
 

 

 

 

 



 


العارف باهللا
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شيخ الطريقة العزمية

 

 


 



 

 



 


عام الطريقة العزميةنائب 

 

 


 


        

 

 



 




 



 

 



 




 

 



 





 





 





 





 



 

 

يتفق عليها مع اإلدارة

 

اإلعالنات 

 

 

غـــايتـــنا

 

 
.ى لن يتحقق إال بعودة اخلالفة اإلسالميةإعادة اد الذى فقده املسلمون الذ

 

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

 

 

دعوتنا

 

شعارنا 

 

 

 اإلسالم دين اهللا وفطرته     :أوالً
.الىت فطر الناس عليها

 

 
 اإلسـالم نسب يوصـل   :ثانياً

.ص إىل رسول اهللا

 

 
 اإلسالم وطن واملسلمون    :ثالثاً

. أهلهمجيعاً

 

 

االشتراكات

 

 
.ا خالصة رسوم الربيدا سنوي جنيه٥٥ر ـداخل مص

 

 
. دوالراً سنوياً خالصة رسوم الربيد٥٠باقى دول العامل 

 

 

اللــه  معـبودنا

 

واجلهـاد خلقـنا 

 

 
والرسول مقصودنا

 

واخلـالفـة غايتنا 

 

 
والقـرآن  حجتنا

 

وأبو العزائم  إمامنا 

 

 

 

 ر

..) ٥(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.. )١( وسائل نيل المجد اإلسالمي *

 

 ٨

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
لعزائم اأبيالدين ماضى السيد أحمد عالء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 

 ١٢

 

 

 

 

 

 
لشريفالمرحوم الشيخ يوسف الدجوي العالم باألزهر ا.. ) ٢(تنزيه اهللا عن المكان والجهة  *

 

 ١٤

 

 

 

 

 

 
خالد برادة. د )..١/٢(التعصب الديني وظاهرة التطرف فيه  *

 

 ١٦

 

 

 

 

 

 
سامي عوض العسالة.  د)..٣(دور المؤسسات الدينية في مواجهة ظاهرة اإلرهاب * 

 

 ١٨

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
عادل سعد.                             المستشار رجب عبد السميع وأ                         

 

 ٢٠

 

 

 

 

 

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

 

 ٢٢

 

 

 

 

 

 
جمال أمين. د .. )٦(وقفة مع الذات لكي تكون شخصية مؤثرة  *

 

 ٢٤

 

 

 

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

 

 ٢٦

 

 

 

 

 

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

 

 ٢٩

 

 

 

 

 

 
٣٠  العزائم أبومحمد ماضىاإلمام  .. ]المحو واإلثبات ليلة النصف من شعبان[حكم الدين  *

 

  

 

 
 األستاذة لبنى محمد الشعراوى..مستقبل األمة  *

 

 ٣٢

 

 

 

 

 

 
الدين أبو لحيةنور . د. أ.. ) ٣/٣(إسالميون أم ظالميون * 

 

 ٣٤

 

 

 

 

 

 
..!!]هي كل ما فيك، من أسرار باريك: األمانة[صواريخ مضادة * 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الحسينى عبد الحليم العزمىالشريف

 

 ٣٦

 

 

 

 

 

 
النموذج الخامس من أدعية اإلمام المجدد أبي العزائم في ليلة النصف من شعبان* 

 

 ٤٠

 

 

 

 

 

 
) ..٥٤(يمية الحرانى إعالم القاصى والدانى بأخطاء ذلك الوهم الكبير ابن ت* 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الجاويش بن عبد الهادى الشريف محمد

 

 ٤٢

 

 

 

 

 

 
أحمد محمد الشرنوبي. د.أ) .. ٢٥(الدعوة إلى اهللا تعالى من خالل الشبكة الدولية اإلنترنت * 

 

 ٤٤

 

 

 

 

 

 
محمد الشندويلى) .. ١(الرد على مزاعم أن اهللا تكفل بحفظ القرآن دون السنة * 

 

 ٤٦

 

 

 

 

 

 
هـ١٤٣٨من أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خالل شهر رجب * 

 

 ٤٧

 

 

 

 

 

 
فاروق الدسوقى. د. أ .. )١٣(الصالة والسالم على والدي خير األنام * 

 

 ٤٨

 

 

 

 

 

 
محمد حسينى الحلفاوى.  د.. ]٧١) [مجلة التوحيد(وكالء الوهابية فى مصر صوت * 

 

 ٥٠

 

 

 

 

 

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

 

 ٥٢

 

 

 

 

 

 
 قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ ) ..٦ (معاني وإشارات قرآنية *

 

 ٥٤

 

 

 

 

 

 
رفعت سيد أحمد . د) ..١/٢ (هي الحرب إذن.. ونة إلى تحرير الجليل وحلبيممن تفجير د *

 

 ٥٦

 

 

 

 

 

 
المجتمع العزمى* 

 

 ٥٨

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

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

 بيلـدربيرغ وأهدافهم، وكذلك الحديث عن حكومة العالم الخفية، وعرفنـا منظمـة            
ومؤتمراتها، وفي هذا اللقاء نعرض ألهم سمات الحكومة الخفيـة طبقًـا لمـا ورد        

.بكتاب أحجار على رقعة الشطرنج

 

 



 


 كتاب خطير، أثار صدوره ضـجة كبـرى داخـل         "نجأحجار على رقعة الشطر    "

األوساط السياسية في بريطانيا؛ كشف المستور وفضح الكثير من الخفايا، وفـضح            
بلفور المشؤوم وكيفية صدوره، ويجمع البـاحثون        وعد: الكثير من القضايا، منها   

على أن هذا الكتاب بمثابة مرجع موثق لكل من يريد أن يعرف سر ما يحـدث فـي     
على يد الحركة الصهيونية العالمية، بمعنى أنه يقـدم تفـسيرات مـشفوعة         ، لمالعا

حداث جسام مر بها العـالم عـن تخطـيط هـؤالء المخـربين      باألدلة واألسانيد؛ أل 
.الصهاينة

 

 



 


م  ١٨٥٩ يونيو   ٢(وليم جاي كار    

 

، هو باحـث كنـدي،      )م١٩٥٩ أكتوبر   ٢ -
وقـد قـضى فتـرة      . وباآلثار القديمـة  ) التوراتية (وأستاذ جامعي اختص بالعلوم   

في القدس، وزار مختلـف منـاطق الـشرق         ) العبرية(بفلسطين، ودرس بالجامعة    
. األوسط

 

 
     وعمل فـي وزارة اإلعـالم      ، ة البريطاني وعمل وليام ضابطًا في سالح البحري

واللغـة  واالستخبارات، والمكتب اإلعالمي الصهيوني، ويجيد المؤلف اللغة العربية         
؛ م١٩٥٢فـي عـام   ) سرقة أمة(العبرية؛ وقام إثر عودته إلى أمريكا بتأليف كتابه      

بطـالن الحـق    (عرض المؤلف القضية الفلسطينية من مختلف جوانبهـا وأثبـت           
وبشكل علمي موثق وببراعة نرى من خاللها الصدق والتعلق ) التاريخي لدى اليهود

. بالحق والعدالة

 

 
 توفي وليم جاي كار في ظروف غامضة،        م١٩٥٩بر   في الثاني من شهر أكتو    

ا عن وفاته، األمر الذي أشار بأن وليم كار أزيل من الوجود؛            ولم تذكر الصحف شيئً   
ألنه كان عقبة كأداء في درب مؤامرة الشيطان، كما أغلقت المكتبات التـي تبيـع               

. كتبه، وُأفقر أصحابها

 

 
مت أن هذا الكتـاب، الـذي       لعلك تندهش عزيزي القارئ؛ إذا عل      حقائق مذهلة 

م، وحتى  ١٩١١، كتابته في عام     "وليم جاي كار  "يعرض عليك اليوم، قد بدأ صاحبه       
ا؛ لكي يكشف للعالم كنه السر الخفي، الـذي         ، أي قرابة األربعين عام    م١٩٥٠عام  

. يمنع الجنس البشري من أن يعيش في سالم

 

 
حدى عائالت الحكومـة    ويكشف هذا الكتاب، الكثير حول عائلة روتشيلد، فهي إ        

:، وهي أقدم وأكبر عائلة يهودية من يهود الخزر، فهم"الخفية

 

 

 

. مالك البنوك المركزية العالمية، والبنك الفيدرالي األمريكي-

 

 

 

 ومجموعة آل روتشيلد البنكية لعبـت دورا كبيـرا فـي تمويـل الحـربين                -
.الثانية لمانيا النازية، إبان الحرب العالمية أالعالميتين، وتمويل 

 

 

 

من ثروات العالم، وهي المسئولة عن إحداث كـل األزمـات            % ٨٠ وتمتلك   -
.االقتصادية، وكذلك السياسية عبر العالم 

 

 

 

 وتهيمن تقريبا على كل البنوك المركزية لكل دول العالم، باسـتثناء بعـض              -
.الدول

 

 



 

 

 

 

 



 



 

  

 

 وهي التي أخذت فلسطين عـن طريـق         -
وعد بلفور؛ حيـث أنقـذت بريطانيـا مـن          
الحرب العالمية األولى فـي مقابـل مـنحهم       

.فلسطين

 

 
ويكشف هـذا الكتـاب عـدة محـاور،         

:منها

 

 
 

 

 حقيقة النورانيين، عبـدة الـشيطان،       -
.الذين يعتبرون الشيطان هو إله النور

 

 

 

ـ       - ى يـد    وحقيقة ما حدث لليهـود عل
.هتلر

 

 

 

عبــدة " وســعي هــؤالء النــورانيين -
ــشيطان ــهيون"، أو "ال ــوين "آل ص ؛ لتك

ــم    ــوا ه ــالم يكون ــدة للع ــة واح حكوم
.المسيطرون عليها

 

 
 صـفحة،   ٢٦٤ويقع هذا الكتـاب فـي       

ـ      وقد اعتمد   اوير األستاذ عبد الـرحيم الحج
علـى الطبعـة     في عـرض هـذا الكتـاب      

م، ويتكـون هـذا     ١٩٧٠ لعـام  األولى لـه  
عرضـها   سوف يـتم    فصالً ١٢ن  م الكتاب

ــا العزيــز، دون اختــصار  علــى جمهورن
ـ      ن قَـصدنَا فـي     مخل، أو زيادة مملة، ولك

".االعتدال"عرضنا 

 

 



 


م، أوقـع اهللا فـي يـد        ١٧٨٤في عـام    

ــة ــة البافاري  الحكوم

 

ــات إ - ــدى الوالي ح
االتحادية الست عشرة المكونـة لألراضـي       

تها وكبـرى مـدنها هـي       األلمانية؛ عاصـم  
 ا علـى المـؤامرة     قاطع مدينة ميونيخ؛ دليالً  

الشيطانية، التي تحـاك ضـد العـالم، مـن          
خالل بني صهيون، وعائلة روتـشيلد؛ مـن        
ــت   ــه تح ــه، وجعل ــسيطرة علي ــل ال أج

.قبضتهم

 

 
:وإليكم تفاصيل هذه القصة

 

 
، أســـتاذ "آدم وايزهاويـــت"كـــان 
ــوت، ــسيحي الاله ــديني، م ــانون ال  .اوالق

ــدوا ــعرت ــسيحية، واتب ــن الم ــزب   ع ح
واسـتعانت بـه     الشيطان، من آل صهيون،   

ترتيـــب  إلعـــادة عائلـــة روتـــشيلد؛
ــسيطرة  البرتوكــوالت القديمــة؛ لكيفيــة ال

على العالم، علـى أسـس حديثـة، وأنهـى          
مهمته التـي بـدأها فـي       " آدم وايزهاويت "

 سـنوات، أي فـي عـام    ٦ في   م١٧٧٠عام  
.م١٧٧٦

 

 
ــط  ــت"مخط ــسيطرة " آدم وايزهاوي لل

:على العالم

 

 
آدم " يقــوم المخطــط، الــذي وضــعه 

مـن  (زعيم حزب الـشيطان،      ،"وايزهاويت
) يطلقون علـى أنفـسهم اسـم النـورانيين        

:على

 

 
١

 

 تدمير جميع الحكومـات واألديـان       -
.الموجودة 

 

 

٢

 

تقــسيم   يــتم ذلــك عــن طريــق،-
لفظ يطلقـه اليهـود علـى جميـع         (الجوييم  

خُلقـوا  البشر، ويعتبرون جميع البـشر قـد        
.متصارعة إلى معسكرات) لخدمتهم 

 

 
٣

 

ــد  - ــسكرات بع ــذه المع ــسليح ه  ت
.خلقها

 

 
٤

 

ــل - ــذه المعــسكرات، تقت  جعــل ه
ــات   ــم الحكوم ــبعض، وتحط ــضها ال بع

.الموجودة، والمؤسسات والقواعد الدينية 

 

 
ــام   ــي ع ــع ١٧٧٦ وف آدم "م، اجتم

ــت ــة " وايزهاوي ــورانيين"بجماع ، "الن

 

- 
 المقصود بهـم حكمـاء صـهيون وعبـدة        
ـ         ا الشيطان، الـذين يعتبـرون الـشيطان إله

للنور

 

 ؛ للبدء فـي تنفيـذ هـذا المخطـط،         -
وادعى أن هدف هذه الجماعة، هـو تكـوين         
حكومة عالمية واحدة، تتكـون مـن نوابـغ         
العالم، في الفكر، والـسياسية، واالقتـصاد،       

محفـل الـشرق    "وأسـس لهـم      والصناعة،
ا، وذكـر لهـم فـي       ؛ ليكون مركـز   "الكبير
اع الخطـوات التـي يجـب علـيهم         االجتم

.تنفيذها؛ من أجل استكمال هذا المخطط 

 

 




 


 اســتعمال الرشــوة، المــال،   :أوالً

الجـــنس؛ للـــسيطرة علـــى األفـــراد 
ــاكن   ــشغلون األم ــذين ي ــخاص، ال واألش

.الحساسة، في جميع الحكومات

 

 
يجب علـى النـورانيين، الـذين        :اثاني 
تذة في الجامعـات، والمعاهـد      اكأسيعملون  

ــالطالب   ــاهم ب ــوا اهتم ــة، أن يول العلمي
المتفــوقين، وضــمهم إلــى جماعــة    

.النورانيين

 

 
 الــشباب الــذين دخلــوا تحــت :اثالثًــ

ــيهم أن    ــدريب، عل ــوا الت ــديهم، وتلق أي
يستخدموا كعمالء، في المراكـز الحـساسة       
في الحكومات، من خلف الـستار، بـصفتهم        

؛ العتمـاد سياسـة،     خبراء، أو اختصاصين  
يكون من شأنها خدمة المخططـات الـسرية        

.لهم، وهي تدمير الحكومات، واألديان

 

 














 



 

 
رئيس االتحاد العالمى للطرق الصوفية

 

 

شيخ الطريقة العزمية

 

 

السيد محمد عالء الدين ماضى أبو العزائم

 

 



 

 

 

 

 



 



 

سيطرة النورانيين علـى وسـائل       :ارابع 
وحمـل الجـوييم     اإلعالم في جميع البلدان،   

علــى االعتقــاد، بــأن الحكومــة األمميــة 
للعالم، هـي القـادرة علـى حـل جميـع           

.مشاكلهم 

 

 
نـسا فـي تلـك       وبما أن بريطانيا وفر   

كانتا أقوى قـوتين فـي أوربـا فـي           الفترة
ــر     ــدرت األم ــت، ص ــك الوق آدم "ذل

:النورانيين؛ كي إلى جماعة" وايزهاويت

 

 
١

 

 يثيروا بريطانيا؛ مـن أجـل القيـام         -
.بحروب استعمارية؛ ألجل إنهاكها

 

 
٢

 

 إثارة ثورة فرنسية كبـرى؛ ألجـل        -
.إنهاك فرنسا

 

 
، ومنظومـة  "آدم وايزهاويـت "مخطـط  

: الفتنإثارة

 

 
ُأرسـلت نـسخة مـن     م،١٧٨٤في عام   

، الذي يـشرح فيـه      "آدم وايزهاويت "مخطط  
 إثارة الفتن فـي فرنـسا؛ مـن أجـل          كيفية

قضت الـصاعقة علـى      لكن ،التمهيد لثورة 
ــى عثــور  حامــل الرســالة، ممــا أدى إل
ــة  ــك الوثيق ــى تل ــة عل الحكومــة البافاري
ــا   ــدرت أوامره ــي أص ــة، والت التخريبي

، وداهمـت   "رق األكبـر  محفل الـش  "باقتحام  
عــددــر ــوت آل صــهيون،ا كبي  ا مــن بي

وعثرت على وثائق إضافية، أقنعتهـا بأنهـا        
الوثيقــة األصــلية مــن الــصهيونية  هــي

العالمية، التي سـطرها الكـنس اليهـودي؛        
.من أجل السيطرة على العالم

 

 
ــشرق  ــل ال ــة محف ــت الحكوم  وأغلق

 عـام    "آدم وايزهاويـت  "األكبر الذي أسسه    
ــة  ؛م١٧٨٥ ــورانيين جماع ــرت الن  واعتب

ــام   ــانون ع ــى الق ــة عل م، ١٧٧٨خارج
تفاصـيل تلـك    " البافارية"ونشرت السلطات   

ــؤامرة، ــا   الم ــان عنوانه ــات "وك الكتاب
، "األصــلية لمــذهب ومنظمــة النــورانيين

إلـى كبـار رجـال       ا منهـا  رسلت نـسخً  أو
.والكنيسة  الدولة

 

 




 


ــ ــذه الحادث ــد ه ــشاط  بع ــل ن ة، انتق

ــدر   ــاء، وأص ــى الخف ــورانيين إل آدم "الن
تعليمات إلـى أتباعـه بالتـسلل       " وايزهاويت

إلى صفوف الجمعيات الماسـونية، وتلقـين       
هؤالء الماسـونيين أفكـارهم فـي أمميـة         

وخاصة أن الماسـونيين ال يؤمنـون        العالم،
بفكرة إله، أو ديـن، واسـتخدم النـورانيين         

طيـة نـشاطهم    قناع الِبـر واإلحـسان؛ لتغ     
.التخريبي الهدام 

 

 
، أحـد كبـار     "جـون ربنـسون     "ولكن  

الماسونية في أسـكتلندا فطـن إلـى حقيقـة          
ــؤالء     ــورة ه ــرف خط ــذهبهم، وع م

فــي  النـورانيين، وعنــدما قامــت الثــورة 
عمد إلى نشر فـضائح هـذا        م١٧٨٩فرنسا  

ولكن هذا التحذير تُجوهـل، كمـا        المذهب،
ــة    ــذيرات الحكوم ــسا تح ــت فرن تجاهل

بافارية لها من قبـل هـؤالء النـورانيين،         ال
.الذين يخططون إلشعال الفتن فيها

 

 




 


ــان  ــن"  ك ــاس جيفرس ــد "توم ، أح

ــا ــيس جمهوريته ــا، ورئ  مؤســسي أمريك
ــذً ـــ  اتلمي ــت"ل ــان "آدم وايزهاوي ، وك

من أشد المدافعين عـن أسـتاذه؛       " جيفرسن"
عـن  وذلك بعدما أعلن عنـه أنـه خـارج          

في ألمانيـا مـع جماعتـه، وعـن          القانون
النورانيـون فـي     تغلغـل  "جيفرسن"طريق  

المحافل الماسونية الحديثـة التـشكيل فـي        
ــد" ــون  "نيوانفالن ــذير ج ــل تح ، وتجوه

ربنسون مـرة أخـرى، الـذي حـذر فيـه           
فــي  الماســونيون مــن تغلــل النــورانيين

.محافلهم

 

 
وليـام مروغـان    "جاء الكابتن     إلى أن 

أنه مـن واجبـه      ورأى م،١٨٢٦في عام   " 
إبالغ بقية الماسونيين بحقيقـة النـورانيين،       
 وأهدافهم الـسرية النهائيـة؛ ولـذلك كلـف        

ــل  "رايتــشارد هــوارد" النورانيــون  " بقت
ـ وليام مور  الكابتن باعتبـاره خـائن    " ان  غ

لهم، وعنـدما شـعر مورغـان بـالخطر؛         
" درهـوا " ولكـن  إلـى كنـدا    حاول الهرب 

ب مـن الحـدود      بـالقر   تمكن مـن قتلـه    
.الكندية

 

 
ــضب   ــل أغ ــذا القت ــن % ٤٠وه م

وهـذه   شمال الواليات المتحـدة،    الماسونيين
الحادثة تثبـت سـيطرة النـورانيين علـى         

 .في أمريكا محافل الماسونية

 

 




 


جنــراالت  لبــرت بايــك، هــو أحــدأ

مـا بـين عـامي       الحرب األمريكان، وضع  
 مخططًـــا عـــسكريا م١٨٧٠م، و ١٨٥٩
لثالثـة حـروب عالميـة كبـرى،         مفصالً

وثالث ثورات، اعتبـر أنهـا فـي النهايـة          
 خالل نهايـة القـرن العـشرين     سوف تؤدي 

ــى وصــول المــؤامرة ــا  إل ــى مرحلته إل
.النهائية

 

 
علــى إعــادة تنظــيم " بايــك" وعمـل  

الماسونية، حـسب مذهبـه، فأسـس ثالثـة         
.مجالس عليا

 

 
ن فــي فــي شارلــستو: المركــز األول

.والية كاروالينا الجنوبية بأمريكا

 

 
.في روما: المركز الثاني

 

 
.في برلين: المركز الثالث

 

 
ــى مــساعدة إلــى صــديقه  وعهــد إل

ا  مجلـس  ٢٠تأسـيس   " جوسيبي مـازيني    "
ـ   لهـا موزعـة علـى المراكـز         اآخر تابع

.الرئيسية في كل أرجاء العالم

 

 
وأصبحت هـذه المراكـز منـذ ذلـك         

كـز القيـادة العامـة      الوقت، وحتى اآلن مرا   
السرية للمؤامرة العالمية الـصهيونية، وقـد       
عرف هؤالء الالسـلكي والراديـو قبـل أن         
يعرفـه العـالم، وقــد كـشفت المخــابرات    

.األمريكية ذلك فيما بعد

 

 



 

 

 

 

 



 



 




 


ــسيطة،    ــك ب ــات باي ــت مخطط كان
ــالث   ــنظم ث ــي ت ــة، وه ــديدة الفاعلي وش

:حركات، هم

 

 
١

 

".الشيوعية الحمراء"شيوعية  ال-

 

 
٢

 

".الشيوعية السوداء" النازية -

 

 
٣

 

. الصهيونية السياسية-

 

 
ث، هـدفها التمهيـد     وهذه الحركات الثال  

ثــورات كبــرى وثالثــة  إلشــعال ثــالث
.حروب عالمية

 

 




 


ــى ــة األول ــرب العالمي ــدفها  :الح وه

إتاحة المجال للنـورانيين؛ لإلطاحـة بحكـم        
القياصرة في روسيا، وجعل تلـك المنطقـة        
ــة،    ــشيوعية اإللحادي ــة ال ــل الحرك معق
ــدمير   ــذهب لت ــشيوعية كم ــتخدام ال واس

.الحكومات األخرى، وإضعاف األديان

 

 
 وذلـك بتمهيـد     :الحرب العالمية الثانية  

ــة   ــستيين، والحرك ــين الفاش ــات ب الخالف
ــصهيونية  ــدمير  ال ــي بت ــسياسية؛ لتنته ال

ــصهيونية    ــلطان ال ــاد س ــة وازدي النازي
     ا مـن إقامـة     السياسية، حتى تـتمكن أخيـر

دولة يهوديـة فـي فلـسطين؛ كمـا يجـب           
تدعيم الشيوعية، حتى تـصل بقوتهـا إلـى         
مرحلة تعادل فيهـا مجمـوع قـوى العـالم          

حتـى  .. المسيحي، ثم إيقافها عند هذا الحـد      
.لة التاليةيبدأ العمل في تنفيذ المرح

 

 
الحــرب العالميــة الثالثــة بــين    

: والصهيونية السياسيةمسلمينال

 

 
يقضي مخططها بـأن تنـشب؛ نتيجـة        
ــين   ــون ب ــره النوراني ــذي يثي ــزاع ال للن
الصهيونية الـسياسية، وبـين قـادة العـالم         
ــه هــذه الحــرب  ــأن توج اإلســالمي؛ وب
وتدار؛ بحيث يقـوم اإلسـالم والـصهيونية        

وفـي الوقـت    .. بتدمير بعـضهما الـبعض    
ذاته تكـون الـشعوب األخـرى المنقـسمة         

على هذه القضية بقتـال بعـضها الـبعض؛         
حتى تصل إلى حالة من اإلعيـاء المطلـق         
ــي،   ــي، والروحـ ــسماني، والعقلـ الجـ

.يواالقتصاد

 

 
   سـوف نطلـق    : "ايقول ألبرت بايك نص

ــة والحركــات  ــان للحركــات اإللحادي العن
العدمية الهدامة، وسـوف نعمـل إلحـداث        

ــشاعتها  كار ــين ب ــة تب ــسانية عام ــة إن ث
ــائج اإللحــاد  ــم نت ــل األم ــة لك الالمتناهي

وسيرون فيـه منبـع الوحـشية،       .. المطلق
ومصدر الهزة الدمويـة الكبـرى؛ وعندئـذ        
ــسهم   ــم أنف ــع األم ــو جمي ــيجد مواطن س
مجبرين على الدفاع عـن أنفـسهم، حيـال         
تلك األقلية مـن دعـاة الثـورة العالميـة،          

ادهـا محطمـي    فيهبون للقـضاء علـى أفر     
وسـتجد الجمـاهير آنئـذ أن       .. الحضارات

فكرتها الالهوتية قد أصـبحت تائهـة غيـر         
ــاهير   ــذه الجم ــتكون ه ــى، وس ذات معن

ـ        بالعبـادة،   همتعطشة إلى مثال تتوجـه إلي
وعندئذ يأتيها النـور الحقيقـي مـن عقيـدة          
الشيطان الصافية التـي ستـصبح ظـاهرة        

والتي ستأتي؛ نتيجـة لـرد الفعـل        !! عالمية
العام لدى الجماهير بعـد تـدمير المـسيحية         

ا وفي وقت واحدواإللحاد مع".

 

 



 




 


مـن الجنـرال بايـك       جاء في رسـالة    

 أحــد مــشاهير القــادة العــسكريين   [
األمريكيين، كما ذكرنا؛ نقلـت رفاتـه عـام         

 إلى معبد ماسـوني فـي واشـنطن         م١٩٤٤
ــسمى  House of the: يــ

temple ..      وهو القائد العـسكري الوحيـد
.]الذي له تمثال في واشنطن

 

 
وجههــا إلــى المجــالس  فــي رســالة

جـاء   م١٨٨٩ يوليـو    ١٤بتاريخ   الماسونية
يجب أن نقول للجمـاهير، إننـا        ":فيها اآلتي 

نؤمن باهللا ونعبده، ولكن اإلله الـذي نعبـده         
ــات؛   ــام والخراف ــه األوه ــصلنا عن ال تف

 وصـلنا إلـى     ويجب علينـا نحـن الـذين      
مراتب االطالع العليـا، أن نحـافظ بنقـاء         

إن الـشيطان هـو     ! نعم… العقيدة الشيطانية 
وهـذا  (اإلله، ولكن لألسف فـإن أدونـاي         

هو االسم الذي يطلقـه الـشيطانيون علـى         
، هو كذلك إلـه، فـالمطلق       )اإلله الذي نعبده  

ال يمكن أن يوجد كإلهين، وهكـذا االعتقـاد         
وهرطقـة، أمـا   بوجود إبليس وحـده كفـر     

الديانة الحقيقية والفلـسفة الـصافية، فهـي        
اإليمان بالـشيطان كإلـه مـساٍو ألدونـاي؛         
ولكن الـشيطان، وهـو إلـه النـور وإلـه           
الخير؛ يكافح مـن أجـل اإلنـسانية ضـد          

...)).أدوناي إله الظالم والشر

 

 
ــام   ــي ع ــشرم١٩٣٥وف ــنيا  ن ة ف

أسـقف  " كارو أي رودرجـي     " الكاردينال  
ــانتياج ــة س ــ ومدين ــمه  اكتاب ــر " اس س

الماسونية بعد نزع النقـاب عنهـا، وأبـرز         
عـة التـي تبـين      طفيه العديد من الوثائق القا    

حقيقة مذهب النـورانيين، عبـدة الـشيطان        
:التي تهدف إلى

 

 
١

 

. إلغاء جميع الحكومات الوطنية -

 

 
٢

 

. إلغاء اإلرث-

 

 
٣

 

 إلغاء الملكيـة الخاصـة بـصورة        -
.مطلقة 

 

 
٤

 

. الوطني  إلغاء الشعور القومي-

 

 
٥

 

ــائلي، وأن   - ــسكن الع ــاء الم  إلغ
.األسرة أساس الحضارة 

 

 
٦

 

 إلغاء األديـان الموجـودة، وفـتح        -
.الطريق أمام عبدة الشيطان 

 

 
:مراكز القيادة والسيطرة

 

 
" جـاي كـار، فـي كتابـه          يذكر وليم 

أن بدايـة    ،"أحجار علي رقعـة الـشطرنج       
 فـي مدينـة     ١٨المؤامرة كانت في القـرن      

حيـث تأسـست      ألمانيـا؛  فـي  فرانكفورت
ــى   ــت إل ــا انتقل ــشيلد، ولكنه ــة روت عائل
ــة   ــضحتهم الحكوم ــد أن ف ــسرا بع سوي

وطـاردتهم، وبقـوا     م،١٧٨٦البافارية عام   
هناك حتى نهاية الحـرب العالميـة الثانيـة،     

إلـى نيويـورك، وأصـبح       وبعدها انتقلـوا  
.مركز القيادة هارولد برات

 

 
ونستكمل الحـديث عـن أهـم النقـاط         

أحجار علـى رقعـة     (دت في كتاب    التي ور 
.إن شاء اهللا تعالىالعدد القادم )الشطرنج

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 
اإلمام ادد

 

 
 السيد حممد ماضى أبو العزائم

 

 



 



 



 



 



حنين الظمآن ، يحق للنفس اإلنسانية أن تحن إلى المجد     
وكيف ال والمجد ، إلى الماء فى اليوم الصائف فى الصحراء  

حياة النفوس؟ وكيف يرضى اإلنسان بالحياة البهيمية، التى        
هى بهجتها األكل والشرب والنكاح؟ بل هى أدنى من حياة          

ت يشعر بالحياة الحقيقية التـى      البهائم، فإن بعض الحيوانا   
تشبه الحياة اإلنسانية، فترى الكلب يفضل المدافعـة عـن          
أصحابه وهو جائع، فينسى شهوة األكل، والـديك يفـضل          
المدافعة عن الدجاج إذا رأى ديكًا آخر، حتى يسيل دمـه،           
وال يحس باأللم، وال بالجوع، وهما أدنى الحيوانات، ومن         

كالخيـل فـى    ، باللذة المعنويـة  أنواع الحيوانات ما يشعر     
المسابقة، ويلتحق بها الحمير والبغـال، إذا كانـت تلـك           
األنواع الدنيئة تستعلى فيها على مالذ الحـس فاإلنـسان          

. أولى

 

 

ال عجب، إذا كانت تلك الفطرة تستعلى في البهـائم، إذا   

ظهرت في اإلنسان فأخرجته عن الوسط حرصا على المجد         

 ألن اإلنسان في الحقيقة خلقـه       ؛ةالذي هو ضالته المنشود   

اهللا حرا، مريدا، وتلك الحقيقة مهما أخفتها العوامل القوية         

بعامل السحر، أو الخديعة أو الشعوذة، أو القـوة القـاهرة     

بالظلم، والعلو بغير الحق، فإنها ال تلبث إال ريثما تتنبه تلك           

الحقيقة  

 

 بسبب تلك العوامل  -

 

 إلى أمنيتها التـي سـلبها   –

منها العاملون لنفعهم الخاص، فتأبى تلك النفوس إال نيـل          

المجد، ولو ببذل الرؤوس، وإن لتلك الغاية خمرة، تجعـل          

الجبان شجاعا، والبخيل كريما، والخامل نابها، حتى تكون        

عظائم األمور صغيرة في نظره، والرجل المهيب محتقـرا         

.أمامه

 

 



 

 

 

 

 



 



ن اإلنسان فى الحقيقة إمـا يخدعـه        أل

ا يسعى لنفـع غيـره       فال ترى إنسانً   ،لاألم

 ولكنـه   ، مهما كانت درجتـه    ،بضرر نفسه 

 في نيل مـا هـو       ا طامع ،يسعى لنفع غيره  

 ومتى تحقق الولد بأن والده ،خير مما قام به 

 حاربـه ولـو بأمـضى    ،ال يحب له الخير   

 ومتى ظهر للوالدة أن ابنها الوحيد       ،السالح

 وهـي   ، تبرأت منـه   ،يخدعها ليسلب مالها  

 تلـك الحقيقـة ال   ،ة الرحيمة الـشفيقة   لبارا

 أو أحمـق   ،يجهلها إال ظالم يتعجل نقمة اهللا     

 أما الظالم فإنـه     ،يتخبط في مهاوى الهالك   

 وهو  ،بظلمه يرى نفسه فوق النوع اإلنساني     

فإنـه يـضع      وأما األحمق  ،كاذب مغرور 

شياء في غير موضعها، وأعمالها مدارج      األ

 فالبد  ،قرر ذلك  إذا ت  .الذلالخيبة، ومهاوى   

لرئيس العائلة 

 

 ولو كان والدها   -

 

 أن يسارع   -

 والعمل باإلنصاف   ،إلى محو الظلم والتظالم   

 أن هذا يحفظ له سيادته     اوالتناصف معتقد ، 

لعائلته اومجد 

 

 ولو ناله في سـبيل ذلـك        -

اآلالم والشدائد 

 

 وإن العائلة تمثـل األمـة       -

 ،ايكون الوالد ملكً  : االستقالل المستقلة تمام 

 ، وفعلـة  ، وأعوان ، وعمال ،واألبناء وزراء 

 ،كل فرد منهم يسعى لخير جميـع العائلـة        

.بذلك يدوم لهم المجد

 

 

 ،وإنا لنرى الوالد وابنه في ألد الخصام      

 فكيف نعجب إذا    ،والرجل وأخاه فال نعجب   

 فيكـون   ،ب نيل هذا المجد   ح ي ارأينا مجتمع 

ا،حر يفرح   هذا عمل  ، لخيره  عامالً ا، مريد

اء الرحماء المريـدين لخيـر بنـى        الحكم

 ، الساعين في الصلح واإلصـالح     ،اإلنسان

 وسأورد األمثلة المفصلة    ،أقول كلمتي هذه  

لهذا اإلجمال من بطون التاريخ    

 

 إن شـاء    -

 تعالىاهللا

 

. بعد هذا-

 

 



 



 ،تذكر المـسلم فـذكر    

 فلحـظ   ،واستحضر فحضر 

نور العزة والتمكـين فـي      

 ،لتي كانت لسلفه  األرض بالحق والمسرات ا   

 تـذكر   .ا بالكتاب والسنة  حينما كان متمسكً  

 ونـور   ،األندلس وفخامة المـسلمين فيهـا     

 وأضواء علومها التـى     ،صناعاتها وفنونها 

 ،على أرض الظلمات في أوربـا      انتشرت

 وأقامتهـا تـزاحم أنجـم       ،ت األحجار فأحي

 ، تذكر المسلم مجد بغداد ودمـشق      .السماء

طع التى كانت تس  ، وتلك األنوار    وإسالمبول

 النتـشار الحريـة     ،منها على العالم أجمع   

 وانتشال العالم   ، واإلرادة والمساواة  ،والعدل

 ومـن ظلـم االسـتعباد       ،من ظلمات الكفر  

 وكيـف   ؟ بـم كانـت    : ثم بحث  ،واالستبداد

 فظهر له   ؟ وكيف زالت  ؟ وبم ذهبت  ؟كانت

 وزالـت   ،أنها كانت بالعمل بالكتاب والسنة    

 وقليل عليـه أن     فحن،،  بإهمال العمل بهما  

ـ  و ،ه وعرف عدوه الذى غر    ،يبكى  همصخَ

غفلة،  ال ة فتنبه من نوم   ،هعيض فَ هعدالذى خَ 

.ورقدة الجهالة

 

 



 



إنا

 

 جماعة المـسلمين   -

 

 أسـعدنا اهللا    -

 فأنقذنا به من    ،  برسول اهللا  تعالى أوالً 

ى  ومن الجهالة العمياء إل    ،الكفر إلى اإليمان  

 ، وعرفنا ربنـا   ،العلم الذي به عرفنا أنفسنا    

إلى أن بلغنا من العزة والمجد والتمكين في        

ر اهللا ا سـخَّ  مبلغً،األرض بحسن االقتداء به 

 وأقامنا به مقام    ،لنا به عوالم ملكه وملكوته    

 محـا بنـا الكفـر       .الخلفاء عنه سـبحانه   

 وأدام لنـا هـذا      ، والبدع والظلم  ،والضالل

 حتى لم يبق    ،يد من فضله  المجد والعز بمز  

إال على وجـه األرض عـز وال سـلطان          

 إما أهل ذمـة     : فأصبح العالم أجمع   ،للقرآن

. أو معاهدون لنا،هللا ورسوله

 

 

 وانتشر النور بما أقامنا     ،نما هذا المجد  

 والصدق فـي    ،اهللا فيه من اإلخالص لذاته    

 وكانـت   ، والعمل بسنة نبيه     ،معاملته

ه  كل فرد منها موج    ،األمة اإلسالمية إذ ذاك   

 ، للخير العـام    عامالً ،وجهه إلى اهللا تعالى   

وكـان   ،ا هللا على من خالف الـسنة      غيور 

 ومن أقام حدود ،الحاكم عليها القرآن والسنة   

 ونفـذ أحكـام     ، وحافظ علـى كتابـه     ،اهللا

 فلم يكـن يـضرنا إذ ذاك تنقـل          ،شريعته

 أو مـن عربـى      ،الخالفة من قبيلة ألخرى   

 ،ة بأجمعها مقبلة علـى اهللا  ألن األم ؛لتركى

 حتى فتحت   ،عاملة بوصايا رسول اهللا     

 ، فتنافسوها كما تنافسها األمم السابقة     ،الدنيا

فاضطروا

 

 لحـبهم الـدنيا إلـى مخالفـة         -

 ، وإلى تعـدى الحـدود     ،الوصايا الشرعية 

وصار كل فرد يعمل لنفسه من غير رعاية        

 وال خـوف    ، وال رحمة بأخيه   ،ألحكام اهللا 

 فتحوا بهذا العمل علـى      ،حسابمن يوم ال  

 دعا إليه ارتكـاب     ،ا من الشرور  أنفسهم باب 

 ، فأهملوا إقامـة الحـدود     ،اآلثام والتحاسد 

 ،ا على الدنيا   حرص ،وتهاونوا بأحكام القرآن  

 ، باألنفـاس أن يعمروهـا بالطاعـة       وبخالً

 فلـم يعتبـروا     ،طهم اهللا على بعـضهم    فسلَّ

 فَرقُـواْ والَ تَ :  واهللا تعالى يقول   ،فتفرقوا



 

–

 

–



.

 

 



 

 

 

      

 



 



).١٠٣: آل عمران(

 

 

دعاهم هذا التنافس إلـى أن صـاروا        

ــ أحزابــيع ــق وراء ،اا وش ــوا الح  وترك

 ووكلهـم إلـى     ، فتركهم الحـق   ،ظهورهم

 وتمكن  ، وطمع فيهم من كان يهابهم     ،أنفسهم

   وسـرعان مـا     ، لهم امنهم من كانوا عبيد 

له التى   وغفلوا عن وسائ   ،تناسوا هذا المجد  

 ،وهي العمـل بكتـاب اهللا     إليه  بها وصلوا   

 ،والمحافظــة علــى وصــايا رســول اهللا

 ،واالقتداء بهدى أئمـة الـسلف الـصالح       

فانتشرت تلك األمراض في جسد المجتمـع       

 فظهر أهل الباطل علـى أهـل        ،اإلسالمى

 وصار القابض على دينه كالقـابض       ،الحق

.على الجمر

 

 

وقام خطبـاء الفتنـة وعلمـاء الـدنيا         

حـه اهللا   ياء مـا قب   يحسنون لألمراء واألغن  

 حتى نشروا   ، ويحتقرون أهل التقوى   ،تعالى

على صفحات الجرائد المنتشرة ما يغضب      

 ، من أعمال األمـم األجنبيـة      ،ورسوله اهللا

 فلسفة وحكمة، وحضارة ورقيـا،      وجعلوها

 وحكمـة   ،وأنساهم الشيطان أنوار القـرآن    

فقتلوا ، وآثار سلفنا الصالح،    رسول اهللا   

 وستروا عـن العقـول      ،مىالشعور اإلسال 

 حتى أصبح أكثر    ، وأخفوا فضائله  ،كماالته

  لهم إال تحـصيل زخـرف       المسلمين ال هم

 فاسـتبدلوا   ، والتجمل بتلك الرذائـل    ،الدنيا

 ، واالقتـصاد باإلسـراف    ،العفة بالتهتـك  

 ، أبـاحوا الخمـور    ،واالستقامة بالـضالل  

 ،ا في األسواق  وانتشرت علنً 

 ،وشربت في نهار رمضان   

لعهارة أكثر مما   شرت ا وانت

 وظهرت  ،كانت فى الجاهلية  

حتى خصص لهـا أمـاكن      

نـى فـي     يقصدها المـسلمون للز    ،معلومة

 فيدخل المسلم على المسلمة فـى    ،المسلمات

  ويزنـى  ، يـشرب الخمـرة    ،دار مشهورة 

.وجندى يحرسه

 

 

 بل  ،وقد ألف القوم هذا المنظر المحزن     

 فيـرى المـسلمة     ،يتوجه المسلم إلى الحانة   

 ،قص أمامه وأمام غيره مـن األجانـب       تر

وكـأن العيـون     . ويعينهـا بالمـال    فيسر 

 بـل البهـيم     ،اإلسالمية بدلت بعيون بهيمية   

 وذكـر   ، فإن ديـك الـدجاج     ،اأعلى شرفً 

 تأبى نفسه الحماريـة     ، بل والحمار  ،الحمام

  أن يرى حمار ا في مثل هذا المواطن    ا ذكر، 

كيف ينحط اإلنسان إلى أن صـار       !! افعجب

.!؟قل من البهيمأ

 

 

 با حتى صار خير ما يعامـل       انتشر الر

فترى المسلم يقـف أمـام       ،المسلم به أخاه  

القاضى ال يستحى من اهللا وال من النـاس،         

ا بما تـراكم    ويتركه جائع فيسلب مال أخيه،    

  كـأن القلـوب اإلسـالمية       ،باعليه من الر 

.صارت شيطانية

 

 

فشا الميسر حتى صار المسلم يغتصب      

ا ال يملـك     فيتركه فقيـر   ،ايه حرام مال أخ 

فـأين الفـضيلة     ، فـال يرحمـه    ،اقطمير 

 إن  ؟، وأين الرحمـة اإليمانيـة     ؟،اإلسالمية

بعض تلك األعمال يجازى بهـا اإلنـسان        

ي  الحليم الـذ   ، فسبحان  أو بالخسف  ،بالمسخ

.!ال يعجل بالعقوبة على من عصاه

 

 

إن كنت نسيت القرآن    : أيها المسلم  

 خالفــت وصايا نبيـك    و ،ووعده ووعيده 

 أما كنت تعتبر بتلـك      ،الرءوف الرحيم بك  

 لو أن المخالفة حفظـت      ؟المصائب الفادحة 

 أو  ،ا أو جددت لـه مجـد      ،للمخالف صحته 

 ، أو حفظت له ماله وملكه     ،مكنته من عدوه  

 لكنه ،لكان له العذر  

 

 وال حول وال قوة إال      -

باهللا

 

 ،ه وعز، وعافيته، بمخالفته أضاع ماله -

   ونبيه ، وأغضب ربه  ،ن العدو منه  ومكَّ

 وتوالـت عليـه     ،وأساء إلى أوالده وقومه   

المصائب كلها وهو يجهل الوسـائل التـى        

.؟! أعوذ باهللا من سوء القضاء ،تزيلها

 

 




 



واْ ِديـنَهم   ِإن الَِّذين فَرقُ  : قال اهللا تعالى  

 عكَانُواْ ِشيءٍ اوِفي شَي متَ ِمنْهلَّس  مهرا َأمِإنَّم 

  ثُم ينَبـُئهم ِبمـا كَـانُواْ يفْعلُـون         ِإلَى اهللاِ 

).١٥٩: األنعام(

 

 

 معلوم أن اهللا تعالى أرسل رسوله       

 للنـاس بيـان     رحمة للعالمين، فبـين     

الحريص على العـالم الـرءوف الـرحيم        

 الجلى أهل   بالمؤمنين، فلم يتضع لهذا البيان    

 حتى كادت تـذهب     الكفر باهللا، فحزن    

نفسه عليهم حسرات، من الرحمـة بهـم،        

: فعطف اهللا عليه حبا ورحمة فقال سبحانه      

  ُقفَر الَِّذين ِإن   عكَانُواْ ِشيو متَ   اواْ ِدينَهلَّـس 

، وقـال   )١٥٩: األنعـام  (ِمنْهم ِفي شَيءٍ  

لَيـك الْقُـرآن    ما َأنزلْنَا ع   * طه: سبحانه

 ١: طـه  (ِلتَشْقَى

 

: ، وقـال تعـالى    )٢ –

    لَى آثَاِرِهمع كنَّفْس اِخعب لَّكفَلَع) الكهف :

٦.(

 

 

: قرأها اإلمام على    ) فرقوا(وكلمة  

فارقوا، وفرقوا وفارقوا بمعنى واحدة، فإن      





.

 

 



 

 

 

 

 



 



من ترك العمل بشىء مـن الـدين فرقـه          

والمكـذب  وفارقه، كتارك الصالة عمـدا،      

بالقدر، فإنه فرق الدين وفارقه، وبقى علينا       

أن نعلم من هم الذين فرقوا ديـنهم، قـال          

هم أهل الكتـاب، وقـال      : بعض الصحابة 

. هم أهل البدع والضاللة من األمة     : بعضهم

 بهـذا   فكأن اهللا تعالى يثبت فؤاد حبيبه       

 ممن سبقه من    الخبر الذى يفيد براءته     

 وممن كانوا فى عـصره      المفارقين الحق، 

نؤمن ببعض  : ممن فرقوا دينه، كالذين قالوا    

.الكتاب ونكفر ببعض

 

 

وال خالف بين أصـحاب رسـول اهللا        

       فى تفسير اآلية بأهل الكتاب وغيرهم

 أو بالمبتدعين المضلين    ،ممن فارقوا الحق  

 فإن من فسر اآلية بأهل الكتابين       ،من األمة 

 وقد  ،رقةحكم على أهل البدع المضلة بالتف     

 :روى ابن جرير بسنده عن أبى هريرة قال       

        اعكَـانُواْ ِشـيو مقُواْ ِديـنَهفَر الَِّذين ِإن 

 وبهـذا   .هم أهل الضاللة  ،  )١٥٩: األنعام(

 قال رسول   : قال أبى هريرة   السند عن   

ِإن الَِّذين فَرقُـواْ     : فى هذه اآلية   اهللا  

 ،شَـيءٍ  ستَ ِمنْهم ِفي  ِدينَهم وكَانُواْ ِشيعا لَّ   

 هم أهل البدع وأهل الشبهات      )وليسوا منك (

.وأهل الضاللة من هذه األمة

 

 

إذا تقرر ذلك فمعنى اآلية  

 

 واهللا أعلم-

 

- 

  أخبر به نبيه     ،أنها خبر من اهللا تعالى    

 فكـانوا   ، ممن فارق دينه الحـق     أنه برىء 

  أو فارقه بالردة بعد اإلسالم أو      ،اا وشيع فرقً

 وأنه ليس منهم وليسوا     ،عدم قبول اإلسالم  ب

 النحل الذين لم  ، وهؤالء هم كل الملل و     منه

 كونوا على ما كان عليه رسـول اهللا         ي

 سواء كانوا من الكفار أو مـن         ،وأصحابه

الزنادقة والمبتدعة وعلماء السوء وملحـدة      

المتفلسفة والشاطحين مـن    

 ا إلـى أئمـة     المنتسبين كذب

ؤالء  كل ه  ،الهدى الصوفية 

ــرىءفرســول اهللا    ب

.منهم

 

 

 هو  اا واحد أما الكفار باهللا فإن لهم لونً      

 ولم  ،لبيان فيهم ا وقد بين اهللا لنا جلى       .الكفر

يبق إال أهل البدع المضلة الذين يحـسبون        

  ا وهم فى الحقيقة أعوان     أنهم يحسنون صنع

ثيرة  وهم أنواع ك   ،الشيطان وأنصار الباطل  

 اختلفـوا   رقةحصروا فى اثنتين وسبعين ف    

 ،بحسب تفاوت جواهر النفوس والـشرور     

  يءعمل بش  قوا دينهم فبعضهم  وهم الذين فر 

 أو جعل المرغب فيه     ،امن الدين وترك شيئً   

 ، وقام ففـرق المجتمـع    ،فى منزلة الواجب  

ا من عنده علـى الـدين       وبعضهم يزيد شيئً  

ا فيراها أتباعه فوق الفرائض ويجعلونها دينً     

وبعضهم يكفر المسلمين    ،ويفارقون الجماعة 

 وبعـضهم   ،بترك فضيلة ال تضر وال تنفع     

يسمع كالم العلماء من أهل المعرفة فيتأوله       

 ،بجهالة فيقع فى الكفر من حيـث ال يعلـم         

 وهؤالء هم   ،ا ويفارق الحق  ويتخذ فهمه دينً  

. الخلق على المسلمينرأض

 

 

 أن أهل العلم بـاهللا      :مومن تأويالته  

ظهـار إحـسانه    يتكلمون عن اهللا تعالى إل    

 فيتأولون  ،وكرمه وحكمة آياته فى الكائنات    

أن المتكلم يعنى نفسه وأنـه هـو الـرب          

 كما يقول بعض العارفين فى مقام       ،لجهالتهم

ـ     :بيان قدرة اهللا وحكمته     يء خلقت كـل ش

 ،ا لحكمتـى   وجملته باآليات إظهار   ،بقدرتى

 وأنت أيها العبد لم تكـن       ،فأنا القادر الحكيم  

ن لجهالتهم أنه يتكلم عن نفـسه        فيظنو .اشيًئ

مع أن اهللا تعالى تكلم عـن العبيـد فقـال           

ربنَا ِإنَّنَـا سـِمعنَا منَاِديـا        :تعالى سبحانه

َأن آِمنُواْ ِبربكُم فَآمنَّـا ربنَـا        ينَاِدي ِلِإليمانِ 

ا مع  وكَفِّر عنَّا سيَئاِتنَا وتَوفَّنَ    فَاغِْفر لَنَا ذُنُوبنَا  

فهل صـار   ،  )١٩٣: آل عمران ( األبراِر

 ؟ اللهـم   ا ألنه تكلم عـن عبيـده      الرب عبد

. العلمامنحنا

 

 

  من وكم أفسد أهل البدع المضلة رجاالً     

 لهم فـي    حظَّ  وكل هؤالء ال   ،أهل الصالح 

.ن يتوب عليهم فيتوبواأاإلسالم إال 

 

 

وشر تلك الطوائف هم الحلولية الـذين       

 كالم اهللا ومن كـالم      يأخذون ما تشابه من   

رسول اهللا ومن كالم العلماء بـاهللا ابتغـاء         

 فيفـسدون العقائـد     ،الفتنة وابتغاء تأويلـه   

   فمنهم من   ،اوالعقول بزخرف القول غرور 

يفسد العقول بالمخدرات كالعنبر واألفيـون      

 ثم يلقى على من خدعـه       ،والبنج والحشيش 

  ومنهم من يفـسد الخيـاالت      ،الكفر فيضله 

 ولديها يمـوه    ،التى تفسد العقول  بالرياضة  

 مـا   عليهم حتى يعتقد أنه رب أو أنه يفعل       

يشاء، أو أنه ينفـع يـوم القيامـة، وأهـل       

 الشعوذة الذين يوهمون الناس أنهم أوليـاء      

 هؤالء لـو    ،بأعمال أشبه بالسحر والكهانة   

 أنهم تذكروا الموت وعذاب القبـر وشـدة       

ـ        ولـم  ،االحساب لتمنـوا أن يكونـوا تراب 

بوا اهللا ورسوله هذه الحـرب ولكـن        يحار

 ِقُِتَل اإل   ها َأكْفَـرم اننس)  ١٧: عـبس(، 

.زينت له الحياة الدنيا فأهلك نفسه بها

 

 







 

 



 

 

 

 

 



 



 

 



 


في الوقت الذي يواجه فيه     

ا ا فكريــالمجتمــع تطرفَــ
ـ  وشذوذً ا باسـم   ا أخالقي
الدين  

 

 والدين منه براء    -

 

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

ـ  تكسب الفرد ذوقً   ا ا رفيع
ا جليلة وعقيدة حقة،    ميوِق
قد اهتم منهج التـصوف     و

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     

 عقيدة يجب أن يكون عليه   
ا، وعبادة ومعاملة وأخالقً  

ليصح السلوك إلى ملـك     
.الملوك سبحانه

 

 

 

 

* 

 



*

 



*

 



:الرياضة الخاصة 

 

 
أما الرياضة الخاصة التي عليهـا      
األفراد الناشئون فـي طاعـة اهللا     
تعالى؛ فبدايتهم مكارم األخـالق     

  ا في جميل   إطاعة لألوامر، وطمع
ــضبون إذا   ــال يغ ــزاء، ف الج
 استغضبوا في ذاتهم، وال يشيعون    

ا، وال يبخلون بمال، وكـل      منكر
.ذلك عن علم

 

 
حتى إذا بلغوا مقامات المكاشـفة؛   

وشهدوا األمر على ما هو عليه؛

 

 
وتحققوا بمكانتهم من ربهم؛ موقنين بأنـه هـو         
األحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لـه           

؛ فروا به بعد سلب ظـالل صـورة         ا أحد كفو
االختيار، وذوب ثلوج صور الوهم والخيـال،       
وتركوا الخلـق وراء ظهـورهم سـخطوا أو         
رضوا، إذ المطلوب أمامهم، والمقصود رضاه      

ا ما كان الحصول عليه، وهذه هي ثمـرات         كائنً
الرياضات حتى يكون المجاهد قد زكى نفـسه        
وأهلها أن تكون مـشاهدة لحـضرات الغيـب         

.األعلى

 

 


 


وكَـذَِلك  : قـال تعـالى   :  خير األمور الوسط  
، وقـال   )١٤٣ :البقـرة ( جعلْنَاكُم ُأمةً وسطًا  

) :       فاعمل فيه برفـق متين ينذَا الده إن( ،
إن هـذا   : (أورد السيوطي هذا الحديث بلفـظ     "

."صحيححديث ) "الدين متين فأوغلوا فيه برفق

 

 

 

 
 

 

 

فاألعمال  

 

 وأعني بهـا أعمـال      -
القلوب ألنها هي الباعثة لألعضاء     
على القيام بالمجاهدات للمشاهدات    

 

ا بـين رتبـة    إذا لم تكن وسـطً    -
الخوف والرجاء والمحبـة حتـى      
ينبعث من وجه المحبة روح الوجد      
واإلقبال؛ ومن الرجاء روح األنس     
والبسط مع الحق سـبحانه، ومـن    

 حدوده الخوف روح المحافظة على
ام ـره والقيـسبحانه وتعظيم شعائ

 

 
بأوامره؛ وإال إذا غلب حال على اآلخر ربمـا         
أخره عن الوسط؛ كما إذا غلب مزاج في البدن         

.على مزاج أهلكه

 

 
ِإنَّه الَ  : فإذا غلب الخوف ربما أدى إلى اليأس      

          ونالْكَـاِفر مِح اللَّـِه ِإالَّ الْقَـووِمـن ر َأسيي 
، وإذا غلب الرجاء ربما أداه إلى       )٨٧ :يوسف(

 فَالَ يْأمن مكْر اللَِّه ِإالَّ الْقَوم الْخَاِسرون    : األمن
، وإذا غلبت المحبة ربما سلبت      )٩٩ :األعراف(

قوى العقل، ومحت نواميس التشريع في عـين        
العاشق، حتى ينمحق بغير علم بمنازالت الحق       

     ق، فيكـون   ؛ وال يقين بمرتبة التقييد واإلطال
ممن ال يقتدى بهم من أهل الوله واالصـطالم         
الماحق لعناصر المـادة، ويكـون فـي عـداد          
الكروبيين الذين ال يترقون؛ بل هم في كرب من         

ـ      ا إلـى   الشوق إلى المشاهدة واالحتراق غرام
.مواجهة الحق سبحانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


 

قلب ينبعث منه الخوف للتعظيم والتجلـة       : فاجعل كأن لك قلبين   
والرهبة ال خوف المعصية والنار كالعامة، وقلب ينبعث منه ريحان          
الرجاء لمعنى أسماء الجمال، حتى يكون اإلقبال والوجـد والحـب           

، فيكون قوامك الخوف، ومزاجك الرجاء، والشوق إلى مشاهدته  
 غلبك الخوف حتى تنـسى جماالتـه، وال        ، ال ي  ا كامالً فتكون محمدي

. الرجاء حتى تسهو عن عظمته

 

 
وإذا غلبك الحال في حال منهما فسلمه نفسك، فالحـال ال دوام            
له، فقد كان سعيد بن جزيم رضي اهللا عنه من أفاضـل الـصحابة              

 فى قـراءة    يصعق من غلبة الحال، وقد حصل للسيد األكبر         
 ول الـوحي عليـه      الحاقة، وكان يحصل له الحال عند نز      

 

- 
 بالحالة الخاصة به    

 

 كثيرة، منهـا مـا      ، فإن للوحي أحواالً   -
 لملك اإللهـام علـى أكـابر        يختص بالرسل، ومنها ما يكون حاالً     

. األولياء رضوان اهللا عليهم أجمعين

 

 
فالحال الصادق باعث على الترقي، وإنما يخشى منه أن ينتقـل         

لوب إذا لم تعرض أو تنـال        ألن أعمال الق   ؛إلى مقام فيهلك صاحبه   
بواسطة عارف متمكن من أسرار العلوم ومقامات الوصول قد جاز          
الطريق وعلم مسالكه؛ ربما أدت إلـى التطـرف إلـى طـرف،             
ومجاوزة الوسط، فعليك بالمحجـة البيـضاء والـسنة المحمديـة           

.السمحاء، واهللا أعلم

 

 


 


 سبحانه هم أهل النفوس الزكيـة، الـذين         السالكون طريق اهللا  

يحفظ اهللا سبحانه بهم دينه، ويعلي بهم كلمته، ويجدد بهم سننه، وهم            
محل نظره، وأهل محبته، يستعملهم فيما يحب، ويمكن لهـم فـي            
األرض بالحق، ويبين بهم آياته، ويوضح بهم مناهجه وسبله، وهم          

ي كل مكان،    ف أهل اهللا في كل زمان، وأهل معية رسول اهللا          
    ن ذكرهم في آخر سورة الفتح، ومدحهم وأثنى عليهم وبشَّرهم، وبـي

. صفاتهم وأعمالهم وأحوالهم بمحكم اآليات

 

 
وليست المعية معية جسمانية، ال، ولكنها معية اتبـاع واقتـداء           

. وعمل وحب ومشابهة وتقليد وتمكين وعلم ومشاهدة وفهم

 

 
خلق فـي كـل زمـان؛       فإذا كانوا هم األئمة للناس والسرج لل      

فصفاتهم أوالً الرحمة الحقيقية بكل مسلم بعطف يودده، وحلم يقربه،      
وكرم يحببه، وعمل يرغبه، وعلم يكمله، وزهد فيمـا فـي أيـدي             
المسلمين يؤلفهم، وبذل لهم ليجمعهم، وحنان بهم يهـذبهم، وتباعـد         
عما ينفرهم من عمل أو علم أو حال، أو تفضيل بعض المـسلمين             

 اللهم إال بذكر علوم السلف وأعمالهم وصدقهم مـع اهللا    على بعض؛ 
وصبرهم على بالئه سبحانه، ومجاهدتهم فـي ذاتـه أعـداءه، أو            

مجاهدة أنفسهم، من دون تفضيل لذواتهم على غيرهم من المسلمين،          
وال ذكر لخصوصياتهم التي ال تقبلها العقـول؛ التـي إذا ذكـرت             

ان أنه عبد مسكين لرب     أضرت أهل الجهل ممن ال يعلم قدر اإلنس       
. عظيم يهبه ما يشاء من فضله، وأن الفضل بيد اهللا

 

 
فتذكر الخصوصيات ليشتاق العاملون إلى نوال تلك المقامـات؛        
ال ليفرقوا بين جماعة المسلمين بتفضيل بعضهم على بعض، وقيام          

مل العداوة بسبب ذلك، فالسالك مريد للحق محب لما يحبه الحق، عا          
لنوال مرضاته وللفوز بنعيم اآلخرة، وتلك الخيرات ال تُنال إال بما           

.يحبه

 

 
وأحب األعمال إلى اهللا تعالى عمل يجمع عباده عليه، ويعرفهم          
مقامه سبحانه، ويدلهم على أنه هو األحد الصمد، الفاعل المختـار،           
وأن كل ما سواه ومن سواه مخلوق له سبحانه، مفتقر إليه تعـالى،             

إلى جوده وبره، ال عمل ألحد، وال نفع وال ضر ألحد من            مضطر  
.أحد سواه، وبذلك تجتمع القلوب؛ ويتحصل العامل على المطلوب

 

 
السالك الذي يحفظ كرامات الرجال وخصوصياتهم وأحـوالهم؛        
ثم يقوم فيشغل المسلمين بالتفـضيل بـين أهـل الخـصوصيات،            

اون بكمـاالت   واالعتقاد في بعضهم حتى ينسى الواجب عليه، ويته       
نفسه التي بها يصل إلى درجة األفراد، حتى يوقع العداوة بين الشيع      

. المتفرقة والنحل المتمزقة، ال أظنه سالكا طريق الرشاد

 

 
      ا  ألن اهللا تعالى أرسل نبيه سيدنا محمد    ،للخلق أجمعـين 

 وألَّف به   

 

 بين أهل األديان المختلفة والمذاهب المتخاصـمة        -

 

ا طرقه، حتى شغل الخلـق      ا سبل الحق، موضح   ينً بنور الحق، مب   -
باهللا، ونزع من نفوسهم حب األصنام، واتخاذ األنبياء آلهة أو أبناء           
اإلله، حتى عشقوا الحق، وبذلوا أنفسهم في نوال مرضاته، وشغلهم          

. ذكره عن غيره، وطلبه عن طلب سواه

 

 
حتى بلغت درجة المحبة للحق والشوق إليه ومعرفـة مقامـه           

 أنهم كانوا في بعض المضايق يرون أن  ه ومقام رسوله    سبحان
 التـشديد علـى      يشفق عليهم فيطلبون منه      رسول اهللا   

أنفسهم، أو يرونه عند بعض األعمال يراعي جانبهم، فيطلبون منه          
            ترك العمل، كل ذلك لعلمهم بمقام ربهم سبحانه، وما جمل به 
       يشهدهم رسول اهللا   قلوبهم من علوم التوحيد واليقين، وما كان 
             العظيم، ومـا في نفسه أنه بشر وعبد ذليل مفتقر إلى الولي 

كان يهذبهم به من مساواته لهم بالمشورة، وبالبسط، وفـي األكـل            
والشرب والملبس والمجالسة، مما أذاقهم به حقيقة التوحيد وكمـال          

.مشاهدة الغيوب

 

 



 





  

 

 



 


 

 

 



 




 





 






 


 



 


ثُـم اسـتَوى علَـى      : فال الفخر الرازى فى قوله تعالى     ) ١(

أولها : فى االستواء عند الخلق تأويالت    ): ٥٤: األعراف (الْعرِش
أنه كناية عن تمام الملك، كما يقال جلس فالن على عرش المملكـة         

كاية وإن لم يكن هناك عرش وال جلوس، فيكون مثل قوله تعالى ح           
، كناية عن البخل، ثم     )٦٤: المائدة (يد اللِّه مغْلُولَةٌ  : عن اليهود 

جلس على العرش،   : إن ملك بلدا صغيرا ال يحسن أن يقال فيه        : قال
.وإنما يحسن ذلك فيمن ملك البالد الشاسعة واألقطار الواسعة

 

 
إن العرش يطلق على الملك، وعلى السرير الـذى         : ومما قاله 

 الملك، ووزيره أمامه على الكرسى، فالعرش والكرسى        يجلس عليه 
فى العادة ال يكونان إال عند عظمة المملكة، فلما كان ملك السموات            
واألرض فى غاية العظمة عبر بما ينبئ فى العرف عن العظمة، ثم          

ضاقت بـه األرض،    : ونظير هذا إنك تقول للمقهور المغلوب     : قال
مكان له؟ وكيف يتصور الجـسم      أتظن أنهم يريدون به أنه صار ال        

الهارب لم يبق له مكان، مـع أن المكـان          : ، فكما يقال  !بال مكان؟ 
هو متمكن وله عـرش، وإن كـان        : واجب له، يقال للقادر القاهر    

أن اسـتوى بمعنـى     : التنزه عن المكان واجبا له، ومـن التأويـل        
:استولى، كما هو فى كتب اللغة كديوان األدب وغيره كقوله

 

 
وى بشر على العراققد است

 

 
 من غير سيف ودم مهراق

خالق السموات واألرض ثم ههنا ما هو أعظم منـه          : كأنه قال 
  ِشرلَى الْعى عتَواس        فإنه أعظم من الكرسى، والكرسى وسـع 

.السموات واألرض

 

 
إنه ال يجوز أن نفهم من هـذا الكـالم          : إلى أن قال ما محصله    

ل إنه استقر على العرش، فإنـه  إثبات المكان له تعالى، حتى ولو قي      
فهم التمكن عند استعمال كلمة االستقرار مشروط بجواز التمكـين،          

استقر زيد على الفلك أو على التخت يفهم منـه          : حتى إذا قال قائل   
استقر الملك على فـالن ال      : التمكن وكونه فى مكان، وإذا قال قائل      

لـى العـرش، ال   اهللا استقر ع: يفهم أن الملك فى فالن، فقول القائل 
ينبغى أن يفهم كونه فى مكان ما لم يعلم أنه مما يجـوز عليـه أن                
يكون فى مكان، فجواز كونه فى مكان إن استفيد من هذه اللفظـة              

.يلزم تقدم الشىء على نفسه، وهو محال

 

 
، !كيف يكون محتاجا إلى العرش وهو الغنى عما سواه        : ثم قال 

ج إلى مكـان؛ ألن بديهـة       وكل ما هو فى مكان فهو فى بقائه محتا        
العقل حاكمة بأن الحيز إن لم يكن ال يكون المتحيز باقيا، فالمتحيز            
ينتفى عند انتفاء الحيز، وكل ما ينتفى عند انتفاء غيره فهو محتـاج      
إليه فى استمراره، فالقول باستقراره يوجب احتياجه فى استمراره،         

.وهو غنى بالنص

 

 
 تستعمل لكون حكمـه علـى       )على(اعلم أن كلمة    : إلى أن قال  

لوال فالن على فالن ألشرف على الهالك،       : الغير، كما يقول القائل   
لوال فالن على أمالك فالن أو على أرضه ما حـصل         : وكذلك يقال 

 إنـه اسـتوى   استَوى علَى الْعرِشله شىء، فكيف ال تقول فى    
ك به وكيف وهذا الذى يتمس! هو معنا بعلمه: عليه بحكمه، كما نقول

! هذا القائل يدل على أنه ليس على العرش بمعنى كونه فى المكـان         
، فلو كان عليه بمعنى المكان لكان قد        )ثم للتراخى (وذلك ألن كلمة    

حصل عليه بعد ما لم يكن عليه، فقبله إما أن يكون فى مكان أو ال               
أحدهما كون المكان أزليا، والثـانى      : يكون، فإن كان يلزم محاالن    

حركة واالنتقال على اهللا تعالى، وهو يفضى إلـى حـدوث           جواز ال 
البارئ، أو يبطل دالئل حدوث األجسام، وإن لم يكن فى مكان كان            



 

 

 

 

 



 


 

 




 

 







 



 







 



هناك محل آخر، وهو أن ما حصل فى مكان يحيل العقل وجـوده             
بال مكان، وإذا كان كذلك فيلزمه القول بحدوث اهللا أو عدم القـول        

المكان لم يكن، فهـو القـول        ألنه إن سلم أنه قبل       ؛بحدوث العالم 
بحدوث اهللا تعالى، وإن لم يسلم فيجوز أن يكون الجسم فى األزل            
لم يكن فى مكان ثم حصل فى مكان، فال يتم دليل حدوث العـالم،              

.فيلزمه أن ال يقول بحدوثه

 

 
أال يعلم ذلك الجاهل أنه جعله معدوما حيـث أحوجـه إلـى             

ا يحتاج إليه معـدوم،     مكان؟، فإن كان محتاج إذا نظر إلى عدم م        
.ولو كتبنا ما فيها لطال الكالم

 

 
 فـى   وقال اإلمام حجة اإلسالم أبو حامد الغزالـى         ) ٢(

بـأن  ! ما أسهل على العالم إرشاد الجاهـل      : حديث النزول المتقدم  
إن كان المراد من النزول إلى سماء الدنيا أن يسمعنا فمـا            : يقول

 يكون المراد بالنزول شـيًئا    أسمعنا، فال فائدة فى النزول، فالبد أن      
.كنزل الرحمة أو نحو ذلك: آخر له محصل

 

 
إن اهللا خلق العرش من ذرة، وهـو        : وقال إمام الحرمين  ) ٣(

!.بالنسبة إلى قدرته أقل من ذرة، كيف يكون مستقره؟

 

 
:  وقد سئل عـن التوحيـد      وقال ذو النون المصرى     ) ٤(

التوحيد أن تعلم أن قدرة اهللا تعالى فى األشياء بال مزاج، وصنيعه            
لألشياء بال عالج، وعلة كل شىء صنعه، وال علة لصنعه، وليس           
فى السموات العال، وال فى األرضين الـسفلى، مـدبر غيـر اهللا             

.تعالى، وكل ما تصور فى وهمك فاهللا تعالى بخالف ذلك

 

 
 وقد سئل عن القرب مـن       بو الحسين النورى    وقال أ ) ٥(

أما القرب بالذات فتعالى الملك الحق عنه، وأنـه         : اهللا تعالى فقال  
متقدس عن الحدود واألقطار والنهاية والمدار، مـا اتـصل بـه            
مخلوق، جلت الصمدية عن قبول الوصل والفصل، فهـذا قـرب           
، محال، وقرب هو فى ذهنه واجب، وهو قرب بـالعلم والرؤيـة           

وقرب هو جائز فى وصفه يخص به من يشاء من عبـاده، وهـو          
.قرب الرحمة واللطف

 

 
أخبرنـا عـن اهللا     :  وقد قيل له   وقال يحيى الرازى    ) ٦(

أين : ملك قادر، فقيل  : إنه واحد، فقيل كيف هو؟، فقال     : تعالى فقال 
مـا  : لم أسألك عن هذا، فقال    : بالمرصاد، فقال السائل  : هو؟، فقال 

.هو صفة المخلوق، فأما صفته فما أخبرت عنهكان غير هذا ف

 

 
من زعم أن اهللا سبحانه فـى       : وقال جعفر الصادق    ) ٧(

شىء، أو من شىء، أو على شىء، فقد أشرك باهللا، إذ لـو كـان               
على شىء لكان محموالً، ولو كان فى شىء لكان محصورا، ولـو   

.كان من شىء لكان محدثًا، تعالى اهللا عن ذلك

 

 
لو قال لك أحد أيـن  : لعلماء لتلميذ له يمتحنه   وقال بعض ا  ) ٨(

: حيث لم يزل، فقال: كنت أقول: معبودك فأى شىء تقول له؟، قال   
حيث : أقول: فأين كان فى األزل؟، فأى شىء تقول؟، قال: فإن قال 

: هو اآلن وال مكان فهو اآلن على ما عليه كـان، قـال التلميـذ              

.فارتضى الشيخ ذلك

 

 
جل اهللا عما يهجس به     : كالم طويل وقال السهروردى من    ) ٩(

الوسواس، وعظم عما تكتنفه الحواس، وكبر عما يحكم به القياس،          
ال يصوره خيال، وال يشاكله مثال، وال يعتريه زوال، وال يـشوبه            
انتقال، ال يلحقه فكر، وال يحصره ذكر، ال تحد أزليته بمتـى، وال             

ن قلت متى فقـد  تقيد أبديته بحتى، إن قلت أين فقد سبق المكان، وإ         
تقدم األزمان، وإن قلت كيف فقد جاوز األشياء واألمثال واألقران،          
وإن طلبت الدليل فقد غلب الخبر العيان، وإن رمت البيان فـذرات      
الكائنات بيان وبرهان، عرفنا المكان بتعريفه إيانا، ولو شاء كوننا          

ـ           ا وال ولم نعرف زمانًا وال مكانًا، وكوننا فى المكان ولو شاء كونن
مكان، فعوالم قدرته غير محصورة، وغرائب مشيئته غير منكورة،        
وما نحن فيه من العالم بما نحن فيه من العقل والعلـم عـالم مـن      

ولو شاء كوننا فى غير مكان، فقد كون        : عوالمه، وال يستبعد قولى   
المكان فى ال مكان، إذ لو كان فى مكان لتسلسل، فمن يكون المكان   

الزمان والمقدر فيه، عالما من عوالمه، ويسيرا من        والمكون فيه، و  
، فمـا أحقـرك     !مبدعات قدرته؟، كيف يحصره الزمان والمكان؟     

، فلو فتحت عين بصيرتك، استحييت مـن قياسـك،          !وأحقر علمك 
، ال ينتج فكرك !وفكرك، ووهمك، وخيالك، أيها المحدود المحصور

 ال يحكم علمك إال     !إال محدودا محصورا، وأيها المحيط به الجهات      
، فالجهات من جملة العالم، وقد علمت نـسبته إلـى           !على الجهات 

.عظمة اهللا، فتبارك اهللا رب العالمين

 

 
 أن أحاديث الصفات ليست على ظاهرها، وأن لها         :والخالصة

تأويالت تليق بجالل اهللا تعالى، وال نقطع بتعيين تأويل منها، بـل            
 .بد من التنزيه على كل حال النكل ذلك إلى العليم الخبير، ولكن 

 

 



 





 

 

 

 

 



 













 





 



 

 

 

 

 

 



 



ليس من شك فـي أن مـن مقاصـد          

ا، ا سـوي  اإلسالم السمحة أن يبني إنـسانً     

يجمع بين مطالبـه الجـسدية، وأشـواقه        

الروحية؛ وقـد كانـت هجـرة الـذنوب         

ا عن انتـصار الـروح      والمعاصي إعالنً 

على الجسد، مظهرة تفوق اإلنسان علـى       

نزغات الـشيطان؛ بترقيـه فـي مقـام         

 في دركات   اإلحسان، ونجاته من التردي   

. ا بجالل الرحمنالهوان؛ متعلقً

 

 

وإذا كان الناس أفناء مذ كانوا، فليس       

ا أن نجد منهم من رقّـت مظـاهر         غريب

التدين عنـدهم، ووهنـت قبـضته فـي         

نفوسهم؛ وآخرون مبالغون فيه إلى درجة      

التنطع، راضين بارتداء لباس التعـصب      

 الخيـر   ونوالتطرف، زاعمين أنهم يريد   

.للدين

 

 

لى كثير من الناس في دين اهللا       لقد غا 

تعالى، وتعصبوا له، غافلين عن توجيـه       

يسروا وال  ( : للتيسير بقوله  الرسول  

.) وبشِّروا وال تُنفِّروا،تُعسروا

 

 



 



لقد اشتطت كثير من الجماعات فـي       

العصر الحديث عن روح اليـسر، فنـتج        

 عن ذلك انعزال عن المجتمع؛ ومرد ذلك      

ألن التعصب والتطرف انطلـى علـيهم،       

فكونوا جماعة متطرفـة انعزلـت عـن        

المجتمع، لكنها أثـارت فيـه ضـجيجها        

المتزايد، وفهمهـا البعيـد عـن جـادة         

الصواب، ومن ذلك أنها فسرت المجتمـع   

تفسير ا، ويعلنـون تبـرئهم مـن       ا جاهلي

 إلـى   مجتمعهم، متخذين من العزلة سبيالً    

ا وتركوا النـاس    بعيدذلك، وليتهم انعزلوا    

في حالهم، بل إن المجتمع ال يـسلم مـن          

شررهم المتطاير، فعزلتهم ليـست بهـذه       

       ا البساطة، بل إنها تتخذ عنـدهم صـور

 متعددة، فهنـاك الـذين      مختلفة، وأشكاالً 

يفاصلون المجتمع بالشعور وبالفعل، بينما     

يكتفــي آخــرون باعتزالــه ومفاصــلته 

المجتمـع  ا، وحجتهم في ذلـك أن      شعوري

يعيش في هذه اآلونة مرحلة العهد المكي،       

حيث لم تكن الجماعة المسلمة قد قويـت        

شوكتها إذاك، فكانـت تعـيش مرحلـة        

؛ وهذا تشخيص ال غبـار      )االستضعاف(

عليه، ولكنهم سرعان ما يبنون على ذلك       

حكم ا مفاده عدم وجـوب صـالة       ا خطير

الجماعة والعيدين، وعدم تحريم الـزواج      

كات وعدم رد العدوان، وإنمـا      من المشر 

يجب ذلك كله    

 

 في نظرهم  –

 

 حين تصل   -

 وفـي نهايـة     ،)التمكين(األمة إلى عهد    

المطاف وصل األمر بهؤالء إلى اعتبـار       



 

 

 

 

 

 

       ا ما ذهبوا إليه في اتخاذ ذاك الموقف جزء

فيكفـر مـن أنكـر      "ا من العقيـدة     ساسيأ

 وبالتالي يكفر من لجأ إلى القوة       ،مراحلها

، وهذا أشد مظاهر    " تضعاففي عهد االس  

التعصب الديني، الذي يفـضي بـصاحبه       

إلى تبني الفكر التكفيري، وفي ذلك إحياء       

للشيعة الباطنية، خاصة القائلين بالمفاصلة     

.الشعورية

 

 

وتتخذ مظاهر التطرف    

 

الناتج عـن   -

 مغاالة شديدة، وتنطع حقيقـي    

 

  أشـكاالً  -

شتى، كإقصاء اآلخرين والنظـر إلـيهم       

 على النـاس،    ، وفي هذا تعالٍ   نظرة دونية 

وهذا ليس من أدب المـؤمن الـذي مـن       

 لقـول اهللا    سمته خفض الجناح، امتثـاالً    

ـ ر م ِضري األَ  فِ ِشم تَ الَ ﴿و :تعالى ا﴾ ح

، ومرد إقصاء اآلخر عند     )٣٨ :اإلسراء(

المتطرفين هو عدهم كل من على غيـر        

 وأولئـك شاكلتهم هم من المخالفين لهـم،       

.يعتبرون أعداء في حسبانهم

 

 

ونرى أنه حين يعلي المتطرف لشعار      

، فإنه إذاك يعلي الفكر الفرعـوني،       "األنا"

ـ       ـ  اَلويصور القرآن الكريم ذلـك ﴿قَ ا  م

).٢٩: غافر(ى﴾ را َأ مالَّ ِإميكُِرُأ

 

 

ومن المفاسد الحياتية التي تظهر لدى      

المتطرف هو الغلظة في القول، وسـوء       

، واستباحة دمائهم، وهـذا     الظن باآلخرين 

.ما يذمه الشرع الحنيف وينهى عنه

 

 



 




 



وتجدر اإلشـارة إلـى أن لمظـاهر        

التعصب أثر في استفحال المفاسد الثقافية،      

إذ يلجأ التعصب والتطرف إلـى الهـدم        

والتقويض، بدل التأسيس والتشييد، فيكون     

افي، الذي أشار إليه    ا في التخريب الثق   سبب

الدكتور طه عبد الرحمن، فـي معـرض      

حديثه عن التخويف من اإلسـالم، الـذي       

دين إرهاب، ودين تطـرف،     "وصف بأنه   

     ا ودين كراهية للغرب، وأنه أضحى خطر

على الدول الغربية يهدد مصالحها في كل       

بقاع العالم كما كان الخطـر الـشيوعي        

منزلـة  البائد يهددها، بحيث أنزله بعضهم  

، " العدو الثقافي للغرب، بل للواقع الكوني     

وقد سـاهم ذووا النزعـات التعـصبية،        

والمذاهب التطرفية فـي إلحـاق أسـوء        

األوصاف باإلسالم، بانحرافهم الذي يحمل    

.الشر المستطير

 

 



 




 



وال يظن أن التطـرف الـذي هـو         

فـي  كالسوس المدمر في الخاليا، موجود      

البيئة اإلسالمية فقط    

 

وإن كان وجـوده     -

 كالنبت الغريب الذي تلفظـه األرض     

 

- ،

ال يخلو أي مجتمع مـن وجـود        "بل إنه   

التطرف والمتطرفين، حتى المجتمعـات     

األوربية التي يظن الكثيرون أنها مستقرة      

ال يعكر صفوها هذا التطـرف وهـؤالء        

 توجـد فئـة     المتطرفون، ففي فرنسا مثالً   

يعة لليمين المتطرف، وأخـرى     كبيرة مشا 

، وهكذا فـإن    " مشايعة لليسار المتطرف  

التطرف ال يخلو منه أي مجتمع، ولـيس        

ا على الفكر الديني وحده، بل حتـى        حكر

دعاة العلمانيـة فـي العـصر الحـديث         

والمعاصر، وقد أحسن الـدكتور محمـد       

عمارة  لما وقف مع واحد مـنهم، وهـو          

فنـاقش  المستشار محمد سعيد العشماوي،     

أفكاره المغالية، الناهلة من العلمانية، وقد      

مكان العشماوي من قوى الصراع     "أظهر  

ــصحوة   ــول ال ــالمي ح ــي اإلس الغرب

" .اإلسالمية

 

 



 

 

 



 



 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 




 



 



 





 




 





 



هذا الغلو في التدين، يستمد وجوده من فكر الخوارج، الـذين           

خرجوا في خالفة علـي بن أبـي طـالب  

 

 رضى اهللا عنـه  –

 

-، 

وقاتلهـم عندما تركوا قتال الكفار وأعداء الدين، إلى قتال المؤمنين    

 ،صحابة الطاهرين، بحجج ضعيفة، وانحراف وغلو في الـدين        وال

هذا الفكر الذي تسلل إلى العالم اإلسالمي، فأحاط األمة اإلسـالمية      

. بجو من اإلرهاب، وحمَل شعارات التفكير والتـشريك والتحقيـر        

هذه الشعارات التي ال تخرج في حقيقتها عما قاله الخـوارج فـي             

 الغلـو والتطـرف، والتحريـف    صدر اإلسالم، الذين وقعوا فـي  

والتأويل الفاسد، والتدين المغشوش، فاسـتباحوا دمـاء وأمـوال          

ا، وضـل   وذلك بعد أن زين لهم سوء عملهم فرأوه حـسنً         . غيرهم

اسعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع.

 

 

وقد تنبأ بهم النبي     

 

 صلى اهللا عليه وسلم      –

 

يدعون إلى  (:  فقال –

هم، ي وليسوا منه في شيء، يقرأون القرآن ال يجاوز تراق         كتاب اهللا 

 وال  ،ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء    ( ،)يحسبونه لهم وهو عليهم   

، )صالتكم إلى صالتهم بشيء وال صيامكم إلى صـيامهم بـشيء          

يقتلون أهـل    (،)يمرقون من اإلسالم كما يمرق السهم من الرمية       (

.)١()اإلسالم ويدعون أهل األوثان

 

 

وس الفتن من خلف الخوارج كالوهابية هم الذين بـذروا          ورؤ

بذور الغلو والتطرف في عقول شـبابنا المـسلم بخبـث ودهـاء             

وحرصوا على تنمية هذه البذور لتكبر وتنمو، ورموا لها بـالوقود           

. لتظل متأججة ملتهبة

 

 






 



عــرف اإلرهــاب 

عنـف مـنظم     " :بأنه

ل بقـصد خلـق     ومتص

حالة من التهديد العـام     

الموجه إلـى دولـة أو      

 والذي  ،جماعة سياسية 

ترتكبه جماعة منظمـة    

بقصد تحقيـق أهـداف     

.)٢("سياسية

 

 

ــيس  ــابول  اإلره

المــسلح هــو الخطــر 

الوحيد الذي يهدد البالد    

 اإلرهـاب  وإنماوالعباد  

ا  خطر األشدالفكري هو   

. المجتمعىعل

 

 

ــك أن  وال شـــ

ريق اإلرهاب الفكرى ط  

إلى اإلرهاب الجسدى،   

لبـث أن    و بدأ به ثم ما    
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وهـذه نتيجـة    ،ا فى القتـل والعنف     وتتطور حتى صار مجسد    انم

وإن اإلرهاب الفكري نتيجة من نتائج التشدد والغلـو فـي          . طبيعية

. الدين

 

 

تجاوز مرحلة  " ثم بعد ذلك تكون المرحلة الثانية التى تتمثل فى          

ى فرض الرأي أو المعتقدات     التطرف إلى مرحلة أخرى تنطوي عل     

 أو بمعنى آخر فـإنه إذا كـان التطرف يقوم على العنـف            ،بالقوة

.الفكري فإن اإلرهاب يعتمد على العنف المادي

 

 


 




 




 




 




 


.)٣(مشيخة األزهر

 

 

.)٤(جامعة األزهر

 

 

.)٥(مجمع البحوث اإلسالمية

 

 

.)٦(هيئة كبار علماء األزهر

 

 



 



١

 

:   على األفكار المنحرفة والمتشددةإصدار الكتب التي ترد -

 

 

:  "بيان للناس من األزهر الشريف " كتاب 

 

 

بيان للنـاس مـن   " من أروع ما قام به األزهر وأصدره كتاب     

حيث تعرض هذا الكتاب لمفاهيم عديـدة وبـين         " يف  األزهر الشر 

.رأى األزهر فيها بوضوح 

 

 

ـ تعرض الكتاب لمعنى االنحراف ، كما تعرض لالنحـراف          

. الفكرى

 

 

ن أن أخطر أنواع االنحراف هو انحراف الفكرـ كما بي .

 

 

   ا لتاريخ التطرف وأسباب االنحـراف      ـ وتعرض الكتاب أيض

.  وعالجها

 

 

 عالج االنحـراف، وذلـك بعـالج أسـبابه          ـ ثم بدأ الكتاب   

.ودواعيه

 

 

  ن الكتاب أن األزهر كمؤسسة دينية وجهاز تعليمـى         ـ وقد بي

وإعالمى، يعنى بالدعوة   

إلى الفضيلة ومحاربـة    

الرذيلـــة، ويقـــاوم 

ــالج   ــراف ويع االنح

التطرف، ولكن لـيس    

  ا علـى   الدور قاصـر

بـد   األزهر وحده، فال  

رى أن من األجهزة األخ  

تقـــوم بـــدورها  

.وبمسئوليتها

 

 
                                                           

لنبوة، والنسائي في خصائـصه   رواه البخاري في كتاب بدء الخلق وعالمات ا        )١(
 ، ومسلم في صحيحه في كتاب الزكاة باب التحذير من زينة الـدنيا            ،٤٤،  ٤٣ص  

ـ     وابن ماجة في صـحيحه بـاب ذكـر     ،٩١،  ٨٨،  ٧٨ ص ١وأحمد في مسنده ح
ـ    ،الخوارج  وقال حديث صحيح على شـرط       ١٤٥ ص ٢ والحاكم في المستدرك ح

ـ    . مسلم ـ    و وأب ،١٥٩ ص ١وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي ح  ٤ نعيم في الحلية ح
.٩٢ ص ١ وكنز العمال حـ،١٨٦ص 

 

 
 ، دار التـراث   ، القـاهرة  ، اإلرهاب والعنف السياسي   ،أحمد جالل . الدين عز) ٢(

.٤٩ ص ،١٩٨٦

 

 
م جامع األزهر المأخوذ من اسم فاطمة الزهراء ٩٧٢بنت الدولة الفاطمية سنة ) ٣(

وما لبث األزهر أن تحول بعـد       ،  ا لدعوتهم جدة الفاطميين، وقد أسس ليكون منطلقً     
 إلى أعلـى مؤسـسة      م١١٧٢سقوط الدولية الفاطمية على يد الدولة األيوبية سنة         

وكان لألزهر نـاظر     .إسالمية سنية ال في مصر فحسب بل وفي العالم اإلسالمي         
ا بـضرورة تنـصيب شـيخ       حتى أصدر السلطان العثماني سليمان القانوني فرمانً      

وقد تم اختيار الشيخ محمد بن عبد اهللا الخراشـي تـوفي            . لألزهر يختاره العلماء  
.ا شيخ٤٥ًوقد تولى المشيخة حتى اآلن . م١٦٩٠

 

 
جامعة األزهر هي المؤسسة الدينية العلمية اإلسالمية العالمية األكبر في العالم  )٤(

وثالث أقدم جامعة في العالم بعد جامعتي الزيتونة والقرويين، وهـي توجـد فـي               
.مصرالقاهرة في 

 

 
مجمع البحوث اإلسالمية هو الهيئة العليا للبحوث اإلسالمية، وتقوم بالدراسة           )٥(

في كل ما يتصل بهذه البحوث، وتعمل على تجديد الثقافة اإلسالمية وتجريدها من             
الفضول والشوائب وآثار التعصب السياسي والمذهبي، وتجليتهـا فـي جوهرهـا           

 من مشكالت مذهبية أو اجتماعية تتعلـق        دالخالص، وبيان الرأي فيما يجِ    األصيل  
ومجمـع  . بالعقيدة، وحمل تبعة الدعوة إلى سبيل اهللا بالحكمة والموعظة الحـسنة          

البحوث اإلسالمية يؤدي رسالته في إطار الرسالة الشاملة لألزهر الـشريف مـن        
.خالل مجلسه ولجانه وإداراته المتعددة

 

 
عية دينية تابعـة لألزهـر الـشريف     هيئة كبار علماء األزهر هي أعلى مرج      ) ٦(

 في عهد مشيخة الشيخ سليم البشري، ثم تم حلها عام           م١٩١١أنشئت عام   . بمصر
 في عهد   م٢٠١٢وأعيد إحياؤها عام    .  في عهد الرئيس جمال عبد الناصر      م١٩٦١

شيخ األزهر اإلمام الشيخ أحمد الطيب، ومن أهم  أدوارها اختيار شـيخ األزهـر    
.ومفتى الجمهورية

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 



 





 





 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            األستاذ           المستشار           

 

 





 



 




 




 




 




 



٤: بقية

 

 من  ةأما ما ذكره ابن تيمي     -

أن يزيد تبين حسن معاملته آلل الحسين       

 لمه وبكائه علـى قتلـه فـذلك         وتأ

 : عليه بأنمردود

ه

 

أما ما قيل فـى أن يزيـد لـه           -

 يةسطنطينالفضل فى رياسته غزوتى الق    

 يغزوها فهـو    وأنه ضمن الجيش الذى   

 عليه أن رسول     فذلك مردود  ،مغفور له 

ويزيد لـم   ) أول جيش : ( قال اهللا  

يكن فى أول جيش وإنما جاء فى جيش        

 ،ا وأنه ذهب مكره   ،المدد الذى أتى بعده   

 ص  ٣الكامل ج   [فقد قال ابن األثير فى      

ر  سي :ةيفى ذكر غزوة القسطنطين   ] ١٩٧

ا إلى بالد الـروم فجعـل       شًمعاوية جي 

عليهم سفيان بن عوف وأمر ابنه يزيـد        

بالغزاة معهم فتثاقل واعتل فأمسك عنه      

 فأصاب الناس فى غزاتهم جـوع       ،أبوه

: فأنشد يزيد يقول،ومرض شديد

 

 
بالى بما القت جموعهمأما أن 

 

 
 بالفرقدونه من حمل ومن موم

انماط مرتفقًإذا اتكأت على األ

 

 
  كلثومر مران عندى أمـبدي

ــوم  وأم كلثـ

ــه ــغ ،امرأت  فبل

ــعره  ــة ش معاوي

فأقسم عليه ليلحق   

بسفيان فى أرض   

الروم ليصيبه مـا    

ــاس  ،أصــاب الن

عه جمـع   فسار وم 

كثير أضافهم إليه   

.هأ .أبوه

 

 

ــإن  ــه ف وعلي

ول أالحديث ال ينطبق عليه ولكن على       

.جيش وليس ثانيه

 

 

كما أنه من جانب آخر فإن ظـاهر        

بقتل الحسين الحديث أن يزيد سواء أأمر  

 ومغفور لـه    ،أم لم يأمر فهو مغفور له     

كل ما ارتكبه من المعاصى حتى هتـك        

األعراض والنهب والقتل فـى واقعـة       

 ألنـه رئـيس الجـيش      ؛الحره وغيرها 

 بـل   ،المذكور وليس ذلك معنى الحديث    

معناه أن أول جيش للمـسلمين يغـزو        

مدينة قيصر مغفور لهم من الذنوب مـا    

خو هذا الحديث قول    أ و ،تقدم تلك الغزوة  

لعل اهللا اطلع على أهـل      : (النبى  

عملوا ما شئتم فقد غفـرت      ا: بدر فقال 

صيد [قال الحافظ ابن الجوزى فى      ) لكم

 ينبغى أن يعلـم أن      :]٣١٩الخاطر ص   

معنى الحديث لتكن أعمالكم المتقدمة ما      

 فأما غفران مـا     ،كانت فقد غفرت لكم   

  أتراه لو وقـع    ،سيأتى فال يتضمنه ذلك   



 

 

 

 

 



 













 



من أهل بدر    

 

وحاشاهم   -

 

الـشرك إذ    -

 بمعصومين أما كانوا يؤاخـذون      اليسو

.هأ. به؟ فكذلك المعاصى

 

 

وورد فى كتاب ميـزان االعتـدال       

أن ثور بن يزيـد الكالعـى       : (للذهبى

ــزو    ــيش يغ ــديث أول ج راوى ح

قال ابن  : القسطنطينية مغفور له ما يلى    

ا يشك أنـه قـدرى    ما رأيت أحد  : معين

 ةوكان ضـمر  .. ث  وهو صحيح الحدي  

بن أبى رواد أنه أتـاه مـن        ايحكى عن   

ا فاحذر أن   أن بها ثور  : يريد الشام قال  

: وقال أحمد بن حنبل   .. ينطحك بقرنيه   

    ال أحـب   : ا قـال  كان ثور إذا ذكر علي

: وقال مسهر وغيره  .. رجالً قتل جدى    

وقـال  .. كان األوزاعى يتكلم ويهجوه     

أدركـت  : مسهر عن عبد اهللا بن سـالم      

أهل حمص وقد أخرجوا ثور بن يزيـد        

.)١()وأحرقوا داره لكالم فى القدر

 

 

ويقال : (.. )٢(وقال الحافظ بالتهذيب  

  ا وكان جده قتل يوم صفين      أنه كان قدري

    ا قالمع معاوية، فكان ثور إذا ذكر علي :

وقال أبـو   .. ال أحب رجالً قتل جدى      

كان األوزاعى يتكلم فيه    : مسهر وغيره 

قال أبو مسهر عن عبد اهللا      و.. ويهجوه  

أدركت أهـل حمـص وقـد       : بن سالم ا

أخرجوا ثور بن يزيـد وأحرقـوا داره        

.)لكالمه فى القدر

 

 

 وقـدرى   ة كيف فاسد العقيـد    :أقول

بـن  اويكون حديثه صحيح كما يـدعى       

بة يخرج   إثارة للري  أكثر وما هو    ؟،معين

 مـن يغـزو     له البخارى حديث أن أول    

 وهو إشارة إلـى     ،قسطنطينية مغفور له  

 والمعروف من ثـور     ،يزيد بن معاوية  

   بن أبى طالب   الكالعى أنه يبغض على  

 وكيف يكون حديثه    ،وهو من النواصب  

اصحيح،  يقول مـا جـاء       واإلمام على 

 أنه لعهد النبى األمى أنـه ال        :بالصحيح

 .يحبنى إال مؤمن وال يبغضنى إال منافق     

وهل رواية المنافق صحيحة كما حاول      

لبعض أن يبـين أن حديثـه صـحيح         ا

.)٣(بالرغم من أنه فاسد العقيدة

 

 

و

 

ا على إنكـار    وال خالف إطالقً   -

إمامة يزيد، فأهل السنة متفقـون علـى     

إنكار خالفته، سئل أحمد بن حنبل عـن      

هو الذى فعل ما فعل، فقال      : يزيد فقال 

ا ينسبوننا إلى تـولى     إن قوم : له صالح 

 يزيد أحد   يا بنى وهل يوالى   : يزيد، فقال 

ولم : يؤمن باهللا واليوم اآلخر، فقال ابنه     

كيف ال ألعن من لعنـه      : ال تلعنه؟ قال  

ـ فَ: اهللا، إذ قال تعالى    ـ  ْله ع ستُيإِ م ن 

ـ طَقْتَ وِضرى اَألوا فِ دِسفْ تُ ن أَ متُيلَّوتَ وا ع

).٢٢: محمد( مكُامحرَأ

 

 

ز

 

روى اليعقـــوبى والكنـــدى  -

 يزيد بن معاوية    وغيرهما أن معاوية بن   

ـ   : (خطب فى الناس قائالً    ا أيها الناس إنَّ

ب  ليتم بنا، فما نجهل كراهيتكم     لينا بكم وب

لنا وطعنكم علينا، أال وأن جدى معاوية       

بن أبى سفيان نازع األمر مـن كـان         ا

أولى به منه فى القرابـة برسـول اهللا         

 فى اإلسالم، سـابق المـسلمين       وأحق

ـ      ول رب  وأول المؤمنين، وابن عم رس

العالمين، وأبا بقية خـاتم المرسـلين،       

فركب منه ما تعلمون، وركبتم منه مـا        

ا التنكرون، حتى أتته منيته وصار رهنً     

بعمله، ثم قلد أبى وكان غيـر خليـق         

للخير، فركب هواه واستحسن خطـأه،      

وعظم رجاؤه فأخلفه األمل، وقصر عنه      

األجل، فقلت منعته وانقطعـت مدتـه،       

ا بذنبه، وأسـير    ينًوصار فى حفرته ره   

إن أعظم األمور   : بجرمه ثم بكى وقال   

علينا علمنا بسوء مصرعه وقبح منقلبه،      

 وأبـاح    الرسـول    ةوقد قتل عتر  

الحرمة وحرق الكعبة، وما أنا بالمتقلـد       

أموركم وال المستحل تبعـاتكم فـشأنكم       

.).وأمركم

 

 
                                                           

.١٦٠٧ رقم ٣٨١ ص ١ميزان االعتدال، ج ) ١(

 

 
.٩٠٢ رقم ١/٥٧٦تهذيب التهذيب ) ٢(

 

 
لقبول والرفض للحـاج القـدس،      االبخارى بين   ) ٣(

.م٢٠٠٩

 

 



 

 

 

 

 



 









 









 



 





 



 





 



: يعرف منَّاع القطَّـان اإلعجـاز بقولـه       
 والعجـز فـي     ،إثبـات العجـز   : اإلعجاز"

 وهو  ،اسم للقُصوِر عن ِفعل الشَّيء    : فالتَّعار
 وإذا ثَبتَ اإلعجاز ظهرت قدرة      ،ِضد القُدرة 

والُمراد باإلعجاِز هنا ِإظْهار ِصدِق      .المعجز
وى الرسالِة بإظهار عجز     في دع  النَّبي  

العرِب عن معارضته في معِجزتـه الخَاِلـدة        
 ، وعجز األجيال بعـدهم    ،وهي القُرآن الكريم  

         قْـرونِة مـادخـاِرقٌ للع والمعجزةُ هي أمر
 .بالتَّحدي سالم عن الُمعارضِة

 

 
والمستقرُئ بتدبر آلياِت الـذِّكِْر الحِكـيم       

 لها من أسـلوب فريـد       يدرك على الفوِر ما   
البيانية صوصية عن األساليب    ونظام منحها خ  

 مـن الـدخيل     وحفظهـا األخـرى   واللغوية  
 روعـة    الكريم للقرآنو ،واالختالف واللحن 

وقْع له   و ، والقلوب واأللباب  تهتز لها النفوس  
وهذا ليس بغريـب     ،تخشع له القلوب  عجيب  

 ،على كتاب أنزلـه رب الـسموات واألرض    
 القرآن الكريم والتاريخ اإلسالمي ومما يحفظه 

لنا من أثر هذا الوقع هو مـا استـشعر بـه            
مشركو مكة وهـم أهـل البالغـة والبيـان          
واإلفصاح حينما استمعوا إلى آيات القـرآن       

 وحينئذ عرفـوا عظمتـه وإعجـازه        ،الكريم
 لكن الكبر والغرور هو الذي  ،اللغوي والبياني 

   .منعهم من اإليمان به وبما جاء فيه

وقد استطاع الوليد بن المغيرة يوم سماعه 
القرآن، أن يصف بدقة بالغة أثره في النفوس، 

واهللا إن له لحـالوة، وإن عليـه        : (حيث قال 
لطالوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعاله لمثمر،       

وكل منصف للحقيقة يقر  ).وما هو بكالم بشر
أن األسلوب الذي جاء عليه القرآن الكـريم،        

ي صيغت عليه آياته، أمر في غاية والنسق الذ
الروعة والبيان، وال عجب في ذلك، فهو كالم 

ـ َأرب العالمين، وهـو      حسـ  الْ ن يِثِدح 
ـ  أَ نمو :ويقول تعالى  ،)٢٣ :الزمر( صقُد 
).٨٧ :النساء (ايثًِد ح اِهللانِم

 

 
ومن المتكلمين من أشار إلـى الـصرفة        

ة في نظر    والصرف ،كمبرٍر لإلعجاز القرآني  
أهل الكالم والمتكلمين هـي أن اهللا صـرف         

 مـع قـدرتهم     نالعرب عن معارضة القـرآ    
ـ       . ا للعـادة  عليها، فكان هذا الـصرف خرقً

       لب العربرفة أن اهللا سوالمرتضي يرى الص
العلوم التي يحتاجون إليها فـي  المعارضـة         

وقال القاضي أبو بكـر     . ليجيئوا بمثل القرآن  

 أنه لو   ،يبطل القول بالصرفة  ومما  : "الباقالني
 وإنمـا منـع منهـا       ،كانت المعارضة ممكنة  

    ا وإنما يكـون    الصرفة، لم يكن الكالم معجز
 فال يتضمن الكالم فضالً علـى    ،االمنع معجز 

 ."غيره في نفسه

 

 
والقول بالصرفة قول فاسد يـرد عليـه        

قُـْل لَـِئن    : القرآن الكريم في قوله تعالى      
   تْ اِإلنسعتَمذَا      اجْأتُوا ِبِمثِْل هي لَى َأنع الِْجنو

الْقُرآِن ال يْأتُون ِبِمثِْلِه ولَو كَان بعضهم ِلبعٍض        
 ولَقَد صرفْنَا ِللنَّاِس ِفي هذَا الْقُـرآِن        *ظَِهيراً  

         النَّـاِس ِإالَّ كُفُـور ى َأكْثَرثٍَل فََأبكُلِّ م اِمن 
 ٨٨:اإلسراء(

 

- ٨٩(. 

 

 
 العـرب بـالقرآن     ولقد تحـدى اهللا     

 وهم كانوا في قمة البالغة والفصاحة       ،الكريم
 ورغم ذلك التفـوق اللغـوي نـزل         ،والبيان

القرآن الكريم يتحداهم فيما برعوا فيه فسجلوا       
 مما يـدل علـى أن العجـز         ،عجزهم أمامه 
 أن يأتوا    ولقد تحداهم اهللا     ،بغيرهم ألصق 

قُولُون تَقَولَه بـل ال     َأم ي  : يقول تعالى  ،بمثله
  ْؤِمنُونكَـانُوا         *ي ـِديٍث ِمثِْلـِه ِإنْأتُوا ِبحفَلْي 
اِدِقينص) ٣٣:الطور 

 

:  ويقول تعالى  ،)٣٤ -
    ٍر ِمثِْلـِهوشِْر سقُْل فَْأتُوا ِبع اهافْتَر قُولُوني َأم

 ِإن مفْتَرياٍت وادعوا من استَطَعتُم ِمن دوِن اللَِّه
اِدِقينص كُنتُم) ١٣ :هود(. 

 

 
في "ويشير الدكتور زين شحاتة في كتابه       

إلى أن أحد أسباب إعجاز     " نور القرآن الكريم  
سابق البنيان علـي  " القرآن الكريم هو نزوله   

 معجـز   ، بليغ النغم  ، غزير المعاني  ،األركان
 ويـدخل   ، ويسحر العقل  ، يأسر اللب  ،،النظم

 ."الوة وروعة ومهابةشغاف القلب فيه ح

 

 



 



والحديث عن فضل القرآن الكريم علـى       
 فقد علـم وال     ،لغة العرب ال يحتاج إلى دليل     

يزال يعلم أهل األرض كافة أن اللغة العربية        
تبوأت مكانتها تلك بسبب كونها وعاء لكـالم        

 وألجل ذلك قامت العلوم المختلفة      ،اهللا تعالى 
لغة العربية لغـة العلـم      لخدمتها ثم صارت ال   

 ، بجانب كونها لغة العبادة والتعبد     ،والحضارة
ولعل من أسباب هذا السحر البيـاني الـذي         
تمتعت به آيـات القـرآن الكـريم التناسـق          

 .والتكامل في اللفظ والمعنى

 

 
وفي هذا الصدد يشير الدكتور السيد تقي       
الدين إلى أن القرآن الكريم يقدم إلينا لوحات         

ة وقد حدد لنا مثالً أعلى في الحيـاة         فنية أدبي 



 

 

 

 

 

 

 ورسم للفكر خريطة تستمد خيوطهـا       ،والفن
 وهذا مـا    .من تلك الينابيع والمناهل الفياضة    

أكده أيضاً الدكتور محمد دراز من أن القرآن        
الكريم كتاب أدبي وعقيدي في نفس الوقـت        

.ونفس الدرجة

 

 
ويشير الباحث السيد سبيط إلى وجه من        

في القـرآن   قرآني حيث إن    وجوه اإلعجاز ال  
انظام ا شديد الصرامة   محكم،  ا فـي    منتـشر

 اللفظ   أن بحيث   ،جميع أجزائه 

 

 مفردة كـان    –
 اأو حرفً 

 

-   ن لأللفاظ   والترتيب والتسلسل المعي
 ،في كل تركيب هو جزء من هـذا النظـام         

والخطأ في تصور شيء منه في أي موضـع     
يؤدي إلى الخطأ في تصور فـروع كثيـرة         

وخلـص مـصطفى    . بذلك الموضع متصلة  
صادق الرافعي إلى نتيجة الـسحر القرآنـي        

دان واأللباب من   جالبياني ومدى تأثيره في الو    
 ووجوه  ،وطرائق نظمه  ،سلوبهأ و هنظمحيث  
 ، ونسق حروفه في كلماته في جمله      ،تراكيبه

. هو وجه الكمال اللغوي   و ،ونسق هذه الجمل  
والحرف الواحد من حـروف القـرآن فـي         

 من اإلعجاز الذي ال يغني عنه غيره        موضعه
 والكلمة في موضعها مـن      ،في تماسك الكلمة  

 والجملـة فـي     ،اإلعجاز في تماسك الجملة   
. موضعها من اإلعجاز في تماسك اآلية

 

 
 هاتـساق جـاز القرآنـي     عومن وجوه اإل  

.. .مداته وغنّاته و ،وائتالف حركاته وسكناته  
 واسـتهوى األسماع  استرعى  ) ما(وهذا هو   

 ال يمكن أن يـصل إليهـا أي         بصورة األفئدة
فكان ذلك . اا أم نثرسواء أكان شعركالم آخر 

كالسور المنيع لحفظ القـرآن     االتساق الفريد   
الكريم بحيث لو داخله شيء من كالم النـاس        

فالقرآن الكـريم    . واختلَّ نظامه  ،العتّل مذاقه 
 من حيث قوة الموسـيقى      ؛كله وحدة مترابطة  

 وتالقـي   ،خيها فـي كلماتـه    في حروفه وتآ  
الكلمات في عباراته ونظمـه المحكـم فـي         

  وكأن ، المعاني مؤامنة لأللفاظ   وكأن.. .رنينه
.األلفاظ قِطعتْ لها وسويت حسبها

 

 
ومن معجزات القرآن أنه يخاطب العقـل     

اوالقلب مع،وجعله ،ا على كليهما فتجد له وقع 
    قال تعـالى   ،ااهللا شفاء للقلوب ورحمة ونور : 

         كُـمبن رِعظَةٌ مواءتْكُم مج قَد ا النَّاسها َأيي
وِشفَاء لِّما ِفـي الـصدوِر وهـدى ورحمـةٌ       

ْؤِمِنينلِّلْم )  تبـارك    وقـال  ،)٥٧ :يـونس
ونُنَزُل ِمن الْقُرآِن ما هـو ِشـفَاء        : وتعالى

    ـْؤِمِنينةٌ ِللْممحرال   و ِزيـدال يِإالَّ  و ظَّـاِلِمين 
 كما أن معظم القرآن   ،)٨٢:سراءإلا (خَساراً

إنما يخاطب العقل ويحثه على التفكر في خلق    
اهللا كالسماوات واألرض وإمعان النظر فـي       

 وجعـل ذلـك     ،الكون وفي األنفس واآلفـاق    
:  قال تعالى    ،وسيلة للوصول إلى اإليمان باهللا    

    لَكُوِت اواْ ِفي منظُري لَمِض َأواَألراِت واوملس
          كُـونى َأن يسع َأنٍء وِمن شَي ا خَلَقَ اللّهمو

       ْؤِمنُـوني هدعِديٍث بح فَِبَأي ملُهَأج بقَِد اقْتَر   
.)١٨٥ :األعراف(

 

 
     ا لتثبيـت    وقد جعله اهللا تعالى مـصدر

النفس وعونها على الصبر ومـصدر هدايـة        
قُـْل نَزلَـه    : عالى   قال ت  ،وتبشير للمؤمنين 

روح الْقُدِس ِمن ربك ِبالْحقِّ ِليثَبتَ الَِّذين آمنُواْ       
  ِلِمينسى ِللْمشْربى ودهو  ) ١٠٢ :النحـل(، 

 للمـؤمن،   واطمئنانكما جعله مصدر راحة     
الَِّذين آمنُواْ وتَطْمِئن قُلُوبهم ِبِذكِْر : قال تعالى 

 :الرعـد (  ِبِذكِْر اللِّه تَطْمِئن الْقُلُوب    اللِّه َأالَ 
ـ       ،)٢٨ ا مولعـة   وكم أسعد هذا القـرآن قلوب

 فتجد كالمه ،هئومشتاقة للرحمن ومتعطشة للقا
     تعالى خير دواء وسكن ينزل برد  ا ا وسـالم

على القلب والروح فتسعد النفس بترتيله فمـا        
وهـذا إنمـا     ،أعظمها نعمة هي نعمة القرآن    

شعر به المؤمن كامل اإليمان الـذي       يفهمه وي 
.يتوق للقاء الرفيق األعلى

 

 
   بلفظه ومعناه   اوسيبقى هذا القرآن معجز

 قـال   ،إلى أن يرث اهللا األرض ومن عليهـا       
َأفَالَ يتَدبرون الْقُرآن ولَو كَان ِمـن       : تعالى  

 ِعنِد غَيِر اللِّه لَوجدواْ ِفيِه اخِْتالَفًـا كَِثيـرا        
إن هؤالء المنافقين والذين فى      .)٨٢ :لنساءا(

 وكـشف   ،قلوبهم مرض قد خيب اهللا سعيهم     

 ورأوا بأعينهم سوء عاقبة الكافرين      ،خباياهم
 فهال دفعهم ذلك إلى     ،وحسن عاقبة المؤمنين  

اِإليمان وإلى تدبر القرآن وما اشتمل عليه من        
 وأحكـام   ،هدايات وإرشادات وأخبار صادقة   

 ولو كان هذا    ،من عند اهللا   تشهد بأنه    ،حكيمة
 أى من إنشاء البشر     ،القرآن من عند غير اهللا    

 ، وفى أسلوبه  ، وفى نظمه  ،لوجدوا فى أخباره  
ـ     عـن   ا فـضالً  ا كثيـر  وفى معانيه اختالفً

  ولكن القرآن  ،االختالف القليل 

 

ألنه من عند   -
 اهللا وحده   

 

ال مـن   قد تنزه عن كل ذلك وخ      -
ليالً أم قاكل اختالف سواء أكان كثير.

 

 
 ، تباين الـنظم   هنا هو فالمراد باالختالف   

ــائق ــاقض الحق ــار ،وتن ــارض األخب  وتع
 وغير ذلك مما خال منـه       ،وتضارب المعانى 

 .القرآن الكريم ألنه يتنافى مع بالغته وصدقه      
 : تعالى قوله: وفى ذلك يقول صاحب الكشاف    

   اواْ ِفيِه اخِْتالَفًا كَِثيردجلَو لكان الكثير  : أى
ا قد تفاوت نظمه وبالغته     ا متناقض ختلفًمنه م 

ـ      .ا حـد اِإلعجـاز    ومعانيه فكان بعضه بالغً
 وبعضه  ،ا عنه تمكن معارضته   وبعضه قاصر 

وبعـضه   ،غيب قد وافق المخبر عنه    با  إخبار 
ا للمخبر عنه  ا مخالفً إخبار،  على   وبعضه داال 

 وبعـضه   ،معنى صحيح عند علماء المعانى    
فلما تجاوب   .ملتئم على معنى فاسد غير      داالً

 وتناصر ،كله بالغة معجزة فائقة لقوى البلغاء 
 وصدق أخبار دل على أنه ليس إال من         ،معان

 عـالم   ،عند قادر على ما لم يقدر عليه غيره       
.بما ال يعلمه أحد سواه

 

 
فاآلية الكريمة تدعو الناس فى كل زمان       

 ،ومكان إلى تدبر القرآن الكريم وتأمل أحكامه     
 اشتمل عليـه مـن توجيهـات        واالنقياد لما 

 ليسعدوا فى دنياهم    ،وإرشادات وأوامر ونواه  
فالتناسق المطلق الشامل الكامل هو      .وآخرتهم

الظاهرة التي ال يخطئها من يتدبر هذا القرآن        
ممـا تختلـف    ،  ومستوياتها ومجاالتها    ،اأبد

 ولكن كل   .العقول واألجيال في إدراك مداها    
عقل وكل جيل يجد منها      

 

 قدرتـه    بحـسب  -
وثقافته وتجربته وتقواه    

 

،  ما يملك إدراكـه      -
في محيط يتكيـف بمـدى القـدرة والثقافـة          

، ومن ثم فإن كـل أحـد         .والتجربة والتقوى 
 ومـستطيع  .مخاطب بهذه اآلية  ، وكل جيل 

 

- 
عند التدبر وفق منهج مستقيم      

 

 أن يدرك من    -
هذه الظاهرة   

 

أو ،  ظاهرة عدم االخـتالف    -
ظاهرة التناسق   

 

هيئه له قدرته وثقافتـه      ما ت  -
.وتجربته وتقواه

 

 



 

 

 

 

 



 


 

وقفة مع الذات   وقفة مع الذات   
ــون   ــي تكــ ــون  لكــ ــي تكــ لكــ
ــصية  ــصية شخــــــــ شخــــــــ
ــؤثرة ــؤثرةمـــــــــــــ مـــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 
)    )    ٦٦((

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 

 



 


 واألفراد األمم اخطر مشكلة تواجه     إن

 ذلك يعني   نإ إذ،  األوقاتهي مشكلة ضياع    
 إالضياع الحياة، وكل فائت قـد يـستدرك         

ـ        ا هـذه   فائت الزمن؛ ولـذلك تـذكر دائم
: بخط عريضأمامكالعبارات واكتبها 

 

 
، ال يتوقف،   الوقت ال يتوالد، ال يتمدد    (

)ا دائملإلمامال يرجع للوراء، بل 

 

 
 شروط النجاح في الحياة     أول نأواعلم  

 والزمن في الحقيقة    ، وقتك بفاعلية  إدارةهو  
ن إ حتى و  اإلنسان يدار من قبل     أنال يمكن   

 إذ الوقـت،    إدارةكثرت في كتاباتهم عبارة     
 ولكـن الـذي     ، الزمن يتحرك بقدر اهللا    نإ

 أثنـاء  يدار هو استغاللنا للوقـت       أنيمكن  
ن الكريم فـي    آا القر بدأ و عادأ وقد   ،جريانه

 وكذلك الـسنة    األوقاتالتحذير من ضياع    
 عـن الحكمـاء والعلمـاء       الشريفة فضالً 

. التجارب في الحياةوأصحاب

 

 
والعناصر التي يمكن تقـسيم الوقـت       

:بينها في الحياة هي

 

 
١

 

 الفرائض  أداء(الضروريات، وهي    -

 

 األكل –

 

 الشرب   –

 

 النـوم    –

 

 العـالج    –

 

– 
).النكاح

 

 
٢

 

 األهــل(عالقــات، وهــي مــع ال -
ــارب  واألق

 

ــدقاء –  األص

 

ــزمالء –  ال

 

– 
 ).الجيران

٣

 

القراءة (التطوير واالستجمام، وهي     -

 

 الكتابة   –

 

 الرياضة   –

 

 النزهة   –

 

 النوافـل   –
 ).من الطاعات

٤

 

المناسـبات   (الطوارئ، وهـي     -

 

– 
الحوادث 

 

 ).األزمات –

٥

 

العمل المخصص للكسب سواء كان    -
مهنــة أو  زراعــة أو تجــارة أو وظيفــة
 أو   منتجـة  إمـا  المخصصة لـه     واألوقات

 .ضائعة

ولكل فقرة من هذه الفقـرات تفـصيل        
طويل ليس هذا محل بيانه، ولكـن نكتفـي         

: السابقة لكل قسم منهاباإلشارة

 

 
:توجيهات عامة في التعامل مع الزمن

 

 
١

 

احرص على شراء حاجياتك مـن       -
مكان واحد وفي وقت واحد وبكميات كبيرة       

للشراء في وقت قريب، ومثل     حتى ال تعود    
.ذلك المدارس والعالج والنزهات

 

 
٢

 

 إلـى بالنسبة للعمل الوظيفي قسمه      -
 التالية وحافظ على التقـسيم قـدر        األقسام
 :اإلمكان

أ

 

 كمرؤوسـي  لمقابلـة    :األولالقسم   -
ورؤسائك في العمل لمناقشتهم في قـضايا       

.العمل

 

 
ب

 

 لمقابلة المـراجعين    :القسم الثاني  -
 .اع طلباتهملمكتبك وسم

ج

 

نجاز المعـامالت    إل :القسم الثالث  -
نجازها في ذلك   إ التي يجب عليك     واألوراق

 .اليوم

د

 

 للرد على المكالمـات     :القسم الرابع  -
ن الهـاتف  أالهاتفية الواردة للمكتب، وتذكر  

 وسيلة لقضاء الحاجات فاستعمله بقدرها وال     
 .وقاتتجعله وسيلة لقتل األ



 

 

 

 

 



 


 

نَضر اُهللا امرًأ سِمع) :    قال رسول اهللا    

).مقَالَِتي فَوعاها وحِفظَها وبلَّغَها

 

 

            

 

رواه الترمذي وابن ماجة  -

 

-

 

 






 



٣

 

ـ    -  إليـك  أو   كبالنسبة للزيارات من
 تكون بموعد سابق وبقدر     أناحرص على   

ن تقضي وقتها فيما يفيد مع      أ و ،الحاجة منها 
نجـاز  إاالستفادة من هوامش الوقت فـي       

. الثانويةاألعمالبعض 

 

 
٤

 

 آخـر   إلـى  االنتقال من مكان     أما -
ا للوقت والمـال     الوسائل توفير  بأكثرفليكن  

 يكون فـي غيـر   أن استطعت  وإذوالجهد،  
زدحـام وعبـر الطـرق غيـر         اال أوقات

 أمكنـك  وإذارط في ذلك،    فالمزدحمة فال ت  
 رةئ انتقالك بالطا  أثناء األعمالنجاز بعض   إ

 وإال ،الحافلـة ومـا شـابهها    أو  القطارأو  
    ا لمـا   فاجعله فرصة للراحة والنوم استعداد

 واحرص على الحجز ،أعمالبعد السفر من  
قبل السفر بوقـت كـاف وبخاصـة فـي          

 .المواسم

٥

 

 :ترات االنتظار اضطرارية مثـل    ف -
انتظار  أو   الطبيب أو   اإلشارةاالنتظار عند   

انتظار الطعام عنـدما تكـون       أو   الضيوف
 ذلك يضيع فيها كثيـر مـن        وأمثال ،افًضي

 .األوقات

:تيولتالفي هذه المشكلة عليك باآل

 

 
حاول تقليل فترات االنتظـار بترتيـب       

 األوقـات تزام بها واختيار    لمواعيدك، واال 
سـلم لقـضاء    أ و ،التي يقل فيهـا الزحـام     

ـ   أقصر الطرق و  أغرضك   اقلهـا ازدحام، 
تزام بـدورهم وعـدم     لرشد اآلخرين لال  أو

 استفد من انتظـارك فـي       اوأخيرتجاوزه،  
.التفكر أو الذكر أو الكتابة أو القراءة

 

 
٦

 

ا خاصـة   وقاتًأاجعل في برنامجك     -
للتطوير الذاتي من خالل القراءة والدراسة      

دورات التخصــصية المناســبة خــذ الــأو
 وأشـباه ادة وصيام النوافل    بواالعتكاف للع 

.ذلك

 

 
٧

 

ا خاصـة   وقاتًأاجعل في برنامجك     -

 وال تحسبن ذلـك    ،للترفيه والتنزه المشروع  
 االسـتفادة منـه     أحسن إذامما يضيع فانه    

وكان بقدره وفي زمنه المناسبين كـان لـه    
 ما قـد    وإزالة في تنشيط النفس     األثر أجمل
 .ها من كلل وملل وسأميصيب

٨

 

ال تتردد فـي اسـتعمال عبـارة         -
 وفي الرد بكلمـة     ،) لكم زكيأارجعوا هو   (
 وقتك  إلضاعةون  غعندما يتسلط الفار  ) ال(

 . ما تملكأثمنوالقضاء على 

٩

 

 وسائل  أماماحذر من ضياع حياتك      -
ا فـي ضـبط ذلـك        حازم الترفيه بل كن  
دهم  ومن تعولهم، وعو   أطفالكوبخاصة مع   

ى احترام النظـام والترتيـب لحيـاتهم        عل
 .باستغالل الوقت وتحمل المسئولية

١٠

 

ضع علبة احتياطيـة لمفاتيحـك       -
 وبعيدة عـن متنـاول      إليهال  ويسهل الوص 

 والفضوليين ، ورتب ما تحمله من       األطفال
مفاتيح في جيوبك بـشكل ثابـت يـسهل          

 ظرف بمجرد اللمس    أي في   إليهاالوصول  
 في ميدالية واحـدة،     وال تجمع المفاتيح كلها   

بل اجعل كل مجموعة مفاتيح متقاربة فـي        
ا من  ن كثير العمل في ميدلية خاصة بها؛ أل     

 في البحث عن المفـاتيح وربمـا        األوقات
.األعمال وتعطلت األبوابكسرت 

 

 

 

؟األوقات إهداركيف تقلل  -

 

 
١

 

- ن في دفتر ملحوظات صغير ما      دو
يضيع من وقتك خالل يوم وهكـذا لمـدة         

 ما ضـاع   بإحصاء، ثم لمدة شهر ثم      أسبوع
منك خالل عام، ثم انظر كم نسبة الـضائع         

.من حياتك

 

 
لتي يسجل فيها  ا تكون الورقة    أنويمكن  

الوقت الضائع هكذا وقت ضائع في الساعة       
 .يوم شهر مقدار الوقت سببه مكانه مع من

٢

 

 علـى   ألوقاتـك قم بعملية تقـسيم      -
ي أ ثـم انظـر      ، كما هي في الواقع    أعمالك
 مـن   بـأكثر  األوقـات  من   يستأثر أعمال
عد أ كفايته ثم    يأخذ ال   األعمال وأي ،حاجته

 برنامجك علـى ضـوء مـا        إلىالتوازن  
 . من نتائجإليهتوصلت 

٣

 

 الهدوء واالسـترخاء    أوقاتقم في    -
 أثرهابالتعرف على ميولك النفسية ورصد      
 األمورفي تسريب وضياع وقتك في توافه       

 ومجاهـدة   صالحاإللتقوم بعد ذلك بمحاولة     
.النفس

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 





 



 



 

 

أعمالها ببيان ختامي ركز    نهاية مارس   باألردن    بالبحر الميت  التي انعقدت  القمة العربية  اختتمت
 : على ما يلينص البيان الختاميو.. على حل القضية الفلسطينية، ومباردة السالم العربية

 

-   ا على مركزية قضية فلسطين بالنسبة لألمة العربية جمعـاء، وعلـى الهويـة              التأكيد مجدد
ربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وإعادة تأكيد حق دولة فلـسطين بالـسيادة               الع

، بما فيها القدس الـشرقية، ومجالهـا الجـوي،          م١٩٦٧على كل األرض الفلسطينية المحتلة عام       
".ومياهها اإلقليمية، وحدودها مع دول الجوار

 

 

 

، وعلـى أن الـسالم العـادل        م٢٠٠٢بية بمبادرة السالم العربية كما طُرحت في قمة بيروت عام           يؤكد القادة العرب على تمسك والتزام الدول العر        -
، م١٩٦٧والشامل خيار استراتيجي، وأن الشرط المسبق لتحقيقه هو إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لكامل األراضي الفلسطينية والعربية التـي احتلـت عـام                      

غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة الـسيادة، وإطـالق                 وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه       
          ا إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدوليـة، وقـرارات القمـم            سراح جميع األسرى من سجون االحتالل، وحل قضية الالجئين الفلسطينيين، استناد

 .السالم العربيةالعربية المتعاقبة، ومبادرة 

 

 الذي أكد أن االستيطان اإلسـرائيلي يـشكل انتهاكًـا صـارخًا     م٢٠١٦ لعام ٢٣٣٤مطالبة المجتمع الدولي بإيجاد آلية تنفيذ قرار مجلس األمن رقم    -
ألنشطة االسـتيطانية داخـل األرض      بالوقف الفوري والكامل لجميع ا    ) القوة القائمة باالحتالل  (للقانون الدولي وعقبة في طريق السالم، ومطالبة إسرائيل         

 . باعتبارها قـوة احتاللم٢٠٢٠ ـ ٢٠١٩الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس ورفض ترشيح إسرائيل لشغل مقعد غير دائم في مجلس األمن لعامي 

 

 م٢٠١٧ أبريـل  ١ين لمدة عام تبدأ في  مليون دوالر ودعم موازنة فلسط  ٥٠٠دعوة الدول العربية لزيادة رأس مال صندوقي األقصى والقدس بمبلغ            -
.م٢٠٠٢ا آلليات قمة بيروتوفقً

 

 

 

ندين التدخالت اإليرانية في الشؤون العربية، وتصريحات المسؤولين اإليرانيين التحريضية والعدائية ضد الدول العربية، ونطالب طهـران بـالكف                    -
 في الـشؤون الداخليـة لهـذه        اإلعالمية ضد الدول العربية باعتبارها تدخالً سافر      عن تلك التصريحات العدائية واألعمال االستفزازية، ووقف الحمالت ا        

والتأكيد على أهميـة أن     ..  على إدانة االعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها العامة                اوالتأكيد مجدد .. الدول
وندعو إيران إلى الكف عن السياسات التي من شــأنها          .. لجوار واالمتناع عن استغالل أو التهديـد بهـا        تكون عالقات التعاون قائمة على مبدأ حسن ا       

 .تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية

 

نظمات العربية واإلسالمية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع       تأكيد المسؤولية العربية واإلسالمية الجماعية تجاه القدس، ودعوة جميع الدول والم           -
المدني، إلى توفير التمويل وتنفيذ المشروعات التنموية الخاصة بالقطاعات الحيوية في القدس، بهدف إنقاذ المدينة المقدسة وحمايـة مقدسـاتها وتعزيـز                      

 .صمود أهلها

 

ت حقوق اإلنسان المعنية بتحمل مسؤولياتها بتدخلها الفوري والعاجل إللزام الحكومة اإلسرائيلية،            مطالبة الجهات والمؤسسات والهيئات الدولية وهيئا      -
 بـشأن معاملـة أسـرى       م١٩٤٩بتطبيق القانون الدولي اإلنساني ومعاملة األسرى والمعتقلين في سجونها وفق ما تنص عليه اتفاقية جنيف الثالثة لعـام                   

اري لمئات األسرى الفلسطينيين، وتحميل سلطات االحتالل المسؤولية الكاملة عن حياة األسـرى الـذين يخوضـون                 الحرب، وإدانة سياسة االعتقال اإلد    
ا عن الطعام وعن حياة كافة األسرى، والتحذير من سياسة العقوبات الفردية والجماعية، ومن خطورة الوضع داخل معتقالت االحتاللإضراب. 

 

دة ليبيا وسالمة أراضيها ورفـض التدخل الخارجي، وتأكيد الدعم للتنفيذ الكامل لالتفاق السياسي الليبي الموقع فـي     تزام باحترام وحدة وسيا   لنؤكد اال  -
 .ا على دعم الحوار السياسي، والتأكيد مجددم٢٠١٥ ديسمبر ١٧الصخيرات بتاريخ 

 

-         ا كان مرتكب  إدانة جميع أعمال اإلرهاب وممارساته بكافة أشكالها ومظاهرها وأي مكافحتها، واقتالع جـذورها     ى كانت أغراضها، والعمل عل    اوها وأي 
... وتجفيف منابعه المالية والفكرية، وأنه ال مجال لربط اإلرهاب بأي دين أو جنسية، وتعزيز الحوار والتـسامح والتفاهم بين الثقافات والشعوب واألديان                    

 شاملة متعددة األبعاد لمكافحة     إستراتيجيةوضرورة العمل على إيجاد     .. حاق الهزيمة باإلرهاب    ونؤكد أن الحلول العسكرية واألمنية وحدها غير كافية إلل        
 .اإلرهاب تتضمن األبعاد السياسية واالجتماعية والقانونية والثقافية واإلعالمية وغيرها

 

ا لألمن القـومي    اعتداء على السيادة العراقية، وتهديد    نطالب الحكومة التركية بسحب قواتها فورا من دون قيد أو شرط من العراق، باعتبار وجودها                 -
.العربي

 

 

 

-           للبنان كخطوة حاسمة لضمان قدرة لبنـان علـي مواجهـة التحـديات              انعرب عن تضامننا مع لبنان، والترحيب بانتخاب العماد ميشال عون رئيس 
 .سعد الحريري والترحيب بتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة ،السياسية واألمنية واالقتصادية



 

 

 

 

 



 











 



 





 


برغم مضي أكثر من ستة أعوام على قرار جامعـة الـدول العربيـة              

الغائـب  بتجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، ظلـت سـوريا            
الحاضر في قمة األردن، إذ جاء ظهور مقعدها الخالي في عدة لقطات بثها             

تحضيرية، وخالل القمة ربما ليؤشر     التليفزيون األردني خالل االجتماعات ال    
لرسالة أرادت بها األردن الدولة المضيفة للقمة أن تقول للقادة المـشاركين            
: في أعمالها وعلى رأسهم المعارضون لرفع تجميد العضوية عـن سـوريا         

وعلينا أن نعيد النظر بعد أن خرجت األزمة من مـسارها العربـي             .. كفى
رر مسارها من دون أمل فـي تـسويتها         وباتت أمورها في أياد خارجية تق     

.عسكريا أو حتى سياسيا

 

 
حول الموقف العربي المنقـسم     وبدأ الجدل الذي ترشح في أجواء القمة        

بشأن سوريا، وبين تأكيد ضرورة لم الشمل العربي بهدف إحياء الدور فـي             
ل اأزمات المنطقة مثيرا للدهشة، وسط خالف وانقسام طرح نفسه على أعم          

ولعل واستمرار تجميد عضوية سوريا،     وعلى مستقبل األزمة السورية     القمة  
وزيـر خارجيـة األردن عـن       ذلك كان واضحا في حديث أيمن الصفدي        

ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك، بينما تناول األمين العام أحمد أبـو            
الغيط األزمة السورية بصورة واسعة، مطالبـا بالعمـل العربـي إلنهـاء             

. اإلقليمية بخصوصها، ووقف التدخالت الخارجية فيهاالقرارات

 

 
يقابله تناقض آخر إذ ال يحتوي ميثـاق جامعـة الـدول        وهذا التناقض   

العربية على إجراء محدد تحت مسمى تعليق أو تجميد العضوية، لكنه نص            
إن لمجلس الجامعـة    :  منه، التي تقول   ١٨على الطرد أو الفصل في المادة       

هذا الميثاق منفصلة عن الجامعة، وذلك       تقوم بواجبات    أن يعتبر أي دولة ال    
وفي هذا السياق أيضا    . بقرار يصدره بإجماع الدولة عدا الدولة المشار إليها       

 مبدأ التعليق مع الحالة السورية، حينمـا قـررت      الجامعة العربية استخدمت  
م تعليق مشاركة وفود حكومة الجمهوريـة العربيـة         ٢٠١١ نوفمبر   ١٢في  

.ية في اجتماعات الجامعةالسور

 

 
مجـرد  ويبدو أن قرار جامعة الدول العربية بتعليق عضوية سـوريا            

والمنظمات حرمان للوفود السورية الرسمية من حضور اجتماعات الجامعة         
دون تجميد لعضوية سوريا، أو فصل لها من الجامعة بطبيعـة           التابعة لها،   

مـن   لممثلـين    حـضورا الحال، فيما شهدت آخر قمة عربية فـي قطـر           
ـ     ٢٠١٣في أعمال القمة عام     المعارضة السورية     تم وهي القمة التي اعترف

والمعارضة السورية ممثالً شرعيا للـشعب      باالئتالف الوطني لقوى الثورة     
السوري، وبذلك أعطى مقعد سوريا في القمة لهذا االئتالف، ورفض هـذا            

 . )م١/٤/٢٠١٧ربي األهرام الع( .القرار كل من الجزائر ولبنان والعراق

 

 



 


منذ صدور حكم محكمة العدل األوربية بحظر ارتداء الحجاب فـي           

 وتؤكـد   ،أماكن العمل وردود الفعل على المستوى الدولي ال تتوقـف         
رفضها للحكم وخوفها مـن تحولـه لـسابقة قانونيـة تكـرس حالـة        

ساء والرجال علـى أسـاس المعتقـد        والتمييز ضد الن  ) اإلسالموفوبيا(
.الديني

 

 
رمضان قادروف الحكم بمثابة حرب خفية      واعتبر الرئيس الشيشاني    

ضد الدين، مؤكدا أن السماح ألرباب العمل بحظر المالبس والرمـوز           
الدينية في أماكن العمل إهدار لحقـوق المـسلمين وتقييـد مرفـوض             

.لحريتهم

 

 
 ،ا باإلبادة علـى أسـس عرقيـة    إن ألمانيا النازية بدأت حربه  :وقال

على ارتكاب المزيد، مبينًا أنـه      ها  يوالصمت إزاء المظالم يشجع مرتكب    
إذ يتكرر هذا ضدهم على أسس      اع األديان األخرى    ب ضمانة ألت  ال توجد 

.دينية

 

 
ورفضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الحكم مؤكدة أنه ال          

تقليدنا الراسـخ فـي بريطانيـا       لنساء ما يلبسنه، و   ليحق ألحد أن تحدد     
تحترم حرية التعبير، وهو حق جميع النساء في اختيار ما يلبـسنه، وال           

.نعتزم سن قوانين فيما يتعلق بذلك

 

 
وانتقدت منظمة العفو الدولية حكم محكمة العدل األوربية، ودعـت          
حكومات الدول التخاذ موقف منه لمنع استخدامه في التمييـز بـسبب            

.المعتقد الديني

 

 
وأعلن المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا أن الحكم يعد ردة عن           

 مشيرا إلى أن قـضاة المحكمـة        ،المكفولة في الغرب  حقوق الحريات   
المسلمات في  والعنصرية ضد النساء    من التمييز   أمام مزيد   حوا الباب   فت

.أوربا

 

 
ديتيب (من جانبه قال األمين العام لالتحاد اإلسالمي التركي األلماني          

إن االدعاء بأن المسلمين بإمكانهم ممارسة شعائر ديـنهم         ) بكير أليوجا 
ـ التي يكرسها الحكم في إجبـار ال      ض مع المضامين    ربحرية يتعا  ساء ن

.نعلى التنازل عن حريته

 

 
العنصرية جورجينا  ة  حوعبرت المتحدثة باسم الشبكة األوربية لمكاف     

من الحكم، وأكدت أن تأثيراته ستكون سلبية       سكولوسي عن قلقها البالغ     
من دخول سوق العمل، وأكد سيمون      على النساء المسلمات وسيحرمن     

ن الحكـم غيـر     المجتمع المفتوح بنيويورك أ   كوكس المحامي بمؤسسة    
يفًا أن الشركة الموظفة تشتري وقت العامل ال روحانيته أو          ض م ،عادل

).م٢١/٣/٢٠١٧ عقيدتي (.اعتقاده، وهم ما تجاهلته المحكمة تماما

 

 

 

 

بالمناهج التعليمية التي فرضها تنظيم داعش على أطفال العراق وذلك في المناطق التي كـان               األزهر  ندد مرصد   
فـي  وطبعهـا   ،، وذكر المرصد أن التنظيم ابتدع مناهج دراسية تحض على العنف واإلرهـاب التنظيم يسيطر عليها  

.كتب لتدريسها ألطفال المنطقة الغربية بالموصل

 

 
والتي تعمل على تعلـيم األطفـال العمليـات         ففي أحد هذه الكتب المدرسية المخصصة لمدارس التعليم االبتدائي          

الكفـار  لقتل مجموعة من     رصاصة   ٤٢ من الرصاصات يبغ عددها      مجموعةالحسابية يطلب من الطفل كيفية تقسيم       
 كفار، أو على سبيل المثال كم يتطلب من الزمن تصنيع مائة حزام ناسف يوميـا، كمـا تـرى فـي                      ٧ددها  غ ع ليب

 علـى   التي تتكرر كثيرا في المناهج الدراسية هي إنتاج المتفجرات وتأثير الهجوم االنتحاري واالعتـداء             المواضيع  
.الكفار

 

 
م بعد إعالن ما    ٢٠١٤عن أن ديوان التعليم كان واحدا من أوائل المؤسسات التي تم إنشاؤها عام              وكشف المرصد   

.التعليم األساسي حتى الجامعةيسمى بالخالفة، وكان يهدف إلى إدخال التعليم الجهادي بدءا من مرحلة 

 

 
والفيزيـاء والكيميـاء واألحيـاء      يزية والتاريخ والجغرافيـا     وتضم هذه المناهج دروسا في اللغة العربية واإلنجل       

.وتم استبعاد الفنون والثقافة العامة.. والرياضيات والثقافة الجهادية

 

 
األطفـال أن   كما قام تنظيم داعش بإعادة صياغة التاريخ والجغرافيا لتتالءم مع النظرة العالمية للتنظيم، فيعلمـون        

شبه جزيـرة النبـي   (ب تمرا حتى اآلن، وقام التنظيم بتغيير اسم الجزيرة العربية عصر الحروب الصليبية ما زال مس  
).نجد، والشام، والحجاز(وأعاد للدول اإلسالمية أسماءها القديمة ) محمد

 

 
ـ ويحذر المرصد من أن ذلك المحتوى الفكري المغلوط يعمل على تأصيل فكر القتال ومحاربة          ل مـن يخـالف   ك

.)م٣٠/٣/٢٠١٧ ياللواء اإلسالم( . هؤالء األطفالأيديولوجياته في عقول

 

 



 

 

 

 

 



 





 


دعا األمين العام لألمم المتحدة      

 

 خالل زيارته مقديشيو     -

 

في الصومال، بحـسب وكالـة      ) األسوأ( المجموعة الدولية إلى حشد طاقاتها بقوة لتجنب         -
. عاما٢٥ويشهد شرق أفريقيا موجة جفاف جديدة فيما أصبحت الصومال على حافة مجاعة للمرة الثالثة خالل . فرانس برس

 

 
الي ثالثـة   مليون شخص، أي نصف السكان في الصومال، بحاجة لمساعدة إنسانية طارئة، بينهم حو           ٦,٢وتقدر منظمة الصحة العالمية أن أكثر من        

.ماليين شخص يعانون من المجاعة

 

 
، وبدأت تظهر صور الضحايا في وسائل اإلعالم ما أثار مخاوف مـن  )الكارثة الوطنية(وأعلنت السلطات الصومالية في نهاية فبراير الماضي حالة         

. ألف شخص٢٦٠م، وتسببت بوفاة ٢٠١١شبح المجاعة التي حصلت في 

 

 
دة قد أكد للصحفيين خالل الرحلة إلى مقديشيو أن النزاع والجفاف إلى جانب التغير المناخي واألمراض عوامل تشكل                  وكان األمين العام لألمم المتح    
.كابوسا للسكان في الصومال

 

 
.نواجه جفافًا يمكن أن يتحول إلى مجاعة إذا لم تهطل األمطار الشهرين المقبلين: من جهته قال الرئيس الصومالي

 

 



 


أعلن الجيش بسط سيطرته الكاملة على جبل الحالل        
وسط سيناء، والذي ظل لفترة طويلة مأوى لتنظيمات         
إرهابية، وقال اللواء أركان حرب محمد رأفت الدش،        

إنه تم اقتحـام وتطهيـر الجبـل        : جيش الثالث قائد ال 
والقضاء على التهديدات الموجودة به، خالل مواجهات       

ـ   أيام، وتزامن اإلعالن عن بسط الـسيطرة        ٦دامت ل
على جبل الحالل مع تأكيد المتحدث العسكري مقتـل         

.قيادي في تنظيم أنصار بيت المقدس

 

 
أنه عقب تجميع المعلومات حول العناصـر       : مضيفًا

رهابية ومعرفة أماكن تجمعهم، بدأ فرض حـصار        اإل
على مداخل ومخارج جبل الحالل، فبدأت العناصـر        
التكفيرية في الهروب من الجبل، مشيرا إلى أنـه تـم           
عقب ذلك إدارة مناوشات بالذخيرة الحية مع العناصر        
اإلرهابية؛ الستنزاف ذخيرتهم، في ظل قطـع جميـع         

ت من إلقاء القبض    طرق اإلمداد عنهم، مما مكن القوا     
على عدد كبير منهم؛ بدون استخدام السالح، مـشيرا         

 مجموعات قتاليـة،  ٩إلى أنه تم اقتحام الجبل بواسطة       
.تولت كل مجموعة تمشيط جزء من الجبل

 

 
.

 

 



 


نظم اتحاد النساء المسلمات في بريطانيا وقفـة        
احتجاجية علـى طـول جـسر ويستامينـستر         
للتضامن مع ضحايا الهجمـة اإلرهابيـة التـى         
تعرضت لها لندن نهاية مارس وسقط فيها عـدد         

.من الضحايا والمصابين

 

 
وأطلقت المشاركات في الوقفة دعاوي رافضة      

مـل،  لإلرهاب والتطرف، وسـميت سلـسلة األ      
وارتدت المسلمات أوشحة ومالبس زرقاء كرمز      
لألمل والسالم، ووقفن متشابكات لساعات علـى       

.الجسر للتأكيد على رفض اإلرهاب

 

 
إننى كمـسلمة مـن     : وقالت إحدى المشاركات  

المهم أن أؤكد تضامني مع الضحايا فهو حـادث        
أليم، وأن نعلن مبادئنا التي نعتز بها جميعا وهي         

حة والتوفيق والتعدديـة واحتـرام      اإليمان بالسما 
.اآلخر

 

 
وأعلنت الحملة عن مـساندة أسـر الـضحايا         

 ألف جنيه استرليني لكل     ٣٥بتبرعات تقدر بنحو    
.ضحية من المشاركات عبر اإلنترنت

 

 


 

بالصدفة اكتشفت امرأة روسية تقطن     
بالعاصمة موسكو أنها تملك مخطوطة     
نادرة للقرآن الكريم تعود إلى القـرن       
السادس عشر، حيث عثرت آناشـكا       
حاج مراد على واحـدة مـن النـسخ         
مخبأة في أمتعة جـدها بعـد وفاتـه،         

 أن بين يديها مخطوطة عتيقة      وأعلنت
.للقرآن الكريم يقدر ثمنها بالماليين

 

 
وكشفت أناشكا لقناة روسية أنه تـم       
إجراء تحليلين على المخطوطة أكـدا      
أنها نادرة وتعود لمئات السنين وموثق      

.بها صفحات عن مكان كتابتها

 

 
وأفادت بأنها تلقـت عرضـا مـن        
أثريين في لندن لبيع المخطوطة مقابل      

ليون روبل، ثـم رفـع الـسعر         م ١٢
 مليون روبـل ولكنهـا      ٤٥الحقًا إلى   

تراجعت وقررت إهداء النسخة ألحـد      
.المساجد

 

 

 

 

 

 



 





 




 



ن المستوطنين مارس الماضـي     جددت مجموعات م  
اقتحامهم للمسجد األقصى المبـارك مـن جهـة بـاب           
المغاربة، وسط حراسة عناصر كبيـرة مـن شـرطة          
االحتالل اإلسرائيلي رافقتهم وأحاطت بهم خالل تجوالهم       
في ساحات المسجد، وكانت قوات االحتالل قـد فتحـت          
باب المغاربة قبل االقتحام، وانتشرت في باحات المسجد        

.ألقصى المبارك تمهيدا لتأمين اقتحامات المستوطنينا

 

 
ويتعرض المسجد األقصى بشكل شبه يومي لسلـسلة        
انتهاكات واقتحامات من قبـل المـستوطنين وعناصـر         
االحتالل، وسط قيود تفرض على دخـول الفلـسطينيين         
للمسجد، وذلك في محاولة لفـرض الـسيطرة المطلقـة      

   ا ومكانيا، كمـا تواصـل شـرطة       عليه، وتقسيمه زماني
االحتالل فرض قيودها المشددة على دخـول المـصلين         

.للمسجد األقصى

 

 



 




 


 المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية وخطيب المسجد األقصى         أصدر الشيخ محمد حسين   

فتوى باالشتراك مع الشيخ عبد العظيم سلهب رئيس مجلس األوقاف والـشئون اإلسـالمية،        
والشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة اإلسالمية العليا وخطيب المسجد األقصى، أكـدت أن             

ص المسلمين جميعا في أرجاء المعمورة وليس منحصرا بشعب         المسجد األقصى المبارك يخ   
.فلسطين وحده

 

 
ـ عى ِبرسي أَ ِذ الَّ انحبس: قال تعالى : "نص الفتوى التي صدرت مارس الماضي      ـ ِهِدب الً ي لَ

ـ هنَّا ِإنَاِت آين ِمهيِرنُ ِلهلَوا حنَكْاري ب ِذى الَّ صقْ األَ ِدِجسمى الْ لَ إِ اِمرح الْ ِدِجسم الْ نِم ه و ِم الـسيع 
 إن هذه اآلية الكريمة توضح أن المسجد األقصى المبـارك مـرتبط          )١: اإلسراء (يرِصبالْ

بمعجزة اإلسراء والمعراج، وبما أن هذه المعجزة من أركان اإليمان، فإن المسجد األقـصى      
 فقد ربط األقصى بالمـسجد      يمثل جزءا من عقيدة المسلمين بقرار إلهي، باإلضافة إلى ذلك         

ال : (الحرام في مكة المكرمة، وبالحرم النبوي في المدينة المنورة للحديث النبوي الـشريف            
)". المسجد الحرام والمـسجد األقـصى ومـسجدي هـذا        : تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد     

ء عليه فإن المسجد األقصى المبارك يخص المسلمين جميعا فـي أرجـا           : "وأضافت الفتوى 
المعمورة وليس منحصرا بشعب فلسطين وحدهم، وهذا الحق الرباني قائم إلى يوم الدين فال              

.مجال للمساومة عليه، وال للتفاوض بشأنه، وال للتنازل عن ذرة تراب منه

 

 

|

 




 




 





 

 

 

 

 



 



 



 



:بن أبى طالب  علىقال اإلمام 

 

 

 

-      وقد حـسن منـك       إلهي كيف ال يحسن مني الظن 

إلهي إن عاملتنا بعدلك لم يبق لنا حسنة، وإن أنلتنـا        المن ،

.فضلك لم يبق لنا سيئة

 

 

 

ـ العلم سلطان، من وجده صال به، ومن         - م يجـده   ل

.صيل إليه

 

 

 

نت أيام مجموعة، فإذا مضى يـوم       يا بن آدم إنما أ     -

.مضى بعضك

 

 

 

حيث تكون الحكمة تكون خشية اهللا، وحيث تكـون          -

.خشيته تكون رحمته

 

 



 



كان الرشيد في بعض غزواته، فألح عليه الثلج، فقال         

أما ترى ما نحن فيه     : يا أمير المؤمنين  : له بعض أصحابه  

ارة وادعة  من الجهد والنصب، ووعثاء السفر، والرعية ق      

وال بـد    ،اسكت فللرعية المنام وعلينا القيـام     : نائمة، فقال 

.للراعي من حراسة الرعية وتحمل األذية

 

 



 



ا لـه اشـترى فـصا       بلغ عمر بن عبد العزيز أن ابنً      

:لخاتمه بألف درهم، فكتب إليه

 

 

بلغني أنك اشتريت فصا بألف درهم، فإذا أتاك كتابي         

هذا فبع الخاتم، وأشبع ألف بطن، واتخذ خاتما بدرهمين،         

 ا، واكتب عليه   واجعل فصا عرف    : ه حديدرحم اهللا امرء

.قدر نفسه

 

 



 



ال ترض قول امرئ حتى ترضى فعله، وال تـرض          

فعله حتى ترضى عقله، وال ترض عقله حتـى ترضـى           

من كرم ولـؤم،    : اءه، فإن ابن آدم مجبول على أشياء      يح

فإن قوي الحياء قوي الكرم، وإذا ضعف الحيـاء قـوي           

.اللؤم

 

 



 



قال اإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبـو العـزائم          

:رضوان اهللا عليه

 

 

 

ِهـر  ظْ ي لنَّـوم ٱ يقَظَةٌ؛ ألَِن    لشُهوِدٱ ِعنْد َأهِل    لنَّومٱ -

 لْملَكُـوتِ ٱ ِفـي قُـدِس      لروحٱ، فَتَسبح   لْحضرتَيِنٱكَماَل  

 ألَِنَّها تَكُون مـستَِريحةً     لِْعزِة؛ٱ فَتُشِْرفُ علَٰى قُدِس     َألعلَٰىٱ

 لْقَلْـب ٱ نَاِئما و  لِْجسمٱ، فَيكُون   لَها لْحاِمِلٱلِْجسِم  ٱِمن تَدِبيِر   

.نًاايقْظً

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



 



يجب على المـسلم أن يـستعد        :يا بنى 
الستقبال ليلة النصف من شعبان باآلداب 

:التالية

 

 
١

 

. التوبة-

 

 
٢

 

. العفو عمن بينَك وبينه خصومه-

 

 
٣

 

 المسارعة لِبر الوالدين وصلة الرحم -
.وإكْرام الجار

 

 
٤

 

 التوبة من حب أهل المعاصى مـن        -
ــسلمين والك ــارالم ــدع ، فَّ ــن الب وم

ومن مواالة غير المؤمنين    ، والضالالت
.ليقفَ بين يدى اهللا طاهرا مقبوالً

 

 
٥

 

. أن يوسع على أهله وأوالده فيها-

 

 
٦

 

يا غَفُور : ( أن يكثر من الدعاء بقوله -
).يا رِحيم يا تَواب يا كَِريم يا اُهللا

 

 



 



ـ      ى دعائـه   ال يكون المؤمن مخلصا ف
حقيقة اإلخالص، ما دام له تدبير وحوٌل       
وقوةٌ فى رفع ما يدعو لكـشفه، حتَّـى         
يتحقَّقَ بالعجز عن دفعه، بحوله وقوتـه       

.وماله وأهله والناس أجمعين

 

 
مثال ذلك ما يحصل ألهل السفينة، فإنهم      
يدعون اهللا تعالى مع اعتمـادهم علـى        

فـإذا عالهـم    . الربان وعلى المالَّحين  
ون     موجان والمالَّحبالر ِزعكالظُّلل، وج 

ودِهشُوا، عند ذلك يخلص الكلُّ الـدعاء       
دعوا اَهللا مخِْلِصين لَه :  هللا كما قال    

ينالد) ٣٢: لقمان.(

 

 
 يحصل اإلخـالص الحقيقـى فـى        وقد

 لألفراد الذين كُوِشـفُوا بحقيقـة       الدعاء
نَّافع هو  التَّوحيد، وتحقَّقُوا أن الضار وال    

 فإنهم لخشيتهم من اهللا ال يتحقَّقُـون       ،اهللا

 

 

 

 



 


         ـةَ اإلسـالمجسماحة موالنا اإلمام المجدد ح

الزمان السيد محمد ماضى أبو     والمسلمين فى هذا    
 العزائم

 

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

 

بعـض   –
. الناس ينكرون الدعاء ليلة النصف مـن شـعبان        

ويمنعون المسلمين من ذلك، فنرجوا من سماحتكم       
التكرم ببيان آداب االستعداد لهذه الليلـة، وحكـم         

يمحو اللّه  : فيها، مع توضيح قوله تعالى    الدعاء  
).٣٩: الرعد (ما يشَاء ويثِْبتُ وِعنده ُأم الِْكتَاِب

 

 
:فأجاب سماحته قائالً  



 

 

 

 



 



 بنفع األشـياء النافعـة، وال بـضرر        
األشــياء الــضارة، فهــم يــدعون اهللا 
مخلصين، أن يدفع عنهم الضر ويمنحهم      
النَّفْع، وال تخلو األحوال التى تـصيب       
بنى آدم فى أبدانهم وأموالهم وأهلـيهم،       

يِة، فيفزعون إلـى اهللا     من الِحكَِم الربانِ  
تعالى ويسألون العـارفَ أن يـدعو اهللا      

.لهم، فيكشف اهللا عنهم ما َألَم بهم

 

 
فإن دعاء العارف يهدى النفـوس إلـى        
معرفته سبحانه، فيعلمون أن لهم إلهـا       
جبارا، عالما قديرا، يسمع دعاءهم ويعلَم 

م ما هم فيه وهو قادر على نجاِتهم، يراه       
وإن كانوا ال يرونه، ويـسمع دعـاءهم        

وعلى هذا القياس فإن كلَّ ما      . ونجواهم
يصيب الناس مـن الجهـد والـبالء،        
يضطرهم إلى الدعاء، والتضرع إلى اهللا 

 وآالم ،ــاء ــالء والوب ــذِْهب الغ لي 
األطفال ومصائب األخبار ومشاكلَها من     

التى ال سبيل ألحـد     ، األمور السماوية 
فيكـون  ، عن دفعها عنهم إال اهللا تعالى     

، وهدية إليه   ذلك داللة لهم على اهللا      
َأمن يِجيب الْمضطَر   : كما قال سبحانه  

ِإذَا دعاه ويكِْشفُ السوء ويجعلُكُم خُلَفَاء      
       ونا تَـذَكَّراِهللا قَِليالً م عم ِض َأِإلَهاَألر 

).٦٢: النمل(

 

 


 




 



يمحو اُهللا ما يشَاء    : قول اهللا تعالى  أما  
  ُأم هِعندثِْبتُ ويالِْكتَاِب و) ٣٩: الرعد (

يجب عند من يتأول هذه اآلية الشريفة       ف
أن يكون على علٍم بـاألدب الواجـب        

، وِعلٍْم بنفسه حتَّى    لحضرة المتكلِّم   
روحـانى مـن اهللا     يعلم كالم اهللا بتأييد     

وقد ُأنِْزلَتْ هذه اآلية بعد قولـه       ، تعالى
: الرعـد  (ِلكُلِّ َأجٍل ِكتَـاب   : سبحانه

ومعناه عند العارفين بـاهللا أن اَهللا       ) ٣٨
يمحو من القلب ما يشاء ويثبت ذاتـه،        
حتَّى ال يرى الواصُل إالَّ وجهه الجميل،       
فينكر عليه أهل العقل الواقفـون عنـد        

 فيقف اإلنـسان عـامالً فـى        ،األسباب
.األسباب ناسيا ربه 

 

 
وإذا كان اهللا تعالى قد تعرف إلى عباده        
بما خلقَه من الكائنات وبما جمـَل بـه         
      ـةَ والقـوىتَِرحجالم سبحانه الجوارح
العقليةَ والنفسيةَ، فكيف يقـف اإلنـسان       
      با مسبِه عند األسباب ناسيالجاهل برب

!!األسباب؟

 

 
وقد يمحو اهللا الكفر ويثبتُ اإليمان، وقد       

 اإليمان ويثبت الكفر، أعاذنـا اهللا       يمحو
من ذلك، وهذا ما فهمه العارفون فـى        

.تلك اآلية

 

 
أما ما فهمـه أهـل العقـول وذكـره          
المفسرون فهو ما نراه كلَّ يوم من آيـة      

فإن اهللا سبحانه يمحـو     . المحو واإلثبات 
النباتات ويثبت غيرها أو يثبتهـا بعـد        

ويمحو الحيوانات ويثبـت    ، محو األولى 
ويمحو األناسـى   . رها أو هى بعينها   غي

ومن فهم أن   . ويثبت غيرهم أو بعضهم   
ذلك المحو واإلثبات فى علم اهللا القـديم         
فقد جهل، ألن اهللا عـالم بذاتـه، علـم          
األشياء تفصيالً وإجماالً، فيبرز ما أراد      
إبرازه فى مكانه وزمانه المقَدريِن فـى       

ا عـن  علمه، وقد يمحو السيئات فيستره  
العبد وعن المالئكة ويثِْبـتُ الطاعـات       

.والقربات

 

 
إن علم اهللا تعـالى     : وقال بعض العلماء  

        وإن ،هـرتُ غَيثْبيى منه شىء وحمال ي
علم اهللا هو أم الكتاب، أما مـا بأيـدى          

فقد . المالئكة هو ما نُِسخَ من أم الكتاب      
فالن يكون ِبيِد ملَِك الموت قبض روِح       

فى ساعة كذا أو يوم كذا، وقبل تَولِّيـِه         
قَبضها ينظر فيرى فى ُأم الكتاب أن اهللا        
قَدر على هذا الشخص أن يموت فى يوم 
كذا بالفعل، ولكنَّه سأل اهللا أو تقرب إلى        
اهللا فقبل اهللا قربته ودعاءه فأطال عمره       
         فـى ُأم طَّرسإلى أجل آخر، وكل هذا م

.الكتاب

 

 
وكذلك يقَدر اهللا على فالن الفقر فى أجٍل 
محدوٍد فَيتَفَضَل عليه فَيغِْنيه فى زمـاٍن       

، كل هذا فى ُأم الكتاب    ... ومكاٍن آخَرينِ 
وفيها ما قَدره اهللا من معصيٍة فطاعـة،        
ومن مرٍض يعقبه صحةٌ، ومـن ومـن        

الخ فال محو وال ِإثْبـاتَ فـى        ... ومن  
يم جلَّ وعال، وإنما هو بالنسبة      علمه القد 

لما تبرزه األقدار وتظهـره تـصاريف       
.الغيوب

 

 
: ومجىء هذه اآلية بعـد قولـه تعـالى        

  ٍل ِكتَابِلكُلِّ َأج) أفادت ) ٣٨: الرعد
أن الفاعل المختار الذى يمحو ما يـشاء     
ويثبت ما يشاء، هو القـادر علـى أن         

ال ينِْزَل اآليات بإرادته ال بطلب نبـى و       
ولى.

 

 
        عمجاهللا القديم، أو م الكتاب هى علم وُأم
العلم اإللهى باألشياء مجملَةٌ ومفَـصلَةٌ      

 الِْكتَـابِ  وِعنـده ُأم  وكَاِئنَةٌ، ومعنى   
أن لديه سبحانه علم كـلِّ      ) ٣٩: الرعد(

شىٍء وليس لنبى وال ولـى وال ملَـٍك         
نـون إال  االطالع على هذا الغيـب المك  

: بتعليم اهللا تعالى كمـا قـال سـبحانه        
اُهللا كُــملِّمعياتَّقُــواْ اَهللا وو) البقــرة :

٢٨٢.(

 

 



 

 

 

 

 



 

 ٣٢ 



 





 



         إيناس طلعت مسلم    ضياء الدين محمد أبو الزين    فاطمة محمد الجمال   حسين محمد عبد الحميد

 

 
           كفر كال الباب               رشيـــد                كفر الجمالة                السويـس

 

 

لدين أحمد عبد الجيد عطية     الحسيــن والحســن محمد عابدين            محمود علي طوالن   عز ا

 

 
         بـرج البـرلس                                  الحـــامول 

 

 كفــر الشـــيخ–

 

 






 بعد تَصوِرِه وفَهِمِه هو النِّسيان الْحاِدثُ عن غَفْلَِة  الِعلِْم ِمن ِحفِْظالْماِنعاعلَم أن  :ابني مستقبل األمة  

رِة الدرِس ويوِقظَ غَفْلَتَه ِبِإدامـِة      فَينْبِغي ِلمن بِلي ِبِه َأن يستَدِرك تَقِْصيره ِبكَثْ       ،  التَّقِْصيِر وِإهماِل التَّواِني  
 من  ال يصِبر علَيِه إالَّوكَثْرةُ الدرِس كَد،  ال يدِرك الِْعلْم من ال يِطيُل درسه، ويكُد نَفْسه:فَقَد ِقيلَ . النَّظَِر

، يحتَِمُل تَعب الدرِس ِليدِرك راحةَ الِْعلِْم وينِْفي عنْه معرةَ الْجهـلِ          فَ،  يرى الِْعلْم مغْنَما، والْجهالَةَ مغْرما    
بالتَّع كُونِة ياحِب الرسِبحو ، طَاِلبالْم ِة تَكُونغْبِر الرلَى قَدعِظيٍم ، وٍر عِظيِم ِبَأمَل الْعنَي فَِإن.

 

 
 حتَّى يِصير حاِفظًـا  ،ما اعتَنَى الْمتَعلِّم ِبالِْحفِْظ ِمن غَيِر تَصوٍر وال فَهٍمرب :عزيزي مستقبل األمـة  

 يرِوي ِبغَيِر رِويٍة، ويخِْبر عـن       ،وهو ال يتَصورها وال يفْهم ما تَضمنَها        قَيما ِبِتالوِتها  ،َأللْفَاِظ الْمعاِني 
ِهمةُ (:  َأنَّه قَاَلوقَد رِوي عن النَِّبي . فَهو كَالِْكتَاِب الَِّذي ال يدفَع شُبهةً، وال يَؤيد حجةً،  غَيِر ِخبرةٍ 

). وِهمةُ الْعلَماِء الرعايةُ،السفَهاِء الروايةُ

 

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

 

 ٤١ص القاهرة –

 

].٤٢وص –

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

٣٣ 

بالهنا

 

 

 

والشفا

 

 

 



 


 



 




 



 امرأة تضم طفلها إلى صدرها في حنان بالغ وحب عميق، فالتفت            رأى رسول اهللا    
إلى أصحابه، وقال لهم :

 

 

 

).أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ (-

 

 
:قالوا

 

 

 

. ال واهللا يا رسول اهللا-

 

 
:فقال النبي 

 

 

 

.)واِهللا، ُهللا أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها (-

 

 
])٢٢(، ومسلم في التوبة )٩١٨(أخرجه البخاري  [                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 
 

 

 

 

 

كشفت نتائج دراسة أمريكية جديـدة    

أن الزبيب يحتوي علـى مركَّبـات       

تقاوم بكتيريا الفم التي تسبب تسوس 

 

 

توصل العلماء لهذه النتيجة، بعد     . وأمراض اللثة األسنان  

ي أجراها باحثون بجامعـة     أن أثبتت التحاليل المعملية الت    

إلينوي بشيكاغو، أن الكيماويات ذات األصل النباتي التي        

يحتوي عليها الزبيب تمنع نمو عدد من أنواع بكتيريا الفم          

.المسئولة عن التسوس وأمراض اللثة

 

 

 ةالروتينيـة وجـود خمـس     وأظهرت التحاليل الكيميائية    

مركبات بالزبيب الخالي من البـذور تعـد مـن أقـوى            

.ادات األكسدة الموجودة في النباتات بشكل طبيعيمض

 

 

حيث يكـافح   " أوليانويك"ومن بين هذه المركبات حمض      

نمو نوعين من البكتيريـا المـسببة لتـسوس األسـنان           

.، ويمنع تراكمها على األسنانومحيطها

 

 



 



 

. فلفل أخضريلوربع ك  -

 

 

 

. طماطم حمراء طازجةيلونصف ك –

 

 

 

.طعام كزبرة يابسة مالعق ٣ –

 

 

 

. ربع ملعقة صغيرة ملح–

 

 

 

.ثوم فصوص ١٠ –

 

 

 

. كمية قليلة من الزيت النباتي أو زيت الزيتون–

 

 



 



 

ح بالزيت علـى نـار     ويلو ،يفرم الفلفل األخضر قطعا صغيرة بعد غسله       -

.في هذه األثناء تقشر الطماطم وتفرم فرما ناعما ،متوسطة

 

 

 

.ملح والكزبرة شرط أن ال يهرس جيدا يدق الثوم مع ال-

 

 

 

 بعد أن يذبل الفلفل األخضر على النار تضاف إليه قطع الطماطم ويحرك             -

.حتى تذبل الطماطم

 

 

 

. دقائق٣ يضاف خليط الثوم والكزبرة إلى الطماطم وتحرك لمدة -

 

 

 

. ترفع عن النار وتقدم باردة-

 

 



 

 

 

 

 



 





 




 



 



 

 

  
 

  










 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

األستاذ الدكتور

 

 

نور الدين أبو حلية

 

 

مهورية اجلزائريةاجل

 

 

 

 

 

 

شرعنة العنفشرعنة العنفشرعنة العنف

 

 

 

 

 

 
  ا الحـسية والمعنويـة،   العنف بأنواعه جميع

والظاهرة والباطنة، والحقيقية والمجازية، كلـه      

ممقوت ومذموم بالفطرة والعقل والدين، ذلك أنه       

ال يصدر إال من نفوس ممتلئة بالحقد والضغينة        

والكبرياء، وال يهدف سوى لتعريف اآلخر طعم       

.النفس المريضة التي صدر منها

 

 

لك كان دور الدين هو قمع بذور العنف        ولذ

من أرض النفس من أول نشوئها، فحرم كل ما         

يؤدي إلى ملء القلوب باألحقـاد والـضغائن،        

 ؛وألجل ذلك حرم الغيبة والنميمة وسوء الظـن       

ألنها البذور التي تنبت منها شجرة الحسد الحقد        

والضغائن، وهي التي تثمر بعد ذلك كل ثمـار         

ائم وقطيعة وتهديد وضرب   العنف من سباب وشت   

..وقتل وغيرها

 

 

ولذلك اعتبر القرآن الكريم قـانون النجـاة        

: ا بسالمة القلب، فقال   الوحيد يوم القيامة مرتبطً   

َال موالَياٌل وم نْفَعي  نُونِإالَّ* ب 

 

    َأتَى اللَّه نم 

 ٨٨: الشعراء( ِبقَلٍْب سِليٍم

 

– ٨٩.(

 

 

 وهو الذي يلـد     فالقلب هو الذي يلد العنف،    

وهو الذي يلد كل القيم النبيلة والخبيثـة،        .. السلم

أال وإن في الجسد مـضغة إذا       : (كما قال   

صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد      

، )رواه البخاري ومـسلم   ) (كله، أال وهي القلب   

ـ      فقد اعتبر    ا  صالح الجسد وفـساده رهنً

.لصحة القلب

 

 

يـة، وتـزيين    ولكن الشيطان المكلف بالغوا   

المنكرات وضع من الحيل ما يحول من كل تلك         

البذور الخبيثة، وما ينشأ عنها من اآلثام شريعة        

جديدة هي شريعة الحقد والكراهية لتنسخ شريعة       

.المحبة والتسامح

 

 

الوالء والرباء بني التسامح والعنفالوالء والرباء بني التسامح والعنفالوالء والرباء بني التسامح والعنف

 

 

 

 

 

 
   وقد استغل لذلك مفهوم ا شرعي ا هو  ا صحيح

عبث به، ويحوله مـن     ، فراح ي  )الوالء والبراء (

.معناه الشرعي السليم إلى معناه الشيطاني السقيم

 

 

فالوالء والبراء في مفهومة الشرعي السليم      

يعني التعلق باهللا وبأولياء اهللا، والبراءة من كـل         

وهي براءة ال تنبع   .. من حاربهما وتعدى عليهما   

من الحقد والضغينة، وإنما تنبع مـن الـصدق         

 يكـاد ـ    اهللا والحرص، فقد كان رسول

من فرط حزنه على من حاربه وحارب دينه ـ  

 يموت جزع ا، كما قال تعالى   ا وألم :  اِخعب لَّكلَع

).٣: الشعراء(  يكُونُوا مْؤِمِنيننَفْسك َأالَّ

 

 

وهي لذلك ال تتوجه إال للمعتدي الظالم بأن        

ال يعان على ظلمه، بل يواجه ويقـاوم لظلمـه          

 ينْهاكُم اللَّـه عـِن      الَ: تعالىوتعديه، كما قال    



 

 

 

 

 



 








 

–


 

–


 



        ِمـن ـوكُمخِْرجي لَميِن وِفي الد قَاِتلُوكُمي لَم الَِّذين

         ِحـبي اللَّه ِإن ِهمتُقِْسطُوا ِإلَيو موهرتَب َأن اِركُمِدي

ي الْمقِْسِطين ِإنَّما ينْهاكُم اللَّه عِن الَِّذين قَاتَلُوكُم فِ       

الديِن وَأخْرجوكُم ِمن ِدياِركُم وظَـاهروا علَـى        

         ـمه فَُأولَِئـك ملَّهتَوي نمو مهلَّوتَو َأن اِجكُمِإخْر

ونالظَّاِلم )٨: الممتحنة 

 

– ٩.(

 

 

هذا هو الوالء والبراء بمفهومة الـشرعي        

.. السليم الممتلئ بالطهارة والسماحة والـصدق     

ان حول هذا المفهوم إلـى وسـيلة        ولكن الشيط 

حتى صـار المتـدين     .. لنشر الكراهية واألحقاد  

بهذا النوع من الدين ال يختلف عن أي ثعبان أو          

فالسموم تنطلق من قلبه ولـسانه      .. تنين أو أفعي  

وكأنه الحقد نفسه قد تحول     .. وحركاته وسكناته 

بل تحول إلى إنسان متدين يكلف الناس       .. اإنسانً

 إليه نظرة االحترام والتقـديس، وإال      بأن ينظروا 

.اعتبرهم مستهزئين بالدين كارهين له

 

 

قد ال أحتاج إلى ذكر األمثلة الدالـة علـى          

هذا، فيكفي أن نعرف أن كـل العنـف الـذي           

يمارس في واقعنا، وخاصة اإلسالمي منه عنف       

وكل الحركات اإلرهابية حركات تنطلق     .. ديني

 تـستند إليهـا،     من دوافع دينية، ولها كتب دينية     

.ولها مشايخ وعلماء ترجع إليهم

 

 

ـ       ا وال نقصد بالمشايخ والعلماء هنا أشخاص

 ، وأبي بكـر البغـدادي     ، أسامة بن الدن   :أمثال

 وأبي قتـادة الفلـسطيني      ،وأبي محمد المقدسي  

وغيرهم، فهؤالء محل اتفاق في كونهم إرهابيين       

ـ    .. من لدن أكثر الناس    ا وإنما نقـصد أشخاص

     آخرين قد يكونون أكثر خطـر    ا ا، وأشـد حقـد

 ، والحـويني  ، والعريفـي  ، القرضـاوي  :أمثال

 ووجدي غنـيم وغيـرهم، والـذين        ،والضاري

نعتبرهم في العادة دعاة إلى اهللا وإلى ديـن اهللا،          

ونيسر لهم ارتقاء جميع المنابر للوصول لجميع       

.الناس لتحريضهم ونشر الفتنة بينهم

 

 

واقع، فداعش لم تكـن     وهذا ما يدل عليه ال    

لتؤسس لوال ذلك التحريض الشديد الـذي كـان        

يقوم به هؤالء المشايخ الذين كانوا ومـا زالـوا     

يحرضون بكل الوسائل واألساليب على تـدمير       

سورية والعراق وليبيا وغيرها من بالد العـالم        

.اإلسالمي

 

 

الرباء من الصوفيةالرباء من الصوفيةالرباء من الصوفية

 

 

 

 

 

 
ومع أن استعمال الـدين وسـيلة لـشرعنة         

، ومن الجليات التي ال تحتاج إلى       العنف واضح 

ا يدل   بسيطً أدلة، ولكنا مع ذلك سنذكر هنا مثاالً      

على مدى تغلغل العنف في الحياة االجتماعيـة        

.لهذا النوع من المتدينين

 

 

وهذا المثال يرتبط بالتفسير الخاطئ لمفهوم      

الوالء والبراء واستثماره فـي نـشر األحقـاد         

ينين، وال على   والكراهية ال على اليهود المتصه    

النصارى الـصليبين، وإنمـا علـى الـصوفية         

.المتسامحين

 

 

فقد كتب بعض المعاصرين رسالة سـماها       

نصيحة العلماء في وجوب البراءة مـن أهـل         (

، وهي تنتشر على النت بكثـرة، وقـد         )األهواء

شحنها بما ذكره أهل الحـديث والـسلف مـن          

المعاملة القاسية للمبتدع    

 

 والذي ال يعني سوى     -

لمخالف لهم في الرأي     ا

 

 وذكر أن سبب تأليفه     -

لها هو قيام بعض السلفيين بزيارة بعض العلماء        

  ا له في وفاة والدته، فقال     الكبار المبتدعة معزي :

أما بعد، فال يخفى على فـضيلتكم أن قـضية          (

الوالء والبراء من أعظم قضايا اإليمان وأجلها،       

األدلة وأنه ليس في كتاب اهللا تعالى حكم فيه من          

أكثر وال أبين من هذا الحكـم، بعـد وجـوب           

التوحيد وتحريم ضده، ونصوص القرآن الحكيم      

مشحونة بذكر البراءة من العـصاة المخـالفين        

لحكم اهللا والمعاندين ألمره، وال ريب أن دعـاة         

البدع واألهواء هم من أعظم العصاة المخالفين،       

وخطرهم على اإلسالم وأهله أعظم من خطـر        

فكانت البراءة منهم أوجب ومعـاداتهم      غيرهم،  

ومهاجرتهم أولى، وبعد، فقد نشرت الـصحف        

خبر ذهابكم  ) المدينة(و) الندوة(و) عكاظ(المحلية  

إلى بيت المبتدع الضال محمد بن علوي المالكي        

وتعزيته في وفاة والدته، وهو مما أفـرح أهـل          

األهواء وأحزن أهل السنة، وأثار الفتنة والبلبلة       

الهداية، إذ عدوا ذلك    امة وحديثي العهد ب   لدى الع 

 عن موقفكم من هذا الرجل ومـن        امنكم رجوع 

بدعه وضالالته، وال يخفى عليكم أن هذا العلوي    

من دعاة الشرك والوثنية ومن أقطاب التصوف       

والفرق الباطنية وكتبه ومؤلفاته ودروسه شاهدة      

نصيحة العلماء في وجوب البـراءة      ) [على ذلك 

] ٥هواء، صمن أهل األ

 

 

مع العلم أن العالم المشار إليه مـن كبـار          

    ا في الحـرم،    العلماء في السعودية، وكان مدرس

ومع ذلك لم ينج من سـيف حقـدهم وعـنفهم           

.وبطشهم

 

 

وهم في هذا يرجعون إلى ما ينقلونه عـن         

سلفهم  

 

 الذين يعتبرونهم مصدر الدين األوحد -

 

- 

في هجر المبتدع، والمبتدع عنـدهم هـم كـل          

 صـوفية وأشـاعرة وماتريديـة       :سلمين من الم

..وإباضية وغيرهم من الفرق والطوائف

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 




 




 





 






 









 




  



 





 





 





 



 



 

 

 

منافق ومشترك ومؤمن؟: لماذا انقسم الناس إلى

 

 
إذًا لماذا يعذب اهللا : هذا مراد اهللا، ويرد عليهم: يجيب البعض

المشرك والمنافق؟

 

 
ا اَألمانَةَ علَى ِإنَّا عرضنَ : بينما الحقيقة تظهر في قوله تعالى

 وَأشْفَقْن ِمنْها والِْجباِل فََأبين َأن يحِملْنَها واَألرِض السمواِت

 ِليعذِّب اللَّه المنَاِفِقين * وحملَها اِإلنسان ِإنَّه كَان ظَلُوماً جهوالً

 وب اللَّه علَى المْؤِمِنينويتُ والْمشِْركَاِت والْمشِْرِكين والْمنَاِفقَاِت

٧٢: األحزاب (وكَان اللَّه غَفُوراً رِحيماً والْمْؤِمنَاِت

 

- ٧٣(.

 

 
:وسوف نفصل األمر وفق المحاور التالية

 

 
١

 

٢.             العارض-

 

٣.         العرض-

 

. المعروض-

 

 
٤

 

٥.                    حامل األمانة-

 

. سبب انقسام الناس-

 

 



 



إن نسبة األمانة إلى اهللا تعالى تعطيها عظمة ال نهاية لها، حيث 
إنه سبحانه هو الذي عرضها، والعرض على قدر الذي يعرضه، 
واألمانة على قدر صاحبها، واهللا فوق كل تقدير وتعظيم، قال 

).٩١: األنعام (وما قَدروا اللَّه حقَّ قَدِرِه: تعالى

 

 



 



اإلظهار واإلبراز، والتقديم للبيع،  : رض له معاٍن كثيرة، منهاالع
.)١(وإظهار القدرة والقوة كعرض اآلالت والجيش

 

 
:واختٍلف في معنى عرض األمانة على أقوال

 

 
 بالسماوات المراد أن غير ،الحقيقي بمعناه العرض أن: منها
 ،المالئكة من السماء أهل على فعرضت ،أهلها والجبال واألرض

 ،حملها وخافوا فأبوها ؛العظيم اإلثم خيانتها في أن لهم ينوب
.يمتنع فلم اإلنسان على وعرض

 

 
 األجرام هذه خلق لما اهللا أن وذلك ،الحقيقي بمعناه أنه: ومنها
 لمن جنة وخلقت فريضة فرضت إني: لها وقال افهم فيها خلق

 لما مسخرات نحن: فقلن ،فيها عصاني لمن اونار ،فيها أطاعني
 خلق ولما ،اعقاب وال اثواب نبغي وال فريضة نحتمل ال لقتناخ

 جهوالً لنفسه اظلوم وكان ،فاحتمله ذلك عليه عرض اإلنسان
.عاقبته بوخامة

 

 
 الكالم ومحصل والمقابلة، المعارضة بالعرض المراد أن: ومنها
 هذه فكانت والجبال واألرض السماوات األمانة بهذه قابلنا أنا

 .هامن وأثقل أرجح

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 
 الفـرض  مجـرى  جار الكالم أن :ومنها  ١

 لسماواتل أن رناقد لو اأنَّ: والمعنى ،والتقدير
 هذه عليها وعرضنا ا،فهم والجبال واألرض

 لكـن  ،منهـا  وأشـفقن  حملها ألبين األمانة
.تحملها اإلنسان

 

 
 والِْجباِل واَألرِض علَى السمواِت: وقوله

 أعظم خلقها التي العظيمة المخلوقات هذه أي
السمواِت  لَخَلْقُ: قال كما ،اإلنسان خلق من

         َأكْثَـر لَِكـنخَلِْق النَّاِس و ِمن رِض َأكْباَألرو
   ـونلَمعالنَّاِس الَ ي)  وقولـه  ،)٥٧: غـافر :

  اِملْنَهحَأن ي نيا  فََأبِمنْه َأشْفَقْنو عـن  إباؤها 
 علـى  اشـتمالها  عـدم  منها وإشفاقها حملها

 وفـي  ،قبولها عن فيهاوتجا ،التلبس صالحية
 ال ثقـالً  ثقيلـة  أنها إلى إيماء بالحمل التعبير
.)٢(والجبال واألرض السماوات يحتملها

 

 
 ،هما مكـان العـرض    فاألرض والسماء   

والصنعة والتكوين لمن يحمل األمانة وهـو       
ومـن عرضـها علـى الـسموات        اإلنسان،  

واألرض بقيت فيهما بعـض آثـار األمانـة         
سنُِريِهم : ا، قال تعالىوبعض آياتها وإشاراته

وِفي َأنفُِسِهم حتَّى يتَبين لَهـم       آياِتنَا ِفي اآلفَاقِ  
ِإن : ، وقال سبحانه  )٥٣: فصلت (َأنَّه الحقُّ 

 واخِْتالِف اللَّيـلِ  واَألرِض ِفي خَلِْق السمواِت

وقـال  ،  )١٩٠: آل عمران  (آلياٍت والنَّهاِر
 ِل انظُروا ماذَا ِفي الـسمواتِ قُ : جل وعال

، فالـــسموات )١٠١: يــونس  (واَألرض
كانا واألرض فيهما بعض آثار األمانة؛ ألنهما 

: وال يزاال محل عرض األمانة، قال تعـالى       
   وِقِنيناتٌ لِّلْمِض آيِفي اَألرو)  الـذاريات :

أسرار الخافض والباسـط    ، ففي األرض    )٢٠
 وفي السماء أسرار النور     ق والرزاق، والخالَّ
.والرافع

 

 



 



األمانة  

 

- ا ما كانت     أي

 

 شيء يودع عند    -
 ثم يرده إلى من أودعـه،       ،الغير ليحتفظ عليه  

فهذه األمانة المذكورة في اآلية شيء ائـتمن        
اهللا اإلنسان عليـه لـيحفظ علـى سـالمته          

. ثم يرده إليه سبحانه كما أودعه،واستقامته

 

 
في األمانة كثير من المفـسرين،      وقد تكلم   

     ها بحـدود،   وكل منهم وصفها بوصف وحـد
:ويمكن أن نقسم أقوالهم إلى ما يلي

 

 
١

 

وحيـد الت(:  مرفوضـة   ثالثة معانٍ  -

 

- 

معرفة اهللا 

 

: ، لقولـه تعـالى    ) كلمة التوحيد  -
     ِِدهمِبح حبسٍء ِإالَّ ين شَيِإن مو)  اإلسـراء :

٤٤.(

 

 
٢

 

: بقوله تعالى ود  معنى مرد  )٣(:الطاعة -
اِءمى ِإلَى الستَواس ا ثُمفَقَاَل لَه خَاند ِهيو 

وِلَألرِض اْئِتيا طَوعاً َأو كَرهـاً قَالَتَـا َأتَينَـا          
طَاِئِعين) ١١: فصلت(.

 

 
٣

 

ــرائض - ــاة ( )٤(الف ــصالة والزك كال
غيـر  ، وهذا المعنـى     )إلخ.. والصيام والحج 
ات واألرض والجبال   ألن السمو مقبول عقليا؛   

بصورتها التي نراها ال تـستطيع أن تـؤدي         
الصالة الخاصة بنا، ومن أين لها أن تـؤتي         
الزكاة؟، وكيف تصوم؟ وكيف تحج إلى بيت       

.اهللا الحرام؟

 

 
مـع  تعـارض   تالمخلوقات   هذه   ةلقإن خِ 

بعكـس  القيام بهذه الفرائض كلها أو بعضها،       
.ام معهءإلنسان الهيكلي، فإنه يتواتكوين ا

 

 
٤

 

 قيل المراد بها التكليـف      :)٥(التكليف -
الموجب طاعته دخـول الجنـة، ومعـصيته        

 مع مفهـوم    وهذا القول ال يسير   دخول النار،   
السموات واألرض  ألن  األمانة في هذه اآلية؛     

، واإلنسان مكلف، ومعلوم أن     والجبال مسخرة 
لمكلف ال يسخر، والمسخر ال يكلف، قـال        ا

وما ِفـي   ما ِفي السمواِتوسخَّر لَكُم : تعالى
نْهِميعاً مِض جاَألر) ١٣: الجاثية.(

 

 
٥

 

قيل المراد بها العقل الـذي       :)٦(العقل -
هو مالك التكليف، ومناط الثواب والعقـاب،       

القول مردود؛ ألن هـذا يـستوجب أن        وهذا  
.يكون كل عاقل مؤمنًا، وهذا محال

 

 
٦

 

قيـل هـي األعـضاء،     : )٧( األعضاء -
ن أمانة من اهللا يجـب حفظهـا وعـدم          فالعي

، وكذلك  ال فيما يرتضيه اهللا تعالى    إاستعمالها  
الفرج واللسان،  والبطن و السمع واليد والرجل    

خدم لألمانة ألن األعضاء  ؛وهذا القول مردود
.وليست هي األمانة

 

 
٧

 

قيل : )٨(أمانات الناس والوفاء بالعهود    -
هود، أن األمانة هي أمانات الناس والوفاء بالع      

وهذا القول ال يسير مع كلمة األمانة في هذه         
اآليــة التــي وردت بــصيغة المفــرد؛ ألن 
األمانات الخاصة بالناس والوفـاء بـالعهود       

يات أخـرى صـريحة بـصيغة       ذكرت في آ  
ِإن اللَّه يْأمركُم َأن تَُؤدوا     : الجمع، قال تعالى  

 قوله  مع،  )٥٨: النساء (اَألمانَاِت ِإلَى َأهِلها  
وعهـِدِهم   والَّـِذين هـم آلمانَـاِتِهم     : تعالى

وناعر )٨: المؤمنون(.

 

 



 



 



 غيـب   :األمانة وما أدراك ما األمانـة؟      
 أشـفقت   ٬مـضنون  مكنون عن الروح بـه    

ـ        ا مـن  السموات واألرض أن يحملنـه خوفً

خشية مـن    و ٬ وقد فازت بالتعريف   ٬التكليف
 ومـن البطـون فـى       ٬البطـون  الظهور فى 

 .الظهور

 

 
 لـيس  ٬هو ما حملته أمانة لديك  :األمانـة 
 والـذى   ٬ولكنه منه جل جالله   ٬  منك وال فيك  

وألجله أمرت  ٬  يصل إليه يفوز بالحظوة لديه    
  ليحصل لك  ٬وكلفت بالمجاهدات  ٬بالرياضات

 .التوجه الذى به تواجه

 

 
 القلـب   إذا أمكنك أن تدفع الواردات عن      

 وأمكنـك أن    ٬منزلة اإلنسان  بذكر اللسان فى  
وأمكنـك أن   ٬  تذكر بالقلب مع إمساك اللسان    
   تذكر بالقلب واللسان حضور لـديها  ٬اا وغياب  

 وتقع العين على العين بـال      ٬يظهر لك خافيك  
.بين

 

 
 فهو المحبـوب جـل      ٬أحب ما فيك منه   

 إذا  ٬وأحببه بما فيـك منـه      ،جالله له ال أنت   
 .تضيات عناصركتجردت من مق

 

 
 وهـى الثـواب     ٬ كلفت وعرفت  :باألمانة

 وكشف الحجـاب    ٬الشراب  إذا راق  ٬والعقاب
 .عن بديع جمال الجناب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
األمين العام والمتحدث الرسمي

 

 
                               المى للطرق الصوفيةلالتحاد الع

ى الحسينىلعزم اعبد الحليمالشريف 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 هو القلب الذى هو عـرش       :محل األمانة  
الرحمن

 

الصنوبرى  ال الشكل  -

 

 المقلب فـى    -
 جهـوالً  ا حملها اإلنسان فكان ظلوم    .األكوان

 ٬ ال حـامالً    فيكـون محمـوالً    ٬حتى يحملها 
 ٬ يصفو اللطيف من الكثيف  ٬اال مشرقً  اوإشراقً

 فيكـون   ٬هذا الكثيـف   ويحمل اللطيف بنوره  
اإلنسان الكامل 

 

المكان وهو فى سافل   -

 

 فـى  -
 .أعلى مكان

 

 
يرى بما فيه من األمانة وجـه اهللا حيـث       

غيب القدس األعلى حيث      ويلحظ بسره  ٬ىولَّ
 ٬والرسم  إذا لمع وميضها أخفى السور     .ىصلَّ

 وألبس المحمول تاج الخالفة عن ٬وسمومحا ال
وساح فى ملكوته األعلى فأشرف علـى      ٬  ربه

 .قدس عزته وجبروته

 

 
 نـور  :األمانة وما أدراك مـا األمانـة؟       

 ٬صقلت بالمواجهـة   معانى الصفات فى مرآة   
٬  فظهر الغيـب المـصون     ٬وجملت بالمنازلة 

 .وخفى المشهود بالعيون

 

 
فا  وإذا وفى فص   ٬ القرب والحب  :باألمانة

 والـصفا   ٬االتبـاع مجاهـدة     والوفا .حاملها
كانـا    وهما واحـد وإن      ٬االصطالم مواجهة 

 إذا زال الرين وأشرقت أنوار العـين        ٬اثنين
وانكشفت حقائق األشياء بحقيقـة     ٬  على العين 
)٩(االستجالء

. 

 

 
ِهي اَألمانَةُ َأوصافٌ وَأخْالَقُ

 

 
 ِبها الْحِنين ِإذَا ماالَح ِإشْراقُ

شْراقُها حضرةُ الْمحبوِب يظِْهرهاِإ

 

 
 فَيشْهد الْغَيب َأفْراد وعشَّاقُ

ِهي اَألمانَةُ فَوقَ الْعالَِمين عالً

 

 
 يجِلي غَواِمضها ِفي الْقُرِب خَالَّقُ

لروِح ِظلٌّ لَها تُبِدي محاِسنَهاِا

 

 
راقُِبها يِصح الصفَا والْوصُل ِإغْ  

َأنْوارها َأصعقَتْ َأهَل الصفَا جذَبتْ

 

 
 َأهَل الْفَنَا ولَهم ِفي الْحب ِإشْفَاقُ

هالَماِن عتْ ألَِِبي اِإلنْسدجَأس قَد

 

 
)١٠(غَيب فَلَم تَرها روح وَأحداقُ

 



 



على تعريف اإلمام المجـدد أبـي       نالحظ  
: يليالعزائم لألمانة ما

 

 
 كمـا أن اهللا يمـنح       :الملحوظة األولـى  

األطباء عالجات جديدة تتناسـب وأمـراض       
العصر، ويمنح العلماء الصالح لعصرهم في      

، فقد تجلى على    كتاب اهللا وسنة رسوله     
اإلمام المجدد السيد محمد ماضي أبي العزائم       

  وهذه نفحة لعـصرنا لـم       بمعنى األمانة ،
ب مبلـغ   ر: (تكن عند السابقين، قـال      

بلغوا عني ولو   : (وقال،  )١١()أوعى من سامع  
 إلخوانه،  وقد اشتاق رسول اهللا     ،  )١٢()آية

. إلى األئمة الحججواشتاق اإلمام علي 

 

 
أن اإلنسان هو مظهر     :الملحوظة الثانية 

األنوار اإللهية، ففيه أسرار السميع، وأنـوار       
البصير، وصفات المتكلم، وفيه سـر العلـيم        

ـ     . عوالحكيم والصان   موفيه سر أخالقه من حل
فو وحكمة،  وعلم، وصبر ورحمة ورأفة، وع    

وإرادة ومشيئة واختيـار، فـالفكر والعقـل        
والروح والقلب والغيـب والـسر والخفـى        
واألخفى ونفخة القـدس والـنفس المطمئنـة        
الراضية المرضية، وغيرها مـن المعـاني       
والصفات التفـصيلية، واآليـات الملكوتيـة       

انية القدسية الربانية كلها من     الروحانية والنور 
.األمانة

 

 



 



 اشتمل :أي وحملَها اِإلنسان : قال تعالى 
 علـى  بهـا  للتلـبس  والتهيؤ صالحيتها على

ِإنَّـه كَـان ظَلُومـاً       ،حجمه وصغر ضعفه
 تعقبـه  بما جاهالً ،لنفسه اظالم :أي جهوالً

 والهالك العاقبة موخي من خانها لو األمانة هذه
.الدائم

 

 
 بحـسب  اخالي اإلنسان لكون أدق وبمعنى

 بمـا  للتلـبس  قـابالً  ،والعلم العدل عن نفسه
 حضيض من واالرتقاء ،ذلك من عليه يفاض
.والعلم العدل أوج إلى والجهل الظلم

 

 
 الظلـم  مـن  وصـفان  والجهول والظلوم

 الظلـم  شـأنه  من كان من معناهما والجهل
 ودابـة  ،شموس فرس: ناقول نظير ،والجهل
 كما ذلك شأنها من أي ،طهور وماء ،جموح

 الظلـم  في المبالغة معناهما أو ،الرازي قاله
 كيفما مستقيم والمعنى غيره، ذكر كما والجهل

.)١٣(كانا

 

 
الذي حمل األمانة كلها هـو اإلنـسان،        و

فالسماء لم تحمل سر العليم وال الحكـيم وال         
 لم تحمل   السميع وال البصير، واألرض كذلك    

ما حمله اإلنسان، وإنما األرض والسماء هما       
فيه األمانـة، وصـنع      الذي عرضت    المحل

 وهو اإلنـسان صـاحب      فيهما حامل األمانة  
وهو الصورة الحاملة   المظهر الكلي لألمانة،    

لها، وهو الذي خرج إلى الوجـود باألمانـة         
واللَّـه  : كلها، وهو جاهل بها، قال تعـالى      

 كُم مجئاً     َأخْرشَي ونلَمالَ تَع اِتكُمهطُوِن ُأمب ن 
).٧٨: النحل(

 

 
وحمل األمانة وهو يحمل الظلم والجهـل       
والكفر والفسوق والعصيان والطغيان، وجميع     

. الصفات السفلية، مع صفات األمانة العليـة      
وقد أمره اهللا بالجهاد ليخرج من دائرة الفساد        

 األمانـة   والظلم واإللحاد، ويكون أهالً لحمل    
، سر  التي بها يكون مثالً أعلى للعلي األعلى      

: النحـل  (وِللَِّه المثَُل اَألعلَـى   : قوله تعالى 
 اللَّه نُـور الـسمواتِ    : ، وقوله سبحانه  )٦٠

).٣٥: النور (واَألرِض مثَُل نُوِرِه

 

 
واإلنسان الحافظ لألمانة هو هذا المثـل،       

منهـا كـل    وكم في األمانة من أسرار، حرم       
ظلوم جهول، وفاز بها كل مـن أطـاع اهللا          

.والرسول

 

 
 على حمل العليم الحكيم بال ما: قلت فإن

 يتحمله ال حمالً الجهول الظلوم المخلوق هذا
 واألرض الـسماوات  خطـره  وعظـم  لثقله

 وهـو  ،وقوتها وشدتها عظمتها على والجبال
 وإنمـا  ،حمله يطيق أن من أضعف أنه يعلم

 عليه وأجرأه ،وجهله ظلمه قبولها على حمله
 فمـا  ،األمـور  عواقـب  عن وغفلته غروره
 إال وجهالً اظلم لها باستدعائه األمانة تحميله
 العقالء قبولها يأبى عامة والية مجنون كتقليد

 عقله لفساد المجنون يستدعيها ،منها ويشفقون
.فكره استقامة وعدم

 

 
 كانا وإن اإلنسان في والجهل الظلم :قلت

 بعينهمـا  فهمـا  والعتـاب  اللوم مالك بوجه
 فـإن  ،اإللهية والوالية األمانة حمله مصحح

 مـن  كان من بهما يتصف إنما والجهل الظلم
 ال مثالً فالجبال ،والعلم بالعدل االتصاف شأنه

 ،ظالم جبل: يقال فال ،والجهل بالظلم تتصف
 ،والعلم بالعدل اتصافه صحة لعدم ،جاهل أو

 عليهـا  يحمل ال واألرض السماوات وكذلك
 بالعـدل  اتـصافها  صحة لعدم والجهل الظلم
.اإلنسان بخالف والعلم

 

 
 الواليـة  وهي اآلية في المذكورة واألمانة

 تتحـصل  إنمـا  العبودية صفة وكمال اإللهية



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 ،العـدل  هو الذي الصالح والعمل باهللا بالعلم
الوصفين بهذين يتصف وإنما

 

 العلـم  أعني -
والعدل

 

 ،الظلـم و للجهـل  القابل الموضوع -
 طبعـه  وبحـسب  نفسه حد في اإلنسان فكون
األمانـة  لحمـل  المصحح هو جهوالً اظلوم 

.ذلك فافهم ،اإللهية

 

 
 قولـه  معنـى  بوجه يناظر اآليتين فمعنى

 * لَقَد خَلَقْنَا اِإلنسان ِفي َأحسِن تَقِْويمٍ     : تعالى
اِفِلينفََل سَأس نَاهددر ـ   * ثُم  واِإالَّ الَّـِذين آمنُ

 وعِملُوا الصاِلحاِت فَلَهم َأجر غَير ممنُـونٍ      
٤ :التين(

 

- ١٤( )٦(.

 

 
     للعبد  والجهل عند اإلمام أبى العزائم مقام 

: فيقولِهب رندالكامل لَ

 

 
الْوجِدنْ ِعُلهقَى ملَّام يسي كُِرده

 

 
امهفَْأ وٍكرن د علَّ جِه ِبملِْع  

أن الجهل هو عين العلمانًويقول مبي :

 

 
وِلعتُمب ــعدج ىِله

 

 
وتُلِْهجب ـــعىِملْ ِعد  

صِملْ ِعارى عينج ىِله

 

 
ْلبو جِلهى عي١٥(ىِملْ ِعن(
 



 



 ِليعـذِّب اللَّـه المنَـاِفِقين     : قال تعـالى  
 الـالم ، شِْركَاِتوالْم والْمشِْرِكين والْمنَاِفقَاِت

 يعـذب  أن الحمل هذا عاقبة كانت أي ،للغاية
ــافقين اهللا ــات المن ــشركين ،والمنافق  والم

 يتظاهر لألمانة الخائن أن وذلك ،والمشركات
 ،النفـاق  وهو واألمانة بالصالح األغلب في

 اعتبـار  ولعل ،لها بالخيانة يتظاهر ما وقليالً
 نالمنـافقي  لتقـديم  الموجـب  هو المعنى هذا

 المــشركين علــى اآليــة فــي والمنافقــات
.)١٦(والمشركات

 

 
والمنافقات هـم المخـادعون     والمنافقون  

والمخادعات الذين سمعوا األوامر والنـواهي      
والوصايا اإللهية على حفظ هـذه األمانـة،        

ا مطيعـون، وهـم     إنَّ: وأقروا وقالوا بألسنتهم  
فهم الذين   أما المشركون والمشركات     .كاذبون

ريكًا في هذه األمانة، واتخذوا مع      جعلوا هللا ش  
اهللا نظيرا في األلوهية، وندا فـي الربوبيـة،         
وهذا من صفات الظلومية والجهولية، والظلم      
والجهل مآله الهـالك والوبـال والـضالل        

.والعذاب والخسران المبين

 

 
 ويتُوب اللَّـه علَـى المـْؤِمِنين      : وقوله

 عطف ،غَفُوراً رِحيماً وكَان اللَّه    والْمْؤِمنَاِت
 يتـوب  أن ذلك عاقبة وكان أي )يعذِّب( على
 اهللا من والتوبة والمؤمنات، المؤمنين على اهللا
 إلـى  فيرجع ،بالرحمة عبده إلى رجوعه هي

 ويتولى ،بالرحمة يخن ولم به آمن إذا اإلنسان
 بالستر إليه فيهديه ،المؤمنين ولي وهو ،أمره
 النـافع  بـالعلم  تـه وتحلي ،وجهله ظلمه على

أي  ،)١٧(رحـيم  غفـور  ألنه ؛الصالح والعمل
يتجلى التواب بالمتاب على كل مؤمن ومؤمنة       
من صدقوا اهللا ورسـوله، واعترفـوا بهـذه         
األمانة أنها هللا، وأنهم عاجزون عـن الوفـاء    
بحقها، وال يقدرون على القيام بحفظها كمـا        
 أمرهم اهللا، وبذلك يعينهم اهللا ويعفو ويغفر لهم     

 روا فيه، وما عجزوا عنـه مـن أداء         ما قص
.الواجب نحو تلك األمانة

 

 
منـافق،  : إلـى والسبب في انقسام الناس     

 اأن هللا تعـالى أوصـافً     ومشرك، ومـؤمن،    
 ، وكمـاالً   وبهـاء   وجـالالً  ، وجماالً اوأخالقً
وضياء ا، وأنوار وهو سبحانه كـان    ،   وأسماء

 معـه،   ىءولم يكن شيًئا مذكورا، كان وال ش      
لكنه أراد أن يظهر لغيره، فاقتضت مشيئته أن 
توجد خلقًا حتى يعرف الخالق، وأراد سبحانه       
أن يوجد رزقًا حتى يظهر الرزاق، ويخلـق        
صورا حتى يظهر المصور، وسـمعا حتـى        
يعرف السميع، وبصرا حتى يظهر البـصير،    
وعلما حتى يعرف العليم، وهداية حتى يعرف       

ة تـدل علـى     الهادي، وأراد أن يخلق صور    
جميع أسمائه وصفاته، وجميع أخالقه وجماله      

.وجالله وتجلياته فوقع االختيار على اإلنسان

 

 
قـسم جعلـه    : نيوقسم الناس على قـسم    

.عله مظهرا لجاللهمظهرا لجماله، وقسم ج

 

 
 ظهر فيه بالرؤوف والرحيم     :فقسم الجمال 

والعليم والحكيم والوهاب والغفور والتـواب      
. وباقي أسماء الجمالوالمؤمن والسالم

 

 
 ظهر فيه بالقهار والجبـار      :والقسم الثاني 

.والمنتقم وشديد البطش وباقي أسماء الجالل

 

 
 تجلى وظهر فيهم بالجالل واالنتقام      نفالذي

والقهر هم المنافقون والمنافقات والمـشركون      
 ظهـر وتجلـى فـيهم       نوالمشركات، والذي 

سان هـم المؤمنـون     حبالجمال والحنان واإل  
ؤمنات، واآلية تشير إلى القسمين، القسم       والم

 والْمنَاِفقَـاتِ  ِليعذِّب اللَّه المنَاِفِقين: الجاللي

شِْرِكينالْمشِْركَاِت والْمو ، والقسم الجمـالي :
 ـْؤِمِنينلَى المع اللَّه تُوبيْؤِمنَـاتِ  والْمو ،

وكَـان  وختم ذلك باسمين من أسماء الجمال       
، بعد أن ذكر االسم الجامع ه غَفُوراً رِحيماًاللَّ

.لألسماء والصفات كلها

 

 
إنـي خلقـت    : وكأن اهللا سبحانه يقول لنا    

الخلق ألظهر بأسمائي وصـفاتي، وجاللـي       
وجمالي، وأخالقي وأوصافي وكمالي، وخلقت 

فمنهم من  اإلنسان وجعلته محالً لتلك األمانة،      
األمانة حمل األمانة وظلم وطغى وبغى وخان      

فجعلته مظهرا لعـذابي وعقـابي وجاللـي،        
ومنهم من حمل األمانة وصدق وآمن وأطاع       

وأنا ،  ي وثوابي وجمالي  معينفجعلته مظهرا ل  
األول واآلخر والظاهر والبـاطن، والخلـق       
جميعا مرآة ظهرت فيها إرادتـي ومـشيئتي        

فكان عذابي ولعنتـي مـن      وأمري وحكمي،   
ومحبتــي نــصيب المنــافقين والمــشركين، 

ورحمتي من نصيب المؤمنين، وكلهم حملوا      
األمانة، فالمؤمنون وفوا وصدقوا، والمنافقون     
نقضوا العهود وخانوا األمانة، فسعد المؤمنون   
وفازوا الفوز العظـيم، وشـقي المنـافقون        
والمشركون وخسروا الدنيا والدين وذلك هو      

.الخسران المبين

 

 
قـة  نسأل اهللا تعالى أن يكشف لقلوبنا حقي      

الذى به ننجذب بكليتنا إلـى      ، الجمال الربانى 
.الرضوان األكبر

 

 
وصلى اهللا وسلم وبـارك علـى سـيدنا         

.وموالنا محمد وعلى آله أجمعين

 

 
                                                           

.١/٢٠٢مختار الصحاح للرازي ) ١(
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الخامسالنموذج 

 

 

 كاِلمى بج لِّجتَا م  ي مهاللُّ. ىِل الع  الجميلِ كِروه بظُ اراِها ظَ  ي مهاللَّ

ـ  ك بِ كيلَ إِ هجوتَنَ. ابب األلْ ري وح  العقولَ بلَى خَ ِذالَّ ـ ى م  ِف  ،كِراِهظَ

ـ  ىاِلم الج كِلزنَتَا بِ نَ لَ َلزنَتَ تَ نأ: كوِرهى ظُ  فِ ك بِ كيوإلَ العـ  ام ى ِذ الَّ

ا هلُعج ي اافًرشْ، إِ كِسدى قُ لَا ع نَاحور أَ فَرشَى تُ ا حتَّ نَولَقُ ع ِه بِ فُطَخْتَ

ـ ج، ي اياِلم ج اياِنور نُ اسب قَ كوِترب وج كِتز عِ وِر نُ ن مِ سِبتَقْتَ ـ  لَ ُلع ا نَ

ـ ى ذِ  فِ فُرص تُ ااسفَنَْأ و ،كِتاعى طَ  فِ وُلطُاالً تَ معَأ ـ  و كِركْ  ،كِركْشُ

وِهشْ تُاٍتآينَدا جاَلمو ِهجاِه ظَكارانًلَ ع .يا قريبي ا مجيب.

 

 

ـ ِتا الس نَتَلْه، وأَ كِتورى ص لَا ع نَتَعدبى، أَ ى إلهِ ى إلهِ إلِه حاِرضك 

 ىٍء، شَ ى كلِّ  فِ كفَر ع ن لم تَ ظهر ك سبحانَ كنَِّكولَ. انَوِنُئ شُ يِعِمى ج ِف

ِجوحتَب ع من لَِه جٍء شَ ى كلِّ  فِ كقُ بِ تَى كنْ ، حتَّ ىدِترك ِل العِةي ِج العِةيب 

محيار ِب أنْ وَلقُ عاِئيك، م انًنِّج أَ وَلقُ ع ِلواِئينَفْى أَ  حتَّ ،كتَيهم نْ عهـ  م  ك ِب

ى لَ عِةلَالَلد ِلةًنَِسلْوا َأانُكَ فَىٍء، شَى كلِّ فِ ك بِ مهتَرهظْ وأَ ىٍء، شَ ى كلِّ ِف

حضِترلْ لِ كمحوِبجين، َأ وعنًي اِهشَا ملْ لِ ةًدمحوِببنَفَ. ينلَُأسك ي  ا قريب ا  ي

مجيب تَ  أن نَمنَح ا بصنْ مِ ارك ي ِصبر ج الَمقَ ك ٍء شَ لِّ كُ َلبى كَ، وـ م  كالَ

ـ ع م الَ و لَّ ظِ  الَ ثُي ح اِءيشْى األَ لَ ع كتَيِقوفَ و ،ىٍء شَ لِّ كُ َلبقَ  الَ و ،ىنَ

اسم الَ و و ِفى   ،فَصعِإم الع اِءم ح األَ ثُي ِدحةُيالص ةُفَرى نَتَّ، حـ ح ا ي

مد ى الداألَ اِءفَِتى انْ  فِ ِره ى األَ  فِ ِدبِلز، ـ ى تَ تَّ ح ـ  الو ونكُ حةُد  نـيع  

:كـ سبحانَك قوِلرـ بس، الدعاِءا مجيب يِةيِدحاَأل

 

 

ئً    ِإنَّمشَي ادِإذَا َأر هراا َأم     كُونكُن فَي قُوَل لَهالَّذِ  * َأن ي انحبىفَس 

٨٢: يس (وِإلَيِه تُرجعون ٍءىِبيِدِه ملَكُوتُ كُلِّ شَ

 

- ٨٣.(

 

 

ظْهـاِر  إلِهى إلِهى، ِبنُزوِلـك العِلـى إل      

شُُئوِنك الجِليِة، وَألجِل ِإبداِع الكَاِئنَاِت علَـى    

         ـنقُوُل عِت العزجِه حتَّى علَيع ا ِهىم َأتَم

 اِك شُُئوِنكرالعظـيِم      : ِإد ـِمكباس أسـألُك

األعظِم، يا غَِنى يا مغِْنى، يا قَاِبَل التَّـوِب         

شَاِفى يا معـاِفى، يـا      ويا غَاِفر الذَّنِْب، يا     

معِطى يا وهاب َأن تَتَنَزَل لَنَـا ِفـى هـذَا           

اَألواِن، وِفى هِذِه الساعِة الَِّتى عينْتَ نُزوالً       

يجعُل شُُئونَنَا ِفى عاِفيٍة ِمـن اآلالَِم، وِفـى         

ِغنًى عِن اَألشْراِر، وِفى وسعٍة ِمن الخَيـِر،       

قْباٍل علَى حضرِتك، يا مـن َأنْزلْـتَ        وِفى إِ 

. الِكتَاب ِفى لَيلٍَة يفْرقُ ِفيها كُلُّ َأمٍر حِكـيمٍ        

......وهو الخَالَّقُ العِليموهو الخَالَّقُ العِليموهو الخَالَّقُ العِليم   :::ىىى تعالَ تعالَ تعالَهِهِِهى قوِلى قوِلى قوِل إلَ إلَ إلَيسيسيس وقراءة  وقراءة  وقراءة ء الثانى بعد صالة ركعتينء الثانى بعد صالة ركعتينء الثانى بعد صالة ركعتينالدعاالدعاالدعا

 

 

 

 

 

 

......وهو الْخَالَّقُ الْعِليموهو الْخَالَّقُ الْعِليموهو الْخَالَّقُ الْعِليم: : :  ِإلَى قَوِلِه تَعالَى ِإلَى قَوِلِه تَعالَى ِإلَى قَوِلِه تَعالَىيسيسيس وقراءة  وقراءة  وقراءة  بعد صالة ركعتين بعد صالة ركعتين بعد صالة ركعتينولولولالدعاء األالدعاء األالدعاء األ

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 



 



َأنْتَ المقَدر وَأنْتَ المدبر، َأطْلَقْـتَ َألْـِسنَتَنَا        

بالدعاِء وهو ِمن قَدِرك، فنَعتَِقد أنَّك قَـدرتَ        

.لْنَاكالخَير َألنَّنَا سَأ

 

 

        ،ِة خَلِْقـكِخيـر اِل ِمنداَألب قَامنَا مَأِقم

واجِذبنَا ِبك ِإلَيِك وَأفِْننَا ِبك عنَّـا، وَأشْـِهدنَا         

آياِتك العِليِة الجِليِة ِفى جِميِع شُُئوِنك الَِّتـى        

تَتَوالَى لَنَا، حتَّى الَ نَِغيـب ِبالـشُُّئوِن عـِن        

واجعْل . ِء، والَ ِبالعِطيِة عِن المعِطى    المِشى

يا إلِهى حالَنَا ومآلَنَا حاَل محبـوٍب ومـآَل         

مطْلُوٍب، وَأِعزنَا ِبوجِهك الجِميِل ِمن الِمحنَِة      

      اِجـهتَّى تُواِن حِتحاالمالِفتْنَِة واِر، واالخِْتبو

    ،اِلكمنَا ِبنُوِر جوهجو  نَا ِبِذكِْركقُلُوب ِئنتُطَمو

حضورا، وتَمنَحنَا المِزيد ِبشُكِْرك وجـودا،      

       ةَ ِمنمالنِّعو ،ِعنِْدك الِعلِْم ِمن ِزيدنَا منَحتَمو

ِتكمحِبرو ِلكِبفَض حالفَرو ،نْكلَد.

 

 

إلِهى إلِهى إلِهى، ِإنَّنَا بشَر الَ مجانَـسةَ        

نَنَبي         ـننَحو ،ِظـيمالع ِلـيمَأنْتَ الع ،نَكيبا و

اَألدنَون الساِفلُون، ولَِكنَّك جملْتَنَـا فَجعلْتَنَـا       

صورةً ِمن صوِرك، بْل صورةُ الـرحمِن،       

بْل آيةُ اآلياِت، سخَّرتَ لَنَا السمواِت ومـا        

، حتَّى جعلْتَنَا فَوقَ    ِفيها، واَألرض ومن ِفيها   

الَِمينالع .      رلْتَنَا خَيعفَج ذَِلك ننَا عتَنَا ِإلَهِزدو

ُأمٍة ُأخِْرجتْ ِللنَّاِس، ِتلْـك الـشُُّئون كُلُّهـا         

َأعجزتْنَا عن َأن نَقُوم ِبشُكِْرك شُكْرا تَمنَحنَا       

ِزيدِبِه الم.

 

 

نَا مرضى فَاشْـِفنَا    إلِهى إلِهى إلِهى، كُلُّ   

        اِر خَلِْقـكِشر نفََأغِْننَا ع اءا، فُقَرقَالَبا وقَلْب

       ،ـكلَينَـا ععمفَاج قُونتَفَرم ،ِتكماِسِع ِنعِبو

وَأِعد لَنَا ما كَان ِلسلَِفنَا ِمن المجِد والتَّمِكـيِن    

.ِفى اَألرِض ِبالْحقِّ

 

 

 نَا ِإلَهِإلَه     قَـدَأَل ونَـس تَنَا َأنرنَا، َأمنَا ِإلَه

سَألْنَا، ووعدتَنَا ِباِإلجابـِة، وقَـِد اطْمَأنَّـتْ        

         َأن تَِغيِثينـسـاثَ المـا ِغيي َألُكنَا؛ فَنَسقُلُوب

        َأننَـا، واِرحوج ـرتُطَه َأننَا وكَِّى نُفُوستُز

 َأننَــا، واحوَأر نَــا تُــشِْهدالَدَأونَــا وتُكِْرم

 تَقْــِضىونَنَــا، ويد فِّىتُــو َأننَــا، واببَأحو

   سبحانَك ِلكقَو ِنَا، ِبِسراِئجوح :ِإنَّم   هـرا َأم

 * َأن يقُوَل لَـه كُـن فَيكُـون        اِإذَا َأراد شَيئً  

ـ     ىفَسبحان الَّذِ  كُـلِّ   ٍءى ِبيِدِه ملَكُوتُ كُلِّ شَ

٨٢: يـس  (تُرجعون وِإلَيِه ٍءىشَ

 

- ٨٣.(

اللَّهم بظُهوِرك ِفى معامالَِت خَلِْقك تَنِْفيذًا ِلقَدِرك وِسرِه، َأسَألُك يا          

من َأقَمتَ َأحبابك ِفيما تُِحب وجذَبتَهم ِإلَيك، يا من جعلْتَ قُلُوبهم بيتًا            

 ِبك، وجعلْتَ هياِكلَهم كَراِسى ِلِعزِتك، ومنَحتَهم سمعا ِمـن          معمورا

سمِعك، وبصرا ِمن بصِرك، وِلسانًا ِمنْك، نَسَألُك ِبِلساِن الـضراعِة،       

نَا ِفى ِتلْك اللَّيلَِة وِبقُلُوِب الخَشْيِة، وِبَأفِْئدِة التَّواضِع والذِّلَِّة، َأن تَتَجلَّى لَ      

فَتُجملَنَا ِباجِتالَِء ِصفَاِتك ِفى هياِكِلنَا، حتَّى نَكُون صورةً حقَّةً نَاِطقَـةً           

ِبوحداِنيِتك، آِنسةً ِبشُهوِد َأسماِئك وِصفَاِتك، ساِكنَةً َأنْفُسنَا ِإلَيـك يـا           

. اِليفَ ِلتَنْعم كُلُّ قُوٍة ِمن قُوانَا ِبمـشْهٍد قُدِسـى         منَفِّسها، ونَوعتَ التَّكَ  

            ـكبغَيو ،ونـصالم ِلـىالع الَكماِكِلنَا جياِئى هرنَا إلِهى ِفى مَأشِْهد

الكَاِمَل المكْنُون، حتَّى نَكُون معك ِفى مقَاِم المشَاهدِة، وِعنْـدك ِفـى           

ـ  ِبك  ِء، ولَديك ِفى مقَاِم االتِّحاِد حتَّى نَِغيب        مقَاِم الفَنَا  ك عنَّا، ونُوجد ِب

لَك، ونَشْهدك ِفى مظَاِهِرنَا، حتَّى نَرى ِظلَّ ِصـفَاِتك ظَـاِهرا ِفـى             

:َأنْواِرك الخَِفيِة يا رب العالَِمين، بسر قوِلك سبحانك

 

 

ِإذَا    ِإنَّم هرئً ا َأمشَي اداَأر     كُونكُن فَي قُوَل لَهالَّذِ  * َأن ي انحبى فَس 

٨٢: يس (وِإلَيِه تُرجعون  ٍءىِبيِدِه ملَكُوتُ كُلِّ شَ   

 

، وصـلَّى   )٨٣ -

لَّمِبِه وسحلَى آِلِه وصٍد وعمحِدنَا ماُهللا علَى سي.

 

 

......وهو الخَالَّقُ العِليموهو الخَالَّقُ العِليموهو الخَالَّقُ العِليم   :::ىىى تعالَ تعالَ تعالَهِهِِهى قوِلى قوِلى قوِل إلَ إلَ إلَيسيسيس وقراءة  وقراءة  وقراءة  بعد صالة ركعتين بعد صالة ركعتين بعد صالة ركعتينلثلثلثالدعاء الثاالدعاء الثاالدعاء الثا
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١٢

 

:حوادث ال أول لها: رد األلباني على ابن تيمية في مسألة -

 

 

 

وفيه رد أيضا على من يقول بحوادث ال        [ : قال في صحيحته   -

ق بمخلوق قبله، وهكذا إلى     أول لها، وأنه ما من مخلوق إال ومسبو       

فالحـديث  . هذا أول مخلوق: ما ال بداية له، بحيث ال يمكن أن يقال     

يبطل هذا القول ويعين أن القلم هو أول مخلوق، فليس قبله قطعا أي 

مخلوق، ولقد أطال ابن تيمية الكالم في رده على الفالسفة محـاوالً           

ك بما تحار فيه العقول،     إثبات حوادث ال أول لها، وجاء في أثناء ذل        

فذلك القول منه غير مقبـول، بـل هـو          ..... وتقبله أكثر القلوب    

مرفوض بهذا الحديث، وكم كنا نود أن ال يلـج ابـن تيميـة هـذا       

المولج؛ ألن الكالم فيه شبيه بالفلسفة وعلم الكالم الذي تعلمنا منـه            

.ه.أ].)١(التحذير والتنفير منه

 

 

 

سواء كان   :فإني أقول اآلن  : [وية وقال في تعليقه على الطحا     -

الراجح هذا أم ذاك، فاالختالف المذكور يدل بمفهومـه علـى أن            

اتفقوا على أن هناك أول مخلوق، والقائلون بحوادث ال أول          العلماء  

لها مخالفون لهذا االتفاق؛ ألنهم يصرحون بأن ما من مخلـوق إال            

ك ابن تيمية   وقبله مخلوق، وهكذا إلى ما ال أول له، كما صرح بذل          

العرش أول مخلوق : في بعض كتبه، فإن قالوا   

 

 كما هـو ظـاهر   –

كالم الشارح   

 

وإن لم يقولـوا    .  نقضوا قولهم بحوادث ال أول لها      –

.ه.أ].)٢(فتأمْل هذا فإنه مهم، واهللا الموفق. بذلك خالَفُوا االتفاق

 

 

١٣

 

ا هذه المسألة فيه  ): [ِقدِم العالَمِ (قال ابن عثيمين في مسألة       -

              بـالنوع، أو قـديم بالذات، أو قـديم قديم نزاع طويل، وهل العالَم



 

 

 

 

 



 



 

إنه لغو من : بالجنس؟ فيه خالف، وأحسن ما تقول في هذا الخالف      

           ـنالقول، وأن الذي أدخله على األمة اإلسالمية هم الفالسفة، وم

 ظَاهرهم ِمن المتفلسفة ِمن علماء المسلمين، وإال فالرسـول          

ما بحثوا في هذا، وال تكلموا فيه، ونحن في غنى عـن             وأصحابه

ذلك، فهذا ال يزيد اإلنسان إال خوضا في الباطل، وربما يصل بـه    

والحيرة، كما وجد ذلك في كثير من العلماء الذين دخلوا          إلى الشك   

في الفلسفة وتورطوا فيها، فصاروا كالواقع في جب، إن تحـرك           

.ه.أ].)٣(نزل وإن سكن نزل

 

 

ابن عثيمين وِفراره من إدانة ابن تيمية       هنا تناقض    يظهر   :قلت

صراحةً، لكنه أدانه تعريضا بمتابعته للفالسفة، فما ازداد بذلك إال          

            ُل وِمنقَب ةً؛ ألن ابن تيمية قاِئٌل ِمنريا وحا في الباطل، وشَكخوض

  دعا   با وفردـ    . بقدم العالم نوع ر مـن   فسبحان قاسم العقول، وكاس

!!.أنه من الفحول ادعى

 

 

 فما ذكرناه لك     :وبعد

 

 قارئي الكريم    –

 

 من ردود العلماء على     –

ابن تيمية في هذا المعتقد الباطل، إنما كان على سـبيل المثـال ال             

الحصر؛ لضيق المقام، وفي هذا القدر كفاية لمن كان مـن أهـل             

.العناية

 

 

وما أوردناه من كالم المتقدمين على ابـن تيميـة        * 

 

 زمنًـا  –

ورتْبةً  

 

، وغيرهما، فهـو مـن       كرد القاضي عياض، وابن حزم     –

المتَّفَِق عليه بين علماء األمة، فكانت أقوالهم     

 

 مع تقـدمهم زمنًـا   –

ورتْبةً 

 

.!! بمثابة الرد عليه قبل زمانه–

 

 



 



إعالم العالم ِبِردِة من    (وهكذا قارئي الكريم عشنا في رحاب       * 

 وتعرفنا على بطالن الفكر التيمي الوهابي، القائل ِبِقدِم         )لَمِبِقدِم العا 

ذلك المعتَقَد الباطل بنـصوص كالمهـم،     العالَِم نوعا وفردا، وأثبتنا     

وأبطلناه على وفِْق مقتضى الدليل، بما رويناه بإسنادنا المتصل إلى          

كان اهللا ولم يكن شـيء) :      اإلمام البخاري وغيره، من قوله      

ها وتحقيقًا)غيررواية ودراية، وشرح .

 

 

ثم أوردنا أقوال أئمة المذاهب الفقهية، وعلمـاء األصـول،          * 

الرادين على الفكر التيمي الوهابي في هذا المعتقـد الباطـل، مـن        

مذَيِلين كالمهم بكالم شيخنا سماحة     مجتهدي علماء األمة اإلسالمية     

 تعـالى، ونفعنـا     حفظـه اهللا  (العالمة السيد حسن بن علي السقاف       

).بعلومه في الدارين

 

 

وللمفارقة العجيبة أن األلباني الوهابي قد رد على ابن تيمية          * 

في هذا المعتقد الباطل، كما أن ابن عثيمين قد رد على ابن تيميـة              

ِضمنًا بتورطه في بحور الفالسفة مما زاده خوضا فـي الباطـل،            

 على الساحر، فـسبحان قاسـم       وهكذا انقلب السحر  !! وشكا وحيرةً 

!!.العقول وكاسر مِن ادعى أنه من الفحول

 

 

إعالم العـالم   : (وهذا آخر ما أردنا تسجيله في هذه الرسالة       * 

ـ وصلى اهللا وسلم و   ) ل بقدم العالم  بردة من قا   رك علـى سـيدنا     اب

.وموالنا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن واالهم

 

 

آمين

 

 

                                             

 

 
إن أول شيء   : (م على حديث  عند الكال ] ١/٢٠٨[لأللباين  ) السلسلة الصحيحة (انظر  ) ١(

).خلقه اهللا تعاىل القلم

 

 

م، ٢٠٠٩. ١ط] ٢/١٦٢) [جامع الدروس العقدية يف شرح العقيدة الطحاويـة       (انظر  ) ٢(

دار ابن حزم 

 

. القاهرة–

 

 

ه ١٤٢١. ١البن عثيمني، ط  ) الشرح على زاد املستقنع   (كذا يف   ) ٣(

 

 دار ابن اجلـوزي     -

]٤٣٢، ١٤/٤٣١.[

 

 



 

 

 

 

 



 



 










 





 



يشهد العصر الحالي تغيرات وتطورات متالحقة، ويعيش ثورة        
علمية ومعرفية هائلة، كان من أهم منجزاتها شبكة المعلومات         

، والتي أضحى العالم من خاللهـا       )اإلنترنت(ب الدولية المسماة   
.لإلنسان الوصول إليهاقرية صغيرة يمكن 

 

 
ومن ثم فإن أبناء اإلسالم مطالبون اليوم باالستفادة من هـذا           
اإلنجاز العلمي الضخم وتسخيره في خدمة اإلسالم والتعريـف         

.به، ونشر رايته في العالمين

 

 

 

 

 

 



 




 




 




 




 




 


 أصبحت الشبكة الدولية زادا للدعاة    

ومرجعا هاما للعلماء والبـاحثين فـي       
مختلف المجاالت بما تشتمل عليه مـن       
ــب    ــات الكت ــوي أمه ــات تح مكتب

ـ والموسوعات   فـي شـتى    دوريات  وال
فروع المعرفة، وقد تزايد االهتمام بهـا       
مؤخرا خصوصا فـي ميـدان العلـوم        
اإلسالمية حتـى وجـدنا العديـد مـن         
المكتبات اإللكترونية التي تشتمل علـى      
آالف الكتب في مختلف علوم اإلسـالم       
التي تتصل بالقرآن الكـريم، والـسنة       
النبوية، والسيرة والتاريخ اإلسـالمي،     

وهـذه  الخ،  .. ة، والفقه وأصوله  والعقيد
مكتبـات موسـوعية    : المكتبات قسمان 

متخصصة فـي أحـد فـروع العلـم         
.ومكتبات موسوعية عامة. المختلفة

 

 


 




 


وفيما يلي بيان بأهم هذه المكتبـات       
الموجودة في فضاء الشبكة الدولية فـي       

:أهم موضوعات اإلسالم وعلومه

 

 
١

 

بات الموسـوعية فـي القـرآن       المكت -
:الكريم

 

 

ــق  ــا يتعل ــالقرآن فيم ــريم ب الك
والدراسات المتعلقة به نجد على سـبيل       
المثال ال الحصر الموسوعة اإللكترونية     
ب الشاملة للقـرآن الكـريم والمـسماة        

، ورابطهـا علـى     )المصحف الجامع (
:الشبكة الدولية

 

 
)www.mosshaf.com(

 

 
ضخم لخدمة كتاب اهللا    وهو مشروع   

تعالى في كل ما يحتاجه مستخدمو شبكة       
اإلنترنت، ويمثل أكبر موقع إلكترونـي      

ويتكون من ثالثـة    عن القرآن الكريم،    
منها موقعا قائمـا    عشر قسما يعتبر كل     

:بذاته، على النحو التالي

 

 
أ

 

:المصحف الجامع -

 

 
يمكن تصفح القرآن الكريم في هـذا       
القسم بالرسم العثماني، بثالثة خطـوط      

وألول مرة على شبكة اإلنترنت،     نصية  
وال يحتاج المستخدم لوجود الخط على       

عنـد  جهازة أثناء التصفح، وباإلمكـان      
التأشير على أي آيـة تـصفح جميـع         
األقسام األخرى لهذه اآلية من تفـسير،       
أو إعراب، أو ترجمة معاني، أو تجويد، 
أو غيرها، كما يمكن سماع التالوة لهذه       

الحـصري،  : نهممتميزة لكبار القراء م   
والمنشاوي، وعبد الباسط، والعفاسـي،     
وقراءة ورش لعبد الباسط، كما توجـد       
في هذا اإلصدار قراءة صوتية لمعـاني   

باللغة اإلنجليزية كما تظهر فـي      القرآن  
أسفل الصفحة معاني الكلمات للـصفحة      

.المعروضة

 

 
ب

 

:التفسير -

 

 
تشتمل الموسوعة علـى مجموعـة      



 

 

 

 

 



 



 

 

 
   

   
   
    



 

 
   

  
     
          
      
   

 

 

 

 

 
الدكتور

 

 
مد الشرنوبيأحمد محمد أح

 

 

 

أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالمية املساعد 

 

 بكلية أصول الدين

 

-

 

 جامعة األ

 

 زهر

 

 

سير وتتراوح  كبيرة من أهم وأشهر التفا    
بين أمهات كتـب التفـسير وتفاسـير        

الموسـوعة حتـى    تـشمل   . المتأخرين
ــث  ــى ) V ٣,٠٥(اإلصــدار الثال عل

:التفاسير التالية

 

 

 

. تفسير الطبري-

 

 

 

. تفسير القرطبي-

 

 

 

. تفسير الجاللين-

 

 

 

. الكشاف للزمخشري-

 

 

 

.روح المعاني لأللوسي -

 

 

 

.مفاتيح الغيب للفخر الرازي -

 

 

 

.بي حيان البحر المحيط أل-

 

 

 

.الوجيز للواحدي -

 

 

 

. تفسير الشعراوي-

 

 

 

 . تفسير البغوي-

 

 

 

. تفسير الماوردي-

 

 

 

. تفسير ابن أبي حاتم-

 

 

 

.تفسير مراح لبيد -

 

 

 

. الوسيط لمحمد سيد طنطاوي-

 

 

 

. تفسير العز بن عبد السالم-

 

 

 

.تفسير النسفي -

 

 

 

. تفسير البيضاوي-

 

 

 

. تفسير ابن كثير-

 

 

 

. مختصر تفسير ابن كثير-

 

 

 

.ح القدير للشوكانيفت -

 

 

 

. أضواء البيان للشنقيطي-

 

 

 

.تفسير السعدي -

 

 

 

.تفسير المنتخب لألزهر الشريف -

 

 

 

.التفسير الميسر -

 

 

 

. التحرير والتنوير البن عاشور-

 

 
ج

 

:القراءات العشر -

 

 
ويتميز هـذا القـسم بالخـصائص       

:التالية

 

 
١

 

يمكن عرض تفسير معين آلية      -
محددة، أو عرض كل التفاسـير لهـا،        

الخدمة ال تتـوفر إال فـي هـذه         ه  وهذ
الموسوعة، كما يوجد اختيارات أيـضا      
لعرض التفاسير المختصرة، وعـرض     

.مجموعة مختارة من التفاسير

 

 
٢

 

 تتوفر نبذة مختصرة عن كـل       -
تفسير وأهـم مالمحـه وخصائـصه،       
والمنهج الذي سار عليه صـاحبه مـع        

.ترجمة وافية له

 

 
د

 

:مكتبة القرآن -

 

 
 مكتبة شاملة   الموسوعة على تشتمل  

لمجموعة كبيرة من الكتب التي تخـص       

القرآن الكريم وعلومه وكل ما يتعلـق       
:به، وتنقسم المكتبة إلى ثالثة أقسام

 

 
.التفسير وعلوم القرآن* 

 

 
.القراءات والتجويد* 

 

 
.كتب بلغات أجنبية* 

 

 
ه

 

:البحث في القرآن الكريم -

 

 
تشتمل الموسوعة على آلية متقدمـة      

قـرآن الكـريم    وسريعة للبحث فـي ال    
:ويتميز هذا القسم بالخصائص التالية

 

 
تشتمل الموسوعة على آلية متقدمـة      
وسريعة للبحث فـي القـرآن الكـريم        

:هذا القسم بالخصائص التاليةويتميز 

 

 
إمكانية البحث بكلمة أو كلمـات      * 

.مطابقة أو مشابهة

 

 
إمكانية البحث في سورة معينة أو      * 

.في المصحف كله

 

 
.بالكلمة أو بالجذرإمكانية البحث * 

 

 
تظهر نتائج البحث باسم الـسورة      * 

.ورقم اآلية والجزء ورقم الصفحة

 

 
عند التأشير على آية تظهر فـي       * 

البحث، يمكن االنتقال منها إلى تفـسير       
هذه اآلية من كـل كتـب التفـسير، أو      
إعرابها، أو القراءات العـشر لهـا، أو        

.ترجمتها، أو االستماع لتالوتها

 

 
و

 

:قرآن الكريمإعراب ال -

 

 
تشتمل الموسـوعة علـى إعـراب       
القرآن الكريم كامالً من ثالثة مـصادر       

:مختلفة، هي

 

 

 

.إعراب القرآن للنحاس -

 

 

 

 مشكل إعراب القرآن لمكي بـن       -
.أبي طالب

 

 

 

التبيــان فــي إعــراب القــرآن  -
.لكعبريل

 

 
مفردات ألفـاظ القـرآن الكـريم،       

معــاني القــرآن الكــريم، وترجمــات 
ــد، وا ــشابهات، ومــصحف التجوي لمت

ومعجم آيات القرآن الكريم، ومعلومات     
متنوعة عن القرآن الكـريم، وملتقـى       

.)١(المصحف الجامع

 

 
إلى هذا مكتبـات    وهناك باإلضافة   

موسوعية أخرى متخصصة في القرآن     
الكريم وعلومه تقـدم خـدمات جليلـة        

: للباحثين والدعاة وطالب العلـم منهـا      
وموسـوعة   ،)٢(موسوعة القرآن الكريم  

، )٣(إلعجاز العلمي في القرآن والـسنة     ا
.وغير ذلك كثير على الشبكة

 

 
                                                           

:املوسوعة على هذا الرابطانظر موقع ) ١(

 

 
www.mosshaf.com 

:رابطها على الشبكة الدولية هو) ٢(

 

 
www.iid-quran.com 

:رابطها على شبكة اإلنترنت) ٣(

 

 
www.quran-m-.com 
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يزعم بعض الطاعنين أن اهللا تعالى      
 القرآن، ولم يتكفـل بحفـظ   تكفل بحفظ 

ويستدلون على ذلك بقوله      ،ةنَّالس  :
           ِإنَّـا لَـهو لْنَـا الـذِّكْرنَز ـنِإنَّا نَح

اِفظُونلَح) إن في  : قائلين. )٩: الحجر
اآلية حصرا يدل على أن الـسنة لـم         
تدخل في دائرة الحفظ، لقصره علـى       

فهو المقصود بالذكر فـي     القرآن فقط،   
ن غيره، وعليه فإنهم يرون أن      اآلية دو 

السنة لم يكن لها حظ في الحفظ وأنهـا         
ــف،    ــضياع والتحري ــت لل تعرض

لو كانت السنة حجة فلماذا     : ويتساءلون
لم يتكفل اهللا بحفظها كما تكفل بحفـظ        

القرآن؟ قاصدين من وراء ذلـك هـدم        
اهللا لـم   السنة وإنكار حجيتها بدعوى أن      

.يتعهد بحفظها مثل القرآن

 

 


 


١

 

إن الذكر في اآليـة موضـوع        -
الشبهة، ليس بمعنى القرآن فقط، وإنمـا       

التي معناه الرسالة أو الشريعة اإلسالمية      
كان لذلك   ؛هي القرآن الكريم والسنة معا    

حفظ القرآن والسنة معا حتـى وصـلت       
.إلينا

 

 
٢

 

بأن الـذكر فـي     لو سلمنا جدالً     -
فـإن  اآلية هو القرآن فقط كما يزعمون،  

وعد اهللا بحفظه يشمل السنة أيـضا؛ إذ        
السنة بيان القرآن وحفظ المبين يتضمن      

.حفظ المبين

 

 
٣

 

لو تتبعنا الحـوادث والتـاريخ،       -
 قيض لحفـظ الـسنة      لوجدنا أن اهللا    

رجاالً أفنوا أعمارهم، وبـذلوا الـنفس       
والنفيس من أجل الذود عـن حياضـها؛    

نبيـه   قد حفظ سنة     كد أن اهللا    ؤمما ي 
.كما حفظ كتابه الكريم

 

 



 


الذكر في اآلية بمعنى الرسالة      :أوالً

أو الشريعة اإلسالمية التي هي القـرآن       
.والسنة معا

 

 
أن منشأ هذه الشبهة    مما ال شك فيه     

الواردة في قولـه    ) الذكر(جاء من كلمة    
 :         ِإنَّـا لَـهو لْنَا الـذِّكْرنَز نِإنَّا نَح

اِفظُونلَح) حيث اقتـصر    )٩: الحجر ،
فهم الطاعنين في حجية السنة المطهـرة       

في اآليـة   ) الذكر(على أن المراد بكلمة     
وتناسوا أن ما   . فقط) القرآن الكريم (هو  

وعد اهللا به من حفظ الـذكر ال يقتـصر     
ن وحده، بل المراد به شـرع       آعلى القر 

، وهو  اهللا ودينه الذي بعث به رسوله       
.ا أو سنةمن أن يكون قرآنًأعم 

 

 
إذا رجعنا إلـى الكتـب المتخصـصة        
نجدها تعدد معاني الذكر التي وردت فـي        

في القرآن  ) الذكر( فقد وردت كلمة     ،القرآن
اثنين وخمسين مرة، ولها معان كثيرة؛ فهي       
تأتي بمعنى القـرآن، وبمعنـى الرسـالة        
والشريعة، وبمعنى الحفظ، وبمعنى السنة،     
وبمعنى التذكرة، وبمعنى الشرف، وبمعنى     

وفي ذلك نقـل صـاحب      . الخ ... العبادة
بصائر ذوي التمييز فـي لطـائف       (كتاب  

: عن أحد العلمـاء قولـه     ) الكتاب العزيز 
ـ       ( االذكر في القرآن على عـشرين وجه ،

).وفيها الذكر بمعنى رسالة الرسول

 

 
قـد   ومما يدل أيضا علـى أن اهللا        

كتابها وسـنتها،   :  كلها تكفل بحفظ الشريعة  
ـ ِفطْ ي ن أَ ونديِري :قوله   ـ  ُئ   اهللاِ وروا نُ

ـ  مِت ي ن أَ الَّ إِ ى اهللاُ بْأي و مِهاِهوفَْأِب ـ  و هور نُ  ولَ
: ونـور اهللا  . )٣٢: التوبة (ونراِفكَ الْ هِركَ

شرعه ودينه الذي ارتضاه للعباد وكلفهم به       
رسوله والذي أوحاه إلى    وضمنه مصالحهم   

 

 من قرآن أو غيره      –

 

ليهتدوا به إلى مـا      –
.تهم في الدنيا واآلخرةدفيه خيرهم وسعا

 

 
ـ إذًا فالمعنى    فـي  ) لـذكر ا(المناسب ل

ِإنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وِإنَّـا لَـه :   قوله  
اِفظُونلَح)  رسـالة  :  هـو  )٩: الحجـر
 بصفة عامة بما فـي ذلـك        الرسول  

لك أن القـرآن والـسنة      الكتاب والسنة، وذ  
 ، ولم يكن النبـي      وحي من اهللا    

ن هـو ِإالَّ وحـي      ِإ: من عنده ليقول شيًئا   
يتكفل اهللا تعالى   فلماذا  . )٤: النجم (يوحى

بحفظ القرآن، وال يتكفل بحفظ السنة مع أن        
.كليهما وحي من عنده 

 

 
وللحديث بقية في العدد 

.القادم بإذن اهللا تعالى

 

 



 

 

 

 



 



 



 



 




 




 

–


 




 

–


 



 


 



 



 

 



الـسيد  سماحة  قامت مشيخة الطريقة العزمية تحت رعاية       
 العزمية  محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم شيخ الطريقة       

 لدورها  ا، تأكيد ه١٤٣٨  عدة محاضرات خالل شـهر   
:بصير األمة بالواجب المطلوب منهاالكبير فى ت

 

 



 


 مـت  أقي م٣١/٣/٢٠١٧، الموافق   ه١٤٣٨  ٣جمعة  الفى يوم   

بقاعة اإلمام المجـدد الـسيـد محمـد         مائةال بعد   رابعةال أهل البيت ليلة  

ماضى أبى العزائم حيث حضرها عدد من أساتذة الجامعـات والمراكـز        

العلمية، ورجال الصحافة واإلعالم، وعدد من أبناء اإلمام أبى العـزائم،           

.وأبناء الطريقة العزمية من مختلف المحافظات

 

 

عبـد الفتـاح    يخ الطريقة العزمية الـرئيس      شوقد دعا فيها سماحة     

عزل أي رئيس وزارة إذا ثبت فساد وزير فـي وزارتـه، وأن             بالسيسي  

ق وواجب في جميع مؤسسات الدولة، مـع  يكون هناك ثواب وعقاب، وح 

االبتعاد عن القوانين التي تؤدي إلى السرقة ونهب الممتلكات، وطالبه أن           

ن بالـصوفية ودعمهـم بـالمقر،       ينهج نهج الرئيس السادات الذي استعا     

ن الطرق الصوفية،   ووتأسيس مجلة التصوف ودعمها، وكذلك إصدار قان      

قة العزميـة والطريقـة     ياالهتمام بالطرق العاملة أمثال الطر    وحثَّه على   

النذور لتـصل إلـى     الجعفرية، وزيادة نسبة الطرق الصوفية من أموال        

.على األقل% ٥٠

 

 

بينما ال يدخل جنة    تلزم عدم األخالق،    وأكد سماحته أن جنة الدنيا تس     

.محذرا من خطورة انتشار الرشوة في المجتمعاآلخرة من فقد األخالق، 

 

 

ر السياسي منذ الملكية حتى اليوم، توازيا مع سرد    ثم سرد تاريخ مص   

.لطريقة العزمية منذ أسسها اإلمام أبو العزائم حتى اليوماتاريخ 

 

 

 الشريف عبد الحليم العزمي الحسيني حديثه حول سـيرة          واصل وقد

الحديث عن المرحلة الرابعة من مراحل سـيرة        افتتاح  ب أهل البيت   

ن الظـروف التـي     ، حيث بي  )أهل البيت مع بني أمية    (أهل البيت بعنوان    

واجهت اإلمام الحسن في بداية خالفته، والخيارات األربعة المطروحـة          

ث عن القسم األول من أقسام مرحلة اإلمـام الحـسن           يومئٍذ، ثم بدأ الحدي   

    هـل  : إلى الصلح، وأجاب عن سؤال    من البيعة   :  مع بني أمية، وهو

تسرع اإلمام الحسن في قبول البيعة؟ مع تفصيل موقـف معاويـة مـن              

البيعة، والرسائل المتبادلة بينه وبين اإلمام الحسن والتي انتهت بـإعالن           

.الحرب بينهما

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

بينا يف اللقاء املاضـي أن الـرؤى الـصاحلات التـي نبئـت بهـا 
َّ َّ

 

ــي  ــدة النب وال

 

ــق، وهــي رؤى  ــت خبــري اخلل  بأنهــا محل

 

متكررة قبل مولده، ويوم مولده 

 

–

 

 رؤى صدق وحق وال يراها 

 

إال صــديق أو صــديقة، وقــد شــهد بــصدقها رســول اهللا 

 

 

 

ــ بقول

 

: (ه

 

ــا أمــي  ورؤي

 

)... التــي رأت

 

ــال نواصــل  ويف هــذا املق

 

:احلديث فنقول

 

 

 

 





 


إذا عدنا إلى مـشهد مخاطبـة الـسيدة      

وقـد حـضرها     آمنة للنبي   الطاهرة  

كـل  : ثم قالت آمنة  (الموت، قالت الرواية    

 ،حي ميت، وكل جديد بال، وكل كثير يفنى       

ا،  وقد تركتُ خيـر    ،وأنا ميتّة وذكري باق   

ثم ماتت، وكنا نسمع صوت     ) اروولدتُ طه 

:نوح إناث الجن عليها، فحفظنا من ذلك

 

 
هــرةَ األمينـكي الفتاة البـنب

 

 
هرزيِنــذاِت الجماِل العفَِّة ال

 

 
هــقرينـة عبد اهللا والـزوج

 

 
هــي اهللا ذي السكينـبـأم ن

 

 
هر بالمدينـب المنبـاحـوص

 

 
هرتها رهينـدى حفـصارت ل

 

 

هـثمينتْ ــلو فُوِديتْ لفودِي

 

 
هـــنـرةٌ متيــوللمنايا شف

 

 
هــ وال ظعينلم تُِبقْ ظَعـانًا

 

 
ِتيــإالَّ أتَتْ وقَطَعنَهــتْ و

 

 
لـأمها الحزينـهـدِت َأيتـا و

 

 
هذا الذي ذو العرش يعلِى دينه

 

 
هـنـزيـهةٌ حـــفَكَلُّنا وال

 

 
هـزينــنَبكيك للعطلة أو لل

 

 
وللضعيفـــات وللمسكينـه

 

 

تبجج متهوك بعد هـذا     فهل يجرؤ أن ي   

سيدة الطاهرة البرة آمنة    كله بإنكار حنيفية ال   

.؟بنت وهب

 

 

فإن وِجد ثَم متبجح منهم أحلتُه إلى مـا         

نقله الشيخ النبهاني رحمه اهللا في كتابه بعد        

 وهـو  قول السيدة آمنة أم رسول اهللا    

 من قول الزرقاني في شرح المواهب نقـالً       

هذه األبيـات إذ    عن الجالل السيوطي بعد     

وهذا القول منها صريح فـي أنهـا         (:قال

بنها ا وبعث   ، إذ ذكرت دين إبراهيم    ،موحدة

     ونهيـه   ، باإلسالم من عند اهللا تعالى 

شيء  عن األصنام ومواالتها، وهل التوحيد    

 .غير هذا؟

 

 

وقد تَحنَّفَ في الجاهلية جماعة     : ثم قال 

 منهم، كيـف    فال بدع أن تكون أمه      

 تَحنَّفَ منهم إنما كان سبب تحنُّفه       وأكثر من 

         بـان قُـرما سمعه من أهل الكتاب والكُه

، من أنه قَرب بعثُ نبي مـن        زمنه  

.الحرم صفته كذا

 

 

 سمعت من ذلك أكثر ممـا       وأمه  

سمعه غيرها، وشاهدت في حمله ووالدتـه       

من آياته الباهرة ما يحمل علـى التحنُّـف         

خـرج منهـا     ورأت النور الذي     ،ضرورةً

أضاءت له قصور الشام حتى رأتها، وقالت       

لحليمة مرضعته حين جاءت به وقد شـق        

ُأخـشيِت  : الملكان صدره الـشريف     



 

 

 

 

 



 



 


















 




 



عليه الشيطان؟ كال واهللا ما للشيطان عليـه        

بني هذا شأن، في كلمات سبيل، وإنه كائن ال  

أخر من هذا النمط، وقدمت به المدينة عام        

يه وشهادتهم  وفاتها، وسمعت كالم اليهود ف    

له بالنبوة، فرجعت به إلى مكة، فهذا ممـا         

.)١()يؤيد أنها تَحنَّفَتْ في حياتها

 

 

بن نفيل الـذى     قال عن زيد بن عمرو    

فية ومن المعلـوم أن     يعلى الحن حنيفيا  مات  

 قال عن زيد بن عمر بن       رسول اهللا   

.)٢()يبعث يوم القيامة أمة وحدة (:نفيل

 

 




 


وهللا در سيدى اإلمام محمد ماضى أبو       

العزائم لهذه القصيدة وهو فى زيارة روضة       

:فى األبواء  السيدة آمنة أم النبى

 

 

ضِة الررهوج اكَنْزـيالْفَضاِن وِلـو

 

 

شَمِلـوهةَ الْجتْ ظُلْماءٍس َأضقُد س

 

 

سِد ريس اُأمِل اللَِّه َأـيـجـِهـِعـمم

 

 

الطَّوِلـاء ِبـمـِه الْعصـوكَنْز درِت

 

 

اُأفْقَ شَمـيالَِميـِس الْهٰى ِللْعاـدِبه ن

 

 

ِليـد يجـقَد َأشْرقَ النُّور ِللظُّلُماِت قَ

 

 

ن فَضِل آِمنٍَةـِديا ِمـجـقَد جاء مستَ

 

 

لِّـالْكُي ـلِّ ِفـاِم الْكُـي ِإمـُأم النَِّب

 

 

ِعِهـلِّ الْخَلْـاةُ ِلكُـَأنِْت النَّجمـِق َأجم

 

 

يفِْلـَأنْجالس لَٰى ِمنطَفَٰى َأعصِت ِبالْم

 

 

ةًــرمـرتَ مكْـياروض آِمنٍَة فَاخَ

 

 

طًا ِبما ُأوِليتَ ِمن فَضِلـعرشًا مِحي

 

 

الْخَيةُ والِْعنَاي ِظيـِفيكالْع ـرنَع ـمم

 

 

ِلـرسـِة الـاِم َأِئمـي ِإمــم النَِّبُأ

 

 

مٰن رحمتَهـح الرحـِه منَـروض ِب

 

 

مس شَمس الْبعِد والْقَبِلـوَأشْرقَ الشَّ

 

 

رماـها كَـاغَـد صـياكَنْز لُْؤلَُؤٍة قَ

 

 

وِل والْحوِلـالطَّـا ِبـِمن نُوِرِه ربنَ

 

 

عِض آِمنٍَة َأدوِلـِفي رـو وٌلـي َأم

 

 

وِلـِب والْقَـِفي نَيِل ما َأرتَِجي ِبالْقَلْ

 

 

ياـعم روض َأالَح ِضـفَوقَ الِْجنَاِن نَ

 

 

ِلـواِل والِْفعـِة ِباَألحـقُدِس الْجالَلَ

 

 

عِد ِصدٍق لَو شَِهدتُ ِضياـبْل فَوقَ مقْ

 

 

لِّـالَ ِظـٰى ِبـلَـٍة تُجـَأنْواِر آِمنَ

 

 

ِهـز درِتـٰى كَنْـِب الْمرجـُأم الْحِبي

 

 

النَّج يهِلـاةُ لَنَـووفَاِدِح الْه ا ِمن

 

 

دٰى ودا وعاِطفَةًـِس الْهـز شَمـياكَنْ

 

 

ِللْمجتَِدي من َأتَٰى َأرجو عطَا َأصِلي

 

 

لَيـَأوـِت ِللْمِليـإلَِ اَألعو انلَى اَألم

 

 

ِليـي َأهـِمنِْك انِْتظَاِمي ِبِعقِْد َأِحبِت

 

 

ِلي مقْصد كَنْز شَمِس الْمصطَفَٰى كَرما

 

 

سةَ اِإلحتَِدي نَظْرجـِللْمِلـاِن ِبالنَّي

 

 

هاـاُل ِبـاِدي َأنَـلَةُ ِللْهـَأنِْت الْوِسي

 

 

بالْقُر وِد ِمنـكُلَّ الْقُص ِلٰى ِمنالطَّو

 

 

ٍة َأتَهبـٰى ِبـنَّـِفي طَياـوِل ِبـالْقَبه

 

 

يِلـَأحصِة الْوظْوا ِفي حوتُ ِبها َأم

 

 

ِدي يياسذِْنِبيـاشَِفيـيالْم َأتَـع ٰىـن

 

 

بِبـع فَا الْكُلِّيـآِمنَـدو الصجرٍة ي

 

 

هالْـو ِليـيو داشَا ُأرِسيلَةُ ِلي حو

 

 

)٣(اء ِبفَضٍل ِمنْك قَد يوِليـعطَِمنْها 

 

 



 


ويبرز أمامنا اعتراض المتهوكين على     

 آمنـة للـرد علـى        السيدة توظيف حنيفية 

 الحديث الوارد في حقها بمنع النبـي        

من االستغفار لها بحجـة أن تحنفهـا مـن       

األخبار التاريخيـة عـن فتـرة الجاهليـة         

ع االستغفار،  مقطوعة السند بينما حديث من    

كما يقول المتهوكون صـحيح، وال يجـوز      

.نسخ الصحيح بمقطوع السند

 

 

لـيس  : وردا على هذا االعتراض أقول    

آمنـة  السيدة  ثم تَعارض بين ثبوت حنيفية      

وبين نفى هذا الحديث عنها؛ بل هو تكامـل   

.وتوافق بينهما

 

 

 التَّالية بيان وتبيين لهذا مـن       والمقاالت

السنة الصحيحة بفـضل اهللا    القرآن الكريم و  

.تعالى وفتحه وعونه وتوفيقه

 

 

                                             

 

 
.١/٢٠٤السيرة الحلبية ) ١(

 

 

أخرجه الحاكم وابن عساكر وغيرهما عن ابنـه        ) ٢(

 كنـز العمال للمتقـى     :سعيد بن زيد بن عمر، انظر     

.٧٨ صـ١٢/مجلد ) ٣٤٠٧٧(الهندى حديث 

 

 

القصيدة منشورة بكتاب صحيفة األولياء لإلمـام       ) ٣(

 ١١٨الم وطن رقم    أبي العزائم، من سلسلة كتب اإلس     

.نشر الطريقة العزمية

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 




 





 



 







 



 







 



 






 



 

 



 





 




 



١٨

 

ــدد - ــى الع ـــ ) ٧(  وف    ١٣ص

: لمبق" مفاسد حول المساجد  " وتحت عنوان   

:أحمد محمود كريمة جاء فيه

 

 

 

تهامهم بأنهم  ا نقد لمساجد الصوفية و    -

 وأن ،ســدنة لألضــرحة 

العــادات والعقائــد الوثنيــة 

ــ ــصرانية تكالزرادش ية والن

ــسف ــا والفل ــة كله ة اليوناني

مجتمعة كانت النـواة لمـا       

ستحدث وألصق باإلسـالم    ا

يسالمسم التصوف اإلاا با وبهتانًزور .

 

 

 

 نقد لمساجد الجماعـات المتطرفـة       -

 ووصفهم بأنهم   ،المتفيقهة الصبية كما يسمهم   

 وحسبوا أمر الدعوة    ، العلم والدراسة  وعديم

يحصر ويقصر علـى هيئـات مظهريـة        

رتداد والجاهليـة علـى     وإصدار أحكام اال  

 وتم الطعن فـى   ، فتعددت الجماعات  ،الناس

 فكثـرت   ؛ئمة والجدال مـع المـصلين     األ

الخصومات وأضحى سوء الظن والتباغض     

وكشف المساوئ وتتبع المعايـب بـضاعة       

نـدفع فـى    ا و ،أتقن جلبها أعداء الـدعوة    

 .ترويجها الصبية والمراهقون

 

 

١٩

 

 وتحت  ١٩صـ  ) ٧( وفى العدد    -

عبـد  : بقلـم   " بدع ال أصل لها       " عنوان  

:. الرشيد أحمد سيد جاء فيه 

 

 

 

 وصف ما تنقله ميكروفونات اإلذاعة      -

سم شعائر صالة الفجر مـن قـراءة        اتحت  

. بتهال بأنه بدعة وضاللةاقرآن وتواشيح و

 

 

٢٠

 

 وتحت  ٢٢صـ  ) ٧( وفى العدد    -

: بقلـم " أولياء اهللا وأولياء الشيطان   "عنوان  

:. ه بدوى محمد خير جاء في

 

 

 

 حمل كـل وثنيـات      : دين المتصوفة  -

  ااألمم السابقة بدء      ا  مـن البوذيـة ومـرور

 ،نتهاء بفكر الشيعة والباطنيـة    اغريقية و باإل

وضم بين جنباته عقائد اليهود والنـصارى       

 وكانت  ،وشركيات الجاهلية العربية األولى   

حتضنت دعـوة   امصر رائدة فى ذلك حين      

  .الشيعة

 

 

٢١

 

 وتحـت   ٣٥صـ   ٧ وفى العدد    -

" ين ليسوا عـارفين      يزهركبار األ " عنوان  

:. الرحمن محمد لطفى جاء فيه  عبد: بقلم 

 

 

 

 تأخير صالة العشاء وصالتها جماعة      -

 وهو من   ،عند وجود محاضرة هو األفضل    

 والمعرفة بأحكام اهللا وبسنة     ،الفقه فى الدين  

).صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا 

 

 

٢٢

 

  وتحـت  ٤٠صـ  ) ٧ وفى العدد    -

: بقلـم   " كلمة حق قالها المفتـى        " عنوان  

:. المجلة جاء فيه 

 

 

 

 أن جريدة األهرام المسائى قد نشرت       -

رد للدكتور محمد سـيد طنطـاوى مفتـى         

 ما حكم   : حول م٥/١١/١٩٩١مصر بتاريخ   

الصالة فى مساجد بهـا قبـور لألوليـاء         

 ؛يجـوز   أن هذا ال: وكان الرد  ،والصالحين

شدد فـى   )  وسلم صلى اهللا عليه  (ألن النبى   

 محافظة على عقيدة المسلم     ،النهى عن ذلك  

ومنعا لذرائع الفسادا للفتنة وسد    .

 

 

٢٣

 

 وتحـت   ٥٦صـ) ٧( وفى العدد    -

:. المجلة جاء فيه: بقلم" تهنئة  " عنوان  

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى. د   

 

 

 

 تهنئة للدكتور جمال المراكبى عضو      -

لجنة الفتوى بالمجلة بحصوله على درجـة       

 ،امعة عين شمس  الدكتوراة بكلية الحقوق ج   

وكان موضوعها الخالفة االسـالمية بـين       

. ابتقدير جيد جد .الشريعة والنظم المعاصرة

 

 

٢٤

 

  وتحت   ١صـ    ) ٨( وفى العدد    -

رئـيس  : بقلم" مع أحداث الجزائر    " عنوان  

:. التحرير جاء فيه 

 

 

 

نتخابـات  ا وصف ما حـدث فـى        -

    سـالم ا ضد اإل  الجزائر من أنه يمثل حرب، 

شيوعى الدكتاتورى الذى كان    وأن الحكم ال  

ا مـع   يحكم الجزائر بالحديد والنار متضامنً    

سالم تكاتفوا ضد جبهـة اإلنقـاذ       أعداء اإل 

كتسحت الجولة  اسالمية المعارضة التى    اإل

ا مـن    مقعد ١٨٨األولى من االنتخابات بـ     

نقالب مـن   ا وأنه حدث    ،ا مقعد ٢٣١أصل  

 ،الجيش على الديمقراطية التى يزعمونهـا     

سـتقال وأعلـن    ارئيس الجزائر قـد     وأن  

 لـرئيس الـوزراء وألغـى       ءهالجيش وال 

.   االنتخابات

 

 

٢٥

 

ـ ) ٨( وفى العدد    -  وتحـت   ٦صـ

:بقلم" باب الفتاوى " عنوان 

 

 

 

محمد صفوت نور الدين  -

 

 

 

صفوت الشوادفى  -

 

 

 

:. جمال المراكبى جاء فيه. د -

 

 

 

 قد تذهب البكـارة ألسـباب غيـر         -

لـشعبى   فعن الحسن البـصرى وا     ،الوطء

مرأتـه  اوالنخعى فى الرجل إذا لـم يجـد         

فالعـذرة تـذهبها    ، عذراء ليس عليه شىء   

المجهـود  ( وكثرة الحيض والتعيش     ،الوثبة

والحمل الثقيل وعـن    ) البدنى لطلب العيش  

 المغنـى  ،الحيضة قد تذهب العذرة " عائشة  

 .٥٢٦ صـ ٦جـ

 

 

 ،وهذه حقائق يؤكدها العلـم الحـديث      

ـ   عن أن الغشاء قد يك     فضالً ا وال  ون مطاطً

 ومن هنـا نعلـم أن   ،ينفض إال عند الوالدة   

من العادات التى يتعلـق بهـا أهـل          اكثير 

الريف فى هذا الشأن ال عالقة للـدين وال         

تهام الزوجة لمجـرد    اللفقه بها ، وال يجوز      

. أن دم البكارة لم يشاهد

 

 

 

سـالمية   ما جاء بكتاب التربيـة اإل      -

وسـيقى  الم" ول الثانوى بعنوان    للصف األ 

ها الحـل كـالم     صل في من أن األ  " والغناء  

. بالسموميءساقط ومل

 

 

 

 ال تحل قـراءة بـردة البوصـيرى         -

شتمالها على عبارات شركية تؤدى إلفساد     ال

نها يزدادون  وؤ والصوفية الذين يقر   ،العقيدة

. إلى ضاللهمبها ضالالً

 

 

٢٦

 

 وتحت  ٢١ صـ) ٨( وفى العدد    -

: بقلـم " التوحيد والسلوك اإلنسانى   " عنوان  

:الرازق جاء فيه محمود عبد

 

 

 

التصوف منهج مبتدع لتطهير النفس      -

. وتزكيتها كما يدعون

 

 

٢٧

 

ـ  ٨ وفى العدد    -  وتحـت   ٥١ صـ

: بقلـم " دفاع عن السنة المطهـرة      "عنوان  

:على إبراهيم حشيش جاء فيه

 

 

 

يواصل نقده لكتاب شهيد المحـراب       -

 التلمسانى بحجة أنه يفتقر إلى التخريج      لعمر

.والتحقيق 

 

 

 

 يتهم من يقول أن معركة أهل السنة        -

والجماعة إنما هى مـع المـسلمين وأنهـم         

 أما معركة هـؤالء المتعـصبة       ،متعصبون

فيزعمون أنها مع أعـداء المـسلمين مـن         

ــانيين  ــشيوعيين والعلم ــؤالء ،ال  وأن ه

المتعصبة فى زعمه يريدون أن يهدوا مـن        

ضــل اهللا مــن الــشيوعيين والــدهريين أ

 وهم لو هدوهم كما يزعمون لمـا        ،وأمثالهم

 أى ما ،أوصلوهم ألكثر من إثبات وجود اهللا  

عليـه  ستطاعوا أن يثبتوا لهم إال ما كـان         ا

المشركون فى الجاهلية األولى وفـى كـل        

 يعتقـدون  ،جاهلية وفى كل عصر ومكـان     

  ألنهم فسروا كلمة   ؛وجود اهللا تبارك وتعالى   

 هـذا   ،التوحيد بمعنى توحيد الربوبية فقـط     

.التوحيد الذى كان يؤمن به المشركون

 

 

 

أنـه لـم     " :بن تيمية ا يستشهد بقول    -

صـلى اهللا عليـه     ( يصح عن رسول اهللا     

وال أحد من الصحابة وال التـابعين       ) وسلم

وتابعيهم وال من أئمة الدين ال مـن أهـل          

ق الحجاز وال من اليمن وال الشام وال العرا       

وال مصر وال المغـرب وال خراسـان أن         

ا نزلت به حاجة من أمر الدنيا واآلخرة        أحد

أتى قبر  بعض األنبياء أو الصالحين ودعى        

"...اهللا أن يكشف كربته 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


 

 

 

 

 

حكم عاليـة، ودرر غاليـة،      
أفيضت من الكتاب المسطور،    
والبحر المسجور، ونطق بها    
لسان الرق المنشور، أخـذًا     

سعد من  . من البيت المعمور  
م هذه الحكـم علمـا، أو       فه

تمتع بها ذوقًا، أو سار على      
هديها سلوكًا؛ ألن عباراتهـا     
من بحر عرفان ونور بيـان      

.مجدد هذا الزمان

 

 
 حكــم هـذه ال ىحـد إنقـدم  

قــ تعليايمة يعقبهــالعظ

 

 
ى نيلـ نسترشد به ف   

 

 
.المجد اإلسالمى       

 

 

األستاذ

 

 
قنـديلمحمود سميـح 

 

 
 



 






 




 



 

 

 

 

فى هذه الحكمة دعوة إلى مكارم األخـالق        
 يجعل  وحسن المعاملة، واإلمام أبو العزائم      

  اا  المعاملة الحسنة أساسمن األسـس التـى      مهم 
يقوم عليها الدين، بعد العقيدة الحقـة والعبـادة         
الخالصة هللا رب العالمين، ويؤكد أن المعاملـة        
ميــزان األخــالق، وهــى ميــزان األحــوال 

، ومعيار اليقين واإليمان، وبها يظهر      واألسرار
المزيد من اإليمان، وبتركها يثبـت النقـصان،        
ويبين أن المعاملة برهان المعرفـة والمراقبـة،        

.ودليل العلم والمحاسبة

 

 
وفى كلمات جميلة وحكمـة بليغـة، يبـين         
اإلمام أن اإلحـسان وراء اإلحـسان إحـسان،         
وأحسن منه اإلحسان وراء اإلساءة، واإلسـاءة       
وراء اإلساءة إساءة، وأسوأ منها اإلسـاءة وراء        
اإلحسان، فإن أحسنت إلى من أحسن إليك، فذلك        
اإلحسان يكون مكافأة له على إحـسانه، ولكـن         
هناك ما هو أحسن من ذلك، وهو اإلحسان إلى         

، وإذا أسـأت    من أساء إليك، ويكون ذلك تفضالً     
إلى من أساء إليك فذلك رد عليه بالمثل، ولكـن          

أ منه هو اإلساءة لمن أحسن إليك، وهـى         األسو
حكمة تعد من جوامع الكلم فى حسن المعاملـة         

.بين الناس، وتعد من مكارم األخالق المحمدية

 

 
ويؤكد اإلمام على ضرورة أن تدوم الثقـة        
وحسن الصالت بين المسلمين بعضهم البعض،      
وإبعاد سوء الظن فى المعالمة بينهم، فيبـين أن         

إلى أخيك ولو تحققت منه     اإلحسان واجب عليك    
 إليه مـع تـشككك فـى        يءاإلساءة، فكيف تس  

قصده؟، ومن عصى اهللا فيك فاجتهد أن تطيـع         
اهللا فيه، فال ترد اإلساءة باإلساءة، ولكن تعفـو         
عمن ظلمك، وتعطى من حرمك، وتـصل مـن    

 ألن من زاحم ليكون ال يكـون، ومـن          ؛قطعك
.زاحم ليحل فى القلب فهو المطلوب

 

 
 اهللا اإلنسان من عدوه فماذا يفعـل        فإذا مكَّن 

معه؟ هل ينتقم منه ويعاقبه أشد العقاب؟، نقـرأ         
فى السيرة النبوية الشريفة ونسمع ما كان يحدث        
فى الغزوات وفى منهج الدعوة المحمدية، فنجد       

  ا، ويعلمنا إمامنا فـى حكمـة لـه         فى ذلك عجب



 




 





 

 

 

 

 



 


 

إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنـه        : تقول
عليه، ثم تكون هناك النصيحة مـن  ا للقدرة  شكر

ا ال تكن سـبب : اإلمام حينما يقول للمريد الصادق 
فى إضرار الناس، لئال يـسلط اهللا عليـك مـن       

ا فى إضراركيكون سبب.

 

 
 حريص علـى تربيـة أوالده       واإلمام  

ومريديه علـى المعاملـة الحـسنة واألخـالق         
الفاضلة، ولذلك يرشدهم فى الكثير من مؤلفاتـه        

 والنظمية إلى حـسن المعاملـة وكـريم         النثرية
ااألخالق، فيقول نظم :

 

 
عليك بالصدق واإلخالص يا سارى

 

 
دق باب إلحسانى وأسرارىـفالص

 

 
ال تلتفت عن طريق الشرع فهو ِحمى

 

 
أهِل المعية أحبابى وسمــــارى

 

 
نـاـوادخل على بشرعى فهو حجت

 

 
تحظى بمشهد وجهى بـعد أنوارى

 

 



 




 


والحكمة تبين أن اإلحسان واجـب عليـك        
لآلخرين فى كل حال، فتحسن إلى من أحـسن         
إليك مكافأة على إحسانه لك، أما من أساء إليـك      

 منك عليه، فإذا أساء إليك أحد       فتحسن له تفضالً  
فكيف تقابل إسـاءته؟ هـذه بعـض الوصـايا          
والنصائح التى نقابل بها اإلساءة من اآلخـرين،        

 فى الدنيا ويوم الدين، إذا أردنا بها وجـه          تنفعنا
:اهللا تعالى العلى الكريم

 

 
يقـول اهللا    العفو والصفح واإلعراض،  :أوالً

، ويقـول   يـلَ ِمج الْ حفْ الـص  ِحفَاصفً: تعالى
ـ  يناِفعالْو :سبحانه وتعالى  ـ  ِن ع  اُهللا و اِس النَّ

ِحيالْ ب مِنِسحين  ويقول سبحانه ، :ـ َأو ِرعض 
الْ ِنع ِلاِهجين        وخير أسوة لنا لتطبيـق هـذه ،

  الوصايا في حياتنا اليومية رسولنا الكريم     
فكم عفا عمن ظلم، وأعطى من حرم، ووصـل         
من قطع، وصفح عن عدو، وسامح مـن قـدر          
عليه، وعامل بالحسنى من حاربوه، وأظهر من       

حيـر القلـوب     مكارم األخالق فى كل حال ما     
. واأللباب

 

 
لتمس األعـذار لآلخـرين، حيـث       ا :اثاني

 أن نلتمس للناس حتـى      يرشدنا الرسول   
 ا، قبل أن نصدر التهم ونحكم عليهم       سبعين عذر

دونما دليل، بل نقدم األعذار لهـم، وال نحكـم          
      خفي الباطن عـذرـ  عليهم بالظاهر، فقد ي ا ا قوي

يجعلهم في حالة نحن ال نرضاها، وقـد كـان          
سالم أكثـر النـاس     رسل اهللا عليهم الصالة وال    

قـسوتهم وشـدتهم     رغم أممهم، ألعذار التماسا
 ألنهم أطبـاء العبـاد وليـسوا     ؛عليهم بغير حق  

.قضاة عليهم، وال جالدين على رقابهم

 

 
 ا بهجـوم المغرضـين،    ال تهتم كثير   :اثالثً

:يقول الشاعر

 

 
ازاخر وتذكر ما يضير البحر أمسى

 

 
ر؟ـالم بحجـه غـى فيــإن رم

 

 

 :رؤساء الغرب السابقين يقول   هو أحد    وها
       ،ه إليال أفتح   أنا ال أقرأ رسائل الشتم التي توج

ألننـي لـو     ؛ عن الرد عليهـا    مظروفها فضالً 
.ا لشعبياشتغلت بها لما قدمت شيًئ

 

 
فاالنـسحاب   نـسحاب، تعلَّم فـن اال  :ارابع

عندما يكون في صالحك، فهو دليل قوتك وليس        
زيـد بـن     على ضعف شخصيتك، يقول ي     دليالً

 فإذا سـمعت    ،إنما كان غضبي في نعلي    : حبيب
  .ما أكره أخذتها ومضيت

شكر اهللا على فضله عليك، علـى        ا :اخامس
 أنك أنت الذي تسمع هـذا الكـالم وال تقولـه،          

 من أن نمقت أعداءنا ينبغـي       بدالً :يقول أحدهم 
علينا أن نشفق عليهم، وأن نحمد اهللا على أنه لم          

 .يخلقنا مثلهم

 

 
ن الـشخص   أ أضف إلى رصيدك،   :اسادس

     ك أو عاب عليك أمربا فيك، إنما هو قـد      إذا س
سحب من رصيد حسناته وأودعه  في رصـيد         

: قال رجل ألبي بكـر الـصديق         حسناتك،
  ببنك سمعـك  :  قال .ا يدخل القبر معك   واهللا ألس

.يدخل ال معي

 

 
معاتبـة األخ    عاتب ولكن بالحسنى،   :اسابع

فال تنس أيهـا األخ كثـرة        ،ألخيه خير من فقده   
فضائل األخ عليك إن هو وقع في ذنب صغير،         
أو فى خطأ غير مقصود، ومن منا ال يكون فيه          
عيب وال يقع في خطـأ، وصـدق الـشاعر إذ           

:يقول

 

 
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها

 

 
 أن تعد معايبهرء نبالًـكفى الم

 

 

يقـول اهللا    دفع بالتي هـي أحـسن،      ا :اثامنً

ـ دا ةَُئي الـس  الَ و ةُنَسحي الْ ِوتَس تَ الَو: تعالى  عفَ
ـ يب و كنَيي ب ِذا الَّ ذَِإ فَ نسح أَ يي هِ ِتالَِّب ـ  هنَ ع دةًاو 
عندما تقابل من أساء إليـك       ،يمِم ح يِل و هنََّأكَ

 نـار الخـصومة،     ئحسان إليه، فإنك ستطف   باإل
وتوقف الشر، وتكسب القلب قبـل أن تكـسب         

ال يكن أحـدكم  : (يقول الرسول  ،الموقف
أنا مع النـاس، إن أحـسن النـاس         : إمعة يقول 

ا أسأت، ولكن وطِّنوا أنفسكم     ءوأحسنت، وأن أسا  
ا أن  وإن أحسن الناس أن تحـسنوا، وأن أسـاؤ        

).تجتنبوا إساءتهم

 

 
اتاسع:     فـإن   ا،تجنب الجدل وإن كنت محق

المجادلة كالم ال غرض منـه سـوى المباهـاة         
لة، والزيادة في األلفاظ والمعاني التـي       واالستطا

ال هدف منها، فهو باب يفتح ألـسنة األشـرار،          
ويبعد قلوب األحباب، ويكثر األعـداء، يقـول        

ما ضل قوم بعد هدى كـانوا       ( :الرسول  
 وكلما أكثرت من الجـدال  )عليه إال أوتوا الجدل 

عـن   كلما تصلَّب عقلـك، وأغلقـت سـمعك   
 تـسمع إال مـا      فـال  اإلنصات لآلراء األخرى،  

تقول، وال تقبل إال ما تحب، وبعدها لن تجد من          
إن الشخص الذي    :يتفق معك، وكما قال البعض    

.يبالغ في التمسك بآرائه ال يجد من يتفق معه

 

 
فقد يكون ذلك    ال يعوقك النقد اآلثم،    :اعاشر

شهادة إنجاز لك، افعل ما هو صحيح، ثـم أدر          
ـ   ظهرك لكل نقد سخيف،  نجح مادمت تعمـل وت

وتعطي، وتسطع وتلمع، فإنك لن تسلم من الذين        
واعلم أنك لو لـم     .. يفزعون من نجاح اآلخرين   

فإن رضا   تكن تفوقهم لما تعرضت لنقدهم اآلثم،     
:وتذكر قول الشاعر.. الناس غاية ال تدرك

 

 
وإذا أتتك مذمتي من ناقٍص

 

 
فهي الشهادة لي بأنـي كامل

 

 

:يقول موالنا اإلمام 

 

 
الـب واتصهى األخالق نس

 

 
إلى أوج التنزل والمجــالى

 

 
هى النسب القريب إلى قريب

 

 
وحصن الحفظ من كل الوبال

 

 
وهدى المصطفى معراج قرب

 

 
إلى نيل السعادة والوصــال

 

 
على ذات الحبيب صالة ربى

 

 
وأصحاب وأحبـــاب وآل

 

 









 









 











 



 



 



 

 

 

 

 



 



 


 

 

 

 

 
قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ 

 

 

 

 



 


افتتح اهللا تعالى بصيغة الحمد لنفسه بنفسه       

 :الفاتحـة ( الْحمد ِهللا رب الْعالَِمين   : فقال
 ألنـه   ؛، ورضي بهذه الصيغة من خلقـه      )٢

طالبنا بحمده فعجزنا، فرضي منا بما حمد به        
.نفسه

 

 


 



هو الوصـف   : قيل في معنى الحمد لغة    
على جهة التعظيم والتبجيل باللـسان      بالجميل  

. وحده

 

 
: وعند القشيري في معنى قول اهللا تعالى      

 ِهللا دمالْح )أن حقيقة الحمـد    )٢ :الفاتحة  :
الثناء على المحمود بـذكر نعوتـه الجليلـة         
وأفعاله الجميلة، والالم هنا للجنس، ومقتضاها    
االستغراق، فجميع المحامد هللا سبحانه، إمـا       

 خُلُقًا، فله الحمد لظهور سـلطانه،   وصفًا وإما 
...        وله الشكر لوفور إحسانه

 

 
ـُحمد هو       والحمد على خالف الذم، والم
الذي كثرت خصاله المحمودة، وقد سمي به        

، يقول صلوات اهللا وسالمه عليـه  نبينا  
 : (...وعلى أهل بيته في حديثـه الـشريف       

وشَقَّ لي أسماء من أسـماِئه فـذُو العـرِش          
محمود وأنا محمد، ووعـدني أن يحبـوني         
بالحوِض والكوثِر، وأن يجعلني أوَل شـافٍع       
وأوَل مشفَّع، ثم أخرجني ِمن خيِر قرٍن ألمتي       
وهم الحمادون؛ يأمرون بالمعروف وينْهـون      

، وعلى ضوء ذلك يقول حـسان       )عن المنكر 

:بن ثابت رضي اهللا عنه

 

 
سمهه اسم النبي إلى اـوضم اإلل

 

 
ِس المؤذنإذا قال في الخَم :دَأشْه

 

 
هِجلَّـــه من اسِمه ليـقَّ لـوشَ

 

 
دذُو العرِش محمود وهذا محمـف

 

 

 هو الذي يحمـد فيـه       :والمقام المحمود 
 لتعجيــل جميــع الخلــِق رســوَل اِهللا 

.الحساب واإلراحة من طول الوقوف

 

 
جاء في موسوعة نضرة النعيم في أخالق       

ثم الصحيح في تسمية النبي     :  الكريم الرسول
        ه اُهللا ومالئكتُـهدا أنه الذي يحممحمد 

وعباده المؤمنون، وأما من قال الذي يحمـده        
        أهُل السمواِت وأهُل األرِض فال ينافي حمـد
      أهِل السمواِت واألرِض له اِهللا تعالى، بل حمد

        ِمـداُهللا ح هِمدفلما ح ،أهـُل   بعد حمِد اِهللا لَه ه
...السمواِت واألرِض

 

 
إنِّـي ألوُل النـاِس تنـشقُّ       : (قال  

        ،القيامِة وال فَخْـر ِتي يوممجمن جع األرض
وُأعطَى لواء الحمِد وال فَخْر، وأنا سيد الناِس        
يوم القيامِة وال فخر، وأنا أوُل مـن يـدخُل          

القيامِة وال فَخْر مسلم...) "الجنةَ يوم."

 

 


 



الحمد إخبار عن محاسن المحمود؛     : قيل
.مع حبه وإجالله وتعظيمه

 

 
هو الثناء عليـه    : الحمد هللا تعالى  : وقيل

 ُأحـِصي ثنـاء     الَ: (بالفضيلة، قـال    
عليك.(

 

 
:وأنشد بعضهم

 

 
ا عليك بصالٍحـنـن أثنيـإذا نح

 

 
فأنتَ كما نُثِني، وفوق الذي نُثِني

 

 

ما عِلم مـن    حمد نفسه في األزل لِ    : وقيل
كثرة نعمه على عباده وعجزهم عـن القيـام         
بواجب حمده، فحمد نفسه عنهم لتكون النعمة       

.أهنأ لديهم، حيث أسقط عنهم به ثقل الِمنَّة

 

 


 



والذي يعلم قَدر الحمد على الحقيقة هـو        



 

 

 



 



 


 

 

 

: اُهللا تعالى، فقد ورد عن رسـول اهللا         
يا رب لك الحمد    : ِمن عباِد اهللا قال   أن عبدا   (

كما ينبغي لجالِل وجِهك وعظـيِم سـلطاِنك،        
فعضلت بالملَكين فلم يدريا كيـف يكتبانهـا،        

يا ربنا إن عبدك قد     : فصعدا إلى السماء وقاال   
          ها، قال اُهللا عـزقال مقالةً ال ندري كيف نكتب

مـاذا قـال    : وجلَّ وهو أعلم بما قال عبـده      
يا رب لـك    : يا رب إنه قد قال    :  قاال عبدي؟،

الحمد كما ينبغي لجـالِل وجِهـك وعظـيِم         
اكتُباهـا كمـا قـال      : سلطاِنك، فقال اُهللا لهما   

".ابن ماجة). "عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها

 

 
 ويذكر عن اإلمام جعفر الـصادق       

من حِمده بصفاته   ": الْحمد هللاِ "في قوله تعالى    
ه فقد حِمد، ألن الحمد حـاء       كما وصف نفس  

: وميم وداٌل

 

 
.  من الوحدانية:فالحاء

 

 
.  من الملك:والميم

 

 
.  من الديمومية:والدال

 

 
فمن عرفه بالوحدانية والديمومية والملك     

.فقد عرفه، وهذا هو حقيقة الحمد هللا

 

 


 



ألن  ؛وال يحمد في الحقيقة إال اهللا تعـالى       
كل أحد سوى اهللا تعالى ال كمال له وال جمال        
له وال جالل له من ذاته، وكل كمال وجمال         
وجالل ينسب إلى غير اهللا تعالى فهو من اهللا         
سبحانه وتعالى إيجادا وإمدادا، وهو وإن كان       
في نظر الخلق يعتبر شيًئا يثنى به على مـن          
اتصف بحقيقته، إال أنه في الحقيقـة ونفـس         

ناقص وزائل، ولكـن كمـاالت اهللا ال        األمر  
تتناهى وال بداية لها، وحمده سبحانه وتعـالى     

.بقدر صفات كماله التي ال تحصى وال تعد

 

 
رب وإنما استحق الحمد وحـده ألنـه        

لم اختصصت  :  سأله ، وكأن سائالً  العالَِمين
 العالمين، أنا   ألني رب : حمد؟، فكأنما يقول  بال

دتهم بنعمتي، فال منعم    أوجدتُهم برحمتي، وأمد  
وحدي، ِمنِّي كـان    غيري، فاستحققتُ الحمد    

 اإليجاد، وعلي    اد، فأنا ربدالعباد،   توالي اِإلم 
فالعوالم كلها   

 

 على تعدد أجناسها واختالف     -
أنواعها  

 

 فـي قبـضتي، وتحـت تربيتـي         -
.ورعايتي

 

 
ولم ) الْحمد ِهللا: (قال رجل بين يدي الجنيد

كَمِّلْها يا  : ، فقال له الجنيد   )الَِمينرب الع : (يقل
وأي قَدر للعالمين حتـى     : أخي، فقال الرجل  

قُلها يا أخي؛ فـإن     : ، فقال الجنيد  !تُذكر معه؟ 
الحادث إذا قُرن بالقديم تالشى الحادث؛ وبقي       

.القديم

 

 


 



والحامد  

 

 كما يذكر اإلمام أبو العـزائم       -
 

 

 ألنه تخلق بخُلُـق     ؛ نسبه بربه   اتصل -
من أخالق اهللا تعـالى، وذلـك الخُلُـق هـو        
اتصافه بأنه حامد، فإن اهللا متـصف بالحمـد      
لحمده لنفسه، والحامد هللا متصف بما اتصف       
به اهللا تعالى، واهللا يحب صفاته ويحب مـن         

ا بأخالق اهللا   اتصف بها، فيكون الحامد متصفً    
ا هللا، قال    محبوب) :   كلمتَاِن خفيفتَاِن على

اللساِن، ثقيلتاِن في الميزاِن، حبيبتـاِن إلـى        
الرحمِن، سـبحان اِهللا العظـيم؛ سـبحان اِهللا         

".البخاري). "وبحمده

 

 
فإذا كانت هاتان الكلمتان حبيبتـين إلـى        

 ألنه  ؛الرحمن؛ فإن قائلهما حبيب إلى الرحمن     
وفقه لما يحب من القول، وال يوفق سـبحانه         

حب من القول إال من يحبـه سـبحانه،         لما ي 
فالحامدون لم يوصفوا بهذا المقام العلـي إال        
بعد أن تحققوا بكمال التوحيد علمـا وإرادة،        

.وبكمال العبادة شكرا وإنابة

 

 
والنسب نسبان كما يقـول اإلمـام فـي         

: قصيدة له

 

 
ب حقيقتي ومقاميـنسبان نس

 

 
يـام السامـي للمقـثم انتساب

 

 
ل الذيـق للعمـفاألول التوفي

 

 
هو شكر ِنعِمِه موجب إكرامي

 

 
قـده متحقـا عبـحلل بها أن

 

 

اإلسالمـف بـيـبالذل والتكل

 

 
ات مفتقرا إلىـاعـألقوم بالط

 

 
رامـة اإلحـنيل القبول بصح

 

 
يـب تقربـنسب العبادة للقري

 

 
امـعـلحظيرة الرضوان واإلن

 

 
د لخالقيـيـوبها أكون أنا العب

 

 
اميه وصيـالة لذاتـعند الص

 

 
قيـام تخلـي للمقـأما انتساب

 

 
ص كالمـي بنـبجماله السام

 

 
نسب به كشف الغيوب لواصل

 

 
ام ـف ال األوهـوتحقق بالكش

 

 

والنـسب  نسب تعبـدي،    : فالنسب األول 
. نسب تخلقي:الثاني

 

 


 



وهناك ما يحسبه بعض الناس حمدا وهو       
األمـر، ويبـين   ليس بحمد في الحقيقة ونفس     

اإلمام أن هـذا حمـد الرتـب الدِنيـة مـن            
المخلوقات، وهو أن قول من مأل بطنه مـن         

الحمـد هللا، فـإذا    : الخبز والماء البارد واُألدم   
جاع سخط أو ابتلي مقت ليس بحمد، وإنمـا         
هو كحمد مخلوقاٍت من رتبة أدنـى منـك،         
كبصبصة الكلب عند إعطائـك لـه اللقمـة،         

ج عند نثر الحبوب، فإذا شَِبعتْ      وكجمع الدجا 
. وطَلبتَ واحدة منها فرت على الجدران

 

 
وهذا يتنافى مع معاني المحبة، فعالمـة       

أن تقبل على حبيبك عند إقباله عليك؛       : المحبة
.وإدباره عنك

 

 
فليس المراد بالحمد مجرد ألفاظ تتلـى،       
إنما المراد رعاية معاني تلك األلفـاظ وذوق        

 ما دلت عليه بالمطابقة أو      العقل والنفس منها  
.بالتضمين أو بااللتزام

 

 
 ألفاظ" االلتزام"و" التضمين"و" المطابقة"و

 في سياق تفسيره لقول اهللا      ذكرها اإلمام   
، ونتوقـف   الْحمد ِهللا رب الْعالَِمين   : تعالى

 في العدد القادم إن شاء      عند معناها باختصار  
.اهللا تعالى

 

 



 

 

 

 



 



 

من تفجري دميونة إىل حترير 

 

ا

 

جلليل

 

 وحلب

 

 

 

هي احلرب إذن

 

 

 

 

 

 

 

 

دجدا تنطلق داخـل الكيـان الـصهيونى        م

صفّارات اإلنذار السياسية والعسكرية محـذّرة      

قادمـة، وأن   ) حـرب كبيـرة   (من احتماالت   

زيارات نتنياهو األخيرة إلى عواصـم القـرار        

واشنطن  (الدولي  

 

 موسكو   –

 

تأتى في  )  بكين –

هذا السياق، وأن الدافع لهذه الحرب هو تنامي     

من إيـران إلـى     (ممتد  قوة محور المقاومة ال   

سوريا فحزب اهللا في لبنان والجهاد وحمـاس        

وامتالكه ألسـلحة نوعيـة جديـدة       ) في غزة 

، فضالً عن تنـامي الغطـاء       )إسرائيل(ستقلب موازين القوى مع     

الدولى له واالنتصارات المؤكّدة لدمشق وبغـداد علـى القـوى           

أنهـا  ) شرقوربما ال (الداعشية المتشددة، التي آمن اآلن الغرب       

.الخطر األكبر على الجميع

 

 

الحرب القادمة، كما تتوقّعها األجهـزة الـصهيونية، سـوف          

لكنها لن تعرف كيـف     ) ا وكعادتها التاريخية  إسرائيل حتم (تبدأها  

" االختراقـات "الذي تقاتله مازال رغم كـل       " الخصم" ألن   ؛تُنهيها

افـه،  مجهوالً، في تسليحه وقوته، مجهوالً فـي مخطّطاتـه وأهد         

لن يكتفي  ) الخصم(والمالمح العامة للحرب القادمة تقول أن هذا        

فقط باإليالم السطحى للكيان، بل بالضرب الجذري في بنية وجوده     

كمفاعل نـووي مـستهدف وقـد ينفجـر         ) ديمونة(وتفوقه، إن   

بصاروخ من الصواريخ الحديثة التي بـات يمتلكهـا حـزب اهللا            

 لالنفجار المباشر أو لحاويـات      وسوريا ومقاومو غزة، وسيكون   

غاز األمونيا السام المتواجدة في ميناء حيفا؛ آثاره ليس فحـسب     

العسكرية بل واالجتماعية والدينية والحياتية بإجمال علـى بنيـة         

      بته تقـارير       الكيان؛ ومن مالمح الحرب القادمة أيـضا مـا سـر

     ـة   استخباراتية دولية وإسـرائيلية مـؤخّرا ني

قل المعركة إلى داخل مستعمرات     ن) حزب اهللا (

الكيــان الــصهيوني فــي الجليــل ونهاريــا، 

واحتاللها، بعد تحريرها من دنَس المستوطنين      

األمر الذي سيغير من معادلة الطيران، والتفوق 

.الجوي، فاألرض لم تعد كما هي

 

 
تصورات عدة لحرب قادمة نـرى اآلن       
إشاراتها ونسمع دقّـات طبولهـا، فـأين        

فى كل هذا؟الحقيقة 

 

 

 تعددت اإلنذارات عبر الدراسات اإلعالمية والتحلـيالت        :أوالً

 وكان أحدثها قبل    ،االستراتيجية الصهيونية خالل الفترة الماضية    

 حين خرج المحلّل االستراتيجى     م١٨/٣/٢٠١٧ا في   أيام وتحديد ،

 Israel`s next Big(وتحت عنوان ) يوسف الفير(الصهيونى 

war) (   بدراسة منـشورة علـى     ) الكبرى القادمة حرب إسرائيل

أن ) الفير(، وفي هذه الدراسة المهمة، توقّع       )Forward(موقع  

الحرب الكبرى القادمة التي ستدخلها إسرائيل ستكون ضد بعض         

القوى اإليرانية والسورية وحزب اهللا على طول حدودها الشمالية         

ب أخرى مع سوريا ولبنان، ولم يستبعد أن تنخرط إسرائيل في حر

خصم إسرائيل في   (مع حركتى الجهاد اإلسالمى وحماس في غزة        

، والتي أدت م٢٠١٤حرب غزة التي خلّفت خسائر فادحة في عام         

.)ا إسرائيلي٧٣ فلسطيني و ١٢٠٠إلى مقتل ما يقرب من 

 

 

لكن الكاتب عاد ليشير إلى أن الحرب المقبلـة فـي شـمال             

 مليون نسمة، قـد تكـون       ١,٢إسرائيل، التي تضم ما يقدر بـ       

أقرب إلى حرب شاملة لم تشهدها الدولـة العبريـة منـذ عـام              

 .م١٩٧٣

 

 



  

 

 



 





  







 




 




 



وعزا الكاتب األسباب التي قد تـؤدي       

إلى اندالع مثل هذه الحرب إلى ما أسماه        

الجارية في سـوريا،    ) الحرب األهلية (بـ  

والمواجهة المستمرة بين إيران وإسرائيل     

 ولطبيعة  ،لداميةولنتائج األزمة السورية ا   

التطــورات الجديــدة للــصراع العربــي 

 وإن كان بدرجـة أقـل مـن         ،اإلسرائيلي

.الحرب السورية

 

 

وحذّر الكاتب مـن أن نتيجـة هـذه         

الحرب لن تؤدي فقط إلى تدمير كبير داخل 

  ا إلى تعزيز العالقـات     إسرائيل، ولكن أيض

االستراتيجية المزدهـرة بـين إسـرائيل       

لسنّية، وهي مـصر    وجيرانها من الدول ا   

واألردن والسعودية واإلمـارات العربيـة      

المتحـدة  

 

 الـذين يتـشاركون   –

 

ا  وفقًــ–

لزعمه

 

 مع إسـرائيل مخاوفهـا بـشأن        -

قليمية العدوانية، بالرغم طموحات إيران اإل

. من تحفّظاتهم حول القضية الفلـسطينية     

ة في شـمال    وبهذا المعنى، فإن المواجه   

إسرائيل ستعكس بصورة حاسمة التغيرات     

الحالية البعيـدة المـدى فـي التـوازن         

.االستراتيجي للسلطة في الشرق األوسط

 

 

تـشهد الحـرب     «:تابع الكاتب بقوله  

األهلية في سوريا مراحلها النهائية، على      

ــر   ــي أو غي ــي الجــزء الغرب ــل ف األق

الصحراوي من سوريا وفي الجنوب على      

د الـسورية مـع مرتفعـات      طول الحـدو  

وقد رجـح   . الجوالن اإلسرائيلية واألردن  

التدخّل اإليراني والروسي كفّة نظام األسد      

وبمساعدة بشّار األسد علـى     . في دمشق 

ا الفوز على األرض، حشدت طهران ائتالفً     

حربي ا من الشيعة بالقرب من حزب      ا واسع

    ا عن أفغانستان   اهللا في جنوب لبنان وبعيد

.»قوالعرا

 

 

إن نهاية القتال فـي     : " ا بقوله مضيفً

الجزء الغربي من سوريا ستترك كل هـذه       

القوات التي خاضت المعارك بالقرب مـن       

يضاف إلى هذه القوات الترسانة     . الجوالن

العسكرية التي يمتلكها حزب اهللا، حليـف       

 ١٠٠النظام السوري، والتي تُقدر بحوالى      

ـ       ة ألف صاروخ قادر على استهداف غالبي

األراضي اإلسرائيلية، إلى الجنـوب مـن       

" .مفاعل ديمونة النووي

 

 

إن نهاية القتال في الجزء الغربـي       * 

من سوريا   

 

ا للدراسة اإلسرائيلية     وفقً –

 

- 

ستترك كل هذه القـوات التـي خاضـت         

المعارك بالقرب من الجـوالن وكتهديـد       

.عسكري إلسرائيل

 

 



 



أشار وفي خاتمة هذه الدراسة المهمة      

إلى زيارة نتنيـاهو إلـى      ) يوسف الفير (

روسيا وأميركا والصين والتي ركّز فيهـا       

الخطر اإليرانـي   (على موقفهم مما أسماه     

).على إسرائيل

 

 

دراسته التحذيرية بأسئلة ) الفير(وختم  

:مهمة عدة كان أبرزها

 

 

 

كي يخِرج  » بوتين« هل يمكن إقناع     -

 مـن   القوات اإليرانية والوكالء الخارجيين   

سوريا كجـزء مـن المبـاراة النهائيـة         

.الروسية هناك؟

 

 

 

 هل سـيكون التهديـد اإلسـرائيلي        -

   ا باستهداف لبنان في المرة القادمة حاسـم

لردع حرب أخرى مع حزب اهللا، أم يمكن         

.أن يكون له أثر في توسيع تلك الحرب؟

 

 

 

 إذا اندلعت الحرب، وهاجم حزب اهللا       -

 بعشرات اآلالف مـن الـصواريخ معظـم       

إسرائيل، هل سينجح رد الفعل اإلسرائيلي،      

الذي يستهدف أجزاء كبيرة مـن سـوريا        

.ولبنان في إنهاء الحرب المقبلة بسرعة؟

 

 

 

 هل ستعاني القوات اإليرانيـة مـا        -

.يكفي لردع طهران في المستقبل؟

 

 

 

-      ا مـن    هل ستعاني إسـرائيل أيـض

أضرار جسيمة في األرواح المدنية والبنية      

.التحتية؟

 

 

محلّل اإلسرائيلى لم يِجب ولكنـه      ال* 

أكّد أنه قَِلق للغاية وأن أركان المؤسـسة        

العسكرية والسياسية قلقون مثله وليـست      

.لديهم إجابات محددة

 

 



 





 





 

 

 

 

 



 





 




 



توسلْ ِبموالَنا الْحسيِن ِإلَـى الْمـولَىٰ      

 

 

ـىٰ         وأَت ـنـوِل ِلمتـِن الْباب قَامذَا مٰه

 

 

  ــه ــلَّ جالَلُ ــِه ج ــِه ِللَّ ــلْ ِب سوت

 

 

 ــه ِحبو ــي ــبطَ النِب ــك ياِس ِبجاِه

 

 

ِإلَى اللَِّه ِبـالْمولَى الْحـسيِن وجـدهِ       

 

 

ِإلَِٰهـي وخـاِلِقي    أَِنلِْني اَألمـاِني يـا    

 

 

 

 

 

 مقِْصد أَعلَـىٰ   فَجاه ابِن ِبنِت الْمصطَفَىٰ    

 

 

يروم الْمنٰى يعطَٰى ِمن الْمـنِعِم الـسؤالَ       

 

 

تنلْ ِمنه ما ترجـوه فَهـو ِبنـا أَولَـىٰ          

 

 

توسلْت أَرجو ِلي ِضياَءك قَـد يجلَـىٰ       

 

 

ــِديا فَــضالَ تجِن مٰمحِللــر ــتهجوت

 

 

   نٰى مجترِن الْميساِه الْحِبج ولَى ا  هـولْم

 

 

 

 

  

 

 
  

 

 
دعوة عامة   

 

 
يتقدم شيخ الطريقة العزميـة بـدعوة       
جميع أبناء الطريقة العزمية ومحبى آل    

 لحـضور   بيت سيدنا رسول اهللا     
الحفل الكبير بمناسـبة مولـد سـبط        
الرسول أبى عبد اهللا اإلمـام الحـسين        

      شـعبان   ٩، وذلك يوم الجمعـة 
.. م٢٠١٧مـايو    ٥الموافق  ه ١٤٣٨

بقاعة اإلمام المجدد السيد محمد ماضى  
، بمقــر الطريقــة أبــى العــزائم 

 

 
 بـرة عقــزمية بالقاهــالع    

 

 
. صالة المغرب          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تـهــانــى

 

 











األخ الفاضل األستاذ إبراهيم عبد النبي نائب الطريقـة العزميـة           * 

.. بخطبة نجله األستاذ ماضي لآلنسة بسنت عبد المنعم محيي الـدين   
.حلة الكبرىبالم

 

 
األخ شريف محمد عبد العزيز بالمولود السعيد حفيد األخ الفاضل          * 

بالعصافرة مركـز المطريـة محافظـة       .. محمد عبد العزيز هندام   
.الدقهلية

 

 








 

 






وفي بالعهد،  األخ الفاضل صادق الوعد، ال    * 

صاحب الهمة العالية، والعقيدة الراسخة الحاج      

عبد الحميد شكر والد األخ المهندس أحمد عبد        

بالحدين .. الحميد شكر

 

. محافظة البحيرة-

 

 

ضان سالمة ولد زوجـة األخ الفاضـل والمحـب          مالحاج ر * 

.بالسويس.. الصادق الحاج علي مرجان نائب آل العزائم

 

 

  زوجـة  لبي والد األستاذ هادي وشقيق    األستاذ حمدون حامد ش   * 

بالعجوزين .. المستشار محمد أبو يوسف

 

. دسوق–

 

 

المرحومة زوجة األخ الفاضل الحاج سمير أحمـد معـروف          * 

بماقوسة .. وابنة خالة األخ الفاضل الحاج مخلوف أحمد معروف       

.محافظة المنيا

 

 

 الصادق، صـاحب الهمـة العاليـة،        األخ* 

محمود أبو زيد والد    والقلب النقي الحاج نبيل     

.. الداعي محمود نبيل وإبـراهيم أبـو زيـد        

.بالطود مركز كوم حمادة محافظة البحيرة

 

 

األستاذ الدكتور سعد محمد سعد الخولي رئيس الهيئة العامـة          * 

لقصور الثقافة وموجه اللغة العربية بكفر الشيخ سـابقًا، شـقيق           

بمـسير  .. الشيخ محمد الخولي بالحامول واألستاذ حمدي الخولي      

.محافظة كفر الشيخ

 

 

الحاجة أم أحمد السيد عامر زوجة المرحوم الحاج عبد الباري          * 

بـدقلت محافظـة   .. البنا وعمة األخ الفاضل محمد عامر وإخوته     

.كفر الشيخ

 

 

بالـشهداء   .. والدة األخ عبودة عطية واألستاذ محمد وأيمن      * 

 

– 

.منوفية

 

 

بأوليلـة  .. م محمد نزه  والدة األخ الفاضل أبو اليزيد عبد المنع      * 

.مركز ميت غمر محافظة الدقهلية

 

 

بالمحلـة الكبـرى     .. زوجة الحاج مصطفى عطا النـشار       * 

 

– 

.غربية

 

 

الحاجة عايدة شبل كريمة المرحوم الحاج شبل قطب أبو زيـد           * 

.بكفر الشيخ.. والدة األستاذ محمد

 

 








 

 

 

 


