
 

 

 

 

 



 


العارف باهللا

 

 


 


 ه١٤٠٧ سنة

 

م١٩٨٧ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




 




 




 



 

 



 


شيخ الطريقة العزمية

 

 


 



 

 



 


نائب عام الطريقة العزمية

 

 


 


        

 

 



 




 



 

 



 




 

 



 





 





 





 





 



 

 

يتفق عليها مع اإلدارة

 

اإلعالنات 

 

 

غـــايتـــنا

 

 
.ة اإلسالميةإعادة اد الذى فقده املسلمون الذى لن يتحقق إال بعودة اخلالف

 

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

 

 

دعوتنا

 

شعارنا 

 

 

 اإلسالم دين اهللا وفطرته     :أوالً
.الىت فطر الناس عليها

 

 
 اإلسـالم نسب يوصـل   :ثانياً

.ص إىل رسول اهللا

 

 
 اإلسالم وطن واملسلمون    :ثالثاً

.مجيعاً أهله

 

 

االشتراكات

 

 
.ا خالصة رسوم الربيدا سنوي جنيه٥٥ر ـصداخل م

 

 
. دوالراً سنوياً خالصة رسوم الربيد٥٠باقى دول العامل 

 

 

اللــه  معـبودنا

 

واجلهـاد خلقـنا 

 

 
والرسول مقصودنا

 

واخلـالفـة غايتنا 

 

 
والقـرآن  حجتنا

 

وأبو العزائم  إمامنا 

 

 

 

 

..) ١(حكومة العالم الخفية في خدمة الصهيونية : االفتتاحية * 

 

 

 

  *

 

 

 

 
    بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم   

 

 

 

 ٤

 

 

 

 

 

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

 

 ٨

 

 

 

 

 

 
) ..٢ (صفات السالك وما يجب عليه ..لماذا الطريقة العزمية؟* 

 

 

 

 

 

 

 

 
لعزائم اأبوالدين ماضى السيد أحمد عالء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 

 ١٢

 

 

 

 

 

 
المرحوم الشيخ يوسف الدجوي العالم باألزهر الشريف.. ) ٨(التوسل واالستغاثة  *

 

 ١٤

 

 

 

 

 

 
خالد برادة. د )..١/٢( القرآن الكريم نظرات في فهم *

 

 ١٦

 

 

 

 

 

 
محمد اإلدريسى الحسنى.  د) ..١/٢(اإلمام الصوفي النقشبندي شامل علي بن دمنغان * 

 

 ١٨

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
عادل سعد.   المستشار رجب عبد السميع وأ                                                   

 

 ٢٠

 

 

 

 

 

 
 إسماعيلبليغ حمدى. د.أ  ..)١/٢ (إحداثيات تجديد الخطاب الديني* 

 

 ٢٢

 

 

 

 

 

 
جمال أمين. د .. )٢(وقفة مع الذات لكي تكون شخصية مؤثرة  *

 

 ٢٤

 

 

 

 
 نبيل محمد فوزى. د ..اإلسالم وطن وجولة مع أخبار الوطن اإلسالمى *

 

 ٢٦

 

 

 

 

 

 
عزيز محمود الجندى.  د..ذ من صول قول أنف *

 

 ٢٩

 

 

 

 

 

 
٣٠  العزائم أبومحمد ماضىاإلمام  .. ]االتحاد واالتصال واالنفصال[حكم الدين  *

 

  

 

 
 األستاذة لبنى محمد الشعراوى..مستقبل األمة  *

 

 ٣٢

 

 

 

 

 

 
نور الدين أبو لحية. د. أ.. !! ال حوار: حوار، ومنهج أهل االستعالء: منهج األنبياء* 

 

 ٣٤

 

 

 

 

 

 
 ..!!]أبعاد ودالالت تفجير الكنيسة البطرسية[صواريخ مضادة * 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الحسينى عبد الحليم العزمىالشريف

 

 ٣٦

 

 

 

 

 

 
إسالم النجار. د.. اإلنسان والمجتمع عند اإلمام السيد محمد ماضي أبي العزائم * 

 

 ٣٨

 

 

 

 

 

 
أحمد محمود كريمة. د. أ.. كيف يؤمنون على مصر؟* 

 

 ٤٠

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 الجاويش بن عبد الهادى الشريف محمد

 

 ٤٢

 

 

 

 

 

 
أحمد محمد الشرنوبي. د.أ) .. ٢١(الدعوة إلى اهللا تعالى من خالل الشبكة الدولية اإلنترنت * 

 

 ٤٤

 

 

 

 

 

 
محمد الشندويلى.. عبقرية الرسول في فتح مكة* 

 

 ٤٦

 

 

 

 

 

 
هـ١٤٣٨من أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خالل شهر ربيع أول * 

 

 ٤٧

 

 

 

 

 

 
فاروق الدسوقى. د. أ .. )٩(الصالة والسالم على والدي خير األنام * 

 

 ٤٨

 

 

 

 

 

 
محمد حسينى الحلفاوى.  د.. ]٦٧) [مجلة التوحيد(وكالء الوهابية فى مصر صوت * 

 

 ٥٠

 

 

 

 

 

 
سميح قنديل. أ..  ) السابعة والستونالحكمة(  ئملإلمام أبى العزا شرح جوامع الكلم *

 

 ٥٢

 

 

 

 

 

 
 قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ ) ..٢ (معاني وإشارات قرآنية *

 

 ٥٤

 

 

 

 

 

 
رفعت سيد أحمد. د)..١/٢(غاندي والقضية الفلسطينية * 

 

 ٥٦

 

 

 

 

 

 
المجتمع العزمى* 

 

 ٥٨

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

حدة وليس لها وجود على خارطة      هل سمعتم من قبل بدولة عضو في األمم المت        

رض أو  أوبـال   ، وهل تصدقون أن تلك الدولة ليس فيها شعب أو سـكان          . !؟العالم

..!؟حدود

 

 

   ويرفـضها العقـل     ،ا من ضروب المستحيل المطلق    أليست هذه المعلومة ضرب 

..!؟والمنطق

 

 

دولة٩٨ا من قبل بل األكثر غرابة أن تلك الدولة معترف بها رسمي  .

 

 

. وتقيم معها عالقات متينة، وتمثيل دبلوماسي، لك الدول سفاراتولها في ت

 

 

.؟وتسع دول عربية،  دولة إسالمية١٦من بينها 

 

 

ـ  ٩٢٧وهل تصدقون إذا علمتم أن هذه الدولة تأسست قبل           ن لهـا   أو. !ا؟ عام

 لكـل علـم     ،ا ثالثـة أعـالم رسـمية      ن لها أيض  أو. !؟دستورها وكيانها المستقل  

.!؟ن القانون الدولي ينص على سيادتهاأو. !؟استخداماته ودالالته

 

 

 يحـق لكـم أن      ، وبعد أن تشوقتم إلى معرفة حقيقة تلك الدولة الغامضة         ،واآلن

 وهـل   ؟ومتى، وأين؟، ما اسم تلك الدولة؟ وكيف تأسست؟     : توجهوا األسئلة التالية  

لها مكان معروف؟ وما سر هذا الغموض الذي يكتنف نشاطاتها؟ وما هي أجنـدتها              

 وماذا تعمـل فـي      ! وما حكاية سفاراتها؟   ؟ وما سر قوتها واستمراريتها    ؟حقيقيةال

وهناك عالمات استفهام كثيرة تحوم حـول األهـداف   . !البلدان العربية؟ ومنذ متى؟   

: الجوابمليكإ و..الغامضة لنظام تلك الدولة

 

 






 ويكتـب باللغـة     ،)الطاالنظام العسكري ذو السيادة المستقلة لم     (اسمها حكومة   

 )SOVEREING MILITARY ORDER of MALTA: نجليزية هكذا اإل

ويطلق . بل أنها مشبعة بالسم   ، وهي فعال سموم   ). SMOMسموم  (وتختصر إلى   

المستشارية السامية العسكرية   (أو  ). مسلك مالطا العسكري السيادي   : (اعليها أحيانً 

.).لفرسان مالطا 

 

 

ن إو. الموجودة في البحر األبيض المتوسط    ) زيرة مالطا ج(وال عالقة لها بدولة     

إلى مجموعة من   ) ملك اسبانيا . شارل الخامس (اكتسبت اسمها عندما منحها الملك      

.م٢٤/٣/١٥٣٠في ) فرسان مالطا(المقاتلين باسم 

 

 






،  ببيت المقدس في فلـسطين     م١٠٧٠بدأ ظهور هذه الدولة المثيرة للجدل عام        

..يطــاليينأســسها بعــض اإل، يــة مرضــى المــسيحيين لرعاكهيئــة داعمــة

 

 

 وتـم االسـتيالء   م،١٠٩٧وعندما قامت الحروب الصليبية األولى ضد اإلسالم عام     

فرسـان القـديس   (سـماه  أ ا منفصالًتنظيم) جيرارد دي مارتيز (نشأ  أ ،على القدس 

سـم   والمـشهورة با ، وقد انبثقت عن الجماعـة األم الكبيـرة     ،)يوحنا األورشليمي 

). KNIGHTS OF TEMPLARفرسان المعبد (

 

 



 

 

 

 

 



 



 

، هؤالء بحكم درايتهم بـأحوال فلـسطين      و 
قدموا للصليبيين مساعدات كبيرة في حروبهم      

 وبخاصة بعد أن تحولوا إلـى       ،مع المسلمين 
ريموند دو (على يد ) تنظيم عسكري للفرسان(

الذي قام بتشكيل التنظيم على أسـاس       ) بوي
 وذاع صيتهم بسبب نزعتهم     ،عسكري مسلح 
..)١(تهم ووحشيتهمالعدوانية وقسو

 

 
   ا علـى الحملـة     ومازال التاريخ شـاهد

 Godfroiجودفروي (الدموية التي قام بها 

of Boullion (  عندما م،١٠٩٩في العام 
ونكـل وقتـل وهتـك      ، احتل بيت المقـدس   

 وشرب من دمائهم حتـى      ،أعراض المسلمين 
 ،والبيـوت دمـرت   ،  فالرقاب قطعت  ،الثمالة

رجال وأطفال  وجثث وأشالء المسلمين نساء و    
.)٢( ونثرت في كل مكان،تناثرت

 

 
وكان ذلك التنظيم القتالي ينقسم إلى ثالثة       

:فئات

 

 

 

.وهم من طبقة النبالء) فرسان العدل( -

 

 

 

الذين يقومون على تلبيـة     ) القساوسة( -
.االحتياجات الروحية للتنظيم

 

 

 

وهم الـذين ينفـذون     ) إخوان الخدمة ( -
.األوامر الصادرة إليهم

 

 
لمتبرعين الذين يطلق علـيهم      عن ا  فضالً
ــسمية  ــوادين (ت ــانوا ،)Danatsالج  وك

وبفضل .. يساهمون بتقديم األموال واألمالك   
ــات ، عوائــد هــذه األمــالك وكــذلك الهب

خذ نفوذ ذلك التنظيم العـسكرية      أ ،واإلعانات
 حتى تحولوا إلى قـوة قتاليـة        ،ينمو ويتطور 

 لكنهم اضطروا إلى الفرار من فلسطين    ،فاعلة
 وذلك بعد تحرير القدس على يد ،م١٢٩١عام 

 ، فلجئوا إلـى أوربـا     ،صالح الدين األيوبي  
 ثـم   ،وتنقلوا بين جزيرتي قبـرص ورودس     

 ومنها ،م١٥٣٠استقروا في جزيرة مالطا عام 
 Knightsفرسان مالطـا (استمدوا اسمهم 

of Malta) )وقد تميز هذا التنظـيم  .. )٣
ـ         ،الممنذ إقامته في مالطا بعدائه الشديد لإلس

 وغاراته البحريـة    ،وقرصنته لسفن المسلمين  
على سواحل المدن الليبية والتونسية في شمال       

 حتى كونوا من عمليـات القرصـنة        ،أفريقيا
 وتوسع هذا   ،والغارات الساحلية ثروات كبيرة   

٤( ا تحت حماية الدولة الرومانيةالتنظيم كثير(.

 

 
 حين غزا   م١٧٩٨ثم ساءت أحوالهم عام     

 وأجبرهم على  ،ابرت جزيرة مالطا  نابليون بون 
 ففقدوا ممتلكاتهم وامتيازاتهم    ،مغادرة الجزيرة 

 ودخلوا في مرحلة الشتات ،يطالياإفي فرنسا و
 واتجهـت مجموعـة مـنهم إلـى         ،والتفرق

 وصــادف ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة
 وشهدت ،وصولهم فترة الحروب األهلية هناك

س كـو كلـوك   (تلك الفترة ظهور منظمة الـ      
ــالن  ــة  ) Ku-Klux-Klanك اإلرهابي

 التـي تطالـب بـسيادة الرجـل         ،العنصرية
اطنين السود مـع    ومنع مساواة المو  ، األبيض

.البيض في الحقوق

 

 
) فرسـان مالطـا   (وتوثقت عالقة تنظيم    

الفارين إلى أمريكا بهذه المنظمة اإلرهابيـة       

 وكانـت تـربطهم أهـداف       ،السيئة الصيت 
يمكـن   ،ركةوأواصر عقائدية وعنصرية مشت   

:تلخيصها في ما يلي

 

 

 

 التشابه الكبير في الطقوس االحتفاليـة       -
وعناصـر منظمـة    ) فرسـان مالطـا   (بين  

إذ كانوا يرتدون مالبس    ). الكوكلوكس كالن (
ويضعون علـى   . حمرأبيضاء عليها صليب    

رؤوسهم أقنعة ال يظهر منها سوى العينـين        
.)٥( ويشعلون المشاعل الناريـة  ، والفم واألنف

 

 

 

ارسة االضطهاد الـديني ضـد الـسود      مم -
واآلسيويين المنحدرين من بلدان كانت تـدين       
بالدين اإلسالمي قبل نشر الحمالت التبشيرية      

.المسيحية

 

 

 

ف العنصري الظالم ضد     ممارسة التعس  -
 وترسيخ فكرة تفـوق الرجـل       ،كل الملونين 

.األبيض

 

 

 

 ، إشاعة التطـرف الـديني األعمـى       -
 ،حي الدين المسي  والمطالبة بالعودة إلى أصول   

اوالمذهب الكاثوليكي تحديد.

 

 
أما الذين طردوا من جزيرة مالطا ولجئوا     

 فقد انتهى بهم المطاف بالحصول      ،إلى أوربا 
.)٦(م١٨٣٤على مقر لهم في روما عام 

 

 
منـذ  ) فرسـان مالطـا   (واختفت أخبار   

 ولم يعد يسمع عنهم     ،الحرب العالمية األولى  
الـبعض  و، بعدما استقر بعضهم في رومـا     

 لكنهم عادوا إلى الظهـور      ،اآلخر في أمريكا  
.ات القرن الماضييمنذ تسعين، من جديد بقوة

 

 
عندما حشدت الواليات المتحدة األمريكية     

لمحاربة ، العسكرية واالقتصادية ، كل قدراتها 
 كعدو جديد بدل الشيوعية     ،اإلسالم والمسلمين 

 وإعالنها عن حتمية خوض ما      ،التي اندثرت 
 فأدرجـت   ،)صراع الحـضارات  (أسمته بـ   

ضمن األساليب ) فرسان مالطا(تنظيمات دولة 
 التي يمكن توظيفها ضـد العـرب        ،التعبوية

 ،والمسلمين فـي ذلـك الـصراع المحتـوم        
خلـف  ) فرسان مالطا (واالستفادة من احتماء    

رية واألهداف اإلنـسانية    ستار المقاصد الخي  
.النبيلة

 

 
حقة والتحقت بالتنظيم في فترات زمنية ال     

، وعصابات المافيا ، كل من المحافل الماسونية   
 ). Black Water(ومرتزقة بالك ووتر 

وهذا ما أكدت عليه الصحف والمنـشورات       







  




 



 

 
رئيس االتحاد العالمى للطرق الصوفية

 

 

شيخ الطريقة العزمية

 

 

الدين ماضى أبو العزائمالسيد محمد عالء 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

العالمية المشار إليها إزاء كل فئة من الفئات         
  التي ارتبطت عقائدي ا بتنظـيم دولـة     ا وتعبوي

:وهي حسب الترتيب الزمني). فرسان مالطا(

 

 

 

.Masonسونية المحافل الما -

 

 

 

ــا  - ــصابات المافيـ  Mafiaعـ

Families )٧(.

 

 

 

 Black )جيش البالك ووتر(مرتزقة  -

Water)٨(.

 

 






) فرسان مالطا(يقع المقر الرئيس لحكومة   

ويحمـل اسـم     ،يطاليةا في العاصمة اإل   حالي 
).مقر مالطا(

 

 
وهي دولة ذات سيادة بموجـب أحكـام        

 ولها  ،متها الخاصة  ولها حكو  ،القانون الدولي 
مثل ، صفة مراقب دائم في المنظمات الدولية     

 ٤٧ولهـذه الحكومـة     . منظمة األمم المتحدة  
 ،موزعة على خمس قـارات    ، جمعية وطنية 

وطباعـة  ، وتقوم بإصدار جـوازات الـسفر     
ـ      ولهـا عـدة     ،االطوابع المعترف بهـا دولي 

 وعملتهـا هـي الــ       ،ول العالم سفارات ح 
.)٩()سوكو(

 

 






السيد األعظـم   (يلقب رئيس الحكومة بـ     

The Grand Master..( 

 

 
 Andrewندرو بيرتي أ(وهو اآلن األمير 

Willoughby Ninian Bertie .( 

 

 
 ومـن مواليـد     ،هو من أصل بريطاني   و
.م١٥/٥/١٩٢٩لندن 

 

 
نجلـو ساكـسونية    وينحدر من القبائل األ   

 ،كـسفورد  وتخرج فـي جامعـة األ      ،القديمة
ــا ــصص بالت ــائس وتخ ــديث للكن ريخ الح

 وحصل من جامعة لنـدن علـى        ،المسيحية
. شهادة عليا بالدراسات الشرقية واألفريقيـة     

 ١٩٤٨(وخدم في الجيش البريطاني للفترة      

 

– 
 ،ضمن صفوف الحرس االسكتلندي، )م١٩٥٠

عـام  ) فرسـان مالطـا   (والتحق بـصفوف    
 وحــصل علــى الحــزام األســود م،١٩٥٦

مـدى  ، للحكومةا   وتم انتخابه رئيس   ،بالجودو
 وهو الـرئيس الثـامن      ،م١٩٨٨الحياة عام   

 ويعاونـه   ،)فرسان مالطا (والسبعين لحكومة   

وقرابة عـشرين   ، أربعة من كبار المسئولين   
ا كرئيس   ويعامل دولي  ،من المسئولين اآلخرين  

دولة بكل الصالحيات والحصانات الدبلوماسية 
.)١٠(التي يتمتع بها الرؤساء في العالم

 

 






 ،نذكر منهم على سبيل المثال ال الحصر      

منكال :

 

 

 

ــوش   (- ــسكوت ب  Prescottبري

Bush ()وهو جد الرئيس األمريكـي     . )١٢
).جورج بوش األب(

 

 

 

رئيس  ). Tony Blairتوني بلير  (-
.وزراء بريطانيا السابق

 

 

 

 ). Ted Kennedyتيد كينـدي   (-
جـون  (شقيق الرئيس األمريكـي األسـبق       

سيناتور سـابق فـي مجلـس         وهو ،)يكيند
.الشيوخ األمريكي

 

 

 

 Davidديفـــد روكفلـــر   (-

Rockefeller .(      وهو أغنى رجل فـي
.العالم

 

 

 

 Josephجوزيـــف كينـــدي (-

Kennedy .(  والشقيق  ،سيناتور أمريكي 
جـون  (األمريكـي األسـبق      الثاني للرئيس 

).كيندي

 

 

 

 Ronaldان جـــرونالـــد ري (-

Reagan .( سبقالرئيس األمريكي األ.

 

 

 

 ). Juan Carlosخوان كارلوس  (-
.سبانيا إلالسابقالملك 

 

 

 

ــث - ــة إليزابيـ  Queen الملكـ

Elizabeth II .( ملكة بريطانيا.

 

 

 

 Georgeجـورج بـوش االبـن     (-

H.W Bush .(   ــي ــرئيس األمريك ال
.األسبق

 

 

 

 Giscardفاليري جيسكار ديستان  (-

d'Estaing .(      وهو الـرئيس الفرنـسي
.األسبق

 

 

 

 ). Erik Princeنس يـرك بـر  إ (-
 Blackبالك ووتـر  (وهو مؤسس منظمة 

water(،  حــدث جــيش أكبــر وأوتــضم
.للمرتزقة في العالم

 

 

 

 Josephجوزيــف شــميتز    (-

Schmitz .(     وهو المفتش العام السابق في

برتبـة  ، )البنتاغون(وزارة الدفاع األمريكية    
ا كافـة عمليـات      ويدير حالي  ،جنرال متقاعد 

بالك ووتـر   ( في العالم    منظمة الماء األسود  
Black Water.(

 

 
.وهذا غيض من فيض

 

 
ويمكن التعرف على المزيد من أعـضاء       
الحكومة من خالل مراجعة المصدر المـشار      

ــى   إ ــي األعل ــه ف  Aftermath(لي

News()وهي صحيفة أمريكية يومية، )١٣.

 

 
وجميع األعضاء من صانعي القـرارات      

 ومن ديناصورات السيرك الـسياسي      ،الدولية
 ومن المتحكمـين برسـم الـسياسة        ،عالميال

 مما يؤكد   ،العالمية في عموم كوكب األرض    
فرسـان  (لنا حقيقة النوايا الخبيثة لحكومـة       

 ،وترسـيخ هيمنتهـا   ، في بسط نفوذها  ) مالطا
والتالعب بمصير  ، والتصرف بمقدرات العالم  

.وكيفما تشاء، البشري على مزاجهاالجنس 

 

 
  المنظمـة   أو، ا أن الدولة  وهذا يعني أيض 

 وتـدير   ، التي كانت تعمل في الخفاء     ،السرية
.العالم بأسره قد بدأت تظهر للعيان

 

 






    وفي  ،انفي وسط العاصمة األردنية عم 

 افتتحـت حكومـة     ،شارع المدينة المنـورة   
 ويحمل  ،سفارة لها في األردن   ) فرسان مالطا (

) ألصـل وهو لبناني ا  . وليد الخازن (سفيرها  
، ومن الملفت للنظر  . صفة مستشار عسكري  

     ا مع مـا    أن هذه الرتبة العسكرية تتنافى تمام
 بأنهـا   ،)فرسان مالطـا  (تتظاهر به حكومة    

تسعى لتقديم مساعداتها كجمعية خيرية تعمل      
فرسـان  (وسـفارة    !.؟)١٤(في المجال الطبي  

حـدث سـفارة    أفـي األردن هـي      ) مالطا
بلـدان العربيـة    دبلوماسية لتلك الدولة في ال    

.)لغاية اآلن(

 

 
 فتقع ،أما أقدم سفاراتها في الوطن العربي  

 ٢٠: في،  داخل مبنى قديم   ،في وسط القاهرة  
وباشرت عملها هناك   . شارع هدى شعراوي  

ويذكر أن رئيس الـوزراء     . م١٩٨٠منذ عام   
طلب من ، )شمعون بيريز(األسبق  اإلسرائيلي  

ا ومم). فرسان مالطا (مصر االعتراف بدولة    
 أن إسرائيل نفـسها ليـست       ،يثير الدهشة هنا  

.!فيها سفارة لفرسان مالطا؟

 

 



 

 

 

 

 



 



 

حدث وأقدم سفارة   أوما بين تاريخ افتتاح     
 انتشرت سفارات دولـة     ،في الوطن العربي  

ا  مرور،من لبنان إلى المغرب) فرسان مالطا(
رتيريـا وموريتانيـا    إبالسودان والصومال و  

..وجزر القمر

 

 






يمكنك أن تستدل على المعـاني الخفيـة        

 بمجـرد إلقـاء نظـرة       ، األول لشعار الدولة 
 ، فهو في غاية البـساطة  ،سريعة على الشعار  

 تشتمل  ،لكنه يحمل دالالت وتكوينات رمزية    
ورغبـات  ، على مطـامع توسـعية سـافرة      

وتعكـس  ، صريحة بالهيمنة على أقطار العالم  
فرسـان  (التطلعات الحقيقيـة لنظـام دولـة        

 هـو   ،والشكل األبرز في الـشعار    ).. الطام
حيث يـشرأب الـرأس     .. النسر ذو الرأسين  

 بينما يتجه   ،األول بعنقه صوب شرق األرض    
وتمـسك اليـد    .. الرأس اآلخر صوب غربها   

 بينما تـتحكم    ،اليمنى للنسر بصولجان الحكم   
 وفي القلب   ،قبضته األخرى بكوكب األرض   

  وهو الصليب الذي   ،صليب ذو ثمانية رؤوس   
 ٩٢٧منذ ) فرسان مالطا(تمسكت به تنظيمات  

وتعلو الشعار أربعـة تيجـان ترمـز        . اعام
 قبل ،للقارات األربع التي كانت معروفة آنذاك 

أمريكـا الـشمالية    (اكتشاف القارات الجديدة    
).سترالياأوالجنوبية و

 

 
ا من حيث   ي ال يختلف كثير   ناثوالشعار ال 

  فهـو  ،المفهوم الرمزي عن الشعار الـسابق     
 لكنه وضع علـى خلفيـة       ،نسخة مكررة عنه  

 ويعود تاريخ هذا الرمز إلى عـصر        ،حمراء
وأضيفت لـه   . إمبراطورية الروم البيزنطيين  

 م١٧٤٣عام  ) الدرع األحمر (الخلفية الحمراء   
حد العاملين أ من قبل ،ألمانيا / تفي فرانكفور

ــذهب ــياغة ال ــي ص ــاني ،ف ــو األلم  وه
)Amschel Moses Bauer(، ثــم 

ا لكل الغزوات التـي     هذا الشعار رمز  صار  
قامت بها أوربا لالستيالء على ثروات البلدان       

ا ويعبر حالي . المحتلة في قارتي آسيا وأفريقيا    
عن الرغبة الكامنة للسيطرة علـى ثـروات        
العالم من خالل النظام العالمي الجديد الـذي        

).فرسان مالطا(تخطط له دولة 

 

 
نية مـدى    للماسـو  لثاثويظهر الشعار ال  

 ،ي األهداف اإلستراتيجية المشتركة   التطابق ف 
التي تعكس عمـق العالقـة الروحيـة بـين          

الماسـونية وفرسـان    (المنظمتين الشريرتين   
 والتي تعبر عن الحلْـم الـصليبي         ،)مالطا

 

- 
الصهيوني التقليدي في العـودة إلـى بيـت         

ــالمي  ــالم اإلس ــيم الع ــدس وتحط ..المق

 

 
أن النسر ذو . وباستطاعتك أن ترى في الشكل

 يقع ،)فرسان مالطا ( وهو رمز دولة     ،الرأسين
ويحتـل القمـة   . على رأس الشعار الماسوني  

للحكومة التي مـا    ) السامي(باعتباره الرمز   
 ،انفكت تطلق إشـاراتها الدينيـة التوراتيـة       

الصهيونية  (وتسعى إلحياء الروح العدوانية     

 

– 
عبر إشعال حروب جديدة في بالد      ) الصليبية

 ولو نظرت إلـى يمـين الـشعار         ،لمينالمس
) فرسـان مالطـا   (الماسوني لوجدت إن اسم     

وجـاءت  ). فرسان المعبـد  (كتب أسفل اسم    
ــالي   ــب التــ ــسب الترتيــ :حــ

 

-

 

 
ORDER OF KNIGHTS 

TEMPLAR 

COMMANDERY

 

 
)قيـــادة فرســـان المعبـــد(وتعنـــي 

 

 
ORDER OF KNIGHTS OF 

MALTA

 

 
)نظـــام فرســـان مالطـــا (وتعنـــي 

 

 
سار الشعار فستجد قائمة    أما إذا نظرت إلى ي    

المعاديـة  ) الفرسـان (بأسماء كل منظمـات     
.لإلسالم

 

 
                                              

.. طـا فرسـان مال  . (المؤرخ المصري قاسم عبده قاسم     )١(
بتـاريخ  . سـالم أون اليـن    إشبكة  ). تاريخ القتل المأجور  

بتاريخ ) األدب(والمقال منقول عن جريدة     . م١٤/٥/٢٠٠٧
 .م١٣/٥/٢٠٠٧

جـورج  ( أثبتت الوثائق التاريخية أن الرئيس األمريكي        )٢(
وقـد اكتـشف هـذه      . ينتسب إلى هذا السفاح البشع    ) بوش

ر فيصل شوقي فـي     الحقيقة التاريخية المثيرة للدهشة الدكتو    
ونشر ). السر المباح في أصل بوش السفاح       (بحثه الموسوم   

 بتــاريخ ،البحــث علــى شــبكة بيــت الجــود الثقافيــة
ن هذا السفاح الذي ارتكب جرائمه عام       أو... م٢/٣/٢٠٠٦

 وهـذه  ، هو الجد األقدم للرئيس األمريكـي بـوش    م١٠٩٩
.حقيقة ال غبار عليها

 

 
مجلـة  ). قة فرسان مالطا    حقي. (عبد الحسين شعبان  . د )٣(

Free Media Watch .(( بتـــاريخ . ٩٣العـــدد
.م٢/٧/٢٠٠٧

 

 

                                                
كيف تسللوا إلى الداخل    . فرسان مالطا . (منى محروس  )٤(

بتاريخ . على الشبكة الدولية  ) مفكرة اإلسالم (موقع  ). العربي
.م١٦/٦/٢٠٠٧

 

 
تقريـر منـشور   ). سفارة بال دولة . (محمد جمال عرفة  ) ٥(

.م١/١/٢٠٠٢لية في على الشبكة الدو

 

 
رض أو حكومة أو    أدولة اعتبارية بال    . (جورج صبري ) ٦(

بتـاريخ  . ١٠٣٨٥العـدد   . جريدة الشرق األوسط  ). شعب  
.م٥/٥/٢٠٠٧

 

 
الجهـة التـي أعـدت      . تقرير مكتوب باللغة االنجليزية   ) ٧(

ــر ــر). Former Catholic: (التقري ــوان التقري : عن
)Catholicism, Freemasonry and Knights of 

Malta .(        منشور على الشبكة الدولية في عـدة مواقـع...

 

 
 ا المقابلة التلفزيوني التي بثتها على الهواء قنـاة         راجع أيض

)A&E (   والتـي أجراهـا    . م١٥/٤/٢٠٠٠األوربية بتاريخ
 ). PHELPS(مع الباحـث   ). RICK MARTIN المذيع

 The Most Powerful Man In The(بعنـوان  

World .(   ومـا زالـت   ،على الـشبكة الدوليـة   ونشرتها 
 ويمكن مراجعة الحوار الـساخن      ،منشورة هناك حتى اآلن   

الذي تناول موضوع الحكومة الخفيـة وعالقتهـا بفرسـان     
.مالطا

 

 
جـيش بـوش   . (Jeremy Scahillجيرمي سكاهيل ) ٨(

ونشر الموضوع في  ). Bush's Shadow Armyالخفي 
ــدة  ــة (جري ــة ) The Nationاألم ــي  ،األمريكي ف

 وأعادت نشره معظم المواقع األجنبية علـى        م،٢/٤/٢٠٠٧
.الشبكة الدولية

 

 

 

- ا الكاتبراجع أيض) :Lt Col P .( المنشور هوموضوع 
 September: (بعنوان ). OPFOR(على صفحات موقع 

١١th ١٠/٩/٢٠٠٦في  ). ١٥٦٥.

 

 

 

-  ما هـي حقيقـة     . (حامد بن عبد اهللا العلي    : اوانظر أيض
جديـد  (منشور على موقـع     ). سان مالطا بالك ووتر أو فر   

.م٦/١٠/٢٠٠٧في . في الشبكة الدولية) اإلسالم

 

 
.مصدر سابق. جورج صبري) ٩(

 

 
علـى الـشبكة    ) فرسان مالطا (راجع موقع حكومة    )   ١٠(

).www.orderofmalta.org. (الدولية

 

 
:عنوان الموضوع ). Aftermath News(جريدة  )١١(

 

-

 

 
)Blackwater: Knights of Malta in Iraq .(   فـي
.م١/١٠/٢٠٠٧

 

 
ا عن  ا كتاب ثم كتب الحقً  . ا لآلثار الهندية   بدأ حياته سارقً   )١٢(

ضمنه الكثير مـن االتهامـات الباطلـة        . النبي محمد   
انظر حامد بن   . ا ديننا الحنيف بالدين الدموي    واصفً. لإلسالم

. مصدر سابق،عبد اهللا العلي

 

 
)١٣( Aftermath News .مصدر سابق.

 

 
" منظمة فرسان مالطا  "لماذا سفارة   . (إبراهيم علوش .  د )١٤(

نشر على صفحات موقع الـصوت العربـي        ). ؟في األردن 
.الحر
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ِإنَّ اللَّاى  ٍداا اُع د   تعاا:    الق
ع ِن الَُّذٍن  آم ندٌا ِإنَّ اللَّى  اَل 

َّان  ََّ  اااٌ    ٍ ااا  ٍدُحاااُك َّ اااََّّ 
ُذن  ُللَُّذٍن  ٍدَقاات ل ٌن  ُِاَنهَّوده    أ 

ً ِإنَّ اللَّى  ع َلٓ ه ص ِرُهه   ظ ُلندٌا
ٍ ِرجدٌا ُمن  َلَقُاٌٍر  الَُّذٍن  أ 

َ ِر ح ق ٍّ ِإالَّ َأن ٍ ق ٌل اٌا   دٍُ اِ ُهه ُِغ 
ٌ ال د ععا د اللَّاُى النَّاا          ُِن ا اللَّىد ً َلا

ٌ امُ    ٍ  لَّوداَام    و ا   دِ ع ض وده ُِاَ ع 
ٌ اٌت ً َُِ ٌ  ً م س ااُجاد ٍداذ ََّرد    ً و َل

ً َلَ نصدار نَّ   ُعَو ا اس هد اللَُّى ََُّثريًا
اللَّاااىد م ااان ٍ نصدااارديد ِإنَّ اللَّاااى  

ِع ع ِيٍااٌي   ٌِ الَّااُذٍن  ِإن  َلَقاا
َِ َأَقاااامدٌا  مَّكَّنَّااااهده  ُعاااُ اَ   

َّ  الصَّاا َّ ٌدا اليَََّّااا ً َأم ااردًا  ً آت اا
َ نَكاارِ ً  ُِااالعن ع ردًُ  ٌ ا ع ااِن ا  ه و اا

ْ  ا  مدٌِ   - 83احلا:   ) ً ُللَُّى ع اُقَ 
14) 



نَّ  ِإ ا  ٌ ُن َم آ َن  ٍ ِر لَّ ا ِن  َع ُع  ِف ا َد َى ٍُ لَّ ل ا نَّ  ِإ

ٍز ٌ ُف َك ٍن  ا ٌَّ َخ لَّ  ُك بُّ  ِح اَل ٍُ َى  لَّ ل  ا
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ا ٌ ُم ِل ُظ ِم  ُو نَّ َأ ِب َن  ٌ ُل َت ا َك َن ٍُ ٍ ِر لَّ ِل َن  ِذ  ُأ











ٌس ٍ ِد َك َل ِم  ِه ِس ِص َن  ٓ َل َع َى  لَّ ل ا نَّ  ِإ ًَ 









ِس  َِ َغ ِب م  ِه ِز ا دٍَِ ن  ِم ا  ٌ ُج ِس ِخ ُأ َن  ٍ ِر لَّ ا

ن َأ الَّ  ِإ لٍّ  ُى َح لَّ ل ا ا  َن بُّ َز ا  ٌ ُل ٌ ُك ٍَ 











م  ُو َض ِع َب َس  ا نَّ ل ا ِى  لَّ ل ا ُع  ِف َد ال  ٌِ َل ًَ

ُع ِم ا ٌَ َص ِت  َم دِّ ُو لَّ ٍض  ِع َب ٌع ِب ََ ِب ًَ 

ٌت ا ٌَ َل َص ا  ًَ َو َ ِف ُس  َك ِر ُد ٍُ ِج ا َش َم ًَ

ّا ري ِث َك ِى  لَّ ل ا ُم  ِس ُى  ا لَّ ل ا نَّ  َس ُص ن ََ َل ًَ

أرحمىوأحنىرلىىأهل ىايومل نى لهىوعنىر لوهىملنىىىىىىىاللهى
أنىومكيللنىمللندمىرللووهمهىولكنللهىأوقىلوللو  ى لللو دمى
فوتو ونىعلوهىوودتغفرونهىثمىوكونىلدمىكم ىك نى

ىلدلفدم.



 م4231يناير  -ـ ه 3653  (563( العدد )53السنة ) ..      ...وطنن    

ٌز ٍ ِز َع  ٌّ ٌِ َك َل َى  لَّ ل ا نَّ  ِإ ُي  ُس ُص ن ن ٍَ  َم





























ِض  ِز أَل ا  ُ ِف ِم  ُه ا نَّ كَّ مَّ ن  ِإ َن  ٍ ِر لَّ ا

الَّ صَّ ل ا ا  ٌ ُم ا َق اَّ َأ َك زَّ ل ا ا  ٌُ َت آ ًَ 

ِف ً ُس ِع َم ِل ا ِب ا  ً ُس َم َأ ِن ًَ ًَ َع ا  ٌِ َو َن

ِس َك ن مُل ِز ا ٌ ُم أُل ا  ُْ َب ِق ا َع ِى  لَّ ِل ًَ 





ىال الة:



 م4231يناير  -ـ ه 3653  (563( العدد )53السنة ) ..  وط.اإلسالم            

ىالزك ة:

















  



ىالغورةىللهىوالخذوةىمنه:
















                                              
( صحيح البخاري، كتاب: الزكاة، باب: إثم مانع الزكاة، 1)

 .1041ح

وفىووندىىرنىالمنكرىهوىالع لمىالذيىالذيىوأمرى  لمعر
جمَّلهىاللهى أخالقىالن وةهىومنحلهىالفهلهىفليىوونلهىحتلىىىىىىى
رلللمىذللرىالذللرونىوخوللرىالذللرونىوخوللرىالخوللرونىوذللرىى

ىالخورون.



 

 

 

 

 



 



 

 



 


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
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*

 



 

 


التوبة أول  : الرسالة القشيرية ى  ف
ل من منازل السالكين، وأول     نزم

. مقام من مقامات الطالبين

 

 
أول مقام المريد   : وقال الواسطي 

إرادة الحــق ســبحانه، بإســقاط 
. إرادته

 

 
بماذا :  وسئل أبو العباس السياري   

: يروض المريد نفـسه؟، فقـال     
صبر علـى فعـل األوامـر،       بال

ــواهي، وصــحبة  ــاب الن واجتن
.الصالحين، وخدمة الفقراء

 

 


 


السالك هو من علم زوال الدنيا وبقاء تبعاتهـا،         
وتيقن بيوم الحساب، وتحقق أن طريق النجـاة        

سنة سيدنا  ى  من أهوال القيامة هو المحافظة عل     
 ، وتبين بنور العلم أنه      وموالنا محمد   

 النعيم المقـيم،    ىللوصول إل ى   العظم الواسطة
 لما ظهر له أنه سر النجاة وبـاب         فعشقه  

ا جعلـه عـامالً بالـسنة       الفالح والسعادة، عشقً  
ـ    ا عليها، متحققً  محافظً عـين  ى  ا أن محافظته ه

 العمل  ىسعادته وفالحه، مقبالً بقلبه وظاهره عل     
ـ        ا للعلم والعلمـاء مالزما بالسنة والكتاب، محب

 ألنه ال يتوصـل إلـى سـعادته إال          ؛لمجالسهم
بالعمل بالسنة، والسنة ال تنكشف له إال بصحبة        

. العلماء

 

 
 ألنهم يحبون   ؛فمحبة هؤالء محبة لنوال السعادة    

سيدنا وموالنا رسول اهللا، ال النكشاف كماالتـه        
ى ؛ بل ألنه عِلم أن السعادة ف      وعلم مقاماته   

ه ، فأحبه كحب الطفل لوالديه لرؤيت     اتباعه  
ى  إليه منهما، وهذا هو الحب الـذ    الخير واصالً 

.به يبلغ المريد درجة الوصول

 

 



 


أما الحب الذي يدعيه األدعياء ولم      
يتمسكوا بسنته فلـيس بحـب، إذ       
المحب لمن يحب مطيـع، ومـن       
الجهالء من يكون في قلبـه حـب      

 وآلل بيته الكرام،    لرسول اهللا   
 ذكر ما من اهللا به علي نبيه        فيشغله

        وما أكرم به آل بيته الكـرام 
ويترك التعلم والعلمـاء، ويتـرك      

ـ    ا عـن قـصد،     العمل بالسنة تركً
ويظن الجاهل أنه علي شيء وأنه      
محب لرسول اهللا، وهو في الحقيقة 

 

 
 هـو     ألن حب رسـول اهللا     ؛مدع مغرور 

، والتجمـل بـالعلم   التحقق بما كان عليـه     
موافق للسنة، ألن مخالفـة الـسنة أو        والعمل ال 

منـه انحـراف عـن الطريقـة        بد   جهل ما ال  
 ألنه ليس بعد الحـق إال الـضالل،         ؛المستقيمة

.وليس بعد السنة إال البدعة المضلة

 

 
 أو محبـة آل     فمن يدعي محبة رسول اهللا      

        بيته الكرام ويترك تعلم السنة والعمل بها ويغتر
 والعيـاذ بـاهللا     بحالته يخشي عليه سوء الخاتمة    

تعالي، وإن بعض الجهالء يخـدعون العامـة        
فيشغلونهم عن تعلم السنة الواجب عليهم في دين       
اهللا تعالي، ويوهمونهم أن هـذا هـو الطريـق          
الموصل إلي اهللا تعالي؛ وهم دعاة للشر وأبواب        

    ا في اكتـساب    لجهنم، وربما جعلوا الطريق سبب
وهم الـذين   األموال فطلبوا الدنيا بعمل اآلخرة،      

:  بقوله صلوات اهللا عليـه  لعنهم رسول اهللا    
) ملعون ن يا رسوَل اهللا؟، قال    : ، قالوا )ملعونم :
.)من طلب الدنيا بعمِل اآلخرِة(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


 



 



١

 

: أن يعمل األعمال الموافقة لألحكام الشرعية-

 

 

ـ        ا يجب عليه أن يعمل جميع األعمـال الواجبـة عليـه متحري

موافقتها لألحكام الشرعية، بحيث ال يعمـل عمـال إال بعـد علـم            

شروطه وفرائضه وسننه ومبطالته، سواء كان هذا العمل عبـادات      

و معامالت، وهذا هو اإلحسان في العمل، فإذا قصر بطل عمله أو            أ

  نُِضيع َأجـر مـن َأحـسن عمـالً         ِإنَّا ال : قص، قال اهللا تعالى   ن

.)٣٠ :الكهف(

 

 

٢

 

: أن يحسن نيته في العمل-

 

 

يتحرى أن يحسن نيته في العمل، وأن يالحظ النية مـن بدايـة           

.ةالعمل إلى نهايته حتى ال تحصل له غفل

 

 

٣

 

: أن يجتهد في إخالص العمل لوجه اهللا-

 

 

يجتهد في إخالص العمل لوجه اهللا حتى ال يشوبه رياء مفـسد،       

.أو غرض آخر مبطل للعمل بأن يعمل كمن يعبد اهللا على حرف

 

 

٤

 

:  أن يستحضر مقام من يعمل العمل له سبحانه-

 

 

أن يستحضر مقام من يعمل العمل له سبحانه عظمـة وغنـى            

ـ    وعزة، ويستحضر  ا بقـدرها مـن الذلـة والمهانـة        نفـسه عالم

.واالضطرار لتحصل المواجهة واألنس

 

 

٥

 

: أن يعتقد أن العمل بتوفيق اهللا ومعونته-

 

 

يستحضر أن العمل بتوفيق اهللا ومعونته وبأمر اهللا وهللا، فيشتغل          

بالموفق اآلمر المعين على  العمل حال العمل وبعده، لينسى عملـه            

.بذكر ربه

 

 

٦

 

: لعمل القيام بحقوق العبودة أن يقصد با-

 

 

يقصد بالعمل القيام بحقوق العبودة لسيده اآلمر له، رغْبةً فـي           

.نوال رضوانه وفضله

 

 



 



ـ        ال يعد المريد سالكً    ا بواجـب  ا على الطريق إذا لم يحـط علم

األوقات، وبصحبة من سلك، وعرف المبدأ والمرجع، وتمكن مـن          

.  وعلم أمراضها ودواءها وتكميلهامعرفة النفوس،

 

 

على أني ال أحكم أن المريد معصوم من المعاصي، ولكني أرى           

أنه يقع في صغائر األمور التي تشتبه عليه ألنها خفية؛ وانتفاؤهـا            

عن المريد متعذر، كما يحصل من بعض المريدين من المـسارعة           

 نجدة،  في عمل النوافل، والتساهل بالواجبات؛ من بر، أو صلة، أو         

        ا يقتـضيه الوقـت     أو عيادة، أو جهاد، أو اكتساب، فقد يكون واجب

فيترك ذلك ويقبل على األوراد والصيام والسهر في الصيام، فتكون          

تلك المعاصي تدخل على المريد من حيث ال يعلم، وأمثـال هـذه             

كثيرة نكتفي بما تقدم من المثل، لهذا يجب علـى المريـد صـحبة              

. الكامل

 

 

إذا تحقق هذا من أن العمر هو المسافة، لزم على كل مريد أن             

يعلم الحقوق الواجبة عليه لنفسه، ولربه سبحانه، وللنـاس بحـسب           

مراتبهم، ويعلم مواقيت تلك الحقوق وشروطها، فقد يكون الوقـت          

يقتضي الشكر فيصرفه في الذكر، وقد يقتضي السعي على المعاش          

.فيصرفه في الصلوات

 

 

المرشد الكامل، واإلخـوان    : بد منها  بعة واجبات ال  وللسالك أر 

 واالسـتقامة،  الذين يعينونه على طاعة اهللا؛ وينصحونه إذا خالف،       

والرزق الحالل، متى توفرت له هذه األربعة فهو ولي من أوليـاء            

.اهللا

 

 

وقد فصل اإلمام أبو العزائم ما يجب على السالك حتى يكـون            

إلى ملك الملـوك سـبحانه      على بصيرة من أمره، وليصح سلوكه       

ترك النفاق، وتزكية النفس، والجهـاد والرياضـة،        : وتعالى، وهو 

والنهج الوسط، والعمل لجمع القلوب على اهللا، وتلقى العلوم النافعة،          

 في العدد القـادم     واستقامة السيرة مع صفاء السريرة، وتفصيل ذلك      

.بإذن اهللا تعالى

 

 



 





  

 

 



 


 

 

 



 






 


 



 




 





 


  هل يلزم من عدم دعـاء األمـوات ومخـاطبتهم بغيـر            :س

المشروع إنكار كرامتهم؟ وإذا قلتم بـالتالزم فبينـوا لنـا وجهـة             
بالبرهان، واذكروا لنا من الصحابة والتابعين واألئمة المتبوعين من         

.قال بجواز هذا النوع من التوسل؟

 

 
وسل واالستغاثة يجب أن ينكـر       نعم من كان مثلكم ينكر الت      :ج

كرامات األموات، فإنه إذا لم يصح أن نتوسل إلى اهللا بالميـت وال             
يمكنه هو أن يدعو لنا وال تستطيع روحه أن تفعل شيًئا كمـا هـو               
اعتقادكم، فأى كرامة تكون له بعد ذلك؟، وما معنى إثبـاتكم إياهـا         

 هللا تعـالى    وقد نفيتم عنه كل عمل وكل قدرة، ومنعتم أن نتوسل به          
.ليفعل لنا ما نريد ألجله؟ فأى شىء يبقى بعد ذلك

 

 
وأما طلبكم ذكر من جوز ذلك من التابعين أو األئمة المتبوعين           

إن األمة كلها قبل ظهور ابن تيمية على هذا الجـواز،           : فنحن نقول 
هل يمكنكم أن تذكروا لنا من      : ونتحداكم فنقلب السؤال عليكم فنقول    

. المتبوعين من منع ذلك النوع من التوسل؟التابعين أو األئمة

 

 
أليست المذاهب كله مجمعة على توسل الزائرين للحجرة النبوية        

؟ وقد ذكرنا لكم نص الحنابلة فى ذلـك وكـذلك جميـع             به  
األئمة، وال نرى لكم سلفًا فيما تقولون بل جميع العلماء يـصرحون            

جماع، وقد  بأن ذلك مطلوب من كل زائر ال جائز فقط، فهذا هو اإل           
.مر من األدلة العقلية والنقلية ما يكفى ويشفى

 

 
 ألم يعترف ابن القيم بأن الروح القوية لهـا مـن            :ثم نقول لكم  

األعمال بعد الموت ما ال تستطيعه حالة الحياة، وقد وصل األمـر            
.إلى أئمتكم أنفسهم؟

 

 
فأنتم فى إثبات كرامات األولياء وغيرها متناقضون تارة مـع          

بـد أن    المبطـل ال  : رة مع الحق، ويرحم اهللا من قـال       الهوى وتا 
.يتناقض شاء أم أبى

 

 
وأما تضليلنا إياكم فإنما هو لتكفير المسلمين، واستباحة دمـائهم         
وأموالهم، إلى آخر ما كان يفعله الخوارج، وكان ينقمه عليهم اإلمام           

إن األولى أن يرجع النـاس    : على ومن معه من الصحابة، ولو قلتم      
إن هناك مقامـا    :  أمورهم إلى اهللا تعالى بال واسطة، أو قلتم        فى كل 

 لجبريـل   تسقط فيه األسباب والوسائط كما قـال إبـراهيم          
) :ألك حاجة؟: (عندما قال له) أما إليك فال.(

 

 
لو قلتم ذلك وسلكتم هذا المسلك لم ننكر عليكم ولم نـشتد فـى              

مجتهدون : ر لقلنا مناقشتكم ولو كان لكم رأى فى المسألة غير التكفي        

ظنوا ظنا وإلى اهللا أمرهم، وكم مجتهد أخطأ، ولكن أولئـك الـذين             
أخطأوا لم يقدسوا أنفسهم هذا التقديس، ولم يحملـوا النـاس علـى           
مذاهبهم بالسيف؛ ألنهم يجوزون أن يكون الحق فى جانب غيرهم،          

أن سباب المسلم فسوق وقتاله كفر،      : ويعلمون ما جاء عن الرسول    
.ن رمى أخاه بالكفر فقد كفر أو كادوأن م

 

 
ولم يرض اإلمام مالك من الخليفة المنصور العباسى أن يحمل          
الناس على الموطأ وهو هو عند مالك، وال من الرشـيد أيـضا أن              
يلزم الناس بما فيه احتراما لألمة وعلمائها واتهاما لنفسه، شأن أئمة           

تعظيم نفسه،  ، والجاهل ال يعرف غير      الهدى وورثة الرسول    
والعالم ال يعرف غير تعظيم ربه، ومن تعظيم اهللا تعظيم من عظـم    

.اهللا، ومن يعظم شعائر اهللا فإنها من تقوى القلوب

 

 
 ال يمكننا أن نسيغ توجه المسلم العارف بربـه          :ثم قال السائل  

اآلنس بذكره إلى عبد من عباده انتقل من عالم إلى آخر، ال يعلـم              
سأله ويخاطبه بعد أن كان متلـذذًا بخطـاب اهللا          حاله فيه إال اهللا، ي    

تعالى ومناجاته، وال يخفى عليكم حديث أم العـالء مـن صـحيح             
البخارى، وفيه أنها شهدت لمهاجر      

 

 وهو أبو الـسائب      –

 

 تـوفى   –
 أما شهادتى فيك لقد أكرمك اهللا، وأن الرسول         : عندها فقالت 

 ذلك من األحاديث    إلى غير  )١(..)وما يدريك أن اهللا أكرمه    : (قال لها 
.من أمثاله

 

 
وكلها تدل على أن األموات قد أفضوا إلى ما قدموا، وأنـه ال             
يجوز لنا أن نحكم ألحد حكما جازما بأنه من أهل الجنة أو من أهل              
النار إال ما ورد النص بأنهم من أهل الجنة أو من أهل النار كمـا               

.ورد فى أهل بدر وبعض الصحابة كعكاشة بن محصن

 

 
 إن حضرة السائل أدمج فى هذا الكالم الخطـابى          : نقول ونحن

أشياء ال نتركها له بل نناقشه الحساب فيها، أما التمويه بذكر توجه            
المسلم إلى ربه وتلذذه بذكره فهو لذيذ فى األسـماع يكـاد يأخـذ              
بمجامع النفوس، ولكن هذا مقام تحقيق علمى ال ينفع فيه التمويـه            

لو كان رأى الوهابيين أن     :  قلنا فيما سبق   وال تفيد فيه الخطابة، وقد    
هذا هو مقام الكمال لم نتعرض له، ولكنهم بدعوا وفسقوا وكفَّـروا،       
فأين هذا مما يقوله السائل، فإن كان يريد أن االشـتغال بـذكر اهللا              
ومناجاته أولى، فليس الخالف بيننا وبينه فى األولوية، ولكن الناس          

حرج على من يلتفـت لألسـباب       درجات بعضهم فوق بعض، وال      
والوسائط عالما أن اهللا هو األول واآلخر، فهو ممـد كـل شـىء              
والمفيض على كل شىء، وإليه يرجع األمر كله، وال بين من ترك            
األسباب ثقة بالمسبب فكان هذا غريقًا فى قدرته كما كان ذلك ناظرا      



 

 

 

 

 



 


 

 




 



 






 



 






 



 



ح أن إلى حكمته، عامالً بسنته، فال حرج على هذا وال ذاك وإن ص
.إن بعضهم أفضل من بعض: نقول

 

 
وهل ما ذكره السائل من حديث التلذذ واألنس الـذى قطعـه            
خطاب األموات صحيح أم هو تمويه وخيال؟ ولماذا ال يقول مثـل   
ذلك فى الطلب من األحياء؟ أليس اُألنس باهللا ومناجاته خيرا مـن            

تفـضيل  أم ال ) ولو كان وزيرا أو أميرا    (الطلب من األحياء أيضا     
.الذى ذكره ال يتحقق إال بين الطلب من اهللا والطلب من األموات؟

 

 
وقد أدمج فى كالمه ما يلهج به كثير من الجهلة من أن الميت             
ال ندرى حاله وال ما مات عليه، وهو سوء ظن كبير بالمسلمين بل  

إلى أن من عاش على شىء مـات  : باهللا تعالى، فنلفت نظر السائل    
ث الشريف، فهذه سنة اهللا الغالبة، وما عدا ذلك         عليه كما فى الحدي   

.فشاذ ال يقاس عليه لحكمة يعلمها هو

 

 
إن األمور فى هذا العالم مبنية على الظـن، حتـى           : ثم نقول 

كام الفقهية، وعلى هـذا يجـب أن نعامـل          األمور الشرعية واألح  
أمواتنا فنغسلهم ونكفنهم وندفنهم فى مقـابر المـسلمين، ونـورث           

.أموالهم إلى غير ذلك

 

 
ولكـن ذلـك    (ولسنا على اليقين الذى يريده السائل من أمرهم         

).اليقين لم يشترطه أحد

 

 
فعلينا أن نعد من عاش فى حياته على خير وصالح من أهـل             

عد موته، وال يجوز لنا غير ذلك اتباعـا لتلـك           الخير والصالح ب  
.الوساوس التى ما أنزل اهللا بها من سلطان

 

 
وليت شعرى هل إذا رمينا أحدهم بأن أباه ال ندرى حاله أمسلم         
               هو أم كافر أفيغضب أم ال؟ وهل يريد أن ال نعمل شيًئا إال بنـاء

.على جزم ويقين؟ إذًا يختل أمر الوجود وتبطل أحكامه

 

 
ديث عثمان بن مظعون الذى أشار إليه السائل فـالمراد          أما ح 

أنه ينبغى الخوف من سعة التصرف اإللهـى، وأن مرتبـة           : منه
العبودية ال تتخطى مقام الرجاء والضراعة، وأم العالء قد قطعت          
على اهللا أنه مكرمه على سبيل الجزم فأخرجـت ذلـك مخـرج             

لتغيـر جـواب    الشهادة، وأظن أنها لو شهدت له بالدين والصالح         
وإنى ألرجـو لـه     : ( وقد قال فى آخر الحديث     رسول اهللا   

).الخير

 

 
فهل يفرق السائل بين رجاء الخير وظن الخيـر؟، ولمـاذا ال            

مـروا  :  قال يذكر لنا ما أخرجه البخارى عن أنس بن مالك          
، ثـم مـروا     )وجبت: (بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبى       

   فقال عمر بن الخطـاب    ). وجبت: (ا فقال بأخرى فأثنوا عليها شر :
هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهـذا         : (ما وجبت؟، فقال  

، أو مـا    )أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء فى األرض         
أيمـا مـسلم    : (قال رسول اهللا    :  قال أخرجه عن عمر    

، )وثالثة: (ة؟ قال وثالث: فقلنا) شهد له أربعة بخير أدخله اهللا الجنة      
أو ما أخرجه   . ثم لم نسأله عن الواحد    ) واثنان: (واثنان، قال : فقلنا

).أنا شهيد على هؤالء: ( فى شهداء أحدالبخارى أيضا قوله 

 

 
لماذا ال تذكرون أو ال تعملـون        : ثم نقول للغالة جميعا   

 

 وال  –
نقول ال تصدقون    

 

:  بما أخرجه البخارى أيضا من قولـه         –
ما أخشى عليكم الشرك ولكن أخشى أن تبسط عليكم الـدنيا           واهللا  (

إلى آخره، بل سارعتم إلى القول بالشرك الذى ال يخافه    ) فتنافسوها
          ا وقتالً معتقدين أنهم مـشركونعلى أمته فأوسعتموهم ذبح 

علـى  : خارجون عن الملة، وكأن السائل قد أحس بذلك كله فقال          
.سبيل الجزم

 

 
الظن، وحسن الظن بالمسلمين مطلـوب     يكفينا  : ونحن نقول له  

خصوصا الصالحين، وأما الجزم الذى تريده فلم يشترطه أحد كما          
.قلنا

 

 
 وإن من المجازفة أن نزيد على حسن الظـن          :ثم قال السائل  

.فيمن لم يرد لهم شهادة من المعصوم

 

 
 إن من المجازفة أن تسىء الظن بمن لم يـرد      :ونحن نقول له  

صوصا من ظهرت عليـه عالمـات       فيهم نص عن المعصوم، خ    
الخير وأمارات الصالح، أو ظهرت له كرامات فى حياتـه وبعـد        
مماته، وتجويز أن يكون قد تغير حاله هـو مـن سـوء الظـن               
بالمسلمين بل باهللا تعالى، كما أنه عقوق لآلباء واألجداد، وما معنى           

، وليس ذلك كله إال أثرا لحسن الظن        !الزيادة التى زدتها حضرتك؟   
.ومبنيا عليه

 

 
 وكم أكون مسرورا جدا إذا عثرت لنـا علـى           :ثم قال السائل  

.نص صريح فى هذا النوع من الوسيلة

 

 
 ذكرنا من األدلة القطعية والنقلية الشىء الكثير، وقـد          :وأقول

إن من يثبت الحياة    : كان يكفيه حديث واحد على ما يقول، وقد قلنا        
المنزلة للصالحين، ثـم يمنـع      واإلدراك والعلم لألرواح، والقربة و    

التوسل واالستغاثة بهم متناقض غاية التناقض قاطع للملزوم عـن          
 عنـد   لوازمه، وقد ذكرنا إجماع األئمة على التوسـل بـه           

زيارته، ولو لم يكن فى الموضوع إال حديث عثمان بن حنيف لكان     
.كافيا شافيا

 

 
قـدمون   فقد أجمعت الشرائع كلها، وفالسـفة األ      :وعلى الجملة 

ــول ــصريون، أو نق ــفة الع ــون : والفالس ــسلمون واألوربي الم
واألمريكيون والهندوس على إثبات الحياة ولوازمهـا لـألرواح،         
وعلى أن لها من اإلطالق وسعة التصرف ما لم يكن لهـا حـال              
حياتها فى هذا العالم، وهو عين ما قرره ابن القيم أحد أئمتهم فـى              

ل عنا حجاب المادة وكثافة الطبيعة أسأل اهللا أن يزي   ). الروح(كتاب  
 .وظلمة األشباح بمنه وكرمه

 




 


                                                           

عن أم العالء   : هذا نص الحديث الذى أشار إليه     ) ١(

 

 امرأة من األنـصار  –

 

-  

 

  وهى ممن بايع النبى      -

 

إنه اقتـسم المهـاجرون     :  قالت -
قرعة، فطار لنا عثمان بن مظعون فأنزلناه فى أبياتنا فوجع وجعـه الـذى       

: قلـت  ف توفى فيه فلما توفى وغسل وكفن فى أثوابه، دخل رسول اهللا            
رحمة اهللا عليك أبا السائب، فشهادتى عليك لقد أكرمك اهللا، فقـال النبـى              

) : بأبى أنت يـا رسـول اهللا فمـن    : ، قلت)وما يدريِك أن اهللا أكرمه؟
أما هو فقد جاءه اليقين، واهللا إنى ألرجو لـه الخيـر،            : (يكرمه اهللا؟، فقال  

اهللا ال أزكـى أحـدا   فو: ، قالت)واهللا ما أدرى وأنا رسول اهللا ما يفعل بى؟       
.بعده أبدا
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 آيات الوحي القرآنـي أسـماع       تعانق

المسلمين، وتأخذ بمجامع قلوبهم فيقفـون      
أمام كتـاب ربهـم خاشـعين، وتـشدوا         
أصواتهم بحالوة نغمه األصيل، وعذوبـة      

 جيالً المعجزة التي تستهوي الناس      ماتهكل
سـرار وأنـوار     مـن أ   وهـذا  جيل، بعد

التنزيل، التي يشع سناها لتمحـو غيهـب      
 الروح بما ينهل عليهـا     شراق بإ ،الظلمات

من الفيوضات، من لدن صاحب الكتـاب       
 دالمجي

 

 جل في عاله   اهللا-

 

 الذي يـؤتي    ؛-
عبادهن يشاء ِمنفهمه لكتابه، م .

 

 
 عن سحر القـرآن الكـريم       والحديث

 شجون، إال أني ألوي     ذووموسيقاه حديث   
 موضـوع   في مداده   ليسكب ييراععنان  

 والتحليـل، أال    والبحـث جدير بالدراسة   
".فهم القرآن الكريم: "وهو

 

 
 القـرآن   فهـم  إلى القول أن ل    وأسارع

  العلـوم التـي لهـا       لِّالكريم قوانين، كج 
 هيل الرائد في تـس    القانونقوانين، ويعتبر   

 الكريم هو أن ننظر إليه      القرآنعملية فهم   
ـ    دلين، الـذين لـم     نظرة المفسرين المعت

يتعرضوا للخوض في غمار السؤال الذي      
ال طائل من ورائه وال نائل، والذي يرفعه        

التأويليون الحداثيون   

 

مما يكشف عـن     -
اضطرابهم في تحديد األولية فـي فهـم        

النص

 

 أتعطى األولوية  للنص ذاتـه، أم        -
لكاتبه، أم لقارئه؟؛ فال يجـد المفـسرون        

 الـنص   أمـام "المعتدلون هذا اإلشـكال     
 وليس  هللا، ألنه يمثل عندهم كالم ا     ؛يالقرآن

كأي كالم ينفصل فيه الكالم عن المتكلم،       
  ا ويتطور ذاك، بل إن     فيتوقف هذا تاريخي

كالم اهللا عندهم، صفة له قديمة أبدية، هي        
نفس ذاته ال تنفصل عنه، فهو تعالى لـم         

 وال يزال؛  ) القرآن(ا بما أسماه    يزل متكلم
دهم الكالم والمتكلم فـال  ومن ثم يتوحد عن 

يتعدد البحث لديهم، وإنما يـسعون فـي        
تجربتهم إلى تعميق التلقي الذاتي للكـالم       
اإللهي عن طريق طول التالوة المتـدبرة       
على أنها وسيلة التقـرب إلـى المـتكلم         

 فإذا توقـف    ؛)١("بالسماع منه والفهم عنه   
 هماالكالم عن المتكلم، فمعناه تغييب أحـد     

 إليـه   تعمدتى ال نقع فيما     عن اآلخر، وح  
 تغييـب   مـن  الهرمنيوطيقيـة، التأويلية  

 عن كالمه، فال بد لنـا أن     ملصاحب الكال 
نقول بتوحيد الكالم والمتكلم،   

 

 هنـا   ومـن  
فإنه ال مجال للقول بتوقف األول، وتطور       

.)٢(الثاني

 

 
وإننا نلح على ضرورة النظـر إلـى        
القرآن الكريم على النحو الذي نظر إليـه        

رون المعتدلون، الذين لم يتعرضـوا      المفس
للخوض في غمار ذلـك الـسؤال الـذي         
ــة   ــة التأويليـ ــه ذَووا النزعـ يرفعـ

لمـن تعطـى    : الهرمنيوطيقية، ومـؤداه  
األولوية في الفهم، للـنص أم للكاتـب أم         

    ا فـي   للقارئ؟ فتراهم قد اضطربوا كثير
تحديد من ينال األولويـة بـين أوالئـك         

الناهجين سـبيل   الثالثة، ولكن المفسرين    
القوانين األصـيلة فـي فهـم الخطـاب         
الرباني، سـرعان مـا تجـاوزوا ذلـك         
اإلشكال، ألنهم حيال كالم لـيس كـسائر       
الكالم، إنه كالم اهللا عز وجـل؛ ويبقـى         
القانون الصائب في عملية فهـم القـرآن        
الكريم هـو التـصفية القلبيـة، إلدراك        
المعاني القرآنية، فعندئذ تنداح فيوضـات      

فهم السديد، على قلب العبد مـن لـدن         ال
واهبها ذي الخطاب المجيد     

 

 جل في   اهللا -
 عاله

 

 وهي الحقيقة التي سطرها اإلمام      ،-
ــوأ ــشي  ب ــي المراك ــسن الحرال  الح
 في فهم القرآن    )٣()م١٢٤١/ هـ٦٣٨ت(

الكريم، فِمماَ ينبغـي معرفتـه أن محـل         
قوانين التطرق إلى فهمه ففي قلوب عباد       "

لفهم، وآثرهم بإحاطة مـن     اختصهم اهللا با  
العلم، تأمن بهم القرون، وتنجلي بهم ظلم       

 وهذا فضل من اهللا تعالى على       ،)٤("الفتون
ذي القلب الصافي، ليفهم به معاني الوحي       
القرآني؛ ونظرية فهم القرآن الكريم هـي       
ما يجب أن تتجه إليها جهود الباحثين في        

 للوقوف علـى الفهـم      رآنية،الدراسات الق 
 لمعاني اآليات، واستيحاء دالالتها،     الدقيق

وخاصة للمفسرين الذين وضعوا قواعـد      
لفهم آي القرآن، وجلَّوا رتـب خطابـه،        



 

 

 

 

 

 

 وقد كانت   ؛)٥(كاإلمام أبي الحسن الحرالي   
نظريته في فهم القرآن منطلقة من أن لكل        

 به غيـره       ا وبطنً آية ظهر ا، وهذا ما أقر
  لورود أثر في ذلك عن     ،)٦(من المفسرين 

 عبد اهللا بن مسعود     فعن ،رسول اهللا   
    أن النبي  أنزل القـرآن   : " قال

على سبعة أحرف، لكل حرف منا ظهـر        
.)٧("وبطن

 

 
 يظن أن هناك تباعد بين الظـاهر   قدو

 هناك مناسـبة    أن الحقيقة   وفيوالباطن،  
بينهما، وإن كان فهم اإلشارة      

 

 الباطن –

 

- 
 العبارة   من

 

 الظـاهر  –

 

 إلـى   يحتـاج  -
ولكنه تأويل غير معهود، وهو هنا      تأويل؛  

تأويل عملـي يـسعى بـه       "محمود، فهو   
    ا ا وباطنً الصوفي إلى االرتقاء بذاته ظاهر

ا من  نحو مقاصد اإلشارات القرآنية انطالقً    
 العبارات التي يعبـر منهـا إلـى         انيمع

 حيث يكون فـي مجاهـدة       ،)٨("اإلشارات
 للقلـب   ننفسية، للتصفية القلبية، ليقينه أ    

يستوحي منها فهمه، بينما للعقـل      مناهل  
مصادر يستقي منها علمه، فهـذا يحقـق        

 ؛يحقق الفهم، وشتان بينهمـا    العلم، وذاك   
 من العقل بمنزلة النفس، والفهم      العلم "ألن

من العقل بمنزلة الروح، فللفهم مدرك ال       
يناله العلم، كما أن للروح معتلى ال تصل        
إليه النفس، لتوجه الـنفس إلـى ظـاهر         

ود ووجهــة الــروح إلــى علــي الــشه
 ففهم المعنى يبدأ مـن إدراك       ،)٩("الوجود

الظاهر، للنفاذ إلى الباطن، الذي يناله من       
وهبه اهللا تعالى قلب١٠(اا فهم(.

 

 
                                                           

المصطلح الصوفي بين التجربة والتأويل، محمد      ) ١(
ة والطباعة، الرباط،    عزام، نداكوم للصحاف   المصطفى

.)بتصرف يسير. (٣٧، ٣٦ صم، ٢٠٠٠، ١ط 

 

 
 وحدة الوجود،   إلى كالداعينقد يحمل علينا بأننا     ) ٢(

 نفـسنا بتوحيد الكالم والمتكلم، فنسارع إلـى تبرئـة    
بالقول إن الكالم غير مخلوق هللا تبارك وتعالى، ومن         
هنا فإنه ال غضاضة في قولنـا ذاك، فـإذا كانـت            

وقة من مخلوقات اهللا تعالى، فإن دعـاة        الطبيعة مخل 
ا؛ هم ا واحدالحلول واالتحاد، الذين جعلوها واإلله شيًئ

ضالون في هذا، غافلون عن خطورة ما ذهبوا إليـه؛   
بينما توحيد كالم اهللا تعالى مع ذاته، فهو سر قدسـية          

 

 
القرآن الكريم، وهو ما يحصنه عن باقي النصوص،       

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
معه بمنهج غير معهود، فال بد من اإلقبـال         للتعامل  

، حتى يتـاح    )اهللا جل في عاله   ( القرآن   بعلى صاح 
. القدسي الخالدربهللقارئ فهم كالم 

 

 
..  علي بن أحمد بن إبراهيم الحرالي التجيبي       هو) ٣(

أبو الحسن، كان بدء أمره بمراكش، ثم تخلـى عـن           
هللا ولقي بالمشرق أبا عبد ا.. الدنيا ورحل إلى المشرق

بن عمر القرطبي، إمام الحرم الشريف، قال رحمـه      ا
 يلقى في   أشهر،تعلمنا عليه الفاتحة في نحو ستة       : اهللا

التعليم قوانين تتنزل في علم التفسير منزلة أصـول         
الفقه من األحكام إلى أن مـن اهللا تعـالى ببركـات            
ومواهب ال تحصى، وعلى أحكام تلك القوانين وضع        

 الباب المقفل على فهم القـرآن       مفتاح: كتابه المسمى 
توشيح الديباج وحلية االبتهاج، بـدر      : انظر.(المنزل

علي عمر، مكتبة الثقافـة     . د: الدين القرافي، تحقيق  
ـ ١٤٢٥،  ١الدينية، القـاهرة، ط      م، ص  ٢٠٠٤/ هـ

١٤٦، ١٤٥(.

 

 
مفتاح الباب المقفل لفهم القـرآن المنـزل، أبـو       ) ٤(

 الحرالـي   الحسن الحرالي، ضمن تراث أبي الحسن     
محمادي بـن عبـد     : المراكشي في التفسير، تحقيق   

السالم الخياطي، مطبعة النجـاح الجديـدة، الـدار         
.٢٧م، ص ١٩٩٧/ هـ١٤١٨، ١البيضاء، ط 

 

 
حفظـه  (قام أستاذنا الدكتور عبد الرحيم مرزوق       ) ٥(

بجهد مشكور في تجلية قوانين فهم القرآن       ) اهللا تعالى 
رالي مـن خـالل     الكريم في نظرية أبي الحسن الح     

مفتـاح البـاب    : ( الثالث هتراثه في التفسير، ورسائل   
 لفهم القرآن المنزل، وعروة المفتاح، والتوشية       لمقفلا

، وقد اشتغل الدكتور مرزوق طيلة سـنوات   )والتوفية

                                                             
بدراسة تراث الشيخ الحرالي في التفسير، ومـا زال         

لم ليستخرج      موليحفل بـه  ماا اهتمامه صوب هذا الع 
هذا مـا أخبرنـي بـه       ( ، كامنة فيه  درره من   تفسير

 ؛ وقد اعتبر األسـتاذ مـرزوق أن        )افضيلته شخصي
معظم تفسير اإلمام الحرالي هو من بـاب اسـتيحاء          
       ه تفـسيرا الداللة القرآنية، والكشف واإللهام، وقد عد

ألن صاحبه    ؛اداللي 

 

  نظر األسـتاذ الباحـث     في –

 

- 
قرآن، ومراعاة  يسعى إلى وضع قوانين فهم معاني ال      

التطور الداللي لأللفاظ، وكـذلك للـسياق اللغـوي         
األسـس  : المنهج الـداللي  : انظر له . (واالجتماعي

والمكونات، قراءة في تفسير الحرالـي المراكـشي،        
، ٢٨ للعلماء، العدد    ديةمجلة اإلحياء، الرابطة المحم   

ـ ١٤٢٩ الثانية   مادىج م، ص  ٢٠٠٨يونيـو   / هــ
ته أنه يعتزم إخراج مـا      ؛ وقد أفصح لي فضيل    )١٣٥

عكف عليه من بحث حول ما يزخر به تفسير اإلمام          
   الحرالي، والذي يعتبره تفسير ا؛ وذلك في كتاب    ا داللي

 في ضوء علـم     حراليتفسير أبي الحسن ال   : (بعنوان
.) النصاتالداللة ولساني

 

 
ـ ٤١٠ت(كاإلمام أبي عبد الرحمن السلمي      ) ٦( ) هـ

 غيـر محـصورة     الذي يرى أن معـاني كـالم اهللا       
بالمعاني اللغوية بل له مكونات وأسرار خـص بهـا       

 أهل الفهم لخطابـه والعـالمين     فجعلهمأهل الحقائق،   
بلطائف ودائعه فأخبروا عن طرف منـه بإشـارات         

حقـائق  : انظـر لـه   ". تخفى وتدق إال على أربابها    
 هو و ؛٢٣٢ صالتفسير،  

 

  عبد الرحمن السلمي   أبو –

 

 إلى باطنها؛ وممن كشف  ظاهر اللغةيتجاوز  بذلك-
   ا، اإلمام أبـو نـصر      ا وباطنً أن للقرآن الكريم ظاهر

، وقد جلّـى ذلـك فـي        )ه٣٧٨ت(السراج الطوسي   
عبـد الحلـيم    : اللمع في التـصوف، تحقيـق     : كتابه

محمود، وطه عبد القادر، مطبعة المثنى، بغداد، ودار       
.٤٣م، ص ١٩٦٠الكتب الحديثة، القاهرة، 

 

 
المسند : المسمى(في صحيحه،   أخرجه ابن حبان    ) ٧(

الصحيح على التقاسيم واألنواع من غير وجود قطع        
 كتاب العلم،   ،) في سندها وال ثبوت جرح في ناقليها      

: ، ذكر العلة التي قال النبي صلى اهللا عليه وسلم         ١ج  
.٧٤:  رقم الحديث)وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه(

 

 
، محمد  المصطلح الصوفي بين التجربة والتأويل    ) ٨(

.٢٦المصطفى عزام، ص 

 

 
 أبـي   ث من تفسير الحرالي، ضمن ترا     نصوص) ٩(

: تحقيـق  التفـسير،    فـي  المراكشيالحسن الحرالي   
محمادي بن عبد السالم الخياطي، مطبعـة النجـاح         

ـ ١٤١٨،  ١الجديدة، الدار البيضاء، ط       م١٩٩٧/ هـ
.٢٦٦ص 

 

 
 الذي يسميه اإلمام الحرالي     هو الفهم   القلبهذا  ) ١٠(

: ا بلفـظ   عنه أيض  ويفصح. وح العقل في الفهم   ر: بـ
نصوص من تفـسير الحرالـي، ص       : انظر. القلب
٣٣١.

 

 



 

 

 



 



 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 




 




 



 



 





 


القوقازية، وصـقر الجبـال، أميـر المـؤمنين          بطل المقاومة 

الثالث لحركة المريدين النقشبنديين،     م، الثائر المسلم، اإلمام   ١٨٣٤
النقـشبندية   أحد رواد الجهاد اإلسالمي في القوقاز، وشيخ الطريقة

 . في بالد داغستان

 

 
صول، ولد في غمري مـن      ينتمي إلى قبائل لزكي العربية األ     

بالد داغستان وتعلّم في مساجدها مبادئ العلوم الدينية واللغويـة،          
تفوق بشجاعته على أقرانه، وتمتّع بقوة بدنيـة عظيمـة، وكـان            

ا للمعرفة منذ صباه، وكان يملك قريحة بعيدة اإلدراك، ونشأ متعطّشً
 محمـد   في قرية أوار ببالد الكرج، تأثر برفيقه ومعلمـه الـشيخ          

الغمراوي المشهور بغازي موال، داعية اإلصالح الديني، وصـار         
تباعه ومريديه وقام بصحبته بزيارة قرية يرغل، وهناك تسلك         أمن  

في الطريقة النقشبندية، وانتظم في سلك حركة المريـدين الدينيـة           
السياسية التي وحدت السكان المسلمين في داغستان وشيشانيا فـي          

تالل الروسـي الـذي رسـخ أقدامـه مـستغالً           الكفاح ضد االح  
الخصومات القبلية والتنابذ بن صغار الحكـام، واسـتخدم ذهـب           
. اإلمبراطورية وسالح المدفعية في تدمير المدن والقـرى اآلمنـة         

  إلحدى الفرق التي أخذت على نفسها تأديب        ااختاره المريدون قائد
 مـوال فـي     وشارك غـازي  . العصاة الخارجين على أحكام الدين    

انتصاراته على القوات الروسية، وتصدى معه للحملـة الروسـية          
وأصيب بجراح نازفـة فـي صـدره        ) فليامينوف(بقيادة البارون   

        وانسحب إلى الغابة بعد استشهاد غازي موال، وظن المريـدون أن
       شامل قد استشهد فبايعوا حمزة بن إسكندر إمام وانهمك في  . اا ثاني

. شفائه في نشر تعاليم المريدية وتوطيـد قـوتهم        هذه المرحلة بعد    
وحمل راية الدعوة والجهاد بعد اغتيال اإلمام حمزة فـي جـامع            

، فلما تولّى قيادة المريدين برز كإداري ممتاز، وقائد فذ          )خونزاخ(
بصير بالجهاد، يحمل مؤهالت القائد البارزة، ويجمع في نفسه عقل   

 وقاد المريدين الـذين اقـسموا       .رجل الدين العالم، ورجل السياسة    
  أشيلطا(ا عن مقر قيادة المريدين      على الموت دفاع(

 

حيث نودي به    
حـصارها  م١٨٣٧سنة ) فيسي(ا، وعندما أحكم الروس بقيادة      إمام 

قام باالشتراك مع تاشو    
حاجي، وكيبيت محمـد    
بفك الحصار واشـترك    
في قتال يـائس ضـد      
الحملــة الروســية،  
وتمركز بـألفين مـن     

ــع  قوا ــي مواق ــه ف ت
حصينة، واشتبكوا مـع    
الـــروس بالـــسالح 
األبيض، إال أن القوات    
الروسية تمكنـت مـن     

) أشيلطا(االستيالء على   
وإحراقها بعد مجـزرة    
رهيبة، واضطر القائـد    
. الروسي إلى مهادنتـه   

) أشيلطا(وعندما شاهد   
وقــد تهــدم مــسجدها 
وخربــت بــساتينها  

ا حـسنً : وكرومها قـال  
 جب أن يرى هـؤالء    ي

القوم سـفّاكو الـدماء،     
الذين لم يبقـوا علـى      
أسير، ولم يبقوا علـى     
حياة أحد، والذين دمروا    
ــوا   ــت اهللا، وخرب بي
ــة،  ــيل النامي المحاص
وأنزلوا جام غـضبهم    
على فاكهة األرض، أن    

ثـم  . النهاية لم تحن بعد   
) اخولخـو (انتقل إلـى    
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ا، وأعاد بسط  ا جبلي ا، ومعقالً دفاعي  وقام بتحصينها، وجعلها ملجأ آمنً    
ووجه عنايته إلعداد المحاربين، وأنـشأ بيـت        . سلطته على القبائل  

المال وفق نصوص الشريعة، وعـين الجبـاة والقـضاة، وجعـل            
 للمتطوعين نصيب بيت المال بـالخمس        ا معلوم ا من الغنائم، وخص

ا ألحكام اهللا في الغنائم، وأنشأ حكومةً وطنيةً في الداغـستان،           تطبيقً
لطانها على معظم الـبالد، ونفّـذ فيهـا أحكـام الـشريعة             بسط س 

اإلسالمية، وعني بالنواحي العمرانية والمدنية، وحافظ على األمـن         
وعنـدما أراد األمبراطـور     . والنظام، وأقام الحدود ونفّذ األحكـام     

)نقوال(

 

، دعـي لمقابلـة     م١٨٣٧ زيارة القفقـاس فـي خريـف          
رفض بإصرار، وقال في رسالة     اإلمبراطور واالعتذار إليه، ولكنه     

قررت في النهاية أن ال أذهب إلى       ): فيسي(إلى القائد العام الروسي     
    قت إرب؛ا بسبب رفضي  تفليس حتى ولو مز  ا ما خبـرت     ألنني كثير

وقضى ربع قرن في مقاومة الغزو      . غدركم الذي يعرفه كافّة البشر    
  لبالشـفة  ا عن استقالل بالده، ثم حـارب ا       القيصري الروسي دفاع

الروس إثر تنازل الفرس والترك عنها، واستسالم األمراء، وكانت         
وأخـذت  . الراية التي قاتل تحتها مع أصحابه هي رايـة اإلسـالم          

الحرب طابع الجهاد ضد الكفّار، وكانت حركة المريدين النقشبندية         
. وعلماؤها يذكون لهيب الثورة، ويحضون الناس على الجهاد

 

 
ا مـن داغـستان وأرض   لتي شـملت جـزء    نظّم أمور دولته ا   

). عهد الـشريعة  (الشيشان، على قوانين الشريعة فعرف عهده باسم        

وكانت دولته مقـسمة    
 ناحية، علـى    ٣٢إلى  

رأس كل منها نائـب،     
وفيها مفتي يعمل تحت    
إمرته أربعـة قـضاة     

وافتـتح  . يعينهم المفتي 
الحــصون، وغــنم  
ــدات،  ــلحة والمع األس
وألقى الرعب في قلوب    

ألعداء، وأجالهم عـن    ا
جميع البالد مـا عـدا      
بعض المواقع التي ثبتوا    
ــة   ــن الناحي ــا م فيه

ــة ــت . الجنوبي وكان
معاركه تعتمـد علـى     
السرعة، وخفّة الحركة،   
ــضربات   ــه ال وتوجي
ــسريعة،   ــة ال المباغت
واالنسحاب إلى القواعد   
ــع   ــصينة، ووض الح
خطــوط المواصــالت 
واإلمداد تحت سـيطرة    
قوات الثورة، وعـزل    

حاميات المقيمة فـي    ال
ــة،   ــع المنعزل المواق
ــى  ــا علـ وإرغامهـ
االستــسالم، وتميــزت 
الحرب التي خاضـها    
باالنطالق مـن فكـرة     
الجهاد في سـبيل اهللا،     
والتمسك بفكرة تحرير   
ــسلمين،  ــالد المـ بـ
واالعتماد على تقاليـد    
الحرب الموروثة عبـر   
ــالمي،  ــاريخ اإلس الت
ـ    ا وخوض الحرب طلب

.للشهادة

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 



 





 





 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       المستشار                       األستاذ    

 

 





 



 




 




 



ل علـى أن اإلمـام      على أنه مما يد   

  اِصالحسين كان معلى الخروج بشكل    ر 

ا نفـسه علـى      وكان موطنً  ،غير عادى 

ـ  ،القتل ـ    وظان ا فـى بعـض     ا أو عالم

الحاالت بأنه يقتل فى سفره      

 

العالمات  -

:)١(اآلتية

 

 

١

 

مشورة وجهـت   أنه رفض كل     -

إليه بعدم الخروج سواء قبل قيامه مـن        

، أو الرجوع بعد قيامه، فقد رأينا أن  ةمك

من الذين أشاروا إليه بعدم الخروج من       

أرض الحجاز عبد اهللا بن عباس، وعبد       

اهللا بن جعفر، وابن الزبير، ومحمد ابن       

الحنفية، ومن الذين أشاروا عليه بالعودة      

بـن مطيـع،    فى أثناء الطريق عبد اهللا      

وأباهرة األزدى، وقد قابله فى الثعلبية،      

وعبد اهللا بـن سـليم، والمـذرى بـن          

المشمعل والفرزدق، وقد قابله فى زبالة      

.بعد رجوعه من الحج

 

 

٢

 

خطبته حين عزم على الخروج      -

خط الموت  : "إلى العراق التى يقول فيها    

فإن أكثر فقراتها يـدل     .." على ولد آدم    

.على ذلك

 

 

٣

 

بن عبد الرحمن بـن     نهى عمر    -

الحارث بن هشام   

لــه بمكــة عــن 

الخروج وإقامتـه   

البرهان علـى أن    

س مـن   ذلك لـي  

إنك : "الرأى بقول 

 فيــه تــأتى بلــدا

عمالــه وأمــراؤه 

ــوت   ــم بي ومعه

األمــوال، وإنمــا 

الناس عبيد المال   

والدرهم، فال آمن عليك أن يقاتلك مـن        

وعدك نصره، ومن أنت أحب إليه ممن       

 أخذ الحسين بقوله مع     يقاتلك معه، وعدم  

 ".اعتذاره إليه واعترافه بنصحه

٤

 

ـ  ونهى ابن عباس أيضا    - ا  محتج

من أن الذين دعوه لم يقتلـوا أميـرهم         

وينفوا عدوهم ويضبطوا بالدهـم، بـل       

دعوه وأميرهم عليهم قاهر لهم، وعماله      

تجبى بالدهم، فكأنهم دعوه إلى الحرب،      

وال يؤمن أن يخذلوه فيكونوا أشد الناس       

   عليه، ومعاودته للنهى ذاكر   ا ا له نحـو

  ألن بهـا    ؛ا عليه باليمن  من ذلك ومشير 

ا، وهـى أرض طويلـة      ا وشعاب حصونً

وألبيك بهـا   : "وعريضة، ومما قاله له   

شيعة وأنت عن الناس فى عزلة، فتكتب       

إلى النـاس وترسـل رسـلك وتثبـت         

دعائمك، فإنى ألرجو أن يأتيك عند ذلك       

ـ  ،"الذى تحب فى عافيـة     ال اإلمـام    فق

آه سـبق الـسيف     : (الحسين فى قـوة   



 

 

 

 

 



 












 



 مـرة   فيقول ابن عبـاس     ). لذالع

 لقد سـمعنا     لإلمام الحسين    أخرى

من أم المؤمنين عائشة أنهـا سـمعت        

يقتل حـسين    (: يقول رسول اهللا   

 فـال : ، فلما قرأ كتابها قال    )بأرض بابل 

 . من مصرعىبد إذًا

٥

 

ولما أشار عليـه محمـد ابـن         -

خروج إلى العراق، وعده    الحنفية بعدم ال  

النظر ثم ارتحل فى السحر فسأله ابـن        

أتانى : "الحنفية، فقال له الحسين     

:  بعد ما فارقتك فقـال     رسول اهللا   

يا حسين، اخرج فإن اهللا قـد شـاء أن          

ما معنى حملـك    : ثم قال له  " يراك قتيالً 

إن اهللا قد شـاء     : هذه النسوة معك؟ قال   

 .أن يراهن سبايا

٦

 

بن عمر حين نهاه عن     وقال له ا   -

إنك مقتول فى وجهـك      ":الخروج فأبى 

، وهذا يدل على أن ظاهر الحـال        "هذا

كان كذلك، وما ظهر البن عمر لم يكن        

 .ليخفى على الحسين

٧

 

قلـوب  : وما قاله الفرزدق لـه     -

 .الناس معك وأسيافهم عليك

٨

 

خلفـت  : وقال بشر بن غالب له    -

 .القلوب معك، والسيوف مع بنى أميـة      

: نهى عبد اهللا بن جعفر له، وقـال       كما  

إنى مشفق عليك من هـذا الوجـه أن         

يكون فيه هالكك، واستئصال أهل بيتك،      

إنـى  : " لهوقد قال اإلمام الحسين  

 فـى المنـام     رأيت رسـول اهللا     

 ولما سأله ابن ،"وأمرنى بما أنا ماض له   

عباس بأبى أنت وأمى يا حسين، مـاذا        

؟ أجاب اإلمام   قال لك رسول اهللا     

، فلما سـأله ابـن      نفس اإلجابة تقريبا  ب

 :وما فيها؟ قال اإلمام الحـسين     : عباس

أمرت فيها بأمر وما أنا محـدثك بهـا         "

 وهذه الرواية تؤيد بل     ،"حتى ألقى ربى  

 نفـسه   ةا كان فى قـرار     خفي تؤكد شيًئا 

 ا      ، واليعلمه إال اهللا ليقضى اهللا أمر  

وقد .  األمور كان مفعوالً وإلى اهللا ترجع    

ا يحذره  بن جعفر أيض  اهللا  كتب إليه عبد    

إنى رأيت رؤيا   : فكتب إليه . ويناشده اهللا 

 وأمرنـى   رأيت فيها رسول اهللا     

.)٢( لهبأمر أنا ماٍض

 

 

٩

 

وقال ألصحابه حين جاءه خبر      -

مسلم وهانئ وعبد اهللا بن بقطر أنه قـد         

خــذلنا شــيعتنا، فمــن أحــب مــنكم 

عه بعد  االنصراف لينصرف وعدم رجو   

تفرقهم عنه، وبقائه فى أصحابه الـذين       

صحبوه من المدينة ويسير من غيرهم،      

وأشار عليه عمرو بن بوذان بالرجوع،      

وقوله له واهللا ما تقدم إال على األسـنة         

 ؛وحد السيوف، ونهيه إياه عن المـسير      

نـة  وألن الذين كتبوا إليه لم يكلفوه مؤ      

 ليس يخفى   القتال، وقول الحسين    

لرأى، ولكن اهللا تعالى ال يغلـب        ا على

واهللا ال يدعونى   : على أمره، وكذلك قال   

حقى حتى يستخرجوا هذه العلقة مـن       

وأيم اهللا لو كنـت     : جوفى، وقوله كذلك  

فى جحـر هامـة مـن هـذه الهـوام        

 .الستخرجونى حتى يقتلونى

١٠

 

وفى كتابه الذى كتبه إلى بنى       -

أما بعـد   : هاشم حين توجه إلى العراق    

 لحق بى استشهد، ومن تخلـف       فإنه من 

 .عنى لم يبلغ الفتح

١١

 

وكيف نفسر ما قاله حين زار       -

  ا وهو خارج من المدينة    قبر جده مودع :

وقد غسلت يدى من الحياة، واعتزمـت       

على تنفيذ أمر اهللا، كمـا تمثـل بقـول        

والمنايا يرصدننى أن أحيدا، وما     : القائل

يا أختاه، لـو تـرك      : قاله ألخته زينب  

 وما قاله قبل القتال فيما      ، لنام يالًالقطا ل 

يا دهر أف لـك مـن   : (بينه وبين نفسه 

 بل وما قاله عند خروجه مـن        ،)خليل

إن الموت حق علـى     : (مكة حيث قال  

 ).ولد آدم

                                                           
)١ (  توفيق أبو علم، دار المعارف،      الحسين بن على ،

.م١٩٨٢
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أصبح الحديث عن ضـرورة تجديـد       
الخطاب الديني وتطوير مالمـح المـشهد       

  ا من التغريد خـارج     الفقهي المعاصر ضرب
السرب رغم تعـالي وتـوالي الـدعوات        

 لكن تظـل    ،المتجددة بهذه اآللية المقترحة   
كافة الدعوات قيد التفكير داخل صـندوق       

ادي ما لم تؤخذ بعين االعتبار      التفكير االعتي 
 وغاية العجب   .والجدية في التطبيق والتنفيذ   

 ا من العقول المفخخة التي لم تعـي        أن كثير
حتى اللحظات اآلنيـة أن فقيـه الخلفـاء         
الفاروق عمر بن الخطاب من أوائل الـذين       
جددوا في الفقه الديني الذي كـان وثيـق         

، وكان مفـاد    الصلة بالرسول الكريم    
ديد لديه مراعاة المتغيرات االجتماعيـة   التج

 .والرفد الثقافي المتجدد آنذاك

 

 
وال شك أن تعثـر الخطـاب الـديني         
المزمع تجديده وتطويره يأتي مـن قبيـل        

 والحق المطلق   ،عنصرية النخبة من ناحية   
الذي اقتنصه بعض علماء األزهر الشريف      
وهم غلبة فـي التنـازع مـع التنـويريين          

 .الرسمية من ناحية أخرى   بالمؤسسة الدينية   
النخبة ال تزال تعيش في إحداثيات ستينيات       
القرن المنصرم بثقافته وطروحاته التنظيرية 

 أما األكثرية األزهرية المعارضـة      ،المملة
فهي تلك الفئة التي ظلت بمواجهة المشروع      
النهضوي التنويري الذي دشـنه األسـتاذ       

 وسار على نهجه كل من   ،اإلمام محمد عبده  
 .ه حـسين وعبـد المتعـال الـصعيدي        ط

والمشكلة الحقيقية لهؤالء هي األخذ بمنهج      
التفكير العلمي واالستقراء والتأويل وإعمال     
العقل في بعض القضايا الفقهية وليس األخذ       
بالعلمانية أو الدعوة إلى التحرر من شرائط       

 .الدين وضوابطه

 

 
ووسط غفلة متعمدة تنبغي اإلشارة إلى      

يد في الماضي يـركن إلـى       أن عائق التجد  
سياسات الخالفة العثمانية ومنطقهـا فـي       

 فالقاصـي   ،التعامل مع دعوات اإلصـالح    

والداني المستقرئ لكتاب التاريخ اإلسالمي     
السيما الحديث يعلم علم اليقين بأن الدولـة        
العثمانية منذ بدايـة سـقوطها التـاريخي        

    ا عملـت   وتحولها إلى رجل مريض سياسي
 ، نزعـات االجتهـاد    على تقـويض كـل    

واجتهدت هي في إفقار البيئـات العربيـة        
  والتـاريخ  ،التابعة لها من أي نزعة تجديد     

 يذكر أن الدولة العثمانية منذ      في أحد أوجهه  
نهايات القرن الثامن عشر لجأت إلى إكراه       
المجتمع بفتاوى من شأنها نزع الـصالت        
بين المواطن العربـي النـسب والبيئـات        

 حتى يمكننـا األخـذ      ،ىالحضارية األخر 
ـ   بعض  بتأويل   ن الحقبـة   أرجال التاريخ ب

ـ        ا العثمانية وقت سـقوطها كانـت أنموذج
.لالنحطاط الفكري واللغوي على السواء

 

 
هذه اإلطاللة السريعة علـى عثـرات       
تجديد الخطاب الديني الذي يؤسـس فـي        
مجمل الظن لمواجهة الفكر المتطرف مـن       

ثانيـة،     وتنوير المجتمع من ناحيـة       ،ناحية
من أجل مجتمع خاٍل من رائحة التطـرف        

 ورغبة صادقة فـي     ،وكراهية ونبذ اآلخر  
 يجلس على   ،انمحاء اإلقصاء بشتى صوره   

الشاطئ اآلخر المواجـه لـشاطئ تجديـد        
الخطاب الديني خطاب يحتاج إلى عزيمـة       
صادقة ونوايا وطنية واسـتثنائية لتجديـده       

هذا الخطاب هو الخطـاب الثقـافي        ،اأيض 
ا بفعل الفقر المعرفي مـن      لذي بات مهدد  ا

 وبشهوة وهوس االنفجار المعلوماتي     ،ناحية
المحموم والذي تتيحه شـبكات التواصـل       

 .االجتماعي اإلليكترونية كالفيسبوك وتويتر

 

 
ونعيش اآلن في عصر تتـسارع فيـه        
المعلومات، بل وتتصارع في ظل ما وصلنا  
إليه من تقدم تكنولوجي وثـورة معرفيـة،        

ذة في االزدياد بحكم المـستجدات التـي        آخ
طرأت على ما عندنا مـن علـم ومعرفـة        

 وما يتبعها   ،والتغيرات المستمرة في حياتنا   
 ،من تجديد وتطوير فـي أسـلوب حياتنـا        

وغاياتنا منها في مختلف المجاالت السياسية      
واالجتماعية واالقتصادية والتربوية وغيرها    

.من ميادين الحياة األخرى

 

 



 

 

 

 

 

 

ا لم تصل   ا وعلمي لمتقدمة فكري والدول ا 

 

 في عصرنا الحاضر     -

 

 إلى ما وصـلت     -
إليه من تقدم علمي وتكنولوجي إال بواسطة       
القيام بعمليات التطوير والتجديد واإلبـداع      
واالبتكار وتحديث خطابها الثقافي، وسيكون     

  ا على مصراعيه للتجديد    المجال أكثر انفتاح
 .جال التفكير واإلبداع طالما أطلقوا لعقولنا م    

 ،هذا ألننا متفرغون لقضايا أهـم وأبـرز       
السيما الرياضية التي مازلنا مصرين على      

.عدم تحقيق الفوز في أنشطتها ومبارياتها

 

 



 





 



أسفر الخطاب النهضوى العربـى     فلقد  
الصنع عن العديد من االتجاهات والتيارات      

ام جدلية التعانق   التى ال تزال تقف حائرة أم     
بين الدينى والسياسى، وهذه الجدليـة هـى        
 التى أفرزت لنا خطابات لغويـة متباينـة       
ومتنافرة يسير كل منها فى اتجاه مغـاير،        
تتلخص أغلبها فى مواضعات محددة مثـل       
التبعية، واالبتـداع، والغفـوة، والتـأخر،       
والتقليد، ومفـاهيم الحريـة والديمقراطيـة     
والشورى والعدالة االجتماعية، وغيرها من     
المواضعات التى تزيد من الهوة الـسحيقة       

وكل هذه  . فى اللقاء الحتمى الدين والسياسة    
المفردات بالقطع تدخل تحت مظلة الخطاب      

   ا بفضل النخبة التي    الثقافي الذي بات حائر
أغرقت القارئ والمواطن العـادي علـى       
الــسواء بمتاهــات المــصطلح ودالالتــه 

.المتباينة

 

 
ورغم أن فكرة التنوير ليست بجديـدة       
على الخطاب العربى، بل لها مهاد تاريخى       

 معظم المنظـرين    ضارب فى القدم، إال أن    
العرب ال يزالون يسعون القتناص لحظـة       
مقاربة بين الدينى والـسياسى، والحـق أن        
هذه اللحظة قد تحققت منذ ما يزيـد علـى          

  ا، حينما مكث النبى محمـد      ألف سنة تقريب
        فى المدينة المنـورة، واسـتطاع أن 

يؤسس دولة فى صورتها األوليـة، هـذه        

سساتها هى  الدولة البسيطة فى أنظمتها ومؤ    
التى سمحت وألول مرة فى تاريخنا العربى       

. للتعايش بين الدينى والسياسى

 

 
وبينما يصطدم المعاصرون بفكرة عدم     
التعايش بين الدينى والسياسى هـذه األيـام        
لكثرة المصطلحات المتنافرة بين االتجاهين،     
نرى أن التأسيس األول للدولة فى اإلسـالم      

ـ   كان على يد الرسول الكريم      ا  منوطً
بالنجاح؛ فالبيئة العربية حينئذ كانت مهيـأة       

ا لقبول كيان سياسى ذى طبيعة مغايرة       تمام
غير تلك التى ألفوها وقت عبادة األصـنام،        
حيث القوانين عرفية تتغير وتتبدل وسـط       
قلق مستمر من اللصوص وقطاع الطرق،       
وارتباط السيادة السياسية بالنفوذ االقتصادى     

. إغفال المكانة الدينيةوالتجارى مع عدم

 

 
وأكاد أجزم بأن فكرة التنوير التى راح       
المتشدقون بها فى القـرن التاسـع عـشر         
الميالدى لم تكن وليدة هذا العـصر، بـل         

ا ا سياسي استطاع اإلسالم، وهو يؤسس كيانً    
    فى المدينة، أن يقدم مهاد  ا لفكـرة   ا صـالح

التعانق بين الدينى والسياسى، هذا التعـانق       
ه القرآن الكريم بتعاليمه السامية التـى       حقق

ِإن : تناولت حقوق العدل مثل قوله تعالى     
، وقولـه   )٩٠: النحـل  (اللَّه يْأمر ِبالْعدلِ  

وِإذَا حكَمتُم بين النَّاِس َأن تَحكُموا      : تعالى

 تعـاليم   ا، وأيـض  )٥٨:النـساء   ( ِبالْعدِل
ء مبدأ  اإلسالم التى جاءت تحض على إعال     

 :الشورى، يقول تعالى فى محكم التنزيـل      
  منَهيى بشُور مهرَأمو)  ٢٨: الـشورى .(

بد من التنويه على حيوية الخطاب       وهنا ال 
    ـ  الديني الذي كان بعيـد ا عـن كـل    ا تمام

محاوالت التكفير والتفسيق لآلخر ومن ثـم       
اتسمت الثقافة آنذاك بقبول اآلخر وحتميـة       

. سالم وطمأنينةالتعايش معه في

 

 
وإذا كان الخطاب الديني أثر في المشهد     
الثقافي العام في دولة المدينة التي أسـسها        

 فاليوم الخطاب الديني نفـسه     الرسول  
بحاجة ملحة لتطويره وتجديده الشأن الـذي       

 بالضرورة على خطاب ثقافي بـدا       سينعك
ســيما والنخبــة لهثــت وراء  ا المترنحــ

ي يثيرها تجار الكالم    المساجالت الفكرية الت  
.في لحظتنا الفارقة

 

 
وملف الثقافة المـصرية هـو أخطـر        
     ا الملفات التي يجب االلتفات إليها وخصوص

وأن المشهد الثقافي والذي تغلب على سماته       
الطابع الديني عقب المد االستثنائي لفصائل      
اإلسالم الـسياسي أبـان ثـورة الخـامس         

 وخطـورة   ،والعشرين من يناير في مصر    
ملف الثقافة أنها ـ أي الثقافة ـ لم تلتفـت    
حتى اآلن لما اجتاح العالم من مدن خاصة        

ا  نعم هناك مدائن أنشئت خصيـص   ،للمعرفة
.للمعرفة

 

 
فالمعرفة من أبرز مالمح القرن الحادي      

ا في  ا محوري  وتكاد تشكل مركز   ،والعشرين
أجندات الدول المتقدمة وهي تسعى لبنـاء       

سـتثمار البـشري     حيـث إن اال    ،نهضتها
والتنمية القائمة على المعرفة حلـت محـل       
االستثمار المادي والتنميـة القائمـة علـى        

 هذا المعنى نفسه ما أشار إليـه         .االقتصاد
مدن " فرانشيسكو خافيير كاريللو في كتابه      

 من ،Knowledge Cities"  المعرفة 
جهة أن العالم المتقدم اآلن يتسارع بصورة       

ر الطاقـات المعرفيـة     محمودة في استثما  
.للمواطن

 

 



 

 

 

 

 



 


 

وقفة مع الذات   وقفة مع الذات   

ــون   ــي تكــ ــون  لكــ ــي تكــ لكــ

ــصية  ــصية شخــــــــ شخــــــــ

ــؤثرة ــؤثرةمـــــــــــــ مـــــــــــــ
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 يكون الهدف الذي تسعى     أنيجب   -
 ا للزمن الذي قدرته إلنجازه؛     لتحقيقه مناسب

 الجيدة عـدم    األهدافخطر مقاتل   أن من   أل
ن أ كمن يريد    ،وجود الوقت الكافي إلنجازه   

يحصل على الشهادة الجامعية في تخصص      
 خالل عام واحد بعد تخرجه من       الطب مثالً 

 .ةالثانوي

 من يسرف ويبذر في     :اأيضومثل ذلك   
ا لألهداف التي    الواسعة جد  األوقات إعطاء
 كمن يمكنه   ،قل من ذلك  أنجازها في   إيمكن  

 سنوات أربع الجامعة مثال خالل فيالتخرج 
ولكنه يماطل ويسوف ويتأخر فال يحقق هذا       

! في ثمان سنواتإالالهدف 

 

 
: وال تنسى القول المأثور عن الـسلف      

.)اإليمانلهمة من علو ا(

 

 
 هـو  وأهميتـه  بقيمة الزمن   واإلحساس

بداية تحريك النفوس وبعث الهمم الستدراك      
 اغتنـام الحاضـر واالسـتعداد       أوالفائت  

شـد مـن   أللمستقبل، وليس هناك خـسارة    
خسارة الوقـت وهـي خـسارة ال يمكـن        

 أمامهـا  والزمن قيمة تتـضاءل      ،تعويضها
 قيمة المال والدرهم والـدينار فـي نظـر        

. العقول الراجحة والبصائر النافذةأصحاب

 

 
٤

 

لهدف الذي تسعى   ا يكون   أنويجب   -
 فاألهداف الممكنـة    ،اا مشروع لتحقيقه هدفً 

 ، على العاجزين  إالكثيرة وال تضيق الحياة     
، وهو في    عمالً يونس  سيدنا  ولم يعدم   

 . كان من المسبحينإذبطن الحوت 

 يتصدى  أن ما يجوز    األهدافولكن من   
ال يجوز   نجازه ومنها ما  إ لتحقيقه و  اناإلنس
 فكل سـعي فـي   ، يفكر فيه  أو يسعى   أنله  

ـ  ن كان هدفً  إ للفساد و  األرض ا وقـد   ا ممكنً
 نفع عاجل لكنه في     أويعود على فاعله بلذة     

موازين الحق والهدى مردود وباطل، كمـا       
وقَِدمنَا إلى ما عِملُوا ِمن عمٍل      : قال تعالى 
 به لْنَاهعا فَجنثُورم اء     وقال عليه الـصالة ،

 أمرنـا  ليس عليه    من عمل عمالً  : (والسالم
.رواه البخاري) فهو رد

 

 
 في  اإلنسان عاش   إذا إالوهذا ال يتأتى    

ا بجهده لعمارة الـدنيا      منطلقً اإليمانظالل  
 القلب  أما،  اآلخرةحتى ينال جزاء سعيه في      

الذي لم يشرق عليه نور الرسالة المحمدية       
 ديدنـه   ،لب مظلم بوار والعياذ بـاهللا     فهو ق 

نـه يحـسن    أن ظن   إ و األرضالفساد في   
اصنع.

 

 
فالسعي لكسب المال وتنميـة الثـروة       

فاق فـي وجـوه     نللتمتع بطيبات الحياة واإل   
البر هدف ممكن لكل من بذل جهـده فـي          

 يكـون عـن طريـق       أن ولكن يمكن    ،ذلك
 صـناعة،   أو زراعة   أومشروع في تجارة    

ن طريق الغش والرشوة    ن يكون ع  أويمكن  
.واالحتيال والربا والمخدرات

 

 
فالجميع جمع الثروة وحصل المال، لكن 

 جمع ماله مـن     األول الثرى من الثريا،     أين
الحالل فهو سعادة له في الدنيا ونجاة له في         



 

 

 

 

 



 


 

تـصدقوا وداووا   : (قال رسـول اهللا     
مرضاكم بالصدقة، فإن الصدقة تدفع عـن       
األعراض واألمراض، وهـي زيـادة فـي        

  .)أعماركم وحسناتكم

 

 
       

 

رواه البيهقي في شعب اإليمان -

 

-

 

 





 



واآلخـر   ،اأيـض  إنفاقه أحسن إن اآلخرة
جمعه من الحرام فهو شقاء له فـي الـدنيا          

.رةاآلخوجحيم وعذاب في 

 

 
 يـنجح فـي     أن من يريد    :ومثال آخر 

الدراسة بالجد واالجتهاد والمثابرة واالعتماد 
على النفس بعد التوكل علـى اهللا ودعائـه         

 ينجح  أن، وفي مقابله من يريد      إليهواللجوء  
ولكن بالغش واالحتيال واالعتمـاد علـى       

.زمالئه، وشتان بين الصورتين

 

 
هـــشتان بين مشاهد لجمال

 

 
اإلكرامة ومحجب عن حضر  

فاألول المحبوب خص بفضله

 

 
امــت الخفاش في اآلواآلخر  

٥

 

ا  يكـون الهـدف محـدد      أنيجب   -
ن عدم  ا، ال غموض فيه وال لبس؛ أل      واضح

 عـدم وضـوحه يجعـل       أوتحديد الهدف   
 مـا   إلـى  غير قادر على الوصول      اإلنسان
 من يريد    فمثالً ، عدم معرفة ما يريد    أويريد  

 أي لـم يحـدد       الجامعة لكنه  في يتخرج   أن
 جامعة، وال متى أيتخصص يريد، وال في    

سيكون ذلك، فيكون هدفـه غيـر محـدد         
 .إليهويصعب عليه الوصول 

 بديل لعمله الـوظيفي     إيجادوكمن يريد   
 يريـد  أو تقاعد ويقف عند هـذا فقـط،      إذا

 طبيعـة   أو يحدد وجهته    أنالسفر فقط دون    
.العمل الذي يسعى لتحقيقه في سفره

 

 
بد من وضوح الهدف وتحديـده        فال اإذً

بدقة حتى ال يختلط بغيره ويتعذر تحقيقـه        
.والسعي له

 

 
ا ال  يجابيإ يكون   أنومن وضوح الهدف    

نإ إذ تحدد ما تريده بوضوح،      أن أيا،  سلبي 
 التي يقع فيها كثير من النـاس        األخطاءمن  

نه يذكر لـك مـا ال       أعند سؤاله عن هدفه     
اضـح فـي    ما يريده فهو غير و    أمايريده،  
.أصالً لم يفكر فيه أوذهنه 

 

 

كبر قدر أ تتخيل  أنومن وضوح الهدف    
 منجـز متحقـق     كأنـه ممكن من تفاصيله    

.حاصل بين يديك

 

 
٦

 

 وضـع   األهدافمن شروط تحقق     -
، فالهدف مهمـا    إليهاخطة عملية للوصول    

 ا وممكنً كان عظيم ا ومشروع ا ما لم   ا ومحدد
 آماالًو اأفكار يبقى   إليهيبين سبيل الوصول    

بد لـه مـن       تحققه في الواقع فال    أمافقط،  
 .إليهخطة توصل 

 وهي تجمع    هجرة النبي    إلىانظر  
 باألسـباب   األخذ أي ،واإلمداد اإلعدادبين  

 فكـان لهـا     ،األسبابوالتوكل على مسبب    
.النجاح بتوفيق اهللا تعالى

 

 
وهذا هو مفترق الطريق بين الجـادين       

 أهـل ند  ن الهدف ع  أ ،والهازلين في الحياة  
ن يتحدد يتبعه التفكير    أالجد والعزائم بمجرد    

 ومـا   إليه لكيفية تحقيقه والوصول     واإلعداد
هو مدى البعد والقرب منـه، ومـا هـي          

 التي يتوقع أو في الطريق  ةالعوائق الموجود 
حصولها؟ ، وكيف يمكـن تجـاوز هـذه         

 .العوائق والتغلب عليها

 أكثـر  التسويف والبطالة فمـا      أهل أما

 الخيالية عندهم التـي ال يخطـون        فاألهدا
.خطوة واحدة في سبيل تحقيقها

 

 
 يوجـد لـه     أنا  ن يضع له هدفً   ثالً م فم
بد لـه مـن      ا خالل سنتين فال    سكني منزالً

 هذا الهدف تشتمل    إلىوضع خطة للوصول    
 والبحـث عـن     ،على توفير المبالغ المالية   

ــبةاألرض ــصاميم ، المناس ــع الت  ووض
 ،عاقد مـع المقـاول     والت ،الهندسية الالزمة 

 ورسـم جميـع هـذه       ،وشراء االحتياجات 
.الخطوات بالدقة والتفصيل

 

 
 ن يبني منـزالً أوهذا يختلف عمن يريد  

ثم ال يفكر في شيء بعد ذلك،ا فقطسكني .

 

 
 ومن وضع له هدف تأليف كتاب مـثالً       

 ثم االطالع   ،بد له من تحديد موضوعه     فال
 ثم وضع مخطط له     ، على مصادره  األولي

 وفـصوله ومباحثـه     أبوابـه وي على   يحت
. وغير ذلكوأمثلتهومسائله 

 

 
وينبغي عند وضع خطة تحقيق الهدف      

 كمـا   ، تكون عملية مرنة منطقية    أنمراعاة  
 قـال  شاء اهللا فـي م     إن تفصيل ذلك    سيأتي
.الحق

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 





 



 



 

 
ليست مصادفة أن تستهدف الجماعات اإلرهابية الخسيسة       

المصريين في يومين مقدسين، وفي مكانين مقدسـين وفـي          

مهمـا  .. والهدف واحـد  .. مناسبتين مقدستين، فالجرم واحد   

.اختلفت الديانات، أو تبدلت األيام

 

 

عند العاشرة صباحا، اكتملت أركان     ..  ديسمبر ١١األحد  

ابي الخسيس، الذي استهدف الكنيسة     اإلرهالجريمة، بالتفجير   

البطرسية في محيط الكاتدرائية، والذي أسقط حتى كتابة هذه         

 جريحـا، جلهـم مـن األطفـال         ٤٩ شـهيدا و   ٢٧السطور  

ـ والسيدات، حيث استهدفت العملية الجبانة مكانًا مقدسا         ؤدي ت

.فيه الصلوات داخل الكنيسة

 

 

 من الـشهداء مـن ضـباط وجنـود     ٦رطة يوم الجمعة، بشارع الهرم بالجيزة، وكانت محصلته سقوط      قبلها بيومين فقط، كان االستهداف لكمين للش      

.الشرطة المصرية

 

 

األحـد  وجريمـة   .. اليوم المقدس عند اإلخوة األقباط    ) األحد(اليوم المقدس عند المسلمين، و    ) الجمعة(الجريمتان الغادرتان، وقعتا في يومين مقدسين       

.تراع حرمة اليوم، الذي يحتفل فيه المسلمون بذكرى المولد النبوي الشريفضد الكنيسة البطرسية لم 

 

 

) الكنيسة البطرسـية  (بشارع الهرم بالجيزة، وحادث األحد اإلجرامي استهدف        ) مسجد السالم (حادث الجمعة اإلرهابي، تم تنفيذ تفاصيله الغادرة أمام         

.ئةلتتخضب جنبات المكانين المقدسين بالدماء الطاهرة والبري

 

 

مفادها أن من يرتكبون هذه الجرائم ال يعرفون دينًا وال شرعا، وال يعرفون خلقًـا وال قيمـا،            دالالت هذا اإلرهاب تبعث برسالة واضحة إلى الجميع         

.ة في عقولهم المريضة والمشوهةنوأنهم غارقون في بحرور الجهل والتخلف، وينهلون فكرهم المريض من بوابات الشر، المتوط

 

 

: من األموريحدث في بالدنا يستدعي تحديد عدد الذي امثل هذ

 

 

.أن أي حديث عن مصالحة هذه الجماعات المارقة هو خيانة للوطن ولدماء الشهداء: أولها

 

 

محاكمات، بـات   أن تنفيذ األحكام النهائية والباتة، ضد رعاة القتلة داخل السجون، ممن يحرضون على القتل وسفك الدماء من داخل أقفاص ال                   : ثانيها

.وجرائم أتباعهمضرورة ملحة، لوقف شرورهم 

 

 

اإلرهابيين، وقطع دابرهم، بات هـدفًا يجـب أن يتحـرك عليـه     أن تعديل قانون اإلجراءات الجنائية، وبما يفضي إلى سرعة محاكمة هؤالء     : ثالثها

.مجلس النواب بأقصى سرعة، إلنجازه في أقرب وقت

 

 

جيه والداعين له والمتعاونين معه، قضية ال تحتمل العبث وال االنتظار، وأن مهمة الجهات األمنيـة والـسياسية                  أن التصدي لإلرهاب ومرو   : اهرابع

.والحكومية من اآلن فصاعدا، هي مواجهة هذا التسيب، الذي منح اإلرهاب تربة خصبة، إلغراق الوطن في حمامات الدم والخراب والدماء

 

 

.)م١٢/١٢/٢٠١٦ األسبوع( .اإلرهاب ودواماته القاتلة أن بجرفنا طوفان قبل) قبضة حديدية(نحن في حاجة إلى 

 

 



 

 

 

 

 



 






 


 



 





 


تـل  «: تؤدى إلى باب واحد عنوانـه     .. القناة والدويلة ..»الجزيرة«كل طرق   

وبرعاية أمريكية، فمن يستظل بقاعدتين عسكريتين أمريكيتين فـى الوقـت      » أبيب
ال يخدم إال أعـداء هـذه األمـة التـى           ..الدولة والجيش .. الذى يعادى فيه مصر   

ـ  بالتفتيـت وإشـعال    » الفوضى الخالقة «جديدة قوامها   » كوسايكس بي «تتعرض ل
أوار الطائفية بين أبناء الوطن الواحد، وما نماذج الصراعات فى سـوريا والـيمن    

!!وليبيا والعراق ببعيدة عنا

 

 
،الجزيرة«يجب التأكيد على انكشاف      ابتداء«

 

 الدويلة والقناة مـرة أخـرى      -

 

- 
ضوعية والمهنية، ال   سنوات بادعاءات المو  أمام الشعوب العربية التى خُدعت بها ل      

ـ سسيما مع ما     التى غيرت شـكل دولنـا لـصالح        » ثورات الربيع العربى  «مى ب
، والذى يفضى فى النهاية إلى انشغال العرب بأنفسهم         »الفوضى الخالقة «مشروع  

وحروبهم الداخلية، بينما تنعم الدولة الصهيونية بالهدوء وراحة البال، ربمـا ألول            
!!. منذ إنشاء دولتهم السرطانية على أرض فلسطين التاريخيةمرة

 

 
الذى يـسيىء للجـيش     » العساكر«ولم تكد القناة المأجورة تفرغ من بث فيلم         

المصرى

 

 الدرع الوحيدة الباقية للدفاع عن األمة      -

 

 حتى فاجأتنا ببث حوار مفتوح      -
 الذى أرغـى    رئيس وزراء دولة الكيان الصهيونى    » بنيامين نتنياهو «ومباشر مع   

مطالبا بمكافحة اإلرهاب، زاعمـا بـأن       » حمامة السالم «وأزبد مظهرا نفسه بأنه     
!!»إسرائيل«هناك منارة تسامح وحيدة فى الشرق األوسط هى 

 

 
تـدعمها استـضافة    » إسرائيل«هى إذن محاولة مفضوحة لتلميع حبيبة القلب        
، الـذى بـات     »فيخاى أدرعى أ«القناة العميلة دائما للمتحدث العسكرى اإلسرائيلى       

!!»واحد من أهل البيت«ضيفًا دائما على القناة وكأنه 

 

 
وألن اإلرهاب الملتحف  

 

 زورا وبهتانًا  -

 

 باإلسالم والذى يحـاول ضعـضعة       -
دولنا العربية هو حليف بالضرورة للدولة الصهيونية الساعية إلى نفـس الهـدف،             

، التـى   »جزيرة الـشيطان  «شة  نجد أن أبرز تجلياته ماثلة لكل ذى عينين على شا         
     ا لكل اإلرهابيين، وتكفـى متابعـة الـسم         التفتح ذراعيها للصهاينة فقط، بل أيض

.. وشـيخ الفتنـة   » مفتى الناتو .. الزعاف الذى يطلقه اإلخوانى يوسف القرضاوى     
ضد مصر وجيشها إلثبات ما نقول، وكلنا نذكر تحريضه لكـل اإلرهـابيين مـن           

مصر لمحاربة جيشها، فضالَ عـن دعوتـه المباشـرة          أنحاء األرض للقدوم إلى     
!!لمجندى جيشنا بالهروب من معسكراتهم وعدم العودة

 

 
وبالطبع ال يمكن أن نتغاضى عن تغطيات هذه القناة العميلة ألنـشطة تنظـيم              

حيث تتصدر أخباره   » شرف األمة «اإلرهابى، وتصويره كأنه يدافع عن      » داعش«
، فى الوقت الـذى  »تنظيم الدولة اإلسالمية«ه هو  نشراتها مع التركيز على أن اسم     

الجزيرة«تدعى فيه   

 

أنها مشاركة فى التصدى إلرهاب هذا التنظيم فـى         »  الدويلة -
!!سوريا، وفى غيرها

 

 
أطنـين  «: لقد صدق الشاعر القديم حين قـال      .. وإلى كل المتربصين بمصر   

 . )م١٢/١٢/٢٠١٦ األسبوع( .!؟»أجنحة الذباب يضير

 

 



 


، أوضحت حكومة سلوفاكيا بما ال يدع       ٢٠١٦على مدار عام    

.مجاالً للشك، المكانة التي تمنحها لإلسالم في بالدها

 

 
آذار الماضي، خرجت أحزاب اليمين المتطـرف       /في مارس 

وفاز حزب نـازي    . الشعبوية من االنتخابات البرلمانية منتصرة    
كما حذّر رئيس الـوزراء     . ان ألول مرة  جديد بمقاعد في البرلم   

السلوفاكي، روبـرت فيكـو، مـن مخـاطر المـسلمين قُبيـل           
.االنتخابات

 

 
ما مـن مكانـة      ":، أجرى فيكو مقابلة وقال فيها     يارأ/في مايو 

ال تكمن المشكلة في وفـود المهـاجرين        .. لإلسالم في سلوفاكيا  
".إلينا، بل في أنهم يغيرون وجه البالد

 

 
ز، تولت سلوفاكيا رئاسة المجلـس األوربـي،       تمو/وفي يوليو 

     ا لـدى المـسؤولين األوربيـين       وهي الخطوة التي لم تلق حماس
فـي  ) ومازالـت (اآلخرين بوضوح بالنظر إلى أن أوربا كانت        

خضم أزمة الجئين وقد سعت سلوفاكيا لمحاربة مخطط توزيـع          
.الالجئين، معبرةً عن عدم رغبتها في استضافة المزيد منهم

 

 
وفي الشهر الماضـي، تقـدمت سـلوفاكيا بخطـة لالتحـاد            

األوروبي  

 

والذي، من جديد ترأسته في الوقت الحالي       –

 

 للسماح  –
للبالد بإنفاق مزيد من األموال أو اتخاذ إجراءات بديلة للتـشديد           
على الحدود الخارجية أو ترحيل األفراد، بـدالً مـن اسـتقبال            

.حصتها من المهاجرين

 

 
ا بأنه علـى الـدول األعـضاء باالتحـاد          كما دفعت سلوفاكي  

في " على أساس طوعي  "األوربي االتفاق على إجراءات طوارئ      
.استجابة ألعظم موجات اللجوء

 

 
وقد رفضت سلوفاكيا، كما هو الحال مع دول فيسغراد األربع          
األخرى، استقبال الالجئين والمهاجرين من إيطاليـا واليونـان         

سي من طالبي اللجوء بلغوا     رغم، أو ربما بسبب، وجود عدد قيا      
.شواطئ إيطاليا عبر القوارب هذا العام

 

 
واآلن، وافقت حكومة سلوفاكيا على قانون سيمنع، حال نفاذه،         

فقد نص التـشريع    . ا في البالد  ا رسمي اإلسالم من أن يصبح دينً    
 من األتباع   ٥٠,٠٠٠على أنه يتحتم على أي دين أن يحظى بـ          

وفقاً للتعداد األخير، هناك    . الدولةلكي يتأهل للحصول على دعم      
 مسلم في سلوفاكيا، وهو العـدد الـذي عملـت           ٢,٠٠٠حوالي  

سياسات الحكومة نفسها على اإلبقاء عليه منخفضاا نسبي.

 

 
وقام باقتراحه الحزب   . مر القانون بأغلبية الثلثين في البرلمان     

 مـا   يجب علينا القيام بكل    ":الوطني السلوفاكي، الذي قال رئيسه    
 عقيـدتي  (.".بوسعنا حتى ال يبنى أي مـسجد فـي المـستقبل          

).م٦/١٢/٢٠١٦

 

 

 

 

         التي دمرت  " ثورات الشيطان العربي  "ا، بأنها   وصف ممثل البيئة اليمني، الثورات التي حدثت بالعالم العربي مؤخر
قل التكنولوجيا فى الدول العربية،     البيئة العربية، وأشار خالل المائدة المستديرة اإلقليمية حول تعزيز البيئة الداعمة لن           

بمدينة شرم الشيخ، إلى أن التكنولوجيا الغربية والـ إف        

 

نيـة التحتيـة،   ب، والرافال، دمرت البيئـة اليمنيـة، وال      ١٦-
وعادت باليمن إلى نقطة الصفر، رغم السعي المستمر الستخدام التكنولوجيا والتصديق على االتفاقيات الدوليـة فـي                 

.اعمة لنقل التكنولوجيامجال البيئة الد

 

 
مصطفى حـسين وزيـر    ، برئاسة الدكتور"بازل" وكان المركز اإلقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية       

البيئة األسبق، قد بدأت أعمال المائدة اإلقليمية أمس، بمشاركة عدد من المسئولين الحكوميين فـي إدارات النفايـات                  
ل الوطنية التفاقية بازل في كل من مـصر، وليبيـا، والـسعودية، واألردن، ولبنـان،                الخطرة والبيئة ونقاط االتصا   

والجزائر، والمغرب، وفلسطين، والسودان، وجيبوتى، وموريتانيا، وقطـر وممثلـي وزارات البيئـة، والخارجيـة،      
عربيـة للنقـل البحـرى،      واإلنتاج الحربى، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وجامعة الدول العربية، واألكاديميـة ال           

وخبراء التشريعات واالستثمار واالتصاالت والتنمية البشرية وجامعة القاهرة، ورئيس مؤتمر األطراف الثالث عشر             
.)م١٢/١٢/٢٠١٦ األسبوع( .التفاقية بازل، وخبراء البيئة بالعالم العربي

 

 



 

 

 

 

 



 





 


" مركز الهجرة األلماني وخدمة إعالم االندماج     "أصدر  

 

 دليالً جديدا عن اإلسالم والمسلمين في ألمانيا، مستهدفًا وسائل اإلعالم األلمانية، لمساعدتها             -

.في التغطيات التي تتعلق باإلسالم وواقع المسلمين هناك

 

 

نسخة، فضالً عن تـوفير     ) ٣٥٠( صفحة، وقد طُِبع منه      ١٦٠باحثًا بالقضايا اإلسالمية في إعداد هذا الدليل الجديد الصادر في           ) ٢٢(سهم  هذا وقد أ  

.نسخة إلكترونية على اإلنترنت

 

 

أركانـه ومذاهبـه    :  مثـل  وقد حوى الكتاب الجديد سبعة فصول مشتملة على معلومات وقواعد بيانات موثَّقة عن كل ما يتعلق بالدين اإلسـالمي؛                  

، وأحكام الطعام والدفن، وكذا شمل معلومات وبيانات حول مساجد ومؤسسات إسالمية ألمانية وأوربية، فضالً عـن إحـصاءات                    وتاريخه ومناسباته

.تَعداد المسلمين في البالد

 

 

.صحيحة حول اإلسالم، والجالية المسلمة في ألمانياويأتي الدليل الجديد مرجعا ومصدرا موثقًا، يسهم في تغيير الصورة اإلعالمية غير ال

 

 



 




 




 


أدانت المنظمـة اإلسـالمية للتربيـة       

والعلوم والثقافة اإليسيسكو بشدة قـرار      

سلطات االحتالل اإلسرائيلي منع األذان     

بمكبرات الصوت في مساجد فلسطين،     

المي لحقوق  ا لإلعالن الع  واعتبرته خرقً 

ا على حقـوق    صارخًاإلنسان، واعتداء   

 المسلمين في فلسطين المحتلة، وتـدخالً    

ا في الشعائر الدينيةمرفوض.

 

 

وطالبت اإليسيسكو   

 

في بيان لها     -

 

-

الدول األعـضاء والمجتمـع الـدولي       

برفض هذا القرار التعسفي االستفزازي     

.والعمل على إلغائه

 

 



 




 


" سمير صالح "شدد  

 

 الرئيس السابق للمركـز     -
علـى التـأثير    " األرجنتين"اإلسالمي بجمهورية   

، اإليجابي للمسلمين على المجتمـع األرجنتينـي      
بة األكبـر   لألنباء أن النس  " IRIB"كاشفًا لوكالة   

.من مسلمي األرجنتين هم العرب المهاجرون

 

 
" بوينوس آيـرس  "وكانت العاصمة األرجنتينية    

منذ قرٍن مضى هي البوابة الرئيسة للماليين من        
المهاجرين الذين جاؤوا مـن الـشرق األوسـط         

".األرجنتين"لـ

 

 
 العالمات الدالة على الثقافـة      ال تخطئ العين  و

األرجنتينية؛ مثـل   اإلسالمية في مختلف المناطق     
بوينـوس  "المباني اإلسالمية، وزخارف متـرو      

".آيرس

 

 
% ١٠الجدير بالذكر أن العرب يشكلون نـسبة        

الـذين يبلغـون    " األرجنتـين "من إجمالي سكان    
ــوالي  ــسمة٤٤ح ــون ن ــبان ،  ملي ــد اإلس بع

.واإليطاليين

 

 

 

في اعتراف غير مباشر خطير، من شأنه زلزلـة         
السياسة العالمية، وعلى لسان الشخصية رقم واحـد        
في الواليات المتحـدة األمريكيـة، أكـد الـرئيس          

ب، في تـصريحات    األمريكي المنتخب دونالد ترام   
األمريكية أنه فور توليه المسئولية     ) CNN(إلذاعة  

، سيطلب وقف الدعم عـن       الحالي رسميا في يناير  
وسـحب الجنـود    ) داعش(تنظيم الدولة اإلسالمية    

، فـي   )داعـش (األمريكيين المشاركين في تنظـيم      
اعتراف واضح وصريح يثبت صحة كل التكهنـات        

ريكا تقف وراء هذا    السياسية التي كانت تؤكد أن أم     
.التنظيم وتقوم بإرضاعه بالمؤن والسالح

 

 
وأشار ترامب إلى أن توليه المسئولية رسميا هـو         

ـ   الذي أطلقـت   ) الخريف العربي (النهاية الحقيقية ل
عليه إدارة أوباما كذبا الربيـع العربـي، وسـيمنع          
اإلخوان شركاء المؤامرة مع أوبامـا مـن دخـول          

.أمريكا

 

 

 

 

 

 



 



 





 




 


ا ماي قمة الخليج    استغلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريز    

 التي عقدت بالبحرين الشهر الماضي لتعلن منها عن         ٣٧الـ  
تواجد بريطاني دائم في منطقة الخليج ألول مرة منذ أكثر من           

 عاما، حضرت ماي القمة ضيفة شرف حيث جاءت إلى          ٤٠
المنطقة الفتتاح القاعدة البريطانية في البحرين مقـر انعقـاد          

التهديدات التي تمثلها إيران في     القمة التي كان محورها بحث      
منطقة الخليج خاصة بعد إعالن سيطرتها على مضيق هرمز         
وتحكمها في أهم ممر مائي في العالم تمر عبره سـفن تنقـل         
كميات ضخمة من النفط من دول الخليج إلى العالم الغربـي،           
فضالً عن دعم الجمهورية اإلسالمية اإليرانية للحوثيين فـي         

 .ى وزعزعة أمن المنطقةاليمن وبث الفوض

 

 

 

 



 




 


اجتازت سلطة الطيران المدنى، التى تمثل جمهورية مصر العربية، التفتيش الدورى           

بنجاح كبير، إذ حققـت نجاحـا أعلـى مـن           " إيكاو"للمنظمة الدولية للطيران المدنى     
بة التفتـيش   ، وتعد هذه النسبة أعلى من نـس       %٨٤المتوسط العالمى، بنسبة تجاوزت     

، وأعلى أيضا من المتوسط العالمى      %٢٥السابق الذى أجراه وفد من المنظمة، بفارق        
%.٢٠الذى وضعته المنظمة الدولية بفارق 

 

 
وأشاد الفريق الدولى للتفتيش، خالل مقابلته مع وزير الطيـران المـدنى، شـريف              

 المـصرى، ومـدى    فتحى، بمعايير السالمة الجوية التى تطبقها سلطة الطيران المدنى        
، وبراعتها فى التحكم بجميـع      "إيكاو"تطابقها مع المعايير الدولية التى وضعتها منظمة        

التـى  وأنشطة الطيران المدنى المختلفة، والتنسيق الجيد بين جميع شركات الطيـران،         
، وشركات الطيران األجنبية    )الخاصة/ الوطنية  (تتمثل فى شركات الطيران المصرية      

ضافة إلى هيئات وشركات صيانة الطائرات ومراكـز التـدريب،          باإلر،  العاملة بمص 
.وكذا منظومة العمل داخل المطارات المصرية وشركة المالحة الجوية

 

 



 





 

 

 

 

 



 



 



 


:بن أبى طالب  علىقال اإلمام 

 

 

 

.لو رأيت ما في ميزانك لختمت على لسانك -

 

 

 

 ليس الحلم ما كان حال الرضا، بل الحلم ما كـان            -

.حال الغضب

 

 

 

ال إله إال   : ( ليس شيء أقطع لظهر إبليس من قوله       -

.كلمة التقوى) اهللا

 

 

 

وتـذروا   ال تحملوا ذنوبكم وخطايـاكم علـى اهللا،          -

.أنفسكم والشيطان

 

 

 

 إن أخوف ما أخاف على هذه األمة مـن الـدجال،          -

.أئمة مضلون وهم رؤساء أهل البدع

 

 



 


جمع القلوب وتأليفها إنما يكون بمعونة مـن اهللا فـي           

لَو َأنْفَقْتَ ما ِفي اَألرض جِميعـا       : إقامة دينه، قال تعالى   

  نيا َألَّفْتَ بم قُلُوِبِهم ) إذا وسره أن القلوب    ). ٦٣: األنفال

تداعت إلى أهواء الباطل والميل إلى الدنيا حصل التنافس         

 الخالف، وإذا انصرفت إلى الحق ورفضت الـدنيا         أونش

فذهب التنافس  والباطل، وأقبلت على اهللا اتحدت وجهتها،       

 واتـسع نطـاق     ، الخالف، وحسن التعاون والتعاضد    وقلَّ

. فعظمت الدولة؛ذلكالكلمة ل

 

 



 


:  عند الحسن البـصري، فقـال      ذكر الصحابة   

رحمهم اهللا، شهدوا وغبنا، وعلموا وجهلنا، فما اجتمعـوا         
.عليه اتبعنا، وما اختلفوا فيه وقفنا

 

 



 


الزهـد   مـن كبـار مـشايخ        ركان منصور بن عما   

:  إن سبب وصوله، أي    :والتصوف والوعظ والورع، قيل   
 أنه وجد في الطريق يومـا رقعـة        ،إلى معرفة اهللا تعالى   

فأخذها فلم يجد   ) بسم اهللا الرحمن الرحيم   : (مكتوب عليها 
قد : كأن قائالً يقول له   فأكلها، فرأى في المنام     لها موضعا   

لتلك الرقعة، فكان بعد ذلك     فتح لك باب الحكمة باحترامك      
.يتكلم بالحكمة

 

 



 


قال اإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبـو العـزائم          

:رضوان اهللا عليه

 

 

 

واِرد مـا ورد    لْٱك ،   واِرِد ِفيما غَاب عنْ   لْٱد   ِعنْ ِقفْ -
.تَعالَى ِهللَّٱعِن 

 

 

 

رسـوِلِه،    وسنَّةُ ِهللَّٱِكتَاب  : ِكيِنملتَّٱِل  هألَِ: واِردلْٱ -
 ِشٍد كَاِمـٍل أو    مر هاِم ِمن ِإللْٱممد ِبروِح   لْٱ: ِويِنلتَّلْٱِل  هوألَِ

حانَه  سب ِهللَّٱواِرد ِمن   : عاِنلصفَا نَو ٱِل  هواِرٍث عاِمٍل، وألَِ  
لَيِمنْع اِردوو ،ِةكِبِعنَاي ِهللَّٱ كالَى لَهتَع  بسانَهح.

 

 

 

ذكـار  هي ما يعرض في القلب مـن األ  : الخواطر -
.واألفكار، وهي المحركات لإلرادة

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 


 نَىا بي :

 

كمال التوحيد، وهو   :  االتحاد -
غيب عن األرواح، وسر ال يباح، وهو أن        
تتحد حقيقة العلم اإللهي بعلم العبد، ولـيس        

.بعده مقام إال الفضل األكبر

 

 


 


 التي تصول على القلـب      ،البواده العلية 

.حقه  بعين اليقين أو،من الرب

 

 
سلوك، ووصـول،    :مراتب االتحاد  أما
 .وتمكين

 

 

 

 . األمر واإلرادة:مرتبة السالك -

 

 

 

 انمحـاء وجـوده     :مرتبة الواصـل   -
 .ته بالوجود الحقداروإ

 

 

 

 أن يكـون سـمعه      :مرتبة المتمكن  -
.الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به

 

 
:ياالتحاد الكل

 

 
ها غابت عـن    سالروح إذا لحظت مجان   

ـ       بمحبـة   يمفارقها، فحصل االتحـاد الكل
جرة التي هاجرتها الروح مـن سـجن        اله

.نأيها، وسافلين بعدها

 

 


 


:مرتبتان

 

 

 

.مرتبة اتحاد األمر واإلرادة -

 

 

 

مرتبة اتحـاد العلـم فـي حقيقـة          -
...المشاهد

 

 
وكال المقامين شهودان ال وجود لواحد      

.منها

 

 



 



.  من بلغه عين اليقين:المشاهد

 

 
 .قيني من بلغه حق ال:المتحد



 



 

 بين الحـضرة الكائنـة والحـضرة        -
الواجبة ال تناسب، فالحضرتان متـصلتان      

.كمال االتصال ومنفصلتان تمام االنفصال

 

 



 


       سماحة موالنا اإلمام المجدد حجة اإلسالم

والمسلمين فى هذا الزمان السيد محمد ماضى       
أبو العزائم 

 

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

 

 يتهم  -
الصوفية بأنهم يقولـون باالتحـاد والحلـول،        
فنرجو من سماحتكم بيان المعنـى الـصحيح        
: لالتحاد، وكذلك تفصيل المقصود من كلمتـي      

.االتصال واالنفصال

 

 
:فأجاب سماحته قائالً

 

 



 

 

 

 



 

 

 إنه لوال اهللا ما كان      :وجه االتصال أما  
.كائنًا

 

 
 حـضرة الـرب     :كمال االنفصال وأما  

بجميع أسمائها التفصيلية لها الفوقية المطلقة      
لكون بجميع معانيه الدنيـة،     على حضرة ا  

واالنفصال بهذا المعنى هو وصل االتحاد،      
وإال الفصل بـالمعنى الـسابق هـو حـق          

. الوصال

 

 
: وهنا أخفى وأظهر في قولـه تعـالى       

  ِمعَأسِبِه و ِصرَأب) فأخفى  )٢٦: الكهف ،
الحقيقة في نفسها، وأظهر التأويل المناسب      

ذي لقوى العقول واألفهام؛ حتى ينال كـل        
.شأن من هذا الرحيق المختوم

 

 
كُنْـتُ سـمعه    (ليس من جملَـه بــ       

هرصبفسمع به، وأبصر به، ثم أسـمع        )و ،
به، وأبصر به، كمن جاهد حتـى عـرف         
نفسه، وال كمن جذب حتى وقعـت العـين         
على العين، وال كمن شغلته الجنة ونعيمها،       

!.وأخافته النار ولهيبها، فكيف بمن عقل؟

 

 
فهـو  ) كـان (إلى  ) كن( يتجاوز   من لم 

 :)كن( ذاته و  :)كان(محصور بالمكان، فـ    
 . أنت:)يكون(كلمته و

 .حضرة اإلبراز): كن(

  .حضرة االنفصال): ألست(

للـروح  :  الروح بدءا وختما   تتعلقا* 
: بدءا وختماتجملة من التعلقا

 

 
 في حضرة العلم    :أكمل أنواع االتصال  و

.اإللهي ولكن يقبل االنفصال

 

 
 في حضرة الميثـاق     :كمال االنفصال و
 ).١٧٢: األعراف (َألَستُ ِبربكُمويوم 

 نفخ الـروح فـي      :اتصال بعد انفصال  
 . بطن األم

 في الحياة الدنيا    :اتصال يقبل االنفصال  
 .حال اليقظة

 :اتصال من وجه وانفصال مـن آخـر       

حال النوم فتتعلق بالبدن من وجه وتفارقـه        
 . من وجه آخر

 حـال  :جزئي واتصال جزئـي انفصال  
البرزخ فهي لم تفارقه فراقًا كليا، بحيث ال        
يبقي لها التفات إليه، وهو ال يقتضي حيـاة         

.األبدان قبل يوم القيامة

 

 
َألرض ٱِإن) : وقد صح عن النبي   
 قـد   ، وأنه   )١()الَ تَْأكُُل َأجساد اَألنِْبياءِ   

اجتمع باألنبياء ليلة اإلسـراء فـي بيـت         
مقدس، وفي السماء، وخصوصا بموسـى      ال

صلى اهللا على نبينا وآله وعليه وسلم، وقد        
 بأنه ما من مسلم يسلم عليه إال        أخبر  

 رد اهللا عليه روحه حتى يرد عليه الـسالم،     
مما يحـصل مـن     .... إلى كثير غير ذلك   

جملته القطع، بأن موت األنبياء إنمـا هـو         
راجع أن غيبوا عنا بحيث ال ندركهم، وإن        
كانوا موجودين أحياء، وذلك الحال كالحال      
في المالئكة، فإنهم أحيـاء موجـودون وال        
نراهم، وإذا ثبت أنهم أحياء من حيث النقل،        

لـشهداء  فإنه يقويه من حيث النظر كـون ا       
أحياء بنص القرآن، واألنبياء أفـضل مـن        

. الشهداء

 

 
يوم البعـث   : اتصال ال يقبل االنفصال   

والخلود، وهو أكمل أنواع التعلق، فال تقبل       
 .انفصال، وال موت، وال نوم، وال فساد

:تعلق وإشراف وإشراق الروح* 

 

 


 


أرواح األنبياء واألولياء لها إشراف     * 

. لى المإل األعلىع

 

 
أرواح األنبياء واألولياء لها إشـراق      * 

.على أجسادها في عالم الملك

 

 
أرواح األنبياء واألولياء لهـا تعلـق       * 

: والمـوت .... باألحياء حال اليقظة والمنام   
هو والدة للنفس بهيكل برزخي فـي عـالم       
حقي واضح صادق يتوسط عـالمي الـدنيا     

مو مـع   واآلخرة، وهذا الجسد البرزخي ين    
الجسد الطبيعي لحظة بلحظة، ويتالءم مـع       

.الحياة البرزخية بمادة غير مدركة لنا

 

 
 قـد رأى موسـى   فالرسـول  * 

وإبراهيم واألنبياء صلى اهللا على نبينا وآله       
.وعليهم وسلم في السماء

 

 
 باألنبياء جميعـا فـي      وصلى  * 

. المسجد األقصى وأذَّن جبريل للصالة

 

 
م صلى   موسى وإبراهي  ورأى  * 

اهللا على نبينا وآله وعليهما وسلم يـصليان        
فعالم البـرزخ أرحـب     .... في روضتيهما 

وأوسع من عالمنا، وعالم اآلخرة األرحـب       
.واألوسع

 

 
 الخلق جميعا مـع آدم      ورأى  * 

صلى اهللا على نبينا وآله وعليه وسلم يمينه        
.وشماله

 

 
 فروضته  وبالنسبة للمصطفى   * 

مه فـي الرفيـق     في المدينة المنورة، ومقا   
 األعلى، ومبعثه المقام المحمود، وهو      

في كل ذلك تُعرض عليه أعمالنا، وصالتنا       
وسالمنا عليه، وجميع أحوالنا، فيحمـد اهللا       
إن وجد خيرا، ويستغفر اهللا لنـا إن وجـد          

.غير ذلك

 

 
بالنسبة لنا نحن   : أرواح عامة المؤمنين  

:مابين مقامين

 

 
 فتعلق الروح فـي مقـام اإلشـرا       * 

). االتصال(للتعرف على أصلها يقال له 

 

 
 قأو تعلق الروح في مقـام اإلشـرا       * 

).االنفصال(ليستفيد منها جسدها يقال له 

 

 
                                           

 ٢/١٢٤، ١٠٤٧ ح١/٤٤٣ســنن أبــى داود  ) ١(
دار ابن حزم    . ١، ط ١٥٣١ح

 

م  ١٩٩٧ بيروت،   -

 

– 
دار . ، ط ١٣٧٣ ح ٣/١٠١، وسنن النـسائى     ه١٤١٨

المعرفة  

 

 ٢/٢٩١ بيـروت، وسـنن ابـن ماجـة          –
، ١٦٣٧ ح ٣/١٤٢،  ١٦٣٦ ح ٣/١٤١،  ١٠٨٥ح
دار الجيل . ١ط

 

م ١٩٩٨ بيروت، –

 

.ه١٤١٨ –

 

 



 

 

 

 

 



 

 ٣٢ 



 





 



وتح                علي ويوسف أحمد السعدني              مصطفى عبد الحميد الجندي  إبراهيم السيد ال

 

 
      أبو حمص              

 

 البحيرة                   ميت القرشي –

 

 ميت غمر      ههيا –

 

 شرقية-

 

 

            أبو بكر وزينب أيمن الشوادفي محمد             محمد أحمد عبد اهللا        دعاء حسني صديق

 

 
               سيدي سالم 

 

   دقلت  كفر الشيخ                   –

 

 كفر الشيخ             السويس–

 

 
ط

 

 






 ِبِنيـةٍ  تَعالَى اللَِّه وجه قَاِصدا ،اللَِّه ِبتَيِسيِر واِثقًاأن يقصده    الِْعلِْمينبغي لطالب    :ابني مستقبل األمة  

 غَيـر  ِبِه وَأراد ِهاللَّ ِلغَيِر ِعلْما تَعلَّم من( :قَاَل َأنَّه  النَِّبي عن رِوي فَقَد ،صاِدقٍَة وعِزيمٍة خَاِلصٍة
 ٬ينْتَِفـع  ال مهجـور  ِبـهِ  الْمماِري فَِإن ِرياٍء َأو ِلِمراٍء يطْلُبه َأن ولْيحذَر. )النَّاِر ِمن مقْعده فَلْيتَبوْأ اللَِّه

اِئيرالْمِبِه و قُورحال م تَِفعرقال   .ي : )وا اللَّمتَع وا الِْعلْمارِبـهِ  ِلتُم  اءفَهال ٬الـسـوا  ولَّمتَع  الِْعلْـم 
.)مثْواه فَالنَّار ِمنْكُم ذَِلك فَعَل فَمن ٬الْعلَماء ِبِه ِلتُجاِدلُوا

 

 
 ٬رهبةٌ َأو ةٌرغْب :شَيَئاِن الْمطْلُوِب علَى والْباِعثُ .باِعثًا مطْلُوٍب ِلكُلِّ َأن اعلَم :عزيزي مستقبل األمة

كُنفَلْي ا الِْعلِْم طَاِلباِغبا راِهبا .رةُ َأمغْباِب فَِفي الرالَى اللَِّه ثَواِتِه ِلطَاِلِبي تَعضراِفِظي ٬محاِتِه وضفْتَرم. 
 َأديا والرهبةُ الرغْبةُ اجتَمعتْ فَِإذَا .زواِجِرِه ومهمِلي ٬َأواِمِرِه ِلتَاِرِكي تَعالَى اللَِّه ِعقَاِب فَِمن الرهبةُ وَأما
.الزهِد وحِقيقَِة الِْعلِْم كُنِْه إلَى

 

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

 

 ٣٠ص القاهرة –

 

- ٣١.[

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

٣٣ 

ابالهن

 

 

 

والشفا

 

 

 



 


 




 



 وكانت تلك ليلتها فاتبعته حيـث        ذات ليلة من عند السيدة عائشة        خرج النبي   
 قد ذهب إلى مقابر     يمضي مخافة أن يذهب إلى واحدة من زوجاته األخريات، فوجدته           

.الشهداء يدعو ويستغفر

 

 
: إلى بيتها تقولفعادت السيدة عائشة 

 

 

 

. في حاجة الدنيا بأبي أنت وأمي يا رسول اهللا، أنت في حاجة ربك وأنا-

 

 
).أغرت يا عائشة؟: (فقال لها النبي 

 

 
:فقالت 

 

 

 

!. وهل مثلي ال يغار على مثلك؟-

 

 
)].١٠٣(ما يقال عند دخول المقابر والدعاء ألهلها : صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب [

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 
 

 

 

ــة   ــود بوالي ــب ك ــة كاي ــي مدين ف

ماساشوستس أجرى باحثون أمريكيون     

 عبر الهاتف لمعرفة تأثير أخيرا مسحا

 

 

اإلصابة  ظيف على الصحة العامة وارتباطها بخطر     نمنتجات الت 

 امرأة يعانين من سرطان الثدي تتراوح       ٧٨٧بالسرطان، شمل   

 امرأة تتمتعن بصحة جيدة     ٧٢١ أما، و  ٨٠ و   ٦٠أعمارهن بين   

.من الفئة العمرية ذاتها

 

 

       النساء يعتقدن  ا من   ومن خالل هذا المسح توصلوا إلى أن كثير

أن المنظفات يمكنها أن تزيل األتربة وتعقم المنـزل، لكـنهن           

يجهلن في الوقت نفسه أنها تقود إلى اإلصابة بالسرطان، حيث          

تبين من خالل المسح أن استخدام معطـرات الجـو والمـواد            

الخاصة بإزالة العفن ارتبطت بزيادة خطر اإلصابة بـسرطان         

.الثدي

 

 

كما ربط الباحثون بين استخدام ربات المنازل للمواد المنظفـة          

.وبين اإلصابة بسرطان الثدي

 

 



 



 

.  جم زبدة  ٥٠ -

 

.  فطر مفروم  ١٠٠ –

 

.  ثالث معالق كبيرة بصل مفـروم    –

 

.  ثالث مالعق كبيرة دقيق    –

 

.  جم من الحليـب    ٢٥٠  -

 

 مكعـب مـرق     –

. دجاج

 

.  خمس بيضات مفصولة   -

 

مطبوخ ومفـروم    نصف ك لحم دجاج      –

. ناعما

 

. نصف ملعقة صغيرة من الملح–

 

 



 



 

سخني الزبدة في إناء كبير، أضيفي إليها الفطر والبصل واطبخيها إلى أن            -

  تصبح طرية، صخفضي الحرارة وأضيفي اللبن ومكعبات     ي فوقها الدقيق،    ب

. التحريك المستمر حتى تصبح كثيفةاطبخيها مع. مرق الدجاج

 

 

 

اخلطي صفار البيض معا واخفقيها بقليل من الصلصة الساخنة وحركيها           -

.بسرعة

 

 

 

 ال تدعيها تغلي وارفعيها عن النار وأضيفي لها لحم الدجاج، اخفقي بياض       -

.البيض والملح وأضيفيه إلى المزيج

 

 

 

.ي مزيج الدجاجبعته لتر واحد وصس ادهني قعر وعاء سوفليه -

 

 

 

. درجة لمدة ساعة١٧٠ته  اخبزيه في فرن درجة حرار-

 

 



 

 

 

 

 



 





 





 



 



 

 




 

  






 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

األستاذ الدكتور

 

 

نور الدين أبو حلية

 

 

مهورية اجلزائريةاجل

 

 

 

 

 

 

احلوار منهج األنبياءاحلوار منهج األنبياءاحلوار منهج األنبياء

 

 

 

 

 

 
مع أنه ال خالف في أن الحوار هو الوسيلة         
التي يستعملها العقالء ليتعرف بعـضهم علـى        
بعض، ليعملوا في المتفق عليه، ويعذر بعضهم        

ا في المختلف فيهبعض ..

 

 
وهو الوسيلة التي استعملها األنبياء علـيهم       

 الصالة والسالم 

 

 الذين جعلهـم اهللا النمـوذج       -
لإلنسان في أرقى درجات كماله      المثالي  

 

 مـع   -
أقوامهم، حيث ذكر القرآن الكريم تلك الحوارات       
الرائعة التي كانت تجري بين نوح وهود وصالح 
وشعيب وغيرهم من األنبياء مع أقوامهم الـذين        

   كانوا أغلظ الناس قلوب ا، وأعظمهم ا، وأشدهم كفر
ومع ذلك لم ينه اهللا أنبياءه عن حوارهم،        .. اعناد

وال عن انتهاج كل األساليب التي تـصل إلـى          
.عقولهم وقلوبهم

 

 
بل إن اهللا سبحانه وتعالى حين أمر موسـى     
وأخاه هارون عليهما الـسالم أن يـذهبا إلـى          
فرعون الطاغية الممتلئ بالعتو والتجبر، ومعهما      
المعجزة العظيمة التي يمكنها أن تلتهم فرعـون        

ا باسـتخدام   همانيته إال أن اهللا تعالى لم يأمر      وزب
أي خارقة من الخوارق، بـل يكتفيـا بـالحوار         

 ألن  ؛والجدال بالتي هي أحسن والقـول اللـين       
للقول اللين من التأثير ما يفـوق كـل معجـزة           

.وخارقة

 

 
هذه هي أخالق األنبياء وأتباعهم الصادقين،      
وهي اللين لكـل مخـالف، ومحـاورة عقلـه          
وعاطفته، وانتهاج كل أساليب الرحمـة واللـين    

..وصول إليهلل

 

 
ولكن خلف في هذه األمة خلف، وكأنه لـم         

يقرأ حوارات األنبيـاء الجميلـة التـي وردت         
بتفصيل في سـورة األعـراف وهـود ونـوح         

ولـم يقـرأ    .. وغيرها من سور القرآن الكريم    
.. سورة الكهف، وما ورد فيها حوار الصاحبين        

ولم يقرأ سورة يس، وحوار المؤمن مـع أهـل          
 سورة غافر، وحـوار الـذي       ولم يقرأ .. قريته  

ولم يقرأ تلك األحاديـث الطويلـة        ..يكتم إيمانه 
، التي وردت في السيرة المطهرة للنبـي        

وهو يخاطب قومه من قريش أو غيرهم ويسمع        
ويستعمل كل األساليب اللطيفة التي تلـين       .. لهم

.قلوبهم المتحجرة الممتلئة قسوة

 

 
م أو اكتفى بعـد   .. وليته اكتفى بعدم القراءة   

ليته اكتفى بـذلك، ولـم يجـاهر        .. فهم ما يقرأ  
بمحادة القرآن الكريم في اعتبار الحـوار مـع         

..االمخالفين بدعة وضاللة وانحرافً

 

 

عدم احلوار منهج أهل االستعالءعدم احلوار منهج أهل االستعالءعدم احلوار منهج أهل االستعالء

 

 

 

 

 

 
قد يظن بعض القراء أني أتحدث عن شيء        
غير واقعي، وأنه يستحيل أن يعتبر رجل مـن         

ولكـن  .. المسلمين الحوار مع المخالف بدعـة     
الحقيقة التي تمتلئ بها الكثير من كتب الـسلف         

والواقـع  .. ومثلها كتب الخلف تقول غير ذلـك      
..الذي نعيشه يقول غير ذلك

 

 
وال يكفيني هذا المقام أذكر األدلة المفـصلة        
على ذلك، ولكني سأكتفي ببعض األمثلـة مـن         

.. السلف والخلف

 

 

 

أما السلف، فقد اعتبر اإلمام الاللكائي ـ   -
ا عنـد الكثيـر مـن       ا معتبر  يعتبر مصدر  الذي

المتدينين في هذا الزمان ـ الحوار مع المخالفين  
: الذين يسميهم أهل البدع جناية عظيمـة، فقـال      



 

 

 

 

 



 









 



فما جنى على المسلمين جنايـة أعظـم مـن          (
مناظرة المبتدعة، ولم يكن لهـم قهـر وال ذل          

ـ        ك الجماعـة   أعظم مما تركهم السلف علـى تل
ا، وال يجدون إلى     ودرد اديموتون من الغيظ، كم   
شرح أصول اعتقاد أهل    ) [إظهار بدعتهم سبيالً  
.]١٩، ص١السنة والجماعة، ج

 

 
ومثله قال أبو إسـماعيل الـصابوني عـن         

ويبغضون أهل  : (صفات من يسميهم أهل السنة    
البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منـه، وال          
يحبونهم، وال يصحبونهم، وال يجالـسونهم، وال       

دلونهم في الدين، وال ينـاظرونهم، ويـرون        يجا
صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت        
باآلذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليهـا        

.)من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت

 

 
وقال البربهاري ـ الذي هو األب الروحي  

 للتطرف الذي يلبس لبـاس اإلسـالم      

 

وإذا : (-
ريق أهل الـسنة    أردت االستقامة على الحق وط    

قبلك، فاحذر الكالم وأصحاب الكالم، والجـدال       
والمراء والقياس والمناظرة فـي الـدين، فـإن         

استماعك منهم   

 

 وإن لم تقبل مـنهم       -

 

 يقـدح   -
مناظرة أهـل البـدع     : (انظر) [الشك في القلب  

للـشيخ سـليم    ) دراسة منهجية ورؤية تأصيلية   
.]الهاللي

 

 
هذه نصوص ممن يعتبرهم الـبعض أئمـة        
للسلف، ويرى أن األخذ بقولهم ـ حتى لو خالف  

.. القرآن الكريم والسنة المطهرة ـ هو الـسنة  
وليـست  .. فالسلف هم الذين يتحكمون في السنة     

.السنة هي المتحكمة في السلف وفي غيرهم

 

 
أما آثار تلك األقوال على واقعنا الديني، فال        

فيكفي أن نقرأ في التاريخ تلك      .. يمكن حصرها 
لكثيرة التي حصلت بسبب فروع عقدية أو       الفتن ا 

فقهية كان يمكن حلها بجلـسات حـوار هادئـة      
.بسيطة

 

 

يرفضون حوار الصوفيةيرفضون حوار الصوفيةيرفضون حوار الصوفية

 

 

 

 

 

 
  ا، ونحن في واقعنا الحديث     ومالنا نذهب بعيد

قد عانينا من آثار ذلك االستعالء الذي وقف بـه    
.. ذلك التيار المستعلي أمام مخالفيه

 

 
ومن أمثلة ذلك موقف بعـض المؤسـسين        
لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين أمام بعض      
مشايخ الطرق الصوفية عندما طلبـوا الحـوار        
حول بعض الفروع الفقهية التي كـان رجـال         

الجمعية يشنعون بها عليهم كـاألوراد والخلـوة        
والسبحة وغيرها، رجاء أن يكف بعضهم عـن        

لذي يأكل األخضر   بعض وينشغلوا باالستعمار ا   
واليابس، وينشغلوا بالحفاظ على الهويـة التـي        
طمع المستعمر فـي ظـل ذلـك الـصراع أن           

.يطمسها

 

 
وقد نص البشير اإلبراهيمي على مضمون      
الرسالة التي أرسلها رجال الطـرق الـصوفية        

أما بعد، فإنكم تعلمـون علـم       : (للجمعية، وهي، 
اليقين أن ما فكك األمـة المـسلمة الجزائريـة          
ومزق وحدتها حتى صارت متنافرة متخالفة بعد       
أن كانت متقاربة متألفة هو ما أدخلتموه عليهـا         

، شكيك في أمر دينهـا اعتقـادا وعمـالً        من الت 
وأفتيتموها في كل مسألة خالفية بما يعد خروجا        
عن دائرة الحق واإلنصاف وولُوجا في ورطـة        
الشذوذ واالعتساف، ولطالما انتظرنا رجـوعكم      

وبنـاء  . الجادة، ولكن ذهب انتظارنا سـدى   إلى  
على هذا فإننا ندعوكم باسم الدين إلى المنـاظرة        
في المسائل اآلتـي ذكرهـا، ونرجـوكم أن ال          
تتخلفوا كما تخلفتم في المرة األولى عن موعـد         

آثـار اإلمـام محمـد      ) [ المناظرة، ولكم الشكر  
.]٣٠٠/ ١البشير اإلبراهيمي، 

 

 
ة هـذا الطلـب     وقد رفض اإلبراهيمي إجاب   

إن المنـاظرة فـي     : (الواقعي والعقالني بقولـه   
الشيء تستدعي نظيرين، أي مثيلين في المعنـى    

لوبة هنا في   الذي يتناظران فيه، والمناظرة المط    
بـسها تـاريخ المـسلمين      مسائل علمية دينية ال   

الطويل، وداخلتها عوائدهم واجتماعياتهم وأثـر      
رف األول في   وإذا كنا نحن الط   .. فيها هذا وذاك  

هذه القضية، ونحن علماء نقول في الدين ِبدِليلِه        
المعتبر، ونتكلم في التاريخ بعلله وأسبابه، ونقول       
في العادات بمناشئها وآثارها، ونرجع كل شيء       
إلى أصله، ونرد كل حادثة إلى سببها، ونـربط         
بين الدليل ومدلولـه والعلـة ومعلولهـا، فـإن          

الثاني، وهل بلـغ    الطرقيين بالطبع هم الطرف     
الطرقيون أن يكونوا نظراءنـا بـالعلم والـدين         

آثار اإلمام محمد البشير    ) [والتاريخ واالجتماع؟ 
.)]٣٠١/ ١(اإلبراهيمي 

 

 
ثم أسقط هذه المناظرة بسبب عدم كفاءة من        

فقد تحقق أن هذه المناظرة التي      : (يناظره، فقال 
دعوا إليها ساقطة سقوط شرطها األساسي ِمـن        

.)وهو النظير ِقبلهم

 

 
بل إن الشيخ اإلبراهيمي يتعمق إلى أعماق       
نياتهم حين يذكر الدافع الحقيقي لهم مـن وراء         

َأال إنهم من ِإفِْكهم ليتداهون ويختلون      : (المناظرة
بهذه الدعوة إلى المناظرة، لنُِجيبهم فنعترف لهم       

َأحجمـوا  : بالكفاءة، أو نسكت عنهم فيقولوا عنا     
  فيقولوا) كما فعلنا (هم بالحقيقة   وخافوا، أو نُجيب :

إن جمعية العلماء تحتقـر العلمـاء ويتبـاكون         
آثار اإلمام محمد البشير اإلبراهيمي     ) [ويشنعون

)٣٠٢/ ١[(

 

 
هذا مثال عن االستعالء في التعامـل مـع         
المخالف، وعدم قبول الحوار معه، أو الحـوار        
معه باستعالء، واألمثلة عن ذلك في واقعنا أكثر        

..  تحصى أو تحصرمن أن

 

 
ومما حصل لي من هذا      

 

 وقد يكون حصل    -
 لغيري

 

 أني رأيت بعض األئمة قد علق علـى         -
جدارية مسجده فتـوى بتحـريم الـصالة وراء         
ـ        ا رجال الطرق الصوفية، وهو يقصد بذلك إمام

من منطقتنا، فذهبت إليه، ومعـي الكثيـر مـن          
النصوص الدالة على عدم حرمة الـصالة وراء        

وطلبت الحوار معه حول ذلك،     .. همن تلك صفت  
 فغضب غضب ا، وكاد أتباعـه أو زبانيتـه       ا شديد

يفتكون بي، وعندما تدخل البعض ليحل المشكلة       
ولكـن أقبـل    .. ال أقبل بحواره  : قال لهم اإلمام  

..بمباهلته 

 

 
ولست أدري كيف رغب عن الحوار الهادئ   
الذي قد يصحح فيه بعـضنا أخطـاء بعـض،          

ا، إلى أن نلتجئ إلى اهللا      ضوينصح فيه بعضنا بع   
    ا ويرزقنا اتباعه، وال ألن     ال ألن يرينا الحق حق

يهدينا سواء السبيل، وإنما نلتجئ إليـه لـيلعن         
ا، ويدعو بعضنا على بعضبعضنا بعض.
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يحمل التفجير اإلرهابي في الكنيسة البطرسية رسائل ودالالت 
،  لن تنتهي قريباة مصر مع اإلرهابكثيرة، أهمها أن معرك

فالمواجهة األساسية تدور في شمال سيناء منذ أكثر من عامين، 
ويبدو أن حصار اإلرهابيين هناك وقرب القضاء عليهم يدفعهم 
للتسلل إلى القاهرة، وتوجيه ضربات يائسة لكنها موجعة 
ومزعجة لألمن واالستقرار واالقتصاد واألهم لنسيج الوحدة 
 .الوطنية

فإن اإلرهاب وهو في أضعف مراحله يحاول نقل بهذا المعنى 
 ديسمبر ٩المعركة إلى القاهرة والدلتا، ففي يوم الجمعة 

 بجوار أحد المساجد في م ضرب اإلرهاب كمينًا أمنيا ثابتًا٢٠١٦
 حي الهرم غرب القاهرة، واستشهد ضابطان وأربعة جنود

ى ، وفي اليوم نفسه ألقيت عبوة ناسفة علوأصيب عشرة آخرون
دورية لألمن في كفر الشيخ شمال دلتا النيل، أدت إلى وفاة 
.مواطن وإصابة اثنين من رجال الشرطة

 

 
 جاءت الضربة األقوى، وغير م٢٠١٦ ديسمبر ١١ويوم األحد 

إحدى الكنيسة البطرسية ر إرهابي نفسه في  فجالمتوقعة، حيث
 الكنائس التاريخية، المالصقة للكاتدرائية المرقسية في شرق
.القاهرة؛ المقر الرسمي للكنيسة المصرية

 

 
وقع االنفجار في يوم عطلة بمناسبة المولد النبوي الشريف، 
تصادف أن كان يوم األحد حيث يذهب المسيحيون بكثرة للصالة، 

 ا شهيد٢٦ وأسقط ة صيام، لذلك كان االنفجار موجعافهم في فتر
. غالبيتهم من النساء واألطفالا مصاب٤٨و

 

 
ضحايا، وأماكن الضربات اإلرهابية، وأساليب التنفيذ، عدد ال

والتوقيتات، كلها رموز ورسائل يوجهها اإلرهاب للمصريين 

 

- 
مسلمين ومسيحيين بال تمييز 

 

جمهورية ل قبل أن يوجهها ل-
 أمنية وسياسية وإعالمية الهوادة المصرية التي تخوض حربا

ت التكفيرية فيها ضد اإلرهاب الذي يمارسه عديد من التنظيما
رهابية، اإلاإلخوان جماعة الظالمية، عالوة على بعض أجنحة 

عمليات الحيث أثبتت التحقيقات تورط بعض عناصر اإلخوان في 
.رهابيةاإل

 

 
 بصدد تطور فى مستوى العمليات أنناكشف الحادث األخير 

اإلرهابية بما تمثله تلك الموجة الرابعة، بعد الموجة األولى التى 
ليات النظام الخاص لإلخوان فى العقود الثالثة األولى جسدتها عم

، ثم الموجة الثانية التى جسدتها عناصر م١٩٧٠:١٩٤٠من 
ثم الموجة م، ١٩٩٧: ١٩٧٤الجهاد والجماعة اإلسالمية من 

الثالثة التى انتقل فيه خطر تلك المجموعات إلى بقاع ساخنة 
ل إرهابى  يناير التى ولد معها جي٢٥حول العالم، حتى ثورة 

جديد هو نتاج تطور تنظيم القاعدة، جيل رابع أنتج موجة رابعة 
 ألنها تتقاطع مع تطورات فى اإلقليم والعالم، تحولت ؛هى األخطر

معها ورقة اإلرهاب إلى أداة من أدوات تحقيق المصالح ورسم 
الخرائط الجديدة لعالمنا، ما يستدعى مقاربة جديدة من قبل 

. الدولة المصرية

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 



 


قصد اإلرهاب أن تتالحق ضـرباته فـي        
غضون ثالثة أيام وبحيث تبدو وكأنها موجة       
قد تتلوها موجات بهدف التشكيك في قـدرة        

لة على حفظ األمن واالستقرار، وبالتالي      الدو
قدرتها على جذب االستثمار الخارجي الـذي       

عد تراهن عليه خريطة اإلصالح االقتصادي ب     
 قـصد   أيـضا . االتفاق مع صـندوق النقـد     

اإلرهاب إفساد موسم السياحة الذي بدأ فـي        
ر استعادة بعض عافيته، وبالتـالي اإلضـرا      

االنتقام من   وقصد اإلرهاب أخيرا  . باالقتصاد
الكنيسة لموقفها الداعم لتدخل الجيش وإنهـاء       
حكم اإلخوان ودعمهـا المـستمر للـرئيس        

.السيسي

 

 
الدولة قابلت رسائل ورمـوز اإلرهـاب       
برسائل أكثر فاعلية وإجراءات عملية ال تخلو       
من دالالت مهمة، فقد انتفضت أجهزة الدولة       
وُأعلن الحداد العام واعتبـر القتلـى شـهداء     

ب، وشُيعت الجثـامين فـي جنـازات        للواج
عسكرية مع حضور رسمي وشعبي واسـع       
تصدره الرئيس السيسي، الذي قـدم للـشعب       
المصري وليس للمـسيحيين فقـط التعـازي        

 ألن اإلرهاب يستهدف المصريين     ؛والمواساة
من دون تمييز، وفي الوقـت نفـسه كـشف          
السيسي عن اسم منفـذ العمليـة االنتحاريـة       

 ية التي ينتمي إليهـا، مؤكـدا      والخلية اإلرهاب 
إلقاء القبض على أفرادها، وأعلنت الداخليـة       

.في بيان رسمي التفاصيل

 

 
 

الرسائل القويـة المتبادلـة بـين الدولـة         
واإلرهاب لم تمنع من إثارة بعـض الجـدل         
والنقاش حول عدد من القضايا المهمة التـي        

تى يجب على الدولة والمجتمع االهتمام بها ح      
يمكن الفوز في المعركـة ضـد اإلرهـاب،         

مـسألة   منهـا    والحفاظ على الوحدة الوطنية،   
 ، قـضية شـائكة    ألنهـا  ؛التقصير األمنـي  

ـ      ف  ةالعمليات االنتحارية قادرة على اختراق أي
إجراءات أمنية وقد حدث ذلك في عواصـم        

التـى  ، وما حدث بالكاتدرائيـة      دول متقدمة 
خـارج،  يتولى تأمينها جهاز الشرطة مـن ال      

بينما يتولى تأمينها من الداخل جهـاز تـابع         
هناك فجوة واضحة لمـن     يؤكد أن   للكنيسة،  

 الـشرطة   ،يرصد شكل العالقة بين الجهازين    
تحاول تأمين محيط الكاتدرائية وتـدقق فـى        

فيغضب الجهاز  هوية من يقترب من األبواب،

الداخلى من طريقتها ويحـتج بـأن هـؤالء         
استيقافهم بهـذا   مواطنون مسيحيون ال يجب     

الشكل، مع الوقت يحاول هذا الفريق الشرطى    
تجنب تلك المالحظات عبر أداء نمطى وعبر       

من يتابع  وغض الطرف فى بعض األحيان،      
أو يرصد شكل العالقة يسهل عليه إدراك تلك        

.!! االنتحاريالفجوة التى تحرك من خاللها

 

 


 


نشرت حـسابات   وبعد الحادث بيوم واحد     

بة على تنظيم داعش اإلرهابى    محسو

 

 الـذي   -
خرج من عباءة اإلخوان، وال يوجـد فـرق         

سلوب  محاربة الدولة   في أ  مبينه

 

نت ا تب بيانً -
ن إ، وقالت فيه    خالله تفجير الكنيسة البطرسية   

التفجير تم من خالل حزام ناسف ارتداه أحد        
المنتمين لـداعش، وكنيتـه أبـو عبـد اهللا          

وصلت تت التى هو تأكيد للمعلوما ، و المصرى
 سـاعات مـن     ٦ة الداخليـة بعـد      لها وزار 
.الحادث

 

 

 

 


 


وفقًا لبيان رسمي أعلنت قطر استنكارها      و

ــة  ــزج وزارة الداخلي ــل ل ورفــضها الكام
المصرية باسمها في جريمة تفجير الكنيـسة       

ادعـاء  "البطرسية بالعباسية، معتبرة أن هذا      
، وفق بيـان صـادر عـن وزارة         "مغرض

لخارجية القطرية لشجب واستنكار الحـادث      ا
اإلرهابي بالبطرسية، لكن في الوقت ذاته لـم       
تنكر قطر واقعة دخول المشتبه به في القيـام         

مهاب مصطفى السيد    (بأعمال تفجير الكنيسة  
٣إلى دولة قطر في زيارة بتـاريخ        ) قاسم

 

-

١٢

 

، وأشارت إلى أن المتهم مهاب      م٢٠١٥-
  رة بعد انتهاء مـدة     ا إلى القاه  غادر قطر عائد
١الزيارة بتاريخ 

 

-٢

 

.م٢٠١٦-

 

 
لماذا سافر مهاب الذي يعمـل      : والسؤال

طبيبا إلى الدوحة؟

 

 
قطر تعلم جيدا كـل تحركـات       : الجواب

راضيها أين كانت، بمن أرهابي مهاب على اإل
التقى، مع من جلس وتعاون واجتمع، لمـاذا        
المدة الزمنية التي مكث بها هناك اسـتغرقت        

هرين كاملين، من هي الشخـصيات      حوالي ش 
التي استقبلته هناك، وماذا دار في كـواليس        

ته بهم، خاصة وأننا نعرف جميعا أن       ااجتماع
ة كل القيادات   الدوحة هي المقر الرسمي إلقام    

رهابيـة، وأنهـم    خوان اإل الهاربة لجماعة اإل  
.يعيشون تحت المظلة القطرية بكل أمان

 

 
، وقيامهـا  المؤكد أن قطر تملك ذلك تماما    

بسط الفرضيات بغض الطـرف عـن       أعلى  
وجوده وطبيعة لقاءاته هناك هي في حد ذاتها        
اشتراك في كل جريمة كانـت تُـدبر علـى          

.األراضي القطرية ضد مصر

 

 


 


لعالج قضية اإلرهاب من جذورها يتعين      

:عمل اآلتي

 

 
١

 

 ترك الخالف وتوحيد كلمة المصريين      -
دو بالـدخول   تحت قيادتهم، وعدم السماح للع    

.بيننا

 

 
٢

 

ــس قــومي لمكافحــة -  تــشكيل مجل
اإلرهاب

 

 كما حدث بعد اغتيـال الـرئيس        -
السادات

 

:  هـي  يعمل على سـتة محـاور      -
السياسي(

 

 االقتصادي -

 

قافي الث -

 

 اإلعالمي -

 

- 
األمني

 

أيضا فـي فتـرة     ، وقد طبق    ) الديني -
التسعينيات مما أدى إلى دحر اإلرهاب تماما       

.م١٩٩٧عام 

 

 
 

ستظل مصر أبد الدهر عصية على كـل        
 ولن يفتت وحدتها انفجار هنا أو شائعة ،متآمر

.. هناك إلى أن يرث اهللا األرض ومن عليهـا   
وليذهب المتربصون بأمن ووحدة مصر إلى       

.مزبلة التاريخ

 

 
نسأل اهللا تعالى أن يكشف لقلوبنا حقيقـة        

الذى به ننجذب بكليتنا إلـى      ، الجمال الربانى 
.كبرالرضوان األ

 

 
وصلى اهللا وسلم وبـارك علـى سـيدنا         

.وموالنا محمد وعلى آله أجمعين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
األمين العام والمتحدث الرسمي

 

 
                               لالتحاد العالمى للطرق الصوفية

ى الحسينىلعزم اعبد الحليمالشريف 

 

 



 

 

 

 

 



 


 



 




 




 



 

 

 

 

 
الدكتور

 

 






 

 

 


 الحادية عـشرة مـن      ةفى تمام الساع  

١٠صباح السبت   

 

-١٢

 

 نوقـشت   م٢٠١٦-
اإلنـسان  (أحدث الرسـائل العلميـة عـن     

والمجتمع عند اإلمام المجدد السيد محمـد        
أعدها وتقدم بها األستاذ  ) ماضي أبي العزائم  

إسالم صبري النجار، وذلك تحت إشـراف       
األستاذ الدكتور على محمد المكاوى أسـتاذ       

االجتماع واألنثروبولوجيا بكلية اآلداب    علم  
جامعة القاهرة، ورئاسة األسـتاذ الـدكتور       
عامر ياسين النجار أستاذ الفلسفة اإلسالمية      
بجامعة قناة السويس، وعـضو المجلـس       
األعلي للشئون اإلسالمية، وعضوية األستاذ     
الدكتور محمد كمال التـابعي أسـتاذ علـم     

وقد ، قاهرةاالجتماع بكلية اآلداب جامعة ال    
شرفت المناقشة بحضور سـماحة اإلمـام       
، السيد محمد عالء الدين ماضي أبو العزائم      

وفضيلة الشيخ عمر البسطويسى، وكوكبـة      
.ن دعاة الطريقة العزمية وأبنائهام

 

 



 


وقد جاءت الرسالة مشتملة على مقدمة      
وتمهيد وبابين وثمانيـة فـصول وخاتمـة        

.وصياتتناولت النتائج والت

 

 
وقد أكد الباحث أن هذه الرسالة تستمد       
، أهميتها من احتياج المجتمع اإلنساني عامة     

والمصري خاصة   

 

 فى الوقت الـراهن    -

 

- 
لتقديم نماذج من أئمة الهدي الذين هم بمثابة        
الروح السارية فى المجتمع ليحيا حياة طيبة       
، بعيدة عن الضالل واإلضالل والمـضلين     

تمعنـا العربـي    خاصة أن اإلنسان في مج    
ا عديدة قد ظلمته    واإلسالمي قد عاش قرونً   

وقضت ، وأجهزت عليه السياسات  ، األنظمة
عليه المؤامرات؛ حتى صار الشغل الشاغل      
. لبعض الشباب هو التقرب إلى اهللا بقتلـه       

هذا اإلنسان الذى لم يلق ما يـستحقه مـن          
هتمـام والدراســة، والبحـث والعنايــة   اال

ونفخ فيه مـن    ،  بيديه الجديرة بمن خلقه اهللا   
ومنحه القـدرة   ، وأسجد له مالئكته  ، روحه

على حمل األمانة؛ وبها كان اإلنسان وحده       
 ومعلوم أن   .هو القادر على صنع الحضارة    

إصالح المجتمع ال يتم إال بإصالح الفـرد؛        
اإلنـسان  "من أجل ذلك كانت هذه الرسالة       

والمجتمع عند اإلمام المجدد السيد محمـد        
الذي انفرد على علماء    " العزائمماضي أبي   

عصره وسابقيه بأنه تحدث عن اإلنسان قبل       

ظهوره فى العالم المادى المحـسوس قبـل        
.ظهوره فى عالم اإلمكان

 

 
 نبذة عن حياة اإلمام    :وقد تناول التمهيد  

 الذى عاش   يجتماعأبى العزائم والسياق اال   
.فيه

 

 
 فكـان  :من الرسـالة  أما الفصل األول 

) ن ونــشأته الروحانيــةاإلنــسا(بعنــوان 
ويتحدث عن تهيئة مسرح الوجود الستقبال      

وبداية ، وخلق السموات واألرض  ، اإلنسان
ظهور الحقيقة اإلنسانية؛ وهو مـا يـسميه        

وعن معنـى كلمـة     ، القرآن بالنشأة األولى  
وأنواع اإلنـسان، وإبـراز أهميـة       ، إنسان

اإلنسان وفضله على سائر المخلوقات، فهو      
وهـو المملكـة    ، لوقـات جوهرة عقد المخ  

ثـم يتنـاول    . والكون الـصغير  ، العظيمة
.الحكمة من خلق اإلنسان

 

 
 فحديث مفصل عـن   :أما الفصل الثاني  

الـروح  (مكونات الحقيقة اإلنسانية الخمسة     
يتنـاول  ) والعقل والحس والنفس والجـسم    

وتعريـف العقـل   ، تعريف الروح وماهيتها  
وأنواعه وأوصاف العقالء وعالقة العقـل      

وعالقة العقـل بالقلـب وأنـواع       ، شرعبال
الفـؤاد  (ومراتب القلـب الـسبعة      ، القلوب



 

 

 

 

 



 



والعقل والحجر والحجى واللـب والجنـان       
ثم حديث عن الحس الذى هـو       ) والسويداء

الـسمع  (بريد المملكة اإلنـسانية ويـشمل       
ووظيفـة  ) والبصر والذوق والشم واللمس   

الحس، وأنـه ال نجـاة لـه إال بالـشرع           
ث عن النفس عند اإلمـام      الشريف؛ ثم حدي  

أبي العزائم وتعريفهـا وخلقهـا، وقواهـا        
.وفضائلها ورذائلها وأنواعها

 

 
 فيفصل خلق آدم    :ويأتى الفصل الثالث  

فيتناول الخلـق ومراحـل     ) النشأة الكونية (
التسوية ونفخ الـروح، والرفـع لمـستوى        
اإلنسانية، وتلقى آدم لسر األمانة، ثم مرحلة       

ثم تجلـى اهللا عليـه      الرفع ألحسن التقويم،    
، وسجود المالئكـة    هبمعانى أسمائه وصفات  

ا له، وسر اإليجاد واإلمداد المفـاض       تكريم
 وخلق حـواء    الجنةمن اهللا عليه، وإسكانه     

وبداية التكليف وأكله من الشجرة والحكمـة     
.من معصية آدم، ثم اإلهباط إلى األرض

 

 
ويتحـدث فيـه     :ويليه الفصل الرابـع   

بالتفصيل عن رحلة اإلنسان بين الخمـسة       
، وطن بطن األم، وطن ألست بربكم: أوطان

وطـن الـدار    ، وطن البرزخ ، وطن الدنيا 
.اآلخرة

 

 
ثم ينتقل الباحث للبـاب الثـاني مـن         

 الذى أماط فيه اللثام عن المشروع       :الرسالة
 بالفرد  لالرتقاءالنهضوى لإلمام أبى العزائم     

فيتحدث فى  المجد اإلسالمي   والمجتمع لنيل   
 عن المنهج التربوي عنـد      :الفصل الخامس 

:  فى ميادين التربيـة الـستة      اإلمام متمثالً 
، واألخالقيـة ، والعقليـة ، النفسية التربية(

) والوطنية، واالجتماعية، والروحية والقلبية 
.التربية ومفهومها ووسائلها وأسس

 

 
 :ثم خصص الباحث الفصل الـسادس     

لقـضايا  مام أبي العـزائم وا    للحديث عن اإل  
، والمـرأة ، قـضايا األسـرة   (االجتماعية  

) واإلصالح االجتماعى بوجه عام   ، والشباب
ثم دعوة اإلمام للحريـة وكـشف الفـساد         

ودعوته لنبذ الفرقة   ، االجتماعى فى عصره  
وجمع شمل األمة وتحذيره مـن خطـورة        
التنازع والتفرقة ورأى اإلمام فى التمـدين       

، فاضلة ال تتحقق إال باإلسالم    وأن المدينة ال  
وجهود اإلمام من أجل جمع كلمة المسلمين       
وتحديده الواضـح لوسـائل نيـل المجـد         

.اإلسالمي

 

 
 فعن رؤية اإلمـام     :أما الفصل السابع  

أبي العزائم لبعض القضايا االقتصادية، ثـم     
يقدم رؤية اإلمام لقضية الفقـر وأسـبابها        

جاوز وأساليب عالجها التى من خاللها يتم ت      
.عقبة من عقبات اإلصالح االجتماعى

 

 
 دور  :وفى الختام يتناول الفصل الثامن    

اإلمام فى القـضايا الـسياسية، ومحاربـة        
االستعمار، ومقاومة الفساد وتوجيه النصح     

 هلزعماء األمة وقادة األحزاب، ومناهـضت     
، ونضاله مـن أجـل      اإلنجليزي لالحتالل

فـة  ، ومساندته لكا  اإلسالميةعودة الخالفة   
حركات التحرر الوطني فى جميع األقطار      
اإلسالمية، وموقفه من القضية الفلسطينية،     

ــة  ــذاهب الحديث ــن الم ــتراكيةوم  كاالش
.والماسونية

 

 
 التى تناولـت    :ثم كانت خاتمة الرسالة   

أهم النتائج التى توصل إليها الباحث خالل       
الدراسة، ثم أهم التوصيات، ثم قائمة بـأهم        

 فـى   اسـتخدمت لتى  المصادر والمراجع ا  
.الدراسة

 

 



 


وفى ختام تقديم الباحث للرسالة وجـه       
الشكر للسادة األساتذة الذين أشرفوا وناقشوا      

 ووجه الشكر لسماحة السيد محمد      ،الرسالة
عالء الدين ماضى أبي العـزائم وأهـدى        

ـ  لسماحتة رسالة الماجستير عرفانً    ا ا وامتنانً
ـ       سماحة بفضله وإحسانه، كما وجه الشكر ل

السيد أحمد عالء الدين ماضى أبي العزائم       
نائب عـام الطريقـة العزميـة، والـسيد         
المستــشار محمــد فرحــات الــشرنوبي، 
والمهندس عاطف بالل، كما وجه الباحـث       

 األفاضـل دعـاة الطريقـة       للسادةالشكر  
العزمية، وخص بالشكر السيد الدكتور عبد      
الحليم العزمي، والشيخ قنديل عبد الهادى،       

األستاذ سميح قنديل، والـدكتور سـامى       و
العساله، والعميد حسن ماريـه، والـدكتور       
الحسينى المعاملى، والشيخ سيد عمر، الذين      

 ا فى جمع المادة العلمية لهـذه       ساعدوه كثير
وبعد المداولة قررت لجنة المناقشة . الرسالة

: منح الباحث درجـة الماجـستير بتقـدير       
."ممتاز"

 

 



 

 

 

 

 



 


 



 




 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الدكتور

 

 







 




 



 

 

 


 أن رسـول    عن ابن مسعود    * 

ما من نبي بعثه اهللا في      : ( قال اهللا  

أمة قبلي إال كان له من أمته حواريون        

وأصحاب يأخـذون بـسنته ويقتـدون       

ثم إنها تخلف من بعدهم خلـوف      ،بأمره

يقولون ما ال يفعلون وما ال يـؤمرون،        

فمن جاهدهم بيده فهو مـؤمن، ومـن        

مـؤمن، ومـن    جاهدهم بلـسانه فهـو      

جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ولـيس وراء       

رواه ) [ذلك من اإليمان حبـة خـردل      

].مسلم

 

 

حديث صدق، وخبر حق، ممن ال      * 

علـى   يتنـزل     ىينطق عن الهو  

 فبعض مـسلمي األوان     ،الواقع المعاش 

يقولون ما ال يفعلون، ويفعلون مـا ال        (

ذلـك أن أجنـدات اإلخـوان       ) يأمرون

ومن ينتحلـون   ) وطائفة الشيعة نموذجا  (

كذبا وزورا نهج السلف الـصالح مـن        

المتـسلفة   (المهاجرين واألنصار   

، وممـن يمارسـون     )والوهابية نموذجا 

العنف المسلح بصورة من إراقة الدماء      

وإتالف األموال وانتهـاك األعـراض      

التنظيم الخـاص واللجـان النوعيـة       (

لإلخوان، والسلفية الجهادية، وفـصائل     

اتها في الماضي القريب    اإلرهاب بمسمي 

القرن الماضي حتى   ات  ي من سبعين  ابدء

إلى الكفر المتسلف   اآلن وجذورها تعود    

 وفـصائل مـسلحة لـدى       )واإلخواني

ــشيعة ــذه : ال ــة، ه ــة واإلمامي الزيدي

الجماعات والفرق والفصائل بأدبياتهـا     

مصر التي يعيـشون فـي     وانتماء لغير   

: رضها المباركة وفيها بقعـة مقدسـة      أ

ْى     اخِس طُوقَداِد المِبالْو ِإنَّك كلَينَع لَع 

 وبها أسلم الناس من الفـتن       )١٢: طه(

ستكون فتن أسلم الناس فيهـا الجنـد        (

والتي حض  ] مستدرك الحاكم ) [الغربي

 على البر   سيدنا محمد رسول اهللا     

 عامــة بمرويــات بأهلهــاواإلحــسان 

.صحيحة

 

 

:وبالمثال يتضح المقال* 

 

 


 


١

 

عدم اعتداد جماعـة اإلخـوان       -

 الدولة والـوطن والمواطنـة،      :بمصر

طـظ  (فتصرفات قوادهم كمهدي عاكف  

أهلي (وطائفية محمد مرسي    ) في مصر 

وما تروجه اآللة اإلعالمية    ) وعشيرتي

اإلخوانية من تنقيص لمـصر الدولـة       

 فالفارون منهم خارج مـصر      ،والوطن

الجوع يدق بابها، والعطـش     (يرددون  

، وينـشرون علـى وسـائل       )تظرهاين

االتصاالت مفاهيم مغلوطة عن مـصر      

إن وجـدت   (مثل الفهم الـسقيم لخبـر       

) رجلين في خـصومة فـاخرج منهـا       

مـن  (فالخروج في الفهـم اإلخـواني       

كما هي  ) الخصومة(وليس من   ) مصر

دالالت الخبر النبوي، وتعـاموا عـن       

فهـل  ) أحسنوا إلى أهلها  (صدر الخبر   

التفجير والتـدمير   مؤامرات وتصرفات   

ر القوليــة وواإلشــاعات وقــول الــز



 

 

 

 

 



 













 



ـ     واإللكترونية  ع بحق مخالفيهم يتوافق م

 وهل التحالف مع    ؟،)أحسنوا إلى أهلها  (

حاقدين حاسـدين كالنظـام الـسياسي       

ــي والبريطــاني    ــري والترك القط

أحـسنوا إلـى    (واألمريكي تفعيل إلى    

أن سـيدنا موسـى     ، ويروجون   ؟)أهلها

   ـاِمنْه جفَخَر    قَّـبتَرخَاِئفـاً ي  

، وتعاموا وتغابوا عـن     )٢١: القصص(

 وأن فرعون مصر    سبب خروجه   

لم يصدر قرارا بإخراجه، وإنه عاد بعد       

، هل  !!عشر سنين قضاها في أهل مدين     

جماعة اإلخوان بالحقد والغل والـبغض     

!.مأمونة على مصر؟

 

 


 


٢

 

هم لمـوطن   ؤفرق المتسلفة وال   -

ــشأة ــل،الن ــة  فج ــشطتهم الدعوي  أن

واإلعالمية ال تجد ذكرا ألزهر مـصر       

وبين الدعوة   بل يحولون بينهم     ،وعلمائه

بترويج أن عقيدتـه وثقافتـه أشـعرية        

يعنون كذبا فساد وزيـغ العقيـدة        

 

 أي  –

ؤ العقيدة   زالكفر لعدم تج  

 

وعـداوتهم  ،  -

لمسيحي مصر في العادات االجتماعيـة   

خـر بـذاءات    آ و ،من أفراح وأتـراح   

حـول  هم  ماهات متسلفي مصر انقسا   وتف

الترحيب واالستقبال للبابا تواضـروس     

 وتكفير وتفـسيق    ،بمطروح!! المحترم

المتسلفة للـصوفية ولجماعـة التبليـغ       

وطائفة الـشيعة بمـصر، وكـراهيتهم       

واحتقارهم لشخصيات ومراقد آل البيت     

     وأولياء اهللا الصالحين ،   هـل 

المتسلفة بفكرهم المنحرف يؤمنون على     

!.مصر؟

 

 

٣

 

 قتلة النقراشي وماهر والتخطيط     -

 ، فـي العهـد الملكـي      االغتيال غيرهم 

وتآمرهم على الـرئيس جمـال عبـد        

 وتسببهم في اغتيـال الـرئيس       ،الناصر

محمد أنـور الـسادات وهـم جماعـة       

اإلخوان، والذين غدروا بالملك فـاروق      

عليه من قواد   بعد قصائد وخطب الثناء     

رهم بـالرئيس األسـبق     غدواإلخوان،  

محمد حسني مبارك بعد صفقاتهم معه،      

والغدر المتبادل بين اإلخوان والـسلفية      

. هل هؤالء يؤمنون على مصر؟،حاليا

 

 

٤

 

 هل فصائل اإلرهاب واإلرعاب     -

من قتلة السياح    

 

 وهم تم تأمينهم شرعا     –

بدخولهم مصر   

 

 واغتـصاب أمـوال     –

سعي الحثيث لفرض جزية المسيحيين وال

عليهم، وقتلهم للرئيس السادات، وتشكيل     

، )يا نحكمهم يا نقـتلهم    (فصائل مسلحة   

ة يوالتأويالت الفاسدة لنصوص شـرع     

آيات القتال في القرآن الكريم والـسنة       

قَاِتلُوا الَِّذين يلُونَكُم مـن     : مثلالنبوية  

: توبـة ال (ولْيِجدوا ِفيكُم ِغلْظَـةً   الكُفَّاِر

على أن القتال لألقربين بالعراق     ) ١٢٣

وسوريا والـيمن ومـصر ونيجيريـا       

إلـخ، أمـا    .. وأفغانستان والـصومال  

إسرائيل فال حتى فنـاء مـسلمي هـذه         

، وأبواقهم بالدوحة وإسـتانبول   !! البالد

وخفافيــشهم بغــزة وكهــوف ســيناء 

وغيرها، هل هـؤالء يؤمنـون علـى        

.مصر؟

 

 

٥

 

 هل تعصب وتحزب وتمـذهب      -

دث وأحـداث   عة لمرويـات وحـوا    شي

تاريخية وإحداث طائفيات فـي الكيـان       

المسلم، واللجوء الفكري إلى مرجعيات     

 والـصدام  ،الشيعة السياسية ال العلميـة    

الفكري مـع مخـالفيهم فـي بعـض         

معتقداتهم، وتنفيذ أجندة العدو المتربص     

المترصد بالمسلمين والعرب في العراق     

هل ! اوسوريا ولبنان والبحرين وغيره   

.هؤالء يؤمنون على مصر؟

 

 

متى النفير العلمي الدعوي األصيل     

لتأهيل هؤالء تأهيالً علميـا لتـصحيح       

م وتصويب أفكارهم من أصـحاب      مفاهي

 الَِّذين يبلِّغُون ِرسـاالِت اللَّـهِ     : رسالة

نَهخْشَويالَ وو      ـداً ِإالَّ اللَّـهَأح نخْـشَوي 

، )٣٩: األحـزاب  (اًوكَفَى ِباللَِّه حِسيب  

لمغرر بهـم   انقاذ  إلوعمل تدابير وقائية    

!.من براثن إفكهم وتدليسهم؟

 

 

حتى تسلم مـصر مـنهم حاضـرا        

.ومستقبالً

 





  

 

 

 



 







 





 





 





 





 





 


 

 



 


 

 



 




 



 

 



 





 





 












أجمعت المذاهب الفقهية في األمة اإلسالمية على كفر وردة         * 

لعالم نوعا أو فـردا، قـوالً       من قال بحوادث ال أول لها، أو بقدم ا        

واحدا بال مثنوية، وإليك قارئي الكريم، تفصيل المذاهب فـي هـذا            

.المقام

 

 



 



مطلـب فـي أن     [(: قال العالمة ابن عابدين الحسيني الحنفـي      

على أن المشهور أن الخـالف      ) ..... التوضؤ من الحوض أفضل   

أ بين المسلمين وحكمـاء الفالسـفة،       في مسألة الجزء الذي ال يتجز     

ر األجساد، وغير ذلك    شفنفاه الفالسفة وبنوا عليه قدم العالم وعدم ح       

وأثبته المسلمون لرد ذلك؛ ألن مادة العـالم إذا         !! من أنواع اإللحاد  

تناهت باالنقسام إليه يكون ذلك الجزء حادثًا محتاجا إلى موجد وهو           

.ه.أ].)١(اهللا تعالى

 

 

أن الفالسفة وتابعهم ابن تيمية قـائلون      : شاهد هنا ومحل ال : قلت

!!.بقدم العالم، وهو إلحاد واضح، والسالم

 

 



 



١

 

ما يجـب   (: [ قال العالمة الفقيه ابن يونس الصقلي المالكي       -

وأن تعلم الموجـودات    ) ..... على المكلفين اعتقاده وال يسع جهله     

: ثٌد وصفات ذاته، ومح   ل وهو اهللا    لم يز : قديم: [على ضربين 

ـ      ..... وهو ما لم يكن بمكان       حثًا أحدثـه،   ِدوأن تعلم أن للعـالم م



 

 

 

 

 



 



 

 وجود الحوادث بعد أن لم تكن، وألن المحـدثَ        : والدليل على ذلك  

ـ    أحدثه   لو لم يتعلق بمحِدثٍ     بكاتـب، وال البنـاء      ةلم تتعلق الكتاب

.ه.أ].)٢(بباٍن

 

 

٢

 

في بيان ما هو من المقاالت       "فصل   [: قال القاضي عياض   -

بتضمينه ) على كفر (وفي بعض النسخ    ) وكذلك نقطع بكفر  ": (كفر

) من قال بقدم العـالَم    (معنى يتفق أو يعزم ونحوه مما يتعدى بعلَى         

عدم سبق العـدم ال القـدم       : من الحكماء، والمراد الزماني بمعنى    

 باٍق أبدا ال يقبـل  بمعنى أنه) أو بقائه(الذاتي، فإنه مخصوص باهللا  

الفناء، والمراد ِقدم نوعه وبقاؤه؛ لما يشاهد فيه من تغيـر بعـض         

على مـذهب   (أي البقاء والعدم    ) أو شك في ذلك   (أجزائه وعدمها،   

.ه.أ].)٣() .....الفالسفة والدهرية

 

 

٣

 

باب ما تنطق به األلسنة وتعتقده      : [( قال العالمة النفراوي   -

وجازمـه الـذي ال يقبـل       : سبكي أيضا وقال ابن ال  ) ..... األفئدة

الواقع كاعتقاد المقلـد    اعتقاد صحيح إن طابق     التغيير علم، وقابله    

سنية الضحى، وفاسـد إن لـم يطـابق كاعتقـاد الفلـسفي قـدم          

.ه.أ].)٤(العالم

 

 

٤

 

): باب الـردة  : [( قال العالمة خليل المالكي في مختصره      -

كإلقـاء  : فعـل يتـضمنه  كُفْر المسلم بصريح، أو لفظ يقتضيه، أو  

   العالم أو بقائـه، أو      م، وسحر، وقول بقد   اٍرنَّمصحف بقذر، وشد ز 

.ه.أ].)٥(.....شك في ذلك 

 

 

٥

 

": باب في تعريف الردة وأحكامها    : ["قال العالمة الصاوي   -

وهو ما سوى اهللا تعالى؛ ألنـه يـستلزم عـدم    ) وقول بقدم العالم (

الزمن، كمـا تقـول بـه       إنه قديم بالذات أو ب    : الصانع، سواء قال  

ِقدم بالـذات،   : والحاصل أن الِقدم عند الفالسفة قسمان     !! الفالسفة

 وِقـدم زمـاني،     .وهو االستغناء عن المؤثر، وهذا ال يكون إال هللا        

وهو عدم المسبوقية بالعدم، كان هناك استناد لمؤثر أم ال، فالثـاني            

لى عندهم قديم بالذات أو بـالزمن، واألفـالك      أعم من األول، فالمو   

والعناصر وأنواع الحيوانات والنباتات والمعادن قديمة بالزمـان ال         

بالذات، وإنما كانت هذه عندهم غيـر مـسبوقة بالعـدم؛ ألن ذات             

العالم؛ ألنـه   : أي) أو بقائه  (،الواجب أثرت فيها بالعلة فال أول لها      

يفنى لما تقول الدهرية، ولو اعتقـد       يستلزم إنكار القيامة، أي أنه ال       

حدوثه؛ ألنه ال يلزم من ثبوت البقاء ثبوت الِقدم          

 

 بخالف العكـس  –

 

فيما ذكر من القدم والبقاء     : أي) أو شك فيه  (، وهو تكذيب للقرآن     -

.ه.أ].)٦(والوهم كذلك

 

 

.البقية العدد القادم إن شاء اهللا تعالى

 

 

                                             

 

 
ـ      (كذا يف حاشية ابن عابدين، واملسماة       ) ١( . ط] ١/١٨٧) [اررد احملتار على الـدر املخت

م، دار الفكر٢٠٠٠

 

. بريوت-

 

 

. ١ط] ٣١١،  ٩/٣١٠[البن يونس الـصقلي     ) اجلامع ملسائل املدونة واملختلطة   : (انظر) ٢(

م، دار الكتب العلمية ٢٠١٢

 

. بريوت–

 

 

. ١ ط ]٦/٣٤٨[للشهاب اخلفاجي   ) نسيم الرياض شرح شفاء القاضي عياض     (كذا يف   ) ٣(

م، دار الكتب العلمية     ٢٠٠١

 

. ١ط] ٥٩٢ص[للقاضـي عيـاض     ) الـشفا (ت، و  بريو –

م، دار ابن اهليثم ٢٠٠٦

 

. القاهرة–

 

 

للعالمة أمحد غنيم بن سامل     ) الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين       (كذا يف   ) ٤(

.رضا فرحات/ مكتبة الثقافة الدينية، حتقيق. ط] ١/١٨٩[النفراوي 

 

 

: ذلك شروح املختصر، ومنها على سبيل املثالوانظر يف) خمتصر العالمة خليل(كذا يف ) ٥(

 

 

دار الفكر . ط] ٨/٦٣) [شرح اخلرشي على خمتصر خليل* (

 

. بريوت–

 

 

م، ٢٠٠٣. ١ط] ٩/١٣٣[للعالمة حممد عليش    ) فتح اجلليل شرح خمتصر العالمة خليل     * (

دار الكتب العلمية 

 

. بريوت–

 

 

دار . ط] ٦/٢٨٣[الدسـوقي   للعالمة حممد عرفة    ) حاشية الدسوقي على الشرح الكبري    * (

الكتب العلمية 

 

. بريوت–

 

 

] ٢/٤١٤[للشيخ صاحل عبد السميع اآليب األزهري       ) جواهر اإلكليل شرح خمتصر خليل    * (

م، دار الكتب العلمية ١٩٩٧. ١ط

 

. بريوت–

 

 

م، دار الفـضيلة،    ٢٠٠٨. ط] ٥/١٢٢) [حاشية الصاوي على الشرح الـصغري     (انظر  ) ٦(

.السيد عبد الرمحن اهلاشمعلى / حتقيق مساحة السيد

 

 



 

 

 

 

 



 



 










 





 



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

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

 

 
 اإلسالم مطالبون اليوم باالستفادة من هـذا        ومن ثم فإن أبناء   

اإلنجاز العلمي الضخم وتسخيره في خدمة اإلسالم والتعريـف         
.به، ونشر رايته في العالمين

 

 

 

 

 

 



 




 




 




 




 




 





 



عجب أن هؤالء الدعاة يظنون     ومن  

أن ما نزل من األوامر والنواهي التـي        

يتضمنها منهج اهللا تعـالى ال يعنـيهم،        

أنما نزل الخطاب بذلك لغيرهم، يقول      فك

من أعجب النقائض في    ": الشيخ الغزالي 

ممـن  دين اهللا ودنيا النـاس أن نقـرأ         

يتسمون بالدعاة يحسبون أن ما يقولون      

 إنما هو أمـر يخـص       لغيرهم من علم  

المخاطبين فحسب، وقد يعنـي النـاس       

والدعاة الذين يحيون   .. أجمعين إال إياهم  

تنـاقض هـم آفـة      على ذلك النحو الم   

اإليمان، وسقام الحياة، وهم الثقل الـذي   

يهوي بالمثـل العليـا ويمرغهـا فـي         

.)١("األوحال

 

 

فأنى لكالم هؤالء أن يـصل إلـى        

الناس، وأنى لدعوتهم أن تنجح أو تؤثر،       

وهم أنفسهم يكذبون أنفـسهم بأفعـالهم       

وسلوكهم، وباإلضافة إلـى هـذا فـإن        

كالمهم يفقد حرارة العاطفـة وصـدق       

للهجة، فال يؤثر في قلب، وال يـصل        ا

ينشرح لـه صـدر، وال      إلى عقل، وال    

 باب؛ ألنه لم يخرج من      ينفتح على أثره  

اإليمـان الـصادق،    قلب مفعم بنـور     

وضياء العمل القويم، ومن ثم فقَد سـر        

إن الكـالم إذا    : "تألقه وتأثيره، وقد قيل   

دخل إلى القلـب، وإذا     خرج من القلب    

ـ      ، "اوز اآلذان؟ خرج من اللسان لم يتج

وذلك بغض النظر عن بالغة الخطبـة       

التي يلقيها، أو بيان الكتاب الذي يؤلفه،       

ومهمـا  أو فصاحة الكلمة التي يسجلها،      

كان التفاف الجماهير حوله، وتشجيعهم     

يساوي قـط إذا كانـت     له، فكل ذلك ال     



 

 

 

 

 



 



 

 

 
   

        
          
  
    
   



 

 
       

       
   

    


 

 

 

 
الدكتور

 

 
أحمد محمد أحمد الشرنوبي

 

 

 

أستاذ الدعوة وال

 

ثقافة اإلسالمية املساعد 

 

 بكلية أصول الدين

 

-

 

 جامعة األ

 

 زهر

 

 

عالقة الداعية بربه واهية ضعيفة، وبدالً      

انه سـر   من أن يكون هذا الداعية وإخو     

تقدم األمة ونهـضتها يكونـون سـبب        

.تأخرها وضياعها

 

 

وال رب أن الداعيــة فــي الــشبكة 

الدولية بحاجة إلى تلك الصلة القوية باهللا  

تعالى، خصوصا وأنـه يواجـه فيهـا        

تيارات فكرية إلحادية عاتية، وألوانًا من      

متعددة، فال    والسلوكي االنحراف الخلقي 

هة، ومـن  يميل مع شهوة، وال يتأثر بشب 

ثم ال يغرق مع الغرقى، بل يكون هـو         

، وهو في ذات    السباح القادر على اإلنقاذ   

 يرى فيه   ،الوقت مستعٍص على السقوط   

المشرفون على الغرق سـفينة األمـان       

.ووسيلة النجاة من الضياع والهالك

 

 



 



الداعية النـاجح،   من أبرز مقومات    

اإلسالم أن يتحلى بأخالق    وأهم مكوناته   

التي أمر بها ودعا إليها مـن إخـالص      

بر وأمانة ورحمـة وحلـم      صوصدق و 

 الخ، وقد وصف الحـق      .. وتواضع

وِإنَّك لَعلَى خُلُـٍق    :  بقوله رسوله  

، كما بين له أهميـة      )٤: القلم (عِظيٍم

فَِبمـا  : الخلق الحسن في قوله تعـالى     

    ماللَِّه ِلنتَ لَه نٍة ممحر   لَوـ  و اكُنتَ فَظ 

غَِليظَ القَلِْب النفَضوا ِمن حوِلك فَـاعفُ       

منْهع  ملَه تَغِْفراسِر    وِفي اَألم مهشَاِورو

         اللَّـه لَى اللَّـِه ِإنكَّْل عتَ فَتَومزفَِإذَا ع

كِِّلينتَوالم ِحبي) ١٥٩: آل عمران(.

 

 

 كما وصف الصحابة الرسـول   

.)٢(سن الناس خلقًابأنه كان أح

 

 

وال شك أن نجاح الداعية في مهمته       

إنما يتحقق كلما اقترب فـي أوصـافه        

وخصاله وأعماله مـن الداعيـة األول       

       فعليه إذن أن يتحلى بحسن الخلق ،

، والذي بـين    الذي كان عليه النبي     

أكمل المؤمنين إيمانًـا  (: مكانته في قوله  

ما شيء  : (وقال  ،  )٣()أحسنهم خلقًا 

أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة مـن        

الفـاحش  خلق حسن، وإن اهللا ليـبغض       

، وكان آخر ما وصـى بـه        )٤()البذيء

حين أرسله إلـى     معاذًا   رسول اهللا   

أحسن خلقك للناس يا    : (اليمن أن قال له   

 على أن   ، كما أكد    )٥()معاذ بن جبل  

مهمته إنما تتميم وتكميل مكارم األخالق      

عثـت ألتمـم مكـارم      إنما ب ( :في قوله 

.)٦()األخالق

 

 
                                                           

.١٥٤، ١٥٣مع اهللا، مرجع سابق ص) ١(

 

 
، أخرجه البخـاري،     متفق عليه من حديث أنس       )٢(

كتاب األدب، باب الكنية للصيب وقبل أن يولد للرجـل،          
ومسلم، كتاب املساجد ومواضع الصالة، بـاب جـواز         

.اجلماعة يف النافلة

 

 
، كتـاب   أخرجه الترمذي يف سننه عن أيب هريرة        ) ٣(

الرضاع، باب ما جاء يف حق املرأة على زوجهـا، قـال            
. هذا حديث حسن صحيح:الترمذي

 

 
الرب : أخرجه الترمذي يف سننه، كتاب الذبائح، أبواب      ) ٤(

ما جاء يف حسن اخللق، من حـديث أيب         : والصلة، وباب 
.وهذا حديث حسن صحيح: ، قال الترمذيالدرداء 

 

 
أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ من حديث معـاذ بـن           ) ٥(

.، كتاب اجلامع، باب ما جاء يف حسن اخللقجبل 

 

 
 عـن أيب    ١٠/١٩٢أخرجه البيهقي يف السنن الكربى      ) ٦(

أورده : ، قال السخاوي يف املقاصـد احلـسنة        هريرة
: ، وقال ابن عبد الـرب    مالك يف املوطأ بالغًا عن النيب       

هو متصل من وجوه صحاح عن أيب هريرة وغريه مرفوعا،          
منها ما أخرجه أمحد يف مسنده من حـديث حممـد بـن             

ع بن حكيم بن أيب صاحل عن أيب هريرة         عجالن عن القعقا  
. صاحل األخالق، ورجاله رجال الـصحيح     : مرفوعا بلفظ 

.١/٥٨املقاصد احلسنة للسخاوي 

 

 



 

 

 

                                                              

 

 

 

 



 

 
 



 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 



 




 





 



 

 
 







 








 











 



 في فتح   كانت خطة الرسول    
مكة أن يتم الفتح دون إراقـة الـدماء،         
على الرغم من أن القـوات المـسلحة        
بقيادة الرسول تستطيع أن تدخل مكـة       
عنوة، وتقضي على األخضر واليابس      

.دون أن يوقف زحفها شيء

 

 
 وهو الرحمة   ولكن الرسول   

المهداة، كما وصفته الكتب الـسماوية      
، وال تزيـده    جميعا، يسبق حلمه غضبه   

شدة الجهل عليه إال حلما، فقـد كـان         
بوسعه أن ينتقم من أعدائه، ويثأر مـن        
الذين جاهروه بالعداوة، وخاضوا ضده     

 يريـد أن  أشرس المعارك، إنـه    

دون إراقة دماء، ولكن كيف     يدخل مكة   
ـ      سلحة فاقـت   يتسنى له ذلك وقواته الم

العشرة آالف مقاتل، وال شك أن قريـشًا    
علمت فربما تأخذها العزة باإلثم، وتدخل      
في مغـامرة غيـر محـسومة وغيـر         

.محسوبة

 

 
 تذكر كلماته عنـدما     الرسول  

أخرجه أهل مكة وزادت عليه غلظـتهم       
واهللا لوال أن أهلك أخرجـوني      : (فيقول

).منك ما خرجت

 

 
والمهم فـي هـذا األمـر تحاشـي         

 أن يدخل في معركة مع أهـل        ولالرس
عـدم إراقـة    : مكة لعدة أسباب، أولهـا    

إن أهل مكة هـم أهلـه،       : الدماء، ثانيها 
كد سماحة انتـشار اإلسـالم      ؤوهو ما ي  

وبيان روح اإلسالم لآلخرين، بأنه ديـن       
.الرحمة والسالم

 

 
وفي فتح مكة تظهر عبقرية القائـد       

 بأنه أخفى خطـة الفـتح       الرسول  
.ون قتالحتى يدخل مكة بد

 

 
التـي يجـب أن   ومن بين األشـياء    

نذكرها في تلك الخطة عنـدما اقتـرب        
الجيش من مشارف مكة أراد الرسول أن    
يبث الرعب في قلب قـريش حتـى ال         
يفكروا في المقاومة فأمر بإشعال النـار       
في أماكن مختلفة حتى تحـس قـريش        
بالرهبة وحققت هذه الفكرة هدفها وهـي       

وضـعها  ضمن الخطة المحكمة التـي      
. والرسول يدعوالرسول 

 

 
اللهم سد على أبصارهم وأسماعهم     (

.)فال يروني إال بغتة

 

 
وإذا به يلتقي بأبي سـفيان ويـدور        
حوار، ويعلم أبو سفيان مـن خاللـه أن    
الرسول حشد حشدا كبيرا، وأنه ال قبـل        

لقريش بمالقاته، وتوقع أبـو سـفيان أنـه         
 بتـصفية   جاءت الفرصة للرسـول     

قـريش لـه    حساباته القديمـة مـن أذى       
.وللمسلمين

 

 
 و أعلن أب  وهناك في خيمة النبي     

.سفيان إسالمه

 

 
إعطاء أبي سفيان حكمة النبي   ت  ضواقت

وضعا مميزا حتى يتمكن اإليمان من قلبـه        
.فيتجرد من ماضيه تماما

 

 
أنه من دخل دار أبي      أعلن النبي   
.سفيان فهو آمن

 

 
ركـز القيـادة    موبهذا حطـم النبـي      

فـي  ثار الرعـب    أوالزعامة في قريش، و   
قلوب المستكبرين، ونظرا للخطـة التـي       

 وهي تدل على عبقرية     وضعها النبي   
الرسول العسكرية لفتح مكـة وزع قواتـه        

حتى يصيب قريشًا بالشلل على أربع جهات    
التام؛ ألنه ليس في مقدورها أن تحارب في        

.تحبالجيش الفاالجهات األربع وفوجئت 

 

 
ومع كل هـذه الحيطـة مـن جانـب          
الرسول لتوقي إراقة الدماء فقـد تـصدى        
بعض الغالة من قريش للكتيبة التي يقودها       
خالد بن الوليد، ولكن سرعان ما سـقطوا        

 أن يقتلهم بدون     كما رفض    ،صرعى
معركة بعد أن ساخت بهم األرض من فرط      
التــوجس والمخــاوف وأطلــق عبارتــه 

 هل عرف   ،)م الطلقاء اذهبوا فأنت : (الشهيرة
تاريخ قبل ذلك أو بعد ذلك قائـدا يـضع           
خطته على أساس القيام بعمـل عـسكري        

.!؟سلمي وهو في قمة انتصاره

 

 
واهللا (وأنجز اهللا وعده نبيه وفتح مكة،       

، وهو يقصد مكـة     )إنك ألحب بالد اهللا لي    
المكرمة، ففتحت مكة دون إراقة نقطة دماء     

.واحدة

 

 



 

 

 

 



 



 



 



 




 




 

–


 




 

–


 



 


 



 



 

 



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

 ا، تأكيـد ه١٤٣٨  عدة محاضـرات خـالل شــهر     
:بصير األمة بالواجب المطلوب منهالدورها الكبير فى ت

 

 



 


 م٣٠/١٢/٢٠١٦، الموافق   ه١٤٣٨  ٣جمعة  الفى يوم   

بقاعة اإلمام المجدد الـسيـد محمـد        مائةال أهل البيت ت ليلة   مأقي

ماضى أبى العزائم حيث حضرها عدد مـن أسـاتذة الجامعـات            

والمراكز العلمية، ورجال الصحافة واإلعالم، وعدد مـن أبنـاء          

اإلمام أبى العـزائم، وأبنـاء الطريقـة العزميـة مـن مختلـف              

.المحافظات

 

 

عـدم وضـع    إلى   العزميةوقد دعا فيها سماحة شيخ الطريقة       

على السيارات؛  ) ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا      (سيف تحت كلمة    

ألنها تؤكد مقولة أن اإلسالم انتشر بالسيف، وأكد أن الطريق إلى           

.الجنة يكون بالعلم واألخالق والجهاد في سبيل اهللا لرد عدوان

 

 

كل مسلم برسالته التي خلقه اهللا لهـا        وشدد على أن عدم قيام      

والتفرغ فقط لجمع المال يتنافى مع دعوى المحبة لسيدنا رسـول           

.اهللا 

 

 

جانب يربون أوالدهم على الـسمع      وأشار سماحته إلى أن األ    

 ويغرسون الصدق واألمانة فيهم بينما نحـن ال         للوالدينوالطاعة  

.ائعا ال مستقبل لهضنهتم بذلك؛ مما ينتج جيالً 

 

 

لفتاة العربة إنما هو اقتداء     ه إلى أن تكريم الرئيس السيسي       ونب

 الذي قبل يد العامل؛ ألنها يد يحبها اهللا ورسوله،          برسول اهللا   

بـسيدنا   كان يقتـدي  ا تبرع الرئيس بنصف ثروته للدولة إنما        ولم 

، والذين أسـاءوا إليـه فاقـدون لـألدب          عمر بن الخطاب    

.واألخالق

 

 

 الشريف عبد الحليم العزمي الحسيني حديثـه حـول          وواصل

اإلمام علي لإلمـامين    ة  وصيبالحديث عن    سيرة أهل البيت    

، ثم وصيته لباقي األوالد، ثم اإلذن بدخول        الحسن والحسين   

الحديث عن الساعات األخيرة    الناس عليه وحديثه معهم، ثم فصل       

الغـسل  : دما بعد االستـشها   ، وأحداث   من حياة اإلمام علي     

، وبيعته، ثـم    والكفن والصالة والدفن، وخطبة اإلمام الحسن       

.من ابن ملجم لعنه اهللالقصاص 

 

 

مـن  والشيخ محمد حسنين     كامل جاد الشيخ   د باإلنشا وشارك

.مواجيد اإلمام أبي العزائم

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

بينا يف اللقاء املاضي أن استسالم عبد اهللا والـد النبـي 
َّ َّ



 

 

 

للذبح ال ميكن أن يصدر حالة كونه مشركا؛ ألن املشركني عنـد 
ً

 

املوت يتملكهم الرعب واهلـم إذا أيقـن أحـدهم أنـه هالـك ال 
ُّ

 

.. حمالة

 

:ويف هذا املقال نواصل احلديث فنقول

 

 

 

 


 






 









فاليهود، وكذا كل الذين أشركوا كثيـر       

يخافون الموت ويريدون أن يعيـشوا بـدل        

 ولو كانـت حيـاة تافهـة        ،السنة ألف سنة  

 : ولو كانوا أذالء بدليل قوله تعـالى       ،حقيرة

منَّهلَتَِجدـاةٍ      ويلَـى حالنَّاِس ع صرَأح  
 وتنكير لفظ حياة يدل أنها بال       ،)٩٦: البقرة(

كرامة وبال شرف ولو تـاجروا       عزة وبال 

بأعراضهم، ولو ضحوا بأي قيمة من القيم       

العليا في سبيل نجاتهم من الموت وكـسب        

عيشهم الذي يحرصون عليه مخالفين لكـل       

 بـالغش  القيم الخلقية الطيبة فيخالفون الناس    

 فهل يمكن ألحد من ،والخيانة والغدر والشح 

هؤالء اليهود أو المشركين أن يصمد بعـد        

أن تَيقَن بأنه سيذْبح بعد دقـائق وينـصاع         

 ويستسلم لقدره طاعة ألبيه وإرضاء هللا       
كما كان حال الفتى إسماعيل والفتى عبـد        

وهل يقبل أي والد مشرك أن يـذبح        ! اهللا؟

!.؟ألسبابا سبب من ألي ابنه

 

 

إن مواقف المشركين المقبلـين علـى       

الموت، كما هي مسجلة عنهم في دراسات       

لتـدل  ) أفالم تسجيلية (نفسية ووصفية وفي    

داللة واضحة على الصلة الوثيقة بين حالة       

اإلنسان النفسية بعد التَّيقُّن من اإلقبال على       

. الهالك، وبين عقيدته في اهللا واليوم اآلخر      

ل على الموت يحاول مقاومة     فالمشرك المقب 

الجنود الذاهبين به إلى غرفة تنفيـذ حكـم         

الموت بالتّتَرس بقدمية في األرض فيجرونه      

جرا، ومنهم الذي يصرخ بـأعلى صـوته        

.ا الموتا رافضمستَعطفً

 

 

ولنا في األخبار المنشورة فـي األيـام        

/ األولي من حرب العاشر مـن رمـضان       

 معركـة    عـن  م١٩٧٣ أكتوبرالسادس من   

 ا من خط بـارليف  الدبابات التي وقعت قريب

المنهار وشـاطئ القنـال والتـي انتهـت         

 عساف  اإلسرائيلي المدرعات   قائدباستسالم  

    ا عن قوته وهي    ياجوري أمام قوة تقل كثير

 فـإذا بـالجنود     ،كتيبة مدرعات مـصرية   

اإلسرائيليين يخرجون من مدرعاتهم وقـد      

ـ       سبيلين ظهرت آثار خروج فضالتهم من ال

.من اإلمام والخلف واضحة على سراويلهم

 

 

فهل بعد هذا من بيان يوضح المقارنـة        

بين موقف الكافر والمشرك وحاِله وفعاِلـه       

عند مواجهة الموت بموقف وحال وفعـال       

      ا المؤمن باهللا واليوم اآلخر الذي عمل صالح

تكب ظلما وعـدوانًا وشـرا ضـد        ولم ير 

!.غيره؟

 

 

ف شهيد من شـهداء     ويكفينا مشهد لموق  

اإلسالم الصحيح وهو مشهد إعـدام شـبيه        

ا الذي شاهدته البـشرية      شنقً )١(صدام حسين 



 

 

 

 

 



 



 














 




 



 علـى المواقـع     زال مـسجالً    وال ،جمعاء

).النت(المتعددة  لشبكة المعلومات الدولية 

 

 

وقد شهد العدو والصديق لهذا الـشَّهيد       

بأنه كان رابط الجأش فلم يظهر عليه أيـة         

الخوف أو الوجـل أو     عالمة من عالمات    

التردد وهو يدخل حجرة الشنق، كمـا لـم         

 تيظهر على وجهه أي سـمة مـن سـما         

 وبكامل الثبـات ورباطـة      ،الحزن أو الندم  

الجأش نطق بالشهادتين فقـال      

 

بـصوت   -

 غير مرتعش وال خافـت وال متلعـثم       

 

-: 

"         اأشهد أن الَّ إله إالَّ اهللا وأشهد أن محمـد "

ها، وكانت آخر   ولم يمهله شانقوه لكي يكمل    

كلماته ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا، فهل         

مريكان والشيعة اإلثنـى    كان شانقوه من األ   

ة على حق، وسيدخلون بقتله الجنـة،       يعشر

أم أنه هو في الجنة بشهادة حديث رسـول         

من كان آخر كالمه ال إلـه إال    (:اهللا  

ا في الجنة، ومن     فهو إذً  ،)٢()اهللا دخل الجنة  

ان في الجنة، وهذا المؤكد بمقتضى      ثم إذا ك  

ا ، فإن أعداءه جميع   حديث رسول اهللا    

...الذين قتلوه في النار

 

 

أما شاهدنا في هذا الحدث المشهود ففي       

التعليق على موقـف ضـابط المخـابرات        

   ا الشنق، والذي   األمريكية الذي كان حاضر

     ما لبث أن غادر المكان مسرع ا عنه  ا مبتعد

 بعد هذا الذي     قوته، معلالً  بأسرع ما أمكنته  

حدث منه، بأنه لما رأي ثبات هذا المشنوق        

 إقدامه على الموت    واطمئنانوتقبله بكل ثقة    

لم يصدق، فظن أن أنـصار صـدام قـد          

وضعوا قنبلة ستنسف المكان، وبعـد هـذا        

كتب ما يفيد أن حضوره حـاالت إعـدام         

 ،جعله يظن هـذا   ) غير مسلمين (أمريكيين  

وأن هذا الثبات عند الموت الذي لم يشاهده        

من قبل جعله يبدأ البحث في دين اإلسـالم         

الذي أيقن أنه ال شك وراء ثبات هذا البطل         

.الشهيد أمام الموت

 

 

  فكان هذا أمر ا إذ المحكوم عليـه  ا عجيب

يخف وأقبل على الموت بثبـات      بالموت لم   

ا من هالك   ا خائفً ، والطليق يفر هارب   راضيا

متَوهم بانفجار توقع أنه قـد يقـع كتعليـل          

.متوهم لثبات هذا البطل الشهيد أمام الموت

 

 

هذا الثبات في مواجهة الموت ال يكون       

    ـ  إال لمن يؤمن باهللا موحد ا وبـاليوم   ا حنيفي

  ا فيكون عند موته وفي     اآلخر، وعمل صالح

قبره وفي آخرته عند بعثه ونشوره وحسابه       

ـ      الَ خَـوفٌ  يهم ممن قال ربنا سـبحانه ف

ِهملَيالَ عو نُونزحي مه) ٦٢: يونس(.

 

 

فهل كان عبد اهللا بن عبد المطلب حين        

كاد أبوه عبد المطلب أن يذبحه وهو علـى         

  ا أم  ا على ملة إبراهيم حنيفً    هذا الثبات موحد

.!؟كان من المشركين

 

 

وهل كان عبد اهللا حين تأجل ذبحه إلى        

ي خيبر ثم سفره مع     حين استفتاء الكاهنة ف   

  أبيه وأخواله ذهاب ا  ا وإيابلتأييد ذبحه   اانتظار 

 مـن شـهر بثبـات    أكثـر أو نجاته خالل   

ورضي وبنفس الـصحة والنـشاط يأكـل        

ويشرب حتى عودته لضرب القداح مـرة       

     ا على ملـة    ثانية وهو ثابت، هل كان موحد

.!؟ا أم كان من المشركينجده إبراهيم حنيفً

 

 

 بـالقطع علـى ملـة       لقد كان عبد اهللا   

.ا وما كان من المشركينإبراهيم حنيفً

 

 

فالذي لم يصبه الخوف والحزن عنـد       

 :الموت هو بالقطع ِممن قال اهللا تعالى فيهم       

 نُواآم وا   الَِّذينـاده الَِّذينى  وارالنَّـصو 

 والْيـوِم اآلِخـرِ    والصاِبِئين من آمن ِباللَّـهِ    

 والَ  فَلَهم َأجرهم ِعند ربِهـم     وعِمَل صاِلحاً 

 ِهملَيفٌ عالَ خَوو   نُـونزحي مه ) البقـرة: 

٦٣(.

 

 

وحيث لم يخف عبد اهللا بن عبد المطلب        

ولم يحزن عندما توقع حز الشفرة لرقبتـه        

بعد لحظة واحدة أو لحظـات قليلـة فهـو          

بالقطع من الذين عاشوا مؤمنين باهللا تعالى       

ا، يفية وباليوم اآلخر وعمل صالح    على الحن 

بل لم يعمل في حياته القصيرة التي بلغـت         

  ا فقط إال ما هـو صـالح        ثمانية عشر ربيع

وكريم وخير وبر وعفيـف مـن الـسلوك         

.واألفعال

 

 

                                             

 

 
ا أنه   جد يظن أكثر الذين شاهدوه أو كلهم إال قليالً       ) ١(

صدام حسين والحقيقة التي أوقن بها حتى اليوم أنـه          

 ولعلـه واهللا تعـالى   ،ليس صدام حسين وأنه شبيه له   

أعلم هو ميخائيل رمضان الذي نال هـذه الـشهادة          

ومـن  . العظيمة وأبلى هذا البالء الحسن أمام الموت      

أراد أن يستزيد عن هذا الموضوع فليقرأ موسـوعة         

أشراط الساعة للمؤلف وبخاصة الجزء األول والسابع 

 .والثامن

ك الجنائز حديث   / أخرجه الحاكم فى المستدرك     ) ٢(

هذا حديث صحيح اإلسناد ولـم      : وقال) ١٢٩٩(رقم  

.يخرجاه

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 











 



 






 



 






 



 









 



 

 



 





 




 



١٢

 

  وتحــت ٨ ص٧ وفــى العــدد -

محمـد علـى    : بقلم" باب الفتاوى   " عنوان  

:. الرحيم جاء فيه  عبد

 

 

 

 يدعو جميع الجماعات الدينيـة إلـى    -

ــادة اال ــضواء تحــت قي " ن

ــسنة   ــصار ال ــة أن جماع

حيث إنها أقدمهم   " المحمدية  

كـان أهـل    وإذا  : " ول  قفي

الـسنة والجماعـة ـ لهـم     

 ا يدعون إلـى المنهـاج الـذى      سبعون عام

تنشره مجلة التوحيد ، فلماذا تتكـون هـذه         

الجماعات المستحدثة ـ تحت أسماء جديدة  

والواجب أن تتحد القلوب على نهـج أهـل       

. السنة والجماعة 

 

 

ما حكم بـول     " :ـ وحول سؤال يقول   

 أو براز الطفل الرضيع الذى بـال علـى        

" حامله وهو مستعد للصالة ؟

 

 

إذا كـان الرضـيع     : ـ فكان الجواب    

 وإذا كـان    ،أنثى وجـب إزالـة النجاسـة      

 ا لم يأكل بعد ولم يبلـغ مـن         الرضيع ذكر

العمر ستة أشهر ينضح الثوب بالمـاء إن        

 أما البراز فال بـد مـن إزالـة          ؛كان بوالً 

. واهللا أعلم " النجاسة بالغسل 

 

 

 ال تعتمـد    ـ كتاب التذكرة للقرطبـى    

 ألنه مشحون باألحاديـث الـضعيفة       ؛عليه

. والموضوعة 

 

 

ـ خلع النعال عند دخول المقـابر بـه         

 غلو وتنطع فى الدين والسنة    

 

 أن تـدخل    -

المقابر بنعالك العادية    

 

 السنة  ي ولم يعلم ف   -

خلع نعلـه   ) صلى اهللا عليه وسلم    (يأن النب 

ا  وهذا العمل ظهر حديثً    ،عند دخول المقابر  

وعة من الناس الذين يجهلون أصل      بين مجم 

 ويأخذون العمـل بهـا عـن        ،هذه القضية 

اشيخهم سواء كانت خطأ أو صواب .

 

 

١٣

 

 وتحـت   ٢٤ صـ   ٧ وفى العدد    -

: بقلـم   !! " ما لهذا أنزل القـرآن    " عنوان  

:. أحمد محمود كريمة جاء فيه

 

 

 

 أجمع الفقهاء وأهل العلم رضـي اهللا        -

ق بيانهم عنهم الذين يعتد بعلمهم ويوثق بصد  

. ألحكام الشريعة على حرمة الغناء 

 

 

١٤

 

 وتحت  ١صــ  ) ٨( وفى العدد    -

بقلـم رئـيس    " رسالة إلى المفتى    " عنوان  

:التحرير جاء فيه

 

 

 

تهام للدكتور محمد على محجـوب      ا -

وزير األوقاف المصري بأن بيتـه ممتلـئ     

 وأنه لم يتستر عليهـا      ،بالمخالفات الشرعية 

ـ     ن خجـل علـى     ا دو وإنما يفاخر بها علنً

 ه وذلك لـسماح   ،صفحات المجالت الخليعة  

لألوالد باللعب بالكوتشينة وهى فى نظـر       

. الكاتب حرام 

 

 

 ن ـ يصف بنات وزير األوقاف بـأنه      

 ،كاسيات عاريـات سـافرات أظفـارهن      

 ،ووجوههن ملطخـة بـاأللوان والبويـات      

هن هوشعورهن تناثرت خصالتها فوق وجو    

الواحدة  بحيث ال تختلف     ،فى إثارة وإغراء  



 

 

 



 



 


 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى. د   

 

 

منهن فى شكلها عـن ممـثالت الـسينما         

 وعرض بأن وزير األوقـاف       ،الراقصات

يغار علـى أهلـه والجنـة       ديوث حيث ال    

.    محرمة عليه

 

 

ـ يسخر من قول وزير األوقـاف أن        

.الدين يعرض وال يفرض

 

 

 نـ يصف بنات وزير األوقاف بـأنه      

ار أجنبية يسمونها المـدارس     كتعلمن فى أو  

.الفرنسية 

 

 

 

نموذج أسـرة وزيـر األوقـاف        أن   -

ساعد على  ت و ، إلى اإلسالم والمسلمين   يءتس

.انتشار الرذائل والفجور 

 

 

تهم بـه أسـرة وزيـر       اـ  يعتبر ما     

ومن هذا المنطلـق    :" األوقاف نصيحه قائالً  

ة  توجهت إليك بهذه الرسال   

 

 يقصد المفتى   -

 

 لـذلك   ة لعلك تساعدنا فى توجيه النصيح     -

".العالم األزهرى 

 

 

١٥

 

  وتحـت    ٨صـ  ) ٨(ى العدد    وف -

محمد علـى   : بقلم  " باب الفتاوى   " عنوان  

:جاء فيه عبد الرحيم

 

 

 

. التواشيح حرام-

 

 

 

ومديح الرسول صلى اهللا عليه وسلم       -

.بدعة ضاللة

 

 

 

 يعتبر السؤال عن حكم وضع اليـد         -

 بعد الرفـع    ةاليمنى على اليسرى فى الصال    

 .من الركوع  غلو

 

 

 حكـم   ف حول ختالوكذلك السؤال واال  

 وهل من اإلسالم    ،ستراحة وكيفيتها جلسة اال 

 صـدق اهللا   :للقرآن بقولـه   أن يختم القارئ  

:  والمصافحة بعد الصالة وقـولهم     ،العظيم

"ويعتبر ذلك يدل على الغلـو فـى         ،"احرم 

هتمـام بـاألمور     ويريد أن يكون اال    ،الدين

.  بهاإال ال تصح الصالة يالت

 

 

 لـشيخ   ـ سئل عن رجل نذر عجـالً      

فهل يؤكل منه ؟ ! ر مقبو

 

 

 . هذا نذر شرك لغيـر اهللا      :فكان جوابه 

تـوب إلـى    فنذره كان للشيطان وعليه أن ي     

. أما لحمه فحرام أكله،اهللا

 

 

 

 يبدأ الصف الثانى فى صالة الجماعة       -

 ثم يمتد   ،مامبالوقوف وسط الصف خلف اإل    

 بمن يأتى بعد ذلـك ليكتمـل        ا وشماالً يمينً

الصف 

 

 

 

 النبى صلى اهللا     القول بإمكانية رؤية   -

فتراء، قاتلهم  اعليه وسلم فى اليقظة كذب و     

. اهللا أنى يؤفكون فهذه ضاللة وكذب

 

 

 

م وغيرهـا    أعياد الطفولة وأعياد األ    -

. بدع مستحدثة

 

 

 

. يءوالتواشيح ليست من الدين فى ش -

 

 

 

 تلقين الميت بعد دفنه بدعـة يجـب         -

. تركها

 

 

 

لم يلتبس    طعام أهل الكتاب حالل ما     -

بحرام  كالنذر لمارى جرجس فهذه ذبـائح        

 وعلى ذلك فال يجوز األكل      ،أهلت لغير اهللا  

.من هذه الذبائح

 

 

 

يؤكد ويقرر أنه لم يدخل مصر مـن         -

) صلى اهللا عليه وسـلم    (آل بيت رسول اهللا     

وأن هذا هو الذى حققه شيخ العروبة       . أحد  

 وحقق ذلـك    ،م١٩٢٥أحمد زكى باشا عام     

 ولكـن   ،بـن تيميـة   اسـالم   أيضا شيخ اإل  

التخاريف لها سوق رائجة عنـد الجهـال        

. وعباد القبور 

 

 

 وتحت  ٢٢صـ  ) ٨(ـ وفى العدد    ١٦

محمـد  : بقلـم " عتذار  اإستدراك و " عنوان  

:. الرحيم جاء فيه  على عبد

 

 

 

 يعتذر عن إنكاره أن يكون فى القبر        -

بعد الموت عبادة من العبادات سواء كـان        

روى فـى الحـديث       ألنـه  ؛ا أو غيره  نبي 

الصحيح الذى رواه مسلم أن النبى صـلى        

اهللا عليه وسلم رأى موسى عليـه الـسالم         

سـراء  وهو قائم يصلى فى قبـره ليلـة اإل      

. والمعراج 

 

 

 وتحت  ٥٥صـ  ) ٨(ـ وفى العدد    ١٧

التوحيد : بقلم  " شيعة  من فضائح ال  " عنوان  

:جاء فيه 

 

 

علـى أكبـر    " يرانى  تهام الرئيس اإل  ا

بأنه يـدعو لإلباحيـة     " جانى  هاشمى رفسن 

ى، أكثر مما وصلت إليـه      نحالل الخلق واال

. أوربا

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


 

 

 

 

 

حكم عاليـة، ودرر غاليـة،      
لكتاب المسطور،  أفيضت من ا  

والبحر المسجور، ونطق بها    
لسان الرق المنشور، أخـذًا     

سعد من  . من البيت المعمور  
فهم هذه الحكـم علمـا، أو       
تمتع بها ذوقًا، أو سار على      
هديها سلوكًا؛ ألن عباراتهـا     
من بحر عرفان ونور بيـان      

.مجدد هذا الزمان

 

 
 حكــم هـذه ال ىحـد إنقـدم  

قــ تعليايمة يعقبهــالعظ

 

 
ى نيلـ نسترشد به ف   

 

 
.المجد اإلسالمى       

 

 

األستاذ

 

 
قنـديلمحمود سميـح 

 

 
 



 



 


 




 



 

 

 

 

 فى هذه الحكمـة كـل       يخاطب اإلمام   
مريد صادق، قد يخطر بباله أن اهللا تعـالى لـو      
كان أقامه فى مقام آخر غير الذى هو فيه فـى           
الدنيا، من مال أو جاه أو سلطان أو حـسب أو           
نسب، أو أقامه فى مقام آخر فى الطريق إليـه          
سبحانه، فإنه سيكون أفضل مما هو عليه اآلن،        

ريد أن يجعل حظه الرضا بما أقامه       ا من الم  طالب
  ألن ذلـك    ؛ا له األمر فى كل حال     اهللا فيه، مسلم 

 ا فى أن يدخلـه اهللا حـضرة تجليـه،          يكون سبب
فيتجلى عليه بسر الرضا بما هـو أهلـه، مـن           

.والرضا والرضوان، تجليات النور والعطاء

 

 
وقد تحدثنا عن بيان الرضا فـى الحكمـة         

ائق هذا المقـام    السابقة، وتعرفنا على بعض حق    
الكريم، ونتعرف عن بعض أنواع من الرضـا        
لتكمل الفائدة، ويتحقق الرضا بإذن اهللا تعـالى،        
فقد قسم الكاشانى الرضا عنـد الـصوفية إلـى          

:خمسة أنواع هى

 

 
ا،  هو أن يرضى باهللا رب:ـ رضا العامـة   ١

ـ  ا، وبـسيدنا محمـد      وباإلسالم دينً  ا  نبي
رسوله أحب األشياء   ، بحيث يكون اهللا و    ورسوالً

.عليه، وأوالها عنده بالتعظيم وأحقها بالطاعة

 

 
 هو أنهم كمـا رضـوا       :ـ رضا الخاصة  ٢
 ـ   باهللا رب ا فـى  ا ومتـصرفً ا، فقد رضوا به مالكً

جميع أحوالهم بما قضى وقدر، بحيث ال يجـد          
   ا من قضاء اهللا عز وجـل،       العبد فى نفسه حرج

لى، وهذا هو الوقوف الصادق مع مراد الحق تعا       
.ا بالحقيقة من غير تردد فى ذلكوقوفً

 

 
 وهو قريب من رضـى      :ـ رضا المحب  ٣

الخاصة، فال يجد العبد فى نفسه مما قـضى اهللا          
ن هذا المحب هو الذى يكون رضاه       أتعالى، إال   

ـ       ا ا وال سـخطً بذلك، لكونه ال يجد لنفـسه رض
لسقوط مراداته، فإن الرضا فرع عـن اإلرادة،        

لعبد، بمـشاهدته بـأن     وقد سقطت فى حق هذا ا     
هذا الواقع ليس إال على وفق إرادة الحكيم فـى          
صنعه، الرحيم بفعله، ومن كان هذا بالنسبة إليه        

        ا عـن   أرجح وأميز من غيره، فقـد زال أيـض
ختيار وفقْد التمييز، ولو أدخل     التحكم وسقوط اال  

 ألنه ال يرى إال أن ذلك عن إرادة الحـق           ؛النار
لرحيمية، وعند ذلـك    الصادرة عن الحكيمية وا   

يتحقق بالرضا عن اهللا فى كل ما يريده، وفـى          
ذلك تصحيح مقام الرضا المختص بأهل المحبة       

.الصادقين فيها

 

 
 وهو ثمرة رضـا     :ـ رضا اهللا عن العبد    ٤

الخاصة، وهو أن ال يفقد اهللا تعالى عبده حيـث          
أمره، وال يجده حيث نهاه، وذلك بـأن يكـون          

 ا أمره به ونهاه عنه،     ا لربه فى كل م    العبد مطيع



 




 





 

 

 

 

 



 


 

.وهذا هو العبد الذى قد أرضى ربه

 

 
 هو رضا المحـب     :ـ رضا العبد عن اهللا    ٥

كما مر، وهو أن ال يبقى للعبد تعلق بغيـر مـا            
أراده الحق تعالى له، وذلك بأن ال يجد فى نفسه          

ا مما قدره الحق وقـضاه، فـإن المحبـة          حرج
الحقيقية ال تصح إال مع محبة مـا هـو مـراد            

.حبوبالم

 

 
 :ومجمل الرضا عند اإلمام أبـى العـزائم       

مسارعة العبد بحول من اهللا وقوة وتوفيق، إلـى     
القيام بما أوجبه    

 

 سبحانه -

 

 وبما سـنَّه سـيدنا   -
، وبما رغَّب فيه أئمة     وموالنا رسول اهللا    

الهدى، مهما كان فى ذلك من كَلفة على الـنفس          
ة، ا كل ما نهى اهللا عنه بعزيمة صادق       وألم، تاركً 

        ا مهما كان فيه من لذة للنفس، ونزوع إليه، فرح
     ا اهللا على توفيقه    بإقامة اهللا له، وعنايته به، شاكر

.لذلك

 

 
: متسائالًويقول 

 

 
فيم التجاؤك للمخلوق ترجـــوه

 

 
لت تدعـــوهـواهللا يكفيك إن أقب

 

 
ـًــاـأليس ربك كاٍف عب ده ِنعم

 

 
ت ترجــوهـا أنـوفى خزاِئنه م

 

 
 تلق الخير مجتمعافاقصد ِحمى اهللا

 

 
وقف على بابه إن جاء مكــروه

 

 
فاهللا يغضب إن لم تأِت تسألــه

 

 
وهل لصرِف البال والكرِب إال هو؟

 

 
وللرضا فضائل ال تحصى وال تعد، منها ما        

، وما جاء فى السنة     جاء ذكره فى كتاب اهللا      
 قال رسـول    المطهرة، عن أنس بن مالك    

ٱلِْقيامـِة َأنْبـتَ ٱُهللا     ِإذَا كَان يـوم) :      اهللا
        ـوِرِهمقُب ِمن ونِطيرةً، فَيِنحِتي َأجُأم ِلطَاِئفٍَه ِمن
ِإلَى ٱلِْجنَاِن يسرحون ِفِيهـا ويتَنَعمـون كَيـفَ         

هْل رَأيتُم ٱلِْحساب؟   : شَاءوا، فَتَقُوُل لَهم ٱلْمالَِئكَةُ   
قُولُوننَا حِ  : فَيَأيا رم قُولُونا، فَيابس :   تُمـزْل جه

 قُولُوناطَ؟ فَيرقَـاُل      : ٱلصاطَ، فَيرنَا ٱلـصَأيا رم
ملَه :   قُولُون؟ فَينَّمهج تُمَأيْل رًئا،    : هنَا شَـيَأيا رم

ِمـن  : ِمن ُأمةُ من َأنْتُم؟ فَيقُولُون : فَتَقُوُل ٱلْمالَِئكَةُ 
 حِة مٍد  ُأمم قُولُونثُونَا   : ، فَيدٱهللاََ ح نَاكُمنَاشَد

     قُولُونا؟ فَينْيِفي ٱلد الُكُمما كَانَتْ َأعلَتَاِن  : مخَـص
كَانَتَا ِفينَا فَبلَّغْنَا ٱُهللا هِٰذِه ٱلْمنِْزلَةَ ِبفَضِل رحمِتـِه،         

قُولُونفَي :   قُولُـونا؟ فَيما همنَـا   كُنَّـا ِإذَا  : وخَلَو 
        ما قَـسِسيِر ِممٰى ِبٱلْيضنَرو ،هِصينَع ِتِحي َأننَس

رواه ) [يِحقُّ لَكُـم هٰـذَا    : ٱُهللا لَنَا، فَتَقُوُل ٱلْمالَِئكَةُ   
]. ابن حبان من حديث أنس

 

 
مـن  : (وعنه عليه الصالة والسالم أنه قال     

 رِضـي ٱُهللا  رِضي ِمـن ٱِهللا ِبٱلْقَلَِيِل ِمن ٱلرزِق،   
أخرجه أبـو منـصور     ) [عنْه ِبٱلْقَِليِل ِمن ٱلْعملِ   

      بـن   الديلمى فى مسند الفردوس عن سيدنا على 

أعـرف  : بعض العلماء ، وقال   ] أبى طالب 
ا ينظرون إلـى منـازلهم مـن        مفى الموتى عالَ  

الجنان فى قبورهم، يغدى عليهم ويـراح فـى         
 روب فـى  ا، وهم فى غموم وكالجنة بكرة وعشي

البرزخ، لو قسمت على أهل البـصرة لمـاتوا         
كانوا : وما كانت أعمالهم؟ قـال   : أجمعين، قيل 

مسلمين، إال أنهم لم يكن لهم من التوكل وال من          
.الرضا نصيب

 

 


 




 


ها هنا رجل قـد     : قيل لعبد الواحد بن زيد    

حبيبـى  : تعبد خمسين سنة فقصده، فقـال لـه       
فهل : ال، قال : هل قنَعت به؟ قال   : أخبرنى عنك 

: ال، قال فهل رضيت عنه؟ قال     : أِنست به؟ قال  
فإنما مزيدك منه الـصوم والـصالة؟       : ال، قال 

لوال أنى أستحى منك ألخبرتـك      : نعم، قال : قال
.مسين سنة مدخولةأن معاملتك خ

 

 
وقال بشر بن بشار ـ وكان من العلماء ـ   

ألق نفسك مع القـدر     : قال. أوصنى: قلت لعابد 
حيث ألقاك، فهو حِرى أن يفرغ قلبـك، ويقـل          
همك، وإياك أن تسخط ذلك فيحل بك الـسخط،         
وأنت عنه فى غفلة ال تشعر به، فيلقيـك مـع            

.الذين سخط اهللا عليهم

 

 
التدبير واالختيار،  ذَروا  : وقال بعض السلف  

تكونوا فى طيب مـن العـيش، فـإن التـدبير           
واالختيار يكدر على الناس عيشهم، وقال أبـو        

الفرج فى تـدبير اهللا لنـا،       :  العباس بن عطاء  
: والشقاء كله فى تدبيرنا، وقال سفيان بن عيينة       

من لم يصلُح على تقدير اهللا، لم يـصلح علـى           
من ترك  : ىتقدير نفسه، وقال أبو العباس الطوس     

التدبير عاش فى راحة، وقال عمـر بـن عبـد      
العزيز  

 

 رحمه اهللا    -

 

لقـد تركتنـى هـؤالء      : -
الدعوات وما لى فى شىء من األمور كلها أرب         

      ا مـا يـدعو    إال فى مواقع قدر اهللا، وكان كثير :
اللهم رضنى بقضائك، وبارك لى فـى قـدرك،         
حتى ال أحب تعجيل شىء أخرتـه، وال تـأخير       

.هشىء عجلت

 

 
الراضـى ال يتمنـى فـوق       : وقال الفضيل 

ثالثـة مـن أعـالم      : منزلته، وقال ذو النـون    
تعطيل إرادتك لمراده، والنظر إلى ما      : التفويض

يقع من تدبيره لك، وتـرك االعتـراض علـى          
رؤيـة كـل    : الحكم، وثالثة من أعالم التوحيد    

شىء من اهللا، وقبول كل شىء عنه، وإضـافة          
أصـل  : لعـارفين كل شىء إليه، وقال بعـض ا  

ا، وال تسأل غيره    ال ترد من أحكامه شيئً    : العبادة
.احاجة، وال تدخر عنه شيًئ

 

 
إذا سال القلب من    : قال أبو سليمان الدارانى   

مـن  : الشهوات فهو راض، وقال حاتم األصـم      

أصبح وهو مستقيم فى أربعة أشياء فهو يتقلـب         
فى رضا اهللا، أولها الثقة باهللا، ثم التوكـل، ثـم           

خالص، ثم المعرفة، واألشـياء كلهـا تـتم         اإل
لـيس  :  وألبى تراب النخشبى أنه قال     .بالمعرفة

ينال الرضا من للدنيا فى قلبه مقدار، وقال أبـو          
مـن أراد أن يبلـغ محـل        : القاسم النصرباذى 

.الرضا فليلزم ما جعل اهللا رضاه فيه

 

 
أحق الناس بالرضا   : قال الفضيل بن عياض   

هللا، وقال أبـو سـليمان      عن اهللا أهل المعرفة با    
ليس أعمال الخلق بالذى يرضـيه وال       : الدارانى

بالذى يسخطه، ولكنه رضى عن قوم فاستعملهم       
بعمل أهل الرضا، وسخط على قوم فاسـتعملهم        
: بعمل أهل السخط، ويقول ذوالنون المـصرى      

ترك االختيـار قبـل    : ثالثة من عالمات الرضا   
 وهيجـان   القضاء، وفقدان المرارة بعد القضاء،    

.الحب فى حشو البالء

 

 
إذا اتصل  : يقول سهل بن عبد اهللا التسترى     

الرضا بالرضوان، اتصلت الطمأنينة، فطـوبى      
ـ ر: لهم وحسن مآب، لقوله تعـالى        اهللاُ يِض

نْعهم و رض نْوا عه )فالرضا فـى    )٨ :البينة ،
الدنيا تحت مجارى األحكام، يورث الرضـوان       

األقالم، وقال عبـد اهللا     فى اآلخرة بما جرت به      
رضا : الرضا على قسمين  : بن خفيف الشيرازى  

به ورضا عنه، فالرضا به أن يرضاه مـدبرا،         
.والرضا عنه فيما يقضى

 

 
 ألنها  ؛والحكمة تشير إلى درس تربوى راقٍ     

تطلب من مريد الحق، أن ال يختـار المقـام أو           
الوظيفة أو المنزلة التى يحب أن يكون عليهـا،         

ك من سوء األدب مع الشيخ المربى، فقد        فإن ذل 
      ا عن شيخه،   يطلب المريد أن يكون خليفة أو نائب

 أو نقيب  ا أو وتد  ا يملك ناصـية البيـان      ا، أو داعي
 عـن عمـل   وطالقة اللسان، أو يكون مـسئوالً    

 عن جماعـة هـى      محدد هو يريده، أو مسئوالً    
تريده، أو غير ذلك من هوى النفس ومقتضيات        

ا حيث  ما يغضب إن لم يقمه شيخً     الحظوظ، ورب 
يحب هو أن يكون، وال يدرى ـ المسكين ـ أن   
شيخه أدرى بنفسه منه، وأنه يقيمه فـى المقـام          
الذى يصلح به حاله، ويكون فيه كماله، وتكمـل        

.به سعادته فى دنياه وأخراه

 

 
فإن رضى العبد بما أقامه اهللا تعالى فيـه،         
ة عندئذ يدخله بفضله حضرة تجليـه، وحـضر       

التجلى يكون فيهـا التنـزل اإللهـى بالفـضل          
والرضوان، تلك التى بينها الحق تبارك وتعالى       

 يبتَغُـون فَـضالً مـن اللَّـهِ       : فى آخر الفتح  
، ويكـون مـن أهـل       )٢٩: الفتح (وِرضواناً

المعية المحمدية، الذين تجملوا بالرضا عـن اهللا        
بـه  والتسليم له سبحانه، فاختار لهم معيـة حبي       

.المصطفى 

 

 





 



 









 











 



 



 



 

 

 

 

 



 



 


 

 

 

 

 
 قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ

 

 

 

 



 





 


وإضافة إلى ما ذُكر، نذكر ما نقل عـن         
رأي الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور صاحب      

:جاء في مقدمته" التحرير والتنوير"تفسير 

 

 
تكلم بـه أهـل اإلشـارات مـن      أما ما

الصوفية في بعض آيات القرآن من معاٍن ال        
بتأويل ا ولكن القرآن ظاهر تجري على ألفاظ

ونحوه؛ فينبغي أن تعلموا أنهـم مـا كـانوا          
ا للقرآن، بل في ذلك تفسير يدعون أن كالمهم

يعنون أن اآلية تصلح للتمثّل بها في الغرض        
وحسبهم في ذلك أنهـم سـموها    المتكلّم فيه،

...إشارات ولم يسموها معاني

 

 
عاشور برأي الغزالي في     ثم استشهد ابن  

ال تدخُل المالئكـةُ    ( : اإلحياء عن قوله  
؛ فهـذا   ]الطبرانى[) بيتاً فيه كلب وال صورةٌ    

مهـبط المالئكـة     إشارته أن القلب بيت وهو    
ومستقر آثارهم، والصفات الرديئة كالغضب     

كالب نابحة   والشهوة والحسد والحقد والعجب   
في القلب، فال تدخله المالئكة وهو مـشحون        

ب بواسـطة   القل بالكالب، ونور اِهللا يقذفه في    
. المالئكة، فقلب كهذا ال يقذف فيه النور

 

 
المراد من الحديث  ولست أقول إن: وقال

الــصفة : القلــب؛ وبالكلــب: بلفــظ البيــت
عليه، وفرق  هو تنبيه: المذمومة؛ ولكن أقول

وبين التنبيـه علـى     ،  كبير بين تغيير الظاهر   
.أ هـ. "البواطن من ذكر الظواهر

 

 




 


ا من وصـف األئمـة      بعد ذلك نذكر شيئً   

لكتاب اهللا تعالى ووصف العاملين به، ممـا        
أورده اإلمام السيد عز الدين ماضـي أبـو         

 في تقدمته للجـزء األول مـن        العزائم  

 تفسير جده اإلمام المجدد   

 

" أسرار القرآن  "-

 

- 
:حيث أورد نموذجين

 

 


 


 

يصف أمير المؤمنين اِإلمام علي عليـه       
السالم كتاب اهللا الكريم فى خطبة بليغة فيقول        

: في أولها

 

 
]      ا ال تطفـأ    ثم أنزل عليه الكتـاب نـور

 ]مـصابيحه 

 

 مصابيح الدنيا تطفأ عند نفـاد    -
زيتها، ولكن القرآن الكريم ال تطفأ مصابيحه       

ألنه نور من كالم النور سبحانه 

 

- .

 

 
]ا ال يخبو توقده  وسراج[ 

 

 السراج هـو  -
الذي يسرج غيره فتنتقل أنوار القـرآن مـن         

لسان إلى ُأذُن، ومن قلب إلى قلب 

 

-  .

 

 
]ا ال يدرك قعره   وبحر[ 

 

 لعمق معانيـه،    –
وعلو إشاراته، وبليغ بيانه، وعظمة برهانه

 

-. 

 

 
]ومنهاج      ا ال  ا ال يضّل نهجـه، وشـعاع

 ]خْمـد برهانُـه   ا ال ي  يظلمّ ضوؤه، وفرقانً  

 

- 
ألنه فرق بين الحق والباطل : افرقانً

 

-.

 

 
 ]ا ال تهدم أركانه   وتبيانً[

 

- ا لكل   توضيح
، كأحكام الحالل والحرام  ، أمر يحتاج إلى بيان   

وغير ذلك ، والثواب والعقاب

 

-.

 

 
 ]وشفاء ال تُخشى أسـقامه    [

 

 األدويـة   -
ا وتُفْـِسد   المادية لها آثار جانبية فتُصِلح شـيئً      

كن القرآن أثره كله طيب، واالستشفاء      آخر، ل 
به ناجع ال تخشى منه األسقام 

 

-.

 

 
وعزا ال تهزم أنصاره، وحقا ال تخـذل        [

 ]أعوانه، فهو معدن اِإليماِن وبحبوحتُـه     

 

- 
وسطُها : بحبوحةُ الدار

 

-.

 

 
وينابيع العلِم وبحوره، ورياض العـدِل      [

 ]وغُدرانُه

 

لمـاء  القطعـة مـن ا    :  الغَـِدير  -
يغادرها السيل 

 

-.

 

 
 ]وأثافي اِإلسالم وبيناته  [

 

مـا  :  اُألثِفيةُ -
يوضع عليه الِقدر، وهي تضم الوقود، وفوقها       

في الِقدر الثمرة المرجوة 

 

-.

 

 
 ]وأوديةُ الحق وغيطانـه   [

 

 الموضـع   -
الكثير الماء والشجر 

 

-.

 

 
 ]وبحــر ال ينِزفــه المــستنزفون[

 

 ال -
ينقطع شراب الشاربين منه 

 

-.

 

 
 ]وعيون ال ينـِضبها المـاتحون     [

 

 ال  -
يغور ماؤه في األرض مهمـا تنـاول منـه          

الخلق

 

-.

 

 
 ]ومناهُل ال يِغيضها الواردون   [

 

 موارد  -
ال يفنيها الواردون المتزودون منها 

 

-.

 

 
ومنازُل ال يضلُّ نهجهـا المـسافرون،       [



 

 

 



 



 


 

 

 

وأعالم ال يعمى عنها السائرون، وآكـام ال        
 ]يجوز عنها القاصدون  

 

التل؛ جمع  : كَمةُ األ -
آكام، وهي عالمات في طريق المسافر يهتدي 

دالئل لمـن   : بها إلى مقصده، فكذلك القرآن    
استرشد في سيره وسلوكه 

 

- .

 

 
ـ     جعله اهللاُ [ ا  ريا لعطش العلماء، وربيع

 ]لقلوب الفقهاء، ومحاج لطرق الـصلحاء     

 

- 
جادة الطريق : المحجة

 

- .

 

 
]    ليس بعده داء، ونور معه  ا ليس ودواء 

ـ     ظلمة، وحبالً وثيقً   ا ا عروتُه، ومعقـالً منيع
 ]ذروته

 

ملجأ :  أي معقالً-

 

- .

 

 
]   ا لمن تواله، وسلما لمـن دخلـه،     وعز

    ى لمن ائتم به، وعذردا لمن انتحلـه   وه[ 

 

- 
ا يسير على هديه، فـصارت      اتخذه طريقً : أي

أعماله وأقواله وأحواله منـضبطة بـالقرآن       
الكريم 

 

-.

 

 
ا لمـن   لم به، وشـاهد   ا لمن تك  وبرهانً[

]خاصم به، وفلجاً لمن حـاج بـه      

 

- ا  نـصر
ا لمن جادل به وفوز

 

- .

 

 
 ]وحامالً لمن حمله  [

 

ا لمن عمل    حافظً -
 وهو فـي     أبو العزائم  به، يقول اإلمام المجدد   

حداثة سنة إلخوته الذين يكبرونه ِسنا عنـدما        
: صحح لهم قراءتهم وسألوه عن سر معرفته      

آن؛ أمـا أنـا فيحفظنـي       أنتم تحفظون القـر   
القرآن

 

- .

 

 
 ]ومطيةً لمن أعمله  [

 

 المطية هي التي    -
تمط في سيرها أي تـسرع بـصاحبها إلـى          
غايته، كذلك القرآن بالنسبة لكل من حكَّمه في    

شؤونه 

 

- .

 

 
 ]وآيةً لمن توسم  [

 

يجد فيه طالب   :  أي -
الحق بغيته 

 

- .

 

 
 ]وجنَّةً لمن استألم  [

 

وقاية لمـن   :  أي -
لمناسب لكل داء أراد الدواء ا

 

- .

 

 
]ى،       وعلموا لمن وعى، وحديثاً لمـن ر

.]وحكْماً لمن قَضى

 

 


 






 


: حيث يقول اإلمام المجـدد فـي كتابـه        

: "الطهور المدار على قلوب األبرار"

 

 
]     القرآن المجيد مورد آل العزائم الروي[ 

 

سـحابة عظيمـة   : طريق، والروي:  مورد -
القطر شديدة الوقع، فالقرآن المجيـد يـروي        
الشاربين من معانيه، ويحيي القلوب بأسراره      

وأنواره 

 

- .

 

 
 ]الجني وروضهم[

 

-  الغـض  : الجنـي
وهزي ِإلَيِك  : المجني من ساعته، قال تعالى    
 :مريم( ا جِنيِبِجذِْع النَّخْلَِة تُساِقطْ علَيِك رطَباً    

تُساِقطْ عليك رطَبا غَضا جِني ِمـن       :  أي )٢٥
ساعته 

 

- .

 

 
ــوثرهم   [ ــورود، وك ــهم الم وحوض

 ]المشهود

 

هو الخير الكثير :  الكوثر–

 

- .

 

 
 ]وميزان أحوالهم، ومرجع مقاماتهم   [

 

- 
ما من مقياس يقيس الناس عليه أمـورهم إال         
وهو ناقص أو به شـائبة أو اخـتالل، أمـا           

 الكريم فهو المرجع الحقِّي يهدي للتي       القرآن
هي أقوم، فيمكن أن يزن اإلنسان عليه حالَه،        

    رِجع إليه مقاماته فيفصل فيها القرآنويالكريم  
نَّه وِإ:  ألنه كما قال اهللا تعالى     ؛ الحق الفصَل

 باِطُل ِمن بيِن يديِه والَ     يْأِتيِه الْ  لَِكتَاب عِزيز الَ  
 :فـصلت ( ِفِه تَنِزيٌل من حِكيٍم حِميدٍ    ِمن خَلْ 

٤١ 

 

وهو محفوظ من   ،  فال يبطله شيء   )٤٢ –
تنزيل من حكيٍم   ، أو يزاد فيه  ، أن ينقص منه  

محموٍد على ما لـه مـن    ، بتدبير أمور عباده  
صفات الكمال 

 

- .

 

 
 ]يسألونه قبل العمـل   [

 

:  قـال تعـالى    -
     َل الذِّكِْر ِإنَألُواْ َأهفَاس    ـونلَمالَ تَع كُنـتُم 
إذا ، ، واآلية عامة في كل مسألة     )٤٣ :النحل(

لم يكن عند اإلنسان علم منها أن يسأل مـن          
يعلمها من العلماء الراسخين في العلم، ومـن        

أنهم أهـل بيـت النبـي       : الذكرأهل  معاني  
  قال تعالى ، :َِلـي       فـا ُأوي اتَّقُوا اللَّـه

وا قَد َأنزَل اللَّه ِإلَيكُم ِذكْـراً       لْباِب الَِّذين آمنُ  اَأل
        خْـِرجنَاٍت لِّييباِت اللَِّه مآي كُملَيتْلُو عوالً يسر
الَِّذين آمنُوا وعِملُوا الصاِلحاِت ِمن الظُّلُمـاِت       

 ١١ :الطالق( ِإلَى النُّورِ 

 

؛ فالـذكر   )١٢ –
، وأهل الـذكر هـم   هنا هو رسول اهللا   

ه سالم اهللا عليهم أهل بيت

 

- .

 

 
فإن أذن سـارعوا، وإن منـع تركـوا         [

 ؛واستغفروا، فهو اِإلمام الناطق وإن صـمت   
 ألنهــم يــسمعونه عــن رســول اهللا 

   فتسمعه آذان قلوبهم حضور ا، وإن  ا ووجود
ا آخر، وقفت بهم همتهم     كان التالى له إنسانً   

العلية على القرآن فأحلوا حالله، وحرمـوا       
. ]حرامه

 

 
رهم بقتل أنفـسهم لقتلوهـا، أو       لو أم [

بمفارقة أموالهم وأوالدهم لفارقوها فـرحين      
 ]بالسمع والطاعة 

 

 أمرهم اهللا تعـالى فـي       -
القرآن الكريم بالجهاد فلَبوا أمره وبذلوا المهج       

في سبيله سبحانه، وأثنى اهللا تعالى في القرآن        
الكريم على من هاجر في سبيل اهللا 

 

- .

 

 
قـرآن جليـة،    تجلت لهـم حقـائق ال     [

وانبلجت لهم أنواره العلية ظاهرة، فلم تبـق      
بهم همة إال فى القرآن، وال رغبة إال فيـه،          
أحبوا القرآن حبا ينبىء عن كمـال حـبهم         

 ]للمتكلم سبحانه 

 

 ترجموا عن حبهم للقرآن     -
بالعمل به 

 

-  .

 

 
كاشفهم اهللا تعالى بمراده فى كالمـه،       [

ى وبحكمته في أحكامه، فكان سبحانه وتعـال      
أقرب إليهم من أنفسهم، وتجلى لهم سبحانه       
في كالمه العزير؛ حتى كان الرجل منهم إذا        

أمرنى القـرآن،   : لم تعمل هذا؟، يقول   : سئل
نهانى القـرآن، وإذا    : ولم تترك هذا؟، يقول   
مـه حتـى أستـشير      : طُِلب منه أمر يقول   

 ]القرآن

 

- هاسم لفعل األمـر، ومعنـاه     :  م :
اكْفُفْ 

 

- .

 

 
لقرآن المرة والمـرتين، حتـى      فيقرأ ا [

تتضح له حقيقة حاله، وسر قصده، فيسارع       
إلى التنفيذ، أو إلى الترك، فالقرآن طهـور        

 ]الحب وحلل القرب 

 

هو المطَهـر  :  الطهور-
العبد، قـال   ه في   الذي يتَطَهر به ويظهر أثر    

 اوَأنزلْنَا ِمن السماِء مـاء طَهـور      : تعالى
وأنزلنـا  : اإلشارة فيها من  و؛  )٤٨ :الفرقان(

   من سماء الغيوب ماء ا، وهـو العلـم     ا طهور
باهللا، الذي تحيـا بـه األرواح واألسـرار،         

وتطهر به قلوب األحرار 

 

- .

 

 
وال يوفَّق للعمل بالقرآن إال من جذبته        [

العناية، واقتطعته المشيئة، واختطفته محبة     
 ]اهللا السابقة له  

 

 وهذا مـشهد توحيـدي،      -
 . بيد اهللا تعالى وحدهفاألمر كله

 

 
وليس معنى ذلك أن نتواكل، إنما علـى        
العبد أن يتعرض لفضل اهللا تعالى، وأن يعمل        
باألسباب ويكل أمره إلى مـسبب األسـباب        

يقول اإلمام في صدر قـصيدة لـه        ،  سبحانه
سبحانها بلسان المولى متكلم:

 

 
ديــإذا تعرض عب

 

 
ىــلنيل فضلي تحلَّ

 

 
يـــبحلة الحسن من

 

 
ى ـــشهود  تملَّوبال

 

 
االًـــفكم منحتُ جم

 

 
ىـــا لذاتي تخلَّفرد

 

 
نـــُألِْبسه حلة حس

 

 
حتى يرى الوجه يجلَى

 

 



 

 

 

 



 



 

..غاندي 

 

 

 

والقضية الفلسطينية

 

 
 

 

 

 

/

 



فى الوقت الذى يتبارى فيه بعض الحكـام        
العرب

 

 

 

سـمى بـالربيع     حتى بعد ثورات ما    -
 العربى

 

 فى تقديم مبادرات سـالم وإذعـان        -
للكيان الصهيونى العنـصرى، علـى حـساب        
الحقوق العربية الفلسطينية، يـذكرنا التـاريخ       
برؤى ووثائق، لقادة ومفكرين غيـر عـرب،        

  كانوا أكثر احترام  الحقـوق   ا لهـذه  ا وتقـدير 
العربية، من العرب أنفسهم، وربما هذه ليست       
مفاجأة، فهناك بالفعل كثيرون من قادة الفكـر        
 ؛والسياسة انحازوا لحقوق الشعب الفلسطينى    

 ولكن المفاجـأة    ،ألنها حقوق عادلة وإنسانية   
تأتى من أن أحد أبرز رموز المقاومة العالمية        
كان يقف وبإنسانية فريدة مع هذه الحقـوق،        

ا مع  ا تحديد ا جد ان يرفض االحتالل الصهيونى لفلسطين ومبكر     وك
بدايات إنشاء هذا الكيان العدوانى فى ثالثينيات القرن الماضـى،          

غاندى، عبارة عن   / المفاجأة هنا هى وثيقة للزعيم الهندى الكبير      
مقال مطول، يدلى فيه برأيه فى االحتالل الـصهيونى لفلـسطين،       

 ا ألنه يقتلع شعب   ؛ا كبير ا إنسانيا عتبره ظلم ويرفض هذا االحتالل وي   
    ا آخر هو هنا هـذه العـصابات        صاحب أرض ويزرع مكانه شعب

الصهيونية، إن هذه الرؤية إذا ما استحضرناها اليوم فى أجـواء           
التخاذل الرسمى العربى والتواطؤ الدولى تجاه الحقـوق العادلـة          

العربية ) ستراتيجيةاإل(للشعب الفلسطينى، وتسابق نفر من النخبة 
 وتأليههم لكامب ديفيد رغم مصائبها علـى أمننـا       ،ناحية التطبيع 

القومى، تعد فى تقديرنا، وثيقة هامة ال تموت، وثيقـة تـستحق            
االحتفاء والتكريم، وقبل أن نعرض ألبرز محتويات هـذا المقـال           

لغاندى يهمنا اإلشارة واإلشادة بالترجمة الرائعة له التى   ) الوثيقة(
محمـود المقـداد األسـتاذ      . عدها له المثقف السورى البارز د     أ

.بجامعة دمشق

 

 
إن غاندى فى مقالته الرائعة كان يتنبأ بمـسار هـذا الظلـم،       

   أصـيل  ) حق عربى (ا لن ينتهى بين     وخطره وبأنه سيولد صراع
 أكتوبر  ٢مجرم ومستمر، إن غاندى الذى ولد فى        ) ظلم يهودى (و

 على أيدى هندوسى    م١٩٤٨ناير   ي ٢٥ فى    ومات مقتوالً  م١٨٦٩
متعصب كان يرفض دعوات غاندى السلمية للتعايش الهندوسـى         
اإلسالمى، يعد األب الروحى الحقيقى الستقالل الهند عن االحتالل         
البريطانى عبر المقاومة السلمية غير العنيفـة والتـى أسـماها           

:ساتيا جراها (غاندى  

 

 Satyagraha(      ؛ وهذه الرؤيـة العادلـة
الفلسطينية الرافضة لالحتالل الذى يرادف عند غانـدى        للحقوق  

معنى الظلم تتبدى واضحة فى ثنايا مقاله التاريخى الذى نبلـوره           

فى نقاط محددة علها تفيد فـى إيقـاظ النـوم           
الهاجعين من حكام نخب الصدفة فـى بالدنـا         
العربية بوجه عام وفى فلسطين الحبيبة علـى        

:نحو خاص

 

 
:هوإن عنوان مقال غاندى 

 

 



 


 فـى   م٢٠/١١/١٩٣٨وهو منشور فـى     

التـى كـان   ) هاريجـان األسـبوعية  (صحيفة  
اإلنجليزيـة   : يصدرها غاندى بثالث لغـات    

 

– 
الهندية  

 

 الجوجاراتية، وهذه ترجمة ألبرز ما      –
احتواه المقال 

 

: الوثيقة-

 

 
١

 

-

 

كنت قد تلقيت رسائل كثيرة تسألنى أن        
ى فى المسألة اليهوديـة      أعلن وجهات نظر  

 

– 
ولم تكن مغامرتى . العربية بفلسطين، وفى اضطهاد اليهود بألمانيا

        ا من غيـر    فى إعالن وجهات نظرى فى هذه المسألة الصعبة جد
.تردد

 

 
٢

 

-

 

إن تعاطفى مع اليهود تعاطف تام، فأنا أعـرفهم معرفـة         
       ا لـى مـدى     حميمة من جنوب أفريقيا، وقد أصبح بعضهم أصحاب

وقـد  . ا عن اضطهادهم الطويل وقد قرأت من خاللهم كثير    . ةالحيا
وكـان التـشابه بـين معاملـة        . كانوا منبوذين من المـسيحية    

ـ       يالمسيحي ن لهم ومعاملة الهندوس لطبقة المنبوذين قريب اا جـد .
وكانت مقاطعتهم تستند إلى حجج دينية تـسوغ المعاملـة غيـر            

.اإلنسانية التى لحقت بهم

 

 
٣

 

-

 

  ا عن الصداقات، كانت هـذه المعاملـة هـى          ولذا، وبعيد
.السبب األعم واألشمل لتعاطفى مع اليهود

 

 
٤

 

-

 

 ألن  ؛غير أن تعاطفى هذا ال يعمينى عن متطلبات العدالة         
           إن . ابكاءهم من أجل الوطن القومى لليهود ال يروق لـى كثيـر

اإلذن بهذا الوطن متجذر فى الكتاب المقدس، وفى اإلصرار الذى          
. فلمـاذا ال يتخـذون    : هود إلى العودة إلى فلـسطين     يتوق به الي  

ا لهم من البلدان التى ولدوا فيها       وطنً. كغيرهم من شعوب األرض   
.والتى يكسبون فيها عيشهم؟

 

 
٥

 

-

 

إن فلسطين تخص العرب بالمعنى نفسه الذى تخص فيه          
وأنه لمن الخطأ   .  أو تخص فيه فرنسا الفرنسيين     ،انجلترا اإلنجليز 

إن ما يجرى اليوم    .  يفُرض اليهود على العرب    وغير اإلنسانى أن  
. فى فلسطين ال يمكن تسويغه بأى قانون أخالقى فـى الـسلوك            

يقـصد الحـرب    ( ألنه نتيجة الحرب األخيرة      ؛فاالنتداب غير جائز  
ومن المؤكد أن تحويل أرض العرب األباة الذين        ). العالمية األولى 

     تمتلئ بهم فلسطين إلى اليهود جزئي  ا، على أنها وطـنهم     ا أو كلي
.القومى، إنما هو جريمة ضد اإلنسانية

 

 



  

 

 



 












 




 




 



٦

 

 إن أنبل إجراء يمكن أن يتخـذ هـو          -
اإللحاح على معاملة عادلة لليهود حيثما ولدوا       

فاليهود المولودون فى فرنسا إنما هم      : وتربوا
ــ ا كمــا يعــد المــسيحيون فرنــسيون، تمام

فإذا لم يكن لليهـود     . المولودون فيها فرنسيين  
فهل سيتلهفون على فكـرة     :  إال فلسطين  وطن

مغادرة األنحاء األخرى من العالم الذى يقيمون       
فيه؟ أم أنهم يريدون الحفاظ على وطن مزدوج        
ليبقوا فيه عند الرغبة؟ إن هذا البكاء من أجل         

ا ليقوم األلمـان    ا متلونً وطن قومى يقدم تسويغً   
. عمل ضد اإلنسانيةبطرد اليهود وهو إجماالً

 

 
٧

 

-

 

 أن اضطهاد األلمان لليهود يبدو      غير 
ال نظير له فى التاريخ، فطغاة العصر القديم لم         
يكونوا قط معتوهين كهتلر فـى القـدر الـذى         

فقد كان يقـدم    . ذهب إليه وفعله بحماسة دينية    
.ا لقومية نخبوية وقتاليةا جديددينً

 

 
٨

 

-

 

وإذا لم تكن هنالك حرب ضد ألمانيا،        
 بحق اليهود،   حتى بسبب الجريمة التى ترتكب    

فمن المؤكد أنه لن يكون هنالك تحـالف مـع          
وكيف يكون هنالك تحالف بـين أمـة        : ألمانيا

تدعى قيامها على العدالة والديمقراطية وأمـة       
هى عدو معلن لكلتيهما؟ وهل تنجرف انجلترا       

نحو ديكتاتورية عسكرية؟

 

 
٩

 

-

 

فهل بإمكان اليهود أن يقاوموا هـذا        
ـ      بيل للحفـاظ   االضطهاد المخزى؟ وهل من س

على احترامهم للذات وعدم شعورهم بـالعجز،       
واإلهمال أو البؤس؟

 

 
١٠

 

-

 

ومن الضرورى أن أشير إلى أنـه        
من السهل على اليهود أكثر من التشكيكيين أن        
يتبعــوا وصــفتى هــذه، ولهــم فــى حملــة 

)الساتياجراها(

 

 satyagraha

 

الهنديـة فـى     
فقد كـان الهنـود     . جنوب أفريقيا نظير دقيق   

هناك يحتلون بدقة المكانة التى يحتلها اليهـود   
فى ألمانيا، وكان الضطهادهم مـسحة دينيـة        

ا ومن ثم بإمكانهم المقاومة السلمية غيـر       أيض
ا هذا لم يحـدث وتحولـوا إلـى         طبع( العنيفة  

فلسطين ليمارسوا على شعبها مـا ادعـوا أن         
) لر مارسه عليهم مـن اضـطهاد وظلـم          هت
]الكاتب[

 

 
١١

 

-

 

إن بإمكان يهود ألمانيا أن يقومـوا        
فـضل مـن هنـود      أبرعاية  ) ساتياجراها(بـ  

فريقيا، وقد حـشدوا الـرأى العـالمى        أجنوب  
 لقـد ابتـزوا     ،ا هذا لم يحـدث    وأيض(وراءهم  

العالم وألمانيا فى مقدمته والتى دفعت لهم فى        
 المائـة مليـار دوالر      ا قرابة  عام ٦٠أقل من   
الكاتب) [ا عن أوهام الهولوكستتعويض[

 

 
١٢

 

-

 

: واآلن كلمة لليهود فـى فلـسطين       
ليس من شك عندى فى أنهم يسيرون هنـاك          

إن فلـسطين فـى تـصور       . فى الطريق الخطأ  
الكتاب المقدس ليست رقعة جغرافيـة، وإنمـا        

وإذا كان عليهم أن ينظـروا      . هى مفهوم قلبى  
فيـة علـى أنهـا وطـنهم        إلى فلسطين الجغرا  

القومى، فمن الخطأ دخولها فى ظـل المـدافع         
البريطانية، وهنالك مئات من السبل للتفاهم مع       
العرب بشرط أن ينبذ اليهود مـساعدة حربـة         

فإن هم لم يفعلوا ذلك     . البندقية البريطانية فقط  
فسيكونون شركاء مع البريطانيين فـى سـلب        

.شعب لم يرتكب فى حقهم أى خطيئة

 

 
١٣

 

-

 

وأنا ال أدافع هنـا عـن تجـاوزات          
العرب، وأتمنى أن يختاروا طريق الالعنف فى       
مقاومة ما يرونه بحق اعتداء غيـر مـسوغ         

ولكن  . على بالدهم 

 

ـ  – ا لقـوانين الحـق      طبقً
والباطل المعتمدة   

 

-

 

ـ          يء ال يمكن أن يقـال ش
ضد العرب بشأن مقـاومتهم هـذه للعـدوان          

.اليهودى/ والظلم البريطانى 

 

 
١٤

 

-

 

رك اليهود، الذين يزعمون أنهـم      لنت 
شعب مختار، يثبتون قـدرتهم علـى اختيـار         
طريق الالعنف للـدفاع عـن مكـانتهم علـى      

ا لهم، بما فى ذلـك   إن كل بلد يعد وطنً    . األرض
وقـد  . فلسطين، ال بالعدوان وإنما بفعل المحبة     

    إسـهام  (ا عنوانه   أرسل لى صديق يهودى كتاب
ــضارة  ــى الحـ ــود فـ  jewsh) اليهـ

Contribution to Civilization

 

لمؤلفـه   
، وهو يعـرض  Cecil Roth) سيسيل روث(

 لما قدمه اليهود إلثراء األدب العـالمى،        سجالً
والفن، والموسيقى، والدراما، والعلم، والطب،     

والوصية التى أقدمها لليهـود     . والزراعة، الخ 
هى أن يتمكنوا من أن يرفضوا أن يعاملوا على         

، أو أن يحتقـروا أو      أنهم منبوذون فى الغرب   
ويمكنهم أن يحظوا بعناية العالم     . يعاملوا بتعالٍ 

ا، وهو اإلبـداع    ا إنساني بوصفهم كيانً  واحترامه
 من الكيان اإلنسانى الذى     الذى اختاره اهللا، بدالً   

ا فى نزعة التوحش ويهمله اهللايغرق سريع.

 

 
)انتهى مقال غاندى(  



 


حذير غاندى هذا لليهـود   اليوم نجد أن ت   * 

ا، ، فبعد أكثر من ستين عام      له لم يتم االستجابة  
نزعـة  (تحول الكيان الصهيونى بالفعـل إلـى        

أن اهللا  ( غاندى ومن المؤكد     كما تنبأ ) التوحش
، بل إن اهللا قد رفضه، وطالب بقتاله        )لههمقد أ 

ومقاومته لما مارسه    

 

 وال يزال –

 

 من إرهـاب  -
يءب بر منظم وعدوان دائم على شع    

 

مما يزعم   
اليهود أنهم تعرضوا له مـن هتلـر، إن هـذه          
الرؤية لغاندى ، فى تقـديرنا، وثيقـة بالغـة          
الداللة واألهمية خاصـة فـى هـذا التوقيـت          

، الذى تمر بـه القـضية الفلـسطينية        الصعب
على شعبها المناضل   ) القتلة(والتى يتكالب فيه    

 الصامد، ويستسلم فيه من كان يـزعم وصـالً        
اومة والجهاد، تأتى الرؤية لتؤكد وبـأثر       بالمق

 التى تمثلها، وهى مظلومية   ) المظلومية(رجعى  
 ا، ال يسقط بالتقادم، حق شعب يطالب       تنشئ حق

بأرضه التى أخرج منها، وحق شهداء قـضوا        
ا عنها ومصالح ومقدسات دمـرت بأيـدى     دفاع

يصغر إلـى جـوار إثمهـا فعـل هتلـر فـى             
.كستوالهول

 

 
لى أن نعيد إحياء مثل هذه      نحتاج اليوم إ  * 
ق، ونزيح األتربة عنها، تأكيـدا      الوثائ/ الرؤى  

 

  وتقوية –

 

 للبعد اإلنـسانى لهـذه القـضية        -
العادلة، والتى لوال عدالتها لمـا انحـاز إليهـا       
زعيم عالمى فى قامة غاندى، واالهتمام بمثـل        

ا عن  الوثائق، ال يعنى االستغراق فيها بعيد      هذه
عاصر، بـل تعنـى الـربط       تطورات الواقع الم  

الموضوعى بين تلك الرؤى وهذا الواقع خاصة       
مع صعود اليمين الصهيونى بزعامة نتنيـاهو       
وليبرمان، وبعد مجازر غزة، والتخلى العربـى       
العام عن القضية، والذى لم يعد يقدم لها سوى         

      ا فـى  بيانات الشجب واإلدانة، بل صار شـحيح
ك يقدم مـن    إن غاندى بوثيقته تل   . تلك البيانات 

حيث لم يرد لـيس فحـسب إدانـة تاريخيـة           
       ا للمشروع الصهيونى، بـل نـزع عنـه أيـض

مشروعيته وحقه فى الوجود، وهو يقدم كـذلك        
من حيث لم يرد وثيقة إدانة شـديدة البالغـة          

العرب ومثقفيهم الـذين انحنـوا       لهؤالء الحكام 
 ولم يكتفوا بذلك    ،وانكسروا أمام هذا المشروع   

هر على شعوبهم والحصار على     بل مارسوا الق  
الشعب الفلسطينى كى يقبـل بالجريمـة التـى         

ا علـى   ، وأن يقدم نفسه طائع    )إسرائيل(اسمها  
تحية لغاندى فى قبره، تحية لرؤيتـه       . مذبحها

التى ال تصدر إال عن نفس حرة، وضمير يقظ،         
استحق صاحبه عن جدارة مكانته التـى بـوأه         

.إياها التاريخ
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تـهــانــى

 

 











الدكتور محمود زكريا علي قنديل بالشعيرة إيتاي البارود لحصوله  * 

طـوير إدارة   على درجة الدكتوراة في تخطيط الموارد البـشرية لت        
.رعاية شباب جامعة دمنهور

 

 
الدكتور إسالم محمد صبري النجـار لحـصوله علـى درجـة            * 

الماجستير بتقدير ممتاز بالمعهد العالي للدراسات اإلسالمية بالقاهرة        
اإلنسان والمجتمع عند اإلمام السيد محمد ماضي أبـي        (وموضوعها  

).العزائم

 

 
الدكتور محمد صبحي زايد لحصوله على درجة الماجستير بتقدير         * 

.ممتاز بكلية الدعوة اإلسالمية بجامعة األزهر

 

 
األخ الفاضل الحاج عبد المـنعم جـزر واألخ الفاضـل فتحـي             * 

الزهيري لخطبة كريمة األول اآلنسة نور بكالوريوس إعالم لنجـل          
.حمام وأبو حمصبال.. الثاني األستاذ محمد كلية شريعة وقانون

 

 
السيد المهندس نصر محمود الريس لتوليه منصب رئيس مجلـس    * 

مدينة الرياض محافظة كفر الشيخ شـقيق األخ رمـضان الـريس            
.بالمثلث بالرياض وشقيق المهندس جالل بمصنع السكر بالحامول

 

 
األخ الفاضل األستاذ أحمد عاطف بالل عضو المجلس األعلـى          * 

.بكوم حمادة.. ودة ديمابالطريقة العزمية بالمول

 

 
األخ الفاضل األستاذ مصطفى فتحي غانم بالمولود محمد حفيـد          * 

.بكفر كال الباب.. األخ الفاضل األستاذ جمال زهرة

 

 
بكـوم  .. األخ الفاضل جالل محمد زايد خطاب بالمولودة أسـيل        * 

حمادة 

 

. بحيرة–

 

 
.. ماألخ الفاضل األستاذ أحمد محرم بحفيده أحمد محمد أحمد محر * 

.بكفر الشيخ

 

 
الكابتن مصطفى حافظ أبو أحمد لقبول نجله بالكليـة الحربيـة،           * 

والكابتن إبراهيم جالل وهبة بالمولود محمد وحفيد الحـاج الـسعيد           
بأوليلة .. أحمد عيد

 

 ميت غمر –

 

. دقهلية-

 

 








 

 






األخ الفاضل والمحب الصادق األستاذ الدكتور مهندس أحمـد         * 

.محمد نور علي عبادي األستاذ بهندسة شبين الكوم

 

 

األستاذ سالم مصطفى اللبيشي زوج شقيقة األخ الفاضل األستاذ         * 

.. أسامة شعيشع وابن عم األخ الفاضل األستاذ الـسيد اللبيـشي          

.بسيدي غازي

 

 

 عبد اهللا البوصيري خالد األخ الفاضل الحاج        فضيلة الشيخ طه  * 

بمنشأة دهشور .. محمد حسنين ووالد زوجته

 

. جيزة–

 

 

المرحومة الحاجة الشريفة فتحية أحمد شيحة والدة العارف باهللا         * 

بأوليلة .. الشيخ محمد محمود سالم

 

 ميت غمر –

 

. دقهلية–

 

 

.باألسكندرية.. األستاذ مصطفى شقيق األستاذ خميس بحرية* 

 

 

بقريـة المثلـث     .. حرم األخ الشيخ رمضان محمود الريس     * 

 

– 

.مركز الرياض

 

 

المرحومة حرم الحاج هاشم العلقامي وعمة العميد بحري عبد         * 

بخربتا .. الناصر غيث

 

. كوم حمادة–

 

 

بشبرا صورة .. الحاج رمضان إمام* 

 

 ديرب نجم –

 

. شرقية–

 

 

يخ أحمـد   المرحومة الحاجة ثريا شحاتة أحمد والدة القارئ الش       * 

سرحان قارئ القرآن الكريم بالناصرية      

 

 العياط، شقيقة الحـاج     –

.محمد شحاتة أحمد بسيدي سالم

 

 

المرحوم الحاج عبد الصمد البهنساوي والد الدكتور محمد عبد         * 

.بسيدي سالم.. المخ واألعصاب. د/الصمد البهنساوي أ

 

 








 

 

 

 


