
 

 

 

 

 



 


العارف باهللا

 

 


 


 ه١٤٠٧سنة 
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شيخ الطريقة العزمية

 

 


 



 

 



 


نائب عام الطريقة العزمية

 

 


 


        

 

 



 




 



 

 



 




 

 



 





 





 





 





 



 

 

يتفق عليها مع اإلدارة

 

اإلعالنات 

 

 

غـــايتـــنا

 

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

 

 
.شدها واد الذى فقده املسلمون ونسعى لتجديدههذه هـى الضالة الىت نن

 

 

دعوتنا

 

شعارنا 

 

 

 اإلسالم دين اهللا وفطرته     :أوالً
.الىت فطر الناس عليها

 

 
 اإلسـالم نسب يوصـل   :ثانياً

.ص إىل رسول اهللا

 

 
 اإلسالم وطن واملسلمون    :ثالثاً

.مجيعاً أهله

 

 

االشتراكات

 

 
.ربيدا خالصة رسوم الا سنوي جنيه٥٥ر ـداخل مص

 

 
. دوالراً سنوياً خالصة رسوم الربيد٥٠باقى دول العامل 

 

 

اللــه  معـبودنا

 

واجلهـاد خلقـنا 

 

 
والرسول مقصودنا

 

واخلـالفـة غايتنا 

 

 
والقـرآن  حجتنا

 

وأبو العزائم  إمامنا 

 

 

 

 ر

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

 

 

 

  *

 

 

 

 
    بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم   

 

 

 

 ٤

 

 

 

 

 

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

 

 ٨

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
لعزائم اأبوالدين ماضى السيد أحمد عالء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 

 ١٢

 

 

 

 

 

 
المرحوم الشيخ يوسف الدجوي العالم باألزهر الشريف.. ) ١(تنزيه اهللا عن المكان والجهة  *

 

 ١٤

 

 

 

 

 

 
خالد برادة. د ..وح اإلخاء اإليمانير *

 

 ١٦

 

 

 

 

 

 
سامي عوض العسالة.  د)..٢(دور المؤسسات الدينية في مواجهة ظاهرة اإلرهاب * 

 

 ١٨

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
عادل سعد. شار رجب عبد السميع وأ                                                     المست

 

 ٢٠

 

 

 

 

 

 
 إسماعيلبليغ حمدى. د.أ  ..)١/٢(قواعد العشق العشر في مديح اللغة العربية * 

 

 ٢٢

 

 

 

 

 

 
جمال أمين. د .. )٥(وقفة مع الذات لكي تكون شخصية مؤثرة  *

 

 ٢٤

 

 

 

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

 

 ٢٦

 

 

 

 

 

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

 

 ٢٩

 

 

 

 

 

 
٣٠  العزائم أبومحمد ماضىاإلمام  .. ]أدلة المعراج من األرض إلى السموات العال[حكم الدين  *

 

  

 

 
 األستاذة لبنى محمد الشعراوى..مستقبل األمة  *

 

 ٣٢

 

 

 

 

 

 
نور الدين أبو لحية. د. أ.. ) ٢/٣(إسالميون أم ظالميون * 

 

 ٣٤

 

 

 

 

 

 
 ..]الصوفية تصنع النصر.. في ذكرى تحرير بيت المقدس [خ مضادة صواري* 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الحسينى عبد الحليم العزمىالشريف

 

 ٣٦

 

 

 

 

 

 
أحمد محمود كريمة. د. أ.. جريمة األم العازبة* 

 

 ٤٠

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 الجاويشادى  بن عبد الهالشريف محمد

 

 ٤٢

 

 

 

 

 

 
أحمد محمد الشرنوبي. د.أ) .. ٢٤(الدعوة إلى اهللا تعالى من خالل الشبكة الدولية اإلنترنت * 

 

 ٤٤

 

 

 

 

 

 
محمد الشندويلى.. صناعة من؟ .. فتنة التكفير واإلرهاب .. أفيقوا أيها المسلمون * 

 

 ٤٦

 

 

 

 

 

 
هـ١٤٣٨ من أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خالل شهر جماد ثان* 

 

 ٤٧

 

 

 

 

 

 
فاروق الدسوقى. د. أ .. )١٢(الصالة والسالم على والدي خير األنام * 

 

 ٤٨

 

 

 

 

 

 
محمد حسينى الحلفاوى.  د.. ]٧٠) [مجلة التوحيد(وكالء الوهابية فى مصر صوت * 

 

 ٥٠

 

 

 

 

 

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

 

 ٥٢

 

 

 

 

 

 
 قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ ) ..٥ (ارات قرآنيةمعاني وإش *

 

 ٥٤

 

 

 

 

 

 
رفعت سيد أحمد . د) ..٢/٢(داعش في أفريقيا عدو نسيناه حين انشغلنا بالموصل وحلب * 

 

 ٥٦

 

 

 

 

 

 
المجتمع العزمى* 

 

 ٥٨

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

ي كيف تأسست دولة فرسان مالطا وأبـرز أعـضائها ورئيـسها            بينَّا فيما مض  
وعالقتها بالدول العربية، وتحدثنا عن عالقتها بالماسـونية، وعرفنـا المتنـورين            

، وفي  بيلدربيرغوأهدافهم، وبدأنا الحديث عن حكومة العالم الخفية، وعرفنا منظمة          
.هذا اللقاء نعرض عددا من مؤتمراتها

 

 



 


عقد اللقاء الثالث والستون لمنظمة بيلدربيرغ، التي توصف بحكومـة العـالم            نا

١١ا، في الفترة   بلد ٢٢  شخصية من  ١٤٠الخفية، بمشاركة   

 

 م٢٠١٥  يونيـو ١٤-
 .في منطقة تيلفس النمساوية

: وحسب الصحف الرسمية فقد كانت العناوين الرئيسية التي بحثها المؤتمر هي          
، القضايا االقتـصادية    األسلحة الكيميائية  شبكي، مخاطر الذكاء االصطناعي، األمن ال   

حلـف   ، الشرق األوسـط،   إيران ،اليونان الراهنة، اإلستراتيجية األوربية، العولمة،   
.روسيا ،شمال األطلسي

 

 
ـ ا في منتديات عالمية أخـرى معروفـة، فَ        هذه عناوين قضايا مطروحة علنً      مِل

السر؟ ولم حظر أي وجود إعالمي، وعدم       "بيلدربيرغ"ة المطلقة التي تحاط بها في       ي
 ،نشر حصيلة ختامية أو توصيات أو ما شابه ذلك مما يستهدف كسب التأييد عادة؟             

وبين نفقات اإلجراءات األمنية الـضخمة علـى        " السرية" بين   وكيف يمكن التوفيق  
يـوم   (فيينـا  حساب دافعي الضرائب في البلد المضيف، كما أظهر سؤال نيابي في          

.ا على تلك النفقات؟احتجاج) م٨/٦/٢٠١٥

 

 

 
  العالمية الثانيـة   صاحب الفكرة هو البولندي ريتينجر الذي أسس بعد الحرب        "

، فحصلت على دعم"الحركة األوربية"

 

من المخابرات 

 

األميركية ومن اللجنة األميركية  
التـي  " المنظمة" من الحركة، ليؤسس م١٩٥٢من أجل أوربا موحدة، واستقال عام       

 ."ا باسم بيلدربيرغعرفت الحقً
ا، ت نفسها الحقً  كما سم " مؤتمر بيلدربيرغ "  نشأت المنظمة أو   م١٩٥٤في عام   

  ا  وتزامن تأسيسها سر)    مـع تأسـيس تجمعـات      ) اانكشف بعد عشرة أعوام تقريب
للشؤون األمنية    ميونيخ ا، مثل منتدى  مشابهة علنً 

 

الـشؤون األسـلحة سـابقً      -

 

- 
.ومنتدى دافوس أو المؤتمر االقتصادي العالمي

 

 
القاسم المشترك هو عقد لقاءات دورية غير رسمية لنخب مختارة من أصحاب            

في حـين أن   .. ار عالمي النفوذ للتأثير على صناعة القرا    

 

تجمعـات أخـرى تحـاط       
، ومـا يـسمى دار      نيويوركي  ف" مجلس العالقات الخارجية  "أنشطتها بالسرية، مثل    

من حق المشاركين : "والقاعدة األساسية هنا هي .لندن في  (Chatham) تشاثام
استخدام ما يحصلون عليه من معلومات، شريطة عدم بيان ارتباطهـا بـشخص أو     

".، ممن أدلى بها في اللقاءاتمواصفاته

 

 
هذا عنصر واحد للسرية التي تحيط بمنظمة بيلدربيرغ، ويعرضها لحمالت نقـد        

 وصمها بحكومة العالم الخفية، وكانـت لقاءاتهـا نـصف سـنوية،             : منها ،شديدة
لقـاءات  "وتقول عن نفسها إن لقاءاتها مجرد       . م٢٠٠٩وأصبحت سنوية منذ عام     
ولهـذا  ".. الشمالية أميركاغته تعميق الحوار بين أوربا و     سنوية لمدة ثالثة أيام صب    

تقتصر الدعوة على شخصيات من دول حلف شمال األطلسي، من أصحاب االطـالع     
الـسياسي والعـسكري   " صـناع القـرار  " أو من ،"العيار الثقيل"ات من على معلوم 

.واالقتصادي والفكري واإلعالمي

 

 



 

 

 

 

 



 



 

" العالقـات األطلـسية   "وتعود مركزيـة       
إلى النشأة األولى للمنظمـة عقـب تأسـيس         
الحلف مع بدايـة الحـرب البـاردة، بعـد          
مخاض عسير، خاضته الرغبـة األوربيـة        
في دعم العالقات بـين جـانبي األطلـسي          
على خلفية خروج الـدول األوربيـة للتـو         
من سلسلة حـروب متواليـة منـذ قـرون،          

تنعكس هذه الوالدة األوربيـة فـي انعقـاد         و
فــي أميركــا " الثلــث"المــؤتمرات بنــسبة 

الشمالية، والثلثـين فـي الـدول األوربيـة         
 ١٩٥٩عــامي ( تركيــا األطلــسية، ومنهــا

).م١٩٧٥و

 

 
" جوزيـف ريتينجـر   "صاحب الفكـرة    

ــ ا أول ســكرتير البولنــدي، وأصــبح الحقً
ــب   ــل لق ــي، فحم ــاد األورب األب "لالتح

ا ، وكان في شـبابه قسيـس      "الروحي لالتحاد 
ــ ــتقراطية، كاثوليكي ــة األرس ــن الطبق ا وم

وكون في المنفى    

 

الحـرب العالميـة     أثناء -
شبكة عالقـات مكثفـة مـع كبـار          -الثانية

وداالس، واتهـم    تـشرشل  المسؤولين، مثل 
بعـد   "الفاتيكـان  جاسوس"أثناء الحرب بأنه 

اقتراحه علـى رئـيس الـوزراء الفرنـسي         
 تشكيل دولة ملكيـة أوربيـة       آنذاك كليمنصو 

.بإدارة اليسوعيين

 

 
ا كبيـرة لعـب     جهودريتينجر  وقد بذل   

ــة    ــابرات المركزي ــيس المخ ــا رئ فيه
ــديل ســميث دور ــة بي ــسياألميركي ا، ا رئي

ــشاركة   ــى الم ــة عل ــت الموافق ــى تم حت
ــى    ــق عل ــة والتواف ــة والكندي األميركي
شخصيات ألمانية، فتبنى األميـر الهولنـدي       

ة إلـى المـؤتمر األول فـي        بيرنهارد الدعو 
ــدق  ــدربيرغ"فن ــتربيك  " بيل ــدة أوس ببل

.م١٩٥٤الهولندية عام 

 

 
غابت آنذاك مـشاركة شخـصيات مـن      
بعــض دول الحلــف، ولكــن شــهد عــام 

 قفزة رئيسية فـي المـشاركة مـع         م١٩٨٩
نهاية الحرب البـاردة وتجـدد التنبـؤات أو         
المخاوف من انتهاء وجـود الحلـف نفـسه         

 .ا واقعي"انتهاء مهمته"بسبب 



 


عـن نـشأة    " الرسـمية "هذه الـصورة    

المنظمة اهتـزت مـع غيـاب مـا يؤكـد           
الحفاظ علـى الـدوافع األولـى لـصاحب         

ــسبب   ــشكوك ب ــضاعفت ال ــادرة، وت المب
سرية تعاطي المنظمة مع صـناعة القـرار        

وفي المقابل يصعب الجـزم بـشأن       . اعالمي
ات التكهنات حولها، إذ تعتمد علـى مؤشـر       

عامــة، وال توجــد دراســات موضــوعية 
.قاطعة

 

 
من المؤشـرات فـي اتجـاه حكومـة         و
:خفية

 

 
١

 

ــار    - ــب كب ــن جان ــشاركة م الم
 ا، مـن مؤسـسات   ا أو سـابقً المسؤولين حالي

مالية كبرى وشـركات عالميـة ومنظمـات        
) آشــاليتنر(دوليــة، مثــل دويتــشه بنــك 
) فـولفنزون (والمصرف المـالي العـالمي      

ــا  ــركات إيرب ــاد ش ــدرس(ص واتح ) إن
وشــركات ) باروسـو (واالتحـاد األوربـي   

ــوفت ) كينيـــث(التـــسارد  ومايكروسـ
، ومـن   )شـفاب (ومنتدى دافـوس    ) موندي(

ــسي  ــمال األطل ــف ش ــادة حل ــالس (ق ك
.وغيرهم).. وكارينغتون

 

 
٢

 

ــأثير   - ــي ت ــب ف ــه "ال ري التوج
علـى تكـوين األجهـزة، فعنـد        " السياسي

 في من ينتـسب إلـى تركيـا          النظر مثالً 

 

-
 فـي الحلـف    وهي عضو 

 

-     ا  ال نجـد أحـد
ممــن تــصدروا المــشهد الــسياسي    
واالقتصادي من حـزب العدالـة والتنميـة        
ــد   ــن نج ــة، ولك ــسلطة المنتخب ــر ال عب
شخصيات من حـزب الـشعب الجمهـوري       
ومن قطاعات إعالميـة وجامعيـة أقـرب        

سيلين سايك بـوكي، وزولـي أوزال،       (إليه  
).وموراي ميرت وغيرهم

 

 
٣

 

ــار   - ــة اختيـ ــوض كيفيـ غمـ
مسؤولين، وكيفية إدارة الـشؤون الماليـة        ال

والتنظيمية، وكيفيـة توزيـع الـصالحيات       
.والمهام

 

 
٤

 

غياب المتابعة اإلعالميـة، فـبعض       -
الحضور من كبـار أصـحاب المـال فـي          
القطاع اإلعالمي، يتعهدون بالحفـاظ علـى       
السرية، ولم يخرقوا تعهـداتهم عبـر عـدة         

ال   عقود، وحتى جـدول أعمـال المـؤتمر       
لإلعالم إال بعد انتهائـه، فـي شـكل         يعلن  

ــى   ــصيل، وال يتلقـ ــاوين دون تفـ عنـ
كمـا ذكـر    (المشاركون في مؤتمرات سابقة     

األمين العام األسبق لألطلـسي كـالس فـي       
سوى تقرير عـن محتويـات      ) مقابلة إذاعية 

النقاش دون أسـماء، عـالوة علـى نـص          
.م١٩٦٣تفسيري منذ عام 

 

 
٥

 

" نظـام داخلـي   "أو  " دستور"غياب   -
إنما تظهر الهيكليـة التنظيميـة فـي        .. نمعل

:أربعة مستويات

 

 
أ

 

ا الناطق باسـم اتحـاد      حالي(لرئاسة   ا -
شركات آكـسا الفرنـسية ووزيـر الماليـة         

، وتعمـل مـع     )األسبق هنري دي كاستريس   
الرئاسة سكرتارية ضخمة نـصف أفرادهـا       

.من المتفرغين

 

 
ب

 

، أبـرز مـن     "للجنة االستـشارية   ا -
أشـهر  " روكيفلـر ديفد  "فيها عضو الشرف    













 



 

 
رئيس االتحاد العالمى للطرق الصوفية

 

 

شيخ الطريقة العزمية

 

 

السيد محمد عالء الدين ماضى أبو العزائم

 

 



 

 

 

 

 



 



 

ـ       ا، أصحاب النفوذ المالي والمـصرفي عالمي
ــة     ــر الخارجي ــشرف وزي ــضو ال وع

ــبق   ــي األس ــودي األميرك ــري اليه هن
كيسينجر، ويتـولى علـى األرجـح تحديـد         
قائمة المشاركين فـي كـل مـؤتمر دوري         

       ا باسـم   على حدة، وتوجـه الـدعوة رسـمي
.رئيس المنظمة وعضوي الشرف

 

 
ج

 

وتــشمل ، "للجنــة التوجيهيــة  ا-
الرئاســة واللجنــة االستــشارية وأعــضاء 
آخرين، وتتولى إدارة المنظمـة ولقاءاتهـا،       

حـسبما ورد   " الـسلطة العليـا   "وتعتبر هي   
في نشرة أرسلتها سكرتارية المنظمـة إلـى        
الكاتب ماركوس كلـوكنر، صـاحب كتـاب     

الـصادر  " نخب السيطرة وحلقـات النخـب     "
.م٢٠٠٧عام 

 

 
د

 

 ال وهـؤالء .. ألعـضاء اآلخـرون   ا-
تذكر أسماؤهم وال عددهم، واألرجـح أنـه        

.يتراوح بين المئات واآلالف

 

 



 


يمكن العـودة بوصـم المنظمـة أنهـا         
حكومة العـالم الخفيـة إلـى مـا أصـبح           

ــ ــمل معروفً ــا األول، وش ــن مؤتمره ا ع
االتحـاد الـسوفياتي    "تحديد الموقـف مـن      

ــشيوعية ــستقبل "وال ــستعمرات "، وم الم
، "االنـدماج األوربـي   "، وحركـة    "األوربية

ــشكيل   ــشة ت ــدفاع  "ومناق ــة ال مجموع
منظمة عسكرية فقـدت مفعولهـا      " (األوربية

).ا في ظل حلف شمال األطلسيالحقً

 

 
أما األسلوب فيمكن استقراؤه عبـر مـا        

ــن   ــسه م ــر نف ــه ريتينج ــروط "طرح ش
ــشاركة ــن   ": الم ــدعو م ــون الم أن يك

الشخــصيات ذات النفــوذ، التــي تحظــى "
ا، ولـديها مـا يكفـي مـن         رام عموم باالحت

المعرفة بالمجتمعات ومن الخبـرة العمليـة،       
والقادرة على استخدام نفوذها فـي الـدوائر        
ــداف    ــق أه ــة لتحقي ــة والعالمي الوطني

مستوى عـال مـن     "، باإلضافة إلى    "المنظمة
الصراحة وعدم تمثيل اقتناعـات وطنيـة أو        
أحكام مسبقة، والمشاركة فـي تبنـي القـيم         

".قية والثقافية الغربيةاألخال

 

 
ومن المؤشرات األقـوى داللـة علـى        

ذكره العضو الـسابق فـي       هذا الصعيد، ما  
اللجنــة التوجيهيــة، جــورج مــاك جــي، 

لمؤلف كتـاب عـن سـيرة حيـاة األميـر           
ــارد ــدة : "بيرنه ــول إن معاه ــاني الق بإمك

رومــا التــي أدت إلــى تأســيس الرابطــة 
ــي هــذه  ــدت ف ــة المــشتركة، ول األوربي

ــؤتم ــي  ".. راتالم ــة الت ــي الرابط وه
أصبحت معروفة فـي هـذه األثنـاء باسـم          

 .االتحاد األوربي

   ا أن المـشاركين    ومن المؤشرات أيـض
 تحلـيالً "في المؤتمر يتلقـون فـي ختامـه         

، مـع التأكيـد أن علـيهم العمـل          "لمحتواه
لتحقيق ما فيه مـن إسـتراتيجيات سياسـية         

ولـيس  .. واقتصادية وغيرها، في مـواطنهم    
المـشاركين  " وزن"ا بمعيـار    ا بسيطً رهذا أم 

ــدراتهم ــى ذلــك رؤســاء . وق ــال عل ومث
األميـر  : المنظمة، وكـانوا علـى التـوالي      

ــوزراء  ــيس ال ــدي، ورئ ــارد الهولن بيرنه
ــوم،   ــالس هي ــبق دوغ ــاني األس البريط
والرئيس األلمـاني األسـبق فـالتر شـيل،         
ــارون   ــورغ الب ــصرف وورب ــيس م ورئ

 للحلـف   إيريك رول، واألمين العام األسـبق     
ــر كــارينغتون، وأحــد أبــرز رجــال  بيت
ــه   ــا إيتيين ــي بلجيك ــال ف ــسياسة والم ال

.ديفجنون

 

 
على هـذه الخلفيـة يـرفض المحـرر         

اإلعالمي ماركوس كينابيـل     

 

وهـو مـن     -
"اإلعالم البديل "مؤسسي  

 

 غيـاب التوجيـه     -
السياسي فـي نـشأة منظمـة بيلـدربيرغ،         
ويستشهد بقول الرئيس األميركـي األسـبق       

ال توجـد مـصادفة مـن وراء         :"روزفلت  
حدث سياسي، فعندما يقـع يمكـن الجـزم         

".بأنه وقع هكذا وفق ما خطط له

 

 
ويربط كينابل   

 

ككثيـر مـن الناقـدين       -
 سواه

 

 بين مـشاركة شخـصيات بعينهـا        -
في مـؤتمرات بيلـدربيرغ للمـرة األولـى         

ا، واسـتالمها مناصـب حـساسة بعـد         غالب
ــالي   ــالرئيس الح ــزة ك ــرة وجي ــك بفت ذل

ــان رومبــوي عــام لالتحــ اد األوربــي ف
ــصرف  م٢٠٠٩ ــسوليك للم ــة ت ، ورئاس

، وكـذلك كبـار     م٢٠٠٧المالي العالمي عام    
المسؤولين في االتحاد األوروبـي باروسـو       

ويمكن تعـداد المزيـد     .. وتريخيه وبرودي 
ممــن اســتلموا مناصــب عليــا عــسكرية 
وسياسية ومالية بعد فتـرات وجيـزة مـن         

ــرة  ــدربيرغ للم ــؤتمرات بيل ــضور م  ح
.األولى

 

 
ولكن ربـط التوقيـت الزمنـي يكفـي         

 علـى   للتكهنات وترجيحها، وال يكفي دلـيالً     
، علـى األقـل     "حكومة خفيـة  "أن المنظمة   

حــسب التــصورات الــسائدة عــن كلمــة 
".حكومة"

 

 
ومن رافضي التكهنات تيـري ميـسان،       
من موقع فـولتيير الفرنـسي، فيـورد مـا          

لنقض مـا يعتبـره     " ا موضوعية حجج"يراه  
تـصنع  "أنهـا منظمـة     " فكر المؤامرة "وليد  

يـدعم  " لـوب "، ويقول إنها مجـرد      "الملوك
حلف شمال األطلـسي وموقعـه المهـيمن        

اعالمي.

 

 
أليـست النتيجـة    : والسؤال المطـروح  

واحدة، سواء وصف هذا التجمـع الـضخم        
مــن إمكانــات النفــوذ واســتخدامها بأنــه 

حكومـة العـالم    "، أو وصـف بأنـه       "لوب"
.)١(؟"الخفية

 

 



 


في سرية تامة، واصل العـشرات مـن        
ــتخبارات   ــساسة واالس ــال ال ــرز رج أب
وصناع القرار في العـالم، جلـساتهم فـي         
ــة    ــستون لمنظم ــع وال ــاع الراب االجتم

ــدربيرغ« ــة »بيل ــف بحكوم ــي توص ، الت
 .العالم الخفية

ــة و ــؤتمر قراب ــي الم  ١٤٠شــارك ف
شخــصية مــن سياســيين ورؤســاء    

ــركا ــاء ش ــتخبارات ورؤس ــوك اس ت وبن
عالمية كبرى، وهي الشخـصيات الغربيـة       

ا فـي العـالم، حيـث       ا وتـأثير  األكثر نفوذً 
.انطلق في مدينة دريسدن بألمانيا

 

 
ـ      ويعتبر المؤتمر، لقـاء عالمي  ا، ا سـنوي

يتم اإلعـالن عنـه، إال أن أجندتـه تبقـى           
.سرية

 

 

 

 
ويمكــن الكــشف عــن الموضــوعات 
التي تبحث في هـذه االجتماعـات، ولكـن         

دون اإلشـارة إلـى آراء الحاضـرين،        من  
كما ال تسجل محاضر بشأن ما يـدور فـي          
ــا     ــذ فيه ــات، وال تتخ ــذه االجتماع ه
القرارات، وعمليات تـصويت وال يـصدر       

.عنها أي بيان

 

 
بجميـع  » بيلـدربيرغ «وتهتم مجموعة   



 

 

 

 

 



 



 

القضايا العالميـة، وسـيناقش المجتمعـون       
في هذه الـسنة، بحـسب مـا هـو معلـن،         

ــاجرين، ــشكلة المهـ ــات مـ  واالنتخابـ
األمريكية، وكلفة الطاقة ومواردهـا، وأمـن       
ــة  ــت، وكــذلك موضــوعات متعلق االنترن

.بالصين وروسيا والشرق األوسط

 

 
ــؤتمر خــالل  ــصدر عــن الم ــم ي ول
جلساته الماضية، أي بيانـات عنـه أو عـن       
الموضوعات التي تتم مناقشتها، كمـا يمنـع        

فيين، في ظل تكهنـات حـول       ادخول الصح 
يحـدد الـسياسات    أن هذا المؤتمر هو مـن       

.العالمية وتوجهها

 

 
وتحولــت مدينــة دريــسدن األلمانيــة، 
هذه األيـام إلـى مدينـة مغلقـة يحرسـها           
المئات من رجال الـشرطة، وتـم إحاطـة         

فندق

 

»تاشينبيرغ باليـه  « 

 

الفـاخر المجـاور     
لمبنى األوبرا بسياج حديدي، ومنـع تنظـيم        

هرة، وكـذلك التجمعـات الكبيـرة،       أي تظا 
كما منحت الـشرطة صـالحية تفتـيش أي         

.شخص يكون موضع ريبة

 

 

 

 



 


وبحسب الـصور التـي تـم التقاطهـا         
خلسة، من أمام الفنـدق الـذي يعقـد فيـه           

ــط    ــشرها الناش ــؤتمر، ون ــد «الم ماج
، »تـويتر «على صفحته بموقـع     » التريباني

الـسياسي  » هنـري كاسـنجر   «فقد وصـل    
» جـيمس جونـسون   «يكي البـارز، و   األمر

جولـدمن  «أحد أعضاء مجلـس إدارة بنـك        
الـرئيس  » بـن فـان بيـوردن     «، و »ساكس

أكبـر شـركات    » شـل «التنفيذي لـشركة    
 الـرئيس  » ثومس اينـدرس  «ا، و النفط عالمي

، والمليـاردير   »ايربـاص «التنفيذي لشركة   
أحـد أعـضاء    » جاكوب والبيرق «السويدي  

، »كوكـــاكوال«مجلـــس إدارة شـــركة 
رئـيس مجلـس إدارة     » روبرت دادلـي  «و
كـالس  «النفطيـة، والمليـاردير     » بي بي «

المـستثمر األكبـر فـي شـركات        » كلينفيلد
.»الكوا ودفوس«و» مورغان ستانلي«

 

 

 

 
كما حـضر إلـى المـؤتمر، رؤسـاء         
اســتخبارات دول أوربيــة وأمريكيــة،   
باإلضافة إلى مؤثرين فـي الـشأن العـالم          

ــركات متعــ   ــاء ش ــالمي، ورؤس ددة الع
.الجنسيات، وعابرة للقارات

 

 

وأفــادت صــحف هولنديــة، أن ملــك 
ــيم ألكــسندر«هولنــدا  ، مــن ضــمن »ول

 عـن   المشاركين في هذا االجتماع، فـضالً     
كريـستين  «مديرة صندوق النقـد الـدولي       

.»الغارد

 

 
كما يشارك في هـذا االجتمـاع رئـيس      

ــة   ــصناعات األلماني ــاد ال ــريخ «اتح أول
، هـم وزيـر     ، وكذلك ثالثة وزراء   »غريللو

ــة  ــويبله«المالي ــانغ ش ــدفاع »فولغ ، وال
، والداخليـة   »أورسوال فـون ديـر اليـن      «
روسـيا  «، بحـسب    »توماس دي ميزييـر   «

.»اليوم

 

 
وشهدت الجلسة األولى التـي عقـدت،       

، تظـاهرات   »تاشـينبيرغ باليـه   «في فندق   
ــر   ــة تثي ــيما أن المنظم ــاج، والس احتج

.حساسية اليمين واليسار على حد سواء

 

 



 




 


كانت لقاءات المنظمة نـصف سـنوية،       

ــام   ــذ ع ــنوية من ــبحت س ، م٢٠٠٩وأص
وتقول المنظمـة عـن نفـسها إن لقاءاتهـا          

لقاءات سـنوية لمـدة ثالثـة أيـام         «مجرد  
صبغته تعميق الحوار بين أوربـا وأميركـا        

، ولهـذا تقتـصر الـدعوة علـى         »الشمالية
ــم    ــف ش ــن دول حل ــصيات م ال شخ

األطلسي، مـن أصـحاب اإلطـالع علـى         
أو مـن   » العيـار الثقيـل   «معلومات مـن    

ــسياسي والعــسكري » صــناع القــرار« ال
.واالقتصادي والفكري واإلعالمي

 

 
» العالقـات األطلـسية   «وتعود مركزية   

إلى النشأة األولى للمنظمـة عقـب تأسـيس         
الحلف مع بدايـة الحـرب البـاردة، بعـد          

األوربيـة  مخاض عسير، خاضته الرغبـة       
في دعم العالقات بـين جـانبي األطلـسي          
على خلفية خروج الـدول األوربيـة للتـو         
من سلسلة حـروب متواليـة منـذ قـرون،          
وتنعكس هذه الوالدة األوربيـة فـي انعقـاد         

فـي أميركـا    » الثلـث «المؤتمرات بنـسبة    
الشمالية، والثلثـين فـي الـدول األوربيـة         

 ١٩٥٩عــامي (األطلــسية، ومنهــا تركيــا 
).م١٩٧٥و

 

 
ويمكن العودة بوصـم المنظمـة أنهـا        

حكومة العـالم الخفيـة إلـى مـا أصـبح           
ــ ــمل معروفً ــا األول، وش ــن مؤتمره ا ع

االتحـاد الـسوفياتي    «تحديد الموقـف مـن      
ــشيوعية ــستقبل »وال ــستعمرات «، وم الم

، »االنـدماج األوربـي   «، وحركة   »األوربية
ــشكيل   ــشة ت ــدفاع  «ومناق ــة ال مجموع

ــة ــسكرية  (» األوربي ــة ع ــدت منظم فق
ـ   ا فـي ظـل حلـف شـمال         مفعولها الحقً

).األطلسي

 

 
أما األسلوب فيمكن استقراؤه عبـر مـا        

صــاحب » جوزيــف ريتينجــر «طرحــه 
ــاءات  ــرة اللق ــن فك ــسه م ــروط «نف ش

ــشاركة ــن  »الم ــدعو م ــون الم ، أن يك
الشخــصيات ذات النفــوذ، التــي تحظــى «

 ا، ولـديها مـا يكفـي مـن         باالحترام عموم
خبـرة العمليـة،    المعرفة بالمجتمعات ومن ال   

والقادرة على استخدام نفوذها فـي الـدوائر        
ــداف    ــق أه ــة لتحقي ــة والعالمي الوطني

مـستوى عـال    «، باإلضافة إلـى     »المنظمة
مــن الــصراحة وعــدم تمثيــل اقتناعــات 
وطنية أو أحكام مـسبقة، والمـشاركة فـي         

.»تبني القيم األخالقية والثقافية الغربية

 

 
ومن المؤشرات األقـوى داللـة علـى        

ذا الصعيد، ما ذكره العضو الـسابق فـي         ه
، »جـورج مـاك جـي     «اللجنة التوجيهية،   

لمؤلف كتـاب عـن سـيرة حيـاة األميـر           
بإمكـاني القـول    «: ، حين قـال   »بيرنهارد«

إن معاهدة روما التـي أدت إلـى تأسـيس          
الرابطة األوربية المـشتركة، ولـدت فـي        

، وهـي الرابطـة التـي       »هذه المـؤتمرات  
 األثنـاء باسـم     أصبحت معروفة فـي هـذه     

.االتحاد األوربي

 

 
   ا أن المـشاركين    ومن المؤشرات أيـض

 تحلـيالً «في المؤتمر يتلقـون فـي ختامـه         
، مـع التأكيـد أن علـيهم العمـل          »لمحتواه

لتحقيق ما فيه مـن إسـتراتيجيات سياسـية         
واقتصادية وغيرها، فـي مـواطنهم، وهـو        

ــسيطً   ــيس ب ــر ل ــار أم » وزن«ا بمعي
 .)٢(المشاركين وقدراتهم

                                              

 .م٢٠١٥ / ٦/ ٢١موقع اجلزيرة نت، ) ١(

 / ٦/ ١١موقع اخلليج اجلديد، إسـالم الراجحـي،        ) ٢(
 .م٢٠١٦
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َوَذا النُّ  ِ إ ذإذ تع  ا    الق  
َأ    َّ  أ   َاَضاًا   ظان  أ ذََّه   َم 
ًِ  أَن اَىف ً        لَّ  نَّْقًدَر َعلأْي 

ُُّلَم  ا َِ ذإالَّ  أْن  َ   ال ًت  أ  الَّ ذإلأ  
   َ   ًَ سا  ْظَااَن أ ذإن      ُ ن    ا 

َّاًلًمنَي  (.78  )األنظياء ال
ِن و نُّ ل ا ا  َذ  َو
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ّا ب ِض ا َغ ُم َب  َه ذَّ ذ   ِإ



ِه ِي َل َع َر  ِد ِق نَّ ن  لَّ ن  َأ نَّ  َظ  َف



 













خيرراألقواررفق ألقرررأللبررسقاألا ررثألدرريسطنأليررفط ألقرررأل  رر أل
قاحفت،ألأطهألقاتبلهألضحىألفافظهألرذية،ألفقالراقسألأطرهألار ألألألأل

أليلكثألقرأل  طهأللسةأليهاكألقيهن.
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الَّ  ِإ َه  َل ِإ الَّ  ن  َأ ِت  ا َم ُل ظُّ ل ا ي  ِف ى  َد ا َن َف

َن  ِم ُت  ن ُك ي  نِّ ِإ َك  َن ا َح ِب ُس َت  ِن َأ

نَي ِم ِل ا ظَّ ل  ا























                                              

يصحأل  ألالأليح ألأ أليبف ألأحسألأ ألديسطنأليفط ألظر ألأ ألألألألال
ألالأليكرف ألل لط رنألألألألألألألألألألألألألأل ألو أللر أليظر أل ارك ألالأليبرساألرايرهن قااره

ألقكيفأليكف ألط يًّن؟.
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تــاد ــيأَعـ ــذِّا  ِلـ ــهوِديكْلـ ــي شـ رٰى جِلـ

 

 
ــاِلي ــلَيــ ــِب وقُرلْاراِء  ِإســ ــِه           حِبيــ ِبــ

 

 
ـ  ــرد خيـــ ـ َألنار تفَــ ــاِء ِبحظْـــ وٍة           ِبيــ

 

 
ِد نـــوره     فَـــرلْارةَ شٰى ِســـد يغـــحـــقلْارأَى 

 

 
ــي  ــدلْاوِف ــٰى َألعاِس قُ ــا﴿لَ نــ﴾د ِمن  ــه بر ه       

 

 
 تنـــزالً       ﴾تـــدلَّٰى﴿ مـــٰىعظْلْاوِة حظْـــلْاوِفـــي 

 

 
ــا  ــتناولَمـ ــجلَـ ــر الَ مجـ ــلَّ ِلفَـ ِدِه        ه جـ

 

 
﴿ــأَو ــ﴾حٰىفَـ ــاِه  ِإلَيـ ــاهللَّـ ــه            الَ مـ  أُِبيحـ

 

 
يــد ــلَـ ــا واح تعَألرا الَها فَـ ــر مـ ــم ِسـ لَـ

 

 
بيانــــهآِن قُــــرلْام آيــــاِت أُســــلِّ

 

 
ــ ــلنجاوِبــ ــيح حقَاِئقًــــ ِم أَســ ا         رار تِبــ

 

 
ـ  ِه لَـــه ربـــِن ِمـــنعيلْارأَٰى ربـــه ِبــ

 

 
ــِب   ــانور غَيـ ــوِرِه                                 اأَيـ ــر ظُهـ ــِب ِسـ لْغيـ

 نــي ــمس ألَِعلَــ ــوااوشــ ــِذين تجملُــ لَّــ

 

 
 ــر ــين ِســ ــك ِلَألعلَــ ــهوِدِهممقَامــ شــ

 

 
ــِة  ــي لَيلَـ ــرا رأَى اوِفـ ــُأل اِإلسـ ــي                                                                 الَْمـ لْعِلـ

 دــج ــا ســ ــدًءا ِآلدٍم                                                              اكَمــ ــالَك بــ َألمــ
  دــج ــد سـ ــالُونَ ِلالَقَـ ــدما لْعـ ــرِد ِعنـ لْفَـ

 

 
ــى  ــور مجلَ ا نأَوــي اَر ــذَّاِت ِف ــوا                               ال ــرِد حقِّقُ لْفَ

 ــت ــيِدي أَنــ ــياأَياســ ــيلَةُ أَرتِجــ لْوِســ

 

 
ــي                                    ــدوم ِل ــي ت بِل رــض ــن فَ ــعةً ِم ســفًا و ِش

و ــِدك ــلِّ اِلعبـــ ــيَألوالَِد كُـــ أَِحبِتـــ

 

 

 

 

 

    حــحصــاِلي وــا حِبه حفَــصوت ِحيــِديت

 

 
 ـــلَّ ِهللَّـــاِمـــنللَّـــا جفْهِريـــِدي            ِفـــي ت

 

 
 دــاه ــا شـ ــلْاِبهـ ــصونَ ِبتأْلْاب غيـ ــِدمـ ِييـ

 

 
ــي ــاَءتِبعــ ــٍن أَضــ ــالَ و ِمنــ روِده حــ

 

 
ــأَو ــلَّ الَفَـ ــاه جـ ــهللَّـ ــِد              خيـ ر مِزيـ

 

 
 ــاه ــلْاح الَفَحيـــ ــر ودوِد          غيـــ ب ِســـ

 

 
ــي   ــه ِفــ ــاِن ِللْهيلْاتأَلَّــ ــوِد          معمــ بــ

 

 
ــ ــواِمض غَيـ ــلْاِب غَـ ــِدغيـ ــور حِميـ ِب نـ

 

 
ــ ــدِإلَيـ ــن   أَوِه لَقَـ ــٰى ِمـ ــِدلتماحـ ِجيـ

 

 
ــ ــشلْاِمن ِبؤونــ ــوِد             بــ ــِة هــ رٰى ِبآيــ

 

 
ــا    ــٰى م ــدلُّ علَ ــي ت ــن للِّاِف ــا ِم ــوِدقَ ج 

 

 
ــسماوِب ــلـ ـ ِع ِمنـ ــي وفَــ ــوِده ِفـ اِء عهـ

 

 
ــِد                                                                       ــالَ تجِديـ ــصباح ِبـ ــت ِمـ ــم أَنـ نعـ

لْمحمـــوِدالْحـــق ِفـــي اِبمعنـــٰى ِصـــفَاِت 

 

 
ــى  ــك مجلَـ ــدِ اِألَِنـ ــب مِجيـ ــذَّاِت ِحـ                                     لـ

 ــك ــِد                              اِبهيكَِلــ ــالَ مِعيــ ــاِدي جمــ لْبــ
َألوصـــاف غَيـــب رِشـــيِد                          الَـــدٰى شـــِهدوا 

ــدلََّٰى﴿ ــوالَه ِب﴾تــ ــه مــ ــِد                             ا لَــ لتأِْكيــ
ــِتِه ــوِد                                          ِبِطلْبــ ــِر جهــ ــه ِبغيــ م ِمنــ

 ــن ــِد                                     اِمـ ــر مِزيـ ــسانا وخيـ ــِه ِإحـ للَّـ
ــدوِدي    ــار جـ ــِه ِخيـ ــٍد ِفيـ ــٰى مقْعـ ِإلَـ

 

 
 ــه ــضلْ ِإلَٰـ ــصوِدياتفَـ ــب مقْـ ــرِش هـ لْعـ

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 



 


في الوقت الذي يواجه فيه     

ا ا فكريــالمجتمــع تطرفَــ
ـ  وشذوذً ا باسـم   ا أخالقي
الدين  

 

 والدين منه براء    -

 

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

ـ  تكسب الفرد ذوقً   ا ا رفيع
دة حقة،  ا جليلة وعقي  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     

يكون عليه عقيدة  يجب أن   
ا، وعبادة ومعاملة وأخالقً  

ليصح السلوك إلى ملـك     
.الملوك سبحانه

 

 

 

 

* 

 



*

 



*

 



:الجهاد األكبر 

 

 
مهما ترفع مقام السالك؛ وطهرت     
نفسه وزكت؛ وتجملت أخالقـه؛     
وتخلى عـن سفاسـف األمـور       
األخالقية؛ فإن لرتبته اإلنـسانية     

   ونفسه الحيوانية حـد  ا، ا محـدود
ومقام ا، ال يمكن أن تتعداه     ا معلوم

يدة بسهولة؛ وال تتخطاه منقادة مر    
إال بمجاهدة، وال يقوم بها إال من       
سبقت لهم العنايـة، وال يـصبر       
عليها إال من اصـطفوا للقـدس       

.األعلى

 

 
فإن صور الكائنات إذا قابلـت مـرآة الـنفس          

ا ودوام الحيوانية التي أهملـت عـن مجاهـدته     
قهرها تزينت لها، فقبلتها للنسبة بينهما، وانقادت       
لمقتضاها من علو وغرور، أو طمع أو أمل أو         
هوى، فإذا توالت على النفس تلك الصور بدون        
مسارعة إلى تزكيها، ومحو تلك الصور منهـا        
بمواجهتها للخيال لترتسم فيها المعاني القائمـة       

ال مـن   بالملكوت، واألنوار المرسومة في الخي    
عالم الجبروت، فإن النفس بإهمـال المجاهـدة        
تأنس بمالذها الحسية، وتبذل لذلك ما يمكنها من        
تدبير وفكر وهم وعزم، حتى تحجب لطـائف        
القلب ومرآة الخيال عن مواجهة القدس األعلى،       

.ومشاهدة الملكوت األعلى

 

 
وهذا الجهاد أكبر في الحقيقة من لقاء األعداء،        

قي عدوه احتاط منه، فإذا قتل     ألن اإلنسان إذا ل   

 

 
 

 

 

  ا، وأما تلك المعاني    بسيفه قتل شهيد
المهلكة التي تقوم بالنفس فتـدفعها      
إلى الهالك األبدي؛ تلوح للـنفس      
على أنها لذة ومحبوبـة ونافعـة،       

 ألن الحـظ    ؛وبها السعادة والخير  
والهوى جمل المهلكات في عـين      
النفس، فيقع اإلنسان في مقتضيات     

 احتياط وبدون ندم بعـد      ذلك بدون 
وقوعه وال توبة منه، لخفاء ذلـك       
عليه، ولسكره بالتلـذذ، والفـرح      

 باألعمال التي هي نيل وإدراك لما

 

 
يالئم، فإذا كانت تلك البواعث موجبة مقاومـة        

الروح لتمنع النفس عن تلك األعمـال        

 

 مـع   -
مكنتها من العمل وتلذذها بـه      

 

 كيـف يكـون   -
.م سلِّمالحرب بينهم؟، اللهم سلِّ

 

 
هذا هو الجهاد األكبر، الذي من غفل عنه فـي          
صغيرة من األمور أو حقير من الشئون بـدون         
يقظة له ومسارعة في مجاهدة نفسه؛ ربما أدى        
إلى هالك وضياع لألخالق الطـاهرة، وفـساد        

.للعقيدة الحقة

 

 
 فعلى السالك المريد الوصول لحضرة اهللا تعالى       

مة الشيطان التي   ا لهمات نفسه، ولل   أن يكون يقظً  
يلم بها على قلبه، ويسارع إلى محو أسـبابها،         

  وزوال مقتضياتها، مجاهد  ا علـى   ا نفسه، صابر
ذلك حتى يتمكن من الخالص مـن رعونـات         
نفسه، ووسوسة شيطانه، وفساد آماله، وقبـيح       

.أطماعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


 

ألن اإلنسان مهما بلغ من مراتب القرب؛ لم يكن حفظه كحفـظ           
الملَك  

 

 ألن دواعي اآلدمية؛ ومقتـضيات اإلنـسانية؛ وبواعـث          -
الحيوانية؛ تجعله يلقي نفسه في مهاوي الحظوظ ومهالك األطماع          

 

- 
      ا أيـام اهللا تعـالى      حتى يكون يقظ القلب، حاضر الفكر، مستحضر

حفظ العناية من مخاوف النفوس، وعظمة ذاته، فيفوز بأن يكون في      
واهللا سبحانه وتعالى يحفظنا مما يسخطه، ويمنحنا رضـاه وعفـوه           

.وعافيته، آمين

 

 

:جهاد الحس

 

 
الحس قد يقوى سلطانه على السالك حال المجاهدة فيوقعه فـي           

 الَّـِذين   ِإن: السيئات، فإذا تذكر، أسرع إلى التوبة، قال اهللا تعالى        
  سا ِإذَا مطَ   اتَّقَوالشَّي طَاِئفٌ مِّن مه     ـم موا فَِإذَا هاِن تَذَكَّر ونـِصرب 

إن تَجتَِنبوا كَباِئر ما تُنْهون عنْـه      : ، وقال تعالى  )٢٠١ :األعراف(
، وقـال   )٣١ :النساء(  كَِريما اِتكُم ونُدِخلْكُم مدخَالَ  نُكَفِّر عنْكُم  سيئَ   

) :ا ِمن ن الَالتائبلَهلذنِب كَم ابن ماجة) " ذَنب."

 

 
وكل سالك ال يسلم من السيئات، ولو بنسيان ذكر اهللا تعالى، أو            

. اشتغاله بالنوافل وترك الواجبات التي يقتضيها الوقت

 

 
، ومعنـى   )البار يسقطُ سبع مراٍت في اليـوم      : (قال داود   

ذلك  

 

 واهللا أعلم    -

 

ا مـن    أن األعضاء السبع ال بد لكل عضو منه        -
السقوط في كل يوم ولو مرة، ولو بترك القيام بشكر اهللا على سوابغ        
اآلالء المتوالية على كل عضو من أعضائه في كل نفَس، بل وعلى            

ا لو تنبه لجعـل الحيـاة       ا صغير كل شعرة وعظم وعرق، فإن عرقً     
مة بما يناله اإلنسان من أصغر عرق في جسمه، وفـي الجـسم             ر

ة، لو ضرب منها عـرق لتمنـى اإلنـسان      مئات من العروق ساكن   
: موته، وهو يغفل عن النعم المحيطة به وفي نفـسه، قـال تعـالى       

ِإتَ اللَِّه الوموا ِنعدان تَعوهصتُح  )٣٤: إبراهيم( .

 

 
، !فإذا كان البار يسقط سبع مرات في اليوم، فكيـف بالفـاجر؟           

: ، قـالوا  )عمِلهلَن يدخَل الجنةَ أحدكم ب    : (ومن هذا نفهم قوله     
) وال أنا إال أن يتغمدني اُهللا برحمِتـه   (: وال أنتَ يا رسوَل اهللا؟، قال     

". البخاري ومسلم"

 

 
ومعنى ذلك أن األعمال الصالحة فعل اهللا في العبد، وهي أجل           
نعمة من نعم اهللا علينا، يعجز اإلنسان عن شكرها، ومن غفل عـن             

غزيرة، وقد قـرر اهللا     تلك المالحظة فهو تارك للشكر على النعم ال       
تعالى الخطاب ليعلم فضله على الناس بالعفو والمغفـرة والتوبـة،           

 أن يمنحني وأهلي وأوالدي وإخواني العفو والعافيـة         أسأل اهللا   
في الدين والدنيا واآلخرة، وأن يعيننا على شكره وذكره، إنه مجيب           

.الدعاء

 

 


 


ليس لها ميزان وال قياس،     الشهوة قوية الراس شديدة المراس،      

إنما يكبح جماحها حبس الحواس، وال سبيل إلى ذلك إال بالرياضـة       

القوية والمجاهدة القسرية، وأهل التربية الروحانية السماوية جعلوا        
الرياضة للهيكل اآلدمي سـر ترقيـه، والمحبـة بـاب وصـوله،       

.والتخوشن معراج نعيمه

 

 

:الرياضة العامة

 

 
ك النوع الوسط المخصوص بنظـر الحـق        ا كان اإلنسان ذل   لم
         ؛ المخلوق له سبحانه؛ وألجله خلق العوالم كلها وسخرها؛ فطره

سبحانه وتعالى على صورة المستقل المختار بما أخفاه سبحانه مـن    
سر القدر؛ ثم فطره سبحانه وتعالى على صفات اقتـضتها مكانتـه            

مه على ألسنة الرسل عليهم صـلوات اهللا        وصورته؛ ثم تفضل فأعل   
وسالمه ما به سعادة في هذه الدار بين عالمه والعوالم الكونية؛ وفي            
الدار اآلخرة بين عوالم الملكوت األعلى؛ فكشف الرسل صـلوات          
اهللا عليهم وسالمه بالقول والعمل والحال ما يحبه اهللا تعـالى مـن             

ما كانـت تلـك الـصفات       العقيدة والعبادة واألخالق والمعاملة؛ ول    
المفطور عليها من حيث أنه في صورة المختار تمنعه عـن قبـول    
الحق واالنقياد له أو عن االنقياد له بعد قبوله؛ سنت الشريعة أنواع            
التكاليف، ورغبت في النوافل وقربات الخيـر، ذكـرى للقلـوب،           

.ورياضة للنفوس

 

 
ولما كانت النفوس اإلنسانية مجبولة      

 

ذاتي   الحتياجها ال  -

 

 على  -
حب الجزاء؛ جعل الحق سبحانه وتعالى لها جزاء على مجاهـدتها           
وقصورها عن فعل ما أمر به، ولما كانت تلك النفوس منها مـا ال              

ـ    يقبل الخير؛ وال ينبعث  إليه؛ وال يراقب خالقً         ا؛ ا؛ وال يشكر منعم
  ا زاجرة للنفوس عن أن تتعدى تلك النواميس،        حدت الشريعة حدود

ا بقدر ما ينشأ عن هذا التعدي من المـضار النوعيـة،            كل حد منه  
. والمفاسد العمرانية، من تعنيف، أو توبيخ، أو جلد، أو قطع، أو قتل

 

 
وهذه هي الحدود التي يحد بها الذي فسدت أخالقـه، حتـى إذا    
تعدى الفساد من األرض والخلق إلى فساد في العقيدة بجحود الحق           

 

رى في كفران النعم وإنكار المـنعم   الفساد الذي هو النهاية الكب     -

 

- 
كان حده للمجاهر المعتدي القتل خشية من هالك بعض أفراد النوع           
بتقليده، وحده للضعيف المسكين اإلذالل بالرق أو الجزية حتـى ال           
تقلده النفوس وال ترغب في مكانته، وبذلك تـضعف قـوة التقليـد             

. أسلم وسلموالمفاخرة بعقيدته، وربما دعاه ذلك إلى التسليم ف

 

 
فكانت الجزية كحد من الحدود الزاجرة للنفوس المتطرفة، التي         
وصفت الحق بما ال ينبغي أن يوصف به، خشية أن يتعدى ضررها         

أهل الحق  : إلى غيرها، فكانت الجزية من الرياضة النافعة للفريقين       
فيرون العزة لمن تمسك به، وأهل الباطل ليفروا من ذلـك الحـال             

.  إلى الحق الذي به العزوفساد العقيدة

 

 
هذه الرياضات التي أسس عليها الدين، وعلى التمسك بها عامة          

.المسلمين

 

 



 





  

 

 



 


 

 

 



 




 





 






 


 

ورد إلينا سؤال من األستاذ محمود علـى المـدرس بمدرسـة            
:المنتزه

 

 
إن اهللا فى السماء يعنى جهة العلـو،        : قال حضرته ما ملخصه   

ويدل لذلك آيات كثيرة وأحاديث عديدة، ثم ساق من اآليـات مثـل             
: ، وقولـه  )١٦: الملـك  (َأَأِمنتُم من ِفـي الـسماء     : قوله تعالى 
  ْلَى الع نمحى الرتَوِش اسرع) ٥: طه(  ،     الْكَِلـم دعـصِه يِإلَي

بالطَّي) ١٠: فاطر(  ،   ِقِهمن فَوم مهبر خَافُوني  ،)٥٠: النحل( ،
اُهللا هفَعل رِهبِإلَي ) إلى غير ذلك).. ١٥٨: النساء.

 

 
إن اهللا ينزل كل ليلـة إلـى        : (ومن األحاديث مثل قوله     

هل مـن مـستغفر     : حين يبقى ثلث الليل اآلخر فيقول     السماء الدنيا   
.إلخ..) فأغفر له، هل من داع فأستجيب له

 

 
 ما كان ينبغى أن تذكر هذه اآليات المتـشابهة          :ونحن نقول له  

وكذلك أحاديث الصفات، فإن هذا يلبس على الناس ويدع         ) مجتمعة(
ـ             ذكر فى نفوسهم أثرا سيًئا عندما تمتلئ من تلك الظواهر التى لم ت

فى الكتاب والسنة إال فى مقامات معدودة، وربما احتف بهـا مـن             
 فـيمن   القرائن ما يوجب صرفها عن ظاهرها، كما فى قوله          

ذكر أنهم يكونون على يمين الرحمن، معرفًا إيانا أنه يجب تنزيهـه            
).وكلتا يديه يمين: (عما يعطيه ظاهر لفظ اليمين فقال

 

 
واحد على نحو ما تفعلون قصدا وال يكاد يذكر فى ذلك فى مقام     

للتأثير فى الناس والتلبيس عليهم، خصوصا من ال علم له بما ذكره            
أهل البيان من االستعارات والمجازات والكنايـات، وال ارتـاض          
بصناعة المنطق، وال زاول العلوم العقلية، وال تعمق فى بـراهين           

فََأمـا  : عالىالعقائد، وال عرف ما قاله العلماء فى ذلك، وقد قال ت          
الَِّذين في قُلُوِبِهم زيغٌ فَيتَِّبعون ما تَشَابه ِمنْه ابِتغَاء الِْفتْنَـِة وابِتغَـاء             

: آل عمـران   ( والراِسخُون ِفي الِْعلْمِ   يعلَم تَْأِويلَه ِإالَّ اهللاُ   تَْأِويِلِه وما   
٧.(

 

 
الـصفات  بد أن تكون قد عرفت أن الـسلف فـى آيـات              وال

وأحاديث الصفات يفوضون بعد التنزيه، وأن الخلف يؤولون خوفًا         

من التشبيه، فكلهم متفقون على التنزيه، وإنمـا الفـرق بينهمـا أن             
: علماء الخلف يعينون المعنى المراد فيقولون مثالً فى قوله تعـالى          

 ِاهللا دي  ِديِهمقَ َأيفَو ) ـ    ): ١٠: الفتح سلف المراد باليد القدرة، وال
إننا ننزهه تعالى عن الجارحة، وال      : يفوضون بعد التنزيه، فيقولون   

.)١(نعين شيًئا خاصا من المعانى المتشابهة كما يفعل علماء الخلف

 

 
أما أولئك المتفيهقون الذين يعينُون ويشبهون فهـم مجـسمون          

 ال  )٢(مشبهون يبرأ منهم السلف والخلف جميعـا، فهـم كراميـون          
.لفيونسلفيون وال خ

 

 
وليت شعرى أيثبت هؤالء الجاهلون كل مـا ورد مـن تلـك             

  فَوقَ َأيِديِهميد اِهللا: فيثبتون له تعالى يدا بمقتضى قوله   : الظواهر
، أم  )كلتا يديه يمـين   : (، أم يدين بمقتضى قوله      )١٠: الفتح(

ـ  َأولَم يروا َأنَّا خَلَقْنَـا لَ : أيديا عديدة بمقتضى قوله تعالى    ِمم ـما ه
  امِدينَا َأنْعِملَتْ َأياع   اِلكُونا ملَه مفَه ) أو عينًا بمقتضى    )٧١: يس ،

: ، أما أعينًا بمقتضى قوله    )٣٩: طه (وِلتُصنَع علَى عيِني  : قوله
 ِننَايِري ِبَأعتَج) ا       )... ١٤: القمرإلى غير ذلك، وهو كثير جـد

إن اهللا فـى الـسماء      :  أو يقولـون   ألف فيه ابن الجوزى وغيـره،     
، أم على العـرش     )١٦: الملك (َأَأِمنتُم من ِفي السماء   : بمقتضى

، أم فـى    )٥: طه (الرحمن علَى الْعرِش استَوى   : بمقتضى قوله 
ا تُولُّواْ فَثَم وجه  الْمشِْرقُ والْمغِْرب فََأينَم  وِهللا: اآلفاق بمقتضى قوله  

وهو : ، أم فى أماكننا وأحيازنا بمقتضى قوله      )١١٥: البقرة (ِهللا
   ا كُنتُمم نَأي كُمعم) أم يثبتون له أصابع بمقتضى قوله       )٤: الحديد ،

) :      أم يثبتـون    )قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن ،
الحجر األسود : (له يمينًا فى األرض من حجر بمقتضى قوله      

)!. فى األرضيمين اهللا

 

 
وبعد هذا فأى لون يثبتون له، وأى طول وأى عرض يصفونه           

!.؟..إلخ.. إلخ. به

 

 
من أخـذ علمـه مـن       : ويرحم اهللا اإلمام الغزالى حيث يقول     

العبارات واأللفاظ ضل ضالالً بعيدا، ومن رجع إلى العقل اسـتقام           



 

 

 

 

 



 


 

 





 

 






 



 






 



.أمره وصلح دينه

 

 
قـة  ولست أدرى كيف يخوضون فى هذا وهم لم يعرفـوا حقي          

، فكيف يعرضون للكالم فـيمن لـيس        !أرواحهم التى يحيون بها؟   
وقد أقـام كـل    ) سبوح قدوس رب المالئكة والروح    : (كمثله شىء 

ذرة من ذرات الكون دليالً على وجوده، حتى أصـبحت معرفتـه            
بآثاره من أجلى الواضحات وأظهر الظاهرات، ولنقـل مـا قـال            

:فيلسوف اإلسالم ابن سينا فى بعض مؤلفاته

 

 
الـحـمـد هللا بـقــدر اهللا

 

 
 ال قدر وسع العبد ذى التناهى

الحمـد هللا الـذى مـن أنكره

 

 
 فإنمـا أنكـر مـا تصـوره

الحمـد هللا الـذى بـرهانـه

 

 
 أن ليـس شأن ليس فى شأنه
أما معرفة حقيقته والوقوف على كنهه فهو من أول المحاالت،          

يمكن أن تحيط بـه  فإنه ليس بيننا وبينه مشاكلة وال مناسبة، فكيف   
العقول، وهى ال تحيط إال بما شاركها فى نوع أو جنس أو فـصل      

.فهو بكل شىء محيط، وال يحيطون به علما! مما هو حادث مثلها

 

 
وإنما غاية ما نعلمه منـه وجـوده وتنزيهـه عـن صـفات              
المحدثات، وقد علمنا فى أول ما علمنا تلك القضية العقليـة مـع             

تجب مخالفته تعالى للحـوادث؛ ألنـه لـو        : برهانها الواضح فقلنا  
.ماثلها لكان حادثًا مثلها، لكن التالى باطل فبطل المقدم

 

 
واإللهية يجب أن تكون أكبر من أن تخضع لـسلطان عقـل             
قاصر هو من صنعتها، وقد عجز عن إدراك نفسه، وعن حقيقة ما            
يقع تحت حسه، فيكفيه أن تدهشه تلك اآليات الباهرات وما أبدعه           

يليق ألرض والسموات، أما ما وراء ذلك فليس من علمه وال           فى ا 
.بمرتبته وال بمرتبة اإللهية

 

 
إياك وأن تظن أن العلم بوجـود       : قال الجاحظ فى بعض كتبه    

الشىء يستلزم العلم بحقيقته، أو الجهل بحقيقتـه يـستلزم الجهـل           
بوجوده، فإنه إذا ضربك أحد فى ليل مظلم علمت وجوده ال محالة            

.تعرف شخصهوإن لم 

 

 
تـاه األنـام بـسـكرهـم

 

 
 فلذاك صاحى القوم عـربد

تاهللا ال مـوسى الكلـيــ

 

 
 ـم وال المسيح وال محمـد

كال وال جبـريـل وهــ

 

 
 ـو إلى محل القدس يصعد

علموا وال النفس البسيــ

 

 
 ـطة ال وال العقل المجرد

من كنه ذاتك غيـر أنــ

 

 
 ـك أوحدى الذات سرمـد

مـنمن أنت يا أرسطو و

 

 
! قبلك قـد تفـرد؟)٣(أفالط  

ـَرا مـا أنـتـمـو إال الف

 

 

 ش رأى السراج وقد تـوقد
فدنـا فـأحـرق نفـسـه

 

 
 ولو اهتدى رشـدا ألبعـد
وإنى ألعجب كل العجب واهللا ممن يجعله على العرش، فـأين           
كان قبل أن يحدث العرش، وهل العرش غير محتـاج إلـى مـن              

، وكذا حامله أيـضا، حتـى       !ه؟يحمله، أم هو محتاج إلى من يحمل      
: تصل إلى حامل غير محمول كما يقتضيه البرهان، وهل يقولـون      

إن اهللا محتاج إلى العرش، والعرش غير محتاج إليه، أم كالهمـا            
، وهل العرش أكبر منه تعالى أم       !محتاج لصاحبه، أم ماذا يقولون؟    

!. يزيد عليه؟مساو له، أم هو 

 

 
عناصر هو، وكيـف تركيبـه      وليت شعرى بعد ذلك من أى ال      

...إلخ

 

 
ومتى ثبت له بعض لوازم الجسم ثبت له جميعها، وقـد بـالغ             
اإلمام الرازى فى الرد على القائلين بذلك، وله فيه كتـاب سـماه             

).أساس التقديس(

 

 
ـ ننقل لك شيًئا مما قاله علماء المسلمين فى التنزيه، و         سو نبدأ س

 .اهللا تعالى، ولكن في العدد القادم بإذن بعبارة الرازى

 

 



 


                                                           

 تفكرت فى أخبار الـصفات      :قال الوزير العالم العادل يحيى بن هبيرة      ) ١(
فرأيت الصحابة والتابعين سكتوا عن تفسيرها مع قوة علمهـم، فنظـرت            
السبب فى سكوتهم فإذا هو قوة الهيبة للموصوف، وألن تفسيرها ال يتـأتى           

: النحل ( اَألمثَالَ فَالَ تَضِربواْ هللاِ   :إال بضرب األمثال هللا، وقد قال       
ل الصفات أقرب إلى الحق من إثباتها علـى  تأوي: ، وقال الوزير أيضا   )٧٤

.وجه التشبيه، فإن ذلك كفر وهذا بدعة

 

 
.منسوبون لمحمد بن كرام، وهو من رؤساء المشبهة: أى) ٢(

 

 
هو أرسط طاليس واضع المنطق، وأفالط هو أفالطون أحـد فالسـفة            ) ٣(

اليونان وهو أستاذ أرسطو، وقد تصرف الشاعر هـذا التـصرف ألنهمـا            
.عجمى فالعب به: هم ال يبالون باألسماء األعجمية كما قالواأعجميان، و

 

 



 

 

 

 

 



 





 





 





 



 



 

 

 

 

 

 



 


 األبصار إلـى مجتمـع مفعـم        رنوت

باإلخاء اإليماني الـذي ينقـل الجماعـة        

المسلمة إلى صرح وحدتها اإلسالمية التي      

تذوب فيها النعرات القوميـة، وتتالشـى       

 المادية، وتذوب العنجهية     فوارقال

 

 رغم –

  الحاقدين على األمة اإلسـالمية     وفأن

 

– 

لمبنـي علـى    وهكذا ال يبقى لالستعالء ا    

الهوى مكان بـين جماعـة المـؤمنين،        

والباحث عن نموذج فذ للمؤاخاة الذي ما       

     ا، سـيجد   يزال عبق التاريخ يشيد به فخر

نفسه إزاء مشهد فريد غير مجرى التاريخ       

اإلنساني، وطهر األرض مـن بـراثين       

الجاهلية، فأنارها بوحي الرسالة، واجتثَّ     

أشجار السوء، وغـرس مكانهـا بـذور        

الخير، ونرمي هنا إلـى المؤاخـاة بـين         

 م،الرعيل األول من الصحابة الجلّة الكرا     

 ولعمر الحقِّ   ؛ممن بذلوا أروع التضحيات   

إنها لمؤاخاة تبهـر األنظـار، فتوجـب        

 بما حوته من عواطف اإليثار،      ،االعتبار

وقد شكلت تلك المؤاخاة في المدينة بعـد        

 التي   نواة الدولة اإلسالمية   ،الهجرة النبوية 

وحــدت أبنــاء المجتمــع اإلســالمي 

 

– 

 ا  مهاجرين وأنصار

 

 برابطـة اإلخـاء،     –

 مع صحابته   وذلك بعدما قدم النبي     

   ا في مكة منقطع    رضوان اهللا عليهم صمود

النظير، كشفت عن ثقتهم المطلقة في اهللا        

 وإيمانهم العميق بنصره القريـب،      ،تعالى

فكانت الهجرة إلى اهللا زلفى نحو يثـرب        

 منـورة    أصـبحت طابـة    حاء التـي  الفي

باإلخاء، وقد فتحـت المدينـة ذراعيهـا        

 وأصحابه المهـاجرين    لرسول اهللا   

في استقبال مهيب، فأشرقت شمس يـوم       

 يدين هللا الواحد المعبود، ورأينـا       ،مشهود

بذور اإلخاء تنموا في تلك األجواء، ليمتد       

.األرجاءعبيرها إلى كافة 

 

 


 


كان اإلخاء يعد مـن الخطـوات       وإذا

الهامة في بناء دولة اإلسالم وحـضارتها       

األصيلة، فإنه باإلضافة إلى ذلـك كـان        

تجربة رائدة في تاريخ العدل االجتماعي،      "

فيه مـثالً علـى      ضرب الرسول   

مرونة اإلسالم وانفتاحـه فـي الظـرف        

المناسب على أشـد أشـكال العالقـات        

فيه، وفـق   ورداالجتماعية مساواة وعدالً  

المنطــق اإللهــي الــذي ال يحــابي وال 

نتيجـة للتربيـة     وهذا كـان     ،)١("يداجي

 ألنها بتقديمها النموذج    ؛المحمدية ال محالة  

 تريـده أن    ،األمثل لبناء اإلنسان المـسلم    

 ممـا   ؛ مهمة الخالفة فـي األرض     يحسن

يدفع الفكر السديد إلى التأمل في مطاوي       

نـة  أصالة اإلسالم، وفهم جوهره، ومرو    

شريعته، ومن ثم تدرك البـشرية مـدى        

انفتاح تعاليم إسالمنا في لُبابـه، وتقـف        

ه العقول وال تعيا ِبيالهح  .

 

 

 نـذ  في الهـدي المحمـدي م    والناظر

 فجر الوحي القرآني، يجد أن النبي       وغبز

         نعـتكان أستاذ التربيـة التـي أي 

ثمارها في ذلك المجتمع اإلسالمي الـذي       

ة، وطوبى لمن تربى في     نهل من نبع النبو   

كنف اإلسالم وتفيء ظالله الوارفة، وقـد      

عناصر التربية في الجماعة األولى     "كانت  

ا إليهـا  هي كتاب اهللا وسنة رسوله، مضافً 

ا بنفسه في    حاضر شخص الرسول   



 

 

 

 

 

 

  ا بتعهد هذه الجماعـة     ذلك المجتمع وقائم

 وال بد لنـا إذا أردنـا        ،)٢("بذاته الكريمة   

هذا الجو اإلسـالمي أن     العيش في عبير    

ــ ــد منترس ــا محم ــا حبيبن ،  خط

ونستحضر نموذجه التربوي حتى يتسنى      

   جند ا هللا تعالى قـادرين علـى       لنا أن نُِعد

.حمل راية اإلسالم

 

 

 ا يسري فـي روح أبنائـه        إن مجتمع

 على صوته أرباب    هبخلق التربية الذي ي   

 به مـن    عم أنْ ، القويم والخلق ،الفكر السليم 

ا بأخوة   ال محالة ملتحم   ستجده إذ ،مجتمع

العقيدة، وبرابطة المحبة في اهللا تعـالى،       

ووشيجة االنتماء إلى الهوية اإلسـالمية،      

كل هذه الدعامات اإليمانية تلتقي في       وإن 

.صومعة األخوة التي تبض في دمها

 

 

 نرى أبناء المجتمـع     أن اغريب وليس

 فيما  ين متعاون ي اإليمان ماإلسالمي بإخائه 

 على أنفـسهم، علـى      ينبينهم، بل مؤثر  

النحو الذي شاهدوه في مواقـف سـلفهم        

األنصار مع المهاجرين، ويومهـا نجـد       

.مجتمعنا هو المجتمع المثالي

 

 


 


 ونعود فنؤكد على أهميـة التربيـة،       

  لدى المرء الخلق الذي     التي بدونها ينماع 

 تربيةالذكر أن   يقـوم اعوجاجه، وجدير ب   

 مباركة لعودة األمجاد،    ةاألفراد تُعد خطو  

وألن ذلك المجتمع المثالي ال يقـوم لـه         

بنيان إال بتربية أفـراده علـى اإليمـان،         

ولنستمع إلى الشيخ محمـد أبـو زهـرة         

:  على التربية فيقول   لحوهو ي )  اهللا رحمه(

ال بــد مــن تربيــة للنفــوس، وتربيــة "

 ذلـك االجتمـاع     الجماعات ليتكون مـن   

اإلنساني مجتمع متـآلف متحـاب غيـر        

.)٣("متنافر وال متباغض

 

 

 في صفِّ المؤمنين    حم لمن الت  وبشرى

فأحبهم في اهللا تعالى، ومن هنـا يـصبح         

الحب في اهللا والبغض فيه سجية في خلق        

المؤمن، وال تحسبن الحديث عن الحـب       

والبغض من نافلة القول، بل إنه كما خبر        

أوثـق   ":ق المـصدوق  بذلك الصاد 

 ومن حيـث أن أخـوة       ،)٤("عرى اإليمان 

المؤمنين ال تقوم إالّ على االنصهار فـي        

جماعتهم القائمة على حبهم ومـواالتهم،      

ــالً ــالىعم ــه تع ــون ﴿ : بقول والْمْؤِمنُ

: توبةال (﴾والْمْؤِمنَاتُ بعضهم َأوِلياء بعضٍ   

، وال تجد في قلوب هؤالء المؤمنين       )٧١

تعصب   ـقَّ   ا لمذهب أو تأثرا بفكر وافد، وح

أن يتكــرم اهللا علــى عبــاده المــؤمنين 

اللَّـه وِلـي    ﴿ :بمواالتهم فيقول جلَّ شأنه   

الَِّذين آمنُوا يخِْرجهم من الظُّلُمـاِت ِإلَـى        

 اُهللاو﴿ا   أيض وقال) ٢٥٧: البقرة (﴾النُّوِر

ِلوالْ ي ِنِمْؤم؛ )٦٨:  آل عمران  سورة (﴾ين

وال غرابة بعـد أن رضـي اهللا عـنهم          

بمواالتهم أن نـرى أهـل اإليمـان قـد          

توحدوا، وصار بعضهم لبعض كالبنيان،     

  باض وسرى بينهم الحالواحد   في اهللا  الفي 

. الديان

 

 



 


 فإن روح اإلخاء يثمر الحـب       وهكذا

في اهللا تعالى، وبشرى لمن ذاق حالوتـه        

قر عينه بأخيه، وعاش فـي   فآنس بربه، و  

   عن حيـاض    ظل جماعة المسلمين، وذاد 

 قبل أن أرفع القلـم إال       يالدين، وال يسعن  

أن أنادي بالعودة إلى اإلخـاء اإليمـاني،        

ا بقول الشاعروأراني معجب:

 

 
 نعود إلى اإلخاء بهـمــةهال

 

 
اءـ اآلبادهـا شلـنعـيـد مجد  

 لن نستطيع بعصرنافـبدونـه

 

 
شنه األعــداء افتراء دحض  

اـالذنـاء مـ قومنا إن اإلخيا

 

 
)٥(اءـزة الشمـفـيه تكون الع  

                                                           
 الدين خليل، مؤسسة    عماد.  في السيرة، د   دراسة) ١(

 م،  ١٩٨٦/  هــ    ١٤٠٦،  ١٠الرسالة، بيروت، ط    
.١٥٤ص 

 

 
 التربية اإلسـالمية، محمـد قطـب، دار         منهج) ٢(
، ص  ٢ م، ج    ١٩٩٢/ هـ  ١٤١٢،  ١٠لشروق، ط   ا

١٧.

 

 
 اإلنساني في ظل اإلسالم، محمـد أبـو         المجتمع) ٣(

/  هــ  ١٤٠١، ٣زهرة، الدار السعودية، جـدة، ط   
.١٢٣ م، ص ١٩٨١

 

 
 أن   الطبراني رحمه اهللا عن ابن عباس        روى) ٤(

أوثق عرى اإليمان المواالة في     : " قال رسول اهللا   
، والحب في اهللا والبغض في اهللا       اهللا والمعاداة في اهللا   

".عز وجل

 

 
الهجرة النبوية هداية وسـالم     : من قصيدة بعنوان  ) ٥(

وإخاء، لألستاذ عبد الغني أحمد ناجي، مجلة منبـر         
م، ص  ٢٠١٣نـوفمبر   / هـ١٤٣٥اإلسالم، المحرم   

١٢٤.

 

 



 

 

 



 



 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 




 



 



 





 




 





 



وهـذا  .  )١(الغلو لغة هو مجاوزة الحد والخروج عن المقصود       

       ا، فالغلو في   المعنى اللغوي للغلو،هو المعنى الوارد في الشَّرع أيض

الميـل  : ومن معانيه . التَّشدد ومجاوزة الحد المشروع   : الدين، هو 

راف عن الطريق المستقيم، أو أن يزيد في الدين مـا لـيس        واالنح

.منه؛ بحيث يتجاوز الحد المشروع، أو يتشدد في العبادة

 

 

واإلسالم دين التوسط واالعتـدال، بـدليل الكتـاب والـسنة           

والتطرف بعيـد كـل البعـد عـن سـمات اإلسـالم             . واإلجماع

وخصائصه، فاإلسالم   

 

 وهو الحق    –

 

. ط وسط بين اإلفراط والتفري    –

 أما الغلو والتطرف فهو تعدٍّ على ما أمر اهللا بـه ورسـوله              

ى اهللا عنـه فـي قولـه     وتجاوز عما شرع، وهو الطغيان الذي نه      

].٨١: طه[ تَطْغَوا ِفيِه فَيِحلَّ علَيكُم غَضِبي﴾ ﴿وال: سبحانه

 

 

هلَـك الْمتَنَطِّعـون هلَـك    (: وقد قال عليه الـصالة والـسالم     

” : يقول اإلمام النووي رحمـه اهللا     . )٢()عون هلَك الْمتَنَطِّعون  الْمتَنَطِّ

أي هلك المتعمقون المغالون، المجاوزون الحـدود فـي أقـوالهم           

.)٣(”وأفعالهم 

 

 

ومن تتبع الكتاب والسنة وجد أن الغلو هو اللفظ الوارد فيهما،           

غْلُوا ِفي ِديـِنكُم     تَ هَل الِكتَاِب الَ  ﴿قُْل يا أَ  : كما جاء في قوله سبحانه    

ِإيّـاكُم :»  وجاء في قول النبـي      ]. ٧٧: المائدة[غَير الحقِّ﴾   

الْغُلُوو     ِفي الدِّيِن، فَِإنَّـه 

  لَكَأه     لَكُمقَـب كَـان نم

٤(» ِفي الدِّيِنالْغُلُو(.

 

 

 

 

ولهذا أرشدنا النبي   

     إلى العمل بقـدر 

المستطاع، فقال عليـه    

: الــصالة والــسالم 

علَيكُم ِمن اَألعماِل ما    «

ثم إن الغلو   . )٥(»تُِطيقُون

العملــي يكــون علــى 

حساب التفريط في عمل    

آخر، فإنه مضيعة لكثير    

من الحقـوق الواجبـة     

على اإلنسان، ولهذا قال    

النبي  

 

 صلى اهللا عليه    –

وسلم  

 

 لعبـد اهللا بـن      –

: عمرو بـن العـاص    

» و مص   ،نَمو قُمو ،َأفِْطر

فَِإن قًّا،    ِلجح كلَيع ِدكس

ِإنو قًّـا،     ِلعح كلَيع ِنكي
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*

 



 



 



 





 



ِإنوقح كلَيع ِجكو٦(»ا ِلز(.

 

 

فدين اهللا تعالى وسط بين الجافي والغالي؛ ألن الجافي مضيع له           

.بتقصيره فيه، والغالي مضيع له بالتجاوز عن حده

 

 

عـدول  الميـل وال  : ( حـول    ومعاني االنحراف في اللغة تدور    

.)٧()والتغيير

 

 

والفعل المنحرف ليس أكثر من أنّه حالة من التصرفات السيئة          

.)٨("التي قد تهدد الحياة نفسها 

 

 

، بتـسكين الـسين     "وسط" والوسطية في اللغة مأخوذة من مادة     

البـين،  : عـدة معـان متقاربـة، منهـا     وفتحها، وهي تدل علـى   

فـضل واألجود، بينهم، والخيار واأل: ، أي"جلست وسط القوم:"تقول

أعـدل  :"فأواسط األشياء أفضلها، وأجودها، وكـذا العـدل، يقـال         

.)٩(وسط: ، والشَّيء بين الجيد والرديء يقال له"الـشَّيء أوسـطه

 

 

:العزائم  يقول اإلمام أبو

 

 

 تفقه الحكم إن منينفكن بين ب

 

 

)١٠(يرانـه النحظتطرف يهوى                                

 

 



 



١

 

:قلة الفقه في الدين وعدم النضوج : من أهمها  -

 

 

 " : الغالة بالجهل وحداثـة الـسن فقـال        وصف الرسول   

 وهذا هو الحال الغالب على معظـم        ،"سفهاء األحالم حدثاء األسنان   

شبابنا الذين وقعوا في األحداث اإلرهابية فقد كـان يغلـب علـيهم       

.حداثة السن والجهل 

 

 

٢

 

الترويج له بـين الـدول      إنتشار الفكر الوهابي المتشدد، و     -

.)١١(اإلسالمية

 

 

٣

 

 فالبطالة مع   ،ومن األسباب استغالل حاجات الشباب المادية      -

قلة العلم ساهمت بطرق مباشرة وغير مباشرة في نشر الفكر الغالي          

. والسلوك المتطرف 

 

 

٤

 

ضعف دور األسرة الرقابي فال تعرف األسرة أين يـذهب           -

اؤها ومع من يذهبون    أبن

.وماذا يزاولون

 

 

٥

 

السماح النتشار   -

كتب التكفيـر تـوزع     

بينمـا الفكـر    ، وتنتشر

الصوفى المعتدل الذى   

يحارب ذلك الفكر يوجد    

قــصور فــى نــشره، 

وأقــصد هنــا بــالفكر 

الصوفى أى المعتـدل    

 :الذى خرج لنا أمثـال    

الحلـيم   الدكتور عبـد  

 والدكتور أحمد   ،محمود

حمد  والدكتور أ  ،الطيب

. والشيخ الشعراوى وغيرهم، والدكتور على جمعة،عمر هاشم

 

 
                                                           

٣٨٧ /٤(للغة، ابن فارس    معجم مقاييس ا  : انظر) ١(

 

ولسان العرب، ابن منظـور     ،)٣٨٨-
)١٣٢ /١٥.(

 

 
.٢٦٧٠، رقم ٤/٢٠٥٥أخرجه مسلم ) ٢(

 

 
).١٦/٢٢٠(شرح النووي لصحيح مسلم ) ٣(

 

 
، وابن ماجه   )٣٠٥٧، رقم   ٥/٢٦٨(، والنسائي   )٣٢٤٨، رقم   ١/٣٤٧(أخرجه أمحد   ) ٤(
، )٧٤٢، رقـم    ١٨/٢٨٩(، والطـرباين    )٢/١٨٠(، وابن سعد    )٣٠٢٩، رقم   ٢/١٠٠٨(

، ٥/١٢٧(والبيهقي  . نيصحيح على شرط الشيخ   : وقال) ١٧١١، رقم   ١/٦٣٧(واحلاكم  
 ).٩٣١٧رقم 

).٧٨٢، رقم ١/٥٤٠(، ومسلم )٥٥٢٣، رقم ٥/٢٢٠١(أخرجه البخاري ) ٥(

 

 
، ومـسلم   )١١٠٢، رقـم    ١/٣٨٧(، والبخاري   )٦٨٦٧ رقم   ٢/١٩٨(أخرجه أمحد   ) ٦(
).١١٥٩ رقم ٢/٨١٣(

 

 
.٤ ، ص٩، ج) حرف(مكرم بن منظور ، لسان العرب ، مادة حممد بن ) ٧(

 

 
االجتماعية  حممد سالمة غباري ، االحنراف االجتماعي ورعاية املنحرفني ودور اخلدمة         ) ٨(

١٥م ، ص١٩٩٨معهم ، املكتب اجلامعي احلديث ، اإلسكندرية ، 

 

 
 ٧(نظـور   ولسان العرب، ابـن م     ،)١٠٨ /٦(معجم مقاييس اللغة، ابن فارس      : انظر) ٩(
/٤٢٧ 

 

– ٤٣٢.(

 

 
 ، دار   السيد حممد ماضي أبو العزائم ، الوسيلة وما اختلف فيه من الـسنة والبدعـة              ) ١٠(

.٢١ صالكتاب الصوىف، القاهرة،

 

 
 ىف شـبه    احلركة انتسبت حملمد بن عبد الوهاب ، ظهرت         ةسياسي و ةهى حركه مذهبي  ) ١١(

 .عوديةالس الدولة وتأسست ىف ظلها ١٨جزيرة العرب ىف القرن الـ



 

 

 

 

 



 


 

 



 





 





 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       المستشار                       األستاذ    

 

 





 



 




 




 




 




 


٤

 

 مـن أن    ةأما ما ذكره ابن تيمي     -

يزيد تبين حسن معاملتـه آلل الحـسين       

         وتألمه وبكائه علـى قتلـه فـذلك 

 :مردود عليه بأن

أ

 

ما ورد عن ابن جرير الطبـرى        -

ابـن   وكذلك   ،فى تاريخ األمم والملوك   

 وسير أعالم النـبالء     ،األثير فى الكامل  

 ، والسيوطى فى تاريخ الخلفـاء     ،للذهبى

وتـاريخ اإلســالم وطبقــات األعــالم  

ا وصل رأس الحسين إلى     نه لم أللذهبى،  

يزيد حسنت حال ابن زياد عنـده وزاد        

 ه ما فعل  وصله وسر،    ا  ثم لم يلبث يسير

حتى بلغه بغض النـاس لـه ولعـنهم         

 لى قتـل الحـسين       فندم ع  ؛وسبهم
لقـى  أمام الناس و  أعلى سبيل التظاهر    

شك أن بكائـه     التبعة على ابن زياد وال    

ا وحزنه مصطنع وزائف ولو كان صادقً     

فى دعواه ألمر بالقصاص مـن قتلـة        

 إال أنه علـى     ، ومحاكمتهم الحسين  

   ب ابـن زيـاد إليـه       عكس من ذلك قر

 ، وتغاضى عن دماء آل البيت     ،وأكرمه

هللا وعطل حـدود ا   

تعالى وأهدر دماء   

ــر   ــسلمين غي م

 الحـــسين 
وأطفــال صــغار 

يستوجب قـاتلهم   

ــة  العقوبــــ

فحتى . والقصاص

ن أإن لــم يثبــت 

يزيد أمـر بقتـل     

  ه الحسين لكنه سر

.قتله وأكرم قاتله

 

 

وقد اعترف ابن زياد بأن يزيد أمره       

 ففـى   ،بقتل الحسين بعد مـوت يزيـد      

الكامل فى التاريخ البن األثير قال ابـن        

 أما قتلى الحسين فإنه أشار إلـي      : (ادزي

 .اهـ) خترت قتلها ف،يزيد بقتله أو قتلى

كما أن هذا البكاء المصطنع ينفيـه       

ا نكته بالرأس المكرم بقضيب كان      أيض

 وكـذلك   ،فى يده كما سبق أن أوضحنا     

 أمام أوالده   يه فى مقتل الحسين     تشفِّ

ويدل على ذلك نص الحوار الـذى دار        

يدة زينب وكذلك حـواره     بينه وبين الس  

 بن الحسين    مع على  .   ويدل عليـه

نه أمر بصلب الرأس على قصر      أا  أيض

الخالفة ثالثة أيام وغيرهما من األفعال      

التى تظهر زيفه وادعائه حسن معاملته      

 فإن كنا ال ننفى ذلك إال أنه        ،آلل البيت 

كان ليس بسبب حزنه علـى الحـسين        

      ناس  وتألمه وإنما خشية من مقت ال

.له ولعنهم إياه

 

 

ب

 

لو صحت توبة وندم يزيد على       -



 

 

 

 

 



 















 



مقتل الحسين فال يغفر له قيامه باستباحة       

التـي   واقعة الحرة  ي أيام ف  ةالمدينة ثالث 

 واألنـصار قتل فيها بقايا المهـاجرين      

 ،لـف وسـبعمائة   أوخيار التابعين وهم    

 النـاس عـشرة آالف      أخالطوقتل من   

ة  وقتل من حمل   ،سوى النساء والصبيان  

 : وقال ابن حـزم    ،القرآن سبعمائة رجل  

ن الخيول جالت فى مسجد رسـول اهللا       إ

      وبالت وراثت بين القبر والمنبر 

كـره النـاس أن     أ و ،أدام اهللا تشريفهما  

نهم عبيد له إن شاء     أيبايعوا ليزيد على    

 وذكر فظائع كثيرة    ،عتقأباع وإن شاء    

من سبى الذرية واستباحة الفروج وقتل      

خبار الوفاء  أ(جع فى ذلك    يرا. الصحابة

 وابن سعد فـى     ، والقرطبى ،للسمهودى

 والسيوطى فى تاريخ الخلفـاء      ،الطبقات

).وغيرهم الكثير

 

 

مـن  : (وقد قال رسـول اهللا      

أخاف أهل المدينة أخافه اهللا، وعليه لعنة 

رواه ) [اهللا والمالئكة والناس أجمعـين    

فإذا كان هذا فيمن أخاف أهـل       ]. مسلم

ـ    يمن قتـل الـصحابة     المدينة فكيف ف

والتابعين وهتـك األعـراض وسـبى       

 ونهبـت   ،الذرارى واسـتباح الفـروج    

لـف  أالمدينة فى عهده وافـتض فيهـا        

 ودنس مسجد وروضة رسـول      ،عذراء

. إليه راجعونا هللا وإنَّا فإنَّاهللا 

 

 

وال ينال من ذلك الزعم بأن يزيد ما        

 أتباعـه فعل ذلك ولكن الذى فعل هـم        

 ،وجنوده حيث كان ذلك بأمر منه وعلمه   

وكان سبب خلع أهل المدينة له أن يزيد        

 وأخرج الواقـدى    ، فى المعاصى  أسرف

ـ     أمن طرق     ابـن   ةن عبد اهللا بن حنظل

واهللا ما خرجنا على يزيد     : الغسيل، قال 

حتى خفنا أن يرمـى بالحجـارة مـن         

 األوالد،  أمهاتالسماء، إنه رجل ينكح     

شرب الخمر ويدع   والبنات واألخوات وي  

تاريخ الخلفاء للسيوطى، ص    ) [الصالة

١٦٦.[ 

ج

 

وفى عهد يزيد رمـى جنـوده        -

وقائده الكعبة بالمنجنيق وأحرق البيـت      

لتضاف جريمة أخرى إلـى جرائمـه       

لما فعل يزيـد   : البشعة، وقد قال الذهبى   

بأهل المدينة ما فعل     

 

 مع شربه الخمر    –

 المنكرات  وإتيانه

 

 اشتد النـاس عليـه   –

ج عليه غير واحد ولم يبـارك اهللا        وخر

ـ ة وسار جيش الحر،فى عمره   ة إلى مك

لقتال ابـن الزبيـر، وقـاتلوه ورمـوه       

ربـع  أبالمنجنيق وذلك فى صفر سـنة       

 نيـرانهم   ة واحترقت من شرار   ،وستين

 الكعبة، وسقفها وقرنا الكبش الذى      أستار

تاريخ الخلفاء   ... [إسماعيلفدى اهللا به    

ـ  ،١٦٧للسيوطى ص    انى فـى    والقرم

 وخالصة الوفا   ،١٣٠أخبار الدول ص    

].٥٢للسمهودى ص 

 

 

د

 

أن يزيد كان صـاحب طـرب        -

وجوارح وكالب وقرود وفهود ومنادمة     

 وجلس ذات يوم علـى      ،على الشراب 

شرابه وعن يمينه ابن زياد بعـد قتـل         

:الحسين فأقبل على ساقيه فقال

 

 
اسقنى شربة تروى حشاشى

 

 
 ثم صل فاسق مثلها ابن زياد 

 السر واألمانة عندىصاحب

 

 
)١(د مغنمى وجهارىـولتسدي  

ويقول فيه ابن كثيـر فـى البدايـة         

 ةكان يزيد فيه خصال محمود    : (والنهاية

من الكرم والفصاحة والشعر والشجاعة     

قبـال علـى    إولقد كان فيه    ... والرأى  

الشهوات وترك لبعض الصلوات فـى      

وقال المسعودى فـى    ). بعض األوقات 

كان عبد  ] ٧٥  ص ٢مروج الذهب ج    [

اهللا بن الزبير يسمى يزيـد الـسكران        

اإلمامـة  [ وذكر ابن قتيبة فـى       ،الخمير

 ص  ١والسياسة فى وفـاة معاويـة ج        

قال عتبـة   (نه لما توفى معاوية     أ] ٣٢١

أتبـايع  : بن مسعود لعبد اهللا بن عباس     ا

ليزيد وهو يشرب الخمر ويلهو بالقيـان       

   هفأين مـا   : ويستهتر بالفواحش؟ قال م

 لكم وكم بعده من آت ممن يـشرب    قلت

...).الخمر أو هو شر من شاربها 

 

 
                                                           

، طبعة  ٧٤ ص   ٢مروج الذهب، للمسعودى، ج     ) ١(
. هـ١٣٠٤بوالق، 

 

 



 

 

 

 

 



 









 









 



 





 



 





 



تدل اللغة العربية على الحياة العقلية من     
مظهر  ن لغة كل أمة في كل عصر      أناحية  

 ولم تخلق اللغة    ،من مظاهر عقلها وتفكيرها   
 ولم يأخذها الخلف من السلف      ،دفعة واحدة 

 إنما تخلق أو يخلق النـاس       ،الصالح كاملة 
 ،ا على قدر حاجـاتهم    في أول أمرهم ألفاظً   

ـ     فإذا ظهرت أ   ا شياء جديدة خلقوا لها ألفاظً
 وإذا اندثرت أشياء قد تندثر ألفاظها       ،جديدة
 وهكذا نرى اللغة في حيـاة ومـوت         ،معها

" أوليـري   "   وهذا ما أشار إليه       .مستمرين
 Arabia " العربية قبل محمد " في كتابه 

before Mohammed  من حيث إن 
     ا االشتقاقات والتعبيرات اللغوية فهي أيـض

 ويقـول   ، لرقـي األمـة    ترقى تبعا تنمو و 
ولمـا كـان هـذا أمكننـا إذا         : " أوليري  

أحضرنا معجم اللغة الذي تستعمله األمة في    
عصر من العـصور أن نعـرف األشـياء     

 ."المادية التي كانت تعرفها والتي ال تعرفها

 

 
ولقد درج النحاة واللغويون القدماء على     

 ،استعماالً غير محدد  " لفظ  " استعمال كلمة   
وهذا ما أشار إليه المفكر اللغوي الـدكتور        

العربية " لفظ  "  حيث إن كلمة     ،تمام حسان 
 وتارة أخـرى إلـى      ،تشير تارة إلى الكلمة   

 رغم الفارق البين بين كليهما فـي        ،الكالم
 ولكن هذا يعكـس مـا       ،اإلفراد والتركيب 

للفظة العربية والواحدة على التعبير عـن        
 . واحدة قصيرة  معاٍن وتعابير طويلة بكلمة   

: " وما يؤكد كالمنا هذا قول ابـن مالـك          
: "  وقـول الجزولـي      ."كالمنا لفظ مفيد    

 ،"الكالم هو اللفظ المركب المفيد بالوضـع       
إذا نحا كالهما باللفظ منحى التركيب فـي        

ا للكلمة  مقابل ما شاع من جعل اللفظ مرادفً      
 وهذا يجعلنـا نقـر      .على ألسنة الدارسين  

 الواحدة صورة ذهنية ثابتـة      بامتالك اللفظة 
ا إذا عالجناها من المنظور المعجمـي      نسبي، 

وبصور ذهنية متعـددة إذا خرجـت هـذه     
اللفظة من ضيق المعنى المعجمي إلى آفاق       

 .أرحب وأوسع

 

 



 



وحينما نقترب لرصد المشهد الحضاري  
ا أللفاظ اللغة العربية نستبين أن هناك ألفاظً      

 حيـث كـان     ، في اإلسالم  تغيرت معانيها 
    ا وخصص في   المعنى لها في الجاهلية عام

 ، والحـج  ، والزكـاة  ، مثل الصالة  ،اإلسالم
 بل إن اللفظ الواحد قد      ، والمزارعة ،والبيع

تغير مدلوله في عقل السامع بانتقالـه مـن         
 مثـل   ،طور البداوة إلى المشهد الحضاري    

لذلك لفظة الكرسي التي كانت تعني لـدى        
مقعد الخشبي أو الحجـري فقـط       البدوي ال 

 ولكن بعد نـزول     ،الذي يجلس عليه المرء   
القرآن استطاعت اللغة العربية أن تخلق لها       

مشهد ا ليعادل هذه المعجزة اللغوية     ا حضاري
 فانتقل مدلول الكرسي من معنـاه       ،السماوية

 ومرة إلـى    ،الضيق ليشير مرة إلى العرش    
مام  واإل . ومرة إلى المنزلة وهكذا    ،المنصب

جالل الدين السيوطي في كتابـه المزهـر        
إن لفظ الجاهلية اسم حـدث فـي        : " يقول

 ،اإلسالم للزمن الذي كـان قبـل البعثـة        
والمنافق اسم إسـالمي لـم يعـرف فـي          

 ."الجاهلية

 

 



 



وأوضح علماء اللغة المتقدمون أن أهل      
التحقيق أشاروا إلى أن األلفاظ العربية تابعة     

 حيث  ، كون المعاني أصالً لأللفاظ    ،للمعاني
      ثـم   ،اإن المعاني منها ما يكون معنى واحد 

 ،توضع له ألفاظ كثيرة تدل عليه وتشعر به       
ولو كانت المعاني تابعة لأللفاظ لكان يلـزم        
إذا كانت األلفاظ مختلفة أن تكون المعـاني        

 ويؤكد قولنا هذا ما أشار إليه       .امختلفة أيض 
العلوي فـي كتابـه     البالغي العربي يحيى    

 حيث يقول إن المعاني لو كانـت        ،الطراز
تابعة لأللفاظ للزم في كل معنى أن يكون له         

 ، فإن المعاني ال نهاية لهـا      ،لفظ يدل عليه  
 وما يكون بغير نهايـة ال       ،واأللفاظ متناهية 

 ويقـول البالغـي     ،ا لما له نهاية   يكون تابع 
وإنمـا كانـت    : " يحيى العلوي ما نـصه      

 ألنها داخلة في الوجـود،      ؛متناهيةاأللفاظ  
وكل ما دخله الوجود من المكونـات فلـه         
 ،نهاية الستحالة وجـود مـا النهايـة لـه         

."وموضعه الكتب العقلية 

 

 



 



وثمة عوامل جعلت اللغـة وألفاظهـا       
تخرج من كونها مجـرد وسـيلة اتـصال         
ووسيط للتواصل اإلنساني إلـى اعتبارهـا       

 منهـا  ،لحضارة اإلنسانيةمشهد من مشاهد ا 
 وتنـوع   ،عوامل تطور الوظيفـة اللغويـة     



 

 

 

 

 

 

الخطاب اللغوي من خطاب ال يخرج عـن        
المراسالت اإلخوانيـة أو الرسـمية إلـى        
خطاب إبـداعي مثـل الـشعر والقـصة         

 وعوامل وافدة   ، وخطاب سياسي  ،والرواية
مثل نظريات علوم اللغة التي أطلقت علـى        

 ما يتضمنه   اللفظ اللغوي مفهوم الدال وعلى    
.اللفظ من معنى ومضمون مفهوم المدلول

 

 



 



 أن يلتـزم    واللغة العربية التي نحرص   
 وكتابـةً بـصورة     بها متحدثو الضاد نطقًا   

 هي لغـة كتـب لهـا        ،وظيفية أو إبداعية  
الشهود الحضاري منـذ أن نـزل القـرآن         

 ومنحها  ، فأعطى لها حق الحياة    ،الكريم بها 
تجدد وال ينكر جاحد أن     . ال ينقطع  اا مستدام 

القرآن الكريم دستور المسلمين فـي شـتى        
بقاع األرض قد حقَن اللفظة العربية بعقـار    

 وخير دليل على نشاط     ،منحه النشاط الزائد  
المفردة العربية أن حركة التقـدم العلمـي        
المستمرة كل يوم قد صحبها تجديد البحـث        

ل تقعيد مفردات في النشاط اللغوي ومن خال
.لغوية جديدة تناسب هذا التقدم العلمي

 

 
بل إن اللغة العربية ذاتها أصبحت فـي       
السنوات األخيرة من إحدى وسائل الـشحذ       

 عـن طريـق دور الترجمـة        ،الحضاري
 وهذا  ،اللغوية الصائبة لكل المؤلفات العلمية    

ما أشرنا إليه ونحن نتحـدث عـن تغيـر          
تـصال  وظيفة اللغة من كونهـا وسـيلة ا       

ووسيط تواصل إلى وسيلة ضرورية لتنمية      
.الفكر البشري عن طريق الترجمة

 

 



 



شك أن اللغة استطاعت أن تلعـب        وال
دور ا بالغ الخطورة واألهمية علـى      ا سياسي

السواء في المشهد السياسي في الدول التي       
 ،األعوام الماضية شهدت ربيع الثورات في     

ي كان الشباب يصر على     فاللغة اإلشارية الت  
إقحامها في تواصلهم االجتمـاعي اختفـت       
واندثرت بفعـل التمـاس الثـائرين للغـة         
ومفرداتها النشطة للتعبير عـن مطـالبهم       

 وهذا ملمح آخر جديـد علـى        ،ومطامحهم
الشهود الحضاري المعاصر أللفاظ اللغـة      
العربية التي لم تكن غائبة عـن الحـراك         

 .السياسي

 

 
لعربيـة وبالغتهـا    ورغم أن اللغـة ا    

المميزة لطبيعتها تتعرض لمحاوالت تشويه     
مقصودة ومستمرة من قبل بعض األشخاص 
 ،الذي يطلقون على أنفسهم لفـظ مبـدعين       

وكذلك بعض المنظمات األجنبية التي تعمل      
جاهدة ليل نهار على تقويض دعائم اللغـة        
ـ       ا عن طريق المناداة بدعاوى مشبوهة لغوي

ي عـن الخاصـية      التخلي التـدريج   :مثل
 وعن طريق تهمـيش دور      ،اإلعرابية للغة 

القواعد العروضية التي تمثل طقس الشعر      
ا ضرورة الدمج    وأخير ،وشرائطه الضابطة 

بين اللغة الفصيحة واللهجات العامية تحت      
ظن أن األخيرة أقرب في التواصـل بـين         

.المتحدثين باللغة ذاتها

 

 
  ألن األلفاظ  ؛وهذا لغط شديد وخطأ بين    

العربية الفصيحة تمتلك قدرة هائلة بفـضل       
 ،اللفظ القرآني على الثراء واالمتالء اللغوي     

بمعنى القدرة على التعبير التام عن جميـع        
 باإلضافة إلى   ،المشاعر والمظان والحقائق  

تمتع اللفظة العربية بالحضور عن طريـق       
وتتميز اللغة   .تنوع المعنى ودقة التوصيف   

 تشترك معها فيهـا     العربية بمزية فريدة ال   
 ،لغات أخرى وهي مزية االنفراد اللغـوي      

أي أن هناك كلمات تعد نشيطة أي قابليتها        
لالشتقاق والنحت اللغوي من مفردة واحدة      

 مثل ،مع الحفاظ على قدر مقبول من التمايز 
  ِلموالتي يمكـن اشـتقاق      ،مشتقات كلمة ع 

بكـسر  ( ِعلم  : ونحت عدة كلمات منها مثل    
بفـتح  ( ومعلم ومعلم   ) ين الالم العين وتسك 

 ، وعـالَّم  ،وعلـيم ) العين وتسكين العـين   

وهذه الزوائـد    . واستعالم ، وتعليم ،وإعالم
والسوابق واللواحق والدواخل التي تضاف     

أصـغر وحـدة    (إلى الكلمة تعد مورفيمات     
 ألن هــذه الزوائــد ؛)لغويــة ذات معنــى

 وألنها وحدات يكثر    ؛مورفيمات لها معانيها  
. ا في كلمات اللغةتواجده

 

 



 



وعملية النحت اللغوي تلك تمنح اللفـظ       
 ،العربي القدرة على الـشهود الحـضاري      

والقدرة على التكيف المقبـول والمناسـب       
 والتعبير عـن    ،لكافة المتغيرات المعاصرة  

 ثمة ظاهرة أخرى    .حاالت اجتماعية متباينة  
تتمتع بها األلفاظ العربية لتحقـق الـشهود        

 وهي ظاهرة الحوار    ،الحضاري للغة ذاتها  
 وهو ما اتفق على تسميته بين       ،بين الكلمات 

 حيـث   ،المنظرين اللغويين بالسياق اللغوي   
إن المفردة اللغوية ال تتمتع بنوع من التمايز      
المستقل أو االستعالء اللغـوي عـن بقيـة       

 ومفـاد   ،الكلمات الواردة بنص لغوي معين    
ثل الشكل الظاهري هذا أن اللفظة الواحدة تم

 وبتـراص األلفـاظ     ،المجرد لنص معـين   
بصورة متناسبة ومترابطة تحت موضـوع      

     ا آخـر   محدد تمنح للنص نفسه شكالً باطني
.بغير خلل

 

 



 



ملمح آخر يؤكد على الشهود الحضاري      
 وهو تقسيم الكلمـات     ،أللفاظ اللغة العربية  

 ،ة وكلمات خامل  ،العربية إلى كلمات نشيطة   
ويقصد بالكلمات النشيطة تلك الكلمات التي      
 ،تعلم ليستخدمها المرء في كالمه وكتابتـه      

أما الكلمات الخاملة فيقصد بها تلك الكلمات       
التي يتوقع من اإلنسان أن يفهمها إذا سمعها        

 ولكن ال يتوقع منه أن يستخدمها       ،أو قرأها 
 ورغم هذا التقسيم إال أنه      .إذا تكلم أو كتب   

 فالحدود بين هذين النوعين حدود      ،اليس ثابتً 
 فالكلمات الخاملة في نشاط     ،مرنة متحركة 

معين قـد تكـون     ) خطاب لغوي   ( لغوي  
 أي أن   ،نشطة في خطـاب لغـوي آخـر       

الكلمات واأللفاظ العربية في انتقال مستدام      
 ذلـك   ،من دائرة الخمول إلى دائرة النشاط     

ألن لكل حقل وميدان لغوي مـن ميـادين         
فرداتـه ومواضـعاته اللغويـة      المعرفة م 

.المحددة

 

 



 

 

 

 

 



 


 

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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٣

 

 إما :نجاز العمل إسوء التوقيت في     -
 تأخيره عنه،   أو ،بتقديمه عن وقته المناسب   

  وهللا در الصيق حين قـال فـي وصـيته        د
 في الليـل     هللا عمالً  أنواعلم  : للفاروق  

 في النهار   ن هللا عمالً  أال يقبله في النهار، و    
د العلمـاء   وهذا يسمى عن  . ال يقبله في الليل   

المحققين واجب الوقت فهو يقدم على فرض  
.الوقت

 

 
ن اهللا  أوالمتأمل في هذا الكون يتبين له       

ا ال يتقدم وال    ا محدد قد جعل لكل شيء وقتً    
 وطلـوع   ، والنهار ل كتقلب اللي  :يتأخر عنه 

 ، واخـتالف الفـصول   ،الشمس وغروبهـا  
 وتكاثر الحيـوان، وغيـر      األشجار ثمارإو

.ذلك

 

 
 كان شرع اهللا    اإللهينن  وعلى هذا الس  

ل كأوقات الصلوات والصيام والحـج      المنز
، وبالتـالي   األعمـال والزكاة وغيرها من    

 مع هذا الكـون،     اإلنسان ينسجم   أنفيجب  
 هذا الوحي فيـنظم     أحكامن يجري على    أو

حياته ويجعل كـل شـيء فـي موضـعه          
 ال  عماالًأ إال ومخالفة ذلك ليست     ،المناسب

 ، الثمرة قبـل وقتهـا     فائدة منها كمن يرجو   
 قد مضى وقتها وانتهت فائدتها،      أعماالً وإال

وربما تعب اإلنسان وكدح ولكن الفوضـى       
 ثمرة  أفقدته بأوقاتها   األعمالفي عدم ضبط    

.عمله

 

 
٤

 

عدم اكتمال العمل، فكثير من الناس      -

 ومشاريع يخطون   أعمالتمضي حياتهم في    
 غيرها قبل إلى ثم يتركونها   األولىخطواتها  

 أيامهم غيرها، وتنقضي    إلىتمالها، وهكذا   اك
 ،في بذر ال يرى حصاده وال تجني ثمـاره        

 والحيـاة   األعبـاء  وتكثر   األعمالوتتراكم  
 باأليـام   وإذا ، مثل ذلك  واإلمكاناتمحدودة  

 . يجري وراء سرابواإلنسانتولت 

٥

 

 من مرة   أكثرتكرار العمل الواحد     -
اإلنسان نه لم ينفذه قبل ذلك، فمثالً     أا منه   ظن 

ا ثم يمر به حديث نبوي      ا علمي الذي يعد بحثً  
 ثم ،أخرى ثم يمر به فيخرجه مرة     ،فيخرجه

 من ذلـك فيـضيع      أكثرمرة ثالثة، وربما    
 . ويهدر الجهد وال جديد في العملاألوقات

فالتعود على تكرار العمل بعد الفـراغ       
 في  اإلنسان إنتاجمنه دون حاجة لذلك يقلل      

ا من الفرص التي     كثير الحياة، ويضيع عليه  
 يفعل فيها الشيء الكثير لدنياه      نأكان يمكن   

.وآخرته

 

 
ن كان من نتائج الفوضى     إ و األمروهذا  
 األمـر  التعود على هـذا      أن إالفي الحياة   
 ا لغيره مما يتلوه من فوضى في       يصبح سبب

السيئة تقـود   :  جديدة، ولذلك كما قيل    أعمال
 . والحسنة سبب ألختها، مثلهاإلى

٦

 

عدم ترتيب العمـل عنـد تنفيـذه         -
 وانجازه ترتيب ا منطقي ا، فبعض الناس   ا منظم

نجاز العمل وسـواء عنـدهم      إ إلىينطلقون  
  كمن يبني منزالً   ، الخاتمة أوبدؤوا بالمقدمة   

 يبـدأ  أن بإعداد مستلزمات السقف قبل    أفيبد



 

 

 

 

 



 


 

إياكم والغُلًـو فـي     : (قال رسول اهللا    
الديِن، فإنه أهلَك من كان قبلَكُم الغُلُو فـي         

 ).الديِن

 

 
      

 

د والنسائي وابن ماجه رواه أحم -

 

-

 

 





 



 يبـدأ  من   أو ،واألساسات القواعد   إعدادفي  
ر البذور وزرع    لقطف الثمار قبل بذ    اإلعداد

 .األشجار

 تهـا أمفاج لألمـور قبـل      اإلعدادنعم،  
 تفرغ  أن ولكن بعد    ، مطلوب أوقاتهاوضيق  

 يـسبقها   أن والعمل لما ينبغـي      اإلعدادمن  
 فربما قـضى    وإالا،   ومنطقً  عقالً أوا  زمانً

ا من  ، وبذل كثير  األوقاتا من    كثير اإلنسان
 ربما ال ينتفع    أعمال في   واإلمكاناتالجهود  

ا لعدم مجيئها في وقتها ومكانها، ويضطر  به
 ونظم   ولو تريث قليالً   أخرىلتكرارها مرة   

عمله ورتب جهده لما خسر كل هـذا مـن          
حياته وجهده ومكانته، والسبب في ذلك كله       
الفوضى والعشوائية الغوغائية، وقد صدق      

       ًاهللا  إن: ( حينما قـال وال زال قـائال 
 .)نه يتقأن  عمل عمالًإذا أحدكميحب من 

٧

 

تنفيذ العمل بصورة ارتجالية وعدم      -
 .نجازه بوقت كافإالتخطيط له قبل 

 الفوضى  أسباب أهمشك من    وهذا وال 
 إذ لحياتـه،    اإلنسانفي الحياة وعدم تنظيم     
 من كل عمل    أهدافهبالتخطيط يحدد اإلنسان    

 األهـداف يقوم به ووسائله لتحقيـق تلـك        
 وكيفية استغالل تلك الوسائل ومكـان كـل       

.شيء من العمل

 

 
ــدح   ــو الك ــا ه ــك فإنم ــدون ذل وب
واالضطراب والسير في ظالم ال تعـرف       

 بعد ذلك، وألهمية إليهنهايته وماذا سيوصل    
 التخطيط في حياة الفـرد والجماعـة        أمر

.ا من الحديث وحدهفسأفرد له شيًئ

 

 

 

كيف تنظم وقتك؟ -

 

 

 في تنظيم يومه نجـح      اإلنسان نجح   إذا
 الناس يواجهون    وكثير من  ،في تنظيم حياته  

ا بدون تنظيم وال تخطيط      الحياة يومي  أعباء
، وال يبلغـون    أنفـسهم ألعمالهم فيرهقون   

 أيهـا  ومحاولة مني في مساعدتك      ،أهدافهم

 هـذه   إليـك القارئ الكريم في تنظيم يومك      
 برنـامج  إلى تتحول أن أرجو التي   ،األفكار
:وعمل

 

 
١

 

عد قائمة بأعمالك اليوميـة فـي       أ -
و في صباح اليـوم     ألذي قبله   مساء اليوم ا  

 أو واحتفظ بهذه القائمة فـي جيبـك         ،نفسه
  عمـالً  أنجزت وكلما   ،على ذاكرة محمولك  

 .فأشر عليه بالقلم

٢

 

 في الورقة   األعمال عبارات   أوجز -
 الذاكرة بما يذكرك    أو ،بما يذكرك بها فقط   

 .بها فقط

٣

 

- ـ  ر لكل عمل وقتً   قد وحـدد   ،اا كافي 
 .بدايته ونهايته

٤

 

- األعمالم  قس تقسيم  ا بمعنى  ا جغرافي
 أو في مكان واحـد      أعمال كل مجموعة    أن

ـ       أماكنفي   ا  متقاربة تنجـز متتاليـة حفظً
 .للوقت

٥

 

اجعل قائمتك مرنة بحيـث يمكـن        -
 اسـتدعي    إذا إليهـا  واإلضافةالحذف منها   

 . ذلكاألمر

٦

 

ا في برنامجك للطـوارئ     اترك وقتً  -
ـ        دون التي ال تتوقعها مثل ضيف يزورك ب

 أو ، طفل يصاب بمرض طـارئ  أو ،موعد
 وأمثـال سيارة تتعطل عليك في الطريـق       

 .ذلك

٧

 

بادر السـتغالل بعـض هـوامش        -

 ، قـصيرة  أعمـال  الطويلة إلنجاز    األعمال

 اقـرأ  عند االنتظار في عيادة الطبيب       مثالً

وجـد   إذا اتصل   أو ، اكتب رسالة  أو ا،كتاب 

 ... وهكذااألمورهاتف إلنجاز بعض 

٨

 

ا يكـون وضـع برنامجـك       عندم -

 اليومي اختياري لئال تـصاب    عمالكأع  ا، نو 

ا وآخـر   ا منها شخصي   فاجعل جزء  ،بالملل

الخ....... ا خارج البيت ا وثالثًعائلي. 

٩

 

-  ا من برنامجك اليـومي     اجعل جزء

لمشاريعك الكبيرة كتطوير ذاتك وثقافتـك      

والتفكير الهـادئ لمـشاريعك المـستقبلية       

 . ذلكوأمثال

١٠

 

حبذا لو صممت استمارة مناسبة      -

     رت لكتابة برنامجك اليومي عليها، ثم صـو

 ،ا ووضعتها فـي ملـف لـديك       منها نسخً 

.وجعلت لكل يوم منها واحدة

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 





 



 



 

 

التي ال تتوقـف    مشروع الوطن البديل للفلسطينيين في سيناء جزء من المؤامرة          
على مصر، وكل الدالئل والمؤشرات تؤكد ضـلوع قـوى إقليميـة ودوليـة فـي                
مخططات تستهدف أمننا القومي، وتسعى إلغراق مجتمعنا في الفوضى والصراعات          

ق مـشروع الـشرق     والخراب حتى يسهل تنفيذ مؤامرات تفكيك دول المنطقة وتحقي        
.األوسط الجديد أو الكبير

 

 
والتصريحات الخبيثة التي أطلقها وزير الدولة الصهيونية وزعم فيهـا وجـود            

في غزة وسيناء كـشفت عـن األطمـاع المـستترة           الفلسطينية  خطة إلقامة الدولة    
وفضحت محاوالت التخلص من مسئولياتها الناتجة عن جـرائم احـتالل            ،إلسرائيل

.بية على حساب السيادة واألراضي المصريةالعراألراضي 

 

 
تصريحات الوزير اإلسرائيلي أيوب قرا، وأكد      ورغم أن إسرائيل سارعت بنفي      

بيان صادر عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عدم صـحة تـصريحات الـوزير              
اإلسرائيلي، لكن ال أحد يثق في دولة الكيان الصهيوني وال يمكن الوثوق في كلمات              

 ،في العدوان على األراضـي الفلـسطينية      ويعزز من هذا الواقع استمرارها      قادتها،  
 ورفض حـل    ،وإنكار الحقوق العربية  واإلصرار على التوسع في بناء المستوطنات       

.الدولتين وإجهاض عملية السالم

 

 
طة تيودور هرتزل مؤسس الـصهيونية التـي    وتاريخها مرتبط بتأسيس الحركة الصهيونية وأهدافها، وكانت خ  ،في سيناء قديمة  واألطماع الصهيونية   

.عرضها على الحكومة البريطانية هي توطين اليهود في سيناء وفصلها عن مصر، ورفضت مصر المشروع واعتبرته بريطانيا غير قابل للتنفيذ

 

 
روع يمكنها مـن االسـتيالء علـى         وتآمرت مع القوى االستعمارية الدولية في القرن الماضي لطرح مش          ،ولم تتخل إسرائيل عن أطماعها في سيناء      

المتواطئـة وكالـة غـوث       وإلغاء حق العودة لصالح الدولة الصهيونية، وحرضت القوى          ،لتوطين أبناء الشعب الفلسطيني   أراضينا في سيناء واستخدامها     
إلجبار مصر على اإلذعان لقبولـه      هيب  م، واستخدمت هذه القوى كافة أوراق الضغط والتر       ١٩٥٣الالجئين التابعة لألمم المتحدة لعرضه على مصر عام         

م، وخروج االستعمار وعدم جهوزيـة      ١٩٥٢ يوليو عام    ٢٣ نظرا لطرحه بعد فترة قصيرة من قيام ثورة          ،في وقت لم تكن مستعدة لمواجهة هذه األخطار       
من القيام بعمليات حربية انتقاميـة      ها  في مؤامرته ومنع  لرفض المشروع ومقاومة األطراف الضالعة      ضد إسرائيل   الجيش المصري لخوض حرب دفاعية      

في أراضي شمال غرب سيناء، والتوسع في مرحلة تالية لضم المزيـد  الفلسطينيين ضد سكان قطاع غزة، وتضمن المشروع خطة لتوطين عشرات آالف           
الالجئين، وكان فشله أحد األسباب المهمة لمشاركة إسرائيل في العدوان الثالثـي علـى مـصر عـام                  من األراضي المصرية الستيعاب المزيد من أسر        

.م١٩٥٦

 

 
لتنفيذ مخططها القديم البتالع األراضي المصرية،       وسعت بكل قوة     ،م احتلت إسرائيل سيناء بالكامل    ١٩٦٧وهزيمة  العدوانية على مصر    وبعد حربها   

تمهيدا لصبغها بالهوية الصهيونية وإنهاء كافة      وتدمير اآلثار اإلسالمية والعربية وسرقة آثارها المصرية        ريخها  وشرعت في طمس هوية سيناء وتزوير تا      
واسـعة للتنقيـب عـن اآلثـار وعمـل          بامتالك أراضي سيناء وتتمكن من تمرير مخططها القديم، وقامت بعمليات           معالم الشخصية المثرية حتى تتذرع      

. سيناء من قبضتهاحتى تحريرالحفريات استمرت 

 

 
فـي منـاطق     والتنظيمات اإلرهابيـة     شالدولية عن وجود القاعدة وداع    في سيناء وتواترت التقارير     م تصاعدت العمليات اإلرهابية     ٢٠٠٤ومنذ عام   

 ولهذا تستميت إسـرائيل     ،عديدة بسيناء، واتخذت من الهجمات اإلرهابية الغادرة في طابا وشرم الشيخ ودهب والعريش ذريعة للتدخل في الشأن المصري                 
اإلرهابية فـي  والقضاء على التنظيمات في محاوالتها إلظهار أن سيناء أصبحت خطرا على إسرائيل، وأن مصر غير قادرة على مواجهة ومنع اإلرهاب           

مكنها من فرض تـدخل دولـي بـسيناء         يناء ضمن مناطق اإلرهاب العالمية، مما ي      سيناء، وتتواطأ معها بعض القوى اإلقليمية والدولية الهادفة إلدخال س         
.وعزلها عن مصر تمهيدا لتنفيذ مخططاتها القديمة

 

 
ن وجود خطة إنشاء منطقة آمنة للوقاية من مخاطر وتهديدات اإلرهاب في سيناء، وقامت بتنفيـذ                عم  ٢٠١٥وهذا يفسر لماذا أعلنت إسرائيل في عام        

.)م٢٨/٢/٢٠١٧عقيدتي ( . مصرمنية على الحدود المشتركة معالعديد من اإلجراءات األ

 

 



 

 

 

 

 



 










 



 





 




 


دور األزهر الشريف والفاتيكان فـي مواجهـة ظـواهر          (المشاركون في ندوة    أوصى  

كز الحوار باألزهر الشريف والمجلـس      رهمية الحوار بين م   أب) التعصب والتطرف والعنف  
انية المـشتركة فـي مواجهـة التعـصب         للحوار بين األديان، وتفعيل القيم اإلنـس      البابوي  

.الدينية والمذهبية والفكريةوالتطرف والعنف، واحترام التعددية 

 

 
وطالب المشاركون في الندوة التي عقدت في إطار التعاون بين مركز الحوار باألزهر             

ة أسباب ظـواهر    جبين األديان بالفاتيكان، بضرورة معال    للحوار  الشريف والمجلس البابوي    
وتوظيف الدين سياسيا، وعـدم     التطرف واإلرهاب والعنف من فقر وأمية وجهل        التعصب و 

واالهتمام بقضايا الشباب وفتح قنوات الحـوار معهـم         فهم النصوص الدينية فهما صحيحا،      
قـدراتهم،   واالهتمام بتربية الشباب وتنمية      ،التي جاءت بها األديان   لبيان المفاهيم الصحيحة    

وناشـد  . فـي العنايـة باألطفـال      والشباب واستشعار المـسئولية      واألسرةوقضايا المرأة   
المشاركون االهتمام بكيفية إدارة الخالف وبيان أن االختالف فـي العقيـدة أو المـذهب أو        

السلمي وأنه واقع معبر عن إرادة اهللا تعالى، وأهمية التعامـل           الفكر يجب أال يضر التعايش      
للحوار بين األديان في إقرار الـسالم     يلس البابو األزهر الشريف والمج  ببين مركز الحوار    
مع أصحاب القرار ألجل التعاون في إقرار األمن والتنمية، مع          والتواصل  والعيش المشترك   

للحوار بـين األديـان    على موقف مركز الحوار باألزهر الشريف والمجلس البابوي         التأكيد  
واألفراد والحضارات واألديان مـن   وار أساسا للعالقات بين الدول والشعوب   حمن اعتماد ال  

.كال التعصب والتطرف والعنفشأجل ترسيخ السالم واألمن واالستقرار، ورفض جميع أ

 

 
بين مركز الحوار بـاألزهر     كما أوصت الندوة بأهمية استمرار عقد الندوات واللقاءات         

اليمهـا  ديـان وبتع  للحوار بين األديان ألجل معرفة صحيحة باأل      الشريف والمجلس البابوي    
للوقوف في مواجهة جماعات العف والتطرف التي أثرت تـأثيرا سـلبيا            وقيمها األخالقية،   

والعيش المشترك بين الشعوب، والمساعدة في تخفيف حدة العنف والتـوتر           على االستقرار   
بين أتباع األديان في كثير من بلدان العالم، وضرورة القـضاء علـى ظـاهرة بـث روح                 

إلى الرموز الدينية ألنها من مبررات األعمال العدوانية،         لألديان، واإلساءة    الكراهية والعداء 
والعمل على تجفيف منابع اإلرهاب ومنع اإلمدادات بالمال أو السالح عنه، وكذلك العمـل              

حمايـة   ألجـل    ؛ةلعلى غلق منافذ التواصل االجتماعي أمامه وغير ذلك من الوسائل الفعا          
 . )م١/٣/٢٠١٧ زهراألصوت ( .الشباب من أفكاره الهدامة

 

 



 




 


مستشار األمن القومي األمريكـي الجنـرال       اعتبر  

اإلرهاب (هربرت ليموند ماكماستر أن استخدام مفهوم       
من قبل الرئيس األمريكي دونالـد    ) اإلسالمي المتطرف 

 األعمال اإلرهابية   ترامب ومستشاريه المقربين لتعريف   
.يعد أمرا خاطًئا

 

 
جاء ذلك في أول اجتماع له مع مـوظفي المجلـس           

ة عـن   صحيفة نيويورك تايمز األمريكي   حسب ما نقلته    
مسئولين شاركوا فـي االجتمـاع، وقـال ماكماسـتر          

تطـرف أمـر    ملااستخدام تعبير اإلرهاب اإلسـالمي      
. ألن األعمال اإلرهابية غير إسالمية؛خاطئ

 

 
كان ضـابطًا فـي الجـيش       )  عاما ٥٥ (وماكماستر

وعرف بأدواره في حـرب الخلـيج الثانيـة         األمريكي  
م، والعمليات العسكرية   ٢٠٠٣م، وغزو العراق    ١٩٩١

علـى   فـي حربهـا      التي أطلقتها الواليـات المتحـدة     
.أفغانستان

 

 
كما يعرف ماكماستر بأنه ضد استخدام لغة تـسيء         

مريكي دونالد ترامب    الرئيس األ للمسلمين، وقد أعلن    

 

- 
قبل االجتماع بيـومين     

 

ربـرت رايمونـد    تعيـين ه   –
جديدا له لألمن القومي، إثر استقالة      ماكماستر مستشارا   

مايكل فلين بعد أقل من شهر من تنصيبه على خلفيـة           
بـشأن إجرائـه    اتهامات له بتضليل اإلدارة األمريكية      

.مع روسيا قبل تسلمه منصبهاتصاالت 

 

 
انتقد خالل حملتـه االنتخابيـة سـلفه        وكان ترامب   

خـالل االنتخابـات   باراك أوباما ومنافسته الديمقراطية   
األمريكية هيالري كلينتون لرفضهما استخدام مصطلح      

 عقيـــدتي (.اإلرهـــاب اإلســـالمي المتطـــرف
).م٢٨/٢/٢٠١٧

 

 

 

 

وقعت في بلدة سلوان جنوب     التي   من آثار االنهيارات األرضية      )الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس    (حذرت  
.المسجد األقصى المبارك بسبب حفريات سلطة االحتالل اإلسرائيلي

 

 
.اإلسالمية والمسيحيةواآلثار المقدسة وخاصة المسجد األقصى انهيار المدينة أنها بداية وأكدت 

 

 
وفي إشـارة إلـى شـبكة        ،الهيئة أن االنهيارات نتيجة أولية للحفريات التي تنهش تربة المدينة المقدسة          وأكد بيان   

مما جعل تربة المدينة هـشة قابلـة    ؛البلدة القديمة وخاصة أسفل المسجد األقصى     األنفاق الضخمة التي تتشعب أسفل      
 وتنفيذ أكبـر    ؛أنشطة االحتالل بتدمير األقصى   هي خير دليل على أهداف      إلى أن االنهيارات    بيان  النهيار، وأشار   لال

.وممخططاتها بإقامة الهيكل المزع

 

 
األحرار في العالم   لكل المسلمين   إنذار خطير   األرضية  وأكد الدكتور حنا عيسى األمين العام للهيئة أن االنهيارات          

مشيرا إلـى أن البلـدة القديمـة         ،ومدينة القدس قبل فوات األوان    من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من المسجد األقصى          
.نهيار في أية لحظةوالحرم القدسي باتا يقومان على طبقة تهتز لال

 

 
وتصدعات بسبب الحفريات باتجـاه األقـصى       وأكد أن العديد من شوارع سلوان جنوب األقصى تشهد انهيارات           

.)م٢/٣/٢٠١٧ ياللواء اإلسالم( .وحائط البراق ومحيط اآلثار العربية واإلسالمية

 

 



 

 

 

 

 



 





 



أظهرت لجنة حكومية بريطانية في تقرير رسمي لها أن المسلمين هناك يعانون كثيرا للحصول على وظيفة في البالد، مؤكدا على الـدور الـرئيس                       

.البريطانية) إيفنج ستاندرد(مكن للمسلمين لعبه في سد الفجوة القائمة في مجال التوظيف، وذلك وفقًا لما نشرته شبكة الذي ي

 

 

وبين التقرير أن المسلمين في بريطانيا       

 

 مليون نسمة    ٢,٧ الذين يبلغ عددهم حوالي      -

 

 يواجهون إقصاء كبيرا أثناء عملية البحث عن وظيفة، فضالً          -

.الكبير في الرواتب مقارنة مع غيرهم هناكعن الفارق 

 

 

كما كشف تقرير اللجنة الحكومية للمساواة في الفرص عن النقص الكبير في المعلومات الشاملة التي تقدمها الجامعات عن الطالب، وهو ما يتـسبب           

.ة حصولهم على عمل الئق مستقبالًفي تقليل فرص تشجيع المسلمين هناك على متابعة الدراسات العليا، كما يؤثر سلبا على إمكاني

 

 



 




 


قالت ليني أدفيرسون، رئيسة لجنـة التحقيـق        

إنه ال توجـد عبـارات      : التابعة لألمم المتحدة  
يمكن أن تصف العنف الممارس ضد مـسلمي        

في ميانمار، جاء ذلك    ) الروهينجا(إقليم أراكان   
تعليقًا على تقرير   في حديث أجرته أدفيرسون،     

صادر عن المفوضية العليـا لألمـم المتحـدة         
 فبرايـر، حـول     ٣لحقوق اإلنسان نشر فـي      

المجازر الممارسة ضد المسلمين في ميانمـار،       
واستند تقرير األمم المتحدة فـي أدلتـه حـول          
تعرض مسلمي الروهينجـا لممارسـات ظلـم        

 ٢٢٠وعنف، من قبل حكومـة ميانمـار إلـى     
هربوا إلـى بـنجالديش،     ) ضحية(شاهد عيان   

وأضافت رئيسة اللجنة التي أعدت التقرير أنها       
تأثرت كثيرا مما سمعته مع فريقها من شهادات        

.الفارين خالل زيارتهم إلى بنجالديش

 

 



 




 


التقى الرئيس الصومالي المنتخـب محمـد عبـد اهللا          
فرماجو فبراير الماضي السفير األمريكي فـي مقديـشو         

وتباحثا سبل تعزيز عالقات البلدين إلـى       . ستيفن شورتز 
عيات موجة الجفـاف    جانب الجهود الجارية للحد من تدا     

التي تجتاح أجزاء واسعة من الـصومال والمـستجدات         
األخيرة في المجالين األمني والسياسي، وشدد فرمـاجو        
خالل اللقاء الذي جاء بعد يوم من تسلمه السلطة رسـميا           
على الدعم الذي تتلقاه بالده من الواليات المتحدة، وفـق          

.ما أورده موقع هيران اإلخباري

 

 
لرئيس الصومالي الجديد من واشنطن توفير      كما طلب ا  

المرتبات الشهرية لعناصر القوات المسلحة، إضافة إلـى        
التدريبات لتمكين المؤسسة العسكرية من تأدية مهامهـا        

.على الوجه المطلوب

 

 
بدوره أكد شورتز حرص بالده على تعزيز العالقـات         
الثنائية مع الصومال، متعهدا بمواصلة أمريكـا دعمهـا         

.د التي تعاني عدم االستقرار لما يزيد على عقدينللبال

 

 

 

ما حدث في شـمال سـيناء مـع       
اإلخوة األقباط من قتل وتهجير على      
يد تنظيم داعش هو امتداد لحوادث      
شبيهة شهدتها مـصر علـى يـد        
تيارات سلفية في قريـة شـربات       
بالعامرية وبعض قـرى أسـيوط،      

دا إلى األفكار الشاذة والفتاوى     استنا
المتطرفة نفسها، وقـراءة التقريـر      
ــة  ــة الديني التفــصيلي عــن الحال
المعاصرة في مصر في الفترة من      

٢٠١١ 

 

م، الذي أصـدره    ٢٠١٤ –
لألبحاث والتعاون مع   ) دال(مركز  

) مؤمنــون بــال حــدود(منظمــة 
للدراسات والبحوث يكشف لنا كيف     

أسها أسهمت الفتاوى الشاذة وعلى ر    
فتاوى الدكتور ياسر برهامي فـي      

.تنامي أحداث العنف ضد األقباط

 

 

 

 

 

 



 





 




 


علـى  ) م٢٠١٧فبرايـر    (صادقت اللجنة الوزارية اإلسرائيلية للتـشريع     

مشروع ما يسمى قانون إسكات األذان بصيغته المعدلة، الذي يفرض قيـودا            

على استخدام مكبرات الصوت في المساجد خالل ساعات النهـار، وحظـر            

األذان عبر مكبرات الصوت في ساعة الليل والفجر، وسـيعرض مـشروع            

ة، ومن ثم سيتم إعادته     القانون على الكنيست للمصادقة عليه بالقراءة التمهيدي      

للجنة التشريع لبحثه مرة أخرى قبيل تقديمه للكنيـست للتـصويت بـثالث             

قراءات ليصبح قانونًا ناجزا، حيث ينطبق القانون على المساجد باألراضـي           

م والقدس المحتلة، وكان مشروع قانون منـع        ١٩٤٨الفلسطينية المحتلة عام    

للجنة الوزارية للتـشريعات،    األذان عبر مكبرات الصوت تم عرضه على ا       

مـع  ) البيت اليهـودي  (حيث قدمه عضو الكنيست موتي يوجف من حزب         

 من جهتها اعتبرت الحكومة الفلسطينية المـصادقة        ،أعضاء كنيست آخرين  

على مشروع القانون من أجل إقراره في الكنيست اإلسرائيلي، مسا خطيـرا            

.لفلسطينيةبحرية العبادة وبمدينة القدس عاصمة الدولة ا

 

 



 


بتأليف قاموس موسـوعي مـن   ) أمريكي(قام أحد األساتذة الجامعيين  

مجلد واحد في طبعة فرنسية، يتعرض هذا القاموس لجميـع الجوانـب            

 الرئيسة لإلسالم كدين يعتنقـه قرابـة المليـار وسـبعمائة  شـخص،            

 ١٥٠٠وكحضارة ترجع إلى أربعة عشر قرنًا، يغطي القـاموس فـي            

مقالة وبمراجع ال تعد وال تحصى جميع المعتقدات والشعائر والتـاريخ           

.والثقافة في العالم اإلسالمي

 

 

سوف يجد القـارئ المـسلم وغيـر المـسلم، المتخـصص وغيـر        

المتخصص، في هذا الكتاب جميـع الممارسـات والـشعائر الدينيـة            

وات واألنبياء وعلماء الـدين والفالسـفة والـشعراء والكتـاب           والصل

والمفاهيم األساسية والقوانين المثيرة للجدل والمذاهب والشعوب وأسـر         

الحكم والشخصيات التاريخية الكبيرة، والعلوم، والتقويم، والمؤسـسات        

االجتماعية، واألماكن المقدسة والمدن الكبـرى ومراكـز الدراسـات          

اول مؤلف العمل فيه تـسليط الـضوء علـى الحقـائق            الكبيرة، وقد ح  

.والتاريخ وعرض جميع وجهات النظر دون تغليب واحدة على أخرى

 

 

|

 




 




 





 

 

 

 

 



 



 



 


:بن أبى طالب  علىقال اإلمام 

 

 

 

-  ه الغنى بال سلطان، والكثرة بـال عـشيرة،         من سر
فليخرج من ذل معصية اهللا إلى عز طاعته، فإنـه واجـد          

.ذلك كله

 

 

 

.الشيب إعذار الموت -

 

 

 

من ساس نفسه بالصبر على جهل الناس صـلح أن     -
.يكون سائسا

 

 

 

فعسكر ينزل من   :  كل لحظة ثالثة عساكر    هللا تعالى  -
األصالب إلى األرحام، وعسكر ينزل من األرحـام إلـى          

.األرض، وعسكر يرتحل من الدنيا إلى اآلخرة

 

 

 

 اللهم ارحمني رحمة الغفران، إن لم ترحمني رحمة         -
.الرضا

 

 



 


 إن المؤمن في خمسة     عثمان بن عفان    سيدنا  قال  

:أنواع من الخوف

 

 
.من قبل اهللا تعالى أن يأخذ منه اإليمان: أحدها

 

 
من قبل الحفظة أن يكتبوا ما يفتضح به يـوم        : والثاني

.القيامة

 

 
.من قبل الشيطان أن يبطل عمله: والثالث

 

 
. من قبل ملك الموت أن يأخذه في غفلة؛ بغتة:والرابع

 

 
من قبل الدنيا أن يغتر بها وتـشغله عـن          : والخامس

.اآلخرة

 

 



 


ون أخي بصدقـفإما أن تك

 

 
ي من ثمينيفأعرف منك غثِِّّ

 

 
يـذنـي واتخـوإال فاجتنبن

 

 
نيـتقيـك وتـيـقا أتَّدوـع

 

 



 


ث توضـأ    إذا أراد أن يحـد     كان اإلمام مالـك     
شه، وسرح لحيتـه وتمكـن مـن        اوجلس على صدر فر   

   أحب: ث، فقيل له في ذلك، فقال     جلوسه بوقار وهيبة وحد 
ـ  وال أُ  م حديث رسول اهللا     ظِّعأن أُ  حث إال علـى    د

     طهارة متمكنًا، وكان يكره أن يحث في الطريق أو وهو     د
ث به عـن    أحب أن أتفهم ما أحد    : قائم أو يستعجل، وقال   

.رسول اهللا 

 

 



 


قال اإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبـو العـزائم          

:رضوان اهللا عليه

 

 

 

-  دلَّك نِة        ملَى ٱآلِخرع لَّكد نمو ،كا قَطَعنْيلَى ٱلدع
حجبك، ومن دلَّك علَى ٱلْعمِل َأتْعبك، ومن دلَّك علَى ٱللَِّه          

كاحَأر.

 

 

 

ٱتَّقُوا ٱللَّه ِفي ِعباِدِه، وعلَيكُم َأنْفُسكُم، فَٱجلُوا ِمـرآةَ          -
عمِل ٱلْقُلُوِب، وٱشْتَِغلُوا ِبذُنُوِبكُم فَِإنَّكُم محاسـبون       قُلُوِبكُم بِ 

ِركُملَٰى ذُنُوِب غَيا الَ عهلَيع.

 

 

 

-       منَى،ِعظُوهسِبٱلْح موهالَى، ذَكِّرٱللَِّه تَع ادوا ِعبمحٱر
     ،ميِل كَالَِمكُمجو اِلكُموِل َأمم ِبفَضـوا   ِبٱللِّيِن، َأِعينُوهَأِحبو 

ألَِنْفُِسكُم تُمببا َأحم ملَه.

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



 


على اإلسراء إلـى     اتفق المسلمون  :يا بنى 

الحجة فـى القـرآن       لورود ،بيت المقدس 
 وقد وردت حجة المعـراج فـى        ،الشريف

 فمـن   ، وفى صحيح الـسنة    ،االقرآن أيض 
حه الكتاب والسنة فهو ممن ال خالف ما وض

يتَعبكالمهد ..

 

 


 




 


ا ضلَّ  م* ىوالنَّجِم ِإذَا هو   :قال اهللا تعالى  

   ا غَـومو كُماِحبـِن      * ىصنِطـقُ عـا يمو
وِإالَّ  * ىالْه وه ِإن حو ى  ـوحى ي *  ـهلَّمع

وهو ِباُألفُِق  * ىذُو ِمرٍة فَاستَو  * ىِديد الْقُو شَ
لَّ  * ىلَاَألعنَا فَتَدد فَكَا* ىثُم    ِن َأويسقَو قَاب ن
ما كَذَب  * ى ِإلَى عبِدِه ما َأوح    ىفََأوح* ىَأدنَ

* ىَأفَتُمارونَه علَى ما يـر    * ىالْفَُؤاد ما رأَ  
   لَةً ُأخْرنَز آهر لَقَدىو *  نْتَهِة الْمرِسد ىِعند *

  نَّةُ الْما جهِعندـا     ِإذْ* ىْأوةَ مردغْشَى السي 
 ىلَقَد رأَ * ىما زاغَ الْبصر وما طَغَ    * ىيغْشَ

رِه الْكُبباِت رآي ىِمن )١: النجم

 

- ١٨(.

 

 


 


عن األحاديث الواردة فقد جـاءت مـن     اأم

 وقد رأينا أن نبدأ منها بأكملها       ،طرق كثيرة 
 فقد روى عنـه     ،ها وهو حديث قتادة   وأجمع

 عن أبى صعـصعة     عن أنس بن مالك     
    أن النبى      حدثهم عن ليلة أسرى 

بينما أنا فى الحطيم وربما قال فى       ( :به قال 
 إذ أتانى آت فشق ما بين       ،ا مضطجع ِرجالِح

 هذه إلى هذه  

 

يعنى من ثغرة نحره إلـى       -
عانته  

 

تيت بطـست    ثم أُ  ،فاستخرج قلبى  -
 ثم حشى   ،ا فغسل قلبى  ملوء إيمانً من ذهب م  

.)١()ثم أعيد

 

 
ثم غسل البطن بماء زمزم، ثم    ( :وفى رواية 
ـ    ، ا وحكمةً ملىء إيمانً  ة دون  ثم ُأتيـت بداب

البغل وفوق الحمار أبيض يضع خطوه عند       
  فـانطلق بـى    ، فحملت عليه  ،أقصى طرفه 

 : قيل ، فاستفتح السماء الدنيا  ثم أتى    ،جبريل
 ؟ ومـن معـك    :ل قي ، جبريل : قال ؟من هذا 

 : قـال  ؟قد أرسل إليه    أو : قيل ، محمد :قال
 ،ا به فنعم المجـىء جـاء       مرحب : قيل ،نعم

 هذا  : فقال ،آدم  فإذا فيها  ، فلما خلصت  ،ففتح
 مت عليـه فـرد     فسلَّ ،م عليه أبوك آدم فسلِّ  

ـ  : ثم قال  ،السالم ا بـاالبن الـصالح      مرحب
.والنبى الصالح

 

 
 الـسماء الثانيـة   ثم صعد بى حتى أتـى       

 : قيل ، جبريل : قال ؟ من هذا  : قيل ،استفتحف
قد أرسـل     أو : قيل ، محمد : قال ؟ومن معك 

ا به فنعم المجىء     مرحب : قيل ، نعم : قال ؟إليه
خلـصت إذا يحيـى     فلمـا    ، ففتح لنا  ،جاء

 هـذا يحيـى    :قال، وعيسى وهما ابنا خالة   

 

 

 

 



 


         ـةَ اإلسـالمجسماحة موالنا اإلمام المجدد ح

والمسلمين فى هذا الزمان السيد محمد ماضى أبو        
 العزائم

 

، ونفعنـا اهللا بكـم    ،  قـدس اهللا سـركم     -
 وجعلكم وليا مرشدا لطالب العلم النـافع     

 

بعـض   –
إنه كان  : الناس ينكرون المعراج، وبعضهم يقولون    

فنرجوا من سماحتكم   بالروح فقط، مناما ال يقظة،      
التكرم بالرد علـى هـؤالء، مـع بيـان اآليـات            
واألحاديث المبينة للمعراج، حتى نتمكن من الـرد        

.عليهم وإبطال زعمهم

 

 
:فأجاب سماحته قائالً  



 

 

 

 



 



 ،افـرد فسلَّمت عليهما   م عليهما   وعيسى فسلِّ 
ـ : ثم قاال  الح والنبـى  ا بـاألخ الـص    مرحب
.الصالح

 

 
 فاسـتفتح   السماء الثالثـة  ثم صعد بى إلى     

 ومـن   : جبريل؛ قيـل   : قال ؟ من هذا  :قيل
 ؟قد أرسل إليـه     أو : قيل ، محمد : قال ؟معك
ا به فـنعم المجـىء       مرحب : قيل ، نعم :قال
 : قـال  ، فلما خلصت إذا يوسف    ، ففتح ،جاء

 ثم  ،مت عليه فرد  م عليه فسلَّ  هذا يوسف فسلِّ  
. باألخ الصالح والنبى الصالحا مرحب:قال

 

 
 الـسماء الرابعـة   ثم صعد بى حتى أتـى       

 : قيل ، جبريل : قال ؟ من هذا  : قيل ،فاستفتح
قد أرسـل     أو : قيل ، محمد : قال ؟ومن معك 

ا به فنعم المجىء     مرحب : قيل ، نعم : قال ؟إليه
 : قال ، فلما خلصت فإذا إدريس    ، ففتح ،جاء

 ثم  ،مت عليه فرد  م عليه فسلَّ  هذا إدريس فسلِّ  
.ا باألخ الصالح والنبى الصالح مرحب:قال

 

 
 الـسماء الخامـسة    ثم صعد بى حتى أتى    

 : قيـل  ، جبريل : قال ؟ من هذا  :فتح قيل فاست
قد أرسـل     أو : قيل ، محمد : قال ؟من معك 

ا به فنعم المجىء     مرحب ، قيل ، نعم : قال ؟إليه
 هـذا   : قال ، فلما خلصت فإذا هارون    ،جاء

 ثـم   ،مت عليه فرد   فسلَّ ،م عليه هارون فسلِّ 
.ا باألخ الصالح والنبى الصالح مرحب:قال

 

 
 الـسماء الـسادسة   ثم صعد بى حتى أتى      

 : قيـل  ، جبريل : قال ؟ من هذا  :فاستفتح قيل 
قد أرسـل     أو : قيل ، محمد : قال ؟ومن معك 

ا به فنعم المجىء     مرحب :لقي ، نعم : قال ؟إليه
 هـذا   : فلما خلصت فإذا موسى قـال      ،جاء

 ، السالم مت عليه فرد   فسلَّ ،يهم عل موسى فسلِّ 
ـ  :ثم قال  ا بـاألخ الـصالح والنبـى        مرحب
 مـا   : قيـل  ، فلما تجاوزت بكـى    ،الصالح
ا بعث بعـدى     أبكى ألن غالم   : قال ؟يبكيك

يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها مـن       
.أمتى

 

 
 فاسـتفتح   السماء السابعة ثم صعد بى إلى     

 : قيـل  ،جبريل:  قال ؟ من هذا  : قيل ،جبريل
 أو قد بعـث     : قيل ، محمد : قال ؟ن معك وم
ا به فنعم المجىء     مرحب : قيل ، نعم : قال ؟إليه
 هـذا   : قال ، فلما خلصت فإذا إبراهيم    ،جاء

 مت عليه فرد   فسلَّ ،م عليه أبوك إبراهيم فسلِّ  
ـ  : ثم قال  ،السالم بن الـصالح   ا بـاال   مرحب

.والنبى الصالح

 

 
 فإذا نبقها مثل ،سدرة المنتهىثم رفعت إلى   

 ، وإذا ورقها مثـل آذان الفيلـة       ، هجر قالل
 ، فإذا أربعة أنهار   ، هذه سدرة المنتهى   :قال

 مـا   : قلت ،نهران باطنان ونهران ظاهران   
ا الباطنان فنهـران     أم : قال ؟هذان يا جبريل  

. وأما الظاهران فالنيل والفرات،فى الجنة

 

 
 ثـم أتيـت     ،البيت المعمور ثم رفع بى إلى     

ن وإنـاء مـن     بإناء من الخمر وإناء من لب     
 هى الفطرة التى    : فقال ، فأخذت اللبن  ،عسل

 الصالة   ثم فرضت على   ،أنت عليها وأمتك  

.خمسين صالة كل يوم

 

 
 بـم   : فقـال  ،فمررت على موسى  فرجعت  

بخمسين صـالة كـل       أمرت : قلت ؟أمرت
 إن أمتـك ال تـستطيع خمـسين     : قال ،يوم

 وإنى واهللا قد جربت الناس      ،صالة كل يوم  
 ،ى إسرائيل أشد المعالجة    وعالجت بن  ،قبلك

 ،فارجع إلى ربك فاسأله التخفيـف ألمتـك       
   فرجعت إلـى    ،افرجعت فوضع عنى عشر 

 فرجعت فوضـع عنـى   ، فقال مثله  ،موسى
فرجعت إلى موسى فقـال مثلـه       ،اعشر ، 

فرجعت فأمرت بعشر صلوات كـل يـوم        
 ، فرجعت إلى موسـى فقـال مثلـه        ،وليلة

 ،فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يـوم      
 : قلت ؟ بم أمرت  :فرجعت إلى موسى فقال   

 : قال ،أمرت بخمس صلوات كل يوم وليلة     
إن أمتك ال تستطيع خمس صلوات كل يوم        
وليلة وإنى قد جربت الناس قبلك وعالجت       

 فارجع إلى ربك    ،بنى إسرائيل أشد المعالجة   
 سألت ربـى    : قلت ،فاسأله التخفيف ألمتك  

 فلمـا   ،حتى استحييت ولكنى أرضى وأسلم    
 أمـضيت فريـضتى     :وزت نادى منـاد   جا

.)٢(وخففت عن عبادى

 

 


 




 


 اقتبس أهل   ،من أنوار هذا الحديث الشريف    

المحبة المواجهـون بجمـال ذى الجـالل        
 ،واإلكرام إثبات وجود الحقيقة فى مكـانين      

أى موسى فى قبـره يـصلى        ر ألنه  
م ماء الـسادسة فـسلَّ     ورآه فى الس   ،ويتكلم
 ووقف معه عليهما الصالة والـسالم       ،عليه

ـ   رحمةً ،موقف الخليل لخليله   ا بـه    وعطفً
وبأمته .

 

 
 فى الجالسين على يمـين      ورأى نفسه   

ولى وتلك حضرة فـوق     األ آدم فى السماء  
ية ما نجيب به ألهل العقول     وغا، حكم العقل 

 ،أن الذى رؤى فى الـسماء هـى األرواح        
يقنع من تفضل اهللا علـيهم      وهو جواب ال    

 ولم ، رأيت موسى: قال ألنه  ؛بالعرفان
قنا منا وصـد   وإنا والحمد هللا سلَّ    ،يقل روحه 

ق  ومن صد  ،فمنحنا اهللا ما به اطمأنت قلوبنا     
.بالغيب تفضل اهللا عليه بالشهود

 

 
 لنا هذا الحديث الشريف أن اإلسـراء    أثبت

 بالروح والجسم بأدلة كثيرة     ا كان والمعراج
:منها

 

 
١

 

 علـى البـراق      محموالً  أسرى به    -
وليعلم العقل أنه السيد الكامل   ليثبت األسباب 

ن له أن اإلسـراء كـان     وليبي ،خاتم األنبياء 
 ألن األرواح ال تحتاج إلى      ؛بالجسم والروح 

ـ   محمـوالً   فوصل   ،الركائب ا  مرفوع
ـ     ،ه اإلجـالل واإلعظـام    على البراق يحفُّ

ف اهللا بـه    م شر  ث ،ا بمالئكة الرحمن  محاطً
 ِذ وأَ ِسِدقْبيت المنا  لألنبياء والمرسلين جميع

أن يتشرفوا بمشاهدة أنواره فى هذا البيـت        

قَالموأظهر اهللا تعالى ما اختصه به من ،سد 
.الفضل العظيم حتى صار إمامهم

 

 
٢

 

 البراق بصخرة    وفى ربط جبريل     -
 دليل على أن اإلسراء كـان       ،بيت المقدس 
.وحبالجسم والر

 

 
٣

 

 وطلب الـشراب     ولما أن ظمىء     -
 ذلـك علـى أن    دلَّ،شرب من قدح اللـبن  
 ألن األرواح ال تجوع     ؛اإلسراء كان بالجسم  

.وال تظمأ

 

 
٤

 

 أبواب السماء    وفى افتتاح جبريل     -
 دليل على أن اإلسراء كان بالجسم       ،امستأذنً

ن األرواح ال تستأذن وال تحتاج       أل ،والروح
مفَتَّحـةً لَّهـم   : لى قال تعا ،لى فتح أبواب  إ

فإذا كانت األجـسام    ) ٥٠: ص( بواباَأل
البشرية تفتح لها األبواب فكيف بـاألرواح       

.النورانية

 

 
٥

 

 دليل على أنه    ، وفى رقيه على المعراج    -
 علـى    وحجةً ،أسرى بجسمه وروحه    

 ،أنه السيد الكامل الذى حفظ اهللا به األسباب       
.ومنحه كمال األدب هللا تعالى

 

 
٦

 

ى رسى أَ ِذ الَّ انحبس : وفى قوله تعالى   -
دليل على أن اإلسراء    ) ١: اإلسراء( ِهِدبعِب

ا بجسمه   ألن اإلنسان ال يسمى عبد     ؛بالجسم
ا بكمال  إنما يسمى عبد،فقط وال بروحه فقط

 حتـى   ا وكمال جـسمه عمـالً     روحه علم 
.تحصل العبودية الكاملة

 

 
٧

 

ـ     - رف  ولو أن المعراج كان بـالروح لع
 ألن  ؛للرسل الموجـودين فـى الـسموات      

  ا فال تتناكر  األرواح تعارفت بدء،  ن  وإنما بي
. للجسم ال للروحجبريل 

 

 
٨

 

 وفى تحية الرسل له صلوات اهللا عليه         -
ـ  :وعليهم بقولهم  ا بـاألخ الـصالح      مرحب

 ،بن الـصالح  ، أو بـاال   والرسول الـصالح  
والنبى الصالح دليـل علـى أن اإلسـراء         

 إذ النبوة المطلقة التى هى      ؛حبالجسم والرو 
.الرسالة ال يوصف بها إال اإلنسان الكامل

 

 

 

أدار هذا الحديث الشريف طهـور روح        -
 جعل كل أنواع العـالم        فإن اهللا  ،العناية

 وتقدم  ، تتقرب إلى حضرة المصطفى   
 من خالص المحبة مـا دل علـى         له  

 فإن سيدنا موسى    ،كمال عناية اهللا به     
ره يقول ما يقول كيف وقف    الذى كان فى قب   

وزير ا له   ا نصوح    يردده لتخفيف عدد 
     ؟االصلوات حتى جعل اهللا الخمسين خمس!! 

وفى هذا إشارة إلى أن المجذوب إلـى اهللا         
 من   خدمةً ،تعالى يعينه سبحانه بكل الحقائق    

.ا من الملك األدنى وتسخير،الحقائق العالية

 

 
                                           

.٣٦٧٤ حديث ٣/١٤١٠صحيح البخارى ) ١(

 

 
، ١/٥٣اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان       ) ٢(

 بـاب   ٣٠٣٥ حديث   ٣/١١٧٣وفى صحيح البخارى    
وأيضا فى الجمـع بـين الـصحيحين     ، ذكر المالئكة 

.١/٣٥٤البخارى ومسلم 

 

 



 

 

 

 

 



 

 ٣٢ 



 





 



     أحمد عبد الحكيم النحاس     عالء عادل كنفاش     عمرو عبد السميع دغيديالزهراء محمد المشتولي   

 

 
الشهداء                        

 

        برج البرلس          زرقان               منوفية    –

 

 تال –

 

 منوفية-

 

 

           أحمد السيد غيث        رحمة محمد عبد النبي   أالء محمد حسني زعقوق   سارة عصام صدقي

 

 
اهرة              بني هالل               المنصورة                   الق

 

 دمنهور    باريس –

 

 الوادي الجديد–

 

 






.عامةٌ وخَاصةٌ: الْمواضعةُ ضرباِناعلم أن  :ابني مستقبل األمة

 

 

 

 يِقـفُ    والَ ، يستَغِْني الْمتَعلِّم عنْهـا     فَِهي مواضعةُ الْعلَماِء ِفيما جعلُوه َألْقَابا ِلمعاٍن الَ        :َأما الْعامةُ  ف -
 واَألجسام َألْقَابـا تَواضـعوها      ، الْجواِهر، واَألعراض  : ِبها، كَما جعَل الْمتَكَلِّمون    ِهم إالَّ ِمعلَى معنَى كَالَ  

.رفًاوهِذِه الْمواضعةُ الْعامةُ تُسمى ع، ولَست تَِجد ِمن الْعلُوِم ِعلْما يخْلُو ِمن هذَا، ِلمعاٍن اتَّفَقُوا علَيها

 

 

 

ِم كَانَـتْ   فَِإذَا كَانَتْ ِفي الْكَـالَ    ،  ِمِه غَير ظَاِهِرهِ   فَمواضعةُ الْواِحِد يقِْصد ِبباِطِن كَالَ     :وَأما الْخَاصةُ  -
.رمزا، وِإن كَانَتْ ِفي الشِّعِر كَانَتْ لُغْزا

 

 
فَاصِرفْ نَفْسك    :عزيزي مستقبل األمة  

 

-   ر لَّى اللَّهك   تَوشْد

 

 الحمقـى،  : ، أي  عن علُوِم النَّـوكَى    -
 طَّاِلينتَكَلُِّف الْبو  ،   النَِّبي نع ِوير فَقَدقَاَل الَ(:  َأنَّهِن إسسح ا الَِمنم كُهِء تَررِنيـهِ ِم الْمعي ( ،  ثُـم

 وسرعِة الْخَاِطِر مصروفًا إلَى ِعلِْم مـا يكُـون إنْفَـاقُ            ،اجعْل ما من اللَّه ِبِه علَيك ِمن ِصحِة الْقَِريحةِ        
.خَاِطِرك ِفيِه مذْخُورا، وكَد ِفكِْرك ِفيِه مشْكُورا

 

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

 

 ٣٧ص القاهرة –

 

].٣٩وص -

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

٣٣ 

بالهنا

 

 

 

فاوالش

 

 

 



 


 




 



.تمنوا:  يوما مع أصحابه فقال لهمجلس سيدنا عمر بن الخطاب 

 

 
:فقال أحدهم

 

 

 

. أتمنى ملء هذه الدار فضة أنفقها في سبيل اهللا-

 

 
:وقال اآلخر

 

 

 

. أتمنى ملء هذه الدار ذهبا أنفقها في سبيل اهللا-

 

 
:وقال عمر

 

 

 

-          ل، وسالم مولى   جباح، ومعاذ بن     أتمنى ملء هذه الدار رجاالً مثل أبي عبيدة بن الجر
.أبي حذيفة أستعملهم في سبيل اهللا

 

 
]٢٦٤ ص خالد محمد خالد،رجال حول الرسول، [                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 
 

 

 

 

 
في تطوير كـرات    نجح علماء يابانيون    

فسفورية دقيقة الحجم يتم حقنها تحـت       

 تتيح لهم قيـاس ،جلدي مرضى السكر

 

 

 ،م بشكل مستمر وبدون أي نوع من األلم       مستوى السكر في الد   

بـشكل  المصنوعة مـن اللـدائن       وتضيء هذه الكرات الدقيقة   

 مما يمكن مرضى السكر     ؛متفاوت تبعا لمستوى السكر في الدم     

.من التحكم في مستواه في الدم

 

 

وأكد العلماء اليابانيون سهولة قياس مستوى السكر فـي الـدم           

.بنجاحعلى الفئران بهذه الطريقة، وأنه تمت تجربتها 

 

 

بها الطريقة الحالية لقياس    وإلى جانب األلم والمضايقة التي تسب     

السكر، فإنها تعكس مستوى السكر في الدم لحظـة الحـصول           

على عينة الدم فقط، لكن العلماء أكدوا الحاجة الملحة لمراقبـة           

تركيز السكر في الدم بشكل مستمر لتجنب انخفاض مستواه في          

قبل أن يصبح بشكل يهدد صحة      لوقت المناسب   الدم وذلك في ا   

 ال تحتـاج    أنهاوهو ما توفره الطريقة الجديدة، كما       المريض،  

 وال تحتـاج إلـى تيـار        ،إلى ربط هذه الكريات بخارج الجسم     

.كهربائي

 

 



 



 

من الدقيق    نصف ك     -

 

ك من الطماطم المقشرة    نصف   –

 

 جم مـن  ٣٠٠ –

السبانخ  

 

 جم من الزبدة     ١٠٠ –

 

 بصلة   –

 

 فص ثوم    ١ –

 

 ريحان   –

 

  زيت –

 

- 

 بيضات ٤

 

 ملح –

 

. مالعق جبنة البارموزان المبشورة٤ –

 

 



 



 

في إناء البصل المفروم والثوم ونصف كمية الزبدة وملعقتين مـن           ضعي   -

الزيت  

 

 حمريها بضع دقائق     –

 

بعد ذلك أضيفي الطماطم والريحان والملح       –

ة مدة ساعة تقريبا     والفلفل واطهيها على نار معتدل    

 

خالل ذلـك اغـسلي      –

السبانخ جيدا واطهيها ثم مرريها على المصفاة    

 

ضعي الطحينة على طاولة  –

 على طبقة    لتحصلي ثم ضعي فيه البورية واعجينها مدة ربع ساعة ثم مديها         

رقيقة جدا   

 

دعي هذه العجينة تجف      –

 

من الزبـدة   قليالً  خالل ذلك ضعي     –

السكر  من  ى وبها قليل    والطماطم على نار أخر   

 

لفي العجينة على نفـسها      –

وقطعيها قطعا بحجم سنتيمتر واحد ثم ضعيها في الماء المغلي           

 

 حركيهـا   –

ـ    ،واتركيها دقيقة واحدة ثم صفيها واسكبيها في إناء        ة ص وضعي فوقها الصل

 ثم رشي عليها جبنة البارموزان المبشورة        ،التي حضرتيها 

 

خرجيها بتؤدة   أ –

.نةوقدميها ساخ

 

 



 

 

 

\ 

 



 





 




 



 



 

 




  














 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

األستاذ الدكتور

 

 

نور الدين أبو حلية

 

 

اجلمهورية اجلزائرية

 

 

 

 

 

 

العزة اآلمثةالعزة اآلمثةالعزة اآلمثة

 

 

 

 

 

 
من األساليب التي يستعملها الـشيطان فـي        

غواية الخلق، وخاصة المؤمنين مـنهم، تغييـر        

أسماء الذنوب واآلثام بأسماء جميلـة شـرعية        

  المؤمن، وال تصطدم في نفس      تتناسب مع حس 

.. الوقت بغايات الشيطان من الغواية واإلضالل     

ق فالشيطان تهمه المسميات ال األسماء، والحقائ     

.ال األلفاظ

 

 

ومن تلك المسميات التي اجتهد الشيطان في       

الكبــر والعجــب (تغييرهــا بأســماء مناســبة 

، والتي هي من اآلثام الخطيرة التـي        )والغرور

اتفقت الملل والنحل على اعتبارها من أمهـات        

بـل هـي الرذائـل      .. الرذائل، وكبريات اآلثام  

الشيطانية الكبرى التي حولت إبليس من صـف        

ئكة إلى صف الشياطين، فلـوال إعجـاب        المال

إبليس بنفسه، ولوال غروره بما عنـده، ولـوال         

كبره على آدم بسبب عجبه وغروره لما طـرد         

من رحمة اهللا، ولما تحول إلى عدو هللا، وصديق         

.ألعداء اهللا

 

 

 واالسم الشرعي الذي وضعه الشيطان بديالً     

ـ       ا مـن أفـواه     لتلك الكبائر هو ما نسمعه دائم

والعلماء وهم يذكرون أمجاد اإلسـالم،      الخطباء  

االستعالء (أو  ) العزة(وينتفخون عند ذكرها، هو     

، وهما معنيان صحيحان إن فهما حـق   )اإليماني

فهمهما، أو أريد بهما  المعنى الـشرعي الـذي          

.أراده اهللا منهما

 

 

فالعزة بمفهومها الـشرعي تعنـي تعظـيم        

مـه،  المؤمن لإليمان الذي وهبه اهللا إياه، واحترا      

فـالمؤمن ال   .. وعدم إهانته، وعدم الخجل منـه     

يستحيي أن يمارس ما يفرضه عليه إيمانه مـن         

ممارسات شرعية، وال يستحيي أن يعبـر عـن      

مقتضيات إيمانه حتـى لـو رمـي بـالتخلف          

..والرجعية، وحتى لو أوذي في سبيل ذلك

 

 

     ا أن يـستعلي    ولكن هذا المفهوم ال يعني أبد

ا، ه، أو يعتبر نفسه ناجي    على غيره، أو يتكبر علي    

أعلم بمن  هو  وغيره هالك، فمآل الخلق هللا، واهللا       

.ضل عن سبيله، وهو أعلم بمن اهتدى

 

 

     ا للخلـق،   وهذا المفهوم يجعلـه متواضـع

 كل جهده أن يوصل لهم ما ذاق من لذيذ          محاوالً

طعم اإليمان بطريقة جذابة، يؤلف بها قلـوبهم،        

.ويحببهم بها إلى ربهم

 

 

يد، لم يبـق    لمفهوم، ولألسف الشد  لكن هذا ا  

   هو المفهوم الذي تعر    ف به  ف به العزة، أو يعر

فقد تحولت العزة إلى نوع     .. االستعالء اإليماني 

من الكبرياء والتعالي والغرور والعجب الذي ال       

يقل عن كبر وعجب وغرور الشيطان نفسه في        

والعلـة  .. اللحظة التي رفض فيها السجود آلدم     

 المؤمن، وهو يرفض التواضع لغيره      التي يبديها 

من المخالفين له سواء سماهم كفرة أو سـماهم         



 

 

 

 

 



 











 



 ألنه مؤمن، وهم كفرة ؛مبتدعة هو أنه خير منهم  

..أو مبتدعة أو فسقة

 

 

ولألسف فإن هذا السلوك ليس وليد عقـول        

صغيرة تبنت اإليمان، وأخطأت في ممارسـتها       

       ا فـي   لما يقتضيه، بل نجد هذا السلوك مـشرع

نا، وكتبنا الفقهية، وعلى أساسه نجد في كتب    تراث

ا لما  ا دقيقً الجماعات المسلحة وممارساتها تطبيقً   

.ورد في تلك الكتب

 

 

تأليف القلوبتأليف القلوبتأليف القلوب

 

 

 

 

 

 
وسأكتفي هنا بضرب مثال على ذلك، وهو       

التعالي على من أمرنا بتـأليف قلـوبهم، ولـو          

بأموال الزكاة، وهم غير المسلمين، والذين كان       

على دعوتهم لإليمان    يحرص رسول اهللا    

حرص ا، وكان يكرمهم إذا جـاءوه، وقـد        ا شديد

ذكر المؤرخون من المسلمين وغير المـسلمين       

 بإعجاب شديد كيف عامـل رسـول اهللا         
نصارى نجران، وكيف أحسن وفادتهم، بل سمح       

لهم بالصالة في مسجده، كما روى ابن إسـحق         

 أنه لما قدم وفد نجران على رسـول اهللا          
يه مسجده بعد العصر، فحانت صالتهم      دخلوا عل 

فقاموا يصلون في مسجده، فأراد الناس مـنعهم،       

، فاسـتقبلوا   )دعـوهم : (فقال رسول اهللا    

ـ        ا المشرق فصلوا صالتهم وكانوا سـتين راكب

)٦٢٩/ ٣:زاد المعاد: انظر(

 

 

وورد من النصوص ما يدل على أن ذلـك         

  ا بجهة دون جهة أو دين دون       عام، وليس خاص

 فأنا خصمه، امن آذى ِذمي) :فقد قال  دين،  

رواه ) (ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامـة      

، بل ورد ما هو أعظم من      )الخطيب بإسناد حسن  

ا فقد آذاني،   من آذى ذمي) :  ذلك، فقد قال    

رواه الطبرانـي فـي     ) (ومن آذاني فقد آذى اهللا    

، فقد اعتبـر رسـول اهللا       )األوسط بإسناد حسن  

   ية أو نفسية أو حسية لغيـر        ماد أذية أي

. هللا تعالىأذية له، بل أذيةالمسلم 

 

 

تنفري القلوبتنفري القلوبتنفري القلوب

 

 

 

 

 

 
 مع كل ذلك ـ فقد نـسخت تلـك    ـ ولكن

، )العزة اإليمانيـة  (التعليمات المقدسة تحت اسم     

، وقد وضعت لذلك الكثيـر      ) المسلم ءاستعال(أو  

من التطبيقات الفقهية التي تخدم هـذه العـزة،         

والتي على أساسها تقوم الجماعات المسلحة بما       

ذية للمسيحيين واليزيديين وغيرهم    أتقوم به من    

.من أهل األديان المختلفة

 

 

 يمكنني في هذا المقام أن أذكر األمثلـة         وال

ثال واحد، ربما    بم ي على ذلك، ولذا أكتف    كثيرةال

 الفقهية التي   تجتهادافمن اال .. يشير إلى غيره    

 عليهـا الوضـع     سـاعد طبقت مفهوم العزة، و   

 اإلسالمية حينها، والـذي     للدولةالسياسي القائم   

كان للمسلمين فيه اليد العليا على من سواهم، ما         

ـ           شروطذكره ابن القيم من مـسائل مرتبطـة ب

 الدولـة    يبنيه غيـر المـسلم فـي       الذي البنيان

أما حكم أبنيتهم ودورهـم     : (اإلسالمية، فقد قال  

فإن كانوا في محلة منفردة عـن المـسلمين ال          

يجاورهم فيها مسلم تركوا ومـا يبنونـه كيـف        

أرادوا، وإن جاوروا المسلمين لم يمكنـوا مـن         

ا أو  مطاولتهم في البناء سواء كان الجار مالصقً      

  بحيث يطلق عليه اسم الجار قرب      ،غير مالصق 

)]٢٢٥/ ٣( أهل الذمة أحكام) [أو بعد

 

 

وهذا المنع لحـق    : ( هذا الحكم بقوله   وعلل

اإلسالم ال لحق الجار حتى لو رضـي الجـار          

وليس هذا  .. بذلك لم يكن لرضاه أثر في الجواز      

 بإشرافه على المسلم بحيث لـو لـم         المنع معلالً 

يكن له سبيل على اإلشـراف جـاز، بـل ألن           

/ ٣( أهل الذمـة     أحكام [)اإلسالم يعلو وال يعلى   

٢٢٦[(

 

 

عموم هذا الحكم على كل األحـوال،        نوبي 

والذي تقتضيه أصول المذهب وقواعـد      : (فقال

الشرع أنهم يمنعون من سكنى الدار العالية على        

المسلمين بإجارة أو عارية أو بيع أو تمليك بغير         

عوض، فإن المانعين من تعلية البناء جعلوا ذلك        

: احتجوا بالحديث وهو قوله    حقوق اإلسالم و   من

/ ٣( أهل الذمـة  أحكام) [اإلسالم يعلو وال يعلى   (

٢٢٦[(

 

 

 يف نـدري عالقـة الحـديث الـشر        ولسنا

بالموضوع، فالحديث دل على علو المسلم، وهذا       

العلو يدل على المعاني ال على المحـسوسات،        

فالمسلم يعلو بخلقه وعلمه وتفكيره ومنهجه فـي        

.نيان على غيرهالحياة، ال بالتطاول بالب

 

 

 نجد التطبيق الخاطئ لهذا الحديث      ولألسف

ا في الكثير من المسائل حتى في المجالس        ساري

واحتجوا بأن  : (التي يجلسون فيها، قال ابن القيم     

في ذلك إعالء رتبة لهم على المـسلمين وأهـل       

ولهذا يمنعـون مـن     .. الذمة ممنوعون من ذلك   

 ،ق ويلجؤون إلى أضيق الطر    ،صدور المجالس 

فإذا منعوا من صدور المجالس والجلوس فيهـا        

عارض فكيف يمكنون من السكنى الالزمة فوق       

)]٢٢٦/ ٣( أهل الذمة أحكام)[ رؤوس المسلمين

 

 

هذا مجرد نموذج عن الكبر الـذي حولـه         

ومثله، وال يقل عنـه ذلـك   .. الشيطان إلى عزة  

الغرور الذي جعلنا نستعلي على األمم، وكأننـا        

ار، وغيرنا أمميون جهلة ليس لنا      شعب اهللا المخت  

من دور نحوهم سـوى غزونـا ألراضـيهم،         

وقبـل ذلـك    .. واستحاللنا ألموالهم وأعراضهم  

نعرض عليهم نسخة مشوهة من الدين نفرضها       

بين قبولها، وبين قتلهم    على عقولهم، ثم نخيرهم     

.أو سلبهم

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 




 




 




 




 











 




  



 








 



 

 

 

 





 





 





 



 



 

 

 

حظى مشايخ الصوفية بمكانة رفيعة في نفوس طبقات 
 حاولوا نالشعب،  نالوا بها حظوة لدى والة األمر، الذي

ا لودهم وللشعب الملتف حولهمالتقرب إليهم كسب.

 

 
وحكام المسلمين ويمكن وصف العالقة بين الطرق الصوفية 

.نها كانت جيدة وحسنةأفي فترات الحروب الصليبية ب

 

 
ل الحقبة الزنكية أصبحت الحركة الصوفية في أوج وفبدخ

ازدهارها؛ لما القته من كامل الرعاية من قبل السالطين 
، ونشروا منهجهواألمراء الزنكيين، الذين رعوا التصوف 

ا نكي مقر بالد الشام في زمان نور الدين زتحتى أصبح
مختلفة الً ، التي اتخذت أشكا)١(مللصوفية، لعظم رعايته له

عادت على أهل الشام بالخير والبركة، منها عالقات قامت 
على التشاور والتعاون، كالعالقة التي كانت قائمة بين 

لمال، لدرجة أن السلطان نور الدين والشيخ الصوفي عمر ا
ا رسميحيث أمر الوالة ا في بالد الموصل،جعله مرجع 

واألمراء بأن ال يفصلوا بها أمرا ال يعلم المال به، فما أمرهم 
، وكان نور الدين من أخلص محبيه )٢( امتثلوهىءبه من ش

، ويحضر احتفاالته بالمولد النبوي )٣(وكان يستشيره ويكاتبه
.)٤(والهجرة النبوية

 

 
ولم تقتصر عالقة نور الدين بالصوفية على الشيخ عمر 

ال، بل اتبع ذلك مع الكثير من السادة الصوفية، فيروي ابن الم
األثير أنه كان له صديق من الصوفية الصالحين بالجزيرة، 
وكان نور الدين يكاتبه ويراسله، ويرجع إلى قوله، ويثق فيه 

.)٥(ثقة كبيرة

 

 
وظل نور الدين ينفق ويدعم الصوفية حتى قال له بعض 

بالدك أدرارات وصالت إن لك في : (اد من حاشيتهالحس
ت نووقوفًا كثيرة على القراء، والفقهاء، والصوفية، فلو استع

واهللا إننى ال أرجو : (، فغضب من ذلك وقال)بها لكان أصلح
النصر إال بدعاء أولئك، فإنما ترزقون وتنصرون بضعافكم، 
كيف أقطع صالت قوم يقاتلون عني، وأنا نائم على فراشي 

ء القوم لهم نصيب في بيت المال، بسهام ال تخطئ؟، وهؤال
.)٦()كيف يحل لي أن أعطيه غيرهم؟

 

 
ومن شدة حب نور الدين للصوفية كان إذا دخل عليه صوفي 
يقوم له ويمشي بين يديه، ويجلسه إلى جانبه، ويقبل عليه 

.)٧(ويحدثه كأنه أقرب الناس إليه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 


 


وسار السلطان صالح الدين األيوبي على      
نهج نور الدين محمود في عالقته بالـصوفية        

يهم، فحرص على أن يقربهم منه، ويتقرب إل      
فكان يحضر عنده الفقراء والصوفية ويعمـل       

.)٨(لهم السماع

 

 
كان يذهب إليهم في زواياهم، كما كـان        و

يذهب للشيخ الخبوشاني، الذي كان يحـرص       
على زيارته قبل أن يخرج في غزواته ضـد         
أعدائه، حيث كـان يثـق بـه ويبـالغ فـي           

.)٩(احترامه

 

 
كما كان يوصي أجناده بأال يغفلوا عمـن        

يام من مشايخ الصوفية المعـروفين     يجتاز الخ 
.)١٠(حتى يحضرهم عنده وينالهم من إحسانه

 

 
والعالقة بين الصوفية واأليوبيين اتخـذت      

مختلفة تحمل فـي طياتهـا مقاصـد         الًأشكا
... وأهداف غايات أملتها ظـروف العـصر      

في الوقت الذي كان فيـه األيوبيـون        خاصة  
.)١١(يواجهون الخطر الصليبي

 

 


 


ال يستطيع أي باحث في تاريخ الحـروب        
الصليبية أن يتجاهل الدور الذي قامـت بـه         

.في هذه المرحلةالصوفية 

 

 
ــيف  ــوقي ض ــول ش ــا : (يق إن زهادن

  ا يرون أنه مـن تمـام       ومتصوفينا كانوا دائم
العدو ويرابطوا  تصوفهم وزهدهم أن يجاهدوا     

له في الثغور، حتى إذا كان نفيـر الحـرب          
 الصفوف يقاتلون أعداء الدين الحنيف      تقدموا

.)١٢()ويستشهدون

 

 
وكانت لهم مواقف واضـحة فـي هـذه         

:االحروب، سنعرض بعضه

 

 
 

القـادر    سلطان األولياء الـسيد عبـد      قام
 بحركة تجديدية في بث روح اإليمان  الجيالني

 فيها على الوقـف  افتح مدرسته ببغداد معتمد ف
سكن رواد المدرسـة، ثـم      تغذية و  ل الخيري

انطلق رواد المدرسة في سائر أقاليم العـالم        
ـ         ااإلسالمي وعلـى نفـس المدرسـة نهج 

مدرسة، وكان  ” ٤٠٠“وممارسة، فتحوا قرابة    
لكّل مذهبه الفقهـي والفكـري      " الشعار هو   

وهدفنا واحد هو تحرير القـدس مـن نيـر          
 ٩٠ الذي جثم عليها قرابة ،"االحتالل الصليبي

اعام.

 

 
 في التزكية  ا سلوكي ااعتمد الجيالني منهج  و

 

 صناعة اإلنسان علـى مائـدة اإليمـان       -

 

- 
 "الرواد" نجح الجيالني في إعداد جيل       الًوفع 

الذين حملوا الفكرة ثم نشروها عبر مدارسهم       
 فظهر جيـل جديـد مـن        ،في سائر األقاليم  

 حيث سجل التاريخ نـساء بدرجـة        ،الجنسين
 في الفترة التي تـولى      فقط“اإلفتاء في الشام    

” ٨٠٠“بلغ العـدد  ” فيها صالح الدين األيوبي  
امرأة خريجات مدرسة الجيالني األصلية أو      

ليأتي صالح الدين على قمـة جيـل         فروعها
فـي  “يفور حيوية وتضحية، منسجم الرؤيـة       

أبرزها تطهير القـدس مـن      ” قواسم مشتركة 
 كان  ا وكذا احترام اآلخر أي    ،رجس االحتالل 

 الفكري أو الفقهي، وكذا الزهـد فـي         مذهبه
فـي   بـأن يجعلوهـا فـي اليـد ال         ـ الدنيا
وهذا أكد عليه الجيالني فـي خطابـه         ،القلب
اتكرار  ودعـا لألخـذ باألسـباب       ،ا أو مرار 
 لما كان قد ترسخ في الخطاب ا ومحاربامخالفً

  أن ترك األسـباب     االصوفي المنحرف، مؤكد 
تارك األخذ  مخالف للشريعة، إذ ال فرق بين       

باألسباب وتارك الصالة التي تعد من أقـوى        
األسباب المانعة من الوقـوع فـي الفحـشاء         

.)١٣(والمنكر، وكذا سائر الشعائر التعبدية

 

 
فطن السلطان نور الدين محمود لقوة نفوذ       

 فكان  ،هذه الحركة في حروبه ضد الصليبيين     
، القادر الجيالني  على اتصال دائم بالشيخ عبد    

يقوم بإعداد مريديه لالنضمام فـي      الذي كان   
جيش نورالدين، والقيام بمهمة الوعظ ورفـع       
المعنويات بخطبهم ومواعظهم المؤثرة التـى      
كانوا يلقونها على الجنود قبل تقدمهم لـساحة        

.)١٤(المعركة

 

 

 

يحرصون علـى زيـارة     كان السالطين   و
    ا للدعاء منهم،   مشايخ الصوفية تبركًا بهم وطلب

ن نور الدين محمود يحرص على زيـارة        فكا
     اني الـذي   زاهد الصوفية حياة بن قيس الحر

 الدين على جهاد الفرنجة     رعزم نو كان يقوي   
.)١٥(ويدعوا له

 

 
أنه كان   ويحكى عن صالح الدين األيوبي    

إذا سمع بأحد العارفين باهللا زاره في زاويتـه     
 وقد سار إلى بغداد للقـاء       ،ليقتبس من أنواره  

يقة القادرية علـي بـن الحـسين        شيخ الطر 
الذي شـجعه علـى     " قضيب البان "المعروف  

 مـن   ا وأرسل معه عدد   ،قيادة جيوش اإليمان  
 وقـد اسـتطاع     ،أبنائه للمشاركة في المعركة   

  قتل أحـد قـادة جيـوش        اأحدهم وكان ملثم 
مـن  صـالح الـدين      وقد طلب    ،الصليبيين

 ؛)١٦(الفارس الملثم التقدم للمكافأة فلم يجب أحد
ن الصوفية ال يجاهدون من أجل الدنيا وإنما    أل

.لوجه اهللا ورفعة شأن أمتهم

 

 
 

وســطاء دور ال الــصوفية مــارسكمـا  
 مثل الدور الذي قام به   ،لإلصالح بين األمراء  

الرحيم الـذي    شيخ الشيوخ صدر الدين عبد    
أرسله الخليفة إلى السلطان صـالح الـدين        

الموصل، ليصلح بينه وبين عز الدين صاحب       
بسبب نزاع وصراع الطرفين للسيطرة علـى   

ن صالح الدين كان يرغب     إبالد الشام، حيث    
ويطمع في أن تكون مـصر والـشام تحـت         
إمرته، وكان أمراء البيت الزنكي فـي بـالد        
الشام، عقبة كأداء تحول بينه وبـين تحقيـق         
طموحاته، حيث كان هؤالء األمراء يـرون       

.)١٧(نكيأنهم أحق بوراثة نور الدين ز

 

 
 

الـدعاء  ولم يتوقف دور الصوفية علـى       
 الـشيخ   قـام وتقديم الدعم النفسي فقط، بـل       
نـور  يع  جبتشالصوفي أبو الحسين المقدسي     

الدين على فتح عزاز بعد أن أقنعه باقتحامها        
 لهذه   الشيخ امن خالل مجسم طيني صنعه هذ     

 موضحا عليه خطة الهجـوم وكيفيـة        ،القلعة
توصل إلقناع نـور الـدين      عندما  والزحف،  

 الموافقـة، صـاح فرحـا       منهبفتحها ورأى   
 نصر من اهللا وفتح قريب، نـصر        :مستبشرا

، وهذا الموقف يدل    )١٨(من اهللا وكسر الصليب   
على خبرة الصوفية العسكرية ومشاركتهم في      

.صنع القرار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
األمين العام والمتحدث الرسمي

 

 
                                الصوفيةلالتحاد العالمى للطرق

ى الحسينىلعزم اعبد الحليمالشريف 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

كان أتباع الزوايا الصوفية يقومون بمهام      و
 مثل رصد ومراقبة تحركات     ،ة ونوعية إيجابي

العدو، وتمثل ذلك في رباط الشيخ الـصوفي        
رسالن الدمشقي الذي كان موقعـه خـارج        
أسوار سوريا، فكان يقوم بدور مخفر يحمـي     

د عدود الذين يطوفون حول المدينة ب     ححرس ال 
، كي ال يكون هناك عدو مباغت،       إغالقها ليالً 

 يتعلمون  وكان المريدون يترددون إلى رباطه    
فيه جميع أنواع الدراسة، ويتـدربون علـى        

.)١٩(الفنون الحربية

 

 





وكان أتباع الزوايا في المناطق الحدودية       
القريبة من األعداء ينخرطون فـي صـفوف        
المجاهدين متى رأوا الفرصة سانحة لـذلك،       

دون بعد انتهـاء    ووإذا كتب اهللا لهم الحياة يع     
م من غير أن يتركوا أي      المعارك إلى زواياه  

أثر يدل على اشتراكهم في المعـارك يتـيح         
لالطالع على حقيقة أمرهم، حتى  الًللعداء سبي

يستمروا في المقاومة، وتتاح لهم المـشاركة       
.)٢٠(في المعارك القادمة

 

 





في عصر عماد الدين زنكي وقف شيوخ       و

الصوفية إلى جانب الفقهـاء فـي التـصدي         
 الصليبي، فذات يوم خـرج       العدوان لحمالت

الشيخ يوسف الفندالوي شيخ المالكية بدمشق      
الرحمن الحلحـولي الـشيخ الـصوفي        وعبد

بي، الزاهد، وعندما وصال إلى الجيش الصلي      
الء الـروم؟،   ما هؤ : قال الفندالوي لحلحولي  

: فإلى متى نحن وقوف؟ قـال  : بلى، قال : قال
تال حتـى   سر على اسم اهللا تعالى، فتقدما وقا      

.)٢١(قتال رحمهما اهللا في مكان واحد

 

 


 


في السابِع والعشرين مـن رجـب سـنة         

٥٨٣       الدين بيتَ المقدس بعد هـ دخَل صالح
 الصليبيين، وقـد شـاركه      تحريِرها من أيدي  

 في معظم معاركه التي خاضها ضد       الصوفية
الصليبيين، والتي على كـان علـى رأسـها         

ر بيت المقدس، حيـث     معركة حطين وتحري  
تجلى دورهم الجهادي بصورة واضحة فـي       

.)٢٢(هذين الحدثين الجليلين

 

 
قد ورد عنه أنه خالل المعـارك كـان          ف

يـصحب علمــاء الــصوفية ألخــذ الــرأي  
على أن وجـودهم يعتبـر       الًوالمشورة فض 

احافز للمريدين علـى القتـال ببـسالة        ا قوي 
.)٢٣("وشجاعة نادرة

 

 
معركة تحرير بيـت     أن   القولبل نستطيع   

 لـم    معركة صـوفية بامتيـاز     تالمقدس كان 
: ، فقد قال ابـن الـوردي      يتخلف فيها صوفي  

وشهد فتحه (

 

 صالح الدين  -

 

 كثير من أرباب    -
الخرق والزهد والعلماء في مـصر والـشام        

.)٢٤()بحيث لم يتخلف منهم أحد

 

 
كان على رأس المجاهدين الصوفيين في      و

ذي ي ال معركة حطين الشيخ أبو عمر المقدس     
ين معظم غزواته، وحضر مع     شارك نور الد  

صالح الدين معركتي حطـين وفـتح بيـت         
كان هو وأخوه   : (المقدس، يقول عنه ابن كثير    

الغني، وأخوه الشيخ    وابن خالهم الحافظ عبد   
العماد، ال ينقطعون عن غزوة يخـرج فيهـا         
الملك صالح الدين إلى بالد الفـرنج، وقـد         

 والـسواحل   حضروا معه فتح بيت المقـدس     
.)٢٥()وغيرها

 

 
 امقـدام الشيخ أبو عمر المقدسـي      وكان  
ينتــدب نفــسه مــن دون إخوانــه اشــجاع 

، يأمرهم أن يناموا،    االمجاهدين لحراستهم ليلً  
.بينما هو في الصالة والحراسة

 

 
كما حضر فتح بيت المقدس، الشيخ أحمد       

 ألنـه   ؛، واشتهر بأبي ثور   يالمعروف بالقدس 
 فتح بيت المقدس وهـو      قاتل الصليبيين أثناء  

.)٢٦(راكب ثورا

 

 
ومما يدل على أن الصوفية دائما كانوا في       
طليعة الملبين لنداء الجهاد، وأنهم يبلون بالء       
حسنًا في مقاتلتهم للصليبيين، تم إطالق أعلى       

 عليهم، فأطلق على الـشيخ      ةاأللقاب الجهادي 
، حيث كان   "األسد"اهللا اليونيني    الصوفي عبد 
لشام، مما يدل على أن هذا اللقب يعرف بأسد ا

ـ      لم يأِت من فرا    ـا طبيعيا غ، وإنما جاء نتاج
لدوره الحربي الفعال ضد الصليبيين، حيـث       

خون بأنه تام الشجاعة مـشارك      روصفه المؤ 
في كل الغزوات الجهادية ضد الصلبيين فـي        

وا أم كثروا،   بالد الشام، فال يبالي باألعداء، قلُّ     
.)٢٧(شهادة فحصلت لهوكان دائما يتمنى ال

 

 





 عند دخولهم القدس   نالصليبيوقتل  

 

 قبـل   -
أن يحررها صالح الدين   

 

 شيوخ الـصوفية    -
هـ، فلما  ٤٩٢المرابطين لبيت المقدس، سنة     

دخلها صالح الدين ومعـه أبنـاء الطـرق         
الصوفية أمر قادته وجنوده بإحضار عناصر      

ين أمامـه،   والداوية من الـصليبي   اإلستبارية  

وعندما تجمعوا بين يديه أمر بقطع أعنـاقهم        
وكلف بذلك جماعة مـن الـصوفية كـانوا         
جالسين بحضرته، بأن يقوم كل واحد مـنهم        

لهم جميعا بحضرة   تبقطع رقبة صليبي، وتم ق    
السلطان، بعد أن عـرض اإلسـالم علـيهم         
ورفضوه، ثأرا لمشايخ الصوفية الذين قتلوهم      

.)٢٨(مسبقًا

 

 





 إن صالح الدين أول من      :يقول المقريزي 

أنشأ خانقاه للصوفية بمصر ووقـف عليهـا        
 وكان سكانها يعرفـون بـالعلم       ، كثيرة اأوقافً

.)٢٩( وولي مشيختها األكابر،والصالح

 

 
ـ ارد  نصفه ب فيما نستطيع أن    و ، أو  للجمي

أبناء صالح الـدين    ، قام   لم تُعلن تنفيذ وصية   
اهدين بعد وفـاة     مشايخ الصوفية المج   بتكريم
.موالده

 

 
بوقف العزيز عثمان بن صالح الدين      فقام  

 مترا فوق سطح البحـر      ٧٧٧التلة المرتفعة   
عليه وعلـى ذريتـه    والتي دفن فيها أبو ثور      

 ثور، ومع مـرور الوقـت       يفسميت بدير أب  
    ا الحـي الثـوري،     سميت القريـة اختـصار

هـا الكيـان   وحرفت إلى أبو طور، حتى احتل   
ها االقـرن الماضـي وأسـم      في   الصهيوني

.)٣٠()جفعات حنانيا(

 

 
 ونظرا للدور الكبير الذي قام به السيد عبد       
 ذالرحيم القنائي في تجهيز المجاهدين وشـح      

الهمم لالشتراك في جيش صالح الدين المتجه      
 عثمـان مه العزيز   كرلتحرير بيت المقدس،    

صبح مـن ذلـك اليـوم     وأ،ا لقنا شيخًبتعيينه  
.ييسمى بالقنائ

 

 
ـ      ت عليـه   دروعمل القنائي في التجارة ف

ربح اإلنفاق علـى فقـراء      فيا ساعده   ا وفير 
الطالب والراغبين في العلم وغير القـادرين       

 .)٣١(من أبناء المسلمين

وتقديرا للمغاربـة  وفي الوقت ذاته قام     

 

- 
الذين تطوعوا في جيش نور الدين محمـود        
واستكملوا العهد مع صالح الدين وخاضـوا       

عة التحرير، مع شيخهم أبـو مـدين        معه موق 
القادر  الغوث، الذي نفذ كل ما قاله شيخه عبد       

الجيالني بضرورة المـساندة فـي اسـتعادة        
القدس

 

 قام الملك األفضل بن صالح الـدين        -
قـرب الزاويـة    بوقف األراضـي الواقعـة      

علـى  المقدسي  الجنوبية الغربية لحائط الحرم     
باسـم  سمي الحي منذ ذلك الحين      ف ،المغاربة

حارة أو حي المغاربة، وكان يضم باإلضافة       



 

 

 

 

 



 



 

 

 

  مـن المرافـق، أهمهـا       اإلى المنازل عديد 
المدرسة األفضلية التي بناها الملك األفـضل       

 . اسمهحملتو

بعد ذلك علـى     المغاربة عمل الكثير من  و
باقتناء العقـارات   ، صيانة هذا الوقف وتنميته   

، وكـان   المجاورة له وحبسها صدقاٍت جارية    
  . الغوث مدينوأبسهم شيخهم وإمامهم على رأ

 بسنوات قليلة، أوقف من مالـه      تهقبل وفا ف
بكاملها بـضواحي   " عين كارم "الخاص قرية   

التي تقع داخل   " إيوان"القدس الشريف، وقرية    
. ا حائط البراقالمدينة العتيقة ويحدها شرقً

 

 
 من أشهر قرى القدس     "عين كارم "وقرية  

مـصادر الميـاه    الغربية، وفيها من العيون و    
وكل .. واألشجار المزروعة والثمار والعنب   

حق يعود لهذه القرية يكـون لـصالح هـذا          
.الوقف

 

 
ا للواردين مـن    كما أوقف أبو مدين سكنً    

المغاربة ومحالت ومرافق عمومية، وجعـل      
عائدات هذا الوقف خالصة ألهل هذا الحـي        

 واضحة لمن تكون له نظـارة       اوجعل شروطً 
 كـذلك فـي طريقـة       اهذا الوقف، وشروطً  

.التوزيـع والمستفيدين وما يرتبط بذلك

 

 
أوقفها بأموالهـا   : "جاء في وثيقة الوقف   و

ومياهها وآبارها وسواقيها وسهلها ووعرهـا      
ا هللا يصرف للسابلة من المغاربة      ومبانيها وقفً 

ين والمنقطعين للعلم والجهاد المرابطين     المار
  وقال في  ،"على وصية صالح الدين األيوبي    

ر فاهللا حسيبه، ومن    ل أو غي  ومن بد : "آخرها
بد  ر فلعنة اهللا عليه والمالئكة والناس      ل أو غي

".أجمعين

 

 
أعظم أوقاف اإلسـالم    " عين كارم "بقيت  و

أبي مدين شعيب، أكثر    اإلمام  بفلسطين، وقف   
من ثمانية قرون صامدة وحامية لبيت المقدس       
من أضعف جهاته الجهة الغربية، عند بـاب        

لنبي، حتى جاء ونسفها االحتالل الصهيوني      ا
 ١٢وفـي   .  واحتلوها بالكامـل   م١٩٤٨سنة  

ا بهدم  ديان قرار  أصدر موشي    م١٩٦٧يونيو  
 .)٣٢( المغاربةيح



 


 نقول أنه لوال الـصوفية مـا        أننستطيع  

وال تهيأ جيل الفتح، وال     ،  تحرر بيت المقدس  
ن قدر نور الدين محمـود وال صـالح الـدي         

.بي على مواجهة الصليبييناأليو

 

 
لم يتوقف دور الصوفية عند تحرير بيت       و

المقدس، وإنما استمر نضالهم مع أمراء األمة       

كلها من بالد المسلمين    حتى طرد الصليبيين،    
في عصر الدولة المملوكيـة، ووقفـوا مـع         

 نعرض  وقدلمماليك وتصدوا للتتار،    األمراء ا 
.ذلك في مقاالت مستقبلية

 

 
 هذا المقال  ما عرضناه في  

 

 وفي سـابقه    -
ـ  الصوفية دورعن  عن فتح القسطنطينية     ي  ف

تأهيل السلطان محمد الفاتح   

 

 يؤكد أننا بحاجة    -
ماسة ألن يقوم الصوفية بهـذا الـدور اآلن         

 أراضينا اإلسالمية المـسلوبة مـن       السترداد
ل و ولكي نهذب األرواح ونوجه العقاالحتالل،

.للفكر الصحيح لنقضي على اإلرهاب

 

 
د رأينا أن الفارس الملثم الصوفي لـم        ولق

يكشف عن نفسه عند طلب صالح الدين ألنه        
لم يطمع في مكافأة، وعنـدما أوقـف أبنـاء          
صالح الدين أوقافًا لمـشايخ الـصوفية لـم         

هم وها ألنفسهم وإنما تركوهـا لمريـدي      يستغل
وعامة المسلمين من الفقراء وطـالب العلـم        

هج وهذا هـو جـوهر المـن      .. لالستفادة بها 
.الصوفي

 

 
وسـيظلون  دوما  كان الصوفية   .. وختاما

زاهرة في تاريخ اإلسالم والجهـاد ال        اأنجم
ضـلت  ها إال من عمـت أبـصارهم و       ينكر

.بصائرهم

 

 
نسأل اهللا تعالى أن يكشف لقلوبنا حقيقـة        

الذى به ننجذب بكليتنا إلـى      ، الجمال الربانى 
.الرضوان األكبر

 

 
نا وصلى اهللا وسلم وبـارك علـى سـيد        

.وموالنا محمد وعلى آله أجمعين

 

 
                                                           

.١/٧٨الروضين ألبي شامة ) ١(

 

 
.١٢/٢٨٢البداية والنهاية البن كثير ) ٢(

 

 
.١٢/٢٦٣البداية والنهاية البن كثير ) ٣(

 

 
.٥٢سنا البرق، البنداري ص) ٤(

 

 
١٦٤الباهر البن األثير ص   ) ٥(

 

ومفـرج  ،  ١٦٥-
.١/٢٦٥الكروب البن واصل 

 

 
٣٤٣زبدة حلـب البـن العـديم ص       ) ٦(

 

-٣٤٤ ،
، ومفرج الكروب البن    ٥/١٨٨ووفيات ابن خلكان    

.١/١٣٦واصل 

 

 
، والروضين ألبي   ١٧١الباهر البن األثير ص   ) ٧(

.١/١٠٦شامة 

 

 
 .١٠/٢٢٥الكامل البن األثير ) ٨(

، والنجوم الزاهـرة    ٤/٢٣٩وفيات ابن خلكان    ) ٩(
 .٦/١٠٥ي بردي البن تغر

 .٢٠النوادر السلطانية البن شداد ص) ١٠(

 فـي العهـد األيـوبي،       مالتعليم في بالد الشا   ) ١١(
رسالة ماجستير لجهاد سليم سـالم، بكليـة اآلداب         

ــوم  والعل

 

ــام – ــت ع ــة آل البي م، ١٩٩٩ جامع
 .١٤٠ص

                                                             

مـصر "عصر الدول واإلمارات    ) ١٢(

 

، " الـشام  -
 .٣لشوقي ضيف ص

لدين وهكذا عـادت    هكذا ظهر جيل صالح ا    ) ١٣(
 .٢٥١ماجد الكيالني، صلالقدس، 

هكذا ظهر جيل صالح الدين وهكذا عـادت         )١٤(
 .١٨٩صماجد الكيالني، لالقدس، 

 .١٥/٣٧١سير أعالم النبالء للذهبي ) ١٥(

نهاية المطالب في أنساب فاطمـة الزهـراء        ) ١٦(
بن أبي طالب مـن دمـشق الفيحـاء إلـى            وعلي 

سات حققها صـالح    الموصل الحدباء، أبحاث ودرا   
 مطبعـة الثبـات     م١٩٧٥الدين الموصلي دمشق    

.١٢ص

 

 
 .٢/١٢٢مفرج الكروب البن واصل ) ١٧(

 .١٠/٤٤١٩بغية الطلب البن العديم ) ١٨(

ــذهبي ) ١٩( ــبالء لل ، ١٥/١٤٤ســير أعــالم الن
 .٨٥والبطولة والفداء للخطيب ص

 .٣/٤٣١تاريخ األدب العربي، عمر فروخ ) ٢٠(

، واالعتبار البن   ٢٩٨ ص الذيل البن القالنسي  ) ٢١(
، ٢/٨الدارس في تاريخ المدارس     و،  ١٢٧منقذ ص 

 .٨٦لمحمد مؤنس أحمد عوض، ص

الحركة الصوفية فـي بـالد الـشام خـالل          ) ٢٢(
الحروب الـصليبية، رسـالة ماجـستير للباحـث         

 .٨٥الفلسطيني رياض حشيش، ص

سياسة صالح الدين األيوبي في بالد الـشام        ) ٢٣(
والجزيرة  

 

 اةرسالة دكتـور   –

 

.  جامعـة بغـداد    -
عبد القادر نوري  .د

 

 م١٩٧٦ بغـداد    -

 

مطبعـة   –
اإلرشاد 

 

 . وتواليها٤٣٨ص–

. تتمة المختصر في أخبار البشر، ابن الوردي      ) ٢٤(
، دار  م١٩٧٠أحمد رفعت البدراوي بيـروت      . ت

 .١٤٧ ص٢ ج١المعرفة ط

١٢/٥٨البداية والنهاية البن كثير ) ٢٥(

 

-٥٩. 

، والبطولـة   ٢/٢٣٨األنس الجليل للعليمـي     ) ٢٦(
، وصـفحات مـن جهـاد    ٩٢والفداء للخطيب ص  

 .٣٧الصوفية والزهاد لمحمد درزينة ص

البداية والنهاية البن   و،  ٣/١٧٣العبر للذهبي   ) ٢٧(
، والنجوم الزاهرة البن تغري بردي      ١٣/٩٣كثير  

٦/٢٢١. 

لألصـفهاني  في الفتح القدسـي     الفتح القسي   ) ٢٨(
، وسـنا   ٣/١٨٦، والروضين ألبي شـامة      ٦٢ص

، واألنس الجليل للعليمـي     ٢٩٨لبرق للبنداري ص  ا
١/٤٦٦. 

 .٢/٤١٥  للمقريزيالخطط واآلثار) ٢٩(

خ الفلـسطيني أسـامة     رموقع الراوي والمؤ  ) ٣٠(
 .العيسة

ـ   السيد عبد الرحيم القنائي     )٣١( ، صالح عـزام  ، ل
 ).ويكيبيديا(وتعريفه على موقع الموسوعة الحرة 

ـ  )أقطـاب (بوابة التصوف المغري    ) ٣٢( ف ، تعري
 .جمال باميألبي مدين الغوث ل



 

 

 

 

 



 


 



 




 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الدكتور

 

 







 




 



 

 من المقرر شرعا أن جريمـة الـسفاح        

الزنى والفجور بين رجل وامـرأة      : معناها

 مـن   حأجنبيين، وألن ماء الـشهوة يـصب      

اإلسالمية ضائعا، وفـي    الوجهة الشرعية   

.)١(الزواج الشرعي غنية عن السفاح

 

 




 



أ

 

 كانت  : وصورته ،عنكاح االستبضا  -

امرأة تذهب إلى رجل أجنبي لمـضاجعتها       

دون عقد زواج سواء كانت في ذمـة زوج         

أم ال، لتكتسب ماء هذا الرجـل األجنبـي         

للحمل رغبة فيما يظن من صفات مرغوبة       

.)٢(كالشجاعة والكرم

 

 

ب

 

 أن النفر   : ومفهومه ،نكاح الرهط  -

من قبيلة أو أكثر يشتركون في مـضاجعة        

حملت ألحقته بمن تريـد مـنهم       امرأة، فإذا   

.)٣(فيلحق به وال يستطيع أن يمتنع عنه

 

 

 ما روتـه أم المـؤمنين       :دليل التحريم 

أن النكاح في الجاهلية    : "السيدة عائشة   

:كان على أربعة أنحاء

 

 

 يخطب  : نكاح الناس اليوم   هافنكاح من 

الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته، فيصدقها       

.ثم ينكحها

 

 

 الرجل يقول المرأته     كان :ونكاح آخر 

 

 إذا طهرت من حيضها      –

 

أرسلي إلـى   : -

فالن فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها وال      

يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل        

الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها       

زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في        

.نجابة الولد، فكان هذا نكاح االستبضاع

 

 

يجتمع الـرهط مـا دون       :رونكاح آخ 

العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها،      

فإذا حملت ووضعت ومرت ليال بعـد أن        

تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل       

حتى يجتمعوا عندها، تقـول     تنع  ممنهم أن ي  

قد عرفتم الذي كان من أمـركم وقـد         : لهم

 أحبـت   منولدت، فهو ابنك يا فالن تسمي       

ن يمتنع  أ ولدها ال يستطيع     بهاباسمه فيلحق   

.منه الرجل

 

 

الكثيـر  يجتمـع النـاس      :ونكاح آخر 

فيدخلون على المرأة ال تمنع مـن جاءهـا         

 كن ينـصبن علـى أبـوابهن        ،وهن البغايا 

الرايات تكون علما، فمن أرادهـن دخـل        

عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها      

جمعوا لها ودعوا لهم القافة، ثـم ألحقـوا         

ه به، ودعى ابنه ال تحاقي يرون الولدها بالذ 

 بالحق  من ذلك، فلما بعث محمد      يمتنع  

هدم نكاح الجاهلية كلـه إال نكـاح النـاس       

.)٤("اليوم

 

 

ومن المقرر شرعا أن ثبوت النـسب       

 يثبت إلى صـاحب الفـراش فـي         :للولد

كاح متى توافرت  نالزوجية الصحيحة بعقد ال   

الولـد  : (أركانه وشروطه لقول النبي     

.)٥()راشللف

 

 

استدخال امـرأة   ":وذكر الفقهاء مسألة  



 

 

 

 

 



 












 



 إن لم تكـن ذات      :ما خالصته " مني الرجل 

زوج ال يلحق نسب لهذا الرجل معلوما أو        

.)٦(مجهوالً

 

 

 النسب  :والحكم التكليفي في هذه الحالة    

فيحرم على اإلنـسان أن  بني على االحتياط   

كما  أنه ليس منه،      يعلم يقر بنسب ولد وهو   

أنه في نكاح   ي ولد وهو يعلم     يحرم عليه نف  

أيما امرأة أدخلت على قوم     : (صحيح، لخبر 

ما ليس منهم حرم اهللا تعالى عليها الجنـة،         

وأيما رجل جحد ولده وهـو ينظـر إليـه          

احتجب اهللا تعالى منه وفضحه على رءوس       

.)٧()واآلخرين يوم القيامةاألولين 

 

 

:وتداعيات هذه الجريمة

 

 

أ

 

. اختالط األنساب-

 

 

ب

 

 فـي تـشريع      حدود اهللا    تعدي -

.النكاح واألنساب

 

 

ج

 

ن تشبه بالبهيمة في    أ إهانة المرأة ب   -

.حملها ووالدتها

 

 



 



١

 

 ولد الزنا وما في حكمه يثبت نسبه        -

من أمه التي ولدته وهذا محل اتفـاق بـين          

فقهاء الشريعة اإلسالمية، أما نـسبه مـن        

الكيـة  الحنفية والم : جمهور الفقهاء : الزاني

 والحنابلة عدم ثبوت نسبه للزاني      والشافعية

الولـد  (: ومن في حكمه واستدلوا بحـديث     

.)٨(سبق عزوه) للفراش وللعاهر الحجر

 

 

٢

 

الشريعة اإلسالمية التبنـي    حرمت   -

اتخاذ الشخص ولد غيـره ابنًـا       : ومفهومه

 ، وأبطل كل آثاره، وذلك يقول اهللا        )٩(له

     كُمنَاءَأب كُماءِعيَل َأدعا جملُكُم    ۚوقَـو ذَِٰلكُم 

  اِهكُمـِدي        ِۖبَأفْوهي ـوهقَّ وقُوُل الْحي اللَّهو 

باِئِهم هو َأقْسطُ ِعند اللَِّه     ادعوهم آل  * السِبيَل

 فَِإن لَّم تَعلَموا آباءهم فَِإخْوانُكُم ِفي الـديِن         ۚ

و اِليكُمــو م) ــزاب ــن ، )٥، ٤: األح وم

األحكام ذات الصلة من جهل أبـوه دعـي         

وبذلك منع الناس   ) أخًا في الدين  (و) مولى(

وصينت حقوق الورثة من    من تغير الحقائق    

.)١٠(الضياع أو االنتقاص

 

 

٣

 

ال يوجد في التاريخ الديني الصحيح     -

إال الــسيدة مــريم ) دون زوج(أم عازبــة 

   الف الناموس معجزة   ، وحملها على خ

دون مباشـرة   ) كن(إلهية، بكلمة اهللا تعالى     

وال معاشرة وال مضاجعة من أحد مطلقًـا        

    اكَانًا قَِصيذَتْ ِبِه مفَانتَب لَتْهمفَح)  مـريم :

، ولذلك نسب إليها وحدها نسب سيدنا       )٢٢

.)١١()ابن مريم (المسيح 

 

 

 فإن جريمـة األم    :تأسيسا على ما ذكر   

 ومجــاهرة تعــد لحــدود اهللا العازبــة 

بالعصيان المنهي عنها بقول سيدنا رسـول       

كل أمتى معافى إال المجاهرين،     : (اهللا  

وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليـل        

يـا  : عمالً ثم يصبح وقد ستره اهللا فيقـول       

فالن عملت البارحة كذا وكذا، وقـد بـات         

يستره ربـه ويـصبح يكـشف سـتر اهللا          

.)١٢()عنه

 

 

من استحل المحـرم المقطـوع       :تنبيه

يؤدي إلـى كفـره، فاالسـتحالل       بتحريمه  

، وسبب تكفيره   بمعنى اعتبار الشيء حالالً   

إنكار ما ثبت ضرورة أنه من دين سـيدنا         

، مثل القتل    وفيه تكذيب له     محمد  

.)١٣(والزنا وشرب الخمر والسحر

 

 

.الهادي إلى سواء السبيل واهللا 

 


                                                           

.قواعد الفقة للبركتي) ١(

 

 
 ١١/٧وي الكبير   ، والحا ٩/١٨٥فتح الباري   ) ٢(

.وما بعدها

 

 
 .المرجعان السابقان) ٣(

.٩/١٨٢فتح الباري : أخرجه البخاري) ٤(

 

 
.٤/٢٩٢فتح الباري : أخرجه البخاري) ٥(

 

 
.١/٦٣٠حاشية الدسوقي ) ٦(

 

 
 وما بعدها، النـسائي  ٢/٦٩٥سنن أبي داود    ) ٧(
. وما بعدها٩/١٧٩

 

 
، ٨/٥٤، والمدونـة   ٦/٢٤١تبيين الحقـائق    ) ٨(

، وقليبـوي وعميـرة     ٣/٥٤٠صغير  والشرح ال 
.٦/٢٦٦، والمغنى ٣/٢٤١

 

 
 .٣/٤٥١تفسير الخازن ) ٩(

 وما بعدها، وتفسير    ٥/١٩١تفسير الخازن   ) ١٠(
. وما بعدها٢٥/١٩٢الرازي 

 

 
، وحاشية الجمـل    ٣/١٦٦تفسير ابن كثير    ) ١١(

.٣/٥٧على الجاللين 

 

 
.٤/٢٩٢، ومسلم ١٠/٤٨٦: فتح الباري) ١٢(

 

 
، ٦/٢٨٠، والحطاب   ١/٢٠٧البحر الرائق   ) ١٣(

، والمغني  ٩/٢٧وحاشية الشرواني على التحفة     
.١٠/٨٥مع الشرح الكبير 

 

 



  

 

 

 



 







 





 





 





 





 





 


 

 



 


 

 



 




 



 

 



 





 

–


 

–





٦

 

ابن حجر الهيتمي الشافعي     الفقيه   قال   -

 

 ناقالً للمسائل التي    –

المسلمين  خالف فيها ابن تيمية إجماع      

 

وأن العالم قديم ولم يزل     : [-

له موجبا بالذات ال فاعالً باالختيار مع اهللا مخلوقًا دائما فجع

 

 تعالى –

اهللا عن ذلك    

 

، وقوله بالجسمية، والجهة، واالنتقال، وأنـه بقـدر         -

العرش ال أصغر وال أكبر      

 

 تعالى اهللا عن هذا االفتـراء الـشنيع         –

القبيح، والكفر البراح الصريح 

 

.ه.أ])١(.....-

 

 

 

 تيميـة   أن تصغي إلى ما في كتب ابـن       وإياك  : [وقال أيضا  -

وتلميذه ابن قيم الجوزية وغيرهما ممن اتخذ إلهه هواه وأضـله اهللا            

على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غـشاوة فمـن        

يهديه من بعد اهللا، وكيف تجاوز هؤالء الملحدون الحدود وتعـدوا           

الرسوم وخرقوا سياج الشريعة والحقيقة فظنوا بذلك أنهم على هدى          

وأقبح الخـصال   كذلك، بل هم على أسوأ الضالل       من ربهم وليسوا    

وأبلغ المقت وأنهى الكذب والبهتان، فخـذل اهللا متَّـِبعهم وطهـر            

.ه.أ.])٢(األرض من أمثالهم

 

 

٧

 

مام بدر الدين الزركشي      قال اإل  -

 

– ا اتفـاق المـسلمين      ذاكر

ن الفالسـفة   أ العالم، وبعد أن ذكـر       معلى كفر من يقول بأزلية قد     

قـديم المـادة    : لعالم قديم بمادته وصورته، وبعضهم قال     إن ا : قالوا

قال ما نصه    . محدثُ الصورة 

 

-] :لَلَّوضهـ  م الم ِلسمفـي ذلـك     ون 

.ه.أ].)٣(موهرفَّوكَ

 

 

٨

 

: مرتضى الزبيديمحمد قال العالمة الحافظ، اللغوي، السيد  -



 

 

 

 

 



 



 

ين ومن ذلك قولهم بقدم العالَم وأزليته، فلم يذهب أحد من المـسلم           [

.ه.أ].)٤(إلى شيء من ذلك

 

 

 

: وقال السبكي في شرح عقيدة ابن الحاجـب       : [ وقال أيضا  -

اعلم أن حكم الجواهر واألعراض كلها الحدوث، فإذًا العالم كلـه           

حادث، وعلى هذا إجماع المسلمين بل وكل الملل، ومن خالف في           

.ه.أ].)٥(ذلك فهو كافر؛ لمخالفته اإلجماع القطعي

 

 

٩

 

إنـه ال   : [السيد عبد الوهاب الشعراني   لعالمة  قال اإلمام ا   -

يجوز اعتقاد ِقدِم العالَم بالذات من حيث إنه معلـوم علـم الحـق              

تعالى، فإن الحق تعالى له رتبة الفاعلية، ورتبة الواجب الوجـود           

ية، وال يمكن ألحد أن يرقى   للذاته، والعالَم له رتبة اإلمكان والمفعو     

لذاته أبدا، وصح   ورتبة الواجب الوجود    بالعالَم إلى رتبة الفاعلية،     

قول اإلمام أبي حامد الغزالي      حينئذ  

 

 رحمه اهللا    –

 

لـيس فـي    : "-

ِقـدم وحـدوثٌ،   : ؛ ألنه ما ثم لنا إال رتبتان"اإلمكان أبدع مما كان   

فالحق تعالى له رتبة الِقدِم، والعالَم كله له رتبة الحدوث، فلو خلق            

ة الحدوث، فكالم الغزالـي فـي       تعالى ما خلق فال يخرج عن رتب      

.ه.أ].)٦(غاية الوضوح

 

 

١٠

 

والحوادث لها أوٌل   [): المعتمد(قال أبو يعلَى الحنبلي في       -

.ه.أ].)٧(ابتدأت منه خالفًا للملحدة

 

 

١١

 

فعقيدة قدم العالَم هـي     [:  قال العالَّمة السيد حسن السقاف     -

قضية الفالسفة التي يبرأ منها المسلمون، فإن الفالسفة الزائغين          

 

– 

قبحهم اهللا تعالى    

 

إن العالم العلوي وهو الـسماء      :  قال قسم منهم   –

وما فيها أزلي بمادته وأفراده، ومن هؤالء أرسطو وتبعه الفارابي          

 الجنس والنوع   إن العالم بأسره قديم   : ، ومنهم من يقول   !!وابن سينا 

حادث األفراد، وهؤالء متأخرو الفالسفة وتبعهم على ذلك ابن تيمية          

إلى اتباعهم، بل نسب ذلك ألهل الحـديث        ن ينسب نفسه    أمن غير   

.ه.أ].)٨(امن ذلك قطعظلما منه لهم وهم بريئون 

 

 

 

 وقال -

 

 حفظه اهللا تعالى –

 

: في منظومته–

 

 
نـم زون دهودـج وباِجوفَ

 

 
لْاوـحدكَـ والماند ا نَومزهن

 

 
ِقـْلا الخَذَـ هودـج وهلُـدلي

 

 
قِّـح ِبٍلـاِع فَعـنْ صُلعوالِف

 

 
ودـجوـ مٌل أويمِدـو قَـوه

 

 
ودـج وهودـج وحـِتتَفْم يـل

 

 
هع منكُ يم ولَهدـح وان كَإذْ

 

 
هعنَى ص تعالَِقلْ الخَن ِمءيشَ

 

 
ادقَِديـم كُـني لَـم لَـو ِليلُه

 

 
ر ذَا تَـسلْسـالً عِقيـماـيِصي

 

 
اِنيرا فخَالَفَ الحـدع وقَـد

 

 
)٩(إجماع أهِل الِعلِْم ِفي ذَا الشَّاِن

 

 

.والبقية العدد القادم إن شاء اهللا تعالى

 

 

                                             

 

 
دار الفكر . ، ط]٨٥ص) [الفتاوى احلديثية(كذا يف ) ١(

 

. بريوت–

 

 

].١٤٥، ١٤٤ص[املرجع السابق ) ٢(

 

 

مؤسـسة  . ، ط ]٤/٦٣٣[لإلمام الزركشي   ) تشنيف السامح شرح مجع اجلوامع    (انظر  ) ٣(

قرطبة 

 

 . القاهرة–

دار الفكـر    . ، ط ]١/١٨٤) [إحتاف السادة املتقني شرح إحياء علوم الدين      (كذا يف   ) ٤(

 

– 

.بريوت

 

 

].٢/٩٤[املرجع السابق ) ٥(

 

 

مكتبـة أم   . ، ط ]٧١ص] [لصفات اإلهليـة  القواعد الكشفية املوضحة ملعاين ا    (كذا يف   ) ٦(

.القرى

 

 

].٤٧ص[لإلمام الكوثري ) السيف الصقيل يف الرد على ابن زفيل(كذا يف ) ٧(

 

 

 ٩٨ص) [التنبيه والرد على معتِقِد قدم العامل واحلد      (كذا يف   ) ٨(

 

، ضمن جمموعـة    ]١٠٠ -

م، دار اإلمام الرواس ٢٠٠٧. ٢رسائل السقاف، ط

 

. بريوت–

 

 

م، دار اإلمـام    ٢٠١٣. ١للسيد حسن السقاف، ط   ) منظومة خالصة التوحيد  (كذا يف   ) ٩(

].١١، ١٠ص[النووي 

 

 



 

 

 

 

 



 



 










 





 



تطورات متالحقة، ويعيش ثورة    يشهد العصر الحالي تغيرات و    
علمية ومعرفية هائلة، كان من أهم منجزاتها شبكة المعلومات         

، 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           

 وتسخيره في خدمة اإلسالم والتعريـف       اإلنجاز العلمي الضخم  
.به، ونشر رايته في العالمين

 

 

 

 

 

 



 




 




 




 




 




 





 



الدعوة إلى اهللا تعالى، وال     لقد عانت   
تزال تعاني من الجهل الشيء الكثيـر،       
فإن التردي الديني واألخالقـي الـذي       

مين مؤخرا، وغير صورة    أصاب المسل 
الحياة اإلسالمية عن طبيعتها المـشرقة      
التي عاشها الرعيل األول مـن أبنـاء        

 األمة فـي عهـد سـيدنا محمـد          
بظالله على الـدعوة    وصحبه، قد ألقي    

إلى اهللا تعالى، فأوجـد دعـاة صـلتهم      
 هبــربهم واهنــة، ومعــرفتهم بمنهجــ

محدودة، وعلمهم بما ينبغي أن يقومـوا       
نـاهج الـدعوة وأسـاليبها    بـه مـن م  

وأولوياتها ضعيف قاصر، فرأينا مـن      
على غير علم، ويسير في     يقوم بالدعوة   

طريقها على غير هدى، اختفـت فـي        
ذهنه مالمح الدعوة وأصولها، واختلطت 

واختلت في عقله مقاصدها ومنطلقاتها،     
وأولوياتها، واضـطربت   عنده موازينها   

هـذا  لديه أساليبها ومناهجها، فأني لمثل   
أن يدل أو يرشد، أو يعـرف أو ينقـذ،          
وكيف له أن يخرج مـن الظلمـة، أو         
يبصر مـن العمـى، أو يهـدي مـن          

!.الضاللة، أو يعلم من الجهالة؟

 

 
وقد دل القرآن الكريم كمـا دلـت        
السنة النبوية المطهرة على فضل العلم      
وأهله في دين اهللا تعالى، وهـذا أمـر         

.ظاهر ومعروف

 

 
:فمن القرآن الكريم

 

 

يرفَِع اللَّه الَِّذين آمنُوا    : قوله تعالى 
ـاتٍ       ِمنكُمجرد ُأوتُـوا الِعلْـم الَِّذينو 

شَِهد : ، وقوله سبحانه  )١١: المجادلة(
     وِإالَّ ه الَ ِإلَه َأنَّه الِئكَةُ اللَّهالْملُـوا   وُأوو

لعِزيز الِعلِْم قَاِئماً ِبالِْقسِط الَ ِإلَه ِإالَّ هو ا       
ِكيمالح)  وقوله   )١٨: آل عمران ، :
       ـاءلَمـاِدِه العِعب ِمن خْشَى اللَّها يِإنَّم 
.إلى آخر تلك اآليات).. ٢٨: فاطر(

 

 
:ومن السنة المطهرة

 

 

من يرد اهللا به خيـرا      : (قوله  
مـن  : (، وقوله   )١()يفقهه في الدين  

     ا سهل اهللا له   سلك طريقًا يلتمس فيه علم
إلى آخـر تلـك     .. )٢()طريقًا إلى الجنة  



 

 

 

 

 



 



 

 

 

    
    
   
   
  

 

 

 
      

  
   
      

  

 

 

 

 
الدكتور

 

 
أحمد محمد أحمد الشرنوبي

 

 

 

أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالمية املساعد 

 

 بكلية أصول الدين

 

-

 

 جامعة األ

 

 زهر

 

 

.األحاديث

 

 
والمقصود بالعلم هنا العلم الشرعي     

وأسـسه  المتعلق باإلسالم وخصائـصه     
ومبادئه وأهدافه ومقاصده، وهذا العلـم      
يشمل المعرفـة المتـصلة بكتـاب اهللا        
تعالى، والسيرة النبوية وأحداثها، والسنة     
النبوية وعلومها، والفقه وأصوله، كمـا      

ل علوم العقيدة واألخالق والتـاريخ      يشم
اإلسالمي واللغة العربية، وكذلك النظم     
اإلسـالمية الـشاملة لجوانـب الحيـاة     

.. المختلفة اقتصادية وسياسية واجتماعية   
.لخا

 

 
ويضاف إلى هذا أيـضا المعرفـة       

كعلم الـنفس   المتصلة بالعلوم اإلنسانية    
وعلــم االجتمــاع وغيرهــا، وكــذلك 

لعلوم التجريبيـة   المعرفة المتـصلة بـا    
الحيوان والنبات والفلـك    كعلوم الطب و  

ولـيس المقـصود المعرفـة      وغيرها،  
التفصيلية المتخصصة بهذه العلوم، إنما     
المعرفة اإلجمالية التي تبصر الداعيـة      

تلك العلـوم وأهميتهـا بـصفة       بطبيعة  
.عامة

 

 
وال يخفى باإلضافة إلى ذلك أهميـة    
العلم بطبيعـة المـدعوين المخـاطبين       

 ليـسوا علـى طبيعـة       الدعوة، وأنهم ب
واحدة، ولكنهم متفاوتون مختلفون، لكل     

 واتجاهه وتكوينـه الفكـري      شخصيته
والثقافي والنفسي، وقد أشـار القـرآن       

الطبيعة المختلفـة فـي     الكريم إلى هذه    
ولَو شَاء ربك لَجعَل النَّاس  : قوله تعالى 

ِإالَّ  * تَِلِفـين يزالُون مخْ  والَ واِحدةً ُأمةً
  كبر ِحمن رم   ـمخَلَقَه ِلذَِلكو)  هـود :

، وهذا يقتـضي بطبيعـة      )١١٩،  ١١٨
الحال العلم بمناهج الـدعوة وأسـاليبها       
وأولوياتها، فذلك أمر في غاية األهميـة      
في الدعوة إلى اهللا تعالى، وهـو أمـر         

تقتضيه حكمـة الداعيـة فـي وضـع         
منهج المناسب في   المناسب وال األسلوب  

.الوقت والمكان المناسبين

 

 
في الشبكة الدولية في أشد     والداعية  

الحاجة إلى العلـم الـذي يمكنـه مـن       
ممارسة الدعوة في أي موقف يتواجـد       
فيه، ومع أي مدعو يتواجد معـه فـي         
مواقع الشبكة الدولية، خصوصا وأنـه      

مختلفـي  يواجه في تلك الشبكة أناسـا       
واألفكار، فكلمـا   المشارب واالتجاهات   

كان حظه من العلم وفيرا، كانت قدرته       
على الدعوة والتـأثير فـي مدعويـه        
عظيمة، فإذا جمعته فـي موقـف مـا         
مناسبة مع مخالفين له في العقيدة مثالً،       
لديهم شبهات معينة يحتاجون منه إلـى       
الرد عليها، فإن لم يكن لديه علم غزير        
 وثقافة واسعة تمكنه من تفنيد شـبهاتهم      

فإنه يسقط فـي نظـرهم،      ا،  والرد عليه 
وتبوء دعوته بالفشل في النهاية مهمـا       

.اجتهد

 

 
وإذا كان العالم يعيش اليـوم ثـورة        
علمية ومعرفية هائلة، فإن على الـدعاة     
أن يواكبوا هذا التطور، وأن يواجهـوا       
هذا التحدي الذي تفرضه عليهم طبيعـة     
هذا العصر بعلم وفير، ومعرفة غزيرة،      

اسعة، والحق سبحانه يقول لنبيه     وثقافة و 
 :    ًِني ِعلْمـاِزد بقُل رو)  طـه :
 أن يسأله    نبيه   ، يعلِّم اهللا    )١١٤

المزيد من العلم، دون أن يكون هنـاك        
حد أعلى من يصل إليه يتوقف عنده فال        

م سـقف يتوقـف     ليزيد عليه، فليس للع   
عنده طالب العلـم، ولـذلك ورد فـي         

منهومـان ال   : (الحديث قول النبي    
.)٣() علم، وطالب دنيابيشبعان طال

 

 
                                                           

ه، كتاب العلم، باب مـن      أخرجه البخاري يف صحيح   ) ١(
.يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين، من حديث معاوية

 

 
أخرجه الترمذي يف سننه، كتاب العلم عن رسول اهللا         ) ٢(

       امن حديث  .. ، باب من سلك طريقًا يلتمس فيه علم
.هذا حديث حسن: ، وقال الترمذيأيب هريرة 

 

 
، ٣٤٣سنن الدارمي، باب يف فضل العلم والعـامل، ح        ) ٣(

، عن ابـن مـسعود      ١/٧٨ورواه اهليثمي يف جممع الزوائد      
      وفيه أبـو بكـر     :  ونسبه إىل الطرباين يف الكبري، قال

وأخرجه احلاكم يف املستدرك عـن      . الداهري وهو ضعيف  
هذا حديث صـحيح    : ، وقال ٢٨٦، ح ١/٣٠٢ أنس  

على شرط الشيخني ومل خيرجاه، ومل أجـد لـه علـة،            
بلوغ اهلمة يف الشيء والشره     : وهيمن النهمة   ) منهومان(و

.والرغبة الشديدة

 

 



 

 

 

                                                              

 

 

 

 



 

 
 



 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 



 




 





 




 



 

 
  






 





 



 



المتأمل في حياتنا نحن المـسلمين      
.جد أمرا غريباي والعرب

 

 
تارة هناك من رسخ إلفساد حياتنا،      

خر مـن   آلباسم المدنية، وفي الجانب ا    
بضاعة  الفتنة باسم اإلسالم، وهي      يضع

 وهم المتشددون والمتشدقون    ،المتنطعين
 الناجية، وما دونهم غيـر      ةباسم الفرق 

ـ  فقد أ  ،مسلمين سدوا علينـا مأكلنـا     ف
الغـرب   وقد وجد    ،ومساجدناومشربنا  

ــة  أن هــذه األســلحة مهمــة لمحارب
!!.المسلمين بأيدي هؤالء المتمسلمين

 

 
وفعالً نجح الغرب فـي صـناعة       

.. واستخدام خارطة الطريق  .. الثورات
الكلمات التي شقت علينـا     من  وغيرها  

!!.صفو حياتنا

 

 
وها هي أمريكا تحلم بوضع يـدها       
على المنطقة العربية وإحداث خلل باسم     

 وهذا مخطط التقـسيم     ،الفوضى الخالقة 
، كما حدث في الـسودان أوالً،       كيكوالتف
العراق، وها هي سـوريا التـي        :وثانيا

واليمن وليبيا، وتبقى إسرائيل لم     ضاعت  
 وهـذا   ،يمسها شوكة واحدة مما حـدث     

ـ       الكيـان األكبـر     هخير دليل علـى أن
ــة   ــا العربي ــي منطقتن ــسيطر ف والم

.واإلسالمية

 

 
ح يوها هي مصر تتقلب على صـف      

مـن  ساخن تارة من اإلرهاب، وتـارة       
الجماعات واإلخوان وكلهم عملة واحدة،     

، وهـذا   ن مخطًئا ووالذي يفرق بينهما يك   
واضح وضوح الشمس في كبد السماء،       

وأيضا من وها هم داعش صناعة الغرب   
الظـواهري  وقبلها طالبان، وابن الدن،     

هم القتلة، من يمـشون خلـف       والقتلة،  
أمريكا، وال عالقة لهم باإلسالم ال مـن        

عيد، هي مسألة شـكلية     قريب وال من ب   
فقط، لحية وسترة وجلباب قصير، ناهيك      

ئل التي ترتكب مـن قتـل       ارذعن كل ال  
وسرقة وغيرها من األفعال التي يعـف       
اللــسان عــن ذكرهــا، فهــل هــؤالء 

!.مسلمون؟

 

 


 




 


وكما أن قضية التكفير التي خُصص      
لها قناة فضائية باسم اإلسالم، وهي قناة       
البصيرة والتي تقودها أسـرة الـدكتور       
محمود رضواني وأخيه، ومـن يليـه،       

 وخـصوصا   ،التكفيـر تخصصوا فـي    
ــه بكــل صــوره  التــصوف ومحاربت

الرجل بقناته ويا   وأشكاله، ولم يعلم هذا     
ليتها بصيرة، ولكنها قناة الكفيفة التي لم       

..تبصر أبدا

 

 
أنتم عقبة في  : وأقول لهؤالء وأمثالهم  
اإلسالم المعتدل  وجه اإلسالم الصحيح،    

.ونأالوسطى، أنتم ال تقر

 

 
ع  من التسر  وقد حذر الرسول    

غيـره مـن المـسلمين    المسلم في اتهام  
تعود عليه إن لم تكن فـي       بالكفر؛ ألنها   

 ففي الحديث أن رسول اهللا      .. أخيه
إذا قال الرجل ألخيه يا كافر فقـد        : (قال

).باء بها أحدهما

 

 

 أن تكفيـر النـاس علـى        :والخالصة
 وتكمـن   ،شاشات أمر خطير منهي عنـه     ال

خطورته فيما يترتب عليه مـن اسـتحالل        
.دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم

 

 
العلمـاء  ومن هنا تأتي ضرورة نهضة      

الربانيين الذين يحملون راية الوسطية وفقه      
التيسير لبيان األخطاء الفكرية التي تقع فيها       

 فـالفكر ال يعـالج إال       ،بعض الجماعـات  
.بالفكر

 

 
وكما أني أذكر هنا ونحن بصدد ذكـر        
تلك الجماعات والمجتمع المعاصر يعـاني      

هـم نـصبوا أنفـسهم      ن أل ؛منهم أشد معاناة  
أوصياء على اإلسالم بفكـر صـحراوي       

وانتشر التشدد، فرأينا   جاف، فانتشر الغلو،    
طغوا فوق سـطح حياتنـا اليوميـة         اأناس 

!.فجعلوا الحياة مرة باسم اإلسالم لألسف

 

 
رأت بعض البحوث عن هـؤالء،      وقد ق 

وخصوصا البحوث الصحية، فوجـدنا أن      
سلوكهم العدواني ناتج من أمراض عقليـة       
وأمراض اجتماعية، انعكست علينـا فـي       

.التعامل معهم

 

 
وكم أتمنى من المسلمين في مـشارق       

وا لهـؤالء، وال    أاألرض ومغاربها أال يقر   
 ؛في وجـوههم  األبواب  وا  غلقيسمعوهم وي 
كبر على المجتمعات اإلسالمية   ألنهم خطر أ  

.وغيرها

 

 
ومما ال شك فيـه أن هنـاك اتـصاالً          
واضحا بين مصطلحات العنف والتعـصب     

 ألن الغلو مثالً يعني     ؛والتطرف واإلرهاب 
يـؤدي إلـى التعـصب،      ومجاوزة الحـد    

وبالتالي ما نجده مـن إرهـاب ومقاطعـة      
وهو اء بحجة أن هذا جهاد،      المجتمع والدم 

. إفسادفي حقيقته

 

 
 أطلب مـن القـادة العـرب        :وأخيرا

والمسلمين، أن يعطوا األزهـر الـشريف       
كـل الوسـائل المتاحـة      وعلماء الصوفية   

ؤالء، وأنهم القـادرون    للوقوف في وجه ه   
 من سـالح العلـم الوسـطي        بما يمتلكون 

والفكر المستنير، وهذا السالح القوي هـو       
مـن  الـشباب المـسلم     القادر على لملمة    
رهـابي الكـامن فـي      ضحالة الفكـر اإل   

الجماعات اإلرهابية، وليس لي إال أقـول       
وكَذَِلك جعلْنَاكُم ُأمـةً    : قول الحق سبحانه  

       كُـونيلَى النَّاِس وع اءدطًا لِّتَكُونُوا شُهسو
.)١٤٣: البقرة (الرسوُل علَيكُم شَِهيدا
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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

 

 



 


 م١٠/٣/٢٠١٧، الموافـق    ه١٤٣٨  ١١جمعة  الفى يوم   

بقاعة اإلمام المجدد الـسيـد      مائةال بعد   الثالث أهل البيت ت ليلة   مأقي
محمد ماضى أبى العزائم حيث حضرها عدد من أساتذة الجامعـات           
والمراكز العلمية، ورجال الصحافة واإلعالم، وعدد من أبناء اإلمام         

.أبى العزائم، وأبناء الطريقة العزمية من مختلف المحافظات

 

 
عبد الفتـاح   يخ الطريقة العزمية الرئيس     شوقد دعا فيها سماحة     

 األحزاب الكرتونية، واالهتمام بالتعليم والقضاء على       بإغالقالسيسي  
توعية المجتمع أن يؤدي كل فـرد رسـالته، وال يكـون      مع  الجهل،  

الهدف هو جمع المال فقط، ويكون التعصب للدين والوطن ال الكرة،           
حتى ال يهدم   )  التنفيذية السلطة(مع وضع برامج يسير عليها الوزراء       

أي وزير أعمال الذي سبقه، مع نظرة للمـشاريع الكبيـرة ونظـرة             
.للشعب الفقير حتى تكتمل المسيرة بسالم

 

 
ـ وأضاف سماحته أن هناك تحركات دائ      ة ألنـصار الـصهاينة     ب

لإلضرار باإلسالم والمسلمين، ودلل على ذلـك بوصـول خطـابين           
:لألمريكان

 

 
ساندين إلسرائيل يطالبون مـن أفـراد       من األمريكان الم  : األول

.الشعب األمريكي مساعدة إسرائيل ماديا ومعنويا

 

 
يؤكد أن المسلمين إرهابيون وقتلة، وال يصح أن يـدخلوا          : الثاني

.أمريكا كسياح

 

 
سماحته أن بعض ملوك ورؤساء العرب ليـسوا مـسلمين،          ونبه  

وهم الذين ضيعوا األمة ونهبوها وأذلوا أهلها، وأعـانوا أعـداءها،           
. للمسلمين خدمة لمصلحة إسرائيلالمكفرويعينهم الفكر الوهابي 

 

 
وختم حديثه بدعوة المصريين إلى عقد مصالحة مع زوجـاتهم،          

.وتثبيت القدوة ألوالدهم

 

 
يف عبد الحليم العزمي الحسيني حديثـه حـول          الشر واصل وقد

: أصول سياسـة اإلمـام علـي      بالحديث عن    سيرة أهل البيت    
الحربية 

 

. الدولية–

 

 
:  تتلخص في النقـاط التاليـة      الحربيةمؤكدا أن أصول السياسة     

العناية بالتدريب الحربي وتنظيم الجيش    

 

 تأسيس القوات الخاصـة    -

 

- 
تقوية البنية المعنوية

 

في الحرب الحيلة -

 

.  أخالق الحرب-

 

 
      األقـسام   الدوليـة فـي    ثم كشف عن أصول سياسة اإلمام علي

القواعد التي تضمن بقاء الدول    : التالية

 

 القواعد التي تجر إلى زوال      -
الدول

 

. المنطلقات الفاعلة في العالقات الدولية-

 

 
. عن كفاءة اإلمام السياسيةبدفاع عامختم حديثه و

 

 
من مواجيد اإلمام أبي   جاد  نشاد الشيخ كامل    وشارك في الليلة باإل   

.العزائم

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

ــاء املاضــي أن ســيدنا عبــد اهللا مجــع منقبتــني  بينــا يف اللق
َّ َّ

 

: خلقيتني عظيمتني لنبيني كـرميني

 

إمساعيـل ويوسـف، وإن 

 

مل يكن عبد اهللا نبيا مثلهما، 


 

فإنه من املهتدين اتبني من 

 

آبــاء العــاملني ليكــون والــدا لــسيد العــاملني
ً

 ..

 

ويف هــذا املقــال 

 

:نواصل احلديث فنقول

 

 

 

 





 



 ثبوت حنيفية والدة المـصطفى      

حقيقة بما ثبت عنها من الرؤي الصالحات       

التي نُبئتْ بها بأنها حملَتْ بخيـر الخلـق،         

وهي رؤي متكررة بما رأته قبـل مولـده         

ويوم مولده، وهي رؤي صـدق وحـق ال         

.ديقةيراها إال صديق أو ص

 

 

 وصدق كذلك شهد لها رسول اهللا   

بصحة ورود هذه الرؤي عنها لمـا سـأله         

سائل عن مبتدأ رسالته ونبوته فقال أو مما        

ورؤيا أمي التـي رأت وكـذلك       (.... قال  

.)١(..)أمهات النَّبيين يرين

 

 

واألدلة المستنبطة على حنيفية الـسيدة      

آمنة كثيرة من الطهر والعفة وحسن الخلق       

الرضا بالمقسوم والطمأنينة والسكينة التي     و

كانت تتلقى بها األحداث التي كانت تبـدو        

، وآخرهـا   تهديداً لحياته في طفولته     

صدر التـي أزعجـت، بـل       حادثه شق ال  

هـا   حليمة السعدية ممـا جعل     أرعبت السيدة 

 عليه، بينما كان   إلى أمه خوفًا   بإعادتهتُعجل  

أتخوفِْت  (:واطمئنانرد آمنة عليها بكل ثقة      

 كـال واهللا    :نعم، قالت : عليه الشيطان، قلتُ  

ا،  شـأنً  البنيما للشيطان عليه سبيل، وإن      

بلـى،   :)أي حليمة ( قلتُ   ؟أفال أخبرك خبره  

 رأيت حين حملتُ به أنه      :) آمنة :أي(قالت  

ـ   ى نـور أضـاء لـه قـصور         خرج منِّ

.)٢()بصرى

 

 

نتخطـى هـذه    : وغير هذا كثير، أقول   

، مع صحتها، إلى الدليل     يةطاألدلة االستنبا 

الصريح المباشر الثابت من أبيات شـعرية       

قالتها وهي في مرضها األخير وتشهد فيـه        

أنها على ِملَّة إبراهيم علية الصالة والسالم،       

 والقصيدة تخاطب بها آمنـة النبـي        

وعمره يومئذ خمس سنين أو ست سـنين،        

       مضعةً له، ومادحةً ألبيه عبد اهللا، مدونةً م

ها قصة الذبح والفداء بمائة من اإلبـل،        اهيإ

كما ذكرت رؤياها التي بشِّرت بهـا بأنـه         

       مبعوث لألنام، بحنيفية أبيه إبـراهيم 

.عليهما الصالة والسالم

 

 

يـات  فقد روتْ كتب السيرة هـذه األب      

مـن   ( أم رسـول     ة آمن الست للسيدة 

طريق الزهري عن أم سماعة بنـت أبـي         



 

 

 

 

 



 



 

  
 







 








 




 



 شهدتُ آمنة أم رسول     :الترهم عن أمها ق   

        في علتها التي ماتت فيها، ومحمـد

غالم يِفع له خمـس سـنين عنـد رأسـها       

:فَنَظَرتْ إلى وجهه ثم قالت

 

 
فيــب كاُهللا مــاَر ن غُالٍمــك

 

 
)٣(يا ابن الذي نجا من حومِة الحماَم

 

 
الَّمــك العـوِن الملــا بعـنج

 

 
غَداةَ الض ــفُوِدي٤(رب بالسهام(

 

 
)٥(ل سوامـن إبــٍة مـائــبم

 

 
امـح ما َأبصرتُ في المنـإن ص

 

 
امــى األنـوثٌ إلــفأنتَ مبع

 

 
رامــكواإلمن عند ذي الجالل 

 

 
)٦(رامــتُبعثُ في الحلِّ وفي الح

 

 
المـ واإلس)٧(عثُ في التحنيفـتُب

 

 
ــ أِبيدينـك البامـراهـ إبر

 

 
امــِن األصنـاك عـاهللا أنهـف

 

 
)٨(اليها مع األقوامأن ال تو

 

 

وأقل ما تخبر عنه هذه األبيات الشعرية       

ال إله  (ية  ناحدآمنة بالو السيدة  الست شهادة   

 بأنـه  ، كما تفيد تَـيقُّن أمـه        )إال اهللا 

محمـد  (مبعوث اهللا إلى الناس كلهم وأنـه        

).رسول اهللا

 

 

 ا بالذكر والتأكيـد أن أمـه       والجدير حق

لى إال  آمنة لم تذكر الخالق سـبحانه وتعـا       

) اهللا(ببعض أسمائه الحسنى مع لفظ الجاللة       

فلـم  ) الملك العالَّم، ذو الجالل واإلكرام   (ثم  

 صنم اسميرد في كل ما نسب لها من أقوال      

 كما أنهـا ذكـرت      ،واحد من أصنام قومها   

 عــن عــصمة اهللا تعــالى البنهــا 

األصنام، فهل من المعقول بعد هذا أن تعبد        

.؟هي األصنام

 

 

إن  (:أما الرؤيا التي أشارت إليها بقولها     

صح ما أبصرتُ في المنام، فأنت مبعـوثٌ        

فقد ) إلى األنام من عند ذي الجالل واإلكرام      

 في الحـديث    أخبر عنها رسول اهللا     

إن (الصحيح الذي رواه الحاكم وصـححه       

يا رسول  :  قالوا أصحاب رسول اهللا    

أنـا دعـوة    : فقال: أخبرنا عن نفسك  : اهللا

براهيم، وبشري أخي عيسى، ورأت أمـي       إ

حين حملت بي كأنـه خـرج منهـا نـور        

أضاءت له قـصور بـصري مـن أرض         

: قال( وفي رواية أخرى للزهري      )٩()الشام

 فما وجدت   لقد علقت به    : قالت آمنة 

... إلى أن قالت  .... له مشقة حتى وضعته   

: وأتانى آت وأنا بين النائمة واليقظانة فقال      (

ك قد حملت بسيد هذه األمـة      هل شعرت بأن  

ثـم  )... بسيد األنام (ونَِبيها ؟، وفي رواية     

ُأعيذه بالواحـد   : قولي إذا ولدتيه  : قال لها   

.)١٠()من شر كل حاسد

 

 

ثم إنها رأت   (.....  :وفي رواية أخرى  

        ا، في المنام أن الذي في بطنها خرج نـور

فجعلت أتبع بصري النور، والنـور      : قالت

اءت لـه مـشارق     يسبق بصري حتى أض   

.)١١()األرض ومغاربها

 

 

 فهذه الرؤى التي رأتها أم النبي       

(...  بقولـه    هي التي ذكرها النبـي      

ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النَِّبيين    

.)١٢()يرين

 

 

                                             

 

 
ـ ١/ذكره فى السيرة الحلبية مجلد      ) ١(  وهو  ،٧٣ ص

 لـشيخ بنـى    الحديث الذى فيه إجابة رسول اهللا       
.عامر

 

 

.١٣٩ صـ١/ د عن السيرة الحلبية المجل) ٢(

 

 
.ساحة الموت) ٣(

 

 
الضرب بالسهام هي القداح التي يجـرون بهـا         ) ٤(

.القرعة

 

 

. أي السمينة الثمينة،اإلبل السوام) ٥(

 

 
أي في البلد الحرام مكة ومـا      : في الحل والحرام  ) ٦(

.حولها وما سواها من البالد

 

 

  وهي   حياء ملة إبراهيم    أي إل : في التحنيف ) ٧(
.الحنيفية

 

 

نـشر حـسن    / للنبهاني/ حجة اهللا على العالمين   ) ٨(

.٢٠٣جصنا ومحمد أمين صـ

 

 
/ ١١مجلد  / ٣١٨٢٨عن كنز العمال حديث رقم      ) ٩(

وعزاه ألحمد وسعد البغوى والطبرانى والبيهقى فـى   

.ةالدالئل عن أبى أمام

 

 
) ١(ذكره فى السيرة الحلبية عن الزهري مجلد        ) ١٠(

.٦٩ـص

 

 

/ ١/  مجلـد    ايـض ذكر فى الـسيرة الحلبيـة أ      ) ١١(
 وهو الحديث الذى رواه شداد بن أوس وفيه         ٧٣صـ

. لشيخ بنى عامرإجابة رسول اهللا 

 

 

.نفس الحديث السابق) ١٢(

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 










 



 




 



 



 






 



 







 



 

 



 





 




 



١٠

 

 وتحت  ٢٩صـ  ) ٣( وفى العدد    -
: بقلـم   " فى رحمة اهللا نستودعه     " عنوان  

:. مجلس إدارة المركز العام  جاء فيه 

 

 

 

الـرحيم    نعى للشيخ محمد على عبد     -
ــسبت   ــباح ال ــة ص ــه المني ــذى وافت ال

.   م ٨/٩/١٩٩١

 

 

 

ــى   - ــد ف ــه ول  وأن
 م باإلسكندرية   ١٧/٩/١٩٠٤

لكنه ينتمى إلى آل بكر مـن       
قبيلة جهينة محافظة سوهاج    
حيـث هـاجر والـده إلــى    

. اإلسكندرية 

 

 
    ا ثـم مـارس     ـ حفظ القرآن صـغير

مرالذى بناه والده    الدعوة فى مسجد وادى الق    
.باإلسكندرية

 

 
 ـ تدرج فى وظائف التعلـيم وعمـل        

مدرسا وناظراا وموجه.

 

 

 

ير إلى السعودية    م أع  ١٩٥٢ فى عام    -
للعمل بالمعهد العلمى بالرياض مع الـشيخ       

. الرزاق عفيفىعبد

 

 

 

 ثم أختير فى الرئاسة العامة لتعلـيم        -
البنات مستشارا ا فني .

 

 

 

.  م ١٩٧٥ عاد إلى مصر عام -

 

 

 

  تولى رئاسة جماعة أنـصار الـسنة       -
 م بعد تنازل الشيخ محمـد   ١٩٧٦المحمدية  

. المجيد الشافعى له  عبد

 

 

 

رتفع عـدد المطبوعـات بمجلـة       ا -
الف إلى عـدد سـتة      آالتوحيد من خمسة    

. ا وثالثين ألفً

 

 

 

 أذاعت له إذاعة القرآن الكريم حلقات   -
. مهمة فى الدعوة إلى اهللا وفى التوحيد 

 

 

 

شتدت عليـه اآلالم الروماتيزميـة      ا -
ا فى سنواته األخيرة الشديدة وأصبح مقعد .

 

 
١١

 

ـ ) ٤( وفى العدد    -  وتحـت   ٦صـ
 : بقلم"باب الفتاوى " نوان ع

 

 
محمد صفوت نور الدين : 

 

 
صفوت الشوادفى : 

 

 
:. جمال المركبى جاء فيه : 

 

 
ـ يجوز للزوجة أن تشترط ما تـشاء        

 كأن تـشترط    ،من الشروط عند كتابة العقد    
 وهـذا هـو األولـى       ،أال يتزوج بـأخرى   

 .واألرجح

 

 
جوز أن تكون العـصمة فـى يـد         ـ ي 

. قتادة والحسنوأن هذا هو رأى الزوجة، 

 

 
 مرخص فيه خاصة مـع      الدفن ليالً  ـ

 وقد دفن الصحابة أبـا      ،وجود االضطرار 
 ودفنت فاطمة بنـت رسـول اهللا        ،بكر ليالً 

 . ليالً) ص(

 

 
يجوز الدفن فى القبور المرتفعـة       ـ ال 

تـضت  اقعن األرض أكثر من شبر إال إذا        
.الضرورة ذلك 

 

 
ـ ال دليـل علـى اسـتحباب بعـض          

 خر المأموم عن اإلمام قليالً    الشافعية أن يتأ  
 وعليه أن يقـف     ،حتى تتضح هيئة الجماعة   

. بمحاذاته 

 

 
ـ من أعظم الضالل أن يدعى أنـاس        

فـى  ) صلى اهللا عليه وسـلم      (رؤية النبى   
 .اليقظة

 

 
منـع   ـ دعاة القول بتحديد النـسل أو      

الحمل فئة تهـدف بـدعوتها إلـى الكيـد          
للمسلمين بصفة عامـة ولألمـة العربيـة        

مة بصفة خاصة حتى يكون لهم القدرة       المسل
خذ ن األ إ حيث   ،ستعمار البالد وأهلها  اعلى  

بذلك ضرب من أعمال الجاهليـة وسـوء        
. الظن باهللا تعالى 

 

 
١٢

 

 وتحـت   ٢٦ صـ   ٤ وفى العدد    -



 

 

 



 



 


 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى. د   

 

 

األمر بـالمعروف والنهـى عـن       " عنوان  
: بدوى محمد خير جاء فيه: بقلم " المنكر  

 

 
ـ إن الشباب المتطـرف لـه بعـض         

ا لما يراه مـن عـصيان اهللا        عذرة نظر الم
 فى أمور هى مـن موجبـات        جهرة متمثالً 

إباحة الخمـر ونـوادى     ... اللعنة من اهللا      
القمار ، عرى وسفور ، شيوع للفاحـشة ،         

تخاذ أصـحاب   اأكل الربا ، ومن قبل ذلك       
 ،لهة مع اهللا يدعون مع اهللا     آالقباب والقبور   

 ،ويلتمس منهم النـاس تفـريج الكربـات       
من أصـحاب المناصـب     األدهى واألمر   و

. الدينية الكبرى

 

 
 وتحـت  ٦ ـص) ٥( ـ وفى العدد  ١٣
:بقلم" باب الفتاوى" عنوان 

 

 

 

محمد صفوت نور الدين  -

 

 

 

 صفوت الشوادفى -

 

 

 

:. جمال المراكبى جاء فيه -

 

 
ـ ذهب بعض أهل العلم من الـسلف         

ستحباب رفع الصوت بالتكبير والذكر     اإلى  
ستحب ذلك  اة ، وممن    عقب الصالة المكتوب  

 واستدلوا ،من المتأخرين ابن حزم الظاهرى    
اهللا بـن    بما رواه البخارى ومسلم عن عبد     

 ما كنا نعرف انقـضاء صـالة        :عباس قال 
إال ) صـلى اهللا عليـه وسـلم        (رسول اهللا   

 ولكن رأى الجمهور ترك الجهـر       ،بالتكبير
. بالذكر عقب الصالة 

 

 

 

 ى روى عن عمر بن الخطاب أنه ولَّ       -
مرأة من قومه االشفاء ـ 

 

.      السوق-

 

 

 

 نساء األنبياء معصومات عن الوقوع      -
.فى الفاحشة لحرمة األنبياء

 

 

 

 الراجح أن جلسة االسـتراحة سـنة        -
.يستحب فعلها 

 

 
١٤

 

 وتحت  ٢٥صـ   ) ٥( وفى العدد    -
 :بقلـم " التوحيد والسلوك اإلنسانى   " عنوان  

:الرازق جاء فيه  محمود عبد

 

 

 

 الفارابى ـ ابن سـينا   :تهام لكل منا -
بأنهم انحرفوا ـ الغزالى ـ ابن مسكويه ـ   

.عن عقيدة التوحيد

 

 
١٥

 

 وتحت  ٢٨صـ   ) ٥( وفى العدد    -
أحمـد  : بقلم"  صراحة أم وقاحة    " عنوان  

:                محمود كريمة جاء فيه 

 

 

 

العرب  " ة عرض لمقال نشر بصحيف    -
  /٥ / ٣التى تصدر فى لنـدن بتـاريخ        " 

:بعنوان م١٩٩١

 

 
بقلم سعيد حبيب   " مقى والحماقات   الح" 

 رضى اهللا   تهام للحسين بن على   ا: جاء فيه   
 ،عنه بأنه سيد الحمقى وليس سيد الـشهداء       

 وأن  ،وبأن أبا ذر الغفارى عظيم الحمقـى      
أشـجع  ) ى اهللا عليـه وسـلم         صل(النبى  
.الحمقى

 

 
وأن هذا الصحفى إما مرتد أو نـاقض        

.الحرابةللعهد يستحق حد 

 

 
ويطالب أحد القانونيين برفـع دعـوى       
إثبات ردة أو نقض للعهد ضد هذا األفـاك         

ـ  ،ودعوى تعويض ضـد الـصحيفة       ه وأن
يملـك   سيتحمل رسوم الدعوى رغم أنه ال     

.ا كثيرماالً

 

 
١٦

 

 وتحـت   ٧صـ  ) ٦( وفى العدد    -
بقلم "باب الفتاوى  "عنوان 

 

 
محمد صفوت نور الدين : 

 

 
صفوت الشوادفى : 

 

 
:جاء فيه ل المراكبىجما: 

 

 

 

خصاء البهائم مكروه إال أن تظهـر        -
 وإذا أمكـن    ،فيه مصلحة فيجـوز حينئـذ     

استخدام وسائل العلم عند خصاء الحيـوان       
لكى ال يكون فيه تعذيب لـه فهـو أولـى           

.وأرفق

 

 

 

 ال ينبغى أن تحكم على المسلم بترك        -
الصالة بمجرد الظن أو لمجرد عدم إجابـة        

. المؤذن للصالة وحسب

 

 

 

فتح ميكرفون المسجد علـى إذاعـة        -
.القرآن الكريم قبل بدء الصالة بدعة منكرة

 

 

 

 من يعمل بمسجد به ضـريح عليـه         -
ترك هذا المسجد وطلب نقله إلـى مـسجد         

 فى هـذا    ي وال يصل  ،آخر ليس به ضريح   
. المسجد 

 

 

 

 الصواب أن تقول نصرانى ولـيس       -
.مسيحى 

 

 
١٧

 

 وتحت  ٥صــ  ) ٧( وفى العدد    -
بقلم " الفتاوى باب" عنوان 

 

 
محمد صفوت نور الدين : 

 

 
صفوت الشوادفى : 

 

 
: جمال المراكبى جاء فيه :  

 

 

 

-    ا من األئمة األربعـة      لم يثبت أن أحد
. وال غيرهم من السلف قد مدح الصوفية

 

 

 

 روايات الجيب العالمية كل من أعان       -
على نشرها بتأليف أو بيع أو شراء أو هبة         

 اللسان  فهـو     أو إهداء أو رضا بالقلب أو     
ِإن الَِّذين داخل فى الوعيد الذى جاء باآلية      

        منُوا لَهآم الْفَاِحشَةُ ِفي الَِّذين َأن تَِشيع ونِحبي
: النـور  (ِخـرةِ اب َأِليم ِفي الدنْيا واآل    عذَ
١٩( .

 

 

 

ة خلف اإلمام الفاسق أو      يجوز الصال  -
. المبتدع

 

 

 

ـ        - ة جعل الدبلة مـن مراسـم الخطب
.والزواج بدعة منكرة

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


 

 

 

 

 

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

 سعد من . من البيت المعمور  
فهم هذه الحكـم علمـا، أو       
تمتع بها ذوقًا، أو سار على      
هديها سلوكًا؛ ألن عباراتهـا     
من بحر عرفان ونور بيـان      

.مجدد هذا الزمان

 

 
 حكــم هـذه ال ىحـد إنقـدم  

قــ تعليايمة يعقبهــالعظ

 

 
ى نيلـ نسترشد به ف   

 

 
.المجد اإلسالمى       

 

 

األستاذ

 

 
قنـديلمحمود سميـح 

 

 
 



 





 




 



 

 

 

 

خلَوات، وهى مكـان    : اسم، الجمع  :الخلوة
خال الـشيء يخلـو      اإلنفراد بالنفس أو بغيرها،   

ت به خلوة وخالء، وخلوتُ إليه، إذا        اخُلُووخلو ،
وِإذَا : اجتمعت معه في خلوة، قال اهللا تعـالى       

  اِطيِنِهما ِإلَى شَيخَلَو)  وأخليـت   )١٤: البقـرة
: ه مجلـسه أي ، وإسـتخال اصادفته خالي : المكان

.وأخليتُ، أي خلوت سأله أن يخليه له،

 

 
 والخلوة يعرفها اإلمام أبـو العـزائم        

ا فـى اهللا،    ا واحد جمع الهموم وجعلها هم   : بأنها
مـا رأيـت    : والفناء عن إرادة ما سواه، ويقول     

الراحة إال مـع الخَلـوة، وال األنـس إال مـع            
الوحشة، ويؤكـد أن الخَلـوة سـر روحـانى،          

.ع سر جسمانىوالمجتم

 

 
ا أنهـا   ويعرفنا أهمية الخلوة للسالكين، مبينً    

تفرغ القلب من الخلـق، وتجمـع الهـم بـأمر           
الخالق، وتقوى العزم علـى الثبـات، إذ فـى          
مخالطة الناس وهن العزم وشتات الهم، وضعف       
النية، والخلوة تُقل األفكار فى عاجـل حظـوظ         

ب  ألن العين با   ؛النفس، لفقد مشاهدتها باألبصار   
القلب، ومنها تدخل آفاته، وعندها توجد شهواته       
ولذاته، ومن كثرت لحظاته دامـت حـسراته،        
والخلوة تجلب أفكار اآلخرة، وتجدد االهتمام بها       
لما شهد به من اإليقان، وتنسى ادكـار العبـاد،          
وتواصل ذكر المعبـود، والخلـوة مـن أكبـر          

سـلوا  : (العوافى، وذلك أنه قد جاء فى الحديث      
لعافية فما أعطى عبد بعد اليقين أفضل من        اهللا ا 

، )العزلة عن الناس عافية   : (، وفى الخبر  )العافية
ا حتى يجد فى الخلوة من      وال يكون المريد صادقً   

اللذة والحالوة والمزيد ما ال يجده فى الجماعة،        
ويجد فى السر من النشاط والقوة ما ال يجده فى          

 فـى   العالنية، ويكون أنسه فى الوحدة، وروحه     
.الخلوة، وأحسن أعماله فى السر

 

 
وأما مخالطة الناس فإنها تـضعف العـزم        

  ا فى أعمال البـر، وتحـل العقـد       الذى كان قوي
المبرم الذى استوطنه العبد فـى الخلـوة، لقلـة         
المتعاونين على البر والتقوى، وكثرة المتعاونين      
على اإلثم والعدوان، وقوة الطلـب والحـرص        

ا يعاين من إقبـال أهلهـا       على عاجل الدنيا، لم   
عليه، وأعظم ما فى مخالطة النـاس ومجالـسة         
أهل البطالـة وذوى غفلـتهم، ضـعف اليقـين       
برؤيتهم، وأضر ما ابتلى به العبد، وأعماله فـى    

هالكه، وأشده لحجبه وإبعاده، ضعف يقينه بما       إ
وعد به الغيب وتوعد عليه فى الشهادة، وهـذا         



 




 





 

 

 

 

 



 


 

ـ  أخوف ما خاف منه رسـول اهللا         ى  عل
أخوف ما أخاف علـى أمتـى       : (أمته، فإنه قال  
رواه ابن المبـارك عـن أبـى        ) ضعف اليقين 

.هريرة

 

 


 


الخلوة خلوتان خلوة مع ربك، وخلوة مـع        

:نفسك

 

 
١

 

 يفقهها من فنـى عـن   : خلوة مع الرب  -
مراده بمراد ربه، وغاب عن شـهود اآلثـار،         
غيبة جعلته يشهدها دالئل حق، وآيـات بيـان         

.ون األكوانلمك

 

 
٢

 

 يخلو المؤمن بنفسه    : الخَلوة مع النفس   -
ا بسر القدر،   إذا سكنت إلى منفسها، وتحققت يقينً     

فعلمت أنها خلقت لشأن عظـيم اشـتغاله عنـه          
هالكها، وعمله فى غيره ضياعها، ففرت مـن        
كل شاغل يشغلها عما هى موجهة وجهها إليه،         

.ولديها تتحقق الخلوة

 

 
ا فـى الخَلـوة      ن نفََس  أ ثم يؤكد اإلمام    

        ا مـن   لوال أن الشيطان يتحكم فيها  لكان خيـر
ا حتى يكـون    ألف ِذكر، وال يكون المريد صادقً     

أنسه فى الوحدة، وروحه فى الخلوة، وأحـسن         
ِفر من الناس ِفـرارك     : أعماله فى السر، ويقول   

.من األسد

 

 
       ا من  ثم يطلب من مريده أن يجعل له نصيب

نظـر  الك خلوة مع ربك، ثم   اجعل  : الخلوة قائالً 
من أنت، تراك نطفة جملـك الـرب بجمالـه،          

نظر اوسخر لك سماواته وأرضه وما فيهن، ثم        
بما تقابل تلك النعم، وبم تواجه هذا المنعم، ثـم          
تحقق أنك عاجز عن شـكره، ولـو سـاعدتك          
المالئكة والرسل وأنت طـائع، فكيـف وأنـت         
تحصل منك المعاصى؟، وهو يرحمك ويمـدك       

وابغ النعم، ولديها ال تنجـو مـن اهللا، فـإن           بس
 حصل الحياء 

 

 ففر منك ومن كونك إليه جـل        -
جالله به سبحانه، إذ ال حول وال قوة إال بـاهللا           

 بوجهـه   العلى العظيم، ولديها يواجهك اهللا      
   ا فى قلبك، ال تغيـب إذا       الجميل، فيجعل لك نور

غاب الغافلون، واجعل لك كل يوم خلوة مع اهللا،         
. ذو الفضل العظيمواهللا

 

 


 


ا  موضح يقول الشيخ أبو طالب المكى      

إنها تفرغ القلب من الخلق وتجمع      : فوائد الخلوة 
 الهم بأمر الخالق ، وتقوي العزم على الثبـات،        

في الخلـوة     ويقول الشيخ أحمد بن عجيبة    
:عشر فوائد

 

 
.السالمة من آفات اللسان: األولى

 

 
ظ البصر والسالمة مـن آفـات       حف: الثانية

.النظر

 

 
حفظ القلب وصـونه عـن الريـاء        : الثالثة

.والمداهنة، وغيرهما من األمراض

 

 
حصول الزهد في الدنيا والقناعـة      : الرابعة

.منها

 

 
.السالمة من صحبة األشرار: الخامسة

 

 
والعـزم   التفرغ للعبادة والـذكر،   : السادسة

.على التقوى والبر

 

 
لطاعات، وتمكـن   وجدان حالوة ا  : السابعة

.لذيد المناجاة لفراغ سره

 

 
راحة القلـب والبـدن، فـإن فـي         : الثامنة

مخالطة الناس ما يوجب تعب القلب باالهتمـام        
بأمرهم، وتعب البدن بالسعي فـي أغراضـهم،        

.وتكميل مرادهم

 

 
صيانة نفسه ودينه من التعـرض      : التاسعة

.للشرور والخصومات التي توجبها الخلطة

 

 
 الــتمكن مــن عبــادة التفكــر: العاشــرة

  .واالعتبار، وهو المقصود األعظم من الخلوة

ـ   ويقول الشيخ علي الكيزوانـي     ا  مبينً
خلوة أركانية، وخلوة أكوانيـة،     : الخلوات أنواع

وخلوة إنسانية، وخلوة رحمانية، ولكـل خلـوة        
.جلوة ، وكل جلوة خلوة

 

 
ويقول الشيخ عبد الغني النابلسي رضى اهللا       

: ا أنـواع خلـوات األنبيـاء     شارح: عنه
وكانـت خلـوة     كانت خلوة أيوب في الـبالء،     

وكانت خلـوة موسـى فـي     إبراهيم في النار،
 التابوت في اليم أوالً، ثم بـاالعتزال والـصيام،      
وكانت خلوة يونس وكمال رياضته فـي بطـن         

العزائم عـن خلـوة    ثم يقول اإلمام أبو الحوت،
 خال سيدنا رسول اهللا     : المصطفى  

بغار حراء حتى جاءه الوحى ألول مرة بالغار،        
، إذ الخلـوة    )١ :العلـق ( قـرأ ا :قال تعالى 

تصفية للسريرة، وفرار بالكليـة مـن مـشاكل         
الكون الحاجبة عن اهللا تعالى، وجمـع الهمـوم         

 وجعلها هم ا فى اهللا، والفناء عن إرادة ما       ا واحد
.سواه

 

 
 :ويقول الشيخ عبد الغنـي النابلـسي        

: لها درجات ثالثالخلوة

 

 
االنقطاع عن المآثم، بتعظيم النهي      : األولى
 ـ      ااإللهي طلب مـن   ا لمرضاة اهللا تعـالى، وهرب 

.عقابه

 

 
االنقطاع بالنفس عـن الـشهوات،      : الثانية

والمكروهـات،   وهجر المحبوبات من المباحات   
لكى يتسع الوقـت، فيفـوز فيـه فـي طلـب            
األخرويات، وفي ذلـك البعـد عـن أوطـان          

.اتالمحرم

 

 

انقطاع القلب عن الخواطر بغير اهللا      : الثالثة
 ا النفتاح عـين البـصيرة، وصـفاء        ، طلب

السريرة، بظهور آثار أنوار التجلي الرحمـاني       
.في العالم اإلنساني

 

 
وهناك فرق دقيق بـين الخلـوة والعزلـة،         
يتحدث عنه رجال الخلوة، يقول الشيخ أبو علي        

العزلة الخلوة صفة أهل الصفوة، و     :الدقاق  
من أمارات الوصلة،  وال بد للمريد في ابتـداء          
حاله من العزلة عن أبناء جنسه، ثم في نهايتـه          

.من الخلوة لتحققه بأنسه

 

 
 :الـسهروردي    ويقول الـشيخ عمـر    

الخلوة غير العزلـة، فـالخلوة مـن األغيـار،          
والعزلة من النفس وما تدعو إليه وما يشغل عن         

.العزلة قليلة الوجوداهللا، فالخلوة كثيرة الوجود و

 

 
ويقول الشيخ محمد أبوالمواهـب الـشاذلي       

:     أن العزلـة   : الفرق بين العزلة والخلـوة
تكون لألبدان، والخلوة للقلب بحقـائق المعـان،        
وربما يكون عند قوم العكس، وليس فـي ذلـك          

واعلم أن من ليس له خلوة، فما له عنـد           لبس،
 .القوم جلوة

ت وكشفت،   جلوت، أي أوضح   :والجلوة لغة 
ا نظرت إليها مجلوة، ويقال     إذ: واجتليتها بمعنى 

كشفه، وهو يجلي عـن     : جلّى الشيء أي  : اأيض
يعبر عن ضميره، وانجلى عنه الهـم       : نفسه أي 

تكـشّف ـ   : انكشف، وتجلّـى الـشيء أي  : أي
انكشفت حـال كـل واحـد منّـا         : وتجالينا أي 

نظرت إليه، قـال اهللا  : وتجلّيت الشيء لصاحبه،
 :    ِـلبِللْج هبلَّى را تَجفَلَم)  األعـراف :
ظهر وبان   : أي) ١٤٣

 

بدا للجبـل   : يأ تجلّى   -
.نور الرب 

 

 
والحكمة تشير أنه إذا خـال العبـد بربـه          

 سواه، وفر مـن الكـونين        يءوفارق كل ش  

 

- 
وهما كون الدنيا واآلخـرة      

 

 وخلـع النعلـين،     -
وانمحى األين من البين، حتى تقع العين علـى         

ين، عندئذ تشرق عليه أنوار الجلوة، وأنـوار        الع
التجلى المفاضة من عين ألطاف الحق تبـارك        

 فى وميض برق    وتعالى، يقول عنها اإلمام     
:التجلى

 

 
لى يرى األرواح أنــواراــهو التج

 

 
ه الراح قـــد داراـدِء فيـيشير للب

 

 
ماَل جمال الوجه فى وجِهىـأرى الج

 

 
ا حــارا فيه عقلى فى الصفزالًـتن

 

 
رى الوجه بالتنزيل جل عالـروحى ت

 

 
ى المشتاقَ أسراراـى الفتـوالحب يول

 

 
شمس طلعــِته) ألست(من عهد يوم 

 

 
الحت لروحى فكــان الخير مدرارا

 

 
.إذا خَلونا حلونا: هل اهللا يقولونأو

 

 









 





  



 









 



 



 



 

 

 

 

 



 



 


 

 

 

 

 
قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ 

 

 

 

 



 




 



ـَِن الرِحيمِ   : قيل  قَسم  ِبسِم اللَِّه الرحم
من ربنا أنزله عند رأس كل سـورة، يقـسم          

إن هذا الذي وضعت لكم يا عبادي في   : لعباده
هذه السورة حق، وإني أِفي لكم بجميـع مـا          

دي ولطفـي   ضمنتُ في هذه السورة من وع     
.        وبري

 

 
  ا في تفـسيره عـن      وروى القرطبي أيض
اإلمام علي بن الحسين     

 

 سالم اهللا عليهما     -

 

- 
وِإذَا ذَكَرتَ ربك ِفي    : في تفسير قوله تعالى   

 الْقُرآِن وحده ولَّواْ علَـى َأدبـاِرِهم نُفُـورا        
ِبـسِم  : معناه إذا قلت  : قال) ٤٦: اإلسراء(
ـَِن الرِحيمِ  اللَّ ولَّواْ علَى َأدباِرِهم  ،   ِه الرحم

: يعني بذلك المشركين، وقيـل    :  قيل نُفُورا
. الشياطين

 

 
وروى عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا        

من أراد أن ينجيه اهللا من الزبانيـة        : عنه قال 
ـَِن     : التسعة عشر فليقرأ   ِبسِم اللَّـِه الرحمـ

ل اهللا تعالى له بكـل حـرف        ، ليجع الرِحيِم
منها جنَّة   

 

 وقاية   -

 

 من كل واحد، فالبسملة     -
ا على عدد مالئكة أهل النار      تسعة عشر حرفً  

 علَيها ِتـسعةَ عـشَر    : الذين قال اهللا فيهم   
: ، وهم يقولون في كل أفعـالهم      )٣٠: المدثر(
   ِِحيمـَِن الر  فمـن هنالـك     ِبسِم اللَِّه الرحم

م  هي قُوتُه 

 

 قوت المالئكة الطاعة     -

 

، وببسم  -
.اهللا استضلعوا

 

 
وجاءت األسماء الحسنى باأللف والـالم      

 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيمِ   : في قوله تعالى  
.فهي هللا سبحانه وحده

 

 
الباء في بسم اهللا حرف التضمين،      : وقيل

باهللا ظهرت الحادثـات، وبـه وجـدت        : أي
.المخلوقات

 

 
الذات الواجبـة الوجـود     علَم على   : واهللا

) اهللا(المستحق لجميع المحامد، واسم الجاللة      
: جامع لألسماء والصفات الحسنى، قال تعالى     

        ـاِبه وهعنَى فَـادـساء الْحـمِللَِّه اَألسو 
، والرحيم علـى إطالقـه      )١٨٠: األعراف(

هو : والغني على إطالقه والحكيم على إطالقه     
.اهللا تعالى

 

 
ق بما شاء مـن معـاني       وقد يتجلى الح  

أسمائه وصفاته على من شاء من خلقه كمـا         
ِإنَّا خَلَقْنَا اِإلنسان ِمـن نُّطْفَـٍة       : قال سبحانه 

 َأمشَاٍج نَّبتَِليـِه فَجعلْنَـاه سـِميعا بـِصيرا        
ا ولـيس   ، إال أن ذلك ليس مطلقً     )٢: اإلنسان(

ا للعبد، ولكن كماالت اهللا ال تتناهى وال        مملوكً
.        اية لها وال نهايةبد

 

 
اهللا؛ ال يسمى بـه غيـره       : ولفظ الجاللة 

) اهللا(سبحانه، ولم يجرؤ أحد أن يسمي باسمه        
ا من الخلقأحد .

 

 
ومع حذف بعض حروفه تصير لما بقي       

اللَّـه الَ   من الحروف داللة عليه سـبحانه،       
    ومالْقَي يالْح وِإالَّ ه ِإلَـه)  ٢٥٥: البقـرة( ،

ِّضِ        لـا ِفـي اَألرماواِت وملَِّه ما ِفي الس 
لَّـه مـا ِفـي الـسماواِت      ،  )٢٨٤: البقرة(

 و اللَّه الَِّذي الَه،  )١١٦: البقرة (واَألرِض
.)٢٣ :الحشر(  هوِإلَه ِإالَّ

 

 
 ؛والرحمن ذو الرحمة الواسعة في الدنيا      
: ألنه رحمتـه شـملت الكـل قـال تعـالى          

ِتمحرءٍ   وتْ كُلَّ شَيِسعي و ) األعـراف: 
 في الدنيا للمؤمنين والكـافرين، وفـي    )١٥٦

. اآلخرة فإن الرحمة مخصوصة بالمؤمنين

 

 
وِسـعتْ كُـلَّ    : ويقال في قوله تعـالى    

مجاٌل آلمال العصاة؛ ألنهم وإن لـم       : شَيٍء
يكونــوا مــن جملــة المطيعــين العابــدين 

. ، هـ)شَيٍء(والعارفين، فهم 

 

 
رحمته عمت الكافر في الدنيا إلمهالـه       و

وبسط نعمه عليه، وفي اإلمهال فـسحة فـي         
.الحال، وأمل اإلقالع في المآل

 

 
وما كَان اللَّه ِليعذِّبهم وَأنتَ     : قال تعالى 

ِفيِهم )في إشارة البن عجيبة    )٣٣ :األنفال ، :
 أمانًا ألمته مـا دام  قد جعل اهللا رسوله  

 بقيت سنته أمانًا ألمته،     تقل  حيا، فلما ان  



 

 

 



 



 


 

 

 

فإذا ُأميتت سنته أتاهم ما يوعدون من الـبالء        
. والفتن

 

 
وكذلك خواص خلفائه وهـم العـارفون       

إن : الكبار، فوجودهم أمان للناس، فقد قـالوا      
اإلقليم الذي يكون فيه القطب ال يصيبه قحط        
وال بالء، وال هرج وال فتن؛ ألنه أمان لذلك         

، واهللا  سـول اهللا    اإلقليم خالفة عـن ر    
.تعالى أعلم

 

 
وقد حفظ اهللا تعالى مصر، وفيهـا أهـل         
البيت الطيبون الطاهرون الـذين اختاروهـا       
على غيرها، واتخذوها لهم موطنا، فنسأل اهللا       

.         تعالى أن يديم حفظه

 

 
والرحيم يفيض من رحمته في اآلخـرة،       

: وتلك الرحمة خاصة بالمؤمنين، قال تعـالى      
 ِب كَانا وِحيمر المْؤِمِنين  لما : ، قال بعضهم

 ورحمِتي وِسعتْ كُلَّ شَيءٍ   : قال اهللا تعالى  
طمع فيها كل أحد؛ حتى إبليس، فلما قال اهللا         

ــالى ــون : تع ــِذين يتَّقُ ــسَأكْتُبها ِللَّ  ...فَ
 يئس إبليس، وبقيت اليهود     )١٥٦ :األعراف(

ين يتَِّبعون  الَِّذ: والنصارى، فلما قال سبحانه   
   ـياُألم وَل النَِّبيسالر ) ١٥٧ :األعـراف( 
.هـ. يئس اليهود والنصارى

 

 


 



ذكر الشيخ أحمد سعد العقاد    

 

 وهو مـن  -
تالميذ اإلمام المجدد أبي العزائم      

 

ِبسِم  أن   -
ـَِن الرِحيمِ    عند العارفين بمنزلة    اللَِّه الرحم

التي تذل أمامها الصعاب، ومعناها     " نكُ"كلمة  
ينطوي على سر االسم األعظم، والباء فـي        
أول البسملة تحتها نقطة وتحت النقطة كسرة       
إشارة إلى أن حرف الباء نال رتبـة التقـدم          

ال أسلم مفتـاحي    : بانكساره كأن الحق يقول   
وأفتح أبوابي وال أقدم عبدا من عبادي إال إذا         

. نال رتبة االنكسار

 

 

 

ــسيدنا داود - ــالى ل ــول تع :  يق
) اطلبني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي(

 

-.

 

 
وروي أن سر القرآن في الفاتحة، وسـر        
الفاتحة في البسملة، وسر البسملة في نقطـة        
الباء، وفي ذلك إشارة أن أعظم نقطة محترمة     
تعلق بها العلم وخصصتها اإلرادة وأبرزتهـا       

وت فيهـا  القدرة هي الذات المحمدية التي انط   
جميع األسرار، وتشعشعت فيهـا األنـوار،       

فالوجود كله مع وسعته يناديك بأنك إذا جهلت     
الحضرة المحمدية فاتتك النقطة المهمة فـي       
الوجود، جعلنا اهللا ممـن عرفـوا الحـضرة         
المحمدية؛ وأقبلوا عليها بالكلية، وجعلنا مـن       

.المقبولين سبحانه

 

 
ـ     : وعند القشيري  ة قوم عند ذكر هذه اآلي
: ِبره بأوليائه، ومن السين   : يتذكرون من الباء  

ِمنَّتَه على أهل   : ِسره مع أصفيائه، ومن الميم    
واليته، فيعلمون أنهم ببـره عرفـوا سـره،         
وبمنته عليهم حفظوا أمـره، وبـه سـبحانه         

.عرفوا قدره

 

 
وعند قوم عند سماع بـسم اهللا تـذكروا         

براءة اهللا سبحانه مـن كـل سـوء،         : بالباء
سالمته سبحانه مـن كـل عيـب،        : وبالسين
.مجده سبحانه بعز وصفه: وبالميم

 

 
بهاءه، وعند  : وآخرون يذكرون عند الباء   

.ملكَه: سناءه، وعند الميم: السين

 

 
وجاء في القرطبي عن عثمان بن عفـان        

     اهللا   أنه سأل رسول    عن تفـسير 
   ِِحيمِن الرمحِم اِهللا الرِبس فقال ) :   أما البـاء

فبالء اِهللا وروحه ونَـضرتُه وبهـاؤه، وأمـا     
السين فسناء اهللا، وأما الميم فملك اهللا، وأمـا         
اهللا فال إله غيره، وأما الرحمن فالعاطف على        
البر والفاجر من خلقه، وأما الرحيم فـالرفيق        

).ن خاصةبالمؤمني

 

 


 



ذكر اإلمام أبو العزائم أن العبد إذا ابتـدأ         
بالبسملة أثبت عجزه عن القيـام بالعمـل، أو      
العجز عن إتمامه؛ فالتجأ إلى اهللا مستعينًا بـه   
سبحانه، فحصلت له العناية من اهللا، وكُتـب        
من الذاكرين، وسجل له عملـه فـي سـجل          

ة كلفنـا اهللا بهـا لـشكره        عبادالعبادة؛ ألن ال  
.وذكره

 

 
واهللا سبحانه افتتح الكتاب العزيز بالبسملة      
ليعلِّم عباده األدب معه سبحانه، واستحـضار       
ذكر اسمه عند كل عمل أو قول أو حال ذي          
شأن، وبذلك يكون المسلم حاضـر القلـب،        
مشاهدا غيبا مصونًا من دقائق علم التوحيـد؛        

 بسم اهللا، أو أعمـل،      أبتدئ: ألن المسلم يقول  
أو أصنع، أو أؤلف، أو آكل باسـم اهللا؛ فـال          
ينسى في كل شأن من شؤونه أن يذكر ربـه          

مراعيا العبادة الخالصة في ذكـره، وكيـف        
 تنـزه عـن أن      ينسى المسلم ربه وهو     

!. ينساه؟

 

 
: وقد رغّب فيها رسوُل اِهللا بقولـه       

لَّـِه  كلُّ أمٍر ذي باٍل ال يبدُأ فيـه بـِبـسِم ال          (
ـَِن الرِحيِم فهو أبتـر     نـاقص  : ، أي )الرحم

وقليل البركة، ومن معاني األبتـر أن خيـره        
قاصر على الدنيا فقط، فقد ينال خير الـدنيا         
كافر لم ينطق بالبسملة، أما المسلم الذي ينطق     

.         بها فهو ينال خيري الدنيا واآلخرة

 

 
طمأنينـة القلـب   : ومن بركات البـسملة  

. هح العمل، أو السالمة من سوء عاقبتبنجا

 

 
شرح صدر العامل فرحـا     : ومن بركاتها 

. بتوفيق اهللا بذكرها

 

 
أن يقلده أبنـاؤه وإخوانـه،      : ومنها أيضا 

.فيكون قد أعان على خير

 

 


 



ولم يخِْل اإلمام شرحه للفاتحة من بيـان        
ق بها حكْم النطق بالبسملة، فبين أنه يجب النط  

في الصالة عند من يقولون إنهـا آيـة مـن           
الفاتحة، كما في مذهب اإلمام الشافعي رضي       
اهللا عنه، وحجتهم إثبات السلف الصالح لهـا        
في المصحفُ، وغيرهم ال يرونها آيـة مـن         
الفاتحة، ويرون إثبات السلف لهـا للتبـرك،        
فيكون االفتتاح بها في الصالة أو فـي كـل          

كره عندهم الجهر بها    وي، عمل ذي شأن سنَّة   
في الصالة كما في مـذهب اإلمـام مالـك          

.وغيره

 

 
وقد اتفقت المصاحف على افتتاحها بــ       

  ِِحيمِن الرمحِم اِهللا الرِبس  واختلف األئمـة ،
ليست آية ال من الفاتحة وال      : فيها، فقال مالك  

من غيرها إال مـن النمـل خاصـة، وقـال         
، وقال ابن   هي آية من الفاتحة فقط    : الشافعي
هي آية من كل سورة، ولكلٍّ مـنهم        : عباس
.حجته

 

 
وإذا ابتدأتَ أوَل سورٍة بسملْتَ إال براءة،       
وإذا ابتدأت جزء سورٍة فأنتَ مخيـر عنـد         
الجمهور، وإذا أتممتَ سورة وابتدأتَ أخرى       

. فاختلف القراء في البسملة وتركها

 

 
وبيان ذلك الحكم يعالج أمر االختالف في       

. الشأن بين العديد من المسلمينهذا

 

 



 

 

 

 



 



 

داعش يف أفريقيا عدو نسيناه حىت انشغلنا باملوصل وحلب
ٌ

 

 

 

 

 

 

٤ 

 

: داعش في الجزائر–

 

 

هـو  و) جند الخالفة (وتنضوي تحت تنظيم    

 مع قيادات تنظيم   ابقيادة خالد أبوسلمان متعاونً   

القاعدة والتي من أشهرها عبد المالك دوركدال 

 ،ومختار بلمختار وقوري عبد الملك وغيـرهم      

   عاداة وطنية    اوهذا التنظيم مكروه شعبيوثمة م 

ات ي التـسعين   خاصة بعد تجربـة    ،واسعة ضده 

الدامية التي راح ضحية لها أكثر من مائة ألف       

جزائري

 

 

٥ 

 

: داعش في المغرب العربي–

 

 

القاعدة في بالد   (ا عن التنظيم األكبر     والتنظيم هنا جاء انشقاقً   

ا لبيانات وزارة الداخلية المغربيـة فـإن        ووفقً) المغرب اإلسالمي 

١٣٥٤ س        مغربييات ودعوات  ا قد ذهبوا للقتال في سوريا تحت مم

 وهو جهاد مزيف تقوده هنـاك       ،)الجهاد في سوريا  (مضلّلة باسم   

المخابرات األمريكية والقطرية والتركية بالتحالف مع الموسـاد،        

وهذا ليس تحليالً بل معلومات باتت معروفة اآلن للجميع، وبعـد           

عودة جزء منهم إلى المغرب قاموا بأعمال عنف خاصة الفتـرة           

 ٢٠١٤بين 

 

 عنصر، وداعش ٣٠٠ وقتل منهم حوالى ،م٢٠١٦ –

في المغرب مثله مثل باقي فروع التنظيم في المنطقة          

 

 ال يجـد    –

اقبوالً أو ترحيب اشعبي.

 

 

٦ 

 

: داعش في نيجيريا–

 

 

بقيـادة أبـوبكر    ) بوكو حـرام  (ويمثّله بوضوح وقوة تنظيم     

مـن  % ٢٠شيجو، وهو تنظيم إرهابي بات يسيطر على حـوالى       

ا التي تُعد أكبر دولة أفريقية من       مساحة نيجيري 

 مليون نسمة وأكبر ١٧٧(حيث التعداد البشري 

دولة في إنتاج النفط، ولقد بايع التنظيم خـالل         

 تنظيم الدولة اإلسالمية في بـالد       م٢٠١٤عام  

الشام والعراق   

 

 وانضوى تحت لواء    ،) داعش –

الخالفة الخاصة به، ويهدد هذا التنظـيم دول        

م عدة آالف من النيجيـريين       وهو يض  ،الجوار

الذين دخلـوا فيـه ألسـباب تتعلّـق بـالفقر           

ولـذلك حـاول    (،والتهميش والمعاداة الطائفية للجنوب المسيحي  

) .أهل السنّة والدعوة والجهاد(التنظيم تسمية نفسه 

 

 

٧ 

 

: داعش في مالي–

 

 

ويعمل في شـمال    ) الملثّمون(وهو ينضوي تحت لواء يسمى      

 والذي يتردد أنه قُِتل ،ه الجزائري مختار بلمختارمالي، وكان يقود 

بعد قيامه بعمليات إرهابية عدة وهدم لآلثار اإلسالمية ، وقامـت           

فرنسا بحملة عسكرية موسعة ضد هـذا التنظـيم بمباركـة دول            

.ا وحجمته كثيرم٢٠١٤أفريقيا عام 

 

 

٨ 

 

: داعش في الصومال–

 

 

 ،في الـصومال  ) الشباب المجاهدين (وهو ينضوي تحت اسم     

وهم جماعة قديمة وسابقة على نشأة داعش فـي بـالد الـشام             

 مبايعتها لتنظـيم داعـش      م٢٠١٤والعراق، ولكنها أعلنت عام     

بعمليـات  )  كينيـا (بقيادة البغدادي؛ ولقد هددت هذه الجماعـة        

 وهي تحاول الوصول إلى أثيوبيا واالستيالء علـى         ،إرهابية عدة 

  الدولة األثيوبيةاوشات مسلّحة معبعض المواقع والدخول في من

 

 



  

 

 



 






 




 




 



حيـث األغلبيـة    (التي تمثل عقبة دينيـة      

 ،)عبية في أثيوبيا تُـدين بالمـسيحية      الش

وهي عقبة مهمة في سبيل تمدد جماعـة        

 والتـي تـضم فـي       ،الشباب المجاهدين 

عضويتها مئات الصومالـيين وتجتـذبهم     

يجة عبر وسائل اإلغراء الديني والمالي نت     

.القتصادية البائسةاألوضاع ا

 

 

٩ 

 

: داعش في السودان–

 

 

ويتردد أنها تتمركز في إقليم دارفـور       

 وأنها  ،ممثلّة في جماعات متطرفة صغيرة    

على تواصـل مـع بوكـو حـرام ومـع           

 وهي تحارب   ،الجماعات المسلّحة في ليبيا   

انطالقاً من مـصالح نفطيـة وعقائديـة        

.متطرفة 

 

 

١٠ 

 

 جماعات داعشية صـغيرة     –

 :ومنتشرة

 

 

وهي موجـودة فـي بعـض الـدول         

األفريقية منها دولة جنوب أفريقيا وفـي       

موريتانيا وبوركينا فاسو، وإن كانت بـال       

.تأثير فعال مثل الجماعات السابقة

 

 

هذه الخريطة لجماعـات داعـش      

:وفروعها، تقول الحقائق بشأنها اآلتي

 

 

 ذات   إن أغلب هذه الجماعـات     :أوالً

ــابرات   ــأجهزة المخ ــة ب ــالت وثيق ص

والخليجية علـى   [اإلسرائيلية واألمريكية   

تنوعها وتحت مسميات زائفة عدة منهـا       

ا والوهابية تحديد (نشر الدعوة اإلسالمية    

وهـي  )!!] هناك وهذا على سبيل المثـال     

جماعات تتواجد في مناطق غنية بالثروات      

الطبيعية، وثمة أطماع ومـصالح غربيـة       

سيناء  (اضحة في تلك البالد     و

 

 ليبيـا    –

 

– 

نيجيريا  

 

–  ومن هنـا ال    ) ا الجزائر نموذج

نستبعد األدوار الخارجية في توظيف تلـك       

الجماعات في االتجاهـات واألدوار التـي       

ا لمصالحه، وإن ادعى غيـر      يريدها تحقيقً 

في العراق  ذلك من قبيل محاربته لداعش      

 ة  شاملة وحقيقياوسوريا، وهي ليست حرب

بل ضربات محدودة األثر، وهـي أشـبه        

 ألنه إثر   ؛بتغذية تنظيم داعش بالفيتامينات   

كل ضربة جوية أمريكية يتمـدد وينتـشر        

ا بعـد االنتـصار     ومن المحتمل جد  .  أكثر

أن يتمدد  ) حلب(وفي  ) الموصل(عليه في   

ثانية في سوريا واألردن، بعد أن تكـون        

ه فى  أمريكا قد استفادت من انتصارها علي     

إطار توظيفه بما يخدم المصالح األمريكية      

.واإلسرائيلية الجديدة في المنطقة

 

 

ة   " داعش" إن ارتحال    :اثانيإلى القـار

ــا   ــى أورب ــا إل ــن قبله ــسمراء، وم ال

واألمريكتين، يؤكّد أننا إزاء تنظيم دولـي       

عنقودي التكوين، ولسنا أمـام عـصابات       

مسلّحة إذا تم القضاء على رأسـها فـي         

ننـا أمـام    أ تزول مباشرة، الواقع     منطقة

أعقد من هذا بكثير، وتتداخل فـي       " تنظيم"

آليات عمله وانتشاره عوامل عدة، منهـا       

العقائدي واالجتماعي واالستراتيجي، ولن    

تستقيم عمليات مواجهتـه خاصـة فـي        

من دون بناء استراتيجية شـاملة    " أفريقيا"

للمواجهـة، ومــن دون مواجهــة جــادة  

يقة في هذه القـارة والتـي       لألزمات العم 

يعيش ويقتات عليها هذا التنظيم وغيـره       

من التنظيمات المـسلّحة، وفـي مقـدمها        

أزمات الفقر والجهـل وغيـاب العدالـة،        

والحقوق اإلنسانية والحريات، تلـك هـي       

ــداعش   ــة ل ــنة والمفرخ ــة الحاض البيئ

وأخواتها، وإذا لم يتم التعامل معها بجدية       

ا إثـر   سيستيقظ مجدد ) داعش(كاملة، فإن   

كل ضربة يتلقاها من قوى كانت بـاألمس        

واهللا !! له واليوم تكتوي بنـاره    ) صانعة(

.أعلم

 

 



 

 

 

 

 



 





 




 



       ِبـيـِت النيـاآلَ بي بةُ الْحذْبج

 

 
     ـاَءتأَض سموِل شتالْب تِت بنأَن

 

 
 بتـولٍ  زينب أَنـِت ِبنـت خيـرِ      

 

 
ِجئْت روض الْقَبوِل أَرجوِك نـيالً     

 

 
جاَء ِبي الْحب ِفي الِْكراِم أُصـوِلي      

 

 
ِلي مراد ِمـن آِل طَٰـهٰ وحـسِبي        

 

 
     سمش رِت ِفي ِمصِل أَنالْفَض بنيز

 

 
ِجئْت والْقَلْب ِفي حـِنٍني ِلقُـربٍ      

 

 
يأَنتمو ياآلَ أَحمـد كُـلُّ قَـصدِ       

 

 
      ِصـيـِر ويخ تِبن بِعِدي الصأَس

 

 
ِبالْبتوِل الزهـراِء أَرجـو قَبـوالً      

 

 
رب أَنت الْمِجيب والْعبـد يـدعو      

 

 
سيد الرسِل لَيلَـةَ الْقُـرِب صـلَّىٰ       

 

 
فَاستِجب ِلي فَقَـد سـأَلْتك ربـي       

 

 
        ـدأَي ـكـةً ِمنايِلي ِعن به بر

 

 

 

 

 

         ِصـيـِر ويـِت خِبن ِبي ِمنقُر ِسر

 

 
        ِلـيقَـاِم الْعِفـي الْم رٰى ِمصبِفي ر

 

 
       ِلـيع ـتـاِر ِبنتخِت الْمِبن تِبن

 

 
       ِلـيـِرِك اَألويخ وِلي ِمـنأُص ِمن

 

 
       ِلـياِء الْجيالـض ـاِطعٰى سأَر كَي

 

 
 ــي ــٍد وِف هــا ِبع ضــالَ الر أَنْ أَن

 

 
  قَد      وِر كُـلَّ قَـِصيِبـالن اَءتأَض

 

 
       ِويـوِر الـرالطَّه قَٰى ِمـنِفيِه أُس

 

 
  ــي ــاِئلٌ ِللنِب سو مــت أَنــلْ و ب

 

 
        ِفيـٍة ِبالـصبـٰى ِفـي طَينأُه كَي

 

 
     ِجـيالن ِحـبلَ ِللْموا الْفَضحنفَام

 

 
فَاستِجب ِلي فَأَنـت ربـي وِليـي       

 

 
الْكَِلـيِم ِسـبٍط رِضـي     ِعند قَبـِر    

 

 
        ِصـيـٍب ِبكُـلِّ ونيـٰى زِفي ِحم

 

 
     ـِديمفَا اَألحالـصو دبا الْعضِبالر

 

 

 

 
  

 

 
  

 

 
   

دعوة عامة

 

 
 يتقدم شيخ الطريقة العزمية بـدعوة جميـع أبنـاء          
الطريقة العزمية ومحبى آل بيت سـيدنا رسـول اهللا          

لالحتفاالت التالية :

 

 
١

 

 بمـشيخة    مولد اإلمام على بن أبى طالب        -
ه ١٤٣٨ رجـب    ١٣الطريقة العزمية يـوم اإلثنين     

.م٢٠١٧ أبريل ٩الموافق 

 

 
٢

 

جد اإلمـام    االحتفال بليلة اإلسراء والمعراج بمس     -
 ه١٤٣٨ رجـب    ٢٦ يـوم األحـد      أبى العزائم   

.م٢٠١٧ أبريل ٢٣الموافق 

 

 
٣

 

 االحتفال بمولد اإلمام المجدد السيد محمد ماضى        -
ه ١٤٣٨ رجـب    ٢٧ يوم اإلثنـين     أبى العزائم   

.م٢٠١٧ أبريل ٢٤الموافق 

 

 
٤

 

، ومولد السيدة    االحتفال بمولد السيدة زينب      -
الموافق ه ١٤٣٨ رجب   ٢٨ يوم الثالثاء    آمنة  
. م٢٠١٧ أبريل ٢٥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تـهــانــى

 

 











..  األخ الفاضل األستاذ إبراهيم عبدالمنعم ضيف بالزفاف الـسعيد         *

بهورين

 

 بركة السبع-

 

. محافظة المنوفية-

 

 
األخ الفاضل األستاذ موسى عبدالحفيظ جانب بحفيده محمد محمود * 

بدمشلي.. موسى

 

. كوم حمادة-

 

 
أحمد محمد زكريا،   : األخ الفاضل الحاج زكريا الشنودي بحفيديه     * 

ري بدر بالحمام، واألخ الفاضـل الـداعي إلـى اهللا    وإبراهيم الخض 
.بمرسى مطروح.. الشيخ كرم أبو اليزيد بالمولودة فاطمة

 

 
الحليم ناصر بحصول  األخ الفاضل والمحب الصادق األستاذ عبد* 

 

 
األستاذة منـار علـى درجـة        كريمته

ميراث (الماجستير بتقدير ممتاز، بعنوان     
عـة   بجام) المرأة بين التشريع والواقـع    

طنطا

 

. كلية اآلداب-











 

 





ادق، صاحب الهمـة    األخ الفاضل والمحب الص   * 

العالية، والقلب النقي العميد عزيـز أبـو العـزم،          
بدمنهور .. شقيق األخ الفاضل األخ سعد أبو العزم      

.محافظة البحيرة

 

 
األخ السابق الصادق والمحب الفاني الحاج حنفي أبـوالعزائم، الـذي           * 

.باإلسكندرية.. أكرم برؤية اإلمام المجدد أبي العزائم وخلفائه من بعده

 

 
األستاذ محمد محيـي الـدين سـيد والـد األخ           * 

الفاضل واالبن العزيز األستاذ عصام محيي الدين       
.. زوج السيدة عزة عالء الدين ماضي أبي العزائم       

.بالقاهرة

 

 
المرحومة والدة األستاذ جمال شرابي خطيـب مـسجد اإلمـام أبـي      * 

.ببرج البرلس.. العزائم

 

 
.بالسويس.. قاسمالمرحومة والدة الحاج لطفي قاسم محمد * 

 

 
: اللطيف حافظ والـد كـال مـن        العزيز عبد  األخ الفاضل الحاج عبد   * 

اللطيف ورضا ومحمد، وعم األخ الفاضل األسـتاذ         حافظ وحمدي وعبد  
بالكفر الشرقي.. محمد عبده حافظ

 

 الحامول-

 

. كفر الشيخ-

 

 
وفاة األخ الصادق، الواجد الفاني، الـذاب عـن         * 

 والد الـشيخ عـصام      الحرمات الحاج ثابت صبرة   
بالمعابدة الغربية.. وأحمد ثابت

 

. أسيوط-

 

 
وفاة األخ الصادق الحاج إسماعيل محمد إسماعيل الشيخ يوسف والـد      * 

األستاذ مصطفى، وفضيلة الشيخ محمد إسماعيل ونسيب الدكتور عصام         
بالمندورة.. إبراهيم صالح

 

. دسوق-

 

 
لعزيـز ناصـر    شقيق الحاج عبد ا   ناصر  د أيوب   المرحوم الحاج سع  * 

.بإيتاي البارود.. المنعم ناصر  عبدءوفاة برمسيس وعم الدكتور

 

 








 

 

 

 


