
 

 

 

 

 



 


العارف باهللا
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شيخ الطريقة العزمية

 

 


 



 

 



 


نائب عام الطريقة العزمية

 

 


 


        

 

 



 




 



 

 



 




 

 



 





 





 





 





 



 

 

يتفق عليها مع اإلدارة

 

اإلعالنات 

 

 

غـــايتـــنا

 

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

 

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

 

 

دعوتنا

 

ناشعار 

 

 

 اإلسالم دين اهللا وفطرته     :أوالً
.الىت فطر الناس عليها

 

 
 اإلسـالم نسب يوصـل   :ثانياً

.ص إىل رسول اهللا

 

 
 اإلسالم وطن واملسلمون    :ثالثاً

.مجيعاً أهله

 

 

االشتراكات

 

 
.ا خالصة رسوم الربيدا سنوي جنيه٥٥ر ـداخل مص

 

 
. دوالراً سنوياً خالصة رسوم الربيد٥٠باقى دول العامل 

 

 

اللــه  معـبودنا

 

واجلهـاد خلقـنا 

 

 
والرسول مقصودنا

 

واخلـالفـة غايتنا 

 

 
والقـرآن  حجتنا

 

وأبو العزائم  إمامنا 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

  *

 

 

 

 
    بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم   

 

 

 

 ٤

 

 

 

 

 

 
ى العزائملإلمام المجدد السيد محمد ماضى أب.. )٣( وسائل نيل المجد اإلسالمي *

 

 ٨

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
لعزائم اأبيالدين ماضى السيد أحمد عالء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 

 ١٢

 

 

 

 

 

 
شريفالمرحوم الشيخ يوسف الدجوي العالم باألزهر ال.. ) ٤(تنزيه اهللا عن المكان والجهة  *

 

 ١٤

 

 

 

 

 

 
خالد برادة. د ..القوة الربانية المؤيدة للمؤمن في دنيا الناس المادية *

 

 ١٦

 

 

 

 

 

 
سامي عوض العسالة.  د)..٥(دور المؤسسات الدينية في مواجهة ظاهرة اإلرهاب * 

 

 ١٨

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
عادل سعد.                                          المستشار رجب عبد السميع وأ            

 

 ٢٠

 

 

 

 

 

 
بليغ حمدى. د.أ  ..)٢/٢(القصيدة الصوفية من الثورة الروحية إلى االتهامات الضالة * 

 

 ٢٢

 

 

 

 

 

 
جمال أمين. د .. )٨(وقفة مع الذات لكي تكون شخصية مؤثرة  *

 

 ٢٤

 

 

 

 
 نبيل محمد فوزى. د ..أخبار الوطن اإلسالمىاإلسالم وطن وجولة مع  *

 

 ٢٦

 

 

 

 

 

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

 

 ٢٩

 

 

 

 

 

 
٣٠  العزائم أبومحمد ماضىاإلمام  .. ]التقليد والتقييد والتخصيص[حكم الدين  *

 

  

 

 
 األستاذة لبنى محمد الشعراوى..مستقبل األمة  *

 

 ٣٢

 

 

 

 

 

 
 نور الدين أبو لحية.د. أ.. ) ٢/٢(العبقري الغبي * 

 

 ٣٤

 

 

 

 

 

 
..] !!يجمع الغنائم بالمسجد الحرام ليدفعها عند المسجد األقصى.. ترامب [صواريخ مضادة * 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الحسينى عبد الحليم العزمىالشريف

 

 ٣٦

 

 

 

 

 

 
 أحمد محمود كريمة . د.أ ..المسجد األقصى في اإلسالم * 

 

 ٤٢

 

 

 

 

 

 
أحمد محمد الشرنوبي. د.أ) .. ٢٧(ولية اإلنترنت الدعوة إلى اهللا تعالى من خالل الشبكة الد* 

 

 ٤٤

 

 

 

 

 

 
محمد الشندويلى) .. ٣(الرد على مزاعم أن اهللا تكفل بحفظ القرآن دون السنة * 

 

 ٤٦

 

 

 

 

 

 
هـ١٤٣٨من أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خالل شهر رمضان * 

 

 ٤٧

 

 

 

 

 

 
فاروق الدسوقى. د. أ .. )١٥(الصالة والسالم على والدي خير األنام * 

 

 ٤٨

 

 

 

 

 

 
محمد حسينى الحلفاوى.  د.. ]٧٣) [مجلة التوحيد(وكالء الوهابية فى مصر صوت * 

 

 ٥٠

 

 

 

 

 

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

 

 ٥٢

 

 

 

 

 

 
 قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ ) ..٨ (معاني وإشارات قرآنية *

 

 ٥٤

 

 

 

 

 

 
رفعت سيد أحمد . د..الفتنة المسلحة القادمة بين مصر والسودان.. اليب وشالتين  ح*

 

 ٥٦

 

 

 

 

 

 
المجتمع العزمى* 

 

 ٥٨

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

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

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

.وفي هذا اللقاء سنتحدث عن عالقة الوهابية بالماسونية.. رقعة الشطرنج

 

 
 بـل  ،الـسرية  المنظمات وأخطر وأعقد أقوى من تعد سرية كحركة الماسونية

 أوا  أفـراد  كانوا سواء بخصومهاا  فتكً وأشدها،  السرية المنظمات رائدة نهاإ :نقول
.هنا حديثنا مناط هي واألخيرة، ديانات أو منظمات أو جماعات

 

 
أن يكفي،  وأنظمتها وتفريعاتها اوإيديولوجياته الماسون في اإلطناب عنا  وبعيد 

:مرتكزين على تقوم الماسونية أن نعلم

 

 
 أو المعلنة سواء الماسونية بأهداف يؤمنون الذين أولئك وهم ،األعضاء :األول

!السرية

 

 
 أن بالـضرورة  ليس وهؤالء ،"األذناب " :لنقل أو ،العمالء هو اآلخر والمرتكز

 الماسونية تحركهم أن فيكفي، فيه الماسونية أوجدتهم الذي بدورهم علم على وايكون
.تريد؟ التي والكيف الكم وفق

 

 
 يجب هام شرط على،  مىالد أو األدوات أو العمالء اختيار في تعتمد والماسونية

، وهامـشية  ةمـضطهد و يةنمتد طبقة من يكونوا أن وهو،  الفئام هؤالء في وجوده
 تحـت  وذلك،  عاشروها منم سواها من كل علىا  حرب كانت شأنها عال ما إذا حتى
!؟ لها الماضوي والضعف التاريخ مالآ تأثير

 

 
 الموضوع هذا في

 

ـ  الطويل - مـا ا  نوع 

 

 والمعلومـات  بالحقـائق  الملـيء  -
 فـي  للوهابيـة  الحقيقي الدور عن اللثام إماطة،  أجزاء وعلى سنحاول،  بمصادرها

 العـرق  وعصبة المقدسات عصبة أنها بحكما  تحديد العرب وجزيرة اإلسالمي العالم
.؟ العربي

 

 



 

 
 من أعظم ممالك اإلسالم     بن عبد الوهاب  محمد   تعد سلطنة بني عثمان في زمان     

 بحق   -قوة وهيمنة، وكانت    

 

بية فـي عقـر      ترغم األنوف األور    اليد الجبارة التي   -
!دت أن تشاكس اإلرادة اإلسالمية دارها، متى ما أرا

 

 
سـواء الـشرعية أو   الـصوفية  ومهما كان من مخالفات على الدولة العثمانية        

، ومـا قـام بـه الوهـابيون         "بيضة اإلسـالم  " العروبية، إال أنها تظل حافظة لـ       
الماسونيون من محاربة الدولة العثمانية وإشغالها في ظهرها وتكفيرها والدعوة إلى 

 !!. هو إال كصرير باب أو طنين ذباب ما" دولة قبورية " ا، بحجة أنها الخروج عليه

 

 
 تيمية بنامخالفين بذلك   

 

 وعلمه مذهبه بانتحال ونيتشدق الذي -

 

ألنه كـان    -
 العقائـد  علـم  على والمطلع!!.. رايته تحت ويجاهد بل المملوكي، للسلطان يدعو

 " األضـرحة  " رعـاة  من كانت المماليك دولة أن يعلم،  والممالك األمم في والتاريخ
إسالمية؟ دولة بن تيمية كان يراهاا فإن هذا ومع، عليها والقائمين

 

 
 هـذه  إجهاض أجل من المنطقة، في الماسوني النسيج خطوط أولى يتبين ولهذا

.؟ فيينا أبواب على تقف كانت التي اإلسالمية الدولة

 

 
 وجود حيث ،اليمامة في ينسج أن للخيط فكان

 منطقـة  ويقطن مهمش ضعيف شر،الب من جنس
 الـسكاني  االسـتقرار  منـاطق  عن بعيدة منعزلة
 والمدينة المكرمة كمكة،  العرب جزيرة في المدني
 الطبيعية الموارد ذات المدن من وغيرها،  المنورة

.!التجارية أو

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 


في الواقع هذا البحث اسـتنتاجي قـائم        
على تحليل وقـائعي لـزمن مولـد ابـن          

 كبدايـة تأسـيس النـواة       وعـصره تيمية  
 م حـين  ١٧١٧الماسونية العالميـة سـنة      

ــا ــيس وزراء بريطاني ــن رئ ــد ( :أعل لق
 فـي   )سيطر الماسون علـى كـل أوربـا       
 تيميـة   ذلك الوقت كان قد تـم زرع ابـن        

في وقت مشبوه ومن مكان مـشبوه هـى         
)مـوطن أهـل الكتـاب اليهـود         )انحر 

بـين سـوريا      وهى منطقة ما   ،والنصارى
.والعراق

 

 
ــداث   ــض األح ــرب بع ــدما نق عن

بن تيميـة قـد عـاش       ان  إالتاريخية حيث   
ــشر   ــث ع ــرن الثال ــصف الق ــين منت ب

فنجـد أن   .  م ١٣٢٨الميالدي وحتى سـنة     
ة نــواة هــذه الفتــرة هــي تقريبــا بدايــ

ن الماسـونية   إ حيـث    ،الماسونية الحديثـة  
خبار عنها بتلـك الفتـرة      الحديثة قد تم اإل   

هــذا ال يعنــي أن   ولكــنم،١٣٩٠عــام 
خبار عـن هـذه الحركـة هـو نفـسه           اإل

تاريخ تأسيسها، بل على العكـس يقودنـا        
إلى فترة زمنية طويلـة قـد تمتـد إلـى           

 ، سنة حتى تم تشكيل تلـك الحركـة        ٢٠٠
لحركـة سـرية وتحتـاج      وخصوصا أن ا  

 معقـدة تمتـد لعقـود       واتصاالتلمجهود  
 وبـنفس الوقـت     ، سـرية  إبقائهـا لغرض  

 .االنتشارتضمن لها 

 

 
 الحركـة  تلـك  أن هو ،الثاني السبب

 الحمـالت  أن وبمـا  ،بـا أور في تأسست
ــصليبية ــدت ال ــين امت ــة ب ــرن نهاي  الق

 الثالـث  القـرن  نهايـة  حتى عشر الحادي
 بـن ا شـها عا التي الفترة نفس وهي عشر
 إلـى  انحـر  من انتقاله اوخصوص تيمية

 سـهولة  اسـتنتاج  إلـى  يقودنا مما ،دمشق
 ومرتزقـة  جواسـيس  مـن  معه االتصال

 .الصليبيين

 

 

 مـن  أحدثـه  مـا  هو السبب الثالـث،  
ــام ــع ،أحك ــوع ورف ــريم ،الموض  وتح
 لـيس  مـا  الـدين  علـى  وإدخال ،الحالل

 ديـن  إنـشاء  بغرض والتكفير والفتنة ،فيه
 .المسلمين تفرقة في هميسا متجدد

 

 
 مباشـرة  مـرتبط  وهو ،الرابع السبب

 إلـى  تهـدف  فالماسـونية  الثالث، بالسبب
 كتـاب  أن وبحكـم  الفتنة، وإدخال التفرقة

 الـدين  وأن ،للمـساومة  قابل غير  اهللا
 حـداث إف للمراهنـة،  قابل غير اإلسالمي
 واألسـرع  األسـهل  هي مذهبية تعديالت

.نتيجة

 

 




 


وال يجب أن نغفل العالقة بـين فكـر         
ابن ميمون الـصهيونى الماسـونى الـذى        
كان يعمل طبيبـا ومستـشارا فـى بـالط      
الدولة األيوبيـة، بـل وواضـعا ألسـاس         
الدولة الصهيونية المعاصرة، قبـل مولـد       

.ابن تيمية بستين سنة فقط ال غير

 

 
فما كتبـه ابـن ميمـون فـى كتابـه           

: عــن الــصابئة، أى)  الحــائرينداللــة(
المسلمين، نقلـه ابـن تيميـة فـى كتابـه        

بـالحرف  ) اقتضاء الـصراط المـستقيم    (
الواحـد، وهـى نقـوٌل تـرى المــسلمين     
جماعـة صــابئية منـشقة تعبــد النجــوم   
والكواكب والقمر وتتقـرب إلـى آلهتهـا        
بتقديس حفنة مـن الرمـوز، وتقـيم لهـا          
الهياكل واألضـرحة التـى هـى عنـوان         

فر والوثنيـة، وهـى أضـرحة النبـى         الك
وأهل بيته والـصالحين مـن أمتـه، وأن         
هذه الرموز يتعين محوهـا مـن الوجـود         

سـيجعل األجيـال    (واألذهان وهـو مـا      
ــة    ــائع التاريخي ــسى الوق ــة تن القادم

كما قـال سـانت     ) المرتبطة بهذه األماكن  
فيلبى رجـل المخـابرات     ) عبد اهللا (جون  

يـة ومـن    اإلنجليزية، ومن قبله ابـن تيم     
وهذا يفسر لنـا الهجمـة      .. قبله ابن ميمون  

الوهابية التدميرية على معـالم الحـضارة       
.اإلسالمية فى جزيرة العرب

 

 


 




 



 عالقـة  هـي  بالظاهر كما العالقة هذه
فمن المعلوم أن ابن عبـد الوهـاب         ،دينية

ـ        ن تيميـة،   كان عالة فى توحيده علـى اب
التوحيد الـذى هـو حـق اهللا        (وأن كتاب   
هو مجـرد تلخـيص لكتـاب       ) على العبيد 
: اقتـضاء الـصراط المـستقيم     (ابن تيمية   













 



 

 
رئيس االتحاد العالمى للطرق الصوفية

 

 

شيخ الطريقة العزمية

 

 

السيد محمد عالء الدين ماضى أبو العزائم

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 لـو  ولكـن ،  )مخالفة أصـحاب الجحـيم    
 أنهـا  نـرى  عام بشكل الوهابية إلى نرجع
 .الـشيطانية  إلـى  أقـرب  فكريـة  حركة

 الثـامن  القـرن  غـرة  فـي  ولد فالمذكور
 مـع  نعلـم  كمـا  فوتكـات  ميالدي عشر

 الفتـرة  وبـنفس  .البريطانيـة  المخابرات
 قـد  الماسـونية  الحركة وبداية دستور نإف

 ســنة ومكتــوب علنــي بــشكل تأســس
 كمـا  األحـداث  سلـسلة  فبربط .م ١٧١٧
 عبـد  بـن  محمـد  نأ نـرى  اسابقً أسلفنا

 باإلضـافة  ،يمـي  الت الفكـر  يحمل الوهاب
 المـشبوهة  الرسـالة  بنـشر  متابعتـه  إلى

 عبـد محمـد بـن     ف .تيميـة  نباب الخاصة
 أو الالمـع  الرجـل  بـذلك  يكن لم الوهاب

 رأت ولكـن  ،فيـه  مرغوب شخص حتى
ا جـد  مناسـب  أنـه  البريطانية المخابرات

 ،جهـة  مـن  ورجالـه  الدين على لتمرده
 جهـة  مـن  ونجـد  تمـيم  لبنـي  وانتسابه
 البريطانيـة  المخـابرات  فعملـت  .أخرى
 كـان  حيـث  سعود بن بمحمد دمجه على

 .الدولة يدير خرواآل الدين ديري األول

 

 
بهذا نـصبت المخـابرات البريطانيـة       
حركتهــا الماســونية بمحمــد بــن عبــد 

 ،بن سعود بـالجزيرة العربيـة     االوهاب و 
 باسـم وضربت فيها بقنبلة دائمة التفجـر       

 .)١(الدين

 

 
 يعيـشون  كـانوا  الـذين  البشر هؤالء

 علـى  تمـشي  أجـساد  هـم  ،يعيشون وال
 العـالم  عـن  يبةمغ كانت ولكنها ،األرض

 يقطنـون  ،األخـرى  البـشرية  واألجناس
 تضاريـسية  منطقـة  في صغيرة بلدات في

 الـسكانية  الحيـاة  مـؤخرة  في تقع بائسة
 رمـال  سـوى  يعقبها ال حيث جزيرة في

 بـين  تختفـي  أرض فـي ،  الخـالي  الربع
 والتـي  ،الهـضابية  الجبـال  مـن  سلسلة
 قـد  بـشري  أو طبيعـي  مورد كل قطعت

ــصل ــى ي ــذه إل ــةالمنط ه ــشرية ق  الب

.؟ المعزولة

 

 
 الخـوف  ناسـها  علـى  طبعـت  حتى
 ،آخــرين أي اآلخــرين، مــن رـوالذعــ

 نجـد  فـي  العرب جيرانهم كانوا وإن حتى
ــد ،والحجــاز ــك عائ ــى ذل  ضــعفهم إل
 ركـوب  مـن  تمكـنهم  وعـدم  وهامشيتهم

.ال؟حالر شدائد

 

 
 الوهــابي المــؤرخ أورده مــا ولعـل 

 لنـا  يبـين ،  الوهابيين هؤالء عن بشر ابن
 بـه  يتـصف    الذي والهزال الضعف ىمد

 مــن ٤٦ص فــي ذكــر حيــث ،هــؤالء
): المجـد  عنـوان ( كتابه من األول الجزء

 كيـف  يعرفـون  ال الوهـابيين  رجال أن
ـ  ونـيتـساقط  وأنهم اإلبل يركبون  نـم

 داللـة  شـك  بـال  وهي ،هارظهو ىـعل
 عـن  الوهـابيين  هـؤالء  عزلة مدى على

 العـرب  جيـرانهم  وعن البشرية األجناس
!!.الخصوص جهو على

 

 

 

 
 بمناطقهـا  )نجـد  (اليمامـة  فكانت

 

- 
 أعـاله  الخريطة في كما

 

 وجهـة  هـي  -
 الماسـونية  خيـوط  أول لنـسج  الماسونية
 العزلـة  طبيعـة  لهـا  مكن حيث،  الوهابية

 رعايـة  تـستطيع  أن ،اليمامـة  تميز التي
ــة ــابيين الوهابي ــشأتهم والوه ــى وتن  حت

 االنتبـاه  لفـت  دونمـا  الطوق عن يشبون
!!.والعرب اإلسالم جالر من لها

 

 


 



كما أسلفنا فقـد رأت الماسـونية فـي         
 اليمامــة 

 

كمنطقــة معزولــة ومهملــة  -
وبعيدة عـن البـشر حتـى عـن طـرق           

ــل والمــسافرين  القواف

 

ــا مناســبا -  مكانً
ـ لتحط رحلها وتبدأ في االسـتيطان إ       ذانًا ي

!!.بالتفريخ

 

 
 اليمامـة  نـاس  في الماسونية ووجدت

 والمعـزولين  بؤسـاء ال مـن  فهم ضالتها،

 صـنعت  مـا  متـى  والـذين  ،والمهمشين
 علـى  المراهنـة  فإنا،  شيًئ الماسونية منهم

ــم ــيكرهون أنه ــم س ــشعوب األم  وال
.؟اكاسبا رهانً ،األخرى

 

 
 وجـود  أن علمـت  الماسونية أن بقي
 غيـر  مـن  العـرب  جزيـرة  فـي  حركة
 إال ،البدايـة  قبـل  بنهايـة  أشبه هو العرب

 القبائــل منــازل مــن اليمامــة خلــو أن
 ســهولة أكثــر األمــر جعــل، العربيــة
 قـد  عربيـة  قبيلة وجود ظل في ومرونة
 قبيلـة  وهـي  العـرب  جزيرة من اندثرت

 فـي  أبنائهـا  جميـع  هـاجر  التـي  تميم
، والعـراق  مـصر  إلـى  متقدمـة  عصور

 المـؤرخين  أقـوال  مـن  معنا سيأتي كما
ــرب ــن الع ــالوا مم ــي ج ــرة ف  جزي

!.!العرب

 

 
يقول ابـن حوقـل      

 

 ٣ ت القـرن     -

 

- 
ــي   :٣٨ص " صـــورة األرض " فـ

) ا لربيعة ومضر، فلمـا نـزل       وكانت قرار
األخيضر جلـت العـرب منهـا        عليها بنو   

إلى جزيرة مصر، فـسكنوا بـين النيـل          
ومــضر  وبحـر القُلـزم وقـرت ربيعـة     

هناك، وصارت لهم ولتميم كالـدار التـي        
.هـ. أ)لم يزالوا بها

 

 
وهذه بداية نزوح قبائـل تمـيم حتـى         

قرن السابع إال وقد خلـت مـنهم        لم يأت ال  
جزيرة العرب قاطبـة ولـم يبـق مـنهم          

 المـؤرخ والرحالـة     هشاهد أحد، وهذا ما  
العربي ابـن سـعيد حينمـا جـال فـي           
المنطقة واستطلع ناسـها وأهلهـا، حيـث        

 ( :٤١٥ص  " نـشوة الطـرب     " يقول في   
تتبعت منازل بني تميم من كتـاب أجـار         
ومن الكمائم وغيرهما فوجـدتها بـأرض       
نجد دائرة على ما والـى أرض البـصرة         

 وامتـدت إلـى العـذيب       ،وأرض اليمامة 
 وليس لهـا اآلن بهـذه       ،من أرض الكوفة  

 وقـد   ،األرض قائمة وال بطـن مـشهور      



 

 

 

 

 



 



 

غلبت على أرضها قبائـل قـيس عـيالن         
ــيء ــل ط ــي ،وقبائ ــيم ف ــت تم  وتفرق

حواضر البالد وقراها فـال يوجـد منهـا         
قبيلة في شرق وال غـرب جاريـة علـى          
ما هي عليه قبائـل العـرب مـن الحـل           

 .هـ. أ)والترحال

 

 
وقد أكد هذا الكالم العالمـة القاضـي        

ابن خلدون   

 

 رحمـه اهللا     -

 

-    ن  حيـث بـي
أن قبائل تميم لـم يبـق لهـا باقيـة فـي             

 حواضـر   جزيرة العرب وقد تفرقوا فـي     
ــصر   ــالعراق وم ــالمي ك ــالم اإلس الع

 كانت منـازلهم بـأرض نجـد         (:والشام
دائرة من هنالك على البـصرة واليمامـة        
وانتشرت إلى العذيب مـن أرض الكوفـة        
وقد تفرقوا لهذا العهد في الحواضـر ولـم         

ــة ــدون ج[ )تبــق مــنهم باقي ــن خل  ٢اب
  ].٣٦٣ص

بهذا يتبين أن االنتساب لقبائـل تمـيم فـي        
هل مشاع، كما بينا فـي الكـالم        جزيرة س 

السابق، أضف إلـى ذلـك أن االنتـساب         
لهــذه القبيلــة، بعيــد كــل البعــد عــن 
التعقيدات حد االسـتحالة فـي االنتـساب        
للقبائل العربية األخرى والتـي فيهـا مـن      
تعقيدات مشيخة شـمل القبيلـة ومـشيخة        
العمارة ومشيخة البطن ومـشيخة الفخـذ       
ــل   ــي تجع ــشيرة، والت ــشيخة الع  وم

يطـول إال وأن     االنتساب إليهـا شـائكًا ال     
.!ينكشف أمره؟

 

 
 األكبـر  الوهـابي  ظهـور  عند وكان

 ثـم  حـريمالء  فـي  الوهاب عبد بن حمدم
 الماسـونية  وطـدت  قد،  الدرعية ثم العيينة
 عقبـة  بـذلك  وتجـاوزت ،  التميمية النسبة

 البروجنـدا  قامـت  حيـث  ،العربـي  الدم
ـ  الوهـابي  لنسب بالترويج الوهابية  راألكب

 الوقـت  ذات فـي  ،العربية تميم قبيلة إلى
 وعـامتهم  بـل  المسلمين علماء وقف الذي
 تـارة  المـشكك  موقـف  النـسب  هذا من

.أخرى تارة الرافض وموقف

 

 
وفي هذا نجـد أن العالمـة صـديق         

حسن القنوجي   

 

 رحمـه اهللا     -

 

 صـاحب   -
، قـد توقـف فـي    "الدين الخالص  " كتاب  

 الوهـاب  محمد بـن عبـد    ل النسبة التميمية 
" ولم يثبتها لها، حيث يقـول فـي كتابـه           

 عنـد ترجمـة ابـن عبـد       " أبجد العلـوم    
:الوهاب

 

 

 
 عبـد  ابـن  أعمله الذي الشرخ أن إال

 اإلســالمية األمــة جــسد فــي الوهــاب
 هويتــه مــن التحقــق مــسألة لــــجع

.بال ذات غير قضية العرب إلى ونسبه

 

 
 أن وبعـــد الماســـونية نإ حيـــث

ـ  العربـي  الـدم  عقبـة  تجاوزت  سبةبالن
 التميميــة

 

 لهــا يهيــأ هكــذا -

 

 قامــت -
 عقبـة  وهـي  األهم العقبة تجاوز بمحاولة
.اإلسالم رابطة

 

 
 يتوقـع  ال اإلسـالمي  العـالم  كان فقد

 وتكفيـر  بـل  ،الداخل من التكفير يأتيه أن
 بيـضة  " حاميـة العثمانية الصوفية    الدولة

 ومـن  ،والعـوام  العلماء وتكفير " اإلسالم
ـ  ،صـفوفهم  زعزعـت  ثم ـ  موجعله  افرقً

 الكفــر بحجــة بعــض يــستبيح بعــضها
.الملة عن والخروج

 

 




 



 ة الماسـوني  باسـم في كتـاب حـديث      
ــشأتها و ــدافهان ــدكتور أه ــعد أ لل س

   ألـوف ا مـن    السحمراني وهو يعتبر واحد 
 فـي   ٩فـي ص     ...ةكتبوا عن الماسـوني   

ـ . (( .مقدمته يقـول الـدكتور      ةونيوالماس
تعتمد المنهج اليهـودي فـي الحـط مـن          

 نأ فكمـا    . وتعـالى  سـبحانه شأن الخالق   
ـ      ال  يقولـون   ةيهود فـي تـوراتهم المحرف

ــين اهللا ــاد ب ــسان وباالتح ــي  ( اإلن يعن

 ، ذلـك  أسـاس فيعطون على    ..)بالصفاة  
بكـى حتـى تورمـت       ( :مـثالً ، كقولهم
 ....ندم علـى خـراب الهيكـل      .... .عيناه

ــمع  ــدام ا آس ــع أق ــي  دم وق ــرب ف ل
ــة ــخ...الجن ــون ... .) ال ــذلك الماس ك

ــالى   ــبحانه وتع ــالق س ــستخدمون للخ ي
تعبيــرمهنــدس الكــون : ا هــوا غامــض
 واضـح   إنكـار  وفي هذا التعبير     ،األعظم

، لخلق اهللا تعالى المخلوقـات مـن العـدم        
 مـن مـواد     فالمهندس ليس سـوى بـانٍ     

 يفيـد وكـأن     ،وقولهم األعظـم  ، متوافرة
ـ         كـان اهللا    ةالعمل تم مـن قبـل مجموع

.أعظمها

 

 
هنا نرى التشابه بـين فكـر اليهـود         

ــيهم ــضوب عل ــونيف والمغ ــر الماس ة ك
، فـي وصـف اهللا عـز وجـل        .. ةالنجس

ونعمـل  ) المتمـسلفين  (الوهابية إلىونأتي  
 وبـين وصـف     ، بين وصـفهم اهللا    ةمقارن

.. ةاليهود والماسوني

 

 
ــ ــتقال ــسلف (ة الوهابي  اهللا إن :)يةال

ـ  ،شاب أمرد شعره جعـد قطـط        :الوا وق
 وبقدميـه   ، على رأسه تـاج    نه جل وعال  إ

نـه ينـزل   إ :خر قـال آو.. ذاء من ذهب ح
ومـنهم  ... على حمار له ويكلـم النـاس      

 اهللا عندما انتهى مـن خلـق        إن: من يقول 
 ، جلس علـى العـرش     :يأ ،الكون استوى 

وأخلى بجـواره أربعـة أصـابع لـيجلس        
!!.. عليها النبى محمدا 

 

 
ـ    ة يا وهابي  اآلن ي لمـاذا    هـل تخبرون

ـ      مـن   ة بهـذا وشـرذم    ةيعتقد ابـن تيمي
ـ     بعلمائكم    علـى   ةهـذه الـصفات الملفق

.الخالق عز وجل؟
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اإلمام ادد

 

 
 السيد حممد ماضى أبو العزائم

 

 



 



 



 



 




 


صحبة . الجهل بالكماالت اإلنسانية  : وأسباب الغفلة هى  

السفلة من عبيد شهواتهم، أو عبيد الدنيا أو عبيد الشهرة          
الخـوف  . فساد المزاج وعدم تناسـب األعـضاء      . والجاه

. تـصديق كـل مخبـر     . الطمع فى نيل ضرورى   . المزعج
 فى األمور حتى ينتج ذلك التقليد       إضعاف الفكر عن البحث   

األعمى، فيقلد اإلنسان الخلق بحسب شهرتهم أو نـسبهم،         
أو مالهم أو عصبتهم، من غير بحث فى األمـور، وهـذا            
التقليد هو أشد أمراض الغفلة، وكل إنسان يقلد غيره مـن           
غير بحث وال تفكير فليس بإنسان فـى الحقيقـة ونفـس            

المى نـشأت مـن التقليـد    األمر، وإن تفرقة المجتمع اإلس 
األعمى، والتسليم للمتكلم ألنه فالن، أو ابـن فـالن أو ذو            

وكل إنسان لم يتبصر فـى    . سلطان، أو عالم أو له كرامات     
أموره، ويجتهد قبل التسليم حتى يطمئن قلبـه األولـى أن           
يشطب اسمه من المجتمع اإلنسانى، فضالً عن المجتمـع          

.اإلسالمى

 

 

وللغفلة أسباب أخـرى تـدعو       فإن الحق فوق الخلق،     
تمكن العلل من القلـوب، والحـرص علـى         : إليها، أهمها 

شهوة أو مال أو جاه، والطمع فى نيـل حـظ أو لـذة أو               
منزلة، وتلك األسباب تدعو إلى مواالة األعداء، ومخالفـة         
النصحاء، وتدعو إلى ضياع الشرف والمال والدين، وقـد         

 وحياته، وأغلـب    تقوى تلك العلل حتى يفقد اإلنسان ملكه      
تلك الدواعى يعين عليها أهل الطمع فـى الجـاه والمـال            
والملك، فيسعون بين المتحابين المتعاونين علـى الخيـر         
بأساليب الخديعة والدهاء، مظهرين الوالء لكل فريق، حتى        
إذا تمكنوا من تفرقتهم بضرب بعضهم بعضا، سلبوا مـنهم      

ال بعـد سـلب     ملكهم وأموالهم، ولم تسلب تلك المعـانى إ       
األخالق والدين، ولم تسلب األخالق والدين إال بعد أن نامت    
النفس نومة الغفلة، ولو أن النفس لم تنم تلك النومة لمـا            
تمكن العالم أجمع أن يسلب من اإلنسان اليقظ درهما وفيه          
قطرة دم، فكيف سلبت األخالق والدين، ثم سلبت الـنفس          

إلنسان أقل مـن البهـيم   اإلنسانية الفاضلة المدبرة وصار ا  
األعجم؟ كل ذلك بسبب الغفلة، وإن نفسا واحدا فى الغفلـة         
قد يكون سببا لضياع مجتمع فاضل، أو لسلب ملك عظيم،          
وضياع صناعات وفنون وتجارات وزراعات كان لها المقام        

.األول فى العالم، كل ذلك بسبب الغفلة

 

 



 

 

 

 

 



 





 



ـ     :أولها  ه قبـل   تذكر الفرد ما كـان ل
الغفلة، وما أضاعه من ميراث آبائه بالغفلة،       
أو تذكر العائلة ما كان لسلفها قبل الغفلة، أو 
تذكر األمة ما كان لها من المجـد والملـك    

.قبل الغفلة

 

 
 الندم الشديد المؤدى إلى  :الدرجة الثانية 

.احتراق القلب على فقد هذا الخير بالغفلة

 

 
 البحـث بـالفكر عـن       :الدرجة الثالثة 

ألسباب التى أدت إلى الغفلـة والـضياع        ا
.واألمراض النفسانية التى دعت إليها

 

 
 المسارعة بهمة إلـى     :الدرجة الرابعة 

معالجة تلك العلل حتى تحصل األلفة بينـه        
وبين من كانوا يعينونـه بـداعى المحبـة         
واأللفـة مــن أهـل وأقــارب وأصــدقاء   
ومواطنين، ويجتهد فى أن يتحفظ من أعدائه  

الذين خدعوه بالباطل، حتى سلبوا     الحقيقيين  
نعمته وشرفه، وأفسدوا عليه دينه وخلقـه،       

.ويتباعد عنهم حتى يتمكن منهم

 

 
 أن يقوم هللا بما يحبه      :الدرجة الخامسة 

سبحانه وتعالى بعد اليقظة، محافظًا علـى       
اآلداب الشرعية، عامالً بـسنة رسـول اهللا    

        ،ا هللا، صادقًا معـه سـبحانهمخلص ،
 عمل الخير لجماعة المسلمين،     مسارعا إلى 

.ليكون عضوا عامالً فى الجسد اإلسالمى

 

 



 



نطلب اآلن حقا لنا، به سعادتنا فى الدنيا     
واآلخرة، ذلك الحق ورثناه من آبائنا، ولكن       
أهملنا فيه فلم نحافظ عليه، وجهلنا مقـداره        
فلم نعتن به، فاغتصبه من عرفـوا قـدره،         

.على من فرطواللوم 

 

 




 



هو شرف النفوس وعزتهـا، وراحـة       
ال تطيب الحياة    األبدان ومسراتها، سلب ما   

إال به، وهو الدين، والدنيا،     
واآلخرة، وكيف ال؟ وقـد     
ملكت النفوس وقهرت على    
أن تكون ذليلة بعد عزهـا،   
محتاجة إلى الضروري بعد    

.ةغنائها، مفقودة الحرية واإلراد

 

 
كان الشرق أفق مشرق الشمس، فتشرق  
منه شمس الـسماء علـى بقـاع األرض،         
وتشرق منه شمس الهدى بأنوار التوحيـد       
والفضائل، والعدالة والحريـة والمـساواة،      
ليكون كل إنسان عزيزا ال يذل إال هللا، وال         
يعبد إال اهللا، وال يخـاف إال اهللا سـبحانه          

وما أشرقت كواكـب الرسـل       . وتعالى

 

– 
ات اهللا وسـالمه علـيهم       صلو

 

 إال مـن    –
الشرق، ومن الشرق أشرقت شمس خـاتم       

 مشارق األرض   الرسل، فعمت أنواره    
ومغاربها، حتى عمت رحمـة اهللا جميـع        

. األرض

 

 
ولكن خلف بعد السلف خلـف شـغله        
المراء عن الصفاء، والمنافسة في الدنيا عن       
المسارعة في األخرى، وتركـوا وصـايا       

مل بهـا دوام هـذا      ، وبالع رسول اهللا   
المجد، ونيل المزيد من فضل اهللا     

 

 فـسلط   -
اهللا عليهم وحوشًا كاسرة من بني اإلنسان،       
ال يخافون اهللا، وال يرحمون عباده، فجاسوا       

وأفـسدوا  ، خالل الديار، وطعنوا في الدين    
وأبدلوها بعوائد أفـسدت    ، العوائد اإلسالمية 

وأظلمـت بهـا    ، وأذلَّت النفوس ، األخالق
،  حتى صارت الرذائـل فـضائل      ،القلوب

فتمكنوا ، والشرور خيرات ، والقبائح محاسن 
فـسلبوا الـصناعات    ، في األرض بالباطل  

وأبقـوا  ، والتجارات والزراعات والوظائف  
في أيدي أهل الـشرق مـا ال يزاولـه إال           

ويحكم ، الذين يؤمرون وال يأمرون   ، األرقاء
.عليهم وال يحكمون

 

 
بـل  ، لم يقف الغاصب عند هذا الحـد      

تعداه إلى ما تثور ألجلـه نفـوس البهـائم          

الداجنة، من الحكـم علـى أهـل الملـك          
باالستعباد، ومن معاملتهم باالستبداد، ومـن   
إعالن الحرب عليهم إذا أظهروا ما نـالهم        
من الظلم والعدوان بألفاظ يقولونهـا فـي        
مجتمعاتهم الخصوصية، أو بتعبيرهم عمـا      

، مما ال  في ضمائرهم في طرقاتهم العمومية    
يستحق أن يقابل إال باالعتذار من الغاصب،       
وتسلية المغصوب برد حقـوقهم اعترافًـا       
بالحق، ورغبة في دوام صـفائهم معهـم،        
وكيف تلذ حياة مـن سـلبت منـه أنـواع           

وما كان معه مما به يحفظ نفـسه        ! الراحة؟
وأوالده؟ إن الموت لسهل في هذا الموقف؛       

: ألنه راحة كما قال صخر

 

 
موت خير من حياٍة كأنهاولَلْ

 

 
محلة يعسوِب برأس سنان

 

 
: وكما قال العربي

 

 
إنا لَنُرِخص يوم الروع أنفسنا

 

 
وإن نُسام بها في األمِن أغِْلينا

 

 



 



 ألنـه   ؛وما كان له أن ينام    .. نام الشرق 
مشرق شمس الحضارة والرقى والمـساواة      
 والحرية، بل مهبط وحي اهللا ومنبع الرسل      
الكرام عليهم الـسالم، ومغـرس الحكمـة        
والهدى، ومعهد العلوم والصناعات والفنون     

حتـى  . من العصور القديمـة والوسـطى     
أشرقت شمس اإلسالم، فصار المسلمون فيه 
كأنهم مالئكة مطهرون من كدائر المـادة،       
وظلمات األوهام، وفـساد اآلراء، وعبـادة       

أشرقت أنوار اإلسالم بعـد     . غير اهللا تعالى  
أن انمحت أنوار الشرق وخمـدت شـعلة        
صناعاته وفنونه، فملكه الظلمة الغاصـبون      
من دول أوربا المستعبدة، حتى أغـاث اهللا        





 



 

 

 

      

 



 



الشرق باإلسالم فأعاد له صحته الروحانية،      
وعزته القومية، فصار الـشرقي ال يـرى        
فوقه إال ربه، كسر ما كان يعبد من اآللهة،         

ضالل وحارب الظلم والظلمة، ومحا دعاة ال     
واإلضالل، ومحا عروش المتسلطين علـى     
األمم بالباطل، سوى أصغر حقيـر بـأكبر        
أمير، انتشرت أنواره التي سعد بها العـالم        
أجمع من مكة حتى المحيط األطلنطي، ومن  
المدينة إلى المحيط الهندي، ومن مكة حتى       
رأس الرجاء الصالح ومنهـا إلـى جبـال         

. قفقاسيا

 

 
إلسالم، ال فرق بين    انتفع العالم أجمع با   
 ألن اإلسالم سـوى     ؛من أسلم ومن لم يسلم    

في األمور االجتماعية وفي المعامالت بين      
المسلم الشريف العالم وبين غيـر المـسلم        
مهما كان، ونفع غير المسلمين نفعا كان ال        
ينتظر إال به، ذلك النفع هو أن كثيرا مـن          
األمــم كــان يعبــد األنهــار والكواكــب 

 ويذل لسدنتها وخدمتها ذُال أحط      واألحجار،
من الرقِّ، فلما انتـشرت أنـوار اإلسـالم         
وعمل المسلمون بـه، وسـاحت العقـول        
اإلسالمية في آثار هـذا الكـون، نظـروا         
بالعقل لالستدالل، فتشبه غيـر المـسلمين       
بالمسلمين، فاستخدموا الحقائق المحيطة بهم     
التي كان بعضهم يعبدها، واخترعوا منهـا       

ها بالمـسلمين فوائـد وآالت لتـسهيل        تشب
الصناعات والمواصالت، حتى وصل العالم     
إلى ما هو عليه اآلن من الحضارة والرقي        
والعلوم، كلها إنمـا هـدى العقـول إليهـا        
اإلسالم، ولواله لكانت األفالك واألمـالك      
والصور واألشكال واألناسي معبودة مـن      

ولكن المسلمين أنـامهم مخالفـة      . دون اهللا 

ــان ا ــدادا بطغي ــدين اعت ل
الغنى، والتـرف والنعـيم     
ــي األرض   ــين ف والتمك
بمتابعة اإلسالم، فأنتجـت    
مخــالفتهم للــدين تمكــين 

.األعداء في الشرق

 

 
ولم يكف هؤالء الظلمة سلب الحريـة       
والمساواة والصناعات والفنون من األمـم      
الشرقية، حتى دعتهم الجهالة إلى ما يثيـر        

و مس جانـب    الخواطر ويشجع الجبان، وه   
الدين، ففتحوا على أنفسهم أبواب الخـراب       
والدمار بانتشار المبشرين فـي الـشرق،        
وباستبداد المحتلين منهم، وبنـشر مبـادئ       
اإللحاد بين طلبة الشرق بما يرون المـوت        

وها قد  . دونه أولى إذا انفجر بركان الغيرة     
أصبحت ترى كل شرقي يحس بحياة الشرق 

لما له مـن الحـق      والحرية والغيرة لدينه و   
.الشرعي

 

 
ودليل ذلك ما حدث ضد المـستعمرين       

مثل .. فريقيا في عهود االحتالل   أفي آسيا و  
تلك الحوادث التي كانت في بالد الهند مـن    
المقاطعات الدالة على أن القوم كرهوا حياة       

 في العرق  االستعباد، وما حدث  

 

 في عهـد    -
االحتالل اإلنجليزي 

 

 من األحداث المبغضة    -
وما كـان  . ببعض العراقيين لالنتداب وأهله 

في جاوا وسنغافورة ونجد والحجـاز مـن        
الثورات، وقد أيد تلك اليقظة فـي آسـيا        

 

- 
وقتئذ  

 

 ما قامت به جمهورية تركيا، مـن        –
التفاني في المطالبة بما كان للسلف الصالح       

 من غرتهم القوة، وأطغـتهم      الذي اغتصبه 
المهلة، واهللا عزيز ذو انتقام وهو يمهل وال        

هذا ما كان في آسيا مهبط الـوحي        . يهمل
. والنبوة

 

 
فريقيـا فـشرار ظلـم      أأما ما كان في     

يستعر، ودعوة حق من األمم فيهم تنتـشر،        
. وميول وآراء تنبئ بحسن المآل

 

 
فكانت في طرابلس ثعالب متنمرة سقط      

. الجشع على صـخور راسـية     بها الجبن و  
وفي تونس كانت فيها حمية وغيرة تقابـل        

وفي الجزائر كانت مخـدرات     . بقهر وغدر 
من كيد السياسة أفسدت الهمم، ولكن كـان        
. تحت الرماد جمر، ووراء األكمـة سـباع   

وفي مراكش كانت فتن عميـاء ومـصائد        
للنسور تجرى فيها األموال جري األنهـار       

الـسودان والحبـشة    أما  . واألماني الكاذبة 
وسوريا وفلسطين فكان فيها مقابر لرجـال       

.االنتداب

 

 
ونتائج تلك اليقظة عودة الغرب إلى ما       
كان عليه، وقيام الشرق لينـال حقَّـه، واهللا    

.ولي المؤمنين

 

 



 



 ألن عقل الغريزة سلَّم     ؛العقل بالتجارب 
إلى عقل التجربة، والشرق   

 

 وإن كان العقل  -
زي كامالً فيه  الغري

 

 إال أن العقل من غير      -
تجارب ال يكفي اإلنسان أن يعيش عيـشة        
طيبة بين أهل الكيد والخديعة والطمع، حتى       

وقـد استـسلم    . يعلم منهم ما يخفون عنـه     
الشرق ألوربا بعقله الغريزي حتى علم من       
دول االستبداد أنها تخفي له مـا ال يحـب،       

الشرق وتحقق أن دولة االستعباد تريد إبادة       
وتدمير ما اكتسبه بطـول التجـارب مـن         
العلوم والصناعات والفنون، بما اخترعتـه      

فاسـتيقظ  . من اآلالت واألدوات الجهنميـة    
ولكن بعد أن خربت أوربا بيـوت الفنـون         
والصناعات، وضربت بيد من حديد علـى       
مرافق الحياة، حتى أصبح أعز القوم أذلهم،       

لمـا  وأذل القوم أعزهم رعاية لمصلحتهم، ف     
أيقظت األحداث العظام البقية الباقيـة مـن        
الشرق ساموهم الخسف، وجاسـوا خـالل       
ديارهم فأبادوا الرؤوس، ودمـروا المـدن       
العامرة بالحديد والنار، ولكنهم أبقوا أثرا في   
القلوب ال تمحوه الحيلة، وهذا األثـر هـو         

.العامل الوحيد على تعميم اليقظة

 

 
مم بلغ الكيد مـن دول االسـتعمار بـأ        





 



 

 

 

 

 



 



الشرق أن كادوا ألهله حتى فـي ديـنهم،         
فرقوا الجامعة القومية حتى خرج بعـضها       
على بعض، وأصبح األخ يخاف من أخيـه        
والوالد من ولده، ومزقوا الجامعة الدينيـة،       
حتى مرق من الدين كثير ممن تلقوا بعض        
. العلم بظاهر الحياة الدنيا في مدارس أوربا      

لفلـسفة لـم    من تعلم الدين با   : وفي الحكمة 
قاسوا العلى المنزه عـن     . يسلم من الزندقة  

الكيف والكـم والحـد والـشبيه والنظيـر         
بالمحسوس الملموس المحدود، وفتشوا عليه     
بالعقول التي خلقها اهللا لتحكم على المـادة        

يا معـشَر الِْجـن     : ولوازمها، قال تعالى  
     تَنْفُذُوا ِمن َأن تُمتَطَعاِإلنِْس ِإِن اسَأقْطَـاِر   و 

السماواِت واَألرِض فَانْفُذُوا ال تَنْفُـذُون ِإال       
 :، وقال سـبحانه   )٣٣: الرحمن (ِبسلْطَاٍن
      الِض واَألراِت واومخَلْقَ الس متُهدا َأشْهم

         ـِضلِّينتَِّخـذَ الْما كُنْـتُ ممو خَلْقَ َأنْفُِسِهم
 يجدوا  فتشوا فلما لم  ) ٥١: الكهف (عضدا

.حكموا أن المادة هي اإلله

 

 
ولكن الشرق ال يعدم رجـاالً يبينـون        
للناس ما خفى عليهم مـن أمـر ديـنهم،          
بتفصيل المجمل وبيان المبهم، وجعل الخلق      
في المرتبة المناسبة لهم من حكـم العقـل         
عليهم، وجعل الحق في المرتبة المناسبة له       
من النزاهة والكبرياء والجالل والعظمـة،      

 يتحقق العقل أن األرواح الطاهرة وإن       حتى
كملت ال تحوم حول فناء جالله سـبحانه،        
فيتفكر في آالء اهللا وما أبدعته قدرتـه، وال         

. يتفكر في كنهه وذاته تنزه وتعالى

 

 
قام الشرق من سباته الـذي اقتـضته        
براءته من الكيد والخديعة، لرسوخ عقلـه       
وسعة علمه وقبوله للحكمة من أي إنـسان        

بها، والحكمـة تـصدر عـن اليـدين         أتى  
واللسان، فورد على الشرق حكمة اليـدين       
من أوربـا فقبـل مـصنوعاتها وآالتهـا         
وأدواتها، واعتبر ذلك منة مـن اهللا تعـالى        
أجراها له على يد صناع أوربا، ولكن تلك        

التجارة دس معها السم في     
الدسِم، فإنها جلبـت علـى      
الشرق ما كان فـي غنـى       

تسليط الظلمـة،   عنه، من   
ــه،  ــق حيات وســلب مراف

والرضا بالذل والمهانة في بلده، فقام الشرق    
بعد طول التجارب التي أنتجت له أن قيامه        
بمقابلة القوة بالقوة ال يفلح مع أوربا، التـي         
منها يجلب اآلالت التي يدافع بها، وهي ال        

 ألن أوربـا    ؛تسمح للشرق بما يكفيه منهـا     
هد وال تحفظ العقـد،     الالدينية ال تراعي الع   

فكم خانت عهودا، وحلت بـالقوة القـاهرة        
. عقودا

 

 
ال نقول إن دولة من دول أوربا تـرحم         
نظراءها من بني اإلنسان، أو تفـي بعهـد         

ل لغيرها من األمم، بل وال تجد دولة من دو       
 ألن  ؛الغرب تفي لدولة أخرى مـن أوربـا       

المروق من الدين سلب الرحمة والمراقبـة       
ن يوم الحـساب، واإلنـسان إذا       والخشية م 

نسى يوم الحساب كان شرا مـن إبلـيس،         
وأضر من الوحش، إذ ال فرق بين اإلنسان        
وبين الوحش الكاسر إال ما تجده في قلبـه         

.من الرحمة والخشية من لقاء اهللا تعالى

 

 
قام الشرق وأخذ يجمع شعثه، فال تكاد       
ترى أمة من أممه إال وهي تعمل لخالصها        

ـ   ب، وتهـتم بتقـويم قوميتهـا،       من الغاص
وتسارع إلى الرجوع إلى الدين، فإن تقويم       
القومية والسعادة يوم القيامة متوقفتان على      
الرجوع إلى الدين الذي يزكـي النفـوس،        
ويجعل كل إنسان يعرف نفسه، ومن عرف       
نفسه فقد عرف ربه، وآثر يـوم الحـساب         
على يوم الدنيا، وما يـوم الـدنيا إال يـوم           

ناء ومنازعة في الحياة، أما يوم      متاعب وع 
ولَقَدر الكف  . اآلخرة فيوم المسرات الباقية   

في الجنة خير من الدنيا وما فيها لمن كـان     
أمـا  . يعقل عن اهللا خبره سبحانه وتعـالى      

المارقون من الدين، الفرحون بالحياة الدنيا      

المطمئنون بها، فهؤالء ال فرق بينهم وبين       
إذا قومت كل . باتالوحوش الكاسرة في الغا

أمة من أمم الشرق قوميتها، ورجعت إلـى        
دينها، أجلت عنهـا المـستعمرين الـذين        
يرفقون بالحيوانـات ويبيـدون األناسـي،       
وينظمون األراضي التي ال سـكان فيهـا،        

. ويدمرون المدن العامرة بالمقذوفات

 

 
فإذا تم ما يريده الشرق بعزمه ويقظته        

لـصحة  أمكن أن تعود إلى أمـم الـشرق ا        
الروحانية، ومتى عادت لها تلـك الـصحة        
عاد لها ما كانت عليه من االتحاد والتعاون        
على البر والتقوى، ولديها تعـود الدولـة        
للشرق، ويعود الغرب كما كان في ظلمـة        
الجهالة وشظف العيش، وتتذكر أمم الشرق      

.ما أصابها من البالء بسببه

 

 
ولكن تمسك األمـم الـشرقية بـروح        

جعلهم ال يفارقون الرحمة والعطف اإلسالم ي
واإلحسان إلى من أساء إلـيهم، فيعـاملون        
الغرب عند ظهور الشرق عليه بما يقتضيه       

فَسوفَ يـْأِتي اُهللا    : القرآن، قال اهللا تعالى   
        ـْؤِمِنينلَـى الْمَأِذلٍَّة ع ونَهِحبيو مهِحبٍم يِبقَو

دون ِفي سِبيِل اِهللا    َأِعزٍة علَى الْكَاِفِرين يجاهِ   
، )٥٤: المائـدة  (وال يخَافُون لَومةَ الِئـمٍ    

ادفَع ِبـالَِّتي ِهـي     : وقال سبحانه وتعالى  
نسَأح)  وأمرنـا   ). ٣٤: فـصلت  أن 

نصل من قطعنا، ونحسن إلى مـن أسـاء         
فـالرجوع إلـى    . إلينا، ونرحم من ظلمنـا    

 أمـا . اإلسالم به عز الدنيا ونعيم اآلخـرة      
الذين جاهروا بالمروق من الدين بما نشروا       
بين طبقات األمة، فهؤالء عند يقظة الشرق       
العامة ال يقام لهم وال ألمثالهم وزن، قـال         

وسيعلَم الَِّذين ظَلَموا َأي منْقَلٍَب     : اهللا تعالى 
وننْقَِلبي) ٢٢٧: الشعراء(.

 

 

 



 



 

 

 

 

 



 



 

 



 


في الوقت الذي يواجه فيه     

ا ا فكريــالمجتمــع تطرفَــ
ـ  وشذوذً ا باسـم   ا أخالقي
الدين  

 

 والدين منه براء    -

 

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

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

وقد اهتم منهج التـصوف     
ــاء الفــرد وتقويمــه  ببن
باعتباره مـصدر القـوة     

    ا؛ للمجتمع إذا كان صـالح
ــصوف أصــبح  إال أن الت

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

يكون عليه عقيدة  يجب أن   
ا، وعبادة ومعاملة وأخالقً  

ليصح السلوك إلى ملـك     
.الملوك سبحانه

 

 

 

 

* 

 



*

 



*

 



 

 




 


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

إللهي، وعلـم   المزيد من الفضل ا   
به تعلم من أنت، وما هي اآليات       
والحكــم المودعــة فيــك وفــي 

اق،ـالسموات واألرض وفي اآلف

 

 
وتعلم به نسب مراتب الوجود، حتـى تتحقـق         

.بمعرفة ربك

 

 
  ولديها تكون عالم ا نافع    ا ا لنفسك ولغيرك، عبـد

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

.اهللا الذي خلق كل شيء، وبيده مقاليد كل شيء

 

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

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

.المكونات

 

 
عارف أن يلمع إليها بإشـارة،     وعلوم ال ينبغي لل   

من أسرار األحدية ورمـوز الهويـة، وكنـوز     

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

لضاقت العبارة عنـه، وعجـزت      
النفوس الزكية عن فهمه، وأنكرته     

.العقول على أهله

 

 
 لتلك الكنـوز  ولكن التسليم مفتاح    

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

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

 

 
وندعبا منْهع )١٠١ :األنبياء.(

 

 
ا العلوم النافعـة، وأن     نسأل اهللا تعالى أن يعلمن    

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

.والمسلمين

 

 


 




 


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

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

بقدر مرتبته من العلم والشهود، فإنها       

 

 تنزهت  -

 

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

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

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


 

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

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

 

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

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

.الشريك

 

 
وصدق بأوامره التي كلف بها عباده، ومحبوباته التـي رغـب           

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

 

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

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

بمشاهدة أسراره، وانبالج أنواره، وظهر له       

 

اإليمـان    بنـسب    -

 

- 
. حقائق اإلحسان

 

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

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

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

.رسول اهللا 

 

 
وليس بمؤمن من فرق بين المؤمنين، وطلـب ذلـك لحـظ أو             

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

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

 

 إال بالنـصيحة    -
واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر      

 

، ويستر عوراتهم مـن أن      -
. تشهد لعدوهم

 

 
كل ذلك معاملة هللا تعالى، وإعـالء لكلمتـه، وتجـدد للـسنة             

.المحمدية

 

 
ا ممن يدعون اإليمان      قوم وقد أعمى الهوى والحظ   

 

 وليـسوا   -
بمؤمنين لتجردهم عن أخالق اإليمان      

 

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

.والخير، واهللا يعلم أنهم مفسدون

 

 
المؤمنون أرواحهم واحدة، وأجسامهم متباينة، كأعضاء الجـسد        

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

. الجسد

 

 
، بها حياتهم   القرآن وسنة رسول اهللا     : روحهم الممدة لهم  

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

 

 



 


 بصحة إرادته، المصاحب    السالك الصادق في بدايته، المسترشد    

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

 

 
وذلك أن أهل التمكين ورجال مشاهدة عين اليقين صغرت فـي          

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

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

 

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

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

. حضرته العلية

 

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

.بربه

 

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

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

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

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

 

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

 

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

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

 

 
فقد حصل الغرور لبعض المسترشدين بأحوال شريفة نالوهـا         

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

الممدون، استدراج من اهللا تعالى لهم، وحجاب قطيعة     

 

 نعوذ بـاهللا   -
تعالى  

 

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

 

 
فعلي المريد الصادق أن يحافظ على اآلداب، والمحافظة علـى          

.المرشد، ليرقي إلى مقام المقربينمنزلة 

 

 


 





  

 

 



 


 

 

 



 




 





 






 


 

االستواء : ماذا فهمت عبارة مالك فى قوله: ثم نقول لك بعد ذلك  
إذًا يكون مشبها [معلوم؟ هل ظننت أن مالكًا يثبت االستواء المعلوم؟         

؛ ألن االستواء المعلوم هو االستقرار المستلزم للجـسمية         ]ومجسما
ولوازمها، فإن كان االستواء بغير هذا المعنى فهو غيـر معلـوم،            

 يكون مراد مالك أنه معلوم الثبوت والورود، فإنه نطق فيجب إذًا أن  
.به القرآن، ال معلوم الحقيقة والمعنى

 

 
على أن بعض المحققين يطعن فى ثبوت الرواية عـن مالـك،            
وهو الذى أقول به وال أكاد أعتقد غيره، فإن جعله االستواء معلوما            

 

 على ما يفهم منه      –

 

قـد   اعتراف بأن المجهول هو الكيف فقط، و       –
يستوى الملك على عرشه بكيفيات كثيرة، فجهل الكيفية ال يكفى فى           
التنزيه، بل يثبت التشبيه، فإن الكيفية حاصلة على كل حـال غيـر    
أنها مجهولة، واالستواء الحقيقى ال يعقل بدون كيفية وإن لم تكـن            

.بد له من كيفية فى الواقع معلومة لنا، ولكن ال

 

 
 هذه الواقعة عن عبد اهللا بـن        هذا، وقد رأيت رواية أخرى فى     

 ثـم   )١(وهب أن مالكًا سئل عن االستواء فأطرق وأخذته الرحضاء        
الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه، وال يقال لـه           : قال

.كيف، كيف عنه مرفوع، إلى آخر ما قال

 

 
إن ذلك كله   : ومما يلبسون به على الناس أو على أنفسهم قولهم        

.حق على حقيقته

 

 
ها هنا تقع فى النفوس موقع اإليمان والقبـول،         ) حق (فإن كلمة 

إن ما ورد فى اآليات غير حـق؟        : ومن ذا الذى يستطيع أن يقول     

فإن كان قـصدهم أن     : ولكننا نستفسر منهم عما أرادوا بتلك الكلمة      
هذه النصوص ال يمكن ردها فإنهـا نـصوص قرآنيـة أو سـنة              

ادوا أن معنـاه    صحيحة، فهو حق، ولكن ليس محل النزاع، وإن أر        
الذى يعرفه الناس حق، فذلك باطل، ولكنها عادتهم يأتون بـالكالم           

.الموجه وبالكلمات المحتملة

 

 
وليت شعرى، أى شىء أثبتوا هللا تعالى إذا كانت اليد فى حقـه             
ليست على ما نعرف، واالستواء والنزول بالنسبة إليه على غير ما           

ديق بثبـوت شـىء ال   نعهد، فما الذى أثبتوه له؟ وهل يمكن التـص   
كيف وتصور المحمـول والموضـوع      ! تفهمه وال تعقل له معنى؟    

شرط فى التصديق أو شطر منه، كما هو معروف فى المنطـق؟،            
وهل بيننا وبينهم خالف إذا كانوا سلفيين حقا كما يقولـون؟، فـإن             
االستواء عندهم وصف كمالى تنزيهى هللا تعالى ، فما الذى أثبتـوه            

!.ك؟زائدا على ذل

 

 
: ونحن نقرر دائما أن كماالت اهللا ال تتنـاهى، وفـى الحـديث     

أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته فـى كتابـه أو               (
، غايـة   )علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به فى علم الغيب عندك          

األمر أن الخلف يؤولون خوفًا من وقوع القاصرين فى التشبيه، فما           
. وكتابه ورسوله والمسلمينأرادوا إال النصح هللا

 

 
على أنى أختار مذهب السلف وأدين به، وقد قلت فيما سبق ما            

:نصه

 

 
 أن أحاديث الصفات ليست على ظاهرها، وأن لهـا        :والخالصة



 

 

 

 

 



 


 

 




 

 







 



 






 



تأويالت تليق بجالل اهللا تعالى، وال نقطع بتعيين تأويل منها، بـل            
.حالبد من التنزيه على كل  نكل ذلك إلى العليم الخبير، ولكن ال

 

 
إنه تعالى عال على خلقه بائن منهم بال حـد          : أما قول الكاتب  

وال صفة، فهو من قبيل ما سبقه، ولست أدرى أيقصد بـه العلـو              
المعنوى الذى ال يخالف فيه أحد، أم العلو الحسى الـذى يـستلزم             

).الجهة، أم هو شىء ال نعرفه نحن وال أنتم؟

 

 
، )١٦: الملك (ي السماء َأَأِمنتُم من فِ  : ومثل ذلك قوله تعالى   

ال يريد   : يعنى نفسه 

 

 تعالى وتقدس    –

 

 أن السماء ظرف له، وإنما      –
معناه أنه فوقها على العرش بال تمكن وال تكييـف، وهـل يظـن           

إنه فوق سمائه على عرشه، مادامت      : الكاتب أنه بين معناها بقوله    
.الفوقية غير معروفة؟

 

 
ى أنه قـال فـى      ثم نقل صاحب الخطاب بعد ذلك عن الترمذ       

قال ) لو أنكم دليتم بحبل إلى األرض السفلى لهبط على اهللا         (حديث  
لهبط على علـم اهللا وهـو علـى         : [ الترمذى فى بيان المراد منه    

ى لماذا نقلها وقد كان     ، وال أدر  ] كما وصف نفسه فى كتابه     العرش
أويل، ؛ ألنهم يبقون النـصوص      مقتضى مذهبهم أال يؤولوا هذا الت     

: ، ولعله نقلها لقوله فيها    !على ظواهرها ويؤمنون بها على حقيقتها     
.وهو على العرش كما وصف نفسه فى كتابه

 

 
إن الهبوط على حقيقته ولكن بال      : وليت شعرى لماذا لم يقولوا    

.تشبيه وال تكييف؟

 

 
قال أبو عيسى الترمذى أيضا إثر ما روى حديث أبى          : ثم قال 

روت ): إن اهللا يقبل الصدقة ويأخـذها بيمينـه فيربيهـا         : (هريرة
 نحوه، وقد قال غير واحد من أهل العلـم          عائشة عن النبى    

نثبـت هـذه    : فى هذا أو ما يشبهه من الصفات كنـزول الـرب          
ونحن أيضا نثبتها ونؤمن بها، ولكن      . الروايات فى هذا ونؤمن به    

من ذا الذى ال يؤمن بما ورد النزاع ليس فى ثبوتها واإليمان بها، و 
، ولكننا ممن يجوز إجراء المجازات والكنايـات        !عن رسول اهللا؟  

.فى أمثال هذه المقامات من غير جزم وال تحتيم على ما شرحنا

 

 
 وال عن أصـحابه حـرف       لم يرد عنه    : ثم قال الكاتب  

واحد يفيد صرف هذه اآليات واألحاديث عن ظاهرها، نعم التشبيه          
.ها قطعاغير مراد من

 

 
 وال عن أصحابه حرف     لم يرد عنه    : ونحن نقول أيضا  

يفيد أنها باقية على حقيقتها كما يقولون، بل تـرك ذلـك للعقـول              
وتصرفاتها، وللنصوص المنزهة الكثيرة، فضالً عـن البـراهين         

: العقلية، ولما تعرفه العرب من مجازاتها وكناياتها، وال أرى قولكم      
مثالً باق على حقيقته مع التنزيه وعـدم        إن االستواء على العرش     

التشبيه إال متناقضا، فكأنكم قلتم إنه مستقر علـى عرشـه، غيـر             
، والـذى ال    !مستقر على عرشه وهل هذا إال التناقض الـصريح؟        

يفهم لالستواء معنى محصالً، ال ينبغى له أن يكثر من ذكر الفوقية            
ال يقل إنه سـلفى،     واالستواء والعلو، وإال فليصارحنا بما يعتقد، و      

فإن السلفى ال يقول بمعنى معين فى آيات الصفات، وإنما يفـسرها   
.كما وردت، وال يتعرض لتخيل معناها، وال إطالة القول فيه

 

 
لـسنا بحمـد اهللا مجـسمة وال        : ثم قال الكاتب فى آخر كالمه     

.حلولية

 

 
وإنى أحمد اهللا على ذلك، وما رميت الكاتب بالتجسيم وال كان           

عه، وال مع السلف الذين ينتمى إليهم، ولكن كنت أكتـب           كالمى م 
إن اهللا ينزل  : [لمن يثبت هللا جهة، أو يقول وقد نزل من على المنبر          

].من عرشه إلى سماء الدنيا كنزولى

 

 
هذا، وكالمنا اليوم أيضا هو مع هذه الطائفة ال مـع الكاتـب،             

ه وأوافقه وإن كان هو المثير غبارها، فإنى أسلم ما يقرره من عقيدت 
عليه، وما أريد بكل ما أكتب إال نصح للمسلمين، والتحـذير مـن             

.نزعات الضالين الجاهلين

 

 



 


                                                           

 .هو العرق الكثير الذى يغسل الجلد لكثرته) ١(



 

 

 

 

 



 

















 



 



 

 

 

 

 

 

مما ال مراء فيه أن روح المـرء إذا         

ارتفعت أشواقها إلى عالم الملكوت، ولـم       

يستكن جسده إلى متاع الدنيا الدنية، فإنـه        

.يتسامى إلى عنان السماء العلوية

 

 

وطوبى لعبد صفا قلبه، ولـم يتعلـق        

بأدران الدنيا؛ واجتهد في رضا اهللا تعالى،       

وبر والديه فنال رضاهما، فإنه عندئذ لن       

يره عدوان القوم له، وتألبهم للنيل منه       يض

بغض  ا، مهمـا حـاولوا هدمـه       ا وحـسد

بمعاولهم الصدئة،   

 

فسرعان ما سينقلبوا    -

على أعقابهم خاسرين  

 

 ألنه يستمد قوته    ؛-

من القوة الربانية، التي ال تعدلها غيرهـا        

من القوة الزائفة الوهميـة؛ وألن العبـد        

المقبــل علــى بــاب مــواله يــؤمن أن 

ين المتعلقين بجالله جّل في عاله       الصالح

 ألن اهللا تعالى وهبه محبـة فـي         ؛يحبونه

قلوبهم، وذلك من حب اهللا له؛ فلـم يكـن       

تهم بغض اآلخرين له معتدا به، أو وشـاي       

 ألن  ؛وتأليب صدر الناس عليـه يـضره      

حب اهللا تعالى له يكفيه، ويـذكي همتـه         

ويقويه، وفي هذا شرف له أيما شـرف؛        

  أن رسول اهللا     ة  فعن أبي هرير  

إن : إذا أحب اهللا العبد نادى جبريل     : "قال

اهللا يحب فالنًا فأحببـه فيحبـه جبريـل،         

إن اهللا  : فينادي جبريل في أهـل الـسماء      

اء، ثم  يحب فالنًا فأحبوه، فيحبه أهل السم     

.)١("يوضع له القبول في األرض

 

 

إن المؤمن الذي استقام حالـه علـى        

 جلَّ في عاله؛    طاعة مواله، يحيا في كنفه    

نقي الصفحة، طاهر الذيل؛ مهما اتّهمـه       

طغام الناس وغوغاؤهم بما ال يليق به،        

 

-

غاضين الطرف عن مناقبه   

 

 وترى لسان   -

:حاله يردد

 

 
وإذا أتتك مذمتي من ناقص

 

 
لـفهي الشهادة لي أني كام  

ـ         ا إنك ال ترى ذلك المـؤمن إال ثابتً

ــزه   ــي؛ ال ته ــال الرواس ــوت الجب ثب

 ألن نـصر اهللا معـه،       ؛هوجالعواصف ال 

ا أن دعاءه هللا تعالى مستجاب، كمـا        مؤمنً

استجاب لألنبياء الـذين القـوا المحـن        

والصعاب، ولكنهم اجتازوهـا بانتـصار      

لتعلقهم برب األرباب، فهذا سـيدنا نـوح        

عليه السالم كما وصفه اهللا تعـالى فـي         

ونُوحاً ِإذْ نَادى ِمن قَبُل فَاسـتَجبنَا       كتابه ﴿ 

لَه نَاهيِظـيمِ       فَنَجِب العالكَـر ِمن لَهَأهو *  

       ماِتنَا ِإنَّهوا ِبآيكَذَّب ِم الَِّذينالقَو ِمن نَاهرنَصو

       ِعـينمَأج مقْنَـاهٍء فََأغْرـوس مكَانُوا قَو ﴾

).٧٦، ٧٥: األنبياء(

 

 

 آخر فيكفيـك قـرة      وإذا أردت مثاالً  



 

 

 

 

 

 

 الـذي   ،العين حبيبنا سيدنا محمـد      

القى من أذى قومه ما القاه، خاصة فـي         

الطائف، وقد كان إذاك كالمستجير مـن        

ا بنـصر  الرمضاء بالنار؛ ولكنه كان موقنً 

   ا في الدعوة إلـى اهللا      اهللا له، فمضى قدم

. تعالى، ال يثنيه عن ذلك أذى قومه له

 

 

 رسالة الدعوة إلى    إن من كان حامالً   

ريـق،  اهللا تعالى، ال يأبه إلى عقبات الط      

ـ       ا أن  وصدره بأذى قومه ال يضيق؛ موقنً

اهللا تعالى هو الفتاح للمغاليق؛ وليس خاف       

على المؤمن أن االبتالء سنة ال تخطـئ        

ا من أنبياء اهللا تعالى، والصالحين من       أحد

عباده؛ فقد روى اإلمـام الترمـذي مـن         

قلت :  قال حديث سعد بن أبي وقاص      

: يا رسول اهللا أي الناس أشد بالء؟ قـال        

 ثــم الــصالحون ثــم األمثــل األنبيــاء

.)٢("فاألمثل

 

 

وانظر إلى ورثة األنبياء من العلمـاء       

الذابرين عن حياض الـشريعة الغـراء،       

   ا من األنبيـاء، فيمـا      الذين لم يكونوا بدع

أصابهم مـن ألـوان االبـتالء، ولكـنهم       

اهللا معهـم،   صبروا على ما أوذوا فكـان       

﴿   اِبِرينالص عم اللَّه ؛ )١٥٢: البقرة(﴾  ِإن

فاجتازوا المحن بعزم وثبات، وقد أخذت       

 المحـن  "ا شتى، من بينهـا      محنهم صور

بسبب شعورهم بالمسؤولية الملقاة علـى      

عاتقهم، والمحنة بسبب ضيق ذات اليـد،       

والمحنة بسبب الحسد، وأشد المحن هـي       

 العالم بين علمـه     المحنة التي يتردد فيها   

وعمله، وحمل نفسه على التطبيق العملي      

لعلمه؛ حتى أن بعضهم أقدم على حـرق        

كتبه، حتى يبرئ ذمته أمام اهللا تعالى، وال        

يكون علمه شاهد صدق عليه يوم القيامة،       

.)٣(" عليهفيكون إذاك وباالً

 

 

  ا من اهللا تعـالى     ويعد االبتالء تمحيص

لقوة يقين المؤمنين؛ ليعقبه     

 

بعد الـصبر   –

 وقوة الشكيمة 

 

 التمكين للمستضعفين، فقد    -

) هـ٢٠٥ت  (سأل رجل اإلمام الشافعي     

يا أبـا عبـد اهللا،      : رضي اهللا عنه، فقال   

أن يمكن فيـشكر اهللا  : أيهما أفضل للرجل 

عز وجـل؟ أو يبتلـى فيـصبر؟ فقـال          

ال يمكَّن حتى  يبتلى، فـإن اهللا        : الشافعي

صلوات اهللا  ابتلى نوحا وإبراهيم ومحمدا     

عليهم أجمعين، فلما صبروا مكنهم اهللا فال       

؛ ألن  "يظن أحد أن يخلص من األلم البتة      

األلم باعث على االستكانة بين يـدي اهللا        

تعالى، واالفتقار إليـه، وعـدم التعلـق        

باألسباب، بل إفراد رب األرباب بتعلـق       

القلب به، وبثّ الشكوى إليه، بيقين ثابـت     

إذاك يأتي التمكين   أن النصر مع الصبر؛ و    

للمبتلين؛ فتطالع مـن حـديثهم مـسحة        

الصالح، وثبات االستقامة، وتراهم بعـد      

التمكين ال يزهاهم التميز وإن سما وبهر،       

وال يثيرهم الثناء وإن عال وزخـر؛ بـل         

 ا إلى الهدف األسمى المنشود،    يمضون قدم

ليحققوا الغاية من الوجود، أال وهي تقوى       

..اهللا الواحد المعبود

 

 
                                                           

.متفق عليه) ١(

 

 

هذا حديث حسن   : وقال) ٢٣٩٨( برقم   الترمذي،) ٢(

.صحيح

 

 

من محن العلماء، عبد الحفـيظ فرغلـي        : انظر) ٣(

، ربيع  )٢٤٣(القرني، مجلة الوعي اإلسالمي، العدد      

. ٦٨،  ٦٢م، ص   ١٩٨٤ديـسمبر   / هـ١٤٠٥األول  

.)بتصرف(

 

 



 

 

 



 



 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 




 



 



 





 




 




 




 




 





 



كان لمصر بفضل علماء األزهر الشريف دور كبير فى نـشر           

:الدين واللغة فى العالم اإلسالمى كله، وذلك عن طريقين

 

 

.  إيفاد العلماء للتعليم والقيام باألنشطة الدينية:أولهما

 

 

 استقبال الطالب الوافدين من جميع أقطـار العـالم          :وثانيهما 

للتعليم فى األزهر، ثم يعودون إلى بالدهم دعاة مصلحين يبلغـون           

. رسالة األزهر فى كل مكان وبلد

 

 

ـ          د وعلماء األزهر لم يغيبوا عن الساحة فى المدارس والمعاه

والجامعة، وفى الجمعيات، وبين صفوف الجيش، وجميع وسـائل         

. اإلعالم

 

 

ولم يقصر عالم من علماء األزهر فى تلبية دعوة أو إجابة عن            

. سؤال، أو إلقاء ندوة أو محاضرة

 

 



 



خير مثال على وسطية األزهر، أن األزهر ال يقتـصر علـى           

ة المـذاهب األخـرى     دراسة مذاهب أهل السنة، بل تتم فيه دراس       

الموثقة والثابتة، فقد اعتمد فى دراساته مذاهب الـشيعة الزيديـة           

ــة،   ــشيعة اإلمامي وال

وهى فرقة  ( واإلباضية  

ــرق   ــن ف ــة م معتدل

، والظاهرية،  )الخوارج  

باإلضافة إلى المـذاهب    

الحنفية ( السنية األربعة   

ــشافعية  ــة وال والمالكي

). والحنبلية 

 

 

 

ــيوخ  - ــن ش  وم

كان لهـم   األزهر الذين   

جهود في بيان مـنهج      

ــة  ــطية، ومحارب الوس

:الفكر المتشدد

 

 




 



عمل الشيخ شلتوت   

ــين  ــب ب ــى التقري عل

المذاهب، فسعى إلنشاء   

جماعة التقريب بـين    " 

، "المذاهب اإلسـالمية    

وكان من أوائل العلماء    
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الذين نادوا بفكرة التقريب خاصة بـين الـسنة والـشيعة، فـدعوة      

ريب فى نظره هى دعوة التوحيد والوحدة التـى هـى دعـوة             التق

. اإلسالم

 

 

منهم الـشيخ   : ووجد من يؤيد هذه الفكرة، ويسلك نفس الطريق       

محمد المراغى، والشيخ مصطفى عبد الرازق، والشيخ عبد المجيد         

. سليم، وكلهم قد تولى منصب شيخ األزهر

 

 

كابر العلمـاء  وقد أيد الفكرة بقلمه ولسانه وأسهم فيها كثير من أ  

. فى العصر الحديث

 

 

وقد أنشئت جماعة التقريب بين المذاهب أو دار التقريب فـى           

.  م١٩٤٨القاهرة سنة 

 

 

" رسالة اٍإلسالم   " وقد كان من آثار دار التقريب إصدار مجلة         

التى تنشر الفكر التقريبى، وتعمل على تجمع المـسلمين، وكانـت           

.  التقريبملتقى لكبار العلماء الساعين إلى هذا

 

 

وقد كان للفتوى التى أصدرها الشيخ شـلتوت ـ وهـو فـى     

.منصب شيخ األزهر ـ أثر فى دعوته ونبذ العصبية

 

 



 



وقد كان الدجوى يدافع عن قـضايا إسـالمية هامـة بالـدليل             

. والبرهان

 

 

انه عن حمالت التكفير التى انتشرت بـين    فظل يدافع بقلمه ولس   

المسلمين المتعصبين والمتشددين بسبب عـدم فهمهـم للنـصوص          

. ودالالتها

 

 

وهذه من أهم القضايا التى كان يدافع عنها، فإن قضية التكفيـر           

يحصى، فقد كان التكفير يحدث     ال يندرج تحتها من الموضوعات ما    

ا، أو بسبب   األنبياء كفر  بسبب رؤيتهم التوسل ب    من المتعصبين مثالً  

ا، أو بـسبب رؤيـتهم أن        كفر رؤيتهم أن التبرك بآثار النبى      

إلى غير ذلـك    .......  زيارة القبور والصالحين تؤدى إلى الشرك     

ــى   ــور الت ــن األم م

يحكمون فيها بظـواهر    

. النصوص

 

 

ــاء  ــا زال علم وم

األزهــر الــشريف  

يقومون بدورهم المنوط   

بهم، وإن كان الـبعض     

هذه المواقـف   يرى أن   

ليست على المـستوى    

المأمول؛ فليس ذلك عن    

تقصير مـن أكثـرهم،     

ولكن لعوامل أخـرى     

تحد من حريتهم، وعدم    

وجود سلطة فعلية لهم،    

 مـن أن يهـاجم      وبدالً

بعض الناس األزهـر    

وعلماءه عليهم أن يقفوا    

.)٣(بجانبهم

 

 
                                                           

 ١٨٩٣شيخ الجامع األزهر    ) ١(

 

م، ١٩١٨م، نال إجازة العالميـة سـنة        ١٩٦٣ -

       مدرس بالقسم العالي ثم وكيالً لكلية    ا بأقسام ا  وعين مدرساً بالمعاهد ثم لتخصص، ثم

  عضو شيخاً لألزهر سنة          الشريعة، ثم م، وكان  ١٩٥٨ا في جماعة كبار العلماء، ثم

م، وكان أول حامل للقب اإلمام األكبـر       ١٩٤٦ا بمجمع اللغة العربية سنة      عضو .

.م١٨٩٣وولد الشيخ محمود شلتوت بمحافظة البحيرة سنة 

 

 

مـن أعمـال    " دجـوة   " ـ فى بلدة     ه ١٢٨٧ولد الشيخ يوسف الدجوى سنة      ) ٢(

القليوبية بمصر، وحفظ القرآن الكريم فى صغره، ثم ألحقه والده باألزهر الشريف، 

فتعلم وتبحر فى العلوم الدينية والعربية، وأظهر جدارة فى كافة العلوم، وحـصل             

.على العالمية بتفوق

 

 

 أفكـاره   عن مقال بعنوان محب الدين الخطيب لمحات من حياته وقبسات من          ) ٣(

.٢٧٩ ص ٧ممدوح فخري مجلة الجامعة اإلسالمية العدد : بقلم الشيخ

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 



 





 





 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       المستشار                       األستاذ    

 

 





 



 




 




 


٣

 

 عند الكـالم    )١(روى المسعودى  -
 ببقيـع    الحسن بن على    اإلمام على دفن 

وهناك إلـى   : (الغرقد مع أمه ما نصه    
هذا الوقت   

 

 ألف المسعودى كتابه هذا     –
 هـ أى بعد قرابة ثالث مائة       ٣٤٥سنة  

 الحسيناإلمام  عام من مقتل    

 

ـ  –  ة رخام
مكتوب عليها، الحمـد هللا مبيـد األمـم     
ومحيى الرمم، هذا قبر فاطمـة بنـت        

 سيدة نساء العـالمين،     رسول اهللا   
  والحسن بن على    بن أبى طالب، وعلى  

، ، ومحمد بن على   بن الحسين بن على   ا
وجعفر بن محمد، رضوان اهللا علـيهم       

وقد عقب األستاذ حسن عبـد      ). أجمعين
خ المساجد األثريـة، ص     تاري[الوهاب  

بأنه لو كان اإلمام الحسين معهـم       ] ٨٠
فهذا دليل مادى ينقض . لذكر اسمه بينهم  

 .قول دفن الرأس بالمدينة

٤

 

من المشهور عـن آل البيـت        -

       أنهم كانوا يزورون قبر الحـسين 
 ولم يرد فـى أى مـن        ، بكربالء 

الروايات أو المصادر التاريخية وال فى      
الالحقة علـى   أى عصر من العصور     

مقتل الحسين حتـى اآلن أنهـم كـانوا         
ـ     ا األمـر   يزورون الرأس بالبقيع مطلقً
 . الذى يقطع بعدم دفنها بالمدينة

٥

 

أما بخصوص رأى المراكبـى      -
فإن هنـاك أحـداث تاريخيـة كثيـرة         
مصاحبة للواقعـة   
غابت عن صاحب   

 :هذا الرأى وهى

 مـن   اأن كثير 
المصادر أثبتـت   
ــول رؤوس  دخـ

ء إلى  شهداء كربال 
مدينة الكوفة مـع    
ــسين  رأس الحـ

، وكـــانوا 
  اقرابة سبعين رأس 

من بنى أبيه وأهل    
ثم . بيته وأصحابه 

حملوا على الرماح إلى يزيد بن معاوية       
.فى دمشق

 

 
 البنفقد ورد فى الكامل فى التاريخ       

ثم أرسل ابن زياد    ): (٢٩٨: ٣(األثير  
رأس الحسين ورؤوس أصـحابه مـع       

 إلى يزيد بـن     زحر بن قيس إلى الشام    
وهو مـا أكـده     ) معاوية ومعه جماعة  

حيـث  ] ٦٠٢التذكرة ص   [القرطبى فى   
ثم دعا ابن زياد زحر بن قـيس        : (قال

الجعفى فسلم إليـه الحـسين ورؤوس       
أخوته وبنيه وأهل بيته وأصحابه، ودعا      
بعلى بن الحسين فحمله وحمل عمامـه       
وأخواته إلى يزيد على محامـل بغيـر        

شق ودخلوا مـن    وطاء، حتى قدموا دم   
باب توما وأقبلوا على درج باب المسجد       

، والطبرى فى   )الجامع حيث يقام السبى   
ــوك  [ ــم والمل ــاريخ األم ] ٦/٢٦٤ت

تـاريخ الخلفـاء ص     [والسيوطى فـى    
ولما قتـل الحـسين     : (حيث قال ] ١٦٦

وبنو أبيه بعث ابن زياد برؤوسهم إلـى        
 ثم ندم لما مقتـه      يزيد، فسر بقتلهم أوالً   

لى ذلك، وأبغـضه النـاس      المسلمون ع 



 

 

 

 

 



 






  







 



ــل ) أن يبغــضوهوحــق لهــم ، ومقات
 ومقتــل ١١٩صــفهانى الطــالبيين لأل

 ١٩١ ص   ١أبو الفدا، ج     [٤٦٧الحسين  
٢٥٦واألخبــار الطــوال، ص 

 

-٢٥٨ ،
وتاريخ اإلسـالم وطبقـات األعـالم،       

].٣٥١، ص ٢للذهبى، ج 

 

 
فإذا كان الثابت دخول هذه الرؤوس      
ة كلها إلى يزيد فى دمشق وكانت الفطر      

السليمة تقتضى أن تطلب السيدة زينـب      
  زين العابـدين      واإلمام على  

ــث رأس الحــسين  ــد إ حي ن يزي
 وأن عـادة    ،وعدهم بتلبية كل طلبـاتهم    

العرب تقتضى رد جثـث المـوتى أو        
 ،القتلى إلى قومهم كما زعم هذا الـرأى     

فهل من الفطرة السليمة أن يعطى يزيد       
رأس الحسين إلـى أختـه زينـب وال         

عطيها باقى رؤوس بنى الحسين وأهله      ي
ا؟وبيته أيض

 

 
وهل يعقل أن تأخـذ زينـب رأس        
الحسين وتترك رأس أخـوة الحـسين       

  العباس بن على،     وعثمان بـن علـى ، 
   مـن أم البنـين أم       ،وعبد اهللا بن على 

؟ زوجة اإلمام على)٢(خزام

 

 
وإذا قلنا أنها أخذت رأس الحـسين       

عبـاس  لمكانته فهل يعقل تـرك رأس ال      
     ا؟ فهى  وهو له عندها نفس المكانة أيض

التى قالت يوم قتله وصـرخت بـأعلى        
ضـيعتنا  اوآخاه واعباسـاه و   : "صوتها
 وبكى النسوة وبكـى الحـسين       ،"بعدك

واضــعيتنا : "معهــن وقــال الحــسين
وقد ثبت أن رأس العباس قد      . )٣("بعدك

 وهـل   ،دخلت دمشق مع السبعين رأس    
 زينـب   الـسيدة   يعقل أن تتـرك     

 عون األكبر ومحمـد؟     :هائوس أبنا ءر

أليست عاطفة األمومة تقتـضى ذلـك       
ا؟ وعاطفة األمومـة أقـوى مـن        أيض

. عاطفة األخوة

 

 
وهل من الفطرة السليمة أن تتـرك       

ـ        اإلمـام   اعقيلة بنى هاشم أبنـاء أخيه
 اإلمـام الحـسين؟      االحسن وأبناء أخيه  

وهل من المعقول ومن الفطرة الـسليمة       
  زين العابدين    ىعلاإلمام  أن يترك   

ـ أرؤوس أعمامه وأخوته من أبيه و       اءبن
عمومته من اإلمام الحسن وعقيل وأبناء      

؟عمته زينب 

 

 
إذن فالمنطق العقلى والفطرة السليمة     
تقتضى غير ذلك؟ وال يعقل أن تعطـى        

وكـان  . رأس وتمنع بـاقى الـرؤوس     
ن تدفن هذه الرؤوس بالمدينـة      األولى أ 

ع بها إلـى     مع رأس الحسين ويدف    أيضا
ا قد لبـى     إذا كان يزيد حق    زينب  

.طلبهم وما وعدها به

 

 
٦

 

إذا كان يزيد قد أحسن استقبال       -
آل البيت وأحسن معاملتهم ولبـى لهـم        

 فلماذا علق رأس    ،طلباتهم ووعدهم بذلك  
 وأهله على درج دمـشق      الحسين  

والجامع األموى وقصر اإلمارة ثالثـة      

 أيام كما أفادت مصادر كثيـرة سـبق       
بيانها؟

 

 
ولماذا قام بالنكت فى ثنايا الحـسين       

  ا مـن خـالل     ا ذلك سـابقً   نَّكما بي
المصادر التاريخية الكثيرة؟ ولماذا أبدى    
فرحه وسروره عند دخول الرأس عليه      

كما سبق بيانه؟ 

 

 
وإذا كان قد ندم على ذلك وأظهـر        
ذلك أمام الناس لثورة وسـخط النـاس        

 بن زياد   عليه؟ فلماذا لم يعاقب عبد اهللا     
وشمر بن الجوشن وهم قتلة الحـسين       

،       أال يكون ذلك تعطيالً لحدود اهللا؟ 
نه على العكس أحسن اسـتقبالهم       إبل  

 

– 
قتلة الحسين   

 

وقد سـبق   .  وقربهم إليه  –
بيان ذلك بالتفصيل وما ارتكبه بعد ذلك       

أليس هذا  . فى واقعة الحرة وهدم الكعبة    
ندم مكذوب وبكاء مصطنع وسوء نيـة       

ها؟مبيت ل

 

 
وهل من حسن المعاملة المزعومـة      

عمر (ليزيد آلل البيت أن يأمر األشدق       
والى المدينة بهدم دور بنـى      ) بن سعيد ا

 البنهاشم بالمدينة كما ورد فى الكامل       
) ١٢١(ن  يومقاتل الطالبي ) ٤/٣٧(األثير  

.لألصفهانى

 

 
 السيد  بعد أن أرسل ليزيد بأن وجود     

 ، بين أهل المدينة مهيج للخواطر     زينب
 وقد عزمـت    ،ة فصيحة عاقلة لبيب   اوأنه

هى ومن معها على األخذ بثأر الحسين       
.

 

 
                                                           

 وكذلك ورد فى التنبيـه      ٧٣٤، ص   ٢ياقوت، ج   ) ١(
 ٣٤٥ وقد ألفه سنة     ٣٠١واألشراف، للمسعودى، ص    

هـ 

 

. م٩٥٦ -

 

 
 .فاطمة بنت خزام ) ٢(

)٣ (  ١٥٦، توفيق أبـو علـم، ص        الحسين بن على 
.٧ : ٩٢٤عيان الشيعة للسيد محسن األمينى أوكذلك 

 

 



 

 

 

 

 



 













 





 




 



 





 





 



 :يقول ابن الفارض

 

 
ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا

 

 
سر أرق من النسيم إذا سرى

 

 
هاـرة أملتـوأباح طرفي نظ

 

 
ا وكنت منكرافغدوت معروفً

 

 
ه وجاللهـفدهشت بين جمال

 

 
وغدا لسان الحال مني مجهرا

 

 
ــ إن أول  ":ول اإلمــام المحاســبيويق

 ،"المحبة الطاعة وهي منتزعة من حب اهللا      
ويشير المحاسبي إلى أن لتحقيق محبـة اهللا        

 فالفوائد واصلة إلى قلـوب      ،فوائد عظيمة 
 إن عالمـة المحـب هللا       : لذلك قيل  ،محبيه

حلول الفوائد من اهللا بقلوب من اختصه اهللا        
:ا يقول أحد المتصوفة في ذلك شعر،بمحبته

 

 
ون بحبهـائص يكفلـله خص

 

 
ي سالف األزمانـاختارهم ف

 

 
اختارهم من قبل فطرة خلقهم

 

 
انـيـد وبـوائـوداع وفـب

 

 
ا لنظرية التلقي النقدية فإن تجربة      ووفقً

القارئ السابقة ومعارفه المرتبطة بـالنص      
الوقتي الحالي تمثل قرينة مناسبة لتحقيـق       

ـ    ،الفهم والتأويل  ن  فالنموذجان السابقان يمك
ربطهما بقراءة متجددة لذي النـون علـى        

 :سبيل المثال حينما يقول

 

 
اتت إليك صبابتيـا مـوت ومـأم

 

 
وال قضيت من صدق حبك أوطاري

 

 
 أنت لي مني، المنى كل المنى،مناي

 

 
 عند أقتاري، كل الغنى،وأنت الغني

 

 
ة رغبتيـايـوأنت مدى سؤلي وغ

 

 
اريـضمإون ـوموضع آمالي وكن

 

 
ـ    ي يمثـل قـراءة     وهذا الربط المعرف

متجددة ال ألنه يـشاكل ويماثـل تجـارب         
 ،شعرية في معنى واحد وهو العشق اإللهي      

لكن يأتي التجدد هنا من إضـافة القـارئ         

لدالالت وإحاالت أخرى ألحـوال المحبـة       
 ،والعشق مثل اليقين الواقـع فـي القلـب        

 ومتابعة اهللا في األخالق واألفعال      ،والخوف
 .واألوامر والسنن

 

 
 مـشكلة التلقـي للقـصيدة       لكن تظـل  

الصوفية التي يمكن توصـيفها بالخطـاب       
الصوفي ظـاهرة ال يمكـن الفكـاك مـن          

 السيما وأن النص نفـسه يمثـل         ،شراكها
 ا غير معتاد بألفاظـه ورمـوزه       منحى لغوي

 وهـذه المـشكلة     ،وإطالالته غير التداولية  
ظلت قائمة طالما اعتاد النقاد على تنـاول        

ات كسولة تـصر    هذه النصوص بميكانيزم  
على رؤية النصوص الشعرية الصوفية من      
زاوية أنهـا نـصوص شـعرية دينيـة ال          
بوصفها تجارب إنسانية ترتبط بأصـحابها      

 ورغـم أن    ،من أهل األحوال والمقامـات    
نظرية التلقي المعاصرة تسعى باجتهاداتهـا      
في ملء فراغات النص وإيجاد أفق للتوقع       

قة والـنص   والتنبؤ يتوافق مع قراءاته الساب    
 إال أن الــنص الــشعري ،الــذي يتناولــه

 ،الصوفي يقوم بالضرورة أفق التوقع هـذا      
 ءويأبى بل ويتمنع أن يسعى امـرؤ لمـل        

فراغاته التي قد ال تتسع لتأويـل منـصف         
 .يحسب للنص أو صاحبه

 

 
ونرى بوضوح ثمة اتهامات موجهـة       
لعمر بن الفارض المعروف فـي تـاريخ        

 ،ان العاشقين التصوف والشعر العربي بسلط   
هذه االتهامات مفادهـا أن قمـة التجربـة         
الصوفية عند ابن الفارض  والتي تم إنتاجها    

ا ال يمكن اختزالها فقط فـي تجربـة         شعر
 بل تبلغ القمة مداها حينمـا       ،العشق اإللهي 

 ،نجد الشاعر نفسه يتحدث عن األنا الجمعي      
وهذه األنا نفسها اللفظ المركزي في قصائده       

 وربما مقصد التجربة الصوفية     ،بغير منازع 
الروحية لعمر بن الفارض األسـمى هـو        
 .االكتشاف والتحقيق لذاته ألبعد حدود لهـا      



 

 

 

 

 

 

 :يقول ابن الفارض في تائيته

 

 
.. .ولوال ِحجاب الكَوِن قُلـتُ وإنَّمـا      (

قيامي بأحكاِم المظاِهِر مسِكتي

 

 
        ـدىخلَقوا سثٌ والخَلْقُ لم يبفال ع. ...

ن َأفعالُهم بالسديدةوإن لم تكُ

 

 
     مهِة االسماِء تَجري أمـورعلى ِسم. ..

وِحكْمةُ وصف الذاِت للحكم أجرت

 

 
.. .يصرفُهم فـي القبـضتَيِن وال وال        

فقَبضةُ تَنِْعيٍم وقَبضةُ ِشقْوة

 

 
ـ        ...ال  ـأال هكذا فلتَعِرِف النّفس أو ف

)ويتَْل بها الفُرقَان كُلَّ صبيحة

 

 
لقارئ االعتيادي يظل على حالته التي      فا

  ا للشاعر ونـصه بغيـر      يرى نفسه مهاجم
ا كل أسـلحته صـوبهما       بل مصوب  ة،مباغت

ـ  ،ا مع )الشاعر والنص ( ا أن الـنص     معلنً
يخالف الموروث الديني رغم أن النص في       

 لكن لـم    ،ذاته حالة وتجربة شعرية محضة    
يعبأ هذا القارئ بأن الشاعر الصوفي فـي        

نصه  

 

- ا   عموم

 

 هو في حالة مستدامة من      -
 وعـن اسـتقرار     ،البحث عن مرفأ لليقين   

 ا على العالم الذي يهرب منه      معرفي محتج
بعيدا إلى لغة خاصة تشكل له عالماا جديد.

 

 
لذلك فإن أبرز االتهامات التي صوبت      
نحو القصيدة الشعرية الصوفية هي اتهامات      

ـ    ،تتعلق بنواٍح دينية ومذهبية    ن  وإن كان م
 بالـصور الجماليـة   األدعى االكتراث قليالً 

    ا أصـيالً  والتخييل الشعري الذي كان رافد 
للقصيدة الحداثية وللشعر المنثور القائم حتى      

.يومنا هذا

 

 
       ا مـن   وليس بغريـب أن نجـد كثيـر

الشعراء المعاصرين يلجأون إلـى أقنعـة       
شعرية صوفية مستمدة من التراث العربي       

 ومالمـح   من أجل صياغة أفكـار ورؤى     
خاصة لم يجدوا فـي اللغـة التداوليـة أو          

ـ     ا فـي   النصوص الشعرية التقليدية عوض
 فكان الحل لعالج مشكلة طرح      ،استخدامها

الرؤيــة صــوب العــالم هــو االنزيــاح 
 وهـو مـا    ،الضطراري نحو أقنعة صوفية   

نجده بوضوح في بعض نصوص الـشاعر       
 ،المصري صالح عبد الـصبور الـشعرية      

لسوري وغيرهمـا مـن     وأدونيس الشاعر ا  
الشعراء المعاصرين الذين لجأوا إلى أقنعة      
صوفية من أجل البحث عن طرق لليقين أو        

.أشكال للمجاهدة من أجل اكتشاف الذات

 

 



 



 وفي النصوص الشعرية المغايرة     ،عادة
للنص الصوفي فإن الشاعر يرنو بقـصيدته    

ق مرجعيات  صوب نهاية يمكن التنبؤ بها وف     
سيما وأن القـارئ ربمـا        ال ،نقدية تقليدية 

يستنتج مـضمون القـصيدة عبـر دالالت        
وإحاالت لغوية معتادة حـسب األغـراض       

 لكـن تظـل القـصيدة       ،الشعرية التقليدية 
    ا لتبنـي   الشعرية الصوفية تدفع القارئ دفع

 ،عتبات ومفاتيح خاصة بهذه اللغة المغايرة     
و مركـز   وتجعله دائم البحث عن بـؤرة أ      

اهتمام يمكن من خاللها توليد أفكار ومعان       
جديدة مما يتيح للنص الـشعري الـصوفي        
الحيوية والجدة رغم مرور الوقـت علـى        

 ولعل هذه القراءة تكشف عن بنـى        .إنشائه
 وأن هدف القراءة  ،ا للنص جديدة وأكثر عمقً  

هنا تستحيل إلى نوع من تجديـد التـاريخ         
هتمام مـن    ونقل مركز اال   ،األدبي وتفعيله 

المبدع األصلي للنص إلى مبدع آخر وهو        
 الذي يكرس جهده ووقته الكتشاف      ،القارئ

 وفـق مـا     ،مضامين أخرى ومالمح جديدة   
يرصده القـارئ مـن عالمـات صـوفية         

 .مشتركة تجمع بين شاعر وآخر

 

 
ويظل محي الدين بن عربـي سـلطان        

 العارفين نموذج ا لشاعر تتمثـل فـي      ا رائع
أبعاد التجربـة الـصوفية     قصائده الشعرية   

 ا بالخوف والرجـاء  التي تبدأ بالتوكل مرور
 للمحبة وانتهاء بالرضا واكتـشاف      وصوالً
 يقول ابن عربي تحت عنوان مقام       ،أسراره

الرضا وأسراره بكتابه الكبيـر الفتوحـات       
:المكية

 

 
ةـسألت ربي عصم

 

 
وء وأذىـمن كل س

 

 
هـوإن أرى من أجل

 

 
بذاـتـنـه مـكروح

 

 
هـن نفسـا عمختطفً

 

 
تخذاـا مكًـلـمسته

 

 
اادقًـول صـحتى أق

 

 
ذاـا حبـمن حالنا ي

 

 
ه بكذاـت منـرضي

 

 
ذاـه لكـرضيت عن

 

 
سبهـنـذا نـكـوه

 

 
ذاـا هكمـإليه حك

 

 
يل قاطعـو دلـوه

 

 
إذاـر فـلى يسيـع

 

 
أفردته عن من وعن

 

 
ذا وذاـه بـتـوصف

 

 
عرفةـت ذا مـو كن

 

 
ذاـبـه وجهـقـبح

 

 



 

 

 

 

 



 


 

وقفة مع الذات   وقفة مع الذات   
ــون   ــي تكــ ــون  لكــ ــي تكــ لكــ
ــصية  ــصية شخــــــــ شخــــــــ
ــؤثرة ــؤثرةمـــــــــــــ مـــــــــــــ
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٦

 

احذر من ضياع شيء من وقتـك        -

دون عمل فهو ضياع الحياة، واحرص على     

 كل يوم ولو خطـوة      أهدافك تتقدم نحو    أن

واحدة، فمن سار على الدرب وصل، وقـد        

 للـزمن   األمثلتقدم الحديث عن االستغالل     

 .من قبل قليل

٧

 

مـورك بكتابـة مواعيـدك      أنظم   -

هـا، كـذلك    والتزاماتك والتعود على حفظ   

شياءك في منزلك ومكتبك    أتنظيم وتصنيف   

وسيارتك وغيرها بطريقة مناسـبة تـسهل       

عليك التعامل معها، وقد سبق الحديث عـن    

تنظيم الحياة شـرط    (ا في مبحث    يضأذلك  

 ).لنجاحها

٨

 

قاوم محاوالت النفس للهروب من      -

لى المتعة واللهـو    إعمال الجادة المهمة    األ

ن إك مزيد بيـان     تي عن ذل  أباستمرار، وسي 

 .شاء اهللا

٩

 

كثـر مـن    أعمـال   ن األ أال تنس    -

وقاتك في  أن تضيع   أياك  إوقات، وحينئذ ف  األ

عمال هم من األمور بل قدم األالتوافه من األ  

 .على ما سواه

١٠

 

ليكن شعارك المبادرة والمسارعة     -

 ،ابدأ فما مضى ال يعود    ،لى كل خير ومفيد   إ

 أو  ر تنتظ أنقصر من   أوالحياة سباق وهي    

 .تسوف فيها أو تؤجل

١١

 

 أو  اًئ من عاداتـك سـي     رأيت إذا -

 فعالجه واسـتبدله    ألهدافكا عن التقدم    معوقً

بخير منه، وال يكن للعـادات عليـك مـن          

 بقدر ما فيها من حـق ونفـع،         إالسلطان  

 بصورة آليـة    اإلنسانوالعادة هي ما يفعله     

مـشقة بدنيـة     أو   متكررة دون جهد فكري   

 األمـر ن كان   إ؛ ولذلك و  والعادات مكتسبة 

مشقة، فمن عود نفسه فعل الخير والعمـل        

 اعتاد ذلك، ومن عودها الفساد في       واإلنتاج

البطالة والكسل والخمول اعتاد     أو   األرض

 .ذلك

١٢

 

اجعل القيم والمبادئ االعتقاديـة      -

فوق المساومات ولتكن موجهة لكل نـشاط       

ن لم تكن كذلك والعياذ بـاهللا       إفي حياتك، و  

لـك  ن بج إ من يحتقـر نفـسك و      أول فأنت

 .اآلخرون ومدحوا

١٣

 

اجعل البحث عن الحق ديـدنك،       -

، وأشـكاله واحذر النفاق بجميـع صـوره       

 ، وعفة وصـدق   بأدبواصدع بكلمة الحق    

في نفسك القدرة على الحسم عند مفترق  ونم 



 

 

 

 

 



 


 

ِسـباب المـسِلِم    : (  قال رسـول اهللا   

كُفْر وقٌ، وِقتَالُهفُس.(

 

 

                

 

رواه البخاري ومسلم  -

 

-

 

 






 



 .الطرق بين الحق والباطل

١٤

 

 بـشجاعة   أعمالـك واجه نتـائج     -

ا كـل مـا     حتسبوصبر وثبات ومسئولية م   

 لـم   أصابك ما   أنيصيبك عند ربك، ولتعلم     

 لم يكن ليـصيبك     أخطاكيكن ليخطئك وما    

 وجفت الصحف، واحذر من     األقالمرفعت  

كثرة الشكوى والضجر فهما مـن صـفات        

شر ما في الرجل شح هالع وجبن      (الضعفاء  

الصاِبرون َأجرهم ِبغَيـِر   ِإنَّما يوفَّى) خالع

 .ِحساٍب

١٥

 

ال تجعل شخـصيتك كالزجـاج       -

الشفاف الذي يسهل كشف ما وراءه ومعرفة 

حقيقته، لكل عابر سبيل ، ففي الحياة الكثير        

شـرار،  من الفضوليين والمتطفلين بل واأل    

  ـ  واجعل لذلك باب ـ  ا موثقً ـ أا  ا وحارس ا مينً

 فيفتح ذلك فـي الوقـت المناسـب        ،مركأب

هل لذلك ويغلق   أوبالقدر المناسب ولمن هو     

 .عند الحاجة لذلك

ن تتمـرن علـى     أوهذا يستدعي منك    

ــشاعرك و ــبط م ــدم أض ــسك وع حاسي

برازها ما لم يكن في ذلـك       إاالسترسال في   

ن تحـتفظ بهـدوئك ورباطـة       أمصلحة، و 

ن أشك في المواقف المثيرة والجـادة، و      أج

تختار كلماتك بعناية فيها، وخالصة القـول       

اليكن التعبير عن اشتعال عواطفك مدروس. 

١٦

 

على وقدوتك الدائم   اجعل مثلك األ   -

 ا  سيدنا محمد على أنه هو الذي بلغ     إذ  إ

نساني، ولن تبحث عـن     درجات الكمال اإل  

ي جانب من جوانب حياتك أحل لمشكلة في    

ال وجدت ذلك الحل في سـيرته العطـرة         إ

     ن تكـون دائـم     أ، وهذا يستعدي منك

 .المطالعة لسيرته والبحث في طريقه

١٧

 

ا  الفكاهة والمرح دائم   تسلح بروح  -

ذا ادلهمـت   إسفاف وال مبالغة، و   إمن غير   

لتقطيب ان الحزن و  الخطوب فابتسم لها؛ أل   

 مـشوشان  ، منهكان للجـسد   ،مهلكان للنفس 

 .للفكر

١٨

 

احذر من الخيال الجامح المحلـق    -

وهام كما تحذر مـن التـشاؤم       في سماء األ  

ا بـين   المفرط المحطم لآلمال، وكن وسـطً     

 . بين الخيال والواقعجوطرفين، زا

والجم نزوات العواطف بنظرات العقل،     

شعة العقل بلهب العواطـف، والـزم   أنر  أو

الخيال صدق الحقيقة والواقـع، واكتـشف       

.ضواء الخيال الزاهية البراقةأالحقائق في 

 

 

١٩

 

ال تغرق في الكماليات فتهلك في       -

الترف بل تزود من المتاع بما يكفيك فـي         

 وال يثقل على كاهلك     هدافك،أمسيرتك نحو   

صبح أ، ومن   )اخشوشنوا فان النعم ال تدوم    (

سير الشهوات والملذات صعب عليه تركها      أ

.رادته هشة ضعيفةإصبحت أو

 

 

٢٠

 

نـسان  إن في كـل     أا اعلم   خيرأ -

علـم  صفات ضعف وصفات قـوة وهـو أ      

يجهـل،   أو   الناس بحقيقة نفسه ما لم يكابر     

فالعاقل هـو مـن وجـه حياتـه وعملـه           

 ،نحو ما فيه من صفات القـوة      وتخصصه  

ي بنفسه وحياته عن نقاط الضعف فـي        أون

 .شخصيته

بـصار  فكم من جـوهرة تخطـف األ      

غـوار  أبهاها مستكنة في    أشعة و صفى األ أب

المحيطات المظلمـة، وكـم مـن زهـرة         

استقامت على عودها في الصحراء مضيعة      

شذاها العطري مع سافيات البيـداء ولـو        

.ن آخرأا شاكتشفن هذه وتلك لكان لهم

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 





 



 



 

 
خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي فـي القمـة اإلسـالمية           يعد  

األمريكية استراتيجية متكاملة لدحر اإلرهاب، مـن خـالل تكثيـف           
الجهود الدولية الساعية لوقف تمويل كافة التنظيمات اإلرهابية ومـدها   

بالسالح والمقاتلين وتوفير المالذ اآلمن لهـا، والمواجهـة الفكريـة           

ل القضاء على قدرة هذه التنظيمـات علـى         لخطاب اإلرهاب من أج   

التجنيد، وملء الفراغ الذي تستغله التنظيمات اإلرهابية، والحل العادل         

.للقضية الفلسطينية

 

 

إن كلمة الرئيس السيسي في القمة المنعقدة بالرياض، بحـضور          
:ناصر أساسية ال غنى عنها في مواجهة اإلرهابنت أربعة ع الدول العربية واإلسالمية، تضمالرئيس األمريكي، ترامب، وزعماء ورؤساء

 

 

 شمول مواجهة اإلرهاب لكافة التنظيمات دون تمييز، حيث أكد الرئيس أن الحديث عن التصدي لإلرهاب على نحـو شـامل،                :أول هذه العناصر هو   

ين، فالتنظيمات اإلرهابية تنشط عبر شـبكة سـرطانية         يعني مواجهة جميع التنظيمات اإلرهابية دون تمييز، فال مجال الختزال المواجهة في تنظيم أو اثن              

ومن هنا، فال مجـال الختـصار       . تجمعها روابط متعددة في معظم أنحاء العالم، تشمل األيديولوجية، والتمويل، والتنسيق العسكري والمعلوماتي واألمني             

رهاب أن نواجه جميع التنظيمـات اإلرهابيـة بـشكل شـامل            المواجهة في مسرح عمليات واحد دون آخر، وإنما يقتضي النجاح في استئصال خطر اإل             

.ومتزامن على جميع الجبهات

 

 
 منع الدعم المادي والمعنوي بكافة صوره عن اإلرهاب؛ فقد أكد الـرئيس علـى أن   :العنصر الثاني في االستراتيجية المصرية لمواجهة اإلرهاب هو 

افة أبعاد ظاهرة اإلرهاب فيما يتصل بالتمويل، والتسليح، والـدعم الـسياسي واأليـديولوجي؛              المواجهة الشاملة مع اإلرهاب تعني بالضرورة مواجهة ك       "

".به ويموِّله ويسلِّحه ويوفر له الغطاء السياسي واأليديولوجيريحمل السالح، وإنما أيضا من يدفاإلرهابي ليس فقط من 

 

 

 بـشكل   القضاء على قدرة تنظيماته على تجنيد مقاتلين جدد، من خالل مواجهتـه            ":تمثل في فقد  العنصر الثالث في استراتيجية مواجهة اإلرهاب       أما  

شامل على المستويين األيديولوجي والفكري، فالمعركة ضد اإلرهاب هي معركة فكرية بامتياز، والمواجهة الناجحة للتنظيمات اإلرهابية يجب أن تتضمن                   

".لتحقيق أغراض سياسيةشلَّ قدرتها على التجنيد واجتذاب المتعاطفين بتفسيراٍت مشوهة لتعاليم األديان، تُخرجها عن مقاصدها السمحة، وتنحرف بها 

 

 
مـلء الفـراغ    " سد الفراغ الذي تستغله التنظيمات اإلرهابية؛ حيث أكد الرئيس على أن             :العنصر األخير في استراتيجية مواجهة اإلرهاب في      وتمثل  

ة الوطنية في العالم العربي، بما في       الذي ينمو وينتشر فيه اإلرهاب يستلزم بذل كل الجهد من أجل استعادة وتعزيز وحدة واستقالل وكفاءة مؤسسات الدول                 

ذلك تلبية تطلعات وإرادة الشعوب نحو النهوض بالدولة، من خالل تكريس مسيرة اإلصالح السياسي واالقتصادي واالجتماعي والوفاء بمعـايير الحكـم                     

".الشبابالرشيد، واحترام حقوق اإلنسان، وترسيخ مفاهيم دولة القانون والمواطنة، واحترام المرأة وتمكين 

 

 

جهودنـا فـي   " أكد الرئيس السيسي على أهمية الحل العادل للقضية الفلسطينية في إطار استراتيجية مواجهة اإلرهاب، فقد أكد الرئيس علـى أن                قدو

ريق حل عادل وشـامل     مكافحة اإلرهاب والقضاء عليه ال يمكن أن يكتب لها النجاح وتصبح واقعا ملموسا إال من خالل تسوية القضية الفلسطينية عن ط                    
 باالزدهار والـسالم    ونهائي، على أساس مبدأ حل الدولتين ومرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يوفر واقعا جديدا لكافة شعوب المنطقة، تنعم فيه                   

. )م٢٣/٥/٢٠١٧ي عقيدت( ." عن هدم أحد األسانيد التي يعتمد عليها اإلرهاب في تبرير جرائمه البشعةواألمان، فضالً

 

 



 

 

 

 

 



 











 



 





 


ا لكى تكشف الحقيقة المجلوة حـول العالقـة         خرؤجاءت األحداث م  

وال غرابة فهو نتاج    . الحميمة التى تربط إسرائيل بتنظيم داعش االرهابى      
 صناعة صهيو 

 

 أمريكية أطلق له العنان فى المنطقة من أجـل تطبيـق            -
 تقطيـع أوصـال الـدول        إلى سياسة ترتكز على نشر الفوضى وصوالً     

العربية وسحق هويتها من خالل خلق كيانات طائفية عنـصرية تحـارب      
 ومـن ثـم نـشر      . ا، وهى المهمة التى تكفل داعش بتنفيذها      بعضها بعض

ألويته فى أكثر من دولة عربية تصدرتها سوريا والعراق وليبيا والـيمن            
اعش جىء به   والسبب معلوم فد  . لتظل إسرائيل بمنأى عن عملياته اآلثمة     

كأداة لتنفيذ المشروع األمريكى الصهيونى فى المنطقة والذى يهدف إلـى           
 إبريل  ٢٧ا فى   ا وتحديد ولقد تأكد ذلك مؤخر   . تحويل دولها إلى كانتونات   

الماضى عندما أطلقت إسرائيل عدة صواريخ من داخل الجوالن المحتـل           
ف ضد مواقع عسكرية قرب مطار دمشق فى معرض الرد علـى قـذائ            

.قالت إن الجيش السورى أطلقها عليها فى الجوالن

 

 
» سرائيلى السابق غير أن المستور ظهر عندما أعلن وزير الدفاع اإل        

طالقه إأن داعش بعث برسالة اعتذار إلى إسرائيل جراء         » موشيه يعالون 
: وهو ما يدعو إلى أن يتساءل المرء قـائالً        !!.النار بالخطأ على الجوالن   

» يقوم داعش الـذى يـدمر الـدول العربيـة باالعتـذار      ا أن  أليس غريب
وال غرابـة   . »سرائيل عن قذيفة واحدة وصلت إليها بطريق الخطـأ؟        إل

فداعش وإسرائيل صنوان والتعاون بينهما قائم على قدم وساق يدعم هـذا            
ما تأكد من أن مئات جرحى داعش والنصرة يعالجون فى المستـشفيات            

يل بزيارتهم لالطمئنان علـيهم والترحيـب       سرائيلية، ويقوم قادة إسرائ   اإل
ولعل هذا ما يفسر كيف أن إسرائيل لـم ولـن تتعـرض لموجـة               . بهم
...رهاب التى تضرب المنطقةاإل

 

 
اليوم ثبت عن يقين بوجود قواسم مشتركة بين داعش وإسرائيل بعـد      
أن أكد التنظيم أنه لن يقاتل إسرائيل بدعوى أن تحرير الشام أولـى مـن              

وتأكد أن داعش صـناعة غربيـة       !!. اضى المحتلة بفلسطين  تحرير األر 
مكانات دولها  إإسرائيلية فرضت على المنطقة لتدمير حكومات وجيوش و       

وعليه فـال يوجـد   . وهو ما سعت إسرائيل إلى تحقيقه منذ سنوات طويلة     
سرائيل وداعش وال أدل على ذلك من أن أسلحة داعش هى           إصراع بين   

 عن التنسيق الذى يجرى بين الطرفين حول        ضالًهذا ف . سرائيلية أمريكية إ
بل إن هدف داعش غير المعلـن هـو حمايـة           . كل ما يدور فى المنطقة    

وكـل  . إسرائيل واالستحواذ على طاقات المنطقـة بعـد تفتيـت دولهـا      
المؤشرات تجزم بأن األساس فى صناعة داعش ودعمه كان مـن أجـل             

سقاط الدولة وتحقيق   ئة إل تسليطه كأداة مأجورة على سوريا لتركيعها توط      
غيـر أن   . سرائيل والغرب من خالل الضغط والترويع     مكاسب سياسية إل  

صمود سوريا حتى اآلن هو الذى أسقط رهانات المتآمرين، وأفسد علـى            
).٨/٥/٢٠١٧األسبوع  (.األوباش تحقيق سيناريوهاتهم

 

 



 


 التي أعلن عنها رئيس مكتبهـا    ما الذي نفهمه من وثيقة حماس الجديدة      

     سؤال كبير ومهم، غيـر أن      .. ا؟  السياسي خالد مشعل من الدوحة مؤخر
اللهم إال فيما يتعلق بقبول قيام دولـة فلـسطينية          .. ال جديد   : إجابته سهلة 

ا عما طنطنـت    ا ملحوظً م، والتي تمثل تراجع   ١٩٦٧على حدود   » مؤقتة«
!!لسطين من النهر إلى البحر؟به حركة حماس منذ إنشائها بأن دولة ف

 

 
) حمـاس (بن الذي نقصده هو ذلك االرتباط الوثيق بين اال   » الالجديد«و

حيث روجت المواقع اإلخوانية، ووسائل اإلعالم الغربية       ) اإلخوان(واألم  
أن الوثيقة الحمساوية الجديدة تعلن     ) رويترز مثالً (المتواطئة مع اإلخوان    

أمر كاذب جملةً وتفصيالً، إذ جـاءت       انفصال حماس عن اإلخوان، وهو      
) مشعل في الخارج، واسماعيل هنية بغزة     (اإلجابة على لسان قادة حماس      

أن االنفصال يأتي تنظيميا؟ا فقط، بينما ال جديد في االرتباط عقائدي.!!

 

 
اسي لحركة حماس ينص صراحةً علـى       يولمن ال يعلم فإن النظام الس     

معنى ذلك أن الوثيقـة ذات      . أنها الفرع الفلسطيني للحركة اإلخوانية األم     
      بادعـاء  .. » المراوغـة «.. االبنود التي تعد األربعين تحمل معنى واحد

االبتعاد

 

 ولو قليالً  -

 

 عن اإلخوان بعد حالة العداء المستحكم التي طالـت          -
مـصر : الدول العربية الرئيسية    هذه الجماعة اإلرهابية في     

 

 الـسعودية   -
)           االحظ تصريحات ولي ولي العهد السعودي ضـد اإلخـوان مـؤخر(

 

- 
     ا الواليات المتحدة بعد تـولي      اإلمارات، فضالً عن دول الغرب خصوص

!!.؟»ترامب«

 

 
انطالق الوثيقة الجديد من الدوحة، والتي      » حديث المراوغة «ويزيد من   

سـواء بالـدعم    .. قيت ضد العالم العربي ودولـه       ا للتآمر الم  باتت عنوانً 
المباشر للجماعات اإلرهابية في سوريا وليبيا أو بالدور الحقيـر للقنـاة            

ا بالتعاون مع السلطان العثماني الجديـد    وذلك طبع .. "الجزيرة"الصهيونية  
.»أردوغان«

 

 
ال «.. إخوان وسيظلون هكذا  : ا أنهم ا واحد الوثيقة الحمساوية تعني شيئً   

أوليس هؤالء مـن يرضـعون الكـذب        . »اا وال يتعلمون شيئً   ينسون شيئً 
الوطن حفنة من   «أوليس هؤالء من يؤمنون بأن      !.. ويمارسونه ليل نهار؟  

 .!؟»التراب العفن

 

 
سـواء الـذين يلوثـون أرض مـصر         .. ماذا ننتظر من هؤالء القتلة    

ـ    ون المتورط والطاهرة من الداخل، أم إخوتهم الحمساوي      ات ن فـي العملي
!!اإلرهابية داخل بالدنا، وما األنفاق عنا ببعيدة؟

 

 
لقد علمتنا التجربة التاريخية المريرة مع الوباء اإلخواني بأال نـصدقهم      

ا، وبهذه المناسبة ألم نسأل أنفسنا لماذا اإلخوان الجماعة السنية الوحيدة           أبد
هم التي ترتبط بعالقات وثيقة مع إيران لدرجة أن لهم مكتب رسمي يمـثل            

).م٨/٥/٢٠١٧ األسبوع (.!بطهران؟

 

 

 

 

أثارت شبكات األنفاق الضخمة التي يحفرها مقاتلو تنظيم داعش تساؤالت حول قدرة التنظيم على التمـدد تحـت                  
األرض بشكل واسع، وطريقة حفر أنفاقه الطويلة، وأشار موقع فوكس نيوز األمريكي في تقرير له إلـى أن خبيـرة         

رو وهي المسئولة عن دراسة وتحليل األسلحة التي تستخدمها داعـش أدهـشها اسـتخدام               األسلحة الكندية ديفين مو   
.لحفر شبكات كثيفة منها بين المنازل وأسفل الطرق إلرباك قوى التحالفالتنظيم آالت حفر األنفاق 

 

 
 : الماضـي  في نهاية العـام   ) قرب الموصل (بالحمدانية  التي اكتشفت   وقالت ديفين متحدثة عن ماكينة حفر األنفاق        

).لقد بنوا تلك الماكينة بأنفسهم(

 

 
العـراقيين   ونقل عن أحد كبار المـسئولين        يالبريطانية في نوفمبر الماض   وكان تقرير نشرته صحيفة اإلندبندنت      

تنظيم داعش في الموصـل، والتـي يبلـغ    التي شيدها إن القوات العراقية فوجئت بحجم شبكة األنفاق       : السابقين قوله 
التي يحفرها لتخزين عتاده الحربي، بحسب ما ذكرته وكالـة   مترا، كما يستخدم تنظيم داعش األنفاق         كيلو ٤٥طولها  

في المنازل أو يضعها    كأن يخبئها   أخرى لحماية ترسانته العسكرية     ظيم يلجأ ألماكن    نأن الت والتي أضافت    ،األناضول
.)م١١/٥/٢٠١٧ اللواء اإلسالمي( . التمكينفي المباني وهي أماكن يطلق عليها التنظيم اسم مناطقبشكل طبيعي 

 

 



 

 

 

 

 



 





 


.الكاهن بالكنيسة المرقسية حول انتشار اإلسالم في مصر بالسيف" مكاري يونان"استنكر العلماء ما قاله األنبا 

 

 
إن المسيحيين هم أصل مصر، وأنه لوال السيف والرمح مـا تحـول أحـد مـن                 : فيهكانت قناة الكرمة المسيحية قد بثت فيديو لألنباء مكاري قال           

!.ولصالح من هذا الكالم الذي يثير الفتن؟! المسيحية إلى اإلسالم، وتساءل العلماء لصالح من تخرج مثل هذه التصريحات؟

 

 
ين حكموا مصر قبل فتح اإلسالم أذاقوا المسيحيين المصريين         عبد المقصود باشا أستاذ التاريخ اإلسالمي بجامعة األزهر أن الرومان الذ          . ويوضح د 

 ضريبة أثقلت كاهلهم وأرادوا بسط منهجهم بالعنف الشديد؛ لذلك ذهبـوا إلـى الجبـال                ١٩العذاب ألوانًا واضطهدوهم في عقيدتهم وفرضوا عليهم        
.كثير على يد الرومان ولم يغيروا عقيدتهملقد عانى المصريون ال. فحفروا معابدهم وكنائسهم وجبل المقطم خير شاهد على ذلك

 

 
فلما جاء عمرو بن العاص رفع الظلم عن المصريين وأمنهم على أموالهم وأرواحهم وعقائدهم، وليس أدل على ذلك مما حدث مع األنبـا بنيـامين                         

د وأمنه وخرج الستقباله، كما ألغى      بطريرك األرثوذكس الذي هرب من بطش الرومان في صحراء مصر الشرقية فكتب إليه عمرو بن العاص ليعو                
على أهل الذمة وهي مقابل حمايتهم وكان يعفـي  " الجزية"عمرو بن العاص الضرائب التي فرضها الرومان على المصريين وجعلها واحدة فقط هي     

.منها األطفال والنساء والشيوخ والرهبان

 

 
األزهر أن المسلمين ظلوا في مصر أقلية حتى القرن الرابع الهجري فالكثير مـن              محمد عبد الغني شامة أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة         . ويضيف د 

.المصريين لم يكونوا قد دخلوا اإلسالم وكان دخولهم تدريجيا، وهذا دليل على أنهم دخلوا طواعية ال مجبرين

 

 
غرب أفريقيا، فأندونيسيا على سبيل المثال أكبـر دولـة          لما انتشر في شرق آسيا و     " مكاري"ولو أن اإلسالم انتشر بالسيف والرمح كما يزعم األنبا          

إسالمية من حيث عدد السكان لم تدخلها جيوش عمرو بن العاص ولكنها اعتنقت اإلسالم من خالل عدد من التجار المسلمين وهذا هو حال غـرب                         
!.يون واألمريكيون اإلسالم فهل هذا بالسيف؟أفريقيا، واليوم وفي ظل الحضارة الغربية والتقدم الكبير في أوربا والغرب يعتنق األورب

 

 



 


أن ) كيـر (كشف مجلس العالقات األمريكية اإلسـالمية       

جرائم الكراهية ضد المـسلمين فـي الواليـات المتحـدة           
 م، مقارنة بالعام    ٢٠١٦عام  % ٤٤األمريكية، زادت بنسبة    

.السابق له

 

 
جاء ذلك في تقرير أصـدره فـرع مجلـس العالقـات            

، ونـشره المجلـس     يكية اإلسالمية في والية فلوريدا    األمر
على موقعه اإللكترونـي، وأوضـح التقريـر أن جـرائم           
الكراهية ضد المسلمين في الواليات المتحدة، ارتفعت إلـى         

 من النوع نفـسه     ١٨٠بقارنة  م، م ٢٠١٦ حادثًا العام    ٢٦٠
وبـين  . م٢٠١٤ حادثًا في عـام      ٣٨م، وكذلك   ٢٠١٥عام  

اتخاذ (التقرير، أن حوادث التحيز التي يواجهها المسلمون،        
في الواليات  ) موقف ضد المسلمين بما فيه جرائم الكراهية      
 حادثًـا،  ٢٢١٣المتحدة األمريكية، بلغت العـام الماضـي       

م، الذي بلغـت فيـه      ٢٠١٥ في المائة عن عام      ٥٧بزيادة  
ولفت التقرير إلى أن التحيز ضد المسلمين       .  حوادث ١٤٠٩

 ٢٠١٤، للفترة ما بين عامي      %٦٥في أمريكا قفز بنسبة     

 

- 
.م٢٠١٦

 

 



 


أثار كتاب يعتبر المجـازر واألعمـال       
اإلرهابية التي قام بهـا تنظـيم داعـش         

ا فـي تركيـا وسـط        كبير ، جدالً "جهادا"
صمت مريب من حكومة حزب العدالـة       
والتنمية، بحسب مـا نـشرته صـحيفة        

 ."الزمان التركية"

ت التحالف الدولي قد عثرت     وكانت قوا 
جنـود  "على كتب جهادية تحمـل اسـم        

خالل العمليات  " الجهاد في طريق الشهادة   
األمنية فـي مدينـة الطبقـة الـسورية،         

التي

 

 ،"داعـش "فر إليها عناصر تنظـيم       
 أن الكتاب نشر من قبل      اأيضكما كشفت   

الموجودة فـي   "Küresel Kitap" دار
ـ      طنبول، منطقتي أسكودار والفاتح في إس

 "Step" بينما تمـت طباعتـه بوكالـة   

.للطباعة بمنطقة باغجيالر في إسطنبول

 

 

 

القمة العربية األمريكيـة اإلسـالمية      
بالرياض بمشاركة الرئيس األمريكـي     

 دولـة  ٥٠دونالد ترامب ورؤساء وقادة  
إسالمية بحثت في موضوعات خطيرة،     
أبرزها ما صرح به وزير الخارجيـة       
السعودي عادل الجبير بأن القمة ستسفر      

ع أن  عن إنشاء منظومة أمنيـة تـستطي      
.تتصدى ألي تحديات قد تظهر

 

 
السؤال هنا، عن موقف هذه المنظومة      
من إسرائيل، وهل لو قامت إسـرائيل       
باالعتداء على دولة عربية ستتدخل هذه      
المنظومة لحمايتها؟، وماذا لـو حـدث       
نزاع بين دولتين عربيتين لصالح مـن       
! سيتدخل الحلف أو المنظومة الجديـدة؟     

قيـدات، ال   وتطـرح تع  .. أسئلة مخيفة   
...أول لها وال آخر

 

 

 

 

 

 



 





 




 


وافقت بنجالديش على مشروع لبناء مئات المساجد بتمويل من المملكة العربية           

.يمته نحو مليار دوالرالسعودية ق

 

 
 مسجدا وهو ما يعني تشييد مسجد في كل مدينة في           ٥٦٠وتعتزم الحكومة بناء    

أنحاء البالد، في وقت تحاول اإلدارة العلمانية في الـبالد كـسب ود الجماعـات               
: اإلسالمية قبل االنتخابات، وقال مصطفى كمال، وزير التخطيط في بـنجالديش          

سينة بحثت تمويل السعودية للمشروع خالل زيارتها       إن رئيسة الوزراء الشيخة ح    
. مليار دوالر١,٠٧للرياض العام الماضي وتكلفته اإلجمالية 

 

 
إنهـا فكـرة    : ومن جانبه قال شميم أفضل رئيس المؤسسة اإلسالمية الحكومية        

.رائعة لنشر المعرفة الحقيقية لإلسالم

 

 
سجدا فـي أي مكـان إال        الحقيقة أن السعودية الوهابية لم تبن م       :اإلسالم وطن 

!!.وكان مركزا لنشر اإلرهاب والتطرف والعنف والكراهية وعدم قبول اآلخر

 

 



 





 



في وجهة نظر على النقيض للرأي العام في أوربا، ظهر فيـديو            
لرئيس النمسا ألكسندرفان دير بيلين    

 

ساء الرتداء  وهو يدعو كل الن    
أو الخوف المرضي من    " ظاهرة اإلسالموفوبيا   "الحجاب لمواجهة   

.اإلسالم، والتي تجتاح أوربا تحت وقع أزمتي الالجئين واإلرهاب

 

 
ويبدي فيه الرئيس النمساوي تعاطفه مـع المحجبـات الالتـي           

يتعرضن لحملة عدائية في النمسا

 

.وأوربا 

 

 
 وشدد رئيس النمسا  

 

 في تصريحاته  -

 

حق النساء، ومـن     على   -
.بينهن المسلمات، في ارتداء ما يرغبن

 

 

|

 




 




 





 

 

 

 

 



 



 



 


:بن أبى طالب  علىقال اإلمام 

 

 

 

الرجاء للخالق سبحانه أقوى من الخـوف؛ ألنـك          -
.تخافه لذنبك، وترجوه لجوده، فالخوف لك والرجاء له

 

 

 

أسألك بعزة الوحدانية، وكرم اإللهية، أال تقطع عني        -
بعد مماتي، كما لم تزل تراني أيام حياتي، أنت الذي          برك  
 وال تخيب من رجاك، ضل من يدعو إال        من دعاك،    تجيب
، فإنك ال تحجب من أتاك، وتفضل على من عصاك،          إياك

وال يفوتك من ناواك، وال يعجزك من عاداك، كـل فـي            
.قدرتك، وكل يأكل رزقك

 

 

 

ال تطلبن إلى أحد حاجة ليالً، فـإن الحيـاء فـي             -
.العينين

 

 

 

.من ازداد علما فليحذر من توكيد الحجة عليه -

 

 



 


اختلف الزبير مع رجل في سقي بستان، فاحتكما إلى         

اسق يا  : ( للزبير، وقال له    فحكم النبي    النبي  
! يا رسول اهللا ابن عمتك تحكـم لـه؟        : فقال الرجل ) زبير

وربـك الَ    فَالَ:  فأنزل اهللا قوله   فتلون وجه النبي    
جر بينَهم ثُم الَ يِجـدوا ِفـي     يْؤِمنُون حتَّى يحكِّموك ِفيما شَ    

.)٦٥: النساء (اويسلِّموا تَسِليم َأنفُِسِهم حرجا مما قَضيتَ

 

 



 


نظـرت إلـى المعـروف      : قال اإلمام جعفر الصادق   

تعجيله، وسـتره، وتـصغيره،     : فوجدته ال يتم إال بثالث    
إذا سترته تممته، وإذا صـغرته      فإنك إذا عجلته هنأته، و    

.عظمته

 

 



 


وقف بكر بن عبد اهللا المزني يوم عرفة وسط الحجيج   

.لوال أني فيهم.. ما أشرفه من مقام: وقال

 

 
.. ليس ألمثالنا نوافـل   :  الحسن البصري يقول   كانو

.إنما النوافل لمن كملت فرائضه

 

 
وكان الفضيل بن عياض وهو من هو فـي الزهـد           

يا فضيل، كنت في    : والورع والصالح يعاتب نفسه قائالً    
واهللا للفـسق   .. شبابك فاسقًا ثم صرت في كهولتك مرائيا      

.أهون من الرياء

 

 
وسئل إبراهيم التيمي يوما ما تقول يا فقيه في مسألة          

.زمانًا صرت أنا فيه فقيها، لزمان سوء: كذا، فقال

 

 



 


قال اإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبـو العـزائم          

:رضوان اهللا عليه

 

 

 

برزخٌ، وقَلْـب، فَـروح، فَخَفَـاء،       : لتَّحلِّي خَمسةٌ ا -
تُقَاِبُل كُلُّ ِخلْعـٍة خُِلعـتْ ِبحلَّـٍة        : لتَّخَلِّي خَمسةٌ او فََأخْفَى،

.ِديةٌ، فَهِويةٌ، فَواِحِديةٌ، فََأحِديةٌتُوهب، مِعيةُ، فَِعنْ

 

 

 

لعاِرِفين، ِعنْد النُّوِر علَى قُلُوِب اهو ِإشْراقُ  : لتَّجلِّي ا -
.لْحقِّ علَيِهماِإقباِل 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



: اإلطالق والتقييـد والتخـصيص     :يا بنى  

بالتنزل اإللهي ظهرت معاني اإلطالق في      

اإلطالق، حتـى   التقييد، وأسرار التقييد في     

  نَزا للطائف القلـوب فـي    يظهر سبحانه مه

صور التقييدات، ويحجب العقول واألبصار     

عن اإلدراك بتلك التقييدات، فكانت المرائي      

حاجبةً للمعاني الخفية   المجلوة بكونها القيدي    

في تلك المباني، ثم ظهر التخصيص ينبـي        

بمعاني األسماء، وتنوع اآلالء يـشير إلـى      

تفاوت التجليات فكان التخـصيص ألهلـه       

مشهد إطالٍق، تتفاوت به مراتب الوجـود،       

.وتتميز به عيون الشهود

 

 

 التقييـد بالتكـاليف     :التقييد بالتكاليف 

ت بِحكٍَم جليـة    وتنوع العبادات مقيدةٌ باآلنا   

للمصطفين، وأنـوار مـضيئة للمجتبـين،       

فجعلـت الطاعــات تكــاليف للمرشــدين،  

ومعارج للمـرادين، ومـشاهد للعـارفين،       

.وتزكية للنفوس من الغافلين

 

 

 

تنوع القربات

 

 

إن اهللا تعالى بـين القربـات بـصريح      

اآليات، لتنجذب نفوس من اصطفاهم إلـى       

في شئون  حضرته العلية وتُصرف أنفاسهم     

العبودية، وقد نوع القربات لنيل الدرجات،      

ظهر بآيات  . وشرع الشرائع لتطهير الطبائع   



 


         سماحة موالنا اإلمام المجدد حجـة اإلسـالم

والمسلمين فى هذا الزمان السيد محمد ماضى أبو        

نرجو من سماحتكم التكـرم    .. العزائم نفعنا اهللا بكم   

ببيان معنى اإلطالق والتقييد والتخصيص، وحكمة      

ن تنوع القربات، واألمكنة واألزمنة المقيدة، مع بيا      

.صفات أهل التقييد وصفات أهل اإلطالق

 

 

: فأجاب سماحته قائالً

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



أحكامه فكشف للمريدين عن سر التكليـف       

بنور التعريف، وزكى نفوس أهل الحظـوة       

ليجعلهم من الصفوة، فذاقوا حـالوة تنـوع      

العبادات وفهموا أسرار الكائنات وتلـذذوا      

.وىبالتقوى في السر والنج

 

 

 

اإلطالق والتقييد

 

 

 نشاط الفكر بحـسب ظهـور       :التقييد

.معاني المقتضيات من مكان وزمان

 

 

 يشهد في مكان خاص مـشهدا،       :المقيد

والتقرب بنوافل   يسوقه إلى الدعاء واالبتهال   

البر، ويشهد في مكان آخر مشهدا ينـسيه        

:التقرب ويسليه عن التودد مثال ذلك

 

 

لمـسجد   كالكعبـة، وا   :األمكنة المقيدة 

النبوي الشريف، وبيت المقـدس، ومقـابر       

الصالحين من األنبياء والصديقين واألولياء     

.والمقربين

 

 

 كاألسواق ومجـالس    :األمكنة األخرى 

.اللهو ومجامع الغفلة

 

 

ويكون ذلك التقيد باألزمنة أيضا مثـال       

: ذلك

 

 

 كـشهر رمـضان     :األزمنة المقيـدة  

 والليالي المرجو فيها الخير، فترى النـشاط      

والهمة يقويان على عمل البر والقربـات،       

فإذا انصرفت تلك األوقات وانقضت تلـك       

اللحظات فترت تلك الهمـة، وكلـت تلـك         

العزيمة؛ ذلك ألن العمل من مقيـٍد بـدائرة        

فكره، مقهوٍر بحيطته التي تحيط بـه مـن         

زمان ومكان ولم يتجاوز عالم الفكر، ولـم        

.تبعد حيطته الكائنات

 

 

ــالق ــف   التر:اإلط ــن التكل ــي ع ق

واالستحضار بالفكر في معاني الكائنـات،      

والبحث في خواص اللحظات، بـأن أهـل        

 اإلطالق وقعت بهم عين اليقين    

 

 بكمـال   -

التسليم  

 

 على نور الحق المجلو في الخلق،       -

وسر القيومية التي قامت بها العوالم، فوقع       

بهم العلم على حقيقٍة اطمأنت بها القلـوب،        

وهو سر تجلي األسماء وتنزلها، وانـبالج       

فالمشهود ألعـين   . أنوار الصفات وإطالقها  

رءوسهم كونًا مجمالً بآيـات، والمـشهود       

قامت به الكائنـات، فتمكنـت      لقلوبهم، حقا   

الخشية من أفئدتهم، والخوف في قلوبهم فهم       

مع اهللا ال يغيب عنهم في كل زمان وفـي          

كل مكان، ال يخصصون مكانًا بعمـٍل دون        

مكان، وال زمانًا بعمٍل دون زمان، إال مـا         

 . خصصه به ربهم، وأوجبه فيه خالقهم

 أال تكون مـسئوالً أمـام اهللا        :فاإلطالق

هـو ثمـرة التقييـد بالحـصون        تعالى، و 

.والوقوف عند الحدود

 

 

 

أهل اإلطالق وأهل التقييد

 

 

 

 األبرار الذين صـرفوا     : أهل التقييد  -

أوقاتهم فـي مـشاهدة اآليـات، واألنـس         

بالخصوصيات في الكائنات، فيأتون بالمكان     

لخاصيته دون المكون، ويفرحون بالزمـان      

.لمزيته دون بديع السموات واألرض

 

 

 

 ليس ألهل اإلطـالق     :القأهل اإلط  -

 ألنهم ذاقوا حالوة التقييد،     ؛معارضة لغيرهم 

تقييـد  لولذة اإلطالق، وإن عارضهم أهل ا     

 إذا  ،هل المقام المالم  أكان لهم العذر، وعلى     

.ظهروا بغير ما يناسب الحال

 

 

هل اإلطالق حنيـنهم إلـى ربهـم،        أو

 ولذتهم في القيام بتأدية أوامره،      ،وأنسهم به 

مـواطن معـصيته ومـوارد      والتباعد عن   

 يإليه الخشية، والثان  دعتهم  ول  فاأل. مخالفته

 يدعاهم إليه الخوف، وال تنفك خشيتهم الت      

عمرت بها قلوبهم بمـشاهدة حبيـبهم، وال        

خوفهم الذي النت به أبدانهم علـى تأديـة         

ـ أحكامه، فأبـدانهم هي    ة لينـة بالطاعـة     ن

ــماء   ــزل األس ــوبهم بتن ــات، وقل والقرب

.لمقربونوالصفات، وهم ا

 

 

 

 اإلطالق مـن    ي ه :حضرة اإلطالق  -

اإللهية، والبهيمية، والنباتيـة، واإلبليـسية،      

.والتحقق بالعبودية

 

 



 

 

 

 

 



 

 ٣٢ 



 





 



          أحمد بسيوني البنا      عبير رمضان عبد النبي    أحمد جابر أبو الزين        هدير حسني خطاب

 

 
        العتوة القبلية 

 

        كفر الشيخ                 رشيــد                     دمنهور  قطور –

 

 

           لينه محمد المكاوي       عبد اهللا محمد نجيب  عمادالدين جمال عبدالنبي    أحمد سمير الدياسطي

 

 
    هورين                الشهداء           

 

 بركة السبع               األسكـنـدريـــة–

 

 






 مع  ، الَِّتي يتَوفَّر ِبها ِعلْم الطَّاِلِب وينْتَِهي معها كَماُل الراِغبِ         الشُّروطَاعلَم أن    :ابني مستقبل األمة  

:ما يالحظُ ِبِه ِمن التَّوِفيِق ويمد ِبِه ِمن الْمعونَِة فَِتسعةُ شُروٍط

 

 
.الَِّذي يدِرك ِبِه حقَاِئقَ اُألموِر الْعقُْل :األوُل

 

 
. الِْفطْنَةُ الَِّتي يتَصور ِبها غَواِمض الْعلُوِم:والثَّاِني

 

 
. الذَّكَاء الَِّذي يستَِقر ِبِه ِحفْظُ ما تَصوره وفَهم ما عِلمه:والثَّاِلثُ

 

 
اِبعالرِب:و ومدةُ الَِّتي يولَُل الشَّهِه الْمإلَي ِرعسال يو ا الطَّلَبه.

 

 
الْخَاِمسكَلَِف الطَّلَِب:و نٍة تُغِْنيِه عادِبم االكِْتفَاء .

 

 
اِدسالسو:ِتكْثَارُل ِبِه االسصحيو فُّرالتَّو هعم كُوناغُ الَِّذي يالْفَر .

 

 
اِبعالسذِْهلَ:واِطِع الْمالْقَو مدوٍم عمه اٍض وأشْغَاٍلِة ِمنرَأمو .

 

 
سِتكْثَاِر إلَى  ؛ ِلينْتَِهي ِباال  طُوُل الْعمِر واتِّساع الْمدةِ   :  فهو الثَّاِمنوأما الشَّرطُ    :عزيزي مستقبل األمة  

.مراِتِب الْكَماِل

 

 
طُ والشَّر ٍح ِبِعلِْمِه: التَّاِسعماِلٍم سِبع ِليِمِه،الظَّفَرِفي تَع تََأنم .

 

 
.فَِإذَا استَكْمَل هِذِه الشُّروطَ التِّسعةَ فَهو َأسعد طَاِلٍب، وَأنْجح متَعلٍِّم

 

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

 

 ٥٠ص القاهرة –

 

– ٥١.[

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

٣٣ 

بالهنا

 

 

 

والشفا

 

 

 



 


 



 




 



حصن منيع، فحاصره مسلمة بـن عبـد اهللا، وكـان           اعترض المسلمين في فتح دمشق      
بالحصن نقب أراد المسلمون الدخول منه فلم يستطيعوا؛ ألنه كلما اقترب أحـد مـن نقـب                 

.، انهالت عليه السهام فيرجع)فتحة الحصن(الحصن 

 

 
 الحـصن،   ، واندفع إلى الحصن فارس نحيل، استطاع أن يفتح بـاب          ثم جاءت المفاجأة  

ودخل المسلمون خلفه، وبعد فتح الحصن وانتهاء المعركة أراد القائد مسلمة بن عبـد اهللا أن                
.يعرف من هذا الفارس النحيل

 

 
رف الفارس، لكنه اشترط أال يـسأل       يعفنادى، فلم يخرج أحد، ثم خرج جندي ليعلن أنه          

م يعرف، فكـان مـسلمة   أنا هو، ثم دخل الجيش ول: عن اسمه، فلما أجيب إلى ما طلب، قال    
.اللهم احشرني مع صاحب النقب: يقول

 

 
]، وكذلك فتوح الشام للبالذري)فتح الشام(راجع مغازي الواقدي [                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 
أنه مع الصوم تظهر علـى      من المفترض   

اإلنــسان فوائــد متعــددة صــحية وروحيــة 
 واجتماعية ومادية أيضا، فمن الطبيعي أن يقل      
وزن اإلنسان، ويقل معدل إنفاقه المادي علـى        

  ماطبيعية للصوم، لكن لألسف الطعام، كنتيجة

 

 
هو العكس تماما، حيث يزيد معدل اإلنفاق على الطعـام          يحدث  

.في هذا الشهر الكريم، كما يصاب البعض بزيادة في الوزن

 

 
وزيادة الوزن لدى   نفاق في شهر رمضان     إلبين زيادة ا  والعالقة  

ـ وثيقة الصلة بأحدث دراسة علمية أعـدها بـاحثون فـي      البعض،
تشير إلى أن هناك عالقة وثيقة بين ثقل ديون          ،جامعة ماينز األلمانية  

 النتيجة بعد دراسـة     بالبدانة، وقد توصل العلماء لهذه    الفرد وإصابته   
.تناولت العالقة بين األمراض والديون الثقيلة

 

 
المكلفة يمكن أن يتسبب أن نقص التغذية الصحية وأظهرت أيضا  

ادة الوزن، والجدير بالذكر أن علماء أعربوا عن تخوفهم مـن  يفي ز 
أن تؤثر األزمة المالية الحالية على صـحة الكثيـر مـن النـاس              

 وفي هذا اإلطار قالت البروفيـسور إيفـا         ،وإصابتهم بزيادة الوزن  
إن  :مونستر، من معهد الطب االجتماعي والبيئي التابع لجامعة ماينز        

الديون ليس فقط مجرد مشكلة مالية أو اجتماعيـة، وإنمـا مـشكلة             
صحية أيضا، والسبب هو ارتفاع أسعار المواد الغذائيـة الـصحية،           
فضالً عن نقص معرفة الـشخص بالتغذيـة الـسليمة ذات الكلفـة             

األطعمة ذات السعرات الحرارية الكبيرة     المناسبة، فعلى سبيل المثال     
ها من مثيالتها التي تحتوي على سعرات حرارية        أقل نسبيا في تكلفت   

.أقل

 

 




 



 

 كوارع عجل لباني نظيفة      ٥  -

 

 بصلة متوسطة    –

 

 عـصير   –
نصف ليمون حامض    

 

 أكواب ماء    ٦ -

 

 ملعقتا طعام من الملح  –

 

 فصوص ثوم    ٥ –

 

من الخل    ربع كوب    –

 

 ربع كـوب مـن      –
الصنوبر  

 

 ربع كوب سمن لتحمير الصنوبر       –

 

 واحد ونصف   –
 من اللبن الزبادي المثوم مضاف إليه قليـل مـن الثـوم            وبك

.المدقوق

 

 



 



 

.  تمرر الكوارع على اللهب حتى يحترق ما بها مـن شـعر       -
. ل بالماء عـدة مـرات     ستفرك الكوارع بالليفة والصابونة وتغ    

تغمـر الكـوارع    . تكسر الكوارع إلى قطع مناسبة ومتساوية     
ـ      بالماء في إناء وتوضع على الن      تبدل سار حتى يغلى الماء ثم ي

أو يضاف إلى الماء    .. وارع مرة ثانية  كغمر به ال  تنظيف  بماء  
يغلق اإلناء ويتـرك    . الملح والبصل وعصير الليمون الحامض    

على النار بعد أن يغلي تهدأ النار ساعتين حتى يـتم النـضج،             
يحمص رغيف ونصف من الخبز العربي ويقطع قطعا صغيرة         

يدق الثوم ويضاف مع الخـل إلـى        . يقويوضع في طبق عم   
كوبين ونصف الكوب من مرق الكوارع ويحـرك جيـدا ثـم            
. يضاف الخليط إلى الخبز المحمص ويقلب على النـار قلـيالً          

فـوق اللـبن   ع ريصب اللبن المثوم فوق الخبز وترتب الكـوا   
 ٥الكميـة تكفـي     . ؤكـل سـاخنًا   ي. بالصنوبر المحمر وتزين  

.أشخاص

 

 



 

 

 

 

 



 





 





 



 



 

 














 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

األستاذ الدكتور

 

 

نور الدين أبو حلية

 

 

اجلمهورية اجلزائرية

 

 

 

 

 

 

 الثاين الثاين الثاينالدليلالدليلالدليل

 

 

 

 

 

 
 مـن   ، ثم شرب قلـيالً     العبقري قليالً  سكت

بعـد  : عصير الغريب الذي كان بجانبه، ثم قال      ال
.. هاكم الدليل الثاني  .. قنعتكم بالدليل األول    أأن  

 بأنـه ثبـت األرض      جـل لقد أخبرنا اهللا عز و    
.. بالجبال، وأنها رواسى، وأنها أوتاد لـألرض      

بـال ثـم    فهل يعقل أن يثبـت اهللا األرض بالج       
تتحرك بعد ذلك؟

 

 
وبهـت  ..  الحضور مـن المـسلمين       كبر

.. الحضور من غيرهم

 

 
من باب األمانة   :  العبقري رأسه، وقال   طأطأ

فإني أريد أن أذكر لكم بأني اسـتفدت        .. العلمية
 لعالمةهذا الدليل من كتاب سماحة الوالد الشيخ ا       

األدلة النقلية والحسية على    (ابن باز المعنون بـ     
لشمس وسكون األرض وإمكان الصعود     جريان ا 

 اإلسالمية والذي طبعته الجامعة     ،)إلى الكواكب 
 هجرية، فقـد ورد     ١٣٩٥بالمدينة المنورة سنة    

وكما أن هذا القول الباطل      : (منه) ٢٣ص(في  

 

- 
يقصد ثبوت الشمس ودوران األرض    

 

 مخـالف   -
للنصوص فهو مخـالف للمـشاهد المحـسوس        

ل الناس مسلمهم    للمعقول والواقع لم يز    مكابرةو
وكافرهم يشاهدون الشمس جارية طالعة وغاربة      
ويشاهدون األرض قارة ثابتة، ويشاهدون كل بلد  
وكل جبل في جهته لم يتغير من ذلك شيء، ولو          

 تدور كما يزعمون لكانت البلدان      األرضكانت  
والجبال واألشجار واألنهار والبحـار ال قـرار        

ة في المشرق،   لها، ولشاهد الناس البلدان المغربي    
والمشرقية في المغرب، ولتغيرت القبلـة علـى        

)الناس حتى ال يقر لها قرار

 

 
ثـم هـذا القـول      : (منه) ٢٤ص( في   وقال

مخالف للواقع المحـسوس فالنـاس يـشاهدون        
 فهذا جبل النور فـي      ،الجبال في محلها لم تسير    

 ، جبل أبي قبيس في محلـه      هذا و ،مكة في محله  
 وهكذا جبال   ، في محلّه  وهذا ُأحــد في المدينة   

 وكل من تصور هذا القـول       ،الدنيا كلها لم تسير   
يعرف بطالنه وفساد قول صاحبه وأنه بعيد عن        

 قد أعطى القيـاد لغيـره       ،استعمال عقله وفكره  
 فنعوذ باهللا من القول عليه بغيـر  ،كبهيمة األنعام 

 ونعوذ باهللا من التقليد األعمى الذي يـردي      ،علم
 من ميزة العقالء إلـى خلـق        من اعتنقه وينقله  
)البهيمة العجماء

 

 

 الثالث الثالث الثالثالدليلالدليلالدليل

 

 

 

 

 

 
 العبقري جرعـات مـن العـصير        شرب

الغريب، ثم راح يقول، وهو يفتر عـن ثغـره          
شك أنكم تنتظرون بشغف     ال: بابتسامة عريضة 

لقد أشار إليه اهللا    .. ا  ركزوا جيد .. الدليل الثالث 
لقـد  .. عز وجل في اعتباره األرض موضوعة     

 نَـامِ  وضـعها ِلألَ   رضواَأل: ر ذلك قال يذك 
 يءهل يعقل أن يتحرك الـش     .. )١٠: الرحمن(

ا، ثم  ؟ وهل يمكن ألحد أن يضع شيئً      !الموضوع
؟!يأتى بعد ذلك ليجده قد تحرك بمفرده

 

 
فوجد الوجـوم  ..  في وجوه الحاضرين   تأمل

ال : ا عليها، وكأنها لم تفهم مراده، فقـال       ظاهر
: الوضع له معنيان  .. ثرسأوضح لكم أك  .. بأس  

ألن الوضـع   .. أحدهما أنه جعلها فى األسـفل       
 والـسماء يعنى السفول، وجاءت فى مقابلـة       

الثبـات ألن    :والثـانى .. )٧: الرحمن( رفَعها
كلمة الوضع دليل على أن الواضع يـضع فـى          
        ا مكان معين ال تنفك األرض عن الحركة بعيـد

.عنها

 

 



 

 

 

 

 



 









 



 الرابع الرابع الرابعالدليلالدليلالدليل

 

 

 

 

 

 
إن : ، ثم قاللعصير الغريب قليالً من ا شرب

فـسيمكنكم بـسهولة أن     .. فهمتهم الدليل الثالث  
لقد أشار إليه اهللا سبحانه     .. تفهموا الدليل الرابع    

اواِت  اللَّه يمـِسك الـسم     ِإن :وتعالى في قوله  
 ولَِئن زالَتَا ِإن َأمسكَهما ِمـن       واَألرض َأن تَزوالَ  

 ٍد ِمنا      َأحا غَفُـورِليمح كَان ِدِه ِإنَّهعب  ) فـاطر :
 خاصـة   ،هل يعقل أن يتحرك الممسوك     .. )٤١

. عز وجلاهللاإذا كان الماسك هو 

 

 

 اخلامس اخلامس اخلامسالدليلالدليلالدليل

 

 

 

 

 

 
 ال: ، ثم قال   من العصير الغريب قليالً    شرب

.. شك أنكم قرأتم القرآن من أوله إلـى آخـره         
 فى  ة مر ٤٦٠لقد ذكرت األرض    .. ا  تدبروا جيد 

 يأت معها أى فعـل      ملقرآن الكريم، ومع ذلك ل    ا
.. هل تعلمون لمـاذا   ..  حركة األرض  ىيدل عل 

أن السماء واألرض همـا     : الجواب ببساطة هو    
 مـا   يءالثابتان الوحيدان فى هذا الكون، وكل ش      

.دونهما يتحرك

 

 
انظروا ..  يبسط لكم هذا      لكم مثاالً  سأضرب

فـى  إن اهللا سبحانه وتعالى لـم يـذكر         .. ا  جيد
مع .. القرآن الكريم أن السماء واألرض تسجدان     

أن اهللا ذكر أن مـابين الـسماء واألرض مـن           
والشجر والدواب وكثير مـن     .. مخلوقات تسجد 

هل تعلمـون   .. الناس وكثير حق عليه العذاب      
الجواب بسيط، وهو أن السجود يحتاج      .. ؟!لماذا

إلى حركة باالنتقال من وضع ما إلى وضع آخر         
.. كل مخلوق فى سجودهحسب كيفية

 

 
 تَر َأن اللَّـه     َألَم: ا قوله تعالى   جيد اسمعوا

    نم لَه دجسِفـي األَ      ي ـنماِت واومِض ِفي السر
        رالـشَّجـاُل والِْجبو ـومالنُّجو رالْقَمو سالشَّمو
والدواب وكَِثير ِمن النَّاِس وكَِثيـر حـقَّ علَيـِه          

ذَابالْع )١٨: الحج(   اآليـة  .. ا   ركزوا جيـد
الكريمة تذكر أن ما فى الـسماوات ومـا فـى           
األرض يسجد، وليست السماء واألرض نفـسها       

 يسجد ما عدا الـسماء      يءى حين أن كل ش    ف.. 
وكما قلنا فإن اهللا قدر على الـسماء        .. واألرض

ض الثبات مـع أن اهللا ذكـر أن الـسماء           رواأل
ض تسبحان مع بقية المخلوقات، وذلك ألن       رواأل

.ة الى حركاجالتسبيح ال يحت

 

 

 السادس السادس السادسالدليلالدليلالدليل

 

 

 

 

 

 
: ، ثم قـال    من العصير الغريب قليالً    شرب

يه حـديث ورد فيـه أن       الدليل السادس نص عل   
البيت المعمور في السماء يقال لـه الـضراح،         (

 لـو سـقط     اله،وهو على مثل البيت الحرام بحي     
 كل يوم سبعون ألف ملك، ثم       دخلهلسقط عليه، ي  

يرونه قط، وإن له في السماء حرمة على قدر         ال
.)حرمة مكة

 

 
هـو يـنص    .. ا في هذا الحديث      جيد تأملوا

وفي الحديث  .. كعبةعلى أن في األرض توجد ال     
 أن البيت المعمـور فـوق       ذكر الرسول   

الكعبة مباشرة، وأن له منطقة محرمة في السماء      
 علـى األرض، فوقهـا      مةبقدر المنطقة المحر  

لـو  :(  كالمه بقوله  مباشرة، وحدد النبي    
 فوق  ، ولم يقل الرسول     )سقط لسقط عليه  

الكعبة دون تحديد وتثبيت مكان وجـود البيـت         
 وجعل له منطقة محرمة بالسماء فـوق        المعمور

المنطقة المحرمة التي باألرض، ومن المعروف      
أن ثبات السماء لم يختلف عليه أحد، فلو كانـت          
األرض تدور والسماء ثابتة لتغير موضع البيت       
الحرام عن حيال البيت المعمور، فلو سقط لـم         

.يسقط عليه، وهذا واضح

 

 

 السابع السابع السابعالدليلالدليلالدليل

 

 

 

 

 

 
: ، ثم قـال    قليالً  من العصير الغريب   شرب

وقد أحضرت هـذه    .. الدليل السابع من إبداعي   
ال تستغربوا فحتى نحن المسلمين .. الكرة لشرحه

..عندنا نظريات وعقول

 

 
لـو  : ( إلى موضع في الخارطة، وقال     أشار

 من مطار الشارقة في رحلة دوليـة        خرجنا مثالً 
ولو وقفت الطائرة في السماء، فإن      .. إلى الصين 

انت األرض تـدور، تـأتي إلـى        الصين، إذا ك  
 األرض هي التي تـدور      تأما لو كان  .. الطائرة

ألن ؛  لما استطاعت الطائرة أن تلحق بالـصين      
 .)١()الصين تدور وأنت تدور

 

 
 يكرر هذا، ويأتي باألمثلـة الكثيـرة        وبقي

وقد كانت الكاميرات تلتقط كل نفس مـن        .. عنه
أنفاسه، وتحفظ كل كلمـة يقولهـا خاصـة إذا          

. بالقرآن الكريمارتبطت

 

 

..  كان بجواري     أن انتهى سألت رجالً    بعد
كان يبدو عليه اإلعجاب الشديد بالعبقري، قلـت        

هل أنت مقتنع بما ذكر من األدلة؟: له

 

 
وأنت؟: ا، وقال إلي متعجبنظر

 

 
ولكني أرى أن ما ذكره     .. لست أدري : قلت

من أدلة ال يكفي لتفنيد ما يذكره العلم في هـذا           
.الباب

 

 
أتريد أن  .. ويلك  :  بشدة، وقال  بيبتالبي أخذ

 لقـد نقـل    .. ا من الدين بالضرورة   تنكر معلوم
العالمة ابن باز اإلجماع  على ثبـوت األرض،         

أجمعت آراء السلف مـن أمثـال شـيخ         : (فقال
اإلسالم ابن تيمية وابن كثير وابن القـيم الـذين        

ولهذا فإن القـول   ).. أجمعوا على ثبوت األرض   
تة وأن األرض دائرة هـو قـوٌل        بأن الشمس ثاب  
ومن قال بدوران األرض وعدم     .. شنيع ومنكر   

ن ويجـب أ  .. جريان الشمس فقد كفـر وضـل      
     ايستتاب فإن تاب وإال قتل كافر ا، ويكـون    مرتد

.ا لبيت مال المسلمينماله فيًئ

 

 
 الرعب من قوله هذا، فقلت بلـسان       أصابني

..  فقـط  حكنت أمز .. ما بك يا رجل     : مرتجف
 فأي عاقل في الـدنيا يـصدق أن األرض          وإال

تدور؟ 

 

 
.. ال بأس   :  يده عني، ثم دفعني، وقال     أطلق

فال يجوز المزاح في أمـور      .. ولكن ال تكررها  
.الدين

 

 
 ذهبت إلى البيت فوجئـت بـالقنوات        عندما

الكثيرة، وهي تعرض في نشرات أخبارها خبر       
العبقري الغبي، بعد أن نشرت أخبار اإلرهـاب        

.. لتمزق والتخلف في بالد المـسلمين  والتفرق وا 
.هذا هو اإلسالم: لتقول للعالم

 

 
 زاد من ألمي وغثائي أنها قامت بالبحث       وقد

.. عن العصير الغريب الذي كان يشربه كل حين   
والذي ال أستطيع أن أسميه لكم حتى ال يصيبكم         

.الغثاء الذي أصابني

 

 
                                                           

هذا نص كالمه كما في اليوتيـوب علـى هـذا           ) ١(
:الرابط

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=jmJI_
_Al٣Aw 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




 




 




 




 





 




 




 



 








 







 






 



 





 





 





 


 

 

 

 سياسته وجهه صوبيا عن الجدل الداخلي وحول االنتباه بعيدي كي
، بدأ الرئيس األمريكي الخارجية في ظل المشاكل التي تواجهها إدارته

م جولة خارجية إلى ٢٠١٧ مايو ١٩دونالد ترامب يوم الجمعة 
السعودية وفلسطين المحتلة وإيطاليا وبلجيكا، وصفت بأنها فرصة 

 ولقاء زعماء عرب ة،لزيارة مناطق مقدسة لألديان السماوية الثالث
.ن وأوربيينوإسرائيليي

 

 


 


الرئيس األمريكى زيارته للسعودية، أولى محطات جولته الخارجية بدأ 

 خطوة تهدف إلى هابأن" وول ستريت جورنال " صحيفةاألولى، وأفادت
ا ا هامتقوية العالقات االقتصادية واألمنية مع الرياض، باعتبارها حليفً

.فى الشرق األوسط

 

 
، عزيز في استقبال الرئيس األمريكيسلمان بن عبد الوكان الملك 

وطغت حماسة كبيرة على المملكة العربية السعودية الستقبال الرئيس 
 .تاريخيةال تهاألمريكي في زيار

وأغرقت سلطات الرياض شوارع العاصمة بصفوف طويلة من األعالم 
ل السعودية واألمريكية، وباللوحات الضخمة التي جمعت صورتي العاه

العزم "زيارة السعودي الملك سلمان وترامب وإلى جانبهما شعار ال
".ايجمعن

 

 
وانكبت الصحف السعودية على الترحيب بالزيارة وتأكيد أهميتها 

، وكذلك وكالة األنباء الرسمية، بينما سمحت السلطات في "التاريخية"
خطوة استثنائية بحضور مئات اإلعالميين األجانب إلى الرياض 

كما ،  الزيارة ومنحت بعضهم تأشيرات في أقل من يوملمواكبة
خصصت القناة الرسمية معظم فترات بثها للزيارة وللتذكير بتاريخ 
.العالقات بين الحليفين

 

 
وقد عبر الرئيس األمريكي عن إعجابه باالستقبال الحار الذي حظي به 
في السعودية، مؤكدا أن الترحيب الملكي المذهل تجاوز حدود أي 

 .)١(ىء رآه من قبلش

ع الرئيس األمريكى دونالد ترامب والعاهل السعودى الملك قَّقد وو
، اتفاقيات حول صفقات أسلحة  مايو٢٠ سلمان بن عبد العزيز، السبت

 مليار دوالر، وفق ما أعلنه ٤٦٠ضخمة وتعاون عسكرى بقيمة نحو 
البيت األبيض، فيما أنهت شركات أمريكية سلسلة من الصفقات 

 .جارية بمليارات الدوالرات مع السعوديةالت

وذكر البيت األبيض

 

 فى بيان-

 

 أن ترامب وسلمان وقّعا اتفاقيات تبيع -
 مليارات ١١٠بموجبها واشنطن للرياض أسلحة تقدر قيمتها بنحو 

٣٥٠ عن أسلحة أخرى بقيمة ا، فضالًدوالر تدخل حيز التنفيذ فور 
وول "بحسب ما نقلت صحيفة  أعوام مقبلة، ١٠مليار دوالر على مدار 

.األمريكية" ستريت جورنال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 


 



 ٤٦٠ يـستلم  الرياض فى ترامب مشهد
السعودية من دوالر مليار

 

 خططـت  التى -
 واليمن سوريا على الحرب ونفذت ومولت

...و والعراق

 

 هوالكـو  لمشهد إعادة هو -
 .العباسية الدولة سقوط يوم بغداد فى

ر  خلفاء بني العباس عندما كان يحذََّ      آخر
 بغداد، كان   من خطر المغول، واقترابهم من    

َأنَا بغداد تَكِفيِني، وال يـستَكِثرونَها      «: يقول
، وفـى   »ِلي، ِإذَا نَزلتُ لَهم عن باِقي الِبالدِ      

هذه الفترة أرسل الخليفة المستعصم إلى بدر       
يطلـب منـه     الدين لؤلؤ صاحب الموصل،   

جماعة من ذوي الطرب والجمـال، وفـي        
 نفس الوقت وصل إليه رسـول هوالكـو       

فقال . يطلب منه منجنيقات وآالت الحصار    
لُوبيِن وابكُـوا   انظُروا ِإِلى المط  ": بدر الدين 

".م وَأهِلِهعلَى اِإلسال

 

 

هوالكو يوم دخل بغداد قتل كل من تشم        
منه رائحة المقاومة والصمود فـي وجـه        

 المغولي من أهل العلم والفـضل       االحتالل
 ابقـوا   :وقال لجنوده ... والتجارة والقضاء 

 أمـاكن ا حتى يـدلنا علـى       المستعصم حي 
.كنوزه

 

 

وذهب المستعصم معهم ودلهـم علـى       
مخابىء الذهب والفضة والنفـائس وكـل       
المقتنيات الثمينة فى داخل وخارج قصوره      

ليه المغول  إن يصل   أومنها ما كان يستحيل     
لى المطمور مـن    إ أرشدهمنه  أبدونه حتى   

.حد بمكانهأال يعلم الذي الذهب 

 

 

عطيت هـذا   أ لو كنت    :قال له هوالكو  ف
لم يبـك    ،المال لجنودك لكانوا حموك منى    

 ىموال ولكنه بك  المستعصم على الكنوز واأل   
حين أخذ هوالكـو يـستعرض الجـواري        
الحسناوات البيضاوات الفائقـات الجمـال      

زوجة وسـرية وألـف      ) ٧٠٠(وعددهن  
.خادمة

 

 

 :وأخذ الخليفة يتضرع إلى هوالكو قائالً     

لي بأهل حرمي الالئـي لـم تطلـع         من ع "
".عليهن الشمس والقمر

 

 

مر أضحك هوالكو من قول المستعصم و   
 عليه ثم يضربوه    ن يضعوه فى كيس أغلق    أ

.قدام حتى الموت باألويطؤوه ركالً

 

 

كان آخر بني العباس المفسدين في بغداد       
كآخر إخوانهم بني األحمر فـي غرناطـة        

ذرية بعـضها مـن     .. وبني سعود في نجد   
 .ضبع

ن مـا جمعـه بنـو       إ :يقول المؤرخون 
خذه هوالكو فـى    أالعباس فى خمسة قرون     

 ما كـان يكفـى      :وسيقول المؤرخون  ٬ليلة
شعب الجزيرة العربية المسماة بالـسعودية      

 ترامب فى ليلـة     أخذهلخمسة قرون وزيادة    
.واحدة

 

 

 

 


 

 
حضر الرئيس األمريكي خالل زيارتـه      

القمـة الـسعودية   : ثالث قمم هي  للسعودية  
قمة الالقمة الخليجية األمريكية،    األمريكية،  

 بحضور قـادة    العربية اإلسالمية األمريكية  
رحـب البيـان    وقـد   ،   دولة ٥٠أكثر من   

الختامي للقمة العربية اإلسالمية األمريكيـة     
،  مـايو  ٢١ التي عقدت بالرياض، األحـد    

 ألف جندي كقوة احتياط لـدعم       ٣٤بتوفير  
 .عمليات ضد اإلرهاب في العراق وسورياال

على أهمية " إعالن الرياض "وأكد  

 

بنـاء   
شراكة وثيقة بين الدول لمواجهة التطـرف       
واإلرهاب، وأشار إلى تأكيد القادة التـزام       
دولهم الراسخ بمحاربـة اإلرهـاب بكـل        

 .أشكاله
كما تضمن البيان الختامي اتفاق الـدول       

ور المشاركة بالقمة على التـصدي للجـذ      
الفكرية لإلرهاب وتجفيف مصادر تمويله،     
واإلشادة بتبادل المعلومات بشأن المقـاتلين      

 .األجانب وتحركات التنظيمات اإلرهابية
ودان البيان مواقف النظـام اإليرانـي       
العدائية واستمرار تدخالتها فـي شـؤون       
الدول الداخلية، مع االلتزام بالتصدي لذلك،      

ام اإليراني  كما رفض البيان ممارسات النظ    
.)٢(وتواصل دعمه لإلرهاب والتطرف

 

 
كما ثمن القادة المشاركون في المـؤتمر       
المبادرة السعودية لتأسيس مركز حوار بين      
األديان، وشددوا على أهمية تجديد الخطاب      
الفكري ليتوافق مع منهج اإلسالم الوسطي      

 .المعتدل
ودعا البيان الختامي إلى تعزيز العمـل       

المياه اإلقليمية ومكافحـة    المشترك لحماية   
 .القرصنة

وعبر البيان عـن االرتيـاح ألجـواء        
الحوار الصريح والمثمر التي سادت أجواء      
القمة التي عقدت في الرياض، كمـا نـوه         

إلى ضرورة التأكيد على    " إعالن الرياض "
توسيع الحوار الجاد لتوضيح سماحة الدين      

 .اإلسالمي ووسطيته
الختـامي،  ورحب القادة، بحسب البيان     

بتأسيس مركز عـالمي مقـره الريـاض        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
األمين العام والمتحدث الرسمي

 

 
                               لالتحاد العالمى للطرق الصوفية

ى الحسينىلعزم اعبد الحليمالشريف 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

.)٣(لمواجهة الفكر المتطرف

 

 


 


تلقى الرئيس األميركي ترامب هديـة      و

من األمير سلمان ملك السعودية تعتبر هي       
األكبر في تاريخ السعودية من حيث تقـديم        

لماس يفـوق  أالهدايا، وهي مؤلفة من حجر     
 إلىإضافة  . ر مليون دوال  ١٠٠سعره الـ   

مسدس كله من الذهب الخالص ونادر فـي        
العالم وعليه صورة الملـك عبـد العزيـز         

كما تم تقديم سيف كله من      .  سنة ٨٠وعمره  
كيلـو   ٢٥الذهب الخالص، وزنه يزيد عن      

 والحجـارة   باأللمـاس  ذهب مرصع    جرام
.  مليون دوالر٢٠٠النادرة ويفوق ثمنه 

 

  
 هدية  كما تلقى الرئيس األميركي ترامب    

 ساعة يـد كلهـا مـن        ٢٥هي كناية عن    
األلماس والذهب، له ولعائلته، ويقدر ثمنها      

 . مليون دوالر٢٠٠بحوالي 
 ١٥٠ مـن    أكثروتلقى الرئيس ترامب    

 الكريمة لـه    باألحجارعباءة كلها مرصعة    
ولعائلته، من كل القياسات، وسيتم شـحنهم       

 إلـى كلهم بالطائرة الرئاسـية األميركيـة       
.واشنطن

 

 
 اسم اكبـر جـادة فـي        إطالقما تم   ك

الرياض على اسم الرئيس األميركي دونالد      
 إيـران ترامب مقابل وقوفـه فـي وجـه         

وسيتم نحت تمثال للرئيس ترامب     . وحلفائها
.  جادة كله من الـذهب الخـالص       أولعلى  
. تمثال في العالمأغلىوهو 

 

 
ا للحريـة    مصغر كما تلقى ترامب تمثاالً   

 ، والياقوت لماسواأل من الذهب    أميركافي  
وال تتسع الطائرة الرئاسية لحمله بل ستقوم       
السعودية بنقله بطائرة شحن خاصة سعودية      

ـ   ، البيت األبيض  إلى ا للـرئيس    ويكون ملكً
.األميركي ترامب

 

 
، هو ا متر١٢٥ طوله   اوتلقى ترامب يختً  

أطول يخت في العالم لشخـصية خاصـة،        
ا وكل  ا ملكي  جناح ٢٠ غرفة مع    ٨٠ويضم  

ألبواب ومسكات األبواب والمغاسل كلهـا      ا
.من الذهب الخالص

 

 
وستقوم السعودية مع البحرية األميركية     

ـ     إلى اليخت   بإيصال ا  واشنطن ليكـون ملكً
ويبلغ ثمن  . ا للرئيس األميركي ترامب   خاص

ويمكن اعتبـار   .  مليون دوالر  ٨٠٠اليخت  
كبر هدايا تمنحها السعودية لـرئيس      أذلك،  
س أميركي في تـاريخ     ، خاصة لرئي  أجنبي

العالقة السعودية   

 

 في تاريخ   أو األميركية،   –
.العالقة السعودية مع دول العالم

 

 
 كل هـذه الهـدايا      أن إلىتجدر اإلشارة   

 تكون شخصية وال    أن ملك السعودية    أصر
 بل تكون   أميركايتم وضعها في متاحف في      

ا، وقد تم كتابة    ا للرئيس ترامب شخصي   ملكً
  تقوم ضجة في الواليات    عليها ذلك، كي ال   

.)٤( في شأن هذه الهداياالمتحدة

 

 

 

 


 


طار ترامب من الرياض إلى تل أبيـب        
حامالً رسالة من القـادة الـسعوديين إلـى         

الرغبة فـي   نظرائهم في إسرائيل، تتضمن     
التقارب وتوحيد المواقف فيما يخص إيران      

.وأزمات المنطقة

 

 
ـ  فرد عليه    زراء اإلسـرائيلى   ورئيس ال
لقد قدمتم إلى إسرائيل، من     : "بنيامين نتنياهو 

السعودية، وأنا آمل أن يتمكن رئيس وزراء       
.)٥("إسرائيل من السفر من هنا إلى الرياض

 

 
أن ترامب  " إسرائيل ديفنس "ذكر موقع   و

أكد للرئيس اإلسرائيلى رؤفين ريفلين خالل      
 لقـد  :لقائه فى مقر إقامة الرئيس فى القدس   

صلت إلسرائيل بعد زيارة للسعودية وإن      و
هناك شعورا تجاه إسرائيلا جيد.

 

 

 

ــب  ــاف ترام ــة :وأض  إن المعارض
طقة المشتركة للطموحات اإليرانية فى المن    

ن هنـاك   إتسببت فى تحول المواقف، حيث      
ا تجاه إسرائيل من بلدان لـم       ا مختلفً شعور

يكن لديها شـعور جيـد تجـاه إسـرائيل،       
.امر إيجابى حقا أن هذا أمضيفً

 

 

 

 إن  :وتابع ترامب للرئيس اإلسـرائيلى     
لديكم فرصة كبيرة اآلن، وأن هناك شعور       
رائع للسالم لقد سـئم النـاس مـن سـفك          

)٦(الدماء
.

 

 
كانت تكاليف اسـتقبال     ،وعلى النقيض 

بتكـاليف  في إسرائيل بائسة مقارنة     ترامب  
فطبقًا لموقع المصدر   الزيارة في السعودية،    

الرسمي الموجه للعرب، قـال     اإلسرائيلي  
نحن لسنا قادرين وال ننوي     ": مسؤول بارز 

المشاركة في المنافسة في مجال القـصور       
وهذا .. الذهبية وصفقات األسلحة السعودية   

 .)٧("ليس أسلوبنا
) AMN(طبقًا لموقع المصدر نيـوز      و

تسريب رسالة سرية للملك السعودي     فقد تم   
رياض أن ال تكشف  موجهة لوزارة المالية،    

 مليون دوالر مـن أجـل       ٦٨صرفت مبلغ   
التحضيرات الستقبال الـرئيس األمريكـي      

 .دونالد ترامب
تقدر كلفة اسـتقبال      لهذه الوثيقة،  اووفقً

 مليـون ريـال     ٢٥٧ترامب في السعودية    
.)٨(ر مليون دوال٦٨يعادل   أي ما،سعودي

 

 
لعلمـاء الوهابيـة    ولم نـسمع صـوتًا      

العريفي(

 

 المنجد -

 

 القرني -

 

الـشيخ  آل   -

 

- 
هذا اإلسـراف   يستنكر  أي صوت   ) السديس

والبذخ في استقبال ما يسمونه رأس الكفر،       
المولد  االحتفال بإن: يقولونفي الوقت الذي  

النبوي بدعة، وفعاليته هـدر المـال، وأن        
!!.الفقراء أولى؟

 

 
في االسـتقبال    لم تتكلف إسرائيل     بينما
ر  في المطا  قوارير ماء  ٦ كراسي و  ٦سوى  

ـ    تكلفتها    دوالر، ممـا    ١٠٠ال تتعـدى الـ



 

 

 

 

 



 



 

 

 

اضطر أمريكا إلى تحمل تكاليف اسـتقبال       
.وإقامة رئيسها في تل أبيب

 

 

 

 
أفادت مصادر صـحفية أمريكيـة، أن       ف

كلفة زيارة ترامب إلـى إسـرائيل بلغـت         
 مليون دوالر أمريكى، شملت     ١٠٠ يحوال

استئجار فندق بأكمله جهز بنوافذ مـضادة       
اإلجراءات للصواريخ والقذائف وغيرها من  

والتدابير المكلفة، حـسبما ذكـرت وكالـة        
.سبوتنيك الروسية

 

  

وأشارت المصادر إلى أن ترامب الذى      
 ساعة فى إسرائيل، كلـف      ٢٨قضى نحو   

األمريكيين الماليين من الـدوالرات التـى       
.)٩(سترغم المواطنين على دفعها كضرائب

 

 
فـي  ن ما صرفه ترامـب      إفي الحقيقة   

 بسيط من الغنائم    فلسطين المحتلة هو جزء   
بل أعطـى   التي أخذها من بالد الحرمين،      

أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي    المزيد، فقد   
بنيامين نتنياهو أن واشنطن خصصت مبلغ      

 مليون دوالر إضافي لدعم نظام الدفاع       ٧٥
 .الجوي اإلسرائيلي

وذكــرت وســائل إعــالم غربيــة أن 
 ٣,٨واشنطن تخصص لدعم إسرائيل نحو      

 سنوات، وذلك   ١٠ا لمدة   ر سنوي مليار دوال 
بموجب االتفاقية الثنائية المبرمة بين البلدين      

.)١٠(م٢٠١٦في 

 

 



 


أكد الرئيس األمريكي دونالـد ترامـب       
خالل لقاء مع رئيس الوزراء اإلسـرائيلي       

ا لن تمتلـك أبـد    "بنيامين نيتنياهو أن إيران     
 ."أسلحة نووية

التوصل إلى اتفاق سالم    ووصف ترامب   

الهدف "بين الفلسطينيين واإلسرائيليين بأنه     
، لكن تصريحاته اتسمت بالغموض     "النهائي

بشأن الصورة التي يجب أن يكون عليهـا        
 .مثل هذا االتفاق

 إنه يفضل ترك القرار بهذا الصدد  :وقال
 .بأيدي الطرفين في محادثات مباشرة

ـ       ه وينظر إلى الرئيس األمريكي على أن
 ا إلسرائيل من سلفه، فقـد اتخـذ        أكثر دعم

 من أوباما بشأن قـضية      ا أكثر تساهالً  موقفً
المستوطنات اإلسرائيلية المتنازع عليهـا،     

 إن توسيعها، وليس وجودهـا، قـد         :قائالً
 .يعرقل جهود السالم

ــب،  ــصريحات ترام ــارت ت ــا أث كم
بخصوص رغبته في نقل سفارة الواليـات       

القـدس، غـضب   المتحدة من تل أبيب إلى   
 .الفلسطينيين، ولكنها أبهجت اإلسرائيليين

  إذ قال   ،ا في هذا الشأن   لكنه يبدو متردد 
 إن  :وزير خارجيتـه، ريكـس تليرسـون      

.الرئيس يزن األمور قبل الحسم في األمر

 

 
الـرئيس األميركـي دونالـد      زار  وقد  

حـائط  ) م٢٠١٧ مايو   ٢٢(ثنين  ترامب اإل 
دس، ليصبح  المبكى في البلدة القديمة في الق     

أول رئيس أميركي يـزور هـذا الموقـع         
المقدس لدى اليهود، والذي يسميه المسلمون      

حائط البراق ويقع أسفل باحـة األقـصى       

 

- 
)١١(أثناء وجوده في السلطة

.

 

 
غطـاء  " القلنسوة"إيفانكا  وارتدت ابنته   

الرأس اليهودى، مصطحبة زوجها جاريـد      
كوشنر، اليهودى الديانة، فهـل ظهورهـا       

وة يشير إلى حقيقة اعتناقها اليهودية؟      بالقلنس
)١٢(من عدمه

.

 

 
كـي بـالرئيس    ثم التقى الرئيس األمري   

أكد و،  في بيت لحمالفلسطيني محمود عباس  
الرئيسان التزامهما بتحقيـق الـسالم بـين        

.الفلسطينيين واإلسرائيليين

 

 
إلـى   ترامب عادوبعد زيارة بيت لحم،     

 لتخليـد " ياد فاشيم "مؤسسة  وزار  إسرائيل،  

كلمة في متحف   وألقى  ذكرى الهولوكوست،   
 .إسرائيل، قبل مغادرته البالد



 


وصف الرئيس األمريكي لقاءه مع بابـا       

ا مثيــر"الفاتيكــان فرنــسيس بأنــه كــان 
، ووصف البابا بأنـه شخـصية       "لإلعجاب

 .)١٣("ةرائع"

حض البابا فرنسيس الرئيس األميركي     و
 صانع سـالم،    دونالد ترامب على أن يكون    

.ووعده ترامب بأال ينسى رسالته

 

 
 دقيقة عبـر    ٣٠وتحدث االثنان حوالي    

 وبدا عليهما في ختام االجتمـاع       ،مترجمين
 أكبر بكثير عما ظهر فـي       االخاص ارتياح 

 وابتسم البابا ومازح ترامب وزوجته      ،بدايته
.ميالنيا

 

 

 



 


 األمريكيـة   القت مالبس كل من السيدة    

األولى ميالنيا ترامب وابنته إيفانكا خـالل       
   زيارتهما الخارجية األولى اهتمام  ا ا واسـع

فى وسائل اإلعالم الغربية والعربية، السيما      
  .خالل زيارتهما للسعودية

 إن  :وقالت العديد من وسـائل اإلعـالم      
ميالنيا وإيفانكا اختارتا ارتـداء المالبـس       

.المحتشمة بشكل عام

 

 
" هوليوود ربورتر "اعتبر بعضها مثل    و

أن السيدة األولى أرادت بعث رسالة بعـدم        
نها أارتدائها الحجاب فى السعودية، مفادها      

تدعم حقوق المرأة، لتسير بذلك على خطى       
نظيرتها السابقة ميشيل أوبامـا، ورئيـسة       
وزراء بريطانيا تريزا ماى، والمستـشارة      

  .األلمانية أنجيال ميركل



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 الـسعودية دولـة محافظـة،       ورغم أن 
لحجـاب، إال أنهـا ال      اترتدى فيها النساء    

تفرض على المسئولين الزائـرين ارتـداء       
  .غطاء للرأس

      ا بمـا   غير أنها أثارت االهتمام مجـدد
ارتدته خالل زيارتها مـع زوجهـا إلـى         
الفاتيكان، إذ استمرت فى ارتداء المالبـس       

 .المحتشمة ولكن زادت عليها بغطاء للرأس

ا لتقاليد الفاتيكان، ترتدى الـسيدات      فقًو
 "Stuff" غطاء للرأس، بحـسب موقـع  

 .النيوزيلندى

 

 
وقابلت ميالنيا بابا الفاتيكـان، وتحـدثا       

ا لبضع دقائق، وبدت الـسيدة األولـى        سوي
سعيدة ومبتسمة وهى تتحدث معه بعـد أن        

 .)١٤(صافحته بود

 

 

 

 
ثـارت مالبـس    أفقد  : CNNوبحسب  

ة الرئيس األمريكـي    ميالنيا ترامب، زوج  
دونالد ترامب، وابنته إيفانكا تساؤالت حول      
وضعهما غطاء الرأس، خالل لقـاء البابـا        
فرنسيس، بابا الفاتيكان، وذلك بعد تجنبهما      
ارتدائه في المملكة العربية السعودية، وهو      
ما أرجعه المتحدث باسم البيت األبيض إلى       

   ا في الفاتيكان ولم يكـن      أن ذلك كان مطلوب
١٥(ا في السعوديةمطلوب(

.

 

 
 االحتمـاالت وقد يكون مرد ذلك إلـى       

 : التالية مجتمعة أو منفردة

١

 

دخول المملكة السعودية على خـط       -
الصراعات السياسية المعقدة فـي العـراق       
واليمن وسوريا والبحرين ومـصر جعـل       

 ا وانكشاف الظهر كـامالً    ة جد ظالكلفة باه 

 وبالتالي أصبحت أمام أمريكا فـي وضـع       
ولعل ... يشبه حالة العبد المحتاج إلى سيده     

بعض الفقهاء يجيزون للسيدة أال تتحجـب       
 وعلى أسـاس ذلـك      ،مع عبدها أو عبيدها   

يختلف لباس اللقاء بخادم الحرمين الشريفين      
وأسرته عن لباس اللقاء بخـادم الفاتيكـان        

 .ورهبانه

٢

 

قد يكون بعض الخبراء األمريكـان       -
نكا أن منطقة نجـد     قد سربوا لميالنيا وإيفا   

حيث توجد الريـاض العاصـمة منطقـة        
أرض الفتن ،  "ـ بوصفها نبي اإلسالم  
وبما أنهـا كـذلك     "... منها يخرج الشيطان  

فالمطلوب منهما إظهار مفاتنهما وقرنيهمـا      
     ا لجلسائهما القرنيين المنبهرين بهما انبهـار

 ووصـلت أخبـاره     ،سارت بذكره الركبان  
 .الشعوب واألوطان

 أضفنا قضية العبد مع سـيده إلـى         وإذا
قضية قدر نجد القرني تتضح لنـا قـضية         

 وغطـاء   ،غطاء الرأس للـسيدتين   : الغطاء
 وغطاء العـورة    ،الظهر المنكشف للمملكة  

.وهللا األمر من قبل ومن بعد ...لألمة

 

 

 

 


 


علق الرئيس األميركي، دونالد ترامب،     

لقول إنه  على زيارته للرياض والفاتيكان، با    
" مذهال"وجد االستقبال الملكي في السعودية      

، والبابـا   "أبعد من أي شـيء رآه أحـد       "و
".رائع"فرنسيس 

 

 
وأسهب ترامب في الحديث مع مسؤولي      
االتحاد األوربي في بروكسل عن انطباعاته      
حتى اآلن في جولتـه الخارجيـة األولـى         
كرئيس، والتي تهدف في جانب منها إلـى        

طن إلـى أن الواليـات      طمأنة حلفاء واشن  
ا يعتمـد عليـه فـي    تزال شريكً المتحدة ال 

 .عهده
وعلق ترامب على وصف دونالد توسك      
رئيس المجلس األوربـي لـصور زيـارة        

كانت مذهلـة    ":السعودية بأنها مذهلة، قائال   
ا مثل هذا حدث مـن      ال أعتقد أن شيئً   . اجد
أعتقد أن هذا كان أبعد من أي شـيء         . قبل

".رآه أحد

 

 


 


أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامـب      
أنه جلب مليارات الدوالرات إلى الواليات       

حقق بعـض   و،  المتحدة من الشرق األوسط   
السعودية بقرة حلـوب    : (وعوده االنتخابية 

وأكد ذلك بقوله   ) متى جف حليبها سنذبحها   
.سأعود إليكم كل عام: للسعوديين

 

 
يس ترامب بعد   جاء ذلك في تغريدة للرئ    

وصوله إلى واشنطن فـي ختـام جولـة         
خارجية استمرت تسعة أيام إلـى الـشرق        
األوسط وأوربا كانـت أبـرز محاورهـا        
االقتصاد ومحاربة اإلرهاب وحلف شـمال      

 ."الناتو"األطلسي 
األمريكية عن ترامب   " الحرة"ونقلت قناة   

قوله، في تغريدة علـى موقـع التواصـل         
ياراتـه جلبـت    ، إن ز  "تـويتر "االجتماعي  

مليارات الدوالرات إلى الواليات المتحـدة      
من الشرق األوسط وأن هذا سيعني خلـق        

.المزيد من الوظائف في البالد

 

 

 

       ا وقد سجل االقتـصاد األمريكـي نمـو
أسرع من المتوقع في الربع األول من السنة 

 في المئة، بـسبب    ١,٢المالية الحالية بنسبة    
الــشركات الزيـادة الكبيــرة فـي إنفــاق   



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 .والمستهلكين
وتسارع نمو الوظائف األمريكيـة فـي       
أبريل وهبط معدل البطالة إلى أدنى مستوى       

 . في المئة٤,٤ أعوام ليصل إلى ١٠منذ 



 


هـدف  ، أن   وباختصار شـديد  .. القصة

اإلدارة األميركية االستراتيجي في المنطقة     
:يقوم على أربعة أبعاد رئيسة هي

 

 
 .رائيلحماية أمن اس. ١
.السيطرة على النفط والغاز. ٢

 

 
ا ضمان اسـتمرار المنطقـة سـوقً      . ٣

.استهالكية عمالقة للسلع والبضائع الغربية

 

 
.استنزاف خزائن المال الخليجية. ٤

 

 
:مراحل تحقيق هذه األهدافو

 

 
تـضعيف المقاومـة     :المرحلة األولـى  

وقد تم  .. الفلسطينية داخل األراضي المحتلة   
ن بين شعبين في    يسطينيذلك عبر تقسيم الفل   

.ام اهللا وغزةر

 

 
إشعال نزاعات دموية    :المرحلة الثانية 

بين الشعوب نفسها كما حصل فـي ليبيـا         
وقد تم ذلك باسم ما سمي بالربيع       .. واليمن  
.العربي

 

 
تدمير جبهة المقاومـة     :المرحلة الثالثة 

والممانعة عبر إشـغال سـوريا والعـراق        
 وإسـناد  ولبنان بحروب أهلية داخلية ودعم    

وتمكين وتسليح قـوى إرهابيـة تكفيريـة        
.كداعش والنصرة وغيرها

 

 
 اإليرانيتهويل الخطر    :المرحلة الرابعة 

البتزاز أنظمة الخليج وإجبارها على توقيع      
عقود تـضمن تـسريب مئـات مليـارات         

 الغـرب   إلىالدوالرات من خزائن الخليج     
بتبرير تغطيـة تكـاليف جهـود مكافحـة         

. الدولياإلرهاب

 

 
 التطبيع العلني بـين     :لمرحلة الخامسة ا

     ا األنظمة العربية والعدو الصهيوني تمهيـد
.لتسوية مهينة مع الفلسطينيين

 

 
تقسيم الدول العربية    :المرحلة السادسة 

كالعراق وسوريا وليبيا واليمن إلى دويالت      
.على أسس عرقية وعنصرية وطائفية

 

 
ومـن  ،  هذه هي القصة باختصار شديد    

لمنطقة اليوم يصل إلى جملة     يتابع أحداث ا  
 اإلدارةمن المؤشرات التي تدل علـى أن        

 قد دخلت المرحلة الرابعـة مـن        األميركية
 مستفيدة  اإلستراتيجيةمراحل تحقيق أهدافها    

من حالة الالوعـي واالضـطراب التـي        
 شعوب المنطقة مـن جانـب،       اوصلت إليه 

وخضوع وخنوع األنظمة العربية لها مـن       
.الجانب اآلخر

 

 
ذلك تـم بعـد أن نجحـت اإلدارة         كل  

األميركية التي تحركهـا الـصهيونية فـي        
إشعال الفـتن مـستفيدة مـن الفروقـات         

 الدينية والطائفيـة والعرقيـة      واالنقسامات
ثنية والعنصرية بين مكونات الـشعوب      واإل

العربية ضد بعضها البعض، وإيصالها إلى      
.ذروة النزاع الدموي

 

 
ـ  مليـار تق   ٣٠ األردنمديونية  إن   اريب ،

مديونيـة  ، واتقريب مليار   ٨٠مديونية لبنان   و
مديونية المغـرب   و ،اتقريب مليار   ٦٠مصر  

٢٢  ٢٩مديونيـة الجزائـر     ، و ا مليار تقريب 
 مليـار   ١٥مديونية السودان   ، و امليار تقريب 

ـ   ١٨مديونية تونس   ، و اتقريب ا مليار تقريب ،
ـ    ١٠مديونية الـصومال    و ا مليـار تقريب ،
ـ    ١٣انيـا   مديونية موريت و ا مليـار تقريب ،
مديونية ، وا مليار تقريب ٧٠مديونية العراق   و

، ا مليــار تقريبــ١١الــسلطة الفلــسطينية 
جـل  أ مليار مـن     ٦٠لى  إسوريا بحاجة   و
 مليار  ٢٠لى  إليبيا بحاجة   ، و عمارعادة اإل إ

 ، بمجموع حـوالي عمارعادة اإلإجل أمن 

٤٣٨  امليار.

 

 
 مـن   التي غنمها ترامب   امليار ٤٦٠إن  

 ديون الوطن العربـي    ادتكفي لسد السعودية  
قامة نهضة صناعية   إجل  أكمله وتزيد من    أب

نحاء الدول العربيـة وال    أوعمرانية في كل    
ايبقى فقير واحد يشكو جوع.

 

 

  إنها الحقيقة المة التي تواجه شـعوبنا     ر
  ا لخطورة أبعادها   ا وإدراكً والتي تتطلب وعي

ـ وتتطلـب   .. على مستقبل المنطقة   ا تحركً
. قبل فوات األوانمسؤوالً

 

 
نسأل اهللا تعالى أن يكشف لقلوبنا حقيقة       

 انىالجمال الرالذى به ننجذب بكليتنا إلى     ، ب
.الرضوان األكبر

 

 
وصلى اهللا وسلم وبارك علـى سـيدنا        

.وموالنا محمد وعلى آله أجمعين

 

 
                                                           

من تصريحات الرئيس األمريكـي دونالـد       ) ١(
ـ    سل، كمـا نـشرتها وكالـة       ترامب في بروك

.رويترز

 

 
لكن المؤكد أن الواليات المتحدة ال ترغـب        ) ٢(

في القضاء على طهـران تمامـا، حيـث يـتم           
 .استخدامها كورقة ضغط على دول المنطقة

 مـايو   ٢١يوم األحـد    موقع اليوم السابع،    ) ٣(
 .م٢٠١٧

 ٢١موقع صحيفة الديار اللبنانية يوم األحـد   ) ٤(
 .م٢٠١٧مايو 

 مـايو   ٢٢يوم اإلثنـين    قع اليوم السابع،    مو) ٥(
 .م٢٠١٧

 مـايو   ٢٢موقع اليوم السابع، يوم اإلثنـين       ) ٦(
 .م٢٠١٧

 مـايو   ٢١موقع المصدر اإلسرائيلي، األحد     ) ٧(
 .م٢٠١٧

 مايو  ٩، يوم   )AMN(موقع المصدر نيوز    ) ٨(
.م٢٠١٧

 

 
 .م٢٠١٧ مايو ٢٤اليوم السابع، األربعاء ) ٩(

 عـن وكالـة     موقع روسـيا اليـوم نقـالً      ) ١٠(
 .م٢٠١٧ مايو ٢٤، يوم إترفاكس

دويتش فيال، يـوم    : موقع اإلذاعة األلمانية  ) ١١(
 .م٢٠١٧ مايو ٢٢

 مـايو   ٢٢يوم اإلثنين   موقع اليوم السابع،    ) ١٢(
 .م٢٠١٧

من تصريحات الرئيس األمريكي دونالـد      ) ١٣(
ترامب في بروكـسل، كمـا نـشرتها وكالـة          

.رويترز

 

 
 .م٢٠١٧ مايو ٢٤اليوم السابع، األربعاء ) ١٤(

 مايو  ٢٤ يوم   CNNبحسب ما نشره موقع     ) ١٥(
.م٢٠١٧

 

 



 

 

 

 

 



 


 



 




 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الدكتور

 

 







 




 



 

 ، المسجد األقصى معهد األنبيـاء      

، وثاني البيت الحـرام     ومتعهد األولياء   

، له )١( القبلتين حال االبتداءىفي البناء، وأول  

في اإلسالم شرف عظيم، ومقام كريم، فهو       

نهاية رحلة اإلسراء، وبداية رحلة المعراج      

سبحي أَ ِذ الَّ انسى بِ رعلَ ِهِدب الً مِ يالْ ن مِدِجس 

ـ كْاري ب ِذى الَّ صقْ األَ ِدِجسمى الْ لَ إِ اِمرحلْا ا نَ

حلَوِرنُ لِ هيمِ ه ن ـ اِت آي ـ ا إِ نَ ـ  هنَّ ه و  ِم الـسيع 

، فقد دنا رسول اهللا     )١: اإلسراء (يرِصبالْ

    من ربه    الم يبلغه الخليل وال     مقام

الكليم، وال وصل إليه ملك مقرب، وال نبي        

، ك المسجد النبيين    مكرم، وقد أم في ذل    

في ليلة مباركة، صعد فيها منه إلى أعلـى         

عليين، وقد توافرت النصوص وتعاضـدت      

:األخبار واآلثار على فضله فمن ذلك

 

 

أ

 

:  قـول اهللا     :ن الكـريم  آ من القر  -

سبحي أَ ِذ الَّ انسى بِ رعلَ ِهِدب الً مِ يالْ ن مِدِجس 

ـ كْاري ب ِذى الَّ صقْ األَ ِدِجسمى الْ لَ إِ اِمرحالْ ا نَ

حلَوِرنُ لِ هيمِ ه ن ـ اِت آي ـ ا إِ نَ ـ  هنَّ ه و  ِم الـسيع 

.)١: اإلسراء (يرِصبالْ

 

 

فلو لم يكن للمسجد األقصى من الفضيلة 

انـت كافيـة، وبجميـع      غير هذه اآلية لك   

 ألنـه إذ بـورك حولـه،        البركات وافية؛ 

.فالبركة فيه مضاعفة

 

 

دخُلُوا هـِذِه   ا:  لنبي إسرائيل  وقوله  

الْقَريةَ فَكُلُوا ِمنْها حيثُ ِشْئتُم رغَدا وادخُلُوا       

       اكُمخَطَاي لَكُم قُولُوا ِحطَّةٌ نَّغِْفرا ودجس ابالْب

ِسِنينحالْم نَِزيدسو) ٥٨: البقرة.(

 

 

فلم يخص اهللا تعالى مسجدا سواه، بأن       

يـه دون   وعدهم أن يغفر خطاياهم بسجدة ف     

.غيره إال بفضل خصه به

 

 

رك اسمه إخبارا عن إبـراهيم      اوقوله تب 

ِإلَـى اَألرِض   وطًا  لُ و اهنَيجنَو :ولوط  

 الَِمينا ِللْعكْنَا ِفيهارالَِّتي ب)  ٧١: األنبيـاء(، 

وآوينَاهما ِإلَى ربوٍة   : وقوله تقدست صفاته  

، وقوله  )٥٠: نالمؤمنو (ذَاِت قَراٍر ومِعينٍ  

: المائدة (ادخُلُوا اَألرض الْمقَدسةَ  : تعالى

٢١.(

 

 

ب

 

صحيحة  أخبار   : من السنة النبوية   -

حـال إال إلـى     ال تشد الر) :  منها قوله   

المسجد الحـرام، والمـسجد     : ثالث مساجد 



 

 

 

 

 



 













 



 

 

.)٢()األقصى، ومسجدي هذا

 

 

يا رسول  : قلت:  قال وعن أبي ذر    

: رض أوالً؟ قال  أي مسجد وضع في األ    اهللا  

المـسجد  : (ثم؟ قال : ، قلت )المسجد الحرام (

. الحديث)٣()..األقصى

 

 

ج

 

 عن جمهرة   : وردت آثار في فضله    -

، منهم عبد اهللا بـن      من السلف الصالح    

عمر وأنس بن مالك وعبد اهللا بن عبـاس         

.ومعاذ بن جبل وعطاء 

 

 

وقد صنف العلماء القـدامى مـصنفات     

:كوافية في شرفه وفضله فمن ذل

 

 

الجامع المستقصى في فضايل المـسجد      

األقصى البن عساكر، وإتحـاف اإلخـصا       

بفــضائل المــسجد األقــصى للــسيوطي، 

وفضائل بيت المقدس للخطيب المقدسـي،      

وفضائل بيت المقدس وفضل الصالة فيـه       

جمع محمد الكينجـي، والفـضائل لبيـت        

المقدس ألبي بكر الواسطي، وألبي إسحاق      

.المكناسي

 

 



 



١

 

 اسم لمكان معروف    : بيت المقدس  -

فــي أرض فلــسطين، وأصــل التقــديس 

التطهير، وهذا االسـم يطلـق اآلن علـى         

المدينة التي فيها المسجد األقصى وال يطلق       

على مكان العبادة الخصوصي عند علمـاء       

اللغة، أما عند أهل الفقه والتاريخ فاالسـم        

ـ       ة اآلن  دائر بين المعنيين، وتـسمى المدين

هذه التسمية أيـضا فـي      ووجدت  ) القدس(

:كالم العرب، قال الشاعر

 

 

 ال نوم تهبطي أرض القدس

 وتشربي من خير ماء بقدس

٢

 

أجمع  : حكم زيارة المسجد األقصى    -

الفقهاء على فضل المسجد األقصى وعلـى       

.)٤(استحباب زيارته والصالة فيه

 

 

٣

 

 تعارف المسلمون مـؤخرا علـى       -

أولهما في أواخر شهر    : يناالحتفال بمناسبت 

رجب مناسبة معجزة اإلسراء والمعـراج،      

وهما ترتبطان بالمسجد األقصى بـصريح      

النص القرآني، وثانيتهما في منتصف شهر      

شعبان، مناسبة تحويل القبلة مـن المـسجد     

ـ  ،إلى المـسجد الحـرام    األقصى   سوُلقُي 

فَالسهمِ اء اِس النَّ ن م  الَّا وهم ع قِ ن ِهِتلَبي ِت الَّ م

ي ِده ي بِرغْمالْ و قُِرشْم الْ  هللاِ ْلا قُ هيلَوا ع انُكَ

من شَ يى صِ لَ إِ اءـ  اٍطر م يٍمِقتَس)  البقـرة :

١٤٢.(

 

 

 

 ويا كل مـرابط بـالنفس والنفـيس         -

وبالقلم الطاهر واللسان الصادق، ويا كـل       

: غيور على أولى القبلتين وثاني الحـرمين      

ِباصر وا وِباصر وا وـ اِبر ـ اتَّوا و طُ  وا اهللاَ قُ

).٢٠٠: آل عمران (ونحِلفْ تُمكُلَّعلَ

 

 

وليكن المسجد األقـصى فـي نفـوس        

األجيال معلما من معالم اإلسالم ال يـزول        

.وال يحول، واهللا غالب على أمره

 


                                                           

.مسالك األبصار البن فضل اهللا العمري) ١(

 

 

، وصــحيح مــسلم ٣/١٦٣فــتح البــاري ) ٢(

٢/٩٧٦.

 

 

 .١/٣٧٠صحيح مسلم ) ٣(

.٣/٢٢المجموع ) ٤(

 

 



 

 

 

 

 



 



 










 





 



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

لم من خاللهـا    ، والتي أضحى العا   )اإلنترنت(ب الدولية المسماة   
.قرية صغيرة يمكن لإلنسان الوصول إليها

 

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

.به، ونشر رايته في العالمين

 

 

 

 

 

 



 




 




 




 




 




 




 




 


٣

 

الفقــه المكتبــات الموســوعية فــي  -
:اإلسالمي

 

 
بالفقه اإلسـالمي نجـد      فيما يتعلق و

أحـد مواقـع    وهـو   ) الملتقى الفقهي (
مؤسسة رسالة اإلسالم الهادفة، وموقعه     

:على الشبكة الدولية

 

 
www.fiqh.islammessage.co(

)m

 

 
ويعد من أوائل المواقع الفقهية على      

عليـه  شبكة اإلنترنت، ويسعى القائمون     
إلى تطويره وتحديثه ليكون من أكثـر       
المواقع ثراء من حيث نوافذه المبتكـرة       

.وتفصيالته وخدماته

 

 
:ات التي يقدمهاالخدم

 

 
 وهي نافذة تعرض    :الفقه والفقهاء * 

األخبار، والمقاالت،  : عدة خدمات منها  
والتقارير المتصلة بالفقة وقضاياه، كما     
تعرض لعدد كبيـر مـن اإلصـدارات       
والكتب الفقهية سواء منها كتب التراث      
أو الكتب الفقهية الحديثة، ومن ذلك على 

بن قداح  المسائل الفقهية ال  : سبيل المثال 
، ه٧٣٤الهواري المالكي المتوفى سنة     

في أصول الفقه رسالة دكتوراه والفروق 
ت من قسم أصول الفقه بالجامعـة       زأجي

ــام  ــورة ع ــة المن ــالمية بالمدين اإلس
دراسة (، أحكام الخاليا الجذعية ه١٤١٧
.، وغير ذلك)فقهية

 

 
 وهـي نافـذة     :بحوث وقـرارات  * 

تعرض لبحوث فقهية وأصولية، وفيهـا      
العبادات، والمعـامالت، وفقـه     : وابأب

األسرة، والعقوبات، والسياسة والقضاء،    
وفقه األقليات، وأحكـام عامـة، كمـا        
تعرض لقرارات الهيئـات والمجـامع      

مجمع الفقه اإلسـالمي    : الفقهية، ومنها 
لمنظمـة المـؤتمر اإلسـالمي،      التابع  

ومجمع البحوث اإلسـالمية بـاألزهر،      
ند، مجمـع   ومجمع الفقه اإلسالمي باله   

فقهاء الـشريعة بأمريكـا، والمجلـس       
.األوربي لإلفتاء والبحوث، وغيرها

 

 
 وتـشتمل علـى     :روضة الفقهاء * 

تتــصل باللطــائف واأللغــاز أبــواب 
.واألدب

 

 
 وتعنـي بالقـضايا     :الفقه والحياة * 

المعاصرة في العبـادات والمعـامالت      
وفقه األسرة وغير ذلـك، كمـا تعنـي         

.بالفتاوى واالستشارات

 

 
 وتـشتمل علـى     :خدمة الباحثين * 

الرســائل العلميــة : الخــدمات اآلتيــة
المتصلة بالفقه وأصوله، فهرس الكتـب      
الفقهية واألصولية المعاصرة، فهـرس     
ــشارة   ــات، واست ــوث والدراس البح
الباحثين، الكتب المعتمدة في المـذاهب      

.األربعة

 

 
:  وتـشتمل علـى    :صناعة الفقيه * 

آداب طالــب العلــم، وتــراجم فقهــاء 
إلسالم، ومناهج البحث، ومـصطلحات     ا



 

 

 

 

 



 



 

 

 
      

    
       
     

 

 

 
    

           
   

    
  
   
   

 

 

 

 

 
الدكتور

 

 
الشرنوبيأحمد محمد أحمد 

 

 

 

أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالمية املساعد 

 

 بكلية أصول الدين

 

-

 

 جامعة األ

 

 زهر

 

 

.فقهية

 

 
 وتـشتمل علـى     :مجتمع الفقهاء * 

مدونات العدد من الفقهـاء، ومنتـديات       
فقهية تبحـث فـي القـضايا الفقهيـة         

.)١(المختلفة

 

 
وإلى جانب ذلـك هنـاك مكتبـات        
موسوعية أخرى متخصصة في الفقـه      
اإلسالمي تقدم خدمات علميـة عديـدة       

لـشبكة  ا: للدعاة وطالب العلـم منهـا     
، وموقـع   )٣(، والدليل الفقهـي   )٢(الفقهية
، وغير )٥(، ودار اإلفتاء المصرية)٤(الفقه
.ذلك

 

 
٤

 

المكتبة الموسوعية في السيرة النبوية      -
:والتاريخ اإلسالمي

 

 
الموسوعية فـي هـذا     من المكتبات   

وموقعها ) رسول اهللا (الميدان موسوعة   
:في الشبكة الدولية على هذا الرابط

 

 
)www.rasoulallah.net(

 

 
وهي بوابة إلكترونية عن سيد الخلق      

، تخاطـب المـسلمين     سيدنا محمد   
وغير المـسلمين لتـصحيح المفـاهيم،       
والتعريف بـسيرة وأخـالق وشـمائل       

وتشمل على العديد من     ،رسول اهللا   
ــات   ــصوتيات والمؤلف ــات وال المرئي

، وتحتوي  واألبحاث عن رسول اهللا     
:على األبواب اآلتية

 

 
.ول اهللا من هو رس* 

 

 
.السيرة النبوية* 

 

 
.نبوءات بظهور الرسول * 

 

 
رسالة لمن ال يؤمن برسـول اهللا       * 

.

 

 
. زوجاالرسول * 

 

 
.أحاديث رسول اهللا * 

 

 
.أصحاب الرسول * 

 

 
.كيف تتبع رسول اهللا * 

 

 
.انصر نبيك * 

 

 
.شبهات وردود* 

 

 
.معجزات الرسول * 

 

 
.نحن والرسول * 

 

 
. قرأنا لك عن رسول اهللا *

 

 
خرائط السيرة النبوية والرسـائل     * 
.النبوية

 

 
.مدح رسول اهللا * 

 

 
أطفالنا على خطـى رسـول اهللا       * 

.

 

 
.أخبار الموقع* 

 

 
.إصدارات الموقع* 

 

 

.تصحيح المفاهيم* 

 

 
.قضايا معاصرة* 

 

 
.)٦(شاركنا في حمالت الموقع* 

 

 
هناك وفيما يتعلق بالتاريخ اإلسالمي     

وموقعها في الشبكة   ) التاريخ(موسوعة  
:الدولية على هذا الرابط

 

 
)www.altaeekh.com(

 

 
ــالة  ــوم رس ــائمين وتق ــى الق عل

على تعريف األمة بالمهم من     الموسوعة  
ماضي تاريخهـا، واسـتخراج العبـر       
والعظات من التاريخ على وجه يـربط       

الماضي بالحاضر، ويعين على معرفـة    
الجراح، ووضع اليد على سبل الحـل       

لمالئمة، وكذلك التعريف بالرواد مـن      ا
هذه األمة رجاالً ونساء، والداللة علـى       
الكتب النافعة فـي التـاريخ القتنائهـا        
واالطالع عليها من خالل التعريف بها      
ومناهجها، واإلرشـاد إلـى مقـاالت       
تاريخية فاخرة مستخرجة مـن بطـون       
الكتب القديمة والمعاصرة، فيهـا عبـر       

.كوعظات رائعات، وغير ذل

 

 
ومن األبواب التي تـشتمل عليهـا       

:الموسوعة ما يأتي

 

 
.قبل البعثة النبويةالعالم * 

 

 
.السيرة العطرة المشرفة* 

 

 
.عصر الخلفاء الراشدين* 

 

 
.دول اإلسالم* 

 

 
.الحضارة اإلسالمية* 

 

 
.العصر الحديث* 

 

 
.دليل المكتبة التاريخية* 

 

 
.عظماء من التاريخ* 

 

 
.مقاالت وأبحاث* 

 

 
.)٧(ونوادرقصص وغرائب * 

 

 
باإلضافة إلى هذا مكتبـات     وهناك  

موسوعية أخرى متخصصة في السيرة     
النبوية والتاريخ اإلسالمي تقدم خدمات     
علمية جليلة للدعاة والباحثين وطـالب      

، وموسـوعة   )٨(موقع السيرة : العلم منها 
إال رسول اهللا   (، وموسوعة   )٩(الصحابة

()وغير ذلك)١٠ ،.

 

 
                                                           

:انظر موقع امللتقى الفقهي على هذا الرابط) ١(

 

 
www.fiqh.islammessage.com 

 www.feqhweb.com  : موقعها على الشبكة) ٢(

 www.fikhguide.com:           موقعه هو) ٣(

  www.alfeqh.com:       رابطه على الشبكة) ٤(

 www.dar-alifta.com:       موقع الدار هو) ٥(

:راجع موقع رسول اهللا على هذا الرابط) ٦(

 

 
www.rasoulallah.net 

:انظر موقع موسوعة التاريخ على هذا الرابط) ٧(

 

 
www.altaeekh.com 

 www.sirah.al-islam.com:    على الرابط) ٨(

:موقعها على الشبكة) ٩(

 

 
www.al-sahabah.com 

:رابطها هو) ١٠(

 

 
www.nosra.islammemo.com 



 

 

 

                                                              

 

 
 

 



 

   



 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 



 




 





 




 



 

 
 















 





 


ب

 

 النبويـة   سنَّةالمن   الدليلأما   -
ـ بحفظ   على تكفل اهللا     ـ  نَّةس ه  نبي

:

 

 
١

 

أوصيكم بتقـوى   (: قوله   -
اهللا والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا،      
فإنه من يعش مـنكم بعـدي فـسيرى         

 سـنَّة اختالفًا كثيرا، فعليكم بـسنتي و     
الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها،     

ا بالنواجــذ، وإيــاكم وعــضوا عليهــ
ومحدثات األمور، فـإن كـل محدثـة        

).بدعة، وكل بدعة ضاللة

 

 
٢

 

تركـت فـيكم    : ( وقوله   -
شيئين لن تضلوا بعـدهما، كتـاب اهللا        

ي، ولن يفترقا حتى يردا علـي       عترتو
).الحوض

 

 
وغيرها يخبـر   ففي هذه األحاديث    

 مطهرة تركهـا    سنَّة أن له    النبي  

ا، والعض  مته، وحثهم على التمسك به    أل
ففي اتباعها الهداية، وفي    عليها بالنواجذ،   

تركها الغواية، فلو كانت سنته المطهـرة    
غير محفوظـة، أو يمكـن أن يلحقهـا         

فال يتميز صحيحها   التحريف أو التبديل،    
من سقيمها   

 

 ما طلب أمته بالتمسك بها      –
بعده، فيكون قوله مخالفًـا للواقـع،       من  

ل  فأمره بالعم  وهذا محال في حقه     
تأكيدا بها يدل على أنها ستكون محفوظة       

ِإنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وِإنَّا لَه :      لقوله  
اِفظُونلَح) ٩: الحجر.(

 

 
ج

 

وأما الدليل العقلي على تكفل اهللا       -
 نَّة بحفظنبيه س :

 

 
لـيس  : "فيقول الدكتور رءوف شلبي   

بالزم في االحتماالت العقلية أن يكـون       
وحـده،   بالذكر القـرآن الكـريم       المراد

:ألمرين

 

 
أنه لو كان المراد بالـذكر القـرآن        

 بـه   الكريم وحده، لصرح المـولى      
باللفظ، كما صرح به فـي كثيـر مـن          
المواضع في القرآن الكريم، كما قولـه       

 :        ِدي ِللَِّتي ِهـيهي آنذَا الْقُره ِإن
مَأقْو) وقوله  ) ٩: اإلسراء :  ـْلب
 ِفي لَـوٍح محفُـوظٍ    * رآن مِجيد   هو قُ 

ولَقَد : ، وقوله   )٢٢،  ٢١: البروج(
 يسرنَا القُرآن ِللذِّكِْر فَهْل ِمـن مـدِكرٍ       

).١٧: القمر(

 

 
لو كان المراد بالذكر القرآن لعبـر       

؛ إذ افتتاح )إنا نحن أنزلناه(عنه بالضمير   
ِتلْـك  : السورة فيه نص وذكر للقرآن     

، )١: النمل (وِكتَاٍب مِبينٍ  ياتُ القُرآنِ آ
والتعبير بالضمير في نظر اللغة أجـود؛       
ألن العلم في المرتبة الثانية من الضمير؛       

وهو عمل يتفق   إذ هو أعرف المعارف،     
الـصناعة  وتعتمـده   مع منزلة القرآن،    

.اإلعرابية

 

 
العقل أن وعليه فليس بالحتم أمام فهم   

 هو القرآن فقـط     يكون المراد من الذكر   
دون غيره، بل إن تفسير الذكر بـالقرآن       
فقط احتمال بعيد في نظر العقل؛ لعـدم        
وجود مرشح لهذا التفسير يقـوى علـى        
مواجهة األمرين السالفين اللذين يقويـان      

.بالمنزلة والعرف النحوي

 

 
مـن هـذا    وعلى هذا يكون األقرب     

:التفسير أحد االحتمالين

 

 
 الـذكر   أن يكون المراد من    :األول

الرسـول  الرسالة والشرف الذي استحقه     

       واتصف به بنزول النبوة والقـرآن 
أمام نظر  ويقوى عندنا هذا االحتمال     عليه،  

حيث بينـت   ): الحجر(العقل افتتاحه سورة    
أن مقاالت الكافرين المعتدين على النبـوة،       
إنما هي مفتراة ذكرها رب العزة في كتابه        

وقَالُوا يا َأيها الَّـِذي     : حكاية على لسانهم  
      نُونجلَم ِإنَّك ِه الذَّكْرلَيَل علَ* نَزو ا ينَِتْأا تَ  م

 ُلزنَا تَ م * ينِقاِد الص ن مِ تَنْ كُ ن إِ ِةكَِئالَمالِْب
 * ينِرظَنْا م ذًوا إِ انُا كَ م و قِّحالْ بِ الَّ إِ ةُكَِئالَمالْ

 الذِّكْر وِإنَّا لَـه لَحـاِفظُون     ِإنَّا نَحن نَزلْنَا    
 ٦ :الحجر(

 

- ٩(.

 

 
تـصوران اتهامـات    يتان األوليان   فاآل

الكافرين الكاذبة، واآليتان التاليتان تـردان      
على هذه االتهامات، وتعدان بحفظ الرسالة      

، والشرف الذي نزل على رسول اهللا       
 النبويـة   سنَّةوما ذاك إال القرآن الكريم وال     

.المطهرة

 

 
المراد مـن الـذكر     أن يكون    :الثاني

الشريعة مطلقًا، ويرشح لهذا االحتمال مـا       
السورة من بعد اآلية التي معنا فـي  تناولته  

مع رسلهم، يقول   األمم السابقة    ذكر موقف 
ـ   فِ كِلب قَ نِما  نَلْسر أَ دقَلَو :اهللا    ِعيي ِش
ـ  الَّ إِ وٍلسن ر م ميِهِتْأا ي مو * ينِلواَأل وا انُ كَ
ـ  هكُلُس نَ كِلذَكَ * ونُئِزهتَسي ِهِب ـ ي قُ  ِف  وِبلُ
 سـنَّة  تْلَ خَ دقَ و ِه بِ وننُِمْؤ ي الَ * ينِمِرجمالْ

 ١٠: الحجر (ينِلواَأل

 

– ١٣.(

 

 
يكفلــون األمــم بالــشرائع فاألنبيــاء 

والـذي   نبيـه،    سنَّةكتاب اهللا و  : والشريعة
ـ نبياء ي حاالت األمم مع األ   يستعرض   ف ق

وهـي  على محاجات الكافرين مع الرسل،      
كلها حول التكليف الذي مصدره مـا       تدور  

ينزله اهللا بالوحي وما يـشرحه الرسـول        
، وتكون اآلية قد نبهت إلـى أمـر         سنَّةبال

فـي األمـم    هو أنه إذا كان األمر      : خطير
ينتهي إلى إلغاء الشريعة بعد معارك ة  لفالسا

 فإن هذه الشريعة    عنيفة بين األمم ورسلهم،   
 سنحفظها، ولن ينال الكـافرون      سنَّةقرآنًا و 

ألنه وعد اهللا، ولـن      ؛من كيدهم إال خسارا   
".اهللا وعده، وكان أمرا مفعوالًيخلف 

 

 
ومن ثم فإن المراد من الـذكر لـيس         

زعم الطاعنون بـل هـو      القرآن فقط، كما    
القرآن (الرسالة، أو الشريعة اإلسالمية، أي     

دون تفريق بينهما، أو اختـصاص       )سنَّةوال
.أحدهما بالحفظ دون اآلخر

 

 
وللحديث بقية في العدد 

.القادم بإذن اهللا تعالى

 

 



 

 

 

 



 



 



 



 




 




 

–


 




 

–


 



 


 



 



 

 



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

 ا، تأكيـد  ه١٤٣٨  عدة محاضرات خـالل شــهر     
:بصير األمة بالواجب المطلوب منهالدورها الكبير فى ت

 

 



 


مـت   أقي م٢/٦/٢٠١٧، الموافق   ه١٤٣٨  ٧جمعة  الفى يوم   

بقاعة اإلمام المجدد الـسيـد محمـد        مائةال بعد   سةداسال أهل البيت ليلة  

ماضى أبى العزائم حيث حضرها عدد من أساتذة الجامعـات والمراكـز        

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

.وأبناء الطريقة العزمية من مختلف المحافظات

 

 

عبـد الفتـاح    خ الطريقة العزمية الـرئيس      شيوقد دعا فيها سماحة     

بتأسيس بنك إسالمي للزكاة، يخصص جزء منه للبحث العلمـي          السيسي  

من أجل النهوض بمصر، وكذلك تأسيس بنك للطعام من أمـوال موائـد             

الرحمن وإعالنات الوفيات وضريبة األفراح بالفنادق وأموال تكرار الحج         

الطعام لهم طوال العام وليس في      والعمرة، لصيانة كرامة الفقراء وتوفير      

.شهر رمضان فقط

 

 

مطالبا أن تكون أعمالنا خالصة لوجه اهللا تعالى، دون رياء أو عجب            

أو أذىأو م ن.

 

 

أرجو أن نجمع زكاة آل العـزائم كنـواة لبنـك الزكـاة             : وأضاف

.اإلسالمي

 

 

أن اهللا تعالى حفظ أتباع األديان الـسماوية، وكـشف          وأكد سماحته   

 فالـصهاينة خـوارج اليهـود،       : عليهم مـن أسـمائهم     ينخارجحقيقة ال 

والصليبيون خوارج المسيحية، واإلسالميون خوارج اإلسالم، وقد قـاموا         

.مؤخرا بدفع الجزية للرئيس ترامب

 

 

بأنه يعد مؤتمرا في أغسطس القادم لتصحيح المفـاهيم،         وختم حديثه   

.سيعقد بجامعة األزهر الشريف

 

 

لحليم العزمي الحسيني حديثه حول سـيرة        الشريف عبد ا   واصل وقد

األحد عشر سببا التي دفعت اإلمام الحسن       الحديث عن   ب أهل البيت   

           ل بنودللصلح، والخمسة دوافع التي دفعت معاوية للصلح، ثم فص 

.وثيقة الصلح، مع تقديم ثالث ملحوظات مهمة عليها

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

بينا يف اللقاء املاضي أن رواية
َّ َّ

) :

 

) إن أبي وأباك يف النار

 

ضعيفة 

 

جدا؛ ألن راويها محاد يف حفظه كالم


 .

 

بينمـا الروايـة

 

:  الثانيـة
)

 

) حيثما مررت على قرب كـافر فبـشره بالنـار

 

صـحيحة؛ ألنهـا 

 

مــسندة علــى شــرط الــشيخني، فلــيس يف ســندها ضــعف أو 

 

.. كالم

 

:ويف هذا املقال نواصل احلديث فنقول

 

 

 

 




 






 


:ثالثالحديث ال

 

 

وأخرج  (:جاء في تفسير السيوطي، قال    

ابن جرير عن ابن عباس في تفسيره قـول         

ما كَان ِللنَِّبي والَِّذين آمنُـوا َأن       : اهللا  

   شِْرِكينوا ِللْمتَغِْفرسـٰى     يبكَانُوا ُأوِلي قُر لَوو

 ِمن بعِد ما تَبين لَهم َأنَّهم َأصحاب الْجِحيمِ       

وأخرج ابن جرير من    (، قال   )١١٣ :التوبة(

طريق عطية العوفي عن ابن عبـاس فـي         

 ما كَان ِللنَِّبي والَِّذين آمنُوا     :قوله تعالى 

ر  أراد أن يستغف   ن النبي   إ: اآلية قال 

وما كَان اسِتغْفَار ِإبـراِهيم      :ألبيه فنزلت 

، فنهـاه اهللا    )١١٤: التوبة ( اآلية ...َألِبيِه

ستغفر ألبيه، افإن إبراهيم قد  : عن ذلك، قال  

ومـا كَـان اسـِتغْفَار ِإبـراِهيم         :فنزلت

 إن هـذا األثـر      )١( قلـتُ  ، اآلية ...َألِبيِه

 ضعيف معلول فإن عطية ضـعيف وهـو       

بن امخالف لرواية على بن أبي طلحة عن        

      ثقـة   عباس السابقة وتلك أصـح وعلـى 

.)٢()جليل

 

 

: وقلت أنا الخويدم الفقير لعفو ربي       

 ا مقدوح فيه  لمخالفته لتمـام       والمعني أيض

ن لرسول اهللا   يالعبودية وكمال الطاعة الثابتت   

.

 

 

    ا عـالوة علـى     فهذا المتن معيب جـد

  للنبـي   ألنه ينـسب ؛ضعف سنده 

 

- 

وهو إمام المرسلين    

 

ال يليـق بـه، إذ        ما –

 بالرغم   مراجعة اهللا    أثبت للنبي   

سـتغفار  من أنه نهاه، والذين آمنوا عن اال      

ألولى القربى، فأنزل عليه اآلية المبينة لعلَّة       

استغفار إبراهيم ألبيـه، ثـم توقفـه عـن          

االستغفار له بعد موته ؛ ألنه مـات علـى          

 وال ننسى فـي     ه عدو هللا    كفره، فعلم أن  

  سيدنا نـوح     هذا المقام نهي اهللا     

 :بنه وقول اهللا تعـالى لـه       ال االستغفارعن  

...       ـاِهِلينالج ِمن َأن تَكُون ِإنِّي َأِعظُك 

ا وباطل  فهذا األثر ضعيف سند   ) ٤٦: هود(

.امتنً

 

 

وأما رواية علي بن أبي طلحـة التـي         

فقد رواهـا   وثقها السيوطي في تفسير اآلية      

قال كانوا يستغفرون لهم،     (:عن ابن عباس  

فلما نزلت أمسكوا عن االستغفار ألمواتهم،      

ولم ينهوا عن االسـتغفار لألحيـاء حتـى         

ومـا كَـان     ثم أنزل اهللا تعـالى       ،يموتوا

 يعني استغفر له    ...اسِتغْفَار ِإبراِهيم َألِبيهِ  

ارا فلما مات أمسك عن االستغفما دام حي.(

 

 

وقد أورد السيوطي في تفـسير قولـه        



 

 

 

 

 



 



 






  






 



 اتعالى أيض:      ِللنَِّبـي ـا كَـانم   الَّـِذينو

اآلية ستة عـشر    ) ١١٣: التوبة (...آمنُوا

ا في تفسيرها، ستة آثار منها تنص على        أثر

 أن اآلية نزلت بعد اسـتغفار النبـي         
علـى   (:ألبي طالب بعد موته بسبب قولـه    

 النطق بالشهادتين   ارافض) دين عبد المطلب  

       يا أمام أئمة الكفر من قريش، وستة آثار نَه

للصحابة الذين كانوا يـستغفرون آلبـائهم       

.الذين ماتوا في الجاهلية

 

 

وثالثة آثار تدل على أن نزول اآليـة        

 االسـتغفار   كانت بعد أن طلب النبي      

ألمه عند قبرها بعسفَان، وهي ثنيـة علـى         

 مكة في ثلـث    طريق مكة المدينة قريبة من    

المسافة بينهما األقرب إلى مكة، أو هى ثنية       

بمكة تؤدى بسالكها إلى الخروج من مكـة        

إلى عسفان على بعد قرابة ستين أو خمسين        

.ميل

 

 

وأثر واحد ينص على أن سبب نـزول        

 ألبيه ومنعـه مـن       النبي   ستغفارااآلية  

االستغفار وهو حديث عطية العوفي الـذي       

ا كمـا   ا ضعيف سـند   ا وأيض هو معيب متنً  

عقَّب السيوطي عليه، ومن ثم فهو سـاقط        

.من موضوعنا ولن نعتد به

 

 

أما اآلثار الستة التي تخُص أبا طالب،       

.هذه المقاالتفال تمس موضوع 

 

 

وأما الستة األخرى التي قيل فيهـا أن        

  ا ال اآلية نزلت في الصحابة بعامة فهي أيض

.تمس موضوعنا من قريب أو بعيد

 

 

ومن ثم فقد بقى أربعـة آثـار أحـدها         

، وقد سبق ذكـره     يخص والد النبي    

  ا وبطالنه متنً  وثبت ضعفه سند    ا، وبهذا تَـم

.إسقاطه من موضوعنا

 

 

وأما اآلثار الثالثة الباقية التي تخـص       

من األحاديـث    فسنستعرضها ض  أمه  

هُأم التي تَخُص . 




 



 


:الحديث األول

 

 

: أخرجه الحاكم في المـستدرك قـال       

أخبرنا أبو عبد اهللا محمـد بـن عبـد اهللا           (

الصفار ثنا أبو بكر بن أبي الدنيا ثنا أحمـد          

بن عمران؟ األخنسي ثنا يحيى بن يمـان        ا

عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان        

 زار النبي   : بن بريدة عن أبيه قال      ا
ا أكثر من   لف مقنع فلم ير باكي    قبر أمه في أ   

.)٣()يومئذ

 

 

 الشيخين شرط على صحيح حديث هذا 

.يخرجاه ولم

 

 

:الحديث الثاني

 

 

  ا فـي مـستدركه     وأخرجه الحاكم أيض

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقـوب        (:قال

حدثنا يوسف بن عبد اهللا الخوارزمي ببيت       

المقدس ثنا أبو سعيد يحيـى بـن سـليمان          

ى بن يمان ثنا سـفيان عـن     الجعفي ثنا يحي  

علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عـن         

 زار قبر أمه في ألف      أن النبي   : أبيه  

٤()ا من ذلك اليوممقنع فما رؤي أكثر باكي(.

 

 

قال الذهبي هذا حديث صـحيح علـى        

 وإنما أخرج مـسلم     ،شرط البخاري ومسلم  

وحده حديث محارب بن ظفار عـن ابـن         

 َأسـتَغِْفر  َأن ربي ذَنْتُاستَْأ(بريدة عن أبيه    

أي أن حـديث الحـاكم      ) ِلي يْأذَن فَلَم ميُأل

السابق بشرط الشيخين، هو أصح األحاديث      

 بشهادة الذهبي رحمـه اهللا      عن أمه   

.تعالى

 

 

فقول الذهبي رحمه اهللا تعالى      

 

 وهـو   –

أحد أئمة علوم الحديث، إمام محقق حـافظ        

ثقة  

 

 حـديث  وإنما أخرج مـسلم وحـده   (–

فيه توهين لهـذا    ....) )٥(محارب بن ظفار  

السند ألنه اعتبره من اآلحاد، ويستفاد مـن        

هذا التعليق بوضوح حديثي الحاكم السابقين      

 لقبر أمه وليس في     في قضية زيارته    

متن الحديثين استئذانه للزيارة واالسـتغفار      

.وال نهيه عن االستغفار

 

 

                                             

 

 
.أي اإلمام السيوطي) ١(

 

 
/ التفـسير بالمـأثور   الدر المنثور في    / السيوطي) ٢(

.٣مجلد / ٣٠٧صـ

 

 
المستدرك على الـصحيحين    / الحاكم النَّيسابوري ) ٣(

).١٣٨٩(حديث رقم 

 

 
المستدرك على الـصحيحين    / الحاكم النَّيسابوري ) ٤(

).٤١٩٢(حديث رقم 

 

 
.اسمه في دالئل النبوة للبيهقي محارب بن دثار) ٥(

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 




 




 



 







 



 





 



 









 



 

 



 





 




 



٤

 

 وتحـت   ٢٦صـ  ) ٢( وفى العدد    -

: بقلـم " عودة لمصطلح الحـديث     " عنوان  

: جاء فيه مصطفى العدوى

 

 

 

 الصحفيون فى كثيـر مـن البلـدان         -

 .يتواطئون على الكذب

 

 

ـ يشكك فى نوم علـى      

بن أبى طالـب رضـى اهللا       ا

عنه وكرم وجهه فى فـراش      

) صلى اهللا عليه وسلم   (لنبى  ا

إن ثبـت    ":ليلة الهجرة فيقول فى الهـامش     

"الخبر

 

 

٥

 

 وتحـت   ٤٨صـ  ) ٢( وفى العدد    -

:جاء فيه" احذر هذه البدعة " عنوان 

 

 

 

.ضرحة شرك باهللا الذبح عند األ-

 

 

٦

 

 وتحـت   ٢صــ   ) ٣( وفى العدد    -

محمـد  : بقلـم " سبيل المـؤمنين    " عنوان  

:صفوت نور الدين جاء فيه

 

 

 

جوز مخالفة اإلجماع الـسكوتى      ال ي  -

إال أن يكون الدليل صريحاا صحيح. 

 

 

 

ال يضر إحداث أقوال مخالفـة مـن         -

 بـل   ،ن أو كتاب أو عوام متعالمين     يصحفي

وال من أصحاب الجهاد الطويل السابق فكل       

 فقولـه   ،من خالف بقوله سبيل المـؤمنين     

.تباعهامردود عليه ال يجوز 

 

 

 

 مهمـا   نفرد به رجـل   ا  من أخذ قوالً   -

كان علمه كمن أخذ حكم الموسيقى من قول        

 أو البنـوك أو النقـاب مـن         ،بن حـزم  ا

ا بقول العلماء إنما هو      فليس آخذً  ،معاصرين

.متبع لهواه مخالف لسبيل المؤمنين

 

 

 

ة  يخرج األشاعرة مـن أهـل الـسن        -

.والجماعة

 

 

٧

 

 وتحـت   ٦صــ   ) ٣( وفى العدد    -

أنصار السنة ودورها فى استقرار     " عنوان  

:صفوت الشوادفى جاء فيه: بقلم" جتمع الم

 

 

 

 الفنانون والفنانات عبيـد للماسـونية       -

 .العالمية

 

 

٨

 

 وتحـت   ٢٢صـ  ) ٣( وفى العدد    -

" تطبيق الشريعة كما يرى العلماء      " عنوان  

بقلم الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه اهللا جاء        

: فيه

 

 

 

 علم النفس ليس بعلم وال شبيه به بل         -

مـام مـن    إة لكل   هو أهواء متناقضة متباين   

أئمة الكفر فى هذا العلم رأى يـنقض رأى         

. مخالفه

 

 

٩

 

ـ ) ٣( وفى العدد    -  وتحـت   ٢٤صـ

جهلوا اإلسالم فقـالوا أن اللحيـة       " عنوان  

بقلم محمد على الفرماوى    " والنقاب تطرف   

: مدرس م بجامعة القاهرة جاء فيه

 

 

 

.... لـيس بـالمواعظ     "  نقد لمقـال     -

نـشأت  للكاتـب كمـال     " نواجه اإلرهاب   

قاهريـة عـدد    المنشور بجريدة األخبار ال   

.م١٩٩٢ يوليو ٢٤الجمعة 

 

 

 

إن لبس الجلباب مـن هديـه       : يقول -

 .)صلى اهللا عليه وسلم(

 

 

 

إن حلق اللحية عادة غريبـة      :  يقول -



 

 

 



 



 


 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى. د   

 

 

 .دخيلة على العرب وعلى المسلمين

 

 

 

كرة والتنس والشطرنج    يعتبر لعب ال   -

.مضيعة للوقت

 

 

١٠

 

  وتحـت  ٢٩ ـ ص ٣وفى العدد    -

:جاء فيه"  هذا الكتاب احذروا" عنوان 

 

 

مفـاتيح الفـرج    "ـ يحذر من كتـاب      

وأنـه  " لترويح القلوب وتفـريج الكـروب     

ء ييحتوى على صلوات مبتدعة وفيه الـش      

الكثير من األحاديث الموضوعة والمكذوبة     

)  . صلى اهللا عليه وسلم(على رسول اهللا 

 

 

١١

 

 وتحـت   ٣٠ صـ   ٣ وفى العدد    -

: بقلم" راء عن األحاديث    أسئلة الق " عنوان  

: المقصود جاء فيه أشرف عبد

 

 

 

عقب االنتهاء " صدق اهللا العظيم" قول -

 .من قراءة القرآن الكريم ليس من السنة

 

 

 

عـاجم  ال تقوموا كما تقوم األ    " حديث   -

  ضـطراب  افى إسناده   " اتعظم بعضها بعض

أللبانى فـى    ولذا ضعفه ا   ،وضعف وجهالة 

.٣٤٦السلسلة الضعيفة 

 

 

١٢

 

 وتحت  ٣٦صـ  ) ٣( وفى العدد    -

لجنـة الفتـوى    : بقلـم " الفتاوى  " عنوان  

: بالمركز العام جاء فيه

 

 

 

-ا زواج الصغيرة جائز شرع .

 

 

 

. التأمين التجارى بكل أنواعه حرام-

 

 

١٣

 

 وتحت  ٥٤صـ  ) ٣( وفى العدد    -

:جاء فيه" راء آأنباء و" عنوان 

 

 

 

العظـيم فـى      يقول الشيخ سعيد عبد    -

يـصح   ال" عالم األضواء  أوالشهرة  "كتابه    

أن تصف ما كان عليه الفراعنة أو قوم هود     

 ألنهم كفار ؛أو قوم صالح بوصف الحضارة 

ولذلك أخذهم ربهم أخذ عزيز مقتدر ونحن       

.ال نفرح باالنتساب للفراعنة 

 

 

 

. الفرعونية من ملل الكفر-

 

 

١٤

 

 وتحت  ٥٦صـ  ) ٣( وفى العدد    -

: جاء فيه" آخر خبر " عنوان 

 

 

 

 للحكومـة اإليرانيـة بإعـدام       تهاما -

الدكتور على ناصف مظفريان إمام وخطيب 

 شـيراز   المسجد الوحيد ألهل السنة بمدينة    

.م٢/٨/١٩٩٢وذلك بتاريخ 

 

 

١٥

 

 وتحـت   ٥صـ  ) ٤( وفى العدد    -

الهيئة المصرية للكتاب تطبع قرآن     " عنوان  

صفوت الـشوادفى   : بقلم" مسيلمة الكذاب   

:            جاء فيه

 

 

  

 

م لوزارة الثقافة المصرية بأنها      إتها -

تحقق أهـداف الـصهيونية العالميـة وأن        

الماسونية العالمية قد تغلغلت فيها وهى التى       

آيـه  ((توجه مسيرتها وذلك لنشرها كتاب      

الذى يضاهى   )) جيم

 

 فى نظر الكاتـب      -

 

- 

. قرآن مسيلمة الكذاب

 

 

١٦

 

وتحت  ١٨صـ  ) ٤( وفى العدد    -

حكم اإلسالم فى الرأس الـصناعى      "عنوان  

بقلم ابن باز جـاء     " المسمى اليوم بالباروكة  

: فيه

 

 

 

. الباروكة حرام-

 

 

١٧

 

 وتحت  ٣١صـ  ) ٤( وفى العدد    -

بقلم أشرف  "  بدعة زخرفة المساجد  "عنوان  

:المقصود جاء فيه عبد

 

 

 

. زخرفة المساجد بدعة وحرام-

 

 

١٨

 

 وتحت  ٤٨صـ  ) ٤( وفى العدد    -

لجنـة الفتـوى    : بقلـم " الفتاوى  " عنوان  

: جاء فيه بالمركز العام

 

 

 

صلى اهللا عليـه    ( التوسل بجاه النبى     -

ا  وقصة العتبى التى ذكره    ،ال يجوز ) وسلم

.ابن كثير ال يصح االستدالل بها

 

 



 



١٩

 

 وتحت  ٤٨صـ  ) ٤( وفى العدد    -

" حوار هادئ مع اإلسـالم وطـن        "عنوان  

:                      القادر محمد السباعى جاء فيه عبد:  بقلم

 

 

 

 يوجه الكاتب نصيحة لمجلة اإلسالم      -

وطن القاهرية لسان حال الطريقة العزميـة      

ا إياها باآلتىمطالب:

 

 

 

 عدم رفض العقيدة الـسلفية جملـة        -

.وتفصيالً

 

 

 

ابن ( عدم الهجوم على أئمة المسلمين       -

.)الوهاب تيمية وابن القيم وابن عبد

 

 

 

ــى الجماعــ- ات  عــدم الهجــوم عل

جهـاد وإخـوان مـسلمين      (اإلسالمية من   

وحزب النهضة فى تونس وجبهة اإلنقاذ فى       

.)الجزائر

 

 

 

 يدعو القائمين على المجلة على تعلم       -

أدب الحوار والخالف من كتـاب مـدارج        

.السالكين البن القيم

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


 

 

 

 

 

حكم عاليـة، ودرر غاليـة،      
أفيضت من الكتاب المسطور،    
والبحر المسجور، ونطق بها    
لسان الرق المنشور، أخـذًا     

سعد من  . من البيت المعمور  
فهم هذه الحكـم علمـا، أو       

 بها ذوقًا، أو سار على      تمتع
هديها سلوكًا؛ ألن عباراتهـا     
من بحر عرفان ونور بيـان      

.مجدد هذا الزمان

 

 
 حكــم هـذه ال ىحـد إنقـدم  

قــ تعليايمة يعقبهــالعظ

 

 
ى نيلـ نسترشد به ف   

 

 
.المجد اإلسالمى       

 

 

األستاذ

 

 
قنـديلمحمود سميـح 

 

 
 



 








 



 

 

 

 

فى هذه الحكمة يؤكد اإلمام أبـو العـزائم         
    ألنها تـصدر    ؛ أن أنفاس المؤمنين نفائس 

من قلوب طاهرة ونفوس زكية، طالما كانت فى        
محاب اهللا ومراضـيه، ولكـن إبلـيس اللعـين      
يرخِّص هـذه األنفـاس الغاليـة، بالوسـاوس         
والدسائس الـشيطانية الخفيـة، لـذلك يحـذر         

 ولكن ما هى األنفاس     المؤمنين من التفريط فيها،   
.وكيف يرخِّصها إبليس؟

 

 
جمع نَفَس، والنَّفَس  : اَألنْفَاس

 

ريـح تـدخل     
وتخرج من َأنف الحي ذي الرئة وفِمـه حـاَل          

  التَّنَفُّس، ويطلق النَّفَس

 

على نسيم الهواء،   

 

ويطلق  
هـو  : على أحوال كثيرة فى حياة اإلنسان، فيقال      

في

 

نَفٍََس 

 

وفُسحة،يعنى سعة   : من أمره  

 

أحصى   
: راقبه  وتعقبه وضيق عليه، ويقال     : عليه أنفاسه 

آخر

 

يعنى حتَّى النهاية،  : نفس 

 

والتقط أنفاسه أو    
استراح وهدأ واطمـأن،   : استرد أنفاسه 

 

حـبس   
منعها وقطعها من دهـشة     : أنفاسه أو كتم أنفاسه   

ــرة ــه األخيـ ــظ أنفاسـ ــوف، لفـ  :أو خـ
ــات، م

 

ــوع  مقط

 

ــنَّفس  ــنفس: ال ــث يت  اله
بصعوبة،

 

يخْطـف لُبـه،   : يسلبه أنفاسـه   

 

   ـوه
ذُو

 

خُلٍُق وجلٍَد، ذُو  : نَفٍَس 

 

ا َأو  نَاِء نَفَس َأخَذَ ِمن اإلِ   
.جرعةً َأو جرعتَيِن وهكذا: نَفَسيِن

 

   

وألن األنفاس اإليمانية عند أهـل الـصفا        
 غالية نفيسة نجد أن اإلمـام أبـا العـزائم         

:هيصف أحوال أهلها بقول

 

 
انـأنفاس أهل الصفا شكر وإيم

 

 
وحالهم كشف سر الكون إحسان

 

 
وبهجتهـــا لم تشغلنهمو الدنيا

 

 
لم يحجبنهمو حظ وأكــــوان

 

 
غابوا بموالهمو عنهم فأكرمهـم

 

 
بالذكر والحال والوهاب منَّــان

 

 
العلم أشهدهم أسرار خالقهـــم

 

 
والعلم نور ونور العلم برهــان

 

 
ال ضياالبحر قد صار نورا والرم

 

 
بالعلم صار بفضل اهللا إنســان

 

 
العلم يكشف سر الكون يشهدنــا

 

 
غيب الحقائق والحنان رحمــان

 

 
موالى جملتنا بالحال قربنـــا

 

 
حتى نرى الوجه واألكوان تبيان

 

 


 


وقد شغلت قـضية األنفَـاس كبـار أئمـة          

 ألنهم يدركون قيمتها وأهميتها للسالك      ؛الصوفية
 المقامات، ويعلمـون أن األنفـاس       وما فوقه من  

معارج قرب للقريب المجيب، فالعمر عندهم ال       
يعد بالسنين واأليام، وإنما هى أنفاس معدودة فى        



 




 





 

 

 

 

 



 


 

أوقات محدودة، يكون بها الترقـى والوصـول        
، يقول اإلمام أبو القاسـم      لمعية الرسول   

" السرفى أنفاس الصوفية  : " فى كتابه  الجنيد  
إن : البارى محمـد داود   عبد  / تحقيق وتعليق د  

اهللا خلق القلوب وجعل داخلهـا سـره، وخلـق          
األنفاس وجعل مخرجها من داخل القلب بين سر        
وقلب، ووضع معرفته فى القلب، وتوحيده فـى        
السر، فما من نفَس يخرج إال بإشـارة التوحيـد       
على داللة المعرفة، فى بساطة اإلضطرار إلـى       
 الربوبية، وكل نفَـس خـالف ذا فهـو ميـت          

.وصاحبه مسئول عنه

 

 
النفَس ريح اهللا سلط على نـار اهللا        : ويقول

التى فى داخل القلب، وأن النفّس هتف النـور،         
من نـار، أو    : فى أصل النفَس من خمسة    : وقال

من نور، أو على نور، أو على ظلمة، أو مـن           
ظلمة، أو من نار النور، ويؤكد علـى عبـادة           

عبـد  ما عبد أحـد بمثـل مـا         : األنفاس قائالً 
باألنفاس، وما عـصى اهللا بمثـل مـا عـصى         

النفَس الرحمانى إذا هاج مـن      : باألنفاس، وقال 
السر يموت القلب والصدر والـنفس، وال يمـر         

. حتى العرشيء إال احترق ذلك الشيءعلى ش

 

 
   ـ  ويقول اإلمام الجنيد أيض ا ترقـى   ا مراقب
ضطرار إلى نفَس   األنفاس فى العبد، من نفَس اال     

نفَـس يخـرج    :  الحميد المجيد  المزيد من فضل  
ضطرار يخرق الحجب والذنوب التى بـين       باال

العبد وربه، فإذا نظر صاحبه بعين القلب إلـى         
ا، فإذا اسـتحق بـه      ا رحيم ربه، يجد ربه رءوفً   

فيرى اهللا أقرب إليه من حبل الوريد، فإذا أيقـن          
به فيرى اهللا قائده وسائقه، فإذا نظر هذا ينقطـع          

إذا عاين هذا لم يثق إلى غيره       إليه ويتعلق به، ف   
وال ينساه، فإذا وجد هذا يعلم أنه عبد واهللا رب،          
فإذا علم هذا قام بشرط الوفاء، فإذا وفَّى يظهـر          

  ا، فإذا ظهر المقام اعتذر إلى سيده       عنده له مقام
فيعذره وعرض عليه التوحيد، فإذا أقبـل علـى     
التوحيد فيعطى له لواء المعرفة، فـإذا عـرف         

ا، ال يكون له قرار وال سكون فى        حدوصار مو 
: الدنيا واآلخرة، ثم المزيد عند اهللا، قال تعـالى        

ِزيدنَا ميلَدو) ٣٥: ق(.

 

 
فى نفَس واحـد    : قال أبو العباس بن عطاء    

       ا، وقـال   نجاة العبد، فى نفَس واحد يكون كـافر
 أشد على أوليـاء اهللا      يءليس ش : ابن عطاء اهللا  

.وقاتمن حفظ األنفاس عند األ

 

 
النفَس  

 

 بفتح الفاء    -

 

 هو تـرويح القلـوب    -
بلطائف الغيوب، وصـاحب األنفـاس أرقـى        
وأصفى من صاحب األحوال، فإذا كان صاحب       

ـ         ا، الوقت مبتدئا، فإن صـاحب األنفـاس منتهي
وصاحب األحوال بينهما، فـاألحوال وسـائط،       

.واألنفاس نهاية الترقى

 

 
 فالنفَس عبارة عن دقيقة من الزمان قدر ما       

يخرج النفَس ويرجع، وهو أوسع من الطرفـة،        
والطرفة أوسع من اللحظة، وهى رمق البصر،       

األوقـات ألصـحاب    : قال القشيرى فى الرسالة   
القلوب، واألحوال ألرباب األحوال، واألنفـاس      

ُأِخذ على العبد حفظ    : ألهل السرائر، وقال الجنيد   
أنفاسه على ممر أوقاته، ومن مجموع األنفـاس        

. قتيكون الو

 

 
المقدار من الدهر، وأكثر مـا      : والوقت لغة 

يستعمل فى الماضى وتحديد األوقات كالتوقيت،      
: ومن معانى هذا المصطلح عند أهـل الحقيقـة        

الوقت هو ما بـين الـنفَس الماضـى والـنفَس        
الوقـت  : المستقبل، ولذلك قال الجنيد رحمه اهللا     

عزيز إذا فات ال يدرك، يعنى إذا فاتك بالغفلـة          
     ا، ومن معانيه أنه مـا      عن ذكر اهللا فال تلحقه أبد

: كان هو الغالـب علـى اإلنـسان، ويقولـون         
الصوفى ابن وقته، أى أنه مشتغل بما أولى بـه          

.فى الحال

 

 
وقد يريدون بالوقـت مـا يـصادفهم مـن        
 تصريف الحق لهم، دون ما يختارون ألنفـسهم،    
وهذا فيما ليس هللا عليهم فيه أمر بحق الـشرع،          
فإن ترك المباالة فى التقصير فيه خروج عـن         
الدين، والكيس من كان يحكم وقته، ومن معانيه        
ما يرد على العبد ويتـصرف فيـه ويمـضيه          
: بحكمه، من خوف أو حزن أو فرح، ولذلك قيل        

. ألنه يقطع األمر بحكمه؛الوقت سيف قاطع

 

 


 


واإلنسان هو الذى يختار مـصير أنفاسـه        
وكيف يصرفها، فإن أراد أن يجعلهـا معـارج         
قرب من القريب سبحانه، كانت هـذه األنفـاس         
نفائس، بل تعد أغلى من كـل جـواهر األرض         

 ألن جواهر األرض تزول وال قيمة لها         ؛الفانية
فى اآلخرة، أما هذه األنفاس النفائس فإنها تـدوم    

 ويجعل اهللا بها أعلى الدرجات      فى الحياة الباقية،  
   وأرقى المقامات، وإن نفَس ا منها فى معية    ا واحد

، لهو أغلى من كنـوز      الحبيب المصطفى   
 ا، وتكون هذه األنفاس نفـائس إذا       األرض جميع

صرفها العبد فى طاعة سيده، وفى ذكره، وفـى        
التفكر والتدبر فى ملكه وملكوته، وفى العبـادة        

لحسنة واألخالق الفاضـلة،    الخالصة والمعاملة ا  
وتختلف قيمة هـذه األنفـاس بـين الـسالكين          
والواصلين، والمتمكنين وعباد اهللا المخلـصين،      
فإن كل نفس يقدر بقدر القلـب الـذى يحملـه           

:صاحبه، كما قال اإلمام 

 

 
ة ورضاـــنفَس بقلب سليم رفع

 

 
اتلب كلحظــــوألف عام بال ق

 

 
بـى رتــالجسم بالقلب يترقى إل

 

 
الجسم من غير قلب فى الضالالتو

 

 
أما إذا كانت األنفاس غيـر ذلـك، بحيـث         

يصرفها صاحبها فى غفلـة وجهالـة، وبعـد          
ومعصية، ولهـو وطمـع، وحـرص وحـسد،        
وغيرها من أنواع المخالفات، فاألنفاس حينئـذ       
تعد مدارج تهوى بصاحبها فـى جحـيم البعـد          

 ألن اهللا مـا منحـه       ؛والحجاب، ويعاقب عليها  
إال ليتنفس بها نـسيم القـرب والحـب         األنفاس  

والحضور القلبى والروحى، وهناك فرق بـين       
أنفاس الجاهلين والغافلين عن الجمـال، وبـين        
المغرمين العاشقين لذى الجالل، يكشفه لنا اإلمام       

:أبو العزائم حين يقول

 

 
الجاهلون الغافلون عن الجمــــال

 

 
شهدوا الحضيض فُألبسوا ثوب النَّكال

 

 
ون العاشقون لذى الجاللــوالمغرم

 

 
شهدوا الجميل بال حجاب أو عقـال

 

 
وارهم فتهيمـــــكروا اإلله بسذ

 

 
ح الوصالـــوتشوقوا حتى لهم ص

 

 
شغلوا بذكر حبيبهم بقلوبهـــــم

 

 
فأجابهم بشرى  لكم نيل الوصــال

 

 
نادوه أنت مرادنا بل قصدنــــا

 

 
الى كل حــــنا وحبيبنا فوسؤال

 

 
ى بـهـسـعورضاك مأمول لنا ف

 

 
ـآلـنحظى برؤيا الوجه من بعد الم

 

 
فأجابهم حسابـــــق ى لكم هوب

 

 
فى محكم القرآن قد جاء المقـــال

 

 
ٍل الحـقــوالحب منكم فيض فض

 

 
بشرى لكم فالعشق معراج الوصـال

 

 
قد أخبر القرآن بالحسنى التــــى

 

 
سبقت ألهل القرب من أهل الكمــال

 

 
قصـــاد ىـــسر بها عشق لذات

 

 
ودليلها اإلخالص فى قاٍل وحـــال

 

 
وإبليس الذى يرخص هذه النفائس مـأخوذ       

أى أخلد إلى العناد والمخالفة وكفـر       : من أبلس 
شـطن أو   : النعمة، كما أن الشيطان مأخوذ من     

شاط، وشطن بمعنـى بعـد، وشـاط بمعنـى          
      ا االحتراق، وإبليس عدو لإلنسان، يعمل جاهـد

ـ         ل أنفاسـه،   من أجل أن يفسد عليه حاله فى ك
نتيجة للحقد والحسد والكبر التى هى من أخص        
وأخس صفاته، ولذلك وسوس ألبى البشرية آدم       
عليه السالم وزوجه حتى أخرجهما من الجنـة،        
وما زال يوسوس بالوساوس والدسائس ليفـسد       
على اإلنسان أنفاسه الغالية النفيسة، ويرخـصها       
له لصرفها فى غير محاب اهللا ومراضيه، عـن         

ودسائس جمـع دسيـسة       دسائسه الخفية،  طريق
وهى ما أضمر من العداوة، وتطلق على النميمة        

.والمكيدة الخفية

 

 
نسأل اهللا أن يحفظنا مـن الدسـائس، وأن         

.يجعل أنفاسنا نفائس

 

 








 








 






 








 



 



 



 

 

 

 

 



 



 


 

 

 

 

 
قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ 

 

 

 

 



 




 



 الحمـد زادا    ولقد جعل رسول اهللا     
: للمؤمن ومنهجا لحياته، فمن ذلك قوله       

إن اَهللا لَيرضى عِن العبِد أن يأكـَل األكلـةَ          (
فيحمده عليها، أو يـشرب الـشَّربةَ فيحمـده         

). عليها

 

 
 كـان : ( قالـت  وعن السيدة عائشة    

:  إذا رأى مـا يحـب قـال   رسوُل اِهللا   
الحمد ِهللا الذي بنعمِته تـتم الـصالحات، وإذا         

) الحمد ِهللا علَى كُلِّ حـالٍ     : رأي ما يكره قال   
".ابن ماجة وغيره"

 

 
من رأى صـاحب بـالٍء      : (وقال  

الحمد ِهللا الذي عافاني مما ابتالك بـه        : فقال
ال ؛ إ وفضلني على كثيٍر ممن خلقَ تفـضيالً      

) عوفي من ذلك البالء كائنًا ما كَان ما عاشَ        
".الترمذي وغيره"

 

 
إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها     : (وقال  

فإنما هي من اهللا، فليحمد اهللا عليها وليحـدث       
بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هـي          
من الشيطان فليستعذ من شرها، وال يذكرها       

."البخاري) "ألحد، فإنها ال تضره

 

 
إذا ماتَ ولـد) :    وقال رسول اهللا    
قبضتُم ولـد عبـِدي،     : العبِد قال اُهللا لمالئكِته   

قبضتُم ثمـرةَ فـؤاِده،     : نعم، فيقول : فيقولون
مـاذا قـاَل عبـِدي،      : نعم، فيقول : فيقولون
ابنُـوا  : حِمدك واسترجع، فيقول اهللا   : فيقولون

) لعبِدي بيتًا في الجنِة وسموه بيـتَ الحمـدِ        
".الترمذي وغيره"

 

 
، نسأل  إلى غير ذلك مما ورد عنه       

اهللا تعالى أن يتفضل علينا بفضله الذي نكون        

به من الحامدين له سـبحانه، الحمـد الـذي          
.يرضيه عنا جل جالله، إنه مجيب الدعاء

 

 




 



 فيما   والمؤمن الكامل يشهد نعم اهللا تعالى     
يصيبه من الباليا، فقد ورد أن سيدنا عمران        

 جلس أخوه بجانبه وهو على      بن حصين   ا
ما يبكيـك؟،   : سريره في مرضه وبكى، فقال    

ادنه، فـدنا منـه     : أبكي لمرضك، فقال  : قال
إن اهللا يرسل   : حتى وضع أذنه على فمه فقال     

السالم لي على لسان ملك من المالئكة كـل         
مـن تمتـع بالعافيـة      يوم، ثم حمد اهللا حمد      

وزيادة، وطلبوا منه أن يكوى فقهروه حتـى        
إن جبريل كان يجالسنى    : اكتوى، فقال ألخيه  

فلما اكتويت انصرف عني، وأبى أن يكتـوى        
الفرقة الناجية لإلمام   . "بعد، فجالسه الملَك بعد   

".         أبي العزائم

 

 


 



معلوم أن الحمد أعم من الـشكر، فهـو         
كر ألنه عمل بجارحة     ش

 

 وهي اللـسان     -

 

- ،
وثناء على جميل، والشكر أخص من الحمـد        

.من حيث أنه ثناء بعمل بالجوارح على ِنعم

 

 
واللسان واحد، والمحمود سبحانه واحد،     

.ومصدر الشكر الجوارح؛ وهي كثيرة

 

 
ولذلك صح للعبد المؤمن أن يشكر غيـر        
 اهللا تعالى، وحرم عليه أن يحمـد غيـر اهللا         

َأِن اشْــكُر ِلــي : تعــالى، قــال ســبحانه
كياِلدِلوو ) وقـال تعـالى    )١٤ :لقمـان ، :
    ام ِللَِّه الَِّذي لَه دما ِفي     الْحماِت واومِفي الس 

، )١ :سـبأ ( ِخرِةاَألرِض ولَه الْحمد ِفي اآل    
ا لذاته دون غيرهفجعل سبحانه الحمد خاص.

 

 


 



:  أنـه قـال  روي عن ابن عبـاس    
. الحمد هللا كلمة كل شاكر

 

 
:  قال حين عطـس    وإن سيدنا آدم    

).الحمد ِهللا(

 

 
فَقُِل الْحمد :  وقال اهللا لسيدنا نوح     

          ِم الظَّـاِلِمينالْقَـو انَـا ِمـنِللَِّه الَّـِذي نَج 
. )٢٨ :المؤمنون(

 

 
 مـا أورده اهللا     وقال سيدنا إبراهيم    



 

 

 



 



 


 

 

 

الْحمد ِللَِّه الَّـِذي    : حانه في كتابه الكريم   سب
 ِكبِر ِإسـماِعيَل وِإسـحاقَ    وهب ِلي علَى الْ   

.)٣٩ :إبراهيم(

 

 
وقال سبحانه في قصة سيدنا داود وسيدنا       

 الْحمد ِللَِّه الَِّذي فَضلَنَا     وقَاال :َسليمان  
ْؤِمِنيناِدِه الْمِعب نلَى كَِثيٍر مع )١٥ :النمل(.

 

 
: وقال جل شأنه لنبيه سيدنا محمد       

          الَـدتَِّخـذْ وي ِللَِّه الَّـِذي لَـم دمقُِل الْحو 
.)١١١ :اإلسراء(

 

 
: وقال أهل الجنة ما ذكـره اهللا سـبحانه        

     نزنَّا الْحع بِللَِّه الَِّذي َأذْه دمالْح )فاطر: 
َأِن الْحمد  وآِخر دعواهم   : ، وقال تعالى  )٣٤

الَِمينالْع بِللَِّه ر )١٠ :يونس(.

 

 
فالحمد هللا كلمة كل شاكر كما ورد عـن         

.ابن عباس 

 

 


 



والشكر  

 

 كما يبين اإلمام أبو العزائم       -

 

- 
لى، وطهارة  هو االعتراف بالنعمة من اهللا تعا     

 أو نعمةً أو إيجـادا  القلب من أن ينسب فضالَ  
اهللا تعالى، واألسـباب ليـست      أو إمدادا لغير    

فاعلة بذاتها، وقد أمرنا باألخذ بها لحكمـة،        
:يقول اإلمام المجدد رضي اهللا عنه

 

 
اب ربك حكمةـلقد وضع األسب

 

 
ر التبيـــانـليشهد فيها يظه

 

 
فمن شهد األسباب تفعل فهو في

 

 
ه القـــرآنـضالٍل مبيٍن قال

 

 
هاـومن شهد األسباب تنبي بأن

 

 
انـفيها الفضل واإلحسأواسطُ 

 

 
ذا شهود العارفين بربهـمـوه

 

 
 به الرحمـنلقد خصهم فضالً

 

 



 



 عقده على التوحيد، وتقلبـه      :فشكر القلب 
بالفكر في آالء اهللا تعالى، وتصريف النوايـا        

. في محاب اهللا ومراضيه

 

 
 قيامها بالعمل في طاعة     :وشكر الجوارح 

اعملُـوا آَل داوود     :اهللا تعالى، قال تعـالى    
    الشَّكُور اِديِعب نقَِليٌل ما وشُكْر )١٣ :سبأ( 

القائم بقلبه وجوارحه موجها وجهه إلـى       : أي
.اهللا تعالى بكله

 

 
النـاس فـي    ": البحر المديد "وفي تفسير   

: الشكر على مقامين

 

 
منهم من يشكر على النعم الواصلة إليـه        

. الخاصة به

 

 
 اهللا عن جميع خلقه على      ومنهم من يشكر  

.النعم الواصلة إلى جميعهم

 

 


 



.  الشكر على النعم:فدرجة العوام

 

 
 الـشكر علـى الـنعم       :ودرجة الخواص 

.والنقم؛ وعلى كل حال

 

 
 أن يغيب عن    :ودرجة خواص الخواص  
. رؤية النعمة بمشاهدة المـنعم

 

 
يقول اإلمام أبـو العـزائم فـي إحـدى          

:قصائده

 

 
ت قريبـنعم أنت مشهود وأن

 

 
بـدي ومجيـوأنت سميع سي

 

 
قتَه وهديتَهـذي وفـراك الـي

 

 
ويشهد معنى الحسن منك حبيب

 

 
      مقال رجل إلبراهيم بن أده : الفقراء

إذا ُأعطُوا شَكَروا؛ وإذا منعوا صبروا، فقـال       
هذه أخالقُ الكالب، ولكن القـوم إذا       : إبراهيم

.أ هـ. عطُوا آثروامِنعوا شكروا؛ وإذا ُأ

 

 
والحقيقة  

 

  كما يبين الشيخ أحمد سـعد        -
العقاد أحد تالميذ اإلمام أبـي العـزائم فـي          

تفسيره  

 

أن العبد ال يتحقق بالـشكر إال إذا        : -
، ولهج بذكره، وخفض    شكر المصطفى   

.  ألنه هو سر حياة القلوب؛له جناح الذل

 

 
وكذلك شكرك للمرشد فإنه منقـذك مـن        

ة، الموصل لك لحضرة المصطفى     التيه والغفل 
      ًيجب ، وهكذا كل من صنع معك جميال 

.عليك أن تشكره

 

 


 




 



والشكر يكون في حال الجمال، كما أنـه        
ا يكون في حال الجالل، وللشكر معنـى        أيض

 فـي   في كل من الحالَين؛ يقول اإلمـام        
:إحدى قصائده

 

 
مال ثنـاءالشكر في حال الج

 

 
والشكر في حال الجالل دعاء

 

 
والشاكرون همو العبيد تحققوا

 

 

فاءـم وذاك صـبمراد مواله

 

 
م موالهموـشهدوا بعين قلوبه

 

 
دام هنـاءـفرضوا به عنه ف

 

 
اٍء حالُهمـما بين شكٍر أو دع

 

 
قراءـو فـوهمو إلى موالهم

 

 
ارعـفالعسر يجذبهم إليه تض

 

 
اءـواليسر يوصلهم وهم أمن

 

 
م فقر والـم يلههم عن ربهل

 

 
ني ورخاءـيشغلهمو عنه ِغ

 

 
ممعه نعم بقلوبهم، ووجوههـ

 

 
م نُضراءـي ربهـم فـبيقينه

 

 
جمال في كسوة مـا يـراه       وقد يستتر ال  

جالل في باطن ما    ، وقد يكون ال   البعض جالالً 
حِجبـت  : (، قـال    يظنه البعض جماالً  

ـ       ) شَّهواِتالجنةُ بالمكَاِرِه، وحِجبت النـار بال
".  البخاري ومسلم"

 

 
ومن حديث أبي هريـرة أن رسـول اهللا         

 قال ) :      لما خَلَقَ اُهللا تعالى الجنةَ والنار
اذْهب فـانظُر   : أرسَل جبريَل إلى الجنِة فقال    

         بإليها وإلى ما أعددتُ ألهِلها فيهـا، فـذَه
فنَظَر إليها وإلى ما أعـد اُهللا ألهِلهـا فيهـا،           

زِتك ال يسمع بهـا أحـد إال        وع: فرجع فقال 
: دخَلَها، فأمر بالجنِة فحفَّتْ بالمكـاره، فقـال       

فارِجع فانظُر إليها وإلى ما أعـددتُ ألهِلهـا         
وِعزِتـك  : فنَظَر إليه ثم رجع فقال    : فيها، قال 

.لقد خشيتُ أن ال يدخلها أحد

 

 
اذْهـب  : ثم أرسله إلى النار، قـال     : قال

: لى ما أعددتُ ألهِلها فيها، قال     فانظُر إليها وإ  
فنَظَر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا، ثم        

وِعزِتك وجالِلك ال يدخلها أحـد      : رجع فقال 
: يسمع بها، فأمر بها فحفَّتْ بالشَّهواِت، ثم قال      

اذْهب فانظُر إلى ما أعددتُ ألهِلهـا فيهـا،         
ـ   : فذهب فنَظَر إليها فرجع فقال     د وعزِتـك لق

أبـو  ) " دخَلَها شيتُ أن ال ينجو منها أحد إالَّ      خ
."داود وأحمد

 

 
: وكما يبين اإلمام في جوامع كلمه أننـا       

ِإنما نحمده   

 

 سبحانه   -

 

 ِلـشُهوِد   لسراِءٱ في   -
جماِله العِلي، ونحمده ِفي الـضراء ِلتَحقُِّقنَـا        

.لربانِيٱبجالِله 

 

 



 

 

 

 



 



 

حاليب وشالتني

 

 

 

 الفتنة املسلحة القادمة بني مصر والسودان

 

 

 

هي الفتنة، بكل معانيها وتوابعها المؤلمة،      
هي الغباء السياسي والحمق االستراتيجي، إن      
تمكنت العصبية والعاطفة على عقـل صـناع        

) مصر والـسودان  (القرار في أي من البلدين      
!!بديالً من الحكمة والوعي

 

 
، ذلك  ”حاليب وشالتين “نتحدث عن قضية    

المثلـث الحــدودي بــين مــصر والــسودان  
ازع على ملكيته والسيادة عليه بين كال       والمتن

البلدين، وهي القضية الموروثة أزمتها منـذ        
ليزي لكال البلدين، وهـي     جزمن االستعمار اإلن  

القضية التي ما تكاد تختفي وتهدأ، إال ويشعلها 
ا تصريح سياسي هنا أو إعالم متفلت هناك؛ هذا ما جـرى            مجدد

برأسها مرة أخرى نتيجة    خالل األيام الماضية، حين أطلت الفتنة       
للـسودان،  ) الـشيخة مـوزا   (زيارة قامت بها والدة أمير قطـر        

وأعقبتها تصريحات لمسؤولين سودانيين بأن حاليـب وشـالتين       
سودانية، وأنهم يقومون اآلن بجمع الوثائق التي تؤكد ذلك للتقدم          
 بها إلى الهيئات الدولية والتحكيمية، وأن هذه التصريحات جاءت        

 

ول اإلعالم المصري الرسمي    كما يق  –

 

 إرضاء لدولة قطر التـي      –
هي على خـالف جـذري مـع الدولـة المـصرية منـذ ثـورة          

اإلخـوان  ( والتي أطاحت بأصدقاء قطر في مصر        م٣٠/٦/٢٠١٣
وأدت إلى قطيعة ممتدة بين الدولتين، ولم يكن خروج         ) المسلمين

الرئيس السيسي من اجتماع القمة العربية عند بدء أميـر قطـر            
!!إلقاء كلمته إال أحدث فصولهاب

 

 
ـ       إذً” حاليب وشالتين ” ا ا أزمة بين بلدين شقيقين كانا تاريخي

هما األقرب لبعضهما البعض من أي عالقات بين دولتين عربيتين          
أخريين، وهي أزمة، تظهر عندما يريد أحد الطـرفين وبخاصـة           
السوداني استخدامها في قضية أخرى داخل بلده أو لصالح طرف          

قطر أو السعودية، أو إيران     : جي لديه مشكالت مع مصر مثل     خار
حاضرة ” حاليب وشالتين “كانت أزمة   ) ا أيام حسني مبارك   سابقً(

      ا هو الوصول   لالستخدام والمكايدة السياسية، ولم يكن الهدف أبد
.إلى حل حقيقى لألزمة

 

 
دعونا نحلل القضية، ونبحـث فـي دالالتهـا         .. على أية حال  

:قبليةومآالتها المست

 

 
ـ           : أوالً ا تحدثنا جغرافيـا القـضية أن منطقـة حاليـب وفقً

للموسوعات الدولية هي منطقـة تقـع علـى         
الطرف األفريقـي للبحـر األحمـر مـساحتها        

عـشرون ألـف وخمـسمائة       (٢ كم ٢٠,٥٨٠
توجد فيها ثالث بلدات كبـرى      ). ٢وثمانية كم 

هي حاليب وأبو رماد وشالتين، المنطقة تتبع       
 ا وإد مصر سياسيوهي . ا بحكم األمر الواقع   اري

اليوم أضحت محل نزاع حدودي بـين مـصر         
والسودان، وسكان هـذا المثلـث الحـدودي        
يعودون في جذورهم إلى إثنية واحدة هي البجا       

البــشاريين ”وينتمــون لقبائــل تــسمى بـــ
والحمدأواب والشنيتراب والعبابدة، وهي قبائل     

ـ  الـذي يفـصل ق     ٢٢منتشرة شمال وجنوب خط عـرض        ا انوني
ا بين مصر والسودانوجغرافي!!

 

 
ـ        ا األطمـاع   ومن الواقع االقتصادي لهذا المثلث، تأتي أحيانً

والصراعات والتدخالت األجنبية، فهو مليء بالثروات الطبيعيـة        
، والثروة السمكية وخصوبة األرض الزراعية، )الذهب(ومن بينها 

 ورغم تـوفر    التي تعتمد في ريها على األمطار والمياه الجوفية،       
هذه الثروات، يعاني أهلها من الفقر، األمر الذي دفع مصر، كمـا            

 إلـى   م٣٠/٦/٢٠١٣يؤكد الخبراء الدوليون وخاصة بعد ثـورة        
التنبه أكثر للمنطقة، وربما بحكم احتماالت الخطر القـادم منهـا           
مستقبالً، فأولتها عناية خاصة على مستوى الخـدمات النوعيـة          

 فقامـت بإصـدار قـرار رسـمي فـي           والمشاريع االقتـصادية  
ا قريتي أبـو    بتحويل حاليب إلى مدينة تضم إداري      م١٨/٢/٢٠١٤

رماد ورأس حدربة، كما خصصت مبالغ مالية لتنفيذ مشاريع عدة          
لخدمة أهالي المنطقة، من ضمنها مشروع تصنيع وحدات متنقلة         

 ومشروع إنتاج المياه من     ،إلنتاج الثلج باستخدام الطاقة الشمسية    
الهواء عبر التكثيف باستخدام الطاقة الشمسية، ومشروع تحليـة       

.مياه البحر بالطاقة الشمسية

 

 
وأجرت انتخابات برلمانية في تلك المنطقة تمخض عنها نواب  
برلمانيون موجودون في المجلس النيابي، وأدت هذه المـشاريع         

ا إلى جذب وعبور آالف السودانيين إلى المنطقـة واإلقامـة           أيض
لالستفادة بالسكن وسبل الحياة التي تنعدم في بالدهم نتيجة         فيها  

هذا هـو   !! الحروب واالستبداد والفساد، كما يقولون في كتاباتهم      
.الواقع اليوم

 

 



  

 

 



 










 




 



إن حكومة السودان الحاليـة ذات      : اثاني
الهوى اإلخواني، والمصالح مع الـسعودية      

    ا على هـذا    وقطر، تزعم أنها أشرفت إداري
 حـين أصـدر وزيـر       م١٩٠٢المثلث منذ   

     ا بتبعيـة هـذه     داخلية مصر وقتهـا قـرار
، وأنه في العـام     )اإداري(المنطقة للسودان   

 قرر عبد الناصر رفض هذا األمـر        م١٩٥٨
المنطقة       عملي ا فأرسل قواته إلى هناك وضم

إلى مصر، وتوالـت بعـدها االحتجاجـات        
واألزمات، تحت مزاعم سودانية أن مثلـث       

ـ  حاليب وشالتين ي   ـ  تبعها إداري ا، ا وتاريخي
 كان  م١٩٠٢متناسية أن السودان ذاته عام      

يتبع مصر أو كان هو ومصر دولة واحـدة         
إداري ا، وبالتالي ال حجـة لقـرار       ا وسياسي

فرعي لوزير داخلية وقتها يلغـي أصـول        
 ليزي جا، وأن االستعمار االن   الحدود، جغرافي

ـ        م حاول أن يفكك هذه الروابط التاريخية فل
.يفلح

 

 
ولقد ظلت الفتنة نائمة لسنوات وظلـت       
حاليب وشالتين مصرية منذ عقود طـوال       
إلى أن أيقظها قرار الحكومة السودانية عام       

، بإعطائها شـركة كنديـة لحـق        م١٩٩٢
التنقيب على النفط في المياه المقابلة لمثلث       
حاليب وشالتين، فما كان مـن مـصر إال         

ة االعتراض المباشـر، فتراجعـت الـشرك      
الكندية وأجلت التنقيب إلى حين حّل الخالف       
بين الدولتين في ما يتصل بالملكية والسيادة     

ومن هنا بـدأ الـصراع      . على مثلث حاليب  
يتجدد، والفتنة تستيقظ، وما أن تهدأ حتـى        

 ا، خاصة إذا كان هناك عامـل       تشتعل مجدد
.خارجى إلشعالها

 

 
 عـن تفاصـيل     انعتقد اليوم، بعيد  : اثالثً

األزمة وتاريخيتها، أن من يشعلها، وربمـا       
يوصلها إلى حد الحـرب المـسلحة بـين         

 ألن األمور لو    ؛الدولتين هو الدور الخارجي   
سارت بشكل طبيعـى ألمكـن حلهـا بـين          
الدولتين، عبر طرق دبلوماسـية هادئـة،       
والتاريخ شاهد على قدرة الدولتين على حل       

ا، بالحوار  يخيالعديد من المشاكل بينهما تار    
والتفاوض الدبلوماسي المتزن؛ لكننا نؤكـد      
أن العامل الخارجي هو الذي أيقظ الفتنـة،        

      ا علـى   وسمح لها أن تطل برأسها مجـدد
خلفية تنازع السيادة على مثلـث حاليـب        

.وشالتين بين مصر والسودان

 

 
وأحــد أبــرز مكونــات هــذا العامــل 

الخارجي، هو الدور السعودي     

 

 وإن كـان    –
 في سرية وخفاء سـواء مـع أثيوبيـا          يتم

لتمويل بناء سد النهـضة الـذي سـيدمر         

  ا، أو مـع الـسودان     الزراعة المصرية تمام
لتمويل عمليات زراعة وتنمية مزعومة في      
منطقة حاليب وشالتين، مقابل االسـتخدام       
السعودي لما تبقى مـن جـيش الـسودان         
الحربي فى الحرب علـى الـيمن وحـروب         

ب الـسودان المطحـون     أخرى ال ناقة لشع   
.!!وال جمل.. فيها

 

 
ثم يأتي الدور القطري وهـو األخبـث        
واألخطر والذي يتم بعالنية وفجاجة اشتهرت 
بها قطر في سياستها الخارجية تجاه مـصر    

 والتوتر المستمر   ،م٣٠/٦/٢٠١٣منذ ثورة   
والدولة المصرية على خلفية    ” اإلمارة“بين  

مرات الحمالت اإلعالمية القطرية وعبر مؤا    
قطر المستمرة إلسقاط النظام المصري مـن       
خالل الدعم المالي غير المحدود والجماعات      
اإلرهابية في ليبيا على حدود مصر، أو من        
خالل دعم اإلخوان والجماعات المسلحة فى      

 واآلن عبر دعـم     ،سيناء، والمنطقة الغربية  
السودان في فتح جبهة النـزاع الـسياسي        

الجنوب الصعب  وربما المسلح مع مصر في      
.”منطقة حاليب وشالتين“

 

 
ويضاف للدور الخارجي العربي هـذا،      
دور الواليات المتحدة والكيان الـصهيوني       

) وإن كان بطرق سـرية وغيـر مباشـرة        (
والتصريحات المنفلتة، لبعض المـسؤولين     
السودانيين بين حين وآخر، تشير إلى هـذه       
األدوار، وإن غطتها بغطـاء سـميك مـن         

ريخية المزعومة ومن الـسيادة     الحقوق التا 
على أراضيها، والطريف أن حكومة البشير      
هي من فرطت في عشرات القرى والمـدن        
ومئات األلوف من الكيلومترات من السودان      
الكبير سواء في استقالل السودان الجنوبي      
أو في الحروب الداميـة مـع دارفـور، أو          
غيرها من المناطق المهمـة التـى مـزق         

ن الكبيـر؛ واآلن يـدعون      خروجها السودا 
السيادة على منطقة خارج حدودهم التاريخية 

، فما الـذي أيقـظ هكـذا        )٢٢خط عرض   (
الحس الوطني والسيادي فجأة لدى الـسيد       

وأين حمرة الخجـل لـدى   !! البشير ونظامه 
      ا، حاكم فردي يحكم السودان منذ ثالثين عام

 وقت استالمها موحدة واآلن تنقسم إلى تكان
!الت فقيرة، بائسة، ممزقة؟ثالث دوي

 

 
إن الهدف االسـتراتيجي     : ارابع

 

 فـي   –
تصورنا  

 

والتي قد  ( إليقاظ الفتنة السياسية     –
في أزمـة مثلـث     ) تتحول إلى فتنة مسلحة   

حاليب وشالتين، هو تعمد نظام حكم البشير       
   ا عن مـشاكلهم    لفت أنظار السودانيين بعيد

الداخلية االقتصادية والسياسية، خاصة بعد     

ن تمزق السودان إلى دويالت عـدة وإلـى         أ
    ا بثرواتـه   حروب مستعرة وفقر مدقع قياس

الطبيعية الوافرة، هذا من جهة، ومن جهـة        
أخرى الهدف هو إشغال الجيش المـصري       
ودولته، بفتح جبهة جديدة أمامه الستنزافه      

عسكري   ا وإنهاك دولته اقتصادي  ا، ا وسياسـي
 الخبـراء،   وهي جبهة صعبة للغاية كما يعلم     

والذي يريد فتح هذه الجبهة، ليس فحـسب        
نظام الحكم في الـسودان الـذي دأب فـي          
السنوات األخيرة على أن يكون أداة في أيدي 

؛ ولكن الالعب األكبـر  )يمول(أو ) يدفع(من  
كما أشرنا من قبل هـو الالعـب اإلقليمـي          

والدولي الخارجي، وإذا ما نجح 

 

 ال قدر اهللا –

 

ن األضرار التي ستصيب     في مؤامرته، فإ   –
األخير بالمناسبة سـيعاني    (مصر والسودان   

!!) أكثر بحكم الضعف البنيوي والتـسليحي     
ا ال شفاء منهستكون فادحة، وستمثل جرح.

 

 
نحن ندق نواقيس الخطر، وننبـه       ..لذا  

إلى هذه القضية    

 

 األزمة؛ حيث ينبغي رغم     –
كل الصعاب والخالفات التاريخية بين صناع      

ي كال البلـدين، أن تحـل بـالحوار         القرار ف 
والمفاوضات، والدبلوماسية الهادئـة بـين      

  ا عن عـصا مجلـس      البلدين مباشرة، وبعيد
األمن التي يلوح بها الـبعض مـن حمقـى          

 أو عصا الحرب المسلحة كما يلوح ،السياسة
بها البعض من اإلعالميـين المنفلتـين، إن        
الحكمة، واالتزان السياسي، والفهم الحقيقي، 
لألهداف الخفية للقوى اإلقليميـة والدوليـة       
التي تشعل الفتنة كلمـا هـدأت، تـستدعي         

إلعـالم فـي    بالمقابل من عقالء السياسة وا    
وا، من راية الحوار؛   السودان ومصر، أن يعلُّ   

في هذه المحنة الجديدة، من محـن الـزمن         
.واهللا أعلم!! الرديء .. العربي 

 

 



 

 

 

 

 



 



 كل عام وأنتم بخير

 

 
يتقدم سماحة شيخ الطريقـة العزميـة      
بخالص التهانى لألمة اإلسالمية بحلول     

سائالً اهللا تعـالى    .. عيد الفطر المبارك  
أن يعيده على األمة اإلسالمية بـالخير       
واليمن والبركات، بأن تتوحد كلمتهـا،      

ــن ر ــوم م ــضطلع وتق ــدتها، وت ق
بمــسئوليتها، كخيــر أمــة أخرجــت 

فـالمطلوب عظـيم، والعمـر     .. للناس

 

 
. قصير، والخطر كبير       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






ر السقيم شقيق األخ الفاضل     األخ الفاضل األستاذ مصطفى عم    * 

بسجين الكوم   .. الداعي إلى اهللا تعالى الشيخ محمد عمر السقيم       

 

– 

.غربية

 

 

المرحوم مصطفى محمود حجاج ابن عم األخ الفاضل الحـاج          * 

محمد مصطفى حجاج، واألستاذ رمضان كرفـوس زوج شـقيقة     

الحاج منير فخر الدين، والسيدة فايزة عبد الجواد عبد اهللا اإلمـام            

.بكفر الشيخ.. زوجة األخ عبد اهللا راضي السماحي

 

 

.. المرحومة والدة الشيخ غريب الجرف واألستاذ السيد الجرف       * 

.بالسويس

 

 

المرحومة الحاجة مبروكة عبد الهادي عبد الرازق زوجة األخ         *

الفاضل المرحوم الريس علي علي العيسوي والدة المهندس جالء         

لعيسوي وزوجة عم األخ    وجمال وعاطف وإبراهيم ومحمد علي ا     

الفاضل الحاج أحمد عوض العيسوي وإخوته، والحاجـة زينـب          

السيد محمد حرم المرحوم الحاج عبد السالم الخيري والدة األستاذ    

بالحالفي  .. محيي والسيد وضياء وعبد السالم الخيري     

 

 الحامول  –

 

. كفر الشيخ–

 

 

.بالقاهرة.. األخ الفاضل المرحوم والد األخ وحيد عترة* 

 

 

فقيد آل سرحان المرحوم عزت عبد الموجود طنطاوي والد كل * 

.. محيي الدين وأحمد ومحمد وعبد العال وعبـد الموجـود         : من

بالجواهين 

 

 جرجا –

 

. سوهاج-

 

 









 

 

 

 

تـهــانــى

 

 












األخ الفاضل الدكتور عصام الدين السيد عبد الحميـد الـصيفي           * 

الحب اإللهـي  (بحصوله على درجة الماجستير بتقدير ممتاز بعنوان  

مـن المعهـد العـالي      ) في شعر السيد محمد ماضي أبي العـزائم       

.بالزقازيق.. ةللدراسات اإلسالمي

 

 

األخ الفاضل الدكتور أحمد محمد علي إسماعيل بحصوله علـى          * 

درجة الماجستير بتقدير ممتاز في التربية علم نفس جامعـة عـين            

بدقلت .. شمس

 

. كفر الشيخ–

 

 

: السيد بهاء أبو العزائم لنجاح أحفاده بالشهادة اإلعدادية واالبتدائية        * 

.. ئم، ثارة مالك، يحيى محمد  محمد صبحي، هنا حاتم، علي أبو العزا      

.بالقاهرة

 

 

األخ الفاضل بسيوني البنا لنجاح نجله أحمد في الشهادة االبتدائية          * 

بالعتوة القبلية .. بتفوق

 

 قطور –

 

. غربية-

 

 









