
 

 

 

 

 



 


العارف باهللا

 

 


 


 ه١٤٠٧سنة 

 

م١٩٨٧ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




 




 




 



 

 



 


شيخ الطريقة العزمية

 

 


 



 

 



 


نائب عام الطريقة العزمية

 

 


 


        

 

 



 




 



 

 



 




 

 



 





 





 





 





 



 

 

يتفق عليها مع اإلدارة

 

اإلعالنات 

 

 

غـــايتـــنا

 

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

 

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

 

 

دعوتنا

 

شعارنا 

 

 

 اإلسالم دين اهللا وفطرته     :أوالً
.ناس عليهاالىت فطر ال

 

 
 اإلسـالم نسب يوصـل   :ثانياً

.ص إىل رسول اهللا

 

 
 اإلسالم وطن واملسلمون    :ثالثاً

.مجيعاً أهله

 

 

االشتراكات

 

 
.ا خالصة رسوم الربيدا سنوي جنيه٥٥ر ـداخل مص

 

 
. دوالراً سنوياً خالصة رسوم الربيد٥٠باقى دول العامل 

 

 

اللــه  معـبودنا

 

واجلهـاد خلقـنا 

 

 
دناوالرسول مقصو

 

واخلـالفـة غايتنا 

 

 
والقـرآن  حجتنا

 

وأبو العزائم  إمامنا 

 

 

 

 ر

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

 

 

 

  *

 

 

 

 
    بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم   

 

 

 

 ٤

 

 

 

 

 

 
بى العزائملإلمام المجدد السيد محمد ماضى أ.. )٢( وسائل نيل المجد اإلسالمي *

 

 ٨

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
لعزائم اأبيالدين ماضى السيد أحمد عالء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 

 ١٢

 

 

 

 

 

 
لشريفالمرحوم الشيخ يوسف الدجوي العالم باألزهر ا.. ) ٣(تنزيه اهللا عن المكان والجهة  *

 

 ١٤

 

 

 

 

 

 
خالد برادة. د )..٢/٢(التعصب الديني وظاهرة التطرف فيه  *

 

 ١٦

 

 

 

 

 

 
سامي عوض العسالة.  د)..٤(دور المؤسسات الدينية في مواجهة ظاهرة اإلرهاب * 

 

 ١٨

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
عادل سعد.                             المستشار رجب عبد السميع وأ                         

 

 ٢٠

 

 

 

 

 

 
بليغ حمدى. د.أ  ..)١/٢(القصيدة الصوفية من الثورة الروحية إلى االتهامات الضالة * 

 

 ٢٢

 

 

 

 

 

 
جمال أمين. د .. )٧(وقفة مع الذات لكي تكون شخصية مؤثرة  *

 

 ٢٤

 

 

 

 
 نبيل محمد فوزى. د ..إلسالمىاإلسالم وطن وجولة مع أخبار الوطن ا *

 

 ٢٦

 

 

 

 

 

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

 

 ٢٩

 

 

 

 

 

 
٣٠  العزائم أبومحمد ماضىاإلمام  .. ]مراتب الصوم[حكم الدين  *

 

  

 

 
 األستاذة لبنى محمد الشعراوى..مستقبل األمة  *

 

 ٣٢

 

 

 

 

 

 
نور الدين أبو لحية. د. أ.. ) ١/٢(العبقري الغبي * 

 

 ٣٤

 

 

 

 

 

 
..!!]الصوفية يهدون األعداء.. في ذكرى عين جالوت [صواريخ مضادة  *

 

 

 

 

 

 

 

 
 الحسينى عبد الحليم العزمىالشريف

 

 ٣٦

 

 

 

 

 

 
 أحمد محمود كريمة . د.أ ..شهر رمضان في اإلسالم * 

 

 ٤٢

 

 

 

 

 

 
أحمد محمد الشرنوبي. د.أ) .. ٢٦(الدعوة إلى اهللا تعالى من خالل الشبكة الدولية اإلنترنت * 

 

 ٤٤

 

 

 

 

 

 
محمد الشندويلى) .. ٢(الرد على مزاعم أن اهللا تكفل بحفظ القرآن دون السنة * 

 

 ٤٦

 

 

 

 

 

 
هـ١٤٣٨من أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خالل شهر شعبان * 

 

 ٤٧

 

 

 

 

 

 
فاروق الدسوقى. د. أ .. )١٤(الصالة والسالم على والدي خير األنام * 

 

 ٤٨

 

 

 

 

 

 
محمد حسينى الحلفاوى.  د.. ]٧٢) [مجلة التوحيد(وكالء الوهابية فى مصر صوت * 

 

 ٥٠

 

 

 

 

 

 
سميح قنديل. أ..  ) الثانية والسبعونالحكمة(  لإلمام أبى العزائم شرح جوامع الكلم *

 

 ٥٢

 

 

 

 

 

 
 قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ ) ..٧ (معاني وإشارات قرآنية *

 

 ٥٤

 

 

 

 

 

 
رفعت سيد أحمد . د) ..٢/٢(ذن هي الحرب إ..  من تفجير ديمونة إلى تحرير الجليل وحلب*

 

 ٥٦

 

 

 

 

 

 
المجتمع العزمى* 

 

 ٥٨

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

وليم "، والذي ألفه    "أحجار على رقعة الشطرنج    "اللقاء الماضي عن كتاب    تكلمنا  
،  واغتالته أيديهم؛ ألنه فضحهم، وكشف مخططاتهم، والفتن التي قـاموا            "جاي كار 

  وكيف خطـط حكمـاء آل صـهيون؛       ا عن مذهب عبدة الشيطان،    بها؛ وتكلمنا أيض 
للسيطرة على العالم، وإشعال ثالثة حروب عالمية كبرى، وإلـى غيـر ذلـك مـن                

.معلومات خطيرة

 

 
، "وليم جاي كاري  " عن تفاصيل هذه المؤامرة كما ذكرها         الحديث اليومونواصل  

وكيف مهد الصهاينة إلى الحرب العالمية األولى؟، وكيف استطاعوا إدخال أمريكـا            
حرب العالمية األولى على الرغم من أنها كانت على الحياد؟في ال

 

 
وكيف صاغت هذه المنظمة الصهيونية من عائلة روتشيلد وعد بلفور؟

 

 
:وإليكم تفاصيل المشهد من البداية

 

 
بون ااستطاع من خاللها المروم، ١٩١٤انفجرت الحرب العالمية األولى في عام 
 تجارة الموت، وتـدفقت آلـة الحـرب،         الصهاينة العالميون جمع أرباح خيالية من     

والقتل على العالم أجمع، ويمسك جميع خيوط اللعبة من وراء الستار آل صهيون،             
فلقد أصبحوا هم المهيمنون على الموقف العالمي، فقد رسموا خطة الحرب منذ أمد             
بعيد، وقد مهدوا لهذه الحرب بعد أن سيطر سادة المال العالمي اليهودي على دول              

.الغربيةم العال

 

 



 


 بداية القرن العشرين؛    ذإذا نظرنا إلى الوضع قبل الحرب العالمية األولى، أي من         

 للـشك علـى مـؤامرة آل        نجد عدة حوادث غريبة وخطيرة، تدل بما ال يدع مجاالً         
:صهيون على العالم، فنجد أمرين، هما

 

 
خصيات البارزة من على مسرح األحداث      اختفاء عدد من الرؤوس والش    : األول

.السياسي األوربي

 

 
االهتياج الشديد الذي أصاب الرأي العام األوربي، الذي جعل نار الحرب           : الثاني

.تسري في كل مكان

 

 
:وها هي األحداث

 

 
١

 

.م١٨٩٩ مقتل إمبراطورة النمسا عام -

 

 
٢

 

.م١٩٠٠ اغتيال هيرت مالك إيطاليا -

 

 
٣

 

.م١٩٠١اكينلي عام  اغتيال الرئيس األمريكي م-

 

 
٤

 

، واغتيال ملك   م١٩٠٥ اغتيال الفراندون سرجيوس، عم قيصر روسيا عام         -
.م١٩٠٨البرتغال وولي عهده في عام 

 

 
٥

 

 ثم كانت حادثة االغتيال الكبرى لولي عهد النمسا، وزوجته فرنسوا فرديناند -
.ولى لتكون الشرارة األخيرة التي فجرت الحرب العالمية األم١٩١٤ يونيو ٢٨في 

 

 
  وهذه أحداث تفسر نفسها بنفسها، ويكفي نظرة إلى تسلسلها الزمنـي؛ لكـي       
ندرك األيدي الخفية التي تحركها، خاصة وأن جهاز الدعاية الصهيونية قد استغلها؛          
إلثارة الهياج الشديد الذي أصاب الرأي العام األوربي آنذاك، وجعل حمـى الحـرب         

.تسري إلى كل مكان

 

 
:عادي للصهيونية من حكم إنجلتراإزاحة إسكويت الم

 

 
 يا سياس ، وكان رجالً  "إسكويت"كان رئيس وزراء إنجلترا قبل أن تشتعل الحرب         

له بثالثة من   ا، وعرف بعدائه للصهيونية؛ لذلك قرر المربوان إزاحته، واستبد        معتدالً
:، وهمأتباعهم

 

 
١

 

٢     لويد جورج-

 

آرثر  -

 

٣         جورج بلفور–

 

 نستون تشرشل  و -

 

 

 





 

 

 

 

 



 



 

ولم يكن هـدف حكمـاء آل صـهيون             
إزاحة إسكويت فقط،  بل تغيـر األجهـزة         
العليا والسيطرة عليها في بريطانيـا؛ مـن        
أجل تنفيذ مخططاتهم، واسـتخدموا؛ مـن       
أجل إزاحة إسـكويت عـدة طـرق كـان       
ــشهير،    ــالح الت ــهرها س ــا وأش أهمه

.والتلطيخ وافتعال األزمات

 

 



 


" النـادي الزجـاجي   "وا بتأسـيس    فقام

في لندن؛ ليكـون أكبـر مركـز تجـسس          
على الجيش البريطـاني، وقـد أشـيع أن         
هدف النادي، الترفيه عن ضـباط القـوات        
المسلحة المحاربين فـي الميـدان، ولقـى        

   ا من قبـل الـرأي      هذا الهدف النبيل ترحيب
العام والحكومة، ولكن هذا النـادي كـان         

ــار،  ــصاالت القم ــا ب ــرقص، مليًئ  وال
.والمخادع الوثيرة

 

 
وقــد أصــر هــؤالء األثريــاء 

 

آل  -
صهيون  

 

-         علـى حفـظ أسـمائهم طـي 
الكتمان؛ ألنّهـم يريـدون التعبيـر عـن         
عميق امتنانهم وشـكرهم للـضباط الـذين        
يعرضون حيـاتهم للخطـر فـي سـبيل         

.الوطن

 

 
    ا علـى    كان استعمال النادي مقتـصر

وذلـك مـن أجـل أخـذ        (ضباط الخدمة   
، عنـدما يعـودون     )منهم حربيةمعلومات  

.من الجبهة لتمضية إجازاتهم في لندن

 

 
 أما األعضاء الجـدد، فكـان يجـري        
تقديمهم إلى النـادي عـن طريـق أحـد          
األخوة الـضباط، وتجـري مقابلـة بـين         

فـإذا اقتنـع    .. الضيوف وأحد المـسئولين   
هذا بأنه يمكـن الوثـوق بهـم، أخبـرهم          
كيف يجري العمـل فـي النـادي؛ لـذلك          

 على الـضابط المتقـدم للـدخول أن         كان
 أن ال يذكر اسـم أي شـخص         هيعد بشرف 

 خالل مكوثـه فـي النـادي أو بعـد           هقابل

ثم يشرح لهذا الـضيف كيـف       .. خروجه
أنه سيقابل مجموعة مـن أشـهر سـيدات         
المجتمع في لندن وهـن مقنّعـات، فعليـه         
أال يحاول معرفـة شخـصية أي مـنهن،         

ـ         ى وإذا حدث بالمـصادفة أن تعـرف عل
إحداهن، فوعده يـشمل المحافظـة علـى        

.سرهن

 

 
كان كل عضو في النـادي       

 

  رجـالً  -
أو امــرأة 

 

ا علــى اآلخــرين،  جاسوســ-
ينقل أخبارهم إلى رؤسائه، فتتكـون مـن        
ــع   ــت تطب ــات كان ــات معلوم اإلخباري

، "الكتـاب األسـود   "وتسجل فيما يـسمي     
فيذكر في هذا الكتـاب عيـوب ونـواقص       

ــة ــم الخاص ــراد، ورذائله ــاط األف ، ونق
ضعفهم، كمـا تـذكر أوضـاعهم الماليـة        
ــم    ــدى تعلقه ــة، وم ــوالهم العائلي وأح

ــدقائهم ــائهم وأص ــدون .. بأقرب ــا ت كم
صالتهم وتأثيراتهم على كل مـن رجـال        
السياسة المرموقين، ورجـال الـصناعة،      

.ورجال الدين

 

 



 


ــام  ــي ع ــد ١٩١٦وف ــاول أح م، ح

ي، أن يفـضح    أعضاء البرلمان اإلنجليـز   
ــر  ــاجي"أم ــادي الزج ــين "الن ، وأن يب

حقيقته، فقد شكا ثالثة من الـضباط بـأن         
النادي يحاول ابتـزاز المعلومـات مـنهم        
بعد أن دخلوا في العـضوية، وأن النـادي         
هو مركز للجاسوسـية ينقـل المعلومـات        

      ا فـي   الهامة إلى العدو، وقد اشترك أيـض
هذه المغامرة سـيدة أسـترالية وسـائقها،        

العديد من زوجـات وبنـات الرسـميين        و
في الحكومـة؛ ولكـن هـذه المحاولـة؛         
لكشف حقيقة النادي آلـت إلـى الكتمـان،         
ــى  ــل إل ــت تمي ــة كان ــسياسة الحكوم ف
االعتقاد بأن فـضيحة بهـذا الحجـم قـد          
تسبب كارثة وطنية، فـي وقـت يواجـه         
فيه الجـيش ضـربات بحريـة، وبريـة،         

..وجوية قاسية

 

 
جم رئـيس   عندئذ بدأت الصحافة تهـا    

الوزراء، فاتهمته باستخدام غيـر األكفـاء       
في المناصب الحكومية، كمـا اتهـم بـأن         
له ارتباطـات واسـعة مـع صـناعيين،         
وممولين ألمان في الفتـرة التـي سـبقت         

.. الحرب، وبأنـه يميـل إلـى القيـصر        
 ا بأنه غير قـادر علـى اتخـاذ         واتهم أيض

ــرارات   ــة، والقـ ــدابير الحازمـ التـ
انتظـر  "ملت عبـارة    واسـتع .. المستعجلة




 


 




 



 

 
رئيس االتحاد العالمى للطرق الصوفية

 

 

شيخ الطريقة العزمية

 

 

 أبو العزائمالسيد محمد عالء الدين ماضى

 

 



 

 

 

 

 



 



 

".وسترى إسكويت

 

 




 


علمـت مـن   : "ويقول وليم جاي كـار  

السجالت الرسـمية أن الـضباط الثالثـة        
الذين قدموا الشكوى بخـصوص النـادي       

قتلوا أثنـاء العمليـات فـي       "الزجاجي، قد   
، وهذا شـيء معقـول فـي أيـام         "الحرب
ذلـك علمـت أن الـسيدة       بعـد   .. الحرب

األسترالية وسـائقها قـد ألقـي القـبض         
ثـم  .. عليهما؛ بحجة الدفاع عن المملكـة      

أعلن أن العضو المـذكور فـي فـضيحة         
.البرلمان قد اعتزل الحياة العامة

 

 



 


انقلب الوضـع فـي بريطانيـا، وقـد         
ــض   ــاط بع ــق بارتب ــضائح تتعل أدت ف

 العليـا بالنـادي     الرسميين ذوي المناصب  
وبهـذا  .. الزجاجي، إلى استقالة الحكومـة    

ــد   ــة ق ــة البريطاني ــون اإلمبراطوري تك
اضطرت بـالقوة إلـى تغييـر الفرسـان         
ــرب    ــصف الح ــي منت ــسياسيين ف ال

واضطر الـسيد إسـكويت إلـى       .. الكبرى
ــي   ــتقالة ف ــه وزارة م١٩١٦االس ، تلت

أمـا  .. ائتالفية يرأسها دافيد لويد جـورج     
 وبلفـور، فكانـا مـن       وينستون تشرشل، 

أبرز أعضائه، وبـذلك وقعـت الحكومـة        
البريطانية تحت يد الـصهيونية العالميـة،       
وأصبحت تابعة لها، تنفذ لهـا مـا تريـد          

.من مخططات

 

 




 


ــد ســقوط  ، واســتالم "إســكويت"بع

الكتلــة الــصهيونية  لدفــة الحكــم فــي 
إنجلترا؛ دخلـت أمريكـا الحـرب ضـد         
ألمانيا، وذلك بعد ثـالث سـنوات ظلـت         

.فيها أمريكا على الحياد

 

 
ــول   ــذا  التح ــبب ه ــا س ــن م ولك

.الخطير؟

 

 
في الخامس مـن إبريـل مـن نفـس          
العام، أعلنت الحكومـة البريطانيـة عـن        
إرســال أرثــر جــيمس بلفــور، وزيــر 
ــدة؛   ــات المتح ــى الوالي ــا إل خارجيته
لالتصال بممثلي المـصارف األمريكيـة،      

كوهين  "وخاصة مؤسسة   

 

 لـوب  –

 

 فـي   -
نيويــورك، وهــي ممثلــة ســادة المــال 

فـي أمريكـا، وإبالغهـم       العالميين اليهود 
ا بأن الحكومة البريطانيـة سـتتبنى       رسمي

مشاريعهم المتعلقـة بالـصهيونية، مقابـل       
تعهــدهم بإدخــال أمريكــا إلــى جانــب 

وهكذا دخلت أمريكـا الحـرب،      .. الحلفاء
 وهبطت الكتائب األمريكيـة األولـى فـي       

.م١٩١٧فرنسا في السابع من يونيو 

 

 



 


ــي  ــورد  ١٨وف ــب الل ــو، كت  يولي

:روتشيلد إلى بلفور ما يلي

 

 
ــور" ــسيد بلف ــزي ال ــر.. عزي ا أخي

أصبح بإمكاني أن أرسـل لـك الـصيغة         
    ـ  التي طلبتها، فإذا تلقيت رد ا مـن   ا إيجابي

ــنكم    ــة، وم ــاحب الجالل ــة ص حكوم
ــسأقوم بــإشخــصي ــى ا، ف ــك إل بالغ ذل

في اجتمـاع خـاص،     " االتحاد الصهيوني "
ــرض   ــذا الغ ــه له ــدعى إلي ــوف ي س

اخصيص."

 

 
ـ ما الـنص الـذي طلـب اللـورد          

روتشيلد من بلفور الموافقة عليه؟

 

 
:النص هو

 

 
١

 

 تقبل حكومـة صـاحب الجاللـة        -
بمبدأ وجـوب إعـادة تأسـيس فلـسطين         

.كوطن قومي لليهود

 

 
٢

 

 سـوف تبـذل حكومـة صـاحب     -
 طاقتها؛ لتأمين الوصـول إلـى       الجاللة كل 

هذا الهدف، وسوف نتناقش فيمـا يتعلـق        
بالطرق والوسائل التـي يتطلبهـا تحقيـق        

.هذا الهدف مع المنظمة الصهيونية

 

 
وهكذا خضعت الحكومـة البريطانيـة      

 

 ممثلة في المـستر بلفـور        -

 

 دون قيـد    -
أو شرط، للشروط التي وضـعها اللـورد        
روتــشيلد وزمــالؤه، زعمــاء المنظمــة 

.الصهيونية

 

 




 


ــوم  ــي ي ــاير ٢٨ف  دون م١٩١٥ ين

ــستر   ــزي الم ــوزراء اإلنجلي ــيس ال رئ
إسكويت، الفقـرات التاليـة فـي سـجلّه         

هربــرت "تلقيــت للتــو مــن : "اليــومي
ــوان "صــاموئيل مــستقبل "، مــذكرة بعن
وهــو يظــن أننــا نــستطيع ".. فلــسطين

 إسكان ثالثة أو أربعة ماليين مـن اليهـود        
األوربيين في ذلك البلد، وقـد بـدت لـي          
فكرته هذه كنسخة جديدة مـن أقاصـيص        

وأعتـرف بنفـوري    .. الحروب الـصليبية  
ــضم    ــي ت ــات الت ــذه المقترح ــن ه م

".مسؤوليات إضافية إلى مسؤولياتنا

 

 
وتقدم لنا هـذه العبـارات، البرهـان        
الكافي على أن المستر إسكويت لـم يكـن         

ـ ..  إلـى الـصهيونية    مياالً ـ  طبع صير ا م
إســكويت ووزارتــه يقــررا منــذ ذلــك 

.الحين

 

 



 


لقد أجبرت الحـرب العالميـة علـى        "

نقل مركـز المنظمـة الـصهيونية مـن         
ونقلـت الـسلطة    .. برلين إلى نيويـورك   

بأجمعها إلى لجنة الطـوارئ االحتياطيـة       
للصهيونية، برئاسـة القاضـي األمريكـي       

".برانديس. د. ل

 

 
ميـاه تتـدفق   " كتابـه    ويقول فراي في  

":على الشرق

 

 



 

 

 

 

 



 



 

ومنذ ذلك الحـين، أصـبح تـأثيرهم        "
ا أكثر، وأثر في الـدوائر الـسياسية        ملموس

     ا مكتـب   في أمريكا وأوربـا، وخـصوص
الهجرة الصهيوني، الـذي كـان بإمكانـه        
إرسال األمـوال والمعلومـات للعناصـر       
التخريبية في أرض العدو فـي الـسادس         

، دفـع التحـالف     م١٩١٦عشر من مارس    
اإلسرائيلي إلى محفل الشرق األكبـر فـي        

 فرنـك  وكـان ذلـك؛        ٧٠٠,٠٠٠باريس  
مــن أجــل دعــم هجــرة اليهــود إلــى 

".فلسطين

 

 
ــمي األول  " ــاع الرس ــد االجتم وعق

للجنة السياسية الـصهيونية، فـي الـسابع        
، في منـزل الـدكتور      م١٩١٧من فبراير   

وقـد نـوقش فـي هـذا        .. موسى غاستر 
ــاع ب ــامج االجتمـ ــصيل، البرنـ التفـ

الصهيوني الذي سيـستخدم كقاعـدة فـي        
ــشمل   ــي ت ــمية، الت ــات الرس المفاوض
مصير فلسطين، وأرمينيـا، ومنطقـة مـا        

ــرين   ــين النه ــراق(ب ــة )الع ، ومملك
".الحجاز

 

 



 


ــى   ــاتهم إل ــون اهتمام ــه المراب وج
ــي   ــز الجغراف ــون المرك ــسطين؛ لتك فل

 فـي الـسيطرة     المناسب لخطتهم العامـة   
وباإلضافة إلى ذلـك، فـإنهم      .. على العالم 

كــانوا يعلمــون أن أشــهر الجيولــوجيين 
العالميين، قد كشف عن منـاطق واسـعة        
تحتوي على ثـروات معدنيـة تقـع فـي          

وهكـذا  .. المنطقة المحيطة بالبحر الميـت    
ــصهيونية   ــوا ال ــؤالء أن يتبن ــرر ه ق
ــى   ــالم عل ــار دول الع ــسياسية؛ إلجب ال

لوطن القـومي لليهـود فـي       االعتراف با 
فلسطين، بحيث يكون لهم دولـة مـستقلة        
ــأموالهم    ــا ب ــسيطرة عليه ــنهم ال يمك

وإذا حققت مـؤامراتهم هـدفها      .. وسلطتهم

البعيد في إقامـة حـرب عالميـة ثالثـة؛          
عندئذ يستعلمون دولـتهم المـستقلة هـذه        
في توسـيع نطـاق نفـوذهم وسـيطرتهم         

ــدما .. لتــشمل جميــع أمــم األرض وعن
 ذلـك؛ سـيتمكنون مـن تنـصب         يتحقق

اإللـه علـى    "و" ا على الكون  ملكً"زعيمهم  
".هذه األرض

 

 




 


وبعد استصدار وعـد بلفـور، الـذي        
ــسا    ــا وفرن ــن بريطاني ــل م ــه ك أيدت
والواليـات المتحـدة؛ صـدرت األوامـر     
إلى اللورد اللنبـي بطـرد األتـراك مـن          

ــيا الــصغرى، و  احــتالل األرض آس
ولم يكشف عن حقيقـة النوايـا       .. المقدسة

في تسليم فلسطين إلـى اليهـود، إال بعـد          
أن انتهى العـرب مـن مـساعدة اللـورد          

!اللنبي في تحقيق مهمته 

 

 




 


وكان الشعور العام في ذلـك الوقـت،        

.. أن فلسطين ستصبح محميـة بريطانيـة      
ون فمــا إن تــم أمــا المرابــون العــالمي

ــن   ــوا م ــى طلب ــسطين حت ــتالل فل اح
الحكومــة البريطانيــة، والحلفــاء تعيــين 
لجنة صـهيونية فـي فلـسطين، وتعيـين         
مندوبييهم السياسيين أعـضاء لهـا، علـى        
أن تكون مهمة هذه البعثة، تقـديم النـصح         
ــسكري  ــاكم الع ــون الح ــرال كاليت للجن

  ا كوسـيلة اتـصال     لفلسطين، وتعمل أيض
وقـد  .. لقيـادة العـسكرية   بين اليهـود وا   

باشرت هذه اللجنـة عملهـا بالفعـل فـي          
 وكـان أعـضاؤها     م١٩١٨مارس عـام    

:التالون

 

 

 

ــور - ــسباي غ ــل أورم   الكولوني

 

- 

اللورد هارليك فيما بعـد      

 

 الـذي كـان     -
ا لبنك ميدالند، وبنك سـتاندارد فـي        مدير

.جنوب أفريقيا

 

 

 

 الكولونيــل جــيمس دي روتــشيلد، -
د، رئـيس الفـرع   ابن أدموند دي روتـشيل  

الفرنسي ألسرة روتشيلد، ومنـشئ عـددا       
كبيرا مـن المـستعمرات اليهوديـة فـي         

. فلسطين

 

 

 

 المالزم أدويـن صـاموئيل، الـذي        -
ــدير ــين م ــة ع ــي الحكوم ــة ف ا للرقاب

ــة    ــرب العالمي ــاء الح ــة أثن البريطاني
وعندما تأسـست إسـرائيل عـام       .. الثانية

ــدير م١٩٤٨ ــين مـ ــة  عـ ا لإلذاعـ
.اإلسرائيلية

 

 

 

  المستر إسـرائيل سـيف، مـدير         -
شركات مـاركس وسبنـسر البريطانيـة       

ــات .. الــضخمة ــه اتــصاالت وعالق ول
.وثيقة بالمرابين الدوليين

 

 

 

 ليون سيمون، الذي نال فيمـا بعـد         -
درجة فارس، وأصبح المـدير المـسؤول       

.. عن مكاتب البريد العامة فـي بريطانيـا       
وقد سيطر على جميـع أجهـزة الهـاتف،         

.ع االتصاالت الالسلكيةوجميع أنوا

 

 

 

:  أما بقية أعـضاء اللجنـة فكـانوا        -
الدكتور إلـدر، الـسيد جـوزف كـارين،         
والسيد حاييم وايزمـان، وكلهـم أصـدقاء        
مقربون إلـى الـصهاينة األغنيـاء فـي         

.أمريكا

 

 
يقول السير ستورز، بأن هـذه اللجنـة        
أرسلت إلى فلسطين قبل أن يعقـد مـؤتمر         

ـ      رب؛ وذلـك   السالم، وحتى قبل نهاية الح
إلعداد الجو المالئم فيها؛ إلنـشاء الـوطن        
ــك    ــود، وتحري ــومي لليه ــي الق العرب

.)١(أعوانهم للمساعدة المالية

 

 
                                              

الكتاب الذي زلـزل    ": أحجار على رقعة الشطرنج   ") ١(
: ريدة الـشعب اجلديـد عـرض      ج، يف   عرش آل صهيون  

 .م٢٠١٤ / ١١ / ١٢، يوم عبدالرحيم احلجراوي



 

 

 

 

 



 



 

 
اإلمام ادد

 

 
 السيد حممد ماضى أبو العزائم

 

 



 



 


 



 




 





 



إن اآلية هى خبر ومعجزة، أما كونها خبر فقد ورد في           
القرآن المجيد أنواع البدع المضلة التي كانت في عـصره          
من أعمال المنافقين واختالف ضالالتهم، وأنواع كفـرهم،        

لبدع ألوان عـددها فـي      فأثبت أن اإليمان لون واحد وأن ا      
، وهى معجـزة ألنـه      )براءة(وفي سورة   ) البقرة(سورة  

 من يفرقون الدين وهـم      سبحانه أخبر أن يكون بعده      
يحسبون أنهم من المسلمين وليسوا منهم، وال يتجدد زمان         
إال وتظهر فيه شيع جديدة وفرق مضلة كما تجـدد أنـواع    

 تتفـرع البـدع     الفواكه واألزهار بالتلقيح واالزدواج فكذلك    
بعضها من بعض بالتعصب للمبتدعين أو بمعانـدتهم، وال         
تكاد ترى بلدا إال وينبت فيها قرن للشيطان، إمـا إلظهـار            

الباطل ألن نفوسهم خبيثة، أو إلفـساد العقـول بالـشعبذة       
.وطرق الكهانة سلبا لألموال وعلوا في األرض بالباطل

 

 



 



          ن اعلم أن الحق أبلج والباطل لجلج، وأن اهللا تعالى بـي
 وعمله وحاله   لنا الصراط المستقيم، بقول رسول اهللا       

بيانًا قطع كل عذر، فصار أحقر مـسلم يعلـم بالـضرورة            
أركان اإلسالم وعقائده، ويعتقد أن كل ما خالف كتـاب اهللا           

 ضالل، فالميزان هو الكتاب والسنة وكل وسنة رسوله 
ما خالفهما مفارق للدين، ولو أن المخـالف مـشى علـى            
الماء، أو أخبر بالغيب فإن اهللا تعالى ال يتفضل بالكرامـة            

قُْل من كَان   : على أهل البدع ولكن يستدرجهم، قال تعالى      
وإنـك  ). ٧٥: مـريم  (ِفي الضاللَِة فَلْيمدد لَه الرحمن مدا     

 وغاص في البحر، وتكلـم      ترى اإلنسان قد طار في الجو،     
وهو في السودان مع من في مصر، وهذا ال يعد كرامـة،            

هى االستقامة وتعظيم أحكام اهللا تعـالى وسـنة         : والكرامة
.رسوله 

 

 



 

 

 

 

 



 






 



سبب االستعباد لغير اهللا   

 

 يـا قـوم    -

 

- 
التفرقة التى دعـا إليهـا الحـرص علـى          

كف منها البهائم، فإن البهـائم   مشتهيات تستن 
لو قدم لها غير ما ألفته من العلف تركتـه،          
بل وال يأتى الذكر األنثـى إال إذا طلبتـه،          
وكانت خالية من الحمل والرضاع، ويكـره   
أن يغير مسكنه، وما اعتاده مـن اللبـاس         
والفراش ابتهاجا باللذة النفسانية التى يجدها      

و فـى   بالعزة فى غابته، أو فـي كهفـه، أ        
وكره، أو جحره وعشه، ولكن اإلنسان الذى  
استعبدته شهوة البطن والفرج، وخدعه بهى      
الثياب وزخرفة المكان، اسـتعلت شـهوته       

فرضـى أن   ، البهيمية على بهجته النفسانية   
مـستعبدا فـى    ، يكون متمتعا بالـشهوات   

. حسرات التفرقة

 

 
التفرقة هى الجيش الذى جنـده      : يا قوم 

ندر المقدونى من قهـر     أرسطو لتمكين إسك  
كتـب إسـكندر إلـى    . الملوك لسلب الملك  
إنى باتبـاع وصـاياك     : أرسطو بما معناه  

تمكنت من قهر ملك الفـرس، واسـتوليت        
على مملكته، ولكنك تعلم قلة جندى، وبعـد        
الشقة؛ وهم رجال طوال األجـسام كبـار        
الرؤوس أهل جرأة وشـجاعة؛ فزودنـى       

:برأيك فيهم، فكتب إليه بما معناه

 

 
ألبس كل كبير مدينة تاجا وسمه ملكًـا،       
وأمره بما شئت وأسرع بالسفر وارجع إليهم 
تجد ما يسرك، فنفذ إسكندر وصية معلمه،       
فاستعرت شرارة الحسد في جمر الطمـع،       
ودارت رحى الحرب بينهم جميعا، فأهلـك       
بعضهم بعضا، وبقى أذناب كالبهائم السائمة      

م، وسـتر   يكفيهم من الدنيا مـلء بطـونه      
عوراتهم، وهذا هو السالح الذى يضرب به       

.الغرب الشرق

 

 
باالتحاد يعود المجد، ويقهـر الـضد،       
باالتحاد سعادة المجتمع واألفراد، وتحصيل     
الخير العام وحفظه إلى أبد اآلباد، ولـيس        

بيننا وبين االتحاد إال أن نتذكر     

 

 والـذكرى  -
تنفع المؤمنين 

 

 لنعلم مضار التفرقة، فنكره     -

ظنا وأهواءنا ومالذنا   حظو
التى تدعو إلى التفرقـة،     
ونكون جسدا واحدا يعمل    
كل فرد منا لخير المجتمع     
بقدر نفسه، كما يعمل كل     

عضو لخير الجسد، وللجـسد قلـب ورأس      
وجذع وأطراف، ولكل عضو عمل خاص      

ومتى تفرقت األعضاء هلـك الجـسد       . به
وأعضاؤه، فاألعضاء تنفع الجسد، والجسد     

أكبر الجهاد جهاد الـنفس، ومـن       ينفعها، و 
قهرته نفسه أن يجاهـدها كيـف يجاهـد         
غيرها؟ وقد الح لألبصار ومـيض بـرق        
االتحاد فقوى األمل، وآن وقت العمل، واهللا       

.ال يضيع أجرمن أحسن عمالً

 

 






 



 إذا  كلنا نعلم أن اإلنسان الصحيح القوى     
مرض منه عضو تداعى له بقيـة الجـسد         
بالسهر والحمى، فيحبس العضو المـريض      
الجسد كله عن العمل، ويفسد عليه أخالقـه        
وآدابه، حتى يصير ثقيالً على أحب النـاس   

. إليه مهما كان ذلك العضو المريض

 

 
كالجسد الواحد، وكل عضو    : والمجتمع

ككل فرد، فالقلب في الجسم كـاألمير فـى         
، والكبد كالوزير، والـرأس ومـا       المجتمع

حوى كوزارة الداخلية، والبطن وما وعـى       
كوزارة المالية، التى تحصل المال وتنفقه،      
فإذا كان مرض العضو ولو طرف اإلصبع       
يضر جميع الجـسد، فكيـف إذا مـرض         

حفظ اهللا المجتمـع مـن مـرض        . القلب؟
التفرقة التى ينتجها الطمـع أو الحـسد أو         

.الحرص

 

 
 على التنافس، بل فطر كل     فطر اإلنسان 

كائن حى على التنازع، فـالحرب قائمـة        
سجاالً حتى بين النباتات وبعضها، فتـرى       
الزراع يقتلون كثيرا من النباتات المتكاثفـة       
دفعا لمضار الحـروب التنازعيـة بينهـا،        
فالتنافس في اإلنسان كالتنازع في الحيوانات     

.والنباتات

 

 

الذى بـه   وبالتنافس يبلغ اإلنسان كماله     
يحصل الخير الحقيقي لنفـسه وللمجتمـع،       
بقدر منزلته في األمة، كنسبة األعضاء في       
الجسد، فمن حرم التنافس حرم الخير، ولكن  
التنافس حد وسط إذا تعداه اإلنـسان سـقط     
فصار شرا من الـشيطان، وأضـر مـن         
       ـرجالثعبان، والواجب على المجتمـع الح

.عليه خوفًا منه على غيره

 

 
افس هـو المـسارعة إلـى عمـل         التن

الفضائل التى يكون بها اإلنـسان عـامالً         
للخير الخاص والعام، محبوبا بـين أهلـه        
والناس أجمعين، يتلذذ باآلالم في األعمـال       
فرحا بما يناله إخوته من الخير واآلمـال،        
يفرح بـالمالذ الروحانيـة، مـن إغاثـة         
الملهوف، وإعانة المحتاج، ودفـع الظلـم       

عن غيره، ودفع ما لديـه ألهـل        والتظالم  
الفاقة، يبغض ما يؤذى الناس مـن نفـسه،         
ويستر عورات النـاس، ويكـره العجـب        

وِفي : والكبر والرياسة والسيادة قال تعالى    
ونتَنَاِفستَنَافَِس الْمفَلْي ذَِلك) ٢٦: المطففين.(

 

 
والتنازع فطـرة الوحـوش الكاسـرة،       

هللا، وصفة الشياطين، وعمل الجاحـدين بـا      
كلنا نحب التنافس في الفـضائل، ونكـره        
التنازع في الرذائل، ولكنا قد نهمل تحصيل       
العلم النافع حتى نجهل الفرق بين التنـازع        
والتنافس، فتنقلب الحقائق في أعيننا، فنرى      
الشر خيرا، والخير شرا، وال أدل على ذلك        

.مما نحن فيه

 

 
:قال العربى

 

 
يقضى على المرء في أيام محنته

 

 
حتى يرى حسنًا ما ليس بالحسن

 

 
والواجب علينـا أن نتـدارك األمـر        
بالرجوع إلى الحق، فإن الحق فوق الخلق،       
وخصوصا في وقت الشدائد الفادحة التـى       
 ؛يتعين علينا فيها التعاون على البر والتقوى      

ألن مقصد األمة واحد، وهو أن تعيش حرة        
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.مريدة مستقلة

 

 




 



ن اهللا تعالى قدر الشدائد لينفع بها بنى        إ
اإلنسان بما تدعوه إليه الشدائد من استعمال       
العقل والجوارح في التخلص منهـا، وكـم        
أضر الرخاء أمة فأزال عنها الملك والنعمة       
العتمادها على ما فى يدها مـن الـذخائر         
الموروثة، ومن الكلمة النافذة، فال تلبث إال       

، فأيقظتها مـن نومـة      وقد داهمتها الشدائد  
الغفلة، ورقدة الجهالة، فهبت هبوب الـريح       
السترجاع مجدها، ورد ما اغتصبه العـدو       
منها، ولوال الشدة لما قامت مـن رقـدتها،         

 ِإن مع الْعسِر يـسرا    : لذلك يقول تعالى  
).٦: الشرح(

 

 
قام اإلسالم بالشرق فرفعـه إلـى أوج        
ــدل    ــة والع ــالعلم والرحم ــسعادة ب ال
والصناعات، حتى أشبه الشرق عائلة مكونة   
من والد رحيم، وأبناء بررة، تمتـع بهـذا         
الخير العام المسلم وأهل ذمة اهللا ورسـوله        
قرونًا طويلة، حتى تركوا العمل باإلسـالم،     
وأوربــا وأمريكــا وأســتراليا والجزائــر 
األوقيانوسية فى ظلمات الجهالـة وضـيق       

س العيش فأيقظها المـسلمون فـى األنـدل       
وغيرها، ففتحت لهم أبواب منازعة الحياة،      
وقاموا فـي الحـرب الـصليبية فجـددوا         
للمسلمين بعملهم يقظة، ردوا بها األعـداء       
خاسئين، ثم ترك الشرق العمـل باإلسـالم        

فهجمت عليهم أوربا    

 

 بعد ما أيقظها مـا      -
رأته في الشرق من الـصناعات والفنـون        

والتجارات  

 

ع  تحمل أمتعة الكيد، وبـضائ     -
الخداع فتظهر التجارة واإلصالح، وتخفـى     
في نفسها ما أظهرته األيام، وقـد اشـتدت         
وطأة الغرب على الشرق ظلما وبغيا، وكان       
المسلمون على الغـرب رحمـة وعـدالً،        

والشىء إذا بلغ نهاية حـدِه      
رجع إلى ضده، وها نحـن      
في نهايـة العـسر، وبعـد       

.العسر يسر

 

 
هم يقهروننا بغواصاتهم   

راتهم ورشاشاتهم، حتى تحققنا أنـه ال       وطيا
يرضيهم إال إبادتنا، ونحن نقهرهم باعتقادنا      
أنهم شر أعدائنا، واتحادنا على نيل الخيـر        

.الذى اغتصبوه منا

 

 
وأى شرقي يعمل لهـذا ولـو أظهـر         

وأى شرقي يـرى    . مواالتهم، وسارع فيهم  
أمة تغتصب حقوق قومـه بلهيـب النـار         

يبة تصديق  ومن عالمات الخ  . ويخلص لها؟ 
العدو فردا مـن أفـراد عائلـة يحاربهـا،      
والحقيقة أنه يواليه بظاهره، ويعاديه بقلبه،      

.والعسر ينتج اليسر

 

 




 



االخــتالف كلــه ضــرر إذا تعــددت 
القصود، والتفرقة كلها شرور إذا اختلفـت       
المطالب، ومتى تعـين المقـصد وتحقـق        

ب، وجبت الشورى، واختالف اآلراء     المطل
لتتضح الوسيلة لنيل القصد بالحجة البينـة،       
فاختالف اآلراء في هذا الموضـع خيـر،        
خصوصا إذا تجرد رجال الـشورى مـن        
العلل النفسانية والغايات الدنية وحب األثرة،     
فإن رجـال الـشورى وإن قـل عـددهم          
؛ كاألعضاء العاملة للجسد الطويل العريض    

و في الجسد يعمل لنفعه العام،      ألن كل عض  
وليس بعد فادح الحادث وطـول التجربـة        
إرشاد لمسترشد، والقوة في كل شيء بقدر       

.تماسك أجزائه

 

 
ومعلوم أن أعظـم القـصود ينـال إذا         
اجتمع على طلبه فئة من الناس وإن قلـت،         
وما ضاع حق أجمع أهله على طلبه، ومـا         
نيل حق تفرق أهله في طلبـه، والـرزق         

 رزق النفـوس، ورزق األجـسام،       :نوعان
فمن شغله رزق جسمه من مأكل ومـشرب        
وملبس ومأوى، عن رزق نفسه من العلـم        
والشرف والتمتع بالحقوق اإلنسانية التـى      

بدونها ال يكون اإلنسان إنسانًا، بل حيوانًـا        
مسخرا لغيره ال يعد من النوع اإلنـسانى،        
وإن الحرص على طلب قوت النفوس أولى       

ن الحـرص علـى نيـل قـوت         لإلنسان م 
األشباح، وكيف يرجو اإلنسان أن يحيا حياة       
البهائم مفقودا لذة الضمير كاآللة المـسخرة       
في يد غيره، واهللا خلقه حرا مريـدا لـيس          

، أو من قام له مقام الوالـد        فوقه إال هو    
الشفيق يسير به محسنًا ليبلـغ بـه درجـة          

 وَأِطيعواْ  َأِطيعواْ اهللاَ : الرشد قال اهللا تعالي   
ِر ِمنكُمِلي اَألمُأووَل وسالر) ٥٩: النساء(.

 

 



 





 



ميز اهللا النوع اإلنسانى بما به سخر له        
ما في السموات وما فـي األرض جميعـا         
منه، وصرفه سبحانه وتعالى في كل شىء       
خلقه، وجعل له عقالً يعقل بـه الحقـائق،         
وفكرا يسبح به في محيط هـذا الوجـود،         
فتنكشف به خواص المادة التـى أودعهـا        
سبحانه في كنوز الكائنات، ال فـرق بـين         
المؤمن والكافر في نيل هذا الخير العاجل،       
ومن نظر بعين هذا الفكر إلى اإلنسان مـن        
أول نشأته يعلم مقدار ما وصل إليـه هـذا          
 الفكر اإلنسانى من تحصيل النفائس التـى      
.خزنها اهللا له في جميع األنواع المحيطة به

 

 
انظر إلى اإلنسان تـراه مـن بـداوة         
تصارعه فيها البهائم التى قهرها وصـارت   
داجنة لديـه، كاإلبـل والخيـل والبغـال         
والحمير، بل والضأن والماعز، بل وأنواع      
الطيور الداجنة، حتى بلغ اإلنـسان بهـذا        

ـ        ا، الفكر مبلغًا قهر به الوحوش في غاباته
وجعلها زينة له في الحدائق، ثم قهر الحديد        
والنار واخترع بهما ما به صار قادرا على        
األرض ومــا فيهــا، ثــم تطــاول بتلــك 
المخترعات إلى أن يقدر علـى مـن فـي          
األرض من األناسى ظلما وعلـوا وجهـالً        
بالقهار، الذى خلق اإلنسان ومنحه الحريـة       

دة مـا   واالستقالل، ومنح فيه من قوة اإلرا     
يجعله يستنكف سفاسفها، حتى تقهر اللـذة       
الروحانية من حب الشرف والعـزة بـاهللا        





. 



 

 

 

 

 



 



تعالى والمسارعة إلى التشبه باألخيار، تقهر      
تلك اللذة الروحانيـة المـالذ والـشهوات        
الجسمانية فيكـون المـؤمن وسـطًا بـين         
األطهار من المالئكة وبين الحيوانات، يعقل      

كـام، وعـن    عن اهللا تعالى الحكمـة واألح     
الرسل عليهم الـصالة والـسالم األعمـال     
واآلداب، وهو اإلنسان حقا الـذى بـشره        
القرآن بالعزة والتمكين في األرض بالحق،      
ومن ادعى اإلسالم وحصل مشتهياته فـي       
ظل االستعباد والمهانـة كذَّبتـه الحقـائق،        
وحكمت أنه ليس بإنسان، فـضالً عـن أن         

:قال العربى. يكون مسلما

 

 
 يحمل الضيم في أرض يعيش بهاال

 

 
إال األذالن عيــر الحي والوتد 

 

 
هذا على السخف مــربوط برمته

 

 
وذا يشج فال يرثى له أحــــد

 

 
من أين أوتينا حتى تمكن العدو فـسلب        
الملك والحرية واالستقالل، وأفـسد اآلداب      
 واألخالق، وحتى فقد أكثر الشرقيين مـا ال       

األعـداء  بد لهم منه في أوطانهم، فأصـبح        
رؤوسا بعد أن كانوا أذنابا يتمتعون بخيرات       
الشرق ونعمه، ويتسلطون على أهل الشرق      
تسلط المالك القاهر من غير عدل يوجـب        
المساواة، وال رحمة تقتـضى المـساواة؟       
وكانت القوة والعزة لسلفنا الصالح، فنشروا      
الرحمة بين العالم أجمع، فمكن اهللا لهم في        

.األرض بالحق

 

 
 أحدهم يأبى أن يكون عبدا لغيـر         كان

اهللا، وأن يستعبده مخلوق نظيره، واإلنسان      
بمعناه تأبى عليه مرتبته في الوجود وقدره       
بين األنواع المحيطة به أن يستعبده طـاغ        
ظلوم، أو يسلب منه الحرية واإلرادة بـاغ        
غشوم، اللهم إذا فقد إنسانيته وانحـط إلـى         

نـسان،  حضيض البهائم الرتع، ونسى أنه إ     
وجهل أن الذى استعبده نظيـره، وتناسـى        
صبغة الدين التى هى فطـرة مـن فطـر          
اإلنسان، ونظر بعـين الجـبن البهيمـى،        
والعجز النباتى، والهبوط الجمادى فـرأى      
المتسلطين عليه بعين وهمه وخياله ليـسوا       
من بنى اإلنسان لمـا نـالوه مـن الزينـة           

ومن استكان لهذا الذل هبط إلى      . واألموال

ضيض األسفلين، ومحـا    ح
اســمه مــن ســجل بنــى 
اإلنسان، وصـار كالبهـائم     
ــل،  ــل وال تأك ــى تؤك الت

. ويملكها الغير وال تملك

 

 
وسبب هذا جهل اإلنسان  

بنفسه، ونسيانه ما أوجبه عليه اإلسالم مـن   
اليقظة والعمل للخير العام، واعتماده علـى       
غير ربه استسالما ألهل الحظ والهوى ممن       

 الذين هـم سـبب تمكيـنهم        يحبون العاجلة 
األعداء من األمـم طمعـا فـي تحـصيل          
مشتهياتهم في ظـالل الخـزى والمهانـة،        
كالحمار المربوط على الخـسف المتلـذذ       

.بالعلف

 

 
 ؛وقد أثبت القرآن أن العزة للمـؤمنين      

ألن اإليمان هو التصديق بأن العـالم كلـه         
خلق لإلنسان، وأن اإلنسان خلق لربه، فال       

لى، واإليمان ال يفوز بـه إال       يذل إال له تعا   
من كملت إنسانيته، وتطهر من نار الـنفس        
اإلبليسية، ومن هلع وجزع البهيمة فـسارع   

. إلى معالى األمور معاديا أسافلها

 

 



 



قُْل ِإنَّما َأِعظُكُم ِبواِحدٍة َأن     : قال تعالى 
: سبأ (فَكَّرواتَقُوموا ِهللا مثْنَى وفُرادى ثُم تَتَ     

٤٦.(

 

 
واليقظة هى الحياة التى يعلم اإلنـسان       
فيها قدر نفسه وقدر ما تفضل اهللا به عليـه          
في نفسه وفي آفاقه من النعم، مع العجـز         
عن حصرها، ويعلم مقداره فـي الوجـود،      
وما يفوز به من الخير الحقيقـى، إذا هـو          
استعمل تلك الحياة اإلنسانية الكاملـة فـى        

عله اهللا مؤهالً لنيله، وقـابالً      تحصيل ما ج  
ألن يفاض عليه من الكماالت التى بها حيا        
حياة حقيقية، عامالً للخير الحقيقى، والنفـع       

. العام

 

 
والنوم لألجسام فقد الحس والحركة مع      
بقاء النفس، وهو موت قصير، والغفلة هى       
نوم النفس، بـأن تفقـد حياتهـا الفاضـلة          

لين البعـد   الروحانية، فتنحط إلى أسفل ساف    
عن أفق الفضائل إلى حضيض البهائم، قال       

ِإن هم ِإال كَاَألنْعاِم بْل هم َأضلُّ       : اهللا تعالى 
). ٤٤: الفرقان (سِبيالً

 

 
 وليس من القبيح أن ينام الجسم، فـإن        
الجسم ينام ليجدد حياة جسمانية يستعين بها       
على تنفيذ قصود النفس، وإنمـا القبـيح أن       

س، ونومها أن تفقد سلطانها علـى       تنام النف 
الجسم، فتكون خادمة للجـسم، فتنفـذ لـه         
حظوظه وشهواته، غافلة عـن كماالتهـا       
ومسارعتها إلى بلوغ الغاية التى بها تكون       
نفسا فاضلة، عاملة للخير، قائمة هللا تعـالى        
باإلخالص، لتفـوز برضـوانه األكبـر،       
وبالخلود فى جوار األخيار من رسـل اهللا،        

ار من أولياء اهللا، وإنما تفوز بتلـك        واألطه
الغاية القصوى إذا قامت هللا مفكرة، فإن هى        
نامت نومة الغفلة صارت خادمة للجـسم،       
منفذة لحظوظه وأهوائـه، فانحطـت إلـى       

.األسفل

 

 
 فتفكر أيها اإلنسان، واعلم أن نفـسك        
جوهرة نورانية، بل لطيفة ملكوتية، خلقهـا       

 لها كـل    اهللا تعالى من نور جماله، وسخر     
شىء فى ملكه وملكوته، فإذا هى غفلت تلك        
الغفلة، فخدمت هذا الجسم السافل، هوت من 
على مقامها فى فسيح الملكوت، وانخطفت       
من أفق شرفها الذى به كانـت قائمـة هللا          
تعالى، عاملة لنفع العالم أجمع، مـسارعة       
إلى الكمال المطلق، الذى تكون فيه شمـسا        

لكوته، فهوى بسبب   مضيئة فى ملك اهللا وم    
الغفلة إلى أدنى مراتب الموجودات، وكيف      
ال؟ والجسم الذى تخدمـه كـل مقتـضياته        
بهيمية سبعية إبليسية، وبعيشك أيها اإلنسان      
كيف ترضى أن ترى ملكًا كريمـا يخـدم         
خنزيرا نجسا؟ لعلك تندهش إذا علمت ذلك،       
فضالً من أن تراه، فكيف إذا تحققت ذلـك         

.!فى نفسك؟

 

 





 



 

 

 

 

 



 



 

 



 


في الوقت الذي يواجه فيه     

ا ا فكريــالمجتمــع تطرفَــ
ـ  ذًوشذو 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
ا جليلة وعقيدة حقة،    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     

ه عقيدة يجب أن يكون علي   
ا، وعبادة ومعاملة وأخالقً  

ليصح السلوك إلى ملـك     
.الملوك سبحانه
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*

 



*

 



 

 




 


هكذا يكون الـسالكون بالنـسبة       
لمشايخهم، فإنهم يلزمهم أن يبحثوا     
عن الرجل العالم العامل المؤلف،     

، المتحقق بأخالق رسول اهللا     
الذي منحه اهللا الحكمـة البالغـة،       
فيتلقون عنه العلم النافع، والعمـل   
الموصل، ويجتهدون في تـأليف     
قلوب المسلمين واجتماع كلمتهم،    

رـبدون تنفير وال تعصب وال ذك

 

 
لخصوصيات الرجال إال ليعمـل بعملهـم، ال        

. ليفرق بين المسلمين

 

 
ب على الحق، وتجتمع علـى      وبذلك تتحد القلو  

الهدى، ويقوى المسلمون ويتحابون بـروح اهللا       
        ا في كل بلد، وتتعاطف قلوبهم، ويكونـون يـد

واحدة على من عـاداهم، فيعـزهم اهللا ويـذل          
أعداءهم، ويمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهـم،        
ويفتح لهم البالد، وينشر بهم اإلسالم في بـالد         

ملك في األرض   الكفار حتى تكون لنا العزة وال     
بالحق، وللكفار الذل والهوان، ويكونون أرقـاء       
يباعون في األسواق كما كانوا، وكل ذلك يجعله        

.اهللا على أيدي أوليائه، ويظهره على يد أحبابه

 

 
 يجدد بنا سنته، ويعلـي بنـا كلمتـه،          واهللا  

ويجمع بنا قلوب عباده المسلمين بجـاه حبيبـه         
.، آميناألمين 

 

 

 

 
 

 

 

:من التوحيدأهل المزيد 

 

 
السالك في بدايته إذا جذبته العناية      
بسابق اإلرادة جملـه اهللا تعـالى       
بالتسليم، ومنحه األدب مع المرشد،     
حتى يقوى اعتقاده، وتزكو نفسه،      

   ا بنور  ويزول لبسه، ويكون مواجه
اليقين، لديها يهب اهللا تعـالى لـه        

ا في سمعه وفي بصره وفـي       نور
فينتفع لسانه وفي عقله وفي خياله،      

 بكل ما سمع وما أبصر وما تعقل

 

 
.وما تخيل

 

 
ألنه إنما يأخذ من العبارة نور المراد للمرشد ال         
مدلولها اللفظي، وينظر إلى نورانية المرشد في       
العمل ال إلى نفس العمل، ويتعقل نور التأويـل         
من إشارة المرشد ال حدودها وكيفياتها، فيكـون    

   ا، وال يبصر إال     ال يسمع إال حقا، وال يتعقل   حق
 إال حق     ا، فتراه مطمئن   ا، وال يواجه بخياله إال حق

القلب منشرح الصدر مما ال تطمئن به قلـوب         
 ألنـه  ؛أهل الشكوك، وال تنشرح له صـدورهم    

. ناظر بعين الحق، سامع بأذن الحق

 

 
وتراه يقوى وجده، وتزداد محبته، ويدوم إقباله       

ا مرشد كائنً ا من ال  كلما سمع أو شهد أو فهم شيئً      
ما كان ذلك، فإنه يتأول له إلى سبعين معنـى،          

ا بـه أن    وما ال يمكنه أن يؤوله يسلمه هللا مصدقً       
ا من الحقله وجه.

 

 
ولكن ال يقلده فيما لم يستبن لـه فيـه الوجـه           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 ألن للرجال مشاهدات ونوايا فـي حفـظ أحـوالهم           ؛الشرعي
ومراعاة وقتهم محظورة على السالك لعدم مكاشفته بها، ولكنه يسلم          

 وألن المرشد له ساعة يكون فيها من أهل اآلخرة الحتجابـه            ؛ذلك
.عن الدنيا وفراغ قلبه منها، واشتغاله باآلخرة، وعمارة قلبه بربه

 

 
 وراء ظهره؛ وجعل المرشد هـو       فالسالك الذي ترك الموازين   

ا الذي شرح اهللا صدره لإلسالمالميزان؛ هو السالك حق .

 

 
والسالك الذي جعل الموازين بينه وبين المرشد ال يدوم إقبالـه           

. وإن علم وفهم، وال يكون على مزيد وإن جاهد وعمل

 

 
والمريد أعلم بنفسه، فإذا سلمه ورأى نفسه على مزيد مما يدرك   

ك حقيقته؛ فبدايته بداية ِصديق، ونهايتة نهايـة إنـسان          ومما ال يدر  
. كامل وعبد متمكن

 

 
والمرشد قد يعلم ذلك من المريد في بدايته، ويقربه بذلك إلـى            
مراتب الخاصة، وقد ال يعلم منه ذلك فال يضر المريد جهل المرشد            
بمقام استسالمه، فإن اهللا هو المطلع على السرائر، فيكون له المزيد           

.هللا تعالىمن ا

 

 
ومن أجمل وأجلى صفات أهل المزيد دوام انشراح صدورهم،         
وبذل ما في أيديهم إلخوانهم وللمرشد ببشاشة وسـرور، والتـسليم           
إلخوانهم، وحفظ أعراضهم، والمدافعة عنهم في غيبـتهم، وتأويـل     

         ا هللا  أحوالهم، والستر لعوراتهم، والفرح بهم على كل حال تواضـع
ـ     اإلخاء، وستر سبحانه ومحافظة على     ا ا لعوارت اإلخـوان، وتأليفً

لجماعة المسلمين خشية التفريق والجدل والمعارضة، وبذلك يـدوم         
له المزيد حتى يترقى إلى مقامات المواجهة، وتفاض عليـه نعـم            
المنازلة، ويتحقق بمقامات األفراد ومواجهات األبـدال، وال نهايـة          

.للمزيد من فضل اهللا تعالى

 

 
وا من أهل المزيد فتراهم بين إقبـال وإدبـار،          وأما من لم يكون   

وشك واطمئنان، إذا سمعوا ما يوافق موازينهم أنسوا وأقبلـوا، وإذا        
سمعوا ما ال ينطبق على عقولهم شكوا وأدبروا، وهـذه سـنة اهللا             
تعالى في خلقه، وقد بين اهللا تعالى ذلك في سـير الرسـل علـيهم               

موسى وعيسى علـيهم    الصالة والسالم، وكثر ذلك في قصة سيدنا        
الصالة والسالم، وقد ارتد بعض الناس عندما أخبرهم رسـول اهللا           

باإلسراء  .

 

 
فهكذا النفوس الخبيثة يكون إقبالها بموازين، وإدبارها والعيـاذ         
باهللا بغير موازين، إن أقبلت متكبرة متعالية مشغولة بـاالعتراض          

دين وال فـي    على الناس ومقتهم، ال تنفع وال تعين على خير في ال          

الدنيا، إن ُأكرمت المت، وإن ظهر لها غير ما تعلم أدبرت إدبـار             
الشياطين، فقذفت وكفرت ولعنت، وفرقـت الجماعـة، وأبعـدت          

 ألنه لم يقـدره     ؛المقبلين، والحقيقة أن اهللا سبحانه أبعدها عن الخير       
. لها

 

 
واهللا سبحانه يجعلنا ممن لهم الحسنى وزيادة بجاه سيدنا وموالنا          

.، آمينمد مح

 

 


 


المنفعة تتفاوت بحسب مراتب الناس ومقامات اليقين عنـدهم،         

مؤهل لها، ونوال الخير    فمنهم من قصر به يقينه عن علم كماالته ال        
في آجله، ولم تشرق عليه أنوار الفضائل النفـسانية فتجذبـه إلـى             
جانب الحق؛ فانغمس في قرارة الحظوظ واألطماع، ودعاه الجهـل       
بالعاقبة إلى أن السعادة واللذة محصورتان في نوال آماله، ومـالذه           

افي تلك العاجلة ما يالئمه حس .

 

 
ا، وتلذذ بنواله أغراضه،    ا وباطنً هرواستخدم لذلك جميع قواه ظا    

   ا جاهالً ومشي في األرض مرح  ا ما ُأنذر به وما  نفسه وأهله، متناسي
ا وراء ظهره ما علمه من مبادئ الدين، غير مكترث          بشِّر به، تاركً  

ا بحواسه، سواء وافـق الـدين أو        بالحدود والعقوبات ما دام متلذذً    
رع إلى تعلم ما به آماله من        أو رذيلة، ويس   ةخالفه، كان عمله فضيل   

 مما ينفع في الدنيا كالصناعة والفنون،  هالعلوم المعينة له على مشتها    
أو يرفع فيها كعلم الدين الذي يؤهله للسيادة والرئاسة، وعلم الكالم           

  الذي يجعله مهاب     ا يقتدي به بين الناس، مهيب    ا ا عند األمراء، مجالـس
 إذا بلـغ مـراده ونـال        الًللخاصة، وهو بجهل يظن أنه أحسن عم      

شهوته ولذته، ويتحقق أنه في سعادة وعلو وشرف وغنى وعزة لما           
.يراه وما يحسه ويتلذذ به

 

 
 ا يقي بـه الـدين،   وليست هذه العلوم بنافعة إال لمن جعلها درع

ويحفظ به نفسه من الوقوع في المضار        

 

 من الجـوع، أو البـدع       -
م منـه فـي المجتمـع    بد له المضرة، أو مضرة الناس بجهل ما ال      

اإلنساني 

 

-قربة إلى اهللا تعالى، ونفع ا لجماعة المسلمينا عام .

 

 
فإذا تحصن العالم بتلك العلوم بإخالص النية في تعلمها؛ وصدق     

ا يعرج عليه إلى األفق المبينالعزيمة في العمل بها؛ كانت له سلم .

 

 
اهللا وإذا غلبه حظه كانت له مدارج يهوى بها في سجين، نعوذ ب           

.من الشح المطاع، والهوى المتبع، واإلعجاب بالرأي

 

 



 





  

 

 



 


 

 

 



 




 





 






 


 

كتبنا تحت هذا العنوان كلمة فى تنزيه اهللا تعالى عن الجهة فيما            
سبق جوابا عن سؤال ورد إلينا، فجاءنا خطاب مطول من األسـتاذ        
الشيخ عبد الغفار على المسالوى أحد العلماء ببنها، يبين فيه مذهب           
السلف والخلف ويبرأ فيه من التجسيم والتشبيه، كأننا رميناه بذلك،          

مة كانت موجهة إليه، وقد اجتهد ما استطاع فى تبرئـة           أو كأن الكل  
السلف من التشبيه ولم يعلم أنه جهاد فى غير عدو، ولو التفت قليالً             
لما كتبناه ألراح نفسه من ذلك العناء، وأراحنا مـن العـودة إلـى              

.الموضوع مرة ثانية

 

 
ولنسق لك عيون ما كتبه، ونعلق عليها بمـا يعـن لنـا مـن               

:المالحظات

 

 
 التصديق بآيات الصفات  إن مذهب السلف   :حـضرته قال  

وما صح من أحاديثها، وإمرارها على ظاهرها مع نفـى التـشبيه            
والتكييف عنها، فال يجوز صرفها عن ظاهرها؛ ألن فيه تعطيالً لما           
جاء فى الكتاب والسنة من صفاته تعالى، وكذلك ال يجوز تكييفهـا            

 لَيس كَِمثِْلـِه شَـيء    : وتشبيهها بصفات المخلوقين، لقوله تعالى    
، )٧٤: النحل ( اَألمثَالَ فَالَ تَضِربواْ هللاِ  : ، وقوله )١١: الشورى(

.فضالً عن داللة العقل وإجماع األمة على مخالفته تعالى للحوادث

 

 
فكل ما وصف اهللا تعالى به نفسه من الوجه والعـين واليـدين             

زولـه إلـى     كن واالستواء على العرش، أو وصفه به رسول        
سماء الدنيا كل ليلة، فهو عندهم حق على حقيقته التى تليق به تعالى   

الرحمن علَـى الْعـرِش     : من غير تشبيه وال تكييف فقوله تعالى      
 الصحيح عندهم ما نقله اإلمام البخـارى فـى صـحيحه            استَوى

عال أى علوا، بـال تمكـن علـى    : وغيره عن مجاهد من أن معناه 
 نعقل كيفيته، كما قال مالك اإلمام وقد سئل عـن كيفيـة             العرش ال 

االستواء معلوم، والكيف مجهول، واإليمـان   : [استوائه على العرش  
، فهو سبحانه فوق سـماواته علـى        ]به واجب، والسؤال عنه بدعة    

عرشه، وإنما هو تعالى عال على خلقه بائن منهم بال حد وال صفة،          
، يعنى نفسه، ال    )١٦: الملك ( ِفي السماء  َأَأِمنتُم من : فقوله تعالى 

يريد  

 

 تعالى وتقدس    -

 

 أن السماء ظرف له، وإنما معناه أنه فوقها         –
.على العرش بال تمكن وال تكييف

 

 
كما أجمعوا على أن له تعالى يدين وعينين ووجها بال تكييـف            
وال تشبيه، إلى آخر ما وصف اهللا تعالى به نفسه أو وصـفه بـه               

.رسوله 

 

 
لو أنكم دليتم بحبل إلى األرض الـسفلى        (وحديث  : لى أن قال  إ

قال مخرجه الحافظ أبو عيسى الترمذى فى جامعه        ) لسقط على اهللا  
قال أهل العلم أراد لهبط على علـم اهللا، وهـو علـى             : لما أخرجه 

.العرش كما وصف نفسه فى كتابه، انتهى بلفظه

 

 
ا روى حديث   وقال أبو عيسى الترمذى أيضا إثر م      : إلى أن قال  

روت ): إن اهللا يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيهـا       : (أبى هريرة 
 نحوه، وقد قال غير واحد من أهل العلم فى          عائشة عن النبى    

نثبت هذه الروايات فى    : هذا وما يشبهه من الصفات، كنزول الرب      
 وال عن أصحابه    ولم يثبت عنه    : هذا ونؤمن به، إلى أن قال     

رف هذه اآليات واألحاديث عن ظاهرها، نعـم        حرف واحد يفيد ص   
.التشبيه غير مراد منها قطعا، إلى آخر ما قال

 

 
إن ما كتبناه كان جوابا عن سؤال يقـول        :  أوالً :ونحن نقول له  

 جهـة  َأَأِمنتُم من ِفي الـسماء   : إن المراد من قوله تعالى    : سائله
.العلو، فأثبت الجهة هللا تعالى بصريح العبارة

 

 
ثير ممن يطالع كتب ابن القيم وابن تيمية ال يكاد يخلص من            وك

تلك العقيدة، فإنه بكثرة ما يوردونه من التلبيسات والتشكيكات ومـا           
يموهون من ذكر اآليات تسرى فيه تلك العقيدة من حيث ال يشعر،            

.ولو فتش عن قلبه تفتيش المتهم لنفسه لوجدها راسخة فيه

 

 
ن الحدوث لجأ إلى كلمـات ال       غير أنه ضويق بما يلزم ذلك م      



 

 

 

 

 



 


 

 




 

 






 



 







 



.محصل لها، أو هى متناقضة، ثم اقتنع بذلك واطمأن إليه

 

 
على أننا نقول لحضرة المدافع عن السلف    

 

 قبل مناقشته فـى  –
ما الذى هاج أعصابك علينا؟، وهال أعدت النظـر         : بعض كلماته 

فيما كتبناه حتى تعرف ما نسبناه إلى السلف الذين تدافع عنهم، وما            
 إلى الخلف الذين توهمت أنهم المعتزلة أو الجهمية، مـع أن        نسبناه

ذلك مبين فى كتب التوحيد أتم البيان؟، وقد قـال فـى الجـوهرة              
مشيرا إلى المذهبين، وهى من أصغر كتب التوحيـد، وصـاحبها           

:أشعرى صميم

 

 
وكل نص أوهم التشبيـها

 

 
 أوله أو فوض ورم تنزيها

المشار إليه علـك تنظـر فيـه        ولنذكر لك ما قلناه فى مقالنا       
بإنصاف وإمعان، حتى تعرف أنه ال خالف بيننا وبينك، وأنا كنـا            
نرد على السائل الذى أثبت الجهة هللا، ال عليك وال على الـسلف،             

:وهاك نص ما قلناه سابقًا

 

 
والبد أن تكون قد عرفت أن السلف فـى آيـات الـصفات             (

لخلف يؤولون خوفًا   وأحاديث الصفات يفوضون بعد التنزيه، وأن ا      
من التشبيه، فكلهم متفقون على التنزيه، وإنما الفـرق بينهمـا أن            
: علماء الخلف يعينون المعنى المراد فيقولون مثالً فى قوله تعـالى    

 ِاهللا دي  ِديِهمقَ َأيفَو ) المراد باليد القدرة، والـسلف     ): ١٠: الفتح
لى عن الجارحة، وال إننا ننزهه تعا : يفوضون بعد التنزيه، فيقولون   

) نعين شيًئا خاصا من المعانى المتشابهة كما يفعل علماء الخلـف          
].فهل ترى فى ذلك نسبة التشبيه إلى السلف حتى تثور ثائرتك؟[

 

 
إن كل ما وصف اهللا به نفسه من        : ما معنى قولك  : ثم نقول لك  

الوجه، والعين، واليدين، واالستواء على العرش، أو وصـفه بـه           
 كنزوله إلى سماء الدنيا كل ليلة فهو عنـدهم حـق            رسوله  

على حقيقته التى تليق به تعالى من غير تشبيه وال تكييف؟ نريـد             
منكم أن تفهمونا معنى تلك الكلمات التى تسبق إليها ألسنتكم مـن            
حيث تشعرون أو ال تشعرون، فما معنى كون النزول حقا وعلـى            

هبوط مـن أعلـى إلـى       حقيقته؟ وهل هناك حقيقة للنزول غير ال      
أسفل؟، ال تعرف العرب حقيقة النـزول غيـر هـذا، وإن جـاز            

.استعماله فى غيره على طريق المجاز

 

 
ال معنى لها على سبيل الحقيقة عندهم إال الجارحة    : وكذلك اليد 

المخصوصة وإن جاز استعمالها فى غيرها على سبيل المجـاز،          
.وكذا العين وغيرها

 

 
ى سبيل الحقيقة؟ وهل عـرفتم لهـا       فما معنى كونها عندكم عل    

.معنى فى حق اهللا حتى تحكموا بأنها حقيقة فيه؟

 

 
فإن بينتم لها معنى تنزيهيا ال تشبيه فيه وافقتم الخلف فى هـذا      

.وكانت حينئذ على سبيل المجاز ال على سبيل الحقيقة

 

 
بال تشبيه وال تكييف؟ وهل هـو إال  : وما معنى قولكم بعد ذلك 

معنى له بعد أن قررتم أنها ثابتة له علـى سـبيل            قول متهافت ال    
إنك أثبت له فى خطابك يدين وعينين، فلماذا لم         : الحقيقة؟، ثم نقول  

 تَجـِري ِبَأعيِننَـا  : تثبت له أعينًا ال عينين فقط، مع أنه يقـول        
: ؟، ولماذا لم تثبت له أيديا ال يدين فقط، فإنـه يقـول            )١٤: القمر(
ِم مخَلَقْنَا لَهمامِدينَا َأنْعِملَتْ َأياا عاِلكُونا ملَه مفَه ) ؟)٧١: يس.

 

 
 الرحمن علَى الْعـرِش اسـتَوى     : ثم تقول فى قوله تعالى    

الصحيح عندهم ما نقله اإلمام البخارى فى صحيحه وغيـره عـن         
عال أى علوا، بال تمكن على العرش ال نعقل         : مجاهد من أن معناه   

 كما قال مالك اإلمام وقد سئل عن كيفيـة اسـتوائه علـى              كيفيته،
االستواء معلوم، والكيف مجهول، واإليمان به واجـب،        : [العرش

، فهو سبحانه فوق سماواته على عرشه بـائن         ]والسؤال عنه بدعة  
.من خلقه

 

 
هل فهمت العلو   : ونحن نسألك عما فهمته من كالم مجاهد هذا       

تكرره إنه فـوق عرشـه؟، وإذًا       الحسى كما ينبُئ عنه قولك الذى       
تكون قد أثبت الجهة والحيز ال محالة، وإذا ثبتت له الجهة ثبتت له             
الجسمية، ومتى ثبتت له الجسمية، ثبتت له لوازمهـا، وإن أردت           

إنـك ال   : ولكن قلـت  . العلو المعنوى وافقتنا ولم تأت بشىء جديد      
ته وما الذى   ، فما الذى فهم   !تعقل ذلك العلو، والعلو المعنوى معقول     

أثبته؟، وهل هناك شىء وراء العلو الحسى والعلو المعنوى، أم هو           
.كالم كالورد يشم وال يدعك؟

 

 
إنـه فـوق    : إنه فى السماء بال تمكن، كما قلت      : ولماذا لم تقل  

العرش بال تمكن؟ وهل هناك فرق بين اآليتين؟ وإذا قلتم بفوقية بال            
بظرفية بـال  : ال تقولونتمكن، وال كيف وهى على حقيقتها، فلماذا    

تمكن وال كيف متى كان الغرض التشبث بكلمات من هذا القبيـل            
إن الظرفية بال كيف ال تنـافى       : تعقل أو ال تعقل، ثم كنتم تقولون      

 .الفوقية بال كيف؟

 

 



 





 

 

 

 

 



 













 





 



 



 

 

 

 

 

 



 


ال غرو أن اإلسالم دين اليسر، قـال        

يِريد  والَ يِريد اللَّه ِبكُم اليسر    ﴿ :اهللا تعالى 
 رسالع فليس مـن    )١٨٥: البقرة(﴾  ِبكُم ،

 ألن العسر مهلك لمـن      ؛خصائصه العسر 
انتهج سبيله المتشعبة المسالك، وسـرعان    

ا قول الرسول   ما سيهوي إلى المهالك، وم    
          عنا ببعيد، حيـث يؤكـد عـن أن 

" الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إال غلبه       "
، فاإلسالم يحرص على حالة االنـسجام       
الفطري، بين اإلنسان والتكليف الشرعي،     
وهذه من الفطرة التي تنسجم مع اإلسالم،       
وحري بنا أن نصدع بإقامـة وجهنـا هللا         

وجهك  فََأِقم ﴿ : لقوله سبحانه  تعالى، امتثاالً 
        النَّـاس ةَ اللَِّه الَِتي فَطَـرِنيفًا ِفطْرِللدِّيِن ح
        القَـيِّم الدِّين ِديَل ِلخَلِْق اللَِّه ذَِلكا الَ تَبهلَيع 

     ـونلَمعالنَّاِس الَ ي َأكْثَر لَِكنالـروم (﴾  و :
٣٠.(

 

 
وال تقبل هذه الفطرة السليمة ما ينبـو        

ا ؛ ولذا كان اليسر متطامنً    عنها، أو يجافيها  
مع الفطرة السليمة، لدوام االمتثال هللا ذي       
الجالل، وهـذا مـن مقاصـد الـشريعة         
السمحة، يقول اإلمام أبو إسحاق الشاطبي      

وألجل الدخول في الفعـل      ":)هـ٧٩٠ت(
على قصد االستمرار، وضعت التكـاليف      
على التوسط، وأسقط الحرج ونهي عـن       

لـدوام علـى    ، وهذا من أجـل ا     " التشدد
   ا في ديـن اهللا،     األفعال، وال تجد متعصب

ا فيه، راسخ القدم فيه؛ إذ سـرعان        متطرفً
ا من هذا الدين، وهو الذي      ما ينقلب منسلخً  

   ا فيه، ومن هنا    باألمس القريب كان متنطّع
يتجلى لنا أن مقصد التيسير ورفع الحرج       
هو من أجل الدوام على العبـادة، وهـذه         

ام الشاطبي في الـنص     حقيقة سطَّرها اإلم  
ا، باعتبار أن رفع الحـرج      الذي سقناه آنفً  

د شـرعي ينـتظم جميـع جوانـب      مقص
رفـع الحـرج مقـصود      " ألن   ؛التشريع

للشارع في الكليات، فال تجد كلية شرعية       
ا بها وفيها حرج كلـي، أو أكثـري         مكلفً
" .البتة

 

 
ومن هنا يتجلى لنا أن روح التيـسير        

ء الرقـراق  تسري في اإلسالم سريان الما   
في العود الفينان، وإذا كان كذلك، فهـل        
سيكون موقفه ممن ارتـضى التطـرف       

، والجواب بدهي بالنفي،    والتعصب مقبوالً 
فما كان لدين اليسر أن يرحب بالعـسر،        

ما يِريد اللَّـه ِليجعـَل       ﴿ :يقول اهللا تعالى  
، فقد بعث   )٦: المائدة(﴾  علَيكُم من حرجٍ  

ا، أو بعبارتـه عليـه   نبيه ميسر اهللا تعالى   
إن اهللا تعالى لم يبعثني      ":الصالة والسالم 

ـ      ،اا وال متعنتً  معنتً ا  ولكـن بعثنـي معلم
اميسر ."

 

 
وما ذكرناه من نصوص هو غـيض       
من فيض، يدل على أن اإلسـالم يطـرد         
التعــصب ويجافيــه، ويلفــظُ التطــرف 

ــه ــسر ؛ويعادي ــن الي ــالم دي  ألن اإلس
المـرء يقـف علـى    والسماحة، فال يكاد    

جانب من جوانب العقيدة، أو يتأمل فـي        
مطاوي الشريعة في اإلسالم؛ إال وجد به       
واحةً وارفة الظـالل، عنوانهـا اليـسر        
والسهولة والسماحة؛ فأين تبقـى صـور       
التعصب والتطرف؟ إنها بال شك ليس لها       

.مكانة في اإلسالم

 

 




 


فاحصة إلى اإلسالم، تـدلنا     إن نظرة   

على أن التعصب والتطرف ليـسا مـن        
جوهره؛ فإذا ما عال ُأواره، فإنه مجـرد        
داء يظهر؛ وإن العالج كامن في مـنهج        
اإلسالم في تعامله مـع المتنطعـين فـي     



 

 

 

 

 

 

الدين؛ وإن استقراء معالمه كفيـل ببيـان        
ذلك، وخاصة في قراءة السنة النبوية على     

لـسالم، التـي    صاحبها أفضل الصالة وا   
لمواقـف  عملت على تصحيح كثير من ا     

   مـنهم أنهـم     االتي اتخذها أصحابها، ظن 
ا للدين، وهـم فـي حقيقـة        سيحققون شيئً 

أمرهم بعيدون عن إدراك مقاصده، واتباع      
، وكمثال على ذلك نورد     سنة مبلغه   

ما جاء من حديث النفر الثالثـة، الـذين         
 أمـا واهللا   ": فقال لهم  تقالّوا عبادته   

إني ألخشاكم هللا وأتقاكم له، لكني أصـوم        
وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النـساء،      

، فكـل   " فمن رغب عن سنتي فليس مني     
غلو في دين اهللا تعالى، فهو ليس من سنة         

، إذ يعتبـر المتنطعـون   رسول اهللا   
) السنة(بعيدون عن السنة، وقد ورد لفظ       

الطريقـة  "في كالم النبي ها هنا بمعنـى        
" .المشروعة المتبعة في الدين

 

 
ولو نظرنا إلى تاريخنـا لوجـدنا أن        

ا من لدن علمائنا الِجلَّة،     التشدد كان ملفوظً  
الذي رفـضوا أن يـدخل المتعـصبون        

ى التجديـد   ا إليه تحت دعو   لإلسالم، شيئً 
فيه، والمساهمة بإحياء علومه، والعجيب     
أن بعض المستشرقين يعمدون إلى خلـط       
المفاهيم، فيعدون محاربة المروجين للفكر     

اآلخر، والمبشرين به    

 

سواء اليوناني أو    -
 غيره

 

- ا، فهـذا مـا ذهـب إليـه          تشدد
المستشرق المجري جولد زيهـر، الـذي       
يصف أهل السنة بأنهم متشددون، وفـي       

كلما ازدادت شوكة أهل السنة      ":ذلك يقول 
المتشددين، كان هناك عدم الثقـة لـدى         
البيئات الدينية في شـرق اإلسـالم إزاء        

؛ " االشتغال بعلوم األوائل أشـد وأعنـف      
وهذا كالم مـضلل، إذ إن أهـل الـسنة          
حاربوا التشدد الفكري، فما كان مـن ذاك   
المستشرق إال أن ألحق بهم صفة التشدد،       

لتسامح هو قبول الفكـر الـدخيل،       وكأن ا 
وهذا ما واجهه علماؤنا أصحاب الفكـر       
اإلسالمي األصيل، الذين كان غرضهم أن      
يردوا التيار المبشر بالفلـسفة، خاصـة       
اليونانية منها من األرض اإلسالمية، فهذا      
عالج حصيف، للمحافظة على مـصادر      
المعرفة اإلسالمية نقية مـن الـشوائب،       

عتورها، مما قد يفقدها    ومبرئة من كل ما ي    
.جوهرها

 

 
ولقد تمثلت جهود علمائنا في محاربة      
التعصب للرأي، في أعمق قضية، تجلت      
حيال القراءات القرآنية، ممثلة في موقف      
رجلين من أهل القرن الرابع الهجـري،       
شذَّا عن إجماع المسلمين في القـراءات،       

، )ه٣٥٤ت(وهما ابن مقـسم البغـدادي       
، فلقد ذهـب    )ه٣٢٨ت(ومحمد بن شنبوذ    

إلى القول بجواز كـل     ) ابن مقسم (األول  
قراءة وافقت المصحف ولها وجـه فـي        
العربية، وإن لم يكن لهـا سـند؛ إال أن          
القراء في عصره أنكروا عليه، وقـسروه       
على االنقياد لإلجماع؛ وقد عقد له مجلس       

ووقف للضرب فناب ورجع؛ وأما الثاني      
علـى  فإنه كان يعتمد    ) محمد بن شنبوذ  (

 أن السند وإن خالف المصحف، متجـاهالً  
المعيار هو ما كان في العرضة األخيرة؛       

بوذ؛ نولقد عالج علماؤنا شذوذ محمد بن ش      
ابه بحـضرة   تفقد أحضره السلطان، واست   

ت (الفقهاء والقراء، ومنهم ابـن مجاهـد       
، فأذعن ابن شنبوذ بالتوبة، وكتب      )ه٣٢٤

".محضر توبته

 

 
تشهد أن من   إن ما سقناه لهو صورة      

يشذ برأيه   

 

-   ـ  ولو كان رأي ا علـى   ا مبني

مسوغ له، باعتباره قد ثم العمل به، ولكنه        

 تُرك، كالمنسوخ مثالً  

 

 هو منبوذ لـدى     -

 ألنه يعمل بما يخـالف      ؛األمة اإلسالمية 

جوهر الدين، وقد عرضنا الثنـين ممـن        

شهدت لهم األمـة بـالعلم، فكيـف بـك          

ويأخـذ  للمتعصبين الذين يعوزهم العلـم،     

.بهم جهل أبسط األحكام في الدين مأخذه

 

 

ــبط استحــضار اإلخــاء  ــد ارت ولق

اإليماني، كبديل عن أشـكال التعـصب،       

ومظاهر التطرف، فهو العالج النـاجع،      

وهو فضيلة ال غنى عنها لمجتمع ينشد أن        

   ا عما يعكـر    يعيش بوسطية اإلسالم، بعيد

صفو أبنائه، حتى يكونوا إخوة فيما بينهم،       

 

 كذا ينبغي أن يكونوا   أو ه  -

 

 يقـول اهللا    -

: الحجرات(﴾  ِإنَّما المْؤِمنُون ِإخْوةٌ  تعالى ﴿ 

١٠  .(

 

 

ومن شأن هذا أن ينداح علـى غيـر         

المسلمين، فيشعرهم أن اإلسالم بريء مما      

الـذي  ) اإلرهاب( ألحق به تحت دعوى     

ن له؛ فهو الـدين     ألحق به من لدن المسيئي    

ـ     ؛الذي يلفظ العسر   ى روح   ألنه قـائم عل

.اليسر
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 :إصدار الكتب التي ترد على األفكار المنحرفة والمتشددة -

 

 

ب 

 

:كتاب نقض الفريضة الغائبة -

 

 

 احتوى على بعض تفسيرات لـبعض       )١(كتاب الفريضة الغائبة  

ا إلى إقامة الدولة     داعي ، وعنى بفريضة الجهاد   ،النصوص الشرعية 

 ويحرم التعامـل  ،ا أن حكام المسلمين اليوم فى ردة   اإلسالمية مدعي 

 ألن  ؛ ويجب الفرار من الخدمة فـى الجـيش        ، أو معاونتهم  ،معهم

 وأن آية ،بالقتال وال سبيل للخالص منها إال بالجهاد و    ،الدولة كافرة 

ا وعشرين آيةالسيف نسخت من القرآن مائة آية وأربع. 

 

 

وقد تم فى الرد على هذا الكتاب مناقشة اآلراء والقضايا التـى       

 والرد عليه بطريقة علمية من خالل القـرآن         ،يحتويها هذا الكتاب  

.)٢(والسنة وآراء علماء األمة

 

 

٢

 

:مرصد األزهر -

 

 

 وقد  ،ية، بمقر المشيخة بالدراسة   مرصد األزهر باللغات األجنب   

تم إنشاؤه بعد موجات انضمام الشباب لتنظـيم داعـش والقاعـدة            

اإلرهابي عن طريق تجنيدهم على مواقع التواصـل االجتمـاعي؛          

بزعم الجهاد في سبيل اهللا ونشر األفكار المغلوطة داخل عقـولهم؛           

مما أدى لنشأة أجيال من هذه التنظيمات، وهـم ليـسوا أعـضاء             

ــ ــل رسـ ميين داخـ

التنظيمات اإلرهابيـة،   

ويقيمون بعيدا عنهم، إال    

أنهم يحملـون أفكـار     

التنظيم، ويقومون بتنفيذ   

عمليات إرهابيـة فـي     

الدول التي يعيشون بها؛    

بدعوى محاربة الكفـر    

والفجور، وقـد قـرر     

مرصد األزهر الشريف   

إطالق حملـة توعيـة     

 تحـت عنـوان     ،جديدة

مفهوم الجهـاد فـي     «

 لغـات  ٧ـ  ؛ ب »اإلسالم

على مواقع اإلنترنـت    

وصــفحات التواصــل 

االجتماعي، ومن خالل   

موقع مرصد األزهـر    

علـى بوابـة األزهــر   

ــة ــك ،اإللكتروني  وذل

لتوضــيح المفهــوم  

الــصحيح للجهــاد،  

ــار   ــصحيح األفك وت

المغلوطة حولـه، مـن     
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.خالل التواصل مع الشباب في ربوع العالم كافة

 

 

٣

 

: المؤتمرات والندوات -

 

 

لمؤتمر العالمي لعلماء المسلمين الذي انعقـد فـي         وذلك مثل ا  

 المؤتمر الذى افتتحـه     ،مدينة جروزني عاصمة جمهورية الشيشان    

زهر الشريف، والذي استمر ثالثـة      شيخ األ  ،الدكتور أحمد الطيب  

، وقد أصدر عدد من النتائج      م٢٠١٦ أغسطس   ٢٧ إلى   ٢٥أيام من   

: وجاء أبرزها،والتوصيات

 

 

 

ماعة هم األشاعرة والماتريدية في االعتقاد  أن أهل السنة والج-

ـ           ا وأهل المذاهب األربعة في الفقه، وأهل التصوف الـصافي علم

ا وتزكية على طريقة سيد الطائفة اإلمام الجنيد ومـن سـار         وأخالقً

كما أوصى المؤتمر  بتوجيـه النـصح        . على نهجه من أئمة الهدى    

ن القائمة على   للحكومات بضرورة دعم المؤسسات الدينية والمحاض     

المنهج الوسطي المعتدل والتحذير من خطر اللعب علـى سياسـية           

.الموازنات وضرب الخطاب الديني ببعضه

 

 

ويعتبر هذا المؤتمر نقطة تحول هامة وضـرورية لتـصويب          

" أهل السنة والجماعـة   " طال مفهوم    االنحراف الحاد والخطير الذي   

إثر محاوالت اختطاف المتطرفين لهذا اللقب الشريف وقصره على         

.أنفسهم وإخراج أهله منه

 

 

:المذهب األشعري هو العقيدة الرسمية لألزهر

 

 

يـدة األشـعرية    والعق،األزهر الشريف يدرس العقيدة األشعرية 

   رة هم جمهور العلماء من      واألشاع ،نَّة والجماعة هي عقيدة أهل الس

 والعقيدة األشعرية تعتبر ظاهرة التكفير من أخطر القـضايا          ،األمة

التي ابتليت بها األمة اإلسالمية عبر تاريخها الطويـل، وال تـزال            

تعاني من ويالتها إلى اليوم، وهي مسألة محسوم فيها بالنسبة ألهل           

ب يرتكبـه،   السنة والجماعة الذين عظم عليهم تكفير المـسلم بـذن         

فأعلنوا في صورة إجماع عقدي عدم تكفير أي أحد من أهل القبلـة         

.من المسلمين

 

 

:ويتفرع على هذا األصل حكمان شرعيان

 

 

 أن مرتكب الكبيرة مؤمن وليس بكـافر       :األول

 

 كمـا يقـول     -

.الخوارج

 

-

 

 

ـ    :الثاني يس  أنـه ل

ثمة منزلة بين اإليمـان     

.)٣(والكفر

 

 

ــام  ــصح اإلم ويف

ن األشعري عن موقفه م  

قضية التكفير بوضوح   

فيقرر فـي معـرض     

عرضه لمـذهب أهـل     

: الحق والسنة فيقـول   

وندين بـأن ال نكفـر      (

ا من أهـل القبلـة      أحد

بذنب يرتكبه مـا لـم      

يستحله، كالزنا والسرقة   

وشرب الخمر كما دانت  

بذلك الخوارج وزعمت   

إن من عمل كبيرة من هذه الكبائر مثل الزنا         : أنهم كافرون، ونقول  

 لهـا غيـر معتقـد لتحريمهـا كـان        وما أشبهها مستحال   والسرقة

٤()اكافر(.

 

 

وهذا الموقف سيتحول عند اإلمام األشعري إلـى أصـل مـن            

العصاة مـن أهـل     (أصول عقائد السلف المجمع عليها فيقرر بأن        

غيـر خـارجين عـن اإليمـان        القبلة مأمورون بسائر الـشرائع      

..)٥()بمعاصيهم

 

 

جته لمشكلة التكفير فهو ينطلق من      إذن اإلمام األشعري في معال    

مبدأ التوسط واالعتدال، وهذا المنهج الذي سـار عليـه األزهـر            

..الشريف

 

 
                                                           

من تأليف محمد عبد الـسالم فـرج   . عد األساس الفكري األول لتنظيم الجهاد     ) ١(
. م في قضية اغتيال السادات١٩٨٢الذي أعدم في 

 

 
جاد الحق على جاد الحق، وعطية صـقر،  : نقض الفريضة الغائبة  : ارجع إلى ) ٢(

. هـ١٤١٤سنة 

 

 
.١٥٤: يغ والبدع لإلمام األشعري، صاللمع في الرد على أهل الز) ٣(

 

 
.٢٦: اإلبانة عن أصول الديانة لإلمام األشعري، ص) ٤(

 

 
.٢٧٤: رسالة إلى أهل الثغر لإلمام أبي الحسن األشعري، ص) ٥(

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 



 





 





 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       المستشار                       األستاذ    

 

 





 



 




 




 


أما ما أثير عن دفن الرأس بالمدينة       
عند قبر أمه وأخيه كما جاء فى طبقات        
ابن سعد وابن كثير فى البداية والنهايـة   

ـ    فـى  ةوالبخارى فى تاريخه وابن تيمي
رسالته السالفة فهناك ما ينقضه لألدلـة       

:اآلتية

 

 
١

 

 عقالً أن يعيد يزيد     من المستبعد  -
الرأس إلى المدينة مع موكب آل البيت       

تى ال  ح) كما ذكر ابن سعد فى طبقاته     (
ن المدينـة   حيـث إ  . يزيد النار اشتعاالً  

 وأقيمـت   ،كانت ثائرة على قتل الحسين    
ــل ،المــآتم والعــزاءات  وكثــر العوي

بيـت  والصراخ والنواح من نساء آل ال     
 علـى   بالمدينة ونساء المدينـة حزنًـا     

 حيث لما أرسل ابن زياد      ،الحسين  
الرأس الشريف إلى يزيد أرسـل إلـى        
المدينة عبد الملك بـن أبـى الحـارث         

 ا عمرو بن سـعيد بقتـل       السلمى مبشر
 ما  :الحسين فلقيه رجل من قريش فقال     

الخبر عند األمير، فقـال     : الخبر، فقال 
ا إليه راجعون قتـل     ا هللا وإنَّ  إنَّ: القرشى

لملك على عمـرو     ودخل عبد ا   ،الحسين
 ما سر   : قال ؟ ما وراءك  :بن سعيد فقال  ا

    نـاد   : فقال األمير قتل الحسين بن على 
 فنادى فصاح نساء بنـى هاشـم        ،بقتله

وخرجت ابنة عقيل بن أبى طالب ومعها  
وكذلك بلغ الخبر عبـد     . نساؤها حاسرة 

وكان وجـود  . )١(اهللا بن جعفر قتل ابنيه    
   السيدة زينب بنت على   وحدة كاف  

لتجديد األحزان وإثارة حفيظـة أهـل       
المدينة، خاصة وأنها كانت تعتلى منبر      

 وتخطب فـى النـاس،      الرسول  
فكيف يكون األمر   
ورأس الحسين قد   

كما . أرسلت معها 
أنه من المـستبعد    

ا أن ترسـل    أيض
الرأس إلى عامل   
  ا المدينة لتدفن سر

ن دفن رأس إحيث 
ــيس   ــسين ل الح
ــسير  ــالخبر الي ب

ع ويعلم  حتى ال يذا  
وإن طال الوقـت    

كما أنـه   . والزمن
ــة  ــنقص الرواي ي
الــواردة فــى  

ـ        ك؟ البخارى تحديد وقتها ومتى تـم ذل
ن وكيف تم وبحضور من وأين؟ حيث إ      

 غير معروف ومختلف    قبر فاطمة   
 فكيف يتحتم معه الدفن عند قبرها       )٢(فيه

 .       وكان األولى فى حالـة إرسـال
و وه(الرأس مع موكب آل البيت السبايا       

   أن تدفن بكربالء حيث    ) اما ال نقره أيض
ن الثابت مـن المـصادر      إالجسد حيث   

التاريخية أن ركـب آل البيـت ذهـب         
لكربالء للزيارة قبل أن يـأتى المدينـة        

 األثيـر ، وابن   ٦/٢٦٦تاريخ الطبرى   (
). ٤٣٥، مقتل الحسين للموسوى     ٤/٣٦

فذلك ما يرتضيه آل البيت ذاتهم ويسكن       
عقل الـسليم، أمـا أن      ثائرتهم ويتقبله ال  

يرسل يزيد بالرأس إلى كربالء حيـث       
ثائرين معقل الشيعة وأنصار الحسين وال    

 من الخلـل    ا على مقتله فهو نوعا    حزنً
العقلى الذى ربما أطاح بيزيد ودولتـه       

وعليـه  . ا الحين واالنقالب عليه فى هذ   
 دفن الرأس بالمدينـة     فمن المستبعد جدا  

. أو بكربالء

 

 
٢

 

در التاريخية وأقوال   كثرة المصا  -
الحفاظ وأئمة العلم على أن الرأس دفنت       

بخزائن السالح  (فى أول األمر بدمشق     

 

، مثل ياسين بن    )٣() ثم باب الفراديس   –
النبذة اللطيفة فى [مصطفى الغرضى فى  



 

 

 

 

 



 














 



وخليـل  ،  ١٩٧ة ص   فالمزارات الشري 
الظاهر، فى كتابه زبدة كشف الممالـك       

] ٤٥وبيــان الطــرق والمــسالك، ص 
حمد بن قاسم بن يعقوب فى كتـاب        وم
خيار المنتخـب مـن ربيـع     روض األ [

ــرار ص  ــضل اهللا ] ٤٨األب ــن ف واب
 ص  ١مسالك األبصار ج    [العمرى فى   

وابن الطولونى وابن أبى الـدنيا      ] ٢٢٠
] ٦٧تاريخ اإلسـالم ص     [والذهبى فى   

] ٤٣٠ ص   ١الخطط ج   [والمقريزى فى   
العدل الشاهد فى   [وعثمان مدوخ بكتاب    

وابن كثيـر فـى     ] ١٣٢المشاهد  تحقيق  
وابـن  ] ٢٠٤ ص   ٨البداية والنهاية ج    [

تاريخه فى ترجمـة ريـا      [عساكر فى   
وسبط الجوزى  ] حاضنة يزيد بن معاوية   

] ١٥٠تذكرة خـواص األمـة ص       [فى  
وسعاد مـاهر فـى     ) قوال عديدة أذكر  (
مخلفات الرسول فى المسجد الحـسينى      [

مراقـد آل   [ومحمد زكى ابراهيم    ] ٣٩
زينـب  [وعلى شـلبى،    ] القاهرةالبيت ب 

، وعائشة عبـد الـرحمن،      ]بطلة الفداء 
، هذا باإلضافة إلى    ]زينب بطلة كربالء  [

المؤرخين الذين أيـدوا دفـن الـرأس        
ا أيـدوا    والذين بالتبعية أيض   )٤(بعسقالن

 ، ابـن ميـسرة    :دفن الرأس بالشام مثل   
 والملـك   ، والسايح الهروى  ،والقلقشندى

 والسمهودى  ،المؤيد صاحب تاريخ حماة   
 والسخاوى فى تحفـة     ،فى أخبار الوفاة  

 ، والقرمانى فى أخبار الـدول     ،حباباأل
 ،ومخير الدين الحنبلى فى األنس الجليل     

 والمقريزى  ، وسبط الجوزى  ،وابن إياس 
األمـر الـذى يقطـع      . وغيرهم الكثير 

ويؤكده جمهور المؤرخين بعـدم دفـن       
أمـا بـاقى    . الرأس بالمدينة أو كربالء   

 التى قيل أن الرأس دفـن بهـا         األماكن
بخرسان فتـستند إلـى أقـوال     ) كمرو(

نهايـة  [ضعيفة ومنقوضة كما جاء فى      
 خـط   ٢ مجلـد    ١٨األرب للنويرى ج    

وأحسن التقاسيم فى معرفة األقاليم، ص      
 ألن أبا مسلم الخراسانى الـذى       ،)٣٣٣

قيل أنه نقل الرأس مـن دمـشق لمـا          
) بمرو(ليه الرباط   استولى عليها وبنى ع   

 ؛ بالشام وقـت فتحهـا     لم يكن موجودا  
وألنه من غير المقبول أن يأذن الخليفة       

   بن عباس لمواله أبـا      عبد اهللا بن على 
مسلم بنقل الرأس الشريف لكى يدفنـه       

 وألن الخليفة نفسه لـو ظفـر        ؛)بمرو(
بالرأس ألظهره للناس ليزدادوا     

 

 كمـا   –
قيل بحق   

 

– وهذا . على بنى أمية  ا   غضب
 إال  ،)٥(هو تحليل الدكتورة سعاد مـاهر     

أنها لم تأخذ فى االعتبار قوة العلـويين        
 وإن ظفـرهم  ،والشيعة فى هذا الوقـت    

بالرأس سوف يضفى عليهم قوة دينيـة       
وسياسية كبيرة وهو ما أدركه العباسيون    
وفطنوا إليه مما دفعهم إلى إخفاء الرأس       

لك ألن نيـتهم     وذ ،عن العلويين بالتحديد  
كانت مبيتة إلـى االسـتئثار بالخالفـة        
دونهم وهم يعلمون قوتهم الكبيرة التـى       
اعتمدوا عليها فى قيـام دولـتهم، أمـا         

    ا على  إظهار الرأس ليزداد الناس غضب
 ،بنى أمية فى هذا الوقت فقد فقد معنـاه        

ألن العباسيين هزموا األمويين ودخلـوا      
 وفر آخـر خلفـائهم      ،عاصمتهم دمشق 

ا نحو مصر وقد تم قتله عند أبـو         اربه
وعليه لم يكن هنـاك داع      . صير بالفيوم 

من إظهار الرأس فى هذا الحين ليزداد       
 بل إن الخطـر     ،ا لبنى أمية  الناس بغض 

الجديد الذى ظهر للعباسيين هو أبنـاء       
 فكان الخوف مـنهم     ،عمومتهم العلويين 

إذا ما حصلوا على الرأس الشريف هو       
إلخفـاء الـرأس ال     الباعث الحقيقـى    

ن وحتى ال يقوض عليهم العلوي    . إظهاره
وكذلك هناك من قال إن     . دولتهم الوليدة 

ول ضعيف فقد جاء    الرأس بحلب وهو ق   
] ٨٧بن الشحته ص    تاريخ حلب ال  [فى  

أن الرأس مدفونة فى حلب وسط جبـل      
جوشن وقد بنى عليه الملك الصالح ابن       
الملك العادل نور الدين، ولكنه لم يذكر       

. بالرأس الشريف؟يءمتى وكيف ج

 

 
                                                           

 عليه السالم، على جالل الحـسينى، ص        الحسين) ١(
. هـ١٣٤٩، المطبعة السلفية، ٧٥

 

 
 من رمضان سـنة إحـدى       ٣وفى  ليلة الثالثاء     ) ٢(

عشرة توفيت السيدة الزهراء، وهـى بنـت ثمـان          
وقبيل وفاتها كانت فرحـة مـسرورة      . وعشرين سنة 

لعلمها باللحاق بأبيها الذى بشرها أنها تكون أول أهل         
توفيت فـى   : وفى رواية عن الصادق   . ا به بيته لحوقً 

الثالث من جمادى اآلخرة سنة إحـدى عـشرة مـن          
الهجرة، وروى أنها توفيت لعشر بقين من جمـادى         
اآلخرة، وقيل لثالث عشرة ليلة خلت من ربيع اآلخر         

فى الحادى والعـشرين    : وعن أبى عباس  . ليلة األحد 
أما األرجح فهو ما قاله المدائنى والواقدى       . من رجب 

بن عبد البر فى االستيعاب أنها توفيت ليلة الثالثاء         وا
.  من رمضان، وكذلك روى الحاكم فى المـستدرك   ٣

واختلف فى موضع دفنها، فقيل دفنت فى بيتها، وقيل         
          ا دفنت فى البقيع وسوى على حـول قبرهـا قبـور

:مزورة حتى ال يعرف أحد موضعه

 

 
ارـن سـدفـور تـوألى األم

 

 
راهابضعة المصطفى ويعفى ث  

وثوت ال يرى لها الناس مثوى

 

 
اـثواهـه مـمـأى قدس يض  

قبـر فاطمـة    : وعن جعفر بن محمد أنه كان يقـول       
فى بيتها الذى أدخله عمر بن عبد       ) رضى اهللا عنها  (

وبيتها اليوم حوله مقصورة وفيه     . العزيز فى المسجد  
أخبار مدينة  . [محراب، وهو خلف حجرة النبى      

 ٧٥، الرسول 

 

– ٧٦.[

 

 
 كانت أبواب دمشق حينئذ فى العـصر األمـوى          )٣(

باب الشرقى وباب الدرج وباب الـصغير       (تتمثل فى   
، راجـع   )وباب توما وباب الجايية وباب الفـراديس      

، والفراديس بلغة الروم تعنى     ٥٤٧ ص   ٥الطبرى ج   
البساتين، وهذا الباب هو الرابع من أبـواب جـامع          

مى دمشق وعليه منارة، وينسب إلى محلة كانت تـس        
الفراديس وهى اآلن خراب، راجع النجوم الزاهـرة        

.١٤٨ وص ١٥٧ : ٤البن تغرى بردى، ص 

 

 
مدينة بالشام من أعمال فلـسطين علـى سـاحل      ) ٤(

 .٤/١٢٢البحر المتوسط، معجم البلدان، دار صادر 

سعاد ماهر، مخلفات الرسول فـى المـسجد        . د )٥(
. وما بعدها٣٩الحسينى، ص 

 

 



 

 

 

 

 



 

















 





 



 





 



 





 



يقول أبو سعيد الخراز المولود ببغـداد       
في بداية القرن الثالث الهجري في كتـاب        

 متى يألف العبـد أحكـام       :قلت: " الصدق
.؟ ويسكن في تدبيره واختياره،مواله

 

 
 . فافهم ، الناس في هذا على مقامين     :قال

يقوم  ل ،فمن كان منهم إنما يألف أحكام مواله      
 فذلك حـسن    ،بأمره الذي يوصله إلى ثوابه    

 ، إال أن صاحبه يقوم ويقع     ،وفيه خير كثير  
 ويرضـى   ،ويصبر مرة ويجـزع أخـرى     

 فلذلك يؤديه   ، ويعبر ويراجع األمر   ،ويسخط
 إال أنه معني فـي      ،إلى ثواب اهللا ورحمته   

 ."شدة ومكابدة 

 

 
وفي ضوء ما سطره أبو سعيد الخراز       

ـ      ات المقـربين   في كتابه الصدق من عالم
يمكننا رصد الخطاب الـشعري الـصوفي       
الذي بالضرورة ال يخـرج عـن مالمـح         
ــى اهللا ــرب إل ــا التق ــداثيات مفاده  ،وإح

 ا إلى حاالت مـن الوجـد       والوصول شعر
الروحي الذي لم يكن مجرد نظـم لغـوي         

  ا داخل قصيدة عموديـة     ضيق يقع محتجز
   بالقدر الذي كان رصد ا لتجربة قلبية   ا طبيعي

مها الرياضات الصوفية والتعبد المستدام     قوا
والذي أسفر عن أبيات شعرية تكشف حقيقة       

.وجوهر هذه التجربة االستثنائية

 

 
لذلك من باب العجز النقدي والتنـاول       
الضيق لنصوص المتصوفة الشعرية وفـق      
آليات المدارس النقدية التقليدية كالبنيوية أو      

يـة  الشكالنية الروسية أو تلك المناهج النقد     
المدرسية التي ال تخرج عن فلـك تحديـد         
واستنتاج الـصور البالغيـة والتراكيـب       
الرصــينة أو تحديــد اتجاهــات الــشاعر 

 بل إنه مـن بـاب الـصواب         ،وأغراضه
معالجة تلك النصوص وفق آليـات نقديـة        
 ،تقارب تجربة الشاعر الصوفي من ناحيـة     

وتعتمد نظرية التلقي واإلجراءات التأويلية     
.قية من ناحية أخرىالهيرمينوطي

 

 
ا أن التجربة الشعرية لـدى      وخصوص

أؤلئك المتصوفة تؤكد على حقيقة مطلقـة       
     ا لعالقة  وهي أن النظم الشعري جاء مواكب
ـ       ا للقـرب   خاصة بين الشاعر وربـه طلب

وهـذا   ،ا للرضـا  ا في المحبة وشوقً   وطمع 
يجعل الناقد يدرك أنه بمنأى عـن طبيعـة         

االجتماعيـة  العصر أو الظروف السياسية و 
المحيطة بـالنص الـصوفي السـيما وأن        
الشاعر ونصه ال يقتربـان مـن مالمـح         

 بل  ،العصر أو المشاهد المجتمعية الروتينية    
إنه يؤسس نصه وفق تجربتـه الشخـصية        

 ومن ،البعيدة عن االتصال اإلنساني الجمعي    
هنا كان الشعر الصوفي أول وأبرز رفـد        

  ـ     ذهني ولغوي أيض يما ا لقصيدة النثـر الس
التي نجدها واضحة عند أدونـيس وأنـسي      

 كـون   .الحاج ومحمد الماغوط وقاسم حداد    
قصيدة النثر ال ترتبط في جوهرها بمنطق       
اجتماعي أو كنه سياسي بقدر ما هي تحمل        
التجربة اللغوية والذهنية شديدة الخصوصية     
        ا بالشاعر نفسه وكأنه يريد أن يقـدم نـص

تحدثة يجمع فيه بين لغته الـشعرية المـس       
 وبين تجربة توحدية    ،والمسماة بقصيدة النثر  

ال يمكن رصدها وفق تجـارب اجتماعيـة        
 .مشتركة

 

 
ـ       ذهبون إلى التـصوف طوعا وألنهم ي

   فهم في   ،امترجمين تجاربهم الروحية شعر 
 ،حالة بحث مستمر عن معرفـة الحقيقـة       

وهؤالء في قلق مستدام وهو قلق طبيعـي        
عرفـة  إيجابي يسعى إلى الجمـع بـين الم       

والحقيقة بغير غموض أو شبه التباس على       
 بخالف اللغة التي    ،األقل من وجهة نظرهم   

 وربما  ،تبدو رمزية وغامضة معظم الوقت    
رمزية النظم وغموضه يعد مـن أسـرار        

 حيث إن الذين يعمدون الوصول      ؛التصوف
إلى معارجه ال يتجرعوا مرارة اإلخفـاق        
وتعثرات النفس التي تصاحب الفشل فـي        

 بل هو اختيار قصدي ال      ،ياة االجتماعية الح
 أو مثلمـا يعـاني      ،يعرف للتصنيف سبيالً  

إنسان ما متاعب الحياة ويتحمـل عثراتهـا      
فيلجأ مباشرة صوب االحتماء بأستار الدين      

 أما أولئك الذين ذهبوا     ،كتوجه ظاهري فقط  
للتصوف ليس كطوق نجاة فحسب من فتنة       

نيا الدنيا وكدرها فإنهم لـم يغـادروا الـد        
بمشاعرهم نحو نصوص السلف القدماء من      
أجل اجترارها بل تيقنوا أن بتصوفهم هـذا        

 بـل إن    .يؤكدون إرادة تحقق العقل وكماله    
معظم أقطاب الصوفية اعتبروا عن جهـد       
 ،وروية أن اإلرادة هي جوهر اإلنسان نفسه      

وبمقتضاها يـستطيعون إثبـات وجـودهم       
 بل إن بعضهم طـرح فكـرة أن         ،وكنههم



 

 

 

 

 

 

ادة هي سبيل الوصول إلى اهللا سبحانه       اإلر
 .وتعالى ألنه مطلوبهم

 

 



 



 ،في القراءة التقليدية للنصوص الشعرية    
ـ  عادة ما يمارس الـشاعر تـسلطً       ا ا لغوي

ا على القارئ الذي يظل رهن سلطة       ومعنوي
 وبالتالي  ،الشاعر في عرض أفكاره ورؤاه    

ارئ هو ضحية النص الذي ال يقدم أية        فالق
 والـشاعر وفـق هـذه       ،اجتهادات صوبه 

السلطة يتحكم في الوعي الجمـالي لـدى        
 أما حينما يمارس القارئ المعاصـر       ،قارئه

آليات التأويل وهو بصدد النص الـصوفي       
الشعري فهو يقوم بدور إيجـابي وفاعـل        
يماثل دور الشاعر نفسه في تشكيل صورة       

لموروث الشعري التقليـدي    شعرية مغايرة ل  
الذي ال يخرج عن أغراضه التقليدية مـن        

.مدح وفخر وهجاء وغزل وحماسة

 

 
ـ      ا والشعر الصوفي الذي يرتبط ارتباطً

ا بصاحبه الذي يمتلك تجربة روحيـة       وثيقً
نجم عنها نظم لغوي مغاير للنظم الـشعري       

 يتطلب بالحتمية قـراءة     ،المألوف والمعتاد 
ـ      ،تأويلية له  ا  وهذه القراءة الجديدة تعد نتاج

 وهو بذلك يـدخل     ،للوعي بالنص وصاحبه  
في عملية تفاعلية مع النص غير متغافـل        
عن مؤسـسه الـشرعي وهـو الـشاعر         

 ورغم ذلك فهو يقوم ـ القارئ ـ  ،الصوفي
 وشعري تارة أخـرى     ،بتناص معرفي تارة  

مع مخزونه الثقافي والشعري وتلك المتون      
لت المباحـث الـصوفية     الصوفية التي تناو  

 .الموجودة بالقصيدة رهن القراءة

 

 
لذلك فإن الناقد يـرى ضـرورة فـي         
إحداث النظر إلـى خطابـات ونـصوص        

 وضـرورة أخـرى فـي       ،صوفية أخرى 
 ،التفاعل بين المؤلـف والقـارئ والـنص       

   ا في أن ينتزع الـنص      وربما ال يجد حرج
الصوفي الشعري عن إحاالتـه التاريخيـة       

ا  الشاعر االجتماعية تمام   والثقافية وظروف 
 .كما الحال في قصيدة النثر المعاصرة

 

 
ورغـم أن المــنهج األقــرب لتنــاول  
النصوص الشعرية الـصوفية هـو مـنهج      

 إال أن معظم التناول النقدي      ،التلقي التأويلي 

لمثل هذه النصوص ال يملـك القـارئ أن         
يكون المورد األول للمعاني رغم ما يقـوم        

 وشـرح ومحاولـة     به من تفسير وتأويـل    
اقتناص دالالت الرمزيـة الـضاربة فـي        

 لكـن   ،االنتشار بطول وعرض القـصيدة    
الملمح األبرز في التناول النقدي للقـصيدة       
ـ        ا الصوفية هو أن القصيدة بوصـفها منتج

أدبي ا شديد الكثافة اللغوية والذهنية    ا خالص، 
ا من القارئ الذي يسعى      متحركً يتطلب فعالً 

ار النصا لسبر أغوجاهد. 

 

 
وإذا كان النقاد المعاصرون قد اعترفوا      

فـإن   ،ا بأن لكل قراءة خـصوصيتها     أخير 
النص الشعري الصوفي فعل متشابك ومعقد      
 ،بين اللغة الشعرية وبين الرمزية الذهنيـة      

وهذا يدعو القارئ إلى التسلح بآليات تأويلية       
تقابل العملية الجدلية بين الشاعرية والذهنية      

الرمز والغموض الذين اتـسم     الموغلة في   
بها النص الصوفي الذي يحمل ثمة إشارات       
وإحاالت خاصة ربما ترتبط بصاحبها أكثر      

 ومن  ،مما تتصل باللغة التداولية المجتمعية    
ثم فإن القارئ يعقد شبكة لقراءته تتـضافر        
فيها تجربة الشاعر الصوفي واللغة الرمزية      
 ،التي يمكن إدراجها فـي معجـم خـاص        

ة ترجمة الرموز الواردة وداللتهـا      ومحاول
  ا جديدة ومـستمرة للتأويـل      التي تفتح أبواب

 .والتفسير

 

 



 





 



ربما االتهامات المتالحقة التي نالت من      
التصوف بحجة أنه اتجاه روحي فحسب وال 

 هي التـي    ،اإلرادةعالقة له بالعقل أو فعل      
دفعت المتأخرين مـن مـؤرخي حركـة        
التصوف اإلسالمي نحو إبراز دور الوعي      

 وأن كنـه    ،واإلدراك لدى متصوفة اإلسالم   
   ا التصوف ال يتمثل في مساجالت تنظم شعر

أو مجرد أقوال مرهونة بمواقف محددة بل       
هو وعي شديد الحـضور وضـرب مـن         

 وإن  ،ضروب النـشاط العقلـي والـذهني      
ت التسمية في بعض األحايين بأنه مـا        جاز

 .فوق اإلدراك وما وراء المعرفة

 

 
وهذا الملمح العقلي األقـرب للفلـسفة       
نجده بوضوح في النصوص الشعرية لـدى      
المتصوفة السيما وهم يفرقون بين أحـوال       

 وجميع تلك   ،المحبة والوجد والعشق اإللهي   
األحوال هي من عالمات القرب التي تعني       

 ، سوى اهللا عز وجل    يء كل ش  االنقطاع عن 
وربما قد ال يفطن البعض إلـى أن بعـض         
نظم أهل التصوف كان إجابة ألسئلة وجهت     

 فسئل أبـو بكـر      ،إليهم حول هذه األحوال   
 مـن   يء هل يقنع المحب بـش     :الشبلي مرة 

: فأنشد يقول،محبوبه دون مشاهدته

 

 
نيـتـك توجـو أنـواهللا ل

 

 
رقيـبتاج كسرى ملك المش

 

 
ل الورى جدت ليولو بأموا

 

 
قيـأموال من باد ومن قد ب

 

 
ةـقي ساعـوقلت لي ال نلت

 

 
والي أن نلتقيـاخترت يا م

 

 
وهذه الصورة الشعرية ألحوال المحبة     
والعشق اإللهي نجدها بازغة بوضوح فـي       

 وابـن  ،نصوص عمر بن الفارض الشعرية    
الفارض بامتداد التراجم التي تناولت سيرته      

طـاع للعبـادة    فضل الورع والتقوى واالنق   
والتفكر واالطالع والبعد كل البعـد عـن        

 وهـذا   ،مظاهر الجاه والسلطان وفتنة الدنيا    
الورع كان كفيالً ألن يكون خيـر مرشـد         

 الذي سيصير فيما بعد     ،ومرب لهذا الشاعر  
ا بغيـر انقطـاع أو      ا للعاشقين ومحب  سلطانً

.ملل

 

 



 

 

 

 

 



 


 

وقفة مع الذات   وقفة مع الذات   
ــون   ــي تكــ ــون  لكــ ــي تكــ لكــ
ــصية  ــصية شخــــــــ شخــــــــ
ــؤثرة ــؤثرةمـــــــــــــ مـــــــــــــ
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:العوامل المؤثرة في شخصيتك -

 

 

١

 

كثر العوامـل   أعوامل ذاتية وهي     -

كثـر  أا في الشخصية وكـذلك هـي        ثيرأت

نـسان فـي    العوامل اسـتجابة لجهـود اإل     

االنحطاط،  أو   تطويرها وتعديلها والرقي بها   

:ومن هذه العوامل

 

 

العقيدة والدين، الثقافـة والمعلومـات،      

 والسلوك، المهارات والخبـرات،     خالقاأل

الصحة البدنية والنفسية، المظهر الخارجي،     

 الهوايات، اآلمال والطموحات    ،تنظيم الحياة 

 .المستقبلية

٢

 

المال، : عوامل مادية خارجية مثل    -

السيارة، المنزل، المكتبة، الغذاء، الرياضة،     

 .الوظيفة

٣

 

، ويراد بها العالقات    إنسانيةعوامل   -

 العالقـات   ، اليتم ،رين مثل الزواج  مع اآلخ 

 الزمالء في العمـل،     ،أصدقاء ،األقاربمع  

الجيران، المنزلة االجتماعيـة، العالقـات      

 .غير ذلك أو سوق، أو العارضة في سفر

٤

 

ــداث - ــل األح ــوادث مث :  والح

 حوادث السيارات، االضطرابات    ،األمراض

االجتماعية، الحروب العسكرية، الكـوارث     

وادث الطبيعية كـالزالزل    االقتصادية، الح 

 .والفيضانات

 ،مـسعدة  أو    مؤلمة أماوهذه الحوادث   

.غير مقصودة أو  مقصودةوإما

 

 

 أثره يكون   أن إما من هذه العوامل     وأي

  يكون أن وإما ،افي النفس والشخصية ايجابي 

يـصمم لـه     أن اإلنـسان ا، ويستطيع   سلبي 

استمارة تحليل لشخصيته، ويضع جميع هذه      

ها ثم ينظر ويسجل ما يتمتع بـه        العوامل في 

سلبيات في كل عامل منها      أو   يجابياتإمن  

 نهائيـة لهـذه     إحـصاء ثم يقـوم بعمليـة      

يجابيات والسلبيات فيحدد نقـاط القـوة       اإل

.والضعف في شخصيته

 

 

 اختصر الحديث في هـذه      ننيأوالواقع  

 القضية اختصار  ردت أا، ولكننـي    ا شـديد

.لى ذلك فقطإشارة اإل

 

 

:بو العزائم أم مايقول اإل

 

 
ن رمت الوصولإب النفس هذِّ

 

 
 غير هذا عندنا عين الفضول

ادقـزم صـل العلم بعحص

 

 
وللا مال تكن في العلم كسالنً  

ام بالقدر الذيـحكل األحص

 

 



 

 

 

 

 



 


 

إن الرسالَةَ والنُّبوةَ   : (قال رسول اهللا    

               ).انْقَطَعتْ فَال رسوٌل بعِدي والَ نَِبيقَِد 

 

 

      

 

٢٢٧٢ ح٤/٥٣٣رواه الترمذي  -

 

-

 

 




 



ه الوقت ال قال يقولـيقتضي  
س بتوحيد العليـم النفـعل

 

 
ولؤعن بيان الفرد عن فرد ق  

ل مرسلـكمأوالزمن منهاج 

 

 
  النفس عنه ال تحولمن يزكي



 



 طريق النجاح في الحيـاة هـو       أول إن

 ذاتك والتعامل مع نفـسك      إدارةنجاحك في   

ـ      إبفاعلية، و  ا ن الفشل مع النفس يؤدي غالب

 لـى إا وربمـا    لى الفشل في الحياة عموم    إ

ِإن اللَّـه ال    الفشل في اآلخرة والعياذ باهللا      

   ٍم حا ِبقَوم رغَيي     ـا ِبَأنفُـِسِهموا مرغَيتَّى ي ،

   وقـد   لألفـضل ا  والتغيير قد يكون ايجابي ،

 ن بعض  أ، وقد يظهر لنا     أسوا لأل يكون سلبي

دارة إن فشل فـي     إالناس نجح في الحياة و    

.ذاته

 

 

ن ذلك وهم خـادع وطـالء       أوالحقيقة  

ظاهر تحته الشقاء والتعاسة التي ستكتشف      

مزعوم الذي   وبئس النجاح ال   ،ول هزة أعند  

في داخل صاحبه غياهـب مـن الـشقاء         

ن مرحت بصاحبه   إ و ،كداس من التعاسة  أو

 في الناس المناصب    أالمراكب الفارهة وتبو  

.امتلك الثروات الطائلة أو العالية

 

 

يها القارئ الكريم بعض القواعد     أليك  إو

لى عمل في   إنسان  ذا حولها اإل  إالعامة التي   

ن نطلـق  أذن اهللا ما يمكن  إحياته تحقق له ب   

:دارة الذات بفاعليةإعليه 

 

 

١

 

د حقوق اهللا     أ -

 

 سبحانه وتعـالى     –

 

– 

مـور  أعليك واستعن به فيما ينوبـك مـن        

ن ؛ أل ِإياك نَعبد وِإيـاك نَـستَِعين     الحياة  

صلح أصلح ما بينه وبين ربه      أذا  إنسان  اإل

 إلـى  اإلنسان تعرف   وإذا حياته،   أموراهللا  

احفـظ  (قت الرخاء وجده وقت الشدة      ربه و 

 ومن ضيع حقوق ربه فهو لما       ،)اهللا يحفظك 

.نَسوا اللَّه فَنَِسيهمضيع أسواها 

 

 

في القلب شـعث ال     : (ورحم اهللا القائل  

قبال على اهللا، وفيـه وحـشة ال    ال اإل إيمله  

ال إنس به، وفيه حزن ال يذهبه      ال األ إيزيلها  

وفيه قلق  سرور بمعرفته وصدق معاملته،     

ليه؛ وفيه فاقة ال يسدها     إال الفرار   إال يسكنه   

ليه ودوام ذكره وصدق    إنابة  ال محبته واإل  إ

عطي الدنيا وما فيها لـم      أخالص له ولو    اإل

).ابدأتسدد تلك الفاقة 

 

 

كن مع اهللا يكن معك، وحينئذ فلن يخيب    

.ن شاء اهللاإسعيك 

 

 

٢

 

 ذهنك بالتفاؤل وتوقع النجـاح      امأل -

ا ا، مـسيطر  وليكن االستبشار دائم   ذن اهللا، إب

).رواروا وال تنفِّبشِّ(على فكرك وشعورك 

 

 

٣

 

هـدافك  أن تكون   أعود نفسك على     -

في كل عمل تقوم به سامية واضحة كمـا         

 .هدافتقدم معنا في الحديث عن األ

٤

 

مور حياتك  لزم نفسك بالتخطيط أل    أ -

 وابتعد عن الفوضى واالرتجاليـة      ،المختلفة

مكان، نظم جهدك واتجه     اإل عمالك قدر أفي  

لهدف واضح محدد واحذر الفوضـى فـي        

مسيرتك لهدفك، وقد تقـدم الحـديث عـن         

 .التخطيط في الحياة في مكان سابق

٥

 

حول خططك فـي الـسعي نحـو         -

لى عمل ملموس وواضـح حـي،       إهدافك  أ

تي عن  أوابتعد عن التسويف والبطالة، وسي    

.ن شاء اهللاإذلك مزيد حديث 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 





 



 



 

 

 في أحـضانها  ،عرفت مصرنا الحبيبة على مدى تاريخها العريق بأنها أرض األديان وواحة السالم  
 فخرج أبناؤها دعاة أمن ومحبة ال يعرفون        ،تربى وعاش العديد من األنبياء ومحبي السالم واإلنسانية       

ن ورسـاالت   الكره أو العداء ألحد، عرفت توحيد اهللا قبل غيرها، وجمعت بين ربوعها أتبـاع أديـا               
اإلنسانية جمعـاء فـي التمـسك بـالقيم والمبـادئ           سماوية في عصور زمنية متباينة، فكانت رائدة        

كل النـاس    وقائدة في السعي نحو إقرار السالم ونشر المحبة بين جميع البشر، واستيعاب              ،واألخالق
.على اختالف عقائدهم وتوجهاتهم

 

 
وطن والمصدر الـذي يحـرص الجميـع علـى     ملاكان لمصر تحديدا مجرد اختيار عشوائي، إنما هي بمثابة زيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيلذا لم تكن  

.كافة جوانب اإلنسانية لما لهم من سبق في ،ولقاء أهله وأبنائهبزيارته التبرك 

 

 
يلتقي رأسا وقيادتا أكبر ديانتين سماويتين وحينما  

 

اإلسالم والمسيحية  -

 

أكبر حدث تـاريخي   فهذا في حد ذاته ،لحضاراتعلى أرض ومهد األديان وا -
على خير وسعادة اإلنسانية كلها، وليس أتبـاع وأبنـاء مـصر     وال بد أن ينعكس هذا اللقاء القمي    ،يستحق الخلود في صفحات التاريخ الناصعة والمشرفة      

 ،لصاحبي الرسالتين سيدنا محمد وسيدنا عيسى عليهما الـصالة والـسالم       بينهم، تطبيقًا وتجسيدا  الناس ونشر المحبة     فقط؛ ألن تآلفهما هو إلسعاد       نوالديني
.اللذين جاءا بالمحبة والسالم لجميع البشر

 

 
 دليل على حب الـشعب المـصري وتعلقـه      ، وليس األخوة المسيحيين فحسب    ،من اهتمام وحب من كافة المصريين     وما حظيت به زيارة بابا الفاتيكان       

األنبيـاء والرسـل   وعدم تمييزه أو تعصبه لدين على حساب اآلخر، فاألديان جميعها من لدن إله واحد، ال إله إال هو مع تعـدد            ،باألديان السماوية جميعا  
.عليهم جميعا الصالة والسالم

 

 
حتى نحظى باإليمـان    عاشًا،  على تجسيد وتطبيق مبادئهما في حياتنا واقعا م        فنعمل   ،الديانتين عند مستوى وقدر المسئولية    أبناء هاتين   وليتنا نكون نحن    

.ا بها، كل من عند ربنالم تأت إال لصالحنا وإسعادنا نحن أتباعها الذين آمنً؛ ألن األديان كلها في دينه وعقيدتهكل منا  ،الكامل

 

 
ـ  هذا الحدث التاريخي فيما يفيدنا في دنيانا         على المصري في مختلف مواقع العمل والمسئولية استثمار          كوكذل باإليمـان أن رب     ا، كيـف؟  وأخرانا مع
أن نترك هذه الجزئية    ولذا علينا   ،  األحد، لو أرادنا أن نكون جميعا أتباع دين واحد فما أعجزه ذلك، ولكن اختالفنا وتنوعنا لحكمة يريدها                  واحد  الالكون  

.حتى يحكم اهللا فيها

 

 
والتقاتل والتحارب بـين    خيرنا وسعادتنا جميعا، ونبذ كل ما هو مسبب للحقد والكراهية           أما الذي علينا اآلن فهو العمل معا، وبقلوب صافية ومخلصة، ل          

.البشر جميعا

 

 
     ا   ق لهذه الزيارة اإليمانية     وعلى المستوى الداخلي لمصرنا الحبيبة فلنسوناسب جاللها وقدرها     التاريخية سياحيا، بما يا وثقافيخاصـة فـي ظـل       وأمني ،

العلم و أن ندعي    أواألخالقي في تعامالت بعضنا مع اآلخر، ولننظر كيف يتعامل ويلتقي الكبار؟ فال نكون نحن عكسهم،                لتدني الثقافي   التردي السياحي، وا  
.والتقوى واإليمان والتمسك بالدين أكثر منهم

 

 
األمن واألمان في مصر، وأنهـا تعـاني عـدم    فهذه الزيارة أحبطت ووأدت كل المخططات التي سبقتها بالترويج لعدم وجود أما على المستوى األمني  

.لدرجة مساعي الضغوط على البابا قبيل موعد حضوره إلثنائه وتراجعه، لكن اهللا رد كيد األعداء إلى نحورهم ،االستقرار

 

 
وياتهم، وبالتالي فهي بلد األمـن   مصر على تأمين وحماية زائريها، على كل مستةومن المفترض أنه بعد عودته آمنًا سالما إلى بلده أن يدرك العالم قدر      

 ، وعلـى الجميـع محـاربتهم   ،في كل مكانليست حكرا علينا وال من صنعنا، وإنما هي من صنع أعداء اإلنسانية الخسة والنذالة واالستقرار، وأن جرائم   
.نحاربهم بالوكالة عن العالمولسنا نحن فقط 

 

 
   لقوله تعالى قًا  ا مصد ،كذلك وهي بالفعل    ،ا لألمن واألمان  أدام اهللا مصرنا بلد :          آِمِنـين اللَّـه ِإن شَـاء رخُلُـوا ِمـصاد)  عقيـدتي  ( .)٩٩: يوسـف

 .)م٢/٥/٢٠١٧



 

 

 

 

 



 











 



 





 




 


يدين االتحاد العالمي للطرق الصوفية بأشـد عبـارات اإلدانـة           
استهداف اإلرهاب الغاشم لكنيستي مـارجرجس بطنطـا والكنيـسة          

م٢٠١٧ أبريل ٩ الموافق األحد يوم .المرقسية باإلسكندرية

 

 
 بواسع رحمته ويـسكنهم     ويدعو اهللا عز وجل أن يتغمد الشهداء      

فسيح جناته وأن يكتب الشفاء العاجل لكافة المصابين، ويثمن االتحاد          
تضحيات رجال الشرطة البواسل على أبـواب الكنيـسة المرقـسية           

.باإلسكندرية

 

 
ويطالب بتعقب ومالحقة كل من ساعد في هذه العمليات الغادرة،          

لتـسهيل أو   سواء كان ذلك بالتخطيط أوالتحـريض أو التمويـل أو ا          
.المشاركة أو التأييد

 

 
ويستنكر االتحاد صمت المجتمع الدولي تجاه الدول والجماعات        
التي ترعى الفكر اإلرهابي والمتطرف، ويؤكد أن مثل هذه األعمال          
اإلرهابية تعتبر جرائم تخالف الشرائع السماوية واألعراف والدساتير        

.الدولية، وتستفز المشاعر بجميع أنحاء العالم

 

 
يؤكد االتحاد أن االعتداء على دور العبادة يعتبر جريمة حرب          و

طبقًا للمادة الثامنة من معاهدة روما الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية          
.الدولية

 

 
كما يستنكر االتحاد محاولة استهداف اإلرهابيين لمسجد الـسيد         
أحمد البدوي ومسجد سيدي عبدالرحيم بطنطا، ويؤكد أن مثـل هـذه    

ؤكد أن اإلرهاب الغاشم يستهدف شعب مـصر، وال يفـرق   األفعال ت 
بين مسلم ومسيحي، وكذلك يـستهدف ضـرب المقدسـات الدينيـة            

.للصوفية واألقباط على حد سواء

 

 
ويناشد االتحاد الحكومة المصرية بعدم التهاون في التعامل مـع          
اإلرهابيين، ويطالب الشعب المصري بالتكـاتف والوقـوف خلـف          

د اإلرهاب الغاشم والقضاء عليه، ويعلن االتحاد       الجيش والشرطة لوأ  
الدعم الكامل للقيادة السياسية والعـسكرية واألمنيـة والدينيـة فـي            

.مواجهة اإلرهاب

 

 
ويعلن االتحاد العالمي للطرق الصوفية مساندته للجهود الدوليـة         
لمكافحة اإلرهاب، ويطالب دول العالم أجمع بالتكاتف والتآزر مـن          

جذوره وتجفيف منابعه، لكنه يحذر مـن اسـتغالل         أجل اجتثاثه من    
فى تدمير وتفتيت الـدول اإلسـالمية       " الحرب ضد اإلرهاب  "مسمى  
.والعربية

 

 
 حفظ اهللا مصر وأهلها من شرور اإلرهاب وأهله

 

 
رئيس االتحاد العالمي للطرق الصوفية                        

 

 
  بو العزائمالسيد عالء أ                                  

 

 



 


من أمن العقاب أساء األدب، حكمة بليغة تشرح إلى حد بعيد ذلـك الـنهج               
القطري التآمري ضد مصر، الشعب والدولة والجيش، خصوصا إثـر ثـورة            

ـ  ٣٠ كانت جزءا أساسيا من المخطط األمريكي      ) الشقيقة الصغرى ( يونيه، فال
صرة تنظيم اإلخوان اإلرهابي ضد مصر كجزء من مخطط         إلدارة أوباما لمنا  

والتقطيع هدفه النهـائي    لتغيير شكل المنطقة العربية باتجاه مزيد من التجزئة         
ليظل آمنًا مطمئنـا وسـط محـيط عربـي ملتهـب            خدمة الكيان الصهيوني    

!!.بالحروب والنزاعات واإلرهاب

 

 
 ،ف المصري الـصلب المشروع كبير ولم يستسلم من وراءه بعد رغم الموق    

.أمر أداوته، قطر وتركيا باألساسورغم افتضاح 

 

 
ولكن يبدو أن عقاب قطر، أو على األقل وأد دورها التآمري ضد مـصر               

والعرب  

 

 بات أقرب مما نظن، واألحداث التي مرت بالمنطقة خالل الفتـرة            –
القليلة الماضية تشي بذلك حيث يبدو أن إدارة ساكن البيت األبـيض الجديـد              

 فقد نشرت مجلة فوربس األمريكية      ،تسير في اتجاه مغاير لنهج أوباما     رامب  ت
األمريكي جيم ماتيس وجه تحـذيرا شـديدا        أن وزير الدفاع    )  أبريل ٢٤عدد  (

.ألمير قطر خالل لقائهما مؤخرا بسبب دعم الدوحة لجماعة اإلخوان

 

 
وأضافت المجلة أن مراقبين ينتظرون اللحظة التي ستقوم فيهـا واشـنطن            

لـدعمها المفـضوح للجماعـات اإلرهابيـة        م تجاه قطـر     زموقف حا باتخاذ  
!!.بالمنطقة

 

 
أمير قطر مع قيادات    وقد جاء التحرك األمريكي مواكبا لنشر كواليس لقاء         

م وتهديـدهم   اإلرهابية الفارين من مصر، وقيامه بزجـره      جماعات اإلخوان   
بـشن  بالطرد عقب فشلهم في خلخلة الدولة المـصرية ونظامهـا الـسياسي             

!!.العمليات اإلرهابية بالداخل المصري

 

 
إلى ما سبق، تحول خطير آخر إذ قامت طائرة أمريكيـة تابعـة             ويضاف  
بإسقاط طائرة قطريـة مـن      ) انطلقت من قاعدة الحلف باليونان    (لحلف الناتو   

سي  (طراز  

 

 بمعدات عسكرية متطورة وذخيرة لدعم الميليشيات       محملة) ١٢ –
!!.اإلرهابية في ليبيا

 

 
حيث تم  خالل األيام القليلة الماضية     وتعد هذه العملية هي الثانية من نوعها        

كانت تحمل بعض اإلرهابيين، كما     طائرة قطرية أخرى قرب طرابلس      إسقاط  
 أثناء تفريغهمـا    أخريين بمطار الجفرة جنوب ليبيا    تم رصد طائرتين قطريتين     

!!.لشحنات من السالح لصالح ميليشيا سرايا الدفاع التابعة لتنظيم القاعدة

 

 
الضغوط األمريكية والخليجية تزداد على األمير الشاب، فإما ان ترتـدع أو      

ـ  في تاريخ األسرة األميرية الحاكمة،     لن يكون حدثًا جديدا     ) انقالب(تتعرض ل
ف األمير القطري من شبح انقالب ضده مـن  السيما بعد تواتر األنباء عن خو    

 .مما دفعه الستقدام وحدات عسكرية تركيـة لحمايتـه        داخل األسرة الحاكمة    
).م١/٥/٢٠١٧ األسبوع(

 

 

 

 

 على التوالي وسط تدهور كبير فـي حالـة          ١٥دخل إضراب األسرى الفلسطينيين المفتوح عن الطعام يومه الـ          
 سبيل الحصول على بعض المطالـب تتعلـق بالزيـارات والملـف             األسرى الذين يخوضون اإلضراب على    معظم  

.الصحي والتنقالت والتعليم

 

 
أسير يتقدمهم النائب مروان البرغوثي عضو اللجنة        ١٦٠٠عدد األسرى المضربين عن الطعام ألكثر من        وارتفع  

.المركزية لحركة فتح، وأمين عام الجبهة الشعبية أحمد سعدات، وعدد آخر من كبار القادة

 

 
.، والشتات والعالمومن المقرر أن تستمر فعاليات إسناد األسرى المضربين في جميع المحافظات الفلسطينية

 

 
سساته وقواه للتواجد   ؤوهيئاته وم بمختلف قطاعاته   ودعت اللجنة الوطنية إلسناد األسرى المضربين، أبناء الشعب         

.زنازين االحتالل اإلسرائيليين في بإسنادا للمضرفي خيم االعتصام وإعالء الصوت عاليا 

 

 
الفلسطينيين في سجون االحـتالل دفعـت نحـو         الممارسة بحق المعتقلين    أن سياسات االحتالل القمعية     يشار إلى   

. أبريل الماضي١٧ آالف إلى اإلضراب المفتوح عن الطعام منذ ٧ من أصل ١٦٠٠

 

 
األوضاع الصحية والمعيـشية    درك مأساوية   من قبل الشارع الفلسطيني الذي ي     ضحا  اويلقي هذا اإلضراب دعما و    

 يعانون مـن    ١٧ و ، مصابا بمرض السرطان   ٢١ أسير مريض، من بينهم      ١٢٠٠في سجون االحتالل في ظل وجود       
.)م٢/٥/٢٠١٧ عقيدتي( .مشاكل في القلب

 

 



 

 

 

 

 



 





 


تحليالً جديدا لإلحصائيات توقع فيه تفوق عدد المواليد المسلمين على المسيحيين خـالل عقـدين، ممـا يجعـل     ) بيو(نشر مركز البحوث األمريكي     

.م٢٠٧٥اإلسالم أكبر ديانة في العالم بحلول عام 

 

 
من األطفال المولودين في العالم آلباء مسلمين متجاوزة بذلك حـصة  % ٣١م كانت نسبة ٢٠١٥م و٢٠١٠ركز بأنه بين عامي وأفادت إحصاءات الم 

من األطفال المولودين في العالم المسيحيين بزيادة طفيفة        % ٣٣حصة المسلمين من سكان العالم المسلمين، وفي الفترة نفسها كانت نسبة            % ٢٤الـ  
. التعداد العالميمن% ٣١من حصتهم الـ 

 

 
ورأى المركز أن هذا األمر سيتغير بسبب التفاوت النسبي في العمر لدى المسلمين وارتفاع معدالت الخصوبة لديهم، ففي الفترة مـا بـين عـامي                         

.طفق)  مليونًا٢٢٤(بينما سوف يولد للمسيحيين )  مليونًا٢٢٥(م سيولد عدد أكبر نسبيا من األطفال المسلمين ٢٠٣٥ و ٢٠٣٠

 

 
 مليونًـا   ٢٢٦ب مليونًـا مقارنـة      ٢٣٢ ماليين، بحيث يصبح عدد مواليد المسلمين        ٦م من المتوقع أن تتسع الفجوة إلى        ٢٠٦٠ و   ٢٠٥٥وين عامي   
.للمسيحيين

 

 
عقـود القادمـة،    وفي الوقت ذاته، فإن الوفيات تفوق الوالدات بين المسيحيين في أوربا، ومن المتوقع أن يتواصل هذا النمط في أنحاء أوربا فـي ال                      

وأشار المركز إلى أن األشخاص الذين ليس لديهم انتماء ديني يتركزون بكثافة في األماكن التي بها شعوب هرمة وخصوبة منخفضة، مثل الـصين                       
.واليابان وأوربا وأمريكا الشمالية

 

 
 النامية، حيث إن معدالت الوالدة مرتفعة ومعـدالت         وعلى النقيض من ذلك، من المرجح أن يحدث نمو سريع لألديان التي لها أتباع كثر في الدول                

.وفيات الرضع منخفضة

 

 



 





 


أعلنت جمعية مدراء مؤسـسات سـان       

ليمية ومدرسيها إدراج العطـل     دييغو التع 
اإلسالمية في الئحـة العطـل الرسـمية،        
إضافة إلى تيسير إطالع الطـالب علـى        
الدروس الدينية، وتوفير أمـاكن الـصالة       

لطالب المسلمين في إطار مقاربة جديـدة       ل
لمحاربة ظاهرة اإلسالموفوبيا، وفق مـا       

).سان دييغو تريبيون(نشر موقع 

 

 
اع علـى تلـك   وصادقت الجمعية باإلجم 

القرارات من أجل وضع خطـة سـريعة        
لمحاربة ظاهرة اإلسالموفوبيا المتفاقمـة     
في البالد، وظاهرة التحـرش واالعتـداء       

.على الطالب المسلمين

 

 
وعلى مستوى الجالية المسلمة، أظهـر      
آخر تقرير لمنظمـة مجلـس العالقـات        

من الطالب  % ٥٥األمريكية اإلسالمية أن    
يــا يتعرضــون المــسلمين فــي كاليفورن

.للتحرش والمضايقة بسبب انتمائهم الديني

 

 



 




 


كشفت مؤسسات فلسطينية تعنـي بـشئون       
األسرى وحقوق اإلنسان، أن سلطات االحتالل      

 من  ٥٠٩اعتقلت خالل شهر مارس الماضي      
ية وقطاع غـزة،    الفلسطينيين من الضفة الغرب   

 سيدة، ونائب في المجلس     ١٣ طفالً و  ٧٥بينهم  
. من الصحافيين٥التشريعي، و

 

 
وبين تقرير صـدر عـن نـادي األسـير          
الفلسطيني، ومركز الميزان لحقوق اإلنـسان،      

 الضمير لرعاية األسـير وحقـوق        ومؤسسة
اإلنسان، وهيئة شئون األسرى والمحـررين،      
أن سلطات االحتالل أصدرت أوامر اعتقـال       

 أسيرا، بينهـا أمـر إداري       ١١١إداري بحق   
بحق األسيرة إحسان دبابسة، وأمر آخر بحق       
النائب في المجلس التشريعي محمد إسـماعيل       

.الطل

 

 
تقلـين  وأشارت المؤسسات إلى أن عدد المع     

الفلسطينيين في سجون االحتالل يـصل إلـى        
 فتاة  ١٤ أسيرة، بينهن    ٦٢، منهم   ٦٥٠٠نحو  

. معتقل إداري٥٠٠ طفل، و٣٠٠قاصرة، و

 

 



 




 


 

تمكنت مجموعة من النساء الروهينغيات الالجئات      
في ماليزيا من تأسيس أول مؤسسة تُعنـى بـشئون          
المرأة في المهجر، ويواجه العمـل اإلنـساني فـي          
أوساط الالجئين الروهينغيا صعوبات كثيرة أبرزهـا    

ات وقلة المؤسسات المتخصصة، وممـا      نقص الخبر 
يزيد من صعوبة الموقف ال تجيد القراءة والكتابـة         
من الروهينغيات سوى القلة القليلة، حيث إن حظـر         

.التعليم أحد أسلحة سلطات ميانمار ضد هذه األقلية

 

 
وأعلنت رئيسة شبكة التنمية النسوية الروهينغيـة       
ــسلمات    ــساعدات الم ــسة لم ــالق أول مؤس إط

نغيات بماليزيا، حيث يجري تدريب النـسوة       الروهي
.على صناعة الحلي

 

 
إن : وتقول شريفة شكيرة، وهي رئيـسة الـشبكة       

هدفنا هو تعليم نساء وبنات الروهينغيـا حرفـة أو          
مهارة تعود عليهن بدخل يمكـنهن مـن مـساعدة          
أسرهن، فالحياة في ماليزيا غالية جدا مـن الـسكن          

.رسوالطعام والمواصالت ورسوم المدا

 

 

 

 

 

 



 





 




 


أفادت دائرة األوقاف اإلسالمية فـي القـدس، أن قـوات االحـتالل             
اإلسرائيلي قامت بطرد مصلين من المسجد األقصى، في الوقت الـذي           

.فر فيه الحماية والحراسة القتحامات المستوطنين للمسجدتو

 

 
فقد اقتحم المستوطنون بمجموعات متتالية المسجد األقصى من بـاب          
المغاربة بحراسة مشددة من قوات االحتالل، في حين نفذ المـستوطنون           
جوالت مشبوهة واستفزازية في أرجاء المسجد، وسط محاوالت متكررة         

.وديةلتنفيذ حركات وطقوس تلم

 

 
في غضون ذلك، نشرت دائرة األوقاف اإلسـالمية العـشرات مـن            
الحراس وسدنة المسجد في رحاب المسجد األقصى، لمنـع اقتحامـات           

.وجوالت المستوطنين للمسجد األقصى

 

 



 



وافقت لجنة الشئون الدينية واألوقاف بمجلس النواب على مشروع القانون          
ئيس اللجنة بشأن دار اإلفتاء المصرية، كمـا  المقدم من النائب أسامة العبد ر   

أيد مفتي الجمهورية الدكتور شوقي عالم ووزير األوقاف الـدكتور محمـد         
.مختار جمعة مشروع القانون أثناء تواجدهما باللجنة

 

 
العبد أن مشروع القانون يحدد ضوابط للفتوى، وأبرز مالمحه         . وأوضح د 

ة لها استقاللها المـالي واإلداري،      أن دار اإلفتاء المصرية هيئة عامة مستقل      
ولها أن تنشئ فروعا بالمحافظات، وهي تعمل على تأسيس الفتوى الشرعية           
تأسيسا سليما يتفق مع صحيح الدين، وتحقيق المقاصد الشرعية العليا مـن            
حفظ النفس والعقل والدين وكرامة اإلنسان وملكه، كما تقوم بتقديم الفتـاوى            

.سرة تتناسب مع لغة العصرإلى طالبيها بطرق مي

 

 

|

 




 




 





 

 

 

 

 



 



 



 


:بن أبى طالب  علىقال اإلمام 

 

 

 

-    من فضلك ما لم أسألك، فعلمت       اللهم إني أرى لدي 
أن لديك من الرحمة ما ال أعلم، فصغرت قيمـة مطلبـي            
فيما عاينت، وقصرت غاية أملي عندما رجـوت، فـإن          

        رت في  ألحفت في سؤالي فلفاقتي إلى ما عندك، وإن قص
.دت من ابتدائكئي فبما عودعا

 

 

 

من كان همته ما يدخل جوفه كانت قيمته ما يخرج           -
.منه

 

 

 

يا بن آدم، لم أخلقك ألربح عليك،       : يقول اهللا تعالى   -
   ن كل شيء فـإني      م ، فاتخذني بدالً  إنما خلقتك لتربح علي
.ناصر لك من كل شيء

 

 



 


 من أجلك، وأنـت   خُلق  كل شيء في الوجود     : يا بني 

خلقت هللا، ومن الضاللة أن تُشغَل بما خُلق من أجلك عمن           
.خلقت من أجله

 

 
ربما كان البالء في العطـاء، وربمـا كـان          : يا بني 

العطاء في البالء، كل عطاء يشغلك عن اهللا فهـو بـالء،            
.وكل بالء يقربك من اهللا فهو عطاء

 

 



 


الً جعفر الصادق قائاإلمام  كتب المنصور العباسي إلى     

ليس لنا في   : لم ال تزورنا، كما يزورنا الناس؟ فأجابه      : له
الدنيا ما نخاف عليه، وال عندك من اآلخرة مـا نرجـوك       

!!.له

 

 

!.تصحبنا لتنصحنا: فكتب له المنصور

 

 
مـن يطلـب الـدنيا ال       : الصادق قائالً له  اإلمام  فرد  

.ينصحك، ومن يطلب اآلخرة ال يصحبك

 

 



 


 إلمام الحسين على أخيه اإلمام الحـسن        دخل ا 

في مرض موته بعد أن تأثر بالسم الـذي دس لـه فـي              
مـن  : الحـسن اإلمام  الحسين ألخيه   اإلمام  الطعام، فقال   
: الحـسين اإلمام  فقال  ! لتقتله؟: الحسناإلمام  نتهم؟ فقال   

يا أخي إن يكن الذي أظن فـاهللا        : الحسناإلمام  فقال  . نعم
نكيالً، وإن لم يكن هو، فال أحب أن يقتل         أشد بأسا وأشد ت   

.بي بريء

 

 



 


قال اإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبـو العـزائم          

:رضوان اهللا عليه

 

 

 

، ومـشَاهدةٌ   لْعقِْلٱ، وِسياحةٌ بِ  لِْجسِمٱِجهاد بِ : لصيامٱ -
. لروِحٱِب

 

 

 

.لْحِقيقَِةٱ تَرك ِفي  ِهيلَِّتيٱ لْفَِريضةُٱهو : لصيام ٱ-

 

 

 

.لطَّبِعٱ ِمن لْعادِةٱصبر علَٰى خَرِق : لصيام ٱ-

 

 

 

 ِمـن   لتَّجـردِ ٱ بعـد    ِإلنْساِنيِةٱ ِمن   لتَّجردٱ: لصيام ٱ -
ِإنِّي نَذَرتُ ِللرحمِن صـوما فَلَـن       :  قَاَل تَعالَىٰ  لْحيواِنيِةٱ

والْي اُأكَلِّمِإنِسي م.

 

 

 

 ِلِالتِّحـاِد   ِإلنْـساِنيةِ ٱخُروج عن مرتَبـِة     : لصيام ٱ -
.لْملَكُوِتيِةٱ لْمكَانَِةاِب

 

 



 

 

 

 

 

 



 



:مراتب الصوم متنوعة، كما يلى :يا بنى 

 

 



 



 



ترك األكل والشرب ومالمسة النـساء      
.من طلوع الفجر إلى غروب الشمس

 

 



 



 



ترك شهوتى البطن والفرج، مع حفـظ       
م إذا  الجوارح من االستطالة، فـإن الـصو      

.اأطلق أريد منه الترك مطلقً

 

 
ـ      سبه، فـصيام   ولكل عضو صـيام بح

اللسان ترك الكالم إال فى ذكر اهللا أو ما ال          
بد منه، وصيام األذن ترك اإلصغاء إال إلى        

ِإنِّـي  : علم أو ما ال بد منه، قال سبحانه       
      ِإنِسيا موالي ُأكَلِّم ماً فَلَنوِن صمحتُ ِللرنَذَر 

.)٢٦:مريم(

 

 
والعلماء يمتازون عن العامة بصيام كل      

، ولكن العامة يـصومون بتـرك       جوارحهم
شهوتى الـبطن والفـرج، وشـتان بـين         

.الصيامين

 

 



 



 



وصيام العارفين باهللا عمارة األنفاس فى    
اليقظة بمراقبة اهللا تعالى، وعمارتهـا فـى        
النوم بسياحة الروح فى ملكوت اهللا األعلى،       
لتقتبس لطائف العوارف من عالم الطهـر       

، وتعود إلى الهيكل اإلنسانى بتحف     والصفاء
الروحانيين من حملة العـرش والحـافين       

، انهم تركوا لوازم الحيوانية نهـار     حوله، أل 
رام، وقاموا بين يـدى     فتشبهوا بالمالئكة الك  

 يبتغــون فــضله اا ســجدمــوالهم ركعــ
ورضوانه، فتشبهوا بعالم الطهر من عليين      
وأعلى عليين، فـإذا نـاموا لـيالً سـرت          

احهم الطاهرة إلى فضاء هذا العالم ألنها    أرو
مجانسة له، هذا مقام فوق العبارة، بل فوق        
اإلشارة وقد ألمعت إلى غوامض هذا المقام       

" النور المبين"و " معارج المقربين"فى كتاب   
". اإلسالم دين اهللا"وكتاب 

 

 



 


         سماحة موالنا اإلمام المجدد حجـة اإلسـالم

والمسلمين فى هذا الزمان السيد محمد ماضى أبو        
يظن كثير مـن النـاس أن       .. العزائم نفعنا اهللا بكم   

وتى الـبطن والفـرج     الصوم هو االمتناع على شه    
من طلوع الفجر إلى غـروب الـشمس، ويزيـد          
البعض على ذلك حفظ الجوارح من التوسـع فـى          

فنود من سماحتكم بيان مراتـب الـصوم        .. الحرام
عند أصحاب المقامات المختلفة حتى ننتفع بهـذا         

.الركن الهام من أركان اإلسالم

 

 
: فأجاب سماحته قائالً

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 





 



 



أما صيام المقربين ممن أخلـصهم اهللا       
نزيه سر الصائم عن خطور ما      لذاته، فهو ت  

سوى اهللا عليه، ألنهم شغلوا بالمعروف عن       
المعرفة، وبالمعلوم عن العلم بعد تحـصيل       
العلم والمعرفة، وأهل هذا المقام عمـرهم        
كله رمضان، إال أنهم فـى هـذا الـشهر          

ا،  يتركون ما أباحه اهللا لهـم نهـار   المبارك
بالفرض والـسنة ورعايـة لواجـب        اقيام 

الذى ال يشغلهم عنه أعظم شأن من       الوقت،  
ون المشاهدة، فإن القيـام بفـرائض اهللا        ؤش

ومن ظن أن الـشهود     تعالى فوق كل مقام،     
يسقط الفرائض التى فرضها اهللا وقام بهـا        

 أوقع نفسه فـى مهـاوى       رسول اهللا   
قال عليه الـصالة والـسالم فـى        . الهلكة

 وما تقرب إلـى   : (الحديث القدسى الطويل  
 من أداء ما افترضته      أحب إلى  عبدى بشىء 

.أخرجه البخارى )عليه

 

 
وأهل هذا المقام فى صيام طول عمرهم       

، اأكلوا وشربوا فى غير رمضان نهار     ولو  
ألنهم صاموا بـست جـوارح فـى غيـر          
رمضان، وصاموا فى رمـضان بثمـانى       
جوارح، وغيرهم يـصوم فـى رمـضان        
بجارحتين، وربما يفطر بالجوارح الباقيـة،      

ا عند نفسه فقـط، وإن أسـقط     ائمفيكون ص 
بعمله ما فرضه اهللا عليه، وطلـب العلـم         
فريضة على كل مسلم، وأول ما يسأل عنه        

).هل تعلمت أم ال؟(المسلم يوم القيامة 

 

 



 



 



وهؤالء يعلمون أن رمضان شـهر اهللا       
تعالى، ونسبة هذا الشهر إليه سبحانه دليـل        

ئه فيؤنسهم فيه كما    على أنه يقرب من أوليا    
نسب إليه الكعبة فسميت بيت اهللا، فسارعوا       
إلى أن يعمروا األنفـاس بالحـضور مـع         
موالهم، فحرصوا عليـه كـل الحـرص،        
ونظروا إلى أمر اهللا فى رمضان، فظهـر        
لهم أنه حرم عليهم المبـاح فـى نهـاره،          

ورغبهم فى إحياء ليله بالقيام، فظهرت لهم       
هر مـن التـشبه   حكمة عناية اهللا بهذا الـش    

بالعالم األعلى، عـالم األرواح النورانيـة       
المجردة من العناصر السفلية، عالم اللطائف     
الروحانية الذين ال يعصون اهللا ما أمـرهم،        

 بأرواحهم فى   ويفعلون ما يؤمرون، فساحوا   
   فسيح الملكوت حـضور   ا ا أو استحـضار

وتجردوا عـن وجـودهم الباطـل        اوفكر ،
ـ   وا  بالوجود الحق، وتخلق   ا بأخالق اهللا حلم

ـ    ـ  ورحمة ورأفة وعطفً اا وإحـسانً  ا وكرم 
وفضالً، أحسنوا إلـى مـن أسـاء إلـيهم          
ووصلوا من قطعهم، واستحضروا عظمـة      
اهللا وجالله، فانكسرت قلوبهم بـين يديـه،        

بحانه عندهم بما هو أهله من جمال       فكان س 
وقرب وحب ووالية وعناية، أوحشهم أنسه      
عن كل أنس من سواه، وآنـسهم بجمالـه         
ففروا ممن سواه وما سواه، وأقبلوا بكليتهم       
به سبحانه عليه، فكانوا كأنهم فى ضيافة اهللا     
على بسائط مؤانـسته وموائـد كرامتـه،        
أرواحهم سائحة فـى ملكوتـه، وسـرهم        

ى قدس عزته وجبروته، فهم بين      مشرف عل 
الناس بأجسامهم ومع اهللا بأرواحهم، اجتباهم    
لحضرته فأفردهم له، وواجههم به بجمـال       
وجهه العلى، ففروا به إليه سبحانه، تلذذوا       
بما يتألم به أهل الجهالة، وفرحوا بما يحزن        
منه أهل الغرور، تـصعد أنفاسـهم إلـى         

اهللا الملكوت فتضىء عوالم عليين، يناجون      
تعالى بكالمه حتى كأنهم يـسمعونه منـه        

جههم ليالً على تـراب    سبحانه، ويضعون و  
 بين يدى مـوالهم، أمنيـتهم أن        االذل، تملقً 

يكون الدهر كله رمـضان، وحـزنهم أن         
يمضى نفس منهم فى غير الحضور مــع        
الملك الديان، انكشفت لهـم حقيقـة الـدنيا         

ه واآلخرة، ففارقوا ما يزول بقلوبهم وزهدت     
 فى  اسامهم، وسارعوا إلى ما يبقى طمع     أج

.شهود الوجه العلى الكريم فى النعيم المقيم

 

 



 



 



 الصمت، والـصيام عنـد      :الصيام لغة 

 صولة الروح علـى الجـوارح،       :الصوفية
فتجاهد . صولة تجعلها تجانسها مجانسة ما    

فى سبيل االتحاد بها من حيث ما تقتـضيه         
ل تلـك الحقيقـة     تها، وبكما الروح فى حقيق  

  من الملكوت األعلـى     اتمنح الجوارح قبس 
تنال به الرفعة عند ردها إلى أسفل سافلين،        
وبتلك الرفعة تتلقى من ربها كلمات اإلنابة       
الموصلة إلى المقام الـذى أكرمها ربها به       
فى المرتبة اآلدمية، إال أن آدم اسكن فـى         
ـ         امقام الزوجيـة النفـسانية الجنـة متمتع 

ائم يكرم بـدخول جنـة      بنعيمها، وهذا الص  
ـ   بأسـرارها لتجـرده عـن     االرضا متنعم 

مقتضيات الجوارح المجترحة بترك ما أبيح      
 محـاب اهللا    له مما ال بد منه، واإلقامة فى      

  بكل جوارحه مع    اومراضيه، فيكون صائم 
وجود المقتضى ال فقده، وهو الجهاد األكبر       

، معنى  جهاد الحس والنفس والعقل والجسم    
أخرجه البخارى   )الصيام جنة  (: قوله

 وليس بصائم من ترك ما أبيح لـه         .ومسلم
وعالمة قبول الصيام   ووقع فيما حرم عليه،     

تخلق الصائم بأخالق اهللا، أو علـى األقـل         
بأخالق عالم الطهر الروحانى من عـوالم       

.الملكوت

 

 
: والصيام سياحة عظمى قـال تعـالى      

وناِئحالــس )بمعنــى  .)١١٢ :التوبــة
الصائمين، والصيام صبر على خرق العادة      
من طبعه، وهو الذى بشره اهللا بمعيته قـال       

 :البقـرة ( ِإن اللَّه مع الصاِبِرين   : تعالى
.  والصابرون من معناها الصائمون    ،)١٥٣

فجاهد نفسك فى الصيام أن تتخلـق بتلـك         
األخالق مهما ضحيت بكل غال ورخـيص       

وبقـدر  . فوز بمعية اهللا لكفى سبيل ذلك، لت   
نزوع النفس إلى ما يخـالف تلـك اآلداب         
وقهرها عليها تكون رفعتك وقربك ونيلـك       
وحظك، ولعلك فهمت إشاراتى وأنت فـى       
فاتحة الشهر، فاستعن باهللا وقل ال حول وال        

.قوة إال باهللا

 

 



 

 

 

 

 



 

 ٣٢ 



 





 



       جنات أكمل محمد غانم    والء محمود عبد العزيز     أحمد عباس بكري       إسراء محمد ماضي

 

 
           كفر كال الباب              سيدي سالم                         بـرج البــرلـس

 

 

                    محمد وملك محمود عطا اهللا             محمد خالد أحمد معوض     مروة شريف حسبو

 

 
                       بني هالل 

 

القاهرة               الهوارية     دمنهور                       -

 

 بحيرة-

 

 






سباِب الْماِنعِة عن فَهِم الْمعنَى ِليسهَل علَيِه الِْعلِْم َأن يكِْشفَ عن اَألينْبِغي ِلطَاِلِب  :ابني مستقبل األمة  

فَِإن ِللنَّفِْس نُفُورا يفْـِضي     ،  ِمِهالْوصوُل إلَيِه، ثُم يكُون ِمن بعِد ذَِلك ساِئسا ِلنَفِْسِه مدبرا لَها ِفي حاِل تَعلُّ             
فَحاُل عدٍل وِإنْصاٍف، وحـاُل     : ثٌ ولَها َأحواٌل ثَالَ   ، ووفُورا يُئوُل إلَى سرٍف وِقيادها عِسر      ،إلَى تَقِْصيرٍ 

.غُلُو وِإسراٍف، وحاُل تَقِْصيٍر وِإجحاٍف

 

 

 

-    ِل وداُل الْعا حاِففََأمنِ        :اِإلنْصتَقَاِبلَتَيِن متَيِجه ى النَّفِْس ِمنتَخْتَِلفَ قُو َأن ةٌ   :  فَِهيِعدـسـةٌ مطَاع، 
.وشَفَقَةٌ كَافَّةٌ

 

 
 :عزيزي مستقبل األمة  

 

 فَِهي َأن تَخْتَص النَّفْس ِبقُوى الطَّاعِة وتُقَـدم         :سراِفوَأما حاُل الْغُلُو واإلِ    -
ِل، غُ الْجهِد إلَى عجِز الْكَالَ    إفْراِبها  ، ويفِْضي   اعِة علَى إفْراِغ الْجهدِ    فَيبعثَها اخِْتصاص الطَّ   ،وى الشَّفَقَةِ قَ

َؤدالْكَالَفَي زجاِإلي عِك وانًاِل إلَى التَّررخُس حبالرانًا، وةُ نُقْصاديالز اِل، فَتَِصيرمه.

 

 

 

- اإلِ  واُل التَّقِْصيِر وا حاِفَأمحقُ:ج مدتَعى الشَّفَقَِة وِبقُو النَّفْس تَخْتَص َأن ِة فَِهيى الطَّاعا ،ووهعدفَي 
 تَحفَـظُ   ، والَ  عاِئـدا   تَقْبلُ ، والَ  تَطْلُب شَاِردا  منَعها الْمعِصيةُ ِمن اِإلجابِة فَالَ    شْفَاقُ إلَى الْمعِصيِة، وتَ   اِإل

.مستَودعا

 

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

 

 ٤٩ص القاهرة –

 

– ٥٠.[

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

٣٣ 

بالهنا

 

 

 

والشفا

 

 

 



 


 



 



قوموا إلى جنة عرضها الـسماوات واألرض       ( :لما كان يوم أحد، قال رسول اهللا        
).أعدت للمتقين

 

 
إن قاتلت في سـبيل اهللا      يا رسول اهللا، أرأيت      :فقام عمرو بن الجموح، وهو أعرج فقال      

.حتى قُتلت، هل أمشي برجلي العرجاء صحيحة إلى الجنة

 

 
).نعم: (فقال رسول اهللا 

 

 
كأني أنظر إليه يمشي برجله هـذه       : ( فقال فمر عليه رسول اهللا     فاستشهد يوم أحد،    

.)صحيحة في الجنة

 

 
])٤٦، ١٣/٤٥ (جهادأخرجه مسلم في ال [                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 
 ولو كانوا على علـم      ،للصوم فوائد كثيرة ال يعلمها معظم الناس       

البحوث التـي تمـت     يث تؤكد   بها لفضلوا الصوم طوال العام، ح     
على فكثيرة،  حية  صعقود ماضية أن للصيام فوائد       على مدى عدة  

يتنـاول  غذائية خاطئـة، حيـث      مدى العام تتبع الناس سلوكيات      
من األغذية، ممـا يـؤدي     كميات كبيرة وغير منضبطة     بعضهم  

 

 
 والتهابإلصابتهم بامراض كثيرة كالسمنة، وتصلب الشرايين،         

 

 
 ة، ـاطئـنا يعدل الصيام من هذه السلوكيات الخالمفاصل، وه  

 

 
وهي عدم االنتظام في تناول الوجبات الغذائية، فيكون الصيام فرصـة ليـتخلص   أال       

فيها الصائم من هذه التراكمات، حيث يمتنع األفراد عن الطعام من فترة الـسحور حتـى           
. ساعة١٥اإلفطار التي تعادل حوالي 

 

 
نا ثالث وجبات بوجبتين مما يـؤدي الرتبـاك الجهـاز الهـضمي،             هذا معناه أننا استبدل   

 أو تمرتين أو تينتين،     ، أي نوع  صائم إفطاره بتناول نصف كوب عصير     وينصح أن يبدأ ال   
الموجود في الدم يكون قد انخفض انخفاضا شديدا على مدار اليوم فال بد             ذلك ألن السكر    
را لحرمانه من الماء طوال     ظء، وهذا ن  وع من الحسا  نيتناول أي    ك بعد ذل  .من أن نعوضه  

في تناول الوجبة   اليوم، ثم يصلي المغرب، حتى يكون السكر دخل الجسم، وبعد ذلك يبدأ             
األرز  : الغذائية التي يجب أن تحتوي على جميع العناصر الغذائية مثـل          

 

 المكرونـة    –

 

– 
 ١٠٠بكتفـاء  االكاللحوم واألسماك، وعلـى الـصائم    إلى البروتينات   باإلضافة  . الخضار

.جرام من اللحم أو ربع فرخة أو سمكة

 

 
أما الناس الذين ليس لديهم مقدرة على شراء اللحوم، فعليهم بتناول الفـول، الفاصـوليا،               

طبـق  اللوبيا، وال بد أن تحتوي الوجبة على نسبة من الدهون، واألهم مـن كـل ذلـك                  
جزر  : أن يحتوي على جميع الخضروات    السالطة، وال بد    

 

 طماطم   –

 

 خس   –

 

 جرجيـر   –

 

 بقدونس   –

 

وحينما يشعر الفرد بالشبع ينهي فورا وال يحاول أن يأكل أي شـيء             .  فلفل –
تناول قطعة صغيرة من الحلـوى  يمكن للصائم  آخر مرة ثانية، وعليه بتناول الماء، أيضا     

.المفضلة لديه، لكن ال بد أال يتجاوز الحد المطلوب

 

 
لفرد أن يحرص على أال تدخل أي مواد غذائيـة بطنـه            من اإلفطار إلى السحور ال بد ل      

من الـساعة   وال بد أن يبدأ     . حتى ينشط الجهاز الهضمي، لذلك فتأخير السحور مهم جدا        
.الفجر، بحيث ينشط الجهاز الهضميالثانية صباحا حتى قبل أذان 

 

 
بيعـة  عند تناول الصائم السحور ال بد من حصوله على كمية كبيرة من الماء نظـرا لط               

إلى تناول األطعمة الخفيفة، مثل منتجات األلبان؛ ألنها ذات قيمـة           الجو الحار، باإلضافة    
غذائية عالية وسهلة الهضم خصوصا لألطفال، الفول مهم جدا في السحور، فهو مـسمار              

 على الصائم أال ينام بعد وجبة السحور        .الجسم، ويعطي نوعا من االرتواء الداخلي للجسم      
.لى األقل ينتظر ساعة ونصف الساعةعمباشرة 

 

 



 



 

.كيلو فول أخضر طري  -

 

 

 

. كوب من زيت الزيتون–

 

 

 

. بصالت مفرومة فرما ناعما٥ –

 

 

 

 .نصف كوب ماء –

 

 رشة بهار –

 

. رشة فلفل–

 

 

 

. ربع كوب عصير حامض-

 

 



 



 

تزال خيوط الفول ويقطع قطعا صغيرة ثم يغسل   -
.ويصفى

 

 

 

 بالزيت في إناء أو مقـالة كبيـرة         يقلى البصل  -
.حتى يحمر

 

 

 

 ريحرك ثم يضاف إليه الفول ويقلب على النـا         -
. دقائق١٠نحو 

 

 

 

مض والملح والبهار والفلفـل إلـى       ايصب الح  -
.الفول

 

 

 

يضاف الماء إلى الفول ويترك على نار هادئـة          -
). دقيقة٢٠حوالي (حتى ينضج 

 

 

 

.يقدم الفول باردا -

 

 



 

 

 

 

 



 





 





 



 



 

 













  



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

األستاذ الدكتور

 

 

نور الدين أبو حلية

 

 

اجلمهورية اجلزائرية

 

 

 

 

 

 

 في بعض دول الخليج حين سمعت أن        كنت
عالم ا عربي ا استطاع أن يقـضي باألدلـة       ا كبير

العقلية اليقينية القطعية على كل النظريات التـي        
أتى بها فيثاغورس اليونـاني، وأريـستاخورس       

س البولنـدى، وجـاليليو     اإلسكندرى، وكوبرنيق 
وكل من جاء بعدهم كنيـوتن      .. يطالىجاليليه اإل 
. وغيرهم كثيروإنشتاين

 

 
 كل الناس يسعون مهـرولين لمركـز        كان

وعنـدما  .. األبحاث المتواجد في وسط اإلمارة    
 كلهـا   لفضائيةوصلنا وجدنا كاميرات القنوات ا    

بـل  .. تنتظر الحدث األكبر في العالم لهذا القرن   
.لقرون عديدة

 

 
 مراسل قناة بي بي سي يسأل بعـض         رأيت

ـ        ور الناس عن مشاعره، وهو ينتظر لحظة ظه
العبقري العربي الذي قضى على كل النظريات       
التي يعتقد أنها حقائق علمية، فأجاب، والفرحـة        

ا أعتقد  لقد كنت دائم  : بادية على كل كلمة يقولها    
أن ما نمر به من التخلف ليس سـوى مرحلـة           

وها قد عدنا بحمد اهللا من جديد لقيادة        .. قصيرة
.. مية  وها قد بدأنا بتصحيح أخطائها العل     .. األمم

وسترون بعد ذلك كيف تنهار كـل اكتـشافاتهم         
.العلمية كأحجار الدومينو

 

 
 وهو يـتكلم    إن إن مراسل قناة سي     ورأيت

بسرعة شديدة ولهفة شديدة في انتظار الحـدث        
.. األعظم

 

 
 مدير الوكالة الفـضائية األمريكيـة       ورأيت

ا منـه أن    يتحدث مع بعض األمراء طالب    ) ناسا(
 في الوكالة لقاء ما يـشاء       يسمح للعبقري بالعمل  

.. من األموال

 

 
 كانت كل القلوب تخفق لظهور البطل       وهكذا

   ا المعجزة، وقضى على    العبقري الذي حقق أخير
الخرافات التي كانت البشرية وال زالـت فتـرة         

.طويلة تعتقدها حقائق ثابتة

 

 
 هي إال لحظات حتى أطل البطل العبقري       ما

فانهالـت  .. على المنصة، وبيده كـرة كبيـرة        
وتطلعـت األعنـاق    .. التصفيقات الحادة تحييه    

.تشرئب لرؤيته

 

 
في البدايـة   :  المكروفون، وراح يقول   استلم

أهدي ثمرة اكتشافي العلمي لكل مـن تتلمـذت         
عليه من العلماء النجباء الذين لوالهم لما وصلت        

ولما استطعت أن أنجـز هـذا       .. إلى هذا المحل  
ن شيخ اإلسـالم    اإلنجاز العلمي الضخم ابتداء م    

ابن تيمية وانتهاء بابن باز والعثيمين وغيـرهم        
.من علماء الدعوة السلفية النجدية العباقرة

 

 
 لذكره كل هؤالء فـي مثـل هـذا          تعجبت

لكني اعتذرت له عن ذلك بأن هذا من        .. المحل
.. وفائه وتدينه

 

 
اكتـشافي أيهـا الـسادة      :  أخذ يقول  بعدها

عيش عليهـا   األفاضل يرتبط بهذه األرض التي ن     
والتي احتقرها الكثير ممن يزعمون ألنفسهم      .. 

مع ..  مجرد تابع ذليل للشمس    فتصوروهاالعلم،  
أنها في الحقيقة المركز الذي تطوف به الشمس        

..  بأشعتها هلتمد

 

 
 أخطأ فيثاغورس في هذا حـين اسـتدل      لقد

بدليل باهت، وهو أنه إذا كانت هنـاك حجـرة          
ع المصباح فـي    فإننا في العادة نض   .. ومصباح

وبناء على هذا المثال الباهـت       .. وسط الحجرة 
ألنهـا  .. استدل على أن الشمس هـى الثابتـة         

واألرض هى التى تتحـرك علـى       .. المصباح  
..خالف ما كان معروفاً وقتذاك

 

 
 إلـى  كوبرنيقس فقد اشتط، وكأنه يدعو       أما

عبادة الشمس فهو يقدسها أيما تقديس، ولم يـأت     
ا لقـول فيثـاغورس      مشابه الًبدليل، بل قال قو   

 يـضعه   نهذا المصباح من يستطيع أ    : حيث قال 
.. نفس الكالم   .. فى هذا المعبد إال فى المنتصف     

.ولم يأت بدليل هو اآلخر

 

 
حركـة  ( أسـماه    ا ألف كوبرنيقوس كتاب   لقد

 يتحرك ما   يءجعل كل ش  ) .. األجرام السماوية 



 

 

 

 

 



 









 



وهـذا الكتـاب    ..  عنده   ةعدا الشمس فهى ثابت   
دة بعض علماء الغرب والشرق مـسروق       بشها

من كتاب لرجل رافضي خبيث هو نصر الـدين   
ونـصر  ) .. المجـسطى (الطوسى واسم كتابه    

.الدين الطوسى ألف كتابه قبل كوبرنيقس

 

 
ا من رجـل     باهللا عليكم تأخذون علم    فكيف

وكيـف تأخـذون    .. سارق ومدلس يدلس العلم؟   
ا من رافضي مجوسي خبيث؟علم

 

 
) رائـد العلـم   ( الذي أسموه     هؤالء جاء  بعد
) .. الحـوار (ا سماه    الذي ألف كتاب   ليليووهو جا 

ووضع فيه دفاعه عن آراء كوبرنيقس، وأقر كل     
، )حركة األجـرام الـسماوية    (ما جاء فى كتابه     

..وقال بأن الكون عبارة عن فراغ شاسع

 

 
لو تبينتم  .. ما هذا الكفر والضالل   ..  اهللا   يا

ن وإلحاد واضح   كفر بي قوله لعلمتم أن قوله فيه      
ألن قوله معناه أن الفضاء ال نهائي، بمعنـى         .. 

ومعنى ذلك أنه ال جنة     . أنه ينكر وجود السماء     
ا ال  وأيـض .. ألن الجنة فى السماء     .. وال نار   

وجود هللا ألن اهللا فوق السماء، وقد ينزل منهـا          
ولكنه لم يكن ليصرح    .. كما في ثلث الليل اآلخر    

 حرقـت  مـا  سـتحرقه ك ةالكنيسبذلك لعلمه أن    
 قبل لقوله هـذا الكـالم،       من) جيردانو بورنو (

.. الكون عبارة عن فراغ شاسع : واكتفى بقوله

 

 
لم يتزوج وله   ) جاليليو( الرجل المدعو    هذا

.. وكان يعـاقر الخمـر     .. أوالد غير شرعيين    
باهللا عليكم ماذا تنتظرون من     ..  ويأتى المواخير 

هل تنتظرون منه أن    .. قهذا الرجل الكافر الفاس   
.حاشا هللا.. يعطيكم حقائق علمية

 

 
 أن فند العبقري باألدلة القطعية آراء كل        بعد

صاح بعض الحاضرين من    .. العلماء السابقين   
أخبرنـا أيهـا    .. اهللا أكبر .. اهللا أكبر   : المسلمين

لعبقري اللبيب عن اكتشافك العلمي العظيم الذي       ا
..اديةقضيت به على هذه اآلراء اإللح

 

 
لقــد  .. ا جــزيالًشــكر:  العبقــريقــال

أنا في الحقيقة تلميذ لمشايخنا     .. أخجلتموني بهذا 
من علماء السلف الصالح الذين لـم ينخـدعوا         

وبناء عليها رحت أفكر منذ     .. بأمثال هذه األقوال  
عشرين سنة حول األدلة العقلية التي تمكنني من        

.. قـة إقناع الناس بأخطاء أولئك الضالين والزناد  
إنهـم   .. ألن مشكلتهم أنهم ال يقبلون إال عقولهم      

يعرضون عن أعالمنا الكبار الذين استدلوا على       
دوران األرض حول الشمس بكل صنوف األدلة       

..النقلية

 

 
 رحت أبحث عن األدلة العقلية التـي        ولهذا

ا تؤكد ما ورد في األدلة النقليةوجدتها جميع..

 

 
 العقلية تحتاج إلى    األدلةألن  .. ا   جيد ركزوا

.. تركيز كبير لفهمها

 

 

 األول األول األولالدليلالدليلالدليل

 

 

 

 

 

 
دوران الشمس حول األرضدوران الشمس حول األرضدوران الشمس حول األرض

 

 

 

 

 

 
، ثـم شـرب      العبقري أنفاسه قليالً   استجمع

عصير سأبدأ بالدليل  : ا كان بجانبه، ثم قال    ا غريب
عندما ترون الشمس مشرقة،    .. انظروا  .. األول

أم  .. سأشرقت الشم : هل تقولون : ونماذا تقول 
: بالطبع سـتقولون  .. قت األرض   أشر:  تقولون

إذن أنتم نسبتم الفعل للشمس،     .. أشرقت الشمس   
إذن الشمس هى التى تتحرك     .. فهى التى تشرق  

..وتدور حول األرض وليس العكس

 

 
 تكبيرات كثيـرة مـن الحـضور        انطلقت
أما غيرهم فقد كانوا ينظرون بعجب .. المسلمين 

هم ا جاء شديد له وهو يتحدث، وكأنهم يرون كائنً      
.أو من زمن آخر.. من كوكب آخر

 

 
راح ..  أن أطنب في شرح الدليل األول      بعد

اسمحوا لي من باب األمانة العلميـة أن         : يقول
فهذا الدليل استفدته من    .. أنسب الدليل ألصحابه  

، )مفتاح دار السعادة    (كالم البن القيم في كتابه      
ثم تأمل الحكمة في طلوع الـشمس       : (يقول فيه 

يف قدره العزيز العليم سبحانه فإنها      على العالم ك  
لو كانت تطلع في موضع من السماء فتقف فيـه     
وال تعدوه لما وصل شعاعها الـى كثيـر مـن           

 ألن ظل أحد جوانـب كـرة األرض         ؛الجهات
يحجبها عن الجانب اآلخر وكان يكـون الليـل         

دائم ا على من لم تطلع علـيهم والنهـار         ا سرمد
م، فيفسد هؤالء   ا على من هي طالعة عليه     سرمد

وهؤالء، فاقتضت الحكمـة اإللهيـة والعنايـة        
الربانية أن قدر طلوعها من أول النهـار مـن          
المشرق، فتشرق على ما قابلهـا مـن األفـق          
الغربي، ثم ال تزال تدور وتغشى جهة بعد جهة         

 اسـتتر   الى الغرب فتشرق على م    إحتى تنتهي   
 فيختلـف عنـدهم الليـل       ار،عنها في أول النه   

 .)١()ار فتنتظم مصالحهموالنه

 

 
 من كالم للشيخ محمد بن صـالح        واستفدته

 لـسورة  العثيمين حول هذه المسألة في تفـسيره     
    في التعامل مـع     االكهف يصلح أن يكون منهج 

: وهو عند تفسير قوله تعالى    .. مثل هذه المسائل    
ىتَرو     ِفِهـمكَه ـنع راوتْ تَزِإذَا طَلَع سالشَّم 

 إِ ذَاتَ الْيذَاِميِن و  مهتْ تَقِْرضبالِ   غَرذَاتَ الشِّم  
، لقد اعتبر الشيخ أن هـذه اآليـة     )١٧: الكهف(

دليل على أن الشمس هي التي تتحرك،       (القرآنية  

وهي التي بتحركها يكون الطلـوع والغـروب        
ا لما يقوله الناس اليوم من أن الذي يـدور          خالفً

فـنحن  .. هو األرض، وأما الشمس فهي ثابتة       
لدينا شيء من كالم اهللا، الواجب علينا أن نجريه         

 ، وأال نتزحزح عن هذا الظاهر إالَّ      على ظاهره 
بدليل بين، فإذا ثبت لـدينا بالـدليل القـاطع أن           
اختالف الليل والنهـار بـسبب دوران األرض        
فحينئذ يجب أن نـؤول اآليـات إلـى المعنـى           

لعين إذا طلعت في رأي ا  : المطابق للواقع، فنقول  
وإذا غربت في رأي العين، تـزاور فـي رأي          
العين، تقرض في رأي العين، أما قبل أن يتبين         
لنا بالدليل القاطع أن الشمس ثابتة واألرض هي        

 .)٢()التي تدور وبدورانها يختلف الليل والنهار

 

 
وأردت .. ه ألعناق النصوص   من لي  تعجبت

أن أقول بأن القرآن الكريم لـه أسـلوبان فـي           
وهو ذكـر   .. مطلق  : يث عن هذه المسائل   الحد

الحقيقة كما هي في الواقع كما قال تعالى، وهو         
:  في مـسيرها، وكأننـا نراهـا       شمسيصور ال 
       رالْقَمو سالشَّمو ارالنَّهَل والَِّذي خَلَقَ اللَّي وهو

   بسكُلٌّ ِفي فَلٍَك يونح )وقـال  )٣٣: األنبياء ، :
َنْ  الي سالَ      الشَّمو رالْقَم ِركتُد ا َأنِغي لَهُل  باللَّي 

      ونحبـسكُلٌّ ِفي فَلٍَك ياِر واِبقُ النَّهس ) يـس :
س والْقَمر كُلٌّ يجِري    وسخَّر الشَّم : ، وقال )٤٠

: الزمـر (  هو الْعِزيز الْغَفَّار   َألجٍل مسمى َأالَ  
٥.(

 

 
 مـا نـراه     نسبي يمثـل  :  الثاني واألسلوب

مثل الجبال، نراها ثابتة مع العلم أنهـا        .. بأعيننا
 نة،تتحرك بمعدل عشرات المليمترات في الـس      

وتَرى الِْجباَل تَحسبها جاِمـدةً     : كما قال تعالى  
وِهي تَمر مر السحاِب صنْع اللَِّه الَِّذي َأتْقَن كُـلَّ         

.)٨٨: النمل( علُونشَيٍء ِإنَّه خَِبير ِبما تَفْ

 

 
 فإن اهللا تعالى أخبرنا في تلك اآليات        وهكذا،

ولـيس عـن    .. الكريمة عن رؤيتها للـشمس      
: ولهذا عبر عن ذلـك بقولـه      .. الحقيقة المطلقة 

ىتَرو     ِفِهـمكَه ـنع راوتْ تَزِإذَا طَلَع سالشَّم 
 لشِّماِلذَاتَ الْيِميِن وِإذَا غَربتْ تَقِْرضهم ذَاتَ ا      

).١٧: الكهف(

 

 
فقـد كانـت    ..  لم يكن ليسمعني أحـد     لكن

. كلها متوجهة إليه، متيمة بهألبصارالعيون وا

 

 
                                                           

/ ١(مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلـم واإلرادة         ) ١(
٢٠٩(.

 

 
محمد بن صالح بن محمد العثيمـين،  تفـسير سـورة            ) ٢(

.)٣٢: ص(الكهف 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 




 




 




 




 




 



 





 








 







 



 

 

 

 





 





 





 



 



 

 

 

لم يهدأ الصوفية أو يستكينوا بعد معركة تحرير بيت المقدس 
وا مستمرين في ممارسة دورهم اإلصالحي هـ، وإنما ظل٥٨٣

.في المجتمع والترقب للدفاع عن األمة ضد أي عدو محتمل

 

 
وحظى الصوفية بشعبية ومكانة في المجتمع، فحرص الحكام 
على االستعانة بنفوذهم ومعاركهم ضد الصليبيين، وتأييد 
موقفهم في نزاعاتهم ضد الحركات السياسية المناوئة لهم، 

.لقرامطة والحركات الباطنيةوعلى األخص ا

 

 
وبعد صالح الدين األيوبي سار على نهجه ملوك بني أيوب، 
فيذكر أن الملك األشرف موسى بن الملك العادل كان يعظِّم 
الصوفية ويجلُّهم، حتى أنه أوصى أن يكفَّن بعد وفاته في خرقة 
.أحدهم

 

 
وكان الصوفي جمال الدين عبد الحق المغربي

 

 وهو رجل عالم -
دزاه

 

. من خواص الملك الناصر داوود صاحب الكرك-

 

 
وكانت عالقة الملك األمجد صاحب بعلبك بالشيخ الصوفي عبد 
اهللا اليونيني عالقة قوية، حيث كان األمجد يحرص على زيارته 
لسماع مواعظه على الرغم من شدتها وقساوتها،  وكان األمجد 

لشيخ إذا دخل عليه في زاويته يجلس بين يديه، فيقول له ا
يا أمجد أنت تظلم وتفعل كذا وكذا، ويأمره وينهاه، : (اليونيني

).وهو يمتثل جميع ما يقوله له

 

 
وكانت عالقة الملك الظاهر غازي بالشيخ الصوفي محي الدين 
بن عربي قائمة على النصيحة والمشاورة، حيث كان يكثر 

اد، التردد عليه، طالبا منه الدعاء، ومتلقيا منه التوجيه واإلرش
ما رفعت إليه : (يقول محيي الدين بن عربي عن هذه العالقة

حاجة من حوائج الناس، إال سارع في قضائها من فوره من 
).غير توقف، كانت ما كانت

 

 
كما استخدم السالطين األيوبيون  شيوخ الصوفية كسفراء 
ورسل، أمثال الملك المعظم عيسى الذي أرسل الشيخ الصوفي 

إلى جالل الدين بن خوارزم شاه، يستعينه محمد بن أبي الفتح 
على أخويه الكامل واألشرف اللذين اتفقا ضده، فأجابه إلى ذلك 
بالسمع والطاعة، ولما عاد الشيخ الصوفي محمد بن أبي الفتح، 
.أضاف إليه الملك المعظم، لقب مشيخة الشيوخ

 

 
وكانت هذه هي طبيعة العالقة بين ملوك وسالطين بني أيوب 

الصوفية، عالقة قائمة على الحب واالحترام والتقدير والسادة 
والثقة، والسمع والطاعة لنصائح كبرائهم وساداتهم، واالستعانة 

.)١(بهم في المهام السياسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 


 



ا في الدولـة   نسبياستمرت األمور هادئة    
سالمية، إال أن ضـعف الحكـام فبـدأ         اإل

األعداء في التفكير في النيـل مـن األمـة          
.سالميةاإل

 

 
م قام المغـول بقيـادة      ١٢٢٠في عام   ف

جنكيز خان بمهاجمة الدولة الخوارزميـة،      
على بوابة العـالم اإلسـالمي الـشرقية،        
ودمروها مما أدى إلى تشرذم الخوارزميـة   
وشرود أجنادهم الذين راحـوا بعـد زوال        
دولتهم يعرضون خـدماتهم علـى ملـوك        
الممالك اإلسالمية المجاورة، وكـان مـن       

ئك الملوك السلطان األيـوبي الـصالح       أوال
نجم الدين أيوب الذي رحب بهم واستفاد من   

.)٢(خدماتهم خاصة في الشام

 

 
ـ  ٦٤١في عام   و م اسـتولى   ١٢٤٤/ هـ

الخوارزمية حلفاء الصالح أيوب على بيت      
وكان بيت المقـدس فـي أيـدي        . المقدس

م بـين   ١٢٢٩الصليبيين منذ معاهدة سـنة      
ني إمبراطـور   الملك الكامل وفريدريك الثا   

اإلمبراطورية الرومانية المقدسة إبان الحملة 
الصليبية السادسة والتـي بموجبهـا تعهـد       
فريدريك بالتحالف مع الملك الكامل ضـد       
أعدائه ووقف الحمالت الصليبية في مقابل      

كامل عـن بيـت المقـدس       تنازل الملك ال  
.)٣(للصليبيين

 

 
كان لسقوط بيت المقـدس فـي أيـدي         

ي في أوربا يشبه صدى     المسلمين صدى قو  
 فـي  سقوطها في يد صالح الدين األيـوبي   

ن يدعون  وم، مما جعل األوروبي   ١١٨٧سنة  
إلى قيام حملة صليبية كبيرة تمكـنهم مـن         
استعادة بيت المقدس، وكان ملـك فرنـسا        
لويس التاسع من أكبر المتحمسين للحملـة       

.الجديدة

 

 
كان الصليبيون يدركون أن مصر التـي     

ـ    ة اإلسـالم وترسـانته     صارت تمثل قلع
ومصدر القوة البشرية الـرئيس      العسكرية

للمسلمين، وهي العـائق الـرئيس الـذي        
يعتــرض طموحــاتهم الســترجاع بيــت 
المقدس، وأنهم لن يتمكنوا من احتالل كـل        
الشام وبيت المقدس دون اإلجهـاز علـى        

.)٤(مصر أوالً

 

 
حملة صـليبية   الفرنجة في تجهيز    فبدأ  

الـسلطان   اضطر    وقتها جديدة على مصر،  
وعاد ،  حصاره لحمص إنهاء  الصالح أيوب   

من الشام إلى مصر علـى محفـة بـسبب          
مرضه الشديد، ونزل في شهر محرم مـن        

م ١٢٤٩هـ، الموافق أبريل عام     ٦٤٧سنة  
عند قرية أشموم طناح، على البر الـشرقي        

وأصدر أوامـره   . من الفرع الرئيس للنيل   
قوات باالستعداد وشحن دمياط باألسلحة واأل    

واألجناد، وأمر نائبه بالقاهرة األمير حسام      
الدين بن أبي علـي بتجهيـز األسـطول،         
وأرسل األمير فخر الدين يوسف بن شـيخ        

  في نحو الثمانين، على     االشيوخ، وكان أمير 
رأس جيش كبير ليعسكر في البر الغربـي        

، وبعد  لدمياط حتى يواجه الفرنج إذا قدموا     
.)٥( الفرنجة في يدالمعارك سقطت دمياط 

 

 


 




 


 مـن احـتالل     ونصف  أشهر خمسةبعد  

دمياط تحرك الفرنجة في اتجاه المنصورة،      

    داخل  اوبينما كان الصليبيون يتقدمون جنوب 
األراضي المصرية اشتد المـرض علـى       
السلطان الصالح أيـوب وفـارق الحيـاة        

ـ ٦٤٧ شعبان سنة    ١٥بالمنصورة في    ،  ه
فأخفـت   م،١٢٤٩ نوفمبر   ٢٣الموافق في   
 خبـر وفاتـه، وأدارت      ر الد ةزوجته شجر 

البالد باالتفاق مع األمير فخر الدين يوسف       
أتابك العسكر والطواشي جمال الدين محسن     
رئيس القصر، حتى ال يعلـم الـصليبيون        
فيزيد عزمهم ويشتد بأسهم، وحتى ال تتأثر       

األميـر  وُأرسل  . معنويات الجيش والعوام  
فارس الدين أقطاي الجمدار زعيم المماليك      
البحرية إلى حصن كيفا إلحضار تـوران       
شاه ابن السلطان المتـوفى لتـسلم تخـت         

.السلطنة وقيادة البالد في حربها ضد الغزاة

 

 
إال أن نبأ وفاة السلطان الصالح تـسرب    
إلى الملك لويس بطريقة أو بأخرى، فتشجع       

تحالف القيادي  الصليبيون أكثر وظنوا أن ال    
وهي امرأة واألميـر     ر الد ةشجرالقائم بين   

فخر الدين وهو رجل طاعن في السن لـن         
وسوف يتهاوى عاجالً ومعه    يصمد طويالً   

.مصر

 

 
ن لـم يجـد أمـراء       يمع هجمة الصليبي  

المماليك إال االلتفاف حـول القائـد العـام         
للجيش المصري وقتئذ األمير أقطاي، وتـم     

مير بيبرس البندقـداري    االستعانة بخطة األ  
. لداخل المنصورةالصليبيينباستدراج 

 

 
موا بعزيمـة ال    ووفية وقتها قا  لكن الص 

الصوفية السيد تلين، وكان على رأسهم شيخ    
شارك فـي معركـة     أبو الحسن الشاذلي، ف   

المنصورة وجاهد مع المجاهدين رغم كبر      
سنه، وكان قد كف بصره في آخر حياتـه،         

 المجاهدين، وكان   ومع ذلك كان في مقدمة    
من ثبتت واليته مـن اهللا ال يكـره         (: يقول

.)٦()الموت

 

 
وكذلك كان هناك دورا كبيرا للسيد أحمد       

قد أكـد الـرواة     البدوي في هذه المعركة، ف    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
األمين العام والمتحدث الرسمي

 

 
                               لالتحاد العالمى للطرق الصوفية

ى الحسينىلعزم اعبد الحليمالشريف 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

بنفسه وبعض أتباعـه     الثقات اشتراكه   
 صليبية  ةا في أهم معرك    ميالدي ١٢٤٨عام  

كما أكد الباحـث سـالم      ،  قرب المنصورة 
وق الرفاعى في رسالة الماجستير التي      مرز

حصل عليها من كلية اآلداب جامعة طنطا       
خلفـاء  (: قسم التاريخ وكان عنوان الرسالة    

السيد أحمد البـدوي ودورهـم الـسياسي        
.)يوالحضاري في العصر المملوك

 

 
فأوضح في رسـالته مـشاركة الـسيد        

ثم (: البدوي في الحروب الصليبية حيث قال  
يبية علي دمياط    كانت الحملة الصل  

 

 التـي   –
عرفت في التاريخ بالحملة الـسابعة التـي        
قادها الملك لويس التاسع ووصلت الحملـة       

 ٦٤٧ من صفر سنة     ٢٢الي دمياط في يوم     
ــ ــق هجري ــو  ٦ا المواف  م ١٢٤٩يوني

 وتراجع  ،واستطاعت االستيالء علي دمياط   
لي المنصورة لحصانتها واسـتقر     إبجيوشه  
ـ  ٦٤٧ صفر سنة    ٢٤بها في    ا مـع    هجري

 وهنا يبرز مـدي     ،تجديد حصونها وبنائها  
الدور األساس الذي لعبه السيد أحمد البدوي       
 ،وأتباعه في صد الصليبيين في تلك الحملة      

فكان السيد البـدوي أحـد رجـال الفتـوة          
لي مصر في العصر    إالصوفية التي امتدت    

 وكـان لهـا دورهـا       ،األيوبي والمملوكي 
.)ليبية السابعةالبطولي في صد الحملة الص

 

 
  أبـو  ةوقد بين ذلك األستاذ الدكتور جود     

صـول الـدين    أمهدي عميد كليـة     اليزيد ال 
وقد تمثلت هذه المساهمة في     : (، فقال بطنطا

سـالمي ضـد    ي العام للجهاد اإل   أتعبئة الر 
ما يحكي عنـه    : الصليبيين ومما يؤكد ذلك   

من الروايات بين المسلمين عـن كرامـات      
حضار األسـري حتـي     إالسيد البدوي في    

اهللا  (:انتشر بين المسلمين قولهم المـشهور     
 ،أى األسـرى  ) بدوى جاب اليسري   اهللا يا 

.)اب األسرىجي(ومن ثم أطلق عليه 

 

 
   كناية ) أبوالفتيان  ( ا  كما أطلق عليه أيض

عن قوته الروحية هو وأتباعه فـي جهـاد         

 كما اشترك رجاله في اصطياد       ،الصليبيين
بما يمكن أن نسميه    (ين  األسرى من الصليبي  

.)٧()بالفدائية

 

 
السيد البدوي والسيد ابراهيم     وقد شارك 

الدسوقي رضي اهللا تعالي عنهما في حروب   
.)٨(نيالصليبي

 

 
فوقف الصوفية بجانب أمراء المماليـك      

 ورد  في هذه المعركة الفاصلة، حتى النصر     
، في وقت دقيق نستطيع أن نقـول        العدوان

.لي للبالدأنه لم يكن هناك حاكم فع

 

 
وفي هذه المعركة تحديدا قويت العالقة       
بين األمراء المماليك وشـيوخ الـصوفية،       

وسقطت الخالفة حتى وقعت الطامة الكبرى     
في شـهر    العباسية في بغداد على يد التتار     

.يالديةم١٢٥٨  هجرية٦٥٦صفر 

 

 
وبدأت حقبة جديدة من حقبات الجهـاد       
الصوفي ضد التتار المحتلين، وقـد تمثـل        
دورهم بوضوح في تجهيز أكبر شخصيتين      
 القيادة األمة في هذه المرحلة، ومـساعدتهم      

 في االنتصار على األعـادي،     بشتى الطرق 
 الـسلطان :  هاتان الشخصيتان همـا    وكانت

الظاهر والسلطان  المظفر سيف الدين قطز،     
.بيبرس البندقداري

 

 


 


السالم العز بن عبد    الصوفي  الشيخ  كان  

تقدم التتار بعد   عندما  هـ،  ٦٥٧بمصر سنة   
سقوط بغداد إلى الـشام، واسـتولوا علـى       
بعض مدنها، ليواصلوا الطريق إلى مصر،      

 عمره  وكان على عرش مصر شاب صغير     
  وهو نور الدين علي بن     ا،  خمسة عشرة عام

، وبعثَ ملك حلب الناصـر      عز الدين أيبك  
ر، فجمع  يوسف يطلب النجدة على قتال التتا     

سيف الدين قطز العلماء واألعيان والفقهاء      
والقضاة لمشاورتهم في األمـر لمواجهـة       
التتار، وحضر الشيخ العز، وعمره ثمانون      
سنة، وطُرحت المشكلة في استيالء هوالكو      
على البالد، وأن بيت المـال خـاٍل مـن          

األموال، والسلطان صغير السن، قال ابـن       
ديث، فكان  وأفاضوا في الح  «: تغري بردي 

، »االعتماد على ما يقوله ابن عبد الـسالم       
وسكت األمراء والقضاة والعلمـاء، ولـم       
يجرؤ أحد على االعتراض على عزم الملك       
الجديد قطز في فـرض الـضرائب علـى        
الشعب دون األمراء وبيت السلطان، وهنـا       
ظهرت نصيحة العز الجريئة والحازمـة،      

  تعيين فأفتى بخلع السلطان الصغير، وجواز    
ـ        ـ  ملك قوي مكانه، وهو قطز، ثم وج ه ه ل
     عـن   االنصيحة في أمر الضرائب مـدافع 

 إذا طَرقَ العدو  «: ا للحق، فقال  الشعب ومبينً 
بالد اإلسالم وجب على العالَم قتالُهم، وجاز       
لكم أن تأخذوا من الرعية ما تستعينون بـه         
على جهادكم، بشرط أن ال يبقى في بيـت         

لسالح والسروج الذهبيـة    المال شيء من ا   
والفضية والكبابيس المزركـشة وأسـقاط      
ا السيوف والفضة وغير ذلك، وأن تبيعوا م      

لكم من الحوائص الذهبية واآلالت النفيسة،      
ويقتصر كلُّ الجند على سالحه ومركوبـه،       
ويتساووا هم والعامة، وأما أخذ األموال من       
العامة مع بقايا في أيدي الجند من األموال         

.)٩(»اآلالت الفاخرة فالو

 

 
استولى التتـار علـى الـشام،       أن  بعد  و

وقرروا التوجه إلى مصر، أرسل هوالكـو       
ارسالة قاسية إلى قطز قال فيها نص:

 

 
 الخاقـان   ا وغرب امن ملك الملوك شرقً   (

األعظم، باسمك اهللا باسط األرض ورافـع       
السماء، يعلم الملك المظفر قطز الذي هـو        

ذين هربوا من سيوفنا    من جنس المماليك ال   
إلى هذا اإلقليم يتنعمون بأنعامه، ويقتلـون       
من كان بسلطانه بعد ذلـك، يعلـم الملـك          
المظفر قطز وسائر أمراء دولتـه وأهـل        

المصرية وما حولهـا مـن      مملكته بالديار   
 في أرضه، خلقنا    ا نحن جند اهللا   األعمال أنَّ 

 بـه    على مـن حـلَّ     من سخطه، وسلطنا  
نا أمركم قبل أن ينكـشف      موا إلي غضبه، سلِّ 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

الغطاء، فتندموا ويعود عليكم الخطأ، فنحن      
، قـد  اما نرحم من بكى، وال نرفق بمن شك       

سمعتم أننا قد فتحنا البالد وطهرنا األرض       
من الفساد، وقتلنا معظـم العبـاد، فعلـيكم         
بالهرب وعلينا الطلب، فأي أرض تـؤويكم       
وأي طريق تنجيكم وأي بالد تحميكم، فمـا        

فنا خـالص، وال مـن مهابتنـا        من سـيو  
خالص، فخيولنا سوابق وسهامنا خـوارق      
وسيوفنا صواعق، وقلوبنا كالجبال وعـددنا   
كالرمال، فالحصون لدينا ال تمنع والعساكر      
لقتلنا ال تنفع، ودعاؤكم علينـا ال يـسمع،         
فإنكم أكلتم الحرام، وال تعفون عن الكـالم،        

  وفشا فيكم العقـوق    ،وخنتم العهود واأليمان  
فَالْيوم والعصيان، فأبشروا بالمذلة والهوان     

تُجزون عذَاب الهوِن ِبما كُنتُم تَستَكِْبرون ِفي    
وِبمـا كُنـتُم تَفْـسقُون       اَألرِض ِبغَيِر الحقِّ  

وسيعلَم الَِّذين ظَلَموا َأي    ،  )٢٠: األحقاف(
 وننقَِلبنقَلٍَب يم)  فمـن   ،)٢٢٧: الـشعراء 

 ومن قصد أماننا سِلم، فإن      ،طلب حربنا ندم  
أنتم لشرطنا وألمرنا أطعتم، فلكم مـا لنـا         
وعليكم ما علينا، وإن خالفتم هلكـتم، فـال         
 ،تُهلكوا نفوسكم بأيديكم، فقد حذر من أنـذر     

وقد ثبت عندكم أنّا نحن الكفرة، وقد ثبـت         
عندنا أنكم الفجرة، وقد سلطنا عليكم من له        

رة واألحكام المدبرة، فكثيـركم     األمور المقد 
عندنا قليل، وعزيزكم عندنا ذليل، وبغيـر       
المذلة ما لملوككم علينا سبيل، فال تطيلـوا        
ــواب،  ــرد الج ــرعوا ب ــاب وأس الخط

 

 
 قبل أن تضرم الحرب نارهـا، وترمـي        

ـ       وال  انحوكم شرارها، فال تجدون منّا جاه 
اعز  ا وال كافي  وتـدهون منـا     ا وال حراز ،

ة، وتصبح بالدكم منـا خاليـة،      بأعظم داهي 

 

 
فقد أنـصفناكم إذ راسـلناكم، وأيقظنـاكم       

 

 
ــصد  ــا مق ــي لن ــا بق ــذرناكم، فم إذ ح

 

 
 والـسالم علينـا وعلـيكم وعلـى      ،سواكم

 

 
 وخــشي عواقــب،مــن أطــاع الهــدى

 

 
.)١٠() وأطاع الملك األعلى،الردى

 

 



 


 مع اشتداد الخطر استمر العز بن عبد      و

ـ        قطـز،  ول  السالم في جمـع الجـيش ح
 جيش  لكن، والمساعدة في تجهيزه وتسليحه   

تـه  لكـي يـتم مواجه    ، و كبيراكان  التتار  
 الكان  بالجيش الذي تم تجهيزه في مصر،       

 التتار وتفريقهم من خالل     ابد من شق عص   
. إلى اإلسالمأمرائهمدعوة 

 

 



 



وكانت البداية بالتركيز المكثف من أجل       
 خـان، والـذي     يد جنكيز بركاي حف إسالم  

ـ     المعالي ناصـر    وأب( عرف بعد إسالمه ب
، من أجل الوقوف أمـام      )الدين بركة خان  

الكـو ليـرد عدوانـه عـن        وابن عمه ه  
.المسلمين، ويكف يده عن تدمير حضارتهم

 

 
كان إسالمه من بركات الشيخ نجم الدين       
كبرى الصوفي المعروف؛ فقد بث دعاتـه       

.مفي األقطار للدعوة إلى اإلسال

 

 
وكان من تالميذه الشيخ سـيف الـدين        

 وأرسـل   ،الباخرزي فأرسله إلى بخـارى    
سيف الدين أحد تالميذه إلى بركاي فـدعاه        

  ن له عقائـده وشـرائعه،      إلى اإلسالم، وبي
فاستجاب له وأسلم، ثم ذهب إلـى الـشيخ         
الباخرزي، فأكرمه وأجله وجـدد إسـالمه       
ورجع إلى دار ملكه يدعو إلـى اإلسـالم،         

م شعائره، ويبر علمـاءه، فأسـلمت       ويعظ
    مـن   ازوجه ججك خاتون واتخذت مسجد 

...الخيام يحمل معها إن سارت

 

 
أسلم بركـة فـشملته أخـوة اإلسـالم         
الجامعة، وهدته سـننه الرشـيدة، وتبنتـه        
الحضارة العظيمة التـي اجتمعـت عليهـا     
. عقول المـسلمين وأيـديهم منـذ قـرون        

 مـن  وتقطعت األسباب بينه وبين قرابتـه     
المغول، وانفصمت بينه وبينهم األواصـر،      

الكو، وووقعت العدواة بينه وبين ابن عمه ه      
فأمر بركـة جنـده     . وثارت الحرب بينهما  

الذين كانوا في جيوش ابن عمه أن يخذلوه        

ويرجعوا فإن لم يستطيعوا فليتوجهوا تلقـاء   
الشام ومصر ليعينوا الملك الظاهر بيبـرس      

 الظـاهر   ، ووقع اتفاقية مـع    الكووعلى ه 
.)١١(ابرس فيما بعد لمحاربة التتار سويبي

 

 



 



إسالم تغلق تيمور خـان ملـك       كان  ثم  
مـن أهـل    صـوفي   كاشغر على يد رجل     

الورع والتقوى في مدينة بخارى، يقال لـه        
وكـان معـه    ، الفارسي الشيخ جمال الدين  

جماعة من التجار، وكانوا قد اعتدوا علـى        
ي التي خصـصها ذلـك األميـر        األراض

للصيد، فأمر بأن توثق أيـديهم وأرجلهـم،        
: وأن يمثلوا بين يديه، ثم سألهم في غضب       

كيف جرؤوا على دخـول هـذه األرض،        
فأجاب الشيخ بأنهم غرباء وال يعلمون أنهم       
يجوسون أرضا محرمة، ولما علم األميـر       

إن الكلب أغلى من أي : أنهم من الفرس قال   
قد كنا أخـس    ! نعم: " الشيخ فارسي، فأجاب 

من الكلب وأبخس ثمنًا منه لو أننا لم نـدن          
".بالدين الحق

 

 
ولما راع األمير ذلك الجواب أمر بـأن        
يقدم إليه ذلك الفارسي الجسور عند عودته       

ولما خال به سأله مـاذا يعنـي        ، من الصيد 
بهذه الكلمات وما ذلك الدين؟ فعرض عليه       

وحمـاس  الشيخ قواعد اإلسالم في غيـرة       
حتى كاد يذوب كما   ، انفطر لهما قلب األمير   

وصور له الكفـر بـصورة      ، يذوب الشمع 
مروعة اقتنـع معهـا بـضالل معتقداتـه         

ولكني إذا اعتنقت اإلسالم    : "وفسادها، وقال 
اآلن فلن يكون من السهل أن أهدي رعاياي        
إلى الصراط المستقيم فلتمهلني قليالً، فإذا ما   

مملكة أجدادي فعد إلي آلت إلي."

 

 
، وفـي هـذه     ثم قام تغلق بجمع مملكته    

األثناء كان الشيخ جمال الدين قد عاد إلـى         
 بلده حيث مرض مرضا شديدا فلما أشرف      

سيصبح : " رشيد الدين  ه الوفاة قال البن   على
تغلق تيمور يوما ما ملكًا عظيما، فال تـنس      



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 وال  ،أن تذهب إليه وتقرئه منـي الـسالم       
."ره بوعده الذي قطعه ليتخش أن تذكِّ

 

 
،  ولم يلبث رشيد الدين إال سنين قليلـة       

لجـأ إلـى    وحتى ذهب إلى معسكر الخان      
ن فـي   ففي ذات يوم أخذ يؤذ    : حيلة طريفة 

الصباح المبكر على مقربة مـن فـسطاط        
وأثار ، الخان فأقلق ذلك الصوت نوم الخان     

 ،غضبه فأمر بإحضاره ومثوله بـين يديـه    
ولـم  ، وهناك أدى رشيد الدين رسالة أبيـه      

حقا ما زلت   : "ينس تغلق تيمور وعده وقال    
ولكـن  ، أذكر ذلك منذ اعتليت عرش آبائي     

 الشخص الذي قطعت له ذلك الوعـد لـم        
يحضر من قبل، واآلن فأنت على الرحـب        

 ثم أقر بالشهادتين وأصبح مـسلما       ،والسعه
 .)١٢(منذ ذلك الحين

 

 
وكانت تحركات العز بن عبـد الـسالم        

 مشايخ الصوفية   تلتجهيز الجيوش، وتحركا  
، المذكورين وغيرهم إلسالم ملوك التتـار     

 سببا فـي النـصر      ومشاركتهم في الجهاد  
 ٢٥جمعـة   يـوم ال  معركة عين جـالوت     

 م١٢٦٠ سـبتمبر    ٣/  هـ   ٦٥٨رمضان  
.وما تالها من معارك ضد التتار

 

 
فماذا عن  ..  دور الصوفية مع قطز    هذا

بيبرس؟دورهم مع 

 

 


 


نستطيع أن نقول بوضـوح أن الـسيد        
البدوي قد تلمس القيادة والكفاءة في الظاهر       
بيبرس البندقداري وقت أن كـان أميـرا،        
واقتربا من بعضهما البعض بـشكل أكبـر        

 خطـة   وضعوقت معركة المنصورة، التي     
 الـسيد البـدوي     ونفذهاالنصر فيها بيبرس    

بجانب المماليك وأمرائهم، وكـان     ورجاله  
  ا ما يشحذ همته ويؤهله نفـسيا لـدوره  دائم

.المستقبلي

 

 
وقد كانت العالقة بين الظاهر بيبـرس       

أنـه  يـذكر   والسيد البدوي عالقة قويـة، ف     
ا مـن  لي مصر قادمإبوصول السيد البدوي  

المغرب تلقاه الظـاهر بيبـرس بعـسكره        
.وأكرمه وعظمه

 

 
 لخيـر الـدين     "األعـالم "نقل عن   وقد  

الزركلي أن الظاهر بيبرس قـاهر التتـار        
 ،لي طريقة السيد أحمد البدوي      إانتسب  
ن السيد البـدوي محـل أعظـام     فإومن ثم   

س قاهر التتار    وتقدير الملك الظاهر بيبر   

 

– 
١٣( لهاوموجه(.

 

 
ولما أراد الظـاهر بيبـرس أن يـستلم         

، استدعى األمراء   هـ٦٥٨ السلطة والحكم 
والعلماء لمبايعته، وكان بينهم العز بن عبد       
السالم الذي فاجأ الظاهر بيبرس بكل جرأة       

يا ركـن الـدين، أنـا       «: وشجاعة وقال له  
، أي ال يـصح     »أعرفك مملوك البندقـدار   

 المملوك في استالم السلطة، فأحضر      مبايعة
بيبرس ما يثبت أن البندقدار قد وهبه للملك        
الصالح أيوب، وأن الصالح أيوب قد أعتقه،       
وهنا تقدم العز وبايعه على الملك، وكـان        

يعظـم الـشيخ العــز   «الظـاهر بيبـرس   
قـداره، ويقـف عنـد     ويحترمه، ويعرف م  

.)١٤(»أقواله وفتاويه

 

 
: بيبـرس وقال السيوطي عن الظـاهر      

»  تحت كلمة الشيخ عز     اوكان بمصر منقمع 
الدين بن عبد السالم، ال يستطيع أن يخرج        
 عن أمره، حتى إنه قال لما مـات الـشيخ         

.)١٥(»ما استقر ملكي إال اآلن: هـ٦٦٠

 

 
يحـرص علـى مرافقـة      وكان الظاهر   

مشايخ الصوفية دائما ليشاركوه في مهماته      
وأعمال ومعاركه، وكان على رأس هؤالء      
المشايخ، الشيخ الصوفي خضر بن أبي بكر       

الذي كان يسمى   الكردي،  المهراني العدوي   
.بشيخ الملك الظاهر بيبرس

 

 
: يقول ابن كثير واصفًا هـذه العالقـة       

ا عنده  كان حظي  الملك الظاهر بيبرس   شيخ"
مكرا لديه، له عنده المكانة الرفيعة، كـان        م

ها السلطان ينزل بنفسه إلى زاويته التي بنا      
في كـل أسـبوع مـرة أو         الحسينية له في 

    ا يخطب فيـه    مرتين، وبنى له عندها جامع
ا ويطلق له    كثير للجمعة، وكان يعطيه ماالً   

ا ا كثيـر  ما أراد، ووقف على زاويته شـيئً      
جد  ا عنـد الخـاص والعـام       ا، وكان معظم

بسبب حب السلطان وتعظيمه لـه، وكـان        
، وكان فيـه خيـر      هيمازحه إذا جلس عند   

وقد كان السلطان يحبـه     ... ودين وصالح 
محبة عظيمة حتـى إنـه سـمى بعـض          

موافقة السمه، وإليه تنـسب      اخضر أوالده
القبة التي على الجبل غربي الربـوة التـي       

.)١٦("قبة الشيخ خضر :يقال لها

 

 
وعندما أراد الملك الظاهر بيبرس الحج      

. )١٧(اصطحب معه كثير من الصوفية

 

 
 رئيس ديـوان  ابن عبد الظاهر،    ويحكي  

، عن حـضور الـصوفية       بيبرس السلطان
: ، وهو شـاهد عيـان بقولـه       معهلحرب  ل
وحضر العباد، والزهاد، والفقهاء، والفقراء    (
إلى هذه الغزاة المباركة التـي       ) الصوفية(

مألت األرض بالعساكر، وأصناف العـالم،      
شيء من الفواحش، بل      ولم يتبعها خمر وال   

ء فـي وسـط     النساء الصالحات يسقين الما   
القتال، ويجررن فـي المجـانيق، وأطلـق     
لجماعة من الصالحين الرواتب، مثل الشيخ      

لياس، ومن الغنـائم    إعلي المجنون والشيخ    
 وأطلق للشيخ على البكاء جملـة       ،والحوائج
.)١٨( )من المال

 

 
بعد الظاهر بيبرس تـولى الـسلطان       و

قالوون الذي أتاح الحرية للـصوفية، فـي        
حتفاالتهم بالمناسـبات   ممارسة شعائرهم وا  

الدينية، والتي أهمها ذكرى مولد رسول اهللا       
      وأهل البيت، وكان السلطان قالوون ،

وجميع الهيئـات الرسـمية فـي الدولـة         
يحرصون على حضورها، ومن المناسبات     
الدينية ليلة اإلسراء والمعراج، ورأس السنة      

.)١٩(وغيرها.. الهجرة

 

 


 



يه الصليبيون في في الوقت الذي تكالب ف



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 علـى األمـة     الغرب والتتار في الـشرق    
في القرن الـسابع    نشط الخوارج    اإلسالمية

وجعلوا أنفسهم أربابا لإللـه، ال      الهجري،  
يرحم وال يغفر وال يدخل الجنة أو النار إال         

، يقـودهم ابـن تيميـة       بإرادتهم وإذنهم هم  
هم؛ ءويسفكون دما وأتباعه يقتلون المسلمين    

بركة وكثر القال بال حـال، وازداد       ت ال فقلَّ
الفقر، وجأر الناس بالشكوى، فقال سـيدي       

كيف تطلبون أن اهللا    : (إبراهيم الدسوقي   
ينبت لكم الزرع أو يدر لكم الضرع، وأنتم        
تسلون السيوف على أحد من هـذه األمـة         
ــن   ــراب م ــون الح ــة، وتلطخ المحمدي

.)٢٠()دمائهم؟

 

 
     ـ وهناك فرية ألتباع ابن تيمية يمو ون ه

: لى جرائمه بحق المسلمين، فيقولـون بها ع 
.إن ابن تيمية حارب التتار؟

 

 



 



معركة عين جالوت كانت سنة     إن  : أوالً
 أسلم قادة وجنـود     بالتزامن معها هـ و ٦٥٨
، في حـين أن ابـن        كما ذكرنا سالفًا   التتار

بعـد إسـالم    : ، أي هـ٦٦١تيمية ولد سنة    
.التتار

 

 
والتي حـارب    شقحبأن معركة   : ثانيا

 تيمية ضد التتـار    ابنفيها  

 

 كمـا يـدعي     -
أتباعه

 

ـ    ٧٠٢ كانت سنة    - ر هـ، بعد أن كفَّ
ألنهم والوا أهل    ؛ابن تيمية التتار المسلمين   
فكانت الخالفـة   ،  البيت بزعم أنهم رافضة   

ومصر والشام سـنة    ببغداد وشرقها شيعة،    
فسار ابن تيمية بفتنته في     يحكمهم المماليك،   

.يعة بين السنة والشيعةللوقاألمة 

 

 
  أن ابن تيمية عندما وقف     :ثالثًا

 

 كمـا   -
يدعون

 

 فـي   أمام قـازان زعـيم التتـار       -
المعركة

 

والذي أعلن إسالمه   -

 

 ابـن   رهكفَّ -
أنت تزعم  : (قال في إسالمه و   وشككتيمية  

أنك مسلم، ومعك مؤذنون وقـاٍض وإمـام        
فغزوتنا، وأبوك وجدك هوالكو كانا كافرين      

اإلسالم، بل عاهدوا قومنا،    وما غزوا بالد    

 .)٢١()وأنتَ عاهدتَ فغدرتَ

بل واعتبر أن التتار المسلمين خرجـوا       
التتار وأشباههم أعظـم    (: فقالعن اإلسالم   

خروجا عن شريعة اإلسالم مـن مـانعي        
فمن شك في قتالهم فهو     .. الزكاة والخوارج 

.)٢٢()أجهل الناس بدين اإلسالم

 

 
ماع قتال هذا الضرب واجب بإج    (: وقال

المسلمين، وما يشك في ذلك من عرف دين        
اإلسالم وعرف حقيقة أمرهم، فـإن هـذا        

الذي هم عليـه وديـن اإلسـالم ال           السلم
.)٢٣( )يجتمعان أبدا

 

 
ـ           ر ونحن نرى أن ابـن تيميـة مـا كفَّ

المسلمين من التتار إال بسبب عقدة شخصية       
اضطر أبـوه   حدثت له منذ صغره، عندما      

ة به وبإخوته إلى    إلى مفارقة حران والهجر   
دمشق، وساروا بالليل علـى خـوف مـن         

، ومن  )٢٤(ا بهم التتار، وكاد التتار أن يلحقو    
وقتها نبتت نفسه على كره التتـار فـأراد         

 .االنتقام منهم رغم إسالمهم

 في وقت معركة  حاكم مصر أن  : رابعـا 
 محمـد بـن      الناصر شقحب كان السلطان  

 السالطين في هذهوعلى غير عادة    ،  قالوون
الفترة مع المشايخ المجاهدين من تكـريمهم       
وتقريبهم إلى مجالسهم وزيادة األعطيـات      

 بسجن ابن تيمية حتى     عليهم، أمر السلطان  
مات في سـجنه بـسبب أفكـاره الـشاذة          

.والمتطرفة

 

 
نسأل اهللا تعالى أن يكشف لقلوبنا حقيقة       

الذى به ننجذب بكليتنا إلى     ، الجمال الربانى 
.الرضوان األكبر

 

 
وصلى اهللا وسلم وبارك علـى سـيدنا        

.وموالنا محمد وعلى آله أجمعين

 

 
                                                           

الحركة الصوفية في بالد الشام خالل الحروب       ) ١(
للباحـث الفلـسطيني    الصليبية، رسالة ماجـستير     

٧٦رياض حشيش، ص

 

 . بتصرف٧٩-

 جمال الـدين    اإلسالميةكتاب تاريخ مصر    ) ٢(
 .م١٩٦٦ة ، دار المعارف، القاهر٢/٩٣، الشيال

 جمال الـدين    اإلسالميةكتاب تاريخ مصر    ) ٣(

                                                             

 .٢/٩٠، الشيال

 جمال الـدين    اإلسالميةكتاب تاريخ مصر    ) ٤(
 .٢/٩٥، الشيال

 جمال الـدين    اإلسالميةكتاب تاريخ مصر    ) ٥(
 .٢/٩٨، الشيال

أبو الحـسن الـشاذلي الـصوفي المجاهـد        )٦(
عبـد  .د) سلسلة أعالم العـرب   (والعارف باهللا   

ــيم م ــودالحل ــاهرة . حم  ٦٠، صم١٩٦٧الق
شخصية أبي الحسن الـشاذلي     : وأيضا ،وتواليها
، في العدد رقم    عبد القادر العافية  ، مقال ل  ومكانته

من مجلة دعوة الحق الصادرة عن وزارة        ٣٤٥
 .األوقاف المغربية

، حقيقة القطب النبوي السيد أحمـد البـدوي       ) ٧(
 .٣١٥صفحة للدكتور جودة أبو اليزيد، 

ركة الصوفية فـي اإلسـالم، للـدكتور        الح) ٨(
 .٣١٧محمود أبو ريان، ص

العز بن عبد الـسالم، محمـد الزحيلـي،         ) ٩(
 .١١٨ص

 ،السلوك لمعرفة دول الملوك، المقريـزي     ) ١٠(
٥١٤/ ١،  م١٩٩٧دار الكتب العلمية، بيروت     

 

-
٥١٥. 

بركة خان أول من مسلم من ملوك التتار،        ) ١١(
لـة   مـن مج   ٥٥٣لعبد الوهاب عزام، العـدد      

 .م٧/٢/١٩٤٤الرسالة الصادرة بتاريخ 

قد أشار لدور سيف الدين الفارسي وولـده        ) ١٢(
في إسالم تغلق خان، الدكتور شوقي أبو خليـل         

، "نهر يبحـث عـن مجـرى      اإلسالم  "في كتابه   
وكذلك في موسوعة األخالق والزهد والرقـائق       

٢/١٨٦لياسر عبدالرحمن 

 

-١٨٧. 

، ١٢٦ ص  ألسعد الخطيب  ،البطولة والفداء  )١٣(
، ٨دار العلـم للماليـين ط     . زركليللاألعالم،  و

 .١٧٥، ص١، جم١٩٨٩

 .٨/٢٤٥  للسبكيطبقات الشافعية الكبرى) ١٤(

العز ، و ٢/٩٥،   للسيوطي حسن المحاضرة ) ١٥(
 .١١٤بن عبد السالم، محمد الزحيلي، صا

 .١٣/٢٦٥البداية والنهاية البن كثير ) ١٦(

 .١٣/٢٧١البداية والنهاية البن كثير ) ١٧(

١٢٧ص ألسعد الخطيب    ،البطولة والفداء  )١٨(

 

-
١٢٩. 

الحركة الصوفية فـي بـالد الـشام خـالل          ) ١٩(
للباحـث  الحروب الـصليبية، رسـالة ماجـستير        

 .٨٠الفلسطيني رياض حشيش، ص

السيد إبراهيم الدسوقي، ألحمد عز الـدين       ) ٢٠(
 .٢٤٨خلف ص

، ٨٩/ ١٤  والنهايـة البـن كثيـر      لبدايةا) ٢١(
 .١٤/٩و

 .٥٤٦/ ٢٨ ابن تيمية فتاوى) ٢٢(

 .٥٠٦/ ٢٨  ابن تيميةفتاوى) ٢٣(

ت (الهـادي    العقود الدريـة البـن عبـد      ) ٢٤(
 .٥ص) العمران



 

 

 

 

 



 


 



 




 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الدكتور

 

 







 




 



 

 

 


الحمد هللا الرحيم الرحمن، أنعم على أمة       

اإلسالم بشهر رمضان، وأنزل فيه القـرآن       

والـصالة  هدى وبينات وعبرا وعظـات،      

والسالم على إمام العابدين وقدوة المتقـين،       

سيدنا محمد بن عبد اهللا وآله وصحبه ومن        

:وااله، وبعد

 

 

 موسم المتقين، ومتجر    :فشهر رمضان 

لمتـسابقين، ومغتـسل    الصالحين، وميدان ا  

التائبين، وهـو معـسكر إيمـاني لتجنيـد         

الطاقات، وتعبئة اإلرادات، وتقوية العزائم،     

وشحذ الهمم، وإذكـاء البواعـث للـسعي        

.الدءوب لتحقيق اآلمال الكبار

 

 

شهر (نعت رمضان بنعوت كثيرة فهو      

ربيـع  (و) المسابقة والمنافـسة للخيـرات    

، )مشهر الـصيا (،  )شهر التعاطف (،  )الحياة

).الثالثين يومامدرسة (، )شهر القرآن(

 

 

تتجـدد  : تتجدد الحياة كلها  في رمضان   

العقول بالعلم والمعرفة، والقلوب باإليمـان      

والتقوى، والمجتمع بالتواصل، والتـرابط،     

، والتنافس فـي    والعزائم باستباق الخيرات  

: الصالحات، تحتفل السماء بمقِدِمه الـسعيد     

 وتغلـق أبـواب     فتفتح فيه أبواب الجنـان،    

النيران، ويصفد كل شيطان من أجـل اهللا        

تعالى وحده ترك اإلنسان لذاتـه وشـهواته    

.وصام عنها شهرا كامالً

 

 



 


فإن شهر رمضان يمتـاز     : إذا علم هذا  

على غيره من الشهور بخصائص عديـدة       

:منها

 

 

: إنزال القرآن الكريم:األولى

 

 

أن إطاللــة الخيــر فمــن المعــروف 

كان الضياء والـسناء فـي      .. شراقة البر وإ

ليل الجهالة  ... ، كان إدبار الليل   ..رمضان

واإلشراك واإللحاد، وأسفار صبح المعرفة     

فـي  .. في غار حـراء   .. والتوحيد والسالم 

 ْأراقْ:  مع رمضان مع الملَك جبرائيل     

ـ  انسنْ اإلِ قَلَخَ * قَلَي خَ ِذ الَّ كب ر ِماسِب  ن ِم

قْا * ٍقلَعْأر و ربكْ األَ كرـ  * م ـ ي ع ِذالَّ  ملَّ

 ١: العلق (ملَع ي ما لَ  م انسنْ اإلِ ملَّع * ِملَقَالِْب

 

- ٥.(

 

 

فبدء اإلنزال للقرآن الكريم كـان فـي        

 مدارسة القـرآن    توجلسا.. شهر رمضان 

 وجبريـل   الكريم من سيدنا رسول اهللا      

في شهر رمضان .

 

 

 رمضان الَّـِذي    شَهر: يقول اهللا تعالى  

         ـننَـاٍت ميبى ِللنَّاِس وده آنُأنِْزَل ِفيِه الْقُر

).١٨٥: البقرة (الْهدى والْفُرقَاِن

 

 

بسنده عن وأخرج البخاري في صحيحه 

 كان رسـول اهللا     : " قال ابن عباس   

أجود الناس، وكان أجود مـا يكـون فـي          

 رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن،     

 أجود بالخير مـن الـريح      فرسول اهللا   

".المرسلة

 

 

هذا القرآن الـذي أمرنـا اهللا تعـالى         

يعا ِم ج  اهللاِ ِلبحوا بِ مِصتَاعو: باالعتصام به 

فَ تَ الَوواقُر)   وهـو   )١٠٢: آل عمـران ،

ي  فِ ثَعي ب ِذ الَّ وهوعاء الشريعة والحقيقة    

ـ تْ ي مهنْوالً م س ر ينيماُأل ـ و ع لُ ـ آي مِهيلَ  ِهاِت

وييِهكِّزم و يلِّعمهتَِك الْمابكِْحالْ وةَموا انُن كَِإ و

، )١: الجمعـة  (يٍنِب م الِلي ض ِف لَ ُلبن قَ ِم

األصول، وحجة اهللا البالغة على     وهو أصل   

.عباده

 

 



 

 

 

 

 



 











 



 فـي    بعثـة رسـول اهللا       :الثانية

:رمضان

 

 

هية فليلة القدر األولى كانت المنحة اإلل     

والعطية الربانية ببعثة ونبوة خير البـشرية       

 ومـن وااله    سيدنا محمد بن عبـد اهللا       

وما وهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة،      

    ـالَِمينةً ِللْعمحِإالَّ ر لْنَاكسَأر)  األنبيـاء :

 أن النبي  وعن جابر بن عبد اهللا      ،  )٢٠٧

 ا لم يعطهن أحـد      : ( قالأعطيت خمس

 نصرت بالرعـب مـسيرة شـهر،        :قبلي

وجعلت لي األرض مسجدا وطهورا فأيمـا       

رجل من أمتي أدركته الـصالة فليـصل،        

وأحلت لي الغنائم ولم تحل ألحـد قبلـي،         

ي يبعث إلـى    بوأعطيت الشفاعة، وكان الن   

).وبعثت إلى الناس عامةخاصة قومه 

 

 

 أن شهر رمضان فيـه أسـمى        :الثالثة

 اهللا  شعيرة من شـعائر اإلسـالم أضـاف       

، )الصوم لي وأنا أجزي به    : (لنفسهجزاءها  

يا َأيها الَِّذين   : وجعله المولى الكريم وقاية   

ـ ا كُ مآمنُوا كُِتب عِليكُم الصيام كَ     ـ  ع بِت ى لَ

ـ لَّع لَ مكُِلبن قَ  مِ ينِذالَّ ـ تَّ تَ مكُ : البقـرة  (ونقُ

 وجعل وسطه رشـدا     )الصوم جنة (،  )١٨٣

ولعلكـم  (وختامه شـكرا    ) نلعلهم يرشدو (

 الجنات  ببابا من أبوا  له  ، وجعل   )تشكرون

، وجعله  ..)ي الجنة بابا يقال له الريان     إن ف (

إن الـصيام   (من الشفعاء يـوم الحـساب       

) والقــرآن يــشفعان للعبــد يــوم القيامــة

".الحديث"

 

 

وهو مغتسل روحي يغتسل المسلم فيـه       

من صام رمضان إيمانًا    (من أدران الخطايا    

).واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

 

 

وفيه خير الليالي ليلة القدر، لقدره عمل       

. له حفل استقبالرسول اهللا 

 

 

:فشهر رمضان

 

 

.شهر إنزال القرآن* 

 

 

.شهر البعثة النبوية* 

 

 

ــة  *  ــات بدني ــهر قرب ــصيام (ش ال

) عتكاف وصـالة التـراويح والعمـرة      واال

.وغيرها) صدقة الفطر(ومالية 

 

 



 




 


ن  م ٍةرِفغْى م لَوا إِ عاِرسو :قال اهللا   

ركُبم و ٍةنَّج ع رضه  ا الـسماتُاو اَأل ورض 

، وقال  )١٣٣: آل عمران  (ينِقتَّملْ لِ تْدِعُأ

 

ته  تقدست صفا–

 

- :لَوا ِإقُاِبسِفغْى مٍةرن  م

ركُبم و ٍةنَّج ع ـ ر ضـ ا كَ ه عِضر  الـس ِءام 

اَألوِضر) وقال   )٢١: الحديد ،

 

 تباركت  –

أسماؤه  

 

- :ـ ِلو ـ ج وِ لٍّكُ ـ  ةٌه ه و م ـ لِّو ا يه

، وقال   )١٤٨: البقرة (اِتريخَوا الْ قُِبتَاسفَ

 

– 

جــل شــأنه 

 

- :ِلــي ذَِفــولْ فَكِسافَنَــتَي 

).٢٦: المطففينسورة  (ونساِفنَتَمالْ

 

 

من هذه النصوص الشرعية المحكمـة      

 نعلم أن اإلنسان الراغب في رضـا اهللا         

يسارع ويسابق وينافس في الخيرات مـن       

 وقربات خاصة في نفحات     طاعات اهللا   

الخير ومواسم البر، ويأتي رمضان المبارك      

متجـر  في قمة هذا فهو موسم المتقـين، و       

الصالحين، وميدان المتـسابقين، ومغتـسل      

.التائبين

 

 
: لذا ورد عن سـيدنا رسـول اهللا         

، )ويل لمن أدرك رمضان ولم يغفـر لـه        (
ومن صور اغتنام أجـزاء أوقـات شـهر         

ودنيا، صدق الـصيام،    رمضان بالنافع دينًا    
وحفظ الجوارح والحواس عن المعاصـي      
والذنوب سواء ما يفسد منها الصيام أو مـا         

ثوابه، وقضاء الوقت في كـل مفيـد        يقلل  
 ابـدء نافع،ـ مع تحلي اإلنسان باإلخالص      

ـ و ِلجر ي انن كَ مف :َوغاية، قال اهللا      اءقَ
رلْ فَ ِهبيعْلم ع م اِلالً ص ا والَح ِرشْ يِع بِ كبِةاد 
رأَ ِهب احد) وقال )١١٠: الكهف ، :ُإِ ْلق ن 

ِتالَص نُي وِكس ي ومحياي و ـ م ي هللاِ اِتم ر ب 
ـ َأ و تُرِم أُ كِلذَِب و ه لَ يكِر شَ الَ * ينِمالَعالْ ا نَ
).١٦٣، ١٦٢: األنعام (ينِمِلسم الُْلوَأ

 

 
فقه (في  وتأتي قربة من أعلى القربات      

وهي إطعام الطعام، قـال المـولى       ) الواقع
الكريم  

 

 سبحانه   –

 

- :    ـامالطَّع ـونطِْعميو
ا       عَأِسـيرا وِتيميِكينًا وِه ِمسبـا  * لَى حِإنَّم

نُطِْعمكُم ِلوجِه اِهللا الَ نُِريد ِمنكُم جـزاء والَ         
).٩، ٨: اإلنسان (شُكُورا

 

 
: أن رجالً سأل النبـي      وقد روي   

طعم الطعام، وتقرأ ت: (أي اإلسالم خير؟ قال  
، )السالم على من عرفت ومن لم تعـرف       

). اتق النار ولو بـشق تمـرة      (: وقال  
ظل المـؤمن يـوم القيامـة       : (وقال  
، وعمارة المسجد بالصالة     )صدقته

 

 فرضا  –
ونفالً 

 

. وشهود حلَق العلم–

 

 
في هذا ما ينبغي للمسلم الفطن اغتنامه       

شهر رمضان المبارك من نفع نفسه وغيره       
.والبعد عن الجدال والرياء

 





 

 

 

 

 



 



 










 





 



يشهد العصر الحالي تغيرات وتطورات متالحقة، ويعيش ثورة        
عرفية هائلة، كان من أهم منجزاتها شبكة المعلومات        علمية وم 

، والتي أضحى العالم من خاللهـا       )اإلنترنت(ب الدولية المسماة   
.قرية صغيرة يمكن لإلنسان الوصول إليها

 

 
ومن ثم فإن أبناء اإلسالم مطالبون اليوم باالستفادة من هـذا           
اإلنجاز العلمي الضخم وتسخيره في خدمة اإلسالم والتعريـف         

.ه، ونشر رايته في العالمينب

 

 

 

 

 

 



 




 




 




 




 




 




 




 


٢

 

ـ       - سنة المكتبات الموسـوعية فـي ال
:النبوية

 

 
بالـسنة النبويـة    فيما يتعلـق    وأما  

لموسـوعات  من ا وعلومها نجد العديد    
المتخصصة في فضاء الشبكة الدوليـة      

على سـبيل المثـال     ، ومنها   )اإلنترنت(
، )يجامع الحـديث النبـو    (: موسوعة

:ورابطها على الشبكة الدولية

 

 
)www.sonnaonline.com(

 

 
ــد قامــت بإصــدارها شــركة  وق

م، ٢٠٠٠برمجيات مصرية تأسست عام 
وهي عبارة عن برنامج موسوعي وقفي      

 ٤٠٠اناته حتـى اآلن   يضم في قاعدة بي   
، كتاب مسند من حديث رسول اهللا       

تحمل بين طياتهـا مـا يزيـد علـى          
 حديث، بخدماتها التحليليـة     ٥٢٠,٠٠٠

وهو بهذا القـدر    والفهرسية المتكاملة،   

الكبير من البيانات يعد اليـوم أضـخم        
وأكبر البرامج الحديثية القائمـة علـى       
منهج التحليل الشامل للمعلومات، مـع      

مبدأ الجمع الشامل للسنة النبوية      اعتماد
المطهرة، مع البدء في هـذه المرحلـة        
بالمصادر التي تعني بجمع الصحيح من      
الحديث النبوي الـشريف، باإلضـافة      

ادر التي تغلـب الـصحة علـى        للمص
محتواها، مع إرجاء غيـر قليـل مـن         
المراجع المتخصصة فـي األحاديـث      
الضعيفة أو التي يغلب على محتواهـا       

 إلـى المرحلـة التاليـة مـن         الضعف
.المشروع بإذن اهللا

 

 
جامع الحـديث   (الخدمات التي يقدمها    

:)النبوي

 

 
لقد حاول القـائمون علـى جـامع        
الحديث النبوي تسخير إمكانات وتقنيات     
الحاسب اآللي لتقديم العديد من الخدمات      

والمفيدة لطالب العلم الـشرعي     الرائدة  
ـ        تهم ابوجه عام مهمـا تنوعـت اهتمام

الحديث  عن طالب صصاتهم، فضالًوتخ
الشريف بوجه خاص، فالبرنامج إلـى      
جانب موسوعيته يقدم من اإلمكانات ما      
ييسر التعامل مع هذا الكم الضخم مـن        

:تاليةلاألحاديث حيث يقدم الخدمات ا

 

 
 خدمات البحث الصرفي، والبحث     *
ر الرواة واألسانيد، والتعريف بـأكث    في  



 

 

 

 

 



 



 

 

 
     

  
     

  
   

 

 

 
   

   
      
   
    



 

 

 

 
الدكتور

 

 
أحمد محمد أحمد الشرنوبي

 

 

 

أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالمية املساعد 

 

 بكلية أصول الدين

 

-

 

 جامعة األ

 

 زهر

 

 

ـ   عشر ألف راٍو،    من خمسة    ار فـي إط
مرحلة أولى من موسوعة شاملة للرواة،      
يتم فيها ربط كل راٍو بترجمته في أكثر        

.من ثالثين مرجعا من أهم كتب الرجال

 

 
ــع   * ــتعراض جمي ــة اس إمكاني

.النصوص المتعلقة بأحد الرواة

 

 
رنامج بتوفير خدمة مـن     بيقوم ال * 

أهم الخدمات الرائدة في مجـال علـم        
ـ       ى الحديث أال وهي خدمة التخريج عل

مستوى الحديث واآلية، ويـوفر كـذلك       
لغريب األلفاظ، حيث يقوم بشرح     شرحا  

. كلمة٧٥٠,٠٠٠ما يزيد على 

 

 
التقسيم الموضـوعي والفقهـي     * 

المتميز لنصوص الموسوعة في إطـار      
يشتمل على أكثر من    فهرس موضوعي   

.خمس وعشرين ألف واصفة

 

 
ومن الوظائف العلمية المؤثرة في     * 

ة عرض الناسـخ    الموسوعة أيضا خدم  
والمنسوخ من األحاديث، باإلضافة إلى     

 ،علـى األحاديـث   خدمة أحكام الحفاظ    
والتي تفيـد عمـوم المـستفيدين مـن         

مـنهم  المتخصـصون    البرنامج سواء 
.المتخصصين وغير

 

 
ــوعة  *  ــصوص الموس ــط ن رب

بمجموعة من أهم الكتب الخدمية، مثـل     
.كتب األطراف وكتب التخريج والعلل

 

 
الحـديث كـذلك    ويتميز جـامع    * 

بتوفير خدمة العـرض، والتـي تتـيح        
استعراض وتصفح أي كتاب من كتـب       
الموسوعة لغـرض القـراءة، ونـسخ       

كما يتميز جـامع الحـديث      . النصوص
بتنويع مجال وأسلوب العرض، إذ يتيح      
عرض مكتبته وفقًا السم الكتاب أو نوع       
الكتاب، أو اسم المصنف أو طبقتـه أو        

.سنة وفاته

 

 
امع الحـديث خدمـة     كما يوفر ج  * 

مـن  تصنيف األحاديث وفقًا ألنواعهـا      
مرفوع وموقوف وأثر مقطـوع، هـذا       

ويتميز جامع الحديث بالفهارس التحليلية     
الشاملة لآليات القرآنيـة، والقـراءات،      
وأطراف األحاديث، وأسـماء الـرواة      
واألعالم، واألبيات الشعرية، واألقوال،    

اكن والمواضـع، وآثـار األمـم       واألم
.السابقة، وغير ذلك

 

 
كما يقدم جامع الحديث العديد من      * 

الدراسات اإلحـصائية عـن األسـانيد       
والرواة وطرق الرواية، وعلم الجـرح      

والتعديل، باإلضافة إلى مجموعة مـن      
الدراسات المهمة التي تتعلـق بحجيـة       
السنة في األحكام الشرعية واسـتقاللها      

لدفاع عن السنة واإلجابـة     بالتشريع، وا 
على العديد من الشبهات التـي يثيرهـا        
أعداء السنة النبوية المطهرة، كما تشمل      
الدراسات التعريف الـوافي بمـصادر      

.الموسوعة، وكذا الترجمة لمؤلفيها

 

 
يشتمل البرنامج علـى تعريـف      * 

بالمنهج العلمي والعملـي المتبـع فـي        
فيها من إخراج هذه الموسوعة، وما بذل 

.جهد واضح

 

 
ويتميز جامع الحديث بدعمه لعلم     * 

مصطلح الحديث بتقديم بعض الخدمات     
التعليمية والتطبيقية في هذا العلـم مـن       
خالل تعريفات علم مصطلح الحـديث،      
والدراسات الحديثية المختلفة ال سـيما      

.فيما يتعلق بالرواة

 

 
ومن ثم فإن برنامج جامع الحـديث       

جهـد  النبوي هو نتاج عمل متواصل، و     
عدد كبير من الباحثين في مجال علـم        
الحديث، رغبة منهم في إنجاز العمـل       

.)١(على أعلى مستويات الدقة

 

 
وهناك باإلضافة إلى هذا مكتبـات      
موسوعية أخرى متخصصة في الـسنة      
النبوية تقدم خدمات علمية جليلة للدعاة      

موسـوعة الـدرر    : الب العلم منها  طو
 السنية التي تعد مـن أفـضل المواقـع        

وجودة الخدمات الحديثية   ار نوعية   باعتب
وكذلك موسوعة المحدث   ،  )٢(التي تقدمها 

التي تشرف عليها دار الحديث األشرفية      
.، وغير ذلك)٣(في دمشق

 

 
                                                           

على ) اجلامع للحديث النبوي  (انظر التعريف مبوسوعة    ) ١(
:هذا الرابط

 

 
www.sonnaonline.com/Who.aspx 

:موقعها يف الشبكة الدولية على هذا الرابط) ٢(

 

 
www.dorar.net 

:رابطها على الشبكة الدولية هو) ٣(

 

 
www.munaddith.org 



 

 

 

                                                              

 

 

 

 



 

 
 



 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 



 




 





 




 



 

 
 















 





 


وال ":  حـزم  في ما سبق يقول ابن    

بين أحد من أهل اللغة والشريعة      خالف  
 في أن كل وحي نزل من عند اهللا         

منزل، فالوحي كله محفـوظ     فهو ذكر   
تكفـل  وكل ما   .  له بيقين  بحفظ اهللا   

اهللا بحفظه؛ فمضمون أال يضيع منـه       
وأال يحرف منه شيء أبدا تحريفًـا ال        

فوجب أن الدين   ... طالنه  ببيأتي البيان   
محفوظ بتولي  ا به محمد الذي أتان 

حفظه، مبلغ كما هو إلى كل ما        اهللا  
إلى انقضاء الـدنيا،    طلبه مما يأتي أبدا     

 ألنذركم به ومـن بلـغ      :قال  
فإذا كان ذلـك كـذلك      ). ١٩: األنعام(

فبالضروري ندري أنه ال سبيل البتـة       
 رسول اهللا   إلى ضياع شيء قاله     

تلط في الدين، وال سبيل البتة إلى أن يخ       

بباطل موضوع اختالطًا ال يتميز عنـد       
أحد من الناس بيقين؛ إذ لو جـاز ذلـك          
لكان الذكر غير محفوظ، ولكـان قولـه        

 :         ِإنَّـا لَـهو لْنَا الـذِّكْرنَز نِإنَّا نَح
اِفظُونلَح) ا ) ٩: الحجرا   كـذبووعـد

."مخلفًا، وهذا ال يقوله مسلم

 

 
ثم يرد على من زعم أن حفظ الذكر        

هـذه  ": مقتصر على القرآن وحده قائالً    
دعوى كاذبـة مجـردة مـن البرهـان         

فالـذكر  ... وتخصيص للذكر بال دليل     
 أنزل اهللا على نبيه   اسم واقع على كل ما      

         من قرآن أو من سنة وحي يبـين
: يقـول  بها القرآن، وأيضا فإن اهللا      

     ِللنَّاِس م نيِلتُب الذِّكْر كلْنَا ِإلَيَأنْزَل  وا نَز
 فـصح أنـه     ) ٤٤: النحل (ِإلَيِهم

كان بيانه ن للناس، فإذا  آمأمور ببيان القر  
      غير محفوظ وال مضمون سالمته 

مما ليس منه، فقد بطل االنتفاع بـنص        
القرآن فبطلت أكثر الشرائع المفترضـة      

 علينا فيه، فلم يدر صحيح مراد اهللا        
المخطئ أو تعمد فيه    فيه  منها وما أخطأ    

".لكذب الكاذب، ومعاذ اهللا من هذاا

 

 
فإن رب العزة قد    واستنادا إلى ذلك    

ما صح من حديث رسـوله      تكفل بحفظ   
       ،ويدل على ذلك الكتاب الكـريم ،

 النبويــة الــصحيحة، والعقــل الــسنَّةو
.والتاريخ

 

 


 


أ

 

على  من كتاب اهللا أما األدلة   -
:النبوية السنَّةتكفل اهللا بحفظ 

 

 
١

 

وَأنزلْنَا ِإلَيك الذِّكْر :   قوله   -
     ِهمَل ِإلَـيا نُزِللنَّاِس م نيِلتُب)  النحـل :

٤٤(.

 

 
ففي اآلية الكريمة إخبـار مـن اهللا        

مبينة للقرآن، وقد تكفل     السنَّةن  أتعالى ب 
ِإنَّا نَحن نَزلْنَا    :اهللا بحفظه في قوله     

) ٩: الحجـر  (ه لَحاِفظُون الذِّكْر وِإنَّا لَ  
فيلزم من هذا أن يكون قد تكفـل أيـضا    

؛ ألن حفظ المبـين يـستلزم       السنَّةبحفظ  
.حفظ المبين للترابط بينهما

 

 
٢

 

 ِإن علَينَـا جمعـه :    قوله   -
آنَهقُرو *    آنَهقُر فَاتَِّبع ْأنَاهفَِإذَا قَر *   ِإن ثُم

انَهينَا بلَيع) ١٧: القيامة 

 

– ١٩.(

 

 
يدل علـى أن اهللا     فهذا نص صريح    

    نَّة بحفـظ   قد تكفلعلـى وجـه     الـس
على طريـق اللـزوم     األصالة واالستقالل   

والتتبع؛ ألنه تكفل فيه ببيان القرآن في قوله    
 :     انَـهينَـا بلَيع ِإن ثُم بيـان  : ، أي

 القرآن، والبيان كما يكـون للنبـي        
يكون ألمته من بعده، وهو يكـون للنبـي         

        باإليحاء به إليه ليبلغ الناس، وهـو 
وما َأنزلْنَـا علَيـك :    من قوله   المراد  

 الِكتَاب ِإالَّ ِلتُبين لَهم الَِّذي اخْتَلَفُـوا ِفيـهِ        
).٦٤: النحل(

 

 
فالسنة النبوية على هذا منزلة مـن اهللا        

يات السابقة  وفي هذه اآل  ) بوحي غير متلو  (

 

سورة القيامة    آيات   –

 

علـى أن اهللا     دليل   –
بحفظ القرآن،  كما تكفل    ،تكفل بحفظ السنَّة  

هيأ  وتحقيقًا لهذا الوعد الكريم من اهللا        
األسباب لحفظها، والذود عـن حياضـها،       
فأثار في نفوس المسلمين عوامل المحافظة      
عليها، والدفاع عنهـا، فكانـت موضـع        

قديرهم ورعايتهم منذ أن    ومحل ت اهتمامهم،  
إلى يومنا هـذا، وإلـى أن       أشرقت شمسها   

.يرث اهللا األرض ومن عليها

 

 
 من كتاب اهللا ويذكر ابن حزم دليالً ثالثًا 

: في قولـه  بحفظ السنَّة   على تكفله   
ِدينَكُم لْتُ لَكُمَأكْم موالي    كُملَـيـتُ عمَأتْمو

: المائدة (اسالم ِدينً ورِضيتُ لَكُم اإلِ   ِنعمِتي
ِإن الــدين ِعنــد اللَّــِه  :، وقــال )٣

الماِإلس) ١٩: آل عمران(.

 

 
لمن جوز أن يكون ما أمر       فنقول   :قال

اهللا به نبيه من بيان شريعة اإلسالم لنا غير         
التبديل، وأن يختلط  محفوظ، وأنه يجوز فيه     

: الموضوع اختالطًا ال يتميز أبـدا     بالكذب  
 لنـا ديننـا،     ونا عن إكمـال اهللا      أخبر

ورضاه اإلسالم لنا دينًا، ومنعه تعالى مـن        
أكل ذلك باق   . قبول كل دين حاشا اإلسالم    

علينا ولنا إلى يوم القيامة؟ أم إنمـا كـان          
 فقـط؟ أم ال للـصحابة وال    للصحابة  

...لنا؟ وال بد من أحد هذه الوجوه

 

 
كل ذلك  : فإذا كانت اإلجابة بالضرورة   

ا وعلينا إلى يوم القيامـة، صـح أن         باق لن 
شرائع اإلسالم كلها كاملة، والنعمة بـذلك       

 ضروري وقـاطع    علينا تامة، وهذا برهان   
 فـي    رسول اهللا    على أن كل ما قاله    

وفي بيان ما يلزمنا محفوظ ال يختلط     الدين،  
.ما لم يكن منهبه أبدا 

 

 
وللحديث بقية في العدد 

.القادم بإذن اهللا تعالى
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الـسيد  سماحة  قامت مشيخة الطريقة العزمية تحت رعاية       
 العزمية  محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم شيخ الطريقة       

 ا، تأكيـد  ه١٤٣٨  عدة محاضرات خـالل شــهر     
:بصير األمة بالواجب المطلوب منهالدورها الكبير فى ت

 

 



 


مـت   أقي م٥/٥/٢٠١٧، الموافق   ه١٤٣٨  ٨جمعة  الفى يوم   

بقاعة اإلمام المجدد الـسيـد محمـد        مائةال بعد   الخامسة أهل البيت ليلة  

ماضى أبى العزائم حيث حضرها عدد من أساتذة الجامعـات والمراكـز        

العلمية، ورجال الصحافة واإلعالم، وعدد من أبناء اإلمام أبى العـزائم،           

.وأبناء الطريقة العزمية من مختلف المحافظات

 

 

عبـد الفتـاح    خ الطريقة العزمية الـرئيس      شيوقد دعا فيها سماحة     

وتطهير اإلعالم مـن الـدواعش   بتطهير أمن الدولة من السلفية،   السيسي  

وليد إسماعيل، وعالء السعيد، وحذر سماحته من لدغات اإلخوان         : أمثال

.المجتمع المصري بسبب تركهم يندمجون بيننابوالسلفية 

 

 

يوجد فكر مخلص نحن نمر بظروف صعبة هذه األيام، وال  : وأضاف

.وله ال رؤية لهمحلهذه األمة؛ فالرئيس السيسي مخلص لكن من 

 

 

وترجمـة  وأكد سماحته أنه ال نجاة لهذه  األمة إال بمحبة أهل البيت،        

هذه المحبة إلى عمل، فننصرهم بالعمل واإلنتاج وتقـدم األمـة وبنـاء             

.حضارتها، والتخلق بأخالق أهل البيت والتأدب بآدابهم

 

 

احته إلى أن كثيرا من الناس ال يعلمون شيًئا عـن سـيرة             وأشار سم 

وبسبب الليالي المحمدية تعلموا كثيرا، وتم تصحيح كثير من         ،  النبي  

، وفي سيرة أهل البيت كانت    ة النبي   يم، وأُ المفاهيم كإسالم أبي طالب   

.الفائدة أكبر وأعم

 

 

مـن  العزميـة   وحذر آل العزائم من تمكين المفصولين من الطريقة         

 ألن غايتهم جمع المـال وزرع الفتنـة،         ؛فاالتها في أي مكان   تحضور اح 

.مطالبا  بعدم التواصل معهم على صفحات الفيس بوك

 

 

 الشريف عبد الحليم العزمي الحسيني حديثه حول سـيرة          واصل وقد

تحرك معاوية نحو العراق وموقف اإلمـام       الحديث عن   ب أهل البيت   

ضادة في جـيش اإلمـام،      مبينًا االتجاهات المت  اعه،  الحسن بعد تخاذل أتب   

وخيانة عبيد اهللا بن العباس قائد الجيش ثم توالى الخيانـات، واسـتخدام             

ثـم  معاوية لحرب اإلشاعات الكاذبة إلجبار اإلمام الحسن على الـصلح،    

ن المحاوالت الثالث الغتيال اإلمام الحسن، واختيار جيش اإلمام الحسن  بي

اللصلح حالوحيد .

 

 

وشارك باإلنشاد في الليلة الشيخ كامل جاد واألستاذ محمـد الكـرار        

.والشيخ محمد حسانين

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

بينا يف اللقاء املاضي أن مجاعة يف اجلاهلية قد حتن
َّ َّ َّ

 

فوا، فال بدع 

 

أن تكون أم النبي 

 

 منهم، خصوص
ً

 

ا أنهـا 

 

 مسعـت 

 

من أهل الكتاب والكهان قرب مولده باحلرم أكثر مما مسعـه 

 

غريها، وكذلك ما شاهدته يف محله ووالدته من آياتـه البـاهرة 

 

.. مــا حيمــل علــى التحنــف ضــرورة

 

ويف هــذا املقــال نواصــل 

 

:احلديث فنقول

 

 

 

 




 



 جميع  مقال وما يليه  سأعرض في هذا ال   

      ياألحاديث واآلثار الواردة عن مصير أبو

من خالل بحث إحـصائي     :  وذلك النبي  

استقصائي عنها فـي كـل كتـب الـسنة          

ا على أالَّ نغفل بعضها، بل       حرص )١(المتاحة

ا منهاحتى وال واحد:

 

-

 

 



 



:الحديث األول

 

 

أخرجه مسلم رحمه اهللا في صـحيحه       

حدثَنَا َأبو بكِْر بن َأِبى شَـيبةَ حـدثَنَا         : (قال

         ـنثَاِبٍت ع نةَ علَمس نب ادمثَنَا حدح فَّانع

يا رسوَل اللَِّه، َأيـن     : َأن رجالً قَاَل    : َأنٍَس  

فَلَما قَفَّـي   : قَاَل  . »ِفى النَّاِر   «  :َأِبى؟ قَالَ 

 )٢()»ِإن َأِبى وَأباك ِفى النَّاِر      «  :دعاه فَقَالَ 

.أي أعطاه ظهره مولِّيا) قَفَّي(ومعنى 

 

 

 ا ابن حبان فـي صـحيحه       ورواه أيض

أخبرنا  (:بسند مسلم بن حماد عن سلمة قال      

حـدثنا  : عبد اهللا بن محمـد األزدي، قـال       

: أخبرنا عفان، قال : بن إبراهيم، قال  إسحاق  

حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت عن َأنَـِس         

بِن ماِلٍك َأن رجالً جاء ِإلَى النَِّبي صلَّى اللَّه         ا

        لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهفقال ص لَّمسِه ولَيأين : ع

:  فلما قفى دعاه فقـال     ،في النار : أبي؟ قال   

. )٣()في الناراك إن أبي وأب

 

 

وأخرجه أحمد في مسنده مـن حـديث        

 ثَِنى      : (ا قال أنس أيضـداللَّـه، ح دبثَنَا عدح

 :َأِبى، حدثَنَا وِكيع عن عماِرعن َأنٍَس قَـالَ       

    لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ٌل ِللنَِّبيجقَاَل ر:  ـنَأي 

 فَلَما رَأى ما ِفـي  :اَل قَ، ِفي النَّارِ  : قَالَ ؟َأِبي

.)٤()  ِإن َأِبي وَأباك ِفي النَّاِر:وجِهِه قَاَل

 

 

ولم يسلم سند مسلم في صحيحه لهـذا        

تفق على وجاهته جمهـور     االحديث من نقد    

. العلماء ومنهم اإلمام السيوطي وآخرون

 

 

وقد كتب صـاحب الـسيرة الحلبيـة        

حديث : (ا لهذا النقد فقال رحمه اهللا       ملخص

 إن  :مسلم هذا لم تتفق الرواة على قوله فيه       

أبي وأباك في النار، وهـذه اللفظـة إنمـا          

رواها حماد بن سلمة عن ثابت عن أنـس         

وخالفه معمر عن ثابت عن أنس، فـروي        

إذا مررت بقبـر كـافر فبـشره        (بدل ذلك   



 

 

 

 

 



 



 


  




 


  




  

 

 




 



ا أثبت من   ، وقد نَصوا على أن معمر     )بالنار

حفظه، ووقع في   حماد، فإن حماداً تُكُلِّم في      

   ها فـي  أحاديثه مناكير، ذكروا أن ربيعة دس

كتبه، وكان حماد ال يحفظ فحدث بها فوهم        

وأما معمر فلم يتَكَلَّم في حفظـه، وال        . فيها

اُستُنِْكر شيء من حديثه، فاللفظ األول مـن        

تصرف الراوي، رواه بالمعنى بحسب مـا       

.فهم فأخطأ

 

 

قع وذكر الحافظ السيوطي أن مثل هذا و   

في الصحيحين في روايات كثيرة من ذلـك        

حديث مسلم عن أنـس فـي نفـي قـراءة       

البسملة، والثابت من طريـق آخـر نفـي         

سماعها ففهم منه الراوي نفـى قراءتهـا،        

.)٥()فرواها بالمعنى على ما فهمه فأخطأ

 

 

ا لهذا النقد للحـديث بروايـة       وتوضيح

مسلم وغيره المروى عن حماد بن سـلمة        

إن  (: والذي فيـه   أنس  عن ثابت عن    

عن معمر  ( أن المروي ) أبي وأباك في النار   

بقول آخر لرسـول اهللا  ) عن ثابت عن أنس   

 إذا مررتَ بقبر كافٍر فبـشره       (: هو

أصــح مــن األول وأدق، حيــث ) بالنــار

بالمقارنة بين حماد بن سلمة ومعمر، نجـد        

أن علماء الجرح والتعديل قد قَـدحوا فـي         

ذاكرة وبعض روايات وأحاديث حماد بـن       

وقع في أحاديثه مناكير،     (:سلمة وقالوا عنه  

   وقـالوا ) ها في كتبه  وذكروا أن ربيعة دس: 

ن حماد ال يحفظ، فحدث بهـا فـوهم         وكا(

ا مـن   أحـد (بينما شهدوا لمعمر بأن     ) فيها

) علماء الجرح والتعديل لم يتكلم في حفظه      

أي أنه لم يجرح مثل حماد، بل عندهم من          

ومن ثم فروايته أثبت من روايـة       . العدول

حماد ويؤيد رواية معمر للحديث ويصححها      

 ومن  ويرجحها على رواية حماد بن سلمة،     

ثم يضعف رواية حماد، وإن كانـت فـي         

صحيح مسلم، ويؤيد روايـة معمـر مـن         

طريق آخر، وهو الحديث الثاني عن أبـي        

. التالي ذكرهالنبي 

 

 

:الحديث الثاني

 

 

أخرجه البزار والطبراني والبيهقي من     

طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري عـن        

ـ  (عائذ بن سعد عن أبيه       ا قـال   أن أعرابي

.في النار: أين أبي؟ فقال: اهللا لرسول 

 

 

فأين أبوك ؟ : فقال

 

 

حيثما مـررتَ   : قال رسول اهللا    

قال العالمـة   ) على قبر كافٍر فبشره بالنار    

 على شـرط    اإلسنادهذا  : أبو الفرج الحلبي  

.)٦()الشيخين

 

 

إن أبي وأباك في (ومن ثم تصبح رواية     

ا أو ضعيفة على األقـل،      ضعيفة جد ) النار

لذي أعتمده من هذين الحديثين هو   ومن ثم فا  

ا، فـاألول    ألنه األصح سند   ؛الحديث الثاني 

 والثـاني هـو     ،فيه حماد في حفظه كـالم     

 ألنه جاء علـى شـرط الـشيخين      ؛األصح

ا اهللا، فليس في سـنده ضـعف أو         مرحمه

.كالم

 

 

                                             

 

 
في عصر الحاسب اآللي الـذي يحتـوي علـى          ) ١(

هـذه  ) ٢/الطور  / وكتاب مسطور في رق منشور      (

مج متعددة تضم أكثر المراجـع      البرامج تتضمن برا  

الرئيسية لكتب السنة وربما كل المطبـوع المعلـوم         

منها، وهذا يمكِّن من البحث اإلقصائي وييسره كـان         

أولها برنامج المحدث ثم تاله ما هو أكثـر تطـورا           

.وتوسعا

 

 

.ك) / ٢٠٣(حديث رقم / صحيح مسلم) ٢(

 

 

).٥٧٨(صحيح ابن حبان حديث رقم ) ٣(

 

 

.مام أحمد عن أنسمسند اإل) ٤(

 

 

للعالمة أبي الفرج نـور الـدين       / السيرة الحلبية ) ٥(

.٧٥ صـ١الحلبي جـ

 

 

للعالمة أبي الفرج نـور الـدين       / السيرة الحلبية ) ٦(

.٧٥ صـ١الحلبي جـ

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 





 




 



 






 



 






 



 







 



 

 



 





 




 



٢٨

 

ـ ) ٩( وفى العدد    -  وتحـت   ١صـ

رئـيس  : بقلـم " فرحة مـا تمـت      "عنوان  

: التحرير جاء فيه

 

 

 

 التعليق على فتوى دكتور محمد سيد       -

ــصر   ــى م ــاوى مفت طنط

والمنشورة بجريدة األهـرام    

ــاريخ   ــسائى بتــ المــ

 والتى يقـول    م٥/١١/١٩٩١

 القبـور   اتخـاذ فيها بحرمة   

 نقض فتواه فـى مجلـة       ه وكيف أن  ،مساجد

 م١٩٩١الشباب الصادرة فى شهر ديسمبر      

 إن الصالة فـى مـساجد       :والتى قال فيها  

   والصالة  ،ااألضرحة صالة صحيحة شرع 

.إنما هى هللا وليست لصاحب الضريح

 

 

٢٩

 

:جاء فيه) ١٠( وفى العدد -

 

 

 

 الشيخ محمد صفوت نور     انتخابتم   -

 ا  الدين رئيسوالشيخ صفوت   ،ا للجماعة عام 

 مـن الـشيخ     ا للتحرير بدالً  الشوادفى رئيس 

 مـن   باستقالتهأحمد فهمى أحمد الذى تقدم      

.عضوية المجلس وتم قبولها

 

 

٣٠

 

وتحـت   ١صـ) ١٠(وفى العدد    -

محمـد  : بقلـم  " بيان الرئيس العام "عنوان  

: صفوت نور الدين جاء فيه

 

 

: ينبغى أن نتعاون على

 

 

 

. يدة فى قلوب الناس تصحيح العق-

 

 

 

.  االعتناء بحفظ القرآن الكريم-

 

 

 

.  االعتناء باللغة العربية-

 

 

 

تعليم المعلوم من الدين بالـضرورة       -

 الدينية المتفشية بين الخاصـة      األميةلمحو  

. والعامة

 

 

 

 لملئ الفـراغ    الدعاة تكوين جيل من     -

.الواسع فى أمر الدعوة

 

 

٣١

 

 وتحـت   ٨صـ) ١٠( وفى العدد    -

مـن خـصائص    " وضوع العـدد  م"عنوان  

محمد جميل زينو جـاء     : بقلم القرآن الكريم 

:فيه

 

 

 

 أما قراءة الولد     -

 

القـرآن ألبويـه      -

األموات  

 

د  ألن الول  ؛ فيصل ثواب القرآن   -

.من سعى أبيه كما ورد فى الحديث

 

 

٣٢

 

 وتحت  ٣٥صـ) ١٠( وفى العدد    -

أعضاء لجنة الفتوى   : بقلم" الفتاوى"عنوان  

:  فيهبالمركز العام  جاء

 

 

 

.  إزالة شعر الوجه للمرأة مكروه-

 

 

 

.  إسبال الثياب حرام ولو بدون خيالء-

 

 

 

 جميع طعام اليهود والنصارى مـن       -

غير فرق بين اللحم وغيره حالل للمسلمين       

. فذبائحهم حالل

 

 

٣٣

 

ـ ) ١٠( وفى العدد    -  فـى   ٤٦صـ

:الهامش

 

 

 

 يباح للمرأة كشف وجهها وكفيها فى       -

 وأمـا خـارج     ،الصالة إذا لم يراها أجنبى    

الصالة فالمرأة كلها عورة ال يجوز لألجنبى 

. منهايءالنظر لش

 

 

٣٤

 

  وتحت   ٥٠صـ) ١٠( وفى العدد    -

 عبد: بقلم" اإخراج زكاة الفطر نقود   "عنوان  



 

 

 



 



 


 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى. د   

 

 

:اهللا باز جاء فيه اهللا بن عبد

 

 

 

يجوز إخراج النقود فـى زكـاة         ال -

.الفطر

 

 

٣٥

 

 وتحـت   ٧صـ) ١١( وفى العدد    -

الشيخ صـفوت   : بقلم" وهذا منهجنا "عنوان  

: الشوادفى رئيس التحرير جاء فيه

 

 

 

:  من منهجنا-

 

 

 

.  تقديم النقل على العقل-

 

 

 

 ،تقديم فهم سلف األمة علـى فهمنـا        -

. وعلمهم على علمنا

 

 

٣٦

 

 وتحت  ٢٧صـ) ١١( وفى العدد    -

لجنة الفتوى بالمركز   : بقلم" الفتاوى"عنوان  

:جاء فيه العام

 

 

 

جميع بـدن المـرأة عـورة عنـد          -

. الجمهور

 

 

 

 الراجح أن الرضاع المحرم هو مـا        -

كان فى الصغر فى الحولين وقبل الفطـام         

  .وهذا ما عليه جماهير العلماء

 

 

٣٧

 

 وتحـت   ٢٢ص) ١٢( وفى العدد    -

أخطاء الناسك فيمـا يـؤدى مـن        "عنوان  

الرازق عيد جـاء     بقلم الشيخ عبد  " المناسك

: فيه

 

 

 

-        ا  هناك من يغلو فى هذا األمر غلـو

وبحرص شديد علـى الرمـى بعـد         اشديد 

 وهناك من يفرط فيرمـى      ،الزوال مباشرة 

ة هى ابتداء الرمى مع ي والوسط،قبل الزوال

متداده حتى الليل فهناك فى األمر      االزوال و 

. سعة 

 

 

٣٨

 

 وتحت  ٣٥ـص) ١٢( وفى العدد    -

إعداد لجنة الفتوى بالمركز    " الفتاوى"عنوان  

: العام جاء فيه 

 

 

 

ـ     - ى مـسجد بـه      ال تجوز الصالة ف

 حتى لو كان الضريح فى جانـب        ،ضريح

. المسجد

 

 

 

.   صديق األسرة عادة غربية فاسدة-

 

 

 

 إن أهل العلـم قـد أجمعـوا علـى           -

. استحباب تغطية الوجه مطلقًا

 

 

 

.  صندوق التوفير حرام-

 

 

 

.  التواشيح واالبتهاالت بدعة  ضاللة-

 

 

 

 الصور التذكارية للبنت وهى طفلـة       -

. حرام

 

 

٣٩

 

  وتحت   ٥٤صـ) ١٢ ( وفى العدد  -

بقلـم  " من آداب المـسجد النبـوى     "عنوان  

: التوحيد جاء فيه

 

 

 

حذر لمـس أو تقبيـل الـشباك أو         ا -

. الجدار فهو بدعة

 

 

٤٠

 

وتحت  ٥٨صـ) ١٢( وفى العدد    -

" المسابقة الثقافية المركزية األولـى    "عنوان  

: يمان جاء فيهبقلم إدارة الدعوة واإل

 

 

 

 منهاج : مسابقة فى أحد الكتب الثالثة     -

 . الرحيق المختوم، فتح المجيد،المسلم

 

 

 

 وأن هذه المسابقة ثالثة أشـهر مـن        -

 م١٩٩٢/ ٩/ ١٥ إلى   ١٥/٦

 

 وأن العشرة   -

وائل سيحصلون على مجموعة فتـاوى      األ

.ابن تيمية

 

 



 



١

 

 تحت عنوان      ٢صـ  ) ١( فى العدد    -

محمد صفوت  : بقلم" فى استقبال عام جديد   "

:نور الدين الرئيس العام جاء فيه

 

 

:يصف حال المجتمع المصرى قائالً

 

 

 

 الشوارع والطرقات قد كشفت فيهـا       -

 ، وعلت فيها بالفحش األصـوات     ،العورات

وخلت من آمـر بـالمعروف ونـاه عـن          

 .المنكرات

 

 

 

 المحاكم قد فشى فيها الغش والتدليس       -

 .والحكم بغير ما أذن اهللا

 

 

 

 ، يرى الجهل رأس ماله     صار المعلم  -

 ،والطبيــب يــرى المرضــى رأس مالــه

 ،والمحامى يرى المنازعـات رأس مالـه      

يزيدون الجهـل   والكل يستثمر رأس ماله ف    

.والمرض والمنازعات

 

 

 وتحـت   ٣٣صـ  ) ١(ـ وفى العدد    ٢

: بقلـم " عودة لمـصطلح الحـديث    "عنوان  

:مصطفى العدوى جاء فيه

 

 

 

 . المتصوفة أراذل-

 

رق الغارقـة فـى     األشاعرة من الف   -

   .الضالل

 

 

٣

 

 وتحـت   ٢٢صـ  ) ٢( وفى العدد    -

لجنة الفتوى بالمركز   : بقلم" الفتاوى"عنوان  

:العام جاء فيه

 

 

 

البيع بالتقسيط جائز على الراجح من       -

.أقوال أهل العلم

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


 

 

 

 

 

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

ن سعد م . من البيت المعمور  
فهم هذه الحكـم علمـا، أو       
تمتع بها ذوقًا، أو سار على      
هديها سلوكًا؛ ألن عباراتهـا     
من بحر عرفان ونور بيـان      

.مجدد هذا الزمان

 

 
 حكــم هـذه ال ىحـد إنقـدم  

قــ تعليايمة يعقبهــالعظ

 

 
ى نيلـ نسترشد به ف   

 

 
.المجد اإلسالمى       

 

 

األستاذ

 

 
قنـديلمحمود سميـح 

 

 
 



 






 




 



 

 

 

 

: يعرفنا اإلمام أبو العزائم أن العلماء قسمان      
قسم خاف من اهللا، واآلخـر خـاف علـى اهللا،           
فالذى خاف من اهللا هم المصطفون أهل الخشية        
والشهداء، والذى خاف على اهللا هم أهل العقول        
الكليلة، وشتان بينهما، إنما العاِلم مـن أخـشع         

ضـل  قلبك، وجذبك إلى ربك، والعاِلم العامل الفا   
الرشيد الحكيم ال يرى إال فى مكانين، وال يليق          

     ا غير غافـل، أو     به غيرهما، إما مع اهللا حاضر
مع النساك متعلماا ومتعبد.

 

 
وقد يعتقد الكثير أن العاِلم هو الذى اجتهـد         
فى حفظ العلوم عن ظهر قلب، ولكـن اإلمـام          
يستبعد من يفعل ذلك عن دائرة العلماء، ويبـين         

م من يحفظ من كتاب، فإذا نسى ما        أنه ليس العالِ  
، بل من يأخذ علمه من ربـه        حفظ صار جاهالً  

فى أى وقت شاء بال حفظ وال درس، وهذا هو          
: العاِلم الربانى، وعالمة علماء اآلخـرة خمـس    

الخشية والخشوع والتواضـع وحـسن الخلـق        
والزهد، وليس العاِلم من حير األفكـار، ولكـن         

ـ   العاِلم من نوع األفكار،      ا وال يكون الرجل عالم
حتى ال يحسد من فوقه، وال يحقر من دونه، وال          

.ايبتغى بالعلم ثمنً

 

 
عـالم  : ثم يبين اإلمام أن العلمـاء أربعـة       

يعلمك اإلسالم، وهذا يسقيك من ماء غير آسـن         
فيطهر به اهللا ظاهرك، وعالم يعلمك اإليمـان،        
وهذا يسقيك من لبن لم يتغير طعمه فيطهـر اهللا          

 وهذا يـسقيك    ،ك، وعالم يعلمك اإلحسان   به باطن 
من خمر لذة للشاربين فتنجـذب لـه جـواذب          
روحك، وعالم يعلمك اإليقان، وهذا يسقيك مـن        

.خمر لذة للشاربين فتشرق به شموس حقيقتك

 

 
والعلماء بهذا المفهوم الصحيح والواضح هم      

 ألنهم بعلمهـم وفهمهـم وصـفاء        ؛أطباء األمة 
مـن تفـرق أو     سرائرهم يشخصون داء األمة،     

غفلة وجهالة، وحب المال وتنافس فيما يـزول،        
أو عداوة وبغضاء وطمع وحرص وكبر، وغير       
ذلك من األمراض القلبية، ثم يصفون لها الدواء        
الناجع لكل هذه األمراض، حتى يكتب اهللا لهـا         
الشفاء، والمال هو الداء الحقيقـى، فـإذا جلبـه     

جون العلماء ألنفسهم وحرصوا عليه، فكيف يعال     
.األمة من دائها؟

 

 
وطالما نتحدث عن العلماء فال بد أن نـذكر     
كالم اإلمام على عليه السالم مع تلميـذه كميـل     

، عن أنواع الناس بالنسبة لطلـب       ابن زياد   
:العلم والتعلم

 

 



 




 





 

 

 

 

 



 


 

أخذ أميـر   : عن كُميِل بِن زياد النخعي قال     
المؤمنين علي بن أبي طالب رضـي اهللا عنـه          

رجني حتى انتهينا إلى ناحيـة      بالكوفة بيدي، فأخ  
       ،عداءثم تنفَّس الص ،نا جلَسرانِة، فلما أصحالجب

يا كُميُل بن زياٍد، إن هذه القلوب َأوعيةٌ،        : ثم قال 
الناس  :فخيرها أوعاها، فاحفَظْ عني ما أقوُل لك

فعالم رباني، ومتعلِّم على سـبيِل نجـاٍة،        : ثالثةٌ
جمأتب وه عاعكلِّ ناعٍق، مـع كـلِّ ريـٍح    ر اع

يميلون، لم يستَضيئوا بنور العلم، ولـم يلْجـؤوا       
......إلى ركٍن وثيٍق

 

 


 


فمن هو العالم الربانى، الـذى يقتـدى بـه          
العلماء أطباء األمة حتى يتحقق علـى أيـديهم         

ـ   الصالح والفالح؟، ال نجد له وصـفً       ا ا وال بيانً
ـ      ا مثل ما ذكره اإل    شافي ا مام أبـو العـزائم مبينً

:   أوصافه وحقائقه وقدره  حيث يقول

 

 
العاِلم عزيز على الباطل، ذليل للحق، كاظم       
للغيظ عمن آذاه، شديد الـبغض لمـن عـصى          
مواله، يجيب السفيه بالـصمت عنـه، والعـاِلم         
بالقبول منه، ال مداهن، ال مشاحن، وال طعـان،     

ف، وال  وال لعان، وال مغتاب، وال سفيه، وال جا       
فظ، وال غليظ، وال سباب، يخالط من اإلخـوان         
المعوان على طاعة اهللا، ومن ينهاه عما يكـره         
مواله، ويخـالق بالجميل من ال يأمن شره إبقاء        
على دينه، سليم القلب للعباد من الغل والحـسد،         
يغلب على قلبه حسن الظن بالمؤمنين فيما أمكن        

حـد مـن    فيه العذر، ال يحب زوال النعم عن أ       
العباد، يداوي جهل من عامله برفق، إذا تعجب        
من جهل غيره، ذكر أن جهله أكثر فيمـا بينـه           
وبين ربه عز وجل، ال يتوقـع لـه بائقـة، وال     
يخاف من غائلة، الناس منه في راحة، ونفـسه         
منه في جهد، ومن كانت هذه صفاته وأخالقـه         
وسيرته، جعله اهللا وارث علم األولياء، وقــرة        

. لقلوب أهل الحياءاتقياء، وطبيبعين األ

 

 
العاِلم من يأمن شره من خالطـه، ويأمـل         
خيره من صاحبه، ال يؤاخذ بالعثرات، وال يشيع        

 الظن بمن حولـه،     يءالسوء عن غيره، وال يس    
وال يقطع باإلشاعات والمفتريات، يعفو ويصفح      
عمن عاداه، فال يفشى سره، وال ينتصر منه وال         

.ينتقم

 

 
ا، دائم  ا، وله ذاكر  كون هللا شاكر  العاِلم من ي  

، منعم القلـب    الذكر لحالوة حب المذكور     
بمناجاة الرحمن، يعد نفسه مع شـدة اجتهـاده         

ا، ومع الدءوب على أحسن األعمال      ا مذنب مخطًئ
لجأ إلى اهللا فقوى ظهره، ووثق بـاهللا        .. امقصر

ـ          ، يءفلم يخف غيره، استغنى باهللا عن كـل ش

أنـسه بـاهللا    .. يء في كل ش   وافتقر إليه سبحانه  
إن ازداد  .. وحده، ووحشته ممن يشغله عن ربه     

ا خاف توكيد الحجة، وأشفق على ما مضى        علم
من صالح عمله أالَّ يقبل منه، همه فـي تـالوة           
كالم اهللا الفهم عن مواله، وفي سنن رسـول اهللا        

        متـأدب  ..  وآله الفقه لئال يضيع ما أمر بـه
س أهل الدنيا في عزها،     ال يناف .. بالقرآن والسنة 

ـ    .. وال يجزع من ذلها    ا يمشى على األرض هونً
بالسكينة والوقار، وقلبه مشتغل بالفهم والعبـرة،       

         وإن فـرغ  اال يفرغ قلبه عـن ذكـر اهللا أبـد ،
فمصيبته عظيمة، وإن أطاع اهللا بغير حـضور        

يذكر اهللا مـع    .. قلب فهو عنده الخسران المبين    
عـالم بـداء    .. الذاكرين، ويعتبر بلسان الغافلين   

نفسه، ومتهم لها في كل حال، اتسع في العلـوم          
فتراكمت عليه الفهوم، واسـتحيى مـن الحـي         

عن القيوم، شغله باهللا في جميع أحواله متصل، و       
.غيره منفصل

 

 
ومن أوتى من العلم ما ال يبكيه فخليـق أال          

  ألن اهللا عز وجل نعـت  ؛ا ينفعه يكون أوتى علم 
ِإن الَِّذين ُأوتُواْ الِْعلْم ِمـن      : العلماء فقال تعالى  

قَبِلِه ِإذَا يتْلَى علَيِهم يِخـرون ِلَألذْقَـاِن سـجداً           
ا ِإن كَان وعد ربنَا لَمفْعوالً      ويقُولُون سبحان ربنَ  

 ويِخرون ِلَألذْقَاِن يبكُون ويِزيـدهم خُـشُوعاً      
 ١٠٧ :اإلسراء(

 

، وهكذا وصـف اهللا      )١٠٩ –
العلماء بالبكاء والخشية والطاعة والتذلل فيمـا        

.بينهم وبينه

 

 


 


لرحمة من  والعاِلم نجاة العالََم، فإذا نزع اهللا ا      

قلبه نزع معها النفع بالعلم، وصار العلـم مـن          
النقم بعد أن كان أعظم النعم، وقد كـان إبلـيس     
من كبار العلماء فأهلكه علمه، قال سيدنا عمـر         

تعلموا العلم، وتعلموا للعلـم     : بن الخطاب   ا
السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تتعلمـون منـه        

مـن  ليتواضع لكم من تعلمونه، وال تكــونوا        
جبابرة العلماء فال يقوم علمكـم جهلكـم، قـال          

ياِة الدنْيا وهـم    يعلَمون ظَاِهراً من الْح   : تعالى
، فمـن   )٧: الـروم ( ِخرِة هم غَاِفلُون  عِن اآل 

ادعى العلم ولم يتواضع فهو عالم بعلوم إبليس،        
وَأضلَّه َأفَرَأيتَ مِن اتَّخَذَ ِإلَهه هواه      : قال تعالى 

، أعوذ باهللا مـن     )٢٣: الجاثية( اللَّه علَى ِعلْمٍ  
علم هو عين الجهل، بل يكون الجهل أقرب إلى         

 ألن الجاهل يسعى ليـتعلم، ولكـن        ؛الخير منه 
اآلخر قد ملكه الغـرور، فباعـد بينـه وبـين           

.التواضع

 

 
ال تمنعوا الحكمـة أهلهـا فتظلمـوهم، وال       

ن من العلم كهيئة    تعطوها غير أهلها فتظلموها، إ    

المكنون، ال يعرفه إال العلماء باهللا، فإذا ذكـروه         
أنكره أهل الغرة باهللا، ومن أباح لطائفـة مـن          

 ا ليسوا له أهالً، فقد أخطـأ آداب        المسلمين علم
.العلماء

 

 
سكينة العاِلم دليل على تمكنه، وبرهان على       
الرسوخ في العلم، بخالف االنزعاج والرعونـة       

فإنها دالئل علـى عـدم البيـان      وعدم التروى،   
والتحقيق

 

 ؛ والرحمة من أخص صفات العلماء     -
، وأجمل  ألن العاِلم وارث سيدنا وموالنا      

 ما أثبتها اهللا تعـالى      صفات سيدنا محمد    
 حِريص علَيكُم ِبالْمْؤِمِنين رُؤوفٌ رِحيم     : له
 وِإنَّك لَعلى خُلُـٍق عِظـيمٍ     ،  )١٢٨: التوبة(
فَِبما رحمٍة من اللِّه ِلنتَ لَهم ولَـو        ،  )٤ :لمالق(

      ِلكوح واْ ِمنكُنتَ فَظّاً غَِليظَ الْقَلِْب الَنفَض ) آل
هو : من العاِلم؟ فيقال  : ، فإن قيل  )١٥٩: عمران

مـا  : المتصور للشيِء على حقيقته، فـإن قيـل       
. هو صورة المعلوم في نفْس العالم: العلم؟ فيقال

 

 
:اقول رضى اهللا عنه نظمثم ي

 

 
نَلْهي ننِّي مٱللَّد ٱلِْعلْـم وه

 

 

يفز بالوصل قد يعليه حاال

 

 

َألن ٱلنُّور نُور ِضيا ٱلتَّجلِّي

 

 

أضاء القلب فانفعل انفعاال

 

 

يجـمُل من يِحب ِبِسر حاٍل

 

 

من المعطى من اهللا تعالى

 

 

رىيكُون ٱلنُّور ِفي دنْيا وُأخْ

 

 

جلى مثاالا مشرقًسراجا ي

 

 

يجـدد سنَّةَ ٱلْمخْـتَاِر يبِدي

 

 

ا جمـاالمن القرآن أسرار

 

 
إن أكثر العلماء فى هذا الزمان مـشغولون        
بالمناصب وجمع المال، والتنافس فى الظهـور       
بوسائل اإلعالم المختلفة، وكلما ازداد ظهورهم      

ـ       ى اإلعالمى فرحوا بالشهرة والمال، ومن يعط
لهم أكثر فهم إليه أميل وأسرع، وأقـرب فـى          
الرأى والفتوى، وقد أدى ذلك إلى شيوع مرض        
النفاق والتملق، وانتشار أمراض الحقد والحسد،      
والطمع فى غير مطمع، وقلب الحقائق واإلفتاء       
بغير علم، والتنافس فيما يزول، والتقليـل مـن         
شأن العلماء الربـانيين، ومحاربـة أوليـاء اهللا         

الحين، واالعتراض على العارفين، كل ذلك      الص
من أجل المال الذى هو الداء الدفين لهذه األمة،         
ذلك إن لم يكن جمعه من حالل، وإنفاقـه فـى           

.مرضاة رب العالمين

 

 
.وال حول وال قوة إال باهللا العلى العظيم

 

 










 










 









 



 



 



 

 

 

 

 



 



 


 

 

 

 

 
قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ 

 

 

 

 



 




 




 



 هي داللة اللفـظ علـى كـل         :المطابقة
.المعنى

 

 
. داللة اللفظ على بعض المعنى:التضمين

 

 
 داللة اللفظ على شـيء آخـر؛        :االلتزام

يلزم لوجود هذه الصفة وجود ذلـك الـشيء         
.اآلخر

 

 
 :   مثاله في صفات اهللا جل وعال

 

 
):الرِحيم(

 

 
دال على ذات    :نقول: المعنى بالمطابقة 

متصفة بالرحمة، فجمعت المطابقةُ مـا بـين        
 .الذات وما بين صفة الرحمة

 

 
الـرحيم دال   :  إذا قلنا  :المعنى بالتضمن 

.على صفة الرحمة، يكون فيه بالتضمن

 

 
 الرحيم دال على صفة     :المعنى بااللتزام 

    حياة، وكـذلك    ا بال الحياة ألنه ال يكون رحيم 
     ا بال إرادة،   يدل على اإلرادة فال يكون رحيم

      ا بـال   وكذلك يدل على الكرم فال يكون رحيم
...كرم

 

 
 المحمود:فإذا قلت

 

 
 دلـت علـى ذات      :فالمعنى بالمطابقـة  

.متصفة بالحمد

 

 
دال علـى   :  المحمود :والمعنى بالتضمن 

.ا إياهالحمد متضمنً

 

 
 المحمـود دال علـى      :والمعنى بااللتزام 

ا بال حياة،    ألنه ال يكون محمود    ؛فة الحياة ص
  ا بال وكذلك يدل على اإلرادة فال يكون محمود

إرادة، وكذلك يدل على الكـرم فـال يكـون          
وهكذا ...ا بال كرممحمود.

 

 


 




 



واإلمام يعلمنا أنه إذا زكت نفـس العبـد         
الـصفات  أفلح فكوشف بتفريـد اهللا تعـالى ب       

المحمودة التي بها ينال الخلقُ الخير بفـضله        
سبحانه، ألنه غني عنهم ِغنى يجعله يخـتص        
بالحمد دون غيره، فال يحمد سواه جل جالله،        
فيترقى العبد من العلم إلى الذوق ومنه إلـى         

الحمـد ِهللا؛   : الشهود، وهذا هو الذي إذا قال     
شهد توحيد األسماء والصفات وأشرقت عليه      

.وارهاأن

 

 
لقد تكلم اإلمام عن العلم والـذوق الـذي         
 يأتي بعده الشهود، وقد يحسن أن نتوقف قليالً       

:عند بعض تلك المعاني

 

 
افعن هذا العلم يقول نظم:

 

 
هو العلم ال يجلَى بغير الحقائِق

 

 
لم بكشٍف فيه قرب لخالِقيـوع

 

 
ا يعلِّمه العليـلم إال مـوال ع

 

 
 كُم(وآيلِّمعادِقـ لصٌلـدلي) ي

 

 

وبعد العلم يترقى العبد إلى الذوق الـذي        
.إذا زاد سمي شربا، فإذا بلغ النهاية سمي ريا

 

 
.والذوق بين العلم والشهود

 

 


 



والذوق يترجم إلى مظاهر تتلون بها حياة       
العبد في سيره وسلوكه وأخالقه ومعامالتـه،              

ه اإلمام الـسيوطي مـن أن       فمن ذلك ما ذكر   
: صاحب الذوق السليم

 

 
مزاجه مستقيم   

 

ما جبلت عليه   :  المزاج -
النفس من أحوال وطبائع 

 

- .

 

 
طبعه وازن 

 

 وسطي -

 

- .

 

 
وفيه أنواع اإلنسان    

 

 يتسع صدره لجميع    –
الخلق، وهذا ال يكون إال بانشراح الـصدر،        



 

 

 



 



 


 

 

 

 فيما أورده اهللا تعالى     قال سيدنا موسى    
 :طـه (  اشْرح ِلي صدِري   قَاَل رب : عنه
، وشرح الصدر يحتاجه الداعي إلى اهللا       )٢٥

ـُرِضية، وقد       تعالى ليقوم بدوره بالصورة الم
 شرح الصدِر من غير سؤال      منح نبينا   

َألَـم نَـشْرح لَـك     : كما في قولـه تعـالى     
كردص )يقول اإلمام )١ :الشرح ، :

 

 
حنَشْر ألَم و  برحاشْربيان 

 

 
بيحاـى مـحـدي أضـدِرك سيـلق

 

 

فنسأل اهللا أن يشرح صـدورنا وييـسر        
أمورنا 

 

- .

 

 
يتخذ التواضع سنة، والعطاء مـن غيـر        
منة، والعفو عند المقدرة، والتغفل عن المعيرة    

 

 يعني يغض طرفه عن المكروه       -

 

، يقـول   -
: اإلمام أبو العزائم 

 

 
اِت اَألِحبروا ِلعِة كُـوسترلِِّهــم

 

 
ِت فَالْعفْو َأرفَـقُوعفْوا عِن الزالَّ

 

 
وغُضوا عِن الْمكْروِه َأعين ِعفَّـٍة

 

 
احموا ِبِبشٍْر فَالسودجنَـقُـووةُ ر

 

 

ال يزدري بفقير    

 

هو التهاون  :  االزدراء -
بالشيء، فال تحتقر طاعة ولو صغرت فقـد        

حتقـر  يكون فيها رضـا اهللا سـبحانه، وال ت        
معصية وإن صغرت فقد يكون فيها سخط اهللا        
تعالى، وال تحتقر عبدا من عباد اهللا فقد يكون         

وليا من أولياء اهللا تعالى 

 

- .

 

 
، وال هو   وال يتعاظم بأمير، ال ينهر سائالً     

عما ال يعنيه سائل، كـريم طـروب         

 

:  أي -
حسن الصوت، وجمال صوته بما ينطق بـه        

 المعـروف   من النصيحة، وما يأمر به مـن      
وينهى عنه من المنكـر، ومـا يجلـب بـه           

االطمئنان، وما يوحي بالرصانة والحصافة

 

-. 

 

 
قليل العيوب، كثير المزاح     

 

يمزح :  أي -
ا ويجتهد أن ال يقول إال حق

 

- .

 

 
جميع خصائله مالح، منادمته آلف مـن       
الراح، صاحب األصحاب، حبيب األحبـاب،      

ليس بكثيف 

 

ليس بثقيل الظل :  أي-

 

- .

 

 

مل الذات، مليح الصفات، ليس بقتات      مك

 

قال  وهو النمام الذي يسمع الحديث وينقله        -
) :َوفـي لفـظ   )  يدخُل الجنةَ قتاتٌ   ال :

" متفق عليه) "نمام(

 

- .

 

 
يواسيك ويسليك، ويتوجع إليك     

 

 تَوجـع   -
رثَى لَه ِمن مكْروٍه : ِلفُالٍن ِمن كذا

 

- .

 

 
ويعظك، ويتحفـك بعلمـه ومالـه، وال        

وجك إلى سؤاله، ينظر إلى المضطر بعين       يح
الفراسة، ويواسيه بكياسة    

 

ضـد  :  الكياسـة  -
ظريف : الحمق، ورجل كَيس

 

- .

 

 
. رجل همام، والسالم  

 

الملـك  :  الهمام -
العظيم الهمة 

 

-.

 

 


 



الْحمـد  "عن شقيق بن إبراهيم في تفسير       
:هو على ثالثة أوجه: قال" ِهللا

 

 
ا تعـرف مـن     طاك اهللا شيئً   إذا أع  :أولها

.أعطاك

 

 
. أن ترضى بما أعطاك:والثاني

 

 
 ما دامت قوته في جـسدك أال        :والثالث

. تعصيه

 

 
.فهذه شرائط الحمد

 

 
 ا  والحامد حق

 

 كما يبـين اإلمـام أبـو        -
العزائم  

 

 من تجلت لـه معـانى كمـاالت         -
المحمود سبحانه، وظهرت له أسرار جمالـه       

 وقع به على    اوجالله، حتى بلغ به العلم مبلغً     
     ا ال يكون إال    عين اليقين، فتحقق أن الحمد حق

عـن شـهود    ) الْحمـد هللاِ  : (هللا تعالى فقـال   
...ووجود

 

 
  ا يظهر عليه أثر حمده هللا      العبد الحامد حق

:تعالى

 

 
: وللحمد تعريف أثبته اإلمام فـي كتابـه       

يبين أن الحمد يشمل خيـره      " الفرقة الناجية "
: العبد والمجتمع كُلَّه، فيبين أن الحمـد هـو        

وصف المحمود سبحانه بصفات كماله التـي       
   وصفات جالله التـي     تمأل القلب رهبة وذال ،

ا ا من مقام ربـه خاضـع  يكون العبد بها خائفً 

   ،وصفات جماله التـي تجـذب      لجنابه العلي
األرواح بخالص المحبة وصحيح الرضا عن      

.اهللا 

 

 
هذا اإلنسان الذي اتصف بتلك الـصفات       

ويـدعونَنَا  : مجمل بمعنى قول اهللا تعـالى     
    كَانُوا لَنَا خَاِشِعينا وبهرا وغَبر ) األنبيـاء: 

 فـي رحمتنـا     ويدعونَنَا رغَبا : ؛ أي )٩٠
... من عذابنا) ورهبا(

 

 
وعبد راغب في رحمة ربه راهب مـن        
عذابه، تكسوه أنوار العبودية والذلة هللا تعالى،       
فهذا يقوم بأمره سبحانه قـدر االسـتطاعة،        
وينتهي عما نهاه عنه مواله جملـةً واحـدة؛         
متواضع، مراقب لمواله في خلقه، تحسن به       
حياة المجتمعات اإلسالمية خاصة؛ واإلنسانية     

يث تشيع بينهم جماالت األخـالق      ا، ح عموم
.ومحاسن المعامالت

 

 
وهكذا؛ يظهر على العبد الحامد أثر حمده       

    هللا تعالى، بأن يكون حامد ا، مـتجمالً  ا شاكر 
   ا بكمال الرضا عـن     بخالص محبة اهللا، متحلي

ا مـن كمـل عمـال اهللا،         مخلص اهللا، عامالً 
      ـ  صورة كاملـة محمديـة ظـاهر ا، ا وباطنً

ن تحت لواء الحمـد مـع   ا بأن يكو مخصوص
، ومع من تحته من أولـى       رسول اهللا   

العزم عليه وعليهم الصالة والسالم والرسـل       
الكرام واألنبياء عليهم الصالة والسالم، فيكون  

فَُأولَـِئك مع  : ممن بشرهم اهللا تعالى بقوله    
ين الَِّذين َأنْعم اللَّه علَيِهم من النَِّبيين والـصديقِ       

اِلِحينالصاِء ودالشُّهو )٦٩ :النساء(.

 

 
وهكذا كل عبادة مـن العبـادات، هـي         
إلصالح الفرد وإلصالح المجتمـع، يقـول       

الصانع أعلم بما به حفظُ    : "اإلمام في حكمة له   
صنعِته، فاسكُن إلى مـوالك وحـافظ علـى         

". أوامره تحظَ بالسعادة

 

 
 الْعـالَِمين الْحمـد ِللَّـِه رب      وكلمة  

 هي حقيقة التوحيد، ولب العبودة      )٢ :الفاتحة(
.نه، ومفتاح كنز العطايا اإللهيةهللا سبحا

 

 



 

 

 

 



 



 

من تفجري دميونة إىل حترير 

 

ا

 

جلليل

 

 وحلب

 

 

 

 هي احلرب إذن

 

 

 

تلك هي توقّعات وتساؤالت النُخبـة       :اثاني 

الحرب (العسكرية واإلعالمية اإلسرائيلية عن     

، ماذا عن االحتمـاالت مـن الجانـب      )القادمة

، بالتأكيد ليس   )محور المقاومة (اآلخر، جانب   

هناك سيناريوهات منشورة لدى هذا المحـور       

 ألن  ؛ما سيفعله، ومن المنطقـي أال تكـون       ع

   م من تصريحات، بمـا     الحرب خدعة، وما يقد

فيها التصريحات المشهورة للسيد حسن نصر      

اهللا، هي من قبيل الحرب النفـسية الناجحـة،         

أن عدوه يأخذها بجدية تامة لمعرفته أن هـذا         ) السيد(التي يعلم   

سبق للعدو الصهيوني اختبار أقواله وأفعاله عبر تجربة        ) المقاتل(

 حتـى   ١٩٨٢(ة منـه منـذ      العدو المريرة معه وهزائمه المتتالي    

هـذه هـي   .. هذا الرجل ال يكـذب    ) [م٢٠٠٦و ٢٠٠٠انتصاري  

ـ     هـو ال   ] ا الماضـية   عام ٣٥خالصة تحليلهم لشخصيته طيلة ال

   يـة        ؛ا الصدق يكذب بل يقول دائمومن ثم تؤخذ كـل أقوالـه بجد 

وليس باستخفاف كما يفعل بعض إعالم الخليج المدجن، بالوهابية         

!! .اا كان أو شيعيه لكل مقاوم سنّي الكاِر،واألمركة

 

 

ما يرشح مـن معلومـات علـى طرفـي           ..على أية حال  * 

يقـول أن   ) المقـاوم /اإليراني/ العربي(و) اإلسرائيلي(المواجهة  

الحرب هذه المرة، لن تقف عند حدود الدفاع عن النفس في لبنان    

أو غزة أو سوريا، وسوف يتم نقلها إلـى داخـل أرض العـدو،              

تم استهداف مفاعل ديمونة؛ وهذا المفاعل الذي أنشئ عـام          وسي

 من العلماء اإلسرائيليين مع     ١٥٠٠ بمساعدة فرنسية و   م١٩٥٨

 مليـون   ٥٠٠خبرة فرنسية والماء الثقيل من النرويج، وبتمويل        

هذا المفاعل الـذي بـدأ      .. دوالر ألمانى، وحماية دولية أميركية    

اآلن إلى حدود مـصر     يشيخ ويضعف، وتتسرب آثاره اإلشعاعية      

والمنطقة العربية المحيطة، إذا مـا اسـتهدف        

بأقل أنواع الصواريخ قوة، سوف ينفجـر ألن        

معدالت أمانه ضعيفة اآلن للغاية وحتى العلماء       

!!.الصهاينة أكّدوا ذلك في أكثر من مناسبة 

 

 

وإذا ما انفجر فـإن      ..إذن ديمونة سينفجر  

       د فـورألن  ؛ااتجاه الحرب ونتائجهـا سـيتحد 

        يا نصف الكيـان الـصهيوني سـيتأثّر صـح

وعسكري ر مالمـح المنطقـة      ا وحياتيا وستتغي

 وأظن أن على مصر أن تنتبه لهذا الخطر  ،كلها

في ) السعودية(وأن تلحق بقطار المقاومة وأن ترفض أن تشارك         

 ألن ذلـك سـيأتي عليهـا بنتـائج سـلبية            ؛حلف مع الصهاينة  

ومن لم يفهم   !! ا ومصالح ا ومصير  قدر استراتيجية، فمصر عربية  

.ذلك فهو إما جاهل أو متواطئ

 

 

 وحتى إذا لم يتم استهداف ديمونة وتفجيره من الخارج          :اثالثً

حاويـات  (بصاروخ أو من الداخل بفعل تهالكـه وِقدمـه، فـإن            

ا في حيفا التي هدد الـسيد حـسن نـصر اهللا مـؤخّر            ) األمونيا

ا لتدمير ركة مقبلة، ستمثّل بديالً كارثيباحتماالت قصفها في أية مع   

جزء مهم من بنية االستقرار واألمن الصهيوني حيـث سـتؤدى           

 ١٧إلى قتل ما ال يقل عـن      ) المخازن(مباشرة عملية قصف هذه     

ـ            ا ألف إسرائيلي في حيفا والمـستعمرات المحيطـة بهـا، فوفقً

اسات الصهيونية   للدر

 

 ا المنشورة حديثً  –

 

ـ   فإن صاروخً  - ا دا واح

فـي  (لحزب اهللا من الشمال قادر على ضرب المنطقة الـصناعية   

 م٢٠٠٦وبالمناسبة كان ذلك في إمكـان حـزب اهللا عـام           ) حيفا

ولكنه لتقديرات استراتيجية لبنانية لم يفعل، هذه المـرة سـيفعل           

خاصة إذا ما تم توسيع رقعة العدوان الصهيوني فإن صواريخ 

 

 



  

 

 



 












 


  

 




 



  ألف صاروخ فـي أقـل      ١٥٠(حزب اهللا   

سيؤدى ) التقديرات االستراتيجية العالمية  

واحد منها فقط إذا ما ضرب علـى هـذه          

 ٢٤٠٠الحاويات أو المخازن إلى تسرب      

طن أمونيا في المنطقة الصناعية في خليج 

أي خُمس كمية الغاز الموجودة في      (حيفا  

 ١٧، قد يؤدي إلى إفنـاء وقتـل         )الخزان

 ألـف   ٧٧ألف إسرائيلى، باإلضافة إلـى      

وقد تصل تكلفة الخـسائر     .  صابة أخرى إ

 الصحية لمثل هذه الكارثة الكيميائية إلـى      

يــضاف إلــى ذلــك .   مليــار دوالر١٥

األضرار الواقعة على الممتلكات الخاصـة      

والبنية التحتية والتـي تُقـدر بعـشرات        

األمونيـا   ويبلغ ارتفاع خزان   .المليارات

      ا، اإلسمنتي المستدير نحو ثالثـين متـر

ة سطحه حوالى دونم واحد؛ بينما      ومساح

يقــّل ســمك ذات الــسطح عــن ثالثــة 

ويمتلئ الخزان الذي أقيم قبل     .  سنتمترات

. سنة بإثني عشر ألف طٍن من الغاز٢٥

 

 

الجــدير بالــذكر، أنــه فــي حــرب 

، كشف تقريـر    م٢٠٠٦تموز عام   /يوليو

الصهيونية بأنه في يـوم     " مراقب الدولة "

اندالع الحرب كانت كمية غاز األمونيا في       

 طـن، أي أكبـر      ٨٢٠٠الخزان في حيفا    

بأربعة أضعاف الكمية المسموح بها خالل      

لو المنشأة على   ئوولم يعمل مس  .  الحرب

إفراغ الخـزان مـن األمونيـا الزائـدة،         

.  موحةوإبقائها في نطاق الكميـة المـس      

وفي ما يتعلّق بوضع منشأة األمونيا أثناء       
سـلوك  " مراقب الدولـة  "الحرب، وصف   

!!.بالخطير للغاية" الجبهة الداخلية"قيادة 

 

 

هذا هو الـسيناريو الثـانى تفجيـر        

بعد سـيناريو   ) حاويات األمونيا في حيفا   (

وهو سيناريو كارثي للعدو ) تفجير ديمونة(

ن الصهيونى، ونحسب أنـه سـيتحقّق أل      

محور المقاومة، ساعة هذه الحرب الكبرى 

ه ما يخسره، أو ما يعمل لـه        لن يكون لدي  

ـ      ؛احساب ا شرسـة    ألنهـا سـتكون حرب

.ومفتوحة على كل االحتماالت

 

 

أما السيناريو الثالث المتوقّـع      :ارابع 

من ِقبل محور المقاومـة وكتبـت عنـه         

والــصحافة الــصهيونية  ) المواقــع(

ومـنهم موقـع    (ة  واألميركية أكثر من مر   

منذ العـام   ) ديبكا االستخباري الصهيوني  

، فهو قيام حـزب     م٢٠١٧ وحتى   ٢٠١٠

اهللا وفصائل فلسطينية متواجدة في لبنـان       

بتحرير الجليل األعلـى مـن الـصهاينة        

ا االستيالء على مستوطنة نهاريا،     وتحديد

ما يؤدي إلى إضعاف استراتيجي في قدرة       

ضـرب  الجيش والطيران الصهيوني على     

ا  آالف مقاتل الذين تم تدريبهم جيـد       ٥الـ

لهذا الهجوم االستراتيجي، وسيجبر الجيش 

البري اإلسرائيلي علـى خـوض حـرب        

عصابات مريرة، سبق وفشل فيهـا فـي        

 حين حاول أن يفعلها فـي       م٢٠٠٦حرب  

. بنت جبيل وقرى ومدن الجنوب األخـرى      

  ل في الحرب، سيؤذي كثيـرا إن هذا التحو

برية وجيشها الذي زعمت مـن      الدولة الع 

.قبل أنه ال يقهر

 

 

 *ع الحرب، فـإن     ... ا  أيضومع توس

ـ  ) غزة( ا بعيدة   صاروخً ١٢ستقدم عبر ال

المدى التي تمتلكه المقاومة بكل فصائلها،      
والتــي ســاهمت إيــران وســوريا فــي 

صناعتها؛ مفاجآت استراتيجية قادمة مـن   

الجنوب إلى الشمال كما يقـدم حـزب اهللا         

فاجآته من الشمال إلـى الجنـوب، أمـا        م

جبهة الجوالن واألردن فـإن االحتمـاالت       

المؤلمة ضد إسرائيل فيهـا واردة، رغـم        

وجود بعض فصائل المعارضة الـسورية      

المتحالفة مع الكيان الصهيونى، ونحـسب      

ما ذرعه الشهيد سمير القنطـار ورفاقـه        

الكبار هناك من خاليا مقاومة، سيـستمر       

النائمـة  ) رام اهللا (ء، أمـا    ولن يضيع هبا  

على معسول اتفاقات أوسـلو ومخـدرات       

التنـسيق األمنـى، فنحـسبها ستــستيقظ    

بعمليات استشهادية وانتفاضات نوعيـة،     

تعودناها من هذا الشعب المعلّم عبر المائة       

.عام الممتدة من عمر الصراع

 

 

..إنها الحرب إذن 

 

 

ــى الطــرف  لــن تكــون ســهلة عل

 بالتأكيـد سـيكون     ،اداإلسرائيلي كما اعت  

ا على البدء بهـا، وعلـى التـدمير،         قادر

والتخريب بجيشه وسالح جوه، وعمالئـه      
من ساسة وإعالميين عرب ومن لفّ لفّهم؛ 

ولكن الثمن المتوقّع أن يدفعـه سـيكون        

وربما تكون فى هذا الثمن بداية      .. ا  باهظً

.النهاية التاريخية لهذا الكيان السرطانى

 

 

.بمار.. ومن يعلم؟

 

 



 

 

 

 

 



 



دعوة عامة

 

 
يتقدم شيخ الطريقة العزمية بـدعوة جميـع        

اء الطريقة العزمية ومحبى آل بيت سيدنا       أبن
 لحـضور الحفـل الكبيـر       رسول اهللا   

بمناسبة مولد سبط الرسول اإلمـام الحـسن        
      ١٦ حـد  وغزوة بدر الكبرى يـوم األ 

ــضان  ــق ه ١٤٣٨رم ــه ١١المواف  يوني
.بمقر الطريقة العزمية بالقاهرة.. م٢٠١٧

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تـهــانــى

 

 











األخ الفاضل األستاذ فتحـي بكـري واألخ        * 

الفاضل الحاج عبد الرحمن مصطفى بعقد قران   
نجل األول الدكتور أحمد على كريمة الثـاني        

.باإلسكندرية وبرج البرلس.. المحاسبة زينب

 

 
.. ليا خالد منيـر   األخ الفاضل الحاج منير إبراهيم سالم بحفيدته تا       * 

.بكوم حمادة

 

 
بـسملة عبـاس    : األخ الفاضل الحاج عطية عباس قاقا بحفيديـه       * 

بسيدي سالم .. عطية، وحمزة الحسين عطية

 

. كفر الشيخ–

 

 
األخ الفاضل سيد صالح مسعود بعقد قران نجله األسـتاذ عبـد            * 

بالمعابدة .. الهادي على كريمة المرحوم محمود محمد حسن العربي       

 

. أسيوط–

 

 
األخ الفاضل األستاذ حسن محمود الجندي بزفاف نجلته فاطمـة          * 

بكالريوس تجارة لألستاذ أحمد أبو النور سـكرتير رئـيس مينـاء            
بالحمام .. األسكندرية

 

. مرسى مطروح–

 

 
.بدمنهور.. األخ الفاضل أحمد سالم الجهمي بالمولودة فيروز* 

 

 
ي بدمنهور األستاذ الفاضل محمد سلمان نائب سيدي سالمة الراض    * 

.بنجاح العملية الجراحية

 

 
بالمطرية .. األخ الفاضل األستاذ صابر محمد خليل بالمولود أحمد       * 

 

. دقهلية–

 

 
األخ عادل فوزي الدرديري الموظف بجامعة اإلسكندرية بمناسبة        * 

بالشعيرة .. المولود أحمد

 

 إيتاي البارود –

 

. بحيرة–

 

 
ة حـصوله علـى     الدكتور أمين محمد عبد السالم راضي بمناسب      * 

بإيتاي البارود.. درجة الدكتوراة في التربية من جامعة بنها

 

. بحيرة-

 

 
األخ عاطف محمد الكشكي بزواج ابنته الدكتورة رضـوى مـن           * 

بدمشلي.. األستاذ على سامي أبو علي باحث باألزهر

 

. كوم حمادة-

 

 
السيد بهاء أبو العزائم لخطبة ابن أخته الدكتور مـصطفى نبيـل            * 

بالعاشر من رمضان.. هندسة هويدا محسنعارف الم

 

. شرقية-

 

 







 

 






ر محمد محمود أبـو هاشـم نائـب      السيدة والدة األستاذ الدكتو   * 
بقرية األشـراف   .. رئيس جامعة األزهر وشيخ الطريقة الهاشمية     

.بالشرقية

 

 
.بالصالحية القديمة.. المهندس كمال إمام محمود سالم* 

 

 
المرحومة والدة األخ الفاضل عمر حـسين جـاد اهللا الـشهير     * 

بإدفو .. بسمير إسحاق

 

. أسوان–

 

 
مشتولي شقيق األخ الفاضل األسـتاذ      األستاذ أحمد عبد الفتاح ال    * 

بالشهداء .. محمد عبد الفتاح المشتولي

 

. منوفية–

 

 
المهندس أبو العزائم عبد الستار النجار شقيق محمد ماضي عبد    * 

الستار النجار واألستاذ نيازي عبد الستار النجار وابن عم الحـاج      
بعزبة النجار .. أحمد طه النجار

 

 أبو عليوة –

 

. سيدي سالم–

 

 
لحاجة حرم عبد الصمد عبد الغفار النجار والدة مهندس السيد          ا* 

محمد عبد الصمد النجار وشقيقة زوجـة       . عبد الصمد النجار و أ    
بعزبة النجـار   .. عميد رأفت ألهم النجار مأمور مركز المحمودية      

 

 شابه –

 

. دسوق–

 

 
األخ البيومي حسين الفرخ والد األخ محمد البيـومي حـسين           * 

بأوليلة .. الفرخ

 

 ميت غمر –

 

. دقهلية–

 

 
بأطلميس .. المرحوم عم األخ الفاضل المهندس محمد الجميعي      * 

 

 الدلنجات –

 

. بحيرة–

 

 
المرحومة زوجة األخ الفاضل عبد الواحد بكور ووالـدة كـل           * 
بقرية ديروط   .. أيمن وأحمد وإسالم وإبراهيم   : من

 

 المحمودية   –

 

– 
.بحيرة

 

 
لحاج على محمـد    المرحومة آمال عبد العزيز عطا اهللا حرم ا       * 

الرشيدي وابنة شقيق الحاج إبراهيم عطا اهللا نائـب آل العـزائم            
بإيتاي البارود، والمرحومة شقيقة األستاذ إبراهيم غـازي مـدير          

بإيتاي البارود .. بالبنك األهلي بدمنهور

 

. بحيرة–

 

 
المرحومة والدة األخ زغلول عبد المطلب قنديل، والمرحـوم         * 

 والد األستاذ أحمـد وابـن عـم األخ          األستاذ محمود أحمد حمزة   
بالشعيرة .. األستاذ رأفت محمد

 

 إيتاي البارود –

 

. بحيرة-

 

 
األستاذ أسامة محمد عبد النعيم رشوان شقيق الحاج جاد محمد          * 

عبد النعيم رشوان ابن أخ الحاج عبد الحميد رشوان مدير شركة           
بالجواهين.. النصر بالبترول

 

 جرجا-

 

. سوهاج-

 

 
مناصير والغرايبية وآل العزائم الشيخ عماد عبـد        فقيد شباب ال  * 

ببني منصور.. العزيز أبو زيد

 

 البلينا-

 

. سوهاج-

 

 








 

 

 

 


