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ت  يتفق عليها مع اإلدارة   اإلعال

 ـــنا غـــايت
د الذى فقده املسلمون الذى لن يتحقق إ  ال بعودة اخلالفة اإلسالمية. إعادة ا

د الذى فقده املسلمون  ونسعى لتجديده.  هذه هـى الضالة الىت ننشدها وا

 شعار  دعوتنا

اإلســــــالم ديــــــن هللا وفطرتــــــه    أوالً:
 الىت فطر الناس عليها.

اإلســـالم نســب يوصــل إىل    نيــاً:
 . رسول هللا

ــاً: ــلمون    لثـ ــن واملسـ ــالم وطـ اإلسـ
 مجيعاً أهله.

 شرتاكاتاال
  خالصة رسوم الربيد. جنيه سنو   ١٠٠ر  ـ داخل مص 

ً خالصة رسوم الربيد. ٥٠قى دول العامل   دوالراً سنو

 واجلهـاد خلقـنا  اللــه  معـبود 
 واخلـالفـة غايتنا  والرسول مقصود 

 ئم  إمامنا وأبو العزا لقـرآن  حجتنا وا

 
 

  )..ةولية الشعب ومسؤولية الحكومؤحائرة بين مسالمصر للمصريين: رسالة ( * االفتتاحية:

 ٤  بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم       

 ٨ ماضى أبى العزائم .. لإلمام المجدد السيد محمد)٧( مقامات الصوفية *

  ..)١( اإلنسان خليفة هللا في األرض* 

 ١٢ لعزائما أبيالدين ماضى السيد أحمد عالء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 ١٤ عباس محمود العقاد المفكر اإلسالمي الكبير المرحوم.. )٢١معاوية في الميزان ( *

 ١٦ عمار علي حسن. د].. الثالثةصوفية أرضية [الحلقة .. تجليات لمقام الشوق  *

 ١٨ د. محمد اإلدريسي الحسني  )..٨* األشعري واألشعرية (

 ٢٠ المستشار رجب عبدالسميع وأ عادل سعد)..  ٢٧* نصرة النبي المختار في أهل بيته األطهار (

 ٢٢ اعيلسمإ أ.د. بليغ حمدى ..) ٣/٣اعات التكفير (* فقه جم

 ٢٤ د. جمال أمين .. )٢٤تربية األوالد في اإلسالم ( *

 ٢٦ األستاذ هشام سعد الجوهري  .. اإلسالم وطن وجولة مع أخبار الوطن اإلسالمى *

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

 ٣٠ العزائم  أبو ماضىمحمد اإلمام  ..  ]بات ليلة النصف من شعبانالمحو واإلث[حكم الدين  *

 ٣٢ األستاذة لبنى محمد الشعراوى  مستقبل األمة .. *

 ٣٤ د. نور الدين أبو لحية أ. .. ) ١٨* شيخ اإلسالم في قفص االتهام (

    ..) ١/٢( إلى مصر   الكبرى قدوم السيدة زينبأدلة إثبات  *

 ٣٦ الحسينى  الحليم العزمى بدع الشريف                                                           

 ٤٠ إلمام المجدد أبي العزائم في ليلة النصف من شعبان من أدعية ا األولالنموذج * 

 ٤٢ فضيلة الشيخ علي الجميل) .. ١( كشف النور عن الذين ال خوف عليهم وال هم يحزنون* 

 ٤٤ سامي عوض العسالة .د) . ١٤ادر اإلمام أبي العزائم في العقيدة (* مص

 ٤٦ محمد الشندويلى.. .. )٢( قضية للمناقشة: األجرة على الطاعات* 

 ٤٧        هـ١٤٤٢ بجر* من أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خالل شهر 

 ٤٨ فاروق الدسوقى د. أ. ..  )٦١الصالة والسالم على والدي خير األنام (* 

 ٥٠ د. محمد حسينى الحلفاوى .. ]٢٢) [األسس الفكرية لإلرهاب( أباطيل اإلسالم السياسي* 

 ٥٢ أ.سميح قنديل  )عشرة بعد المائة التاسعةالحكمة ( لإلمام أبى العزائم   شرح جوامع الكلم *

 ٥٤ الهادى قنديل عبد الشيخ )..١( أسرار الخالفة في األرضفي  *

    )..٦. دراسة في فكر عالم جليل (د رهين المحبسين العصري .جمال حمدان الشهي *

 ٥٦ رفعت سيد أحمد د.                                                                             

 ٥٨ * المجتمع العزمى 

 



   

 
 

  
  

 إلى كل إخواني في الوطن الغالي: مصر

رار  ن تك ية م رة الماض ي الفت ت ف د ُدهش اهرة النَّ لق ى ْصظ ب عل

ات المصريين في بعض المناطق، تارة بماليين ارة ب الجنيه ارات، الوت ملي

 عون الفقر.يدَّ رغم أن غالبية أبناء الشعب 

ي مصر  "المستريحظاهرة " رة ف ة األخي ي اآلون طفت على السطح ف

وأثارت تساؤالت عديدة عن أسبابها وتأثيراتها على المجتمع واالقتصاد، 

دلتاخاصة مع الزلزال الذي أحدثته في بعض المحافظات  ، في الصعيد وال

اهرة صَّ حيث يسهل على النَّ  ي الق دً ابين ادعاء االستثمار ف ار بعي ا عن أنظ

 .الضحايا

ؤالء النَّ  ن ه ًدا م رأ أن واح ي أن أق أة ل ان مفاج د استولى صَّك ابين، ق

دو ة والع زار ومغاغ ي م رى بن ن ق ه م ار جني ف الملي ار ونص ى ملي  ةعل

 بالمنيا.

ع،  ار مستريحة التجم في نفس التوقيت تقريبًا طفت على الساحة أخب

ة استثمارها مليون جنيه من عدة أ ٥٠على  تالتي استول شخاص، بحج

 في العقارات.

ن  ل م دها بأق بط ٤٨بع اعة ض ة  تس زة األمني ةاألجه خاص  أربع أش

ى  ٣يعملون مع "مستريح البيتكوين" الذي استولى من  واطن عل آالف م

ة الرقم ٢٠٠ ي العمل تثمارها ف ة اس ه بحج ون جني ةملي ية  ي االفتراض

مضاربات لألنها تخضع  ؛"البيتكوين" والتي يحظر التعامل بها في مصر

تقر،  ر مس عرها غي رة وس رة كبي وني الفت اع جن ت بارتف ا حظي لكنه

وك االماضية، نتيجة التج ء العديد إليها بعد تخفيض أسعار الفوائد في البن

 حبها من تداعيات.ابسبب جائحة كورونا وما ص

ن أن تُ  ر م تريحين" أكب ص "المس الطبع قص الة أو ب ي رس ى ف حص

ال ن ال ؛مق د  لك الفحص والدرب اهرة ب ذه الظ ام ه ة أم ن وقف ا م ، ةسالن

 همة بخصوصها.موعلينا أن نطرح العديد من األسئلة ال



   

 
 

ل  ن الفص ر م ت مص ة عان ود طويل لعق

ة)،  اد الدول مي (اقتص اد الرس ين االقتص ب

ر الرسمي (اقتصاد الشعب) ، واالقتصاد غي

الدولة مهما حققت من إنجازات اقتصادية ال 

ا ألول  يشعر بها الشعب بشكل مباشر، وربم

ذ رة من اج  م ة إدم اول الدول ة تح ود طويل عق

االقتصاد غير الرسمي في االقتصاد الرسمي 

ر الرقم الك نعب جيل األم ة تس ة، ومحاول

وعمل قاعدة بيانات شاملة لتحصيل ضرائب 

  الدخول والعقارات والرفاهية وغيرها.

ر وجود اقتصاد  ة غي ان فرص رسمي ك

دة للنَّ  ذين صَّجي ود ابين، ال تغلوا وج اس

امعين أقط ادر، ف أنهم ق ى ونعوهم ب ن عل

ن  اإعطائهم أرباًح ر م نوية أكث هرية أو س ش

  .شهادات االدخار في البنوك

ر  رة ظه د الكبي ن الفوائ ث ع ذا البح ه

دالفتاح بصورة جليَّ  رئيس عب ة عندما طلب ال

ي  ار  ٦٠السيس ه ملي ويس جني اة الس لقن

ن  ر م ع أكث تم جم  ٦٤الجديدة بفائدة عالية، ف

اض مليار في أسبوع تقريبً ع انخف ا، اآلن وم

أسعار الفائدة بدأ بعض أصحاب هذه األموال 

د  تثمارية بفوائ رص اس ن ف ث ع ي البح ف

فأخذوا  فانتهز المستريحون الفرصةمرتفعة، 

اتهم وه خالل سنوات حي ا جمع واء  ،كل م س

كان ميراثًا أو مدخرات من العمل في مصر 

  أو خارجها.

ع  دأأتوق ذي ب ت ال ذا الوق ي ه ه  تف في

رة الدول ل كبي ات لك دة بيان اء قاع ة ببن

غيرة االت النَّ  -وص زداد ح ي أن ت ب ف ص

األصول العقارية واألراضي، حيث سيحاول 

ة  رائب العقاري ن الض روب م بعض اله ال

ائهم أو  والرفاهية بكتابة أصولهم بأسماء أقرب

م يفتح بابً ؛زوجاتهم أو أوالده ا س دً  امم  اجدي

  .صبللخالفات وعمليات النَّ 

  مهم:ثاٍن ودنا إلى سؤال هذا يق كل

ب  ي نجي ا أن  نعلك ؤال علين ذا الس ه

اء  ه وإلق ف منزل وم بتنظي ن يق ل م أل ك نس

ن  :القمامة في الشارع ك م لماذا تنظف منزل

  الداخل وتحيطه بالقمامة من الخارج؟

ى  ن عل خص، وم ذا الش ا ه إذا أجابن

ا أن  نعرف وقته اكلته، س عب ش ذا الش ه

ا األب  ق أنه ة بمنط ع الحكوم ل م يتعام

دلل،  ل الم و الطف ي، وه ه الراع ان مع إذا ك

ه الشخصية وإن حفإنه يبدده على مصال مالٌ 

ت  كثر، وال يقوم بالمساهمة في مصاريف بي

  والده بحجة أن األب هو المسؤول.

رك جمِّ هكذا حالنا نُ  ل بيوتنا وننظفها، ونت

ةوءً الشارع أمامها ممل ا ننتظر  ؛ا بالقمام ألنن

من الحكومة أن تنظفه، رغم أننا في األساس 

  من لوثناه.

وأحفادنا نحاول بناء مستقبل ألوالدنا إننا 

ول،  مبني على االستثمار في األموال واألص

دنا ون بل ت  ؛وال يهمنا كيف تك ى وإن كان حت

 ،ا.. المهم نحن.. نفكر بأنانيةضعيفة اقتصاديَّ 

الحنا ا إال مص ة، وال يهمن رف بأناني  ونتص

ة ط،  الخاص ة فق و أن الوطني ا ل أو كم

  .انتزعت من قلوبناالمصلحة العامة 

ؤال  ذا الس ن ه ة ع ة أن اإلجاب الحقيق

  دة، وهي نتاج تراكمات طويلة.بة ومعقَّ مركَّ 

ر ن ال ات م ي تراكم اد ف وتين والفس

ري  دت المص ة، أفق ات الحكومي المؤسس

ا ي ءإنتم اني ف بح يع ث أص وطن، حي ه لل

ة  ي أي مؤسس ة وف ي المدرس فى وف المستش

ة ة أو تنفيذي دما ،خدمي ة أو  عن تخرج ورق يس

  .ارسمي  امستخرجً 

ة  اء نتيج ة ج دان الوطني ا أن فق كم

ن أنصار  ول، م ي العق تراكمات من العبث ف

وان  ة اإلخ ي جماع ن مجرم ن م الالوط

ى  ؛الدينتعليم فسدوا في أوالسلفية، الذين  حت

ا اس انتم دوا الن نهمءأفق اه دي م  ؛هم تج ن ث وم

يد قطب - وطنهم، بل تجرأ أحدهم  - وهو س

و إال حفن ا ه وطن م ال: إن ال رة وق ة ذات م

بق  يهم األس رج راع ن، وخ راب العف ن الت م

  دي عاكف ليقول: طز في مصر.هم

ا ا دِّ أم لفية فح ه  ث واللس ا قال رج عم ح

هدعاتهم  اء ل ف عن الوطن وعن االنتم ، وكي

نهم  اه وط اء تج اس أي انتم دوا الن أفق

  وحضارتهم وتاريخهم العريق.

 
ة ق ال ى لل اد العال  رئ االت
ة ق ال ل األعلى لل  ع ال

ة م قة الع خ ال  ش

ي  ائال دمحم عالء ال  ماضى أب الع



   

 
 

ك ى ذل ب عل وًخا  ترت بحنا مس ا أص أنن

ر ط ال غي اثر فق ل ونتك بحت  ؛نأك ى أص حت

ر تُ  اعمص ل  فض كانها ك دد س ا  ٣٥ع عاًم

ذه  ا، ه كانيةتقريبً ادة الس ت  الزي ا حاول مهم

ل ا تفش اريع فإنه ي مش تيعابها ف ة اس  ؛الدول

اثر وكألنها أكبر من طاقتها،  أننا أصبحنا نتك

ا  ن طاقته ر م ة أكث ل الدول ل أن نحم ن أج م

ن وع م ود  كن ه يع ة، لكن ن الحكوم ام م االنتق

ة ي النهاي ا ف ث  ،علين ع حي بح الوض أص

عيفً  بالد ض ادي لل بحت ااالقتص ، وأص

اريع  ى مش ارات عل ق الملي ة تنف الحكوم

ن  ة، لك ادة الحالي تيعاب الزي ا اس اول به تح

تمر  ا اس ة إذا م ول لكارث د يتح ع ق الوض

عاًما، ففي خالل  ٣٥الشعب بالمضاعفة كل 

ان ن الزم رن م غ  ق د بل داد مصر ق نجد تع س

  مليار مواطن تقريبًا.

  أخي المواطن

ك،  اه وطن ؤولية تج ك مس م أن علي اعل

ة  ك، فالحكوم ة تجاه ؤولية الحكوم ل مس مث

ات،  ل األزم ل ك تطيع ح ن تس دها ل وح

ي تسببت أن ا، ت وخصوًصا األزمات الت فيه

ه ال ون  وعلي د أن يك ي ب ال ف ك دور فع ل

  وطنك، من خالل ما يلي:

ادة  -١ بط الزي ي ض وًرا ف دء ف الب

ا،  ك بأخطاره السكانية، وتوعية المحيطين ب

 ،أفضل افتوافق السكان مع الموارد يتيح سكنً 

الً  ل وعم ل اوتعليًم ،أفض  اونظاًم ،أفض

  لكل فرد. شامالً  اصحي 

ية  -٢ دروس الخصوص وال ال وفير أم ت

ي  دتالت ة، ال أفس ة التعليمي ين والعملي مدرس

ي، وفرَّ  وي والتعليم ا الترب ن محتواه ا م غته

ة  ة وزارة التربي دعم ميزاني ا ل وتوجيهه

الل  ن خ الي، م يم الع يم ووزارة التعل والتعل

ن األسر المتيسرة  دروس م ذه ال منح قيمة ه

ة  ين الخدم ي تحس اهمة ف وزارة، للمس لل

ذلك  ادة وك اديميين، زي ين واألك ور المعلم أج

اء دروس م امهم بإعط دم قي ل ع قاب

ات خصوصية ي المؤسس ام بالشرح ف ، والقي

  التعليمية.

ة مهم ى نقط ركم إل ت نظ  ةوأود أن ألف

هي: هناك كارثة حقيقية تهددنا جميعًا بسبب 

اه  ي واالتج يم العلم إعراض أوالدنا عن التعل

ا  ة؛ مم ة العام ي الثانوي ي ف يم األدب نحو التعل

ا  يسبب عدم وجود علماء في المستقبل، فعلين

ل  أن نشجع أبناءنا على التعليم العلمي من أج

  النهوض ببلدنا.

والي -٣ ي مصر ح  قيمة أموال الزكاة ف

اذا ال نوّجِ ٥٠-٤٠ ه، فلم ار جني ا ه ثُ ملي منه

ي ث العلم نهض،  ؛للبح ر وت دم مص ى تتق حت

ل على أال تُ  ن ك سلم األموال للباحثين، بل تعل

ة  ة ومؤسس ةجامع وم  بحثي ه فيق ا تحتاج عم

دات  راء المع اة بش و الزك واد منفق والم

  المطلوبة وتسليمها إليهم.

ث زاد -٤  توجيه أبنائنا للتعليم الفني، حي

ة،  هادات الجامعي ى الش لين عل دد الحاص ع

ة،  دبلومات الفني ى ال دد الحاصلين عل وقل ع

زارع أصبح  ل أو الم ب العام لدرجة أن مرت

ن  ي مصلحة م ام ف دير ع ب م ن مرت أكبر م

الح الحكو ركات مالمص ض الش ة أو بع ي

ة ل الخاص ب لك دم بمحاس ن تتق ر ل ، فمص

اج  ا تحت مواطن، ومحامي لكل مواطن، وإنم

ا  ع تنوًع وازن م ات يت ي التخصص ف

  احتياجاتها في البناء والتنمية.

ة  -٥ نة، ومعامل األخالق الحس ق ب التخل

الناس معاملة طيبة، وهذه لن يتعلمها الشعب 

ن  دين، ول ة والملح ي العلماني ن متطرف م

ا  وان، إنم لفية واإلخ ى الس ي لح دوها ف يج

ت  ذين قام وف، ال ل التص د أه يجدونها عن س

ق،  ى الُخل رقهم عل ينمط الق  ع اليق أن األخ

ة،  من للجن ق األض ي الطري نة ه الحس

ائكمأف ا ألبن امكم وعلموه ل اهتم ا ج  ؛عيروه

  حتى نأمن على مستقبل مصر.

ل  ا  أيٌ إذا ما ترج ارات من ة وح ي أزق ف

ا عن  راهقين يخبرونن االً وم مصر لوجد أطف

وا األخالق  م يتعلم مستقبل هذا البلد المعتم، ل

ة ت وال مدرس ي بي ا ورب ،ال ف دوا م م يج ل

امالت  م المع جد يعلمه ام مس امهم إم أم

حيحة لة الص الق الفاض ة واألخ ؤالء قنبل ، ه

ة  وروث الحضاري والمكان دد الم موقوتة ته

د  التاريخية لمصر، إذا ما سيطروا على مقالي

وا ي مصر، فتخيل ا  أن الحكم ف مصر يحكمه

الم  ي أف ان ف ة دمحم رمض نفس عقلي خص ب ش

ادة البلطجة، أو يكون مثل هؤ ة ق الء البلطجي

  .!!الفكر والمال والسياسة في يوم ما

إذا وجدتم حكومتكم عاجزة عن إتمام  -٦

ومي هبُّ ي أو ق روع محل دتها، أي مش وا لنج

د  توعب تعبي ي ال تس ة الح ت ميزاني إذا كان ف

ن  أميطوا األذى ع رق، ف ن الط ق م طري

نكم وأصلحوه، وإذا  ساكنيه، وتعاونوا فيما بي

رع وجدتم شبابًا ال  يجدون شققًا للسكن، فليتب

ب  ر حس كل صاحب ملك منكم لشاب أو أكث

  مقدرته فيزوجه.

اركية ماعل وا أن مسؤولية هذا الوطن تش

ا  ه عليه بيننا وبين الحكومة، فال ترموا حمول

م  تم ل تكم وأن ار دول ون، فتنه وا تتفرج وتجلس

وا  ل كون اهدين، ب فوف المش ادروا ص تغ

  الحق.ب فاعلين للخير، مؤثرين

  أخي المسؤول

ك اه وطن ؤولية تج ك مس م أن علي ، اعل

ي  ط، وإن ديرك فق بك وم اه منص ت تج ليس

  أطلب منك أن تقوم بما يلي:

ة  -١ ي النخب ن ف م يك اهتم بالقدوة، فإذا ل

دوة  اخلق ق دوة، ف ة ق ة والفني السياسية والديني

دوة  ت ق و كان ذا ل ة، حب ة عمري ل مرحل لك

ي معاصرة، واربط ام ف ا العظ ها بتاريخ قادتن

ر  ن مص دًءا م ري، ب اريخ المص الت



   

 
 

وع  ثم القبطية، ،الفرعونية م اإلسالمية (بتن ث

ثم التاريخ الحديث والمعاصر، عزز  ،دولها)

ه،  اه وطن ري تج ل مص ب ك ي قل اء ف االنتم

  عليه وتنميته. للحفاظيسارع كي 

ااهتم بالبحث العلمي، فهو أساس ق -٢ م ي

ر، أي حضارة، وخّصِ  ة األكب ه الموازن ص ل

رِّ  ين، ووك ين والاله ل الالعب اء قب م أم العلم ق

مسابقات بجوائز مشجعة للعلماء الختراعات 

  بعينها تحتاجها الدولة.

يم إلزامي -٣ ل التعل م اجع م يق ن ل ا، وم

بس ة والح ه الغرام ق علي يم أوالده تطب  ؛بتعل

تثمار  االً لالس ون أطف ن ينجب ف م ى يتوق حت

الل  ن خ يهم م ل ف وق العم ي س رحهم ف ط

ن  ف ع ى التوق د، إل يهم بعائ ودة إل والع

  اإلنجاب واالكتفاء بفردين أو أقل.

حة و -٤ تم بالص ي ااه ع تفش من

ع  ريض مجتم المجتمع الم راض، ف األم

ة  راض المهمل عاجز، وكلما زادت نسبة األم

ال ة، ف ه العامل ع وقوت عف المجتم ن  ض د م ب

بأقصى تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل 

ذا الصدد أشكر  ي ه سرعة على الجميع، وف

  جهود الدولة في هذا القطاع حاليًا.

ذه ا -٥ ة ه ين لنهض ن المعطل ع ألس قط

ذي البالد،  ت ال ه تصرف ففي الوق ة في الدول

أتي  ل، ي يم النس ود تنظ ى جه ين عل المالي

رام ذا ح اس: ه وا للن لفية ليقول وا ،الس  ،انجب

  !.لقيامةفإن النبي سيباهي األمم بنا يوم ا

اجزة  ة ع م بأم ول هللا األم يباهي رس أس

طعام أعدائها؟ أمة عاجزة تحارب  منتقتات 

  بسالح عدوها؟ أمة يعالجها عدوها؟.

  أم بالكيف؟ أسيباهي رسول هللا بالكمِّ 

يرة إن  ين لمس ر المعطل ن أكث ؤالء م ه

وطن، وال كاتهم ال ن إس د م نهض  ؛ب ى ت حت

  هذه األمة.

ع م -٦ ف المجتم تم بتثقي الل اه ن خ

ه  رز موروث ينمائية تب ة وس ال درامي أعم

ه،  مو تعاليم ه، وس ة دين اري، وعظم الحض

الق او اد أخ ي إفس بب ف ال تتس ع أي أعم من

ا عن األرض التي أو فصله وجداني  ،المجتمع

داء  ب واالقت ى التغري يعيش عليها، وتدفعه إل

ا  ع ثقافتن ا م لح ثقافته ي ال تص دول الت بال

  الوطنية والدينية.

علينا أن نعود إلى تجربة إمام أهل البيت 

ث  ه السالم، حي ي علي ه اإلمام عل ان منهج ك

ي  ة (الراع ى ثنائي وم عل الح يق ي اإلص ف

ةُ إِالَّ ، فيقولوالرعية) ِعيَّ : (فَلَْيَسْت تَْصلُُح اَلرَّ

ُوالَةُ  تِقَاَمِة بَِصالَحِ اَْلُوالَةِ َوالَ تَْصلُُح اَْل إِالَّ بِاْس

ِعيَِّة)   .اَلرَّ

صالح اإلولذلك كانت أُولى خطواته في 

امل  ر الش و التغيي توى اإلداري ه ى المس عل

اء  ،للوالة و إلغ وعلى المستوى االجتماعي ه

ي  وة ف دأ األُس ى مب ودة إل َرة والع دأ األَثَ مب

ذا توزيع الفيء مخاطبً  ا ه ائالً: (فأم ا الناس ق

ى أحد فيه أثرة وقد فرغ حد علألالفيء فليس 

ال هللا، و و م مته فه ن قس اد هللا أهللا م تم عب ن

  المسلمون).

وقد وجد اإلمام علي أنَّ نجاح مشروعه 

جع  ه وتش ة تدعم ب ثقاف الحي يتطلَّ اإلص

ادات  ن ع الناس على ترك ما اعتادوا عليه م

ه ، سيئة ف بوج ي تق نهم من القوى الت وتُحّصِ

  اإلصالح.

أولى ام ف ف  اإلم ة اهتماًمتثقي ا ا بالغًاألُم

زً  ان متمي ب اوك ذا الجان و  ،به اد ال يخل ويك

ي  راث العرب ادر الت ن مص در م مص

  .واإلسالمي من كالم له

الح  ون ص ف يك تعلم كي ن أراد أن ي ولم

ة  ام الراعي وإصالح الرعي د اإلم راءة عه ق

  .لمالك األشتربن أبي طالب علي 

ات ن بين هذا العهد كان واحًدا م التوجيه

ة  ة الخاص ة المتكامل ل العلوي بالحق

دأ  ،االجتماعي فبيّن أن العالقة اإلصالحية تب

ة  الراعي بالرعي ي ب ددة وتنته ب مح بنس

  .وأسس ثابتة

  السادة نواب المجالس التشريعية

عب  ؤولية الش بق مس ا س ت فيم د بين لق

درون  ل ت ة، فه ؤولية الحكوم ي ومس ا ه م

  مسؤوليتكم؟

إنكم لستم مسؤولين عن تعبيد الطرق أو 

مد المرافق أو توظيف من ال وظيفة لهم، بل 

ة وأنتم مسؤول ة والتشريع: رقاب ن عن الرقاب

ة ذه  ،الحكوم ة ه ه نهض ا تتطلب ريع بم والتش

  البالد.

ل  ام قبي و ألي وا ول يكم أن تتفرغ عل

ا  ون فيه ونها وتنفق ي تخوض ات الت االنتخاب

روا  ا، وتفك الماليين، في بنود دعائية وغيره

  حتى ينهض. ؛فيما يحتاجه هذا الوطن

ي  اكم ف ن أي ح لًطا م ال تكونوا سيفًا مس

ري عب المص ى الش ة عل رة زمني  ؛أي فت

ة روا الرعي اكم وتقه دوا الح وا فتفس ، فتتحول

ة الشعب س حكوم س الشعب لمجل ، من مجل

وا معب ض روال تكون الح بع ن مص ين ع

ن  المواطنين ايتهم م اهموا بحم الفاسدين، فتس

وى  يكم بتق اقي الشعب، عل الفساد في إفساد ب

و  :هللا اتقوه قبل االنتخابات وإذا وجدتم من ه

ت  وه وق حوا، واتق ال تترش نكم ف در م أج

ع رش ى  اوياالنتخابات وال تقوموا بتوزي عل

اه  المواطنين الفقراء النتخابكم، واتقوه حق تق

م  وأنتم في مجلسكم الموقر، ل جرة قل إن ك ف

ذا  ن ه ين م ير المالي دد مص ا تح ون به تقوم

   الشعب، وتقدمنا أليام أو تؤخرنا لسنوات.

اون  ا، وأن نتع د كلمتن أسأل هللا أن يوح

  جميعًا في نهضة هذا الوطن الغالي.

ول  ا رس يدنا وموالن ى س لى هللا عل وص

  هللا وعلى آله وسلم.
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ِّ قال هللا تعالى:   ا ْبُرَك إِالَّ بــِ ا صــَ  (النحــل:  َواْصبِْر َومــَ

). أشار لفريضة الصبر باألمر، ثم أشار بقولــه تعــالى: ١٢٧

 ِّ ا ْبُرَك إِالَّ بــِ إلــى خــالص التوحيــد فــى الشــهود،   َوَما صــَ

ه، ثــم أوجــده وكلفــ  وصــافى التجريــد فــى الوجــود، فإنــه 

أشهده وجوده به، وتوفيقه ومعونته على الصبر به ســبحانه 

، كمـــا أن وجـــوده بـــه  : وقـــال  فكـــان صـــبره بـــا
 َك ــِّ ِم َرب ــْ بِْر ِلُحك ــأمره ٤٨(الطــور: َواصــْ بالصــبر  ). ف

 لحكم ربه سبحانه.

ومعلوم أن حضرة الربوبية تختلف بحسب مقامــات أهــل 

 رســول هللا الشهود، ولما كــان شــهود ســيدنا وموالنــا  
 فوق شــهود عــالين، ودونــه مشــاهد الكــروبيين، وبــه 

كَ استمدت أرواح الرسل الكــرام، قــال تعــالى:   إشــارة   َربــِّ

إلى أحدية الــذات، فــى حضــرة الطمــس، واإلشــارة إلــى ذلــك 

ىبقولــه ســبحانه:  ). فــإن قــاب قوســين ٩(الــنجم: أَْو أَْدنــَ

ى أَوْ مشاهد أهــل الخصوصــية مــن أوليــاء الرســل، و  أَْدنــَ
، وإلــى ذلــك اإلشــارة المشهد الخاص للمحبوب األكبــر 

ن بقوله سبحانه:   تُُكم مــِّ ا آتَيــْ ْيَن لَمــَ ُ ِميثَاَق النَّبِيــِّ ّ َوإِْذ أََخذَ 

ِه  ْؤِمنُنَّ بــِ ْم لَتــُ ٌق لَِّما َمعَكــُ َصّدِ ِكتَاٍب َوِحْكَمٍة ثُمَّ َجاءُكْم َرُسوٌل مُّ

َرْرتُْم َوأََخْذتُْم َعَلى ذَِلُكْم إِْصِري َقالُواْ أَْقَرْرنَا َولَتَنُصُرنَّهُ َقاَل أَأَقْ 

اِهِدينَ  َن الشــَّ ). ٨١(آل عمــران:   َقاَل َفاْشَهُدواْ َوأََناْ َمعَُكم مــِّ

وألهل الذوق من أئمة أهل الفرق األخير، بعد الجمع األخير، 

إشارات فى هذا المقام العلى، ال يفقههــا إال ذو نفــس تزكــت، 

ــال هللا ــالى: ق ا  تع ــَ ا فُُجوَره ــَ اَها * َفأَْلَهَمه وَّ ــَ ا س ــَ ٍس َوم ــْ َونَف

). والفــالح ٩  -  ٧  (الشــمس:  َوتَْقَواَها * قَْد أَْفلََح َمن َزكَّاَها

ــاوت  ــل المقاصــد، والمقاصــد تتف ــوز بني ــوم الف كمــا هــو معل

ْم بحسب درجات القــرب مــن هللا تعــالى، قــال هللا تعــالى:  هــُ

 ِّ اٌت ِعنــَد  ). ولــيس مــن مقصــده ١٦٣(آل عمــران: َدَرجــَ

مكــون األكــوان، كمــن مقصــده النعــيم فــى الكــونين، قــال هللا 

َم تعــالى:  ــْ وا اْلِعل ــُ ِذيَن أُوت ــَّ نُكْم َوال وا مــِ ــُ ِذيَن آَمن ــَّ ُ ال َّ عِ  يَْرفــَ

   .)١١(المجادلة: َدَرَجاتٍ 



  

 



ْبُرَك إِالَّ :  وقولــه ا صــَ بِْر َومــَ َواصــْ

 ِ ّ ). إشارة إلى الصبر با ١٢٧(النحل:   ِبا

علــى تحمــل أعبــاء الرســالة، وقولــه تعــالى: 

َواْصِبْر ِلُحْكِم َربَِّك فَإِنََّك ِبأَْعيُِنَنا  :الطـور)

). إشــارة إلــى الصــبر  فــى مقــام حــق ٤٨

االيقين، بدليل قوله تعـالى:   َك ِبأَْعيُِننـَ ، فَإِنـَّ

ى، وهــذه والحكـم إمــا تقـديرى، وإمــا تشـريع

اآلية تدل على وجوب الصـبر لحكـم هللا فـى 

الحالين، إن كان المتبادر منها األمر بالصبر 

ــتهم  ــع دوام أذي ــه، م ــال هللا ألعدائ ــى إمه عل

ألن ذلك حكم تقديرى، ال   ؛لرسول هللا  

مــرد لــه مــن هللا، لحكمــة اقتضــتها كمــاالت 

ــه تعــالى:  ِقيٌّ الربوبيــة، ســر قول ْنُهْم شــَ ــِ فَم

). وال يتميـز النوعـان ١٠٥  (هـود:  َوَسِعيدٌ 

مـن الشـئون التـى   -تعالى  -إال بما أظهره هللا

ِحْكَمةٌ َباِلغَةٌ حيرت العقول، قال هللا تعالى:  

 ).٥ (القمر: فََما تُْغِن النُّذُرُ 

ــدلول  ــالحكم التشــريعى م ــإن الصــبر ب ف

عليه باآلية، فإنـه مـأمور شـرًعا أن يـدعوهم 

وأن   -سبحانه  -م هللاإلى هللا، وأن يذكرهم بأيا

ولم تحصل   يبين لهم سبله الموصلة إليه  

العــداوة واألذيــة، إال لقيامــه  مــنهم لــه 

صـابر ألحكـام     بالحكم الشرعى، فهـو

وأن  شــريعته، فظهــر أن الصــبر بــا 

 الصبر  ولحكمه.

وللصبر أنواع أخرى، وهى الصـبر مـع 

ــالى:  ــال هللا تعــ ــبر فــــى هللا. قــ هللا، والصــ

م صــْ َوا ــُ ْدُعوَن َربَّه ــَ ِذيَن ي ــَّ َع ال ــَ َك م ــَ ِبْر نَْفس

هُ  ّيِ يُِريــُدوَن َوْجهــَ َداةِ َواْلعَشــِ  (الكهــف: ِباْلغــَ

). فمن صبر مـع هللا كـان هللا معـه. قـال ٢٨

اِبِرينَ هللا تعالى:   َ َمَع الصَّ ّ  (البقـرة:  إِنَّ 

١٥٣.( 

ومن صبر فى هللا اجتبـاه هللا، 

الجهـاد   والصبر فى هللا ثبـات فـى

إلعالء كلمـة هللا، قـال هللا تعـالى: 

 ْاُكم َو اْجتَبـَ ِ َحقَّ ِجَهاِدِه هـُ َّ  َوَجاِهُدوا فِي 

 ).٧٨(الحج: 

وهناك صبر أهل الجهالـة الـذين أبعـدهم 

ــدنيا واآلخــرة،  هللا عنــه، وحــرمهم ســعادة ال

ويكـون   -والعيـاذ بـا  -وهو الصبر عـن هللا

الوعيـد،   موعن الجهل بالتوحيـد، وبنسـيان يـ

وبالغفلة عن العبر التى يشهدها اإلنسـان فـى 

كل يوم، من تغير الدول، وتحويل األحـوال، 

وتوالى الليل والنهار، وكيف ال وفى اإلنسان 

، ٍس فَـ شئون تذكره ربه، إن لم تكن فـى كـل َن

ا، فكهالً، ؟ فيكون رضيعًا، فصبي ففى كل يوم

 ،افشيًخا، فهرًما، ويكـون فقيـًرا فيصـبح غنيـ 

ومريًضا فيصبح صـحيًحا، ومـن صـبر عـن 

ــر إلــى هللا تعــالى -هللا  -وهــو المضــطر الفقي

نعـوذ  -تعجل لنفسه نقم هللا فى الدنيا واآلخرة

وقــد يســتدرج هللا تعــالى أهــل الغفلــة،  -بــا

 حتى إذا أخذهم لم يفلتهم.



والصبر إقدام جـيش الحـق فـى اإلنسـان 

جيش الباطل فيـه أوالً،   ىلبثبات وعزيمة، ع

ثم ثبـات علـى مجاهـدة نفسـه فـى طاعـة هللا 

، ثــم تعــالى، والعمــل بســنة رســول هللا 

ثبات فـى مجاهـدتها علـى تـرك مـا نهـى هللا 

عنه جملة واحدة، ثم ثباتها على تحمل مواقع 

القضاء بالرضا، ثم ثباتها على تحمل عظـائم 

األمــور، فــى المســارعة إلــى الحــب فــى هللا 

، ومن تفضل هللا عليه بتلك المعانى، بروالق

ا، وكفــى شــرفًا ألهــل  فقــد فــاز فــوًزا عظيمــً

ــالى:  ــول هللا تعــ ــبر قــ َع الصــ ــَ َ مــ ّ إِنَّ 

اِبِرينَ   ).١٥٣ (البقرة: الصَّ

وجيش الحق فى اإلنسان هو عقله الـذى 

يعقل عن هللا، وتصـديقه بوعـد هللا ووعيـده، 

وف وخـة هللا فى إيجـاده وإمـداده، وشهود منَّ 

مقام ربه فيما كاشفه هللا بـه مـن جلـى آياتـه، 

، ه برســول هللا شـبُّ والمحافظـة علــى التَّ 

والحــرص علــى أن يكــون مــن أهــل معيتــه، 

فـى آخـر الفــتح،  -تعــالى -الـذين وصـفهم هللا

والرغبة فيما رغبه هللا فيه، وحـب مـا أحبـه 

 هللا، هذه هى جيوش الحق التى فى اإلنسان.

طان شـهوة ه، فسـلأما جيوش الباطـل فيـ

المأكل، والمشرب، والمنكح، وثـورة األمـل، 

والطمــع، وشــرارة الهــوى، والشــح، وظلمــة 

ضعف اإليمان، ونسيان يـوم الوعيـد، ومتـى 

ثبت جيش الحق أمام جيش الباطل، وهزمه، 

وأخرجــه مــن مدينــة الهيكــل اإلنســانى، فــإن 

اإلنسان يمثل مملكة عظيمة، كما قررت فـى 

كتـاب (النـور س، فـى ذلك مواضع علـم الـنف

 المبين) و(معارج المقربين).

ــق،  ــوى الح ــيش الباطــل يق ــانهزام ج وب

ــه  ــا، بأخالق ــا، روحاني ــان ملكي ــون اإلنس فيك

وأعماله، وإنساًنا بشكله، وظـاهره، منظـوًرا 

ا عنـــد المالئكـــة  بـــأعين هللا تعـــالى، محبوبـــً

 والناس أجمعين، حاشا إبليس وجنوده.



هللا تعـــالى الصـــابرين أئمـــة قـــد جعـــل 

للمتقين، وأتم كلمة الحسنى عليهم فى الـدين، 



  

      

ــالى:  ــال تع ُدوَن فق ــْ ةً يَه ــَّ ْنُهْم أَئِم ــِ ا م ــَ َوَجعَْلن

ونَ  ا يُوقِنـُ انُوا بِآَياِتنـَ َبُروا َوكـَ ا صـَ  ِبأَْمِرَنا لَمـَّ

ُت ). وقال تعالى: ٢٤  (السجدة: ْت َكِلمـَ َوتَمـَّ

َنى عَ  ــْ َك اْلُحسـ ــِّ ى َب َربـ ــَ ا لـ ــَ َراِئيَل بِمـ ــْ ي إِسـ ــِ نـ

َبُرواْ  :  ). وقــال١٣٧ (األعــراف: صــَ

. )١((إن فى الصبر على ما تكره خيًرا كثيًرا)

ا من أركـان ركًن     يٌّ وقد جعله سيدنا عل

اإليمــان، وقرنــه بالجهــاد والعــدل واإليقــان، 

فقال: (بنى اإلسالم علـى أربـع دعـائم: علـى 

 -)، وقـالوالعـدل  ،والجهـاد  ،والصبر  ،اليقين

: (الصبر من اإليمان بمنزلـة -م هللا وجههكر

الرأس من الجسد، وال جسد لمن ال رأس له، 

أن  وال إيمان لمن ال صبر له). وأخبر 

من أوتى نصيبه من اليقين والصبر، لم يسأل 

مــا فاتــه، وأخبــر عليــه الصــالة والســالم أن 

بالصبر كمال العمل واألجر، وقال: (من أقل 

الصبر، ومن أعطى  يقين وعزيمةما أوتيتم ال

حظه منهما لم يبـال مـا فاتـه مـن قيـام الليـل 

وصيام النهار، وألن تصبروا علـى مثـل مـا 

أنتم عليه أحب إلىَّ من أن يوافينى كل امرئ 

منكم بمثل عمـل جمـيعكم، ولكنـى أخـاف أن 

ا  تفتح عليكم الدنيا بعدى فينكر بعضـكم بعضـً

صـبر ويكرهكم أهل السماء، عند ذلـك فمـن  

ا ، ثم قرأ:  )٢(ظفر بكمال ثوابه)واحتسب   مـَ

ِذيَن  ِزيَنَّ الـَّ اٍق َولََنجـْ ِ بـَ ّ ِعنَدُكْم َينفَُد َوَما ِعنَد 

ونَ  انُواْ يَْعَملـُ ا كـَ ِن مـَ َرهُم ِبأَْحسـَ  َصَبُرواْ أَجـْ

أُْولَئَِك يُْؤتَْوَن ). وقد قال تعالى:  ٩٦(النحل:

ا  ــَ تَْيِن بِم رَّ ــَّ َرهُم م ــْ َبرُ أَج ــَ ــص:  اوص (القص

َوفَّى ). وقــــال جــــل ثنــــاؤه: ٥٤ ا يــــُ ِإنَّمــــَ

ابٍ  ِر ِحســَ َرهُم ِبغَيــْ ــْ اِبُروَن أَج  الصــَّ

). وقد أخبـر هللا تعـالى ١٠  (الزمر:

أنــه مــع الصــابرين، ومــن كــان هللا 

تعالى معه غلـب، كمـا أن مـن كـان 

َ َمَع معه عال، فقال تعالى:   ّ َواْصِبُرواْ إِنَّ 

اِبِرينَ  ). كمـا قـال تعـالى: ٤٦فال:(األن   الصَّ

 ْم ُ َمعَكـُ َّ ْوَن َو ). ٣٥(محمـد:  َوأَنتُُم األَْعلـَ

واشــترط الصــبر إلمــداده بجنــده، والنصــرة 

ــالى:  ــه تع ــده، بقول ِبُرواْ بتأيي ــْ ى إِن تَص ــَ َبل

م  ن فَْوِرِهْم َهـذَا يُْمِدْدُكْم َربُّكـُ َوتَتَّقُواْ َويَأْتُوُكم ّمِ

ــِّ  ِة آالٍف م ِمينَ َن الْ ِبَخْمســَ ّوِ ِة ُمســَ ــَ (آل  َمآلئِك

 ). وكـــان ســـيدنا عمـــر ١٢٥ عمـــران:

ــالوة  ــت العـ ــدالن، ونعمـ ــم العـ ــول: (نعـ يقـ

للصابرين) يعنى بالعدلين: الصالة والرحمة، 

وبالعالوة الهدى، والعالوة ما يعلى بـه فـوق 

الحملــين علــى البعيــر، فيكــون كعــدل ثالــث. 

وكان سهل يقول: (الصبر تصـديق الصـدق، 

ازل الطاعــة الصــبر علــى تــرك فضــل منــوأ

المعصــية مــع الباعــث، ثــم الصــبر علــى 

ــه ــى قولـ ــى معنـ ــال فـ ــة). وقـ :  الطاعـ

 ِْبُروا ِ َواصـــْ ّ ا تَِعينُوا بـــِ  (األعـــراف: اســـْ

). أى: اســتعينوا بــا علــى أمــر هللا، ١٢٨

واصـــبروا علـــى أدب هللا، وكـــان يقـــول: 

الصالحون فـى المـؤمنين قليـل، والصـادقون 

ــا ــى الصـ ــى لحين قفـ ــابرون فـ ــل، والصـ ليـ

الصـــادقين قليـــل، فجعـــل الصـــبر خاصـــية 

الصـــدق، وجعـــل الصـــابرين هـــم خـــواص 

الصادقين. وفى حديث عطاء عن ابن عباس 

:  ــول هللا ــل رسـ ــا دخـ ــى  (لمـ علـ

األنصار فقال: مؤمنون أنـتم؟ فسـكتوا، فقـال 

ــر  ــيدنا عم ــة س ــا عالم ــال: وم ــم، ق : نع

ر إيمــانكم؟ قــال: نشــكر فــى الرخــاء، ونصــب 

ــاء، فقـــال: علـــى  الـــبالء، ونرضـــى بالقضـ

: . وقـــال )٣(مؤمنـــون ورب الكعبـــة)

ــة  ــى تزكي ــبر عل ــالث: الص ــى ث ــبر ف (الص

الـــنفس، والصـــبر عـــن شـــكوى المصـــيبة، 

والصبر على الرضا بقضاء هللا تعـالى علـى 

خيــره وشــره). هــذا وقــد فصــلت فــى كتــاب 

(أصول الوصول) مجمل مباحث الصبر لكل 

اجعـه لمزيـد ين، فرمنزلة من منـازل السـالك

االعلم، قال تعالى:   ي ِعْلمـً ّبِ ِزْدنـِ ل رَّ  َوقـُ

 ).١١٤(طه:








السالك هو الذى يجاهد هواه وحظه، فهو 

بين خـوف مـن العقوبـة، وحيـاء مـن الحـق، 

فالخوف يبعثه علـى تـرك المعصـية فيصـبر 

ا لعــن المعصــية، ح ألنــه تحقــق  ؛إليمــانفظــً

وقـوع الوعيـد علـى مـن اقتـرف المعاصــى، 

فيحذر الحـرام خشـية مـن العـذاب، والحيـاء 

يدعوه إلى مراقبة ربه، وهو من أكمل شعب 

ــروح  ــروح ب ــاء يت ــاحب الحي ــان، وص اإليم

اإلحسـان، فيصــبر عــن المعصـية حيــاء مــن 

ربه، والصابر عن المعصية حياًء أكمل مـن 

احب الحيـاء فـى ألن ص  الصابر عنها خوفًا،

مراقبة، وصاحب الخوف فى مقـام مجاهـدة، 

والمعصية تنقص اإليمان، أو تحجـب عيـون 

: (ال القلب عن مطالعـة أسـراره، قـال  

يزنــى الزانــى حــين يزنــى وهــو مــؤمن، وال 

يشرب الخمر حين يشربها وهـو مـؤمن، وال 

حـين يسـرق وهـو مـؤمن، وال ينهـب يسرق  

ــه ا ــدفع إلي ــرف، ي ــة ذات ش ــاس فنهب ــا لن يه



  

 

أبصارهم حـين ينتهبهـا وهـو مـؤمن، فإيـاكم 

إياكم والتوبة معروضة بعد، ومن حـذر مـن 

الحرام احتـاط فـى المبـاح، فـإن التوسـع فـى 

المباح سلم الوقوع فـى الحـرام، ومـن صـبر 

وبـين الشـبهات  حذًرا من الحـرام جعـل بينـه

يَْوَم َيقُوُل . قال تعالى:  )٤(سوًرا من المباح)

افِقُ  ا وَن وَ اْلُمنــَ وا انُظُرونــَ ِذيَن آَمنــُ اُت ِللــَّ اْلُمَنافِقــَ

ْم  ــُ وا َوَراءك ــُ ــَل اْرِجع وِرُكْم قِي ــُّ ن ن ــِ ِبْس م ــَ نَْقت

اٌب  هُ بـَ وٍر لـَّ َنُهم ِبسـُ فَاْلتَِمُسوا نُوًرا فَُضِرَب َبيـْ

ْحَمةُ َوَظاِهُرهُ ِمن ِقَبِلِه اْلعَذَابُ   َباِطُنهُ فِيِه الرَّ

بهذا السور هللا    ). فمن لم يحصنه١٣(الحديد:

فى الدنيا، وقع فى العذاب فى اآلخرة قال هللا 

ي تعالى:   َو فـِ ى فَهـُ ـِذِه أَْعمـَ َوَمن َكاَن فِي هـَ

ِبيالً  ــَ لُّ ســــ ــَ ى َوأَضــــ ــَ َرةِ أَْعمــــ ــِ  اآلخــــ

). فمن لم يكن له بصر ليبصـر ٧٢(اإلسراء:

بــه مواقــع الشــبهات، ويتحصــن منهــا لتــرك 

ــا حرمــه هللا ــع فيم  كثيــر مــن المباحــات، وق

 الى من المباحات.تع



بعـــض الســـالكين يجهلـــون الســـلوك، 

فيكثرون الذكر بألسـنتهم، ويكثـرون الصـالة 

والصوم والحج وقراءة القرآن، ويظنون أنهم 

بلغــوا درجــة القــرب، ويتســاهلون فــى وجــه 

القوت، وفى المعـامالت، فيكـون قـوتهم مـن 

مـا   يبـالونالحرام، ومعاملتهم فـى حـرام، ال  

نهى هللا عنه من صـريح الحـرام، ومـا نهـى 

من الشبهات، ويظنون   عنه رسول هللا  

أنهــم علــى خيــر وفــى خيــر، لجهلهــم بــآداب 

الســلوك، ومخــاوف الســالكين، ومالحظــات 

المجاهدين، وإن كانت أعمالهم التى يعملونها 

ــتندون فيهــا إلــى بعــض األفــراد الــذين  يس

أنفسـهم   بوا عـنأشهدهم هللا علىَّ جماله، فغـا

وا إلــى هللا،  وعــن الكــونين، وفــرُّ

ــؤالء  ــدنيا، وه ــل لل ــوا العم وترك

ــدوة  ــة للمتقــين، وال ق ــوا أئم ليس

ألنهم فى مقامات محبة   ؛للسالكين

هللا، ومتــى أحــب هللا العبــد ال يضــره ذنــب، 

خصوًصا وأن ما يجريه هللا علـى أيـديهم لـم 

يكن لحظ، وال لقصد، وال لكسب مـنهم، فـإذا 

للــدنيا، أو هجــروا الخلــق، أو العمــل تركــوا 

اختفوا عن الناس فـى خلـواتهم، أو تفضـحوا 

ليسقطوا من قلوب الخلق، فرفع هللا ذكـرهم، 

فإن ذلك كله لم يكن لحظ خفى فـى نفوسـهم، 

بـل لصـولة الحـق علـيهم، ولمـا واجههـم بــه 

 سبحانه.

والواجب على أهل السـلوك أن يحفظـوا 

اوزوا ال يتجـمقامهم الـذى أقـامهم هللا فيـه، فـ

أمـر  - تعـالى -  مراتبهم، ولعلـك تعلـم أن هللا

بالسياحة إلى العبد الصـالح، الـذى   كليمه  

ا، ومـع أنـه مـأمور مـن هللا  آتاه هللا منـه علمـً

ــو رســـول هللا  ــر عليـــه، وهـ بصـــحبته، أنكـ

المعصوم حفًظا لمقام الرسالة، فإذا كان كلـيم 

هللا المعصوم، المأمور من هللا تعالى بصحبة 

لعـارف، حفـظ مقامـه مـع هـذا العبـد، لعبد اا

وأنكر عليه ما لم تستبن له حكمته، فأنت أيها 

السالك المسكين أحق بـأن تحفـظ مقامـك فـى 

السلوك، فإن السالك إذا تعدى قـدره، وتشـبه 

بأهل المحبة المقربين، تاه فى بيداء الهـالك، 

ــق وعــر،  وشــطح شــطح الضــالين، والطري

ينـه حلـة؟ ب وكيف ينجو مـن هـو فـى أول مر

ــحارى،  ــازات، وصــ ــده مفــ ــين مقاصــ وبــ

ــى  ــار مــن وصــلوا إل ومخــاوف، فســمع أخب

مقصــدهم، وأحــوالهم، فجهــل نفســه، وجهــل 

مرحلتــه التــى هـــو فيهــا، جهــل المراحـــل 

الشاسعة، وظن لجهله أنه فى مقـام الوصـل، 

 ثم نسى ظنه، وادعى أنه واصل.

تنبه أيها السالك، وجاهد نفسك فـى تـرك 

ع بتـرك أكثـر ر، وتضرالمعصية، حتى تطه

المباحات، حتـى تتحصـن بحصـون الخـوف 

من الوقوع فـى المحـرم والشـبهات، وتـأدب 

فى كل مرحلة من المراحل بآدابها، فإن مـن 

ــى  ــى رع ــاب، رد إل ــى األعت ــه عل ــاء أدب س

الــدواب، ومعنــى ذلــك: أن ســوء أدبــه علــى 

األعتاب، يدل على أن نفسه بهيمية شهوانية، 

ــذ ــا وته ــى تأديبه ــرد إل ــى يبها، وفي هللا يحفظن

وأخوتى من سـوء األدب فـى المراحـل، مـن 

التشبه بالمرشد الكامـل فـى أحوالـه الخاصـة 

به، ويرزقنا به التشبه بأعماله وأخالقه التـى 

 .هى نجاة السالكين، والواصلين، والمتمكنين

 

ــ ) ١(  ــ اإلمــام أح ، وجــامع ٢٨٠٤ح ٣٠٧/ ١م

ـــ البـــ رجـــ  م وال ـــ ١٨٤/ ١العلـــ ، وفـــى ال

اا ر    عمل  . ٦٧/ ٢٢لل

نى ) ٢(  ــ لـــــــ ــا للع فـــــــ ، ٨٠٢ح ٣٦٠/ ١ـــــــــف ال

ى   ع للقاوق ص ل ال  . ١١٥ح ٢٦٠/ ١والل

ي  )  ٣(  م ال اء عل  . ٣٨٥/ ٥،  ١٨٨/ ٦إح

ـــــــ ) ٤(  ه ـــــــاب ال ـــــــار  ح ال ـــــــ إذن  ىصـــــــ غ

ه  ــاح ـــاب ٢٣٤٣ح ٨٧٥/ ٢صـ ـــل  ح م ، وصـــ

ان   ان اإل ان نق  . ٢١١ح  ٥٤/ ١ب



  



 

ــ د لمــا كــان اإلنســان جــوهرة عق
المخلوقـــات وعجيبـــة العجائـــب، 

ــا ــل حق ــه ك ــع هللا في ــد جم  ئقوق
ــو ــا الوج ــي األرض د مم ــه ف خلق

ــه هللا ــا فيهمــا، خلق  والســماء وم
ليعمر به ملكه وملكوتـه، وجعلـه 
خليفة عنه في أرضـه، والخليفـة 
ن فــي  فــي األرض هــو ســيد مــَ
األرض وَمن في السـماء، وجعـل 
لـــه ملـــك األرض مقـــرا لإلقامـــة 

بعد موته، ثم ينشئه ومستقرا له  
النشــأة الثانيــة، فيمنحــه الملــك 

 ر. بيالك
ابتاله هللا تعـالى بـأن سـخر   لكلذ

ــي  ــا ف ــي الســموات وم ــا ف ــه م ل
فه  ــرَّ ــه، وصـ ا منـ ــً األرض جميعـ
تصريف الربوبية في الُمْلك، فكل 
ر  وت مســخَّ ك والَملَكــُ مــا فــي الُملــْ

 له بإذنه تعالى.  
ه من غير أن فإن ذََكر هللاَ وأطاع

ــيه ــره ، يعصـ ــم يكفـ َكره فلـ ــَ  ، وشـ
ده فلم يجحده؛ تفضـل عليـه  ووحَّ

ر، قـال تعـالى: ﴿َوِإذَا لكبيـلك ابالم
ا وُملَ  َت نَِعيمـــً مَّ َرأَيـــْ َت ثـــَ ا َرأَيـــْ كـــً

، وهـــذا )٢٠ اإلنســـان:(َكبِيـــًرا﴾ 
الملك الكبيـر هـو لإلنسـان الـذي 

 حق االتباع. اتبع رسول هللا 
وللعقول أن تحتار في اإلنسـان!، 
ــاهرة  ــه الطـ ــراه وروحـ ــا تـ فبينـ
ســائحة فــي ملكــوت هللا األعلــى، 

ــ ــرفة علــ ــدمشــ ــزة س الى قــ عــ
ــراه فــي  ــك ت ــروت؛ وإذا ب والجب
أسفل سافلين، أضـل مـن األنعـام 
وشـــرا مـــن الشـــياطين، وفـــوق 

العالية، بل فوق عـالين، األرواح  
 ُ َّ ْوَن َو  قال تعالى: ﴿َوأَنـتُُم اْألَْعلـَ

 .)٣٥  محمد:(َمعَُكْم﴾  
لــذلك أحببــت أن أشــرح عجائــب 
ــا  ــان، ومـ ــى اإلنسـ قـــدرة هللا فـ

ــن ــه مـ ــخره هللا لـ ــاالك سـ ت، ائنـ
ســـــبيل نجاتـــــه وســـــعادته، و

ــا  ــه وضــالله، وم ومهــاوى هالك
د السيد محمـد فصله اإلمام المجدِّ 

ماضــي أبــو العــزائم عــن حقيقــة 
اإلنســـان، والحكمـــة مـــن إيجـــاد 

حقيقة اإلنسـانية، الخلق، وبدء ال
وإرسال الرسـل، وتـأثير اإلسـالم 
ــى اإلنســان، ونجــاة اإلنســان  عل

، وما ادعاه أهـل بالمصطفى  
اإلنســان ورد  خلــق ة فــيجهالــال
إلمام أبي العـزائم علـيهم؛ حتـى ا

ــة  ــة خالفـ ــالك حقيقـ ــين للسـ يتبـ
اإلنسان عـن ربـه، ليسـلك سـبيل 
ــق  ــاة، ويتعلـــ ــعادة والنجـــ الســـ

إلنســان الكامــل الــذي خلــق هللاُ با
 .  ألجله كلَّ الموجودات

* 

*

*

 

َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ قال هللا تعالى: 
ُدونِ  نــَس إِالَّ ِليَْعبــُ  الــذاريات:( َواْإلِ

ر بعـــض العلمـــاء )٥٦ ، وقـــد فســـَّ
العبـادة أنهـا هـي المعرفـة والعمـل 
بمقتضاها، فمن معاني قوله تعالى: 
ُدوِن) أي: ليعرفـــون، وقـــال  (ِليَْعبـــُ

ًزا : قـال هللا تعــالى: (كنـُت كنــ
ا فأحببــُت أن أُعــَرف فخلقــُت مخفيــ 

الخلَق ألُعَرف)، وبلفظ السـخاوي: 
ا  (كنُت كنًزا ال أُعَرف فخلقـُت خلقـً

فتُهم بي فعََرفُوني)   فعرَّ
ه: "لو لـم يكـن  قال السيد محيى الدين قُّدِس ِسرُّ
في العالم َمن هو علـى صـورة الحـق مـا حصـل 

 المقصود من العلم بالحق...".  
د السـيد محمـد ماضـي وقد فصَّل اإلماُم ا لمجـّدِ

ه ذلـك بـأن هللا تعـالى قـديم  رُّ ّدِس سـِ أبو العزائم قـُ
بغير وقت، آخر بغير حد، كائن لم يزل وال تزال 

نونة صفته، لم يحدثها لنفسه، دائـم أبـد األبـد، الكي 
ال نهاية لدوامه، والديمومة وصـفه غيـر محـدثها 
 لنفسه، ال بدايـة لكينونيتـه، وال أوليـة لقدمـه، وال

غاية ألبديته، آخر فـي أوليتـه، أول فـي آخريتـه، 
وأن أسماءه وصفاته وأنواره غير مخلوقة له وال 

 .منفصلة عنه
وقد اقتضت إرادة هللا تعالى أن يتجلى سـبحانه 

ا بالتنزيه بظهـور معـاني صـفاته سـبحانه، ظاهرً 
لظهــور معــاني صــفاته،  فخلــق اإلنســان مــؤهالً 

ــة وحاني ــاالت الرُّ ــل الكم ــده لني ــاب ، وأع أو ارتك
َدْينَاهُ  ــَ ــالى: ﴿َوه ــال هللا تع ــيطانية، ق ــائص الش النق

 ).١٠النَّْجَدْيِن﴾ (البلد: 
ن يبلـغ أن يكـون مـن ولما كان ِمن   اإلنسـان مـَ

 األعلــين وهــم الرســل والصــديقون، ومــنهم مــن
 

ل مـن النـار يكون في الـدرك األسـف
ــار  ــق وهــم الكف  والمنــافقون، خل

حضرته هـو ـراًدا لــــاحـًدا ما وفردً 
ــه  ــطفاحبيبــ ــو  ه ومصــ ؛ وهــ

المظهـــر األكمـــل لظهـــور معـــاني 
ــبحانه، فصــاغ  ــمائه وصــفاته س أس
سبحانه حقيقته المصطفوية من نور 
أســمائه وصــفاته، وكانــت جــوهرة 
ــة  ــة مخصوصـ ــرة األحمديـ الحضـ
باألزلية ينظر هللا نظـر تفريـد لتلـك 
الدرة النورانية ولـم يكـن ثـم زمـان 

  أفالك وال أكوان. ، والمكانوال 
مكـان واألكـوان وسـخرها ثم خلـق الزمـان وال

اَل   اَل  :  جميعا لبني اإلنسان، قـَ ُ ٱ(قـَ الَى:   َّ تَعـَ
ٍد،  ُت آَدَم ِلُمَحمــَّ ــْ ذَاِتي، َوَخلَق ــِ ًدا ل ُت ُمَحمــَّ ــْ ي َخلَق ــِّ ِإن
ُت  ا َخلَقـْ غَلَهُ مـَ َوَخلَْقُت ُكلَّ َشيٍء ِلَبِني آَدَم، فََمْن شـَ

 ).ْبعَْدتُهُ َعّنِيلَهُ أَ 
مـراد الـرحمن،   هذا إشارة إلـى أنـه    وفي

وألجله خلق سيدنا آدم، وخلق الكون عاليه ودانيه 
ــا ــة اإلنس ــالى: لخدم ــال تع ــا ق ــه كم ــخره ل ن وس

 ي اْألَْرِض ا فـِ َماَواِت َومـَ ي السـَّ ا فـِ َر لَُكم مَّ َوَسخَّ
ْنهُ   ).١٣ الجاثية:( َجِميعًا ّمِ

وأبنــاءه مــن حقــائق مختلفــة  خلــق هللا آدم 
ا هـلكل حقيقة منها مادة تغـذوها، ولـوازم تنتفـع ب 

في ضرورياتها، وتتنعم بها في كمالياتها، وخلـق 
لبنــي آدم كــل مــا ال بــد لهــم منــه فــي حــالتي 

 الضروري والكمالي. 
فال مانع من أن هللا تعالى وضع في كل حقيقـة 
ا ضـروريا بكـل األشـياء  كّون اإلنسان منهـا علمـً
 الالزمة لتلك الحقيقة، فما مـن كـائن فـي الوجـود

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



  

  

ــادن  ــادات والمع ــين الجم ــرق ب ــه، ال ف ــاج إلي ــان محت إال واإلنس

والنباتات والحيوانات، وما في األجواء من الهواء، وما فـي األرجـاء 

من المكونات، بل وما في السموات من أفالك وأمالك، بل ومـا فـوق 

ذلك من جمال الملكـوت، ومـا فـي الجنـان مـن النعـيم المقـيم والملـك 

 الكبير.

إلنسان يتمتع بها في الدنيا، فإذا حصلها ئق ُمْبَدعة لكل تلك الحقا 

 من الوجوه الشرعية وشكر عليها يتنعم بما هو خير منها يوم القيامة.

فخلق سبحانه األرض إلقامة اإلنسـان علـى ظهرهـا إلـى األجـل 

ا للعالم األرضي، وخلق لـه الذي قّدره سبحانه، وخلق السموات إمدادً 

لنفـع الغـذاء وإلعـادة  معـادن تسـتعملع مطالبـه مـن في األرض جمي 

الصــحة بعــد فقــدها، ومــن حيوانــات ومــن نباتــات وغيرهــا، وجعــل 

 اتصاال بين ما في السموات وما في األرض لنفع اإلنسان. 

رى إال ولـه خصوصـية عجيبـة جـد  ا فما من كوكب يُرى أو ال يـُ

ي تخـزن جعلها هللا تعـالى لخيـر العـالم األرضـي، فمنهـا الشـمس التـ

األشجار فينتفع بها الناس فى إيقـاد النـار، ومنهـا ها في أجسام  رت حرا

ا، ومنها ما يخزن الزيوت فيها، ومنها ما كواكب تكسب النباتات ألواًن 

ا يجعله هللا تعالى لوضع األلوان والطعوم والـروائح، فـال تـرى معـدًن 

ا وال وال ــً ــماء  نبات ــب فــي الس ــى األرض إال ولكــل كوك ا عل حيوانــً

  ها منفعة.ن ب ية تكوخصوص

فللقمر منفعة أودعها هللا فيه لنفع النباتات التي ال ساق لها، ولمـد 

ــة نــوره،  ــاء صــحة العيــون للطاف ــد تمهــا، ولبق البحــار وجزرهــا عن

وإلصالح األلوان فيما ال لون له كالنباتات في بدئها، وإلفساد األلوان 

يـر ه مـن غلما له لون، كإفساد ألوان المالبس الموضوعة تحـت نـور

 حائل.

فما خلق ربُّنا هذا الكون عبثًا وال لعًبا، وال سـخره لبنـي اإلنسـان 

ليظهروا هم ويستروه سبحانه عن عقـولهم وأنفسـهم، بـل لَيظهـر هـو 

مختـاًرا، وإذا ظهـروا هـم ظهـروا عبيـًدا مضـطرين   ربا قادًرا فاعالً 

 محتاجين إلى فضله. 

ئنات عما أودعه هللا فيها من أسـرار حكمتـه تلك الكا  بتهومن حج

وبدائع قدرته، ووقف عند االنتفاع بخواصها، أو بيان أسـرارها التـي 

ال تُنــال إال بعــد إتقــان الصــناعات وعلــوم الرياضــيات؛ أهلــك نفســه 

وغيره، وفاز بأجره بما يناله من شـهرة ومـال وجـاه فـي تلـك الـدار 

ــدنيا، و ــر مــن جهــودال ــم يظف ــه إل ي الســموات ال بشــيء قليــل ممــا ف

 واألرض من األسرار والحكم.

وح والـنفس  معلوم أن اإلنسان مركب من حقـائق عـدة، منهـا الـرُّ

نـور سـيدنا   والعقل والجسم الذي هـو هيكلـه وشـبحه، فخلـق هللاُ أوالً 

من نور العزة، من نور أسمائه وصفاته كما قال  وموالنا محمد  

   ا علـى سـؤاله المتـواتر عـن لجابر بن عبد هللا األنصاري جواًب

أول ما خلق هللا: (َخلََق ُنوَر َنِبيَِّك ِمن نُوِرِه َيا َجاِبر، َخلَقَه وَخلََق ِمنـهُ 

 "رواه عبد الرزاق بسنده". ُكلَّ َخْير)

آدم وذريته جمـع هللا فـيهم كـل خلق من نور حبيبه كل خير، ف  ثم

الذي خلقه هللا  الحقائق، فأرواحهم من نور سيدنا وموالنا محمد 

مشـكاة أنـواره من الرحمة، وعقولهم مـن نـور الحكمـة المقتـبس مـن 

حهم من أنواع جـواهر ، ونفوسهم من نار القوة والجالل، وأشبا

 هواء.األرض وعناصرها التي الكها سبحانه بالماء وجفَّفَها بال

فأما هيكله فقد بدأ هللا خلقـه مـن أركـان الوجـود، وهـي: التـراب 

وهـو سـيدنا آدم عليـه   ا ثم صلصـاالً والماء والنار والهواء ليكون طيًن 

ن ساللة ماء مهـين، ثـم كانـت نشـأته الكونيـة السالم، ثم جعل نسله م

بـول مـرتين، ثـم صـوره جـل الالتي هي النطفة الجارية فـي مجـرى  

جالله في الرحم من نطفة، إلى علقة، إلى مضغة لحم، إلى عظام، ثم 

كسا العظام لحًما، ثم أنشأه خلقًا آخر مجـرًدا مـن كـل إدراك وشـعور 

، وينمو ويتحرك من غير وعلم، كأنه نبات يأكل ويشرب من لبان أمه

 إرادة وشعور.

السَ ن َوَلقَْد َخلَْقَنا اإلِ قال تعالى:   اهُ اَن ِمن سـُ مَّ َجعَْلنـَ يٍن ثـُ ن طـِ لٍَة مـِّ

ا  ِكيٍن ثُمَّ َخلَْقَنا النُّْطفَةَ َعلَقَةً فََخلَْقَنا اْلعَلَقَةَ ُمْضغَةً فََخلَْقنـَ نُْطفَةً فِي قََراٍر مَّ

اَركَ اْلُمْضغَةَ ِعظَ  َر فَتَبـَ ا آخـَ ُ  اًما فََكَسْوَنا اْلِعَظاَم لَْحًما ثُمَّ أَنَشأْنَاهُ َخْلقـً َّ

 .)١٤ – ١٢ المؤمنون:( أَْحَسُن اْلَخاِلِقينَ 





  

   

ن ت ع ي روي ائع الت ن الوق ة م م معاوي ا الحل بس فيه ائع يلت ، وق

اءة أو  وبطء الغضب وطول الروية ه اإلس ى في ا يتلق واألناة، ومنها م

ة ه  الوعيد على البعد، ويتسع له الوقت قبل اإلجاب روي في ا يُ ا بم عنه

ب  النظر ويرتضيه. ر؛ فكت ن الزبي ى أرض اب ة عل د لمعاوي دا عبي ع

ر: بن الزإليه ا ة،"بي ا معاوي د ي ا بع دك م أم ع عبي م تمن ول إن ل ن دخ

 ".أرضي وإال كان لي ولك شأن

أله:  ر، وس ن الزبي اب اب وقيل: إن معاوية أطلع ابنه يزيد على كت

ه ال ل رى؟ فق ا ت ه جيًش م ذن إلي د: لتنف دك يزي ره عن ده وآخ ه عن ا أول

 يأتوك برأسه.

ب إل ك، وكت ن ذل ر م ي خي ا بن دي ي ل عن ال: ب ن افق ر:ى اب  لزبي

واري ن ح ا اب ا  )١(وقفت على كتابك ي اءني وهللا م ول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وس رس

ى نفسي  ساءك، ت عل د كتب ب رضاك، وق ي جن والدنيا هينة عندي ف

والعبيد وأشهدت على ما فيه، ولتضف األرض إلى  باألرض )٢(ارقيمً 

 والسالم. أرضك والعبيد إلى عبيدك،

ر "زبير يقول فيه: بن الفجاءه الجواب من ا اب أمي ى كت وقفت عل

ذا  المؤمنين أطال هللا ريش ه ن ق ه م ذي أحل رأي ال ال عدم ال بقاءه، ف

 …"المحل والسالم

اب  ى الكت ه عل ا أطلع اني كم اب الث ى الكت ه عل ة ابن وأطلع معاوي

ذا  وجهه، )٣(األول فأسفر داوه به داء ف ذا ال ت به ول: إذا رمي وأبوه يق

 الدواء.

ن ءات مومن اإلسا أن اب ا ال خطر له؛ ألنه من غير ذي شأن كش

د هللا  الزبير، ولكنه يغضب ات كتشبيب عب س الحرم العربي؛ ألنه يم

 بن حسان برملة بنت معاوية إذ قال:ا
 ُل َهْل تَْذُكِريَن يَْوَم َغَزالِ ـمْ رَ 

نِّيـَرنَا بِالتَّمَ ـْعنَا َمِسيـإِْذ قَطَ   
 ُ َّ َرَك   َشيْ  َهلْ  إِْذ تَقُوِليَن َعمَّ

 ٌء َوإِْن َجلَّ َسْوَف يُْسِليَك َعنِّي

ه  فغضب يزيد وأغرى كعب بن جعيل بهجاء األنصار فأبى، ودل

 قصيدته التي يقول منها: على األخطل فنظم
 كلهاَهبَْت قَُرْيٌش بِاْلَمَكاِرِم ذَ 

 َواللُّْؤُم تَْحَت َعَمائِِم األَْنَصارِ 

ا ن وأوشكت أن تكون فتنة؛ إذ دخل النعم ة ن ب ى معاوي بشير عل

ا؟  ا وحسر عنمحنقً  ة لؤًم … رأسه وهو يقول له: هل ترى يا معاوي

ل كرًم ال: ب ك؟ فق ا بال ًرا، فم ل  …ا وخي ات األخط ه أبي اد علي فأع

 وتوعده بأبيات يقول منها:
 ق تعترفـعاوي إال تعطنا الحم

 لحي األزد مسدوالً عليها العمائم
 لةً ـم ضـد األراقـأيشتمنا عب

تجدي عليك األراقم! ذيا الفماذ  
 ي ثأر دون قطع لسانهـا لـفم

 فدونك من ترضيه عنه الدراهم

اه  ده إي ل، وتهدي ة لألخط ب معاوي ن طل ل ع ا قي ة بم نم القص وت



 

   

 شفاعة يزيد الذي أغراه بالهجاء. لوال ؛بقطع لسانه

ان  ا ك بيب إنم رة أن التش ات الكثي ذه الرواي ن ه ة م ي رواي وف

رحمن دخل ع دبأخت معاوية، وأن يزي د ال ول عب ه ق لى أبيه فذكر ل

 بن حسان:ا
 ت كالمجنونـال ليلي وبط

من جيرون )٤(ومللت الثواء  

 …فقال له: وما علينا يا بني من طول ليله وحزنه؟ أبعده هللا 

 قال يزيد: وإنه ليقول:
 حتى ؛ت بالشامـلذاك اغتربف

 ظن أهلي مرجمات الظنون

 فقال أبوه: وما علينا من ظن أهله؟

 يقول:قال يزيد: وإنه ل
 ي زهراء من لـؤلـؤة الغـوه

 واص ميزت من جوهر مكنون

 .قال معاوية: صدق يا بني، هي كذلك

 قال يزيد: وإنه ليقول:
 م خاصرتها على القبة الخضـث

تمشي في مرمر مسنونـراء   
 هاـلت إليـعن يساري إذا دخ

 وإذا ما تركتها عـن يـميني

ائالً … ك فضحك معاوية وقال: وال كل ذا ه ق يس ثم حذر ابن : ل

 …ولكننا نكفه بالصلة  يجب القتل في هذا

ب  وزعموا في بعض روايات القصتين أن معاوية أرسل في طل

ه أن اعر، وأبلغ دً  الش ويها هن ه ال يس ه؛ ألن ب علي ة تعت ت رمل ا أخ

ه كاذب في فيعلم الناس أن بأختها، وأراد بذلك أن يشبب الشاعر بهند

 .أقاويل الشعراء الذين يقولون ما ال يفعلونكل ما نظم، وأنها 

اء األنصار،  ي هج ت األخطل ف والثابت من كل هذا الحديث بي

د  وربما ثبت مثله هجاء ان ق إذا ك ب، ف ن تغل ل م األراقم قوم األخط

ه؛ د أو بعمت ت يزي بيب بأخ ر تش ي األم ل ف ره  دخ ون خط ا ه فربم

ار وغضب الم ب األنص لمين جميعًغض و أنصار س ي ا أن يهج النب

ذا الحرج؛  شاعر ن ه ت م من غير المسلمين، ولو أن المسألة خلص

فك  لما جاز قتل الشاعر من جراء ان س ا ك لغوه كما قال معاوية، فم

ى  الدم لمثل هذا القول باألمر المستباح في صدر د مض اإلسالم، وق

وض ك العض نة المل ى س ال عل ل أجي ذا الجي د ه ر ، ول)٥(بع م يخط

دي ي للمه ة بن ي دول ارً ا ف ل بش اس أن يقت ي لعب ي أب ل ف و القائ ا وه

 جعفر المنصور:
 طول عيش بدائم با جعفر ماأ

المـل بسـالم عما قليـوال س  
 وجـل متـكأنك لم تسمع بقت

 عظيم ولم تسمع بفتك األعاجم

ه، وذهب  اء بيت بل هو الذي أفحش في هجاء المهدي وهجاء نس

تباح عتحريض بين بني أمية وبني الوال يخبط بالمهايجة باس، وما اس

ة أن يضرب  المهدي عقابه إال بتهمة الزندق ر إال ب ا أم اد، وم واإللح

 فمات. ضرب التلف؛ ليقال في ذلك: إنه إنما أريد به الضرب

 .وهذا بشار وذاك عبد الرحمن بن حسان

انية  ة اإلنس م الطبيع  -ففي وزن الرجال وتمحيص األخالق وفه

يل على ألفاظ الصفات، وال بد وال جدوى من التع - اإلنسان أي: فهم

ا  من الرجوع إلى الوقائع وما لها من األثر الطبيعي في الضمير، وم

 .ينم عليه هذا األثر من خليقة نفسية أو ملكة عقلية
                                                           

 .حواري: أحد أنصار النبي) ١(

 .ا: كتابًا، ورقم الكتاب: كتبهرقيمً ) ٢(

 .أسفر: أسفر وجه فالن حسنًا: أشرق) ٣(

 .الثواء: اإلقامة) ٤(

.العضوض: الملك المعتسف الظالم) ٥(



  

   

 

 

هذا الذي يرقص كي يصعد إلى السماء، 

يبــدو للنــاظرين مــن بعيــد رحايــة تطحــن 

األغالل األرضية التي تثقل النفـوس، دوامـة 

في بحر هائج تظـن بـدورانها الملهـوف أنهـا 

ستمنع الماء مـن أن يكـون آسـًنا. ال يريـد أن 

ا يجــوب الميــادين  يكــون مــن يــدور جائعــً

مـا يشـتري بـه   الوسيعة كي يعطيه العابرون

كسرة خبز، وال صياًدا تسـطع الشـمس فـوق 

هامته وتلسعها، وهو جالس في العراء طيلـة 

 النهار، كي يسرق من البحر سمكة واحدة.

إنه ذلك الرجل الذي يقف على الرصيف 

الخالي من العابرين فـي صـقيع شـتاء قـاس، 

 ويقول مرات ومرات:

ا  ـ حبل وريد القلب الموصول بـا دومـً

ــال ت  ــن دق ــف ع ــوب ال تك ــه ذن ــى قطع ر عل

ــدد،  ــة تتج ــدام توب ــت أق ــاقط تح التس

 وتكنسها ريح نفس تلوم.

تفتح سـيدة نافـذتها فتحـة ضـيقة، 

مبتعــدة بوجههــا عــن تــدفق الــريح 

الباردة، وتمد أذنيها فقط كـي تسـمع، 

لكــن الرجــل يصــمت فجــأة، ويعطــي ظهــره 

ــة فارعــة  ــى جــدار بناي للشــارع، ووجهــه إل

الجليل، فتعرف دون   تالطول، ويلوذ بالصم

أن يخبرها أحد بشيء، أنـه ال توجـد كلمـات 

بوسعها أن تصـف مـا يريـد أن يقـول، ومـع 

 هذا تسمعه دون أن ينطق، تصلها حروفه:

ـ يــا ربــي، أنــت حســبي وســندي، قلبــي 

عامر بك فيموت خوفي مـن عبـادك، فمهمـا 

ومـا هـو   ،بلغ سلطان أيهم فهو ال يملك شـيئًا

ضئيل مما هو لك، عابر فيه ليس إال القليل ال

 ذاهب عنه ال محالة، فالملك لك.

اللهــم اعصــمني مــن أيــدي مــن ينســون 

الرجوع إليك، واجعلني ممن يقولون كلمـتهم 

غيـر هيـابين ذي الهـوى والغـرض والسـوط 

 والسطوة.

ا،  تدرك هي المشـكلة التـي تؤرقهـا دومـً

إنها األماني التي تكون أطول مـن األعمـار، 

إليـه السـابقون ال يكملـه وتفهم أن مـا ينتهـي  

الالحقــــون بالضــــرورة. تعــــرف أن قــــدر 

البشرية، وهي تتحدث عن التقـدم والتطـور، 

أن يشعر النابهون فيها كل لحظـة، أن الغابـة 

حاضرة، فاتحة فمها لتبتلع أي شيء، وتزداد 

توحًشا، لتصبح قدرة مـن يفتـرس فيهـا أكبـر 

بكثيـــر مـــن وســـع الـــذين يســـعون إلـــى أن 

ة، ويمكــن أن تُحتمــل، وتمــر، يجعلونهــا أليفــ

 وتعاش على قدر االستطاعة.

تفهم هي أن حـل هـذه المشـكلة ال يكـون 

بتحليق بعيد في فضاء مفتوح، وخالء واسع، 

إلى امتالء يحل فيـه كـل مـا ال يـراه   وصوالً 

غير العارفين، فعلى األرض مـا يسـتحق أن 

ينزل األمر من عليائـه ليسـري بـين النـاس، 

، بــأمر ممــن خلقهــم، فلهــم ينتهــي كــل شــيء

 وأوجد لهم كل الكائنات واألشياء.

 تسمع هي الصوت الذي يناديها:

 ـ هللا غني عن العالمين.

ــتكلم دون أن  ــذي ي ــذا ال ــي ه ــدق ه تص

ينطق حين يعلن جرأته على البشر ما دامـوا 

ظالمين، وتتعلم منه، أو هكذا تظـن هـي فـي 

دنياها الخالصة، أنه ال يمكن أن يستقيم أحد، 



  

 

ينال االعتراف، وال يرسخ ويزدهي، إن وال  

 لم يكن له ما يؤديه في حياة الناس هنا.

"ماذا سيجني البشر من اإلنشاد الصـافي 

 إن لم يهز أوتارهم؟" 

تسأل نفسها، وتنظر إلى الشوارع التـي  

 تغص بالعابرين، وتقول:

ـ إن لم يكن الوصل إلى هنـاك يمـس مـا 

 هو هنا فال وصل وال اتصال.

ا الذي يلومها. إنـه ذلـك الـذي وتسمع هذ

طالما جاء إليها دون أن تعرف من هو علـى 

 وجه اليقين، كي يهمس في أذنيها:

ـ االتصال تحليـق هنـاك بعيـًدا عـن هنـا 

 .الذي صار وحالً 

وتدرك هي قطعًا أن الطين الالزب الذي 

صار يأخذ كل قدم تـدوس فيـه ويصـل حتـى 

تـرك الساق ساعًيا إلـى البقيـة، ال يمكـن أن يُ 

هكــذا دون اتصــال الــذي هــو هنــاك وهنــا ال 

نراه بالذي نراه، فيسلم ما نمسه ونحسـه بمـا 

ال نسمع ونرى كمـا نـرى النـاس ونسـمعهم، 

 لكن قلوبنا تعرفه وعقولنا كذلك إن صفت.

يحلم أي إنسـان يعـاني علـى سـطح هـذه 

األرض بمن يأخذ بيده دوًما، ويريـد منـه أال 

سـتطاعة يشرد به كـل الوقـت فـي مـا فـوق ا

ــه  ــيس كمثل ــو "ل ــه فه ــغ هيئت ــان أن تبل األذه

شيء"، إنما أيًضا تقتـرب بـه مـن هـذا الـذي 

يعمل معه وهو يدب على التـراب مثلـه، فـي 

الفقــر  ســبيل أن ينتشــله ممــا يعــاني منــه،

والحرمان والتيه والخوف والحاجة والرغبـة 

المستعرة فـي التحليـق سـاعة مـن نهـار فـي 

أحالم يقظة، وسـاعة مـن ليـل فـي رؤيـة قـد 

ــم  ــذهن، ث ــي ال ــتقر بعضــها ف ــر، أو يس تتبخ

ــا  ــرتعش له ــذة ي ــن ل ــاء م ــذوب، أو االنتش ت

 الجسد.

تعي هي أن أنين الناس الذي ينهمر على 

ــي ا ــنهم ف ــي بي ــي تمض ــمعها وه ــادين س لمي

ــة  ــوف واألزق ــارات والعط ــوارع والح والش

وفوق الجسور والدروب والطرق، هو أولى 

ألنهــا تـــؤمن بــأن األرض هـــي  ؛بالرعايــة

ــم  ــذاكرين إن ل الطريــق إلــى الســماء، وأن ال

ــاري  ــى رؤوس الحيــ ــم علــ ــيل ورعهــ يســ

والفقــارى والخــائفين وذي العــوز فإنــه يظــل 

هم منقوًصا، وأننا إن لم نبحث عن األولياء من 

 وفيهم فإننا نخطيء خطأ كبيًرا.

األرض من السماء، ال انفصـال بينهمـا، 

فاألولى تجل للثانية، واألخيـرة تفضـل علـى 

ــى، وبـــين التجلـــى والفضـــل دروب  األولـ

وشقوق ومسارب ال يمكـن نكرانهـا إال لـذي 

جهالـــة أو غفلـــة أو تنطـــع، وال يفهمهـــا إال 

أولئك الـذين يعرقـون هنـا فـوق التـراب فـي 

ــو ــاغل الحقـ ــورش والمشـ ــزارع والـ ل والمـ

والحوانيت الضيقة والمتاجر الوسـيعة، إنهـم 

من يعرفون أن العرق الذي يبـرق علـى كـل 

جبين ووجه هـو نجمـة تترقـرق فـي صـفحة 

ــة  ــى الدهشـ ــوح علـ ــاء األزرق المفتـ الفضـ

 واألمل.

كل شيخ ينظر بعين الرأفة إلى مريديـه، 

وكل مريد يتوق إلى خالص على درب سيده 

ركــه، ال يمكنهمــا وهمــا فــي غمــرة الــذي يد

الحضرة البهية أن يغمضوا العيون عـن كـل 

الذين يأتون إليهم، ويتحلقون حولهم، بـاحثين 

معهم عن مسرب يأخذهم إلـى البـراح. لـيس 

ا كـي  براًحا هذا الذي يطلب من األحياء موتـً

يروه، إنما هـو الـذي يحققـه النـاس بأذهـانهم 

ى وأرواحهــم وســواعدهم، وهــم يمشــون علــ

 األرض متطلعين إلى الفضاء البعيد.

إن في هذا مـا يجعـل كـل مريـد مكتـف، 

وفي االكتفاء مساعدة علـى االسـتغناء، وفـي 

األخير تفرغ للذكر، وإذا كان هنـاك ذاكـر ال 

ينتظر اكتفاء، فما ذنب غيره أن يجوع وهـو 

سابح في الحضرة البهية، فال إيمان بال شـبع 

، سـد هـزيالً وارتواء، قد ينقصه ما يجعل الج

فالجوع كاد يكون كفًرا، إن كـان بغيـر إرادة 

بغية تحقيق صفاء الروح وهيامها الذي يأتي 

 .حين تفرغ البطن قليالً 

ا  مقام الشوق والهيام هذا قد يكـون أحيانـً

ــا  فيضــاًنا وتبــتالً  ــى دني ينــزل مــن عليائــه إل

الناس، دون أن ينسـى الحبـل الممـدود بينهـا 

لكون، حيـث سـدرة وبين أبعد نقطة في هذا ا

المنتهــى، إنــه ذلــك المســرى والمســار الــذي 

يبــين أن المحبــة هــي طريــق فهــم كــل شــيئ 

 يشغل الناس، وأن في هذا الخالص.

إن امتالء الروح ال يطلب لذاته، فـا ال 

يريد للبشر أن يصفوا فيرتقوا وهم في عزلة 

تامة حتى الموت، وإن فعلوا هـذا ابتـداء فـي 

ى أن يكونوا بعـدها بـين المجاهدة، فإن األجد

الناس، ليهدوا إلى السبيل األسمى، والمقصـد 

ويشيعوا الفضائل فـي الخالئـق كـي   األسنى،

 .وسكينة تصبح الحياة أكثر سعادة وجماالً 



  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













كــان اإلمــام األشــعري واســع العلــم غزيــر المعرفــة وتشــهد لــه 

المكتبة اإلسالمية بكثرة تآليفه في شتى أنواع العلـوم الفقهيـة، وكـان 

ذلك من أسباب اتباع جماهير األمة اإلسالمية لطريقته، بما فيها مـن 

اء وأولياء، وهؤالء ال يجتمعون على ضاللة؛ علماء وصالحين وأتقي 

ألنهم نخبة هذه األمة، والمنفي عنهم االجتماع علـى الضـاللة بـنص 

الحديث المشهور الذي رواه الترمذي عن ابن عمر: (إن هللا ال يجمع 

أمتـي علــى ضــاللة، ويــد هللا مــع الجماعــة). وقــد كــان األســتاذ أبــو 

مشهور يقـول: كنـت فـي جنـب إسحاق اإلسفراييني الفقيه الشافعي ال

أبي الحسن الباهلي كقطرة في البحر، وسمعت أبـا الحسـن البـاهلي، 

قال: كنت أنا في جنب األشعري، كقطرة في جنب البحـر. وقـد قيـل 

كالمك أفضل وأبين من كالم أبي الحسن للقاضي أبي بكر الباقالني:  

 سن.الحوهللا إن أفضل أحوالي أن أفهم كالم أبي ، فقال: األشعري

السلف والخلف بعلو كعبه في شتى صـنوف العلـم   اعترافومع  

من أئمة السلف الصـالح عـاش   االشرعي، كان اإلمام األشعري إمامً 

معظم عمره في القرن الثالث الهجري، وهو من القـرون التـي شـهد 

بالخيرية، وبنهايتها انتهى عصـر السـلف الصـالح. وقـد لها الرسول  

مـن الـدنيا، يعـيش فيهـا عيشـة الكفـاف   لالً مـتق  كان اإلمام األشـعري

بما يسد رمقه؛ فقد كان يأكل من غلة ضيعة وقفهـا جـده بـالل   امكتفًي 

بن أبي بردة بن أبي موسى األشعري على عقبه، وكانـت نفقتـه فـي ا

! وهذا يعنـي أن حياتـه كانـت حيـاة زهـد اكل سنة سبعة عشر درهمً 

وتقشف وعفاف وحالل. 

 فيقول ابـن عسـاكر نقـالً 

دار بــن الحســين بنــن عــ

ــان  ــيرازي وقـــد كـ الشـ

لإلمــام األشــعري  اخادمــً 

ــرة ــالم بالبصـ ــو عـ ، وهـ

ــد أورده صــوفي  أبــو عب

ــي  ــلمي فـ ــرحمن السـ الـ

كتابـــــــــه (طبقـــــــــات 

قال: كان أبو   الصوفية)،

ــة  ــن غل ــل م ــن يأك الحس

ضيعة وقفهـا جـده بـالل 

بــن أبــي بــردة بــن أبــي ا

ــى  موســى األشــعري عل

عقبه، قال: وكانت نفقتـه 

عشـر ة بعكل سنة سـفي  

ا. أما عبادته  فقد درهمً 

ــل،  ــام للّي ــر القي ــان كثي ك

مــن عشــرين  ابقــي قريبًــ 

ــالة  ــلي صــ ــنة يصــ ســ

بوضوء العشـاء، الصبح  

وكان يخفي عبادتـه عـن 

الناس خشـية الريـاء وال 



  

   

 

   
    

  
    





   





 
   



   


  




  
  

   
   

   
   






شـديد  اتقيـ  اإلـى أحـد. كمـا كـان ورعًـ  ايحكي عن اجتهـاده فيهـا شـيئً 

فـي أمـور   ايطً نشـ  ى،الهللا تعـالحياء، شديد الغض لطرفه عن محارم  

اآلخرة مقبالً على ربه عز وجل، فيقـول ابـن عسـاكر نقـالً عـن أبـي 

ا من عشرين روي: "كان أبو الحسن، يعني األشعري قريًب الحسين السَّ 

سنة يصلي صالة الصبح بوضوء العتمة، وكان ال يحكي عن اجتهاده 

ي مـة، أا إلى أحد". ومعنى أنه يصلي صالة الصبح بوضـوء العت شيئً 

في العبـادة والصـالة؛   اشاء، أنه يقوم الليل كله حتى الفجر، مجتهدً عال

ألنه لو أغمض عينه لحظة، لكان عليه أن يجدد وضوءه. ومعنى أنـه 

إلى أحد أي في مجال العبادة والتهجد   اكان ال يحكي عن اجتهاده شيئً 

ــً  ــان لهمــا طريق ــى نفســه افالعجــب والغــرور ال يعرف ــورع إل ، بــل ال

نـه، رع أبـي الحسـن وحيـاءه وتديُّ نـاول ابـن عسـاكر ويت و  واإلخبات.

فيقول نقالً عن أبي عمران موسى بن أحمد بن علي الفقيه، عن أبيـه: 

"خدمت اإلمام أبا الحسن بالبصـرة سـنين، وعاشـرته ببغـداد إلـى أن 

ا أكثر حياًء ا، ولم أر شيخً توفي ، فلم أجد أورع منه، وال أغض طرفً 

ر اآلخرة". وهذا يعنـي أن في أمور الدنيا، وال أنشط منه في أمو  منه

مـات، وكـان يغـض اإلمام األشعري كان يبتعد عـن الشـبهات والمحرَّ 

ــومات  ــغائن والخصـ ــغائر، والضـ ــهوات والصـ ــن الشـ ــرف عـ الطـ

والعداوات، وكان عفيف النظر، سمح الوجدان والمشاعر، وال يتدنى 

كان ال يُزاِحم على أمور الـدنيا إلى مستوى الخالفات الشخصية. كما  

وجاهها، على حين أنه يُسارع وينشط في أمـور اآلخـرة، علـى نحـو 

رف اإلمـام األشـعري بالتواضـع، وعُـ   يتفوق فيه على كل مـن عـداه.

، ابهـي المنظـر مهيبًـ  احسـن الخلـق، لطيفًـ   اوكان شديد الحياء، ورعًـ 

، امتعففًـ  اعًـ ينصف الناس ويحترمهم، من أكثر الناس دعابة، وكان قان 

بحسـن الصـوت.   اموصـوفً على جمع كلمة المسلمين، وكان    احريصً 

وهناك قصة تبين إنصافه وحسن خلقه؛ فقد حضـر األشـعري بعـض 

مجالس المناظرة وناظره إنسان فانقطع في يده، أي انقطع األشـعري 

، فقـال اوسكرً  اعن الحجة، وكان معه رجل من العامة فنثر عليه لوزً 

؛ خصمي استظهر علي وأوضح الحجة اا صنعت شيئً له األشعري: م

ا وانقطعت في يده، كان هو أحق بالنثار مني! وكان هذا الموقف سـبًب 

ا في توبة من كان خصمً 

واالنتقال عن مذهبه إلى 

ــنة  ــل الســ ــذهب أهــ مــ

والجماعـــة.  كمـــا كـــان 

حاضـــر البديهـــة شـــديد 

، قــال افطنًــ  االحفــظ ذكيــ 

بـن خفيـف: أبو عبـد هللا  

ــر ــت البص ــت دخل ة وكن

أطلـــــب أبـــــا الحســـــن 

ــدت  ــعري؛ فأرشــ األشــ

إليه، وإذا هو في بعـض 

فـدخلت،  النظـر  مجالس 

فإذا جماعة من المعتزلة 

فكـــانوا يتكلمـــون، فـــإذا 

سكتوا وأنهوا كلمهم قال 

لهم أبو الحسن األشعري 

كـذا   :لواحد واحـد: قلـت

ــه ــواب عن ــذا، والج  :وك

كذا وكذا، إلى أن أجـاب 

ا قـام خرجـت الكل، فلمـ

فجعلـت أقلـب   ؛في أثـره

طرفــي فيــه فقــال: إيــش 

تنظر؟ فقلـت: كـم لسـان 

لك؟! وكم أذن لك؟! وكم 

عين لك؟! فضحك وقال 

لي: من أين أنت؟ قلـت: 

 مــــن شــــيراز. وكنــــت

 .أصحبه بعد ذلك



  

   

 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     المفكر الصوفي   تشار                المس       

 

 الفضائل الخاصة:بقية: 

ومواقـــف مـــن  أبنـــاء النبـــى : ٢

 حياتهم الطاهرة

ــى  - ١ ــت النب ــب بن : الســيدة زين

  :صاحبة القالدة 

 ها:مولد

، هى السيدة زينب بنت رسول هللا  

ولـدت  وأمها السيدة خديجة بنت خويلـد 

قبل بعثة والدها بعشـر سـنوات. وكانـت أول 

أوالده مــن أم المــؤمنين خديجــة بنــت خويلــد 

. 

 زواجها وأبناؤها:

وتزوجت من ابن خالتها أبى العاص بـن 

 يٌّ مامـة، فمـات علـوأُ   االربيع فأنجبت له عليـ 

مامـة فتزوجهـا اإلمـام ت أُ وبقيـوهو صغير،  

بعـد مـوت خالتهـا   على بن أبـى طالـب  

لمـا ورد مـن   –  السيدة فاطمة الزهراء  

 تحريم الجمع بين المرأة وخالتها.

 لزوجها: وإخالصهاها ؤوفا

حــين رجــع أبــو 

ــع  ــن الربي ــاص ب الع

ــه  مــن إحــدى رحالت

إلـــى الشـــام، فوجـــد 

أخبــار الــدين الجديــد 

ــة،  ــات مك ــأل جنب تم

، بيتـــه فأســـرع إلـــى

فبادرتـــــه زوجتـــــه 

يحدوها األمل قائلـة: 

ــالم يــــا أبــــا  اإلســ

ــاص  ــا الع ــمت أب ــف الص ــا يل ــاص. وهن الع

فقـد خـاف أن يقـول عنـه   اويشرد ذهنه بعيـدً 

القوم: فارق دين آبائه إرضاء لزوجه، ورغم 

، ويحب زوجـه إال أنـه أنه يحب النبى  

كره أن يخذل قومه، ويكفر بآلهة آبائه، وظل 

ــا ه، وهبوثنيتـــ امتمســـكً  ــا اغرورقـــت عينـ نـ

الزوجة المخلصة بالدموع، لكـن األمـل ظـل 

 فى نفسها عسى هللا أن يهدى زوجها. احي 

وفى ذلك الحـين بـدأت ملحمـة الصـراع 

بين المسلمين وكفـار قـريش، وهـاجر النبـى 

وأصحابه إلى المدينة، وهـاجرت معـه رقيـة 

وفاطمة وأم كلثوم، وبقيت زينب وحيـدة فـى 

 اظــل متمســكً الــذى  مكــة بجــوار زوجهــا

ــرج  ــداث فخـ ــورت األحـ ــم تطـ ــه، ثـ بوثنيتـ

ــلمون  عرضــوا لقافلــة أبــى ســفيان، ت ي لالمس

فخرجت قريش برجالها، وبدأت الحرب بين 

 الفريقين، وكانت غزوة بدر الكبرى.



  

 







  



  

 

 


ــار  ــزم الكفـ ــلمون وانهـ ــر المسـ وانتصـ

عنـد   افوقـع أبـو العـاص أسـيرً   ،والمشركون

ت قــريش لتفديــه، وأرســلت المســلمين، فبعثــ

بـن الربيـع" زينب" بـأخى زوجهـا "عمـرو  "

وأعطتـــه قالدتهـــا التـــى أهـــدتها لهـــا أمهـــا 

"خديجــة" يــوم زفافهــا، فلمــا وصــل عمــرو 

ومعه تلك القالدة التى أرسلتها لفـداء زوجهـا 

األســـير، ورأى الصـــحابة القـــالدة أطرقـــوا 

ــف، وســاد الصــمت  مــأخوذين بجــالل الموق

والـدموع   النبـى    الحزين برهة، فقطعه

فـى رقـة رقـت لهـا   عينيه، وقال لهـم  حبيسة

ــا  ــوا له ــتم أن تطلق ــلمين: "إن رأي ــدة المس أفئ

أسيرها وتردوا عليها مالهـا فـافعلوا". قـالوا: 

ــا  ــأطلقوه، وردوا عليه ــا رســول هللا. ف نعــم ي

 الذى لها [أبو داود وأحمد والحاكم].

 :مع النبى  هوفاء زوجها لعهد

ا العــاص أن يتــرك أبــ أمــر النبــى 

ها إليـه فـى المدينـة، ففعـل يرسـل  ن، وأزينب

ــو العــاص  ــا. رجــع أب ــه الشــديد له رغــم حب

وأرسل أخاه كنانة؛ ليقود بعيـر زينـب وهـى 

تصـدت   افى طريقها إلى المدينة، لكن قريشًـ 

لهما فأصاب هبار بن األسود األسدى بعيرها 

برمحه، فوقعت "زينب" على صخرة جعلتها 

 سقطت على إثرها جنينها فهـددوأ  اتنزف دمً 

بالقتل بسـهامه، إن لـم   اكنانة بن الربيع قريشً 

يرجعوا ويتركوا زينب فرجع الكفار عنهمـا. 

ورأى كنانة ألم زينب فحملها إلى بيت أخيه. 

وظلت هناك حتى بدأت تستعيد قواها بجانب 

أبــى العــاص زوجهــا الــذى ال يكــاد يفارقهــا 

حتـى  لحظة، فخرج بهـا كنانـة مـرة أخـرى،

سلمها إلى زيد بن حارثة، الذى صحبها حتى 

يها بالمدينة، فاسـتقبلها المسـلمون أب أتت بيت  

 حافالً. ااستقباالً طيًب 

 إجارتها لزوجها:

العاص" مرة أخرى فـى   أبوحينما وقع "

األسر، حين هـاجم المسـلمون قافلتـه العائـدة 

من الشام، وبعد صـالة الفجـر دخلـت زينـب 

أن تجير "أبا العـاص"،   إلى أبيها، تطلب منه

ــى  ــائالً  فخــرج النب ــلمين ق ــى المس : عل

"أيها الناس هل سـمعتم مـا سـمعت؟" قـالوا: 

نعــم. قــال: "فوالــذى نفســى بيــده مــا علمــت 

مما كـان حتـى سـمعت الـذى سـمعتم،   يءبش

المؤمنون يد على مـن سـواهم، يجيـر علـيهم 

أدناهم، وقد أجرنا من أجارت" [الحاكم وابن 

 .سعد وابن هشام]

ال  زينـب أن  وقد أمـر رسـول هللا  

ألنها ال تحـل لـه   ؛يقربها زوجها أبو العاص

، لنهى الشرع عن ذلـك بقولـه اما دام مشركً 

ى تعـــالى:  ِرِكيَن َحتــــَّ واْ اْلُمشــــِ َوالَ تُنِكحــــُ

 .)٢٢١البقرة: ( يُْؤِمنُواْ 

 إسالم زوجها:

إلى مكة  ارحل أبو العاص بتجارته عائدً 

ثـم أعلـن إسـالمه ،  وأعاد لكل ذى حـق حقـه

فـى سـبيل هللا إلـى   اعلى المأل ورجع مهاجرً 

المدينـــة، وكـــان ذلـــك فـــى الســـنة الســـابعة 

ــأم شــمل زينــب بزوجهــا مــرة  ؛للهجــرة فالت

 أخرى. 

ــا وحــزن النبــى  وزوجهــا  وفاته

 عليها:

سرعان ما نزلت مصيبة المـوت بزينـب 

فماتـت متــأثرة بــاأللم الـذى أصــابها بــالنزف 

 ينة، وكانت وفاتها مدعند هجرتها إلى ال

فى السنة الثامنة للهجرة، فبكاها زوجهـا أبـو 

. وحــزن عليهــا الرســول االعــاص بكــاًء مــر 

  ثــم ودعهــا إلــى مثواهــا اكبيــرً  احزنًــ ،

 األخير.

وعـاد زوجهــا أبـو العــاص إلـى ولــديها: 

 مامة دامع العين يقبـل رأسـيهما وفـاءً أُ و  ّيٍ عل

 .لزوجته الحبيبة "زينب" 



  

 

أصحاب الخطاب السياسي الشعبي لم 

ــً  ــوا يوم ــع المشــهود ايكون  ،مجــافين للواق

ــً  ــهم دومـ ــرون أنفسـ ــنهم يعتبـ ــع  الكـ رجـ

الصدى وصــورة حيــة الســتكناه مشــاعر 

ــذين ال تصـــل  ــطاء الـ ــواطنين البسـ المـ

ــرار  ــى أصــحاب الق ــة إل أصــواتهم الباهت

وربمــا غفــل علمــاء  ،السياســي الرســمي

ــاتا ــم دراسـ ــاع رغـ ــاثهالجتمـ م هم وأبحـ

الكثيرة والمترامية على أرفــف المكتبــات 

ــة أيضــً  ــة والتجاري عــن البحــث  االجامعي

الدقيق لتحليل دوافع هــؤالء الــذي أخــذوا 

على عاتقهم كتابة خطاب سياســي شــعبي 

  .بغير تذييل ألسمائهم أو إعالن لهويتهم

ــدغ  ــالم تدغ ــة دول الع ــم أن كاف ورغ

ــف موا ــاعر وعواط ــدعاوى مش ــا ب طنيه

ــة وا ــة الديموقراطيـــ ــان بالتعدديـــ إليمـــ

 ،السياسية والنفور من اإلقصاء والتمييــز

إال أن ثمــة فــوارق بينيــة تكشــف عـــن 

التمايز بين الخطابين السياسيين الرســمي 

بل هــي   ،والشعبي ليس في مصر وحدها

فوارق نجدها ثابتــة وراســخة فــي جميــع 

فبينمــا يبــدو الخطــاب  ،االثقافــات أيضــً 

الخطاب فإن تحتية    ،افوقي   امي خطابً الرس

السياســي الشــعبي أشــبه برياضــة تســلق 

ــال ــة  ،الجب ــبه مقول ــاب يش ــو خط ــل ه ب

ــا  ــالمي جابرييــــل جارثيــ الروائــــي العــ

إن المتعـــة تكمـــن فـــي تســـلق  :مـــاركيز

وصعود الجبال وليس البقــاء واالســتقرار 

وهذا مــا يــدفعنا لتفســير   ،على قمة الجبل

الشعبي عــن سر ابتعاد أصحاب الخطاب  

ت السياسية الرسمية المشاركة في الفعاليا

ــناديق  ــى صـ ــذهاب إلـ ــات والـ كاالنتخابـ

ــامج  ــي أي برن ــاركة ف ــراع أو المش االقت

سياسي رسمي بعد استقرار أي اســتحقاق 

مــا يجعلنــا نقبــل   اوهو أيضً   ،ديموقراطي

سر بقاء تفاصيل الخطاب الشــعبي   اطوعً 

ــرة  ــواطنين لفت ــنة الم ــى ألس السياســي عل

ألنــه يســير   ؛ل من الخطاب الرســميأطو

فــي  ،ببطــئ ويشــحذ الــذهن بخطــى ثابتــة

حين أن الخطاب الرسمي عادة ما يقتــرن 

بمناسبة رسمية أو بأمر طارئ فســرعان 

  .ما تنتهي آثاره

فالقراءة هي التــي تمــنح الــنص   ،إذن

ــوده ــالي شــرعيته وخل  ؛السياســي الراديك

ومــن ثــم بقــاءه لفتــرة طويلــة أو قصــيرة 

إضــافة   ،علــى الحــراك السياســيوالقدرة  

وة صــاحب الخطــاب نفســه ومــدى إلى قــ 

ــام ــالقبول السياســي الع ــه ب  اوأيضــً  ،تمتع

مدى قدرة الخطاب السياســي علــى قبــول 

ــود ــر قيـ ــه بغيـ ــاح عليـ ــر واالنفتـ  ،اآلخـ

ــاول  ــد تنـ ــرة عنـ ــي المباشـ ــرعة فـ والسـ



  

  

 .األحداث الجارية

وربما بــدأ الشــباب المصــري األكثــر 

 ي االهتمـــاما بـــالوطن فـــ وطنيـــة ووعيـــً 

تعــرض اآلن وهــي بالدراما الخالقة التي 

الذي يحكي عــن مــود   )االختيار(مسلسل  

ــيم  ــري العظــ ــيش المصــ ــالة الجــ وبســ

ومواجهته لإلرهــاب المســلح علــى أيــدي 

أنصار الجماعــة وداعــش وأنصــار بيــت 

المقدس وربما جماعــة التكفيــر والهجــرة 

 .اأيضً 

ث حذيــة ثــالرفع األولهم أقول أنه تم  

مرات في وجه تلــك التنظيمــات المعاديــة 

األولى أمام منصة الجماعة التي   ؛للوطن

والثانيــة   .نصبت بميدان التحرير الثوري

فــي أثنــاء مســيرة جامعــة القــاهرة والتــي 

ــأ  ــت الصــحف وبعــض الفضــائيات نب نقل

رفع المســيرة أحــذيتهم فــي وجــه أنصــار 

ــوبة  ــارات المنسـ ــة وبعـــض التيـ الجماعـ

 .بالخطأ إلى اإلســالم السياســي المســلمين

اإلخواني محمد البلتاجي  هوالثالثة في وج

  .في جمعة إنقاذ الثورة وتقرير المصير

ــن وثقا ــدة ع ــت ببعي ــة ليس ــة األحذي ف

ــاك أحذيــة دخلــت  ،التــأثير الوجــداني فهن

منهــا حــذاء ســندريال  ،التاريخ رغم أنفهــا

في القصة الشــهيرة التــي قرأناهــا ونحــن 

وهي الفتــاة الجميلــة التــي اختفــت   ،صبية

فــي ملكيــة بعــد أن وقــع األميــر  من حفلة  

غرامها ولــم يســتدل عليهــا إال مــن فــردة 

ا وهــي تجــري قبــل أن حذائها التي خلفته

الحذاء   اتدق الساعة الثانية عشرة، وأيضً 

األشهر الذي ضرب به منتصــر الزيــدي 

الرئيس األمريكي جورج بوش وهو يلقي 

 ابيانه في العراق منذ أعــوام قالئــل منــددً 

 رالعراق وأهلهــا والــدمابما فعله بــوش بــ 

 .الذي خلفه االحتالل األمريكي للعراق

ــة أيضــً  ــرئيس كــا اوأشــهر األحذي ن ل

أثنــاء   م١٩٥٦االتحاد السوفياتي في عام  

إلقائه لخطابه أمام الجمعية العامــة لألمــم 

المتحدة، فانفعل وهو يلقــي بكلماتــه التــي 

ــدً  ــل تهديـ ــوة كانـــت تحمـ ــتخدام القـ ا باسـ

العــدوان الثالثــي والتدخل المباشر لوقف  

وفجأة انحنى خلــف المنصــة   .على مصر

الذين   مام المحتشدين رؤساء الدولأفجأة  

ــة  ــه أصــيب بحال ــة أن ــدوا ألول وهل اعتق

ولكــن ســرعان مــا ظهــر   ،إغماء مفاجئــة

ــا  ــه وضــرب به ــردة حذائ ــل ف وهــو يحم

 ،مرات عــدة علــى المنصــة التــي يعتليهــا

  .وهو يوجه تحذيره إلى الدول المعتدية

ال تستشعر قادة هــذه التيــارات   وربما

اإلرهابية داللة هذا العصيان الجماهيري 

وضــد الجماعــة المنحلــة   والشعبي ضدها

رغم أن   ،والتكفير والهجرة بصفة خاصة

دالالت هذا العصيان والــرفض واضــحة 

ــ  ،للعيــان وللشــهود ن ووهــؤالء المواطن

ــات  ــذه التنظيم ــود ه ــوا وج ــذين رفض ال

مصــر  العدائيــة المتطرفــة علــى أرض

 ؛كانوا على وعي بما يفعلــونالمحروسة  

 ها لمثل هــذكافيً   األنهم سنحوا ومنحوا وقتً 

فــي ا ومرجعيــة  الجماعات الموتورة فكــرً 

 ،حل مشكالت مصــر واســتنهاض الــبالد

ــف  ــات وطوائــ ــوا بجماعــ إال أن فوجئــ

وتيارات متطرفة تتفرغ لمهاجمة الــوطن 

واقتنــاص مســاحات  ،بــدالً مــن المســاعدة

ــوطن لم ــن ال ــامح خاصــة م صــالح ومط

 .بأمراء وشيوخ هذه الطوائف ال الوطن



  

   

تربيــــــــــة تربيــــــــــة 

األوالد في األوالد في 

ــالم ــالماإلســـ   اإلســـ
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مسـاعدة المجتمـع لـه حتـى   بوجـو  أما

 أبـيفلما روى مسـلم عـن    يجد سبيل العمل:

نـه قـال: أ  سعيد الخدري عن رسول هللا  

"من كان معه فضل ظهر فليعد به علـى مـن 

فليعـد ال ظهر له، ومن كان معـه فضـل زاد  

 من ال زاد له". به على

ولما روى البزار والطبراني عن رسول 

ما آمن بي من بات شبعان (نه قال:  أ هللا  

 .)جنبه وهو يعلم به إلىوجاره جائع 

نه قال: أوثبت عنه عليه الصالة والسالم 

، أغنيـاء  أقـواما بـين  رجل مات ضـياعً   أيما"

 .)فقد برئت منهم ذمة هللا، وذمة رسوله

يار لتعليل المختـار االخت   وجاء في كتاب

ا سقط شيئً  وأعطاهحد  أ  أطعمهن  إما نصه: (و

 عن الباقين). همث إ

عالجـه لبطالـة الكسـول الـذي يكـره   أما

ــون  ــه: فيك ــه علي ــوده وقدرت ــع وج ــل م العم

نـه قصـر أن شعرت به  إبمراقبة الدولة له؛ ف

مـا فيـه   إلـىعن العمل وقعـد عنـه، نصـحته  

، يـهإللقوة  سـاقته بـا  أبـىخيره ومنفعته، فـان  

قد روى ابن الجوزي عن عمر فبه.    وألزمته

ا ال يعملـون، نه لقي قومًـ أ:  بن الخطاب  

نـــتم؟ قـــالوا: متوكلـــون، فقـــال: أفقـــال: مـــا 

حبـة فـي   ألقـىالمتوكل رجل    إنما..  ."كذبتم!

هللا"، وقال: "ال يقعدن   ىثم توكل عل  األرض

عــن طلــب الــرزق ويقــول: اللهــم  أحــدكم

ا اء ال تمطـر ذهبًـ ملسـا  أنارزقني وقـد علـم  

يقعدوا  أنفضة". وهو الذي نهى الفقراء   الو

فكـان مـن  ؛علـى الصـدقات  عن العمل اتكاالً 

ــتبقوا  ــراء اسـ ــر الفقـ ــا معشـ ــم: "يـ ــه لهـ قولـ

 على المسلمين". الخيرات، وال تكونوا عياالً 

وتوجيهه:   والذي يفهم من كالم عمر

ــاة فــي  أن ــالمالزك لســد  إالال تعطــي  اإلس

سـبل العمـل، حتـى ال تكـون مين  أالحاجة وتـ

 ا للقعود والتواكل.مدعاة للكسل، وسبًب 

 وأالشـــيخوخة  أوكـــان العجـــز  إن أمـــا

ترعى   أنا للبطالة، فعلى الدولة  المرض سبًب 

حـــق هـــؤالء، وتـــؤمن لهـــم ســـبيل العـــيش 

، وطريق الكفالة الحقة؛ بغض النظر األفضل

ــاجز  ــون الع ــن ك ــر  وأع المــريض  أوالكبي

 مسلم.غير  أوا مسلمً 

يوسـف  أبـوومما يدل على هذا مـا رواه  

 عمر بن الخطـاب    أنفي كتاب الخراج:  

ل، وكـان أمر على باب قوم وعليه سائل يسـ

ا ضـرير البصـر، فضـرب عضـده مـن كبيرً 

؟ فقـال: أنتالكتاب    أهلي  أ  خلفه، وقال: من

؟ قـال: أرىمـا    إلـى  لجأكأيهودي، قال: فما  

عمـر   هفأخذالجزية، والحاجة، والسن،    لأأس

 أعطــاه أيمنزلــه، فرضــخ لــه بشــيء ( إلــى

خـازن بيـت   إلى  أرسلا) من المنزل، ثم  شيئً 

المال، فقال له: انظر هـذا وضـرباءه، فـوهللا 

خذلـه عنـد ن شـبيبته ثـم    أكلنـا  إن،  أنصفناهما  

الصــدقات للفقــراء والمســاكين،  إنمــاالهــرم، 



  

   

ل هللا  ــ ــال رســ ــى  مإن هللا حــــَّ : (قــ علــ
اءض أن تأكل  ر األ  اد األن    ).أج

ه رواه  -            -اب ماجة في س







 الكتاب. أهلوهذا من مساكين 

م من نه مر على قوأ ومما فعله عمر  

لهم  فأمربمرض الجذام  أصيبوالنصارى قد ا

اء من بيـت المـال، يحقـق لهـم تكـافلهم، طبع

 ويؤمن عالجهم، ويحفظ كرامتهم.

للبطالـة، وهـي   اإلسـالم  معالجةي  هذه ه

ــا  – ــتكم ــة  – رأي ــة وحكيم ــة رحيم معالج

 نأوعادلة، وهذا يدل داللة ال غموض فيها؛  

ة، والعدالــ واإلنســانيةديــن الرحمــة  اإلســالم

ــون نزأ ــه هللا ســبحانه ليك ــادي  اإلشــعاعل اله

في ظلمات الحياة   المتأللئةلبشرية، والمنارة  ل

 أنالجاهــل لهــذه الحقــائق  أحــرى... فمــا 

 أرسـلن يعلم لماذا  أ؟ واإلسالميعرف ما هو  

ا، ا ونـذيرً ا ومبشـرً هادًي   هللا سبحانه نبينا  

 .اا منيرً وسراجً  بإذنههللا  إلىا وداعًي 


 إلـىلتـي تـؤدي اومـن العوامـل الكبـرى 

لـى فسـاد خلقـه، وانحـالل إانحراف الولـد، و

نفسـه،   إصـالحعن    األبوينشخصيته: تخلي  

 وانشغالهما عن توجيهه وتربيته.

ــا  ــل دور  أالوعلينـ ــل  األمنغفـ ــي حمـ فـ

، والقيام بواجـب المسـئولية تجـاه مـن األمانة

 ترعاهم وتقوم على تـربيتهم، وتشـرف علـى

 هللا من قال:  ورحموتوجيههم.  إعدادهم

 أعددتها إذامـــدرسـة  األم

األعراق ب ا طيـِّ شعبـً  أعددت  

سـواء   كـاألبفي تحمل المسؤولية    فاألم

خطـر؛ باعتبـار أو  أهمبسواء، بل مسؤوليتها  

يشـب   أن  إلىالوالدة    نذلدها ممالزمة لو  أنها

ويترعـرع، ويبلـغ السـن التـي تؤهلـه ليكـون 

ب، ورجل الحياة .... والرسـول الواج  إنسان

  بتحمــل المســؤولية حــين  األمفــرد أقــد

ة راعية في بيت زوجها ومسؤول  واألم(قال:  

 .)تهاي ععن ر

 األببالتعاون مع    إلشعارها  إالوما ذاك  

 وإذا. .... األبنـاء وتربيـةالجيـل،  إعـدادفـي 

فــي الواجــب التربــوي نحــو  األمقصــرت 

وصـديقاتها  ؛ النشـغالها مـع معارفهـاأوالدها

 وإذامن بيتها،    وخروجهاضيوفها،    واستقبال

مسؤولية التوجيـه والتربيـة نحـو   األب  لمأه

ــراغ أوالده اللهــو  إلــى؛ النصــرافه وقــت الف

ــوات مــع  ــاد القه والخــالن  األصــحابوارتي

 ....... 

ــ أنفـــال شـــك  ــ ءااألبنـ ــأة ونئ سينشـ  نشـ

ــامى ، بــل المتشــردين، ويعيشــون عيشــة اليت

ــة إجــرام وأداة ســيكونون ســبب فســاد،  لألم

 .بأسرها

 من قال: و درُّ 

 من  أبواهليس اليتيم من انتهى 

 هّم الحياة وخلفـاه دلـيـال

 اليتيم هو الذي تـلـقى له  إن

مشغوال  أًبا أو تـخلـت  أما  

 اتهممهـوأ  آبـاؤهم  أوالدفماذا تنتظر مـن  

والتقصــير؟!  اإلهمــالعلــى هــذه الحــال مــن 

نحــراف، وال اال إالا ال تنتظــر مــنهم فحتمــً 

عـن رعايـة   األم؛ النشغال  اإلجرام  إالتوقع  ت 

 تأديبــهواجــب  األب وإهمــالالولـد وتربيتــه، 

 ومراقبته.

ــي ما عنـــدســـوءً  األمـــرويـــزداد  ا يقضـ

والغوايـة،   اإلثـمجّل وقتهما في حياة    األبوان

الشـــهوات والملـــذات،  تـــونأ ويتقلبـــان فـــي

 واإلباحيــةويتخبطــان فــي طريــق االنحــالل 

بلـغ أانحـراف الولـد يكـون    أنك  ..... فال ش

يكــون آكــد  اإلجــرامخطــر، وتدرجــه فــي أو

 عظم.أو

 ورحم هللا من قال:

 وليس النبت ينبت في جنان 

 كمثل النبت ينبت في الفالة 

 كمـال  ألطفال وهل يرجى 

ت ارتعوا ثُديَّ الناقصـا إذا  

تحمــــل  إلــــىفــــي دعوتــــه  واإلســــالم

مسؤولية   واألمهات  اآلباءالمسؤوليات، حمل  

 اإلعـداد  وإعـدادهم،  األبنـاءبرى في تربيـة  ك

الحياة، وتهددهم بالعـذاب   أعباءالكامل لحمل  

ا ذا هم فرطوا وقصروا وخـانوا:  إ  األكبر يـَ

اًرا  يُكْم نــَ ُكْم َوأَْهلــِ وا أَنفُســَ وا قــُ ِذيَن آَمنــُ ا الــَّ أَيُّهــَ

َالظٌ وَ   قُوُدَها النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ َعلَْيَها َمَالئَِكةٌ غـِ

ا   ٌد الَ ِشَدا وَن مـَ َرهُْم َويَْفعَلـُ ا أَمـَ َ مـَ َّ يَْعُصوَن 

 ).٦(التحريم،  يُْؤَمُرونَ 



  

 

  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

فازت قائمة السفير محمد المنفى بانتخابات السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، التي 

، من بين  فبراير  ٥  اختارها المشاركون بالحوار السياسى الليبى في جنيف، الجمعة

 قوائم للمرشحين. ٤

الجولة الثانية، بعد أن وحصلت قائمة «المنفى» على أعلى األصوات في اقتراع  

في  فشلت  التي  صالح  عقيلة  قائمة  بعد  األولى،  بالجولة  الثانية  المرتبة  في  حلت 

 من األصوات. ٪٦٠الحصول على النسبة الحاسمة للفوز من الجولة األولى، وهى 

المجلس   رئيس  منصب  المنفى  يونس  محمد  تولى  عن  بذلك  التصويت  وأسفر 

الكون  وموسى  ليبيا،  في  األعمال  الرئاسى  ورجل  نائبين،  الالفى  وعبدهللا  ى 

 والسياسى عبدالحميد دبيبة رئيًسا للحكومة. 

 ، عقب توقيع حكومة الوفاق اتفاقًا غير شرعى مع تركيا لترسيم الحدود البحرية.م٢٠١٩كان المنفى سفيًرا لليبيا لدى اليونان، التي طردته في ديسمبر 

ماجستير في الهندسة من تورونتو في كندا. وهو مؤسس ورئيس تيار ليبيا المستقبل. وأعلنت البعثة األممية للدعم في ودبيبة رجل أعمال حاصل على  

 صوتًا لقائمة عقيلة صالح، مع امتناع عضو واحد عن التصويت. ٣٤صوتًا، مقابل  ٣٩ليبيا فوز قائمة «المنفى» بالحصول على 

المستشار قائمة  على  المنفى  قائمة  (  وتغلبت  الجويلى، رئيس   ٧٧عقيلة صالح  وأسامة  ليبيا،  في  الرئاسى  المجلس  لرئاسة  مرشًحا  كان  الذي  عاًما)، 

وزير المخابرات التابعة لحكومة الوفاق، وعبدالمجيد سيف النصر، السفير المفوض لدى دول المغرب العربى، نائبين له، فضًال عن فتحى باشاغا،  

 داخلية الوفاق، رئيًسا للحكومة. 

ديسمبر المقبل،   ٢٤إن مرشحى السلطة الجديدة تعهدوا بإجراء االنتخابات في    :الت مبعوثة األمم المتحدة باإلنابة إلى ليبيا ستيفانى وليامز في كلمةوق

بمنح   تعهدوا  المرشحين  أن  إلى  مشيرة  التصويت،  بنتيجة  التزامهم  أيًضا  المتحدة صورً   ٪ ٣٠وأكدوا  األمم  وعرضت  للنساء،  المناصب  لهذه من  ا 

 التعهدات التي وقَّعوا عليها.

استقبل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، رئيس الحكومة فبراير،    ١٨وفي  وفور اإلعالن عن اختيار السلطة التنفيذية أعلنت مصر دعمها لها.  

 الليبية عبد الحميد دبيبة، في أول زيارة خارجية لقائد السلطة التنفيذية الجديدة.

إن اللقاء شهد استعراض الجهود الليبية خالل الفترة المقبلة لقيادة المرحلة االنتقالية، إضافة إلى   :المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضيوقال  

 االتفاق على تبادل الزيارات "لنقل الخبرة والتجربة إلى الجانب الليبي". 

تأكيده   الدبيبة  عن  المصرية  الرئاسة  باسم  المتحدث  تجربتها ونقل  من  ناجحة  نماذج  استنساخ  بهدف  مع مصر  شاملة  شراكة  إقامة  إلى  ليبيا  "تطلع 

 ".التنموية الملهمة التي تحققت خالل السنوات الماضية... خاصةً فيما يتعلق باستعادة األمن واالستقرار وانطالق عملية التنمية واإلصالح

اسة محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية فى ليبيا عبد الحميد دبيبة، خالل اجتماع بحث المجلس الرئاسى الليبى الجديد برئ فبراير،    ٢٣وفي  

" وعدد من القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية، ملف توحيد الجيش الليبي ودعم مسار اللجنة العسكرية، والترتيبات ٥+٥بأعضاء اللجنة العسكرية "

 ية نهاية العام الجاري.إلى عقد االنتخابات الليب  الداخلية وصوالً 

ة غير من ناحية أخرى، أعرب المنفي ودبيبة عن ترحيبهما بالدعم الذي أظهرته بعثة االتحاد األوروبي في ليبيا من تعاون في مجال مكافحة الهجر 

 الشرعية وتأمين الحدود المشتركة. 

يا خوسيه انطونيو سابادل ومبعوثة االتحاد األوروبي للمساعدة الحدودية جاء ذلك خالل االجتماع الذي عقداه مع رئيس بعثة االتحاد األوروبي إلى ليب 

 ناتالينا تشيا، بحضور عضوي المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد هللا الالفي. 

على االتفاقيات   اعتمادً استراتيجية مع االتحاد األوروبي  إ ا في وضع شراكة  وخالل االجتماع تم التأكيد خالل االجتماع حرص ليبيا على المضي قدمً 

 . (وكالة أنباء الشرق األوسط) المبرمة بين الطرفين



  

 

 

اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إيران ولبنان، كمـا هـدد وزيـر   حكومة االحتاللهدد رئيس  

، فـإن "النتيجـة " األمن، بيني غانتس، بأنه "إذا تحولت تهديدات حزب هللا اللبناني إلى أفعـال

 ." ستكون مؤلمة

"أنهيـت للتـو  :والتقى غانتس مع رؤساء سلطات محلية حدوديـة، وقـال فـي نهايـة اللقـاء

فرقة الجليل التي تحرس أكثر حدود إسرائيل حساسية في هذه األيام. وإذا ا للوضع في  تقييمً 

 ، تحولت تهديدات نصر هللا وحزب هللا إلى أفعال، فالنتيجة ستكون مؤلمة لحزب هللا وقيادته

ا، الذين يستخدمهم حزب هللا كدرع بشري عنـدما يخبـئ تحـت ولألسف لمواطني لبنان أيضً 

 ".بيوتهم مخزون أسلحة وصواريخ

وأضاف غانتس "سنستمر في تعزيـز بلـدات خـط المواجهـة وهـذه المنطقـة الجميلـة مـن 

 ".ا من قوتنا مقابل أعدائناالبالد، وسنمنح أولوية لتحصين الشمال الذي يشكل جزءً 

ا على تصـريحات األمـين العـام لــ "حـزب وهذا هو التهديد الثاني الذي يطلقه غانتس رد 

إن الجبهـة الداخليـة اإلسـرائيلية سـتواجه فـي  :التـي قـال فيهـاهللا" اللبناني حسـن نصـر هللا 

إن لبنان "سـيرتعد"، و"حـزب   :الحرب المقبلة ما لم تعرفه منذ قيام إسرائيل، إذ قال غانتس

رت إســرائيل للــدخول فــي مواجهــة عســكرية مــع ـطـــال اضـا" حــا رهيبًــ هللا" ســيدفع "ثمنًــ 

 .األخير

لبنـاني، حسـن نصـر هللا، قـد وجـه رسـالة إلـى رئـيس وكان األمين العام لـ"حزب هللا" ال

هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي، الجنرال أفيـف كوخـافي، بمناسـبة "الـذكرى السـنوية للقـادة 

ولكــن إن فرضــت  ، ا أن الحــزب ال يبحــث عــن مواجهــة وال عــن حــربالشــهداء"، مؤكــدً 

وإن  ، "إن قصــفتم مدينــة سنقصــف مدينــة :. وقــال نصــر هللا" إســرائيل الحــرب سيخوضــها

 ".قصفتم قرى سنقصف المستوطنات

"لـن نتسـامح مـع تموضـع عسـكري   :بدوره، أطلق نتنياهو تهديـدات إليـران، وقـال إنـه

ولـن نسـاوم علـى تطـوير صـواريخ عاليـة  ، إيراني في سورية يهدف إلى تعريضنا للخطـر

حققـت تمؤلم فـي إطـار مواجهـة، فـإن الدقة في سورية ولبنان. وهناك من يهددنا بدفع ثمن  

 ).الروسية سبوتنيكوكالة  " (ا بعشرات األضعافتلك التهديدات سيكون ردنا حاسمً 

يُنظر إلى االعتقاالت األخيرة التـي حظيـت بدعايـة كبيـرة 

لعمالء إيرانيين مزعـومين فـي تركيـا علـى أنهـا مؤشـر علـى 

 .تركيا وإيران وسط المنافسة اإلقليميةالتوترات بين 

، أعلنـت وسـائل إعـالم الماضيفي وقت سابق من الشهر  

ــي  ــال دبلوماســـي إيرانـــي فـ تركيـــة مواليـــة للحكومـــة، اعتقـ

 اسطنبول.  

وبحسب تقارير نقلت عن السلطات التركية، فإن االعتقـال 

مــرتبط باغتيــال المعــارض اإليرانــي مســعود وردنجــاني فــي 

ووصـفت طهـران التقـارير بأنهـا "ال   .  م٢٠١٩اسطنبول عام  

 أساس لها"، ونفت اعتقال أي مسؤول.

ا من موقف أكثـر صـرامة يبدو أن هذا االعتقال كان جزءً 

لقوات األمن التركيـة تجـاه األنشـطة اإليرانيـة. ففـي ديسـمبر، 

عرضت الشرطة التركيـة أمـام كـاميرات التليفزيـون عناصـر 

تبطة بخطـف المعـارض من شبكة تجسس إيرانية مزعومة مر

 والناشط العربي حبيب شعب.

ومــع ذلــك، قــال الزميــل المشــارك فــي "تشــاتام هــاوس"، 

إن أنقـــرة ترســـل رســـالة بشـــأن االعتقـــاالت  :غاليـــب داالي

"المغـزى هـو نشـره علـى نطـاق واسـع، موضًحا أن    ، البارزة

وهذا أمر مهم. إنه مظهر من مظاهر فتـرة جديـدة فـي العالقـة 

 .)صوت أمريكا(  اإليرانية" التركية  

الديمقراطيـة الحاليـة لالتحـاد األفريقـي أجري البروفيسور "ألفونس نتومبا" منسق خلية العمل المعنية برئاسة الكونغو 

 ا تأييده لمقترحات السودان فى هذا الشأن.زيارة إلى القاهرة، ناقش خاللها الجانب المصري ملف سد النهضة، مؤكدً 

ا التهنئة على وصرح السفير أحمد حافظ، بأن مصر رحبت بالبروفيسور "نتومبا" والوفد المرافق له في القاهرة، مقدمً 

ا عـن تقـدير مصـر لحـرص ئيس "فيليكس تشيسيكيدي" رئاسة االتحاد األفريقي مطلع الشـهر الجـاري، ومعربًـ تولي الر

الجانب الكونغولي على إتمام هذه الزيارة في إطار التعرف علـى آخـر التطـورات الخاصـة بملـف سـد النهضـة وأبعـاده 

 المفاوضات.ا في االعتبار رعاية االتحاد األفريقي لمسار المختلفة، أخذً 

كما أشار حافظ إلى تأكيد الجانب المصري خالل اللقاء على تقدير مصر الكبير للمساعي الكونغولية في هـذا الصـدد، 

هم الذي تستطيع الكونغو الديمقراطية االضطالع به من أجل المساعدة علـى التوصـل إلـى متطلعها إلى الدور ال  اموضحً 

وأضـاف المتحـدث الرسـمي أن  يل سد النهضة يراعي مصالح الـدول الـثالث.اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغ

القاهرة أكدت مع الوفد الكونغولي المقترح الذي كان قد تقدم به السودان، والذي تؤيده مصر، لتطوير آلية مفاوضات سد 

واالتحـاد األوروبـي   النهضة من خالل تكوين رباعية دولية تشمل بجانـب االتحـاد األفريقـي كـل مـن الواليـات المتحـدة

وذلــك لـدفع المســار  ؛واألمـم المتحـدة للتوســط فـي المفاوضــات تحـت رعايــة وإشـراف الـرئيس "فيلــيكس تشيسـيكيدي"

 .(اليوم السابع) ا ولمعاونة الدول الثالث في التوصل لالتفاق المنشود في أقرب فرصة ممكنةالتفاوضي قدمً 



  

 

شدد وزير البترول المصري، طارق المال، على موقف بالده الثابـت والـداعم للحقـوق 

 .الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها حقه في االستقالل وتقرير مصيره

رأس أولويات مصر قيادة وشعًبا، بما وأضاف المال، أن هذا االلتزام كان وسيبقى على 

فيها حقه في استغالل موارده الطبيعية وسيادته على هذه الموارد، وفي مقـدمتها حقـل غـاز 

 .غزة

ا إلـى  هـإن زيارة فلسطين تعكس اهتمام القيـادة المصـرية المباشـر بالتعـاون بـين البلـدين، وتطلع  :وقال المّال خالل زيارته لمدينة رام هللا

 .جابية وملموسةنتائج إي 

وذكر الوزير المصري أن بالده لن تتوانى عن القيام بكل ما يلزم لتعزيز االقتصاد الوطني الفلسـطيني، وبمـا يشـمل التعـاون والمصـلحة 

 .المشتركة ما بين فلسطين ومصر

هللا، حيث أشاد بمواقف الرئيس السيسي واستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وزير البترول المصري، في مقر الرئاسة بمدينة رام  

 .كافة األصعدة ىلدعم القضية الفلسطينية عل

وشهد لقاء وزير البترول المصري مع مسؤولي الطاقة بالسلطة الوطنية الفلسطينية، توقيع مذكرة تفاهم بين األطراف الشريكة فـي حقـل 

 ."يجاسإمع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " CCC اتحاد المقاولينا في صندوق االستثمار وشركة غاز غزة، والمتمثلة حالًي 

عـن تعزيـز  وتعزز المذكرة مساعي تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية الالزمة، بما يوفّر احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي فضـالً 

 .التعاون بين البلدين وإمكانية تصدير جزء من الغاز لمصر

انبان أهمية تثبيت الموقفين المصري والفلسطيني الموحد تجاه ضرورة التسريع في تطوير حقل غاز غزة، مشددين علـى أهميـة وأّكد الج

 .منتدى غاز شرق المتوسط في تسهيل استغالل الدول األعضاء لمواردها الطبيعية خاصة الغاز

ا في إيجـاد حـّل جـذري ألزمـة الطاقـة لطاقة في فلسطين وتحديدً وأكد الجانبان أن تطوير حقل غاز غزة سيكون له أثر كبير على قطاع ا

 .التي يعاني منها قطاع غزة، وتزويد محطة جنين لتوليد الطاقة بالغاز

واتفق الجانبان في هذا اإلطار على تكثيف التعاون الثنائي، ومع بقية الدول األعضاء في منتدى غاز شرق المتوسط، السيما إسرائيل من 

 .(سكاي نيوز عربية) سريع عملية تطوير حقل غاز غزة الذي طال انتظارهأجل تسهيل وت 

   

 
جائحة كورونا عطلت العديد من المعارض العالمية الكبرى لعام كامل. لكن اإلمارات قررت المضي قدًما في استضافة معرض الدفاع  

ظبي  "٢٠٢١آيدكس  " الدولي   أبو  باستضافة  في  يمثلون    ٩٠٠،  أثارت    ٥٩عارض  تحديًدا  إسرائيل  لكن  المعرض.  في  يشاركون  دولة 

 أبرز ما توصلت إليه الصناعة العسكرية اإلسرائيلية.  شركة تعرض ٤٠التساؤالت بمشاركة 

األخيرة. وفي محاولة إلغراء دول الخليج لشراء إنتاجها، اختارت الشركات اإلسرائيلية أسلحة متعلقة    التطبيعالمشاركات تلت اتفاقيات  

 نز. بمكافحة التهديدات التي تواجه دول الخليج؛ التهديدات البحرية، وهجمات الصواريخ والدرو

الثالثة: رافائيل ألنظمة الدفاع المتقدمة  ستشارك في المعرض   العمالقة  الدفاع اإلسرائيلية  شركة  ، كما تشارك  IAI  –إلبيت    –شركات 

الدرونز تصنع  التي  آيرونوتيكس  وتشارك  الطيران  الحلول    IMCOشركة  ،  من  مجموعة  تعرض  األنظمة،  بدمج  المشهورة  اإلسرائيلية 

 للطائرات المسيرة وأنظمة االتصاالت والقيادة والتحكم. 

تغري إسرائيل دول الخليج بأنظمة الكشف، مثل رادارات إلتا ورادا، حيث تحتاج هذه الدول إلى قدرة أكبر على اكتشاف التهديدات مثل  

 . (ناشيونال انترست) وتسوق إسرائيل منتجاتها على أنها حماية للخليج من التهديدات اإليرانية  أسراب الطائرات بدون طيار، 
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 ول العمر وصحة اجلسدط

 :بن أبى طالب   على  اإلمام    أمير المؤمنين  قال
 .هر  رأى في أعدائه ما يسُ  ؛ من طال عُمره -

 أعظم من طول العمر، وصحة الجسد.  :الدنيا ال نعمة في -

 بفقد نفسه.ل ل لفقد أحبابه، أو معج  الناس رجالن: إما مؤج   -

 .يها التجاربغريزة ترب     :العقل -

 يدي احلجاج ن بنيامتحا

لثقفيي أراد أن يميتحن البايبان الحجاج بن يوسف ا  نحكي أ

 في عدة مسائل فقال له:ثري  بعبن الق

 ؟من أكرم الناس

 ، وأبيللهم للمسيلمين ، وأصيدقهم لليميين  ، أفقههم في الدين  :قال

 .وأطعمهم للمساكين  ، وأكرمهم للمهانين

 ؟فمن أألم الناس  :قال

الكثييير  ، خييوانإلر علييى اتييمقال ، المعطييي علييى الهييوان :قييال

 .األلوان

 ؟فمن شر الناس  :قال

وأشيدهم   ، وأكثرهم خلوة  ، وأدومهم صبوة  ، أطولهم جفوة  :قال

 .قسوة

 ؟جع الناسفمن أش  :قال

 .وأتركهم للحيف  ، وأقراهم للايف  ، أاربهم بالسيف  :قال

 ؟فمن أجبن الناس  :قال

 ، المنقييبع عيين الزحييوف ، المتييرخر عيين الصييفوف :قييال

الكياره لايرب  ، المحيب ظيالل السيقوف ، لوقيوفند االمرتعش ع

 .السيوف

 ؟فمن أثقل الناس  :قال

 ، المهلار في الكيالم  ، الانين بالسالم  ، المتفنن في المالم  :قال

 .لطعامالمقبب على ا

 ؟فمن خير الناس  :قال

 .اوأدومهم غفران    ، اوأقومهم ميزان    ، اأكثرهم إحسان    :قال

أم   ، أحسييب هيو  :بالبريعرف الرجل  فكيف يُ   ، هلل أبوك  :قال

 ؟ير حسيبغ

إن الرجل الحسيب يدلك أدبيه وعقليه   ، أصلح هللا األمير  :قال

وحسين مداراتيه   ، وكثرة احتماليه وبشاشيته  ، وشمائله وعزة نفسه

والنيلل   ، يعيرف شيمائله  باألحسيابلبصيير  فالعاقيل ا  .على أصله

يعرفهيا   ة إلا وقعي  عنيد مين الر  فمثله كمثيل اليد    .الجاهل يجهله

فهي عنيدهم   ؛ نظر إليها العقالء عرفوها وأكرموهالا  وإ  ، ازدراها

 .لمعرفتهم بها عظيمة

 ؟فمن العاقل والجاهل  ، هلل أبوك  :فقال الحجاج

 ينظير وال ، االعاقل اللي ال يتكلم هلر    .أصلح هللا األمير  :قال

والجاهل هيو المهيلار  .اوال يطلب علر   ، اوال يامر غدر    ، اشزر  

ان بطعا ، فييي كالمييه المتطيياول علييى  ، نين بسييالمهالايي ، مييهالمنيي 

 .الفاحش على غالمه  ، إمامه

 ؟فمن الحازم الكي  س  ، هلل أبوك  :قال

 .التارك لما ال يعنيه  ، المقبل على شرنه  :قال

 ؟فمن العاجز  :قال

 .ائهالملتف  إلى ور  ، المعجب بآرائه  :قال

 ؟هل عندك من النساء خبر  :قال

تعيالى. ن شاء هللا  إني بشرنهن خبير إ  ، أصلح هللا األمير  :قال

إن النسييياء مييين أمهيييا  األوالد بمنزلييية األايييال  إن عيييد لتها 

فمين دارهين   ، ةاال يصلح إال عليى الميدارولهن جوهر    ، انكسر 

ومين شياورهن  كيدرن عيشيته وتكيدر    ، انتفع بهن وقر   عينيه

وأفخير أحسيابهن   ، فيركرمهن أعفهين  ، للاتهعليه حياته وتنبص   

 .أنتن من الجيفةفإلا زلن عنها فهن    ، العفة

 جلنةا

قال اإلمام المجدد السيد محمد ماايى أبيو العيزائم رايوان 

 هللا عليه:

ا َوالَ يَيَراهُ   - ُجهيَ ا هُيَو َخار  اْلَجن ةُ: تَْستُُر َمْن َدَخلََها فَالَ يََرٰى ميَ

ر  األَْخلَة  اْلَحق  ي ة  قَْبلَ  ُجَها، َوهَُو س  نَا     َمْن هَُو َخار  ْصط   .اال 

ن  ي َوالَ ب الت َمن  ي، فََمْن تَعَن ىٰ  :َجن ةُ الْ   - ْن  ؛ لَْيَسْ  ب الت ع  َب، َوميَ ُحج 

 .ُسل بَ   ؛ ن ىتَمَ 



  

 

 



ــى: ــتعد  ــا ب ــلم أن يس ــى المس يجــب عل

الســتقبال ليلــة النصــف مــن شــعبان بــاآلداب 

 التالية:

 التوبة. -١

ن بْيَنك وبْينه خصومه. -٢  العفو عمَّ

حم   -٣ المسارعة لِبّرِ الوالدين وصـلة الـرَّ

 وإْكَرام الجار.

ّبِ أهــل المعاصــى مــن  -٤ التوبــة مــن حــُ

 ،ومن البـدع والضـالالت  ،فَّارالمسلمين والك

هللا   يومن مواالة غير المؤمنين ليقَف بْين يد

 طاهًرا مقبوالً.

َع على أهله وأوالده فيها. -٥  أن يوّسِ

وُر   -٦ ا َغفـُ أن يكثَر من الدعاء بقوله: (يـَ

اُب يَا َكِريُم َيا هللاُ).  َيا َرِحيُم َيا تَوَّ

ى دعائه حقيقـة ال يكون المؤمن مخلًصا ف

اإلخالص، ما دام له تدبيٌر وحوٌل وقـوةٌ فـى 

َق بـالعجز  ى يتحقـَّ رفع مـا يـدعو لكشـفه، حتـَّ

عن دفعه، بحوله وقوته وماله وأهله والنـاس 

 أجمعين.

مثال ذلك ما يحصل ألهل السفينة، فـإنهم 

ان  بـَّ يدعون هللا تعالى مع اعتمـادهم علـى الرُّ

 كالظُّلـل، وعلى المالَّحين. فإذا عالهـم مـوجٌ 

بَّان والمالَُّحون وُدِهُشوا، عند ذلك  وَجِزَع الرُّ

ُوا  :يخلص الكلُّ الدعاء  كما قال   َدعـَ

ينَ   ).٣٢(لقمان:  هللاَ ُمْخِلِصيَن لَهُ الّدِ

 يحصل اإلخالص الحقيقى فى الدعاء  وقد

فُوا بحقيقـــة التَّوحيـــد،  لألفـــراد الـــذين ُكوشـــِ

 

  ةَ اإلســالم ــام المجــدد ُحجــَّ ــا اإلم ســماحة موالن
الزمان السيد محمـد ماضـى أبـو ا  ذوالمسلمين فى ه

كم  -  العزائم وجعلكـم   ،ونفعنـا هللا بكـم  ،قدَّس هللا سرَّ
ــم النــافع ــا مرشــًدا لطــالب العل بعــض النــاس  – ولي

ينكرون الدعاء ليلة النصـف مـن شـعبان. ويمنعـون 
المســلمين مــن ذلــك، فنرجــوا مــن ســماحتكم التكــرم 

ــدع ــة، وحكــم ال ء اببيــان آداب االســتعداد لهــذه الليل
اُء فيها، مع توضيح قوله تعالى:  ا يَشـَ ُ مـَ ّ و  يَْمحـُ

 ).٣٩(الرعد:    َويُثْبُِت َوِعنَدهُ أُمُّ اْلِكتَابِ 

 فأجاب سماحته قائالً:



 

 

ار وا وا أنَّ الضــَّ ــُ افع هــو هللالوتحقَّق ــَّ ــإنهم  ،ن ف

ون ــُ بنفــع األشــياء  لخشــيتهم مــن هللا ال يتحقَّق

ارة، فهــم  النافعــة، وال بضــرر األشــياء الضــَّ

رَّ  يدعون هللا مخلصـين، أن يـدفَع عـنهم الضـُّ

َع، وال تخلــو األحــوال التــ  يويمــنَحُهم النَّفــْ

أبدانهم وأموالهم وأهليهم،  يتصيب بنى آدم ف

بَّاِن  ِة، فيفزعـون إلـى هللا تعـالى يَّ من الِحَكِم الرَّ

ويسألون العارَف أن يَْدُعَو هللا لهـم، فيكشـف 

 هللا عنهم ما أَلَمَّ بهم.

ــإنَّ دعــاء العــارف يهــدى النفــوَس إلــى  ف

معرفته سبحانه، فيعلمون أنَّ لهم إلًها جبَّاًرا، 

عالًما قديًرا، يسمع دعاَءهم ويعلَم ما هـم فيـه 

ن كـانوا ال وإ  موهو قادٌر على نجاِتهم، يـراه

يرونه، ويسمع دعاَءهم ونجَواهم. وعلى هذا 

القياس فإنَّ كلَّ ما يصـيُب النـاَس مـن الجهـد 

والبالء، يضـطرهم إلـى الـدعاء، والتضـرع 

ــى هللا  ــاَء، وآالَم  إل ــالَء والوب ْذِهَب الغ ــُ لي

ــال ومصــائَب األخبــار ومشــاكلَها مــن  األطف

ماويَّة  نعـالتـى ال سـبيل ألحـد  ،األمـور السـَّ

فيكـون ذلـك داللـة  ،فعها عنهم إال هللا تعالىد

ــا قــال لهــم علــى هللا  ــه كم ــة إلي ، وهدي

اهُ ســبحانه:  ــَ َطرَّ إِذَا َدع ــُب اْلُمضــْ ن يُِجي ــَّ أَم

هٌ  اء األَْرِض أَإِلـَ َويَْكِشُف السُّوَء َوَيْجعَلُُكْم ُخَلفـَ

ا تَذَكَُّرونَ  َع هللاِ قَِليالً مَّ  ).٦٢(النمل:  مَّ

اُء قول هللا تعـالى:  أما   ا َيشـَ و هللاُ مـَ يَْمحـُ

ُت َوِعنـــَدهُ أُمُّ  ابِ  َويُْثبــِ ) ٣٩(الرعـــد:  اْلِكتـــَ

ل هـذه اآليـة الشـريفة أن ف يجب عند من يتأوَّ

ــٍم بــاألدب الواجــب لحضــرة  يكــون علــى عل

حتَّى يعلَم كالم هللا   ؛، وِعْلٍم بنفسهالمتكلِّم  

وقد أُْنِزلَْت هذه  ،حانّىٍ من هللا تعالىور  بتأييد

ابٌ اآلية بعد قوله سبحانه:   ٍل ِكتـَ ّلِ أَجـَ  ِلكـُ

) ومعناه عنـد العـارفين بـا أنَّ ٣٨(الرعد:  

 ؛هللاَ يمحو مـن القلـب مـا يشـاء ويثبـت ذاتـه

ــل،  ه الجمي ى ال يــرى الواصــُل إالَّ وجهــَ ــَّ حت

ــد  ــل الواقفـــون عنـ ــل العقـ ــه أهـ ــر عليـ فينكـ

فيقف اإلنسان عامالً فـى األسـباب   ،باألسبا

 .ناسًيا ربَّه 

ف إلـى عبـاده  وإذا كان هللا تعالى قد تعـرَّ

َل بـه سـبحانه  بما خلقَه من الكائنات وبما َجمَّ

الجوارَح الُمْجتَِرَحةَ والقوَى العقليَّةَ والنفسيَّةَ، 

ِه عنــد  فكيــف يقــف اإلنســان الجاهــل بربــِّ

 األسباب ناسًيا مسبَِّب األسباب؟!!

وقد يمحو هللا الكفَر ويثبُت اإليمـان، وقـد 

اإليمـان ويثبـت الكفـر، أعاذنـا هللا مـن   يمحو

 ذلك، وهذا ما فهمه العارفون فى تلك اآلية.

ا ما فهمه أهل العقول وذكره المفسرون  أمَّ

فهو ما نراه كلَّ يوم من آية المحو واإلثبات. 

فإنَّ هللا سبحانه يمحو النباتات ويثبت غيرهـا 

ويمحو الحيوانات   ،أو يثبتها بعد محو األولى

رها أو هى بعينها. ويمحو األناسى ويثبت غي 

ويثبت غيَرهم أو بعَضهم. ومن فهـم أنَّ ذلـك 

 ؛فقد جهـلالمحو واإلثبات فى علم هللا القديم  

ــيالً  ــياء تفص ــم األش ــه، عل ــالٌم بذات ألنَّ هللا ع

وإجمــاالً، فيبــرز مــا أراد إبــرازه فــى مكانــه 

ــو  ــد يمح ــه، وق ــى علم دََّرْيِن ف ــَ ــه الُمق وزمان

عـن العبـد وعـن المالئكـة   االسيئات فيسـتره

 َويُْثبُِت الطاعات والقربات.

وقال بعض العلماء: إنَّ علم هللا تعـالى ال 

ُرهُ، وإنَّ علـَم هللا  ُت َغيـْ يُْمَحى منه شىء َويُْثبـَ

ا ما بأيدى المالئكـة هـو مـا  هو أمُّ الكتاب، أمَّ

نُِسَخ من أّمِ الكتاب. فقد يكون ِبَيِد َملَِك الموت 

الن فى ساعة كذا أو يـوم كـذا، فقبُض ُروحِ  

وقبل تََولِّيِه قَْبَضها ينظر فيرى فى أُّمِ الكتاب 

أنَّ هللا قَدََّر على هذا الشخص أن يمـوت فـى 

َب إلـى  يوم كذا بالفعل، ولكنَّه سأل هللا أو تقرَّ

هللا فقبل هللا قربته ودعاءه فأطال عمـره إلـى 

 .أجل آخر، وكل هذا ُمَسطٌَّر فى أُّمِ الكتاب

ُر هللا على فالن الفقر فى أجـٍل  وكذلك يُقَّدِ

َل عليه فَيُْغِنَيهُ فى زماٍن ومكاٍن  محدوٍد َفَيتَفَضَّ

آَخَرْيِن... كل هـذا فـى أُّمِ الكتـاب, وفيهـا مـا 

قَدََّره هللا من معصـيٍة فطاعـة، ومـن مـرٍض 

يعقبه صـحةٌ، ومـن ومـن ومـن ... الـخ فـال 

لَّ وعـال، ي َمْحَو وال إِْثَباَت فى علمـه القـد م جـَ

وإنما هو بالنسبة لما تبرزه األقـدار وتظهـره 

 تصاريف الغيوب.

ّلِ ومجىء هذه اآلية بعد قوله تعالى:  ِلكـُ

) أفادت أنَّ الفاعـل ٣٨(الرعد:    أََجٍل ِكتَابٌ 

المختار الذى يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء، 

ِزَل اآليـات بإرادتـه ال  هو القادر علـى أن يُنـْ

.البطلب نبّىٍ و   ولّىٍ

ُع  وأُمُّ الكتاب هى علُم هللا القـديم، أو َمْجمـَ

لَةٌ  ــَّ ةٌ وُمفَصـ ــَ ــياء ُمْجَملـ ــّىِ باألشـ ــم اإللهـ العلـ

(الرعد:  اْلِكتَابِ   َوِعنَدهُ أُمُّ َوَكاِئَنةٌ، ومعنى  

) أنَّ لديه سـبحانه علـُم كـّلِ شـىٍء ولـيس ٣٩

ٍك االطـالع علــى هــذا  لنبـّىٍ وال ولــّىٍ وال َملــَ

ون إال بتعليم هللا تعـالى كمـا قـال ن الغيب المك

ُم هللاُ سبحانه:   (البقـرة:   َواتَّقُواْ هللاَ َويُعَلُِّمكـُ

٢٨٢.( 



  

  ٣٢ 

اء   م أح ع هللا           ه ة ال ليفا ة س      صالح ع ال ال  م ال  ل ع خلج
ا                  لـامـخ            الف ال -دقل        م  –  إ ة                    الف  القاه

ة أح جامع              ام أح       م عي م ح م عع      م ل      ال ــان سالمــة  ال  إ
ة          ر مان          س سال                  األس خ        ف  –قل  –ق ةال اروة الغ  ال

 


لمــا كــان العقــل داال علــى أســباب تــدعو إليــه الحاجــة جعــل هللا تعــالى اإلدراك   ابني مستقبل األمــة:

والظفر موقوفًا على ما قسم وقدر كيال يعتمدوا في األرزاق على عقولهم، وفي العجز على فطنهم؛ لتدوم 

بخالقه؛ حتــى نه ظ ن ساءالمعنى على م وربما عزب هذاة،  ظهر منه الغنى والقدر، ويالرهبةله الرغبة و

  اعر:صار سبيالً لضالله؛ كما قال الش

 اوصير الناس مرفوًضا ومرموق        من أنزل األيام منزلها  سبحان             

 رزوقاـاه مـقـلـق ترـل خـاهـوج         ه ـبـذاهـن أعيت مـل فطـاقـعف             

 قاـندير زـنحريل الـقر العاـيوص         لباب حائرة هذا الذي ترك األ             

ظن العاقل في صحة نظره؛ لعلم من علــل المصــالح مــا صــار بــه ولو حسن  عزيزي مستقبل األمة:

ي حكمة  ،غامض، ومنها ما هو مغيب، ومنها ما هو  ا ال زنديقًا؛ ألن من علل المصالح: ما هو ظاهرقً صّدِ

 .(حسن الظن با من عبادة هللا) :قال النبي  كلذلو  ؛بهاهللا استأثر 

 ].١١٠ص القاهرة – ١٦ط.  ي[كتاب أدب الدنيا والدين، ألبى الحسن الماورد        

 

 



  

 

 

٣٣ 

ا  فا اله  وال

 

 

 :قال: قال رسول هللا  عن أُبَّيِ بن كعب 

 (يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب هللا معك أعظم؟).

 .قلت: هللا ورسوله أعلم

 أتدري أي آية من كتاب هللا معك أعظم؟).(يا أبا المنذر،  :قال 

ُ الَ إِلَهَ إِالَّ هَُو الَحيُّ الَقيُّومُ  قلت: َّ  :٢٥٥(البقرة.( 

 وقال: صدريفي  فضرب

 .)رِ ذِ نْ ا المُ ا أبَ يَ  مُ لْ العِ   كَ نِ هْ يَ لِ (

 ])٢٥٨الة المسافرين (رواه مسلم في ص[                                                             

 

 

 
 
 
 
 

 

 

كشــفت دراســة طبيــة أن تنــاول 

كبسولة يومية من زيـت السـمك 

يمنع اإلصابة باألمراض العقلية 

 ة ـر عرضـث ـكاألاص ــخـشلأل

 .صابة بهذه األمراضلإل

وحسب الدراسة التـي نشـرت بدوريـة "الصـحة العقليـة" 

يـت السـمك أثبـت أشهر من تنـاول ز ٣إن برنامًجا لمدة ف

فعاليته مثل العقاقير وأدى إلى خفـض معـدالت اإلصـابة 

 .باألمراض العقلية مثل "الشيزوفرينيا" بواقع الربع

ــاده ــاحثون عــن اعتق ــادة أوميجــاوأعــرب الب ــأن م  ٣ م ب

الموجودة في زيت السمك والمعروفة بفائدتها الكبيرة في 

الوقايــة مــن أمــراض القلــب هــي ســبب الفوائــد الصــحية 

 .للمخ

ن العـالج بمـواد إ :البـاحثون الـذين أعـدوا الدراسـة  قالو

طبيعية يمكن أن يحول أو على األقل يؤخر اإلصابة بأي 

 .وصل لبدائل للعقاقيرخلل عقلى يعطى األمل بإمكانية الت 

 –فلفل أسود  رشة  – ملحرشة   –بهار رشة   –مالعق سمن   ٤ –ات  محما  ٧ -

 .كوب ماء ٣

 –فلفـل  رشـة    –بهار  رشة    –كوب صنوبر  نصف    –كوب أرز أو فريكة    ٢  -

ت باكيـنصـف  –ملـح رشـة  –مـاء كوبـا   –يرة  صغبصلة    –هان  حب   –مستكة  

 .زبدة أو سمن

ينظف الحمام جيًدا بالماء البارد مـع دعكـه بالـدقيق والخـل وقليـل مـن زيـت   -

الـداخل   الفلفـل مـنلـح والموم يشطف بالمـاء جيـًدا، رشـي البهـارات  ث الزيتون  

فرومـة، لة المبر ثم ارفعيه عن النار. حمـري البصـحمري الصنو  والخارج.
ة جيـًدا رات. اغسـلي الفريكـاي كوبين على النار مع إضافة الملح والبهضع

قتـي بعد تنقيتها من األوساخ. أضيفي الفريكة إلى الماء المغلي ثم ضعي ملع
دقـائق ثـم هـدئي   ٤تركي الفريكة على نار عالية لمـدة  سمن على الفريكة. ا

احشي الحمـام بالفريكـة أو األرز مـع إضـافة الصـنوبر حتى تنضج.    ؛النار
إلبرة والخيط. ضـعي الحمـام المحشـو المحمر. بعد حشوها خيطي الفتحة با

 ضـج أي حـوالي سـاعة.ى ين حت   ؛ليه على النار واتركيهفي قدر به ماء واغ
 .جه الحمامحتى يحمر و ؛في الفرن اعيهضفي صينية وضعي الحمام 



  



 

 

 

 

 

 األستاذ الدكتور 

 نور الدين أبو حلية

 ة اجلزائريةاجلمهوري
 

 

دعوة ابن تيمية إىل قطع صلة قية:  ب
 األمة عن نبيها




 قال القاضي: فهل أنكر ابن تيمية هذا؟

ــد  ــيدي القاضــي.. وق ــل س ــي: أج ــال الحنبل ق

حاول أن يجد له قشة يتمسك بها في هـذا التحـريم 

ة والتبـديع، كمـا وجـد لــه قشـة فـي تحـريم الزيــار

 والتوسل وغيرها.

قال القاضي: ال مناص لنا، ونحن في مجلس 

القضاء أن نسمع كالمه وأدلته.. هـذا مـا تقتضـيه 

 العدالة.

 –سـيدي القاضـي    –قال الحنبلـي: لـك ذلـك  

فقد ذكر قوله في هذا، والقشة التي تمسك بها فيـه 

في كتابه الخطيـر الـذي سـماه (اقتضـاء الصـراط 

لجحـيم)، والـذي أراد المستقيم لمخالفـة أصـحاب ا

(التنبيــه علــى قاعــدة  –كمــا يــذكر  –مــن خاللــه 

عظيمة من قواعد اإلسالم وأصوله، وهي: النهـي 

عن التشبه بالكفار، واألمـر بمجانبـة هـديهم علـى 

العموم، وأعيادهم على الخصوص، وبيـان حكمـة 

ذلـك، ومــا جـاءت بــه الشــريعة مـن مخالفــة أهــل 

   .)١(الكتاب واألعاجم ونحوهم)

أنه يهدف مـن خـالل قاعـدة وضـعها فـي   أي

مخالفة غير المسلمين إلى محاربة كل ما تقتضـيه 

الفطــرة فــي هــذا، بقشــة ســماها مخالفــة أصــحاب 

 الجحيم.

أن الـذي يقـول   -سـيدي القاضـي    -مع العلم  

ــد  ــذ العقائ ــواز أخ ــرى ج ــذي ي ــه ال ــو نفس ــذا ه ه

المرتبطة با من كتب أهل الكتاب كما ذكرنا لك 

 همة السابقة.ذلك في الت

ــزول)  ــه (شــرح حــديث الن ــي كتاب ــه ف ــل إن ب

اســتدل باتفــاق األمــم علــى مــا يــراه مــن المكــان 

عجمهـا  -والتجسيم  تعالى، فقال: (واألمم كلهـا  

فــي الســماء، مــا  تقــول: إن هللا  -وعربهــا 

ــك  ــن ذلـ ــل عـ ــم تنقـ ــا، ولـ تركـــت علـــى فطرتهـ

   .)٢(بالتعليم)

ــل نصــ  ــذلك، بــل راح ينق ــم يكتــف ب ن ا مــول

اإلنجيل يستدل به، ويذكر أن هناك شـواهد غيـره 

قـال:  وفي اإلنجيل: أن المسيح " فيه، فقال:  

ــال  ــي هللا. وقـ ــا كرسـ ــماء فإنهـ ــوا بالسـ (ال تحلفـ

الذي   -للحواريين: إن أنتم غفرتم للناس فإن أباكم  

يغفـر لكـم كلكـم، انظـروا إلـى طيـر   -في السماء  

 الســماء، فـــإنهن ال يـــزرعن، وال يحصـــدن، وال

جمعن في األهواء، وأبوكم الذي في السـماء هـو ي

الذي يرزقهم، أفلسـتم أفضـل مـنهن؟) ومثـل هـذا 

   .)٣(" من الشواهد كثير يطول به الكتاب

قال القاضي:  وعيت هذا.. وقـد اسـتوعبتموه 

ا في التهمة السابقة.. فاذكر لنا قوله في هـذه شرحً 

 المسألة على الخصوص.

في كتابه ذلك   ميةقال الحنبلي: لقد عقد ابن تي

سماه (األعياد الزمانية المبتدعة) قـال فيـه:   فصالً 



  




خطــب وعهــود ووقــائع فــي أيــام  (وللنبــي 

متعددة: مثل يـوم بـدر، وحنـين، والخنـدق، وفـتح 

مكة، ووقت هجرته، ودخوله المدينة، وخطب لـه 

متعددة يذكر فيها قواعد الدين. ثم لـم يوجـب ذلـك 

. وإنما يفعـل مثـل اًداأن يتخذ أمثال تلك األيام أعي

هذا النصارى الـذين يتخـذون أمثـال أيـام حـوادث 

أعيــاًدا، أو اليهــود، وإنمــا العيــد  عيســى 

شريعة، فما شـرعه هللا اتبـع. وإال لـم يحـدث فـي 

   .)٤(الدين ما ليس منه)

أن يـذكر   -سـيدي القاضـي    -كان في إمكانه  

ــد  ــدما راح يرش ــره عن ــذي ذك ــتدالل ال ــا االس هن

ب اليهـود، ليتعرفـوا أكثـر علـى ى كتـالمسلمين إل

ــا  ــال: (ومم ــواع تصــرفاته، فق ــم وأن صــورة إلهه

قـد ظهـر  يوضح األمر فـي ذلـك أن النبـي 

ــاب  ــل الكت ــديل أه ــن تب ــه م ــر ب ــا أخب ــر م وانتش

وتحـــريفهم ومـــا أظهـــر مـــن عيـــوبهم وذنـــوبهم 

وتنزيهه  عما وصفوه به من النقائص والعيوب 

 ُ َّ َ   كقوله تعالى: ﴿لَقَْد َسِمَع  َّ قَْوَل الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ 

اُء﴾ [آل عمــران:  ُن أَْغِنيــَ ] وقولــه: ١٨١فَِقيـٌر َونَحــْ

ِ َمْغلُولَةٌ﴾ [المائـدة:   َّ ]، فلـو ٦٤﴿َوقَالَِت اْليَُهوُد يَُد 

كان ما في التوراة من الصفات التـي تقـول النفـاة 

فإن فيها مـن ذلـك مـا تنكـره  -إنها تشبيه وتجسيم 

بــل فيهــا إثبــات  اوتجســيمً  اوتســميه تشــبيهً  نفــاةال

الجهة وتكلم هللا بالصوت وخلق آدم على صورته 

فـإن كـان هـذا ممـا كذبتـه     -وأمثال هذه األمـور

لذلك وبيـان   اليهود وبدلته كان إنكار النبي  

ــك، فكيــف  ــى مــن ذكــر مــا هــو دون ذل ذلــك أول

والمنصوص عنه موافق للمنصوص في التـوراة، 

ما جاء به الكتاب واألحاديـث فـي   عامةفإنك تجد  

   .)٥(ا لما ذكر في التوراة..)ا مطابقً الصفات موافقً 

ا: لـو أن كان فـي إمكانـه أن يقـول هنـا أيضًـ 

هذه األعياد محرمة ومبتدعة لنبـه القـرآن عليهـا، 

وحذر منهـا.. لكـن بمـا أنـه لـم يفعـل، فـال حـرج 

ألن دينـه يبنيـه علـى مزاجـه   ؛ فيها.. لكنه لم يفعل

ــائق ا ــيه الحق ــا تقتض ــى م ــا ال عل ــق به ــي تنط لت

 النصوص المقدسة.

 قال القاضي: فهل استدل بغير هذا؟

ــب  ــن أراد أن يتالعـــ ــي: مـــ ــال الحنبلـــ قـــ

بالنصوص يمكنـه أن يجـد مـا يشـاء مـن األهـواء 

التي يسميها أدلـة.. وقـد كـان ابـن تيميـة يسـتعمل 

ــه الحا ــا كلمــا أعوزت ــر منه ــك الكثي جــة، ومــن ذل

ن اعتبــاره للســلف، وأنهــم هــم الممثلــون الوحيــدو

 للدين، فما فعلوه هو الشريعة، وما تركـوه ال حـظَّ 

له من الشريعة حتى لو دلت عليه كل األدلة، وقـد 

إمــا  -قــال يبــين ذلــك: (مــا يحدثــه بعــض النــاس 

، وإمـا مضاهاة للنصارى في ميالد عيسى  

يفعلـه  لـما.. فـإن هـذا ، وتعظيمً محبة للنبي  

السلف، مع قيام المقتضي له وعدم المانع منـه لـو 

ا، أو راجحـً ا. ولو كان هذا خيرً كان خيرً  ا ا محضـً

لكان السلف أحق به منا، فـإنهم كـانوا أشـد محبـة 

ا لــه منــا، وهــم علــى وتعظيمــً  لرســول هللا 

 .)٦(الخير أحرص)

مــن أخبــر  -ســيدي القاضــي  -ولســت أدري 

 ا للرسـول  ظيمً تعابن تيمية أن السلف أكثر  
ــي  ــرة الت ــام النصــوص الكثي ــف، مــع قي مــن الخل

ا وليس ذكرناها لك، والتي تجعل ذلك لألمة جميعً 

 .لزمن دون زمن

 -  ثم راح يبين أن العالقة برسـول هللا  
تقتصــر علــى  -كمــا يمثلهــا الســلف فــي تصــوره 

العمــل بالشــريعة، فقــال: (وإنمــا كمــال محبتــه 

ــه  ــه وطاعت ــي متابعت ــه ف ــره، واتوتعظيم ــاع أم ب

ث بـه، ا وظاهرً وإحياء سنته باطنً  ا، ونشـر مـا بُعـِ

والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان. فـإن هـذه 

طريقـــة الســـابقين األولـــين، مـــن المهـــاجرين 

   .)٧(واألنصار، والذين اتبعوهم بإحسان)

ولسنا نـدري العالقـة بـين هـذا وذاك.. وهـل 

ــول هللا  ــا رســ ــا إذا عظمنــ ــا  أننــ وأحيينــ

بات المختلفة المرتبطة به نكون قـد قصـرنا ناسالم

في العمل بسـنته، أم أن الكمـال هـو الجمـع بينهـا 

 .ا؟جميعً 

وحتى لو فرضنا أن األمة قصرت في سنته، 

فما المانع أن تكون هذه المناسبات وسيلة لربطهـا 

 .بنبيها، ومن ثم ربطها بدينها؟

قال القاضي: وعيت هذا.. ولكني أريد أدلتكم 

 ة إحياء هذه المناسبات..وعيعلى مشر

سيدي القاضي   -قال الحنبلي: هذه المناسبات  

تــدخل فــي صــميم الفطــرة اإلنســانية، واإلســالم  -

دين الفطرة، ولم تـأت أي شـريعة منـه تناقضـها، 

ولهذا نجد النصوص القرآنية تعطـي قيمـة للـزمن 

الذي حدثت فيه األحداث العظيمة، ومـن ذلـك مـا 

ضان، والتي عبـر رم  ورد في بركة وفضل شهر

ِزَل فِيـِه  ِذي أُنـْ عنها قوله تعالى: ﴿َشْهُر َرَمَضاَن الـَّ

اِن  َدى َواْلفُْرقـَ َن اْلهـُ اٍت مـِ اِس َوَبيِّنـَ اْلقُْرآُن هًُدى ِللنـَّ

 ]١٨٥فََمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر فَْليَُصْمهُ﴾ [البقرة:  

ومنــه مــا ورد فــي البركــة النازلــة فــي ليلــة 

ا بزمن نزول القرآن الكريم، فقـد اطهالقدر، وارتب

َوَما أَْدَراَك   *قال تعالى: ﴿إِنَّا أَْنَزْلنَاهُ فِي لَْيلَِة اْلقَْدِر  

ْدِر   ْهٍر﴾   *َما لَْيلَةُ اْلقـَ ِف شـَ ْن أَلـْ ٌر مـِ ْدِر َخيـْ ةُ اْلقـَ لَْيلـَ

  .]٣ - ١[القدر:  


 

اقتضاء الصـراط المسـتقيم لمخالفـة أصـحاب )  ١(

 ).١/٣٤الجحيم (

 ).٦٠شرح حديث النزول (ص: ) ٢(

 ).٦٠شرح حديث النزول (ص: ) ٣(

اقتضاء الصـراط المسـتقيم لمخالفـة أصـحاب )  ٤(

 ).٢/١٢٣الجحيم (

 .٩٠ -٧/٨٦درء التعارض  ) ٥(

اقتضاء الصـراط المسـتقيم لمخالفـة أصـحاب )  ٦(

 .)٢/١٢٣الجحيم (

اقتضاء الصـراط المسـتقيم لمخالفـة أصـحاب )  ٧(

 .)٢/١٢٤الجحيم (
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 صواريخ مضادة    

 (4/0)إىل مصر   ىالكرب بنـــدة زيـيـسـدوم القت اإثبة أدل
 مسار وطريق الركب السينبى املبارك 

 فى مصرينة املنورة إىل الفسطاط من املد

 الوصف التارخيى:

                                      ديى أى تًجأايطبيعى وايب 

 ايطيدة شيهب ايهربى إىل أقسب ايطسم                      

إييًا بايكسب مو املديهة ويو طسيل ايعكبة            

ايكًصم )ايطويظ( مسوًزا بصحساء ضيهاء، ثم ايعبوز 

مو جهوب ايبحريات امُلسَّة إىل بًبيظ وايفططاط، 

رى ضًهٌ ايصحابة فى ويو ذاتٌ نفظ ايطسيل اي

ة جيش عمسو بو املدد ملعاونة ومطاند جيش

مع اختالف بطيط فى املدى، حيث إى جيش ايعاص 

 -ايكًصم  -ايعكبة  -جاء مو )املديهة املهوزة  املدد

 ايفططاط(. -نني دأم  -ييًيوبوييظ 

أى ايسنب ايصيهبى ضاز فى  :وعًيٌ نطتهتج مو ذيو

عًى ايصوزة  ظو ييـويه جصء مو نال ايطسيكني،

ايهامًة، فكد تسى أجصاء فى ناليما وايتكى أو مجع 

بني ايطسيكني فى نكطة واحدة اضتهمٌ بعديا نفظ 

 .املطاز ويى مديهة بًبيظ

  ا 
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يذذذ ال قريزليذذذقب لة رايدذذذو لق ذذذ     ا ذذذ  

  راائل رخم رحزت ا يل  عن  )جاذل قرحذ(ل 

  قصدت ر قت عيل  سيلها يذة )قرسذاخو  

قرتذذح حذذ ل قر ليذذا طرذذح ينةزذذو ليديذذو ازلا ذذا 

حتذذح ادذذي ي ينذذو  ؛يغةي ذذا قرصذذ ب ق اذذي 

)يج  ل   ية يج  ل سذالت رذ قت عيذل  

 رذم   رصذارحيو ق)حتح )قرزنةل    ين ا طرذح 

دس قر لب قرةليق قر ب سداه )ريايق  ية يس

نذاني   –سذن  ل  –رال  ه  ةليق )قر ليا 

صذذذاة قرحجذذذل   )ا ااسذذذتي   )تذذذل اسذذذةو  

اسذذذذاب نيبذذذذاة احيذذذذل  قرينقرذذذذو  تذذذذ ح  

ييذا  ؛قرغااات  قر  ب  قرغاب ح ل قراحيذل 

ج ذذل قرسذذيل نذذح هذذ ق قرةليذذق يسذذتحي(    ذذم 

جذذذا  تقح سذذذالت رذذذ قت عيذذذل  ا ذذذ   رذذذس نذذذ

تذذاقت تذذ(ل ) ق ب قرةيذذي(ت  قرجنذذ ب  ناج

اارزلب ية )قرتل قراايل  طرح )اداي    م طرح 

ي ينذذو )هيد اذذ ري    ذذم )لم  نذذية  قرتذذح تزذذ  

عدذذذذح قربذذذذ و قرغلايذذذذذو ردتذذذذل عنذذذذ  خدذذذذذي  

 اانت ية لهم ي قنح يصل عنذ    )تلقجاة 

قر تح قإلس(يح   تز  لم  ينية قآلة نح ن ذ  

سذال   م  يزو ق قاايوح يه قريااة قر ب تز  ن

لاب قر ذتح قإلسذ(يح طرذح )حصذة اذاادي ة   

ايصذذل قرز ييذذو  قرذذ ب  ا)رصذذل قر ذذي  حاري ذذ

تجيذذذ  نيذذذه ا يذذذل يذذذة قرل يذذذاة  قسذذذت   ق 

ريحالاو قر لب  نألسذل عيذل  طرذح قرخدي ذو 

 نذذذح )يي ذذذي   قرت ذذذت   عيذذذل يةدذذذب قريذذذ  

ر قت عيل  ي  نجذ   قرخدي ذو عيذل قريا نذو 

ل اذة اتذل  اذاة )قرقايذيزلرب  ية ق نح ع ل

قر  قم  عدح لل  للا ذو الفب يذة قر لسذاة 

 ية يي ي   قصدت ر قت عيل    قر ج اة

قريسذذذيل حتذذذح  صذذذدت )هدي اذذذ ري   )ل ة  

قرز ييذذو طحذذ ب يذذ ة يصذذل قرااذذلب نذذح هذذ ق 

قر رت  هح عية  ي  قآلة.  نح يااة يز  

اية ي سالب قرل م  قر ذلب )حذح قر ااسذيو 

 م  لسو   ن جئ قرلقر ي لاوقآلة  ا لت قر

ن صذب  ؛ااتائب عيل  ناتج  ق طرح لم  نذية

هتقت صذذ  ن م  يذذ  انذذ ؛ا ذذم قرايذذية قآلخذذل

ن لاذذ ق  تحصذذن ق احصذذة  ؛قرخذذ ب ردذذ ا م

ااادي ة  لغدز ق عدي م ق ا قب   نزل عيذل  

ي سال  يذة عذية  ذي  طرذح  ذيال   ذل  

حصة ااادي ة نح ن   قريااة قر ب لرام نيذه 

قر سذذذةاة  ل رذذذح  )ي ينذذذو رذذذس  عيذذذل  ا ذذذ 

..  ذذذم ت قرذذذت ع قصذذذم يصذذذل قإلسذذذ(ييو...

نت حذذذذات عيذذذذل  رجييذذذذ  قريذذذذ ة قريصذذذذليو 

تااع ا
(1 . 

 ية قرج يل اار ال  قري(حظ ية خذ(ل 

قر ذذل  قرسذذااق لة جذذي  عيذذل  جذذا  يذذة 

قرةليذذق قرسذذاحدح ريصذذل  ذذياف  ل  قرةليذذق 

  رذذذس  ؛قرزذذذ يم قريسذذذيح اةليذذذق قر جذذذلقت

اذل يذة قر ذاتحية عرا يل قاه   نايا ريل ل ق 

قرتذذاليا قرزذذ يم عدذذح قرنحذذ  قرذذ قل  ت صذذي(  

 لة جذذي  قرقايذذل اذذة   ايتذذ ة اتذذب قرتذذاليا

قر  قم ل  جي  قري   جا  يذة ةليذق يغذايل 

حيث جذا  ق خيذل يذة قري ينذو   ر  ق قرةليق

ق ازدب سينا  حتذح قرزدذقم  طرح قر زاو  م يل ل 

    ذذم لم)قرسذذ ي  حاري ذذا   ذذم طرذذح هدي اذذ ري

ل يذلت قرسذي   قينذب م قر سذةاة  ن ذ نية  ذ

ا ذذذذذ ق قرةليذذذذذق ق خيذذذذذل لم اةليذذذذذق قر ذذذذذتح 

 .قإلس(يح ازيا   عيل  اة قر اص؟

 دة زينب ريق مرور السيط

طة قريحزذذذذذذذق ر حذذذذذذذ قث  قرنصذذذذذذذ ص 

 قرل قيذذذات قرتاليخيذذذو ريات ذذذب اسذذذ  رو لة 

رذم تاذة   ختالت قرذ هاب ريصذلققرسي    ر  

دسذذذذذدةو ياسذذذذذيو راي ذذذذذقل عذذذذذة قرلرااذذذذذو قرس

 يذو اتلحيد ذا نز  ليذل يقيذ  اذة ي ا  قرحاايو

طرذذح لل  يصذذل ايلقنزذذو حذذل  يذذة لتاذذا  

قري ينذذو عيذذل  اذذة سذذ ي  رتسذذدم رذذ قرح  ي قرذذ

لب   يصل حينئ  يسديو اة يخد  ق نصذالب

 عديذه نذ(  ؛لن ا اانت تحت قرلرااذو قرجاليذو

ي زل لة يسيح ر ا اار هاب طرذح  ي ذق )ايذا 

ن ذا ط :  لة نزذ لسذتةيح نحتذ ؛ قعم قرذا  

قإلسذ(يح رجذي  عيذل   ات ةليق قر ذتحسد

ذ  اة قر اص لة تذ خل يصذل  ا ف ي زذل ليب 

يذذة هذذ ق قرةليذذق ق خيذذل را نذذه نذذح لرصذذح 

اا يذذل عذذة  ققر ذذيال عنذذ  سذذاحل قراحذذل ا يذذ   

هح لة تدجذذذأ  طنيذذذا قرةاي ذذذح  قراذذذ   قري ينذذذو

طرح لرلب قرةذل  طري ذا ب قرسي   قينب قراال

و  ه  ةليق قر زاذو قرزدذقم قري ين اارزلب ية
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 ذذذذم   ا اصذذذذحلق  سذذذذين قل  )قرسذذذذ ي   يذذذذل 

  طرح اداي  ل  قر ا ل ية جن ب قراحيلقت قري  

 هذذ   قتذذه ن ذذ  قرةليذذق قرذذ ب    قر سذذةاة

سذذذداه قرصذذذحااو نذذذح جذذذي  قريذذذ   ري ا نذذذو 

 يسان   جي  عيل  اة قر اص عدذح قرنحذ  

  سذارب قرايذذاة يذ  قخذذت(ب اسذية نذذح قريذذ ة

 خيذذل جذذا  يذذة يسذذديية قجذذي  قر ةطحيذذث 

 –قرزدذذذذذقم  –اذذذذذو قر ز -)قري ينذذذذذو قرينذذذذذ ل  

 قر سةاة . –لم  نية  –هيدي ا ري  

لة قرلاذذذذب  : عديذذذذه نسذذذذتنت  يذذذذة  رذذذذس

  قرقيناذذح سذذال نذذح جذذق  يذذة اذذ( قرةذذليزية

نزذ  تذلس    راة رذي  عدذح قرصذ ل  قراايدذو

لجذذذقق  نذذذح ا(هيذذذا  قرتزذذذح ل  جيذذذ  اذذذية 

ا ذذ ها    قسذذتايلقرةذذليزية نذذح نزةذذو  قحذذ 

 ن   قريسال  هح ي ينو اداي .

 ل ل  يسذذذال ي اذذذب قرنذذذياذذذ ة  ؛ عديذذذه

 قرلاب قرقيناح قرياالس عدح قرنح  قرتارح: 

 لوصف اجلغرافى:ا

قرزلياو ية قرزدقم  –قري ينو قرين ل   - 1

  .ا)قرس ي  حاري  

ق ايذ ة صذحلق  - 2 قر زاو )ةااا  يذل ل 

  سذذذذة سذذذذينا  اارزصذذذذييو  قرحسذذذذنو  قرتيذذذذ 

 ح  قرالب قرز يم .)ةليق قر

حيذذلقت قرسذ ي  )قرزدذذقم  جنذذ ب قرا - 3

 هذح   ال ي اال جانو اذية قراحيذلقت  عل  قري  

حتذذح تذذم ح ذذل رنذذا   ؛ي ذذاال ين صذذدو ليديذذو

 قرس ي .

(ت اذذذارزلب يذذذة قرتذذذل ييذذ ق ب قرة - 4

 قراايل.

اسذذذو يلاذذذق لاذذذ  اداذذذي  )رليذذذو قر ا   - 5

 تل قري   يو . –حيا  

 ري  . قريةليذو   )هيدي اعية  ي - 6

 قيت ة.قر -

  .لم  نية )ح يزو ق قاايو - 7

)قرزصذذ ق  قرحيذذلق   قرتذذح قر سذذةاة  - 8

 يصل. يي ج  ا ا  قل يسديو اة يخد   قر

 ييا ي ل عدح سذيل قرلاذب قرقيناذح نذح 

 سذذذة  ذذذاه جقيذذذل  سذذذينا  يذذذة قر زاذذذو طرذذذح 

قرسذذذذ ي  عاذذذذل ق   يذذذذو  قريسذذذذارس قراليذذذذو 

يصذذذذل  نذذذذح ي سذذذذ عوقري جذذذذ    يذذذذا  ل  

 . 2)قرح ي و

وصيف جمتمع سيناء فى العصور ت
 حيث جاء بها:القدمية 

ط ق ت لبذذذذذذنا ريجتيذذذذذذ  سذذذذذذينا  نذذذذذذح ) 

نجذ  لة  سذذة سذينا  ل  يذذا قر صذ ل قرز ييذذو 

يةدذذق عديذذه قرزةذذا  ق  سذذة ا ذذب اذذه ازايذذا 

تجي ات ساانيو ية عص ل يذا راذل قرتذاليا 

عذذام عدذذح  ذذال نزذذاة  7777ينذذ  لا ذذل يذذة 

ذذذا ع  هذذذح تي ذذذل  صذذذغيل  يلقنيذذذو ي ذذذل نزاة 

قرحسذذنو اارزصذذييو   اقرنزذذاة قري جذذ    حاري ذذ

ذذا تزذذ  عدذذح ةليذذق     قرتيذذ  تي ذذل هذذح نزاة 

قري قصذذذ(ت قرلئيسذذذيو قرتذذذح تختذذذل   سذذذة 

 لغدذب   سينا  ية  ل  قرس ي  طرح قر زاذو

يا ااة يييق يجتي   سة سينا  نح قر ص ل 

ب قرز ييذو لنذه اذذاة يجتي  ذا قلقعيىذذا طرذح جانذذ

 حلنو قرصي  . ييالسو 

نزذذذ  اانذذذت سذذذينا  قري اذذذل قرذذذ ب سذذذداته 

اذذية يصذذل  السذذيا  قرا ذذليو قرز ييذذوقر جذذلقت 

احام ي ر  ا اييل يتجه طرح ينذاةق قرجذ ب 

ييذذذا ل ب طرذذذح  ؛قفرتصذذذا ب نذذذح  رتذذذا قرنيذذذل

قنت ال قر زانو قر لايو نذح يصذل عدذح نةذا  

 . 3) قس 

واهد وقرائن أخرى على وصول الركب ش
 بلبيس:ى ملدينة الزينب

)اداذذي   هذذح عاصذذيو يصذذل نذذح ع ذذ   

هذم ق رحاذم عذ   يذة لقر اس     اانت يزذلى 

سذذذذنو   يذذذذن م  145نلقعنذذذذو يصذذذذل  ريذذذذ   

ليسذذذذذي  ق  ل  قر ذذذذذانح   يةدذذذذذق عدي ذذذذذا 

قر اصذذذذيو قرسذذذذاا و   تيتدذذذذس يذذذذة قرةذذذذل  

قرتاليخيذذو يذذا ي ذذ   نذذح ر قسذذته   ذذ لته لب 

يخيذو فلتااة ي قر  ا قرتال ؛ةليق نح قر ارم

يات  ينيذذذذو رذذذذ ب لصذذذذحاب قرذذذذ يانات اذذذذ ال

لة نةدذق عدي ذا ر رس يياة  ؛سيا يو قر (ثقر

ةل  قر ذلريو قريز سذو    هذح  قت لهييذو )

ذذذا  ا ذذذ  لة سذذذال ني ذذذا   ينيذذذو  سذذذياحيو ليب 

ق نايذذا  طاذذلقهيم  ي زذذ ب  ي سذذب  ي سذذح 

رد ت حات نزذ   ا   اانت ةليز   عيسح 

عالهذذذا ليسذذذي   قإلسذذذان ل  عيذذذل  اذذذة 

 ر اص. ق

يذا  خذذل عيذذل  اذة قر ذذاص قري ينذذو ين ح

ق ريصذدح لل لة يانح يسج   عن  نتح يصل  ر

ر ييذل   قااة يزذل   قنيه قرجن    ناختال رصل  

)للقينيذذذ    قانذذذو قريزذذذ ر   حذذذاام يصذذذل 

 رذ   217  ي  ق    257قرل يانح   تم  نة 

تم انا  هذ ق قريسذج  اجذ قل يلقرذ هم   قتخذ  

ا حاييذو  تلس ني  ية اداي  راع   عساليو 

رذه  ل عدي ا رائذ  ق   قرذ ب انذحية قرجي   لي  
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ه نح اداي   سيح يسج  سا قت يسج  ق ااسي

رذذذلي    قر نايذذذذو قإلر يذذذو تح ذذذذظ قريسذذذذج   

 الاذذات قرصذذحااو  قرتذذاا ية قريذذ ن نية نيذذه 

 تحلسه.

ن   لر م قريساج  ق نليزيذو  ل ل يسذج  

ا ذذذا  ل ل يسذذذج  نذذذح قإلسذذذ(م نذذذح يصذذذل  

قرجذذذي  ا ذذذال  سذذذ    يسذذذج  لييذذذل اذذذ رس 

 قريسذذج  قراايذذل )قر ذذيا قرينسذذح     قغدذذ ل

 يزلر  اارزيساليو.  يسج  قر

 رذذ  لاذذ  ااتذذب قريزذذال لة قرسذذي   هذذاجل 

ق جو ناح هللا طالقهيم   لم ناح هللا طسياعيل 

 اارتح يذذ  يذذة ينةزذذو تسذذيح  يذذة )اداذذي   

)غي ذذذو  ااردغذذذو قر لع نيذذذو   هذذذح قرينةزذذذو 

قريسذذيا  قآلة اذذي )غيتذذو   ل   الهذذا ااتذذاب 

)يسذذذذارس قرييارذذذذس فاذذذذة ح رذذذذل    ي جذذذذم 

ر ت قرحيذذذ ب   اانذذذت سذذذال  )قرادذذذ قة  ريذذذا

ق جذذو سذذي نا طاذذلقهيم لجيذذل نسذذا  ق ل   

نةيذذ  ا ذذا يدذذس قر اسذذ   قرذذ ب اذذاة يحاذذم 

عاصذذيته )ل قليذذ      ذذيال يصذذل   اانذذت

ت ي يذذه  ناعتزذذ  لنذذه سذذحل  د  نذذ عت لا ذذا ن  ذذ

نت سل طري ا اح ت ذ يه نذ عت هللا ن  ذا عنذه  

نذذارتن  لن ذذم رذذ م ياذذالا ة   ينح ذذا هذذاجل 

 اانذذت لييذذل  نلع نيذذو    اه يذذو ر ذذا رتخذذ ي

تياذذذة يذذذة لسذذذلها نذذذح قرحذذذلب يذذذة لجذذذ ق  

لحيذذ    تذذق د سذذي نا طاذذلقهيم يذذة هذذاجل 

قرناذح  سذي نا اعيل جذ طسذي رينجب ين ا سذي نا

 .دمحم 

ايذذا لة ناذذح هللا ي سذذب  عقيذذق يصذذل  

ين ذذا  قحاذذم يصذذل يذذة اداذذي    لهذذ ب جذذق   

ابذذي و  ايذذذه  طخ تذذه ي ي ذذذ ة ني ذذا عدذذذح 

سذذذيح )تذذذل قرلعذذذح   عا ذذذ ق نذذذح ينةزذذذو ت

قري   يذذو     نذذة ني ذذا انيذذايية  ذذزيق سذذي نا 

ي سب   ع   ية لنايا  انح طسلقئيل اينةزو 

اة ي سذح  هذال ة    ا ذا قرناي ذسذ   ة    رذ

  اذذلت اداذذي  نذذح قرزذذلالة اارانايذذو خيذذ  

يذلقت  نذح سذ ل  )ي سذب   احسذب ت سذذيل 

 قرةاذذذلب  ايذذذذا لة الل ايذذذت قرلسذذذذ ل 

ق ايسذذج  سذذيح   اداذذي  قققل  نأرذذاي ق  ذذ ل 

)سذا قت رذذلي   ريذذل  ق ييذل يذذ ية  رائذذ  

ردسذذي    اقرلاذذب قرذذ ب يذذل   هذذ  يصذذةحا  

ي   سيح قر ذال   يات   نة نح اداقينب 

ااسم قربليح قر ب ع ذل ق نيذه عدذح ج يانذه 

خ(ل  يانينيات قرزذلة قر ائذت ) قخذل قيذل   

 هم يح ل ة   ياتذ ب عديذه ق ييذل يذ ية  

ااريسذذذذج  سذذذذل قب يحتذذذذ ب لااذذذذل يزاذذذذل   

 نلع نيو. 

 ي ينو اداي   قلت عدح للب ا لح قث 

ل  رصو ناح هللا ي سح   اانذت يذ خ(   

نجيذل     الهذا اذارت لق   قإلجا اة قرتح جذا

اأن ذذا تاالاذذت اقيذذال   طرايذذو سذذي نا ي زذذ ب 

 ق سذذااة    صذذ  ا نلعذذ ة ري سذذب اأن ذذا 

 لنبذذل لل  نذذح يصذذل    ل   الهذذا نذذح

َ قْسأَِل قْرزَْليَذوَ قر تِذي ا ن ذا نِيَ ذا )ر ره ت ارح : 

 َصذذذاِ ر  ةَ َ قْرِ يذذذَل قر تِذذذي لَْراَْدنَذذذا نِيَ ذذذا َ طِن ذذذا رَ 

اداذي  تسذيح ا   ن نذاس ينةزذو 82ب: )ي س

)تذذذل قري   يذذذو   ازليذذذو قرسذذذ(م عاذذذال  عذذذة 

يساحو ليديو  قس و تحية ا ا يناقل قرزليذو 

ال ية لهم قرةل  ية جيي  قفتجاهات   ت ت

سذي نا قريز سو اار لريو  هح ةليذق خذل د 

   ةليذذذذذق  خذذذذذ ل قر ائدذذذذذو ي سذذذذذح 

ق قريز سذو   ةليذق قر ذتح قإلسذ(يح   ةليذ

 يم )ةليذذذذق قريحيذذذذل    ةليذذذذق زذذذذقرحذذذذ  قر

ح ل  قرحلاح  ااإلبانو طرح ةليق  خ ل 

ي سذذب  ر يذذه سذذي نا   طاذذلقهيم سذذي نا 

  قيالقت الل ايت قرنا  . 

ذذذا يذذذل تحذذذتي    يذذذة هذذذ ق قرةليذذذق ليب 

 ليسي  قر ذانح ريحالاذو   قر ارث ر تح قر ام

ايذذا  ذذ   هذذ ق قرةليذذق    لحيذذ   قرحي يذذية

  يصذذل حيذذ(ت قريدذذس قر السذذح ريايذذق عدذذح

 حيذذذذذ(ت    نت حذذذذذات قإلسذذذذذان ل ق ااذذذذذل

 ايذذا سذذداه نذذاادي ة نذذح  قرل يذذاة  قإلغليذذق

 .. 4)ةليزه ر تح قر ام

يلر   ج    ا و ن  رن قرزا م  طرح قردزا  

 .اارزاهل  قرسي   قينب قراالب 

نسأل هللا ت ذارح لة يا ذب رزد انذا حزيزذو 

قر ب اذه ننجذ ب ااديتنذا طرذح   قرجيال قرلاانح

 ق اال. قرلب قة

سذذذدم  اذذذالس عدذذذح سذذذي نا    صذذذدح هللا

 .لجي ية ي فنا دمحم  عدح الره 

                                                           

(
1

ي اب قر تح قإلس(يح  تأريب حسة قرذلققق    

قر يئذذذذو قر ايذذذذو رزصذذذذ ل قر زانذذذذو  ةا ذذذذو ل رذذذذح  

 .م1999

(
2

قر يئذذذو قريصذذذليو ي سذذذ عو يصذذذل قرح ي ذذذو    

م  1996رداتذذاب   ققل  قر زانذذو  يصذذل  يذذو قر ا

  .139)ص 

(
3

ح قريسذذذذتزال   . جيذذذذال سذذذذينا  قرةليذذذذق طرذذذذ  

 .م2714قريت رح جي و  

(
4
يزارذذو عذذة ي رذذ  قرا قاذذو نيذذ ق  تحذذت عنذذ قة   

"رصذذذص لنايذذذا  هللا نذذذح قر ذذذلريو"  عاذذذ  قرذذذلحيم 

 م.23/6/2715  يعد
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نمــاذج مــن 
أدعيـة اإلمـام 

 المجـــدد

الســيد حمــمـد 
مــاضـــــــــــــــى 

 أبــى العــزائــم

إليَك،   الرجوِع   
ُ
ليلة التوبِة،   

ُ
ليلة اإلجابِة،   

ُ
ليلة هِذه  إلِهى،  إلِهى  إلِهى 

َك   نبيُّ ا 
َ
َرن َبشَّ  

ٌ
ليلة القرآِن،  إنزاِل   

ُ
َك    ليلة

ُ
فنسأل الدعاَء،  تجيُب  أنَك 

ِة أْن تواِجَهَنا بوْجِهَك الجميِل،   ا الطْوِل والحْوِل والقوَّ
َ
بقلوٍب منكسرٍة َيا ذ

َنا، 
َ
أرزاق بوسَعِتَك  َر  ِ

قلوَبَنا، وتيس  َك  ِ
بحب  َر  ِ

َعم 
ُ
وت َحَسَناٍت،  َئاِتَنا  ِ

َل سي  ِ
وُتَبد 

 
َ
َى ديون ِ

 
اَل  وُتَوف

َ
 وامل

َ
َرِض، وتمنَحَنا الخْيَر والنعَمة

َ
َقِم وامل ِفَيَنا من السَّ

ْ
ش

َ
َنا، وت

ى  
َ
إل فتجذَبُهْم  بجماِلَك،  ى ألحباِبَك 

َّ
تتجل يا من  يا سريُع،  يا سميُع  َد، 

َ
والَول

هُ 
ُ
ِذى أنَت أهل

َّ
ْر لَنا الخيَر ال ِ

َجلَّ لَنا بجماِلَك، وقد 
َ
 .حضرِتَك، ت

 
َ
ق كنَت  إْن  إلِهى،  إلِهى  السُّ دَّ إلِهى  علْيَنا  باإلحساِن، ْرَت  َنا 

ْ
فتداَرك وَء 

َك  ِ
نبي  ِة  أمَّ مْن  الكتاِب   ِ

أم  ِفى  ؛ واكتبَنا عنَدَك  ٍ
َدَر بخيٍر عام 

َ
الق ا 

َ
وأبِدْل هذ

 .ِفى اآلخرِة يا مجيَب الدعاءِ املخَتاِر الذيَن لُهُم البشَرى ِفى الحياِة الدنَيا و

بالعظيِم،  العظيُم  ِزُل 
ْ
َين وإنَما   ،

ٌ
عظيمة حوائُج  لَنا  إلِهى،  إلِهى  إلِهى 

ْر حوائَجَنا ِ
 .وأنَت الربُّ العظيُم فيس 

 ، العامَّ الخيَر  َك 
ُ
فنسأل وإخواٌن،  أهٌل  ولَنا  أوالٌد  لَنا  إلِهى،  إلِهى  إلِهى 

  ِ
، والشفاَء مْن كل 

َ
 الواسعة

َ
 والرحمة

َ
ِ عمٍل، والوالية

ٍم، واإلخالَص ِفى كل 
َ
ل
َ
أ

قوِلَك   ِ
بسر  اإلسالِم  ى 

َ
عل  

َ
والوفاة مْنَك،  والقرَب  مْنَك،  والحبَّ   ،

َ
ة الحقَّ

َك: 
َ
ى:  سي  سبحان

َ
ى قوِلِه تعال

َ
ُق الَعِليمُ إل

َّ
ال

َ
ى َوُهَو الخ

َ
 . (81)يس:  َبل

لَنا وأكرْمَنا   القريُب، استجْب  الواسُع  السميُع  أْنَت  إلِهى،  إلِهى  إلِهى 

ْبنَ  ِ
َك وقر 

َ
قوِلَك سبحان  ِ

بسر  ن  :  ا، 
ُ
ك ُه 

َ
ل َيُقوَل  ن 

َ
أ  
ً
ْيئا

َ
َراَد ش

َ
أ ا 

َ
ِإذ ْمُرُه 

َ
أ َما  ِإنَّ

ْيءٍ 
َ

ِ ش 
ل 
ُ
وُت ك

ُ
ك
َ
ِذي ِبَيِدِه َمل

َّ
ُسْبَحاَن ال

َ
وُن* ف

ُ
َيك

َ
ْيِه ُتْرَجُعوَن  ف

َ
  82)يس:    َوِإل
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وأْنَت   ،
ُ
 املغيث

ُ
أْنَت الغوث إلِهى،  إلِهى  إلِهى 

الربُّ قابُل التوِب وغافُر الذنِب، رفْعَنا القلوَب  

الظهوَر   ا 
َ
وأسَنْدن إلْيَك،  الوجوَه  ْهَنا  ووجَّ إليَك، 

 ِ
كل  ِفى  َنا 

ْ
ل
َّ
وتوك إلْيَك،  األموَر  ْضَنا  وفوَّ إلْيَك، 

َنا،  أمورِ  ربَّ يا  باإلجابِة  قلوُبَنا  ْت  اطمأنَّ علْيَك.  ا 
َ
ن

القرآُن،  ِفيَها  ْنِزَل 
ُ
أ ِتى 

َّ
ال  

ُ
املباركة  

ُ
الليلة وهِذِه 

يا  يا واسُع  َك 
ُ
ِفيَها كلَّ أمٍر حكيٍم، فنسأل َت 

ْ
َرق

َ
ف

وبوصِفَك   األعظِم،  العظيِم  باسِمَك  سميُع 

الليلِة   ِفى هِذِه  َل  زَّ
َ
َتن
َ
ت أْن  املباركِة  الكريِم األكرِم، 

الفقِر   ومن  والذنوِب،  اَيا 
َ
الخط من  ا 

َ
َرن ِ

فتطه 

َى   ِ
 
وُتَوف األْسَقاِم،  من  وتشِفَيَنا  خلِقَك،  لشراِر 

َى َحَواِئَجَنا ْقض ِ
َ
َنا، وت

َ
 . ديون

َناَك؟  
ْ
سأل ْد 

َ
وق ِخيُب 

َ
ن َهْل  إلِهى،  إلِهى  إلِهى 

َك:  
َ
سبحان قوِلَك  َبْعَد  اَك؟ 

َ
دعْون ْد 

َ
وق ُنَردُّ  وَهْل 

 ِجيُب
ُ
أ ِريٌب 

َ
ق ى  ِ

 
ِإن
َ
ف ى  ِ

َعن  ِعَباِدى  َك 
َ
ل
َ
َسأ ا 

َ
َوِإذ

اِع   الدَّ
َ
ُل إليَك يا سميُع َيا مجيُب   َدْعَوة فأتوسَّ

ْيِه  
َ
َتُه َعل

ْ
، وِبَمْن بالقرآِن املجيِد، وبمن أنزل

ربَّ  َيا  ِبِه  َعِمَل  وبَمْن  َك، 
َ
سبحان مْنَك  َسِمَعُه 

نَيا   الدُّ فى  السعداِء  من  َنا 
َ
تجعل أْن  العامليَن، 

ِنَيَنا  
ْ
غ
ُ
ت وأْن  الِح،  الصَّ للعمِل  ِقيَن 

َّ
َوف

ُ ْ
امل واآلخرِة 

وإخواِنَنا  ْهِلَنا 
َ
أ ِفى  ا 

َ
ِهَدن

ْ
ش

ُ
ت وأْن  ِق، 

َ
ل
ْ
ط
ُ
امل بِغَناَك 

 . لعامليَن الخيَر َيا ربَّ ا

 
ُ
الخوف قلوَبَنا  أذاَب  ْد 

َ
ق إلِهى،  إلِهى  إلِهى 

اُب  التوَّ وأْنَت  ذنوِبَنا  كثرِة  مَع  عقوبِتَك  مْن 

ا واْمُح  
َ
َقاَءن

َ
َئاِتَنا واْمُح ش ِ

اْمُح سي 
َ
، ف الغفوُر العُفوُّ

َوْجِهَك   ى 
َ
إل ِر 

َ
ظ ِبالنَّ َنا  َربَّ َيا  ِرْمَنا 

ْ
ك
َ
وأ َنا، 

َ
ُعُقوَبت

ِلَقائِ  َيْوَم  ِحْقَنا الكريِم 
ْ
ل
َ
َوأ ُمْسِلِميَن،  َنا 

َّ
َوف

َ
وت َك، 

اِلِحيَن   . ِبالصَّ

ْم  ع ِ
َ
ون ْرِبَك، 

ُ
ق ى 

َ
إل اْجِذْبَنا  إلِهى،  إلِهى  إلِهى 

َك،  ِ
ُحب  َراِب 

َ
ِبش ا 

َ
ْسِكْرن

َ
َوأ َوْجِهَك،  ُهوِد 

ُ
ِبش َنا 

َ
ُعُيون

 الدعاء األول بعد صالة ركعتني
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َحِبيِبَك   ى 
َ
َوَعل ْيَك 

َ
َعل ْنَيا ِفى    َواْجَمْعَنا  الدُّ

وكواكَب   ألولياِئَك،  ِغًنى  كنوَز  َنا 
ْ
واجعل َواآلِخَرِة، 

بذكِرَك،   قلوَبَنا  ْمِئْن 
َ
ط عباِدَك.   الهتداِء 

ً
مشرقة

 ،
ً
ناظرة َنا 

َ
عيون واجعْل  َك،  ِ

بحب  َنا 
َ
ِسَنت

ْ
ل
َ
أ ِلْق 

ْ
ط
َ
وأ

َيا   
ْ
واحفظ الكائناِت،  تسبيَح   

ً
سامعة َنا 

َ
وآذان

واستعم ى،  املعاص ِ من  جوارَحَنا  َنا  إلِهى 
ْ
ِفى ل

َك مجيُب الدعاِء  َك ومراِضيَك، إنَّ ِ
 .محاب 

أعداِئى  شرُّ  ى  نفس ِ إنَّ  إلِهى،  إلِهى  إلِهى 

غيِرَها؛   من  ِلى   ٍ
عدو  كلَّ  َهْر 

ْ
واق يَها، 

َ
عل ِنى 

ْ
ط ِ

 
َسل

َ
ف

 ل
ً
ى أكوَن نوًرا وسروًرا وهداية عباِدَك، واشرْح  حتَّ

 ِ
بسر  َنا 

َ
آمال َنا 

ْ
غ ِ
 
وَبل ا، 

َ
ُموَرن

ُ
أ ْر  ِ

ويس  ا، 
َ
صدوَرن

ى:    سي  :  قوِلَك 
َ
تعال قوِلِه  ى 

َ
َوُهَو إل ى 

َ
َبل

ُق الَعِليمُ 
َّ
ال

َ
َت   الخ

ْ
َيا واسُع َيا مجيُب َيا مْن أنزل

ا  ِفى تلَك الليلِة املباركـِة: 
َ
رَّ ِإذ

َ
ْضط

ُ
ن ُيِجيُب امل مَّ

َ
أ

رفعْ   َدَعاهُ  ى اإلجابِة، 
َ
إل وَن  رُّ

َ
ْضط

ُ
امل نحُن  َنا َوَها 

حضرِتَك  ى 
َ
إل الوجوَه  ْهَنا  ووجَّ  

َّ
ف

ُ
ك
َ
واأل القلوَب 

قوِلَك   ِ
بسر   

َ
واإلغاثة  

َ
اإلجابة َك 

ُ
نسأل ِة،  العليَّ

َك 
َ
ُه :  سبحان

َ
ن َيُقوَل ل

َ
 أ
ً
ْيئا

َ
َراَد ش

َ
ا أ

َ
ْمُرُه ِإذ

َ
َما أ ِإنَّ

ون 
ُ
َيك

َ
ف ن 

ُ
   *ك

َ
َمل ِبَيِدِه  ِذي 

َّ
ال ُسْبَحاَن 

َ
ِ ف

ل 
ُ
ك وُت 

ُ
ك

ْيءٍ 
َ

ْيِه ُتْرَجُعوَن  ش 
َ
 . ( 83 - 82)يس:  َوِإل

املنعُم   وأنَت  أحٌد،  ْدَرَك 
َ
ق َيْقِدُر   

َ
فال القادُر  أنَت  إلِهى،  إلِهى  إلِهى 

ش التْوِب  وقابُل  الذنِب  غافُر  َك 
َ
سبحان اُب،  أشهْدَت  الوهَّ العقاِب،  ديُد 

واألنعاِم،   اإلكراِم  حضرِة  ى 
َ
إل ْبَتُهْم 

َ
فَجذ اِهَر، 

َّ
الظ َك 

َ
جمال أحباَبَك 

بكماِل  ُدِسَك 
ُ
ق حضرِة  ى 

َ
إل أرواُحُهْم  ْت  رَّ

َ
ف
َ
ف آياِتَك،  َبَداِئَع  َهْدَتُهْم 

ْ
ش

َ
وأ

ٌد   ُمَحمَّ ا 
َ
ن سيدُّ َنا 

ُ
رسول عبيٌد،  ونحُن  عبيٌد،  َوُهْم  وِكَتاُبَنا  عنايِتَك،   ،

ْن  
َ
ُهْم، وأ

َ
َك َيا مجيُب أْن َتَهَب لَنا َما وهْبَت ل

ُ
ُتَنا، فنسأل

َ
 ِقْبل

ُ
القرآُن، والكعبة

ِة 
َ
ل
َ
ال  ِفى سبيِل الدَّ

ً
ْنُجًما ُمِضيَئة

َ
أ َنا 

َ
ْن تجعل

َ
ْيِهْم، وأ

َ
َعل ِبِه  َت 

ْ
َمَنن َما  لَنا  َد  ِ

ُتَجد 

َنا
َ
ل ِ
ْن ُتَجم 

َ
ْيَك، وأ

َ
ٍد    عل ا ُمَحمَّ

َ
ن ِ
َباِع حبيِبَك سيد  ِ

َماِل ات 
َ
َنا  بك

َ
ْجَعل

َ
ْن ت

َ
، وأ

َل قلوَبَنا بشاغٍل من شواغِل الدنَيا عن  
َ
غ

ْ
ش

َ
 ت
َّ
ال
َ
ِة والكَتاِب، وأ نَّ ْنَصاًرا للسُّ

َ
أ

 
َ
غ

ْ
ش

َ
ت ا،  حقًّ عبيًدا  َنا 

َ
تجعل وأْن  ا،  حقًّ َنا  ربَّ تكوَن  وأْن  بذكِرَك اآلخرِة،  َنا 

ُ
ل

ِل 
َ
ال ِن والضَّ

َ
َنا مَن الِفت

ْ
 .وطاعِتَك بتيسيِر أرزاِقَنا، واحفظ

أْنَت  ِكَك، 
ْ
ُمل ِفى  َك 

َ
ل شريَك   

َ
ال املختاُر  الفاعُل  أنَت  إلِهى،  إلِهى  إلِهى 

مجيَب  َيا  أنفِسَنا  ى 
َ
إل َنا 

ْ
ِكل

َ
ت  
َ
ال َنا، 

َ
َنا ومستقبل

َ
ْحَوال

َ
أ َن  ِ

ُتَحس  ْن 
َ
أ ى 

َ
عل القادُر 

ا الخيَر الدعاِء،  واْمَنْحَنا  الخيِر  أْبَواَب  َنا 
َ
ل َتْح 

ْ
ا    ؛ف

َ
َدن ِ

َسي   
َ
ة ِحبَّ

َ
األ َقى 

ْ
ل
َ
ن ى  حتَّ

ًدا  َك مجيُب الدعاءِ  ُمَحمَّ  . َوِحْزَبُه، ِإنَّ

ِفى  اإِليَماُن   
َ
َوَضُعف اإِلَحُن،  ِت  وَعمَّ ُن، 

َ
الِفت َرِت 

ُ
ث
َ
ك إلِهى،  إلِهى  إلِهى 

وِب 
ُ
َفى،  الُقل

َ
ْصط

ُ
 َحِبيِبَك امل

ُ
ْحُن أمة

َ
ِم الغيوِب، ون

َّ
اُس َعْن َعال َل النَّ

َ
َتغ

ْ
، واش

َك الليلِة املباركِة،  
ْ
ِ ِتل

ُه، َوِبِسر 
َ
َك ل ِ

َك، َوِبُحب 
َ
ِه ل ِ

ْيَك، َوِبُحب 
َ
ُل ِبَجاِهِه ِإل َنَتَوسَّ

َ
ف

ى العمِل 
َ
ْجَمَعَنا جميًعا عل

َ
ْعِليَها، َوت

ُ
 وت

َ
ة نَّ َد السُّ ِ

وَبَنا مَن أْن ُتَجد 
ُ
ل
ُ
 ِبَها، وُتِريَح ق

َنا مَن املتاعِب 
َ
ْبَدان

َ
ُروِر، وأ

ُّ
 . الش

أقارُب،  َنا 
َ
ول إخواٌن  َنا 

َ
ول زوجاٌت  َنا 

َ
ول ٌد 

َ
أْوال َنا 

َ
ل إلِهى،  إلِهى  إلِهى 

وأهِلَنا،   ا 
َ
بأوالِدن نا  وُسرَّ َنا، 

َ
حال ْصِلْح 

َ
أ
َ
ف ُهمَّ 

َّ
الل إخواُنَنا.  جميًعا  واملسلموَن 

َعْن  ا 
َ
ْرن ِ

 
بخيٍر   وَبش ْرِب 

َ
والغ ْرِق 

َّ
الش ِمَن  وبلٍد  قريٍة   ِ

كل  ِفى  املسلميَن  إخواِنَنا 

َفى  
َ
ْصط

ُ
َك امل ِ

ِبي 
َ
ٍ ِفيَك وِفى ن

ْيَك، وُحب 
َ
، َيا سميُع َيا وجامعٍة وإقباٍل عل

َوجَّ  الذنِب.  وغافَر  ْوِب  التَّ قابَل  َيا  ُوُجوَهنَ مجيُب  ْيَك 
َ
إل ْيَك ْهَنا 

َ
إل ْعَنا 

َ
َوَرف ا، 

ا،  
َ
ُموَرن

ُ
ْيَك أ

َ
ْضَنا إل وَّ

َ
ا، وف

َ
هوَرن

ُ
ْيَك ظ

َ
ا إل

َ
ْسَنْدن

َ
َنا، وأ فَّ

ُ
ك
َ
ْيَك أ

َ
َنا إل

ْ
قلوَبَنا، وَبَسط

َنا 
َّ
َوف

َ
ِفَنا وعاِفَنا َوت

ْ
ْيَك، فاْسَتِجْب َيا مجيَب الدعاِء، واش

َ
ا عل ُل ِمنَّ

ُّ
َوك َصحَّ التَّ
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أ

بِ  ْيَت 
َّ
َجل

َ
ت ِذى 

َّ
ال بالجماِل  َنا 

َ
َك ل

َ
ِ قوِلَك سبحان

ْمُرُه :  ِه ألولياِئَك، بسر 
َ
أ َما  ِإنَّ

ون 
ُ
َيك

َ
ف ن 

ُ
ك ُه 

َ
ل َيُقوَل  ن 

َ
أ  
ً
ْيئا

َ
ش َراَد 

َ
أ ا 

َ
ِ ِإذ

ل 
ُ
ك وُت 

ُ
ك
َ
َمل ِبَيِدِه  ِذي 

َّ
ال ُسْبَحاَن 

َ
ف  *

ْيءٍ 
َ

ْيِه ُتْرَجُعوَن  ش 
َ
 . ( 83 - 82)يس:  َوِإل

 الدعاء الثالث بعد صالة ركعتني



  

 
 

، وأشهد أن ال إال هللا وحده ال شريك له، كما شــهد لنفســه، وشــهدت  الحمد 

له مالئكته، وأولو العلم من خلقه، ال إله إال هو العزيز الحكيم، والصالة والســالم 

محمد عبده المنتخب ورسوله المرتضى، أرسله بالهــدى وديــن الحــق على سيدنا  

ــه األئمــِة الراشــدين،  ــو كــره المشــركون، وعلــى آل ــه ول ــدين كل ليظهــره علــى ال

ــى  ــه، وعل ــائزين بكرامت ــه، الف ــاملين بإرادت ــأمره، الع ــوامين ب ، الق ــين  المطيع

دد الســيد اإلمــام المجــ   نهللا تبــارك وتعــالى عــ   رضيصحابته الهادين المهتدين، و

 هل البيت الطيبين الطاهرين.أمحمد ماضي أبي العزائم، وجميع 

نتناول بعون هللا ومدده فــي هــذه المقــاالت كشــَف النــوِر عــن الــذين ال خــوف 

حــوالهم أن الكــريم وتتبــعِ آعليهم وال هم يحزنون من خالل ذكر أوصافهم في القر

هللا وكرمــه مــنهم ومــا   فنكوَن بفضــل  ؛خالقهم ونعتبَر بأحوالهمأن نقتدى بأعسى  

 ذلك على هللا بعزيز.
 

 

ا ن ترتيبــً آفــي القــر آيــةبــأول  وســنبدأ

 اآليـــة يبترتيـــب المصـــحف الشـــريف وهـــ

خـوف علـيهم وال هـم  ا للـذين الاألولى ذكـرً 

 يحزنون.





ا : قــال تعــالى ا َجِميعــً وا ِمْنهــَ ا اْهِبطــُ قُْلنــَ

ْن   ًدى فَمـَ ي هـُ ا َيأِْتَينَُّكْم ِمنـِّ دَ فَإِمَّ َع هـُ َال تَبـِ اَي فـَ

ْيِهْم َوالَ  ــَ ْوٌف َعل ــَ ونَ  خ ــُ ْم َيْحَزن ــُ ــرة ه  :(البق

٣٨(. 

ثالثــة  إلــىالشــريفة تأخــذنا  اآليــةوهــذه 

 :محاور

ــة  :األول ه ووز دَم آبدايـ ــُ ــيجـ  فـ

 .الجنة والحكمة من ذلك

ه آهبــوُط ســيدنا  :الثــانى ــى إدَم وزوجــُ ل

 .لهى باتباع الهدىاألرض والتكليف اإل

لـى النـاس لكـيال إل الرسل  رساإ  الثالث:

 .يكون للناس على هللا حجة بعد الرسل



 تفســيره لقولــه تعــالى: ييقــول اإلمــام فــ

 ََوقُْلَنا َيا آَدُم اْسُكْن أَنَت َوَزْوُجَك اْلَجنَّةَ َوُكال

ِمْنَها َرَغًدا َحْيُث ِشْئتَُما َوالَ تَْقَرَبا َهِذِه الشََّجَرةَ 

اِلِمينَ  َن اْلظــَّ ا مــِ :[وفــى )٣٥البقــرة: ( فَتَُكونـَ

أنه أنعـم علـى أبينـا آدَم   هذه اآلية يعلمنا  

نعمةً جسمانيةً، بما حباه بـه مـن تمتـع حسـه 

بجمال الجنة، وبالتفضل علـى جسـمه بشـهّىِ 

ــِل  طعــاِم الجنــِة، وباإلحســان إلــى عقلــه بتعق
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ــي  ــه بتلق ــى روح ــة عل ــة، وبالمن ــاِت الجن آي

وهـذا وهللا أعلـم   ،في الجنـة  ه  الحكمة من 

َك معنــى قولــه تعــالى:  ُكْن أنــَت َوَزْوجــُ اســْ

ولـم يقـل   اْسُكنْ . يقول جل اسمه  اْلَجنَّةَ 

استقْر في الجنة وال َملَّْكتََكَها، بل قـال اسـكن 

مــن الســكون، وهــو اللبــث واالســتقرار فيهــا 

زمنًا معيًنا. فإن في كل لفظ من ألفاظ القرآن 

بة يفهمها أهُل الذوق تـدل علـى إشاراٌت عجي 

 مراد هللا تعالى أزالً.

يجيب   :كيف دخل إبليس إلى الجنة؟  -١

ــول هللا  ــائالً: [يق ــؤال ق ــذا الس ــن ه ــام ع اإلم

بُ  تعـالى: ُم الطَّيـِّ عَُد الَكلـِ ِه َيصـْ ُل  إِلَيـْ َواْلعَمـَ

هُ  اِلُح َيْرَفعـُ ). فكيـف رفـع ١٠فـاطر:  (  الصَّ

عضـهم أن إبليس إلـى الجنـة ودخلهـا؟ ظـن ب 

ا في الهند، ولـيس األمـر جنة آدم كانت بستاًن 

على ما أولوا، وأن المكان المقدس ال يدخلـه 

 ا، فكيف دخل إبليس الجنة؟ إال الطهر حق 

ــى ســبيل  إن دخــول المكــان المقــدس عل

الكرامة واإلقامة مستحيل، إال على أهل هـذا 

رُط  المكــان، ولكــن األمــاكَن قــد يــدخلها الشــُ

الء، فـإبليس ابـتاله هللا، وابتلـى بـت (الجند) لال

آدم فدخل الجنة ال للتكرمـة واإلقامـة، ولكـن 

ــوق  ــي فـ ــد التـ ــة الخلـ ــي جنـ ــتالء، وهـ لالبـ

 السموات.

ألنـه لـو  ؛أما آدم فلم يعلم أنها جنة الخلـد

علم وأكل من الشجرة رغبة في الخلد بداللـة 

ألنه لم يصدق ربه، ولكن   ؛اعدوه لكان كافرً 

لتي نهاه هللا عنها بـأمر آدم أكل من الشجرة ا

ألنه سمع   ؛ا جنة الخلدإبليس وهو ال يعلم أنه

تَ ربـه يقــول:  ُكْن أَنــْ ةَ  اســْ َك الَجنــَّ  َوَزْوجــُ

ا لقال هللا تعالى: )، ولو أكل عالمً ٣٥البقرة:  (

هُ وكفر، ولكنه قال تعالى:   ى آَدُم َربـَّ َوَعصـَ

 .)١()]١٢١طه: ( َفغََوى

وقـد قـدر [  الحكمة من معصـية آدم:  -٢

هللا معصيةَ آدَم ومعصيةَ إبليَس ليُظهر كمـاَل 

إطالقه في قدره، وتدارَك لطفـه بمـن سـبقت 

له عنايته، ليكون للمسلم مندوحة إذا وقع فـي 

معصية أن يتوَب إليه، وقـد علمـت المالئكـةُ 

ــيس مــن أهــل الجنــِة، وال  ــُل أن آدَم ل مــن قب

 تكون له داُر إقامٍة إال بعد أن يتولى ما أخبـر

ي األَْرِض هللا به مـن قولـه:   ٌل فـِ ي َجاعـِ ِإنـِّ

ةً  ــَ ــرة: ( َخِليف ــن ٣٠البق ــالى لع )..، وهللا تع

وطرده لمعصـيته، وذلـك أنـه سـبحانه   إبليسَ 

علم منه سوء القصد وإرادة الشر، وعلم مـن 

آدم حسن القصد وإرادة الخير، وهي العنايـة 

التي سبقت له، فقـدر المعصـية وتداركـه هللا 

بــاللطف، فهــي معصـــية جــازاه هللا عليهـــا 

باإلهباط إلى األرض، ولـم يـذكر حـواء فـي 

كــل، ألنهــا تابعــة لــه فــي األ ؛ذكـر المعصــية

 .)٢(والحكم على أحد المتساويين حكم عليهما]

ــدر  ــبحانه قــ ــام أن هللا ســ ــين اإلمــ ويبــ

على آدم لعلمـه سـبحانه أنـه يريـد   ،المعصية

ي إ[  الخلود، فيقول: وَد فـِ ا أََراَد ٱْلُخلـُ نَّ آَدَم لَمـَّ

ا ْرِدِه ِمْنهـَ َيةَ ِلطـَ ُ َعلَْيِه ٱْلَمْعصـِ َّ  ؛ٱْلَجنَِّة، قَدََّر ٱ

 َ َّ اإلمام . يقول )٣( قَاَل لَهُ ٱْسُكْن الَ ٱْخلُْد]ألَنَّ ٱ

 : )٤(اا هذا المعنى نظمً موضحً 

 أُْسِكْنُت فِْرَدْوَسهُ ِمْن قَْبِل َمْعِرفَتِي 

 أَْسَراَر ِحْكَمتِِه فِي ٱْلَمْوجِ َوٱْلُجوِدي

 أُْهبِْطُت ِمْن َجنَِّة ٱْلِفْرَدْوِس ُمْرتَِقيًا

 ْفِسي بِِه ُعوِدي َكْي يَْمنََح ٱلتَّْوَب يَانَ

 َخالَْفُت بِٱألَْكِل نَْهَي ٱْلَحّقِ ُمْبتَِدًرا

ّيِ تَـأِْييِدي   ُكْنُت ٱلسَِّفينَةَ فِـي لُـّجِ

 أَْعلَٰى َمقَاِمي بَِمْعِصيٍَة َخَشْعُت لََها 

 ِصْرُت ٱْلَخِليفَةَ فِي َرْسِمي َوتَْحِديِدي

 ِرِه أَْذنَْبُت يَْغِفُر ِلي ـَراُر تَْقِديـأَسْ 

 دِ ـاهُ بِتَْهِديـَب أَْقصَ ـُس أَْذنَــِليإِبْ 
 

ـــــرة) ) ١( ـــــــرب ومجــــــــاالت اآلخـــ ـــــــيم القـ ـــــو العــــــــزائم (نعـ اإلمــــــــام أبـــ
 .٣٤ص

ــرة) مرجـــع ) ٢( ــاالت اآلخـ ــيم القـــرب ومجـ ــزائم (نعـ ــو العـ ــام أبـ اإلمـ
 .٣٥سابق، ص

 .٢٥٦ص  اإلمام أبو العزائم (من جوامع الكلم)،)  ٣(
)، قصـــيدة رقـــم أبـــو العـــزائم (ديـــوان ضـــياء القلـــوباإلمـــام ) ٤(

٦٤٩٨. 



  

 
 

ـل  ي  على ال عارف ال ف على أن ال ل ت ة ال ل اد  ت
عابها هي: أ عة. اس ام ال ، وأح ي ل ال  ص

فـــــة  ع انـــــ ال ل عـــــام  -ون  ـــــل  -ـــــ ادة، و ـــــة، ومـــــ ل م
انــ  ال ت  اصــة مــا يــ ــاة، و ن وال ــال ــ  عل ــا ي وعهــا،  ف
عـه، وذوات  ـي ن ـان ب د عالقة اإلن ي ت ة ال ان ة واإلن ا االج

عاملــة ال ــاألخالق الفاضـلة، وال قــات،  ل افـة ال ـه مــ  ة، ج ــ
ـاء  ه األن م ، وفـي مقـ ـل ـارة مـ ال ًدا ج ق جهـ ي اسـ ال

اس. ال م ال اء، وال ة، والعل  واألئ
 

 









إذا أطلـق السـلف عنـد علمـاء االعتقـاد؛ 

فإنما تدور كل تعريفـاتهم حول الصحابة، أو 

الصــحابة والتــابعين، أو الصــحابة والتــابعين 

هود لهــم وتابعيهم؛ من األئمة األعــالم المشـ

ــة  ــنة واإلمام ــاع الس ــة والفضــل وإتب باإلمام

ــلف  ــدر األول بالس ــمي الص ــذا س ــا، وله فيه

 الصالح.

 وقــد أصــبح فيمــا بعــد لفــظ "الســلف"

ا يطلق على االتجاه الذي يتخـذ مـن مصطلحً 

 .)١(امواقفهم أصالً ومنهجً 

ة عند اإلمام وحينما نقرأ عن مآخذ العقيد

لسـنة إلـى الكتـاب وا  انرى أنـه يضـيف دائمًـ 

ــدى  ــة اله ــك أئم ــد ذل ــرره بع ــا ق ــه: "وم قول

رضوان هللا عليهم، وقام بتدوينـه أهـل العلـم 

المخلصون وهم أهل الخشـية مـن هللا، الـذين 

 . بـل يحـرص  )٢(واجههم بجمالـه العلـى

على تأكيد ذلك المعنى في كتابه الطريق إلى 

ــم التوحيــد: ويُحـــصَّل  هللا تعــالى بقولــه: "عل

 .)٣(شية من هللا تعالى"بالتلقي عـن أهل الخ

ــً   مــن أقــوال  اوبعــد أن استعرضــنا جانب

ا منهجه في تلقى العقيدة، نـود أن اإلمام، مبيًن 

 نعرف ماذا يعنى السلف عنـده وبـم يصـفهم؟

: " قوم نصروا هللا ورسوله، بذلوا   يقول

أموالهم وأوالدهم وأنفسهم وديارهم، وتركـوا 

 دنياهم في حب هللا تعالى وحب رسوله وحب

ــة دينــه، ورضــيهم هللا أنصــارً  ــه، وحمل ا لنبي

لدينه، وأئمة للمخلصـين مـن عبـاده، مـدحهم 

في كتابه، ورضي عـنهم، وأخبـر برضـوانه 

ــدين  ــام ال ــم ق ــيم. به ــذكر الحك ــي ال ــنهم ف ع

وانتصـر. هلـك   وانتشر، وعضد النبي  

. فهـم أعلـم النـاس )٤(من خـالفهم أو نقصـهم"

 .بكتاب هللا تعالى بعد نبيه 
ة ا هـ رأ اإلمـاول م ـ ة الع ـ م فـي ق

لف ال ال  :في أق

ال يقول بأن السـلف أبا العزائم  إن اإلمام  

معصــومون فــي أقــوالهم، وإنمــا فــي ذات 

الوقت يجعل أقوالهم حجة وإن لم يبرءوا من 



  

 
 


   

   

   



    


  

   
 

  
  



 
الةد.  ض الع  سامي ع

 مدير عام بوزارة األوقاف 

 الخطأ، وإنما يكون ذلك في حالتين:

حينما تخلوا المسألة فـي العقيـدة   األولى:

م حـــين ذلـــك مـــن القـــرآن أو الســـنة، فيلـــز

االجتهاد، وألن اإلمام يرى خطورة االجتهاد 

في العقائـد، فإنـه يقـدم علـى االجتهـاد األخـذ 

بآراء السلف. فذلك فيه األمان والسالمة مـن 

 االجتهاد.

أن يكــون ذلــك المــأخوذ  الحالــة الثانيــة:

عنه تلقى ذلك من حجـة عـدل عـالم مـتمكن، 

 تلقاها عن مثله، وهكذا، .. 

نســان مهمــا ترقــى حيــث يقــرر أن اإل

"وأدرك بمقدمات المعلومات نتائج األحكـام، 

فهــو مخطــئ فــى إدراكــه، إال إذا تلقــى تلــك 

المقدمات مسلمة من حجة عدل عالم متمكن، 

تلقاها عن مثلـه، وهكـذا حتـى تكـون نتائجـه 

عبارة عن أحكام مندمجة في تلـك المقـدمات 

ن لم يبرأ مـن إو  –، وبذلك يكون حجة  ةالحق

 .)٥("-الخطأ 

فاإلمــام هنـــا ال يقـــول بعصـــمتهم، وال  

ينــزههم عــن الخطــأ، وإنمــا العــالم ألجــل 

اتصافه بصفة العلم فهو بهـذه الواسـطة" قـل 

ا في يقينياته العملية، اللهم إال أن يكون مصيًب 

ــم منــه كمــال التــورع عــن الشــبهات،  إذا عل

والتباعــد عــن الصــغائر، والتمســك بحكـــم 

لرجــل هــو الكتــاب والســنة، .. فيكــون ذلــك ا

القـدوة فــى القـول والعمــل، فـإذا أفتــى بحكــم 

يجهله بعض الناس أو ينكره البعض لم يكـن 

ذلك عن رأيـه، بـل ألنـه مـتمكن مـن فـروع 

الشريعة وأصـولها، علـم بظاهرهـا وباطنهـا 

 .)٦("هو مراد هللا تعالى من هذا الحكممما 

فـي حكـم   آراء السـلفواإلمام ال يجعـل  

ــول  ــى رس ــريح إل ــوع الص ، هللا المرف

وإنما يجعلهـا لالسـتئناس بهـا، والسـير علـى 

ها، ال تقـديس أصـحابها. يقـول أسـتاذنا ئ ضو

الدكتور محمد المسـير: "وقـد تكـون أقـوالهم 

آراء ال مجال لالجتهاد فيها، ولها حكم الرفع 

، ولكنها أدنـى الصريح إلى رسول هللا  

درجة من الرفع الصريح، ومع ذلك فهـي ال 

تخرج عن كونها أحاديث آحـاد ال تثبـت بهـا 

 .)٧(عقيدة يترتب عليها إيمان أو كفر.."

العـزائم يجعـل   اومما يؤكد أن اإلمـام أبـ

آراء الســلف لالســتئناس بهــا، والســير علــى 

: "إننا نـتكلم عـن أئمـة الهـدى قولهضوءها،  

 بتجـدد األزمنـة فيقومـون الذين يظهـرهم هللا

كاألنجم المضيئة فـي المجتمـع اإلسـالمي .. 

العلماء الربانيون والراسخون في العلـم وهـم 

النور المشرق المبين لمناهج القرآن وأحـوال 

يكشـــف هللا تعـــالى لهـــم  ،رســـول هللا 

ويمــنحهم الحكمــة  ،غــوامض أســرار القــرآن

ويلهمهم الصواب في القول والعمـل   ،والبيان

، حكم، ويمدهم بروحانية رسول هللا  وال

ثنى هللا علـيهم وأخبـر أنهـم أولـو أوهم الذين  

َوإِذَا َجاَءهُْم أَْمٌر   :األمر من المسلمين بقوله

ْو َردُّوهُ  ِه ۖ َولـَ وا بـِ ْوِف أَذَاعـُ ِمَن األَْمِن أَِو اْلخـَ

هُ  ْنُهْم َلعَِلمـَ ِر مـِ ي األَمـْ ٰى أُولـِ ُسوِل َوإِلـَ إِلَى الرَّ

ِ َعلَْيُكْم   َولَْوالَ  يَن َيْستَْنِبُطوَنهُ ِمْنُهْم ۗالَّذِ  َّ فَْضُل 

ْيَطاَن إِالَّ َوَرْحَمتُهُ ال النساء: (   قَِليالً تَّبَْعتُُم الشَّ

٨()"٨٣(. 

 
ــلف) ١( ــد السـ ــرون ،عقائـ ــار وآخـ املعـــارف  ،علـــى ســـامي النشـ

 .٣٠٩ص  م،١٩٧١  ،اإلسكندرية
دســـــــــتور آداب الســـــــــلوك إىل ملـــــــــك امللـــــــــوك لإلمـــــــــام أىب ) ٢(

لقــــــــــاهرة،  ،٣.، ط٨٧العـــــــــزائم، ص ــويف  ــــــاب الصـــــــ دار الكتـــ
 .م١٩٩٢  -  ه١٤١٢

دار الكتــــــاب  ،الطريــــــق إىل هللا تعــــــاىل لإلمــــــام أىب العــــــزائم) ٣(
لقاهرة، ص  .٣٧الصويف 

ــاح ) ٤( ــــــن فضـــــــل الفتـــــ ــام أىب العـــــــزائم مـ شـــــــراب األرواح لإلمـــــ
 .٢٨ص

 .١٤٢-١٤١شراب األرواح لإلمام أىب العزائم ص)  ٥(
 املرجع السابق.)  ٦(
 .٩٠ص   –د حممد املسري   ٠ا   –التمهيد  )  ٧(
 .٣٠٢اث احملمدين ص الورَّ خامت)  ٨(



  

                                                               
  

 





 

 





 :الحنابلةقالت  -

ال تصــــح اإلجــــارة ألذان وإقامــــة 

ابـة فـي ني وتعليم قرآن أو فقـه وحـديث و

وال يقع قربة لفاعله ويحرم   ،حج وقضاء

 أخذ األجرة عليه.. وقالوا:

يجوز أخذ رزق من بيت المال أو من 

كقضــاء وتعلــيم يتعــدى نفعــه  وقــف عمــل

؛ ألنهـا قرآن وحديث وفقه ونيابة في حـج

من المصالح وليس بِعَوض لإلعانـة علـى 

وال يخرجه مـن ذلـك عـن كونـه   ،الطاعة

 قربة وال يقدح في اإلخالص.

ــافعية وابــن  - وذهــب المالكيــة والش

 حزم:

علــى تعلــيم إلــى جــواز أخــذ األجــرة 

قرآن والعلم؛ ألنه استئجار لعمـل معلـوم ال

 ببذل معلوم، قال ابن حزم:

(واإلجارة جـائزة علـى تعلـيم القـرآن 

وعلى تعلـيم العلـم مشـاهرة وجملـة.. كـل 

قَى ونسخ المصـاحف  ذلك جائز وعلى الرُّ

ألنه لـم يـأت ونسخ الكتب أي كتب العلم؛  

في النهـي عـن ذلـك نـص بـل قـد جـاءت 

 باإلباحة).

ما رواه البخاري ب مذهب هذا ال ويحتج

 :عن ابن عباس 

ــحاب رســـول هللا  ــن أصـ ــًرا مـ إن نفـ

  ُّــر ــليم مـ ــديغ أو سـ ــه لـ ــاء فيـ وا بمـ

فعرض لهـم رجـل مـن أهـل المـاء، فقـال 

لهم: هل فيكم من راٍق فإن في الماء رجالً 

ــانطلق رجــل مــنهم  ــديغًا أو ســليًما، ف ــرأ ل فق

بفاتحة الكتاب على شـاء، فجـاء بالشـاء إلـى 

هــوا ذلــك فقــالوا: أخــذت علــى أصــحابه فكر

 .كتاب هللا أجًرا

المدينة فقـال: يـا رسـول هللا حتى قدموا  

أُخذ علـى كتـاب هللا أجـًرا، فقـال رسـول هللا 

 إن أحق ما أخذتم عليه أجـًرا كتـاب) :

 هللا).

وقال الشافعي: تجوز اإلجارة على الحج 

في صالة الفرائض، وال تجوز على اإلمامة  

علـــى تعلـــيم ويجـــوز باالتفـــاق االســـتئجار 

ــه  ــة واألدب والفقـ ــط واللغـ ــاب والخـ الحسـ

 وبناء المساجد والمدارس.والحديث 

 وقال في الهداية، وبعض المشايخ:

ــرآن  ــيم الق ــى تعل ــار عل ــن اإليج استحس

اليــوم؛ ألنــه قــد ظهــر التــواني فــي األمــور 

عن ذلـك تضـييع حفـظ الدينية وفي االمتناع  

الكريم، وأجازها الحسن وابن سيرين القرآن  

ــك  ــا مال ــترط.. وأجازه ــم يش ــعبي إذا ل والش

ا، سـواء اشـترط المعلـم قـدًرا فـي كـل  مطلقـً

شهر أو جمعة، أو يوم أو غيرها.. أو شـرط 

ترط شـعلى جزء مـن القـرآن.. كـذلك ولـم ي 

ــة مــن  ــى الجهال ــك، ودخــل عل شــيئًا مــن ذل

 ..الجانبين.. وهذا هو المعول عليه

ومذهب الشافعية: جـواز أخـذ األجـرة   -

 .أجره أجرة صحيحةت إذا شارطه واس



 




 

 

السيد دمحم سماحة قامت مشيخة الطريقة العزمية تحت رعاية 
ة زائم شيخ الطريق ى الع دين ماضى أب دة  عالء ال ة ع العزمي

دً ه١٤٤٢  محاضرات خالل شـهر ر  ا، تأكي دورها الكبي ل
 :بصير األمة بالواجب المطلوب منهافى ت

وم ى ي ة ف قه١٤٤٢  ٧ الجمع  م١٩/٢/٢٠٢١ ، المواف

تأقي ة  م تليل ل البي ون أه د  الخمس ةالبع دد  مائ ام المج ة اإلم بقاع

حيث حضرها عدد من أبناء الطريقة  ،السيـد دمحم ماضى أبى العزائم

 .العزمية من مختلف المحافظات

ة  يخ الطريق زائم ش و الع الء أب يد ع ماحة الس ا س د افتتحه وق

ة بالت رورة العزمي ى ض ه عل ائية نبي وات فض ث قن الم ب ات الع بلغ

 ختلفة للتعريف باإلسالم والرد على خصومه.الم

كانية وأكَّ  د سماحته أن وجود تعليم إلزامي سيقلل من الزيادة الس

ادة؛ بالرهي ذه الزي تمر ه ي ستس يم إلزام ود تعل ة، وفي حالة عدم وج

 دخالً على األسرة. ألن األوالد تعمل وتدرُّ 

ى أوالده بجواره؛ فيج ح يزوِّ سماحته إلى أن الفالَّ وأشار  بني عل

ادة ع الزي ا، وم ل رقعته الي تق ة، وبالت كانية  األرض الزراعي الس

اة  تقبل، وستكون الحي ي المس رابًا ف الحالية لن يجد الناس طعاًما وش

ة،  كن والمعيش زواج والس ي ال ه اآلن ف ي علي ا ه عوبة مم ر ص أكث

ا  خصوًصا ي طعامه ات األخرى ف ى المجتمع ة عل وأن شعوبنا عال

 ودوائها وسالحها.

اة ه نبَّ و ك للزك اء بن ت سماحته على ضرورة إنش ي أسرع وق ف

رحمن، ، وإعادة ممكن النظر في األموال التي تصرف على موائد ال

كنية  ارات س اء عم ى بن ا إل ع وتوجيهه ة، م دقة جاري باب كص للش

ي، االهتمام  ارات بالعلم والعلماء والبحث العلم انون اإليج ديل ق وتع

 القديم.

ن الت دف م ماحته أن اله ف س المي هوكش ي الع ل اإلعالم وي

و  ا ه روس كورون ر في ن خط ي م الم، هوالمحل اد الع دم اقتص

 .وتخفيض البشر إلى مليار شخص فقط

د واصلقد و يم العزم الشريف عب ول  يالحل ه ح يني حديث الحس

ت  ل البي ي عصر  ، بالحديث عنسيرة أه ري ف الوضع الفك

فاإلمام الصادق  ف  ، حيث كش ال تفسير عن التحري ي مج ف

م تحدث عن  ،القرآن اريخي، ث ال الت ومجال الحديث النبوي، والمج

 والغلو.نشأة الجبر، والزندقة واإللحاد، 

ادق ثم فصَّ  ل الحديث عن االنفتاح العام والشامل من اإلمام الص

ي،  ىعل دي والسياس ور العقائ ق: المح ن طري ة، ع ف األم طوائ

 ل في:ثي، والذي تموالمحور الثقافي والفكر

 مواجهة التيارات اإللحادية. -١

 مواجهة تيارات الغلو. -٢

 طرح المنهج الصحيح لفهم الشريعة. -٣

 .وتوقف الحديث عند المحور الروحي واألخالقي

تاذ  ادة األس ة بقي ائد العزمي اد القص ة بإنش ة العزمي ت الفرق وقام

 .أحمد مخلوف
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 مقدمة
ا
َّ
ى
َّ
ا ب بد انهقاء املاضي أوه ال بي

ً
يف ادة يسأن يكىن نآلباء سيد

نهزجال باعتبار األبىة انىانديت، وأن ئزيي اجلىت هي انكمال اجل
انكمال اجلئزيي  ىت بسيادة هيي اجلـسيدة فىن نؤلمهاث يك

ا ــه وانديه أجنبا مثم مــم ســنهىساء باعتبار األمىمت، وني
ا املقال وىاصم احلديث .. ويف هذوآمىت أجنب عبد اهلل 

 :ىلفىق

 عبد اهلل بو عبد املطلببقية: 
 سيد آباء العاملني
 وآمهة بهت ويب

 سيدة أمًات العاملني
عظمة    خلق النفس اإلنسانية آيةة 

 تعدل خلق السماوات واألرض:

عع:قاا تعالاا    عََِ اهرَاا عاهاااعِ اَاا  ه ِمه آ َساارِيه

ع عأَرَّالِعِ َحاَوعأََوع َا آ عَحاَّا عَِاَََاََِّ ع َِما آ مه آ َواهاعأَرفِسه

ااا ِ  عَِكآ عَدااامه عَدااااآ   عَهَيَههاااَأعأَرَّااالِعَكلَااا عِكاااتهه عفه

(عاا َيعقو لعك عِ ِ تعِ كورِةع٣٥)اصلت:ع

اجلااتعَِاا تعع؛أرماا عااا عِ ااا  عوااا عأرفساام 

ِألرفاااعِسرساا رِةعالاا تعَِاا تعجقِاا عِ ااا  ع

وها عكاتعِ ِاا تعِ كورِاةعِألواايثمعوقا ع اا ع

عِيق تعِ ل ياو عَ هللعَان عِسرسا  عجاي عصا 

لعجقِا عَِا تعِ جاي عِألكَايعِااعِجاقا ِ حج ع

أثعِ كااو عِ قولااو معااا  رفاعِسرساا رِةعكااو ع

ع عك  عص ِيعِ حج .إك قتعو

اجلااا ععَوااايعأقاااوت:عإ ع ععوَالَِاااي

 عأثعِ ساااااااق وِتعكلااااااا عِ لااااااا  قِ عجقِل ااااااا

ِ عارااا تعكاااتعقولاااو عرصاااَِلعقااا عوِأليضااا

كطاا  عِساا عأوعِسااقِ عأوعأك اايعقاا عأسااق  لع

ِاا تع إلرساا  عاَاجلعسااَح رلمعأقاا عكطاا   ع

عقاا ع جقِاا عأسااق  لعكلِاالمعامااوعكطاا  عيَاا ر  

ع  افي عَالعِسرساعوزِ  عكتعأسق  لعِ حسر م

عوح  .ع

 ااا عقاااي عساااَح رلعَاااِ عَِااا تعكاااتععوقااا 

ِ ا  عوَِ عَِ تعِألرفاعِ  قِةعِ َدايِةعأوع

ِسرس رِةعكنرمق عا عكفا عقِازِ معورجا عها ِع

َوَكلَّاَ عََ َ عع:ِ قلر معو  ِلالعاااعقو العالا   

عاَََا َتعقَعِألَسآع عَكلَ عِ َقال هَكاةه عَكَيَضِم آ  َ عِكلََّم ع ِ َّ

قِه َع عَصاا  ه عإه عِكراااِ آ عَهااِ ن ه ااَق  ه عأَرآَه ِااورهاعَهنَسآ

:عوإ ِعاااااا َير عقو ااااالعالااااا   ع(٥٣ِ ََاااااي :ع)

اامه آع عَواهاااعأَرفِسه عََِ اهرَاا عاهاااعِ اَاا  ه ِمه آ عَساارِيه

 وجااا ر عأ عِ ااا ثعرااايِ عَنكِررااا عاااا عِ اااا  ع

لعَحوِساار عإرقاا عهااوعقَاا ر عااا عِااورالاايفعكل

طِ امااا عقلااا ر معوِ قَااا ر عاااا يأعَ ألَصااا يع

وِ حوِامعأقا عِ قلا ر عااالعاا يأعَ ألَصا يع

وِ حوِامعو كا عاا يأعَ  َصا  يعوِأل َا  مع

والأعه عِ ِ تمعوا عطِ تعِ ِ تع ننتع

ِ حسااار معو اساااق  ع ننتععق  كلااا عِألسااا

كلااا عِ صاااف تعِ للِااا ع ا وهِاااةعوِ يَوَِاااةمع

ع: صف تعكق نتعِ  ِتعِ للِةعوقو لعالا   ِو

اهرَ عاهااعِ اَا  هع ََِع: ا عقو العالا   عَواهااع

امه آع )ساريِم عَِ ارا عاااعِ ااا  ععالا عَِاتعأَرفِسه

عققااا عِااا تعكلااا عأ عقو ااالعالااا   :عأرفسااام (

 َاهر ََِأثعأ عكتعِ ِ تعِ كورِةعِ قراداي عع
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س اإلنسانية ـــهفال
عظيمة ـة الــالفزدي

و ـإال م دــولــتــال ت
 ،نييمظـو عـديــوال
ة ــــــمـظـد أى عـبي

هًما تكوى املولود م
ائص صـاع اخلـباجتم

الوراثية اإلجيابية أى 
ا فى ـمـًـالكمالية ل

 .يذا املولود

ع: ع َو لعال   ا عِ ا  عه عا عِألرفاعأِض ع

ااهااقَاااتعِ اااا  عوعاهاااقَاااتعِألرفااااعع

وق ع  عا  ِا تعِ اا عاا عع؛ظياِةعَواهاو

ِ ا  عه عِ ا عاا عِألرفاامعِ كا عها ِعقو الع

ااااِيو َعع:الاااا    َآصه عأَاَااااالَعاِ ااااِك آ عَواهاااااعأَرفِسه

 يِأعِ ِا تعاا عِألي عإا(ع١٣ِ  ِيِ ت:ع)

َ  اَصيعوِ َصا  يمعوكلا عها ِععِألرفاوا ع

ارطاااوثعكلااا عكاااتع عاااا  رفاعِسرسااا رِةعِ اااا

ِ ِااا تعهااا عاجلِااا تعكاااتعِألساااق  عِ حسااار ع

عك  أ.ع

رفاااعاي ِااةعقاا عهاا  عِألرفاااع ماا ععوكاات

أرصااَام عقاا عاجلِاا تعكااتعِساا عقاا عِألسااق  ع

أثعأ عِ لطا  عِ يَاا ر عقا عواازِ  ععمِ حسار 

ه  عِألسق  ع كتعرفااعقا عكاتعِسا عقا عِزِا ع

أوعقاا عِاارَ عكاا عأرصااَةعِألرفاااعِألواايثمع

سا عِ للاِ عكلا ع عِاق عكا  عرصاَِلعقا عاجلا

 معوق عك  عرصَِلعقا عاي عكَِيِعص يعك  ق ع

معصاا يعساايِ عِساا عِ حلااِ عكلِاالعقلااِال عع اجلاا

عِ  ض عوهك ِ.ع

ِسرس رِةعا عح ع ِام عَِةعكظق ععا  رفا

 فوزهاااا عَلطاااا  ِتعكااااتعِألسااااق  عافاااا زتع

َااااا  قجقوسعو ااااااِاع  ِيهاااااا عهاااااا ِعِ فااااااوزع

َاا  قجقوس.عوقاا ع اا عأقاايع عالاا   عِ قال كااةع

ألرمقا ع ا عِرا نعقجقاوسعع؛َ  سجو ع م وِ ج ع

وقاا ع اا عأقساا عع؛ِألسااق  عق ااتعِ اارفاعِ  قِااة

ع:ع عالااا   عَمااا عََو ااالعالااا    اااا  َوَقااا ععَورَفآ

َِه  اا  رفاعِسرسا رِةعاا عع(٧ِ داقا:ع)عَساوَّ

 ِاماا عَِااةعكظقاا عوكِفِااةعولَماا عَِااةعكظقاا ع

ك  أمعأثعأ عكقلِاةعِ ولاوعِ اا عها عَلطا  ع

وااا  وعِ َااا ي عواجلااا عأساااق  ع عالااا   :عِ 

ع عق عَِ تع عِ لظق .عِ قصويعه عأِض ع

أ عولوعِ فاي عِ  قا عنعِاا عإنععوقللو 

 معَ  اَا  ع كايعَانر  معاِاو ا عِ فاي عقرمقا عقل اا

 عأدااَلعقاا عو اا عِ قو ااو عقاا عِ اَ  مقاا عجرسااِ عاا

عِ رااويعااا عِ قصااَ ءعقاا عِ اَاا  ع ِكااو عَاََو َاا ه

أل عع؛ِ ساااالكِ عِ كميَاااا  ِِ عااااا عِ قصااااَ ء

عجو عرويعوِ ل  عظال .ِ و

قااا يعقاااو عِ اِااا يعِ كميَااا   عاااا ععوكلااا 

عِ سلكِ عِكو عِ ضو عا عِ قصَ ء.ع

ِسرسااا رِةعِ في ِاااةعِ لظِقااااةعنععاااا  رفا

اِعااو  عإ  ع  معَِا عإنعقا عوِ ا ِ عكظِقاِ عأِض 

جاقااا سع أ عكظقاااةعِ قو اااو عقرمقااا عاكاااو عَ

ِج َِاااةعأثعِ كق  ِاااةعِ وصااا   عِ ويِ ِاااةعِس

عو . مق عا عه ِعِ قو 

أااايِ عِ رااوسعِسرساا راعأوعأثعرااوسععاولاو

ِل عك  ج عوِألحِ  عِ للِ عا عِ حِوِر تعكَايع

ع:ِ زقاا  عهااوعَ  اوِ اا عقاا عوِ اا ِ عقاا تعالاا   

ِِيع ااَقَوِتهعاَاا طه عع سَّ ااا آ عَجلَااَتع َِكاا عقهه َوِألَيآ ه

َوِج ع عأَزآ ِك آ اع أَرفِسه َوِج  عأَزآ اَ عِألَرآلَا  ه عع َوقه َِا آَيِ ِك آ

لهع ِآَاعكَععاِه عَداآ  ع َ اِيِععقه آلهله ِِ عِ ََصه عَوِهاَوعِ سَّاقه

وقلر ع)ق عأرفسك (عأثعق عع(٣٣ِ دويث:ع)

ااااا ِتعِألر اااا عكاااا ِتعِ اااا كيعااااا ععمرااااوكك 

ا عكِفِةعِ ولومعاكقا عِ ي ِسِةعوع ِ وص  

ر  معأأ عِ  كيعقولو عق عوِ  ِ عهق ع كيعو

ع:اإ عِألر  عقو و  عقرمقا عكا  أمعقا تعالا   

ِعَجلَااَتع َِكاا َوِجاا  عَوَجلَااَتعَوَّللاَّ عأَزآ ااِك آ عأَرفِسه اا آ  عقهه

ااَ ع ِكاا عََرهااَِ عَوَحفَااَ   عَوَيَزقَِكاا عقهه َوِجه عأَزآ اا آ  َِكاا عقهه

ااتهع عأَاََه  آََ طه َاا ته ععِ طَِّهَه هعِهاا آ عَّللاَّ رِااوَ عَوَهرهلآَقااةه قه ِِ آ

فِِيو َع ع.(٧١ِ رحت:ع)عَِكآ

 ع عودااِوو عودااَ َ ععِألجِاا تعأطفاا ن ععواااا َ 

فاا  ع اَاا  عوِ جاا و معِكااو عقراالعِ َرااِ عوِ ح

اا عع عَِةعأويثعقا عَِا تع عوه  عأِض ع

عع:ولوعِسرس  عقا تعالا    َساَ عِكاتَّ ِ َّا ه عأَحآ

عَولَََلِعَوَََ أَعوَع عَداآ   اِ   ا عطه عقه رَس  ه ع*علآَوعِسه  ِا َّ

اااِ  ع مه عقَّ ااا    ااا عقَّ عقهه ااا عِساااال َة  ااالَلِعقه عَجلَاااَتعرَسآ

ع(.٩ع–ع٧ِ سج  :ع)

َلاا عجِااتعقراا ععَ  عِاااا َلو عجااِال ععاَراا 

وإ اا ععِ جِااتعِألوتعألَراا  عَ  عوحااوِ ع

ِو عِ َِ قةعق عوالتعسال ةعأو ما عقا عطاِ مع

و  أعواالتعكدايِتعِأل اوفعقا عِ سارِ عنع

ع.إنع ععِللقم 



  

ة:  رة متفق ا:ثالثًبقي ذه الفك ل ه ع  ةه م

 القرآن والسنة؟!

دخل ( :يقول رسول اإلسالم  - ال ي

ر ال ذرة من كب ه مثق ي قلب  )الجنة من كان ف

 ".رواه مسلم "

ول هللا  - ل إن رس اور  ب و يح وه

رآن نص الق ه ب ان حال ان لس ركين ك  :المش

 ْاُكم ا أَْو إِيَّ ى َوإِنَّ الٍل  لَعَلَ ي َض ًدى أَْو فِ ُه

بِينٍ  يقن ) ٢٤(سبأ:  مُّ برغم ت

أنه على حق، أما  النبى 

ول ان يق ون فك ا  :فرع َم

ِديُكْم  ا أَْه أُِريُكْم إِالَّ َما أََرى َوَم

ادِ  َش ِبيَل الرَّ افر: ( إِالَّ َس غ

٢٩(. 

اجح  ه د. ن وهذا ما فطن ل

الم السياس اب اإلس د أقط راهيم أح  – يإب

اة  –ا سابقً  ن المعان ة م وذلك بعد رحلة طويل

 مراجعة الفكرية حيث يقول: وال

ان "  تعالء باإليم طلح " االس " مص

كه ن  ،غريب فى ص وض م فاالستعالء مرف

رائع ل الش تعالء  ؛ك ذا االس ان ه و ك ى ل حت

دقات أو  ان أو الص ه أو اإليم العلم أو الفق ب

 .الصلوات

فاإليمان يدعو صاحبه للتواضع وخفض 

ب صاحبه  لماكو ،الجناح ى قل ان ف زاد اإليم

ارً وفًازداد خ ن هللا وانكس بحانه ا م ه س ا ل

 ا للناس.وتواضعً 

ة  ى المنظوم ل عل ر دخي و تعبي وه

ى  طلحاتها الت المية ومص رعية اإلس الش

ة  ة األربع ابعون واألئم حابة والت صكها الص

ور  ن ن ار م ذهم الكب اء وتالمي وحى وذك ال

ذلك أى مصط ،الفهم وضياء البصيرة ح لوك

م  ه ل رب من نوه يقت ل "يدش زاز مث االعت

ان" ر باإليم ان أو الفخ ط  ؛باإليم ألن الخل

يحدث ال ر س اب  الكبي س الش ى نف ة ف محال

 .حديث التدين

تعالء  ر االس ب تعبي يد قط ق س أطل

رً  ان كثي امض باإليم طلح غ ذا المص ا .. وه

لمين جد  اء المس ن علم م يستخدمه أحد م ا ول

 .)١(من قبل على اإلطالق"

طب فى نحته لهذا المصطلح استند سيد ق

 المغلوط على اآلية القرآنية الكريمة: 

 َوا َوال وا َوالَ  تَِهنُ ْوَن  تَْحَزنُ تُُم األَْعلَ َوأَن

ْؤِمنِينَ   ).١٣٩ :آل عمران( إِن ُكنتُم مُّ

وبناء على فهمه الخاص لآلية انتحل هذا 

ذى ا وط ال طلح المغل ه نالمص ن خالل ر م تش

ن ادات  لكتابات كل من تأثر به م اء وقي زعم

ال ى أمث الم السياس ات اإلس دمحم  :جماع

ب وى ،)٢(قط عيد ح د ،)٣(س رحمن عب د ال  عب

الق رور ،)٤(الخ اعى س ات  ؛)٥(رف ى أدبي حت

 القاعدة وداعش . 

كه  ى ص ب ف يد قط أ س د خط ا يؤك ومم

ة  الف أئم ه خ وط أن طلح المغل ذا المص له

ة يرالتفسير فى تفس ن سورة  ١٣٩هم  لآلي م

 : آل عمران أمثال 

 ،ه٥١٦البغوى ت ، ه٣١٠الطبرى ت (

رازى ت  ى ت  ،ه٦٠٦ال  ،ه٦٧١القرطب

اوى  ر  ،ه٦٨٥البيض ن كثي ن ه ٧٧٤اب وم

 جاء بعدهم من العلماء المعتبرين).

ؤالء  ة فه ى أن اآلي وا عل الم اتفق األع

  الكريمة:

ا أصا ى م لمين عل ة للمس بهم نزلت تعزي

دأ فى غزوة ار  ،ح ارة وإخب ا وعد وبش وأنه

ى  لمين ف تكون للمس ة س ة والعاقب أن الغلب ب

ان  كوا باإليم م تمس دو إذا ه ع الع رب م الح

 .الحق وأطاعوا رسولهم الكريم

ر  ة والظف ارة بالغلب ار وبش ة إخب فاآلي

بالعدو وعزاء وتسلية للمسلمين لما نالهم يوم 

ل ن القت د م دوهم ،أح ال ع ى قت ثهم عل  وح

ن يهم ع ز والفش ونه أن  توالثاب ،لالعج

ول هللا  روا  رس رام ظف حبه الك وص

 .بعدوهم فى جميع الوقعات بعد أحد

 وفسروا "األعلون" باآلتى:

ل - ى القت الهم ف ن ح ى م الكم أعل  ؛أن ح



  

ا أصابوا  ر مم ألنكم أصبتم منهم يوم بدر أكث

 منكم يوم أحد. 

ة - ى العاقب داء ف ى األع ور عل  ؛الظه

لغلبة وهذا شديد بالنصر واشارة لهم فيكون ب

 المناسبة لما قبله . 

ة  وال أئم رك أق ام بت ب ق يد قط ن س ولك

طلحً  يالً التفسير وصك مص ا أال متناقًض ا دخ

 "االستعالء باإليمان"!! :وهو

دعو   ذى ي ان ال ع اإليم ف يجتم كي

ع  ر م ى البش اح لبن ض الجن ع وخف للتواض

لِ  ا كم االستعالء والكبر والنظر للناس من ع

 يد قطب؟!سيدعو 

ادل"  تبد الع طلح "المس ذكرنا بمص ذا ي ه

تبداد ع االس دل م ع الع ف يجتم و  ،.. إذ كي فل

ادالً  اكم ع ان الح رم  ك األمر وح تبد ب ا اس لم

 الناس من حقهم فى الشورى؟!

ب  يد قط ة س ر أن مدرس ل والخطي ب

 جعلت هذا المصطلح فى باب العقيدة:

دة  الق: العقي د الخ رحمن عب د ال ول عب يق

 .)٦(ستعالء فوقية!!عقيدة ا ةإلسالميا

دة  طلحات العقي مع أن المفترض أن مص

 .توقيفية

ذ طلح  اوهك ذا المص ة ه ين مناقض يتب

نة رآن والس ول للق وازم  ؛المنح ن ل ألن م

وض  ذا مرف ى البشر وه ر عل االستعالء الكب

 ومذموم. 

وط وتاريخي طلح المغل ا أدى المص

ات  اء جماع ية أعض ى نفس ة ف اكل جم لمش

ع اآلخر سياسى وطلسالم ااإل ريقة تعاملهم م

 من كبر واستطالة على خلق هللا.

دافعون  إال أن تالمذة سيد قطب مازالوا ي

ة  ات فكري وط بمغالط طلح المغل ن المص ع

رة ذا ش ،كثي ى  يءوه ى عل ن ترب ى لم طبيع

 .ا منهج العلماءهذا الفكر منذ صغره تاركً 

ة الشإن ترب - ك اب المنبي وي بتل ض

تعالء  رة " االس بعهم بفك ات وتش الجماع

 باإليمان " يتسبب في كوارث كثيرة منها:

دينً الكبر -١ ا : الذى يتلبس كل من تدين ت

ه بسيطً  ا بحيث يستطيل بذلك على كل مخالفي

ذنب عور بال ن  ،دون ش ه يحس ن أن ل يظ ب

ذموم  ،عمالً  ر الم ى الكب ع ف وال يدرك أنه وق

ه ك التى نهت ا الشرائ لعن ع السماوية ومنه

 .)٧(اإلسالم

اس -٢ ار الن م ،احتق ة به دم الرحم  ،وع

يهم وة عل دالً  ،والقس م ب ى هالكه ن  وتمن م

  .)٨(هدايتهم

ة -٣ مة الكاذب اء العص دوران  ،إدع وال

  .)٩(حول الذات والجماعة

ه إحيث  ،بطر الحق -٤ ى أن ى عل نه ترب

  ." هو وجماعته " هم أصحاب الحق المطلق

.. إذ كيف رصيحة من اآلخرفض الن -٥

  .يقبل النصيحة ممن تربى على احتقاره

وار -٦ ض الح اء  ؛رف وار البن ألن الح

 .يبنى على الندية

اس -٧ ع الن ل م ه ينظر  ؛سوء التعام ألن

  .إليهم نظرة استعالئية

 .وهذا أس الشرور ؛كية النفسزت -٨

ت  - رة ال تم ذه الفك الم له رآن وإلس الق

 .سنة بصلةلوا

ا هذه الفكرة هي نفس فكرة اليهود قديمً  -

ر  ة البش ار" وأن بقي عب هللا المخت أنهم " ش ب

 ). يء(ال ش

اب  - ن الكت ر م رة تسربت لكثي ذه الفك ه

لمات  ،والدعاة ن المس وتم نشرها على أنها م

نة  ريم والس رآن الك ى الق ها عل دون عرض ب

رة ذ  ؛المطه دث من ا ح ا م ن آثاره ان م وك

 من تكفير وتفجير.ت االخمسيني

و - لم الس تعالء يالمس رفض االس  ؛ي

 .اويرفض الدونية معً 

و - لم الس ن  يالمس ان ع مو باإليم يس

 ال يستعلى باإليمان على خلق هللا. والدنايا 

 ؛نحن مأمورون بالتواضع مع خلق هللا -

 ا!!حتى لو كانوا كفارً 

و  ن ه الى م بحانه وتع ث هللا س م يبع أل

) إلى من هو اعتهجمأفضل من (سيد قطب و

ون) طالبً لى (فرع افر أص يدنا ك ن س ا م

والً  ه ق وال ل ارون) أن يق ه ه ى وأخي  (موس

افر)يولم يقل لهما (استعل ،الينً  و ك ه فه  ؛ا علي

ة البشر  اة هداي ألن المؤمنين دورهم فى الحي

نة ة الحس ة والموعظ يس ،بالحكم ر  ول التكب

 .!!!واالستعالء على البشر

الج  ب ع يالمإن دور الطبي ى ول س رض

 .قتلهم!!!
                                                           



  

 

   

 
 

ـــــة،  ـــــة، ودرر غال ـــــ عال ح
ر،  اب ال أ م ال
ــ بهــا  ر، ون ــ وال ال
ا  ً ر، أخـــ ـــ ق ال ـــان الـــ ل
ر. ســع مــ  ع م ال ال
ــــا، أو  ً ــــ عل ه ال ــــ فهــــ ه
ع بهــا ذوًقــا، أو ســار علــى  ت

يها  اراتهـــا هـــ ا؛ ألن  ً ســـل
ـــان ر ب فـــان ونـــ ـــ ع  مـــ 

مان ا ال د ه  .م
م  ــــــ ه ال حــــــإنق  ــــــهــــــ

هــالع عق  ــتعل اة 
ه ف      ش  لـن  ى ن
 ال اإلسالمى.         

اذ  األس
ـح  د س يلم ـ  ق

 

 

 

ى  يهم ف ى هللا عل أولياء هللا تعالى هم الذين أثن

ذين  م، ال ى العل خون ف م الراس ز، وه ه العزي كتاب

وا  ابهه وعمل لموا  متش اب، وس ل الكت وا بك آمن

ين  وبهم، ملتفت الى بقل ى هللا تع بمحكمه، وأقبلوا عل

وال أن هللا  رة، ول ن اآلخ ة وع دنيا بالكلي ن ال ع

 تعالى رغبهم لما رغبوا فيها.

ره  ا يك ة كم ره الكرام ولى يك ام: ال وعند اإلم

ا  ؛الندامة ة، ولم ألن االستقامة خير من ألف كرام

ة  ال: ألن الكرام م؟ ق ره: ول دس هللا س ئل ق س

ى  د ف ال العب ة، وكم تقامة عبودي ة، واالس ربوبي

ن إذا ُرؤى  العبودية ال فى الربوبية، والولى هو م

ى هللا ت ع إل مير راج ه، الض ر هللا لرؤيت الىذك  ؛ع

مائه  انى أس ات مع وهدت تجلي ى ش ه إذا ُرئ ألن

فاته ولى حق .وص والك حسال ن يت الً ا: م  ا وعق

ولى وليا وجسمً وروحً  ون ال ا إال إذا ا حقا، وال يك

ا عن مواليه الذين يتوالهم، وإنما يتوالهم كان غني 

ه وكرًم فضالً  ون وليمن ولى ال يك د ا، وال ا إال بع

ك التك وم بتل اتأن يق إن نهاي اء  اليف، ف األنبي

م  ة عل اء بداي ف األولي بدايات األولياء، ونهاية كش

ل،  دام الرس ة أق ة نهاي دم الوالي ل، وأول ق الرس

ر ؤمر  وس ل أن يُ ل قب ى يُرس ك: أن النب ذل

 بالتكاليف.

د  ف عن ن يق نهم م ور، فم ار ون ى ن ل ول ولك

وار،  يهم األن ن تشرق عل نهم م دة، وم نار المجاه

ولى  ة ال اء وعالم والى أولي ادى أن ي هللا ويع

ن  د م أعداءه، ولو ظهر الولى ببعض خواصه لعُب

اء  ن أولي ى م ن ول دون هللا، ومن غض بصره ع

ن  ه، وم لب إيمان م س ن الس هم م اه هللا بس هللا، رم

دره،  م ق ه، ويعل ت إلي م يلتف ى: ل ره يعن ض بص غ

 ويتعلم على يديه.

ا أعطى هللا األصل  الوالية فرع اإليمان، وم

ل ألعلعب رع د إال أُّهِ ا يتف رب، مم ات الق ى مقام ل



  

   

عن اإليمان، والوالية ثالثة: ولّى يعلم نفسه ويعلم 

ّى ال  ره، وول م غي ه وال يعل غيره، وولّى يعلم نفس

 يعلم نفسه وال يعلم غيره.

ه  ى محاب إن هللا أخفى أولياءه فى خلقه، وأخف

ى هللا،  اب أحب إل درى أى المح فى طاعته، فال ت

ى عق يته، فوأخف ى معص ه ف درى أى اب ال ت

المعاصى تغضبه، فاجتنب المعاصى كلها، أولياء 

ماء والصفات،  ى األس هللا الكاملون ال ينظرون إل

 ولألولياء معارج توصلهم إلى المراتب العلية.

يهم،  ا عل نَّ هللا به فات َم م ص اء هللا له وأولي

هودة :وهى ا ظاهرة مش ة ،إم ة،  أو خفي د باطن وق

ر بع ره، ذك دس هللا س زائم ق و الع ام أب ها اإلم ض

طلحات  ه: "مص ى كتاب اء ف ن األولي تكلم ع و ي وه

اهرة  فات الظ ن الص ين أن م وفية" فب الص

 المشهودة ما يلى:

يهم،   * ه عل ا فرض الى بم ى هللا تع رب إل التق

ر  ل الب الى بنواف بحانه وتع ه س ارعة إلي والمس

ب ل بحس اس، ك ة الن ن معامل ى  وحس ه حت منزلت

وا ذا  يكون ى ه ن ادع ة، وم ق الوراث اموا بح د ق ق

ع  ة م نة أو فريض ة أو س رك نافل ام، وت المق

يس م تطاعة فل ول  ؛نهماالس الى يق ألن هللا تع

لٌّ عنهم:  ِه ُك اِسُخوَن فِي الِعْلِم يَقُولُوَن آَمنَّا بِ َوالرَّ

ا ِد َربِّنَ ْن ِعن ران( ّمِ و )٧ :آل عم ان ه ، واإليم

ديق، د وا التص دق بالوع ن ص ر وم د، واألم لوعي

 والنهى، كيف يخالف هللا سبحانه؟.

دنيا   * الذ ال ى م عة ف ن التوس افى ع التج

ا ال  ا إال م ال منه ى ال ين ة، حت هوات البهيمي والش

نهم  ة م به بالمالئك ون أش ه، فيكون ه من د ل ب

نهم  ائم م به بالبه م أش ن ه باألناسى، ومن الناس م

ان غلوا بال ؛باإلنس م ش رب ألنه ل والمش مأك

نوال ور  ؛كحم ا قب ونهم كأنه ارت بط ى ص حت

ن  يس مم دنيا فل ى ال د ف م يزه ن ل ات، وم للحيوان

 أثنى هللا عليه.

ا   * ة م الح، وإزال اس باإلص ين الن عى ب الس

 فى النفوس من الجفاء.

دلون،  * ه يع الحق وب ون ب م يحكم م  إنه فه

ى هللا  ذهم ف هم، ال تأخ ى أنفس و عل هداء  ول الش

ة ال ملوم بون ؛ئ م يغض ون   ألنه  ويرض

 تعالى.

ة   * اكن الخرب ور واألم ون القب م يحب إنه

حاب  راء وأص ون الفق ذكير، ويجالس لالعتبار والت

المة،  يهم بالس ة هللا عل هدوا نعم ات، ليش العاه

ل  ن أه دون ع الى، ويتباع كرهم  تع دوم ش ولي

 ا من الفتنة.الثراء والمتكبرين فى األرض خوفً 

م   * ونإنه ر منزل ينزل د، الكبي ة الوال

ن،  ة االب غير منزل ة األخ، والص اوى منزل والمس

ة  فيعطون لكل نوع حقوقه الواجبة عليهم له معامل

ا  ؛ تعالى، ولو لم يقم أحد بالواجب لهم ألنهم إنم

املون هللا نة، يع القرآن والس الهم ب الى، أعم  تع

اظهم  وأحوالهم بالقرآن والسنة، واألنوار تسبق ألف

ل  وبهم قب ن قل وح م رار تل ان، واألس د البي عن

و ل التص امع قب ى للس ائق تتجل ر، والحق ير، التعبي

ه  م ب ه، والعل ية من ن الخش ذلك لما جملهم هللا به م

 سبحانه.

ا صفاتهم ال الى، أم ن هللا تع ية م ة فالخش باطن

بحانه،  ه س م ب ن العل وبهم م ه قل رت ب ا عم لم

والرحمة بجميع الخلق من نبات وحيوان وإنسان، 

ن  م م والشوق الشديد إلى هللا تعالى لما انكشف له

ى  آيات جماله العلّى، والرهبة منه سبحانه لما تجل

الص  ب الخ ه، والح لهم من جالله وعزته وعظمت

ال ى هللا تع ه ف ن مقام وف م الى، والخ ى و تع

 ن هم م اغ هللا نفوس د ص ف ال؟ وق ، وكي

ت  هم فتجل وس، زكى هللا نفوس أصفى جواهر النف

ا هللا  ة، وواجهه لهم الحقائق جلية، واألسرار علني

ه  ان وجه ريم، فك ه الك اهرً  بوجه ا ظ ا حيثم

 ولوا وجوههم.

 ؛ولهم صفات ظاهرة وباطنة، نطوى بساطها

ول صفات تسألن العقول ال  عها، وكيف تسع العق

م  م، وتكل م به قوم أحبهم هللا، ورضى عنهم، وأقس

امهم  دحهم، وأق يهم وم ى عل انهم، وأثن ى لس عل

االً  ل  عم جد العق اهد س هدهم مش بحانه، وأش ه س ل

م  ار معه م وص تجاب له ا، واس ى أعتابه عل

الى:  ال تع دهم؟ ق واوعن ِذيَن اتَّقَ َع الَّ َ َم َّ  إِنَّ 

ِذي نُونَ َن َوالَّ ْحِس م مُّ ل( ُه ى )١٢٨ :النح ، وف

ن  وبهم م رة قل د المنكس ا عن ى: (أن ديث القدس الح

م ]روى فى البداية للغزالى[أجلى)  ، وقوم هللا معه

ف  الهم، أو تكش ارة ح ين العب ف تب دهم كي وعن

ا  اإلشارة أسرارهم؟ هذا ال يمكن أن يكون، ولكنه

ة، وأسر وار الدمحمي كاة األن ن مش ار أنوار تقتبس م

الى:  ال تع ة، ق وس الزكي َح تواجه بها النف ْد أَْفلَ قَ

ا ن َزكَّاَه مس( َم الى: )٩ :الش ال تع الَ ، وق فَ

يَ  ا أُْخِف ا  تَْعلَُم نَْفٌس مَّ َزاًء بَِم يٍُن َج ةِ أَْع رَّ ن قُ م ّمِ لَُه

 .)١٧ :السجدة( َكانُوا يَْعَملُونَ 

ة وفضالً  ت نعم ولى  والوالية وإن كان ن ال م

بحانه،  تنالالحق، وال  ى س ن المعط إال بالفضل م

غر  ه ال يص ا، فإن ة له باب الموجب ذ األس ع أخ م

الً  يس أه اس ل راه الن ا ي غير، ربم ا ص ا،  عليه له

ذلك ال  اء، ل ن يش ه م د هللا يؤتي ل بي ن الفض ولك

غير ة ص ى الوالي غر عل ان  ؛يص ى وإن ك حت

ائرمرتكبً لحة،  ؛ا للكب ع الص ة تق ن لمح ه م ألن

اس ال يك نفس القي ر علوب د ب ر، يعتق ة كبي ى التوب

ه قريبً ن فيه الناس من الكمال العبدى، ما يجعل ا م

ه ا حق القريب الحق سبحانه، فلو أنه كان تقي  ا، فعلي

دقً  ة ص بحانه: توب ول س ْوا إِذَا ا، يق ِذيَن اتَّقَ إِنَّ الَّ

م  إِذَا ُه ذَكَُّروا فَ ْيطَاِن تَ َن الشَّ ائٌِف ّمِ ُهْم َط َمسَّ

ُرونَ  ْبِص راف: مُّ غير ال  )٢٠١ (األع فالص

ة  ؛يصغر على الوالية، والكبير ال يكبر على التوب

ف أوالً  ر متوق رً  ألن األم اء هللا وآخ ى عط ا عل

 .وفضله وتوفيقه











   

ِة : هللا تعالىول قي َوإِْذ قَاَل َربَُّك ِلْلَمالَئَِك

ُل  الُواْ أَتَْجعَ ةً قَ ي األَْرِض َخِليفَ ٌل فِ ي َجاِع إِنِّ

َماء َونَْحُن نَُسبُِّح  ِفيَها َمن يُْفِسُد فِيَها َويَْسِفُك الّدِ

ا الَ  ُم َم ي أَْعلَ اَل إِنِّ َك قَ ُس لَ ّدِ ِدَك َونُقَ بَِحْم

 . )٣٠ رة:البق( تَْعلَُمونَ 

ة: و ة الكريم ا اآلي ت به ي افتتح (إِْذ) الت

ا مضى  ى م دل عل اسم مبني على السكون ي

ى  دل عل م ي ي اس ا إذا: فه ان، أم ن الزم م

 زمان مستقبل. 

طفى  الى المص ب هللا تع  خاط

بكاف الخطاب الذي  َوإِْذ قَاَل َربُّكَ بقوله: 

 .  فيه نهاية اإلعظام لرسول هللا

ى:  ا والمعن ر ي ا اُذك ك م ت وأمت دمحم أن

ان األول:  ه اإلنس ع هللا ب َك رف اَل َربُّ َوإِْذ قَ

 . ِلْلَمالَئَِكِة إِنِّي َجاِعٌل فِي األَْرِض َخِليفَةً ...

ز مننً ه العزي ي كتاب ا ف ا بيَّن هللا تعالى لن

 عظمى تفضل هللا بها علينا مباشرة، أو على

ن آدم  ولنا م ع أص ذكرى تنف ، وال

 ن.يالمؤمن

ن  وير الب ر والتن ير التحري ي تفس اء ف ج

ف  ذي يخل ل ال ي األص ة ف ور أن الخليف عاش

 غيره أو يكون بدًال عنه في عمل يعمله. 

ى  ا المعن ا: إم ة هن ن الخليف راد م والم

ًال  ولى عم ذي يت و ال ازي: وه ده المج  يري

دبًرا  ي األرض م ل ف تخِلف، أي: جاع المس

ي األ ده ف تعارة أو ريعمل ما نري و اس ض فه

م  مجاز مرسل وليس بحقيقة، ألن هللا تعالى ل

ل يكن َحا ا العم امًال فيه ال في األرض وال ع

ى  لطنة عل و الس ان وه الذي أودعه في اإلنس

رك  موجودات األرض، وألن هللا تعالى لم يت

ان يعم ًال ك ل عم ان، ب ى اإلنس ه إل ه فوكل ل

الى، فاإلنس زل  تع م ي م ل دبير األعظ ن االت

ا أودع  ذي استطاع بم هو الموجود الوحيد ال

رف ف ه أن يتص ي خلقت ات هللا ف ي مخلوق

الَف  ي؛ خ ة ال تنته وه عظيم األرض بوج

 غيره من الحيوان. 

ي  اه الحقيق ة معن ن الخليف راد م وإما أن ي

ُل إذا صح: أن األرض ك ن قب انت معمورة م

 ..بطائفة من المخلوقات

زا و الع د أب ّدِ ام المج ين اإلم ي ئويب م ف

ة أ ة الكريم ك اآلي يره لتل ن تفس راد م ن الم

ا  م  -الخليفة هن ذي  -وهللا أعل ان ال و اإلنس ه

ة  ة، والعدال العلم والحكم الى ب ه هللا تع جمل

فى  ن أص ه م اغ هللا نفس د ص ة، فق والرحم

ة واهر النوراني ده الج ًطا، وأي ه وس ، وجعل

بروح وقوة منه سبحانه ليدفع ظلم الظالمين، 

ويكبح جماح النفس الشهوانية  ،وكيد الكائدين

رور  ن ش ور م ظ الثغ بية، ويحف والغض

داء يم الح ،األع ي ويق ة ف يش األم دود لتع



  

القوى  هناءة وصفاء، ويقطع شأفة ما يضر ب

الخمور  ع ك ي المجتم يح ف انية إذا أب النفس

ام  والمخدرات ا يضر باألجس والمنومات وم

واب  تح أب ر، وف ب الميس وال كلع ي األم ويفن

اظرا و ت المن اخر، ويمح دل والتف والج

ة  ة بسبب الزنادق االختالفات الناتجة في األم

ي  الة ف ة والغ ل اآلراء الباطل دين وأه ال

ع  ون المجتم لة؛ ليك ذاهب المض والم

ه  تكى من د، إذا اش د الواح المي كالجس اإلس

 له بقية الجسد بالسهر والحمى. عضو تداعى

د  –لخليفة ا اذهو   -كما يبين اإلمام المجّدِ

الً  ب  يجب أن يكون مجمَّ ي توج بالخصال الت

ل  د الرجل المجم إن فق ه، ف على األمة انتخاب

ى  بكل تلك الخصال؛ يجب أن ترجع األمة إل

ا ع  الشورى، فيقوم خير رجاله بتشكيل مجتم

من األفراد كل واحد منهم جمله هللا بخصلة، 

ل ا فيكون مجموع الخصال ا أه لتي تجمل به

الحل والعقد هي الصفات التي إذا ُجِمعت في 

 ة.شخص كان هو الخليف

ل  وهذه هي الخصال التي يجب أن يتجم

ة؛  المية خليف ة اإلس ه األم ن تنتخب ا م به

ي اختصرها اإلمام من مجموعة الخصال ا لت

ة  ف خليف ي وص لف ف اء الس ا علم ذكره

 األمة، وهي ست خصال: 

 ا. يمً أن يكون حك أولها:

ة: ا  والثاني ـًما حافًظ ون عال أن يك

ا السلف  ي دبره ير الت نن والس للشرائع والس

ا  ه كله ي أفعال ذيًا ف المي، محت ع اإلس للمجتم

 حذو السلف الصالح. 

ا  والثالثة: أن يكون له جولة استنباط فيم

ا  ال يحفظ عن السلف شريعة فيه، ويكون فيم

 يستنبط ناهًجا منهج األئمة السالفين. 

وة  :ابعةلروا ة وق أن يكون له جودة روي

داث  ي األح ودي ف م الوج تنباط للحك اس

ر السلف، وأن  ي عص ع ف م تق الزمنية التي ل

 يتحرى في ذلك ما فيه صالح األمة. 

ة:و ى  الخامس درة عل ه مق ون ل أن يك

نهج  ى م ّي عل ؤثر الجل القول الم اد ب اإلرش

 السلف، وأن ما استنبط بعدهم على منهجهم. 

ة: ات ن أ والسادس د وثب ه جل ون ل يك

بدنّي ليباشر بنفسه أعمال الحرب، وذلك بأن 

 يكون ملما بالفنون الحربية بكامل أنواعها.

ة:  ك لغ ه والملَ الة، ومادت ى رس بمعن

الة،  َك أو ألك، أي أرسل رس ا ألَ ة: إم اللغوي

ا  تمس فيه ة يل ده َمألَُك د لوال ال: ألك الول يق

الة دعاءه، يعني أر ه رس ي معجم  -سل ل وف

المعاني الجامع: المـَلَك: واحد المالئكة أَْصله 

ه  ي لفظ رفوا ف م تص ة، ث ن األَلوك ك، م َمأْلُ

ثم نقلوا حركة الهمزة وا: َمْألٌَك، فقاللتخفيفه، 

 .-إلى الالم وحذفوا الهمزة 

ذه  ى ه رة: وأعل واع كثي ة أن والمالئك

 األنواع أجسام نورانية.

د  وهللا  وهرة عق ان ج ل اإلنس جع

ات ي  ؛المخلوق ه ف ه بيدي ه خلق ت ذات ه جل ألن

ل  اه فمن ك أحسن تقويم مبناه ومعناه، أما مبن

اد واء، ن األرض ثمع ار واله ه بالن م خلط

ه هللا  ل خلق و الهيك ذي ه ان ال م اإلنس فرس

راب  ي: الت ود وه ان الوج ن أرك الى م تع

اء وال ادر والم بحان الق واء، فس ار واله ن

ه:  ي كتاب د ف ّدِ ام المج ين اإلم د ب يم، وق الحك

ف  ل البصيرة كش "الطهور المدار" بيانا أله

ي ا هللا ف ي أودعه رار الت ض األس ه بع آدم  ب

راجعه إن شئت. ، ف 

وفي سياق تفسيره لتلك اآلية في "أسرار 

ان  ي اإلنس الى جمع ف القرآن" يبين أن هللا تع

ائق ال ل حق ي األرض ك ه ف ا خلق ود مم وج

يطان  ان ش ا، فاإلنس ا فيهم ماء وم والس

 وأضل، ووحش وأضر، وملَك وأفضل.

ارب  ه ح ل: ألن يطان وأض ان ش اإلنس

ل فر ا فع ه، كم رورب ون ونم ا ذ وأتباعهمع

مع أنه  -إلى يوم القيامة، وقد عجز الشيطان 

ه  -عنصر الشر والعناد  عن أن يفعل ما يفعل

ا اإلنسان بشبيهه، وكيف  ال؟؛ وهو يجاهر بم

 يخنس الشيطان عندما يقوم بأقل منه.

ده  ق وال ه ع واإلنسان وحش وأضر: ألن

ه  ى رأس هداه بعين ذان أش ا الل ه، وهم ووالدت

 يه. سانهما إلكمال إح

الى واإلن ل: ألن هللا تع ك وأفض ان مل س

ّي  هده عل ه وأش معه كالم ه، وأس ه وقرب أحب

 جماله.

ه  ب قدرت ر عجائ ن أظه بحان م فس

ن وغرا ه م دأ خلق َدع ب ي مب ه ف ب حكمت ئ

اء  ن م له م ل نس م جع ين، ث ن ط اللة م س

 مهين. 



 

 :الشهيد رهني احملبسني العصري مجال محدان

 ليلدراسة يف فكر عامل ج

 

ال  ب د. جم ه؟ يجي ذا كل حيح ه ل ص فه
م  ك، إن ل رة أو تل ذه النظ دان: إن ه حم
ن  ا ال يمك زة فإنه ة أو متحي ن منحرف تك
ى  رة عل ة أو مبتس ون إال جزئي أن تك
االت  ى ح ا تتناس ل، أوالً: ألنه األق
ة  ة والدموي دة العنيف ة العني المقاوم

رات ورات  بالعش ي الث ة ف المتمثل
ع،  ع الجمي دامات م ات والص واالنتفاض
ي أو  از أجنب ر غ ل مص دث أن دخ م يح ول

دماء  ن ال اهظ م ن ب ال ثم ة ب كرية هين ة عس ا كنزه ام به ق
ة أحيانً ارات المحقق ل واالنكس ة، ب ائر الفادح ، اوالخس

ي  رة، ه لة والمص ة المستبس ة الوطني ل المقاوم  -لنتأم
ثالً  ردت أول -م ي ط م  الت ر وه ى الب ر عل زاة لمص غ

عوب  م ش اء وه ى الم ا عل زاة له وس، وأول غ الهكس
 البحر.

ن  ام اب ى أي ثالث، وعل ليبية ال الت الص ي الحم وف
الح  تودعات س ون مس كندرية يملك ل اإلس ان أه ة، ك بطوط

رارً  ون م ل ويرفض خمة، ب دفاع  اض لطان بال وم الس أن يق
ا  م، وفيم ن دونه ة م ن المدين ة الحمبع ي مواجه د ف  ةلع

ا  دون له ريين يتص وى المص ة س ن ثم م يك ية ل الفرنس
ان  ف ك ي كي ن الجبرت م م ن نعل ة، ونح ي النهاي ا ف ويجلونه

الح نعون الس اهريون يص ن  ،الق هم م ان بعض ف ك وكي
الح  تري الس ه" ليش ه أو "ملبوس ع أمتعت راء يبي الفق

 لحرب "الفرنساوية".

رً  ب اوأخي ن ذه ة أي ة المزعوم ك النظري ى تل ، تتناس
زاة مص وة غ ر، فبق ت مص وا وبقي ادوا وذهب د ب ر: لق

ي  تهم ف اص ابتلع ى االمتص ادرة عل درة ن ا، وبق حيويته
ر مها الكبي كري  ؛جس ر عس ر بالمنتص ى األم ى انته ى  احت إل

كري  المهزوم عس رية، وب ة البش ار  االهزيم ى االنتص إل
ري  ر ابش ة، أكب زاة المثالي رة الغ ي مقب ت ه ا خرج ، بينم

د ي زاة، ولق رة للغ ائلينرد أمقب ر ق داء مص ي  :ع م، ه نع
ر  اء عب ي البن ت ف زاة، آنجح ل الغ م ك نين رغ الف الس

د  ثمن، لق يادتها ك ن: بس أي ثم ن ب ولك
ا. ل بقائه ي مقاب تقاللها ف دت اس ن  فق ولك

ا  ة إنم ه: فالحيوي ردود علي دوره م ذا ب ه
ي أساًس اص  اه ى االمتص درة عل الق

ى  درة عل راع، والق داد الص ى امت وعل
دما اص الص اامتص ه،  ت، كم د جوبلي يؤك

ة  د لحيوي ي الوحي اس الحقيق ي المقي ه
 الشعوب والدول.

ح تماًم ن الواض ر  اوم اريخ مص ي ت ف
ة  ابرة وكتل امدة ص وة ص ريين ق أن المص
ي  ذة لألجنب ر منف لبة غي ماء ص ص

ذات  خرة بال ذه الص ى ه هولة، وعل  -بس
لبياتها أحيانً ى بس ا  احت ا بإيجابياته ر منه ت  -أكث تحطم

زوات أو ت الغ تعمار تآكل تالل واالس ق االح ى  ؛وأره حت
 .رحل

ال  دكتور جم ب ال ارب؟ يجي عب مح ريون ش ل المص ه
رً  ه كثي ر" بأن ية مص ه "شخص ي كتاب دان ف ار  احم ا أث م

ت  ؤال ليثب ذا الس ديث، ه تعمار الح ة االس بعض خاص ال
ذه النظر دو أن ه ا، ويب ة أو ينفيه ية معين عتيقض  ة وض

لبية  ة س ارج لنظري توى الخ ى مس ر عل داد وتكبي كامت
ان  ه الطغي ي وج ة ف ري المفترض ة المص ووداع

 واالستبداد المحلي في الداخل.

أ معً ة والخط ه الغراب ا وج ة اوهن حت النظري ئن ص ، فل
ة  ن النظري حة م ن الص د ع يس أبع دالً، فل رة ج األخي
ة  ف بمتناقض ك أن يتص ري ليوش ل إن المص ى، ب األول

ر عادغ اد ي هولة االنقي ين س رة، ب ن محي م تك ة إن ل ي
ين  داخل، وب ة وال ال السياس ي مج اكم ف وع للح والخض
ادرة  كرية الن البة العس ة والص ة الفائق جاعة الوطني الش
س  ى العك رى عل د ي ارج، ولق ي الخ رب ف ال الح ي مج ف
ا  ا هم در م فتين بق ين الص ي ب اقض حقيق ه ال تن أن

ل  ى أن العوام ان، بمعن روفومتكاملت ه  الظ ي جعلت الت
ي  داخل، ه ي ال المة ف ل الس اكم، يفض وع للح هل الخض س

دامً  ه مق ي جعلت ها الت دائي  انفس جاعة  اف رأة والش الغ الج ب
 .في القتال في الخارج



  

 

عب  ؤال الش إن س ر، ف ن األم ا يك ومهم

هيد د.  –المحارب هذا  ة نظر الش ن وجه م

دان ال حم ي  -جم ة ف ية خاص ذ حساس اتخ

ي منذ بد ةالسنوات األخير  -أ الصراع العرب

رائيلي  دو اإلس اد الع د أع رائيلي، فق اإلس

د  ية بع رح القض هيونية، ط ة الص والدعاي

ى  م١٩٦٧يونيو  وبر، ليلق ل أكت خاصة وقب

ظالالً باهتة على الشخصية المصرية كجزء 

ر،  ى مص ارية عل ية الض ه النفس ن حرب م

أ أشد وفشل  ن بخط وذلك بخبث شديد، ولك

ا، إن ع أن النقأشد وأشد، فالوا ة برمته ظري

لم تكن قطعة من أوهام العوام أو الخواص، 

نع  ن ص ة م ة ملفق دو فري ا ال تع فإنه

ن  ااالستعمار .. أما علمي ا م ال أساس له ف

ها تماًم و عكس حيح ه ل الص حة، ب ، االص

 سواء على المستوى العملي أو النظري.

فأوالً: من ناحية الواقع التاريخي، ربما 

جل ول س ريين أط ان للمص ي  ك روف ف مع

ة  ر القديم ف مص م تك ال، إذ ل رب والقت الح

ل  ارك والحروب آلالف السنين، ب ن المع ع

ي  ل ف ن قب ة م ى اإلمبراطوري ذ عل د أخ لق

ي  كرية واإلسراف ف راط العس ة إف الفرعوني

عب  ى ش دل إال عل ذا ال ي روب، وه الح

ال ارب ب ي دمحم مح ة، وللنب ذ البداي طبع ومن

ة وال ا، إذ بعد هذا كلمة بالغة الدالل حسم هن

ر أن  تح مص م ف يح له رب إن أت ى الع أوص

دً  ا "جن ذوا فيه د  ؛اكثيفً ايتخ ر جن م خي ألنه

ى  اط إل ي رب أنهم "ف ك ب األرض"، وعلل ذل

 يوم القيامة".

ر أن  ابليون يعتب ان ن د ك ن بع وم

ى للجيش المقات ة ُمثل ل حين المصري خام

ل جيوشه كالمصريين  ت ك و كان ه ل قال: إن

ن بع الم، وم ك الع ي لمل تبدل دمحم عل ده اس

انيين،  راك واأللب د األت ريين بالجن المص

راهيم  ق إب م حق وكانوا هم كل جيوشه، وبه

اخر  ذات يف راهيم بال ان إب كل انتصاراته، وك

ده علنً ري ويع ل المص الم بالمقات رً  االع  اخي

ي، أم ل الترك ن المقات يناء م إن س وم ف ا الي

اطع  أكتوبر أو أكتوبر سيناء هي آخر دليل ق

ى غ  عل ذيب دام ر تك ارب، وآخ عب المح الش

 لنظرية الشعب غير المحارب.

ت دائًم ر كان ة أن مص  – اوالحقيق

دان  ال حم در  امحاربً اشعبً  -والقول لجم بق

ت شعبً  ا كان اءً  ام ديمً بن ان المصري ق  ا، وك

ديثً  ارب، اوح ان المح و اإلنس ان  ه ا ك كم

ع  رض الموق د ف انع .. فلق ان الص اإلنس

بح  دي أن يص و المتح ري ه عب المص الش

الشعب المقتحم، مثلما فرض عليه أن يكون 

الشعب اليقظ الواعي للعالم المحيط، أي أننا 

ع  ا الموض ا جعلن ر  -كلم عبً  -النه اء  اش بن

اس  ع الحس إن الموق ارة، ف ناعته الحض ص

رورة، وة والض نفس الق ا، وب عبً  جعلن  اش

 مقاتالً وظيفته الدفاع. امحاربً 

ي ا ذه ه دفاع، فه م ال اح، نع ة المفت لكلم

اة  عوب الرع ن ش ف ع ت تختل ر كان فمص

ة  ل المحيط دو والرح اف الب دو وأنص والب

رة  ات فقي م بيئ بطبيعة الحال، فهي غنية وه

قد يطمعون فيها، وهم ال يملكون ما ينفقون 

م  زو، فه وم والغ اقتهم إال الهج ه ط في

ا رورة مح ر بالض ن مص دين، ولك ربون بالي

األخرى، ول د وتحارب ب ن تبني بي م تك ذا ل ه

ا  ادائمً  امصر جيشاً قائمً  الح، وإنم تحت الس

ت جيًش تعد  ااحتياطي اكان تدعاء  امس لالس

ك عموًم ارجي، وتل د خ د أي تهدي ي  اعن ه

اة  ين الرع ة ب روق االستراتيجية التقليدي الف

د والزراع. (وهذا فى تقديرنا ب وم وبع د الي ع

اير  ن  ا، رد م٢٠١١ين ين م ى المتبجح عل

ى مش عب مثقف ى الش يج عل يخيات الخل

 المصرى) .

دان رد  ول حم ر يق وع آخ ي موض  اوف

ة: ذه النظري ى ه ذا  عل ي ه ة ف والمغالط

ان  ن األلم اع ع ا يش به م اد تش ف تك الموق

ادة ال ع ث يق يين، حي ان  :والفرنس إن األلم

وا يين ليس ارب والفرنس عب مح ذلك،  ش ك

غزا برابرة الجرمان التيوتون فرنسا  افقديمً 

م  عوها ث ا وأخض تقروا فيه ة  -اس خاص

ك  م جزئي -الفران بحوا ه ى أص  احت

يين" ؤالء  ،"الفرنس ح أن ه ف يص فكي

م  ع أنه ارب م ر مح عب غي يين ش الفرنس

وا  زوا وفتح اربون، غ س المح ان األم ألم

الين أن الفرنسي  واستقروا؟ واضح في المث

ة، أن كالمصري ، وفي الحالين الجنس كالبيئ

نفسها، وال نفسها ب االنظرية متناقضة داخلي 

ل علمي رب  - امح ات الح ارج انحراف وخ

ية  ة السياس ة والدعاي ية التحريفي النفس

ة  -المحترفة  ي الصفة الحربي ألي تشكيك ف

عبين أو  ن الش ة ألي م ائص القتالي والخص

 البلدين.



 

 

 

 
ـــانِ  َ َرْوَض ِإْحَســــ ـــْد َوَرْد ــــ ـــا َق ــ ــَرٰى َلَنــ ــ ُبْشـــ

ــــ ـــ ــأُ اْلَعـ ـــ ــ ــــَذا َمْلَجـ ــ ــ ـــِئنَّ فـَهَٰ ــ ــ ــِيب اْطَمـ ــــ اِين قـَْلــ

 َ ـــيَلةُ  ـــ ــــَت اْلَوِســـ ـــ ــ ــــَأْن ـــ ــــاِســ ـــ ــ ــــِيبِّ َلَن ــ ْبَط النَّـــ

ــــ ــ ــ َن ـــاِجئـْ ــــ ـــَداِد بـُْغيَـتُـنَـ ـــ ــٰى ِإَىل اِإلْمــ ـــ ا َعطَاَشـــ

َمـــْن يـُْرَجتَـــى ِالمنَِْحـــا اَألْهـــَواِل ِإْن َعُظَمـــتْ 

ـــةً  ــ ـــ ــ ــا ُودا َوَعاِطَفــ ــ ـــ ـــ ـــَر َلَنــ ـــ ـــ ـــَس ِمْصـــ ــــ ــ َمشْـــ َ
ــا ــ ـــ ـــ َِْمجَِعنَـ ــــْلَنا  ـــ ــ ــ ــــْد تـََوسَّ ــ ـــ ــ ـــَطَفٰى َق ـــ ــ لِْلُمْصـــ

ـــَدتُـ  ــ ـــ ـــ ـــ ــــوَك َجنْـ ـــ ـــ ـــ ـــاَأبُــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــْوِم ُكْربَِتَن ـــ ـــ ــ ـــ َنا ِيف يـَـ

ـــ ــ ُب نُــــ َ ـــْل  ــ ِة بَــــ ـــوَّ ــ ــــ ـــلْ وُر اْلُفتـُ ـــ ِة بَـــ ـــوَّ ــ ــــ النـُّبـُ

ــِيبِّ  ـــ ــِت النَّــ ـــ ــ آَل بـَْي ــــو َ ـــ ــــَطَفٰى َلُكُم ــ اْلُمْصـ

ــــو ــو ِجَوارَُكُمــ ـــو يـَْرُجــــ ــاَء فـَْرُعُكُمـــ ــْد َجــــ قَــــ

ـــا ــــ ــ ـــ ـــَراِء ِإنَّ لََن ــ ـــ ــ ـــدُّرَِّة الزَّْهــ ــ ــ ــــَعَة الـــــ ــ ـــ َ َبْضـــ
ـــرِ  ــ ــــْذ ِبَناِصـــ ــ ــَر ُخـ ـــ ـــاُن ِلِمْصـــ ــ ــَت اَألَمــ ـــ ــ َ َأْن

ــ ـــَن ِبْنـــ بْــ َٰ ــيِِّدي  َســـ ـــًرا تِ َ ــ اْلُمْصـــــَطَفٰى نََظ

ـــ ـــ َس ــــْنيِ َ ــْوَىل احلَُْســ ْلَمــــ ِ ـــِل  ــىٰ يَِّد الرُّْســـ َأتَــــ

ــتْ  ـــو ِإَذا َعُظَمــ َســــيَِّد الرُّْســــِل َمــــْن نـَْرُجـ َ
ــا َواَفــْت ِمــَن اْلُمْصــطََفى اْلُبْشــَرٰى َفَطْمأَنـََن

ــاِين   ـــ ــِل اْلَعــ ــ ــ ـــاُث اْلَعائِـ ـــ ــْنيٌ ِغيَـ ـــ ــَذا ُحَســ ــــ ـ هَٰ

ــ ـــ ـــاُث الْ ِســـ ــ ــــِيبِّ ِغَيـــ ـــ ــاِين عَ ْبُط النَّـ ـــ ــِذ اْجلَـــ ـــ ائِـــ

ـــَواَِِّ َيكْ  ـــ ــ ـــ ــ ــــ ـــُف َأْهـ ـــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــَزاِين ِش ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ِيل َوَأْح

ــاِين  ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــْوَالَي لِْلَعـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ َمـــ َ ِة  ــوَّ ــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ُودَّ األُبـُ

ـــانِ  ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــيَلتـَُنا ِحلَنَّـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــْنيُ َوِســــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ِإالَّ اْحلَُســـ

ــــانِ  ــ ــــيِم ِإْحَســ ــ ــــُز َعِمــ ــــ ــــَك َكنـْ ـــَذا َمَقاُمــــ ـــ ــ هَٰ

ــجَ  ـــ ــِو َأْشــــ ـــ ـــْبِطِه ِيف َحمْــــ ــــ ــــَىبٰ ِســ ــ ْلُمْجتَــــ اِين ِ

ــرََّج اْلَكــْرَب  ــَكــْم فـَ ــانِّ َع ــٍس َوَعــْن َج ْن ِإْن

ــ ـــ ــ ـــ ــــْرآنِ َمشْــ ــ ــــ ــ ــاِن قـُ ــ ـــ ـــ ــ َي ــِة ِيف تِبـْ ــ ـــ ـــ ــ ُس اْحلَِقيَق

ــــانِ  ــ ـــ ــٍط َوَمنَّـ ـــ ـــ ــــَدٰى ُمْعــ ـــ ــ ــــيٌم لَـ ـــ ــاٌه َعِظـــ ــ ـــ َجـــ

ــــانِ  ــ ـــ ـــ ــــ ـــاٍل َوِعْرَف ـــ ـــ ــ ـــ ِِقْـبَـ ــِه  ـــ ــ ـــ ـــ ــوا َعَلْيــ ـــ ـــ ــ ـــ ُمنُّــ

ـــانِ  ــ ـــاِن َرْمحَــ ـــ ـــْن ِإْحَسـ ـــ ــــَيافَِة ِمـ ـــ ــقَّ الضِّ ـــ َحــ

ـــ ــ ـــ ـــَطرٍّ َوَحيـْ ــ ــْنَح ُمْضـــ ـــ ـــاِدرًا َمـــ ــ ــْل قَـــ ـــ َرانِ َســـ

ــدْ  ـــ ـــ ــِديَن ِجبَـــ ــ ـــ ــــانِ وَ ِلْلَواِفــــ ــ ـــ ــْريِ ِإْحَســ ـــ ــ ٰى َخــــ

ــًىن  ـــ ـــَرانِ ُمْضــ ـــ ـــِل ُغْفـ ــ ــ ي ـــا َومجَِ ــ ــِل اْلَعَطــ ــ ـــ لِنَـْي

ــــانِ  ــ ــْوِث َهلَْفــــ ــ ــ ــــهَٰ غَــــ ــ ــــ ـــَر طَٰ ــــ ـــ ـــا َغيـْ ـــ ــ ُخُطوبـُنَـ

ـــانِ  ــــ ــ ـــ ــِر ِيف َرْوٍح َوَرْحيَــ ــ ـــ ـــ ــ ـــْوِز َوالنَّْصــ ـــ ـــ ـــ ــ ْلَف ِ

 
 
 
 

 


ادق* األ ب الص ل والمح اني،  خ الفاض الف

الي،  ق الع احب الخل ي، ص ي النق ولي التق ال

ب  يج نائ الح به اج ص خية الح د الس والي

ة العز طفى الطريق تاذ مص د األس ة، وال مي

ز إط وم مرك ة لمل ي.. بقري دس عل ا والمهن س

 م.محافظة الفيو

تاوي واللمه* ا يم الشش د الحل دس عب دن قودمحم تور كد ال  قيش

د  الدكتور عمر دكتور عب م ال ن ع واألستاذ عاطف الششتاوي واب

 الشيخ.كفر  –.. بالحامول الحليم العزمي

ديل ما*  ود قن ام لحاج قنديل ياسين محم جد اإلم يم الشعائر بمس ق

 البارود.بإيتاي  – م.. بقرية الشعيرةلعزائأبي ا

اج *  و الالح د.. أب و اليزي ارق أب رف وط ه أش ار وولدي د عم يزي

 خيت.براش –بكنيسة أورين 

ة ازي حجالحاجة نوسة دمحم *  ين حجازي وعم ابنة عم الحاج أم

 بحيرة. –نا إدفي –عزبة بدر ب ..جازياألخ طارق ح

ري ش اجةالح*  ى الب رج العرب من ري.. بب دكتور دمحم الب قيقة ال

 الجديدة

ي.. بش والدة األخ الفاضل*  ود مغرب الم سيدي  –الما محم  –س

 خ.الشيكفر 

دمحم ماعيل سعائلة رزق الشهيد إ ابيد شبفق* 

تاذ قيق األس د رزق ش د المجي د  عب أحم

د ال طفى دمحم عب دس مص د موالمهن رزق، جي

يخ يلة الش م فض ن ع ري واب رزق  دمحم فخ

 الشيخ.كفر  –بإسحاقة  ..عميد فتحي رزقو

ا ب خ امر الخطي يد ع اج س د* الح تاذ أحم ل األس  ل األخ الفاض

د ماعيل الهن رع  يإس دير ف ك األالبم دةن الحية الجدي ي بالص  هل

 .إسماعيلية –الطريقة العزمية.. بفايد ونائب 

ة قة العز* المهندس السيد بيومي عضو المجلس األعلى للطري مي

 .. بالصالحية القديمة.هيأخو تاذ عزقًا والد األسساب

األخ  هرصم ميد دمحم صالح الدين خال األستاذ عمرو عصاع* ال

 ندرية.كباألس ..الفاضل المهندس دمحم عبد الوهاب

تاذ *  ل األس ة األخ الفاض د زوج يم وال ود دغ رج محم اج ف الح

 .بحيرة - .. بالدلنجاتأحمد عبد الحميد شكر




 تـهــانــى




ل  ان * األخ الفاض ة إيم ه اآلنس اف كريمت ي بزف امي الفق دكتور س ال

 غربية. –.. بطنطا داويممدوح هنتاذ أحمد سلأل

ل* األخ الفا تألا ض ود حساذ س دمحم  نحس نمحم

يات  ة شخص ه دورة حراس ة إلتمام ي هام ف

ة  ة لهيئ دريب التابع ة للت ل الدولي ة الظ أكاديمي

 .رةبحي –االستثمار المصرية.. برشيد 

ة أوالده *  بة خطب و بمناس ال جل د كم اج أحم الح

 .الشيخكفر  –.. بسيدي سالم أحمد ودمحم





