
 

 

 

 

 



 


العارف باهللا
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شيخ الطريقة العزمية

 

 


 



 

 



 


نائب عام الطريقة العزمية

 

 


 


        

 

 



 




 



 

 



 




 

 



 





 





 





 





 



 

 

يتفق عليها مع اإلدارة

 

اإلعالنات 

 

 

غـــايتـــنا

 

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

 

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

 

 

دعوتنا

 

شعارنا 

 

 

 اإلسالم دين اهللا وفطرته     :أوالً
.الىت فطر الناس عليها

 

 
ب يوصـل   اإلسـالم نس :ثانياً

.ص إىل رسول اهللا

 

 
 اإلسالم وطن واملسلمون    :ثالثاً

.مجيعاً أهله

 

 

االشتراكات

 

 
.ا خالصة رسوم الربيد جنيه سنوي١٠٠ر ـداخل مص

 

 
. دوالراً سنوياً خالصة رسوم الربيد٥٠باقى دول العامل 

 

 

اللــه  معـبودنا

 

واجلهـاد خلقـنا 

 

 
والرسول مقصودنا

 

واخلـالفـة غايتنا 

 

 
 حجتناوالقـرآن 

 

وأبو العزائم  إمامنا 

 

 

 

 

 

)..!هل تميم مسلم؟.. رسالة ألهل قطر( :االفتتاحية* 

 

 

 

  *

 

 

 

 

    بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم   

 

 

 

 ٤

 

 

 

 

 

 

لإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبى العزائم.. )٤( عقيدة النجاة *

 

 ٨

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

لعزائم اأبيالدين ماضى السيد أحمد عالء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 

 ١٢

 

 

 

 

 

 

المفكر اإلسالمي الكبير عباس محمود العقاد.. )١٤(معاوية في الميزان  *

 

 ١٤

 

 

 

 

 

 

أحمد عبد العاطي األثاري. أ).. ١/٣(هود األزهرية في دراسة اآلثار النبوية الج *

 

 ١٦

 

 

 

 

 

 

محمد اإلدريسي الحسني.  د)..١(األشعري واألشعرية * 

 

 ١٨

 

 

 

 

 

 

المستشار رجب عبدالسميع وأ عادل سعد)..  ٢٠(نصرة النبي المختار في أهل بيته األطهار * 

 

 ٢٠

 

 

 

 

 

 

 بليغ حمدى.د.أ ..) ١/٢ (المهاجر العظيم * 

 

 ٢٢

 

 

 

 

 

 

جمال أمين. د .. )١٧(تربية األوالد في اإلسالم  *

 

 ٢٤

 

 

 

 

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

 

 ٢٦

 

 

 

 

 

 

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

 

 ٢٩

 

 

 

 

 

 

٣٠  العزائم أبوضىمحمد مااإلمام  .. ]مشاهد جلية ودرجات علية: الهجرة[حكم الدين  *

 

  

 

 

 األستاذة لبنى محمد الشعراوى..مستقبل األمة  *

 

 ٣٢

 

 

 

 

 

 

نور الدين أبو لحية. د. أ.. ) ١١(شيخ اإلسالم في قفص االتهام * 

 

 ٣٤

 

 

 

 

 

 

..)١/٢(  لألحباب واألعداء في عاشوراء  خطب اإلمام الحسين *

 

 

 الحسينى عبد الحليم العزمىالشريف

 

 

 

 

٣٦

 

 

 

 

 

 

أحمد محمود كريمة. د.أ.. ) ١(ات المتطرفة على األمن القومي العام تداعيات الجماع* 

 

 ٤٠

 

 

 

 

 

 

فضيلة الشيخ علي الجميل) .. ٨(شرح الصدور بوصف المحبوب * 

 

 ٤٢

 

 

 

 

 

 

سامي عوض العسالة. د) . ٧(مصادر اإلمام أبي العزائم في العقيدة * 

 

 ٤٤

 

 

 

 

 

 

الشندويلىمحمد .. .. هل التصوف قادر على حل المشكالت واألزمات؟ * 

 

 ٤٦

 

 

 

 

 

 

لسماحة السيد عز الدين ماضي أبي العزائم.. فكر الخوارج من آثار اإلحن الجاهلية* 

 

 ٤٧

 

 

 

 

 

 

فاروق الدسوقى. د. أ .. )٥٤(الصالة والسالم على والدي خير األنام * 

 

 ٤٨

 

 

 

 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى.  د.. ]١٥) [األسس الفكرية لإلرهاب (أباطيل اإلسالم السياسي* 

 

 ٥٠

 

 

 

 

 

 

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

 

 ٥٢

 

 

 

 

 

 

الهادى  قنديل عبدالشيخ )..٢ (من أسرار ضرب المثل بالبعوضة في القرآن الكريم *

 

 ٥٤

 

 

 

 

 

 

رفعت سيد أحمد.  د)..١/٢(ما الذي جمع القرضاوي وبشارة وليفي في الربيع العربي؟  *

 

 ٥٦

 

 

 

 

 

 

المجتمع العزمى* 

 

 ٥٨

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

إخواني أهل قطر

 

 
.تحية طيبة إليكم من أخيكم المسلم في األوطان المجاورة

 

 
لقد حظت بالدكم بالكثير من الشهرة     

 

 رغم صـغر حجمهـا     -

 

 فـي   -
ليس عيبا أن تحظى بهذه الشهرة، لكن األزمة أن         والسنوات الماضية،   

 التطرف والتآمر   هذه الشهرة اربتطت بالرشوة والفساد واإلرهاب ودعم      
.على اإلخوة

 

 
ة في بلدكم، عـددكم ال يتجـاوز        لَّنكم قِ أكتب إليكم اليوم وأنا أعلم أ     

ـ  ١٣نسبة ال

 

من سكان بلدكم، التي امتلئت باألجانب والمرتزقة       % ١٥-
سين والجنود الذين أتوا من كل حدب وصوب، حتـى أضـحيتم            والمجنَّ

.أقلية في بلدكم، ومفعول بكم غير فاعلين

 

 
ي من القطريينإخوان

 

 
أكتب إليكم اليوم، وأن أعلم أن سماءكم ومياهكم وأرضـكم مليئـة            
بالجنود األجانب، من األمريكان وحلفائهم، ومـن األتـراك وغيـرهم،           

فأنتم

 

 إذا أردنا أن نصف األمور بحقيقتها-

 

.ون باحتالل متعدد محتلُّ-

 

 
لقد دأب حكامكم في العقود األخيرة علـى التـآمر علـى بعـضهم              

، االبن على أبيه، واألخ على أخيه، حتى أضحى االنقـالب هـو             البعض
كم، وبالتالي فإن احتياج كل أميـر       تالطريقة المميزة للوصول لحكم دويل    

جديد إلى دعم واعتراف دولي يجعله مدينًا من يـوم حكمـه ألطـراف              
عينة، ويظل طوال حياته يدفع لهذه األطراف بمواقف وأمـوال          مدولية  

. التي انتزعها دون وجه حقحتى يحظى بالشرعية

 

 
إخواني في الدين

 

 
، ورسـالتي ال    )هل تميم مـسلم؟   (أكتب إليكم اليوم رسالتي بعنوان      

كل أمرائكم منـذ    لتنحصر في أميركم تميم بن حمد فقط، ولكنها تصلح          
تأسيس اإلمارة وحتى اآلن وخصوصا األمير الحالي ووالده، فما تمـيم           

.ه المنطقةذفي هإال امتداد لمشروع والده المخرب 

 

 
رسالتي ليست أكثر من سؤال عليكم جميعا أن تسألوه ألنفسكم، وأن           

.تصلوا إلجابة لتعرفوا من يحكمكم ومن تخدمون

 

 
 في اهللا ورسوله  وأحبابيإخواني

 

 
هيا بنا نجيب على سؤالي إليكم بطريقـة عقليـة بـسيطة، لعلـي              

.أساعدكم في الوصول إلجابة قاطعة

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 





 


، في تعريف   الكريم  قال رسولنا   

ن من لسانه   ومن سلم المسلم  : (المسلم أنه 
تمـيم  فهل ينطبق ذلك علـى      .. )١()ويده
؟وأبيه

 

 







في الحقيقة أن تميم   

 

 ومن قبله والده   -

 

- 
قليلة أحاديثهم، ضـعيفة خطـبهم، وقـد        

م هذا النقص فـي لـسان       عوضت بالدك 
ق قناة الجزيرة، فأضـحت     حكامها، بإطال 

.هي اللسان

 

 
علـى بـث    " الجزيرة"دأبت قناة   لقد  

األكاذيب والشائعات وتـضليل المـشاهد      
العربي منذ انطالقتها، والترويج لكل مـا       
يخدم األجندة القطرية التي تسعى للهـدم       

.والتخريب والعبث في المنطقة

 

 
ـ   مصداقية ضائعة وفبر   ستمرة كـة م

.لتنفيذ أجندة تخريبية

 

 
القاعدة التي انطلقت بها    ".. فرق تسد "

قـد ارتكـزت    وم،  ١٩٩٥ عـام    الجزيرة
زائفة لتـشتيت   الشعارات  لمجموعة من ال  

.عن مؤامرة الفوضىالمواطن العربي 

 

 
طبيع مع االحـتالل، وتلميـع      تالبينما  

، ودعم جماعات الظالم، وتلفيق     إلرهابا
ارطة طريـق    خ ..لحقائقالتهم وتحريف   ا

.تنفذها القناة بحذافيرها

 

 
منـذ التـسعينيات    لقد عملت بلـدكم     

ة على والـده    فوعقب انقالب حمد بن خلي    
على استغالل اإلعـالم لغـسل عقـول        

 وابتزاز األنظمة السياسية وقلب     ،الشعوب
.الحقائق

 

 
استمرت سموم اإلعالم القطري لمدة     
سنوات، حتى انكشف وجهـه الحقيقـي       

دبـت فـي العـالم      خالل الفوضى التي    
" الربيـع العربـي   "العربي وعرفت باسم    

 والسبب الـشحن اإلعالمـي القطـري،      

ظهور قيادات إرهابية بثـوب     باإلضافة ل 
ــرة  ــى شاشــات الجزي المعارضــة عل

اتهاومنص.

 

 
دعم اإلعالم القطري التنظيمـات     لقد  

اإلرهابية التي كانت أشد علـى الـوطن        
ــدو،  ــن أي ع ــي واإلســالمي م العرب

والقاعـدة وداعـش وطالبـان      كاإلخوان  
.وحماس وغيرها

 

 
قامت قناة الجزيرة بتشويه الجيوش      و

،  والليبـي  المصري والـسوري  : الوطنية
وأثارت الشائعات حتـى سـقط الجـيش        

العراقي أثناء االحتالل األمريكي للعراق     
.م٢٠٠٣عام 

 

 
إثـارة  باإلضافة لذلك حاولت القنـاة      

والمسيحيين، والشيعة  الفتن بين المسلمين    
السنة، حتى تصرف نظر أبنـاء األمـة        و

عــن صــراعهم الحقيقــي مــع العــدو 
.الصهيوني

 

 
  لجماعة اإلخـوان    اكما أصبحت منبر 

اإلرهابية وتنظيم القاعدة ليجـدوا المـالذ      
اآلمن، والمنبـر المهيـأ، واالستـضافة       
المرحبة بها في برامجهـا، ليبثـوا مـن         

.خاللها سمومهم، ويحرضوا ضد الدول

 

 
 فقـد   الفلسطينية،وبخصوص القضية   

ـ  نضاالً قدمت القناة   سـرعان مـا     ا زائفً
 مع  قطرانكشف للعلن، حيث تعامل إعالم      

الملف الفلسطيني بشكل شـاذ ومريـب،       
وسبق للسلطة الفلسطينية إغالق مكتـب      

، بعد أن زعمـت أن   م٢٠٠٩الجزيرة في   
 محمود عبـاس أبومـازن      فلسطينرئيس  

تورط في وفاة الزعيم الفلسطيني الراحل      
.سر عرفاتيا

 

 
ــت ــسنوات، ظل ــرة ل ــاة  الجزي القن

   جت للتطبيـع   اإلعالمية الوحيدة التي رو
 واستضافة متحدثين وقـادة     ،مع االحتالل 

من جيش االحتالل، وعملت بكل قوة على       
.زيادة انشقاق الصف والوحدة الفلسطينية

 

 







أهدافه التخريبية، قام   من أجل تحقيق    و
خليفة ومن بعده   النظام القطري لحمد بن     

ومحاولـة   ؛جماعة اإلخوان تميم برعاية   
 ؛ وتر الدين  تمكينها من الحكم باللعب على    

.لتكون يده الناطقة بتخريب المنطقة

 

 
أئمة تحت إغراء المال انضم عدد من       

 على رأسهم يوسف القرضـاوي      الضالل
للجماعة، ليكونوا واجهة لها وإن لم يعلنوا       

شر، وتـم   أنهم تابعين للجماعة بشكل مبا    
تأسيس ما يسمى باالتحاد العالمي لعلمـاء       

 

 
 رئيس االتحاد العالمى للطرق الصوفية
 عضو المجلس األعلى للطرق الصوفية

شيخ الطريقة العزمية

 

 

السيد محمد عالء الدين ماضى أبو العزائم

 

 




  



 



 





 

 

 

 

 



 



 

 الذي يزعم أنـه يمثـل كـل         ،المسلمين
 لكنه في الحقيقة يمثل اإلخوان      ،المسلمين

.فقط

 

 
 هومنذ تأسيـسه ركـزت تـصريحات      

 على تحقيـق أهـداف الجماعـة        هوبيانات
.والدفاع عن مصالح اإلخوان

 

 
جميع الحكومـات   وقام االتحاد بدعم    

 كمـا   ،سالم السياسي التي تتصالح مع اإل   
يظهــر بموافقتــه للــسياسات القطريــة 
والتركية ومؤازرتها بكل حزم، كمـا لـم     

  ا لدعم اإلخوان عقـب     يدِخر االتحاد وسع
 ٣٠اإلخفاق السياسي األكبر لهـم بعـد        

 في مـصر، مـن خـالل        م٢٠١٣ يونيو
وعالقتـه بـالتنظيم    السلطة التي اكتسبها    

.الدولي لإلخوان

 

 
   لقيادات اإلخوانيـة    ا وما يؤكد ذلك كم

وارتباطها بدوائر صنع القرار والقيادة في      
االتحاد، وعلى رأسهم القرضاوي نفـسه      
الرئيس السابق لالتحاد، وأحمد الريسوني     
الرئيس الحالي له، واألمين العام لالتحاد      
علي محي الدين القرة داغي، وهـو مـن    
كردستان العراق يحمل الجنسية القطرية،     

لغنوشي رئيس حركـة    إضافة إلى راشد ا   
النهضة بتونس والمراقب العام لإلخـوان      
بها، والقيادي اإلخواني بأمريكا صـالح      
الدين سلطان، واإلخـواني األندونيـسي      
محمد هداية نور، رئيس حـزب العدالـة        
والرفاهية، والمصري صفوت حجـازي،     

. وسالم الشيخي،بيالَّ علي الص:والليبيين

 

 
دمير أكثـر   في ت لقد ساهم هذا االتحاد     

من بلد عربي بفتاويه المـضللة، سـواء        
كانت بتكفير الحكام ووجوب إسقاطهم، أو      
بوجوب الجهاد في دولة عربية إلسـقاط       
نظامها ومن ثم إشاعة الفوضى، وكانـت       

.ليبيا وسوريا خير مثالين على ذلك

 

 







استخدم نظامكم يده الناطقة   

 

 جماعـة   -

مــاء اإلخــوان واتحادهــا المــسمى بعل
المسلمين

 

حة  في تدشين جماعات مـسلَّ      -
بــة لتــدمير العديــد مــن البلــدان مخر

اإلسالمية، مستغلة فتاوى االتحاد ودعـم      
اإلخوان ألي نشاط تخريبي لدول المنطقة      

.وجيوشها الوطنية

 

 
تأسست عشرات الفصائل الـسورية     
على عين قطر، وحظيت بدعمها الـديني       

ــزود ،بالفتــاوى  والمــالي للتــسلح والت
 الـوطن المعدات المطلوبـة لتخريـب      ب

.وتفكيك الجيش السوري

 

 
وفي ليبيا، اعترف العديد مـن قـادة        
الميلشيات المسلحة أنهـم علـى اتـصال      

 هـذه   .بقطر، وأنها تمـولهم وترعـاهم     
الميلشيات هي اآلن من تهدد الجيش الليبي       

.وتدفع ليبيا إلى االنقسام

 

 
واتهمت دول التحالف العربـي فـي       

قطـر لجماعـة اإلخـوان      اليمن أن دعم    
وحزب اإلصالح اليمني اإلخواني جعـل      

زمة مما زاد   التيار اإلخواني أقوى في األ    
. مشكالتهاد حلَّفي الفوضى اليمنية، وعقَّ

 

 
وفي سيناء، كان اإلرهاب ضد الجيش      
المصري بدعم وفتاوى اإلخوان وبتغطية     
إعالمية من الجزيرة وبتمويل قطري عبر      

محاولــة حمــاس أو بــشكل مباشــر، ك
إلضعاف الجيش المصري بإنهاكـه فـي       

.حرب عصابات

 

 



 


إخواني في قطر

 

 
عليكم أن تسألوا أنفسكم، مـن يخـدم        

؟تميم ومن قبله أبيه

 

 
بد أن نؤكد على أنهما انتميـا        بداية ال 

العالمي، وإذا  الماسوني  لمشروع اإلخوان   
كان الكاتب الكبير عباس محمود العقاد قد       

م ١٩٤٩ة األسـاس عـام      ألمح في جريد  
ليهودية حسن البنا مؤسس الجماعة، فـإن   

 ليس ببعيد عن البنا، فيقيني أن كـل         تميم
قيادات هذه الجماعة الملعونة وداعمـيهم      

.ليسوا بمسلمين

 

 
إذا نظرتم بعين مجـردة لمـا وراء        و
، لوجدتم أنه يسير في طريـق       تميمأفعال  

 خدمـة الـصهاينة والكيـان      :واحد هـو  
.الصهيوني

 

 
م لو نظرتم للدول الخمـس التـي        إنك

يستهدفها هذا الخـائن، لوجـدتم أن بهـا         
المـصري  : جيوش المواجهـة الـثالث    

والسوري والعراقي، التي يحاول تخريبها     
.مستخدما المال والدين واإلعالم

 

 
 ولوجدتم تدخالته في ليبيـا والـيمن      

 غرضـها إضـعاف الـدول       والصومال
ـ   ،اإلسالمية في الدائرة األوسع    د  والتي ق

تفقد في حالة قيام حـرب جديـدة ضـد          
.إسرائيل

 

 
ف الجيش العراقي بالفعـل،     لقد ضع 

حـاول كـسر    وما زالت أموال دويلتكم ت    
ـ     الجيش السوري،    ر وينفـق منهـا الكثي

الجيش المـصري مـن ليبيـا       لمحاصرة  
وكذلك تقدم الـدعم إلخـوان      ،  والسودان

، محاصرة الجيش الجزائري  تونس وليبيا ل  
ف جيوش األمة   اضعزء من مؤامرة إ   كج

 مـن أجـل أن يحيـا الكيـان          ؛الكبرى
.الصهيوني وحده في المنطقة

 

 



 


عقالء قطرإخواني 

 

 
    اب التطبيع  لقد تجاوزت قطر دور عر

إلى دور القائم باألعمال مع الـصهاينة،       
ا العالقات القطرية اإلسرائيلية لم تعد أمر     ف

لسنوات  خالل ا  لا، فقطر نفسها لم تبذ    خفي
األخيرة أي جهد إلخفـاء دفء عالقتهـا        
بإسرائيل، بل واالحتماء بها عندما تـشتد       

.الصعاب

 

 
بعد انقالب األمير السابق حمد على      ف

، م١٩٩٥والده الشيخ خليفة آل ثاني عام       
استفادت الدوحة من عملية السالم التـي       
كانت جارية بين الفلسطينيين وإسـرائيل،      

تجاري إلسرائيل فـي    لتعلن افتتاح مكتب    



 

 

 

 

 



 



 

.العاصمة القطرية

 

 
وتم افتتاح هذا المكتب التجاري فـي       

بــل رئــيس الحكومــة الدوحــة مــن ِق
اإلسرائيلي آنذاك شـمعون بيريـز عـام       

أكثر "، األمر الذي يشير إلى أنه       م١٩٩٦
، إذ إن رئيسه كان يحوز رتبة       "من مكتب 

.سفير في الخارجية اإلسرائيلية

 

 
 اتفاقية لبيع   كما تم التوقيع آنذاك على    

الغاز القطري إلـى إسـرائيل، وإنـشاء        
.بورصة الغاز القطرية في تل أبيب

 

 
وكانت الدوحة تتذرع بأن عالقاتهـا      
بإســرائيل أســهمت فــي حــل قــضايا 
ــسطينيين  ــين الفل ــرة ب وإشــكاالت كثي

.وإسرائيل، وهو زعم مردود عليه

 

 
كما أن أميركم الـسابق قـام بنفـسه         

فـي افتتـاح    بالتوجه إلسرائيل للمشاركة    
مستوطنات إسرائيلية غير شرعية علـى      
األراضي الفلسطينية، وتناثرت أنباء على     

.مشاركته في تمويل بنائها

 

 
ومن األدلة الواضـحة علـى متانـة        
العالقات القطرية اإلسـرائيلية وتـرويج      
األولى لملف التطبيع فى المنطقة العربية،      
استقبال أمير قطر السابق حمد بن خليفـة        

لنائب رئيس الوزراء اإلسرائيلى    آل ثانى   
 م٢٠٠٧شيمون بيريز فى الدوحـة عـام       

للمشاركة فى مناظرات الطالب فى زيارة      
 ناهيـك عـن     ،علنية وفريدة من نوعهـا    

معاهدتها مع إسرائيل بشأن التجارة الحرة      
 والتى اشترط فيهـا الجانـب     ،بين البلدين 

اإلسرائيلى عدم وجـود مقاطعـة بـين        
.الطرفين

 

 
 حرصـت   دويلـتكم  أن    يتضح وبذلك

طوال الوقت على تقديم فروض الـوالء       
 ا للكيان الـصهوينى بهـذا      والطاعة يومي

داتهـا  أمن الطبيعى أن تكـون       و الشكل،
هى الثغرة والـسبيل    " الجزيرة"اإلعالمية  

الذى تمرر منه إسرائيل أجنـداتها فـى        
ـ    ،المنطقة العربية  ى فـى    وتـنجح األول

.الترويج لها بالشكل األمثل

 

 
صارت رائحة الفضائح المنبعثـة      لقد

من تلك القناة القطرية والكاشفة لوجههـا       
الحقيقى فى خدمة األجنـدات األمريكيـة       
اإلسرائيلية، تزكم األنـوف فبـات مـن        
الصعب على هذا المنبـر اإلرهـابى أن        

 حقيقة السياسة الخارجية التى تقود      ييدار
 وفتحت القناه أبوابها أمـام      ،العمل بداخله 

ـ  القيادات    ةاإلسرائيلية للظهور عبـر تقني
 وتبرير جرائمهم تجاه    ،األقمار الصناعية 

ــسطينى ــشعب الفل ــدافعوا عــن ،ال  ولي
مجازرهم وأعمالهم المتطرفة فى الـدول      

 فنجد رئيس الوزراء اإلسرائيلى     ،العربية
بنيامين نتنياهو يطل علينا من خاللها فى       

ـ   م٢٠١٦ديسمبر    سـالم   ة ليظهر كحمام
ن هناك  إ" :اإلرهاب قائالً ا بمكافحة   مطالب

منارة تسامح وحيدة فى الشرق األوسـط       
 وعلى من ينكـر ذلـك أن        ،هى إسرائيل 

ينظر إلى ما يفعل فى بعض دول المنطقة        
وأن إسرائيل ال يمكـن تجاهـل قوتهـا         
االقتصادية خاصة فى مجال تكنولوجيـا      

 وعقب هـذا    ."المعلومات والطاقة النظيفة  
أفيخـاى  "مـع   خر  آاللقاء كان هناك لقاء     

ــى  ــيش  " أدرع ــم الج ــدث باس المتح
ــة  ــى مقاطع ــب عل ــرائيلى للتعقي اإلس
الفلسطينيين لصفحات الحكومة اإلسرائيلية    
ــى صــفحات التواصــل  ــا عل وممثليه
االجتماعى بعد إطالق الفلسطينيين لحملة     

"قاحذروا المنس."

 

 



 


إخواني القطريين

 

 
لقد حباكم اهللا الكثير مـن الخيـرات        

ية والغازية، وكان أولى علـيكم أن       النفط
تتعاملوا مع أمتكم اإلسـالمية باعتبـاركم      

منها، فلقد وزع اهللا الخيرات علـى        اجزء 
 وبعـضهم   ، بعضهم بالمياه  :بالد المسلمين 

بالتربة الجيدة، وآخرون مثلكم بـالثروات      
النفطية، وآخرون بالثروات المعدنية، لكي     

، تتكامل الدول اإلسالمية كوحدة واحـدة     
لمواجهة أي تحديات وأي عدو كائنًا مـن        

.كان

 

 
وا اؤلكن أميركم تميم ومن قبله أبيه أس      

التصرف في هذا المال، وأخذوا يبددونـه       
يمينًا وشـماالً لنـصرة الباطـل ودعـم         
التخريب في المنطقة ومساعدة المشروع     

.الصهيوني

 

 
أعلم أن نسبة القطريين في دولتهم أقل       

ـ  من أن يقوموا بأي تحرك ثوري      ال،  فع
 لـم قمتم من قبل بمناوشات بسيطة لكنها       

تسقط هذا النظام، الذي جعل أمـام كـل          
 أجانب في الـبالد،     ١٠  حوالي واحد منكم 

. المتمرسيندبعضهم من الجنو

 

 
تفعلـوا مـا      أن لكني أطلـب مـنكم    

عونيتستط

 

 ولو بإنكار المنكر بالقلـب،      -
والتوج     ر ما بكم  ه الصادق إلى اهللا أن يغي

 

- 
تغير النهج القطـري فـي خدمـة        حتى ي 

وعليكم أن تطالبوا   المشروع الصهيوني،   
بالدكم مع دول إسـالمية أخـرى       باتحاد  

ــة معتدل

 

ــالم - ــن دول اإلس ــست م  لي
السياسي

 

 في وحدة واحدة لتقوية األمـة،       -
وأن ترشدوا إنفاق أموال ثـرواتكم فـي        

.خدمة األمة وليس في تخريب بلدانها

 

 
عالمـة  أتمنى أن تكون رسالتي إليكم      

فارقــة فــي أفعــالكم وتحركــاتكم، وأن 
تسارعوا لالنضمام إلى إخوانكم المسلمين     
في العالم اإلسالمي، وأن تقفوا بجـانبهم،       
وأن تمدوا لهم يد العون لبنـاء أوطـانهم         

 المتصهينالتي ساهم في تدميرها نظامكم      
.بماله وإعالمه وفتاويه

 

 
أسأل اهللا أن يلهمكم الـصواب، وأن       

كم إليقاف هذا المجرم،    ع وس تفعلوا ما في  
لعل اهللا يغفر لكم مـشاركتكم لـه فـي           

 .جرائمه إذا ما فعلتم

 

 
                                              

، ومسلم في صحيحه،    ١٠رواه البخاري في صحيحه، ح    ) ١(
.٦٥ح

 

 



 

 

 

 

 



 



اإلمام ادد

 

 
 السيد حممد ماضى أبو العزائم

 

 



 



 



 



 





 



:)١(وقال 

 

 

ودِطنَاِعي ِفي الشُّهاص نلَح تِّلَنر

 

 

                   ودجِئي ِفي الْودب نِّي ِسرِو عارو

 

 

تُ معنَٰى وصِفِهـد كُنْـوره قَـنُ

 

 

 حدودنـتْ عـَِسر َأسماٍء تَعال                   

 

 

ضح الْخَفَاـي اتَـالَح ِلي ِفيِه وِب

 

 

                   ودنَٰى َأرعى الْمِئي لَددكُنْتُ ِفي ب

 

 

رِب الَِّتيـوِة الْقُـساِئحا ِفي حظْ

 

 

                   نَتِْني صيـعبةً رـورجـي يود

 

 

صورةَ الْغَيِب الْمصوِن ِلمن صفَا

 

 

                   ودهِل الْعقَب اِف ِمنصِتالَ اَألوِباج

 

 

ِهـي وصِفـِسر ﴿َأحببتُ﴾ معاِن

 

 

                   بِمنْـح اقْتَـه ـهودعٰى ِفيِه يض

 

 

بِلـح ـهبِللنُّـي ح يـوِر ِفـه

 

 

ودودـلْرب اـهيكٍَل قَد صاغَه ال                   

 

 

َأح ـقَدالْح تْـبمافًا سصقُّ َأو

 

 

                   ودعِم ِفي نَفِْي الْوسقَتْ ِفي الرَأشْر

 

 

كُنْتُ بين الْوعِد ِفي الرسِم َأرٰى

 

 

ِد مهابةً ِفي آِي هودـِفي الْوِعي                   

 

 

ِني ِإلَٰىاِف َأدخَلَـاجِتالَ اَألوصـِب

 

 

                   ـِحصجالْو بغَي هٍن ِسرـِن َأمود

 

 



 

 

 

 

 



 



نـِن ِمـلِْقيـَةَ التّـي آيـن ِلـرتِّلَ

 

 

ضـحودعاِضي يا الْمِس ِبهِة الْقُدر

 

 

مجِمـم ـعم ـنمٍةـجرِسد ٍع ِمن

 

 

ر بدِئي الَ صدودـاها ِسـقَد غَشَ

 

 

مجاـم عحـلْبيـرـِن الَ بي ٰىـرر

 

 

ودعِفي الس عمِق جقُ الْفَرثُ فَريح

 

 

ـيـسالـع ـدسِبـر ـمٍةـاِنـُألْهي

 

 

ودـعـرِب ِبالسـفَوقَ هينَمِة الْمقَ

 

 

ص بـقَدتُ ودوِل تَـالنُّـِعِبـزيـقَر

 

 

ودب الردـِل والِْحـي ِللسفْـردِن

 

 

ِرقًاـشْـر مـر ﴿َأحببتُ﴾ ِليظْهـِس

 

 

اِديِة اللُّحودـراقًا ِببـرتُ ِإشْـِص

 

 

دِء ِإذْـي الْبـا ِفـلَستُ َأنْسٰى من َأنَ

 

 

وفُودـي الْـِه تُحِيـِسر نَفْخَِة قُدِس

 

 

ساِفـِمـرالْو النَّفْخَـيو يـةُ ِفـد

 

 

 عن جهودغَيِب غَيٍب عن عقُوٍل

 

 

سالر داهوِحـجرو ِعـمتْـي ُأسد

 

 

ودِة ِلي تَجاهالنَّز سقَتْ شَمَأشْر

 

 

يـوةَ ِلـوَل والَ قُـرتُ الَ حـِص

 

 

ي ِظلِّ الْحدودـعدتُ ِلَألركَاِن ِف

 

 

!ي؟ـدِء ِإن حقَّقْتَِنـي الْبـمن َأنَا ِف

 

 

ودـوح تَسِه الرـن ِبـنُور عاِلي

 

 

اجو َأنَا ِفي الْخَتِْم ِإن نتَِنـمي؟ـه!

 

 

كَنُود نع باِح غَيبالِْمص كَبكَو

 

 

!لْوِتي ِفي جلْوِتي؟ـي خَـمن َأنَا ِف

 

 

فْو الْودودـِجي عـعبد ذَاٍت َأرتَ

 

 

ةٌـوِر ِنسبـي التَّطَـب ِفـذَا عِجي

 

 

قَّقَتْ متَتِْني حَأثْبـعـنَى الْعـهود

 

 

با ساِئحاـِد غَيـَل الْعهـتُ قَبـكُنْ

 

 

هودـروضاِت الشُّـفَوقَ عاِلين ِب

 

 

ِصرتُ ِفي الرسِم علَى التُّرِب ُأرٰى

 

 

ـالَ ياِني غَيـرم ـرذُودوٍب يبح

 

 

ـجالْح زـاواِديبو ـةَ النُّـدٰىـه

 

 

ودـراٍد يقُـفْدس ألَِـارفَ الْقُـشَ

 

 

هفَـو ٰىـوروٌل يهجِب مِق التُّرو

 

 

ودهوٍع ِفي جِفي خُشُوٍع ِفي خُض

 

 

ـضم ـنِبالْع الَهَأو ِد الَّـن١ِذيـه

 

 

ِبـخَص ـهجانًا وسِب ِإحـالْقُرود

 

 

فى تلك المشاهد الغيبية عن       وقال

:)٢(الحيطة العقلية

 

 

صور والْمبانـُل التَّـُل الْعقْـيعِق

 

 

فْهقْـيالْع كَـمـُل الْمانعالْمو نو

 

 

ضـي غَاِمـب عِلـه غَيـوقَـفَ

 

 

ِفي ح احواَألر زجـَأعاناِل التَّد

 

 

َأقْـغَي ـبغَياٍر وٰىـدقْتَضالْم ب

 

 

د التَّهانـغَيب َأوصاٍف تُرٰى ِعنْ

 

 

ٰقَ هفَوِر غَيغَـذَا الْقَد ـباِمض

 

 

الَتْ عاٍء تَعمَأس بـغَيم ـنانع

 

 

فَوقَ غَيِب االسِم غَيب الْغَيِب ِفي

 

 

ي سٍق لَيحـكَنِْز ميِبالْب كرـدان

 

 

ع لُوـِفي عشُه ِتـنالَـوٍد ِباج

 

 

انِن الِْعيياِف ِفي عصِة اَألورضح

 

 

دـ نُور مجلَى الذَّاِت قَفَوقَ هٰذَا

 

 

دى التَّدانـيم لَـِدك سينَا والْكَل

 

 

لَتْـذًَّاِت عـفَوقَ هٰذَا حضرةُ ال

 

 

ا غَياهرا ِفـالَ يهـي كُـرلِّ آن

 

 

ورةًـد صـن تَشْهـَأعين الْعاِلي

 

 

آننُوِر الْقُر ِف ِمنصلَتْ ِبالْومج

 

 

هـروِبي لَـن كَـيوقَ عاِلـفَ

 

 

ي ِسر الِْكيانـاِق ِفـلَهفَةُ الْمشْتَ

 

 

تْ بِهـنُِكرـْل جنلَمتُع لَتْ لَم

 

 

زوِل ِإذَا دعانـقَد َأراها ِفي النُّ

 

 

اـوارها الَ غَيبهـد َأرٰى َأنْـَق

 

 

اِق آي الَ تُعانـي اآلفَـي ِفـِف

 

 

دنـِة واشْهـوهسلِّمن ِعلْم اُأللُ

 

 

اِت ِفي هٰٰذَا الِْكيانـاِهر اآليـظَ

 

 

هٰىـلَّ النُّـه كُـَأعجزتْ قُدرتُ

 

 

ي الرهانـالً ِفـردِت الْقُوةُ عقْ

 

 

هـم لَـه سلِّـعن صفْوتَـتَاِب

 

 

د الْجمانـفَهو ِمشْكَاةُ النُّهٰى ِعقْ

 

 

ظْهوِب ِسـمبحالْم اِدِهررم ر

 

 

دانـرِب والتَّـةُ ِللتَّقَـوالْوِسيلَ

 

 

ب الْعِليـْل حـمن يتَاِبعه ينَ

 

 

الَ تَوانـاَل ِبـيشْهدن هٰذَا الْجم
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يا ِإيجاِديـدٍء ِضـن بـورتُ ِمـتَنَ

 

 

َأقْـِلتَظْهو اررَأس ـرِإم اراِديـدد

 

 

شَْأِتيـاء نَـلَدى التَّجِريِد َأنْبشَِهدتُ 

 

 

راِدـوِة اِإليـوِتي ِفي صفْـِبها نَشْ

 

 

مبتَدٰىـتَراءيتُ ِإصداِري وروِدي ِل

 

 

وجوِدي لَدٰى عهِدي ِبَأنْواِر ِإرشَاِدي

 

 

ي الَِّتيـاِء مرتَبِتـي َأرجـتَنَسمتُ ِف

 

 

عتْ مـَأالَحِءـاِني الْباِددِفي اآلح 

 

 

تُ َأسسالَبـوالِْكي ارـواـاِن مزيح

 

 

سـِبريحِني ِإلَـٍم ياِديـٰى ِميـزع

 

 

وِمن قَبِل هٰذَا الرسِم قَد كُنْتُ صورةً

 

 

لْوراِدـِرحمِٰن لـيا الـح ِضـتُِلي

 

 

قَاِم تَجم وِري ِمندتُ صدرِديـور

 

 

جتُ ِإـوداِديررِقيِق َأوا ِلتَحارظْه

 

 

داـِة واِجـَل الْمثْنَِويـتُ قَبـوما كُنْ

 

 



 

 

 

      

 



 



ِفيد ِتالَِديـداِني يـان ِوجـوما كَ

 

 

حاـاِبـطَهر سـتُ الْمـولَِٰكنَِّني كُنْ

 

 

كْفُوِف َأمـِبماِج الْغَمـواِديـاِم الْب

 

 

اـ الْبهيـي يظَلِّلُِنـي رسِمـيحيزِن

 

 

اِدـشُوقٌ صـِه مـى ِفيـلُّ فَتًـوكُ

 

 

َل الْبا َأوِء الَِّذي كَـَأيـدم ِقِليـانع

 

 

اِدـي اسِتنْجـَأنَا اآلن ِظلُّ الْكَوِن ِف

 

 

اِفِه عصَأو ِلي نُورصوكُنْتُ ولَتْـو

 

 

ي اسِتبعاِدـْأٍي وِفـي نَـا ِفـوهَٰأنَ

 

 

اَألج تُِحيطُ ِبيهكُلِّ ِوج ِمن اءٍةـو

 

 

ج ِفيـواُل الْبِء نُـمـدج اِدـورو

 

 

صـتُظَلِّلُِني اَألوهـافُ وع ةٌـيِلي

 

 

ان بعد سداِديـي اَألركَـحجبِنـوتَ

 

 

ان نُورهـِذي كَـَأِحن ِإلَٰى بدِئي الَّ

 

 

اِديـي ِإرشَـيَؤاِنس روِحي ِمنْه ِف

 

 

يـوِد رتْبِتـٰى عـنَا ولْهان ِإلَوهَٰأ

 

 

ٰى مع اَألفْراِدـِلي اَألعلَـٰى َأصـِإلَ

 

 

َؤلٍَّهـِنين مـٰى بدِئي حـن ِإلَـَأِح

 

 

راِديـَل مـاللِِّه نَيـةٌ ِبـي ِثقَـوِل

 

 

ي قَبَل كَوِني وحظْوٍةـوالَ والتَّجلِّ

 

 

اَل ِوداِديدتُ ِبها ِفي الْبدِء حـسِع

 

 

طُ ِبِوجهِتيـوارا تُِحيـلَما َأنْس َأنْ

 

 

راِديـدٰى ِإيـدِئي لَـذَكِّرِني بـتُ

 

 

مقِّ جالْح ادِقيقَِتيـَأِنلِْني اتِّحْل ح

 

 

داِدـن اِإلمـاٍن ِمـسـواِسِع ِإحـِب
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اِد الصـُأغَنِّي ألَِفْراِالصـفَا وِطالَم

 

 

اِني َأهِل الشَّوِق ِفي رشِْف الْمدامَأغَ

 

 

يـدِء َأوِلـٰى بـي علَـُأردد َألْحاِن

 

 

د عدتُ نَشْوانًا ِبراِح اِالعِتصامـوقَ

 

 

ورةٌـم صـفَبدِئي نُور الْغَيِب والْخَتْ

 

 

ٰى رفِْعي ِإلَٰى َأعلَٰى مقَامـر ِإلَـتُِشي

 

 

ِل بقَب ِمنِئواـي فَـدلَهقَبفَاتُ والص

 

 

مَأس ظَاِئرـَاِء التَّجـحالسـلِّي والَم

 

 

ِهـٰى كَماِلـوار مجلَـوِمن قَبِلها َأنْ

 

 

الَمـتَعالَتْ عِن اِإلدراِك غَيهبها ظَ

 

 

ا هِقهفَو ِمنـوالْه ِة نُـاءتْـِويهز

 

 

 اَألعلَين جلَّتْ عن غَمامعِن تَعالَتْ

 

 

نـم ِلتَسلَمـوِمن فَوِقها اَألخْبار سلِّ

 

 

الَمـكَما ِهي ِفي الِْعلِْم الْقَِديِم والَ كَ

 

 

ةًـالَلَـالَتْ جـاٍء تَعـتْ ِبَأسمـتَجلَّ

 

 

ِر انِْقسغَي ِمن انهرا الْبِبه ـفَقَامام

 

 

علَين عن درِك حسِنهالَقَد َأعجزتْ َأ

 

 

ِر الِْفطَاموالْكُلُّ ِفي دو كَنرتُد لَنو

 

 

فَشَاِهد جماَل اآلِي ِفي الْكَوِن حيرتْ

 

 

لَه انهرب نذَا الْكَوـا ِباِالنِْتظَـوام

 

 

وِقفْ عاِجزا فَالْعجز ِمعراج وصِلها

 

 

ِإالَّ غَي نيا الْعموامِإم نٍب عغَي ب

 

 

اـاُؤها وِصفَاتُهـن َأسمـولَم تُدركَ

 

 

ِن والسالَمـفَسلِّم تَرٰى نُور الْمهيِم

 

 

ِث بحِبالْبـوالْج دـعمهبجحو اِحِدين

 

 

قَامـي الْمـٰى يعِلـرآٍن َأتَـفسلِّم ِلقُ

 

 

طَه احِة اِإلخْالَِص رورِفي سةٌوور

 

 

امدشِْف الْمر نع احوِت اَألردص لَقَد

 

 

فَاِتهاـور ِصـوِفي آيِة الْكُرِسي نُ

 

 

تِّلَهِقـا تَـفَرـعالْكَـْل م ـفَاِهيمالَم

 

 

اـذَارك فَاِنيـع ِعـي واخْلَـمالَِميِت

 

 

سـوِآلي ـلِّمِع الْمآِن دـاِت الْقُرالَم

 

 

طَهور الراِح ِفي كُلِّ حظْوٍةَأِدر ِلي 

 

 

ي جذِْب الْمقَامـالروِح ِفـي ِبـوَأيدِن

 

 

نـِن ووسعـن ِبالْيِقيـوقَلِْبي فَطَمِئ

 

 

امِتصِض اعوِفي ر ابها وي اكطَايع

 

 

صِفي ح بةُ حذْبجـومحٍدـوِن م

 

 

قَامـن السـَأنَاُل ِبها الزلْفَٰى ِشفَاي ِم

 

 

خَيِلـوالَِدي ألَِها ألَِوِتـريـي َأِحب

 

 

وانًا ِببدِئي والِْختَامـفْرا وِرضـوغَ

 

 

ي َأوالًـويٍس َأم ِببدِئـي سـَأنَا ِف

 

 

ِر اللِّثَامغَي اِء ِمنماَألس بهٰى غَيَأر

 

 

لْزٍم حيثُ الْكَِليم وِخضرهـٰى قُـعلَ

 

 

ارقْتُ الرغَامـُأِعدتُ ِإلَٰى بدِئي وفَ

 

 

ر الْقُلْزم الضياـد ستَّـعلَٰى قُلْزٍم قَ

 

 

ي اِالصِطالَمـوستَّر ما حوِلي عالَِن
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قْتَضم ءدالْب ُؤكدـبماِءـى اَألس

 

 

اِءـادِة اُألمنَـم ِللسـتَ خَتْـَأنْ

 

 

را ِفي الْغَيِب رمزا ِلكَنٍْزكُنْتَ نُو

 

 

ن مدرِك الْعقَالَِءـدرا عـجلَّ قَ

 

 

ِن الِْعلِْم بدءاـِفي خَفَاٍء ِفي باِط

 

 

اِءـقَبالْمِشِه ورَل عقَب ﴾َل ﴿كُن

 

 

ن جماٍل عِليـك اللَّه ِمـصاغَ

 

 

هباِءـِه والْـَل آِيـه قَبـلْمـِع

 

 

ـكُنْتَ يا سـينَٰىـا ِبـِدي نَِبيعم

 

 

ِعلِْم غَيِب اَألسما وكَشِْف الضياِء

 

 

ِفي غُيوِب الْغُيوِب ِفي كَنِْز ذَاٍت

 

 

تْ َأنْتَ نُورها اِإلجِتالَِئيـزهـنُ

 

 

لَم تَِغب عنْك ِفي التَّدلِّي وموسٰى

 

 

اب ِفي اآلالَِءـد غَـي قَـِبالتَّجلِّ

 

 

االًـه جمـك ِمنْـه ِفيَأظْهر اللَّ

 

 

ب ا ِلنُـالَحءتـداِإلج اِئيـِوِركب

 

 

لَم ير بعد هٰذَا الْمقَاِم بدءا وخَتْما

 

 



 

 

 

 

 



 



راِءـِر ِمـه ِبغَيـرد لَـَأنْتَ فَ

 

 

اجنُـو هالل ِفيـه هاـورءدب ك

 

 

لَكُوِتـقَبـَل مقَبـِه وماِءـَل الس

 

 

اِلتَ ـِغبوِن الْعا عراـقَدِم خَتْم

 

 

؟كَيفَ تُدرٰى ِفي الْحظْوِة الْعلْياِء

 

 

َأعجز الْعقَْل ظَاِهر اَألمِر ينِْبي

 

 

صطَفَٰى ِبنَيِل الصفَاِءـك الْمـَأنَّ

 

 

احِبيِبي مقَامـروح يـَأسكَر ال

 

 

َألنِْبياِءـرسوَل ِلـِه الـكَنْتَ ِفي

 

 

داءـي ابِتـ هٰذَا ِميثَاقُ ربفَوقَ

 

 

اِم اَألخْيـِللِْكرهفَاِءـاِر عالْو د

 

 

دءاـك بـد ذَاِتـفَوقَ هٰذَا تَفِْري

 

 

َأنْتَ نُور عاٍل عِن اِإلصِطفَاِء

 

 

ب هدـفَرـِبيـْل حـبمو ـهادر

 

 

اِئيـِم دم ياهنَـي الْعِظيـِللْعِل

 

 

رمٍزـاح ِبـا الَ يبـا مفَوقَ هٰذَ

 

 

ِلِه اُألمنَاِءـقْداِر رسـوقَ ِمـفَ

 

 

وِحي َألَحِلر ـلَوـاِرقَةَ الـتَ ب

 

 

نُّوِر اتِّحادا بلَغْتُ َأعلَٰى عالَِئيـ

 

 

ِن الْعا عرتَ قَداِلـِغبتَّٰىـوِم ح

 

 

عن عيوِن الصديِق فَرِد الْوالَِء

 

 

يـحالْع ِبيِبيـالَِمـرا حخَتْم ين

 

 

اِءـاِم الْعطَـِظلُّ مبنَاك ِفي مقَ

 

 

انـةٌ وبيـكْمـاك ِحـِظلُّ مبنَ

 

 

ي الْبهاِءـنُور معنَاك غَاِمض ِف

 

 

يـاِن حِبيِبـود والْحنَـنَظْرةَ الْ

 

 

نِّي ِبـَأسـِعدا ِبحفَاِءـهاِل الص

 

 



 



هللا واليوم اآلخـر ال     كل مؤمن يؤمن با   

يتلذذ بتلك الدار الـدنيا وال      

بنعيمها، إال إذا كان غافالً     

وكيف يتلـذذ أو    . أو ناسيا 

يستريح وهو مؤمن بيـوم     

القيامة، وبالموت وسكراته، وباألمراض من   

قبله، وبما يصيبه فى هذه الدار مـن بـالء     

الفقر، وعداوة الخلق، واالبتالء بما ال قبـل       

ت هذه عقيدته، هل يـأمن      فمن كان ! له به؟ 

عذاب يوم القيامة؟ أو ينسى تلك الباليا التى        

!.آخرها الموت؟

 

 

وإنى والحمد هللا أتمثل الجنة والنار، إن       

لم يكن فى كل أنفاسى ففـى كـل صـالة           

أصليها، معتقدا أن عمرى ينتهى عند هـذا        

النفس، وكيف أرضى لنفسى أن أعمل مـا        

ذابـه  يغضب اهللا ويوجب مقته فى الدنيا وع      

اللهم ال يقبل على نفسه هـذا       ! يوم القيامة؟ 

العمل إال من سـجل اهللا عليـه القـضاء          

باإلنكار والتكذيب، أعاذنـا اهللا وإخواننـا       

.المسلمين

 

 

وعلى ذلك فإنى فى كـل نفـس مـن          

أنفاسى أتذكر الموت وما قبله ومـا بعـده،         

فتصغر فى عينى الدنيا، وكم بثثـت تلـك         

 حـولى حتـى     الروح العالية فى كثير ممن    

أبكيهم، وأزهدهم فى دار الفناء والبالء، ولو      

لم يكن فى الدنيا إال الموت وما يسبقه مـن          

مرض وعناء لكفاها تعسة، ولو لم يكن فيها        

إال أن كل ما فيها نعم ال ينساها المنعم بهـا     

 وما كَان ربـك نَـِسيا     : كما قال سبحانه  

لُن يومِئٍذ عـِن    ثُم لَتُسئَ : وقال) ٦٤: مريم(

أو منن يعاقب علـى     ) ٨: التكاثر (النَِّعيِم

نَـضع  و: أقلها العبد كمـا قـال تعـالى       

: األنبيـاء  (الْمواِزين الِْقسطَ ليوِم الِْقيامـةِ    

.لكفاها خسة ومحنة) ٤٧

 

 

:  حيث قـال   وصدق رسول اهللا    

 ِذكْـر اِهللا    الدنْيا ملْعونَةٌ، ملْعون ما فِيها ِإالَّ     (

.)٦()تَعالَى وما واالَه وعاِلما ومتَعلِّما

 

 

أكتب كتابى هذا وأنا فى مـرض أزال        

عنى ميلى إلى الدنيا، وقوى عندى الرغبـة       

         فى اآلخرة، فما فى يد اهللا تعالى أقرب إلي

وما كتبت ألنتصر على أحد،     . مما فى يدى  

نى أو ألذل خصما، بل كتبتُ ليشهد إخـوا       

. على، وليعتقدوا بما به نجاتَهم يوم القيامـة       

.واهللا وليى وهو حسبى ونعم الوكيل

 

 

محمد ماضى أبو العزائم

 

 
                                              

ديوان ضياء القلوب لإلمام أبـي العـزائم،        ) ١(
).٩٣٦٠(قصيدة رقم 

 

 
ديوان ضياء القلوب لإلمام أبـي العـزائم،         )٢(

).٧٩٣٩(قصيدة رقم 

 

 
لعـزائم،  ديوان ضياء القلوب لإلمام أبـي ا      ) ٣(

).٢٤(قصيدة رقم 

 

 
ديوان ضياء القلوب لإلمام أبـي العـزائم،        ) ٤(

).٣٤(قصيدة رقم 

 

 
ديوان ضياء القلوب لإلمام أبـي العـزائم،        ) ٥(

).٥٦(قصيدة رقم 

 

 
، وسنن ابن   ٢٣٢٢ ح ٤/٥٦١سنن الترمذي   ) ٦(

.٤١١٢ ح٥/٥٥٨ماجه 
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في الوقت الذي يواجه فيه     

ا ا فكريــالمجتمــع تطرفَــ
ـ  وشذوذً ا باسـم   ا أخالقي
الدين  

 

 والدين منه براء    -

 

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

ـ  تكسب الفرد ذوقً   ا ا رفيع
ة حقة،  ا جليلة وعقيد  ميوِق

وقد اهتم منهج التـصوف     
ــاء الفــرد وتقويمــه  ببن
باعتباره مـصدر القـوة     

    ا؛ للمجتمع إذا كان صـالح
ــصوف أصــبح  إال أن الت

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

كون عليه عقيدة  يجب أن ي  
ا، وعبادة ومعاملة وأخالقً  

ليصح السلوك إلى ملـك     
.الملوك سبحانه

 

 

 

 

* 

 



*

 



*

 



 

 




 




 




 


اشتكى قبطي أميـر مـصر       

 

- 
عمرو بـن العـاص      

 

 ألميـر   -
؛ المؤمنين عمر بن الخطـاب      

أنه لطمه على وجهه، فأحـضر      
األمير في الحج األكبـر، وأمـر       
القبطي أن يلطمه كما لطمه على      
وجهه أمام المجتمع، ونادى بأعلى     

إن الناس ولـدتهم أمهـم      : صوته
ا فبم استعبدتموهم؟أحرار!.

 

 
وكان المسلم إذا سكن جاره واحد من أهـل         
الذمة، أمر المسلم أن ال يبني حجرات فوق بيته         

ى يبنـى   سترا لعورات جاره من أهل الذمة حت      
.جاره

 

 
       ا ونتيجة ذلك أن سارع الناس في اإلسالم حب

فيه لما رأوا السلف الصالح متمسكين به ظاهرا        
ا، وقد انتشر اإلسالم في أقل من عـشر         وباطنً

سنين في قارتي آسيا وأفريقيا كانتـشار أشـعة         
. الشمس عند شروقها

 

 
. انتشر بالسيف والحيف: ولعل مخادعا يقول

 

 
إن السيف اإلسالمي إنما سل على      : فنقول له 

أهل الظلم الذين سلبوا حرية بني اإلنسان        

 

 من  -
الروم والفرس   

 

 وإال فالسيف اإلسالمي لم يسل  -
على رجل من آسيا وأفريقيا، وإنما سل علـى         
الظلمة المغتـصبين الـذين أفـسدوا الـبالد،         
واستعبدوا العباد، فطهر األرض مـن ظلمهـم        

، وبالغطرسـة   دل بـالظلم عـدالً    وجورهم، وأب 
، وبالجور رحمة، حتى عـاش اإلنـسان        فضالً

.اإلسالم والمسلمين في صفاء وهناءب

 

 



 


إن من جهل حقيقة الوطن فحكم أن       
الوطن هو األرض التي يـسكنها      

فبذل ما في   ، جهل حقيقة الخيرات  
وال وسعه لسالمة بدنه ولجمع األم    

والتمتع باللذات؛ وزيف كل ما من      
، شأنه أن يمنعه عن عمـل هـواه       
، ومال أن يكون مكرمـا معظمـا      

والسعادة العظمى عنده أن تتـوفر      
.كل تلك اآلمال

 

 
وهذه هي السعادة المنشودة لمـن      

اكلوهم في ـقلدوا اإلفرنج ممن ش

 

 
وعدم توفر تلـك الرذائـل      ، النفس واألخالق 

وقلـة  ، في األبدان عندهم هو الشقاء كالمرض     
وأن ال يكون منفذًا    ، وعدم التمتع باللذات  ، المال
.لهواه

 

 
وهؤالء القوم لذتهم التمتع باللذة من المـأكول   

وقتل الوقـت بـالهزل     ، والمشروب والمنكوح 
وهكذا ينحط ، واللعب من كل وجه ومن كل نحو  

اإلنسان حتى تكون قيمته أقل من البهيم األعجم        
كـل  ، قية والسعادة األبدية  لجهله بالخيرات الحقي  

. ذلك لجهله بالوطن الحقيقي

 

 
ولما أن جهل المـسلمون الـوطن الحقيقـي         

وخيـل لهـم    ، وحقوقه؛ غرهم الحظ والهـوى    
الشيطان أن وطن كل جماعـة األرض التـي         

ودعتهم الجهالة والضاللة إلى أن كل      ، يسكنونها
فريق يسعى في إذالل جاره ليكون له الـسلطان   

ـ      ويجهل  ، والقوة ا قويا مـن   أنه قطـع عـضو
أعضائه التي يدفع بها ألد عدو مـن أخـصامه          

حتى بلغت الجهالة   ، الذين يتربصون به الدوائر   
بأهل الحظوظ الذين أعماهم الهوى عن حقيقـة        
الخير والسعادة إلى أن استعانوا بأعداء اإلسالم      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 



 

 

 

 



 

 

 



 



 


 

وإذالل ، لدافعـة وإضعاف قـوتهم ا   ، على بتر أعضائهم العاملة   

..إخوتهم المؤمنين

 

 

وبذلوا النفس والنفيس لخديعة    ، انتهز أعداء اإلسالم تلك الفرص    

وسعوا ليهلكوا أنفـسهم    ، أدعياء اإلسالم الذين أضلهم اهللا على علم      

والحقيقة أنهم هاوون في مهاوي     ، وهم يظنون أنهم ساعون للسعادة    

. ك والخزيالهال

 

 

وإال فأين مسلمو األندلس وجزائر البحـر األبـيض المتوسـط      

!.   ومقدونيا وبلونيا وشمال آسيا؟

 

 

وأين قوة سلطان الهند وأنوار مـراكش والجزائـر وتـونس           

!. وطرابلس؟

 

 

!.  وأين معاهد العلم التي كانت مشرقة بأنوار القرآن والسنة؟

 

 

 لَـه ِفيهـا     يسبح!    فيها؟وأين تلك المساجد التي كان يذكر اُهللا        

ِذكِْر اللَِّه وِإقَاِم    بيع عن     تُلِْهيِهم ِتجارةٌ والَ   ِبالْغُدو واآلصاِل ِرجاٌل الَ   

بـصار  تَقَلَّب ِفيِه الْقُلُـوب واألَ    ِة وِإيتَاِء الزكَاِة يخَافُون يوما تَ     الصالَ

  سَأح اللَّه مهِزيجـن          ُِليقُ مزري اللَّهِلِه وِمن فَض مهِزيديِملُوا وا عم ن

 ٣٦ :النور( يشَاء ِبغَيِر ِحساٍب

 

– ٣٨(.

 

 

ها هي مراكش قام أميرها فقلد اإلفرنج وحبس أخاه طمعا فـي            

، فتفرقت الكلمـة  ، واستعان بفرنسا فأمدته بالمال والسالح    ، اإلمارة

وكيف ال ، وأضعف قوته، رعاياهفبذل ما في وسعه حتى سفك دماء 

.  !وقد بتر أطرافه ومزق أعضاءه؟

 

 

فتقابل المسلمون بالمسلمين حتى    ، فخرج عليه أخوه في مجتمع    

  وآل األمر  ، وضاعت الحرمة ، وضعفت القوة ، اصارت الدماء أنهار

ومحـو العـزة    ، وإطفاء تلك األنوار اإلسالمية   ، بتمكن العدو منهم  

.اإليمانية

 

 

ي الجزائر وتونس؛ فطمع كل واحـد منهمـا أن          وهكذا قام وال  

  واستعان بمن يسرهم ضـعف قـوة المـسلمين         ، يكون ملكًا مستقال

وحصل ما تعلمه    ، ومحو اإلسالم 

 

 أيها األخ الصالح البار      -

 

 مـن   -

.محو سلطان المسلمين

 

 

، وبطون التاريخ الناطقة بالحق المبينة للحقيقـة شـاهد عـدل          

بت تلك الشمس المشرقة على     ولسان صدق يعرفك يا أخي كيف حج      

وكيف أصبح أهلها يتيهون فـي ظلمـات ال         ، كل اآلفاق األرضية  

، يهتدون، يرون أن أعداءهم على الحق وعلـى الـنمط األوسـط           

!. وينتظرون العزة بالسير على منهجهم

 

 

أنتجت تلك الضالالت والجهاالت مـا أصـاب اإلسـالم          ، نعم
لف الـصالح مـن     بتغير أرض طهرها الصحابة والس    ، والمسلمين

، وأنفسهم الملكيـة المنزهـة    ، الكفر والظلم بدمائهم الزكية الطاهرة    
مجملـة  ، وجعلوها أرضا مطهرة بالنور والحق مباركـة بالعـدل        

يفرح المالئكة  ، ومشرقة بأنوار اإلسالم  ، والعبادات والعلم  بالمساجد
ويضيء المأل  ، بما يصعد إليهم من خالص األعمال وجميل األحوال       

وأنوار تسبيحهم وتهليلهم   ، ى بما يصعد إليه من صور أعمالهم      األعل
.وتقديسهم لذات اهللا

 

 
صارت تلك األرض    

 

 بعد نورها    -

 

 مظلمة بالكفر باهللا وعبادة     -
خربة من العمـل    ، جدبة من مساجد اهللا   ، غيره؛ والعمل بغير كتابه   

 تتصعد منها ظلمة القبائح والرذائل فتستجير إلى اهللا مما حـلَّ          ، هللا
وتشكو إليه سبحانه سوء فعل من صيرها قرارة كفر وبـؤرة           ، بها

وتشكو إلى أشالء مباركة ضمتها كانت تطيبها بخير        ، فساد وضاللة 
وأرواح مطهرة قضت على تلك األرض أوقاتًا في صفاء         ، األعمال

وال تزال أنة حزنها وضـجة بكائهـا    ، مع اهللا وعمل لوجهه الكريم    
.  وتنفطر لها النفوس الطاهرة،تصغى إليها القلوب الموقنة

 

 
وها هي األندلس وجزء جزيرة البلقان وشمال آسيا وجنوبهـا          

 ألن أرضها تغيرت    ؛وأكثر سواحل أفريقيا أصبحت مغبرة األرجاء     
؛ وقد قاد الطمع من فيها حتى طمـع         !وكيف ال؟ ، وتغير من عليها  

كل أهل قطر أو مجتمع أن يستقل بنفسه وينفـصل مـن المجتمـع       
.  جاهليةوعملوا بهذا الغرور أعماالً، مياإلسال

 

 
فـسلط  ، فكان ذلك موجبا لسخط اهللا عليهم ومقته سبحانه لهـم         

عليهم من منَّوهم بنيل االستقالل وأغروهم على معـاداة إخـوتهم            
ثم ، قوا الجماعة وأضعفوا كل فريق    حتى فر ، والخروج على إمامهم  

 وجعلوا أعزة  ، وار اإلسالم روا معالم الحق، ومحوا أن    اغتالوهم وغي
.وذلك جزاء من اتخذ عدوه صديقًا، القوم أذلة

 

 
كل ذلك للجهل بالوطن الحقيقي الذي يجب أن يبـذل المـسلم            

. وللذود عنه كل غال ورخيص، لحفظه النفس والنفيس

 

 
وليس بمسلم من سعى ليعز نفسه؛ أو ليؤسس له ملكا أو مجـدا            

 ألنـه   ؛استعان بأعداء الـدين   بعدواة أخ مسلم أو جماعة المسلمين ف      
   بشراره نور اإلسالم؛ وضرِره سـلطان        بعمله هذا يجر شر ذِهبا ي

.نعوذ باهللا، المسلمين

 

 



 





  

 

 



 


 

 

 



 




 





 




 




 


 



 


      ا مضى معاوية على هذه الخطة التي ال تتطلب من صاحبها حظ

والروية، ولعلها تناقض الدهاء فيما ينكـشف مـن          كبيرا من الحيلة  

أنه استطاع أن يجعل من كل       عللها التي ال تدق على فهم أحد، فلو       

لفعل، ولو   رجل في دولته حزبا منابذًا لغيره من رجال الدولة كافة؛         

ق الجماعـات،  ه التاريخ حسابه الصحيح؛ لما وصفه بغير مفر حاسب

لقارئ التاريخ في زنة األعمال والرجال أن تجد مـن           ولكن العبرة 

بالدولة عام الجماعة؛ ألنـه      المؤرخين من يسمى عامه حين انفرد     

فر   ا شيعوما  ا فال تعرف كيف تتفق إذا حاولت االتفاق،       ق األمة شيع

ا بـين والة    ختلف في عهد كل خليفة شيعا شيع      لبث أن تركها بعده ت    

.!العهود

 

 

وكانت خطة التفرقة عامة عنده ال يقصرها علـى الخـصوم؛           

ويتقي شر فريق منهم بشر فريق، بل كان         ليضرب بعضهم ببعض،  

 ا ومؤخرفريقين وعلى كل حال،  ا، وبين كليتوخى هذه الخطة مقدم

ال " مطلق"ا خير   وفي كل موقف كأنها غرض مقصود لذاته أو كأنه        

…شر فيه 

 

 

وبدأ بهذه الخطة في السياسة العامة على عهد عثمان، فخـص           

مرجعه إلى الشام، وقام بينهم يقول بعـد أن          المهاجرين بدعوته قبل  

المهاجرين وبقية الـشورى،     أما بعد، يا معشر   ": دعاه عثمان للمقال  

ه، معنـا  ثم أتبع ذلك بكالم طويل فـي      … "فإياكم أعني وإياكم أريد   

يا معشر المهاجرين ووالة هذا األمر، والكـم اهللا إيـاه           ": يقول فيه 

البلدان مكة والمدينة مأوى الحق ومنهاه، وإنمـا         فأنتم أهله، وهذان  

البلدين، فـإن اسـتقاموا؛      ينظر التابعون إلى السابقين والبلدان إلى     

 لئن صفقت إحدى اليـدين    … استقاموا، وايم اهللا الذي ال إله إال هو         

 األخرى؛ ال يقوم السابقون للتـابعين، وال البلـدان للبلـدين،            على

من بين أظهركم، وما أنتم في النـاس         وليسلبن أمركم ولينقلن الملك   

…"إال كالشامة السوداء في الثور األبيض

 

 

ويروي بعض المؤرخين أنه لما استقر له األمر، وبويـع لـه            

 باسمه إلـى    أمر أن يدعى كل منهم     بالخالفة، وجاءه وفد األنصار؛   

الجمع كلـه   حضرته بمشورة عمرو بن العاص الذي كره أن يدعى       

باسم األنصار، ولكن عمرو بن العاص لم يكن معه يوحي إليه حين            

المهاجرين بتلك الدعوة قبل أن يتفقا على شـيء فـي أمـر              خص

الذي احتمى به األخطـل حـين        الدولة، ولم يكن سلطان عمرو هو     

:قالاجترأ على هجاء األنصار، ف

 

 
كلهاذَهبت قُريشٌ ِبالمكاِرِم 

 

 
 واللُؤم تَحتَ عماِئِم اَألنصاِر

فإنما اجترأ الشاعر هذه الجرأة بما علم من رضا الخليفة وأمانه           

.من جراء ذلك الهجاء أن يصيبه مكروه

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 



















 



 



 



 



 



 





 



 



 



 



 



 





 



ولم تقف خطة التفرقة عند هذه التفرقة بين مكة والمدينة؛ ألنه           

قعة واحدة، ففرق بينهما حين آثر      والطائف في ب   عمد إلى أهل مكة   

الثقفيين  

 

 وهم أهل الطائف     -

 

وسن لمن بعده سـنَّة هـذا         بزلفاه، -

 اإليثار، فكان من رجال بين أمية المغيرة وزياد والحجاج ومحمـد         

وكانت الطائف على   ،  )١(بن القاسم، ورهط من األقربين والصنائع     ا

ها غيـر   كالحرس على أهل مكة ممن بقي في       عهد معاوية وخلفائه  

األمـويين كمـا تقـدم؛       األمويين السفيانيين، وقد أوقع بين هؤالء     

 فقسمهم بين بني حرب وبني العاص، وقسم بني العاص بين بيـت           

.سعيد وبيت مروان

 

 

ومن خطط التفرقة التي حسنت لديه في حينها، وساءت عقباها          

حين؛ ذلك النـزاع المـشئوم بـين اليمانيـة           بعد حين، وبعد كل   

النـسب   و بين الكلبيين والقيـسيين علـى اخـتالف        والمضرية، أ 

 األكثرون من مؤرخي العصر في تعليلـه        )٢(والعناوين، وقد خبط  

إال العلة المقصودة التي دبرت في ذلـك العـصر           بمختلف العلل، 

…يومئذ أحسن تدبير  أسوأ تدبير، ولعل المدبرين كانوا يحسبونه

 

 

فالعصبية في القبائل العربية خليقـة ال تَُهمـل فـي حـساب             

زمن من األزمان، ولكنه من الـسخف      المنازعات والمناظرات في  

لبني أمية على بني     أن يقال إن العصبية كانت علة انتصار اليمانية       

 هاشم، وإن اعتزاز الهاشميين بالنبوة هو الذي أحفظ عليهم صدور         

ين ينتمي إليهم بيت النبوة من بنـي        القبائل من غير المضريين، الذ    

.هاشم

 

 

      ا من قريش، وكان اعتـزاز      فقد كان بنو هاشم وبنو أمية جميع

القرشية أظهر وأجهر من اعتزاز الهاشميين عند        بني أمية بالنسبة  

قيام دولتهم   

 

 دولة األمويين    -

 

كانت هذه النسبة حجتهـا مـن         إذ -

القطـر   ن هـي  جانب النسب في استحقاق الخالفة، وقد كانت اليم       

الوحيد الذي رحب بوالي اإلمام علـي فـي أول بيعتـه، وكـان              

حزبه وهـم     األنصار أهل المدينة من   

 

 بـين أوس وخـزرج       -

 

- 

علـى نـصرته،     ينتمون إلى اليمانية، وكانت كندة تنصره وظلت      

 بعد قيام الدولة األموية والدولة العباسية، ا طويالً ونصرة أبنائه زمنً  

يين بعد ذلك من اليمانية في المشرق وفي        أشد أعوان الفاطم   وكان

وجيش معاوية في وقعة صـفين       المغرب، ولما تالقى جيش علي    

قـال ابـن    …  كانت القبيلة العربية الواحدة تقاتل في كال الجيشين       

 عن القبائل من أهل الشام فعرف مواقفهم، فقال         وسأل علي  ":األثير

 وأمر كل قبيلـة أن   اكفونا خثعم، : اكفونا األزد، وقال لخثعم    :لألزد

أن تكون قبيلة ليس منها بالـشام أحـد          تكفيه أختها من الشام، إال    

منهم أحد؛ مثـل     فيصرفها إلى قبيلة أخرى من الشام ليس بالعراق       

".بجيلة لم يكن بالشام منهم إال القليل صرفهم إلى لخم

 

 

      ا على فخر النبوة،    فالنزاع بين اليمانية والمضرية لم يكن نزاع

ـ        فخر الخالفة وال على    ا بـين   عند بداءة أمره، وإنما كـان نزاع

عدا ما هنالك من     سالحين أو بين جيشين متنافسين في مكان واحد،       

النزاع بين الفكرين، ونحن نرى في عصرنا        

 

 وفي كل عصر     -

 

– 

هذا التنافس بين األسلحة كلما جنح والة األمر إلـى فريـق             أمثال

 بين سالح البـر وسـالح       التنافس منهم دون فريق، وقد رأينا هذا     

جنس واحد   البحر وسالح الهواء في الجمهورية الفضية، وكلهم من       

        ا على سالح   أو قومية واحدة؛ ألن والة األمر هناك يؤثرون سالح

.بينهم على السند الذي يستندون إليه في التنازل

 

 
                                                           

: هو صنيعي أو صنيعتي، أي: جمع صنيع أو صنيعة، تقول: الصنائع) ١(
.الذي ربيته وخرجته

 

 
.سار على غير هدى: خبط) ٢(

 

 



 

 

 

 

 



 



 











 



 



 





 


األزهر المعمور بقعةٌ مباركة، وعلماؤه أئمةُ هدٰى ومصابيح دجٰى، لم يدعوا      

 سلكوه، ولما كان سيدنا محمـد  حق بابا إال طرقوه وال دربا إال   في سبيل بيان ال   
   َّهم، فقد كانت آثاره      أجلخلق اهللا وأعظم اللفظية والمادية محلَّ عناية 

 رضي اهللا عنهم إلٰى زماننا ٰهذا، واألدلة        الصحابةأتباعه من المسلمين من لدن      
علٰى ٰذلك في روايات المؤرخين والمحدِثين أكثر من أن نحصيها في ٰهذا المقام،            

األزهر الشريف فـي دراسـة اآلثـار        الذي هو مقام الحديث عن جهود علماء        
 الـدهور،   علٰى مر العصور وكـر     النبوية المادية المنقولة المنسوبة إليه      

عنايةً منهم بكل ما يخص الجناب النبوي المعظَّم، وقد تنوعت ٰهذه الجهود مـا              
:بين تصنيف كُتب وعرضها وتقديمها، وٰذلك علٰى النحو التالي

 

 

 

 

 

 

 

 



 




 


كثرت جهود علماء األزهر الشريف في     
دراسة اآلثار النبوية بالتأليف والتـصنيف      
فيها، بل إن أوَل مؤلَّف في اآلثار النبويـة         
بلغنا خبره كان ِلعالم أزهري، ورحـم اهللا        
الشيخَ الجليَل أبا الوفا المراغي، فقد قال عن  

ر لعلمـاء الجـامع     كتابه المعجم األصـغ   
وإن ٰهذا المعجـم سـجلٌّ حافـٌل        : "األزهر

ألمجاد األزهريين في خدمة العلم، ودليـل       
حي علٰى فضلهم في ميدان التأليف، يفِحـم        
من استطالت ألسنتُهم بـالجحود والنكـران       

، )١("لفضل علماء األزهر في ٰهذا الميـدان      
وفيما يلي بيـان أسـماء ٰهـؤالء العلمـاء          

ين في اآلثار النبويـة ونبـذة عـن         المصنِّف
. مؤلفاتهم فيها

 

 


 


هو عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن         

اهللا األنصاِري الشافعي، ِسراج الدين،       عبد
أبو حفص، ابن النحوي؛ عـالم بالحـديث        
والفقه وتاريخ الرجال، مات أبوه وله مـن        
العمر سنةٌ واحدةٌ، فتزوجت أمـه بالـشيخ        

يسٰى المغربي، ملَقِّـن القـرآن بالجـامع        ع
الطُّولوني، وقد نشأ شيخُنا في بيته، فعرف       
بابن الملَقِّن نسبةً إليه، وكان رضي اهللا عنه        
يغضب منها، بحيث لم يكتبها بخطه قـطّ،        
إنما كان يكتب ابن النحوي، وبها اشتهر في        
بالد اليمن، والشيخ أصـله مـن وادي آش         

لده ووفاتَه في القـاهرة،     باألندلس، لكن مو  
هـ وتـوفي فيهـا   ٧٢٣حيث ولد فيها سنة   

.)٢(هـ٨٠٤أيضا سنة 

 

 
البن الملقِّن رحمه اهللا نحو ثالث مئـة        
مصنَّف، يهمنا منها مـصنَّفُه فـي اآلثـار         
النبوية، وهو أول مصنَّف فيما نعلم في آثار        

 وقد ألَّفه ابن الملقِّن تبيانًا لحكْم       ،النبي  
 التي اشتراها الوزير الصاحب تـاج       اآلثار

الدين محمد بن فخر الدين محمد بن بهـاء         
 علي بن سليم بن ِحنَّا الحجازي مـن         نالدي



 

 

 

 

 



 



 

 

 
أحمد عبد العاطي األثاري. أ

 

 
وثق بدار المحفوظات م
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بني إبراهيم الشجري من أشـراف ينْبـع،        
وأودعها رباط اآلثار بمصر القديمة؛ قـال       
المؤرخ الكَبير تقي الدين أحمد بـن علـي         

ر  وكان  شيخُنا سراج الد    : "المقريزيمين ع
بن علي األنصاري المعروف بابن الملقِّـن       ا

 وذكر لي أن    اآلثار،الشافعي يطعن في ٰهذه     
، وٰهـذا   )٣("له فيها مصنَّفًا، ولم أِقفْ عليـه      

 ظفر به ولـو    ن ا، ويا ليتن  )٤(المصنَّف مفقود
. في سبيله اللؤلؤ والمرجانناأنفق

 

 
وقد نَسب العالمة ابن العجمي في كتابه       

لمصطفٰى المختار عما لم يثبت مـن       تنزيه ا 
اآلثار كتاب ابن الملقن إلٰى البلقيني، حيـث        

وكَـان  : "حكٰى عن اإلمام المقريزي أنه قال  
    موهو بض ،لِقينيدة  شيخُنا السراج البالموح 

مةُ الدنيا كما في القاموس،     وكَسِر القَاف عالَّ  
هـا  يطعن في ٰهذه اآلثار، ويذكُر أن لـه في        

، وقـد كـان ٰهـذا       "مصنَّفًا ولَم أطَِّلع علَيه   
 كون كال الـشيخين لُقِّـب سـراج         )٥(الزلُل

الدين، وكالهما كـان شـيخًا للمقريـزي،        
والصواب ما قاله المقريزي بنفسه في كتابه       

. الخطط، والذي نقلتُه بتمامه فيما سبق

 

 


 


مة الشهاب أحمد بن أحمد بـن       هو العالَّ 

مد بن أحمد بن إبراهيم بن محمـد بـن          مح
علي العجمي الشافعي األزهري، ولد فـي       

هـ، ابتدأ طلب العلم    ١٠١٤ رجب سنة    ١٣
هـ، فـالزم علمـاء     ١٠٢٧الشريف سنة   

الجامع األزهر سنين طويلة، وكـان كثيـر     
الكتب بحيث إنه لم يكن في عـصره فـي          
مصر أكثر منه كتبا، كما كان سـمحا بهـا      

، وكانت وفاتـه بمـصر ليلـة        ألهل العلم 
 من ذي القعدة الحـرام سـنة        ١٨األربعاء  

هـ، وصلٰى الظهر يومها بالجـامع      ١٠٨٦
ــي  ــشيخُ عل ــاس ال ــا بالن ــر إمام األزه
الشبراملسي في مشهد عظيم، ودفن بتربـة       

له من المصنَّفات شرح ثالثيات     . المجاورين
 وذيل لب األلباب فـي تحريـر        ي،البخار

، وتنزيـه المـصطفٰى     األنساب للـسيوطي  
.)٦(المختار عما لم يثبت من اآلثار، وغيرها

 

 
ولقد كان كتاب ابن العجمي الموسـوم       
بـ تنزيه المصطفٰى المختار عما لم يثبـت        

 مشاركةً ِمن عاِلم مسلم لمشاكل      )٧(من اآلثار 
        ـابرسـالةً أج جتمعه، حيث كَان الِكتابم

حة أثـر   ِفيها عن سؤال موجه له حوَل ص      
: القدِم الموجود بِرباِط اآلثار؛ قال رحمه اهللا      

ٰهذه فوائد اقتـضٰى جمعهـا الحـاُل فـي          "
خصوص اآلثار المشهورة بمصر حين كثر      
عنها السؤال، متحرى فيها الصدق صـدعا       

، ثم قسم كتابه إلٰى مقدمـة ونتيجـة         "بالحق
ببيـان حكمـة اهللا     وخاتمة؛ وخص المقدمة    

تعالٰى في تأييد رسله بالدالئل والمعجـزات       
 وأوضح  جزةليصدقهم الناس، وعرف المع   

الفرق بين المعجزة واآلية والكرامة، وأمـا       

النتيجة وهي المقصود بالذَّات في بيان أنـه        
هل ثبت أن الـصخر والحجـر النـا لـه           

،وهل نسبة األحجار التي بمـصر       ؟ 
 أم ال؟، ونقـل      صحيحة وغيرها إليه   

: اختالف أهل العلم فـي ٰذلـك، ثـم قـال          
 كوحاصل جميع ما تقدم االعتراف بأن ٰذل      "

ال سند له وأنه علٰى مجرد الشُّهرة، وهـو         
غير كاٍف في إثبات نسبتها إليه       

 

 ألن  ؛
 ألنهـا   ؛الخصوصيات ال تثبت باالحتماالت   

من األمور السمعية المحضة التي ال مجال       
ما وجـدنا فيـه نـصا       للعقل فيها بنفسه، ف   

نتحدث به ونعتقده، وما ال نص فيـه نِكـل        
 ، رسـوله علمه إلٰى اهللا تعالٰى وإلٰى      

وال نتكلم به لعدم استقالل العقل فيه بنفـسه         
، أما الخاتمة فقد بـين فيهـا أن         "دون نص 

الغرض من نفي األحجار المنـسوبة إليـه        
         جنابه الرفيع عـن أن ينـسب تنزيه 

ت أصالً وال ورد ال قوالً وال       إليه ما لم يثب   
.)٨(فعالً

 

 
                                                           

كتاب الشيخ أيب الوفا خمطوطٌ مل أِقف عليـه، وقـد           ) ١(
نقلت عبارته من مجهرة أعالم األزهر الـشريف ألسـامة          

.٥٨: ١األزهري 

 

 
)٢ (       اويِء الالمع للـسخوودرر  ١٠٠: ٦ترمجته يف الض ،

، وذيل طبقات احلفاظ    ٤٢٩: ٢ود الفريدة للمقريزي    العق
، ٥٠٨: ١، والبدر الطالع للـشوكَاين      ٢٤٤للسيوطي ص 

 ِركِْلي٥٧: ٥واألعالم للز.

 

 
)٣ (        املواعظ واالعتبار بذكر اِخلطط واآلثـار، املعـروف

باخلطط املقريزية، لتقي الدين املقريزي، حتقيق أمين فـؤاد         
..٨٠٤: ٤سيد 

 

 
قد ثبت أن ابن امللقِّن رمحه اهللا أُبتلي يف آخر عمـره            و) ٤(

باحتراق مكتبته واحترق معهـا الكـثري ِمـن مـسوداته           
.ومصنفَاته

 

 
وقع ٰهذا اخلطأُ يف مجيع النسخ اخلطية اليت بلغنا خربها          ) ٥(

من كتاب العالمة ابن العجمي املوسوِم بترتيـه املـصطفٰى          
.املختار

 

 
، وفوائـد   ١٧٦: ١خالصة األثر للحموي    ترمجته يف   ) ٦(

   ٤٠٨: ٢االرحتال للحموي     وأسانيد املصريني لألزهـري ،
.٢٩١ص

 

 
م يف  ٢٠١٩حقّق الكتاب مرتني؛ املـرة األوٰىل سـنة         ) ٧(

رسالة ماجستري للباحث مصطفٰى العلوي يف جامعة احلسن        
م على يد الدكتور    ٢٠٢٠الثاين بالدار البيضاء، والثانية سنة      

مد بن حممد خري هيكل ونشرته مؤسسة الرسالة ناشرون         حم
الدمشقية، وهو خاضع اآلن للتحقيق للمرة الثالثة وبـصدر      

.ٰهذا التحقيق ترمجةٌ جديدةٌ للعالمة ابن العجمي

 

 
ترتيه املصطفٰى املختار عما مل يثبت من اآلثـار البـن           ) ٨(

العجمي، ومنه نسخ مبكتبة الدولة بربلني وبـدار الكتـب          
.ملصرية بالقاهرةا

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 




 




 



 



 





 


 الحسن األشعري من كبار األئمة المجتهدين       ولقد كان اإلمام أب   

ـ      الذين حافظوا على عقيدة ا     ة، لمسلمين صافية سليمة واضـحة نقي

        على هدي كتاب اهللا وفهم من أوحي له نص ا ا وفهم  وتبعـه ،

على نفس المنهج جماهير العلماء على مرِّ العصور حتـى يومنـا            

مام األشعري تعرف على مذهب المعتزلـة       الحاضر، وذلك ألن اإل   

       بل وتعمق في دراسة منهجهم، واكتشف فساده مبكر  أ مـن   ا فتبـر

األقوال التي كان يقولها المعتزلة، مثل القول بخلـق القـرآن وأن            

مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين وغير ذلك من أقوالهم، فقام           

 أهل السنة يلتفـون  بالتصدي لهم وتفنيد مقوالتهم، األمر الذي جعل     

.حوله وينتسبون إليه، حتى لقب بإمام أهل السنة والجماعة

 

 

وقد نبغ األشعري في العلوم العقلية، واشـتهر بقـوة الجـدال           

ب براعته فـي علـم    وبجان. والمناظرة بجانب محافظته على النقل    

  االكالم كان أيض  فقيه   ا ومحدثً ا وعالم  ا إلى حياة الزهد    ا، يميل كثير

وقد بلغت مؤلفاته نحو    . ا في أغلب سلوكه   اطة، وكان متصوفً  والبس

. بلغت مصنفاته ثالثمائة كتاب: وقيل. مائتي كتاب

 

 

جعل هدفه األسمى توحيد كلمة المسلمين على المنهج الوسطي         

 ورفض التطرف بكل أنواعه، تطرف المعتزلة الذي أدى         ،المعتدل

ض تطرف  بهم إلى رد كثير من نصوص السنة الصحيحة، كما رف         

القائلين باألخذ بالظاهر فغالوا في إثبات ظواهر نصوص القـرآن          

والسنة حتى وصلوا إلى التشبيه والتجسيم ، كما تلقفوا من األخبار           

كل سقيم وضعيف، فوصلوا إلى عقيدة أقرب إلى الوثنية الجاهلية،          

ولما كانت الوسطية أهم سمات اإلسالم التي مكنته مـن الرسـوخ            

قاء واالستمرار، واستمر مذهب اإلمام األشعري على  والبواالنتشار

عترف انفس الوسطية، ف  

ـ     ه بالعقل الذي انتصر ل

ــه  ــة وآمــن ب المعتزل

  ا لفهـم   وجعله مـساعد

ـ    لـه، ال    االنص ورديفً

بديالً عنه، كمـا آمـن      

ــذي زعــم  بــالنص ال

الحشوية التمسك بـه،     

فأعمل النص في مجاله    

والعقل في مجالـه دون     

أن يجحف بحق واحـد     

نهما، حين يدخله فـي     م

غير مجاله، وبذلك دان    

جمهور علماء المسلمين   

بهذا المذهب، وال زال    

أغلبهم حتى يومنا هـذا     

يـــرون أن العقيـــدة 

األشعرية هـي عقيـدة     

أهل الـسنة والجماعـة    

التي تـستنبط أصـولها    

وثوابتها مـن صـحيح     

الكتاب والسنة وما كان    

ــسلف   ــم ال ــه فه علي

الصالح، ورفـع لـواء     
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ليمها مؤسسات علمية تاريخية راسخة العلم مثل األزهر        نشرها وتع 

.الشريف وجامعة الزيتونة وجامعة القرويين وغيرهم

 

 



 


إسحاق بن سـالم    : علي بن إسماعيل بن أبي بشر، واسمه      : هو

بن إسماعيل بن عبد اهللا بن موسى بن بالل بن أبي بردة بن أبـي               ا

 هجـري علـى     ٢٦٠ الحسن ولد عام     موسى األشعري، وكنيته أبو   

 هجري، ينتهي نسبه إلى الصحابي      ٣٢٤أرجح األقوال وتوفي عام     

علـى قومـه     وقد أثنـى الرسـول      . أبي موسى األشعري  

األشعريين في عدد من األحاديث النبوية، فعن أبي بردة عن أبـي            

إن األشعريين إذا أرملـوا فـي       (: قال النبي   : موسى أنه قال  

طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثـوب           الغزو أو قلَّ  

       واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسة، فهم مني وأنا منهم    وي( .

قال : وعن أبي موسى أنه قال    . أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه    

إني ألعرف أصوات رفقة األشعريين بالقرآن حـين        (: النبي  

 وإن  ،يدخلون الليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليـل        

أخرجه اإلمام البخاري في    . )كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار      

هم الرسول دون غيرهم من الناس بأن قسم لهم         وقد خص . صحيحه

عن أبي بـردة عـن أبـي    من غنائم خيبر دون أن يشهدوا فتحها، ف   

قدمنا على النبي بعد أن افتتح خيبر، فقسم لنا ولـم           : موسى أنه قال  

أخرجـه اإلمـام البخـاري فـي        . يقسم ألحد لم يشهد الفتح غيرنا     

 فَسوفَ يْأِتي اللَّه ِبقَـوٍم يِحـبهم      : ولما نزل قوله تعالى   . صحيحه

ونَهِحبيو) ٥٤: المائدة(     قال رسول اهللا  :)     هم قومك يا أبـا

رواه . ، وأومأ رسول اهللا بيده إلى أبي موسـى األشـعري          )موسى

وعن عمران بن   . الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين     

: كنت عند النبي إذ جاءه قوم من بني تمـيم فقـال        : حصين أنه قال  

فدخل ناس من   ! بشرتنا فأعطنا : ، قالوا )اقبلوا البشرى يا بني تميم    (

 )! البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم         ااقبلو(: ليمن فقال أهل ا 

قبلنا، جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا األمر مـا            : قالوا

كان اهللا ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء ثم           (: كان؟ قال 

أخرجـه  . )خلق السماوات واألرض، وكتب في الذكر كل شـيء        

اإلمام البخـاري فـي     

قال الحـافظ   . صحيحه

ابن عساكر في تبيـين     

كذب المفتري بعـد أن     

ــي   ــر النب ــر أم ذك

لألشعريين أن يعلمـوا    

 جيرانهم ويفقهوهم فـي   

فاألشـعريون  :  (الدين

بالفقه في زمن رسـول     

 موصوفون،  اهللا  

وبالعلم عند األعالم من    

الصحابة معروفـون،   

وأشهرهم بالفقه والعلم    

في ذلك الـزمن أبـو      

 جـد   موسى األشعري 

حـسن،  اإلمام أبـي ال   

وكفاه بذلك عن العلماء    

ما أسعد  وفضالً، و اشرفً

من كان أبو موسى لـه      

صالً، فالفـضل   أ و اسلفً

من ذلك الوجه أتاه، وما     

). ظلم من أشـبه أبـاه     

ــام   ــذكر اإلمـ ويـ

الشهرستاني في الملـل    

والنحل أن طريقة أبـي     

الحسن األشعري هـي    

طريقة جده الـصحابي    

أبي موسى األشـعري    

 جدله مع عمرو بن     في

.العاص

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 



 





 





 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       المستشار                       الباحث    

 

 





 



 




 




 




 




 


:الفضائل العامة: بقية

 

 
 أخـرج   :الحديث الثامن واألربعـون   

قال رسـول   :  قال  يالديلمى عن عل  
م أربعة أنا لهـم شـفيع يـو       (: اهللا  

المكرم لذريتى، والقاضـى لهـم      : القيامة
حوائجهم، والساعى لهم أمورهم عنـدما      

.)اضطروا، والمحب لهم بقلبه ولسانه

 

 
 أخـرج   :الحديث التاسع واألربعـون   
:  قال الديلمى عن أبى سعيد الخدرى      

اشتد غـضب اهللا    (: قال رسول اهللا    
.)على من آذانى فى عترتى

 

 
ن  أخرج الديلمى ع   :الحديث الخمسون 

قـال رسـول اهللا     :  قال أبى هريرة   
 :)      ،إن اهللا يبغض اآلكل فوق شبعه

والغافل عن طاعة ربه، والتـارك لـسنة        
نبيه، والمخفر ذمته، والمـبغض عتـرة       

.)نبيه، والمؤذى جيرانه

 

 
 أخـرج   :الحديث الحادى والخمسون  

قـال  :  قـال  الديلمى عن أبى سعيد     
أهل بيتى واألنـصار    (: رسول اهللا   
بتى، وصـحابى، وموضـع     كرشى وعي 

فاقبلوا مـن محـسنهم     . مسرتى، وأمانتى 
.)وتجاوزوا عن مسيئهم

 

 
 أخرج أبو   :الحديث الثانى والخمسون  

قـال  :  قال نعيم عن عثمان بن عفان      
من أولى رجالً مـن     (: رسول اهللا   

بنى عبد المطلـب    
ا فى الدنيا،   معروفً

فلم يقدر المطلبـى    
على مكافأته، فأنـا    
أكافئه عنـه يـوم     

.)لقيامةا

 

 
الحديث الثالث   

 أخرج  :والخمسون
ــن   ــب ع الخطي
عثمان بن عفـان    

ــال ــال :  ق ق
 :رســول اهللا 

من صنع صنيعة   (
إلى أحد من خلف    

عبد المطلب فى الدنيا فعلى مكافأتـه إذا        
.)لقينى

 

 
 أخرج ابن  :الحديث الرابع والخمسون  

قال رسـول   :  قال  يعساكر عن عل  
 من صنع إلى أحد من أهـل      (: اهللا  

ا، كافأته يوم القيامةبيتى يد(.

 

 
 أخرج :الحديث الخامس والخمـسون   

قـال  :  قـال البارودى عن أبى سعيد   
إنى تارك فيكم ما إن     (: رسول اهللا   

كتـاب اهللا، سـبب     : تمسكتم به لن تضلوا   
كم، وعترتـى   ييدأطرفه بيد اهللا، وطرفه ب    

أهل بيتى، وإنهما لن يفترقا، حتى يـردا        
.)على الحوض

 

 
 أخرج :السادس والخمـسون الحديث  

 أحمد، والطبرانى، عن زيد بن ثابت       
إنى تـارك   (: قال رسول اهللا    : قال

كتاب اهللا، حبل ممدود مـا      : فيكم خليفتين 
بين السماء واألرض، وعترتى أهل بيتى،      
وإنهما لن يتفرقـا، حتـى يـردا علـى          

.)الحوض

 

 
 أخـرج   :الحديث السابع والخمسون  

، فى شـعب    الترمذى، والحاكم، والبيقهى  
سـتة  (: ا مرفوع اإليمان عن عائشة    

الزائـد فـى    : لعنهم اهللا وكل نبى مجاب    



 

 

 

 

 



 



 



 














 



كتاب اهللا، والمكذب بقدر اهللا، والمتـسلط       
بالجبروت، فيعز بذلك من أذل اهللا، ويذل       
من أعـز اهللا، والمـستحل لحـرم اهللا،         
والمستحل من عترتـى مـا حـرم اهللا،         

.)والتارك لسنتى

 

 
 أخـرج   :الحديث الثامن والخمسون  

ـ    )٢( والخطيب )١(الديلمى   ي عـن عل
ستة لعـنهم   (: قال رسول اهللا    : قال

الزائد فى كتاب اهللا،    : اهللا وكل نبى مجاب   
والمكذب بقدر اهللا، والراغب عن سـنتى       
إلى بدعة، والمستحل من عترتى ما حرم       
اهللا، والمتسلط على أمتى بالجبروت، ليعز      

مرتـد  من أذل اهللا، ويذل من أعز اهللا، وال       
ا بعد هجرتهأعرابي(.

 

 
 أخـرج   :الحديث التاسع والخمسون  

الحاكم فى تاريخه، والديلمى عـن أبـى        
: قـال رسـول اهللا      :  قال سعيد  

ثالث من حفظهن، حفظ اهللا لـه دينـه         (
ودنياه، ومن ضيعهن، لم يحفـظ اهللا لـه         

 حرمة اإلسالم، وحرمتى، وحرمـة      :اشيًئ
.)رحمى

 

 
 عـن    أخرج الديلمى  :الحديث الستون 

: قـال رسـول اهللا      :  قال  يعل
خير الناس العرب، وخير العرب قريش،      (

.)وخير قريش بنو هاشم

 

 
إلى هنـا انتهـت رسـالة اإلمـام         (

السيوطى رحمه اهللا، وفيما يلى الفـضائل       
الخاصة بعد الفضائل العامة ألهل البيـت       

(.

 

 
:الفضائل الخاصة

 

 
١

 

سيد آل   ( من فضائل النبى     –
:)بيت النبوة

 

 
أوالً

 

: نسبه الشريف–

 

 
إن اهللا اصطفى كنانة من     : (قال  

ا من كنانة،   ولد إسماعيل، واصطفى قريشً   
واصــطفى مــن قــريش بنــى هاشــم 

 فهو خيـار    )٣()واصطفانى من بنى هاشم   
.من خيار من خيار

 

 
 ينقـسم إلـى     نسب نبينا محمد    

:ثالثة أجزاء

 

 
جزء اتفق عليه كافـة أهـل الـسير         

 والنساب، وهو الجزء الذى يبدأ منه       
.وينتهى إلى عدنان

 

 
وجزء آخر كثر فيه االختالف، حتى      
جاوز حد الجمع واالئتالف، وهو الجـزء       
الذى يبدأ بعد عدنان وينتهى إلى إبـراهيم        

     ال يجوز  :  فقد توقف فيه قوم، وقالوا
 ثـم . سرده، بينما جوزه آخرون وساقوه    

اختلف هؤالء المجوزون فى عدد اآلبـاء       
وأسمائهم، فاشتد اختالفهم وكثرت أقوالهم     

إال أن الجميع   . حتى جاوزت ثالثين قوالً   
متفقون على أن عدنان من صـريح ولـد    

.إسماعيل 

 

 
أما الجزء الثالث فهو يبدأ مـن بعـد         

،  وينتهـى إلـى آدم       إبراهيم  
وجل االعتماد فيه على نقل أهل الكتاب،       

ندهم فيه من بعض تفاصيل األعمـار       وع
وغيرها ما ال نشك فى بطالنـه، بينمـا         

.نتوقف فى البقية الباقية

 

 
وفيما يلى األجزاء الثالثة من نـسبه       

: بالترتيبالزكى 

 

 

 هو سيدنا محمـد بـن       :الجزء األول 
عبد اهللا بن عبد المطلب      

 

 واسمه شيبة   –

 

– 
بن هاشم   ا

 

 واسمه عمرو    –

 

 بـن عبـد     –
مناف  

 

مغيرة   واسمه ال  –

 

 بن قـصى     –

 

– 
واسمه زيد   

 

 بن كالب بن مرة بن كعب       –
بن غالب بـن فهـر       ابن لؤى   ا

 

 وهـو   –
الملقب بقريش وإليه تنتسب القبيلة  

 

 بـن  –
مالك بن النضر    

 

 واسمه قـيس     –

 

 بـن   –
كنانة بن خزيمة بن مدركـة       

 

 واسـمه   –
عامر  

 

 بن إلياس بن مضر بن نزار بن        –
.)٤(معد بن عدنان

 

 
ق عـدنان،    وهو ما فو   :الجزء الثانى 

وعدنان هو ابن أدد بـن الهميـسع بـن          
سالمان بن عوض بن بوز بن قموال بن        
أبى بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلـداس       

بن يدالف بن طابخ بن جاحم بن نـاحش         ا
بن ماخى بن عبقر بن عبيد بن الدعا بن         ا

حمدان بن سنبر بن يثربى بن يحزن بـن         
يلحن بن أرعوى بن عيض بن ديشان بن        

أفناد أبن أيهام بن مقصر بـن       عيصر بن   
ناحث بن زارح بن سمى بن مـزى بـن          
عوضة بن عرام بن قيدار بن إسـماعيل        

.بن إبراهيم ا

 

 
 وهو ما فوق إبـراهيم      :الجزء الثالث 

     بن نـاحور بـن     ا، وهو ابن تارح
ساروع  

 

 أو ساروغ    –

 

 بن راعو بن فالخ     –
بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن         

متوشـلخ بـن    بـن   ا بن المك    نوح  
خنوخ  أ

 

 هو إدريس النبى    :  يقال –

 

– 
بن قينان بن اثـوش     ابن يرد بن مهالئيل     

 بن آدم ثبن شي

 

– .

 

 
                                                           

.األفراد للديلمي) ١(

 

 
.المتفق للخطيب) ٢(

 

 
انظر باب نسبه الشريف فى الشفا للقاضـى عيـاض،          ) ٣(

.وأخرجه اإلمام مسلم فى صحيحه

 

 
ه ال يقين فيه كما ذكر      نَّإأما ما بعد عدنان من األسماء ف      ) ٤(

لدكتور عبد الحليم محمود فى فتاويه، الجـزء        ذلك فضيلة ا  
.م١٩٩٤، دار المعارف، ١٢٩األول، ص 

 

 



 

 

 

 

 



 









 





 







 



 





 


منذ قرون بعيدة ولم تـزل محـاوالت        

المستشرقين وأعداء اإلسالم في نزع الصلة      

بيننا وبين تاريخنا وتراثنا اإلسالمي القـويم   

 بل ومنع أي محـاوالت تمكننـا        ،مستمرة

 بالــصلة لــسيرة نبينــا المــصطفى 

ومحاوالتهم المستميتة في تـشويه سـيرته       

ة الناشـئة المـسلمة بتراثنـا       وقطع صـل  

وربمـا ونحـن    . اإلسالمي القويم والرشيد  

  نزعم أننا نهتم بـسيرة المـصطفى        

لكننا في حقيقة األمر لم نعي أنه لنا في هذه          

السيرة العطرة دروس وعبر وتجارب حياة      

في ظروف مشابهة، لكن الحياة المادية التي       

تعتري حياتنا بقوة وفجاجة لم تتـرك لنـا         

لتقاط هذه التفاصيل التي من شأنها      فرصة ا 

الو تمسكنا بها لن نضل أبد.

 

 

 ، فأنا من آالف الـسائلين     ،والحق أقول 

 ا الذين يوجهون هذا الـسؤال     ومعهم أيض: 

هل هناك ضرورة إلعادة كتابـة الـسيرة        

 فأنا معهم حينما يهرعـون إلـى        .النبوية؟

المنهج العلمي باستخدام األسئلة الموجهـة      

ـ     و .غير المبهمة  اهو طرح مـشروع حق ،

ولكن الذي ينبغي علينا أن نؤكده في هـذا         

الصدد أننا نعيد قراءة تاريخنا اإلسالمي ال       

كتابته وروايته، فإعادة القراءة هي إعـادة       

 ألن التـاريخ اإلسـالمي      ؛تأويله وتفسيره 

يحمل دالالت الحاضر أكثر ممـا يتعلـق        

بالماضي، فنحن ال نتعامل مع قصة مثيرة        

شاعرنا وأعصابنا، بل نتعامل مع     تدغدغ م 

حالة تاريخية مهمة في تـاريخ اإلنـسانية        

.كلها

 

 

وربما تفسر هذه الحالة التاريخية هـذا       

العجز العربي الراهن والمزمن في مواجهة      

التغييرات التي تحدث من حولنا، باإلضافة      

إلى ما تحتاجه الذهنية العربية إلى تجديـد        

.  بـذاتها  وعيها بتاريخها، بل تجديد وعيها    

وكتابة السيرة النبوية ـ ال بشكلها التأريخي  

التتبعي من الميالد إلى الوفاة ـ بأحـداثها   

ووقائعها الجدلية المضطربة والمـضطرمة     

سياسيا ـ فـي فهمهـا    ا ـ أحيانًا واجتماعي

 ونحـن  ،تساعدنا في تحليل واقعنا الـراهن    

بصدد التصدي لمشكالت معاصرة مائجة،      

. عن مرفأ لليقينوتساؤالت تبحث 

 

 

لقد استنزف هذا العقل العربي المـسلم       

معظم أفكاره، وخارت قواه التـي طالمـا        

دون  حاول االحتفاظ بهيكلهـا الخـارجي،     

أيديولوجية أو إطار مرجعي يمكن االستناد      

ـ        ا أو االعتماد عليه، وكان من األحرى حق

استعادة الوعي التاريخي بالمهاد اإلسالمي؛     

وتأويالً، وتحليالً، بدالً مـن     قراءة، وكتابة،   

سباق محموم في دفـع الـتهم والنقـائص         

. المكتسبة عن الذات

 

 

وما السطور القادمة إال التفاتة موجهـة     

للقارئ العربي إلعادة فكره ونظـره إلـى        

استقراء التاريخ اإلسـالمي بوجـه عـام،        

وتـاريخ الفتــرة المحمديــة علــى وجــه  

 رغبة منا خالـصة لالسـتفادة       ،الخصوص

 فتعرف سـيرة    ،يرة النبي األكرم    بس



 

 

 

 

 

 

 مــن األمــور المهمــة المــصطفى 

 ففيها نفع وبصيرة    ،والضرورية لكل مسلم  

.وعالج لمشكالت اإلنسان المعاصرة

 

 

 إن عظمة الكتابة عن رسول اهللا       

تتجلى في بيان األثر الذي أحدثه الرسـول        

 لقد شاء اهللا لنـا أن نخـصص         ، فينا 

الحـديث  مساحات عريضة من الكتابة في      

  محمـد   سيدنا عن سيد الخلق معلمنا ونبينا    

، ودورنــا اآلن هــو الكــشف عــن 

خصائص سيرة النبي األكرم وبيان فضائله؛    

تلك التي شرعنا توصيلها للناشئة والكبـار       

.على السواء

 

 



 


 هجـرة   :في تاريخ اإلسالم هجرتـان    

    ا من أذى   المسلمين األوائل إلى الحبشة فرار

 وهي أكثر وقائع الـسيرة      ،مشركي قريش 

 وأخصبها  ،النبوية في سياقها التاريخي جدالً    

 والمستقرئ للسيرة النبوية يدرك أن      .احديثً

 كما  ،دوافع الهجرة إلى الحبشة ليست خافية     

أن تحديد مكانها ـ أي الحبشة ـ يدل على   

 وسـعة إدراكـه     وعي رسـول اهللا     

هـة الـدعوة    بأساليب المشركين في مواج   

  ولقـد اختـار الرسـول        .اإلسالمية

ا للهجـرة بعـد أن تأكـد أن         الحبشة مكانً 

النجاشي حاكم الحبشة ملك عادل ال يظلـم        

 إلـى  ولقد أشار الرسـول     . عنده أحد 

لو خرجتم  ( :عدل النجاشي بقوله ألصحابه   

ا ال يظلـم     فإن بها ملكً   ،إلى أرض الحبشة  

. )عنده أحد

 

 

ـ    و ى الحبـشة   حديث هجرة المسلمين إل

    فالـدوافع إلـى     ؛األمر شائك وشيق أيـض 

الهجرة معلومة ويمكن للناظر حصرها في      

 ، االضطهاد الـديني   :بعدين لهما ثالث هما   

 ولكن هنـاك    .والتعذيب والتكيل بالمسلمين  

 ،سبب ثالث مهم جدير بالـذكر واالهتمـام       

.وهو نشر الدعوة خارج مكة

 

 

وهذا يجعلنا نسلم بالقول بـأن هجـرة        

ين األوائل إلى الحبشة كانت لمهمـة       المسلم

سامية لنصرة الدين اإلسـالمي وتوسـيع       

 .نطاقه خارج شبه الجزيرة العربية

 

 

وهجرة ثانية وهي الهجـرة الخاصـة       

 وكانت  ، إلى المدينة المنورة   بالرسول  

 ، فيها ا مخلص هجرته خالصة لوجه ربه     

فهيأ اهللا له إخالصه وإخالص صديقه أبـي        

يأ اهللا لهما التوفيـق      وه ،بكر الصديق   

  وحين عزم رسـول اهللا       .في الهجرة 

 ألقـى الـوحي     ،على ترك مكة إلى المدينة    

الكريم في قلبه وعلى لسانه هـذا الـدعاء         

 وقُل رب َأدِخلِْني مدخََل ِصـدقٍ      :الجميل

واجعل لِّـي ِمـن      وَأخِْرجِني مخْرج ِصدقٍ  

 .)٨٠ :اإلسراء( اا نَِّصيرلَّدنك سلْطَانً

 

 

ولعل خير خبر عن حـادث الهجـرة        

 ،وأصدقه ما رواه الصديق أبو بكر بنفـسه       

 أنهـا    فعن أم المؤمنين عائشة      ، ال موِل

 أن   كان ال يخطئ رسـول اهللا        :قالت

 أحد طرفي النهار إمـا      ،يأتي بيت أبي بكر   

 حتى إذا كان اليوم الذي      ،ا وإما عشي  ،بكرة

هجرة والخـروج   أذن اهللا فيه رسوله في ال     

 أتانا رسول   .من مكة من بين ظهري قومه     

 في ساعة كان ال يأتي      ، بالهاجرة اهللا  

 .فيها

 

 

 ما جـاء    : فلما رآه أبو بكر قال     :قالت

 في هذه الساعة إال ألمـر       رسول اهللا   

 تـأخر أبـو بكـر عـن     ، فلما دخل .حدث

 وليس عند    فجلس رسول اهللا     ،سريره

 فقـال   ،سماءرسول اهللا أحد إال أنا وأختي أ      

 )!أخرج عني من عندك   ( :رسول اهللا   

 ومـا  . إنما هما ابنتـاي ، يا رسول اهللا :قال

 .ذاك؟ فداك أبي وأمي

 

 

إن اهللا قـد أذن     ( :قال رسول اهللا    

 : فقال أبـو بكـر     .)لي بالخروج والهجرة  

 .)الـصحبة ( :الصحبة يا رسول اهللا؟ قـال     

 فـواهللا مـا     :قالت أم المؤمنين عائشة     

ا يبكي من    ذلك اليوم أن أحد    شعرت قط قبل  

 .الفرح حتى رأيت أبا بكر يومئذ يبكي

 

 



 

 

 

 

 



 


 

تربيــــــــــة تربيــــــــــة 

األوالد في  األوالد في  

ــالم ــالماإلســـ اإلســـ

 

 

 

 

 

 

 

 
)    )    ۱۷۱۷((

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 

 



 





 



 



للختان حكم دينيـة عظيمـة، وفوائـد        

 عنها العلماء، وكشف    أبانصحية جليلة قد    

ميـز مـا    أليكم  إو .... األطباء آثارهاعن  

:قرروهما هم أذكروه و

 

 

:فمن الحكمة الدينية العظيمة

 

 

، اإلسـالم  الفطرة وشـعار     رأسنه  أ* 

.لشريعةوعنوان ا

 

 

نه من تمام الحنيفية التي شرعها اهللا       أ* 

؛ فهي التي صبغت    براهيم  إعلى لسان   

يمان، وهي التـي    القلوب على التوحيد واإل   

بدان بخصال الفطرة من الختان،     صبغت األ 

ظـافر، ونتـف    وقص الشارب، وتقليم األ   

ثُم َأوحينَا ِإلَيك َأِن اتَِّبع     : قال تعالى . بطاإل

ِصبغَةَ ) ١٢٣: النحل ( ِإبراِهيم حِنيفًا  ِملَّةَ

 ونَحن لَه   ۖ ومن َأحسن ِمن اللَِّه ِصبغَةً       ۖاللَِّه  

وناِبدع) ١٣٨: البقرة.(

 

 

تبـاع  أن غيره من عنه يميز المسلم    أ* 

.خرىالديانات والملل األ

 

 

قرار بالعبوديـة هللا، واالمتثـال      إنه  أ* 

. وسلطانه، والخضوع لحكمههوامرأل

 

 

:ومن الفوائد الصحية الجليلة ما يلي

 

 

نــه يجلــب النظافــة، والتــزيين، أ* 

.وتحسين الخلقة، وتعديل الشهوة

 

 

نه تدبير صحي عظيم يقي صـاحبه    أ* 

مراض واالختالطاتا من األكثير.

 

 

يقول الدكتور صبري القاني في كتابـه       

":حياتنا الجنسية"

 

 

:كر منهاذوفي الختان الفوائد ن

 

 

١

 

 القُلفة يتخلص المـرء مـن       بقطع -

المفرزات الدهنية، ويتخلص من الـسيالن      

مكـان  إالشحم المقزز للنفس، ويحال دون      

.نتانالتفسخ واإل

 

 

٢

 

 مـن   ءبقطع القلفة يتخلص المـر     -

.ثناء التمددأخطر انحباس الحشفة 

 

 



 

 

 

 

 



 


 

من أحب لقـاء اهللا     : (قال رسول اهللا    
أحب اهللا لقاءه، ومن كره لقاء اهللا كره اهللا         

  ).لقاءه

 

 
              

 

رواه مسلم في صحيحه  -

 

-

 

 






 



٣

 

صــابة مكــان اإلإيقلــل الختــان  -

 كثير  نن هذا السرطا  أبالسرطان، وقد ثبت    

خاص المتضيقة قلفتهم، بيد    شالحدوث في األ  

ا في الشعوب التي توجب عليهم      نه نادر جد  أ

.شرائعهم الختان

 

 

٤

 

مكننـا  أذا شرعنا في ختان الطفل       إ -

.صابة بسلس البول الليليتجنيبه اإل

 

 

٥

 

ال ميخفف الختان من كثرة اسـتع      -

لى غير ذلك إ...  العادة السرية لدى البالغين  

.من هذه الفوائد

 

 

لحكم في مشروعية   اوه بعض الفوائد    ذه

الختان، يدركها كل ذي عقـل وبـصيرة،        

ن يعـرف محاسـن     أويتعقلها كل من يريد     

.سرار الشريعةأ، واإلسالم

 

 

حكام التـي سـبق     وفي تقرير هذه األ   

و أد،  وكرها، سواء ما يتعلق ببشارة المول     ذ

و أو اسـتحباب تحنيكـه      أذنـه،   أذين ب أالت

و أحكام تسميته،   أو  أسه،  أو حلق ر  أ ،عقيقته

حكام تقـرر   فكل هذه األ  .... وجوب ختانه   

: ال وهـي  أللمربين هذه الحقيقـة الهامـة،       

االعتناء بالمولود منذ والدتـه، واالهتمـام       

ن يطل بنفسه على الـدنيا،      أمره من حين    أب

.ويستنشق نسائم الحياة

 

 

حكام هامة تكسب الطفل صحة،     أوهي  

ذا فـتح المولـود     إحتى  ..... وتعطيه قوة   

مور،  ينظر حوله، ويتفهم األ    صبحأعينيه، و 

 أسرةشياء وجد نفسه في     ويدرك حقائق األ  

ـ مسالم، وتعمـل ب   مسلمة تطبق اإل   ى ضقت

وه بكل االلتزامـات    حالشريعة، وقد قامت ن   

ـ    أمرالتي   ها رع الحنيـف، وسـنَّ  ش بهـا ال

.الرسول عليه الصالة والسالم

 

 

ن الولد حينمـا يفهـم هـذه        أوال شك   

م أب و أمن  ن مربيه   أااللتزامات، ويعرف   

ـ       ن نفـسه   إيقومان بكل هذه الواجبـات، ف

، اإليمان، وتتربى على    مالاإلستترسخ على   

 وأنبـل وتعتاد على معاني الخلق والفضيلة      

.الفضائل والمكرمات

 

 

 قد اعتنى بالولد مـن      اإلسالم كان   وإذا

حيث الوالدة   

 

 رأيت كما  –

 

 فاعتناؤه به من –

 يعقل ويتفهم الحياة، ويدرك حقائق      أنحين  

.كبرأ ووأسمى، وأعظمبلغ أ، يكون ألشياءا

 

 

وستجد  

 

 القـارئ    األخ أيهـا  –

 

 فـي   –

 المسئوليات العامة التي    أهمالفصول التالية   

 نحـو   واآلباء على المربين    اإلسالم أوجبها

ا كيف اعتنت الـشريعة     ، لتعلم جيد  أوالدهم

 أن بهم   أهابت، وكيف   األبناءالغراء بتربية   

ينهـــضوا بواجبـــاتهم، ويـــضطلعوا 

.بمسؤولياتهم

 

 

 شـاء اهللا، مـا يـشفي        إنوستجد فيها   

الغليل، وما يوضح المـنهج، ومـا ينيـر         

.الطريق

 

 



 

 

 

 

 



 



  

 





 



 



  

 ٢٣ بمناسبة ذكـرى ثـورة       ته الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في كلم      قال
، "لم تمر بها عبر تاريخها الحديث"ن مصر اآلن تواجه تحديات إ :م١٩٥٢يوليو عام   

ا أنها قادرة وقت الحاجة على اتخاذ ما يلزم من إجـراءات لحمايـة حقوقهـا                مؤكد
.ومكتسباتها التاريخية

 

 
لعلكم تدركون ما يدور حولنا من أمـور  : "صريين قائالًووجه السيسي حديثه للم  

بالغة الخطورة وشديدة الحساسية تتطلب أن يكون المصريون جميعا على قلب رجل            
واحد، واثقين في قدرتهم على عبور األزمات على النحو الذي يحفظ لمصر أمنها ويضمن للمصريين حقهم في الحياة في وطن مـستقر، وطـن                        

".م التعاون والبناء والسالم أساسا للعالقات اإلنسانية بين كل الشعوبيسعى أن تكون قي

 

 
حديث الرئيس أشار إلى التهديدات المتزامنة     

 

 والتي قد تكون مترابطة    -

 

فـي  ” رابعة“أتى الهجوم على كمين     لقد   على حدود مصر األربعة، ف     -
      ها الخاصة بمستقبل الخريطة السياسية على الساحة الليبية، والتـي يمكـن             على شروط القاهرة وحلفائ    امدينة بئرالعبد شمال في سيناء، ليشكل رد

تلخيصها في تحييد المؤثر التركي على حكومة الوفاق، وذلك عبر المليشيات المسلحة المحلية واألجنبية التي ترعاها أنقرة، والتأكيد على رفـض                
. خليفة حفتر وعقيلة صالح من مشهد المفاوضات المستقبلية تركية في غرب ليبيا، وكذلك رفض تنحية كل منعسكريةإقامة قواعد 

 

 
تفويض البرلمان في مصر للجيش المصري باتخاذ ما يلزم من إجراءات، بما فـي ذلـك               جاء الحادث اإلرهابي في سيناء بعد يوم واحد من          

.لب البرلمان الليبي والجيش الليبي والقبائل الليبية، كرسالة تهديد واضحة للغزو التركي لألراضي الليبية، واستجابة لطإرسال قوات خارج الحدود

 

 
وضمن سيرورة الفعل ورد الفعل، فإن التضخيم واالهتمام اللذين أولتهما وسائل إعالم قطرية وتركية للهجوم في سيناء لم يأتيا فقط في إطار                      

ما يحدث في شبه الجزيرة المصرية بهذه السيرورة، وعدم  وإنما في سياق إلحاق ،ركة اإلعالمية بين المحورينالتوظيف الدعائي ضمن إطار المع
نتاج سردية أولويات مصر المتضاربة التي تفصل بين شمال سيناء          إفصلها عن نمط التصعيد المتبادل بين القاهرة وأنقرة، وفي نفس الوقت إعادة             

.اهرة لرؤى وأولويات شركائها وخاصة أبوظبيوليبيا وكأنهما شأنين منفصلين، وأن تضارب هذه األولويات يأتي بدافع من خضوع الق

 

 
 للتصعيد والتهدئة يتفاعل في كل من سيناء وليبيا تحت عنوان مواجهـة     ايأتي ذلك على الرغم من أن السنوات القليلة الماضية قد شهدت نمطً           

 للسالح واإلرهابيين الفاعلين في شمال سيناء وفي العمق         ا، ناهيك عن العامل اللوجيستي الذي مثلت فيه الحدود مع ليبيا مصدر           وأخواتها” داعش“
.المصري ككل

 

 
كما أن هناك تهديدات أخرى ألمن مصر المائي، وتالعب إثيوبيا في المفاوضات وتضارب تصريحاتها وتحديها لمصر، وهذا التهديد ال يمكن   

بحث وزير الخارجية التركـي     الجفرة في ليبيا،    / تر على خط سرت      عن التهديدات السابقة، فتزامنًا مع حادث سيناء وزيادة التو         هبأي حال فصل  
               ا من الملفات في مقـر وزارة       مولود تشاويش أوغلو، مع موالتو تيشومي فيرتو المبعوث الخاص لرئيس الوزراء اإلثيوبي، آبي أحمد على، عدد

ا وإثيوبيا، إضافة للتطورات اإلقليمية وعلى رأسها موضـوع سـد           وناقش الطرفان العالقات الثنائية بين تركي      .الخارجية بالعاصمة التركية أنقرة   
.!النهضة

 

 
ما يعني أن كافة التهديدات التي تواجه مصر مترابطـة         ؛   المتوسط إضافة إلى التهديدات التركية الكتشافات الغاز المصرية في البحر األبيض         

وتهدد أي نهضة تقوم بها مصر في هذه المرحلةؤامرة كبرى تستهدف الوجود المصري،  من مبشكل قوي، كما لو أنها جزء.

 

 



 

 

 

 

 



 

















 



 

 






 


الروسي، المتخصص في الشؤون » avia pro«كشف موقع 

العسكرية، عن تدمير منظومتي دفاع جوي في إثيوبيا، من طراز          

Pantsir-Sروسية الصنع .

 

 

وقال الموقع الروسي  

 

  عن وسائل إعالم أجنبية وروسية      نقالً -

 

الروسية، بشكل كامل،   » بانتسير إس «تي   إنه تم تدمير منظوم    :-

.وال تصلحان ألي أعمال إصالح وتجديد

 

 

 وأشار الموقع الروسي إلى أن تدمير منظومتي الدفاع الجوي         

في إثيوبيا لم يكن في أعمال قتالية، في نزاع عسكري          » بانتسير«

.  ، إنما تم تدميرهما في إثيوبيا بضربة برق واحدةىمع دولة أخر

 

 

الروسـي، المتخـصص فـي    » avia pro«ع  وأوضح موق

الشؤون العسكرية، أن منظومتي صواريخ الدفاع الجوي التابعـة         

» النهـضة «للقوات المسلحة اإلثيوبية كانت تقع في منطقة سـد          

.على النيل األزرق

 

 

 Voennoye« من جانبها، أفادت وكالة األنبـاء الروسـية   

Obozreniye «       وسـائل  بأن هذه المركبات القتاليـة مجهـزة ب

الحماية من الصواعق، ومن المفترض أن يكون الضرر النـاتج          

 حيـث   احدث العكس تمام   عن ضربة البرق صغير جدا لكن ما      

 ا، علم ىدمرت المنظومتان وأصبحتا ال تصلحان للعمل مرة أخر       

 أن  بأن يتم استخدام المنظومات نفسها لحماية السد، ولذلك، يجب        

.ئات من األمتارتكون على مسافة ال تقل عن عدة م

 

 



 


   اب الفوضى والخراب كما يصفه الليبيون، عاد إلى الواجهة         برنارد ليفي أو عر

مرة آخرى، حيث زار الكاتب الفرنسي اليهودي برنارد ليفـي مدينـة مـصراتة              

.الليبية، بعد ترتيبات سابقة مع عناصر تابعة لما تسمى بحكومة الوفاق

 

 

وصل برنارد ليفي إلى مطار مدينة مصراتة قادما على متن طـائرة خاصـة              

أقلعت من مطار ليون الفرنسي وبتأشيرة من خارجية السراج عبر سـفارته فـي              

.باريس

 

 

ا ، نظـر  "اب الخـراب  عر"ومع ردود األفعال الغاضبة من الليبيين تجاه زيارة         

، نفت ما تـسمى حكومـة       م٢٠١١لدوره في دعم التنظيمات المسلحة في فبراير        

الوفاق معرفتها بالزيارة التي استمرت ليومين والمعد لها جدول لقـاءات مـسبق             

بعدد من رموز تنظيم اإلخوان اإلرهابي، كما يتضمن الجدول زيارات لمدن غرب            

. ليبيا على رأسها ترهونة

 

 

برنارد ليفي دخل إلى البالد بصفته صحفي لوول ستريت جورنـال األمريكيـة     

.ان الفرنسية، من أجل القيام بحملة دعائية ضد الجيش الوطني الليبيولوب

 

 

حكومة الوفاق استعانت باليهودي برنارد ليفي، من أجل الترويج لمزاعم تطـال       

يبي؛ حيث تشهر ما تسمى حكومة الوفاق من وقت آلخر بإيعاز تركـي             الجيش الل 

استخدام ورقة المحكمة الجنائية بمزاعم العثور على مقابر جماعية داخـل مدينـة             

.ترهونة

 

 

وعلقت مصادر عسكرية مقربة من القيادة العامة للجيش الليبي على ذلك بـأن             

غوطات من قوى دولية    كل هذه المزاعم واإلدعاءات تأتي في إطار مفاوضات وض        

على القيادة العامة إلجبارها على التراجع خارج مدينتي سرت والجفرة إلى مسافة            

.ا، لتمكين تركيا من نهب الثروات الليبية كيلو شرق١٦٠ً

 

 

ـ   ٣٥٠ مرتزق من الجنسية السورية، بينهم       ١٦٥٠٠لم تكتف تركيا بزج أكثر من        ، في الحرب ١٨ طفالً دون سن ال
 تجنيد آالف المرتزقة    على مع حليفتها قطر     اتفقت إلحصائيات المرصد السوري لحقوق اإلنسان، بل        ا وفقً كالليبية، وذل 

.من الصوماليين

 

 
 قيام قطر وتركيا بتجنيد آالف المرتزقة الصوماليين للقتال فـي            عن :هفي تقرير "صومالي غارديان "فقد كشف موقع    

.ليبيا، إلى جانب حكومة الوفاق وميليشياتها

 

 
 صومالي تم نشرهم من قبل قطر وتركيا على خطوط القتال األماميـة فـي   ٢٠٠٠دت المعلومات، أن أكثر من  وأك

ليبيا، مضيفة نقالً عن مجندين صوماليين بالجيش القطري، أن العديد من زمالئهم في البالد تم نـشرهم بالفعـل فـي               
.مناطق المواجهة في ليبيا، وإنهم ينتظرون إرسالهم، بحسب التقرير

 

 
فيما برر بعض الشباب الذين منحوا الجنسية القطرية، في وقت سابق، مشاركتهم بالحرب الليبية أنهم أجبروا علـى               

.ا إلى جيشها شاب صومالي انضموا رسمي٥٠٠٠ جندت أكثر من قدقطر  وكانت .ذلك بسبب الفقر

 

 
ذين أشرف على تجنيدهم ضباط أتراك ا لديها قوات خاصة من الصوماليين الوأوضح في الوقت نفسه، أن تركيا أيض

ا ضمن الجيش التركيفي مقديشو، غير أن تلك القوات ال تعمل رسمي.

 

 



 

 

 

 

 

 

 





 


 أربعـة   حوالي على  النار  إطالق اإلسرائيلي  االحتالل  جيش  أعلن
 فـي   شـبعا،   مزارع  منطقة  في  الحدود  عبروا  اهللا  حزب  من  عناصر

 الـوزراء   ئـيس ر ووصـفها   ،المحتلـة   السورية الجوالن  مرتفعات
".خطيرة نيةأم حادثة"بـ اإلسرائيلي

 

 
 إن" :رسمي  بيان في  وقال  اإلسرائيلية  الرواية  نفى  اهللا  حزب  لكن

 األراضي  من  تسلل  عملية  إحباط  عن  العدو  إعالم  وسائل  تدعيه  ما  كل
،المحتلة  فلسطين  داخل  إلى  لبنانيةال

 

 شهداء  سقوط  عن  الحديث  وكذلك 
 مواقـع   محيط  في  جرت  التي  القصف  عمليات  في  للمقاومة  وجرحى
 وهـو   اإلطـالق،   علـى   صحيح  غير  هو  شبعا  مزارع  في  لاالحتال
  ".كاذبة وهمية انتصارات الختراع محاولة

 



 


 عن ارتفاع عدد القتلى في المعارك       ةاألرمينيأعلنت وزارة الدفاع    

.١٩األخيرة في المنطقة الحدودية إلى 

 

 
واتهمت وزارة الدفاع األذربيجانية، الجيش األرمني بإطالق النار        

".رشاشات ثقيلة وقناصات"على مواقعها باستخدام 

 

 
 على الحـدود    الماضي يوليو   ١٢ي  وبدأت المعارك بين البلدين ف    

الشمالية بين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين، وهي أسوأ اشـتباكات     
.م٢٠١٦بينهما منذ عام 

 

 

ا  شخص ١٩وأدت هذه المعارك الجديدة حتى نهاية يوليو إلى مقتل          
 جنديا ومدنيا أذربيجانيا، وستة جنـود أرمـن، وفـق           ١٢: على األقل 

.الحصيلة الرسمية

 

 
استعدادها لوضع إمكانات صـناعاتها العـسكرية        أعلنت تركيا، و

. أرمينيالمواجهةأذربيجان، " تحت تصرف"

 

 



 




 


سارع الرئيس التركي رجب طيب أردوغـان، بنـشر قـراره           

بتحويل المعلم التاريخي آيا صوفيا عقب حكم المحكمة التركية بإلغاء          

.قرار الحكومة السابق بتحويله لمتحف في حقبة الثالثينيات

 

 

 على تويتر وفيس بـوك منـشورا باللغـة          هحساباتونشر عبر   

ا جديدا قد تأخر، وأنه بشارة العربية عن التحويل، واعتبر أن ذلك بعثً

.نحو عودة الحرية للمسجد األقصي

 

 

إحياء " إن   :أردوغان استمر في دغدغة عواطف المسلمين، وقال      

آيا صوفيا هو بداية جديدة للمسلمين في كافة أنحاء العالم من أجـل             

وسالم مرسل من أعماق قلوبنا إلى      ..  من العصور المظلمة   الخروج

 إلـى   كافة المدن التي ترمز لحضارتنا بدءا من بخـارى وصـوالً          

تيار اإلسالم السياسي في  ألنصار اهذا الخطاب كان موجه ".األندلس

 وتحدث  ،الدول اإلسالمية، حيث حدد حدوده فيه من بخارى لألندلس        

.من منطلق إسالمي

 

 

ت ذاته، نشر الحساب الرسمي للرئاسة التركية، صورة        في الوق 

بنفس التصميم لموجز خطاب أردوغان، لكنه كان هذه المرة باللغـة           

.اإلنجليزية، وتحدث فيه من منطلق قومي تركي فقط

 

 

أبواب آيـا صـوفيا     "في البيان اإلنجليزي، تحدث أردوغان أن       

ع، سـواء   ستكون، كما هو الحال في جميع مساجدنا، مفتوحة للجمي        

بمكانتهـا الجديـدة،   . كانت أجنبية أو محلية، مسلمة أو غير مسلمة         

جميـع  ستواصل آيا صوفيا، التراث المشترك للبشرية، احتـضان ال        

إلى احتـرام   " ودعا أردوغان الجميع    ". بطريقة أكثر صدقًا وأصالة   

 ."قرار الهيئات القضائية والتنفيذية في بالدنا بشأن آيا صوفيا

 



 


ا أو يقفون على شفير الهاوية، بعد أن أدركت الشعوب أنها ضـحية جماعـة إرهابيـة                 تباع» اإلخوان«من األردن إلى تونس، يتهاوى      

. تتبنى أجندة متطرفة عمادها اإلقصاء والخرابتمارس الخداع والمكيدة، و

 

 

ضربة قاتلة سددها القضاء األردني إلخوان المملكة، بقرار محكمة التمييـز،  ن بزلزال ضرب الجماعة في مقتل، فباتت منحلة في األرد   

الفرع اإلخواني بالبالد، لعدم قيامه بتصويب أوضاعه القانونيةا، حلَّمؤخر  .

 

 

ا ا يبدو أن اإلخوان بدؤوا يكتبون الفصل األخير من وجودهم بالسلطة، ما يفتح الطريق أمام محاسبتهم قـضائي                 هناك أيض .. وفي تونس 

.على العديد من الجرائم التي ارتكبوها ضد الشعب التونسي على مدار نحو عقد من الزمن

 

 

ل ضمان حصولها على أغلبيـة برلمانيـة مريحـة     ففي الوقت الذي أرادت فيه حركة النهضة اإلخوانية توسيع االئتالف الحاكم من أج            

تضمن بها تمرير مشاريع قوانينها وأجندتها المشبوهة، استقال رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، وطرد وزراءها من تشكيلته التـي تتكفـل                    

ا بتصريف شؤون البالد إلى حين إعالن حكومة جديدةحالي.

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 


:بن أبى طالب  على اإلمام  أمير المؤمنينقال

 

 

 

 ، فلست أكبر شغله،اصبر على سلطانك في حاجاتك -
.وال بك قوام أمره

 

 

 

. قوة االستشعار من ضعف اليقين-

 

 

 

 ، ومن تصورك بفساد   ،إذا أحسست من رأيك بإكداد     -
   الطبـع  فاتهم نفسك بمجالستك لعامي ،   الفكـر  ئ أو لـسي، 

 ،وتدارك إصالح مزاج تخيلك بمكـاثرة أهـل الحكمـة         
 فـإن مفاوضـتهم تـريح الـرأي         ،ومجالسة ذوي السداد  

. وترد ضالة الصواب المفقود،المكدود

 

 

 

 ، لم يستقر بـه موضـعه      ، من جلس في ظل الملق     -
. وعرفه الناس بالخديعة،لكثرة تنقله وتصرفه مع الطباع

 

 


 


دي وبختيشوع الطبيـب فـي      تخاصم إبراهيم بن المه   

 أمام أحمد بن أبي داود القاضي، فاستطال إبـراهيم          عقاٍر
.عليه فأحفظ ذلك القاضي

 

 
يا إبراهيم، إذا نازعت أحدا في مجلس الحكـم،         : فقال

فال ترفع عليه صوتك، وال تشر إليه، وليكن قصدك أممـا    

 

 أي وسطًا    –

 

، وطريقك نهجا    -

 

 أي واضحا    –

 

 وريحـك  –
مجـالس الحكومـة حقهـا، مـع التـوقير      ساكنة، ووفّ   

والتعظيم، فإن ذلك أشبه بك، وأشكل لمذهبك، في محتدك،         
وعظم خطرك   

 

 أي في أصلك وعظـيم قـدرك         –

 

، وال  -

تعجل فرب عجلة تهب ريثا، واهللا يعصمك مـن الزلـل           
وخطر القول والعمل، ويتم نعمته عليك كما أتمها علـى          

.أبويك من قبل

 

 
ضضت ح آمرت بسداد، و   أصلحك اهللا، : فقال إبراهيم 

على رشاد، ولست بعائد إلى ما يثلم مروءتـي عنـدك،           
ويقلني من عينك، وإني معتذر إليك اعتذار مقر بذنبـه،           

ختيشوع، فلعـل ذلـك     لبباخع بجرمه، وقد وهبت العقار      
جنابة  ليعول بأرش ا  

 

 أي ديتها    –

 

 وما تلف مـال أفـاد       –
.موعظة

 

 


 


قال اإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبـو العـزائم          

:رضوان اهللا عليه

 

 

 

 َأطْوار سبعةٌ يتَطَور ِفيها طَورا بعد طَوٍر        ِلِإلنْساِن -
 كَان ثُم، ِإلرادةُٱ، ثُم خَصصتْه لِْعلِْمٱفَكَان ِفي حضرِة  : ِبدءا

    امةً َأماِنيِقيقَةً ِإنْسالَٰى،   للَِّهٱحتَع لَّقَتْ ِبِه    ثُمتَع "ا  "كُنادِإيـج 
 قَبـَل بـروِزِه     ِإلنْـسان ٱ ِهي   لَِّتيٱ َأوالً   ِإلنْساِنيِةٱِللْحِقيقَِة  
، ثُـم    للَِّهٱ ِلرسوِل   َألنِْبياءٱ واثَقَ   ثُم،  لْكَوِنيِةٱِلَألعياِن  

  كَانومي  بِّكُمَألَستُ ِبر    كَان لِْخالَفُٱ، ثُم   نيالَِئكَـةِ ٱ بلْم ،
ٱوالَى؛ كُلُّللَّهِذِه  تَعٰاِرٱ هاِزِه ِفي َألطْورَل ِإبِنٱ قَبلْكَو.

 

 

 

-   اراِنٱَأطْوةُٱ ِإلنْسعبا لسخَتْم  :  ٱكَانانِإلنْس   ِطينًا، ثُم 
 لِْعظَامٱفَِعظَاما، فَكُِسيِت كَان نُطْفَةً، ثُم كَان علَقَةً، فَمضغَةً،     

 خَلْقًا آخَر َأنْشََأه ا، ثُمملَحفَتَبكارالْخَاِلِقين نسَأح اللَّه .

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

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         -

 

 

 

 



 


      ـ جةَ اإلسـالم   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          

 ببيان أئمة السائحين من األنبيـاء       سماحتكم التكرم 
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 



 





 



فاش           ربيع أسامة ربيع       عمرو أيمن أحمد عبدالوهابن    مريم علي الجويلي         علي عادل ك

 

 
     اإلسكندرية               برج البرلس                 سيدي سالم                ههيا    

 

 شرقية-

 

 

    أماني علي حسن النجار      محمد أيمن محمد خليل        أمل محمد منصور       محمد أحمد عبد اهللا

 

 
     الحدين 

 

ور                       دقــلــت  كوم حمادة               دمنه–

 

 كـفـر الشيـخ–

 

 
 






 ما أخّل به من بعد فيبـدأ         ليستوفي العبادة أن يكون تقصيره في   : الثةالحال الث  :ابني مستقبل األمة  

سلف مـن  في ما أه، ورجاء لتالئة في التّقصير قبل الحسنة في االستيفاء اغترارا باألمل في إمهال         بالسي
ن األمل هو في ثاني حاٍل، ؛ ألضي به إلى نهايةٍ   له، فال ينتهي به األمل إلى غايٍة، وال يف        تقصيره وإخال 

.كهو في أول حاٍل

 

 
 لالستيفاء، وزهدا في  استثقاالً العبادةأن يكون تقصيره في :الحال الرابعة :عزيزي مستقبل األمـة  

كمن اقتصر في العبادة على فعـل واجباتهـا،         ،  ة اكتراٍث فيما بقي   ، وقل اقتصارا على ما سنح   ،  التّمام
 فهذا أسوأ حـاالً   ،   بغيرها كمن أكمل عباداٍت وأخلَّ   أو  ،  رضاتها، وأخّل بمسنوناتها وهيئاتها   وعمل مفت 

الّتي يرتبط بعـضها    ، وكمن يقصر في العبادة      ه من الوعيد واستوجبه من العقاب     ممن تقدمه لما استحقَّ   
، فيقصر في بعضها أو يترك جميعها، فال يحسب له ما عمل إلخالله بما بقي، فهذا أسوأ أحوال              ببعٍض

.المقصرين وحاله الحقة بأحوال التاركين

 

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

 

 ٨٤ص القاهرة –

 

- ٨٥.[

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

٣٣ 

بالهنا

 

 

 

والشفا

 

 

 

 


 



 




 

 

: ذات يوم على الصحابة رضوان اهللا عليهم فقال لهمخرج النبي 

 

 

يا أيها النَّاس إن ِهللا سرايا من المالئكِة تحلُّ وتِقفُ على مجالِس الذِّكِر في األرِض فـارتعوا                 (

).في رياِض الجنَِّة

 

 

.؟ وأين رياض الجنَِّة:قالوا

 

 

 من كان يحب أن يعلـم       ، اِهللا وذكِّروه أنفسكم    أو روحوا في ذكرِ    ،مجالس الذِّكِر فاغدوا  ( :قال

.) فإن اَهللا ينِزُل العبد منه حيث أنزله من نفِسه،منزلتَه عند اِهللا فلينظر كيف منزلةُ اِهللا عنده

 

 

]٢١٣٨ ح في مسندهأبو يعلىرواه [                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــترال  ــر االس ــذر الخبي ي ح

البروفيسور روبـرت بـوي،     

المتخصص في طب األطفال،    

أن التدخين السلبي ليس األسوأ 

 

 

أخطر مـن ذلـك   على صحة األطفال، بل هناك ما هو  

حق أوالده، حيث يقوم بعناقهم     يرتكبه األب المدخن في     

.وتقبيلهم، مشيرا إلى أن قبلة المدخنين مميتة بالفعل

 

 

 لحمل بكتيريا وأشار روبرت إلى أن المدخنين مرشحون 

مسببة لمرض التهاب السحايا في أسفل حلقهم، وتلـك         

البكتيريا قادرة على االنتقال بسهولة إلى األطفال عبـر         

العناق والقبل العائلية الطبيعية، وأكد أن طفالً من كـل          

 يصابون بهذا االلتهاب يكون مصيره الموت، مؤكدا        ١٠

 قبلـة   أن المدخنين يحملون جراثيم خطيرة عديدة، وأن      

األب المدخن يمكن أن تنقل هذه الجراثيم إلـى أوالده،          

.حتى وإن كان يدخن في خارج المنزل فقط

 

 

 



 



 



 




 



 

 كُلَيات   ٨ -

 

 مالعق زبدة  ٤ –

 

 بصلة كبيرة مفرومة فرمـا ناعمـا         –

 

– ٣ 
مالعق طعام كبيرة من الدقيق      

 

– ان من الثوم     فص

 

 مكعب من خالصـة     –
اللحم  

 

 مالعق طعام من الماء     ٥كوب و  –

 

 مالعق طعام من الخـل  ٩ –

 

– 
ورقة غار 

 

 ملح وبهار –

 

. ملعقتا طعام من البقدونس المفروم–

 

 


 



 

 ينزع الشحم الزائد عن الكلى ثم تزال القشرة وتقسم كـل كليـة إلـى                -
نصفين بالطول وعندها تنزع األنابيب، تذوب ملعقتان من الزبدة في مقالة           

.ح فيها حتى يذبل ويحمر بعض الشيءف إليها البصل المفروم ويلوويضا

 

 

 

 تضاف أنصاف الكلى إلى البصل وتقلى على النار مدة دقيقتين على كل      -
.جهة حتى تصبح الكلى جامدة بعض الشيء وبنية اللون

 

 

 

. تُرفع الكلى والبصل من المقالة وتوضع في مكان دافئ-

 

 

 

من الزبدة في المقالة ويـضاف الـدقيق         في هذه األثناء يذوب ما تبقى        -
إليها ثم الثوم والماء ومكعب خالصة اللحم والخل وتخلط جميع المقـادير            

.جيدا حتى تزول الكتل من المزيج

 

 

 

. تضاف ورقة الغار ويتبل المزيج حسب الرغبة-

 

 

 

 يترك المزيج على النار ويحرك باستمرار حتى يغلى ثم تخفف الحرارة            -
.حتى يتكاثف المزيج

 

 

 

 عندما يصبح المزيج كثيفًا تضاف البصلة والكلى وتعاد المواد إلى النار            -
. دقائق أو حتى تنضج الكلى٥مدة 

 

 

 

 ترفع ورقة الغار من المزيج وتوضع الكلى في طبق وتغطى بـالمرق             -
.ثم تزين بالبقدونس المفروم

 

 



 

 

 



 



 





 




 




 



 



 

 



















 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

األستاذ الدكتور

 

 

نور الدين أبو حلية

 

 

اجلمهورية اجلزائرية

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 


 




 





 


ي الحنفـي فـي الـدر       فقال اإلمام الحصك  

ال حرم  : (المختار، وهو من أشهر كتب الحنفية     

للمدينة عندنا، ومكة أفضل منها على الـراجح،        

ة والسالم فإنـه    إال ما ضم أعضاءه عليه الصال     

ـ   ا حتـى مـن الكعبـة والعـرش         أفضل مطلقً

 .)١()والكرسي

 

 

وقال الشيخ محمد بن أحمد عليش المـالكي        

ومحـل  : (في شرحه علـى مختـصر الخليـل       

 الخالف في غير الموضع الـذي ضـمه         

فإنه أفضل مـن الكعبـة والـسماء والعـرش          

.)٢()اللوح والقلم والبيت المعموروالكرسي و

 

 

: اوي في التحفة اللطيفـة    وقال اإلمام السخ  

مع اإلجماع على أفضلية البقعة التـي ضـمته         (

        حتى على الكعبة المفضلة على أصـل ،

المدينة، بل على العرش، فيما صرح بـه ابـن          

عقيل من الحنابلة، وال شك أن مواضع األنبيـاء       

وأرواحهم أشرف ممـا سـواها مـن األرض         

والسماء، والقبر الشريف أفضلها، لمـا تتنـزل        

ه من الرحمة والرضوان والمالئكة، التي ال       علي

ها إال مانحها، ولساكنه عند اهللا من المحبـة         ميعل

.)٣()اء ما تقصر العقول عن إدراكهواالصطف

 

 

شـرح منتهـى    (وقال اإلمام البهوتي فـي      

الكعبة أفضل من مجـرد الحجـرة       ): (اإلرادات

 فيها فـال واهللا وال العـرش        فأما والنبي   

ا لو وزن به    بالحجرة جسد   ألن ؛وحملته والجنة 

.)٤()لرجح

 

 

 وغيرها من األقوال الكثيرة التي تخـالف       

.ابن تيمية في قوله هذا

 

 

وعيت هذا، ولكن لم خـص      : قال القاضي 

هذه المساجد بالذكر؟

 

 

الحديث واضح في الداللة على     : قال الهندي 

ذلك، ذلك ألن المساجد اُألخرى ال تختلف مـن         

معة كلّها متـساوية    حيث الفضيلة، فالمساجد الجا   

في الفضيلة، فمن العبث ترك الصالة في جامع        

هذا البلد والسفر إلى جامع بلد آخر مـع أنّهمـا           

.متماثالن

 

 

وقد قال الغزالي يشير إلى هذا المعنى، وهو       

أن : (.. يتحدث عن أغراض الـسفر الـشرعي      

ويدخل ... يسافر ألجل العبادة إما لحج أو جهاد      

، وزيـارة   األنبياء  في جملته زيارة قبور     



 

 

 



 



 












 



قبور الـصحابة والتـابعين وسـائر العلمـاء         

وكّل من يتبرك بمشاهدته في حياتـه       . واألولياء

يتبرك بزيارته بعد وفاته، ويجوز شد الرحـال        

ال : (لهذا الغرض، وال يمنع من هذا قوله        

مسجدي هذا،  : تشد الرحال إالّ إلى ثالثة مساجد     

ألن ذلـك   ) قصىوالمسجد الحرام، والمسجد األ   

بعد هذه  ) في الفضيلة (فإنّها متماثلة   ؛ في المساجد 

.)٥()المساجد

 

 

باإلضافة إلى هذا، فقد ورد في النـصوص        

ما يدل على أن النهي عن الـسفر لغيـر هـذه            

   المساجد الثالثة ليس أمر ما، بل هو إخبار    ا محر

لمن يرهق نفسه ابتغاء المزيد من األجر من أن         

.ابهة في هذاالمساجد كلها متش

 

 

ومن النصوص الواردة في ذلـك مـا رواه     

كـان رسـول اهللا     : (أصحاب الصحاح والسنن  

   ء يأتي مسجد قُبا راكب  ا، فيـصلّي   ا وماشي

، وهذا يعني أن النهي عن شـد        )٦()فيه ركعتين 

الرحال لغير المساجد الثالثة ليس على التحريم،       

 لكون النبيا كان يأتي مسجد قباء راكب.

 

 

ومن فـضائل   : (د قال ابن حجر في هذا     وق

أخبـار  (مسجد قُباء، ما رواه عمر بن شَبة في         

بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقّاص،       ) المدينة

ألن أصلّي في مسجد قباء ركعتين أحـب        : قال

إلي من أن آتي بيت المقدس مرتين، لو يعلمون         

.)٧()ما في قباء لضربوا إليه أكباد اإلبل

 

 


 


وعيت هـذا، فحـدثنا عـن       : قال القاضي 

المسألة الرابعة التي أنكرها ابن تيميـة، وهـي         

.التمسح بقبره 

 

 

اعلم  : )٨(قال الهندي 

 

 سيدي القاضي    -

 

-  أن 

من السنن الجارية بين العقالء، االعتـزاز بمـا         

ومن مظـاهر ذلـك   .. يتركه أحباؤهم من أشياء   

 االعتزاز، االحتفاظ بها، وإدامة النظـر إليهـا       

الستذكار أصحابها، وغير ذلك من وجوه التعبير       

عن مشاعر الحب والوفاء لهم، كتقبيـل الولـد         

.لصورة والده، أو لما كتبه بخطّه

 

 

 هو أحب الخلق   وبما أن النبي األكرم     

إلى المسلمين، ففي حال حياته كانوا يتبركـون        

بماء وضوئه وشعره وكّل ما له صلة به، وبعد          

له صاروا يتبركون بمنبره وقبره وآثـاره،       رحي

والباعث على كّل ذلـك هـو الحـب والـوالء          

، أو الرغبة في التبرك بآثـاره،       لرسولهم  

 ألن  ؛من دون أن يكون فيه أي رائحة للـشرك        

التبرك بآثاره في حال حياته، هو نفس التبـرك         

بآثاره بعد رحيله، فإن الداعي إذا كان هو الحب         

 الحالين، وإن كان الداعي هـو       فهو مشترك بين  

التبرك أي ترقّب رحمة اهللا سبحانه عن طريـق         

وعلـى كـال    . ا كـذلك  ، فهو أيض  آثاره  

األمرين، فالمؤثر هـو اهللا سـبحانه، والتبـرك         

.باآلثار تمسك بالسبب

 

 

ولكنك .. كالمك جميل وواقعي  : قال القاضي 

تعلم أننا في مجلس قضاء، والقـضية خطيـرة،        

. إلى أدلة أكثر قوةولذلك نحتاج

 

 

أول من يرد على ابن تيمية في       : قال الهندي 

هذه المسألة هو اإلمام الذي يعتز به ابن تيميـة          

ا، بل يعتبره إمام السنة، وممثـل الـسلف،         كثير

وهو إمام الحنابلة أحمد بن حنبل، فإنه إن كـان          

ا، فإن إمام جميع مـن      الذي يتمسح بالقبر مشركً   

والـسلف مـشرك علـى      يزعم لنفسه أنه السنة     

ا ال يستطيعون   يلزمون بذلك إلزام  .. حسب قولهم 

.الفرار منه

 

 

فقد ذكر ولده عبد اهللا بن أحمد ذلك عنـه،          

 سألته عن الرجل يمس منبر النبي       : فقال
ويتبرك بمسه، ويقَبله، ويفعل بالقبر مثل ذلـك،        

ال بـأس   : ؟ فقال يريد بذلك التقرب إلى اهللا      

.)٩(بذلك

 

 

ذلك الذهبي عن عبد اهللا بـن أحمـد         ونقل  

رأيت أبي يأخذ شعرة من شـعر النبـي         : قوله

         لها، وأحـسب أنـيقبفيضعها على فيِه ي 

رأيته يضعها على عينه، ويغمسها فـي المـاء         

.ويشربه، يستشفي به

 

 

أين المتنطِّع المنكر على    : (وعلّق عليه بقوله  

أحمد، وقد ثبت أن عبد اهللا سأل أباه عمن يلمس          

النبوية،  ويمس الحجرة    رمانة منبر النبي    

أعاذنا اهللا وإياكم مـن     . اال أرى بذلك بأس   : فقال

 .)١٠()رأي الخوارج ومن البدع

 

 



 


                                                           

.٦٨٩ ص٢الدر املختار ج) ١(

 

 
.٤٨١ ص٥منح اجلليل شرح خمتصر اخلليل ج) ٢(

 

 
التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الـشريفة الـسخاوي         ) ٣(

.١٢الصفحة 

 

 
.)٢/٥٢٥(شرح منتهى اإلرادات ) ٤(

 

 
.٢/٢٤٧ :إحياء علوم الدين) ٥(

 

 
.٣/٦٩ :فتح الباري) ٦(

 

 
.٣/٦٩ :فتح الباري) ٧(

 

 
الكالم الوارد هنا يف تعليل التمسح مقتبس بتصرف من          )٨(

للعالمة جعفر السبحاين،   ) اا ومنهج ابن تيمية فكر  (كتاب  
.بتصرف

 

 
، برقم  ٢/٤٩٢ :العلل ومعرفة الرجال، ألمحد بن حنبل      )٩(

٣٢٤٣.

 

 
.٧٨ترمجة ، ال١١/٢١٢:سري أعالم النبالء) ١٠(
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بينَا هم يِسيرون إذْ وقَفَ جواد اإلماِم الحسيِن ولَم يتَحرك كما أوقَفَ اُهللا 

 نَاقَةَ النَِّبي ،ِضِن األرِن عيسالح امَأَل اإلما سهِة، فِعنْدِبييدالح ِعنْد 

ِسر راِشدا وال تَسَأْل عن شَيٍء، حتَّى يْأذَن اُهللا بالفَرِج، إن :  له زهيرقاَل

تُعرفُ : فهْل لها اسم غَيره؟ قاَل: هذِه األرض تُسمى الطَّفَّ، فقاَل 

الَءب١(كَر(.

 

 

ودعي الَهخَي كِه، وتَرنَييع نيسالح اماإلم ضفأغْم عمساٍت طَِويلَةً لينَوس 

كان ِجبِريُل ِعنْد رسوِل :  وهي تَقُوُل لإلماِم الحسيِنحِديثَ ُأم سلَمةَ 

دِعي ابِني، فتَركْتُك، :  وأنْتَ مِعي فبكَيتَ، فقَاَل رسوُل اِهللااِهللا 

فإن ُأمتَك : قاَل. نَعم: ه؟ قاَلأتُِحب: فأخَذَك ووضعك في ِحجِرِه، فقَاَل ِجبِريُل

نَعم، فبسطَ : ستَقْتُلُه، وإن ِشْئتَ أن ُأِريك تُربةَ أرِضِه التي يقْتَُل ِفيها؟ قاَل

.)٢(ِجبِريُل جنَاحه علَى أرِض كَربالَء فأراه إياها

 

 

ِه وطَلَبنَييع نيسالح اماإلم فَتَح ا ثُمهشَم ثُم ،الَءباِب كَرتُر ِحفْنَةً ِمن 

هذِه واِهللا هي األرض التي أخْبر ِبها ِجبِريُل رسوَل اِهللا أنَِّني ُأقْتَُل : وقَاَل

.)٣(ِفيها

 

 

ثُم عاد اإلمام وأغْمض عينَيِه، وعاد بخَياِلِه إلى وقِْت مروِر أِبيِه أِميِر 

 بأرِض كَربالَء وهو في طَِريِقِه إلى ِصفِّين، واإلمام ين المْؤِمِن

ها هنَا محطُّ ِركَاِبِهم، وها هنَا ِمهراقُ : الحسين معه، وقَد سِمعه يقُوُل

، )٥( آلِل بيِت محمٍد ينِْزلُون ها هنَا)٤(ثَقٌَل: ِدماِئِهم، فسِئَل عن ذَِلك فقَاَل

.)٦(شهداؤهم خير الشهداء غير الصحابة، يدخلون الجنة بغير حساب

 

 

اللَّهم إنِّي أعوذُ ِبك ِمن الكَرِب : ( وقاَلثُم دمعتْ عينَا اإلماِم الحسيِن 

 والبالِء، ها هنَا محطُّ ِركَاِبنَا، وسفْك ِدماِئنَا، ومحلُّ قُبوِرنَا، بهذَا حدثَِني

.)٧()جدي رسوُل اِهللا 

 

 

 ارتَّخَذُ القَروي ،راألم تَِّضحاِم إلى ِحيِن يِب الِخيوِل ونَصبالنُّز اماإلم رأم ثُم

النِّهاِئي لمِسيرِتِه، وكان نُزولُه في كَربالَء في الثَّاِني ِمن المحرِم سنَةَ 

رالِهج ِمن ى وِستِّيند٨(ِةإح( .

 

 
.

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 



 



قاَل اإلمام عِلي زين العاِبـِدين بـن اإلمـاِم        

جمع الحسين أصحابه بعـد مـا    : الحسيِن  

رجع عمر بن سعٍد، وذلك ِعنْد قُرِب المساِء قَبَل         

نْـه ألسـمع     اسِتشْهاِدِه بلَيلٍَة، فدنَوتُ مِ   

 

 وأنـا   –

 ِريضم

 

٣٤٥٦٧٨: فسِمعتُ أبي يقُوُل ألصحاِبِه–

 

 

ُأثِْني علَى اِهللا    (

 

 تَبارك وتَعـالَى     –

 

–   نـسأح 

الثَّنَاِء، وأحمده علَى السراِء والضراِء، اللَّهم إنِّي       

القُرآن، أحمدك علَى أن أكْرمتَنَا بالنُّبوِة، وعلَّمتَنَا       

وفَقَّهتَنَا في الديِن، وجعلْتَ لنَا أسماعا وأبـصارا        

شِْرِكينالم لْنَا ِمنعتَج ةً، ولَموأفِْئد.

 

 

أما بعد؛ فإنِّي ال أعلَم أصـحابا أوفَـى وال          

خَيرا ِمن أصحاِبي، وال أهـَل بٍْيـت أبـر وال           

 فجزاكُم اُهللا عنِّي جِميعـا      أوصَل ِمن أهِل بيِتي،   

.خَيرا

 

 

أالَ وإنِّي أظُن يومنَا ِمن هُؤالِء األعداِء غَدا،        

أال وإنِّي قد رَأيتُ لَكُم فانْطَِلقُوا جِميعا في ِحـلٍّ،          

   امِمنِّي ِذم كُملَيع س٩(لَي(       ،كُمٌل قـد غَـِشيهذا لَي ،

.فاتَِّخذُوه جمالً

 

 

ـِل          ثُمأه ٍل ِمنجِد رِبي ٍل ِمنْكُمجْأخُذْ كُلُّ رلي 

        جفْـرحتَّى ي اِئِنكُمدوم اِدكُموقُوا في سِتي، وتَفَريب

اُهللا، فإن القَوم إنَّما يطْلُبوِني، ولَو قَد أصـابوِني         

.)١٠()لَهوا عن طَلَِب غَيِري

 

 

    ِة تَجاِن الـذَّاِت    نُالِحظُ في هذِه الخُطْبلِّي نُكْر

، إذْ سـمح ألصـحاِبِه      ِمن اإلماِم الحسيِن    

وأهِل بيِتِه بالنَّجاِة بعد أِن انْطَبـقَ ِعلْمـه علَـى        

الواِقِع، ِمن ِجهِة إصراِر الجيِش اُألمِوي علَـى        

يـِرِهم  ِقتَاِلِه، كَما أنَّه شَِهد لَهم باألفْضِليِة علَى غَ       

        ـاِمِهمِل إموا علَى قَوداِب واآلِل، فرحاألص ِمن

        ـرفَى وأبأو مبأنَّه ماِم لَهفَ اإلمصو وٍد تَُؤكِّددبر

         خْتَِبـري اماإلم ِقينًا أنوا يِلمثُ عيح ،ِرِهمغَي ِمن

اك ِصدقَهم وإخْالَصهم في نُصرِتِه، وأيضا أن هنَ      

فَرقٌ بين األمِر والمراِد ِمـن األمـِر، أمـر اُهللا     

سيدنَا إبراِهيم بذَبِح ولَِدِه إسـماِعيَل ومـراده أالَّ         

يذْبح، ولَِكن ليظِْهر محبتَه ِهللا، وهو ما يعـرفُ          

، )الوقُوِف ِعنْـد األمـرِ    (ِعنْد الصوِفيِة بالفَرِق    

).كَشِْف المراِد ِمن األمِر(والجمِع 

 

 



 



      فقَاَل لَه ِليع بن اسبَل العَأ القَودـُل   : بنَفْع ِلم

.ذَِلك؟ أِلنَبقَى بعدك؟ ال أرانَا اُهللا ذَِلك أبدا

 

 

ثُم إن إخْوتَه وأبنَاء اإلماِم الحـسيِن، وبِنـي         

ِخيِه اإلماِم الحسِن، وابنَا عبِد اِهللا بـِن جعفَـٍر          أ

.تَكَلَّموا بهذَا ونَحِوِه

 

 

    نيَسالح امفقاَل اإلم) :   ٍِقيـلِني عيا ب :

أِذنْتُ لَكُم وا، قَدبِلٍم، اذْهسالقَتِْل بم ِمن كُمبسح.(!

 

 

ركْنَـا  يقُولُون إنَّـا تَ   ! فما يقُوُل النَّاس  : قالُوا

        اِم، ولَـممِر األعِتنَا خَيوممِني عنَا وبديَخَنَا وسشَي

          لَـمٍح، ومبـر مهعم ننَطْع ٍم، ولَمهبس مهعِم منَر

ال ! نَضِرب معهم بسيٍف، وال نَدِري ما صـنَعوا       

ـ          ا واِهللا ال نَفْعُل، ولَِكن تَفْـِديك أنْفُـسنَا وأموالُنَ

        حفقَـب ،كِردوم حتَّى نَِرد كعلُونَا، ونُقَاِتُل موأه

كدعشَ بياُهللا الع.!

 

 



 



هذا كَان موِقفُ الهاِشِميين، أما عن موِقـِف        

        ِديةَ األسجسْوع بن ِلمسِه مإلَي اِب فقد قَامحاألص

ي عنْك ولما نُعِذر إلى اِهللا فـي        أنَحن نُخَلِّ : فقاَل

     وِرِهمـدفـي ص ا واِهللا حتَّى أكِْسرأم ،قِّكاِء حأد

رمِحي، وأضِربهم بسيِفي ما ثَبتَ قَاِئمه في يِدي،        

وال ُأفَاِرقُك؛ ولو لَم يكُن مِعي ِسالَح ُأقَاِتلُهم ِبـِه          

ونَكِة داربالِحج ملقَذَفْتُهكعوتَ محتَّى أم .!

 

 

        نَِفـيـِد اِهللا الحبع بـن ِعيدواِهللا ال  : وقاَل س

نُخَلِّيك حتَّى يعلَم اُهللا أنَّا حِفظْنَا غَيبةَ رسـوِل اِهللا          

          ا، ثُميأح تُ أنِّي ُأقْتَُل ثُمِلمع واِهللا لَو ،ِفيك 

   ُأذَر ا ثُميقُ حرلُ )١١(ُأحفْعةً     ، يرم ِعينبِبي ذلِك س 

 دونَك، فكَيـفَ    )١٢(رقْتُك حتَّى ألْقَى ِحماِمي   ما فَا 

أفْعُل ذَِلك وإنَّما ِهي ِقتْلَةٌ واِحدةٌ، ثُم هي الكَرامةُ         

.التي ال انِْقضاء لَها أبدا

 

 

واِهللا لوِددتُ أنِّي قُِتلْتُ    : وقاَل زهير بن القَينِ   

  ثُم         قُِتلْتُ، حتَّى ُأقْتََل كذَا ألْفَ ِقتْلٍَة، وأن تُ ثُمنُِشر

اَهللا يدفَع بذلك القَتَْل عن نَفِْسك وعن أنْفُِس هُؤالِء         

ِتكيِل بأه ِة ِمنالِفتْي.!

 

 

        هـضعب ـشِْبهاِبِه ِبكَالٍَم يحةُ أصاعمج وتَكَلَّم

ال نُفَاِرقُك، ولكـن    : الُوابعضا في وجٍه واِحٍد، فقَ    

أنْفُسنَا لك الِفداء، نَِقيك بنُحوِرنَا وِجباِهنَا وأيِدينَا،       

.)١٣(فإذَا نَحن قُِتلْنَا كُنَّا وفَينَا وقَضينَا ما علَينَا

 

 

وفي هذِه الحاِل قيـَل لمحمـِد بـِن بـِشيٍر           

مـا  : الري، فقالَ الحضرِمي، قَد ُأِسر ابنُك بثَغِْر      

         ـا، فقـاَل لـهيح هدعقَى بوأنَا أب رْؤسي أن ُأِحب

 نيسالح امـْل       : (اإلممِتي فاععيب أنْتَ في ِحلٍّ ِمن

ال واِهللا ال أفْعُل ذلـك،      : قاَل)  ولَِدك )١٤(في ِفكَاكِ 

    قْتُكفَار ا إنيح اعبفقاَل  ! أكَلَتِْني الس) :ذًا إ

أعِط ابنَك هذِه األثْواب الخَمسةَ ليعمَل في ِفكَـاِك   

، حوالَي أربعِة   )١٥( ِقيمتُها ألْفَ ِدينَارٍ   وكان) أِخيِه

.ِكيلُو ِجراماٍت وربٍع ِمن الذَّهِب

 

 



 



ِمـن األهـِل    ولتَحِليِل موِقِف اإلماِم الحسيِن     

       اِب ِمـنـحِل واألصِقِف األهواِب، ومحواألص

:اإلماِم الحسيِن نقُوُل

 

 

ليستْ كربالء مْأساةً فَاِجعةً وحسب، بل هي       

في جوهِرها مهرجان للحقِّ، وِعيـد للتَّـضِحيِة        

   دسثَ تَتَجيح

 

 مفْهوِميـا وميـداِنيا      -

 

  عظَمـةُ  –

الثَّباِت، وروعةُ البطُولَِة، وِعزةُ اإليماِن، وجالَُل      

.التَّضِحيِة

 

 

ما الذي جعَل جيشَ اإلمـاِم      : ولنَا أن نَتَساءلَ  

، الذين يقَاِرب عددهم الخَمسون      الحسيِن  

 

– 

         منْـضيِتِه ومـن سيَل بوأه امنَا اإلمتَثْنَيإذَا ما اس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
األمين العام والمتحدث الرسمي

 

 
                               لالتحاد العالمى للطرق الصوفية

ى الحسينىلعزم اعبد الحليمالشريف 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

    ذلك بعد ِهمإلَي

 

 يِقفُون مع قَاِئِدِهم بكُلِّ شَـجاعٍة       –

      ِديدِق العبالتَّفَو تَازمشًا ييج وناِجهووٍد ويموص

الساِحِق؟ ألَيستْ هذِه الظَّاِهرةُ النَّـاِدرةُ تَـستَِحقُّ        

  اِع، أوِتماِء االجلَمِل عمن ِقب ثَ والنَّظَرحالب  ِمـن 

.ِقبِل علَماِء النَّفِْس؟

 

 

نَفَر قَِليٌل قد رفَضوا الباِطَل، واخْتَاروا الحقَّ،       

ثُم مزقُوا ِجدار الصمِت، وجهـروا بالمقَاومـِة،        

وصمدوا صمودا ُأسطُوِريا    

 

 كما سنَرى    –

 

، قاَل  -

    ِليع اماإلم منْهع) :  َذقْتَُل في هِضِع  يوا الم

.)١٦()هداء ِإال شُهداء بدٍرشُهداء لَيس ِمثْلُهم شُ

 

 

فالذين اتَّبعوا اإلمام الحسين، ونَالُوا شَـرفَ       

الشَّهادِة بين يديِه نَماِذج بـشَِريةٌ عِجيبـةٌ حقـا،          

ِبيها وهـو   حلَّلَتْ واِقعها تَحِليالً دِقيقًا، وأصغَتْ لنَ     

يْأمر بنَصِر اإلماِم الحسيِن، فاخْتَارتْ ما اخْتَارتْ       

.ِبقُلُوٍب راِضيٍة مطْمِئنٍَّة

 

 

    اماإلم لقد طَلَب     ـَلعجالِقتَاِل لي اءجإر 

          ـاِتِهمامكُـلِّ الِْتز في ِحلٍّ ِمـن هابحوأص لَهأه

ـ      ون ِمـن األهـِل     ِتجاهه، ولكن الجـيشَ المتَكَ

واألنْصاِر لَم يقْبْل رْأي اإلماِم هذَا؛ ألن العظَمةَ،        

         عِعٍد موِم علَى موالي طُولَةَ كانَتَا في ذلكالب وألن

        قِّقَا ِبِهـموالً، لتُحانًا وكُها ِفتْيِميعاِر جرُؤالِء األبه

جى أمما، وأسشَاِهِدِهمم عواأراِدِهم.

 

 

 ِمن أجِل ذلك، لم يكَِد ابن رسـوِل اِهللا          
يفْرغَ ِمن كَِلماِتِه، حتَّى تَحولُوا جِميعا إلى ُأسـوٍد   

تَزَأر بكَِلماِت الرفِْض، وتُشِْرقُ بدموِع العطْـِف       

والمودِة، هبوا جِميعا يعطُون البيعةَ علَى مـوٍت        

.محقٍَّق

 

 



 



كُلُّ ذلك جعلَنَا نَتَـساءُل عـِن الخَـصاِئِص         

الرِئيسِة التي امتَاز ِبها أصحاب اإلماِم الحـسيِن        

       اِقِفِهمـووم لُوِكِهمِتنَا لساسِخالَِل ِدر وِمن ،

:مثَُّل ِبما يِليفي كَربالء، نَِجد هذِه الخَصاِئص تتَ

 

 



 



أدرك أصحاب اإلماِم الحسيِن عدالَةَ قَِضيِتِه،      

وأنَّه ِحين خَرج إلى الكُوفَِة لم يكُن طَاِلبا لـدنْيا          

وال جاٍه، وإنَّما كان مستَِجيبا ِلـسلْطَاِن اإليمـاِن         

.يعطَى وال يغْلَبالذي ال 

 

 

قَاَل اإلمام المجدد السيد محمد ماِضـي أبـو    

:العزاِئِم

 

 

إن أمجد أياِم الحقِّ ِعنْد المْؤِمِنين يوم يِقـلُّ         (

          الفَـِضيلَةُ إذَا شَـاه ا تَكُـونى مموأس ،هنَاِصر

.مرآها، ومر مذَاقُها

 

 

 يسالح ـِر         كانمالع ِمـن دقد ع جخَر حين ن

وكان . سبعا وخَمِسين سنَةً، وودع الشَّباب بِعيدا     

شََبابه قد عِرفَ بالتَّثَبِت والِحكْمَِة، وكَثْرِة الِعبادِة       

وحسِن الصبِر، فاآلن تَْأخُذُه العجلَـةُ والزلَـُل       

 

– 

  اصالقُص معا زكَم   ِخينَؤرالم ِمن 

 

 ِحين كَمـَل  –

واكْتَهَل، وما كَان بِعيدا ِمن السيادِة فيتَعجلَها، وال        

    ـْؤِمنم ا، ولِكنَّـهتَِخفَّ ِبهسِب فيرِن الحغَاِفالً ع

.)١٧()دعاه الحقُّ، ووجد األعوان فلَبى

 

 

     اإلس أن هبحوص امأى اإلمِمِه   لقد ربكُلِّ ِقي الم

الغَاِليِة، وأمجاِدِه العاِليِة، يتَعرض لِمحنٍَة قَاِسـيٍة       

ورَأى اإلمام وشَـاركَه    .. يفِْرضها علَيِه بنُو ُأميةَ   

        تَـاحكُوِت تَجِت والـسمخَِطيَئةَ الص أن هبحص

ورهبةً أحيانًـا؛   السواد األعظَم ِمن النَّاِس رغْبةً      

لذلك انْدفَعوا إلى آِخِر الشَّوِط مع ِقيادِتِهم الحقَِّة،        

ــشَّجِب  ــوا بال ــم يكْتََفُ ــِة، ولَ ــِضيِتِهم العاِدلَ وقَ

        كُوتُ ِفيـِه ِمـنالـس قٍْت كانِتنْكَاِر، في وواالس

ذَهٍب، وقَد سكَتَ البعض سكُوتَ األمواِت، فـي        

 الوقِْت العِصيِب سارع األصحاب بااللِْتحاِق      هذَا

، بعد أن تَيقَّنُوا ِمن عدالَِة      بقَاِئِدِهم الحسيِن   

.قَِضيِتِه، وقَاتَلُوا ِبجاِنِبِه حتَّى آِخِر رمٍق

 

 



 



 حقَّـٍة،   ال بد ِلكُلِّ قَِضيٍة عاِدلٍَة ِمـن ِقيـادةٍ        

      انا اإليمضِعي أيتَداِدلَِة يسِة العبالقَِضي انواإليم

بالِقيادِة المخِْلصِة القَاِدرِة علَى الوصـوِل إلـى        

الهدِف بأفْـضِل الطُّـرِق، وأحـسِن األسـاِليِب         

المشْروعِة، وتَحِريِك ما همـد ِمـن الطَّاقَـاِت         

.ها لصاِلِح القَِضيِة المنْشُودِةوجمِعها، وتَوِظيِف

 

 

         ـاماإلم ابـحـُؤالَِء األصه دجو فقَد لذلك

الحسين المنِْقذَ والمخَلِّص، فالْتَحقُوا ِبِه رغْم ِدقَّـِة       

.الظُّروِف وخُطُورِة االحِتماالِت

 

 

، والقَاِئد بدوِرِه نَسج عالقَةً قَِويةً مع أتْباِعـهِ       

وعبَأهم روِحيا وِفكِْريا ليكُونُـوا فـي مـستَوى         

األحــداِث، واتَّبــع معهــم ِسياســةَ المكَاشَــفَِة 

.والمصارحِة، وأطْلَعهم علَى الموِقِف أوالً بأوٍل

 

 

وِمن ِخالَِل هذِه المواِقـِف المـشَرفَِة التـي         

لَى اإلماِم الحسيِن، ضـربوا  ذَكَرنَاها في ردِهم ع 

المثََل األعلَى في االلِْتفَاِف حوَل الِقيـادِة التـي         

آمنُوا ِبها، وجادوا بأنْفُـِسِهم، فباعوهـا صـفْقَةً         

.راِبحةً ِمن أجِل قَِضيِتِهم العاِدلَِة

 

 



 



 ِمن لَواِزِم اإليمـاِن سـواء       تُعتَبر التَّضِحيةُ 

        ى ِمنحٍء ضبشَي نآم نِة، فمادِة أو بالِقيبالقَِضي

أجِلِه، وخَاصةً ِعنْدما يتَعلَّقُ األمر بإنْقَاِذ اإلسالِم       

.ِمن خَطَِر السقُوِط في وهدِة الظُّلِْم والضالَِل

 

 

 اماِهِد العِز الشَّورأب ِق  وِمنابى تَـسَدِة علَى م

        ما تقَـدِة بالنُّفُوِس، ِحينَمِحينِْد اإلماِم علَى التَّضج

شَباب أهِل البيِت، ليْأخُذُوا مكَانَهم فـي الـصفِّ         

األوِل ِعنْد شُروِع الطَّرفيِن في صـفْحِة الِقتَـاِل         

    حم نع اراألنْص مهفَعد ،اِعيمالج   ملَه قَاِئِلين ،لِِّهم

معاذَ اِهللا أن تَموتُوا ونَحن     : بِلساِن الحاِل والمقَالِ  

          الً ثُـمأو ـنـْل نَحب ،كُماِرعصم دنَشْه ،اءيأح

.تَِجيُئون في األثَِر

 

 

وتَقَدم األنْصار واقْتَحموا الميدان في مـشْهٍد       

  القُد دسـِة علَـى        فَِريٍد، جاِئعِة الررةَ في القُـدو

.التَّضِحيِة الغَاِليِة

 

 



 



وهو االلِْتزام الصاِرم بـأواِمِر وتَوِجيهـاِت       

الِقيادِة، وينْتُج غَاِلبا من قُوِة الشَّخِْصيِة، واإليماِن       

 تَنْطَِبقُ بحـذاِفيِرها    بالقَِضيِة، ونَِجد هذِه الصفَاتِ   

علَى جنِْد اإلمـاِم الحـسيِن، الـذين انْقَـادوا           

 

– 

طواِعيةً  

 

 لتَوِجيهاِت قَاِئِدِهم، وخَضعوا له عـن       –

ِطيِب قَلٍْب، نَِتيجةً لطُغْياِن حالَـٍة ِمـن الغَلَيـاِن          

.والحماِس والِعشِْق للشَّهادِة

 

 

:لذَِلك نَقُوُل

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

ان دورهم في الحياِة، أن يعلِّموا النَّاس       لقَد كَ 

في ِجيِلِهم، وكُلِّ األجياِل، أن الوقُوفَ إلى جاِنِب        

الحقِّ، والتَّضِحيةَ المستَِمرةَ فـي سـِبيِلِه، همـا         

.أصدقُ مظْهٍر لشَرِف اإلنْساِن

 

 



 



 عرفَ اإلمـام الحـسين      وِمن ثَم، لما    
        ،ونَـهاِة دفَادفي الم ِة واإلخْالصقَ النِّيِصد مِمنْه

:أوقَفَهم علَى غَاِمِض القَضاِء فقَاَل

 

 

إنِّي غَدا ُأقْتَُل، وكُلُّكُم تُقْتَلُون مِعي، وال يبقَى        (

         ،ِضـيعاِهللا الر وعبد حتَّى القَاِسم ،دأح إالَّ ِمنْكُم

اِبِدينالع نيا زِليلَِدي عو.(

 

 

 ِعِهممنَـا       : فقَالُوا بأجمِهللا الـذي أكْر ـدمالح

        ى أنضالَ نَر أو ،كعفَنَا بالقَتِْل موشَر ،ِركبنَص

.نَكُون معك في درجِتك يا ابن رسوِل اِهللا

 

 
ِرِهم فدعا لَهم بالخَيِر، وكَشَفَ عـن أبـصا       

     مفَهـرنَِعيِم الِجنَـاِن، وع اُهللا ِمن ماهبا ما حَأوفر
ولَيس ذلك فـي القُـدرِة اإللَِهيـِة        . منَاِزلَهم ِفيها 

         اِم بغَِريـٍب، فـإنفَاِت اإلمرِزيٍز، وال في تَصبع
، سحرةَ ِفرعون لما آمنُوا بسيِدنَا موسـى        

 ِفر ادوأر      منَاِزلَهى موسنَا مديس ماهأر ،مقَتْلَه نوع
.)١٨(في الجنَِّة

 

 



 



       موي ،اءاشُورع موي ،ِهيبالر موالي ذلك طَلَع
الدِم والِجهاِد والشَّهادِة، يوم المْأساِة والعظَمـِة،        

  اِر الدانِْتص موي       ـهعـتْ مِف، وطَلَعيِم علَى الس
رُؤوس األِسنَِّة والرماِح واألحقَاِد، وهي مشْرعةٌ      
لتَلْتَِهم أجساد األصِفياِء، وتَفِْتـك بـدعاِة الحـقِّ         

.والتَّغِْييِر ِمن أجِل الرسالَِة والمبدِأ

 

 
    ةُ الوروثَم ،انَةُ النَِّبيحير نَظَر    دـيس ،ِصـي

 إلى الجيِش الزاِحِف، ولَم يـزْل       الشُّهداِء  
كالطَّوِد الشَّاِمِخ، قَِد اطْمأنَّتْ نَفْسه، وهانَتْ دنْيـا        
       ،هاماِطِل أمشُ البيج اغَرِنِه، وتَصياِطِل في عالب

ـ         اِء جعالَى بدا إلى اِهللا تععرتَضِه ميدي فَعِه ورد
   ًٍر قَاِئالدب موأنْتَ ِثقَِتي في كُـلِّ      : ( ي ماللَّه

كَرٍب، ورجاِئي في كُلِّ ِشدٍة، وأنْتَ ِلي في كُـلِّ          
أمٍر نَزَل بي ِثقَةٌ وعدةٌ، كم ِمن هم يضعفُ ِفيـِه           
الفَُؤاد، وتَِقلُّ ِفيِه الِحيلَةُ، ويخْذُُل ِفيـِه الـصِديقُ،    

متُ ِفيِه العدو، أنْزلْتُه ِبِك، وشَـكَوتُه إلَيـك،       ويشْ
رغْبةً ِمنِّي إلَيك عمن ِسواك، ففَرجتَـه عنِّـي،         
وكَشَفْتَه، فأنْتَ وِلي كُلِّ ِنعمٍة، وصـاِحب كُـلِّ         

.)١٩()ٍة، ومنْتَهى كُلِّ رغْبٍةحسنَ

 

 
ـ        ام وإلى اللقاء القادم لنستكمل خطـب اإلم

. يوم عاشوراءالحسين 

 

 
أن يكـشف لقلوبنـا حقيقـة     تعالى  نسأل اهللا   

 الذى به ننجذب بكليتنـا إلـى        ،الجمال الربانى 
.الرضوان األكبر

 

 
وصلى اهللا وسلم وبارك على سيدنا وموالنا       

.محمد وعلى آله أجمعين

 

 
                                                           

، ١٩٢مقتل الحـسين للموسـوي ص   : ينظر) ١(
ــشاكري  ــرة لل ــصطفى والعت وموســوعة الم

 .١٠/١٨٨، وبحار األنوار للمجلسي ٦/١٦٠

، ٤/٧٢٨البداية والنهاية البن كثيـر      : ينظر) ٢(
، ٢/١٥٨وتذكرة الخواص لسبط بن الجـوزي       

، ومـسند   ١٤/١٨٨وتاريخ دمشق البن عساكر     
، والمعجـم   ٦٤٩ ح ٢/٧٨اإلمام أحمد بن حنبل     

 رووه بـسند    ٢٨١٢ ح ٣/١٠٥الكبير للطبراني   
، ووقعة الطف ألبي مخنف     عن اإلمام علي    

. بسند عن السيدة أم سلمة ٢٠٧ص

 

 
، ٢٠٧وقعة الطف ألبي مخنـف ص     : ينظر) ٣(

وموسوعة أعالم الهداية للمجمع العالمي ألهـل       
.٥/١٨٥البيت 

 

 
 .الشيء النفيس الخطير: الثقل) ٤(

الب العالية البن حجر العسقالني     المط: ينظر) ٥(
، وجامع األحاديث لإلمـام     ٤٥٧٦ ص ١٢/٤٤٩

) مسند اإلمام علي بن أبـي طالـب       (السيوطي  
، وموسوعة اإلمام على للرى شهرى      ٣٣٥٩٨ح
، ووقْعةُ ِصفِّين لنـصر بـن       ٢٤٢٣ ح ٣/٣٨٦

، وشرح نهج البالغة البن أبى      ١٤٢مزاحم ص 
خنف وقعة الطف ألبي م   ، و ٤٦ خ ٤/٦١الحديد  

٢٠٧ص

 

ــة ٢٠٨- ــالم الهداي ــوعة أع ، وموس
٥/١٨٤للمجمع العالمي ألهل البيت 

 

-١٨٥. 

 .٤/٧٢٨البداية والنهاية البن كثير : ينظر) ٦(

، ١٩٢ مقتل الحـسين للموسـوي ص   :ينظر) ٧(
ــشاكري  ــرة لل ــصطفى والعت وموســوعة الم

٦/١٦٠. 

تـاريخ األمـم والملـوك للطبـري        : ينظر) ٨(
بـن األثيـر    ، والكامل في التـاريخ ال     ٣/٣١٠
٤/٢٠. 

.عهد وميثاق) ٩(

 

 

                                                             

تاريخ األمـم والملـوك للطبـري       : ينظر) ١٠(
، ٤/٦٩٩، والبداية والنهاية البن كثيـر       ٣/٣١٥

، ومقتـل   ٢٢٧ووقعة الطف ألبي مخنـف ص     
٢١٢الحسين للموسوي ص  

 

، وموسـوعة   ٢١٣-
، وموسوعة أعـالم    ٦/١٨٦المصطفى والعترة   

٥/١٨٨الهداية للمجمع العالمي ألهل البيـت       

 

-
١٨٩

 

 
.أي رمادا في الهواء) ١١(

 

 
.موتي) ١٢(

 

 
تاريخ األمـم والملـوك للطبـري       : ينظر) ١٣(
٣/٣١٥

 

، والبداية والنهاية البـن كثيـر       ٣١٦-
٤/٦٩٩

 

، ووقعة الطـف ألبـي مخنـف        ٧٠٠-
٢٢٨ص

 

، ومقتــل الحــسين للموســوي ٢٢٩-
٢١٣ص

 

، وموسوعة المصطفى والعتـرة   ٢١٤-
٦/١٨٧

 

، وموسوعة أعالم الهداية للمجمع     ١٨٨-
٥/١٨٩مي ألهل البيت    العال

 

، واإلرشـاد   ١٩٠-
.٢/٩٣للشيخ المفيد 

 

 
ما يدفع من مال أو نحوه لفـك رهـن أو           ) ١٤(

.أسير

 

 
، ٢١٤مقتل الحسين للموسـوي ص    : ينظر) ١٥(

ــرة   ــصطفى والعت ــوعة الم ، ٦/١٨٨وموس
.٥٣واللهوف البن طاووس ص

 

 
 ٣/١١المعجـم الكبيـر للطبرانـي     : ينظر) ١٦(
 ١٣/٦٥٥دي  ، وكنز العمال للمتقي الهن    ٢٨٦٦ح
، وجامع األحاديث لإلمام الـسيوطي      ٣٧٦٦٤ح
، وتاريخ دمـشق    ٣٢٩٨٤ح) مسند اإلمام علي  (

.١٤/٢٢٢البن عساكر 

 

 
، ١٩ مجلة اإلسالم وطـن، الـسنة        :ينظر) ١٧(

ه ١٤٢٦، محرم   ٢٢١العدد  

 

 فبراير   -

 

 مارس  –
.٥٦، ٥٥م، ص٢٠٠٥

 

 
٢١٤مقتل الحسين للموسـوي ص    : ينظر) ١٨(

 

-
لعترة للشاكري  ، وموسوعة المصطفى وا   ٢١٤٥

٦/١٨٩.

 

 
تاريخ األمـم والملـوك للطبـري       : ينظر) ١٩(
 ٤/٧٠٢، والبداية والنهاية البن كثيـر       ٣/٣١٧
، والكامل في التاريخ البـن األثيـر        )مختصرا(
، ١٤/٢١٧، وتاريخ دمشق البن عساكر      ٤/٢٥

، ومقتـل   ٢٣٦ووقعة الطف ألبي مخنـف ص     
ــوي ص  ــسين للموس ــوعة ٢٢٦الح ، وموس
ــرة   ــصطفى والعت ــشاكري الم ، ٦/٢٤٢لل

وموسوعة أعالم الهداية للمجمع العالمي ألهـل       
.٢/٩٦، واإلرشاد للشيخ المفيد ٥/١٩١البيت 

 

 



 

 

 

 

 



 


 



 





 





 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الدكتور

 

 







 




 



 

 

 


معروف أن المحافظـة علـى كيـان        

بنظامه ومؤسساته الـسيادية مـن      ) الدولة(

أكبر مقتضيات األمن القومي، وباالستقراء     

في وسائل وأهداف الحركات والتنظيمـات      

المنسوبة إلـى الـدين الممارسـة للعنـف         

، وكذلك المسلح فإن أولى أهـدافها       يالفكر

ومساعيها إسقاط أنظمة الحكـم ووجـوب       

 عليها، وتقويض مؤسسات الدولـة      الخروج

بكاملها، ويظهر هـذا جليـا فـي مبـادئ          

، وفـي وثـائق     ومرجعيات هذه الحركات  

ــضائها  ــات ألع ــستمرين أو واعتراف الم

.، وفي دراسات بحثية معتبرة!التائبين

 

 

من هنـا أهميـة تنـاول التـداعيات         

والتأثيرات السلبية على األمن القومي ليكون     

بـصيرة،  صناع القـرار علـى بـصر و       

.ولالستعداد قبل حصول البالء

 

 



 




 



والفصائل والتنظيمات  تهدف الجماعات   

إلى تغيير أنظمة الحكـم باغتيـال الحـاكم     

ومعاونيه ونصب واحد منها تحـت زعـم        

، "أسلمة المجتمـع  "و" حكومة إسالمية "إقامة  

.وغير ذلك" الخالفة"وإقامة ما يسمى نظام 

 

 

وفي الواقع العملي المعلن جرت وقائع      

محاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصـر       

م، ومحاولة اغتيـال الـرئيس      ١٩٥٤عام  

م، وكـل هـذه     ١٩٩٥محمد حسني مبارك    

األفعال من التيارات المنسوبة إلـى الـدين        

).بمصر كنموذج(

 

 



 



بدعوى أنه دستور جاهلي، وزعـم أن       

وأنه ليس مـصدر    ست للشعب   الحاكمية لي 

.)٢(التشريع وال السلطات

 

 



 



ترفض التنظيمات والفصائل المتطرفة    

الوطن، والحـدود الجغرافيـة، والـسيادة       

للدولة، وإيثار الوطن اإلسـالمي الكبيـر،       

لذلك فهذه األراضي ال قيمة لها وال وزن،        

.)٣(ويمكن التنازل عنها

 

 



 



وكما سلف فإن الدعوة لتغييـر نظـم        

الحكم يستوجب عند هذه الجماعات الخروج      

على الحاكم بالقوة الفكرية والعنف المـسلح       

والسعي الحثيث للوثـوب علـى الـسلطة،      

.)٤(وتمكين أتباعهم فقط من الحكم

 

 

وعليه فال قيمة حسب أدبياتهم من بيعة       

مة أليـة   وال انتخابات وال استخالف وال قي     

.مؤسسات حاكمة

 

 



 



تستغل الجماعات ما تدعو إليه توجهات      

حقـوق  "و" الديمقراطية"بأوربا وأمريكا من    

لتدخل دول خارجية عبر وسـائل      " اإلنسان

مخابراتية غير معلنة في الشئون الداخليـة،      

:وبالمثال يتضح المقال

 

 

أ

 

يد سـع . اتفاق القيادي اإلخـواني د     -

مؤسـس فـرع اإلخـوان فـي        (رمضان  

فلسطين، واألردن ولبنان، عـضو مكتـب       

اإلرشاد اإلخواني، صهر الشيخ حسن البنا      

مـع الـرئيس    ) مؤسس جماعة اإلخـوان   

م ١٩٥٣األمريكي داويت إيزنهـاور عـام       

بناء على توصية وتزكيـة مـن الـسفير         

األمريكي بمصر جيفرسون كابري، بتأييـد      



 

 

 

 

 



 















 



كيـة لألنـشطة    الواليات المتحـدة األمري   

.اإلخوانية بمصر والمنطقة

 

 

ب

 

األمريكية تحالف الواليات المتحدة     -

مع الجيل الثاني لجماعتي اإلخوان والجهاد      

 مجاهدين لصد   لالسادات، ونق أمام الرئيس   

وتـدريبهم  في أفغانستان   االتحاد السوفيتي   

في ظاهر األمر إجالء الـروس      (وتسليحهم  

هم عن أفغانـستان، وفـي الواقـع تـدريب        

لممارسات مسلحة ببالدهم، ونفس ما يحدث      

بالعراق وسورية ولبنان وليبيـا وغيرهـا       

).اآلن

 

 

ج

 

اعتمدت وزيرة الخارجية األمريكية    -

كونداليزا رايس، سياسة ترخص لمسئولين     

أمريكيين االتصال العلني بجماعة اإلخوان،     

:وترتب على هذا في الواقع العملي

 

 

بيـة  عقد ندوة بمركز الدراسات العر    * 

تاون األمريكيـة   المعاصر بجماعة جورج    

حضرها ممثلون عـن جماعـة اإلخـوان        

).سعد الكتاتني. د(بمصر 

 

 

ــة *  ــشئون العام ــس ال ــرار مجل إق

تقويــة (اإلسـالمي األمريكـي مـشروعا    

بواسطة جماعة اإلخوان، وعليه تم     ) أمريكا

للتفـاهم  ) إدارة االرتبـاط العـالمي    (إنشاء  

.والتعاون مع جماعة اإلخوان

 

 

ه

 

إنشاء مؤسسات إخوانية بأمريكـا       -

:منها

 

 

.منظمة اإلغاثة اإلسالمية* 

 

 

ريكـا  مؤسسة الوقف اإلسـالمي بأم    * 

.الشمالية

 

 

.الجمعية اإلسالمية األمريكية* 

 

 

.المعهد العالمي للفكر اإلسالمي* 

 

 

و

 

 تدريب أمريكا لكـوادر إخوانيـة        -

:بمؤسسات أمريكية منهاإلسقاط نظم الحكم 

 

 

.أكاديمية التغيير* 

 

 

.مؤسسة فريد دم هاوس* 

 

 

.المعهد الجمهوري* 

 

 

.المعهد الوطني الديمقراطي* 

 

 

.مؤسسة راند* 

 

 

ز

 

عم دولتي أمريكا وقطر لجماعتي      د -

واستـضافة رمـوزهم    اإلخوان والجهاد،   

والسماح بعقد مؤتمراتهم، والـدعم المـالي       

.واإلعالمي

 

 

ح

 

 إنشاء منتديات تعاون ورسم خطط      -

ألمانيا التـي   : مستقبلية في دول أوربية مثل    

:بها

 

 

سعيد .  تأسيس د  ،الجمعية اإلسالمية * 

).م١٩٦٨م حتى ١٩٥٨عام (رمضان 

 

 

.ابطة مسلمي العالمر* 

 

 

.المركز اإلسالمي بميونخ* 

 

 

ي

 

دعم االتحـاد األوربـي لجماعـة       -

المنظمات اإلسالمية  فيدرالية  (اإلخوان عبر   

منتـدى المنظمـات الـشبابية    ) في أوربـا  

) ٦٢(منظمة ألكثـر مـن     ) ٤٢(والطالبية  

بلد، والمنتدى له عالقـات مـع البرلمـان         

 األوربي، مجلس أوربا، األمـم المتحـدة،      

.منتدى الشباب األوربي

 

 

ك

 

 ممارسة أنشطة مسلحة مـن هـذه        -

الجماعــات إلحــداث فوضــى والتمهيــد 

لمشروع الشرق األوسط الجديد واسـتباحة      

عراض واألموال وسيادة الدولة    الدماء واأل 

الـصومال، أفغانـستان، ليبيـا،      : ونماذج

!!.العراق، سوريا، سيناء بمصر

 

 

هذه الممارسات في وجازة تعود سـلبا       

لى المجال السياسي للدول فـي الـداخل        ع

كلها تهـدف للفوضـى وتبديـد       ووالخارج  

الثروات وإنهاك الجيوش وإسقاط الـشرطة      

المدنية وهيبة الدول، وجعلها مسرحا لعربدة      

فــصائل مــسلحة تحــت زعــم الجهــاد 

!!.والحاكمية

 

 

فـصائل  وستكشف الوقائع قريبا دعـم      

العنف المـسلح فـي دول عربيـة عـن          

ممول بغية تمزيق هذه الـدول   المحرض وال 

اذ مشروع الشرق األوسط الجديد مـن       فوإن

إقامة كيانات طائفية وعرقيـة ومذهبيـة،       

وكلها لصالح قـوى مخابراتيـة عالميـة        

معروفة بعداوتها للعرب وكراهيتها لإلسالم     

.والمسلمين

 

 
                                                           

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

الدراسات اإلستراتيجية بأكاديمية ناصـر العـسكرية       

بمصر

 

 

سـيد  / رأي مبدئي عن جماعة اإلخوان، عميـد      ) ٢(

.السبكي

 

 

شرعت جماعة اإلخوان إبان حكمهم إعطاء جزء       ) ٣(

من سيناء المصرية لسكان قطاع غزة، وإهداء منطقة        

تصريح وزير البيئـة    !! (للسودان) حاليب وشالتين (

).السوداني حسين عبد القادر هالل

 

 

.اتجربة سنة الحكم اإلخواني بمصر تؤكد هذ) ٤(

 

 



 

 

 

 

 



 



 









 



 



 





 


 لْعِلـى، ٱ لْجمـالَ ٱِليا، وَأشْهد َأوِلياءه     ج لمكْنُونٱ َأظْهر غَيبه    لَِّذىٱ ِللَِّه   لْحمدٱ
 سبحانَه ِليدلَّهم ِبِه علَيِه، وِليوصلَهم ِبحِبيِبِه ﴿صلَّى اُهللا علَيِه وآِلـِه            لخَلْقَٱخَلَقَ  

.وسلَّم ﴾ ِإلَيِه

 

 
 لْـوِلى، ٱ فَهو لَهـم     لرسَلٱاثَقَ لَه    وو لْعِلى،ٱ ِمن نُوِرِه    لْمحمِدىٱ لنُّورٱ خَلَقَ

       وفَه ،اِليناِح عوا َألرءدب هارقَتْ َأنْوَأشْر   وُلسٱ ر،ِلينسرلم   انَهحـبقَاَل س  :
مِإالَّ  او لْنَاكسَأر    ِشيركَافَّةً لِّلنَّاِس ب  نَِذيراا و  انَهحبقَاَل سو  :  ْـلسا َأرمِإالَّ و نَاك 

الَِمينةً لِّلْعمحر.

 

 
 يباِيعونَك ِإنَّما   لَِّذينٱِإن:   َأقَامه سبحانَه مقَام نَفِْسِه، وقَربه وواالَه، فَقَاَل        

  وناِيعبٱيللَّه   دلَٰى نَفِسهِ        للَِّهٱ ينكُثُ عا ين نَّكَثَ فَِإنَّمۦۖ فَوقَ َأيِديِهم فَم ن َأوفَـٰى    وم
 لَيهع دهٰا عٱِبمللَّهِظيما عؤِتيِه َأجريا فَس. 

 

 
الَةُٱولص ٱ والَمِبيِب    لسلَى حِس    للَِّهٱ عشَم ،طَفَاهصمقِّٱ وـشِْرقَةِ ٱ لْحِبنُـوِر  لْم 

. ِبقَلٍْب سِليٍمللَّهٱن َأتَى  يوم الَ ينْفَع ماٌل والَ بنُون ِإالَّ ملْمذِْنِبينٱهداه، شَِفيِع 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





 


العين، مسمى  : خافض الطرف، الطرف  

بالمصدر، وكانت المالحظة معظم نظـره      
.وأكثره، وهو دليل الحياء والكرم

 

 
 نظره إلى األرض أطول من نظره إلى   
السماء، نظره إلى األرض أطول من نظره       
إلــى الــسماء تفــسير لخفــض الطــرف 

ظـة، جـلُّ    جل نظره المالح  . والمالحظة
أن : والمالحظـة . معظمه وأكثـره  : الشيء

ينظر الرجل بلحظ عينيه، وهو ِشقُّها الـذي      
يلي الصدغ واألذن، وال يحدق إلى الـشيء   

. لحظ لحظًا، والحظ مالحظة: تحديقًا، يقال

 

 
: يسوق أصحابه، يسوق أصـحابه أي     

: ويـروى . يقَدمهم أمامه، ويمشي وراءهم   
السوق، وقـد نـسه     : والنَّس. ينُس أصحابه 

. ينسه نسا

 

 
ومن خصائصه  . ويبدأ من لقي بالسالم   

 نه يبدأ من لقيه بالسالم على غيـر        أ
العادة كى ال يكون عليه واجب تجـاه مـن    

.يلقى عليه السالم

 

 
.صف لي منطقه: قلت

 

 
 متواصـل   كان رسول اهللا    : قال

األحزان، دائم الفكرة، ليست لـه راحـة،        
 ودوام فكره، وعدم راحته     تواصل أحزانه، 

الهتمامه بأمر الدين، والقيام بما بعث بـه،        
. وكلف تبليغه، وخوفه من أمور اآلخرة

 

 
طويل السكت، ال يتكلم في غير حاجة،       

جمع : يفتتح الكالم ويختمه بأشداقه، األشداق    
.ِشدق، وهو جانب الفم

 

 
 وإنما يتكلم الرجل بأشـداقه؛ لرحبهـا       

وأما قولـه   . بذلكوسعتها، والعرب تمتدح    
 يوم القيامة   أبغضكم إلي : "في الحديث اآلخر  

أراد : فقيـل ]. الطبراني رواه" [المتشدقون



 

 

 

 

 



 



 

 

 
فضيلة الشيخ علي الجميل

 

 
عظ مركز رشيدوا

 

 

 

 

 

 
    

   
     
   



 

 
    

     
       

     


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 

المستهزئين بالناس، كالذي يلوي شدقه بهم      
أراد المتوسع فـي كالمـه      : وقيل. وعليهم

. كبرا وعجبا في غير احتيـاط واحتـراز       
هو أن يفتح فاه كله عند الكالم بملء        : وقيل
هي : ويتكلم بجوامع الكلم، جوامع الكلم    . فيه

القليلة األلفـاظ الكثيـرة المعـاني، ومنـه         
يعنـي  ". ُأوِتيت جوامـع الكلـم    : "الحديث
. القرآن

 

 
فصالً، ال فضول وال تقصير، القـول       

هو البين الظاهر المحكم الـذي ال       : الفصل
الفاصل بـين الحـق     : يعاب قائله وحقيقته  

فضول من  وال. والباطل، والصواب والخطأ  
دِمثًـا،  . ما زاد عن الحاجة وفضل    : الكالم
السهل اللين الخلق، وأصـله مـن       : الدِمث

لـيس  . الدمث، وهي األرض اللينة السهلة    
المعـرض  : بالجافي وال المهين، الجـافي    
وهو تـرك  : المتباعد عن الناس، من الجفاء 

الغليظ الِخلْقة  : الجافي: وقيل. الصلة والبر 
إذا : ا أصـحابه يجفـوهم    والطبع، وقد جف  

يـروى  : والمهين. قاطعهم، أو خشُن عليهم   
بضم الميم وفتحها، فبالضم مـن اإلهانـة،        

ال يهين أحدا   : أي. وهي اإلذالل واالطِّراح  
هو من  : وبالفتح. من أصحابه أو من الناس    

الحقارة والصغَر، وقد مهن يمهـن      : المهانة
. فهو مهين

 

 
ـ   م النعمـة  يعظم النعمة وإن دقَّت، يعظ

ال يستصغر شـيًئا أوتيـه وإن كـان         : أي
. صغرت: ودقَّت أي. صغيرا

 

 
ال يذم منها شـيًئا، ال يـذم ذَواقًـا وال           

: أي. اسم ما يذاق باللسان   : يمدحه، الذَّواق 
. ال يصف الطعام بطيب وال بشاعة

 

 
وال تغضبه الدنيا وال ما كان لها، فـإذا         
تعوطي الحق لم يعرفه أحـد، إذا تعـوطي        

إذا نيل من الحـق     : قُّ لم يعرفه أحد أي    الح
أو أهمل أو تُعرض للقدح فيه، تنكَّر عليهم،        
وخالف عادته معهم، حتى ال يكاد يعرفـه        
أحد منهم، وال يثبت لغضبه شـيء حتـى         

.ينتصر للحق

 

 

ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر لـه،        
إذا أشار  . ال يغضب لنفسه، وال ينتصر لها     

عجـب قلبهـا، وإذا     أشار بكفه كلها، وإذا ت    
كان : تحدث اتصل بها، إذا تحدث اتصل أي

فيـضرب  : يشير بكفه إلى حديثه، وتفسيره    
.بباطن راحته اليمنى إبهامه اليسرى

 

 
إذا : وإذا غضب أعرض وأشـاح، أي     

غضب لم يكـن ينـتقم ويؤاخـذ، ويقنـع          
وإذا فرح غـض    . باإلعراض عمن أغضبه  

دليل على  : طرفه، غض الطرف عند الفرح    
جلُّ ضـحكه التبـسم،     . ي البطر واألشر  نف

ويفتر عن مثل   . أقل الضحك وأدناه  : التبسم
يكشف عند التبـسم    : أي: يفتر. حب الغمام 

: والغمـام . عن أسنانه من غيـر قهقهـة       
.السحاب

 

 
فكتمتهـا الحـسين    : قال الحـسن    

 قد سـبقني إليـه،      زمانًا، ثم حدثته فوجدته   
فسأله عما سألته عنه، ووجدته قد سأل أباه        

 

  يعني سيدنا عليـا   –

 

 عـن مدخلـه   -
بفـتح  : ومجلسه ومخرجه وشكله، الـشَّكْل    

فلم يدع منه   . الشين، وهو السيرة والطريقة   
.شيًئا

 

 
 المجدد السيد محمد ماضى اإلمامويقول  
:أبو العزائم

 

 
يالَلْجِمٱ َأراِني لْجماَلٱرَأيتُ 

 

 
ضـفَوج ـحِبيالَٱِه ـلَّ ِإلَيلس            

 

 
ـٰهٰ َأراِن يوبا            ـي غُـجمالُك طَ

 

 
              لْوصوالَٱ ِنلْنَا لسرٱ لَنَا وَأجلَٰى

 

 
ِمنوهجا وُل كُنَّا ظَالَمالً              ـ قَب

 

 
االً فُحِرج ـٰه الَ            وـفَِصرنَا ِبطَ

 

 
ٍد             ـوِر قُرآٍن مِجيـنُـ ِباـَأتَانَ

 

 
            لذَِّليالَٱز ـ َأعوبـلْقُلُٱ فََأحيى

 

 
وبا          ـُدنَا غُيـ علُوما شَِهعِلمنَا

 

 
والَ           ـا ُأصـِه فُروعـ ِبفَِقهنَا

 

 
ماا غَراـ حبللَِّهٱى ـ ِإلَجِذبنَا

 

 
والَـوالً قَبـِه ُأصـ ِباـوِنلْنَ

 

 
راجا لَنَا ياحِبيِبي            ـ ِستَـبِعثْ

 

 
              لسلْسِبيالَٱ ورـلْخَيٱ لَنَا فَكُنْتَ

 

 
راٍد             ـلِّ مـورا ِلكُـ طَهَأدرتَ

 

 
            لْمثُوالَٱ وِنلْنَا لْمراِضيٱمِنحنَا 

 

 
         َألياِديٱ ودٰىـلْهٱ كُنُوز تَحتَفَ

 

 
والَـدا جهـ فَضالً بِعيفَقَربتَ

 

 
مِلنَع دالَـ َأنْتَ فَرتَع بٰى            ـر

 

 
            لدِليالَٱراك ـ حقا نَللَِّهٱ علَى

 

 
ِبيتَـَأتَينِّي              ـِبي ِبِعلْـ حٍم لَد

 

 
         لْمِثيالَٱ يمحو لِْعلْمٱ ِبِه اعِلمنَ

 

 
لتَّجلِّيٱ ِبنُوِر لظَّالَمٱ محوتَ

 

 
 ِظال ظَِليالَهـللَّٱا ـ لَنَدـََأم

 

 



 

 

 

 

 



 



 









 




 



 





 


تي يجب على المسلم تكاد كلمة المسلمين تتفق على أن المعارف ال  

. أصول الدين، وأحكام الشريعة: استيعابها هي

 

 
وإن كانت المعرفة    

 

 بشكل عـام   -

 

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

ت، كاألخالق الفاضلة، والمعاملة الحـسنة،      جنسه من كافة المخلوقا   
  ا جبارة من المصلحين، وفي مقدمتهم األنبياء       التي استقطبت جهود

.واألئمة، والعلماء، والصالحين من الناس

 

 

 

 

 

 



 






 




 



:منهج اإلمام فى تخريج األحاديث

 

 
 ٤

 

 يقلل من ذكر األحاديث الضعيفة، غير       -
.متعمد وغير معتقد ضعفها

 

 

 

التزم اإلمام إلى حد بعيد باألحاديـث      -

المقبولة، فلم يحش كتبه باألحاديث الضعيفة      

الموضوعة  أو  

 

–  ا قلـيالً   إال نذر 

 

 وهـذا   –

ظاهر من خالل عزوه لألحاديث أو الحكم       

عليها، ومن خالل تخريج الباحث لمعظـم       

.األحاديث الواردة في كتبه

 

 

ومن ناحية أخرى الحظت أن اإلمـام       

 ال يلتزم كذلك ذكر الصحيح      أبا العزائم 

من األحاديث، بل كان     

 

 إلى جانـب مـا      -

صحيحة والكثيـرة    أورده من األحاديث ال   

 

- 

يذكر في بعض األحيـان أحاديـث ظهـر         

ضعفها، وكأنه علم أن ذلك ربما يكون مما        

يؤخذ عليه فأراد أن يبين سبب ذلك وانبرى        

للدفاع عن نفسه فقال عـن عـدم ذكـره          

 بعـض   يربما أنكر عل  " :لألسانيد المطولة 

المطلعين على هذه الكتـب لتركـي ذكـر         

لكتب والرجال أسانيد الحديث، وذكر أسماء ا

الذين أخذت عنهم، ولكني والحمد هللا علـى        

يقين أن العلم أمانة وأن كل األحاديث التي        

وضعتها كلها في كتبي هذه هي ما أوردها        

األئمة في كتبهم، وضعتها في كتبـي هـذه         

    ا من نور   لتكون إلخواني أهل الطريق نور

ا لهم بعد كتـاب اهللا      السنة المحمدية، وعونً  

 يقرب إلى اهللا تعالى وإلـى       تعالى على ما  

رسوله، وكلها إما أن  تكون مما أخرجـه         

الشيخان، سيدنا اإلمام البخـاري واإلمـام       

مسلم في جامعيهما أو أحـدهما، أو أورده        

أبو داود والترمذي وغيرهما من األئمة في       

تصانيفهم رحمهم اهللا، وهي صحاح علـى       

 ألنها بنقل العدل عن العدل      ؛شرط البخاري 

، إال  أنها لم تبلغ غاية       اهللا   عن رسول 

شرط الشيخين في علو الدرجة، وقد حذفت       

األسانيد لعدم اإلطالة حتـى يـسهل علـى         

.)١("المريد أخذ األحكام الشرعية

 

 

بل هو ينفى عن نفـسه تهمـة التعمـد     

على أني ال أبرئ نفسي من الزلـل        : "قائالً

  ِإن الـنَّفْس  ۚوما ُأبـرُئ نَفْـِسي      : والخطأ

 ِإن ربـي    ِۚحم ربي    ما ر  َألمارةٌ ِبالسوِء ِإالَّ  
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سامي عوض العسالة. د

 

 

 

مدير عام بوزارة األوقاف

 

 

 ِحيمر غَفُور ) فلكـل أخ   ). ٥٣ :يوسـف

ظهر له زلل كتبي هذه فإنمـا أنـا إنـسان      

مسكين تحريت بقدر ما في وسعي كما قال        

وَأنَّا ِمنَّـا الْمـسِلمون وِمنَّـا       : اهللا تعالى 

  ۖالْقَاِسطُون  لَمَأس نا    فَمشَدا رورتَح فَُأولَِٰئك  

 فما كان من الزلـل والخطـأ        ،)١٤: الجن

فإني أعوذ باهللا أن يكون قـصد منـي، أو          

، أو انتهـاج    تغيير لسنة رسـول اهللا      

على غير طريق المؤمنين، أعوذ باهللا مـن        

.)٢(ها"مخالفة رسول اهللا 

 

 

 أن نقرر أنه ما ذكرها إال ثقة فـي          فلنا

ها في كتبهم، يدل علـى      األئمة الذين ذكرو  

وأن كل األحاديث التـي     :"ذلك قوله السابق    

وضعتها كلها في كتبي هذه هي ما أوردها        

 واإلمام كان يأخذ  ". األئمة في كتبهم  

 

كما  -

فعل األئمة من قبل     

 

 بالحديث الضعيف في  -

 .)٣(فضائل األعمال

 

 

 له رأى في قبول األحاديث   واإلمام

 قبولها يبينه   من حيث التشدد أو التساهل في     

: في كتابه مـشارق البيـان حيـث يقـول         

فالعلماء منهم من شدد في تحـرى الـسند         "

ا بالواجب عليه فلم تصح عنده أحاديث       قيام

والـذي أراه   . كثيرة ومـنهم مـن سـهل        

 رسـول اهللا     رالتوسط، فما كان من أخبـا     

ا بحكم من أحكام الشريعة في عقيدة أو        متعلقً

لة مفروضة،  امفي عبادة واجبة، أو في مع     

جبهـا اهللا تعـالى،     أو في أخالق فاضلة أو    

فالواجب األخذ باألحوط منها وقبـول لمـا        

ورد بالمراتب الثالثة فقط، كمرتبة المتواتر      

 والـصحيح بمراتبـه كالحـسن       والمشهور

 متعلق بنوال البـر     ألقسام وباقي ا  والعزيز

.وفضائل األعمال 

 

 

 يحث على األخذ بالعزائم، فذلك ما       وما

استحسن العلماء والربانيون فيه األخذ، من      

.)٤("غير تشديد بسنده توسعه في الرواية

 

 
:خالصة واستنتاج

 

 
وبعد أن طوفنا مع اإلمام أبى العـزائم         

       في رحاب السنة المطهرة، وتعرفنـا 

على منهجه في بيان العقيدة بالسنة النبوية،       

 بعـد ذلـك     ،ة الكثيرة ودعمت ذلك باألمثل  

أستطيع أن أجمل في السطور التاليـة مـا         

أستطيع تلخيصه واستنتاجه مما سبق، فأقول 

: وباهللا تعالى التوفيق

 

 

١

 

إجادة عظيمة حين    أجاد اإلمام    -

 ا مـن األحاديـث النبويـة إلـى         عزا كثير

وقـد خـرج    . مظانها، وحكم على بعضها   

الباحث معظم هذه األحاديث فوجـدها فـي     

.المظان التي ذكرها اإلمامنفس 

 

 

٢

 

ـ      - ا  وظف اإلمام السنة النبوية توظيفً

ا ساهم في بيان العقيدة وما تهدف إليه جيد.

 

 

٣

 

بالسنة النبويـة     استعان اإلمام    -

في االستشهاد لما يذهب إليه في المـسائل        

.الكالمية استعانة جيدة

 

 

 ولقد ظهر لي بالبحث أن اإلمـام        
ى صـحة األحاديـث      كان يتحـر  

 

قـدر   –

المستطاع 

 

-.

 

 

ــاده  ــض  وعــن اعتم ــى بع عل

األحاديث التي ظهر ضـعفها، فيكفـى أن        

ا منه نشير أن ذلك لم يكن متعمد.

 

 

وقد يخفف من خطورة هذا األمر كونه       

لم يذكر من هذه األحاديث إال نذراا يسير.

 

 

وهكذا اعتمد اإلمام أبو العـزائم علـى        

السنة النبوية المطهرة في بيـان العقيـدة،        

هذا هو منهجه فى ذلـك، وأراه منهجـا         و

.سديدا

 

 
                                                           

.١٠ ص،ربني لإلمام أىب العزائممعارج املق) ١(

 

 

.١١، ١٠ ص،معارج املقربني لإلمام أىب العزائم) ٢(

 

 

رجعنا من اجلهاد األصـغر إىل اجلهـاد        : (مثل حديث ) ٣(

 حيث أخرجه اإلمـام البيهقـى ىف        ،)األكرب، جهاد النفس  

، وقـال إسـناده    ٣٧٤ح،  ١٩٨كتاب الزهد الكـبري ص    

: سـرار القـرآن  وقد ذكره اإلمام أبو العزائم ىف أ     . ضعيف

٥/٧٥، ٢/١٨٩، ١/١٢٧.

 

 

 دار الكتـاب    . ط ،مشارق البيان لإلمام أىب العـزائم     ) ٤(

.١٥الصويف بالقاهرة،  ص

 

 



 

 

 

                                                              

 

 

 

 



 

 
 



 



 



 





 



 



 





 



 



 





 



 



 





 





 



 

 

 









 



عندما أخذت أتأمل وأنظر فـي      
.. اآلفاق بفكر المتـصوفة األوائـل     

وقيــامهم علــى حــل المــشكالت 
ولجـوء  .. المستعصية في عصرهم  

.. القادة والمفكرين والساسة إلـيهم    
ـ  :فقلت في نفسي   ن أيـن هـم      ولك

!.اآلن؟

 

 
أخذت رجالً من رجاالت    لكنني  

التصوف الحقيقيين على سبيل المثال   
وهو العالم  .. ال على سبيل الحصر   

الذي يعدل اآلالف من المتصوفة في      
من هو  .. عصره فما بالكم بعصرنا   

.؟هذا العالم

 

 
العالم الرباني اإلمام المجدد    إنه  

ست بصدد  لوأنا  .. أبو العزائم   
ه من  ئنه؛ ألن هناك من أبنا    الكتابة ع 

هم أكثر مني علما ومعرفة بـأبيهم       
فيـه  وهناك علماء أخذوا    .. وجدهم

.. درجات الدكتوراه والماجـستير     

.. وهناك من سلكوا طريقه الحقيقـي     
. أقوى وأجمع وأدل وأوعىموه

 

 
اإلمام أبو العـزائم طـاف فـي        
األمصار والدول ومنها السودان، ولو     

ه لذهب إلى   أن الظروف تهيأت أمام   
وبال شـك لوجـدناه حـل       .. أثيوبيا  

وأنا .. مشكلة المياه في الدول الثالث    
ولكن بخدمة  .. ال أقصد حلها سياسيا   

.. النــاس وبالتــأليف بــين القلــوب
تـم  مـا   إلـى   وبالدعوة إلى االنتماء    

الـذي ال   " المـاء "توحيدنا عليه وهو    
..يملكه إال اهللا

 

 
والموضوع الـذي أنـا بـصدده       

يراعيـه رجـال الطـرق      ينبغي أن   
الصوفية ورجال الفكـر الـصوفي      

بعد أن سرت في    .. والداعية والمرشد 
العالم اإلسالمي اتجاهات وانحرافات    

 ديــن اهللا مــنومــداخالت ليــست 
..إطالقًا

 

 
وأول شيء ينبغي أن يهتموا بـه       

وا بين مـنهج التـصوف      قهو أن يوف  
 أصول الـدين بالكتـاب      وبين مالقائ

.والسنة

 

 
لتي يمكن أن تحـل     ومن األمور ا  

" .. األخـالق "المشاكل واألزمـات    
وعندما نذهب إلى تعريفات علمـاء      

: أهـل التــصوف نجــدهم يقولــون 
التصوف هو الخُلُق، فمن زاد عليك      "

لـق فقــد زاد عليـك فــي   فـي الخُ 
"..التصوف

 

 
: وقــال أبــو الحــسن الــشاذلي

التصوف كله تدريب الـنفس علـى       "
."العبودية، وردها ألحكام الربوبية

 

 
دب، أدب  والتصوف كلـه أ   : قلت

وأدب مع  .. وأدب مع اهللا  .. مع نفسك 
بمعنى طريقة المعاملة مـع     .. الناس
وطريقة المعاملـة مـع اهللا      .. نفسك
 ..وطريقة المعاملة مع الناس.

 

 



 




 


والبـاحثين  أرجو مـن الدارسـين      

والمتأملين ورجال السياسة وغيرهم أن     
هذا األمر في الوقـت الحـالي       يبحثوا  

 إرهابيا واحدا   لماذا ال نجد   :ويتساءلون
عند الـصوفية علـى مـدى تـاريخ         

.التصوف؟

 

 
هذه ميزة كبرى يجب االهتمام بها،      
تعالوا بنا نتعاون لنشر فكر التـصوف       

تعالوا بنا نقـرب المعـاني      .. الصحيح
.الصادقة لهذا

 

 
..واإلجابة المختصرة في ذلك

 

 
يقة الصوفية تقـوم  نحن نعلم أن طر  

على الصلة المحكمة المتينة بين الشيخ      
أي في مقابلها يجب أن تكون      .. والمريد

الصلة متينة بين األستاذ والتلميذ، بـين       
..المدرسة والبيت

 

 
 بنـا نـدرس     في المقابـل تعـالَ    

 ألنه نشأ   ؛لماذا هو إرهابي؟  .. اإلرهابي
.. ك طريقًا مخالفًا لسنة النبي      لوس

ط األشياء التي يعلِّمهـا     أبسأين هو من    
 هذا توجيـه النبـي      .. اإلسالم لنا 

تبــسمك فــي وجــه أخيــك : (ألمتـه 
...!).صدقة

 

 
هم ءلكنك تجدهم جميعا يتهمون أبـا     

بـل األمـة     بالتخلف   مههاتبالجهل وأم 
..!!بأسرها

 

 
وهذا ال تجده عند الصوفية إطالقًا،      

..ال عند أقلهم علماوبل 

 

 
تحـد  أهل التـصوف ن   يا  تعالوا بنا   

 بتقـديم   ،ونتجمع لصالح دولتنا ووطننا   
وأن  ،غرسه بين أبنائه  وروح التصوف   

نبعد عـن مجتمعاتنـا روح العـداوة        
والتطرف واإلرهاب والقتل والنـسف     

..والتخريب

 

 
ـ   .. تعالوا بنا  كم أهـل   دفـاألمر بي

.. التصوف وخصوصا من بيدهم األمر    
.أي أمر اإلصالح

 

 



 

 

 

 



 





 




 


أكثر الخوارج من القبائل الربيعية      

 

 وهم عـرب الباديـة       -

 

- 

وهؤالء كانوا فى فقر مدقع وشدة وبالء قبيل اإلسالم، ولما جـاء            

اإلسالم لم تزد حالتهم المادية حسنًا؛ ألن كثيرا منهم استمروا فـى       

باديتهم ببالئها وشدتها وصعوبة الحياة فيهـا، وأصـاب اإلسـالم       

كير وضيق فى التـصور، وبعـد عـن         قلوبهم مع سذاجة فى التف    

.العلوم

 

 

فكُون من مجموع ذلك نفوس متعصبة لضيق نطاق العقـول،          

ومتهورة مندفعة ألنها نابعة من الصحراء، زاهدة ألنها لم تجـد،           

ولقد كانت هذه المعيشة التى يعيشونها فى البادية دافعة لهم علـى            

.الخشونة والقسوة والعنف

 

 

ضرية اإلحن  ت بينها وبين القبائل الم    والقبائل الربيعية هذه كان   

الجاهلية، والعداوات القديمة التى خفف اإلسالم من حـدتها، ولـم           

يذهب بكل قوتها، بل بقيت منها آثار مستكنة فى القلوب، متغلغلة           

فى النفوس، وقد تظهر فى اآلراء والمذاهب من حيث ال يـشعر             

فكـارهم هـذه   المعتنق للمذهب، وقد حفز الخوارج على المناداة بأ   

أنهم ربيعيون رأوا الخلفاء قوما حضريين فنفروا من حكمهم بحكم          

التعصب القبلى، واتجه تفكيرهم إلى آراء الخالفة تحت ظل هـذا           

النفوذ، فتقدموا على كل القبائل المضرية، وحسدوا قريـشًا علـى           

استيالئهم على الخالفة، واستبدادهم باألمر دون الناس فليس بيـت         

عرب اختص بأن يكون الخليفة فيه، فليست الخالفة فى         من بيوت ال  

قريش وليست لعربى دون أعجمى، والجميع فيهـا سـواء، بـل            

يفضلون أن يكون الخليفة غير قرشى ليسهل عزله أو قتلـه، إذ ال         

.يكون له عصبية أو عشيرة تحميه

 

 

على هذا األساس اختار أوائلهم عبد اهللا بن وهـب الرابعـى            

أمير المـؤمنين، وهـو لـيس بقرشـى،         : سموهوأمروه عليهم، و  

األئمة : (فى الحديث الشريف   مخالفين فى ذلك قول الرسول      

).من قريش

 

 

ومجمل هذا أن الخوارج تعصبوا لفكرهم وأصابهم الهوس له،         

وتشددوا فيه  

 

 مع الخشونة فى الدفاع عنه والتهور فـى الـدعوة   -

إليه  

 

وحملوا الناس عليه بقوة السيف والعنف والقسوة بدرجة ال          -

رفق فيها، وال مجال يتفق مع سماحة اإلسالم، لذلك زين لهم سوء            

.عملهم فرأوه حسنًا

 

 







اتصف الخوارج بصفات كثيرة جعلتهم قوما خَِصمين يجادلون        

م، عن فكرهم، ويلتقطون الحجج من خصومهم، ويستمسكون بآرائه    

ال يتركون منها ناحية فيها إضعاف لمناقشيهم من غير أن يتجهوا           

.إليها

 

 

وكانوا ينتجعون فى طلب الدين إلى كل مجتمـع، ويطلبونـه           

حيثما كان، يروى أن نافع بن األزرق شيخ األزارقـة           

 

 وهـى   -

طائفة من الخوارج    

 

 كان يطلب علم عبد اهللا بن عباس مع أنـه           -

ده، وإن جلس منه مجلس التلميـذ       فى زعمه كافر، مبطل فى اعتقا     

من أستاذه، إال أنه فى نظره يعتقد أن ابن عباس ممن أضـلهم اهللا              

.على علم

 

 

وكانوا يرغبون رغبة شديدة للمناقشة والمجادلـة، ومـساجلة         

اآلراء والمذاهب، حتى أن حب المناقشة والمناظرة قـد اسـتولى           

اجلوهم عليهم حتى كانوا يتوقفون مع مقـاتليهم ليجـادلوهم ويـس          

األفكار والمذاهب، وكان يسود التعصب آلرائهم وجدلهم، فهـم ال          

يسلَّمون لخصومهم بحجة، وال يقتنعون بفكرة مهما تكن قريبة من          

الحق أو واضحة الصواب، بل ال تزيـدهم حجـة خـصومهم إال     

إمعانًا فى اعتقادهم، وبحثًا عما يؤيده، والسبب فى ذلـك اسـتيالء    

تغلغـل مـذاهبم فـى أعمـاق قلـوبهم،         أفكارهم على نفوسهم، و   

واستهواؤها لكل مواضع تفكيرهم وطرق إدراكهم، وكان فيهم مع         

.ذلك لدد وشدة خصومة تمثل نزاعتهم البدوية

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

بينا اللقاء املاضي أنـه مـن غـري املعقـول أن يكـون والـدا أول 
َّ َّ

 

املسلمني يف الكون املخلوق كله غري موحـدين، يف حـني يكـون 

 

: والــدا كــل الــذي يقــول

 

أنــا مــن املــسلمني، مــن املوحــدين 

 

ــ املــستحقني لل

 

ــه  دعاء ولــشكر اهللا تعــاىل علــى مــا أنعــم علي

 

.. وعليهما

 

:ويف هذا املقال نواصل احلديث فنقول

 

 

 

 


 




 




 




 





 



 



........السيادة لقب يعبر عن الكمال

 

 

.......والكمال إما كلى وإما جزئى

 

 

أما الكمال الكلى فهو التام الذى حـاز        

صاحبه على كمال ماهيته أو تمام حقيقتـه،        

 ينقصه قدر منها مهما كان هذا القـدر         فال

وغير الكامل إذا كـان      ا أو ضئيالً  صغير ،

ا من الكمـال، وإذا      كان قريب  نقصه ضئيالً 

كان كبيرا عن الكمالا كان بعيد.

 

 

فكمال الشيء أو المخلوق إنما يكـون       

بالقياس إلى حقيقته، وبتعبير أدق بالقيـاس       

قة إلى مثال حقيقته، بمعنى نموذج هذه الحقي      

. األمثل لهذا المخلوق أو هذا الشيء

 

 

وهذا التعريف للكمال يحصر كمال كل      

مخلوق فى ذاته، فيكـون كمالـه       شيء أو   

به وال يتعداه إلى شيء أو مخلـوق         اخاص 

وبالتالى، فلكل مخلوق كماله النـابع      . آخر

من حقيقته أو ماهيته، ومن ثم يكون الفـرد         

ـ         ى األكمل فى كل نوع مثاله، فأكمل فرد ف

كل نوع سيده، أى أن سيد كل شـيء هـو         

نموذج لكماله، وهذا يعنى أن لكـل شـيء         

ا، فعن أبى هريرة     سيد    قال رسول اهللا 

:)      ا، وإن سـيد    إن لكل شـيء سـيد

، وهذا مـن حيـث      )١()المجالس قبالة القبلة  

 أما من .المجالس أى مكان المجلس األفضل  

حيث الزمان أو األزمنـة أو بتعبيـر أدق         

األزمنة فبالنسبة لأليام قال رسـول      مقاييس  

إن يوم الجمعة سـيد األيـام،        (:اهللا  

وأعظمها عند اهللا، وهو أعظم عند اهللا مـن      

: يوم األضحى ويوم الفطر، فيه خمس خالل

خلق اهللا فيه آدم، وأهبط اهللا فيـه آدم إلـى        

األرض، وفيه توفى اهللا آدم، وفيه ساعة ال        

 أعطاه، ما لـم      إال افيها شيئً  يسأل اَهللا العبد  

 ا، وفيه تقوم الساعة، وما مـن       يسأل حرام



 

 

 

 

 



 



 










  




 



ملك مقرب وال سماء وال أرض وال رياح        

 يوم  وال جبال وال بحر إالَّ وهن يشفقن من       

 وبالنـسبة   .)٢()الجمعة أن تقوم فيه الساعة    

للشهور فقد أخرج البيهقى وغيره عن ابـن        

سيد الشهور رمضان وسيد  (:امسعود موقوفً

 وللبالد سيدة وهـى     .)٣()لجمعةاأليام يوم ا  

اهللا بن عمـر     المدينة المنورة فقد روى عبد    

 مـن   ما طلع النبى على المدينة قافالً     : قال

.)٤()طيبة يا سيدة البلدان يا: سفر إال قال

 

 

ـ     اوبالنسبة للعمل ما رواه أنس مرفوع: 

 والورع سـيد    ،خشية اهللا رأس كل حكمة    (

ديلمى  وبالنسبة لألخالق أخرج ال    .)٥()العمل

  الحليم سيد فى الدنيا وسيد      (:اعن أنس أيض

الحليم رشيد فى  ( وروى بلفظ    )٦()فى اآلخرة 

سـيد   (:، وفى هذا الباب حـديث     ...)الدنيا

سيد القوم فـى     (:ا وأيض ،)٧()القوم خادمهم 

السفر خادمهم، فمن سبقهم بخدمة لم يسبقوه       

.)٨() الشهادةإالبعمل 

 

 

بن حميـد وغيـره قولـه        وأخرج عبد 

:)   اللهم أنـت   : تعلموا سيد االستغفار

ربى ال إله إال أنت، خلقتنى وأنا عبدك وأنا         

على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك       

ـ     ،ن شر ما صنعت   م  ي أبوء لك بنعمتك عل

 فإنه ال يغفر الذنوب     يل فاغفر   يوأبوء بذنب 

.)٩()إال أنت

 

 

وبالنسبة لألشياء وأن لكل نـوع منهـا        

سيد النسبة للطعـام قولـه      قد ورد ب   :اا أيض

:)  خيــر اإلدام اللحــم وهــو ســيد

سـيد   (:نعـيم  ، كما أخرج أبـو    )١٠()اإلدام

الشراب فى الدنيا واآلخرة المـاء، وسـيد        

 الـدنيا واآلخـرة اللحـم ثـم         الطعام فـى  

.)١١()األرز

 

 

وأخرجه الطبرانى فى األوسط وغيـره      

سيد اإلدام فى الدنيا واآلخرة اللحم،       (:بلفظ

لشراب فى الدنيا واآلخـرة المـاء،       وسيد ا 

) وسيد الرياحين فى الدنيا واآلخرة الفاغيـة      

وسـيد ريـاحين أهـل الجنـة        ( :وفى لفظ 

.)١٢()الفاغية

 

 

 وفى أثر لعلى بـن أبـى طالـب       

وسيد الجبال طور    (...... :وكرم اهللا وجهه  

.)١٣(....)سيناء، وسيد الشجر السدر

 

 

هذا كله بالنسبة لكمال األنواع فأكمـل       

 وأكمـل الجبـال طـور       ،شجار السدر األ

وهكذا فلكل نوع من األشياء سيد      ... سيناء

.هو أكملها باعتبار حقيقة نوعه

 

 

                                             

 

 
). ٢٣٥٤، رقـم    ٣/٢٥(أخرجه الطرباىن ىف األوسط     ) ١(

: إسـناده : وقـال ) ٨/٥٩(، واهليثمى   )٤/٢٩(واملنذرى  
.حسن

 

 
وقـال  ) ١٠٨٤، رقـم  ١/٣٤٤(أخرجه ابن ماجـة     ) ٢(

اهللا بن حممد بن عقيل      ا عبد ىف إسنادمه ): ١/٢٨١(املنذرى  
، ٣/٤٣٠( وأخرجه أمحـد     ،وهو ممن احتج به أمحد وغريه     

 رقـم   ١/٢٧٧(وأخرجه ابـن أىب شـيبة       ) ١٥٥٨٧رقم  
.نعيم وغريمها والطرباىن وأبو) ٥٥١٦

 

 
الرزاق والبيهقى ىف شـعب      أخرجه ابن أىب سيبة وعبد    ) ٣(

ا، وابن عـساكر والـديلمى      اإلميان عن ابن مسعود موقوفً    
)٣٤٧٨، ٢/٣٢٥.(

 

 
).٨٢٤٦، رقم ٥/٣٠٠(أخرجه الديلمى ) ٤(

 

 
ليـة  نعـيم ىف احل    أخرجه الطرباىن ىف األوسط وأبـو     ) ٥(
)٢/٣٨٦.(

 

 
).٥/٣١٠(أخرجه اخلطيب ) ٦(

 

 
أخرجه ابن ماجـة واحلـاكم ىف تارخيـه والبيهقـى           ) ٧(

.والديلمى

 

 
وابـن  ) ١٠٦٣، ورقم ٣٢٣ص(أخرجه عبد بن محيد    ) ٨(

.ة والضياء عن جابرالسىن يف عمل يوم وليل

 

 
 رقـم   ٥/٩٢(أخرجه البيهقـى ىف شـعب االميـان         ) ٩(

٥٩٠٢.(

 

 
.أخرجه أبو نعيم واحلاكم ىف تارخيه عن صهيب) ١٠(

 

 
ــط ) ١١( ــرباىن ىف األوس ــم ٧/٢٧١(الط ) ٧٤٧٧، رق

والفاغيـة ىف   ) ٥٩٠٤، رقم   ٥/٩٢(والبيهقى ىف الشعب    
هى أخالط احلناء وتـسميه العامـة متـر    : غريب احلديث 

.احلناء

 

 
.أخرجه الديلمى عن سيدنا على) ١٢(

 

 
).٤/١٠٧(أخرجه ابن سعد ) ١٣(

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 












 



 









 












 



 

 



 


عماد / فى حواره مع اإلعالمى الكبير      

أديب قال اإلرهابى الليبـى عبـد الـرحيم         
ا على سؤالالمسمارى رد :

 

 
ألم تشعر بتأنيب الضمير عندما كنـت       
تقتل مواطنيك الليبيين وأهل دينـك سـواء        

! بالعبوات الناسفة أوالمعارك المباشرة؟

 

 
عاطفية، أنت تتكلم من الناحية ال    : فأجاب
!!!  قتل أعمامهالرسول 

 

 
بس دول كانوا كفار يـا      : فرد المحاور 

!!!رجل

 

 
كفـار  : فقال اإلرهـابى  

  ا أصـليين   قريش كانوا كفار
وكذلك حفتر وجيشه عنـدهم     
نواقض لإلسالم، مثل نواقض 
ــذهب   ــى ت ــوء الت الوض

. وغيره" ابن تيمية"بالوضوء، كذلك شرح 

 

 
ثم أكد أنه لم يشعر بتأنيـب الـضمير         

!!! اائينه

 

 
 قتـل   الرسـول    " :وهذه الجملة 

كان لها وقع الصدمة عند كثيـر       " أعمامه  
.من المشاهدين للحوار

 

 
 هل فعـالً  : لون متعجبين اءفأخذوا يتس 

! قتل أعمامه؟الرسول 

 

 
وسوف نناقش فى السطور القادمة هذه      

.المسألة

 

 
 وكيـف   أعمام النبـى    من  : أوالً
ماتوا؟ 

 

 
ـ      اء الـسيرة   من المتفق عليه عند علم

:  كانوا تسعة وهـم النبوية أن أعمامه    
أبو طالب، أبو لهب، الزبيـر، ضـرار،        (

المقــوم، المغيــرة، مــصعب، الحــارث، 
). اقثم(وزاد بعضهم ) العباس، حمزة

 

 
 ولم يبق   ماتوا جميعهم قبل بعثته     

:إال أربعة وهم

 

 
١

 

ا مات على فراشه متأثر   : أبو طالب  -
مقاطعـة قـريش    بما القاه من معاناة أثناء      

لبنى هاشم فى شعب أبـى طالـب بمكـة          
المكرمة لمدة ثالث سنوات وحـزن النبـى     

 ًلفقده حزن وسمى عام وفاتـه  ،اا شديد 

".عام الحزن"

 

 
٢

 

 باتفـاق ا مـات كـافر  : أبو لهـب   -
 وكان سبب الوفاة إصابته بمـرض       ،العلماء

 وبقى ثالثة أيـام ال يـستطيع أبنـاؤه          معٍد
ـ    من الجثة حتى     االقتراب ا قاموا بدفنه خوفً

من العار، ولم يشهد غزوة بدر ضد النبـى         
         واستأجر العاصى بـن هـشام بـن 

. منهالمغيرة للخروج للحرب بدالً

 

 
٣

 

كان إسـالمه فـى العـام       : حمزة -
السادس من البعثة وهـاجر إلـى المدينـة         
وشارك فى غزوتى بدر وأحد، وقد استشهد       

 وقد مثل   ،"وحشى  " فى غزوة أحد على يد      
 المشركون األوغاد، وحزن عليـه  به  
.اا شديدحزنً

 

 
٤

 

شـارك المـشركين فـى      : العباس -
غزوة بدر ضد المسلمين، والمـأثور فـى        

 قـال  كتب السيرة النبوية أن الرسول    
 مـن   إنى قد عرفت أن رجاالً    : " ألصحابه

ـ     ا، ال بنى هاشم وغيرهم قد أخرجـوا كره
      ا مـن   حاجة لهم بقتالنا، فمن لقى منكم أحد

ى هاشم فال يقتله، ومن لقى البخترى بـن   بن
هشام بن الحارث بن أسد فال يقتله، ومـن         
لقى العباس بن عبد المطلب فال يقتله، فإنه        

ا إنما أخرج مستكره."

 

 
لماذا يا رسول اهللا؟

 

 
وإنما نهى رسول اهللا    : قال ابن إسحاق  

    ألنه كـان ال     ؛ عن قتل أبى البخترى 
 وكـان    يكرهه، يءيؤذيه وال يبلغه عنه ش    

ممن قام فى نقض الصحيفة التـى كتبـت         
يقصد "  المطلب ي هاشم وبنيقريش على بن 

صحيفة المقاطعة والحصار التى حوصـر      
 المطلـب ثـالث     و هاشم وبن  وبناء عليها بن  

 .)١("سنوات فى شعب أبى طالب

 

 
أما العباس بن عبد المطلب فعالوة على       

اخروجه مستكره.

 

 
ــإن الرســول  ــه  ف ــدما بلغ عن

قـال لعمـر بـن       أحد الصحابة،    عتراضا
يا أبا حفص، أيضرب وجه عـم       : الخطاب

 .)٢(!!! بالسيف؟رسول اهللا 

 

 
وتم أسر العباس وفادى نفـسه بالمـال        



 

 

 



 



 


 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى. د   

 

 

ورجع إلى مكة، وأسلم قبل الفتح، وتـوفى        
.فى خالفة عثمان بن عفان 

 

 
ا  لم يقتل أحد   وبهذا يتبين أن النبى     

.امن أعمامه مطلقً

 

 
لسيرة أنه نهى عن    بل الثابت فى كتب ا    

ـ     ا قتل عمه العباس رغم أنـه جـاء محارب
. للمسلمين فى غزوة بدر

 

 
     ا وشـد   بل إن العباس عندما أخذ أسير

!!وثاقه، ماذا حدث؟

 

 
لما أمسى رسـول    : " تقول كتب السيرة  

ا أول الليل،    يوم بدر، بات ساهر    اهللا  
يا رسول اهللا، ما لـك ال       : فقال له أصحابه  

تنام؟ 

 

 
سمعت أنـين   : " هللا  فقال رسول ا  

 .)٣("عمى العباس فى وثاقه 

 

 
 .فنام رسول اهللا . فأطلقوه، فسكت

 

 
فكيف يقال بعد ذلـك إن النبـى قتـل          

!!أعمامه؟

 

 




 



ال يعلم أن   : " تقول كتب السيرة النبوية   
ا من المشركين بيده إال      قتل أحد  النبى  

".بى بن خلف ُأ

 

 
!فما هى حكاية أبى بن خلف هذا؟

 

 
تجيبنا كتب السيرة النبوية أن أبى بـن        

أقتـل  : خلف كان يعلف فرسه بمكة قـائالً      
اعليه محمد!!!

 

 
:  له بل كان يلقى رسول اهللا بمكة قائالً      

    ا أعلفه كـل يـوم،      يا محمد إن عندى فرس
!!أقتلك عليه

 

 
بل أنا قاتلك   :  قائالً فيرد الرسول   

. إن شاء اهللا

 

 
ا مع قريش   حد خرج محارب   غزوة أُ  وفى

!!! لقتلهوأخذ يبحث عن النبى 

 

 
:  صاح قـائالً   وعندما رأى النبى    

فما كان مـن  ، يا محمد ال نجوت إن نجوت   
ـ  . إال أن دافع عن نفسه     النبى   ا رامي

 .إياه بحربة فى ترقوته أى فى غير مقتـل        
 ا وأخذ يشكو من شدة الوجـع،       فجرى بعيد

 .اهللا ما بك من بـأس     و: فقال له المشركون  

واهللا لو كان ما بـى بأهـل ذى         : فرد قائالً 
ومات فى طريق   . !!المجاز لماتوا أجمعون  

  .)٤(عوته لمكة

 

 




 



جاء فى حوار إرهابى الواحات أن علة       
القتال فى اإلسالم هـى الكفـر ولـيس رد       

.العدوان

 

 
! ا صحيح من الناحية الفقهية؟ فهل هذ

 

 
إن القتال فرض فـى اإلسـالم لـرد         
العدوان وليس للقضاء على الكفر، وهذا ما       

   ا وما يدل   ا وحديثً عليه جماهير الفقهاء قديم
.عليه القرآن الكريم والسنة النبوية

 

 
: القرآن الكريم

 

 

 

وقَاِتلُوا ِفي سِبيِل اللَّـِه      :قوله تعالى  -
تَعتَدوا ِإن اللَّه الَ يِحـب   والَ لُونَكُمالَِّذين يقَاِت
تَِدينعالم )١٩٠ :البقرة.(

 

 

 

وقَاِتلُوا المشِْرِكين كَافَّةً   : قوله تعالى  -
).٣٦ :التوبة( كَما يقَاِتلُونَكُم كَافَّةً

 

 

 

اكُم اللَّـه عـِن     الَ ينْه : قوله تعالى  -
ولَم يخِْرجـوكُم    الَِّذين لَم يقَاِتلُوكُم ِفي الِدينِ    

   مهورَأن تَب اِركُمن ِديم     ِإن ِهمتُقِْسطُوا ِإلَـيو
قِْسِطينالم ِحبي اللَّه )٨ :الممتحنة.(

 

 
: السنة النبوية

 

 

 

 عندما مر علـى امـرأة        قوله   -
ما كانت هذه تقاتل    ( :مقتولة فى غزوة حنين   

انطلق إلى خالد   (:  ثم قال لرجل   )فيمن يقاتل 
بن الوليد، فقل له إن رسـول اهللا يـأمرك          ا

ا ال تقتلن ذرية وال عـسيفً   : بقول

 

 يقـصد  -
 األجير

 

رواه ابن ماجـه وأبـو داود       ". )-

."وأحمد

 

 

 

انطلقوا باسـم اهللا وال     (:  قوله   -
مرأة ا وال ا صغيرا وال طفالًا فانيتقتلوا شيخً 
 ".رواه أبو داود" )وال تغلوا

 

 

 

 بكر الصديق عند توديعـه      ي قول أب  -
ال تخونوا وال   ": لجيش أسامة بن زيد     

 تغدروا وال تغلوا وال تمثلوا وال تقتلوا طفالً       
وإذا مـررتم   ... ا وال امرأة  ا كبير وال شيخً 

بقوم قد فرغوا أنفسهم فى الصوامع فدعوهم       
 .)٥("وما فرغوا أنفسهم له

 

 
 كان الكفر هو علة القتـال فلـيس         فلو

وكما !! هناك فرق إذن بين الرجل والمرأة      
 نهـى عـن قتـل       هو واضح فالنبى    

.النساء

 

 
.ألنهن ال يشاركن فى العدوان،  لماذا؟

 

 
ولو كان الكفر هو علة القتال لكان أولى  

ولكن نص األمر    .الناس بالقتال هم الرهبان   
ـ         ا النبوى على عدم التعـرض لهـم مطلقً

مما يؤكد أن    ؛هم وما فرغوا أنفسهم له    وترك
علة القتال هى رد العدوان ولـيس مجـرد         

وهذا ما ذهب إليه جماهير الفقهـاء       . الكفر
.من الحنفية والمالكية والحنابلة

 

 
بل إن ابن تيمية     

 

 إمام هؤالء    -

 

:  يقول -
الكفار إنما يقاتلون بشرط الحـراب كمـا        " 

ذهب إليه جمهور العلماء وكمـا دل عليـه         
 .)٦("تاب والسنةالك

 

 
..... الختام

 

 
إن النبـى قتـل      " :بهذا يتبين أن القول   

لتبرير قتل وتفجير واغتيال أبناء     " أعمامه  
! الوطن واألهل

 

 
هو قول ال يستند ألى دليل وهذه كتـب   
السيرة النبوية وكتب التاريخ تكـذب ذلـك        
اإلدعاء وتفـضح جهـل دعـاة التكفيـر         

.والتفجير

 

 
                                                           

" ، وكـذلك    ٢٨٨ ص   ٥البن األثري ج    " أسد الغابة   ) ١(
 .١٠٨ ص ٥للسهيلى ج " الروض األنف 

 .٤٣٦ ص ٢السرية النبوية البن كثري ج) ٢(
.١٤١  ص٣دالئل النبوة للبيهقى ج ) ٣(

 

 
، تفسري ابن كـثري     ١٩٩ ص   ٣زاد املعاد البن القيم ج    ) ٤(

.٢٩٦ ص ٢ج

 

 
 ص  ٣تاريخ الطربى ج    و،  ٤٤٧ ص   ٢موطأ مالك ج    ) ٥(

٢٢٧، ٢٢٦.

 

 
.٥٧٠ ص ١ج" النبوات "كتاب ) ٦(

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


 

 

 

 

 

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

سعد من  . من البيت المعمور  
هذه الحكـم علمـا، أو      فهم  

تمتع بها ذوقًا، أو سار على      
هديها سلوكًا؛ ألن عباراتهـا     
من بحر عرفان ونور بيـان      

.مجدد هذا الزمان

 

 
 حكــم هـذه ال ىحـد إنقـدم  

قــ تعليايمة يعقبهــالعظ

 

 
ى نيلـ نسترشد به ف   

 

 
.المجد اإلسالمى       

 

 

األستاذ

 

 
قنـديلمحمود سميـح 

 

 
 



 







 




 



 

 

 

 

أنـت  : سئل رجل : يقول اإلمام فى الحكمة   
قليل العلم والعمل، فمن أين لك ما أنـت فيـه؟           

تقربت إلى قلٍب عامٍر باهللا، فنظر إلى من        : فقال
.هذا القلب، فقربنى فضال منه

 

 
من أدام النظر بقلبه أورثه ذلك حبه       : ويقول

إياه، ومن اشتاق إليه وزهد فيما سواه، ورعـى         
يب، أورثه ذلك النظر إلى وجهه      حقه وخافه بالغ  

:الكريم، فما هى حقيقة النظرة

 

 
 ىنظر إل : النظرة فى اللغة لما معان متعددة     

: أبصره وتأمله بعينه، ونظر فيـه     :  نظرا يءالش
رقَّ له وأعانه، ونظر    : تدبر وفكر، ونظر لفالن   

حفظـه  : حكَم وفصل بينهم، ونظره   : بين الناس 
أصـابته  : قـال اللمحة، وي : ورعاه، وأن النظرة  

.نظرة بمعنى عين

 

 


 


وفى القرآن الكريم نجد أول نداء فى القرآن        

 بأن يلتمسوا   الكريم للذين آمنوا، يناديهم اهللا      
: ، فيقول سـبحانه   النظرة من رسول اهللا     

          ْقُولُـوااِعنَـا ونُواْ الَ تَقُولُواْ رآم ا الَِّذينها َأيي
 نَا وانظُر   َأِليم ذَابع ِللكَاِفِرينو ْ  :البقرة( اسمعوا

١٠٤(.

 

 
) ال تقولوا راعنـا   : (وال يخفى أن نهيه     

: أن كلمـة  : سببه كما يقول الطبرى فى تفسيره     
سب وتنقيص عند اليهود عليهم اللعنـة،       " راعنا"

) نظرنـا اوقولوا  : (لذا أمرنا سبحانه بقوله تعالى    
أى : اين أيـض  يقول الطبرى وفي تفسير الجالل    

ُأمروا أن يخـاطبوه    : نظر إلينا، وعند القرطبي   ا
  أقبل علينـا وانظـر   : ى باإلجالل، والمعن

.إلينا

 

 
وكما أمر اهللا تعالى المؤمنين منـذ عـصر         
الصحابة الكرام، إلى أن يرث اهللا األرض ومن        
عليها، أن يلتمسوا النظرة من حضرته صلى اهللا        

صلى اهللا  عليه وآله، طلب من حبيبه ومصطفاه       
عليه وآله وسلم فى سورة الكهف، أال يـصرف         

ة، فَّريفتان عن صحابته من أهل الـص      عيناه الش 
واصِبر نَفْسك مـع الَّـِذين      : حين قال سبحانه  

 عِشي يِريدون وجهه والَ   يدعون ربهم ِبالْغَداِة والْ   
 تُِطع  حياِة الدنْيا والَ  الْتَعد عينَاك عنْهم تُِريد ِزينَةَ      

         هرَأم كَانو اهوه عاتَّبن ِذكِْرنَا وع هَأغْفَلْنَا قَلْب نم
: ، قال الطبرى والقرطبى   )٢٨ :الكهف( فُرطاً

ا  ويزيدك وضوح   ال تصرف عيناك النظر عنهم،    



 




 





 

 

 

 

 



 


 

إن المعنى ال تـصرف بـصرك       :  قول الزجاج 
،  لهيئـات والزينـة   عنهم إلى غيرهم من ذوي ا     

.وحاشا للنبى عليه الصالة والسالم أن يفعل ذلك

 

 
ا فـي القـرآن      وضـوح  ىويزيد هذا المعن  

 ىا قوله تعال  الكريم أيض :    نَـاِفقُونقُوُل الْمي موي
والْمنَاِفقَاتُ ِللَِّذين آمنُوا انظُرونَـا نَقْتَـِبس ِمـن         

الْتَِمـسوا نُـوراً    نُّوِركُم ِقيَل ارِجعوا وراءكُـم فَ     
فَضِرب بينَهم ِبسوٍر لَّه باب باِطنُه ِفيِه الرحمـةُ         

   ذَابِلِه الْعِمن ِقب هظَاِهرو )وفي  )١٣: الحديد ،
يوم يقول المنافقون والمنافقات    (: تفسير الجاللين 

.أبصرونا: أى) للذين آمنوا انظرونا

 

 
 أخوة  وليس أدل على تاثير النظرة مما فعله      

ومـا فعلـوه إال     ،  بـأخيهم  سيدنا يوسف   
فحكى لنا القـرآن    ، ليستحوذوا على نظرة أبيهم   

ا يخْـُل   اقْتُلُوا يوسفَ َأِو اطْرحوه َأرض    : قولهم
لَكُم َأِبيكُم هجو مِدِه قَوعب تَكُونُوا ِمنواِلِحينا ص 
: الجاللـين  ، وكما جاء فى تفـسير     )٩: يوسف(
 بأن يقبل عليكم وال يلتفت       )وجه َأِبيكُم   لَكُم يخُْل(

 أي بعد قتل يوسف      )وتَكُونُوا ِمن بعِدهِ   ( لغيركم،  
.بأن تتوبوا) ا صاِلِحينقَوم(أو طرحه 

 

 
     ا يعاقب  والحرمان من نظرة اهللا يكون عقاب

ِإن : اهللا به الخائنين يوم القيامـة، يقـول         
وَأيمـاِنِهم ثَمنـا قَِلـيالً     عهِد اللَِّهالَِّذين يشْتَرون ِب

 يكَلِّمهم اللَّـه  والَ ُأولَِئك الَ خَالقَ لَهم ِفي اآلِخرِة
ولَهـم   يـزكِّيِهم  والَ ينظُر ِإلَيِهم يوم الِقيامِة والَ

 َأِليم ذَابع ) وهذا دليل على    )٧٧ :آل عمران ،
من اهللا لعبـاده الـصادقين،      وجود هذه النظرة    

ونظرة اهللا للعباد إنما تكون نظرة رحمة ومغفرة        
وعفو وجود وإحسان وعطاء ربانى، مثل تلـك        
النظرة اإللهية التى وردت فى قول المـصطفى        

) :     ا لـم   أعطيت أمتى فى رمضان خمـس
يعطهن نبى قبلى فإذا كانت أول ليلة نظـر اهللا          

إلـى آخـر    .. إليهم ومن نظر اهللا إليه ال يعذبه      
فاهللا ينظر إليهم نظرة هداية ورعايـة       ) الحديث

وإعانة، حتى قبل أن يشرعوا فى صيام الـشهر         
.الكريم

 

 
 ألن فيها التفكـر    ؛والنظرة فى القرآن عبادة   

قُـِل  : والتدبر واالعتبار، حيث يقول سـبحانه     
: يـونس  (واَألرِض انظُروا ماذَا ِفي السمواتِ   

قُْل ِسيروا ِفي اَألرِض     :، ويقول سبحانه  )١٠١
، )٢٠: العنكبـوت  (فَانظُروا كَيفَ بدَأ الخَلْـقَ    

فَلْينظُِر اِإلنسان ِمم خُِلقَ    : ويقول تبارك وتعالى  
، ويقول  )٦،  ٥: اطارق (خُِلقَ ِمن ماٍء داِفقٍ   * 

: عـبس  (فَلْينظُِر اِإلنسان ِإلَى طَعاِمهِ   : (سبحانه
٢٤(  ، فَ خُِلقَـتْ     َأفَالَ يِإلَى اِإلِبِل كَي وننظُر 

، وغير ذلك كثير، واهللا يأمرنـا       )١٧: الغاشية(
 ألن فيها معرفة اآليات فى الـنفس وفـى          ؛بها

اآلفاق، وهذه المعرفة تقربه من المبدع الخالق،       
.اا ويقينًفيزداد بها إيمانً

 

 
والنظرة فى السنة النبوية المطهرة لها شأن       

 ألنهـا مـن أعظـم       ؛كبير، ولها فضل عظـيم    
 ألحبابه، مما يفـوق الجنـة       عطاءات الحق   

عن : بكل ما فيها، كما ورد فى الحديث الشريف       
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي         

 إذا دخل أهل الجنة الجنة، يقول اهللا       :  قال
 :ون شيئا أزيدكم؟ فيقولـون    تريد: تبارك وتعالى 

ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا مـن         
ا فيكشف الحجاب فما أعطـوا شـيئً      : النار؟ قال 

، ثم تال هذه    أحب إليهم من النظر إلى ربهم       
: يونس (وِزيادةٌ لِّلَِّذين َأحسنُوا الحسنَى  : اآلية
، فليس أفضل عند أهل الجنة بكل ما فيهـا          )٢٦
 النظر إلى الخالق تبارك وتعالى، وفى السنة        إال

بيان لنظرات الخير والـشر، كنظـرة المحبـة         
والمودة والرحمة والتربيـة ونظـرة الـشهوة        

.ذلك  والحسد وغير

 

 


 


وهناك نظرة اإلمـداد والعلـم واإلرشـاد،        
وتكون من المرشدين للمسترشدين، ومن الشيوخ      

علمين، والتى يقول   للمريدين، ومن المعلمين للمت   
: وأرضاهفيها اإلمام أبو العزائم 

 

 
أمن القلوب الى القلوب شرابى

 

 
ومن الفؤاد الى الفؤاد خطـابى

 

 
ومن اللطيفة للطيفة نظرتــى

 

 
لوب من الوهـابـتعطى لمط

 

 
ومن الخفا والسر لأللبـــاب

 

 
قد تعطى علوم الغيب لألحباب

 

 
يـتكلم  " اصطالحات الصوفية : "وفى كتابه 

:  عن النظر والعيـون النـاظرة فيقـول        اإلمام
العيون الناظرة ال يخلو حالهـا إمـا أن تكـون           
ناظرة به أو بها، فإن نظرت به شـهدته فيمـا           

، ، وال تشهد إال جماالً    نظرت، فال ترى إال كماالً    
مهما كان شأن المرئى، وعندها يكون التحقـق        
بنفس المظاهر المضافة إلى الصفات واألسماء،      

صورة جميلة شـهد المـنعم، وإذا   فإذا نظر إلى   
 نظر كرم ا شهد المعطـى الوهـاب، وإذا    ا وعلم

نظرعناء وشدة شهد المنتقم الجبار، فهو ال ينظر        
إال األحدية المحيطة بكل العوالم، وبهذا المعنـى       
صار الناظر له به يشهده، فإذا شهده وشهد عنه،         
وشهد به وشهد منه، وشهد فيه، وشهد لـه مـع       

 الجمال المطلق، وعـاين الحـسن       التنزيه، شهد 
الصرف، وصار حق اليقين سـمعه، وبـصره        

.ويده إلى آخره

 

 


 


رؤية المؤمنون لـربهم فـى      : النظر للوجه 

 المنـزه   باالنكشافالدنيا بالقلوب، وفى اآلخرة     
عن المقابلة، والجهة والمكان، والمنظور إليـه       

:لمقاماتيوم القيامة يختلف بقدر ا

 

 
١

 

ينظرون إلى وجه اهللا    :  أهل االصطفاء  -
تعالى العلى.

 

 
٢

 

ينظرون إلى ما أعده لهم     :  أهل االجتباء  -
.سبحانه من النعيم والمسرات

 

 
٣

 

ينظرون إلى واسع الرحمـة     :  السالكون -
.وعميم العفو

 

 
٤

 

ينظرون إلـى   :  المتهاونون بأحكام اهللا   -
.هول ذلك اليوم وشدته

 

 
٥

 

. إلى جهنميساقون:  أهل الكفر-

 

 
ِإلَـى   * وجوه يومِئٍذ نَّاِضـرةٌ : قال تعالى 

، وال يظفـر  )٢٣ ،٢٢: القيامـة ( ربها نَاِظرةٌ 
بهذه النضرة فى الوجوه والنظرة إلى الـرب إال         

.العشاق

 

 




 

 
:اإلنسان له نظرتان

 

 
إذا كان نظره إلـى النعمـة       : الناظر للنعمة 

.كر من أين هىتذ

 

 
إذا نظر إلى المـنعم الحـظ       : الناظر للمنعم 

ا، ومن الوجود لهمن هو عدم.

 

 
نظر من زكت نفـسه     : الناظر إلى المرشد  

إلى المرشد نظرة أخفـت المـرآة، وأظهـرت         
الصورة، والشقى من خفيـت عنـه الـصورة         
وظهرت المرآة، ومن تفضل اهللا عليه بعـارف        

ى حفظ العهد   ربانى عالم روحانى، وأقام معه عل     
بالسمع والطاعة، زكت نفسه فحـصل أنـسه،        

.وزال لبسه، وباهللا التوفيق

 

 
يفنون بـه فيـه عـن       : أهل النظر الحقيقى  

سواه، فيشهدونه بهم فيهم عنه له هو، من حيث         
تنزيهه، وال يشغلهم شأن فى مظهـر الـصور،         
عن شأن ظهور الحق فى أسمائه وصفاته، وهذه        

لنفسه همة، لـشهود    حالة من وحد، فهو ال يرى       
ا، فى كـل المظـاهر       حقيقي معبوده الحق فعاالً  

المجلوة عن األعيان البصرية والبـصيرية، وال       
بعد وال كسل وال تأخير، لتعلق كل ذلك باإلرادة         

.اإللهية والقدرة الواحدية

 

 


















 












 





 



 





 



 



 





 





 





 



 



 



 

 

 

 

 



 



 


 

 

 

 

 
قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ 

 

 

 

 



 


يبين اإلمام أبو العزائم في تفسيره لقولـه        

  يستَحِيي َأن يضِرب مثَالً    ِإن اللَّه الَ  : تعالى
 أن  )٢٦ :البقـرة ( ...ما بعوضةً فَما فَوقَها   

اعتماده وصـوغه، فيـضرب     : ضرب المثل 
ال يـستحيي   : لصوغه ويقيمه حجة، والمعنى   

ثـل بـأي حقيقـة كانـت        أن يضرب أي م   
أصغر الحيوانات حكمـا وأقواهـا      ) بعوضةً(

. تأثيرا

 

 
أو في ذكرها إشـارة إلـى أن بعـض          
البعوض ال يرى إال بالمجهر لصغر جسمها،       

 ن لها عينـين وأذنـين وأرجـالً       ومع ذلك فإ  
وأيديا وأعضاء باطنـة كالمعـدة واألمعـاء        
والكليتين والقلب والطحال والكبد والمـرارة      

عظام والشرايين، وغير ذلك مما هو ألكبر       وال
.حيوان، فسبحان من ال يعلم قدره غيره

 

 
هو أن تلـك  : وهناك سر أغمض من هذا 

البعوضة الحقيرة لها خرطوم كخرطوم الفيل      
ينفذ في جلد الفيلة والكركدن التي تمنع الحديد        
أن ينفذ فيها إذا طعنت به، وبعض البعـوض         

 يراه اإلنسان إال   يقتل الفيلة بخرطومه الذي ال    
الطـاعون وخْـز) :    بالمجهر، قـال    

 فسمى هذا البعوض الجـن؛      )إخواِنكم الجن ،
هو مـا   : ألن العين المجردة ال تراه، والجن     

. اختفى عن النظر

 

 
وهناك سر آخر وهو أن كل البعـوض        
يمتص دم الحيوانات أو ينزل على القاذورات       

ا؛ والعفونات، فيمتص حتى يمتلئ وينقلب ميتً     
. كأهل الطمع في الدنيا

 

 
وفوق ذلك سر وهو أن البعوض ينـزل        
على العِذرة فيحملها، وينـزل علـى وجـوه     
المتكبرين ليريهم كذبهم وحقارتهم، وكأن اهللا      

إن البعوض مع خسته وحقارته     : تعالى يقول 

. يعلو وجوه أهل الكبر وال يعتبرون

 

 
والبعوضة مأخوذة مـن الـبعض وهـو        

 فَما فَوقَها : له تعالى الشيء الصغير، وقو  
فيه اكتفاء بذكر ما فوقها عن ذكر ما دونهـا          

فما : وهو ملحوظ في المعنى؛ ولك أن تقول      
. من القلة أو من الضخامةفَوقَها

 

 


 




 


ثم بين اهللا تعالى حال أهل تـصديق اهللا         

 وضالل أهل العناد والكفـر      ورسوله  
فََأما الَِّذين آمنُواْ فَيعلَمون َأنَّه     : ال سبحانه فق

  ِهمبقُّ ِمن رالْح ) والمعنـى  )٢٦ :البقـرة ، :
مهما يكن من أمثال يضربها اهللا تعالى لشيء        
حقير أو عظيم؛ فإن المؤمنين لما أطلعهم اهللا        
عليه من أسرار القرآن وبما كاشفهم به مـن         

ائنات؛ فهم يعلمـون    بدائع إبداع صنعه في الك    
علم يقين أن تلك الحقائق المذكورة في القرآن        
وأن األمثلة المضروبة فيه هي الحق الثابـت        

. في عينه

 

 
    واكَفَـر ا الَّـِذينَأمو كـذبوا اهللا   :  أي

فَيقُولُون ماذَا َأراد اللَّه ِبهذَا      ورسوله  
 يعني أنهم يعجبون فـي      )٢٦ :البقرة( مثال

 الخبيثة التي ال تعقل عن اهللا األمثـال         أنفسهم
المبينة للحقائق التي عجز العقل عـن إدراك        
غوامض أسـرارها، وال يمكـن أن تـشرق         
أنواره العقلية إال لنفوس صيغت من أصـفى        

 ألن األسرار التي هـي      ؛الجواهر الروحانية 
فوق العقول ال يمكن أن يتذوق حالوتهـا إال         

ة القبـول،   من اصطفاهم اهللا وصبغهم بصبغ    
: ولونهم بلون عالم األرواح العالية؛ قال تعالى      

        ًغَةاللَّـِه ِصـب ِمن نسَأح نمغَةَ اللَِّه وِصب 
.)١٣٨ :البقرة(

 

 


 


 كفروا   نيقول الذي 

 

 قبحهم اُهللا تعـالى     -

 

- 
ا ماذَ: ما ذكره اهللا جل شأنه في كتابه الكريم     

   ذَا مِبه اللَّه ادثَالًَأر أي الحكمة يريـد    :  يعني
اهللا من ضرب هذا المثل؟، فـرد اهللا مـشنعا          
عليهم وقصم ظهورهم بالحق مبينًـا حقيقـة        

يِضلُّ ِبِه كَِثيرا ويهِدي    : التوحيد بقوله تعالى  
      ِضلُّ ِبِه ِإالَّ الْفَاِسِقينا يما وِبِه كَِثير )البقرة: 

٢٦(.

 

 
هـم  وهنا تأول بعض من لـم تنكـشف ل       

يـِضلُّ ِبـِه    : مشاهد التوحيد العلية أن قوله    



 

 

 



 



 


 

 

 

 من مقـول الكفـار      كَِثيرا ويهِدي ِبِه كَِثيرا   
. خوفًا من نسبة اإلضالل إلى اهللا تعالى

 

 
ئم نبراسـا   اوقد وضع اإلمام أبـو العـز      

تنكشف به كل الحقائق التي وردت في القرآن        
.وتنزعج منه العقول الكليلة

 

 
ـ   يقول   الْعلَمـاء  : ه في جوامـع كلم

ِقسم خَافَ ِمن اللَّه، واآلخَـر خَـافَ        : ِقسماِن
هـم  : علَى اللَِّه، فَالَّـِذي خَـافَ ِمـن اللَّـهِ         

الْمصطَفَون َأهُل الْخَشْيِة والـشُّهداء، والَّـِذي       
هم َأهـُل الْعقُـوِل الكَِليلَـِة،       : خَافَ علَى اللَّهِ  

مينَهب شَتَّاناو .

 

 
وقع به العلـم  : والقسم الذي خاف من اهللا  

على عين اليقين، حتى باشر الحـق سـويداء    
قلوبهم، وهم الذين عملوا بما علموا فعلمهـم        
اهللا ما لم يكونوا يعلمون، بل هم الذين وهـب     
لهم العقل الذي يعقل عـن اهللا سـر العلـم           
المقدس على لسان العارف الرباني فسمعوا،       

ما سمعوا مما أنـزل اهللا      فاقشعرت جلودهم ب  
تعالى؛ ثم النت جلودهم وقلوبهم إلى ذكر اهللا        

اللَّه نَزَل َأحسن الْحـِديِث     : كما قال سبحانه  
        الَّـِذين لُودج ِمنْه تَقْشَِعر ثَاِنيا متَشَاِبها مِكتَاب
 يخْشَون ربهم ثُم تَِلين جلُودهم وقُلُوبهم ِإلَـى        

. )٢٣ :الزمر( ِذكِْر اللَِّه

 

 
والمعنى أن اهللا تعالى هو الـذي نـزل         
أحسن الحديث؛ وهو القرآن العظيم، متشابها      
في حسنه وإحكامه وعدم اختالفه، تُثَنَّى فيـه        
القصص واألحكام، والحجج والبينات، تقشعر     
من سماعه وتضطرب جلود الذين يخـافون       

ي، ثـم   ربهم؛ تأئرا بما فيه ِمن ترهيب ووع      
تلين جلودهم وقلوبهم استبشارا بما فيه مـن        
وعد وترغيب، إذا سمعوا القرآن وقوارعـه       
وزواجره أصابتهم هيبة وخشية تقشعر منـه       
جلودهم، وإذا ذكروا رحمة اهللا تعالى تبـدلت        

...خشيتهم رجاء، ورهبتهم رغبةً

 

 
أما هؤالء العلماء الذين يتأولون كالم اهللا       

قولهم؛ فوضعوا أنفسهم    يناسب ع  تعالى تأويالً 
موضع الخائف على اهللا تعالى من أن يلحقـه         

انقص إذا سلموا له كالمه تسليم.

 

 


 




 


أما أهل المعرفة الذين كاشفهم اهللا تعالى       
بباطن القرآن فهم ورثة الصحابة والتـابعين،       
وهم الذين منحهم اهللا الخشية منه بما علمهم،        

ِإنَّما يخْشَى اللَّـه ِمـن ِعبـاِدِه        : قال تعالى 
، وهؤالء هـم الـذين      )٢٨ :فاطر( الْعلَماء

يسلمون بظاهر القرآن ويسلمون هللا تعالى في       
 ا ال يشوبه انزعاج من أي عبارة       كالمه تسليم

:  في قوله تعـالى كانت، قال سيدنا عمر     
   ِديِهمقَ َأياللَِّه فَو دي )إنه  : )١٠ :الفتح 

.له يد ال كاأليدي

 

 
فنزه أيها الطالب للعلـم، وهـو مـذهب         

.        السلف الصالح

 

 
وعلى ذلك فالواجب علينا أن نعلم حـق        

 خلق الخلق بعلـم وتـدبير،       العلم أن اهللا    
وقدرة وحكمة، وكتب لكل مخلـوق مـن أي        
نوع من األنواع كل الشئون التي تعتوره، قال        

ٍم وُل لَدي وما َأنَا ِبظَـالَّ     الْقَما يبدُل   : تعالى
.)٢٩ :ق( لِّلْعِبيِد

 

 


 




 


خلق اهللا نفوسا من أسفل سافلين؛ وغَيرها       
من سافلين، وخلق نفوسا من عالين وعليـين        

ة وأعلى عليين، فترى النفوس السافلة قبل بعث      
الرسل صلوات اهللا وسالمه عليهم تسارع إلى       
إهراق الدماء وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم      
وتميل إلى التفرقة والعناد والشقاق، ولكن ال        
تنسب إلى هداية وال إلى إضالل، حتـى إذا         
بعث اهللا رسله نزعت بهم نفوسهم إلى معاندة        
الرسل صلوات اهللا وسالمه عليهم وهم شـر        

. س األمرفي الحقيقة ونف

 

 
يِضلُّ ِبِه كَِثيـرا ويهـِدي ِبـِه        : فمعنى

 أن القرآن الكريم كالبرزخ الذي ميز       كَِثيرا
اهللا به بين مراتب النفوس، فمن قَِبلَه وثـابر         
على العمل به دل على أن نفسه ملكوتية تقبل         

، أمـا   عن اهللا تعالى ما نزله على نبيه        
 من أبى أن يقبل وأعرض عـن رسـول اهللا         

        وعاند وحارب؛ فقد أقام الحجة علـى 
نفسه أنها نفس إبليسية مـن سـجين البعـد          

. والقطيعة

 

 
يرد به  : فيضل به كثيرا على قول العلماء     

عن الجنة أو عن الدين أو عن اإليمان كثيرا،         
 ما جاءنا   ألنهم لم يقبلوا من رسول اهللا       

.به من عند اهللا تعالى

 

 
أنواع وإن كان اإلضالل نُسب عمله إلى       

فنُسب إلى إبليس، ونُسب إلى بعـض       : كثيرة
األناسي، ونُسب إلى فرعون، وإلى موسـى       

ويِريـد  : السامري، كما في قول اهللا تعالى     
 :النـساء (  بِعيدا يطَان َأن يِضلَّهم ضالَالً   الشَّ
والَ تَتَِّبعواْ َأهـواء    : ، وقوله جل شأنه   )٦٠

بُل وَأضلُّواْ كَِثيرا وضـلُّواْ     قَوٍم قَد ضلُّواْ ِمن قَ    
، وقولـه   )٧٧ :المائـدة ( عن سواء السِبيلِ  

 :      ىـدـا همو همقَو نوعلَّ ِفرَأضو 
قَاَل فَِإنَّا قَد فَتَنَّـا     : ، وقوله تعالى  )٧٩ :طه(

    اِمِريالس ملَّهَأضو ِدكعِمن ب كمقَو ) طـه: 
ي تلك األخبار يراد بـه      فاإلضالل ف  ... )٨٥

 الحجب عن قبول الهدى من النبي .

 

 
والواجب على من أسلم وجهه هللا وأنـاب   
إليه سبحانه أن يؤمن بكل ما جاء به القرآن،         
ويعمل بما فهمه، ويكل ما لم يفهـم إلـى اهللا           
تعالى، متوجها بقلبه وقالبه إليه سبحانه، قال        

:  اهللا تعالى آمرا سيدنا وموالنا محمـدا      
   اِني ِعلْمِزد بقُل رو )وهذا  )١١٤ :طه ،

، وإنا نـسأل    ! فكيف بغيره؟  رسول اهللا   
.اهللا تعالى السالمة من الفتن

 

 


 


ومـا  :  يحكم حكما حقا بقولـه     اهللا  

ــِضلُّ ِبــِه ِإالَّ الْفَاِســِقيني )٢٦ :البقــرة( ،
الهدى إلى الضالل،   والفاسق هو الخارج من     

: فقـست الدجاجـة بيـضها؛ أي      : وفي اللغة 
فَسقَِت الرطبةُ عـن    : أخرجت فراخها، ويقال  

ِقشِْرها؛ والفأرةُ عن جحرها، فالخروج مـن       
. الهدى فسق

 

 
وللفسق مراتب كما يبين الشيخ العقاد في       

: تفسيره

 

 
 أن يرتكب العبـد الـذنوب ثـم         :األولي

. يستقبح العمل

 

 
أن يتعمق فـي الفـسق حتـى       :الثانيـة 

. يستغرق أوقاته بدون لوم نفسه

 

 
 أن يتلذذ بالمعاصي ويـستهين      :والثالثة

بالحدود ويستبيح المنكرات، وهذا هو الفـسق       
.  الموجب للخلود في الجحيم وصاحبه كافر

 

 
 وما يِضلُّ ِبـهِ   : وكأنه يقول سبحانه  

هللا  الذين دعاهم ا  ِإالَّ الْفَاِسِقين يعنى بالقرآن   
سعادتي الدنيا واآلخرة   : تعالى إلى السعادتين  

 فـأبوا أن    على لسان سـيدنا محمـد       
، ولكنهم  يصدقوه، وليتهم تركوه وشأنه     

صدوا عن سبيل اهللا، واضطهدوا كل مـسلم،        
 من بلد أبيه وأمه مهـاجرا       وأخرجوه  

إلى دار الغربة، ولكن اهللا تعالى آواه وأيـده         
.ونصره، وخذلهم وأضل أعمالهم

 

 



 

 

 

 



 



 

مع إطاللة ذكراه ال

 

ع

 

ا

 

شر

 

:ة

 

 

 

"ما الذي مجع القرضاوي وبشارة وليفي يف 

 

"الربيع العربي

 

؟

 

 

 

 "كـانون األول  " شهر ديسمبر    اقترابمع  

من كل عام نتذكّر بداية مـا يـسمى بــ           

حين اندلعت فـي    » ثورات الربيع العربي  «

، م١٧/١٢/٢٠١٠تونس، ثورة الياسمين    

يناير في مـصر    / تلتها ثورة كانون الثاني   

، وهما بالفعل ممن يدخلهم     م٢٥/١/٢٠١١

كاتب هذا المقال في نطاق الثورات، أما ما        

ا في سـورية وليبيـا فـي        هما وتحديد تال

عرفنا، فهي مـؤامرات كاملـة األركـان،        

ركبها الغرب، وبعض الحلفاء له من التيارات اإلسالمية كما         

 ا اآلن للكافة، فالدم، والوثائق، والحقـائق علـى         بات معلوم

.األرض تشهد

 

 

، نتذكر العديـد    »الربيع«ة لهذا   شراعمع إطاللة الذكرى ال   

 تشابهت علينا في حينها إلـى أن كـشفت          من الوقائع التي  

.األيام عن حقيقتها، وباتت واضحة في دالالتها، ومغازيها

 

 

، بروز أسـماء لشخـصيات مـن        »الوقائع«من بين تلك    

    ا وقتهـا فـي مـساندة هـذا       المثقفين والدعاة، لعبـت دور

، وصاغته أمام الجمهور المضلل، على أنه ثورة ال         »الربيع«

 يديها أو من خلفهـا، وازداد دورهـم         يأتيها الباطل من بين   

ا، حين استخدموا وسائل إعالم مؤثرة منها على سبيل         تأثير

 الجزيرة«ا قناة   المثال عربي« !   ا روافـع   وساند هؤالء أيـض

مهمة من المال النفطي إلى التنظيم الدولي لإلخوان بأدواته         

السياسية، االقتصادية، واإلعالميـة، إلـى اسـتخدام مكـة          

 المقدسة والشيوخ المتواجـدين فيهـا ورمـزيتهم         واألماكن

.لترويج الفتاوى وإكسابها شرعية مفقودة

 

 

اآلن نتذكر مـع إطاللـة ذكـرى هـذا          

 »الربيع«

 

 الذي يصفه البعض اآلن بــ       -

الربيع العبري بديالً عن الربيـع العربـي        

خاصــة فــي ســورية وليبيــا 

 

نتــذكر  -

    ا فـي هـذا     شخصيات مهمة لعبـت أدوار

آلن تكاد تختفـي مـن علـى        ، وا »الربيع«

شاشة المشهد السياسي العربي واإلسالمي     

العام، ربما ألنها قد كشفت وسقطت عنهـا        

ورقة التوت، التي كانت تغطي هذا الربيـع        

الزائف، وربما ألنها قد أدت الدور المنوط بها واآلن احترقت         

!ولم يعد لها فائدة

 

 

 اعبت دور ة نتذكر ثالثة أسماء، ل    شراعمع إطاللة الذكرى ال   

ورغم ما قـد     »الربيع«، كّل في مجاله في قيادة هذا        ارئيس ،

يبدو من عدم وجود رابط في ما بينهم، إال أننا نـرى غيـر              

…ذلك، وهو ما سيتولى مقالنا هذا إثباته

 

 

 المـصري المـسلم الـشيخ يوسـف         :أما الثالثـة فهـم    

 الفرنسي  ،عزمي بشارة .  الفلسطيني المسيحي د   ،القرضاوي

ا أمام  هؤالء الثالثة، ولن نتوقف كثير    . برنار ليفي   اليهودي  

» الربيـع «وكما يعلم أغلب المتابعين، لــ       !! داللة دياناتهم 

  ا في سمائه خالل السنوات الثالث األولى  وثوراته كانوا نجوم

أحد أبرز األبواق فـي نقـل       » الجزيرة«على األقّل، وكانت    

القطري، » مالال«أفكارهم، إلى الجماهير، والتنظيمات ولعب      

والمساندة الشخصية من حمد بن جاسم وزير خارجية تلـك          

، عبر وسائل عدة،    »الربيع«اإلمارة الصغيرة التي قادت هذا      

..!من بين أبرز أدواتها… كان هؤالء

 

 



  

 

 



 





 



 











 


 

 




 




 



 عـشر الـسؤال اآلن وبعـد      … ولكن
سنوات من اندالع األحداث واختفاء حمـد       

بن جاسم ومن شـابهه مـن الممثلـين         ا
: من على مسرح األحداث نسألالسياسيين 

ما الذي يجمع بين القرضـاوي وبـشارة        
وليفي لكي نضعهم في مقام واحد؟ وهـو        
هنا مقام اتهام بدور تخريبي للبالد التـي        

 القاسم المشترك   ما… شهدت ذلك الربيع  
بين هؤالء الثالثة الـذين اخترنـا اليـوم         

الحديث عنهم؟

 

 
ننا نريد من خالل اإلجابـة أن نعيـد         إ

 مشهد الثورات المزعومة، تلـك،      تركيب
وربيعها المدعى، من جديد، لنفهم ما الذي 

    ا ا بسيطً حدث، ولماذا؟ ونضيء ولو ضوء
على إحدى الزوايا المعتمة في صورة هذا       

 وفي سبيلنا لإلجابـة دعونـا       .»الربيع«
:نمحور الحديث حول النقاط التالية

 

 
نظن : أوالً

 

وليس كّل الظن إثم  -

 

-  أن
مع بين القرضاوي وبشارة وليفي،     الذي ج 
في الثورات، ولكن الدور    » الحب«لم يكن   

والوظيفة في خدمة قوى إقليمية ودوليـة       
 ،للمساهمة عبر الفتوى يوسف القرضاوي    

والتحليل الفلـسفي القـومي المغـشوش       
 والتحريض الدموي الكاره    ،عزمي بشارة 

لقـد  .. لشعوب هذه المنطقة برنار ليفي      
ابة جماعة وظيفية تعمـل     كان الثالثة بمث  

 وكان  ،في خدمة من يدفع، ويدير ويحرك     
الذي يحرك هو ذلك الثـالوث الجغرافـي        

من واشنطن إلى الدوحة مرور ا بتل الممتد
!أبيب

 

 
من هم هؤالء األعضاء    … ولكن: اثاني

جماعة الوظيفية لتفكيك الـبالد     في تلك ال  
العربية المركزية؟ والذين ربما في غمرة      
القصف اإلعالمي، لم نعد نعرف جذورهم،      
أو قصد لنا أال نعرف، أو ننسى تـاريخهم        
وعملية إعدادهم وصناعتهم للدفع بهم في      

، من هم وهل ثمة     »لحظة الربيع العربي  «
أي بيانات عنهم، تسمح بـأن ترشـحهم        

التفكيكـي فـي    » ر الـوظيفي  الدو«للعب  

وخاصة ! ؟»الربيع العربي «المنطقة باسم   
أن هذا الدور كان يتطلب نشأة، وحيـاة،        

ا وتجربة عريضة كهـذه، كـّل فـي         وفكر
مجاله، وال يلـم ذلـك كلـه إال الالعـب           
الرئيس، الالعب بخيوطهم، فهو الوحيـد      

.. القادر على أن يحركهم لتحقيق الوظيفة     
تخريب باسـم الثـورة     وظيفة التفكيك وال  

.!والتركيع

 

 



 



تقول الحقائق ويحدثنا التـاريخ     : اثالثً
أن أول أركان المثلث هو الشيخ يوسـف        

 م٩/٩/١٩٢٦عبد اهللا القرضاوي ولد في      
في قرية صفط تراب مركز المحلة الكبرى       

 فـي حافظة الغربية بمصر، وأنه تخرج      م
زهر وحـصل   كلية أصول الدين بجامعة األ    

على شهادة العالمية مع إجازة التـدريس       
 في علوم   م١٩٥٤بكلية اللغة العربية عام     

 والدكتوراه من كلية أصول الدين      ،القرآن
في موضوع الزكـاة وأثرهـا فـي حـّل          

 مـن   م١٩٧٣المشاكل االجتماعية عـام     
ـ      ١٧٠نفس الكلية، وللقرضاوي قرابة ال

في قصة حياة الرجـل أنـه         كتاب ا، واألهم
، اوى تحت لواء جماعة اإلخوان مبكر     انض

وكان من أبرز مفكريها ودعاتهـا وألّـف        
الكتب عنها وهـو ك       واحد تـاب  ا من أهم

ـ     ( فـي   ااإلخوان المسلمون سـبعون عام 
 ومـع ثـورة     )الدعوة والتربية والجهـاد   

 فـي مـصر     م٢٠١١يناير  / كانون الثاني 
وركوب اإلخوان لموجتها واندفاعاتها، دفع 

 للركوب معهم وليكـون هـو       بالقرضاوي
والشيخ المنتظر، فما كان منـه      » المنظر«

         إال أن قام بدوره المطلـوب، وأعلـن أن
اإلخوان هم الجماعة اإلسالمية الوسـطية      

 وأنهم أفضل مجموعات الشعب     ،المنشودة
المصري لسلوكهم وأخالقياتهم وفكـرهم     
وأكثرهم استقامة ونقاء وأن مـشروعهم      

لبنا هو المشروع   الذي هو مشروع حسن ا    
السني الذي يحتاج إلى تفعيـل وإلـى أن         

 ثم توالت فتاويه، وسلوكياته،     ،يقود األمة 
إلى أن أحضره اإلخوان إلى ميدان التحرير       
في قلب القاهرة، ليقود الجماهير ويـصلي       
بهم الجمعة في إحدى المليونيات الشهيرة      

سني مبارك عن الحكـم فـي       بعد تنحي ح  
لدور الذي من أجله    بدأ ا ، و م١١/٢/٢٠١١

ــة  ــاهرة القرضــاوي الديني ــت ظ / خلق
اإلخوانية، واتـضح أكثـر فـي األزمـة         
السورية ثم الليبية، واآلن نتذكر، فتاويـه       
الدامية التي أهدر فيها بكّل بساطة وبدون       
شعور بالـذنب أو بـالخوف مـن اهللا دم          

ار وضباط وجنـود الجـيش      القذافي وبشَّ 
ــد    ــة بع ــصرية خاص ــشرطة الم وال

…م٣٠/٦/٢٠١٣

 

 
هذا هو الدور بالضبط الذي خلقت من       
أجله ظاهرة القرضاوي، ودعمته فيه قناة      

التنظـيم الـدولي    «وشـبكات   » الجزيرة«
دور التحـريض، والتفكيـك     »… لإلخوان

للدول وللجيوش المركزية باسم الثـورة،      
، دور التبـشير    »الفتوى«و» الدين«باسم  

    ا، دور  لحكم اإلخوان المرضي عنه أميركي
ذو «.. شرق األوسط األميركـي الجديـد     ال

ا التقى األضداد، أو ما     ، هنا تحديد  »اللحية
قد يبدو على السطح أنهم أضداد، التقـى        
يوسف القرضاوي مـع رفيقيـه عزمـي        

.!بشارة وبرنار ليفي

 

 



 

 

 

 

 



 





 



 



 



 


ــة  ــاء الطريق ــل أبن يحتف
العزمية بمـصر والعـالم     

الختاميـة  اإلسالمى بالليلة   
لمولد العارف باهللا سماحة    
السيد عز الـدين ماضـى     

يـوم  ، أبى العـزائم    
رمـ من المح٢٢الخميس 

 

 
.م٢٠٢٠ سبتمبر ١٠ الموافق ه١٤٤٢

 

 
البحيرة وذلك بمسجده بإيتاي البارود محافظة

 

 
.    عقب صالة المغرب       

 

 



 




 

 

ٍل بِقينا ِفـي انـِصراِم الْعـامِ       لَيا

 

 
      تـدتابولَـِة وِبالْكُه ـامع مرصت

 

 
وبعد لَيـاٍل يقِْبـلُ الْعـام منِبئًـا       

 

 
 قَد تسربلَت  ونفِْسي ِفي عاٍم مضىٰ   

 

 
ولَم ترعِوي عن غَيهـا وضـالَِلها      

 

 
ٰهـ        و ابـا ِإنبوت ـو اللَّـهعا أَدةًأَن

 

 
 من يغير كُلَّ شـيٍء ِبقُـدرةٍ       ِإلَٰى

 

 
تبتلْت مضطَرا ِبـسقِْمي وشـيبِتي     

 

 
أَيا عام الَ تشهد علَـي ِبغفْلَِتـي       

 

 
       الَلُـهـلَّ جج ـو اللَّـهجأَر يفَِإن

 

 
وأَسأَلُه التوِفيق والْعفْو والْهـدىٰ    

 

 
   جوِليِه يي هنا عفَا   ِرضِلي الـص دد

 

 
ــاِئِري ِر كَبــِست يبــدلُ أَوزاِري ِب

 

 
ويقِْبلُ ِبالْعـاِم الْجِديـِد مبـشرا      

 

 
    ـمكُلَّه بحالصاآللَ وِني وحنميو

 

 
ويعِصمِني ِمن سوِء ذَنِبي كَبـاِئِري     

 

 
أَِقمِني ِفيما قَد تِحـب وترتـِضي      

 

 
 سِباِإلح حـا   ألَِفْرضِبالرو كاِن ِمن

 

 
وهب ِلي وِلَألوالَِد واَألهِل جذْبـةً     

 

 

 

 

 

وشيخوخِتي لَم ترتـِدع ِبمـالَمِ      

 

 
معاِلم ضـعِفي ِفـي شـِديِد أُوامِ       

 

 
ِبغيِب التجلِّي ِفي جمـاِل سـالَمِ      

 

 
ــقَاِم أَســٍم و ــأَدراِن أَوزاٍر وظُلْ ِب

 

 
 صـحوٍة ومنـامِ    وعن جهِلها ِفي  

 

 
ــاِإلحراِم ِفــرارا ِإلَــى الْغفَّــاِر ِب

 

 
يجدد أَعوامـا ِبتـصِريِف أَيـامِ      

 

 
وقَلٍْب كَـِسٍري ِفـي انِمحـا آالَمِ       

 

 
وكُن شاِهدا ِلي ِعند يوِم ِقيـاِمي       

 

 
أَخاف ذُنـوِبي ظُلْمـةَ اِإلجـرامِ      

 

 
وهـامِ ِرضا عنه ِمني ِبانِمحـا األَ     

 

 
أَكُونُ ِبِه ِفي اُألنـِس واِإلكْـرامِ      

 

 
وغَفِْر ذُنوِبي ِفي ِضـيا اِإلسـالَمِ      

 

 
 ِفي وسـعِة اِإلنعـامِ     ِبنوِر الْهدىٰ 

 

 
ــوِل دوامِ  ــواِبغَ آالٍَء ِبطُـ سـ

 

 
وِمن شر أَعضاِئي وشـر كَـالَمِ      

 

 
 ِفيـِه غُيـوب غَمـامِ      مقَاما أَرىٰ 

 

 
ر الْوجـِه ِفـي ِإحـرامِ      وأَشهد نو 

 

 
يدوم ِبهـا أُنـِسي ِمـن الْعـالَّمِ        

 

 

 

 
  

 

 
  

 

 
   



 


لجميع الناجحين في الـشهادات االبتدائيـة       

والثانويـة العامـة واألزهريـة      واإلعدادية  
والجامعات المختلفة؛ نظرا لضيق المـساحة      
وكثرة عدد الناجحين، ونسأل اهللا أن يكـون        

.هم في القادم من أيامهمفالنجاح حلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تـهــانــى

 

 












األخ الفاضل األستاذ محمد مصطفى شعالن بحفيدتـه سـيلين          * 
بأورين.. أحمد عالء أبو زيد

 

. محافظة البحيرة-

 

 
األخ الفاضل األستاذ محمد عبدالحميد عابدين بخطبة كريمتـه         * 

بالحامول  .. اآلنسة سارة لألستاذ على السيد عبد الرازق      

 

 كفـر   -
.الشيخ

 

 









 

 






المرحوم األخ الفاضل الدكتور خالد الشرمه والـد الـدكتور          *
بكفـر  .. محمد وشقيق الحاج محمود والحاج عبدالفتاح الشرمه      

السابي مركز دمنهور

 

.رة محافظة البحي-

 

 
األخ الفاضل الحاج محمود الهواري شـقيق األخ الفاضـل          * 

بالحدين.. األستاذ محمد الهواري
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. البحيرة-

 

 










