
 

 

 

 

 



 


العارف باهللا

 

 


 


 ه١٤٠٧سنة 

 

م١٩٨٧ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




 




 




 



 

 



 


شيخ الطريقة العزمية

 

 


 



 

 



 


نائب عام الطريقة العزمية

 

 


 


        

 

 



 




 



 

 



 




 

 



 





 





 





 





 



 

 

يتفق عليها مع اإلدارة

 

اإلعالنات 

 

 

غـــايتـــنا

 

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

 

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

 

 

دعوتنا

 

شعارنا 

 

 

اهللا وفطرته   اإلسالم دين    :أوالً
.الىت فطر الناس عليها

 

 
 اإلسـالم نسب يوصـل   :ثانياً

.ص إىل رسول اهللا

 

 
 اإلسالم وطن واملسلمون    :ثالثاً

.مجيعاً أهله

 

 

االشتراكات

 

 
.ا خالصة رسوم الربيدا سنوي جنيه٥٥ر ـداخل مص

 

 
. دوالراً سنوياً خالصة رسوم الربيد٥٠باقى دول العامل 

 

 

اللــه  معـبودنا

 

ـاد خلقـناواجله 

 

 
والرسول مقصودنا

 

واخلـالفـة غايتنا 

 

 
والقـرآن  حجتنا

 

وأبو العزائم  إمامنا 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

  *

 

 

 

 
    بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم   

 

 

 

 ٤

 

 

 

 

 

 
بى العزائملإلمام المجدد السيد محمد ماضى أ.. )٧( وسائل نيل المجد اإلسالمي *

 

 ٨

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
لعزائم اأبيالدين ماضى السيد أحمد عالء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 

 ١٢

 

 

 

 

 

 
المرحوم الشيخ يوسف الدجوي العالم باألزهر الشريف.. ) ٢(كرامات األولياء  *

 

 ١٤

 

 

 

 

 

 
خالد برادة. د )..٢/٣(الهجرة الباقية في الرؤية اإلسالمية  *

 

 ١٦

 

 

 

 

 

 
سامي عوض العسالة.  د)..٩(دور المؤسسات الدينية في مواجهة ظاهرة اإلرهاب * 

 

 ١٨

 

 

 

 

 

 
 ..تحقيق دخول السيدة سكينة الكبرى بنت اإلمام الحسين مصر ودفنها بها* 

 

 

 

 

 

 

 

 
عادل سعد.               المستشار رجب عبد السميع وأ                                       

 

 ٢٠

 

 

 

 

 

 
بليغ حمدى. د.أ  ..)٢/٣(غلو التكفير وشهوة التأويل * 

 

 ٢٢

 

 

 

 

 

 
جمال أمين. د .. )١٢(وقفة مع الذات لكي تكون شخصية مؤثرة  *

 

 ٢٤

 

 

 

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

 

 ٢٦

 

 

 

 

 

 
عزيز محمود الجندى.  د..نفذ من صول قول أ *

 

 ٢٩

 

 

 

 

 

 
٣٠  العزائم أبومحمد ماضىاإلمام  .. ]أوصاف اإلمام المرشد والوقوف عنده[حكم الدين  *

 

  

 

 
 األستاذة لبنى محمد الشعراوى..مستقبل األمة  *

 

 ٣٢

 

 

 

 

 

 
نور الدين أبو لحية. د. أ.. ) ١(الطائفيون والحكماء السبعة * 

 

 ٣٤

 

 

 

 

 

 
..)٢/٢] (هل ظلم اإلسالم المرأة في الميراث؟[دة صواريخ مضا* 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الحسينى عبد الحليم العزمىالشريف

 

 ٣٦

 

 

 

 

 

 
أحمد عبد الرحيم السايح. د.أ.. زمان ظهور اإلسالم* 

 

 ٤٠

 

 

 

 

 

 
 أحمد محمود كريمة . د.أ ) ..٢/٣(خطيئة الدعم الفكري لإلرهاب * 

 

 ٤٢

 

 

 

 

 

 
أحمد محمد الشرنوبي. د.أ) .. ٣١(دولية اإلنترنت الدعوة إلى اهللا تعالى من خالل الشبكة ال* 

 

 ٤٤

 

 

 

 

 

 
محمد الشندويلى) .. ٢(الرد على مزاعم أن الدين مكتمل بالقرآن دون السنة * 

 

 ٤٦

 

 

 

 

 

 
هـ١٤٣٩من أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خالل شهر محرم * 

 

 ٤٧

 

 

 

 

 

 
فاروق الدسوقى. د. أ .. )١٩(الصالة والسالم على والدي خير األنام * 

 

 ٤٨

 

 

 

 

 

 
محمد حسينى الحلفاوى.  د.. ]٧٧) [مجلة التوحيد(وكالء الوهابية فى مصر صوت * 

 

 ٥٠

 

 

 

 

 

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

 

 ٥٢

 

 

 

 

 

 
 قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ ) ..١٢ (معاني وإشارات قرآنية *

 

 ٥٤

 

 

 

 

 

 
رفعت سيد أحمد . د..في زمن آل صهيون" إسالم"و" عروبة" *

 

 ٥٦

 

 

 

 

 

 
المجتمع العزمى* 

 

 ٥٨

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

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

 بيلـدربيرغ حكومة العالم الخفية، وعرفنـا منظمـة        وأهدافهم، وكذلك الحديث عن     
سمات الحكومة الخفية طبقًا لما ورد بكتاب أحجار على         ومؤتمراتها، وعرضنا أهم    

رقعة الشطرنج، ثم وضحنا عالقة الوهابية بالماسونية، وفي هذا اللقاء سنواصـل            
.الحديث عن عالقة اإلخوان بالماسونية

 

 


 


 اللواء حسام سويلم، إلى إلقـاء       واالستراتيجي العسكريحاولة من الخبير    فى م 

الضوء على حقيقة هوية مؤسس جماعة اإلخوان المسلمين حسن البنا، وما تكشف            
عنه من أهداف ومخططات تدور كلها حول تخريب المجتمعات اإلسالمية، وإثـارة            

ا على  لتثبت وتؤكد أيض  ه في مصائرها، و   معات المسلحة بين طوائفها، وتحكُّ    الصرا
، إنما يؤسس في الحقيقة وعن علم لجماعة        اإلخوانأن حسن البنا بتأسيسه جماعة      

ا عن طوائف الخوارج واليهود والمجوس خوارج هذا العصر، الذين ال يختلفون كثير
. في القرن الثالث الهجري ليفسدوه ويهدموا دولته من داخلهااإلسالمالذين دخلوا 

 

 
 تتفق في أساليب عملها مع      اإلخوانها األول أن جماعة     ئة فى جز  وأكدت الدراس 

         ا وراء أساليب الخوارج واليهود والمجوس من حيث خلط الـدين بالـسياسة سـعي
     واإلرهـابي ا سرية العمل السياسي     السلطة والحكم والثروات والتحكم فيها، وأيض، 

بيـة، وهـذا     التقية وإظهار عكس ما يبطنون من أهداف ومخططـات تخري          تباعاو
 والمخططات وأساليب ووسائل    األهدافالتشابه بين اإلخوان واليهود والمجوس في       

ا   مهم  يطرح سؤاالً  ،تحقيقها

 

 بحسب الدراسة    –

 

لمصلحة من تثيـر جماعـة      :  هو -
 !!.؟، بل وفي مصراإلسالمية الفتن في المجتمعات اإلخوان

بحث عن هوية حـسن     عن هذا التساؤل، أقدم أوالً على ال      " سويلم"ولكى يجيب   
ا سيرته، وأعماله والفتن الخطيرة التي صنعها نجد أنـه لـم يكـن              مستعرض البنا

شخص فالغموض يحيط به وبأصله وانتمائه العـائلي،        ، ولم يكن يعمل وحده    ،اا عادي 
ا على وجه اليقين، كما يلف الغموض العالقات        بل وتحقيقه اسمه الذي ليس معروفً     

 ، في مصر وخارجهـا  واألشخاصالده مع الكثير من الجهات      الغريبة لحسن البنا وو   
بل إن بروز حسن البنا على الساحة المصرية جاء في توقيت خطير، كانـت فيـه                

 مع اليهـود الـذين      ا مرير اا وعسكري  سياسي ا العربية قد بدأت صراع    واألمةمصر  
 فـي مـايو     ئيلإسرا وأعلنوا دولتهم    األربعينياتقاتلوا لالستيالء على فلسطين في      

، فكان لدور حسن البنا في مصر بما صنعه من الفـتن وإضـعاف الـبالد                م١٩٤٨
 أثر كبير فـي تـسهيل تنفيـذ اليهـود           ،وإلهاء المصريين وشغلهم في ذلك الوقت     

 دولة إسرائيل التـي قامـت مـن أجـل           وإنشاءلمخططاتهم وتمكينهم من إتمامها     
 ونهـب   اإلسـالمي تمزيق العـالم     في القدس و   اإلسالمية على المقدسات    االستيالء

 .؟ثرواته
الذى وصـفه بأنـه لـيس     " جماعةغموض تأسيس ال  "كما تحدثت الدراسة عن     

عديدة في تنفيـذه   وإقليميةا لتخطيط وترتيب أسهمت أطراف دولية       ، بل طبقً  اعفوي ، 
 دار العلوم   فيفبمجرد تخرجه   

 

 م١٩٢٨ا في عـام   عام٢٢ ولم يكن عمره يتعدى –

 

 حيث اتصل بشركة قناة الـسويس  اإلسماعيليةنا التعيين في مدينة  طلب حسن الب   –
اإلنجليزية "

 

 جنيه ٥٠٠ وحصل منها على مساعدة مالية قدرها ،" الفرنسية–

 

 وهو -
مبلغ كبير بمقاييس ذاك الزمن      

 

 ومـسجدها فـي     اإلخـوان  أنشأ بهـا جماعـة       -
.اإلسماعيلية

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 


 التـي   الحقـائق   بعـض   أمام  نتوقفس

 جمـال   وشـقيقه   مذكراته  في  البنا  أوردها
 كبـار   بعـض   اوأيـض   ،كتبـه   فـي   البنا

 وأبرزهـا   ومـذكراتهم،   كتبهم  في  اإلخوان
 اإلسـماعيلية  فـي  للتعيـين  البنا  اختيار  أن

ــم ــدها رغ ــن الواضــح بع ــه ع  موطن
ــة ــةبمح المحمودي ــرة افظ ــان البحي  ك

 جماعـة   إنـشاء   سرعة  في  بهدفه  امرتبطً
 ،العمـل   وتـسلمه   استقراره  فور  اإلخوان

 مـن   طلبهـا   التـي   المنحة  على  وحصوله
 الـسفارة   مـن   بتوصية  السويس  قناة  شركة

 ومقـر   المـسجد   لبناء  بالقاهرة  البريطانية
 وهـو   تأسيـسها،   علـى   واإلنفاق الجماعة

 ،وخطاباتـه   مذكراتـه   فـي   به  اعترف  ما
 !!طلبـه   فـور   المبلغ  هذا  على  حصل  وقد
 يطـرح   ابـديهي   سـؤاالً   يفـرض   ما  وهو
 تـسمح   التـي   العالقـة   طبيعة  حول  نفسه

 بمقابلـة   االبتدائيـة   بالمرحلة  للخط  لمدرس
 قنـاة   شـركة   في  األجانب المسئولين  كبار

 لنـشاط   ماليـة   مـساعدة   لطلـب   السويس
 لهـذا   تحمـسهم   وسـبب   إسـالمي،   ديني

 والـسريعة   الـسخية  واسـتجابتهم   المطلب
 .له

 أحمـد   وكـذلك   البنـا،   حسن  والد  كان
 الـديني   النـشاط   فـي   البنا  زميل  السكري

 أخبـار   بـأول   أوالً  يتابعـان   بالمحمودية،
 وكـان   ،اإلسـماعيلية  فـي   الجماعة  إنشاء

 تفــصيالت اإليهمــ يرســل البنــا حــسن
 ومـا   ،اإلسـماعيلية  في  واتصاالته  نشاطه
 ،لمـشاك   مـن   يقابله  وما  نجاح  من  يحققه
 كتابـه   فـي   البنـا   جمـال   أورده  ما  وهو

 ،"أبيـه   إلـى   الـشاب   البنا  حسن  خطابات"
 شـبكة   طريـق   عـن   يساعده  والده  وكان

 نقـل  حتـى  والغامـضة  الواسعة  اتصاالته
 ذلـك  وعنـد  القـاهرة،   إلى  الجماعة  نشاط
 القـاهرة  إلـى  الـسكري  وأحمد  أبوه  سافر

 منـصب  والـده  تـولى   حيث  بها،  واستقرا
ــب( ــام المراق ــوانلإل الع ــسلمين خ  الم

 علـى   وأشـرف   )التأسيسية  اللجنة  وعضو
 كمـا   ،)المـسلمين   اإلخوان( جريدة  إصدار
 الوكيـل ( منـصب   الـسكري   أحمد  تولى
).اإلخوان لجماعة العام

 

 
ــد ــرف وق ــسن اعت ــا ح ــي البن  ف
 التـي   الكبيـرة   المالية  بالمساندة  مذكراته،

 فـي   الجماعـة   إنـشاء   فـي   يتلقاهـا   كان
ــماعيلية ــن اإلس ــض م ــسئ بع  ولينالم

 يفـسر   مـا   هناك  يكون  أن  دون  واألعيان

.الغامضة والعالقة المساندة هذه سبب

 

 


 


ــن ــله وع ــول، أص ــت المجه  قال

 البنـا   حـسن ( اسـم   نأ تبين  قد  :الدراسة
 اسـمه   لـيس   بـه   عرف  الذي  )الساعاتي
 ااسـم   لـيس   فالبنـا   ،الحقيقي  أو  األصلي

 بيـه أ  مهنـة   هـي   الساعاتي  أن  كما  ،ألبيه
 له  ااسم  وليست

 

 األسـتاذ  تـساءل   وقـد   –
 العقاد  محمود  عباس

 

 عـن   لـه   مقال  في  –
 كـان   وأيـن   جده  هو  من  :البنا  حسن  أصل
 عنـدما " : العقـاد   يقول  هذا  وفي  ،؟يعيش
 تلـك   أنـشأ   الـذي   الرجـل   إلـى   نرجع

 اأحـد   إن  جـده؟   هـو   من  فنسأل  الجماعة
 علـى   جـده   هـو   من  يعرف  ال  مصر  في

 مـن   أنـه   عنـه  يقـال   ما  وكل  التحقيق،
 فـي  اسـاعاتي  كـان   أبـاه   وأن  المغرب،

 اليهـود   أن  والمعـروف   .الجديـدة   السكة
ــي ــرب ف ــر المغ ــناعة وأن ،كثي  ص

 وأننـا   المألوفـة،   صناعاتهم  من  الساعات
 اسـاعاتي   نعـرف   نكـاد   ال  هنا  مصر  في
 بهـذه   الجديـدة   الـسكة   فـي   مشتغالً  كان

 غيـر   مـن   واحـد   جيـل   قبـل   الصناعة
 مـنهم   )الـساعاتية ( اركب  يزال  وال  اليهود،

 ."اآلن إلى

ــا جمــال ويكــشف ــه فــي البن  كتاب
 الحقيقـة،   هـذه   عن  )البنا  حسن  خطابات(

 )المحموديـة ( فـي   عمـل   والده  أن  فيذكر
 وكــان الــساعات، وبيــع إصــالح فــي

 المعلـن   اسـمه   وأن  أسـماء،   بعدة  يتسمى
 ولكـن   ،)محمـد   عبـدالرحمن   أحمد( كان

ــدما ــب عن ــين طل ــي التعي ــضاء ف  الق
 باسـم   تقـدم   مـأذون   وظيفة يف  الشرعي

 فـي   وأمـا   ،)الساعاتي  عبدالرحمن  حمدأ(
 النـاس   بـين   الرسـمية   غيـر   المعامالت

 )البنـا ( اسـم   أطلق  فقد  الدينية  كتاباته  وفي
 ،)البنـا   عبـدالرحمن ( ليـصبح   نفسه  على
 اشـتهر  الـذي  حـسن  ابنه على أطلقه  كما






 




 



 

 
 رئيس االتحاد العالمى للطرق الصوفية
 عضو المجلس األعلى للطرق الصوفية

شيخ الطريقة العزمية

 

 

السيد محمد عالء الدين ماضى أبو العزائم

 

 



 

 

 

 

 



 



 

).البنا حسن( باسم

 

 


 


 تنظــيم مؤسـس  الدراســة ووصـفت 

 إن  حيـث   الماسـونية،   بعميـل   "اإلخوان"
 إلـى   تـشير   ذاتهـا   حـد   في  )البنا( كلمة

 البنـا   حـسن   والـد   يطلـق   فلم  الماسونية،
 األكبـر  ابنـه   وعلى  نفسه  على  )البنا( اسم

 بـال   أو  المـصادفة   سـبيل   علـى   )حسن(
 صــفة هـي  )البنـا ( كلمـة  ألن ؛مـدلول 
 ؛الماسـونية   إلـى   تشير  فهي  ،ااسم  وليست

 نجليزيـة اإل  اللغـة   في  تعني  البنا  كلمة ألن
 أنفـسهم   الماسـون   يعرف  كما  ،)ماسوني(

ــاؤون( بـــ ــرى ).البن ــد وي  مــن العدي
ــاحثين ــسن أن الب ــا ح ــاه البن ــن وأب  م

 قـد   البنـا   حـسن   والـد   وأن  الماسونيين،
 أن  فـي   لثقتـه   االسـم   هـذا   عليـه   أطلق
 هـذه   مـدلول   إلى  ينتبهوا  لن  الناس  معظم
 .الكلمة

ـ   ذلك  يؤكد  ومما  المـؤرخ   ذكـره   ام
 عـادل   الـسري   التنظيم  وعضو  اإلخوانى

 )الحـروف   فـوق   الـنقط ( كتابه  في  كمال
 حـسن   قتـل   بعد  أنه" ذكر  حيث  ،٢٥ ص

 التأسيــسية الهيئــة اجتمــاع وفــي البنــا
 طلـــب الجديـــد المرشـــد لتحديـــد

 العـام   المراقـب   )الـساعاتي   عبدالرحمن(
 البنـا   حـسن   وشـقيق   المسلمين  لإلخوان
ـ   االحتفـاظ   ضرورة  علـى   )البنـا ( ببلق

 سـيغير   أنـه   وأكد  ..اإلخوان جماعة  رأس
ـ   امرشـد   تعيينه  حالة  في  اسمه مـن   اعام 

 عبـد ( إلـى   )الـساعاتي   الـرحمن  عبد(
 فـي   برغبتـه   ذلـك   وبرر  ،)البنا  الرحمن

 إال  !!.للجماعـة   ارمـز   البنا  اسم  يبقى  أن
 حـسن   تعيـين   عليهم  فرضت  الظروف  أن

ـ   امرشد  الهضيبي فظـل   لإلخـوان،   اعام 
 والـده   أطلقـه   الذي  اآلخر  باسمه  امحتفظً

).الساعاتي عبدالرحمن( وهو عليه

 

 
 الـشيخ   قالـه   بما  الدراسة  واستشهدت

 الغزالـي  محمـد 

 

 فـي  اعـضو  وكـان  -
 الجماعة

 

 الحـق   معـالم   مـن ( كتابه  في  -
ــي ــا ف ــالمي كفاحن ــديث اإلس  ص )الح
 هيئـات   أصـابع   هناك  أن  يوقن  أنه  ،٢٢٦
 ماعـة، الج  هـذه   داخل  تعبث  عالمية  سرية
 اإلخـوان  قادة  أكبر  واتهم

 

 بيـنهم   ومـن   –
 الهـضيبي   حـسن   المرشد

 

 مـن   بـأنهم   –
 باعترافـات   استـشهدت   كمـا   الماسونيين،

 عـشماوي   على

 

 التنظـيم   قـادة   آخـر   -
 السري

 

 الـسري   التـاريخ ( كتابـه   فـي   -
 عنـدما   أنـه   ،)المسلمين  اإلخوان لجماعة

 الـسجن   مـن   خروجه  بعد  قطب  سيد  قابل
 أن  قطـب   سـيد   له  أكد  بحلوان،  منزله  في

 لحـساب   يعملـون   اإلخـوان  كبار  بعض
 وعلــى والــصهيونية الغربيــة األجهــزة

 واألسـتاذ  الغزالـي   زينب  الحاجة( رأسهم
 لحـساب  يعمـالن   اللـذان   على  عبدالعزيز

ــة المخــابرات ــن وحــذره ،)األمريكي  م
.بهما االتصال

 

 
 

 فقـد   نفـسه،   قطـب   ماسونية  عن  أما
ــ الدراســة نقلــت ــد داتتأكي  مــن العدي

 الماســونية( عــن المنــشورة الدراســات
 أبـرزت   التـى   )مـصر   فـي   والماسون
ــاء ــيد انتم ــى قطــب س ــونية، إل  الماس
 وغيـره   الهـضيبي   حـسن   إلى  باإلضافة

ــشير .اإلخــوان أقطــاب مــن  هــذه وت
 ينتمـي   كـان   قطب  سيد  أن  إلى  الدراسات

 مـصر،   فـي   األكبر الماسوني  المحفل  إلى
ـ   أدبيـة   مقاالت  يكتب  وكان  الجريـدة   يف

 هــذا يــصدرها كــان التــي الماســونية
 )..المـصري   التـاج ( اسـم   تحت  المحفل
 االنـضمام   إعالنـه   قبـل   قطب  سيد  وكان

 والفحـش   اإللحـاد   إلى  اعلنً  يدعو  لإلخوان
ــور ــي والفج ــات ف ــه كتاب ــشورة ل  من

 قـادة   الحقيقـة   هـذه   أكـد   وقـد   وموثقة،
 محمـود   بيـنهم   ومن  .. المسلمين  اإلخوان

 عبــدالحليم

 

 التأسيــسية الهيئــة عــضو -
 كتابـه   فـي   قـال   الـذي   اإلخوان لجماعة
 المـسلمون   اإلخوان

 

 صـنعت   أحـداث   -
التاريخ

 

 المقـاالت   علـى   الرد  حاول  أنه  -
 البنـا   حـسن   ولكـن   قطب،  لسيد  الفاحشة

 سـافر   أن  بعـد " وأوضـح   ذلك،  عن  أثناه
 الواليـات   إلـى   طويلة  بعثة  في  قطب  سيد

 بزيـارة   خاللهـا   قـام   األمريكية،  المتحدة
 والمراكـز   والمحافـل   الكنائس  من  عديدال

 داعيـة  إلـى  تحـول  وقـد   عـاد   البحثية،
 التطـرف   صـور   أشـد   إلى  يدعو  متشدد

ــديني، ــم ال ــر ويحك ــع بتكفي  المجتم
 نبـذ  إلـى  ويـدعو  مـصر،  في  اإلسالمي
 .وإسقاطه ومحاربته إليه االنتماء

 قطــب ســيد تطــرف شــدة ورغــم
 مـصر   فـي   اإلسـالمي  للمجتمع  وتكفيره

 قــادة فــإن مريكــا،أ مــن عودتــه بعــد
 كتـبهم   فـي   كـشفوا   قد  المسلمين  اإلخوان

ـ   الجمعـة   يصلي  يكن  لم  أنه بأنهـا   ازاعم 
 هـؤالء  ومـن  الخالفـة،   بـسقوط   سقطت

 الـسري   التنظـيم   قائـد   العـشماوي   يعل
.للجماعة

 

 
ــوس وعــن ــة، الماســونية طق  للبيع

 فـي   أدخـل   البنـا   حسن  أن  الدراسة  قالت
 التـي   األسـاليب  من  العديد  اإلخوان تنظيم

ــا ــونية، تتبعه ــا الماس ــة( وأخطره  بيع
 قـادة   كـان   حيث  )الخاص  السري  النظام

 بوضـع   البيعـة   يؤدون  الخاص  النظام  هذا
 ،والمـسدس   المـصحف   علـى   اليمنى  اليد
 اإلخـوان  قـادة   مـن   كثيرون  اعترف  وقد
 هـذه   أدخـل   الـذي   هـو   البنا  حسن  بأن

 .بنفسه الماسونية الطقوس

 هنـاك   كانـت   أنه  بالذكر  الجدير  ومن
ــ ــة ةبيع ــايع عام ــا يب ــوان عليه  اإلخ

 التـي   المعروفـة   البيعـة   وهي  المسلمين،
 علـى   المعاهـدة   ثم  واالستغفار  بالتوبة  تبدأ

ـ   تـتم   البيعـة   وهذه  ،اإلسالم نصرة  ا،علنً



 

 

 

 

 



 



 

 فكانـت   الخـاص   الـسري   النظام  بيعة  أما
 بـشكل   وتـتم   والمـسدس،   المصحف  على

 النظـام   وأعـضاء   اإلخـوان  لقادة  سري
 العمليـات   لـى ع  يتـدربون   الذين  الخاص

 .وتخريب ونسف اغتيال من اإلرهابية



 


ــر ــي ..اوأخي ــوء وف ــائق ض  الحق
 لهـا   توصـلت   التـى   السابقة  واالعترافات

 التـساؤالت   بعـض   المؤلف  طرح  الدراسة
:ذهنه الى تبادرت التى

 

 
أ

 

 أن  المـصادفة   قبيـل   من  كان  هل  -
 الـشارة   ألـوان   ديـد حبت  البنـا   حسن  يقوم

ــديها التــي ــونين مــن اإلخــوان يرت  الل
 اللــونين هــذين إن !؟األزرق أو األحمــر

 

 واألزرق األحمــر –

 

 رمــز همــا –
 األزرق المحفـل   تتـضمن   التي  الماسونية

 ،)يوهــانس محفــل إلــى يــشير الــذي(
 محفـل   إلـى   يشير  الذي( األحمر والمحفل
 ).اندرياس

 عـضو   عبـدالحليم   محمـود   ذكر  وقد
 فـي   المـسلمين   لإلخـوان   لخاصا  النظام

 أحــداث .. المــسلمون اإلخــوان( كتابــه
 الـذي   هـو   البنا  حسن  أن  )لتاريخا  صنعت

اإلخـوان  بتعليـق   االقتـراح   بنفـسه   مقد 
ــذين ــونين ه ــر الل  وأن ،واألزرق األحم

 قـد   المـسلمين   اإلخـوان  من  الحاضرين
 !!باالقتراح اجميع رحبوا

ب  

 

 المـصادفة   قبيـل   مـن   كان  وهل  -
المـسلمين   اإلخـوان  شعار  يأتي  نأ  اأيض 

ــاثالً ــشكيل مم ــي للت ــشعار الهندس  ل
 الماسونيين

 

 مـذكرات   فـي   جـاء   كمـا   –
 حيـث   القـدامى،   اإلخـوان  بعض  وكتب
 تـشكيل   فـي   الـشعارين   مـن   كل  ينتمي

 وجـود   أي  )بالخـاموس ( يـسمى   هندسي
 بـالبعض،   بعـضها   يتـصل   نقـط   خمس
 الـسيفين   أطـراف   فـي   منهـا   نقاط  أربع

ــاطعين ــ المتق ــسة ةوالنقط ــي الخام  ف

 .المصحف حيث المراكز

ج  

 

 يـستخدم   أن  المـصادفة   من  وهل  -
 إلـى   المنـشورة   )رسـائله ( في  البنا  حسن
 وهـو   ،اخالـص   اماسـوني   اتعبيـر   أتباعه
 علـى   يطلـق   والـذي   )األسـتاذية ( تعبير
 حيـث   ،الماسـونية   فـي   الـدرجات   أعلى
ـ   اتعبيـر   )التعلـيم   رسالة( في  أورد اغريب 
 مـأخوذ   تعبيـر   وهو  ،)العالم  أستاذية( هو
 العربيـة   اللغـة   تعرفه  وال  الماسونية  عن
 .السياسية الكتابة وال

د 

 

ــو - ــنا ول ــاهرات استعرض  تظ
 األخيـرة   األيـام   فـي   مصر  في  اإلخوان

 بثـورة   الفاشـي   حكمهـم   نظام  سقوط  بعد
ــشعب ــصري ال ــي الم ــو ٣٠ ف  يوني

 المتظــاهرين اإلخــوان لوجــدنا ،م٢٠١٣
ــون ــديهم يرفع ــشيرين أي ــابعهم م  بأص

 األربعة

 

 عالمـة   عليهـا   يطلقـون   التي  –
 رابعة  ميدان  اعتصام

 

–   أعالمهـم   اوأيـض 
 وهـي   ،األربعـة  األصابع  عليها  المرسوم

 اإلخـوان  قـادة  رفعهـا  التي  اإلشارة نفس
ــي ــاس ف ــزة، حم ــان بغ ــي وأردوغ  ف

 ويرفعهـــا أخـــرى، ودول ..تركيـــا
 أنحـاء   بجميـع   احتفاالتهم  في  الماسونيون

 اإلشـارات  هـذه   كـل   كانت  فهل ..العالم
 الخفية

 

 الماسـونية   خفايا  كل  مثل  –

 

 قـد   –
!المصادفة؟ سبيل على حدثت

 

 




 


 الخربــاوي ثــروت قــال

 

 القيــادي –
 اإلخــواني

 

ــه فــي - ــد ســر كتاب  المعب
 حيـاتي   مـن   فتـرة   في  انكببت" :٢٦ص
 والماسـونيين،   الماسـون   عن  القراءة  على
 لعـاديين ا  األفـراد   أن  قرأتـه   ممـا   وكان

 العظمـى   األسـرار   يعرفـون   ال  للماسون
ــيمهم ــالمي، لتنظ ــك الع ــرار تل  األس

 علـى   يؤتمنـون   الـذين   إال  مخفيـة  تكون
 هــي وتكــون ســريتها، علــى الحفــاظ

 الماسـونية،   كيـان   يحفـظ   الـذي   الهيكل،
 اســتلفت الماســونية فــي بحثــي وعنــد
 مـن   يـشبه   الماسـوني   التنظيم  أن  نظري
 إلخـوان، ا  جماعـة   التنظيمي  البناء  حيث
 وجـدتها   للجماعـة   االنتماء  درجات  حتى

!!.التنظيمين في واحدة

 

 
ــدما ــت وعن ــ كن ــي اطالب ــسنة ف  ال

 يـدي   تحـت   وقـع  الحقوق  بكلية  النهائية
 محمـد   الـشيخ   كتـب   ألحـد   قديمة  طبعة

 سـطور   علـى   عيني  جرت  وإذ  الغزالي،
 المرشـد  أن علـى  يتحـدث  وجدته  الكتاب
 لـم   !اماسـوني   كان  الهضيبي  حسن  الثاني
 فأغلقـت   القـراءة   اسـتكمال   عيني  تتحمل

 مرتابــة، حيــرة فــي ووقعــت الكتــاب
 اإلخـوان   أحببـت   الفتـرة   هـذه   في كنت

ــغفت ــاريخهم، وش ــت بت ــي وكن  ذات ف
 الغزالـي   محمـد   للـشيخ   امنـشده   الوقت

 كـان  الثـائرة،   وطريقتـه   وكتبـه   وخطبه
 العـصر   إمـام   الغزالـي   يعتبر  كله  جيلي

 خالـشي   كلمـات   كانت  لذلك  العقل  ومرشد
 المرشـد   فيهـا   اتهـم   التي  الغزالي  محمد
 بمثابـة   بالماسـونية   الهضيبي  حسن  الثاني

.مشاعري على الصفعة

 

 
 اإلخـوان   بعـض   عـن   اكالم  ذكر  ثم
 قالـه   الكـالم   هـذا   أن  إقناعـه   فيه  حاول

.!!غضب فورة في الغزالي

 

 
 :٢٨ص  فـي   الخربـاوي   قال  أن  إلى

ــرت ــنوات وم ــنوات س ــذا وس  وه
 يجـوز   ال التـي   المحرمات  من  الموضوع

 إننـي   بـل   فيها،  أبحث  أو  منها  أقترب  أن
 هــذا يفــتح لمــن اســاخر أنظــر كنــت

 يلتقـي   كيـف   لنفسي  أقول  وأنا  الموضوع
 اإلسـالم   يلتقـي   كيـف   ،الالدين  مع  الدين
 بالـصهيونية   ربانيـة   جماعـة   تمثله  الذي
 جماعـة   وتحـارب   اإلسـالم   تحارب  التي

!.اإلخوان؟

 

 


 





 

 

 

 

 



 



 

 
اإلمام ادد

 

 
 حممد ماضى أبو العزائمالسيد 

 

 



 



 



 









 





 





 


 قبل اإلسالم على حالة ال يجهلها أحد        )١(كان الشرقيون 

من الذلة، والقلة، والظلم، ومن التفرقـة وقهـر بعـضهم           
م من األكاسـرة والقياصـرة      بعضا، ومن استعبادهم للظال   

وغيرهم من المتسلطين، ال رحمة تؤلف قلوبهم، وال علـم          
يدعوهم إلى تحسين حالهم، وال دين يبين لهم العمل لحسن          
مستقبلهم، حتى جاء اإلسالم وكانوا في جاهليـة عميـاء،          
فحاربوه في أول نشأته، ولكن اهللا سبحانه وتعالى أيد نبيه          

م من بالمشرق والمغرب، فأسلم     وأظهر دينه، حتى دان له    
واإلسـالم ديـن    . أهل العقول منهم، وأبى من ال عقل لهم       

الرحمة فرحم من لم يؤمنوا، ووسع القوم بعطف وحنـان          
وهم قليل بين الكثرة، ولكنهم كـانوا فـي حريـة مطلقـة         
ومساواة مشرقة ال فرق بين فقيرهم وغني المسلمين، وال         

 أمر عمر بن الخطـاب      وقد. بين حقيرهم وخليفة المسلمين   
            القبطي أن يلطم وجه ابن أمير مصر، فكـان حـسن 

المعاملة ولطف المجاملة وإنزال غير المسلمين منا منزلة        
. أنفسنا موجبا إلدخالهم في اإلسالم

 

 
أخذ هذا المجد ينمو وهذا الخير يعم من فاتحة اإلسالم          
 وإلى اآلن والحمد هللا، وال أدل على ذلك من إسالم أربعين          

برجل مسلم أقام بـين ظهـرانيهم متخلقًـا         ) بجاوا(مليونًا  
، وفـي  بأخالق اإلسالم، عامالً بوصـايا رسـول اهللا      

أسلم القوم بما شهدوه في رجل مـسلم مـن          ) سنغافورة(
العلويين، لم يكن معه مال وال جيش، بل ولم يـأت لكيـد             
القوم واستعبادهم بالحديد والنار، كما فعل اإلنجليـز فـي          

وفي مصر والسودان واستراليا، وكما فعل األسـبان        الهند  
في األندلس وأمريكا، وكما فعل قيصر الروسيا في القوقاز         
والتركستان وفي سيبريا، وكما فعلت فرنسا فـي تـونس          
والجزائر وسوريا، وكما فعلـت إيطاليـا فـي طـرابلس           
والصومال وأرتريا، وما عمله اإلفرنج في أصحاب أمريكـا     

فأين مسلموا أسبانيا والهنود الحمـر فـي        األصليين، وإال   
ستراليا؟ مع أن قبطيا واحدا توجـه إلـى         أأمريكا وسكان   

المدينة شاكيا، فأنزله أمير المؤمنين في داره وأغدق عليه         
.)ابن أمير مصر(نعمته، واقتص له من خصمه 

 

 



 

 

 

 

 



 



حشدت أوربا المدمرات في الجو وفي       
أجواف البحار، والمهلكات في الـسيارات      
والدبابات، والـسالبات للعقـول وللـصحة       
بجيوش العهارة والمسكرات والمخـدرات،     
والماحقات للدين واألدب واإلخـاء بكيـد       
المبشرين وخدع السياسيين، وإفساد أبنـاء      
األشراف المحبوبين لألمة، مع أن أوربـا        
بجيشها ومالها وجيش المبشرين لم تـتمكن       
 أن تجعل شرقيا من الـوثنيين نـصرانيا،       
فكيف تؤثر على مسلم ولو كـان ضـعيف         
العقل؟، ولم يقف شر أوربا علـى سـلب         
مرافق الحياة وخروج كل أمة على األخرى       
بكيدهم، بـل وال علـى إفـساد العقـول          
واألخالق والعـادات الفاضـلة بجيـوش       
المبـــشرين والعهـــارة والمـــسكرات 
والمخدرات، بـل وال علـى إذالل أسـر         

ا عقائـد   الشرف، حتى تعدوا إلى أن أفسدو     
من تربوا في بالدهم، وأرجعـوهم جيـشًا        
قاهرا للدين محاربا ألهله، وكيف ال؟ وإننا       
نرى بعض من تربوا في األزهر وحصلوا       
العلوم بأوربا حرموا ذوق حالوة اإليمـان،       
وفهم أسرار القرآن، وأقعدهم إفساد أوربـا       
لهم عن القيام بالعبـادة الواجبـة علـيهم،         

ق بهم، ويا ليتهم وقفـوا      واألدب للدين الالئ  
عند هـذا الحـد، حتـى قـاموا يؤيـدون           
المبشرين، فمنهم من أنكر أخبـار القـرآن        
مجاهرا بذلك، غير هياب وال وجـل بـين         
ظهراني أمة مسلمة وحكومتها مسلمة، فإذا      
قدم للقضاء لضعف األمة أن تأخذ بناصـر        
الدين، تعصب له مـن تـسممت عقائـدهم       

من ال يعرفون من    بتعاليم أوربا، ونصرهم    
الدين إال اسمه، وال يعلمون منه إال رسمه،        

. ولكن الحق ال يعدم نصيرا

 

 
كل ذلك كيد أوربا لنا في ديننا ودنيانـا         

وهنـا  . وفي وطننا العزيز  
يكون الحكم بأن ال راحـة      
للمسلمين، وال للـشرقيين،    
وال حفظ لدين اإلسالم، وال    

ة ألهل األديان الذين حفظهم المسلمون أربع     
عشر قرنًا إال بـالرجوع ألصـول ديننـا         
والعمل بفروعه، وبتأييد أولي األمـر منـا        
تأييدا يحفظهم من كيد أوربا ومن الخارجين       

إن الحكومـة   . على الدين واألدب الشرعي   
إذا لم تقض عليهم القضاء الواجب عليهـا        
بقهر كل خارج يريد تفرقة األمة، وإثـارة        

بناصـرها  عواطفها، فاألمة لم تعدم األخذ      
غيرة لدينها ودفاعا لشر كيد أعدائها، وهـا        
هي معاملة المسلمين من بداية اإلسالم إلى       
اآلن معاملة الرحمة والوسعة، ولو أننا قابلنا    
بين معاملة أوربا وبين معاملتنا النكـشفت       
الحقيقة، وعلمنا أن تحرير العبيد والرفـق       
بالحيوان طليعة المدافع والطيـارات، بـل       

.بادة والتدميروجيش اإل

 

 
سلوا يا قـوم التـرك فـي صـولتهم          
ودولتهم، كيف كـان بيـنهم أقليـة مـن          
النصرانية فحفظوها عمالً بالدين؟ وانظروا     
إلى كل األمم اإلسالمية فـي أيـام القـوة          
والتمكين، كيف أكرموا من بينهم من اليهود       
والنصارى، فكنـت ال تعـرف اليهـودي        

 أو  والنصراني من المسلم إال في المـسجد      
البيعة، فإذا خـرج المـسلم والنـصراني        
واليهودي من المسجد أو البيعـة كنـت ال         
تميز بين األمير المسلم وبين الحداد والبناء،       

. هذه تعاليم اإلسالم

 

 
أما تعاليم أوربا التـي تحـرر العبيـد         
وتشكل جمعيات الرفق بالحيوانات، فإبـادة      
أهل الشرق، وتدمير مدن الشرق واستعباد      

 وال خالص لنا إال بالرجوع للعمل       من فيه، 

بالدين، وال نجاة لنا إال بالمحافظـة علـى         
منهج السلف الصالح، ولديها تعرف أوربـا       
أنها تمكنت بالحديد وظلمـت أهـل الـسلم        
والسالم، فمحا اهللا ملكهـا وأذل سـلطانها،        

. واهللا غالب على أمره

 

 










أمرنا أن نفكر فـي كـل       إن اهللا تعالى    

شيء خلقه، وأن ننتفع بخواصـه التـي ال         
يمكن االنتفاع بها إال بالفكر والعمل، وحرم       
علينا أن نفكر فيما وراء المادة من الغيـب         

 فيما  وأمرنا أن نسلم لرسوله     . المصون
جاءنا به من عنده تسليما، ألنه هو الخالّق        
العظيم ونحن المخلوقون، والمخلوق مهمـا      

ال يمكنه أن يعلـم مـن        وزكت نفسه    كمل
 ألنه ال نظائر له فـي الكـون         الغيب شيًئا؛ 

المحسوس وال أشباه، وكيف الوصول إليـه     
إال به سبحانه؟ وكيف العلم به إال بخبـره         
سبحانه؟ ولو أن اإلنسان يصل بنفسه إلـى        
الخير الحقيقي لما جاءتنا الرسل مبينة لهذا       

.الغيب

 

 
ون كالبهائم  واإلنسان من غير الدين يك    

السائمة، ال يحفظ عرضا، وال يفي بعهـد،        
 ألنه من حيـث هـو       ؛وال يقوم بتأدية عقد   

إنسان ال فرق بينه وبين الوحش والبهـائم،        
يسلب القوي الضعيف، ويملـك الـشجاع       
الجبان، ال يراعي الحق في شئونه ولكـن        
يراعي حظه وهواه، وبذلك تفقد اإلنـسانية       

ان الخير الحقيقـي    معانيها، وإنما ينال اإلنس   
إذا منحه اهللا تعالى نفسا فاضـلة طـاهرة،         




 



 

 

 

      

 



 



وكتب في قلبه اإليمان وزينه لـه، وأيـده         
بروح منه، وبغير ذلك فاإلنسان شر كلـه،        
وال أدل على ذلك مـن دول أوربـا التـي        
تفننت في اختراع المقذوفات إلبـادة بنـي        
جنسها من أفراد أمتها ومن غيرهـا مـن         

د األمة إلى الموت الزؤام     األمم، فتسوق أفرا  
 ظلما، ويقتلون هـم لـسعادة       يقتلون غيرهم 

 ألن الرحمـة سـلبت مـن قلـوب      أممهم؛
. المتسلطين على أممهم

 

 
إذن يظهر من هذه المقدمة أن مـن ال         
دين له ال أمان له، وأن المتساهل بأحكـام         
الدين خرج من اإلنسانية وانحط إلى مرتبة       

انات خيرا  البهائم، بل قد يكون بعض الحيو     
منه لبني اإلنسان، فما شئت أن تراه سـبعا         
وبيده الخنجر يقتل أباه أو أخاه وجاره لمـا         
عنده من المال، أو يهتك عرض أخيـه أو         

بل ما شئت أن تراه     . جاره لحسن فتاة عنده   
يشرب السم الزعاف من الخمر والمخدرات      
كالبنج واألفيون والمعاجين ليقتل نفسه بيده،      

 شئت أن تراه يدخل السموم إلى جوفـه   وما
والبهـيم ال   . بشم العقاقير السامة إال رأيته    

يأكل وال يشرب إال بعد تحققه من صالحية        
.مأكله ومشربه

 

 
إن الدين حصن   . قتل اإلنسان ما أكفره   

األمــن، ودليــل علــى العقــل والفــضل 
والمروءة، وكل متمسك به أقام الحجة لنفسه 

عيد فـي الـدنيا     أنه إنسان فاضل كامل، س    
واآلخرة، وكل متهاون بأحكامه أقام الحجة      
أنه انحط عن رتبة اإلنسانية أو البهيمية أو        

اإلبليــسية بحــسب هممــه 
. ولممه

 

 
فتمسك يا أخي باإلسالم،  
واعمل بشرائعه، وكن مـع     
الحق مهمـا أصـابك فـي       
سبيله، وإياك والعواطف والمسارعة إليها،     

 موبق في الدنيا باألمراض والفقر،      فإن ذلك 
وموجب للعذاب في اآلخرة بالخلود في نار       
جهنم، أعاذنا اهللا وإياك منها، ورزقنـا اهللا        
التمسك بشرائع اإلسالم لنسعد فـي الـدنيا        

. واآلخرة

 

 



 



يعتــذر أهــل الــضالل أن المالبــس 
اإلفرنجية ال تمكِّن اإلنسان مـن الـصالة        

. لركوع والـسجود بهـا    لتعذر الوضوء وا  
ويعتذر من ال خالق لهم أن األعمال فـي         
الورش والمصانع تمنع الصناع من الصالة      

!!.لضيق الوقت 

 

 
!!وعجبا لهؤالء

 

 
إن اهللا وسع ألهل الضرورة أن يجمـع        
العبد بين العصر والظهر في وقت واحـد،        
وأن يجمع المغرب والعشاء في وقت واحد،       

يق الوقـت   وإن العمال الذين يعتذرون لض    
يسمح لهم بين الظهر والعصر بساعة على       
األقل للغذاء، وصالة الظهر أو العـصر ال        
تضيع من اإلنسان أكثر من عشر دقـائق،        
فلو كان مؤمنًا حقيقيا لمـا أضـاع وقـت          
الصالة، فلو أنه توضأ وصلى الظهر فـي        
وقت راحته وبقى على وضوئه حتى صلى       

عمل به العصر في المعمل ألحبه صاحب الم
 ألن المتمسك بالدين يحبه     ؛ولو كان يهوديا  

أما أصحاب المالبس اإلفرنجية  . كل مخلوق 
الضيقة فإن الرجل منهم يتوجه إلى بيته في        

الساعة الواحدة زواليـه للراحـة وتنـاول        
الطعام، فيمكنه قبل تناوله أن يخلع مالبسه       
ويتوضأ ويصلي في عشر دقائق يـروض       

ل طعامه وينام إن    بها جسمه وقلبه، ثم يتناو    
شاء فإذا قام من نومـه توضـأ وصـلى           
العصر، وارتدى ثيابه وخرج لعمله إن كان       
وراءه عمل، ووقت غروب الشمس تنتهـي     
كل األعمال فلو أنه توجه إلى المسجد فـي         
طريقه فصلى المغرب لكان مؤديا لواجـب       
دينه ودنياه، ولما كلفه ذلك شيًئا في سـبيل         

ولو تصور هذا   . رةسعادته في الدنيا واآلخ   
 بمنديله أن جـسمه     » جزمته   «الذي يمسح   

سيأكله الدود في القبر وأنه أهمل جوهرتـه        
النورانية من تهذيبها وتثقيفها بالعلم النـافع،      

 » جزمته   «لكان خيرا له من عنايته بمسح       
ونظافة بدلته، يعتني بنفسه ويبحـث عـن        

وكم من جاهـل مغـرور يعتنـي        . آخرته
 ويترك اللطيفـة النورانيـة      بنظافة الثياب، 

.فينحط إلى رتبة البهائم السائمة

 

 
وما فخر الرجل بثياب وقـد خاطهـا        
العامل البسيط، إنما الفخـر كـل الفخـر         
باألخالق الـسامية، واألعمـال النافعـة،       

ولكن ماذا نقول لمن سجل     . والعلوم الرافعة 
عليه القضاء أن يكون ضاال مبتهجا بالحياة       

 ناسيا يوم الحـساب، ناسـيا       الدنيا وزينتها، 
بدءه وهو بولة، ونهايته وهي جيفة، وهـو        
فيما بين ذلك يحمل ما يعاف أن يـشمه أو          

قتل اإلنـسان مـا     .. ولكن. يراه من العذرة  
أكفره، يفرح بالقليل الفاني، ويترك بهجـة       
الحياة الدائمة فـي جـوار األخيـار مـن          
ــؤمنين،  ــن الم ــرار م ــصديقين، واألب ال

مـن  : المقربين، قال تعالى  واألطهار من   
    لَـه تَِجد ِلْل فَلَنضي نمتَِد وهالْم وِد اُهللا فَههي

).١٧: الكهف (وِليا مرِشدا
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فليبــادر إخــوتي أعــزهم اهللا تعــالى 

بالرجوع إلى الحق، فالحق أحق أن يتبـع،        

والباطل أولى بأن يجتنب، وكفى تعـسة أن        

أتباعا له، ممن   تسلط على الشرق من كانوا      

نأت دارهم وقل عددهم، وإال فكيف تسلطت       

دولة هولندا على جاوا وبينهـا المـسافات        

الشاسعة وسكان جاوا كانوا أربعين مليونًـا       

. وهولندا كانت ال تتجاوز الخمسة ماليين؟

 

 

كل ذلك بترك الـدين وراء ظهورنـا،        

وتقليدنا لقوم سعدوا بترك دين كله رهبانية،       

لعقل، وميل إلى خراب الدنيا     وإطفاء لنور ا  

واإلسالم والحمد هللا ديـن     . وتحريم طيباتها 

الوسعة والعلم والعمـل للـدنيا واآلخـرة،        

والتاريخ شاهد عدل على ما كان لنا أيـام         

تمسكنا بالدين والعمل بشرائعه، واهللا ولـي       

.المؤمنين

 

 



 





 



 النفوس فهو هنىء    الحق وإن ثقل على   

مرىء، وقد ينسى اإلنسان الحق أو يتناسى       

فيحصل ماال ينفعه في الحقيقة مـن مـال         

وجاه وذخائر، واتصال بذي سلطان لوسائل      

تذهب الدين والـشرف، فيـضيع نفـائس        

. الجواهر في تحصيل رديء األحجار

 

 

إن مـسرات ضـميرك     .. أيها اإلنسان 

بفعل الفـضائل وتحـصيل المكـارم      

 

 إذا  -

بصرتت

 

-    ك وجـسمك    فوق مسرات حـس

بتحصيل المشتهيات، أو بالنظر إلى جميـل       

. المناظر، أو باإلصغاء إلى الثناء والمـدح      

يعتقد المسلم أنه بنصرته للحق ينال رضاء       

اهللا تعالى وثناءه اإللهـي عليـه، والفـوز         

بالنعيم المقيم فـي جـوار      

ــاء   ــن األنبي ــار م األخي

كيف يرضـى   . والصديقين

غـضب الحـق    المسلم أن ي  

بنيل شهوة بهيمية، أو جـاه ال يـدوم، أو          

ذخيرة ال ينتفع بها، أو اتصال بقوم يتبـرأ         

.منهم يوم القيامة؟

 

 

مكن اهللا للمسلمين في األرض بـالحق       

مذ كان المسلم إذا هم بمعصية أدب نفـسه         

بالجوع والعطش أياما، أو خرج من مالـه،       

أو فارق األرض التي سببت له الميل إلـى         

عاصي خوفًا من أن يكـون سـببا فـي          الم

ن اهللا لهم في    مكَّ. غضب اهللا على المجتمع   

 ألنهم كـان العـاِلم مـنهم        ؛األرض بالحق 

يضرب بالسياط ليتولى عظـيم الواليـات       

كاإلمام أبي حنيفة وغيره فيأبى، فكان الحق       

كان . أحب إليهم من حياتهم العزيزة عليهم     

لى قتلـه   الرجل يقول الحق ولو أدى ذلك إ      

ن اهللا لهـم فـي األرض       نصرة للحق، مكَّ  

بالحق حتى انتشرت أنوار الفضائل علـى       

المجموعة، فانتفع العالم أجمع بهذا النـور       

. المشرق

 

 



 



إن األمة إذا وقفت أمام عدو قوي زهد        

أفراد األمة فيما لهم من الكمـالي رضـاء         

ـ        وم بالضروري، حرصا على نيل مـاال تق

الحياة إال به من اإلرادة والحرية التي خلق        

اهللا اإلنسان مجمالً بها، لتنتفع األمة بـآراء        

أهل الرأي، وفقه أهل الفقه، وصناعات أهل      

الصناعة، وشجاعة الـشجعان، وسياسـة      

الساسة، فتكون األمة كالجسد الواحد كـل        

فرد منها ككل عضو، وجميعهـا كالجـسد        

مة متوقفة أوالً   ولما كانت سعادة األ   . الكامل

وبالذات على آراء أهل العقل والحـصافة       

المحنكين، الذين خبروا الـدهر، وعلمـوا       

العلل والبواعث واألغراض التـي تعمـى       

األبصار والبصائر عن الحق، وعرفوا حق      

المعرفة ما للنفوس اإلنسانية من النزوع إلى    

االستئثار بالخير، من نفوذ الكلمة، ووفـرة       

نصار، ثم فهموا حق الفهم     المال، وكثرة األ  

قصود األعداء وخفي دسائسهم، وتربـصوا      

الفرص التي تمكنهم من الغيرة لخير األمة،       

واحتقار الحظوظ والشهوات، واحتقار الحياة 

أمام الخير العام لألمة، هؤالء هـم رجـال       

الرأي الذين يجب أن تمدهم األمة بما بـه         

.تنفيذ آرائهم وتأييد مبادئهم

 

 

ة يجب أن تعتقد أن رجال      على أن األم  

الرأي ليسوا معصومين، فإنهم ليسوا رسالً      

يجب على األمة أال تضع ميزان      . وال أنبياء 

النقد بالعدل من يدها، فإن الحكيم المجـرب      

العالم بوجوه الرأي وسبل النجاة من مهاوي       

الهلكة، قد تعتريه أمراض نفسانية فتفـسد        

وال عليه رأيه، وتلفته إلى العمل بما يضر        

وكم من أئمة بـارعين فـي رأيهـم         . ينفع

خبيرين بخفي األمـور وجليهـا، أعمـاهم        

       الهوى عن وجه الصواب، قال سيدنا علـي

) :الهوى أخو العمى(.

 

 
                                              

)
۱

هم الذين استعمرهم الغرب من : الشرقيون) 
.سياآفريقيا وأأمم 
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في الوقت الذي يواجه فيه     

ا يــا فكرالمجتمــع 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
يدة حقة،  ا جليلة وعق  ميوِق

وقد اهتم منهج التـصوف     
ــاء الفــرد وتقويمــه  ببن
باعتباره مـصدر القـوة     

    ا؛ للمجتمع إذا كان صـالح
ــصوف أصــبح  إال أن الت

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

 يكون عليه عقيدة   يجب أن 
ا، وعبادة ومعاملة وأخالقً  

ليصح السلوك إلى ملـك     
.الملوك سبحانه

 

 

 

 

* 

 



*

 



*

 



 

 




 


أما العلوم النافعة فهي علم يقوى      
به يقينك، وعلم تحسن به عبـادة       
ربك، وعلم تحسن بـه معاملـة       
إخوانك المؤمنين، وعلم تحسن به     
معيشتك وأهلك، وعلم يدوم لك به      

ل اإللهي، وعلـم    المزيد من الفض  
به تعلم من أنت، وما هي اآليات       
والحكــم المودعــة فيــك وفــي 

اق،ـالسموات واألرض وفي اآلف

 

 
وتعلم به نسب مراتب الوجود، حتـى تتحقـق         

.بمعرفة ربك

 

 
  ولديها تكون عالم ا نافع    ا ا لنفسك ولغيرك، عبـد

  ا بالنسبة لغيـره، تملـك نفـسك        هللا تعالى، حر
لوجود؛ ألنك عبـد    وغيرك، ويسخر لك جميع ا    

.اهللا الذي خلق كل شيء، وبيده مقاليد كل شيء

 

 
ولكل علم من هذه العلوم مباد ومسائل يتلقاهـا         
المريد ويعمل بها فيعلمه اهللا تعالى العلوم التـي         

يقين ، وهي علوم ال   ال يمكن تعليمها إال باهللا      
ــصدق   ــويض وال ــل والتف ــد والتوك والتوحي
واإلخالص والمواجهة والمنازلة، وعلوم المحبة     
والرغبة والرهبة والخشية والخوف والطمـع،      
وعلوم اإليمان واإلحـسان واإليقـان، وعلـوم        
الغيب بانكشاف معـاني الـصفات بمقتـضى        
التجليات، وظهور خفي اآليـات فـي مرائـي         

.المكونات

 

 
عارف أن يلمع إليها بإشـارة،     وعلوم ال ينبغي لل   

من أسرار األحدية ورمـوز الهويـة، وكنـوز     

 

 

 

 

 

 
 

 

 

المجالي الذاتية، وغيب الخفا وخفي    
األخفى مما ال يعلم علمـه إال اهللا،        
      ا ولو جازت اإلشارة إليـه شـرع

لضاقت العبارة عنـه، وعجـزت      
النفوس الزكية عن فهمه، وأنكرته     

.العقول على أهله

 

 
 لتلك الكنـوز  ولكن التسليم مفتاح    

العالية، والمجاهدة معـراج تلـك      
المراتب العلية، والمحبـة خمـرة      
 المؤانسة الربانية، وإنما هي سوابق 

ِإن : اإلحسان ومنن المنعم المنان   
لَِئكنَى ُأوسنَّا الْحم مقَتْ لَهبس الَِّذين

 

 
وندعبا منْهع )١٠١ :األنبياء.(

 

 
ا العلوم النافعـة، وأن     نسأل اهللا تعالى أن يعلمن    

يعيذنا مما يشغلنا عن بلوغ الحظوة الربانية في        
ــا  ــا وأوالدن ــالحق، وأهلن ريــاض األنــس ب

.والمسلمين

 

 


 




 


المؤمن إنـسان صـدق بوحدانيـة اهللا تعـالى          
وبصفاته وكماالته، وبتنزيه ذاته العليـة عـن        

ــصويرها   ــالعقول وت ــا ب ــال، تمثيله بالخي
واستحضارها بكم أو كيف أو مثـل أو نظيـر،        

بقدر مرتبته من العلم والشهود، فإنها       

 

 تنزهت  -

 

وما قَـدرواْ    علية عن تنزيه اإلنسان الكامل       -
، ولكن طولب أن    )٦٧ :الزمر( اللَّه حقَّ قَدِرهِ  

يعلم بقدره، وهذا مبلغ علم الحوادث بالنسبة لتلك   
سة، وكيف يمكـن اإلدراك؟؛     المكانة العلية المقد  

ونحن إنما ننزهها جلت عن نقـائص نـسبية،         
ونثبت لها تعالت كماالت وهي تقدست علية عن       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


 

أن تدرك للطائف عالين، وأرواح الكروبيين، والكل في حيرة،         
وكمال التحقيق العجز عن اإلدراك بعد التمكين مـن اإلثبـات لـم             

وصدق بالرسل الكرام، وبالمالئكـة، والبـرزخ،        يستبن له الوجه  
. واآلخرة

 

 
       ق بأن اهللا تعالى متصف بتسعة وتسعين اسمـ  وصد ا أن  ا، متيقنً

ا ال ينازعه    أحد       في صفة من صفاته العلية، بـل هـو الفاعـل
المختار لكل شيء، وإنما جعل األواسط واألسباب ليتعـرف إلـى           
العقول واأللباب، فهي نعمة للتقريب والترغيب، ال للتشكيك وتوهم         

.الشريك

 

 
وصدق بأوامره التي كلف بها عباده، ومحبوباته التـي رغـب           

     ين رضاه ومقته، وعفـوه     ا ب فيها أولياءه، ونواهيه التي جعلها حدود
. وسخطه

 

 
ا ما أواله،    لمواله، شاكر  فقام بعد التصديق بنور التوفيق عامالً     

فوهبه المزيد بفهم التوحيد، وكاشفه بسر مراده لفضل وداده، فصار          
ا بإخالص النية وصفاء الطوية، فتجـدد لـه المزيـد            محسنً عامالً

بمشاهدة أسراره، وانبالج أنواره، وظهر له       

 

اإليمـان    بنـسب    -

 

- 
. حقائق اإلحسان

 

 
فرأى المؤمنين إخوة له، بهم قربه إلى اهللا، وكمال إيمانه باهللا،           
ينزلهم منزلة نفسه في الرخاء والشدة، ويحبهم بملء قلبـه؛ وهـو            
الحب الخالص هللا، يكرم اهللا بإكرامهم، ويتقرب إليه بالقرب مـنهم،           

     حسان إلـيهم،  ا باإل ا حسنً يواسي بعيدهم وقريبهم، ويقرض اهللا قرض
يذل لهم ليعزه اهللا، ويتواضع لهم ليرفعه اهللا، فإذا أغناه اهللا فإنما هو             
خزانة لهم، وإذا علَّمه فإنما هو نوره المضيء لهـم، وإذا أعطـاه             
القوة والعافية فإنما هو الحصن الذي يمنع السوء عـنهم، وإذا واله            

ـ          يهم، يبـذل   اهللا أمورهم فإنما هو الوالد الشفيق الحاني بالعطف عل
 ألن اجتماعهم إعالء لكلمة اهللا، وتجدد لسنة ؛نفسه ووسعه في ألفتهم  

.رسول اهللا 

 

 
وليس بمؤمن من فرق بين المؤمنين، وطلـب ذلـك لحـظ أو             

     ا بيـد أو لـسان، وكـل أرض         رياسة، وليس بمسلم من آذى مسلم
للمسلمين هي الوطن الذي حبه من اإليمان، والمدافعة عنه فريضة          

نين، ورد العدو عنه واجب على المؤمنين، يحفظهم مما         على المؤم 
يحفظ منه نفسه وأهله، يغض بصره عن عيوبهم         

 

 إال بالنـصيحة    -
واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر      

 

، ويستر عوراتهم مـن أن      -
. تشهد لعدوهم

 

 
كل ذلك معاملة هللا تعالى، وإعـالء لكلمتـه، وتجـدد للـسنة             

.المحمدية

 

 
ا ممن يدعون اإليمان      قوم وقد أعمى الهوى والحظ   

 

 وليـسوا   -
بمؤمنين لتجردهم عن أخالق اإليمان      

 

 يسعون في تفرقة الجماعة،     -
وإظهار العورة، ومساعدة أعـداء المـسلمين بـدعوى اإلصـالح       

.والخير، واهللا يعلم أنهم مفسدون

 

 
المؤمنون أرواحهم واحدة، وأجسامهم متباينة، كأعضاء الجـسد        

ة، وكل عضو عامل على منفعة جميع       الواحد يستمد من روح واحد    

. الجسد

 

 
، بها حياتهم   القرآن وسنة رسول اهللا     : روحهم الممدة لهم  

ا مـن   ورفعتهم وعزتهم وقوتهم وإذالل أعدائهم، وكيف يكون مؤمنً       
آثر عرضا على رضوان اهللا والفوز بنعيمه المقيم؟ا فاني!!.

 

 



 


 بصحة إرادته، المصاحب    السالك الصادق في بدايته، المسترشد    

للعارفين، المتبع سبيل أهل اليقين؛ له عثرات وزالت، ربما أوقفتـه     
. عن السير، وحجبته عن الترقي في مقامات العلم والمعرفة والحال

 

 
وذلك أن أهل التمكين ورجال مشاهدة عين اليقين صغرت فـي          

لدنيا وزينتها، وإقبال الناس عليهم، وعظم الحق فـي         عيون قلوبهم ا  
قلوبهم، وقويت الرغبة في جنابه العلي، حتى لم يبق لهم رغبة في            
سواه، واشتاقت أرواحهم إلى القرب من حضرته، ورؤيـة جمالـه         

ا إلى نعيم   العلي ووجهه الكريم، ومالوا بكليتهم عن زهرة الدنيا شوقً        
. ديقين والشهداءاآلخرة، ومعيتهم للنبيين والص

 

 
ومن أحوالهم أن أعمالهم الحقيقية قلبية أكثر من كونها بدنيـة،           
فال يلتفتون لتعظيم الناس لهم وال الجتماعهم عليهم ولو بذلوا أنفسهم      

 ألنهم مشغولون بمواجهة الوجه الجميل العلي، أغنياء        ؛وأموالهم لهم 
 الهمة على   بحسن اليقين، والثقة باهللا، وكمال التوكل عليه، وعكوف       

. حضرته العلية

 

 
فهو لذلك ال يخشي عليه ليقظة قلبه، وحضور لبه، ودوام معيته           

.بربه

 

 
 ا من أنزل نفسه منزلتها، ووقف عند قدره وقـوف          فالسالك حق

المؤدب، حتى يذوق حالوة اإليمان ولذة التقوي، فيفنـى عن كـل           
نفـسه أن   حالوة ولذة في الدنيا، وإذا أهمل وتشبه بالمرشد ومالت          

يعمل له الناس ما يعملونه للمرشد، ومالت نفسه إلـى ذلـك، ولـم           
يجاهد نفسه أن تجد وتسعي لتبلغ منازلة المرشد ومشاهده، فإنه إن           

 لإلكـرام مـن     أهمل في هذا الجهاد، وتابع نفسه، ورأي نفسه أهالً        
إخوانه  

 

 ولو أنهم تلقوا عنه علوم المعرفة واألخالق والتحقيق، أو          -
ى يده أحواال حسنة، وشمائل جميلة       نالوا عل 

 

 وحسنت نفسه عنده،    -
   وظن أنه صار ممد  ا لغيره معلم  ا لغيره نافع ه حسن ما أنعـم     ا، وغر

   اهللا به عليه، ونسي قدره؛ فإنه ربما حجب حجاباا أبعده، أو أبعد بعد 
. قطعه

 

 
فقد حصل الغرور لبعض المسترشدين بأحوال شريفة نالوهـا         

وم منحوها بسماع ِحكَمه والتلقي عنه، وأسرار       بصحبة الرجل، وعل  
تلقوها منه، فبلغ بهم الجهل إلى أن كانوا إذا ذكرت علوم المرشـد             
لديهم أشاروا أنهم هم الواسطة، ثم هم الباب الموصـل، ثـم هـم              

الممدون، استدراج من اهللا تعالى لهم، وحجاب قطيعة     

 

 نعوذ بـاهللا   -
تعالى  

 

يستروا عـن النـاس أسـرار       ا سعوا أن    ، حتى بلغوا مبلغً   -
. المرشد، وينسوا الناس علومه وآدابه وأخالقه

 

 
فعلي المريد الصادق أن يحافظ على اآلداب، والمحافظة علـى          

.المرشد، ليرقي إلى مقام المقربينمنزلة 

 

 


 





  

 

 



 


 

 

 



 




 





 




 


 

ولنذكر لك شيًئا مما جاء فى القرآن والسنة مما يفيـد وقـوع             
:فضالً عن اإلمكان فنقولالكرامة 

 

 
١

 

 قصة أصحاب الكهف وبقاؤهم فى النوم أحياء سالمين عن          -
اآلفات مدة ثالثمائة سنة وتسع سنين، وإنه تعالى كان يعصمهم من           

ور عن كَهِفِهم   وتَرى الشَّمس ِإذَا طَلَعت تَّزا    : حر الشمس كما قال   
، إلى  )١٧: الكهف (ذَاتَ الْيِميِن وِإذَا غَربت تَّقِْرضهم ذَاتَ الشِّمالِ      

 وتَحسبهم َأيقَاظاً وهم رقُود ونُقَلِّبهم ذَاتَ الْيِمـيِن وذَاتَ          : أن قال 
ـ  (الشِّماِل وكَلْبهم باِسطٌ ِذراعيِه ِبالْوِصيدِ     ، إلـى أن    )١٨: فالكه

: الكهف (اٍة ِسِنين وازدادوا ِتسع   ثَ ِمئَ ولَِبثُوا ِفي كَهِفِهم ثَال    : قال
٢٥.(

 

 
٢

 

 من غير أب علـى مـا         قصة مريم وحملها بعيسى      -
.قصه اهللا علينا فى آيات عديدة

 

 
٣

 

 إثمار الجذع اليابس الذى أمرها اهللا بهزه وعرفهـا أنهـا            -
.كن لها فى حسبانستجد منه ما لم ي

 

 
٤

 

 كان كلما دخل عليها     ما قص اهللا علينا من أن زكريا         -
هو من  : يا مريم أنى لك هذا؟ قالت     : المحراب وجد عندها رزقًا قال    

.عند اهللا

 

 
٥

 

 ما قص اهللا علينا من خرق السفينة وقتل الغـالم وإقامـة             -
ـ    و الجدار على يد الخضر الذى علمه اهللا من لدنه علما على مـا ه

مبين بالتفصيل فى سورة الكهف، وهى ثـالث كرامـات، ولكـن            
).وليس الخضر نبيا على الصحيح(نسامحك فى أن تعدها واحدة 

 

 
٦

 

، على مـا قالـه       قصة آصف بن برخيا مع سليمان        -
قَاَل الَِّذي ِعنده ِعلْم من الِْكتَاِب      : جمهور المفسرين فى قوله تعالى    

، فجاء بعـرش    )٤٠: النحل ( َأن يرتَد ِإلَيك طَرفُك    َأنَا آِتيك ِبِه قَبلَ   
.بلقيس من اليمن قبل ارتداد الطرف

 

 

:وأما السنة الصحيحة فقد جاء فيها شىء كثير من هذا

 

 
.قصة جريج العابد: أوالً

 

 
.قصة الغالم الذى تكلم فى المهد: ثانيا

 

 
.قصة عباد بن بشر وأسيد بن حضير: ثالثًا

 

 
. بكر مع أضيافهقصة أبى: رابعا

 

 
.كرامة خبيب بمكة: خامسا

 

 
.كرمة عمر بن الخطاب وهو على منبر المدينة: سادسا

 

 
فهذه ستة براهين من كتب السنة الصحيحة ومثلها من القـرآن           
العزيز، وماذا يقول القائلون بعد الكتاب والسنة، ولنذكر لـك مـا            

:أشرنا إليه

 

 
 أن النبـى    أخرج البخارى ومسلم عن أبى هريرة       ) ٢،  ١(
 عيسى ابن مـريم     : لم يتكلم فى المهد إال ثالثة     : ( قال ،

وصبى فى زمن جريج الناسك، وصبى آخـر، أمـا عيـسى فقـد        
عرفتموه، وأما جريج فكان رجالً عابدا ببنى إسرائيل وكانت له أم           

يـا  : يا جريج، فقـال   : فكان يوما يصلى إذ اشتاقت إليه أمه، فقالت       
ثم صلى، فدعته ثانيا فقال، مثل ذلك حتى        رب الصالة خير أم أمى      

: قال ثالث مرات، وكان يصلى ويدعها، فاشتد ذلك على أمه فقالت          
: اللهم ال تمته حتى تريه المومسات، وكانت زانية هناك فقالت لهـم           

أنا أفتن جريجا حتى يزنى، فأتته فلم تقدر على شىء، وكان هنـاك             
عياهـا راودت الراعـى   راٍع يأوى بالليل إلى أصل صومعته فلما أ   

هذا ولدى من جريج، فأتـاه بنـو   : عن نفسها فأتاها فولدت ثم قالت   
إسرائيل وكسروا صومعته، فصلى ودعا ثم نخس الغالم، قال أبـو           

يا غـالم مـن     :  حين قال بيده   كأنى أنظر إلى النبى     : هريرة
الراعى، فندم القوم على ما كان منهم واعتذروا إليـه          : أبوك؟ فقال 

نبنى صومعتك من ذهب وفضة، فأبى عليهم وبناهـا كمـا           وقالوا  



 

 

 

 

 



 


 

 







 



 




 



 






 



 



.كانت

 

 
وأما الصبى اآلخر فإن امرأة كان معها صبى لها ترضـعه إذ            

اللهم اجعل ابنى مثـل     : مر بها شاب جميل ذو شارة حسنة فقالت       
اللهم ال تجعلنى مثله، ثم مرت بها امرأة ذكروا         : هذا، فقال الصبى  

جعل ابنى مثـل هـذه، فقـال        اللهم ال ت  : أنها سرقت وزنت فقالت   
إن : فقالت له أمه فـى ذلـك، فقـال        . اللهم اجعلنى مثلها  : الصبى

الشاب كان جبارا من الجبابرة فكرهت أن أكون مثله، وإن هـذه             
قيل إنها زنت ولم تزن، وقيل إنها سرقت ولم تسرق وهى تقـول             

).حسبى اهللا

 

 
و وأخرج الحاكم وصححه البيهقى وأبو نعيم وابن سعد وه        ) ٣(

أن أسيد بن حضير وعبـاد      : فى البخارى من غير تسمية الرجلين     
 فى حاجة حتى ذهب من   كانا عند رسول اهللا      بن بشر   ا

الليل ساعة وهى ليلة شديدة الظلمة، خرجا وبيد كل واحد منهمـا            
عصا فأضاءت لهما عصا أحدهما فمشيا فـى ضـوئها حتـى إذا          

يق أضاءت لآلخر عصاه فمشى كل واحد منهما        افترقت بهما الطر  
.فى ضوء عصاه حتى بلغ أهله

 

 
أن خبيبا كان أسيرا عند بنى الحـارث        : وأخرج البخارى ) ٤(

أن بنت الحارث كانت تقـول مـا        : بمكة، فى قصة طويلة ومنها    
رأيت أسيرا خيرا من خبيب فقد رأيته يأكل من ِقطِْف عنب ومـا             

ثق فى الحديد وما كان إال رزقًا رزقـه         بمكة يومئذ ثمرة وإنه لمو    
.اهللا

 

 
إن أبا بكر كان عنده أضيافٌ فقدم       : وأخرج البخارى أيضا  ) ٥(

لهم الطعام، فكلما أكلوا منه ربا من أسفله حتى إذا شـبعوا قـال              
وقرة عينى لهـى     : يا أخت بنى فراس ما هذا؟، قالت      : المرأته

 

– 
تعنى القصعة 

 

.لى آخر القصةإ...  أكثر منها قبل أن يأكلوا–

 

 
من ) بنهاوند(وقد صح أن عمر بن الخطاب كان له جيشًا          ) ٦(

 أميرا عليهم، وكان للعدو كمين فـى        بالد العجم وكان سارية     
أصل الجبل ال يعلم به جيش المسلمين، فنادى عمر وهـو علـى             

الجبل الجبل، فسمعوا   : يا سارية : المنبر يخطب الناس يوم الجمعة    
: م اهللا تعالى ببركته، وفـى ذلـك كرامتـان         صوته بنهاوند ونجاه  

الكشف عن حالة الجيش وحال العدو، ووصول صوته من المدينة          
.إلى نهاوند

 

 
أن بعض الصحابة ضرب خباءه علـى     : وأخرج الترمذى ) ٧(

فسمع من داخل القبر رجالً يقرأ سورة       . قبر، ولم يكن يعلم أنه قبر     
هـى  : ( فقـال   فأخبره بذلك  فجاء إلى النبى    ) الملك(تبارك  

.إلى غير ذلك وهو كثير) المانعة، هى المنجية من عذاب القبر

 

 
 إنه ال فرق عندنا بين الحى والميت   :وقبل الختام البد أن نقول    

حيث إن اهللا هو الفاعل ال الحى وال الميت، وال فرق فـى فعلـه               

تعالى بين أن يتواله هو إكراما لوليه من غير أن يكون للولى دخل             
 به وبين أن يجريه على يديه أو يقوى روحه حتى تفعل            فيه أو علم  

ما ال يستطيع غيرها كما يقوى بعض األجسام فيكون له من األثر            
ما ليس لغيره، وال فرق فى التحقيق بين أن يفعل لك أو يفعل بـك               

.فإنه الفاعل على كل حال

 

 
على أن األرواح بينها من التفاوت ما ال يعلمه إال اهللا تعـالى،             

ح أن تقاس الروح الضعيفة على الروح القوية، وال الروح          فال يص 
الحرة على الروح النذلة، ولكـل مرتبـة مـن مراتـب األرواح             

.خصائص تناسب تلك المرتبة

 

 
ولألرواح من القوانين ما يباين قوانين األجسام، ولذلك تـرى          
الحاسد يؤثر فى المحسود من بعٍد، مع أن القوانين المادية تقـضى            

.ثير إال إذا حصلت مجاورة أو مماسةبعدم التأ

 

 
 ؛إن األرواح إذا صفت صح أن تطَّلع علـى الغيـب          : ثم نقول 

.ألنها من عالم الملكوت

 

 
فأى بعد بعد هذا فيما ينسب للكاملين من أولياء اهللا المقـربين            
الذين أرواحهم أكمل األرواح وأقواها، ولهم من عناية اهللا وفيـضه   

!.ما ليس لغيرهم؟

 

 
بد أن نقول إن كثيرا من الناس كاذبون فـى      اء القلم ال  وقبل إلق 

دعوى الوالية مفترون على اهللا فيها ولكن هذا ال يضر الموضوع           
شيًئا، فكل طائفة فيها الصادق والكاذب سنة اهللا ولن تجـد لـسنته             

.تبديالً

 

 
وقد عرفناك الولى بصفاته الجميلة ونعوته الجليلة، أما التطبيق         

.تبعته عليكفنكله إليك ونلقى 

 

 
.ويكفى اليوم وربما عدنا للموضوع مرة أخرى إذا أراد اهللا

 

 



 

 

 

 

 



 













 



 



 

 

 

 

 

 



 


ا فـي مكانـه،      بقي قابع  مسلم كل إن
نصرة و ،ا عن الهجرة إلى اهللا تعالى     زاهد 

  ا بـالمفهوم القرآنـي     دينه، يعتبر أعرابي
فمـن   ":للكلمة، قال ابن العربي رحمه اهللا     

دخل في الهجرة أو ترسم بالنـصرة فقـد    
كمل له شرف الصحبة، ومن بقي علـى        

 اسمه األول، وهم    رسمه األول بقي عليه   
 ومن منا يرضى لنفـسه أن       ؛)١("األعراب
 وبئس الثوب   ؟ا بثوب األعرابية  يبقى ملتف 

ا عن المجتمـع     ذلك أنه من ظلَّ نائي     ؛هو
 عن أداء خدمته تجاه هـذا       المسلم، خامالً 

الدين، فقد رضي لنفسه أن يبقـى عليـه         
 وصفه به القاضي ابـن      ذياسمه األول ال  

رون واألنـصار   العربي، وأمـا المهـاج    
فليسوا بأعراب،   

 

كما أكّـد علـى ذلـك       -
)هـ٣٧٠ت(األزهري  

 

ال يجوز أن    "إذ -
يقال للمهاجرين واألنصار أعراب، إنمـا      

 ، ألنهم استوطنوا القرى العربية    ؛هم عرب 
وسكنوا المدن، سواء منهم الناشئ بالبـدو       
ثم استوطن القرى، والناشـئ بمكـة ثـم        

 منهم  هاجر إلى المدينة، فإن لحقت طائفة     
ـ        ا، بأهل البدو بعد هجرتهم، واقتنـوا نعم

ورعوا مساقط الغيث بعدما كانوا حاضرة      
 أي صـاروا    ،قد تعربوا : أو مهاجرة قيل  

أعراب   ألزهري فـا  ،)٢("اا، بعدما كانوا عرب 

 

كما نقل عنه ابن منظور فـي اللـسان،         -
افيما أوردناه آنفً  

 

 صفة األعرابيـة    ينفي -
 ن إ همولكـن عن المهاجرين واألنـصار،     

التحقوا بالبدو للسكن بـين ظهـرانيهم        

 

-
وحاشاهم أن ينقلبوا على أعقابهم    

 

 فـإنهم   -
 ا، ولقد كانت العودة إلـى      يصبحون أعراب

سكنى البادية بعد الهجرة بمثابة التراجـع       
والنكوص عن أداء مقاصد الهجرة، ولذلك      
عدت من األمور المستنكرة علـى مـن        
اقترفها إال بأخـذ رخـصة يـأذن فيهـا          

 بالخروج إلى البادية، وإذا     الرسول  
 على ذلك فإليك ما رواه يزيد       أردت دليالً 

بن أبي عبيد، عن سلَمةَ بن اَألكْوِع أنـه         ا
يا ابن اَألكْـوِع     ":دخل على الحجاِج فقال   

تَدتَارـتَ؟ قـال      دبرتَع كيِقبال:  على ع، 
 َأِذن لـي فـي      ولكن رسـول اهللا     

.)٣("الَبدِو

 

 
 معي   فانظر

 

  اهللا بصرك –

 

 إلى مدى   -
خطورة التعرب في المفهوم اإلسـالمي،      

   اجوتأمل كذلك استنكار الحلمـا أقـدم     ج 
 بسكنه البادية،    األكوع   بنعليه سلمة   
 إليها إال برخـصة مـن       ذهبولكنه لم ي  
 فـي   استأذنه، أي بعد أن     الرسول  

اإلقامة في البادية والسكن مع األعـراب،       
.فأذن له

 

 
 قـد دعـا      كان رسول اهللا     إذاو

ألصحابه المهاجرين بأن يمضي اهللا لهـم       
هجرتهم، فإنك تجده قد رثى لحال سـعد        

بن خولة، الـذي كـان مـع الـصحب          ا
المهاجر، ولكنه عاد إلى مكة وتوفي بها،       

اللهم أمض   ": وهو يقول  فاسمع إليه   
ألصحابي هجـرتهم، وال تـردهم علـى        

ولة، يرثي  أعقابهم، لكِن البائس سعد بن خ     
. )٤(" أن توفي بمكةله رسول اهللا 

 

 
إن من شأن األعرابي الذي لم يهاجر       

 لـم   ه لكن ؛إلى اهللا تعالى أن يزعم اإليمان     
يرقى ولو إلى مصاف المؤمنين، يقـول       

قَالَِت اَألعراب آمنَّا قُـل لَّـم       ﴿ :اهللا تعالى 
 ولَمـا يـدخُلِ    ولَِكن قُولُوا َأسلَمنَا   تُْؤِمنُوا

  ِفي قُلُوِبكُم ان١٤: الحجـرات  (﴾اِإليم( ،
 األعرابية تدل على سطحية في      أنونؤكد  

 لم تلطفها الرقـة     ، وتبلد في الطبع   ،الفكر
 شـغاف    ألن اإليمان لم يمـس     ؛اإليمانية
 ألنهم لم   ؛ دمهم خالط ي ولم األعرابقلوب  

، ولم يقدموا   يهاجروا مع رسول اهللا     
ا يذكر،  ًئ شي في سبيل نصرة دين اهللا      

 في القرآن والحديث هـم فـي     فاألعراب"
مقابل المهاجرين واألنصار، قوم مسلمون     
ا في أطـراف جماعـة المـسلمين سـكنً        

ـ   ولـو أنهـم هـاجروا مــع    ؛)٥("اوإيمانً
جرين، لـسمت نفوسـهم، والنـت       المها

 ألن الهجـرة تربـي النفـوس        ؛طباعهم
.وتزكيها، وتوحد الكلمة وتقويها

 

 
ليـه أن موقـف      ينبغي التنبيه إ   ومما



 

 

 

 

 

 

    إليه مـن    لتفتاإلسالم من األعرابية لم ي 
لدن الكثيرين، ممن تناولوا بـأقالمهم أو       
محاضراتهم موضوع الهجرة، متجاهلين     

 

  غير قصد  عن –

 

 التنبيـة إلـى مـدى       -
 المتلقـين خطورة هذا الموضوع، وتنبيه     

 األعرابية في   خطورةلخطابهم الديني إلى    
لم أجـد    ف نها،اإلسالم، وموقفه الصارم م   

من الباحثين من تكلم عنه باستفاضة سوى       
ابن العربي في تفسيره للقرآن الكريم الذي       

عندما تعرض لتفسير   " أحكام القرآن "سماه  
اآليات التي تحض على الهجرة، أو بيانه       
لمفهوم األعراب الذين ذكروا في القـرآن       
عن طريق الذم والتقريع، كما نجد بعض       

لفضل عياض   ا كأبيشارحي كتب الحديث    
، ويحيى بن شرف    )هـ٥٤٤ت(اليحصبي  

 بـن ، وشهاب الدين    )هـ٦٧٦ت(النووي  
، قد أسهموا   )هـ٨٥٢ت(حجر العسقالني   

في بيان أهمية الهجرة وتعرضوا بإيجـاز       
 ونجــد مــن ؛إلــى مفهــوم األعرابيــة

المعاصرين األستاذ عبد الـسالم ياسـين       
الــذي أولــى المعنــى ) هـــ١٤٣٤ت(

 يراهـا  ،اإلسالمي لألعرابية أهمية بالغة   
 واضـحة   ؤلفاتـه  على كثير من م    مطلعال

جلية، وقد أسهب الحـديث عنهـا فـي          
 الدكتور  وكذلك ،)٦(مواضع كثيرة من كتبه   
 الذي وقفت على    ي،محمد جابر األنصار  

مقال له   

 

لماذا اعتبر اإلسـالم    : نوانبع –
)٧(العودة إلى البداوة من الكبائر؟    

 

 يناقش -
 متسائالًفيه موقف اإلسالم من األعراب،      

ا ذلك   معتبر ،عن مسوغ العودة إلى البداوة    
 كنـا ال  نتفـق مـع         وإن ،)٨(من الكبائر 

 أورده في مقاله اآلنف ذكره،      فيما فضيلته
وذلك في الحكم على مـن تعـرب بعـد          

ا للكبيرة، وقـد    ته، فقد اعتبره مرتكب   هجر
استدل بحديث نقله عن ابن منظـور فـي     
اللسان، بيد أن الحديث لم يرتق إلى درجة        
الصحة، وكان األجدر أن يكتفي بـإطالق       

المتعرب،ب" الجفاوة"لفظة  

 

 عـن   وينـأى  -
إلصاق الكبيرة به  

 

 تـشهد بـذلك     كمـا  -
 التي وردت فـي     أحاديث الرسول   

سانيد، كالحديث الذي عند    كتب السنن والم  
 ،"من بدا فقد جفا   : "اإلمام أحمد في مسنده   

: وبلفظ اإلمام أبي داود في السنن وغيـره  
 وليس كل من جفا     ،"من سكن البادية جفا   "

قد ارتكب كبيرة من الكبائر، بـل يمكـن         
اعتبار ذلك الفعل نكسة حـضارية، نـتج        
عن ضعف في العقيدة، مما خبا بنـبض        

 ولعل الكاتب قد بنـى      ؛باإليمان في القلو  
حكمه على العائد إلى البداوة بأنه مرتكب       

 وكان أولى به    ، أخرى شواهدللكبيرة على   
أن يسوقها في ثنايا مقالـه، وذلـك فـي          
معرض حكمه على مـن تعـرب بعـد         

. هجرته

 

 
 ألعرابيـة،  التفت إلى خطورة ا    وممن

الدكتور عبد الحميد أبو سليمان، الذي بين       
تــشويه الرؤيــة أثــر األعرابيــة فــي 

الرؤيـة  "اإلسالمية، حيث يؤكد عـن أن       
اإلسالمية القرآنية التي حملها األصحاب،     

ا لغلبــة رؤيــة اعتراهــا تــشويه نظــر
.)٩("األعراب

 

 
 أعثر على كتابـات فـي هـذا         ولم 

ــذي    ــؤالء ال ــوى له ــوع س الموض
 فلله درهم، ولست أدري ما      ،)١٠(ذكرناهم

وف هذا  الذي ثبط الهمم والعزائم حتى ال ي      
الموضوع حقه ومستحقه مـن البحـوث       

 على الرغم مـن     ،والدراسات المستفيضة 
سيول األقالم اإلسالمية في كتابة البحوث      
والمقاالت الضافية حول الهجرة، حتـى      
أصبحت تلك الكتابات دائـرة فـي فلـك         

ـ        ا مـن   الحديث المعاد، بل إننا نجـد لفيفً
ـ       موضـوع   يالكتاب ينبرون للكتابـة ف

 نسائم المحرم من كـل      تهبالهجرة كلما   
 باعتباره مستهلَّ سنة هجرية جديدة،      ،عام

ثم ترفع األقالم عن هذا الموضوع إلى أن        
يدور العام، لذا فـإني أهيـب بـإخواني         
الكتاب أالَّ يربطـوا موضـوع الهجـرة        

    ا فـي   بحادث دورة الفلك، ليكون حاضر
. غير مرتبط بزمان،األذهان

 

 
                                                           

.٥٦٩، ص ٢أحكام القرآن، ابن العريب، ج ) ١(

 

 
 فـصل  الباء،   باب ،)هـ٧١١ت( منظورلسان العرب، ابن    ) ٢(

 ص،  ١ صـادر، بـريوت، ج       دار،  "عرب" مادة   ،العني املهملة 
٥٨٧، ٥٨٦.

 

 
صحيح البخاري، كتاب الفنت، باب التعـرب يف الفتنـة،          ) ٣(

.٧٠٨٧: حديث رقم

 

 
 البخاري، كتاب مناقب األنصار، باب قـول الـنيب        صحيح) ٤(

 :         ،م ومرثيته ملن مـات مبكـةاللهم أمض ألصحايب هجر
.٣٩٣٦: حديث رقم

 

 
ا، عبد السالم ياسني، ط     ا وزحفً تربية وتنظيم :  النبوي نهاجامل) ٥(
.٤٩م، ص ١٩٩٤/ هـ ١٤١٤، ٣

 

 
: منها كتبه اليت طفحت ببيان خطورة األعرابية، و       دونك مثالً ) ٦(

املنهاج النبوي، 

 

 وتنوير املؤمنات، ومجاعـة املـسلمني       العدل،و 
.ورابطتها

 

 
 جملـة  ، اعترب اإلسالم العودة إىل البداوة مـن الكبـائر؟     ملاذا) ٧(

١٤م، ص   ١٩٨٢/ هــ   ١٤٠٣، حمرم   )٢٨٨ (دالعريب، العد 

 

- 
١٧. 

.١٤ ص ، نفسهاملرجع) ٨(

 

 
 األسـاس   نطلـق امل:  احلضارية القرآنية  ةالرؤية الكوني : انظر) ٩(

عبد احلميد أبو سليمان، نسخة إلكترونية،   .  د ،لإلصالح اإلنساين 
.)بتصرف يسري (٤٤، ٤٣ ص م،٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩

 

 
قلت ذلك بناء على ما وصلت إليه من استقصاء وحبـث يف     ) ١٠(

تقصي عدد األعالم الذين التفتوا إىل خطورة األعرابية على اتمع      
اعتبارها نكسة حضارية؛ فلـم     اإلسالمي يف مفهومها القرآين، ب    

أقف إال على أوالئك الذين ذكرم؛ وقد يكون هناك غريهـم،           
.قصر جهدي عن تتبعهم وإدراكهم

 

 



 

 

 



 



 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 




 



 



 





 




 





 



قامت مشيخة الطريقة العزمية بعقد مؤتمرها األول ببـاريس          

فى المدة من   ) تفعيل الدور الصوفى فى أمن واستقرار المجتمعات      (

٢

 

.م٢٠١٣ نوفمبر ٤-

 

 

:وقد تمثلت محاور الكلمات فيما يلى

 

 

١

 

.رسة الصوفية ال تفصل بين اإليمان واألمن المد-

 

 

٢

 

. حاجة المجتمعات إلى المنهج الصوفى الوسطى-

 

 

٣

 

 محاربة اإلرهاب والتطرف فى المجتمعات لضمان األمن        -

.واالستقرار

 

 

٤

 

 ضرورة إفساح المجال اإلعالمـى والتعليمـى والثقـافى          -

.للمنهج الصوفى لضمان األمن واالستقرار

 

 

٥

 

 سلبية، والتاريخ اإلسالمى خيـر       التصوف ليس عزلة وال    -

.شاهد

 

 

إن هـذا  : وعن أهداف المؤتمر قال السيد عالء أبـو العـزائم   

:المؤتمر له ثالثة أهداف

 

 

١

 

إظهار حقيقة الخوارج الجـدد الـذين ظهـروا بـآرائهم            -

المتطرفة منذ عشرينيات القرن الماضى، فلـم يـسيئوا ألحـد إال            

 فإن آراء الخوارج لم يكن المسلمين، ولما كان الدور الصوفى فعاالً 

لها األثر الكبير فى حياة األمة، وفى العقود الثالثة األخيرة قويـت            

 شوكتهم بفضل مدد شيوخ النفط وتراجع الدور الصوفى، لـذلك ال          

بد من تفعيل هذا الدور مرة أخرى عن طريـق جميـع الطـرق              

.الصوفية

 

 

٢

 

ــر - ــشر الفك  ن

الصوفى المعتدل الـذى    

ة أساسه الكتاب والـسن   

وهدى األئمة من السلف    

التصوف  ذلك. الصالح

الذي صـنع بطـوالت     

الصدر األول، وصـاغ    

ــه  رجالــــه وأئمتـ

وأبطاله، وترك علـى    

الشخــصية اإلســالمية 

طابع كمالـه وهـداه،     

لتكون أعلـى وأطهـر     

.نماذج للحياة

 

 

ذلك التصوف الذى   

كان له أكبر األثر فـى      

ــالم  ــات العـ توجيهـ

ــة  ــالمى، الفكري اإلس

لتعبدية، بـل   والعلمية وا 

أكبر األثر فى فتوحاته    

وانتصاراته العالميـة،   

وفى رسم أهدافه ومثله    

ــة   ــا، االجتماعي العلي

.والخلقية والروحية
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وإنها لرسالة الحق والخير واإليمـان، إنهـا لرسـالة الطهـر          

واألخالق والكمال، التى لم يخرج من عباءتها متطرف وال إرهابى          

و مكفِّــر لمـسلم، أو مـستحل        وال متآمر على حاكم، وال قاتل أ      

 .لِعرض ومال ودم من ينطق بال إله إال اهللا سيدنا محمد رسول اهللا

 

 



 



 إنشاء االتحـاد العـالمى للطـرق الـصوفية للنهـوض            :أوالً

بالتصوف، وتقديمه بالصورة الالئقة، والدفاع عنه ضـد خـصومه      

.حاء العالمالمتربصين به، وتبادل أخبار الصوفية فى جميع أن

 

 

 لما كان المنهج الصوفى هو المنهج الوسط بـين الغـالة            :ثانيا

والبغاة، أصبح عنصر األمن واالستقرار فى المجتمعات، ومن ثـم          

فنوصى القيادة السياسية أن تفسح المجال لهذا المنهج فى االنطالق          

.إعالميا وثقافيا وتعليميا لعالج التطرف واإلرهاب فى المجتمعات

 

 

 جعل الموالد مؤتمرات شعبية إلجالء حقيقة التـصوف،         :ثالثًا

والعمل على التنسيق بين شيوخ الطرق الصوفية بما يحقق تكـامالً           

واستقرارا وتقـدما   .. فى برامجها، وتبادالً للتجارب والخبرات بينها     

.وأمنًا للمجتمعات

 

 

 أن يؤدى الصوفية دورهم المعروف فى توحيد األمة فى          :رابعا

.التعددية المذهبية بين الشيعة والسنةظل 

 

 


 




 




 




 




 


 لنا أن نتسائل عن سبب انتشار ذلك الفكر المتشدد مع جهـود            

ا ون سـبب المؤسسات الدينية، هناك أسباب من وجهة نظري ربما تك       

أو غير مباشر في ذلك منهاامباشر :

 

 

 

ورة، باإلضافة إلى بعض    ظيعترف الجميع بأن الجماعة المح     -

الجماعات األخرى المتشددة اسـتطاعت أن تختـرق المؤسـسات          

الدينية، بما فيها األزهر واألوقاف، والزالوا موجـودين ويـؤدون          

.عملهم في المؤسستين حتى كتابة هذه السطور

 

 

 

قية الكتب  عدم تن  -

ة وكتب التراث   يالدراس

بشكل كاف، وإن كانت    

هناك جهود تبذل فـي     

.هذا الشأن

 

 

 

وجود قصور في    -

تفعيل قوافـل الـدعوة     

لتصحيح المفاهيم لـدى    

.الشباب

 

 

 

ــود   - ــدم وج ع

التنسيق الكـافي بـين     

المؤسسات الدينية، بـل    

علــى العكــس يوجــد 

.اضطراب وشبه تنافر

 

 

 

ــود   - ــدم وج ع

عاة التأهيل المناسب للد  

به المتطـرفين،   لتفنيد شُ 

.والرد عليها

 

 

 

ــاون  - ــدم التع ع

المكثف بين المؤسسات   

الدينية وباقي مؤسسات   

الدولة الرسمية، وغير   

الرســمية كــالوزارات 

ــصوفية،  ــرق ال والط

.اتيوالجمع

 

 

 

عدم تفعيل دور    -

الطرق الصوفية، وعدم   

وجود نشاط دعوي لها    

سوى النذر القليل مـن     

.بعض الطرق النشطة

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 



 





 





 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
شار                       األستاذ           المست

 

 





 



 



  السيدة سكينة    كان سبب دخول  

مصر أن خطبها األصبغ بن عبد العزيز     

ابن (بن مروان أمير مصر، كما ذكره       ا

 وكانت قد عادت من الحجـاز       ،)خلكان

الذي ذهبت إليه بعدما أدخلت مصر مع       

، وكـان مـن     عمتها السيدة زينب    

  الحسين  اإلمام سياسة األمويين بعد مقتل   

 حاولة التخفيف من وقع الحادث     ، م

 بالتقرب إلى أهـل البيـت       ،عند الناس 

 وإسناد بعض اإلمـارات     ،بالزواج منهم 

 وبينمـا سـكينة فـي    ،والمناصب إليهم 

طريقها إلى مصر، إذ بلغها شناعة بـن        

 فأقـسمت أال    ،األصبغ وجوره وفجوره  

   واستجاب اهللا لها   ،اتكون زوجة له أبد ، 

ي مصر،  صبغ ف فما أن وصلت منية األ    

حتى كان قد مـات األصـبغ قبـل أن          

منيـة  (وهكذا انتقلـت مـن      .. .يراها،

إلى دارها التي بقيت بها إلـى       ) األصبغ

ــم   ــت، ث أن مات

أصبحت هذه الدار   

 لها مشهد ا ا ومسجد

وفـى  . اليوم إلى

ذلك تقول الدكتورة  

 سعاد ماهر فـى    

ــساجد   ــاب م كت

مصر وأولياء اهللا   

أما عـن ضـريح     : الصالحين ما نصه  

سيدة سكينة الذى يقع بحـى الخليفـة        ال

بالقاهرة بالشارع المسمى باسمها فقـد      

اختلف المؤرخون فى صحة وجودهـا      

به، والذين يقولون بوجودهـا بمـصر       

خطبهـا  : يعتمدون على القصة التاليـة    

األصبغ بن عبد العزيز والى مصر من       

قبل الخليفة األموى عبـد الملـك بـن         

ـ  إ: "مروان فكتبت إليه تقول    ى ن أراض

، )مدينة األصبغ (فبنى لها   " مصر وخمة 

ولكن هذا األمر لم يـرق فـى عـين          

أن تأخذ والية "الخليفة فحسده وكتب إليه 

مصر أو سكينة فكف عـن زواجهـا،        

وقال ابن زوالق، أن أول مـن دخـل         



 

 

 

 

 



 















 



   كـرم اهللا وجهـه   مصر من ولد علـى 

      سكينة بنت الحسين بـن علـى  ،

وذلك أنها حملت إلى األصبغ بن عبـد        

العزيز بن مروان ليدخل بها فوجدته قد       

. بقى فرجعت إلى المدينة وقيل غير ذلك

ويقول النسابة العبيدى، أن السيدة سكينة      

صحبت عمتهـا الـسيدة زينـب فـى         

خروجها إلى مصر حين أدرك الخليفـة      

يزيد خطر مقامها بالمدينة، فأمر إليهـا       

أن يفرق بينها وبين الناس حتى ال تكون        

لدكتورة بنت الشاطئ على    وتعلق ا . فتنة

وإذا صحت هذه الروايـة     : "ذلك فتقول 

فلعل السيدة سكينة قد عادت إلى الحجاز       

."هـ٦٢بعد وفاة عمتها زينب سنة 

 

 

ويضيف الكاتب أحمد أبو كف فـي       

هل السيدة  ): آل البيت في مصر   (كتابه  

سكينة دفنت في مشهدها الذي يقع فـي        

د ا من مشه   قريب ،شارع الخليفة بالقاهرة  

السيدة نفيسة ويحمل اسـمها الطـاهر       

.!شارع باسمها؟

 

 

إنـه  : "اإلمام الشعراني يقول ويؤكد   

لما دخلت السيدة نفيسة مـصر، كانـت     

    ا مـن   عمتها السيدة سكينة المدفونة قريب

 مقيمة بمصر ولها الشهرة     ،دار الخالفة 

".العظيمة

 

 

إن السيدة سكينة   : وهناك رأى يقول  

 مرة مع عمتها    :جاءت إلى مصر مرتين   

السيدة زينب، والمرة األخـرى حـين       

خطبها األصبغ بن عبد العزيـز مـن        

 زين العابدين، وبعث مهرها     أخيها على 

     إلى المدينة المنورة، فحملها أخوها على 

 وصـلت    فلما ،زين العابدين إلى مصر   

    عليهـا  امصر مات األصبغ وكان والي ، 

فأقامت بمصر حتى لحقت بجوار ربها،      

قل هذين الرأيين على باشا مبارك      وقد ن 

".الخطط التوفيقية"صاحب 

 

 

ويدلل البعض على وجـود جـسد       

السيدة سكينة الطاهر بمصر، أنه حـين      

أنشأ عبد الرحمن كتخدا المسجد الحالي      

: هـ كتب عليه١١٧٣عام 

 

 
ت الحسين مؤرخـرم يا بنـح

 

 
بو المواهب كلهاـة تصـلسكين  

ؤرخـه مـا آل طـذا مسجد ي

 

 
  بنت الحسين سكينةشمس هدى

من هذه األدلة يتضح وجود جـسد       

      ا السيدة سكينة في مصر، رغم أن كثير

من الكتاب يرجحون أنها دفنـت فـي        

 إن  :، ويقولون )١(البقيع بالمدينة المنورة  

السيدة سكينة لم تأت إلى مـصر مـرة         

 بعـد أن جـاءت مـع عمتهـا         ،أخرى

 خاصة وأن بني أمية حـين       ،وغادرتها

 ،ج األصبغ من سـكينة    عرفوا بنية زوا  

خيروه بين منصبه وبين الزواج فاختار      

ـ    ،المنصب ا كـان الجـسد      على أنه أي

 فإن جسد السيدة سكينة     ،الطاهر موضعه 

         في كل موضـع أهـل للتعظـيم 

.والتشريف

 

 
                                                           

 سكينة الصغرى بنت اإلمـام الحـسين        ذهه) ١(
       المدفونة بالمدينة وليست الكبرى المدفونـة 

 آل البيت في القاهرة ـ   مراقدبمصر ـ يراجع 
 ، ١٠٤بـراهيم ـ ص   محمد ذكـي إ / للشيخ 

.الطبعة السادسة

 

 



 

 

 

 

 



 











 





 



 





 



 





 



ربما أنا مع ضرورة وجـود وثيقـة        
ملزمة لتجديد الخطاب الديني في الوقـت       

 ما رصـدته    :الراهن لعوامل عدة أهمها   
بحضور كثيف وطاٍغ في الخطاب الديني      

 ، فهناك نبرة استعالئية غريبـة     ،المعاصر
رغم أن الخطاب الديني هو رسالة وقيمة       

ه وقرأته مـن   ولكن ما سمعت  ،في األساس 
كتابات أكد لدى حقيقة هي أن الخطـاب        
الديني الراهن والـذي يتـسيده بعـض         

ا بين التجديد    والذي بات تائه   ،المتطرفين
والتطوير والتعديل يسعى إلـى تأسـيس       
درجات متعددة من القمعية والـسلطوية،      

يزال يضفي   فصاحب الخطاب والنص ال   
على نفسه صـفة القاضـي والمـشرع        

حب األمر والنهي والقمـع     والمفتي وصا 
على المتلقي البسيط حتى يحول خطـاب       

.الديني إلى سلطة قمعية

 

 
ووسط عشرات القنـوات الفـضائية      
الفراغية وعشرات الكتـب التـي مـن        
المفترض أنها دينية تجد معظمها تحمـل       

ا أكثر مما تحمل حلـوالً وعالجـات     عقاب
 ومـن   ،لمشكالت عصرنا المـضطرب   

هذه لها كيميـاء    المدهش أن سمة العقاب     
وحالة من الرضا بـنفس وقلـب وعقـل         
المستمع والقارئ، فهو ال يريد أن يرهق       
نفسه بالتفكير والتأويـل والتحليـل لمـا        

 لذا  ،يطالعه أو يسمعه من معلومات دينية     
فالمستمع ذو اآلذان الكبيرة ليس بحاجـة       
ماسة إلى بدائل يختار من بينها أكثر مما        

رية رادعـة   هو بحاجة إلى وجود قوة بش     
.له

 

 
إن الخطاب الديني بحاجة إلى عملية      

 وكلما قرأت اآلية القرآنية     ،تثوير جذرية 
    واربص ا ِإالَّ الَِّذينلَقَّاها يمـا    ولَقَّاها يمو

 أدركت  )٣٥: فصلت (ِإالَّ ذُو حظٍّ عِظيمٍ   
       ا على الفور أننا أمامنا طريق طويل جـد

 ،للخطاب الديني لتغيير النبرة االستعالئية    
وأن قبول المناقشة وتقدير التنوع الثقـافي   
دون استعالء أو استكبار لهو أمر جلل بال        

.ريب

 

 
 ا مثل هذا ال يحمـل سـمة        وأن خطاب

كـري  التسامح وتقدير التنوع الثقافي والف    
      مـا إلـى    ادون قمع أو قهر ال يؤدي يوم 

 بل سيسفر عـن أجـساد       ،بناء أو نهضة  
ف لهـا فـي     تمشي على األرض ال هـد     

فكيف تنهض هذه األمـة     . الحياة أو منها  
وال يزال بعض الدعاة واألئمة يدغدغون      
مشاعرنا وأعصابنا بقـصص تاريخيـة      
وحكايات مبتدعة ال أصل لها في كتـب        

.؟التاريخ الرصينة والموثوقة

 

 


 



هناك قاعدة تقتضي بأن التكفير حكـم       
 ،شرعي من أحكـام الـدين لـه أسـبابه        

. ابطه، وشروطه، وموانعه، وآثاره   وضو
 ةوهذه القاعدة ال ترتبط بدين معين، أو مل       

بعينها، والتكفير حق هللا فال يكفر إال مـن         
كفره اهللا المطلع على ما فـي الـصدور،        

 ،والشهيد على أعمال عباده مـن البـشر       
وثبوت الكفر على المرء أمر ال يثبت إال        
بدليل شرعي متفق عليـه، سـواء مـن         

 بإجماع العلماء والفقهاء كافة،     النص، أو 
.وليس القلة منهم

 

 
وما أخطر التحديات التي تواجهنا هذه      
اآلونة من باقة األنفلـونزا، والتيفوئيـد،       
والحمى القالعية، والكليبات الفاضـحة،     
وعالوة على ذلك استباق البعض في إلقاء       
        ا تهم التفكير على اآلخر، وكنـت قـديم

ر المفكـرين   أسمع تهم التفكير تلصق بكبا    
 ،واألدباء والشعراء، أما اليوم فعلى العامة     

واألدهش أن من يلقي هذه الـتهم لـيس         
باألدلة الشرعية الثابتةاعالم .

 

 
ولعل أبلغ تشبيه للغلو في التكفير هو       

  ولقد توعد رسـول اهللا       ،"الورطة" 



 

 

 

 

 

 

ال  (:بهؤالء الذين يكفرون إخوانهم بقولـه   
ـ       ه يرمي رجل رجـالً بالفـسق وال يرمي

بالكفر إال ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه        
أما اآلن فأصبح التكفيـر أسـرع       ). كذلك

حكم يمكن أن يصدره إنسان على أخيـه،        
     ا سـالح خفـي     وإذا كان التكفيـر قـديم

يستخدمه بعض المتطرفين في مواجهـة      
خصومهم، فاليوم أصـبح أداةً هجوميـة       
تستخدم قبل وأثناء وبعـد الحـوار مـع         

ن هنـاك حـوار مـن       اآلخر، هذا إن كا   
.األساس

 

 
   ا يردده رجـل    وهذا السالح كان قديم

على مرأى ومسمع قلة من الحضور ببلدة       
صغيرة، ثم يتناقل الخبر بصورة وئيـدة       
ثقيلة حتى تصل لرجل يطالع حظك اليوم       

يام فالنار تـستعر    في شرفته، أما هذه األ    
 ،، من خـالل المنتـديات     بالهشيم سريعا 

ــدونات، ــضائيات، والم  والرســائل والف
.اإلليكترونية، والفيس بوك

 

 
وأؤكــد أن اإلســالم فــي صــورته 
الحقيقية قد دعا إلى احترام المرء لهويـة        
       ا أخيه المسلم، ليس هذا فقط بل ذهب بعيد

إلى االحترام واإليمان بهوية اآلخر، وفي      
آمن الرسوُل ِبمـا     :ذلك نجد قوله تعالى   
والْمْؤِمنُون كُـلٌّ آمـن      ُأنِزَل ِإلَيِه ِمن ربهِ   

ورسِلِه الَ نُفَرقُ بين     وكُتُِبِه ومالِئكَِتِه ِباللَِّه
وَأطَعنَـا   وقَـالُوا سـِمعنَا    من رسِلهِ  َأحٍد

: البقـرة  (وِإلَيك المـِصير   غُفْرانَك ربنَا 
ولكن في ظل موضـة عـضالت       ) ٢٨٥

ان أغطيـة   المطربين، وتعدد أشكال وألو   
الرأس للرجال والنساء، فلماذا ال يـصير       

  والموضة في حـد    .  االتكفير موضة أيض
ذاتها نوع من الورطة، فإما يدعم صاحبها       
فكرته باألدلة واألسانيد والتجديد، حتـى      
تثبت الموضة فتصير قاعـدة، أو يكتفـي    
بتقديمها كنوع من المغايرة ومخالفة السائد      

.فسرعان ما تذبل وتنتهي

 

 

ــدين  و ــال ال ــد رج ــألت أح إذا س
المستنيرين عن الغلو في التكفير لذكر لك       
أن المجازفة بالتكفير شر عظيم وخطـر       

ا من ويالتها    وقد ذاقت األمم كثير    ،جسيم
ووبيل عواقبها، وليدرك هؤالء قـول اهللا       
تعالى في تحذير عباده مـن الغلـو فـي          

قَـى  تَقُولُوا ِلمـن َألْ    والَ فَتَبينُوا :التكفير
       ضـرع تَغُونْؤِمناً تَبتَ ملَس المالس كُمِإلَي

 الحياِة الدنْيا فَِعند اللَّـِه مغَـاِنم كَِثيـرةٌ        
). ٩٤: النساء(

 

 
والمتأمل لهذا األمـر     

 

 الغلـو فـي     -
التكفير  

 

 يرى عواقبه التي تتمثـل فـي        -
استحالل الدم ومنع التوارث وفسخ عقـد       

ويدهشني . الفرائضالزواج وتحريم إقامة    
الذي يتخـذه    ا حينما أقرأ البن تيمية    كثير 

 : لهم حينمـا يقـول     ن إماما يمعظم السلفي 
 ا مـن المـسلمين   فليس ألحد أن يكفر أحد

وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجـة        
أتعجـب  . ويبين له المحجة وإزالة الشبهة    

ن يمن هذه المقولة التي يتبع بعض السلفي       
م فـي ذات الوقـت      آراء صاحبها ونجده  

د وابن الفارض والمتنبي     ابن رش  :يكفرون
المبـدع والمفكـر   : وطه حسين، ومـنهم  

 .واإلنسان واألستاذ

 

 

وانظر إلى رأي الشيخ عبد الـرحمن       
السديس إمام وخطيب الحرم المكي سـنة       

 حينما أكد على أنه يجب التفريق       ،م٢٠٠٤
بين الفعل والفاعل واإلطـالق والتعيـين       

ــصوص  ــل الن ــائع وتنزي ــى الوق عل
 وأن نصوص الوعيـد فـي       ،واألشخاص

الكتاب والسنة ونصوص األئمة بـالتكفير      
والفسق ونحو ذلـك ال يـستلزم ثبـوت         
موجبها في حق المعـين إال إذا وجـدت         

حتـى بعـض    . الشروط وانتفت الموانع  
أنصار الفكر الوهابي ربما تناسوا قـول       

 :إمامهم محمد بن عبد الوهاب إذ يقـول       
.ما أجمع عليه العلماء كلهموال نكفر إال 

 

 
واستسهال رمـي الـبعض بـالكفر       
والشرك والخروج عن الملـة يـذكرني       

ا بالقصة الطريفة التي ذكرتها فـي       مجدد
 بشأن الرجل الذي سأل عـن دم        ،السابق

إن   وعن حرمة قتـل الـذباب،   ،البعوضة
   ا من ينصب نفـسه     أخطر ما نواجهه حالي

باعتباره صاحب والية حاكميـة، أوتـي       
العلم وفصل الخطاب، وقد عاب القـرآن       

 والَ :الكريم هؤالء، مثل قولـه تعـالى      
 تَقُولُوا ِلما تَِصفُ َألِْسنَتُكُم الكَِذب هذَا حاللٌ      
      ِإن لَى اللَّـِه الكَـِذبوا علِّتَفْتَر امرذَا حهو
الَِّذين يفْتَـرون علَـى اللَّـِه الكَـِذب الَ          

ونفِْلحي) ١١٦: حلالن.(

 

 
لقد أصبح علينا أن نحتـرس قلـيالً        
ونحن نكتب أو نتحـدث بـأال نـستخدم         
عبارات مثل التفكير العقالني، والتأويـل      

ا من بطش مقـصلة     والحجج العقلية، خوفً  
التكفيريين الجدد، هؤالء الذين ال يعـون       
النص الشرعي، وال يتحـرون مـا ورد        
بكتب التراث المحققـة الـصائبة الفكـر        

ـ      والعقيد ا ة، وال يعملون النـصوص طبقً
ا للحال والمقام، ولو أعطوا أنفسهم قـسطً      

قليالً من التأمل في آرائهم لما اسـتعجلوا        
.الرأي والقرار

 

 



 

 

 

 

 



 


 

وقفة مع الذات   وقفة مع الذات   
ــون   ــي تكــ ــون  لكــ ــي تكــ لكــ
ــصية  ــصية شخــــــــ شخــــــــ
ــؤثرة ــؤثرةمـــــــــــــ مـــــــــــــ
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مارس تمـرين تقويـة التركيـز        -
خطواته فـي   يمكن تلخيص   الذهني، والذي   

 :اآلتي

أ

 

قم بعملية حصر للقضايا التي تحتاج       -
منك إلى تفكير ورتبها حـسب أهميتهـا أو         

   ا في ورقـة    استعجالها واحتفظ بذلك مكتوب
.لديك

 

 
ب

 

ل المزاج مرتاح   عندما تصبح معتد   -
    ا عن الـضوضاء    البال في مكان مريح بعيد

واإلزعاج استخرج ورقتـك وتنـاول أول       
 .قضية فيها بالتفكير

ج

 

استعرض القضية األولى من جميع      -
جوانبها وركز قواك الذهنية فيهـا وكأنـك        
غائب عن كل ما عداها في الوجود لبـضع         
دقائق وحاول اإلجابة على األسئلة اآلتيـة       

لماذا، متـى،   (ة موضوع التفكير    عن القضي 
):أين، كيف، من، مع

 

 
لماذا هذا العمل الذي أريد القيام به؟        

 

- 
ومتى الوقت المناسب له؟     

 

 وأين سيكون؟   -

 

 وكيف ينفذ؟    -

 

 من يقوم بالعمل؟     -

 

 مـع   -
 .من؟

د

 

حدد ما توصلت إليـه فـي نقـاط          -
 مختصرة وسجل ذلك علـى الـورق أوالً       

 .بأول

ه

 

ثم أغمض  الق نظرة على ما كتبت       -
 .عينيك وحاول استذكار ما كتبت

و

 

عد عملية النظر واالستذكار عـدة      أ -
مرات على فترات زمنية مختلفة، وأضـف       
ما قد تتوصل إليه من جديد إلى مـا سـبق     

 .ن خلصت إليهإو

ز

 

استخرج ما كتبت بعد كـل فتـرة         -
زمنية وانظر فيه وحاول إلقاءه على غيرك       

كانوا واطلب منهم تزويدك بملحوظاتهم إن      
 .قادرين على ذلك

ح

 

انتقل إلى قضية أخـرى وتعامـل        -
 .معها كما تعاملت مع غيرها

ا ال تنس أن تحول أفكـارك إلـى         أخير
.عمل

 

 
٩

 

تمارين أخـرى لتقويـة التركيـز        -
:الذهني

 

 
أ

 

-  ا تحبه وأرغم نفـسك     اختر موضوع
على التفكير فيه وحده فقط لمدة ربع ساعة،        

 ا ظ فيه شيئً  ا على األقل أن تحف    وحاول يومي
آية  (ا  جديد

 

 حديث   –

 

 باب فقهي    –

 

 ترجمة  –
).الخ......... شخصية 

 

 
ب

 

حد رفوف  أقف كل يوم مرة أمام       -
 ،ن لم يوجد فأمام دوالب مطبخـك    إمكتبك ف 

ن لم يوجد فأمام دوالب عرض بـضائع        إف
في مختبر قريب، ثم انظر إلـى األشـياء         
واحدة بعد أخرى بتمعن وتدقيق وهدوء، ثم       

ذلك واكتـب علـى ورقـة       انصرف عن   
موجودات الدوالب مرتبة، ثم ارجـع إلـى      

 .الدوالب وراجع ما كتبت على الواقع



 

 

 

 

 



 


 

إن إخوف ما أخاف    : (قال رسول اهللا    

              ).على أمتي كل منافق عليم اللسان

 

 

            

 

رواه الطبراني في الكبير  -

 

-

 

 


 



 



ج

 

انظر إلى شيء ما بضع دقائق ثـم      -
    ا آخر يوجه   اصرف نظرك عنه ودع شخص

 .لك أسئلة عنه وأنت تتذكر وتجاوب

د

 

-   إلـى   ١٠٠ا مـن    عد األرقام تنازلي 
 واحد، واحد ٩٨،  ٩٩،  ١٠٠ا، هكذا   ا واحد ،

 .الخ....... 

: ثم عدها مرة أخرى اثنين اثنين، هكذا      
.الخ ...... ٩٤، ٩٦، ٩٨، ١٠٠

 

 
: ثم عدها مرة أخرى ثالثة ثالثة، هكذا      

.الخ........... ، ٩١، ٩٤، ٩٧، ١٠٠

 

 
ثم عدها مرة أخـرى أربعـة أربعـة،        

.الخ....... ، ٩٢، ٩٦، ١٠٠: هكذا

 

 
ثم عدها مرة أخرى خمـسة خمـسة،        

.الخ........ ، ٩٠، ٩٥، ١٠٠: هكذا

 

 
: ثم عدها مرة أخرى ستة ستة، هكـذا       

.الخ....... ، ٨٨، ٩٤، ١٠٠

 

 
: ثم عدها مرة أخرى سبعة سبعة، هكذا      

.الخ....... ، ٨٦، ٩٣، ١٠٠

 

 
ثم عدها مرة أخـرى ثمانيـة ثمانيـة،      

.الخ........، ٨٤، ٩٢، ١٠٠: هكذا

 

 
: ثم عدها مرة أخرى تسعة تسعة، هكذا      

.خال....... ، ٨٢، ٩١، ١٠٠

 

 
وكرر هذا التمرين كل يوم مرة لمـدة        

.شهر على األقل

 

 
ه

 

 خذ ورقة ودون عليها األرقام مـن        -
: هكذا١٠ إلى ١

 

 
١

 

-                ٢

 

-

 

 
٣

 

-                ٤

 

-

 

 
٥

 

-                ٦

 

-

 

 
٧

 

-                ٨

 

-

 

 
٩

 

-               ١٠

 

-

 

 
ثم دون أمام كل رقم أي كلمة تخطـر         
ببالك، ثم اختر أي حـرف مـن حـروف          
الهجاء واكتب أمام كل كلمة ما تستطيع من        
كلمات مرادفة للكلمة األولى التـي كتبتهـا        

أمام الرقم أو تتفرع عنها بـشرط أن تبـدأ          
.بذلك الحرف الذي اخترته

 

 
ثم انتقل إلى الرقم اآلخر وقم بالعمـل        

حافظة على الحـرف    نفسه ولكن بشرط الم   
الذي اخترته، وهكذا حتى تنتهي من جميع       

.األرقام

 

 
ثم كرر العملية بكلمات أخرى وحروف      

.أخرى، وهكذا

 

 
:استعادة التوازن بعد ضغوط العمل

 

 
إن لإلنسان طاقات محدودة ال يستطيع      
أن يبذل أكثر منهـا وال أن يتحمـل فـوق      

 ولكن بعض الناس تحت إغراء كثرة      ،قدرته
احة أو علـو الهمـة وزيـادة        الفرص المت 

الحيوية والنشاط يندفع للعمل فيحمل نفـسه       
 ممـا يـؤدي إلـى القلـق         ؛فوق طاقتهـا  

واالضطراب وعدم اإلنتاج ويـصبح كمـا       
ا ا قطع وال ظهر    ال أرض  إن المنبتَّ ((ورد  
)).أبقى

 

 
وهذه المشكلة التي تواجه الكثيـر مـن     
الناشطين أصحاب الهمم العالية تحتاج إلى      

للمساهمة في هـذا إليـك بعـض        عالج، و 
:اإلشارات

 

 
١

 

ــة  - ــزود بالطاق ــن الت اســتكثر م

اإليمانية، فهي الوقود الذي يعبر به اإلنسان       
رحلة الحياة بسالم، وكلما زاد إيمانه كلمـا        
زادت طاقته وتحمله وإمكاناتـه، ووسـائل       
زيادة اإليمان ورفع مستواه ليس هذا محـل     

ان يزيد  تفصيلها لكن القاعدة العامة أن اإليم     
.بالطاعة وينقص بالمعصية

 

 
٢

 

ال تلزم نفسك بما ال تطيـق، وراع      -
في برنامجك وقتك وإمكاناتك وظروفك وإال     
فقد حكمت بالفشل علـى عملـك والقلـق         

 .والشقاء على نفسك

٣

 

احرص أن تبني برنامجك حـسب       -
األولويات فتهتم بالضروري وما ال يمكـن       

ن الحيـاة   تأجيله وتؤخر ما دون ذلـك؛ أل      
لمعاصرة فيها من التشعب وكثرة األعمال      ا

ما يجعل اإلنسان في دوامة ال يعلم ما الذي         
يبدأ به، وما الذي يؤجل لكـن إذا جعلـت          

عجـل  معيارك تقديم األهم أو األنفع أو األ      
حسب الظروف أمكنك أن تختار بين هـذه        

 .األعمال على أسس موضوعية

٤

 

عليك بتنويع األعمال التي تضمنها      -
ن البقاء على   التي ستمارسها؛ أل  برنامجك و 

  ا يـصيب الـنفس بالملـل       عمل واحد دائم
والخمول والرتابة، ومن ثم يثقل العمل على       

.ان لم يكن كثيرإالنفس ويستكثر و

 

 



 

 

 



 



 



 

 





 



 



 

 

رض العراق في القرن    أل بارزان   آ حطت قدم    أنمنذ  
كـراد  سواء مـن األ   ، اوهذا البلد ينزف دم   ، التاسع عشر 

، رضو بقية القوميات التي تعيش علـى ذات األ        أنفسهم  أ
زمـات دائمـة    أن تـصنع    أسـرة   فقد استطاعت هذه األ   

نفـس فـي    لهدر المـال واأل   ، ان تكون سبب  أو، لجيرانها
وخلقـت للـشعب    ، )وردسـتان استقالل ك (مشروع اسمه   

 سوى  ًئان يكسب شي  أالكردي عداوة دائمة مع الجميع دون       
صـقاع  ألـى   إوالـضياع والهجـرة     ، التضحيات الدائمة 

غلبهـا  أ، ذنابها بحيـاة خاصـة    أفيما تنعم هي و   ، رضاأل
ن نسلسل تاريخ المشكلة الكردية  أردنا  أذا  إو،  قليمخارج اإل 

ا وسـفنً ، ا من الدماءمام جبال من الجماجم وبحارأنكون  ،و مع الجهات الحكوميةأالحتراب الداخلي سواء في ا، وكم من الضحايا ذهبوا بها  
!! ةلم والمعانامن سجالت األ

 

 
ـ        (رادة  وتصطدم بذات اإل  ، فق من حل  ن ترى في األ   أ جميعها تكبر وتكبر دون      زماتهذه األ  ، )قاللتهذا المكـان غيـر صـالح لالس

سرة بارزان في كل مـرة  ألكن ، ا لها من الجميعكثر حفظًأكراد وبتنا نحفظها عن ظهر قلب واأل     ، قالل تتكرر سباب الموجبة لعدم االست   واأل
، عوانها ومريـديها  أزمة وتهدده بالويل والثبور عبر      أتخلق له   ، ويدرك مخاطر الدعوة لالنفصال    ،ن يتفهم مصيره  أيحاول الشعب الكردي    

.سرة من متطلبات ودعواتهذه األتراه  ويبدأ بترديد ما،  على نفسهئفينكف

 

 
 ما دعا له لى وحدة العراق ورفضت جملة وتفصيالًإا ودعت علنً، علنت موقفها الصريح من مشروع االستقالل    أقليم  الدول المجاورة لإل  

، فرنسا، لمانياأ، متحدةا مثل الواليات ال   كثر وضوح أفيما كان موقف الدول الكبرى       ،و سوريا أيران  إو  أسواء تركيا   ،  البرزاني السيد مسعود 
.!!مر من بغدادأال بإنها لن تشرف على مشروع االستفتاء أمم المتحدة علنت األ أبينما ،بريطانيا

 

 
حـزاب  واأل، غلب الوزراء غادروا مناصبهمأو،  ورئيسه مطرودفال البرلمان عامالً ،ن يعاني من انفراط في مؤسسات الدولة     قليم اآل اإل

لى الحكومة المركزية نتيجة عدم دفع مبالغ       إمليار دوالر    ٣٨قليم في ذمته    واإل، وجهاأوالتدخالت الخارجية على    ، لى بعضها إتدير ظهرها   
قليم ن اإلإثم !! و في الغد  أحوال سواء اليوم    وهذه مثبتة بوثائق رسمية وتطالب بها الحكومة المركزية في كل األ          ، ماركجبيع النفط ومبالغ ال   

.عام ١٠٠منها شركات نرويجية ودنماركية بعقود غير منصفة يمتد بعضها لـ ، مع شركات نفطية للحفر والتنقيبتعجل في عقود 

 

 
 الـذي بلغـت     عتقد أن ما يرمون إليه من االستفتاء      نولهذا  . عتقد أن زعماء الكرد يجهلون هذه الحقائق أو ال يعبأون بمصير شعبهم           نال  

وهذه نقطـة ال بـد أن      . لضغط على بغداد للحصول على مزيد من الحقوق ضمن الكيان الفيدرالي           هو استعماله ل   %٩٢نسبة الموافقة عليه    
.العبادي ملم بها

 

 
خاصـة   ، لالستقالل و عدمه وليس استفتاء   أقليم  ل بارزان في اإل   آسرة  أن يجرى استفتاء على وجود      أمن المفروض   كان  : وفي الحقيقة 

وساط العامة للعرب والقوميات     حالة الغضب واالنزعاج لدى األ     ونقدر، م تجديد الوالية لمسعود   ن ممثلي الشعب في البرلمان قد أفتوا بعد       أو
حـزاب والحكومـات    ن األ أو، وهم من يقررون مـصيره     ،لكن العراق ملك لكل العراقيين    ، زماته الدائمة أخرى من تصرفات مسعود و    األ

 .رض العراقأينما سارتا فثمة أو، ران من قمم الجبال العاليةوالشخصيات تذهب وتتبدل فيما يبقى دجلة والفرات يجريان وينحد

 

 



 

 

 

 

 



 













 



 





 


ا، أول رئيـسة    أعلنت سنغافورة انتخاب حليمة يعقوب، رئيسة البرلمان سابقً       

ول االنتخابـات أنهـا المرشـح الوحيـد المؤهـل           ئللبالد وذلك بعدما أعلن مس    
 .لالنتخابات الرئاسية لهذا العام

وبهدف تعزيز الشعور بالشمول في الدولـة المتعـددة الثقافـات قـررت             
هـذه  افورة أن تكون الرئاسة، وهي منصب شرفي إلى حد بعيد، محجـوزة         سنغ

، وهي مجموعـة عرقيـة مـن الـشعوب          للمرشحين من األقلية الماليو   المرة  
 .االسترونيزية يتكلمون اللغة المالوية ويعتنق أغلبهم اإلسالم بمذهبه السني

 ".أنا رئيسة للجميع ”:نتخاباتوقالت حليمة في كلمة بمكتب إدارة اال

      وبموجب قواعد الترشيح فقد تأهلت حليمة تلقائي   ا لخبرتهـا   ا للمنصب نظـر
 .كرئيسة للبرلمان

 إن اثنين من المرشـحين األربعـة        :وقالت إدارة االنتخابات في وقت سابق     
اآلخرين ليسوا من الماليو بينما لم يحصل اآلخران على شهادة تأهيل للمنافـسة             

صـالح  "إخبار كل من المرشحين     وب، تم   ، فإلى جانب حليمة يعق    على المنصب 
 ألن الدسـتور يـشترط أن يكـون         ؛بفشلهما في التأهـل   " فريد خان "و" ماريكان

المرشح للرئاسة شغل منصبا عاما لمدة ثالث سنوات على األقل، وهي شـروط             
.ال تنطبق سوى على حليمة

 

 
الـذي تـزين    " يوسف إسحق "كان آخر شخص من الماليو يشغل المنصب        

.أوراق النقد في البالدصورته 

 

 
ـ   ٦التي ستتولى رئاسة سنغافورة لمدة      " حليمة يعقوب " توني " سنوات خلفًا ل

 ٦٢هي امرأة مسلمة من أب هندي وأم مالوية، تبلغ مـن العمـر              " تان تينغ يام  
...اليمني محمد عبد اهللا الحبشيومتزوجة برجل األعمال المتقاعد 

 

 
م كنائبة لـدائرة التمثيـل      ٢٠٠١ام  شغلت منصبا في العمل السياسي في الع      

الجماعي جورنج، ثم عينت كوزيرة التنمية المجتمعية والشباب والرياضة بعـد           
م، ٢٠١٢ذلك، شغلت منصب وزيرة التنمية االجتماعية واألسـرية فـي العـام           

. سنوات٣وعملت مؤخرا في البرلمان لمدة 

 

 
رئاسة في تـاريخ    أول امراة مسلمة تتولى منصب ال     " حليمة يعقوب "وتعتبر  

 عقيـدتي . ("يوسـف إسـحق   "سنغافورة وثاني رئيس من عرقية الماليو بعـد         
 .)م١٩/٩/٢٠١٧

 

 



 




 


ال مانع شرعا من تحية العلم      أكدت أمانة الفتوى بدار اإلفتاء أنه       

رمز الـوطن   والوقوف للسالم الوطني؛ فِكالهما تعبير عن الحب ل       
الناس وتعارفوا على كـون     وعالمته وشعاره، بل إنه لمّا تواضع       

 ا عن االنتماء ووسيلةً إلظهار         ذلك داالعلى احترام الوطن وتعبير 
ذلك في الشأن الوطني والعالقات بين الدول، وأن تركـه يـشعر            
باالستهانة أو قلة االحترام، ويفضي إلى الخصام والشحناء وشـق          

شق بالتهم بين أبناء الوطن أو المواقف المضادة فـي          الصف والترا 
العالقات الدولية، فإنه يتعين حينئٍذ االلتزام بـه ويـصير واجبـا            

.مطلوبا شرعا

 

 
وال يمكن القول بأن هذا من      : "وأضافت أمانة الفتوى فى فتواها      

التعظيم المحرم؛ ألن التعظيم الممنوع هو ما كان على وجه عبادة           
 ال يمكن القول بأنه من التشبه بغير المسلمين المنهـي          المعظَّم، كما 

عنه شرعا؛ فالتشبه إنما يحرم فيما يتعلق بعقائدهم وخـصوصياتهم    
".الدينية إذا قصد المسلم بها التشبه

 

 
وأوضحت أمانة الفتوى، أن األصل في ذلك كله اإلباحة حتـى           
           يرد الدليل الناقل عنها، ومن جملة األفعال المعبرة عن الحب القيام
لرمز الوطن وعالمته وشعاره، وهو العلـم أو الـسالم الـوطني؛      
فالمحب يتعلق ويعتني بكل ما له صلة بمحبوبه، وال يذَمّ ِمن ذلـك             

... بخصوصهإال ما ذَمّه الشرع

 

 
وعليه فإن تحيـة العلَـم المعهـودة أو         : "واختتمت أمانة الفتوى  

الوقوف للسالم الوطني أمران جائزان ال كراهة فيهما وال حرمـة           
كما شغَّب به من ال علم له، فإذا كان ذلك في المحافل العامة التي              
يعدّ فيها القيام بذلك عالمة على االحترام وتركه مـشعرا بتـرك            

ألسـباب  ن فعلُه حينئـٍذ؛ دفعـا    فإن الوقوف يتأكَّد؛ فيتعي   : رامحتاال
 ". لحـسن األدب ومكـارم األخـالق       النفرة والشقاق، واسـتعماالً   

.)م١٩/٩/٢٠١٧ عقيدتي(

 

 

 

 

بـين حـين وآخـر، متهمـة        " مصر"هجماتها ضد   " هيومان رايتس ووتش  " زعاف، تطلق ما تسمى منظمة       مسكَ
مساجين، واغتصاب السجناء، وغير ذلك من مزاعم، اعتدنا على ترويجهـا، كبـضاعة         السلطات المصرية بتعذيب ال   

" الـصهيونية "في مصر، والذين يمدون تلك المنظمة       " حقوق اإلنسان "بما يسمى   " بوتيكات"يتاجر بها أصحاب    " بائرة"
.المنشأ، بكل ما لذ وطاب من ادعاءات، تستخلص منها تقاريرها المسمومة ضد مصر

 

 
الذي تناوله التقرير المشبوه الصادر منذ أيام، والذي تصف فيه ما يحدث في مصر، كونـه                " اإلسفاف"ن  وبعيدا ع 

نطرح من جانبنا بعض األسئلة، لعلنا نجد لها إجابات من القائمين على تلك المنظمة، وأذنابهـا     " جرائم ضد اإلنسانية  "
.في بالدنا

 

 

 

ن، والجماعات اإلرهابية، والتي سـقط ضـحيتها اآلالف مـن         عن جرائم اإلخوا  الحديث   لماذا تتجاهل المنظمة     -
.!؟الشهداء، وأصيب آالف آخرون

 

 

 

لماذا تغاضت المنظمة عن جرائم السلطات التركية بحق كافة فئات المجتمع بعد المحاولة االنقالبيـة منتـصف                  -
؟العام الماضي

 

 

 

ن في باحة األقصى الـشريف، ويمـنعهم        ماذا فعلت المنظمة مع جرائم االحتالل الصهيوني، وهو يقتل المصلي          -
.قسرا من ممارسة حقهم في الصالة فيه؟

 

 

 

فـي  " الروهينجـا " لماذا تغض الطرف عن المذابح البشعة التي ترتكبها سلطات ميانمار ضد المـسلمين مـن                 -
.؟"بورما"

 

 

 

من القصف األمريكي أين هي  -

 

.نا العربي؟ الغربي لألبرياء في العراق وسوريا وغيرهما من بلدان عالم–

 

 

 

.الشقيقة؟" ليبيا"دولة عربية كاملة، هي " الناتو"يوم دمر حلف  "هيومان رايتس ووتش"أين كانت  -

 

 

 

: المنظمة المشبوهة وفق المثل الذي يقول     ذلك غيض من فيض، لجرائم ترتكب في وضح النهار، وتتعامل معها             -
.)م١١/٩/٢٠١٧ األسبوع( ."أذن من طين، وأخرى من عجين"

 

 



 

 

 

 

 



 





 


          ا من هيئة مقاومة الجدار واالستيطان في فلـسطين، برئاسـة رئـيس    استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام اهللا، وفد

 توقيع مليون طالب فلسطيني، تطالـب بإنهـاء االحـتالل    الهيئة الوزير وليد عساف، الذي سلّم إلى الرئيس رسالة لألمين العام لألمم المتحدة، تحمل  
.اإلسرائيلي، والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

 

 
       ا على المقاومة الشعبية السلمية التي تحـرج االحـتالل،   وأعطى الرئيس تعليماته باعتماد خطة تعزيز صمود المواطن الفلسطيني على أرضه، مؤكد

. العالموتكشف وجهه البشع أمام

 

 
التي " جب الذيب "وأشاد بالهبة الشعبية لبناء مدرسة      . نحن باقون على أرضنا ومتمسكون بها، ولن نرحل، وسنبني بلدنا بسواعد شعبنا وكفاحه            : وقال

هدمها االحتالل مؤخرا على ضرورة بناء كل ما يقوم االحتالل بهدمه وتعزيز صمود المواطنينا وتمت إعادة بنائها، مؤكد.

 

 



 


في الوقت الذي يحقق فيه الجـيش الـسوري         

ارات هائلة على قوى اإلرهاب، ويحـرر       انتص
وبينما .. المدن السورية التي احتلت منذ سنوات     

العالم كله يتحدث عن التحوالت الميدانية علـى        
األراضي السورية، وكـذلك التحـوالت علـى        
الصعيد العالمي، بعد أن راحت العديد مـن دول     
العالم تنفض يدها مـن المعارضـة الـسورية،         

 خيار سوى التعامـل مـع       وتؤكد أنه لم يعد من    
".بشار األسد"الرئيس السوري 

 

 
في هذا الوقت، يغمض اإلعالم، فـي بالدنـا         
العربية عينيه، ويتجاهل تسليط الضوء على هذه       

.االنتصارات الكبرى

 

 
صدق من قال أن إعالم بلـداننا فـي          .. فعالً

.سبات عميق

 

 



 



تصدر عن المجلس األعلى للثقافة طبعة جديدة       

للفيلسوف الـصوفي   " الفتوحات المكية "من كتاب   

الكتـاب  . الشهير الشيخ محيي الدين ابن عربـي      

 جزءا، ويعد درة أعماله، والتي تـدل علـى          ٣١

فهم عميق وإدراك ثاقب للمعاني التـي عبـرت         

 الجليل الذي نفض يديـه      عنها مؤلفات هذا الشيخ   

من الدنيا في مطلع شبابه وانشغل بحمل رسـالة         

.كبرى تقوم على تنقية الروح اإلنسانية

 

 

 ٤٦"التفـسير الكبيـر   : "ومن مؤلفاته المعروفة  

التدابير اإللهية في إصـالح المملكـة       "مجلدا، و 

" محاضرة األبرار "و" فصوص الحكم "و" اإلنسانية

متوفر ومطبوع  وغيرها من اإلصدارات، بعضها     

.والكثير منها مفقودا

 

 

 

تهاجم قناة الجزيرة مصر إن هي أغلقت       

معبر رفح لدواع أمنية، وتهاجمهـا كـذلك       

ألنها نجحت في انتشال الفلـسطينيين مـن        

واقع بائس، استمر عشر سنوات، ووفقـت       

.للمرة األولى، بين حركتي فتح حماس

 

 

الخطوة المصرية التي أشاد بها العالم كله       

دتها قناة الجزيرة، الناطقة بلسان تمـيم       انتق

حاكم قطر، والراعي األول لإلرهاب فـي       

العالم، بالطبع ألن ورقة حماس التي كانت       

تتاجر بها إمارة اإلرهاب سقطت من يدها،       

وباتت مصر الكبرى صاحبة القـرار فـي       

.إدارة شئون الكثير من أمور دول المنطقة

 

 

 

 

 

 



 





 




 



تصور أن استفتاء كردستان لالنفصال عـن العـراق سـيكون معركـة             ن اكن
الصحف العراقية كلها، لكن يبدو أن هذه القضايا الكبرى خرجت مـن اهتمـام              

 لعادى، فصحف العراق غلب عليهـا     الجماعات الصحفية العربية والمواطن ا    

 

- 
 فى ظل التصريحات المتتالية لألكراد    

 

 الهم اليومى وتدنى الخدمات االجتماعية،      -
.ومعركة الحشد الشعبى ودوره فى مستقبل العراق

 

 
 الصحف السورية مثالً  

 

 وهى ليست بعيدة عن الموضوع    -

 

 جاء الموضـوع  -
ه ينطبـق علـى صـحف الخلـيج         ا باستثناء مقال أو اثنين، األمر نفس      فيها باهتً 

الحياة والشرق األوسط، والعرب اللندنية،     : والمغرب العربى، وتظل صحف مثل    
هى المعبر عن االتجاه العام السياسى فى الوطن العربى، كل حـسب انتمائهـا،              
فكردستان التى نجت من مخطط سايكس بيكو، تحاول استئناف التقسيم، وتقـسيم            

تترتب عليه تبعات مهولة على المنطقة كلهـا، ال         المقسم، برغم أن هذا الملف س     
سيما أن إيران تهدد بالتدخل فى كردستان لو جرى االنفصال، وتركيـا تعتبـر              
الملف قضية أمن قومى، والجميع يرى خطـورة األمـر، مـا عـدا األكـراد                

!!.وإسرائيل

 

 



 





 



أخيرا استجابت حركة حماس لجهود مصر لتحقيق المصالحة مع         
 استمرت نحو عشر سنوات فـشلت خاللهـا         حركة فتح بعد قطيعة   

الجهود للتوفيق بينهما، أعلنت حركة حماس علـى لـسان رئـيس            
مكتبها السياسى إسماعيل هنية أثناء لقائه مع المسئولين فى جهـاز           

 سـبتمبر المخابرات العامة بقيادة خالد فوزى فى القـاهرة خـالل           
تحقيـق  الماضي، تقديرها لدور مصر الداعم للقضية الفلـسطينية و        

المصالحة الفلسطينية، كما أعلن هنية حل  حكومة حماس فى قطاع           
غزة التى كان يطلق عليها اسم اللجنة اإلدارية التـى تتـولى إدارة             
القطاع والسيطرة عليه لصالح حركة حماس، بينما كانت حركة فتح          
فى رام اهللا تتولى إدارة الضفة الغربية، وذهب هنية الى أبعد مـن             

 موافقته على تشكيل حكومة وفاق وطنى فلـسطينى         ذلك حين أعلن  
تُمارس مهامها فى قطاع غزة وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانيـة          
عامة فى جميع األراضى الفلسطينية، وإجراء انتخابـات للمجلـس          

.الوطنى لمنظمة التحرير الفلسطينية وإعادة هيكلة األجهزة األمنية

 

 

|

 




 




 





 

 

 

 

 



 



 



 


:بن أبى طالب  علىقال اإلمام 

 

 

 

يا ابن آدم، ليس بك غناء عن نصيبك من الـدنيا،            -
.وأنت إلى نصيبك من اآلخرة أفقر

 

 

 

إذا خفيت لم تضر إال صاحبها، وإذا       معصية العاِلم    -
.ظهرت ضرت صاحبها والعامة

 

 

 

يجب على العاقل أن يكون بما أحيـا عقلـه مـن             -
.ة أكلف منه بما أحيا جسمه من الغذاءالحكم

 

 

 

.أعسر العيوب صالحا العجب واللجاجة -

 

 

 

لكل نعمة مفتـاح ومغـالق، فمفتاحهـا الـصبر،           -
.ومغالقها الكسل

 

 



 




 


جلس نحوي بجانب منبر واعظ، فلحن الواعظ، فقـال    

ا المعـرب   أيه: أخطأت يا لحنة، فقال الواعظ    : له النحوي 
تائهـا منكـرا،   في أقواله، الالحن في أفعاله، ما لي أراك      

أكل ذلك ألنك رفعت، ونصبت، وخفضت، وجزمت، هال        
رفعت إلى اهللا يديك في جميع الحاجات، ونـصبت بـين           
عينيك ذكر الممات، وخفضت نفـسك عـن الـشهوات،          

أنه ال يقـال    وجزمتها عن اتباع المحرمات، أو ما علمت        
 أال كنت فصيحا معربا، وإنما يقال لك لم كنت          يوم القيامة 

عاصيا مذنبا، فلو كان األمر كما زعمت لخوطـب كمـا           
حكمت، لكان هارون أحق بالرسالة من موسى، إذ قال اهللا          

 اوَأِخي هارون هو َأفْصح ِمنِّي ِلسانً     : تعالى إخبارا عنه  
نه، فجعل الرسالة في موسى لفصاحة تبيا     ) ٣٤: القصص(

 فالفصاحة فصاحة الجنان، ال فـصاحة   ،ال لفصاحة لسانه  
.اللسان

 

 



 


إذا أصاب الناس، أو أهل بلد بالء       كان عطاء السلمي    

أو فناء أو كرب، أو مصائب       

 

كل هذا من أجـل     :  يقول –
وكـان  . ذنوب عطاء، لو مات عطاء الستراح الناس منه       

نمـا النوافـل   ليس ألمثالنا نوافل إ: الحسن البصري يقول  
ما تقول  : وسِئَل إبراهيم التيمي يوما   . لمن كملت فرائضه  

إن زمانًا صرت فيه أنـا      : ، فقال !يا فقيه في مسألة كذا؟    
.فقيها لزمان سوء

 

 



 


قال اإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبـو العـزائم          

:رضوان اهللا عليه

 

 

 

 ِفـي   لْحِبيـبِ ٱ ِإلَى   لْمْأخُوذُٱ لْحبٱ ِبعاِمِل   لْمطْلُوبٱ -
، لْهيمـان ٱ، طَلَب طلَب ولْهاٍن حتَّٰى عالَه       ِإلرادِةٱفَنَاٍء عِن   

، لْعِليـلِ ٱ لْبِليِلٱ لنَِّسيِمٱ ِمن ِريِح    لسراِجٱفَتَمايَل تَمايَل نُوِر    
   قَ قَداٌل فَوح وهاِت      ِروقَامِل كَاِمٍل ِفي مِكيِنٱ َأكْمِفـي   لتَّم 

، ُأِذن لَـه ِفـي      لْكَماِلٱ ِفي ِظلِّ مجلَى     َألسماِءٱخَلْوٍة عِن   
 قَـدر   لسرٱ، وِلهٰذَا   لْمقْبوِلٱ بِ ِإلذِْنٱ، ولَم يكُن قَبَل     لْوصوِلٱ

. علَيكلسالَمٱ ومالَ يدرك، وغَيب الَ يوصفُ، فَسلِّ

 

 

 

 علَيِه َأشَد ِمن ِغيـرِة      للَّهٱ يغَار   ِللَِّه   لْمطْلُوب ٱ -
. علَٰى ِعرِضِهلرجِلٱ

 

 

 

- نم ٱ طَلَبللَّه طْلُبي َل َأنالَى قَبَلٱ تَعجلرلَكه .

 

 

 

. عمن ِسواهللَّهٱ ِللَِّه شَغَلَه لْمطْلُوب ٱ-

 

 

 

 وتَعلُو ِهمتُه وتَـسمو     ِللْقُرِب تَدوم بهجتُه،   لْمطْلُوب ٱ -
تُهِزيمع.

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

مقدمة

 

 
بـد أن يكـون      لما كان العلـم ال     :يا بني 

بد له مـن      الطريق ال  يبالتعلم، وكان السالك ف   
المعلم، والمعلم محل اإلجالل والتعظـيم، وهـو    
الذي يجب له الـسمع والطاعـة، ألن الـسالك          
يسلمه نفسه فيزكيها له، ويتلقى عنه أحكام دينـه    

 عقيـدته وأعمالـه وأحوالـه، فـأول        يليقلده ف 
 طريـق اهللا تعـالى، أن       ياجب على السالك ف   و

 البحث عـن هـذا العـالم،        ييبذل غاية الهمة ف   
ليفوز برضوان اهللا األكبر، ويعمل لخير نفـسه        

ـ    . وخير المسلمين جميعا    هـذا   يومن أهمـل ف
 فلم يبحث عن عالم ليتعلم، أو       ،الموضوع الجليل 

م نفـسه لمـدع أو       البحث عنه، وسلَّ   يلم يدقق ف  
خطأ نيل الوسيلة، ومن أخطأ نيـل       مبتدع، فقد أ  

 من أهمـل    يالوسيلة حرم المقصد، وسيان عند    
 تحصيل العلم، ومن صـحب رجـالً بغيـر         يف

بصيرة وبحث عن حقيقته، ليتبين له أنه مرشـد         
احق.

 

 

 

أوصاف اإلمام املرشد

 

 
المرشد هو الحي القائم الـدال علـى اهللا،         
العالم بالنفوس وأمراضها من نزوغ الـشهوات       

اء، وميول إلى ما يالئم الـنفس، العـالم         واألهو
بالحقائق التي خلق اهللا منها اإلنـسان، فـإن اهللا          

    ا فبطن أمه، مـن     ي خلق اإلنسان متطور 
نطفة، إلى علقة، إلى مضغة، إلى عظـام، ثـم          
كسـى العظام لحما، ثم أنشأه خلقًا آخر، بعد أن         

 افتتح خلقه من ساللة من طين، ثـم جعـل           
.فوقه سبع طرائق

 

 
م باهللا، وبأيـام    م بالنفوس هو العالِ   وهذا العالِ 

 ألن طلـب    ؛اهللا، وبأحكام اهللا، وطلبه فريـضة     
العلم فريضة على كل مسلم، والعلـم بـالتعلم،         

 طريــق   يم، ومتى سعد السالك ف    والتعلم بالعالِ 
اهللا بهذا العالم، أكمل اهللا له دينه، وأتـم عليـه           

ـ .  له اإلسالم دينًـا    ينعمته، ورض  وم أن  والمعل
العالم أجمع ال يجهـل اهللا الحـق الـذي خلـق       
السموات واألرض وما بينهما واسـتوى علـى        
العرش، وإنما المجهول علم ما يحبه ويرضـاه،        
من العقيدة واألخالق والعبـادات والمعـامالت،       
والقيام بما يحبه ويرضاه مـن العقيـدة والعلـم         

 مكوناته، مع   يوشهود أنواره وأسراره وآياته ف    
لتنزيه والتـسليم هللا تعـالى، مـن غيـر       كمال ا 

منازعة بالعقول، وال مخالفة بـالنفوس، حتـى        
: يصلوا إلى مقام من أثنـى اهللا علـيهم بقولـه          

    ونتَدهم مهو ناَألم ملَه لَـِئكُأو)  األنعـام :
٨٢.(

 

 

 

اصطفاء اإلمام املرشد

 

 
 معراج إلـى االصـطفاء   يالصفاء الروحان 

، فمن أرسل اهللا له البراق      اإللهي، وبراقه المحبة  
وَأن الْفَضَل ِبيِد اِهللا يْؤِتيِه من      اصطفاه للتالق،   

شَاءي) ٢٩: الحديد.(

 

 

 

 



 


        َـةجاإلسـالم  سماحة موالنا اإلمام المجدد ح

والمسلمين فى هذا الزمان السيد محمد ماضى أبو        
العزائم

 

وجعلكم ، ونفعنا اهللا بكم  ،  قدس اهللا سركم   -
وليا مرشدا لطالب العلـم النـافع      

 

نرجـو مـن     -
سماحتكم التكرم ببيان وتعريف وأوصـاف اإلمـام        
المرشد وأهمية الوقوف عنده، مع بيـان معـاني         

حتى نتعرف عليـه    صحبة السالك لإلمام المرشد،     
.وننتفع به

 

 
:فأجاب سماحته قائالً

 

 



 

 

 

 



 



 لنفسك الصحبة بعـد     يإذا أحببت أن تصطف   
 فاصطف أشـبه النـاس بـه      ،رسول اهللا   

          لتنال معيته إن لم تحـظ بعنديتـه، وإال 
إذا و. فاصطف من ال يـصطفى غيـره        

 فـاحفظ   به الناس برسول اهللا     صحبت أش 
م له بعد المحافظـة     موازين الشريعة معه، وسلِّ   

ويعلِّمكُـم  : قال تعالى عليه مالم يدركه عقلك،     
   ونلَمتَكُونُواْ تَع ا لَمم )ولك يـا   ). ١٥١: البقرة

 نفسك أدب آخر وهو أن تأخذ بالعزائم        يف أخي
وإن رحمك فكلفك بالرخص، فإن عنايتـه بـك         

 قلبه  يا، فاعط للمقام ف    قلبه مكانًا علي   يفعك ف تر
حقه وإن لم يطالبك هو به، فإن ذلك من شـأن           

ما َأنزلْنَـا علَيـك     * طَه  :  قال تعالى  المتقين،
١: طه (الْقُرآن ِلتَشْقَى 

 

لَقَد : ، وقال تعالى  )٢-
: األحزاب (ُأسوةٌ حسنَةٌ  كَان لَكُم ِفي رسوِل اهللاِ    

 رحمـةً   وما َأرسـلْنَاك ِإالَّ   :  وقال تعالى  ،)٢١
الَِمينلِّلْع )فمـن أرسـله اهللا     . )١٠٧: األنبياء

 فاهللا تعالى أرحم به من نفـسه،        ،رحمة للعالمين 
 مع هذا كان أكمل الناس شكرا هللا،         ولكنه

وأنت تعلم أن الشكر عمل، ومن اقتطـف مـن          
ـ  ،ثمار قوت األرواح   رياض سيرته    م  تعلَّ

.قدر معاملة المحبوب األكبر لحبيبه 

 

 

 

:اإلمام املرشد

 

 
هو الصورة التي تظهـر معانيهـا علـى         

 نفس المريـد،    يالسالك، والطابع الذي ينتقش ف    
وتنتقش  السالك أعماله وأحواله،     يوإنما تظهر ف  

 ألن األقــوال ؛صــفاته وأخالقــه دون أقوالــه
أعراض تزول، تؤثر على النفس عند سماعها،       

مريد يجتهد أن يقلد األعمال، ويتمـسك       ولكن ال 
باألخالق، ويتحلى باألحوال مـن دون قـصده،        
وذلك بسرعة انتقالها إلى الـنفس، لـشدة ميـل          
النفس إلى المحاكاة، ويتضح ذلك بـالنظر إلـى         
كثير من الحيوانات واألطفال كيـف يحـاكون        
األعمال، بل انظر إلـى أهـل عـصر تـراهم      

لعظمـاء مـن    يحاكون األمراء واألغنيـاء، وا    
العلماء وغيرهم، ولهذا الـسر كـان أول قـائم          
ــل ألصــعب  ــال، وأول متحم ــل األعم بأجم
المصاعب، هم الرسل صـلوات اهللا وسـالمه        

 أن يجعل نفسه صورة     نعليهم، فعلى المرشد إذ   
كاملة مكملة بجميع ما يحبـه اهللا تعـالى، وأن          
يتحمل الشدائد والعناء، باذالً نفسه وزمنه وماله       

 حتى تنتـسخ مـن      نه ولرسوله   هللا سبحا 
صورته صور كثيرة تمثل الكمـاالت الدينيـة،        
واألخالق المحمدية، واألحـوال النبوية، حتـى      
بذلك تتحد القلوب، وتأتلف على الحق، وتنزعج       
النفوس من الباطل ومن أسبابه، وتقبل على اهللا        
سبحانه بإخالص إلعالء كلمته، وتجديد سـننه       

 عنده سـبحانه،    ، رغبة فيما  وسنن رسوله   
مع الخشية من غضبه ومقته، وال سبيل لإلرشاد        

 إال سبيل القرآن العظيم، وسنة رسـول        يالحقيق

 األئمة الراشـدين الهـادين،      ي، وهد اهللا  
وبيان السلف، وما عدا ذلك فليس من اإلرشـاد         

. شيءيف

 

 

 

الوقوف عند اإلمام املرشد

 

 
 الوقوف عند المرشد أمـان ونجـاة      

 

 وإن  -
 امك وحالك أنزلك عن مق  

 

 ألنـه يريـد لـك       ؛-
 كل شيء بوجـود     يالوسط لتتمتع بشهود ربك ف    

وانظر إلـى   .  التربية ية ف كل شيء، وهو السنَّ   
 برده ابن عمر إلـى الوسـط،       ذات السيد 

.فكن كالميت مع المرشد تحيا أبدا

 

 
ـ        مراتـب   ينظر المرشد ببصره أعلـى ف

التمكين من كشفك ببصيرتك، إذا كان أنسك بما        
هو بك لك فهو وحشة، وإن كان بفضل تفـضل          

.به عليك فافرح مطمئنًا

 

 
احذر أن تقف عند حالك أو كـشفك، فـإن          
للمرشد منازالت يكون فيها أحقر الخلق ظاهرا       
وباطنًا لمقتضى المنازلة اإللهية، وتكـون أنـت     

ينك وبينه، وكـن   مجمالً بحال فتجعل ميزانًا ب    

 

- 
  لََمهما ترقيت وتنز

 

 مـن حلـل جمالـه،        حلةً -
وغصنًا نضرا من أغصان شـجرته، اتـصاله        

قـد يكـون المرشـد    . حياتك، وانفصاله هالكك 
مجمالً بحقيقة ذاته التي أنت لم تـصل إليهـا،          
وأنت مجمل بمعية الحـق لـك، فتـسخر لـك           
العوالم، وتلبيك األسماء، والمرشد بـين خـوف        

ستكانة وهيبة، فتجهل مقامه وتزهـو      ورهبة وا 
.بجمالك

 

 
 المرشد سر غامض   ـ   مرتبته، وجهر  ي جل

مكانته، ظاهره ذل العبودية، وخشوع المـشاهدة       
وخوف اإلطالق، واستكانة المعرفة، وأنت فـي       
بسط الجذب بعامل الود، كن أشفق عليـه مـن          
شفقتك على نفسك، وارهب له من خوفك مـن         

 ذله واحتياجـه إليـك   النار، ومهما ظهر لك من 
واستعانته بك؛ فاجعل ذلـك منزلـة االختبـار،         
وميدان االمتحان، وابذل النفس والنفـيس قبـل        
اإلشارة، والروح عندها، وانظر إلـى حـوادث        

يق مع السيد    الصد   إذا . ، وعلى ذلك فانهج
ميزك بخصوصية أو رفعك بمزية فال تجعلهـا        

ملك شاغالً لك عن العكوف على ذاته، واحتقار        
األرض في جانب خدمة أعتابه، فإنه لو أنس بك         
ما أبعدك عنه؛ إال إذا أقامك مقام ذاته في شـأن           
من شئون واجباته كما فعل موسـى بهـارون          

 ي بن أب  يبعل عليهما السالم؛ ورسول اهللا     
.في غزوة تبوك طالب 

 

 

 

معان

 

ي

 

 صحبة السالك لإلمام 

 

: املرشد

 

السالك يف طريق اهللا تعاىل 

 

يصحب املر

 

 شد ملعان ثالثة
  .تحصيله العلم النافع: المعنى األول

تلقينه في العمل الذي هو من      : يالمعنى الثان 
 .صحيح السنة

 

 
تمرينه على اكتساب األدب    : المعنى الثالث 

الالئق للوصول إلى اهللا تعالى، قال موسى وهو        
 مرشد ملتمسا   ي العزم للخضر وهو ول    يمن أول 

 َأتَِّبعك علَـى َأن     هْل: قال تعالى : معه الصحبة 
   شْدتَ رلِّما عِن ِمملِّماتُع) فعلـم   )٦٦: الكهف ،

الخضر من موسى أنه يريـد أن يـتعلم سـر           
ِإنَّك لَـن    :اإلرادة، ومضنون سر القدر، فقال    

  ربص ِعيم تَِطيعاتَس )كما أخبر   )٦٧: الكهف ،
تُِحطْ ِبـِه   وكَيفَ تَصِبر علَى ما لَم       :اهللا تعالى 

راخُب) ومع ذلك فإن السالك     )....٦٨: الكهف 
يلزمه أن يحصل العلم، وأن يعمل بـه، حتـى          
تزكو نفسه، ويزول لبسه، وبعد ذلـك يكاشـف         
بأسرار الغيب في الكائنات وفي نفسه، وبغيـب        
: الغيب لما يلقيه المرشد عليه، بدليل قوله تعالى       

     ُت ا لَملَى مع ِبرفَ تَصكَيو  راِحطْ ِبِه خُب  مع ،
 تلقيت هذا العلم من عند اهللا فأنا أبرزه فـي           يأن

صور إشارية، لم يسبق لـك تحـصيل العلـم          
سـتَِجدِني ِإن    :بأصولها، فأجابه موسى    

  اِبرالَ شَاء اُهللا صا و   رَأم ِصي لَكا َأع )الكهف :
، ولما كان علم الخضر يباشر تلك الحقائق        )٦٩

وق علم اليقين، بل هو في مقـام        التي يبرزها ف  
عين اليقين، سلم له، معتقدا عدم صـبره مـن          
دالئل العلم بأصول تلك الحقائق التسليم للمرشد        
في جميع أقواله، وأعمالـه وأحوالـه، تـسليما         
خالصا من غير ريبة وال شك، ولكن يلـزم أن          
يكون مع االبتهال إلـى اهللا تعـالى أن يكـشف           

ـ    غوامضها، ولكن الكليم    ي ألنه مـن أول
العزم ال يقوى على التسليم للخضر، بل كانـت         
تدعوه مكانته من الرسالة إلى كشف سـر كـل          
حدث يحدثه الخضر، والمرشد ال يسأل، ولكنـه        
يبين للسالك تلك الحقائق بحسب ما يرد عليـه،         
فدعت الحقائق موسى أن يسأل على كل حدث،        
فأجابه الخضر عن األولى الغيب، وعن الثانيـة        

.بعد التنبيه، وعن الثالثة وفارقه

 

 

 

 اإلمام املرشد

 

حياة للنفس

 

 
معلـم   من أسعد السعادة أن يتفق لك يا أخي   

رشـيد، عـالم عـارف بحــقائق األشـياء         
واألمور، مؤمن بيوم الحساب، عـالم بأحكـام        
الدين، بصير بأمور اآلخـرة، خبيـر بـأحوال         
المعاد، مرشد لك إليها، ومن أنحس المناحس أن        

.ك ضد ذلكيكون ل

 

 
واعلم بأن المعلم واألستاذ حيـاة لنفـسك،        
وسبب لنشوتها وحياتهـا، كمـا أن والـدك أب          
لجسدك، وكان سببا لوجوده، وذلـك أن والـدك       

 نفـسك   ي، والمعلم يغذ   روحانيةً أعطاك صورةً 
بالعلوم، ويربيها بالمعارف، يهديها طريق النعيم      
والسرور، واللذة األبدية، والراحـة الـسرمدية،       

ما أن أباك كان سببا لكون جـسدك فـي دار           ك
الدنيا ومربيك ومرشدك إلى طلب المعاش فيها،       
التي هي دار الفناء والتغيير والـسيالن سـاعة         

.بساعة

 

 



 

 

 

 

 



 

 ٣٢ 



 





 



زيدان طنجة     محمد رجب أبو سالم      مصطفى محمد عبد النبي          مصطفى إبراهيم فراج     محمد 

 

 
          منيا القمح 

 

 شرقية        رشيد –

 

 بحيرة      كفر ميت أبوالكوم –

 

 منوفية        القاهرة–

 

 
 

 آدم عمرو أحمد إسماعيل         منار أحمد عبد الباسط  فاطمة الزهراء علي ياسين   عبد اهللا إبراهيم شبل  

 

 
دراو               

 

           برج البرلس                األسكندرية                  شرم الشيخ     أسوان-






 يطْلُب الصيتَ   ، وال لْبتَه ِعنْده ِمن نَِبيٍه وخَاِملٍ    لِّم حظَّه ِممن وجد طِ     الْمتَع لْيْأخُذَ :ابني مستقبل األمة  

           َأع ِرِهمِبغَي النَّفْع اِء إذَا كَانلَمالْع نَاِزِل ِمنِل الْماِع َأهالذِّكِْر ِباتِّب نسحوتَ  ، إالَّ مسي َأن     كُـوناِن فَيالنَّفْع ِوي
وقَـد قَـاَل    . خْذَ عنْه َأشْـهر   نِْتساب إلَيِه َأجمُل واألَ   ن اال ؛ ألَ  اشْتُِهر ِذكْره وارتَفَع قَدره َأولَى     خْذُ عمنِ اَأل

الشَّاِعر:

 

 
ِلِعلِْمك مخْلُوقًا ِمن النَّاِس يقْبلُه                 ِجدإذَا َأنْتَ لَم يشِْهرك ِعلْمك لَم تَ       

 

 
ن يجتَِنيِه ويحِملُهــَأتَاك لَه م                وِإن صانَك الِْعلْم الَِّذي قَد حملْته        

 

 
 تَطْلُب مـا     وِإذَا سهَل ِمن وجٍه فَال      تَطْلُب ما بعد،   ذَا قَرب ِمنْك الِْعلْم فَال    وِإ :عزيزي مستقبل األمة  

بعِإذَ. صو   خَب نتَ مِمدفَال ا ح تَهر              ،نَـاءِعيـِد عالْقَِريِب إلَى الْب نوَل عدالْع فَِإن ،هتَخْتَِبر لَم نم تَطْلُب 
عِلي بـن َأِبـي      اماإلموقَد قَاَل   . نِْتقَاَل ِمن الْمخْبوِر إلَى غَيِرِه خَطَر     ، واال ءرك اَألسهِل ِباَألصعِب بال   وتَ

.] تَدوم لَه مسرةٌ مضرةٌ، والْمتَعسفُ الخْرِقعقْبى اَأل: [كَرم اُهللا وجههطَاِلٍب 

 

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

 

].٥٥ص القاهرة –

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

٣٣ 

بالهنا

 

 

 

والشفا

 

 

 

 
 



 




 



طعام يبيع منه للنـاس، فأدخـل النبـي    ) كومة( على رجل أمامه صبرة مر النبي  
يده فيها، فنال أصابعه بلل .

 

 
:فقال النبي 

 

 
).ما هذا يا صاحب الطعام؟(

 

 
أصابته السماء : قال

 

 المطر –

 

. يا رسول اهللا–

 

 
: قال

 

 
.)أفال جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا(

 

 
]١٦٤أخرجه مسلم في كتاب اإليمان ح[                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

حذرت دراسة أجراها فريق من الباحثين      

بجامعة أوسلو، أن التدخين وشرب الكحـول       

وقلة ممارسة الرياضة وعدم تناول الخضار 

 

 

والفواكه، تشكل في مجملها أربع عادات غير صحية، تـرتبط          

.ق بحاالت الموت المبكربشكل وثي

 

 

 ٥وقد توصل الباحثون لهذه النتيجة بعد دراسة شـملت نحـو     

 سنة، على مـدار عـشرين       ١٨آالف شخص تزيد أعمارهم على      

.عاما

 

 

 سـنة   ٢٠وأشار الباحثون أنه عند مراقبة الحاالت على مدى         

 ، منهم نتيجة أمراض فـي القلـب   ٤٣١ منهم،   ١٠٨٠سجلت وفاة   

 وبالمقارنة  ، بسبب أمراض أخرى   ٣٣١ و ، بسبب السرطان  ٣١٨و

مع من ينعمون بعادات صحية، فإن أصحاب العـادات الـصحية           

. غيرهمالسيئة كانوا عرضة للموت المبكر بثالثة أضعاف

 

 




 



: أشخاص٦لـ 

 

 

 

.       كيلو لبن٢ -

 

.             كيلو لحم بعظمه–

 

.ةبصل ٢ –

 

 

 

.               ملح–

 

 .                         فلفل–

 

. بيضة-

 

 



 



 

اللحم ويقطع قطعا كبيرة الحجم ثم تقلى بالسمن حتـى          يغسل   -

فوقـه المـاء والبـصلة     وبعد ذلك توضع ،تصبح زهرية اللون  

المفرومة فرما ناعما والملح والفلفل وتترك على النـار حتـى           

بن مع البيضة خفقًا جيدا      تقريبا نكون قد خفقنا الل     ،تنضج اللحمة 

 ،ثم نرفعه على النار ونقلبه بشكل مستمر حتى يبـدأ بالغليـان           

فوق اللحم والمرق ويترك يغلي معهـا حتـى         وعند ذلك نصبه    

. ويقدم ساخنًا مع األرز،تنضج اللحمة تماما

 

 



 

 

 

 

 



 





 




 




 



 



 

 








  








 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

األستاذ الدكتور

 

 

نور الدين أبو حلية

 

 

اجلمهورية اجلزائرية

 

 

 

 

 

 

املقدمةاملقدمةاملقدمة

 

 

 

 

 

 
هذه الرواية البسيطة كتبتها قبل أن يحـصل     

ما يحـصل اآلن مـن مـؤامرة علـى العـالم          

كنـت أرى حينهـا اإلسـالميين        .. اإلسالمي

 

- 

حركيين كانوا أو سلفيين     

 

 وهم يتركون الدعوة    -

لإلسالم ـ الذي أردوا احتكاره دون سائر الناس  

ـ ليتلطخوا بعار الطائفية والحزبيـة والفرقـة،        

دورهم الوحيد نشر البغضاء واألحقاد في  فيصير  

القلوب، ونشر التفكك والقطيعة في المجتمعات،      

.ونشر الدمار والخراب في األوطان

 

 

وهي تحاول أن تعيدهم إلى كتـاب ربهـم،         

، وهدي األئمـة الطـاهرين      وسنة نبيهم   

.الذين جعلهم اهللا ممثلين لدينه، وورثة لنبيه

 

 

هل وقد وضعتها بشكل رمزي بسيط، ليـس      

.االستفادة منها على العامة والخاصة

 

 

وقد استلهمتها من خالل الرواية الواردة في       

ن مناظرة ابن عباس للخـوارج،      كتب التاريخ ع  

ته لهم، وكيفية رجوع الكثير منهم بعـد        روومحا

.ذلك

 

 

وتختصر أحداث الرواية في قيام حرب بين       

طائفتين من المسلمين، وقبل أن تبدأ يخرج حكيم        

 ء بين الجيشين، ويرفع صوته قـائالً      من الحكما 

ال نـشك فـي غيــرتكم   .. يـا إخواننــا : لهـم 

وال نـشك فـي إيمـانكم بـربكم         .. وإخالصكم

.. ولهذا نناشدكم اهللا أن تسمعونا    .. وتعظيمكم له 

ارموا سالحكم، فنحن نعلم ما لـه       : ال نقول لكم  

ولكنا نطلب منكم أن تـسمعوا      .. من قيمة عندكم  

 فقد التجأنا إلى اهللا فـي      ..كلمة من كل واحد منا    

كل تلك السنوات الطويلة أن يعيد لهـذه األمـة          

وحدتها وقوتها، فعلم كل واحد منا كلمـة مـن          

  ا من أسـرار االجتمـاع     كلمات الوحدة، وسر ..

  ثم افعلوا بعد ذلك ما بـدا       .. افاسمعوا منا جميع

.لكم

 

 

وبعد أن يقول هذا، ويوافق كـال الجيـشين         

 حكيم فـي محـاورتهم،      على االستماع يبدأ كل   

ومناقشة الشبهات التي جعلتهم يحارب بعـضهم       

ابعض ..

 

 

وقد كان أهم مصادرنا في تلك الحـوارات        

والمناظرات المصادر المقدسة المعصومة مـن      

، والتي هي محل    كتاب اهللا وسنة رسوله     

ااتفاق بين األمة جميع ..

 

 

كما أننا ذكرنا فيها عند بيان توبة التـائبين         

لقوا أسلحتهم بعض األسباب التي جعلتهم      الذين أ 

يحملون السالح، وكيف ينحرفون عن المعـاني       

.والقيم القرآنية والنبوية

 

 

وهذه الرواية من سلسلة كتب تهـدف إلـى         

الدعوة للوحدة اإلسالمية، وإصـالح ذات بـين        

وهي بذلك جـزء مـن مـشروع،        .. المسلمين

  ولذلك فإن ما قد يبدو     .. اوليست المشروع جميع

.يها من القصور يكمل في سائر السلسلةف

 

 



 

 

 

 

 



 









 



البدايةالبدايةالبداية

 

 

 

 

 

 
 أذكر جيد    ا غاية األلم   ا أنني كنت حينها متألم

بسبب ما أراه حولي من ضجيج وصخب ولغو         

يستعمل الدين مطية ليفرق القلوب واألجـساد،       

ـ      وينشر الفتنة، ويمأل األرض خراب  اا ودمـار ..

كان الكل كالمجانين الـذي أعمـتهم األحقـاد،         

ال يرون ما يحل بهم، وما يخطط لهم،        فصاروا  

. وما يكادون به

 

 

ومما زاد في ألمي علمي بأن األمـة التـي        

والتي تمتلئ بالضعفاء حتى إنهـا      .. أنتمي إليها 

فيها مـن الـصالحين واألوليـاء       .. تكاد تمثلهم 

والمقربين ما لم تظفر أمة مـن األمـم بعـشر           

ولكن العدو مع ذلك تسلل إليها في كل        .. عشيره

حلة من مراحل تاريخها عبر أهواء ينشرها،       مر

لتنقلب بعد ذلك   .. ثم ينشر خلفها أوتاد التعصب    

رماح ا، وننـسى عـدونا   ا نقاتل بها بعضنا بعض

    ا لحظة انطفـاء    الذي بنظر إلينا بشماتة متربص

النيران بيننا ليزيد من وهجهـا بحطـب جديـد          

.. ووقود جديد

 

 

ملل تذكرت الخالفات التي تؤرخ لها كتب ال      

ـ       .. والنحل ا والتي ال ترضى إال أن تكون حطب

ووقود    ا يزيد نار الخالف وهج وهـي  .. اا واتقاد

تبشر بفرقة األمة، وتأبى إال أن تجعلها سـبعين         

ثم ال ينجو مـن     .. طائفة، وفي كل طائفة سبعين    

هذا الفتات المتناثر إال طائفة واحدة منـصورة،        

.. ويرمى غيرها في أطباق جهنم

 

 

 ألمي ما تسطره األخبار كل يـوم        وزاد من 

عن التفجيرات التي تقوم بين الحين والحين في        

وكل يزعم  .. مساجد هذه الطائفة أو تلك الطائفة     

وال .. أنه ممثل الدين والنائب عن رب العالمين      

إبـادة إخوانـه    .. يرى له من تمثيل غير اإلبادة     

ا ليغرس على جثثهم بذور الدين الذي ال يرى دينً      

. غيره

 

 

 عنـدما   لقد عرفت صـدق نبوءتـه       

إن اهللا زوى لـي األرض حتـى رأيـت          :(قال

مشارقها ومغاربها، وإن ملْك أمتي سـيبلغ مـا         

زوي لي منها، وإني أعطيت الكنزين األبـيض        

واألحمر، وإني سألت ربي، عز وجل، أال يهلك        

أمتي بسنَة بعامة وأال يسلط عليهم عدوا فيهلكهم        

ا، وأال يذيق بعضهم بأس      شيع بعامة، وأال يلبسهم  

يا محمد، إني إذا قـضيت قـضاء       : فقال. بعض

وإني قد أعطيتك ألمتك أال أهلكتهم      . فإنه ال يرد  

     ا ممن سواهم   بسنة بعامة، وأال أسلط عليهم عدو

      ا، فيهلكهم بعامة، حتى يكون بعضهم يهلك بعض

وبعضهم يقتل بعض١()اا، وبعضهم يسبي بعض(. 

 

 

ل األلم من جديـد، وأنـا     دب إلى نفسي غو   

ال مناص لنا   : أتذكر هذا الحديث، وأقول لنفسي    

فهذا قدر مقدور كتب في جبين هـذه        .. من هذا 

..وسيبقى بأسها بينها شئنا أم أبينا.. األمة

 

 

مزامحة األقدار باألقدارمزامحة األقدار باألقدارمزامحة األقدار باألقدار

 

 

 

 

 

 
ما وصل بي الخاطر إلى هذا المحل حتـى         

شعرت بيد تربت على كتفي، ولست أدري هـل        

ـ كنت حينها نا   ا أم بـين النـوم      ا أم مـستيقظً   ئم

.. واليقظة

 

 

ـ  التفت فإذا بي أرى رجالً     ا، ا أنـوار   ممتلًئ

أنت تبحـث عـن سـر       : يقول لي، وهو يبتسم   

فهلم لتنهل من معارفها ما يملؤك بالقوة       .. الوحدة

..واألمل

 

 

.. وأي وحدة؟ .. وأي أمل؟ .. أي قوة؟ : قلت

وال مفر لنا   .. لقد سطرت آالم الفرقة في جسدنا     

. نها، وال مخرجم

 

 

ألم تتعلم من القرآن الصامت والناطق      : قال

مزاحمة األقدار باألقدار؟ 

 

 

ولكن تلك أجـسادنا التـي لـم        .. بلى: قلت

. ا كما توزعت طوائف األمةتتوزع شتاتً

 

 

ألـم  .. ولكن األمة جسد واحد كـذلك     : قال

مثل المؤمنين في تـوادهم     : (تسمع قوله   

إذا اشتكى منـه    وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد     

عــضو تــداعى لــه ســائر الجــسد بالــسهر 

.)٢()والحمى

 

 

ولكن الذي قال هذا هو الذي أخبر بما        : قلت

. أخبر به من فرقة األمة

 

 

أخبرنا بذلك لنحـذر ونهيـئ أنفـسنا        : قال

لمواجهة أخطار الفرقة التي يمكن أن نتعـرض        

ولم يخبرنا بذلك لنبرر ألنفسنا ما نقع فيـه       .. لها

 ال ينـشر    فالرسول  .. رقةمن اختالف وف  

. فينا اإلحباط، بل ينشر فينا الحذر

 

 

وما جدوى الحذر؟ : قلت

 

 

وتفهم ..  يبين جدواه  سأضرب لك مثاالً  : قال

من خالله النصوص كمـا يجـب أن يفهمهـا          

أتعرف الصبغيات التي   .. المؤمن السامع من اهللا   

تتشكل من أنواعها خريطة اإلنـسان المكانيـة        

والزمانية؟

 

 

وقد أصبت في ربط الصبغيات     .. جلأ: قلت

فللجسم ساعة بيولوجية تجعله يتغيـر      .. بالزمان

. بتغير الدقائق والثواني

 

 

فالصبغيات إذن عبارة عـن حـروف       : قال

ألقدار مكتوبة ال بـد أن تـصيب صـاحبها ال           

. محالة

 

 

أصبت في كونهـا    .. أصبت وأخطأت : قلت

ا ألقدار مكتوبة، وأخطأت فـي إصـابتها        حروفً

فقد توصل العلم الحـديث     .. ا ال محالة  لصاحبه

إلى إمكانية االبتعاد عن تلك الحروف التي تحمل    

ا تجلب لنا بعض الضررأقدار .

 

 

. وضح لي مرادك: قال

 

 



 


                                                           

.رواه أمحد) ١(

 

 
.رواه مسلم) ٢(

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


 

 




 




 






 




 





 



 








 



 





 





 





 


 

 

 

بينَّا في اللقاء الماضي نظام الميراث في اإلسالم، والحاالت التي ترث 
لمرأة فيها نصف الرجل، والحاالت التي ترث فيها مثل الرجل، ا

ونستكمل في هذا .. والحاالت التي ترث فيها وال يرث فيها الرجل
.اللقاء الحاالت التي ترث فيها أكثر من الرجل

 

 






١

 

-ا، فلو ترك المتوفى ا وابنتين وأخً إذا مات الرجل وترك أم
: ألف جنيها لكانت أنصبتهم كالتالي٢٤٠٠٠

 

 
)الثُمن( جنيها ٣٠٠٠: األم

 

 
)الثلثين( جنيها ٨٠٠٠ للواحدة ، جنيها١٦٠٠٠: البنتين

 

 
وبذلك تكون االبنة قد أخذت أكثر من ). الباقي( جنيه٥٠٠٠: األخ

.من ميراث األخ% ١٥٠

 

 
٢

 

-إذا مات األب وترك ابنة وأم ا٢٤٠٠٠ا وترك ا وأبجنيه .

 

 
. جنيها١٢٠٠٠فاالبنة تأخذ النصف أي 

 

 
. جنيها٤٠٠٠األم تأخذ السدس 

 

 
األب يأخذ السدس فرضا٤٠٠٠ + ٤٠٠٠ا أي ا والباقي تعصبجنيه  .

.من ميراث األب% ١٥٠وبذلك تكون االبنة قد أخذت 

 

 
٣

 

-إذا مات الرجل وترك ابنتين وأب فلألب  ،٢٤٠٠٠ا وترك ا وأم
.السدس واألم السدس

 

 
، ويتساوى ٨٠٠٠نة تأخذ الثلث وكان نصيب كل من االبنتين فكل اب

فتكون االبنة قد أخذت . ٤٠٠٠األب واألم لكل واحد منهما السدس أي 
.من ميراث األب% ٢٠٠

 

 
٤

 

-إذا ماتت امرأة وتركت زوج ا وأمين لألم وأخوين ا وجدا وَأخَو
:ألب

 

 
ب السدس، فللزوج النصف، وللجد السدس، ولألم السدس، وألخوة األ

.وال شيء ألخوة األم

 

 
، لكان نصيب الزوج )أربعة وعشرين ألف جنيه( فلو ترك المتوفى 

).اثنى عشر ألف جنيه(

 

 
جنيه، ويأخذ ) أربعة آالف(ويتساوى الجد مع األم ونصيب كل منهما 

وبذلك فقد ورثت األم هنا ) ألفي جنيه (٢٠٠٠األخوان ألب كل منهما 
.من ميراث أخي زوجها% ٢٠٠

 

 
٥

 

-إذا ماتت امرأة وتركت زوج ا وأمين لألم وأربع أخوة ا وجدا وَأخَو
فللزوج النصف، وللجد السدس، ولألم السدس، وألخوة األب  :ألب

أربعة وعشرين ألف (فلو ترك المتوفى ، السدس، وال شيء ألخوة األم
اثنى عشر ألف جنيها، ويتساوى الجد مع ( لكان نصيب الزوج ،)جنيه

جنيها، ويأخذ كل من األخوة ألب ) أربعة آالف(صيب كل منهما األم ون
 وتكون بذلك األم قد ورثت أربعة أضعاف األخ ،)ألف جنيها(كل منهم 

%.٤٠٠لزوجها أي 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

   ٦

 

-     إذا ماتت امرأة وتركت زوج  ا ا وأم
ين لألم وثمانية أخوة ألبوجدا وَأخَو.

 

 
فللزوج النصف، وللجد السدس، ولألم     
السدس، وألخوة األب السدس، وال شيء      

أربعـة  (ألخوة األم، فلو ترك المتـوفى       
، لكـان نـصيب      )وعشرين ألف جنيهـا   

، ويتساوى  )اثنى عشر ألف جنيها   (الزوج  
أربعـة  (ألم ونصيب كل منهما     الجد مع ا  

جنيها، يأخذ كل من األخـوة ألب       ) آالف
وتكون بذلك األم قد ورثـت      .  جنيها ٥٠٠

.%٨٠٠ثمانية أضعاف أخ الزوج أي 

 

 
٧

 

 إذا مات إنسان وترك بنتين، وبنت       -
.االبن، وابن ابن االبن

 

 
ـ   (فلو ترك المتوفى     ) اثمانية عشر ألفً
، وكان  )ستة آالف (لكان نصيب كل ابنة     

، وابن ابن االبن    )ألفين(نصيب بنت االبن    
وبذلك تكون االبنـة قـد      ). أربعة آالف (

.من نصيب ابن ابن االبن% ١٥٠أخذت 

 

 
٨

 

ـ       - ا  إذا ماتت امرأة وتركـت زوج
.ا ألما ألب وأختًا شقيقة وأختًوأختً

 

 
فللزوج النصف، ولألخـت الـشقيقة      
النصف، وال شىء لألخـت ألب ولـألخ        

األخت الشقيقة  وبذلك يكون الزوج و   . ألب
قد أخذا الميراث ولم يأخذ منـه األخ ألب         

.وأخته

 

 
٩

 

ـ       - ا  إذا مات رجل وترك ابنتين وأخً
.ا ألبألب وأختً

 

 
، )تسعين ألف جنيها  (فإذا ترك المتوفى    

ثالثـين  (فيكون نصيب كل من االبنتـين       
، ويكـون نـصيب األخ ألب       )ألف جنيها 

ـ  ( ، ونـصيب األخـت ألب      )اعشرين ألفً
وبذلك تكون االبنـة    . الفعشرة آ ) أخته(

.لنصيب األخ ألب% ١٥٠قد أخذت 

 

 
١٠

 

 إذا مات رجل وتـرك زوجـة        -

. أخ وأخت واحدة١٢وجدة وابنتين و

 

 
، والبنتـان   ٧٥فالزوجة الثمن وسهمها    
، والجـدة   ٢٠٠الثلثين وسهم كل منهمـا      

 سهم  ٢٤، واألخوة   ١٠٠السدس وسهمها   
 سهم، واألخت سهم واحـد،      ٢لكل منهم   

، )ثالثمائة ألف جنيهـا   (وفى  فلو ترك المت  
 ألـف جنيهـا،     ٧٥ ٠٠٠فستأخذ الزوجة   

مائـة   (١٠٠ ٠٠٠وكل بنت من االبنتين     
، ويأخذ كل   )مائة ألف  (ةأخذ الجد تو) ألف
ـ    ) ألفين(أخ   . اا واحـد  وتأخذ األخـت ألفً

وعلى ذلك فاالبنة أخذت أكثر مـن األخ        
.وتساوت مع الجد

 

 
١١

 

-    ـ   إذا ماتت وتركت زوج ا، ا، وأب
ا، وابنة، وابنة ابن، وابن ابنوأم.

 

 
ـ   ا(فلو تركت المتوفاة     ، )اثنى عشر ألفً

) ثالثة عشر (لوجب أن تقسم التركة على      
ا، ويأخـذ  ٥٥٣٨ا، يأخذ الزوج   سهمجنيه 

 جنيها، وتأخـذ  ٣٦٩٢كل من األب واألم   
 جنيها، وال شيء البنـة      ١١ ٠٧٦االبنة  

وهنا تجد أن االبنة قد     . االبن والبن االبن  
خذت أكثر من ضعف ما أخـذه الـزوج       أ

.مما أخذه األب% ٢٥٠وأكثر من 

 

 
١٢

 

-       ا،  إذا مات أو ماتت وترك جـد
ألباا ألب وأختًا شقيقة وأخًا وأختًوأم .

 

 

، ويأخـذ   ٣فتأخذ األم السدس وسهمها     
، واألخـت   ٥الجد ثلث البـاقي وسـهمه       

، ثم يقسم سهم    ٩الشقيقة النصف وسهمها    
األخـت ألب   واحد على ثالثـة لـألخ و      

ِنيظِّ اُألنثَيفَِللذَّكَِر ِمثُْل ح.

 

 
 ألف جنيها   ١٨ ٠٠٠فإذا ترك المتوفى    

، وألخـذ   جنيها) ثالثة آالف (ألخذت األم   
، وألخـذت األخـت     )خمسة آالف (الجد  

) ٦٦٦(وألخذ األخ   ) تسعة آالف (الشقيقة  
 ا تقريبا ) ٣٣٣(ا، وألخذت أخته    جنيهجنيه

األخت الشقيقة أخذت   وهنا تجد أن    . اتقريب
.ضعف ما أخذه األخ ألب) ١٣(أكثر من 

 

 
١٣

 

رجل وتـرك زوجـة      إذا مات ال   -
وابنتين وأباا وأم.

 

 
، واألب  ٣فللزوجة الـثمن وسـهمها      

، واألم السدس وسهمها    ٤السدس وسهمه   
. ٨، ولكل ابنة الثلث وسهم كل منهمـا         ٤

، فلو ترك المتوفى    ٢٧فيكون عدد األسهم    
٢٤ ٠٠٠) لوجب أن  ) اوعشرين ألفً  اأربع

، ويأخـذ   ٢٤ سهم بدالً من     ٢٧تعول إلى   
. كل منهم عدد األسهم التي فرضها اهللا له       

 ٢٦٦٦وفى هذه الحالة ستأخذ الزوجـة        
ألـف   ١٥٢٢٢ا، وستأخذ االبنتـين     جنيه 

 لكـل   ٧١١١مناصفة فيمـا بينهمـا، أي       
.٣٥٥٥ واألب ٣٥٥٥منهن، واألم 

 

 
من وهنا تجد أن االبنة أخذت ما يقرب        

.ألباضعف ما أخذه 

 

 
١٤

 

ـ       إذا مات  - ا  أو ماتت وتـرك أم
فيأخذ الجد السدس، وتأخـذ     ،  اا وأختً وجد

األم ضعفه وهو الثلث، وتأخـذ األخـت        
.النصف

 

 
 ألـف   ١٢٠ ٠٠٠فلو ترك المتـوفى     

ـ  ٢٠ ٠٠٠جنيها، لكان نصيب الجد      ا،  ألفً
ا، وكـان    ألفً ٤٠ ٠٠٠وكان نصيب األم    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
األمين العام والمتحدث الرسمي

 

 
                               لالتحاد العالمى للطرق الصوفية

ى الحسينىلعزم اعبد الحليمالشريف 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

ي أخـذت   أ. ا ألفً ٦٠ ٠٠٠نصيب األخت   
امرأة ضعفه وأخـذت األخـرى ثالثـة        

.أضعافه

 

 
١٥

 

أربعـين  ( إذا مات الرجل وترك      -
ا وزوجة لها مؤخر    ا وبنتً وابنً) ألف جنيها 

فيكـون  ) ستة عشر ألف جنيهـا    (صداق  
:التقسيم كالتالي

 

 
 ٠٠٠(ثمن الباقي    + ١٦ ٠٠٠الزوجة  

) تسعة عشر ألف   (١٩ ٠٠٠) =  آالف ٣
 خـصم مـؤخر     الثلثان بعد : جنيها، االبن 

) سـتة عـشر ألـف      (١٦ ٠٠٠الصداق  
الثلث بعد خـصم مـؤخر      : جنيها، االبنة 

.جنيها) ثمانية آالف (٨ ٠٠٠الصداق 

 

 
١٦

 

 ولو كان مؤخر صـداقها أكبـر        -
:مثال ذلك. لورثت أكثر من ابنها بكثير

 

 
سـتين ألـف    (إذا مات الرجل وترك     

وابنا وبنتا وزوجة لهـا مـؤخر       .) جنيها
فيكون .)  ألف جنيها  ستة وثالثون (صداق  

:التقسيم كالتالي

 

 
ــاقي  + ٣٦ ٠٠٠لزوجــة ا ــن الب ثم

تــــسعة  (٣٩ ٠٠٠) =  آالف ٣٠٠٠(
.جنيها) وثالثين ألف

 

 
ثلثا التركة بعد خـصم مـؤخر       : االبن
.جنيها) ستة عشر ألف (١٦ ٠٠٠الصداق

 

 
 مـؤخر   مثلث التركة بعد خص   : االبنة
.جنيها) ثمانية آالف (٨ ٠٠٠الصداق 

 

 
١٧

 

زوجة وبنت  : ات رجل عن   إذا م  -
.وأم وأختين ألم وأخ شقيق

 

 
لوجدنا أن للزوجة ثالثة أسـهم مـن        

   ا، ولألم أربعة،   أصل أربعة وعشرين سهم
ولألخ الـشقيق   والبنت اثني عشر سهما،     

.وتحجب األختين ألم بالبنت خمسة أسهم،

 

 
فالبنت ترث في هذه المسألة أكثر من       

 وكذلك األمر لو حّل محـل     . األخ الشقيق 

البنت، بنت ابن وإن نزل ؛ أو كان محل         
ــم  ــشقيق أب، أو أخ ألب، أو ع األخ ال

فالبنوة مقدمـة علـى   . شقيق، أو عم ألب 
.األبوة وعلى األخوة

 

 
١٨

 

زوج وبنت  :  إذا ماتت امرأة عن    -
.وأخت شقيقة وأخت ألب

 

 
فإن للزوج سهم واحد من أصل أربعة       
أسهم، وللبنت سهمان، ولألخت الـشقيقة      

أما األخت ألب فمحجوبـة     سهم واحد، و  
.بالشقيقة

 

 
فالزوج هنا يرث نـصف مـا ترثـه         
البنت، وكذلك األمر لو حّل محل البنـت،      
بنت ابن وإن نزل، أو أخـت شـقيقة أو          
ألب، منفردات ودون وجود فـرع وارث       
مذكر أو مؤنث، مع العم الـشقيق أو ألب       
فإنهن يرثن في مثل هذه الحالة أكثر مـن         

.الزوج وأكثر من العم

 

 
١٩

 

ــرأة عــن- ــت ام زوج :  إذا مات
.ابنتي ابن وابن ابن ابنو

 

 
فإن للزوج ثالثة أسهم من أصل اثنـي   

 ا، والبنتي االبن ثمانية، لكـل      عشر سهم
واحدة منهما أربعة أسهم، والبـن االبـن        

.الباقي وهو سهم واحد

 

 
فنصيب كل واحدة من بنات االبن في       
تركة المورث أكبر من نصيب ابن ابـن        

نها أعلى درجة منه، وأكبر     االبن، ذلك أل  
.من نصيب الزوج

 

 
المرأة غمـرت   : مما سبق نستنتج أن   

برحمة اإلسالم وفضله فوق مـا كانـت        
 بالرغم من أن اإلسالم أعطـى       –تتصور  

 فهـى مرفهـة     –الذكر ضعف األنثـى     
 ألنها تـشاركه    ؛ومنعمة أكثر من الرجل   

فى اإلرث دون أن تتحمل تبعات، فهـى        
م وال تغرم، وتدخر    تأخذ وال تعطى، وتغن   

ا من النفقـات، أو     المال دون أن تدفع شيئً    
تشارك الرجـل فـى تكـاليف العـيش         
ومتطلبات الحياة، ولربما تقوم بتنمية مالها      
       فى حـين أن مـا ينفقـه أخوهـا وفـاء
بااللتزامات الشرعية قد يستغرق الجـزء      

.األكبر من نصيبه فى الميراث

 

 


 


المــرأة ألنهــا عــرض أنــصف اهللا 

فصانها، إن لم تتزوج تجد ما تنفقه، وإن        
 بعكـس   ٠٠تزوجت فهذا فضل مـن اهللا     

المرأة فى الغرب اليوم فهى فى كثير من        
األحيان ال تـستطيع أن تأكـل إال ببيـع          

 .شرفها وكرامتها وسلب أغلى ما تملكه

 

 
وتفوق الرجل على المرأة فى الميراث      

.ا فيما سبق كما بينَّليس فى كل األحوال

 

 


 


إن اإلرث واحد من أرزاق اهللا، وقـد        
كفل نظام اإلرث فـى اإلسـالم تحقيـق         
العدالة والمساواة بالقدر الذى تستقيم بـه       

    ا علـى أفـراد     الحياة، وال يجعله حكـر
بذاتهم، كما أن اإلرث فى اإلسالم إجبارى       
للمورث أو الوارث إال لمن تنازل عنـه        

م الزوجية الصحيحة   ا، وجعل اإلسال  راضي
ا من أسباب اإلرث، وأبطـل أمـور        سبب

الجاهلية فى اعتبار الزوجة ضمن المـال       
ــا ضــمن  ــألب واألخ، كم ــورث ل الم
للمستضعفين مـن النـساء الحـق فـى         
الميراث، وتناول هذا الحق األجنـة فـى        
األرحام، ولـم يقتـصر علـى الفـارس         
المحارب كما فـى الجاهليـة، أو لالبـن       

 النظام اإلنجليزى، وجعلت    األكبر كما فى  
الشريعة اإلسالمية للرجـل الحـق فـى        
الوصية فى حدود ثلث تركته إن كان لـه         

.ورثة، وبها كلها إن لم يكن له وارث

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

وقد نص الشرع علـى أن أصـحاب        
 فئـات مـن     ٨ – المواريث   –الفرائض  
 فئات من الرجال لهـم حـق        ٤النساء، و 

تنفد اإلرث أوالً، فإذا غاب أحدهم ولم تس       
التركة يدخل من يرث بالتعـصيب وهـم        
الرجال، ومـنهم األخ ألم وهنـا يـرث         

.لعالقته باألم وليس لألب

 

 


 




 


رأينا النظام الدقيق الذى وضعه الحق      

    ـ  للمواريث فى اإلسالم، وبي ا بعـض   نَّ
الحكم فى هذا النظام الذى يهاجمه أعـداء       

سؤال الذى يفـرض    اإلسالم وذيولهم، وال  
أنتم تهـاجمون المواريـث فـى       .. نفسه

اإلسالم فما هى المواريث فـى الكتـاب        
 أو فـى    – التوراة واإلنجيـل     –المقدس  

 .!!النظام الغربى؟

 

 
ال يوجد نص يحدد المواريث     : اإلجابة

 وال ندرى أهؤالء    ..فى التوراة أو اإلنجيل   
 كيف يهـاجمون    ..القوم عقالء أم مجانين   

نظامء؟يا مقابل ال شا ثابتًا رباني!!. 

 

 
إن المنادين بالحرية والمساواة المطلقة     
بين الرجل والمرأة فى الميراث دعـواهم       
زائفة وبراقة وخادعة، فالمرأة فى الغرب      
ليس لها ذمة ماليـة مـستقلة كمـا فـى           
اإلسالم، وليس لها أن تحتفظ باسم أسرتها       
بعد الزواج ولكـن تنتقـل باسـم أسـرة          

اواة تكون فى حـدود مـا       زوجها، فالمس 
ذكرته الشريعة، ولكن ال تصل لحد إلغاء       
النصوص، أو تحول الذكر ألنثى، واألنثى      
لذكر، وإال تهـدمت األسـرة وانهـارت        
المجتمعات، وكـل علـم يـؤدى لفـساد         

ظَهر : األرض غير مطلوب، قال تعالى    
والْبحِر ِبما كَـسبتْ َأيـِدي    الفَساد ِفي البرِّ

: الروم (ِس ِليِذيقَهم بعض الَِّذي عِملُوا    النَّا
٤١(.

 

 
ــسائي  ــك النـ ــسوق ألولئـ  نيونـ

والمسترجالت شهادة رجل مـن علمـاء       
الغرب وهو جوستاف لوبون فـى هـذه        

ومبادىء الميـراث   : (القضية حيث يقول  
التى ينص عليها القرآن على جانب عظيم       

ويظهـر  : (ويقول. )من العدل واإلنصاف  
ها وبين الحقوق الفرنـسية     من مقابلتى بين  

واإلنجليزية أن الشريعة اإلسالمية منحت     
ا فى الميراث ال نجـد مثلهـا فـى          حقوقً

كتاب حضارة العرب لجوستاف    ) [ قوانينا
 .]٣٧٤ ترجمة عادل زعيتر ص    –لوبون  

ومن هـذا الكـالم يتبـين أن الـشريعة          
اإلسالمية أعطت للمرأة ما لم تعطه إلـى        

غربية، ومع ذلك   اآلن فى بعض القوانين ال    
يتبجح بعض الكتاب من الشرق والغـرب       
بأن المرأة مظلومة فى اإلسالم منقوصـة       

كَبرتْ كَِلمةً تَخْرج ِمن َأفْواِهِهم     الحقوق  
ِإالَّ كَِذب قُولُوناِإن ي) ٥: الكهف(. 

 

 


 


هل ميراث المرأة فى اإلسالم أفـضل       

كلـب  أم أن يكتب الرجل ثروته لقطة أو        
.!ويحرم أوالده كما نرى فى الغرب؟

 

 
 ٢٠ونختم برد األزهر الشريف يـوم       

م على الرئاسة التونـسية     ٢٠١٧أغسطس  
في قضية المساواة بين الذكر واألنثي في       

 النـصوص   نإ: (ي قال فيه  ذالميراث، وال 
الشرعية منها ما يقبل االجتهاد الـصادر       
من أهل االختصاص الدقيق فـي علـوم        

نها ما ال يقبل، فالنـصوص      الشريعة، وم 
ـ         ا  إذا كانت قطعية الثبـوت والداللـة مع

فإنها ال تحتمل االجتهـاد، مثـل آيـات         
المواريث الواردة في القـرآن الكـريم،       

والنصوص الصريحة المنظمـة لـبعض      
أحكام األسرة، فإنها أحكام ثابتة بنصوص      
قطعية الثبوت قطعية الداللة بال ريب، فال       

جتهـاد، وإدراك   مجال فيها إلعمـال اال    
العلماء، وال يقْبـُل    القطعي والظني يعرفه    

 ـصين مهمـا       من العامِة أو غير المتخص
.كانت ثقافتهم

 

 

مثل هذه األحكام ال تَقْبل الخوض فيها       ف

بفكرٍة جامحة، أو أطروحٍة ال تستند إلـى         

ِعلم صحيح وتصادم القطعي من القواعد       

ة والنصوص، وتستفز الجماهير المـسلم    

المستمِسكِة بدينها، وتفتح الباب لـضرب      

يجب استقرار المجتمعات المسلمة، ومما     

    ا، هـو    أن يعلمه الجميع أن القطعيشرع 

 باتفاِق العلمـاِء والعقـالء،      منطقي عقالً 

وإنما يتأتى االجتهـاد فيمـا كـان مـن          

النصوص ظنـي الثبـوت أو الداللـة أو         

كليهمــا معــا، فهــذه متروكــة لعقــول 

لمجتهدين إلعمال الفكر واستنباط األحكام     ا

في الجانب الظَّنِّي منها، وكل هذا منـوط        

بمن تحققت فيه شروط االجتهاد المقـررة      

عند العلماء؛ وذلك مثل أحكام المعامالت      

التي ليس فيها نص قاطع ثبوتًا أو داللةً،         

ريفَ إذ يؤكِّـد علـى هـذه        واألزهر الش 

ي والوطني،   إنما يقوم بدوره الدين    الحقائق

والذي ائتمنـه عليـه المـسلمون عبـر         

.)القرون

 

 

نسأل اهللا تعالى أن يكشف لقلوبنا حقيقة       

الذى به ننجذب بكليتنـا     ، الجمال الربانى 

.إلى الرضوان األكبر

 

 

وصلى اهللا وسلم وبارك علـى سـيدنا     

.وموالنا محمد وعلى آله أجمعين

 

 



 

 

 

 

 



 


 



 



 

 

 

 
الدكتورالمرحوم 

 

 







 



 



 

 التى تجلت فى اختيـار      عناية اهللا   إن  
المكان األول لظهور الدعوة، تدفع الباحـث       

بعض مميزات الزمـان،    والمفكر إلى تلمس    
الذى ظهرت فيه الدعوة اإلسالمية، للوقـوف       

على بيان فضل اهللا وكمال عنايته      

 

 جل شأنه –

 

-.

 

 
وعلى حين فترة   ففى أوائل القرن السابع،     

سالمية، هداية  من الرسل، ظهرت الدعوة اإل    
فـى  وأول ما يطالع الباحث     .. للناس أجمعين 

قـول الرسـول    : اإلشارة إلى عناية اهللا     
) :       بعثت من خير قرون بنى آدم، قرنًا

).فقرنًا، حتى كنت من القرن الذى كنت فيه

 

 
والمراد بالبعث   

 

 كما يقول العلمـاء      –

 

- :
ب اآلباء مـن األبعـد إلـى        تقلبه فى أصال  (

.)األقرب فاألقرب

 

 
على أحد أن العلم يتعلق بسائر      وال يخفى   

الحيثيات التى تحتاجها الدعوة، لكى تصل إلى       
هدفها، ومن بين هذه الحيثيـات المختـارة،        

لم يكـن   الزمن الذى ظهرت فيه الدعوة، إذ       
العالم كله فى تلك الفترة حالـة ال توصـف          
بالسوء، وال يقال فيها باإلجمال، إال أنها حالة        

فال حالة للعلم، وال للـسياسة،      . فساد وانحالل 
وال لألخالق، وال للمرافق العامة، ال توصف       
بتلك الصفة، إال وتغلب فيها الـسيئات كـل         

.الغلب على الحسنات

 

 
وإذا نظرنا إلى األحوال فى جملتها، وجدنا 

 التى تنادى فى كـل مكـان    األحوال هى   أنها
.بالحاجة إلى الدعوة الدينية

 

 
 تلك الظواهر   إن ظاهرة واحدة كانت تلف    

جميعا فى طياتها وهى فقـدانها الثقـة بكـل          
شىء، وال معنى لذلك فى كلمة مـوجزة، إال         

أن الثقة هى المطلوبة، وأن اإليمان هو دواء        
.هذا الداء الذى استشرى فى كل مكان

 

 


 


 قد وصلت من الفـساد      سكانت حالة النا  

ن وبلغت البشرية الدرك األسفل م    إلى النهاية،   
االنحطاط، وغشيت العالم كله ظلمات كثيفة،      
من الكفر والجهل والفجور، وغيـر النـاس        
وبدلوا فى الدين، وحرفوا كثيرا مما أنزل اهللا        
على رسله من الكتب، وعبدوا مـن دون اهللا         

 ،)بـوذا (كانوا يعبدون   فالبوذيون  . آلهة شتى 
والهندوس يعبدون البقر، والمجـوس كـانوا       

تعبـد المالئكـة    نت أمـم    يعبدون النار، وكا  
الصور والتماثيـل، وأمـم     والجن، وأمم تعبد    

، وكانت أمم تعبد    تعبد آثار الموتى وأرواحهم   
مظاهر الطبيعة وتقدسها، مـنهم مـن يعبـد         
الشمس والقمر، ومنهم من يعبـد األنهـار،        

وقَالَِت الْيهود لَيسِت ومنهم من يعبد الحجارة 
 ٍء وشَي لَىى عارِت  النَّصـسى لَيارقَالَِت النَّص

 وقَالَِت  ،  )١١٣: البقرة (الْيهود علَى شَيءٍ  
       ِسيحى الْمارقَالَتْ النَّصاِهللا و ناب ريزع ودهالْي

، وتفرق أهل كل دين     )٣٠: التوبة (ابن اهللاِ 
شتد بينهم الخالف والجدل،    امذاهب وشيعا، و  

ا مـن المـذاهب   حتى غدا الدين الواحد خليطً    
الخالفـات والخرافـات    المتناقضة، وسادت   

واألوهام، وشـاعت اإلباحيـة والفوضـى،       
ظَهـر  و. وارتكبت الفواحش باسـم الـدين     

الْفَساد ِفي الْبر والْبحِر ِبما كَسبتْ َأيِدي النَّاِس        
  عِملُوا لَعلَّهم يرِجعـون    ىِليِذيقَهم بعض الَّذِ  

).٤١: مالرو(

 

 


 


ن اإلمبراطورية الرومانية فى القـر    كانت  

السابع الميالدى مفككة األوصال، وكانت قـد       
إمبراطورية شرقية : قسمت إلى إمبراطوريتين

ــمتها ــة : عاص ــسطنطينية، وإمبراطوري الق
وكانت عالمـات   . رومية: غربية، عاصمتها 

 مـن    فى كل  الضعف وأمارات التفرق، بادية   
وكان ذلك بـسبب تنـازع      . اإلمبراطوريتين
.ة، والفرق الدينيةياألحزاب السياس

 

 
لقد حل الدمار باإلمبراطورية الرومانيـة،     
وسـاءت أحوالهــا الـسياسية واالقتــصادية   
واالجتماعية، وكانت حضارتها قائمة علـى      
أكتاف الفقراء، الذين كانوا يعملون لحـساب       

إهمال : رة عناألغنياء، فتاريخ هذه الدولة عبا
وفساد، واختالل، وهرج، ومرج، وفوضـى      
عمت جميع فروع الحكومة، وقد تخاطفـت       
أجزاءها األمم الضعيفة، وفتكت بها ثـورات       

بخدمة القصر، وأخـضعها محبـو      القائمين  
الظهور، من رجال الجندية، فظهـرت بهـا        
الجرائم وأعمال النهب والسلب، واختفت آثار      

.الثقافة والكرامة الشخصية

 

 
لقد ساءت األحوال االجتماعية والسياسية     
فى جميع أنحاء الممالك الخاضعة للمسيحية،      
فقد حال النظام القائم فى تلك الجهـات، دون         

، األعمـال حرية التفكير، وحرية الحكم على      
أصحاب أتباع المسيح الخاضعون    ولم يتورع   

لسلطانه، أن يشوهوا وجه العصر، ويجعلـوه       
رواح، وذبح كل   عصر اضطهاد وإزهاق لأل   

.ثائر أو خارج على الكنيسة الرسمية

 

 
يضاف إلى ذلك أنه لم تبق نحلـة      

 

 فـى  –
هذه اإلمبراطورية   

 

من النحل الكثيـرة، إال      –
 بالمروق، وتعددت هذه    مناقضيهاحكمت على   
، )النـسطورية (، و )األريوسـية (النحل بـين    



 

 

 

 

 



 













 



على تباعد األقوال   ). الملكانية(، و )اليعقوبية(و
إللهية، ومنزلة األقانيم الثالثـة     فى الطبيعة ا  

النزاع بين الكنيـستين الـشرقية      ويأتى  . منها
والغربية فيقضى علـى البقيـة مـن الثقـة          
والطمأنينة، وال يدع ركنًا من أركان العقيـدة        

.بعيدا من الجدل واالتهام

 

 


 


اإلمبراطورية الفارسية قبل ظهور    لم تكن   

حظا، وال أحسن حـاالً مـن       اإلسالم بأوفر   
فقـد كانـت فـى      اإلمبراطورية الرومانية،   

حروب دائمة داخلية وخارجية، وكانت تنافس      
اإلمبراطورية الرومانية فى امـتالك آسـيا،       
وبسط النفوذ على سكانها، وكثيرا مـا كـان         
مقدسو النار يهزمون عبدة المسيح وينهبـون       
 أموالهم، وأحيانًا كانت تدور الـدائرة علـى       

الفرس، فيغلـبهم الـروم، ويقتلـون مـنهم         
، ويخربـون ديـارهم، ويـضمون       ويأسرون

وكذلك كان القياصـرة    أمالكهم إلى أمالكهم،    
واألكاسرة متنازعين، ال يكفون عن المقاتلـة       

.إال قليالً

 

 
وفى أوائل القرن السابع الميالدى اشتبكت      
اإلمبراطوريتين الفارسية والرومانيـة فـى       

 شعفهما معا، وضعف    حروب كانت سببا فى   
.فارس بوجه خاص

 

 
وفى الفتـرة التاليـة، حـدثت بفـارس         
اضطرابات وفتن داخليـة، وتنـافس علـى        

، فكان الواحد منهم    األكاسرةالعرش عدد من    
يولى ثم يعزل بعـد مـدة قـصيرة، ومـن           
المعروف أن ستة منهم تولوا العـرش فـى         

وذلك بتدخل الجنود، ورجـال     . أشهر قالئل 
الحرس اإلمبراطورى، الذين أطلقوا أيـديهم،      

طلق، فى شئون   وكانوا أصحاب التصرف الم   
الدولة، فكانوا هم الذين يولـون األكاسـرة،        

ءون، وبذلك سقطت هيبة    ويعزلونهم كما يشا  
الملك، وقلت قيمة العرش، وعمت الفوضى،      
وانتشر الفساد وساءت حالة البالد االقتصادية      

.ى درجة ال تطاقلواالجتماعية، إ

 

 
ثم كانت الطامة الكبرى فى عهد قباذ ابن        
كسرى أنو شروان الذى حضر بعثـة النبـى       

    ففـى   ، وتلقى رسالته بالسخط والوعيد 
داعيـة اإلباحيـة    ) دكمـز (عهد قباذ ظهر    
 واألعـراض، ولـم     األموالوالفوضى، فى   

يتزحزح هذا الداعية خطوة واحدة من الثنوية       
كمـا  إلى التوحيد، أو ما يشابه التوحيد، وقال        

إن العالم كله فى قبضة     : من قبله ) مانى(قال  
: غير أنه زاد عليه . اهللا إله النور، وإله الظالم    

، وأن النور   أن النور يفعل بالقصد واالختيار    

.عالم حساس، والظلمة جاهلة عنها

 

 
وبالرغم من نتـائج المـصلحين الـذين        
اجتهدوا غاية االجتهاد فى تطهيـر الديانـة        
المجوسية من الوثنية، والمراسم الهيكلية، لـم       
تزل عقيدتهم جميعا فى األرواح والـشياطين       
حائالً بينهم وبـين التوحيـد، فـإن مـواالة          

اطين تسوقانهم إلـى    األرواح، ومحاذرة الشي  
ضروب من العبادة والزلفى لطوائف شتى من 

إلـه  : األرباب الصغار، عدا اإللهين األقدمين    
.النور وإله الظالم

 

 


 


وأما فى الهند، فقد انتشر مـذهب إباحـة         
النساء، بواسطة دعاة أقوياء، وقد بلـغ مـن         
الفحش أن الكـاهن الهنـدى كـان يحظـى          

ول، لينشر عليها وعلى    بالعروس فى اللقاء األ   
زوجها البركة والنعمة، وكانت األناشيد تنوء      
بالمنكرات والفضائح، تلقى فى االحتفـاالت      

، فتمد مستمعيها من الغواية بأسـباب،       العامة
.وتفتح لهم من اآلثام كل باب

 

 


 


كانت حالة العرب قبل اإلسالم طوائـف       

افرة، متنازعة، وقبائل متباغضة وديانات متن    
ونحالً متحاسدة، ولم تـستطع اليهوديـة، وال     

النصرانية  

 

من نشاط دعاتهما     بالرغم   –

 

 أن  –
تجمع شملهم، وتؤثر فى نفوسـهم، وكانـت        
أطراف الجزيرة العربية، لقمة سائغة فى أفواه 
المغيرين من األجانب، فقوى نفوذ األكاسـرة       

سلطان الـروم   فى الحيرة وما حولها، وظهر      
 الغساسنة، ودخل األحباش ثم     فى الشام وبالد  

الفرس بالد اليمن، وكان هـؤالء األجانـب        
يحرضون أنصارهم من العرب على أعدائهم،      
ومن يناصرهم من العـرب فكـان العربـى         

أخاه العربى ويقاتله، ويريق دمـه، ال       يعادى  
.لسبب سوى االنتصار لألجانب

 

 

 للنـزاع،   محـال وقد ظلت بـالد الـيمن       
ـ     ، وكانـت   ا متعـددة  ومسرحا للقتـال قرونً

الحروب تقع ألساب دينية، وغير دينية بـين        
 األحبـاش ومجـوس     ىيهود خيبر ونـصار   

متخالفة فى فارس، واألمة العربية كانت قبائل  
النزعات خاضعة للشهوات، فخر كل قبيلة فى   
قتال أختها، وسفك دمـاء أبطالهـا، وسـبى         

تسوقها المطامع إلى   .. نسائها، وسلب أموالها  
.يزين لها السيئات فساد االعتقاداتالمعامع، و

 

 
حيـاة  ويضاف إلى ما سـبق أن نظـام         

العرب، كان قائما على الظلم، ظلـم القـوى         
، وتحكم القادر فى العاجز، وكـان       للضعيف

اعتمادهم على القوة وحدها، فكانت اإلغـارة       
واألخذ بالثأر وحب االنتقام،    والسلب والنهب   

عـضها  هى العالقة التى تربط بين القبائـل ب       
وبعض، حتـى صـارت الحـرب نظـامهم         
المألوف وحياتهم المعتادة، وكانـت مناقـشة       
تافهة، تكفى إلشعال حرب طاحنة، وثـارات       
يتوارثها الخلف عن السلف، وكان القتـال إذا        
اشتعلت ناره، دام عدة سـنين، وقـد يـدوم          
عشرات السنين، حتى غـدا تـاريخهم فـى         
 الجاهلية، سلسلة من الحـروب الداخليـة، ال       

يكن لهم نظـام جـامع، وال       تكاد تنتهى، ولم    
حكومة واحدة، بل كانوا قبائل متفرقة، كـل        
قبيلة تؤلف وحدة قائمة بذاتها، مـستقلة فـى         

.نظامها وتقاليدها وأحكامها

 

 
فى حيـاة العـرب أن      ومن مظاهر الظلم    

المرأة عندهم، ال تكاد تبرز حتى يعرف فيها        
هم ِباُألنثَى ظَـلَّ    وِإذَا بشِّر َأحد  : طالع الشؤم 

   كَِظيم وهاً ودوسم ههجِم    * والْقَو ى ِمنارتَوي
 ٥٨: النحل (ِمن سوِء ما بشِّر ِبِه

 

– ٥٩.(

 

 
تستقبل شر استقبال، تُـورث وال تـرث،        
وتُملك وال تملك، وكان البعض القليل ممـن        
يملكونها يحجرون عليها التصرف فيما تملكه      

لك من مظاهر الظلـم واالسـتبداد      إلى غير ذ  
 على العموم مجلبـة     ىواإلذالل، وكانت األنث  

.للحزن، ومظنة العار والفقر

 

 
تلك أحوال كانت فـى العـرب والـروم         
والفرس وغيرهم، وهذه األحوال التى عرضنا   
لها بإيجاز، كانت مقدمات، والمقدمات ال تأتى     
بنتائجها على وتيرة الداء الذى يتبعه الفنـاء،        

نها مقدمات العناية اإللهية التى تدبر الدواء ولك
المستحكم على غيـر انتظـار وبغيـر        للداء  

حسبان، عالم إذا صح أن يقال عنه أنه كـان          
ينتظر شيًئا من وراء الغيب، فإنما كان ينتظر        

.عناية اهللا

 

 



 

 

 

 

 



 


 



 




 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الدكتور

 

 







 




 



 

 

 





 


فإن من أبشع وأفظـع     : إذا علم ما سبق   

الجرائم االعتداء على الجند بتنوع رتـبهم       
ومهامهم لما في ذلك مما قرره الفقهاء مـن     

مما يسبب مفاسد عظمى    " تخذيل"و" إرجاف"
.تلحق سالمة البالد وأمن العباد

 

 
الشرعي  مفهومه: اإلرجاف: التوضيح
لتماس الفتنة، وإشاعة الكذب    ا: االصطالحي

.)١(والباطل لالغتنام به

 

 
وتركه حرام شرعا،   : وحكمه الشرعي 

ضـرار بالمـسلمين    واجب لما فيه من اإل    
لَِئن لَّم ينتَـِه    : وفاعله آثم، قال اهللا تعالى    

نَاِفقُونالم        ضـرِفـي قُلُـوِبِهم م الَّـِذينو 
ثُـم الَ    ينَّك ِبِهم والْمرِجفُون ِفي المِدينَِة لَنُغْرِ   

ملْعوِنين َأينَمـا    * يجاِورونَك ِفيها ِإال قَِليالً   
: األحـزاب  (وقُتِّلُوا تَقِْتيــالً   ثُِقفُوا ُأِخذُوا 

٦١، ٦٠(.

 

 
 بلغه أن ناسا   روي أن رسول اهللا     

يثبطون الناس عن الجهاد فـي سـبيل اهللا،         
وأمـرهم أن   نفر من أصحابه،    فبعث إليهم   

حرقوا عليهم البيت ففعل طلحة بن عبيـد        ي

.)٢(اهللا ذلك

 

 
نشر االضـطراب  ": اإلرجاف"ومضار  

بين الناس، لصدهم عن الرباط والجهـاد،       
.وترك البالد عرضة الحتالل األعداء

 

 
هيد الناس في حراسة البالد     زت: التخذيل

والتخـذيل  وأمن العباد، وتـرك الجنديـة       
ش في العدوان اآلثيم على الجـي     كاإلرجاف  

ومضاره منع الناس من النهوض للقتـال،       
صـد   ويجـب    ،)٣(وترك الحراسة والجهاد  

خذلين، وقـد   مومنع ومقاومة المرجفين وال   
كَِره اللَّه  : ذمهم الشرع المحكم، قال تعالى    

 مطَهفَثَب ماثَهانِبع    القَاِعِدين عوا مدِقيَل اقْعو * 
         وكُـمادـا زوا ِفـيكُم مجخَر ـاالً لَوِإالَّ خَب 

وِفـيكُم   وَألوضعوا ِخاللَكُم يبغُونَكُم الِفتْنَـةَ    
  ـملَه وناعمس      ِبالظَّـاِلِمين ِلـيمع اللَّـهو 

.)٤٧، ٤٦: التوبة(

 

 
 يحرم االعتـداء    :وعلى ضوء ما سلف   

على الجند باإلرجاف والتخذيل واإلشاعات     
الخطيرة في أمن الـبالد     آلثاره  واألباطيل  

ويحرم االعتداء علـيهم بالجنايـة      والعباد،  
وما دون النفس، لما هو معلوم      على النفس   

من عصمة الدماء واألموال واألعـراض،      

الثابتة بالنصوص الشرعية المحكمة العامة     
والمطلقة، وال تخفى إال فـي متعـامي أو         

.متغابي

 

 
ومما يدعو إلى الغرابة والنكارة تفـوه       

واإلرعاب  قواد جماعات وفصائل اإلرهاب   
ومنظري العنف المسلح، وقواد ميليـشيات      

وتهديـد الـسالم     ،)الحرابـة (قطع الطرق   
، والتعرض  )البغي(االجتماعي والعام للبالد    

 ،)الـصيال (للدماء واألموال واألعـراض     
باستهداف واستحالل دماء ومنشآت الجيش     
والشرطة، ومعروف أن االستحالل تحليـل      

إنكار مـا   ما حرمه الشرع المحكم ومؤداه      
يثبت ضرورة أنه من دين اإلسالم وفي ذلك   

: ، وأشــد االســتحاللتكــذيب لــه 
.)٤(القتل

 

 



 


التنظيمـات  ويحاول أشياخ الجماعات    

 ، الفكـري والمـسلح    :والفصائل للعنفـين  
) علمـاء اإلسـالم   (التشكيك في مصداقية    

وإلصاق التهم  ) علماء سلطة (واتهامهم بأنهم   
ــدي علــ  ــم، والتع ــهمبه  )٥(ى أشخاص

 وذلك إلحالل رموز ومبـادئ      ؛)٦(ومكانتهم



 

 

 

 

 



 












 



هذه الجماعات للعوام علـى أنهـم الـدعاة        
وأن غيرهم منافق، ولذا تنتـشر      والعلماء،  

فتاوى وكتيبات تناهض الوسطية والسماحة     
على حسن فهم   سلبا  ، مما يعود    !!واالعتدال

الدين وحسن عرضه، وسمعته في الـداخل       
 إلـى اعتبـار     والخارج حتى وصل األمر   

اإلسالم أصل اإلرهاب وصرنا لألسف في      
.)٧(مواقف الدفاع واالعتذار

 

 
باإلضافة إلى شيوع مفاهيم مغلوطـة      

:وأفكار خاطئة

 

 
١

 

 الحكم على عقيدة المسلمين بـالكفر   -
.والشرك والزيغ

 

 
٢

 

التنابز بألقاب المعايرة والمعايبـة      -
.والسخرية واالحتقار

 

 
٣

 

منسوبة إعالء المذهبية والعصبية ال    -
.إلى الدين

 

 
٤

 

.إيجاد طائفية دينية في المجتمع -

 

 
٥

 

. احتكار فهم الدين-

 

 
٦

 

:  الترويج لدعاوي باطلة من عينـة      -
جاهلية المجتمع، الخروج على الحكم، قلب      

ية الحكم بغير ما    نظام الحكم، الخالفة، قض   
.الخ... أنزل اهللا تعالى

 

 
٧

 

تبديل األحكام الفقهيـة المـستقرة       -
وتحليل ) في العادات كثيرا  (بتحريم الحالل   

إراقة الدماء، وانتهاك األعـراض     (الحرام  
، وقلـب المنـدوب إلـى       )موالوإتالف األ 

.. والمكروه إلى حرام،واجب

 

 
٨

 

 التعبد بـأقوال بـشرية لمنظـري        -
. التراثيين والمعاصرين:الجماعات

 

 
٩

 

 السمع والطاعـة العميـاء لقـواد        -
.الجماعات

 

 
١٠

 

 اعتناق مبادئ وأدبيات الجماعات     -
.أكثر من أصول اإلسالم المجمع عليها

 

 
١١

 

.هز الثقة بالعلماء الحقيقيين -

 

 

١٢

 

 جر العلماء وكبار الـدعاة إلـى        -
.ارك واختالفات ومجادالت ومهاتراتمع

 

 
١٣

 

تبديد الجهود لتطوير خطاب ديني      -
.متوازن

 

 
١٤

 

 النيل من مكانة المرأة، وحقـوق       -
.ل الكتاباإلنسان، وأه

 

 
١٥

 

. االجتراء واالفتراء على اإلفتاء-

 

 
١٦

 

تأويالت خاطئة لنصوص شرعية     -
.ترويجا ألهدافهم

 

 
١٧

 

. استدالالت مغلوطة للتبرير-

 

 
١٨

 

بـشعارات  اإللباس على العـوام      -
.للتجنيدعاطفية 

 

 
١٩

 

مناهضة الظلم لحسن سير الدعوة      -
.في دور العبادة

 

 
٢٠

 

ــة   - ــات اإلرهابي ــي العملي  تبن
.اوممارسته

 

 
حصار ودمار، وركام كريه، من دخالء      
جهالء بسالمة األدلة وطـرق االسـتنباط       

مـن ديـن    ومقاصد األحكام، وتنفير للناس     
 سوء فهم الدين،    ىوأدالوسطية والسماحة،   

فقـد  ) اإللحـاد (وسوء عرضه إلى تزايـد      
قفزت أعداد المالحدة في مصر في عهـد        

.)٨(الحكم اإلخواني إلى مليوني شاب

 

 
ج رة المشينة المسيئة في الخا    أما السمع 

ضد اإلسالم ال تحتاج إلى بيان، ويكفي أن        
أشياخ الجماعات مجندين لقوى مخابراتيـة      
عالمية لتمزيق ما بقي من شمل المـسلمين        

.باسم اإلسالم المفترى به وعليه

 

 
وتفريغ الدين الحق من جوهره وتجريده    
من محاسنه، وإلهاء الناس بثقافات وعادات      

، وتجنيـدهم   )لثيـاب والـشعور   ا(المالبس  
بشعارات عاطفية، واستخدامهم وقودا ضد     

 ظاهرة لـذي   ،بني وطنهم وثروات شعوبهم   
.)٩(عينين

 

 
                                                           

 من سورة األحـزاب،     ٦٠تفسير القرطبي لآلية    ) ١(
، والمغنـي   ٤/٩٥وحاشية الجمل على شرح المنهاج      

٨/٣٥١.

 

 
، ومعـين   ٢/٥١٧أخرجه ابن هشام في الـسيرة       ) ٢(

.٢١٠الحكام ص

 

 
، وعدة أربـاب    ٣/٤٥٨ص  أحكام القرآن للجصا  ) ٣(

.٨٢الفتوى ص

 

 
، والمواق على خليل ٩/٨٧الشرواني على التحفة ) ٤(
.٨/٦٥، والزرقاني على خليل ٦/٢٨٠

 

 
محمـد  / د.قامت جماعة التكفير والهجرة بقتل أ     ) ٥(

حسين الذهبي 

 

ات ي العالم األزهري المفسر في سبعين–
بكل نقيـصة   القرن الماضي، ورمي قيادات األزهر      

ماعات اإلخوان والجهاد والسلفية، وتمادت     من قبل ج  
وأحرقوا سيارتي الشعبية الخاصة عمـدا، وأهـدروا        

.دمي وآخرين علنًا

 

 
تتماأل الجماعات على إضعاف األزهر الـشريف       ) ٦(

.بشتى السبل

 

 
فقه السالم في اإلسالم، فتنـة      : أصدرت كتبا مثل  ) ٧(

التكفير، خطاب إسالمي معاصر، السلفية بين األصيل  
لدخيل، جماعة اإلخوان رؤية نقدية فقهية للرد على        وا

شبه ومطاعن الجماعات المنـسوبة إلـى اإلسـالم،         
.اإلرهاب بين داء ودواء

 

 
انظر دراسة بمستندات مجلة األهـرام العربـي        ) ٨(

ه ١٤٣٤ رجـب    ١، السبت   ٨٤٢بالقاهرة، العدد   

 

- 
) الملحدين العـرب  ( مجلة   م، وانظر ٢٠١٣ مايو   ١١

 لتـشويه اإلسـالم بفعـل عقائـد         اتالتي تقدم دراس  
.وممارسات الجماعات

 

 
نظرة إلى الصراعات باليمن والعراق وسـوريا       ) ٩(

ولبنان والصومال ونيجيريا ومـالي، ودول شـمال        
يفصح ما آلت إليه أمـور العنفيـين        ) مصر(أفريقيا  

.الفكري والمسلح

 

 



 

 

 

 

 



 



 











 





 



يشهد العصر الحالي تغيرات وتطورات متالحقة، ويعيش ثورة        
، كان من أهم منجزاتها شبكة المعلومات       علمية ومعرفية هائلة  

، والتي أضحى العالم من خاللهـا       )اإلنترنت(ب الدولية المسماة   
.قرية صغيرة يمكن لإلنسان الوصول إليها

 

 
ومن ثم فإن أبناء اإلسالم مطالبون اليوم باالستفادة من هـذا           
اإلنجاز العلمي الضخم وتسخيره في خدمة اإلسالم والتعريـف         

.ته في العالمينبه، ونشر راي

 

 

 

 

 

 



 




 




 




 







 




 


      الداعية في الشبكة الدوليـة معِنـي 

بترغيب الناس في اإلسـالم وهـدايتهم       
 يتحقق بـصرف الوقـت      إليه، وذلك ال  

وبذل الجهد في إبطال حجج المخـالفين       
ودحض شبههم، بـل ببيـان محاسـن        

وفضائله، وإبراز سمو تعاليمه    اإلسالم  
ل قيمه وأخالقـه،    بوأحكامه، وإيضاح ن  

وإظهار رقي مقاصده وأهدافه، فـذلك      
إلـى قلـوب النـاس      طريق الداعيـة    

هو الدين الحق الذي    وعقولهم، فاإلسالم   
 لعباده، وهو يشتمل على ما      ارتضاه اهللا 

يوافق الفطرة، ويقنع العقـل، ويـشرح       
.الصدر، ويشبع الروح

 

 
ومن الخطأ أن يضيع الداعية وقتـه       
في دفع شبه وافتراءات المعارضين أو      
الطعن في أديان المخالفين، فذلك طريق      
للدعوة غير معبد، قد ال يعود الداعيـة        

بـشيء، خـصوصا وأن أعـداء       منه  
وم أصبحوا من الكثرة بمكان،    اإلسالم الي 

وهم ال يكفـون عـن التـرويج لـشبه          
وأباطيل يلصقونها باإلسالم ليعتموا على     
الحق الذي يشتمل عليـه، ويـصرفوا       
الناس عن الهدى الذي ينطوي عليـه،       
وهو من قبيل اللغو الـذي قـام بفعلـه          
أسالفهم من قبل مما حكاه القرآن الكريم       

فَروا الَ تَسمعوا   وقَاَل الَِّذين كَ  : في قوله 
 والْغَوا ِفيِه لَعلَّكُم تَغِْلبـون     ِلهذَا القُرآنِ 

.)٢٦: فصلت(

 

 
ومن ثم كثرت مـواقعهم المعاديـة       
لإلسالم والمروجة لتلك الشبه واألباطيل     
في الشبكة الدولية، وبالتـالي فانـشغال       
الداعية بالرد على هذه الشبه يؤدي إلى       

ما ال يعود بكبير   تضييع الوقت والجهد في   
قيمة وال عظيم فائدة فضالً عـن أنـه         
يضع الداعية في مقام المتهم الذي يدفع       

.عن نفسه ودينه التهمة

 

 
أما حين يعمد الداعية إلى اإلسـالم       

ويظهر فضائله، فإن ذلك    فيبين محاسنه   
في نفسه يدفع كل شبه تعارضه، وينفي       

خالفه، وهـو أسـلم مـنهج       يكل باطل   
 بأيسر طريق، يقول    للوصول إلى الحق  

القواعـد  : (الشيخ السعدي فـي كتابـه     
):الحسان المتعلقة بتفسير القرآن

 

 
في الطرق التي في    : القاعدة العاشرة 



 

 

 

 

 



 



 

 

 
        

    
    
    
     
   

 

 

 
         

        
     
       
      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 
الدكتور

 

 
أحمد محمد أحمد الشرنوبي

 

 

 

أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالمية املساعد 

 

 بكلية أصول الدين

 

-

 

 جامعة األ

 

 زهر

 

 

القرآن لدعوة الكفار على اختالف مللهم      
ونحلهم يدعوهم إلى اإلسالم، واإليمـان      

 بمـا يـصف مـن       بسيدنا محمد   
محاسن شرعه ودينه، وما يذكره مـن       

ليهتدي  ة سيدنا محمد    براهين رسال 
من قصده الحق واإلنـصاف، وتقـوم       
الحجة على المعاند، وهذه أعظم طريق      

بها جميع المخالفين لدين اإلسالم،     يدعى  
ن محاسن دين اإلسالم ومحاسن النبي      إف

    وآياته وبراهينه فيها كافيـة تامـة 
للدعوة، بقطع النظر عن إبطال شـبههم       

تـضح  وما يحتجون به، فإن الحق إذا ا      
.)١(علم أن ما خالفه فهو باطل وضالل

 

 


 




 


الداعية تتمثل في األخذ بيد     إن مهمة   

الناس إلى منهج اهللا الذي دل عليه كتاب        
، يدعو إليه   اهللا تعالى وسنة رسوله     

بسلوك كل وسيلة مستطاعة، ويدل عليه      
م مطالـب   ممكن، ومن ث  ببذل كل جهد    

بالثبات على هذا المنهج القويم وعـدم       
: مخالفته مهما كانت األسباب، قال تعالى  

       ـِرِه َأنَأم ـنع خَاِلفُوني ذَِر الَِّذينحفَلْي
       َأِلـيم ـذَابع مهِصيبي ِفتْنَةٌ َأو مهتُِصيب 

.)٦٣: النور(

 

 
وإن الدعاة إلى اهللا بـصفة عامـة،        

ولية بصفة خاصة   والدعاة في الشبكة الد   
يتعرضون في هذا العصر الذي نعيشه       
لفتنة مسايرة الواقع، ومالحظة رضـا      
الناس وسـخطهم، ومراعـاة العـادات       
والتقاليد، وانتشار الفساد واالنحـراف،     

سقط فيها كثير مـن     وتلك فتنة عظيمة    
الناس، وعجزوا عن مقاومتها، والداعية     
الصادق في إيمانه المخلص في دعوته      

وما إلى تحري الحق والثبـات      يحتاج د 
عليه، هذا الحق الذي يثبت اهللا عليه أهل 

يثَبتُ اللَّه الَِّذين   : اإليمان كما قال تعالى   
وِفي  آمنُوا ِبالْقَوِل الثَّاِبِت ِفي الحياِة الدنْيا     

).٢٧: إبراهيم (اآلِخرِة

 

 
 قد قال لـه     وإذا كان الرسول    

ولَوال َأن ثَبتْنَاك لَقَد ِكدتَّ     : ربه سبحانه 
، )٧٤: اإلسراء (تَركَن ِإلَيِهم شَيئاً قَِليالً   

فإن من سواه من الناس أحـوج إلـى         
التثبيت من اهللا تعالى، وخصوصا فـي       
هذا العصر الذي كثرت فيه عواصـف       
الفتن، ونمت فيـه موجـات اإللحـاد،        
ــشهوات  ــه تيــارت ال وتــضاعفت في

ادت فيه المـصيبة فـي      والشبهات، وز 
.الدين نسأل اهللا السالمة

 

 
ومن أخطر صور فتنـة مـسايرة        
الواقع التأثر بالغرب وأتباعه من قبـل       

المسلمين وتوجههم نحو تـسويغ     بعض  
الواقع المعاصر إلدخال كثير من القـيم       
الغربية في دائرة اإلسالم، ومـن ذلـك        
رفضهم تطبيق الحدود كقطع يد السارق      

محصن وغيـر ذلـك     أو رجم الزاني ال   
بحجة عدم انسجامها مع مبادئ الرحمة      
اإلنسانية، ومن ذلك أيضا إباحتهم الربا      
في البنوك بحجة الحفاظ على اقتـصاد       
البالد، وكذلك الدعوة إلى تحرير المرأة      
لتحاكي المرأة الغربية في عاداتها، وإلى      
الثورة على الحجاب الـشرعي وتعـدد       

.)٢(الخ.. الزوجات

 

 
داعية المـسلم تعريـف     إن مهمة ال  

المسلمين باهللا تعالى، واألخذ بأيديهم إلى      
ما هـو  منهجه، والرقي بمجتمعاتهم إلى   

أفضل عقديا وأخالقيا وسلوكيا، وتلـك      
، وإن  هي مهمة األنبياء والمرسلين     

رسالة الدعاة لتفقد معناها وقيمتهـا إذا       
هو ساير تلك المجتمعات على ما هـي        

وأهـواء  وط الواقع   عليه، واستسلم لضغ  
الناس، إن الداعية الناجح هو الذي يغير       

 مع  قفحياة الناس ومجتمعاتهم إلى ما يت     
 العظـيم الـذي   منهج اهللا القويم ودينـه  

ارتضاه اهللا لعباده، وليس هـو الـذي        
يغيره شيء فيبعده عن رسالته السامية،      
وال ريب أن في ذلك مشقة كبيرة، لكن        

فـي الـدنيا    العاقبة حميدة إن شاء اهللا      
واآلخرة لمن أخلص وصبر واسـتعان      

.باهللا تعالى

 

 
                                                           

ن املتعلقة بتفسري القرآن للـشيخ عبـد        القواعد احلسا ) ١(
. دار ابن اجلوزي.، ط٣٣، ٣٢الرمحن السعدي ص

 

 
العصرانيون بني مـزاعم التجديـد وميـادين        : انظر) ٢(

. ٢ وما بعـدها، ط    ٢٥٧التغريب، حممد حامد الناصر ص    
مكتبة الكوثر 

 

ه ١٤٢٢ الرياض، –

 

.م٢٠٠١ -

 

 



 

 

 

                                                              

 

 
 

 



 

   



 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 





 




 



 

 
 





















 





 





 



٤

 

 اآليات التي استشهدوا بهـا ال       -

:تنفي حجية السنة، بل تؤكدها

 

 

 

 الْيـوم : فالدين في قولـه      -

ِديــنَكُم لْــتُ لَكُــمَأكْم) ٣: المائــدة( 

إذ همـا   المقصود به القرآن والـسنة؛      

الوحي الذي بني عليه الـدين، ولـيس        

المقصود به القرآن فقط، والدليل علـى     

 لم يتوقف عنـد     ي أن الوحي القرآن   ذلك

هذه اآلية، وإنما نزلت بعدها آيات أخرى      

تتضمن تشريعات ذات أهمية كآية الربا،      

وأن ولو افترضنا أن اآلية آخر ما نزل        

معنى الدين هو القرآن فليس في ذلك نفي   

لحجية السنة بل هي دليـل أكـد علـى          

حجيتها؛ إذ هي بيان للقرآن وال كمـال        

.يانللدين بدون ب

 

 

 

: في قولـه    ) الكتاب(ب المراد   -

        ٍءطْنَا ِفي الِْكتَـاِب ِمـن شَـيا فَرم 

هو اللوح المحفوظ الـذي     ) ٣٨: األنعام(

مـن خلقـه،   أحصى اهللا فيه كل شـيء      

وليس المراد به القـرآن الكـريم، وإذا        

سلمنا بأن المقصود به القرآن الكـريم؛       

فإن المعنى أنه يحوي كل أمور الـدين،        

.لنص الصريح، وإما ببيان السنة لهإما با

 

 

 

َأو لَـم :    إن استداللهم بقوله     -

الِْكتَــاب ــكلَيلْنَــا عَأنَّــا َأنْز كِْفِهــمي 

استدالل خاطئ؛ وذلك   ) ٥١: العنكبوت(

المخاطبين هنا هم المشركون حينما     ألن  

لو أن اهللا أنزل على محمد آيـات        : قالوا

ابه هـذا   من عنده، فرد اهللا عليهم بأن كت      

لتصديق برسالته،  معجزة كافية لهم في ا    

ن القرآن كفاية للمؤمنين    وال عالقة لها بأ   

.في كل شيء دون السنة كما زعموا

 

 

 

ونَزلْنَا علَيك الِْكتَاب :    قوله   -

تعنـي أن   ) النحـل  (ِتبيانًا ِلكُلِّ شَـيءٍ   

القرآن قد نزل مبينًا لكل شيء من أمور        

أمـا  د كلية مجملة،    الدين في شكل قواع   

تلك القواعد وما أشكل منها فالبيان      تفاصيل  

فيها قد أوكل إلى السنة النبوية، ولذلك أمر        

ا نزل إليهم، وهذا    اهللا نبيه أن يبين للناس م     

و فعله أو تقريره، ومن ثم  عن طريق قوله أ   

.يتعذر االنتفاع بالقرآن دون السنة؟

 

 

:التفصيل

 

 

القرآن والسنة أوجبا العمل بما جاءت      

 حــذر مــن بــه الــسنة، والنبــي 

:مخالفتها

 

 

 

 أنزل القرآن الكريم هداية   إن اهللا    -

 باهرة باقيـة،    ومعجزة لرسوله   بينة،  

ثم أعطاه السنة مفصلة للكتاب وشارحة له       

وَأنْزلْنَا ِإلَيك الذِّكْر ِلتُبـين:      كما قال   

فكانت  ،)٤٤: النحل ( ِإلَيِهم َلزِللنَّاِس ما نُ  

السنة أصالً من أصول الدين تاليا لكتـاب        

اهللا تعالى، تؤخذ منها العقائـد واألحكـام        

.واألخالق وغير ذلك

 

 

فالقرآن الكريم هو األصل األول للدين      

والسنة هي األصل الثاني، ولقد اختص اهللا       

 بحفـظ دينهـا     تعالى هذه األمة اإلسالمية   

 وتعهد به سبحانه، فحفظـت      وصيانتها له، 

هذه األمة كتاب اهللا المنزل إليهـا، فتلقتـه         

بأمانة وثقة وتواتر، وذبت الكذب والخلـل       

 عدعن الحديث النبوي بما وضعته من قوا      

للرواية هي أصح وأدق طريق علمي فـي        

.نقل الروايات واختبارها

 

 

وللحديث بقية في العدد 
. اهللا تعالىإن شاءالقادم 
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–


 



 


 



 



 

 



الـسيد  سماحة  قامت مشيخة الطريقة العزمية تحت رعاية       
 العزمية  محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم شيخ الطريقة       

 لدورها ا، تأكيده١٤٣٩  عدة محاضرات خالل شـهر  
:بصير األمة بالواجب المطلوب منهاالكبير فى ت

 

 



 


 مـت  أقي م٢٢/٩/٢٠١٧، الموافق   ه١٤٣٩  ١جمعة  الفى يوم   

بقاعة اإلمام المجـدد الـسيـد محمـد         مائةال بعد   ةسعاتال أهل البيت ليلة  

ماضى أبى العزائم حيث حضرها عدد من أساتذة الجامعـات والمراكـز        

العلمية، ورجال الصحافة واإلعالم، وعدد من أبناء اإلمام أبى العـزائم،           

.وأبناء الطريقة العزمية من مختلف المحافظات

 

 

أن يكون  الشعب المصرييخ الطريقة العزمية شوقد دعا فيها سماحة 

.لديه إرادة للتغيير، مع إعالء قيمة االنتماء للوطن

 

 

 رافضون للفساد، ولكن ليس     نافاسد ومعظم وأكد سماحته أننا مجتمع     

.وال يوجد قدوة نقتدي بهالدينا إرادة للتغيير، 

 

 

يخلقـون القـدوة، ويحـافظون عليهـا،        الغرب  وأشار سماحته أن    

مثالً بالشيخ محمـد    نها رمزا، بينما نحن نمسخ القدوة، وضرب        ويعتبرو

.أن يمسخوه بشتى الطرقمتولي الشعراوي الذي حاول العلمانيون 

 

 

) عنايـت (لقد وصلتني رسالة من شخص يـدعى        : وأضاف سماحته 

 لماذا بيوت العرب نظيفة من الـداخل،        :ئلإن رجالً أوربيا س   : يقول فيها 

إن العرب يعرفون أنهم يملكون البيـوت       : فأجاب. بينما شوارعهم قذرة؟  

.فينظفونها، بينما ال يملكون الشارع فيتركونه غير نظيف

 

 

وطالب سماحته بسجن المدرس الذي يعطي دروسا خصوصية لمـدة   

سنة ودفع غرامة عشرة آالف جنيه يذهب نصفها للضابط الذي يقـبض            

.رادة للتغييرال بد أن يكون لدينا إ: عليه، وأنهى حديثه بقوله

 

 

 الشريف عبد الحليم العزمي الحسيني حديثه حول سـيرة          واصل وقد

ركائز السياسة األمويـة حيـال اإلمـام         الحديث عن ب أهل البيت   

شروط الصلح الخمسة بـين     مصير  الحديث عن   م فصل   ث،  الحسن  

اإلمام الحسن ومعاوية، ثم ختم حديثه بذكر ثالثة نماذج لقتلى أتباع أهـل             

. على يد حكام بني أميةالبيت

 

 

وشارك بالحديث في الليلة الدكتور رفعت صديق األسـتاذ بجامعـة           

األزهر الشريف، وشارك باإلنشاد الشيخ محمد حسنين منـشد الطريقـة           

.العزمية

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

بينا اللقاء املاضي أن أي مؤمن ال يتصور أن اهللا تعـاىل نهـى 
َّ َّ

 

سيدنا حممدا أن يستغفر ألمـه، فعـصيه 
ً



 

 معـاودا طلـب 
ً

 

املغفرة، ومل ينته إال بالزجر، ومن ثم فاحلـديث الـوارد بـذلك 

 

غري صحيح ومعيب جدا، لكونه ضعيفا جدا سندا ومتنا، بـل 
ً ً  ً 

 

هو بهـذا املـنت موضـوع ومكـذو

 

.. ب

 

ويف هـذا املقـال نواصـل 

 

:احلديث فنقول

 

 

 

 




 






 



 


:الحديث السابع

 

-

 

 
  ا فـي  أورده السيوطي رحمه اهللا أيـض

بن أبي حاتم والحاكم    اوأخرج  (الدر المنثور   
وابن مردوية والبيهقي في الدالئل عن ابـن   

ـ    خرج رسول اهللا  : مسعود قال  ا  يوم
إلى المقابر فاتبعناه فجاء حتى جلـس إلـى    

، ثـم بكـى فبكينـا       قبر منها فناجاه طويالً   
لبكائه، ثم قام فقام إليه عمر فدعاه ثم دعانا         

 إن  : بكينا لبكائك، قال   : قلنا ؟ ما أبكاكم  :فقال
القبر الذي جلستُ عنده قبر آمنـة، وإنـي         

ستأذنت ربي في زيارتها فأذن لي، وإنـي        ا
تْ ربي في االستغفار لها، فلم يـأذن        استأذن

 لي، وأنزل على ِللنَِّبـي ا كَانم   الَّـِذينو
شِْرِكينوا ِللْمتَغِْفرسنُوا َأن يكَـانُوا    آم لَـوو

، فأخذني مـا    )١١٣: التوبة (ُأوِلي قُربى 
يأخذ الولد للوالدة من الرقة، فـذلك الـذي         

.)أبكاني

 

 

 الحديث المروي   وأما رواية الحاكم لهذا   
 حـدثنا أبـو     : فقد قال  عن ابن مسعود    

التياح محمد بن يعقوب حدثنا بحر بن نصر        
حدثنا عبد اهللا بن وهب أنبأنا ابن جريج عن         
أيوب بن هانئ عن مسروق بن األجدع عن        

خرج رسول   (: قال عبد اهللا بن مسعود     
 ينظر في المقابر وخرجنا معـه       اهللا  

نتهى تلقبور حتى    ثم تخطي ا   ،فأمرنا فجلسنا 
، ثم ارتفع نحيب إلى قبر منها، فناجاه طويالً  

ا فبكينا لبكائه وأقبـل      باكي رسول اهللا   
 يا رسول   :إلينا فتلقاه عمر بن الخطاب فقال     

اهللا ما الذي أبكاك؟، فقد أبكانـا وأفزعنـا،         
: فجاء فجلس إلينا فقال

 

 
نعم يا رسـول    : أأفزعكم بكائي؟، فقلنا  

.اهللا

 

 
لقبر الذي رأيتموني أنـاجي     إن ا : فقال

 استأذنتفيه قبر أمي آمنة بنت وهب، وإني        
ربي في زيارتها فأذن لي فيه فاستأذنته في        

:  لها، فلم يأذن لي فيه، ونزل على االستغفار
ا كَ مِبلنَّ لِ ان ِذالَّي وين وا أَ نُ آمـ  ن ي ِفغْتَسوا ر
ـ وحتى ختم اآلية     ينِكِرشْملِْل ـ  م  انا كَ

فَغِْتاسإِ ار باِهرن   الَّ إِ يِهِب ألَ يمعمِعوٍةد و عدا ه
إياه          فأخذني ما يأخذ الولـد لوالـده مـن

).الرقة، فذلك الذي أبكاني

 

 
صحيح على شرطهما : قال الحاكم معقِّبا  

ولم يخرجاه بهذه السياقة، إنما أخرج مسلم       
حديث يزيد بن كيسان عن أبي حازم عـن         

.افيه مختصرأبي هريرة 

 

 
أما الذهبي فقد تعقبه فجاء تعليقه فـي        

أيوب بن هانئ ضعفه ابـن   (التلخيص هكذا   
.افهذه الرواية ضعيفة سند) معين

 

 
      ا ومن ثم تكون هذه الرواية ضعيفة سند

.بشهادة ابن معين على أيوب بن هانيء

 

 
خرج (وعالوة على هذا فإن قول األثر       

) ر فاتبعناه ا إلى المقاب   يوم رسول اهللا   
أي مقابر هذه التي خرج     :  وهو يثير سؤاالً 
 فاتبعه الصحابة؟رسول اهللا 

 

 
هل خرج من المدينة المنورة لزيـارة       
قبر أمة آمنة على بعد ما يقرب من مائـة          

  ا؟ إن هذا سـفر ولـيس       وخمسين كيلو متر
ا إلى مقابر يتبعه الـصحابة وراءه،       خروج

 مع شد الرحال واالسـتعداد للمبيـت فـي        
 الذي ليس مجرد خـروج      ،االصحراء أيام 

يتبع الصحابة فيه النبي بعد أن يخرج إلـى         
المقابر، ولو كان من المدينة إلـى األبـواء    

 الرحال إلـى    شد رسول اهللا    : (لقال
).المقابر

 

 
أم هل خرج إلى المقابر من مكة بعـد         
الفتح أو بعد عمرة أو حِج إلى مقابر أهـل          

صحابة ؟تبعه من رآه من الامكة ف

 

 
األرجح حسب داللة منطوق الحديث أن      
هذه المقابر كانت قريبة من محـل إقامتـه         

       ومن ثم فالراجح أنها مقابر الحجون ،



 

 

 

 

 



 



 








 









 



 بعد غزوة   عتمرها  ابعد العمرة التي    
.تبوك كما جاء في خبر سابق

 

 
ومن ثم ال يصح أن يكون هذا القبر قبر         

 السيدة آمنة بنت وهب والدته وأمـه        
 العلماء والمحدثين والمؤرخين    اقاتفلثبوت  

وكتاب السيرة النبوية أنها تُوفِّيت ودِفنَـت       
 باألبواء أثناء عودتهـا مـع النبـي         

وعمره يومئذ ست سنوات من المدينة إلـى        
مكة بعد زيارة المدينة لزيارة قبـر والـده         

.عبد اهللا بمنازل آل النجار

 

 
ويؤكد االختالف والخطأ في متن هـذه       

 نَصتْ علـى أن عمـر بـن         الرواية أنها 
 هو الذي تلقـى رسـول اهللا        الخطاب  

   من زيارة القبـر الـذي       انتهائه بعد 
  ا، وجاء في متن هذه الرواية      رجع منه باكي

 صرح أن صاحبة القبر هي      أن النبي   
آمنة، في حين أن الرواية التالية أي الثامنة        

ا  أيـض سيرد فيها أن عمر بن الخطاب     
  وسأله وقال رسول اهللا      هو الذي تلقاه  

يثبت أن القبر الذي منـع مـن االسـتغفار        
قبر  (:لصاحبته ليس لوالدته آمنة، وإنما قال     

فحسب كما سيثَبت لنا هذا بوضـوح       ) أمي
وجالء في الحديث الثـامن، ولكـن قبـل         
عرض الحديث الثامن سنعرض ما ورد في       
كتب السيرة والسنة عن وفاة السيدة آمنـة        

لإلجابة على  . ة النبي   بنت وهب والد  
:هذا السؤال 

 

 





 


١

 

: موضع األبواء-

 

 
جاء في معجم البلدان لياقوت الحمـوي       

:ما يلي 

 

-

 

 
ويمـين  ) آرة(األبواء جبل على يمين     (

الطريق للمصعد إلى مكـة مـن المدينـة،         
وهناك بلد ينسب إلى هذا الجبل، وقد جـاء         

.ذكره في حديث الصعب بن جثامة وغيره

 

 
األبواء جبل شامخ مرتفع    : قال السكرى 

ليس عليه شيء من النبات غيـر الخـزم         
...... والبشام، وهـو لخزامـة وضـمرة      

 قبر آمنة بنـت وهـب أم النبـي          وباألبواء
()وبحسب الخرائط الحديثـة تقـع       )١ 

األبواء بين المدينة ومكة في الربع أو الثلث        
.األقرب إلى المدينة

 

 
٢

 

: موضع عسفان-

 

 

جاء في معجم البلدان تحت اسم عسفان       
:ما يلي

 

-

 

 
عسفان منْهلـة مـن     : قال أبو منصور  (

مناهل الطريق بين الجحفة ومكـة، وقـال        
عسفان بين المسجدين، وهي من مكة      : هغير

عسفان قرية جامعـة    : وقيل. على مرحلتين 
 من   ميالً ٣٦بها منبر ونخيل ومزارع على      

 وبحسب الخرائط   )٢(...)مكة وهي حد تهامة   
الحديثة فإن عسفان تقـع علـى الطريـق         
الحديث بين مكة والمدينة في الربع األقرب       

      ر بسبعين إلـى   إلى مكة، أو أقل بمسافة تُقَد
اثمانين كيلو متر.

 

 
٣

 

:الحجونموضع  -

 

 
أهل مكة المكرمة وتقـع شـمال        مقابر

شرق الحرم المكي ودفن بهـا كثيـر مـن      
الصحابة والسيدة خديجة رضي اهللا عنهـا،       

 غيـر والدتـه   ومدفون بها أما للنبي    
آمنة بنت وهب، والراجح عندي أنها ثُويبة       

.عةموالة أبي لهب وهي أم له في الرضا

 

 
٤

 

:السيدة آمنة باألبواء قبر -

 

 
١

 

وجاء في سيرة إبن هـشام تحـت         -
:عنوان وفاة آمنة ما يلي

 

-

 

 
وكـان رسـول اهللا     : قال ابن اسـحق   (
         مع أمه آمنة بنت وهب وجده عبـد 

المطلب بن هاشم في كـالءة اهللا وحفظـه         
ا بما يريد به مـن كرامتـه،      ا حسنً ينبته نباتً 

تُوفِّيت  ست سنين    فلما بلغ رسول اهللا     
أمه آمنة بنت وهـب وعمـر رسـول اهللا          

حين وفاة أمه، ست سنين .(

 

 

حدثنا عبد اهللا بن أبـي      (قال ابن إسحق    
بكر بن محمد بن عمـر بـن حـزم أن أم            

 آمنة تُوفِّيت ورسـول اهللا      رسول اهللا   
         ابن ست سنين باألبواء بـين مكـة 

والمدينة، وكانت قد قدمت به على أخوالـه        
النجار تُزيره إياهم وماتت    من بني عدي بن     

.)٣()وهي راجعة به إلى مكة

 

 
٢

 

وجاء فيما يعرف بالسيرة الـشامية       -
جماع أبواب بعض األمـور     (تحت عنوان   

مـا  ) الكائنة بعد مولده، وقبل بعثته      
:يلي

 

-

 

 
الباب األول في وفاة أمه آمنـة بنـت         (

تُوفيت أمه آمنة   : وهب وحضانة أم أيمن له    
لمدينة، وقيل بشعب أبي    باألبواء بين مكة وا   

وقال ابـن   .... هرب بالحجون، وغلط قائل   
سعد هو غلـط ولـيس قبرهـا، وقبرهـا          
باألبواء، وكانت أمه قدمت على أخواله من       
بني النجار تزيره أيام فماتت وهي راجعـة        

...به إلى مكة

 

 
ثم رجعتْ به أمه إلى مكة، فلما كانـت         
باألبواء، تُوفيت أمه آمنة بنت وهب فقبرها       
هناك، فرجعتْ به أم أيمن إلى مكة وكانت        

.)٤()تحضنه

 

 
ويعد العلم بهذه الحقيقة من المتفق عليه       
بين جمهور علماء اإلسالم، وهي أن األبواء    
هي موضع قبر السيدة آمنة بنت وهب والدة  

 ال الحجون بمكة وال عـسفان،       النبي  
فهل يصح بعد هذا متن أي أثر ينص على         

ي عسفان أو فـي      زارها ف  أن النبي   
الحجون مع النص على أنه زار قبر والدته        

وقـد صـرح صـاحب      ! آمنة بنت وهب؟  
السيرة الشامية بغلط قائل هذا القول، بالقطع       
ال يصح أي أثر بهذا المعنى ويؤكد صـحة         

.هذه الحقيقة الحديث التالي

 

 

                                             

 

 
معجم البلدان لياقوت احلموي باب اهلمـزة والبـاء         ) ١(

. اجلزء األول٧٩صـ

 

 
 لياقوت احلموي باب العـني والـسني        معجم البلدان ) ٢(

 اجلزء الرابع نشر دار الفكـر بـبريوت عـدد           ١٢١صـ
.األجزاء مخسة

 

 
سعد بن عبد امللك بن هشام املتويف       / سرية ابن هشام    ) ٣(

نـشر دار   / هـ حتقيق األستاذ عبد الرؤوف سـعد      ٢١٣
 .بريوت/ اجلبل 

حممـد بـن    /  خري العباد  ةسبل اهلدي والرشاد يف سري    ) ٤(
.١٢١، ١٢٠اجلزء الثاين صـ/  الصاحلي الشامييوسف

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 




 





 



 






 



 






 



 







 



 

 



 





 




 



  ٦٤صــ   ) ١١(ـ وفـى العـدد      ٥٦

بيان من جماعـة أنـصار      " وتحت عنوان   

: جاء فيه" السنة المحمدية 

 

 

 

 أنه تم عقد الجمعية العامـة العاديـة        -

ــاريخ  ــة بتــ للجماعــ

: م وجاء فيها٣١/٣/١٩٩٣

 

 

 

ستنكار ألعمال العنف    ا -

.ابواإلره

 

 

 

عة تدعو للحوار    الجما -

بين األشقاء فى األمة الواحدة فأبناء مـصر      

  بد من الحوار الهـادف      ا وال أبناء لنا جميع

 .لتوضيح اإلسالم الصحيح

 

 

  وتحت   ٢ صـ) ١١(ـ وفى العدد    ٥٧

بقلـم محمـد    " االقتناع بالحجاب   " عنوان  

: صفوت نور الدين جاء فيه

 

 

  ، أنا لست مقتنعة بالحجاب    :قول المرأة 

.وهو يقصد بالحجاب النقاب! !كفر 

 

 

ـ ) ١٢(ـ وفـى العـدد      ٥٨   ٢٢ ـص

سلفية الدعوة فـى مـنهج      " وتحت عنوان   

الوهاب بقلـم الـشيخ      اإلمام محمد بن عبد   

رشدى أدهم إمام المرشد الـدينى للجاليـة        

: المسلمة فى شمال اليونان جاء فيه

 

 

 

الوهاب   أن أراء اإلمام محمد بن عبد      -

 .ياسىرحمه اهللا ليس لها أى طابع س

 

 

 

 أنه ليس صاحب مذهب خاص به فلم        -

.ن الكتاب والسنة ولو شعرة واحدةيخرج ع

 

 

٥٩

 

ــدد - ــى الع   ٥٩صـــ ) ١٢( وف

: بقلم" وسام لنصر أبو زيد     " وتحت عنوان   

سيد الجليمى دراسات عليا دار العلوم جاء       

: فيه

 

 

 

نصر حامـد أبـو زيـد       .  وصف د  -

.بالملحد

 

 

 

 ونقد ألحد رؤساء الـدول العربيـة         -

.نحه إياه وسام االستحقاق الثقافىلم

 

 

٦٠

 

 وتحت  ٦٤صـ  ) ١٢( وفى العدد    -

" شكوى عاجلة إلى وزير الداخلية      " عنوان  

: جاء فيه

 

 

 

 أن طالبات كلية البنات عين شمس قد      -

رتدين النقـاب ولكـن     التزمن بشرع اهللا و   ا

عميد الكلية يأمرهن بخلع النقاب أمام البوابة  

 

 حرس الكلية    -

 

ل  ، ومن تـرفض تفـص     -

ويطالبهن بخلع النقاب أثناء     ،ا أو أكثر  شهر 

االمتحان وهو يريد بذلك أن يذل اإلسـالم        

.فى صورة الطالبة المنتقبة

 

 



 



١

 

 وتحـت   ٦صــ   ) ١( وفى العدد    -

: بقلم" العام الجديد والعود الحميد     " عنوان  

: صفوت الشوادفى جاء فيه

 

 

:بفى مجتمعنا نحارب الحجاب والنقا

 

 

 

 فتقع حوادث اإلغماء الجماعى فـى       -

إنها عالقة قويـة    !!! مدارس البنات خاصة  

بين اآلخرين يراها من أنـار اهللا بـصيرته       

.باإليمان

 

 

 

ررة التى   وتقع الحوادث األمنية المتك    -

.يتحاور أطرافها بالسالح

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى. د   

 

 

 وتحـت  ١٨صـ ) ١( ـ وفى العدد  ٢

حوار صريح للتوحيد مع الـشيخ      " عنوان  

جمال سعد  : بقلم" زهر  يل األ سيد سعود وك  

: حاتم  جاء فيه

 

 

 

 وصف الشيخ سـيد سـعود وكيـل         -

زهر جماعة أنصار السنة المحمدية بأنها      األ

معتدلة وإيجابية وتدعو إلى الدين والحـق       

 .وإلى التوحيد الصادق

 

 

٣

 

 وتحـت   ٤٢صـ  ) ١( وفى العدد    -

سيد بن  : بقلم" حذروا هذا الكتاب    ا" عنوان  

: يهعباس الجليمى جاء ف

 

 

 

 وصف سالمة موسـى بالنـصرانى       -

.الحاقد

 

 

 

تهـم  االرازق بأنه     وصف على عبد   -

من قبل بالمروق من الدين وأن هيئة كبـار         

العلماء باألزهر قد أخرجتـه مـن زمـرة         

 .العلماء

 

 

٤

 

 وتحـت   ٥١صـ  ) ١( وفى العدد    -

بقلم " قصة أبو زيد ورأى قانونى      " عنوان  

:الدكتور المستشار فتحى حمودة جاء فيه

 

 

 

نصر أبو زيد بأنهـا     .  وصف آراء د   -

تصادم قواعد النظام العام وأحكام الدستور      

.فى البالد

 

 

 

 يدافع عن قرار مجلس إدارة الجامعة       -

. زيدبشأن نصر حامد أبو

 

 

 

ـ    .  يعتبر آراء د   - ا نصر أبو زيد طعنً

قائد المسلمين وفـى قـرآنهم      فى صميم ع  

.الكريم

 

 

٥

 

  وتحـت    ٥٤صـ  ) ١( وفى العدد    -

محمد محمـد   : بقلم" قضات  لمتناا" عنوان  

سكرتير لجنة الدعوة فرع بلبيس جاء       السيد

: فيه

 

 

 

 سخرية من الصحفى سمير رجـب       -

وذلك لرئاسته مجلس إدارة مؤسسة تخـرج   

جريدة عقيدتى والتى تعبر بزعمه عن عقيدة 

 وتخرج كـذلك مجلـة      ،المسلمين المعتدلين 

ــار الفنانــات  حريتــى التــى تهــتم بأخب

 .حد زعمهوالراقصات على 

 

 

٦

 

 وتحـت   ٧صــ   ) ٢( وفى العدد    -

صفوت : بقلم" محاور الهدم الثالثة    " عنوان  

: الشوادفى جاء فيه

 

 

 

 عن طريق ،اإلعـالم :  المحور األول  -

 وقتل الفضيلة   نشر الرذيلة وإشاعة الفاحشة   

.فى المجتمع المسلم

 

 

 

 ويهـاجم   ،الثقافـة :  المحور الثانى  -

لثقافة سلسلة التنوير التى أصدرتها وزارة ا     

: المصرية وأنها تهدف إلى

 

 

ستبدال العقل بالنقل ا* 

 

 

تشكيك المسلمين فى دينهم  *

 

 

عتقاداتـه  االدفاع عن طه حسين فى       *

 ونجيـب   ، والمعرى فـى إلحـاده     ،الفاسدة

.محفوظ  فى أوالد حارتنا

 

 

الطعن فى مصادر الشريعة وكتـب       *

العلوم  الشرعية 

 

 

 .إنكار النسخ فى القرآن *

 

 

 .الطعن فى علماء األزهر ورجاله *

 

 

 اسـم  تحـت    ،التعلـيم : المحور الثالث 

التطوير وتدريس تاريخ الفراعنـة الـذين       

.ة اإلسالمية من تاريخ الدوللعنهم اهللا بدالً

 

 

 وتحـت  ٢٠صـ ) ٢( ـ وفى العدد  ٧

زهـر  حوار مفتوح بين شـيخ األ     " عنوان  

: جاء فيه" ووفد أنصار السنة 

 

 

 

بـع الجماعـة    اجد التى تت   عدد المس  -

. مسجد١٢٠٠

 

 

 

زهر من وفد الجماعة     طلب شيخ األ   -

عرض منهج معاهد إعداد الدعاة بالجماعة      

كبداية للتعاون الجاد بين األزهر وأنـصار       

السنة  

 

زهـر ال   وهذا يـدل علـى أن األ       -

 عما يدرس فى معاهـد إعـداد        يًئايعرف ش 

 وهذه هى الطامة    ،الدعاة الخاصة بالجماعة  

فى هذه المعاهد تبديع     ألنه يدرس    ؛الكبرى

وتكفير

 

 للعقيدة األشعرية    -

 

 ،زهر عقيدة األ  -

ويتم الطعن فى فقه المذاهب التى تدرس فى      

  .األزهر

 

 

٩

 

 فـى   ٦٠صــ   ) ٢( وفى العـدد     -

ا لألستاذ سـليمان رشـاد      نجد نعي  الهامش

محمد وأنه من الرعيل األول للجماعة ومن       

 وأنه دفن بقريته بالنـة بالنوبـة        ،مؤسسيها

.م٧/٦/١٩٩٢ فى وتوفى

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


 

 

 

 

 

حكم عاليـة، ودرر غاليـة،      
أفيضت من الكتاب المسطور،    
والبحر المسجور، ونطق بها    
لسان الرق المنشور، أخـذًا     

سعد من  . من البيت المعمور  
فهم هذه الحكـم علمـا، أو       
تمتع بها ذوقًا، أو سار على      

 سلوكًا؛ ألن عباراتهـا     هديها
من بحر عرفان ونور بيـان      

.مجدد هذا الزمان

 

 
 حكــم هـذه ال ىحـد إنقـدم  

قــ تعليايمة يعقبهــالعظ

 

 
ى نيلـ نسترشد به ف   

 

 
.المجد اإلسالمى       

 

 

األستاذ

 

 
قنـديلمحمود سميـح 

 

 
 



 






 




 



 

 

 

 

 فـى تراثـه     يعلمنا اإلمام أبو العزائم     
 ليـست   لـسعادةُ ٱومؤلفاته النثرية والنظمية أن     

مْأكَالً شَِهيا، وملْبسا بِهيا، ومالَمسةً ِللنِّساِء علَٰى       
 إنمـا   لساِئمِة،ٱ لْبهاِئِمٱِفراٍش وِطي، هِٰذِه سعادةُ     

ب وَأن تُحب، وَأن يِحبك من       تُحِ نِفي أَ : لسعادةُٱ
 وسـاِبقَِة   لـسعادةِ ٱأن ِمن دالَِئِل    : تُِحب، ويقولُ 

 ِللَِّه ِفيما َأخْبر، وطَاعتُـه ِفيمـا        لتَّسِليمٱ: لْحسنَىٱ
 و ،رةُٱَأمعارسالَ        لْمو ِر شَكغَي ِمن ِحبا يِه ِبمِإلَي 

ٍبري قِْل، فإن      وِكيٍم ِللْعٱالَ تَحاِنعا ِبِه    لصِبم لَمَأع 
 ِإلَٰى موالَك وحاِفظْ    سكُنٱِحفْظُ وجماُل صنْعِتِه، فَ   

علَى َأواِمِرِه، تُحفَظُ ِفي سـعادة، ومـن كَمـاُل          
ـ      :  لَك لسعادِةٱ  مَأن يْأمرك ويِعينَك وينْسب لَك، ثُ

بهي   لَهٱ فَضِظيمِن    لْعسح اِءٱ ِمنزوأن    لْج ،لَـك 
السِعيد حقا من َأدرك ما ِفيِه من أسـرار غيـب       

.باريه

 

 
من عرفَ ما   : ا حق لسِعيدٱفَمن هو السعيد؟    

من جِهَل  : ا حق لشَِّقيٱ و لْوفَاِء،ٱعلَيِه فَسارع ِفي    
لَب غَيره ِبحقُوٍق لَيستْ لَه، فََأحـب       ما علَيِه وطَا  
   اهادعو هٱنَفْسللَّه  و ولُهسرٱ و لنَّـاس   ،ـونعمَأج 

 جاهه زاد تَواضعه، وِإذَا كَثُر      رتَفَعٱِإذَا  : لسِعيدٱ
 ادز هرمِإذَا طَاَل عو ،خَاُؤهس ادز الُههٱمادِتهج.

 

 
انا اهللا إلى طريق السعادة فى الـدنيا        لقد هد 

واآلخرة، وقسم الناس إلى قسمين شقى وسعيد،        
وَأما الَِّذين سِعدوا فَِفـي الجنَّـِة       : وقال تعالى 

 واَألرض خَاِلِدين ِفيها مـا دامـِت الـسمواتُ       
 وأرشدنا سبحانه إلى سبل السعادة،      )١٠٨: هود(

اس فى فهمها وإدراكها    ولكن اختلفت توجهات الن   
.قيقهاوتح

 

 


 


اعتقد كثير من الناس أن السعادة فى جمـع         
المال وكثرته، على اعتبار أن المال فى نظرهم        
هو الذى يحقق مـشتهيات الـنفس وحظوظهـا         
ورغباتها، فإن نالوا ما يطلبونـه تحققـت لهـم        

 كان  السعادة، وهذا مفهوم خاطئ، فإن المال وإن      
يمثل مع البنين زينة الحياة الـدنيا، فإنـه فـى           

واعلَمـوا َأنَّمـا    :  فتنة لقوله سـبحانه    ةالحقيق



 




 





 

 

 

 

 



 


 

الُكُموِفتْنَةٌ  َأم كُمالدَأوو ) فقـد   )٢٨ :األنفـال ،
أعطى اهللا المال لقارون وفرعون وغيرهم مـن        
الكافرين بنعمه سبحانه المنكرين لفضله تبـارك       

 لهـم وحـسرة     وال وبـاالً  وتعالى، فكانت األم  
.عليهم

 

 
إنما الـدنيا ألربعـة     : (يقول رسولنا   

ا، فهو يتقى فيـه      وعلم عبد رزقه اهللا ماالً   : نفر
ا، فهذا  رحمه، ويعلم هللا فيه حق     ربه، ويصل فيه  

     ا ولم يرزقه   بأفضل المنازل، وعبد رزقه اهللا علم
 لو إن لـى مـاالً     : ، فهو صادق النية، يقول    ماالً

 بنيته فأجرهما سـواء،     وفالن، فه لعملت بعمل   
ا، فهو يخبط    ولم يرزقه علم   وعبد رزقه اهللا ماالً   

فى ماله بغير علم، ال يتقى فيه ربه وال يـصل           
ـ        ا، فهـذا بأخبـث     رحمه، وال يعلم هللا فيـه حق

ا، فهو   وال علم  المنازل، وعبد لم يرزقه اهللا ماالً     
 لعملت فيه بعمل فالن، فهو      لو أن لى ماالً   : يقول

).اءنيته فوزرهما سوب

 

 
 وقال سيدنا اإلمام على زين العابـدين        

اتق اهللا وأجِمل فى الطلـب،      : لرجل من جلسائه  
وكيـف  : وال تطلب ما لم يخلق، فقال الرجـل       

من طلب الغنـى مـن   : لم يخلق؟ فقال يطلب ما 
األموال واألموال والسعة فى الدنيا، فإنما يطلب       

 وال  يا، الـدن  ذلك للراحة، والراحة لم تخلق فـى      
ألهل الدنيا، إنما خلقت الراحة فى الجنة وألهل        

.الجنة

 

 
ومن الناس من يرى السعادة فـى جمـال         
الزوجة، وكثرة الولد مع المال، مـتعلال بقـول         

والْبنُـون ِزينَـةُ     المـالُ : الحق تبارك وتعالى  
ك والْباِقياتُ الصاِلحاتُ خَير ِعند رب     الحياِة الدنْيا 

، وينـسى أن   )٤٦: الكهـف  (وخَير َأمالً  ثَواباً
: اهللا حذَّر من األزواج واألوالد بقوله سـبحانه        

      اِجكُموَأز ِمن نُوا ِإنآم ا الَِّذينها َأيي   الِدكُـمَأوو
  مهوذَرفَاح لَّكُم وادع ) وقـال   )١٤ :التغـابن ،

 وَأوالدكُم ِفتْنَـةٌ   موالُكُمواعلَموا َأنَّما أَ  : تعالى
، وال تحقـق الزوجـة الـسعادة        )٢٨ :األنفال(

لزوجها إال إذا كانت مطيعة هللا قائمة بأمره، وال         
يحقق الولد السعادة لوالده إال إذا أحسن تربيتـه         
على منهج الدين الصحيح، فصار عونا له فـى         
الدينا على طاعة اهللا، وانتفع بدعاء ولده الصالح        

.عد مماتهب

 

 
ومن الناس من يرى السعادة فـى الـشهرة         
والمناصب، والجاه والسلطان، والرياسة علـى      
خلــق اهللا، وينــسى أن المــسئولية تكليــف ال 
تشريف، وأن الوالية أمانة، قد تكون يوم القيامة        
حسرة وندامة إال بحقها، فكل إنسان مسئول عن        
رعيته أمام اهللا عز وجل، وأن من أول الـسبعة          

 اهللا بظله يوم القيامـة هـو اإلمـام        لهمين يظ الذ
العادل، وكم كانت المناصب والشهرة والرياسة      

 على كثير من الناس، فلم تتحقق لهم بهـا          وباالً
السعادة وإنما شقوا فى الدنيا، ولهم يوم القيامـة         

.خزى وندامة

 

 


 


من سـبقَتْ لَـه     :  حقا لسِعيدٱ: يقول إمامنا 

ــسنَٰىٱ لْح ــه ــهٱ فَوفَّقَ ــه، للَّ ــِتقَامِة وَأعانَ ِلِالس 
ٱووبجحلْم        الً فَطَلَبمع ِسنحي َأنَّه ظَن نا مقح 
 هْل يستَِوي الَِّذين يعلَمون   :  قَاَل تَعالَىٰ  لْكَرامةَ،ٱ

  ونلَمعالَ ي الَِّذينو )ـلِ  )٩: الزمرَأه دعإن َأس ، 
 لْمرِشـدِ ٱ علَيِه ِبـصحبِة     للَّهٱ من تَفَضَل    لتَّسِليِمٱ
 لَه نَسبه ِبِه    للَّهٱمن َأثْبتَ   :  حقا لسِعيدٱ ، و  لْكَاِمِلٱ

:  فَِإن قَـاَل ِبوجـدٍ     للَّه،ٱ ربي َأو ربي     للَّهٱ: فَقَاَل
ربـي  : "ن قَاَل ِبوجدٍ   وإِ لْمتَمكِّن،ٱفَهو  "  ربي للَّهٱ"
.لْمتَلَونٱ، فَهو "للَّهٱ

 

 
فإذا كانت السعادة ال تتحقـق بالمـال وال         
باألوالد وال بالمناصب فكيف تتحقق؟ الحقيقة أن       
السعادة تتحقق فى رضا اهللا عن اإلنسان وتوفيقه        
له، ورضى اإلنسان بما قسمه لـه اهللا، وقـال          

ي حصولنا علـى    قد تكمن ف  : بعضهم أن السعادة  
ما حرمنا منه فى الدنيا      

 

 وتلك نظرة محـدودة     -

 

: ولذلك فهي-

 

 
الحصول على الثروة، وعنـد     : عند الفقراء 

االمتثال : زيادة الثروة، وعند المرضى   : األغنياء
اللقاء والوصال، وعنـد    : للشّفاء، وعند العشاق  

تحقيـق  : العودة للوطن، وعند السجناء   : الغرباء
اإلنصاف والعـدل،   : مظلومينالحرية، وعند ال  

ـ      : وعند الجهالء  : اءالعلم النـافع، وعنـد العلم
الحصول على مقابل العلم، إلى غير ذلـك مـن     

.المطالب والرغبات

 

 
وأخيرا، نجد فريقًا من الناس      

 

 وهم قلة    -

 

- 

يرون أن األعمال الخيريـة والتطوعيـة التـي         
 ألنهم يـرون أن  ؛يقومون بها هي غاية سعادتهم   

بع من سعادة اآلخرين، فابتسامة مـن    سعادتهم تن 
طفل صغير، أو نظرة امتنان من شيخ كبير، أو         
دعوة صادقة من قلب امرأة ضـعيفة، تـساوي         

. وما فيها من النعيم والخيراتدنيالديهم ال

 

 
، فـى وصـاياه     ولقد نصحنا رسولنا    

وإرشاداته التى كان يعلمها للـصحابة، بـأمور        
الصحة النفسية،  تتحقق لنا بها السعادة الروحية و     

أمرنـي  :  أنـه قـال  فعن أبي ذر الغفارى     
أمرني بحـب المـساكين     : ( بسبع خليلي  

 أن أنظر إلـى مـن هـو         وأمرنيوالدنو منهم،   
دوني، وال أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن         
أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن ال أسـأل         
أحدا شيًئا، وأمرني أن أقول الحـق وإن كـان          

 أن ال أخاف في اهللا لومـة الئـم،         مرا، وأمرني 
ال حول وال قـوة إال      : وأمرني أن ُأكثر من قول    

رواه اإلمـام   ) لعرشباهللا فإنهن من كنز تحت ا     
.أحمد

 

 
:  ويقول اإلمام أبو العـزائم فـى الحكمـة        

 ِلَألجـساِم، والَ    لـسباعِ ٱ فِْتراسٱ لسعادةُٱلَيسِت  
 والَ  لذِّماِم،ٱالَ غَدر ألَِهِل     و لْحراِم،ٱ لْماِلٱ دخَارٱ

         بعالس اِلِب َأِو الِّلَئاِم،  فَِإنقُوِل كَخَتِل الثَّعخَتَْل ِللْع
 يسِرقُ  لْفَْأرٱ تَدِخر غُنْما، و   لنَّملَةَٱ ظُلْما، و  ِرسيفْتَ

 ا، ومٱغُريكْأِتي   لدةَٱ ياججةُ     لدادـعذَِه سٰا، هغْمر 
  ويقـول    لْكَاِسـرِة، ٱ لـسباعِ ٱ و لنَّاِفرِةٱ وحوِشلْٱ

 اهـا  ويْأب لْعقَالَء،ٱِلِإلنْساِن سعادةٌ ينِْشدها    : أيضا
 يكُـون ِبهـا     لَِّتيٱ لْفَضاِئِلٱ وِهي ِبنَيِل    َألغِْبياء،ٱ

  مـتَجمالً ِبجمـالِ    لروحاِنيين،ٱ لْمالَِئكَِةٱشَِبيها بِ 
.لْمرسِلينٱ وَألنِْبياِءٱ

 

 
إن السعادة الحقيقية تكمن فى نوال اإلنسان       
الخير الذى ال شر بعده، وال يكون ذلك إال فـى           
الدار اآلخرة، وهى دار النعيم المقيم فى معيـة         

، وليست السعادة فى خيـر يعقبـه        رب العالمين 
 ألن ذلك يكون فيه الشقاء والعناء، والخير        ؛شر

ـ        الذى ال شر    ى بعده إنما يتحقق بفـضل اهللا عل
العبد، وتوفيقه إياه لما يحبه ويرضاه، جعلنا اهللا        

.من أهل التوفيق والسعادة فى الدنيا واآلخرة

 

 




 





 








 








 





 





 



 



 



 

 

 

 

 



 



 


 

 

 

 

 
قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ 

 

 

 

 



 






 


اهـِدنَا الـصراطَ    : في قول اهللا تعالى   

ستَِقيمالم )؛ فالصراط المـستقيم   )٦:الفاتحة :
هو الطريق الذي يوصل إلى المقصود بشرط       

. أن يكون أقرب من غيره وأسلم

 

 
الصراط : " علي كَرّم اهللا وجهه    اإلمامقال  
". القرآن: هناالمستقيم

 

 
يعنـي  " هو اإلسـالم  : "وقال جابر   
.الحنيفية السمحاء

 

 
هو طريق محمد   : "وقال سهل بن عبد اهللا    

"ما جاء به يعني اتباع ،.

 

 
 والصراط المستقيم في دقيق المعنى هو      

 كما يقول اإلمام أبو العزائم      رسول اهللا   
: رضي اهللا عنه في صيغة من صيغ صلواته       

 وسلِّم علَى روِح هياِكِل ٱلْعـواِلِم       ٱللَّهم صلِّ "
ٱلْملِْكيِة، وَأصِل كُلِّ ٱلْعواِلِم ٱلْعلِْويِة، ٱلصراِط      
ٱلْمستَِقيِم بـين ٱلْحـقِّ وٱلْخَلْـِق، وٱلِْحـصِن         
ٱلْحِصيِن ِلكُلِّ موجوٍد، وٱلرحمـِة ٱلْعظْمـٰى       

. "ِلجِميِع ٱلْعالَِم

 

 
رق األرض نحتاج فيها إلـى دليـل         وط

مخافة أن نضل، والطريق المـستقيم دليلـه        
 ووراثه، والطريق المستقيم    رسول اهللا   

ال بد لنا فيه من تربية على يد مرشد كامـل           
عارف بطريق السير، يقول اإلمام أبو العزائم       

:   في قصيدة له

 

 
وسلم ألهل الحان روحك واعتقد

 

 
ل من شراب القوم كل مرادـتن

 

 
فهم أنجم من حضرة القبضة التي

 

 
اءت لدى التعيين واإليجادـأض

 

 
ا وجمالُناـسنُنـلى حـبهم يتج

 

 
اديـوتُفتح أبواب الحمى للص

 

 



 


وألن القول والعمل ال ينتجـان شـهود        
الحقيقة وال فقه الحكمة بل وال مشاهدة اآليات        

 ؛باأللوهة والربوبة الدالة على تفريد اهللا تعالى      
  ولذلك فقد أدنا اُهللا تعالى فعلَّ   بم بطلب  نا الدعاء 

اهـِدنَا  : االتصال بمن هداهم بقوله سبحانه    
   ستَِقيماطَ المرمـتَ     * الصَأنع اطَ الَّـِذينِصر

لَيِهمع )٦:الفاتحة

 

-٧(.

 

 


 


ـ م اهللا ال تحصى، ومن أجـلِّ نِ       ِنع م اهللا  ع

تعالى نعمة الهداية، وفي كـل ركعـة مـن          
اهـِدنَا  : ركعات صالتنا نتلو قوله سـبحانه     

ـ   اطَ الْمرالصستَِقيم ) والحـق   )٦:الفاتحـة ،
سبحانه وتعالى قد يهدي العبـد إلـى أنـوار          
أسمائه وصفاته، وقد يهديه إلى مجلى ذاتـه،        
وينبوع الهداية وسر العناية هـو رسـول اهللا      

 .

 

 
اهـدنا  : طلـب الهدايـة   وقيل في معنى    

مرادك ِمنَّا؛ ألن الصراط المـستقيم مـا أراد       
الحق من الخلق من الصدق واإلخالص فـي        

. عبوديته وخدمته

 

 
اهدنا هدى الِعيـاِن بعـد البيـان،        : وقيل

. لنستقيم لك حسب إرادِتك

 

 
اهدنا هدى من يكون منك مبدؤه؛       : وقيل

. ليكون إليك منتهاه

 

 
ثبتْنـا علـى    : ا، أي اهـدن : وقال بعضهم 

.الطريق الذي ال اعوجاج فيه

 

 
والعارف هو الذي ال تشغله نعمـة عـن      
المنعم مهما عظمت، فإذا أنعم عليك بـالنور        
والوصول والقبول فالحظ جنابه، وال تحجب      
بالعطية عنه سبحانه، وال تغتر بالمواهب عن       

.الوهاب جل شأنه

 

 


 


مـام المجـدد أبـو      الهداية كما يبين اإل   و

: العزائم أربعة أنواع

 

 
هداية عامة كما ورد فـي قـول اهللا          * 
. )٣:األعلى( والَِّذي قَدر فَهدى: تعالى

 

 
: وهداية البيان كما في قوله جل شأنه       * 
تَِقيٍمــساٍط مــِدي ِإلَــى ِصــرلَتَه ِإنَّــكو 
.)٥٢ :الشورى(

 

 
وهداية اإلحسان الـواردة فـي قولـه       * 

 تَهِدي من َأحببتَ ولَِكن اللَّه      ِإنَّك الَ : حانهسب
  شَاءن يِدي مهي )وهذه هداية   )٥٦:القصص ،

إحسان وقبول ووصول إلى المطلوب وهـي       
.خاصة باهللا سبحانه

 

 
وهداية الدخول في المكان كمـا فـي        * 



 

 

 



 



 


 

 

 

وقَالُواْ الْحمد ِللَِّه الَّـِذي هـدانَا       : قوله تعالى 
 ا وما كُنَّا ِلنَهتَِدي لَوال َأن هـدانَا اللَّـه      ِلهـذَ

.)٤٣:األعراف(

 

 


 




 


بد وأن يقطـع    والمسافر إلى اهللا تعالى ال    

المسافات التي بينه وبين ربه، وتلك المسافات       
ليست كمـسافات أسـفار الـدنيا؛ تنـزه اهللا          

 : إلمام تلك المسافات بأنهاسبحانه، وقد بين ا

 .تلقي العقيدة الحقة من العلمـاء بـاهللا       * 
 تقسيما لـم    على خالف من يقسمون التوحيد    "

يرد في الكتاب الكريم وال في السنة المطهرة        
". وال في هدي السلف الصالح 

 

 
ومجاهدة الـنفس لتزكيتهـا لتتجمـل       * 

باألخالق الفاضلة؛ ورياضة النفس لتراقـب      
 قّق ابتغاء مرضاة الحلْن معاملة الخَ ربها بحس 
. جل جالله

 

 
وتطهير القلب بالرياضة ليكـون بيتًـا       * 

معمورا بمشاهدة سواطع العظمـة ولوامـع       
الجالل رهبة وخشية؛ وبأنوار الجمال والبهاء      

رجاء  ا وحبا؛ والتمسك بآراء أهل اليقين      وأنس
...ومذاهب أهل التمكين

 

 


 


أن : الرياضة عند الـصوفية   ي  ومن معان 

تُروض نفسك وجوارحك علـى طاعـة اهللا        
ا على أمـر    فالن يراوض فالنً  : تعالى، يقال 

تـرويض  ويداريه ليدخلـه فيـه،      : كذا، أي 
النفوس يحتاج إلى مداراة؛ يقول اإلمام رضي       

:اهللا عنه في شأن صلح النفوس

 

 
 اصلْحِقيقَةٌ الَ تُـلنُّفوِس حكرد

 

 
لَِكنَّهلَيو دـــ قَصسكتْ تُتْر

 

 
 داحلَه نًــلْحاا ـإللَهيبم وداد

 

 
 انور طَه انيى وبالْهدـلْملَكس

 

 
ِطيعـةًـاد مـقَهرا تذَلَُّل الَ تُقَ

 

 
ا تَهِلكرا فَحتْمــن لم تُِطع قَهِإ

 

 
ِدي لَهـلَِكنَّنَا نُباَل ـا سبىـلْهد

 

 
كـُِل وتَملـلسِبياح لَها حتَّى يلو

 

 
يِعهـاـِفَاسمح فَديتُك رحمةً ِبجم

 

 
ا ِبنُظْـــٍم يساِريهـَأنِّي ُأدـبك

 

 
داِة وتَقْتَــِديلْهاكَيما تَِميُل ِإلَى 

 

 
لْمنَاِهِج تَسلُكاِبالْمصطَفَى وعلَى 

 

 
   الـذكر بالجـسم    : اومن الرياضة أيـض

 طاقةَ بدنه في طاعة اهللا تعالى       ليستهلك الذاكر 
.  من صرفها في المعصيةبدالً

 

 

حركات الصالة، والترك   : ومن الرياضة 
في الصيام، والبذل في المال، والقيام بـالحج        
والعمرة، وشغل الوقت بالتقرب إلى اهللا تعالى       
بالفرائض، واالستزادة مـن التقـرب إليـه        

ث سبحانه بالنوافل، يقول اهللا تعالى في الحدي      
 إلـي    عبدي يتقـرب   وما يزالُ : (... القدسي
...)  حتى أحبهبالنوافِل

 

- .

 

 
ونختم كالمنا عن الرياضة بمختصر مـا       

    نه اإلمـامبي 

 

شـراب  : " فـي كتابـه    -
" األرواح

 

عامـة،  :  من أن الرياضة قسمان    -
 :وخاصة

فمن الرياضة العامة ما سنته الشريعة من       
فـل  أنواع التكاليف، ورغبت فيـه مـن النوا       

وقربات الخير، ذكرى للقلـوب، ورياضـة       
ةَ تَنْهى عـِن    ِإن الصالَ : للنفوس، قال تعالى  

، وقـال   )٤٥:العنكبـوت ( الْفَحشَاء والْمنكَرِ 
خُذْ ِمن َأمواِلِهم صـدقَةً تُطَهـرهم      : سبحانه

        ـكَنس الَتَكص ِإن ِهملَيلِّ عصا وكِّيِهم ِبهتُزو
لَّهم )وقال جل شأنه   )١٠٣:التوبة ، : كُِتب

         ِلكُمِمن قَـب لَى الَِّذينع ا كُِتبكَم اميالص كُملَيع
 تَتَّقُون لَّكُملَع )وقال تعـالى   )١٨٣:البقرة ، :
        ِفـيِهن ضن فَـراتٌ فَملُومعم رَأشْه جالْح

         جاَل ِفي الْحالَ ِجدوقَ والَ فُسفَثَ وفَالَ ر جالْح
ه وتَزودواْ فَـِإن    وما تَفْعلُواْ ِمن خَيٍر يعلَمه اللَّ     

 خَير الزاِد التَّقْوى واتَّقُوِن يا ُأوِلي اَأللْبـابِ       
.)١٩٧:بقرةال(

 

 
ومن الرياضة ما حدته الشريعة من حدود  
بالنسبة لمن فسدت أخالقه، وحدود بالنـسبة       

.لمن فسدت عقيدته بجحود الحق

 

 
أما الرياضة الخاصة التي عليها األفـراد       
الناشئون في طاعة اهللا تعالى؛ فبدايتهم مكارم       
األخالق إطاعة لألوامر، وطمعا في جميـل       

غـضبوا فـي     استُ الجزاء، فال يغـضبون إذا    
   ا، وال يبخلون بمال،    ذاتهم، وال يشيعون منكر

.وكل ذلك عن علم

 

 
حتى إذا بلغوا مقامات المكاشفة؛ وشهدوا      
األمر على ما هو عليه؛ وتحققوا بمكانتهم من        
ربهم؛ موقنين بأنه هو األحد الصمد الذي لـم       

      ا أحد؛ فروا بـه     يلد ولم يولد ولم يكن له كفو
وراء ظهورهم سخطوا أو إليه، وتركوا الخلق 

رضوا، إذ المطلـوب أمـامهم، والمقـصود        
.ا ما كان الحصول عليهرضاه كائنً

 

 
وهذه هي ثمرات الرياضات حتى يكـون      
المجاهد قد زكَّى نفـسه، وأهلَهـا أن تكـون          

 مشاهدة لحضرات الغيب األعلى، يقول      
:في إحدى قصائده

 

 
اـ بضيتْ أشرقَ شمسهي الرياضةُ

 

 

نـ بيقـيد العلــِمـبع  التفضِلرِس

 

 
تمحو المطامعاـ تكشف م واألهواء

 

 
مكنون من أسراِر في الكوِنقد غاب 

 

 
وفي الرياضة تطهير لظاهر العبد، لكـن       

 

 "اإلسالم دين اهللا":  كما يبين اإلمام في كتابه -

 

 ال يبعد أن يكون للطهارة الظاهرة أيـضا         -
:تأثير في إشراق نورها على قلبك

 

 


 




 


للطهارة الظاهرة تأثير في إشراق نورها      
على القلـب، فإنـك إذا أسـبغتَ الوضـوء          
واستشعرتَ نظافة ظاهرك صادفْتَ في القلب      
انشراحا وصفاء ما كنتَ لتصادفه من قبـل،        
وذلك للعالقة بـين عـالَم الـشهادة وعـالَم          

لشهادة، الملكوت، فإن ظاهر البدن من عالَم ا      
والقلب من عالَم الملكوت بأصل فطرته، إنما       

. هبوطه إلى عالَم الشهادة كالغريب عن جبلته

 

 
وكما تنحدر من معارف القلب آثار إلـى        
الجوارح، فكذلك يرتفع من أحوال الجـوارح       
أنوار إلى القلب، ولـذلك أمرنـا اُهللا تعـالى          
بالصالة مع أنها حركات الجوارح التي هـي        

 هادة، وجعلها رسـوُل اِهللا      من عالَم الش  
حبب ِإلَـي ِمـن     : (في الدنيا ومن الدنيا وقال    

تْ قُـرةُ   النِّساء، والطِّيب، وجِعلَ  : دنْياكُم ثَالَث 
، فال يبعد أن    "أحمد وغيره ) "ِةعيِني ِفي اّلصال  

.يفاض من طهارة الظاهر أثر على الباطن

 

 
هذا؛ ففي بدائع صنع اهللا أمور أعجب من      

إذ قد عرفت بالتجربة أن الـمجاِمع في حال        
المباشرة لو أدمن النظر إلى بياض مشرق أو        
حمرة قانية حتى غلبت تلك الـصورة علـى         
نفسه مال لون المولود إلى ذلك اللون الـذي         
غلب عليه، وأن الجنين أول ما يتحرك فـي         
البطن تميل صورته إلى الحسن إن كانت األم        

لة لصورة حسنة بحيـث     مشاهدة في تلك الحا   
. غلبت تلك الصورة على نفسها

 

 
 المباِشر عند   ولذلك أمر رسوُل اِهللا     

مباشرته أن يحضر في قلبـه إرادة إصـالح         
اللَّهم جنِّبنَـا   (: المولود ويدعو اهللا بذلك فيقول    

متفـق  ) "الشَّيطَان وجنِّب الشَّيطَان ما رزقْتَنَا    
انه مبادَئ الصالح   ، حتى يفيض اُهللا سبح    "عليه

على الروح التي يخلقها عند إلقاء البذر فـي         
محل الحرث بواسطة الصالح الغالب علـى       

كما يفيض اُهللا النور بواسـطة      ، قلب الحارث 
المرآة المحاذية للشمس على بعض األجـسام       

.المحاذية للمرآة

 

 

 

 



 

 

 

 



 



"

 

" عروبة

 

"و

 

" إسالم

 

!!يف زمن آل صهيون

 

 

 

هذه محاولة متواضـعة منـا لفـض        
االشتباك القـديم الجديـد بـين العروبـة         
واإلسالم، كمصطلحين أو سياستين، هـي      
محاولة تأتي فـي زمـن اختلطـت فيـه          

 صـهيون القضايا، زمـن تـسيد فيـه آل      
المشهد سواء عبر اإلرهاب باسم اإلسـالم       

وأخواتهما ممن يرعاهم   " داعش والقاعدة "
و باسم العروبة    أ علماء الوهابية، ويمولهم  

المدجنة، تلك التي يتبناها الملـك القـادم        
 ولي العهـد الحـالي،      لدولة خليجية كبرى  
وتهاجم بالد  !!" فارسية"لمقاتلة إيران ألنها    

العروبة، كما يدعي في سوريا والعراق ولبنان، بديالً عـن          
حت حليفـة تحـت الغطـاء     صـب التـي أ  " إسـرائيل "مقاتلة  

فيه المعايير والقيم والـسياسات  هذا زمن اختلت    !! األميركي
هـو  ) واشنطن وتل أبيـب   (وأضحى من يتبع في سياساته      

، ومن يقاتـل المقاومـة ويحاصـرها        "العروبة"المدافع عن   
ولم يكتف االثنان بهذا الخلط بل ذهبوا        "اإلسالم"ا عن   مدافع ،
ولجعل األخيـر ينبـذ      "اإلسالم"تعادي  " العروبة"ا لجعل   بعيد ،

ة من العبث والخلط تحتاج إلي وقفة، خاصة        األولى في جدلي  
أن هذا الخلط رغم قدمه، إال أنه اليوم يتجدد ليس بالجـدل            
الفكري والسياسي، بل بالدم، وهو ما يحتاج إلـى تحريـر           

    ا من ذلـك بـرد      وإعادة ضبط للمصطلحات والمفاهيم خروج
قاطع يقرر أنـه ال تعـارض وال خـصومة بـين اإلسـالم              

لنوايا أو تطهرت المواقف من دنـس       والعروبة، إن حسنت ا   
.العمالة لواشنطن وتل أبيب

 

 
 

بداية دعونا نؤكد أن الناظر للخريطة الفكرية والسياسية         
التي يمر بها الوطن العربي الملتهب بالحروب، يلحظ بـروز          
بعض المتغيرات الجديدة، وتصاعد دورها في تحويـل هـذا          

دافه الثابتة بشأن التقـدم والوحـدة،       الوطن عن رسالته وأه   
والمدقق في الخريطة الفكرية     

 

 على وجـه الخـصوص       –

 

– 
يلحظ أن بعض المتغيرات الجديدة ليست سوى تعبير رمزي         
معاصر عن أصـول عميقـة مـن الـصراعات والعالقـات        
المتشابكة بين قضايا جذورها تضرب في القدم، مـن هـذه           

والمفكرين القضايا التي التزال تثير الكُتَّاب      
: العرب في العقد الثانى مـن الثمانينيـات       

، ولو  "العروبة واإلسالم "قضية العالقة بين    
أن القضية قصرت نفسها ونتائجها علـى       

لما احتاج األمر عناء    " العمل الفكري "حدود  
مناقشتها من جديد، ولكنها تجاوزت حدود      
الفكر لتفرض نفـسها بأشـكال سياسـية        

لعربـي فـي    مختلفة على حركة الـوطن ا     
عالقتــه بــدول العــالم اإلســالمي غيــر 

العربية،

 

وكانت أخطـر انعكاسـات هـذه        
العالقة هي الحروب والصراعات الداميـة      
التي تغذيها وترعاها األسرة الحاكمة فـي       

 ومن لف لفها من مشيخيات الخلـيج، وإذا مـا           بلد خليجي 
حررنا القضية   

 

 كما يقول علمـاء اللغـة        –

 

 فـإن عالقـة     –
يزال ينظر إليهـا اليـوم وسـط طبقـة           سالم ال العروبة باإل 

 :السياسيين والمفكرين عبر مستويات ثالثة من الرؤية

القوميـة  "حيث نجد من يـرفض مفهـوم        : مستوى أول 
تماماً بل ويرفض مفهوم الوحدة العربية      " العروبة"و" العربية

ويقع داخل هذا اإلطار أغلب الـداعين أو المنظـرين إلـى            
 ."الجهاد المسلح"ا يسمى بـ األصولية عن طريق م

من يرفض بالمقابـل االنتمـاء اإلسـالمي     : مستوى ثان 
ديـن  "ويرى في اإلنتماء العربي األساس، واإلسالم مجـرد         

وأنه أحد العوامل المساعدة في تحقيـق االنتمـاء         " روحاني
 .االنتماءالعربي، وليس هو أساس 

يتجاوز أصـحاب الـرؤيتين الـسابقتين       : مستوى ثالث 
ل أصحابه التوفيق الحضاري بينهما ويبحثون بجديـة        ويحاو

صحاب هـذا  عن األساس التوحيدي بين العروبة واإلسالم وأ     
 من جمال الدين األفغـانى وتالمذتـه   ااالتجاه يمتدون تاريخي 
.وصوالً إلى زماننا هذا

 

 
وما يهمنا في هذا المقام هو أن نركز علـى المـستوى            

ين الـسابقين، فـي      ألن أصـحاب المـستوي     ؛الثالث للرؤية 
تقديرنا، كانوا، واليزالون، هم سبب البالء الذي استـشرى         
في األمة، وهم سر نكباتها المتتالية، ومن صار في ركابهم،          
أو على منوالهم في خلق العداء بين مفهومين ووصـفين ال           

ا أن يحارب أحدهما اآلخريستقيم عقالً ومصلحة وواقع.

 

 



  

 

 



 






 


  


  

 




 





 


قائق على األرض كما التـاريخ،      إن الح 

تؤكد أن األصوب هو االتجاه التوحيدي بين       
قيم العروبة وقيم اإلسالم، ونحن ممن يرى       
أن هذا االتجاه التوحيدي هو األقـرب إلـي         
العقل والظروف الموضوعية التي يمر بهـا      

 وهذه الرؤية تركز علـى      ،العالم اإلسالمي 
دام عالقات التفاعل، دون تجاهل لدوائر الص     

الطبيعى أو المصطنع منـذ بدايـة القـرن         
التاسع عشر وحتى اليـوم ، وداخـل هـذا         
االتجاه نجد العديد من المفكرين منذ بدايـة        
القرن التاسع وحتى اليوم، وكان جمال الدين 

ا لخطورة هذه المسألة    األفغاني أكثرهم إدراكً  
مع نهاية الدولة العثمانية ومع نهاية القرن       

ستشعر أنهـا سـتكون     التاسع عشر حين ا   
ا للجدل وفُرقة المسلمين فنبه الخليفـة       مثار

هي " العربية"العثماني إلى ضرورة أن تكون      
     ا لوحـدة   لسان العرب والمـسلمين تمهيـد

العروبة واإلسـالم، واستـشهد األفغـاني       
بالتاريخ فكان يرى أن كل من دان باإلسالم        
أو رضي بدفع الجزية عند الفتح العربي قد        

طيب خاطر وارتياح عظيم إلـى      سارع عن   
العربية لسان : جمال الدين األفغاني"التعريب 

اإلسالم والمسلمين   

 

 مجلة حـوار العـدد      –
الثانى 

 

 ١٦٢ص ) فيينا (م١٩٨٦ صيف –

 

– 
١٦٣". 

إلـى  "والسبب في ذلك أن وفود العرب       
 فاضـلة   احملت معها أخالقً  " البالد المفتوحة 

ظهرت أفضليتها بأجلى المظاهر، مثل األنفة      
من الكذب، والوفاء بالعهد، ومطلق العـدل،      
وكمال الحرية والمساواة الحقيقية بين الملك 
ــة الملهــوف، والكــرم  والــسوقة، وإغاث
والشجاعة وباقي الفضائل، مـن الهيئـات       

 ."المتوسطة بين الخالل الناقصة

ويرى األفغـاني أن انتـشار اللـسان        
) شبه الجزيرة (العربي، فيما عدا بالدهم     

 

– 
ليس للفاتحين أدنى دخل فيه، وال اتخذوا له        

ا ووسائل بل إن ما وجد في اللـسان         أسباب
العربي من اآلداب الباهرة والحكم واألمثال      
والمواعظ، ذلك هو الذي أحله من االنتشار       

 ."هذا المحل

لكـل  "إن  : ثم يؤكد األفغاني رؤيته قائالً    
ا، ولسان دين اإلسـالم العربيـة،       انًدين لس 

ولكل لسان آداب ومن هذه اآلداب تحـصل        
ملكة األخـالق، وعلـى حفظهـا تتكـون         

     ـ  االعصبية، ولقد أهمل األتراك أمـر ا  عظيم
وحكمة نافعة   

 

 قالها السلطان محمد الفاتح،     –
وأحب أن يعمل بها السلطان سليم       

 

 وهـي   –
 المصدر" (قبول اللسان العربي لسان الدولة      

 ).السابق

هذا وقد يالحظ أنه رغم خطر اإلرهاب        
اليـوم، فـإن وجـود      " الداعشي والقاعدي "

ـ       ا فـي   التحدي الصهيوني كان عـامالً هام
القضية إذ نالحظ هنا علـى سـبيل المثـال       
خفوت الحماس الشعبي العربي للعالقات مع      
الدول اإلسالمية عندما تغيرت مواقف تلـك       

قالـه المفكـر    ا لما   وفقً"الدول من فلسطين    
اإلسالم : الراحل منح الصلح في كتابه المهم     

المؤسسة العربيـة   : وحركة التحرر العربي  
للدراسات والنـشر    

 

م  ١٩٧٣ بيـروت    -

 

- 
."١٢ص

 

 
وكانت الفترة منذ الخمـسينيات وحتـى     
نهايات السبعينيات فترة اختبـار تـاريخي       
لعامل هام في عالقـة العروبـة باإلسـالم         

بالحركة اإلسالمية،  وعالقة الحركة العربية    
وهو ما دفع   " التحدي الصهيوني "وهو عامل   

أحد المفكرين المهمومين بالقضية إلـى أن       
يرصد هذا العامل ويرى أنه من أهم جوانب        
االتفاق بين الحركتين حيث يـرى أن أهـم         
وجوه االتفاق بـين الحـركتين اإلسـالمية        
والعربية يتـأتى مـن الجانـب الـوظيفي         

 لهما التوحيدي والتحريري 

 

: طارق البشري   " 
مجلة حوار   : بين اإلسالم والعروبة    

 

 العدد  –
الثانى 

 

."٢٦ ص–

 

 
 وكلتاهمـا   ،فكلتاهما تقود إلى الوحـدة    

تقود إلـى فلـسطين والقـدس والتوجـه         
التوحيدي واحد، فهو يختلف فـي الـسعة        
وليس في االتجاه، كما أن التوجه التحريري       
 متماثل في الخصوم واألنصار، ويرد االتفاق     

  حتواء اإلسـالمي   ا من اال  بين الحركتين أيض
للعروبة من حيث األغلبية السكانية الغالبة،      
ومن حيث الهيمنـة الحـضارية والفكريـة        
والتاريخية، هيمنة دامت حتى القرن التاسع      
          ا عشر، فال نكاد نميز بين مـا يعتبـر فكـر

وحضارة إسالمية وبين مـا يعتبـر منهـا         
"ألولى وخصوص إال من حيث عموم ا" اعربي

.الثانية

 

 
نخلــص إذن بــشأن عالقــة اإلســالم 
بالعروبة، إلى أن العالقـة بـين اإلسـالم         
والعروبة عالقة مركبة فكما أن اإلسـالم ال        

يمكن تصوره دون األصل العربي حيـث إن        
اإلسالم هو دعوة عقائدية تقوم على مبـدأ        
مفهوم اإلقناع من خالل االتصال، ووثيقتـه       

 باللغة العربية، وحيث اللغة القرآن الذي دون
في العملية االتصالية ليـست مجـرد رمـز         

إنها مفاهيم وأدب للتعامل    : وتعبيرات لفظية 
ومنطق لتطويع اإلرادة المعنوية، كذلك فـإن   

إن المجتمع  : العروبة أحد عناصرها اإلسالم   
العربي قد يضم ويحتضن أقليات غير مسلمة       

ة ولكن يجب أن ينظر إليه على أنـه بلـور         
تاريخية لمجموعة من القيم من تكاملها خالل 
األجيال المتعاقبة والتراكمات المختلفة تكونت 

إذ العالقة بين اإلسـالم     . الحضارة اإلسالمية 
والعروبة لها دوائر ثالث كل منها مـستقلة        
عن األخرى رغم تقاطعها مع تلك الـدوائر        

العروبــة، اإلســالم، الحــضارة : األخــرى
.اإلسالمية

 

 
وحيد العروبي واإلسالمي هـو      إن الت 

 

- 
من وجهة نظرنا    

 

 هو األقـرب إلـى روح       -
التاريخ اإلسالمي ولطبيعة التحديات الجديدة     
التي تعيشها األمة العربية واإلسالمية وفـي       
مقدمتها تحدي اإلرهاب باسم الدين ولـيس       
باسم حماية العروبة من الـدول الخارجيـة        
وتحدي الوجود الصهيوني والتطبيع معـه،      

ديد من الـنظم    كل هذه التحديات ترعاها الع    و
بعض مشيخيات الخلـيج  في منطقتنا، وتأتي   

في مقدمتها في تحالف وثيق مع واشـنطن        
وكـشف هـذا    ". نتنياهو" وتل أبيب " ترامب"

الزيف للعـداء المـصطنع بـين العروبـة         
واإلسالم، هو البداية الـصحيحة لالنتـصار       

.!!، واهللا أعلمعلى تلك التحديات

 

 



 

 

 

 

 



 





 




 



   حِإذَا فَت متأَن فـوِزي  كَيكُن ت

 

 

      مغَـِرقْت تـِربا شِمم متِربش لَو

 

 

    كُملَيع تِب ِإنْ أُِديرةُ الْقُررمخ

 

 

فَاستِعدوا ِلشرِبها ِمـن يِميِنـي     

 

 

واشــهدوِني ِإذَا أَدرت شــراِبي

 

 

       ِسـراِب ورالـش ـدِعن ورا نأَن

 

 

من رآِنـي رأَٰى جمـاالً عِليـا       

 

 

اطْلُبوِني أَنا الْقَِريـب ِإلَـيكُم     فَ

 

 

 وددوو ِعمــن ــِرمي ومـ وكَـ

 

 

واتركُوا الْكُلَّ ِبـالْقُلُوِب فَـِإني     

 

 

 

 

 

!وشِربتم ِمن خمِر ِطيِب جالَِلي؟     

 

 

ــاِلي ــا أَبطَ ِبه ــت اتــاٍر م ِبِبح

 

 

رفَعتكُم علَٰى مراِقـي الْمعـاِلي     

 

 

    تـرطَهـالَلِ   ِبقُلُوٍب تض ِمـن

 

 

صورةَ الْحـق ماِحيـا ِللِْجبـالِ      

 

 

أَنا وصف أََنـا الْـوِلي الْـواِلي       

 

 

قَد تعالَٰى عـن ِنـسبٍة وانِفعـالِ       

 

 

ــواِلي ي ــى ــن ِإلَ ِلم ــب ومِجي

 

 

ــالِ  عتم ــِسن حمو ــوف وعطُ

 

 

ناِظر الْكُـلِّ ِبـالْعيوِن ِعيـاِني      

 

 

 

 
  

 

 
  

 

 
   



 


يحتفل أبناء الطريقـة العزميـة      
بمصر والعالم اإلسالمى بالليلـة     
 الختامية لمولد العـارف بـاهللا      

سماحة السيد عز الدين ماضـى      
يوم الخمـيس  ، أبى العزائم   

 المـوافق  ه١٤٣٩ صفر من   ٦
 وذلـك،م٢٠١٧ر ـوبـ أكت٢٦

 

 
بمسجده بإيتاى البارود محافظة البحيرة عقب صـالة       

 

 
. المغرب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






ق عـز عبـد اهللا أحمـد        األخ الفاني والمحب الـصاد    * 

ببان العلم .. خميس

 

. المنيا–

 

 

األخ وليد محمد الدماطي شقيق األخ الشيخ أحمد محمد         * 

بأورين .. الدماطي

 

 شبراخيت –

 

. بحيرة–

 

 

الحاجة تحية عبد الواحد عتمان شـقيقة األخ الفاضـل          * 

األستاذ عبد الصبور عبد الواحد عتمان نائب آل العـزائم          

لمعصرة با.. بمحافظة الدقهلية

 

 بلقاس –

 

. دقهلية–

 

 

الحاج محمد ربيع شقيق حرم الحاج خليل الخطيب خال      * 

األستاذ شريف الخطيب المحامي، والمرحوم جودة سالمة       

.بدمنهور.. الحوشي شقيق الحاج محمد الحوشي

 

 

فقيد الشباب المرحوم وليد عبد النبي شقيق األخ األستاذ         * 

بأورين .. أحمد عبد النبي

 

 شبراخيت –

 

.حيرة ب–

 

 

الحاجة زينب هندام شقيقة األخ الفاضل محمـد عبـد          * 

.. العزيز هندام واألخ الفاضل أحمد عبد العزيـز هنـدام         

بالعصافرة 

 

 المطرية –

 

. دقهلية-

 

 









 

 

 

 

تـهــانــى

 

 












األخ الفاضل األستاذ حسن شامه بخطبة نجله األستاذ أحمد         * 

مراقب أغذية باإلدارة الصحية بقطور لآلنسة سـارة الـسعيد          

بسجين الكوم .. إبراهيم

 

 قطور –

 

. غربية–

 

 

ذ األخ الفاضل عبد الرءوف مسعود بـزواج نجلـه األسـتا    * 

بقطور .. أحمد

 

. غربية–

 

 

األخ الفاضل عماد عبد العال راجح لنجاح ابنه أحمـد فـي       * 

.. الثانوية األزهرية والتحاقه بكلية أصول الـدين بالزقـازيق        

بأوليلة 

 

 ميت غمر –

 

. دقهلية-

 

 

بالطود.. األخ الفاضل الشيخ إسالم مهينة بالزفاف     * 

 

 كـوم   -

حمادة

 

. بحيرة-

 

 










