
 

 

 

 

 



 


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 

 

 

م دين اهللا وفطرته     اإلسال :أوالً
.الىت فطر الناس عليها

 

 
 اإلسـالم نسب يوصـل   :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 

 

 
والقـرآن  حجتنا

 

وأبو العزائم  إمامنا 

 

 

 

 

 

)..!هل دعاة الجاهلية مسلمون؟.. أولي األلبابرسالة ( :االفتتاحية* 

 

 

 

  *

 

 

 

 

    بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم   

 

 

 

 ٤

 

 

 

 

 

 

 أبى العزائملإلمام المجدد السيد محمد ماضى.. )٣( مقامات الصوفية *

 

 ٨

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

لعزائم اأبيالدين ماضى السيد أحمد عالء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 

 ١٢

 

 

 

 

 

 

 محمود العقادالمفكر اإلسالمي الكبير المرحوم عباس.. )١٧(معاوية في الميزان  *

 

 ١٤

 

 

 

 

 

 

عبد الفتاح غنيمة. د.أ).. ١/٢ (قصة كشف الغاز الطبيعي في هولندا ومصر *

 

 ١٦

 

 

 

 

 

 

محمد اإلدريسي الحسني.  د)..٤(األشعري واألشعرية * 

 

 ١٨

 

 

 

 

 

 

المستشار رجب عبدالسميع وأ عادل سعد)..  ٢٣(نصرة النبي المختار في أهل بيته األطهار * 

 

 ٢٠

 

 

 

 

 

 

بليغ حمدى. د.أ ..) ٢/٣(الدينية عند جماعات اإلسالم السياسي نظرية الدولة * 

 

 ٢٢

 

 

 

 

 

 

جمال أمين. د .. )٢٠(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 أبومحمد ماضىاإلمام  .. ]ن هو طبيب األرواح؟م[حكم الدين  *

 

  

 

 

 األستاذة لبنى محمد الشعراوى..مستقبل األمة  *

 

 ٣٢

 

 

 

 

 

 

نور الدين أبو لحية. د. أ.. ) ١٤(شيخ اإلسالم في قفص االتهام * 

 

 ٣٤

 

 

 

 

 

 

 الحسينى عبد الحليم العزمىالشريف ..! ؟ أين استقر رأس اإلمام الحسين *

 

 ٣٦

 

 

 

 

 

 

أحمد محمود كريمة. د.أ.. ) ٤(تداعيات الجماعات المتطرفة على األمن القومي العام * 

 

 ٤٠

 

 

 

 

 

 

فضيلة الشيخ علي الجميل) .. ٣(إشراقات نورانية في توقر خير البرية * 

 

 ٤٢

 

 

 

 

 

 

سامي عوض العسالة. د) . ١٠(مصادر اإلمام أبي العزائم في العقيدة * 

 

 ٤٤

 

 

 

 

 

 

شندويلىمحمد ال.. .. المالذ اآلمن * 

 

 ٤٦

 

 

 

 

 

 

      هـ١٤٤٢من أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خالل شهر ربيع أول * 

 

 ٤٧

 

 

 

 

 

 

فاروق الدسوقى. د. أ .. )٥٧(الصالة والسالم على والدي خير األنام * 

 

 ٤٨

 

 

 

 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى.  د.. ]١٨) [األسس الفكرية لإلرهاب (أباطيل اإلسالم السياسي* 

 

 ٥٠

 

 

 

 

 

 

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

 

 ٥٢

 

 

 

 

 

 

الهادى  قنديل عبدالشيخ )..١ (موتتان وحياة ورجوع *

 

 ٥٤

 

 

 

 

 

 

 ..)٢(دراسة في فكر عالم جليل .. جمال حمدان الشهيد رهين المحبسين العصري  *

 

 

 

 

 

 

 

 

رفعت سيد أحمد. د                                                                           

 

 ٥٦

 

 

 

 

 

 

المجتمع العزمى* 

 

 ٥٨

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

إخواني المسلمون

 

 
أكتب إليكم اليوم، وكل منكم قد تسممت أذناه وعيناه وعقلـه مـن             

.األفكار الفاسدة التي انتشرت في أمتنا خالل السنوات الماضية

 

 
لقد ابتالنا اهللا بدعاة فتنة، زيفوا الحقائق، وهدموا الثوابت، وغيروا          

 فقد أكثـركم بوصـلته      المبادئ، وقلبوا الحق باطالً والباطل حقا، حتى      
.وأصبح تائها ال يدري ما الصواب من الخطأ

 

 
رأينا المسلم يقتل أخاه وهو يكبر، ويسرق أخاه وهو يكبر، ويستحل           
حرمة أخيه وهو يكبر، ويعتقد أنه يحسن صـنعا، وأنـه يرضـي اهللا              

.ورسوله 

 

 
 فـإذا بهـم     لقد أصبح المسلمون ينتفضون لنـصرة الرسـول         

.ليه بأفعالهم وأقوالهميسيئون إ

 

 
إن أمتنا اإلسالمية تعيش اليوم في عصر التيه، عـصر الجاهليـة            
الخامسة، بعد جاهلية العرب قبل اإلسالم، وجاهليـة الحكـم األمـوي،            
وجاهلية الحكم العباسي، وجاهلية الحكم العثماني، لكن جاهليـة اليـوم       

ـ           ربت جميـع   هي األشد عنفًا وإجراما، واألبعد عن الصواب؛ ألنهـا ش
.صنوف الجهل من الجاهليات السابقة وأضافت عليها

 

 
 ودعوتـه   كانت الجاهلية األولى مقرونة بمحاربة رسـول اهللا         

حتى انتقل لجوار ربه، ثم جاءت الجاهلية الثانيـة لتـستكمل محاربـة             
عليـا والحـسين    :  في أعالم أهل بيته فقتلـوا األئمـة        رسول اهللا   

بشتى الطرق القضاء على النسل النبوي      ، وحاولوا   وسموا الحسن   
لوال أن اهللا تكفل بحفظه، ثم قامت الجاهلية العباسية بدعوى نصرة أهل            
البيت، لكنهم لم يستطيعوا أن يكبحوا غيرتهم مـن رؤيـتهم اللتفـات             
الناس حول أهل البيت فأداروا رحى القتل والسجن حول األئمـة، ثـم             

 فعلته هـي محاربتهـا للـدول        جاءت الجاهلية العثمانية وكان أول ما     
اإلسالمية من أجل إبعاد الناس عن أهل البيت، وإقامة خالفة إسـالمية            

.بعيدة عن أهل البيت والهاشميين

 

 
ثم جاءت جاهليتنا الخامسة، وقد تميزت بوفرة من دعاة الفتنة، أو           
إن شئت فقل دعاة جهنم، يصدون الناس عن نبيهم وأهل بيتـه، وقـد              

ديدا، واستبدلوا شخصية المسلم باإلسالمي، الـذي ال        رسموا إسالما ج  
.يربطه بصحيح الدين سوى اسمه فقط

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 


أيها المؤمنون

 

 
في العقود الماضية بدأت ثورة شرائط      

 ل تدفق المـال الوهـابي      الكاسيت، وسه
لدعاة الظالم أن يخرجوا من جحـورهم       
لينشروا سموم األفاعي بينكم، وليـسمموا      

.عقولكم

 

 
بدأت الكارثة بتقليب الولد على أبيـه،       

معلميهم، وبـدأت   وشحن المتعلمين ضد    
مـع تركيـز    ،  بـبطء تتحول  المجتمعات  

تكفير النظام الحاكم   هؤالء المضلين على    
في البدان اإلسـالمية، ووصـل األمـر        
ببعــضهم بتكفيــر المجتمــع اإلســالمي 
بأجمعه، واعتبار أن بالده بـالد كفـار،        
وبدأت األمور تتفاقم رويدا رويدا حتـى       
 شعرنا جميعا بموجة إرهاب التـسعينيات     
والتي تزامنت مع تدريب الـشباب فـي        
أفغانستان والشيشان على القتـال وحمـل    
السيف، مع فرش غطاء ديني بفتاوى من       

.رينفهؤالء المضلين والمك

 

 
في اهللا ورسوله وأحبابي إخواني 

 

 
بعد ذلك فتحت لهم األموال المتدفقـة       
عشرات القنـوات الفـضائية، فـساهمت       

ـ      عاإلضاءة ومكياج الفضائيات في تلمي

 

- 
وليس تجميل 

 

 هـذه الوجـوه وإخفـاء       -
 ا الكثير، ودخلت أفكاره   ابشاعتها، ففتن به  

المسمومة لغرفة نوم كل مسلم من خالل        
.التليفزيون

 

 
نوا إلى أنهـم فرشـوا      أوبعد أن اطم  

أرضية فكرية، بدأوا في دفـع المـسلمين    
ير أوطانهم بدافع محاربـة األنظمـة       ملتد

الكافرة ونشر اإلسالم فـي المجتمعـات       
!!.اإلسالمية

 

 


 


علـى ثـالث     الجاهليـة يرتكز دعاة   

دعامات رئيسة لتشويه اإلسـالم ونـشر       
: هى،الجاهلية الخامسة

 

 

 

!!  التطرف الدينى لهدم الدين-

 

 

 

ــث الموضــوعة - ــاء األحادي   إحي
!!والمكذوبة

 

 

 

!!  العبث فى تفسير القرآن-

 

 


 


١ 

 

المسلمين الـذين    يتهمون جميع    –
يختلفون عنهم فى الرأى بالكفر، ويدعون      
إلى قتل الرجال وأسر النساء واألطفـال       

!!!.كما فعل محمد بن عبد الوهاب

 

 
٢ 

 

بالكفر والصوفية   يتهمون الشيعة    –
!! شيعانحتى يتمزق المسلمون ويصبحو

 

 
٣ 

 

 يطالبون بهدم الكنائس واألديـرة      –
 لغير المسلمين فى بالد اإلسـالم لنـشر       

.الفتنة والعداوة فى أوطان المسلمين

 

 
٤ 

 

ــات  – ــدم الجامع ــالبون به  يط
!!.والمدارس التى فيها اختالط

 

 
٥ 

 

 ألن فيهـا    ؛ يطالبون بهدم الكعبة   –
!!اختالط فى مناسك الحج

 

 
٦ 

 

 التفرقة العنصرية بـين المـسلم       –
وغير المـسلم، وبـين المـسلم العربـى      
والمسلم غيـر العربـى، وبـين المـسلم      

).نظام الكفيل (سلم المقيموالم المواطن

 

 

٧ 

 

 حبس النـساء فـى البيـوت ال         –
تغادرها إال إلـى القبـر حتـى تـصاب          

!!.بالبالهة والتخلف

 

 
٨ 

 

النقاب والحجـاب   :  ملبس المرأة  –
ــرت    ــسواد وإال اعتب ــاب، وال والجلب

!!عاصية

 

 
٩ 

 

 أى رجل يتحدث مع امرأة فـى        –
الطريق العام أو الدراسة أو العمل يـتهم        

 أو الخلوة ويتعرضان للجلد     كالهما بالزنا 
!!بالسياط

 

 
١٠ 

 

 يطبقون العقوبات والجلد على     –
!! ألهون األسبابغيرهم

 

 
١١ 

 

 يزعمون أن الحضارة الغربية     –
!!حرام حتى يتأخر المسلمون عن العالم

 

 
١٢ 

 

 هدموا بيـوت النبـى وكـانوا       –
يريدون هدم روضته الشريفة بحجـة أن       

.!!الناس يتبركون بها

 

 
١٣

 

البيـت النبـوي،    أهل  يحاربون   -
مة عن القدوة الصالحة، وفصلها     إلبعاد األ 

.عن رسول اهللا 

 

 





 


١ 

 

ال تسلموا على اليهود أو     ( حديث   –
النصارى وإذا القيتموهم فاضطروهم إلى     

هدف الفتنة فى أوطـان     ي) أضيق الطريق 
!!.المسلمين

 

 
٢ 

 

 على يـد     أحاديث سحر الرسول   –
حتى ينشروا الدجل والـشعوذة     .. يهودي

، وليقولـوا أن اليهـودي      بين المـسلمين  
!!!.استطاع التأثير في النبي 

 

 
٣ 

 

قتل الكالب وأن الكلب    ( أحاديث   –
لنشر الخرافات والعنـف    ) األسود شيطان 

!!.والقتل بين المسلمين نحو خلق اهللا

 

 
٤ 

 

ة حرام   أحاديث أن الفنون الجميل    –
تهدف إلـى   .. والغناء والموسيقى حرام    

قتل المـشاعر النبيلـة والجميلـة لـدى         
!!.المسلم

 

 
٥ 

 

 أحاديث أن الـصورة والتمثـال       –
 والخلط بين األصنام والصور التى      ،حرام

كانت تعبد فى الجاهليـة وبـين الفنـون         
الجميلة المعاصرة التى تربـى المـشاعر    

!!.الراقية بين الناس

 

 
٦ 

 

يهـدف  ) اع الكبير رض( حديث   –
إلى تحقير المرأة المسلمة ونشر الفحشاء      

!!والزنا

 

 

 

 
 رئيس االتحاد العالمى للطرق الصوفية
 عضو المجلس األعلى للطرق الصوفية

شيخ الطريقة العزمية

 

 

السيد محمد عالء الدين ماضى أبو العزائم

 

 


 









 



 





 

 

 

 

 



 



 

٧ 

 

أن الرسول شاهد امرأة    ( حديث   –
) فأعجبته فثـارت لديـه شـهوة النـساء        

موضوع ومكذوب ويحـث علـى الزنـا        
ــراض ــك األع ــى !! وهت ــاءة إل واإلس

!!.الرسول

 

 
٨ 

 

ــذباب والبراغيــث –  أحاديــث ال
الفكـر البـدوى    موروثـات   والقمل من   

!!.لفالمتخ

 

 


 


١ 

 

 واضـِربوهن  تفسيرهم لآلية    –
أنها رخصة لضرب الزوجة على رجليها      

مع أنها  !! ويديها إذا خالفت أوامر الزوج    
.نزلت فى حالة النشوز فقط

 

 
٢ 

 

ــة – ــضِربن  تفــسيرهم لآلي لْيو
  وِبِهنيلَى جع ِرِهنِبخُم) أن  )٣١: النور ،

لمرأة تخفى وجهها خلف النقاب الوهابى      ا
. بينما الجيوب هي الصدر والنحر،الغليظ

 

 
٣ 

 

ِإذَا سـَألْتُموهن  و تفسيرهم لآلية    –
تَاعـابٍ       اماء ِحجرِمـن و نـَألُوهفَاس  

بـد أن    ، أن المـسلمة ال    )٥٣: األحزاب(
بينمـا  !! تلبس الحجاب إلخفـاء رأسـها     

!!!.ةالحجاب هو الباب أو الستار

 

 
٤ 

 

مـا  :  وتفسيرهم لقوله تعـالى    –
       ِبيناَألقْـرِن وياِلـدـٍر فَِللْوخَي نَأنفَقْتُم م 

ــرة( ــة )٢١٥: البق ــسرونها بالتفرق ، فيف
خيـر  العنصرية بين المسلمين والنفقة وال    

مـن  ولـيس للمـسلم     لألقربين فقط منهم    
.!!غيرهم

 

 
٥ 

 

فَانِكحواْ ما طَاب    تفسيرهم لآلية    –
يفـسرونها  ) ٣: النساء (من النِّساء لَكُم  

بوجوب تعدد الزوجات ويتجاهلون قولـه      
.فَِإن ِخفْتُم َأالَّ تَعِدلُواْ فَواِحدةً: تعالى

 

 
٦ 

 

 الحث علـى الطـالق ألهـون        –
فَـِإن  : األسباب ويتجاهلون قوله تعـالى    

نوهتُمئً    كَِرهواْ شَيهى َأن تَكْرسَل  ا فَععجيو 
).١٩: النساء( ا كَِثيرا ِفيِه خَيراُهللا

 

 
٧ 

 

 اعتبارهم أن حمل المـرأة قـد        –
فى !!  سنوات لتشجيع الزنا   ٥ أو   ٤يستمر  

وحملُه وِفـصالُه   حين أن القرآن ينص     
).١٥: األحقاف (اثُون شَهرثَال

 

 
٨ 

 

 اعتبارهم أن الـشورى معلمـة       –
ويتجاهلون قولـه   !! وليست ملزمة للحاكم  

آل ( وشَـاِورهم ِفـي اَألمـرِ      :تعالى
).١٥٩: عمران

 

 
٩ 

 

 تأييدهم وراثة الحكم رغم قـول       –
قَاَل وِمن ذُريِتي قَاَل الَ ينَاُل عهِدي       : اهللا

الظَّاِلِمين) ١٢٤: البقرة.(

 

 
١٠ 

 

 اعتبارهم أن الحاكم ال يـسأل       –
من الشعب أو المعارضة بل حسابه فـى        

ـ       نص القـرآن   اآلخرة أمام اهللا فى حين ي
على عقاب الظالمين فى الدنيا قبل اآلخرة       

         ِةِفـي اآلِخـر ملَهو يا ِخزنْيِفي الد مله
ِظيمع ذَابع )١١٤: البقرة.(

 

 
١١ 

 

 زعمهم أن األرض منبـسطة      –
علــى هيئــة بيــضة للــسكنى وليــست 
واَألرض بعد  :  وينسون قوله  واإلعمار،
والدحيـة  ) ٣٠ :النازعـات ( ذَِلك دحاها 

.البيضةهى 

 

 
١٢ 

 

 هدموا بيت الرسول فى المدينة      –
ومكة ودار األرقم بحجـة أن المـسلمين        
اهتموا بزيارتها والتبرك بها ويحتجـون      

 ما نَعبدهم ِإال ِليقَربونَـا ِإلَـى اهللاِ       باآلية  
، فى حين أنها نزلـت      )٣: الزمر (زلْفَى

عبـدون  كين باهللا الذين ي   فى الكفار والمشر  
وفي الوقت نفسه تركوا بيـوت      ! األصنام

.اليهود في خيبر

 

 


 


إخواني المسلمون

 

 
إذا أردتم أن تعرفوا من يخدم هؤالء،       
فعلينا أن نعرض أبرز الفتاوى التي دارت       
على ألسنة دعاة الجاهلية الخامسة خـالل       

:العقود الماضية

 

 
١

 

 فتاوى عـدم جـواز الـدعاء أو         -
 ضـد   في حرب لبنـان   نصرة حزب اهللا    

. ألنه شيعيإسرائيل؛

 

 
٢

 

 فتاوى إباحـة االسـتعانة بغيـر        -
.المسلمين إلسقاط النظم اإلسالمية

 

 
٣

 

 فتاوى إجازة قتل المـدنيين مـن        -
المسلمين استنادا لفتاوى شيخ إسالمهم ابن      

.تيمية

 

 
٤

 

 فتاوى إباحـة تفجيـر وتـدمير        -
الكنائس، وقتـل المـسيحيين باألوطـان       

.اإلسالمية

 

 
٥

 

وى محاربة الجيوش اإلسالمية     فتا -
.بحجة أنها جنود الطاغوت

 

 
٦

 

 استباحة دماء رجـال الـشرطة       -
.الذين يحفظون األمن

 

 
٧

 

 تكفير الحكام المسلمين إلشـعال      -
.الثورات وتدمير األوطان

 

 
من هذه المحاور التي دارت حولهـا        
فتاويهم وغيرهـا يتـضح لنـا أنهـم ال          
يخدمون سوى اليهود، فلن تجـد أحـدهم        

ث عن ضـرورة قتـال اليهـود أو         يتحد
تحرير فلسطين، لكنه يحدثك عن ضـروة   

الـسوري  و  العراقـي  الجهاد ضد الجيش  
بعضها والليبي والمصري، حتى أصبحت     

.ا خربة، ونعمت إسرائيل باألمانبلدانً

 

 
إنهم يخدمون الـصهيونية العالميـة      
ويمهدون لظهور نظام المسيخ الـدجال،      

 يـصبحوا   النظام الذي يريد اليهود فيه أن     
.السادة وكل من سواهم عبيد

 

 


 


إخواني المسلمون

 

 
إنني على قناعة كبيرة أن أغلب إن لم        

يكن كل دعاة الجاهلية   

 

 الذين ال داعـي     -
لذكر أسمائهم حتى ال نزيد من قـدرهم       

 

- 
.ليسوا بمسلمين

 

 
كان الكاتب الكبير عباس محمود     وإن  

العقاد قد ألمح في جريدة األسـاس عـام         
م ليهودية حـسن البنـا مؤسـس        ١٩٤٩

هؤالء ليسوا بعيـدين عـن   الجماعة، فإن   
.ذلك

 

 
وإذا وضعنا ما قاله العقاد بجوار مـا        

الكثير من يهود الدونما، الذين جاءت      فعله  
 ردوا الجميـل    بـأن بهم الدولة العثمانية،    

إليكم بتسمية أوالدهم بأسماء إسالمية، ثم      
مع مـا   اندسوا وأوالدهم وأحفادهم بينكم،     

قد وصلنا هذه األيام من وجود أشـخاص        
 ٤يحملون أسماء إسـالمية ألكثـر مـن         

أجيال في بعض البالد اإلسالمية ومثبـت       
في األوراق الرسمية أن ديانتهم يهوديـة،       
فإننا أمام مؤامرة تحاك لألمة اإلسـالمية       

.منذ القرن التاسع عشر، أو ربما من قبل

 

 
هؤالء األشخاص ال يعرف حقيقـتهم      

ولهم سوى أئمة أهل البيت في كـل        وأص
عصر، ولقد صدق اإلمام علي بن أبـي         

م بأنهم  طالب كرم اهللا وجهه عندما وصفه     
ا يهوديهود العرب، فأكثرهم حق.

 

 
، رئيـسة   جولدا مـائير  ويكفينا شهادة   

وزراء الكيان الصهيوني سـابقًا عنـدما       
سيتفاجأ العرب ذات يوم أننا قـد       : (قالت

 ). إلى حكم بالدهـم    أوصلنا أبناء إسرائيل  
أصبحوا وقد وصلوا بالفعل    وواضح أنهم   

دعاة لتوجيه الناس بعيدا عن دينهم لخدمة       
.إسرائيل

 

 


 


لقد دأب أئمة أهـل البيـت طـوال          



 

 

 

 

 



 



 

 من فئة ضـالة      األمة تاريخهم من تحذير  
ستخرج في آخر الزمان، وهم شر مـن        

م تحت السماء، وصفهم اإلمام علي بـأنه      
 الـضالل، وتجـار     وناعقويهود العرب،   

ووصف اإلمام أبو العزائم أفعالهم     الدين،  
.وبدايتهم ونهايتهم

 

 
لقد دأب اإلمام علي في تحذيرنا مـن        

اشتداد المحنة فى بيـت المقـدس       أنه في   
سيعلو نجم األئمة المضلين الذين حـذرنا       

وأن فتنتهم سـتظل    ،  منهم المصطفى   
آلخـرة،  مستمرة حتى يقضي اهللا وعـد ا      

... : (م مع اليهـود فيقـول     هفتكون نهايت 
ويفهر أوالد آدم يـشخبون بالـدم رؤس        

، ويهود العرب، ناعقى الضالل   ،  )١(الخزر
فيتحول الحال، ويدنو التمحيص للجـزاء،      

.وكشف الغطاء

 

 
ويبدو النجم من قبل المشرق ويشرق      
قمركم كمل شهر وليلة تمام، أال فـاعلموا    

، وخـوف فـى   )٢(أن قبله بثق فى الفرات    
، وتبدأ حرب أو فتنة فى      )٣(النيل الرحيب 

، ومساجدكم يومئـذ    )٤(صفر وموت وقتل  
كم من اإليمان خربة إال ما      بولمزخرفة وق 
وشر من تحت الـسماء قليـل       رحم اهللا،   

فقهاء منهم تبدو فتن وفيهم تعـود، فـإذا         
.)٥()استبان ذلك فراجعوا التوبة

 

 
ولكي تعرف أخي المسلم مـن هـو        

ل، أو داعــي الجاهليــة نــاعق الــضال
الخامسة، ما عليك إال أن تـضعه علـى         
مقياس محبة وبغض أهل البيت، فيؤكـد       

 الضالل سـيكونون    يناعقاإلمام علي أن    
الـذين  هـم    و ،من أعداء دولة أهل البيت    

  وصفهم اإلمام على  تزحـف  : ( بقوله
أمم لبيعة المهدى بالرضا والرضوان، إال      

واقـع   الـذين يـرون منـه م       تجار الدين 
.)٦ ()أقدامهم، منعهم اهللا البصر فى كتابه

 

 
ة وما قاموا به من     عوأما فعلتهم الشني  

تزييف للدين وتشويهه، فهي عالمتهم التي      
:اإلمام أبو العزائم فيقول أكد عليها 

 

 
حقر الشرق فرقة من بنيــه

 

 
 كل أرض بها سعير الحـرب

أفسدوا الدين والمروءة جاسوا

 

 
سبـيفي خالل الديار واهللا ح  

قبحوا الدين وهو نـور مبين

 

 
 أفسدوه في غفلة فــي ريب

أمهلتهـــم عناية اهللا لكـن

 

 
باغتتهم فــدربروا في التُّم  

ووصفهم اإلمام أبو العـزائم بـأنهم       
كـن بـدون معرفـة،      يحسنون الكالم ول  
، موضـحا أن هـدف      ويقتلون المسلمين 

إظهار ناعقى الضالل مكر مـن أعـداء        
، فيقول فى ختم ليلـة      مصر لتفريق أهلها  

:هـ١٣٥٣النصف من شعبان عام 

 

 
ِفي ِمصر ما ِمصر ِإالَّ ٱلْمكْر تَفِْرقَةً

 

 
ن غَيِر ما كَرِبــعدوهم يبتَِغي ِم  

ِر معِرفٍَةـــن غَيــنَةٌ ِمِللْقَوِم َألِْس

 

 
ِبــالَ سلْـقَد جاهدوا َأنْفُسا ِمنْهم ِب  

م يبين اإلمام أبـو     وعن سبب ظهوره  
العزائم أن ذلك حكمـة اهللا عـز وجـل          
ليمحص األمة، حتى يتسنى معرفة أهـل       
الحق من أهل البغى، فناعقو الضالل لن       

، ولكـن هـذا     تقام بهم دولـة اإلسـالم     
التمحيص من أجل التمهيد لظهور دولـة       

، فيقول فى ختم ليلة النصف مـن        اإلسالم
:هـ١٣٤٩شعبان عام 

 

 
محٱلر رــقَدِتهنِفي ِحكْم 

 

 
آنا ٱلقُرةً ِفيهَأم صحمي َأن 

 ِبقَوٍم ُأهلُوانيدــيظْهر ٱل

 

 
انِكي اٍب َأووِد ِبالَ ِحجِللشُّه 
وقد أشار اإلمام على كرم اهللا وجهـه        

ويفهـر  (... : إلى هذا التحميص بقولـه    
أوالد آدم يشخبون بالـدم رؤس الخـزر،       

، فيتحـول   ناعقى الضالل ويهود العرب،   
الحال، ويدنو التمحيص للجزاء، وكـشف      

.)الغطاء

 

 
 اإلمام أبو العزائم بنهـايتهم،      بشروقد  

وكذلك نهاية الخائنين الـذين ينـصرون       
:األعداء، ، فيقول 

 

 
ر فيها شعبة تبغي الردىـمص

 

 
وء لهم يوم الهوانــألسن الس  

ر رجال خصصواـفيك يا مص

 

 
وانبانتصار الخصم بالحرب الع  

م يلقون في نارد الردىـــكله

 

 
وى بهم بعد العنانــشغمح يه  

إشارة إلـى عـام إمـالء       ) شغمح(و
.هـ١٣٤٨القصيدة 

 

 

لقد روى أئمـة أهـل البيـت عبـر          
تاريخهم صفات وهـدف ودور هـؤالء       
الدعاة، لكن األمة فصلت عمدا عن علوم       

؛  بألسنة دعـاة الجاهليـة     أهل بيت نبيها  
هل البيت محفوظ   ليقينهم أن القريب من أ    

، والبعيد عنهم واقع ال محالـة فـي         منهم
.براثن فسادهم

 

 
أيها المتصل بأهل البيت

 

 
أهـل   لم يـصف     النبي  اعلم أن   

البيت بسفن النجاة من فراغ، فقد حـذروا        
الناس من كل فتنة، وحصنوا أتباعهم من       
الوقوع فيها، لذلك أبدع اإلمام أبو العزائم       

:عند قال

 

 
ول عميةتمر المالحم والعق

 

 
التذكار في صحة وقد بينت  

رواها األئمة باتصال وحجة

 

 
ارمع الســو مـولكننا نله  

أيها المبعد عن أهل البيتوأنت 

 

 
 أهـل   وان أن تستفيق وأن تأتي    آن األ 

 لتتخلص من الرجس الذي زرعـه       البيت
 ألن الوقت يمـر  ؛ في عقلك الجاهليةدعاة  

سريعا والخطر يزداد مع انتـشار هـذا        
ـ  ر، وإذا أردت أن تحمـي دينــك أو  الفك

 واعلـم   ،تنصره، فانبذ كل ما قاله هؤالء     
أن الحق مع أهل بيت نبيك، ففـر مـن          

.جاهليتك واعرف الحق والزمه

 

 
وصلى اهللا على سيدنا محمد وعلـى       

.آله وسلم

 

 
                                              

 .اليهود) ١(

 .م٢٠٠٣إشارة إلى حرب العراق ) ٢(

المكائد التى تحاك ضـد مـصر مـن الغـرب           ) ٣(
وإسرائيل عن طريق الضغط على مصر من خـالل         
دول حوض النيل، وهى التى سـتعمل علـى إفاقـة           

:زائمالمصريين من غفوتهم، سر قول اإلمام أبى الع

 

 
يوقظ النائمين مـاء حياة

 

 
 نيل مصر حياتها والمكاسب

 فى صفر   ثوارات الربيع العربي  إشارة إلى بداية    ) ٤(
هـ١٤٣٢

 

.م٢٠١١ يناير -

 

 
الجفر األعظم، ماذا قال على فى آخر الزمـان،         ) ٥(

 .٢٦٢للسيد على عاشور ص

الجفر األعظم، ماذا قال على فى آخر الزمـان،         ) ٦(
 .٧ صللسيد على عاشور



 

 

 

 

 



 



اإلمام ادد

 

 
 السيد حممد ماضى أبو العزائم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





 













هو تسليم العلم إلى الحـال، بمعنـى أن العلـم سـير             
مخصوص فى األحكام، فمن حكمه لـم يفـز بالرضـوان           

 ألن علم األحكام فرقان ما بين المنزلتين من قبـول           ؛األكبر
 بين المنزلتين،   أو رد، فمن حكمه على الحال، إما أن يقف        

أو يرد إلى البعد، والحال داع لبـذل قـصارى المجهـود،            
لينتقل من األعراف إلى التعريف، ومـن التعريـف إلـى           

، بمجاهـدة ال    التعرف، ومن التعرف إلـى المعـروف        

يتحملها إال أهل األحوال السنية، الناتجة عن بذل مـا فـى         
ـ          يم الوسع للتمسك باألعمال السنية، ولـيس المـراد بتحك

الحال على العلم ما يفهمه من ال معرفـة لهـم، مـن أن              
األحوال خروج عن النمط األوسـط، ومفارقـة للـصراط          

المستقيم، فإن هذا ليس هو الحال، وإنما هو اسـتدراج         

 

- 
نعوذ باهللا منه  

 

 إنما األحوال عندهم أن تنكشف لك الجنـة         -
وما فيها، فترى مهانة الدنيا وما فيها، وتـرى أن نفـسا            

 فى طلب الدنيا قد يحجبك عن تلك الدار المنجليـة           تصرفه
لك، وينتج لك خيبة وندامة، فتبخل بأنفاسك وتجـود بمـا           

 هـى   سواها فراغًا لقلبك، وأحوال أصحاب رسول اهللا        
األحوال العلية، فإنهم بـذلوا أوطـانهم ففارقوهـا فـرارا           

فسهم ـذلوا أنـ، وببدينهم، وبذلوا أموالهم ثقة بربهم 

 

 



 

 

 

 

 



 



 راضين عـن ربهـم، ال لعلـة     فرحين

دعت، وال لغـرض بعـث، إال وجـه اهللا          

الكريم، وتلك األحوال هى مـوازين أهـل        

األحوال العلية، وكل من ظن أنه من أهـل         

األحوال، ولم تكن أحواله مطابقة ألحوالهم      

فهو مستدرج مخدوع، إذ الحـال مقتـضى        

الوقت والزمه، فإن اقتضى الوقت الهجرة      

 اقتضى بذل المـال     من الوطن هاجر، وإن   

بذله، وإن اقتضى أن يقدم نفسه قـدمها هللا         

راضيا عنه مرضيا منه، ومن كـان حالـه    

يقتضى جمع أموال النـاس واسـتخدامهم،       

.والشهرة بينهم، فحاله حال مستدرج

 

 

إذا علمت من إجمالى هذا ما ال بد لـك        

منه من علم الحال، فهذا هو الحـال الـذى        

 نسلم له العلـم     يحكم على العلم، ويجب أن    

يفعل فيه ما يشاء، والرجل ذو الحال العلية        

ينوع اهللا به أفكار الخلق إلى منازل القرب        

والحب، وللحال تأثير روحانى على قلـوب       

المريدين، ربما أخرجوهم من الملـك إلـى       

الملكوت فى نفس، بل ومن أنفـسهم إلـى         

سها سبحانه، ثم يسلم القصد إلى الكشف،       منفِّ

 القصد إلى الكشف أنـه عنـد        وليس بتسليم 

الكشف ال يكون قصد، وذلك ما ال يقول به         

عارف باهللا، ولكن المراد من تسليم القـصد   

إلى الكشف أن المريد قد يقصد فى بدايتـه         

مقصودا بقدر علمه، فـإذا     

من اهللا عليه بالمشاهدة جهل     

فحكم القصد فى الكـشف،     

وقد يكون مقصده الجنة، فتلوح عليه أنوار       

 العزة، فيقف قصده عند الجنة، فيكون       قدس

شهوده فوق قصده، بل الواجـب عليـه أن         

يسلم قصده إلى كشفه، فيكون مقصوده فوق       

الكشف، فإن الكشف يظهر لـه مـا فـوق          

واتَّقُواْ اللّه ويعلِّمكُم   : علمه، قال اهللا تعالى   

    ِليمٍء عِبكُلِّ شَي اللّهو اللّه) ٢٨٢: البقرة .(

َإن تَتَّقُواْ اللّـه يجعـل لَّكُـم        : تعالىوقال  

     َئاِتكُمـيس ـنكُمع كَفِّريقَانًا وفُر)  األنفـال :

يا َأيها الَِّذين آمنُوا    : وقال اهللا تعالى  ). ٢٩

اتَّقُوا اللَّه وآِمنُوا ِبرسوِلِه يْؤِتكُم ِكفْلَيِن ِمـن        

   نُور ل لَّكُمعجيِتِه ومحر     غِْفـريِبِه و شُونا تَم

ِحيمر غَفُور اللَّهو لَكُم) ٢٨: الحديد .(

 

 

ومن يسلم القصد إلى الكـشف يـدوم        

رقيه، وينمو القصد عنـده، ومـن أنـساه         

الكشف القصد، وقد سلم القصد إلى الكشف،       

ومن فهم أن تسليم القصد إلى الكـشف أن         

الكشف ال يجعل للواصل قصدا، فقد جهـل        

يقنا، فإن الكشف ينمو به وجد األرواح       طر

المحرق، وتشتد به الحيـرة، ويقـوى بـه         

الشوق المزعج إلى القصد األعظـم الـذى        

شهدت األرواح آياته، وواجه السر تجلياته،      

فالكشف يقوى به المقصد، ثم يسلم الرسـم        

للحقيقة، وقد جهل بعض من ال علـم لهـم          

بطريقنا، فظن أن المراد بالرسـم األحكـام     

لشرعية، وتسليمها للحقيقة ترك العمل بها،      ا

وهو الجهل الذى أوقع كثيرين من األدعياء       

فى مهاوى الضاللة والكفر   

 

 نعوذ باهللا من    -

الجهل بطريقنا هذا، ومـن الـسير بغيـر         

المرشد الكامل 

 

 وكيف يصل من ال دليـل       -

ومعالم الطريق  ! له، أو يفهم من ال مفقِّه له؟      

متعـال،  خفية، والمقصود عظـيم كبيـر       

والمرشد الكامل كبريت أحمر، فمن لم يبذل       

نفائس أنفاسه فى البحث عنه، وكرائم أمواله   

فى الحصول عليه، ونفسه ليرضيه ويقتدى      

به، فهو طالب لحظِّه وشهوته ومغـرور،        

ولنا فى اصطالحنا إشارات تـومى إلـى        

حقائق، إن لم يتلقها السالك أو الواصل من        

ـ        ى سـيره   المرشد الكامل حقـا، ضـل ف

 ؛ووصوله، فالرسم عندنا هو الواصل بنفسه     

ألنه فى الحقيقة رسم وصـورة، وتـسليم        

الرسم إلى الحقيقة تسليم معـانى اإللهيـة        

لإللهية، وصفات الربوبية إلـى الربوبيـة،       

حتى يكون متجمالً بحقيقته، متحليا بحلـل       






.

 

 



 

 

 

      

 



 



رتبته، فال يرى له سمعا وال بـصرا، وال         

    ا     حوالً وال قوة، وال علما وال ظالً، وال نفع

وال ضرا، وبذلك يكون سلم الرسم للحقيقة،       

وتخلى عن الـدعاوى الباطلـة والنـسب        

الكاذبة، مع القيام بما فـرض اهللا سـبحانه         

، مع المـسارعة إلـى      وسنه رسوله   

نوافل البر، بما قام به األئمة، مسلما تلـك         

الرسوم إلى الحقيقة، منها وبها ولها، بحسب      

 ادعى بعـض أهـل الباطـل        مشهده، وقد 

هدم الرسوم، هو ترك    : والضالل، أن قولهم  

تـسليم الرسـم    : العمل بالشريعة، وقـولهم   

ترك أحكام الشريعة، وزيـن     : للحقيقة، أى 

لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن الـسبيل،       

وليست األحكام الشرعية رسـوما ولكنهـا       

: حقيقة، فيجب على الواصل أن يرد الرسوم 

خياالته، وظنونه الناتجة من    وهى أوهامه، و  

حظوظه وشهواته، إلى الحقيقة التـى هـى     

األحكام الشرعية، وهذا الظن السيئ جعـل       

كثيرا ممن وقفوا عند قشور الشريعة مـن        

العلماء أهل الظاهر، يؤولون كالمنـا إلـى      

غير ما نريده، بحسب ما وصل إليه مبلغهم        

من العلم، فأنكروا علـى الرجـال حـالهم         

ما فهمـوه ومـا     وكشفهم، ل 

رأوه من أهـل الـضالل      

ولوال أنى أكره أن    . الجهال

أشغل الواصلين بما ال فائدة فيه، لكـشفت        

الحقيقة فى هذا الموضوع، ولكنى أكل      لهم  

نفسى وأكلهم إلـى الـولى الـذى يتوالنـا      

بواليته، وأنبه إخـوانى إلـى نظـر هـذا          

الموضوع بفكر وروية، وأن يتذوقوا مـن       

رجهم عن مرادى إلى ما     كالمى ذوقًا ال يخ   

يخالف الـشرع الـشريف، أسـأل اهللا أن         

يحفظنى وإخوانى والمؤمنين جميعـا مـن       

السير فى طريق اهللا على غير هـدى، وأن         

يمن علينا جميعا بسوابغ إنعامـه، ومزيـد        

.فضله، إنه مجيب الدعاء رب العالمين

 

 











تسليم ما سوى الحق إلى الحق، فالتسليم       

عند الواصلين تسليم ما للحق للحق بتبرئـة        

من الحول والقوة، والتسليم عند المتمكنـين       

وِللّـِه  : تسليم تمليك له سبحانه، قال تعالى     

آل  (ما ِفي السماواِت ومـا ِفـي اَألرضِ       

فهم قد شـهدوا معـانيهم      ). ١٢٩: عمران

ين ما هـم عليـه فـى        الحقية التى هى ع   

الحقيقة، ثم كاشفهم الحـق بأنـه مبـدعهم         

وموجدهم، وأنهم له وليسوا لهم، فسلَّموا ما       

له ملكًا، وأقبلوا عليه عبيدا مملوكين، حتى       

حصلت المواجهة بين العبد والسيد، فكـان       

أقرب إليهم من أنفسهم، وأولى بهم منهـا،        

وأحب إليهم منها، ثم بلغوا من القرب مبلغًا        

 ألنه أشهدهم أنه سبحانه     ؛ركوا فيه التسليم  ت

أسلمهم به إليه، وليس لهم فى الحقيقة عمل،        

فخلصوا من وحلة التوحيد، ومن اللبس من       

خلق جديد، وفازوا بحقيقة التنزيه والتجريد،      

فهم العبيد حقا، الذين أقـامهم اهللا سـبحانه         

عماالً له، وأكرمهم بأن جعلهم أولياءه، فهم       

و وليهم، أسـأل اهللا أن يجعلنـا        أولياؤه وه 

منهم، وأن يكرمنا بـسرهم، إنـه مجيـب         

.آمين.. الدعاء

 

 

ـماِدي الَ مـركُوني قَد كادر

 

 

ونـلشُُّئٱرك ـِم الَ تُغَيـفَسلِّ

 

 

ِثقْ ِبي وٱوتَِقدعٱ وـعِبَأنِّيلَم 

 

 

رجو حنُونـ يلَِّذيٱ ِبوقٌـشَفُ

 

 

بِدي ِلقُرِبياعـر يـ تَغْتَوالَ

 

 

اـفَمـ ههِدي يبع نْتُهـوون

 

 

 ِفيِهرـلْخَيٱاِفذٌ وـ نَقَضاِئي

 

 

كَمو اٱ ِعنْدضلرونيتْ عقَر 

 

 

نفَم اموَلٱ رصنَاِبيلْوِإلَٰى ج 

 

 

ونـي هٰذَا فُتُـ وِفِهـُأصفِّي

 

 

كَمِبيوقُر ابب ٍة ِهيِنقْم ِمن 

 

 

كَمووه ونصتْ حٌل ِبِه فُِتح

 

 

ِدي يِقينًاـن عبـ لَم َأمتَِحِإذَا

 

 

ٌل يلَذُّ والَ شُجونـ وصفَالَ

 

 

قَٰىتُِريدتَرنًا وسٰى حتَر ِبَأن 

 

 





.

 

 



 

 

 

 

 



 



رٍب شَِديٍد الَ يكُونـ حالَـِب

 

 

ـفَجـ كُاِهداِدربٍر ِلي ولَّ غَي

 

 

لْحِصينٱ لِْحصنٱ فَذَا ِبِإخْالٍَص

 

 

سـتَمتَ كدَأر ٱ ِإنبِمنِّيلْقُر 

 

 

َألِمينٱو ـٍد فَهـ َأحمِةـِبسنَّ

 

 



 





 



) معارج المقـربين  (سبق لى فى كتاب     

تعريف النفس وطرق تزكيتها، وفى كتـاب       

ما فى النفس من الحكمـة،      ) النور المبين (

وتعريف تأثيرات النفوس على بعضها بيانًا      

، ولما كانت    به السالك المريد هللا      ينتفع

هذه الرسـالة خاصـة بعلـوم الـصوفية         

 وأحوالهم ومنازلهم فى سيرهم إلى اهللا       

أحببت أن أبين التهذيب عندهم، وهو منزلة       

.من منازل السير

 

 

فالتهذيب عندهم فى الخدمة وفى الحال      

.وفى القصد

 

 











 بأن تكون خدمـة     وهو تهذيب الخدمة،  

السالك مطابقة للعلم، مجردة عن الجهالـة،       

ال تكون عن عادة وال تقف عند همة، فـإن        

كانت الخدمة قد خالطتها الجهالة، ومازجتها      

العادة، ووقفت عندها الهمة، كان الـسالك       

كحمار الرحى، ال ينتقـل     

من منزله الذى هو فيه إلى      

غيره، هذا هو السبب الذى     

 تنبلج لهم   جعل السالكين ال  

أنوار اآليات، وال تلـوح علـيهم أحـوال         

المناجاة، وال يتذوقون لإليمان حـالوة، وال       

للتقوى لذة، وأنهم كاآللة المحركة بغيرهـا،      

وبذلك يكون السالك مردودا عليـه عملـه        

لجهله بصحة العمل، مشركًا لنسبة عملـه       

.لنفسه، واقفًا لتقليده فى العمل غيره

 

 











وهو تهذيب الحال، بتخلية الهمـة فـى       

الحال عن أن يتجمل به، تقليدا لصاحبه، أو        

بعد العلم بأسرار أهل األحوال، وأال ينقـاد        

لهم برسوم، فإن كان عـن علـم بالحـال          

فتكلفه، أو خضوع لصاحب الحال، فلـيس       

بحال صادق، إذ الحال بواده مـن الحـق         

يظهر مـنهم مـا     تصول على أهله قهرا، ف    

بينته لك فى الحال قبل ذلـك، وال يلتفـت          

صاحب الحال إلى حظ عاجل أو آجل، فإن        

التفت صاحب الحال إلى الحظ، كان حالـه        

معلالً، ومتى كان الحال معلـالً، أدى إلـى        

ل به، إذ األحوال    ضالل صاحبه، واإلضال  

 ورثت، وبالسير على    عن رسول اهللا    

ر علـى   صراطه المستقيم نيلـت، وبـالقه     

التحلى به ظهرت، فقد يلقـى بنفـسه مـن         

شاهق جبل، وقد يلقى بنفسه إلى النار، وقد        

يعلو على السبع، وقد يلقى بنفسه فى الـيم،         

وقد يترك الطعام والشراب األيام الكثيـرة،       

وقد ينفتق نور رتق لسانه، فيبين من أسرار        

الحكمة وغوامضها بال قصد ما ال يمكن أن        

لهام، فكيف يكـون هـذا      يبين إال بروح اإل   

فيجب على الواصل أن   ! الحال مشوبا بحظ؟  

يجرد حاله من تلك المعانى الثالث، فإن ألم        

بنفسه لمة من تلك المعانى، خاف مـن اهللا         

أن يتجمل لخلقه بما ليس له حقيقة فى قلبه،         

من جمل باطنه هللا جمـل اهللا       : (قال  

باطنه وعالنيته، ومن جمل عالنيته للخلـق       

ل للخلق  فمن تجم ). هللا باطنه وعالنيته  قبح ا 

ه أمام عباده، وإنما    كشف اهللا ستره عنه وأذلَّ    

الضالَل يأتى من الضالَّل، يجملون ظاهرهم 

لعباد اهللا المسلمين، المشتاقين إلى الحكمة،      

فتميل إليهم نفوسهم، فيضلونهم عن الحـق،       

الضالَُل فَماذَا بعد الْحقِّ ِإالَّ : قال اهللا تعالى  

فُونرفََأنَّى تُص) ٣٢: يونس(.
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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

 

 

 

 

* 

 



*

 



*

 



 

 




 




 


وهكذا كل مؤمن باهللا ومـؤمن      

يكـون وطنـه    ، برسول اهللا   
ودار عزه عز اإلسـالم     ، اإلسالم

رض من جدب، أو    مهما كانت األ  
فساد في الهواء، فإنها تكون هـي     
الوطن العزيز الذي يـدافع عنـه       

.بالمال والنفس؛ والوالد والولد

 

 
وها هو اإلمـام أبـو العـزائم      

ا ـأيه: ل مسلم فيقولـادي كـين

 

 
وهو عـزك ومنبـع     ، وطنك اإلسالم : المسلم

ال تجعل لك وطنًا سواه     ، خيرك وحصن حفظك  
كما استخلف الذين من    يستخلفك اهللا في األرض     

ـ       ، قبلك ن ويمكَّن لك في األرض بالحق كما مكَّ
.ألسالفك من قبل

 

 
 وعمل أصـحابه  حسبنا عمل رسول اهللا    

وعمل رسل اهللا صلوات اهللا علـيهم       ، من بعده 
. أجمعين

 

 
:يقول اإلمام

 

 
سالم أفدِيهني اإلـم وطـِبربّكُ

 

 
والرحمن يعِليِه، بالنَّفْس والماِل  

وحبهمو، والمسلمون همو نَفْسي

 

 
علي وِيِه، فرضبصِدق القوِل َأر  

وكُلُّ من ناوأ اِإلسالم غطْرسةً

 

 
ـهو الْعمِيِهـبع، دوِن اهللا أرو  

الدين موِطن نَفْسي أصُل ِرفْعِتها

 

 
 من شرّ كُلَّ ُأولي الطُّغياِن تحِمِيِه

مِبيِن لقدِبه استَظَلَّتْ وبالنُّوِر الْ

 

 
اِهد تَقِْديِس وتَنزِيِهـرأتْ مش  

نَفْسي قَليٌل ومالي َأن أجود ِبه

 

 
قَّا الَ ِبتَمِوِيِهـي الدّين حـهللا ف  

 

 

 

 

 

:ويقول قُدس ِسره

 

 
نَنْل َأفِْدي السب ينوِحي الدَأفِْدي ِبر

 

 
نـِدي الْقَرابةَ والْوطَـِبالماِل قَد َأفْ

 

 
ضَأركَانَِتيـا ُأوِجـ ِبهقَ مدتُ فَو

 

 
طَايالْع ا كَْلءوِنهد الِْمنَـِمنـا ون

 

 
ِبِه َأم ِزيزطَِني الْعوتُ فَتُؤِوِنيـو

 

 
ون ِلي السكَنـَأرض ِبها حتَّى يكُ

 

 
ِفيهِبها ُأنِْسي و ضِتـَأرميـا ِنع

 

 
ابتُرـها ِعـونسا الْحِلي ِفيهو ز

 

 
ي َأِبوُأم منَِسـطَِني نعـى وـيمه

 

 
ي ِبهاِتيك الدمنـروِحي وريحاِن

 

 
احفَظْه تُحفَظْ ِفي سروٍر ِفي ِشفًا

 

 
نـا والِْمنَـِه المزايـاحذَر تَر ِفي

 

 
وطَِني وما وطَِني ِسوى اَألرض الَِّتي

 

 
ِطيبتُ وِلدا قَلِْبـِفيها وـهي فَِطن  

الَِّذيـاِإلس طَنالْو وْل هِديِني ب الَم

 

 
ِه والسنَنـثَار ِفياءِت اآلـد جـقَ  

يـَأحيحيالَِّذيـا و طَنالْوو ينا الد

 

 
جنـِفيِه ُأصوٌل والْفُروع لَه الشَّ  

ن المْؤِمِنين جِميِعِهمـوالرب وطَ

 

 
وِحكنَا ِبردَأي با رفَظَياحـ ون  



 


من وصايا السيد عز الـدين ماضـي أبـي          

العزائم  

 

 الخليفة الثاني لإلمام أبي العـزائم        –

 

- 
ا بـأن اإلسـالم     أنه يجب أن يكون موقفنا إيمانً     

دين، وأن اإلسالم نسب، وأن اإلسـالم وطـن،       
: وأن تكون الوسيلة إلى ذلك

 

 
ب  تصفية الجو اإلسـالمي مـن سـح        :أوالً

الخالفات وضباب المنازعات، فيتناسى الملوك      
ونـشوة  ، والرؤساء زهو الملـك والرياسـات     

وال ، السلطان وُأبهة العرش وبريـق التيجـان      
  يذكرون إال أمر ا هو األمانة التي حملـوا      ا واحد

.عن األمة اإلسالمية تبعاتها

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 



 

 

 

 



 

 

 



 



 


 

 أن تقيم الدول اإلسالمية عالقاتها الدولية باسـم اِإلسـالم        :ثانيا

...فقط

 

 

 إن العرب ال يلم شملهم إال اِإلسالم، وال يسحق خصومهم           :ثالثًا

.، وال يوحد كلمتهم إال اِإلسالمإال اِإلسالم

 

 

إن الخالفات بين العرب اآلن حقيقة ال يستطاع إخفاؤها، ومـع           

ات الماديـة واألدبيـة قـد سـودت         أن حماهم قد استبيح؛ واألزم    

.وجوههم؛ إال أنهم ما زالوا متفرقي القلوب وممزقي الصفوف

 

 

ولن يزال العرب كذلك حتى يغسل اإلسالم قلـوبهم، ويجمـع           

. صفوفَهم، ويعيد بناءهم، ويصفّهم في ميدان القتال مجاهدين

 

 

     وكفى أن العروبة اآلن تواجه تجمع ديـة،  ا تحت علم اليهو   ا ديني

وهذا التجمع الحقيقي آخى بين اليهود النازحين من اليمن، واليهـود         

ومحى الفروق القومية واللغوية، وجمع بـين       ، القادمين من أمريكا  

المتباعدين على أساس من التوراة والتلمود واللغة العبرية، وشـحن     

القلوب بحماس العقيدة والقداسة المزعومة للقضية التـي يـستحب          

.  علمهاالفناء تحت

 

 

    ا روحيفإذا كان الدين سالح ا في الجبهة التـي يقابلهـا       ا ومادي

العرب، فكيف يطْلَب من العرب أن يتجردوا من دينهم في مثل هذا            

!. اللقاء؟

 

 

ـ   يجب أن تختار الكليات العسكرية الالئقين بدني       :رابعا ا ا وعقلي

في البدن، ولكـن    ا، فاللياقة البدنية تطلب على أساس السالمة        وديني

 ألن  ؛يجب مراعاة الكفايات العقلية، لتكون عـدتنا ثقافـة حربيـة          

الحروب اآلن تحتاج إلى عقل مدبر متفكر أكثر من حاجتهـا إلـى             

. جسم رياضي

 

 

، كما يجب أن يتلقى الجندي دراسات دينية لحروب النبي          

همة والروح التي يقاتلون بها، وال    ، ومقام القواد والجنود في اإلسالم    

التي يصولون بها على أعدائهم، حتى تتربـى فينـا روح الجنديـة     

ويكون من بيننا قـواد عظـام، لـيس بالـشعار         ، المؤمنة المباركة 

يضعونه على أكتافهم، إنما بالـدين والخُلُـق والثقافـة، والتفـنن            

والدراسة المستمرة، والتخصص واالستفادة من التجارب، والصبر       

.اهللا، إنه نعم المولى ونعم النصيرفي الكفاح واالعتماد على 

 

 

عندئذ نكون قد أهلنا أنفسنا باإليمان والعمل إلى نصر اهللا، فإن           

اهللا ال ينصر إال من ينصره، وال يدافع إال عن الذين آمنوا والـذين              

.اتقوا والذين هم محسنون

 

 




 



توحيد كلمة المسلمين،   : لقد كان شغل اإلمام أبي العزائم الشاغل      

والتصدي لمكائد شياطين اإلنس والجن من المستعمرين والخـائنين         

بما آتاه اهللا من وراثة محمدية ومكانة في المجتمع اإلسالمي، فوطن         

نفسه للدفاع عن الوطن اإلسالمي بكل الوسائل الممكنة جهادا فـي           

:ت صور الجهاد عند اإلمام ومنها ما يليسبيل اهللا، وتنوع

 

 

١ 

 

 جهاده بمؤلفاته العلمية واألدبية، كمؤلفاته التي تحث على         –

تضامن المسلمين ومقاومة االسـتعمار، وقـصائده الوطنيـة فـي           

االستعمار وفساد الحكم، وخطبه ورسائله ومقاالته وأدعيتـه التـي          

.  كانت تحث على الجهاد من أجل الدين والوطن

 

 

٢ 

 

جهاده برحالته وتنقالته من أجل تحقيق المجد اإلسالمي،         –

.وجمع كلمة األمة اإلسالمية

 

 

٣

 

. جهاده بماله ووقته وعمله في كل ما يخدم الدين والوطن-

 

 

٤ 

 

 جهاده ضد فساد الحكم واالحـتالل بالعمـل المتواصـل           –

واالشتراك في ثورات عصره وأحداث عصره؛ وخاصة دوره في         

."ميةالخالفة اإلسال"مسألة 

 

 



 





  

 

 



 


 

 

 



 




 





 




 




 


 



 


اشتهر معاوية بعد الدهاء بالحلم، وأجمع مؤرخوه من مادحيـه          

الصفتين، وقد أفرد ابن أبي الدنيا وأبو بكر بـن           على وصفه بهاتين  

صحبت معاويـة   ": جابر ا في حلمه، وقال قبيصة بن     عاصم تصنيفً 

."، وال أبعد أناة منهفما رأيت رجالً أثقل حلما، وال أبطأ جهالً

 

 

مة قبيصة هذه وزادوا عليها كلمات بمعنـاه        وردد المؤرخون كل  

.أخباره لغيره من عشرائه ورواة

 

 

كان يفـاخر   … ولم يفخر معاوية بصفة كما كان يفخر بحلمه         

وبينهم، ولكنه لم يفخر قط بالدهاء عالنية كمـا          خاصته بالدهاء بينه  

ذلك من جميع الوجوه، فما      كان يفخر بالحلم واألناة، وال غرابة في      

  نصيب من الدهاء يعلن دهاءه ويفخـر بـه، وهـو           من رجل على  

يستطيع أن يخفيه ويموهه بالنصيحة والصراحة، ومن صنع ذلـك          

يكشف حبالته للقنيصة، وهي خليقة أال تقع فيهـا    فهو كالصائد الذي  

.إذا انكشفت لعينها

 

 

ووجه آخر من وجوه الجهر بالحلم، وتذكير النـاس بـه عنـد        

   بب إلى الناس؛ ألنه ينتزع سلطانه      على التح  امعاوية أنه كان حريص

ينتزع السلطان، إن لـم      ويعلم أن الناس ال ينطوون على الحب لمن       

      ا وغيرة، أو إعراضا عن الغاصب إلى مـن     يكن نخوة وأنفة فحسد 

 علـى  هو أولى بالسلطان في رأي أصحاب هـذا الـرأي وإقبـاالً    

.مستحقه عندهم بغير نزاع

 

 

، "شدهم تحبيبا لي إلى الناس    أ: أي الناس أحب إليك؟ قال    ": سئل

الصفح عن المسيء مع القدرة على البطش به         وغني عن القول أن   

والء غيره ممن يسمع     من أقرب الوسائل إلى كسب والئه، وكسب      

 بالخبر ويحمده، ولم يكن معاوية وال شيعته يقصرون في إذاعة كل          

ئـك  خبر فيه مأثرة من مآثر العفو واألناة، والبر بكل مسيء من أول    

عليه بالمساءة في أول عهده بالملـك علـى          الذين كانوا يتطاولون  

إنـي  : كان يقول  الخصوص، ولم يكن عدد هؤالء المسيئين بالقليل      

ألرفع نفسي أن يكون ذنب أعظم من عفوي، وجهـل أكبـر مـن              

.وعورة ال أواريها بستري، وإساءة أكثر من إحساني حلمي،

 

 

ين الناس شـعرة مـا      لو أن بيني وب   ": وكان يقول في مجالسه   

كنـت إذا شـدوها    ": كيف ذلـك؟ فقـال    : بعضهم وسأله. "انقطعت

…"أرخيتها، وإذا أرخوها شددتها

 

 

 واهللا ال أحسن السيف على من ال سيف له،         ": ا فقال وخطب يوم

 )١(إال ما يستشفي به القائل، فقد جعلت ذلك دبـر          وإن لم يكن منكم   

 …"أذني وتحت قدمي

 

 

ن في العدوان والتطاول مساس بملكـه       وحد الحلم عنده أال يكو    

إني ": أتحلم عن هذا؟ فقال   : رجل فأكثر، فقيل له    وسلطانه، أغلظ له  

."لم يحولوا بيننا وبين ملكنا ال أحول بين الناس وبين ألسنتهم ما

 

 

ووجه آخر غير هذه الوجوه كان من دواعي اللهج عند معاوية           

في وسعه أن يلهج    غيرها من الفضائل، التي كان       بفضيلة الحلم قبل  



 

 

 

 

 



 


 

 
















 



 



 



 



 



 





 



 



 



 



 



 





 



إلى ذلك من المناقب التـي       بها كالعطاء والتدبير وعلو الهمة، وما     

.يسلم له بها األنصار، وال يجحدها كثير من الخصوم

 

 

كان الحلم دعاية سياسية في خصومته مع علي بن أبي طالب           

.فضائل الشجاعة واألمانة والتقوى بما اشتهر به من

 

 

سة عند األمة العربيـة،     كان الحلم صفة من أعز صفات الرئا      

بمحمدة من محامد الرئاسة مغاالتها بـالحلم        وما نحسبها غالت قط   

 …"الحكمة"وقرينه 

 

 

وربما مدحوا الكرم والشجاعة فأكثروا فى مديحهما إكثـارهم         

…قبيل تحصيل الحاصل  فى القول المعاد من

 

 

فأما الحلم فقد كانوا يغالون في الثنـاء عليـه؛ ألنـه محمـدة       

تجري مجرى الصفات المبذولة لـسائر       في الرؤساء وال  يطلبونها  

ينكر على علـي   المتصفين، ولما اختلف علي ومعاوية لم يكن أحد  

شجاعته وتقواه، وسابقته إلى اإلسالم وقرابته من رسول اهللا، فإذا          

معاوية أن يوازيه بصفة من صفات الرئاسة؛ فتلك هي الحلم           شاء

حب الرأي والحلـم والحـزم،   أنه هو صا دون غيره، ودعواه فيها  

 الموازنة بينهما   ا صاحب الشجاعة والصالح، وقد شاعت     وأن علي

بهذا المعنى على ألسنة الدعاة من حزب معاوية، وكاد أن يقبلهـا            

لعلي من حزبه الشتداده في الحق الذي ال مثنويـة فيـه،             الناقدون

وى والصالح؛ ليقـول    في أمر التق   وأمسك معاوية على كل لجاجة    

خيـركم   إن لم أكـن خيـركم فأنـا   : ا وابنه الحسنلما نافس علي ك

.لدنياكم

 

 

فالحلم عند معاوية وسيلة من وسائل التحبـب إلـى النـاس،            

الدعاية السياسية يعزز بها حجته، وال يستطيع        ووسيلة من وسائل  

بينه وبين الرجل الـذي      أن يفخر بصفة غيرها في مقام المفاضلة      

.فضيلة الشجاعة، وفضيلة التقوىسلم له المنصف والمكابر ب

 

 

ال جرم كان في أخبار حلمه إفراط ومجاوزة للمـألوف مـن            

يثور إلفراطه هذا، ويحس الهوان فـي        أمثاله، وكان من أهله من    

الجـرأة عليـه    عزته لما يحتمله صاحب األمر كله في دولتهم من     

وعليهم، وكان يزيد    

 

 ابنه وولي عهده     -

 

 أشد هـؤالء الثـائرين      -

أخاف أن يعد ذلك منـك      ": أبيه، يقول له كلما راجعه     لىا ع سخطً

إنه ال يكون مع الحلم ندامـة       ! بني أي": فيقول له … "ا وجبنًا ضعفً

."وال مذمة، فامض لشأنك ودعني ورأيي

 

 

 )٢( إلى سـورة   "المفرط"وقد يعزى غضب يزيد من ذلك الحلم        

بالعزة والسؤدد علـى عـادة أترابـه         )٣(الشباب، وحب االستطالة  

يبـالغ فـي     أنه كـان "المحنكين"نداده، ولكن الرأي بين آل بيته  وأ

احتمال األذى والصبر على المساءة، وكان رجل في حنكـة عبـد            

: يسمي ذلك منه دهانًا، كما قال في بعض خطبـه         الملك بن مروان  

عثمان، وما أنا بالخليفة المـداهن     ما أنا بالخليفة المستضعف يعني    "

."خليفة المأفون يعني يزيديعني معاوية، وما أنا بال

 

 

ومما يدل على أن الفخر بالحلم دخل في دعاية الخصومة بين           

أننا ال نسمع به بعد تأسيس الدولة، وال يفخر        معاوية وعلي خاصة؛  

لدولتهم في إبان النـزاع      به أحد من األمويين غير الفرع المؤسس      

.األول على الخالفة

 

 

. وفرع أبي العاص  فرع حرب،   : فالمعلوم أن بني أمية فرعان    

سفيان وابنه معاوية، وإلى أبي العاص ينتمي        وإلى حرب ينتمي أبو   

وفي مقدمتهم ابنـه عبـد       مروان بن الحكم ومن خلفه من ذريته،      

.الملك وحفيده سليمان بن عبد الملك

 

 
                                                           

.الدبر من كل شيء عقبه ومؤخره: دبر) ١(

 

 
.الحدة والشدة: بالفتح: سورة) ٢(

 

 
.رفع نفسه عليهم وغلبهم وقهرهم: استطال على القوم: االستطالة) ٣(

 

 



 

 

 

 

 



 



 











 



 



 





 



تبـاره أهـم   في وقتنا الحاضر ازداد الطلب على الغـاز الطبيعـي باع       

، إذا ما قورنت بمصادر الطاقة األخـرى مثـل          صةمصادر الطاقة  الرخي   

، وتـشاء إرادة اهللا أن      قة الكهربائية أو الطاقة النوويـة     البترول أو الطا  

تصل الشركة اإليطالية المكلفة ببحوث االستكشاف للغاز الطبيعي أن تعلن          

ستراتيجي يبشر بالخير   إعن اكتشاف طيب في المياه اإلقليمية وبمخزون        

.لمصر والمصريين

 

 

 

 

 

 

 

 

هذا الغاز يمكن في القريـب العاجـل        
استخدامه في تكملة الشبكة القومية للغـاز       

وللمواقد والغاليات والـسخانات    . .للمنازل
 كما  ، وذلك بتكملة الشبكة الموزعة    ،وخالفه

يمكن استخدامه في تشغيل محطات القـوى       
الكهربائية كوقود إلنتـاج البخـار الـالزم        

ي مجـال    وف ،لتشغيل التوربينات الكهربائية  
.. .الصناعات الكيماويـة والبتروكيماويـة    

أصبح الغاز الطبيعـي مـن أهـم المـواد          
لصناعة البالسـتيك واألليـاف الـصناعية      

.والمطاط الصناعي

 

 
وفي مجال الصناعات البتروكيماويـة     
لمنطقة محور قناة السويس سيستخدم الغاز      
في صناعة اإلثيلين والبولي إيثيلين     

لفـة مـن    واألنواع العديدة والمخت  
ــان   ــتخدام اإليث ــتيك باس البالس
وتحويله إلـى اإلثيلـين ومعالجـات       

 كمـا أن البروبـان أحـد        ،البلمرة
مكونات الغـاز الطبيعـي يمكـن       
تحويله إلى البروبلين والبـولي     
بروبلين وكذلك البيوتان والبنتان    
والهلكان وهـي المـواد األساسـية       
لصناعة األنـواع العديـدة للمطـاط       

 استخدام الغاز الطبيعي    كما يمكن  ،الصناعي
 وفي  ،كبديل لفحم الكوك في صناعة الحديد     

....،خرىمئات الصناعات األ

 

 



 


في حقول بنجر السكر التـي يملكهـا        

بالقرب من قرية فـي     " بيتربون  " المزارع  
إقليم شمالي هولندا كان فريق يـضم اثنـي     

 تحـت   عشر رجالً يعملون بتراخ وكـسل     
 ا كانوا يحفرون بحثً   ،حرارة شمس الصيف  

 ولكن بال أمل كبير في العثور       ،عن البترول 
 وكانت الشركة التي يعملون من أجلها   ،عليه

 مليون جيلـدر    ٤٠قد أنفقت ما يربو على      
حوالي أربعة ماليـين ونـصف مليـون        (

ا  في حفـر أربعـة وثالثـين بئـر         )دوالر
ا كانت جافةاستكشافية، ولكنها جميع.

 

 
 فمـن األعمـاق     ،وفجأة تغير الموقف  

 ،اندفع نحو السماء سيل من الغاز المضغوط  
   ا الحتراق الغـاز   واشتعلت فيه النار عمد، 

 وأصدرت إدارة   ،حتى يتسنى السيطرة عليه   
وجد الغاز   " :ا جاء فيه  ا مقتضب الشركة بيانً 

."في اإلقليم على عمق ثالثة آالف متر 

 

 
ن يوليو كان ذلك في التاسع والعشرين م   

 واقتضى األمـر مـن مهندسـي        ،م١٩٥٩



 

 

 

 

 



 



 

 

 
      

    
   

   
 

 

 
    

   
     
    
      
  
     

. 

 

 
عبد الفتاح مصطفي غنيمةد .أ

 

 
أستاذ تاريخ العلوم والتكنولوجيا 

جامعة المنوفية

 

 

 

 

الشركة ثالثة أعوام أخرى مـن الدراسـة        
ا من الحفر والتنقيب ليقرروا أن مـا        ومزيد

اكتشفوه يعد واحداً من أهم اكتشافات الغاز       
 فقد كان حجم الغاز     ،الطبيعي في هذا القرن   

 وترى  ،الذي اكتشفوه ال يكاد يصدقه العقل     
ن المخزون مـن    التقديرات غير الرسمية أ   

الغاز يقدر بحوالي ألف ومائة مليون متـر        
 ،مكعب وهو أضخم رصيد فـي أوروبـا       

.والثاني في العالم كله

 

 
وهناك أكثر من اثنتي عشرة شركة من       
كبريــات شــركات البتــرول األوروبيــة 
ــوم    ــت تق ــت ومازال ــة قام واألمريكي
باالستكشافات في هولندا والمناطق المحيطة     

ول إلـى اكتـشافات      واحتماالت الوص  ،بها
يولي رجال   و ،مهمة جديدة ليست إال البداية    

 البترول اهتمام وكل  ، ببحر الشمال  اا خاص 
 وأصبحت  ،الطريق الممتد عبره إلى انجلترا    

هذه المنطقة الـضحلة مـن المـاء أكثـر          
المناطق التي يشتد فيها البحث عن الزيـت        

.والغاز في العالم

 

 
ولنـدا  لقد بدأ التنقيب عن البترول في ه      

 مع عالمات قليلة مشجعة     ،م١٩٣٥منذ عام   
    وفي خـالل    ،اعلى أعماق قليلة الغور جد 

الحرب العالميـة الثانيـة زاد األلمـان         

 

– 
مدفوعين بحجتهم الملحة اليائسة إلى موارد      

جديدة للبترول   

 

 عمليات االستكشاف فـي     –
 وعند جنوبي الحقول الحالية عثـر       ،هولندا

شل الذين أرغموا   المنقبون التابعون لشركة    
على العمل لحساب النـازي علـى دالالت        

 ،م١٩٤٣تكشف عن وجود البترول في عام      
ولكن فرق العمال وكلها مـن الهولنـديين        
خرجوا بطريقة فعالة أي إنتاج حقيقي لهذا       

 حتى أن أحد هؤالء المنقبين يقـول        ،الحقل
ـ     ":عن هذه الفترة    يكفـي   اإننا لم ننتج زيتً

".لملء قداحة سجائر

 

 
ولكن بعد الحرب سرعان ما تطـورت       

حتـى  " شونيبيك  " و  " كوفوردن  " منطقتا  
أصبحتا اليوم أعظم حقل منفرد للبترول في       

يضم ثالثمائـة بئـر      ،أوروبا الغربية كلها  
 وواصل المنقبون أبحـاثهم     ،منتجة للبترول 
حيـث أثبتـت    " جرونينجن  " واتجهوا نحو   

ألرضية وجود أقبية ملحية    دراسة الهزات ا  
 وهي داللة طيبة في العـادة علـى         ،كثيرة

م ١٩٥٦ وفـي عـام   ،وجود البترول تحتها  

وهـي شـركة ألعمـال      (عثرت الشركة   
االستكشاف والتحسينات تملكها مجموعـة     
شل الهولندية الملكية وستاندارد أويل أوف      

 على بحر الملح علـى عمـق        )نيوجرسي
ـ  ، متر تحت سـطح األرض     ١٥٠٠ ي  يكف

لمواجهة احتياجات هولندا من الملح لمـدة       
 وأدى الحفر تحت هذه ، سنة قادمة٣٧,٠٠٠

الطبقة إلى أعماق أبعد من عمق أي بئـر         
استكشافية حفرت من قبـل فـي أوروبـا         
الغربية إلى اكتشاف ذلك الجيب الممتلئ من       

.الغاز الطبيعي

 

 
وكان من المتوقع أن تدر اآلبار الثماني       

 ١٨٠" بـون   " زرعة  المقرر حفرها في  م    
مليون متر مكعب من الغاز كل شهر تبلـغ         

ا  ونظـر  . مليون جيلدر  ١١قيمتها اإلجمالية   
ألن جميع الحقول الخاصة بالتعـدين فـي        
هولندا تملكها الدولة فإن المزارع بيتر بون       
لن يحصل إال على إيجار اسـمى يعـادل         
مرتين ونـصف مـرة مـا تغلـه األرض       

لحاصالت وتبلغ  المستخدمة اآلن عادة من ا    
 ومع ذلك فإن    ، آالف متر مربع   ٨مساحتها  

الشركة قد حصلت من بـون علـى حـق          
.ا أخرى فدان٢٨ًالخيار لشراء 

 

 
ولم تؤثر اآلبـار التـي قـسمت إلـى        
مجموعات متباعدة تضم كل منهـا ثمـاني        
آبار ألسباب تتعلق باالقتصاد واإلنتاج الذي      

  يكاد يكون آلي و ا يذكر في تكدير صف    ا تأثير
 فموقـع   ، الهادئـة فـي هولنـدا      األصقاع

على سبيل المثـال ال     ) ١(سلوشتيرن رقم   
يحتوي اآلن إال على مخزن صغير يحوي       

 ويعتقد  ،مضخة وقليالً من األنابيب المغطاة    
األجانب عادة أنها جـزء مـن األراضـي         
الهادئة لمنزل ريفي قريب مبني بـالطوب       

.األحمر

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 




 




 



 



 





 





 



٣

 

 الحافظ صاحب كتـاب     :أبو عبد اهللا الحاكم النيسابوري     -
 هـ بخراسان، بلغـت     ٣٢١ولد سنة   ) المستدرك على الصحيحين  

تصانيفه على ألف وخمسمائة جزء وروى عن ألف شيخ أو أكثـر            
. هـ٤٠٥من أهل الحديث، توفي سنة 

 

 
٤

 

 األديب المتكلم األصـولي     : بكر بن فورك األصبهاني    أبو -
وأصـول الفقـه    الواعظ النحوي، بلغت تصانيفه في أصول الدين        

هـ٤٠٦ من المائة، توفي سنة اومعاني القرآن قريب .

 

 
: وأهمهمالطبقة الثالثةوعن هؤالء أخذ علماء 

 

 
١

 

 الفقيه األصولي الزاهد المتكلم،     :أبو إسحاق اإلسفراييني   -
 أهل العلم بالعراق وخراسـان بالتقـدم والفـضل، تـوفي             أقر له 

. هـ٤١٨بنيسابور  سنة  

 

 
٢

 

 فقيه، أصولي، مـتكلم،     :أبو منصور عبد القاهر البغدادي     -
. أديب، وأحد أعالم الشافعية، ولد ببغداد، ونشأ بها، وسكن نيسابور         

أبو إسحاق اإلسفراييني، وأبـو     : من أهم شيوخه الذين تتلمذ عليهم     
. البيهقي، والفارمذي شيخ الصوفية   : ومن تالميذه . سماعيليبكر اإل 

مـات  . كتاب أصول الدين، والفرق بين الفرق    : ومن أشهر مؤلفاته  
 هـ واتفق أهل العلم على دفنه إلى جانب         ٤٢٩بإسفرايين في سنة    

. األستاذ أبي إسحاق فقبراهما متجاوران تجاور تالصق

 

 
٣

 

كي أول من أدخـل      الحافظ المحدث المال   :أبو ذر الهروي   -
العقيدة األشعرية للحرم المكي وأول من بثها بالمغرب، توفي سنة          

. هـ٤٣٤

 

 
٤

 

 اإلمام الفقيه األصـولي     :أبو محمد الجويني النيسابوري    -
األديب النحوي المفسر، صاحب التصانيف الكثيرة فـي مختلـف          

. هـ٤٣٨العلوم والفنون، توفي سنة 

 

 

٥

 

أبـــو بكـــر  -
  اإلمام الحافظ  :البيهقي

ــشافعي   ــه الـ الفقيـ
األصولي، ألّـف مـن     
الكتب ما يربـو علـى      
ألف جزء، ولـد سـنة      

 هـ وتوفي سـنة     ٣٨٤
 هـ بنيسابور، من    ٤٥٨

الـسنن  : أهم مؤلفاتـه  
ــصغرى   ــرى وال الكب
واألسماء والـصفات،   
واالعتقاد والهداية إلـى    
سبيل الرشاد، وشـعب    

.اإليمان، وغيرها

 

 
وعن هؤالء أخـذ    

 الطبقة الرابعـة  علماء  
ـ   سادة األشـاعرة    من ال
:ومنهم

 

 
١

 

الخطيــــب  -
ــدادي ــاحب :البغ  ص
ولد سـنة   ) تاريخ بغداد 

 هـ وتوفي سـنة     ٣٩١
. هـ ببغداد٤٦٣

 

 
٢

 

ــم  - ــو القاس أب
ــشيري ــام :القـ  إمـ

ــصوفية، وصــاحب  ال
الرسالة القشيرية فـي    
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علم التصوف، وتفسير لطائف اإلشارات، وهو من كبار العلماء في          
زين "دب والشعر، ولقب بـ     الفقه والتفسير والحديث واألصول واأل    

. هـ٤٦٥ هـ وتوفي سنة ٣٧٦ولد سنة ". اإلسالم

 

 
٣

 

 إمام الشافعية في عصره، اشـتهر       :أبو إسحاق الشيرازي   -
بنى له الـوزير نظـام الملـك        . بقوة الحجة في الجدل والمناظرة    

. المدرسة النظامية على شاطىء دجلة، فكان يدرس فيها ويـديرها         
. هـ٤٧٦توفي سنة 

 

 
٤

 

المعالي عبد الملك الجويني، ركن الدين، الملقب بإمام        أبو   -
ذهب إلى المدينة   .  أعلم المتأخرين، من أصحاب الشافعي     :الحرمين

ثم عاد إلى نيسابور، فبنى له      .  طرق المذاهب  اتى ودرس، جامع  فأف
وكان يحضر دروسـه    . فيها" المدرسة النظامية "الوزير نظام الملك    

العقيدة النظامية، والـشامل    : يرة، منها له مصنفات كث  . أكابر العلماء 
في أصول الدين، واإلرشاد إلى قواطع األدلة في أصول االعتقـاد،           

 ٤١٩ولد سـنة    . ولمع األدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة       
. هـ٤٧٨هـ وتوفي سنة 

 

 
الطبقـة  تتلمـذ عبـاقرة    من علماء الطبقة الرابعة     وعن النخبة   

: نذكر منهمالخامسة

 

 
١

 

. هـ٥٠٥حجة اإلسالم أبو حامد الغزالي ت  -

 

 
٢

 

. هـ٥٠٧فخر اإلسالم أبو بكر الشاشي ت  -

 

 
٣

 

. هـ٥١٤أبو نصر بن القشيري ت  -

 

 
٤

 

. هـ٥٦٢أبو سعد السمعاني ت  -

 

 
٥

 

. هـ٥٧١أبو القاسم بن عساكر ت  -

 

 
٦

 

. هـ٥٧٦أبو طاهر السلفي ت  -

 

 
ي، فخر الدين الراز  :  ومنهم الطبقة السادسة وعنهم أخذ علماء    

وسيف الدين اآلمدي، وعز الدين بن عبد السالم، ويحيى بن شرف           
وابن دقيق العيد،   . النووي، وابن الحاجب، وناصر الدين البيضاوي     

. وابن الزملكاني، وعضد الدين اإليجي، وسعد الدين التفتازاني

 

 
 ومـن   القرن الثامن الهجـري   وعنهم أخذ علماء اشتهروا في      

:أهمهم

 

 
بن خلدون، وتقي الدين المقريزي، وابن      الشريف الجرجاني، وا  

.حجر العسقالني

 

 
جالل الدين السيوطي، وزكريـا     :  القرن التاسع الهجري  وفي  

. األنصاري، وشهاب الدين القسطالني

 

 
. تميز شمس الدين الرملي القرن العاشروفي 

 

 

وغيرهم وبعـدهم   

كثير، وال زالت هـذه     

ة مـن العلمـاء     لالسلس

المسندين حية متوقـدة    

ومنا هذا حتى إنهم     ي إلى

مثَّلوا جمهور الفقهـاء    

والمحدثين من شـافعية    

ومالكيــة وأحنــاف  

وقـد  . وبعض الحنابلة 

فصل الدكتور نـشأت    

عبد الجواد ضيف فـي     

المنهج الجديد في   (كتابه  

) شرح جوهرة التوحيد  

:  فقراته إحدىقال في   و

وإذا كان األشعري قد    "

وضع قواعـد مذهبـه     

الذي تميز بالوسـطية،    

المذتـه رفعـوا    فإن ت 

قواعد المذهب، وفصلوا   

ــرحوا   ــه، وش مجمل

إشارته، وأفاضوا فـي    

الحديث عن المشكالت   

الفكرية التي أثارهـا،    

وأثارها عليه خصومه،   

ــوروا   ــم بل ــن ث وم

. األشعرية بل طوروها  

كان مـنهم البـاقالني     

والجويني والغزالـي،   

وكانوا أبرز الفرسـان    

وأعظم البناة لـصرح    

تقده األشعرية كمذهب يع  

ــة  ــاء أم ــب علم أغل

.اا وخلفًاإلسالم سلفً

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 



 





 





 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       المستشار                       الباحث    

 

 





 



 




 




 




 




 



:الفضائل الخاصة: بقية

 

 

١: بقية

 

  من فـضائل النبـى       –

:)سيد آل بيت النبوة(

 

 

اثاني: بقية

 

: األسرة النبوية–

 

 

:ألبويناألجداد وا: بقية

 

 

٣

 

الذبيح والد رسول اهللا    ( عبد اهللا    -

يء ذو الوجه المض(:

 

 

:نسبه ومكانته

 

 

أمه فاطمة بنت عبد اهللا بن عمرو بن        

عائذ بن عمران بن مخزوم بن يقظة بـن         

مرة، وكان عبد اهللا أحـسن أوالد عبـد         

. هم إليههم وأحبالمطلب وأعفَّ

 

 

:قصة الذبح والفداء

 

 

بنـاؤه  ذلك أن عبد المطلب لما تـم أ       

عشرة، وعرف أنهم يمنعونـه أخبـرهم       

إنه أقرع بينهم أيهم     :بنذره فأطاعوه، فقيل  

ينحر؟ فطارت القرعة علـى عبـد اهللا،        

إنه كتـب   : وقيل. وكان أحب الناس إليه   

ــماءهم فــى   أس

القداح، وأعطاهـا   

قيم هبل، فـضرب    

القداح فخرج القدح   

ــد اهللا،  ــى عب عل

فأخذه عبد المطلب،   

وأخذ الشفرة، ثـم    

ل به على الكعبة    أقب

، فمنعتـه   )١(ليذبحه

قريش، والسيما أخواله من بنى مخـزوم       

: فقال عبـد المطلـب    . وأخوه أبو طالب  

فكيف أصنع بنذرى؟ فأشـاروا عليـه أن        

يأتى عرافة فيستأمرها، فأتاها، فأمرت أن      

يضرب القداح على عبد اهللا وعلى عـشر      

فإن خرجت على عبد اهللا يزيد      من اإلبل،   

بل حتى يرضى ربه، فـإن       من اإل  اعشر

خرجت على اإلبل نحرها، فرجع وأقرع      

بين عبد اهللا وبين عـشر مـن اإلبـل           

 

- 

فوقعت القرعة عليها فنحرت ثم تركـت،       

ية نت الد ال يزد عنها إنسان وال سبع، وكا      

    من اإلبـل،    افى قريش وفى العرب عشر 

فجرت بعد هذه الوقعة مائة مـن اإلبـل،         

 لنبـى   وأقرها اإلسالم، وروى عن ا    

يعنى إسماعيل  ) أنا ابن الذبيحين  : (أنه قال 

.وأباه عبد اهللا

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 










  







 



:نور النبوة فى جبينه

 

 

ويتحدث الرواة والمؤرخون عن فلقة     

من النور كانت تتألق فى جبين عبـد اهللا         

.وهى قطعة نورانية متأللئة

 

 

 إنه لما انصرف أبيه بعد أن       :فيقولون

فداه بنحر مائة من اإلبل لرؤيا رآها مـر         

 أمرأة كاهنة متهودة قد قـرأت فـى         على

الكتب يقال لها فاطمة فقالـت لـه حـين          

نظرت إلى وجهه    

 

 وكان أحسن رجـل     -

لك مثل اإلبل التـى نحـرت       : فى قريش 

 لما رأت فى وجهه     ،عنك وأبذل لك نفسى   

نور النبوة ورجت أن تحمل بهذا النبـى         

.الكريم 

 

 

:فأجابها بقوله

 

 
هـ الحرام فالممات دونأما

 

 
ينهـبـحل فأستوالحل ال   
نهـفكيف باألمر الذى تبغي

 

 
 يحمى الكريم عرضه ودينه

ثم خرج به عبد الطلب حتـى أتـى         

وهب بن عبد مناف بن زهرة وهو يومئذ        

  ةا فزوجه ابنته آمن   ا وشرفً سيد زهرة نسب 

       ا وهى يومئذ أفضل امرأة من قريش نـسب

فحملت برسول اهللا     اووضع ،   ثـم ،

تـى  خرج من عنـدها فمـر بـالمرأة ال        

عرضت عليه مـا عرضـت بـاألمس،        

ارقك النور الذى كان معك فليس      ف: فقالت

 أردت أن يكون    إنما بذلك اليوم حاجة،     لى

النور فى فأبى اهللا أال أن يجعلـه حيـث          

.)٢(يشاء

 

 

:زواجه

 

 

اختار عبد المطلب لولده عبد اهللا آمنة       

بنت وهب بن عبد مناف بن زهـرة بـن          

أفضل امرأة فـى    كالب، وهى يومئذ تعد     

 قريش نسب وأبوها سيد بنى    )٣(اا وموضع ،

 فزوجه بها، فبنى بها     اا وشرفً زهرة نسب ،

. عبد اهللا فى مكة

 

 

:وفاته

 

 

مطلب إلى المدينة يمتار    أرسله عبد ال  

 ا فمات بها، وقيل   لهم تمر :  ابل خرج تاجر 

إلى الشام، فأقبل فى عير قريش، فنـزل        

دفن فى  بالمدينة وهو مريض فتوفى بها، و     

دار النابغة الجعدى، وله إذ ذاك خمـس        

وعشرون سنة، وكانت وفاته قبل أن يولد       

، وبــه يقــول أكثــر رســول اهللا 

بل توفى بعـد مولـده      : المؤرخين، وقيل 

. بشهرين أو أكثر

 

 

:رثائه

 

 

لما بلغ نعيه إلى مكـة رثتـه آمنـة          

:بأروع المراثى، قالت

 

 

مـعفا جانب البطحاء من ابن هاش

 

 

ا فى الغماغما خارجدـاور لحـوج  

اـهـوة فأجابـايا دعـته المنـدع

 

 

 وما تركت فى الناس مثل ابن هاشم

رهـلون سريـوا يحمـعشية راح

 

 

مـى التزاحـه فـاوره أصحابـتع  

اـا وريبهـالته المنايـك غـفإن ت

 

 

راحمـاء كثير التـان معطـد كـفق  

وجميع ما خلفه عبد اهللا خمسة أجمال،    

بشية اسمها بركة   وقطعة غنم، وجارية ح   

 رسول اهللا   ةوكنيتها أم أيمن، وهى حاضن    

.

 

 
                                                           

 ٢/١٧٣ والطبـرى    ١/٦٢: ابن هـشام  ) ١(

 

– 
.١٦/٥٤نهاية األرب 

 

 
 والكامـل البـن     ٢/١٧٤: تاريخ الطبـرى  ) ٢(

وكذلك كتاب أم النبى لعائشة عبد      . ٢/٤: األثير
، وكتـاب   ١١٢ ص   م١٩٩٥الرحمن، طبعـة    

اسماعيل حلمـى، مكتبـة     . محمد قائد األمم، د   
.٣٨األسرة، ص 

 

 
وانظـر بنـى    . ١/١٦٥السيرة  : ابن هشام  )٣(

.ذخائر) ٢٧٥: ٢٦١نسب قريش (زهرة فى 

 

 



 

 

 

 

 



 













 





 



 





 



ورغم هذا االنشقاق الذي كان مـن       

دوره فتح آفاق جديدة لـدى الجماعـة        

لتدشين مشروع نهضوي تنويري يخدم     

مصر كلها وليس الجماعة وحدها إال أن      

هذا لم يحدث، بل ولم يفكر أحد بصورة        

جدية وجادة في صياغة مالمح أوليـة       

ا ًئوهذا كان شي  . لمشروع إسالمي كبير  

ا لجماعات أفتت قادتها بـالهروب      منطقي

إلى أحضان الجبال العتزال المجتمعات     

التــي وصــفوها بالكــافرة اســتنادها 

لطروحات سيد قطب واجتهاداته التـي      

صوبها ضد نظام الرئيس الراحل جمال      

عبد الناصر، فكان همهم األول النزوح      

 لمجتمع بعيـد عـن      إلى الجبال اعتزاالً  

ذي أسفر عن استخدام    الدين والشرع وال  

كافة أنواع البطش والقتل ضد المدنيين      

السيما األقبـاط فـي نهايـات فتـرة         

. الثمانينيات من القرن العشرين

 

 

وربما هذا التخلي اإلخـواني فـي       

السابق عن الحزب الوليد هـو الـذي        

أعطى الـضوء األخـضر للمؤسـسة       

السياسية في مـصر آنـذاك بـرفض        

بعـد  و.  الحزب ومن ثم حبس أعضائه    

أعوام عديدة رأينا أن المشهد الـسياسي       

 :الحزبي في مصر شهد مولـد حزبـي     

       ا، الوسط رهين المنـع والقمـع قـديم

وحزب الحرية والعدالة صوت جماعة      

اإلخوان، ورغم ذلك وجدنا مجموعـة      

من الشعارات اللغوية فقط دون وجـود       

مشروع نهضوي يعكـس ثقافـة هـذه        

.األحزاب ذات المرجعية الدينية

 

 


 




 



وهذا يدفعنا إلى التأكيد بـأن فكـرة        

الوصول السياسي هي الحلم األخير لهذه      

 وما استخدام الدين إال وسيلة      ،التيارات

 لكن وجود   ،سهلة الستقطاب الرأي العام   

خطة سياسية ومنهج واضح فهي أمور      

.  بخاطرهملم ترد أصالً

 

 

ماعـة  وهذا االنشقاق في صفوف ج    

اإلخوان لم يكن وليد الـصدفة، أو لـه         

السبق في الخروج وشق عصا الطاعة،      

ا  سبقتها الجماعات اإلسالمية تحديد    دفلق

، حينمـا تعرضـت     م١٩٨١في عـام    

جماعة الجهاد ألول انـشقاق سياسـي       

 حينما أعلن عبـود     ،مبكر في صفوفها  

     لتنظـيم   االزمر تنصيب نفـسه أميـر 

ل الرئيس   وكان ذلك عقب اغتيا    ،الجهاد

الراحل العظيم محمد أنـور الـسادات،       

ورفض آنذاك عمـر عبـد الـرحمن،        

وأرسل وقتها فتواه الـشهيرة بأنـه ال        

يجوز اإلمارة ألسير، فأعقبـه عبـود        

الزمر بفتوى مضادة مفادهـا بأنـه ال        

.. تجوز إمارة ضرير

 

 

وبمجرد تبادل إطالق التـصريحات     

ــن  ــة م ــرت مجموع ــاوى تفج والفت

 الجماعـة اإلسـالمية     االنشقاقات داخل 

رغم حدوث ترضية بين االثنين على أن    

يتولى عمر عبد الرحمن إمارة الفتـوى       



 

 

 

 

 

 

في حين تولي عبود الزمر إمارة الجناح       

العسكري، وظهرت فيما بعـد جيـوب       

عديدة للجماعة مثل جماعات النـاجون      

من النار، والحركيـون، والـشوقيون،      

واألمر بالمعروف والنهي عن المنكـر،      

 وجماعـة التكفيـر     ،ة القمـري  وجماع

والهجرة التي اتخذت من محافظة المنيا      

مركز ا لها ومارست شتى فنـون      ا رئيس

الجهل الديني واستقطاب البسطاء مـن      

 عن ارتكاب كل    الشباب والنساء، فضالً  

صنوف الترويع والهلع والقتـل بـشأن       

وتـاريخ  . المواطنين ورجال الـشرطة   

التطرف واإلرهـاب وأعمـال القتـل       

العنف بمحافظة المنيا معروف ومسجل    و

بالوثائق والسجالت وأروقـة المحـاكم      

ا، حيث إن المحافظـة فـي فتـرة         أيض

الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن     

ا دموية من جانب    الماضي شهدت أحداثً  

الجماعات اإلسـالمية بـشأن ضـباط       

      ا الشرطة والمـسلمين المـدنيين أيـض

 عـن الفتـوى     وكذلك األقباط، فـضالً   

الشهيرة التي أطلقهـا مفتـي جماعـة        

التكفيــر والهجــرة آنــذاك بــضرورة 

اعتصام أفراد الجماعـات اإلسـالمية      

   ا عن المجتمع   بالجبل بمركز ملوي بعيد

  ا وال ينتمي إلى اإلسالم،     الذي رآه كافر

وهؤالء رغم أنهم قد أعلنوا توبتهم عما       

ارتكبوه من جرائم أرى أن صنيعهم لم       

 خدعة أتموها باقتدار من أجل      ينفك عن 

.مراوغة الجهات األمنية

 

 

وهــذه الجماعــات المنــشقة عــن 

ــين   ــت وراء تدش ــة األم لهث الجماع

مجموعة من الـشعارات والـصيحات      

مثلها مثل جماعة اإلخوان دون تحديـد       

واضح عن وجود مـشروع إسـالمي       

يحقق نهـضة هـذه األمـة ويـضبط         

ســلوكياتها وييــسر شــئون الراعــي 

. والرعية

 

 

وبعد أن عانت الجماعات اإلسالمية     

من سياسات مبارك األمنية التي تمثلت      

في االعتقـال والمطـاردات األمنيـة       

والعزلة االجتماعية والـسياسية لجـأت      

بعض األصوات اإلسالمية إلى اللجـوء      

القسري لما يسمى بفقـه المراجعـات،       

والتي ارتكزت على مراجعـة بعـض       

ت اآلراء الفقهية لـدى تلـك الجماعـا       

والخاصــة بالجهــاد وتبريــر العنــف 

المسلح، وبدت هذه األصـوات أكثـر       

وسطية رغم رفض الجماعة اإلسالمية     

لهذا التصرف، حتى أن بعـضهم نـال        

.. حتفه على أيدي قيادات الجماعة نفسها     

إال أن هذه المراجعـات الفقهيـة آلراء        

الجماعات الدينية المتشددة لم تتوقف بل      

وطرحـت  تحولت بشدة نحو الـسلمية      

اخطاب ا يفسر تحولها عن سياسـة       فقهي

 .العنف

 

 

اعتبار هل يمكننا   : ولنا أن نتساءل  

   امثل هذه المراجعات مشروع ا؟ إسالمي 

بالقطع ال، فهناك فرق كبير بـين نقـد         

الحالة الراهنة، وبين استشراف مستقبل     

وفق خطوات منهجية وأسس واعتبارات     

وثيقــة الــصلة بــالمتغيرات الثقافيــة 

الجتماعية لوطن ما، وهذا ما لم تفعله       وا

الجماعات اإلسالمية التي أعلنت توبتها     

. عن أفعالها الدموية السابقة

 

 

وفي هذا الصدد أؤكد مرة أخـرى       

بأنه من غير المنطقي قبول المراجعات      

التي قدمها قيادات وأمراء هذه التيارات      

التكفيرية التي اعتـادت إباحـة قتـل        

ى تكفير المجتمع  المواطنين وإطالق فتاو  

وإعالن ضاللته وفسوقه، ومـن غيـر       

المنطقي أن نصدق ثمة أقوال أو كتابات       

أصدرها قيادات الجماعات المتطرفـة     

زاعمة بأنها كانت على جهل وهي اآلن       

 ألنها مارسـت    ؛في صواب من أمرها   

لسنوات طويلة وبعيدة أعمـال القهـر       

واالستبعاد االجتمـاعي صـوب كـل       

. طوائف المجتمع

 

 



 

 

 

 

 



 


 

تربيــــــــــة تربيــــــــــة 

األوالد في  األوالد في  

ــالم ــالماإلســـ اإلســـ

 

 

 

 

 

 

 

 
)    )    ۲۰۲۰((

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 

 




 



في حال تعذر الوفـاق لـسوء خلـق         

لق الزوجة، وال يمكـن     خو سوء   أالزوج،  

ـ     أبحال   ، فعلـى   ان تتحقق المعيـشة بينهم

خذ باالحتياطات الكاملـة قبـل      أن ي أالزوج  

وهذه االحتياطات مرتبة كما    . قاع الطالق إي

:يلي

 

 

١

 

ـ    :رشادالوعظ واإل  - ر  من باب وذكِّ

.كرى تنفع المؤمنينن الذِّفإ

 

 

٢

 

 وهي عقوبـة    :الهجر في المضجع   -

.لى صوابهاإة تعود أنفسية، لعل المر

 

 

٣

 

ذا كـان   إ : المبـرح  رالضرب غي  -

ن ال يكون   أنه ينفع، ويشترط فيه     أباعتقاده  

أال يترك أا، ثم بالتالي  شديدا فـي جـسم   ثر

يكون الضرب   ن ال أة، ويشترط كذلك    أالمر

كالوجـه والـصدر    في مواضـع مؤذيـة      

لـى التهديـد    إوهو بهذه الشروط    . والبطن

ـ  علم. واإليذاء اإليالم يإلقرب منه   أ ن أا ب

وة الـصالحة لـم     د، وهو الق  الرسول  

فقد روى ابن سعد عـن      .  قط امرأةرب  ضي

ما ضرب رسـول    : ( قالت أنها عائشة  

ـ     امرأة بيده   اهللا   ا، وال   قـط، وال خادم

 سـبيل    يجاهد فـي   أن إالا قط،   ضرب شيئً 

).اهللا

 

 

عندما شـكت لنبـي     : ويروي ابن سعد  

 زوجها، قـال للـزوج      امرأة بضر  :

 ضرب العبـد،    امرأته يضرب   أحدكميظل  (

.)ثم يظل يعانقها وال يستحي

 

 

٤

 

 وذلك  : التحكيم إلى اللجوء   وأخيرا -

، وأهلهـا  أهلـه بتدخل وسطاء عقالء من     

يدرسون المشكالت القائمة بين الـزوجين،      

 الوفـاق  إلعـادة ول العملية    الحل ويقترحون

والتفاهم بينهما، لعلها تُجدي قبـل وقـوع        

.الطالق

 

 

 بقولـه   وهذه االحتياطات الزمة، عمالً   

ِتي تَخَافُون نُشُوزهن   والالَّ: تبارك وتعالى 

ــي الْمــضاِجِع  فَِعظُــوهن واهجــروهن ِف



 

 

 

 

 



 


 

ستكون فتن يصبح   : (قال رسول اهللا    
الرجل فيها مؤمنًا ويمسي كـافرا إال مـن         

  ).أحياه اهللا بالعلم

 

 
             

 

رواه ابن ماجة في سننه  -

 

-

 

 


 



 



  نوهِرباضفَالَ   ۖو نَكُمَأطَع غُوا    فَِإنتَب   ِهنلَـيع

 وِإن ِخفْتُم   * ِإن اللَّه كَان عِليا كَِبيرا       ۗ سِبيالً

ِشقَاقَ بيِنِهما فَابعثُوا حكَما من َأهِلِه وحكَمـا        

الَ    ما ِإصِريدا ِإن يِلهَأه ا    نمنَهيب فِِّق اللَّهوا يح

  ٣٤: النساء ( ِإن اللَّه كَان عِليما خَِبيرا     ۗ

 

- 

٣٥.(

 

 

 بهـذه   األخذوفي حال تعذر الوفاق بعد      

المراحل، يطلقها تطليقة واحدة في طهر لم       

 إعـادة  الفرصة فـي     إلتاحةيجامعها فيه؛   

، لقولـه   األولىالحياة الزوجية بعد التطليقة     

 تَِحلُّ لَه ِمن    فَِإن طَلَّقَها فَالَ  : تبارك وتعالى 

  فَِإن طَلَّقَها فَـالَ ۗ غَيره بعد حتَّٰى تَنِكح زوجا   

جعا ِإن ظَنَّا َأن يِقيمـا      جنَاح علَيِهما َأن يتَرا   

 وِتلْك حدود اللَِّه يبينُهـا ِلقَـوٍم        ۗحدود اللَِّه   

ونلَمعي) ٢٣٠: البقرة.(

 

 

سالم اتخذ من   إلن ا أفيتبين مما ذكرناه    

االحتياطات الالزمة ما يحول دون وقـوع       

الطالق، لما يترتب عليه من نتائج وخيمـة        

.واألوالدعلى الزوج والزوجة 

 

 

 يعده عليه الصالة والسالم     أنفال عجب   

حديث الـذي    اهللا، لل  إلىبغض الحالل   أمن  

بغض الحـالل   أ( ة داود وابن ماج   وبأرواه  

.)الطالق اهللا إلى

 

 

 اإلسالموجب  أ الطالقوفي حال وقوع    

على الزوج المتعة، ونفقة العـدة، ونفقـة        

 حتى ال تشقى المطلقة، وال يـشقى        األوالد

ومتِّعـوهن  : ، لقوله سبحانه  أوالدهامعها  

علَى الْموِسِع قَدره وعلَى الْمقِْتِر قَدره متَاعا       

: ةالبقـر  ( حقا علَى الْمحِسِنين   ِۖبالْمعروِف  

وفي حال فقر الزوج، وعدم مقدرته      ) ٢٣٦

 ترعـى  أنعلى النفقة، يتعين على الدولـة       

 بالنفقة، وتمدهم بكـل مـا       فالطاألهؤالء  

 ماديـة لتعلـيمهم     أسباب من   إليهيحتاجون  

 يكبـروا ويـشبوا،     أن إلى عليهم   واإلنفاق

 شقاوتهم وانحرافهم  أسبابوبذلك تمنع عنهم    

 على مـن    ماإلسالهذا عدا ما يوجبه     ..... 

 من تقديم العون والمـؤازرة      بأحوالهميعلم  

 الصالة والسالم   عليها لقوله   والتكافل، تحقيقً 

من كان معه فضل ظهر     (: فيما رواه مسلم  

فليعد به على من ال ظهر له، ومن كان معه 

. )فضل زاد فليعد به على مـن ال زاد لـه          

في (: ةوقوله فيما رواه الطبراني وابن ماج     

.)الزكاةالمال حق سوى 

 

 

 اهللا  إن(: وقوله فيمـا رواه الطبرانـي     

 أمـوالهم  المسلمين فـي     غنياءأفرض على   

 الفقراء  دبقدر الذي يسع فقراءهم، ولن يجه     

، أغنيـاؤهم  بما يصنع   إال جاعوا وعروا    إذا

   وان اهللا يحاسبهم حساب  ا، ويعـذبهم   ا شـديد

ـ أا  عذاب وقولـه فيمـا رواه البـزار    . )اليم

بي من بات شـبعان،     من  آما  (: والطبراني

.) جنبه، وهو يعلم بهإلىوجاره جائع 

 

 



 

 

 

 

 



 



  

 





 



 



  

أئمة علـى الطريقـة     "السلطات والهيئات اإلسالمية في فرنسا العمل على مشروع لتدريب          بدأت تركيا تصعيدا ضد الحكومة الفرنسية مع تحرك         
. ، وذلك لوقف استقدام أئمة من الخارج وإضفاء استقاللية مالية وفكرية على تدريب المسؤولين الروحيين للجالية المسلمة"الفرنسية

 

 
هيكلة "يهدف إلى " االنعزالية اإلسالمية" الفرنسي إيمانويل ماكرون في الثاني من أكتوبر، أثناء عرضه مشروع قانون حول ما أسماه     وقال الرئيس 

". الفشل غير مسموح به،غطاً هائالًسنمارس عليهم ض: "في فرنسا" اإلسالم

 

 
تأهيل "لمحاور الرئيسي للسلطات، أن يؤسس خالل ستة أشهر مسار          وبحسب السلطات الفرنسية، يجب على المجلس الفرنسي للديانة اإلسالمية، ا         

".ميثاق يؤدي عدم احترامه إلى العزل"اعتماد لهم ووضع " شهادات"وتنظيم " وتدريب األئمة

 

 
 الـسياق   مرتكز وبرنامج مشترك يضع في الحـسبان      "وبدأ المجلس الفرنسي للديانة اإلسالمية الجانب العملي من المشروع، والهدف هو تأسيس             

.يمكن لكل منطقة تأسيس معهدها الخاص" اإلطار المرجعي"وبناء على هذا ). المؤسسات، التاريخ، إلخ" (الفرنسي

 

 
وإلثارة اهتمام الشباب، دعا رئيس المجلس محمد موسوي الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والمغربية طلبته إلى االنخراط في اختصاص مـزدوج                   

.إلسالم ضمنهفي الجامعة، تكون علوم ا

 

 
وقد نوقش األمـر    . من تركيا والمغرب والجزائر   " مبتعثين" إمام في فرنسا     ٣٠٠ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق رغبة السلطات في إنهاء نشاط           

ا حتى اآلنعدة مرات لكنه لم يلقَ نجاح.

 

 
ونظرمسجد في فرنسا حيث يعتبر اإلسالم الديانة الثانية٢٥٠٠ا في ا لعدم وجود هيئة تمثلهم، من الصعب الحسم في عدد األئمة الناشطين حالي .

 

 
، في حين تخرج عدد منهم من معاهد فرنـسية وتكـون            "عن طريق الممارسة  "ويوجد اختالف كبير في تدريب هؤالء األئمة، كثير منهم تدرب           

".االبتعاث "وجاؤوا خاصة عبر آلية) المغرب، الجزائر، تونس، مصر، السعودية، وغيرها(آخرون في الخارج 

 

 
وتوجد أقل من عشرة معاهد تدريب في فرنسا، يرتبط كل منها  ".ا غير كافما يوجد حالي"واعتبر رئيس مؤسسة إسالم فرنسا غالب بن الشيخ أن   

.بعضها مقرب من الجزائر، واآلخر مقرب من تركيا أو حتى من جماعة اإلخوان. بعدد من المساجد

 

 
ثم طالبت تركيا  

 

 ضمن تصعيدها  -

 

نشر المدرس صموئيل باتي رسوما مـسيئة للنبـي     أزمة  مقاطعة المنتجات الفرنسية على إثر       ب -

 

 وهـي  -
الحملة التي أطلقتها للتغطية على الحملة العربية لمقاطعة المنتجات التركية بسبب هجومها على الدول العربية ونشر اإلرهاب                

 

ـ ، ثم ما لب   - ت أن  ث
 أصول شيـشانية،    يالذي قتل على يد شاب ذ     " باتي"ون من السفير التركي لدى فرنسا والمعلمين األتراك قبر          زار وفد مك  تناقضت مع مواقفها و   

.معتنق ألفكار إرهابية طالما دعمتها تركيا، ومولت دعاتها والكيانات التى تتبناها وفى مقدمتها تنظيم داعش، وجماعة اإلخوان اإلرهابية

 

 
 إن الزيارة جاءت مـن      :وقال السفير التركي   . حقي بوضع إكليل من الظهور على قبر المدرس الفرنسي          في الصور قيام السفير إسماعيل     وظهر

.أجل تكريم صموئيل باتى أمام الكلية التي درس فيها، للتعبير عن مشاعرهم العميقة ودعمهم

 

 
      رس الفرنسى صموئيل باتى، وتبين أنه كان على نه تم فحص هاتف قاتل المد   أا أوضحت فيه    وكانت صحيفة ليبراسيون الفرنسية، قد نشرت تقرير

. التي تدعمها تركياصلة عبر إنستجرام مع جهادي في سوريا، لم يتم التأكد من هويته بعد، ويعتقد أنه ينتمي إلى هيئة تحرير الشام

 

 
ر على إنستجرام، يستخدم االسم المستعار  سبتمب١٤ سبتمبر و١٢نزروف تواصل باللغة الروسية بين أ إن القاتل الشيشاني عبداهللا :وقالت الصحيفة

١٢,٧Xوهو الذى يتوافق مع عيار ذخيرة مدفع رشاش ثقيل١٠٨ ،.

 

 
، "ذئبا منفردا "لعدة أشهر، دون جذب انتباه أجهزة المخابرات، وأنه تم إعداده ليكون            " التلقين العقائدي "نزروف كان يتلقى    أوأوضحت الصحيفة أن    

).VPN(د هوية محاوره الغامض، الذى لم يتم التأكد من هويته على الفور، الستخدامه تقنية التصفح الخفى عبر وال يزال البحث جاريا لتحدي

 

 



 

 

 

 

 



 










 



 





 


بعد زوال داعش ناهبا معه الكثير منها، ومحطما آخر، ا جزء

تعرضت مواقع أثرية كبيرة شمال البالد للنهب بعد التجريف 
على يد مسلحين موالين لتركيا، أطلقت لهم األخيرة العنان للعبث 

ا في تلك المنطقةفساد.

 

 
 لحقوق اإلنسان، والجديد اليوم، أن نشر المرصد السوري

مقطع فيديو يظهر مجموعة من عناصر الفصائل الموالية لتركيا 
وهي تبحث عن آثار في معالم أثرية بريف تل أبيض شمال 

.الرقة

 

 
د هذه ليست أول مرة، فالفصائل الموالية ألنقرة كانت أطلقت ي

في مدينة عفرين مقابل امنقبي اآلثار شمال سوريا خصوص 
.وذلك بحسب معلومات المرصدمبالغ مالية ضخمة، 

 

 
ا أثرية تم وأشارت المعلومات، العام الماضي، إلى أن قطع

العثور عليها في موقع النبي هوري األثري، وأن عمال التنقيب 
.استخدموا آليات حفر وأجهزة متطورة للكشف عن أماكنها

 

 
كما كشفت أن المنقبين عثروا على لوحات فسيفسائية تم 

بتسهيالت من الفصائل الموالية لها عبر تجار، تهريبها إلى تركيا 
.ناهيك عن كميات أخرى نهبها التنظيم وأوصلها إلى تركيا

 

 
 إن الفصائل المدعومة من :فيما قالت منظمة حقوقية سورية

أنقرة تتلقى تدريبات بالذخيرة الحية في معبد يعود للعصر 
.الحديدي

 

 
انصرة سابقًال" "هيئة تحرير الشام "منحتا، في السياق أيض" ،

والموالية لتركيا، تراخيص لمنقبي اآلثار في المناطق الخاضعة 
.لسيطرتها في أرياف إدلب وحماة، وتم نهب آثارها بشكٍل كلي

 

 
باآلثار في سوريا عند هذا الحد، فقد " التجارة"كما لم تتوقف 

سبق أن تم عرض بعض القطع األثرية المنهوبة من البالد للبيع 
.قع التواصل االجتماعي كتويتر وفيسبوكعبر صفحات موا

 

 
، بينما كتب "للبيع والتسليم في تركيا"وكتب فوق صور بعضها 

، وذلك بالرغم من "للبيع والتسليم في برلين"على بعضها اآلخر 
صدور قرارين من مجلس األمن الدولي لمنع االتجار باآلثار 

.السورية والعراقية، على حد سواء

 

 



 




 


نجح الفرقاء الليبيون، في تحقيق إنجاز تاريخي يمثل نقطة تحول مهمـة نحـو              

تحقيق السالم واالستقرار في ليبيا، حيث توصل وفدا القيادة العامة للجيش الوطني            

والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، إلى اتفاق بوقف نهائي إلطالق النار في كامل            

.ليبيةاألراضي ال

 

 

وينص االتفاق على انسحاب كافة المرتزقة والقوات األجنبية من الـبالد فـي             

    وتـشكيل غرفـة      أكتـوبر  ٢٤ ا من يوم إبرامه   موعد أقصاه ثالثة أشهر اعتبار ،

عمليات تتضمن قوة عسكرية مشتركة، ودمج المجموعات المسلحة في المؤسسات          

ناف الرحالت الجويـة الداخليـة      الليبية، والتزام الطرفين بفتح كل الطرقات واستئ      

.ومكافحة خطاب الكراهية وتبادل األسرى

 

 

وأقيمت مراسم توقيع االتفاق في مقر األمم المتحدة في جنيف، بحضور رئيسة            

البعثة والممثلة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة باإلنابـة، سـتيفاني ويليـامز،             

.وعدد من ممثلي السلك الدبلوماسي للدول األعضاء

 

 

ـ           طرفـي » وطنيـة «وأشادت ويليامز، في كلمة ألقتها عقب توقيع االتفاق، بـ

لحظـة سيـسجلها   «النزاع والتزامهما بوحدة ليبيا وسيادتها، معتبرة مـا حـصل        

ا مـن   ا كبير ما أنجزتموه هنا يتطلب قدر    «: ، وخاطبت الحاضرين بالقول   »التاريخ

يمكن أن يساعد في تـأمين مـستقبل        «، مشددةً على أن االتفاق المبرم       »الشجاعة

.»لليبيا لجميع أبناء الشعب اا وسلمأفضل وأكثر أمانً

 

 

 إن اتفاق وقـف    :وخالل مؤتمر صحافي عقدته بعد إبرام االتفاق، قالت ويليامز        

) األجنبيـة (إطالق النار في جنيف نص على تعليق كل اتفاقات التدريب العسكرية          

         إن : وتابعت. القوات عسكرية داخل ليبيا ومغادرة هذه الفرق لألراضي الليبية فور

ا، ونص على تشكيل قوة عسكرية مـن  فة إرهابياالتفاق ال يشمل الجماعات المصنّ  

. أشهر٣الطرفين بغرفة عمليات مشتركة ومغادرة كل المرتزقة في غضون 

 

 

، جلسة ثالثة من المناقشات التقنية حول ترسيم الحدود البحريـة           في نهاية أكتوبر  أنهى ممثلون عن لبنان وإسرائيل،      
.ميركيةفي جنوب لبنان برعاية األمم المتحدة ووساطة أ

 

 
تقاسم الموارد النفطية في المياه اإلقليمية،      بهدف   أكتوبروانطلقت المفاوضات في جلسة افتتاحية في الرابع عشر من          

.بعد سنوات من وساطة تولتها واشنطن التي تضطلع بدور الوسيط في المحادثات

 

 
غير المباشـرة الثانيـة، وسـط    وبدأت الجلسة الثالثة، وهي استكمال ألخرى عقدت األربعاء ضمن جولة التفاوض   

واستمرت الجلسة نحو أربع ساعات غـادر        .إجراءات أمنية مشددة اتخذها الجيش اللبناني في مدينة الناقورة الحدودية         
نوفمبرا في الحادي عشر من على إثرها المجتمعون على أن يعقدوا لقاء رابع.

 

 
ا عن وسائل اإلعـالم،     بعيد) يونيفيل( في جنوب لبنان      وتجري الجلسات في نقطة حدودية تابعة لقوة األمم المتحدة        

ووسط تكتم شديد وبحضور ممثلين عن األمم المتحدة والدبلوماسي األميركي جون ديروشير، الـذي يتـولى تيـسير                  
 إلى ترسـيم  اويصر لبنان على الطابع التقني البحت للمباحثات غير المباشرة والهادفة حصر .المفاوضات بين الجانبين 

.حدود البحرية، فيما تتحدث إسرائيل عن تفاوض مباشرال

 

 



 

 

 

 

 



 





 



، وجاء الثالث في ترتيب الدول التي وقعت مبـادرات الـسالم مـع           أعلنت التطبيع مع إسرائيل   انضم السودان إلى قائمة الدول العربية التي        

ي على العالقات بين السودان وإسرائيل بعد أشهر من االتصاالت السرية      يأتي إضفاء الطابع الرسم   ، و ذا العام، بعد اإلمارات والبحرين    إسرائيل ه 

 ا من اجتماع فبراير بين رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو والفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلـس  بين الخصمين السابقين، بدء

وفي أغسطس، أصبح مايـك بومبيـو أول وزيـر        .ي أمام الطائرات اإلسرائيلية   أعقبها فتح السودان مجاله الجو    . السيادي السوداني، في أوغندا   

.خارجية أمريكي يزور الخرطوم منذ أكثر من عقد، وكان قد وصل إلى هناك في أول رحلة طيران مباشرة بين إسرائيل والسودان

 

 

 من القضايا، بما في ذلك طلب الخرطـوم         في سبتمبر، أجرى فريق سوداني محادثات مع مسؤولين أميركيين في اإلمارات غطت مجموعة            

ما سرع عملية التوصل التفاق التطبيع هو اشتراط ترامب أن تطبيع العالقات مع             .  مليارات دوالر  ١٠الحصول على مساعدات اقتصادية بقيمة      

.إسرائيل شرط مسبق لشطب السودان من قائمة الدول التي تعتبرها الواليات المتحدة راعية لإلرهاب

 

 

وقف التصنيف أمام جهود الخرطوم للحصول على المساعدة التي تحتاجها من المنظمات المالية الدولية مثل البنك الـدولي وفرضـت   طالما  

.قيودا على الشركات األمريكية التي تعمل في السودان

 

 

، حيـث  م١٩٦٧ العربية الشهيرة عام  ألن الخرطوم استضافت قمة جامعة الدول   ؛تطبيع السودان تحديدا يحمل قيمة رمزية بالنسبة إلسرائيل       

. ال سالم مع إسرائيل، وال اعتراف بإسرائيل وال مفاوضات مع إسرائيل:”الالءات الثالثة“ما يعرف باسم وافقت ثماني دول عربية على 

 

 

ة التي وقعت اتفاقات سالم     نتنياهو وصف االتفاق بأنه حقبة جديدة، واعتبر أن العصر الحالي عصر السالم الحقيقي بزيادة عدد الدول العربي                

 وأن  ،سماء السودان ستكون مفتوحة أمام الطائرات اإلسرائيلية اعتبارا من اليـوم          إن  : ، وقال مع إسرائيل، ومنها ثالثة في األسابيع الماضية فقط       

.وفودا من كال البلدين ستجتمع قريبا لمناقشة التعاون، بما في ذلك في مجاالت الزراعة والتجارة

 

 

 إن الواليات المتحدة والسودان اتفقا على بدء عالقات اقتصادية وتجارية يمكن أن تساعد السودان على               :قال بيان للبيت األبيض بشأن االتفاق     

ا من القائمة، لن تمنع واشنطن بعد اآلن طلبات السودان للحصول على المساعدة مـن صـندوق     بمجرد خروج السودان رسمي    ف .إنعاش االقتصاد 

.د الدولي والبنك الدولي، وستبدأ الشركات األمريكية في ممارسة األعمال التجارية في البالدالنق

 

 

٪ من النـاتج المحلـي      ٢٠٠ مليار دوالر، أو     ٦٠ إنه سيساعد في تقليل عبء ديون السودان، التي تضخمت إلى            :وقال البيت األبيض أيضا   

تقديم عشرات الماليين من الدوالرات لدعم مباشر القتصادهم الذي يعاني من تضخم             إن واشنطن تعهدت ب    :قال مسؤولون سودانيون  ، و اإلجمالي

 إن هذا اليوم يفتح الباب أمام عودة السودان إلى المجتمع الـدولي، وإلـى النظـام                 :قال رئيس الوزراء السوداني حمدوك    ، و ٪٢٠٠سنوي فوق   

.المصرفي والمالي العالمي

 

 

 

 

 

 

 

 

ا مع شركة إسرائيلية تصنع النبيذ في هضبة الجوالن الـسورية المحتلـة              أن اإلمارات وقعت اتفاقً    اإلسرائيلية" معاريف"ذكرت صحيفة   

.بهدف استيراده

 

 

،في نوفمبراستيراد وتسويق هذا النبيذ، وسيتم في البداية تسويقه في دبي  A&E  شركةونفذت

 

 وقت الحـق فـي جميـع أنحـاء     وفي 

 .اإلمارات

وقال

 

نحن متحمسون ألن نكون مصنع الخمور اإلسرائيلي الـذي سـيفتح   : "يائير شابيرا الرئيس التنفيذي لمصنع نبيذ مرتفعات الجوالن  

 .امؤخر" ستجيروزاليم بو"ا لما ذكرته صحيفة ، وفقً"البوابة ويعرف سكان وضيوف اإلمارات في دبي بصناعة النبيذ اإلسرائيلية

  ا في دول االتحاد األوروبي، إلى مقاطعة منتجات المستوطنات في ويأتي هذا االتفاق في الوقت الذي تتجه فيه دول في العالم، وخصوص

 م١٩٦٧األراضي المحتلة عام    

 

 الجوالن والضفة الغربية والقدس    -

 

 من خالل إزالة هذه المنتجات، وبينها نبيـذ مـستوطنات الجـوالن      -

. الغربية، أو وضع عالمات على الزجاجات تفيد بأنه مصنوع في المستوطنات غير الشرعيةوالضفة

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 



:بن أبى طالب  على اإلمام  أمير المؤمنينقال

 

 

 

إذا كان اإليجاز كافيا كان اإلكثار ِعيا، وإذا كـان           -

.اإليجاز مقصرا كان اإلكثار واجبا

 

 

 

. العبادىبئس الزاد إلى المعاد، العدوان عل -

 

 

 

 الخلق عيال اهللا، وأحب الناس إلى اهللا أشفقهم على          -

.عياله

 

 

 

. الساكن أسهل من تسكين المتحرككتحري -

 

 

 

العاقل بخشونة العيش مع العقالء، آنس منه بلـين          -

.العيش مع السفهاء

 

 

 

 السخاء والجود بالطعام ال بالمال، ومن وهب ألفًـا          -

بصحفة طعام فليس بجوادوشح .

 

 


 



قال لي رجـاء    : قال عبد اهللا بن عمر بن عبد العزيز       

رأيت رجالً أكمل أدبا، وال أجمل عشرة من        ما  : بن حيوة ا

أبيك، وذلك أني سهرت معه ليلة، فبينما نحن نتحـدث إذ           

مير المؤمنين  يا أ : غشي المصباح، وقد نام الغالم، فقلت له      

.وقظ الغالم ليصلح المصباح؟قد غشي المصباح، أفن

 

 

.ال تفعل: فقال

 

 

.أفتأذن لي أن أصلحه؟: فقلت له

 

 

ن المروءة أن يستخدم الرجـل      ال؛ ألنه ليس م   : فقال

.ضيفه

 

 

ثم قام هو بنفسه وحط رداءه عن منكبيه وأتـى إلـى    

المصباح فأصلحه، وجعل فيه الزيت، وأشخص الفتيل، ثم        

قمت وأنا عمر بن عبد     : رجع وأخذ رداءه وجلس، ثم قال     

.العزيز ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز

 

 


 



قال اإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبـو العـزائم          

:رضوان اهللا عليه

 

 

 

الِْفكْر مِطيةٌ، ِإما ِللصد َأِو الْوجِد، فَِإن بِعـثَ ِإلَيـِه            -

شَهوةُ اَألعضاِء ودواِعي الْحظِّ والْهوٰى فَقَد َأخْلَـد ِإلَـى           

    ربِه تَدا ِإلَيعد ِإنِض، واَألر     ارِتباِر الْكَاِئنَاِت، ِواعرِفي َأس 

ِباآلياِت، وِقياس ما يَأِتي ِبما فَاتَ فَهو الْبراقُ ِبالرفْعِة ِإلَى          

.َأعلَى الْمقَاماِت

 

 

 

 من فَكَّر ِفي الدنْيا وزواِلها؛ َأورثَه اللَّه الزهد ِفيها،          -

.ِخرِة وبقَاِئها؛ َأورثَه اللَّه الرغْبةَ ِفيهاومن تَفَكَّر ِفي اآل

 

 

 

التَّفَكُر َأن يزج ِبالْبِصيرِة ِفي روِض اآلياِت، ِلتَنْفُـذَ         -

 ح ـِل          ِمنا ِفي نَيعنَاِت، طَميِبيِن الْبطَِة الْكَاِئنَاِت ِإلَٰى ُأفِْق مي

.البغْيِة

 

 

 

.، ِلتَتَدبر ِفي َأسراِر آياِتِهَأنْبأك ِبالْبينَاِت -

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 



 نَىا بي:    لـه اهللا تعـالى     هو إنـسان جم

، واألعمــال الــصالحة، ةبالعقيــدة الحقــ

واألخالق الجميلـة، والمعاملـة الحـسنة،       

ومنحه ما هو فوق ذلك من اإلذن بالبيـان،         

يعِرفُـون  :  قال تعالى  وعلم سيما الناس،  

 ماهِبِسيم كُال )فأمكنه أن   )٤٦: األعراف ،

الحقائق لكل طبقة من الناس بقـدرهم،     يبين  

وأن يعالج أمراض النفوس بما تنجذب بـه        

 عـصره أشـبه     يلحضرة القدوس، وهو ف   

. خُلقًا وخَلقًاالناس برسول اهللا 

 

 



 



ي أكبر عالماته ما وصفه اهللا تعالى به ف  

نُواْ ِإنَّما وِليكُم اُهللا ورسولُه والَِّذين آم     : قوله

       ـمهكَاةَ والز ْؤتُونيالَةَ والص ونِقيمي الَِّذين

وناِكعر ) ـ  )٥٥: المائـدة  :قولـه  ي، وف

         واِض َأقَـامِفـي اَألر مكَّنَّـاهِإن م الَِّذين

ةَ وآتَوا الزكَاةَ وَأمـروا ِبـالْمعروِف       الصالَ

  اُألمـورِ  ونَهوا عِن الْمنكَـِر وِهللا عاِقبـةُ      

، وما وصف اهللا به أهل معية       )٤١: الحج(

 آخـر الفـتح، ومـن    ي ف رسول اهللا   

 :عالماته

 

 

١

 

 . الدنيايزهد ف -

 

 

٢

 

 . غنىيفقر ف -

 

 

٣

 

 . عزيذل ف -

 

 

٤

 

خشية من اهللا تعـالى مـع كمـال          -

 .اإلقبال عليه سبحانه

 

 

٥

 

 . الفقراءيحب ف -

 

 

٦

 

 .دوام مراقبة اهللا تعالى -

 

 

 

 



 


       سماحة موالنا اإلمام المجدد حجة اإلسالم

ان السيد محمد ماضى    والمسلمين فى هذا الزم   
أبو العزائم 

 

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

 

 نظرا  -
للحاجة الشديدة اليوم إلى طبيب األرواح إلنقاذ       
البشرية من أمراضها، نـود مـن سـماحتكم         
التكرم بتعريـف طبيـب األرواح، وعالماتـه،     

.ياء طب األرواحوكيف نفرق بينه وبين أدع

 

 
:فأجاب سماحته قائالً

 

 



 

 

 

 



 

 

٧

 

ـ       - ول اهللا  حرص علـى سـنة رس

. 

 

 

٨

 

 .حب النصيحة لجميع الخلق -

 

 

٩

 

.بعد عن زيارة األمراء واألغنياء -

 

 

١٠

 

  .تحمل للشدائد -

١١

 

  .عفو مع المقدرة -

١٢

 

  .إيثار مع الحاجة -

١٣

 

  .غيرة هللا مع المسكنة -

١٤

 

  . ظلمات الشبهاتي فيءعلم يض -

١٥

 

أهم عالماتهم أن يغضبوا هللا، وأن       -

ن هم؟ قلـوا     ومن هم؟ وأي  .... يرضوا هللا 

 

- 

واهللا  

 

 وهم سرج الدنيا، ومصابيح اآلخرة،      -

ـ       ملكـوت   يواختفوا وهم شموس مشرقة ف

 الدنيا، وبهم   ي ف اهللا، واحتقرهم الناس رغبةً   

ـ سـيدنا   سعادة العالم أجمع، كما قال        يعل

 ومن  !وأين هم؟ :  الحديث الطويل  ي ف 

شوقاه إلـيهم، اللهـم ال تخــل         وا !هم؟

ة، إمـا ظـاهرا     األرض من قائم لك بحج    

مشهورا، وإما باطنًا مغمورا، لـئال تبطـل        

.حجج اهللا تعالى وبيناته

 

 





 



اإلنسان السالك من شغله تطهير نفـسه             

 عيوب الناس،   يوجالء أدرانها عن النظر ف    

وأنه على الحقيقة أعلم بأمراض نفسه علـم        

لحـرام ال    ألن الحـالل وا    ؛يقين الشك فيه  

يخفيان على أحد من الخلـق، وخـصوصا        

 يشعر اإلنـسان بهـا      يأمراض القلوب الت  

بدون منبه كالحسد، والشح، والهوى، والعلو      

 غيـر   ي األرض بغير الحق، والطمع ف     يف

ـ      ذلـك  يمطمع، والعاقل من يجاهد نفسه ف

 ويتحزنها

 

  يتوجعها –

 

 جليل الحوادث   ي ف -

فسه  عليه ن   وصغيرها، حتى يعلم ما فطرت    

من األوصاف الجميلة، والخصال القبيحة،      

وإذا تحقق من نفسه سعى إلى عرض تلـك       

األمراض على طبيب حاذق يعالج له نفسه،       

وال طبيب أنفع من العزم والصبر ومرشـد        

 عالم بالداء والدواء، ولكن الطبيـب ال        يتق

ينفع عالجه إال إذا كانت النفس تميل إلـى         

 فيما   راغبةً  إليه،  به، مطمئنةً  الحق راضيةً 

 من قهره وعظمته، وبـذلك      عنده، راهـبةً 

ينفع الدواء، والمريد هو المنفـذ ألوامـر         

 السر والعلن، وهو أولى بنفـسه       يالحكيم ف 

.من غيره 

 

 



 



 طب األرواح كثرة فاقـت      يكثر مدع 

الحصر، وانتشروا بين الناس دعـاة إلـى        

الشر، يدعون النـاس إلـى غـضب اهللا،         

ظاهرهم ظاهر األنبيـاء وقلـوبهم قلـوب        

الشياطين، حفظ اهللا جماعة المسلمين مـن       

: ي قوله تعالى  شرهم، وصدق اهللا العظيم ف    

     ماهون نَّجِفي كَِثيٍر م رالَّ خَي)  النـساء :

ه السالكين إلى هذا األمـر       وهنا ننب  ،)١٤٤

 ألن اقتداءهم بالمـضلين موجـب       ؛العظيم

لغضب اهللا تعالى، وكيف ال والحق ال يخفى 

 ألن النجاة ال تتحقق إال باتباع       ؛!؟على مسلم 

 مسلم بمـن  ي، وكيف يقتد   رسول اهللا 

ـ          ييخالف أحكـام القـرآن، وأعمـال النب

وأصــل المحبــة إنمــا هــي هللا . !؟

ء يومِئـٍذ   اَألِخـالَّ : ال تعالى قولرسوله،  

ــدو ِإالَّ  ٍض ععــب ــضهم ِل عبــين   الْمتَِّق

).٦٧: الزخرف(

 

 

فكل سالك يتأثر بأذنه يجب أن يفر من        

أهل البدع المفتونين، ومن أهـل الـشرور        

المبطلين، حتى تتلقى نفـسه مـن عالمهـا         

األعلى، فتكون له الحجة على من خالفه بعد 

.اتضاح المحجة

 

 

للسالك نشوة من خمرة المحبة تجعله      و

 مقامات القربة، فـال     ي مقام التمكين، ف   يف

يضره المخالف وإن كان ذا سلطان قـاهر،        

ومثل هذا السالك محبوب مراد، أينما حـل        

أفاد، وللعناية أفراد سبقت لهم الحسنى، ليس    

بين الرجل منهم وبين الوصول إال أن يسمع   

وصـول  الحكمة من فرد موصول، وإن ال     

إلى اهللا تعالى ألهل هذه المقامـات بكلمـة         

 واحدة، وبرهان ذلك أصحاب رسـول اهللا      

      سمعوا كلمة التوحيد فبلغوا مقامات ،

ـ    . التحقيق  قـد   يوالمراد بهـذا المقام العل

ينتفع بالحكمة ممن هو غير أهلهـا، فإنهـا         

تفك رمز كنوز الغيوب، وتـصرف عـن        

النفوس الشك والريب، ولعلك فقهت قـول       

ـ و أَ لٍِّغب م بر :)رسول اهللا    ـ  ٰىع  ن ِم

قال تعالى  ،)١()ٍعاِمس  :     ـْأِتي اُهللافَ يوفَـس

  ونَهِحبيو مهِحبٍم يِبقَو) ويفهم  ،)٥٤: المائدة 

 هذه تفيد أن هؤالء القوم يأتون       )سوف(أن  

 إلى الرفيق   بعد أن يرتفع رسول اهللا      

ا إال الجسم   األعلى، وأهل هذا المقام ما فقدو     

 بمعنـاه   ، ولكن رسول اهللا     يالمحمد

.معهم حيث كانوا، لم يفارقوه نفسا

 

 
                                           

ــى ) ١( ــان للبيهق ــعب اإليم  ٢٤٨، ٣/٢٤٧ش
.١٦٠٧ح

 

 



 

 

 

 

 



 

 ٣٢ 



 





 



ثريا عمرو عثمان             حمادة وعـمـر أميـر األقـور               هالة سمير عليوه            

 

 
                 سجين الكوم 

 

 غربية                         كفر الشيخ              شبراخيت –

 

 البحيرة-

 

 

      عبد اهللا محمد نجيب        أميرة رمضان الجمال     سوها أحمد محمد فوزي  مصطفى محمد سيد عبدالنبي

 

 
     هورين 

 

 السبع              بشتيل                    سيدي سالم                  القاهرة بركة–

 

 
 






 َأن تُصدقَ نَفْسك ِفيما منَحتْـك ِمـن         لنَفِْسك الثَّاِنيةُ ِمن َأحواِل ِرياضِتك      ةُالْحال :ابني مستقبل األمة  

مستَردةٌ، بعد َأن تُبِقي علَيك      فَتَعلَم َأن الْعِطيةَ ِفيها مرتَجعةٌ، والِْمنْحةَ ِفيها         ،رغَاِئِبها، وَأنَالَتْك ِمن غَراِئِبها   
 ال(:  َأنَّه قَالَ  فَقَد رِوي عن النَِّبي      .تْ ِمن َأوزاِر وصوِلها إلَيك، وخُسراِن خُروِجها عنْك       بما احتَقَ 

، وعمِرِه ِفيما َأفْنَاه، وماِلِه ِمن َأيـن اكْتَـسبه    هشَباِبِه ِفيما َأبال  : ٍث آدم حتَّى يسَأَل عن ثَال     تَزوُل قَدما ابنِ  
َأنْفَقَه ِفيمو(.

 

 
: ٍلثَ ِخـال   اعتَضت ِمنْها ثَال   ،رضتْ نَفْسك ِمن هِذِه الْحاِل ِبما وصفْت      فإن   :عزيزي مستقبل األمة  

ناهدالنَّ      :إحك، وتْ إلَيلَمتَساس قَدنَفِْسك و حنُص            ،ـونغْبغَاشَّ نَفْـِسِه م ك، فَِإنلَيتْ عدتَماع قَدا ولَه ظَر
  ْأفُونا منْهِرفَ عنْحالْمةُ .والثَّاِنيِبهِ             : وـاِت كَـستَِبع ِمـن لَمتَسلَك ِلتُكْفَى تَكَلُّفَ طَلَِبِه و سا لَيِفيم دهالز. 

 يكُون  ، وال انِْتهاز الْفُرصِة ِفي ماِلك َأن تَضعه ِفي حقِِّه، وَأن تُْؤِتيه ِلمستَِحقِِّه، ِليكُون لَك ذُخْرا             : والثَّاِلثَةُ
.علَيك ِوزرا

 

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

 

].٩٧و ٩٥ص القاهرة –

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

٣٣ 

ناباله

 

 

 

والشفا

 

 

 

 


 



 




 

 

كان للخنساء أخ يدعى صخرا، مات في الجاهلية فبكته كثيرا، وحزنت عليه حزنًا شديدا ومن           
:شعرها في رثائه

 

 
     كِّذَيارني طلوعسـب شمـوأذكره بكل مغي                     الشمس صخر

 

 
لت نفسيـالهم لقتـلى قتـع                    ن حوليـيكرة الباـولوال كث     

 

 
إلسالم وحسن إسالمها، ولما جاء اليوم الذي شارك فيه أبناؤها األربعة في عم اهللا عليها باثم أن

الحمد هللا الذي شرفني : إحدى معارك اإلسالم، واستشهدوا، وأتي إليها من يخبرها الخبر قالت    
.باستشهادهم، وأسأل اهللا أن يجمعني بهم في مستقر رحمته يوم القيامة

 

 
ديوان الحنساء [                                                                      

 

] المقدمة-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

أكد باحثون أمريكيون أن تنـاول األسـبرين        
مرتين في األسبوع يقلص بشكل كبير مخاطر       
انتشار سرطان الثدي ووفاة المـصابين بـه،    

مز ـهولل ـورة ميشيـدت الدكتـحيث وج

 

 
 في مستـشفى هارفـارد وبرمنجهـام        في مختبر شاننج  وزمالؤها  

ألمراض النساء في بوسطن أن تناول األسبرين مـرتين أسـبوعيا           
% ٦٤يقلص خطر الموت بسبب سرطان الثدي بنسبة تتراوح بـين           

%.٧١و

 

 
 بمراحـل  ممرضة شخصت إصابتهن    ٤١٦٤وشمل التحليل إجابات    

م، وتمـت   ٢٠٠٢ و ١٩٧٦أولى من سرطان الثدي بـين األعـوام         
.م٢٠٠٦اعهن حتى الوفاة في يونيو متابعة أوض

 

 
 إن تقييم استخدام األسبرين خالل السنة األولى بعـد          :وقالت هولمز 

 ألن ال   ؛تشخيص اإلصابة بسرطان الثدي لم تؤخذ فـي االعتبـار         
مفعول له خالل العالج الكيميائي، أم بالنسبة إلى النساء اللواتي بقين           

، فتبـين أن اللـواتي      ضعلى قيد الحياة بعد سنة من تشخيص المر       
. للموت بسبب المرضين كن أقل عرضةراألسب

 

 
ويقلص األسبرين مخاطر انتشار المرض من خالل تقليص نـسبة          

 األسبرين ليس خاليا من      أن  لكنهم حذروا من   .ضخ الدم إلى األورام   
المخاطر ويمكن أن يتسبب بنزيف في المعدة، وال بد مـن إجـراء             

.مزيد من األبحاث بشأن الموضوع

 

 



 



 

.ست نخاعات خروف جيدة -

 

 

 

.يضات ست ب-

 

 

 

. ملح–

 

 

 

. فلفل-

 

 

 

. كعك مدقوق–

 

 


 



 

يسلق النخاع بالماء ثم يفرم ناعما وبعد ذلك يتبل     -

ويشكل على شكل أقراص، ثم يخفق      بالملح والفلفل   

 كل قرص بالبيض المخفـوق  سالبيض جيدا ويغط 

جيدا  

 

 بعد خلط الكعك المدقوق معـه ثـم نقلـي           –

حـب  بـاردة   األقراص بالسمنة وتقدم سـاخنة أو       

.الطلب

 

 



 

 

 



 



 





 




 




 



 



 

 







 










 




 






 







 




 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 




 



كالمك هذا يحتاج إلى بينـات      : قال القاضي 
.توضحه

 

 
بمـا أن ابـن تيميـة أنكـر         : قال الميالني 

     ل حـديث   النصوص الدالة على التوسـل، وأو
ـ       ا لـه   األعمى، فسنذكر لك سيدي القاضي جواب

ين، نوضح لك في األولى ورود األحاديـث        بينت
الكثيرة بالتوسل، ونوضح لك في الثانية تهافـت        

.التأويالت التي أول بها حديث األعمى

 

 


 


.فهات البينة األولى: قال القاضي

 

 
البينة األولى سيدي القاضـي     : قال الميالني 

تتعلق بتكذيب ابن تيمية للنصوص الواردة فـي        
رد لك سبعة أمثلة عن األحاديـث       التوسل، وسنو 

.في هذا الباب ترد عليه

 

 
.فهات الحديث األول: قال القاضي

 

 
الحديث األول هـو حـديث      : قال الميالني 

األعمى الذي لم يستطع ابن تيمية الفرار منـه،         
نص ولذلك راح يتالعب به بصنوف التأويل، و      

     أتى إلى النبي    اهذا الحديث هو أن رجالً ضرير 
 فقال  :اهللا أن يعافيني، فقـال       ادع  :

إن شئت دعوتُ، وإن شـئتَ صـبرتَ وهـو          (

 أن يتوضـأ    فادعه، فـأمره    :  قال )خير؟
فيحسن وضوءه ويصلّي ركعتين ويـدعو بهـذا        

اللهم إنّي أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي       : (الدعاء
الرحمة يا محمد إنّي أتوجه بك إلى ربـي فـي           

: ، قال الـراوي   ) في حاجتي لتُقضى، اللهم شفّعه   
تفرقنا وطال بنا الحديث حتـى دخـل         فواهللا ما 

ر١(علينا كأن لم يكن به ض(.

 

 
        فنص الحديث واضح في الداللة علـى أن

 أرشد األعمى إلى التوسل به فـي        النبي  
:دعائه الذي علّمه إياه

 

 
أسـألك  : متعلّق بفعلـين  ) بنبيك: (ففي قوله 

والمسؤول به وما   . .وأتوجه إليك بنبيك  .. بنبيك
، يتوجه به إلى اهللا هو نفس النبي األطهر         

ال دعاؤه   

 

 كما يذكر ابن تيميـة       -

 

 وإالّ كـان    -
اللهم إنّي أسألك وأتوجـه إليـك       : عليه أن يقول  

.بدعاء نبيك

 

 
داللة علـى  ) محمد نبي الرحمة: (وفي قوله 

. ال دعاؤهأن المسؤول به نفس النبي 

 

 
 أتوجه بـك إلـى      يا محمد إنّي  (وفي قوله   

دليل على أن األعمى بحكم هـذا الـدعاء       ) ربي
 ومنزلته ونفسه الطيبـة     اتّخذ قداسة النبي    

وسيلة الستجابة دعائه، وأين هو مـن توسـله         
!بدعائه؟

 

 
 بشخصه  وبذلك يتّضح أن رسول اهللا      

ونفسه الكريمة، هو محور الدعاء كلّه، وليس فيه 
. أصالًأي دليل على التوسل بدعائه 

 

 
وكّل من يزعم أن ذلك الرجل الضرير قـد         



 

 

 



 



 








 






 






 



ــي   ــدعاء النب ــل ب توس ــصه  ال بشخ
وشخصيته، فإنّما تغافل عن نصوص الروايـة        

.وتجاهلها

 

 
وستحدثني عنـه   .. وعيت هذا : قال القاضي 

فهـات  .. كما وعدت بتفصيل في المثال الثـاني      
.الحديث الثاني

 

 
الحديث الثاني هو مـا رواه       : قال الميالني 

لما ماتت فاطمة بنت أسد أم علي       : ون أنه المحدث
، بن أبي طالب دخل عليها رسـول اهللا         ا

رحمك اهللا يا أمي كنت     : (فجلس عند رأسها فقال   
أمي بعد أمي، تجوعين وتـشبعيني، وتعـرين        

ـ      ا وتطعمينـي،   وتكسيني، وتمنعين نفـسك طيب
ثم دخل  ).. تريدين بذلك وجه اهللا والدار اآلخرة     

: فاضطجع فيه ثم قال    قبرها،   رسول اهللا   
اهللا الذي يحيي ويميت وهو حي ال يموت اغفر         (

ألمي فاطمة بنت أسد ولقنها حجتهـا، ووسـع         
عليها مدخلها بحق نبيك واألنبياء الذين من قبلي        

.)٢()فإنك أرحم الراحمين

 

 
وهو حديث حسن، والشاهد فيه واضح على       

بحـق  : ( بنفسه وباألنبياء من قبله    توسله  
 .)ء الذين من قبلينبيك واألنبيا

 

 
فهات الحـديث   .. وعيت هذا : قال القاضي 

.الثالث

 

 
الحديث الثالـث هـو قولـه       : قال الميالني 

) :      ،حياتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم
ووفاتي خير لكم تعرض على أعمـالكم، فمـا         

يه، وما رأيت مـن     رأيت من خير حمدت اهللا عل     
.)شر استغفرت لكم

 

 
دلوا بـه    وهو حديث قبله المحدثون واست    

 

- 
 ا البن تيمية  خالفً

 

 فقد قال الحافظ العراقي في      -
، وقال الهيثمـي    )٣(إسناده جيد ): طرح التثريب (

ه البزار ورجاله رجال روا): (مجمع الزوائد (في  
.)٤()الصحيح

 

 
وقد ألف فيه العالمة المحقق السيد عبـد اهللا   

ا سماه  ا مفيد بن الصديق الغماري الحسني جزء    ا
في شرح وتصحيح حديث عرض     نهاية اآلمال،   (

)األعمال

 

 
والداللة فيه على شرعية التوسل واضـحة،       

 يطلع علـى أعمـال      وهي أن رسول اهللا     
أمته بعد وفاته، ويدعو لهم، على عكس ما ذهب         
إليه منكرو التوسل من انقطاع صـلة الرسـول         

 وهذا يدل على ما ذكرنـاه لـك        ..  بأمته
     د مـن   ا تستفي سيدي القاضي من أن األمة جميع

 سواء عايشته في حياته أو لم       رسول اهللا   
 ألن عالقته بها ممتدة، وليست مرتبطة       ؛تعايشه

.بحياته الدنيوية

 

 
فهات الحـديث   .. وعيت هذا : قال القاضي 

.الرابع

 

 
الحديث الرابـع هـو قولـه       : قال الميالني 

) :       من خرج من بيته إلى الصالة فقـال :

، وأسـألك  اللهم إني أسألك بحق السائلين عليـك    

      بحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشر  ا ا وال بطر

 وخرجت اتقـاء سـخطك      ،ةوال رياء وال سمع   

وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تعيذني من النـار        

وأن تغفر لي ذنوبي، إنه ال يغفر الذنوب إال أنت     

أقبل اهللا عليه بوجهه واستغفر له سبعون ألـف         

.)ملك

 

 

 وقـد   وإسناد هذا الحديث من شرط الحسن،     

حسنه جمع من الحفاظ منهم الحافظ الـدمياطي        

، )٥()المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح     (في  

والحافظ أبو الحسن المقدسـي شـيخ الحـافظ         

.)٧(، وغيرهما)٦(المنذري

 

 

فهؤالء الحفاظ كلهم صـححوا أو حـسنوا        

الحديث وقولهم حقيق بالقبول، والوقوف عنـده،       

.واإلذعان إليه

 

 

لى التوسل واضحة، فـإن     وداللة الحديث ع  

 توسل فيه بحق السائلين على      رسول اهللا   

.اهللا، وهو عين التوسل

 

 

.فهات الحديث الخامس: قال القاضي

 

 

الحديث الخامس هو ما رواه     : قال الميالني 

كان رسـول اهللا    : (الطبراني في معجمه الكبير   

٨() يستفتح بصعاليك المهاجرين(. 

 

 

رواه : (وقد قال الحافظ الهيثمي في سـنده       

 الروايـة األولـى رجـال       الطبراني ورجـال  

.)٩()الصحيح

 

 

 ألن  ؛والداللة فيه على التوسـل واضـحة      

فإن كان التوسـل    .. معنى االستفتاح هو التوسل   

ا، فكيف بالتوسـل    ً!بصعاليك المهاجرين شرعي  

 ..برسول اهللا 

 

 



 


                                                           

حتفـة  (،  والترمـذي     )٤/١٣٨(رواه أمحد يف املسند     ) ١(
، والنسائي يف عمـل اليـوم والليلـة         )١٣٣،  ١٠/١٣٢
 والبخـاري يف    ،)١/٤٤١(ن  ، وابن ماجة يف السن    ٤١٧ص

والطرباين يف املعجـم الكـبري      ). ٦/٢١٠(التاريخ الكبري   
 واحلـاكم يف    ،)٢/١٢٨٩(، ويف الدعاء أيـضاً      )٩/١٩(

 ،وصححه وسـلمه الـذهيب    ) ٥١٩،  ١/٣١٣(املستدرك  
.، ويف الدعوات الكبري)٦/١٦٦(والبيهقي يف دالئل النبوة 

 

 
ويف ) ٢٤/٣٥٢(رواه الطــرباين يف املعجــم الكــبري  )٢(

نعـيم يف احلليـة      ، ومن طريقه أبـو    )١/١٥٢(األوسط  
، قال  )١/٢٦٨(، وابن اجلوزي يف العلل املتناهية       )٣/١٢١(

رواه الطرباين يف الكبري    ): ٩/٢٥٧(اهليثمي يف جممع الزوائد     
واألوسط، وفيه روح بن صالح وثقة ابن حبان، واحلاكم،         

.وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح

 

 
.٣/٢٩٧لتثريب طرح ا) ٣(

 

 
.٩/٢٤ جممع الزوائد) ٤(

 

 
.٤٧٢، ٤٧١ص املتجر الرابح يف ثواب العمل الصاحل) ٥(

 

 
.)٣/٢٧٣(الترغيب والترهيب ) ٦(

 

 
ومنهم احلافظ العراقي يف ختـريج أحاديـث احليـاء          ) ٧(
، واحلافظ بن حجر العسقالين يف أمايل األذكار        )١/٢٩١(
لزجاجـة  ، وقال احلافظ البوصريي يف مصباح ا      )١/٢٧٢(
رواه  ابن خزمية يف صحيحه، من طريق فـضيل          ): ١/٩٩(

.بن مرزوق، فهو صحيح عنده

 

 
.)١/٢٩٢(الطرباين يف معجمه الكبري ) ٨(

 

 
).١٠/٢٦٢(جممع الزوائد ) ٩(

 

 



 

 

 

 

 



 


 



 





 





 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الدكتور

 

 







 






 



 

 

 



حصار ودمار، وركام كريه، من دخالء      

وطـرق االسـتنباط    جهلة بسالمة األدلـة     

ومقاصد األحكام، وتنفير للناس مـن ديـن        

الوسطية والسماحة، وأدى سوء فهم الدين،      

فقـد  ) اإللحـاد (وسوء عرضه إلى تزايـد      

قفزت أعداد المالحدة في مصر في عهـد        

.)٢(ابالحكم اإلخواني إلى مليوني ش

 

 

ج رفي الخا المشينة المسيئة   أما السمعة   

تاج إلى بيان، ويكفي أن     حضد اإلسالم ال ت   

تيـة  اأشياخ الجماعات مجندين لقوى مخابر    

لتمزيق ما بقى من شمل المـسلمين       عالمية  

.باسم اإلسالم المفترى به وعليه

 

 

وتفريغ الدين الحق من جوهره وتجريده    

عادات من محاسنه، وإلهاء الناس بثقافات و     

، وتجنيـدهم   )الثيـاب والـشعور   (المالبس  

مهم وقودا ضد   اعاطفية، واستخد بشعارات  

بني وطنهم وثروات شعوبهم ظاهرة لـذي       

:، ولمزيد من التوضيح)٣(عينين

 

 



 




 



 ِإن الَِّذين فَرقُوا ِديـنَهم :    قال اهللا   

: األنعام (وا ِشيعاً لَّستَ ِمنْهم ِفي شَيءٍ     وكَانُ

١٥٩(  ،   ًةُأم تُكُمِذِه ُأمه ةً  ِإناِحـدَأنَـا   وو

كُــمبوِن رــدبفَاع) ٩٢: األنبيــاء( ، َأن

 ينوا الدالَ َأِقيمقُوا ِفيهِ  وتَتَفَر)  الـشورى :

١٣(  ،    ـ ِميعِل اللَِّه جبوا ِبحتَِصماعو الَ ا و

).١٠٣: آل عمران (تَفَرقُوا

 

 

سـيخرج فـي    : (قال رسول اهللا    

حـداث األسـنان، سـفهاء      أواخر الزمان   

األحالم يقولون من قول خيـر البريـة، ال         

يمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين     إيجاوز  

اعتزل تلك  ... كما يمرق السهم من الرمية      

الفرق لئن تعض على أصل شجرة حتـى         

.)٤()يدركك الموت

 

 

قرر أئمة العلم فريضة وفرضية الوحدة 

:وحرمة الفرقة فمن ذلك

 

 

قال الطحاوي   

 

 رحمه اهللا تعـالى      –

 

- :

الجماعة حق وصواب، والفرقـة زيـف       "

".وعذاب

 

 

الجماعة رحمة، والفرقة : "قال ابن تيمية

".عذاب

 

 

قال الشاطبي   

 

 رحمـه اهللا تعـالى    –

 

- :

، "الجماعة السواد األعظم من أهل اإلسالم     "

ة من أخس مذهبية عقائدية كالسلفية      والفرق"

".وسياسة كالشيعة واإلخوان محرم شرعا

 

 



 



والِْفتْنَةُ َأشَـد   : قال اهللا تبارك وتعالى   

القَتِْل ِمن)  وعنـه  ) ١٩١: البقـرة :

، التعـوذ منهـا     )السعيد من جنب الفـتن    (

ستكون فتن كقطـع الليـل      : (والتحذير منها 

م النائم فيها خير مـن المـضطجع،        المظل

والمضطجع خير من القاعد، والقاعد خيـر       

من القائم، والقـائم خيـر مـن الماشـي،          

والماشي خير من الساعي، ومن يستشرف      

).الفتن تتشرفه فمن وجد ملجأ فليعذ به

 

 

قال حذيفة بن اليمـان     : ومن المأثورات 



 

 

 

 

 



 

















 



" :       ،إياكم والفتن، ال يشخص إليها أحـد

 فيها أحد إال نـسفته كمـا        فواهللا ما شخص  

)"تنسف السيل الدقن

 

 

ال تقربوا الفتن   : "وقال أبو الدرداء    

".إذا حميت، وال تعرضوا لها إذا عرضت

 

 



 





 



 قطع الطريق لقتـل أو لقتـل        :الحرابة

وسلب مال معا، أو سلب مـال فقـط، أو          

ود الـشرعية   إلخافة الناس من جرائم الحد    

.المهددة لألمن العام للمجتمع

 

 

ِإنَّمــا جــزاء الَّــِذين : قــال اهللا 

يحاِربون اللَّه ورسولَه ويسعون ِفي اَألرِض      

         ـِديِهمَأي تُقَطَّع وا َأولَّبصي قَتَّلُوا َأواداً َأن يفَس

رِض وَأرجلُهم من ِخالٍف َأو ينفَوا ِمـن األَ       

ذَِلك لَهم ِخزي ِفي الدنْيا ولَهم ِفي اآلِخـرِة         

ِظيمع ذَابع) ٣٣: المائدة(.

 

 

 خروج طائفة بتأويل على حكـم     :البغي

عول رشيد، أو تقاتل طائفتين أيـا كانـت         

وِإن طَاِئفَتَاِن ِمـن :    البواعث قال اهللا    

يوا بــِلح ــوا فََأص ــْؤِمِنين اقْتَتَلُ ــاالم منَه 

.)٩: الحجرات(

 

 

قـال رسـول اهللا     : إبداء الرأي السلمي  

) : هللا : لمن؟ قال : قلنا) الدين النصيحة

) ولكتابه ولرسوله وألئمة المسلمين وعامتهم    

 

 رواه مسلم    –

 

 بايعت رسـول اهللا  "، -

على إقام الصالة، وإيتاء الزكاة، والنـصح       

.)٥("لكل مسلم

 

 



 



أ

 

 الذي وصـل    : الحاكم العدل الرشيد   -

أو إلى الحكم بـإرادة الكثـرة دون إكـراه          

إرهاب أو إرعاب يسلبه إرادته الذي تتوافر       

فيه صـالحيات وأهليـة وخبـرة ودربـة         

باذالً جهوده دون كلـل وال ملـل        ودراية،  

عامالً بالعدل متوخيـا للمـصلحة العليـا        

والعامة فهذا يطاع مع حق إبداء النصح من        

أي رؤساء  ) أهل الحل والعقد  (صة الناس   خا

المرجعيـات  (ء الناس وقادتهم مثل     هاووج

الدينيــة المعتمــدة والمعتبــرة والجــيش، 

والشرطة، والقـضاء، والمؤسـسات ذات      

).العالقة بالحكم واألمن العام للمجتمع

 

 

ب

 

 :الحاكم الظالم الغـشوم الجهـول      -

الذي وثب على الحكـم تزويـرا وغـشا         

ذي فقد الـصالحيات المقـررة    وتدليسا، وال 

شرعا وعرفًا، والمعرض مـصالح الـبالد       

والعباد ألخطار وأضرار كبيرة، فهذا ليست      

له طاعة، ومن أعانه فهو ظالم، قال اإلمام        

الحاكم الظالم ال يعان،    " : مالك بن أنس  

دعه وما يراد منه، ينتقم اهللا من ظالم بظالم         

سـول  ، حذر وأنذر ر   )٦(" ينتقم من كليهما   مث

مـن  (من إعانة الحكام الظالمين      اهللا  

لعـصبة، أو  قاتل تحت راية عمية، يغضب     

يدعو إلى عصبة، أو ينصر عصبة، فقتـل        

فقتله جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب       

ها وفاجرها ال يتحاشى مؤمنها، وال يفي       بر

.)٧("بعهد ذي عهدها، فليس مني ولست منه

 

 

 على  خرج من مشاهير آل البيت      

 م بني أمية، ومن أكابر الصحابة       حكا

أبـو ذر الغفـاري     (على ما يرونه ظلمـا      

ــي ــام عل ــام الحــسين واإلم   واإلم

الجمل، (: ، وراجع بواعث معارك   )وغيرهم

.)صفين، النهروان، كربالء

 

 
                                                           

أحمد القاضـي، مركـز   / د .م .ح .بحث عميد أ ) ١(
الدراسات اإلستراتيجية بأكاديمية ناصـر العـسكرية       

بمصر

 

 

تندات مجلـة األهـرام     انظروا دراسات بمس  ) ٢(
 مـن   ١، الـسبت    ٨٤٢العربي بالقاهرة، العدد    

ه ١٤٣٤رجب عـام    

 

 مـن مـايو عـام       ١١ -
التي ) الملحدين العرب (م، وانظروا مجلة    ٢٠١٣

تقدم دراسات لتـشويه اإلسـالم بفعـل عقائـد          
.وممارسات الجماعات

 

 
نظرة إلـى صـراعات بـاليمن والعـراق         ) ٣(

مـالي،  وسوريا ولبنان والصومال ونيجيريـا و     
ودول شمال أفريقيا مصر يفصح ما آلت إليـه         

.أمور العنفين الفكري والمسلح

 

 
.متفق عليه) ٤(

 

 
.متفق عليه) ٥(

 

 
.حاشية الدسوقي الشرح الكبير) ٦(

 

 
.١٥/٢٠١رواه اإلمام أحمد في مسنده ) ٧(

 

 



 

 

 

 

 



 



 











 



 



 





 


ب العالمين بجميع محامده كلها ما علمنا منها        الحمد هللا ر  

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

ثنى على نفسهأ عليه هو كما ثناء.

 

 
دومان المتالزمـان   كمالن األ تمان األ والصالة والسالم األ  
النبيين وسـيد أولـى العـزم مـن         على سيدنا محمد خاتم     

 ناصر الحـق    ، والخاتم لما سبق   ،غلقأالمرسلين الفاتح لما    
له حـق   آ وعلى   . صراط اهللا المستقيم   إلى والهادي ،بالحق

.قدره ومقداره العظيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 يعد   بالنبيأما فيما يتعلق بالفرح     

 بنبوتـه والتـصديق     اإليمـان من دالئـل    

:برسالته

 

 

 بمولد  بفرحه }أبو لهب {لقد انتفع الكافر    

ن هـذا   أ ولم يكن يعلـم      رسول اهللا   

نمـا كـان    إ،  األمة هذه   يالوليد سيكون نب  

نه ولد ألخيه   أ ألنه أخبر    ؛فرحه في الحقيقة  

نه سيكون ألم ع ولد فكان فرحه بهذا، أما إذا   

لقد فرح بمولد النبى ليس علـى    ،ا لحزن نبي 

خاه قد ولد له ولـد      أن  أنه نبى وإنما على     أ

 اإلمـام مع ذلك كيف انتفع فـي صـحيح         

 في كتاب الرضاع، رؤى أبو لهب       البخاري

  بـشر   أنـا  :في المنام فسئل عن حاله فقال     

 من مثل   أسقى إننيإال  } أي بشر حال  {حيبة  

. بوالدة محمدحيبفرهذه كل اثنين 

 

 

 إنه يسقى من بين أصبعه كل يـوم         أي

 ولم يكن فرحـه     ،اثنين لفرحه بمولد النبى   

. قد ولد له ولدأخاهن بمولد نبى بل أل

 

 

ولذلك قـال الحـافظ ناصـر الـدين         

:الدمشقى

 

 
هـاء ذمـا جرـإذا كان هذا كاف

 

 
لداـم مخـي الجحيـوتبت يداه ف

 

 
اـن دائمـوم االثنيـنه في يأتى أ

 

 
دـرور بأحمـه للسـ عنفـيخف

 

 
فما الظن بالعبد الذى عاش عمره

 

 
داـا ومات موحرورـبأحمد مس

 

 

انتفع أبو لهب بفرحه لكن لى ملحظ في        



 

 

 

 

 



 



 

 

 
فضيلة الشيخ علي الجميل

 

 
واعظ مركز رشيد

 

 

 

 

 

 
     

       
  
  

        
    

     
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 

هذا الموضوع حينما قرأت هذا في صحيح       

 البخارى هو أن كفر أبى لهب بعـد         اإلمام

 الحسنة من صـحيفته     هذلك لم يمح أثر هذ    

 يحـبط   ن الكفـر   أل ؛هذا هو الشأن العجيب   

، فلو فرضنا أن فرحه بالنبى      األعمالسائر  

  ألحبطها كفره بعد ذلـك     ة كان حسن ، 

لكن الشأن أن كفره لم يحبط ولم يجب هذه         

 وبعد  ، بل كافأه اهللا عليها بعد كفره      ،الحسنة

 بقيت له هـذه  مبالغته في إيذاء النبى     

 وكأن اهللا يريد أن يلفتنا الى أن كل         ،الحسنة

 ال   ا بـالنبى   فرح حسنة يعملها العبد  

 الذي حبيب الرحمن     ألنه   ؛أبداتحبط  

 كما قال شيخنا الشيخ     ،الوجود كله به  فرح  

محمد الحافظ التيجانى في قصيدة له 

 

 
 الوجود ولو لم يدر في طلبإن

 

 
الم اللظى تحلوآللقرب منك و

 

 

 وكيف ال وقـد     بالنبيالوجود كله فرح    

 ألعرف  إني( : في صحيح مسلم   قال  

قبل أن أبعـث        ا بم حجر كة كان يسلم على

 ألعرفه  إني( : وفى قوله  )إنى ألعرفه اآلن  

 مـن  اآلن ما يتعين علينـا  إلى إشارة  )اآلن

 بهـذا   ن له عناية    أحفظ آثاره فلوال    

 يبعـث   أن كان يسلم عليه قبل      ألنه ؛الحجر

 إنـي ( : حيث قـال     ،لما حفظ مكانه  

 أبـى  بن   يعلقال سيدنا    بل   )ألعرفه اآلن 

  خرجت مع رسول اهللا      :طالب  

 مكة فما استقبله شجر وال      نواحيفي بعض   

. السالم عليك يا رسول اهللا: قالإالحجر 

 

 

 أنهذه الحجارة تشهد له بالرسالة قبل       

 أنيبعث فما بال الذين جحدوا نبوته بعـد         

 مـن   أضلبعث؟ الشأن فيهم أنهم عند اهللا       

.البهائم التي شهدت له بالنبوة والرسالة

 

 

 المثل بحب   ب لنا نبينا    لذلك ضر 

حد له ُأ وطلع ،حد له لما قدم من تبوك     ُأجبل  

حد ُأقال  ( حدُأ ظهر له    يأكما في الصحيح    

 والملحظ في هذا الحديث     )جبل يحبنا ونحبه  

 ولـم   )حد جبل يحبنا ونحبه   ُأ( :قوله  

 والملحظ هنـا    ،حد يحبنا ونحبه  ُأ جبل   :يقل

 كأنه  ،حد جبل أحد بل قال    أنه لم يقل جبل     أ

 وأنـتم   ،انـسانً إ أحد جبل وليس     :يقول لنا 

تعلمون طبيعة الجبال الـصلبة الـصخرية       

نتم من  أ فأين   ، ومع ذلك فهو يحبنا    ،القاسية

محبتنا يا أصحاب الوجدان؟

 

 

 جعل ربنا تبارك وتعـالى       أنفال جرم   

 محبته العليـا فمـن      ة من سن  محبته  

أحبه فبحب اهللا أحبه، وهذا ليس بعجيب فقد        

 جمع المحبتين بما تأكد     ا نبينا     جمعهم

بينهما من حقيقة الـتالزم جمعهمـا قـرن         

أن ( :وعطف كليهما في سنن حيـث قـال       

 ) مما سـواهما   إليه أحبيكون اهللا ورسوله    

 أحـب ن يكون اهللا    أ : ولم يقل  ،أي مجتمعين 

ن يكـون اهللا    أ : ولكن قال  ،من رسوله  إليه

مما سـواهما بـضمير      إليه أحبورسوله  

 تعتبر من سـنخ     ن محبته   أل ؛ةالتثني

  وهذا بخالف ذمـه      ،محبة اهللا العليا  

 جمع بين اهللا ورسـوله فـي        الذيللخطيب  

 داوود لمـا    أبىضمير واحد كما في سنن      

 ، ومن يعصهما فقـد غـوى      :قال الخطيب 

 ومـن   : بل قـل   ،أنت بئس الخطيب    :فقال

 الفـرق شاسـع بـين       ،يعص اهللا ورسوله  

انب المحبـة   فى ج  المقامين، فالقدر المعتبر  

 أي ال   ،هو المجموع المركب من المحبتين    

 أي ال   ، المحبتين عن األخـرى    إحدىتغنى  

تغنى محبة اهللا عن محبة رسوله وال محبة        

الرسول عن محبة اهللا بل ال بد من تحقـق          

.العبد من المحبتين

 

 



 

 

 

 

 



 



 









 




 



 





 


تكاد كلمة المسلمين تتفق على أن المعارف التي يجب على المسلم   

. أصول الدين، وأحكام الشريعة: استيعابها هي

 

 
وإن كانت المعرفة    

 

 بشكل عـام   -

 

، وبكـل  ة مطلوبـة، ومـراد  -
حياة، وبخاصة ما يرتبط بالجوانـب      فروعها، فيما يتعلق بالكون وال    

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

  ا جبارة من المصلحين، وفي مقدمتهم األنبياء       التي استقطبت جهود
.واألئمة، والعلماء، والصالحين من الناس

 

 

 

 

 

 



 






 




 



ولـو أن   : "يقول اإلمام أبو العزائم     

اإلنسان نظر نظرة بعقـل صـحيح مـن         

أمراض التقليد والتعصب لآلباء لوقـع بـه       

العلم على عين اليقين، واهتدى إلى تنزيـه        

 ا أو مثـيالً  عن أن يجعل له نظيرالحق  

ا، ا كبيـر  ا، تعالى اهللا علـو    ا أو ولد   والد أو

والنجلت له الحقيقة بأجلى مظاهرها وتحقق      

أن الجناب المقدس غنى بذاته عن االحتياج       

إلى المكان والزمان المخصص، قائم بذاته      

   قيوم ال يعلمه غيره سبحانه، من ال يعلم 

.)١("قدره غيره، وال يبلغ الواصفون وصفه

 

 

 لإلنـسان المنـاخ     وهكذا كفل اإلسالم  

الحقيقي الذي يستطيع فيه أن يفكر ويتأمـل        

ويعي ويفهم، وبهذا أطلق اإلسالم سـلطان       

العقل من كل ما كان يقيده، وخلصه من كل         

تقليد كان يـستعبده، وبهـذا تـم لإلنـسان         

بمقتضى دينه أمران عظيمان طالما حـرم       

 واسـتقالل   ، اسـتقالل اإلرادة   :منهما وهما 

وقد كان لهـذا الموقـف       .)٢(الرأي والفكر 

األساسي لإلسالم من العقل أثره العظيم في       

صياغة الحـضارة اإلسـالمية والعقليـة       

.  واإلسالمية

 

 

ولذلك فإن اإلمام أبا العزائم يخاطـب       

النصارى الذين ساروا خلـف حظـوظهم،       

هلم فارفعوا  : "وأهوائهم، وقلدوا آباءهم قائالً   

هذا الغالف عن العقول واطلبوا الحق مـن        

حيث هو حق، فإذا اتضحت لكـم دالئلـه         

ووضحت بيناته فَأقـِبلوا واقبلوا، وارفضوا     

الباطل ولو كان من آبائكم وردوا الـضالل        

ولو دعاكم إليه الحظ والهوى، فإن الـدنيا        

 .)٣("دار فانية

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

      
          
  
     
       
    

     
      
      

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
سامي عوض العسالة. د

 

 

 

مدير عام بوزارة األوقاف

 

 

ا أن العاقل الحقيقي هـو  ويقول لهم مبينً 

    فإن كـان   : "ا أعمى الذي ال يقلد آباءه تقليد

ين اآلباء واإلقتـداء برؤسـائكم      التعصب لد 

خير لكم في الدنيا من إتباع الحق والعمـل         

به فذلك ما ال يقول به عاقل يحب الخيـر          

 .)٤("لنفسه

 

 

فإن اهللا مـا خلـق      : "ويقول لهم كذلك  

  هذا   ،العقل إال ليقبل الحجة ويدرك المحجة     

الرسول الكريم   

 

 ولو لم يأت بمعجزة دالة      -

على صدق رسالته    

 

بع ويقتدي   أحق أن يت   -

 ألنه جاء بالحق الجلي للعقل الزكي، إن        ؛به

كان لكم أعين تبصرون بها وآذان تسمعون       

 .)٥("بها وقلوب تفقهون بها

 

 

فيا أهل الكتاب اتقـوا اهللا      : "ويقول لهم 

في العقول التي وهبها اهللا لكم وإال خسرتم        

الدنيا بتقليدكم هؤالء الـضالين المـضلين       

ـ      ل وخـسرتم   وإعانتكم القوم علـى الباط

 فـابحثوا   ، ألنكم على غير هـدى     ؛اآلخرة

 ،بعقولكم عن الحـق حتـى يتـضح لكـم         

 .)٦("وانظروا بفكركم نظر متأمل

 

 

 في حالة الرد على مـن       :الحالة الثانية 

ينادى باستقالل العقل في إثبـات العقائـد        

..كالمعتزلة 

 

 

فالذم ليس في مشاركة العقل للنقل وإنما       

..في استقالله

 

 

إن العقل  : سن أن أقول  ويح: " يقول

ال يستقل بإدراك تلك األسرار، وال يمكنـه        

ا باإلنسان يجعله مع الذين أنعم      أن يبلغ مبلغً  

 النبيين والصديقين والـشهداء      من اهللا عليهم 

والصالحين، بل وال يقتدر أن يجعل اإلنسان       

ا في مجتمع مدني سعادة معقولة يعـم        سعيد

 منطقـة   خيرها أفراد بني اإلنسان، فإن له     

فلم يبق طريق يبلغ    .. خاصة به ال يتعداها     

به اإلنسان السعادة الحقيقة والخير الحقيقي      

في الدنيا واآلخرة إال خبر الصادق، الـذي        

     ا فيسلم لـه    يقيم الحجة للعقل أنه صادق حق

ويستسلم، لديها يفوز بكـل خيـر عاجـل         

وآجل، وال يمكن أن تتلقى العقيدة التي بها         

.)٧(" هذا الطريقالنجاة إال من

 

 

والذين يتخذون العقل البشرى وحـده      "

 ا لمعرفة حقيقة الكون    ا وطريقً دليالً ومرشد

وهدف اإلنسان من وجوده ومصيره بعـد       

الموت، يتجاهلون حقيقة أولية فطرية ذات      

شأن خطير في وجود اإلنسان، أال وهـى        

حقيقة الفطرة التي بها يدرك اإلنسان بداهة       

ـ  ا ومدبر خالقًأن للكون ولإلنسان     ا ا ورازقً

لق ال يمكـن أن يتـرك        وأن الخـا   ،اوهادي

ا بال رسالة وبال هـدى       تائه الااإلنسان ض 

.)٨("وبال وحى

 

 
                                                           

.٣٧اإلسالم دين اهللا ص) ١(

 

 
 دار إحياء   ،١٣٢ ص ،رسالة التوحيد للشيخ حممد عبده    ) ٢(

العلوم  

 

 نقـالً عـن ىف الفلـسفة        م،١٩٧٩ ،بـريوت  –
.٣٧ص ، حممود محدى زقزوق/ د٠ أ،اإلسالمية

 

 
.٥٢ ص، رسول اهللالنجاة ىف سرية ) ٣(

 

 
.٥٤ ص، املرجع السابق)٤(

 

 
.، نفس الصفحةاملرجع السابق) ٥(

 

 
.٤٩ ص،رسول اهللا النجاة ىف سرية ) ٦(

 

 
.٢٥ ص،اإلسالم دين اهللا لإلمام أىب العزائم) ٧(

 

 
 : الدكتور فاروق دسـوقي    ،القضاء والقدر ىف اإلسالم   ) ٨(
٣/٣.

 

 



 

 

 

                                                              

 

 

 

 



 

 
 



 



 



 





 



 



 





 



 



 





 



 



 





 



 





 



 

 

 





 







 



" المـالذ اآلمـن   "هذا هو كتـاب     
والمؤلف هو العالمة فضيلة الـدكتور      
محمد داود أستاذ الدراسات اإلسـالمية      

، والخبير بمجمـع    بجامعة قناة السويس  
مائـة  الدراسة تقع في    .. لغة العربية ال

 وثمانين صـفحة فـي طبعـة        وثالث
فاخرة، الناشر دار نهضة مصر، وقـد       
طرح المؤلف أكثر من ستة وأربعـين       
تساؤالً، ثم أجاب عنها عبر صـفحات       

..الكتاب

 

 
أي نعمة أكبر من نعمـة األمـن،        
األمن من أهم القضايا التي شغلت دول       

هيئـات  أسره، وقامت من أجله     بالعالم  
ومنظمات، وكلها تنشد تحقيق األمن في      

.المجتمع الدولي

 

 
وفي كل دولة متحـضرة أجهـزة       

.أمنية غاية في التطور والتقدم

 

 
والسؤال كيـف يحقـق التـشريع       

.اإلسالمي األمن للنفوس والقلوب؟

 

 
هذا الكتـاب حـوار مـع الـنفس        

والعقل، يحمل الهدايات الربانية للباحثين     
الم المضطرب  عن مالذ آمن في هذا الع     

كالموج الهادر، ويقدم األجوبة اإليمانيـة      
:إلى من يتساءلون بقلوبهم وألسنتهم

 

 
١

 

!. أين األمان في دنيا الناس؟-

 

 
٢

 

. أين المالذ اآلمن؟-

 

 
٣

 

 ما السبيل إلـى أن يكـون اهللا         -
.أنيسك؟

 

 
٤

 

 إذا كنت تخشى على ذريتك ِمن       -
.بعدك، فماذا تفعل؟

 

 
٥

 

ن إ كيف يأمن المظلوم ويرضى      -
!.لت الظالم من العقاب في الدنيا؟أف

 

 
٦

 

 هــل االبــتالء مــن ســنن اهللا -
.الجارية؟

 

 
٧

 

. كيف تُرفع االبتالءات؟-

 

 
٨

 

. متى يكون االبتالء رحمة؟-

 

 
٩

 

المؤمن فـي مواجهـة      ما عدة    -
.االبتالء؟

 

 
١٠

 

 لماذا نصبر؟ لماذا ال نبطش؟       -
لماذا ال ننـتقم؟ وهـل الـصبر سـلبية          

!.وضعف؟

 

 
١١

 

.مة عن المنعم؟ل بالنعغَ هل نُشْ-

 

 
١٢

 

.نا؟ررور؟، وبم يغُ من الغَ-

 

 
١٣

 

، دنيا ملعونـة    !ما هذه الدنيا؟   -
!.ودنيا مذمومة، كيف؟

 

 
١٤

 

ــدنيا وهــي  - ــا ال كيــف تأتين
!.راغمة؟

 

 
١٥

 

كيف كان حال مصطفانا مـع       -
.دنيا الناس؟

 

 
١٦

 

.ما هذي الحياة؟ -

 

 
١٧

 

. وما اإلنسان فيها؟-

 

 
١٨

 

 أيحسب اإلنـسان أن يتـرك       -
.سدى؟

 

 
١٩

 

.ركة القرآن لمن؟ ب-

 

 
٢٠

 

 من الفائز بالهدايـة؟، ومـن       -
.المحروم منها؟

 

 
٢١

 

. كيف النجاة من كل شقاء؟-

 

 
٢٢

 

!. مرضاة اهللا لمن؟-

 

 
٢٣

 

. كيف يتودد اهللا إلى عباده؟-

 

 

٢٤

 

. ما السبيل إلى نور اهللا؟-

 

 
٢٥

 

. هل تعلم أن لكل عبد بابا مع اهللا-

 

 
٢٦

 

. أتدري ما الحقيقة الكبرى؟-

 

 
٢٧

 

!.ر؛ فماذا تصنع الحيل؟ سبق القد-

 

 
٢٨

 

كيف يمكـن للمـرء أن يحـدد         -
.صحبته وعنوانه في اآلخرة؟

 

 
٢٩

 

 زاد الرحلة إلى اآلخـرة، مـاذا        -
.يكون؟

 

 
٣٠

 

!. عالم التعالي وفيم التفاخر؟-

 

 
٣١

 

 ما النفس؟، وكيف تتمـايز إلـى        -
.خيرة أو شريرة؟

 

 
٣٢

 

 ماذا عن رسالة إبراهيم إلى أمة       -
.الحبيب؟

 

 
٣٣

 

. من المفلح؟-

 

 
٣٤

 

 هل من الممكن أن يصلح العقـل        -
!.بديالً عن السنة؟

 

 
٣٥

 

 هل العادات والتقاليد تصلح بديالً      -
!.عن السنة؟

 

 
٣٦

 

 هل تحب أن ترسل رسالة إلـى        -
.حبيبك؟

 

 
٣٧

 

.فيك صفة من رسول اهللا؟ هل -

 

 
٣٨

 

!. هل الدين صناعة بشرية؟-

 

 
٣٩

 

 هل من حق البشر التغيير فـي         -
!.الدين؟

 

 
٤٠

 

ـ   - ور مثـل   هل الدين خاضع للتط
!.باقي مظاهر الحياة؟

 

 
٤١

 

:  المرجعية الدينية، لمـن تكـون      -
.للعقل أم لخالق العقل؟

 

 
٤٢

 

. ما موقع االجتهاد في الدين؟-

 

 
٤٣

 

 هل الجمادات حقا تغضب مـن       -
المرء العاصي، بينما تسعد بالمرء المطيع      

.وتحزن على فراقه؟

 

 
٤٤

 

كيف يبلغ اإلنسان قمة القرب من       -
.اهللا؟

 

 
٤٥

 

هناك خلفاء إلبليس من     أتعلم أن    -
.بني آدم؟

 

 
٤٦

 

. فيم النجاة؟-

 

 
أسأل اهللا تعالى أن ينفع به، وأن يتقبله        

.بفضله، والحمد هللا رب العالمين

 

 



 

 

 

 



 



 



 



 




 




 

–


 




 

–


 


 



 



 

 



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

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

 

 



 


مـت   أقي م٢٣/١٠/٢٠٢٠ ، الموافق ه١٤٤٢  ٦فى يوم   

بقاعة اإلمام المجدد    مائةال بعد   وناألربع و سةداسال أهل البيت ليلة  

حيث حضرها عدد من أبنـاء       ،السيـد محمد ماضى أبى العزائم    

.الطريقة العزمية من مختلف المحافظات

 

 

رسـول اهللا   أن   لـى سماحة شيخ الطريقة العزمية ع     أكدوقد  

      ،لن يفرح بنا إال إذا عادت األخالق الفاضـلة إلـى األمـة 

رت ما بأنفسها عن طريق األمر بـالمعروف والنهـي عـن            وغي

األوالد والصدق،  المنكر، واإلنفاق في سبيل اهللا، وإكرام الزوجة و       

 اللوم على الحاكم؛ ألن الحاكم لـو كـان سـيًئا            وعدم اإلكثار من  

.فاألمة أسوأ منه، وإن كان حسنًا فاألمة أحسن منه

 

 
ـ         ين خمـس   وكشف سماحته عن انتقال األمة عبر تاريخها ب

:جاهليات هي

 

 

 

.التي قضى عليها رسول اهللا :  الجاهلية األولى-

 

 

 

في عهد الدولة األمويـة التـي حاولـت         : الجاهلية الثانية  -

.أهل البيت استئصال 

 

 

 

في عهد الدولة العباسية والتي كانت تحمل       : الجاهلية الثالثة  -

.شعار نصرة أهل البيت لكنهم انتقموا منهم شر انتقام

 

 

 

في عهد الدولة العثمانية، حيث فرضـوا       : لية الرابعة  الجاه -

المذهب الحنفي؛ ألنه ال يقول بالخالفة من قريش، وقاموا باحتالل          

.بالد المسلمين في آسيا وأفريقيا

 

 

 

سببها إهمال التعليم والـصحة،     : الجاهلية الخامسة الحديثة   -

.وعدم دراسة تاريخنا الذي يؤثر في حاضرنا ومستقبلنا

 

 

الحليم العزمي الحسيني حديثـه حـول        شريف عبد  ال واصلو

دور اإلمام الباقر في بنـاء       ، بالحديث عن  سيرة أهل البيت    

هر من مظاهر بنائها    امظثالثة  الجماعة الصالحة، حيث كشف عن      

:يالعشرة، وه

 

 

١

 

.المنهج التثقيفي والتعليمي -

 

 

٢

 

.روح الثورية في األمةالإحياء  -

 

 

٣

 

.ة تشخيص هوية الجماعة الصالح-

 

 

وقامت الفرقة العزمية بإنشاد القصائد العزمية بقيادة األسـتاذ         

.أحمد مخلوف

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

بينا اللقاء املاضي أن كمال املرأة كمـال تـام إنـساني نـوعي، 
َّ َّ

 

ومنه م

 

ا هو تام وما هو ناقص يف درجـات النـساء أدنـى مـن 

 

الــصديقية وكلــه بالقيــاس إىل حقيقــة اإلنــسانية النوعيــة 

 

األنثوية، أما كمال الرجال فهو كمال إنساني نوعي بالقيـاس 

 

.. إىل حقيقة اإلنسانية النوعية الذكورية

 

ويف هذا اللقاء نواصل 

 

:احلديث فنقول

 

 

 

 


 




 




 




 




 


كل األنبياء كُمٌل بالنسبة إلـى حقيقـة        

اإلنسانية الكلية والرسل فيهم َأتَم كماالً، فثم       

كمال إنسانى وثم كمال إنسانى تـام، وثـم         

على هو الكمـال    كمال إنسانى مطلق، واأل   

.اإلنسانى المطلق

 

 

وأصحاب الكمال اإلنسانى التام أقـرب      

ا من أصحاب الكمال اإلنسانى بقيـاس       مقام

حقيقة اإلنسانية فحسب، أما صاحب الكمال      

، اإلنسانى المطلق فهو رسـول اهللا       

فكماله من جميع األوجه وبالنسبة إلى كـل        

 الخصائص والصفات الكمالية فهـو      

صـفة أو خاصـية مـن       الكامل فى كـل     

.خصائص الكمال بكمالها األقصى

 

 

ومن ثم لم يصل إلى كماله المطلق هذا        

         حتى وال أولى العزم األربعـة مـن 

.الرسل

 

 

    ا عـن   والدليل على هذا إحجامهم جميع

 ألنهـم   ؛التقدم للشفاعة للبشرية يوم القيامة    

ا وآدم   جميع      قبلهم يتذكرون فى هـذا 

  لحقيقة أقل مـن  ا هو فى ا  اليوم العصيب ذنب

  ا، وإنما هى هنـات بالنـسبة       أن يسمى ذنب

لمفهوم الذنب، فال يتقدم أحد مـنهم لطلـب       

الشفاعة من اهللا للناس يـوم القيامـة، وإذا         

ا وقع منه فى     لم يذكر ذنب   ذهبوا إليه   

أنا لها أنا لها فيتقـدم   : حياته كلها فيقول لهم   

ساجد   ا من ربه الشفاعة    ا تحت العرش طالب

رفـع  ا(ى فيكون الرد اإللهي عليـه       العظم

سمع وسل تعطه واشفع تُشفَّع     تُمحمد، وقل   

رفع رأسى فأحمده بتحميد يعلمنيـه ثـم        أف

إلى آخر حـديث الـشفاعة     . )١(......)أشفع

الطويل 

 

 

وفى حديث آخر يكون رد رب العالمين       

 بعد أن يطلب الـشفاعة فـيمن        عليه  

: عبدوا اهللا تعالى فى شعاب األرض أقـول       

أمـا إنـى ال     : فيقول(جاء فى الحديث    قد  

أخزيك فيهم، فهذا هو المقام المحمود الذى       

ا عسى َأن يبعثَك ربك مقَام     :قال اهللا تعالى  

ودمحام) ٢()٧٩: اإلسراء(.

 

 

ا، فإنه يكون قـد      نبي  أنه   فباعتبار

بلغ درجة الكمال التام الكلى العام بالقيـاس        

. لحقيقة اإلنسانية

 

 

 هذا المقام المحمود فمـستوى مـن        أما

 ألنه ليس بالقيـاس لحقيقـة       ؛الكمال أعلى 

 بل هـو الكمـال التـام        ،بساإلنسانية فح 

 فالكمال األول   ،األعلى بالنسبة لحقيقة النبوة   

كمال تام فى النور المحمدى الذى لم يصل        

ـ          ولمستواه أحد من البشر، حتـى وال أول

.العزم األربعة من الرسل

 

 

ال تام فى النور األحمـدى       كم والثانى



 

 

 

 

 



 



 






















 



الذى هو مصدر ونبع النبوة، فهو الكمـال        

بالقياس إلى حقيقة النبوة وهذا هـو المقـام         

 ألن اهللا تعالى لم يقبل الشفاعة إال        ؛المحمود

 من دون سـائر الرسـل       منه وحده   

.واألنبياء

 

 

 أعلى وأعظم مـن      كمال له    موثَ

.هذا الكمال وهو الكمال المطلق

 

 

ا  به صار سيد   ول له    األ فالكمال

 وهو الذى قلنا عنه أنـه كمـال         ،لبنى آدم 

حقيقة البشرية واإلنـسانية، باعتبـار أنـه        

.النموذج األكمل واألعلى لهذه الحقيقة

 

 

     ا لألنبيـاء   والكمال الثانى جعلـه سـيد

  ا للكاملين وهـو المقـام      والمرسلين أى سيد

.المحمود

 

 

وثم كمال أعلى بل هو األكمل األعلـى        

وهو كمال المخلوقيـة المطلـق       له  

منهم، فهو سيد الخلق أجمعين، سيد الجـن        

واإلنس والمالئكة حتى العالين، فكماله هذا      

ا، فهو المخلوق األول ومن     عتباره مخلوقً اب

       بتلى بـشريـ  ثم كان عليه بعد أن ي ا ا ونبوي

ا أن يبلغ درجة يكون فيها سيد أعلى        ورسالي

.الخلق أجمعين

 

 

خلقه اهللا تعـالى    : أقولوبتعبير أوضح   

ليكون صاحب هذه الدرجة التى ال تنبغـى        

واحـد هللا   وال يبلغها وال يصل إليها إال عبد   

       ال يشاركه فى مقام العبوديـة هللا هـذا 

غيره من العباد، مهما بلغوا مـن الكمـال،         

وبعد أن خلقه لهذا أنزله من مقام العبودة هللا         

حمدية والنبوة وهـو فـى      هذا إلى مقام األ   

الحال الروحانى، ثم منه إلى مقام المحمدية       

فى الحياة الدنيا ليبتليه اهللا تعالى ويبتلى بـه      

العباد، ولكن ال ليفوز فى هذا االبتالء كأى        

ا  مؤمن بل ولـيس أيـض  يمسلم بل وال كأ   

 رسـول،   ي وال كأ  ي نب ي وال كأ  يكأى ول 

ولكن عليه أن يفوز فيه ليبلغ مرتبة كمـال         

المخلوقية المطلق ليصل إلى الدرجة العالية      

الرفيعة التى ال تنبغى إال لعبد واحـد مـن          

 سـيدا   ، ومن ثم يكون     عباد اهللا   

للخلق أجمعـين، ودليـل هـذا مـا رواه          

سعيد الخـدرى عـن النبـى       الصحابى أبو 

 لـيس   الوسيلةُ درجةٌ عند اهللا    (: قال 

ــؤتينى   ــسلوا اهللا أن ي ــة ف ــا درج فوقه

.)٣()الوسيلة

 

 

ليس فوقهـا     (....فلنتدبر قوله   

اهللا بن عمرو قـال      وعن عبد .....) درجة

إذا سمعتم   (: يقول سمعت رسول اهللا    

، يالمؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلُّوا عل       

فإنه من صلَّى علَى صالة صلى اهللا عليـه         

الوسيلة، فإنها منزلة    ي ثم سلوا اهللا ل    ،اعشر 

من عبـاد اهللا،     فى الجنة ال تنبغى إال لعبد     

ـ            يأرجو أن أكون أنا هو، فمـن سـأل ل

.)٤()ت له الشفاعةالوسيلة حلَّ

 

 

ـ   (:وورد هذا الحديث بلفظ     يصلُّوا عل

ـ     ، زكـاة  يفإن الصالة عل    ي وسـلوا اهللا ل

أعلـى  (: وما الوسيلة؟ قال  : ، قالوا )الوسيلة

ال رجل واحد، وأنا أرجـو      درجة ال ينالها إ   

ا منزلـة   فالوسـيلة إذً  )٥()أن أكون أنا هـو    

 صاحبها  يوجودية فى الجنة هى الدرجة الت     

 إال  ي ال تنبغ  يفه. (ال يكون له فيها شريك    

مخلوق واحد فهذا   ) لعبد واحد من عباد اهللا    

إذاً هو سيد الخلق أجمعين حتى المالئكـة        

ـ      والـسماوات   يالعالين والعـرش والكرس

 يضين، ومن ثم فهو الكمال المخلـوق      واألر

ـ   ي ف المطلق متمثالً   األكمـل   ة العبودة الحق

، وهـذا الكمـال     واألتم واألشـمل هللا     

 مـن جميـع     المطلق هو األكمل له     

الوجوه وبالنسبة لكل االعتبارات وفى جميع      

خصائص الكمال وفى التنزيهات عن الدنايا      

ـ     فهو   ،والنقائص ا  الكامل كماالً مطلقً

ة لجميع مستويات كماالت الخالئـق      بالنسب

ا، فكماله األعلى هو كمال المخلوقيـة       جميع

المطلق المتمثل فى العبودة التامة الكاملة هللا       

       بحسب طاقة المخلوقية وليس بحـسب 

.استحقاق الخالق سبحانه

 

 

                                             

 

 
كرت العمال وعزاه إىل مسند أمحد عن أنس والبخارى         ) ١(

  الـذات ىف باب مـا يـذكر     ،ىف صحيحة كتاب التوحيد   
) ٣٠٩(وىف صحيح مسلم كتاب اإلميان رقـم        ) ٩/١٤٩(

.مذى وابن ماجةروأخرجه أيضا الت

 

 
وعزاه ألىب  ) ٣٩١٠٥(انظر احلديث بكرت العمال برقم      ) ٢(

.نعيم ىف احللية وللبيهقى يف شعب اإلميان

 

 
وعزاه ملسند اإلمـام    ) ٣٩٠٧١(عن كرت العمال برقم      )٣(

.أمحد

 

 
ـ  ٥٧٧م  أخرجه مسلم ىف صحيحة حديث رق     ) ٤(  ٢ حـ

 باب استحباب القول مثل قـول       ،، كتاب الصالة  ٣٢٣ص
ـ  ٦٧١املؤذن، وأخرجه النسائى ىف سننه حـديث          ٣ حـ

، وجاء ىف مسند الصحابة ومصنف ابن أىب شـيبة          ٦٩ص
وىف صحيح ابن حبان ومسند أمحد باختالفات ىف بعـض          

.األلفاظ

 

 
وعـزاه  ) ١٤٧(أورده السيوطى ىف اجلامع الكبري برقم       ) ٥(

وجاء عنـد ابـن     ) ١/٣٣٢(ر كما ىف جممع الزوائد      للبزا
.راهوية واحلارث

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 










 



 
















 



 

 



 




 



٢

 

محمد سعيد رسالن / الدكتور  -

 

 

هذه المسألة هى أكبر شـبهات      : " يقول

خوارج عصرنا، هذه المسألة حجة عليهم ال    

لهم لو أنهم فهموها فهماا صحيح.

 

 

ألن المسلم المنـصف يلحـظ الفـرق        

العظيم والبون الشاسع بين المـسألة التـى        

هل العلم وبين أفعال    أوردها أ 

هؤالء الخوارج من خوارج    

.عصرنا

 

 

:وهذا الفرق من أوجه

 

 

 

مـــسألة التتـــرس  -

المذكورة فى كتب الفقهاء يقصد بها التترس      

:الذى يؤدى إلى تعطيل الجهاد وله حالتان

 

 

١

 

إما أن يتترس الكفـار بمـسلمين        -

ا للكفارعندما يحاصر المسلمون بلد.

 

 

٢

 

ـ       - ى بـالد   أو أن يهجم الكفـار عل

المسلمين وقد وضع الكفار أمـام مقدمـة        

.جيشهم أسرى المسلمين

 

 

وعلى هذا تدور عبارات الفقهاء رحمهم      

اهللا وهذا ما يقـصده الفقهـاء رحمهـم اهللا          

تعالى، أما ما يفعله خوارج عصرنا فـأنهم        

يأتون إلى أناس عزل آمنين ليسوا بمقاتلـة        

والمسلمون الذين فـى أوسـاطهم ليـسوا        

ا هم حراس أمن أو عمالة، فإذا       بأسرى وإنم 

فهم ذلك علم أن مسألة التترس التى يقـول         

بها أهل العلم فى واد واستدالل القوم فـى         

.واد آخر

 

 

 وحتى تعلم صحة هذا االستدالل تأمل      

.العبارات التى ذكرها العلماء رحمهم اهللا

 

 

والمستدل بكالم العلماء على جواز قتل      

:المسلمين، ال يخرج عن أمرين

 

 

 

 .إما أن يكون جاهالً -

 

 

 

وإما أن يكون صاحب هوى، نعـوذ        -

.باهللا سبحانه وتعالى من الهوى

 

 

وأنت تسأل كل مـن يرجـو لقـاء اهللا        

.تبارك وتعالى والدار اآلخرة

 

 

     ا مـن   لو أن مسألة التترس خالفت نص

ة اإلفتراضـية   فهل تقدم المسأل  . !كتاب اهللا؟ 

.!أم اآلية المحكمة؟

 

 

 م الَِّذين كَفَـروا   ه: قال اهللا جل وعال   

والْهـدي   وصدوكُم عِن المـسِجِد الحـرامِ     

 ولَوال ِرجاٌل مْؤِمنُون   ا َأن يبلُغَ مِحلَّه   معكُوفً

        مهَأن تَطَـُؤو مهـولَمتَع ْؤِمنَاتٌ لَّمم اءِنسو

َل اللَّـه   فَتُِصيبكُم منْهم معرةٌ ِبغَيِر ِعلٍْم لِّيدخِ     

    نَا الَّـِذينذَّبلُوا لَعيتَز لَو شَاءن يِتِه ممحِفي ر

ذَابع موا ِمنْهكَفَراا َأِليم )٢٥ :الفتح.( 

 

 

!ماذا قال أهل التفسير فى هذه اآلية؟

 

 

مع أن تفسيرها ظاهر للعربـى سـليم        

.الفطرة والفهم

 

 

قال العالمة السعدى فى تفـسير هـذه        

ا مهيجـة علـى      أمور  اهللا   ذكر: " اآلية

قتال المشركين فى مكة هى كفـرهم بـاهللا         

ورسوله وصدهم رسول اهللا ومن معه مـن        

المؤمنين أن يأتوا البيت الحـرام زائـرين        

ومعظمين له بالحج والعمرة، وهـم الـذين        

صدوا الهدى أن يصل إلى محل ذبحه وهو        

.مكة

 

 

وكل هذه أمور موجبة وداعية     : ثم قال 

كن ثمة مانع وهو وجود رجال      إلى قتالهم ول  

ونساء من أهل اإليمان بين أظهر المشركين       

وليسوا متميزين بمكان يمكن أال ينالهم أذى،    



 

 

 



 



 


 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى. د   

 

 

لوال هؤالء الرجـال المـؤمنين والنـساء        

المؤمنات أن يصيبهم األذى والمكروه ألذن      

.بقتال المشركين فى مكة

 

 

ثم ربط اهللا نزول العذاب على أهل مكة        

نى أهل اإليمان، لو تزيلوا     بمفارقة هؤالء يع  

.يعنى لو فارقوا

 

 

:يا أهل اإليمان والقرآن

 

 

 فتح مكـة سـنين      يؤخراهللا جل وعال    

 عديدة خشية أن يصاب هـؤالء المـؤمنين       

!!!بأذى

 

 

وهؤالء يسفكون دماء األمة ويقتلـون      

عشرات المسلمين للوصول إلى ثالثـة أو       

.أربعة أفراد من جنسية معينة

 

 

لمهـذب  ومن العجائـب أن صـاحب ا      

وإن تترسوا   : " رحمه اهللا قال  

 

 أى الكفار   –

من أهل الحرب    

 

 بأهل ذمة أو بمن بيننـا       -

وبينهم أمان، فإن الحكم فـيهم كـالحكم إذا         

 ألنه يحرم قـتلهم كمـا       ؛تترسوا بالمسلمين 

". يحرم قتل المسلمين 

 

 

وقد قيد أهل العلم مسألة التترس بحالة       

الضرورة واختلفوا فى حد الضرورة على       

:وال منهاأق

 

 

 

أن يحيط العدو ببالد المسلمين كمـا        -

 .فى أحكام القرآن للجصاص

 

 

 

أو أن يكون المـسلمون فـى حالـة       -

ى القتال كما فى المهـذب     مع العدو ف   التحام

.للشيرازى

 

 

 

أو أن يترتب على عدم القتـال مـا          -

يخشى على المسلمين مـن استئـصالهم أو        

 هزيمة تصيبهم أو كثرة قتالهم أو أى ضرر

.يلحق بهم كما فى فتح القدير

 

 

يا أهل الغيرة على اإلسالم هـل هـذه         

القيود العظيمة التى وضـعها أهـل العلـم         

تنطبق على حوداث المجمعات السكنية كما      

!!بر؟وقع فى الرياض والخُ

 

 

 فَِإنَّها الَ تَعمى اَألبـصار    : قال تعالى 

 ولَِكن تَعمى القُلُوب الَِتي ِفـي الـصدورِ       

.)٤٦: الحج(

 

 

.وهذه المسألة ليس فيها إجماع

 

 

جاء بالمنهاج للنـووى وفـى شـرحه        

: ما نصه" مغنى المحتاج"

 

 

 

جـاز رمـيهم   : القـول األول  -

 

 أى –

ــار  الكف

 

ــسلمين أو  – ــوا بالم  إذا تترس

المعصومين من غيرهم بحيث لـو كففنـا        

.عنهم ظفروا بنا على األصح

 

 

 

المنع إذا لـم يتـأت      : والقول الثانى  -

لكفار إال برمى مـسلم أو ذمـى أو         رمى ا 

" علـى األصـح     " مستأمن قوله رحمه اهللا     

. يبين لك أنه ليس فى المسألة إجماع

 

 

وهناك كالم نفـيس لإلمـام القرطبـى        

قد تجوز مسألة التترس وال : رحمه اهللا  قال

يكون فيه اختالف إن شاء اهللا، إذا كانـت         

". المصلحة ضرورية كلية قطعية 

 

 
:وملخص ما سبق أن مسألة التترس

 

 

 

.مسألة فقهية افتراضية اجتهادية -

 

 

 

.والمسألة ليس فيها إجماع -

 

 

 

وهناك فروق عظيمة بـين مـسألة        -

التترس التى قال بها أهل العلم وبين حوادث 

التفجير والنسف فى بـالد المـسلمين، وإذا     

سلمنا بعدم وجود فوارق فنقول وضع أهل       

 لمسألة فهل طبقـت تلـك      ك ا ا لتل العلم قيود

.!القيود؟

 

 

 

ونقول لو أن المسألة األصلية وهـى        -

التترس ال يوجد فوارق كما مـر والقيـود         

موجودة فإن أهل السنة يخالفونهم فى أصل       

المسألة وهو عصمة دمـاء أهـل القبلـة         

. وعصمة دماء أهل الذمة

 

 

كيف ينقب فى كتـب الفقـه       : فالسؤال

لمـسألة   حتى يعثر على هذه ا     وتنخل نخالً 

! االفتراضية لالستدالل بها على الجواز؟

 

 

ثم تخفى هذه اآلية المحكمة أو تتـرك        

ا؟عمد !

 

 

فإن كانت األولى فهى مصيبة كبـرى       

ورزية عظمى، فال ينبغى أن يفتى أحد فى        

المسائل العويصة من الدين سوى الراسخين      

.فى العلم

 

 

.فإن داء أهل القبلة عند الشارع عظيمة

 

 

وهى أن تركها وقع    : يةوإن كانت الثان  

ا، فالمصيبة أعظم وأشنععمد.

 

 

لئك الذين أفتوا وجوزوا وبرروا وفليعد أ 

 ا، فإن فى الطريق نساء رملن      وشجعوا جواب

  يتموا وأمواالً  بسبب تلك التفجيرات وأطفاالً   

بددت وعند اهللا الموعد وبين يديه اللقـاء،        

.)١("ويوم القيامة تجتمع الخصوم

 

 
                                                           

نشر علـى   " القصة الكاملة خلوارج عصرنا     " سلسلة  ) ١(
.اليوتيوب

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


 

 

 

 

 

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

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

، أو سار على    تمتع بها ذوقًا  
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 

 

 
 



 







 





 



 

 

 

 

جاءت الـشريعة اإلسـالمية حاثّـةً علـى        
األخالق الكريمة، وبانيةً للشخـصية المـسلمة       
القويمة، ومعـزِّزة لحميـد الـصفات وطيـب         
الِخصال، وقد شملت األخالق، وغطّت جميـع       
مجاالت الحيـاة ومناحيهـا المختلفـة؛ لتكـون        
      ااألخالق بذلك ناظمةً لعالقات المسلم كلّها، بدء 

ـ    ، ثـم   ، ورسـوله    اهللا  من عالقته ب
عالقته بنفسه، ثم عالقته بغيره من النّاس مـن         
حوله، ولعّل الشواهد علـى اهتمـام الـشريعة         
اإلسالمية باألخالق كثيرة، فأهم غايـات بعثتـه       

      إتمام األخالق الحسنة، ومواصلة غرسها 
إنَّما بِعثْـتُ ُألتَمِّـم) :     في النّفوس، لقوله    

). مكارم األخالِق

 

 
تزهـد  : تنسك الرجُل نسك  : وفى اللغة يقال  

تقـرب إليـه بأعمـال البـر        : وتعبد، نسك هللا  
المتعبـد  : عابد، الناسـك : والطاعة، رجل ناسك  

.      نساك: المتزهد، والجمع

 

 
والسلوك أو الحال أو األخالق الذي يتصف       

:به اإلنسان له ثالث مراتب

 

 
 هي االتصاف بصفة علـى      :المرتبة األولى 

جه السرعة وفقدانها بذات السرعة، وهذا مـا        و
يسمى بالحال، كما في حمرة الخجل أو صـفرة         
الوجل، التي تحصل للمرء عند وجود السبب لها        

.وترتفع بارتفاعه

 

 
 هي االتصاف بـصفة مـا       :المرتبة الثانية 

ببطء وتكرار، حتى ترسخ في النفس إلى درجة        
الملَكة، فتصدر عن صاحبها بسهولة وسـرعة       

.تأمل أو رويةدون 

 

 
 هي اتصاف اإلنسان بصفة     :المرتبة الثالثة 

وصلت إلى حد االتحاد مع ذاته، وال تـزول إال          
.بزوال الذات

 

 


 


مكارم األخالق هبة يهديها اهللا تعالى لخلقه       
ترتفع بصاحبها إلى الدرجات العليا والمراتـب       
، الرفيعة، وهي درع واقية ضد اآلثام والـدنس       

 من الحـث عليهـا      فلذا أكثر أهل البيت     
علَيكُم بمكـاِرِم   : (مستشهدين بقول جدهم    

 ِمن  َهللا عز وجّل بعثَني بها، وإن     األخْالِق، فإن ا  
ـ     مكاِرِم األخْ  مُل عجالر فُوعي الِق أن   ،ـهظَلم ن



 




 





 

 

 

 

 



 


 

        عودي وأن ،هن قَطعِصَل موي ،هرمن حم طيعوي
 ن ال يمهعود( وعنه ،) :  ـبحانَهعَل اُهللا سج

        بـسِعباِدِه، فح ينوب ينَهاألخْالِق ِصلَةً ب كاِرمم
، وعن أمير   )أحِدكُم أن يتَمسك بخُلٍق متَِّصٍل باهللاِ     

    المؤمنين اإلمام على :    ال ثَـواب أنّه بفَه
يرجى وال ِعقاب يتَّقى، أفَتَزهدون فـي مكـاِرِم         

ثاِبروا علـى اقِْتنـاِء     : األخْالِق؟، وعنه أنه قال   
.المكاِرِم

 

 
 كالم جمع   وعن اإلمام جعفرالصادق    

م ِرالمكـا :  مكارم األخالق، حيث قال    فيه أغلب 
عشْر، فإِن استَطَعتَ أن تكون فيك فَلْتَكُن، فإنّهـا     
تَكون في الرجِل وال تكون في ولِدِه، وتكون في         

 تكون في أبيِه، وتكون فـي العبـِد وال         ولِدِه وال 
ِصدقُ البأِس، وِصدقُ اللِّـساِن،     : تكون في الحرِّ  

وأداء األمانَِة، وِصلَةُ الرِّحِم، وإقْراء الـضّيِف،       
م فأةُ على الصناِئِع، والتَّذَم   وإطْعام السائِل، والمكا  

.ء الحياوالتّذَمم للصاِحِب، ورأسهنللجاِر، 

 

 
واعلم أن هناك تالزم بين الخُلـق الحـسن         
والعقل، وبين الخلق السيئ والجهل، فلـذا نجـد       

 يؤكد على ذلك    اإلمام على بن أبى طالب      
الخُلقُ المحمود ِمن ِثماِر العقـِل، الخُلـقُ        : بقوله

المذموم ِمن ِثماِر الجهِل، وإذا كانـت صـورة         
 المؤمن جميلة فليحافظ علـى جمالهـا بحـسن        

 في الظاهر والباطن، كما     الخلق، يقولون جميالً  
ورد ذلك في سفينة البحار عن جرير بن عبـد          

إنّك امـرء) :   قاَل لي رسول اهللا     : اهللا قال 
خُلقَك ِسنفأح اُهللا خَلْقَك نسقَد أح .(

 

 
وإذا ادعى شخص اإليمان فانظر إلـى مـا     
يستند عليه هذا اإليمان، فإن كان له خُلق حسن         

نعم السند وإال فال، وهذا أشار إليـه الرسـول          ف
:  تعالى اإليمان قالَ   لَما خَلقَ اهللاُ  : (األكرم  

مقَوِّني، اللّه     سِن الخُلِق والسبح اهـا    فَقَوخاِء، ولَم
 قَوِّني، فَقَـواه بالبخـِل      همأللَّ: قَ اُهللا الكُفر قالَ   خَل

قـائمين  وإذا رغبت في ثـواب ال     ) وسوِء الخُلقِ 
والصائمين، عليك بالخلق الحسن لتنال درجتهم،      

مـن  : (وهذا ما أشار إليه نبي الرحمـة        
سائِم القائِمحةَ الصجاُهللا در لّغَهب خُلقَه ن .(

 

 
إذا ضعفت نفسك عن العبادة ولم تتوفر لك        
مستلزماتها، كصحة البدن وعدم الغفلة، والنشاط      

 لك دواء لـدائك إالّ  البدني واإلقبال القلبي، فليس  
حسن الخلق، اسمع قول سيد المرسلين في ذلـك    

إن العبد لَيبلُغُ بحـسِن خُلِقـِه عظـيم         : (إذ يقول 

درجاِت اآلِخرِة وشَرفَ المناِزل، وإنَّه لَـضعيفُ       
 يوم  الً، فإذا أردت لميزانك أن يكون ثقي      )الِعبادِة

حسن، توضع الموازين، عليك بالتحلي بالخلق ال     
ما : ( بقوله وهذا ما صرح به رسول اهللا       

ِمن شَيٍء أثقَُل ما يوضع في الِميزاِن ِمن خُلـٍق          
). حسٍن

 

 
إن لحسن الخلق ثمرات كبيرة فـى الـدنيا         

:واآلخرة، ففى الدنيا منها

 

 
١

 

 ينال صاحبه سعة في رزقـه، ويكثـر         -
: أصدقاؤه، كما قال ذلك اإلمام علي عليه السالم       

.» يزيد في الرِّزِق، ويْؤِنس الرِّفاقَحسن الخُلِق«

 

 
٢

 

 إن  : إن دار الظالم خراب، وأقول     : قالوا -
دار سيئ الخلق مثله، ولكن دار من حسن خلقه         
عامرة بأهلها وبنائها، وعمر سيئ الخلق قصير       
مبتور، وعمر حسن الخلق طويل في طاعة اهللا        

:  يقـول  تعالى، ولذا نجد اإلمام الصادق      
»إن الِبر     راِن الدمعالخُلِق ي سنزيداِن   وحوي ،يار

. »في األعماِر

 

 
٣

 

ا  إذا ســر العاقــل أن يكــون محبوبــ-
ا عند الناس، فما عليـه إال أن يكـون          ومحترم

ا بحسن الخلق، فـإن رسـول اهللا         ملتزم 
). ةَحسن الخُلِق يثَبِّتُ المود: (يقول

 

 



 


 المسلم، وتعزيزهـا فـي      إن تحسين أخالق  

نفسه، وترسيخها في شخصيته؛ ليتمثَّلهـا فـي        
سلوكاته وتصرفاته كلِّها، لـه طـرق ووسـائل      

:عديدة، ومن هذه الطرق والوسائل ما يأتي

 

 
 ألمـور الـدين     : اتخاذ الشيخ المعلم   :الًأو

المزكى للنفس، المطهر للقلب المؤدب بـالخلق       
.القويم

 

 
أداء العبـادات   :اثاني :في أداء العبادات  فإن 

 لتحسين الخُلق   اوالتزامها والمحافظة عليها طريقً   
وتعزيزه في نفس اإلنـسان؛ فالعبـادات علـى         
اختالفها تُقوِّم النّفس اإلنسانية، وتحفـظ علـي        
صالح أخالقها وتُنمِّيها؛ فالتزام الـصالة يعـزز        
خُلق االنـضباط، واحتـرام الوقـت، وحفـظ         

ق والِقيم، والصيام   المواعيد، وغيرها من األخال   
كذلك يعزِّز في اإلنسان خُلق الصبر، ومجاهـدة        
الهوى، وضبط النّفس، وفي عبادة الزكاة تهذيب       
للنّفس بصونها ووقايتهـا مـن آفـة األنانيـة،          

.وطغيان النَزعة الفردية

 

 
 إن في االسـتماع     : الموعظة والنُّصح  :اثالثً

 ان دور للِعظات والنّصائح التي يقدمها اآلخـرو     
في تحسين األخالق، وتمكينها في النّفس،       اكبير 

وقد جاءت نصوص القرآن الكريم ونـصوص       
. السنّة النبوية بالكثير من المواعظ والنّصائح

 

 
سنة  :ارابعاتّخاذ اإلنسان قـدوةً     : القدوة الح 

حسنةً له في حياته أمر يدفعه ليسير على نهـج          
ٍق حـسنٍة،   هذه القدوة، فيما يبتدر منها من أخال      

ويتأثّر بِخصالها الحميدة، فيتخلّقها في تصرفاته       
. من أقواٍل وأفعاٍل

 

 
ــس ــصالحين:اخام ــحبة ال ــة : ص  ومعي

.الصادقين، واإلخوة فى اهللا

 

 
يكـون ذلـك     : مجاهـدة الـنّفس    :اسادس 

بتعويدها وتوطينهـا، وتـدريبها علـى الخُلـق        
فاتها صرالحسن، حتّى تعتاده ويكون ديدنها في ت      

 حول خُلقي الِحلم    ياتها، ولذلك قال    وسلوك
 ِبـالتَّحلُِّم،   ِإنَّما العلم ِبالتَّعلُِّم، وِإنَّما الِحلْم    : (والعلم

رتَحي نوم رالخَي تَِّق الشَّري نوم ،طَهعيوقَهي  .(

 

 
تذكُّر ثواب الخُلق الحسن وعاقبـة       :اسابع 
 الخُلق السن في ذهنه    عندما يستحضر اإلنسا   :ئي

ما سيترتّب عند التّحلي باألخالق الحـسنة مـن         
ثواٍب عظيٍم، فسينتهج طريق هـذه األخـالق،        
ويلتزمها ويتمسك بها، وفي المقابل إذا استحضر       
ما لسوء الخُلق من عواقب وخيمٍة، فـسيجتنبها        

. ويتخلّى عنها

 

 
 إن اللجوء إلى الدعاء مـن       : الدعاء :اثامنً

ق، فقد كـان الرسـول      أفضل ما يحسن األخال   
 يدعو فيقول ) :ال إلـه إال  اللهم أنت الملك 

أنت، أنت ربي وأنـا عبـدك، ظلمـتُ نفـسي           
، إنّه ال   اجميعواعترفتُ بذنبي، فاغفر لي ذنوبي      

 األخالِق،   أنت، واهِدني ألحسنِ   يغفر الذنوب إالَّ  
 أنـت، واصـِرفْ عنـي       ال يهدي ألحسِنها إالَّ   

.) أنت عني سيَِّئها إالََّئها، ال يصرفُسيِّ

 

 
إن من الجهل والقصور أن يعتقد اإلنـسان        
أن التنسك بمعنى التزهد وسلوك الطريق يكون        
بلبس الثياب الخلقة أو المرقعة، فلـيس هنـاك         
ارتباط بين هذا وذاك، ومن يفعل ذلك مخـالف         
إلجماع المسلمين، فالدين يدعو إلـى النظافـة        

مال الزينـة،   وحسن الهيئة، وطيب الرائحة واكت    
ولكن الناسك الحقيقى هو من طهر خُلقه، عـن         
طريق طهارة قلبه وتزكية نفسه، حتـى يكـون         

   ا ال لبس فيـه وال      االنطباع عن الصوفية صحيح
.تحريف

 

 














 






 





 




  
 


 



 



 





 





 





 



 



 



 

 

 

 

 



 



 


 

 

 

 

 
قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ 

 

 

 

 

في سياق تفسير اإلمام أبـي العـزائم        
؛ ذكر أن   "أسرار القرآن : "للجزء األول من  

اهللا سبحانه وتعالى بين دالئل التوحيد لكـل        
إنسان مهما كان عقله بالبراهين المحسوسة      
التي يطمئن بها الضمير المجرد من الهوى       
المتَّبع والشح المطاع واإلعجاب بـالرأي؛      

حجج الدامغة التـي    بما أقامه سبحانه من ال    
حصرها في برهان اإليجاد واإلمداد، قـال       

يا َأيها النَّاس اعبدواْ ربكُم الَّـِذي       : تعالى
خَلَقَكُم والَِّذين ِمن قَبِلكُم لَعلَّكُم تَتَّقُون الَّـِذي        
         اء ِبنَـاءمالـساشًـا وِفر ضاَألر َل لَكُمعج

  مالس َل ِمنَأنزو        ِبـِه ِمـن جفَـَأخْر اءاِء م
الثَّمراِت ِرزقًا لَّكُم فَالَ تَجعلُواْ ِللَّـِه َأنـدادا         

ونلَمتَع َأنتُمو" ٢١:البقرة

 

-٢٢ ."

 

 
ثم بين دالئل النبوة ناصعة جلية لكـل        
نفس سليمة من مرض العناد وظلمة الكفر،       

زلْنَا وِإن كُنتُم ِفي ريٍب مما نَ     : قال سبحانه 
علَى عبِدنَا فَْأتُواْ ِبسورٍة من مثِْلـِه وادعـواْ    
شُهداءكُم من دوِن اللََِّه ِإن كُنتُم صاِدِقين فَِإن        
لَّم تَفْعلُواْ ولَن تَفْعلُواْ فَـاتَّقُواْ النَّـار الَِّتـي          

  تْ ِللْكَـاِفِرينةُ ُأِعدارالِْحجو ا النَّاسهقُودو 
٢٣:البقرة"

 

-٢٤ ."

 

 
ثم أردفها بذكر الميعاد وما يفـوز بـه         
المصدق من النجاة من هول يـوم القيامـة       
ونيل النعيم المقيم في دار الرضوان، قـال        

وبـشِِّر الَّـِذين آمنُـواْ وعِملُـواْ        : تعالى
الصاِلحاِت َأن لَهم جنَّاٍت تَجِري ِمن تَحِتهـا        

رِزقُواْ ِمنْها ِمن ثَمـرٍة رزقًـا       اَألنْهار كُلَّما   
قَالُواْ هـذَا الَِّذي رِزقْنَا ِمن قَبُل وُأتُواْ ِبـِه         
متَشَاِبها ولَهم ِفيها َأزواج مطَهرةٌ وهم ِفيها       

ونخَاِلد" ٢٥:البقرة ."

 

 
وبعد أن قامـت الحجـة واتـضحت        
المحجة أنكر سبحانه على أهـل النفـوس        

يثة عدم التصديق وأنكر مسارعتهم إلى      الخب
الكفر والقطيعة عن اهللا تعالى، فقـال جـل         

كَيفَ تَكْفُرون ِباللَِّه وكُنـتُم َأمواتًـا       : شأنه
فََأحياكُم ثُم يِميتُكُم ثُـم يحِيـيكُم ثُـم ِإلَيـِه           

ونعجتُر" ٢٨:البقرة ."

 

 
 ينكر سبحانه وقوع الكفر الحاصل منهم     
بعد كل تلك الدالئل التي لو اتضحت للبهائم        

السائمة  

 

 وكان فيها قوة الفهـم والتفـاهم        -
والنطق  

 

 لما وسـعها إال اإليمـان بـاهللا         -
؛ والرهبة مما حـذر منـه؛       ورسوله  

. والرغبة فيما رغب فيه

 

 
؛ والبهائم السائمة تنفر كـل      !وكيف ال؟ 

وتسرع إلى ما   ، النفور مما تعلم أنه يضرها    
 ينفعها بقدر رتبتهـا فـي الحيـاة،         تعلم أنه 

وتميل بعاطفة إلى من يقدم لها ما ينفعهـا،         
وتنفر ممن يضرها، فمثل الكلـب والـشاة        
وغيرهما من الحيوانـات الداجنـة تـألف        

المحسن إليها   

 

- اجنكلُّ ما َأِلف البيوتَ    :  الد
وَأقام بها من حيواٍن وطير 

 

- .

 

 
وهذا اإلنسان الظلوم الجهـول يـرى       

ويلمس بيده ويذوق بلسانه ويشم بأنفه      بعينيه  
عالى ويسمع بأذنه نعما تفاض عليه من اهللا ت       

:من غير واسطة وال سبب قائم

 

 
. كاألرض المدحوة

 

 
والنسيم العليل البليل الذي يـصرفه اهللا       

. في كل نفس لحياته

 

 
واألمطار الهاطلة لخيـره؛ واألنهـار      

. الجارية

 

 
. والكواكب المشرقة ليال ونهارا

 

 
. جبال الراسيةوال

 

 
. واأليدي العاملة

 

 
وما ال يحصيه العـادون وال يحـصره     
الحاسبون من النعم، وهذا اإلنـسان ينـسى      

!. ربه وينكر فضله ويعبد غيره

 

 
فاهللا تعالى ينكر األمر الواقع من أهـل        

. البعد

 

 
ثم يتلطف سبحانه فيذكِّر اإلنسان بمـا       
يدك الجبال الشامخات من قوة الحجة فيقول       

 كنتم نطفًـا فـي      وكُنتُم َأمواتًا : هسبحان
ظهور آبائكم، وكنتم ترابا قبل خلقكم بالنسبة     

جعلكـم  :  أي فََأحياكُم  ،لخلق آدم   
أحياء متمتعين بالسمع والبـصر والـذوق       

. واللمس والحركة والقوة واإلرادة

 

 
وأردف هذه اآلية بأخرى ترجف لهـا       



 

 

 



 



 


 

 

 

القلوب وتقشعر منها الجلود وهـي قولـه        
 واإلماتـة   ثُم يِميتُكُم ثُم يحِيـيكُم    : تعالى
، واإلحياء  هي موتة عزرائيل    : الثانية
. في القبر للسؤال والحياة يوم القيامة: الثاني

 

 
 في القبور   ثُم يحِييكُم : ولك أن تقول  

للسؤال، أما حياة يوم القيامة فمعلومة مـن        
إلى :  أي ونثُم ِإلَيِه تُرجع  : قوله سبحانه 

.يوم القيامة يوم الثواب والعقاب

 

 
كَيفَ تَكْفُـرون   : وفي قول اهللا تعالى   

ا على   هذا االستفهام ليس استفهام    ...ِباللَِّه
بابه، وإنما هو إنكار لوقوع الكفر من قـوم         
ا غمرهم اهللا بنعمه وآالئه، وثبت لديهم يقينً       

حقا أنه سبحانه هو الذي منح تلك المواهب        
من غير علة وال سبب ظاهر، ومقتـضى        
تلك الحقائق اإليمان به والمـسارعة إلـى        

. إطاعة أمره

 

 
وقد يأتي االستفهام إلنكار الوقوع كمـا       

كَيفَ يكُـون ِللْمـشِْرِكين     : في قوله تعالى  
؛ "٧:التوبـة  "عهد ِعند اللَِّه وِعند رسوِله    

كيف يمكن أن يكون لهم عهـد عنـد         : أي
 ولكن هذه اآلية تفيد إنكار وقوع الكفر        اهللا؟،

منهم، وشتان بين إنكار وقوع عهد من اهللا        
.للمشركين وإنكار الكفر الذي وقع منهم

 

 


 




 


: يقول اهللا تعالى في تلك اآلية الكريمـة       

    ِييكُمحي ثُم ِميتُكُمي ثُم اكُمياتًا فََأحوَأم كُنتُمو 
.فذكر جل شأنه موتتين وحياتين

 

 
وقد ربط الطبري في تفسيره بين تلـك        

َأمتَّنَـا اثْنَتَـيِن    : اآلية وبين قوله تعـالى    
".١١:غافر " وَأحييتَنَا اثْنَتَيِن

 

 
قَالُوا ربنَـا َأمتَّنَـا     : فاهللا تعالى يقول  

ذُنُوِبنَا فَهـْل   اثْنَتَيِن وَأحييتَنَا اثْنَتَيِن فَاعتَرفْنَا بِ    
": ١١:غـافر  "ِإلَى خُـروٍج مـن سـِبيلٍ      

: ربنا أمتَّنا مرتين  : قال الكافرون : والمعنى
حين كنا في بطون أمهاتنا نُطَفًا قبـل نفـخ          

وحين انقضى أجلُنـا فـي الحيـاة        ، الروح
في دار الدنيا يـوم     : وأحييتنا مرتين ، الدنيا
حن اآلن فـن ، ويوم بِعثنا من قبورنـا  ، وِلدنا

نُِقر بأخطائنا السابقة، فهل لنا من طريـق        
وتعيدنا به إلى الـدنيا؛     ، نخرج به من النار   

. لنعمل بطاعتك؟

 

 
.        ولكن هيهات أن ينفعهم هذا االعتراف

 

 
لما أخذ عليهم الميثاق أماتهم، ثم      : وقيل

خلقهم في األرحام، ثم أماتهم، ثـم أحيـاهم      
قَـالُوا ربنَـا    : يوم القيامة، فذلك قول اهللا    

َأمتَّنَا اثْنَتَـيِن وَأحييتَنَـا اثْنَتَـيِن فَاعتَرفْنَـا         
.ِبذُنُوِبنَا

 

 
كانوا أمواتًا في أصالب آبائهم،     : وقيل

أي أنهم كانوا نطفًا ال أرواح فيها، فكانـت         
بمعنى سائر األشياء الموات التي ال أرواح       

ـ : فيها، وإحياؤه إياها تعـالى ِذكْـره       ه نفخُ
قبضه : األرواح فيها، وإماتتُه إياهم بعد ذلك     
نفـخُ  : أرواحهم، وإحياؤه إياهم بعـد ذلـك    

األرواح في أجسامهم يوم ينفخ في الصور       
.ويبعثُ الخلق للموعود

 

 
ونقل عن ابن مسعود وعن ابن عبـاس        

 :  أن معنى قوله :   اتًـاوَأم كُنـتُمو 
 في أصـالب آبـائكم      أمواتَ الذكر، خموالً  

 فََأحياكُم: نطفًا، ال تُعرفون وال تُذكرون    
بإنشائكم بشرا سويا حتى ذُِكـرتم وعـِرفتم        

 بقـبض أرواحكـم     ثُم يِميـتُكُم  وحِييتم،  
وإعادتكم رفاتًا ال تُعرفون وال تُذكرون في       

 بعد  ثُم يحِييكُم البرزخ إلى يوم تبعثون،     
 فـيكم لبعـث الـساعة       ذلك بنفخ األرواح  

وصيحة القيامة، ثم إلى اهللا ترجعون بعـد        
 ألن اهللا   ؛ثُم ِإلَيِه تُرجعون  : ذلك كما قال  

جل ثناؤه يحييهم في قبورهم قبَل حشرهم،       
.ثم يحشرهم لموقف الحساب

 

 
: ومن تفسير الرازي أن قولـه تعـالى       

  باهللا ونفَ تَكْفُركَي      وإن كـان بـصورة 
لمراد به التبكيـت والتعنيـف،      االستخبار فا 

ألن عظم النعمة يقتضي عظـم معـصية         
المنعم عليه، وذكر تعالى من نعمه ما هـو         
األصل في النعم وهو اإلحياء، فهـذا هـو         

. المقصود الكلي

 

 
لم كان العطف األول بالفـاء      : فإن قيل 

ألن اإلحيـاء   : ؟؛ قلنـا  ثُموالبواقي بـ   
وأمـا  األول قد يعقبه الموت بغير تـراخ،        

الموت فقد تراخى عن اإلحياء، واإلحيـاء       
الثاني كذلك متراخ عن الموت      

 

 إن أريـد    -
به النشور 

 

. تراخيا ظاهرا-

 

 


 


يقول الشيخ العقاد    

 

 تلميذ اإلمام أبـي     -
العزائم  

 

فالحق : ...  في تفسيره لهذه اآلية    -
       يمن عليك بالحياة لتعرفه وتوحده، وما 

رك بتوالي العطاء كأنها رسائل من      زال يذكِّ 
: جنابه تنبه قلبك لحضرته

 

 

 بعد استيفاء األجـل     ثُم يِميتُكُم : قال
المقدر لكم في الحيـاة، والحـق سـبحانه         
وتعالى يمتن علينا بنعمة الموت فإنها براق       
سريع يوصلك بحبيبك، وينقلـك مـن دار        
الحجاب إلى حضرة الـشهود، فالكمـال ال        

. بد إال بحياة وموتيصل إليه الع

 

 
وليس الموت هو العدم، ولكنه إسـبال       
الستائر على األكوان الدنيوية؛ ورفع البراقع      

. عن األسرار الملكوتية

 

 
      ا إال والحياة قوة إلهية ال تواجه جمـاد 

ـ         ا أحيته، والموت قوة إلهية ال تقابـل حظ
 ا إال أذهبته، فالحياة وجـود،      وشهوة وطبع
. والموت وجود

 

 
بالحس : فحياة البشرية :  مراتب والحياة

ــوب ــاة القل ــة، وحي ــان : والحرك باإليم
. بشهود وجه اهللا: والمعرفة، وحياة األرواح

 

 
موت الـشهوات؛   : والموت له مراتب  

واألطماع؛ والحظوظ، وهو السر في حيـاة     
األولياء، فإنهم ماتوا عن حظهـم وهـواهم        
فأحياهم اهللا وكشف لهم أسـرار البـرزخ        

اد أن يحيـا فليمـت عـن        والمعاد، فمن أر  
. شهواته وحظوظه

 

 
والموت إما بواسطة سيدنا عزرائيل؛ أو  

.بيمين الرحمن: بال واسطة؛ بل

 

 
 ليـشهدكم النـشأة     ثُم يحِييكُم : قوله

الثانية ويعرض علـيكم مظـاهر الحـشر        
العجيبة حتـى تـشهدوا وسـعته وقدرتـه         

.  ورحمته عين الِعيان

 

 
 يعني بعـد    عونثُم ِإلَيِه تُرج  : وقوله

أن تشهدوا المحشر وما فيه وتتجلـى لكـم         
مظاهر الجالل والجمال؛ تتم معرفتكم بـه       

ِإلَيِه مـرِجعكُم   : فترجعون إليه، قال تعالى   
ِميعاج" ٤:يونس."

 

 
كيف تنكرون  : وفي إشارة البن عجيبة   

ظهور نور الحق في األكوان، وتبعدون عن       
م أمواتًـا   حضرة الشهود والعيان، وقد كنـت     

بالغفلة وغم الحجـاب، فأحيـاكم باليقظـة        
واإلياب، ثم يميتكم بالفناء عن شـهود مـا         
سواه، ثم يحييكم بالرجوع إلى شهود أثـره        
باهللا، ثم إليه ترجعون في كل شيء لـشهود     
نوره في كل شيء، وقبل كل شيء، وبعـد         

كـان اهللا وال    "كل شيء، وعند كل شـيء       
".ه كانشيء معه، وهو اآلن على ما علي

 

 



 

 

 

 



 



 

 مجال محدان

 

:الشهيد رهني احملبسني العصري

 

 

 

دراسة يف فكر عامل جليل

 

 

 



 





 



ومن التجانس إلى الوحـدة، نقلـة ال شـك       
. منطقية ونتيجة حتمية، كمـا يقـول حمـدان      
ـ        اوهكذا بالفعل كان، وهكذا كانت مصر دائم .

فمنذ فجر التاريخ وقبل أي بلد آخـر بقـرون          
على األقل، بزغت مصر كشعب واحد تجمعـه        

ي وطن واحد، على شكل دولة      وطنية واحدة ف  
تلك أقدم أمـة فـي أول دولـة فـي           : أحادية

التاريخ، األمة ـ الدولة النموذج جيوبولوتيكيا  
قل أم األمم، وإن كانت أبعد شيء عـن أمـة           

.األمم، بل إنها لم تكن األولى إال ألنها بالدقة لم تكن الثانية

 

 

يقـة  وما من شك أن وراء هذه الوحدة السياسية العريقـة الوث      
والعروة الوثقى تكمن عوامل التبلور الجغرافي ووحـدة البيئـة          
. الطبيعية والوظيفية والتجانس األرضـي والجنـسي والبـشري        

وكذلك فمنذ ولدت هذه الوحدة فإنها قلمـا عرفـت االنفـراط أو             
االنحالل، كما لم تعرف التقـسيم ال بـالطول وال بـالعرض، وال             

السـتقالل وال حتـى تحـت       بالتصنيف وال بالتربيع، ال في ظل ا      
وحسب، بل  " تعبير جغرافي "إن مصر لم تكن قط مجرد       . االستعمار
كانت دائما تعبيرا منذ البداية وإلى النهايةا سياسي.

 

 
من الوحدة إلى المركزية، جاءت خطوة منطقية أخـرى إلـى           
األمام، ولكن من المركزية إلى الطغيـان تمـت خطـوة أخيـرة             

ا تقول كتابات حمدان عن األولـى، فـال         كم. ومؤسفة إلى الوراء  
جدال أن الدولة المركزية والمركزية العارمة ملمح ملح وظـاهرة         

        ا عن ظاهرة   جوهرية في شخصية مصر، ال تنفصل وال تقل خطر
. الوحدة نفسها، وال تختلف في عواملها وضـوابطها الطبيعيـة         
 فبقوة المركزية الجغرافية والوحدة الوظيفية وطبيعة الـري فـي         
البيئة الفيضية، وبرغم االمتداد الطولي الخطي الجسيم، فرضـت         

  ا في المركزية السياسية واإلدارية ـ ثم الحضارية ـ نفسها فرض
شكل حكومة طاغية الدور فائقة الخطر وبيروقراطيـة متـضخمة    

 متوسعة أبد          ا ا، وعاصمة كبرى صـاعدة إلـى أعلـى صـاروخي
   ة حتى اليـوم    نذ الفرعوني يصدق هذا م  . اوشامخة فوق البلد غالب

  ومنذئٍذ وإلى اآلن كقاعدة    . اوبال استثناء تقريب
ــض ــة،  أي ــة، الحكوم ــبحت المركزي ا، أص

ــ  ا أربعــة أو البيروقراطيـة، العاصــمة أطرافً
مترادفة لمـشكلة واحـدة مزمنـة ولمـرض         

امستعص تقريب.

 

 
على أن السمة األكثر سلبية والمرض المدمر 

ة إلـى االسـتبداد     ا، إنما هو تردي المركزي    حق
ا لجمال حمدان فإنـه ومهمـا       ووفقً. والطغيان

اختلفت التسميات بين الطغيان الفرعـوني أو       
    ـ  اإلقطاعي، وسواء عد هذا قطاع ا مـن   ا عادي

بنمطه المعروف، أو عـد     " االستبداد الشرقي "
ـ        ا كانـت النظريـات     قمته وأعتى صوره كما يرى الكثيرون، وآي

المجتمـع  "إلى  " مط النتاج اآلسيوي  ن"المطروحة في تفسيره من     
وبيئة النهر والري والزراعة الفيضية، فإن الطغيان " الهيدرولوجي

واالستبداد الغاشم الباطش هو من أسف حقيقة واقعية في تاريخ          
مصر من بدايته إلى اليوم، مهما تبدلت أو تعـسرت الواجهـات            

.والشكليات

 

 
  لـدنيا أو أم    ا أنه، وسواء كانت مـصر أم ا       ويرى حمدان أيض

الديكتاتورية، أو كان حاكم مصر هو أقدم أمراضها فال شبهة في           
أن الديكتاتورية هي النقطة السوداء والشوهاء في شخصية مصر         
بال استثناء، وهي منبع كل السلبيات والشوائب المتوغلـة فـي           
الشخصية المصرية حتى اللحظة، وليس على مستوى المجتمـع         

   في الداخل فقط ولكن فـي الخـارج         ا، ال فحسب ولكن الفرد أيض 
.كذلك

 

 
ولقد : ويبدع جمال حمدان أكثر في هذا الجانب عندما يؤكد أنه         

تغيرت مصر الحديثة في جميع جوانب حياتها المادية والالماديـة         
بدرجات متفاوتة، إال نظام الحكم االستبدادي المطلـق بالتحديـد          

) أو فوق (ن  والفرعونية السياسية وحدها، فهي ما تزال تعيش بي       
ظهرانينا بكل ثقلها وعتوها وإن تنكرت في صيغة شكلية ملفقـة           

والمؤكد ". الديموكتاتورية"أو باألحرى   " الديمقراطية الشرقية "هي  
     ا ولن تتطور إلى دولة عصرية      أن مصر المعاصرة لن تتغير جذري

وشعب حر إال حين تدفن الفرعونية السياسية مـع آخـر بقايـا             
..ة الميتةالحضارة الفرعوني

 

 



  

 

 



 





 




 




 





 


تلك سلسلة متداعيـة مـن الـسمات        
والخصائص األساسية البارزة أو الكامنة      
في شخصية مصر على مستوى الموضع      

غير أن هذه   .. ا لحمدان أو من الداخل وفقً   
       ا الشخصية ال تقل في خصائـصها تبلـور

وتميز ا على مستوى الموقع أو من    ا وتفرد
تعد مـن أخطـر     ومالمح الموقع   . الخارج

فهنا بالدقة يـصل    . مفاتيح تلك الشخصية  
ر تعدد األبعاد والجوانب في شخصية مص     

إلى حده األقـصى، إذ تتفاعـل جوانـب         
إما في تالق .. الموقع إلى جوانب الموضع  

وتالقح أو في تعارض وتنـاطح، وبهـذا        
التفاعل الخالق تكتمل تلك الشخصية حتى      
تبلغ منتهى مداها ومدى آفاقها، وتخـرج       
مصر من بينهـا وهـي واسـطة العقـد          

.ومتوسطة الدنيا وسيدة الحلول الوسطى

 

 
مدارية بعروضـها وإن    هي أوالً دون    

المست أطرافها المدار، ولكنها متوسطية     
ــا موســمية بجــذورها  بجــسمها، فإنه
. وأصولها المائية وهيدرولوجيتها الحبشية

كذلك فلئن كانت قد تحولت بالري الـدائم        
على مـا فـي     " موسمية دائمة "ا إلى   حديثً

التعبير من تناقض، فإنها تظل      

 

-  ا  مجـاز
بالطبع  

 

وهي ،  الشمالية  آخر الموسميات  -
  ا مـن أقـل المـداريات       بهذا وذاك جميع

مدارية وأقـل المتوسـطيات متوسـطية،       
الشمالية، بمثـل مـا     " الموسميات"وآخر  

وجدناها بالموضع من قبل أكثر الفيضيات      
.فيضية

 

 
وهكذا جمعت مـصر ـ كمـا يقـول     
حمدان ـ في آن واحد بين قلب أفريقيـا   

ات وقلب العالم القديم وأخذت من المـداري      
زبدها دون زبدها، فظفـرت مـن النيـل         
بجائزته الكبـرى دون موقعـه الـداخلي        
السحيق المعوق، واستبدلت بـه موقـع       
البحر المتوسط المتقدم المتألق، واكتفـت      
من العروض السفلى بحرارتها الحيويـة      
المشرقة دون تطرفها الوائد، ثم استكملتها 

بمؤثرات عروض الخيل الملطفة المنعشة،     
 ، وشتاء بال صقيع   ،ا بال سحاب  فًفكانت صي 

ا حياة بال مطرمثلما هي أيض.

 

 
أفريقية هي إذن بالموضع، متوسطية     
بالموقع، بيد أنها كانـت كـذلك آسـيوية         

فكما أنها تقوم بالجغرافيـا فـي       . بالموقع
     سـيا  آا إلـى    أفريقيا، فإنها تمـت أيـض

فهي البلد الوحيد الذي تلتقي فيه      . بالتاريخ
 الوقت نفـسه مـن      القارتان ويقترب في  

أوروبا، بمثل ما أنها األرض الوحيدة التي       
. يجتمع فيها البحران المتوسط واألحمـر     

 والثـاني   ،األول قلب البحار وبحر األنهار    
بحر بال أنهار، ولكنه بطولـه وامتـداده        

مـصر إذن   . وموقعه كالنهر بين البحـار    
وهذا من نافلة القـول، مجمـع اليـابس         

ية في العـالم    ومفرق البحار، أرض الزاو   
كمـا  " متوسط الدنيا "القديم، قلب األرض و   

.وصفها المقريزي

 

 
أضف بالمثل أنها البلد الوحيد الـذي       
يلتقي فيه النيل بالمتوسط، األول بـالطول       

األول يعد رحلة سحيقة    . والثاني بالعرض 
شاقة مفعمة باألخطار والمخاطر والعقبات     
ــة  ــة والطبوغرافي ــسدود الجيولوجي وال

 والنباتية الهيدرولوجيـة، كـل      والمناخية
منها كان يمكن وحده أن يشتته، يجهضه،       

ولكنـه يجتازهـا    .. يقطع عليه الطريـق   
لمـصر  .. جميعها بإلحـاح ثـم بنجـاح      

والثاني يصلنا في أقصى نهايته     . يجتازها
األول أوسط أنهار الـدنيا     . ونهاية مطافه 

ا وأطولها وأعظمها، والثاني أوسـط      موقع
إنه لقاء  .  البحار وأعرقها  بحار الدنيا، سيد  

ـ      أبـو  : ااألكفاء واألنداد واألفـذاذ جغرافي
أو نهر  (األنهار وأبو البحار، مهد التاريخ      

).التاريخ وبحر الحضارة ـ سيان

 

 
ـ    ا للـدكتور جمـال     وبهذا اللقاء وفقً

حمدان، مع التحـام القـارتين وتقـارب        
البحرين، فكأنما كل أصابع الطبيعة تـشير       

طة علوية عظمى قـد     إلى مصر، وكأن خ   
ـ        ا رتبها سبحانه وتعالى لتجعل منهـا قطب

ا أعظم في العالم القديم، وبالفعـل       جغرافي
ـ     ا، فكانـت   تحقق الوعد الجغرافي تاريخي

حضارة مصر النيل الفرعونية، الحـضارة      
األولى في التـاريخ، الرائـدة والمـشعل،        
وسواء أكانت صـدفة سـعيدة أو نتيجـة         

افية ترجمت إلـى    حتمية، فتلك ملحمة جغر   
ملحمة حـضارية، سـواء أكانـت هـذه         
الحضارة البكر الخالقة من خلـف النيـل        
المعلم أو الفالح المصري الملهـم، فإنهـا      
ثمرة الزواج الموفق الـسعيد بـين أبـي         

سواء أكانت الزراعـة    . األنهار وأم الدنيا  
  مستقالً اا محلي ا مصري اكتشافً

 

 كما كـان    -
الرأي السائد أصالً    

 

ا مـن    مـستورد   أو -
الخارج  

 

 الهـالل الخـصيب أو الـشرق        -
القديم  

 

 كما هو االتجاه الحـديث، فـإن        -
مصر الحضارة هـي ثمـرة زواج النيـل         

.بالمتوسط أو الموضع بالموقع

 

 
وفي جميع األحوال، فإن مـصر هـي        

فاتحة "تحولت إلى " واسطة كتاب الجغرافيا"
ا، وفي جميع األحوال أيـض   ". كتاب التاريخ 

ق الحضاري ملمح أساسـي بـال       فإن السب 
.نقاش في شخصية مصر

 

 
وأخير  ا فلقد أبـدت هـذه      ا وليس آخر

الحضارة استمرارية نادرة، فعمرت بصالبة 
وتماسك آالف الـسنين ولـم يقطعهـا أو         
ينسخها إال الحضارة الحديثة وحدها فـي       

.رينيخالقرنين األ

 

 



 

 

 

 

 



 





 




 

 

موالَي وافَى الْفَرع ملْتِمـسا قَبـولْ      

 

 

وافَيت ملْتِمسا ِقـراك فَأَنـت ِلـي       

 

 

ــؤمالً م نيــس احــلْ ي فَاقْب ــت أَقْبلْ

 

 

موالَي أَنت الشمس عـم ِضـياؤها      

 

 

لــشهداِء أَوِصــلْ ِنــسبِتيياسـيد ا 

 

 

يادرةً ِمـن كَنـِز أَكْمـِل مرسـلٍ        

 

 

فَرع ِجوار ابِن الْبتـوِل لَـه ِقـرى        

 

 

وافَيت ِللْمـولَى الْحـسيِن وبغيِتـي      

 

 

ِفي طَيبٍة جار الْحِبيـِب الْمـصطَفَىٰ      

 

 

ــهفَِإن نيــسالْح ارز ــنٰى ِلمرــشب

 

 

ي وافَٰى مـذِْنب ِبـك يرتِجـي       موالَ

 

 

واِجه حِبيب الروِح ِمنـك ِبـساِطعٍ      

 

 

يانور شمِس الْمصطَفَٰى ِمنك الـصفَا     

 

 

أَولَيت ياأَصِلي ِلفَرِعـك فَـوق مـا       

 

 

ــدٍ  محــِب م ــاآلَ الْحِبي أَي مــت أَن

 

 

من زاركُم مستجِديا يعطَـى الرضـا      

 

 

 

 

 

نت الْحسين وِسبطُ موالَنا الرسـولْ     أَ 

 

 

ِنعم الْوِسيلَةُ سـيِدي يٰـابن الْبتـولْ       

 

 

ِمنك الْعواِطف والْمسرةَ والْوصـولْ    

 

 

والْمرتجٰى ِللْفَضِل ِفي زمِن الْمحـولْ     

 

 

روحا وِجسما ِفي مقَامـاِت الْمثُـولْ      

 

 

   ِهكجِبو اِجهـئُولْ    وـا سعفَر لَناقْبو

 

 

حقِّق رجاَء فَتـى ِبمـوالَه يـصولْ       

 

 

فَضلُ اُألبوِة ِفي ِحمٰى طَٰـه الْحلُـولْ       

 

 

ِفي وسعٍة بـين اَألِئمـِة واُألصـولْ       

 

 

يعطَى الْعواِطف والْقَبولَ ِمن الرسولْ    

 

 

ِمن ربِه اِإلحسانَ فَـضالً والْقَبـولْ      

 

 

ِمن نوِر جدك كَي يِطيب ِلي الْحصولْ      

 

 

هبه ِلفَرٍع عـن جناِبـك الَ يحـولْ        

 

 

يرجو ِمن الْبشرٰى وِإحساِن الْقَبـولْ     

 

 

خيــر الْوســاِئِل ِلِإللَٰــِه وِللرســولْ

 

 

يحظَٰى ِبِإحـساٍن ويكْـرم ِبـالْمثُولْ      

 

 

 

 
  

 

 
  

 

 
   



 



 



 



 











 



 

 

 

 

 

 

 

تـهــانــى

 

 












فضيلة الشيخ محمد عمر السقيم     األخ الفاضل والمحب الصادق     * 

بيـع  نائب آل العزائم بزفاف نجله األستاذ طه على اآلنسة لينـا ر           

بسجين الكوم .. عطوة

 

. غربية–

 

 

األخ الفاضل المحاسب إبراهيم سامي قطب مهنا بخطبته اآلنسة         * 

بالشعيرة .. سناء عبد السالم توفيق

 

 إيتاي البارود –

 

. بحيرة-

 

 








 

 






المرحوم عبد الفضيل إبراهيم علـى العـسلي شـقيق األخ           * 

بقريـة شـباس    .. الفاضل الحاج صبري إبراهيم على العسلي     

.عمير مركز قلين محافظة كفر الشيخ

 

 

ة زينب مصطفى بدران والدة األخ الفاضـل صـالح          الحاج* 

عبد الستار الدرعه، والمرحومة صباح عطية األقـور شـقيقة          

بسجين الكوم .. األخ الفاضل محمد عطية األقور

 

. غربية–

 

 

المرحوم الحاج مصطفى التلواني والد األستاذ أحمد وشقيق        * 

 ..الحاج عبد اهللا التلواني والمرحوم العميـد سـعيد التلـواني          

.محافظة البحيرة.. بالمحمودية

 

 

األخ الفاضل الشاكر الصابر السيد صبري البنداري شـقيق         * 

األخ الفاضل األستاذ ربيع صبري البنداري نائب آل العـزائم          

.. بمدينة إبتاي البارود والسيد العميد فؤاد صـبري البنـداري         

بإيتاي البارود 

 

. بحيرة-

 

 










