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يتفق عليها مع اإلدارة

 

اإلعالنات 

 

 

غـــايتـــنا

 

 
.ال بعودة اخلالفة اإلسالميةإعادة اد الذى فقده املسلمون الذى لن يتحقق إ

 

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

 

 

دعوتنا

 

شعارنا 

 

 

 اإلسالم دين اهللا وفطرته     :أوالً
.الىت فطر الناس عليها

 

 
 اإلسـالم نسب يوصـل   :ثانياً

.ص إىل رسول اهللا

 

 
 اإلسالم وطن واملسلمون    :ثالثاً

.مجيعاً أهله

 

 

شتراكاتاال

 

 
.ا خالصة رسوم الربيد جنيه سنوي١٠٠ر ـداخل مص

 

 
. دوالراً سنوياً خالصة رسوم الربيد٥٠باقى دول العامل 

 

 

اللــه  معـبودنا

 

واجلهـاد خلقـنا 

 

 
والرسول مقصودنا

 

واخلـالفـة غايتنا 

 

 
والقـرآن  حجتنا

 

وأبو العزائم  إمامنا 
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رفعت سيد أحمد. د                                                                           

 

 ٥٦

 

 

 

 

 

 
المجتمع العزمى* 

 

 ٥٨

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

أخي المسلم

 

 

زيون، وتستمع إلـى البـرامج      يا من تتابع نشرات األخبار في التليف      

الدينية في الراديو والفضائيات، وتشاهد مقاطع فيـديو علـى مواقـع            

التواصل االجتماعي لمشايخ يتحدثون في الـدين، أو رجـال سياسـة            

: يتحدثون عن العالقات الدولية، كم مرة سمعت من أحدهم قوله تعـالى           

نلَتَِجد َأشَد       ةً لِّلَّـِذيناودكُوا      النَّاِس عَأشْـر الَّـِذينو ـودهنُـوا الْيآم 

.؟)٨٢: المائدة(

 

 

بـالطبع  .. ناهيك عن كم مرة سمعتها، كم مرة ناقشك فيها أحدهم؟         

.قليالً، إن لم يكن نادرا

 

 

هذه اآلية عبارة عن تحذير إلهي من اهللا عز وجل لكل مسلم بـأن              

 فـي   عدوك األول هم اليهود، ومن تأكيده سبحانه على ذلـك قـدمهم           

الترتيب على الذين أشركوا، رغم أن الـشرك سـابق زمانيـا ظهـور              

اليهودية، لكن العداوة اليهودية للمؤمنين أشد مئات المرات من عداوة          

.المشركين لهم

 

 

ورغم وضوح اآلية ومباشرة ألفاظها ومعناها، إال أن العديـد مـن            

المسلمين أغفلوها عن عمد أو عن غير عمد، وبـدأوا فـي التقـرب              

ليهود ومصادقتهم والتطبيع معهم، بل إن مسلمين آخرين تجاوزوا هذا          ل

الحد، وأنكروا اآلية، وادعوا وجود أعداء أخطر علـى اإلسـالم مـن             

.اليهود

 

 

هذا الفريقان مخطئان، وسنبين في هذه الرسـالة لمـاذا أخطـأوا،            

لنحاول أن نعيد بعضهم إلى صوابه، حتى ال ينفـرط العقـد، ويخـرج              

.ين دون أن يشعروابعضهم من الد

 

 

في البداية سنقوم بعرض تفسير اآلية، ثم نعرض لمـاذا جعـل اهللا             

العدو األول للذين آمنوا هم اليهود، ونعرض نماذج من مخالفي اآليـة            

.والمعترضين عليها، ونوجه نصيحة في الختام لكل مسلم ومسلمة

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 


يقول اإلمام المجدد السيد محمد ماضي أبو       

:العزائم في تفسيره أسرار القرآن

 

 
 ؛واهللا لتجـدن  :  أي لَتَِجدن: قال سبحانه [

ألن الالم هنا للقسم والفعل مؤكد، فالخبر من اهللا         
 وهو الصادق جل جالله، ومؤكد بالقـسم        ىتعال

واهللا :  التأكيـد، أي   وبنون التوكيد فبلـغ نهايـة     
لتجدن يا حبيبي يا محمد أنت وأهـل اإلسـالم          

من أشد النـاس    :  أي  النَّاِس عداوةً  َأشَدمعك  
لِّلَّـِذين  في العداوة والبغضاء والكيد والخداع      

وهم  الْيهودلك وللمسلمين معك    :  أي آمنُوا
 وهم   ى ألنهم من عهد موس    ؛بنو ٍإسرائيل 

باد األهواء واألطماع، مـع مـا       أعداء الحق وع  
 يد موسى مـن المعجـزات       ىأظهر اهللا لهم عل   

الباهرات التي تجعل أهل التـسليم مـن أكمـل          
الناس إيمانًا بأقلها إعجازا، وبعد هذا البيان مـن       

 يهودي  ى يركن إل  ة بصير ىاهللا ال تجد مؤمنًا عل    
بنه، وكل مـن يـدعي   اولو كان أباه أو أخاه أو     

ين كمـا   دبه لليهود يمرق من ال    اإليمان ويميل قل  
. يمرق السهم من الرمية

 

 
  والذين أشـركوا الـذين عبـدوا    :  أي

األصنام والشمس والقمـر والنجـوم، ولـك أن       
كل من عبدوا غير اهللا مطلقًا، وذلك ألن        : تقول

اليهود

 

 أخزاهم اهللا  -

 

بوا رسل اهللا من قبـل       كذَّ -
ـ       وا بقتـل   خاتم األنبياء، وقتلوا بعضهم، وقد هم

 بإلقاء حجر الطاحون عليه من      سول اهللا   ر
 حفظـه وحفـظ   فوق الجدار، لـوال أن اهللا   

أصحابه معه، وقد وضعوا له الـسم فـي ذراع          
       ا الشاة لعلمهم أنه يأكل الذراع، وكم حاربوه سر

ا صلوات اهللا وسالمه عليـه، فأنجـاه اهللا         وجهر
.وخذلهم

 

 
وأما الذين أشركوا فإنهم كذبوا اهللا ورسوله،       

 من كذب رسـول  ى ينبغي لمسلم أن يتودد إل وال
بنه، وهـذا   ا ولو كان أباه أو أخاه أو        اهللا  

 هو الميزان الذي توزن بـه       ىالبيان من اهللا تعال   
همم أهل اإليمان، ولذلك فإن بعض العلماء كان        

 يدا، فيميل قلبي    اللهم ال تجعل لكافر علي    : يقول
      ا على من حاربك وسلما لمن  إليه، واجعلني حرب

.]سالمك

 

 
ولكي نعرف لماذا اليهود هم العـدو األول        
للمؤمنين، علينا أن نوجز مقتطفات من تعامـل        

.اإلسالم معهم وتعاملهم مع المسلمين

 

 




 


 يمتـاز   أهل الكتاب من  كان موقف اإلسالم    

والمعاملـة   بالتسامح العظيم، واإلنصاف التـام،    
م إلى الحق بالتى هى أحـسن،       الطيبة، ودعوته 

وإقامة األدلة الساطعة، والبراهين القاطعة، على      
وإليك طرفًا من مظـاهر     .. صدق النبى   

: وإنصافه لهمهمسماحة اإلسالم مع

 

 
ى كثير مـن     وصفهم القرآن الكريم ف    – ١

.آياته بكونهم أهل كتاب

 

 
ة القرآن الكـريم فـى أحكامـه         عدال – ٢
.عليهم

 

 
. هى أحسن مجادلتهم بالتى– ٣

 

 
امهم والتعامــل معهــم  إباحــة طعــ– ٤

.والزواج منهم

 

 
دون مقابل حمايتهم   زية منهم    قبول الج  – ٥

.المشركين

 

 
لنـا   الهم م (قاعدة   بمقتضى  معاملتهم – ٦

.)وعليهم ما علينا

 

 

وبناء على هذه القاعدة ظفر أهـل الكتـاب         
:ببعض الحقوق منها

 

 
 صيانة دمائهم وأموالهم وأعراضهم من      –أ  

عتداء عليها، وتساويهم مـع المـسلمين فـى         اال
ماداموا أمنـاء علـى      وظائف الدولة وأعمالها،  

مصالحها، وما دامت تلك الوظائف أو األعمـال     
ال مضرة تترتـب عليهـا، إذا توالهـا غيـر           

.المسلمين

 

 
 العطف عليهم والرأفـة بهـم عنـد         –ب  

.العجز

 

 



 


اليهود لم يقابلوا هـذه المعاملـة الكريمـة         
بمثلها، بل سلكوا كل طريقة للقضاء على الدعوة        

.اإلسالمية

 

 
ليس من قبيل المبالغة أن نؤكد أن اليهود لم         
يتركوا وسيلة من شأنها تعطيل سـير الـدعوة         
اإلسالمية إال ولجوها، ولـم تلـح لهـم بـادرة         

 يستطيعون معها الطعن فى اإلسالم ونبيه       
.إال واستغلوها لصالحهم

 

 
كيــد اإلســالم وهــذه بعــض مــسالكهم ل

:الًوالمسلمين نذكر منها إجما

 

 
ــة  – ١ ــادالت الدينيـ ــسلك المجـ  مـ

.والمخاصمات الكالمية

 

 
 تعنتهم فى األسـئلة إلحـراج النبـى         – ٢
.

 

 
ــين – ٣ ــة ب ــدس والوقيع  محــاولتهم ال

.المسلمين

 

 
. محاولتهم رد المسلمين عن دينهم– ٤

 

 
 تالعبهم بأحكام اهللا تعالى ومحاولتهم      – ٥

.فتنة الرسول 

 

 
. تحالفهم مع المنافقين ضد اإلسالم– ٦

 

 
. تحالفهم مع المشركين ضد اإلسالم– ٧

 

 
. بالقول القبيح إيذاؤهم للرسول – ٨

 

 
. استهزاؤهم بالدين وشعائره– ٩

 

 
.)١( محاولتهم قتل الرسول – ١٠

 

 



 


 منهم بعد كـل  ماذا كان موقف النبى  

!!م؟هذه األعمال السيئة التى صدرت عنه

 

 
إن موقـف   :  هذا السؤال، نقول   نلإلجابة ع 

: منهم تضمن األمور التاليةالنبى 

 

 
 مواصلة دعوتهم إلى الـدخول فـى        – ١
.اإلسالم

 

 
 ردهم إلى الصواب فيما جادلوا فيه أو        – ٢

.سألوا عنه

 

 
ــواالتهم  – ٣ ــن م ــؤمنين ع ــى الم  نه

.ومصافاتهم

 

 
. نهى المؤمنين عن سؤالهم – ٤

 

 

 

 
 رئيس االتحاد العالمى للطرق الصوفية

 رق الصوفيةعضو المجلس األعلى للط
شيخ الطريقة العزمية

 

 

السيد محمد عالء الدين ماضى أبو العزائم

 

 















 





 

 

 

 

 



 



 

٥ 

 

.ن ينهجوا نهجهم تحذير المؤمنين أ-

 

 
 تذكيرهم بنعم اهللا علـيهم وعقوباتـه        – ٦

.لهم

 

 
 إنذارهم بسوء المصير إذا اسـتمروا       – ٧

.فى طغيانهم

 

 
 اليهود عن تلـك الوسـائل       ولكن هل كفَّ  

التى ذكرنا طرفًا منها؟ وهل اسـتمعوا        الخبيثة،
 لهم، وتحذيره إياهم عاقبـة      لنصح النبى   

.؟يئمكرهم الس

 

 
ن ذلك، وال اسـتمعوا      إنهم ما كفوا ع    ،كال

   للنصح الكريم، الذى وجإليهم، وال اعتبروا بما     ه 
أصاب من كان على شاكلتهم من عقوبات، بـل         
استمروا فـى طغيـانهم وفـسوقهم، وكيـدهم         

.لإلسالم، ومحاولتهم القضاء عليه بكل وسيلة

 

 
وإزاء كل هـذه األعمـال الـسيئة، التـى          

م بد من اتخاذ موقف حاز     صدرت عنهم، كان ال   
ولـذلك  يكون فيه تأديب لهم، ومنع لشرورهم،       

قام النبي بتأديب يهود بني قينقاع بعدما كـشفوا         
عورة امرأة مسلمة، ثم بني النـضير لنقـضهم         
عهد رسول اهللا، وعدم إعانتهم للمـسلمين فـي         

. غزوة أحد، ومحاولة قتلهم النبي

 

 
ثم أدب النبي بني قريظـة بعـدما خـانوا          

اب، ثم يهـود خيبـر      المسلمين في غزوة األحز   
.بعدما شكلوا حلفًا لمحاربة المسلمين

 

 
انتقالـه إلـى      قبيل أوصى الرسول   و

الرفيق األعلى بإخراج اليهود من جزيرة العرب       
 إلى  حتى ال يبقى بها دينان، وبعد انتقاله        
 اليهود  الرفيق األعلى أقر أبو بكر الصديق       

، بمثل المعاملة التى عاملهم بها الرسـول    
 تـم إجـالء     عمر بن الخطـاب      عهد وفى

، اليهود من جزيرة العرب تنفيذًا لوصيته       
وألنهم ارتكبوا بعض الجرائم فى حق المسلمين،       
فقد اغتالوا رجالً من األنصار، واعتدوا علـى        

.عبد اهللا بن عمر وهو نائم

 

 
ما ذكرناه من رذائلهم ما هو إال نماذج من         

لمفاسد قد  قبائحهم ومفاسدهم، وإن هذه القبائح وا     
.ورثها خلف اليهود عن سلفهم

 

 
وقد ذكرها القرآن الكريم ليـسجل علـيهم        
انحرافهم عن الحق، وإيثـارهم للعمـى علـى         
الهــدى، وليحــذر المــؤمنين مــن شــرورهم 

.وقبائحهم

 

 



 


إن موقف العناد والجحود، الذى وقفه كثير       

نـا  وموالمن اليهود مما أنزله اهللا على سـيدنا         
، كان هو السبب فـى عقـاب اهللا         محمد  

وَألْقَينَـا بيـنَهم الْعـداوةَ      : تعالى لهم بقولـه   
والْبغْضاء ِإلَى يوِم الِْقيامِة كُلَّمـا َأوقَـدواْ نَـارا          
لِّلْحرِب َأطْفََأها اللّه ويسعون ِفي اَألرِض فَـسادا        

).٦٤: المائدة( ِدينواللّه الَ يِحب الْمفِْس

 

 
فى هذه اآلية الكريمة يبين اهللا سـبحانه أن         
العداوة بين اليهـود ال تنقطـع، وأن مكايـدهم          

فكلمتهم مختلفة، وقلـوبهم    .. سترتد إلى نحورهم  
شتى، وفوق هذا كلما أرادوا حـرب الرسـول         

  وا بكيدهم، فإن اهللا تعالى      والمؤمنين، وهم
مكـرهم، ويلقـى    يفسد عليهم خطتهم، ويحيط ب    

وهذا حق ال ريب فيه، فإن      .. الرعب فى قلوبهم  
طوائف اليهود ما تـزال متعاديـة متنـاحرة،         

     ومـا   اوأفرادهم يظهر بعضهم لبعض شـرور ،
.تخفى صدورهم أكبر

 

 
وما أظهره اليهود فى هـذا العـصر مـن          
تعاون وتساند، واحتيال ومكر، وصـلوا عـن        

ـ         ت، طريقه إلى دولة لهم بفلسطين، هو أمر مؤق
وستعود إلى أهلها متى صدق المـسلمون فـى         

عـدوا العـدة    أجهادهم، واتبعوا تعاليم دينهم، و    
.الكاملة السترداد أرضهم المغتصبة

 

 
 :ثم ختم اهللا تعالى اآلية الكريمة بقوله

 

 
       ِحبالَ ي اللّها وادِض فَسِفي اَألر نوعسيو

فِْسِدينالْم )٦٤: المائدة.(

 

 
 اليهود من طبـائعهم، أنهـم       ن هؤالء إ: أى

دائما يسعون 

 

 بصيغة المـضارع الـذى يفيـد        -
االستمرار

 

 فى األرض فسادا، ويجتهدون فـى       -
الكيد لإلسالم والمـسلمين، كمحـاولتهم محـو        

 مـن كتـبهم، وتـشكيك    صفات الرسول   
المسلمين فى عقائدهم، وإثارة الفتن بيـنهم، واهللا      

.ال يحب المفسدين

 

 
فة لنبين طرفًـا مـن      ونريد هنا أن نقف وق    

إن إفـساد اليهـود فـى       : مظاهر فسادهم فنقول  
األرض أمر اتسع نطاقه، وعم بالؤه، وتعـددت        

:أساليبه وتنوعت وسائله، وهذه بعض ألوانه

 

 


 


سجل القرآن الكريم على اليهود فى كثيـر        
من آياته قتلهم األنبياء، والذين يأمرون بالقـسط        

ِإن الَّـِذين يكْفُـرون      :فقال تعالى .. من الناس 
         قْتُلُـونيـقٍّ وِر حِبغَي ينالنَِّبي قْتُلُونياِت اللِّه وِبآي
الِِّذين يْأمرون ِبالِْقسِط ِمن النَّاِس فَبشِّرهم ِبعذَاٍب       

إن : (قـال   ).. ٢١: آل عمـران  ( َأِليم
    ى صبيحة يوم،   ا ف اليهود قتلوا ثالثة وأربعين نبي

فقام أهل التقوى منهم ينكرون علـيهم آمـرين         
بالمعروف ناهين عن المنكر فقتلوهم فى مـساء        

.)٢()قتلوا مائة واثنى عشر من علمائهم.. اليوم

 

 
وقد قتل اليهود من أنبياء اهللا تعالى سـيدنا         

 وحاولوا قتل سـيدنا      زكريا وسيدنا يحيى  
 ، وحاولوا قتل سيدنا محمدا      عيسى  

.كنهم لم يفلحوا كما تقدمول

 

 
وكتابهم التوراة طافح بجرائمهم وشرورهم     

.التى ارتكبوها فى حق البشرية

 

 



 


التجسس على الدول المختلفـة مـن أهـم         
الوسائل، التـى يـستغلها اليهـود لمـصلحتهم         

وقد حكى القرآن الكريم    .. ولإلفساد فى األرض  
ـ        ون عنهم أنهم كانوا يظهرون اإليمـان، ويخف

 الكفر، ثم يحضرون مجالس رسـول اهللا        
ليسمعوا منه ما يقول، ثم ينقلون ما يسمعونه إلى         

يـا َأيهـا    : قال تعالى .. زعمائهم وأبناء ملتهم  
        ِفي الْكُفِْر ِمن وناِرعسي الَِّذين نكزحوُل الَ يسالر

 قُلُوبهم وِمن   الَِّذين قَالُواْ آمنَّا ِبَأفْواِهِهم ولَم تُْؤِمن     
الَِّذين ِهادواْ سماعون ِللْكَـِذِب سـماعون ِلقَـوٍم         

ْأتُوكي لَم آخَِرين )٤١: المائدة.(

 

 
هم جواسيس لقوم آخرين، لم يـأتوك       : أى

ولم يحضروا مجالسك، وما يزال التجسس دأب       
اليهود فى كل قطر حلوا به، وتعرفـوا عليـه،          

يرى بعـض الكـاتبين أن      ونزلوا بين سكانه، و   
عملية طرد اليهود من ألمانيا فى عهـد هتلـر،          
كان هدفها توزيعهم على مختلف الدول؛ ليكونوا       
جواسيس أللمانيا تحت إشراف بعض الخبـراء       

.)٣(اليهود

 

 
وكان اليهود خـالل الحـربين العـالميتين        
الماضيتين جواسيس للمعـسكرين المتحـاربين،      
وعن هذا الطريق كانوا يقفـون علـى أسـرار          
الفريقين، ويعرفون أسـرار الـدول الداخليـة        

.والخارجية

 

 
أما تجسس اليهود فى البالد العربيـة فهـو         

 ألنه يشترك   ؛أمر يحتاج منا إلى الحيطة والحذر     
النساء، ويدرب الجواسيس تـدريبا     فيه الرجال و  

كامالً على استعمال األجهزة واآلالت الخاصـة       
باالستقبال واإلرسال، وكذا على فنون التصوير      
ــل   ــالها داخ ــرات وإرس ــتعمال المتفج واس

وما أكثر شبكات التجسس اليهودية     .. المظاريف
وكان أشهرها  .. التى ضبطت فى البالد العربية    

 م السابق فى مصر هـو     للنظافى الفترة األخيرة    
م ٢٠١١ يناير   ٢٥، وبعد   الجاسوس عزام عزام  

.تم ضبط الجاسوس اإلسرائيلى إيالن جرابيل

 

 
 أن التجسس من األعمـال التـى       :الخالصة

برع فيها اليهود، وكان وال يـزال مـن أهـم           
الوسائل التى يلجأون إليها لمعرفة أسرار الدول       
والجماعات، ليستغلوا هذه األسرار فـى خدمـة        
مصالحهم، وفى الكيد لغيرهم، وفى نشر الفساد       

.فى األرض

 

 


 


إن اليهود يدخلون فى الـشرائع األخـرى،        

تسترهم بالـشرائع قـد     فليتجسسوا على أهلها،    
يكون ألغراض أخرى كثيرة، من أهمها خدمـة        
عقيدتهم اليهودية، ومصالحهم الشخصية، ونشر     

.يست على ملتهمالشرور فى األمم التى ل

 

 



 

 

 

 

 



 



 

لقد دخل اليهود جميع الشرائع نفاقًا لخدمـة        
ــصرانية،   ــة، والن ــوا البوذي ــوديتهم، دخل يه

.)٤(واإلسالم

 

 


 


اليهود فى كل زمـان ومكـان معروفـون         
ــار الحــرب،  بإثــارتهم للفــتن، وإشــعالهم ن
وتحريضهم علـى الثـورات ضـد األوضـاع         

:اريخ خير شاهد على ما نقولالقائمة، والت

 

 
ففى باب إثارة الفتن نجـدهم بعـد هجـرة          

 قد حـاربوا دعوتـه بوسـائل        الرسول  
مجـادالتهم الدينيـة،    : متعددة، كـان أبرزهـا    

ومخاصماتهم الكالمية، إلثارة الفتنة بين صفوف      
.المسلمين

 

 
وقد حاولوا مرارا الـدس والوقيعـة بـين         

   وأبطل كيدهم  ب سعيهم،   المسلمين، ولكن اهللا خي
يا  :وحذر المسلمين من شرورهم، فقال تعالى     

 من الَِّذين ُأوتُواْ    اَأيها الَِّذين آمنُواْ ِإن تُِطيعواْ فَِريقً     
       كَـاِفِرين ـاِنكُمِإيم ـدعوكُم بدري الِْكتَاب ) آل

).١٠٠: عمران

 

 
واليهود ال ينكرون أنهم دائما يسعون إلثارة       

 الناس، فهذا هو أحد زعمائهم الدكتور       الفتن بين 
نحن اليهود لسنا إال سادة     : (يقول) أوسكار ليفى (

).العالم ومفسديه، ومحركى الفتن فيه وجالديه

 

 
وورد فــى مجلــة الجامعــة اإلســرائيلية 

: ا يقـول   نـص  م١٩٠٧ ه يولي ١٦الصادرة فى   
نصادف فى كل التغيرات الكبرى تقريبا عمـالً     (

ـ      ا، سواء أك  يهودي ا، أم خفيا واضـحا ان ظاهر
ا، حيـث تغلغـل فيـه بـآالف الدسـائس           سري

).والمؤامرات

 

 
ولليهود البـاب الواسـع فـى إيقـاد نـار       
الحروب، والتاريخ يحكى لنا أنهم هـم الـذين          

م الفاتح لدخول إنجلترا، حتى يمكـنهم       ادفعوا ولي 
أن يدخلوها فى ركابـه، وهـم الـذين دفعـوا           

ته، وحضروا معه إلى    سكندر إلى أكثر فتوحا   اإل
مصر، وتوطن عدد كبير منهم فيها، وهم الذين        
أوعزوا إلى فيليب الثانى ملـك أسـبانيا بـضم          
البرتغال إلى ملكه، ليسكنوا هم فيها تحت لوائه،        
وهم الذين أوقدوا نار الحربين العـالميتين فـى         

، وهم وحدهم الذين استفادوا من       الماضى القرن
.)٥(روة الطائلةورائهما المال الوفير والث

 

 
وما االعتداء الثالثى علـى مـصر عـام         

 إال من تدبيرهم ومكرهم، وهم الـذين         م١٩٥٦
عقدوا االجتماعـات، ورسـموا الخطـط مـع         
المسئولين فـى حكومـات إنجلتـرا وفرنـسا،         
لالنقضاض علـى مـصر، وتـدمير منـشآتها         

.العسكرية انتقاما منها لتأميم قناة السويس

 

 
لخلـيج األولـى    وهم الذين أشعلوا حرب ا    

والثانية لتدمير االقتصاد اإلسـالمى والعربـى،       

وللسيطرة على منابع البترول وابتزاز ثـروات       
.البالد البترولية بصفة دائمة

 

 
وهم الذين أشعلوا حرب البلقان فى البوسنة       

، واليوم يحركونها    ومن بعدها كوسوفا   والهرسك
، ولبنـان ، والـصومال ، والعراق، أفغانستانفى  

وكـذلك  ..  وليبيا والـيمن وسـوريا     نوالسودا
يحركون نار العـداوة بـين الهنـد وباكـستان          

وخصوصا بعد أن قامت الهند      

 

 بإيعاز مـنهم  -

 

- 
.بإجراء تفجيرات نووية

 

 
وأما عن باب إشعال نار الثورات فلليهـود        
القدح المعلى، فهم فى أى مكان يوجدون توجـد         
معهم اإلثارة والثورة، حصل ذلك فـى الـشرق    

غرب على السواء، حيث كانوا يحركـون       وفى ال 
الرأسمالية على الـشيوعية أو العكـس، وفـى         
الحالتين هم المستفيدون، وهدفهم هـو الثـورة        

.والتدمير على كل حال

 

 
والحركة الشيوعية بصفة عامة من صـنع       
اليهود، فمؤسسها وواضع أصولها هو اليهـودى      

.كارل ماركس

 

 
يقاد هذا واليهود يملكون الوسائل المتعددة إل     

نار الفتن والحروب والثورات، ولنلـق نظـرة        
فمـاذا  .. سريعة على نفوذهم خالل هذا القـرن      

!.نرى؟

 

 
نرى أن الشركات المستغلة للذهب فى      ) ١(

جميع أنحاء العالم معظم أسهمها آلل روتـشيلد        
.اليهود

 

 
نرى بنوك إصدار النقد فـى أوربـا،        ) ٢(

.والواليات المتحدة خاضعة لسيطرة اليهود

 

 
نرى مناجم الماس والنيكل والنحـاس       )٣(

.فى العالم يحتكرها اليهود وصنائعهم

 

 
نرى تجارة المخـدرات فـى العـالم        ) ٤(

تخضع آلل ساسون اليهودى، وإسرائيل منذ أن       
اغتصبت فلسطين، وهى تزرع هـذه الـسموم،        

.وتوزعها على الدول األخرى

 

 
ـ    ) ٥( اء والقنـوات   ـنرى وكـاالت األنب

كها ويديرها اليهود، وكذلك    الفضائية الشهيرة يمل  
جميع المنظمات الدولية يـتحكم فـي إدارتهـا         

.اليهود

 

 
وبهذا نرى أن اليهود بما يملكون من أموال        
ونفوذ استطاعوا أن يشيعوا الفتن، ويوقدوا نـار        
الحروب والثـورات، فـى سـبيل مـصالحهم         

.الشخصية، ومطامعهم الذاتية

 

 



 


أخي المؤمن الحق

 

 
أعطيـك   لك أسـتطيع أن      بعد ما عرضته  

وصفة لتعرف عمالء اليهود بيننا، وهـم عـدة         
:أصناف

 

 
١

 

 أي رئيس أو ملك أو أمير لدولة يذهب         -

ـ       طواعية ل  ا لتطبيع مع اليهود، قد يكـون يهودي
تمت زراعته منذ أجيال في المسلمين ليتمكن من        

  عند اليهود، حتى وإن كان      احكمهم وجعلهم عبيد 
أهل البيـت النبـوي،    إلى هبعضهم يدعي انتساب 

 .فهو كاذب

 

 
٢

 

أي داعية أو شيخ أو مرجعية تتحـدث         -
خر أخطر على اإلسـالم     آعلى أن فصيل مسلم     

من اليهود، فهو يهودي، وهو يـصرف عـنهم         
العدواة ليشعل الصراع بين المسلمين، ومن ذلك       
: مشايخ الوهابية والسلفية واإلخوان، الذين قالوا     

على اإلسالم مـن    شيعة أخطر   إن الصوفية أو ال   
اليهود، وهم بذلك ينكرون القرآن وصريح آيـة        

.العداوة

 

 
٣

 

أي شخص ال يؤمن بوطنـه        -

 

 وطـن   –
الجسم أو وطن الـنفس      

 

، ويجـذبك لالنتمـاء     -
لجماعة أو حزب معادي لفكرة الوطنيـة، فهـو        
يهودي ويخدم اليهود، ومـن هـؤالء قيـادات         

ما الوطن إال حفنة    : جماعة اإلخوان، الذين قالوا   
.ن التراب العفنم

 

 
٤

 

أي سياسي أو ناشط أو مثقف أو فنـان          -
يمدح اليهود، أو يركن إليهم، أو يتعامل معهـم،         

.ايكون يهوديال تستبعد أن 

 

 
٥

 

أي مسؤول يخـرب وطنـه، ويـدمر         -
اقتصاد بالده، ويضعف جيش بالده، فهو يعمـل        

هو يهودي يعمـل     وألصالح الكيان الصهيوني،    
.من أجلهم

 

 
٦

 

مل سالحه ليحارب أخيـه     أي مسلم يح   -
المسلم اآلمن، ويدمر البنية التحتية لوطنه، فهـو        

.عميل لليهود، ويعمل من أجل مصالحهم

 

 
٧

 

 أي دولة إسالمية أو مسؤول أو شـيخ         -
يطلب من دولة معادية أن تضرب دولة إسالمية        

. عمالء لليهودؤالءأخرى، فه

 

 
وأن هـم،  ءأسأل اهللا أن يجنبنا اليهود وعمال 

كل مسلم اليهود الـذين بيننـا، وأال        يكشف أمام   
ينخدعوا بخطاباتهم الماكرة، وأن يوحـد أمتنـا        
ويعلي كلمتنـا، ويعيننـا علـى عـدونا األول          

.اليهود: واألخطر

 

 
وصلى اهللا على سيدنا وموالنا محمد وعلى       

.آله وسلم

 

 
                                              

شـكرا  (أما تفصيل هذه املسالك اخلبيثة فراجعه ىف كتابنـا       ) ١(
دار الكتاب الصوىف. ط) نتنياهو

 

١٧م، ص ١٩٩٨ -

 

-٣٠.

 

 
، ومفـاتيح الغيـب     ٥/٧٢اجلامع ألحكام القرآن للقرطىب     ) ٢(

.٣/٤٩٢ور للسيوطى ، وتفسري الدر املنث٤/١٥٣للرازى 

 

 
لفتحى الرملـى   ) الصهيونية أعلى مراحل االستعمار   (كتاب  ) ٣(

 .١٢١ص 

).شكرا نتنياهو(وقد أوضحنا شواهد هذا األمر ىف كتابنا ) ٤(

 

 
لألستاذ علـى إمـام     ) اليهودية العاملية وأرض امليعاد   (كتاب  ) ٥(

  .١٠عطية ص 



 

 

 

 

 



 



اإلمام ادد

 

 
 السيد حممد ماضى أبو العزائم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





 



) ٣:الزمـر  (َأال ِللَِّه الدين الْخَـاِلص    : قال اهللا تعالى  
وما ُأِمروا ِإال ِليعبدوا اللَّه مخِْلِصين لَه الدين        : وقال تعالى 

وقد ورد  ). ٥:البينة (حنَفَاء ويِقيموا الصالةَ ويْؤتُوا الزكَاةَ    
 عـن اهللا    أخبر عن جبريـل    ند أن النبى    خبر مس 
  اإلخالص سر من سرى استودعته قلب مـن        : ( أنه قال

).أحببت من عبادى

 

 
اإلخالص إفراد الحق سـبحانه     : (وقال اإلمام القشيرى  

فى الطاعة بالقصد، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلـى اهللا           

 

 سبحانه -

 

 دون شىء آخر، مـن تـصنع لمخلـوق، أو           -
ة عند الناس، أو محبة مدح من الخلـق، أو          اكتساب محمد 

).معنى من المعانى سوى التقرب به إلى اهللا تعالى

 

 

التوقى عـن   : اإلخالص: ( الدقاق يوقال األستاذ أبو عل   
التنقى مـن مطالعـة الـنفس،       : مالحظة الخلق، والصدق  

).فالمخلص ال رياء له، والصادق ال إعجاب له

 

 
 إخالصـهم   شـهدوا فـى   : (وقال أبو يعقوب السوسى   

).اإلخالص، واحتاج إخالصهم إلى إخالص

 

 
اإلخـالص مـا ال يكـون       : ( وقال أبو عثمان المغربى   

للنفس فيه حظ بحال، وهذا إخالص العوام، وأما إخـالص          
الخواص فهو ما يجرى عليهم ال بهم، فتبدو منهم الطاعات          
وهم عنها بمعزل، وال يقع لهـم عليهـا رؤيـة، وال بهـا       

).ص الخواصاعتداد، وذلك إخال

 

 
نقصان كل مخلص فى إخالصـه    : (وقال أبو بكر الدقاق   

رؤية إخالصه، فإذا أراد اهللا    

 

 تعالى -

 

 أن يخلص إخالصه،    -
الصـه، فيكـون مخلَـصا ال       أسقط عن إخالصه رؤيته إلخ    

 .)مخِلصا

 

 



 

 

 

 

 



 



) معارج المقربين (وقد ألمعت فى كتاب     
إلى اإلخالص بمثل يذوق منها أهل الـذوق    

يهم هللا تعالى، ولما كنـت      مقدار ما يجب عل   
هنا أبين اصطالح القوم فى منازل سـيرهم     

ــى اهللا  ــص إل ــسنت أن أف ل ، استح
الموضوع تفضيالً يـشفى غليـل الـسالك        

.المخلص فى طلب الحق 

 

 











 ألن مـن رأى  ؛تجريد العمل من رؤيته 

 ألنه لو أخلـص فيـه       ؛عمله لم يخلص فيه   
 إليه، ولو رفعه إليه لن يراه، قال        لرفعه اهللا 
 والْعمـُل الـصاِلح يرفَعـه     : اهللا تعالى 

فمن عمل عمالً ورآه، دل ذلك      ) ١٠:فاطر(
على عدم قبول اهللا له، ثم يتخلص من طلب         
الجزاء على العمل، فإن السالك إذا عمـل        
عمالً لينال به جزاء، كان مـشركًا شـركًا         

ن مخلـصا، وهـل     خفيا، والمشرك ال يكو   
طلب اهللا منك جزاء على ما تفـضل بـه          
عليك حتى تطلب منه عوضا بعملك أيهـا        

ومن طلب من اهللا عوضا بعملـه       ! السالك؟
كان أجير سوء، ثم يتخلـى عـن الرضـا          

 ألنه إنما يعمل ليرضـى ربـه، ال         ؛بعمله
ليرضى نفسه عن عمله، ومن عمل متلـذذًا     

مل لغيـر   بالعمل، راضيا به، واقفًا عنده، ع     
.اهللا

 

 
هذه المعـانى مـن دسـائس الـنفس         
ورعوناتها، وكل سالك لم يجاهد نفسه أشد       
المجاهدة، ليتخلص من تلك الدسائس لم يكن       
سالكًا على الطريق المستقيم، ولكنه سـالك       

فَادعوا اللَّه  : فى حظ نفسه، قال اهللا تعالى     
   ينالـد لَه خِْلِصينم)  فكـل  ). ١٤:غـافر

لك إذا تجردت من اإلخـالص،      أعمال السا 
.ردت عليه، وكانت عقوبة له يوم القيامة

 

 











التحقق بالعجز عن القيام بما يجب، مع       

بذل قصارى الجهـد فـى      
العمل الصالح، والخوف من   
رؤية العمـل خـشية مـن     
الوقوع فى الشرك الخفـى،     
ثم شهود المنة من اهللا على      

ل، والتحقق بأن العمـل بنـور       العبد العام 
التوفيق والعناية والهداية اإللهيـة، فيكـون       
وهو فى العمل مشاهدا لمنـة اهللا العظمـى         
عليه بالعمل، مالحظًا أنه عاجز عن شـكر        
 ؛اهللا على ما من به عليه من التوفيق بالعمل        

ألن العمل أعظم نعمة من اهللا يجـود بهـا          
الً من  على العبد الواصل، فيشهد العمل فض     

اهللا عظيما عليه، حيث وفقه وأعانه، وهداه       
وأقامه مقام العـاملين المخلـصين لذاتـه        
األحدية، وأى فضل أعظم من هذا الفـضل        

.فى تلك الدار الدنيا؟

 

 



 



قد تشرق أنوار التوحيد على المخلـص   
فى سلوكه، فيرى أنه عند قيامه للعمـل ال         

ن يمكنه اإلخالص هللا كما يجب، ويتحقـق أ       
العمل ربما أوقعه فى الشرك، لتشبه العمل       
إلى نفسه، فتنزعج نفسه الطيبة، ويخـشى       
على نفسه دخول آفات الشرك عليه، فتعلوه       

 ألنه يصير بين أن يعمـل عـاجزا      ؛الحيرة
عن اإلخالص الكامل، فيكون مشركًا لنسبة      
العمل لنفسه، أو يترك العمل خوفًـا مـن         

كم الصريح  الشرك الخفى، فيكون مخالفًا للح    
الجلى، وهذه الحيرة هى عقبة الواصـلين،       
ومتى اقتحمها فك رقبته من قيـود أسـفل         

 ألن مـشاهد التوحيـد تجعلهـم ال        ؛سافلين
يشهدون إال الواحد المختار، ومشاهد التقييد      
تجعلهم يشهدون أنهم مكلفون أن يقوموا هللا       
بما أوجب، ولم يفتق رتق الكائنات أمامهم،       

ار مشاهد التوحيد من عين     حتى يتحققوا بأنو  
اليقين، فتعتورهم أحوال تـذهل العقـول،       
وتحير األلباب، وتكون لهم إشارات ترمـى      
إلى فناء كل ما سوى الحق، وإلى قيام كل         

شىء بقيوميته 

 

 سبحانه -

 

 ولم تعتورهم هذه    -
األحوال، إال ألنهم لم يسلكوا الطريق على       

 ألنه سـكينة للقلـوب،      ؛يد المرشد الكامل  
نة لها، وإنما ينتشل الواصل من تلك       وطمأني

الوحلة، بأن يتحقق أن تلك المشاهد مشاهد       
روحانية، ال حكم لها على مقتضى البشرية،       
وأن للجسم أعماالً خاصة بـه، ولـألرواح        
وللقلوب أعماالً خاصة بها، فـال أعمـال        
األرواح تسقط أعمال األشباح، وال أعمـال       

: الىاألشباح تسقط أعمال األرواح، قال تع     
     لُومعم قَامم ا ِمنَّا ِإال لَهمو)  الـصافات: 

فإذا تحقق الواصل بتلك الحقيقـة،      ). ١٦٤
أقام الجسم حيث أقامه اهللا، وسارع إلى تنفيذ 
أوامر اهللا، بمعونة وتوفيـق اهللا، وبعـض        
السالكين قد يسمع إشارات الواصلين، بـال       
ذوق وال تمييز بين الرتبتين، فيقلد الـسالك        

لواصل تقليد استسالم، وهو نهاية الجهـل       ا
بطريق اهللا، فإن للسالكين مشاهد عن علـم        
. اليقين، وللواصلين مشاهد عن عين اليقين     

فالواجب على السالك أن يقف عنـد العلـم         
مهما كانت إشارات أهل الوصول، حتـى        
يصل إلى مقامهم العلى، وتـصول عليـه        
ــة  صــولة الحــق، وتجــول عليــه جول

ديها يكون غير مقلد، والتقليد     المقتضيات، ول 
فى طريقنا هذا ضالل، إنما الحجة القائمـة        
أمام السالكين هو المرشد الكامل المـتمكن،       
فمن التفت عنه فى سيره ضل وهلك، وأن        
كثيرا من السالكين يميلـون إلـى الـذين          
اختطفتهم العناية من أهل الجذب، فيقلدونهم،  
، فيضلون، وليس المجذوب إماما للمتقـين     

وإنما هو رجل اختطفته العناية من األزل،       
ومن اقتدى بالمجذوب فى سيره، لم ينتفـع        
بحال من األحوال، وليس من تعلم العـوم،        







.

 

 



 

 

 

    

 



 



وتمرن عليه، حتى أمكنه أن يخوض عباب       
البحر، كمن تربى بالبادية، فلو قلد وألقـى        
بنفسه فى البحر أهلك نفسه، فالواجب على       

 الكامـل،   السالك أن ال يلتفت عن المرشـد      
واهللا تعـالى   . خشية على نفسه من الهالك    

أسأل أن يحفظنى وإخوانى من التقليد فـى        
طريق اهللا

 

 تعالى-

 

. إنه مجيب الدعاء-

 

 











هنا ينبغى أن أمسك القلم عن البيان إال        

اإلخالص عندهم شهود معانى    . بقدر معلوم 
ـ     ال العمـل،   تجليات األسماء والصفات ح

ــز   ــة بتميي ـــوار المواجه ــراق أن وإش
الحضرتين بعد العمل، ليكـون الخـالص       
خلوص العمل من اإلخالص فيه، بـالفرار       
من رؤية اإلخالص فى حال التحقق بـه،        
فإن رؤية اإلخالص توجب الـشوب فـى        
شهود التوحيد بالتوحيد، لما يترتب عليهـا       
من إثبات اإلخالص للعامل، ونسبة العمـل       

 ألنه يؤدى   ؛هو الشرك األخفى عنده   إليه، و 
إلى نسيان الواحد الفاعل المختار، ونسيانه      

: قـال اهللا تعـالى    . يؤدى إلى نسيان النفس   
     مهَأنفُـس ماهفََأنـس وا اللَّهنَس)  الحـشر: 

ومعنى ذلك عندهم، أن المخلص إذا      ). ١٩
شهد اإلخالص، وشهد العمل، نسى المنَّـان       

  ومتى الموفق الهادى المعين،  

 

  والعياذ باهللا  -

 

 نسيه أنساه اهللا نفسه، ومعنى أنساه نفسه،        -
أنساه حقيقتهـا مـن العـدم، والـذل،        : أى

والعجز، والضعف، وباقى معانى العبديـة،      
 فإذا نسى نفسه  

 

 أعـاذنى اهللا وإخـوانى      -
المؤمنين

 

 أثبت لنفسه صفات الحق، فصار      -
فرعون زمانه، إما بالغرور ظاهرا، وإمـا       

خفى، وأهل التمكـين أصـحاب      بالشرك األ 

نَفَس، والسالكون أصـحاب    
أحـــوال، والواصـــلون 

وحـصن  . أصحاب وقـت  
األمن ألهل التمكين، إن لم     
يكونوا فى صحبة الوارث     
المحمدى، كتاب اهللا تعالى، وعمل رسـول       

 فبهما يذوقون مـشاهدهم، فـإن       اهللا  
وافقت الكتاب والسنة، فمشهد حق بحـق،       

، فمـن لمـة     وإن خالفت الكتاب والـسنة    
الشيطان، وكل شهود عندهم يخالف كتـاب       
اهللا وسنة رسول اهللا كفر وضالل، وإنـى         
أضع ضابطًا ألهل التمكين، بـه يـدفع اهللا         
عنى وعنهم شر الوسواس الخنـاس، مـن        
شياطين اإلنس والجن، وهو أن يسير فـى        
عمله مسير العلم، ويشاهد العامل فى سيره       

سـم،  الحكم، حتى يكون حرا مـن رق الر       
عبدا صرفًا لذات اهللا تعالى، مشهده الحكم،       

ــل  ــسيد األكم ــداء بال ــز اقت  لتتمي
 الحضرتان، وسيره العلـم، ليحفظـه اهللا      

 

– 
 تعالى

 

 بالعلم من الشرك الخفى واألخفى،      -
هذا ومن أدعياء الطريق من يكون مـشهده        
العلم، فيهدم أسوار الشريعة، ويستظهر على   

ن ، وهـم الـذي    حضرة رسـول اهللا     
: استهوتهم الـشياطين، كمـا قـال تعـالى       

       ـاظواْ حنَساِضِعِه وون مع الْكَِلم فُونرحي
مما ذُكِّرواْ ِبِه والَ تَزاُل تَطَِّلع علَى خَآِئنَـٍة         
        ِإن فَحاصو منْهفُ عفَاع منْهِإالَّ قَِليالً م منْهم

  ِسِنينحالْم ِحبي اللّه) فـإذا  ). ١٣:المائدة
اشتدت الحيرة، حتى همدت نار البـشرية،       
وتطهرت النفس من دخان اإلبليسية، تحقق      
أهل التمكين بحق اليقين، وصار الحق معالم  
بين أعينهم، ويخلصون من اإلخالص بترك      

والمخلصون على  : (قال  . اإلخالص
وال ينجو من اإلخالص إال     . )١()خطر عظيم 

  منه، وهو مقام قوله    من تخلص باإلخالص  
) :      ،ا تركوا حظوظ أنفسهمإن هللا عباد

ثم تركوا الدنيا، ثم تركوا العقبى، ثم تركوا        
).الرؤيا، ثم تركوا الشهود، ثم تركوا الترك

 

 

أسأل اهللا تعالى أن يحققنـى وإخـوتى        
 بحقيقة اإلخالص له  

 

 تعالى -

 

 بـه، حتـى     -
نفنى عن شهود اإلخالص، بشهود الفاعـل       

هادى، الموفق المعين، وال حول     المختار، ال 
وال قوة إال باهللا العلى العظيم، وصـلى اهللا         

.على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 خَشْيةُ موالَهمِإلخْالَِصٱمقَام ُأوِلي 

 

 

 َأوالَهمِةـِقيقَـلْحٱراه ِبـذَاك تَـِل

 

 

َأيرتَـوـ م نَظَر ِقيقَةَٱنِليلْحتَنْج 

 

 

 حالَّهمِدـلْمشَاِهٱ ِإحساِن هِرجوـِب

 

 

ـَِّهٱ ِفي لْفَنَاٱ وَأهُل  من عرفُوا ِبِهلل

 

 

 َأعالَهمِةـلْحِقيقَٱ شَرابا ِفي وذَاقُوا

 

 

هَأورصلَّتْ فَـاٍف تَـ ِبَأوقَنُواـجَأي

 

 

 مالَّهمرِبـلْقُٱ وِبلْحسنَٰىٱ ِبَأسماِئِه

 

 

واـ من قَد تَكَملُلْفَرِقٱ  مقَاِمَوَأهُل

 

 

 مجالَهملشَِّريعِةٱ شَرع لْهدٰىٱ ِبنُوِر

 

 



 





 


وقـال  . )٢()النـدم توبـة   : (قال  

) : ا لــم يــضرهإذا أحــب اهللا عبــد
.)٣()ذنب

 

 
والتوبــة هــى النــدم واالعتــذار، أو 

ومتى شعر التائب بالمعانى اآلتية     . اإلقالع
ن اهللا سبحانه وتعالى تـاب عليـه،        تحقق أ 

:وهى

 

 
أن يبلغ به تعظـيم الجنايـة، واتهـام         
النفس، وطلب االعتذار عـن الخطـائين،       
مبلغًا يشهد فيه بالء انخالعه عن العـصمة        
حين إتيان الذنب، وسوء فرحه عند الظفر،       
وشؤم قعوده على اإلصرار، عن تداركـه       

.واعتقاده أن الحق ينظر إليه

 

 



 



أن يميز  : ونيل أنوار التوبة بثالثة أشياء    
بين داعى الحق الجلى، وأن ينسى الجناية،       







.

 

 



 

 

 

 

 



 



 ألن أكمل تائـب  ؛وأن يتوب عن التوبة أبدا 
وتُوبوا ِإلَـى اللَّـِه     : داخل فى قوله تعالى   
  ْؤِمنُونا الْمها َأيِميعج) فقولـه  ). ٣١:النور

  شملت كل مؤمن، مهمـا     جِميعا: تعالى
.بلغ من مقامات اليقين

 

 



 





 



وألهل الصفا مشاهد علية فـى التوبـة     
يقوى بها اليقين، ويحلـو بهـا التمكـين،         

مصدرها .. ويصفو بها الوقت، ويحلو الحال
الجناية، فإنه يشهد مـراد اهللا تعـالى فـى          
وقوعه فيها، حين أسبل عليه الـستر عنـد         

عبـد عنـد وقـوع      إتيانها، فإن اهللا يستر ال    
 الذنب، ليشهده   

 

  بعد التوبة  -

 

 عزتـه   -
فى تنفيذ قضائه، ولطفه فى سـتره عليـه،         
وحلمه فى إرجاء العقوبة عنـه، وفـضله        
العظيم فى قبول المعذرة منه، وكرمه العميم    
فى معرفته، هذا بالنسبة لمن سـبقت لهـم         
الحسنى، أما من لم تسبق لهم الحسنى، فإن        

بعدله سبحانه، فيعاقبه   الجناية إلقامة الحجة    
اهللا

 

 سبحانه -

 

 على ما جناه، وتكـون لـه        -
.الحجة البالغة

 

 



 



   ـ  ومشاهد التوابين من العب اك ساد، والنُّ
هاد، أن يعلم سوء فعله الذى لم يبق له         والز

حسنة بحاله، وهو طلب النصير الـصادق       
فى زعمه غير الحق، وبذلك يكون مسارعا       

 ربـه، وجنـة عرضـها       إلى مغفرة مـن   
السماوات واألرض، لسيره وسـطًا بـين       
مشاهدة المنة، والبحث عن عيب الـنفس،       

.والعمل الصالح

 

 



 



ولطائف التوبة عند أهل مقام التوحيـد       
بالتوحيد، من أهل الجمع المستغرقين فـى       
شهود وحدة األفعال، أن شـهودهم للحكـم        

ــسنون  ــم ال يستح يجعله
ــستقبح ــسنة، وال ي ون ح

سيئة، لصعودهم عن جميع    
المعانى إلى معنى الحكم،    

ِإِن الْحكْم ِإالَّ   : قال تعالى 
فهم يتوبون عـن كـل      ). ٥٧:األنعام (ِللِّه

أعمالهم بإخالص عزم، وإقالع حزم، فرارا      
من الشرك الخفى، وال يتم مقام التوبة عند        
العارفين، إال بالتوبة مما دون الحـق، ثـم         

التوبة، ثم بالتوبـة مـن      بالتوبة من رؤية    
ِإن التوبة ومن رؤية التوبة، بذلك يتحقق       

  اِبينالتَّو ِحبي اللّه) ويذوق  )٢٢٢: البقرة ،
ثُـم تَـاب علَـيِهم      : طهور قوله تعـالى   

، ويشهد نور قوله    )١١٨: التوبة (ِليتُوبواْ
ومـن لَّـم يتُـب فَُأولَِئـك هـم          : تعالى
الظَّاِلمون) ١١: الحجرات.(

 

 
  وعليك يأسأل اهللا أن يمن عل    

 

 أيهـا   -
 األخ المقبل على اهللا   

 

 بتوبة منه، وعناية،    -
وإقبال على حضرته العلية، إنـه مجيـب        

.الدعاء

 

 
 متَاِبيْلـقْبٱ نـاِئِبيـلتَّٱب ـتُِح

 

 
قِْتراِبيٱدِني جمالَك ِفي ـوَأشِْه

 

 
ي ذُنُوِبي ِلغِْفرٱ ولْعفْوٱوهب ِلي 

 

 
 ِإياِبيقْبْلٱ لشُّهودٱي ـوجدد ِب

 

 
ـَأنَبطَـتُ ِإلَيضم ا َأِنلِْنـكيـر

 

 
ضوالً ِفي حاِبيـقَبِغي وِري َأو

 

 
معـوِقيٱ ِبرٱ ِنـلْييـ قَلِْبقِّـلْح

 

 
 ِحساِبيجعْلٱ ِمنْك لرضواِنٱوِب

 

 
يـو مٱوِضـلْعِني ِإلَرشِّرـِٰهي ب

 

 
لْجواِبٱ لَدى لسالَمٱوَأسِمعِني 

 

 
ِريـمـواب كَــ تَللَّهٱتَ ـوَأنْ

 

 
ٰى تُراِبيـ ِإلَاِلـلْجمٱَأِعدِني ِب

 

 
ِميالًـ َأرٰى جاِءـللِّقَٱرح ِبـألَِفْ

 

 
لشَّراِبٱيِدير علَي ِمن صاِفي 

 

 
لِّيـلتَّجٱَأنْواِر ـِني ِبـهـيواِج

 

 
ـيلُِنجٱوِر ـي ِبنُـماِبـِإلنِْتس

 

 
ِنيباـدا مـه عبـي لَـِنـويجعلُ

 

 

مِةٱَل ِبـتَجودباِبٱ ِفي لْعحلص

 

 
ريـ مقَهـجعلْٱومقْعد ِصدِق فَ

 

 
لْجنَاِبٱ لَدى لشُّهوِدٱٰى ِبـألَِحظَ

 

 
َؤانَسم كيٱـا ِبـلَدجلَٰىِهـلْوجي 

 

 
لرحاِبٱ ِفي تِّحاٍدـٱي ِبـِلروِح

 

 
 نُورالذَّاِتٱ مجلَى لْغَيبٱَأِلح ِلي 

 

 
ةً ِهي ِمن تُراِبـيء حِقيقَـيِض

 

 
 حيثُ بدِئيلْعواِلِمٱوسح ِبي ِفي 

 

 
قِْتراِبيٱمِعيد لَدى  اـي يـَأِعدِن

 

 
منَحنِّيٱ لْعيِنٱ ِبراحـلٱَأِدر ِلي 

 

 
اِبـلْمتَٱد ـ بعالَـِإلجِتٱجماَل 

 

 
ا وِلمسٱَأِمتِْني مـلْقَبْلٱـ فَرعج

 

 
 اضاِل ُألنِْسٱِرياِبيٱ ِفي حغِْتر

 

 
غَِريبا ِصرتُ ِفي شَيِبي وسقِْمي

 

 
يـن شَباِبـوَأنْتَ وِلي عبِدك ِم

 

 
مخُوخَِتي جِفي شَيِميِعـويْل ج

 

 
اِبـسلِْحٱِد ـالَ قَيـي ِبـوآِنسِن

 

 
يِبي شَباِبيـي شَـ ِفلْخَطَّاءٱَأنَا 

 

 
يـآِبـسن مـا حـتَ وِلينَـوَأنْ

 

 
حنْهمـمنَٱي ـوَأوالَِدي وِإخْواِن

 

 
مِتالَٱاَل ـجَل ِإلجاِبيٱ فَضنِْتس

 

 
                                              

، ٦٨٦٨ ح٥/٣٤٥عب اإليمـان للبيهقـى    شُ) ١(

.٢٧٩٦ ح٢/٣١٢وكشف الخفا للعجلونى 

 

 

البخارى ، و ٤٠١٢ ح ١/٤٢٢أخرجه أحمد   ) ٢(

، وابـن ماجـه     ٣/٣٧٣فى التـاريخ الكبيـر      

.٤٢٥٢ ح٢/١٤٢٠

 

 

 ٢/١٩٢جامع األحاديث لإلمام الـسيوطى      ) ٣(

، وتخريج أحاديث اإلحيـاء للعراقـى       ١١٣١ح

، وفى الجامع الكبيـر لإلمـام      ٤١٤٦ ح ٩/١٤٦

.١١٤٢ ح١/١٤٧٩السيوطى 

 

 














.

 

 



 

 

 



 



 



 

 



 


في الوقت الذي يواجه فيه     

ا ا فكريــالمجتمــع تطرفَــ
ـ  وشذوذً ا باسـم   ا أخالقي
الدين  

 

 والدين منه براء    -

 

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

ـ  تكسب الفرد ذوقً   ا ا رفيع
ة حقة،  ا جليلة وعقيد  ميوِق

وقد اهتم منهج التـصوف     
ــاء الفــرد وتقويمــه  ببن
باعتباره مـصدر القـوة     

    ا؛ للمجتمع إذا كان صـالح
ــصوف أصــبح  إال أن الت

ا عن النـاس، فـال      غريب
يفهم الكثير ماهيته وأصله    
وفصله ونشأته وأهميتـه    
ــذا   ــي ه ــه، وف ورجال
الموضــوع ســنعرض  
التـصوف بكــل جوانبــه  
ليتضح للفرد المسلم مـا     

كون عليه عقيدة  يجب أن ي  
ا، وعبادة ومعاملة وأخالقً  

ليصح السلوك إلى ملـك     
.الملوك سبحانه

 

 

 

 

* 

 



*

 



*

 



 

 




 




 




 



 بعد أن قررت الجمعية الوطنية 

م إبعاد  ١٩٢٤ مارس   ٢بأنقرة في   

الخليفة عن تركيا، وتخليـه عـن      

تعـدد أدعيـاء    الخالفة، ونظرا ل  

الخالفة فقد دعا اإلمام أبو العزائم 

 

 

إلى عقد مؤتمر عام بمكـة المكرمـة سـنة          

م تمثل فيه جميع الـشعوب اإلسـالمية        ١٩٢٦

لتعود مياه الخالفة إلى مجاريها، األمـر الـذي       

أغضب الملك فؤاد، فجند جنوده وأنشأ جماعـة        

أخرى للخالفة اإلسالمية، وبذلك أصبحت هناك      

 حكوميـة   :هيئتان للخالفة اإلسالمية، إحـداهما    

 شعبية برئاسـة    : واألخرى يرعاها الملك فؤاد،  

.اإلمام أبي العزائم

 

 


 



واشتد الخالف بين اإلمام أبي العزائم والملك       

فؤاد، فالمِلك كـان يطمـع أن يكـون خليفـة           

. للمسلمين، وجند جنوده لتحقيق هذه الرغبة

 

 

وعندئذ أعلن اإلمام بأن مصر دولة   

ـ     وا فـي  محتلة، وحكامها قـد ترب

بفكرتهم،   أحضان األجانب، ودانوا  

ومن ثم فال يكون لهذا البلد في ظل       

االستعمار، وفي ظل هذه الشرذمة     

أن يتـصدر مِلكُهـا      من الحكـام،  

.عرشَ الخالفة اإلسالمية

 

 

اول الملك فؤاد استمالة اإلمام ـوح

 

 
فأرسل إليه رئيس الديوان الملكي      

 

 حـسن   -
باشا نشأت   

 

فؤاد يحب أن   إن الملك   :  ليقول له  -
يراك، ولو حضرت إليه سيعطيك أكبر وظيفـة        

.دينية في الدولة وأمواالً طائلة

 

 
فربت اإلمام بيده على وجه حسن باشا نشأت        

 

 لما بينهما من مودة      -

 

أنت يا حسن   : " وقال له  -
تريد أن تغرر أباك الشيخ بالدنيا، وهـل مِلـك          

نعـم،  : مصر يتمنى أن يراني؟، قال حسن باشا      
إن أبا العـزائم    : يا حسن؛ قل لفؤاد   : مامفقال اإل 

ال يحب أن يراك، ولو أحببتُ أن يأتي فؤاد إلى          
هنا لجاءني حبوا، إذا وقف رجل علـى بـاب          
السلطان حرم عطاء الحنَّـان، ورجـل الحـق         
تخضع له التيجان، وخادم الحق له الخلق خـدم         

."صدق وثبت أينما كان، والخير اإللهي لمن

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 



 

 

 

 



 

 

 



 



 


 

ثم قال له اإلمام كلمته الخالدة عن فؤاد وأمثالـه مـن أمـراء              

إن قوما فقدوا اإلسالم في أنفسهم وبيوتهم وشئونهم الخاصة        : "السوء

والعامة ألعجز أن يفيضوه على غيرهم ودعوة سواهم إليه، وفاقـد           

".الشيء ال يعطيه

 

 

             أن الملك فـؤاد يتهـدد اإلمـام ا اإلماموأبلغ سعد زغلول يوم

توعده إن لم يساير المِلك في سياسته، فأمسك اإلمام بـُأذُن سـعد    وي

دولة تدول، وملْـك    : أبو العزائم يقول لك   : قل له : "زغلول قائالً له  

".يزول، وجانب اهللا يبقى وال يزول

 

 

وعندئذ قامت الحكومة والسراي بمحاربة اإلمام بشتى الطـرق         

.     العلنية والسرية

 

 



 



ُأعِلن موعد انعقاد مؤتمر الخالفة اإلسالمية بمكة المكرمة فـي          

م بمكـة   ١٩٢٦ يونيـو    ٩ وبالتحديد يـوم     ه١٣٤٤موسم حج عام    

عزيـز آل سـعود، وكـان الغـرض       المكرمة برئاسة الملك عبد ال    

الخالفة وتعيـين الخليفـة،       من انعقاده النظر في موضوع     األساس

 للـشعب المـصري،     و العزائم هذا المؤتمر ممثالً    بوحضر اإلمام أ  

.وقدم مقترحاته لمعالجة أحوال األمة

 

 

ولكن مسار المؤتمر انحرف عن الهدف األسمى منذ اللحظـة          

األولى التي ألقى فيها الملك عبد العزيز خطابه، حيث طرح مسائل           

فرعية تاركًا مسألة الخالفة، وبدأ االنقسام في صفوف المـؤتمرين          

.جلسة األولى، ثم فترت جلسات المؤتمر شيًئا فشيًئامنذ ال

 

 



 



وعاود اإلمام أبو العزائم جهاده بعد عودته إلى مصر، وسـعى           

سعيه لتنبيه الشعوب بالرسائل والخُطـب والـدروس والمـواعظ؛          

وبعمل المؤتمرات؛ وبالكتب؛ والمجالت، والمقاالت، وغيرها، ولكن   

من تنادي، وتسلطت كل األمم على المـسلمين، وتـداعوا          ال حياة ل  

.عليهم كما تتداعى األكلة على قصعتها

 

 

ورَأى اإلمام أن تنقية الجانب الروحي مـن نـوازع الهـوى            

وشوائب النفس تستلزم إضافة التصوف فـي منهاجـه التربـوي؛           

 ٧في ميدان الطرق الصوفية فـي    " زميةالطريقة الع : "فظهرت نواة 

م  ١٩٣٣  أبريل ٣  الموافق ه١٣٥١ذي الحجة سنة    

 

 ١١٤ ومقرها   -

شارع مجلس الشعب بالقاهرة     

 

، وأخذ اإلمام على عاتقه تبـصرة       -

الناس برسالة التصوف الروحية واألخالقية، ويبين لهم أن التصوفَ        

، والخُلُق فـي    هو الجهاد في أعلى ذراه، والِعلْم في أصفى موارده        

.أعلى مثُله، واإليمان في أسمى أنواره وإشراقاته

 

 



 



إن ديننا اإلسـالم، ووطننـا      : وفي ختام ما سبق أن بيناه نقول      

اإلسالم، ونسبنا اإلسالم، وسعادتنا في الدنيا واآلخـرة باإلسـالم،          

. فهلموا بنا أيها المسلمون نتدارك األمر قبل فواته

 

 

 يمدنا بروح منه، وأن يمنحنـا عنايتـه، وأن    أن ونسأل اهللا   

يواجهنا بوجهه الجميل، وأن يجملنا بما يحب، ويمنحنا ما نحب، إنه           

على كل شيء قدير، وباإلجابة جدير، وصلى اهللا على سيدنا محمد           

.وآله وسلم

 

 



 





  

 

 



 


 

 

 



 




 





 




 




 


 



 


أن معاويـة   السابقة  إن األشبه بالصدق في جملة تلك الروايات        

هذه االستثارة؛ ألنها تمتعـه بـذكرى        كان يحب هذا الملق، ويحب    
إلـى لقـاء     ، وتريحـه  )١(الشدائد التي تخطاها بعد فوات الغاشـية      

خصومه وهم في كنفه ينظرون إليه في مستقر نجاحه وظفره، وال           
…ونها ال تحول بينه وبين ملكه كما قال بقولة يقول يضيرونه

 

 
وغير بعيد أنه كان يترك جلساءه يتحرشون بذوي اللسن مـن           

ينالهم كما يفعل ذوو السلطان في كل زمـن          العلويين ليضحك مما  
أمتـع لهـم مـن صـد       وكل أمة، فربما كانت سخريتهم باألنصار     

        ا إن الخصوم، وقد يطلقون بعضهم على بعض؛ ليسخروا منهم جميع 
.لم يكن لهم خصوم يعرضونهم للسخرية طائعين أو كارهين

 

 
 بني هاشم وخصومهم في مجلسه مـا        )٢(وقد اجتمع من سجال   
مأثورات الحوار في كل مقام، ويـصحح        ينعقد به سجل خاص في    

غير ذلك النمط    وقوعه في رأينا أنه لو حدث لما أمكن حدوثه على         
.الذي تناقله الرواة

 

 
حدث يعلمون هوان أقدارهم مع بني      أناس من ذوي السلطان الم    

وصفوة قريش، ويلذ لهم أن ينعموا بالـسلطان وأن        هاشم وآل النبي  
اجترارها في حـضرة ولـيهم،        تلك النعمة حيثما وسعهم    "يجتروا"

وإن  وعلى مسمع من السادة األعلين الذين غلبوا على ذلك السلطان،   
أمون، وأن  ولي األمر نفسه ليحب ذلك ولكنه يعلم أنه مركب غير م          

سمعوا ما يكرهون فردوه بمثله فما فـي وسـعه أن            الموتورين إذا 
فـسبيله أن   … من آل البيت     يواجه العالم اإلسالمي كل يوم بشهيد     

الملهاة، وال   يصطنع المخالفة لجلسائه، وأن يحذرهم مغبة اللهو بهذه       
أمان فيها من لسن القوم وأنفتهم التي لم تخـذلهم قـط فـي مقـام                

والتحدي من زمن قديم، فإن أصيب جلساؤه فعلـيهم وزر           المناظرة
باالقتصاص لهم من أمر قد اختاروه       عملهم، وليس لهم أن يطالبوه    

صـدره مـن     على خالف رأيه، وإن سلم أولئك الجلساء فقد شفوا        
.أولئك الموتورين

 

 
وتكاد القصص مع بني هاشم في مجلس معاوية تجـري كلهـا           

بيت يدعى إلى المجلس، أو يأتي      رجل من آل ال    :على وتيرة واحدة  
من الحاشية يتحرش بـه      إليه في أمر من أموره، فيغرى به جليس       

 ويستثيره فيجاب بما هو أهله، ويتغاضب معاويـة علـى الجلـيس         
 فصل المقال، وما نرى أن الملهاة       )٣(فيلومه إذا بلغ الجدال والمحال    

تمـة،  تنتهي إلى خاتمة أخطر من هذه الخا       كلها كانت مدبرة؛ لكي   
وهـم يـستطيلون     وماذا عليهم إذا استطال الموتـورون بالمقـال       

.بالسلطان؟

 

 
ا من أحاديث بني هاشم يخالف هذا الـنمط،         ا واحد إال أن حديثً  

األحاديث، فلم يكن البادئون به من جلساء        وال يستقيم مع سائر هذه    
معاوية نفسه على نحـو    معاوية، وال من آل البيت، ولكن البادئ به       

لـه    والمداراة، وليس فيه نفع    )٤( طريقته المأثورة من التقية    ال يشبه 
في شأن من شئون الملك، أو خاصة من خواص أمـره تـستوجب             

.ذلك الحديث

 

 
إن في نفـسي مـنكم      : إنه تحدث إلى ابن عباس، فقال له      : قيل

هاشم، وإني لخليق أن أدرك فيكم الثأر وأنفـي           يا بني  )٥(لحزازات
واهللا إن  : فقال له ابن عباس    وظالمتنا فيكم، العار، فإن دماءنا قبلكم     



 

 

 

 

 



 


 

 






 



 












 



 



 



 



 



 





 



 



 



 



 



 





 



      مطرقة، ال   ا مخدرة وأفاعي  رمت ذلك يا معاوية لتثيرن عليك أسد
يفثأها كثرة السالح وال تعضها نكاية الجراح، يـضعون أسـيافهم           

…ا من ناوأهم ا قدمويضربون قدم على عواتقهم،

 

 
فلتكونن منهن بحيـث أعـددت   ": إلى أن قال في رواية الرواة    

وكان أكبر همك سالمة حشاشة نفسك،       ليلة الهرير للهرب فرسك،   
… وبذلوا دونك مهجهم     ولوال طغام من أهل الشام وقوك بأنفسهم      

 ورفعوا المصاحف مستجيرين بها وعائذين بعصمتها لكنت شـلوا        
وما أقول هذا ألصرفك عن عزيمتـك، وال        … ا بالعراء   مطروح

عطف عليك، واألواصـر    ولكنها الرحم ت   ألزيلك عن معقود نيتك،   
درك يا بن عباس،     هللا: فقال معاوية . "توجب صرف النصيحة إليك   

ما تكشفت األيام منك إال عن سيف صقيل ورأي أصيل، واهللا لـو             
 ولو لم يكن ألهلك سواك      ،يلد بنو هاشم غيرك لما نقص عددهم       لم

.لكان اهللا قد كثرهم

 

 
لكثيرة، لوال أن التلفيق    وإن دواعي الشك في مثل هذا الحديث        

راوية يضع الكالم على كل لسان، وال        فيه أعسر من أن يتاح لكل     
.يبالي أين موضعه من القائل والمجيب

 

 
 مثل ذلك المقال ألحد من بنـي هاشـم؛          فإن كان معاوية قائالً   

 )٦(بن عباس دون غيره، فإنه حديث داهية يسبر فإنما يقوله لعبد اهللا 
وإنه مع ذلك قرين تجمعه      من بيت خصومه،  به غور داهية يقارنه     

 آصرة القرابة بآل علي، وال تجمعه بهم آصرة المودة والموافقـة          
جد الموافقة على الوجهة، وقد تخلى ابن عباس عن والية ابن أبي            

الجفوة التي لم تصلحها حوادث األيام بعـد         طالب، ووقعت بينهما  
 بعد مماته، وإنمـا     وال ذلك، وال منافسة بين علي وأبنائه في حياته       

 المنافسة بينه وبين أعمامه وبني عمومته؛ إنما المنافسة بين اثنـين          
أحدهما ابن عم للنبي هو أبو طالب، واآلخر ابن عم للنبـي هـو              

…العباس 

 

 
وأي فائدة كبرى كان يفيدها معاوية لو سمع من ابـن عبـاس          

 أي  للتفرقة بينه وبين سائر الهاشميين العلـويين؟       كلمة تفتح الباب  
ابن عباس أنه يمهد لنفسه عنـد        فائدة كان يفيدها لو رأى من دهاء      

أهل البيت؟ السلطان الجديد، وال يزيد على التشفع لغيره من سائر

 

 
إن غرابة هذه القصة هي التي ترجحها وتضعف الشك فيهـا،           

…تقع إال على غرابتها  فإنها إن وقعت لن

 

 
غير ظاهرها مع   إنها غريبة من معاوية إال أن تكون مقصودة ل        

وباطن يستطلع بهذه المفاجأة، وال يستطلع بغيرها،        رجل له ظاهر  
الموقف بينه وبين سـائر بنـي        وقد يبدو منه ما تنكشف به جلية      

وباطنهم ال   هاشم، وكل بني هاشم غير عبد اهللا بن عباس فظاهرهم         
…يختلفان إذا سمعوا مثل ذلك النذير 

 

 
نطلق منـه حيـث يقـدر       هذا أو تكون نفثة من نفثات الكظم ت       

.باللسان ما ال يضمره الجنان األمان مع رجل يخفي

 

 
    ا لم تكن في ذلك العصر ممـا      وأمثال هذه الردود الخشنة جميع

وقد سمعها معاوية     يستكثر في مناسباتها،  

 

 أو سمعها جلساؤه معه     -

 

يومئذ أبهة الملـك وطاعـة        متوقعة مستثارة، ولم يتعود الناس     -
فـي    يتعود األمير كذلك أن يسوم الناس سـكوتًا        العبيد للسادة، ولم  

موضع القول، وإغضاء في موضع األنفة، وإنما كان األمير خليفة          
الراشدين في حق الطاعة، ولم يعد أحد من هـؤالء           يتشبه بالخلفاء 

ثم يستكثر عليـه أن يجيبـه        الخلفاء أن يخاطب إنسانًا بما يسوءه،     
ولم يكن   الرعاة وال الرعايا، لم يتعودها  "هرقلية"بمثل خطابه، فهذه    

في طاقة معاوية أن يروض رعاياه عليها دفعة واحدة، فإذا تمهـل            
بعد آونة، فإنما يكون التمهيل بمثل ذلك الصبر على كره           فيها آونة 

.أو على اختيار

 

 
                                                           

.الداهية والقيامة: الغاشية) ١(

 

 
عارضه وباراه وفـاخره وصـنع مثـل        : ساجل فالن صاحبه  : سجال) ٢(

.صنيعه

 

 
.الكيد والمكر والجدال: المحال) ٣(

 

 
.إظهار الموافقة وإضمار نقيضها: التقية) ٤(

 

 
.وجع في القلب من غيظ ونحوه: الحزازة بفتح الحاء: حزازات) ٥(

 

 
)٦ ( قاسه وامتحن غوره ليعرف مقداره،     : سبر الجرح ونحوه  : ايسبر غور

.العمق: واألمر اختبره، والغور

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 



 




 





 




 



 



  



 



ة ترتعش فـي    واحدة وحيدة كانت، نبت   
 بورقها الذابل كـي     مهب الريح، تميل قليالً   

تعبر الدفقات المتالحقة لهواء ال يدري شيًئا       
طالما حاولـت أن تـصلب      . عن أوجاعها 

طولها، وتحدثه عن كل الذي عبرها، ولـم        
تعبره، لكنه كان يضربها بال رحمة، ويتنهد       

و يبتعـد نحـو     في حسرة حين يراها، وه    
فضاء ملبد بالغيوم، تنفض عن نفسها آثـار        
العاصفة، وتقـف متطلعـة إلـى األفـق         

.المجروح بنار الشفق

 

 
كانت مولعة بالهمس فـي أذن سـماء        
تضمد جراحها، وتشد وشاحا على جبينهـا       

:الدامي، فتقول لها، وهي تتلفت حولها

 

 
.ـ أنتظر يوما آخر مختلفًا

 

 
ا هي األيـام     بجديد، فه  لكن الغد لم يأتِ   

تتوالى، والريح ال تتوقف، والغيم ال      
. يموت على كف األفق

 

 
وحدها في هذه اللحظـة التـي       
بوسعها أن تسمع هذا الصوت الخفي      

:الذي يأتيها من عمق سحيق

 

 
.ـ نحن معك

 

 
من هؤالء الذين ينـادوني علـى هـذا      

النحو؟

 

 
تسأل نفسها، لكن اإلجابة ال تأتي لهـا        

ـ      ين تخلـو إلـى     في التو واللحظة، إنما ح
نفسها، جالسة في مقعد بصالة بيتها الضيقة،   
أو في غرفتها التي كم تمنت أن تكون لهـا          

ووحده الـصمت يجيبهـا، وهـي       . وحدها
المجهدة من كثرة األسئلة، وعقلها شارد في       

: اللحظة األولى، والسؤال األول

 

 
ـ هل كانت نبتة أم زهرة حين طـرق        

اليقين بابها؟

 

 
ذلـك الـذي يعـود      ال أحد يجيبها إال     

:ليهمس في أعماقها

 

 
.ـ أنت كل هذا

 

 
:ويالحقها قبل أن تنطق

 

 

 

ــا أرواح- ــي روح، كله إن .  روح ف

.اختلف المسار فالمصير واحد

 

 
كانت وهي صغيرة ترى نفـسها تلـك        
الوردة البيضاء التي تتأرجح فـي النـسيم،        
تقترب منهـا وتمـس وريقاتهـا الناعمـة         

عطرها، بأطراف أصابعها، وتمد أنفها لتشم      
فتتصور أنها قد صارت مثلها، خفيفة تكـاد      
تطير في وجه من يقترب إليها، ضـواعة        

فما إن تزقزق   . تكاد تسكر من يمد إليها أنفه     
عصفورة صغيرة فوق غصن مياد، أو تثغو       
العنزة الوليدة حتى تسترد ما ضاع، وتجـد        
نفسها تطير أو تجري علـى األرض فـي         

.اتجاه العشب

 

 
 عنزة أو طفلـة، ال       زهرة أو وردة أو   

خيار وال تخيير، فهي كل هؤالء، تتوحد مع     
األشياء جميعا، حتى الحجر يحضر، لكنـه       
حجر كريم، من يمسه تسري في أوصـاله        
دفقات من نور، متقطعة كأنها آتية من آخر        
الكون في خجل وعلى عجل، لكنها ال تلبث        
أن تنتظم وتغمر الدنيا بأسرها، فترد الظالم       

.على عقبيه

 

 
ال تعرف هي من أين أتتها الروح؟ هل        
كانت تسكن نبتة أم ذات أربع؟ وتـضحك        



 

 

 

 

 



 







  





 



:أحيانًا، وتقول لنفسها

 

 
.ـ ربما كانت في حجر

 

 
يقولون عن األحجار أنها جمـادات، ال       
تسمع وال تـرى، وال تعـرف وال تـدرك          

لكنها وحـدها سـمعت     . وليست لها إرادة  
األحجار تكلمها في الليالي الطويلـة، بـدأ        

 وشيشًا كأنه يأتي من قلب جبل أصم        كالمها
متحشرجا خشنًا مخنوقًا، وما إن يتمكن من       
حفر طريقه حتى يصير طليقًا يمأل الـدنيا        
رنينًا عميقًا، كأن الحروف نفسها قد قـدت        
من صخر، وليس هذا بغريب على األشياء       

.الملونة التي تحمل األسرار

 

 
أي سر يمكن أن يفوق الروح؟

 

 
الفـضاء الـذي    تسأل وهي تحملق في     

يرخي ذيوله الناعمة على األفـق، وتجـد        
نفسها في هذه اللحظة أقرب إلى اإلجابة من       
أي أحد على سطح أرض، يظن أهلها أنهم        

:قادرون عليها، فتقول لمن يلح عليها

 

 
.ـ اصمت، واصغ

 

 
:يصيخ السمع فتقول له

 

 
ـ الروح واحدة، خلقها اهللا هكذا، تتوالد     

رحيمـة،  كما تفعـل األرحـام، فـالروح        
. والرحمة روح أي عالقة مع مـن خلـق        

 ألنه يتعالى   ؛واحدة ألنها سر، والسر واحد    
على األسرار الصغيرة لبني البـشر، إنـه        

ظم الذي ما أن تقترب منه أسرار       السر األع 
يظن الناس أنها دفينة وفي حرز حريز حتى 
تحترق، كما يتهـاوى البعـوض ميتًـا إن         
اقترب من صاعقه، وتحترق الفراشات في      

.النور الساطع المختبئ في النار

 

 
ـ وما عالقة هذا بما نريد معرفته؟

 

 
:يسألها كل من يسمعها، فتقول له

 

 
 في   طويالً لـ يجهل األمر من ال يتأم     

.كل من وما حوله

 

 
ـ ليرى ماذا؟

 

 
البشر والحجر، اإلنـسان    ، ـ كل شيء  

والحيوان، الحاضر والغائب، والمـساحات     
المفتوحة بين البداية النهايـة، والمردومـة       
بألوان من الخوف والتيه والحيرة، واألسئلة      
التي ال يكف كل إنسان عن طرحها ويقـف   

.عاجزا عن اإلجابة

 

 
:قول لكل من حولهاتصمت برهة، وت

 

 
ويسَألُونَك عِن الروِح قُِل ـ ألم تقرأوا   

الروح ِمن َأمِر ربي وما ُأوِتيتُم من الِعلِْم ِإالَّ         
لم يصادر صاحب   . )٨٥: اإلسراء (قَِليالً

األمر، ومنشيء الروح علـيكم إن رغبـتم        
إنهـا مـن    : بل قال لكم فقط   . التفكير فيها 

، كثير من الرموز والمعـاني      يا اهللا . أمرى
واألشياء في هذا العالم من أمـرك، لكنـك         

.سبحانه لم تغلق الباب أمام النظر إليها

 

 
:يقولون لها

 

 
.ـ قرأنا وتوقفنا، فما كان له ليس لنا

 

 
:تضحك وتقول

 

 
ـ هو سبحانه لم يغلـق البـاب أمـام          
وصولكم إلى فهـم مـا أضـناكم، لكـنكم          

.استسلمتم

 

 
لجبـل، ومـاعز    وتنظر حولها فترى ا   

يحط على هامته، وزهـور تنبـت علـى         
:جانبيه، وتقول

 

 
ـ هنا بدأ ما جاءني، وسـيروح منـي      

.إليه

 

 
:ويسخر منها من يقول

 

 
ـ كل روح تختلف عن أختهـا، فمـا         

.لإلنسان ليس للحيوان

 

 
:وتضحك وتقول

 

 
ـ كل ال يتجزأ، واحد ال يتعدد، سر ال         

.ينكشف إال لمن سعى

 

 
:وحين يسألها الحائرون

 

 
ومن الذي يسعى؟ـ 

 

 
:تجيب في ثقة تامة

 

 
ـ ذلك الذي يضع يده علـى جـسده،         
فيدرك كم فيه من العطر الفواح، والـورق        
اليانع الوارف، ومن يجري على ذات أربع،       
ومن يفرد جناحيه، وذلك الراسي، المتأرجح     
بين صلد أملس ناعم وآخر ملئ بالنتوءات،       

.والذي ال يمكن ألحد منا أن ينطحه

 

 
ك جوهر كامن، إنه الروح،     في كل هنا  

التي تعطي األشياء وجودها، وإن راحـت       
وفي آخر العالم سينزع اهللا     . مات كل شيء  

الروح التي ال نعترف بهـا مـن الجبـال،       
فتصير عهنًا منفوشًا، ومن األغنام فتـصير       
أحجارا بيضاء ثم تتفتت إلى أحجار منهـا        

بار تضيع تماما في العاصـفة      غإلى ذرات   
ا نفخ في صور يعلن نهاية كل       التي يصنعه 

شيء، إلى الروح، التي تظل، رغـم فنـاء         
ي على كل من حلـت      دالعالم، موجودة، تنا  

بهم كي يأتوا، وقتها سيدرك كل أحد، وكل        
شيء، أن الروح أمر واحد، توزعت علـى       
الكل، دون تفرقة، إنهـا واحـدة ألن مـن          

ى وعدل في أطلقها واحد، هو من خلق وسو
.أبهى صورة

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 




 




 



 



 





 





 


أما  المستشرق لويس غارديه والباحث المصري جورج شحاته 
قنواتي، فيرجحان سبب نسبة األشعري إلى الفقه المالكي، وسـائر          
المذاهب الفقهية األخرى، إلى الليونة التي ميزت مواقفه الفقهيـة،          

  مما ترك انطباع فيظن (أتباع المذاهب الفقهية في زمانه      ا لدى   ا طيب
فقد أدى ذلـك بـبعض      . كل إمام أنه يذهب إلى ما يذهب إليه هو        

     المؤرخين إلى أن يذكروه تارة مالكي ا، وطور أما األغلبيـة   . اا حنفي
    كما يؤكد على ذلك التاج السبكي في       ). افيطيب لهم أن يروه شافعي

ر غير واحد من األثبـات      ذك: (طبقات الشافعية الكبرى حيث يقول    
أن األشعري كان يأخذ مذهب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي،          

وقـد  : "...ا ما نصه  وقال أيض ). وأبو إسحاق يأخذ عنه علم الكالم     
زعم بعض الناس أنه كان مالكي المذهب، وليس ذلك بصحيح، إنما   

 ا، تف كان شافعي      علـى ذلـك     قَّه على أبي إسحاق المروزي، نـص 
اذ أبو بكر بن فورك في طبقات المتكلمين واألستاذ أبو إسحاق األست

".اإلسفراييني فيما نقله عنه أبو محمد الجويني في شرح الرسالة

 

 
 ويقول العالمة طاش كبري زاده، في مفتاح السعادة ومصباح         

ثم اعلم أن رئيس أهل السنة والجماعة في علم الكالم             (:السيادة

 

- 
يعني العقائد   

 

دهما حنفي واآلخر شافعي، أما الحنفـي   رجالن، أح-
وأمـا  ... فهو أبو منصور محمد بن محمود الماتريدي، إمام الهدى        

اآلخر الشافعي فهو شيخ السنة ورئيس الجماعة إمـام المتكلمـين           
وناصر سنة سيد المرسلين والذاب عن الدين والساعي في حفـظ           

 حـامي جنـاب   .. عقائد المسلمين، أبو الحسن األشعري البصري     
الشرع الشريف من الحديث المفترى، الذي قام في نـصرة ملـة            

اإلسالم فنصرها نصراا مؤزر.(

 

 
مسائل االختالف  (ويقول شيخ اإلسالم ابن كمال باشا في كتابه         

ن األشعري إمام أهل    اعلم أن أبا الحس   ): (بين األشاعرة والماتريدية  
 قدالـشافعي  مهم، ثم أبا منصور الماتريدي، وأن أصحاب        السنة وم

ــابعون  ــه تـ وأتباعـ
لألشعري في األصـول    
وللشافعي في الفـروع،    
وأن أصحاب أبي حنيفة    
تــابعون للــشيخ أبــي 
منصور الماتريدي فـي    
األصول وألبي حنيفـة    

).في الفروع

 

 
وقال األستاذ سعيد   
عبد اللطيف فودة فـي     
شرحه لكالم ابن كمـال   

وأما اإلمـام   : "...باشا
ــبعض   ــعري، ف األش

 هـو   :العلماء يقولـون  
شـــافعي المـــذهب، 
وبعــضهم يقــول هــو 
مالكي المذهب، وهذان   
األمران مشهوران، وقد   

إنه كـان   : قال البعض 
ـ  مجتهد لما بـدقائق   ا م

ولكـن  . هذين المذهبين 
إن : قال بعض النـاس   

األشعري حنفي، ألن أبا    
 ؛علي الجبـائي حنفـي    

ألنه لم يعرف عن أحد     
من المعتزلة أنه شافعي    

بار إال القاضي عبد الج   
بمشورة مـن شـيخه،     
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 كذلك، وقد ذكره بعض العلماء ايحتمل إذن أن يكون األشعري حنفيف
وهذا القول بعيد، فقد ذكره الشافعية والمالكيـة        . في طبقات الحنفية  

وأياً ما كان مذهبه    . في طبقاتهم، فضالً عن أن المشهور هو ما تقدم        
عظيم فيما بيـنهم،    فهذا دليل على أن العلماء يتنازعون هذا اإلمام ال        

فأصحاب كل مذهب يودون لو يكون منهم، وهذا فخر وأي فخر لو            
".حازوه

 

 
لوامـع  (وقال اإلمام محمد بن أحمد السفاريني الحنبلـي فـي           

فلما انتصر اإلمام أحمد    ): (األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية    
ـ          ف للسنة السنية، والفرقة الناجية المرضية، وقمع أهل البدع، وزي

مقالتهم، وأدحض بدعتهم، وأظهر ضاللتهم، صار هو علم الـسنة          
وإمامها، وصاحبها وخليلها ومقدامها، حتى إن اإلمام أبـا الحـسن           
علي بن إسماعيل األشعري إمام الطائفة األشعرية انتسب إلى اإلمام          
أحمد، ورأى اتباعه على عقيدته هو المنهج األحمد، قال في كتابـه            

ا أنكر قول المعتزلة والقدرية والجهمية لم) لديانةاإلبانة في أصول ا(
فعرفونـا قـولكم    : "فإن قال قائل  : والحرورية والرافضة والمرجئة  

قولنا الذي بـه    : الذي به تقولون، وديانتكم التي بها تدينون، قيل له        
نقول، وديانتنا التي بها ندين، التمسك بكتاب اهللا وسنة نبيه           

 

 صلى  -
اهللا عليه وسلم    

 

ابة والتابعين وأئمة الحديث،     وما روي عن الصح    -
ونحن بذلك معتصمون، وبما كان عليه اإلمام أحمد بـن حنبـل             

 

- 
نضر اهللا وجهه، ورفع درجته، وأجزل مثوبته        

 

 قـائلون، ولمـن     -
ألنه اإلمام الفاضل، والرئيس الكامل، الـذي       ؛ خالف قوله مجانبون  

به أبان اهللا به الحق عند ظهور الضالل، وأوضح به المنهاج، وقمع         
بدع المبتدعين، وزيغ الزائغين، وشك الشاكين، فرحمة اهللا عليه من          

.انتهى". إمام مقدم، وكبير مفهم، وعلى جميع أئمة المسلمين

 

 
أما أصحاب اإلمام األشعري وأتباع طريقته من أهل المـذاهب          

 ال يكاد يذكر كـبعض      اكافة المالكية سوى شذوذ يسير جد     الفقهية ف 
تنكرة عن ابن خويز منداد ونحوه؛ ألن مذهب        األقوال العجيبة المس  

إمام أهل المدينة ينفي خبث أهل البدع كما قال العلمـاء، وثالثـة              
أما باقي الحنفيـة    . أرباع الشافعية، وثلث الحنفية، وفضالء الحنابلة     

من أهل السنة، فعلى طريقة اإلمام أبي منصور الماتريدي إمام أهل           
ي شبيهة بطريقـة األشـعري إال       السنة في بالد ما وراء النهر، وه      

ا يسيرة، وهو واألشعري إماما أهل السنة في مشارق األرض          فروقً
قال المحدث محمد بن درويش الحوت البيروتـي فـي          . ومغاربها

المالكية والـشافعية   ): (رسائل في بيان عقائد أهل السنة والجماعة      (
أشعرية وإمامهم أبو الحسن األشعري مـن ذريـة أبـي موسـى             

 رضي اهللا عنه، والحنفية ماتريدية وإمامهم أبو منـصور          ياألشعر

الماتريدي، وهما إماما   
أهل السنة والجماعـة،    
والحنابلة أثرية، وأمـا    
ــن  ــة فم ــاقي الحنفي ب
المعتزلة وكذلك بـاقي    
الشافعية، وأمـا بـاقي     
الحنابلة فمن المجـسمة    

كمـا وجـد    . الحشوية  
شذوذ في بعض أتبـاع     
اإلمامين أبـي حنيفـة     

عي ينتسبون إلى   والشاف
مذهب المجسمة، وذلك   

  ا ال يكـاد   نزر يسير جد
وعقيدة اإلمـام   ). يذكر

أحمــد والتــي عليهــا 
فضالء الحنابلة أبرزها   
وأوضحها اإلمام أبـو    
الفرج بن الجوزي فـي    

ــه ــع شــبه :  (كتاب دف
، )التشبيه بأكف التنزيه  

وال فرق بـين هـذه      (
العقيدة وعقيدة اإلمـام    
ــا  ــعري، فكالهم األش

مــن مــشكاة تــصدر 
ــولى  ــد ت واحــدة، وق
الحافظ ابن الجوزي في    
هذا الكتاب تبرئة اإلمام    
أحمد من عقائد التجسيم    
التي تورط فيها بعـض     
من يـزعم االنتـساب     

ا وقام بذلك أيـض   . إليه
اإلمام تقي الدين أبـي     
بكر الحصني في كتابه    

دفع شـبه مـن شـبه     (
وتمرد ونسب ذلك إلى    

.)الجليل اإلمام أحمد

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 



 





 





 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       المستشار                  المفكر الصوفي  

 

 





 



 




 




 




 




 



:الفضائل الخاصة: بقية

 

 

١: بقية

 

سيد  ( من فضائل النبى –

:)آل بيت النبوة

 

 

معجزاته ودالئل نبوته: اخامس

 

 

: ار شـجرة نـسب    وقد ورد بكتاب أنو   

إن ( لمحمد جالل إبراهيم     سيدنا محمد   

: ومعجزاتهمن دالئل نبوته 

 

 

القرآن وهـو أعظمهـا وهـو بـاق       •

.بإعجازه إلى يوم القيامة

 

 

وانشقاق القمر فرقتين حين طلبت منه       •

 فكانت فرقة على جبل أبى قبيس ،قريش آية 

 ، وشاهد ذلك الدانى والقـاص     ،وفرقة دونه 

غرب وكانت ليلة أربعة    واستمر كذلك حتى    

ـ     ،عشر  وقالـت   ،ا فازداد الذين آمنوا إيمانً

 وكان انشقاقه فى    ، هذا سحر مستمر   :الكفار

.السنة التاسعة من البعثة

 

 

وأخباره عن بيت المقدس صبح ليلـة       •

اإلسراء حين سـأله    

ــن  ــشركون ع الم

ــبس   ــفته، وح ص

الشمس لـه عنـد     

الغروب حتى قـدم    

العير التى لقيته فى    

منــصرفه مــن  

لمعراج، وردها بعد   ا

 بـن   يغروبها لعل 

 صالة  ي ليدرك عل  أبى طالب بدعوته    

 .أداءالعصر 

 

 

وخروجه على المجتمعين بباب داره      •

ليقتلوه ووضعه التراب فى وجوه القوم ولم       

يشعروا، ورميه يوم حنين قبضة من تراب       

.فى وجوه القوم فهزمهم اهللا تعالى

 

 

ف نسج العنكبوت على فم الغار ووقو      •

الحمامتين الوحشيتين على بابـه وإنبـات       

.الشجرة فى بابه، وما جرى لشاة أم معبد 

 

 

 أن  ودعوته لعمر بن الخطـاب       •

.اإلسالم فكان ذلك ب اهللا هيعز

 

 

 بشأن الحر والبرد     يودعوته لعل  •

. منهماا واحدفلم يشتِك

 

 

ودعوته لعبد اهللا بن العباس أن يعلمه        •

.الدين فكان ذلك اهللا التأويل ويفقهه فى 

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 















 



ودعوته ألنس بن مالك بطول العمر       •

 وكان ،وكثرة المال والولد فعاش فوق المائة    

 ولم يمت حتى رأى     ،من أكثر األنصار ماالً   

.مائة ذكر من صلبه

 

 

وشهادة الضب والذئب والظبيـة لـه       •

.بالرسالة

 

 

حنين الجذع الذى كان خطب إليه لما        •

عه مـن   فارقه للمنبر الذى بمسجده حتى سم     

 فى المسجد حتى ارتج المسجد فنزل       

.وضمه إليه حتى سكن 

 

 

.شهادة الشجر له بالرسالة  •

 

 

 سكون جبل أحد لمـا ضـربه         •

.برجله 

 

 

تسبيح الحصى فـى كفـه وتـسبيح         •

الطعام بين أصابعه ونبع الماء من بينهمـا        

.حتى روى الجيش العظيم 

 

 

ة بن النعمـان بعـد أن       درد عين قتا   •

 .سالت على خده

 

 

 بن أبى طالب وهو     يتفله فى عين عل    •

 فعوفى من ساعته ولم ترمد      خيبرأرمد يوم   

وعلى عينى رجل ابيضتا حتى لم      . بعد ذلك 

.ا فأبصريبصر بهما شيًئ

 

 

 ال  :سالم فقال إحياء بنت دعا أباها لإل     •

 فذهب معه إلى    ،أومن بك حتى تحيى ابنتى    

 : فقـال  ، لبيك سعديك  :قبرها فناداها فقالت  

 ال  : فقالـت  ؟،ين أن ترجعى إلى الدنيا    أتحب

    يا لى مـن أبـو     واهللا إنى وجدت اهللا خير 

ا من الدنياووجدت اآلخرة خير.

 

 

إحياء أبويه له حتى آمنا به على مـا          •

.قيل

 

 

إعطاؤه عكاشة بن محصن يوم بـدر        •

. اجذالً من حطب فانقلبت فـى يـده سـيفً         

.وكذلك وقع لعبد اهللا بن جحش يوم أحد

 

 

إخباره بالمغيبـات كإخبـاره عـن        •

مصارع المشركين يوم بدر فلم يخطئ أحد       

 وبموت النجاشى يوم موته     ،منهم مصرعه 

 وقوله  ،وصلى عليه يوم موته مع أصحابه     

ا ا وتقتل شـهيد    تعيش حميد  :لثابت بن قيس  

.فقتل يوم اليمامة

 

 

إن ابنى  ( : يقوله للحسن بن عل    •

فئتـين  هذا سيد ولعل اهللا يصلح به بـين          

 فصالح معاويـة،    )عظيمتين من المسلمين  

وإخباره بأن عثمان بن عفان تصيبه بلوى       

شديدة فحوصر فى داره وقتل، وبأن عمر       

 ا، وقوله للزبير فى حق عل     يموت شهيدي: 

 تقتلـك   :تقاتله وأنت ظالم له، وقوله لعمار     

 بـن   يالفئة الباغية فقتل بصفين، وقوله لعل     

جالن الذى عقر    أشقى الناس ر   :أبى طالب 

 وأشار إلى   ،الناقة والذى يضربك على هذه    

نافوخه  

 

 أى رأسه    –

 

 ، حتى  تبتل منه هذه     -

.وأشار إلى لحيته، فكان كما قال

 

 

 هذه بعض من فـضائل النبـى        

ومعجزاته ودالئل نبوته وهى غيض مـن       

 إال  فيض وال يعلم فضل النبى محمد       

 وما حاز آل البيت     ،رب النبى محمد    

ا الشرف والمكانة الرفيعـة إال      جميعهم هذ 

بإنتمائهم لسيد المرسلين واستمدادهم لنـور      

النبوة الذى ألقاه اهللا على نبيـه ورسـوله         

    البيت قبس من    أهل فأنوار وفضائل 

 ونور النبى محمـد     ،نور النبى محمد    

        قبس من نور اهللا رب العالمين  نُّور

ـ          ـن يِلنُـوِرِه م ِدي اللَّههلَى نُوٍر يشَاءع 

.)٣٥: النور(

 

 



 

 

 

 

 



 









 





 



 



توقع هجمة شعبوية ضد جماعة      إن

اإلخوان وكافة التيـارات الراديكاليـة      

 ،كالسلفية الجهادية وأنصار بيت المقدس    

وجماعة التكفير والهجرة التي كفـرت      

منذ ثمانينيات القرن الماضـي نـصف       

المجتمع المصري عن طريق حفنة من      

   ـ   الرجال غير المؤهلين علمي ا ا أو فقهي

 هر الـشريف  حسب رأي علماء األز   

 

- 

 كان أمر ا أو بـصورة أخـرى      ا منتظر

 فمــصر بطبيعتهــا ،رهــن االنتظــار

المتجددة كنيلها تحيا ثقافة رفض القمعية      

 وتـأبى أن يمـارس      ،والتطرف والغلو 

بحقهــا صــور التهمــيش واإلقــصاء 

.والتمييز

 

 

ولقد ظل الخطاب الـسياسي لهـذه       

التيارات والجماعات المتطرفـة علـى      

ة باعتبـاره علـى     الهامش لفترة طويل  

 الدوام خطاب ا عن سياق المؤسسة    ا خارج

 وبحد وصف كبار المحللـين      ،الرسمية

   ا بالغيـاب   السياسيين الذين أصيبوا كره

 بفضل تنظيراتهم   ؛السياسي عن المشهد  

 ،الغارقة في اجترار ذكريات الماضـي     

بأن هذا الخطاب ينفلت بحكـم كونـه        

منتج ا عن المعـايير الـشرعية      ا خارج

 إضافة إلى أنه نص سياسـي       ،ياسيةالس

 ،يفتقد الكثير والكثير من شروط إنتاجه     

ورغم هذا التهميش القصدي ظل هـذا       

الخطاب الشعبي يمارس كافـة حقوقـه       

ـ  ل صـداع  الشرعية بـل شـكَّ     ا ا مزمنً

ا برؤوس األنظمةومستدام .

 

 



 



ومشكلة هـذا الخطـاب الـسياسي       

ي ظهر بقـوة أخـرى      الراديكالي والذ 

جديدة متمثلة في العمليـات اإلرهابيـة       

بحق جنود مصر البواسل ليس في لغته       

 بـل تكمـن     ،أو في نصه وإحداثياتـه    

المشكلة الحقيقية له في عمليـة تأويلـه        

 ، واختالف آليات فهمه وإدراكه    ،وتحليله

وباألحرى تباين التوجهات األيديولوجية    

حينما تتلقى هذا النوع مـن الخطـاب        

 لكـن األدهـش فـي هـذا         .السياسي

الموضوع أن خطاب الشعب الـسياسي      

يستحيل بمرور األيـام السـيما عقـب        

الفعاليات السياسية الكبرى كالثورات أو     

االنتفاضات الشعبية إلى معيار أو محك      

أو أحكام استشرافية يمكن من خاللهـا       

التنبؤ بمشاهد سياسية واجتماعيـة فـي       

ـ  وهذا ما رأيناه ج    ،المستقبل منـذ   اميع 

اشتعال االنتفاضة الشعبية البيضاء فـي      

 وتجـسد   ،الخامس والعشرين من يناير   

األمر بضراوة أيام حكم المعزول بإرادة      

.الشعب محمد مرسي

 

 

ا كان الخطاب الشعبي لهـذه      وقديم

التيارات والطوائف الدموية يطلق عليه     

 وسرعان ما تحـول     ،اسم منشور سري  

ــاقير    ــضل عق ــديم بف ــسمى الق الم

لديموقراطية وأمصال الليبراليـة إلـى      ا

 أو  ،مسميات معاصرة مثل بيان رسمي    

 أو نداءات أو ثمـة اسـتغاثات        ،إعالن

تتحول إلى تحذير موجه إلى أي نظـام        



 

 

 

 

 

 

 وكل هذه األسماء التي التـصقت       ،حاكم

بالخطاب السياسي الراديكالي دليل قاطع     

 وربمـا   ،على تباين تلقي الخطاب نفسه    

لـسياسي مـن    معاناة خطاب الـشعب ا    

اإلقصاء والتمييز هو الذي دفع إلى تعدد       

 وحينمـا حاولـت األنظمـة       ،مسمياته

السياسية الرسمية في تهمـيش حركـة       

الخطاب السياسي الشعبي وعزله عـن      

الفكر السائد للمؤسسة الرسمية استطاع     

هذا الخطاب في حجز مقعد دائـم لـه         

ولمدشنيه في الشهود المجتمعي والبقـاء   

على األلسنة وفي األذان    لفترات طويلة   

ا بل وجد لنفسه مكانً    أيض ـ  ا رحب ا ا هادًئ

على بعض القنوات المـشبوهة التـي       

تحمل الكراهية لمصر وللمصريين على     

السواء وتبث سمومها اإلعالميـة مـن       

الخارج بالتعاون مع أعداء الوطن مـن       

. الخونة والمرتزقة بالداخل

 

 


 



وقد هيأ أصحاب الخطاب السياسي      

الشعبي أنفسهم على أن يكونـوا علـى        

الدوام هامشيين يرتدون قناعات مستترة     

تقيهم  

 

 حسب ظنهم المريض وقناعاتهم     -

الكاذبة  

 

 وطأة بطش األنظمة السياسية     -

والدول البوليسية التي اعتادت مالحقـة      

 وهذا هو ما يدعونه     ؛النشطاء السياسيين 

دربون أذهان أتباعهم   على الدوام بل وي   

 واكتفى هؤالء   ،على اعتناق هذه العقيدة   

بجعل نصهم الـسياسي هـو المركـز        

والمحور الرئيس غير مبالين بالتهميش     

 ،الذي ينال أسماءهم وكنههم الشخـصي     

وربما هذا االكتفاء بدور المهمش هـو       

ن الخطاب السياسي الشعبي من     الذي مكَّ 

ـ       د االستمرارية والبقاء ومن ثـم التوال

والتكاثر من أجل وقوف رمزي أمام أي       

.حاكم أو نظام سياسي رسمي

 

 


 



والمستقرئ للفتـرة الزمنيـة التـي       

وصلت فيها الجماعة بحلفائها إلى سـدة       

 يـدرك أن الـرئيس      ،الحكم في مصر  

المعزول محمد مرسي رئيس الجماعـة       

 ا لغة رمزية ربما لم يفهمها      استخدم كثير

 وعشيرته وقيـادات مكتـب      سوى أهله 

 فـضالً عـن     ،إرشاد الجماعة وحدهم  

استخدامه لمؤشرات رمزيـة اسـتثنائية     

حفل بها خطابه الـسياسي الـذي مـن         

المفترض أنه رسمي يصدر من مؤسسة      

الرئاسة لكنه فضل استخدام لغة خاصة      

تشير إلى فكر ظل سنوات بعيدة يعمـل        

 لذلك لم   ،في الظل وبغير وجهة شرعية    

ئيس المعزول وقتها التخلـي     يستطع الر 

عن الشفرة الكودية الخاصة بلغة تنظيمه      

 في حين أنه كان عليه استخدام       .السري

لغة مباشرة السيما حينما نال بـالتلميح       

بعض الشخصيات المجتمعية والقضائية    

وال ينبغي التغافل   . واإلعالمية في مصر  

عن أن حديث الرئيس المعزول محمـد       

برز العوامل  مرسي السياسي كان من أ    

التي دفعت الماليين مـن المـصريين       

للخروج عليه والمطالبة بعزله وعـزل      

 .تنظيمه عن سياق النسيج المصري

 

 

وتبدو مشكلة أخـرى عنـد تنـاول     

 وهي ما يسعى    ،النص السياسي الشعبي  

 ا المحـسوبون علـى النخبـة       إليه غالب

التنظيرية التي أصـابت الكثيـر مـن        

هذه المشكلة   ،المصريين باللغط والجدال  

 والمتحـول   ،هي قراءة المتحول بالثابت   

 الذي ال يستقر وال     ،هو الخطاب الشعبي  

يهدأ وال يميل إلى اسـتعمال مفـردات        

سياسية ثابتة بل طالمـا أدهـشنا هـذا         

 فالـذين   ،الخطاب بتنويعات لغوية مثيرة   

يستخدمون آليات الثابت فـي التحليـل       

يدعون أنهم يمتلكـون وحـدهم حـق        

 ،اسياسية وربما الحقيقة أيـض    المعرفة ال 

    ا يعمدون في في حين أن المهمشين قصد

خطابهم السياسي الشعبي إلى امـتالك      

حق اإلحساس بنـبض الـشارع بغيـر        

.مشاركة

 

 



 

 

 

 

 



 


 

تربيــــــــــة تربيــــــــــة 

األوالد في  األوالد في  

ــالم ــالماإلســـ اإلســـ

 

 

 

 

 

 

 

 
)    )    ۳۳۲۲((

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 

 



 




 




 



 إلـى ومن العوامل الكبيرة التي تؤدي      

 الشقاوة وارتكاب إلىانحراف الولد، وتدفعه    

؛ واالنحاللالجريمة، والسير وراء الميوعة     

 في دور السينما، وعلى شاشـة       يشاهدهما  

 بوليـسية،   من روايات ) التليفزيون(الرائي  

 خالعية، وما يقرؤه مـن مجـالت        وأفالم

ماجنة وقصص مثيـرة؛ وهـي بجملتهـا        

ومضمونها تهب على الغرائز، وتشجع على      

، وهـي كـذلك تفـسد       واإلجراماالنحراف  

 واألطفال الكبار، فكيف بالمراهقين،     أخالق

!الصغار؟

 

 

 الولد حين يعقل    أنومن المعلوم بداهة    

 فـي   أصلوتتتنطبع في ذهنه هذه الصور،      

ـ      هذهمخيلته   إلـى ا   المـشاهد، فيعـد حتم 

ضر على  أوليس  ...... محاكاتها وتقليدها   

الولد المراهق من مـشاهد تـشجع علـى         

. واإلجرام، وتوجه نحو الرذيلةاإلجرام

 

 

 كـان مفلـوت الزمـام،       إنوال سيما   

.متروك الرقابة والرعاية

 

 

 لمثل هذه   أنومما ال يختلف فيه اثنان،      

ا  بالغً اأثر اآلثمة والمشاهد    الفاسدة، األجواء

 والمراهقين، بحيـث ال     األطفالفي نفوس   

ـ    أو اآلباءينفع معه نصح     توجيـه الم ين رب

علمينوالم.

 

 

 أمـام  بمبادئه التربوية، يضع     واإلسالم

، المنهج القـويم    والمسئولينين   والمرب اآلباء

 وتربيتهم، والقيام بواجبهم    األبناءفي توجيه   

.وحقهم

 

 

الوقايـة  : ادئ هـذا المـنهج    فمن مب  •

 وألنفـسهم الكاملة من كل ما يـسبب لهـم      

 بقوله  غضب الجبار، ودخول جهنم، امتثاالً    

يا َأيها الَِّذين آمنُـوا قُـوا       : تبارك وتعالى 

.)٦التحريم،  (...َأنفُسكُم وَأهِليكُم نَارا 

 

 

استـشعار  : ومن مبادئ هذا المـنهج     •

 التوجيـه   المسؤولية نحو مـن لهـم حـق       

 على  واألمانةداء المهمة   أوالتربية؛ ليقوموا ب  

ا لقوله عليه    معنى؛ تحقيقً  وأنبل وجه،   أكمل

 بيته  أهلالرجل راع في    (: الصالة والسالم 

. رواه البخاري ومسلم) عن رعيتهومسئول

 

 

زالة الضرر إ: ومن مبادئ هذا المنهج    •

عن كل ما يؤدي الى انحـراف عقيـدتهم         



 

 

 

 

 



 


 

من قال سبحان اهللا    : (قال رسول اهللا    
وبحمده في يوم مائة مرة حطـت خطايـاه         

  ).وإن كانت مثل زبد البحر

 

 
           

 

رواه البخاري في صحيحه  -

 

-

 

 






 



ليه الصالة والسالم فيما    ، لقوله ع  وأخالقهم

ال ضرر وال (:  مالك وابن ماجه  اإلمامرواه  

، اإلسالمية فبناء على هذه المبادئ      )رارِض

 أبوالمناهج التربوية؛ وجب علـى كـل        

 مـن   األوالد يمنعـوا    أن،  ومسئولومرب  

. الجنسية والبوليسيةاألفالممشاهدة 

 

 

ن يمنعــوهم كــذلك مــن شــراء أو •

ـ     اء القـصص   المجالت الخالعيـة، واقتن

..... لحاديـة   الغرامية، ومطالعة الكتب اإل   

وباالختصار وجب منعهم من كل ما يضر       

.مجرابعقيدتهم، ويدفعهم نحو الرذيلة واإل

 

 

 هو دين الحياة، ودين الفطرة،      فاإلسالم

ومـن  . جيه والتربية و والت اإلصالحودين  

     وِقنُونٍم يا لِّقَوكْماللَِّه ح ِمن نسَأح) ائدة، الم

٥٠(.

 

 



 



 إلىتي تؤدي   لساسية ا ومن العوامل األ  

 أفـراد البطالة بـين     رانحراف الولد، انتشا  

 الذي لـه    فاألب.. ، وطبقات المجتمع    األمة

، ولم تتيسر له سبل العمـل،       وأوالدزوجة  

من له طرق الكسب، ولم يجد مـن        أولم تت 

ـ المال ما يسد به جوعتـه،      أهلـه  ةوجوع

اتهم الـضرورية،   جاحن لهم   ، ويؤم وأوالده

 فرادهـا أب األسـرة ن  إومطالبهم الحيوية؛ ف  

 األوالدن  أستتعرض للتشرد والـضياع، و    

، وربما  واإلجرامسيدرجون نحو االنحراف    

 مـن   بأمرهم مع من يقوم     األسرةفكر رب   

 يحصلوا على المـال عـن       أن وولد،   أهل

طريق حرام، ويجمعوه من وسـائل غيـر        

 كالسرقة، واالغتصاب، والرشوة،    مشروعة

ت فيه الفوضى،    المجتمع حلَّ  أنومعنى هذا   

. بالدمار واالنهياروأصيب

 

 

ــالم ــسواإلس ــة نِّ ب ــادئ العدال ه مب

. االجتماعية، ورعاية حق الفرد والمجتمـع     

، سواء كانت بطالة   بأنواعهاقد عالج البطالة    

. بطالة كسولأومضطر، 

 

 

  عالجه لبطالة المـضطر الـذي ال       أما

 العمل مع رغبتـه فيـه،       إيجادحيلة له في    

:وقدرته عليه فيتحقق بشيئين

 

 

ـ       ) أ( مين أوجوب تكفل الدولة له فـي ت

.سبل العمل

 

 

وجوب مساعدة المجتمع له حتـى       ) ب(

.يجد سبيل العمل

 

 

 فلمـا رواه    : وجوب تكفل الدولة له    أما

 مـن    رجـالً  أن نـس   أالبخاري عـن    

 أمـا (: ، فقال فسأله  النبي   أتى األنصار

كـساء  (بلى، ِحلـس  :  قال)في بيتك شيء؟  

لبس بعضه، ونبسط بعضه، وقَعب     ن) غليظ

، )ائتني بهما (: نشرب فيه الماء، قال   ) إناء(

 بيـده،    رسول اهللا    فأخذهمااه بهما،   تأف

نـا  أ:  قال رجل  )من يشتري هذين؟  (: وقال

خـذ  أ، و إيـاه اهما  عطأ بدرهمين، ف  آخذهما

:  وقـال  ،األنـصاري  فأعطاهماالدرهمين  

هلـك،  أ إلـى ه  ذنباا ف  طعام ماهبأحد اشتِر(

تاه به فشد   أ ف ،)تني به أا ف  قدوم باآلخر واشتِر

: ا بيده، ثـم قـال      عود فيه رسول اهللا    

 خمـسة   أرينـك اذهب واحتطب وبع، وال     (

عشرة أصاب، ففعل، فجاءه وقد )اعشر يوم 

ـ     ا، وببعـضها   دراهم، فاشترى ببعضها ثوب

ول اهللا   ا، فقال رس  طعام :)   هذا خير لك

 يوم  كلة نكتة في وجه   أ تجيء، والمس  أنمن  

.)القيامة

 

 



 

 

 

 

 



 



  

 





 



 



  

ويسعى برئاسته الجديدة إلى قيادة العالم، والعودة » بايدن« في الوقت الذي يعد فيه    
إذا بأحـداث   ! إلى تقديم النموذج األمريكي في الديمقراطية والحريات والحقـوق        

أو الكونجرس األمريكي تهز هيبة وصورة أمريكا الديمقراطيـة     » مبنى الكابيتول «
» نيويورك تايمز «ا بالصحف األمريكية مثل     وإذ! في العالم وأمام مرأى كل شعوبه     

تسمي ما كانت تمتدحه حين حصوله في دول أخرى بالحريات          » واشطن بوست «و
يو إس إيـه    (بل وتقول صحيفة    ! تهاجمه وتنعته بالغوغائية حين حدث في أمريكا      

أمر ال يمكن تصديقه وتصديق حدوثه في       ( إن الذي حدث في الكونجرس       :)توداي
 وأن ما حدث جلب الخزي واإلحراج لألمة ،لراسخة وال تلك الوليدةالديمقراطيات ا

نموذج مروع من االعـتالل     األمريكية، وأن أمريكا تحولت من منارة للحرية إلى         
.)الوظيفي

 

 
تي فإن أمريكا فـي     منذ فترة طويلة وهناك من الكتاب والمحللين والمفكرين في أمريكا وروسيا وأوروبا من يتوقع أنه مثلما انهار االتحاد السوفي                  

حـدث  « باعتباره بداية تهافت عاصمة الديمقراطية في العـالم، وأن           م٢٠٢٠طريقها لالنهيار كامبراطورية، وهناك من ربط تلك التوقعات بعام          
لتعبير والحقوق،  يديولوجي الكبير في أمريكا، وشكل ضربة قوية لكل القيم الديمقراطية وحرية ا           رسخ االنقسام الشعبي والسياسي واأل    » الكونجرس

في فيـديو  » ترامب«وأنصاره، خاصة أن » ترامب«سواء بما جسده الحدث نفسه، أو باإلجراءات التي تم اتخاذها أو يتم التفكير في اتخاذها ضد     
ك هو ومن    ولذل ؛حربه وحرب أنصاره هي ضد الدولة العميقة، التي أفسدت أمريكا         (مسجل وقبل االنتخابات الرئاسية كان قد صرح بوضوح أن          

!). وذلك لن يتم إال بتحطيم وجوه تلك الدولة العميقة،معه يريد العمل على إعادة بناء أمريكا

 

 
حركـة  (، والدولة العميقة ومؤسساتها، وحيث هناك منظمات وحركات فكرية من بينهـا  »ترامب ومناصريه«هي إذن وبوضوح كانت حربا بين   

QANON (خالية من التكتالت التي أفسدت أمريكا وأفسدت العالمتناصره، وتعد العالم بأمريكا جديدة ،.

 

 
، فإن الرد على ترامـب جـاء        »حدث الكونجرس « وألن الحرب بين نمطين من التوجهات في إدارة أمريكا والعالم بلغت ساعاتها الخطيرة في               

قبول إدعاءاته بحجة عدم استنادها علـى أدلـة واضـحة،    ، فلم يتم )عدم االعتراف بنتائج االنتخابات وتعرضها للتزوير(بدوره قاسيا منذ إعالنه   
عن تعرض نتائجها للتزوير، ومن جانب آخر فإن الرئيس األمريكي وقبل » ترامب«وبالتالي لم تتم مراجعة النتائج في الواليات الست التي تحدث 

حسابه الرئاسي بشكل » تويتر«تي شن حربه عليها، وأوقفت تتم محاصرته من المؤسسة األمريكية والدولة العميقة ال» بايدن«تسليمه السلطة لخلفه 
 ينـاير، أو    ٢٠قبل  ) عزل الرئيس (يتم الحوار أيضا حول     كان  فيما  )! »لبايدن«تسييس الموقع وانحيازه    (نهائي وحسابه الشخصي، بما تم تسميته       

في الستينيات، رغم ما يشوب ذلك القـانون        » كنيدي«غتيال  وهو القانون الذي ظهر بعد ا     ) ألول مرة  (٢٥بتفعيل القانون   » بايدن«تاريخ تنصيب   
مـن  » ترامب«والهدف من العزل هو منع ! »ترامب«وبما ال ينطبق على ) في حالة عجزه عن القيام بمهامه(من غموض حول تنحية أي رئيس      

!الترشح مرة أخرى

 

 
ـ       » فيس بوك « مما جعل المناصـرين    ! بدعوى التحريض على العنف   » ترامب«بدورها حظرت كل التطبيقات والمواقع والفيديوهات المناصرة ل

.!وأنصاره» ترامب«يسمون ما يجري بالتآمر على حرية التعبير وعلى حقوق االختالف التي يمثلها 

 

 
، بما يتعلق بالناحية القانونية والمعايير التي تحكم الحظر فـي           هب ومناصري لرأي ترام » الحظر الكلي «وفي هذا انطلقت المماحكات الكثيرة حول       

الوقت الذي يسمح فيه القائمون على إدارة وسائل التواصل اإللكتروني لكل ممثلي التطرف في العالم بنشر ما يريدون دون إيقافهم بحجـة نـشر                   
.!التطرف والعنف كما فعلوا مع ترامب وأنصاره

 

 
وأزمة خطيرة ليس فقط بما يتعلق بالديمقراطية األمريكية والحقوق والحريات، وإنما بما يتعلق باالنقسام والشرخ الكبير داخل                 هو إذن محك كبير     

بالعودة إلى نشر نموذجها الديمقراطي في » بايدن«سياسة أمريكا وكما وعد . اا وخارجيل اهتزاز الصورة األمريكية داخليالشعب األمريكي، في ظ
 التي يمثلها أكثر "الفلسفة الترامبية"فيما أزمة المؤسسات األمريكية تتفاقم في مواجهة » الكابيتول« اهتزت بدورها، والتداعيات تتالحق لحدث العالم
.! مليون أمريكي، يقفون ضد تلك المؤسسات، ويبدو أن حركتهم ستتطور في الفترة القادمة٧٤من 

 

 
عالم، فإن المزيد من االنقسام والشرخ هو ما سيحدث، وحيث غضب مناصريه            ائل التواصل واإل  ترامب، بعد حصاره في وس    » عزل«وفي حالة   

ا من خاللهـا    ستراتيجيإأمام ملفات داخلية شديدة التعقيد، وملفات خارجية ساخنة، تكافح أمريكا           » بايدن«سيزداد ضراوة، لتكون أمريكا في عهد       
.!ذلك ما سيراقبه العالم كله! األمريكية في القادم من األيام؟كيف ستكون المسارات ! للبقاء على رأس العالم

 

 



 

 

 

 

 



 











 



 





 


        يمكـن  "ا إلى أنه    اتهم السودان، طائرة عسكرية إثيوبية باختراق مجاله الجوي، مشير

".أن يسهم في عواقب خطيرة

 

 

في تصعيد خطيـر وغيـر      " إنه   :وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان صحفي      

".ودانيةمبرر اخترقت طائرة عسكرية إثيوبية الحدود الس

 

 

األمر الذي يمكن أن تكون له عواقب خطيرة، ويتسبب في المزيـد مـن              : "وأضافت

. “التوتر في المنطقة الحدودية

 

 

وأشارت إلى أن هذه األمور لها انعكاسات خطيرة على مستقبل العالقات الثنائية بـين              

".البلدين وعلى األمن واالستقرار في منطقة القرن األفريقي

 

 

السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أجرى، زيـارة         وكان رئيس مجلس    

ل بالحكومة السودانية   ؤووكشف مصدر مس   .لوالية القضارف بالحدود الشرقية مع إثيوبيا     

الترتيـب والتـشاور مـع      ة، و ية القضارف هو دعم القوات المسلح     سبب زيارة وال  "أن  

".وبيةالقوات لحسم الهجمات المتكررة من المليشيات اإلثي

 

 

. على األراضي السودانية إثيوبين في هجوم مدنيي٥وتأتي زيارة البرهان بعد مقتل 

 

 

وأعاد الجيش السوداني منذ نوفمبر الماضي انتشاره في منطقتي الفـشقة الـصغرى             

 إنه استرد هذه األراضي من مزارعين إثيوبيين كـانوا يفلحونهـا           :اوالكبرى، وقال الحقً  

.م١٩٩٥ية منذ عام تحت حماية مليشيات إثيوب

 

 

ودفعت التوترات األمنية على الحدود إلى تفعيل عمل اللجنة المشتركة للحدود، ليعـود   

بذلك ملف النزاع الحدودي المتجدد بين السودان وإثيوبيا إلى الواجهة مرة أخرى، بعـد              

.إعالن الجيش السوداني أن قواته تصدت العتداء مليشيات إثيوبية في الفشقة

 

 

ا الرتفـاع   ضع على الحدود السودانية اإلثيوبية بين المرونة والصالبة تبع        ويتراوح الو 

.وتيرة التأثيرات السياسية والتحوالت الداخلية لكال البلدين

 

 

وللنزاع الحدودي السوداني اإلثيوبي تاريخ قديم، يعود إلى خمسينيات القرن الماضي،           

.لبلدينما جعله يتجدد بسبب إهمال حسم ملف ترسيم الحدود بين ا

 

 




 


ا  إن سـفنً   :قال قائد األركان اإليراني، اللواء محمد بـاقري       

تجارية إيرانية تعرضت لبعض الهجمات المحـدودة خـالل         

.الفترة األخيرة

 

 

وأضاف باقري في تصريحات له بأن البحر األحمر سيكون         

ا على أنهـم    حرية، مؤكد ضمن مناطق الدوريات اإليرانية الب    

سيضمنون األمن الكامل للسفن واألساطيل النفطية والتجارية       

.في البحار

 

 

وفي وقت سابق، عرضت إيران أكبر سفينة عـسكرية فـي     

".مكران"تاريخها، وهي حاملة المروحيات 

 

 

وأفاد المكتب اإلعالمي للقوات البحريـة اإليرانيـة، بأنهـا          

" زره"وفرقاطــة " مكــران"ستــستلم حاملــة المروحيــات 

" اقتـدار "الصاروخية، لتشارك الـسفينتان فـي تـدريبات         

الصاروخية التي ستجري في مضيق هرمز، وذلك بعـد أن          

خضعتا الختبارات ناجحة في المنطقتين البحريتين القريبـة        

.والبعيدة

 

 

البحريـة  " ٩٩اقتـدار "على صعيد آخر، انطلقت منـاورات       

للجيش اإليراني، في سواحل الخلـيج والمحـيط الهنـدي،          

بمشاركة مختلف الوحدات البحرية وبحضور اللواء بـاقري        

واللواء موسوي، قائـد الجـيش وقائـد القـوات البحريـة            

 . في جيش الجمهورية اإلسالميةاإلستراتيجية

" فرج بومطـاري  "حدة في ليبيا باالجتماع الذي عقد بين وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني             رحبت بعثة األمم المت   

في مدينة البريقة النفطية من أجل توحيد الميزانية الوطنية لعـام           " إمراجع غيث "ونظيره بالحكومة المؤقتة شرق البالد      

.م٢٠٢١

 

 

 يعد هذا التعاون الليبي   " :وقالت البعثة في بيان لها    

 

ا وخطوة ضرورية للغاية ينبغي أن تقترن بجهود        بي مشجع اللي -

حقيقية على المسار السياسي لتشكيل حكومة موحدة تكون في وضع أفضل يمكنها من تنفيذ الميزانية الموحدة بـشكل                  

".فعال

 

 

ـ  يعد توحيد وترشيد الميزانية الوطنية أمر   : "وتابعت ةً وأكثـر  ا بالغ األهمية إلرساء ترتيبات اقتصادية أكثـر ديموم

 مما يلبي احتياجات كافة الليبيين بما في ذلك تحسين الخدمات األساسية، ويلبي الحاجة الملحة إلصالح البنيـة                  ؛إنصافًا

".التحتية المتدهورة في البالد، السيما شبكة الكهرباء

 

 

زم من المؤسسات المالية  مع توفير الدعم الفني الال،وطالبت البعثة بضرورة صياغة الميزانية بطريقة تتسم بالشفافية

.الدولية

 

 



 

 

 

 

 



 





 



مصر وراء أي مصالحة عربية      كعادتها وقفت   

 

-  عربية للم    ا على مائدة واحدة لتصفية أي خالفات ونزع فتائـل           الشمل وجلوس الفرقاء مع

دار العربية في حالة شقاق وتناحر وتنابز باأللقاب، خاصة       ا بالسالم والمحبة، بينما أهل ال     ا وغرب التشاحن، فليس من المعقول أن تمتد األيدي شرقً       

 حافة نهاية التاريخ، من حجم المشكالت واألزمات والمؤامرات التي تحيط بهم، وبعـضها مـشروعات                ىأن حال العرب يشي وكأنهم يقفون عل      

.معلنة ومدونة في كتابات ودراسات وتصريحات وتصرفات

 

 

ة التي بدت عليها في قمة مجلس التعاون الخليجي األخيرة؟ سؤال يفرض نفسه ألن شروط المـصالحة                  بهذه البساط  لكن هل المصالحة فعالً   

التي طالبت بها الدول األربع التي قاطعت إمارة قطر قبل ثالث سنوات لم يأت ذكرها في البيان الختامي للقمة، ولم نعرف هل تنازلت هذه الدول 

 بني جلدتها؟ى تسد أبواب الفتن التي فتحتها علعنها أم تعهدت قطر في الغرف المغلقة بأن

 

 

 أن نتجنب التربص والمكايدة     : والثاني . نفهم ما حدث والمستقبل الذي يمكن أن يرتبط به         ى حت ،األول: ا ضروري للغاية لسببين   والسؤال أيض 

ا نتوقف أمـام تـصريحات أنـور    مبدئي. منهاوردود أفعال دول وجماعات غارقة في أوحال أدوار تؤديها وال تستطيع النكوص عنها أو الفرار               

أن الفكرة هي محاولـة  : ، وقد وصف اتفاق المصالحة بعبارة دقيقة للغاية »ن  إن  إسي  « قرقاش وزير الدولة اإلماراتي للشئون الخارجية لشبكة        

نحـن  : وهي جزء من اتفاق العـال، وقـال  ا، بما في ذلك التطرف واإلرهاب،        القضايا التي تمسنا جميع    ىوضع قواعد عدم التدخل واالتفاق عل     

ا بحماس لكن يجب تجربة ذلك للتأكدواثقون ونتطلع قدم.

 

 

ا، وما يحدث هو بدء إجراءات زال مبكر إن تجاوز األزمة ما  : وفي تقرير لفضائية دويتش فيله األلمانية قال عدد من الخبراء المتابعين للقمة           

. الضغوط األمريكية الهائلة والوساطة الكويتية، وهي قابلة للنمو والنجاح، أو معرضة للجمود والفـشل أي أن االتفاق تجربة فرضتها      . لبناء الثقة 

الـسعودية واإلمـارات   ومن سوء الحظ أن نتائج هذه التجربة وعملية بناء الثقة واستكمال المصالحة الشاملة ال ترتبط بالدول األربـع مـصر و    

،  رصيف االنتظار طـويالً   ى ولكن لن تقف عل    والبحرين بقدر ما ترتبط بقرارات قطر في الملفات التي زرعت المقاطعة، وقد تصبر الدول قليالً              

مها الجماعـات   ا ألمن هذه الدول، بدع    ا مباشر زالت تمثل تهديد    ألن تصرفات قطر ما    ؛ محطات التعاون الصحيح   ىلعل القطار القطري يصل إل    

 اإلرهابية سياسي ا وتوفير مالذات آمنة لها من المطاردات األمنية، وشنها حمالت إعالمية ضد هذه الدول سواء مـن خـالل قنـوات                   ا واقتصادي

 تم في ظروف    إذا كان إعالن المصالحة   : والسؤال. الجزيرة أو من خالل منصات خارجية تدفع لها بسخاء، وبتدخلها السافر في شئونها الداخلية             

..ا البيض األمريكي، فهل نجاحها خاضع لنفس الشروط والضغوط؟ قطعمعقدة وضاغطة، وفي فترة تغيير السلطة في البيت األ

 

 

ا، ويناهض المهمة المباشرة المكلفة بهـا مـن   ن دوام المصالحة الجادة يتعارض بشكل أساس مع األدوار التي تبحث قطر عن لعبها إقليمي أل

 ).م٢٠٢١ يناير ١٠بوابة األهرام  ( ذروتها مع ثورات الربيع العربيىسعينيات في المنطقة، والتي وصلت إلمنتصف الت

 

 

 

 

قات دبلوماسية كاملـة بـين      ي وإقامة عال  أضافت مجموعة بريد اإلمارات، إسرائيل إلى شبكة عملياتها العالمية عقب إبرام اتفاق رسم            

 . إسرائيل لتسهيل الوصول إلى المدن في أنحاء إسرائيلفيمع نظيرتها " ارتبطت"وأوضحت الوكالة الرسمية أن بريد اإلمارات  .البلدين

ة التحتية والنقـل البحـري   وبحث الجانبان أوجه التعاون في مجال النقل الذكي وتكامل وسائل النقل وتطوير التشريعات المرتبطة بالبني              

وفي هذا السياق، قالت وزيرة المواصالت وسالمة الطرق اإلسرائيلية ميـري           . ال النقل بالسكك الحديدية   والبري وتبادل الخبرات في مج    

رات السريعة  شركة إسرائيلية يمكن من خاللها تعزيز العمل المشترك في المجاالت المتعلقة بالسكك الحديدية والقطا             ١٧ إنه توجد    :ريغيف

 .ومشاريع البنية التحتية

 ديسمبر الماضي، لتطوير العالقـات االقتـصادية بـين          ١٣كما وقعت وكالتا ضمان الصادرات باإلمارات وإسرائيل اتفاق تعاون في           

ئيلية تخططـان   وأوضحت وكالة أنباء اإلمارات، أن االتحاد الئتمان الصادرات وشركة تأمين مخاطر التجارة الخارجية اإلسـرا               .البلدين

 .للتعاون في تقديم دعم مشترك للصادرات والتجارة واالستثمار بين البلدين

 



 

 

 

 

 



 



 



 



:بن أبى طالب  على اإلمام  أمير المؤمنينقال

 

 

 

- إن بقيت لم يبق الهم.

 

 

 

-ة االعتذار الغضب بذلَّ ال يقوم عز.

 

 

 

. الشفيع جناح الطالب-

 

 

 

.غك فقد استمتعت به مؤنس، إن لم يبلِّ األمل رفيقٌ-

 

 

 

.نب إعادة االعتذار تذكير بالذَّ-

 

 

 

.أو مريح العواقب شاٍففي  الصبر -

 

 



 



فال طوائف وال سالالت وال ألوان توجد بين المسلمين         

ال فضل لعربي على أعجمي وال أبـيض       (: أو تفرق بينهم  

، إنهم إخوة متساوون ال يفضل أحد    )على أسود إال بالتقوى   

منهم أخاه المسلم بمال أو جاه أو لون إال بالتقوى والعمل           

.الصالح

 

 

ـ     ى التـآخي والتعـاون والتماسـك       وهذا يـدعونا إل

واعتَـِصموا ِبحبـِل اللَّـِه      : واالعتصام بحبل اهللا تعالى   

          اءدَأع ِإذْ كُنتُم كُملَيتَ اللَِّه عموا ِنعاذْكُرقُوا والَ تَفَرِميعاً وج

ى شَـفَا   فََألَّفَ بين قُلُوِبكُم فََأصبحتُم ِبِنعمِتِه ِإخْواناً وكُنتُم علَ       

.)١٠٣: آل عمران (حفْرٍة من النَّاِر فََأنقَذَكُم منْها

 

 



 



قال اإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبـو العـزائم          

:رضوان اهللا عليه

 

 

 

-          قَّقْتَ ِمنْـهتَح لَوو ِإلَٰى َأِخيك كلَيع اِجبو انساِإلح

.اِإلساءةَ، فَكَيفَ تُِسيء ِإلَيِه مع تَشَكُِّكك ِفي قَصِدِه

 

 

 

 من عامَل النَّاس ِبَأعماِلِهم، عاملَـه اللَّـه ِبعمِلـِه           -

اِس، عاملَه اللَّه ِبما هو َأهٌل      فََأهلَكَه، ومن عامَل اللَّه ِفي النَّ     

ولْيعفُـوا ولْيـصفَحوا َأال     : لَه ِمن الْمغِْفرِة، قَاَل تَعـالَىٰ     

لَكُم اللَّه غِْفرَأن ي ونتُِحب.

 

 

 

تَقْتَِضي الْمبادلَةَ، والْمبادلَةُ تَُؤدي ِإلَى :  معاملَةُ الْخَلْقِ -

وقَد تَُؤدي الْمفَاوضةُ ِإلَٰى معارضٍة، َأما معاملَةُ       الْمفَاوضِة  

.قَاِصرةٌ علَٰى ِعلِْم الْقُلُوِب: اللَِّه تَعالَٰى

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



 


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    

ة، فنرجوا من سماحتكم    بالروح فقط، مناما ال يقظ    
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 



 





 



      مروه شريف حسبو          هنا أحمد المحالوي         أميرة فراج              نور محمد يسري 

 

 
      الهوارية 

 

           األسكندرية           الصنافين  بحيرة    –

 

 شرقية          بلقاس –

 

 دقهلية-

 

 

          أمنية عالء بكر     سيف أحمد الجرواني   حسن رسمي حسن النجار      عبده أحمد عبد الرؤوف 

 

 
      الرياض 

 

 كفر الشيخ         كـوم حمـادة –

 

               األسكندرية بـحيــرة          –

 

 
 






ِإنَّما خَص اللَّه تَعالَى اِإلنْسان ِبكَثْرِة الْحاجِة وظُهوِر الْعجِز ِنعمةً علَيِه ولُطْفًـا              :ابني مستقبل األمة  

           غِْي الْقُدباِن الِْغنَى وطُغْي اِنِه ِمننَعمِز يجانَةُ الْعهمِة واجذُلُّ الْح كُونِفـي      ِبِه؛ ِلي كُوزرم انالطُّغْي ِة؛ َألنر
       رِه إذَا قَدلَيٍل عتَوسم غْيالْبتَغْنَى، وِعِه إذَا اسفَقَالَ  ،  طَب نْهع الَى ِبذَِلكتَع َأ اللَّهَأنْب قَدو :َّكَال  اناِإلنْـس إن 

  نَقِْصِه، وَأوضحها دِليالًون َأقْوى اُألموِر شَاِهدا علَىثُم ِليكُ ،  )٧،  ٦: العلق(  َأن رآه استَغْنَى    *ِليطْغَى
.علَى عجِزِه

 

 
 جعَل ِلنَيِل حاجِتِه َأسبابا،     ، ظَاِهر الْعجزِ  ،لَما خَلَقَ اللَّه اِإلنْسان ماس الْحاجةِ      :عزيزي مستقبل األمة  
 واَلَّـِذي قَـدر فَهـدى     : قَاَل اللَّه تَعالَى   .يها ِبالْعقِْل، وَأرشَده إلَيها ِبالْفَِطنَةِ    وِلدفِْع عجِزِه ِحيال دلَّه علَ    

 وقَاَل ابن مسعوٍد ِفي قَولـه       ،قَدر َأحواَل خَلِْقِه فَهدى إلَى سِبيِل الْخَيِر والشَّر       : قَاَل مجاِهد ،  )٣: األعلى(
.طَِريقَ الْخَيِر وطَِريقَ الشَّر: يعِني الطَِّريقَيِن، )١٠: البلد (وهدينَاه النَّجديِن: تَعالَى

 

 
 ١٦.  طيكتاب أدب الدنيا والدين، ألبى الحسن الماورد[     

 

 ١٠٩ص القاهرة –

 

- ١١٠.[

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

٣٣ 

بالهنا

 

 

 

والشفا

 

 

 

 


 



 




 

 

 

 

 يتفقد أحوال الرعية ليالً ومعه بعض عماله، فوقـف أمـام            سيدنا عمر بن الخطاب     كان  
:بيت به صبية يبكون، وأمهم تشتكي إلى ربها قائلة

 

 
:فأسرع عمر ومعه عامله إلى بيت المال، وقال لعامله!. يا رب، عمر يلي أمرنا ويغفل عنا

 

 
.احمل علي جوال الدقيق

 

 
.احمل علي: قال! ؟عنك عليك أم يا أمير المؤمنين، أحمل: فقال

 

 
:عمرسيدنا فلما تكرر نفس السؤال من العامل لسيدنا عمر، قال له 

 

 
.!احمل علي، هل تحمل عني أوزاري يوم القيامة؟

 

 
]١١٨خلفاء الرسول، ص[                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ن هنـاك   أثبت أحدث األبحـاث العلميـة أ      
أنواعا معينة من األطعمـة تعتبـر مفيـدة         
لصحة القلب والشرايين وتسهم بدور فاعل      

لطةـة وجـة القلبيـفي منع حدوث السكت

 

 
.الشرايين التاجية

 

 
إن هناك ما يعرف بوجبة حوض البحر األبيض المتوسـط، التـي            
تحتوي على نسبة مرتفعة من الخضروات مثل الخيار والطمـاطم،          

.فعة من زيت الزيتون وحبوب القمح الكاملةوعلى نسبة مرت

 

 
فهذه الوجبة بها المواد المعروفة بمضادات األكسدة، والتـي تمنـع           

.تسرب الكوليسترول على جدران الشرايين

 

 
سبة عالية من الدهون المشبعة والزيوت      نإن الوجبات المحتوية على     

ل العالية مثل الزبدة والسمن الصناعي واللحوم سريعة التحضير مث        
الهامبورجر والسجق، تمثل خطرا حقيقيا على سالمة الشرايين بمـا         

ب ويؤدي إلـى    ستحتويه من نسبة عالية من الكوليسترول الذي يتر       
.انسداد الشرايين واألزمات القلبية

 

 
وعلى هذا فننصح مرضى القلب باإلكثار مـن أكـل الخـضروات            

عن الدهون المشبعة مع    والفواكه الطازجة مع زيت الزيتون، والبعد       
.ممارسة الرياضة والحفاظ على الوزن واالمتناع عن التدخين

 

 

 



 



 



 



 




 



 

.  بطة متوسطة الحجم-

 

.  رشة ملح–

 

 . بهارات–

 

 

 

.  رشة قرفة–

 

.  رشة فلفل أسود–

 

. زيت للقلى–

 

 



 



 

فى البطة جيدا واغسليها بالماء ثم ادعكيها بقليل من الدقيق           نظِّ -
رشِّى البطة بالبهـارات    . يهاالخل ثم اشطفيها جيدا بالماء وصفِّ     و

بنقع األرز بعد غسله : حضرى الحشوة وذلك. والملح طول الليل 
بى اللحمة المفرومة على النار     قلِّ.  دقائق ١٠بالماء الساخن لمدة    

بعد أن تحمر اللحمة . ها بالملح والبهارات وملعقتى السمنشمع ر
ين واآلخر قليالً من الماء واتركيها على نار        أضيفى لها بين الح   
ضعى األرز بعد تصفيته من الماء على النار    . هادئة حتى تنضج  

 ، ثم أضيفى له كوبى ماء واتركيه يغلى   ،مع رشه بقليل من الملح    
بى الخليط واتركيه يبرد قلـيالً      ثم أضيفى له اللحمة الناضجة وقلِّ     

جانب المفتوح بالخيط    ثم أخيطى البطة من ال     ،واحشى البطة فيه  
 ثم بعد أن يحمى ضـعى       ،ضعى زيت القلى على النار    . واإلبرة

. ارفعى البطة بعد أن يصبح لونها ذهبيا أثناء القلـى         . البطة فيه 
 أكواب ماء مع قليل من الملح والبهارات واتركيه على ٣أضيفى 

.ئى النار تحته حتى ينضجثم هد ،النار العالية حتى يغلى

 

 



 

 

 



 



 





 




 




 



 



 

 




 



 
















 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

األستاذ الدكتور

 

 

 حليةنور الدين أبو

 

 

اجلمهورية اجلزائرية

 

 

 

 

 

 

دعوة ابن تيمية إىل قطع صلة دعوة ابن تيمية إىل قطع صلة دعوة ابن تيمية إىل قطع صلة : : : بقيةبقيةبقية
األمة عن نبيهااألمة عن نبيهااألمة عن نبيها

 

 

 

 

 

 




 





 


ما تقول؟: التفت القاضي إلي، وقال

 

 
صدق  : قلت

 

 سيدي القاضي    –

 

 فقد استعمل   –
ابن تيمية وأتباعه كل الوسائل ليخرجوا بالحديث       

 ومن أعجب ما    عن داللته الواضحة الصريحة،   
قاعـدة  (قرأت في ذلك قوله ابن تيمية في كتابه         

ولو توسل غيـره    ): (جليلة في التوسل والوسيلة   
 من العميان الذين لم يـدع لهـم النبـي           

، وقد علـق    )١()بالسؤال به لم تكن حالهم كحاله     
وقد عمي بعض   : (على هذا محقق الكتاب بقوله    

 مـنهم ابـن عبـاس       الصحابة بعد النبي    
ا في الشفاء، فلـو     ر وكان ابن عباس راغب    وجاب

ا لتوسل   مشروع كان التوسل بذات النبي     
 ولشفي وهو أولى بأن يجاب مـن        بذاته  

 بل عمي عتبـان بـن       ،هذا الصحابي المجهول  
 وكذلك ابـن أم     مالك في حياة رسول اهللا      

 .)٢()مكتوم

 

 
وكذلك لو كان كل    : (وقال في موضع آخر   

ـ        ه الرسـول    أعمى توسل به، ولم يدع ل
بمنزلة ذلك األعمى لكان عميـان الـصحابة أو         
بعضهم يفعلون مثل ما فعل األعمى، فعـدولهم        
عن هذا إلى هذا مع أنهـم الـسابقون األولـون      

المهاجرون واألنصار والذين اتبعوهم بإحـسان،    
فإنهم أعلم منـا بـاهللا ورسـوله وبحقـوق اهللا           
ورسوله، وما يشرع من الدعاء وينفع وما لـم         

ع وال ينفع، وما يكون أنفع من غيره وهـم          يشر
في وقت ضرورة ومخمصة وجـدب يطلبـون        
تفريج الكربات وتيسير العسير وإنزال الغيـث       

 المـشروع مـا     بكل طريق ممكن دليل على أن     
 .)٣()سلكوه دون ما تركوه

 

 
لو كان السر في شفاء     : (ومثله قال األلباني  

 وقدره وحقه  األعمى أنه توسل بجاه النبي      
ا يفهم عامة المتأخرين لكان المفـروض أن        كم

يحصل هذا الشفاء لغيره مـن العميـان الـذين          
ا  بل ويضمون إليه أحيانً    يتوسلون بجاهه   

جاه جميع األنبياء المرسـلين وكـل األوليـاء         
والشهداء والصالحين وجاه كل من له جاه عنـد         
اهللا من المالئكة واإلنس والجن أجمعـين، ولـم         

   ا قد علم حصول مثـل هـذا        نعلم وال نظن أحد
 إلى  خالل هذه القرون الطويلة بعد وفاته       

.)٤()اليوم

 

 
وإيراد مثل هذا عجيب، وهو دليـل علـى         
التالعب بالنصوص واالحتيال عليها، والجواب     

:عن هذا من جهتين

 

 
 هي أن من الصحابة مـن رضـي         :األولى

بحاله، ولم يسأل اهللا تغييره رضى بقـسمة اهللا،         
مى دليل على استحباب ذلك،     بل في حديث األع   

وقد ورد في الحديث أن امرأة جاءت إلى النبي         
   يا رسول اللّه إنـي     ( :، وبها طيف، فقالت



 

 

 



 



 









 



 :، فقال )أصرع، وأتكشف، فادع اللّه أن يشفيني     
إن شئت دعوت لـك أن يـشفيك، وإن شـئت           (

بل أصـبر ولـي     ( :، فقالت )صبرت ولك الجنة  
، فـدعا   )الجنة، ولكن ادع اللّه لي أن ال أتكشف       

.)٥(لها فكانت ال تتكشف

 

 
 أن اشتراط تأييد كل ما ورد مـن         :والثانية

 األحاديث القولية أو الفعلية لرسـول اهللا        
باآلثار الدالة على الفعل به من الصحابة، يكلفنا        

ا، بل يلغي أكثر الـسنن، فلـذلك يكتفـي          شططً
العلماء كلهم ـ بما فيهم ابن تيمية ـ بمـا ورد    

يرون أن في خالف الصحابة     من األحاديث، بل    
لألحاديث دليل على عدم بلوغ الحديث لهـم، ال         

 على ضعف الحديث أو صرفه عن حقيقـة     دليالً
معناه، وقد جعل ابن تيمية نفسه ـ هذا المعنـى   

رفـع  (ـ من أسباب الخالف الفقهي في كتابـه         
، بـل اعتبـره أول      )المالم عن األئمة األعـالم    

يكـون   أن ال الـسبب األول    ( :األسباب، فقـال  
الحديث قد بلغه، ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف         

  ا بموجبه، وإذا لم يكن قد بلغه وقد        أن يكون عالم
قال في تلك القضية بموجب ظاهر آية أو حديث         
آخر أو بموجب قياس أو موجب استصحاب فقد        

 وهـذا   ،يوافق ذلك الحديث تارة ويخالفه أخرى     
ن أقوال  السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد م       

ـ    السلف مخالفً  حاطـة  ن اإل إا لبعض األحاديث ف
 لم تكـن ألحـد مـن        بحديث رسول هللا    

.)٦()األمة

 

 




 



فهـات الـشاهد    .. وعيت هذا : قال القاضي 
.الرابع

 

 
لم يكتف ابن تيمية بكل     : قام الحنبلي، وقال  

ما ذكرناه لك    

 

 سيدي القاضي   –

 

 لألمة  من قطع–
 بحجـة الخـوف عليهـا مـن     عن نبيها   

الشرك، وإنما أضاف إلى ذلك تحريمه وتبديعـه       
لما رآه في عهده، ولما سمع بـه فـي العهـود            
السابقة من إحياء األمة للمناسبات التي تربطهـا        

 بكل األحداث التي عاشـها رسـول اهللا         
.ابتداء من مولده الشريف

 

 

ذلك أن األمة التي اتخـذت مـن رسـولها          
         قدوة لها في حياتها حاولت أن ترتبط به 

بمشاعرها كما ارتبطت به بسلوكها، وكان مـن        
أساليبها في ذلك تتبع األحداث الكبرى التي مـر       

. وإحيائها والفرح بهابها النبي 

 

 
ومن بين تلك المناسبات التي كانت تهتم بها        

اهتمام ها يوم مولد  ا شديد     والذي كانـت ،
 أنواع األفراح، لتحقق بـذلك      تتهيأ له، وتقيم فيه   

﴿ ورفَعنَا لَـك ِذكْـرك﴾   : في الواقع قوله تعالى   
.]٤: الشرح[

 

 
وقد وصف العلماء ما كانت تظهره األمـة        
في شهر ربيع األول من أفراح وأعمال صالحة،        

المواهب (ومنهم القسطالني الذي قال في كتابه        
زال أهل اإلسالم يحتفلون بـشهر       وال): (اللدنية

 ويعملون الوالئم، ويتصدقون فـي      لده  مو
لياليه بأنواع الـصدقات، ويظهـرون الـسرور        
ويزيدون في المبرات ويعتنون بقـراءة مولـده        
الكريم، ويظهر عليهم من بركاته كـّل فـضل         

 امرًئ اتّخذ ليالي شهر مولـده   فرحم اللّه .. عميم
٧()االمبارك أعياد(.

 

 
 ال زال أهل اإلسالم مـن     : (وقال السخاوي 

سائر األقطار والمدن الكبار يعملـون المولـد،        
ويتصدقّون في لياليه بأنواع الصدقات، ويعتنون      
بقراءة مولده الكريم ويظهر عليهم من بركاتـه        

.)٨()كل فضل عميم

 

 
وأمـا  : (وقال ابن عباد في رسائله الكبري     

المولد فالذي يظهر لي أنّـه عيـد مـن أعيـاد           
ا يفعل فيه   المسلمين وموسم من مواسمهم وكّل م     

مما يقتضيه وجود الفرح والسرور بذلك المولد        
المبارك، من إيقـاد الـشمع، وإمتـاع البـصر        
والسمع، والتزين بلباس فاخر الثياب، وركـوب       

.)٩() ينكر عليه أحد الفاره الدواب، أمر مباح

 

 
من أحسن ما ُأبتـدع فـي     : (وقال أبو شامة  

 ليـوم  زماننا، ما يفعل كّل عام في اليوم الموافق      
 مــن الــصدقات، والمعــروف، مولــده 

وإظهار الزينة، والسرور، فإن ذلك مع ما فيـه         
  من اإلحسان للفقـراء مـشعر بمحبتـه         

 ما  ى عل  وتعظيمه في قلب فاعل ذلك، وشكر اللّه      
 الـذي أرسـله     من به من إيجاد رسوله      

.)١٠()رحمةً للعالمين

 

 
حسن المقـصد   (وقال السيوطي في رسالته     

عندي أن أصل عمل المولد،     ): ( المولد في عمل 
الذي هو اجتماع النّاس، وقراءة ما تيـسر مـن          
القرآن، ورواية األخبار الواردة في مبـدأ أمـر       

  النبي    ده من اآليات، ثم    ، وما وقع في مول
 يأكلونه وينصرفون مـن غيـر       ايمد لهم سماطً  

زيادة على ذلك، هو من البدع الحسنة التي يثاب         
بها، لما فيه من تعظيم قـدر النبـي         عليها صاح 

        وإظهار الفـرح واالستبـشار بمولـده ،
.)١١()الشريف

 

 
وهكذا وصف الجميع ما كان يجـري فـي         

 برسول  األمة من أفراح وأعمال صالحة احتفاالً     
ا ا شـعوري  ا لفضله، وارتباطً  ، وعرفانً اهللا  
 .به

 

 



 


                                                           

.)١/١٢٣(قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة ) ١(

 

 
.)١/١٢٣(قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة ) ٢(

 

 
.١/٢٦٨ تيمية، الرد على البكري، ابن) ٣(

 

 
.)٧٦ص (يف توسله ) ٤(

 

 
رواه ابن مردويه وغري واحد من أهل السنن وأخرجـه          ) ٥(

.صحيح على شرط مسلم: احلاكم وقال

 

 
.٢٠/٢٣٣ :جمموع الفتاوى) ٦(

 

 
.١/٢٧املواهب اللدنية ) ٧(

 

 
.١/١٣٧السرية احللبية ) ٨(

 

 
.٣/٣١٩مواهب اجلليل للرعيين : عنه يف) ٩(

 

 
.١/١٣٧السرية احللبية ) ١٠(

 

 
.١/٣٦٧سبل اهلدي والرشاد ) ١١(

 

 



 

 

 

 

 



 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 





 



  

 







 



 





 













 









 



 





 



 

 

 


 



 أنه ال يوجد قانون دولي وال توجد  عنالمقال الماضيتحدثنا 
 أوالدنا، واليوم  من أدوات ومنهجية الليبرالية الحديثةحماية

.نترنت مع هذا الفكر عبر الهاتف واإلونيحتكُّ

 

 
نستطيع أن نتقوقع على أنفسنا ونعيش كُنَّا  قبل ثالثة عقود 

مع عاداتنا وتقاليدنا ومفاهيمنا، اليوم هذا الكالم غير ممكن 
المقال ار سوى التحصين، تحصين المنزل كما قلنا في ال خيو

.الماضي

 

 
ا تحدثنا عن عالقة الليبرالية بالدين فال بد أن تكون طالما أنَّ

 قال رسول اهللا أي دين يبدأ من الفقه،والبداية من الدين، 
) :ا يفقهه في الدينونحن ،)١()من يرد اهللا به خير 

ء وبالتالي العلماء، عندما نتحدث عن الفقه نربطه بالفقها
ونحن نقصد وبالتالي هو أعلى مستوى من العلم في الدين، 

 الفقه المطلوب لكل مسلم، وهنا تكمن مشكلة كبيرة أن هنا
جزءا من المسلمين يمارسون الشعائر من دون أن ا كبير

.؟يعرفوا لماذا

 

 



 



 


طلوب لكل  هناك حد أدنى من الفقه وهو العلم والمعرفة م

ممارس للدين، فال يجوز لمسلم أن يمارس الشعائر من دون 
 ؟، ما هو الهدف، إلى أين يصل،أن يعرف أين هي المقاصد
.أساس التحصين للمجتمع المسلموهذه 

 

 
أهمية المقاصد أن كل قطاع من قطاعات العالم والمجتمع 

 نحن نقوم بخطة معينة :بحاجة لقياس، يعني عندما نقول
اءات محددة للوصول إلى هدف كيف نعرف أين ونطبق إجر

إلخ، بكل ..…وصلنا؟ باالقتصاد هناك أرقام النمو والتضخم
 ولكن في المجال ،مجال من المجاالت هناك قدرة على القياس

الديني كيف نقيس؟ ال يمكن أن نقيس من خالل عدد 
ين، ولكن نستطيع أن نقيس أخالق المجتمع وسلوك المصلِّ

لحات الصحيحة التي تستخدم من قبل عامة المجتمع والمصط
المسلمين، نستطيع أن نقيس عندما نرى أن التدين هو الذي 
.يواجه التعصب وليس الربط بين التدين والتعصب

 

 



 

 

 

 

 



 



 

  

 

مع مواعيد  المصلي  أعرف كيف يتعامل    ال  ١

الصالة ولكن أعرف أنه يحترم المواعيد في    

العائلة وفي المجتمع وفي العمل، ال أعرف       

عن وضوئه ولكن أعـرف أنـه نظيـف،         

أعرف أنه غير أناني، أعرف أنه ال يحـب         

 أعرف أنه ال يرشي وال يرتـشي        ،النميمة

ه ال يتهرب من    وال يبرر الرشوة، أعرف أن    

. ألنها سرقة للمال العام؛الضريبة

 

 



 



 



النقطة الثانية، اللغة العربية هي حاملة      

الفكر والثقافة بشكل عام قبل أن تكون لغة        

عندما تندثر هذه اللغة أو تتراجع      والقرآن،  

أو تضعف 

 

 وهذا الشيء كلنا نـراه فـي        -

المجتمع بشكل واضـح وبـشكل خطيـر        

 خيفوم

 

جـب أن نعـرف أن هنـاك         في -

وهناك غربة بين اإلنسان وثقافتـه،       احاجز 

 الـشيء نفـسه بالنـسبة       ،هذا شيء بدهي  

 هناك هجمة على لغة القرآن، كيف       ،للقرآن

تتصورون القرآن من غير لغة؟ لو جـربتم      

ا  يعني كتاب  ،أن تقرؤوا لغة مترجمة للقرآن    

ا من اإلنجليزية إلى العربية فسترون      مترجم

 بيـنكم وبـين هـذا       ا كبير ااجزأن هناك ح  

.الكتاب

 

 

لو تمكنوا من اللعب بهذه اللغة فسيكون       

ن إ .هناك حاجز بين المسلم وبين القـرآن      

الربط بين اللغة والعقيدة واحـد وال يمكـن    

 يمكـن ضـرب   كيف   ولكن   صل بينهما، الف

ضرب لغة المجتمع فسوف    ت عندما   ؟،القرآن

.ق القرآن بلغات غريبة وبميول غريبةطوي

 

 

 ولكـن   ،سيبقى المسلم وتبقى الـصالة    

 وهنـا   ،كاللغات القديمة لغة الصالة   تصبح  

 القـرآن وثقافـة     لغـة يحصل الفصل بين    

 الَّويجـب أ  اللعبة واضـحة،    إذًا  . المجتمع

 واللغـة عـن     ، اللغة عـن العقيـدة     نفصل

 ألنهـا  ؛ والمجتمع عـن العقيـدة     ،المجتمع

.مثلثات أو مربعات مترابطة

 

 



 



 



األسرة هـي الوحـدة األصـغر فـي         

مجتمعاتنا اإلسالمية، ولـيس الفـرد كمـا        

.تحاول الليبرالية الحديثة تسويقه

 

 

األسرة هي الحاملة للعادات والتقاليـد      

 وكل ما يمثل الهويـة نـراه فـي          ،والثقافة

األسرة، والفرد عضو فيهـا، واألسـرة ال        

الغيـر، ال   حـب   يمكن أن تؤسس إال على      

 ألن هـذه    ؛تبنـي أسـرة   يمكن لألنانية أن    

.الوحدة هي أساس سالمة المجتمع

 

 

عندما تكون سليمة فاألسرة األكبر مـع       

 والحـي والمدينـة     ،األقرباء تصبح سليمة  

   لـذلك ركـز     ؛اوالمجتمع كله يصبح سليم 

من أهـم   وجعل العدو    ،الدين على األسرة  

الخطوات لضرب البنية االجتماعية ضرب     

ا يجـب أن   ذًاألسرة والنزول باتجاه الفرد، إ    

نركز على موضوع األسـرة فـي عملنـا         

ا نتحدث عن هذا     وأيض ،الديني واالجتماعي 

 ألن األسرة بدأت تتفكك بفعـل       ؛الموضوع

بفعـل   بفعل تطور الحياة،     :عوامل مختلفة 

العوامل التقنية، بفعل الهجمة التي تحـصل       

.على الثقافة

 

 



 



 



مثـل  مات التـي ت   هناك كثير من المسلَّ   

القيم والعادات والتقاليد والمفاهيم التي يبنى      

عليها المجتمع، ال بـد مـن تمتـين هـذه           

ا، مجتمعاتنـا تفقـد هـذه       مات أيـض  المسلَّ

مات، الرمــوز مات، العقائــد مــسلَّالمــسلَّ

، األسرة كمـا   ماتواالنتماءات الوطنية مسلَّ  

قلت قبل قليل، احترام الكبار، هناك عناوين       

ن صغيرة ولكـن كلهـا     كبيرة وهناك عناوي  

       ا مهمة، فاحترام الكبار سواء كـانوا كبـار

  ا بالقيمة هو من المسلمات    بالعمر أو كبار ...

.الخ

 

 

مات يلغـي ثنائيـات     ضرب هذه المسلَّ  

 :طبيعية تخلق التوازن في المجتمع، يقـال      

 ، األبـيض واألسـود    :إن الدنيا بنيت على   

 وهـذه   ، والخيـر والـشر    ،والليل والنهار 

موجـودة، عنـدما نلغـي هـذه        الثنائيات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
األمين العام والمتحدث الرسمي

 

 
                               لالتحاد العالمى للطرق الصوفية

ى الحسينىلعزم اعبد الحليمالشريف 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

  

 

 والطالب  ،مات يصبح الكبير كالصغير   المسلَّ

 واألبناء يحلون محـل الوالـدين،       ،كالمعلم

يأخذون دورهم وتلغى الحدود بينهم، وفـي       

هذه النقطة   

 

بر الوالـدين     -

 

أحـد أهـم     -

المفاهيم التي يجب أن نركز عليها في بناء        

 ،يصبح الفاسـد كالـشريف    حتى ال   األسرة  

.ظالم كالمظلومويصبح ال

 

 

ا إلى أين نصل عنـد ضـرب هـذه          إذً

مات؟ نصل إلى أن يكـون المعتـدي        المسلَّ

وبالتالي بدالً من أن تكون     . كالمعتدى عليه 

 ا مغتصبة من قبل العدو ونحـن       هذه أرض

المالكون الحقيقيون تـصبح هـذه األرض       

 وقد ، ألن الطرفين بالموقع نفسه؛محل نزاع

كيف سيتم  يكون كال الطرفين صاحب حق ف     

الحل في هـذه الحالـة؟ الطـرف الثـاني          

 أو  ،المعتدي المغتصب لألرض سوف يقوم    

أنا الطرف األول بالبداية سأقدم تنازالً لـه        

 ي له،  ا من األرض، تنازالً منِّ    وأعطيه جزء

  ا بالتنازل عن جـزء مـن       وهو سيقوم أيض

 ، أملكها، سيتنازل لي عن حقي     التياألرض  

ـ      سياسية التـي   وبالتالي نصل للتـسوية ال

   مات ال  ا أن المـسلَّ   يسعون إليها، فنرى أيض

تنفصل عن المخطط الـسياسي لليبراليـة       

.الحديثة

 

 

ــار  ــى االنهي إذا أرادوا أن يــصلوا إل

السياسي فال بد من االنهيـار االجتمـاعي،       

والدين هو درة عقد المجتمع، فـإذا انفـك         

 ولكن بالوقت نفسه كل ،سقطت كل األحجار

إذا سـقطت تـسقط درة      األحجار األخرى   

.العقد

 

 

من دون مجتمع سليم لن يكون هنـاك        

دين بالمعنى الحقيقي الذي تسعون إليه، من       

 مـن دون    ،مات من دون مـسلَّ    ،دون أسرة 

 من دون كـل هـذه       ، من دون فقه   ،أخالق

 الحـصون  فكل هذه    ،التفاصيل التي ذكرتها  

ــبعض  ،ســوف تــسقط مــع بعــضها ال

 نربح هذه   وبالمحصلة ال يوجد خيار إال أن     

 أن نعرف ما هـي هويـة        بشرط ،المعركة

العدو الحقيقية، مـا هـي طبيعتـه، أيـن          

 ربحنـا  وإذا .؟يتموضع، ما هـي أسـاليبه   

 وسنفرض  ،فعندها سنكسب احترام اآلخرين   

 أو سـنفرض احتـرام عقائـدنا        ،احترامهم

ورموزنا عليهم، إذا نظرنا إلى كـل هـذه         

 ،األشياء نراها مترابطة وهي كتلة واحـدة      

ولكن عندما تأتينا بشكل متفـرق فنتعامـل        

معها بشكل مجتزأ ونتعامل مـع األسـماء        

وننسى التيارات، فلذلك ننتقل من خـسارة       

 ومـن  ، ومن نكسة إلى نكـسة    ،إلى خسارة 

.فشل إلى فشل

 

 



 



 



 فـصل   :من النقاط األخرى التي تطرح    

 وهي متداولة من وقـت      ،الدين عن الدولة  

 عنـدما يكـون هنالـك        وبالنهايـة  ،آلخر

موضوع يتم تداوله لفتـرات طويلـة وال        

يحسم ال بد من أن يكون هناك رأي رسمي         

.في هذه النقطة

 

 

لكن كيف يمكن فصل الدين عن الدولة؟       

ال يتم ذلك إال في حالة واحدة عندما نفصل         

 ألن الدولة تتجذر حيث     ؛الدين عن المجتمع  

يتجذر المجتمع، وعندما ينفصل المجتمـع      

ذور محددة فال بد للدولة أن تنفـصل        عن ج 

عن هذه الجذور فهي مرآة لهذا المجتمـع،        

وكما نرى بأن مجتمعاتنا عقائدية وسـتبقى       

.عقائدية لقرون إلى ما شاء اهللا

 

 

فصل الدين عن الدولة بالـشكل الـذي        

ي   ا أم عدم استقرار؟    طرح هل يخلق استقرار

ا من  ولكن جزء  ..بكل تأكيد الجواب واضح   

 ،ق إلينا من الخـارج رح خبيث يسو هذا الط 

ـ  والبعض بجهل يأخذه ويتداولـه      ؛سذاجةب

ألنهم يعتقدون بأن فصل الدين عن الدولـة        

هو خطوة في مكافحة اإلرهاب أو التطرف       

.مع أنه ال يوجد عالقة على اإلطالق بينهما

 

 



 



 



من األطروحات التي تطرح من فتـرة       

دين في المـدارس     استبدال مادة ال   :ألخرى

: وكان هناك رأيان،بمادة التربية األخالقية

 

 

 هناك أخالق فال    إذا كان  :الرأي األول 

.داعي للدين

 

 

 أنه ال يمكن أن يكـون       :والرأي المقابل 

.هناك أخالق من دون دين

 

 

إن الرسول عندما   :  نقول اوللرد عليهم 

 ا بأخالقه قبل اإلسـالم     ا كان معروفً  كان نبي

لفطرة التي فطـر عليهـا      او ،بنفس الوقت 

اإلنسان والتي وردت في القرآن هي فطرة       



 

 

 

 

 



 



 

  

 

ال بـد أن    هذه   وبالتالي فطرة الخير     ،الخير

 واألهم منها   ،تلتقي مع األخالق في مكان ما     

إنما بعثـت ألتمـم     : ( كالم الرسول 

 ولم ، أتمم: قال  هو )٢()مكارم األخالق 

 فالرسول يقول لنا بأن هنـاك       ،يقل أؤسس 

 ولكن بحاجة إلتمام، وهنا أقول بـأن      اأخالقً

كال الرأيين عندما يتحدثان بالشكل المطلـق     

ن الرسول تحدث بشكل نسبي،     أل ؛يخطئان

لم يتحدث بشكل مطلق، قال هناك أخـالق        

.تحتاج إلى من يتممهاولكنها 

 

 

 هـذه   إتمـام ا ما هو دور الدين في       إذً

أي شيء فردي هـو     معلوم أن   ،  ؟خالقاأل

، التامء جماعي هو    شيء قاصر، وأي شي   

األخالق الفردية تتواجـد ولكـن وجـود         

األخالق الفرديـة ال يعنـي أن المجتمـع         

 ا، هنا يأتي دور الدين الـذي       سيكون أخالقي

يقوم أوالً بضبط العالقات األخالقيـة بـين        

ل األخالقيات الفرديـة إلـى       ويحو ،الناس

.أخالقيات جماعية، هذا جانب

 

 

ـ  الجانب اآلخر إذا كان اإلن     ا سان أخالقي

ال يعني بأنه لن ينحرف، ممكـن لإلنـسان         

 ؛األخالقي أن ينحـرف بفعـل المـؤثرات       

   ا عن االنحراف  وبالتالي الدين يشكل رادع، 

والجانب اآلخر وهو يرتبط بالجانب األول،      

ـ      ـ  عندما نقول بأن هناك مجتمع ا ال  ا أخالقي

 ألن األخـالق ال     ؛يعني أن نلغي القـانون    

يـنظم  الـذي   الدين هـو    يعني أنها تنظم،    

.العالقات األخالقية

 

 



 



 



       ا هناك موضوع خطيـر يثـار وأيـض

يرتبط بشكل أو بآخر بموضوع الليبراليـة       

 يأتينـا   ،الحديثة ولكنه يمس صلب المجتمع    

  وإسـالم  على شكل التشكيك في عروبـة     

الدولة ويربطها بحضارتها القديمـة فقـط،       

ـ         أو  يوهو متكرر في أكثر من بلـد عرب

.مسلم

 

 

ا الهدف مـن هـذه الطروحـات        طبع

 ضرب العروبة :منها ،الوصول لعدة أهداف

 بالرغم من أنها ضربت منذ أكثر       ،واإلسالم

هـذه  من مئة عام وساهم اإلخوانجية فـي        

 ونحن نعيش كمجتمعات أزمة هوية      ،الفتنة

منذ قرن من الزمن أو أكثـر        وأمنذ عقود   

ـ       ،بقليل ي العهـد    أو ربما منذ بدأ التتريك ف

العثماني، وبدأ البعض يسأل نفسه أنا مسلم       

أكثر أم عربي أكثر؟ 

 

 

ليس هناك تعارض، أنت تنتمي لعائلتك      

؛ ألنهـا   ك ولقبيلتك ولطائفتك ولمدينتك   ولحي

؛ ألنـه وطـن     وتنتمي للدين وطن لجسمك،   

 هذه أشياء ال تتعارض، ولكن خلق       لنفسك،

 النقاشات تهدف لخلق    وإثارةالتناقض بينها،   

 وهي متداولـة اآلن بـشكل   ،التناقض نفسه 

واسع وخاصة علـى وسـائل التواصـل        

 ومع كل أسف نرى أن هنـاك        ،االجتماعي

  من يتقبلها ويسو   ج وفـي   ذَّقها عن قناعة الس

نا أفتـرض أن    أبعض الحاالت بسوء النية،     

السذاجة هي العامل األكبر في هذه الحالة،       

 ،ميريدون أن يفرقوا بين العروبة واإلسـال      

 ويفرقـوا بـين     ،ويفرقوا بين القرآن ولغته   

 ويضربوا جوهر انتماء    ،المسلم والمسيحي 

.المجتمع الذي تكرس عبر السياق التاريخي

 

 

أما اللغة العربية، فمن الطبيعي عنـدما       

تأتي لغة مع دين ويسود هذا الدين خـالل         

فترة قصيرة ستصبح هذه اللغة هي اللغـة        

 السياقات  السائدة، هذا شيء بدهي، هذه هي     

الطبيعية لألحداث عبر التاريخ، فسواد اللغة      

 ولم يتم عبـر     ،العربية لم يتم عبر االحتالل    

ا  وال عبر اإلقصاء بل كـان سـياقً        ،القمع

اطبيعي.

 

 

اآلن هي العنصر الجامع    اللغة العربية   

بين كل هذه المكونـات، القـرآن عربـي         

والرسول عربـي وثقافـة الـدين عربيـة       

فيقومون بضرب العروبة   والمجتمع عربي،   

 وعنـدها يحـل     ،لكي تتفكك هذه العناصر   

محل هذا العنصر الجامع العناصر التفريقية      

.المختلفة

 

 

نسأل اهللا تعالى أن يكشف لقلوبنا حقيقة       

الذى به ننجذب بكليتنا إلى     ، الجمال الربانى 

.الرضوان األكبر

 

 

وصلى اهللا وسلم وبارك علـى سـيدنا        

.أجمعينوموالنا محمد وعلى آله 

 

 
                                                           

رواه البخاري في صحيحه، كتـاب العلـم،        ) ١(
. ١٠ح

 

 
رواه البيهقي في سننه، كتـاب الـشهادات،        ) ٢(
.٢٠٥٧١ح

 

 



 

 

 

 

 



 


 



 




 




 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الدكتور

 

 







 




 



 

 

 



تتناولهـا  " شهداء"وجمعها  " شهيد"كلمة  

ـ   ا ونــدوات كتابـات وتــصريحات وخطب

وطروحات سياسية وغيرهـا، وصـارت      

ا، وسبوبة وارتزاق فى معترك     الكلمة وصفً 

! ومشهد األحداث

 

 

 : الـشهيد :المفهـوم اللغـوى   :بدايـة 

 شـهداء،   :المقتول فى سبيل اهللا، والجمـع     

  ا؛ ألن اهللا    وسمى الشهيد شهيد  ومالئكته 

    ألنه يكـون    : شهدوا له بالجنة، وقيل 

١(ا على الناس بأعمالهمشهيد(.

 

 

 من مـات مـن      :يالمفهوم االصطالح 

المسلمين فى قتال مشروع إلعالء كلمة اهللا       

 

 تبارك وتعالى –

 

.)٢( أو بسبب ذلك–

 

 

ــشهيد ــسام ال ــى :أق ــتقراء ف  باالس

المصنفات العلمية المعتمدة فالـشهيد علـى       

.ثالثة أقسام

 

 

١

 

 هو الذى   : شهيد فى الدنيا واآلخرة    -

يقتل فى قتال مشروع إلعالء كلمـة اهللا         

 

– 

جل شانه   

 

 وللذود عن األرض والعـرض      –

والمال، وعن مقدسات اإلسالم كالمصحف     

القرآنى الشريف والمساجد الثالثة التى تشد      

المـسجد الحـرام، المـسجد      (إليها الرحال   

) األقصى بالقـدس  النبوى بالمدينة، المسجد    

مقبالً غير مدبر، لتكون كلمة اهللا سـبحانه        

هى العليا، دون غـرض مـن أغـراض         

.)٣(الدنيا

 

 

مـن قاتـل    ( : قوله   :واألصل فيه 

لتكون كلمة اهللا هى العليا، فهو فى سـبيل         

 )٤()اهللا

 

 

٢

 

 من قتل فـى قتـال       : شهيد الدنيا  -

.لغرض دنيوى، أو لرياء فى قتال مشروع

 

 

٣

 

ا مـن   لمقتول ظلم  ا : شهيد اآلخرة  -

غير قتال، ومن مات حتف أنفه كالمبطون،       

والغريق، ومن مات بسب مرض مستعصى      

، ومن  )وشتى األوبئة (كالطاعون، والكوليرا   

.ماتت بسبب الحمل أو الوضع، أو النفاس

 

 

الـشهداء  ( : قولـه    :األصل فيـه  

 المطعون، والمبطـون، والغـرق،      :خمسة

وصاحب الهم، والـشهيد فـى سـبيل اهللا         

.)٦()من قتل دون ماله فهو شهيد(، )٥()تعالى

 

 

والَ تَحـسبن:    قال اهللا  :قدر الشهيد 

سِبيِل اللِّه َأمواتًا بْل َأحيـاء       الَِّذين قُِتلُواْ ِفي  

    قُونزري ِهمبر ِعند* فَِرِحين     اللّه ما آتَاهِبم

ِبِهم  م يلْحقُواْ ِمن فَضِلِه ويستَبِشرون ِبالَِّذين لَ    

        نُونزحي مالَ هو ِهملَيفٌ عَأالَّ خَو خَلِْفِهم نم

 *       َأنٍل وفَـضاللِّه و نٍة ممِبِنع ونِشرتَبسي

   رَأج ِضيعالَ ي اللّه ْؤِمِنينالْم ) آل عمران :

١٧٠ 

 

- ١٧٢(  ،      ـِبيِل اللّـِهقَاِتْل ِفي سفَلْي

الَِّذين ـن       يمِة وا ِبـاآلِخرنْياةَ الديالْح ونشْر

سِبيِل اللِّه فَيقْتَْل َأو يغِْلب فَـسوفَ        يقَاِتْل ِفي 

).٧٤: النساء( نُْؤِتيِه َأجرا عِظيما

 

 

ما أحد يـدخل    ( :وقال رسول اهللا    

الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على         

األرض من شـىء إال الـشهيد يتمنـى أن     

يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى        

يشفع الشهيد فى سـبعين     ( ،)٧()من الكرامة 

للشهيد عنـد اهللا سـت      (،  )٨()من أهل بيته  

 يغفر له فى أول دفعـة، ويـرى         :خصال



 

 

 

 

 



 















 



مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبـر،        

ويأمن من الفزع األكبر، ويوضـع علـى        

رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خيـر مـن         

.)٩()نيا وما فيهاالد

 

 

والشهيد  

 

 عدا شهيد اآلخرة     –

 

 تتعلـق   –

به أحكام من جهة تغسيله والـصالة عليـه         

.)١٠(وتكفينه ودفنه، تطلب من محالها

 

 

 حكمه مثـل مـوتى      :أما شهيد اآلخرة  

.المسلمين

 

 

 فالشهيد الحق جزاؤه عند     :إذا علم هذا  

 ألنه لم يسع ألعراض أو أغراض       ؛اهللا  

م تجعل له الـشريعة     الدنيا، وبعد شهادته ل   

 الغراء عوض ا ال فى الغنائم وال الفىء،  ا مالي

وال فى بيت مال المسلمين، ولم يعهد فـى         

 وفـى عهـود     حياة سيدنا رسول اهللا     

 أن الشهيد تخـصص     خلفاؤه الراشدين   

له  

 

 أى لورثتـه أو ألوليائـه        –

 

 ماليـات   –

ا فى مبدأ كل أمـر      ا، فالشهادة احتساب  مطلقً

.ومنتهاه

 

 

يتعلق بالشهيد الثأر له، فالمعـارك      وال  

المشروعة بدواعيها ومقتضياها سجال من      

هجوم ودفاع من الجانبين، وليس فى فقـه        

الجهاد فى اإلسالم المطالبة مـن الطـرف        

اآلخر فى عقود الهدنة أو الصلح وما أشبه        

مما هو معروف فى السياسة الشرعية بالثأر   

.لقتلى المسلمين

 

 



 


 : وهـم  :أما ما يحدث فى قتال البغـاة      

الخارجون من المسلمين عن طاعة اإلمـام       

الحق بتأويل ولهم شوكة، ويماثـل      ) الحاكم(

 االمتناع من أداء الحق الواجب الـذى        :هذا

 .)الحاكم(يطلبه اإلمام 

 

 

ـ    ا عديـدة متنوعـة     ذكر الفقهاء أحكام

 :أهمها

 

 

      ألنه  ؛امن قتل من أهل العدل كان شهيد 

فَقَاِتلُوا : قتال مشروع، قال اهللا     قتل فى   

 الَِّتي تَبِغي حتَّى تَِفـيء ِإلَـى َأمـِر اللَّـهِ          

، وأما من مات من البغـاة       )٩: الحجرات(

فمن موتى المسلمين تجرى علـيهم أحكـام    

.موتى المسلمين

 

 

وفى كل األحوال ال قصاص وال ديـة        

    ا للمقتول فى   حيث لم يرتب الشارع قصاص

ا صفقة  من أعطى إمام  ( :خبرالبغى لعموم   

 ءيده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جا    

.)١١()آخر ينازعه فاضربوا عنق اآلخر

 

 

وألن كل من ثبتـت إمامتـه وجبـت         

سيخرج قوم آخر الزمان،    ( :طاعته، ولخبر 

حداث األسنان، سفهاء األحالم، يقولون من      

قول خيـر البريـة، ال يجـاوز إيمـانهم          

 الدين كمـا يمـرق      حناجرهم يمرقون من  

السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم،      

     ا لمـن قـتلهم يـوم       فإن فى قـتلهم أجـر

.)١٢()القيامة

 

 

بشروط البغـى،   ) البغاة(والخبران فى   

وال يتعلقان بالمشهد السياسي الحالى الدائر      

 ألن ما يحدث عنـف فكـرى ال         ؛الحاصل

يستوجب إراقة دماء لمتظـاهرين سـلميين       

بغاة وال يهدر دماؤهم بحال، أما ما       فليسوا  

) ضمان المتلفات(يتلفوه يضمنون من باب 

 

 

 :وعليه نصح المحبين

 

 

وال تتاجروا بها،   ) شهيد(ال تبتذلوا كلمة    

وال تجعلوها سبوبة ارتزاق، أو لعبة فـى        

  المعترك السياسى إيجاب  ا، فالـشهيد   ا أو سلب

، وليس علـى    بحق أجره وقع على اهللا      

ال عالقة لهم فـى الواقـع       و ،ةخزانة الدول 

.العلمى بالحراك المجتمعى الحاضر

 

 
                                                           

، تفـسير القرطبـى     )شـهد (لسان العرب مادة    ) ١(
٤/٢١٨  .

 

 
 وما بعـدها، مغنـى      ١/٦٠٧حاشية ابن عابدين    ) ٢(

ــاج  ــة ١/٣٥٠المحت ــة الكويتي ، الموســوعة الفقهي
٢٦/٢٧٢.

 

 
 ١/٣٥٠مغنى المحتاج ) ٣(

 

 بتصرف –

 

-.

 

 
، ومـا   ٣/١٥٢، صحيح مسلم    ٦/٢٨فتح البارى   ) ٤(

.بعدها

 

 
.٣/١٥٢١، صحيح مسلم ٦/١٤٤بارى فتح ال) ٥(

 

 
.١/١٢٥، صحيح مسلم ٥/١٢٣فتح البارى ) ٦(

 

 
.٣/١٤٩٨، صحيح مسلم ٦/٣٢فتح البارى ) ٧(

 

 
.٢/٣٤سنن أبى داود ) ٨(

 

 
. وما بعدها٤/١٨٧سنن الترمذى ) ٩(

 

 
، ١/١٦٧، الفتاوى الهنديـة     ٢/١٠٢فتح القدير   ) ١٠(

، ٢/١١٨، روضة الطـالبين     ٢/٢٤٩مواهب الجليل   
.٢/١١٨ف اإلنصا

 

 
.٣/١٤٧٣صحيح مسلم ) ١١(

 

 
.٢/٧٤٦، صحيح مسلم ١٢/٢٨٣فتح البارى ) ١٢(

 

 



 

 

 

 

 



 



 











 



 



 





 


الحمد هللا رب العالمين بجميع محامده كلها ما علمنا منها          

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

ثنى على نفسهأ عليه هو كما ثناء.

 

 
ن المتالزمـان   دوماكمالن األ تمان األ والصالة والسالم األ  

على سيدنا محمد خاتم النبيين وسـيد أولـى العـزم مـن             
 ناصر الحـق    ، والخاتم لما سبق   ،غلقأالمرسلين الفاتح لما    

له حـق   آ وعلى   . صراط اهللا المستقيم   إلى والهادي ،بالحق
.قدره ومقداره العظيم

 

 

 

 

 

 

 

 

:تأملوا هذه اآليات

 

 

وِإذْ َأخَذَ اللَّه ِميثَـاقَ      :يقول اهللا تعالى  

          ـٍة ثُـمِحكْمِكتَـاٍب و ِمن تُكُما آتَيلَم ينالنَِّبي

جاءكُم رسوٌل مصدقٌ ِلما معكُم لَتُْؤِمنُن ِبـِه        

ـ       م ولَتَنْصرنَّه قَاَل َأَأقْررتُم وَأخَذْتُم علَى ذَِلكُ

       كُمعَأنَا موا ودنَا قَاَل فَاشْهرِري قَالُوا َأقْرِإص

الشَّاِهِدين ِمن) ٨١ :آل عمران(.

 

 

ية تحمل داللة عظيمـة لمكانـة    هذه اآل 

النبى عند ربه وليست المكانـة فـي أخـذ          

أيـن   ،مر أعظم من ذلك   الميثاق فقط بل األ   

، ؟نـى رآداللة العظمة في داللة الـنص الق      

 أخذ  ة العظمة هنا في أن اهللا       يست دالل ل

 العهد والميثاق على النبيين من أجله       

وَأنَـا  : إنما العظمة تتجلى في قولـه     

الشَّاِهِدين ِمن كُمعم.

 

 

نـا خيـر    أفلم يقل سبحانه اشـهدوا و     

الشاهدين، أو اشهدوا وأنا عليكم شهيد، بـل   

لى كل األنبياء في سبيل الشهادة      إضم نفسه   

:  ث قال حيللنبى 

 

 

   الشَّاِهِدين ِمن كُمعَأنَا مو   لى إانظروا

نـسان يقـف    هذا التعبير الذى يجعـل اإل     

فاشـهدوا وأنـا     ،ا أمام هذه العظمة   مشدوه

أو أنا معكم    ،معكم، لم يقل وأنا عليكم شهيد     



 

 

 

 

 



 



 

 

 
فضيلة الشيخ علي الجميل

 

 
واعظ مركز رشيد

 

 

 

 

 

 
      

         
        

    
    
         
         
    
   
     
    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 

بل قال من الشاهدين، كل هذا فـوق         ،شهيد

ما مدحه به المادحون وأثنـى بـه عليـه          

هذا هل فتنتم في فهـم هـذه        ومع   ،المثنون

اآليات؟ ال واهللا لم يفتن فيهـا أحـد مـن           

    ا لهذا التوجس   المسلمين، لذلك ال أرى وجه

وهذا الخوف على األمة من أن تغلوا فـي         

وأذكـر هنـا قـول     ،جانب رسولها  

من خاف على أمة  : ن عبد البر قال   بالحافظ  

لم يخفه عليها نبيها فقد       ما رسول اهللا   

.سف بما ال يخفىباء من التع

 

 

أنتم تتخوفون على األمة وقد حفظها اهللا       

ـ  ،أن تفتن في جانب رسـولها         يفه

،  وتشهد له بـالنبوة    ،تشهد له بصدق البالغ   

 وما زلت قدم وما تعثر      ،تشهد له بالرسالة  و

نية التـي  آفهم في تناول هذه النصوص القر    

ظاهرها يدل على شفوف مرتبتـه وعلـو        

 جـرم أن     فال ، كعبه ورفيع منصبه  

: قال النبهانى

 

 

ِصفه وِامدح وزكِّ وِاشرح وباِلغ 

 

 

ليصاقـوالم لَغـعنكالب ـعاء

 

 

ـ فَمـلوغُـحاٌل بدالح هماكم 

 

 

قُلتَ َأو ِشئتَ ِمن غُلُوٍّ وشاؤوا

 

 

اٍءـلَّ ثَنـمون كُـى العالـلَورق

 

 

اَل الثَناءـما عال وعـفيِه مه

 

 

عاهـَألمى اـم ِإلـلدعاٍنـاِم م

 

 

رعـفَتهميم َأنـ الجراءو ع

 

 

صـقَد تَساوى ِبمدِحِه الغاية القُ

 

 

اَألثنوى قُصورو دءالبـا واء

 

 

كَأيكُفـ لَفٍظ ي عنًؤـونـا ِلماه

 

 

ا لَه َأكفاءـِق مـي الخَلـوف

 

 

ديٍحـّل مـوق كـهو واللَه ف

 

 

راءـرواةُ والشعـه الـَأنشَدت

 

 

ااس طرـه وللنـدٍح لـ مكلُّ

 

 

ن مادٍح إطراءـه مـكان في

 

 

هو منه مثل الندى سيقَ ِللبحر

 

 

داءـار واألنـحـن البـوأي

 

 

:ورحم اهللا من قال

 

 

مدحتك آيات الكتاب فما عسي

 

 

 علياك نظم مديح ىي علـيثن

 

 

ااب اهللا أثني مفصحـوإذا كت

 

 

كان القصور قصار كل فصيح

 

 

: وقال الثالث

 

 

يا مصطَفَى من قبِل نشْأِة آدٍم

 

 

ون لم تُفْتَح له أغْالقُـوالك

 

 

ماـأيدبع كمخْلوقٌ ثَناء روم

 

 

لَى أخْالِقك الخالّقُـأثْنَى ع

 

 

 واألمـر  ، أحوالههذه هي بعض    

 إمـام   فهو   ،فيه أعظم من ذلك بكثير    

 فـي   الترمذي أخرجه كما قال فيما     ،الرسل

رمى في سـننه مـن    جامعه وأبو محمد الدا   

قَاَل رسوُل اللَِّه   : حديث َأنَِس بِن ماِلٍك ، قَالَ     

 :)     ،ِعثُـواـا ِإذَا بوجخُر ـملُهَأنَـا َأو

وقَاِئدهم ِإذَا وفَدوا، وَأنَا خَِطيبهم ِإذَا َأنْصتُوا،       

وَأنَا شَاِفعهم ِإذَا حِبسوا، وَأنَا مبـشِّرهم ِإذَا        

ا، ِلواء الْكَرامِة ومفَاِتيح الْجنَِّة وِلـواء       ُأيسو

الْحمِد يومِئٍذ ِبيِدي، وَأنَا َأكْرم ولَِد آدم علَـى   

        ضـيب نَألْفُ خَاِدٍم كََأنَّه لَيطُوفُ عي، يبر

نْثُورلُْؤلٌُؤ م َأو ،كْنُونم.(

 

 

 اللهم وسلم وبارك على حبيبـك       وصلِّ

لـه  آطفاك سيدنا وموالنا محمد وعلى     ومص

 إلىالطيبين وصحبه والتابعين لهم بإحسان      

.أجمعينيوم الدين وسلم 

 

 



 

 

 

 

 



 



 










 




 



 





 


تكاد كلمة المسلمين تتفق على أن المعارف التي يجب على المسلم   

. أصول الدين، وأحكام الشريعة: استيعابها هي

 

 
وإن كانت المعرفة    

 

 بشكل عـام   -

 

، وبكـل  ة مطلوبـة، ومـراد  -
اة، وبخاصة ما يرتبط بالجوانـب      فروعها، فيما يتعلق بالكون والحي    

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

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

 

 

 

 

 

 



 






 




 



رأى اإلمام في األشاعرة ومنهجهم في      

ــد   ــل عن ــى النق ــل عل ــديم العق تق

:)١(التعارض

 

 
صرح الجويني والـرازي والبغـدادي      
والغزالي واآلمدي واأليجي وابـن فـورك       
والسنوسي وشراح الجوهرة وسـائر أئمـة    

تقديم العقل علـى النقـل عنـد        األشاعرة ب 
التعارض، فقد وضع الرازي فـي أسـاس        
التقديس القانون الكلي للمذهب فـي ذلـك        

البراهين العقلية إذا صارت معارضة     : "فقال
بالظواهر النقلية فكيف يكون الحال فيها؟

 

 
اعلم أن الدالئل القطعيـة العقليـة إذا        
قامت على ثبوت شيء ثم وجدنا أدلة نقلية        

ال يخلـو   ها بخالف ذلك فهناك     يشعر ظاهر 
:الحال من أحد أمور أربعة

 

 
١

 

إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل       -
.فيلزم تصديق النقيضين وهو محال

 

 
٢

 

وإمــا أن يبطــل فيلــزم تكــذيب  -
.النقيضين وهو محال

 

 
٣

 

وإما أن يصدق الظـواهر النقليـة        -
.ويكذب الظواهر العقلية وذلك باطل

 

 
الظواهر ألنه ال يمكننا أن نعرف صحة       

النقلية إال إذا عرفنا بالدالئل العقلية إثبـات        
الصانع وصفاته وكيفية داللة المعجزة على      

 وظهور المعجـزات    صدق الرسول   
.على محمد 

 

 
ولو جوزنا القدح في الـدالئل العقليـة        

ـ     ا غيـر مقبـول     القطعية صار العقل متهم
القول، ولو كان كـذلك لخـرج أن يكـون          

صول وإذا لم تثبت    مقبول القول في هذه األ    
هذه األصول خرجت الدالئل النقليـة عـن        

.كونها مفيدة

 

 
فثبت أن القدح في العقل لتصحيح النقل       

      ا وأنه  يفضي إلى القدح في العقل والنقل مع
ولما بطلت األقسام األربعة لم يبـق       . باطل

إال أن يقطع بمقتضى الدالئل العقلية القاطعة    
يقال أنها غير   بأن هذه الدالئل النقلية إما أن       

صحيحة، أو يقـال أنهـا صـحيحة إال أن          
.)٢("المراد منها غير ظواهرها

 

 
إذا تعـارض    ":كما صرح الجويني أنه   

حكم عقلي مع ظاهر الـشرع فـإن كـان          
  ا أو حديثً  الشرع نصا قرآنيا وجـب  ا متواتر

تأويله بما يتفق مع حكم العقل، وإن كـان          
 .)٣("حديث آحاد فيستبعد من مراحل االعتقاد    

بل إن عندهم أن كل ما خالف حكم العقـل          
من النصوص يعد مـن المتـشابه ويجـب      

 اهللا، أو تأويلـه بمـا ال        ىتفويض علمه إل  
كما صـرح    يتعارض مع مقررات العقل،   

بذلك معظم أئمة األشاعرة وإنما نكتفي بما       
.أوردناه لضرورة االختصار

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

      
          

     
     
   
         
   
   

     
   

  

 

 

 

 

 

 


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
سامي عوض العسالة. د

 

 

 

مدير عام بوزارة األوقاف

 

 

:رأى اإلمام في هذه المسألة

 

 
 مـن    لقد أوضحنا موقف اإلمـام    

العقل والنقل فيما سبق، وسوف نذكر هنـا        
 موقفه صراحة من األشعرية حيـث يقـول   

وأمـا األشعرية فإنـهم يـرون أن      : "عنهم
التصديق باهللا تعالى ال يكون إال بالعقل، إال        
أنـهم لم يسيروا في مـذهبهم هـذا فـي          
الطريق التي رسـمها الشرع الـشريـف      

ـ    ودعانا النبي    لنا، . ا إلى اإليمان به
اإليمـان باهللا يجـب أن يكـون       : يـقولون

الَِّذين يْؤِمنُـون   : واهللا سبحانه يقول  . العقل
ةَ وِممـا رزقْنَـاهم     ِبالْغَيِب ويِقيمون الصالَ  

نِْفقُوني )وال نـرى أكثر أولياء     )٣: البقرة 
اهللا إال وعقولـهم تتلقى عن الحــق، وال        

اشتــهروا  ا، حتـى    تقبل عن الخلق شـيئً    
بالعبط بين عقـالء الدنيــا وبــالجنون        

 ...    ا؛ هـو   والحقيقة أن العقل المعتبر شرع
الذي يعـقل عن اهللا، ويفـهم كالم رسول       

. )٤("اهللا 

 

 
 هنا ينتقد األشاعرة في    ولعل اإلمام   

.تقديمهم العقل على النقل عند التعارض 

 

 
ولسنا بحاجة ألن نكرر ونؤكد على أن       

اإلمام

 

اهللا عنه    رضي   –

 

  ال يقـدح فـي       -
العقل وإنما يجعله فقط لالستئناس به ال أن        
يكون هو المتفرد باالستقالل، بل هو يعيب       

   ا أعمـى دون إعمـال      على من يسلم تسليم
.العقل كالحشوية مثالً  كما سبق بيانه 

 

 
 ومن هنا يتضح لنا موقف اإلمـام        

من العقل وكيـف أن العقـل الـصحيح ال          
وبهذا يـسير    .لصريحيتعارض مع النص ا   

 على مـنهج أهـل        أبو العزائم  اإلمام
السنة في جمعه بين العقل والنقل، فال هـو         

، وال هو   يكتفي بالنص فقط كالحشوية مثالً    
ينادى باستقالل العقل كالمعتزلة، وهذا مـا       
قرره اإلمام الغزالي في كتابه االقتصاد في       
ـ        ا االعتقاد حيث يتحدث عن أهل السنة مبينً

تحققوا أن ال معانـدة بـين الـشرع         : "أنهم
وعرفوا أن مـن    . المنقول والحق المعقول  

ظن من الحشوية وجـوب الجمـود علـى         
التقليد، وإتباع الظواهر ما أتوا به إال مـن         

وإن مـن  . ضعف العقول وقلـة البـصائر   

تغلغل من الفالسفة وغالة المعتزلـة فـي        
 بـه قواطـع     اتصرف العقل حتى صادمو   

. أتوا به إال من خبث الـضمائر      الشرع، ما   
فميل أولئك إلى التفريط وميل هؤالء إلـى        
اإلفــراط، وكالهمــا بعيــد عــن الحــزم 

بل الواجب المحتوم في قواعـد      . واالحتياط
االعتقاد مالزمة االقتصاد واالعتماد علـى      
الصراط المستقيم؛ فكال طرفي قصد األمور      

وأنى يستتب الرشاد لمن يقنع بتقليـد       . ذميم
ر والخبر، وينكر مناهج البحث والنظر،      األث

نه ال مستند للشرع إال قول سيد       أأو ال يعلم    
البشر، وبرهان العقل هو الذي عرف بـه        
صدقه فيما أخبر، وكيف يهتدي للـصواب       
من اقتفى محض العقـل واقتـصر، ومـا         
استضاء بنور الشرع وال استبصر؟ فليـت       
شعري كيف يفزع إلى العقل مـن حيـث         

والحصر؟ أو ال يعلم أن العقل      يعتريه العي   
قاصر وأن مجاله ضيق منحصر؟ هيهـات       
قد خاب على القطع والبتات وتعثر بأذيـال        
الضالالت من لم يجمـع بتـأليف الـشرع         

.)٥("والعقل هذا الشتات

 

 



 



وبعد، فلعله قد بان من خالل العـرض        
السابق المدعوم بالشواهد موقف اإلمام أبى      

قضية العقل والشرع وأنه     من   العزائم  
ويمكن تلخيص أهـم  . سار على منهج سديد 

:مالمحه في النقاط التالية

 

 
١

 

التزم اإلمام أبو العزائم بمذهب أهل      -
السنة، وما خالفهم قَيد شعرة أو أقـل، بـل          
دافع عن مذهبهم بكل ما أوتى من علم وما         
توفرت لديه من طاقة، ورد كثيـرا علـى         

تحلـى فـي كـل ردوده       الفرق المخالفة، و  
باألدب الجم والعلم الغزير، وقد تقـدم بنـا         
رده على المعتزلة والحشوية فـي مـسألة        
العقل والنقل، وإن كان قد خالف بعض أئمة        
األشاعرة إال أنه متفق مـع الكثيـر مـن          

.أئمتهم

 

 
٢

 

ال يتقيد اإلمام بمذهب معـين فـي         -
العقيدة وإنما ربما يتوافق رأيه مع مذهب أو      

.لفهيخا

 

 
٣

 

نرى أن كل رأى لإلمـام مـدعم         -
باألدلة الشرعية، ويتوافق مع رأى الكثيـر       

.من العلماء

 

 
وأن . وأرى أن ذلـك يحـسب لإلمــام  

.منهجه في ذلك منهج سديد

 

 
                                                           

وهم أصحاب أىب احلسن علـى بـن إمساعيـل          : األشعرية) ١(
.ه٣٢٤األشعري، وقد توىف سنة 

 

 
معامل أصول الدين   و ،١٧٢ اإلمام الرازي ص   :أصول التقديس ) ٢(

.٢٤ص

 

 
إمام احلـرمني   : اإلرشاد إيل قواطع األدلة يف أصول االعتقاد      ) ٣(

:  ومـا بعـدها م     ١٤حممد يوسف وغريه ص   .  حتقيق د  ،اجلويين
.م١٩٥٠السعادة مبصر سنة 

 

 
.١٩عقيدة النجاة لإلمام أىب العزائم ص ) ٤(

 

 
. اإلمام الغزايل،مقدمة االقتصاد ىف االعتقاد) ٥(

 

 



 

 

 

                                                              

 

 

 

 



 

 
 



 



 



 





 



 



 





 



 



 





 



 



 





 



 

   





 













 







 





 





 



كنت قد قرأت بمحـض الـصدفة       

األجـرة  "موضوعا يتناول فيه المؤلف     

في الموسوعة الذهبيـة    " على الطاعات 

للعلــوم اإلســالمية للــدكتورة فاطمــة 

المحجوب، والموسـوعة تقريبـا مـن       

المهم في المجلد الثاني    .. عشرين مجلدا 

األجـرة علـى    "أخذت أقرأ في عنوان     

والذي استهواني القراءة أن    ".. طاعاتال

بعض المتشددين في الدين أخذوا بأحـد       

 أخذ األجـرة علـى      اآلراء التي لم تجز   

الطاعات وعملوا بها، ولكن ينهبون من      

األموال ما يشاءون، ويحرمـون علـى       

!..غيرهم ما أجازه العلماء

 

 

:لشيخ السيد سابقلوأتناول رأيا 

 

 

 أما األجرة على الطاعـات فقـد      .. 

اختلف العلماء في حكمها ونذكر بيـان        

:مذاهبهم فيما يلي

 

 



 



 

:األحناف قالت -

 

 

كاسـتئجار  اإلجارة على الطاعـات     

شخص آخر ليصلي أو يصوم أو يحـج        

 أو يقرأ القرآن ويهدي ثوابه إليه أو        عنه

أو ما أشـبه ذلـك ال       يؤذن أو يؤم بالناس     

 ويحرم أخذ األجـرة عليـه لقولـه         ،يجوز

) :رأوا القرآن وال تأكلوا بهاق.(

 

 

وإن : ( لعمرو بن العاص   وقوله  

).اتخذت مؤذنًا فال تأخذ على األذان أجرا

 

 

علـى  وألن القربة متى حصلت وقعت      

 األجرة عليهـا مـن      ذالعامل فال يجوز أخ   

غيره، ومما هو شائع من ذلك في بالدنـا         

المصرية الوصايا بالختمات والتسابيح بأجر     

..ليهدي ثوابها إلى روح الموصيمعلوم 

 

 

 ألن  ؛وكل ذلك غيـر جـائز شـرعا       

القارئ إذا قرأ ألجل المال فال ثواب لـه،         

.فأي شيء يهديه إلى الميت؟

 

 

وقد نص الفقهـاء علـى أن األجـرة         

المأخوذة في نظير عمل الطاعات حـرام        

.على اآلخذ

 

 

ولكن المتأخرين منهم استثنوا من هـذا       

ـ  األصل تعليم    ، وم الـشرعية  القرآن والعل

 ،أخذ األجرة عليه استحـسانًا    فأفتوا بجواز   

.فجاز إعطاؤهم األجرة على هذا التعليم
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الـسيد  سماحة  قامت مشيخة الطريقة العزمية تحت رعاية       
 العزمية  محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم شيخ الطريقة       

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

 

 



 


 م١٥/١/٢٠٢١ ، الموافـق  ه١٤٤٢  ٢  الجمعة فى يوم 

بقاعة اإلمـام    مائةال بعد   وناألربع و ةسعاتال أهل البيت  ليلة   متأقي

حيث حضرها عدد من     ،المجدد السيـد محمد ماضى أبى العزائم     

.أبناء الطريقة العزمية من مختلف المحافظات

 

 

وقد افتتحها سماحة السيد عالء أبو العـزائم شـيخ الطريقـة            

 احتـرازي  نبيه على ضرورة ارتداء الكمامات كإجراء    العزمية بالت 

ضد فيروس كورونا، حتى وإن كان البعض يشكك فـي وجـود            

.الفيروس

 

 

أن المؤامرة على األمة اإلسالمية من كل مكان،         سماحته   وأكد

وال بد من أن نغير ما بأنفسنا حتى يغير اهللا حالنا إلى أحسن حال،              

نقف وقفة صحيحة مع أنفسنا وأوالدنا وحكوماتنـا وبالدنـا          أن  و

.وأمتنا

 

 

ضـرورة  احته على ضرورة إنشاء بنك للزكـاة، و       وشدد سم 

.جعل وزارة األوقاف وزارة مالية ال دعوية

 

 

وطالب سماحته الحكومة المصرية بدعم السادة مشايخ الطرق        

الصوفية؛ ألن إغالق األضرحة سيحرم المـشايخ مـن حـصتهم          

السنوية؛ مما سيجعل بعضهم ال يتمكنون من ممارسـة نـشاطهم           

.الدعوي

 

 

ثل كتب اإلمام أبي العزائم؛ ألنها تم     زائم بدراسة   وطالب آل الع  

وليست محلية أو إقليمية، وأن يصبح كل واحد منهم         دعوة عالمية   

..فيهاهللا في محله الذي أقامه قدوة 

 

 
 الحسيني حديثه حول    يالحليم العزم   الشريف عبد  واصلقد  و

أسرة اإلمام جعفر الصادق     ، بالحديث عن  سيرة أهل البيت    
           ،ووالديه، ووالدته، وتـسميته وألقابـه وكُنـاه، وذكائـه ،

ومعرفته بجميع اللغات؛ ثم فصل الحديث عـن مراحـل حياتـه            
:ومالمح عصره، حيث بدأ الحديث عن

 

 
، والذي بـدأ    الوضع السياسي في عصر اإلمام الصادق       

اإلمام زيد بن علي زين العابدين، وموقف اإلمام الـصادق          بثورة  
.، وموقفه إزاء األحداث السياسية في عصرهمن ثورة عمه

 

 

وقامت الفرقة العزمية بإنشاد القصائد العزمية بقيادة األسـتاذ         

.أحمد مخلوف

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

بينا اللقاء املاضي أن أعظم والدين همـا اللـذان يلـدان أعظـم 
َّ َّ

 

مولود بالنسبة لإلن

 

. س واجلن

 

وبهذا املقيـاس الـدقيق لألبـوة 

 

الوالدية، ال يوجد يف العاملني والـدان قـد أجنبـا أو ولـدا أعظـم 
َ

 

ممن ولد عبد اهللا وآمنة 

 

؛ ألنه ليس ثم مولود أعظم من 

 

... ابنهما حممد بن عبد اهللا بـن عبـد املطلـب 

 

ويف هـذا 

 

:املقال نواصل احلديث فنقول

 

 

 

 


 





 





 





 







 



ا لقد علمنا أن سـيادة النبـى         حق 

 ألن النـوع    ؛على بنـى آدم تامـة كاملـة       

نسانى سيد األنواع كلها، فـإن سـيادته        اإل

        على كل أفراد جميع األنواع تامـة 

ا بكل االعتبارت والخـصائص     ملة أيض كا

والصفات ما عدا اعتبار الوالديـة، وهـذا        

االستثناء الوحيد ال ينفى تمام وكمال سيادته       

على اإلنس والجن الكائنين المبتليين اللذين      

 ةيلدان، كما ال ينفى وال يتعارض مع طالق       

ـ    سيادته وكماله    ا على الخلق جميع، 

ـ        ال أى بجميع خـصائص وصـفات الكم

 ثـم   ،نـسانى إلالبشرى ا : بمستوياته الثالثة 

 ثم األعلى   ،األعلى منه وهو الكمال النبوى    

.ا وهو كمال المخلوقية المطلقمطلقً

 

 

ألنه من تمام بره بأبيه وأمه وعظمـة        

ا علـى والديـه،      أالَّ يكون سيد   خلقه  

 اهللا بن عبد   ومن وجه آخر فليس والده عبد     

 ا عليه   المطلب سيدة عبـد   ألن سياد  ؛ 

 هى باعتبار الوالديـة للرجـال       اهللا  

مراحل االبـتالء علـى     الذين بلغوا وأتموا    

 أنجب  ن رسول اهللا    إاألرض، وحيث   

القاسم الذى تكنـى رسـول اهللا        :ا هم أوالد 

 ومـاتوا   ، وإبـراهيم  ،اهللا  وعبد ، به 

ا  جميع ًومن ثم فهو     ، أطفاال   لم 

  من صلبه بلغ مبلغ الرجال، بل      بنايكن له   

    وحيث كمـال   . باوال حتى الشباب أو الص

اهللا  الوالدية بعظمة مولودهـا، فـإن عبـد       

   ا على جميع الوالدين     يكون بهذا سيد

عدا ابنـه رسـول اهللا       فى اإلنس والجن ما   

ألنه   ؛   ا لمولود واحد    ليس والد

بلغ مبلغ االبتالء، وهـذه لعمـرى حكمـة         

 بأالَّ يعـيش لـه      أخرى من مشيئة اهللا     

 اهللا   حتى ال يكون عبـد      طفل لود مو

أكمل منه، وبهذا االعتبار فليس ثم مخلوق       

ــه  ــن أكمــل من ــار م ــأى اعتب  ب



 

 

 

 

 



 



 















 




 



 هذا بالرغم مـن أن خاصـية        ،االعتبارات

 فقد أنجـب  اإلنجاب كاملة تامة عنده    

هم ثالثة ذكور ماتوا أطفاالً وأربعة      : اأوالد

 ومنهن سيدتنا فاطمة تامـة      ،إناث كامالت 

 فى قمة الكمال أو الـسيادة       الكمال بل هى  

 سـيد اآلبـاء     النسوية النوعية، فهو    

 يبنته البتول فاطمة وعل   اباعتبار ذريته من    

   أما كـون    ،، وليس باعتبار الوالدية 

 سـيد   المطلب   اهللا بن عبد   سيدنا عبد 

ـ     ألن النبى    ؛آباء العالمين  ا  لم يكن أب

حد من الرجال لحكمة خـتم النبـوة   ا أل والد

ه  ولحكمة أخرى وهـى أن بـر       ،اكما علمن 

         بوالديه ال يتوافق مع سـيادة النبـى 

     ووالده  ،عتبار على أبيه وأمه بهذا اال 

 سيد علـى جميـع اآلبـاء        اهللا   عبد

عـدا الرسـول     الوالدين فى العالمين مـا    

 .

 

 

كما أن سيد قومه ال يرضى أن يكـون         

ديألنه من   ؛ا على والده أو أوالده الذكور     س 

أن اهللا تعالى خلق اآلباء الوالـدين       المعلوم  

  ا يجعلهـم يقبلـون أن      محبين ألوالدهم حب

 إذ يتمنى كل والٍد أن      يكونوا أتم منهم كماالً   

 منه، وال يرجو يكون ولده أفضل وأتم كماالً   

هذا وال يتمناه لغير ولده أو أوالده، وهـذا         

  اهللا   ا أن يكون عبـد    وذاك يبطل تمام 

ا البنه رسول اهللا     سيد     حتـى بهـذا 

 ألنه  ؛االعتبار الوحيد، وهو اعتبار الوالدية    

  ا آلباء العالمين إال من خاللـه       ما صار سيد

، وما قلناه فى سـيادة      وبه ومن أجله    

والده على آباء العالمين يسرى على والدته       

   ا، هـذه الـسيادة     على أمهات العالمين أيض

تدخل تحت السيادة الجزئية النوعية مثلهـا       

 أبى سفيان بن الحـارث علـى        مثل سيادة 

فتيان أهل الجنة وهى سيادة باعتبار واحـد        

 فقد أخرج الحاكم وابـن سـعد     ،وهو الفتوة 

 أبو (: قال  أن النبى    عن عروة مرسالً  

، )١()سفيان بن الحارث سيد فتيان أهل الجنة      

المطلب  سفيان بن الحارث بن عبد     وهو أبو 

 وبـالل سـيد     ،ابن عم رسـول اهللا      

ى الجنة، ويحق لسعد بـن أبـى        المؤذنين ف 

 أن يكون سيد األخـوال فـى        وقاص  

هذا خالى   (:ا إليه  مشير  لقوله   ؛الجنة

.)٢() خالهامرؤفليرنى 

 

 

ا بد أن يكون لآلباء سيد     ومن ثم كان ال   

بسيادة فى الجنة هى الكمال الجزئى للرجال       

باعتبار األبوة الوالدية، وأن يكون لألمهات      

 هى الكمال الجزئـى     سيدة فى الجنة بسيادة   

.  األمومةباعتبارللنساء 

 

 

ن كمال الوالدين األبوين إنمـا      إوحيث  

يكون بمقتضى أداء هذه الخاصـية لهمـا        

وأثرها وهو مولودهما، فأكمل والدين همـا       

ـ  اللذان يلدان أكمل مولود كماالً     ا علـى    تام

نس والجن أجمعـين وهـو رسـول اهللا         اإل

،        مـا   وليس من والدين أنجبا مثـل

.اهللا وآمنة  أنجب عبد

 

 

ننا باهذا  : وحق لهما بال جدال أن يقوال     

.!محمد فليريانا والدان ابنهما

 

 

آباء : فهما بال جدال سيدا اآلباء الوالدين     

 على األنس والجن أجمعين، ولـو       وأمهاٍت

اكانت المالئكة تلد لكانا على المالئكة أيض.

 

 

                                             

 

 
 حـديث رقـم     ٦٩٢ص) ١١(عن كرت العمال جملد      )١(
)٣٣٣٥٠.(

 

 
أخرجه الترمذى واحلاكم عن جابر، أورده الـسيوطى         )٢(

) ٣٣٣٣١(ىف اجلامع الكبري وجاء ىف كرت العمـال بـرقم           
 وأخرجه الترمذى ىف كتاب املناقب بـرقم        ٦٨٩ ص ١١ح
)٣٧٥٢.(

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 











 



 







 





  



 








 



 

 



 


تعتبر هـذه المقولـة مـن مـسلمات         

".جماعات اإلسالم السياسي"

 

 
والدارس لفكر هذه الجماعات يعرف أن     

من أيقونات هذا   " أيقونة  " هذه الفكرة تمثل    
.الفكر

 

 
وهذه الفكرة ترسخ فـي عقـل وفكـر         
وشعور أعضاء هذه الجماعات بل يتشربها      

هـا  العضو منذ دخوله التنظيم، ومـن خالل      
الغيـر  (يتعامل مع اآلخـر     

منضم للجماعة سواء كـان     
فالمعيار ) ا أو غير مسلم   مسلم

!! هو االنضمام للجماعة أم ال

 

 
ــسطور  ــى ال ونحــن ف
القادمة سنوضح معنى هـذه     
المقولة؟ ومن هو صاحب ومبتكـر هـذا        
المصطلح فى العصر الحديث؟ وهل هـذا       
المصطلح متفق مع إسالم القرآن والسنة أم       

هي مخاطر وآثار هذه الفكرة؟ال؟ وما 

 

 




 


.. مـصدر اسـتعلى     : االستعالء لغـة  

 .)١(استعلى الرجل تكبر وتعالى

 

 
 هو النظـر إلـى    : ااالستعالء اصطالح

ـ  اآلخرين بتكبر وترفـع تطـاوالً      ا  وتعالي
وتجبر٢(ا لهما عليهم وتحقير(.

 

 
:يعنىأما االستعالء باإليمان ف

 

 

 

الحالة الدائمة التي ينبغي أن يكـون        "-
عليها شعور المؤمن وتـصوره وتقـديره       
لألشياء واألحـداث والقـيم واألشـخاص       

 ."سواء

 

 

 

الحالة التي يجب أن تستقر عليهـا        " -
 وكـل وضـع     يءنفس المؤمن إزاء كل ش    

." وكل قيمة وكل أحد 

 

 

 

  ...االستعالء على قـوى األرض     " -
قـوانين  ... األرضتقاليـد   ... قيم األرض 

التي لم يصغها   " ع األرض   أوضا.. األرض
.اإليمان

 

 

 

االستعالء الذي ال يتهاوى أمام قوة       " -
باغية وال عرف اجتماعي وال تشريع باطل       
وال وضع مقبول عند الناس وال سند له من         

."اإليمان

 

 

 

، إلى  االستعالء الذي ينظر من علِ     " -
ات القوى الطاغية والقيم السائدة والتـصور     

الشائعة واالعتبارات واألوضاع والتقاليـد     
والعــادات والجمــاهير المتجمعــة علــى 

." الضالل

 

 

 

فما تكون  .. إن المؤمن هو األعلى    " -
األرض كلها؟ وما يكون الناس؟ وما تكون       

واالعتبـارات  ! القيم السائدة فـي األرض؟    
.الشائعة عند الناس؟

 

 
وهو من اهللا يتلقى؟ وإلى اهللا يرجـع؟        

.!!جه يسيروعلى منه

 

 
ا لحقيقـة   ا وتـصور  وهو األعلى إدراكً  

.الوجود

 

 
فماذا بعد الحـق إال     ... أنه على الحق  

.الضالل؟

 

 

 

إن الناس كلهم يموتون أمـا هـو         " -
!!فيستشهد

 

 
وهو يغادر هذه األرض إلـى الجنـة        

 .)٣("وغالبية الناس يغادرها إلى النار

 

 
" االستعالء باإليمـان  "وبهذا يتبين أن    * 

 دائمة تستقر فى نفس وشعور      حالة: (يعنى
! تجاه ماذا؟ .... !!!)المؤمن

 

 
األوضـاع،  ( فى الكون    يءتجاه كل ش  

القــيم، األشــخاص، القــوانين، التقاليــد، 
!  لماذا؟....)العادات، األعراف

 

 
ـ     ـ  ألنه المؤمن واألعلى إدراكً ا ا وعلم

هو مـن يـدخل     ،  وباقى البشر على ضالل   
!!!الجنة وغيره يدخل النار

 

 
كالم ده موجه للشعب المصرى    تخيلوا ال 

 غالبيته مسلمين ولكنه عند سيد قطب         ذيال
وحتـى لـو كنـا      ... .شعب جاهلى كافر  



 

 

 



 



 


 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى. د   

 

 

 من هو أفضل    ألم يبعث اهللا    ... !!!كفار
إلى من هو كافر    ) سيد قطب وجماعته  (من  

موسـى  (ا من سيدنا    طالب) فرعون(أصلى  
لم يقل  . ا لينً أن يقوال له قوالً   ) وأخيه هارون 

). استعال عليه فهو كافر(لهما 

 

 
هل المؤمنون دورهم فى الحياة هدايـة       
البشر بالحكمة والموعظة الحسنة أم التكبر      

!!! واالستعالء على البشر؟

 

 
إن دور الطبيب عالج المرضى وليس      

!!! قتلهم

 

 




 



 

 يعتبر سيد قطب هو أول من سك هذا   -
ـ     معـالم فـي    " ه  المصطلح وذلك في كتاب

، الكتاب الذي يعتبـر مانيفـستو       "الطريق  
فـي مـصر    " اإلسالم السياسي   " لتيارات  

.والعالم

 

 
 ،وهذه الفكرة مبنية على تكفيره للمجتمع     

التـى  ) الطليعة المؤمنة (وأنه يجب تشكيل    
على المجتمع  )  المسلح االنقالب(يجب عليها   

، وأن طريقة تعامل هذه الطليعة مع       الجاهلي
) االستعالء باإليمان (ع الجاهلى هى    المجتم

حتى تـستكمل العـدة     ) العزلة الشعورية (و
علـى هـذا    ) اإلنقالب المـسلح  (وتستطيع  

. المجتمع الجاهلى

 

 
االسـتعالء  "ومما يؤكد محورية فكرة     

عند سيد قطب وجماعات اإلسالم     " باإليمان
السياسى قول مصطفى كامل محمد أميـر       

تـاب  وشارح ك " الصاعدون بالحق "جماعة  
": معالم فى الطريق"سيد قطب 

 

 
نفس المؤمن يجب أن تستقر على حالة       "

وال ينبغـى    ، يءاالستعالء هذه إزاء كل ش    
ـ        أو أن   ،اأن تكون حالة االستعالء هذه تكلفً

 أو حالة اقتنـاع عقلـى       ،تكون حالة مؤقتة  
دون أن تصل إلى القلب ودون أن تـتمكن         

 ،بد أن تستقر حالـة االسـتعالء       فال، فيه  
الذى ال يحس بذلك عليه أن يعلم أن إيمانه         و

. )٤(" وأنه بحاجة ألن يراجع نفسه،مدخول

 

 




 


ا تتعارض جذري "  المنحولة"هذه الفكرة   

مع الصفات الواجب توافرها فى اإلنـسان       
.المتدين كما يبين ذلك القرآن والسنة

 

 
ا ارتقى فى سـلم     فاإلنسان المتدين كلم  

  وتـيقن أن الهـدى      ،االتدين ازداد تواضع 
 وأن تزكيـة    ،ة مـن اهللا     والصالح منَّ 

النفس والجماعة واالسـتطالة واالسـتعالء      
على خلق اهللا بدعوى اإليمان      

 

 حتى لـو    –
ثبت ذلك 

 

. يخالف أبجديات اإلسالم-

 

 

 

 إن القرآن الكريم ملئ باآليات التـي        -
:مثل " الكبر واالستعالء " تحارب 

 

 
     ِـا للُهعةُ نَجاآلِخر ارالد الَ   ِتلْك لَّـِذين

لُوع ونِريدِضايالَ  ِفي اَألرو ادةُ  افَساِقبالْعو
تَِّقينِللْم )٨٣ :القصص.(

 

 
       ٍخْتَـاٍل فَخُـوركُلَّ م ِحبالَ ي اللَّهو 

).٢٣ :الحديد(

 

 
  تَكِْبِرينـسالم ِحبالَ ي ِإنَّه )لنحـل ا: 

٢٣.(

 

 
        لَـن حاً ِإنَّكرِض مِش ِفي اَألرالَ تَمو

 تَخِْرقَ اَألرض ولَن تَبلُغَ الِجبـاَل طُـوالً       
).٣٧ :اإلسراء(

 

 

 

 بل من أولى صفات عباد الـرحمن        -
:أنهم ال يستكبرون على الناس

 

 
       لَـىع ـشُونمي ِن الَِّذينمحالر ادِعبو

وِإذَا خَاطَبهم الجاِهلُون قَـالُوا      اَألرِض هوناً 
.)٦٣ :الفرقان( سالماً

 

 

 

 وعلة انحراف الطغـاة والمجـرمين     -

ء الكبر واالستعالء على خلـق      دا"جاء من   
.وهذا ثابت من تاريخ إبليس وفرعون" اهللا

 

 

 

استعالء إبليس جعله يخـرج عـن        -
طاعة اهللا سبحانه ويستحق اللعنة األبدية 

 

 

 

ن جعله يرفض الحق    واستعالء فرعو  -

 

 رغم سطوعه –

 

. ويكفر باهللا-

 

 
نسى إبليس  : "يقول الشيخ محمد الغزالى   

الحقيقة األولى فى عالقة الكائنـات كلهـا        
ا ا منكسر نسى أن اهللا يقدم عبد    ! برب العزة 

على عبد شامخ ينظر إلـى      ، يرنو إليه بأمل  
!نفسه بإعجاب

 

 
  ا يتوب أحب إلى اهللا من      نسى أن عاصي

..!طائع متكبر

 

 
ربنَا  :إن كلمات آدم وزوجته أمام اهللا     

وتَرحمنَـا   وِإن لَّم تَغِْفـر لَنَـا   ظَلَمنَا َأنفُسنَا
  الخَاِسِرين ِمن لَنَكُونَن   أكسبتهما الرضوان 

َأنَا خَيـر منْـه      :أما كلمة أبليس  ، األعلى
  فقد هوت  وخَلَقْتَه ِمن ِطينٍ   خَلَقْتَِني ِمن نَّارٍ  

.به إلى أسفل سافلين

 

 
رأيت بعض أدعياء التدين فوجدت فى      

وهبت من شمائلهم ريـح     ، مالمحهم جهامة 
.يءمنفرة واستطالة على الناس بغير ش

 

 
، ودماثة فى األخالق  ، الدين تواضع هللا  

وافتقار ظـاهر   ، واستغفار للفرد والجماعة  
وهؤالء بقليل مـن    ، وباطن إلى رحمة اهللا   

قطعـوا تـسعة    العلم وكثير من الـدعوى      
ثـم نظـروا    ، أعشار المسافة إلى الجنـة    

 ما أشد بالء أمتنا بهؤالء     ... الآلخرين شزر
.)٥("الناس

 

 
                                                           

كة موقع املعـاىن علـى الـشب      .. جممع املعاىن اجلامع    ) ١(
.العنكبوتية

 

 
موقع املعـاىن علـى الـشبكة       .. جممع املعاىن اجلامع    ) ٢(

.العنكبوتية

 

 
م دار  ١٩٧٩ عـام    ٦ سيد قطب ط   ،معامل ىف الطريق  ) ٣(

.١٦٦ ، ١٦٥، ١٦٣الشروق القاهرة ص 

 

 
، مصطفى كامل حممد  .. شروح كتاب معامل ىف الطريق    ) ٤(

، الناشر مجاعة الـصادعون بـاحلق     ، الفصل احلادى عشر    
.٣ ص ٢٠٢٠نسخة األلكترونية ال

 

 
، حممد الغزاىل " تراثنا الفكرى ىف ميزان الشرع والعقل     " )٥(

 ط ٨سلسلة إسالمية املعرفة ، املعهد العاملى للفكر اإلسالمى
. ٧٢ ، ٧١ ، ٧٠م ص ١٩٩٣ سنة ٣

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


 

 

 

 

 

حكم عاليـة، ودرر غاليـة،      
فيضت من الكتاب المسطور،    أ

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  

قــلي تعايمة يعقبهــالعظ

 

 
ى نيلـ نسترشد به ف   

 

 
.المجد اإلسالمى       

 

 

األستاذ

 

 
قنـديلمحمود سميـح 

 

 
 



 







 




 



 

 

 

 

جعل اهللا اإليمان حـال، واألخـوة نتيجـة         
الحال، والصلح بينهما أمر، والتقوى لهما نور،       
فإذا اصطلح اإليمان مع األخوة، ونور بـالتقوى        

ِإنَّما المْؤِمنُون  : عمت الرحمة سر قوله سبحانه    
كُميَأخَو نيوا بِلحةٌ فََأصِإخْو    لَّكُـملَع اتَّقُوا اللَّـهو

.)١٠ :الحجرات( رحمونتُ

 

 
وتكاد اإلخوة فى اهللا     

 

 فى هذه األيام     -

 

 أن  -
 تكون كالم ا على األوراق فـى الكتـب،       ا مكتوب

لندرتها بين الناس، الذين ارتبطـت عالقـاتهم        
بالمصالح الدنيوية فقط، إال من رحم ربك مـن         

، حتـى أن    )وقليل ما هم  : (أهل التصوف الحق  
احتلـوه  " اإلخـوان : "المصطلح نفسه وهو كلمة   

ا وشوهوه وأساءوا استخدامه، فصار سبة وعنوانً     
.نحراف الفكرىللتطرف واال

 

 
واألخوة فى اهللا لها فى علوم اإلمام المجدد        
النثرية والنظمية شأن كبير، وكذلك فى منهجـه        

 ألن المواخاة مـن     ؛السلوكى العلمى مع مريديه   
ا، السنة الشريفة، التى تركها المسلمون فى زمانن      

مع أنها تحققت فى فجر اإلسالم قبـل الهجـرة          
.وبعدها

 

 
وحين يتكلم اإلمام عن اإلخـوان يـصفهم        

هم هياكل متعـددة سـرت فـيهم روح         : بقوله
 ف األخ بأنه هو من ال تتكلف لـه،        واحدة، ويعر

وال تخشى الشر منه، األخ الصالح كنزك عنـد          
ــى األدب  ــام أوالده عل ــى اإلم ــرك، ويرب فق

: األخ الفاضل : ران الذات، فيقول  والتواضع ونك 
الذى ميزه اهللا بأكبر خصال الخيـر، ال يـشهد          

 على إخوانه، إنما ذلك أمر تشهد به        لنفسه فضالً 
.اإلخوان له

 

 
 ؛ليس كل أخ فى الطريق معك فى منزلتـك        

ألنهم درجات، فعلى المريد أن يـصطفى مـن         
ا يعلـو بمجالـسته حالـه، وتزكـو         إخوانه أخً 

ويعامل جميع إخوانه بحـسب     بمخاطبته نفسه،   
  ا لهم معينة على مـا هـم        مراتبهم، ليكون روح

فيه، فيمـدح المبتـدىء علـى حـسن عملـه،       
والواصل على حاله، ويتنزل لكـل أخ بقـدره،         
حتى تأتلف القلوب، وتنشرح الصدور، ويتـألف       

، لكل عضو فيه وظيفة يقوم بهـا،        الجسد كامالً 
طيب لكل  وبذلك تدوم األلفة، وتزداد المحبة، وي     

.أخ وقته، ويصفو حاله، ويطمئن قلبه

 

 
وفى توجيهاته النورانيـة حـول اإلخـوة        

عظِّم القليل من أخيك، وصـغِّر      : اإليمانية يقول 
الكثير من نفسك، والسر فى ذلك أن تعتقـد أن          
الذى أعطاك وأخذ منك هو اهللا تعالى، ويحـذر         



 




 





 

 

 

 

 



 


 

من التنفيرـ الذى هو آفة الطريـق ومرضـه         
ا من أخ فليس من من نفَّر أخً: العضال ـ فيقول 

     ا على أخيـه فقـد      طريقنا، ومن اعتقد أن له حق
.قطعه

 

 
وتأمل إلى أدب التربية من اإلمام المربـى        

مة يكشف فيها   مهإلخوان الصفا، وفيه توجيهات     
جلوسـك مـع األخ     : فضل األخوة حين يقـول    

وصول، وجلوسك مع المرشد كمال، واعلـم أن        
شف لك عن جمـال  األخ الممنوح من المرشد يك 

 ألن المرشد ال يظهـر إال بالعبوديـة         ؛المرشد
الكاملة، ال يقابل أخٌ أخًـا إال وفتحـت أبـواب           

:السماء بالبركات، وهطلت األرزاق والفتوحات

 

 

 

إذا رأى األخُ األخَ كأنه أشـرقت عليـه          -
.أنوار، فانبسط وانشرح، وصافح وفرح

 

 

 

.اإلحسان إلى اإلخوان: كفارة الذنب -

 

 

 

ا من  قرب إلى أخيك عندما تراه قريب     كن أ  -
.إبليس

 

 

 

من إذا أرضيته مدح، وإذا     : شر اإلخوان  -
.أغضبته قدح

 

 

 

األخ الــذى ينتظــر عطــاءك فهــو أخ  -
ا تتقـرب    مـسكينً  لعطائك، ومثل هذا خذه سائالً    

.إلى اهللا فيه

 

 

 

أخوك من إذا غفلتَ ذكَّرك، وإذا ذكرتَ        -
. أعانك

 

 

 

صديقك من  أخوك من عرفك بالعيوب، و     -
:ا نظمويقول . حذَّرك الذنوب

 

 
أنا ال أخون وداد من آخانــى

 

 
وال أنْقضن عهد الذى وافانـى

 

 
وال أرض بالملك والملكوِت فى

 

 
أٍخ فى اهللا حاشا وال الرضوان

 

 
المرء باإلخوان ال بجــدوده

 

 
كثير نعم والذل فى النقصـان

 

 
رب أكثر منهموا وأمدنــا يا

 

 
ريحـــانوأمدهم بالروح وال

 

 



 


 ألنه يقصد ما    ؛هو شخص آخر إال أنه أنت     

، ويعتقـد مـا تعتقـد،       ى ما تتمن  ىتقصد، ويتمن 
ويعمل بعملك، ويقتدي بقولك وعملك وحالـك،       

 ىذاق ذوقك وفهم عبارتك وأدرك إشارتك، يسع      
فيما يرضيك ويحب من تحب، يصادق صديقك       

   ا ويسر ويعادي عدوك، يحفظك غائب ا، ك حاضر
يذكرك إن غفلت ويعينك إن ذكرت، يسارع في         

، ويتوقف عن   ىمرضاتك عندما ترضي اهللا تعال    
 تبين له بـدون     ىالعمل إن جهل حكم عملك، حت     

جدل وال انتقاد وال اعتـراض، تجمـل بكـل           

خصالك، واتصف بجميع صفاتك، ودك بأكمـل       
ما يود به نفسه، وتحمل الـشدائد فـي  جمـع            

د نفسه ليتجمل بمكـارم األخـالق،       الكلمة، يجاه 
ـ          ىيصل رحمك ويكرم أقاربـك، ويعطـف عل

أوالدك، هذا هو األخ ولو كـان بعيـد النـسب           
. عنك

 

 
 ا وعمالً ا ومقصد ا واعتقاد األخ هو أنت خلقً   

، األخ من بذل نفسه قبل نفسك، وماله قبل         وحاالً
ـ         ىمالك، وقدم أصدقاءك وأهلـك وأوالدك عل

.خاصته وأهله وأوالده

 

 
نبغي إلخواننا   وي

 

 أيدهم اهللا حيث كانوا في       –
البالد  

 

ا، ا مجدد  إذا أراد أحدهم أن يتخذ صديقً      –
ا، أن يعتبروا أحوالـه، ويتعرفـوا       ا مستأنفً وأخً

أخباره، ويجربوا أخالقه، ويسألوا عـن مذهبـه       
واعتقاده، ليعلم هل يـصلح للـصداقة وصـفاء         

 ألن فـي  النـاس    ؛المودة وحقيقة األخوة أم ال؟    
ا طبائعهم متغايرة خارجة عن االعتـدال،       قوامأ

وعاداتهم رديئة مفسدة، ومذاهبهم مختلفة جائرة،      
فمنهم خير وشرير، وكفور وشكور، وذو أمانة       
وغدار، وحليم وسفيه، وسخي وبخيل، وشـجاع       
وجبــان، وحــسود وودود، وفــاجر وعنيــف، 
وجزوع وصـبور، وشـره وقنـوع، وسـلس         

فظ غليظ، ولطيف رفيـق، وعاقـل       وشرس، و 
وأحمق، وعالم وجاهـل، ومحـب ومـبغض،        
وموافق ومخالف، ومنافق ومخلـص، وناصـح       
وغاش، ومتكبر ومتواضع، وعـدو وصـديق،       
ومؤمن وزنديق، وعـارف ومنكـر، ومقبـل        
ومدبر، وما شاكل هـذه األخـالق المحمـودة         

. والمذمومة مضادات بعضها لبعض

 

 
أخالقهـم،   ىواعلم بأن الناس مطبوعون عل  

بحسب اختالف تركيب مزاج أجسادهم، ومـنهم       
 خلق واحد وعدة من أخالق      ىمن هو مطبوع عل   

محمودة ومذمومة، وأن العادات الرديئة تقـوي       
األخالق الرديئـة، والعـادات الجميلـة تقـوي         
ــم اآلراء   ــذا حك ــودة، وهك ــالق المحم األخ

 ويعتقد في    ىواالعتقادات، فإن من الناس من ير     
 أنه حالل له سفك دم كل مخالف له         دينه ومذهبه 

في  مذهبه، مثل اليهود والخوارج، وكـل مـن          
 ويعتقد فـي     ىيكفر بالرب، ومن الناس من ير     

دينه ومذهبه الرحمة والـشفقة للنـاس كلهـم،         
 كل  ىويرثي للمذنبين ويستغفر لهم، ويتحنن عل     

ذي روح من الحيوان، ويريد الـصالح للكـل،         
والـصالحين مـن    وهذا مذهب األبرار والزهاد     

.المؤمنين، وهكذا مذاهب إخواننا الكرام

 

 


 


وهذه توجهات من اإلمام الختيار األخ فـى        

ينبغي لـك إذا أردت أن تتخـذ        : اهللا أو الصديق  

ا لك، أن تنقده كما تنقـد الـدراهم         ا أو أخً  صديقً
التربة للـزرع   : والدنانير، واألرضين الطيبة أى   

س، وكما ينقد أبناء الدنيا أمـر التـزويج         والغر
وشراء المماليك واألمتعـة التـي  يـشترونها،         
وهؤالء الواحد منهم كالشجرة المباركة، تـدلت       
أغصانها إليك بثمرها، وأظلتك أوراقها بطيـب       
رائحتها، وسترتك بجميل فيئها، فـإن ذكـرتَ        
أعانك، وإن نسيتَ ذكرك، يأمرك بالبر ويسابقك       

في الخير ويبادرك إليـه ويـدلك       إليه، ويرغبك   
. عليه، ويبذل ماله ونفسه دونك

 

 
فإذا أسعدك اهللا يا أخي بمن هـذه صـفته،          
فابذل له نفسك ومالك، وِق عرضه بعرضـك،        
وافرش له جناحك، وأودعه سرك وشاوره فـي         
أمرك، وداو برؤيته عينك، واجعـل أنـسك إذا         
غاب عنك ذكره، والفكر في  أمـره، وإن هفـا          

فر له، وإن زل زلة فصغرها عنـدك،        هفوة فاغ 
وال توحشه فيخاف من حقدك، واذكر من سالف        
إحسانه عند إساءته ليأنس بك ويـأمن غائلتـك،       

. فإن ذلك أسلم لوده وأدوم إلخاِئه

 

 
واعلم بأن مثل اتخاذ األصدقاء واإلخـوان       
كمثل اكتساب المال والذخائر، فينبغـي لـك أن         

ـ       اذ الـصديق   يكون أكثر كدك وعنايتك بعد اتخ
ـ        ال تـصير    ىمراعاة أمره وأداء حقوقـه، حت

الصداقة عداوة بعد طول الـصحبة، بماللـة أو         
ضجر أو شكوك أو ظنون أو شبهة تدخل فـي           

 ىالمودة، أو نميمة أو وشاية من مخالف يـسع        
بينكما بالفساد، فتفقَّد يا أخي هذا الباب وال تغفل         

. عنه

 

 
نـسان   ألن اإل  ؛ال تثق إال باهللا وذر اإلخوان     

 حال واحد، ولذلك    ىكثير التلون، قليل الثبات عل    
فإنه قلَّ من الناس من تحدث له حال من أحوال          
الدنيا، أو أمر من أمورها، إال ويحدث له خُلـق          

، ويتغير خلقه مع إخوانـه،      ىجديد وسجية أخر  
ويتلون مع أصدقائه، إال اإلخوان المتحابين فـي        

.  ذاتهماهللا، الذين ليست صداقتهم خارجة عن

 

 
 األخ  وفى هذه الحكمة يطالب اإلمـام       

فى اهللا أن ال يضمر      

 

 يخفى ى يعن-

 

 فى نفـسه  -
إلخوانه ـ خاصة االصفياء منهم ـ خالف مـا    

ـ     ؛يظهر لهم  ا يجهـل قـدر      ألنه بذلك يعد منافقً
 ا منه أنهم ال يعرفون ما فى نفسه        إخوانه، اعتقاد

 ؛مبإلهام من اهللا، ولم يعلم أن ذلك ال يخفى عليه         
ألن النور الذى أودعه اهللا فى قلـوبهم يمـنحهم          
فراسة يعلمون بها ما فى نفـوس العبـاد، وإن          

كانوا  

 

- ا منهم    أدب

 

 ال يظهرون ذلك، فليحـذر      -
ا  نفسه، وليكن واضـح    يا ف أن يخفى عنهم شيئً   

ا مع األصفياء، حتى ال يواجهونـه       ا وباطنً ظاهر
بما يعلمون عما أخفاه فى سره من أمور كـان          

.تقد أنها تخفى عليهميع

 

 













 











 













 



 



 





 





 





 



 



 



 

 

 

 

 



 



 


 

 

 

 

 
قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ 

 

 

 

 




 


ورفعة السماء على األرض ال تمنع من       

أن يوجد على سطح األرض من هو أفضل        

من عمار ملكوت اهللا، كرسل اهللا صـلوات        

اهللا وسالمه عليهم وأنبيائـه، وكالـصديقين       

ــدال   ــل وأب ــة الرس ــشهداء، وكورث وال

موات الصديقين، فإنهم أفضل من مالئكة الس   

.السبع

 

 

 وعند ابن عجيبة أن األنبياء والرسـل       

أفضل من خواص المالئكـة كـالمقربين،       

وخواص المالئكة وهم المقربون أفضل من      

خواص البشر كاألولياء، وخواص البـشر      

أفضل من عوام المالئكة، وعوام المالئكـة       

مـن  : أفضل من عوام البشر، ولذلك قيـل      

 غلب عقله على هواه كـان كالمالئكـة أو        

أفضل، ومن غلب هواه على عقلـه كـان         

. كالبهائم أو أضل، واهللا تعالى أعلم

 

 

ويفند اإلمام أبو العزائم حجة من جعل       

المالئكة أفضل من الرسل محتجـا بقولـه        

لَّن يستَنِكفَ الْمِسيح َأن يكُون عبدا      : تعالى

   ونبقَرآلِئكَةُ الْمالَ الْملِّلَِّه و )١٧٢ :النساء( 

ألن المعطوف يقتضي أن يكون أرفع درجة   

من المعطوف عليه، حتـى يكـون عـدم         

استنكاف المالئكـة كالـدليل علـى عـدم         

. استنكاف المسيح

 

 

فإن البيان فيها هو أن المسيح الذي ولد        

من أم بقدرة اهللا تعالى الذي خلق آدم عليه          

السالم من غير أم وال أب؛ ال يـستنكف أن    

يكون عبدا هللا    

 

يتكبـر  : ى يـستنكف   ومعن -

ويأنف  

 

، بل وال المالئكة المقربون الذين      -

خلقهم اهللا بقدرتـه مـن غيـر أم وال أب           

يستنكفون أن يكونوا عبيدا هللا، وتلك المزية       

ال تقتضى األفضلية، وكيف ال والمؤمنـون       

في الجنة تخدمهم المالئكة؟، فالمحتج بتلـك       

.اآلية لم يفهم سياقها

 

 



 





 


هـو  : وقد بين الرازي أن قوله تعالى     

          ـا ثُـمِميعا ِفى األرِض جالذى خَلَقَ لَكُم م

قُـْل  :  مفسر بقولـه   استَوى ِإلَى السماءِ  

َأِئنَّكُم لَتَكْفُرون بالـذي خَلَـقَ األرض ِفـى         

   ادَأند لَه لُونعتَجِن ويموالع   ي بر المين ا ذَِلك

وجعَل ِفيها رواِسى ِمن فَوِقها وبارك ِفيها       * 

وقَدر ِفيها أقواتها ِفى َأربعـِة َأيـاٍم سـواء          

اِئِلينِللس ) ٩ :فـصلت 

 

: ؛ بمعنـى  )١٠ –

تقدير األرض في يومين وتقدير األقـوات       

مـن  : في يومين آخرين؛ كما يقول القائـل      

    ا، وإلى مكة   الكوفة إلى المدينة عشرون يوم

ثالثون يوما؛ يريد أن جميع ذلك هو هـذا         

القدر، ثم استوى إلى السماء فـي يـومين         

فَقَـضاهن سـبع    : آخرين؛ قـال تعـالى    

، )١٢ :فـصلت ( سماواٍت ِفـي يـومينِ    

خَلَقَ : ومجموع ذلك ستة أيام على ما قال      

ــاٍم ــتَِّة َأي ــي ِس ــسماواِت واَألرض ِف  ال



 

 

 



 



 


 

 

 

.)٥٤ :عرافاأل(

 

 

أنه تعالى ذكر أنه خلق األرض      : بمعنى

في يومين، وذكر أنه أصلح هـذه األنـواع     

الثالثة في أربعة أيام ُأخر، وذكر أنه خلـق       

: السموات في يومين، فيكـون المجمـوع      

ثمانية أيام، لكنه ذكر في سائر اآليات أنـه         

.خلق السموات واألرض في ستة أيام

 

 

: قـالوا لكن العلماء أجابوا عنـه بـأن        

وقَدر ِفيها أقواتهـا ِفـى      : المراد من قوله  

؛ مـع اليـومين     )١٠ :فصلت( َأربعِة َأيامٍ 

سـرت مـن    : األولين، وهذا كقول القائـل    

البصرة إلى بغداد في عشرة أيام، وسـرت        

     ا؛ يريد كال   إلى الكوفة في خمسة عشر يوم

أعطيتـك  : المسافتين، ويقول الرجل للرجل   

ا في شـهرين؛ فيـدخل      وألوفًا في شهر    ألفً

.        األلف في األلوف والشهر في الشهرين

 

 



 


: االسـتواء لغـة   ) استَوى ِإلَى السماء  (

: االستقامة واالعتدال، واستوى إلى كذا؛ أي     

أقبل عليه بعزيمة وإرادة ونية إلبراز مـا        

أراد جـل   : قدر، واستوى إلى الـسماء أي     

ته مـا قـدره سـبحانه       جالله أن تبرز قدر   

: بمشيئته من إيجاد سبع سـموات، فقولـه       

قـصد بإرادتـه    : أي) استَوى ِإلَى السماء  (

 ؛وقدرته أن يوجد في العلو سبع سـموات       

ألنه لم يكن ثـم سـماء مخلوقـة محيـزة           

. يقصدها

 

 

) فَـسواهن : (وعلى هذا فالضمير فـي    

: مبهم ليس له مرجع، وفسره قوله تعـالى       

)مس عباٍتساو .(

 

 

ثُم استَوى ِإلَى   : (وقد فسر بعض العلماء   

بأن السماء كانت موجودة، ولكـن      ) السماء

اهللا قصد باسـتوائه إلـى تـسويتها سـبع          

.سموات

 

 



 


ويبين اإلمام أبو العزائم فـي تفـسيره        

أن ) وهو ِبكُلِّ شَيٍء عِليم   : (لقول اهللا تعالى  

حانه أخفى في تلـك اآليـات التـي         اهللا سب 

يفصل بها بين جمل الكتاب أسرارا عليـة،        

يصطنع بها لنفسه أفراد الصديقين وأبـدال       

الرسل، ولكل آية من هذه اآليات نور يهدى        

اهللا به من يشاء ممن سبقت لهم الحـسنى،         

وحجة دامغة يقصم بها ظهور أهل البعـد،        

:وإليك شميما من هذا العبير

 

 

 اهللا تعالى ما تفضل به على       بعد أن ذكر  

اإلنسان من لطائف المنن وجالئل النعم في       

األرض وفي السماء، وما أبدعتـه القـدرة        

اإللهية من بدائع الصنعة، ودقائق االنتساق      

وغريب االنتظام، حتى عجزت العقول عن      

درك سر الروابط التي جعلت تلك األفالك        

العظام منتثرة في هذا الجو الفسيح، وجعلت       

ألرض مرتكزة على الماء والمـاء فـوق        ا

الهواء، وجعل ما ال يحصى عدا من أنواع        

مختلفة لنفع اإلنسان، وهو سـبحانه بكـل        

       شيء من تلك األشياء جميعها عليم بجزئي

األشياء وكليها، بل بأجزاء كل كائن، وكله       

.بعلم قديم أزلي سابق إليجاد تلك األشياء

 

 

زئيات إال بعد إيجادها    والذي ال يعلم الج   

هو المخلوق المقهور؛ إذ هو ال يعلم أعمال        

ـ        ه نفسه الخصوصية قبـل وقوعهـا لجهل

 وإصـالحا   بمقدارها كَما وكيفًا وتفـصيالً    

.وفسادا

 

 

ولكن القوي الخالق القاهر العليم يعلـم       

األشياء بعلمه القديم األزلي القائم بذاته الذي       

ط أحاط بكل شـيء قبـل إيجـاده؛ وأحـا         

ــه   ــه ومكان ــه وزمان ــه وكليات بجزئيات

والمقتضيات المحيطة به؛ وأبرزه سـبحانه      

.وتعالى

 

 

وإنما أوجدت األشياء جميعهـا طبقًـا       

 ال يوِجد شيًئا إال إذا سـبق        للعلم، واهللا   

في علمه، فما ال يعلمه اهللا ال وجود له كما          

ويعبدون ِمن دوِن اللَِّه ما الَ      : قال سبحانه 

هرضــُؤالء        يه قُولُـونيو مهـنفَعالَ يو م

         لَمعا الَ يِبم اللَّه ُئوناللَِّه قُْل َأتُنَب اُؤنَا ِعندشُفَع

         انَهحـبِض سالَ ِفـي اَألراِت واومِفي الـس

  شِْركُونا يمالَى عتَعو ) ١٨ :يـونس(  ،

 

- 

قل أتخبرونه سبحانه بما ال يعلم وجوده    : أي

السماوات وال في األرض وهو أن لـه        في  

. شريكًا فيهما يستحق أن يعبد

 

 

هو رد عليهم في قولهم بـشفاعة      : وقيل

أن شـفاعة األصـنام     : األصنام، والمعنى 

ليست بمعلومة هللا الذي هو عالم بمـا فـي          

السماوات واألرض، وكل ما ليس بمعلـوم       

له فهو عدم محض 

 

- .

 

 

،  يعلم األشياء دقيقها وعظيمها    وهو  

.وهو الذي خلقها بعد علمه بها

 

 

والسالك  

 

 كما يبين اإلمام المجدد   -

 

 إذا -

تحقق أن اهللا بكل شيء عليم؛ كره أن يعلمه         

اهللا على حالة ال ترضيه سبحانه، كما قـال         

) :       ،تـراه اَهللا كأنك أن تعبد اإلحسان

     يراك فإنَّه ومـن نـسب     )فإن لم تَكُن تراه ،

م المراقبـة   نفسه إلـى طريـق اهللا وحـر       

فاضرب به وجه الحائط، فإن الـسالك إذا        

جهل أو نسي أن اهللا بكل شيء عليم؛ هلك          

.بأكمل أعماله الصالحة

 

 



 

 

 

 



 



 

 مجال محدان

 

الشهيد رهني احملب

 

:سني العصري

 

 

 

دراسة يف فكر عامل جليل

 

 

 



 







 



يرى جمال حمدان أنه بالمثل تتعدل نظريـة        
النضج المبكر والـشيخوخة المبكـرة، تقـول        

رة التاريخ في مـصر     إن خالصة دو  : النظرية
  اأنها نمت نمو ا ألوانـه،   ا للغاية وسـابقً    مبكر

وان، وبهذا اختزل   ولكنها بالمثل انتهت قبل األ    
 قطاع صـغير    ىالعصر البطولي في تاريخها إل    

ا من دورة حياتها، وقد ترتب على هـذا         نسبي
أنه ما من قوة أو دولة كبيرة كانت أو صغيرة خضعت لمصر إال             

ا ما، بينما أن مصر من الناحية األخرى قد وخضعت لها مصر يوم
ر ولم  خضعت لكثير من قوى ودول لم يحدث قط أن خضعت لمص          

ا ما على اإلطالق، بحيث يخرج صافي محصلة تصل هذه إليها يوم
ستراتيجية على امتداد التاريخ كله األرباح والخسائر السياسية واإل

.في غير صالح مصر

 

 

من الحالة األولى    

 

 وكلها مالصق لمصر     -

 

 سـوريا وليبيـا     -
والنوبة وأثيوبيا والجزيرة العربية، فكلها مثلمـا وقعـت تحـت           

.مصر دخلت مصر دائرة نفوذها في وقت أو آخرسيطرة 

 

 

ومن الحالة الثانية    

 

 التي تؤلف حلقة محيطة بالدائرة السابقة       -

 

ا ثم اليونان وروما والمغـرب       األناضول والعراق وفارس شرقً    -
ا، هذا عدا فرنسا وبريطانيا مع االستعمار الحديثغرب.

 

 

:والرد على هذا يحدده الدكتور جمال حمدان في اآلتي

 

 
إن العصر البطولي في حياة أية دولـة هـو بالـضرورة            : أوالً

مرحلي مهما طال، وما من دولة عاشـت علـى قمـة المنحنـى       
ستراتيجي إلى األبد، وإنما العبرة هي بطول هذه الفترة، فـإذا           اإل

قيل إن دورة التاريخ المصري في هذا الصدد ربما تذكرنا بفرنسا           
 حـين كانـت أول أمـة ثـم          فيما بعد في تاريخ أوروبا الحديثة،     

إمبراطورية عرفتها أوروبا الحديثة ثم ما لبثت أن فقدت مكانتها          

ا لقوى صاعدة جديدة، إذا قيل هذا فـالرد        مبكر
فارق المقياس الزمني الضخم    : هو مرة أخرى  

باأللف هنا وبالقرن هناك، والعصر البطولي في 
تاريخ مصر هو أطول فصل فـي بابـه علـى           

ا على النسبة، وذلك فضالً     ضاإلطالق وربما أي  
عن أن مصر لم تكد تختفي من خريطة القـوة          
في أي وقت، ولم تعرف العجز الـسياسي وال         
شاخت بقدر ما حققت تجديد شبابها دورة بعد        

.دورة

 

 

ال سبيل قط إلى المقارنة أو المقابلة أو : اثاني

المعادلة بين السيطرة المتبادلـة بـين مـصر وبعـض القـوى             

فالسيطرة المصرية تكررت في تلك الحاالت عـشرات        المجاورة،  

ا، بينما لم تقع الـسيطرة      المرات واستمرت عشرات القرون أحيانً    

  المضادة إال نادر ا وعابر ا كفلتات لم تعمـر إال بـضع        ا، أحيانً ا جد

سنين، لقد كانت األولى أقرب إلى القاعدة، والثانية إلى االستثناء،        

مصر خضعت لقوى بعيدة لم يحدث أن       إن لم نقل الشذوذ، أما أن       

خضعت من قبل أو من بعد لمصر، فتلك حقيقة قد تكون مؤسـفة             

     بما فيه الكفاية، وقد يعدها البعض قصورا، ولكن لهـا  ا أو تقصير

إما من بعد جغرافي عبر البحار أو       .. في الغالب ظروفها الخاصة     

.أن مصر لم تجد لها مصلحة في تعقبها أو مالحقتها

 

 

 يكن، فليس التاريخ عملية ثأر وتصفية حساب تراكمي،         ومهما

كذلك فما من دولة معروفة في أوروبا مثالً إال وخضعت لقـوة أو      

لقوى لم يحدث لها بالضرورة أن أخضعتها بالمقابل، وعلى أيـة           

ا عن هزائمها   حال، فإن انتصارات مصر عبر التاريخ تعوض يقينً       

ا وطـويالً   أقامتها مـرار  وزيادة، واإلمبراطوريات الشاسعة التي     

ترجح بالتأكيد خضوعها كمستعمرة لألجنبي، بحيث يخرج كـشف     

الحساب النهائي والختامي    

 

بد من كشف حساب       إن كان وال   -

 

- 

ا على أقل تقـدير، ولـيس       ا متوازنً ا بصفة عامة أو محايد    مشرفً

.لمصر أن تخجل من تاريخها وليس في ماضيها ما يشين

 

 



  

 

 



 








 


 




 




 







 



تسقط كذلك هذه النظرية     

 

 كما يقول   -

جمــال حمــدان . د

 

 بكــل محموالتهــا -

تلـك النظـرة أو     .. وأصدائها وظاللهـا    

النظرية االنهزامية التـي رددهـا بعـض       

وهـي أن   : "السطحيين في يأس وتخـاذل    

، وكذلك يسقط معها مـا      "مصر لمن غلب  

ـ   يندرج تحتها أو يجري مج     اراهـا خاص 

بعصر بعينه أو حالة معينة، مثل نظريـة        

سوقة مصر ال يخافون إال من األتراك       "أن  

.الخ" .... فال يحكمهم سواهم

 

 

 إن مصر كانت    :يقول أصحاب االتهام  

ا بدرجة أو بأخرى مـن      ا سلبي تتخذ موقفً 

الغزاة الطامعين فيها، فـال يكـاد يبـدي         

المصريون مقاومة تذكر، إن لـم يقفـوا        

راع الغزاة فيما بيـنهم      ص ىمتفرجين عل 

 أرضهم في انتظار نتيجة التـصفية،       ىعل

 جديـد أو    ا يرحبون بغازٍ  فإنهم كانوا أحيانً  

  يتركونه ليطرد غازي ا، بحيث لم يكن    ا قديم

لهم هم أنفسهم دور أو فضل كبير بـصفة   

خاصة في التحرير، حدث هذا مع اإلغريق       

ضد الفرس، ومـن قبـل بـين الليبيـين          

النـوبيين واآلشـوريين،    والنوبيين وبين   

ومن بعد مع العرب ضد الرومـان، كمـا         

تكرر بين أسرات العصر العربـي وحتـى        

بين المماليك، بينما دخلت الفاطمية بغيـر       

ادعوة وبغير مقاومة تقريب.

 

 

وآخرون يقولون، في إشارة محـددة      

إلى الفترات اإلسالمية التي استقلت فيهـا       

مصر ولكن تحت حكام أجانب، بأن مصر       

انت مـستقلة ولكـن لـم يكـن كـذلك           ك

.المصريون

 

 

 إنها تحولت خـالل     :وآخرون يقولون 

فترة من تاريخها إلى قوة منزوعة السالح       

وإلى شعب أعزل حـين انتـزع الحكـام         

األجانب  

 

 كالمماليك المرتزقة واألتراك     -

 

- 

وظيفة الحرب ألنفسهم، فانصرفت هي إلى      

صناعة الحضارة وانصرفوا إلى صـناعة      

مة آخرون كذلك يشخصون هذا     الحرب، وث 

" وعـاء للقـوة   "الوضع بأن مصر كانـت      

، حيث كانت قوة "أداة القوة "ولكنها لم تكن    

ضاربة ولكن في يد غيرها، يد غير يـدها         

تملك الزمام والزناد، وبمعنى آخر كانـت       

اليد "ضخمة ولكن ليس " مطرقة قوة"مصر  

".الضاربة

 

 




 



في مجمل التاريخ، وكنتيجة عامة،     * 

يلخص البعض الموقف في أن المصريين      

كانوا فـي الغالـب محكـومين بـالغزاة         

األجانب، وأن هؤالء األجانب كـانوا فـي        

    ـ الغالب من الرعـاة الر ل، وأن تقـسيم   ح

العمل هذا، أو هذا االنتخاب الطبيعي بـين        

المحكومين الزراعيين من أهل النهر وبين      

هم األجانب الفاتحين السادة من بـدو    حكام

ن يالصحراء المحيطة، قد طبـع المـصري      

بطابع قوي أو قويم، ففي مصر، كما ينظر        

لدينا مناخ حار جاف حيـث      "أولمستد مثالً   

االعتماد األساسي للمحاصيل ليس علـى      

األمطار، ولكن على ارتفاع النيـل، هـذا        

االرتفـاع المنـتظم كالفـصول، والتغيـر     

ا في الحرارة بـين الفـصول   يالصغير نسب 

ا ا مأخوذًنفسها، وغياب المطر الكامل تقريب

في االعتبار مع خصوبة التربة، ثـم قلـة         

كل .. عدد المحاصيل الرئيسية، خلق حالة      

ما هو مطلوب فيها هو القيـام المـستمر         

بتنفيذ روتين ال يتغير قط، ويتطلب العضل       

أكثر مما يتطلب العقل، وهـذا مـا نجـده          

ا بـصورة فائقـة فـي شخـصية         سمنعك

الفالحين الذين ال هم لهم اآلن       

 

 كما فـي    -

القديم  

 

 إال الحصول على ما يكفـي مـن         -

الطعام ليعيشوا به ويتزوجوا عليه، لكـن       

   ا مـن شخـصية الطبقـة       هذا لم يغير جدي

 ألنهم   ؛الحاكمة

 

 منذ عـصور مـا قبـل        -

األسرات 

 

-ا من األجانب  كانوا دائم...

 

 

يالئموا أنفـسهم مـع     وفقط ألنهم لم    

المناخ، فقد اعتورهم الضعف وانقرضـوا      

أمـا الفالحـون الـذين ال       .. في النهاية   

يتغيرون البتة والذين يبدون بصورة بارزة      

ا آثار المناخ، فإن المؤرخ ال يحتاج إلى        جد

بعدها يمكن افتراض  ذكرهم إال مرة واحدة،

ا بصدد العالقـة التاريخيـة      وجودهم ضمنً 

.الالحقة
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 (الشراب الطهور ليلة إسراء احلبيب)قصيدة 
   لإلمام اجملدد السيد حممد ماضي أبى العزائم

َخ َ َ  خ ددددددد خ              ََ ددددددد ددددددد   خ َْ  َتجَخ ََ دددددددِبخ َْ َلَقدددددددَر 
ََا َت  َتَ َدددٰى َة خ  ددد      َجِفخ ﴿َهدددَأ  َ َددد ددد َْ ٰى﴾ اأَل

َخ            جََكَ دددددَط  َت خ دددددمَت اَلَِبدددددَقَا َجاَ َددددد  َت  َددددد هخ
ََت  خدددددددددددددد خ               َََ َدددددددددددددد َِ َ َداَ  َع َددددددددددددددى اأَلَ َجا خ 

دددأَت اأَلَ َجا َت َ دددَىا  َع َدددى اَ َدددَ ٰ       فَدَهدددَأ َمَ خ
ََا خ اَ َ خ دددددددددددد خ حخَ دددددددددددد  َ             دددددددددددد َْ             َجلَ دَ َدددددددددددد َت حخ

لدددددددَيج خ َجا َخَ ددددددداخ  َا خ  ددددددد  ِخ ََٰ  لخددددددد خ  ددددددد َْ  فََأ
 

َخ  َتَ  خ دددد خ            ددددَِب ََ َدددددَ ىخ  لَددددَر  ال ي ددددَ   َجََلَ َ  دَ
ددددأخ َ َ دددددقخ  خ          َْ َي دددد  خرَت ال َْ دددد   َُت  َتجَخ َجََمَ َتدددد 
َِت  َتَجل خ ددد خ         َ ددد ََ  َُ ََ َتددد  ََ  اَلَ  َج َدَ ددديخ  َدددد

َ َ خ دددددددددَأ لخقَدَ  خ ددددددددد خ               فََأَ دددددددددَهَرَه  اَلَ َةدددددددددَ  ا
ََتَ َدددددددددٰى لَدددددددددَر َدَه  لخَقَ ددددددددد خ  خ                َجََمَ َت لدَتَهددددددددد  

َ ددددد َت َ َ جخ ددددد خ       ََ  اَلَن دَ َددددد نخ َىددددد  كَت حخََلٰ َ َن  َدددددد
َي َ َرل خ دددددددددددد خ  دددددددددددد ْخ  َجلخألَنَ خ َدددددددددددد   َددددددددددددَر َ َ  

 
   
   
   

ريقددددع   ة ب ددددع يددددياء  لخ دددد   يددددد      ريقددددع يتقدددديخ ادددد       
 الحتفد ت     ة ب دع مببىدآ  ب ي دي ند يس   ندءب   

   ت   ع:
بخثد ةع    ريقدع  بء ي  إلب خ الآ ِّ ين  يدآ ا  د   -1

فىر يدر  12  خء فد  ه 1441 لد   11  ة ب ع يدءخ   ةخ س 
 خ.1211

 بء ي   تد ي م   تحتف ب بخء ي   ت ي  زيد    كىرى  -1
ه 1441 لددددد   12يددددءخ   ءال دددد     بدددددع يدددددي مهددددد  

 خ.1211ب  س  9  خء ف  
 لد   12 تحتف ب يل لع  إلندر   م  خةدر ي يدءخ  ع ءةد    -1

 خ.1211ب  س  12  خء ف  ه 1441
 تحتفددد ب بخء دددي  إلبددد خ   خ ددديض   تددد ي   ب  دددآ  يدددآ  -4

 11  خء فددد  ه 1441 لددد   12يدددءخ   ةخددد س    ةددد     
 خ.1211ب  س 

 2يددددءخ    خةددددع   تحتفدددد ب بخء ددددي  إلبدددد خ   بتدددد ن  -2
 خ.1211ب  س  19  خء ف  ه 1441اعب ن 

85 

 

 
 
 

 
 من: شوخ الطريقة العزموة عند اهلل تعاىل كالًّحيتسب *  

*  عخ   ف  دددل   دددييتء  زيدددن   ة يددديين س ذدددر يددديم   ندددت     خ   دددع 
  ة بع بكل ع   بقدء  ل بةدع ادخس م  دي   تد ي   ختتثد   هثد خ زيدن 

   ة ييين.. ب  ق هر .
خ   ف  دددددل م  خبددددد    جددددد ض   عندددددت     تددددد ي   لى ثددددد  م  دددددي *  ع

  ددددييتء   حخددددي   لى ثدددد  مزمي ادددددأل قع  عخ   ف  ددددل  عنددددت   اىدددددي 
 يفر   ث  . –  ة    اع ث .. بت ي  غ ز  

*   بددد ي ي بدددل ح ددد ز  م  خادددديس اىدددي   ةددد ا  ح ددد ز  م عندددت   
 ادددرج ح دددد ز   ادددق     خاددددديس   اىدددي   تددددالخ ح ددد ز  احددددء 

 بب ر . – ثة .. بإيت     ب  مض ب لس  
*   خرحءخ   ب ي  حخدي     ةد  ز  م  دي   دييتء     حخدي   ةد  ز  
ماق     خرحءخ   ب ي اد  ز      ةد  ز  ماد   عندت       ةد  ز  
س  ددددد   ب   ةددددد     ماددددد   عندددددت   ادددددال    تددددد ي   ةددددد  ز  م  ء ددددد .. 

 ارق ع. –ب  ج  ب ع   قييخع 
 ددي   عخ   ف  ددل   ددي ا  ا ددآ    عنددت   بجدد فآ *   خرحءبددع م 

 غرء ع. –  ي ن ن.. بت  ن   كءخ 
 *  عخ   ف  ل م  خب    ج ض   عنت    ارج ال ءه.. ب  ثرق ع.

*   خرحءبع م  ي   عخ   ف  ل   ي ا  ا آ    ة  آ  عنت   لخد ب 
 اىي   رح  .. ب  خد  .

بجدد فآ اددق    عخ   ف  ددل *  عخ   ف  ددل اىددي   خ  ددي بخدديم  
يدددءخ  –  دددي ا  ا دددآ    عندددت   هثددد خ بخددديم  بجددد فآ.. بددد   ءض 

 بب ر . –حخ ض  
*  عخ   ف  ددددل م  خبدددد    فدددد س   عنددددت     تدددد ي بجدددد فآ ايددددر     

 يفر   ث  . –نرح ن.. ب  ب بءب 
*   خاديس اىي  بخ ي غ ز  اىي  اله اق     خاديس ب دي   م يدن 
اددد    دددييتء    غددد ز  س  ددد   ب   ةددد      م عندددت      دددي م عندددت   

  حخي  مزمي األ قع  عنت   عب س   ثر ك .. بكفر   ث  .
  *   بدد ي  يددء   ةدد     اىدديه   تددةي م    خءادد  بدد  ر  م  ددي  عنددت 

 بب فظع   ثرق ع. -ب  ج  ب ع   قييخع ..ببخءض
*   خرحءبع األ قع  عخ   ف  ل   ب ي ذ  ح  ءف     ةءتس  س    

 يدع يء نة ي. ب   ة    .. بخي
*  عخ   ف  دددل   خرحددددءخ ادددد   لدددد   يدددء زيددددي   خبدددد ب  م  ددددي:   
م حخدددي مادددال  ميءنددد  بكفدددر يدددد  هدددالب  ميبتتددد   عخ   ف  دددل 
  خرحددءخ    ددي   اىددي   دداله  يددن ادد    ختتثدد    حخددي اىددي   دداله.. 

 ييبداء .
*   بد ي ايددر       زيددي ن غدد س  اددق     خرحددءخ   بدد ي فتبدد  غدد س  

   خاديس  حخي ما   عنت   بج فآ غ س .. بكفر يال   ب ب. م  ي
*   ب ي اىي   ة ي   حخي اىي   ة ي  م  ي  عخ  حخي اىي   ة ي .. 

  نء ن. -ض  م  –بقريع   كالح ن 
وأن ، ا بواسـع رمحتهاهلل تعاىل أن يتغمدهم مجوًع سائاًل

 يسكنهم فسوح جناته، وألهلهم خالص العزاء.

 شوخ الطريقة العزموة يهنئ* 

 من: كالًّ السود حممد عالء الدين ماضى أبو العزائم

*  عخ   ف  ل   ب ي اىي   ب نط لةىءءع ببف ي   يد   اير      يء 
 غرء ع. –سة بع مَهد     يء     يي يثك.. بت  ن   كءخ 

            سائال اهلل تعاىل دوام السعادة واهلناء، والتوفوق والسداد، 

 والربكة فى األوالد، و الوسعة فـى األخالق واألرزاق.


