
 

 

 

 

 



 


العارف باهللا

 

 


 


 ه١٤٠٧سنة 

 

م١٩٨٧ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




 




 




 



 

 



 


خ الطريقة العزميةشي

 

 


 



 

 



 


نائب عام الطريقة العزمية

 

 


 


        

 

 



 




 



 

 



 




 

 



 





 





 





 





 



 

 

يتفق عليها مع اإلدارة

 

اإلعالنات 

 

 

غـــايتـــنا

 

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

 

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

 

 

دعوتنا

 

شعارنا 

 

 

 اإلسالم دين اهللا وفطرته     :أوالً
. عليهاالىت فطر الناس

 

 
 اإلسـالم نسب يوصـل   :ثانياً

.ص إىل رسول اهللا

 

 
 اإلسالم وطن واملسلمون    :ثالثاً

.مجيعاً أهله

 

 

االشتراكات

 

 
.ا خالصة رسوم الربيد جنيه سنوي١٠٠ر ـداخل مص

 

 
. دوالراً سنوياً خالصة رسوم الربيد٥٠باقى دول العامل 

 

 

اللــه  معـبودنا

 

واجلهـاد خلقـنا 

 

 
والرسول مقصودنا

 

واخلـالفـة غايتنا 

 

 
والقـرآن  حجتنا

 

وأبو العزائم  إمامنا 

 

 

 

 

 

..)!! ٢/٢(نصيحة للرئيس ترامب : االفتتاحية* 

 

 

 

  *

 

 

 

 

    بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم   

 

 

 

 ٤

 

 

 

 

 

 

ئملإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبى العزا.. )٢١( وسائل نيل المجد اإلسالمي *

 

 ١٠

 

 

 

 

 

 

) ..٦ (فضائله ومراتبه وآدابه وهيئاته: الذكر ..لماذا الطريقة العزمية؟* 

 

 

 

 

 

 

 

 

لعزائم اأبيالدين ماضى السيد أحمد عالء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 

 ١٤

 

 

 

 

 

 

ة مرعيأسام.أ. ]٤/٥ [ من يدعي أن المسجد األقصى يوجد في الطائف بالسعوديةىالرد عل* 

 

 ١٦

 

 

 

 

 

 

محمد اإلدريسي الحسني.  د)..١٢(الصوفية فقط على منهج السلف الصالح * 

 

 ١٨

 

 

 

 

 

 

 ..]١/٢[تحقيق وجود أهل البيت من خالل قوانين عالم البرزخ ورأي العلماء فيه * 

 

 

 

 

 

 

 

 

عادل سعد.                                                      المستشار رجب عبد السميع وأ

 

 ٢٠

 

 

 

 

 

 

بليغ حمدى. د.أ  ..] ٤/٤[وجوه اإلعجاز اللغوي في القرآن الكريم * 

 

 ٢٢

 

 

 

 

 

 

جمال أمين. د .. )٢٦(وقفة مع الذات لكي تكون شخصية مؤثرة  *

 

 ٢٤

 

 

 

 

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

 

 ٢٦

 

 

 

 

 

 

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

 

 ٢٩

 

 

 

 

 

 

٣٠  العزائم أبومحمد ماضىاإلمام  .. ]الحكمة والحكيم[حكم الدين  *

 

  

 

 

 األستاذة لبنى محمد الشعراوى..مستقبل األمة  *

 

 ٣٢

 

 

 

 

 

 

نور الدين أبو لحية. د. أ.. ) ١٥(الطائفيون والحكماء السبعة * 

 

 ٣٤

 

 

 

 

 

 

..] !!وسيدهم يزيد.. بين سيدنا الحسين: اإلعالم[صواريخ مضادة * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحسينى عبد الحليم العزمىالشريف

 

 ٣٦

 

 

 

 

 

 

 أحمد محمود كريمة . د.أ ] ..٣/٣[الوقف في التشريع اإلسالمي * 

 

 ٤٠

 

 

 

 

 

 

فضيلة الشيخ علي الجميل].. ٢/٤[نظرات في سورة المنافقون * 

 

 ٤٢

 

 

 

 

 

 

وبيأحمد محمد الشرن. د.أ) .. ٤٥(الدعوة إلى اهللا تعالى من خالل الشبكة الدولية اإلنترنت * 

 

 ٤٤

 

 

 

 

 

 

محمد الشندويلى.. ]٣/٣[االختالف االجتهادي يعالج بالحوار ال بالصراع * 

 

 ٤٦

 

 

 

 

 

 

هـ١٤٤٠من أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خالل شهر ربيع أول * 

 

 ٤٧

 

 

 

 

 

 

فاروق الدسوقى. د. أ .. )٣٣(الصالة والسالم على والدي خير األنام * 

 

 ٤٨

 

 

 

 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى.  د.. ]٩١) [مجلة التوحيد(وكالء الوهابية فى مصر صوت * 

 

 ٥٠

 

 

 

 

 

 

سميح قنديل. أ .. )الحادية والتسعونالحكمة ( لإلمام أبى العزائم  شرح جوامع الكلم *

 

 ٥٢

 

 

 

 

 

 

 قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ ) ..٢٦ (معاني وإشارات قرآنية *

 

 ٥٤

 

 

 

 

 

 

رفعت سيد أحمد . د.. النفطنساء الموساد في ضيافة شيوخ *

 

 ٥٦

 

 

 

 

 

 

المجتمع العزمى* 

 

 ٥٨

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بينَّا اللقاء الماضي أن السعودية وإسرائيل أشقاء في التأسيس والمـصير، وأن           
السعودية تحمي إسرائيل، وابتدأنا الحديث عن والء السعودي للـصهوينية والـذي           

احل، تحدثنا عن المرحلة األولى منها، وفي هذا اللقـاء نواصـل            تمثل في أربع مر   
:الحديث عن باقي المراحل، فنقول

 

 


 


١٩٣٣( وهى الفترة الواقعة بين عامى       :المرحلة الثانية ) ٢

 

، أى  )م١٩٣٩-
 ويمكننـا  فى الفترة التى تلت توقيع امتياز النفط إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية،           

، ففى هذه )مرحلة االنفتاح النسبى الخاضع للسياسة البريطانية(تسمية هذه المرحلة 
المرحلة ابتليت بريطانيا ببعض المشاكل فى مستعمراتها، وبالذات فـى فلـسطين،            
فأوعزت إلى عبد العزيز أن يقوم بتهدئة الثورات فى فلسطين، فكان لـه عالقـات               

م وبعض الزعماء الفلسطينيين، ولم تتعد العالقات       جيدة ببعض ملوك العرب وأمرائه    
الخارجية هذه الحدود إال باالستئذان من بريطانيا، وقد اعترف ابـن سـعود بهـذه          

إننى منذ أن أوجدنى اهللا، وصرت أسعى الستعادة : (العمالة الواضحة لبريطانيا بقوله
ملك آبائى وأجدادى، ما عرفت من الدول غير بريطانيا        

 

تى وكانت صديق  -

 

 رأيـت   -
  منها ما سر    ها، ولما نشبت الحرب أيدت سياستها وسياسـة        نى، ورأت منى ما سر

).ا، ومصلحة العرب جميعا ثانيا منى بأن ذلك فى مصلحتى أوالًحلفائها، وثوقً

 

 
١٩٣٩( وهى فترة الحرب العالمية الثانية       :المرحلة الثالثة ) ٣

 

، )م١٩٤٥-
ففى هذه األثنـاء دخلـت بريطانيـا        ) اعبمرحلة الصر (ويمكن تسمية هذه المرحلة     

الحرب ضد هتلر، فكانت بحاجة لدعم الحلفاء األمريكيين الذين لـم يتوانـوا فـى               
ممارسة ضغوطهم لتثبيت مواقعهم فى مملكة ابن سعود، وكان ابن سـعود علـى               
اتصال بالجانبين، ورغم أنه كان يميل إلـى بريطانيـا الـصديقة التقليديـة، إال أن         

قتصادية األمريكية، ودور شركات الـنفط األمريكيـة رجحـت جانـب            المعونات اال 
.األمريكان

 

 
 وهى المرحلة التى أعقبت الحرب العالمية الثانية إلى         :المرحلة الرابعة ) ٤

اليوم، حيث أصبحت أمريكا المسيطر الفعلى على مجمل األوضـاع فـى الجزيـرة،        
وشرعت أمريكا بتصفية كل األمالك البريطانية     

 

مة بريطانيا االقتصادية   بسبب أز  -

 

- 
) أمريكا(واستالم زمام األمور مكانها، أما عبد العزيز فإنه كان مع المنتصر القوى             

.هـ.أ. إذ ال مجال للضعيف المتردى

 

 
م وتأسيس دولة   ٢٩/١١/١٩٤٧وعشية إصدار قرار تقسيم أرض فلسطين فى        

ـ صهيونية على أرض فلسطين، أرسلت الوفود العربية برقية إلى ابن س       ون عود يلح
عليه بإصدار تصريح يهدد فيه بقطع البترول إذا صوتت أمريكا على قرار التقسيم،             

      إن المصالح األمريكية فى السعودية محمية، وإن       : (افما كان منه إال أن قال معاكس
األمريكيين هم من أهل الذمة وإن حمايتهم وحماية مصالحهم واجب منصوص عليه            

ا من رسالة ابن سعود أن حمايـة أرض  يمكن أن نفهم ضمنًو. )١()فى القرآن الكريم 
ألنهم ليسوا من أهل الذمة؛ا عليها فى القرآنفلسطين ليس منصوص .!!

 

 
وواصل أبناء عبد العزيز وأحفاده المسيرة، فى خدمـة المـصالح األمريكيـة             
والصهيونية، فحين بدأ الجهاد الفلسطينى لتحرير األرض الفلسطينية، وعقدت القمة          

م، تقدم األمير عبد اهللا بن عبد العزيز ولى العهـد           ٢٠٠٢لعربية بلبنان فى مارس     ا
 السعودى

 

 آنذاك   –

 

 بمبادرة لحل الصراع الصهيونى الفلسطينى العربى اإلسالمى،        -
 ٤وذلك بتثبيت الكيان الصهيونى العنصرى فى مكانه مقابل االنسحاب إلى حـدود              

ن أرض فلسطين، مقابل التطبيـع      فقط م % ٢١االنسحاب من   : م، أى ١٩٦٧يونيو  
.الكامل معه، واالعتراف بوجوده، ووقف الجهاد المسلح لتحرير األرض والمقدسات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 



 

 

 



 



 



 



 


 واألسـاليب   الوسائل  ينوعون  الوهابية

 أعداء  ويلبسون  ومخططهم،  ينسجم  ما  وفق
 إخفـاء   علـى   يعينهم  ما  الثياب  من  اإلسالم

 باتجـاه  الظالم جنح  تحت  ويدفعهم  حقيقتهم،
ــدف ــشود اله ــ ،المن ــاتهم رتفكثُ  مؤلف

 الة،العم بعملة الممولة وفتاواهم ومنشوراتهم
 مـن   فيـه   لمـا   الكريمة  النفوس  تأباه  وبما

 هـذه   مـن   جملـة   وإليك  والفساد،  الضالل
:الفتاوى

 

 
 فـى  )الهـدى  منـار ( مجلة ذكرت  )١

 القعــدة ذى فــى الــصادر )٣٠( عــددها
 الـسعودية   مفتى  باز  البن  فتوى  هـ١٤١٥
 بـال  الدائم الصلح جواز فيها يدعى  ،السابق

 شيمون  جعل  مما  اليهود،  مع  شرط  وال  قيد
 األسـبق   الصهيونى  الوزراء  رئيس  بيريز
 يحذو أن  إلى  الناس  اداعي  للفتوى  تأييده  يعلن
.حذوه

 

 
 االستعانة تجيز فتوى باز  ابن  أصدر  )٢

 فـى   المسلمين  لمحاربة  وذيولهم  باألمريكان
 م،١٩٩١ الثانيـة   الخليج  حرب  فى  العراق

ـ   وقد ..اواجب  ذلك  ويعتبر  بل  هـذه  تعاث
 اإلسـالمية،   قدساتالم  بجوار  افساد  القوات
 العـدد   )العربى  الكفاح( مجلة  نشرت  حيث

 م١٩/٨/١٩٩٦ بتـاريخ   ٢٣ السنة  )٩٤٢(
 ومخـدرات   وشذوذ  دعارة( :فيه  قالت  مقاالً
 وأضافت  )واألمريكية  السعودية  القوات  فى

 داخـل   تجـرى   تحقيقات  هناك  إن( :المجلة
 الفئـات   لمختلف  السعودية  المسلحة  القوات
 هذه  )..الجيش  داخل  األخالقى  الفساد  بتهمة

 لتـضرب   قواعدها  من  تخرج  كانت  القوات
١٩٩١ موعأ العراق  فى  المسلمين

 

-١٩٩٨

 

- 
 وتـضرب   م،٢٠٠٣ العـام   احتلتهـا   حتى

 م،٢٠٠٢ العام  أفغانستان  فى  اأيض  المسلمين
 عمـيلهم   علـى   القضاء  بحجة  احتلتها  حتى

 لهومو  صنعه  الذى  الوهابى  الدن  بن  أسامة
 )الصليبى  لصهيونىا  الوهابى( الشر  ثوثال

 والـسودان   أفغانـستان   فى  المسلمين  لقتل
.وغيرهما

 

 
 الفتـوى   فـى   الكبرى  الطامة  كانت  )٣

 ةصحيف فى  ونشرت  باز  ابن  أصدرها  التى
 الصادر  )٦٣١( العدد  السعودية  )المسلمون(

ــى ــوال ٢٨ ف ـــ١٤١٧ ش ــق ه  المواف
 :يقــول ســؤال ورد حيــث م٧/٣/١٩٩٧
 الربويـة  البنـوك  فـى  ماله  يضع  البعض(

 أخذ  يجوز  فهل  المال،  هذا  على  فائدة  ويأخذ
 ألنه  ؛الخيرية  لألعمال  وصرفها  الفائدة  هذه
 لليهـود   تـذهب   فـسوف   يأخـذها   لـم   لو

 محاربـة   فـى   منها  ويستفيدون  والنصارى
!!.اإلجابة؟ كانت فماذا )اإلسالم؟

 

 
 :الواحـد   بـالحرف   الوهابى الشيخ  قال

 إنـه  قال ولو ا،مطلقً الربا يأخذ أن  له  ليس(

 ..بالربـا   يتعامل  أن  له  ليس  بها،  تصدقسي
 ذهبت  وإذا  منكر،  بالربا  العمل  مباشرة  نفس
 فعله  من  على  فاإلثم  والنصارى  اليهود  إلى

).هو عليه وليس

 

 
 يعترض  لم  أنه  :الفتوى  هذه  فى  ونالحظ

 اليهـود  بنـوك  فـى   األمـوال   وضع  على
 المـسلمين   فقـراء   على  موحر  والنصارى،
 لليهــود حــلَّوأ الفائــدة، مــن االســتفادة
 محاربة  على  ووافق  الفائدة،  أخذ  والنصارى

 أمـوال   بفوائد  للمسلمين  والنصارى  اليهود
.المسلمين أغنياء

 

 
 التكفيـر   أركـان   أحد  به  قام  ومما )٤
األلبـانى   الدين  ناصر  محمد  المدعو

 

 رأس  -
 اليهـود   يرضـى   مما  األردن  فى  المكفرين
 ذلـك   استحـسنوا   أنهم  شك  وال  ويفرحهم،

منه

 

 أهلها،  من  فلسطين  تفريغ  إلى  ادع  أنه  -
 منهـا،   والخـروج   الهجرة  عليهم  وأوجب
ــهداء أن وزعــم ــاد ش ــسطينى الجه  الفل

 خاسـرون،   فلسطين  شعب  وأن  منتحرون،
.)٢(السنة هى هذه أن ويزعم

 

 
 الـصحف   نشرته  ما  القارئ  أيها  وإليك

:ونصه م١/٩/١٩٩٣ بتاريخ

 

 
 فـى   بقـى   من  كل  :األلبانى  قال  لماذا
؟كافر هو فلسطين

 

 
 ناصـر   محمد  المدعو  فتوى  قضية  إن
 علـى   إن( :فيهـا   قـال   التى  األلبانى  الدين

 ويخرجـوا   بالدهم  يغادروا  أن  الفلسطينيين
 فـى   بقـى   مـن   كل  وإن  أخرى،  بالد  إلى

 الفتـوى   هـذه   ،)كـافر   فهو  منهم  فلسطين
 أفعـال   ردود  تثير  تزال  ال  العجيبة  الغريبة
 حيث  األردن  على  أثرها  يقتصر  ولم  عديدة،

 العـالم   أنحـاء   بقية  إلى  امتد  بل  يعيش كان
.األخرى العربى

 

 
 دون  تمـر   لـم   بـالطبع،   غريبة  فتوى
 الشخـصيات   عـشرات   مـن   لها  التصدى
 الفتـوى   هذه  على  رد  وممن  الفكر،  ورجال
 إن  :قـال   حيـث   الخالدى  صالح  الدكتور
 وإنـه  السنة، خالف فتواه فى األلبانى  الشيخ

 وطلب  الخرف،  مرحلة  إلى  وصل  يكون  قد
 ومريديـه   الشيخ  أتباع  من  الخالدى  كتورالد

 

 







 



 

 
 رئيس االتحاد العالمى للطرق الصوفية
 عضو المجلس األعلى للطرق الصوفية

شيخ الطريقة العزمية

 

 

ى أبو العزائمالسيد محمد عالء الدين ماض

 

 



 

 

 



 



 



 

.تفكير دون وراءه يسيروا أال

 

 
 مجلس عضو  الفقير  على  الدكتور  وعلق

 األلبـانى   الشيخ  فتوى  على  األردنى  النواب
 ،)شيطان  عن  صادرة  الفتوى  هذه  إن( :قائال

 مـن   يطلـب   أن  الفقير  الدكتور  واستغرب
  اليهود  أن  بحجة  وطنهم  ترك  فلسطين  سكان

.يحتلونها

 

 
 منطـق   إن( :الفقير  على  الدكتور  وقال

 والنتيجة  ).صرف  يهودى  منطق  الشيخ  هذا
 ولم  سياسيون،  مراقبون  إليها  توصل  نفسها
 يكـون   قد  مدسوسة  غاية  من  الفتوى  يبرئوا

.بها دراية على الشيخ هذا

 

 
 للمسألة  تصدت  وقد

 

-  للجـدل   اقطع 

 

- 
 الجامعة  فى  الشريعة  كلية  فى  التدريس  هيئة

 بفتـوى   فيه  نددت  ابيانً  صدرتوأ  األردنية،
 فى  فيها  وقع  التى  المغالطة  وبينت  األلبانى،

 والواجب  اإلسالم،  ديار  من  ففلسطين  فتواه،
 الحق  الستعادة  الجهود  جميع  بتضافر  يقضى
 ..لمغتـصبيه   الحـق   هـذا   ترك  ال  السليب

.هـ.أ

 

 
 عبـد  أفتـى  م٢٠٠١ مايو شهر فى  )٥
 نبأ  الحالى  السعودية  مفتى  الشيخ  آل  العزيز

 بهـا   يقـوم   التـى   االستـشهادية   العمليات
 ولـيس   الـنفس   قتل  من  نوع  الفلسطينيون

 ال  وسـابقتها   الفتـوى   وهـذه   .االستشهاد
 العمالـة   لوضـوح   تعليـق   إلـى   تحتاجان
 خدمـة   فيهمـا   والمسلمين  لإلسالم  والخيانة
 حيـاتهم   على  اوحرص  الصهاينة،  ألسيادهم
 الوهـابى   اعتبروا  أنهم  حين  فى  ،وراحتهم

 بباكـستان  شيعى  مسجد  فى  فسهن  رفج الذى
!!.شهيدا

 

 


 


 علـى   الصهيونى  الصليبى  الحصار بعد
 إلى أدى  والذى م،١٩٩١ عامال منذ  العراق

 شـعبه   مـن   المليـون   ونصف  مليون  وفاة
 بحـامالت   وحلفاؤها  أمريكا  جاءت  المسلم،

 الحتاللـه،   والجنود  والصواريخ  الطائرات
 لتكون  العربية،  الجزيرة  ابيةالوه  لهم  ففتحت
 وزعمـت   العراق،  لضرب  االنطالق  قاعدة
 العـراق،   لـشعب   الحرية  تريد  أنها  أمريكا

 يعثـر   لم  التى  الشامل  الدمار  أسلحة  وتدمير
 حسين،  بصدام  واإلطاحة  اآلن،  حتى  عليها
 فـال   مغلوطة،  وأكاذيب  تافهة،  أسباب  وهى
 نظـام  فرض أو االحتالل مع للحرية  وجود
 حـامى   فهـو   حسين  صدام  أما  ل،عمي  حكم
 عفلق  ميشيل  أسسه  الذى  البعث  حزب  حمى

 رئيـسة  مائير  جولدا  ابنة  زوج  الصهيونى
 حـسين   وصـدام   السابقة،  إسرائيل  وزراء
 CIA بمعاونـة   الحكـم   إلـى   وصل  نفسه

 حـسين   وصـدام   ،)األمريكية  المخابرات(
 ففـى   :المـسلمين   إال  يقتل  لم  حكمه  طوال
 مـسلم،   يـون مل  قتل  وإيران  العراق  حرب
 وصـدام   الدوالرات،  من  مليار  ألف  وأهدر
ـ   محرمـة   بأسلحة  األكراد  قتل  حسين ادولي 
 ضـرب   فـى   أمريكا  استخدمتها  التى  كتلك

أمريكا  وحرضت  ،م٢٠٠٣ العراق

 

 عـن   -
جالسـبى   إبريل  بالعراق  سفيرتها  طريق

 

- 
 تتخذ  كى  الكويت  دخول  على  صدام  عميلها
 الخلــيج منطقــة الحــتالل ذريعــة ذلــك
 أمـوال   مـن   مـدفوع   وبأجر  اضى،بالتر

!!.الوهابية وبأيدى المسلمين

 

 
 الـسياسي  الـسعودية   موقـف   عن  أما
 فبـدأ   ،للعـراق   الغربـى   االحتالل  لتثبيت

 عـودة   علـى   يوافق  أن  للعراق  بالنصائح
 التى  المواقع  لدراسة  )الجواسيس( المفتشين

 الشيطان  تحالف  قوات  قبل  من  ضربها  سيتم
 بـدأت   ولما  ،)الوهابى  الصهيونى  الصليبى(

 الـسعودى   الخارجيـة   وزير  اتخذ  الحرب
:يلى كما خطوات عدة الفيصل سعود

 

 
١

 

 سـتتأثر  الحرب  طالت  لو  أنه  أعلن  -
 يريـد   ولعله  السعودية،  األمريكية  العالقات
 ..اسـريع  العـراق  احـتالل  مـن   االنتهاء
 الغرب  ضد  البترول  سالح  استخدام  ورفض

.دبابة وليس اسالح ليس النفط أن بزعم

 

 
٢

 

 حماية  بالتنحى  حسين    صدام  طالب  -
 رمـضان   يس  طه  دعا  مما  العراق،  لشعب
 :قـائالً   عليه  يرد  أن  العراقى  الرئيس  نائب

).العرب على عار إنك(

 

 
٣

 

 علـى   صواريخ  أربعة  سقوط  بعد  -
 لكةمالم  أمر  وافتضاح  السعودية،  األراضي

 طالب  العراق،  ضرب  فى  أجوائها  باستخدام
ـ   ضرب  بوقف  الخارجية  وزير  صواريخال

.السعودية األجواء من

 

 
٤

 

 مع  عليه  المتفق( صدام  اختفاء  بعد  -
 امؤتمر  عقد  ،)واألمريكان  الصهاينة  شركائه
 للعـراق   المجاورة  الدول  خارجية  لوزراء

 الخارجيــة وزيــر وصــرح بالــسعودية،
 انـسحاب   سرعة  على  اتفقوا  أنهم  السعودى

 أمـن   بضمان  إلزامها  مع  االحتالل،  قوات
 عراقيـة،   حكومة  انتخاب  يتم  حتى  العراق

 الـصليبى   االحـتالل   يكـرس   مطلب  وهو
 وهـو  اهللا، شـاء  ما  إلى  للعراق  الصهيونى

 مع  اقديم  الوهابية  به  قامت  الذى  الدور  نفس
.فلسطين

 

 

 

-  مبـادرة   الـسعودى   العهد  ولى  مقد 
 ادروع  لتكون  للعراق  مسلمة  قوات  بإرسال
 المحتلـة،   األمريكية  القوات  لحماية  بشرية
.ومسلم مسلم بين الصراع ويكون

 

 


 


 القديمـة   مواقفهـا   الوهابيـة   وكررت

 الـصهاينة   أسـيادهم   لخدمة  الدين  بتسخير
:يلى كما والصليبيين

 

 
 المــواطنين أحــد هــاجم أن بعــد )١

 األمريكـان   الجنود  من  مجموعة  الكويتيين
 الوهابيـة   سـارعت   وقـتلهم،   الكويت،  فى

 غيـر   علـى   لهجوما  متحر  فتوى  بإصدار
 الشرع  يقرها  ال  جرائم  ذلك  وتعد  المسلمين،

 محرم  )٤٤٩( العدد  اإلسالمى  الوعى  مجلة(
ـــ١٤٢٤ ــق ه ــارس المواف ــل /م  أبري
).م٢٠٠٣

 

 
م٢٠٠٣ مـارس   شهر  أواخر  فى  )٢

 

- 
أشدها  على  العراق  على  والحرب

 

 سارعت  -
 بيـان   بإصدار  بالسعودية  العلماء  كبار  هيئة

 الغزاة  ضد  دالجها  إلى  الدعوة  فيه  تعارض
 أحـد   أن  إلـى   الهيئة  وأشارت  العراق،  فى

 ا،منتـصر   يخـرج   لن  المتحاربين  الطرفين
 قيـادتهم  حـول  االلتفـاف   إلى  البيان  ودعا

).السعودية الوطن جريدة(

 

 
 بـه  تجاهـد  اشيًئ األمة تجد لم ولما  )٣
 وزير  قال  اإلسالم،  أعداء  على  الدعاء  سوى



 

 

 



 



 



 

 صـالح   الشيخ  السعودى  اإلسالمية  الشؤون
 صـالة   فـى   بعامة  الدعاء  إن( :الشيخ  آل

 مـن   الكتاب  أهل  على  المساجد  فى  الجمعة
 المنهـى   االعتداء  من  هو  واليهود  النصارى

 اإلسـالمى،   الوعى  مجلة[ )يجوز  وال  عنه
.]السابق العدد

 

 
 محاوالتهم  وهو  أدهى،  هو  ما  وسنذكر

 اليهـود   علـى   الـدعاء   منـع   فى  اليائسة
 ذلك،  لفع  عن  الخطباء  وإلجام  والنصارى،

 والوعاظ الخطباء كافة  على  تعميم  صدر  فقد
 الحـج   وزارة  من  هـ١٣/٥/١٤٠٩ بتاريخ

 :منه  نص  وهذا  ٣٧١٩ رقم  تحت  واألوقاف
 يـضمنون   الخطبـاء   بعـض   أن  لوحظ(..

 على  ذلك  شابه  وما  والهالك  الدعاء  خطبهم
 أخـرى،   دينية  وطوائف  والنصارى  اليهود

 ممـا   هذا  وليس  بأسمائها،  الدول  تسمية  مع
.!)الكريم القرآن إليه رشدناأ

 

 
 بهـا   ينـادى   التـى   العقيـدة   هى  هذه

 والـدفاع   اهللا  ألعداء  المحبة  عقيدة  الوهابية،
 والحضّ  المسلمين  تقتيل  المقابل  وفى  عنهم،
 الحرام،  اهللا  بيت  فى  حتى  دمائهم  سفك  على
 سـاعة   المخلـصون   الوهابية  خطباء  وقام

 فصدع  العراق،  أهل  على  الصليبى  الهجوم
 جنـد   أسموهم  لمن  بالنصر  بالدعاء  اءالخطب
 أرسـل   فقـد   عليهم  بالجديد  ذلك  وليس  اهللا،
 المنـدوب   إلى  ببرقية  نجد  فى  الوهابية  أمير

 بمناسـبة   كـوكس   برسى  السير  البريطانى
 أيدى من وانتزاعها للبصرة اإلنجليز  احتالل

:فيها قال المسلمين

 

 
 بريطاني  مندوب  كوكس  برسى  سيدى(

 جيوشــكم لدخـو  ..عزهــا دام العظمـى 
 مبـين   نـصر   للعراق  العظيمة  اإلنجليزية
 عبوديتنـا   ..لنـا   مكـين   وعـز   للمسلمين،
 إلى  لكم  ووالؤنا  العظمى،  لبريطانيا  وخدمتنا

).األبد

 

 
 مـن   يفيـق   العراقى  الشعب  بدأ  لما  )٤
 :تهتف  الشعارات  وخرجت  االحتالل  صدمة

 )إسـالمية   إسـالمية   ..شيعية  وال  سنية  ال(
 الـشيعة   تكفيـر   ةبإشاع  الوهابية  سارعت
 لتأييـد   بالعمالـة   المدموغة  الفتاوى  وإبراز

 فـى   بيسىكال  أحمد  الدكتور  دعا  مما  ؛ذلك
 بمـسجد   م١٨/٤/٢٠٠٣ يوم  الجمعة  خطبة
 الـرد   إلى  ببغداد  النعمان  حنيفة  أبى  اإلمام
 الشيعة  بين  األخوة  وتأكيد  الفتاوى،  هذه  على

.والسنة

 

 
 ناصـر   بن  المحسن  عبد  الشيخ  ذكر  )٥

 فـى   م٢٠٠٤ سبتمبر  فى  الوهابى  العبيكان
 الحـوار ( برنامج  فى  الوهابية  MBC قناة

 بجهاد ليس  العراق  فى  يحدث  ما  أن  )الغائب
 والمـسلمين،  األطفـال  تقتل  فوضى  هو  بل

 األمريكـان   بـالء   على  نصبر  بأن  وطالب
 مـدة   بعـد   نقـوى   حتى  مستضعفون،  ألننا

 مواثيق،  وبينهم  بيننا  أن  إلى  ونبه  فنحاربهم،
 بما  نعاملهم  وأن  باحترامها،  أمرنا  واإلسالم

 قـريش   مـشركى    اهللا  رسـول   عامل
).العفو(

 

 
 لحـرب   العـراق   إلى  الذهاب  ورفض
 مـن   وأن  الحكـام،   موافقة  لعدم  األمريكان

 وإن حتـى   التهلكة،  إلى بيده  يلقى  ذلك  يفعل
 هـى   أو  ألمريكا،  عمالء  الحكام  هؤالء  كان
 كـان   مهما  نطيعهم  أن  فيجب  عينتهم،  التى
!!.رهمأم من

 

 


 


 بدك  نيةالصهيو  الحرب  آلة  قامت  لماو
 ا،وجو  اوبحر  برا  م١٣/٧/٢٠٠٦ فى  لبنان
 التى  اإلسالمية  المقاومة  على  القضاء  بزعم

 علـى   الوهابية  سارعت  اهللا،  حزب  يقودها
 اهللا  حـزب   بتحميـل   سعود  آل  أمراء  لسان

 أخـضر   ضوء  إعطاء  وبالتالى  المسؤولية،
 وتمـدح   لبنـان،   فى  افساد  لتعيث  إلسرائيل
!!.معتدل بأنه السعودى الموقف

 

 


 


 التمويـل   السعودية  MBC قناة  قدمت

 )اإلفتـاء ( عنـوان   تحت  اتليفزيوني  برنامجا
 فى  م٢٠/٧/٢٠٠٦ الخميس  يوم  ظهر  وذلك
 مباشـرة،   الهواء  على  الواحدة  الساعة  تمام

 بن  المحسن  بدع  الشيخ  البرنامج  واستضاف
 اهجوم  وشن  انبرى  والذى  العبيكان،  ناصر
 مـسؤولية   وحملهـم   اهللا،  حزب  ضد  اعنيفً

.لبنان على الصهيونى االعتداء

 

 

 هـؤالء   ومثـل   شيوخها  هؤالء  أمة  إن
 ربما  بل  قائمة  لها  تقوم  أن  يمكن  ال  حكامها

 عـن   والـدفاع   الجهـاد   هل  قيامتها،  تقوم
تهلكة  والنفس  واألهل  األرض

 

 هاوصف  كما  -
الوهابى  الشيخ

 

 كان  إذا  الجهاد  يحل  ومتى  -
 ألرضـنا   المحتلين  الصهاينة  اهللا  أعداء  قتال
!!.تهلكة؟ هو وإنما اجهاد ليس

 

 
 أفتى  م٢٧/٧/٢٠٠٦ الخميس  يوم  وفى

 نصرة  جواز  بعدم  جبرين  بن  اهللا  عبد  الشيخ
 ألنهم ؛بالنصر له الدعاء حتى  أو  اهللا،  حزب
.الوهابى الدين حسب كفار :أى شيعة،

 

 
مـصر   فـى   مرتزقتهم  ردد  وكالعادة

 

- 
المحمدية  السنة  أنصار  جماعة

 

 فى  أقوالهم  -
 )٣٥( الـسنة   )٤١٥( العـدد   التوحيد  مجلة

هـ١٤٢٧ رجب  فى  الصادر

 

 أغـسطس   -
 الرئيس  المراكبى  جمال  قال  حيث  م،٢٠٠٦

 صـار   هل  ( :االفتتاحية  فى  للجماعة  العام
 هـو   لبنـان   فى  الروافض  ممثل  اهللا  حزب
 وهـل   األمـة،   عن  والدفاع المقاومة  رمز

القاعدة  صارت

 

الوهابية  -

 

 فـى   األمة  أمل  -
 هيهـات   المريـر؟   الواقـع   لهـذا   التصدى
 يجلب  وهل  بالخير،  الشر  يأتى  فهل  هيهات،
 وهـم   األمة  لهذه  خيرا  والروافض  الخوارج

 مـدى   علـى   نكبتها  أعظم  من  األصل  فى
).كله؟ تاريخها

 

 
 أكمـل   العدد  نفس  من  ٤٦ صفحة  وفى
 فى  الشيعة  على  الهجوم  حلقة  هيكل  معاوية

).القرآن من الشيعة موقف( مقال

 

 
 صـدرت   التى  الفتاوى  بعض  هى  هذه

 الصهيونية  لمصلحة  سعود  وآل  الوهابية  عن
 زالت  فهل  ..اإلسالمية  األمة  ضد  والصليبية

 يحتاجون  أم  المخدوعين؟  أعين  عن  الغشاوة
.!!المزيد؟ إلى

 

 


 


:السعيد صرنا األستاذ قال

 

 
 األضواء  سلطت  الستينيات  وفى[

 

 من  –
 اليمانية  الثورة  وإذاعة  العرب،  صوت  إذاعة

 صنعاء  فى

 

 )سـعود   آل  يهودية( : على  -
 التحدى من بنوع  إثباتها  فيصل  الملك  فحاول

 الرجـوع   خط  على  حافظ  ولكنه  والتفاخر،



 

 

 



 



 



 

:قال حينما المزيف )إسالمه( إلى

 

 
 بـة قرا هـى  لليهود سعود  آل  قرابة  إن

 تـصريحاته   خـالل   من  وذلك  )!..سامية(
 )١٧( فـى   )بوسـت   واشـنطن ( لصحيفة
 تناقلتها  التى  التصريحات  )م١٩٦٩( سبتمبر

 )الحيـاة ( ومنها  العربية  الصحف  من  عدد
:بقوله البيروتية

 

 
ـ خُ  عم  أبناء  واليهود  إننا(  ولـن   ص،لَّ

 يقـول   كمـا   البحـر   فـى   بقذفهم  نرضى
 )!.بسالم  معهم  التعايش  نريد  بل  ،)٣(البعض

:يقول واستدرك

 

 
 فبالدنـا   ،)سام( إلى  ننتمى  واليهود  إننا(
 اليهـود   انتشر  منه  الذى  األول  اليهود  منبع
).العالم أصقاع كافة إلى

 

 
 العزيز،  عبد  بن  فيصل  الملك  قال  هكذا

 الـصحف   فـى   االعتـراف   هذا  نشر  وقد
 يعـره   لـم   اأحد  لكن  ..ومثيالتها  المذكورة

 فيها  تهادنت  فترة  فى  نشر  ألنه  ؛اهتمام  ركبي
 إعالمهـا   أجهزة  وتعاونت  العربية،  األنظمة

.)٤(!!]ووفاق عناق فى

 

 


 


 اإلعـالم،  وسائل تتداوله ما عكس  على

 السعودية  العالقات  فإن

 

 عميقة  اإلسرائيلية  -
 إلى  ظهرت  حتى  خافية  ظلّت  وقد  .الجذور

 الحـرب ( الثانية  الخليج  ربح  خالل  العلَن
 داعـش   حـروب   وفـي   )الكويتية  العراقية
  .الحالية  المزيف العربي والربيع

 

 
 بالمفـاجئ،   هـو   وال  اجديد  ليس  األمر

 فـي   مبالغـة   على  األيام هذه  ينطوي  لكنه
 إننـا   وعالقات،  أفعال  إلى  وترجمته  الحب

 بين  سرية  تعد  لم  التي  العالقاِت  عن  نتحدث 
 الصهيوني،  الكيان  وبين  عوديةالس  في  الحكم
 ودعوة  سالح  صفقات  إلى  ترجم  عشق  وهو
 صـواريخ   تمنـع   حديديـة   لقبـة   بناء  إلى

 المـسؤولين   بعض  قول  حد  على  الحوثيين
 .السعوديين

 

 
 سبتمبر انتشر  الذي  الخبر  تفاصيل  وفي
 "تـسيتونغ   باسـلر " صحيفة  أكّدت  الماضي

 الصهيوني  والكيان  السعودية" أن  السويسرية
 التمـدد   منـع   أجل  من  اسري  اتحالفً  قيماني

 عـن   ونقلت  ،"األوسط  الشرق  في  اإليراني
 الـسعودية   أن  الرياض،  في  رفيعة  مصادر
 مـن   أسلحة  منظومات  شراء  بجدية  تدرس

 عدم  من  الرغم  على  أنه  مضيفة  ،"أبيب  تل"
 الجانبين  فإن  بينهما،  رسمية  عالقات  وجود
 عـسكري، ال  المجال  في  امكثفً  اتعاونً  يقيمان
 ".اإليراني  المخطط" أسمته ما وقف بهدف

 

 
 معنيـة   السعودية" أن  الصحيفة  وأكدت

خاصـة   صـهيونية،   أسلحة  شراء  في  اجد 
 إلى  باإلضافة  ،"الدبابات  من  دفاع  منظومات
 ".الحديدية القبة" منظومة

 

 
 سلـسلة   أن  للصحيفة  المصادر  وكشفت

 صـهاينة   عـسكريين   جمعت  اللقاءات  من
 مـشيرة   بينهما،  التعاون  عزيزلت  وسعوديين

 قـادة   اجتمـع   األخيـرة   الفترة  في" أنه  إلى 
 مـع  الـسعودية  المخـابرات  فـي   سابقون
 ".إسرائيل في نظرائهم

 

 
 مجـال   فـي   التطور  لهذا  تفسيره  وفي

 التسليحي  العشق

 

 الوصـف   جـاز   إن  -

 

- 
 كـوهين،   إيدي.د  اإلسرائيلي  المحلل  كشف

 ب،أبي  تل  في  الخارجية  وزارة  من  المقرب 
 وتـل   الرياض  بين  العالقات  أن  عن  النقاب
 المبـادرة   طـرح   مع  ازخم  ازدادت  أبيب

 الملك  مبادرة( ،م٢٠٠٢ العام  في  السعودية
 لقـاءات   أن  إلـى   االفتً  ،)التطبيعية  اهللا عبد
 وأن  الطرفين،  بين  بانتظام  تتم  رسمية  غير

 العـام   منذ  اجد  وتطورت  تحسنت  العالقات
 بـين   رسمية  لقاءات عقد  تم  وأنه  ،م٢٠١٥
 محمـد   وأن  أبيب  وتل  الرياض  من  ممثلين

 لتلـك   الرئيس  الراعي  هو  كان  سلمان  بنا
 .اللقاءات

 

 
 يسرائيل" صحيفة  نشرته  مقال  في  وأكد

 لتطـور   الـرئيس   المحرك  أن  على  ،"هيوم
 معارضـتهما   هـو   الطرفين  بين  العالقات

 إلـى  االفتً اإليراني،  النووي  للبرنامج  التامة 
 بهـا   قـام   زيارة  عن  الماضي  يف  نشر  أنه

 إلـى   داغـان   مئير  األسبق  الموساد  رئيس
 .السعودية

 

 
 الـشؤون   محلل  أكد  ذاته،  السياق  وفي
  "أحرونوت  يديعوت" صحيفة  في  العسكرية

 بـين   التعـاون   هـذا   أن  فيـشمان،   أليكس
 إقامـة  سـياق  في  يأتي  وإسرائيل  السعودية 

 وحلـف   إيران  ضد  إسرائيلي  عربي  حلف
 يتحـدث   ال  األولـى   المرحلة  يف  المقاومة،

 فـي   إقليمـي   دفاعي  حلف  عن  األميركيون
 شـمال   حلـف   شاكلة  على  األوسط  الشرق

 بين  تعاون  إنشاء  يؤكدون  إنهم  بل  األطلسي،
 المعلومـات   تبـادل   مجـال   في  الدول  هذه

 .واللقاءات والتقديرات األمنية

 

 
 تجـري   اأمور" أن  إلى  فيشمان  وأشار

 ،"أبيـب   وتـل  الريـاض   بين  الستار  وراء
انتقالها" امرجح  العلن  إلى  اقريب"،   اموضـح 

 حـساس   الـصهيوني   السعودي  التعاون  أن 
 وترى  تدعمه  األميركية  اإلدارة  وأن  للغاية،

 مـن   ومجموعة  أبيب  تل  بين  تعاون  أي  أن
 أن  دون  مـن   لـه   مستقبل  ال  العربية  الدول
 .السعودية على امرتكز يكون

 

 
 الـشؤون  محلل  أكد  ذاته،  السياق  وفي
  "أحرونوت  يديعوت" صحيفة  في  العسكرية

 بـين   التعـاون   هـذا   أن  فيـشمان،   أليكس
 إقامـة  سـياق  في  يأتي  وإسرائيل  السعودية 

 وحلـف   إيران  ضد  إسرائيلي  عربي  حلف
 يتحـدث   ال  األولـى   المرحلة  في  المقاومة،

 فـي   إقليمـي   دفاعي  حلف  عن  األميركيون
 شـمال   حلـف   شاكلة  على  األوسط  الشرق
 بين  تعاون  إنشاء  يؤكدون  إنهم  بل  سي،األطل
 المعلومـات   تبـادل   مجـال   في  الدول  هذه

 .واللقاءات والتقديرات األمنية

 

 
 فـي   تـأتي   الجديدة  التطورات  هذه  إن
 بـين   الدافئة  العالقات  من  ممتد  تاريخ  سياق
 إمـا   الـصهيوني،   والكيان  سعود  آل  أسرة

 وهو  لكليهما  األكبر  الراعي  عبر  أو  مباشرة 
 والهـدف   األميركيـة،   المتحـدة   تالواليا

 بـين   التقارب  لهذا  والتاريخي  االستراتيجي
 خدمـة   هو  ادائم  كان  وإسرائيل،  السعودية
 مقـدمها   في  يأتي  والتي  الغربية،  المصالح
 تهديـدات   مـن   إسرائيل  أمن  على  الحفاظ

 ،أشكالها  بكافة  واإلسالمية  العربية  المقاومة
 لـى ع الحفاظ ثانية جهة ومن .جهة من  هذا

 لمـستغلّيه   خدمـة   وحمايته  السعودي  النفط



 

 

 



 



 



 

 اجديـد   لـيس   األمر  إن  .الغربيين  وناهبيه
 لنكتـشف   التـاريخ   وثائق  في  نفتش  عندما

 وتـل   السعودية  األسرة  بين  العالقة  حميمية
 سـعود   آل  عبـدالعزيز   المؤسس  من  أبيب
 .)٥(سلمان بن محمد الحفيد حتى

 

 


 


 أن  جيـدا   يعي  أن  ترامب  الرئيس  على
 وثيقًا ارتباطًا  مرتبط  السعودي  الكيان  مصير
 سـقط   لـو   وأنه  الصهيوني،  الكيان  بمصير
.اآلخر في سيسقط إحداهما في النظام

 

 
 النظـام   يـسقط   أن  ترامـب   أراد  فإن

 فـي   الـصهيوني   اللوبي  فسيمنعه  السعودي
 يـتم   قـد   بـل   واحد،  المصير  ألن  ؛أمريكا
ـ   ،بإسقاطه  ذاته  ترامب  معاقبة  عـن   كناهي

!!.اليهودي وزوجها البنته خسارته

 

 
 ترامب الرئيس يفعله  ما  فهل

 

 وهـو   –
 اقتصاد  لرج

 

 لنقـل   ابتـزاز   عملية  هو -
 للكيـان   الـسعودية   من  األموال  من  المزيد

.!؟بأمريكا مرورا الصهيوني

 

 
ـ   أن  ترامـب   الـرئيس   على لكن  ييع

أيضا

 

 رجـل   ولـيس  اقتصاد  رجل  وهو  -
 سياسة

 

 لـسعودية ا  الدولة  تأسيس  منذ أنه  -
 تقـع   لـم   ،م٢١٩٣ عـام   سعود  آلل  الثالثة

 نيـران   قـوس   مرمى  داخل  مطلقًا  المملكة
 تفاقيةا  منذ  حمايتها  على  عهدت  التي  الدولة

.روزفيلت

 

 
 الـسعودية   العالقـات   فـإن  ،ذلك  معو

 الالعـودة  نقطـة  إلى  انزلقت  إذا  األمريكية
 المتحـدة   الواليـات   هـي   األكبر  فالخاسر

 فـي   األكبـر   ارالمسم  سيدق  وربما  ،نفسها
 سـقوط   من  وستعجل  األمريكي  القرن  نعش
 عنوان  تحت  نسردها  ألسباب  العجوز  األسد
:)األوراسيا رقعة على الهيمنة( اسمه كبير

 

 
١

 

 للـسالح   مستورد  أكبر  هي  المملكة  -
 فاتجـاه   هـذا   وعلـى   العالم،  في  األمريكي
 والـصيني،   الروسـي   السالح  إلى  الرياض

 العــسكرية الــصناعات مجمــع يــضرب
 بمليارات  خسائر  ويكبده  مقتل  في  ألمريكيا

.الدوالرات

 

 
٢

 

 داخل  للنفط  منتج  أكبر  هي  المملكة  -
 نتـاج إ فخفـض   هذا  وعلى  األوبك  منظمة

 فـي   جنـوني   ارتفاع  يعني  السعودي  النفط
 ومـن   األمريكي،  الشارع  في  الوقود  أسعار
 الروسي  االقتصاد  اسريع  ينعش  آخرى  جهة

.بيةالغر العقوبات مواجهة في الجريح

 

 
٣

 

 أسهم  وطرحت  المملكة  تجرأت  إذا  -
 العالميـة  البورصـة  فـي  )آرامكو  شركة(

 التي  اشنكارية  التفاقية  ضربة  أكبر  ستصبح
 المنـصرم   القـرن   ثالثينيـات   منذ  حددت

 والبريطانيـة   األمريكيـة   السيطرة  حصص
.العالمي النفط على

 

 
٤

 

 الـنفط   عقود  إلبرام  المملكة  اتجاه  -
 يعادله  ما  أو  بالذه  بعملة  الصين  مع  اآلجل

 صـك   فـك   يعنـي   المحليـة   العمالت  من
 قفـزة   وهـي   البترودوالر؛  بعملة  االرتباط

 علـى  للقـضاء  األوراسيا رقعة على  أوسع
 المالي  النظام  على  األمريكي  الدوالر  هيمنة

.العالمي

 

 
٥

 

 طريـق   علـى   كبيرة  عقبة  المملكة  -
 األوسط  الشرق  منطقة  في  الصيني  الحرير

 فـإن   ،هذا  علىو  ...الصين  نظر  وجهة  من
 طريـق   علـى   بكين  ناحية  الرياض  جنوح

 روسـيا ( الـذهبي   المثلث  يحول  الحرير

 

- 
 الصين

 

 ذهبـي   مـستطيل   إلـى   )إيران  -
 روسيا( ضالعهأ

 

 الـصين   -

 

 إيـران   -

 

- 
 األوراسيا  رقعة  كامل  اسريع  يلتهم  )المملكة
 مأسـوف   غيـر   المتحدة  الواليات  وتخرج

.القطبية آحادي عالم من عليها

 

 
٦

 

 ناحيـة  هيئتها  بكامل  لمملكةا  جنوح  -
 تاريخيـة   خطوة  تستتبعه  األوراسي  الشرق

 ينتهـي   والريـاض   طهران  بين  للمصالحة
 ا،مؤقتً  ولو  اإليراني العربي  الصراع  معها
 تكتيكـي   سالح  أهم  أمريكا  فقدان  يعني  مما
 ويـسلبها   األوسط،  الشرق  منطقة  داخل  لها
.اللعبة أوراق كل

 

 
٧

 

 راالحتكـا   كـسر   تستطيع  المملكة  -
 منطقـة   في  الناتو  وحلف  ألمريكا  العسكري

 قاعدة  روسيا  منحت  حال  ،  األوسط  الشرق
 األحمـر   البحـر   على  ستراتيجيةإ عسكرية

 علـى   األمريكية  البحرية  سيطرة  بها  تنهي
.المنطقة

 

 
 هي  المملكة  أن  يتضح  :سبق  ما  كل  من
 منطقة  في  ال  ألمريكا  ستراتيجياإل  الحليف

 الخريطة  على  بل  ..فحسب  األوسط  الشرق
 في  هممال  العنصر  وهي  ..لألوراسيا  العالمية
 للـدوالر   العـالمي   المالي  النظام  استمرار

 خريـف   نيكسون  ريتشارد  له  آسس  والذي
 الحقيقـي   القوة  عنصر  وهي  ،م١٩٧٣ عام

 شاسعة  مساحة  على  وزالعج  لألسد  المتبقي
 بقـاء   ضـمان   ورقة  وهي  ،األوراسيا  من

.الصهيوني الكيان

 

 
 أوراقها  أهم  واشنطن  قدتف  لن  هذا  وعلى

 روسـيا   مع  االستراتيجي  التنافس  لعبة  في
 تقـر   الذي  الحرج  التوقيت  هذا  في  والصين

 ضـمور   بمرحلـة   تمر  بأنها  البنتاجون  فيه
 العـسكرية   قدراتها  تآكلت  وقد  ستراتيجي،إ

 وعـسكرية   اقتصادية  تكتالت  أمام  التنافسية
.أخرى

 

 
 الريـاض   على  واشنطن  تجرأت  إذا  أما

 المملكـة   بقبضة  يزال  ال  )ساآل( فالكارت
 الـسوفيتية   فغانيةاأل  الحرب  إبان  كان  مثلما
 سـتختلف   اللعبة  المرة  وهذه  ،م١٩٧٩ عام
 بيت  حماية  بورقة  اللعب  المملكة  قررت  إذا
 الـصليبية   الحمـالت   خطر  من  الحرام  اهللا

 العـالم   على  جهنم  أبواب  ستفتح  آنذاك....
.الغرب وخاصة أجمع

 

 
 هـم   هؤالء  :مبترا الرئيس  سيادة  فيا

 من  يخرجوا  ولم  األوفياء،  القدامى  عمالؤكم
 وقـت   إلـى   تحتاج  فكم  يوما،  طاعتكم  بيت

 تغيـرت   لـو  وماذا  ،جدد؟  عمالء  لصناعة
 وطنـي   حاكم  المملكة  لحكم  لووص  اللعبة
 فـي   لـديهم   الذي  السالح  واستخدم  مسلم،
 أسـيادكم   علـى   والقضاء  فلسطين  تحرير
.!!؟اليهود

 

 
                                              

، ٢٨١بريطانيا وابن سعود، حملمد علـى سـعيد، ص        ) ١(
٢٨٢.

 

 
، ٧/٧/١٩٩٣ اللواء األردنيـة بتـاريخ       ةصحيف: انظر) ٢(

مجع عكاشة عبد املنان   ) فتاوى األلباىن (، وكتاب   ١٦/ص

 

- 
طبع مكتبة التراث  

 

ـ    ١٨/  ص - رس الـوطىن   ، وجملـة احل
ربيـع اآلخـر    ) ١٣٤(العـدد   ) ١٤(السعودية الـسنة    

م، وكذلك شـريط مـسجل      ١٩٩٣هـ، أكتوبر   ١٤١٤
.م٢٢/٤/١٩٩٣بصوت األلباىن ىف بيته بتاريخ 

 

 
.يقصد الرئيس املصرى مجال عبد الناصر) ٣(

 

 
.الطبعة الثالثة) ٤٥٤(ص ) تاريخ آل سعود() ٤(

 

 
ملاذا كـل    .. آل سعود تل أبيب   ( من اجلد اىل احلفيد     ) ٥(

، مقال الدكتور رفعت سيد أمحد عرب موقـع         )هذا احلب؟ 
   .م٢٠١٨سبتمرب  ١٣  امليادين يوم 



 

 

 

 

 



 



 

 
اإلمام ادد

 

 
 السيد حممد ماضى أبو العزائم

 

 



 



 



 








 




 


حكم أعداء الدين عليه بعمل الجاهلين بحقيقة روحـه        

 

- 
ممن يدعون اإلسالم وليسوا منه في شيء، وإن حـصلوا          

من العلم أمثال الجبال

 

. حكم باطل-

 

 
ممـن  واإلسالم بريء ممن حكم عليه بأعمال األدعياء        

وما يْؤِمن َأكْثَرهم ِباللَّـِه ِإال      : شنع اهللا تعالى عليهم بقوله    
 شِْركُونم مهو) وقوله تعالى  )١٠٦: يوسف ، :   تَِّخـِذال ي

الْمْؤِمنُون الْكَاِفِرين َأوِلياء ِمن دوِن الْمْؤِمِنين ومـن يفْعـْل          
     اللَِّه ِفي شَي ِمن سفَلَي ٍءذَِلك)  وقولـه   )٢٨: آل عمران ،

ِإن الْمنَاِفِقين يخَاِدعون اَهللا وهـو خَـاِدعهم وِإذَا         : تعالى
         ونذْكُرال يو النَّاس وناءرالَى يوا كُسالِة قَاموا ِإلَى الصقَام

ـ               ى اللَّه ِإال قَِليالً مذَبذَِبين بين ذَِلـك ال ِإلَـى هـُؤالِء وال ِإلَ
١٤٢: النساء (هُؤالِء

 

وال يْأتُون  : ، وقوله تعالى  )١٤٣-
           ونكَـاِره ـمهِإال و نِْفقُـونال يالَى وكُس مهالةَ ِإال والص 

يا معشر من آمن بلساِنِه ولم      : (، وقال   )٥٤: التوبة(
.)١()الحديث... يِفض اإليمان إلى قلِبه

 

 


 


ه لعباده، ورضى العمـل بـه       هو دين اهللا الذي ارتضا    

منهم، وهو وضع إلهي يدعو أصحاب العقول السليمة من         
 ألنـه وضـع     ؛الهوى إلى قبول ما هو عن الرسول        

سائغ لذوي العقول السلمية باختيارهم المحمـود يـدعوهم    
فإذا سجد العقل لإلسالم بعد إقامة الحجة       . إلى الخير بالذات  

هللا المرضي الـذي  ووضوح المحجة، تحقق العقل أنه دين ا  
ولديها يطلع اهللا   . ال لبس فيه وال حجاب عليه وال عوج له        

عبده المصدق بما جاءه من عند ربه على قيوميته الظاهرة       
بكل ناد، وفي كل واد، وعلى كل باد، بـل يراهـا بعيـون              
روحه أظهر من كل محسوس ملمـوس، ويعلـم عظمتـه           

سـم، وهـي    الحقية التي ال يشير إليها اسم، وال يحيزها ر        
اإلسالم روح فتحت أقفال القلوب، ومحـت       . مداد كل مداد  

الغشاوة عن العيون، والوقر عن اآلذان، بل رفعت اإلنسان         
من حضيض الجاهلية العمياء الصماء، إلى مستوى كـان         
فيه فوق مالئكة السماء، متخلقًا بأخالق اهللا وأحوال رسله         

تى بلغ مقامـا    الكرام، عامالً بأعمال األنبياء والصديقين، ح     
كان يجيبه اهللا إذا سأل، فتنزل المالئكة نصرة له وتأييـدا،           
يراها ويسمع منها من زكى نفسه بآداب اإلسالم، وعمـر          

ال . قلبه بعقيدته، وجمل هيكله اإلنساني بأعمالـه وآدابـه        
تحكم على اإلسالم إال بحقيقته التي هي الكتـاب والـسنة           

.ادالً في حكمكوعمل أئمته، وبعد ذلك فاحكم تكن ع

 

 



 

 

 

 

 



 





 




 


الحكم على الشيء فرع عن تـصوره،       
وإنا وإن كنا نعتقد أن حكم سكان مجهوالت        
إفريقيا مثالً على دولة ألمانيا بتأخرها فـي        
الصناعات والفنون حكم ال قيمة لـه، فإنـا         
نعتقد أن الحاكم على اإلسالم بأنه غير العلم        

حكم من هـؤالء الجهـالء،      أقل قيمة في ال   
وكان األحرى بنا أن ال نهتم بهـم، ولكنـا          
دعانا إلى أن نبين تلك الحقيقـة أن بعـض          
أهل األزهر رفعوا شأن هـؤالء الـذين ال         
خالق لهم بالوقوف معهم في مستوى واحد       
أمام القضاء، والحقيقـة أنـه ال علـم إال          

إن ما وصل إليـه     : وأقول أيضا . باإلسالم
اإلنسان  

 

ا يسمونه العلم الحديث والعلوم      بم –
العصرية  

 

ولـوال  .  هو باإلسـالم أيـضا     –
اإلسالم لما قهر اإلنسان حقائق كان يعبدها       

. ويقدسها

 

 
وظن بعض من لم يقع به العلم علـى         
عين اليقين أن العلم شيء واإلسالم شـيء        
دعوى باطلة، كما قال بعضهم وهـو طـه         

أنا أتكلم بصفتي عالم ال بـصفتي       : (حسين
إن : وكأنه لجهله بروح اإلسالم يقول    ) نيدي

اإلسالم يحارب العلم كما ظن ذلـك أهـل         
وسأورد على هذا من أدلة     . الجهالة من قبله  

 وآثـار أئمـة     النقل عن اهللا ورسوله     
الهدى ما يحكم به على نفسه بجهالته بروح        
اإلسالم، ولكني اآلن أبتدئ بـالعلوم التـي        
كشفت خواص المـادة وجعلـت لإلنـسان        
السلطان على قهر األنـواع الحيـة علـى         
األرض، وعلى المعادن والجمادات والهواء     

وها هي آثار ما كان عليه المجتمع       . والماء
اإلنساني قبـل اإلسـالم محفوظـة علـى         
صفحات الكتب، وفيه ما اكتشفه البـاحثون       
من المباني وصناعات الطب والتحنيط، وما      

كانت عليـه الـدول مـن       
تـدمير،  سياسات اإلبادة وال  

وإعظام الملوك ورفعهم إلى    
مقام الربوبية، ومن سياسات    

والتـاريخ المنقـوش علـى      . استعباد األمم 
األحجار، والمسطر على أوراق البـردي،      
وما أبقاه الدهر من كتب اليونان والفـرس        
ــدانيين    ــابليين والكل ــوريين والب واآلش
والفينيقيين من سكان صور وصيدا، ومـا       

ي زمان حروبهم مع    بقي من تاريخ الروم ف    
رمسيس فرعون مصر وغير ذلـك، يـدل        
على أن المجتمع اإلنساني كان أشبه بغابـة        
جمعت مـن الوحـوش أضـرها، ومـن         

.الحيوانات أضعفها

 

 
بلغ اإلنسان بعلومه الكمال الذي يليـق       
بنوع من أنواع الحيوانات كالنحل والنمـل       
والطيور، وبعض أنواع األسماك التي لهـا       

ها على تأسـيس مدينـة،      جامعة تتعاون في  
وعمل نظام لحفظ مدينتها من األعداء، ومن       
 سلطة المؤثرات الجوية، مع تحصيل ما ال      

ومن نظر  . بد منه وأكمل من طعام وشراب     
إلى النحل في هندسـته لحجرتـه وتربيـة         
أوالده، وفي اقتداره على تنويع الرطوبـات   
الموجودة على األزهار، وهي عفصة الطعم      

 فينقلها بقوة الصناعة إلـى      أو مزة أو مرة،   
.عسل محفوظ يجمع

 

 




 


لم يبلغ المجتمع اإلنساني قبل اإلسـالم       
في هندسته وإتقانه للصناعة مبلغ النحـل،       
وال في حروبه للعدو ومحافظته على وطنه       
كما يعمل النحل في مدينته، بل ولـم يبلـغ          

قان مدينته  مبلغ النمل في رعاية الصحة بإت     
بحالة يتخلخل فيها الهواء، وتـصل إليهـا        
حرارة الشمس من غير أن تـصل إليهـا         

ولم يبلـغ   . هواطل األمطار أو شديد البرد    
اإلنسان قبل اإلسالم في خروجه للحـروب       
مع األمم األخرى لتحصيل ضرورياته مبلغ      
الطيور، التي تسافر من العراق إلى نجـد        

ن، تتبـع   إلى الشام إلى مصر إلى الـسودا      
مواضع الماء والمرعى، وترجع إلى بالدها      

وكم من نوع مـن     . في فصل األمطار فيها   
أنواع الحيوانات له سياسات تُعجـز بنـي        
اإلنسان من دفاعه عن نفسه، وفي حفظـه        

بد منه  من مؤثرات الجو وفي تحصيل ما ال
.له

 

 
كل ما وصل إليه المجتمع اإلنساني قبل       

 إليه الضرورة،   اإلسالم هو القيام بما دعت    
جـاء  . التي جعلت البهائم الراتعة تعمل لها     

اإلسالم ولم يظهر في عاصمة روما وال في 
قصبة الفرس وال في بيضة الهند وال فـي         

ولكنه ظهـر بـين    ) مدينة الفراعنة (منفيس  
جاهلية عمياء صماء، يأكل بعضهم بعضا،      
يأكلهم الناس وال يأكلون، ال علم لهـم وال         

ديس األحجـار، والـسلب     صناعات إال تق  
والنهب وإهراق الدماء، ال ملك يجمعهـم،       

فما ظهـر إال    . وال دين عن الرذائل يمنعهم    
وسرت أنواره العلية أسرع مـن انتـشار        
ضوء الشمس في السماء الجلية، فأصـبح       
باإلسالم كل فرد من هؤالء فوق فالسـفة        
العالم من لدن آدم، علما بخواص تلك اآلثار        

دته لما فيهـا مـن آيـات        الكونية، ومشاه 
مبدعها الحكيم، ومعرفته بنفسه وبربه، مما      
ال يمكن أن يحصله إال من تلقى علومه عن         

.الوحي، أو سماع العلم من اهللا تعالى

 

 
رفع اإلسالم اإلنسان إلى مستوى جعل      





 



 

 

 

      

 



 



فيه السموات وما فيها، بل ومن فيها مـن         
عمارها الطاهرين، واألرض وما فيها مـن       

 مـن حيوانهـا، ونباتهـا،       الممالك الثالث 
ومعدنها وجمادها، دون مقام اإلنسان فـي       

 ألنه لم ير باإلسالم فوقه إال ربـه،         ؛نظره
وأن ما سواه ومن سـواه يـراهم عبيـدا          
مربـوبين هللا، وعبــادا مقهـورين بقهــره   
سبحانه، وعلم فوق ذلك أن في كل ذرة من         
ذرات األرض، بل وفي كل تلك األجـواء        

السماء وأفالكها تـرى    واألرجاء، بل وفي    
كل ذلك مسخرا له، أودع اهللا فيـه كنـوزا          
يخرجها باإلسالم فينتفع بها وينفع بها عباد       
اهللا في تلك الدار، لتظهر آثـار قـدرة اهللا          
وحكمته، ويظهر فضله ورحمتـه لعبـاده،       

.فيعبدونه وال يشركون به شيًئا

 

 
كانت الشمس معبودة قبل اإلسالم، بـل       

أعجب من  . بل والبقر ..  ال والنار واألنهار، 
!! هذا عبادة اإلنسان وما ينحته من األحجار      

أو ما يصوره   !! بل وما يركبه من األشجار    
ال، بل كان اإلنسان يعبد رجالً من       !! بالمداد

نوعه أو امرأة فيقدسـها ويجلهـا، وكـان         
فالسفة اليونان يعبدون آلهة مخـصوصة،      
حتى خبطت عقولهم في عـالم مـا فـوق          

فخسفت أنـوار العقـول، وبـاءوا       المادة،  
بالجحود، وخبطوا في أنفسهم خبط عشواء،      

وقـال  . أصل اإلنسان خنزير  : فقال بعضهم 
ال : وقال غيرهم . إنما هي الطبيعة  : غيرهم

. سبحان اهللا . وجود للكون وإنما هي أوهام    
جاء األنبياء قبل رسـول اهللا صـلوات اهللا         

 ؛ عليهم، فأهلك اهللا بكل نبي أمتـه       وسالمه

نهم جاءوا بمـا يناسـب      أل
 عصورهم، فجاء نوح    

بما أعجزهم بالسير علـى     
 الماء، وجاء إبـراهيم     

بما حيرهم من بقائه حيا في      
 بما أعجـز    جوف النار، وجاء موسى     

 بما  السحرة حتى آمنوا، وجاء عيسى      
أعجز األطباء، فأحيا الموتى وأبرأ األكمـه       

حتـى  . واألبرص، وجاء غيرهم بمثل هذا    
جاء خاتم األنبياء عليه الـصالة والـسالم،        
فجاء بالحكمة العلية مبينًا للعقـل والـروح        
والحس ما جذبهم به إلى الحق، وأبقاه فينـا         
فعلمنا به، فلم نفقده مدة عملنا بما جاءنا به،         

م، وأحيا اهللا بـه العلـم فـي        فانتشر اإلسال 
فريقيا وآسيا وأوربا والجزر، وقد وجـدت       أ

آثار العرب في أمريكا الشمالية، والغالـب       
أنهم وصلوها من بوغاز تهرنج، كما دخلوا       
أوربا من بوغاز جبل طارق، ولكن اإلسالم       
أسرعت إليه الغربة ففارقه أهله بعد أن مأل        

تى األرض علما وعدالً وسالما ورحمة، ح     
أصبحنا في هذا الزمان والمدعون اإلسـالم    
: بل والحاكمون على أنفسهم بالجهل يقولون     

العلم غير اإلسالم، وكبرت كلمة تخرج من       
.أفواههم إن يقولون إال كذبا

 

 




 


إن المجتمـع   : لم أكن مغاليا إن قلـت     

اإلنساني قبل اإلسالم كان أشبه بمجتمعـات     
الحيوانات التي تتعاون على بقـاء الحيـاة،        
كالنمل والنحل وأنـواع الطيـور، فكانـت      
عيشته كعيشتها، يتعـاون أفـراده لتبـادل        

واألصـل فـي    . المنفعة ودفـع المـضرة    
المجتمعات اإلنسانية البداوة في كل األمـم،       
وكانت حالة البداوة فـي المعيـشة حالـة         
تنازع، تسود فيه القوة، وكان أغلـب تلـك        

مجتمعات جاهلية، تنازع اآلثار الجويـة،      ال
وتزاحم الوحوش، حتى ارتقى بعض بنـي       
اإلنسان، فأسس المدن وأرسل اهللا الرسـل       
ليبينوا للناس ما به نيل السعادتين بقدر مـا         
يناسبهم، فكان ما يـدعوهم إليـه الرسـل         
يخالف عاداتهم ومألوفاتهم، فوقع بينهم وبين      

 ؛ر األنبياء الرسل ما ذكرته التوراة في أسفا     
ألن الناس تعودوا الظلم والجور والطغيان،      
مع أن اإلنسان ديني بالفطرة، ولكـن قـوة         
الحس والجسم جعلت اإلنسان ال يقبل إال ما        
يجانس حسه وجسمه، فأبى بنو اإلنسان أن       
يعبدوا إال مـا يحـسونه ويمـسونه ممـا          

.يصنعون بأيديهم

 

 
وتوالت الرسل يدعون إلى عبادة العلي      

 المنزه، فقُتل منهم من قُتل، وكُـذِّب        العظيم
فكان النـاس فـي حـرب       , منهم من كُذِّب  

, فلم ينتفعوا من الرسل بعلـم نـافع   , عنادى
اللهم إال فن بنـاء الـسفن       , وال بعمل رافع  

الذي تعلموه من سيدنا نوح عليه الـصالة        
أو علم صناعة السيوف والدروع     , والسالم

 ؛ا داود وإتقان البناء الذي تعلموه من سـيدن      
وبنـى بيـت    , ألنه هو الذي الن له الحديد     

وقام سـيدنا سـليمان فاسـتخدم       , المقدس
الفينيقيين في إتقـان الـصناعات الالزمـة        

والنجـارة  , للمدن المتعلقة ببنـاء المنـازل     
 ثم تعلم تالميذ سيدنا إدريس      , والبرادة

فن صنع المالبس وما يلزمها من النـسيج        
وعلم خواص  وفن الطب   , والغزل والخياطة 

.النباتات

 

 
وعاش اإلنسان حتى في زمن الرسـل       

فعبـد بنـو إسـرائيل      , على جاهلية عمياء  
وقال بطرس , العجل في زمن الكليم     

 

- 
أكبر تالميذ سيدنا عيسى     

 

. أنـت اهللا : -
. ستنكرني بعـد : حتى قال له , فغضب  

كانت المجتمعات اإلنسانية قبل اإلسالم بين      
أو أمـة   , الةأو بين أمة ض   , جاهلية عمياء 







 



 

 

 

 

 



 



فكانوا يعبـدون   , أو أمة فاسقة  , مبدلة للحق 
أو األفـالك   , األحجار المنحوتـة بأيـديهم    

أو الملـوك أو الرسـل أو       , المشهودة لهم 
وتلك حقائق ال تحتاج إلى     , بعض الحيوانات 

إال من وفقهم اهللا من تالميذ الرسـل        , دليل
وهـم  , عليهم الصالة والسالم في حيـاتهم     

وارتد من ارتد بعـد     , لن بد ل م ثم بد , قليل
.الرسل

 

 
أنا ال أنكر أن فن البناء وفـن الطـب          
وفنون الزخرفة والتصوير والـنقش كـان       

أعجز صناع زماننا   , بالغًا مبلغًا في الشرق   
وآثار المـصريين   , هذا في أوربا وأمريكا   
واليمانيين والفـرس   , والبابليين واآلشوريين 

ال تـزال محـل إعجـاب كبـار         , والهند
ولكن كل تلك اآلثـار شـيدت       , ترعينالمخ

والبغــي , علـى أســس الظلــم والتظــالم 
 ألن األمم كانوا يجلون الملوك      ؛واالستئثار

مكث اإلنسان دهورا طويلة . إجالل الربوبية
في الجهالة العمياء تحت تـسليط الـسلطة        

ال يعلم من نفسه إال أنـه   , الظلومة الغشومة 
نـاء  مقهور ألفراد زعموا أنهم آلهة، أو أب      

اآللهة ومن قرأ تاريخ المصريين منذ خمسة       
آالف سنة يعلم مقدار المجتمـع اإلنـساني        
العلمي العملي من تقديس األسر المالكـة،       
وكان األمر في الهند كما هو في مـصر،         
فإنهم كانوا يعبدون الثالوث المقدس، وهـو       

اإللـه  : صنم يمثل إنسانًا ذا ثـالث رؤوس      
لهندي وبوذا  وابنه وروحه، وترجمة إبرهة ا    

.وغيرهما بيان لما كان عليه اإلنسان

 

 
لم تكن تلك األحداث في األزمنة القديمة       
فقط، بل كانت موجودة بحقائقها في زمـان        
ظهور اإلسالم، فكانت الصين تسمي ملكها      
ابن ماء السماء، والفـرس يـسمونه ملـك         
الملوك، أو شاه، وكانت الدولة الرومانيـة       

نسان للبهائم، وكل   تستعبد الشرق استعباد اإل   
ما وصلوا إليه من العلـوم إلـى ظهـور          

اإلسالم كان محصورا فـي     
فن الطب، وتدبير المنـزل     
والمدن، وطـرق اسـتعباد     
األمم بالقوة القاهرة، والتفنن    

في سلب ما في أيديهم، وشيء قليل من علم         
النفس، ومن إثبات القوة القاهرة الغائبة عن       

لم يركنوا  الحس، خبطوا فيه خبط عشواء،      
إلى ركن من العلم مكين، ولم يثبتـوا مـا          

.ادعوه بأثارة من علم يقبلها العقل الكامل

 

 
 ألن األمـة التـي      ؛أقول خبط عشواء  

برعت في هـذا واشـتهرت هـي األمـة          
نـد المـصريين،    اليونانية، وكانوا خدما ع   

 ألن العلـوم التـي   ة؛يراهم المصري نجاس  
ـ       ا كانت عند المصريين كانوا يرجعون فيه

، وإلى يوسـف الـصديق      إلى الخليل   
    قبل موسى ،    بزمن طويل، ولكن 

تغيرت وتبدلت بسبب األطماع والحظـوظ      
التي تدعو إليها نفوس الملـوك السـتعباد        
الشعوب، بسلب مـا لـديهم مـن الفنـون          
ــا  ــدهم مم ــصناعات واآلداب، وتجري وال

.يجعلهم يدفعونهم عن أوطانهم

 

 




 


ظهر اإلسالم فمحا ظلمات الجهل عـن       
عيون العقل، وأيقظ من أسلم مـن نومـة         
الغفلة، فعلم كل مسلم نفسه ونشأتها األولى،       
واآلخرة، وحكمة وجود اإلنسان، ثم فكـت       
عنه قيود الذل لنظرائه من أهـل الظلـم،         
والذل لبعض اآلثار الكونية، حتى تحقق من       

األرض نفسه أن كل شيء في الـسموات و       
خلق له، وأن اهللا منحه القوة التي يـستخدم         
بها كل شيء النتفاعه مما هو في السموات        
واألرض، من جمادات بأنواعها، وحيوانات     
ونباتات بأنواعها، بل والكواكب، حتى بلـغ      
بما تعلمه من أصول اإلسالم وفروعـه أن        

المالئكة خلقت له، وظهر له أنـه باتباعـه         
الم يبلغ درجة مـن     للنبي عليه الصالة والس   

العزة والمجد ال يرى فوقه إال ربه تعـالى،        
: ويرى كل شيء ألجلـه، قـال سـبحانه        

          ـا ِفـيماِت واوما ِفي الـسم لَكُم خَّرسو
  ا ِمنْهِميعِض جاَألر)  ثـم   )١٣: الجاثيـة ،

تحقق بعد تحصيله ما يجب عليه من العلـم         
أنه سيفوز بالخلود في جوار ربـه، وفـي         

ية األخيار، من األنبياء واألطهـار مـن        مع
.الصديقين

 

 
نظر اإلنسان إلى الكون نظـرة رجـل        
بصير، حكيم عالم في منزله الذي صار له        
التصرف المطلق في كل ما فيه من المنافع        
والخيرات، فساح عقله فيما حوله لالنتفـاع       
بنعمة اهللا المخزونة له، ليعرف ربه فيشكره       

م عند هذا الحد،    على نعماه، ولم يقف المسل    
ولكنه جاهد نفسه بعد كمال التصديق، بمـا        
بلغه عن النبي عليه الصالة والسالم، فزكت       
نفسه، وساحت روحه في العـالم األعلـى،    
فتجلت له حقائق هذا العـالم، فعلـم مـن          
عجائب القدرة، وغرائب الحكمة، ما جعله      
يفرد ربه باأللوهية دون غيـره، ويتخلـق        

لرحمة والكرم، والعلـم    بأخالقه العلية من ا   
والعفو، والمسارعة إلى عمل الخير، حتـى       
بلغ من اليقين والشهود مبلغًا كان فيه أشبه        
بالرسل عليهم الصالة والسالم، فخـرق اهللا       
له العادة وأكرمه بما جعله به إماما عظيما،        

.وسيدا مطاعا، وهم كثيرون في كل زمان

 

 
                                              

، ومـسند   ٢٠٣٢ ح ٤/٣٧٨سنن الترمـذى    ) ١(
.١٩٨٠١ ح٣٣/٤٠اإلمام أحمد 

 

 













 

 

 

 

 



 



 

 



 


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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*

 



 

 




 


قـدس  اإلمام أبو العزائم    يقول  

إخواني؛ منحني اهللا وإياكم    : "سره
، حسن االقتـداء برسـوله      

، حتـى   وحقيقة االتباع لـه     
نفوز بمحبة اهللا تعالى لنا، اعلموا      

 

لعلم والفقـه    منحني اهللا وإياكم ا    –
والعمل  

 

 أن  مجالس الذكر فـي      –
األماكن العامة كالمساجد والزوايا    
وفي األماكن المـشهورة، إنمـا      
ــين   ــارفون لغرض ــا الع قرره

:عظيمين

 

 
١

 

 صرف الوقت في ذكر اهللا تعالى، ابتغاء        -
.فضله سبحانه ورضوانه بإخالص

 

 
٢

 

 أن يالحظ اإلخوان     -

 

– ني اهللا وإيـاهم     ود

 

 والسامعين لذكرهم، إما أن      أن الناظرين لهم،   –
يميلوا بقلوبهم ويقبلوا على اهللا لمـا رأوه مـن          
الخشوع واآلداب، وحسن الحال والزي، ومـا       
سمعوه من صحة اللفظ وتوسط الصوت، فيكون       

ا بما عليه أهـل     الذكر في األماكن العامة إعالنً    
الطريق من اتباع الشرع الشريف، ومن التجمل       
بصفات العلماء التي هي الخشية والخوف ودوام     
الذكر، والخشوع والتواضع واالنكسار، واأللفة     
في اهللا، والتعاون على طاعـة اهللا واالجتمـاع         
للخير، فيكونون بذكرهم جمعوا الخلق على اهللا،       

.وكأنهم بذكرهم دعاة إلى الخير

 

 
لسامعون لهم الناظرون إليهم    وإما أن يكون ا   

ألسن تقبيح وذم، وأيدي أذية وشر، إذا رأوا ما         
ال يألفونه من حركات األجسام، وما ينكرونـه        
من المزاحمة بين اإلخوان، وما يكرهونه فـي        
تحريف األسماء الحسنى والنطق بها على غير      

 

 
 

 

 

ضوابطها الشرعية، وما تكرهـه     
أســماعهم ممــا يكــرره بعــض 

عبـارات المـدح    الذاكرين مـن    
لشيخهم، أو من اإلشارات القدسية     
العالية التي ال يفهمونها، فيـسبب      
ذلك نفورهم وتنفير غيرهم، وفتح     
باب المعارضـة علـى الطريـق       
وأهله، ويكونون بذكرهم خـالفوا     
الطريق؛ وفتحوا على أنفسهم باب     
شر؛ وفتحوا على المسلمين بـاب      

."فتنة

 

 
ر ـام أن للذكـذا بين اإلمـوله

 

 
ـ   األماكن العامة شروطً  في   ا ا مخصوصة، وآداب

للحاضرين تلك المجالس؛ حتى تكـون وسـائل        
جذب للخلق على الحق، وال تكـون أداة تنفيـر    
للعباد بما قد يقوم به البعض من عدم االلتـزام          

.بآداب الذكر وشروطه

 

 


 


إخواني  : "يقول قدس اهللا سره     

 

 جملني اهللا   –
اكم بجميل األخالق واألحوال     وإي

 

 أوصيكم أن   –
تجعلوا مجالس الذكر العامة قاصرة على من ال        
يغلبهم الحال، وأن تكون العبارات التي يقولهـا        
القوال قاصرة على فضائل الـذكر والـصالة        
والصيام والحج، وعلى التـشويق إلـى الجنـة         
والتخويف من النار، وعلى االسـتعداد للمـوت    

لحث على التوبة، فإذا خلوتم في      وترك الظلم، وا  
مجالسكم الخاصة وأغلقتم األبواب بينكم وبـين       
العامة، فعندها يطيب لكم الحـضور، ويحـسن        

.الذكر والحال وسماع أسرار الحكمة

 

 
ليس كل من اتصل بكـم وذكـر        .. إخواني

معكم يومن على مجالس الجلوة، وال يقبل فـي         
عامـة الخلوة، بل يالزم الرواتـب واألذكـار ال    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


 

ومجالس المذاكرات في األحكام الشرعية، حتى تتهذب نفسه وتطهر       
ا أخالقه ويؤمن على أسرار الشريعة وأنوار علومها، ولديها يتَّخَذُ أخً

ا فبدالًا فصديقًا فرفيقًفصاحب ."

 

 



 


أما هيئة الذكر ففيها أمور عديدة كمسألة الذكر فـي جماعـات            

ا، والحركة إلسرار به، وذكر اهللا قياموفي حلقات، والجهر بالذكر وا 
في الذكر، وكل هذه األمور جائزة وسوف نقوم بتفـصيلها علـى            

:النحو التالي

 

 


 



 


دلت النصوص على مشروعية الذكر في حلقات، قـال سـيدنا           

إن ِهللا مالئكةً سياحين في األرِض يطلبون حلَق        : (رسول اهللا   
 كانوا  صح أن أصحاب رسول اهللا      ، وقد   )الحديث.... الذِّكر  

يجلسون في المسجد حلقًا، حلقة يذكرون اهللا ويتدارسون القـرآن،           
 المـسجد فيـراهم،     وحلقة يتعلمون، وكان يدخل رسول اهللا       

ابن ) "إنَّماَ بِعثتُ معلِّما  : (فيتوجه إلى حلقة العلم ويجلس معهم ويقول      
.  ، ويقر الذاكرين"ماجة

 

 
 خرج ذات يوم من     مرو أن رسول اهللا     فعن عبد اهللا بن ع    

بعض حجره، فدخل المسجد، فإذا هو بحلقتين إحـداهما يقـرءون           
       القرآن ويدعون اهللا، واألخرى يتعلمون ويعلمون، فقال النبي :

كُلٌّ على خير، هؤالء يقرءون القـرآن ويـدعون اَهللا فـإن شـاء        (
 معلِّمـا،   أعطاهم؛ وإن شاء منعهم، وهؤالء يتعلمون؛ وإنما بعثـتُ        

". البخارى وسنن ابن ماجة) "فجلس معهم

 

 
وقد كشف اإلمام أبو العزائم عن السر في فضل حلـق الـذكر             

حلق الذكر، وصفوف الصالة،    : ا كلمة معلوم أنه ورد كثير   : "فيقول
ا، ومعلـوم أنـه ورد أن       فيظهر أن األكمل أن يكون الذاكرون حلقً      

تماسوا، وورد أن ذلك أصـفى      األولَى للمصلين أن يتقاربوا حتى ي     
لقلوبهم وأبعد لعدوهم الشيطان، من ذلك رأى بعض أئمة الطريـق           
           ا أن يكون الذاكرون حلقة، وأن يضع الذاكر يده في يد أخيه واضع

    نا مـن   أصابعه بين أصابعه برفق، إظهارا لصفاء القلوب، وتحـص
".وسوسة الشيطان الرجيم

 

 


 



 


:  فهـذا واضـح مـن قولـه تعـالى         : الذكر في مإلٍ  أما جواز   

           ونِريـدي ـِشيالْعاِة وِبالْغَد مهبر ونعدي الَِّذين عم كنَفْس ِبراصو
ههجو )وامتثال األمر بمعية الـداعين هللا يحـصل         )٢٨ :الكهف ،

بالمشاركة الجماعية في الدعاء، ويحصل بالتأمين عليه، ويحـصل         
.  الحضوربمجرد

 

 

، أن رسول   وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة        
َأنَا ِعنْد ظَن عبِدي ِبي، وَأنَا معـه        : يقُوُل اُهللا تَعالَى  : ( قال اهللا  

ِسي، وِإن ذَكَرِني ِفي    ِإذَا ذَكَرِني، فَِإن ذَكَرِني ِفي نَفِْسِه ذَكَرتُه ِفي نَفْ        
حة على الحديث، وفيه داللة واض   ...)  خَيٍر ِمنْهم    ٍأله ِفي م   ذَكَرتُ مٍأل

، وقد استدل العالمة ابن الجزري فـي        فضل ذكر اهللا تعالى في مألٍ     
بهذا الحديث على مشروعية الجهر بالذكر      " مفتاح الحصن الحصين  "

، "فيه دليل على جواز الجهر بالذكر، خالفًا لمن منعـه         : "أيضا فقال 
 ال يكـون إال عـن      والذكر في المألِ  : "وطيافظ السي وقال الح . اهـ
". نتيجة الفكر في الجهر بالذكر للسيوطي. "اهـ" جهر

 

 


 



 


نجد أن الكتاب العزيز قد أكد على مشروعية الذكر بأي حـال            
سواء بالجهر أو السر أو التوسط، وقد جاء في حكمها آيـات مـن              
كتاب اهللا، نذكر منها على سبيل االستدالل فـي حالـة الجهـر أو              

 ادعواْ ربكُم تَـضرعا وخُفْيـةً     : التوسط أو اإلسرار قوله تعالى    
واذْكُر ربك ِفي نَفْـِسك تَـضرعا   : وقوله تعالى،  )٥٥ :األعراف(

              ـنالَ تَكُـن مـاِل واآلصو وِل ِبالْغُـدالْقَو ِر ِمنهالْج وندِخيفَةً وو
ادعـوه  : ، والتضرع مقابل الخفية أي    )٢٠٥ :األعراف( الْغَاِفِلين

ـ  أن يقع الذكر متوسـطً    : عالنية، ودون الجهر من القول أي      ين ا ب
والَ تَجهر ِبصالَِتك والَ تُخَاِفـتْ      : الجهر والمخافتة كما قال تعالى    

.)١١٠ :اإلسراء(  وابتَِغ بين ذَِلك سِبيالَِبها

 

 
ومن خصوص ما جاء في السنة من الجهر بالذكر جماعة مـا            

    جاء عن النبي         عقب الصلوات وفي التكبير في العيدين؛ فقـد 
ما كنـا نعـرف     : (ام مسلم عن ابن عباس قال     جاء في صحيح اإلم   

".مسلم وأبو داود) " إال بالتكبيرانقضاء صالة رسول اهللا 

 

 
أن رفـع   (وروى أيضا أن أبا معبد مولى ابن عبـاس أخبـره            

الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان علـى عهـد       
وُل َأمرنَا رس : ( قال ، فعن الحسن بن علي      "مسلم) "النبي  

 َأن نَلْبس َأجود ما نَِجد، وَأن نَتَطَيب ِبَأجوِد ما نَِجـد، وَأن             اِهللا  
     ا نَِجدِن ممِبَأس يحِكينَةُ     ... نُضنَـا الـسلَيعو التَّكِْبيـر نُظِْهـر َأنو

قَارالْور   : (، وفي صحيح البخاري   "البخاري  ) "ومأن ع   كـان 
  ركَبـُل            يَأه ـركَبيو ونـركَبِجِد، فَيسُل المَأه هعمسِتِه ِبِمنًى فَيِفي قُب

، وهذا صريح في الجهر بالتكبير،      )اَألسواِق حتَّى تَرتَج ِمنًى تَكِْبيرا    
بل وفي كونه جماعيا؛ فإن ارتجاج ِمنًى ال يتأتى إال بـذلك، قـال              

فـتح  "،  "ي اجتماع رفع األصوات   وهي مبالغة ف  : "الحافظ ابن حجر  
."الباري

 

 



 





 

 

 

 

 



 














 




 



 



 

 

 

 

 

 




 




 


وأولى األقـوال فـي     : قال ابن جرير  

َ أخبر  إن اهللا   : ذلك بالصواب أن يقال   
 أنه أسرى بعبده مـن المـسجد الحـرام،        
والمسجد الحرام هو الذي يتعارفه النـاس       

ِإلَى الْمـسِجِد   : بينهم إذا ذكروه، وقوله   
مـسجد  :  يعني ،)١: اإلسراء( قْصىاَأل

األقصى؛ ألنه أبعد   : بيت المقدس، وقيل له   
المساجد التي تزار، ويبتغَى في زيارتـه       

: الفضل بعد المسجد الحرام، فتأويل الكالم     
تنزيها هللا، وتبرئة له مما نحله المشركون       
من اإلشراك واألنداد والصاحبة، وما يجلُّ      

 من  الًعنه جلَّ جالله، الذي سار بعبده لي      
.بيته الحرام إلى بيته األقصى

 

 
ِمـن  : وقال أبو الليث الـسمرقندي    

مـن  : )١: اإلسـراء ( الْمسِجِد الْحـرامِ  
 :الحرم، من بيت أم هانئ بنت أبي طالب،       

  َِجِد األسىِإلَى الْمقْص ) ١: اإلسـراء( 
إلى مسجد إيلياء، وهو    :  يعني ،األبعد: أي

 نَـا حولَـه   الَِّذي باركْ : بيت المقدس، 
 بالماء واألشـجار، وهـو      )١: اإلسراء(

دمشق واألردن  : المدائن التي حوله، مثل   
.وفلسطين

 

 
وقولـه  : وقال أبو الحسن المـاوردي    

ــالى ــسِجِد اَأل: تع ــى الْم ــصىِإلَ  قْ
 يعني بيت المقدس، وهـو      )١: اإلسراء(

 وسـمي   مسجد سليمان بـن داود      
جد األقصى؛ لبعد ما بينـه وبـين المـس        

الَّـِذي باركْنَـا    :  ثم قال تعالى   ،الحرام
لَهوح )فيه قوالن)١: اإلسراء :

 

 
يعنـي بالثمـار ومجـاري      : أحدهما

بمن جعـل حولـه مـن       : الثاني األنهار،
.األنبياء والصالحين؛ ولهذا جعله مقدسا

 

 

يعني بالمسجِد  : وقال ابن جزي الكلبي   
مسجد مكة المحيط بالكعبة، وقـد      : الحرام

بينما أنا  :  قال روى في الحديث أنه     
: نائم في الِحجر إذ جاءني جبريل، وقيـل       

 ليلة اإلسراء في بيتـه؛      كان النبي   
بلـد  : مكة؛ أي : فالمسجد الحرام على هذا   

 وأما المسجد األقصى فهو    ،المسجد الحرام 
بيت المقـدس الـذي بإيليـاء، وسـمي         
األقصى؛ ألنه لم يكن وراءه حينئذ مسجد،       

تمل أن يريد باألقصى األبعد، فيكون      ويح
المقصد إظهار العجب في اإلسراء إلـى       

.هذا الموضع البعيد في ليلة

 

 
ِمـن الْمـسِجِد    : وقال ابـن كثيـر    

 : وهو مسجد مكة،   )١: اإلسراء( الْحراِم
  َِجِد األسىِإلَى الْمقْص ) ١: اإلسـراء( 

وهو بيت المقدس الذي بإيليـاء، معـدن        
  لدن إبـراهيم الخليـل       األنبياء من 

ولهذا جمعوا له هناك كلهم، فـأمهم فـي         
محلَّتهم ودارهم؛ فدلَّ على أنه هو اإلمـام        
األعظم، والرئيس المقـدم صـلوات اهللا       

.وسالمه عليه وعليهم أجمعين

 

 
 ِمن الْمسِجِد الْحرامِ   :وقال البقاعي 

من الكعبة المـشرفة    : ؛ أي )١: اإلسراء(
كان نائما في   :  قيل ،مسجد إبراهيم   

في بيت  : في الِحجر، وقيل  :  وقيل ،الحطيم
أم هانئ   

 

 وهو قول الجمهور، فـالمراد      -
: بالمسجد حينئذ الحرم؛ ألنه فناء المسجد،     

  َِجِد األسىِإلَى الْمقْص ) ؛ )١: اإلسـراء
أي الذي هو أبعد المساجد حينئذ، وأبعـد        
المسجدين األعظمين مطلقًـا مـن مكـة        

، بينهما أربعون ليلـة، فـصلى       المشرفة
إبـراهيم وموسـى ومـن      : باألنبياء كلهم 

سواهما  

 

 على جميعهم أفضل الـصالة      -
 ورأى من آياتنا ما قدرناه لـه،        ،والسالم

 إلـى المـسجد     ،ورجع إلى بين أظهركم   



 

 

 

 

 

 

األقرب منكم في ذلك الجزء اليسير مـن        
الليل، وأنتم تضربون أكباد اإلبل في هذه       

ا ذهاباالمسافة شهرا إيابا وشهر.

 

 
ــة ــاد أن :والخالص ــرآن أف  أن الق

اإلسراء وقع من المسجد الحـرام الـذي        
يعرفه الناس بمكة المكرمة، إلى المـسجد      
األقصى بإيلياء، أو ببيـت المقـدس، أو        

بُأورشَلَّيم  

 

 هو  ، كلها أسماء لمسمى واحد    -
هذا المكان، كما سـيأتي تقريـره        

 

 وأن  -
األقـصى،   القرآن هو الذي سماه المسجد    

األبعد عـن مـسجد     : وليس القصي؛ أي  
مكة، والـذي لـيس وراءه مـسجد، وال         
يتحقق هذا الوصف في الطائف، وال فـي     
غيرها من البالد المجاورة لمكة، كمـا ال        

يتحقق وصف البركة حوله، ال فيـه        

 

 ال  -
سيما المعنوية منها    

 

 على وجه األرض،    -
في ذلك الزمان، في بقعة غير مكة، سوى        

قدس بفلسطين؛ لكونهـا معاهـد      بيت الم 
األنبياء والمرسلين، ومـشاهد األوليـاء      
والصالحين، وكيف يتم اإلعجاز إذا وقـع       
اإلسراء إلى الطائف وبينها وبين مكة أقل       
من مسيرة ليلة؛ فإنها يمكن المجيء إليها       
والرجوع منها في ليلـة بـسير الخيـل         
واإلبل، فأين هذا من مسيرة شهرين ذهابا       

!وإيابا ؟

 

 
 لكان تصدير السورة    ،ولو كان كذلك  

 عـن   ىالتسبيح المفيد لتنزيـه اهللا تعـال      ب
 اهللا عن   ىتعالالمطاعن لغوا من الكالم ؛      

!ذلك علوا كبيرا

 

 


 




 


أما المسجد األقـصى فهـي تـسمية        
القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة لهذا      

لمبارك، كما قـدمنا ذكـره، لـم        المكان ا 
يسمها بشر، وهي ليست تسمية حادثـة،       

 وكذلك  ،كما يزعم بعض الكتاب والباحثين    
التسمية ببيت المقدس وقعت فـي كـالم        
النبوة، وفي كالم الصحابة فـي العـصر        
األول، وليست حادثة بعد، ولكن هل هذا       
المكان هو الموجود حاليـا فـي القـدس         

خر، كمـا يـزعم     بفلسطين أم هو مكان آ    
!بعض الكتاب والباحثين ؟

 

 

لنر ماذا قال أهل اللـسان العربـي،        

 ونفهم منه ما    ،الذي نزل به القرآن الكريم    

يفهمه العـرب، ال مـا يفهمـه الهنـود          

..!!واألعاجم 

 

 

ـ ٥٤٤: توفي(قال عياض    فـي  )  ه
/ ١(مشارق األنوار على صحاح اآلثـار       

إيلياء بكسر أولـه ممـدود بيـت        ): ٥٩
معناه بيت اهللا، وحكي أبو     :  وقيل المقدس،

عبيد البكري أنه يقال بالقصر أيضا، ولغة       
إلياء، بحذف الياء األولى وسـكون      : ثالثة

الالم، وهو األقـصى أيـضا ؛ قـال اهللا          
ــالى ــسِجِد اَأل: تع ــى الْم ــصىِإلَ  قْ

مسجد :  وجاء في الحديث   ،)١: اإلسراء(

.األقصى، على اإلضافة

 

 
فـي غريـب    رواه الخطـابي    : قلت
 ومسجد بيـت    :بلفظ) ١٣٢/ ١(الحديث  
.المقدس

 

 
ـ ٤٨٨: توفي(وقال األزدي    فـي  )  ه

 مـسجد   :تفسير غريب ما في الصحيحين    
هو المسجد األقصى الـذي ببيـت       : إيليا

.المقدس

 

 
 ١٧٠: تـوفي (وقال الخليل بن أحمد     

هـي  : وإيلياء): ٣٥٧/ ٨(في العين   ) هـ
.مدينة بيت المقدس

 

 
ـ ٩٠٠: توفي(وقال الحميري    في )  ه

: الروض المعطار فـي خبـر األقطـار       
.بإيليا، وكورة إيليا من فلسطين: المقدس

 

 
فقد أفادت هذه النـصوص أن إيليـاء        
هي مدينة بيت المقدس، أو التي يوجد بها        

: بيت المقدس، وبيت المقدس، ويقال لـه      
البيت المقدس، هو المسجد األقـصى، أو       
     ا الذي به المسجد األقصى، وإيلياء تاريخي

هي مدينة القـدس، وهـي جـزء مـن          
آخر من العالم افلسطين، وليست بلد !!..

 

 
 )بيت المقـدس   (:وال يخفى أن كلمة   

 وأما اشتقاقها، فقال ابـن دريـد        ،عربية
ـ ٣٢١: توفي( / ٢(في جمهرة اللغة    )  ه

: قوم وقال... التطهير: والتقديس): ٦٤٦
بل التقديس البركة، وبه سـميت الـشام        

واشتقاق بيت المقدس   .. .األرض المقدسة 
.من التقديس، وهو التطهير أيضا

 

 
وأما إيلياء بالمد وإيليا بالقصر فهمـا       

: تـوفي (أعجميان معربان، قال األزهري  
ـ ٣٧٠ ): ٣٣٢/ ١٥(في تهذيب اللغة    )  ه
مدينة بيت المقدس، ومنهم    : وإيلياء: إيلياء

.إيليا، وكأنهما روميان: من يقصر فيقول

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 




 




 



 



 





 


ولو ذهبنا نعدد الحوادث واألحاديث التي تتحدث عن الجـوع          

 لطال بنا المقام ولـهـذا نشير إشارة عابرة إلى أن الرسول         
كان أسوة فـي الجوع، وكان أسوة فـي الصيام، فـانظروا إليـه            

فـي غزوة الخندق يعصب بطنه بالحجر، ويأتي إليه محمـد بـن            

 حالت بين  اكئود إن عقبة    : يقول له  ، حذيفة بن اليمان   : وقيل ،مسلمة

 وهو جائع لم    المسلمين وبين حفر الخندق، فجاء رسول اهللا        

 يذق طعام     ا على بطنه يتقوى به، فحمل      ا منذ أمد وقد عصب حجر

 اهللا أكبر :ا، فقالا شديدالمعول وضرب الصخرة ضربة فبرقت برقً    

 اهللا أكبـر   :ة فبرقـت فقـال    أعطيت مفاتيح فارس، ثم ضربها ثاني     

 اهللا أكبـر أعطيـت      :أعطيت مفاتيح الروم، ثم ضربها ثالثة فقال      

مفاتيح الجزيرة العربية ثم انهالت الصخرة وانقضت، وهذا الـربط   

 وبين هذا الفتح المبـين،      بين الحالة التي كان عليها الرسول       

 يبشر بهـا هـؤالء      وبين هذه البشرى التي ذكرها الرسول       

 بـاهللا   األجالء، يلفت النظر إلى أن من جاع يكون متصالً      الصحابة

    ا له يفتح له ويبشر ببشارات تأتي فــي         أي فـي حالة كونه ذاكر

 فيما بشر به، وبهذا نجد مستقبل أيامه، وقد صدق رسول اهللا   

أن الجوع ديدن الصالحين ونجائب المقربين، منذ عهـد الرسـول           

إلى أن يرث اهللا األرض ومن عليها .

 

 

التـي يعبـر عنهـا الـشارع      :العزلـة أما الركن الثالث فهو  

باالعتكاف، وهي السنة التي كاد الناس أن ينسوها، ولـهـا أصل          

 ا من تربية المصطفى قبـل مبعثـه          ركين بدء  كنأصيل ور 
هذا المقـام الرفيـع      وليعد لمقام الرسالة، أعده اهللا ل      ليكون رسوالً 

ا قد عشق ربه، فكان      إن محمد  :ا كانت تقول  ن قريشً أبالعزلة، حتى   

يذهب ليختلي فـي غار حراء الشهر والشهرين والثالثة ثم يعـود           

إلى أهله فيتزود لمثلها، حتى إذا فاجأه الوحي وجده فـي خلوتـه            

 بغـار حـراء،     معتزالً

ولـهـذا فإن الخلـوة    

استجماع للفؤاد لمجالسة   

 ولـذلك  ،رب العالمين 

فإن أبا يزيد البسطامي    

لمرشد الجليـل   العالم ا 

من عالمات   (:كان يقول 

صدق المريد فـي طلبه    

الحق فراره من الخلق،    

ومن عالمـات صـدق     

 من الخلق وجوده    ارهفر

 ثم رجوعه مرة   ،للحـق

أخرى ليرشـدهم إلـى     

، وهذه هـي نفـس    )اهللا

الطريقة التي سار عليها    

ــد الرســول  ، فق

اعتزل الخلـق فوجـد     

 الحق فعاد بالحق رسوالً   

 من اتبـع    يهدي به اهللا  

رضوانه سبل الـسالم،    

ولـهذا نجـد أن هـذا      

ــه  ــدل علي ــنهج ي الم

القرآن، وما كان عليـه     

، وال الرســـول 

يزعم أحد أن التربيـة     

التي كان عليها رسـول     
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 تتعارض مع اإلسالم، وإال لكان هذا طعن فـي الوسيلة          اهللا  

 يحتفظ بهـذا    ، ثم إن الرسول     التي أعد بها اهللا رسوله      

هذا االعتكاف، وهل االعتكاف إال الخلـوة، التـي قـد     الركن عبر   

  تستمر أربعين يوم   ا حسب حالة اإلنسان المعتكـف      ا أو تسعين يوم

ا جاز له أن يمكث مـا       وحسب عالقته بأهل الدنيا، وإن كان متفرغً      

    ة فإنهم كانوا متفرغين ال عمل لــهم،        فَّشاء من الزمن، كأهل الص

 والعشي كما وصـفهم جـل شـأنه،         فهم يذكرون اهللا تعالى بالغداة    

 كان يحبهم ويجالسهم، ولـهــذا عنـدما جـاء          والرسول  

 عام الوفود سنة    صناديد قريش وكبراؤهم ليناقشوا رسول اهللا       

 نحن نريـد أن نـسلم       ثمان من الـهجرة، قالوا لرسول اهللا       

ا عـن هـؤالء العبيـد       ا بعيـد   بشرط هو أن تجعل لنا مجلس      ولكن

رف العرب به فعلنا، فإن وفود العـرب تأتيـك          والضعفاء، حتى تع  

فنستحي أن ترانا مع هؤالء فإذا نحن جئنا فأقمهم عنـا وإذا نحـن              

فنزل .. نعم: فرغنا فاقعد معهم إن شئت فقال لـهم الرسول         

واصِبر نَفْسك مع الَِّذين يـدعون ربهـم ِبالْغَـداِة          : قول اهللا تعالى  

والْعِشي يِريدون وجهه والَ تَعد عينَاك عنْهم تُِريد ِزينَةَ الحياِة الدنْيا           

          هرَأم كَانو اهوه عاتَّبن ِذكِْرنَا وع هَأغْفَلْنَا قَلْب نم الَ تُِطعـ  و  * ا فُرطً

وقُِل الحقُّ ِمن ربكُم فَمن شَاء فَلْيْؤِمن ومن شَاء فَلْيكْفُر ِإنَّـا َأعتَـدنَا         

 نَار ـِل          ِللظَّاِلِمينهاٍء كَالْمغَاثُوا ِبمتَِغيثُوا يسِإن يا واِدقُهرس اطَ ِبِهما َأح

     تْ ماءسو ابالشَّر ِبْئس وهجشِْوي الوتَفَقًيار) ٢٩: الكهف 

 

– ٣٠( .

 والمعنيون باآلية الثانية هم     ،فالمعنيون باآلية األولى هم أهل الصفة     

 فانظروا واعتبروا يا أولي األلباب لتكـريم        ،صناديد وكبراء قريش  

.اهللا ألوليائه وإهانته وزجره ألعدائه

 

 

 فهو حكمة، وقليل فاعله وإذا تتبعـتم        الصمتأما الركن الرابع    

 ،ا ما تحث على الـصمت     يث النبوية الشريفة وجدتموها كثير    األحاد

من كان يؤمن باهللا فليقل     ( :وهذه أمثلة منها فقد قال الرسول       

أورده البخاري في صحيحه من حديث رواه عن         )ا أو ليصمت  خير 

 الـصالة   ليه الخزاعي الكعبي، وقال ع    يالصحابي أبو شريح العدو   

 )يه وفخذيه ضمنت لـه الجنـة      من يتكفل لي ما بين لحي     ( :والسالم

رواه الترمذي في صحيحه عن الصحابي سهل بن سعد الـساعدي،       

وهل يكب الناس على مناخرهم ( : فـي الحديث الطويل   وقال  

 رواه الترمذي في سننه عن الصحابي معاذ بن         )إال حصائد ألسنتهم  

جبل، وسـئل الرسول   

      عن أكثـر مـا 

ــال ــار فق ــدخل الن  :ي

ــم ( ــان الفـ األجوفـ

ــرجوال ــن . )ف رواه اب

حبان في صحيحه عن    

الصحابي طلـق بـن     

وقال عليه وآلـه    . علي

مـن  (الصالة والسالم،   

ــا  ــمت نج رواه ) ص

المنذري في الترهيـب    

والترغيب عن هبد اهللا    

 :بن عمر، وقال    
من كثر كالمـه كثـر    (

 ومن كثر سقطه    ،سقطه

 ومـن   ،كثرت ذنوبـه  

كثرت ذنوبـه فالنـار     

 رواه الـذهبي    )أولى به 

 عن  االعتدالن  في ميزا 

عبــد اهللا بــن عمــر، 

ويكفيك قول اهللا تعـالى    

 الَّ :فـي محكم آياته  
خَير ِفـي كَِثيـٍر مـن       

      ـرَأم ـنِإالَّ م ماهونَّج

    وٍف َأوـرعم قٍَة َأودِبص

ِإصالٍح بين النَّاِس ومن يفْعْل ذَِلك ابِتغَاء مرضاِت اللَِّه فَسوفَ نُْؤِتيِه           

، ومعناها أال تتكلم فيما ال يعنيك وأن        )١١٤النساء  ( َأجرا عِظيما 

 وقد جمعت أركان التـصوف فــي قـول          ،تقتصر على ما يهمك   

:بعضهم

 

 
سمت أركانهـة قـواليـ التـبي

 

 
ن األبـدالـه مـيـا فـنـادتـس  

ن صـمت واعتزال دائمـ بياـم

 

 
وع والسـهر النـزيه الغاليـوالج  



 

 

 

 

 



 


 

 



 





 





 





 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       المستشار                       األستاذ    

 

 





 



 


يقول الشيخ الشبلنجى صاحب كتاب     

ال عبرة باالختالف في    : " نور األبصار 
 الذين لهم بمصر    ،دفن بعض أهل البيت   

 فإن األنوار التي على     ،القاهرة مزارات 
أضرحتهم شاهد صدق على وجـودهم      

 وعليه فليـست العبـرة      ،"بهذه األمكنة   
 بوجود أو عدم وجود الولي في الضريح      

أو المزار فالمكان ليس بشرط مطلـوب      
وضروري حيث إن عالم البرزخ تحكمه  

زمان واالنطالق   مكان والال  قواعد الال 
وعدم التقيد، وإنما العبرة الحقيقية هـي       
بالمعنى الطيب الـساكن فـي القلـوب        

 : كما يقول سـبط الجـوزى      ،والضمائر
ففي أي مكان كـان رأس الحـسين أو         

 والضمائر،  جسده فهو ساكن في القلوب    
.قاطن في األسرار والخواطر

 

 
ـ  " :ويقول العقـاد   ا كـان ذلـك     أي

الموضع الذي دفن فيه الرأس الشريف      
فهو في كـل موضـع أهـل للتعظـيم          

 وإنما أصبح الحسين بكرامة     ،والتشريف
 وكرامـة   ، وكرامـة البطولـة    ،الشهادة

 معنى يحضره المـسلم     ،األسرة النبوية 
في صدره وهو قريـب أو بعيـد مـن          

."قبره

 

 
وكما يقول الـشيخ محمـد زكـى        

 :إبراهيم

 

 
)آل النبي(ال تطلبوا 

 

 
 بشرق أرض أو بغرب

وذروا الجمع وأقبلوا

 

 
نحوى فمسكنهم بقلبي              

 

 
ــول  ويقـــ
  االمقريزي أيـض :

ولحفظة اآلثـار   "
وأصحاب الحديث  

 ما  ،ونقلة األخبار 
إذا طولع وقـف    

 ،منه على السطور  
وعلم منه ما هـو     

 ،رغيـر المـشهو  
وإنما هذه البركات   

 ،مشاهدة مرئيـة  
ــصحة   ــى ب وه

ــ ــدعوى ملي  ،ةال
."والعمل بالنية 

 

 
 

وعليه فإذا سمت المعـاني الطيبـة       
ــت   ــل البي ــة أله ــصفات الجليل وال

 وكان استدعاء واستحضار    ،والصالحين
لولي مع األخذ بـسالمة     لالمسلم الزائر   

النية والمعتقد على األماكن واألزمنة فال      
 فمـن المعلـوم أن       ،يقع خالف بالمرة  

مصر في العصور الوسطى حدث فيها      
 أو  ،ما يعرف باسـم مـشاهد الرؤيـا       

أضرحة الرؤيا وهى مشاهد وأضـرحة      
كان يلجأ إليهـا فـي أوقـات المحـن          
والحروب والكوارث، أو ربما تبنى بناء      
على رؤية جاءت في منام أحد الحكـام        
والسالطين وعندئذ يحاول الرائي تحقيق     

.رؤياه

 

 
 :الشيخ محمد زكى إبـراهيم    ويقول  

في العذاب ) بالنسبة لألرواح(أن المدار   [
والنعيم والسجن واالنطالق علـى اإلذن      

 ،اإللهي وليس على القـوانين البـشرية      
ا عليه فقد قـال     الً، ال وجوب  ضعدالً وف 
األحاديث واألخبار تدل على : " ابن القيم 

أن الزائر متى جاء علم بـه المـزور         
: به ورد عليه قـال    وسمع كالمه وأنس    

وهذا عام في حق الشهداء وغيرهم وأنه       
والوجـه  : " ، ويقول "ال توقيت في ذلك     



 

 

 

 

 



 















 



 واالنطالق التام   ،أن التوقيت خاص بفئة   
 ، فال تعارض حينئذ   ،خاص بفئة أخرى  

ا من ثم إن القبور هي أمكنة التالقي عرفً
حيث إنها على األغلب خزانة الهيكـل       

ستقر  وهى كذلك م   ،البشرى بعد الموت  
 فإذا هي درست أو لـم يكـن         ،االعتبار

للميت قبر أو قـام هنـاك مـانع مـن           
 أمكن االتصال بالروح في كل      ،الزيارة

 وذلك أن مـذهب مالـك       ،زمان ومكان 
أي (وجماعة من المحققين أن األرواح      

 أما قبرها   ،تسرح حيث شاءت  ) المطلقة
فقد أثبت العلم الحديث وأيده العـارفون       

ا تحـس حركـة     ميعباهللا أن األرواح ج   
الفكر في اإلنسان إذا توجه لها بقلبه كما        
لو ناداها بلسانه سواء بسواء بـال قيـد         
بالمكان وال بالزمان وال بالحركة وتلك      

.)١(]من أخص مميزاته

 

 
وعليه فال عبرة باألمكنة واألزمنـة      
بالنسبة للروح في عالم البرزخ الذي هو       
كتلة واحدة ال تنفصل جزئياتها وتستطيع      

لروح أن تسرح فيـه حيثمـا شـاءت         ا
 حيث إن   ،وتظهر أو تسبح في أي مكان     

لها من القدرة على االنطالق في هـذا        
العالم ما لم يكن لها من قبل في سـجن          

 ،الجسد في العـالم المـادي المنظـور       
وتستطيع أن تحس حركة فكر اإلنـسان       

 فمـن   ،إذا توجه بقلبه نحوها أو ناداها     
هـا بلـسانه    يتوجه إليها بقلبـه أو ينادي     

تسمعه وتأنس به وترد عليه كمـا هـو         
 ولو  ،ثابت من األحاديث الدالة على ذلك     

فرضنا أن الفرد المسلم ذهب لزيارة قبر   
ولى صالح من آل البيت أو غيرهم فإذا        
كان هذا الولي مدفون بمكانه فقد نـال        
على ذلك الثواب الجزيل من اهللا عـن        

  أما إذا ذهب للزيارة    ،هذا العمل الصالح  
على حسن الظن باهللا بأن الولي مدفون       
بمرقد معين ولم يكن هذا الولي مـدفون   
به فإن روح الولي تحـس بـه كـذلك          

 حيـث إن    ،وتسمع كالمه بل وترد عليه    
قواعد المكان تحكمنـا نحـن ال روح         

 وعليـه   ،الولي أو الروح بصفة عامـة     
يثاب الزائر بنيته في فعل الخير وزيارة       

راقد الصالحين والتقرب إلى اهللا بهـذه   م
سـمعت  :  قال  فعن عمر    ،الزيارة

إنما األعمـال   : ( يقول رسول اهللا   
 فمـن   ،بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى     

كانت هجرته إلى اهللا ورسوله فهجرتـه       
 ومن كانـت هجرتـه      ،إلى اهللا ورسوله  

لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرتـه       
ه البخـاري   روا) (إلى ما هـاجر إليـه     

 ومعنى ذلك أن صالح األعمال      ،)ومسلم
وفسادها بحسب صالح النيات وفسادها     

إخبار ) وإنما لكل امرئ ما نوى     (:فقوله
أنه ال يحل له من عمله إال ما نواه بـه           

 وإن نوى ،ا حصل له خيرفإن نوى خير 
ا حصل له شر   شر،    ا  وليس هذا تكريـر

إنمـا األعمـال    (ا للجملة األولى    محض
ت على أن فإن الجملة األولى دلَّ) نياتبال

صالح العمل وفـساده بحـسب النيـة        
ـ    ،المقتضية إليجاده  ت  والجملة الثانية دلَّ

على أن ثواب العامل على عمله بحسب       
 وأن عقابه عليه بحـسب      ،نيته الصالحة 

نيته الفاسدة، يعنى مع الفعل، وقد تكون       
ـ      فـال   ،انيته مباحة فيكون العمل مباح 

 فالعمل  ، ثواب وال عقاب   يحصل له به  
في نفسه صـالحه وفـساده وإباحتـه        
بحسب النية الحاملة عليـه المقتـضية       
لوجوده وثواب العامل وعقابه وسالمته     
بحسب نيته التي بهـا صـار العمـل         

صالح  ا أو فاسد  وعليه فإن   ،)٢(اا أو مباح 
الزائر يأخذ ثواب الزيـارة فـي هـذه         

ألولى الحالة مثله مثل الزائر في الحالة ا
نـه فـي الحالـة      إال فرق بينهما حيث     

  ا يثـاب عليـه وزار   الثانية نوى خيـر
ا  وحتى إن لم يكن الولي موجود      ،بالفعل

  بقبره فقد هم  ا بها العمـل     بنفسه قاصد
لوجه اهللا وفعل العمل المقـضى إليهـا        

 فعـن   ،سواء تحقق جوهر العمل أم ال     
  عن رسول اهللا     ابن عباس   

 :ارك وتعالى قال  كما يروى عن ربه تب    
إن اهللا عز وجـل كتـب الحـسنات         " 

 بحـسنة    فمن هم  ،والسيئات ثم بين ذلك   
 كتبها اهللا عنده حسنة كاملـة       ،فلم يعملها 

 كتبها اهللا عنده عشر     ، بها فعملها  وإن هم 
 ضـعف إلـى     ةئاحسنات إلـى سـبعم    

 بـسيئة فلـم      وإن هـم   ،أضعاف كثيرة 
إن  و،يعملها، كتبها اهللا عنده حسنة كاملة   

بها فعملها كتبها اهللا سيئة واحـدة         هم  "
.)رواه البخاري ومسلم(

 

 
  بزيارة الـولي فـي      وعليه فمن هم 

مرقده وعزم على ذلك فقصد الزيـارة       
 ،بالفعل ولم يقم بالزيارة ألي سبب كان      
ا أو زار لمشهد رؤيا لم يكن الولي مدفونً  

به كان له األجر كامالً ال ينقص منـه         
 وذلك لـسالمة    ،ل كمن زار بالفع   يءش

.نيته في عمل الخير وحسن ظنه باهللا

 

 
                                                           

: مراقد آل البيت في القـاهرة، ملحـق كتـاب         ) ١(
  ص  ، محمـد زكـى إبـراهيم      ،األرواح بعد الموت  

.م٢٠٠٣ ،، الطبعة السادسة٢٢١

 

 
جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من        ) ٢(

 ، مؤسسة الرسـالة   ،بن رجب اجوامع الكلم، للحافظ    
.١٧ ص ،١٩٩١طبعة 

 

 



 

 

 

 

 



 










 



 





 




 



 


 ،والمطر يوحي بالتدفق القوي والغزارة    

أكثر من أية لفظة أخرى تعبر عن نـزول         
 والذي ساعد علـى هـذا       .الماء من السماء  

 كما أشـار  المطبق) الطاء( صوت  ،االيحاء
علـم اللغـة    " الدكتور كمال بشر في كتابه      

 الذي يصور نـزول العـذاب مـن         ،"امالع
 فبذلك تكـون    .السماء فنشعر بإطباقه عليهم   

 وشدة  هذه اللفظة قد ناسبت غضب اهللا       
انتقامه بنزول ذلك العقاب الشديد عليهم من       

 كالذي في قولـه تعـالى       .حجارة وغيرها 
وَأمطَرنَـا  : يتحدث عن قوم لـوط      

       ـفَ كَـانكَي طَراً فَـانْظُرم ِهملَيـةُ   عاقبع 
ِرِمينجالْم) أن  فـنلحظ  .)٨٤: عرافألا

في النص القرآني   ) أمطرنا(و) مطر(لفظتي  
  ال  ،ا على نزول العذاب الـشديد     قد دلّتا مع 

.نزول الغيث الذي هو نعمة ورحمة للعباد

 

 
ويشمل نـزول المطـر فـي التعبيـر       

 نحـو   ، الحجارة ، فضالً عن الماء   ،القرآني
 : حجـارة  فـي إمطـار ال     ،قوله تعـالى  

 وَأمطَرنَا علَيها ِحجارةً ِمن ِسجيٍل منْضوٍد 
 أي أنه مطر يـوحي بـالعقم        ،)٨٢: هود(

حجـارة  :  والسجيل فـي اللغـة     .والخراب
 ويفـسر   ، وهو حجر وطين مختلط    ،كالمدر

هذا الشيء :  ويقال.أنه فارسي معرب دخيل
 أي مرسل من شاء أخذه أو       ،مسجل للعامة 

.أخذ منه

 

 
ا الغيث فهو الماء النافع النازل مـن        أم
:  نحو قولـه تعـالى  ، المنبت للكأل  ،السماء
      ا قَنَطُـواِد معب ثَ ِمنُل الْغَينَزالَِّذي ي وهو

          ِميـدالْح ِليالْـو ـوهو تَـهمحر نْشُريو 
 وهذا يعنـي أنـه المـاء        ،)٢٨ :الشورى(

قرينة المثمر الذي يحمل الخير معه، وذلك ب      
 والذي قوى هـذا     .السياق اللفظي المتأخر  

 فرخاوتهما) الغين والثاء (اإليحاء هو صوتا    
" كما يذكر الدكتور بسام بركة في كتابـه          

قد ناسبت نـزول     ،"أصوات اللغة العربية    
الماء الخفيف الذي أنعش ما نـزل عليـه،         

.فأنبت به

 

 


 



 


اكتسبت إيحـاء   ا من األلفاظ التي     أيض

مـن   ،لفظة الفتح  في التعبير القرآني     اخاص 
 فلقد اختلفـت    ،الفعل الثالثي فَتَح ومشتقاته   

ـ      ي وردت  ذداللة الكلمة باختالف السياق ال

 ودلت على عدة معاني منهـا الـصد،         ،فيه
 ، والقـضاء  ، والنـصر  ، والعطـاء  ،والضد
 .والحكم

 

 
 :فمن معنى الصد والضد قوله تعـالى      

     واا ذُكِّروا ما نَسفَلَم    ابوَأب ِهملَينَا عِبِه فَتَح
        ما ُأوتُوا َأخَذْنَاهوا ِبمتَّى ِإذَا فَِرحٍء حكُلِّ شَي

   ونِلسبم مغْتَةً فَِإذَا هب ) أي  ،)٤٤:األنعـام 
أعرضوا عنـه وتناسـوه وجعلـوه وراء        
ظهورهم ففتح اهللا عليهم أبواب الرزق من       
 كل ما يختارون وهذا استدراج منه تعـالى       

 .وإمالء لهم

 

 
ِإن الَِّذين كَذَّبوا ِبآياِتنَـا      :وقوله تعالى 

واستَكْبروا عنْها ال تُفَتَّح لَهم َأبواب الـسماِء        
         ـمُل ِفي سمالْج ِلجتَّى ينَّةَ حالْج خُلُوندال يو

 ــِرِمين جــِزي الْم نَج ــذَِلك ــاِط وكَ الِْخي 
ل في تفسير هذه اآلية      وقي ،)٤٠:األعراف(

الكريمة أن المراد ال يرفع لهم منها عمـل         
صالح وال دعاء وقال بهذا مجاهد وسـعيد        

ال تفتح ألرواحهم أبـواب     :  وقيل ،بن جبير ا
السماء ورى ذلك الضحاك عن ابن عبـاس     

 ويؤيده ما رواه اإلمام أحمد .وبه قال السدي 
خرجنـا مـع     " :عن البراء بن عازب قال    

 فـي جنـازة رجـل مـن         رسول اهللا   
 ، فانتهينا إلى القبر ولمـا يلحـد       ،األنصار

وجلسنا حوله كـأن     ،فجلس رسول اهللا    
 وفي يده عود ينكت به      ،على رؤسنا الطير  

استعيذوا  "  : فرفع رأسه فقال   ،في األرض 
ـ   ا ـ  باهللا من عذاب القبر ـ مرتين أو ثالثً

 إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع        :ثم قال 
 وإقبال إلى اآلخـرة نـزل إليـه         من الدنيا 

 كـأن   ،مالئكة من السماء بـيض الوجـوه      
وجوههم الشمس معهم كفـن مـن أكفـان         

 حتـى   ، وحنوط من حنـوط الجنـة      ،الجنة
ـ    ،يجلسوا منه مد البصر     ملـك   يء ثـم يج

 أيتها  : فيقول ،الموت حتى يجلس عند رأسه    
النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من اهللا       

يل كما يـسيل   فتخرج تس:ورضوان ـ قال 
 فيأخذها فإذا أخـذها لـم       ،القطر في السقاء  

 ،يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخـذوها       
 ، وفي ذلك الحنوط   ،فيجعلوها في ذلك الكفن   

ويخرج منها كأطيب نفحة مـسك وجـدت        
 هـذا بخـالف العبـد       ،على وجه األرض  

.الكافر

 

 
 )القـضاء (بمعنى  ) الفتح(وجاءت لفظة   

ـ   )  الحكم(أو   ربنَـا    :الىكما في قوله تع



 

 

 

 

 

 

         ـرَأنْـتَ خَيقِّ وِمنَا ِبالْحقَو نيبنَنَا ويب افْتَح
الْفَاِتِحين )أي احكم بيننـا     ،)٨٩:األعراف 

وبين قومنا وانصرنا عليهم وأنـت يـا اهللا         
خير الحاكمين فإنك العادل الذي ال يجـور        

فَافْتَح بيِنـي وبيـنَهم       :وقوله تعالى . أبداً
 حاً ونَجِني ومن مِعـي ِمـن الْمـْؤِمِنين       فَتْ
.)١١٨:الشعراء(

 

 
بمعنـى  ) الفتح(ومن أمثلة ورود كلمة     

 قَالُوا َأتُحدثُونَهم ِبمـا      :أعطى قوله تعالى  
فَتَح اللَّه علَيكُم ِليحاجوكُم ِبِه ِعنْد ربكُم َأفَال        

ِقلُونتَع )بأنه نبي   أي تقرون    ،)٧٦:البقرة
وقد علمتم أنه قد أخذ له الميثـاق علـيكم          

 وهو يخبرهم أنه النبي الذي كنـا        ،باتباعه
 اجحدوه وال تقـروا     ،ننتظر ونجد في كتابنا   

. به

 

 
 ما أفادت الكلمة معنى أعطـى       وأيضا

 ولَو َأن َأهَل الْقُرى آمنُوا       :قول اهللا تعالى  
   رب ِهملَينَا عا لَفَتَحاتَّقَواِء      ومالـس كَـاٍت ِمـن

واَألرِض لَفَتَحنَا علَيِهم بركَاٍت ِمن الـسماِء       
واَألرِض ولَِكن كَذَّبوا فََأخَذْنَاهم ِبما كَـانُوا       

ونكِْسبي )ويخبر اهللا تعالى  ،)٩٦:األعراف 
عن قلة إيمان أهل القرى الذين أرسل فيهم        

فَلَوالَ كَانَتْ قَريـةٌ     : كقوله تعالى  ،الرسل
 ونُسي ما ِإالَّ قَوانُها ِإيمهنَتْ فَنَفَعآم) يونس :

 آي آمنت قرية بتمامها إال قوم يونس        )٩٨
 ، وذلك بعد ما عاينوا العـذاب      ،فإنهم آمنوا 

لَفَتَحنَا علَيِهم بركَـاٍت ِمـن       :وقوله تعالى 
 ونبات   أي قطر السماء    السماِء واَألرضِ 

.األرض

 

 
 )النـصر ( بمعنى   )الفتح(وجاءت لفظة   
 فَعسى اللَّه َأن يـْأِتي   :كما في قوله تعالى 

ِبالْفَتِْح َأو َأمٍر ِمن ِعنِْدِه فَيصِبحوا علَى مـا         
   نَاِدِمين وا ِفي َأنفُِسِهمرَأس ) ٥٢:المائـدة(، 

 يعنـي القـضاء     : وقيـل  ،يعني فتح مكـة   
ِإن تَستَفِْتحوا فَقَد     : تعالى  وقوله ،والفصل

         ِإنو لَكُـم رخَي ووا فَهتَنتَه ِإنو الْفَتْح كُماءج
        لَوئاً وشَي ِفَئتُكُم نكُمع تُغِْني لَنو دوا نَعودتَع

  ــْؤِمِنين الْم ــع م ــه ــرتْ وَأن اللَّ  كَثُ
  يقول اهللا للكفار إن تستفحوا     ،)١٩:األنفال(

أي تستنصروا وتستقضوا اهللا وتـستحكموه      
أن يفصل بينكم وبين أعدائكم المؤمنين فقد       

 حـين   ،جاءكم ما سألتم؛ كما قال أبو جهل      
 اللهم اقطعنا للرحم وآتانا بما ال       :التقى القوم 

 وقـال   ،نعرف فأحنه الغداة؛ فكان المستفتح    
 كان المشركون حين خرجوا مـن       :السدي

 الكعبـة   مكة إلـى بـدر أخـذوا بأسـتار        
 اللهم أعلى الجندين    :فاستنصروا اهللا وقالوا  

 : فقال تعـالى   ،وأكرم الفئتين وخير القبيلتين   
     الْفَتْح كُماءج وا فَقَدتَفِْتحتَس ِإن    يقـول  :

. لقد نصرت ما قلتم وهو محمد 

 

 


 



 


وردت كلمة سالم والسالم في القـرآن       

) سالم(ى جاءت لفظة    الكريم بداللتين فاألول  
 والثانية جـاءت    )عليه السالم (على يحيى   

 ،)عليه الـسالم  (على عيسى   )السالم(لفظة  
يا يحيى خُـِذ    : قال تعالى في سورة مريم    

 )١٢( الِْكتَاب ِبقُوٍة وءاتَينَاه الْحكْـم صـِبيا      
را وب )١٣( وحنَانًا ِمن لَدنَّا وزكَاةً وكَان تَِقيا     
م وسالَ )١٤( ِبواِلديِه ولَم يكُن جبارا عِصيا    

علَيِه يوم وِلد ويوم يمـوتُ ويـوم يبعـثُ          
.حيا

 

 
قَاَل ِإنِّي   : يقول تعالى  أما عيسى   

 )٣٠( عبد اللَِّه ءاتَاِني الِْكتَاب وجعلَِني نَِبيـا      
وَأوصـاِني    َأين ما كُنْـتُ      وجعلَِني مباركًا 

وبـرا   )٣١( ِة والزكَاِة ما دمتُ حيا    ِبالصالَ
 )٣٢( ِبواِلدِتي ولَم يجعلِنـي جبـارا شَـِقيا       

م علي يوم وِلدتُ ويوم َأموتُ ويـوم        والسالَ
.)٣٣( ُأبعثُ حيا

 

 
ي سـياق    نكرة ف  )سالم(وِحكمة مجيء   
 أن ذلـك    )عليه الـسالم  (قصة سيدنا يحيى    

جاء في سياق تعداد نعم اهللا تعـالى علـى          
 بأنـه قـد   سيدنا عيسى وإخبار من اهللا     

ا في مواطن    كريم )اسالم(منح سيدنا يحيى    

 ويوم بعثـه    ،يوم والدته، ويوم موته   : ثالثة
فـي قـصة     )السالم(أما   .ا في اآلخرة  حي 

 ألن لفظ   :معرفة جاء   )عليه السالم (عيسى  
هو كالم من سيدنا عيسى حيـث        )السالم(

 :دعا ربه أن يمنحه السالم في ثالثة مواطن       
 ويوم بعثه حيا في     ، ويوم موته  ،يوم والدته 

.اآلخرة

 

 
 فمن ،فِبما أن سيدنا ِعيسى هو الذّي دعا   

المؤكد أنه سيلح في الدعاء كما هي الـسنة         
 داللة  )السالم(فلذلك عرف   . فيطلب المعالي 

. على أنه يريد السالم الكثير العام الـشامل       
 وهنا إشارة إلى أن السالم الـذي   .الغزير

حصل عليه سيدنا عيسى كان أخص مـن        
 وأن ،الذي حصل عليه سيدنا يحيى ) السالم(

سيدنا عيسى أفضل درجة في النبـوة مـن         
.سيدنا يحيى فهو من أولي العزم

 

 


 



 


 نكرة مكررة ثالث    جاءت كلمة ضعف  

  ،مرات في آية واحدة في سـورة الـروم        
      اوجاءت كلمة قوة نكرة مكررة مرتين أيض 

اللَّه الَِّذي خَلَقَكُم    : يقول تعالى  ،بنفس اآلية 
          ةً ثُـمٍف قُوعِد ضعب َل ِمنعج ٍف ثُمعض ِمن
ـ          خْلُـقُ مةً يبشَيفًا وعٍة ضِد قُوعب َل ِمنعا ج

ــِدير ــيم الْقَ ــو الْعِل هو ــشَاء ي)  ســورة
.)٥٤:الروم

 

 
وهنا يجب التذكير بالقاعدِة البيانية التي      
تفيد بأن النكرة إذا تكررت فإنها فـي كـل          

   نكرة  )ضعف(ولفظة  . امرة تفيد معنى جديد 
تكرارها في نفس الموضع يفيد أن الضعف       

فـالمراد  . األول غير الثاني وغير الثالـث     
ضعيفة فهـي   ( األول هو النطفة     بالضعف
، والمقصود بالـضعف الثـاني       )ماء مهين 

اجة إلى رعاية أمه فـي      الطفولة ؛ ألنه بح   
 اع وعناية خَاصة حتى يجتاز     مرحلة الرض

الضعف   أما،مرحلة المراهقة ويصل البلوغ
الثالث فيراد به الشيخوخة؛ ألنه يعود فـي        

 ا؛ يعـاني  ا عـاجز  مرحلة الشيخوخة ضعيفً  
 وضعيف الحركِة   ،المرء فيها ضعف الِفكر   

.وقلة وقُصور السعي والنشاط

 

 
 وردت نكرة وكـررت     )قوة( أما كلمة   

والكَلمة جـاءت مـرتين بـداللتين     ،مرتين
 ،قـوة فتـرة الـصبا     : أيضاً؛ القوة األولى  

 أما القوة   ،الصبي قوي مندفع كثير الحركة    
ر  قوة الجسم والمـشاع    ،قوة الشباب : الثانية

واألحاسيس والهمة والعزيمة واالنطالق في     
 .الفكر واألحالم والطموح



 

 

 

 

 



 


 

وقفة مع الذات   وقفة مع الذات   

ــون   ــي تكــ ــون  لكــ ــي تكــ لكــ

ــصية  ــصية شخــــــــ شخــــــــ

ــؤثرة ــؤثرةمـــــــــــــ مـــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 
)    )    ۲٦۲٦((

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 

 



 


الموظف الناجح هو الذي يـتمكن مـن      

 ثم يـنفخ    ،استقطاب فريق عمل فعال حوله    
 ،فيهم روح المبادرة والتـضحية والعطـاء      

لى كـل   إ ويسند   ،وينمي مهاراتهم وقدراتهم  
.فرد منهم ما يناسبه من عمل

 

 
 األساسـية حد المبادئ   أوالتفويض هو   

يـضه   ونق ،يفتـه ظ النجاح فـي و    أرادلمن  
المركزية التي تعطـل الطاقـات وتقتـل        

 بأنـه :  نعرف التفويض  أنويمكننا  . اإلبداع
 إشرافكلى غيرك تحت    إ بعض العمل    إسناد

.ومسئوليتك

 

 
:فوائد التفويض

 

 
١

 

ــات  - ــن الطاقـ ــتفادة مـ االسـ
.والتخصصات وعدم تعطيلها

 

 
٢

 

و أ عـن المـدير      األعبـاء تخفيف   -
.الرئيس وتوزيعها بين العاملين حوله

 

 
٣

 

نجاز العمل حيث يـشارك     إعة  سر -
.نجازه الكثير من العاملينإفي 

 

 
٤

 

ــودة  - ــة  أل؛األداءجـ ن ممارسـ
    لى إا  التخصص وتخفيف العبء يؤدي غالب

.اإلتقان

 

 
٥

 

 كلمـا كـان     ألنـه ؛  اإلنتاجكثرة   -
 استغل باقي الوقت لتحقيـق      أسرعنجاز  اإل
.اإلنتاجنجازات جديدة فيكثر إ

 

 
:شروط التفويض الناجح

 

 
١

 

المفوض يملك صـالحية     يكون   أن -
ا لنظم   لكان ذلك مخالفً   وإال التفويض   إعطاء

.ولوائح المؤسسة التي يعمل فيها

 

 
٢

 

 يكون المفوض لديـه الرغبـة       أن -
.إليه العمل الذي يسند ألداءوالمهارة 

 

 
٣

 

ـ      - ا تحديد حدود التفويض بدقة زمانً

ا ووسائل وصالحيات وسلطات وغير     ومكانً
.ذلك

 

 
٤

 

ـ  تحديد كيفية االتصال     - ين وزمانه ب
ض، وهذا االتصال يجـب      المفوض والمفو

 اإلشـراف  :اآلتيـة  من يقسم بين المهـا     أ
 ،والتوجيه والتقـويم مـن قبـل المـسئول        

والطلب واالستيضاح واالستفسار من قبـل      
.المفوض

 

 
٥

 

ن تكون العالقة بين طرفـي     أيجب   -
ا بين المركزية التـي يفقـد       التفويض وسطً 

نفالت الذي يفقد ي سلطة واال أض فيها   المفو
 والمتابعـة   اإلشرافالمسئول فيه حقه في     

.وتحمل المسئولية

 

 



 


 الوسـائل   أهـم  إحدىتعد االجتماعات   

 العمـل غيـر     إدارةالتي يتم من خاللهـا      
ـ        و أا  الفردي، سواء كان هذا العمـل مؤقتً

مستمر ا، وقد دلت بعض الدراسـات      ا ودائم
% ٧٥ إلـى % ٤٠ بين    ما أنالحديثة على   

من وقت العمـل يـذهب ويقـضى فـي          
.االجتماعات

 

 
ن المنتج والمجدي فقط مـن هـذه    أمع  

 وأنتمنها،  % ٢٥االجتماعات هو ما نسبته     
 فـي   األهمية االجتماعات لها بالغ     أنترى  

ن الكثير منها يذهب سدى     أقضايا العمل، و  
فكيف يمكن االسـتفادة مـن االجتماعـات        

 إلقـاء ك ما سـنحاول     واستبعاد سلبياتها ذل  
:اآلتيةالضوء عليه في السطور 

 

 
:فوائد االجتماعات

 

 
١

 

 أي وجــود االجتماعــات فــي إن -
مؤسسة يساعد على تبادل الخبـرات بـين        

.العاملين

 

 



 

 

 

 

 



 


 

استفت قلبـك ولـو   : (قال رسول اهللا  

               ).أفتاك وأفتوك المفتون

 

 

          

 

رواه اإلمام أحمد في مسنده  -

 

-

 

 





 



٢

 

من خالل االجتماعات يـتم تقـديم        -
 المصادر  أوثقصح المعلومات من    أحدث و أ

اللمسئولين بصورة خاصة والعاملين عموم.

 

 
٣

 

صة للجميع للمـشاركة    تعطى الفر  -
في اتخاذ القـرارات وبالتـالي الحمـاس        

.لتنفيذها وتحمل المسئولية في ذلك

 

 
٤

 

باالجتماعات تكرس روح الفريـق      -
 األعمـال في العمل الذي ال غنى عنه في        

.الكبيرة

 

 
: االجتماعاتأنواع

 

 
 أين نقسم االجتماعـات فـي       أيمكننا  

 عديدة يمكن حصرها فـي      أقسام إلىعمل  
:اآلتي

 

 
١

 

اجتماعات تبادل المعلومات، وهذه     -
االجتماعات الغـرض منهـا هـو تبـادل         
المعلومات بين العاملين بصورة جماعيـة       

 مما لو تمت    أفضلمما يوفر الوقت والجهد     
.بصورة فردية

 

 
٢

 

، وهـي   تالقرارااجتماعات اتخاذ    -
ن هذه االجتماعـات    أتختلف عن سابقتها ب   

 القرارات في القضايا موضوع     ألخذتكون  
.حثالب

 

 
٣

 

اجتماعات البحـث والدراسـات،      -
وهذه االجتماعات الغايـة منهـا التباحـث        
والتدارس من خالل ما يـسمى بالعـصف        
الــذهني والفكــري، ويمكــن فــي هــذه 

 من مجموعة عمل    أكثراالجتماعات تكوين   
وكل مجموعـة تكلـف ببحـث ودراسـة         
موضوع وجانب جزئي خاص بها ضـمن       

.الموضوع العام الذي يبحث

 

 
٤

 

اجتماعات طارئة، والمـراد بهـا       -
 حاجة طارئـة    إليهااالجتماعات التي تدعو    

غير متوقعة وغير متـضمنة فـي خطـط         
.المؤسسة

 

 
٥

 

اجتماعات روتينية دورية متضمنة     -
.في برنامج العمل في المؤسسة

 

 
٦

 

اجتماعات مظهرية شكلية احتفالية     -
 ومثلها مـا يـسمى باالجتماعـات        إعالمية
نـوع يختلـف عـن      لية، وهذا ال  والبروتوك

 اجتماع غيـر منـتج بعكـس        بأنهسابقته  
.السابقات

 

 
٧

 

اجتماعات علمية تعليميـة، وهـي       -
التي يلتقي فيها التالميذ العلـم علـى يـد          

.وأستاذهممعلمهم 

 

 
:االجتماع المنتج

 

 
ـ     لكي يكون االجتماع منتج  ا، ا ومثمـر
بد من جودة    ويستفاد منه الفائدة القصوى ال    

 ودقـة   أثنـاءه  ةاإلدار له وحـسن     اإلعداد
ن نقـسم   أالمتابعة بعده، وعلى هذا يمكننـا       

 قسم لمرحلة   :أقسام ثالثة   إلىعوامل النجاح   
 وقسم بعد   ،أثناءه وقسم   ،التحضير لالجتماع 

.االنتهاء منه

 

 
 لالجتماع  اإلعداد أثناءعوامل النجاح   

:)قبله(

 

 
١

 

استبعد االجتماع عندما ال يكون له       -
ة للوقـت   نه يصبح حينئذ مضيع   إذ  إحاجة؛  
واإلمكانات للجهود اوإهدار.

 

 
٢

 

يجــب تحديــد هــدف االجتمــاع  -
.بوضوح قبل الدعوة لالجتماع

 

 
٣

 

بد من تحديـد زمـان ومكـان         ال -
االجتماع بوضوح ال لبس فيـه، وينبغـي        

 ألغلبيـة ا  ن يكون ذلـك مناسـب     أمراعاة  
.المشاركين في االجتماع

 

 

٤

 

 االجتماع  أعمال جدول   إعداديجب   -
 إعـداده  ويكون   ،بوقت كاف قبل االجتماع   

 أومن قبل لجنة تحضيرية خاصـة بـذلك         
يكون من قبل الجهة المسئولة عن االجتماع       

.والداعية له

 

 
٥

 

 إبـالغ من لوازم نجاح االجتمـاع       -
 أعمالهالمشاركين بهدف االجتماع وجدول     

وزمانه ومكانه وما قد يطلب من بعـضهم        
بصورة خاصة، ويكون ذلك قبل االجتمـاع   

يمكـنهم خاللـه االسـتعداد      بوقت كـاف    
لالجتماع ويقدر وقت كـل اجتمـاع بمـا         

.يناسبه

 

 
٦

 

 أنيلزم الجهة التي تعد لالجتمـاع        -
 وأقـالم  أوراق من   إليهتجهز له ما يحتاج     

 عـرض وملفـات     وأجهـزة وغذاء وماء   
ن طال  إ نوم   وأماكنمعلومات ووسائل نقل    

. ذلكوأمثالاالجتماع 

 

 
٧

 

 يعـد   أنبـد    لنجاح االجتمـاع ال    -
. خطة لذلكإدارتهلمسئول عن ا

 

 
٨

 

ن أينبغي لكل مشارك في االجتماع       -
  يعد نفسه بدني ا ونفسي ـ  ا وفكري ا ا ومعلوماتي

ــاع، و ــسيات  ألالجتم ــستعرض نف ن ي
المشاركين في االجتماع وكيـف سـيتعامل    

.معهم

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 





 



 



 

 

 

ستراتيجي أو   أيام، عن تحالف الشرق األوسط اإل      أعاد إعالن مؤتمر المنامة قبل    

  عرف إعالميـ اما ي بمـا  (الذي يضم دول مجلس التعاون الخليجي       " الناتو العربي " ب

، إضافة إلى الواليات المتحدة ومصر واألردن      )فيها قطر 

 

 األذهان لمـا سـبق أن       -

ان الـرئيس عبـد الفتـاح السيـسي         ، على لس  م٢٠١٥دعت إليه مصر مطلع العام      

بضرورة تشكيل قوة عربية مشتركة لحفظ األمن القومي العربي بمواجهة تسونامي           

" الربيع العربـي "المؤامرات التي استهدفت منطقة الشرق األوسط عنوانها الظاهري     

.لسياسي وجماعة اإلخوان اإلرهابيةفيما حقيقتها فوضى وتخريب وتسليم المنطقة أو باألحرى دولها المحورية لتيارات اإلسالم ا

 

 

 للتـدخل إلطفـاء نيـران الحرائـق         ا وعسكري ا فكري اى أن يمتلك العرب بأنفسهم مخزونً     الفكرة المصرية في بدايتها كانت تحرص عل      

ف، فوجئنا بأنها ضمن بالتزامن مع مواجهة اإلرهاب المتنامي بتشجيع عواصم إقليمية لألس       ) سوريا وليبيا مثالً  (المتعمدة في بعض العواصم     

سيصبح في طور العمل العام المقبل، وربما يعقد أول اجتماع له فـي              ":التحالف الجديد المقترح، والذي كما قال وزير الخارجية البحريني        

.م٢٠١٧ض بعد أن تم إقرار فكرته خالل القمة العربية اإلسالمية األمريكية في العاصمة السعودية الريا".. م٢٠١٩واشنطن شهر يناير 

 

 

صحيح أن العرب يهمهم حماية أمنهم القومي بأيديهم، ويريدون توفير مظلة فكرية وأمنية وعسكرية قادرة على ذلك، بدالً من االرتهان                    

 .للقوى العظمى وما يعنيه ذلك من استنزاف وابتزاز، ولكن األهم أال يكونوا أداة في إدارة صراع آخر له أهداف ال ناقة لهم فيها وال جمل                        

 يجتمع الجميع حول مواجهته بضراوة، ولكن أية محاولة لتفجير المنطقة بتحويل محاربة اإلرهـاب               ارهاب مثالً يستحق أن يكون عنوانً     فاإل

...ميل البارود بما ال تحمد عقباهمن شأنه أن يقلب الطاولة وينزع فتيل بر.. شيعي مثالً/ إلى صراع سني

 

 

، بزعم محاربة الواليات المتحدة للنفوذ اإليراني     ا بعينها إلى قنابل موقوتة طائفي     لسياسي بين نظم  فكرة تدوير الصراع ونقله من مستواه ا      

                  يستهدف هـذه    افي الشرق األوسط، مقابل تعزيز شراكتها وتعاونها مع دول مجلس التعاون يعني برأيي جر المنطقة إلى مشهد مغاير تمام 

كمـا أن  .. يس تغيير نظام حكم أو تقويمه، بل إلى ضرب النسيج المجتمعي الذي هو فوق طاقة أية دولة وال يمكن تحمـل نتائجـه              المرة ل 

 للـشكوك   اتثير أكثر من عالمة استفهام منطقية نظـر       ) باعتبارها من دول مجلس التعاون    ( ضمن هذا التحالف     )قطر(القبول بفكرة وجود    

ي القطري واحتضانها وتمويلها لكافة عناصر المؤامرة على المنطقة العربية، األمر الذي يجعلنا نتـساءل عـن                  التخريب رالكثيرة حول الدو  

وكذلك ضـمانات عـدم اسـتخدام       . جدية تولي الواليات المتحدة احتواء قطر وإنهاء األزمة معها ضمن صفقة ما ال تزال مجهولة المعالم               

ـ   " اإلخوان" في اعتبار    ا التلويح به مستقبالً، مثلما هو الحاصل مع التردد األمريكي والغربي عموم           يتم" كارت"أو  " فزاعة"الدوحة مستقبالً ك

؟.جماعة إرهابية

 

 

م٨/١١/٢٠١٨ اللواء اإلسالمي(. .فلننتظر، ربما تكون هناك تحوالت بعينها خالل األسابيع واألشهر المقبلة.. اعموم(.

 

 



 

 

 

 

 



 










 



 





 


ال أعرف نحن البلد المعني األول بمكافحة اإلرهاب في الشرق األوسط، طيلة الـسنوات              

 فـي بعـض     ا وحتى اآلن، لماذا نتأخر كثير     م٢٠١١ يناير   ٢٥السبع الماضية، ومنذ فوضى     
 لنجـد دوالً أخـرى      القرارات المهمة والمصيرية بشأن هذا اإلرهاب الدامي، ونستيقظ فجأة        

؟.شقيقة أو صديقة وقد سبقتنا، رغم أنها لم تعاني ما نعانيه

 

 
جماعة إرهابية، ورغم " اإلخوان"، وأعلنت ا وغربال عقود، استبقت روسيا الجميع شرقًقب

معرفتنا بالعقيدة اإلخوانية التي ال تعترف بوطن وال تؤمن بحرية أو ديموقراطية، وتهدف فقط 
، ومـا   م٢٠١٣ يونيو   ٣٠ كان على جثث الجميع، وتأكد لنا ذلك بعد ثورة           لكرسي الحكم ولو  

قامت به الجماعة وميليشياتها المسلحة من جرائم عنف وقتل وحرق وتفجير وتخريب، إال أن              
   ـ    احكومة الببالوي، ترددت كثير وسبقتها في ذلك الـسعودية     " إرهابية" في إعالن الجماعة ك

".. جحا أولـى بلحـم ثـوره      "أن المثل الشعبي يشير إلى أن       واإلمارات والبحرين مثالً، مع     
لنكتشف أننا 

 

ارات اإلسالم السياسي  ي بنار إرهاب اإلخوان وت    يا نحن الذين نكتوي يوم    -

 

 آخر  -
.!من يتحرك

 

 
 منذ أيام قررت الحكومة الجزائرية    .. اوهكذا أيض

 

 في قرار جريء وشـجاع     -

 

حظـر   -
ن هنا في مصر ال تزال حكوماتنا المتعاقبة تراوح         النقاب في أماكن العمل الرسمية، بينما نح      

أماكنها في اتخاذ قرار مماثل، وكأننا لم ندرك بعد، أحد أهم أولويات أمننا الـوطني والـذي                 
يتلخص في ضرورة معرفة وجه الشخص لتحديد هويته، وكأننا لم نتعلم بعد مـن حـوادث                

رير عمليات وجرائم مختلفة، ولنا في استغالل اإلرهابيين للنقاب سواء للهرب أو التخفي أو تم   
هروب مرشد اإلخوان محمد بديع بالنقاب، وضبط كثير من المجرمين يتخفـون وراء هـذا               

وإذا كنا نعرف أن النقاب مثار جدل بين العلماء، والتنويريون مـنهم            . .النقاب المفترى عليه  
        ذا النقـاب ظـاهرة      أن نعترف أن ه    ايرون أنه بدعة ليست من ضرورات الدين، فعلينا أيض

ـ         والتي سادت منطقة الخليج إبـان      " الصحوة"طارئة تم تصديرها إلينا في مرحلة ما يسمى ب
عصر الطفرة قبل عقود، وسادت عندنا على يد العائدين من هناك حتى أصبحت ظاهرة لـم                

           اتكن موجودة فيما سبقها من عقود كانت فيها مصر قبلة التنوير ثقافي ا وفني ي المنطقة   ف ا وأدبي
.لتشكل بعدها ظاهرة النقاب انتكاسة حقيقية لكل مواريثنا المصرية العتيدة.. العربية

 

 
كما يقول الحـديث الـشريف،      " الضرورات تبيح المحظورات  "ولكن اآلن، إذا سلمنا بأن      

خاصة وأننا في مرحلة جادة ندعو فيها لتجديد الخطاب الديني ونبحث عـن فكـر تنـويري                 
 نغفل في إطار هذا الفكر متطلبات أمننا القومي وما يعنيه ذلك من حزمـة               حقيقي، فيجب أال  

        عسكرية كانـت أو   اإجراءات تشريعية توازي كافة اإلجراءات األخرى الميدانية المتخذة فعلي 
 بقيادة معركة التشريع وفـق      اوهذا ما يجب أن ينتبه إليه برلماننا الموقر ليكون جدير         .. أمنية

.ومي أوالً وقبل كل شيءمعايير األمن الق

 

 
يؤسفني القول إننا مع حجم ما نقدمه من تضحيات في حرب نخوضها نيابة عن العـالم،                

م٢٥/١٠/٢٠١٨اللواء اإلسالمي . (. في اتخاذ ما يليق بهذه التضحياتانتأخر كثير(.

 

 




 


ت صـادمة   معـدال "كشف تقرير بعنـوان     

لحاالت الوفاة بين المدنيين في العراق خـالل        
، صدر عن األمم المتحـدة      "العامين الماضيين 

، أن تنظيم داعـش قتـل مـا         الشهر الماضي 
 ألف من المدنيين العـراقيين منـذ        ١٩يقارب  

، في حين عـانى     م٢٠١٤صعود التنظيم عام    
 مليون عراقي من مشكلة النزوح      ٣,٢حوالي  

وقال التقريـر أيـضا أن      . من أماكن إقامتهم  
 عراقي يعتبرهم   ٣٥٠٠التنظيم يحتجز حوالي    

لما يطلق عليهم الجهاديين؛ هذا     " عبيدا"التنظيم  
العدد يشمل النساء والبنات من الطائفة اليزيدية 

ارهم على  المضطهدة والذين تم اختطافهم وإجب    
ويضيف التقريـر،   . ممارسة العبودية الجنسية  

الذي شارك في حصر معلوماته بعثة األمـم        
المتحدة بالعراق ومكتبها للمفـوض األعلـى       
لحقوق اإلنسان، تفاصـيل حـول اعتـداءات        
وفظائع الحصر لها تعرضت لهـا العـراق        

حيث سجلت المنظمة   . خالل األعوام األخيرة  
الدولية  

 

ـ    -  م٢٠١٤اير عـام    منذ األول من ين
وحتى نهاية أكتوبر هذا العام    

 

 خـسائر فـي     -
 ؛ بـين    ٥٥٠٤٧صفوف المدنيين وصلت إلى     

كما يقـول   .  مصاب ٣٦٢٤٥ قتيل و  ١٨٨٠٢
المسئولون باألمم المتحدة أن هذه اإلحصاءات      
ال تروي القصة كاملة؛ فمنذ الغزو األمريكي       

، شهدت العراق موجات    م٣٠٢٠للعراق عام   
وأحـدثت حالـة    . اتلـة من االضطرابات الق  

الفوضى األخيرة التي تسبب بها تنظيم داعش       
باإلضافة إلى األعمال القاسـية للميليـشيات       
والفصائل الموالية للحكومة، صدمة ضـربت      

ـ عددا ال حصر له من العـراقيين وزعز       ت ع
 . استقرار الدولة

عن إصابة ثمانية أشخاص بجروح، فيمـا  ا أسفر تحاريهجوما انالماضي  أكتوبرشهدت العاصمة التونسية أواخر   
، وما يجعل الحادث مختلفًا هذه المرة هو أن من نفذه امـرأة  م٢٠١٥يعد الهجوم األول الذي تشهده عاصمة البالد منذ        

ثالثينية كانت تحمل قنبلة بدائية الصنع في يدها، وذلك ألنه لم يكن من الشائع أن تحرض المنظمات اإلرهابيـة مثـل                
.؟قاعدة وداعش النساء على المشاركة في العمليات القتالية، وال سيما التفجيرات االنتحاريةطالبان وال

 

 
وإذا تحرينا العوامل التي تساعد التنظيمات اإلرهابية على استغالل النساء فسنجد من بينها الشعور بالعزلة والتهميش 

 التمثيل المنخفض للمرأة    وكذلكالرجال   مع   الذي ينتاب بعض اإلناث بسبب تعرضهن للعنف المنزلي وعدم مساواتهن         
ا بهذه العوامل يسهل استقطابهن حيث تغويهن الجماعات المتطرفة بأنهن سـوف                 اجتماعيا، إذ إن النساء المتأثرات سلب

على نحو يعوضهن عن شعورهن بالنقص الذي ينتابهن        " دولة الخالفة "يحظين بمكانة ودور جوهريين وسط التنظيم أو        
واألكثر من ذلك أن هؤالء النسوة يتم خداعهن بفكرة أنهن سيصبحن جزءا من مجتمع نسائي . عاتهن وأسرهن في مجتم 

.تسوده روح التآخي حيث يجدن الدعم والصداقة

 

 
وللتصدي النتشار مثل هذا النوع من العمليات، فإنه يتعين معالجة األسباب المؤدية إلى أدلجة النساء بالتطرف ثـم                  

 .)م٢١/١١/٢٠١٨ صوت األزهر (..ف المنظمات اإلرهابية ثم استخدامهن في هذا النوع من العنفتجنيدهن في صفو

 

 



 

 

 

 

 



 





 


 آداب  عم  تتنافى  والتي  بالشرف  المخلة  الجرائم  من  جريمة  يعد  اإلرهابية  اإلخوان  لجماعة  االنضمام ثبوت  أن  ،العليا اإلدارية  المحكمة  أكدت

 بهـا   العاملين  أحد  خدمة  بإنهاء  الصادر  الخارجية  وزارة  قرار  بتأييد  المحكمة  أصدرته  الذي  الحكم  يف  ذلك  جاء ..العامة  الوظيفة  وأخالقيات
.والدستور للقانون المخالفة اإلرهابية أفكارها واعتناق للجماعة انضمامه ثبوت بعد

 

 
 ،»المـسلمين   اإلخوان  جماعة« إلى  ضماماالن  تهمة  هحق  في  وثبتت  به  ألحقت  بعدما  امة،الع  بالوظيفة  الموظف  استمرار  إن  :المحكمة  وقالت
ـ   كـان   وإنه  اإلدارية،  بالجهة  عمله  وطبيعة  العامة  الوظيفة  مقتضيات  مع  يتعارض  وأمانته  بشرفه  ماسة  للسمعة  مسيئة  تهمة  تعد  والتي احتم 
وأضـافت  ،العامـة   الوظيفة  ومقتضيات  وتتنافى  مرتكبها،  قدر  من  تحط  جرائم  من  إليه  نسب  ما  بعد  خدمته  إنهاء  اإلدارة  جهة  على  امقضي 

 مـن   وأنه  ا،مانع  اجامع  اتحديد  سواه  قانون  أي  في  أو  العقوبات  قانون  في  تحدد  لم  األمانة  أو  بالشرف  المخلة  الجرائم  كانت  وإن  أنه  المحكمة
 الطبع،  في  وانحراف  قالخل  في  ضعف  إلى  ترجع  التي  تلك  هي  بأنها  تعريفها  يمكن  أنه  غير  الشأن،  هذا  في  مانع  جامع  معيار  وضع  المتعذر

.السيرة وسوء والنزوات بالشهوات التأثر ومدى لها، المكونة واألفعال فيها ارتكبت التي والظروف الجريمة نوع االعتبار في األخذ مع

 

 

 

 




 


جمعية العامة لألمم المتحـدة ، وهـي        اعتمدت اللجنة الثانية التابعة لل    

الـسيادة  "، مشروع قرار يؤكد على حق       ) االقتصادية والمالية (اللجنة  
الكاملة، للشعب الفلسطيني في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيهـا          
القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجوالن السوري المحتل علـى          

."مواردهم الطبيعية

 

 
لى أن احتالل إسرائيل تسبب في إلحاق األذى إوأشار مشروع القرار، 

المتعدد بهذه الفئات من السكان، كما أدت أزمة التمويل التـي تـؤثر             
على وكالة األمم المتحدة إلغاثـة وتـشغيل الالجئـين الفلـسطينيين            

.إلى زيادة تفاقم الوضع) األونروا(

 

 
ا  صـوتً  ١٤٩ووافقت اللجنة على النص في تصويت مسجل بأغلبية         

كندا، إسرائيل، جزر مارشـال،     (ل ست دول صوتت ضد وهي       مقاب
 . باالمتنـاع  ١٢فيما صـوتت    ) ميكرونيزيا، ناورو، الواليات المتحدة   

ا التفاقية جنيـف    ا جسيم ن أعمال إسرائيل تشكل انتهاكً    أوأكد القرار   
.الرابعة وقد تشكل عقوبة جماعية

 

 

 

 



 


أعلن المركز الروسي الستقبال وتوزيع وإيواء الالجئين الـسوريين،         

 الجئ إلـى سـوريا،      ١١٠٠، عودة أكثر من      نوفمبر ١٠ يوم السبت 
. ساعة الماضية٢٤خالل الـ

 

 
خالل اليوم الماضـي، عـاد مـن        : "وجاء في نشرة المركز اليومية    

ا إلى الجمهورية العربية الـسورية،      الجًئ ١١٢٥أراضي دول أجنبية    
 من لبنان عبر معابر الزمراني ويابوس وتلكلـخ،         ٥٧٨بما في ذلك    

".ا عادوا من األردن عبر معبر نصيب الحدودي الجًئ٥٤٧و

 

 
ا عادوا إلى مكان إقامتهم الدائمة في        نازح ٢٩٨وأشار البيان إلى أن     

.سوريا

 

 
 يوليو  ١٨وسية كانت أعلنت،    تجدر اإلشارة إلى أن وزارة الدفاع الر      

الماضي، عن إنشاء مركز خاص في سوريا الستقبال وتوزيع وإيواء          
.الالجئين لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم

 

 
وأكدت الدفاع الروسية أن المعلومات بشأن مبادرة روسيا لحل مشكلة   
عودة الالجئين السوريين إلى ديارهم تنقل عبر القنوات الدبلوماسـية          

اتب األمم المتحدة المتخصصة، باإلضـافة إلـى الـسفارات          إلى مك 
    ا أكبر عدد من الالجئين السوريين، فـي        الروسية التي يوجد بها حالي

. دولة٣٦

 

 

 

 

  



 


بيين فى إدلب، تسارع فى الوقت الذى تحرص فيه تركيا على حماية اآلالف من اإلرها    

بية بوضع الخطط للتعامل مع العائدين من ساحات القتال فى سوريا والعراق، الدول األور
ى، وهـو   مع وضع سقوف من جانب فرنسا وبعض الدول الغربية بعدم إعدام أى داعش            

 غاية فى الخطورة عن السبب فى رفض الدول الغربية لمعاقبة           األمر الذى يطرح سؤاالً   
 .الدواعش على عمليات القتل والذبح التى ارتكبوها فى الدولة العربية

 

لكن المثير لألمر، تزامن الحماية التركية إلرهابيى إدلب بالدعم األمريكـى الكامـل              
ا على الحدود العراقية     خصوصلعودة داعش فى سوريا والعراق،      

 

 السورية، ومنـاطق    -
دير الزور، وسيطرة التنظيم المتطرف على منـاطق كانـت تابعـة لقـوات سـوريا                 

.الديمقراطية

 

 

 

ملف العائدين من إدلب يجيب عن كل هذه األسئلة التى تتعلق بخطورة نساء داعش،               
ن سوريا والعراق، وفـق  ودور دواعش فرنسا فى التنظيم، وكيفية التعامل مع العائدين م       

خطط أوربية، يراها البعض تشجع على التطرف أكثر من المواجهة والحسم، بما يؤكـد              
   أن لتنظيم داعش دور المقبلة فى المنطقة العربية، وفق      ا ينبغى القيام به فى الفترة     ا وظيفي 

.رؤية مجموعة من أجهزة المخابرات الغربية التى تعمل على تفتيت وتقسيم المنطقة

 

 
 

 

 



 





 



بية لحقوق اإلنسان قرارها حكمة األورأصدرت الم
ـ   لرسول اهللا بعدم اعتبار اإلساءة     ا مـن   ، نوع

حرية الرأى، وذلك فى انتصار للعالم اإلسالمى بعد        
أزمة الرسوم المسيئة التى نشرتها عـدة صـحف         
أوربية فى أوقات متفرقة تحت الزعم بـأن تلـك          

.الرسوم تندرج تحت بند حرية الرأى والتعبير

 

 
ا للحكـم    تأييد ،وجاء فى قرار المحكمة األوربية    

بإدانة وتغريم امـرأة نمـساوية بعـد إصـدارها          
.تصريحات مهينة للنبى 

 

 
 تؤدى بالضرورة   النبي إن إهانة    :وقالت المحكمة 

عمل علـى   تعميم الهجمات على كل المسلمين، و     لت
.زيادة أجواء عدم التسامح الدينى

 

 

 

 

 

 

|

 




 




 





 

 

 

 

 



 



 



 


:بن أبى طالب  علىقال اإلمام 

 

 

 

.سبن إبليس في العالنية وأنت صديقه في السرال تَ -

 

 

 

.رهابة الصالة قبل وقتها فما وقَّهمن لم يأخذ ُأ -

 

 

 

.ال تطمع في كل ما تسمع -

 

 

 

-هخ فقد استوفى حقَّ من عاتب ووب.

 

 

 

 ىنـو  كل أحد، هو أن يبه الجود الذي يستطاع أن يتناول  -

لكل أحدالخير .

 

 

 

من صحب السلطان بالصحة والنصيحة كان أكثر عـدوا          -

.ممن يصحبه بالغش والخيانة

 

 

 

من عاب سِفلَةً فقد رفعه، ومن عاب كريما فقـد وضـع             -

.نفسه

 

 



 


إن الـشيطان   : جاء رجل إلى أبي خازم القاضـي، فقـال        

أوليس : لقت امرأتك، فيشككني، فقال له    إنك قد ط  : يأتيني، فيقول 

: ألم تأتني أمس فتطلقها عندي؟ فقـال      : ال، قال : قد طلقتها؟ قال  

: واهللا ما جئتك إال اليوم، وال طلقتها بوجه مـن الوجـوه، قـال           

.فاحلف للشيطان كما حلفت لي، وأنت في عافية

 

 



 


كم تعـد؟   : قال رجل لهشام بن عمرو الفوطي     : قال المبرد 

فمـا أردت،  : لم أرد هذا، قال: ال من واحد إلى ألف ألف؛ قال  ق

اثنان وثالثون؛ ستة عـشر مـن       : كم تعد من السن؟ قال    : قال

فمـا أردت؟  : لم أرد هذا، قال :أعلى وستة عشر من أسفل، قال 

، ما لي منها شيء، كلهـا هللا        : كم لك من السنين؟ قال    : قال

: ابن اثنـين : م أنت؟ قالفابن ك: ، قالمظْع: فما سنك؟ قال  : قال

لو أتى علي شيء لقتلنـي؟      : فكم أتى عليك؟ قال   : أب وأم، قال  

.عمرك؟من كم مضى : قل: فكيف أقول؟ قال: قال

 

 



 


قال اإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبو العزائم رضوان         

:اهللا عليه

 

 

 

ــ - وببحم ــِرد ــا يفْ ِإنَّمِدٱ ِبهــص ــردٱ لْقَ ــذِْل                 لْفَ ب ــد عب 

 ، وِإالَّ فَلَـيس                           لْقَـصدِ ٱ ِلتَفِْريـِد    لْمجاهـدةُ ٱ ، وِإنَّما كَانَِت     لْجهِدٱ

  قْصم نيبو ينَكوب  ظَِمٱِدكبِ   َألع تَاجتَح نيِةٱ بداهجـِوِه   ِإلَٰى لْمحم 

لُونَّكُم حتَّى نَعلَم الْمجاِهِدين ِمنكُم والـصاِبِرين       ولَنَب :تَعالَى قَاَل

كُمارَأخْب لُونَبو.

 

 

 

 تَتَفَاوتُ فَمن طَلَـب     لقُصودٱ؟  لْمرادٱ لْمقِْصدٱكَيفَ ينَاُل    -

ـ  وِفي،  لدنْياٱ زِهد ِفي    آلِخرةَٱ لَب فَر ِمما ِسواه، ومن طَ     للَّهٱ لِّ  كُ

.لْقَصِدٱ علَى لْجواِرحٱ َأن تَتَِّحد  يِجبلقُصوِدٱهِٰذِه 

 

 

 

سـبحانَك               : لْعاِرفُٱقَاَل  ! عجبا ِلمن رآِني دون مكَونََاِتي     -

   من جعلَِني وِسيلَةً ِإلَٰى جنَّاِتي، فَقَـد رآِنـي دون                    : تَنَزهتَ، قَالَ 

.مكَونَاِتي

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

احلكمة

 

 

الحكمة كالعروس، تريد لها مجلسا      :يا بني 

خاليا، وهي ضالة المؤمن، فاطلب ضالتك ولـو        

:في أهل الشرك وهي

 

 

 جواذب تجذب النفوس الصافية إلى      :الحكمة

، وهي سواطع أنوار النفخة القدسية      الحكيم  

شوقًا إلى حضرة القدوس، وإنما يؤتى الحكمـة        

 اهللا الحكمة، وإنما    لينتفع بها في عصره من آتاه     

ينتفع من أوتي الحكمة باالتحاد الحـق، وينتفـع      

أصحابه منه بالخير الكثيـر، ومتـى تحـصل         

المستمعون للحكمة على الخير الكثيـر حـصل        

منهم الذكر الكثير، ومتى فازوا بالذكر الكثيـر        

 الماحي للكثرة، وهو    تحققوا بشهود الواحد    

ير الحقيقـي   الخير الحقيقي بالذات، وال ينال الخ     

بالذات إال بالخير الموهوب منه وهو الحكمـة،        

ومن يْؤتَ الِْحكْمةَ فَقَد ُأوِتي خَيرا      : قال تعالى 

).٢٦٩: البقرة (كَِثيرا

 

 

ــة ــم الحكم ــة : عل ــور اإللهي ــم األم عل

 حتى ينتج من العلم بها؛ أن تعـرف         :واإلنسانية

ما يجب أن يعمل شرعا وعقالً، وما يجـب أن          

 شرعا وعقالً، فالحكمة هي وضع الـشيء       يترك

.في محله

 

 

النور الذي يجعلـه اهللا فـي       : علم الحكمة 

 يراعـى بمتقـضاه أقوالـه، وأحوالـه،         :القلب

وأعماله، حتى يكون بذلك موصـوفًا بالحكمـة،    

والتي من عرفها أحبه الناس، ومن عمـل بهـا          

.أحبه اهللا

 

 

 :كمال العلم بمـا قـدره أزالً      : علم الحكمة 



 



         ـةَ اإلسـالمجسماحة موالنا اإلمام المجدد ح

والمسلمين فى هذا الزمان السيد محمد ماضى أبو        

العزائم

 

وجعلكم , ونفعنا اهللا بكم  ,  قدس اهللا سركم   -

عوليا مرشدا لطالب العلـم النـاف      

 

نرجـو مـن     -

سماحتكم التكرم ببيان تعريف الحكمة وبيان علمها       

وأنواعها، وتعريف الحكيم وبيان حاله، مع الكشف       

.عن الفرق بين الحكيم العبد والحكيم سبحانه

 

 

:فأجاب سماحته قائالً

 

 



 

 

 

 



 



عاني صفاته جليـة للعقـول، وتتجلـى        لتظهر م 

أسماؤه لتتعلق بمعانيها، فالحكمـة هـي قـوت         

. األرواح، وهي التي تربط الروح بالعقل

 

 

 :كشفُ اِهللا للعبِد المراِد مراده    : علم الحكمة 

 ألن  ؛ال تكون بالمدارسة واالكتـساب العملـي      

االكتساب العملي كالتجربة، التي يكون الحكـم       

حكمـة أن يكـشف اهللا للعبـد    بها ظنيا، ولكن ال   

المراد مراده، من كل شيء أنزله أو خلقه، حتى         

يعبر هذا الحكيم عن حقيقة ما انكشف له انكشافًا         

حقيقيا، فتكون حكمته حكمـة يقـين صـادق،         

فالحكمة هي بيـان أسـرار الحـق، وكـشف          

.غوامض آياته، وشرح مكنون حكمه 

 

 

 بتحـصيل مـا     :استكمال النفس اإلنسانية  

الوجود في نفسه، وما عليه الواجب، عمـا        عليه  

ينبغي أن يعمل من األعمال، ومـا ال ينبغـي،          

لتصير كاملة مضاهية للعالم الروحاني، وتفـوز       

بذلك بالسعادة القصوى األخروية بحسب الطاقة      

البشرية، فالحكمـة جـواذب تجـذب النفـوس         

، وهي سواطع أنـوار     الصافية إلى الحكيم    

. لى حضرة القدوسالنفخة القدسية شوقًا إ

 

 

: إما روحانية أو جسمانية:الحكمة اإللهية

 

 

: نوعان:الحكمة الجسمانية

 

 

١

 

.  علمية عملية: أحكام شرعية-

 

 

٢

 

 تتعلـق بـدوام صـحة       : أحكام صحية  -

. الجسم

 

 

: نوعان:الحكمة الروحانية

 

 

١

 

بد منها للمسلم     عقائد ال  : عقائد وأخالق  -

ـ       ال إجماالً، وأخالق  ة بد منهـا لحـسن المعامل

.الضرورية

 

 

٢

 

 تفصيل العقيدة، وعلـم     : تفصيل العقيدة  -

ما يمكن أن يتلقاه المؤمن الكامل اإليمـان مـن          

حكمـة كـل     من جهل .. أسرار الحكمة اإللهية  

 ألن حكمـة اهللا عليـة ال        ؛شيء جهل كل شيء   

.إال ألهل الخصوصية تظهر

 

 

:الحكمة والعرفان

 

 

١

 

.  تجذب أرواحا صفت: الحكمة-

 

 

٢

 

. أرواحا وفت يجمل: العرفان-

 

 

 

احلكيم العب

 

د

 

 

 

واحلكيم سبحانه

 

 

١

 

 الحكيم الذي أوتي الحكمة     : الحكيم العبد  -

الروحانية، وأدرك حقائق العلوم الربانية، إنسان      

وسط متمكن، أمكن من جميع العلـوم الكونيـة         

وغيرها، تمكنًا يجعله يداوي كـل وارد بـدواء         

يناسبه، حتى يكون مألوفًا لكل إنسان، وسطًا لم        

يتطرف عن الجادة السمحاء، وإذا جلس الحكـيم   

.  كلهم حكماءبين ألف أحمق؛ صاروا

 

 

٢

 

 هو الذي يبدع األشياء     : الحكيم سبحانه  -

.بحكمة، قد يعلمها الخلق وقد ال يعلمها

 

 

 

احلكيم 

 

وحاله

 

 

 الحكمة ظل القدس عـن الحكـيم،        :الحكيم

ومن ظلله اهللا بالحكمة، وصـفه بـصفة مـن          

صفاته، وأظهره ليظهر مكنون آياتـه، ولـديها        

تلوح أنوار تجلياته، فيكـون الـسامع للحكمـة         

لمتحقق بها شـاهدا آيـات اهللا بكـل جارحـة           ا

مجترحة من أعـضائه، قائمـا هللا بمـا يحبـه           

لـه  ، وكفى بذلك شرفًا لمن جم     ويرضاه به   

اهللا بظل قدسه فأجلسه على بساط أنسه، وإنمـا         

، وما  األنس في صحبة الحكيم أنس بالحكيم       

تقول في رجل يأنس باهللا وهو في رسم مبنـاه،          

م وهو أسفل سافلين، لـديها      ويواجه وجهه الكري  

يقول أعلم أن اهللا على كل شـيء قـدير، قـال          

يا معشَر الِْجن واِإلنِس ِإِن استَطَعتُم َأن       : تعالى

تَنفُذُوا ِمن َأقْطَاِر السماواِت واَألرِض فَانفُـذُوا الَ     

، السلطان  )٣٣: الرحمن (تَنفُذُون ِإالَّ ِبسلْطَانٍ  

.هو الحكيم

 

 

 الحكيم الذي أوتـي الحكمـة       :حال الحكيم 

الروحانية؛ وأدرك حقائق العلوم الربانية، إنسان      

وسط متمكن، أمكن من جميع العلـوم الكونيـة         

وغيرها تمكنًا يجعله يداوي كـل وارد بـدواء         

يناسبه، حتى يكون مألوفًا لكل إنسان وسطًا لـم         

يتطرف عن الجادة السمحاء، حتى يألفه من لـم         

 المقامات وال األحوال بالنسبة لمـا       يكن من أهل  

هو عليه من علم خواص األشـياء ومنـازالت         

النفوس، فيقابل كل فرد بما يناسبه، حتـى قـد          

يعشق عند من ال علم وال ذوق وال عمـل لهـم    

عشقًا حقيقيا، ينتفعون بـه بتهـذيب أخالقهـم         

وتطهير نفوسهم، ولذلك ترى جميع من يقابـل        

ـ       ن الجـاهلين الـذين   الرجل يحبه؛ ما لم يكن م

يعبدون اهللا على حرف، فمنهم المؤهـل لنـوال         

الحظوة بتلقي الحكمة، فهـذا يـسلك ويترقـى         

وأمـا غيـر    . ويتقرب، ويزداد إيمانًا ووصوالً   

المؤهل ممن في قلوبهم مرض؛ فهؤالء ال يدوم        

إقبالهم إال ريثما تقرع آذانهم فتنـة أو دسيـسة،          

قلـوبهم  فينقلبون على وجوههم، فهم الذين فـي        

.مرض

 

 



 

 

 

 

 



 

 ٣٢ 



 





 



ني        زينب مصطفى علي         سامي عصام سلمانا     محمد السيد غيث          سيف أحمد الجرو

 

 
              كوم حمادة         المنصورة

 

 بحيرة               أسوان                       دمنهور–

 

 

            هنــا وعبد الرحمــن أحمد المحالوي             جـودي وأنـس ومـالك محمد مدكور

 

 
         كـوم حــمــادة                     اإلسكـنـدرية                                

 

 
ط

 

 






نُصح من علَّموه والرفْقُ ِبِهم، وتَسِهيُل السِبيِل علَـيِهم        من آداب العلماء     :ابني مستقبل األمة  

جـِرِهم، وَأسـنَى ِلـِذكِْرِهم، وَأنْـشَر        م، فَِإن ذَِلك َأعظَم ألَ    وبذُْل الْمجهوِد ِفي ِرفِْدِهم، ومعونَِتهِ    
يا عِلي  (:  َأنَّه قَاَل ِلعِلي كَرم اللَّه وجهه      وقَد رِوي عن النَِّبي      .علُوِمِهم، وَأرسخُ ِلمعلُوِمِهم  ِل

.)بتْ أو غَر خَير ِمما طَلَعتْ علَيِه الشَّمسَألن يهِدي اللَّه ِبك رجالً

 

 
 يستَصِغروا  ، وال  يحقِّروا نَاِشًئا  ، وال  يعنِّفُوا متَعلِّما  ال َأن   اِبِهموِمن آد  :عزيزي مستقبل األمة  

           ِهميا لَدِة ِفيمغْبلَى الرثُّ عَأحو ،ِهملَيِطفُ عَأعو ،ِهمى إلَيعَأد ذَِلك تَِدًئا فَِإنبقـال رسـول اهللا      م ،
 :) الوا ولِّمع  نِّفُوا فَِإننِّفِ     تُععالْم ِمن رخَي لِّمعالْم (  ،  قَاَلو :)    ،ِمنْه ونلَّمتَتَع نوا مقِّرو

ونَهلِّمتُع نوا مقِّروو(.

 

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

 

].٦٨ص القاهرة –

 

 

 

 



 

 

 

 



 


٣٣ 

بالهنا

 

 

 

والشفا

 

 

 

  


 




 



 في مرض موته، بعد أن تأثر        على أخيه اإلمام الحسن      دخل اإلمام الحسين    
بالسم الذي دما له في الطعس.

 

 
.من تتهم؟: فقال اإلمام الحسين ألخيه اإلمام الحسن

 

 
!.لتقتله؟: فقال اإلمام الحسن

 

 
.نعم: قال اإلمام الحسين

 

 
أسا وأشد تنكيالً، وإن لم يكـن       إن يكن الذي أظن، فاهللا أشد ب       ،يا أخي : قال اإلمام الحسن  

.هو، فال أحب أن يقتل بي بريء

 

 
]١١٤شرح األربعين النووية لإلمام الجرداني ص                                      [

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قدمت خبيرة التغذيـة    

واز دي ـرنسية فرانسـالف

 

 

جات الطبيعيـة   تأخيرا، روشتة من المن   كولونر  

.تقوية مناعة الجسمالتي تساعد على 

 

 

ل الجـزر بلونيـه     ووتنصح خبيرة التغذية بتنا   

ن مـادة الكـاروتين     إاألصفر واألحمر، حيث    

تحمي النظر والجلد، كذلك الكوسة التي تحتوي       

على األلياف سهلة الهضم والمضادة لألكـسدة،       

باإلضافة إلى العسل األبيض الذي يحتوي على       

ذي يساعد  لجسم، والعنب األسود ال   لفوائد عديدة   

على مكافحة التلوث البيئي، فضالً عن الكمثرى       

 واألخـضر لالحتـواء علـى       والكرنب األحمر 

. يفيتامين س

 

 

 




 



 

كبيرة  ملعقة زبدة    -

 

 بصلة كبيرة    –

 

جم من اللحم المفروم     ٣٠٠ –

 

 جـرام   ٢٠٠ –
من صلصة الطماطم    

 

 ملح   –

 

 فلفل   –

 

 حفنة من السكر     –

 

 قشرة ليمونة مفرومة     –

 

– 
مونة  عصير لي 

 

 فنجان من األرز المطحون      –

 

من مرقة اللحـم      فنجان ونصف    –

 

– 
فنجان من البقدونس المفروم 

 

 فنجان من البصل األخضر المفروم –

 

 نصف فنجان –
من الشبت المفروم    

 

 ملعقة كبيرة من النعناع المفروم       –

 

 ك فلفل أخضر كبيـر       –

 

– 
.جاجدفنجان كبير من مرق ال

 

 


 


تذاب ملعقة كبيرة من الزبد في مقالة واسعة         

 

 أضيفي البصل واقليه حتى يستوي      –

 

 أضيفي اللحم واطهيه حتى تحمر اللحم وتتجعد         –

 

 أضيفي صلـصة الطمـاطم      –
والملح والفلفل األسود 

 

 اطهي لمدة دقيقة وأضيفي السكر وقشر الليمون واألرز –

 

– 
 زسخني المواد وحركيها حتى يصقل األر     

 

جان ونصف مـن المـرق       أضيفي فن  –
وسخنيه حتى درجة الغليان     

 

 خففي درجة الحرارة وغطي المواد       –

 

اغلي المواد   –
 دقائق أو حتى يتم امتصاص السائل بشكل تام تقريبا           ١٠على نار منخفضة لمدة     

 

– 
والبصل األخضر والشبت والنعناع ج البقدونس يحركي مع مز 

 

 اطهي المواد لمدة –
 دقائق   ٥

 

 درجة مئوية    ١٧٥جة حرارة    سخني الفرن لدر   –

 

  اقطعي شريحة رقيقة   –
من نهاية كل فلفلة واحفظيها لتستعمل كغطاء        

 

تخلصي من البـذور واألغـشية       –
البيضاء في الفليفلة 

 

 ضعي الفليفلة في مقالة شواء واسعة واسكبي مزيج اللحم في –
الفليفلة  

 

ي مقـالة    امزجي المواد المتبقية بما فيها من صلصة الطماطم المتبقية ف          –
فوق الفلفل المحشو    صغيرة وسخنيها حتى تذوب الزبدة واسكبيها       

 

 غطي المزيح   –
ة المحتفظة   يبواسطة األغط 

 

 غطي صفيحة الشواء بورق ألمونيوم       –

 

اشوي لمدة   –
.ساعة أو حتى تستوي الفلفلة والحشوة

 

 



 

 

 

 

 



 





 




 




 



 



 

 

















 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

األستاذ الدكتور

 

 

نور الدين أبو حلية

 

 

اجلمهورية اجلزائرية

 

 

 

 

 

 

العدلالعدلالعدل: : : خامساخامساخامسا: : : بقيةبقيةبقية

 

 

 

 

 

 
﴿ِإن : فما تقول في قوله تعالى    : قال الرجل 

 يْؤِمنُون  ِه الَِّذين كَفَروا فَهم الَ    شَر الدواب ِعنْد اللَّ   
*     دهع وننْقُضي ثُم متَ ِمنْهداهع ِفي كُلِّ  الَِّذين مه

نَّهم ِفـي الْحـرِب      فَِإما تَثْقَفَ  * يتَّقُون   مرٍة وهم الَ  
      ونـذَّكَّري ـملَّهلَع مخَلْفَه نم ِبِهم دـا  *فَشَرِإمو 

     ِهمانَةً فَانِْبذْ ِإلَيٍم ِخيقَو ِمن تَخَافَن     اٍء ِإنـولَى سع 
 يحسبن الَِّذين كَفَروا     والَ * يِحب الْخَاِئِنين    اللَّه الَ 
 وَأِعـدوا لَهـم مـا       * يعِجـزون    م الَ ا ِإنَّه سبقُو

استَطَعتُم ِمن قُوٍة وِمن ِرباِط الْخَيِل تُرِهبون ِبـِه         
عدو اللَِّه وعدوكُم وآخَـِرين ِمـن دوِنِهـم لَـا           
تَعلَمونَهم اللَّه يعلَمهم وما تُنِْفقُوا ِمن شَـيٍء ِفـي         

 وِإن  * تُظْلَمـون    يوفَّ ِإلَيكُم وَأنْتُم الَ   ِه  سِبيِل اللَّ 
         وه لَى اللَِّه ِإنَّهكَّْل عتَوا ولَه نَحلِْم فَاجوا ِللسنَحج

 ﴾ِليمالْع ِميع٥٥: األنفال[الس 

 

- ٦١[.

 

 
هذه اآليات الكريمة واضحة في     : قال الحكيم 

الداللة على أن الجهاد ال يشرع إال فـي حـق           
أولئك المعتدين مـن الكفـار الـذين ينقـضون       

ومـا  .. عهودهم، وليس بعد النقض إال القتـال      
.تواتر من السيرة يدل على ذلك

 

 
 ﴿يـا : فما تقول في قوله تعالى    : قال الرجل 

 تَتَِّخذُوا عدوي وعدوكُم َأوِلياء     َأيها الَِّذين آمنُوا الَ   
  دوِبالْم ِهمِإلَي تُلْقُون       ِمـن كُماءا جوا ِبمكَفَر قَدِة و

الْحقِّ يخِْرجون الرسوَل وِإياكُم َأن تُْؤِمنُوا ِباللَّـِه        
         ِتغَـاءابِبيِلي وا ِفي سادِجه تُمجخَر كُنْتُم ِإن كُمبر
مرضاِتي تُِسرون ِإلَيِهم ِبالْمودِة وَأنَا َأعلَـم ِبمـا         

خْفَيتُم وما َأعلَنْتُم ومن يفْعلْه ِمنْكُم فَقَد ضلَّ سواء   َأ
 ِإن يثْقَفُوكُم يكُونُوا لَكُم َأعداء ويبسطُوا       *السِبيِل  

     ونتَكْفُـر وا لَودووِء وِبالس مَألِْسنَتَهو مهِديَأي كُمِإلَي
دكُم يوم الِْقيامـِة     َأوالَ مكُم والَ  لَن تَنْفَعكُم َأرحا   *

           ﴾ـِصيرب لُـونمـا تَعِبم اللَّـهو ـنَكُميفِْصُل بي
 ١: الممتحنة[

 

- ٣[.

 

 
هذه اآليات الكريمـة ذكـرت      :  قال الحكيم 

األسباب الموجبة لقتال الكفار، وهي محاربة من       
 والمـسلمين مـن     أراد إخراج الرسـول     
هم لقتـال المـسلمين إذا      ديارهم، ومن استعداد  

ثقفوهم في أي مكان، فهـم أعـداء صـرحاء،          
اب القتال  بومحاربون أصليون، وقتالهم ليس من      

. على الدين والعقيدة، وإنما لمحاربتهم

 

 
 ﴿الَ: له تعـالى  وفما تقول في ق   : رجلقال ال 

          لَـميِن وِفي الد قَاِتلُوكُمي لَم ِن الَِّذينع اللَّه اكُمنْهي
ي       ِهمتُقِْسطُوا ِإلَيو موهرتَب َأن اِركُمِدي ِمن وكُمخِْرج

     قِْسِطينالْم ِحبي اللَّه ـِن      *ِإنع اللَّه اكُمنْها يِإنَّم 
        ـاِركُمِدي ِمن وكُمجَأخْريِن وِفي الد قَاتَلُوكُم الَِّذين

وهم ومن يتَولَّهم   وظَاهروا علَى ِإخْراِجكُم َأن تَولَّ    
 ﴾ونالظَّاِلم مه ٩، ٨: الممتحنة[فَُأولَِئك[.

 

 
هذه اآليات من أصرح اآليـات      : قال الحكيم 

الني تذكر أسباب مشروعية الجهاد، وأنه فقـط        
في حق الذين يقاتلون المـسلمين علـى ديـنهم          
ليردوهم عنه، ويخرجونهم من دارهم، أو فـي        

شركين ويساعدونهم على حق الذين يظاهرون الم
بل اآليات تأمر بالبر واإلحـسان      .. هذه األمور 

      ا للمشركين والكفار الذين لم يظاهروا عليهم عدو



 

 

 

 

 



 









 



.ولم يحاربوهم ولم يخرجوهم من ديارهم

 

 
: فما تقول فـي قولـه تعـالى       : قال الرجل 

       نْياةَ الديالْح ونشْري ِبيِل اللَِّه الَِّذينقَاِتْل ِفي سا﴿فَلْي 
ِخرِة ومن يقَاِتْل ِفي سِبيِل اللَِّه فَيقْتَْل َأو يغِْلب         ِباآل

 تُقَاِتلُون   وما لَكُم الَ   *فَسوفَ نُْؤِتيِه َأجرا عِظيما     
ِفي سِبيِل اللَِّه والْمستَضعِفين ِمن الرجاِل والنِّساِء       

   بر قُولُوني اِن الَِّذينالِْولْدـِذِه      وه نَا ِمـننَا َأخِْرج
الْقَريِة الظَّاِلِم َأهلُها واجعْل لَنَا ِمن لَـدنْك وِليـا          

 ٧٤: النـساء [واجعْل لَنَا ِمن لَدنْك نَـِصيرا﴾       

 

- 
٧٥[.

 

 
هذه اآليات واضحة في الداللة     : قال الحكيم 

على أن من أسباب تـشريع الجهـاد محاربـة          
ار قريش أو غيـرهم إذا      فكف.. االضطهاد الديني 

ـ    ا، فالواجـب نـصرة     اضطهدوا المسلمين ديني
 ؛المستضعفين الذين يجدون أقسى أنواع العذاب     

ـ  بألنهم اختاروا اإليمان     وهنـاك  .. ااإلسالم دينً
آيات قرآنية أخرى تبين أن الجهـاد يجـب أن          
يكون ضد كل مضطهد حق الذين يـضطهدون        

.ىراليهود والنصا

 

 
﴿قُْل :  في قوله تعالى   فما تقول : قال الرجل 
عراِب ستُدعون ِإلَى قَوٍم ُأوِلـي      ِللْمخَلَِّفين ِمن األَ  

بْأٍس شَِديٍد تُقَاِتلُونَهم َأو يسِلمون فَـِإن تُِطيعـوا         
         ِمن تُملَّيا تَوا كَملَّوتَتَو ِإننًا وسا حرَأج اللَّه ْؤِتكُمي

، فهذه اآلية   ]١٦: الفتح[قَبُل يعذِّبكُم عذَابا َأِليما﴾     
حة في الداللة علـى مـشروعية اإلكـراه         واض

الديني، ومبادأة اآلخرين بالقتال إلدخـالهم فـي        
.اإلسالم

 

 
فالقرآن .. ليس كما فهمت  .. ال: قال الحكيم 

   فال يجوز أن تتناقض    .. اال يضرب بعضه بعض
هذه اآلية مع اآليات الكثيرة األخرى التي تنهى        
 عن اإلكراه في الدين، أو تلك اآليات التي تعلل        
الجهاد بعلل وجود المحاربين أو المـضطهدين       

اغيرهم ديني.

 

 
فما تقول في تعليل غاية الجهاد      : قال الرجل 

﴿تُقَـاِتلُونَهم َأو  : باإلسـالم، فقـد قـال تعـالى    
 ﴾ونِلمس؟]١٦: الفتح[ي.

 

 
وإال تنـاقض   .. ليس كما فهمت  : قال الحكيم 

د باإلسالم  اوإنما المر .. القرآن بعضه مع بعض   

 هنا

 

 كما هو معهود فـي اللغـة العربيـة           -

 

- 
. أو ينقادون: أي).. نقياداال(

 

 
ي تتحـدث عـن     وهذه اآلية تشبه اآلية الت    

عراب آمنَّا قُْل لَـم تُْؤِمنُـوا       األعراب ﴿قَالَِت األَ  
يمان ِفي قُلُوِبكُم   سلَمنَا ولَما يدخُِل اإلِ   ولَِكن قُولُوا أَ  

  ِإنو وا اللَّهالَ  تُِطيع ولَهسرو      ـاِلكُممَأع ِمن ِلتْكُمي 
       ﴾ِحـيمر غَفُور اللَّه ًئا ِإن١٤: الحجـرات [شَي[ ،

استسلمنا وانقدنا إلى نظام الدولة العادلـة،       : أي
فإن اإليمان يعني القناعة الداخلية، أما اإلسـالم        
فكل من دخل تحت نظام الدولة العادلة، والتـزم        

المعنى العـام  مى اإلسالم ب نظامها فيدخل في مس   
.)االنقياد(الذي هو 

 

 
فما تقول في آية السيف، وهي      : قال الرجل 

شْهر الْحرم فَـاقْتُلُوا    ﴿فَِإذَا انْسلَخَ األَ  : له تعالى قو
     موهرصاحو مخُذُوهو موهتُمدجثُ ويح شِْرِكينالْم

ةَ وا وَأقَاموا الصالَ  بواقْعدوا لَهم كُلَّ مرصٍد فَِإن تَا     
        ﴾ِحيمر غَفُور اللَّه ِإن مِبيلَهكَاةَ فَخَلُّوا سا الزآتَوو

، وهي اآلية الني ذكر سـلفنا أنهـا         ]٥: التوبة[
نسخت كل آيات الرحمة والحكمة واإلحسان في       

.القرآن الكريم

 

 
اقرأ اآليات من بدايـة سـورة       : قال الحكيم 

وستراها منسجمة مع القرآن    التوبة، وتدبر فيها    
فاآليات تتحدث عن نوع خـاص مـن        .. اجميع

المشركين كانوا محاربين، ثم ناكثي عهود، ثـم        
منافقين يتربصون الفرص، ويظـاهرون علـى       

.المؤمنين

 

 
ها أنت تفسر القرآن بحـوادث      : قال الرجل 

فما الفرق بين هذا وبين .. تاريخية تحصرها فيها 
.ما يفعله النسخ؟

 

 
ولم  .. أنا استعنت بالتاريخ   ..ال: كيمقال الح 

وحقائقـه  .. فالقرآن كالم اهللا  .. أفسر القرآن به  
وهي تنطبق على   .. تدل على سنن اهللا في خلقه     

االمجتمعات جميع .

 

 
فكيف توجه ما ذكـرت مـن       : قال الرجل 

.تخصيصات؟

 

 
.. هي ال تحتاج لـي ألوجههـا    : قال الحكيم 

رتـه  والتخصيص الذي ذك  .. فالقرآن غني بنفسه  
موجود في اآليات نفسها، فاهللا تعالى يقول فـي         

﴿براءةٌ ِمن اللَِّه ورسوِلِه ِإلَى الَِّذين    : بداية السورة 
    ﴾شِْرِكينالْم ِمن تُمداهفاآليـات  ].. ١: التوبة[ع

ي تتتحدث عن نوع خاص، وليست من اآليات ال       
سِبيِل ﴿وقَاِتلُوا ِفي   : ا كقوله تعالى  ا عام تسن قانونً 

 يِحـب    تَعتَدوا ِإن اللَّه الَ     الَِّذين يقَاِتلُونَكُم والَ   اللَِّه
 ﴾ تَِدينع١٩٠: البقرة[الْم[.

 

 
باإلضافة إلى هذا فإن السياق الـذي وردت        
فيه ما تسميها بآية السيف تدل على األمر بإجارة    
المستجيرين من المـشركين المحـاربين حتـى       

ثم يتم إيصالهم إلـى مـأمنهم،      يسمعوا كالم هللا،    
بمعنــى أن يــصلوا إلــى قــومهم المــشركين 
المحاربين، وهذا ظاهر أنه ال داللة فيـه علـى          
اإلكراه في الدين، وإنما كان سبب القتـال هـو          
المحاربة والعداوة مـن أنـوع خاصـة مـن           

 علـى   إكراهالمشركين، وليس الموضوع مسألة     
مايته الدين، وإال فكيف يجار المشرك، ثم تتم ح        

إلى أن يبلغ مأمنه، فلو كان الكفر سبب القتـال          
. والحمايةةلما كانت هذه اإلجار

 

 
باإلضافة إلى هذا فإن في اآليات اسـتثناء        
للذين عاهدهم المسلمون عند المسجد الحـرام،       
فأمر اهللا عز وجل باالستقامة لهم على العهـود         
وتحريم نقضها، وهذا يدل على أن اآليات نزلت        

 وناقضي عهود ومتـآمرين علـى       في محاربين 
.الدولة النبوية

 

 

 

 



 





 

 

 

 

 



 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 




 


   

 




 

 



  



    



 









 











 



 





 





 





 


 

 

 

 من أبرز من خلَّدتهم اإلنسانية فى إن اإلمام الحسين 
ومن أروع من ظهر على صفحات .. جميع مراحل التاريخ

التاريخ من العظماء والمصلحين الذين ساهموا فى بناء الفكر 
 وتكوين الحضارة االجتماعية، وبلورة القضايا اإلنسانى،

..المصيرية لجميع شعوب األرض

 

 
إن اإلمام أبا األحرار من ألمع القادة المصلحين الذين حققوا 
المعجز على مسرح الحياة، وقادوا المسيرة اإلنسانية نحو 
أهدافها وآمالها، ودفعوا به إلى إيجاد مجتمع متوازن تتحقق 

 التى ينعم فيها الناس على اختالف ةفيه الفرص المتكافئ
 من أكثر ولقد كان اإلمام الحسين .. قومياتهم وعقائدهم

..المصلحين جهادا وبذالً وتضحية

 

 
إن أغلب حياة المصلحين الذين وهبوا حياتهم ألممهم 
وشعوبهم تبقى مشعة تعطى ثمارها ونتائجها للناس؛ ولكن 

ث أن تتالشى كما فى فترة خاصة، ومحدودة من الزمن؛ لم تلب
..يتالشى الضوء فى الفضاء

 

 
 فقد شقَّت أجواء التاريخ وهى أما حياة اإلمام الحسين 

تحمل النور والهدى لجميع الناس؛ فلقد تفاعلت حياة اإلمام 
 مع أرواح الناس، وامتزجت بعواطفهم الحسين 
وهى ندية عاطرة تتدفق بالعزة والكرامة، .. ومشاعرهم

ى ساحات النضال لتحقيق أهدافه، وتقرير وتدفع المجتمع إل
..مصيره

 

 
 هى مدرسة األجيال الكبرى التى إن حياة اإلمام الحسين 

تفيض بالخير والعطاء على الناس جميعا متفقين ومختلفين، 
فهى تغذيهم بالوفاء والصبر، وتدفعهم إلى اإليمان باهللا، 
وتعمل على توجيههم الوجهة الصالحة المتسمة بالكرامة 
وحسن السلوك، كما تعمل على تهذيب الضمائر وتكوين 

فهى أجدر بالبقاء من كل كائن .. العواطف وتنمية الوعى
حى؛ بل أحق بالخلود من هذا الكوكب الذى يعيش فيه 

..اإلنسان؛ ألنها إطار ألسمى معانى الكرامة اإلنسانية

 

 
 لم ينشد فى حياته الخالدة أى مطمع إن اإلمام الحسين 

و نفع مادى؛ وإنما استهدف المصلحة االجتماعية، سياسى أ
، كى يعودوا لدين جده .. وعنى بأمر الناس جميعا

وسخر اإلعالم لنشر المبادئ الحقة، والدعوات الصادقة، 
وإزالة الكثير من الشبهات العالقة فى عقول الناس، وبالمقابل 
استغلت قوى الشر اإلعالم من أجل نشر مبادئها الهدامة 

يق مآربها الشريرة، فأقامت سياجا هائالً من التعتيم على وتحق
مبادئ الحق والعدل، وشنَّت الحمالت التشهيرية على رموزه 

ووضعتهم

 

 زورا وبهتانًا-

 

 فى قفص االتهام من أجل أن -
.ينفض الناس من حولهم

 

 

         اإلعالم اليزيدى اإلعالم الحسينى         



 

 

 

 

 



 



 

  

 
م     مع ذلك سرعان مـا ارتـدت سـها        

كشفن إلى نحورهم، وا   اليزيديين

 

 للقاصى  -
والدانى

 

 كذب إعالمهم، فسخط الرأى العام      -
الحسين اإلمام   استشهاداإلسالمى عليهم بعد    

         ولم يستمر يزيد بعد ذلك إال ثـالث ،
، بفعل االنتفاضات والثورات التـى      سنوات

ضـت كيـانهم،    فقوعصفت بحكم بنى أمية   
.وأصبحوا أثرا بعد عين

 

 
 مـا هـى     :واألسئلة التى نطرحها هنا   

األساليب اإلعالمية التـى اتبعهـا اإلمـام        
 من أجل إعـالن دعوتـه،       الحسين  

وتبيان أحقية موقفه ومواجهة إعالم أعدائه؟      
ما هـى األسـاليب اإلعالميـة        لوبالمقاب

بستار مـن التـضليل     اليزيدية التى طوقت    
من الناس ودفعتهم إلى   عدد غير قليل    عقول  

 والفتك به بتلك محاربة اإلمام الحسين   
!.القسوة والوحشية المنقطعة النظير؟

 

 




 


لقد أمعنـا   : يقول األستاذ عباس الذهبى   

األساليب النظر فى عدة مصادر، واستقرأنا      
، عها اإلمام الحسين    ب التى ات  ميةاإلعال

فوجدنا أنها تتمثل بصورة أساسية باألساليب     
:التالية

 

 


 



 


يقول علماء اإلعالم بأنهما من أقـوى       
الوسائل اإلعالمية قـديما وحـديثًا، فمـن        

 تتم مناظرة أو محادثة شـخص أو        اخاللهم
مجموعة أشخاص عن طريـق االتـصال       

فيحصل تماس بين الملقى والمتلقى   ،  المباشر
وسـوف أورد    فيكون التـأثير فعـاالً،       همن

االتـصال بعـد تبيـان      شواهد على نوعى    
:الفارق بينهما

 

 


 

   

 


اتصال اإلمام الحـسين  ويتم عن طريق   

      بنفسه أو أحـد مـن أهـل بيتـه أو 
فيشرح له دواعـى    صحابه بشخص آخر،    أ

.ئهنهضته وبطالن ادعاءات أعدا

 

 
اتصال اإلمام الحسين   : ومن أمثلة ذلك  

      بزهير بن القين، الذى كان يتحاشى 

 

- 
كما تذكر المصادر  

 

اللقاء به، فكان يساير     -
 لما أقبل مـن مكـة،       الحسين  اإلمام  

النزول  ولكن إذا أراد اإلمام الحسين      
فى مكان اعتزله ناحية، فلما كان فى بعض        

  فى مكان لم يجـد     األيام نزل اإلمام    
 زهير بكان زهيـر   فبينما  . من أن ينزله   اد
وبجيلـة،  مع جماعة من بنى فزارة      يتغذى  

ثم  حتى سلم    إذا أقبل رسول الحسين     

 يا زهير بن القين، إن الحـسين        : قال
 لـه   ت فقال ،بعثنى إليك لتأتيه، فتردد زهير    

أيبعث إليك ابن رسول    ! سبحان اهللا : زوجته
اهللا

 

 
     ،فـسمعت مـن    فلو أتيته    ثم ال تأتيه

فحدثه كالمه، فمضى إليه زهير بين القين،       
 وقال له فـى ختـام       اإلمام الحسين   

تلك هى القضية، فلم إبطاؤك عـن       : (حديثه
فما لبث أن جـاء مستبـشرا قـد         ،  )الجنة؟

فـأمر بفـسطاطه وثقلـه      !.. أشرق وجهه 
 الحـسين   اإلمـام   ومتاعه فحول إلى    

وق ذلك تحول   ص أصحابه، وف  لَّوغدا من خُ  
.ى وسيلة إعالمية ناطقةإل

 

 


 

  

 


 وذلك من خالل مخاطبة اإلمام الحسين     

       أو أحد أصحابه للجيش اليزيدى فـى 
بقيـادة هـذا    األمر الذى دفع    عدة مواقف،   

ل إحداث  جالجيش أن يصدروا أوامر من أ     
الــضجيج والــصياح والجلبــة والحركــة 

وهذا ،  المحاربينليحجبوا كالمه من أسماع     
 يشبه نوعا ما التـشويش اإلذاعـى        أسلوب

الذى تتبعه بعض الحكومات فـى أوقـات        
الحروب واألزمات فى وقتنـا الحاضـر،       
وكانت السلطات اليزيدية تظهـر توجـسا       

والخطب واالتصاالت   من النداءات    واضحا
 التى يلقيها أو يقوم بها اإلمام الحسين        

وأصحابه، والتى أحدثت تأثيرا واضحا على   
واقـف بعـض أفـراد الجـيش        عقول وم 
فالتحقوا بجبهة اإلمـام الحـسين      اليزيدى،  
    ومنهم كبار الضباط أمثال ، :الحبن  ر 

على ذلك النوع من    وكشاهد  . يزيد الرياحى 
لما ضـيقوا علـى     (االتصال ما ورى أنه     

 حتى نال منه العطش ومـن       الحسين  
 واتكأ على قائم سـيفه      أصحابه، قام   

أنشدكم اهللا هل   : ل، فقا ونادى بأعلى صوته  
: ؟ قـالوا تعلمون أن جدى رسول اهللا     

أنشدكم اهللا هل تعلمـون أن      : قال. اللهم نعم 
 اللهـم نعـم  :  بن أبى طالب؟ قالأبى على .

أنشدكم اهللا هل تعلمون أن أمى فاطمة       : قال
؟  الزهراء بنت محمـد المـصطفى     

ون تحلتسفبم  : إلى أن قال  .. اللهم نعم : قالوا
 الذائـد عـن    اهللا عليه    دمى وأبى صلوات  

     ذاد البعيـر   الحوض يذود عنه راجالً كما ي
قد علمنا ذلـك    : قالوا؟  ..الصادر عن الماء  

ونحن غير تاركيك حتى تذوق الموت      ! كله
!!).عطشًا

 

 
:صاح اإلمام الحسين بأعلى صوتهف

 

 

 

؟عن حرم رسول اهللا هل من ذاب -

 

 

 

 هل من موحد يخاف اهللا فينا؟-

 

 

 

 فى إغاثتنا؟ يرجو اهللا هل من مغيث-

 

 
:ثم قال

 

 
 الئذًا بهءاء امرإذا استنصر المر

 

 
واءـون سـره والخاذلـفناص

 

 
ون مكانهـأنا ابن الذى قد تعلم

 

 
ن جفاءـوليس على الحق المبي

 

 
دى ووالدىـأليس رسول اهللا ج

 

 
ى النجوم خفاءغط نإأنا البدر 

 

 
ول بيوتناـرآن حـزل القـألم ين

 

 
ن بعد الصباح مساءـصباحا وم

 

 
ا أوقف اإلمام الحسين األمة على      وهكذ

 من حياتها وأصبحت أمام     عتبه تاريخ جديد  
تبنى سياسة الـرفض القـاطع    إما  : خيارين
.. الذى فرض عليها مهما كان الثمن     لألمر  

.!! القبول بسياسة األمر الواقعأو

 

 


 



 


إعالميتان تمكن اإلمـام    وهما وسيلتان   

ـ  من خالله الحسين   إيـصال  ا مـن  م
صوته وتبيان موقفه إلى عدد من زعمـاء        
األقاليم ووجوه القوم، فقد كتب إلى جماعة       
من أشراف البصرة كتابا مع مولى له اسمه        

ويكنى أبا رزين، يدعوهم فيه إلـى       سليمان  
يزيـد بـن    : طاعته مـنهم  ولزوم  نصرته  

مسعود النهشلى، والمنـذر ابـن الجـارود       
 أدعوكم  أنا: (العبدى، جاء فى بعض فقراته    

، فإن السنة   إلى كتاب اهللا وسنة نبيه      
أميتت، وإن البدعـة قـد أحييـت، وإن         قد  

تسمعوا قولى وتطيعوا أمرى أهدكم سـبيل       
 حـوادث سـنة     ٦/١٨٦الطبرى  ) [الرشاد

].هـ٦٠

 

 
مسلم بـن    الحسين  اإلمام  أرسل  و
 ابن عمه وثقته من أهل بيتـه،        عقيل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
األمين العام والمتحدث الرسمي

 

 
                               تحاد العالمى للطرق الصوفيةلال

ى الحسينىلعزم اعبد الحليمالشريف 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

  

 
مه رسالة موجهة إلى أهـل الكوفـة،        وسلَّ

بالقبول، فسار مسلم بن عقيـل      عدهم فيها   ي
 حتى وصل الكوفـة،     بكتاب الحسين   

 فلما وقفوا على كتابـه كثـر استبـشارهم        
 ثم أنزلوه فى دار المختار الثقفـى،        بقدومه،

الناس تختلف إليه، فقرأ على جمع      وصارت  
وهم ،   منهم كتاب اإلمام الحسين      كبير

. عـشر ألفًـا   بايعه منهم ثمانية  تىحيبكون  
ولكن ابن زياد أخذ يزحزحهم عن مواقفهم       
بالتهديد واإلغراء، أو ما يطلق عليه حاليـا        

البيعـة  قـضوا   نسياسة العصا والجزرة، ف   
عتقل وقتل بعد اوتفرقوا عن ابن عقيل الذى      

!.ذلك بصورة مروعة

 

 


 



 


ا إسالمي يشكل ملتقى بما أن موسم الحج     

فيـه   يجتمـع    كبيرا على مـر العـصور،     
من كل فج عميق، فقـد      الوافدون  المسلمون  

 بث   والتغيير فى  اإلصالحمنه دعاة   استفاد  
األفكار وكسب وتعبئة األنصار، ويـستفيد      
منه اليوم اليزيديون فـى تكفيـر وتبـديع         

األمة اإلسالمية تحت زعم    وتفريق  وتفسيق  
.حماية التوحيد ونصرة السنة المظلومة

 

 
قـد أدرك     بدوره واإلمام الحسين   

ما لهذا المكان المقدس من أهمية اسـتثنائية        
الذى يشكل أمانًا للخـائفين،    بوجود بيت اهللا    

أثناء ويمنح حرية التحرك والتبليغ، وخاصة      
موسم الحج الذى هو بمثابة مؤتمر إسالمى       

 فيـه المـسلمون     جماهيرى سنوى، يؤدى  
فريضة الحج، ويتـداولون فيـه شـؤون        

.وشجون العالم اإلسالمى

 

 
 الحـسين   اإلمامق، توجهلمن هذا المنط  

   مضين مـن شـعبان     إلى مكة لثالث 
سنة ستين للهجرة، فأقام بها باقى شـعبان        

وأخـذ  . وشهر رمضان وشوال وذى القعدة    
خالل هذه المدة يبث فيها دواعى نهـضته        

بين حقانية موقفه، كما قام بفضح السلطة       يو
سـلطة  وكشف للمأل بأنها    اليزيدية القائمة،   

بدادية وغير شرعية تقوم على مرتكزات     است
أحاديثه وغدت  انتهازية ومصلحية وقمعية،    

على كل شفة ولسان، وتركت آثارها علـى        
ثـائرة  الرأى العام اإلسالمى آنذاك، فثارت      

بـشتى الـسبل    السلطة الحاكمـة، وأرادت     
احتواء وتحجيم ومن ثم إسـكات الـصوت        

.الحسينى الهادر

 

 
ـ  وحينما أدرك اإلمـام      صيرته بب

وخبرته بأن السلطة تريد الـتخلص منـه        
بمختلف الحيل ولو بالقتل فى جوف الكعبة،       

مـن أن   وقدسيتها  فخاف على حرمة الكعبة     
يراق دمه فيها، لذلك قرر الخروج من مكة        

فكـان لخروجـه    قبل إكمال مناسك الحج،     

  ا إعالميا فـى أوسـاط     ا  المفاجئ صدكبير
 الوقـت   المسلمين، الذين أصيبوا فى ذلـك     

وهو مرض ال يعالج    بمرض فقدان اإلرادة،    
ـ        ا ذإال بهزة عنيفة وصدمة قوية، ولعالج ه

 إال المرض لم يجد اإلمـام الحـسين        
دمه ودماء أهل بيته، وهذا ما أشارت إليـه         

بعـد استـشهاد    عليها السالم   السيدة زينب   
اللهم تقبل  : اإلمام الحسين وأهل بيته بقولها    

.ا هذا القرباننَِّم

 

 


 



 


قوية سـواء قبـل   إعالمية وهى وسيلة   

اإلسالم أو بعده، حيث ينقل الخطيب آراءه       
ومواقفه للجماهير بصورة مباشرة، فيحدث     
فيهم التأثير المطلـوب وخاصـة إذا كـان        
الخطيب مفوها يمتلك ناصـية الفـصاحة       

 والقدرة على التـأثير     ، وقوة الحجة  ،والبيان
ــشاعر ــأجيج الم ــاع، وت ــارة  وإواإلقن ث

العواطف، وبالنتيجة سيتمكن من استمالتهم     
.نحو قضيته

 

 
كما يقول الكاتب    واإلمام الحسين   

الكبير عباس محمود العقـاد فـى كتابـه         
أوتـى ملكـة    قـد   ): ( الشهداء بوالحسين أ (

الخطابة من طالقة لسان وحسن بيان وغنة       
، لذلك اسـتفاد مـن      )صوت وجمال إيماء  

صـة إال   قدراته الخطابية، فلـم يتـرك فر      
وكـان  واغتنمها فى سبيل إيصال صوته،      

لخطبه األثر البالغ فى زعزعة بعض أفراد       
الجيش المعادى عن مواقفهم والتحاق قـسم       

منهم بمعسكره   

 

 كما نوهنا سـالفًا    -

 

- 
شواهد من خطبه فى فقـرة      وقد استعرضنا   

االتصال الجمعى، وهنا نلفت النظر إلى أن       
غير موجهـة     خطب اإلمام الحسين  

كثيرا ما خاطب أهل عدائه فحسب، بل إن أل
 المصل  خطبه بمثابة ، فكانت   بيته وأصحابه 

الواقى الذين يمنحهم المناعة ضد جـراثيم       
ة اليزيدية التى تهدف إلى التـشكيك       ايالدع

ـ      رى الـتالحم   بقضيتهم العادلة، وفـك ع
اإلمـام  فيها بينهم وبين قائـدهم      والتناصر  

 يتبـع  )سالم اهللا عليه (فكان  . الحسين  
مع أهل بيته وأصحابه مبـدأ المـصارحة        

عنه علمـاء   يقول  والمكاشفة، وهو أسلوب    
 مـن أهـم وسـائل مكافحـة         بأنهاإلعالم  

التى تكثـر  الشائعات،  

 

 عـادة  -

 

أوقـات   -
.الحروب واألزمات

 

 
 يوجه خطبـه    الحسين  اإلمام  كان  

أوالً إلى أصحابه بغيـة ترصـين جبهتـه         
. يلـة الداخلية وتخليصها من العناصر الدخ    

الدالة على ذلك أنه لما عـزم       ومن الشواهد   
: إلى العراق قام خطيبا فقـال     على الخروج   

، الحمد هللا ما شاء اهللا، وال قـوة إال بـاهللا          (

وصلى اهللا على رسوله، خط الموت علـى        
ومـا  ولد آدم مخط القالدة على جيد الفتاة،        

أولهنى إال أسالفى اشـتياق يعقـوب إلـى         
، ثـم   )ا مالقيه يوسف، وخير لى مصرع أن    

من كان باذالً فينا مهجتـه،      : (أضاف قائالً 
نًا على لقاء اهللا نفسه، فليرحل معنـا        وموطِّ

).فإننى راحل مصبحا إن شاء اهللا تعالى

 

 


 



 


 وسـيلة   لم يترك اإلمام الحسين     

 فى سبيل إعالمية فى عصره إال واستخدمها    
بعـد أن   ،  بنى أمية إعالم  الكشف عن زيف    

بدعايتهم المضللة على القلوب أكنة،     جعلوا  
   وعلـى األبـصار     اوعلى األسماع وقـر ،

.غشاوة

 

 
اإلمـام  فمن الضرورة بمكان أن يلجأ       

 إلـى الوسـائل اإلعالميـة       الحسين  
له كالخطابة والمراسالت   السائدة والمتاحة   

ـ لواللقاءات الفردية والجماعية، وكذلك       أج
مؤثرة فى نفوس الناس،    إلى الشعر كوسيلة    

من الشواهد على ذلك أنه لما قتل مـسلم         و
 باكيا،  ، استعبر الحسين    ابن عقيل   

رحم اهللا مسلما، فلقد صـار إلـى        : (ثم قال 
روح اهللا وريحانه وجنته ورضوانه، أما إنه       

ثم أنـشأ   ) قد قضى ما عليه وبقى ما علينا      
:يقول

 

 
سةــد نفيــدنيا تعـن الـفإن تك

 

 
ُلــى وأنبــواب اهللا أعلـفإن ث

 

 
وت أنشئتـللمدان ـوإن تكن األب

 

 
ُلـ بالسيف فى اهللا أفضفقتل امرٍئ

 

 
دراــن األرزاق قسما مقـوإن تك

 

 
فقلة حرص المرء فى السعى أجمُل

 

 
رك جمعهاـوال للتـن األمـوإن تك

 

 
ء يبخُلرـه المـروك بـفما بال مت

 

 
األساليب اإلعالمية  فيما تقدم استعرضنا    

 لحـسين   الرئيسة، التى اتبعها اإلمام ا    
من أجل إظهار دعوته وسـحب البـساط         
اإلعالمى المتهرئ من تحت أرجل أعدائـه     

 هنأالعام ب روا للرأى   الذين صو  ك، لْ طالب م
 دينية إسـالمية    توأن غايته من ثورته ليس    

عامة وإنما هى غاية شخصية، وعندما يئس       
 أبدى استعداده للخـضوع     همن تحقيق هدف  

.والتسليم

 

 
والمحاولة الثانية هى تـصوير اإلمـام       

نهم خوارج،  أى العام ب  أالحسين وأنصاره للر  
وأنهم بغاة خرجوا على الشرع والـشرعية       

دوا علـى  وتمـر المتمثلة بيزيد بن معاوية،     
إمامهم، وشقوا عـصا الطاعـة، وشـتتوا        



 

 

 

 

 



 



 

  

 
.الجماعة

 

 


 


امتاز اإلعالم اليزيدى بغوغائية اإلدعاء     

تباعـه  اخـالل   من  ) النفعية(ماتية  جلبروا
: اإلعالمية التاليةللوسائل

 

 


 

–

 


مـن  اإلعالمى اليزيدى   الخطاب  اعتمد  

حيث األولوية على منطـق القـوة وأدوات        
يزيد بعـرض الحـائط     القهر، فقد ضرب    

اإلمام وصية أبيه الذى أوصاه بأن ال يمس        
 بسوء إذا أبى البيعـة، فلمـا        الحسين  

ات معاوية تواترت األوامر من يزيد إلى       م
ابن عمه الوليد  

 

 والى المدينة  -

 

بأخذ البيعة   -
        له من الناس عامة ومن الحسين بن علـى 

وابن الزبير بصورة خاصة .

 

 
وكان مروان بن الحكم مـن زعمـاء        

مويين فى المدينة ورجل الظل فى إمارة       األ
 متحمسا لتنفيـذ تعليمـات يزيـد         المدينة،

 على البيعة    وإجبار الحسين    بحذافيرها
ن أفطلب من الوليد ب   !.. ولو باستخدام القوة  

 حتى يبايع أو تضرب     يحبس الحسين   
وهذا نص عبارته للوليد كمـصداق      . عنقه

واهللا لئن فارقك   : (جلى لهذا النهج اإلعالمى   
الحسين الساعة ولم يبايع ال قدرت منه على        

نـه،  مثلها أبدا حتى يكثر القتلى بيـنكم وبي       
احبس الرجل فال يخرج من عنـدك حتـى         

ه، فوثب عنـد ذلـك      قيبايع أو تضرب عن   
أنت:  وقال الحسين  اإلمام  

 

 يا ابـن    -
الزرقاء

 

).تَمكذبت وأِث! ى أو هو؟ن تقتل-

 

 
وكان الوليد ومروان يبغيان إخـضاع      

لكـن ذاك   ليزيـد، و   الحسين  اإلمام  
بـالجزرة  : أىبالسياسة، وهـذا بالتهديـد،     

.والعصا

 

 


 

–

 


استخدمت هـذه الوسـيلة منـذ أقـدم         
العصور، فقد كانت األقوام واألمم الـسالفة       
تتهم أنبياءها ومصلحيها بالكذب من أجـل       
. إلقاء ظالل من الشك على دعواتهم الخيرة      

وعلى هذا المنوال نسجت الدعاية اليزيديـة       
اإلمـام  عندما أوحت للسذج من الناس بأن       

 كـذَّاب  )وحاشاه ثم حاشاه   (الحسين  
كما حاولـت   ! ومفتٍر وغير مؤهل للخالفة   

السلطة أن تسخر بعـض أنـصار اإلمـام         
، الذين وقعوا أسـارى فـى       الحسين  

قبضتها من أجل إقناع النـاس بمـصداقية        
إعالمها، ولكن محاولتها هـذه قـد بـاءت         

 بفعـل   هابالفشل، عندما تقطعت حبال كـذب     
 وعى وصالبة أنصار اإلمام الحسين      

.بقائدهم وقضيتهموإيمانهم 

 

 
ومن الشواهد على هذا المنحى أن ابن        
زياد لما ألقى القبض على سـفير اإلمـام         

 إلى الكوفة، وهو قيس بـن       الحسين  
علـى  مسهر الصيداوى، أمر أن يـشرف       

الناس من شرفة قـصره، ويلعـن اإلمـام         
 ويعلن للمأل أنه   الحسين  

 

 حاشـاه  -

 

- 
فصعد الصيداوى إلى   !.. كذاب وابن كذاب  

 على الجمـوع    قىأراد ابن زياد، ثم أل    حيث  
التى جمعوها وحشدوها نظرة وابتسامة ثـم      

 ن هذا الحسين بن على    إأيها الناس،   : صاح
خير خلق اهللا ابن فاطمة بنت رسـول اهللا،         
وأنا رسوله إليكم فأجيبوه، ثم لعن عبيد اهللا        

 بن أبى طالب بن زياد وأباه، واستغفر لعلى    ا
    عبيـد اهللا أن     ه وصلى عليه، فأمر ب

يرمى من فوق القصر، فرموا به فتقطـع       

 

- 
رحمة اهللا عليه

 

-.

 

 


 

–

 


الدعاية اليزيدية جمعت كيدها وحصرت 
همها من أجل قلب الحقائق الناصعة، التـى     

 إلـى إعـالن     دفعت باإلمام الحسين    
ثورته، فقد اتبعت هذه الدعاية المغرضـة       

نى، فأخذت تعزف على    وسيلة للتضليل الدي  
، بـدعوى  ِهد بسيف جَلِتأن الحسين قُ : نغمة

 ق األمة وخلق الفتنة، ويريد هـؤالء       أنه فر
بأن ما القاه اإلمام الحسين     دعاء  من هذا اال  
   وابتالء هو من صنع اهللا     قتل من  ..!

هذ المنطق الذى يطمس الحقائق بـصورة       
صارخة، قد ظهر جليا من خـالل خطـب        

يد وواليه ابن زياد سـواء فـى        الطاغية يز 
.الكوفة أو الشام

 

 
جلس ابن زياد فـى     : (يقول المؤرخون 

القصر األميرى وأذن للناس عموما، وجيء      
 فوضـع بـين     برأس اإلمام الحسين    

 يديه، وأدخل نساء اإلمـام الحـسين        
وصبيانه إليه، فجلست السيدة زينب بنـت       

 اإلمام على     متنكرة، فسأل عنها فقيل  :
: ، فأقبل إليها، فقـال      بنت على  زينب

. الحمد هللا الذى فضحكم وأكذب أحـدوثتكم      
إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفـاجر      : فقالت

كيـف رأيـت    : فقال ابن زياد  . وهو غيرنا 
صنع اهللا بأخيك وأهـل بيتـك؟      

 

 الحـظ   -
التزييف الدينى، فقد نسب ما اقترفتـه يـده       

!اآلثمة إلى اهللا  

 

، ما رأيت إال جميالً   :  فقال -
هؤالء قوم كتب عليهم القتال فبرزوا إلـى        

 حاج فتُ مضاجعهم، وسيجمع اهللا بينك وبينهم    
البداية و،  ٤/٣٤٩تاريخ الطبرى   ) [وتخاصم

].٨/٢١والنهاية البن كثير 

 

 


 

–

 


إن : يقول المحامى أحمد حسين يعقوب    

الخالفة اليزيدية اتفقت مع بعـض النـاس        
بيعات لإلمام الحسين   على إرسال   )  ألفًا ٤٠(
       ل للمبايعين، حتى يخـرجعمقابل ج 
!! كة ويقتل فى المكان الـذى تريـده       من م 

).٩١كربالء الثورة والمأساة، ص(

 

 



 


من المعروف أن كل ثـورة تـستلزم        
ساعدا ولـسانًا، ودمـا ورسـالة، عمـالً         
وإعالما، وخطب السيدة زينـب واإلمـام       

ة الباقيـة مـن     السجاد عليهما السالم والبقي   
بيهم، كـان لهـا دور      سأثناء  واقعة كربالء   

مهم فى فضح حقيقة العدو وإفشال إعالمـه   
وتوعية الناس على حقيقة الثـورة      الكاذب،  

 وشهداء  وماهية شخصية أبى عبد اهللا      
وهذا ما جعل األمويين عـاجزين      كربالء،  

عن إسدال الستار على جرائمهم أو محوها       
.من األذهان

 

 
أن نشير إلى أن الرأى العام      بقى علينا   

اإلسالمى قد انقلب ضد األمويين بعد شهادة       
 بعد أن تبـين للـدانى       اإلمام الحسين   

والقاصى زيف وخداع البراقع الدينية التى      
.تستر بها هؤالء من أجل خداع اآلخرين

 

 
وهكذا انهار صرح الدعايـة األمويـة       
الذى بنته على جرف هـاٍر مـن ترهيـب         

اب واتهامات عارية عن    وتكذيب ولعن وسب  
وتزييـف  الصحة، تعمل على قلب الحقائق      

وظهرت الحقيقة واضحة وضوح    .. الوقائع
الشمس فى رائعة النهار، وبقى ذكر اإلمام       

 وأصحابه يمأل أسماع الـدنيا      الحسين  
بعد انقشاع الغبار الـذى أثـاره اإلعـالم         
المضاد الذى كان أشبه بسحابة تائهة تـأتى        

الشمس ثم تذهب سريعا لحظة لتغطى ضوء    
.لتعود الشمس بسطوعها وإشراقها

 

 
فرحوا: (يقول اإلمام أبو العزائم   

 

 يزيد  -
وابن زياد 

 

الحسين اإلمام   أن غاب شخص     -
وبلى واهللا ما صدقوا، فقـد      . وخفت صوته 

قتلوا أنفسهم، وهزمـوا دولـتهم، وخلَّـدوا        
للحسين مجدا وذكرا، بقى اسـم الحـسين        

).دين ممجدايبقى فى الخالسيمجد، و

 

 


 


أرجو من القارئ اللبيب أن يعيد قراءة       

     سقط ما جاء فيـه     المقال مرة ثانية بعد أن ي
على السادة الصوفية الحقة أحبـاب أهـل        

 الـنهج   البيت والـصحابة الـذين يتبعـون      
.الحسينى الصادق فى اإلعالم

 

 
ــل ــصهينة، .. وبالمقاب ــة المت الوهابي

خـصوم  لقـاء   أحفاد الط وذيولها المتمسلفة   
، وأدعياء التـصوف عبـاد      السنة المحمدية 

ــذين تحــركهم ــة، خالمن: المناصــب ال نق
والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، من الذين     

.ينتهجون نهج اإلعالم اليزيدى الكاذب

 

 
نسأل اهللا تعالى أن يكشف لقلوبنا حقيقة       

 الذى به ننجذب بكليتنا إلى     , انىالجمال الرب
.الرضوان األكبر

 

 
وصلى اهللا وسلم وبارك علـى سـيدنا        

.وموالنا محمد وعلى آله أجمعين

 

 



 

 

 

 

 



 


 



 




 




 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الدكتور

 

 







 




 



 

 

 



و

 

مشروعية اإلشراف علـى نـاظر       -

هـو الـذي يتـولى      : ناظر الوقف  :الوقف

، وهو إنما يتـولى     )١(وترتيب شئونه إدارته  

ذلك نيابة عـن غيـره، ولـيس تـصرفه          

، وكـل   )٢(كتصرف اإلنـسان فـي ملكـه      

عن غيره فهو مطالـب     في شيء   متصرف  

بتحري المصلحة، وصـيانة الحقـوق، وال      

صرفه محصنًا غيـر مبنـي علـى        يكون ت 

: مقتضى األصلح في التدبير، قـال اهللا        

َالو          ِتـيِم ِإالَّ ِبـالَِّتي ِهـياَل اليوا مبتَقْر

نسَأح) ١٥٢: األنعام.(

 

 

 حجر اهللا تعـالى علـى       :وجه الداللة 

التصرف فيما هو ليس بأحـسن      األوصياء  

الغائب من المصلحة فـي واليـتهم       مع قلة   

، وقـال سـيدنا     )٣(اليات أخـرى  بالنسبة لو 

ما من عبد يسترعيه اهللا     : (رسول اهللا   

رعية فلم يحطها بنصحه لم يجـد رائحـة         

.)٤()الجنة

 

 

ودلت النصوص الشرعية اآلمرة بأداء     

ِإن اللَّه يْأمركُم   : مثل قوله تعالى  األمانات  

: النـساء  (َأن تَُؤدوا اَألمانَاِت ِإلَى َأهِلهـا     

معـزوالً  ن يكون كل ذي والية      على أ  )٥٨

للمفسدة الراجحـة،   عن التصرف المتضمن    

والمـساوية ومـا ال     والمصلحة المرجوحة   

مفسدة فيه وما ال مصلحة؛ ألن هذه األقسام        

.)٥(ليست من باب ما هو أحسناألربعة 

 

 

ن المتصرف عـن    أومن المقرر شرعا    

الغير مطالب بفعل ما هو مقتضى المصلحة       

 الرعيـة منـوط     التـصرف علـى   ": مثل

كل متصرف عـن الغيـر      "،  )٦("بالمصلحة

يتصرف "،  )٧("فعليه أن يتصرف بالمصلحة   

بما هو أصلح للمولى عليهم     الوالة ونوابهم   

ا     ادرءللنفع والرشاد،   للضرر والفساد، وجلب

وال يتخيرون في التصرف حسب تخيـرهم       

، فإن ناظر الوقف فرد     )٨("في حقوق أنفسهم  

ة العامـة، ولـذا هـو       من أفراد هذه القاعد   

مطالب بالتصرف على حـسب المـصلحة       

 وليس له التصرف بحسب هواه،      ،الشرعية

.)٩(وقد أوسع ابن تيمية هذا األمر حقه

 

 

ولذلك يحق لجهات مسائلة ناظر الوقف      

هي  

 

 إجماالً   –

 

يفوضـه،  ومـن   الحاكم  : -

.)١٠(والقاضي، وديوان المحاسبة

 

 

ز

 

 يعنـي   :ين الموقوف عحكم تغيير    -

بالمعاوضـة  ير عـين الموقـوف      بهذا تغي 

والتعــويض واإلبــدال واالســتبدال،   

. إلخ...والمناقلة

 

 

ــدة   ــام والقاع ــدأ الع ــل والمب األص

الحفاظ على خـصوصية كـل       :األساسية

ويتعين مصرف الوقـف    وكل جهة،   وقف  

المعنية، وضرورة الحفاظ علـى     إلى الجهة   

الوفاء بالعقود والشروط التـي ال تخـالف        

طهر، وأقوال الفقهـاء    إلسالمي الم الشرع ا 

ـ  ك تبـاع  ا مـن  االقرافي والبهوتي وغيرهم



 

 

 

 

 



 

















 



شروط الوقف؛ وألنه ماله، ولم يأذن فـي        

صرفه إال على وجه مخصوص، واألصل      

.في األموال العصمة

 

 

 فاالستبدال والبيع وما فيه تغير      :وعليه

إال لمسوغ   الموقوف، ال يجوز شرعا      نعي

مشروع في حاالت مهمة تقـدر بقـدرها،        

وممـا  هواء، أو لمنافع خاصـة،      وليس لأل 

 ال يجوز بيـع     تقرر لدى اإلمام مالك     

وإن خرب ونقص، ولـو     العقار المحبوس   

كمـا جـاء فـي      (بيع بعقار آخر صـالح      

).المدونة

 

 

 المحافظة علـى    :هاءقوالمتجه لدى الف  

إلى التوقيف والتعبـد، فـال      عين الموقوف   

يجوز اإلبدال والمعاوضة لـدى المالكيـة       

الحـدود رعايـة     في أضيق    والشافعية إال 

للمصلحة المعتبرة التي يمكن أن تؤثر فـي        

      طلـب  الوقف أنها مصلحة غالبة عـادة، ي

يطلـب  غالبة عادة،   شرعا، أو مفسدة    فعلها  

درؤها شرعا، فإذا لم يقـع تحقـق غلبـة          

المصلحة على المفسدة فإن اإلبقـاء علـى        

أصل الثبات في الوقـف مـسلَّم الثبـوت،         

حة عارضـة يمكـن أن      فليست كل مـصل   

تزعزع أركان الوقف أو تـصرف ألفـاظ        

ت عن  الَّغالواقف عن مواضعها أو تحرك ال     

.)١١(مواقعها

 

 

ح

 

 إذا وجـدت    :حكم استثمار الوقف   -

المصلحة بضوابطها، فال بد مـن إعـداد        

: المراعيـة للنـاحيتين   برامج االسـتثمار    

الــشرعية والمــصلحية، ويحــافظ علــى 

قــة بــين انفتــاح الوقــف الموازنــة الدقي

لمقتضيات المصالح الراجحة المحققـة أو      

لتـي  اوبين اإلبقاء على الوقفية     المظنونة،  

تمثل في بقاء العين أو ما يقوم مقامها فـي        ت

المحافظة على طبيعة االنتفاع للمستفيد من      

الوقف، بحيث ال تكثر مراعـاة المـصلحة        

والجريـان  باإلبطال على أصل الديمومـة      

أساس الحكمة التـي    للَّذَين يمثالن   المستمر ا 

تميز الوقف عن غيـره مـن الـصدقات         

.)١٢(والهبات

 

 

 أن األصل في الوقـف أن       :والخالصة

األرض وما اتصل بها مـن      (يكون عقارا   

، ال يجوز تفويت عينه، وال      )مباني وغرس 

لـه، واحتـرام ألفـاظ      حلتجاوز به عن م   ا

.)١٣(الواقف وشروطه

 

 

.)١٤("اللهم بلغت اللهم فاشهد"

 

 



 



  
                                                           

.٣/٣٤٣تهذيب األسماء واللغات ) ١(

 

 
السيد عبد  . د.مباحث في الوقف اإلسالمي، أ    ) ٢(

 .١٢٢الحليم محمد حسين ص

 ٤/٤١الفروق للقرافي ) ٣(

 

– ٢٣٢ 

 

-.

 

 
صـحيح البخـاري رقـم      : أخرجه الشيخان ) ٤(

.١٤٢، وصحيح مسلم ٧١٥٠

 

 
.٤/٤١الفروق للقرافي ) ٥(

 

 
، والبن  ١٣٤األشباه والنظائر للسيوطي ص   ) ٦(

.٥٨، وشرج المجلة العدلية م١٢٤نجيم ص

 

 
.١/٣١٠األشباه والنظائر للسيوطي ) ٧(

 

 
.٢/١٥٨قواعد األحكام للعز بن عبد السالم ) ٨(

 

 
.٣١/٦٧مجموع الفتاوى ) ٩(

 

 
، ٥٠األحكــام الــسلطانية للمــاوردي ص) ١٠(

وغياث األمـم فـي التيـاث الظلـم للجـويني           
ــدين  ١٣١ص ــن عاب ــية اب ، ٦/٦٣٦، وحاش
، وروضـة الطـالبين     ١/٦١صرة الحكـام    وتب
٨/١١٥.

 

 
الـسيد  . د.مباحث في الوقف اإلسالمي، أ     ) ١١(

 وما بعـدها،    ١٦٩عبد الحليم محمد حسين ص    
.بتصرف

 

 
 ومـا بعـدها،     ١٩٠المرجع الـسابق ص   ) ١٢(

.بتصرف

 

 
.، بتصرف١٩٢المرجع السابق ص) ١٣(

 

 
:لمزيد من التوسع) ١٤(

 

 

 

. أحكام األوقاف للخصاف-

 

 

 

وقاف للطرابلسي اإلسعاف في األ-

 

 

 

. د.  تيسير الوقوف على غـوامض الوقـوف       -
.عبد الرءوف المناوي

 

 

 

.طالل بافقيه/ د.  الوقف األهلي-

 

 

 

 مفتاح الدرايـة ألحكـام الوقـف والعطايـا،      -
.مستشار يوسف إسحاق النيل

 

 

 

.مرسي صبري. د.  الوقف وسبل تفعيله-

 

 

 

إبـراهيم عبـدى اهللا     . أ.  التصرف في الوقف   -
.الغصن

 

 

 

).وقف(وعة الفقهية الكويتية، مصطلح  الموس-

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 



 



 





 



الحمد هللا الذي جذب قلوب من سبقت لهم منـه سـبحانه الحـسنى،              

فساحت نفوسهم في ملكوت السموات واألرض مشاهدة آياتـه العليـة،           

والصالة والسالم على الرءوف الرحيم بالمؤمنين، وغياث الخلـق يـوم           

. وورثتهالهول األعظم 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



:  في روح المعانىيلوسذكر العالمة األ  

 مدنية وعـدد آياتهـا      "المنافقون"أن سورة   

إحدى عشرة آية بال خالف، ووجه اتصالها       

أن سورة الجمعة ذكر فيها المؤمنون، وهذه       

 ذكر فيها أضدادهم وهم المنافقون، ولهـذا      

أخرج سعيد بن منصور والطبرانـي فـي        

: ن عن أبي هريرة قـال     األوسط بسند حس  

 يقـرأ فـي صـالة       كان رسول اهللا    

الجمعة بـسورة الجمعـة فيحـرض بهـا         

وفي الثانية بـسورة المنـافقين      . المؤمنين

.فيقرع بها المنافقين

 

 

ِإذَا  ِبسِم اللَِّه الـرحمِن الـرِحيمِ     
       ِإنَّـك دقَالُوا نَـشْه نَاِفقُونالم كاءج

 ه يعلَم ِإنَّك لَرسـولُه    واللَّ لَرسوُل اللَّهِ 
    ونلَكَاِذب نَاِفِقينالم ِإن دشْهي اللَّهو 

)١: المنافقون(

 

 

  نَاِفقُونالم كاءِإذَا ج حـضروا   : أي 

 قَالُوا نَشْهد ِإنَّك لَرسوُل اللَّـهِ     مجلسك،  

التأكيد بأن والالم لالزم فائدة الخبر وهـو        

هود به فيفيد تأكيـد     علمهم بهذا الخبر المش   

الشهادة،

 

 

  نَاِفقُونالم كاءِإذَا ج     يعني عبـد اهللا

قَالُوا نَـشْهد   بن أبي ابن سلول وأصحابه      ا

 وتم الخبر عنهم ثم ابتـدأ  ِإنَّك لَرسوُل اللَّهِ 

 : أي واللَّه يعلَم ِإنَّك لَرسولُه   : فقال تعالى 

ه يشْهد  واللَّهو الذي أرسلك فهو عالم بك       

  ونلَكَاِذب نَاِفِقينالم ِإن    يعني في قولهم نشهد 

 ألنهم أضمروا خالف مـا      ؛إنك لرسول اهللا  

 وذلـك ألن حقيقـة اإليمـان أن         ؛أظهروا



 

 

 

 

 



 



 

 

 
فضيلة الشيخ علي الجميل

 

 
واعظ مركز رشيد

 

 

 

 

 

 
      

       
       

   
  
       



 

 

        
   . 

يواطئ اللسان القلب وكذلك الكـالم فمـن        

أخبر عن شيء واعتقد خالفـه أو أضـمر         

خالف ما أظهر فهو كاذب أال ترى أنهـم         

بألسنتهم نشهد إنك لرسول اهللا     كانوا يقولون   

ألن قولهم خالف اعتقادهم؛اوسماه كذب .

 

 

     نوا عدنَّةً فَصج مانَهماتَّخَذُوا َأي
سِبيِل اللَِّه ِإنَّهـم سـاء مـا كَـانُوا          

لُونمعي) ٢: المنافقون(

 

 

    ًنَّـةج مـانَهماتَّخَذُوا َأي    أي سـترة 

 أيمانهم مـا     ومعنى ،يسترون بها من القتل   

أخبر اهللا عنهم من حلفهم إنهم لمنكم وقولهم        

فَصدوا عن سـِبيِل    نشهد إنك لرسول اهللا     

 أي أعرضوا بأنفسهم عن طاعـة اهللا        اللَِّه

 منعوا النـاس عـن      :وطاعة رسوله وقيل  

 محمـد   سيدنا  الجهاد وعن اإليمان ب   

    لُونمعا كَانُوا يم اءس مِإنَّه    يعني حيـث 

ذَِلـك ِبـَأنَّهم    روا الكفر على اإليمـان      آث

 في الظـاهر وذلـك إذا رأوا        : أي آمنُوا

 :أي ثُم كَفَـروا  المؤمنين أقروا باإليمان    

في السر وذلك إذا خلوا مع المشركين وفيه        

فَطُِبع تأكيد لقوله واهللا يشهد إنهم لكاذبون       

 لَى قُلُوِبِهمع    أي بالكفر   َفْقالَ ي مفَهونه 

.أي اإليمان وقيل ال يتدبرون القرآن

 

 

  واللَّه يعلَـم ِإنَّـك لَرسـولُه       وجملة

 صـدق   بألسنتهمن ما قالوه    أى  أاعتراضية  

  واللَّه يعلَـم ِإنَّـك لَرسـولُه      واهللا يعلمه   

    ونلَكَاِذب نَاِفِقينالم ِإن دشْهي اللَّهو   هـذا

.متكذيب لما في ضمائرهم وصدوره

 

 

      وا فَطُِبعكَفَر نُوا ثُمآم مِبَأنَّه ذَِلك
       ـونفْقَهالَ ي ـمفَه لَى قُلُـوِبِهمع 

)٣: المنافقون(

 

 

    واكَفَر نُوا ثُمآم مِبَأنَّه ذَِلك   اإلشـارة

إلى سوء عملهم وفضيحتهم وتوبيخهم، وأما      

: حتمـل وجهـين   آمنوا ثم كفـروا في    : قوله

ـ        ،أحدهما ا  أن يكون فيمن آمن مـنهم إيمانً

أن يريد   ،ا ثم نافق بعد ذلك، واآلخر     صحيح 

وِإذَا لَقُواْ الَّـِذين    : آمنوا في الظاهر كقوله   

         اِطيِنِهماْ ِإلَـى شَـيِإذَا خَلَونَّا ونُواْ قَالُواْ آمآم

 ونقَالُواْ ِإنَّا معكْم ِإنَّمـا نَحـن مـستَهِزئُ        

).١٤: البقرة(

 

 

ـ  ـوالعقوب ن طبـع اهللا علـى   أنا  ـة ه

.قلوبهم

 

 

كلمـا ظهـر    : قال قتادة : لوسىقال األ 

شيء منهم يوجب مؤاخذتهم، حلفوا كاذبين،      

.عصمة ألموالهم ودمائهم

 

 

فَصدوا عـن   : والفاء في قوله تعالى   

.للتفريع على ما تقدم.. .سِبيِل اللَِّه

 

 

رة ذريعة أمام   اتخذوا أيمانهم الفاج  : أى

المؤمنين لكي يـصدقوهم، فتمكنـوا عـن        

طريق هذه األيمان الكاذبة، من صد بعض       

الناس عن الصراط المستقيم، ومن تشكيكهم      

.في صحة ما جاء به النبي 

 

 

: فهم قد جمعوا بين رذيلتـين كبيـرتين      

: تعمد األيمان الكاذبـة، والثانيـة     : إحداهما

إعراضهم عن الحق، ومحاولتهم صـرف      

.رهم عنهغي

 

 

وهذه الصور الممقوتة نراها رأى العين      

ممن إذا وقع في مشكلة ما بادر الى تبرئـة        

 الـتهم   إلـصاق  بالحلف الكـاذب أو      نفسه

ن أ كى ينجو هو من العقاب ونسى        باألبرياء

ـ       اهللا يسمع  ين ذ ويرى، وأن اهللا يدافع عن ال

.منواآ

 

 



 

 

 

 

 



 



 










 





 



يشهد العصر الحالي تغيرات وتطورات متالحقة، ويعيش ثورة        
علمية ومعرفية هائلة، كان من أهم منجزاتها شبكة المعلومات         

ضحى العالم من خاللهـا     ، والتي أ  )اإلنترنت(ب الدولية المسماة   
.قرية صغيرة يمكن لإلنسان الوصول إليها

 

 
ومن ثم فإن أبناء اإلسالم مطالبون اليوم باالستفادة من هـذا           
اإلنجاز العلمي الضخم وتسخيره في خدمة اإلسالم والتعريـف         

.به، ونشر رايته في العالمين

 

 

 

 

 

 



 




 




 




 




 





 





 



عالوة على ما ذكرنا    تديات  نتعد الم 
بـالمواقع  للتعريـف    وسيلةفي السابق   
كما يمكن استخدامها   النافعة،  اإلسالمية  

موقع إسالمي متميز   في نشر محتويات    
في مناسبة معينة، كموقع عن الحج مثالً       
في موسم الحج، أو موقع عن الـصيام        

، كما يمكـن اسـتثمار      في شهر الصيام  
في التذكير بعبـادة اقتـرب      يات  دالمنت

وقتها كصيام يوم عاشـوراء، واأليـام       
البيض وغيرها، وأيضا التنبيـه علـى       

الناس ويجب أن   البدع التي انتشرت بين     
ــة   ــذلك الدعاي ــا، وك ــوا عنه يتوقف
للمحاضرات والدروس العلمية سـواء     
منها ما يلقى في مكان عام كالمـساجد        

، أم ما يلقيه الداعيـة      والكليات وغيرها 
برامج التي تتـيح    لمن مقر إقامته عبر ا    

هذه الخدمة من خـالل مواقـع البـث         
.المباشر على الشبكة الدولية

 

 
ية التي يمكـن    وهذه األنشطة الدعو  

يقوم بهـا   إنجازها من خالل المنتديات     
ويستطيع أهـل   الدعاة وعلماء اإلسالم،    

في نشر دعوة اإلسالم    الخير الراغبون   
من غير هؤالء المتخصصين اإلسـهام      
أيضا بما يقـدرون عليـه مـن هـذه          

في هذا الميدان   األنشطة، وساحة الدعوة    
لكـن ينبغـي    تحتاج إلى كل الجهـود،      

ن المنتديات المشبوهة التـي     االبتعاد ع 
تبـث الــشبهات المــضللة، واألفكــار  

هـل  المنحرفة، والعقائد الهدامة، إال أل    
االختصاص من العلماء والدعاة ممـن      

زقه اهللا تعـالى متانـة فـي الـدين،          ر
وصالبة في العقيدة، وسعة في العلـم،       
وقوة في المنطق، فهؤالء هم القـادرون     

ل والرد  على تفنيد هذه الشبهات واألباطي    
وقد ظهر أن كثيـرا مـن       "عليها، سيما   

أعداء اإلسالم قد تسللوا إلى عدد مـن        
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أحمد محمد أحمد الشرنوبي

 

 

 

أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالمية املساعد 

 

 بكلية أصول الدين

 

-

 

 جامعة األ

 

 زهر

 

 

المنتديات العربية إلشعال الفتنـة بـين       
ــنهم،   ــي دي ــشكيكهم ف ــسلمين وت الم
ومشاركتهم أكثر كما وجذبا، وكما أنهم      
يستخدمون أسـماء إسـالمية كمحمـد،     

 زيادة في التـضليل،     وعبد اهللا وغيرها  
في الدسـم، كمـا أنهـم       ولوضع السم   

يعرضون أفكارا شيطانية مضللة فـي      
ميدان العقيدة بصفة خاصة بشكل مقنع      

.)١("لقليلي العلم والدين

 

 
ــي  ــا ينبغ ــر كم ــق غي ــي ح ف

المتخصصين مـن العلمـاء والـدعاة       
اإلقالل من ارتياد المنتديات التي يغلب      

هواء والبدع؛ حيث ال    عليها أصحاب األ  
: اهللا بن المبارك  يقع التأثر بهم، قال عبد      

، )٢("ن تجلس مع صاحب بدعة    أإياك و "
من جلس مع صـاحب     : "وقال الفضيل 

.)٣("بدعة لم يعط الحكمة

 

 



 





 



على أن هناك بعض التنبيهات التي      
ينبغي على من يدلي بمشاركاته الدعوية      

، في المنتديات مراعاتها والتنبـه لهـا      
:ومنها

 

 
أن تكــون المــشاركة الدعويــة * 

وإذا كانـت فـي     مختصرة ومركـزة،    
ـ المنتديات الحرة والمتنوعـة أال ت      ون ك

صفحات منقولة من كتاب مـن كتـب        
التاريخ أو السيرة أو غيرهـا؛ وذلـك        
لضمان عدد أكبر مـن القـراء، أمـا         
المقاالت المطولة فيمكن نـشرها فـي       

يكون حيث  المنتديات األدبية أو الدينية،     

ذلك مستساغًا لتميزها بـرواد مثقفـين       
.ومحبين للقراءة

 

 
عدم إهمال من يتفـاعلون مـع       * 

ون عليهـا،   دالمشاركات الدعوية ويـر   
فهــؤالء يجــب إشــعارهم باالهتمــام 
ــذه    ــى ه ــكرهم عل ــدير، وش والتق

م فيها إذا تطلـب     المشاركات، ومناقشته 

.األمر، وعدم التأخر في ذلك

 

 
ق على  يجب أن يكون للداعية تعلي    * 

المشاركة مهما كان مضمونها، وهذا من    
أهم الوسائل لجذب المشاركين، حيـث      
ستنشأ مناقشة بين الداعية وبين صاحب      

حول بعض األفكار، وقد    هذه المشاركة   
ينضم إلى هذه المشاركة آخرون، ممـا       
يثري الحوار، ويزيد الفائدة، والداعيـة      

هنا  

 

 وفي كل مكـان يـدعو فيـه          –

 

– 
ألسلوب الرفيق، واللفظ    ا مبالتزامطالب  

الرقيق، والقول اللين، والبعد عن تجريح 
األشخاص والهيئات، فهذا لـيس مـن       
أخالق المسلم، فضالً عن أن يكون من       

.أخالق الداعية

 

 
ويجمل بالداعية أن يعبـر عـن       * 

اإلسالم الذي يحمل رسالته    كريم أخالق   
من خالل لفتات طيبة يدلل بهـا علـى         

قشهم، كأن يرسل   اوتقديره لمن ن  اهتمامه  
 بطاقــات إلكترونيــة

 

  مــثالً–

 

 فــي –
ـ       اء والمناسبات الدينيـة المختلفـة، س

اختلفت اآلراء معهم أو اتفقت، على أن       
تحمل هذه البطاقـات كالمـا جمـيالً        
للمراسلة إلـيهم دون إشـارة إلـى أي         
اختالف وقع؛ كداللة على أن اخـتالف       
اآلراء يجب أال يرقـى إلـى اخـتالف      

.)٤(األرواح

 

 
                                                           

.١١٥كيف خندم اإلسالم من خالل اإلنترنت ص) ١(

 

 
شـعيب  : ، حتقيـق  ٨/٣٩٩م النبالء للذهيب    سري أعال ) ٢(

.١األرناؤوط وحسني األسد، مؤسسة الرسالة، ط

 

 
.٨/٤٥٣املصدر السابق ) ٣(

 

 
كيف خندم اإلسالم من خـالل      (أشار صاحب كتاب    ) ٤(

: إىل تنبيهات طيبة للداعية يف هذا امليدان، انظـر        ) اإلنترنت
.١١٧، ١١٦ص

 

 



 

 

 

                                                              

 

 
 

 



 

   



 



 



 





 



 



 





 



 



 





 



 



 





 



 



 





 




 



 

   



 











 









 



بين أتباع المذاهب  إن فكرة التقريب 
اإلسالمية ال تعنـي توحيـد المـذاهب     

 صرف أي مـسلم عـن       اإلسالمية وال 
مذهبه، ففكـرة توحيـد المـذاهب أو        

ضد العقل، وضد طبيعة    إدماجها عمل   
ن صـرف المـسلم عـن       البشر، كما أ  

.مذهبه تحت شعار التقريب تضليل

 

 
التقريــب كمــا شــرحها وفكــرة 

ادها، وكما يجب أن تكون هي تذكير      رو
المسلمين بنقاط الوفاق بيـنهم، وهـي       

 ينكثيرة، كما أنها فـي أصـول الـد        
نقاط الخالف فهي فرعيـة    وثوابته، أما   

ال ينبغي أن تُسبب تباعـدا أو شـقاقًا،         
ولذلك فإن االجتماع على فكرة التقريب      

بين المذاهب يجـب أن يكـون أساسـه         
البحث واإلقناع واالقتناع، حتى يمكـن      
بسالح العلم والحجة محاربـة األفكـار       
الخرافية التي ال تعـيش إال فـي ظـل          

.اء المظلمةاألسرار واألجو

 

 
والتقريب كما نفهمـه دعـوة إلـى        
التعرف على وجوه االتفاق، وااللتفـاف      

االتحاد القربـى ومعـالم     حول مواضع   
التي تربط بين المـسلمين، وأن       ،األخوة

يلتقي علماء المذاهب يتبادلون المعارف     
والدراسات، ليعرف بعضهم بعضا فـي      

الـذي ال   هدوء العالم المتثبت المتبصر،     
يـرى ويعـرف، ويقـول       إال أن     له هم

.فينصف

 

 
بين المذاهب فـي    التقريب  إن فكرة   

ضوء الفكر المستنير المستقيم الراشـد،      
والتي اجتمع شملنا عليها فكرة حواريـة       
علمية تعتمد على االجتهـاد والحجـة،       

واالنغـالق،  وتمقت التعصب والتشرذم    
وترحب بالرأي مـا دام يعتمـد علـى         

لدعم وحـدة  المنطق والدليل، وهي فكرة  
المسلمين؛ ألن ذلك يتمشى مع ما كـان        
عليه أصحاب المذاهب المختلفـة مـن       

وذم التعـصب للـرأي،    الحوار المتبادل   
.وأقوالهم في ذلك معروفة

 

 
وأحسب أن األحاديث التـي وردت      
في هذا الباب تدعو كل مجتهد ألن يبذل        

جهدا  

 

 وهو مأجور عليه بـإذن اهللا        –

 

– 
أجـران، وإن   فإن المجتهد إذا أصاب له      

إن هذه القاعدة تدفع دفعا     أخطأ فله أجر،    
إلى الحوار ونبذ الفرقة وتقبـل اآلخـر،     

باالنتفاع واالجتهاد، وتدفع إليـه     وتُغري  
.دفعا

 

 
إن مبدأ االجتهـاد يعنـي احتمـال        
الخطأ، وما دام احتمـال الخطـأ وارد،        
فاحتمال صواب المخالف وارد أيـضا،      

.وبشكل متساٍو

 

 
التفاق على الثوابت   شرطه ا كل هذا   

التي ال تقبل االجتهاد أو المخالفة، وهي       
األصول المعروفة لدى المسلمين جميعا،     

وإذا كان األمر كذلك     

 

فعالً   وهو كذلك    –

 

– 
فال ينبغي أن تطغى العصبية المذهبية على       
المسلمين، بل الواجب أن يأخذوا بما أظهر       
البرهــان صــوابه، وأن تكــون الرغبــة 

في الوصول إلـى الحـق مـلء        الصادقة  
.جوانحهم

 

 
وأرى أن تجرى دراسات مقارنة بـين       
المذاهب المختلفة األربعة السنية والجعفرية     

بـل وآراء بعـض     والزيدية والظاهريـة،    
المجتهدين الذين لم يشتهر عـنهم مـذهب        

.معين

 

 
وفي ضوء مـا سـبق وفـي إطـاره          

يصبح الخـالف الفقهـي     الواضح المستقيم   
وسائل القـوة العلميـة     المذهبي وسيلة من    

والسماحة الفكرية متمشيا مع طبيعة اإلسالم 
التي تعم البـشر جميعـا،      العالمي الدعوة   

لما هو أولى بهـم مـن       ويتفرغ المسلمون   
وإصالح التعرف على أسباب نصرة الدين      

.المسلمينحال 

 

 
وإذا كان المسلمون قد عانوا الكثير من       
التفرق في تاريخهم الملـيء بالـصراعات      
والتنازع، فإن عالم اليوم يقتضي وضـعا        

ومـذاهبهم  آخر للمسلمين بكافة طـوائفهم      
الفكرية والفقهية، هو أن يتقبل كل فريـق        

بآرائه وأفكـاره، وأال    وجود الفريق اآلخر    
يجعلوا لألسباب السياسية، وهي التي كانت      
من أهم األسباب في وجود هذا التعدد فـي         

  ألن الخطــر الــذي؛الفــرق والطوائــف
يتعرض له المسلمون اليوم لـيس خطـرا        

والمتعصبون  .موجها إلى طائفة دون طائفة    
من اآلخرين الذين يوجهون سهامهم إلـى       

والمسلمين، لم ولن يفرقـوا بـين       اإلسالم  
مسلم سني ومسلم شيعي، بل إن الجميع في        
نظرهم أعداء، فلنسرع إلى توحيد الصفوف      

ـ        ع ونبذ كل عوامل الفرقة وأن يلتزم الجمي
.باألخوة التي أكرمنا اهللا تبارك وتعالى بها

 

 
وللعلم، إن هذا البحث لفضيلة المرحـوم       
الشيخ محمود عاشـور وكيـل األزهـر        

.األسبق، وكان آخر شيء كتبه فضيلته
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الـسيد  سماحة  قامت مشيخة الطريقة العزمية تحت رعاية       
 العزمية  محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم شيخ الطريقة       

 ا، تأكيـد ه١٤٤٠  عدة محاضـرات خـالل شــهر     
:بصير األمة بالواجب المطلوب منهالدورها الكبير فى ت

 

 



 


 مـت  أقي م٩/١١/٢٠١٨، الموافق   ه١٤٤٠  ١جمعة  الفى يوم   

بقاعة اإلمام المجدد الـسيـد      مائةال بعد   العشرونة و لثثاال أهل البيت ليلة  

محمد ماضى أبى العزائم حيث حضرها عدد مـن أسـاتذة الجامعـات             

والمراكز العلمية، ورجال الصحافة واإلعالم، وعدد من أبناء اإلمام أبى          

.العزائم، وأبناء الطريقة العزمية من مختلف المحافظات

 

 

عدم معاداة الحكومة   ا سماحة شيخ الطريقة العزمية إلى       دعا فيه وقد  

 الشعب ما قصرت فيه، حتى تتقدم بلدنا وتكون أحسن          ، وإكمال المصرية

دولة في العالم، وأن يكون كل فرد قدوة ألوالده وأهله وجيرانه وأمتـه،             

وال يكون ذلك إال إذا أصلح الفرد نفسه أوالً، ودعا األمة إلى الدفاع عـن     

.حمايتها من التشويهالقدوة و

 

 

األزهـر الـشريف، وإدارة     وجدد دعوته بعودة مشايخ األوقاف إلى       

وزارة األوقاف من قبل ماليين أو خبراء متخصصين بعيدا عـن شـيوخ           

.األزهر

 

 

وطالب سماحته بتخصيص جزء من أموال الزكاة للبحـث العلمـي           

.حتى تتقدم مصر، وتأخذ مكانتها بين دول العالم

 

 

ن سقوط العواصم العربية واإلسالمية كما سـقطت        وحذر سماحته م  

عالقتهـا بـإيران،    غرناطة من قبل، ودعا الدولة المصرية إلى تحسين         

.ولديها ستفتح خزائن الخليج لمصر بدالً من أن ينتهبها ترامب ونتنياهو

 

 

 الشريف عبد الحليم العزمي الحسيني حديثه حول سيرة أهل          واصلو

نصيحة اإلمام الحسين البن سعد قبل كربالء، وعـدم         ببيان   البيت  

قبوله للنصيحة، ثم توبة الحر بن يزيد الرياحي وانضمامه لإلمام الحسين،           

وعدم قبول جيش يزيد نصيحة الحر لهم، ثم فصل الحـديث عـن بـدء               

القتال، وأول مبارزة، وحمالت أصحاب اإلمـام الحـسين والمبـارزات           

لجماعية األربعة الفاشلة لجيش يزيد مع بيـان        الفردية، وفصل الحمالت ا   

الفنون الدفاعية ألتباع اإلمام الحسين، وعرض مقتل مسلم بن عوسـجة،           

وعبد اهللا بن عمير الكلبي، وأبو الشعثاء الكندي، وحبيب بـن مظـاهر،             

والحر بن يزيد، ثم أشار إلى صالة اإلمام الحسين الظهر، ووقوف سعيد            

اإلمام الحسين وتعرضه لضرب السهام والرماح      بن عبد اهللا الحنفي أمام      

 والسيوف حتى سقط شهيدا، ثم ختم حديثه بخطبة اإلمام الحـسين            
ألصحابه، والتي دعاهم فيها إلـى الجنـة؛ ألن رسـول اهللا والـشهداء              

.ينتظرونهم

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

ــدة يف  ــة واح ــة حقيق ــوة والوالي ــي أن النب ــاء املاض ــا اللق بين
َّ َّ

 

الكينونة اآلدمية اإلنسانية، تبدأ بأول بني اإلنسان وهـو آدم 

 

وتنتهي خبامتهم وسيدهم سيدنا حممد 

 

، ثـم بـالعرتة 

 

.. من ذريته إىل الوارث الكامل اجلامع للنورين ونوابه وأبداله

 

ويف هذا املقال نواصل 

 

:احلديث فنقول

 

 

 

 





 


 يؤكد هذا المعنى قوله تعالى عن       :اثالثً

وآتَينَا : كليمه موسى عليه الصالة والسالم    

 ى الِكتَابوساِئيَل      مـرِني ِإسى لِّبده لْنَاهعجو

ذُريـةَ مـن     * ِكيالًو َأالَّ تَتَِّخذُوا ِمن دوِني   

 ا ِإنَّه كَـان عبـداً شَـكُور       حملْنَا مع نُوحٍ  

 ٢(اإلسراء  

 

 وموسـى مـن ذريـة       ،)٣ –

يعقوب بن إسحق بن إبراهيم عليهم الصالة       

 وإبراهيم من ذرية سام بن نـوح        ،والسالم

ا الصالة والسالم، فآيتا اإلسراء      جميع عليهم

 إسـرائيل   تثبتان أن موسى وكل أنبياء بني     

من قبل موسى ومن بعده حتى عيسى بـن         

 من ذرية سام بن نوح الـذي        مريم  

ـ        ا نجا معه في السفينة، والمعنى أنهم جميع

.ساللة واحدة بعضها من بعض

 

 

ذُريةَ من حملْنَـا مـع      : فقوله تعالى 

 :يؤكد ما فهمناه من قولـه تعـالى         نُوٍح

   ٍضعب ا ِمنهضعةً بيذُر     بـأنهم سـاللة

مؤمنة واحدة ممتدة عبر الزمن، ومن ثـم        

فالقول بأن المحذوف بـين اسـم اإلشـارة       

أو ) جماعة(في آية البقرة    ) الرسل(و  ) تلك(

 ألن  ؛صحيح، ولكنـه غيـر دقيـق      ) فئة(

 مكـان واحـد     عهـم الجماعة أو الفئة يجم   

ومجتمع وزمان واحـد، أو جيـل واحـد،         

ان واحد  والرسل لم يخلقهم اهللا تعالى في زم      

أو في مكان واحد، وإنما خلقهم فـي هـذه          

الحياة الدنيا خالل عمر البشرية الطويـل،       

ومن ثم فإن األدق هو القول بأن المحذوف        

هو ساللة، بل إن األصح القول أن تقـدير         

تلك ( اآلية هي    تكونف) ذرية(المحذوف هو   

وعلى التقدير األدق تكـون     ) ساللة الرسل 

عـضهم علـى    تلك ذرية الرسل فـضلنا ب     (

تلـك سـاللة أو ذريـة        (:فإذا قلنا ) بعض

فإن داللة تلك تكون إشـارة إلـى        ) الرسل

. وحدة النبوة والرسالة

 

 

 ثـم يكـون الرسـل والنَِّبيـون         ومن

 ا علـى كثـرتهم حقيقـة       والصديقون جميع

ربانيةً نورانيةً روحانيةً بشرية واحدة، هـم       

والذين بينهم من آبـاء وجـدود مـؤمنين         

 تعالى بأثـارٍة مـن كتـاب أو         موحدين اهللا 

بالحنيفية الفطرية، ويكون معنى قوله تعالى      

أي أن   ذُريةً بعضها ِمن بعـضٍ     :عنهم



 

 

 

 

 



 



 












  

 




 



الحقهم من سابقهم، وسابقهم مستمر بدينـه       

 ألن الذرية هم األبناء     ؛ووصيته في الحقهم  

ا من اآلبـاء     وهم أيض  ،واألحفاد واألسباط 

فال يصح كـون    واألجداد حتى نُوح وآدم،     

بعضهم من بعض إال بأن يكونـوا مـنهم         

ـ       ا، بالوراثة الجسدية والعقدية أو الدينية مع

نتمـاء  نتماء وأساسه هـو اال    فإن أصل اال  

.  قبل األصل الوراثي الجسديالعقدي

 

 

 هذا المعنى قولـه تعـالى لنـوح         يؤكد

  عن ولده :       ِمن سلَي ِإنَّه ا نُوحقَاَل ي

 ِإنَّه ِلكـا         َأهَألِْن ماِلٍح فَالَ تَـسص رٌل غَيمع 

          ِمـن َأن تَكُون ِإنِّي َأِعظُك ِبِه ِعلْم لَك سلَي

اِهِلينالج )أي أن ولـده هـذا      ) ٤٦ :هود

ليس منه، مع أنه منه وراثة جسدية، لكنـه         

   نتمـاء  اا، فلم يعد بينهما     ألنه لم يكن موحد

  خرج ولد نوح الذي ليس     لقدقلبي روحي،   

 من ذرية نـوح، فلـم تعـد       همن أهله بكفر  

 :تصدق عليه سنَّة اهللا تعالى فـي النبـوة          

   ٍضعب ا ِمنهضعةً بيذُر    فشرط البقـاء 

       ا داخل هذه الذرية اإليمان باهللا تعالى واحـد

ال شريك له، فمن أشرك سقط منها، ولـم         

  ا منها، فيمتنع أن يولد مـن       يعد بكفره بعض

بد أن تكون    جة لهذا فإنه ال    ونتي ي،ذريته نب 

ـ لة اآلباء أو الذرية بين كـل نَب       سلس ن أو  يي

رسولين، مهما كان عددهم، ومهمـا كـان        

ـ        ـدين مـسلمين جميعحا الزمن بينهما مو

 ألنه لو قطع سلسلة اآلباء      ؛بالفطرة الحنفية 

 ةثنين مشرك واحد، لبطلت سـن     ابين نَِبيين   

 ألن  ؛ في النبوة بعضها من بعـض      اهللا  

مجموعة اآلباء المولودين من األب أو الجد       

ذُريـةً  المشرك ال يصدق علـيهم أنهـم        

فكيف يكون من هؤالء     بعضها ِمن بعضٍ  

د مـن األنبيـاء المـصطفين       مصطفى واح 

.األخيار؟

 

 

هذا قوله تعـالى عـن   ى يدل عل  :ارابع 

موسى عليه الصالة والسالم وقومه بعد أن       

فَما آمـن    :بهم فرعون آمن السحرة وصل  

ِلموسى ِإالَّ ذُريةٌ من قَوِمِه علَى خَوٍف مـن         

نوعِفر   مفِْتنَهَأن ي لَِئِهمماٍل    ولَع نوعِفر ِإنو

 :يـونس ( وِإنَّه لَِمن المسِرِفين   ِفي اَألرضِ 

وقوم موسى عليه الصالة والسالم هم      ) ٨٣

ـ نو يعقوب االبنو إسرائيل أي ب    عـشر  ىثن

 عاهدوه عندما حـضره المـوت أن        ينالذ

ه وإله آبائه إبـراهيم وإسـماعيل   يعبدوا إله 

سحق، لكن بعد أن مضى مئات الـسنين        إو

 لما جاءهم موسى عليـه      ،عليهم في مصر  

الصالة والسالم لم يؤمن له منهم إال ذريـة         

ثنى عشر الذين   واحدة من هذه السالالت اال    

ئر قومـه ظهـر فـي        فكل عشا  ،هم قومه 

 مع اإليمان ما عدا ذريـة       لشركسالالتهم ا 

واحدة لم تقع في الشرك، هذه الذرية هـي         

 منها  انبثق فيها النبوة وهي التي      امتدتالتي  

 ألن اهللا تعـالى اصـطفى آل        ؛آل عمران 

إبراهيم من ذرية من حِمَل مع نوح، وهـو         

 مـن آل    اصـطفى بنه المؤمن سام، ثـم      ا

 عمـران مـن فـرع       إبراهيم وإسرائيل آل  

ِإالَّ  :إسحق، ويثبت هذا أن قولـه تعـالى       

أي ساللة مؤمنة متـصلة      ذُريةٌ من قَوِمهِ  

ليس في سلسلة اآلباء أو األبناء مـشرك أو        

كافر، وهي الذرية التي جاء منهـا جميـع         

أنبياء بني إسرائيل من بعد موسـى حتـى         

ـ     اعيسى   ا الـصالة   بن مريم علـيهم جميع

: االصـطفاء ا واضح في آية     والسالم، وهذ 

   مطَفَى آداص اللَّه ِإن نُوحاو   اِهيمـرآَل ِإبو 

   الَِمينلَى العع انرآَل ِعما    * وهـضعةً بيذُر

 :آل عمـران ( واللَّه سِميع عِليم ِمن بعضٍ 

٣٣ 

 

فالذرية المؤمنة إيمانا لم يـشُبه      ) ٣٤ –

ريـة آل  شرك في بنـى إسـرائيل هـي ذ      

.عمران

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 









 



 






 



 







 



 






 



 

 



 





 




 



١

 

 وتحـت   ٧٢صـ  ) ١( وفى العدد    -

"مسائل يسع المسلمين الخالف فيها" عنوان 

 

 

: جاء فيه مصطفى العدوى: بقلم

 

 

:مسألة رفع اليدين مع تكبيرات الجنازة

 

 

 

 من القائلين برفع اليـد   -

" مع التكبيرة األولـى فقـط       

 سفيان الثورى، ابن حـزم،    

ــابق،  ــيد س ــشوكانى، س ال

."األلبانى

 

 

ـ من القائلين برفع اليد     

مع كل تكبيرة من تكبيرات الصالة أكثـر         

رواية عن أبى حنيفة، الشافعى،     "أهل العلم   

."أحمد، رواية عن مالك، ابن باز

 

 

٢

 

 وتحـت   ١٨صـ  ) ٢( وفى العدد    -

 اهللا بن عبد   عبد: بقلم" أحكام الجنائز "عنوان  

: هالرحمن الجبرين جاء في

 

 

 

،  يصلى المسلمون على قاتل نفـسه      -

ر البلـد وعالمهـا أن ال       ولكن يستحب ألمي  

.يصلى عليه

 

 

 

 . يحرم على النساء زيارة القبور-

 

 

٣

 

 وتحـت   ٣٠صـ  ) ٢( وفى العدد    -

:بقلم "الفتاوى"عنوان 

 

 

.محمد صفوت نور الدين

 

 

.جمال المراكبى. د

 

 

: جاء فيه ،العظيم بدوى عبد. د

 

 

 

ر الـصوت ال     إقامة الصالة فى مكب    -

.يجوز

 

 

٤

 

 وتحـت   ٢٠صـ  ) ٣( وفى العدد    -

المحكم والمتشابه دون خـالف أو      "عنوان  

األستاذ  الرازق عبد محمود. د: بقلم "تعقيد

المساعد بقسم العقيدة والمذاهب المعاصـرة      

بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك      

: خالد جاء فيه 

 

 

 

ة المعنـى    جميع آيات الصفات محكم    -

.فى الكيفية فقطمتشابهة 

 

 

٥

 

 وفـى   ٣١صــ   ) ٣( وفى العدد    -

:الهامش

 

 

 

 نجد إشهار سبع فروع للجماعة دفعة       -

 ١ و ، فى الغربية  ٢ و ، فى الشرقية  ٢ :واحدة

. فى القليوبية٢ و،الدقهليةفى 

 

 

٦

 

 وتحـت   ٣٤صـ  ) ٣( وفى العدد    -

لجنة الفتوى بالمركز   : بقلم" الفتاوى"عنوان  

: جاء فيه  العام

 

 

 

عية التى يأتى بها كثير      األذكار واألد  -

من المصلين قبل صالة التراويح وبين كل        

نتهاء من الـصالة بدعـة      ركعتين وبعد اال  

 .ضاللة

 

 

 

العظيم   تنويه حول فتوى الدكتور عبد   -

ستخدام مكبـر الـصوت     ابدوى بشأن منع    

 وكيف أنـه جـاءت ردود       ،إلقامة الصالة 

كثيرة تعارض تلك الفتوى سواء من فـرع        

 ،من الشيخ أسـامة سـليمان     السنبالوين أو   

ه الشيخ بكر أبو    بكت عتمد على ما  اوكالهما  

زيد وعلى حشيش وكيف أن الخالف سائغ       

حول هذه المسألة وأن القول ببدعة اإلقامة       

.فى مكبر الصوت ليست صحيحة

 

 

٧

 

 وتحـت   ٣٦صـ  ) ٣( وفى العدد    -

محمـود  : بقلـم " ذبائح أهل الكتاب  "عنوان  

: اء فيهج غريب الشربينى مدير التحرير

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى. د   

 

 

 

 بهذا يتبين أن جميع أنـواع اللحـوم         -

يجـوز   المستوردة مجهولة الذبح حـرام ال     

سـواء كانـت    أكلها وال بيعها وال شراؤها      

.اللحوم مصنعة أو معلبة

 

 

٨

 

 وتحـت   ٥٤صـ  ) ٣( وفى العدد    -

" بدعة المولد ومظاهرهـا الوثنيـة     "عنوان  

:جاء فيه الرحمن الوكيل عبد: بقلم

 

 

 

فـى المحاريـب     : المسلمون اليوم   -

 وعلى المآذن   ،اجد أصنام  وفى المس  ،أوثان

.بدع ناعقة

 

 

وفى ربيع ترى هنا وهناك أوثان      ...... 

باسـم سـيد اإلنـسانية      من الحلوى تصنع    

.وهاديها محمد

 

 

 

 يصف األمة اإلسالمية بأنهـا أمـة        -

مسلمة األسماء   

 

 ويشهد التاريخ على ذلك     -

 

 مشركة القلوب   ، جاهلية الحقيقة واألعمال   -

.ائدالعقو

 

 

ـ كل الحكومات غرقت حتى أذنيها فى  

لك تلك الضاللة الوثنية فما برئت من داء ذ       

.إال الحكومة العربية السعودية

 

 

ـ نغار على الفضيلة كما نـزعم مـن         

 وال نغـار علـى الـدين        ،أغانى الفواجر 

يقـصد  ( ورسوله من أناشـيد الملحـدين       

.)المنشدين

 

 

 

 كل ربيع تقيم الحكومة فيما يـسمونه        -

ا يهرع إليه سـدنة      كبير ساحة المولد محفالً  

.طواغيت وعباد األصنام من الصوفيةال

 

 

 

 ، ينحرون الـذبائح باسـم محمـدهم       -

 والـشراب   ،ويقدمون الطعام باسم محمدهم   

.باسم محمدهم

 

 

 

 الحكومة تحتفل بالميالد فتعين علـى       -

د النبوى شـر     واالحتفال بالمول  ،بدعة وثنية 

.بدعة منيت بها األمة

 

 

 

ـ     مظا - وى هر االحتفاالت بالمولد النب

.كلها أمشاج من اإلثم والوثنية

 

 

٩

 

 وتحـت   ١٤صـ  ) ٤( وفى العدد    -

محمد صـفوت   : بقلم" أحكام الظفر "عنوان  

: نور الدين جاء فيه

 

 

 

 طالء األظافر ال يجوز وهى عـادة        -

دخلت من فعل الكـافرات والتـشبه بهـن         

 .حرام

 

 

١٠

 

 وتحت  ٤١صـ  ) ٥( وفى العدد    -

ـ   أنصار"عنوان   ا مـن   السنة وسـتون عام

فتحى عثمان جاء   : بقلم" سالميةالصحافة اإل 

:فيه

 

 

 

 % ٩٩إن  : " يقول محمد حامد الفقى    -

من األمة على جاهلية فى علمها وعقيـدتها        

.وخلقها وحكمها ونظامها

 

 

 

 األكثرية الساحقة على ذل القلـوب        -

ستخذائها لألحجـار واألشـجار     اللموتى و 

واستكانتها وخشوعها للنصب والمقاصـير     

مجلة الهدى النبوى عدد ربيـع      "  والقبور  

 . هجرية١٣٥٨األول سنة 

 

 

١١

 

 وتحت  ٥٠صـ  ) ٦( وفى العدد    -

جـاء   "فتاوى ابن عثيمين رحمه اهللا    "عنوان  

: فيه

 

 

 

باسم الـوطن وباسـم      ": قول البعض  -

قـصد  إن كـان ي   " الشعب وباسم العروبـة   

 وفى الهامش أن الشيخ     ،التعظيم فهو شرك  

استعمال هذه  محمد خليل هراس كان يكره      

.العبارات

 

 

 

ة فى النظر ولـيس      وجه المرأة عور   -

.عورة فى الصالة

 

 

١٢

 

 وتحت  ٦٠صـ  ) ٦( وفى العدد    -

" ا لشيخنا الوادعى رحمـه اهللا     وداع"عنوان  

: جاء فيه مصطفى العدوى: بقلم

 

 

 

ى الـوادعى    نعى للشيخ مقبل بن هاد     -

اليمنى وكيف أنه أخذ علم الحـديث علـى         

.يديه

 

 

١٣

 

 وتحت  ٦٨صـ  ) ٦( وفى العدد    -

محمد خليـل هـراس     : بقلم" الدعاء"عنوان  

: جاء فيه

 

 

 

 بأحـد مـن خلقـه        من دعا اهللا     -

   ا إلى اهللا فى أن يقبـل  بمعنى أنه جعله شفيع

   ا أنه لوال تلـك     دعائه ويقضى حاجته معتقد

ه ولم تقض حاجتـه     الشفاعة لم يسمع دعاؤ   

فهذا شرك يجب أن يستتاب صـاحبه منـه       

.شركًا صريحاواعتبر ذلك 

 

 

١٤

 

 وتحت  ٤٨صـ  ) ٧( وفى العدد    -

محمد صفوت نـور    : بقلم "الفتاوى"عنوان  

: جاء فيه جمال المراكبى. د: بقلمو. الدين

 

 

 

 لبس الدبلة فى الخطبة والزواج ليس       -

من اإلسالم بل هو تقليد نـصرانى وعلـى         

.ين عدم التشبه بهمالمسلم

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


 

 

 

 

 

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

سعد من  . من البيت المعمور  
فهم هذه الحكـم علمـا، أو       
تمتع بها ذوقًا، أو سار على      
هديها سلوكًا؛ ألن عباراتهـا     
من بحر عرفان ونور بيـان      

.مجدد هذا الزمان

 

 
 حكــم ال هـذه ىحـد إنقـدم  

قــ تعليايمة يعقبهــالعظ

 

 
ى نيلـ نسترشد به ف   

 

 
.المجد اإلسالمى       

 

 

األستاذ

 

 
قنـديلمحمود سميـح 

 

 
 



 








 



 

 

 

 

الشوق مقام كريم من مقامـات اليقـين، ال         
يعرف كنهه وال حقيقته إال من يكابده ويعانيـه،         

:ومن أزعج قلبه الغرام ال ينام، وصدق من قال

 

 
سفينة الحب فى بحر الهوى وقفت

 

 
ريهاـك يجـفامنُن على بريح من

 

 
دهـال يعرف الشوقَ إلى من يكاب

 

 
وال الصبابة إال من يعانيهـــا

 

 
 له فـى الـشوق      مام أبو العزائم    واإل

بيان، يكشف فيه أن اهللا شوقك إلى اآليات لتلحظ         
أنوار معانى الصفات، وأشرق فيك وبك معانى       
الصفات لتفر إلى غيب التجليـات، وأراك مـن         
التجليات البينات ما به تلحظ سواطع أنوار غيب        
مجلى الذات، ثم يبين أن الشوق حال من القلـق          

مطالعــة العــزة، ومعاينــة نزعـاج عــن  واال
األوصاف مـن وراء حجـاب الغيـب بخفايـا          

نكـسار،  األلطاف، وفى هذا المقام الحـزن واال      
ويؤكد أن ليس الشوق حال الفراق، إنما الشوق         

 ألن الشوق فى التالقـى برهـان        ؛حال التالقى 
على علو المكانة، إنما يكون الشوق فى الغيبـة         

.والحضور ألهل الصفا

 

 
ق نفسه إلـى أشـياء كثيـرة      والعبد قد تشتا  

ويسعى المتالكها فيحصل عليها، ولكنـه بعـد        
فترة وجيزة يزهد فيما كان يشتاق إليـه، فهـل          
: يكون شوقه هللا كذلك؟ ينفى اإلمام هذا ويقـول        

كل شيء فى الكائنات ملكته زهدته، أما الحـق         
فإنك كلما قربت منه واتصلت به، اشتد شـوقك         

عنه حجبت عن أن    إليه والرغبة فيه، وإذا التفت      
 ألنه على عظيم ال يطلـب       ؛تطلبه أو تشتاق إليه   

.إال به سبحانه

 

 
إذا كانت الكائنـات ال     : واإلمام هنا يتساءل  

 ا شاهد اآليات، فكيف تحجب الجنـات       تحجب قلب
ا تشتاق إلى مجلى الذات؟ فالعبد المـشتاق        روح

إلى مواله ال يحجبه شيء عنه، فال الكائنات وال         
 ألنه مشتاق على الدوام إلى      ؛ الجنات اآليات وال 

مجلى الذات، والمقصود به سـيدنا رسـول اهللا         
ألنه هو المظهر األكمل لظهور جماالت       ؛ 

الحق وكماالته، إنما حجبك لتشتاق إليه، وأبعدك       
لتِرد عليه، وقربك فى بعدك عنه لتفوز بالتوبـة         
منه، والشوق ال يكون لغائب فقط فقـد يـشتاق          

: أيشتاق حاضر؟ قال  :  سئل اإلمام  حاضر، ولما 
.نعم، الحضور معية والشوق إلى العندية

 

 



 




 





 

 

 

 

 



 


 



 


وأهل التصوف يعرفون الشوق ويكابدونـه،   
وأحيانا يصرحون ببعض حقائقه، لـذلك قـالوا        

الشوق اهتياج القلوب إلى لقاء المحبـوب،       : عنه
وعلى قدر المحبة يكون الشوق، ويفرق أبو على        

الـشوق  :  الشوق واالشتياق فيقـول    الدقاق بين 
يسكن باللقاء والرؤيـة، واالشـتياق ال يـزول         

:باللقاء، وفى معناه أنشدوا

 

 
ما يرجع الطرف عنه عند رؤيته

 

 
ى يعود إليه الطرف مشتاقاـحت

 

 
للخلـق كلهـم مقـام      : باذىآويقول النصر 

الشوق وليس لهم مقام االشتياق، ومن دخل فـى       
 يرى له أثـر وال      حال االشتياق هام فيه حتى ال     

عالمة الـشوق حـب     : قرار، وقال أبو عثمان   
عالمة : الموت مع الراحة، وقال يحيى بن معاذ      

الشوق فطام الجوارح عـن الـشهوات، يقـول         
خرج داود عليه السالم    :  الدقاق ياألستاذ أبو عل  

يوم    ا، فـأوحى اهللا    ا إلى بعض الصحارى منفرد
يا إلهى  : فقالا؟  ما لى أراك يا داود وحداني     : إليه

استأثر الشوق إلى لقائك على قلبى فحال بينـى         
: وبين صحبة الخلق، فـأوحى اهللا تعـالى إليـه       

ارجع إليهم، فإنك إن أتيتنى بعبد آبق  

 

 مقـصر  -
ومذنب 

 

. أثبتك فى اللوح المحفوظ جهبذا-

 

 
يؤكد اإلمـام   " أصول الوصول : "وفى كتابه 

 أبو العزائم أن الشوق مقام رفيع مـن مقامـات         
       بقى الشوق للعبد راحة وال نعيما المحبة، وليس ي

فى غير مشوِقه، والمـشتاقون مقربـون بمـا         
ُأشهدوا من الشوق إليه، وهم المأمور بطلـبهم،        
الموجود الحبيب عندهم، مثوبة منه لهـم، لمـا         

اطلبنـى  : (شوقهم إليه فى قوله لموسـى       
، هم المـشتاقون  )عند المنكسرة قلوبهم من أجلى  

حبين، وذلك أن الحبيـب قـرب مـنهم         من الم 
 ا، ففرحوا بقربه وعاشوا بمشاهدته     بوصفه تكرم

ونعموا لحضورهم عنده، ثم احتجب غيرة على       
نفسه لعزه، فانكسرت قلوبهم ألجله فاشتاقوا إلى       
ما عودهم منه، فثبتت لديـه حـرمتهم، فـأمر          
أولياءه بطلبهم، وأوجد نفسه عنـدهم لمكـانتهم        

ـ      ن المحبـين بقربـه ال      عنده، ففرح هـؤالء م
يوصف، وانكسارهم وحزنهم ألجله ال يعـرف،       

ا ليزعجهم   قد يعرض عن محبيه تعزز     واهللا  
الشوق إليه، ويقلقهم األسف عليه، وينظر إلـيهم        
فى إعراضه عنهم من حيث ال يعلمون، لينظروا        
إليه من حيث يعلمون، فيسكنون بـاألدب بـين         

.يديه

 

 
 تعـالى   أوحى اهللا : وفى خبر وهب بن منبه    

إنك تكثر مـسألتى، وال     : إلى داود عليه السالم   
يا رب ومـا    : تسألنى أن أهب لك الشوق ، قال      

إنى خلقت قلوب المـشتاقين مـن       : الشوق؟ قال 
رضوانى، وأتممتها بنـور وجهـى، فجعلـت        
أسرارهم موضع نظرى إلى األرض، وقطعـت       

ا ينظرون بـه إلـى عجائـب        من قلوبهم طريقً  
ا إلـى، ثـم     كل يوم شوقً  قدرتى، فيزدادون فى    

       وا لـى   أدعو نجباء مالئكتى، فإذا أتـونى خـر
إنى لم أدعكم لعبـادتى ارفعـوا       : ا، فأقول سجد

رءوسكم أركم قلوب المشتاقين إلى، فـوعزتى       
 من نور قلوبهم كما     يءوجاللى إن سمواتى لتض   
.تضىء الشمس ألهل الدنيا

 

 
 ليـسأله إيـاه     وإنما ذكر ذلك لداود     

ما أخبره به أعطاه مقام الشوق إليـه،        فيعطيه، فل 
فجاوز مقامات المشتاقين مـن العـارفين، وأن        
يجعل ذلك على لسانه ليريـه فـضل مكانـه،          
ويظهر له ذلك عن مـسألته ليفـضله ويـشرفه     

 بين يديه استحياء    بسرعة إجابته، وسكت    
 ألنـه عنـد عـالم      ؛منه، واعترف لديه بالجهل   

 ألنه  ؛الغيوب، وأراد أن يسمع منه حقيقة وصفه      
.أصدق القائلين وأمدح الواصفين

 

 


 


 ؛أما الغيرة فحال سِنية من أحوال المحبـين       

ألنه قد أظهرهم على معانى نفسه، فضنوا بهـا         
لما امتألت بها قلوبهم، وحارت فيها عقولهم، إال        

ص أصحاب اليمين، وهم عموم     أن هؤالء خصو  
المحبين، إال أنه إذا رفعهم إلى مقـام التوحيـد          

نفراد بالفردانية،  فأشهدهم اإليجاد بالوحدانية واال   
ا، وال  ونظروا فإذا هو لم يعط منه لـسواه شـيئً         

، فانطوت الغيـرة فـى      اأظهر من معانيه وصفً   
توحيدهم لما عرفوا بيقين التوحيد أنه ما نظـر         

 عرفه إال إياه، فتـسقط هممهـم        إليه سواه، وال  
بالغيرة عليه، وعرفوا حكمته بتعريفه أنواع مـا        
يظهر، وأقسام ما ينشر، وأنه فى غيب غيبـه ال      
يظهر عليه سواه، وفى سر سره ال يـشهده إال          

.إياه

 

 
والشوق للمذكور يخفى المظاهر، فال يشهد      
إال العلى القادر، والشوق يفِنى ويخِفى المعـاِلم،        

ا واهللا هو الولى الظـاهر، وكـم        به غيب فتصبح  
 أئمة حتى رأوا بال حجب أو ستائر،        أفنى رجاالً 

، وفى الكون ينمـو      )كن(والشوق قديم من قبل     
ألنك المشكاة والقلب بالحب عامر، كـل هـذه         
المعانى وغيرها فـي الـشوق تترجمهـا هـذه       

:األبيات من قصيدة، لإلمام أبى العزائم 

 

 
 وقُـلشَّٱهِللْو خِْفي ـماٱذْكُوِر يظَاِهرلْم

 

 

اِدراـا وقَـِليـذْكُورا عـد مـويشِْه

 

 
رةًـهـ جِقـقَاِئـلْحٱوار ـر َأنْـويظِْه

 

 
راـهـا مطَـ راحعـلْجمٱذُّ ـلَديها يلَ

 

 
 وقُٱهَأخْفَـ َأفْنَاِنلشَّوـي وعيـاِلِمـى م

 

 
ي ظَاِهراـوربا ـيبـِه غَـفَِصرتُ ِب

 

 
 ِقـلشَّٱِمنـ نَو اهـِليـلْكَٱادمـ ِإجةًـاب

 

 
اِدراـا مبـ دكورـلطُّٱدك ـتَجلَّى فَ

 

 
 ِقـلشَّٱِمنو احوٱ َأريـلْمـِحبتْـ ُألِّنه

 

 
 نَاِظرالشَّوِقٱى قَد صار ِبـلُّ فَتًـوكُ

 

 
ـه قُـلشَّٱوَأفْنَـ كَو ـمةًى ِرجاالً َأِئم

 

 
اِئراـتَـى رَأوا الَ سـم حتَّـِإلَى ربِه

 

 

 شَوِقي هياِمي صبابِتيكُنوِمن قَبِل 

 

 
 ظَاِهرالْحقُّٱ ولْحقِّٱتُ نُور ـ كُنْلَدى

 

 
و ألَِنَِّنيـمـي نُـ شَوِقي ِفلْكَوِنٱوِفي 

 

 
ا اِمرـي عـاةً وقَلِْبـلَه ِصرتُ ِمشْكَ

 

 
يـثُ حِقيقَِتـ حيقُاـن َأزٍل َأشْتَـوِم

 

 
ةٌ تُخِْفي لَهورٰىٱ صولصظَاِهراٱ ولْم

 

 
       ا ويعرفنا اإلمام أنه رغم أن الوجه يبدو نور

ا في حضرة اإلطالق، فإن     في المواجهة، مشرقً  
دواعى الشوق تجذبه وينمو الغرام، ذلك ألنه ال        

عبـد إلـى    ينتهى الشوق للخالق، مهما ارتقى ال     
أعلى المنازل والدرجات، ووصل إلـى أعلـى        
المقامات، حتى لو كان في مقعد الصدق، فإنـه         
يشتاق إلى مجلـى الكمـاالت، الـشوق أزلُّـى          
للروح، والشوق أبدى للمكاشفة، وهذه رشفة من       

:معانى هذه األبيات

 

 
واجهِتيـي مـ نُورا ِفلْوجهٱ وَأشْتَاقُ

 

 
ودو نبجِقـلشَّٱاِعي الَ ُأحوِتيـ جاِذب

 

 
 َأشْرقَ ِليِإلطْالَِقٱ وِفي حضرِة ماِلي

 

 
هجوتَع ِليِتـى ِفـالَـ عهاجوـيي م

 

 
 جوىلْوصوِلٱ غَراِمي وهْل بعد ينْمو

 

 
ٱوبلْغَـيـن الَحم َأخْفَٰي ِسرِزلَِتيـ و

 

 
اِلِقِهاٍق ِلخَـشْتَـوقُ مـ ينْـتَِهي شَالَ

 

 
تَِقـ َأنَّلَوري ـهـنَٱلَى ـي َأعلَِةـلْماز

 

 
 تَجِذبِنيلشَّوقُٱ ينْمو لصدِقٱ مقْعِد ِفي

 

 
ارَأنْولَـ مِتيـى كَـجهاجواٍل ِفي مم

 

 
دةٌـاِهـ شَروحـلٱ نَعم َأزالً وشَوقٌ

 

 
 نَعم َأبدا معـنَٰى مكَاشَفَِتـــيشَوقٌ

 

 
 والقلـب   ، اهللا من أهل الشوق الـدائم      اجعلن

.الهائم

 

 





 



 










 











 





 





 



 



 



 

 

 

 

 



 



 


 

 

 

 

 
قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ 

 

 

 

 



 




 






 



ومن أنكر يوم القيامة وقع فـي هاويـة         

آمنَّا : اإلباحة والرضا بالحياة الدنيا، فقولهم    

 من إتقـان    )٨ :البقرة( ِباللَِّه وِبالْيوِم اآلِخرِ  

.الكيد والخديعة

 

 

يمان باللسان من غير أن ينعقد      فدعوى اإل 

القلب على حقيقة اإليمان كفر فـي الحقيقـة         

ونفس األمر عند اهللا تعالى، ولكنـه خديعـة         

يدفع بها المنافقون عن أنفسهم إباحـة الـدم         

والمال؛ فيحفظـون بهـذا الكـذب أنفـسهم         

. وأموالهم

 

 

       ضمر اإلنسانوهذا هو النفاق، وهو أن ي

يدفع به الشر عـن     الشر في نفسه ويظهر ما      

.نفسه

 

 

 : سأل عن حقيقـة قـولهم       وكأن سائالً 

   ِِم اآلِخروِبالْينَّا ِباللَِّه وآم     وعن سر نفـي 

: اإليمان عـنهم؛ فأجـاب سـبحانه بقولـه        

نُواآم الَِّذينو اللَّه ونخَاِدعي )٩ :البقرة(.

 

 

والخداع أن يظِْهر اإلنسان غير ما يبطن       

وهذا ال يتحقق منهم فـي      ا وسوء قصد،    كيد

م الغيوب ال  ألنه سبحانه عالَّ؛جانب اهللا تعالى

.يخفى عليه شيء في األرض وال في السماء

 

 

:  أي يخَـاِدعون اللَّـه   : وفي معنـى  

: يخادعونه عند أنفـسهم وعلـى ظـنهم، أو        

.لعمِلهم عمل المخادع

 

 

يخادعون : في الكالم حذف، تقديره   : وقيل

 خـداعهم لرسـوله     ، وجعل رسوَل اِهللا   

ألنه دعاهم برسـالته، وكـذلك إذا   ؛ا له خداع 

ــادعوا اهللا؛    ــد خ ــؤمنين فق ــادعوا الم خ

ما أظهروه من اإليمان خالف ما     : ومخادعتهم

أبطنوه من الكفر؛ ليحقنوا دماءهم وأمـوالهم،       

.ويظنون أنهم قد نجوا وخَدعوا

 

 

وجائز أن يخادع المنـافقون رسـوَل اِهللا      

 منهم إليه سبحانه بدليل     والمؤمنين فنسب ذلك  

فَـِإنَّهم الَ يكَـذِّبونَك ولَِكـن       : قوله تعـالى  

   وندحجاِت اللَِّه يِبآي الظَّاِلِمين )٣٣ :األنعام( 

من يِطِع الرسوَل فَقَد َأطَـاع      : وقوله تعالى 

اللَّه )وقولـه سـبحانه    )٨٠ :النساء  : ِإن

 ونَكاِيعبي الَِّذين    اللَّـه وناِيعبا يِإنَّم  ) الفـتح: 

، والسر في أن اهللا نسب المخادعة منهم        )١٠

ا بقـدر مـن     ليكون عذابهم عظيم  : له تعالى 

. يخادعونه بحسب اعتقادهم

 

 

والمخاِدع ينفع نفـسه بخداعـه ويـضر        

لكن المنافقين إنمـا أضـروا أنفـسهم        , غيره

ونفعوا غيرهم مـن المـؤمنين، وإن كـانوا         

ا بحفظ دمائهم وأمـوالهم، ولكـن اهللا        انتفعو

كشف الستر عـنهم وأظهـرهم لرسـول اهللا        

 وألصــحابه، فأحــاط بهــم الخــزي 

والمهانة، وماتوا بغيظهم، وقد بين اُهللا تعـالى   

يخَاِدعون اللَّه والَِّذين آمنُوا وما     : ذلك بقوله 

.)٩ :البقرة( يخْدعون ِإالَّ َأنفُسهم

 

 

وما يخْدعون  : قوله تعالى ومن معاني   

   ونرشْعا يمم وهِإالَّ َأنفُس )ما :  أي )٩ :البقرة

ال : (تحل عاقبة الخداع إال بهم، قـال        

تُخَاِدِع اَهللا؛ فإنه من يخَـاِدع اَهللا يخْدعـه اُهللا          

يا رسـول اهللا؛    : قالوا) ونفسه يخْدع لو يشعر   

ما أمرك اُهللا   تعمل ب : (وكيف يخاِدع اَهللا؟؛ قال   

).به وتطلب به غيره

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 




 



ومن إشارة البن عجيبة الحـسني فـي         

تفسيره لهذه اآلية أن من الناس مـن يظهـر          

خلوص اإليمان وتحقيق العرفان، وهو فـي       

أودية الشكوك والخـواطر حيـران، لـسانه        

 الهـدي،    وقلبه خرب مـن    ،منطلق بالدعوى 

يخادع اهللا بالرضا عـن عيوبـه ومـساوئه،         

ويخادع المسلمين بتزيين ظـاهِره؛ وباطنُـه       

معمور بحظوظه ومهاويـه، يتزيـى ِبـِزيِّ        

العارفين؛ ويتعامل معاملة الجـاهلين، ومـا       

يخدع في الحقيقة إال نفسه؛ حيـث حرمهـا         

الوصول، وتركها في أودية األكوان تجـول،       

ة سقيم، وهو يظن    قلبه بمرض الفرق والقطعي   

أنه في عداد من يأتي اهللا بقلب سليم، فـزاده          

اهللا مرضا على مرضه حيث رضي بـسقمه        

وعيبه، وله عذاب الحرص والتعب في ضيق       

الحجاب والنصب بـسبب كذبـه علـى اهللا،         

وإنكاره علـى أوليـاء اهللا، فجـزاؤه البعـد          

والخذالن، وسوء العاقبة والحرمان، نعوذ باهللا      

.لطغيانمن المكر وا

 

 


 



 إشارة إلى يخَاِدعون: وفي قوله تعالى

المفاعلة التي ال يتحقق وقوع الخديعة فيها إال        

وما يخْـدعون ِإالَّ    : (بدليل، ولكن قوله تعالى   

.تحقق وقوع الخديعة بهم) َأنفُسهم

 

 

فإن كان المخادعون من أهـل الجاهليـة     

ظرائـه ممـن    كعبد اهللا بن أبي بن سلول ون      

يجهلون األلوهية ألنهم لم يؤمنوا بقلوبهم وإن       

أظهروا اإليمان نفاقًا؛ فجائز أن يكون اإليمان       

اعتقادا منهم أنهم يخادعون من أنزل القـرآن        

. على رسول اهللا 

 

 

واليهود كانوا يعاندون حسدا منهم وبغضا      

أن تنتقل النبوة إلى العرب أبنـاء إسـماعيل،      

لعناد في الحق، وكـم أحـرق       نعوذ باهللا من ا   

الحسد قلوب من يعلمون الحق فدعاهم الحسد       

. إلى إنكار الحق ونصرة الباطل حسدا

 

 


 



وقد بين اإلمام أبو العزائم فـي تفـسيره         

: لتلك اآلية أن أصول الكبائر ثالثـة وهـي        

 وهو شرها ألنه خطيئـة إبلـيس         :الحسد

 

- 

 بلـيس   ا من صـفات إ    والكبر أيض

 

، يقـول   -

إبليس عبد اهللا سبعين ألف سنة،      : اإلمام  

        ا لم ينتفع منها بحظوة سنة، لكنه حسد آدم نفس

      غِّرْل بجمال األخالق وصمفطرد وأبعد، فتَج

نفسك في أعينـك تعظيمـا لـذي الجـالل          

. واإلكرام، من أمدك بالخير واإلنعام

 

 

:  وهو معصية آدم، قال تعـالى      :والطمع

 لَى    قَاَل يع لُّكْل َأده ملٍْك    ا آدمِة الْخُلِْد ورشَج 

 ِمنْها فَبدتْ لَهما سوآتُهما وطَِفقَا       يبلَى فََأكَالَ  الَّ

       مى آدصعنَِّة وِق الْجرا ِمن وِهملَيخِْصفَاِن عي

 ربه فَغَوى ثُم اجتَباه ربه فَتَاب علَيِه وهدى       
١٢٠ :طه(

 

-١٢٢( .

 

 

:  وهو سيئة قابيل، قال تعالى  :والحـرص 

          ـابقِّ ِإذْ قَرِبـالْح مآد نَيَأ ابنَب ِهملَياتُْل عو

     ي لَما وِدِهمَل ِمن َأحانًا فَتُقُبباآلخَِر   قُر ْل ِمنتَقَب

 ِقـين قْتُلَنَّك قَاَل ِإنَّما يتَقَبُل اللَّه ِمن الْمتَّ      قَاَل ألَ 
٢٧ :المائدة(.

 

 

.ومن تلك الكبائر تفرعت كل المعاصي

 

 




 



سئل إبلـيس عـن     : في النبوات السابقة  

: تجارته فقال

 

 

.  وأبيعه للعلماء:الحسد

 

 

.  وأبيعه للقضاة:والظلم

 

 

.  وأبيعه للنساء:والكيد

 

 

.  وأبيعها للتجار:والخيانة

 

 

أعاذنا اهللا منهـا، وهـذه      وبئست التجارة   

األمراض شاعت في مجتمعاتنـا ويجـب أن        

.تسعى األمة إلى التخلص منها

 

 



 



ولكن يمكن أن تُستنبط من بعض األلفاظ       

 

 الحسد، والطمع، والحرص     –

 

 معاني تشير   –

:  إلى الفضائل وليس إلى الرذائل

 

 

فقد أباحت الشريعة للمسلم الحـسد فـي        

اثنين وهما حسد العالِم الـذي يعمـل بعلمـه     

ويعلمه الناس، وحسد الغني الذي ينفق مالـه        

في طاعة اهللا يحسده بمعنى أن يكـون مثلـه          

ويعمل عمله يكتب له حسده فـي حـسناته،         

وهذا هو حسد أهل اإليمان ويسمى الغبطـة،        

.وقد أباحته الشريعة ألنه من فطر النفوس

 

 

 زوال نعمة أما الحسد اإلبليسي وهو تمني   

.الغير فهو شر الذنوب

 

 

ومن الطمع ما هو مقبول مرغب فيه كما        

:  ما أورده اهللا عنـه     قال سيدنا إبراهيم    

          مـوِلـي خَِطيَئِتـي ي غِْفرَأن ي عالَِّذي َأطْمو

: ، وقـد قـال قبلهـا      )٨٢ :الشعراء( الديِن

   ِيينحي ِميتُِني ثُمالَِّذي يو )٨١ :الشعراء( ،

والَِّذي َأطْمع َأن يغِْفـر ِلـي       : ل في قوله  قي

أخرج سؤاله على حـد     : خَِطيَئِتي يوم الدينِ  

األدب، لم يحكم على ربه بـالمغفرة، ولكنـه         

طَِمع طَمع العبيد في مواليهم وإن لم يكونـوا         

يستحقون عليهم شيًئا؛ إذ العبد ال يستحق على        

.ضل مواله يأتيه يأتيه من فا، ومامواله شيًئ

 

 

وبلسان الفكر في محكمة الصلح الكبرى      

يخاطب اإلمام أبو العزائم النفس البهيميةَ في       

فأبدلي الشبع بجوع الصيام،    : "اإلنسان فيقول 

والنوم بالقيام فـي طاعـة الملـك العـالم،          

والحرص في الدنيا بالحرص على الفضائل،      

والزهد في اآلخرة بالزهـد فـي الرذائـل،         

ول بالطمع في خير المأمول،     والطمع فيما يز  

وأبدلي شحك بالمال فـي الخيـرات بالـشح         

باألوقات أن تصرف في غير طاعات؛ فـإن        

أنفاس المؤمنين نفائس، ولكن إبليس يرخصها      

".عليهم بالدسائس

 

 



 

 

 

 



 



 

 نساء

 

 املوساد

 

 يف

 

 ضيافة

 

 شيوخ

 

النفط

 

 

 

استقبلت بعض مشيخات الـنفط قيـادات       
 كان  الشهر قبل الماضي  صهيونية بشكل علني    

األمر قبل سنوات يتم في الخفاء، لكنـه بـات          
اليوم علناً وبـال ذرة مـن الخجـل العربـي           
المعهود، الالفت للنظر هنا هو حضور المـرأة    
بقوة في التطبيع العلَني مع شيوخ النفط، ولعّل        

) ميـري ريغيـف   (هيونية  وزيرة الرياضة الص  
 في إمـارة أبـوظبي      أكتوبر الماضي ودورها  

ختراقها العلَني للوزارات والمجالس وحتـى      او
المساجد وبموافقة وحرارة خليجيـة منقطعـة       

  ة دور المرأة النظير؛ لعّل في هذا النموذج ما يكفي للتدليل على قو
 منها  ختراق الدول العربية، وبخاصة الخليجية    في لعبة الموساد ال   

والتي يمثل الضعف التاريخي لهم أمام العنصر النـسائي سـمة           
.مشتركة في كل حياتهم السياسية واالقتصادية

 

 
إذن حضر الموساد ليس بزيارة نتنياهو إلى عمان أو أيـوب           

ولكن عبر ميري ريجيف وزيـرة      . قرا وزير االتصاالت إلى دبي      
الرياضة  

 

 وغيرها –

 

انـت قائـدة     التي تقول سيرة حياتها إنها ك      -
) غادنـا (فصيلة في برنامج الموساد العسكري المعـروف بــ          

والمتخصص في التدريب واإلعـداد العـسكري للـشباب الـذين           
يعدونهم للخدمة العسكرية داخل إسرائيل وخارجها ، خاصة فـي          

ولقد كانت تـسيبي ليفنـي وزيـرة الخارجيـة          . مشيخات النفط   
الشهيرة، واضـحة للغايـة     اإلسرائيلية السابقة وسيدة الموساد     

عندما علّقت على زيارة وزيرة الرياضة الصهيونية إلى أبـوظبي       
واستقبال عرب النفط لها     

 

 بترحاب ال يليق بعربي قتل الموساد       -
مـن دون   ) المبحوح(على أرضه قيادات فلسطينية لعّل أشهرهم       

احترام لردود فعلهم  

 

؛ قالت وهي تـشعر بـالغيرة ممـا فعلـت           -
 مهدنا لها الطريق وكانت لنا أدوار سـاعدت فـي           لقد (:زميلتها

الوصول إلى هذه اللحظة من التطبيع مع الخلـيج عبـر نـساء             
).الموساد 

 

 
إن هذا التطبيع مع مشيخات النفط السام يدعونا إلى تناولـه           

موسـاد  من زاوية أخرى مختلفة ، وهي زاوية دور المرأة في ال          

.فماذا عنها. اإلسرائيلي 

 

 
تاريخ الصراع مـع الكيـان      بداية يحدثنا   

من أهم دروس المائة عام االصهيوني أن واحد 
الماضية من الصراع مع الكيان الصهيوني بعد       

؛ هو قدرة هـذا الكيـان     )م١٩١٧(وعد بلفور   
 على توظيف هيئات وقوى متعددة      االستعماري

في صراعه معنا؛ ومن بين هذه القـوى هـو          
حـسب  في المواجهة، ليس ف   ) المرأة (استخدام

المواجهة المدنية والعـسكرية فـي الجـيش        
 وعلى نطاق واسـع     استخدامهاوالشرطة، بل   

وطيلة سنوات الصراع في عمليات التجـسس الخـارجي علـى           
الفلسطينيين ومن يساندهم من دول وسياسيين بل ومثقّفين عرب         
وغير عرب، وتاريخ الموساد اإلسرائيلي حافل بعشرات القصص        

 ليس هنا مقام روايتها، فقط نشير إلى خطورة         المثيرة والخطيرة، 
هذا السالح والذي تستخدمه كافة أجهزة األمن الصهيوني الداخلية 

.والخارجية

 

 

ولعّل ما نُِشر قبل فترة عن الدور الخطير الذي لعبته وزيـرة            

خارجية العدو الصهيوني السابقة تسيبي ليفني، والتي كانت أحد         

هاز الموساد اإلسرائيلي، ما كـشف      في ج " النساء العامالت "أبرز  

لتجنيد قيادات كبيرة من فريق     ) عالقاتها(عن دورها في توظيف     

أوسلو الفلسطيني، وكيف استخدمت في ذلك كل األسلحة         

 

 بمـا   -

فيها الجنس 

 

 إلخضاعهم إلرادة وخطـط الموسـاد والحكومـة         -

الصهيونية، هذا فضالً عن قصص بعض العمالء الـصغار مـن           

ني في الداخل والذين يسميهم الشعب الفلـسطيني      الشباب الفلسطي 

، وما ترتّب عليها من قتل وتصفية لعناصر وقوى         ) العصافير(بـ

مقاِومة مع إفشال لبعض عملياتها المهمة ، ومنها حفر األنفـاق           

تجاه األراضي التي يحتلّها الكيان الصهيوني ، وعمليات القـنص          

ـ         نتفاضـة  دة ال سانللجنود الصهاينة وغيرها مـن العمليـات الم

مسيرات العودة كان استخدام أجهزة األمن والتجسس اإلسرائيلية        

.للمرأة دور فيها

 

 



  

 

 



 



 
 





 


 

 




 



ومن دون الدخول في حكايات تاريخية      
نتذكّر فقط وعلى سبيل الِمثـال       

 

 ولـيس   –
الحصر  

 

 ما كشفته جريمة اغتيال القيادي      –
محمود المبحوح الـذي    (في حركة حماس    

   ة بالصواريخ من كان مسؤوالً عن تزويد غز
، عـن   )م١٩/١/٢٠١٠إيران وسوريا في    

دور مميز للمرأة العاِملة في جهاز الموساد       
    منهن قـد    ااإلسرائيلي، حيث ثبت أن خمس 

وترأسـت  (اشتركن فـي هـذه الجريمـة،        
وتمثلّت ) الجاسوسة جيل بوليرد المجموعة   

أدوارهن في جمع المعلومات أو التمويه أو       
القتل (القتل ذاتها   حتى المساهمة في عملية     

تم بالسم والصعق بالكهرباء داخل غرفتـه       
، إن هذه الحقائق تؤكّـد      ) بالفندق في دبي  

على الـدور التـاريخي الخطيـر للمـرأة         
الصهيونية في األعمال اإلرهابية عبر جهاز      

.الموساد

 

 
معاريف( صحيفة اوهذا ما أكّدته مؤخّر (

 عن تجنيـد    ااإلسرائيلية التي نشرت تحقيقً   
لنساء للعمل في الموساد، حيث تبـين أن        ا

من عمالء الموساد مـن النـساء،       % ٢٠
وللمرة األولى في تاريخ هذا الجهاز تتبـوأ        
امرأة منصب نائبة رئـيس الموسـاد هـي       

حيث أكّد رئيس الموسـاد     ).. افرايم هليفي (
الذي اضطر لالستقالة ) أهون ياتون(األسبق 

غتيـال الفاِشـلة    من منصبه بعد محاولة اال    
، أن الموساد   )م٢٥/٩/١٩٩٧(لخالد مشعل   

هو الجهاز األمني الوحيد اإلسرائيلي الـذي       
يستوعب النساء للعمل في وحدتين األولـى       

المتخصصة في اقتحام   ) القوس(أو  ) كيشت(
المكاتب في جميع أنحاء العالم، ومهمتهـا       
تصوير المستندات المهمة، ووضع أجهـزة      

) السوق(أو  ) ياريد(نية وحدة   التنصت، والثا 
المتخصصة في حراسة ضباط الموساد في      
أوربا وأميركا الذين يلتقون مع عمالئهم في       

.أماكن سرية

 

 
قال ) داني ياتوم(رئيس الموساد األسبق 

في هذا السياق    

 

- ا أيض

 

 إن نسبة النساء    :-
بين العاملين في الموساد هي األعلى بـين        

رغم أن الموساد   كافة أجهزة المخابرات ، و    
يرفض اإلفصاح أو الكشف عن عدد النساء       
العاِمالت في صفوفه ، فإن هنـاك مـصادر         
عديدة تؤكّد أن النساء يشكّلن نسبة كبيـرة        
من عدد العمالء المكلّفين بتنفيذ المهام فـي       
الموساد، وتفسير ذلك أنهن بمثابة سـالح       
ناِعم شديد الخطورة، سالح يصعب كشفه أو       

 ألنه يستخدم وسـائل خبيثـة       ؛هاالحتياط من 
وسرية تستند إلى طبيعة المرأة اإلسرائيلية      

    أكّدت الوثـائق    اذاتها، وفي هذا اإلطار أيض 
اإلسرائيلية على أن الموساد يركّـز علـى        
تجنيد النساء اللواتي قَِدمن من الدول الغربية 
إلى إسرائيل وذلك ألنهـن يمـتلكن ثقافـة         

ل والحرام  حالمنفتحة ال تعرف الفرق بين ال     
.أو الخير والشر

 

 
ثقافة مادية باألساس، قائمة على العنف      
والجنس المفتوح وهي ذات الثقافة التي بني     
عليها التجمع الصهيوني في فلسطين، ولقد      
كشف العديد من العمليات اإلجرامية للموساد 
في أوربا ضد الفلسطينيين والعـرب الـذين      

    لماضـية   ا ايعيشون هناك خالل الستين عام
   على  )م١٩٥٧ (امنذ إنشاء الموساد تحديد ،

االستخدام الواسـع للمـرأة اليهوديـة ذات        
الجذور الغربية في عمليات الموساد التـي       

.تُقِدم على القتل واإلرهاب بقلب باِرد

 

 
إن الخبراء يؤكّدون أنه وبعد رصد دقيق 
ألغلب العمليات التي شاركت فيهـا المـرأة        

ن يعملن في عـدة     داخل الموساد وجدوا أنه   
وحدات داخل الموساد إلى العمل في وحـدة        

وتعني الرمح، وهي مكلّفـة     ) كيدون(تُسمى  
بعمليات المراقبة واالختطاف والقتل، هـذا      

  وزيـرة الخارجيـة    ) تسيبي ليفنـي  (وتُعد
اإلسرائيلية السابقة مـن أشـهر عمـيالت        
الموساد والتي شاركت في عـدة عمليـات        

المخابرات وتتّجه للعمل   سرية قبل أن تترك     
السياسي، وهو ما يؤكّد أن عمل المرأة في        
الموساد يمهد لها الطريق للصعود السياسي      

. داخل الكيان الصهيونياالحقً

 

 

ام والقائم في   الس/إن هذا السالح الناِعم   
ستخدام قدرات المرأة،   اجزء أصيل منه على     

      عـدوبخاصة القدرات العاطفية والجسدية، ي
طر أسلحة الموسـاد ضـد المحـيط        أحد أخ 

طيني بخاصة، ومـن المهـم      العربي والفلس 
نتباه إلى مخاطره المستقبلية التـي      للغاية اال 

نتوقّع أن تتزايد، في ظّل حال فقدان الرؤية        
والتخبط الشديد الذي تعـيش فيـه بعـض         
القيادات الفلسطينية والعربية وبالذات فـي      
مشيخات الخليج العربـي المحتـل ، وهـو         
لألسف محتل بإرادة بعض حكّامه ومزاجهم      
والذين يعملون اآلن بحرارة في التطبيع مع       

. الكيان الصهيوني عبر الموساد وواشنطن      
ومن المؤكّد أن التاريخ يـسجل، وسيـضع        

ل الخيانة الذي يليق بهماهؤالء يوم؛  في سج
  ن المقاومة والحق فـي     ا أ ومن المؤكّد أيض

وبات اللحظـة   فلسطين سينتصران رغم صع   
إن التاريخ يؤكّد   . ورغم خذالن ذوي القُربي   

عبر سننه وتجاربه، خاصة فـي منطقتنـا        
    سينتصر على السيف    االعربية ؛ أن الدم حتم 

وفي هذه المرة وبعد أن ارتدى هذا الـسيف         
الصهيوني عباءة النفط الخليجـي وذهـب        

) ميري ريغيف وتسيبي ليفني     (يراقص بها   
د لدينا أن الدم الفلسطيني بال حياء، من المؤكّ

ـ      علـى   اوالعربي سينتصر هذه المرة وقريب 
  واهللا . االسيف الصهيوني والنفط الخليجي مع

.أعلم
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ق، الذي أعطى فشكر، وابتلـي      األخ الفاضل والمحب الصاد   * 
.. فصبر الحاج محمد بيومي والد األستاذ أحمد محمد بيـومي         

.باإلسكندرية

 

 
المرحوم الحاج مصطفى مصطفى النجار عم األخ الفاضـل         * 

الدكتورعبدالحليم العزمي، ويحتسب ابن عمه المهندس عـصام    
بسيدي غازي.. عبدالقادر النجار

 

. كفر الشيخ-

 

 
لمشرف على العيادة الشاملة لإلمام أبـي       الحاج محمد أمين ا    *

العزائم شقيق الحاج أحمد أمين وابن خالة الحاج على مرجـان       
.بالسويس.. نائب آل العزائم

 

 
المرحومة الست إبراهيم الشيخ والدة األخ صـبحي حامـد          * 

.بكفر كال الباب.. واألخ محمد حامد

 

 
الدكتورة خلود ابنة األخ الفاضل األسـتاذ فريـد شعيـشع           * 

.بالحامول.. وشقيقة الدكتور خالد فريد شعيشع

 

 
المرحومة شقيقة األخ الفاضل الحاج محمد رفعت رضـوان       * 

.بدمنهور.. الجندي

 

 
الحاجة مزية عبدالعاطي عبدالعال زوجة األخ بيـومي أبـو    * 

بدخميس.. العزايم

 

 مركز المحلة الكبرى-

 

. غربية-

 

 
ـ        *  ر فخـر   الدكتور على المغازي فخر الدين شقيق الحاج مني

بالهمة.. الدين

 

 بيال-

 

. كفر الشيخ-

 

 
بقريـة  .. المرحوم نور نجل األخ الفاضل فرج عبداهللا طـه        * 

زويل

 

. أبو حمص-

 

 
الطفل حمزة محمود يسري حفيد األخ الفاضل الحاج يسري         * 
أبو

 

 
 طالب بعزبة فرج الكبرى

 

. الرياض-

 

 








 

 

 

 

تـهــانــى

 

 












األخ الفاضل الدكتور عبدالحليم العزمي بزفاف شقيقته لألستاذ        * 

.. طارق يوسف رئيس حسابات بالجهاز المركـزي للمحاسـبات        

.بالقاهرة

 

 

 األخ الفاضل الدكتور عالء سعد بدر عميرة نائب آل العـزائم            *

..  إيمان للمهندس محمود فتـوح الـشال       المهندسةبزفاف كريمته   

.بالحامول

 

 

األخ الفاضل الحاج محمد عبدالسالم بزفـاف نجلـه األسـتاذ           * 

.باإلسكندرية.. صالح

 

 

.. األخ الفاضل الشيخ أيمن حلمي بزفاف كريمته اآلنسة هـانم         * 

ة فرج الكبرىبعزب

 

. الرياض-

 

 

المهندس محمد سعيد خالد عبادة لحصوله علـى بكـالوريوس          * 

.كفر الشيخ.. سيدي سالم.. هندسة مدني

 

 









