
 

 

 

 

 



 


العارف باهللا

 

 


 


 ه١٤٠٧سنة 

 

م١٩٨٧ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




 




 




 



 

 



 


شيخ الطريقة العزمية

 

 


 



 

 



 


نائب عام الطريقة العزمية

 

 


 


        

 

 



 




 



 

 



 




 

 



 





 





 





 





 



 

 

يتفق عليها مع اإلدارة

 

اإلعالنات 

 

 

غـــايتـــنا

 

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

 

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

 

 

دعوتنا

 

شعارنا 

 

 

 وفطرته   اإلسالم دين اهللا   :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

 

خلقـناواجلهـاد  

 

 
والرسول مقصودنا

 

واخلـالفـة غايتنا 

 

 
والقـرآن  حجتنا

 

وأبو العزائم  إمامنا 

 

 

 

 

 

..) ٩(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.. )٥( 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.. ) ٦(تنزيه اهللا عن المكان والجهة  *

 

 ١٤

 

 

 

 

 

 
خالد برادة. د ..التوبة طهارة القلوب *

 

 ١٦

 

 

 

 

 

 
سامي عوض العسالة.  د)..٧(دور المؤسسات الدينية في مواجهة ظاهرة اإلرهاب * 

 

 ١٨

 

 

 

 

 

 
 ..) ٢٢(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(قراءة في فقه المركزية الكونية عند التستري .. من نثائر الصوفية* 

 

 ٢٢

 

 

 

 

 

 
جمال أمين. د .. )١٠(وقفة مع الذات لكي تكون شخصية مؤثرة  *

 

 ٢٤

 

 

 

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

 

 ٢٦

 

 

 

 

 

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

 

 ٢٩

 

 

 

 

 

 
٣٠  العزائم أبومحمد ماضىاإلمام  .. ]أركان الحج األربعة[حكم الدين  *

 

  

 

 
 األستاذة لبنى محمد الشعراوى..مستقبل األمة  *

 

 ٣٢

 

 

 

 

 

 
نور الدين أبو لحية. د. أ.. ) ٢/٣(عرب وعجم * 

 

 ٣٤

 

 

 

 

 

 
..]لتفتيت العالم اإلسالمي " برنارد لويس"مخطط [ ادة صواريخ مض* 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الحسينى عبد الحليم العزمىالشريف

 

 ٣٦

 

 

 

 

 

 
 أحمد محمود كريمة . د.أ ) ..٢/٢! (لم نعطي الدنية في ديننا؟* 

 

 ٤٠

 

 

 

 

 

 
  صالح البيلي. أ  ..)١/٢(المدائح النبوية ومجالس الصالة على النبي * 

 

 ٤٢

 

 

 

 

 

 
أحمد محمد الشرنوبي. د.أ) .. ٢٩(الى من خالل الشبكة الدولية اإلنترنت الدعوة إلى اهللا تع* 

 

 ٤٤

 

 

 

 

 

 
محمد الشندويلى) .. ٥(الرد على مزاعم أن اهللا تكفل بحفظ القرآن دون السنة * 

 

 ٤٦

 

 

 

 

 

 
مشروعية األضحية وحكمتها* 

 

 ٤٧

 

 

 

 

 

 
فاروق الدسوقى. د. أ .. )١٧(الصالة والسالم على والدي خير األنام * 

 

 ٤٨

 

 

 

 

 

 
محمد حسينى الحلفاوى.  د.. ]٧٥) [مجلة التوحيد(وكالء الوهابية فى مصر صوت * 

 

 ٥٠

 

 

 

 

 

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

 

 ٥٢

 

 

 

 

 

 
 قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ ) ..١٠ (معاني وإشارات قرآنية *

 

 ٥٤

 

 

 

 

 

 
رفعت سيد أحمد . د.. دالالت ما بعد مصرع البغدادي.. هل قتل الخليفة؟ *

 

 ٥٦

 

 

 

 

 

 
المجتمع العزمى* 

 

 ٥٨

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

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

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

وفي هذا اللقاء سنواصل الحديث الذي بدأناه اللقاء الماضي عـن           .. رقعة الشطرنج 
.بالماسونيةعالقة الوهابية 

 

 
) ظالل القرآن (صاحب كتاب     سيد  قطب    يقول  

 

مخالفًا جميع علماء اإلسـالم      -
 )٤: الحديد (متُنْا كُ  م ني أَ مكُع م وهو: فى قوله تعالى  

 

وهو على الحقيقـة، ال     : [-
 وفى  ىءعلى الكناية والمجاز فاهللا سبحانه وتعالى على رأيه مع كل أحد ومع كل ش             

.لك جعل اهللا منتشرا فى العالم وهذا كفر، وبذ]كل مكان

 

 
هذا لم يقله أحد من السلف إنما قاله جهم بـن صـفوان             ) فى كل مكان  : ( قوله

ل علماء اإلسالم اتفقوا على أن      جالذى قتل على الزندقة فى أواخر أيام األمويين، ف        
.معنى اآلية هو إحاطة علمه تعالى بكل الخلق

 

 
).٣٤٨١ص، الل القرآنذكر ذلك فى الجزء السادس من ظ(

 

 
ثم يسمى اهللا بالريشة المعجزة، وبالريشة الخالقة والمبدعة وذلك فى مواضـع            

، ٢٠٤ ص   ٤ج) ظالل القرآن (وكتابه  ، )التصوير الفنى فى القرآن   (عديدة من كتابه    
٢٠٦.

 

 
ويسمى اهللا تعالى بالعقل المدبر فى تفسير سـورة النبـأ، وهـذا إلحـاد فـى                 

 اَألسماء الْحسنَى فَادعوه ِبها وذَرواْ الَِّذين يلِْحدون        وِهللا :أســمـاء اهللا تـعـالى  
).١٨٠: األعراف (ِفي َأسمآِئِه

 

 
 معلقًـا  ١١٦ص ) صحيح الترغيب والترهيـب  ( فى كتاب    ناصر األلباني ويقول  
اعلم أن قوله فـى     ): [إن أحدكم إذا قام يصلى فإن اهللا ِقبل وجهه        : (على قوله   

 بين أيديكم   فإن اهللا   : (، وفى الحديث الذى قبله    )فإن اهللا قبل وجهه   (لحديث  هذا ا 
ال ينافى كونه تعالى على عرشه، فوق مخلوقاته كلها، كما تواترت فيه            ) فى صالتكم 

، فإن اهللا تعالى مع ذلك نصوص الكتاب والسنة وآثار الصحابة والسلف الصالح 
، يثما توجه العبد فإنه مستقبل وجه اهللا        واسع محيط بالعالم كله، وقد أخبر أنه ح       

 فإن كل خط يخرج من المركز إلى المحـيط،    بل هذا شأن مخلوقه المحيط بما دونه،      
فإنه يستقبل وجه المحيط ويواجهه، وإذا كان عالى المخلوقـات يـستقبل سـافلها              

ـ                ىءالمحاط بها بوجهه من جميع الجهات والجوانب، فكيف بشأن من هو بكـل ش
].و محيط وال يحاط بهمحيط، وه

 

 
 المحيط باألرض من كل الجوانب، وهذا صريح        ىءإن هذا الشيخ جعل اهللا كالش     

ه اهللا بالبيضة التى تحيط بما فيها من جميع الجهاتالكفر ألنه شب.

 

 
لعبد اللطيف حفيد محمد بن عبد الرسالة الرابعة ) كتاب الهدية السنية(وجاء فى 

 تعالى كاليد والرجل والعين والوجه، ثـم يـصفونه           نسبة األعضاء إلى اهللا    الوهاب
تعـالى اهللا عمـا     .. تعالى شأنه بالجلوس والحركة واالنتقال والنـزول والـصعود        

.يصفون

 

 


 



–

 


حاح اإلص سفر التثنية] من جميع البشر الذى سمع صوت اهللا [:يقول اليهود** 

.٢٦ اآلية ٥

 

 
كتاب ] وإن كالمه حروف وأصوات يسمعها من يشاء من خلقه: [يقول المشبهة 

التوحيد

 

 دار الدعوة السلفية-

 

.١٣٨ البن خزيمة تحقيق محمد هراس ص -

 

 
مقاالت الكوثرى  ) ولم يصح فى نسبة الصوت إلى اهللا حديث       : (يقول أهل السنة  

.، والبيهقى فى األسماء والصفات٣٢ص 

 

 
سفر التثنيـة   ] إن عدنا نسمع صوت الرب إلهنا أيضا نموت       : [ل اليهود يقو** 

 .٢٤ اآلية ٥اإلصحاح 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

فـإذا سـمعوا صـوته       [:يقول المـشبهة    
كتـاب  ] صعقوا من عظمة الصوت وشـدته     

.١٤٦التوحيد البن خزيمة ص 

 

 
فـتكلم الـرب مـن      : [يقول اليهود ** 

وسط النار وأنتم سـامعون صـوت كـالم         
سـفر  ] ولكن لم تروا صـورة بـل صـوتًا        

.١٢ اآلية ٤التثنية اإلصحاح 

 

 
فعلـم أنـه كلـم     : [ يقول المشبهة 

 

 أى  -
اهللا

 

فيـسمع كالمـه وال يـرى       ..  بعضهم -
كتاب التوحيد البـن خزيمـة ص       ] شخصه  

١٣٧.

 

 
قولـه وال يـرى     : (يقول أهـل الـسنة    

لَـيس كَِمثِْلـِه    : شخصه مخالف لقوله تعالى   
ءشَــي) وقــول اإلمــام ، )١١: الــشورى

ومن وصـف اهللا بمعنـى مـن        : (الطحاوى
).معانى البشر فقد كفر

 

 
ــود **  ــول اليه ــمعاو: [يق س

 

 آدم -
وحواء

 

..  صوت اإلله ماشـيا فـى الجنـة        -
فقال آدم سمعت صوتك   

 

 اهللا -

 

]  فـى الجنـة    -
٨ اآليات ٣سفر التكوين اإلصحاح 

 

-١٠.

 

 
واهللا سـبحانه نـادى     : [يقول المـشبهة  

ــصوت  ــواء ب ــدة  ] آدم وح ــرح العقي ش
الواسطية البن تيمية تعليق محمـد هـراس        

.٩٦ص 

 

 
ــود**  ــول اليه ــتكلم : [يق وموســى ي
ــصوت واهللا يج ــه ب ــروج  ] يب ــفر الخ س

.١٩ اآلية ١٩اإلصحاح 

 

 
واهللا سـبحانه نـادى     : [يقول المـشبهة  

شـرح العقيـدة الواسـطية      ] موسى بصوت 
.٩٦البن تيمية ص 

 

 
اهللا يرعـد بـصوته     : [يقول اليهـود  ** 

 اآليـات   ٣٧سفر أيـوب اإلصـحاح      ] عجبا
٢

 

-٦.

 

 
ــشبهة ــول الم ــسمعون : [يق ــى ي يعن

ــوته  ــص ــالوحى قوي ــين  ب ــه رن ا ل
كتـاب التوحيـد البـن خزيمـة        ] لةوصلص

.١٤٦ص

 

 

–

 


ا وقـال فاسـمع إذً    : [يقول اليهـود  ** 

 قد رأيت الـرب جالـسا علـى         .كالم الرب 

كرسيه وكل جند السماء وقوف لديـه عـن         
يمينه وعن شماله ثم خـرج الـروح ووقفـا          

سفر الملـوك األول اإلصـحاح      ] أمام الرب 
١٩ اآليات ٢٢

 

-٢٠.

 

 
تبـين هـذا فقـد      إذا  : [يقول المجـسمة  

حدث أن محمدا رسـول اهللا يجلـسه ربـه          
مجمــوع الفتــاوى ] علــى العــرش معــه 

.٣٧٤المجلد الرابع البن تيمية ص 

 

 
قـال اإلمـام علـى      : يقول أهل الـسنة   

ــه ــرم اهللا وجه ــرش : (ك ــق الع إن اهللا خل
) إظهارا لقدرته ولـم يتخـذه مكانًـا لذاتـه         

رواه أبو منـصور البغـدادى فـى كتابـه          

، بعـد أن ذكـر      ٢٥٦ن الفـرق ص   الفرق بي 
إجماع المسلمين عن نفـى الحـد والمكـان         

.عن اهللا تعالى

 

 
اهللا جلــس علــى : [يقــول اليهــود** 

سـفر المزاميـر اإلصـحاح      ] كرسى قدسه 
.٨ ، اآلية٤٧

 

 
حـدث وكيـع عـن      : [يقول المجـسمة  

إسرائيل بحـديث إذا جلـس الـرب علـى          
الكرسى فقشعر رجل عنـد وكيـع فغـضب         

معهم من عـدم تلقيـه      وربما حصل   .. وكيع
فـتح  ] بالقبول ترك ما وجب من اإليمان بـه       

المجيد لعبد الرحمن آل الشيخ تحقيـق ابـن         
.٣٩٣باز ص

 

 
جـاء فـى الفتـاوى      : (يقول أهل السنة  

:  قـالوا  ٢٥٩الهندية المجلد الثانى صـحيفة      
).ويكفر بقوله اهللا جالس على العرش

 

 
والمالحظ على مـا سـبق مـن أقـوال         

ــشبهة وا ــة (لمجــسمة اليهــود والم الوهابي
التوافق التام فى اللفـظ والمعنـى       ) المتمسلفة
.والعقيدة

 

 





 



الحظنا فيما سـبق التوافـق التـام فـى      
اللفظ والمعنى والعقيدة فى حـق اهللا تعـالى         

ــين ــود وب ــة  اليه ــين الوهابي ــشبهة ب الم
والمجسمة الـذين ينتـسبون زورا وبهتانًـا        

ولزيـادة البيـان واإليـضاح      .. لإلمام أحمد 
نذكر باختـصار شـديد آراء أهـل الـسنة          
والجماعة فى تنزيه اهللا تعالى عـن المكـان         

:والجهة والجسم

 

 
 قال اإلمام أبو جعفـر أحمـد بـن          – ١

٢٢٧(سالمة الطحاوى   

 

ـ  ٣٢٢ - فـى  )  هـ
هـذا ذكـر    : عقيدته التى قال فى مقـدمتها     

تعـالى : (بيان عقيدة أهل السنة والجماعـة     

 

- 
ــى اهللا يعن

 

ــات   - ــدود والغاي ــن الح  ع
واألركان واألعـضاء واألدوات، ال تحويـه       

: ، وقـال  )الجهات الست كـسائر المبـدعات     
ومن وصف اهللا بمعنى من معـانى البـشر         (

).فقد كفر

 

 
.تنزه اهللا: أى، )تعالى: (ومعنى قوله

 

 












 



 

 
 رئيس االتحاد العالمى للطرق الصوفية
 عضو المجلس األعلى للطرق الصوفية

شيخ الطريقة العزمية

 

 

السيد محمد عالء الدين ماضى أبو العزائم

 

 



 

 

 

 

 



 



 

أن اهللا ال يوصـف     : أى، )عن الحـدود  (
بالكمية، لـيس لـه كميـة ال صـغيرة وال           

. ألنه ليس جسما؛كبيرة

 

 
النهايات، فالـذى لـه      : أى، )والغايات(

.نهايات ال يكون إال مخلوقًا

 

 
الجوانب، فـاهللا منـزه     : أى، )واألركان(

. ألن هذا من صفات األجسام؛عن ذلك

 

 
ــرة : أى، )واألعــضاء( األجــزاء الكبي

ــد    ــة، والي ــل الجارح ــالرأس والرج ك
.الجارحة

 

 
ــصغيرة  : أى، )واألدوات( ــزاء ال األج

.كاألضراس واألسنان واللهاة

 

 
والجهـات  ) ال تحويه الجهـات الـست     (

 فوق وتحـت، وأمـام وخلـف،        :الست هى 
ويمين وشمال، فهذه الجهـات ال تحـوى اهللا         

.فهو موجود بال مكان

 

 
أن اهللا ال : أى، )كــسائر المبــدعات (

المكان الـذى يحـوى المخلوقـات،       يحويه  
فاهللا منزه عن مشابهة الخلـق، كـل كـالم          

لَـيس  : الطحاوى هذا يفهم من قوله تعـالى      
ءكَِمثِْلِه شَي) ١١: الشورى(

 

 
ومـن وصـف اهللا بمعنـى       : (وأما قوله 

فمعنـاه أن مـن     ) من معانى البشر فقد كفر    
وصف اهللا بصفة من صـفات البـشر فهـو          

رآن، فيظهـر لكـل ذى      ب الق ذَّ ألنه ك  ؛كافر
بــصيرة أن الــسلف مــع تنزيــه اهللا عــن 

 ألن  ؛الجوارح واألعـضاء، وعـن المكـان      
اهللا ليس جسما، ومن حـواه مكـان يكـون          
جسما، والجسم مخلوق ال يجـوز أن يكـون         

ــول اهللا   ــدة رس ــذه عقي ــا، وه إله ،
.وصحبه واألئمة الذين ساروا على هديه

 

 
 روى أبــو نعــيم فــى الحليــة أن – ٢

مـن  : (قـال  ام عليا بن أبى طالب      اإلم
زعم أن إلهنا محـدود فقـد جهـل الخـالق           

).المعبود

 

 
  بـن  ا زيـن العابـدين      وقال اإلمام على
ــسين   ــام الح ــصحيفة   اإلم ــى ال ف

) أنت اهللا الذى ال يحويـه مكـان       : (السجادية
.٣٨٠، ص ٤إتحاف ج

 

 
 قــال اإلمــام أحمــد بــن حنبــل، – ٣

رى ثوبان بـن إبـراهيم ذو النـون المـص     و

مهما تـصورت ببالـك     : (تلميذ اإلمام مالك  
).فاهللا بخالف ذلك

 

 
اهللا لـيس شـيًئا يتـصور       : وهذا معناه 

 ألن مـا يتـصور يكـون مـن          ؛فى البـال  
ــسم،   ــزه عــن الج ــاهللا من ــات، ف المخلوق
والمكان، والهيئة، والـصورة، والجلـوس،      

.والتغير، واالستقرار

 

 
٤ 

 

:  قال اإلمام العز بن عبـد الـسالم        -
ــيط ( ــه  وال تح ــات وال تكتنف ــه الجه ب

األرضــون وال الــسموات، كــان قبــل أن 
ـ     ن المكـان ودبر الزمـان، وهـو اآلن      كو
مـن كتـاب طبقـات      ) على ما عليه كـان    

.الشافعية الكبرى للتاج السبكى

 

 
ــر    – ٥ ــو المظف ــام أب ــال اإلم  ق

التبــصير فــى (اإلســفرايينى فــى كتــاب 
وأن تعلم أنـه ال يجـوز       : (١٤٤ص  ) الدين

 ألن مـن ال     ؛فية والكميـة واآلنيـة    عليه الكي 
مثل له ال يمكن أن يقال فيـه كيـف هـو،            
ومن ال عدد له ال يقال فيه كم هـو، ومـن            
ال أول له ال يقال له مم كـان، وال مـن ال             

).مكان له ال يقال فيه أين كان

 

 
 قال الشيخ الـصالح بهـاء الـدين         – ٦

محمد مهدى الشهير بـالرواس فـى كتـاب         
لـيس كمثلـه    : (٤٠٠ص  ) بوارق الحقائق (

ــل شــىءشــ ، ال يحــده ىء، وال هــو مث
المقدار، وال تحويـه األقطـار، وال تحـيط         

).به الجهات، وال تكتنفه السموات

 

 
ــاه ــذا معن ــيًئا، : وه ــشبه ش اهللا ال ي

موجود بال مكـان؛ ألنـه ال حجـــم لـه          
ــسموات وال    ــسكـن ال ــدار، ال ي وال مق

.يجلس على العـرش

 

 
ــاعى  – ٧ ــد الرف ــام أحم ــال اإلم  ق

)٥١٢

 

ـ ٥٧٨ - البرهـان  (فـى كتابـه     )  ه
ــد ــادة، نز: (٢٣ص ) المؤي ــوا اهللا أى س ه

عن سمات المحدثين وصـفات المخلـوقين،       
ــ ــى وطه ــسير معن ــن تف ــدكم م روا عقائ

ه تعــالى باالســتقرار االســتواء فــى حقِّــ
كاستواء األجسام على األجـسام المـستلزم       

للحلول

 

 تعـالى اهللا عـن ذلـك       -

 

 وإيـاكم   -
الـسفلية والمكـان، واليـد      والقول بالفوقية و  

ــان   ــزول باإلتي ــة، والن ــين بالجارح والع

).واالنتقال

 

 
كتـاب  :  روى مسلم فى صـحيحه     – ٨

ــدعاء والتوبــة واالســتغفار أن  الــذكر وال
اللهــم رب الــسموات : (  قــالالنبــى 

ورب األرض ورب العرش العظـيم، ربنـا        
ـ    ، فـالق الحـب والنـوى،       يءورب كل ش

ــل والفر  ــوراة واإلنجي ــزل الت ــان، ومن ق
ـ        أنـت آخـذ     يءأعـوذ بك من شر كل ش

بناصيته، اللهـم أنـت األول فلـيس قبلـك         
ـ         ىءش ، ىء، وأنت اآلخر فلـيس بعـدك ش

، شـىء وأنت الظاهــر فلـيس فوقــك        
ـ       ، اقـض  ىءوأنت الباطن فلـيس دونـك ش

).عنا الدين واغننا من الفقر

 

 
قــال الحــافظ البيهـــقى فــى كتــاب 

ــصـفات ( ــماء والـ : [ ٤٠٠ص ) األسـ
ـض أصــحابنا فـى نفــى       واسـتدل بع 

أنـت  : (المكان عنـه بقــول النبـى       
، وأنـت البـاطن     ىءالظاهـر فليس فوقك ش   

، وإذا لـم يكـن فوقــه        )ىءفليس دونك ش  
 لم يكـن فـى مكـان       ىء وال دونه ش   ىءش
.[

 

 
فهذا إمام من أئمـة الحـق والهــدى         

 إن اهللا موجـود بـال مكـان مـستدال         : قال
 وهـو الحـق الـذى ال        بحديث النبـى    

.محيد عنه

 

 
 يقول اإلمام المجدد الـسيد محمـد        – ٩

مــن (ماضــى أبــو العــزائم فــى كتــاب 
اهللا تعـالى لـيس     : (٢ص  ) جـوامع الكلـم  

بجـسم مصـور، وال جوهــر محــدود       
مقـدر، وإنه ال يماثـل األجـسام، ال فـى          
التقدير، وال قبول االنقـسام، وإنـه تعـالى         
ليس بجوهـر وال تحــله الجـواهر، وال        

تحله األعراض، بـل ال يماثـل       بعرض وال   
موجودا، وال يماثله موجود، ولـيس كمثلـه        

).ىء، وال هو مثل شىءش

 

 
مــن زعــم أن اهللا فــى : (ويقــول 

ـ    ىءش ـ     ىء أو من ش  فقـد   ىء أو علـى ش
ـ         ؛أشرك  كـان   ىء ألنه لـو كـان علـى ش

 كـان محـصورا، أو      ىءمحموالً، أو فى ش   
). كان محدثًاىءمن ش

 

 



 

 

 

 

 



 



 




 



أسـست  : جماعة اإلخـوان المـسلمين    
ــنة  ــى  م١٩٢٨س ــاه الحرك ــى االتج  وه

السياسى المسلح، وكـان إنـشاؤها بعنايـة        
، ورشـيد رضـا     )١(رشيد رضا وتوجيهاتـه   

هو الذى قام بتقديم الشاب حسن البنـا إلـى          
أعيان السعودية وأعمدة الـدعوة الوهابيـة،       

ر الملـك عبـد     ومنهم حافظ وهبـة مستـشا     
العزيز، ومحمـد نـصيف أشـهر أعيـان         
 جدة، وابنه عبد اهللا نصيف هو الـذى كـان         

يتزعم رابطـة العـالم اإلسـالمى، والتـى         
يتغلغل من خاللها النفـوذ الـسعودى إلـى         
العالم اإلسالمى حتى اليـوم، وهـى التـى         
لعبت دورا فى تجنيد الشبان للـذهاب إلـى         

ــدري  ــستان وت ــة  أفغان ــاك، خدم بهم هن
للمصالح األمريكية فى الحرب البـاردة مـع        
الروس، وهى اآلن تحـول دون وصـولهم        
ــتالل   ــن االح ــا م ــستان لتحريره ألفغان

.األمريكى

 

 
وتوفى رشيد رضا بعد أن قـام بتوديـع         
األميــر ســعود ولــى العهــد فــى مينــاء 

ــنة  ــسويس س ــة م١٩٣٥ال ــرك الراي ، وت
يحملها وراءه تلميذه حـسن البنـا مؤسـس         

.اإلخوان

 

 
ــى  ــرف ف ــا اعت ــشيخ حــسن البن وال

بـصلته بالـشيخ    ) الدعوة والداعية (مذكراته  
ــسعودية   ــدوائر ال ــة وال ــافظ وهب ، )٢(ح

واألستاذ جمال البنـا شـقيق حـسن البنـا          
يعترف بتلك الـصلة بـين شـقيقه األكبـر          
ووالده والـسلطات الـسعودية فـى كتابـه         

). خطابات حسن البنـا الـشاب إلـى أبيـه         (
د حسين هيكل فـى مذكراتـه       والدكتور محم 

عن السياسة المصرية يـشير إلـى معرفتـه       
بالشاب حسن البنا فى موسـم الحـج سـنة          

م، وكيف أن حسن البنا كـان وثيـق         ١٩٣٦
الصلة بالسعودية ويتلقـى منهـا المعونـة،        
وكان البنا يمسك بيد مـن حديـد بميزانيـة          
الجماعـة، ولـذلك فـإن االنـشقاقات عـن      

ــا اإلخــوان ارتبطــت باتهــام ا ــشيخ البن ل
بالتالعب المالى وإخفـاء مـصادر تمويـل        

الجماعة عن األعضاء الكبار فـى مجلـس        
اإلرشاد، وعـن طريـق الـدعم الـسعودى         

استطاع البنـا  

 

 وهـو المـدرس اإللزامـى       -
البسيط

 

 أن ينـشئ خمـسين ألـف شـعبة          -
لإلخــوان فــى العمــران المــصرى مــن 

.)٣(اإلسكندرية إلى أسوان

 

 
 سـعود   إذًا استعاض عبـد العزيـز آل      

عن اإلخوان البــدو المشاكـسين بـإخوان        
آخــرين مــصريين يــدينون لــه بــالوالء، 
ــة   ــدة الوهابي ــشر العقي ــى ن ــون ف ويعمل

فــى أكبــر عمــق عـــربى ) الماســونية(
ــنهم أن   ــر م ــقه، وينتظ ــالمى يالص وإس
ينشروا هذه الدعوة إلى آفـاق أرحـب فـى          

وينتظـر  .. العالم العربى، وهذا مـا حـدث      
ا دعوتهم الدينيـة إلـى      منهم أيضا أن يحولو   

حركة سياسية فـى المـستقبل، وهـذا مـا          
.)٤(حدث

 

 




 


 ا قطب كبيـر سـابق مـن        اعترف أيض

 ،أقطاب اإلخوان المـسلمين بـأن جماعتـه       
 يقـوده مـن     ، تنظيم اإلخوان المـسلمين    :أى

الماسـونية العالميـة،    خارج مصر منظمـة     
هذا االعتراف الخطيـر يجـب أن نتوقـف         

علـى حقيقـة    طـويالً كـى نتعـرف       عنده  
الدور الذى تقوم به جماعة اإلخـوان باسـم         

.الدين فى مصر

 

 
أما هذا القطـب الكبيـر فهـو الداعيـة          

الـسقا،  اإلسالمى المعروف محمد الغزالـى      
والذى اعترف بـذلك فـى كتابـه الخطيـر          

 كفاحنـا اإلسـالمى     من معالم الحـق فـى     (
 عـن دار    م١٩٨٤المنـشور عـام     ) الحديث
.الصحوة

 

 
يقول األستاذ على الـدالى فـى كتابـه         

 وهـذا الكتـاب     :٥٦ص) جذور اإلرهـاب  (
ـ      ألن جماعـة    ؛ااختفى من المكتبـات تمام 

اإلخوان

 

 كعادتهم فى مـصادرة أى كتـاب        -
يكشف عن باطلهم وضـاللهم    

 

 يـسارعون   -
 إلى جمع نسخه من كـل مكـان مـع رفـع       

ذلـك ألن الـشيخ الغزالـى       .. أضعاف ثمنه 

.يفجر أكثر من قنبلة

 

 
).مخالفهم كافر: (القنبلة األولى

 

 
السمع والطاعة إشراك   ( :القنبلة الثانية 

)باهللا

 

 
اإلخوان جماعة ماسونية ( :القنبلة الثالثة
):وشيخها ماسونى

 

 
وهذه القنبلة بالذات هى بيـت القـصيد،        

لـة لهـا     نرى الشيخ الغزالى يفجر قنب     ففجأة
دوى مروع حين يؤكـد أن الماسـونية قـد          
ــول    ــة، فيق ــفوف الجماع ــت ص اخترق

وأكـاد أوقـن أن مـن       : (بالحرف الواحـد  
ـ  يبى مرشـد  ٍضوراء اختيار حسن اله    ا ا عام

لإلخوان المسلمين أصـابع هيئـات سـرية        
ــرات   ــالل الثغ ــن خ ــسللت م ــة ت عالمي
المفتوحة فى كيان الجماعة، وصـنعت مـا        

  ا عـن انتـساب عـدد       صنعت، وسمعنا كثير
ــسن   ــنهم ح ــسلمين بي ــوان الم ــن اإلخ م

).الهضيبى نفسه للماسونية العالمية

 

 
وحقيقة أغراض الماسونية تتلخص فيما     

:يلى

 

 
١

 

. المحافظة على اليهودية-

 

 
٢

 

. محاربة األديان عامة-

 

 
٣

 

ـ  بث روح اإللحـاد واإلباح     - ة بـين   ي
.الشعوب

 

 
ويتهم الشيخ الغزالـى قيـادة اإلخـوان        

نسيق مـع الـسفارة البريطانيـة       بالعمل والت 
فى مصر 

 

 وكان اإلنجليز فى ذلـك الوقـت        -
يحتلون مصر ويقـاومهم الـشعب بالـسالح        

 فى منطقة القناة  

 

 ويـرى الـشيخ الغزالـى      -
أن حسن الهـضيبى قـاد اإلخـوان علـى          
طريق العمالة والماسونية، ويـتهم اإلخـوان       

 ألنهم ينـادون بمبـدأ      ؛صراحة بالشرك باهللا  
ويركعـون للـصنم الحـى      السمع والطاعة   

.٢٠٣نظر ص ا.. الذى هو المرشد العام

 

 


 


                                              

يعترف الشيخ حسن البنا بعالقته بالشيخ رشيد رضا والشيخ حمب ) ١(
دار . ،، ط٦١: مذكرات الدعوة والداعية، ص (الدين اخلطيب ىف كتابه

م١٩٨٦االعتصام 

 

). القاهرة-

 

 
دار االعتصام. ، ط٩١مذكرات الدعوة والداعية، حسن البنا، ص) ٢(

 

- 
.القاهرة

 

 
. ٢٨:٢٦: التدين املصرى والتدين النجدى: أمحد صبحى منصور. د) ٣(

).م١٩٩٨ أبريل مايو ويونية ٦١اإلنسان والتطور العدد (منشور ىف 

 

 
: اإلخوان املسلمون: جلنة البحوث والدراسات بالطريقة العزمية) ٤(

١٣ص) ١٤(وملاذا؟، الكتاب رقم .. كيف.. مىت

 

، ١.، ط١٦-
هـ ١٤٢٦

 

.م٢٠٠٥ -

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 
اإلمام ادد

 

 
 السيد حممد ماضى أبو العزائم

 

 



 



 



 



 




 


          ا، ومظاهر لجريان أقداره، والعبـدهللا قهر الخلق كلهم عبيد
عبد وإن عال، والرب رب وإن أكرم وتفضل وتنزل، فهو سبحانه 
خلق الجن واإلنس ليعبدوه، وخلق كل شيء لإلنـسان، وهـو           

لى اهللا مضطرون إلى    الغني عن كل شيء، والخلق كلهم فقراء إ       
فضله، وفضله سبحانه إنما ينال بإحسانه، فإنه لم يخلق الخلق          
احتياجا إليهم، بل خلقهم ألنه حكيم قادر متفضل، ولم يتفـضل            
على أحد بفضل ألنه يستحقه لقرابة من اهللا أو لنسب، بل كل ما             
تفضل به على العالم من محض الفضل ال لعلة وال لغرض، وإن            

اقتضى ذلك فألنه سبحانه وتعالى خَالَّقٌ كريم، ولو        كان ثم سبب    
أنه سبحانه تجلى باسم العدل لم يبق على ظهرها دابة، ولكـن            
اإلنسان خُلق عجوالً ينسى فضل ربه، ويجهل نفسه، فيعامله اهللا   

.بالعدل، أعاذني اهللا وإخواني من الغفلة والنسيان

 

 
ى تفضل اهللا تعالى على الشرق مـن أول النـشأة، فـأجر           

أنهاره، وأخصب أرضه وأحسن جوه، وجعله مهـبط الرسـالة          
ومنبع الحكمة، وطالب الناس فيهم سبحانه بشكر نعماه، وبالعمل 
بوصايا أنبيائه، وذكرهم آالءه، فلم يخل الشرق من أول إنـسان   

وجد فيه إلى آخر الزمان من نبي كريم يعظ وينصح، أو برسول            
و ولي عامل يذكِّر الناس     كريم يبين حجج اهللا ويوضح محجته، أ      

باهللا تعالى وبأيامه وبأحكامه، فغر الشيطان رجاالً منهم وأنساهم       
ِإن اَهللا ال يغَير ما ِبقَوٍم حتَّى       : ذكر اهللا تعالى، واهللا تعالى يقول     

  ا ِبَأنْفُِسِهموا مرغَيي) كان الشرق شرقًا والغـرب     ). ١١: الرعد
لة ال دين له يدان به، وال علم يعمل بـه،          غربا في ظلمات الجها   

حتى اختلط الشرق بالغرب اختالط اآلمر على المأمور، والحاكم         
على المحكوم، خصوصا عند إشراق نور اإلسالم حينمـا كـان           
المسلم مسلما حقا، يسارع إلى نشر الرحمة والعطف بين العالم          

له مـع   أجمع، ويدعو إلى الحق بالحق، وحينما كان اهللا ورسو        
المسلمين، فانتشرت تلك األنوار اإلسالمية بحقيقة اإليمـان أو          
بسر الرحمة والحنان في إفريقيا وآسيا واألوقيانوسية، وشرق        
أوربا وجنوبها الغربي، فلم تبق جزيرة معروفة وال أرض يسهل          
الوصول إليها إال وأشرقت فيها أنوار اإلسالم، أو انتشرت فيها          

المسلمون يسارعون إلى نشر الرحمـة  الرحمة والحنان، ومكث  
بين العالم ومحو الظلـم والتظـالم، فمحـوا ظلـم الظـالمين             
المستعبدين للعالم، وأبدلوه بالعدل والرحمة، حتى أصـبح بنـو          
اإلنسان كأنهم عائلة واحدة، متمتعين بالحريـة ال فـرق بـين            
المسلم والذمى في المنافع العموميـة والخـصوصية وحريـة          

.األديان

 

 



 

 

 

 

 



 



ى الشرق مصدر تلك الخيرات وأفقًا      بق

لشموس الهدى، حتى تركوا العمل بوصايا      

، وتشبهوا بأوربا من حب الفانية،      نبينا  

وعظمت الدنيا في أعينهم فسارعوا إليهـا       

 هذا  ولقد خوفنا رسول اهللا     . وتنافسوها

أخوفُ ما أخافُ علـيكم     : (األمر فقال   

و أنعبد أصـناما أ   : الشرك من بعدي، فقالوا   

ال، ولكن تُُفتح علـيكم الـدنيا       : حجرا؟ قال 

 وصدق  )١()فتنافسوها كما تنافَسها من قَبلكُم    

، فإن الدنيا فتحت كنوزهـا      رسول اهللا   

فعظمت في عين المـسلمين وتنافـسوها،       

وتفرقت الكلمة وصاروا شيعا، وكان ملكهم      

وعزهم ومجدهم فـضالً مـن اهللا تعـالى         

علـى العمـل    بتعظيم شعائره، والمحافظة    

، فنسوا سـبب هـذا      بكتابه وسنة نبيه    

الخير العظيم، فغير اهللا مـا بهـم، وسـلط        

عليهم عدوهم، وقد نظر إلينا إكراما لحبيبه       

فأيقظنا . 



 



الغرب هو عبارة عن أوربا وأمريكـا،       

وهما القارتان اللتان لم ينظـر اهللا إليهمـا         

والً، أو  نظرة إحسان وحب فيبعث فيهما رس     

يجعل لهم نورا في قلوبهم تتضح به أنـوار         

التوحيد فيعـرف بـه سـكانهما أنفـسهم،         

ــسهم  ــالى وألنف ــيهم هللا تع والواجــب عل

وإلخوانهم في اإلنسانية، حرمهم من هـذا       

الخير عدالً منه سبحانه، هذا مـا نـشهده         

.بالحس لآلن وال نعلم ماذا يكون غدا

 

 

: قال العربي

 

 
ـوِم واألمِس قَبلَهوأعلَم ِعلم اليـ

 

 
ولكنَّني عن ِعلِم ما ِفي غٍد عِمى

 

 

أقول ذلك ألن أهل الغرب شغلوا بمـا        

ــائم،   ــه البه ــشتغل ب ت

فاســـتخدموا عقـــولهم 

ــسير  ــي تي ــداركهم ف وم

الشهوات البهيمية والمـالذ    

الحيوانية، فهم إنما يجتهدون في اختـراع        

األسلحة الفتَّاكة ببني اإلنسان ليكونوا شـرا       

سباع، ويتفننون في الزينة وما تـدعو       من ال 

إليه الحظوظ مع غفلـتهم عـن أنفـسهم،         

وجهالتهم بسر إيجادهم وإمدادهم، وبعـدهم      

عن المالذ الروحانية، واألخالق الفاضـلة      

اإلنسانية مـن حـب الرحمـة والعطـف         

والمساواة والعدل، فهم أضر من الوحـوش       

الكاسرة، وشر من الشياطين، فهم كـسياط       

 ينتقم اهللا بها ممن التفـت عنـه         النقمة التي 

سلطهم اهللا على الشرق    . ونسيه ونسى أيامه  

وال دين لهم يخافون بـه مـن ربهـم، وال        

رحمة في قلـوبهم تكـبح تلـك النفـوس          

الشريرة، فجاسوا خالل الديار وطعنوا فـي   

الدين، وهمهم سـلب اإليمـان والعقـول،        

. وتفرقة المجتمعـات، وهـضم الحقـوق      

ائلهم وصـنائعهم   يسلبون من األمـم فـض     

وفنونهم وأمالكهم، وال يكتفون بذلك حتـى       

يستعبدونهم بدعوى أنهم آلهة مقدسون، لهم      

كل ذلـك حـصل     . الحق وليس عليهم حق   

لغفلة المسلمين عن سـر مجـدهم وسـبب      

عزهم والداعي إلى رفعة شأنهم وتمكيـنهم       

في األرض، وهو العمل بكتاب اهللا وبـسنة        

التحـاد،  رسوله، فتفرق المـسلمون بعـد ا      

واختلفوا بعد االئتالف، ولعبت بهم أيد أثيمة       

ال يرضيها إال أن تكون في مقام األلوهيـة         

.والعالم أجمع في مقام العبودية

 

 



 



أغضب الحكم العدَل ظلم أوربا وأمريكا      

وطمعهم في سلب حقوق عبـاده، والقـوي        

القهار إذا كره شيًئا غيره، ففتح على أمريكا        

أوربا بركات كل شـيء، حتـى أخـذت         و

أرضهم زخرفها وازينَت، وظن أهلها أنهم      

قادرون عليها، فغضب سـبحانه وتعـالى       

غضبة دلت مباديها على سـرعة االنتقـام        

وتعجيل العذاب، وكيف ال؟ وقد انتشر بين       

العالم أجمع شَرار ظلمهم، حتى أجمعوا أن       

يطفئوا نور اهللا تعالى ببغـيهم، فرفـضوا        

 لما فيه من الباطـل الـذي ال تقبلـه           دينهم

العقول، وظنوا أن الدين اإلسالمي كـدينهم       

ظلما وجهالة، فنشروا الفساد علـى ألـسنة        

المبشرين يطعنون في الدين، ثـم هجمـوا        

ظلما وطغيانًا على الشرقي، يظهرون أنهم      

يخدمون برحمتهم الشرق وأهله، وهم شـر       

ملـح  من النار المسعرة، وأضر من الماء ال      

إذا طغى على األرض، فلم يهملهم القهـار        

وإن أمهلهم، ولم يبلغهم أملهـم وإن صـبر         

وِإذَا َأردنَا َأن نُهِلـك     : عليهم، قال سبحانه  

قَريةً َأمرنَا متْرِفيها فَفَسقُوا ِفيها فَحقَّ علَيها       

). ١٦: اإلسراء (الْقَوُل فَدمرنَاها تَدِميرا

 

 



 





 



إن اهللا مكـنكم فـي   .. يا أيها المسلمون  




 



 

 

 

      

 



 



األرض بالحق قرونًا طويلة يما من اهللا به        

، عليكم من العمل بوصـايا الرسـول        

والغيرة هللا تعالى، والعمل بإخالص لوجهه،      

والمسارعة إلى نشر الخير والرحمة علـى       

نا بحوله  جميع العالم، فكان اهللا معنا ولنا يمد      

وقد اتـضح أثـر مخالفـة       . وطوله وقوته 

 بتسليط من كانوا لنا أتباعا      رسول اهللا   

وعماالً، فصاروا متكبرين في األرض بغير      

.الحق

 

 

فتذكروا عباد اهللا هذا المجد، وسارعوا      

إلى نيله من وجهته الحقة، وجاهدوا أنفسكم       

حتى تلين للحق وتنشط للعمل به، وتداركوا       

ته، واعلمـوا أن االخـتالف      األمر قبل فوا  

إتالف، وأن التساهل في حقوق اهللا تعـالى        

. سبب الخزي والخيبة في الدنيا واآلخـرة      

. سارعوا إلـى تحـصيل العقيـدة الحقـة        

وأخلصوا هللا في العمل، وأقبلـوا علـى اهللا    

بالكلية لتجديد سنن نبينا وإعالء كلمة ربنا،       

وحب من حببنا فيهم، وبغض من بغَّـضنا        

وال يتساهل أهل الغرور فيفرحـون      فيهم،  

بد وأن ينـصر   بالعاجلة، فإن اهللا سبحانه ال  

حزبه ويعيد المجد ألهل التوحيد، ويكـشف       

ستره عن المنافقين الذين رضـوا بالحيـاة        

لَِئن لَـم   : الدنيا واطمأنوا بها، قال سبحانه    

        ضـرم ِفي قُلُـوِبِهم الَِّذينو نَاِفقُوننْتَِه الْمي

مرِجفُون ِفي الْمِدينَِة لَنُغِْرينَّك ِبِهم ثُـم ال        والْ

يجاِورونَك ِفيها ِإالَّ قَِليالً ملْعوِنين َأينَما ثُِقفُوا       

٦٠: األحزاب (ُأِخذُوا وقُتِّلُوا تَقِْتيالً

 

-٦١ .(

 

 

مـن  .. ويا أهل الذمة  

تمتعوا بهذا الخير العمـيم     

ــة  ــة والعدال ــن الرحم م

والحرية ببركـة   والمساواة  

.. إنكم إخواننا .. اتحادهم بإخوانهم المسلمين  

فـاحفظوا  .. لكم ما لنا وعليكم مـا علينـا       

.. ألنفسكم هذا الخير فإنما أنتم شركاؤنا فيه      

واعلموا أن اهللا يعلم خائنة األعين وما تخفي    

 عهدكم ليعيد اهللا لنا     الصدور، حافظوا على  

هذا الخيـر فتعـود الـصناعات والفنـون        

والتجارات والزراعات لنـا، ويمنحنـا اهللا       

تعالى الوسعة في األرزاق، والعافيـة فـي        

األبدان، واألمن في أوطاننا إنـه مجيـب         

الدعاء، وكونـوا أعوانًـا إلخـوانكم فـي         

أوطانكم على االئتالف واالتحاد، والعمـل      

واهللا ال يضيع أجـر     . ملتحصيل الخير العا  

. المحسنين

 

 



 



قد يدرك اإلنسان الخير ويجهل وسائل      

نيله فال يناله، وقد يدركه ويعلم وسائل نيله        

فيناله إن كان قُدر له، أو يحرمه إن كان لم          

وال يكون الخير خيرا إال إذا أدركـه        . يقدر

وعة، اإلنسان وتحصل عليه بوسائله المشر    

ولكن لعـن   . من غير أن يحِدث شرا لغيره     

يحكم الجاهل على مـا لـيس       .. اهللا الجهل 

بخير أنه خير، ثم يعميه الغرور فيـسارع        

في طلبه، فإذا تعسر عليه توسل في نيلـه         

بشر الوسائل وأقبحها، وهو يجهل عاقبـة       

انظر بعين فكرتك إلـى اللـص،       . األمور

وة يحكم أن المال خير لـه فيطلبـه بـشه         

بهيمية، فإذا تعسر عليه عجل إليه بال صبر        

وال روية، وهجم على من عنده هذا المقصد      

محتقرا قتله، فيقتل هذا القاصد مرتكبا أكبر       

الكبائر محروما من نيل مقصده، ذلك لجهله       

.بالخير وبالوسائل التي تنيله

 

 

وهذا اللص مع عظيم جرمه وقبيح إثمه       

لسياسة، يفتح  ال يذكر في جانب ما يسمونه ا      

اهللا أبواب الخير لألمـة فيمنحهـا القـوة         

والتمكين والعقل المخترع، فتسخط على اهللا      

مع توالى نعماه، وتقوم فتستعمل نعمه فـي        

موجب غضبه، فتهجم على أمة أخرى في       

أمن وأمان وشكر هللا وعبادة، يدفعها الطمع       

ويحدو بها الغرور فتُهلك الحرث والنـسل،       

ساء، مع الفرح بما توقعه     وتقتل الرجال والن  

في الناس من العذاب واآلالم، كل ذلك طمع        

فيما ال ضرورة إليه، واعتقاد بنيل الخيـر        

الذي ظنوه وهم يجهلـون عاقبـة األمـر،         

فيسلب اهللا منهم الملك والنعمة ويعيدهم إلى       

ما كانوا عليه من الخـزى والذلـة، وكـم          

شهدوا بالحس تغير النعمة وسلبها، ولكـن       

قُِتَلها َأكْفَرم اناِإلنْس ) ١٧: عبس.(

 

 






 



قد يجهل اإلنسان عدوه وحبيبه، فتنقلب      

في عينه الحقائق، فيرى الحبيـب عـدوا،        

والعدو حبيبا، فيسكن إلى العدو المتجمـل،       

ويقطع الحبيب النصوح، حتـى إذا تمكـن        

والت حين مندم، فـإذا أراد      العدو منه ندم،    

اهللا سبحانه وتعالى الخير لقوم أيقظهم، حتى       

علموا عدوهم وحبيبهم، وإنَّا   

 

 وال حول وال    -

قوة إال باهللا  

 

 رحمنا الثعبـان فـي فـصل        -

الشتاء لما أظهره من التماوت والـضعف،       

وما رأينا من لين ملمسه، وجمال ظـاهره،        





 



 

 

 

 

 



 



حتى لصقه أهل الغرور بأجسامهم، وتحققوا      

داوة القط والكلب فأبعـدوهما، وجلبـوا       ع

نفعهما، فلما دفئ الثعبان مر في البيت فلـم         

ير فيه قوة تدفعه، فنفخ السم على الضعفاء،        

فهبوا من نومتهم، ففروا وراءه، يحارب كل       

ماش بنفخ السموم، فنـدموا، والت حـين        

.مندم، كذلك نحن اآلن

 

 

عادينا عوائد سلفنا، وأنكرنا آداب ديننا،      

اصمنا المرشدين النصحاء منا، ومدحنا     وخ

ما أظهره العدو من اللين، وما قدمه لنا من         

الخدائع، وقام خطباء السوء وكُتَّاب الشرور      

فنشروا بيننا رحمة العقارب بنـا، وعنايـة        

األفاعي، مقبحين محاسن العوائـد، وشـرا       

فعلوا، فلم تمض عشية أو ضـحاها حتـى         

ز مـن  كشفت تلك الستار المموهـة، وبـر   

ورائها شواظ النيران، أو مقذوفات المدافع،      

بل السبع أرحم   ! أستغفر اهللا   . ال ترحم طفالً  

بالمجتمع منهم، فإن الـسبع تكفيـه الـشاة         

والدجاجة، وإن عظم خطبه يكفيـه إنـسان        

متطرف بعيد عن مأمنه، يأخذه ويفر به إلى        

غابته، وال يهجم إال ليالً حيث يكـون كـل      

ن عنه، بـل وكـل      إنسان في حصون األم   

.حيوان من الداجنة

 

 

يهجم السبع ليفترس حيوانًـا، وهـؤالء    

سلبوا الحيوانـات واألمـوال، واألخـالق       

والعادات، ولم يكتفوا بذلك حتـى نافـسوا        

األلوهية عظمة وكبرياء وقهـرا وانتقامـا،       

 بسلب النفس التي أودعهـا      فحاربوا اهللا   

في جسم اإلنسان، من حيث ال قـدرة لهـم          

ردها منهم، يهدمون بيت ربنا الـذي       على  

بناه بيديه، فهو يهب الحياة وهم يـسلبونها،        

أعوذ باهللا من قوم يحاربون القهار المنـتقم        

أصبحت . عنادا وغرورا 

ال تكاد ترى مجتمعا فـي   

الشرق وخصوصا مـن    

المسلمين إال وآلة حصاد    

زرع اهللا تعالى تحصد فيه، اعتقادا مـنهم         

األرض ومـن فيهـا،     أنهم قادرون علـى     

وجحودا بالقوى القاهر المنتقم، وأمنًا لجانب      

.شديد البطش العزيز

 

 

يا رجال الشرق، يا جماعة المـسلمين،       

خالفتم عوائد سـلفكم، ونـسيتم مجـدكم،        

وأهملتم حدود اهللا وشعائره، وكرهتم الدين      

وأهله، وتغنيتم بمحاسن أوربـا، وتـرنمتم       

ـ      ات، برحمتهم وشفقتهم، حتى على الحيوان

حتى نسيتم االحتياط منهم، وقمتم تبغضون      

المسلمين في دينهم وعبـادتهم، وعقائـدهم       

وآدابهم، فمنكم من قام بنشر مبـادئ كفـر         

اليونان، أو مفاسد آراء اِإلفرنج، وجعلـتم       

ولو أنكم  . ذلك عقالً ومدنية وحضارة ورقيا    

نــشرتم آداب وحكــم وآراء رجــل مــن 

لماليـين،  المسلمين، الذين يعدون بمئـات ا     

ألدهشتم العالم أجمع، ولنهضتم بـالمجتمع      

اإلنساني إلى مصاف الـصفاء والتعـاون       

. واإلخاء، ولكنه قدر

 

 

فهبوا من نومة الغفلة ورقدة الجهالـة،       

: وهلم بنا نسارع إلى العمل بقولـه تعـالى        

          وكـاءج مهـوا َأنْفُـسِإذْ ظَلَم ـمَأنَّه لَوو

  وا اَهللا وتَغْفَروا    فَاسدجوُل لَوسالر ملَه تَغْفَراس

، وبقولـه   )٦٤: النـساء  (اَهللا تَوابا رِحيما  

وال تَركَنُوا ِإلَـى الَّـِذين ظَلَمـوا        : تعالى

 النَّار كُمسفَتَم) وبقوله تعالى  )١١٣: هود ، :

        ِإن نلَـواَألع َأنْتُمنُوا وزال تَحال تَِهنُوا وو

كُنْتُمْؤِمِنينم ) ١٣٩: آل عمران.(

 

 

الحمد هللا رفع الستار، وشهدت األبصار      

حقيقة العدو والحبيب، فهلم نصطلح مع اهللا       

تعالى، ونعود إلى ما كان عليه سلفنا، فـإن         

نحن ظفرنا سعدنا الـسعادتين، وإن كانـت        

األخرى فلنا الحسنى الباقيـة فـي جـوار         

الى والصلح مع اهللا تع   . األطهار من األنبياء  

أوله التوبة واالعتراف بظلمنـا ألنفـسنا،       

وثقتنا بعدونا، ثم حبنا لحبيبنا ولـو آذانـا،         

وبغضنا لعدو حبيبنا ولو منحنا ملكـه، ثـم         

إيثار من أمرنا اهللا تعـالى بإيثـارهم فـي          

معامالتنا، ثم مجاهدة أنفسنا على محو البدع       

والضالالت، والقيام هللا بما يحبـه تعـالى        

نزعت نفوسـنا إلـى مـا       ويرضاه، مهما   

يالئمها، ثم نجعل كـل فـرد مـن أفـراد           

المسلمين بين ابن وأخ ووالد بحسب مكانته،       

فنرحم الولد، ونساعد األخ، ونبر الوالد، ثم       

نحصل العلوم النافعة، وخصوصا شـمائل      

رسول اهللا، وتراجم سلفنا الصالح، ونجتهد      

أن نتشبه بهم، حتى نكون منهم، أو      

 

 علـى   -

األقل

 

. معهم-

 

 
                                              

َأبِشروا وَأملُوا ما يسركُم، فَواِهللا     : (رواه بلفظ  )١(

          َأن كُملَـيَأخْشَى ع لَِكنو ، كُملَيَأخْشَى ع الَ الْفَقْر

          كَـان ـنلَى مِسطَتْ عا با كَمنْيالد كُملَيطَ عستُب

افَسوها وتُهِلكَكُـم كَمـا     قَبلَكُم، فَتَنَافَسوها كَما تَنَ   

ملَكَتْه٤/٩٦البخارى فى صـحيحه     : كل من ) َأه 

 

، واإلمام أحمـد فـى مـسنده        ٣١٥٨ ح ٩٧ -

٢٨/٤٦٩

 

، وســنن الترمــذى ١٧٢٣٤ ح٤٧٠-

.٢٤٦٢ ح٤/٦٤٠

 

 





. 



 

 

 

 

 



 



 

 



 


في الوقت الذي يواجه فيه     

ا يــا فكرالمجتمــع تطرفَــ
ـ  وشذوذً ا باسـم   ا أخالقي
الدين  

 

 والدين منه براء    -

 

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

ـ  تكسب الفرد ذوقً   ا ا رفيع
يدة حقة،  ا جليلة وعق  ميوِق

وقد اهتم منهج التـصوف     
ــاء الفــرد وتقويمــه  ببن
باعتباره مـصدر القـوة     

    ا؛ للمجتمع إذا كان صـالح
ــصوف أصــبح  إال أن الت

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

 يكون عليه عقيدة   يجب أن 
ا، وعبادة ومعاملة وأخالقً  

ليصح السلوك إلى ملـك     
.الملوك سبحانه

 

 

 

 

* 

 



*

 



*

 



 

 




 


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

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

اق،ـالسموات واألرض وفي اآلف

 

 
وتعلم به نسب مراتب الوجود، حتـى تتحقـق         

.بمعرفة ربك

 

 
  ولديها تكون عالم ا نافع    ا ا لنفسك ولغيرك، عبـد

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

.اهللا الذي خلق كل شيء، وبيده مقاليد كل شيء

 

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

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

.المكونات

 

 
عارف أن يلمع إليها بإشـارة،     وعلوم ال ينبغي لل   

من أسرار األحدية ورمـوز الهويـة، وكنـوز     

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

لضاقت العبارة عنـه، وعجـزت      
النفوس الزكية عن فهمه، وأنكرته     

.العقول على أهله

 

 
 لتلك الكنـوز  ولكن التسليم مفتاح    

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

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

 

 
وندعبا منْهع )١٠١ :األنبياء.(

 

 
ا العلوم النافعـة، وأن     نسأل اهللا تعالى أن يعلمن    

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

.والمسلمين

 

 


 




 


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

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

بقدر مرتبته من العلم والشهود، فإنها       

 

 تنزهت  -

 

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

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

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


 

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

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

 

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

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

.الشريك

 

 
وصدق بأوامره التي كلف بها عباده، ومحبوباته التـي رغـب           

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

 

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

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

بمشاهدة أسراره، وانبالج أنواره، وظهر له       

 

اإليمـان    بنـسب    -

 

- 
. حقائق اإلحسان

 

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

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

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

.رسول اهللا 

 

 
وليس بمؤمن من فرق بين المؤمنين، وطلـب ذلـك لحـظ أو             

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

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

 

 إال بالنـصيحة    -
واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر      

 

، ويستر عوراتهم مـن أن      -
. تشهد لعدوهم

 

 
كل ذلك معاملة هللا تعالى، وإعـالء لكلمتـه، وتجـدد للـسنة             

.المحمدية

 

 
ا ممن يدعون اإليمان      قوم وقد أعمى الهوى والحظ   

 

 وليـسوا   -
بمؤمنين لتجردهم عن أخالق اإليمان      

 

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

.والخير، واهللا يعلم أنهم مفسدون

 

 
المؤمنون أرواحهم واحدة، وأجسامهم متباينة، كأعضاء الجـسد        

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

. الجسد

 

 
، بها حياتهم   القرآن وسنة رسول اهللا     : روحهم الممدة لهم  

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

 

 



 


 بصحة إرادته، المصاحب    السالك الصادق في بدايته، المسترشد    

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

 

 
وذلك أن أهل التمكين ورجال مشاهدة عين اليقين صغرت فـي          

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

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

 

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

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

. حضرته العلية

 

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

.بربه

 

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

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

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

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

 

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

 

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

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

 

 
فقد حصل الغرور لبعض المسترشدين بأحوال شريفة نالوهـا         

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

الممدون، استدراج من اهللا تعالى لهم، وحجاب قطيعة     

 

 نعوذ بـاهللا   -
تعالى  

 

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

 

 
فعلي المريد الصادق أن يحافظ على اآلداب، والمحافظة علـى          

.المرشد، ليرقي إلى مقام المقربينمنزلة 

 

 


 





  

 

 



 


 

 

 



 




 





 






 


 

أظن أن القارئ الكريم قد تبين له غاية البيان أنهم إذا نفوا عنه             
تعالى صفات المحدثات وأحكام الماديات فنحن معهم، ولكن ليعلموا         

إنـه فـوق    : أنهم لم يعرفوا لها بعد ذلك معنى، فلينتهوا عن قولهم         
إلخ، وإال كانوا متخبطـين  ... عرشه بذاته حقيقة وإن له جهة الفوق 

.متناقضين

 

 
 أنصفوا لتركوا اآليات واألخبار على ما جاءت من غير أن           ولو

يقولوا فيها شيًئا أو يزيدوا عليها كلمة، ثم يكلون علم ذلك إلـى اهللا              
تعالى كما فعل السلف، وحينئذ يصح قولهم إنهم سلفيون وإن هـذا            

إنه استوى على عرشـه بذاتـه       : هو مذهب السلف، أما أن يقولوا     
يقول بذلك، كما فعل ابـن القـيم فـى          حقيقة ويشنعوا على من ال      

وابن تيمية فى كثير من كتبه، وكما يصرحون به اآلن فى           ) نونيته(
.كتاباتهم ودروسهم، فغير مقبول وال معقول

 

 
: قال اللقـانى  : ولنسق لك بعض النصوص استئناسا واسترواحا     

أجمع الخلف   

 

 ويعبر عنهم بالمؤولـة، والـسلف ويعبـر عـنهم           –
بالمفوضة  

 

زيهه تعالى عن المعنى المحال الذى دل عليـه          على تن  –
 المحال، وعلى اإليمان    هالظاهر، وعلى تأويله وإخراجه عن ظاهر     
، وإنما اختلفوا فـى  بأنه من عند اهللا تعالى جاء به رسول اهللا  

: تعيين محمل له وعدم تعيينه بناء على أن الوقف على قوله تعـالى   
  ِِفي الِْعلْم اِسخُونالرو)   أو على قوله سـبحانه     )٧: عمرانآل ، :
 َُإالَّ اهللا)  إجمالى، ولتأويل  : ويقال لتأويل السلف  ). ٧: آل عمران

إن ما عليه القائلون بالظواهر مـع       : تفصيلى، وقال بعضهم  : الخلف
نفى اللوازم هو تأويل أيضا لما فيه من القول بعدم اللوازم، مـع أن   

خراج اللفظ عمـا يقتـضيه      ظواهر األلفاظ أنفسها تقتضيها، ففيه إ     
.الظاهر، وإخراج اللفظ عن ذلك لدليل هو عين التأويل

 

 



 


والكلمة الختامية أن من أثبت مـا ورد فـى آيـات الـصفات              
وأحاديث الصفات ما ترك من التشبيه شيًئا، وربما عرفت بعـض           

.ذلك من مقالنا هذا

 

 

  إنها : مة قولهم ن الذى حملهم عليه خوف العا     ومن التناقض البي
إن النـزول   : على حقيقتها وليست على ما نعرف، فكأنهم يقولـون        

ليس نزوالً، واالستواء ليس استواء، والضحك ليس ضحكًا، وهـو          
بعد باق على حقيقته     

 

!  فكأنهم أطفال أو يكلمون أطفال     –

 

 ولكنـك   –
ستسمع منهم كالما مختلطًا يرضون به العوام، وكم لهم من تالعب           

.وتناقض

 

 
ليت شعرى أى فرق بينهم وبين أصحاب الملل فى االغتـرار          و

!.بالظواهر؟

 

 
إن هذه النصوص على ظواهرها وحقيقتهـا،       : وهؤالء يقولون 

ال تزال جهنم تقول هل من مزيد       : (وما ظاهر القدم فى قوله      
إال الجارحـة، وال    . الحـديث ...) حتى يضع رب العزة فيها قدمه     
ولـو  . ل إال الحركة المخـصوصة   االستواء إال الجلوس، وال النزو    

إننا نقرأ اآليات واألحاديث ثم نسكت، لما أنكر أحد علـيهم،           : قالوا
ولكنهم يقولون إننا نحملها على ظاهرها، وال ظاهر لها عندنا إال ما            

إنهـا علـى    : نعرفه من مخاطباتنا ومألوفاتنا، وإذا ضايقناهم قالوا      
.ا من صفاتناحقيقتها، وهى غير معروفة لنا وال تشبه شيًئ

 

 
: فواعجبا كيف تكون محمولة على ظاهرها وغير معروفة لنـا         

.أليس ذلك تخبطًا شنيعا؟

 

 
: هل تثبتون هللا يدا واحدة بمقتضى قولـه       : ثم نقول لهم بعد ذلك    

 ِاهللا دي  ِديِهمقَ َأيفَو ) أم يدين بمقتضى قوله    )١٠: الفتح ، :  ـام
، أم أيـديا كثيـرة      )٧٥: ص ( ِبيـدي  منَعك َأن تَسجد ِلما خَلَقْتُ    

ثبتون لـه   توهل  ). ٧١: يس (ِمما عِملَتْ َأيِدينَا  : بمقتضى قوله 
، أم  )٣٩: طـه  (وِلتُصنَع علَى عيِني  : عينًا واحدة بمقتضى قوله   
إلى غير  ) ١٤: القمر (تَجِري ِبَأعيِننَا : أعينًا كثيرة بمقتضى قوله   

.ذلك

 

 
اسـتَوى  : ذا أثبتوا كونه على العرش بمقتضى قولهإ: ثم نقول 
:  فلماذا ال يقولون إنه فى األرض بمقتـضى قولـه          علَى الْعرشِ 
 ُاهللا وهضِ     وِفـي اَألراِت واومِفي الس )  وقولـه  )٣: األنعـام ، :



 

 

 

 

 



 


 

 












 



 










 



 



 



 

 



 



 



 





 



    ا كُنتُمم نَأي كُمعم وهو) وقوله )٤: الحديد ، : نَملُّواْ  فََأيا تُو  فَثَم 
.إلخ؟) ١١٥: البقرة (وجه اِهللا

 

 
       ضاق الكالم بنا من عظم ما اتسعا

 

 
وال نزال نكرر أن من أخذ بهذه الظواهر لم يدع من التـشبيه             

.شيًئا

 

 
هذا وقد ورد فى السنة أنه تعالى خمر طينة آدم بيده، فمـاذا              

ِإذَا َأراد شَيئاً   ِإنَّما َأمره   : يقولون فى هذا؟ وهل يقدمونه على قوله      
    كُونفَي كُن قُوَل لَهي َأن) أم يصرون على بقاء النص      )٨٢: يس ،

على ظاهره؟ ولعمر اهللا لو تكلم بمثل هذه عامى جلف الستفظعناه           
منه؟ فكيف به ممن يدعى العلم والمعرفة؟ ولكن اإلنسان مجمـع            

نبلـى  العجائب والغرائب، وقد نقل ابن الجوزى عن ابن حامد الح         
.االستواء مماسة وصفة لذاته والمراد به القعود: أنه قال

 

 
وقد ذهبت طائفة من أصحابنا إلى أن اهللا تعـالى علـى            : قال

عرشه ما مأله، وأنه يقعد نبيه معه على العرش، فوا عجبا من قلة             
إنـه  : ، وأما قـولهم   !العقول، ويا أسفًا من الخطأ فى فهم المنقول       

 أن قالوا إنه على ظاهره، وإنه باق على      استواء ال كما نعرف، بعد    
قام فالن وما هو بقائم وقعد وما هو        : حقيقته فهو بمنزلة من يقول    

.ه.أ. بقاعد

 

 



 


ولنختم هذا المقال بعبارتين جليلتين أوالهما لحجـة اإلسـالم          

:الغزالى والثانية لألستاذ الشيخ محمد عبده

 

 
إن اهللا ينزل   : ( قال حجة اإلسالم الغزالى فى قوله        :أوالً

إن كان  : نقول للمتشبث بظواهر األلفاظ   ): كل ليلة إلى السماء الدنيا    
نزوله من السماء الدنيا ليسمعنا نداءه فما أسمعنا نداءه، فأى فائـدة          
فى نزوله؟ ولقد كان يمكنه أن ينادينا كذلك وهو على العـرش أو             

بد أن يكون ظاهر النزول غير مراد، وأن         عليا، فال على السماء ال  
المراد به شىء آخر غير ظاهره، وهل هذا إال مثل من يريد وهو             
بالمشرق إسماع شخص فى المغرب، فتقدم إلى المغرب بخطوات         
معدودة وأخذ يناديه وهو يعلم أنه ال يسمع نـداءه، فيكـون نقلـه              

ثًا صرفًا ال فائدة فيه،     األقدام عمالً باطالً، وسعيه نحو المغرب عب      
.وكيف يستقر مثل هذا فى قلب عاقل؟

 

 
العقائد ( وقال األستاذ الشيخ محمد عبده فى حاشيته على          :ثانيا
 مؤلف مـن    عن كالم اهللا وكالم النبى      : فإن قلت ): العضدية

األلفاظ العربية، ومدلوالتها معلومة لدى أهل اللغة فيجـب األخـذ      
ال يكون ناجيا إال طائفـة      : ن، قلت حينئذ  بمدلول اللفظ كائنًا ما كا    

المجسمة الظاهريون القائلون بوجوب األخذ بجميـع النـصوص         
وترك طريق االستدالل رأسا، مع أنه ال يخفى ما فـى آراء هـذه      
الطائفة من الضالل واإلضالل، مع سلوكهم طريقًا ليس فيه اليقين          

يل إال  بوجه، فإن للتخبطات مناسبات ترد بمطابقتهـا، فـال سـب          
االستدالل العقلى وتأويل ما يفيد بظاهره نقصا إلى ما يفيد الكمال،           
وإذا صح التأويل للبرهان فى شىء صح فى بقية األشياء حيث ال            

: وقال فى قولـه تعـالى     . فرق بين برهان وبرهان وال لفظ ولفظ      
    ٍنَاتيباٍت مآي كُملْنَا ِإلَيَأنز لَقَدو) ى مـن اهللا    إن الوح ) ٣٤: لنور

 يسمى تنزيالً وإنزاالً ونـزوالً لبيـان علـو مرتبـة            للنبى  

الربوبية، ال أن هناك نزوالً حسيا من مكان مرتفـع إلـى مكـان              
إن علو اهللا   : ض، ومن الغريب أنهم يقولون فى الرد على هذا        فمنخ

على خلقه حقيقة أثبتها لنفسه فى كتابه ال حاجة لتأويله بعلو مرتبة            
ليت شعرى إذا لم يؤوله بعلو مرتبة األلوهية فماذا نريد          و. الربوبية

منه؟، وهل بقى بعد ذلك شىء غير العلو الحسى الـذى يـستلزم             
الجهة والتحيز وال يمكن نفى ذلك الالزم عنه متى أردنا به العلـو             
الحسى، فإن نفى التحيز عن العلو الحسى غير معقول، وال معنـى          

ن اللوازم، وال أدرى كيـف تنفـى        لالستلزام إال هذا، أما هم فينفو     
ولكن القـوم ليـسوا أهـل       . اللوازم مع فرضها لوازم؟ هذا خلف     

منطق، والمتتبع كالمهم يجد فيه العبارات الصريحة فـى إثبـات           
 مثبت الجهة هللا تعـالى،      الجهة هللا تعالى، وقد كفَّر العراقى وغيره      

  ألن معتقد الجهـة ال يمكنـه إال أن يعتقـد التحيـز             وهو واضح؛ 
.والجسمية، وال يتأتى غير هذا

 

 
فإن سمعت منهم سوى ذلك فهو قول متناقض وكالم ال معنـى      

.له

 

 
:أبيات تناسب المقام

 

 
وال بأس أن نفكهك ببعض األبيات اقتبسناها من قصيدة طويلة          

:البن الجوزى رحمه اهللا فى حق هؤالء قال

 

 
لعمرى لقد أدركت منهم مشايخًا

 

 
 وأكثـر من أدركته ما له عقل

ام مقاتلـاظروا قاموا مقـذا نإ

 

 
م عزلـجبا والقوم كلهـع فوا  

ل بقلهاـق الخـموادهم ال يلح

 

 
 وإن شئت ال خل عليهم وال بقل
ولنقهر القلم على ترك الجوالن فى هذا الميدان، نـسأل اهللا أن            

.!.يجعلنا ممن اتقاه فجعل له فرقانًا

 

 



 

 

 

 

 



 









 



 



 

 

 

 

 

 



 



إن المحب هللا تعالى، الالئـذ المنيـب        

إليه  

 

 سبحانه –

 

- تائب  ا، ال يتوانى   ا مستغفر

عن طرق باب التوبة كل حـين؛ ونلفـت       

النظر إلى أن التوبة ألوان، وتوبـة كـل         

عبد بحسب حاله من المقامات التي انتسب       

إلى واحد منها حسب عمله، وكـل مقـام         

 التي ليست   وان،ليليق به لون من تلك األ     

سيان؛ فمقام المحبين هللا جّل في عاله لـم         

يصل إليه غيرهم؛ وقد صور ابـن قـيم         

: هذا المعنى فقال  ) هـ٧٥١ت  (الجوزية  

وفوق هذا مقام آخر من التوبة، أرفع منه        "

وأخص، ال يعرفه إال الخواص المحبون،      

الذين يستقلون في محبوبهم جميع أعمالهم      

ن شأن محبوبهم   وأحوالهم وأقوالهم، ويرو  

أعظم، وقدره أعلـى مـن أن يرضـوا         

    ا لها، نفوسهم وأعمالهم له، فهم أشد احتقار

وازدراء عليها، وإذا غفلوا عـن مـراد        

محبوبهم منهم، ولم يوفُّوه حقه، تابوا إليه       

من ذلك توبة أرباب الكبائر منها، فالتوبة       

  ا، فتـوبتهم لـون، وتوبـة       ال تفارقهم أبد

.)١("غيرهم لون

 

 



 



إن توبة العبد تطهر قلبه من الحدث،       

وقد نبه اإلمـام أبـو الحـسن الحرالـي          

محدث "لى أن   إ) هـ٦٣٨ت  (المراكشي  

، فال بـد مـن      )٢("القلب ال تصح صالته   

تطهيره بالتوبة النصوح لتـصح صـالة       

صاحبه؛ وهي توبة دائمة ال تنفـك عـن         

فكلمـا زاد   العبد المتعلق قلبه باهللا تعالى،      

 ا، شعر بتقصيره فـي جنـب اهللا        منه قرب

تعالى فعظمت توبته؛ ومن هنا ينقشع عن       

الفكر ما علق به من أدعيـاء العبوديـة         

ـ        ا الذين نُقل عنهم أنهم كلما ازدادوا تقرب

إلى اهللا تعالى أوهموا أن التكليف عـنهم        

سقط وارتفع؛ وأنت خبير أن خير وأفضل       

حمد بن عبـد    من عبد اهللا تعالى، سيدنا م     

اهللا صلوات اهللا وسالمه عليه، كان دائـم        

القيام بين يدي اهللا جّل في عـاله، وهـو          

الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر،         

ا بواجب الشكر هللا تعـالى، فعـن أم         قيام

 أن نبي اهللا     "المؤمنين عائشة   

كان إذا صلى قام حتى تتفطَّـر قـدماه،         

رسول اهللا  لم تصنع هذا يا     : فقالت عائشة 

وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخّر؟         

؛ فالقيـام   )٣("اا شكور أفال أكون عبد  : قال

بواجب الشكر هللا تعالى بالقيام بين يديـه        

جل شأنه، كفيل ليظهر تعلق قلب النبـي        

         باهللا تعالى، الذي غفر له ما تقـدم 

.من ذنبه وما تأخر

 

 



 



تطهر القلوب من الـذنوب،     إن التوبة   

وتحررها من أسر الشهوات التي تـصفّد       

النفوس واألرواح؛ ليكون القلـب مـشعا       

بنور محبة اهللا تعالى، غيـر مـدلّج فـي        



 

 

 

 

 

 

ظلمات أسر عبودية الطـاغوت؛ بـل إن        

  ا حتى يخلص العبوديـة  العبد ال يكون حر

هللا الحي الذي ال يموت، وفي ذلك يقـول         

إن العبـد   ":)هـ٣٧٨ت (اإلمام الطوسي   

    ا، حتى يكون قلبه    ال يكون في الحقيقة عبد

ا من جميع ما سوى اهللا عـز وجـل،         حر

؛ )٤("ا هللا د ذلك يكون في الحقيقة عبـد      فعن

فيأخذ بنصيب وافر من تزكيـة الـنفس،        

وتطهير السر عمـا سـوى اهللا تعـالى،         

.واإلخالص له في العبادة

 

 




 



كما أن التوبة تزيل الحجب عن القلب       

التي تحول بينه وبين فهم القرآن الكـريم؛   

حجب الـشهوات،   : والحجب كثيرة، منها  

ألن اهللا سبحانه   "؛وحجب استمراء الملذات  

أباح علم اآليات بغير شرط، وجعل مـن        

دون تعلم الكتاب والحكمة، التزكية بالزهد      

 م آياِتـهِ  يتْلُـو علَـيهِ   والوجهة إلى اهللا ﴿   

كِّيِهمزيو    الِكتَـاب ـمهلِّمعيـةَ  والِْحكْمو ﴾

؛ وإن التزكية منهج مستمد     )٥()٢: الجمعة(

من القرآن الكريم، بدليل اآليـة اآلنـف        

ذكرها؛ فجعل من دون تعلمهـم الكتـاب        

 لهـم؛ فعلـى   والحكمة تزكية النبي  

قدر التزكية يتعلم المتلقي أحكام القـرآن       

الكريم، ويستشف أسراره التي تخفـى إال       

على ذوي القلوب النقية الـصافية، التـي        

القرآن (زكاها أصحابها من منبع التزكية      

، فصلح حـالهم مـع اهللا تعـالى         )الكريم

.واستقامت نفوسهم

 

 




 



إن طهارة القلب، وتزكية النفس يعدان      

من الشروط الـضرورية لفهـم القـرآن        

الكريم، ومنهج التزكية ال يؤخذ إال منـه؛        

يقول اإلمام أبو الحسن الحرالي في قـول        

كَما َأرسلْنَا ِفيكُم رسوالً منكُم      ﴿ :اهللا تعالى 

 لِّمكُم الِكتَاب ويع ويزكِّيكُم يتْلُو علَيكُم آياِتنَا  

﴾ ويعلِّمكُم ما لَم تَكُونُوا تَعلَمـون      والِْحكْمةَ

أنبأهم بـأن هـذا     ) "١٥١ :سورة البقرة (

التنزيل ألنفسهم بمنزلة الغـذاء لألبـدان،    

فكما تتنامى أجسادهم بماء المزن، ومـا       

منه، فكذلك تتنامى أنفسهم بأحكام الكتاب      

ـ     ا ونماؤهـا،   وتالوة اآليات وذلك زكاؤه

 ألن للمتغذي رغبـة     ؛لتتأكد فيهم رغبتهم  

في الغذاء إذا تحققه، فمن علم أن التـزام         

األحكام غذاء لنفسه حرص عليها، ومتى      

نمت النفس وزكت قويت على ما شـأنها        

أن تناله قواها، كما أن البـدن إذا قـوي          

؛ فالتزكية  )٦("اء تمكن مما شأنه عمله    بالغذ

. غذاء الجسمتنمي النفس، كما ينمي ال

 

 

وحري بالمرء أن يهرع إلى القـرآن       

الكريم لينمي نفسه بالتزكية منه؛ ويتـوب       

    ا؛ فهـي التـي     إلى اهللا تعالى توبة نصوح

تطهر القلوب، وتحرر أصحابها من أسر      

    ا بإخالصـهم   الذنوب، ليكونـوا أحـرار

.العبودية لعالّم الغيوب

 

 
                                                           

مدارج السالكني بني إياك نعبد وإياك نستعني، ابـن         ) ١(
حممد املعتصم بـاهللا البغـدادي، دار       : قيم اجلوزية، حتقيق  

م، ج  ٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣،  ٧الكتاب العريب، بريوت، ط     
.٢٨٠، ٢٧٩، ص ١

 

 
رسالة نصح عام ملن قال ريب اهللا مث استقام، أبو احلسن           ) ٢(

أبو احلسن احلـرايل     : عن ؛ نقالً ٢٤١احلرايل املراكش، ص    
حممادي اخلياطي،  . آثاره ومنهجه يف التفسري، د    : املراكشي

، )١(مركز الدراسات القرآنية، سلسلة مناهج املفـسرين        
.١٩٩م، ص ٢٠١٢/ هـ١٤٣٣، ١ط

 

 
ليغفـر  : صحيح اإلمام البخاري، كتاب التفسري، باب   ) ٣(

لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمتـه عليـك             
.٤٨٣٧: ا، حديث رقما مستقيمراطًويهديك ص

 

 
عبـد  . د: اللمع، أبو نصر السراج الطوسي، حتقيـق      ) ٤(

احلليم حممود، وطه عبد الباقي سرور، دار الكتب احلديثة،         
.٥٣١م، ص ١٩٦٠/ هـ١٣٨٠مصر، 

 

 
تـراث  مفتاح الباب املقفل لفهم القرآن املرتل، ضمن        ) ٥(

حممادي بن  : قأيب احلسن احلرايل املراكشي يف التفسري، حتقي      
عبد السالم اخلياطي، مطبعة النجـاح اجلديـدة، الـدار          

.٢٧ ص م١٩٩٧/ هـ١٤١٨، ١البيضاء، ط 

 

 
نصوص من تفسري احلرايل، ضمن تراثه يف التفـسري،         ) ٦(

.٢٧٨، ٢٧٧ص 

 

 



 

 

 



 



 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 




 



 



 





 




 




 




 




 





 



أصدرت وزارة األوقاف المصرية، الوثيقة الوطنيـة لتجديـد         

الخطاب الدينى، ونصت الوثيقة الوطنية على أن تجديد الخطـاب          

ده مما علق به من أوهام، أو خرافات، أو فهـٍم غيـر             يعنى تجري 

صحيح ينافى مقاصد اإلسالم وسـماحته، وإنـسانيته وعقالنيتـه،          

ومصالحه المرعية، ومآالِته المعتبرة، بما يالئم حياةَ الناس، ويحققُ      

المصلحة الوطنية وال يمس األصول االعتقادية أو الشرعية أو القيم  

الوثيقة بضرورة أن يتجـه الخطـاب       وطالبت  . األخالقية الراسخة 

الدينى المعاصر إلى إقناع العقل وإمتاع الوجدان والرقى بالمشاعر         

وتنمية المواهب اإلبداعية، والتشجيع عليها، وتعزيز المـشتركات        

اإلنسانية، وترسيخ المعانى الوطنية، وإشاعة روح التسامح والمودة        

ـ     ـ      بين أبناء الوطن جميع ِة االعتقاديـِة   ا، واحتـرام حـق التعددي

.    )١(والفكريِة

 

 



 



قطع الطريق في الخطابة علي غيـر المتخصـصين  وعـدم            

 السماح لغير خطباء األوقاف من األزهـريين بـاعتالء المنـابر،          

والتركيز علي علماء األزهر لضمان مواجهة الفكـر المتطـرف          

. ونشر صحيح الـدين   

وتم فى ذلك الخصوص    

الخطابـة  صدور قانون   

الذى  تضمن عدة مواد،     

أهمها أنه ال يجوز ألحد     

صعود المنابر بالمساجد   

وهــو ال ينتمــي إلــى 

األزهــر وإال تعــرض 

للعقوبة المقـررة فـى     

.ذلك

 

 




 



نــصت المــادة  

مـع  "الخامسة على أنه    

ــأي  عــدم اإلخــالل ب

عقوبة أشد ينص عليها    

أي قانون آخر يعاقـب     

ة ال تقل عن    بالحبس مد 

ثالثة أشهر وال تتجاوز    

سنة، وغرامة ال تقـل     

عن عشرين ألف جنيـه    

وال تتجاوز خمسين ألف    
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جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتن، كل من قام بممارسة الخطابـة أو            

أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بـدون تـصريح أو            

ون، وتتـضاعف   ترخيص بالمخالفة لحكم المادة الثانية من هذا القان       

كما تضمن هذا القانون، أن يكون للعاملين       . العقوبة في حالة العودة   

المتخصصين بوزارة األوقاف الذين يصدر بتحديدهم قـرار مـن          

وزير العدل باالتفاق مع وزير األوقاف صفة مـأموري الـضبط           

.القضائي، فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون

 

 



 



دة بناء الشخصية المسلمة طاب الدعوى الجديد يهدف إلى إعاالخ

ونشر القيم العليا كالعلم واإلتقـان واإليجابيـة وإيثـار          ، من جديد 

خطـاب يتبنـى همـوم      ، صلحة العامة على المصالح الشخصية    الم

في البناء الجديد لعـصر     ، يوجه الناس نحو استثمار طاقاتهم    ، األمة

اقات والقدرات واإلمكانـات  واالنتمـاء       جديد يحتاج  إلى كل الط     

. للوطن

 

 

أما عن إجراءات تطبيقه فقد صدر بالفعل عن الوزارة كتـاب           

الخطب العصرية بخالف كتب الوزارة عن تجديد الخطاب الـدينى          

دليل اإلمام لتجديد الخطاب الدينى بخالف الكثير مـن         : ومنها كتاب 

 األعلى للـشئون  الكتب والنشرات الصادرة عن الوزارة أو المجلس     

.اإلسالمية التابع لألوقاف

 

 



 



ـ           امحاربة هذا الفكر يكون بالتعامل مع الشباب المتـشدد ديني ..

ومحاورتهم والتواصل معهم لمحاولة تصحيح أفكارهم حول الدين،        

هذا عن الشباب الذي ثبت انخراطه في التنظيمات المتـشددة دون           

.إرهابية أعمالتورطه في 

 

 

بدأت به وزارة األوقاف من خالل قوافلهـا الداخليـة           ا ما وهذ

تقتصر على المساجد فقط بـل تركـز علـى           والخارجية، التى ال  

.التجمعات الشبابية والطالبية والعمالية

 

 








 



:  اختصاصات المجلس

 

 

 

ــف  - التعريـــ

شـعوب  باإلسالم بين    

العالم بإظهار حقائقـه    

.وإبراز آثاره

 

 

 

ــوعي  - ــة ال تنمي

الديني من خالل نـشر     

الثقافة اإلسـالمية فـي    

.الداخل والخارج

 

 

 

عــرض الفكــر  -

اإلسالمي في صـورته    

المستنيرة التي تظهـر    

.سماحة

 

 

 

تفنيد ما يثار ضد     -

.اإلسالم من شبهات

 

 

 

تصحيح صورة   -

اإلسالم فـي الـداخل     

رج مـن خـالل     اوالخ

.اتها التى تعقد من خالل المجلس األعلى للشئون اإلسالميةمؤتمر

 

 

 

طباعة ونشر الكثير من كتب التراث والكتب الحديثة التي في    -

.مجملها بيان سماحة اإلسالم، والرد على األفكار المتشددة

 

 
                                                           

.م٢٠١٥ نوفمبر ٢٣، االثنينموقع اليوم السابع بتاريخ ) ١(

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 



 





 





 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       المستشار                       األستاذ    

 

 





 



 




 




 




 




 


  ى طالب للخالفة  بن أب وأما ميل على

 

 ولو إلى حد ما      -

 

 فكان بدليل رضاه    -
أن يكون أحد النفـر الـستة أصـحاب         
الشورى الذين وكل عمر إليهم اختيـار       

على أن يـتم ذلـك      . مخلف له من بينه   
.عقب دفنه بثالثة أيام

 

 
وبقوله  

 

 لما عزموا علـى بيعـة       –
عثمان  

 

 لقد علمتم أنى أحق الناس بها       :–
وواهللا ألسلمن مـا سـلمت      . من غيرى 

 فيها جـور إال  ولم يكن . أمور المسلمين 
ا.  خاصة علىألجر ذلك وفضله    التماس 

ا فيما تنافـستموه مـن زخرفـة        وزهد
.)١(وزبرجه

 

 
قد صح عنه أنه كـان يـرى        وبأنه  

 ولويته بهذا األمر من غيـره محتجـا       أ
وقـريش  . بأنه وأهـل بيتـه الثمـرة      (

ــشجرة ــى . ال ــا ف ــر م والثمــرة خي
.)٢()الشجرة

 

 

وبقوله لسعد بن أبى وقاص حـين       
 اتَّقُوا اللَّه الَِّذي تَساءلُون ِبـهِ     : خال به 

ـ     واَألرحام ِإن ا   ِقيبر كُملَـيع كَان اللَّه 
أسألك برحم ابنى هذا من     ). ١: النساء(

وبرحم عمى حمـزة    . رسول اهللا   
حمن لعثمـان   منك أال تكون مع عبد الر     

 

 لمصاهرتهما   –

 

فـإنى  .  على  ظهيرا –
.أدلى بما ال يدلى به عثمان

 

 
وبقوله لعبد الرحمن بـن عـوف      

 

– 
وغيره حين بايع عثمان فى حضرة على 

 

 حبوت عثمان   :–
حبو دهر ليس هذا    
أول يوم تظاهر تم    

فـصبر  . فيه علينا 
جميـــــل واهللا 
المستعان على ما   

واهللا مـا   . تصفون
وليت عثمـان إال    

. ليرد األمر إليـك   
واهللا كل يوم هـو     

سيبلغ ... فى شأن   
.)٣(الكتاب أجله

 

 
ــه : وبقولــ

ــا  ( ــة أيم خدع
 حينمـا   )٤()خدعة

جلس عثمان للبيعة فبايعه الناس وتلكـأ       
عدها سرعان ما عاد ب   . هو فترة قصيرة  

وبايع عثمان على أثر قول     . يشق الناس 
فَمـن  : عبد الرحمن بن عوف ساعتئذ    

ومن َأوفَـى   نَّكَثَ فَِإنَّما ينكُثُ علَى نَفِْسِه
  لَيع داها عِبم      ـرْؤِتيِه َأجيفَـس اللَّـه ا ه

ِظيماع) ١٠: الفتح(.

 

 
ر بــه المــؤرخ وبــدليل مــا عبــ

المسعودى  

 

اوندية شيعة   عما ذكرته الر   –
ولد العباس بن عبد المطلب مـن أهـل       

خراسان وغيرهم   

 

أن رسول اهللا   ( من   –
 وإن أحق الناس باإلمامة    .  قبض

 ألنه عمه   ؛بعده العباس بن عبد المطلب    
ــول اهللا   ــصبته لق ــه وع : ووارث

      ٍضعلَى ِبـبَأو مهضعاِم بحلُوا اَألرُأوو
 وإن  )٧٥: األنفـال  (ِفي ِكتَاِب اللَّـهِ   

الناس اغتصبوه حقه وظلموه أمره إلى       
ى بكر  وتبرءوا من أب  . أن رده اهللا إليهم   

 بن أبى    وأجازوا بيعة على   وعمر  
: وذلك لقولـه  .  بإجازته لها  طالب  

)    فـال  .  أن أبايعـك   يا بن أخى هلم إلى
).يختلف عليك اثنان

 

 
  بدليل قول داود بـن علـى       وأخيرا

 البيعـة   العباسى على منبر الكوفة يـوم     
ألبى العباس عبد اهللا أول خليفة عباسى       



 

 

 

 

 



 








 





 



.  يا أهل الكوفة   : م ٧٤٩ هـ   ١٣٢سنة  
 لم يقم فيكم إمام بعد رسـول اهللا         

 وهذا القائم فيكم   .  بن أبى طالب   إال على

 

 يعنى أبا العباس عبد اهللا بن محمد بن         –
٥( بن عبد اهللا بن العباسعلى(.

 

 
ونفهم من تضامن أبناء العباس مـع       

بن أبى طالب فى إبـان خالفتـه         على 
يعملون له على الواليات مدى تـشوف       
أولئك الهاشـميين للخالفـة والحـرس       

فقد كان عبـد اهللا بـن العبـاس     . عليها
 وعبيـد اهللا بـن    ،عامله على البـصرة   

م بـن   قـث  و ،العباس عامله على اليمن   
 وتميم ،العباس عامله على مكة والطائف  

بن العبـاس عاملـه علـى المدينـة         ا
.)٦(ةلمنورا

 

 
وال يفوتنا أن نوضح أننا نميل      . هذا

    بن أبى طالب    إلى أن الموقف بين على 
وسعد بن أبى وقـاص بـشأن اختيـار         

    قـد  ،عثمان بن عفان للخالفة دون على 
 ا بغيضة منذ ذلك الوقت سـنة       ترك آثار

ظلت تنمو بين بنيهما    ]  م ٦٤٣ هـ   ٢٣[
وربما كان من نتائجها استشهاد اإلمـام       

 ٦١سنة [ بن أبى طالب ن بن على الحسي
وأنـصاره بـسهل    ]  م ٦٨٠هـ سـنة    

كربالء بالكوفة فى العراق علـى يـد        
خصومه من جند األمويين وقادتهم الذين     
كان منهم يومئذ عمر بن سعد بن أبـى         
وقاص الذى لم تأخذه فى قتل الحـسين        

.وشيعته يومئذ لومة الئم

 

 





 


يرجع نسب العباسيين إلى العبـاس      

بن عبد المطلب    ا

 

 ، عم النبـى     –
ووالد ترجمان القرآن والمحدث الورع      

  وعم اإلمام علـى    ،عبد اهللا بن العباس   
. وكرم اهللا وجههابن أبى طالب 

 

 
وإجراء ) اإلمام على (وبعد استشهاد   

 ٤١سـنة   [الصلح بين معاوية والحسن     
ا بـين   تم التراضى أيـض   ] م٦٦١هـ  

معاوية وعبد اهللا بن العباس على حـسم   
النزاع ورأب الصدع، ظل هذا العباسى      
على عالقة طيبة باألمويين فلم يعمـل       

.ضدهم إال خفية

 

 
]  م ٦٨٧ هــ    ٦٨سنة  [ولما توفى   

بالطائف بالحجاز جاء من بعـده ابنـه        
بن عبد اهللا بن العباس فكان علـى         على

نهجه فى الورع ولم يفعل سوى ما كان        
أبوه يفعله، ثم إنه فـى عهـد الخليفـة          
األموى عبد الملك بن مروان أتاه وهـو   

]  م ٦٩٤ هـ   ٧٥سنة  [حاج  

 

 أى فـى    –
موسم الحج بالحجاز عامئذ    

 

 وذم إليـه  –
عبد اهللا بن الزبير وأعلمه بما كان أبوه        

 وأهل بيته قد القـوه      عبد اهللا بن العباس   
منه فى الحجاز  

 

 عـش الهاشـميين   –

 

– 
المتناعهم عن بيعته، وأن أباه عبـد اهللا        
أوصاه أن يلحق بالخليفة عبد الملك فسر       
هذا الخليفة األموى من لقائه، وأعجـب       

 ألنه كان بطبعـه يميـل إلـى         ؛بحديثه
) عباسيين وعلويين (محاسنة الهاشميين   

ـ         ى فقد كتب ذات مرة إلـى عاملـه عل
: العراق الحجاج بن يوسف الثقفى يقول     

وكان مـن   ) جنبنى دماء آل أبى طالب    (
بين وصاياه لما احتضر أن قال البنـه        

 وانظر إلى ابن عمنا على     : (... الوليد
بن عبد اهللا بن عباس فإنه قد انقطـع         ا

إلينا بمودته ونصيحته، وله نسب وحق،      
).فصل رحمه، واعرف حقه

 

 
ى تـم بـين   ونتيجة لهذا اللقاء الـذ    

الخليفة األموى عبد اهللا بـن مـروان،        
بن عبد اهللا بن عبـاس أحـسن         وعلى 

الخليفة إجابته وحملـه وعيالـه مـن        
       ا الحجاز إلى الشام حيـث أنزلـه دار
ـ      ا، بالعاصمة دمشق وأجرى عليه رزقً

    إلى الخليفة عبد    ثم بعد فترة طلب على 
) الحميمة أو كـداد   (الملك قرية اسمها    

فى تلك األرض الجبلية    بشرق األردن   
الكائنـة بـين جزيـرة      ) أرض الشراة (

العرب والشام عند أذرح على طريـق       
الحاج اآلتى من الشام جنوب فلـسطين       

وقرب العقبة   

 

فلبى رغبتـه وأقطعـه      -
ومنحه ]  م ٧٠٤ هـ سنة    ٨٥سنة  [إياها  
ا فيها، والتحقت بـه      ابتنى به قصر   ماالً

هناك جماعة مـن أسـرته فعمروهـا        
 مـن   ا لهم فى الشام بدالً    طنًوأصبحت و 

الطائف فى الحجاز فانتقل إليها بأسرته      
فولد له فيها معظم أوالده فكانوا اثنـين        

 ا كانوا  ا، وإحدى عشرة بنتً   وعشرين ولد
.)٧(هم أهل البيت العباسى

 

 
                                                           

 أبى الحديـد،  البن ١٣٥، ص   ١نهج البالغة، ج    ) ١(

. هـ١٣٢١ط ثالثة، القاهرة، 

 

 

 . ط ٢٦٦فجر اإلسالم، للدكتور أحمد أمين، ص       ) ٢(

 .م١٩٥٦خامسة لجنة الترجمة والنشر، القاهرة 

.٢٩٧، ص ٣الطبرى، ج ) ٣(

 

 

.٤٧٧، ٣٠٢، ص ٣المصدر نفسه، ج ) ٤(

 

 

.  ط ٢٠٠، ص   ٢مروج الذهب للمـسعودى، ج      ) ٥(

. م١٩٢٧البهية بالقاهرة، 

 

 

أولـى  .  ط ١٥٣، ص   ٣الكامل ألبن األثير، ج     ) ٦(

. م١٨٨٣األزهرية بالقاهرة، 

 

 

 اإلسالمى للدكتور محمـود     دراسات فى التاريخ  ) ٧(

دار التأليف بالمالية   .  ط ١٧، ص   ٣محمد زيادة، ج    

. م١٩٦٨بمصر، 

 

 



 

 

 

 

 



 





 

 

 








 





 



 





 



 





 



تكفي اإلشارة السريعة لسيرة سـهل      
التستري دون مغالبة الولوج إلى تفاصيل      

  ا بالطرح الصوفي   المولد والمسيرة اهتمام
 إلى ما أشار إليه اإلمـام األكبـر         ،نفسه

الدكتور عبد الحليم محمود شيخ األزهـر       
 ، يقول سـهل   ،السابق في سطور معدودة   

كنت ابـن ثـالث      " :ويه القشيري فيما ير 
 وكنت أقوم الليل أنظر إلى صـالة        ،سنين

 . وكان يقوم الليـل    ،خالي محمد بن سوار   
 ،ويشفق الشيخ على الغالم أن يصيبه برد      

     ا في ضـعفه   أو أن يكون عدم النوم سبب، 
 رحمة بالغالم وشـفقة     ؛ويشغل ذلك قلبه  

 يا سهل اذهب فـنم      :ا فيناديه أحيانً  ،عليه
."قلبي فقد شغلت 

 

 
ويحاول الغالم االسـتمرار إرضـاء      

 ويحاول الـذهاب إلـى النـوم        ،لرغبته
 ، ويتأرجح بين هـذا وذاك     ،إرضاء لخاله 

ـ  ،اوتتغلب الرغبة أحيانً   ا تتغلـب    وأحيانً
 والغـالم   ، ولكن األيام تمر   ،إطاعة خاله 

 ويألف خاله وجـوده     ،يحضر خلوة خاله  
 ويألف الغالم مالزمة خاله فـي       ،بجواره

 حتى كانت لحظة فارقـة      ،عبادتهتهجده و 
في حياته الروحية صوب التصوف حينما      

 عنـد  ،قل بقلبك " :ا إياه قال له خاله محدثً   
 ثالث مرات من غير أن      ،تقلبك في ثيابك  
 ، اهللا ناظر إلي   ، اهللا معي  :تحرك به لسانك  

. )١("اهللا شاهدي 

 

 
وكانت هذه اللحظة بحق فارقة فـي       

ـ       د اهللا حياة القطب الصوفي سهل بـن عب
التستري الذي تعنينا طروحاته الـصوفية      
أكثر مما يعنينا تقصي حياتـه وأحوالـه        

 ولعل أبرز ما في تلك المسيرة       ،ومقاماته
هي مداومة القرآن الكريم التي وجد فيها       

.النور والهداية 

 

 


 



أبرز ما يعنينا من قصة العارف باهللا       
هو ذلك الطرح الـصوفي     سهل التستري   

الذي تجسد في جملة من اإلشراقات التي       
تمثل تجربته الروحية وتعكـس عباداتـه       

 ومن  ،ومجمل طاعته لربه سبحانه وتعالى    
 ،أهم تعاليمه في التصوف الـذكر الـدائم       

فمن خالله يتذكر اإلنسان يوم الميثاق في       
 ويعتبر سهل التستري من األوائل      ،األزل

 ،سير القرآن الكـريم   الذين ركزوا على تف   
" وكما يؤكد جوزيبي سكاتولين في كتابه       

فإن سهل  " التجليات الروحية في اإلسالم     
التستري شدد على طلب التوبة المستمرة      

 وفـي التوكـل يقـول       .والتوكل على اهللا  
أول مقام التوكـل أن يكـون        " :التستري

العبد بين يدي اهللا عز وجل كالميت بـين         
 وال يكـون    ،ف أراد  يقلبه كي  ،يدي الغاسل 

 ."له حركة وال تدبير 

 

 
 فهو  ،ولسهل التستري رأي في التوبة    

يقول إن التوبة النصوح أال يرجـع ألنـه    
 والحب ال يـدخل     ،صار من جملة األحبة   

 :ا ويقول أيـض   . ال يحبه الحبيب   يءفي ش 
عالمة التائب أن ال تقله أرض وال تظله        "

سماء إال هو متعلق بـالعرش وصـاحب        
 " : ويقـول  ." يفارق الـدنيا     العرش حتى 

 في الدنيا من الحقوق أوجـب       يءليس ش 
 فهي واجبة في كل     ،علي للخلق من التوبة   

 وال عقوبة عليهم أشد مـن       ،لمحة ولحظة 
 أن : فقال ؟، ما التوبة  : فقيل ،فَقِْد علم التوبة  
 ."ال تنسى ذنبك 

 

 
 ويستطرد سـهل التـستري طـويالً      

ا في حديثة الـشائق عـن التوبـة     وكثير، 
ـ  توصل الع  بوصفها حاالً  د إلـى أعلـى   ب

 وهو يـشير إلـى أن       ،المقامات الصوفية 
التوبة ال تصح ألحد حتى يدع الكثير من        

ا  تمام ،المباح مخافة أن يخرجه إلى غيره     
قالت أم المـؤمنين الـسيدة عائـشة        كما  

اجعلـوا   " :)رضي اهللا عنها وعن أبيها    (
ا من الحالل بينكم وبين الحرام ستر". 

 

 



 

 

 

 

 

 

ل حديث سـهل التـستري عـن        ولع
الحجب شغل الكثير مـن وقـت وفكـر         

 ونثراتـه كثيـرة     ،القطب الصوفي الكبير  
 ويـسرد التـستري     ،حول هذا الموضوع  

الحجب السبعة التي تحجب اإلنسان عـن       
 عقله وعلمه   : فالحجب هي  ،ربه عز وجل  

وقلبه وخشيته ونفسه وإرادتـه والـسابع       
. مشيئته

 

 
جماله ويشرح سهل التستري ما قام بإ     

 ، فالعقل باشتغاله بتدبير الـدنيا   :من حجب 
 والقلـب   ،والعلم بمباهاته مـع األقـران     

 والخشية بإغفالها عـن مـوارد        ،بالغفلة
 والنفس ألنها مـأوى كـل       ،األمور عليها 

 واإلرادة إرادة الدنيا واإلعراض عن      ،بلية
. )٢( أما المشيئة بمالزمة الذنوب،اآلخرة

 

 


 



احتل موضوع الصبر مكانة مرموقة     
وذات قيمة في نثائر سهل بـن عبـد اهللا          

ويعـد الـصبر مـن أعظـم         ،التستري
الفرائض إشارة إلى قول اهللا تعالى فـي        

واصِبر وما صـبرك ِإالَّ      :سورة النحل 
ِباللَِّه وال تَحزن علَيِهم وال تَك ِفي ضـيٍق         

 ونكُرما يِمم،     والصبر إذعان هللا وحكمه 
ته في تـصريف وتـدبير      موقضائه وحك 

 : يقول المولى تبـارك وتعـالى      ،المقادير
  كبكِْم رِلح ِبراصو )فقلد ) ٤٨: الطور

 والصبر ال   . بالصبر لحكمه  أمرنا اهللا   
جزاء له سوى الفالح ونيل المقاصد التي       
ارتضاها اهللا لعبده باعتبـار أن الـصبر        

ن شرائط اإليمـان التـي      شرط رئيس م  
 ،يرفع اهللا بها درجات العبد فـي الجنـة        

 يرفَِع اللَّه الَِّذين آمنُوا ِمنكُم :يقول تعالى

: المجادلـة  (والَِّذين ُأوتُوا الِعلْم درجاتٍ   
 وعلم العبد ويقينه بأن صبره علـى        ،)١١

البالء واالبتالء وتصاريف القـدر هـو       
ا لغاية كبيرة هي    برزخ يعبره المرء تحقيقً   

.الفوز برضا اهللا عنه

 

 
 : منهـا  ،والصبر أنـواع وصـنوف    

الصبر هللا في مقام حق اليقين لقـول اهللا         
واصِبر ِلحكِْم ربك فَِإنَّك     :تبارك وتعالى 

وفي هذه اآلية الكريمة وجـوب       ِبَأعيِننَا
 ا ومنهـا أيـض    ، لحكم اهللا تعـالى    رللصب

ـ      اء الرسـالة   الصبر باهللا على تحمل أعب
ومـا   واصـِبر  :والمهمة كقوله تعـالى   

 ومـن   ،)١٢٧: النحل( صبرك ِإالَّ ِباللَّهِ  
 الـصبر فـي     ،أبرز وأحكم أنواع الصبر   

 فمن صبر في اهللا ومعه كـان معـه          ،اهللا
 يقول  ،وفي معيته ورعايته التي ال تنقضي     

واصِبر نَفْسك مع الَِّذين يـدعون       :تعالى
باِةرم ِبالْغَده  ونِريـدي ِشيالْعو  ـههجو 
 ويقـول تعـالى أحكــم   ،)٢٨: الكهـف (

 ِإن اللَّـه مـع الـصاِبِرين       :الحاكمين
 ويــرى أبــو الحــسن .)١٥٣: البقــرة(

الماوردي أن الصبر على امتثال ما أمـر        
اهللا به تعالى واالنتهاء عما نهى عنه مـن         

 ألن بـه    ؛أرفع درجات ومقامات الصبر   
 وبخلوص الطاعة يـصح     ،تخص الطاعة 

.الدين وتؤدى الفروض ويستحق الثواب

 

 
ويقول سهل التستري أن أصل اآلفات      

 وغاية شكر   ،كلها قلة الصبر على األشياء    
 ،العارف معرفته بعجزه عن بلوغ الشكر     

 وال  ،أن تركب الـصبر فافعـل      " :ويقول
 ويوضـح   ،"تكن ممـا يركبـه الـصبر        

الـصبر علـى وجوهـه      التستري حقيقة   
 وصـبر   ، صبر على المصائب   ؛األربعة

 ، وصبر على أذى النـاس     ،على الفرائض 
.وصبر على الفقر

 

 
 عليهـا   تفأما الفرائض فمتى صـبر    
 وأمـا   ،رأيت حسن المعونة من اهللا      

المصائب فمتى صبرت عليها وجب لـك       
 ومتى صبرت علـى أذى النـاس        ،األجر

 ومتى صبرت على    ،وجب لك حب الناس   
  .)٣( وجب لك رضوان اهللا الفقر

 

 
ومن صبر هللا ثبته وقـوى عزيمتـه        
وسدد خطاه وتفكيره إلى الصواب بغيـر       

 ومن الصبر السلبي صبر     ،لغط أو جنوح  
عن اهللا وهو صبر أهـل الجهـل الـذين          
باعدهم اهللا عـن الـسعادة فـي الـدنيا          

 وهذا الصنف من الصبر هـو        ،واآلخرة
ابتعاد عن اهللا ورحمته وغفلـة واضـحة        

 وغفلـة عـن     ،حقيقة التوحيد والربوبية  ب
العبر والدروس التي ينبغـي للمـرء أن        

 ويمثل الـصبر    .يعيها من أموره وأحواله   
   ا من المـرء عـن      عن اهللا عجلة وتسرع

 والـصبر أدب    .حكمة اهللا وفرجه القريب   
 ومن حسن التوفيـق  ،للنفس وترويض لها 

دة الصبر علـى الملمـات      اوأمارات السع 
ـ   والمصائب وكوادر    االنفس والقلب مع، 

مـن خيـر خاللـك       " :وفي آثار السلف  
."الصبر على اختاللك

 

 
                                                           

 العارف باهللا سهل بن عبد اهللا       :عبد الحليم محمود  ) ١(
،  القـاهرة  ، دار المعارف  ،"حياته وآراؤه   " التستري  

.م٢٠١٥

 

 
فـي التـصوف     المقدمـة    :عبد الرحمن السلمي  ) ٢(

.م١٩٨٧ ، القاهرة، مكتبة الكليات األزهرية،وحقيقته

 

 
 المجمع  ، تهذيب األسرار  :عبد الملك الخركوشي  ) ٣(

.م١٩٩٩ ، أبو ظبي،الثقافي

 

 



 

 

 

 

 



 


 

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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:مواجهة التردد واالضطراب

 

 

١

 

مل في الحياة بعين البصيرة لتعلم      أت -

ن الدنيا ال كمال فيها، ولكن ما غلـب  أا  يقينً

صالحه على نقصه فهو غاية ما يطلب في        

.الحياة

 

 

وهذا هو التفكير الواقعي الحق ولـيس       

 .واألوهام العيش في الخياالت إالوراءه 

٢

 

ـ تذكر دائ  - المطلـوب منـك     أنا  م 

 أما،  األسبابوالمقدور لك هو العمل وبذل      

 .النتائج النهائية فهي بيد اهللا سبحانه وتعالى

٣

 

 سير العظماء وفتش في حياتهم   أاقر -

 وليـست كلهـا     ا وفشالً ن فيها نقص  ألترى  

 .نجاحات

٤

 

قم بعملية حصر واستقراء لما فيك       -

من صفات كمال وقوة ليظهر لك بعض نعم        

ن فيـك غيـر صـفات       أ عليك ولتعلم    اهللا

 .الضعف والنقص

٥

 

عمـال التـي    نشطة واأل استذكر األ  -

ـ    ـ  حققت فيها نجاح ا وعـاود هـذا     ا عالي

حبـاط  االستذكار كلما شعرت بالتردد واإل    

 .واالضطراب

٦

 

ن إن كنت تنشد الكمال والمثالية ف     إ -

طريق ذلك هو العمل ومحاولة الوصـول       

 .وليس التوقف واالنتظار

٧

 

 :مريندم عقلك ووازن بين األ    استخ -

و ال تعمـل علـى      أا  ن تعمـل شـيئً    أما  إ

مامك أفضل فليس   أيهما  ألمل  أطالق، وت اإل

 .خيار ثالث

٨

 

ذا تعرضت للفـشل فـي بعـض        إ -

نا هللا  إ و ،قدر اهللا وما شاء فعل    : عمالك فقل أ

ال إ وال حول وال قـوة       ،ليه راجعون إنا  إو

جرني في مـصيبتي واخلفنـي      أباهللا، اللهم   

ا منهاخير. 

صابك عند ربك واستغفر    أواحتسب ما   

.لذنبك

 

 

سباب الفشل في هـدوء     أثم قم بدراسة    

خرى ما لم   أوطمانينة وكرر المحاولة مرة     

.خرآترى االنصراف لعمل 

 

 

:التعامل مع النقد

 

 



 

 

 

 

 



 


 

ال يجتمـع دينـان     : (قال رسول اهللا    
  ).بجزيرة العرب

 

 
             

 

 
          

 

رواه اإلمام مالك في الموطأ  -

 

-

 

 






 



 في مـسيرة حياتـه      اإلنسان أنال شك   

 يلقى محب ا ومبغض ا ومؤيد ا، والنقـد   ا وناقد

ودوافع من صـدر    هداف  أيختلف باختالف   

و صـديق   أ يصدر من عدو     أنمنه، فيمكن   

.و بعيدأوقريب 

 

 

 يعود نفـسه    أن اإلنسانوالواجب على   

على الحلم وسعة الصدر، والـصبر علـى        

 وإذا،  األسـباب  ألتفهذى، وعدم الغضب    األ

 وإالا فيـه     يكون غضبه متحكم   أنغضب  

 ولنشر حوله   ، نفسه قبل غيره   اإلنسان لضر

 وصـادر   ، والتـوجس   من الكراهية  أجواء

 وحريتهم في التعبير عنهـا،      اآلخرين آراء

وفي ذلك من الضرر االجتمـاعي مـا ال         

.يوصف

 

 

:لى قسمينإن يقسم النقد أويمكن 

 

 

أ

 

:اء موضوعينقد بنَّ -

 

 

وهو الذي يخلو من التجريح الشخصي،      

ويركز على جوانب النقص في العمل بدون       

 مبالغة ويبين كيفية استكمالها ويشيد بجوانب     

.الكمال في العمل

 

 

:الموقف من النقد البناء

 

 

١

 

 المناسبة والمـشجعة    األجواء إيجاد -

.على النقد البناء

 

 

٢

 

الفرح والترحيب به والبحث عنـه       -

 ). لنا عيوبناأهدىرحم اهللا من (

٣

 

ية مع غض   والنظر فيه بإمعان ور    -

 .النظر عن قائله

٤

 

السعي الستكمال النقص وتصويب     -

 . الناقدإليها أشار التي األخطاء

ب

 

:نقد ظالم مغرض -

 

 

وهو الذي يستغل النقص فـي العمـل        

لمصادرة العمل بالكلية والنيل ممن قام بـه        

 ،وتجريحه والتشقي منه ورميه بما ليس فيه      

و التبني  أمع عدم االهتمام بتصويب العمل      

.لما فيه من كمال وحق

 

 

:الموقف من النقد الظالم

 

 

١

 

  هـذا النقـد    أسبابمحاولة معرفة    -

حسد  (

 

 أنانية –

 

 خـوف مـن العمـل        –

 

– 

خذ بالثار أانتصار للنفس و

 

). غير ذلكأو –

 

 

٢

 

 أمكـن  إن األسـباب  إلزالةالسعي   -

 .ذلك

٣

 

 وإحـسان  من النقد    األهدافمعرفة   -

 .التعامل معها

٤

 

 إالعدم االشتغال بالرد على النقـد        -

 . يشوه صورتهأوبقدر ما قد يعيق العمل 

٥

 

لـنفس  عدم االنشغال باالنتـصار ل     -

 .وترك العمل ونسيانه

٦

 

االستفادة من النقد فـي تـصويب        -

 ومعالجة جوانب الـنقص     وإصالحهالعمل  

 .فيه

٧

 

 ما يـصيبه مـن      اإلنساناحتساب   -

 وما يتعرض له من النقـد عنـد اهللا          األذى

 .سبحانه وتعالى

ا قولـه سـبحانه     مئ دا نساناإلوليتذكر  

ء وَأما مـا    جفَا فََأما الزبد فَيذْهب  : وتعالى

، فما كـان    ينفَع النَّاس فَيمكُثُ ِفي اَألرضِ    

.هللا يبقى ويدوم وما كل لغيره يذهب ويزول

 

 



 

 

 



 



 



 

 





 



 



 

 

بناء على معلومات مخابراتية توقعت صحيفة واشنطن بوسـت األمريكيـة           
ـ    ١٠اندالع   التى قـد تنـدلع   " الحروب المحتملة" حروب فى المنطقة، ووصفتها ب

بعد الحرب على داعش، ورصد عدد من خبراء اإلرهاب الـدولى مـنهم سـام               
         ا مـن الحـروب  باتريك من معهد دراسات اإلرهاب فى جامعة جورج تاون عدد 

التى ستندلع فور اإلعالن عن هزيمة داعش فى سوريا والعراق، وتوقع أن تندلع             
 " .بالحروب الصغيرة"  حروب وصفها ١٠

 بين القوات الكردية السورية مع القوات العربيـة، وكالهمـا           :الحرب األولى 
ا فى تحريـر    ا كبير ويحققان نجاح " سوريا الديمقراطية "اآلن يشكل ما يسمى قوات    

 داعش، لكن التباينات بينهما كبيرة، وهناك توقعـات أن تبـدأ الحـرب         الرقة من 
بينهما فور دخول قلب مدينة الرقة، لذلك حاولت الواليات المتحدة تعيين المجلس المحلى للرقة من اآلن ويتكون من العرب واألكراد حتى تقطع الطريـق                        

.ة جورج تاونعلى أى خالفات مقبلة، لكن هذه الخطوة لن تكون كافية حسب جامع

 

 
:الحرب الثانية 

 

بين تركيا واألكراد السوريين، وهى حرب قائمة بالفعل، لكن يتوقع أن تندلع على نطاق واسع بعد معركة الرقة، حيث تنتظر تركيـا                       
.إضعاف األكراد نتيجة لحربهم مع داعش

 

 
يحاول الدخول إلى الرقة ودير الزور من محاور مختلفة، والـصدام            بين األكراد السوريين والقوات النظامية السورية، وكالهما اآلن          :الحرب الثالثة 

.ةاق الدولة السوريطبينهما ال محالة فى ظل رفض الرئيس السورى التخلى عن أى مساحة خارج ن

 

 
  :الحرب الرابعة 

 

ود أمريكى فى التنف    يتوقع أن تنشب بين الواليات المتحدة وسوريا، وبوادر هذه الحرب موجودة فى بناء قواعد عسكرية بدعم ووج                 
     ا أن السورية، بجانب قواعد ومستشارين عسكريين قرب الرقة ومطار الطبقة، وأى احتكاك بين الطرفين يهدد باندالع الحرب بـين الطـرفين، خـصوص

.ىالواليات المتحدة قامت بضربة ضد مطار الشعيرات السورى ثم قصف طابور سيارات ومدرعات تابعة لقوات حليفة للجيش السور

 

 
والفاصل بين القـوات الـسورية وقـوات درع         " دراع الفرات " فيتوقع أن تندلع بين تركيا وسوريا، حيث تقاتل تركيا بجانب قوات             :الحرب الخامسة 

 الفرات فى منبج وجرابلس وعفرين، ال يتعدى كيلو مترغرب الفـرات  ا فى بعض المناطق، واالحتكاك بينهما وارد فى ظل طموحات تركيا للتوسعا واحد 
.لقطع الطريق على تمدد األكراد

 

 
 يتوقع لها أن تنشب بين الحكومة العراقية من ناحية، وأكراد العراق ليس فقط ألن أكراد العـراق أعلنـوا تنظـيم اسـتفتاء علـى                         :الحرب السادسة 

 االستقالل نهائي        استولت على أراض عراقية من داعش، وفور االنتهاء مـن           ا ألن قوات البشمرجة التركية    ا عن العراق فى شهر سبتمبر المقبل، لكن أيض 
.داعش ستطالب الحكومة العراقية بهذه األراضى

 

 
:الحرب السابعة 

 

تتوقعها عدد من الدراسات بين األكراد العراقيين وقوات الحشد الشعبى أو عصائب الحق، التى حدث بينها وبـين حكومـة أربيـل                       
.تالسن واتهامات

 

 
 فيما بينهم، ففيمـا مـا    ألنه ليس أكراد سوريا وال العراق موحدين، وهو ما قد يثير اقتتاالً    ؛غرب وتكون بين األكراد واألكراد     هى األ  :الحرب الثامنة 

                  ا دموية فـى تـسعينيات القـرن        عدا توحدهم على طموح إقامة دولة كرية، يختلف أكراد العراق على كل شيء، وهم منقسمون إلى فصيلين خاضا حرب
 هذين الفصيلين هو عدو لدود لألكراد الذين يسيطرون على شمال سوريا والذين هم أنفسهم غير موحدين، لذا يبدو النزاع بين المجموعات                      وأحد. الماضي

.اا فى سوريا أو العراق أو فى البلدين معالكردية ممكنً

 

 
 فى إطار الحرب على داعش، غزت قوات ذات غالبية شيعية            ألنه ؛ المتوقعة بعد هزيمة داعش بين السنة العرب والشيعة أو األكراد          :الحرب التاسعة 

إال أن ثمة تقارير عن انتهاكات من الشيعة واألكراد ضد المجتمعات السنية التى يحررونها، وفـى غيـاب مـصالحة             أو كردية مناطق ذات غالبية سنية،     
.حقيقية، بما فيها الحل السياسى الذى يعزز موقع السنة، يمكن ظهور تمرد جديد

 

 
 ".ا أن ما يتم على األرض هو طرد لداعش وليس القضاء على عناصـر التنظـيم     فيتوقع أن تكون بين بقايا داعش والجميع خصوص        :الحرب األخيرة 

. )م٨/٧/٢٠١٧ األهرام العربي(

 

 



 

 

 

 

 



 





 





 



 





 




 


يتقدم االتحاد العالمي للطرق الصوفية بخـالص التهـاني         
للشعب العراقي الشقيق على نجاح قواته المسلحة في تحريـر          

 .مدينة الموصل من اإلرهاب الداعشي

ويبارك االتحاد الدماء الطاهرة التي سالت فـي سـبيبل          
اإلرهـاب، ويؤكـد أن نـصر الجـيش         تحرير الموصل من    

العراقي على داعش أثلج الصدور ومحا الحزن الذي رسـمته          
الجرائم الوحشية للتنظيم بحق إخواننا في العراق في السنوات         

 .الماضية

ويؤكد االتحاد أن هذا النصر هو بشرى خير لنا جميعـا،           
وأنه عالمة على أن هـذه      
التنظيمات المجرمـة لـن     

ئال اهللا  تستمر طويالً، سـا   
عز وجل أن يكتب النصر     
للجيشين السوري والليبـي    
لتطهير أراضيهما من كافة    
التنظيمات اإلرهابيـة، وأن    
ــيش   ــود الج ــل جه يكل
المصري بالنجاح لتطهيـر    

 .سيناء نهائيا من التكفيرين

ويدعو االتحاد أبنـاء    
الطرق الصوفية في الدول العربية إلى الحفاظ على الجيـوش          

فاف خلفهـا فـي مواجهتهـا للتنظيمـات         الوطنية، واالصط 
اإلرهابية التي زرعتها الصهيونية العالميـة لتقـسيم الـدول          

 .العربية حتى تكون إسرائيل سيدة المنطقة

ويؤكد االتحاد أن أي محـاوالت إلضـعاف أو تـشويه           
الجيوش الوطنية في البلدان العربية واإلسالمية هي خيانـة هللا          

 .ائنا في الداخل والخارجوللوطن، وأنها تصب في صالح أعد

ويعلن االتحاد العالمي للطرق الصوفية مساندته للجهـود        
الدولية لمكافحة اإلرهاب، ويطالب دول العالم أجمع بالتكاتف         
والتآزر من أجل اجتثاثه من جذوره وتجفيف منابعـه، لكنـه           

فى تـدمير   " الحرب ضد اإلرهاب  "يحذر من استغالل مسمى     
 .والعربيةوتفتيت الدول اإلسالمية 

.حفظ اهللا بالدنا جميعا من شرور اإلرهاب وأهله

 

 
 رئيس االتحاد العالمي للطرق الصوفية

السيد عالء أبو العزائم                       

 

 



 




 


عمل اإلرهـابي البغـيض     يدين االتحاد العالمي للطرق الصوفية بأشد العبارات ال       

الذى نفذته األيادى اآلثمة ضد أفراد كمين البرث جنوب مدينة رفح بشمال سيناء يوم              
م، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجـال قواتنـا   ٢٠١٧ يوليو ٧الجمعة  
 .المسلحة

ويشيد االتحاد باستبسال جنود القوات المسلحة ودفاعهم عن الكمـين والتـصدي             
 . إرهابيا٤٠رهابي، حتى نالوا الشهادة، وقاموا بتصفية أكثر من للعدوان اإل

ويؤكد االتحاد أن هذا العمل الهمجي ال يمت إلى دين من األديان وال عرف مـن                
األعراف اإلنسانية، وأن منفذى تلك األعمال اإلرهابية خوارج ومفسدون فى األرض           

ن نفـوس مريـضة تحجـرت       ومستحقون لخزي اهللا فى الدنيا واآلخرة؛ ألنها تنم ع        
 .قلوبها فذهبت تعيث فى األرض فسادا تقتل وتسفك الدماء البريئة دون حق

ويطالب بتعقب ومالحقة كل من ساعد فـي هـذه          
العملية الغـادرة، سـواء كـان ذلـك بـالتخطيط أو            
التحريض أو التمويـل أو التـسهيل أو المـشاركة أو      

 .التأييد
مـات  ويشدد االتحاد على ضـرورة تعقـب التنظي       

اإلرهابية على جرائمها بحق البشرية وتقديمها للعدالة،       
والقصاص العـادل مـنهم، داعيـا األمـة العربيـة           
واإلسالمية جميعا إلى التيقظ والحذر والوقوف صـفًا        

 .واحدا فى وجه اإلرهاب األسود
ويثمن االتحاد التالحم الشعبي المصري خلف قيادته       
الحكيمة فى رسالة واضحة للداخل والخارج أن مصر        

لن تفرط فى حق أبنائها، وأنها      وعلى قلب رجل واحد     
تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات         

 .الوطن
إلرهاب مـن  ويطالب االتحاد دول العالم أجمع بالتكاتف والتآزر من أجل اجتثاث ا       

 ألن ما يحدث إرهاب عابر للحدود يهدد اإلنـسانية كلهـا،            ؛جذوره وتجفيف منابعه  
تـشكيل قـوة ردع للتـصدي     بويطالب األمة العربية أيضا باالصطفاف واإلسـراع        

 .لإلرهاب، واستكمال إجراءات العقاب ضد الدول الراعية لإلرهاب
اء األبطال، كما يتقدم بخالص     ويتقدم االتحاد بخالص تعازيه ومواساته ألسر الشهد      

أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، ويعلن دعمه الكامل للقيـادة الـسياسية والقـوات             
المسلحة والشرطة المصرية والقضاء المصري الشامخ فى التصدي لإلرهاب األسود          

 .مصر.. الذى يريد أن يخرب وطننا الغالي
 للجهود الدولية لمكافحة اإلرهاب،     ويعلن االتحاد العالمي للطرق الصوفية مساندته     

ويطالب دول العالم أجمع بالتكاتف والتآزر من أجل اجتثاثه من جـذوره وتجفيـف              
فى تـدمير وتفتيـت     " الحرب ضد اإلرهاب  "منابعه، لكنه يحذر من استغالل مسمى       

 .الدول اإلسالمية والعربية
.حفظ اهللا مصر وأهلها من شرور اإلرهاب وأهله

 

 
رئيس االتحاد العالمي للطرق الصوفية                                           

 

 
السيد عالء أبو العزائم                                                    

 

 

 

 

نفت جامعة األزهر ما أثارته بعض المواقع اإلخبارية ومواقع التواصل االجتماعي من أنباء عن القبض على عدد                 
 وشددت إدارة الجامعة على أنه لم يتم القبض على أي من هؤالء             ، الدارسين في األزهر الشريف    من طالب تركستان  

.الطالب سواء داخل الحرم الجامعي أو داخل مدينة البعوث اإلسالمية أو أي جهة تابعة لألزهر

 

 
ن مـا تبثـه بعـض    وأشارت الجامعة إلى أنه جار متابعة ما يتداول في هذا الشأن مع الجهات المختصة، مؤكدة أ   

، الفتة إلى أن ما تعلنه قناة الجزيرة مـن          المواقع والقنوات في هذا الصدد من أخبار وأعداد غير دقيق على اإلطالق           
 طالب من طالب األزهر هو افتراء وتضليل وتشويه تهدف          ٥٠٠إشاعات كاذبة ومغرضة من القبض على أكثر من         

.ألزهرمنه هذه القناة كعادتها إلى اإلساءة لمصر وا

 

 
كما أكدت الجامعة حق الجهات المعنية في التأكد من سالمة موقف المقيمين من مختلف الجنسيات على األراضي                 
المصرية وأنهم ال يمثلون أي خطر على األمن القومي للبالد، وشددت إدارة الجامعة على أن تلك اإلجـراءات يـتم                    

 الموقف الخاص بأي ممن يتم االشتباه في حالتـه ويـتم             كما أنها تقوم بفحص    ،اتخاذها بشكل مستمر وبصفة دورية    
.)م١١/٧/٢٠١٧عقيدتي ( .اتخاذ اإلجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن

 

 



 

 

 

 

 



 





 


دول معينة ال تريد إال الخراب والدمار، استطلعنا رأي دار اإلفتاء المصرية، عن حكم تمويـل اإلرهـاب     بعد أن أصبح اإلرهاب مدعوما وبقوة من        

إن مصر شهدت في الفترة الماضية تدفقًا تمويليا للجماعات اإلرهابية بصورة كبيرة، مما كان له عظـيم األثـر فـي               : والجماعات المتطرفة؟ فقالت  
حة من جديد أشد صالبة وقوة عن ذي قبل، وأن تتابع العمليات اإلرهابية بـصورة ملحوظـة ونـشاطها الكبيـر                     عودة التيارات التكفيرية إلى السا    

والمستمر في الفترة الماضية يؤكد      

 

 بما ال يدع مجاالً للشك    -

 

 تلقى هذه الجماعات تمويالت بصورة مستمرة، تضمن لهـا نفقـات الحـرب ضـد     -
الزمة لهذه الحرب، وعليه فإن تمويل عصابات اإلجرام، ونـسف المـدارس والمـساكن والمستـشفيات                الدولة، وضمنت لها أيضا توفر األسلحة ال      

وِإذَا تَـولَّى   : والمصانع والجسور والطائرات، والموارد العامة كأنابيب النفط والغاز، من أعمال اإلفساد والتخريب المحرمة شرعا، يقول اهللا تعالى                
 فِْسدِض ِليى ِفي اَألرعاسثَ ِفيهرالح ِلكهيَل والنَّسو ادالفَس ِحبالَ ي اللَّهو) ولهذا فإن تمويل هذا اإلجرام واإلرهاب محـرم وجريمـة   . )٢٠٥: البقرة

).م١١/٧/٢٠١٧عقيدتي . (يعاقب عليها شرعا، وتوفير المال ألجل ذلك ال شك أنه من سبل الحرام واإلجرام

 

 



 



محمد سالم أستاذ مساعد التـاريخ اإلسـالمي        .وجه د 
زهر بالمنصورة   بجامعة األ 

 

 نقدا شديدا لمن يطلقـون      -
عمـرو  : على أنفسهم دعاة جدد أو دعاة فضائيات أمثال     

خالد ومعز مسعود ومصطفى حـسني، مؤكـدا أنهـم          
يعمدون إلى هدم ثوابت الدين بنقلهم األحاديث الضعيفة        
وتضعيفهم لألحاديث الصحيحة وترديـدهم للروايـات       

ذة الحـديث ومـشايخ     المكذوبة التي نحاها جانبا أسـات     
التاريخ، مؤكدا أن هؤالء خطر كبيـر علـى الـدعوة           
اإلسالمية، الفتًا إلى التضييق على علماء األزهر وفتح        
المجال على مصراعيه لهؤالء الـدعاة لتمييـع الـدين          
والعبث بعقول الشباب المتعطش ألي معلومـة دينيـة،         

ف داعيا األزهر الشريف لفتح الباب للحوار معهم، للوقو       
على ما يقولون وتوضيح المنهج السليم مـن المعـوج،          

.وتعليم هؤالء صحيح الدين

 

 




 



القى قرار منظمة األمم المتحـدة للتربيـة        

إدراج مدينة الخليل   " يونسكو"والعلوم والثقافة   

والحرم اإلراهيمـي علـى الئحـة التـراث         

العالمي، ترحيبـا فـي مختلـف األوسـاط         

.الفلسطينية

 

 

، عن البلدة القديمـة فـي       "يونسكو"وأعلنت  

ـ  "مدينة الخليل كـ     بـصفتها  " ةمنطقة محمي

وذلـك   "يتمتع بقيمة عالمية استثنائية   "ا  موقع ،

لجنـة  "ا فـي     عضو ١٢في أعقاب تصويت    

التابعـة للمنظمـة األمميـة      " التراث العالمي 

لصالح القرار، مقابل معارضة ثالثـة فقـط        

وامتناع ستة عـن المـشاركة فـي عمليـة          

.التصويت

 

 

 

أعلن قائد الجـيش الـوطني الليبـي        

اللواء خليفة حفتر سيطرة قواته علـى       

مدينة بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية،      

في مؤشر لتغير ملحوظ للوضع علـى       

األراضي الليبية الذي جـاء بمـساندة       

عالمية وإقليمية للرجل العسكري القوي     

م من دول غربيـة وإقليميـة،       المدعو

خاصة بعد مرور ثالث سنوات علـى       

المعارك التي شهدتها هذه المدينة بـين       

قوات الجيش الـوطني الليبـي بقيـادة      

حفتر ومجموعات مسلحة تجتمع تحت     

.مظلة مجلس شورى ثوار بنغازي

 

 

 

 

 

 



 





 




 


ما زال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يزعم        

ـ            م، وأن  أن هضبة الجوالن المحتلة هـي حـق أصـيل له

أجدادهم عاشوا بها، وواصل استفزازه بالقول إنهـا كانـت          

وستكون لهم إلى األبد، وكتب نتنياهو عبر حـسابه بموقـع        

تعقيبا على إطالق قذائف مـن      : "التدوينات الصغيرة تويتر  

إننا لن نقبل بـانزالق النيـران       : سوريا على الجوالن أقول   

".على أراضينا وسنرد على أي إطالق نار

 

 

صورته وزوجته أمـام    :  نتنياهو في تغريدة أخرى    ونشر

هناك تـاريخ يهـودي     : "هضبة الجوالن، مصحوبة بتعليق   

عريق في الجوالن ولسنا غرباء فيه، الجـوالن كـان لنـا            

".وسيكون لنا إلى األبد

 

 



 



يجب علينا جميعا أن ندعم الجيش المصري في معركته المريرة ضد اإلرهاب األسود             

الذي يريد أن ينال من البشر والحجر، فالعيون الساهرة حتى وإن دفعت أرواحهـا ثمنًـا     

فلن ترضى بديالً عن دحر هؤالء الغوغاء، وهذا يـستوجب مـن كـل المتخصـصين                

ول الجذرية والسريعة لتنميـة هـذه المنطقـة         ضرورة التفكير مليا في كيفية وضع الحل      

الشاسعة من أرض سيناء الحبيبة، ووضـع هـذه التـصورات العلميـة أمـام خبـراء              

اإلستراتيجية وأبناء القوات المسلحة ليختاروا منها ما يناسب هذه المنطقة والتي تعد شبه             

ير الحال كثيـرا،    خالية من السكان؛ ألنها لو كانت آهلة بأعداد ولو قليلة من السكان لتغ            

فما المانع أن تتم تنمية هذه المنطقة بأيدي أبناء القوات المسلحة، وأن تقام فيهـا القـرى                 

والتجمعات السكنية على أسس دفاعية يتم تصميمها بأيدي المهندسين العسكريين ويقطنها           

بمثابـة  أبناؤنا الذين أدوا الخدمة العسكرية في سيناء، حتى تكون هذه التجمعات السكانية             

.حائط الصد األول عن شبه جزيرة سيناء وعن مصر كلها

 

 

|

 




 




 





 

 

 

 

 



 



 



 


:بن أبى طالب  علىقال اإلمام 

 

 

 

إذا صافاك عدوك رياء منه فتلق ذلك بأوكد مودة،          -

.فإنه إن ألف ذلك واعتاده خلصت لك مودته

 

 

 

. ال تألف المسألة فيألف المنع-

 

 

 

 ال تسأل الحوائج غير أهلها، وال تسألها في غيـر           -

مـان  حينها، وال تسأل ما لست له مـستحقا فتكـون للحر          

.مستوجبا

 

 

 

.إذا غشك صديقك فاجعله مع عدوك -

 

 



 


علماء، ثم زهاد، ثم مجاهدون، ثم والة أمـور، ثـم            

.تجار

 

 

 

.فالعلماء ورثة األنبياء -

 

 

 

.والزهاد ملوك األرض -

 

 

 

.والمجاهدون أنصار اهللا -

 

 

 

.واألمراء رعاة اهللا على خلقه -

 

 

 

.والتجار أمناء اهللا -

 

 

ـ   فإذا طمع العلماء   من يهتـدى؟ وإذا  ب في جمع المال ف

من يكون بمن يقتدى؟ وإذا غل المجاهدون ف براءى الزهاد ف  

من يؤتمن؟ وإذا كـان الرعـاة    بالدفاع؟ وإذا خان التجار ف    

من تحاط الرعية؟ فال حول وال قوة إال بـاهللا          بكالذئاب، ف 

.العلي العظيم

 

 



 


قـال  : ده قال بسنأخرج المسعودي في مروج الذهب      

: بينما معاوية جالس في أصحابه إذا قيل له: صاحب العقد 

إنه إن دخل علينا أفسد مـا       : الحسن بالباب، فقال معاوية   

ائذن له، فإني أسـأله  : فقال له مروان بن الحكم ! نحن فيه 

ال تفعل فإنهم قوم    : عما ليس عنده فيه جواب، قال معاوية      

.لهموا الكالم عن وحي واغترفوه من بحرُأ

 

 



 


ال تجلـسوا إال عنـد عـالم        : ورد في القول المأثور   

من الشك إلى اليقين، ومن     : يدعوكم من خمس إلى خمس    

الرياء إلى اإلخالص، ومن الرغبة إلى الزهد، ومن الكبر         

.إلى التواضع، ومن العداوة إلى النصيحة

 

 



 


م المجدد السيد محمد ماضى أبـو العـزائم         قال اإلما 

:رضوان اهللا عليه

 

 

 

مِحـيِط  لْٱِريـد ِمـن     لتَّجٱِرِم  محلْٱِإنَّما وجب علَى     -

ِحس لْٱِرج ِفي كَفَِنِه، فَارقَ تٌ ُأدثََّل َأنَّه مي يتَمِخيِط حتَّٰيملْوٱ

.كَاِئنَاِتلِْبٱبه غَُل قَلْلَِّذي يشْٱ

 

 

 

ما وجب ٱِإلهالَُل وٱلتَّلِْبيـةُ ِليرتَِقـي ِمـن مقَـاِم      ِإنَّ -

.لُوِبيِةمطْلْوٱِديِة لعبٱمقَاِم  ِب ِإلَىلطَّلَٱعبوِديِة ولْٱ

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



 




 




 


 بأن ينوى أن يعتمـر      ، وهى فريضة  ةُيالِن
 أو يحج   ا لوجهـه الكـريم     هللا تعالى مخلص، 
ا فضله ورضوانهمبتغي.

 

 


 


. االغتسال وهو سنة:أوالً

 

 
.ايضة أ صالة ركعتين وهما سنَّ:ثانيا

 

 
ها  ومخيطِ  الثيابِ  من محيطِ  درج التَّ :ثالثًا

ـ  مه فإن لم يجد   ،ِنيوفَرعالم نيلَعإال النَّ   سِبا لَ
ـ تحت الع  ا إلى هِعطْ بعد قَ  اءذَِح ـ ي و ،ِبِق  سبلْ

إزارِرا ودوالتَّ،اء جرداِج وب.

 

 
ـ  و ، التلبية :رابعا يسأن تكـون عنـد      ن 
 أو  الـسفينةِ  أو حركـةِ   مـشىِ  أو ال  ،الركوِب
.ِدرج التَّ بعد تماِمالطائرِة

 

 


 


 ،كيب لَ ك لَ يكِر شَ  الَ كيب لَ ،كيب لَ مه اللَّ كيبلَ

.ك لَيكِر شَ الَكلْمالْ وك لَةَمعالنِّ ودمحالْ نِإ

 

 
:وله أن يقول

 

 
ما وتَمِجـــــيدالَبيك لَبيك ِإعظَا

 

 
لَبيك لَبيك ِإقْرارا وتَوِحـــــيدا

 

 
لَبيك ربى َأِعـــنِّى َأن َأنَاَل ِرضا

 

 
موالَى َأعمُل ِإخْالَصا وتَفْـــِريدا

 

 
لَبيك وفَّقْتَِنى فَامنَح مواجــــهةً

 

 
داَأحيا ِبها فََأرى برا ومعــــبو

 

 
لَبيك لَبيك فَامنَحــِنى الرضا كَرما

 

 
والْفَضَل يا ســيِدى ِبالْفَضِل تَجِديدا

 

 
لَبيك َأقِْبْل علَى الراِجى ِبعاِطـــفٍَة

 

 
 َأنَّى َأرى وجهك الْمحبوب مقْصودا

 

 


 


والملب   ى له أن يلببما أور  ى دعليـهِ   اهللاُ ه ، 

  ويرفع ، ومالكٍ  عند أبى حنيفةَ    واجبةٌ ةُيِبلْوالتَّ
ـ  وتكرار ،هتضر  ال ه بها بحالةٍ  صوتَ ا عنـد   ه

 اجحأو الْ  ا المعتمر هيم ويدِ ، واجب المناسباِت
  من الحـرمِ   بر فإذا قَ  ، من الحرمِ  برقْى ي حتَّ

.اِفو بالطََّأدتَا وابهتركَ

 

 
 دنْ عِ احب م ِةيِبلْ وقبل التَّ   الغسلِ دع ب يبوالطِّ

.هدنْ ِع اإلحراِمدع بم ويحر،مالك  إالِةثَالَالثَّ

 

 


 


ويحرم ى الْ لَ عمِمِرح  الـص يـ  ،د ،اءس والنِّ

 

 

 

 



 


        ةَ اإلسـالمجسماحة موالنا اإلمام المجدد ح

والمسلمين فى هذا الزمان السيد محمد ماضى       
أبو العزائم   

 

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

 

- 
اإلحـرام،  : علمنا أن أركان الحج أربعة هـى      

، فنرجـو  والطواف، والسعى، والحضور بعرفة  
من سماحتكم التكرم ببيان الحكم الصحيح لهذه       
األركان األربعة، وما يتعلـق منهـا بالقلـب         

.والجسم، والمحرمات والفرائض بها

 

 
:الًفأجاب سماحته قائ                          

 

 



 

 

 

 



 



ـ  عِ يـب  والطِّ ،جوزوالتَّ يجِوزوالتَّ  ، مالـك  دنْ
ـ الم سبلُ و ،ٍةوهشَ بِ سمواللَّ ـ مالْ و يِطِح  ،يِطِخ
وجوِعاِف الشَّ زلُ  وأبو حنيفةَ  ى بس الس إذا  يِلاِور 
  ولـو  ِسْأ الر ِن ع ٍعِفتَرم بِ ُللُّظَ والتَّ ، اإلزار دقَفَ
 ٍتاِبثَ ِب إالَّمِرحم الُْللَّظَتَ وعند مالك ال ي    ،كرحتَ
لَوِبو جٍلب.

 

 


 


ـ ِئ األَ نسحتَ واس ،الًي لَ َلخُدى أن ي  لَواَأل ةُم 

الدععنْاء دْؤ رِةيالب ِتيو نَمعهم الك.

 

 


 




 


 فإنـه   ا حنيفـةَ  ب أَ ا إالَّ طًر شَ ةُما األئِ هجعلَ

لَجعه فُاِئ الطَّ وال يطوفُ ، شرٍط ا غير  عنـد ه 
.ِنيتَعكْالر ا لصالِةرهطَتَ مإالَّ

 

 


 


 ه وأركانُ ،ةٌنَّا س ه ألنَّ ةٌنَّ س ِةرم للع الطوافُ

 فلـو   ،فريضةٌ  والسبعةُ  أشواطٍ سبعةَ أن يكون 
 ُلطُب تَ تٌقْى و ض م  إن لم يكن   همتَ أَ طٌو شَ صقَنَ
ـ  ى الوقـتُ  ض فإن م  ،ىاِس النَّ ةُالَ ص ِهِب أعاد 

 اِفو الطَّ دعى ب ع فإن كان س   ،ِهِلو من أَ  افَوالطَّ
  الَ ىع الس ن ألَ ؛ىعالس و افَو الطَّ ادع أَ ِصاِقالنَّ
كُيالَّ إِ ونب عطَ دتَاٍفو ام،و يسـ  ِفن  اِفوى الطَّ

ِتاالبدمِ اء الْ ن حاألَ ِرج سفَ ِدعقَيلُبإ ه ـ  ن  و أَ رد قَ
ِملْيسبِ ه ِهِدي و قَيلُباه،  وِح فإن زم و اجهه ِهِه بوج 
كَوبر و محتَّ ر  ِتى يم الس بع، ـ لْ وي مس  كْ الـرن 
اليشَ ى كلِّ ى فِ اِنم ِئ األَ  وعند بعضِ  ،ٍطوِةم أن  
العمِر فَةَرةٌيض.

 

 


 


ـ و و،ِةمِئ اَألاِعمجِإ ِبةٌنَّ س هيلُِبقْتَ ضـ  الْع ِدي 

لَعِهي عنْ   إالَّ ةٌنَّ سفإنَّ مالٍكد عنْه دِبه دةٌعةُنَّ والس 
.هيلُِبقْتَ

 

 


 


   ِنكْالشافعى يقول باستالم الر الي ى من  اِنم

  ومالك يقول  ،هوأحمد يقول بتقبيلِ  ، غير تقبيلٍ 
ه  اسـتالم   وأبو حنيفـة يمنـع     ،طقَه فَ باستالِم
.هوتقبيلَ

 

 


 


أجمِئ األَ ععلى تَ  ةُم ِكر ِهِمالَِت اسام، و ورد 

ِنععباٍس ِن اباستالم هام.

 

 
ـ  ِنيتَعكْ الـر  وصالةُ ي يِهلِّصـ  م ا مـ  أَ ن  متَ

.ِىعى السى إلَِضمي ورجحالْ ُلبقَ يم ثُافَوالطَّ

 

 



 




 


ـ  و ،افَالص بِ ِءدى الب لَ ع ةُمِئ األَ عمجَأ  فَالَخَ

 نِة ومـن الـس    .اءو س رم األَ َلعج فَ ةَيفَِنو ح بَأ
علَ الدعاء  والـصعودِ  ،ى المروةِ ا وعلَ فَى الص  
 ،ىاألولَ  الثالثةِ ى األشواطِ  فِ ِة والهرولَ ،امعليِه
الشَّ وأن اَألطَو َلوي حسـ ب ـ فَ الـص ن ِم ى ا إلَ
المراِنوالثَّ ِةوإلَ المروِةى من فَى الصاذَكَا وه.

 

 
ـ  تَ دع ب ِةرم الع  من اإلحالُل اِمم  الـس ِىع، 

وتَى َأتَمم المِمتَعرالس عىلَلَّ ح شَلَّ كُه ٍءى.

 

 


 


يلزم أن  يكون  الس عى صحيحٍ  طوافٍ  بعد ، 
ـ  أَ نى م  علَ ةَكَّ م ودخوُل ـ  لَّه ـ  وجحالْ ِب  باِج
طوافُ فيكون واجِ ه اب، و السعى بعد ه  ا  صـحيح

 ويـدوم ،  واجبٍ  صحيحٍ  طوافٍ  بعد عقَ و هألنَّ
مِرحا الَ مفُ يِإك حرامإالَّه بعد ـ  ر ِىمـ  ج مِةر 
ـ   فـإذَ  ،رغَص األَ َلحالَ اإلِ لُِّحيفَ ِةبقَعالْ  افَا طَ
ـ  و ،ربكْ األَ َلالَح اإلِ لُِّح ي ِةاضفَ اإلِ افَوطَ ِدييم 
  صـالةِ  بعـد  ى عرفةَ لَ ع فَِق ي نى أَ لَ إِ ةَيِبلْالتَّ

 اهيمِد ي ى حنيفةَ  أبِ  وعند ، عرفةَ ِمو ي ن مِ ِرهالظُّ
.ةَبقَع الْةَرم جىِمر ينى َأإلَ

 

 


 




 


فِ يخرج  ى اليمِ ِناِم الثَّ ِمو ن فَ ةَكَّ م ى  فِ يتُِبي

 ِحب الص  صالةِ  بعد  يقوم م ثُ ،ةَعاِسالتَّ ةَلَيى اللَّ نًِم
ـ  الظُّ ىلِّصى ي ا حتَّ يهِف ثُكُمي فَ ةَفَِلدزى م إلَ هر 
الْوعصفِ ر  ِم نَ ِعاِمى جغَ ةَر ِبرى  عةَفَر، و يسمع 
.ِكاِسنَم الِْملُّعتَ ِلاِمم اِإلةَبطْخُ

 

 


 


بعالظُّ  صالةِ د ِره و العِرص تَ يـ و جـ  إِ ه ى لَ

عةَفَر لَ مبي تَّا ح فَِقى ي لَ ع ى عفَ ةَفَر قَو ـ  ج ِلب 
الرحِةم، و علُّ كُ ةُفَره ا مـ   الَّ إِ فٌِقو م نَا مـ ع  هتْ
ـ م [)عرنَةَ نطْب( وه و ةُيعِرالشَّ ـ ع م انكَ  وملُ
نَهاك[ وتْيرِبلْ التَّ كةَي و يُئِدتَب ي دنَّو ألَ عه ى لَّ ص

ـ  بِ يٍمِدقْتَ عمج رصعالْ و رهالظُّ مـ  نَ ِدِجس  ،ةَرِم
فَوِعاِف الشَّ َلضى َأ وحمد كُ الرِف وب ى مـ و  ِفِق
عةَفَر،و سى ِفووِبكُى الرو غَوِفقُالو يرهام .
وتَيوجه فُاِق الو لَ ع ى عبِ ةَفَر وى الْ لَ إِ ِهِهجبِتي 
ويُلِطي الدعاء.

 

 


 


ا ظًِحالَ م اِمم اإلِ ع م عفَ د سم الشَّ ِتبرا غَ ذَِإ

الرحالِْب ةَممتَجِعم، تَّ ح بِ َلِزنْى ي مزةَفَِلد و لِِّصيى 
 اِءشَِع الْ ِتقْى و  فِ يٍرِخْأ تَ عم ج اءشَِعالْ و بِرغْمالْ

ويتُِبي، الْ وبِ يتُِبم ه اِجا ونْ عِ إالَّ بالـشَّ  د ِبعى 
ِعخْالنَّونَِّإ فَ ىِر فَ هثُ ،ةٌيض م قُ يـ  قَ وم ـ فَ الْ َلب ِرج 
ـ فَى الْلِّصي و،ِةبقَع الْ ِةرم ج اِتيص ح طُِقتَلْيفَ جر 
 ِنطْب بِ را م ذَِإ فَ ،)١(ٍسلَغَا بِ هنْ مِ جرخْيو ةَفَِلدزمِب
محسـ  أَ ر سرع 

 

- ـ و هو ـ  اٍدو ب ين م زـ ِلد  ةَفَ
َأوحصب 

 

- تَّح ى الْ لَ إِ َلِصى يمصب  

 

- ـ و هو 
اٍدو ب ين ِنطْ ب م حسر ى  نًِم و

 

- ـ  ي ِشم ـ ى ع ى لَ
رِتاحِه.

 

 


 


 ِلوى أَ  فِ ِةبقَع الْ ِةرم ج لِّحى م لَ إِ َلصا و ذَِإ

ى ِنبم الْوِرس ال اهج تِ فَقَ و ةَفَِلدزم ِةه جِ نى مِ نًِم
نَهاك، و رم ى السبع حصاِتي م ِرسع اِكا را أَ بو 
اِشماي، الَ و فُِق ي ـ  الَ و ي دوع ،ـ فَاتَّو ـ وا ع قُ ى لَ
ووِبج الر ِىم و هو اِج ونْ عِ بِئ األَ دِةم ِم جايع، 
وتُقْوالْ ه متَسحنْ عِ بدهنْ عِ مالـشَّ  وِعلُ طُ د ِسم، 
وهأَ و ُلو ع ِم ٍلمأَ ن عاِلم ي يِدِع الْ ِمو ـ ِدقْتَ و يمه 
 و َأقُِلحي فَهدع بُئِدتَبي م ثُ،هدعا بم ِلٍةح صِ طُرشَ
قَيصر و نْيحـ ا أَ ذَِإ فَ ،ر ـ ى بِ تَ ذَهـ  ِني  ِنيكَسالنُّ
ـ  إِ اءس النِّ ِتعرسَأ ـ  لَ ـ و خَ اِفوى الطَّ ـ  فً  نا ِم

الحِضي ،َأوسرع م أَ ن حب ب عالنَّ د لَ إِ ِرح ةَكَّى م 
ـ رِب و ).ِةاريالز (ِةاضفَ اإلِ اِفوطَِل ِىم ـ  ج مِةر 
ـ لَ ع مرحي الَ فَ رغَص األَ َلالَح اإلِ لُِّح ي ِةبقَعالْ ِهي 
 ِةاري الز اِفوطَ بِ عرسا أَ ذَِإ فَ ،اءسالنِّ و دي الص الَِّإ
ـ  ح اءوس و ،ربكْ األَ َلالَح اإلِ لَّحَأ ـ  الًو أَ قَلَ  م ثُ
ـ  افَ طَ م ثُ قَلَ ح و أَ ،قَلَ ح مثُ رح نَ و أَ ،رحنَ  م ثُ
ـ ،ِةبقَع الْةَرمى جمر ن َأدع ب كِل ذَ لَّ كُ ،رحنَ  م ثُ
طَوفُطُي فَ اِإلافَوِةاض.

 

 
قَوقَ تَ ددالطَّ م فُاو َأ وانُكَره فَ ولُاِئضِإ فَ ،هن 

ـ  ِةيضِرفَ الْ ىعى س ع س انكَ ـ خُ د ِلوى أَ  ِف  ِهوِل
ـ را ِله ِبامقََأ فَ ،اِفو الطَّ دعى ب نًى مِ لَ إِ هجوتَ ِىم 
ـ  ي م لَ نِإ و ،ىرخْ األُ اِترمجالْ ـ  نكُ س ـ  قَب  ه لَ

السعقَ ى َلب ـ  الو ـ رع بِ وِفقُ ـ  ةَفَ س ـ  ع ى سعى 
ـ  ب مدقَتَ ىِذ الَّ اِنيبى الْ لَع ِةيضِرفَالْ عـ  د ِةالَ ص 
كْرالطَّ ِىتَع ثُ ،اِفو َأ  مسرقََأى فَ نًى مِ لَ إِ عى  فِ ام

 لُّ كُ ه لَ احب ي ،اٍتوددعا م امي أَ الًالَ ح  اهللاِ ِةافَيِض
 ىم ر الَّ إِ ِهيلَ ع قَب ي ملَ و ،ه لَ  اهللاُ هلَّحا أَ م مِ ٍءىشَ
.ةٌورهشْ مةٌوملُع مىِهى ونً ِماِميى َأ ِفاِترمجالْ

 

 
ـ  تَاُهللاو ـ ى َأالَع َأُلَأس ني نَمـ ح ـ قَا الْنَ وَلب 

قْاِإلواَلب،َأ ون تَيانَفَّوا مِمِلسنَّ ِإينهِم سيعِج ميب 
الداِءع، و ى اهللاُ لَّص ىلَ ع سنَِدي ا مـ ح ٍدم  
ِهآِلوِعاِبالتَّ وين.

 

 
                                           

)١( احِ       : الْغَلَسبِء الـصوِل ِإذَا اخْتَلَطَتْ ِبـضةُ آِخِراللَّيظُلْم ،
 ). كَان يصلِّى الصبح ِبغَلٍَسَأن النَِّبى : (وِفى الْحِديِث



 

 

 

 

 



 

 ٣٢ 



 





 



         فرح أحمد حامد حمد  عبدالرحمن محمد عبدالمطلب  محمد أيمن محمد خليل    ندى أحمد الحبشي

 

 
             سيدي سالم        قزمان 

 

 قلين –

 

 كفر الشيخ                دمــنـــهــور           –

 

 

يوسف محمد عطية      محمود محمد المنشاوي   إسالم محمد أحمد صديق ي   ف         نورهان إيهاب البهو

 

 
              كوم حمادة               برج البرلس               تال 

 

 منوفية         باريس –

 

 الوادي الجديد–

 

 
 






 َأفْعاِلِهم؛ جِميِع ِفي ِبِهم متَشَبها ِقِهم،َأخْالرضي   ِفي العلماءِب مقْتَِدياليكن المتعلم    :ابني مستقبل األمة  

ِصيرا ِليا آِلفًا، لَههلَيعا نَاِشًئا، وِلما وا خَالَفَهاِنبجفقد قال النبي م ، :)نم هتَشَب ٍمِبقَو وفَه مِمنْه.(

 

 

ذَرحلْيو لِّمتَعلَى بسطَتالْ الْمع نم هلِّمعي ِإنو ،هال آنَساِإلدِه َلولَيع ِإنتْ ومتَقَد  تُهبـحِقيـلَ ، فقـد    ص 

.جاِهٍل حكْم علَيِه يجِري عاِلم: فَقَاَل النَّاِس؟ َأذَلُّ من: الْحكَماِء ِلبعِض

 

 

 ِلِنعمِتـِه،  كُفْـرا  ذَِلك ِفي فَِإن عنْه، سِتغْنَاءواال ِمنْه سِتكْفَاءاال لَه يظِْهر وال :عزيزي مستقبل األمة  

 يعلِّمه من فَقَصد ،خَاِطِرِه وِحدِة ذَكَاِئِه ِلجودِة نَفِْسِه ِفي قُوةً الْمتَعلِِّمين بعض وجد وربما،  ِبحقِِّه واسِتخْفَافًا

:الْبطْحاِء ِبيَأل الساِئر الْمثَُل ِفيِه تَقَدم كَمن فَيكُون لَه، وتَبِكيتًا ِبِه إزراء علَيِه عِتراِضواال لَه عنَاِتِباِإل

 

 

                هلِّمةَ ُأعايمٍم كُلَّ الروا                     يفَلَم اشْتَد هاِعداِني سمر

 

 

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

 

 ٥٢ص القاهرة –

 

– ٥٣.[

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

٣٣ 

بالهنا

 

 

 

والشفا

 

 

 

 


 




 



على أم حكيم عقد الزواج، وأراد الدخول بها أثناء         ) خالد بن سعيد  (عقد الصحابي الجليل    
ى يهزم اهللا   لو تأخرت حت  : فقالت له أم حكيم راجية    ) الصقرمرج  (استعداد المسلمين لمعركة    

.إن نفسي تحدثني أني سأقتل: فقال لها. األعداء

 

 
ولم يكن هناك مكان للدخول بعروسه       

 

 أم حكيم  –

 

 قنطرة تربط بين شاطئي النهر،  سوى–
.ومع صباح العرس قامت الحرب، فجاهد خالد بن سعيد بن العاص حتى نال نعمة الشهادة

 

 
فما كان من أم حكيم إال أن شدت عليها ثيابها وحملت عمود خيمتها تقاتل به األعـداء،                 

.)قنطرة أم حكيم(بوصارت القنطرة تعرف . فقتلت سبعة منهم

 

 
])ترجمة أم حكيم(راجع اإلصابة [                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 
ما أسهل اللجوء للمضادات الحيويـة للـتخلص مـن          
أعراض مرض بسيط كاإلنفلونزا وغيرها من األمـراض        
الموسمية، وما أكثر األطباء الذين يستسهلون وصفها، وهم        

 على الصحة، ولكنعلى علم تام بأثارها السلبية الخطيرة 

 

 
كل هذا يترك تأثيره الخطير على الصحة وال يظهر إال وقت اإلصابة بمرض             

.أكبر

 

 
دات الحيوية على المرضى الذين     اوفي بحث بريطاني جديد يؤكد أخطار المض      

يصف لهم أطباؤهم جرعات زائدة من المـضادات الحيويـة، تبـين أن هـؤالء               
لمدة تصل إلى عام، ما يجعلهم عرضـة   المرضى تنشأ لديهم مقاومة للدواء تستمر       

البـاحثون  للخطر عندما تكون هناك حاجة إلى عالج مرض أكثر خطورة، وأشار            
أنـه كلمـا     دراسة سابقة خاصة بمقاومة المضادات الحيوية، إلى         ٤٢الذين حللوا   

زادت المضادات الحيوية التي توصـف لعـالج الـسعال واألمـراض الـشبيهة              
. أكثر مقاومة في مرض أكثر شدةالبول، أصبحت البكتريابات اصباإلنفلونزا أو إ

 

 
وأضاف الباحثون أن االستخدام الزائد للمضادات الحيوية في أوربا والواليات          
المتحدة ومناطق ثرية أخرى يبني مقاومة واسعة داخل الجـسم البـشري ويهـدد              

.عالجات طبية حيوية مماثلة

 

 
طان رالفخذ وعالجـات الـس    وأكد الباحثون أن عمليات مثل استبدال مفصل        

وصوالً إلى الرعاية الفائقة مهددة بالخطر جراء تناول المضادات الحيوية بـشكل            
.مفرط

 

 
ومن جانبه أفاد إليستر هاي االستشاري الكبير في الرعاية الصحية بجامعـة             
بريستول البريطانية والمشرف على البحوث بأن دراسته أظهـرت كيـف تبنـى             

. إلى مشكالت على مستوى المجتمع أو السكان عمومامقاومة الفرد وكيف تتحول

 

 



 



 

.  ةركيلو لحم هب -

 

.   ربع كيلو أرز-

 

. ثالث بيضات-

 

 

 

 .  ملعقتا دقيق-

 

  . بصلة-

 

   . ملح–

 

  . فلفل–

 

. سمن-

 

 



 



 

تفرم البصلة ناعمة جدا ويغسل األرز بشكل جيد ثـم          -
األرز المسلوق  خلط البصل و  ييسلق وبعد ذلك يصفى و    

.مع اللحمة بشكل جيد ويوضع لها قليل من الملح

 

 

 

تشكل من اللحم أقراص أو كرات بحجـم الجـوزة           -
 وتوضع المـصفاة    ،الكبيرة يوضع بعد ذلك في مصفاة     

فوق وعاء به ماء يغلي وتترك مدة نصف سـاعة ثـم            
قد خفقنا البيض مع الدقيق وتغمس أقراص       ترفع ونكون   

مر بالسمنة ثم ترص بالجاط وتقدم      اللحمة بالخليط ثم تح   
زين بـالليمون   المقلية أو البيريه وت   ساخنة مع البطاطس    
.والطماطم والبقدونس

 

 

 

عدم وضعها على البخار وإنما تقلى مباشـرة         يمكن   -
بالسمن بعد أن تغطيها بالبيض ثم توضع فـي وعـاء           
للطبخ وتذاب صلصة الطماطم وتصب فوقهـا وترفـع         

 وبهذا  ، وتقدم ساخنة مع األرز    على نار هادئة مدة ساعة    
.تصبح كافية ثمانية أشخاص

 

 



 

 

 

 

 



 





 





 



 



 

 

















 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

األستاذ الدكتور

 

 

نور الدين أبو حلية

 

 

اجلمهورية اجلزائرية

 

 

 

 

 

 

ـ  ا شـديد   المحاضر غـضب   غضب : الا، وق
أال تعرف أنه ليس كل مـا       .. اسكت أيها األبله    

كفى بالمرء   : (ألم تسمع قوله    .. يحفظ يقال 
١()سمع ا أن يحدث بكل ماإثم(.  

 

 
وقد سمعت  .. بلى  : ا، وقال  اإلمام غاضب  قام

  آتَينَاهم الِْكتَاب يعِرفُونَهالَِّذين: معها قوله تعالى 
       ـونكْتُملَي مفَِريقًا ِمـنْه ِإنو مهنَاءَأب ِرفُونعا يكَم

  ونلَمعي مهقَّ والْح  )وقولـه  )١٤٦: البقرة ، :
ِْإذو      ُأوتُوا الِْكتَاب ِميثَاقَ الَِّذين َأخَذَ اللَّه    نُنَّـهيلَتُب 

وِرِهم  تَكْتُمونَــه فَنَبــذُوه وراء ظُهــِللنَّـاِس والَ 
نًا قَِليالً   وا ِبِه ثَمواشْتَر  ونـشْتَرا يم فَِبْئس   ) آل

)١٨٧: عمران

 

 
أال ترى أيهـا المغفـل أن       :  المحاضر قال
. من قبلناتاب نزلتا في أهل الكاآليتين

 

 
لن أجادلك في هذا، ولكني أقرأ      :  اإلمام قال

ا يعلمه جاء يـوم     من كتم علم) :  عليك قوله   
، قـد صـححه   )٢()جما ِبِلجام من نـار  القيامة ملْ 

هذا : وقال الحاكم قبله  .. الشيخ شعيب األرنؤوط  
إسناد صحيح على شرط الشيخين ، ولـيس لـه     

.علة

 

 
.. من هؤالء كنت أحـذرهم      :  المحاضر قام

إن هؤالء هم الذين يمدون المشروع الفارسـي        
.. إنهم جنود كسرى البلهاء.. بالقوة 

 

 
ن يمنـع أمثـال      طلب من مقدم الجلسة أ     ثم

ال تدعوا هـؤالء    : هؤالء من الحديث، وقال له    
ال تـأذن   .. يوسوسون لكم، ويفتنون عن ديـنكم     

بالحديث إال لمن ترى فيه سـيما أهـل الـسنة           
ومن عداهم  .. وسيما السلف واألثر  .. والجماعة

.ال تأذن لهم

 

 
ا، وقد   جيد ه أحد هؤالء، وقد كنت أعرف     قام

  مالية بنجد وتجار   ا، وله عالقات    كان يعمل تاجر
وكان صاحب لحيـة طويلـة، وقمـيص        .. نجد

ائذن له  : فاستبشر النجدي لقيامه، وقال   .. قصير
فـإني أرى فيـه سـيما اإليمـان         .. بالحديث  
.والتوحيد

 

 
 لك علـى     جزيالً اكرش:  التاجر، وقال  تقدم

والتي .. هذه التحذيرات الخطيرة التي نبهتنا لها     
ونحـن  .. منهـا ال يزال نفر من قومنا في غفلة      

نريد أن نستغل وجودك معنا لتبين لنا المشروع        
   ا فـي  البديل للمشروع الفارسي حتى نكون جنود

.هذا المشروع

 

 
هذا هو  :  لكالمه، وقال  ا النجدي خير  استبشر

.. العقل الذي يفكر فيما يعمل    .. العقل الذي نريد  
.. ال العقل الذي يجادل ويخوض فيما ال ينفع

 

 
جيبه تـضم الـوطن      أخرج خريطة من     ثم

نحن نريـد أن تتحـالف هـذه        : العربي، وقال 
  ا فـي وجـه المـشروع       الشعوب العربية جميع

.. اا عربينريد مشروع.. الفارسي

 

 
ولكن اإلسـالم   :  وقال حضور، بعض ال  قام

.وال عالقة له بجنس دون جنس.. دين عالمي

 

 
ولكـن اهللا سـبحانه     .. أجـل   :  النجدي قال

العرب هم سادة   .. رب  وتعالى أعطى الريادة للع   
وال يمكـن   .. العرب هم خير خلق اهللا      .. العالم  

.ألحد مهما عمل أن يكون له فضلهم وشرفهم

 

 
ألم تسمع ما ورد    .. ولكن  :  اإلمام، وقال  قام

يـا  :( في خطبة الوداع   في الحديث من قوله     
أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، أال ال          

جمـي علـى   فضل لعربي على عجمـي وال لع     
عربي وال ألحمر على أسود وال ألسود علـى         

 ﴾ِإن َأكْرمكُم ِعنْد اللَِّه َأتْقَاكُم    ﴿أحمر إال بالتقوى    
بلـى يـا    : ، أال هل بلغت؟ قالوا    )١٣:الحجرات(

.. )٣()فليبلـغ الـشاهد الغائـب     : رسول اهللا، قال  
إذا كان يوم القيامة أمر     : (وقوله في حديث آخر   

 ا يناد اهللا منادي     ا وجعلـتم   ي أال إني جعلت نـسب



 

 

 

 

 



 









 



فأبيتم إال أن تقولوا     ، فجعلت أكرمكم أتقاكم   ،انسب 
 فـاليوم   ،بن فالن افالن ابن فالن خير من فالن       

.. )٤()أرفع نسبي وأضع نـسبكم أيـن المتقـون        
إن اهللا عز وجل أذهب عنكم عبية        (:وقوله  

الجاهلية وفخرها باآلباء، الناس بنو آدم وآدم من        
تقي وفاجر شقي، لينتهـين أقـوام        مؤمن   بترا

 أو  ،يفتخرون برجال إنما هم فحم من فحم جهنم       
ليكونن أهون على اهللا من الجعالن التي تـدفع         

أنسابكم هذه ليست   :(وقوله  .. )٥()النتن بأنفها 
بمسبة على أحدكم، كلكم بنو آدم  لـيس ألحـد           

ال بالدين أو تقوى وكفى بالرجل إعلى أحد فضل   
٦()ا بخيالًفاحشًا أن يكون بذي(.

 

 
إلـى  : ا، وقـال  ا شديد  النجدي غضب  غضب

متى يظل هذا الغبي ينشر ما نحتاج إلى كتمانـه     
أال يعرف أنه ليس كل ما يعرف     .. في هذه األيام  

لقد ورد عن كبار الـصحابة مـن رواة         .. يقال
الحديث أنهم كتموا بعض ما رووه عن رسـول         

 .. نتما لعلمهم أن المصلحة في ذلك الك      اهللا  
 الصحيح عن أبي هريرة،     ثلقد روي في الحدي   

 ِوعـاءيِن ؛    حِفظْتُ ِمن رسوِل اللَّـِه      : (قال
          قُِطـع ثَثْتُهب فَلَو ا اآلخَرَأمو ، ثَثْتُها فَبمهدا َأحفََأم

وملْعذَا الْب٧()ه(. 

 

 
 من هذا الرويبضة حتـى يـستنبط مـن          ثم

ر من ابن تيمية الذي     أهو خي .. القرآن والحديث   
سمع كل هذه األحاديث ورواها ومع ذلك يقـول         

..بخالفها

 

 
 الجميع لقوله هذا، ولم أدر إال وأنـا         عجب

ا ابـن تيميـة     هل حق : أصيح من حيث ال أشعر    
يخالف هذه األحاديث؟

 

 
ـ    .. أجل  :  النجدي قال ا ابن تيمية كان واعي

ا لخطورة تسرب مثل هذه األحاديـث فـي         جد
 ألنها تجعلهم عرضة ألي مشروع      ؛اسأذهان الن 

..أعجمي يريد أن يحرف ديننا العربي

 

 
 ذاانظروا ه : ا من محفظته، وقال    كتاب أخرج

اقتـضاء  (الكتاب الذي سـماه شـيخ اإلسـالم         
إنه ).. الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم    

تـي توضـح معنـى    من أهم كتب ابن التيمية ال 
الصراط  المستقيم الذي نقرؤه كل يوم في سورة         

 الـصراطَ   اهـِدنَا  :الفاتحة عند قوله تعـالى    
تَِقيمسالْم] ٦: الفاتحة[.

 

 
 يفهم الصراط المستقيم من لم يقرأ هـذا        فلن
.. الكتاب 

 

 
بل .. ا خاص  عقد فيه شيخ اإلسالم فصالً     لقد

باب ـ   (ا بعنوان   ا خاص نس العجـم   باب تفضيل ج
.)على العرب نفاق

 

 

ا، وراح   الكتاب على موضع كان محدد     فتح
إن الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد       : (يقرأ

ـ     :  مـن جـنس العجـم      ضلأن جنس العرب أف
ــرانيه ــهم  معب ــم وفرس ــريانيهم، رومه  وس

..)وغيرهم

 

 
ال تظنـوا أن ذلـك      :  الكتاب، ثم قال   طوى

ال هـذه   ..  مـنهم  بسبب كون رسـول اهللا      
فالعرب أفضل األجناس بمـا     .. علومة خاطئة   م

لقـد  .. وهبهم اهللا من طاقات لم توهب لغيرهم        
ذكر شيخ اإلسالم هذا، فقال فـي نفـس هـذا           

 ثم بنـي    يشوليس فضل العرب ثم قر    : (الكتاب
 منهم، وإن كـان     هاشم بمجرد كون النبي     

وبـذلك  . هذا من الفضل، بل هم أنفسهم أفضل       
ا، ا ونـسب  أفضل نفس أنه  ) ص(ثبت لرسول اهللا    

.)وإال لزم الدور

 

 
 يتأمل موقع كالمه من الحضور،     قليالً سكت

أعلم أن في هذه القاعة الكثير من العجم        : ثم قال 
ولكـن مـا     .. مالذين قد ال يرضيهم هذا الكال     

وال ينبغـي   .. هذا هو الدين    .. لهمعساي أقول   
لعقولنا أن تتدخل فيما يقوله الدين وإال حق علينا         

 مْؤِمنَـٍة ِإذَا   كَان ِلمـْؤِمٍن والَ   وما:  تعالى قوله
      ةُ ِمنرالِْخي ملَه كُوني ا َأنرَأم ولُهسرو ى اللَّهقَض

     ِص اللَّهعي نمو ِرِهمالَ   َأملَّ ضض فَقَد ولَهسرالًو 
]٣٦: األحزاب [مِبينًا

 

 
انظـر مـا    :  رجل من الحضور، وقال    قام
أنت اآلن تحطم أشياء كثيرة كنا      .. ا شيخ   تقول ي 

لعـل مـا    .. نعتقدها من بديهيات الدين ومبادئه    
فال توجـب   .. تقوله رأي انفرد به بعض الفقهاء     

.علينا االلتزام به

 

 
أقول لـك   .. ويلك  :  وقال النجدي، غضب

لو .. وتقول لي بعض الفقهاء     ) .. شيخ اإلسالم (
 وقف شيخ اإلسالم في صف وكل الفقهـاء فـي       

 ألن الحق يـدور    ؛صف لوقفت مع شيخ اإلسالم    
.. معه حيثما دار

 

 
 ذلك فشيخ اإلسالم نقل بتواضعه كالم       ومع

.. الفقهاء في هذه المسألة، بل نقل إجماعهم فيها

 

 
ولهذا ذكر أبـو    : ( الكتاب، ثم راح يقرأ    فتح

محمد بن حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني        

 قـال   صاحب اإلمام أحمد في وصفه للسنة التي      
هذا مذهب أئمة العلم وأصـحاب األثـر        : (فيها

وأهل السنة المعروفين بها المقتدى بهـم فيهـا،         
ـ          راقوأدركت من أدركت من علماء أهـل الع

ا  عليها، فمن خالف شيئً    موالحجاز والشام وغيره  
من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلهـا          
فهو مبتدع خارج عن الجماعة، زائل عن منهج        

)سبيل الحقالسنة و

 

 
لقد ذكـر أن    ..  ما يقول شيخ اإلسالم    انظر

هو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم وعبد       (هذا    
اهللا بن الزبير الحميدي وسـعيد بـن منـصور          

فكـان  . وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم     
ونعرف للعـرب حقهـا وفـضلها      .. (من قولهم 

 : وسابقتها، ونحبهم لحـديث رسـول اهللا        
)٨()مان، وبغضهم نفاق وكفرحب العرب إي(

 

 
.. ولكن الحديث ضعيف    :  اإلمام، وقال  قام

.. فلم يروه إال 

 

 
أأنت أعلم أم   .. ويلك  :  النجدي، وقال  قاطعه

أال تعلم ما قاله بعـض سـلفنا        .. شيخ اإلسالم   
الصالح من أن كـل حـديث ال يعرفـه شـيخ            

لقد علق شيخ اإلسـالم     ..  بحديث فليساإلسالم،  
وهذا اإلسناد وحـده فيـه      : (على الحديث بقوله  

نظر، لكن لعله روي من وجه آخر، وإنما كتبته         
لموافقته معنى حديث سلمان، فإنه قد صرح في        

بأن بغضهم نوع كفر، ومقتضى     : حديث سلمان 
ـ      : ذلك ا أن حبهم نوع إيمان، فكـان هـذا موافقً
.)٩()له

 

 
                                                           

.صحيح مسلم) ١(

 

 
.رواه احلاكم وابن حبان) ٢(

 

 
.رواه البيهقي والطرباين) ٣(

 

 
  يف األوسـط والـصغري     لطـرباين رواه ا : قال املنذري ) ٤(

ا وقال احملفوظ املوقوف، الترغيب     ا وموقوفً رفوعوالبيهقي م 
.٣/٣٧٥: والترهيب

 

 
.رواه أمحد) ٥(

 

 
.رواه أمحد) ٦(

 

 
.رواه البخاري) ٧(

 

 
.)٨٧ / ٤(رواه احلاكم يف مستدركه ) ٨(

 

 
/ ١(اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم  )٩(

٤٣٧(.

 

 



 

 

 

 

 



 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 




 




 




 









 



   
  






 








 





 





 



 

 

 

سعون إلثارة الفتن بين الناس، فهذا هو  يااليهود أنهم دائمال ينكر 
نحن اليهود لسنا إال : (يقول) أوسكار ليفى(أحد زعمائهم الدكتور 

).سادة العالم ومفسديه، ومحركى الفتن فيه وجالديه

 

 
م ١٩٠٧ ه يولي١٦وورد فى مجلة الجامعة اإلسرائيلية الصادرة فى 

نصا: ( يقولانصا عمدف فى كل التغيرات الكبرى تقريبا، الً يهودي
سواء أكان ظاهرا واضحا، أم خفيحيث تغلغل فيه بآالف اا سري ،

).الدسائس والمؤامرات

 

 
ولليهود الباب الواسع فى إيقاد نار الحروب، والتاريخ يحكى لنا 
أنهم هم الذين دفعوا وليم الفاتح لدخول إنجلترا، حتى يمكنهم أن 

سكندر إلى أكثر فتوحاته، يدخلوها فى ركابه، وهم الذين دفعوا اإل
وحضروا معه إلى مصر، وتوطن عدد كبير منهم فيها، وهم الذين 
أوعزوا إلى فيليب الثانى ملك أسبانيا بضم البرتغال إلى ملكه، 
ليسكنوا هم فيها تحت لوائه، وهم الذين أوقدوا نار الحربين 

، وهم وحدهم الذين استفادوا من  الماضىالعالميتين فى القرن
.ما المال الوفير والثروة الطائلةورائه

 

 
 إال من تدبيرهم م١٩٥٦وما االعتداء الثالثى على مصر عام 

ومكرهم، وهم الذين عقدوا االجتماعات، ورسموا الخطط مع 
المسئولين فى حكومات إنجلترا وفرنسا، لالنقضاض على مصر، 

.وتدمير منشآتها العسكرية انتقاما منها لتأميم قناة السويس

 

 
لذين أشعلوا حرب الخليج األولى والثانية لتدمير االقتصاد وهم ا

اإلسالمى والعربى، وللسيطرة على منابع البترول وابتزاز ثروات 
.البالد البترولية بصفة دائمة

 

 
.. كوسوفاووهم الذين أشعلوا حرب البلقان فى البوسنة والهرسك، 

.وكذلك يحركون نار العداوة بين الهند وباكستان

 

 
اب إشعال نار الثورات فلليهود القدح المعلى، فهم فى أى وأما عن ب

مكان يوجدون توجد معهم اإلثارة والثورة، حصل ذلك فى الشرق 
وفى الغرب على السواء، حيث كانوا يحركون الرأسمالية على 
الشيوعية أو العكس، وفى الحالتين هم المستفيدون، وهدفهم هو 

 أحداث الحادى عشر من ، وهم وراءالثورة والتدمير على كل حال
سبتمبر الحتالل أفغانستان والعراق، وأخيرا وليس آخرا دورهم في 

.ثورات الربيع العربي

 

 
ا ءوالذين لم يقر: نشر موقع المنتدى العربى للدفاع والتسليح

مر أوتقسيم هو  مريكا بالعراق من احتاللأيظنون ما صنعته  التاريخ
 ن في جنوبوما يحدث اآل ،هأنتجتحداث التي األ جاء وليد ئمفاج
نهم نسوا أالحقيقة الكبري  ولكن، سبابأالسودان له دوافع ووغرب 
الذي  ن هو تحقيق وتنفيذ للمخطط االستعماري ما يحدث اآلأن

علنته الصهيونية والصليبية العالمية لتفتيت أوصاغته و خططته
 )فسيفساء ورقية (لي إوتجزئته وتحويله االسالمي العالم

نشاء هذا الكيان إالمطاع وذلك منذ  سرائيل هي السيدإه تكون في
 .م١٩٤٨رض فلسطين أ علي  اللقيطالصهيوني

 "برنارد لويس" لننشر هذه الوثيقة الخطيرة  وعندما

بالمخطط وخاصة الشباب الذين   نهدف الي تعريف المسلمينفإننا
   وصانعو قوتها وحضارتها ونهضتهااألمةهم عماد 

 يقوم به فريق يعمل بدأب "غسيل مخ"كبر عملية والذين تعرضوا أل
نها ألوصم تلك المخططات ب مريكيالصهيوني األ لخدمة المشروع

 من أمامنا نراه رأي العين ماثالً رغم ما، "نظرية مؤامرة"مجرد 
 وليبيا والصومال وأفغانستانحقائق في فلسطين والعراق والسودان 
.ذا غفلناإريب  والبقية آتية الوسوريا واليمن وسيناء 

 

 
ن وما سوف يحدث في وحتي ال ننسي ما حدث لنا وما يحدث اآل

 العمل والحركة لوقف الطوفان ىا لنا علفيكون دافع، المستقبل
.القادم

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

  

 



 



 



 

- اب الصهيونيالعر. 

 

.رضسالم علي وجه األ أعداء اإلىأعد -

 

 

 

والـذي  ، خطب العصر الحديثأحيي بن    -
وخـرج  ،  سالمنبي اإل سالم و قاد الحملة ضد اإل   

بوفد يهود المدينة ليحرض الجزيرة العربية كلها       
.من رسولهم  قتال المسلمين والتخلصىعل

 

 

 

 القـرن   صاحب أخطر مشروع في هذا     -
مـن باكـستان     سالميلتفتيت العالم العربي واإل   

 المغرب والذي نشرته مجلة وزارة الـدفاع        ىلإ
.مريكيةاأل

 

 

 

ـ     ” برنارد لويس   ” ولد   - ام فـي لنـدن ع
، صـل بريطـاني األ  وهو مستـشرق م، ١٩١٦

مريكـي  ، أ صهيوني االنتماء ، و يهودي الديانة و
. الجنسية

 

 

 

 وعمـل   م١٩٣٦في جامعة لندن     تخرج -
 فـي قـسم التـاريخ        افيها مدرس 

 

 الدراسـات   –
.فريقيةاأل الشرقية

 

 

 

ا وتداخل في تاريخ    كثير” لويس  ” كتب   -
ـ   حيث،  سالم والمسلمين اإل ا فيـه   اعتبر مرجع
سـالمي  تب عن كل ما يـسيء للتـاريخ اإل        فك

صــولأو فكتــب عــن الحــشاشين ،امتعمــد 
.سماعيلية والناطقة والقرامطةاإل

 

 

 

-     ا النزعـة  كتب في التاريخ الحديث نازع 
.الصهيونية التي يصرح بها ويؤكدها

 

 

 

 "ستريت جورنـال  وول "نشرت صحيفة -
:قالت فيه منذ أحد عشر عاما مقاالً

 

 
ـ  ٩٠” ن برنارد لويس    إ المـؤرخ “ ا  عام 

وقد وفر الكثيـر مـن       ،وسطالبارز للشرق األ  
 دارة بـوش فـي قـضايا      يدلوجية إل الذخيرة األ 
نه أحتي   رهاب اإل ىوسط والحرب عل  الشرق األ 

والهيمنـة   ا لـسياسة التـدخل  يعتبر بحق منظر
.مريكية في المنطقةاأل

 

 
 اييـد أن لويس قدم ت   إ: قالت نفس الصحيفة  

ن أوضـح  أو ، الفاشلةا للحمالت الصليبية  واضح
رغم ذلك    بشاعتها كانت  ىالحمالت الصليبية عل  

رد خـالل  ،  سـالمي  الهجـوم اإل   ىا عل ا مفهوم
. االعتذار عنها نه من السخفأالقرون السابقة و

 

 
” صـدام الحـضارات     “ ن مصطلح   أرغم  

" صموئيل هنتينجتـون   " يرتبط بالمفكر المحافظ  
لـي  إ والًأ هو من قـدم التعبيـر        " لويس   "فإن  

الصادر ” هنتينجتون” ففي كتاب    ،الخطاب العام 
 فقرة رئيسة فـي     ىلإ يشير المؤلف    م١٩٩٦في  
بعنوان جذور  م١٩٩٠عام “ لويس ” كتبه  مقال

:سالمي قال فيهاالغضب اإل

 

 
 ،من صراع بين الحضارات    قلأهذا ليس    

كيد رد فعـل    أربما تكون غير منطقية لكنها بالت     
، اليهودي والمسيحي قديم لتراثنا    تاريخي منافس 

.وحاضرنا العلماني والتوسع العالمي لكليهما

 

 

 

ــور  - ــويس ” ط ــة “ ل ــه الوثيق روابط
 بالمعسكر الـسياسي للمحـافظين الجـدد فـي        

،  القرن العشرين  تامنذ سبعيني  الواليات المتحدة 
العمـل   مـن معهـد   “ جريـشت   ” حيث يشير   

” ن لويس ظل طـوال سـنوات        أ ىلإ مريكياأل
ا مستـشار  كمـا كـان  ” عامـة  رجل الشئون ال

.  واالبناألب بوش إلدارتي

 

 
” ديـك تـشيني      ” ىلقأ م٢٠٠٦ /٥ /١في  

” ا يكرم فيـه  خطاب” بوش االبن ” الرئيس  نائب
 فـي مجلـس الـشئون العالميـة فـي      ” لويس

 لـويس قـد     أن“ تشيني  ” حيث ذكر   .. فيالدلفيا
الدفاع  ا لوزير  واشنطن ليكون مستشار   ىإلجاء  

. وسطق األلشئون الشر

 

 

 

ــويس األ - ــة ل ” ســتاذ المتقاعــد بجامع
ـ   فألَّ“ برنستون   ا عـن الـشرق     عشرين كتاب

.وسطاأل

 

 
ــا  ــن بينه ــاريخ” م ــي الت ــرب ف  ” الع

سالم والحداثة فـي الـشرق      اإل الصدام بين ” و
ــديث األ ــط الح ــة اإل أ”و ”وس ــالمزم  ”س

. هاب غير مقدسإرو حرب مندسة

 

 
لم يقف دور برنارد لويس عنـد اسـتنفار         

نمـا  إو،  واألوربية األمريكية لقيادة في القارتين  ا
.اب الصهيوني القيام بدور العرىل إتعداه

 

 
دارة إللمحـافظين الجـدد فـي     الذي صاغ

 فـي العـداء     ستراتيجيتهمإالرئيس بوش االبن    
وقد شارك لويس في    ،  والمسلمين سالمالشديد لإل 

.راقعمريكي للستراتيجية الغزو األإوضع 

 

 
 ”ن  إ :مريكيـة ألفة ا الـصحي  حيث ذكرت 

ن ونائبه تشيني   بكان مع الرئيس بوش اال    “ لويس
ثر حادثـة ارتطـام     أ ىعل االثنين خالل اختفاء 

.الطائرة بالمركز االقتصادي العالمي

 

 
االجتماعات ابتدع لويس للغزو     وخالل هذه 

"   التي ضـمنه فـي مقـوالت   وأهدافهمبرراته 
".سالميرهاب اإلاإل ” و"الحضارات  صراع

 

 

 

 “ عـالم مـع   جرتها وكالة اإل  أ مقابلة   في -
:تي بالنص قال اآلم٢٠/٥/٢٠٠٥في “ لويس 

 

 

قوم فاسدون مفسدون    ن العرب والمسلمين  إ
ذا تركـوا  إو، فوضويون ال يمكـن تحـضيرهم   

العـالم المتحـضر    ألنفسهم فـسوف يفـاجئون  
 تـدمر الحـضارات     إرهابيـة بموجات بشرية   

الحـل الـسليم     نإولذلك ف  ،وتقوض المجتمعات 
 عادة احتاللهم واسـتعمارهم   إلتعامل معهم هو    ل

  ،وتطبيقاتها االجتماعيـة   وتدمير ثقافتهم الدينية  

 نأن عليهـا    إمريكا بهذا الدور ف   أوفي حال قيام    
التجربة البريطانية والفرنـسية فـي       تستفيد من 

 خطـاء والمواقـف   لتجنب األ  استعمار المنطقة 
نـه مـن    إ،  السلبية التـي اقترفتهـا الـدولتان      

 قطـار العربيـة   عـادة تقـسيم األ    إوري  الضر
وال ،   وحدات عشائرية وطائفيـة    ىلإسالمية  إلوا

 نفعـاالتهم اب التأثر أوداعي لمراعاة خواطرهم    
 يكون شـعار    أنويجب   ، عندهم األفعالوردود  
 أونضعهم تحت سيادتنا  أن أما( : في ذلكأمريكا

.)ندعهم ليدمروا حضارتنا

 

 
كـون  ت نأعـادة احـتاللهم     إوال مانع عند    

مهمتنا المعلنة هي تدريب شعوب المنطقة علـي   
االستعمار الجديد   وخالل هذا ،  الحياة الديمقراطية 

مريكا بالضغط علـي قيـادتهم   أم ون تقأال مانع  
 سالميةاإل

 

 مجاملة وال لين وال هـوادة    دون -

 

- 
سـالمية  ليخلصوا شعوبهم مـن المعتقـدات اإل      

ولذلك يجب تضييق الخناق علي هـذه       ،  الفاسدة
 واسـتثمار التناقـضات   ،  لشعوب ومحاصرتها ا

  العرقية والعـصبيات القبليـة والطائفيـة فيهـا        

الحـضارة   ن تغزوا أمريكا وأوربا لتـدمر    أقبل  
. فيها

 

 
 ،محاوالت الحـل الـسلمي    “ لويس  ” انتقد  

 ، من جنوب لبنـان    اإلسرائيلي وانتقد االنسحاب 
نه عمـل متـسرع وال      أا هذا االنسحاب ب   واصفً

ماميـة  ائيل تمثـل الخطـوط األ     سرإف ،مبرر له 
مـام الحقـد   أللحضارة الغربيـة وهـي تقـف     

وربــي الزائـف نحـو الغـرب األ    سـالمي اإل
ن  أ مم الغربيـة   األ ىن عل إولذلك ف ،  مريكيواأل

و أهذا الخطر البربري دون تلكؤ       تقف في وجه  
ي العـام   أوال داعي العتبـارات الـر      ،قصور
 ىلإ م٢٠٠٧مريكا عام   أوعندما دعت    .العالمي
 كتـب لـويس فـي      للسالم“ نابوليس  أ” مؤتمر  
صحيفة 

 

 وول ستريت –

 

: يقول–

 

 
ال إ هذا المؤتمر ونتائجه     ىلإ ننظر   أاليجب  

  مجـــرد تكتيـــك موقـــوت باعتبـــاره

 ،يرانـي غايته تعزيز التحالف ضد الخطـر اإل      
  ،سـالمية العربيـة واإل  وتسهيل تفكيك الـدول 

كراد والعرب والفلـسطينيين    تراك واأل ودفع األ 
كمـا فعلـت    اليقاتل بعضهم بعـض  يرانيينواإل

. مريكا مع الهنود الحمر من قبلأ

 

 
مشروع برنارد لـويس لتقـسيم الـدول         

 اعتمدته الواليـات    والذي،  واإلسالميةالعربية  
:تها المستقبليةالمتحدة لسياس

 

 
١

 

والحـرب العراقيـة   م ١٩٨٠في عام   -
 القومي  األمن مستعرة صرح مستشار     اإليرانية

:بقوله ”  بريجنسكي ”األمريكي

 

 
ن المعضلة التي ستعاني منها الواليات  إ ”

هي كيـف يمكـن      ،)م١٩٨٠ (نالمتحدة من اآل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
األمين العام والمتحدث الرسمي

 

 
                               لالتحاد العالمى للطرق الصوفية

ى الحسينىلعزم اعبد الحليمالشريف 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

  

 
ـ    تنشيط حرب خليجية    هـامش   ى ثانية تقوم عل

ىولألالخليجية ا 

 

حـدثت بـين العـراق       التي -
يرانإو

 

مريكا من خاللهـا تـصحيح      أتستطيع   -
حدود سايكس

 

. بيكو-

 

 
٢

 

ليف من   هذا التصريح وبتك   إطالقعقب   -
 “البنتــاجون ” األمريكيــةوزارة الــدفاع 

برنارد لويس  ” بدأ المؤرخ الصهيوني المتأمرك     
بتفكيـك   بوضع مشروعه الـشهير الخـاص     ” 

الوحدة الدستورية لمجموعـة الـدول العربيـة        
ومنها العـراق     حدة ى عل سالمية جميعا كال  واإل

يران وتركيا  إوالسودان و  وسوريا ولبنان ومصر  
والسعودية ودول الخلـيج     وباكستانفغانستان  أو

.الخ…فريقي ودول الشمال األ

 

 
ـ  إ وتفتيت كـل منهـا     مجموعـة مـن     ىل

والدويالت العرقية والدينية والمذهبية     الكانتونات
...والطائفية

 

 
رفق بمشروعه المفصل مجموعة من      أ وقد

تشمل جميـع    شرافهإالخرائط المرسومة تحت    
.فتيتسالمية المرشحة للتالعربية واإل الدول

 

 
بوحي من مضمون تصريح بريجنـسكي     

 

-
  القـس  القومي في عهد الـرئيس األمنمستشار  

كارتر جيمي

 

الخاص بتسعير حرب خليجيـة      -
ثانية تستطيع الواليات المتحـدة مـن خاللهـا         

بحيث يكـون هـذا      سايكس بيكو  تصحيح حدود 
. مريكيأا مع الصالح الصهيوالتصحيح متسقً

 

 
٣

 

 وافـق الكـونجرس     م١٩٨٣في عام    -
ـ      باإلجماع األمريكي  ى فـي جلـسة سـرية عل

ــدكتور ــويس ” مــشروع ال ــارد ل   “ برن

 وإدراجهوبذلك تم تقنين هذا المشروع واعتماده       
 اإلسـتراتيجية  األمريكيـة  في ملفات الـسياسة   

. لسنوات مقبلة

 

 

 



 




 



 

 



 

 

()  

 


١

 

تحـت النفـوذ   (: وشرق الـدلتا  سيناء  -
ليتحقق حلم اليهود مـن النيـل إلـى         ) اليهودي
.الفرات

 

 
٢

 

عاصــمتها : الدولــة النــصرانية  -
ف حتـى   ممتدة من جنوب بني سوي    ،  سكندريةاإل

، جنوب أسيوط واتسعت غربـا لتـضم الفيـوم        
وتمتد في خط صحراوي عبر وادي النطـرون        

وقـد اتـسعت    ،  سكندريةليربط هذه المنطقة باإل   
لتضم أيضا جزءا من المنطقة الساحلية الممتـدة        

. مطروحىحتى مرس

 

 
٣

 

المتكاملة مـع األراضـي      :دولة النوبة  -
ط تـرب ،  عاصمتها أسـوان  ،  الشمالية السودانية 

حتـى   الجزء الجنوبي الممتد من صعيد مـصر      
بمنطقـة   شمال الـسودان باسـم بـالد النوبـة    

لتلتحم مع دولة البربر التـي      ،  الصحراء الكبرى 
سوف تمتد من جنوب المغـرب حتـى البحـر          

  .األحمر

٤

 

ة، اصمتها القـاهر  ع: مصر اإلسالمية  -
يراد لهـا أن تكـون      ،  الجزء المتبقى من مصر   

حيث تدخل فـي    ،  سرائيليأيضا تحت النفوذ اإل   
نطاق إسرائيل الكبرى التي يطمع اليهـود فـي         

.إنشائها

 

 
() 

 


١

 

دويلة النوبة  المتكاملة مع :دويلة النوبة -
.في األراضي المصرية التي عاصمتها أسوان

 

 
٢

 

.السوداني اإلسالمي دويلة الشمال -

 

 
٣

 

 :دويلة الجنوب الـسوداني المـسيحي      -

 انفـصالها فـي االسـتفتاء       نـت أعلالتي   وهي
ـ     م،  ٩/١/٢٠١١  اليكون أول فصل رسمي طبقً

.للمخطط

 

 
٤

 

والمؤامرات مستمرة لفـصلها  : دارفور -
نها غنية إالجنوب مباشرة حيث  عن السودان بعد

.باليورانيوم والذهب والبترول

 

 



 



 

 
:ليبيا والجزائر والمغرب بهدف إقامة تفكيك

 

 
١

 

 دويلة النوبـة  على امتداد: دولة البربر  -
.بمصر والسودان

 

 
٢

 

.دويلة البوليساريو  -

 

 
٣

 

 الباقي دويـالت المغـرب والجزائـر       -
.وتونس وليبيا

 

 
الحق فى تغيير   إعادة تقسيمها   ولكن ليبيا تم    

 دول لهذا المخطط كى تكون ثالث    

 

 كمـا هـو     -
موضح بهذه الخريطة

 

-.

 

 

 

 
 

 



 

 

 

إلغاء الكويت وقطر والبحرين وسـلطنة   -
، العربية من الخارطـة    عمان واليمن واإلمارات  

ومحو وجودها الدستوري بحيث تتضمن شـبه       
.دويالت فقط الجزيرة والخليج ثالث

 

 
١

 

وتضم الكويت  : (الشيعيةدويلة اإلحساء    -
).وقطر وعمان والبحرين واإلمارات

 

 
٢

 

.دويلة نجد السنية -

 

 
٣

 

.السنية دويلة الحجاز -

 

 



 



 

 


 


العراق على أسس عرقيـة ودينيـة        تفكيك

ومذهبية على النحو الذي حدث في سوريا فـي         
.العثمانيين عهد

 

 
١

 

.البصرة  حولدويلة شيعية في الجنوب -

 

 



 

 

 

 

 



 



 

  

 
٢

 

دويلة سنية في وسط العـراق حـول         -
.بغداد

 

 
٣

 

كردية فـي الـشمال والـشمال     دويلة  -
تقوم علـى    )كردستان(الشرقي حول الموصل    

األراضـي العراقيـة واإليرانيـة     أجزاء مـن 
).ابقًسا (والسورية والتركية والسوفيتية

 

 
 :ظةوحمل

 

 
كـشرط   ت مجلس الشيوخ األمريكـي    صو

ألمريكية مـن العـراق فـي       نسحاب القوات ا  ال
ثـالث   على تقسيم العراق إلـى م ٢٩/٩/٢٠٠٧

وطالب مسعود برزاني   ،  دويالت المذكور أعاله  
كردسـتان   بعمل استفتاء لتقرير مـصير إقلـيم  

) كركـوك (واعتبار عاصمته محافظة    ،  العراق
ونـال مباركـة    ،  الغنية بالنفط محافظة كرديـة    

ــوبر   ــي أكت ــة ف ــة وأمريكي  .م٢٠١٠عراقي
ه مـن  ءوحلفـا  "بريمر"وف أن دستور والمعر

قد أقر الفيدرالية التي تشمل الدويالت      ،  العراقيين
 ،)الجنوب(شيعية في   : طائفية الثالث على أسس  

. ).الـشمال (كردية فـي    ، و )الوسط(سنية في   و
احتالل العـراق فـي مـارس       عقب

 

إبريـل   -
.م٢٠٠٣

 

 
() 

 


    ا  تقسيمها إلى أقاليم متمايزة عرقي ا أو  أو ديني

امذهبي:

 

 
١

 

علـى امتـداد   (شـيعية   علويـة  دولة -
).الشاطئ

 

 
٢

 

.في منطقة حلب سنية دولة -

 

 
٣

 

.حول دمشق سنية دولة -

 

 
٤

 

 فـي الجـوالن ولبنـان    الـدروز  دولة -
 األراضي الجنوبية الـسورية وشـرق األردن  (

.)واألراضي اللبنانية

 

 

 

 



 

 
ـ   تقسيم لبنان إلى   ات عرقيـة   ثمانية كانتون

:ومذهبية ودينية

 

 
١

 

 عاصـمتها (في الـشمال   سنية دويلة  -

).طرابلس

 

 
٢

 

عاصـمتها   (شـماالً  مارونيـة  دويلـة  -
).جونيه

 

 

٣

 

عاصـمتها   (العلويـة  البقاع دويلة سهل -
.خاضعة للنفوذ السوري شرق لبنان).. كبعلب

 

 
٤

 

).المدولة(بيروت الدولية  -

 

 
٥

 

 حول صيدا وحتى نهر فلسطيني كانتون -

اني تــسيطر عليــه منظمــة التحريــر الليطــ
.الفلسطينية

 

 
٦

 

في الجنوب والتي تشمل  كتائبي كانتون -
.مسيحيين ونصف مليون من الشيعة

 

 
٧

 

أجزاء من األراضي  في (درزية دويلة  -
).اللبنانية والسورية والفلسطينية المحتلة

 

 
٨

 

.تحت النفوذ اإلسرائيلي مسيحي كانتون -

 

 

   

 


:تقسيمها إلى عشرة كيانات عرقية ضعيفة

 

 
١

 

.كردستان -

 

 
٢

 

.أذربيجان -

 

 
٣

 

.تركستان -

 

 
٤

 

.انعربست -

 

 
٥

 

 ما بقى مـن إيـران بعـد    (إيرانستان -

).التقسيم

 

 
٦

 

.بوخونستان -

 

 
٧

 

.بلونستان -

 

 
٨

 

).التقسيم ما بقى منها بعد( أفغانستان -

 

 
٩

 

).ما بقى منها بعد التقسيم (باكستان -

 

 
١٠

 

.كشمير -

 

 

 : 

 انتزاع جزء منها وضمه للدولة الكرديـة 

.المزمع إقامتها في العراق

 

 

 

 


.األردن ونقل السلطة للفلسطينيين تصفية

 

 

 

 


 مقوماتهـا وإبـادة   ابتالعها بالكامل وهدم

.شعبها

 

 

 

 
 

 


 إزالة الكيان الدسـتوري للدولـة اليمنيـة       

واعتبـار مجمـل    ،  بشطريها الجنوبي والشمالي  
.الحجاز أراضيها جزءا من دويلة

 

 
والهدف من كل هذه التقسيمات أن تظهـر        

:الخريطة التالية

 

 

 

 


 


 تريدون لشمس حضارة    : أيها الصهاينة  مأنت

أن تنطفـئ كمـا     .. اإلسالم، حضارة التوحيـد   
انطفأت شموس غيرها من الحضارات ليتساوى      

!!.ولكن هيهات هيهات.. الجميع فى الوثنيات

 

 
وصـدق  .. كذب جميع المتآمرين وأعوانهم   

ـ     :اهللا فيما وعد به أمة القرآن      ا ِإنَّا نَحـن نَزلْنَ
الذِّكْر اِفظُونلَح ِإنَّا لَهو  )  ٩: الحجر(.

 

 
نسأل اهللا تعالى أن يكشف لقلوبنـا حقيقـة         

الذى به ننجذب بكليتنـا إلـى       ، الجمال الربانى 
.الرضوان األكبر

 

 
وصلى اهللا وسلم وبارك على سيدنا وموالنا       

.محمد وعلى آله أجمعين

 

 



 

 

 

 

 



 


 



 




 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الدكتور

 

 







 




 



 

 مشهد تبرئة بعض قيـادات فـي       : ثانيا

مؤسسات إسـالمية أوضـاعهم المهنيـة،       

ومناصبهم الوظيفية، بتـصريحات مفادهـا      

تصحيح وتنحية كتب تراثية فـي مراحـل      "

 ومساعي البراءة هـذه     ،"تعليمية تخصصية 

في حد ذاتها إدانة للثقافة اإلسالمية المعبرة       

عن فهم أئمة العلوم اإلسالمية للنـصوص       

القرآن الكريم ومـا يثبـت      : أي" ةيعالشر

 صحته لـسيدنا محمـد رسـول اهللا         

.واالجتهاد بضوابطه

 

 

:لهم نقول

 

 



 




 



: من جهـة مفهومهـا    الثقافة اإلسالمية   

جملة المعارف الدينية التي كانت وال تزال       

عقيدة : الشريعة اإلسالمية بمفهومها الواسع   

الت وأخالقيات سببا فـي     وعبادات ومعام 

وجودها، وهي معبرة عن مالمـح الـدين        

.الحق

 

 

باالستقراء في وسائلها ومقاصدها فـإن      

أمورا مهمة ذات صالت وعالقـات بهـا        

:منها

 

 

أ

 

 الثقافة اإلسالمية مصدر ثري للثقافة      -

اإلنسانية بصفة عامة، لكمالهـا وشـمولها       

.ما بها من ثوابت ومتغيراتووحيويتها 

 

 

ب

 

ا للجوانب الرئيسة للحيـاة     تغطيته -

اإلنسانية في مجاالتها المتنوعة المعرفيـة      

ــصادية   ــسياسية واالقت ــة وال والمجتمعي

اليوم َأكْملْتُ لَكُـم :    وغيرها، قال اهللا    

ِتي   ِدينَكُممِنع كُملَيتُ عمَأتْمو و   ِضيتُ لَكُـمر

.)٣: المائدة (ااِإلسالم ِدينً

 

 

ج

 

أصـول الـدين،     "ارتكاز علومها  -

الــشريعة اإلســالمية، الفقــه اإلســالمي 

علـى  " وعلومه، اللغـة العربيـة وآدابهـا    

الكـريم،  القـرآن   : مصادر نصية شرعية  

واألحاديث النبوية التي صحت نسبتها إلـى       

ــيدنا  ــول س ــي الرس ــد النب ، محم

ها المرسلة واالستحسان والعرف     رومصاد

والعادة وشرع من قبلنا بقيود محددة، وقول       

.الصحابي 

 

 



 

 

 

 

 



 













 



بمناهجها التعليمية  هذه الثقافة اإلسالمية    

ال يقبل التشكيك فيها أو     الدعوية  وفاعلياتها  

االنقالب عليها، بل تنبيه فقـط لمـا يقبـل          

.اجتهاد دون تخطئة أو إنكار

 

 

هل ثقافتنا اإلسالمية بواعث اإلرهـاب      

.واإلرعاب؟

 

 

وأمن اإلنصاف إغفال بواعث سياسـية      

 ومـؤامرات قـوى     ةواقتصادية واجتماعي 

والتعويل علـى    ،مخابراتية عالمية معروفة  

المية التي تشتمل فـي داخلهـا       ثقافتنا اإلس 

اإليمـان  : أركان اإلسـالم الرئيـسة    على  

ــشريعة  ــاه الخــاص(وال ) اإلســالم بمعن

واإلحسان، بالمحو واإللغاء والبتر بـدعوى     

!.تجديد خطاب ديني؟

 

 

الخطاب الديني له آلياتـه وضـوابطه       

. بأيدي الفاقهين وحدهمومالمحه

 

 



 



حمالت إعالمية ممنهجة للتشكيك    : ثالثًا

الشريف  في مؤسسات إسالمية كاألزهر     

 

– 

التراثيين وفـي مـصنفاتهم     وفي أئمة العلم    

التراثية ذاكرة األمة المسلمة، وفي قامـات       

وقيمة كالفاتح الناصر صالح الدين األيوبي      

  وجـود بيـت     بت دينية مثل  ا، وفي ثو 

!.المقدس بفلسطين المحتلة

 

 

للرويبضة  أجهزة اإلعالم أبوابها     حوفت

التافه الجاهل للتحدث في الدين، واإلفتـاء       

لنـشر  بغير علم واللهث والركض والبث وا     

للشاذ من تصريحات مرضى شهرة، قـال       

تَقُولُوا ِلما تَِصفُ َألْـِسنَتُكُم      وال :َاهللا  

وهذَا حرام لِّتَفْتَروا علَـى      الكَِذب هذَا حاللٌ  

    لَى اللَِّه الكَِذبع ونفْتَري الَِّذين ِإن اللَِّه الكَِذب

 ونفِْلحقَِليلٌ  * الَ ي تَاعم    َأِلـيم ذَابع ملَهو 

 ١١٦: النحل(

 

، وقال سيدنا رسول    )١١٧ -

إن من إجالل اهللا تعالى إكرام      : (اهللا  

وحامل القـرآن غيـر     ذي الشيبة المسلم،    

الغالي فيه والجافي عنـه، وذي الـسلطان        

].حديث حسن رواه أبو داود) [المقسط

 

 

:وأخيرا

 

 

١

 

دين اإلسالم ليس بمـتهم فيعتـذر        -

!.عنه، وليس مدانًا فندافع عنه

 

 

٢

 

تجب البصيرة في أمور مهمة ذات       -

صالت وعالقات بسمعة وقامة وقيمة الدين، 

يِلي َأدعو ِإلَى اللَِّه قُْل هِذِه سِب :قال اهللا 

ـ يو (ومِن اتَّبعِنـي   علَى بِصيرٍة َأنَا   : فس

١٠٨(.

 

 

٣

 

" مفاسـد "و" مصالح" الموازنات بين    -

.من األهمية بمكان

 

 

٤

 

- ِللَِّهةُ ووِلِه الِعزسِلرو  ـْؤِمِنينِللْمو 

ونلَمعالَ ي نَاِفِقينالم لَِكنو) ٨: المنافقون(.

 

 

ال نعطي الدنية في ديننـا، واهللا       ألجلها  

.غالب على أمره

 

 

 المقال رؤية فقهية تعبر  :تنبيه وتنويـه  

عن كاتبها فقط، وال تعبر بالضرورة عـن        

.جهة عمله

 

 



 

 

 



 



 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 




 



 



 





 


اشتهرت بردة المديح النبوي لإلمام البوصيري بـين المـدائح          

وإن لم تكن قصيدته الوحيدة في مـدح         ،النبوية على مر العصور   
ومن شاعر الرسول حسان بـن ثابـت        . المصطفى ولكنها األشهر  

وكعب بن زهير في العصر النبوي عصر الوحي والرسالة إلـى            
توقف المدائح النبويـة    عصرنا هذا وما يتلوه من عصور لم ولن ت        

: نـه آ ألن المولى عز وجل تعهد بذلك في قر     ؛بكل اللغات واأللسنة  
  كِذكْر نَا لَكفَعرو) وتفيض كتب السادة الـصوفية     ). ٤: الشرح

بمئات الصلوات على النبي وبعضها صلوات أمالها حضرة النبي         
   نبي  ورغم انتقال ال  . اعلى الولي يقظة ومنام    إال أن الـشعر  

       ألن  ؛ا ولـيس رثـاء    المخصوص له يسمى عند أهل العلم مـديح 
. واعلَموا َأنّ ِفيكُم رسـوَل اللَّـهِ      : القرآنحضرته حي وبنص    

والسطور التالية لقطات سريعة من بحر محيط فيوضات الـصالة          
. على النبي

 

 
للمسلم   بداية إن من أفضل الذكر    

 

 القرآنبعد   -

 

الصالة على   -
ها المولى عز وجل واجبة كلما ذكر اسـمه وهـذا           النبي حيث جعل  

ومالِئكَتَـه   ِإن اللَّـه  : الفضل ليس لمخلوق سواه وفي ذلك يقول      
 اوسلِّموا تَسِليم  يصلُّون علَى النَِّبي يا َأيها الَِّذين آمنُوا صلُّوا علَيهِ        

.ين واألمر بالصالة عليه مستمر ليوم الد)٥٦: األحزاب(

 

 



 


ومن فضل الصالة أن من صلى عليه مرة صلى اهللا عليه بها            

وفـي ذلـك يقـول       ، وأن الصالة عليه عتق مـن النـار        ،اعشر 
 ومـن   ،امن صلى علي مرة صلى اهللا عليه بها عشر        : (المصطفى

  ومن صلى علي مائـة      ،ا صلى اهللا عليه بها مائة     صلى علي عشر 
م اهللا شعره وبشره    ا حر  ومن صلى علي ألفً    ا،ألفًصلى اهللا عليه بها     

من صلى علي صالة    : (وعن أنس بن مالك عن النبي     ). على النار 
صلى اهللا عليه عشر صلوات وحط عنه عشر خطيئات ورفع لـه            

رغـم أنـف رجـل    : (وقال عليه الصالة والسالم   ).عشر درجات 
زالة وروى الحافظ أبو نعيم قصة الغ      ).ذكرت عنده فلم يصل علي    
مر هذا أن يخلينـي حتـى أرضـع         : (المشهورة التي قالت للنبي   

إن لم أعد لعنني اهللا     : (قالت) فإن لم تعودي  : (قال) أوالدي وأعود 
وعن أبـي هريـرة قـال       ). كمن تذكر بين يديه فال يصلي عليك      

من صلى علي عند قبري سمعته ومن صـلى علـي           : (المصطفى

وقـال  ).بلغتـه  انائي :
وا علي  حيثما كنتم فصل  (

). فإن صالتكم تبلغنـي   
 أكثروا من  : (اوقال أيض

الصالة علي في الليلـة     
الزهراء واليوم األزهر   

 

 يعني ليلـة الجمعـة      –
ويومها  

 

 فإنهما يؤديان   –
 وإن األرض ال ،عــنكم

تأكل أجساد األنبياء وما    
من مسلم يصلي علـي     
إال حملها ملـك حتـى      
يؤديها إلي ويسميه حتى    

ـ  : إنه ليقـول   ا إن فالنً
صلى ). يقول كذا وكذا  

اهللا على سيدنا محمـد     
له في كل لمحة ونفس آو

. عدد ما وسعه علم اهللا

 

 


 


ومادحو النبي جمع   
غفير من األعالم يمتـد     
بهم الزمن منـذ عهـد      
 ،الوحي إلى يومنا هـذا    

ولعــل أشــهرهم بعــد 
حسان بن ثابت الملقب    
بشاعر الرسـول هـو     

وإن  ،كعب بن زهيـر   
ـ    اة قصد بقصيدته النج

بعدما أهدر الرسول دمه    
ــم  ــدما عل لفحــشه عن

). بجيـر (بإسالم أخيه   
وقصيدة كعـب الميـة     
أنشدها على رسول اهللا    

 وجاءه تائب ا بها  ا ومعتذر
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*





 



فسر النبي وخلع عليه بردته وهي التي اشتراها الخلفاء فيما بعد من            
 والمية كعب من ثمانيـة      . وظلت عندهم يتباركون بها    ،ورثة كعب 

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول      : ( مطلعها اوخمسين بيتً 

 

 متيم إثرها   –
وعـدها   .وبدأها بالغزل على عادة الشعراء القدامى     ) لم يفد مكبول  

الشعراء وأهل اللغة من أفضل ما قيل في الرسـول وعنـى بهـا              
 فقد  ،حقون فشطروها وخمسوها وعارضوها وشرحوها    الشعراء الال 

ن بـن داود المـصري       وخمسها شعبا  ،شطرها عبد القادر الرافعي   
 وعارضها ابن   ، كما خمسها أحمد الجرجاني    ،هجرية ٨٢٨المتوفي  

ما الطرف بعدكم بالنوم مكحول     : ( المصري ومطلع معارضته   ةنبات

 

قلبي بكم يا أهيل الحي مأهول       ) ( هذا وكم بيننا من ربعكم ميل      –

 

– 
كما عارضها أبو حيان األندلـسي      ). وحبله بأماني الوصل موصول   

) المورد العذب فـي معارضـة قـصيدة كعـب    : (وانهابقصيدة عن 
ال تعذاله فما ذو الحب معذول       : (ومطلعها

 

 العقل مختبل والقلـب     –
. بن عبـد الظـاهر    اكذلك عارضها القاضي محيى الدين      ). مخبول

اإلسعاد لحل نظـم    : (ي القنائي وسمى شرحه   وشرحها مسعود بكر  
بلوغ المـراد   : (ومحمد صالح السباعي وسمى شرحه    ). بانت سعاد 

وابن هشام األنصاري وعطاء اهللا بن أحمد وعلي   ). على بانت سعاد  
ل الدين الـسيوطي  البن سلطان الهروي ومحمد حسن المصفي وج     ا

وترجمهـا  ). كنه المراد في شـرح بانـت سـعاد      : (وسمى شرحه 
ومـن المعاصـرين   . المستشرق الفرنسي رينيه باسيه إلى الفرنسية    

عبد الغفار حامد هالل العميد األسـبق لكليـة اللغـة           . عارضها د 
.العربية باألزهر

 

 


 


أما بردة اإلمام شرف الدين محمد بن سعيد البوصيري الشاعر          
المصري المدفون في منطقة بحري في االسكندرية بجوار سـيدي          

فهـي قـد    . بي العباس المرسي وسيدي ياقوت العرش وغيرهمـا       أ
ت شهرة لم تنلها قصيدة أخرى فـي        زطافت أرجاء المعمورة وحا   

وللقصيدة حكاية أن البوصيري المولـود فـي        . مدح الرسول مثلها  
 هجرية كان يعمل فـي وظـائف        ٦٠٨قرية تتبع بني سويف سنة      

العباس المرسي  الدولة في ظل المماليك حتى زهد فيها وصحب أبا          
وتتلمذ على يديه وأخذ ينظم مدائحه في حب النبي حتـى أصـابه             

 فكتـب  ،الفالج وهو مرض الشلل النصفي بلغة عصرنا ولزم بيتـه         
  وكـرر  ،ا بها عند المولى بجـاه رسـول اهللا        قصيدته تلك مستشفع  

 حتى رأى رسول اهللا فـي المنـام   ،إنشادها ودعا اهللا وتوسل بالنبي  
ا وخرج من    فقام يقظً  ،لمباركة ويلقي عليه بردته   يمسح وجهه بيده ا   

 ؛بيته يمشي على قدميه فلقيه فقير صوفي وسأله أن يعطيه القصيدة          
ألنه سمعها تنشد بين يدي الرسول ثم يلقـي النبـي بردتـه علـى            

 فأعطاه إياها وشاع المنام فتسابق النـاس علـى نـسخها            ،صاحبها
.وحفظها وإنشادها

 

 
 ؛اأيـض ) البرأة(ن ومئة بيت وتسمى  وتبلغ بردة البوصيري ستي   

  وهي ميمية بدأها بالنسيب فـي      . ا في شفاء صاحبها   ألنها كانت سبب
ـ   ، ثم حذر من هوى النفس والشيطان      ،حب النبي  ا مـن    وذكر جانب

 واإلسـراء  الكـريم    والقـرآن معجزات الرسول وجهاده وحياتـه      

ــراج ــا ،والمع  وختمه
بالتوسل بـالنبي فـي     
عاطفة جياشـة وقـوة     

ويبـدو تـأثره    . ة  لغوي
ا بميمية سلطان   واضح

العاشــقين الــشاعر  
المصري عمـر بـن     

هل : (الفارض إذ يقول    
 بذي  نار ليلى بدت ليالً   

سلم  

 

 أم بارق الح في     –
واهتم ). الزوراء والعلم 

ــف    ــن خل ــل م ك
البوصيري من الشعراء   
ببردتــه فــضمنوها  
وشطروها وخمـسوها   
وســبعوها وعــشروها 

 ،وشرحوها وعارضوها
ل اليـوم تنـشد     وال تزا 

وتغنى فـى حـضرات    
ــصوفية  ،المــشايخ وال
ا وممن عارضها حـديثً   

محمود سامي البارودي   
ــم ــسيف والقل  ،رب ال

وأمير الشعراء أحمـد    
شوقي بقصيدته التـي    
ــوم  ــا أم كلثـ تغنيهـ

ريم علـى   : ( ومطلعها
القاع بين البان والعلم     

 

– 
أحل سفك دمـي فـي      

أمـا  ) . األشهر الحرم   
ــستهل   ــارودي في الب

رائد  يا: (ه قائالً قصيدت
البرق يمم دارة العلم     

 

– 
واحد الغمام إلي حـي     

ومن نهـج   ). بذي سلم 
نهجها مـن األقـدمين     

صفي الـدين الحلـي     (
ــدين  و،ه٧٥٠ عــز ال

 وابن  ،ه٧٨٩الموصلي  
 ،ه٨٣٧حجة الحمـوي   

وجالل الدين الـسوطي    
.)ه٩١١

 

 



 

 

 

 

 



 



 










 





 



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

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

 

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

.به، ونشر رايته في العالمين

 

 

 

 

 

 



 




 




 




 




 




 




 




 



كل ما سبقت اإلشارة إليه     وإذا كان   
يعد من قبيـل المكتبـات الموسـوعية        
المتخصصة، فإن هناك نوعا آخر مـن       

بات أوسع وأكبر، ويتميز بـشموله      المكت
لكل فروع العلم سالفة الذكر، ومن أمثلة       

:هذه المكتبات

 

 
المكتبة الشاملة ورابطهـا علـى      * 

:الشبكة الدولية

 

 
)www.shamela.com(

 

 
:المكتبة الوقفية ورابطها* 

 

 
)www.waqfeya.com(

 

 
:المكتبة اإلسالمية ورابطها* 

 

 
www.library.islamweb.com

/newlibrary/index.php

 

 

:مكتبة صيد الفوائد ورابطها* 

 

 
www.saaid.net/book/index.

php

 

 
:مكتبة مشكاة اإلسالمية ورابطها* 

 

 
)www.almeshkat.net/books(

 

 
وغير ذلك من المكتبـات العامـة،       

بفضل اهللا كثيرة ومنتـشرة فـي       وهي  
محيط الشبكة الدولية، وتزخر بـاآلالف      
من الكتب والمراجع والموسوعات فـي      

.ى فروع العلم والمعرفةشت

 

 
 فإن هذه المكتبات تمثـل زادا       ،وبعد

 علميا ومعرفيا هائالً للدعاة إلى اهللا       
يمكنهم من الحصول على المعرفة مـن       
خالل الكتب والمراجع المختلفة في شتى    
فروع العلم والمعرفة في سهولة ويسر،      
مما يساهم في الرقي بمستوى الدعاة إن       

دفعهـم  دة، وبالتـالي    هم أحسنوا االستفا  
إلى تحقيق النجاح في مهمتهم، وتحقيق      
أعظم النتائج في ميدان الدعوة إلـى اهللا        

.تعالى

 

 
ومن ثم تصبح أسباب نجاح الداعية      
المتصلة بالجانب العلمي والمعرفي في     



 

 

 

 

 



 



 

 

 

       
    
     

   

 

 
        

    
          
    
   

 

 

 

 

 
الدكتور

 

 
أحمد محمد أحمد الشرنوبي

 

 

 

أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالمية املساعد 

 

 بكلية أصول الدين

 

-

 

 جامعة األ

 

 زهر

 

 

المتناول اآلن، بما توفره تلـك الـشبكة        
الدولية من إمكانات هائلـة فـي هـذا         

 ذلـك التـسلح     الميدان، ويبقى عليه بعد   
بحسن النية، وعلـو الهمـة، وصـدق        
التجريد، والنزول إلى تلك الساحة التي      
تحتاج إلى جهـوده وجهـود إخوانـه        

.المتواصلة والدءوبة

 

 


 







 


فـي الـشبكة     للدعوة إلى اهللا تعالى   

الدولية ضـوابط تتجـه بهـا االتجـاه         
صحيح، وتسير بها في الطريق السليم،      ال

وتضمن لها تحقيق أعظـم قـدر مـن         
النتائج والثمرات النافعة المفيدة، ومعرفة 

بتطبيقها الداعية بهذه الضوابط، والعناية     
عند ممارسة الـدعوة إلـى اهللا تعـالى         
بالنسبة للدعاية في الشبكة الدولية أمـر       
في غاية األهميـة حتـى يـصل إلـى       

ل فيحرز النجـاح فـي      المستوى المأمو 
.دعوته ويحقق التأثير في مدعويه

 

 
وضوابط الدعوة التي يجـب علـى       

مالحظتهـا  الداعية في الشبكة الدوليـة      
وااللتزام بها كثيرة ومتعددة، وقد يطول      
بتفاصيلها المقام، فتقتصر على أهم هذه      
الضوابط، ونـصوغها فـي اختـصار       
يتناسب مع الحال والمقام على النحـو       

:اآلتي

 

 



 



أن الدعوة تـشتمل علـى      ال ريب   

كليات وجزئيات، وواجبات ومستحبات،    
ومحرمات ومكروهات، وقضايا كبرى    
وقضايا صغرى، وعند النظر إلى منهج      
األنبياء في ذلك نجد أنهم بدؤوا بالدعوة       
إلى توحيد اهللا تعالى وإخالص العبـادة       

عثْنَا ِفي كُلِّ ُأمـٍة  ولَقَد ب : له، قال تعالى  
ــه ــدوا اللَّ بــوالً َأِن اع ســوا ر تَِنباجو 

: ، وقال تعالى  )٣٦: النحل (الطَّاغُوتَ
         َّـوٍل ِإالسِمـن ر ِلكلْنَا ِمن قَبسا َأرمو

 نُوِحي ِإلَيِه َأنَّه الَ ِإلَه ِإالَّ َأنَا فَاعبـدونِ        
نة ، وقد جاء علـى ألـس      )٢٥: األنبياء(

الرسل دعوتهم أقوامهم إلى عبـادة اهللا       
يا قَوِم اعبدوا اللَّه ما لَكُم مـن      : الواحد

 هرِإلٍَه غَي) ٧٣،  ٦٥،  ٥٩: األعراف ،
.)٨٤، ٦١، ٥٠: هود(، و)٨٥

 

 
 محمد  سيدناولم تشذ عن ذلك دعوة      

        فلقد سار على نهج إخوانه مـن ،
، فبدأ بالدعوة إلى توحيـد      النبيين  

 وإخالص العبادة له، واستمر ثـالث   اهللا
عشرة سنة يقيم العقيدة الصحيحة فـي       
نفوس الناس وقلوبهم، ولما بعث معـاذًا       

إنك تقدم على قـوم     (: إلى اليمن قال له   
أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليـه        
عبادة اهللا، فإذا عرفوا اهللا فـأخبرهم أن        
اهللا قد فرض عليهم زكاة من أمـوالهم        

ائهم فإذا أطاعوا بها فخذ     وترد على فقر  
.)١()منهم وتوق كرائم أموال الناس

 

 
: وأما قول الخطابي  : قال ابن حجر  

 ؛إن ذكر الصدقة ُأخر عن ذكر الصالة      
ألنها إنما تجب على قـوم دون قـوم،         

الصالة، فهـو حـسن،     كا ال تكرر    هوأن
بدأ باألهم فاألهم، وذلك : وتمامه أن يقال

طالبهم في الخطاب؛ ألنه لو     من التلطف   
.)٢(بالجميع في أول مرة لم يأمن النفرة

 

 
                                                           

الزكـاة،  : رجه اإلمام البخاري، واللفظ له، كتاب     أخ) ١(
ال تؤخذ كرائم أموال الناس يف الصدقة، من حديث         : باب

األمـر  : اإلميان، بـاب  : ، ومسلم، كتاب  ابن عباس   
 .باإلميان باهللا ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه

.املكتبة السلفية. ، ط٣/٣٥٩فتح الباري البن حجر ) ٢(

 

 



 

 

 

                                                              

 

 

 

 



 

 
 



 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 



 




 





 




 



 

 
 















 





 


ظ السنة رجـاالً     لحف قيض اهللا   

ــنفس  ــذلوا ال ــارهم، وب ــوا أعم أفن
والنفيس؛ من أجل الدفاع، والذود عن      

:حياضها

 

 
 مـن   لقد نالت أحاديث النبي     

االهتمام والعناية ما لم تنله أقـوال أي        
من العظمـاء، وال بطـل مـن        عظيم  

األبطال، وال رئيس من الرؤسـاء، وال      
ملك من الملوك، ذلـك أن رسـول اهللا         

   ا،     في واقع األمر ليس إنسانًا عادي
وال قائدا يشبه في أخالقـه وصـفاته        
اإلنسانية أحدا، فهو أفق وحده ال يدانيه       
أفق، ولذلك كان هـو األسـوة، وهـو         
النبراس المضيء، بل لم يكن رسـول       
قوم دون غيرهم أو زمان مؤقت وإنما       
كان رسوالً إلى الثقلين إلى أن يرث اهللا        

.األرض ومن عليها

 

 
ــذه ــحابه  أدرك ه ــة أص  الحقيق

وتابعوهم، والمسلمون من بعدهم، فعكفوا     
على نقل وتدوين وحفظ، وتطبيق كل ما       

 من قول، أو    صدر عن رسول اهللا     
ــر،  ــل، أو تقري ــات فع ــى الحرك حت

والـسكنات، فقـد نقلـت حياتـه بكـل      
تفاصيلها، في عباداته، ومعامالته، فـي      

مه ويقظته، وفـي    وسلمه وحربه، وفي ن   
 نعده من الخصوصيات    أدق األمور مما  

الشخصية، بصورة لم تحظ بهـا سـيرة        
.أحد غيره من البشر

 

 
من نماذج  ونمثل لهذا الحفظ بنموذج     

حرص الصحابة ومن بعـدهم الـسلف       
الصالح وأهل الحديث على تلقي الـسنة       

:ونقلها

 

 
فقد أورد البخاري في كتاب العلـم،       
: باب الخروج في طلـب العلـم، قـال        

مسيرة شهر إلى   ورحل جابر بن عبد اهللا      
قال ... بن أنيس في حديث واحد    اهللا  عبد  

وفي حديث جابر دليل علـى      : ابن حجر 
طلب علو اإلسناد؛ ألنه بلغه الحديث عن       

رحـل  عبد اهللا بن أنيس فلم يقنعه حتى        
وأخرج الخطيب  .. فأخذه عنه بال واسطة   

مع عـن   نـس كنـا    :عن أبي العالية قال   
 فال نرضـى    أصحاب رسول اهللا    

فسمعنا منهم، وقيـل    نا إليهم   حتى خرج 
ب العلم يلـزم رجـالً      لرجل يط : ألحمد

يرحـل  : قالعنده علم كثير، أو يرحل؟      
الناس يكتب عن علماء األمصار فيشافه      

.ويتعلم منهم

 

 
كـان  :  قال وعن أنس بن مالك     

 فكان  إخَوان على عهد رسول اهللا      
 واآلخــر يــأتي النبــي أحــدهما 

 النبي  يحترف، فشكا المحترف أخاه إلى    
لعلك ترزق به: (، فقال.(

 

 
هذا، وإن من أجل مظاهر عناية اهللا       

بالسنة أن الصحابة يتذاكرونها فيما    تعالى  
 فقد كانت عـادة الـصحابة       بينهم،  

 أفـرادا أو    استذكار أحاديث النبي    
.جماعات

 

 
: ودليل ذلك قول أبي هريـرة       

جزأت الليل ثالثة أجزاء، ثلثًا أصـلي،       
لثًا أذكر فيه حديث رسـول      وثلثًا أنام، وث  

.اهللا 

 

 
باإلضافة إلى ما سبق، فإن الـصحابة       

     التـابعين بمـذاكرة     كانوا يوصـون
كنا نكون  : ، فعن أنس بن مالك قال     الحديث

، فنسمع منه الحديث، فإذا     عند النبي   
ومـن  . قمنا تذاكرناه فيما بيننا حتى نحفظه     

 أنـه   عطاء عن ابن عباس   ن  عذلك ما نقل    
. إذا سمعتم مني حديثًا فتذاكروه بينكم     : قال

: وقال اإلمام علي بـن أبـي طالـب          
].الحديث فإنكم إال تفعلوا يندرستذاكروا [

 

 
هكذا كان ديدن الصحابة فـي تـذكر        

والتواصـي بـذلك،    األحاديث فيما بينهم،    
ـ         دواستمر الوضع على هذا النهج في عه

.التابعين

 

 
حمل مـشعل الحفـاظ علـى الـسنة         

جهابـذة  لمطهرة بعد الصحابة والتـابعين      ا
العلماء من ذوي الصدق والتحري، فبينـوا       
صحيحها وضـعيفها والموضـوع منهـا       

أسانيد الرواة ومتونهم، وتركوا لنا     بدراسة  
مصنفات مكنت العلماء فيما بعد إلى يـوم        
القيامة من معرفة صحة ما ينسب إلى النبي    

.

 

 
، وكل هذا حفظ من اهللا لسنة نبيه        

رعاها كمـا حفـظ      لوال أن المولى    و
مع تعاقب الدهور لكثرة ما     القرآن الندثرت   

ا صـادفت   مولكثرة  وجه إليها من طعون،     
من أعداء أضمروا لها شرا، وأرادوا بهـا        
سوءا، فجعلهم اهللا األخسرين بما قيض لها       
من الرجال األوفياء في كل عصر، وفـي        

.كل جيل، في كل مكان

 

 
حفظ  من أن اهللا    وهذا يورث اليقين    

 كما أرسل سيدنا    وسنة نبيه، وأنه    كتابه  
 خاتم النبيين، فإنه أيضا حفظ      محمدا  

أصول دينه، لتظل الحجة قائمة على الخلق       
.إلى قيام الساعة

 

 
 إن اآلية الكريمة التي استند      :الخالصة

إليها الطاعنون   

 

بحفـظ   في أن اهللا تكفل      –
ـ ِإ :القرآن دون السنة وهي قولـه        ا نَّ

ـ ِإ وركْا الـذِّ  نَلْز نَ نحنَ ـ نَّ ـ  لَها لَ ظُاِفحون 
هي نص صريح على حجيـة      ) ٩: الحجر(

السنة، ودليل واضح على حفظ اهللا لها، كما        
.حفظ القرآن الكريم

 

 



 

 

 

 



 






 





 


إن اهللا شرع شرائع على العباد، وطلب منهم القيام بها، لكي يحققـوا             
            ن اهللا تعالى أنالعبودية له سبحانه، ويحصلون على الخير واألجر، وقد بي
من يمتثل أوامره، ويعظَّم شعائره، فإن هذا دليٌل على وجود التقوى فـي             

: الحج[ِه فَِإنَّها ِمن تَقْوى الْقُلُوِب﴾      ﴿ومن يعظِّم شَعاِئر اللَّ   : قال تعالى . قلبه
٣٢.[

 

 
شعيرة األضحية، والتي قد حثَّ عليهـا       : ومن هذه الشعائر العظيمة   
﴿والْبدن جعلْنَاها لَكُم   : قال سبحانه وتعالى  . اإلسالم، ورغب في القيام بها    

لَِّه علَيها صوافَّ فَِإذَا وجبـتْ      من شَعاِئِر اللَِّه لَكُم ِفيها خَير فَاذْكُروا اسم ال        
             لَّكُـملَع ا لَكُـمنَاهـخَّرس كَذَِلك تَرعالْمو وا الْقَاِنعَأطِْعما وا فَكُلُوا ِمنْههنُوبج

 ﴾ون٣٦: الحج[تَشْكُر.[

 

 
ا، ومراعاة  القيام بها في وقتها المحدد شرع     : ومن تعظيم هذه الشعيرة   

، وأن يراعى فيهـا   )١(ن تكون األضحية من بهيمة األنعام     الشروط فيها، بأ  
السن المحدد، وأن تكون سليمة من العيوب، وأن يقصد صاحبها األجـر            

 ِدماُؤها   ينَاَل اللَّه لُحومها وال    ﴿لن: قال تعالى . من اهللا، ويطلب منه القبول    
كُم ِلتُكَبروا اللَّه علَى مـا هـداكُم        ولَِكن ينَالُه التَّقْوى ِمنكُم كَذَِلك سخَّرها لَ      

﴾ِسِنينحشِِّر الْمب٣٧: الحج[ و.[

 

 
 أن أفضل عمل يقوم به صاحبه يوم النحر، هو          وقد بين النبي    

ما «:  قال  أن النبي    فقد جاء في حديث عائشة      . ذبح األضحية 
نه ليأتي يوم    يوم النحر أحب إلى اهللا من هراقة دم، وإ         عمل ابن آدم عمالً   

القيامة بقرونها وأشعارها وأظالفها، وإن الدم ليقع من اهللا بمكان قبـل أن       
٢(»ايقع باألرض فطيبوا بها نفس(.

 

 


 


:تعريف األضحية في اللغة. أ

 

 
اسم لما يضحى بها، أي يـذبح، وجمعهـا         : األضحية: "قال القونوي 

، والـرازي فـي     )٤()العـين : (وبمثله قال الخليل في كتابه    . )٣("األضاحي
.)٦(تاج العروس: ، والزبيدي في كتابه)٥()مختار الصحاح: (كتابه

 

 
. ُأضِحية، ِإضِحية، ضِحية، َأضحاةٌ : واألضحية فيها أربع لغات، وهي    

ضم الهمزة في األكثر، وهـي فـي      : واُألضِحيةُ فيها لغات  : "قال الفيومي 
   ولَة، وكسرها إتباعوالثالثـة   : كسرة الحاء والجمع  ا ل تقدير ُأفْع ،ـاِحيَأض :

بفـتح  (َأضـحاةٌ   : ضحايا، مثل عِطية وعطَاَيا، والرابعة    : ضِحيةٌ، والجمع 
.)٧("َأضحى: والجمع) الهمزة

 

 
:تعريف األضحية في الشرع. ب

 

 
ـ        "هي  : األضحية في الشرع   لما يذبح أو ينحر من النعم تقرب ا هللا  اسم

: قال عبد الرحمن بن محمد البغـدادي المـالكي        . )٨("نحرتعالى في أيام ال   
ما يذبح يوم النحر للتـصدق بـه علـى الفقـراء            ) أي األضحية (وهي  "

.)٩("والمساكين، وسميت بذلك؛ ألنها تذبح يوم األضحى ووقت الضحى

 

 


 


: قال ابن قدامة  . بالكتاب والسنة واإلجماع  : ثبتت مشروعية األضحية  

.)١٠("الكتاب والسنة واإلجماع: مشروعية األضحية"

 

 
].٢: الكوثر[﴿فَصلِّ ِلربك وانْحر﴾ :  فقوله تعالى:أما الكتاب

 

 
 بكبـشين   ضحى النبي   «:  قال  فحديث أنس    :وأما السنة 

 يسمي ويكبر، فذبحهما    )١٢(ا قدمه على صفاحهما   ، فرأيته واضع  )١١(أملحين
.)١٣(»بيده

 

 
.)١٤(فقد أجمعت األمة على مشروعية األضحية: وأما اإلجماع

 

 


 


:شرع اهللا األضحية لِحكَم عظيمة، ومن هذه الِحكَم

 

 
١

 

ن الحجـاج   إ مشاركة الحجاج بالتقرب إلى اهللا تعـالى، حيـث           -
.يتقربون إليه سبحانه بالهدي، وغيرهم يتقربون بهذه األضحية

 

 
٢

 

على الناس يوم العيد، فحين يذبح المسلم أضحيته يوسع          التوسعة   -
على نفسه وأهل بيته، وحين يهدي منها ألصدقائه وجيرانه وأقاربه فإنـه            
يوسع عليهم، وحين يتصدق من أضحيته على الفقراء والمحتاجين، فإنـه           

.)١٥(يغنيهم عن السؤال في اليوم الذي هو يوم فرح وسرور

 

 
                                                           

.اإلبل والبقر واجلاموس واملاعز واألنعام) ١(

 

 
: ، برقم٣٣٠/ ١ صحيح،: قال يف مشكاة املصابيح. ٧٣٣٣: ، برقم٤٨٠/ ٥شعب اإلميان ) ٢(

١٤٧٠.

 

 
.٢٧٨/ ١أنيس الفقهاء ) ٣(

 

 
.٢٦٦/ ٣كتاب العني ) ٤(

 

 
.٤٠٣/ ١خمتار الصحاح ) ٥(

 

 
.٨٤٧٢/ ١تاج العروس ) ٦(

 

 
.٣٥٩/ ٢املصباح املنري ) ٧(

 

 
فقه العبادات ) ٨(

 

، ٢٦٢/ ١التلقني : ، وانظر٦٩٥/ ١كفاية األخيار : ، وانظر٢٠٥/ ١ حنفي -
فقه العبادات : وانظر

 

فقه العبادات : ، وانظر٢٨٢/ ٤مغين احملتاج : ، وانظر٣٩٥/ ١  مالكي-

 

- 
 .٤٠١/ ١اإلقناع: ، وانظر٢٨٨/ ١الروض املربع : ، وانظر٧٩١/ ١شافعي 

.١٢١/ ١أشرف املسالك ) ٩(

 

 
.٩٥/ ١١املغين ) ١٠(

 

 
هو : وقال األصمعي. األملح هو األبيض اخلالص البياض: قال ابن األعرايب وغريه: أملحني) ١١(

.١٥٥٦/ ٣شرح صحيح مسلم : نظرايض ويشوبه شيء من السواد، األب

 

 
مجع صفحة، وهي جانب العنق، وصفحة كل شيء جانبه، وإمنا فعل هذا ليكون : صفاحهما) ١٢(

شرح : انظر. أثبت له وأمكن؛ لئال تضطرب الذبيحة برأسها، فتمنعه من إكمال الذبح أو تؤذيه
.١٥٥٦/ ٣شرح صحيح مسلم . ٢١١٣/ ٥صحيح البخاري 

 

 
.٥٢٣٨: ، برقم٢١١٣/ ٥صحيح البخاري ) ١٣(

 

 
.٢٨٨/ ١، الروض املربع ٢٨٢/ ٤مغين احملتاج : انظر) ١٤(

 

 
.٦٥: أحكام العيدين وعشر ذي احلجة لعبد اهللا الطيار ص: انظر) ١٥(

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

بينــا يف اللقــاء املا
َّ َّ

 

ضــي أنــه ال ميكــن أن نهمــل التــصحيف يف 

 

النقــل، أو دس أعــداء اإلســالم املنــافقني املــسارعني يف والــدي 

 

النبي 

 

، عند ذكرنا لألحاديث الواردة حبق والدي النبـي 

 ..

 

:ويف هذا املقال نواصل احلديث نقول

 

 

 

 




 






 



 


:الحديث الخامس: بقية

 

 

 

 

هـذا الحـديث يكـشف متنـه        : بقية

:ت متعددةتناقضا

 

 

 خطأ جسيم آخر للراوي وهـو       :ثالثها

 ألنها كانـت    ؛وإنما عدل إلى قبر أمه    (قوله  

ى، وكانت عـسفان لهـم،      تحت كَد  مدفونة

). وبها ولد النبي

 

 

ـ        ا وهذه العبارة تتضمن خطأ بـل غلطً

كَّبرعلـى أن أم         م ِصرا من الراوي الذي ي

النبي آمنة حسب زعمه مدفونه تحت كدى،       

أي مقبرة بناحية ثنية عسفان والتي كانـت        

لبني زهرة عشيرة آمنة، ومن ثـم حـسب         

يت الـذي   قوله كان بيت آمنة بها، وهو الب      

.، كما نص هو على هذاوِلد به النبي 

 

 

ومعلوم بالتواتر وبالتحقيق التاريخي أن     

 هو اليوم بيت آمنة الذي وِلد به النبي       

مكتبة عامة في مبني صغير بحجم البيـت        

خارج الساحة الشرقية للحرم المطلة علـى       

الصفا والمروة، وهذا البيت يقع شمال شرق     

ذا البيت المبـارك    سفح جبل أبي قبيص، فه    

ا لتقاء الطريق المؤدي شـرقً    ايقع اليوم عند    

إلى مقابر الحجون التي بشرقها وأسفل منها       

 إلى خـارج حـدود      الطريق المتجه شماالً  

الحرم المكي، وهي المنطقة المعروفة اليوم      

بالتنعيم ومسجد السيدة عائشة وهما علـى       

 فهل يقصد   ،أول طريق مكة المدينة المنورة    

بمنطقة عسفان والمقابر التي ذهب     الراوي  

 مقابر الحجون التي    إليها رسول اهللا    

! تقع في نهاية شارع وسوق غزة؟

 

 

الراجح هذا، إذ ليس ثم مقـابر شـرق         

        ِلـدالحرم المكي وقريبة من المنزل الذي و

 إالَّ مقابر الحجـون،     فيه رسول اهللا    

    ا وحتى اليوم وبها    وهي مقابر أهل مكة قديم

. السيدة خديجة مقبرة

 

 

يؤكد هذا أن ثم روايات صحيحة لهـذا        

  ا عـن هـذه الروايـة       الحديث مختلفة تمام

.ستأتي بعد

 

 

إال أننا يجب أن نُنَوه إلى معلومة هامة        

وهي أن عسفان منطقة مأهولة تقـع علـى        

       امسافة تزيد على قرابة ثمانين كيلـو متـر 

ـ        ة على طريق مكة المدينة اليوم، فلعل ثَنَي

عسفان بمكة هي موضـع إنثنـاء طريـق         

الحجون الذي هو من الشرق إلى الغـرب        

نحو الحرم، إنثناؤه نحو الشمال إلى عسفان       

 هذا الموضـع    اسموعلى فرض أن عسفان     

الذي به بيت السيدة آمنة الذي كان به مولد         

 بمكـة المكرمـة، علـى       المصطفى  



 

 

 

 

 



 



 














 



فرض صحة هذا، نسأل هل تُوفيت ودِفنت       

 منة بنت وهب أم الرسـول       السيدة آ 
! ووالدته بمكة المكرمة ؟

 

 

أم هل ماتت ودفنت بعسفان التي تبعـد        

! ؟ا مكة ما يزيد عن ثمانين كيلو مترعن

 

 

الحق الذي أثبته المحدثون وأصـحاب      

السيرة النبوية والمؤرخون أنهـا تُوفِّيـت       

ودِفنت بموقع يقال له األبواء، وهـو يبعـد      

 مكة وعن عـسفان     مئات الكليو مترات عن   

وهو القول الحق كما    : اكما سنثبت هذا الحقً   

سنعرضه من مصادره األصـيلة المحققـة       

بإذن اهللا تعالى وعونه، وهذا يثبـت أن األم      

التي مِنع من االستغفار لهـا، هـي بمكـة          

وليست باألبواء، ومن ثم فليست والدته آمنة       

.هي المقصودة في هذه األخبار 

 

 

 الراوي للنبي   ما نسبه   : رابعهما
 فـي  لـي  يأذن أن اهللا فدعوت (:وهو قوله 

 ،لـي  يأذن نأ اهللا فأبى القيامة يوم شفاعتها

.....).فبكيت أمي وهي فرحمتها

 

 

وهذا النص ينـسب إلـى رسـول اهللا         

           ما لم ينسبه نـص آخـر ألمـه أو 

لغيرها، فيمـا أحـسب، وهـو أن يطلـب      

الشفاعة لهـا أو لغيرهـا يـوم القيامـة،          

ألخرى هي طلب االستغفار لها والنصوص ا

 من اهللا تعـالى أن      وللذين يريد النبي    

.يدخلهم في رحمته

 

 

 بالشفاعة يـوم   وهذا الطلب ألمه    

القيامة ورفض اهللا تعالى شفاعته لها، يعني       

ا  ضمنً

 

 والعياذ باهللا تعالى، أنهـا ماتـت        –

مشركة، والمشرك مخلد في النار، ولـيس       

 وال هذا في أي رواية أخرى عن أمه 

.حتى أبيه

 

 

 لهـا، ثـم     لالسـتغفار ألن طلب اإلذن    

 لها االستغفار له أن يأذن في  رفض اهللا   

ذاته  مع اإلذن له بزيارة قبرها يفيد في حد       

 نهـي    ألن اهللا    ؛أنها لم تمت مـشركة    

 أن ال يصلى علـى منـافق أو    النبي  

مشرك وال يستغفر لمنافق أو مشرك، وأن       

:  لقوله تعالى  ال يزور قبر منافق أو مشرك     

تُ الَو لِّص ى أَ لَ عٍدح نْ مهم أَ اتَ م با وقُ تَالَدم 

ى قَ لَعنَّ إِ ِهِربهفَ كَ ماِهللاوا بِ ر و رِهوِلس ـ  و وا اتُم

وهقُاِس فَمون )٨٤ :التوبة.(

 

 

 بزيارة قبرهـا دليـل      فاإلذن له   

على نجاتها من الشرك وموتها على الفطرة       

أما منعه من االستغفار فقد يكون      الموحدة،  

 وقد يدل على بعض الـذنوب التـي         ،امؤقتً

.تتطهر منها هذه األم في برزخها

 

 

 أما رفـض اهللا تعـالى طلبـه         
         االستغفار لها، فهو ال يدل على أنه رفـض

، حـسب    ألن قولـه     ؛دائم وأبـدي  

الروايات الصحيحة األخرى، في صـحيح      

ـ  استَْأذَنْتُ(مسلم وغيره    بىر َأن  ـتَغِْفرَأس 

 َأزور َأن ِفـى  واستَْأذَنْتُه ،ِلى يْأذَن فَلَم ُألمى

) فلم يأذن لي  (: فقوله   )ِلى فََأِذن قَبرها

ال يدل بأي حال من األحوال علـى أن اهللا          

          لن يأذن له في المـستقبل القريـب أو 

 لم يقل فلم يأذن لي ولن        ألنه   ؛البعيد

).يأذن لي

 

 

 ثم فهذا الحديث الصحيح يتعارض      ومن

.مع طلب الشفاعة لها يوم القيامة

 

 

وهكذا نجد أن هذا الحديث الذي جـرح    

         ا أحد رواته لخطأ في النقـل، هـو أيـض

ا، لتعارضه مع داللة األحاديث     منتقض متنً 

.الصحيحة األخرى

 

 

لهذه العلل األربع في هذا الحديث فإنـه   

 تخـص   يحق لنا إسقاطه من الروايات التي     

. في موضوعناأمه 

 

 

والنتيجة النهائية التي نخرج بهـا مـن        

بيان األغالط األربعة لهذا الحديث هـي أن        

 لنفسه في   هذه األم التي ينسبها النبي      

هذا الحديث، وحتى على فـرض صـحته،    

 مدفونـة   ألنهـا  ؛ليست هي آمنة بـالقطع    

باألبواء وليست في الحجون شرق الحـرم       

من ثم فهـي بـالقطع      المكي وال بعسفان، و   

ليست آمنة بنت وهب التي من الثابت أنهـا      

تُوفِّيت ودفنت باألبواء، وهمـا موضـعان       

مختلفان بينهما مئات األميال، فـإن صـح        

الحديث، فإنها أمه وليست والدته، إذ ليست       

كل أم هي الوالدة، وإن كانت كل والدة أما،         

. بعدوهذا ما سنعلمه تفصيالً

 

 

 الخبر من حسابنا وال     ومن ثم نسقط هذا   

.نعتمده في موضوعنا

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 

 









 



 







 



 






 



 






 



 

 



 





 




 



 وتحـت  ١صـ) ٧( ـ وفى العدد  ٣٣

بقلم رئيس التحريـر    "  مع القراء   " عنوان  

:جاء فيه 

 

 

 

 الصحف اليومية تشتمل على كـالم       -

 ا أكثره مـن العلـم      كثير جد

الذى كان يستعذ منه رسـول    

 .)صلى اهللا عليه وسلم(اهللا 

 

 

 ٣٤

 

) ٧ ( وفى العـدد   -

"  وتحـت عنـوان      ٩صـ  

بقلـم  " السياحة والخمر واألشهر الحـرم      

: رئيس التحرير جاء فيه

 

 

 

 السياحة   -

 

 بمفهومها الحالى    -

 

 ليست  -

  .حالالً

 

 

 

ائحات الكـافرات    يحرم دخول الـس    -

.المساجد األثرية

 

 

 

 السياحة ليست لقمة عيش فـى كـل         -

 وليـست   ،بيت كما تزعم جريدة األخبـار     

د مصر كمـا تـزعم      قتصاصمام األمان ال  

  . وأن ذلك طعن فى التوكل،وزارة السياحة

 

 

 

 لقد كشفت الماسونية المصرية عـن       -

وجهها بعد أن أفتاها المفتون أن النقاب ليس        

ا على المرأة واجب!!

 

 

٣٥

 

ــدد - ــى الع ـــ ) ٧( وف    ٣٦ص

لجنـة  : إعـداد "  الفتاوى  " وتحت عنوان   

: الفتوى بالمركز العام جاء فيه

 

 

 

 المـدخرات فـى     يجوز وضـع    ال -

صندوق البريد حتى ولو بدون أخذ الفوائـد        

  .عليها

 

 

٣٦

 

ــدد - ــى الع ـــ ) ٧( وف    ٥٧ص

دار االفتــاء والفتــاوى " وتحــت عنــوان

أحمد محمود كريمة جـاء     : بقلم" السياحية  

: فيه

 

 

 

:  نقد للمفتى ولتصريحاته بأن-

 

 

 

 السياحة حالل-

 

 

 

 وجوب تأمين السائحين-

 

 

 

 الدخل السياحى حالل -

 

 

 

ستيراد الخمور وتقديمها   اروعية   مش -

 ومـشروعية صـاالت الميـسر       للسائحين

.والنوادى

 

 

   .ـ عدم إقحام الدين فى أمور السياحة

 

 

 وتحت  ٦٤صـ  ) ٧(ـ وفى العدد    ٣٧

إنشاء مركز المعلومـات والبحـث      "عنوان  

"  العلمى بجماعة أنصار السنة المحمدية 

 

 

 

.م١٢/١١/١٩٩٢ إنه بتاريخ -

 

 

لمركـز العـام    ـ قرر مجلس إدارة ا    

للجماعة إنشاء مركز المعلومات والبحـث      

العلمى لتسجيل وتخزين أنـشطة الجماعـة      

.استخراج التقارير بدقةوكذلك لسهولة 

 

 

صـدارات  ـ وإصدار مجموعة من اإل    

ى بالمركز من   عن طريق لجنة البحث العلم    

.رسائل مؤلفة ومحققة

 

 

 وتحـت   ٦صـ  ) ٨(ـ وفى العدد    ٣٨

!! "  اا وأكيد كيـد   إنهم يكيدون كيد  " عنوان  

: رئيس التحرير جاء فيه: بقلم

 

 

 

 األحداث األخيرة تمخض عنها ثالثة      -



 

 

 



 



 


 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى. د   

 

 

:خرأقسام متباينة يختلف كل منها عن اآل

 

 

 

قلة منحرفـة تهـاجم     :  القسم الثانى  -

اإلسالم تحت ستار مهاجمة اإلرهاب وهذه      

!! القلة تتمثل فـى الماسـونية المـصرية       

..... ،.....،.....،.....ويقودها فى مصر 

 

 

والعلمانية المـصرية وروادهـا هـم       

  ......... ،، ...... ،، ..... ،،

 

 

 

 الماسونية المصرية    -

 

متـداد  ا هـى    -

!!ونتاج الماسونية العالمية

 

 

 

 إنهم يعيشون بيننا وهدفهم تخريـب       -

!! هذا المجتمع من داخله

 

 

 

إن :  ينتقد مجلة روزاليوسف لقولهـا     -

تقبـة  المتبرجة ترتكب معصية واحدة والمن    

وهذا القول كفر مـن     !! ترتكب معصيتين   

!!قائله 

 

 

 

 فـصول، إبـداع،     : وصف مجالت  -

إلخ بأنها متخصصة   ....... روزاليوسف و   

.ى تدمير أخالق المسلمين وعقيدتهمف

 

 

 

 يتهم الهيئة المصرية للكتـاب بأنهـا        -

تطبع الكتب التى تهاجم الدين وتشكك فيـه        

.   وتطعن فى األنبياء وتنكر األلوهية 

 

 

٣٩

 

 وتحت  ٢٢صـ  ) ٨( وفى العدد    -

أحمـد  : بقلـم ! " نساء بدون حياء  " عنوان  

:محمد شاكر جاء فيه

 

 

 

 تشكيك فى إسالم المسلمين وإسالمية      -

وقد أعرض المسلمون فى    : ( الدولة فيقول 

عصرنا أو بعبارة أدق من يسمون مسلمين       

.............وينتسبون إلى اإلسالم 

 

 

 

ا دولـة   نهأن الدولة وهى تزعم     إ بل   -

  ...................  إسالمية

 

 

 وتحت ٢٣صـ) ٨( ـ وفى العدد  ٤٠

لجنـة الفتـوى   : إعـداد " الفتاوى " عنوان  

:بالمركز العام جاء فيه

 

 

 

 تنظيم رحالت لزيارة أبـى الحـسن        -

 .الشاذلى من الشرك الذى حرمه اهللا تعالى

 

 

 

جوز فعلـه   ي  رضاع الكبير باطل ال    -

تحريما للشبهة وال يقع به الدفع.

 

 

ـ قيام جماعات إسالمية فـى البلـدان        

ـ       دم اإلسالمية فيه خير للمسلمين وعليها ع

.التنافر والتعاون فيما بينها

 

 

 وتحت ٣٤صـ ) ٨( ـ وفى العدد  ٤١

أشـرف  : بقلم" أحذر هذا الكتاب    " عنوان  

: المقصود جاء فيه عبد

 

 

 

قرة العيون وفرح   (تحذير من كتاب     -

ألنه ؛لسمرقندىألبى الليث ا) القلب المحزون

ـ         ر مـن   فى رأيه يحتوى علـى عـدد كبي

.األحاديث الموضوعة والضعيفة

 

 

 وتحت ٦٤صـ ) ٨( ـ وفى العدد  ٤٢

: جاء فيه" آخر خبر " عنوان 

 

 

 

الطالبات المنتقبات فـى جامعـة      ن  إ -

المنصورة قد قمن بتوكيل المحامى صـالح       

عبدالجواد عضو جماعـة أنـصار الـسنة        

المحمدية بالمنصورة وأقام دعـوى ضـد       

رئيس جامعة المنصورة الذى منع الطالبات      

 وحكم القضاء   ،المنتقبات من دخول الجامعة   

اإلدارى ببطالن قـرار رئـيس الجامعـة        

.دخول الجامعةبوالسماح للطالبات 

 

 

٤٣

 

فـى   " ٨صــ   ) ٩( وفى العدد    -

: جاء فيه " الهامش 

 

 

 

 لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب       -

عتقـدوا عـدم    اوالسنة والمحاكمة إليهما و   

االكتفاء بهما وعدلوا إلى اآلراء والقيـاس       

عـرض  ......واالستحسان وأقوال الشيوخ    

لهم من ذلك فساد فى فطرهم وظلمة فـى          

 أفهامهم ومحق فى عقولهم     قلوبهم وكدر فى  

 ....

 

 

٤٤

 

 وتحـت   ١٢صـ) ٩( وفى العدد    -

فضل صيام رمضان وقيامه مـع      " عنوان  

بيان أحكام مهمة قد تخفـى علـى بعـض          

: ابن باز جاء فيه: بقلم" الناس

 

 

 

 صالة التراويح موسع فيهـا ولـيس        -

...... فيها حد محدود ال تجـوز مخالفتـه         

فكان بعض السلف يصلى فى رمضان ست       

 وبعـضهم   ،الثين ركعة ويوتر بـثالث    وث

 هـو   فضل ولكن األ  ،يصلى إحدى وأربعين  

 عـشرة   صالة إحدى عشرة ركعة أو ثالث     

 ومن زاد فال حرج وال      ،ركعة فى رمضان  

.كراهية

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


 

 

 

 

 

حكم عاليـة، ودرر غاليـة،      
أفيضت من الكتاب المسطور،    

بحر المسجور، ونطق بها    وال
لسان الرق المنشور، أخـذًا     

سعد من  . من البيت المعمور  
فهم هذه الحكـم علمـا، أو       
تمتع بها ذوقًا، أو سار على      
هديها سلوكًا؛ ألن عباراتهـا     
من بحر عرفان ونور بيـان      

.مجدد هذا الزمان

 

 
 حكــم هـذه ال ىحـد إنقـدم  

قــ تعليايمة يعقبهــالعظ

 

 
ى نيلـ نسترشد به ف   

 

 
.المجد اإلسالمى       

 

 

األستاذ

 

 
قنـديلمحمود سميـح 

 

 
 



 






 




 



 

 

 

 

اهتم اإلمام أبو العزائم بالجهاد بكل صوره       
ـ      ـ  وأشكاله، حتى أنه ألَّف كتاب ا أسـماه   ا خاص

، ولإلمام حكـم كثيـرة فـى الجهـاد          "الجهاد"
 أن رهبانية اإلسالم والمجاهدة ـ يبين فيها  

الجهاد، وهو مقاومة التيار الباطـل ومواجهـة        
رهبانيـة هـذه األمـة      : (المعتدين، قال   

: ، ومراتـب المجاهـدات    )سبيل اهللا الجهاد فى   
تكليف، فتعريف، فمجاهـدة، فقربـات، فتلـذذ        
بالشدائد والمتاعب، وبقدر انغماس العبـد فـى        
معانى الصفات تكون المجاهـدة، ثـم يوصـى         

خالف عدوك فـى نفـسك تـسلم مـن          : المريد
األسقام، وخالف عدوك الخارج عنك تِعش فـى        

بها سالم، المجاهدة سفينة النجاة تنتهـى بـصاح       
إلى بر السالمة، ويربط اإلمام بـين المجاهـدة         
بصفة عامة، والمشاهدة التى هى شهود أنـوار        

ال : وأسرار المشهود سبحانه وتعـالى، فيقـول      
تطيب المجاهدة إال ألهل المشاهدة، أِمتْ نفـسك        
بالمجاهدة، حتى تحيا بالمشاهدة، وأدم المجاهـدة    

.ولو فى المشاهدة

 

 
جهاد األعداء فى    :ومعلوم أن الجهاد نوعان   

ساحة القتال، وجهاد النفس لتزكيتها، وقد بـين        
، حين قال بعد عودته     قدرهما المصطفى   
رجعنا من الجهاد األصغر    : (من إحدى الغزوات  

، وقـد   )إلى الجهاد األكبر أال وهو جهاد النفس      
أنكر خوارج العصر المكفِّرين هـذا الحـديث،        

 رغـم   ال أصل له، أو منكر أو ضعيف،      : وقالوا
.وروِده فى كتب الصحاح بأسانيد صحيحة

 

 
ولو رجعنا إلى كتاب اهللا وهـو المـصدر         

، لوجدنا اآليات تؤكـد     اإلسالمياألول للتشريع   
هذا التقسيم وتوضحه، فقد قـال سـبحانه عـن          

وتُجاِهـدون  : النوع األول وهو جهاد األعداء    
    اِلكُموِبيِل اللَِّه ِبـَأمِفي س  َأنفُـِسكُمو)  الـصف :

، فالجهاد هنا لألعداء بالمال والنفس، وقال       )١١
وجاِهـدوا  : عن النوع الثانى وهو جهاد النفس     

وقال تعـالى   ) ٧٨: الحج (ِفي اللَِّه حقَّ ِجهاِدهِ   
ا فيه أيض :     لَنَاـبس منَّهِديوا ِفينَا لَنَهداهج الَِّذينو 

ِسِنينحالم علَم اللَّه ِإنو) ٦٩: لعنكبوتا(.

 

 
وهناك حديث صحيح يكشف حقيقـة هـذا        
التقسيم للجهاد بوضوح شديد، حيث يقول النبـى      

) :   عين بكت من   : عينان ال تمسهما النار
) خشية اهللا، وعين باتت تحرس فـى سـبيل اهللا         

. والثانى جهاد أصغر،فاألول جهاد أكبر

 

 



 




 





 

 

 

 

 



 


 



 


ولمـاذا  : وربما يتساءل معتـرض فيقـول     

جعلتم جهاد النفس هو األكبر وجهاد العدو هـو         
ــس  ــون العك ــرض أن يك األصــغر؟، والمفت

ا، باعتبار أن الذى يجاهد العـدو يقـدم         صحيح
روحه وهى أغلى ما يملك فى سبيل اهللا، فنـرد          

 ا من القرآن الكـريم، حيـث يقـول         عليه أيض
 فَـالَ تُِطـِع الكَـاِفِرين :     سبحانه للنبى   

هاِهدجو  ادام ِبِه ِجه ا كَِبير) وقد  )٥٢: الفرقان ،
يعود ) به(أجمع المفسرون على أن الضمير فى       

إلى القرآن الكريم، وهـذا الجهـاد قـال عنـه           
يعنى بالقرآن، وهو جهاد    ) اا كبير جهاد: (سبحانه

ا بالسيفبالشرع والعلم والتزكية، وليس جهاد.

 

 
وهناك حديث شريف يشرح بوضوح كامل      

لجهاد الكبير وما هو الصغير، يقول فيه       ما هو ا  
أال أخبــركم بخيــر أعمــالكم : (النبــى 

وأفضلها، وخير لكم مـن أن تنفقـوا الـذهب           
والورق ـ الفضة ـ وخير لكم من أن تقـاتلوا    
أعداءكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعنـاقكم؟      

، ) ذكر اهللا تعـالى   : بلى يارسول اهللا، قال   : قالوا
 فالذكر

 

أسـاليب جهـاد الـنفس       الذى هو من     -
وتزكيتها  

 

هو الجهاد األكبر الذى يفوق اإلنفاق       -
والقتال، بنص الحديث الذى صـححه محـدثهم        
األلبانى، كما أن هناك آية قرآنية تؤكـد معنـى          

يا َأيها الَِّذين آمنُوا    : الحديث، وهى قوله تعالى   
ِثيـراً لَّعلَّكُـم    واذْكُروا اللَّه كَ   ِإذَا لَِقيتُم ِفَئةً فَاثْبتُوا   

ونتُفِْلح) وقد بين لنـا رسـولنا       )٤٥: األنفال 
       فى الحديث الصحيح أن أعظم الجهـاد  :

 ألن هـذا الجهـاد      ؛كلمة حق عند سلطان جائر    
يحتاج إلى علو الهمة، وإلى النفس الزكية، التى        
جاهدت فشاهدت، وعلمت الحق فاتبعته، وأعلنته      

. ونصحت به

 

 
 ألنه  ؛النفس بالجهاد األكبر  ولقد سمى جهاد    

جهاد غير محدد بوقت، بل هو دائـم ومـستمر          
         ا على مر األيام بل واألنفـاس، ولـيس جهـاد

جهاد العدو  : ا فى أيام أو شهور، ولقد قيل      محدود
ساعة، وجهاد النفس إلى قيام الساعة، وجهـاد         

 ألنه جهاد مع عدو خفـى، وهـو         ؛النفس أكبر 
   لك، أمـا جهـاد      ا محبوبة النفس التى هى أيض 

العدو فهو لعدو ظاهر جلـى ومكـروه منـك،          
.وهناك فرق كبير بين هذا وذاك

 

 
ورجال التصوف وعلماء األمة الراشدون،     
يعرفون الفرق بين حكم الوقت وواجب الوقـت،   
فإن كان حالهم الـدائم هـو العبـادة والـذكر           
ومجاهدة للنفس، وهو الجهاد األكبر، إال أنه إذا        

ـ     اد األعـداء،  لبـوا نـداءه        نادى النـداء لجه
 ألن ذلك هو واجب الوقت، وتوجهوا       ؛مسرعين

   ا فى جهادهم األكبـر     لساحات القتال، وهم أيض
من الذكر والمراقبة والمحاسبة، وقاموا بدورهم      
فى القتال على خير وجه حتى ينصرهم اهللا، ثم         
يعودوا إلى ما كانوا عليه من تفرغ القلوب لعالم         

.فس المستمرالغيوب، فى جهاد الن

 

 
وقد أثبتت الوقائع واألحـداث، أن رجـال        

الجهاد األكبر وهو جهاد النفس  

 

 وأكثرهم مـن  -
الصوفية  

 

 هو رجال النصر على األعداء على       -
مر التاريخ، أما المتاجرون بالـدين أصـحاب        
المصالح واألهواء الشخصية، الـذين ينكـرون       

     ا أكبـر وال    الجهاد األكبر، فلم نعرف لهم جهاد
، إال فى قتل العلماء والرؤساء واألبرياء،       أصغر

ورجال الجيش واألمن والقـضاء، هـذا هـو         
ـ      ا اغتـصب   جهادهم المزعوم، فلم يقتلوا يهودي

مقدساتهم، وانتهك أعراضهم، مع أنهم يـدعون       
أنهم حماة بيت المقدس ورجال األقصى، وجيش       
النصرة، وحماة التوحيـد، ورجـال الخالفـة،        
والمسجد األقصى موجود فى فلسطين، ولـيس       
فى بغداد وال القاهرة، وال دمشق وال طـرابلس         
وال صنعاء، فلماذا ال يجاهدوا هناك ليحـرروه،        

كزون جهادهم إال فى قتل األبريـاء فـى     وال ير 
العراق ومصر وسوريا واليمن وليبيـا؟، ذلـك        
ألنهم فقدوا الجهادين األكبر واألصغر، إن هـذا        

.  عجابيءلش

 

 


 


ومـن حاسـب    : ثم يقول اإلمام فى الحكمة    

عوفى من العقاب، والمحاسبة عنـد الـصوفية        
، وتربيتهـا   تهيئة الوازع الدينى فى النفس    : هى

على تنمية اللوم الباطنى، الذى يجردها من كـل      
ما يقف أمامها عقبة فى طريق الصفاء والمحبة،        
واإليثار واإلخالص، وللصوفية فى هذا المقـام       
قدم راسخة وجهاد مشكور، وهـم علـى أثـر          

، ينهجون نهجه ويهتدون بهديه،     الرسول  
ه الكيس من دان نفس   : (قال عليه الصالة والسالم   

وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفـسه         
رواه الترمذى،  ) هواها، وتمنى على اهللا األمانى    

 إلـى   ومن حاسب نفسه ال يتـرك لهـا سـبيالً         
االشتغال بالباطل، إذ هو يـشغلها بالطاعـات،        
ويلومها على التقصير مع اهللا تعالى خشية منه،        

. إلى اللهو والبطالة؟فكيف تجد سبيالً

 

 
من الخشية  :  أحمد الرفاعى    قال السيد 

تكون المحاسبة، ومن المحاسبة تكون المراقبة،      
ومن المراقبة يكون دوام الشغل بـاهللا تعـالى،         
يقول الشيخ أحمد زروق رحمه اهللا تعالى فـى         

الغفلة عن محاسبة النفس توجب غلظها      : قواعده
فيما هى به، والتقصير فـى مناقـشتها يـدعو          

يق عليهـا يوجـب     لوجود الرضا عنها، والتضي   

.نفرتها، والرفق بها معين على بطالتها

 

 
أما المراقبة فهى مراعاة الـسر لمالحظـة        
الحق سبحانه مع كل خطرة، وهى التى تجعـل         
المحبة خالصة هللا، وتكون العبادة خالصة لـه ال       

ا وعادة، وعالمة المراقبة إيثار ما آثـر اهللا       طمع
ير ما  تعالى، وتعظيم ما عظَّم اهللا تعالى، وتصغ      
 ألن  ؛صغَّر اهللا تعالى، ونتائج ذلـك األخـالق       

المحبة عن يقين تنتج المشاهدة، وتختلف معانى       
المراقبة باختالف المقامـات، فهنـاك مراقبـة        
للسالكين، ومراقبة للواصلين، ومراقبة عند أهل      

   ا حين يقول أنه فـى     التمكين، ويكشف اإلمام سر
 واهللا  الحقيقة ال توجد خَلوة، وكيف تكون خلـوة       

معك، رقيب عليك فى كل أنفاسـك وأحوالـك،         
 :ولذلك  يقول فى القصيدة

 

 
لَوتَ رِقيباـِب ٱللَّه ِإن خَـراِق

 

 
ِإلَي ـِه تَـتُبا مبر اهاـرِجيب

 

 
من يرٰى خَلْوةً يمتْ ِفي هواٍن

 

 
ر وٱلْخَنَا وٱلْعيوباـيفْعِل ٱلشَّ

 

 
 ِإن اِقِب ٱللَّهـخَلَرنصتَ تُحو

 

 
آِن ٱلْماـِجيـِبٱلْقُرِنيبم يِد تَح

 

 
ج ٱللَّهفَ َأخْلُو وِليـكَيـلَّ عم

 

 
ا ٱلنُّفُوِس جِقيـِبخَفَاياـلَّ رب

 

 
بةَ رِهلْتُ آيَل نَفِْسي جييـو

 

 
قَد تَالَها ٱَألفْراد تُنِْبي ٱَألِديبا

 

 
نَج﴿ ٰى ثَالَثٍَة﴾ فَٱقْـآياوَأنْهر

 

 
يباـالَ تَقُْل خَلْوةً تَراك مِص

 

 
شُه ا ِمنِإلَى ٱللَِّه نَاِدم وِدـتُب

 

 
خَلْوٍة ِفي ٱلْوجوِد تَحيا مِهيبا

 

 
وٱشْهدنْه ِفي خَلْوٍة ِفي ٱجِتماٍع

 

 
تُعطَ خَير ٱلدنْيا تَنَاُل ٱلْغُيوبا

 

 
ومن راقب بهذه المعانى َأِنس، وقـد سـبق         

لحديث عن مقام األنس فى شرح بعض الحكم،        ا
حيث يؤكد اإلمام أبو العزائم فى بيان هذا المقام         
على أن أنْس العارف يكون بـاهللا وحـده، ثـم           

بهجة النفس بمطلوب متمنى،    : يعرف األنس بأنه  
مع األمن من الزوال والعقوبة، والعارف مقبـل        
على اهللا بكله سبحانه بعين يقين، عن رسوخ فى         

لم يقين، وجاذب عناية إلهية، فال يصرفه عن        ع
 من حـظ    يءاإلقبال عن جناب القدس األعلى ش     

 ألن فى ذلك وحـشة لـه،        ؛أو هوى أو ملكوت   
وألم فراق يعتريه، يجعله حزين القلب، منقبض       

 الصدر نافر ا، ولذلك ترى العارف يفر من      ا فار
كل من لم يشهد فيه مشهدا يأنس بها إلهي.

 

 









 










 











 





 





 



 



 



 

 

 

 

 



 



 


 

 

 

 

 
قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ 

 

 

 

 



 




 




 



وألن العبد يقع في معـصية اهللا تعـالى         
بنسيانه لليوم اآلخر؛ فإن اإلمام المجـدد أبـا         

ماِلـِك  : العزائم في تفسيره لقول اهللا تعالى     
 يطالبنا أن نستحضر    )٤ :الفاتحة( يوِم الدينِ 

. ذلك اليوم ونذكر أحداثه

 

 
 تتميـز المراتـب،     وِم الـدينِ  يففي  

وتنكشف الحقيقة على ما هي عليه، فتظهـر        
الربوبية بأجلى معانيها من الكبرياء والعظمة      
والجالل، ماحقة لكل حقيقة غيرها، ولم يبـق        

ِلمـِن  : إال الحي القيوم، فيقول تنزه وتعالى     
 موالْي لْكالْم ا لعظمته وتفريده بـالقوة      إظهار

ِللَِّه الْواِحـِد   :  ثم يجيب نفسه بنفِسه    والقدرة،
. )١٦ :غافر( الْقَهاِر

 

 
فإذا شاء سبحانه أن يعيد النشأة األخرى       
أمر السماء أن تمطر مـاء كمنـي الرجـال          
أربعين سنة حتى تذوب فتـصير كالعجينـة،       
فيأمر سبحانه وتعالى أربع ريـاح عاصـفة        
تعتقم األرض من جهاتها األربـع فترجهـا        

ـا        رجا، حتى تصير الجبال كثيبا، وتدكها دك
مهيلًا، وتقوى صدمات الرياح فتجعل الجبال      

هباء منثورا   

 

 وهي ما نعرف صالبة وقـوة    -

 

!. فكيف باألرض؟-

 

 
ويوِجد سبحانه في كـل ذرة مـن ذرات       
الهيكل اإلنساني قوة جاذبية تجمـع بعـضها        
ببعض لشدة رج األرض ودكهـا، حتـى إذا         

وصارت األمم أطوارا طبقة    تكونت األجساد؛   
فوق طبقة؛ أسكن الرياح سبحانه وأعادها إلى       

مهابها، ثم أمر بالنفخة الثانية، فتفيق األرواح       
من صعقها وتهب كالجراد المنتشر، كل روح       
تسارع إلى بيتها الذي سكنت فيه في حياتهـا         

. الدنيا؛ وهو جسمها

 

 
وهذه هي كيفية النشأة األخـرى، وهـي        

، وليـست    األولـى آلدم     أشبه بالنشأة 
كالنشأة األولى ألبنائه تحتاج إلى إمناء وحمل       
ووضع ورضاع، فإن لكل نشأة أسبابا وضعها  

.سبحانه

 

 
الناس في هذا الوقت أربعة أقسام

 

 
 الذين سبقت لهم مـن اهللا       :القسم األول 

.الحسنَى

 

 
قسم يخرجون من القبور لهـم أجنحـة         

ة، ومنهم  يطيرون بها إلى مسرات الحياة الثاني     
من يركب الحجب النورانيـة، ومـنهم مـن         
تؤمهم المالئكة إلى الفـردوس، وهـؤالء ال        
يمرون على الصراط، وال يرون الميـزان،       
وال يحزنهم الفزع األكبـر، قـال سـبحانه         

ِإن الَِّذين سبقَتْ لَهم منَّا الْحـسنَى       : وتعالى
    ونعمسال ي وندعبا منْهع لَِئكُأو   مها وهِسيسح 

         منُهـزحال ي ونخَاِلـد مهتْ َأنفُسا اشْتَهفي م
        كُممـوـذَا يالِئكَةُ هالْم متَتَلَقَّاهو راَألكْب عالْفَز

    ونـدتُوع الَِّذى كُنـتُم ) ١٠١:األنبيـاء 

 

– 
١٠٣(.

 

 
وهؤالء المقربون واألبرار وأهل اليمين،     

ا وساروا على الـصراط  وردوا النار في الدني   
فيها، والنار التي وردوها هي مجاهدة أنفسهم       
في ذات اهللا، والصراط الذي اجتـازوه هـو         

 بكمال اتباعه،   السير على شريعة النبي     
والحساب الذي أنجاهم اهللا منه هو مراقبة اهللا        
تعالى في كل عمل، قال اهللا تعالى في الحديث 

َأجمع ِلعبِدي   الَِلي   وِعزِتى وجال  الَ: (القدسي
 أجمع لَه أبدا خَوفَين، فَـإن هـو         أمنَين، والَ 

خَافَِني ِفي الدنْيا أِمنَِني يوم أجمع ِفيِه ِعبـاِدي         
         نُه، وإنأم وم لَهدِة الْقُدِس فَيِظيرِعنِدي ِفي ح

ـ          ِه هو أِمنَِني ِفي الدنْيا خَافَِني يوم أجمـع ِفي
) ِعباِدي ِلـِميقَاِت يوٍم معلوٍم فَيدوم لَه خَوفُـه       

".السيوطي وغيره"

 

 
ال يقام لهـم ميـزان وال       : القسم الثاني 
.ينصب لهم صراط

 

 
 نُِقيم لَهـم    فَالَ: وهم الذين قال اهللا عنهم    



 

 

 



 



 


 

 

 

، ألنهـم   )١٠٥ :الكهـف ( يوم الِْقيامِة وزنًا  
.قكفروا باهللا، أو ماتوا على النفا

 

 
ا هم الذين يحاسبون حساب   : القسم الثالث 

ايسير.

 

 
فََأما من ُأوِتي ِكتَابـه     : كما قال سبحانه  

       نقَِلـبيا وِسيرا يابِحس باسحفَ يوِميِنِه فَسِبي
 ٧ :االنشقاق( ِإلَى َأهِلِه مسرورا  

 

، قال  )٩ –
 خَلَطُـواْ   وِبِهموآخَرون اعتَرفُواْ ِبذُنُ  : تعالى
 صاِلحا وآخَر سيًئا عسى اللَّه َأن يتُوب        عمالَ

    ِحيمر غَفُور اللَّه ِإن ِهملَيع )١٠٢ :التوبة( ،
والَّـِذين إذَا   : وهم الذين مدحهم اهللا بقولـه     

         واْ اللَّـهذَكَـر مهواْ َأنفُسظَلَم لُواْ فَاِحشَةً َأوفَع
 ِلذُنُوِبِهم ومن يغِْفر الذُّنُوب ِإالَّ اللَّه       فَاستَغْفَرواْ

      ونلَمعي مهلُواْ وا فَعلَى مواْ عِصري لَمو ) آل
.، وهم عامة أهل اليمين)١٣٥ :عمران

 

 
هـم الـذين يحاسـبون      : والقسم الرابع 

 .حسابا شديدا

 

 
وَأما من ُأوِتي ِكتَابـه وراء      : قال تعالى 

ظَه       ا ِإنَّهِعيرلَى سصيا وورو ثُبعدفَ يوِرِه فَس
          ـورحَأن لَّن ي ظَن ا ِإنَّهوررسِلِه مِفي َأه كَان

 ١٠ :االنشقاق( بلَى ِإن ربه كَان ِبِه بِصيرا     

 

، فأخذ الكتاب من وراء ظهره إنما هو       )١٥ –
 ألن يده اليمنى مغلولة فـي عنقـه،         ؛بشماله
اله ملتوية وراء ظهـره، فيأخـذ كتابـه         وشم

وَأما مـن ُأوِتـي     : بشماله بدليل قوله تعالى   
    لَمو ُأوتَ ِكتَاِبيه تَِني لَما لَيقُوُل ياِلِه فَيِبِشم هِكتَاب
َأدِر ما ِحساِبيه يا لَيتَها كَانَِت الْقَاِضيةَ ما َأغْنَى        

 ٢٥ :الحاقة( سلْطَاِنيهعنِّي ماِليه هلَك عنِّي     

 

– ٢٩( .

 

 
والشفاعة العظمـى تكـون لرسـول اهللا        

يقول اإلمام في إحدى قصائده ،:

 

 
يحتمي فيه العـبيد           وحمى طه التهامي

 

 
فيوافـينـا السعود           عندها يأتي المشفَّع

 

 
يا رحـيما يا ودود          ولدى العرش ينادي

 

 
اديه الحميــدـفين           أمتي والناس طُرا

 

 
د وهبتُك ما تريدـق           يا حبيبي يا محمد

 

 

    المشفَّع أبو العزائم الشفيع ويخاطب اإلمام
قائال :

 

 
إلى المرجى ليوم الهول في الحشر

 

 
حبيب قلبي رفيع الذكر والقــدر

 

 
شفيعنا يوم موقفنا وحجـتنـــا

 

 

شــرـيوم اللقاء لدفع الهول وال

 

 
ا في مقام االضطرار وفيغـياثن

 

 
دة األمـرـام أخذ النواصي شـمق

 

 
إليك يا رحمة الرحمن جاء بنــا

 

 
ل والخــيرـيقين حق بنيل الفض

 

 
وأنت يا سيدي المقبول رحمتــه

 

 
ن برـِِل مـزيـوحبه صح في التن

 

 
نـاـت بـنَا وأنـوقد ظلَمنا وخالَفْ

 

 
بمحكم اآلي أولَى فاشرحن صدري

 

 
ام بـهـلك المقـدي فـتشفَّعن سي

 

 
ة القـدرـودي ليلـال كل قصـأن

 

 
ى آية التنزيل تنـبئناـوفي الضح

 

 
عفَ يوباإلحسان والبرـِطيـلَس ك

 

 



 



قال رسول اهللا   :  قال عن ابن مسعود    
) :طيـرٍ   في حواصـلِ    الشهداءِ أرواح  

 شاءت، ثم تأوي     حيثُ  في الجنةِ  خضر تسرح 
مسلم، وفي الفتح   ". ) العرشِ إلى قناديل تحتَ  

".الكبير زيادة نسبته للترمذي

 

 
  أن النبـي     وعن ابن عباس    

 لما أصيب أصحابكم بُأحـد جعـل اهللاُ       : (قال
طيرٍ هم في حواصلِ  أرواح    خضر ترد أنهار  

الجنة، وتأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديـل    
أحمـد   ")من ذهب معلقة في ظـل العـرش       

."وغيره

 

 
 لما قتل،    أن حارثة    وعن أنس   

يا رسول اهللا، قد علمـت منزلـة        : قالت أمه 
حارثة، فإن يكن في الجنة أصبر، وإن يكـن         
في غير ذلك ترى ما أصنع؟، قال رسول اهللا         

) : ٌوإنه في الفردوسِ    كثيرةٌ إنها جنات  
."البخاري ")األعلى

 

 
: وفي مراسيل عمرو بن الحبيـب قـال       

:  عن أرواح المؤمنين فقال    سألت النبي   
  فـي الجنـةِ   خضر تسرح طيٍرواصِلفي ح (

."الطبراني "....)حيث شاءت

 

 
قال رسـول   :  قال وعن أبى هريرة    

  المؤمنين في الـسماءِ     أرواح إن) :اهللا  
أبو  ") ينظرون إلى منازلهم في الجنة     السابعِة

."نعيم في الحلية

 

 
إن هللا في   :  قال وعن وهب بن منبه     

  اء، تجتمع  ا يقال لها البيض   السماء السابعة دار
فيها أرواح المؤمنين، فإذا مات من أهل الدنيا        
أحد تلقته األرواح يسألونه عن أخبار الـدنيا        

 . كما يسأل الغائب عن أهله إذا قدم علـيهم        
أخرجه سعيد بن منصور في     : قال السيوطي "

."سننه

 

 
:  في قوله تعـالى    وعن ابن عباس    

     ا وِتهوم ِحين فَّى األنفُستَوي تْ اللَّهتَم الَِّتي لَم
في منَاِمها فَيمِسك التي قَضى علَيها الْمـوتَ        

 :الزمـر ( ويرِسُل األخْرى ِإلَى َأجٍل مسمى    
سبب ممدود مـا بـين المـشرق        : قال،  )٤٢

والمغرب بـين الـسماء واألرض، فـأرواح       
الموتى وأروح األحياء إلى ذلك السبب تتعلق       

 الحية، فـإذا أذن لهـذه       النفس الميتة بالنفس  
الحية باالنصراف إلـى جـسدها لتـستكمل        

.  فأمسكت الميتة، وأرسلت األخـرى     ؛رزقها
".أخرجه جوبير في تفسيره: قال السيوطي"

 

 
ـُ: وقال صاحب اإلفصاح   نَعم علـى   الم

:جهات مختلفة

 

 
ما هو طائر في أشجار مختلفة في       : منها

.الجنة

 

 
.ما هو في حواصل طير خضر: ومنها

 

 
ما هـو فـي حواصـل طيـر         : هاومن

.كالزرازير

 

 
.ما هو في أشجار الجنة: ومنها

 

 
ما هو في صور تخلق لهم مـن        : ومنها

.ثواب أعمالهم

 

 
ما تـسرح وتـرد إلـى جثتهـا         : ومنها

.تزورها

 

 
.ما تتلقى أرواح المقبوضين: ومنها

 

 
.ما هو في كفالة ميكائيل: ومنها

 

 
.ما هو في كفالة آدم: ومنها

 

 
.الة إبراهيمما هو في كف: ومنها

 

 
وهذا قول حـسن يجمـع      : قال القرطبي 

القرطبـي فـي     ".األخبار حتـى ال تتـدافع     
".التذكرة

 

 
وذكر البيهقي نحوه لما ذكر حديث ابـن        
مسعود في أرواح الـشهداء، وحـديث ابـن         
عباس، ثم أورده حديث البخاري عن البـراء        

 قـال   لما توفى إبراهيم ابن النبي      : قال
.)ةنَّمرضعا في الج هإن لَ: (رسول اهللا 

 

 



 

 

 

 



 



 

هل قتل اخلليفة؟

 

 

 

 دالالت

 

ما بعد مصرع البغدادي

 

 

 

في البداية تقول وقائع الخبر الذي طيرتـه   
 إن وزارة الـدفاع     : الماضـي  يوليهالوكاالت  

الروسية قالت إن هناك معلومات تـدل علـى         
اإلرهابي أبو بكـر    " داعش"مقتل زعيم تنظيم    

البغدادي بإحـدى غـارات القـوات الجويـة         
.الفضائية الروسية على الرقة السورية

 

 
ن الغارة  وأوضحت وزارة الدفاع في بيان أ     

مايو الماضي مـن    /  أيار ٢٨تم توجيهها ليلة    
العام الجاري إلى مركز قيادة تـابع للتنظـيم،         
انعقد فيه آنذاك اجتماع لقيـاديين داعـشيين        
لبحث مسارات خروج اإلرهابيين مـن الرقـة        

".الممر الجنوبي"عبر ما يعرف بـ

 

 
حسب معلومات نتأكّد مـن صـحتها عبـر         : "وتابعت الوزارة 

إبراهيم أبو بكـر البغـدادي      " داعش"لقنوات، كان زعيم    مختلف ا 
أيضاء الغارةا حاضرا في االجتماع، وتم القضاء عليه جر."

 

 
   ا أن الغارة نفّذتها طائرات من طـرازي        وجاء في البيان أيض

سو"

 

سو"و" ٣٥-

 

وتم إبـالغ   . في الضواحي الجنوبية للرقة   " ٣٤-
.ا بتوجيههاالجانب األميركي مسبقً

 

 
وزارة الدفاع أن قيادة مجموعة القوات الروسـية        وأوضحت  

" داعش"مايو معلومات عن خطط / في سوريا تلقّت في أواخر أيار    
لعقد اجتماع للقادة على المشارف الجنوبية للرقة، وبعد التأكّد من        
صحة المعلومات حول مكان وزمان عقد االجتماع تـم بوسـاطة           

".طائرات مسيرة روسية، توجيه الضربة

 

 
 المعلومات المتوافرة، أسفرت الغارة عن تصفية قرابة   وحسب

٣٠ قيادي  ٣٠٠ا في التنظيم اإلرهابي، إضافة إلى قرابـة         ا ميداني 
.مسلّح من حراس هؤالء القياديين

 

 
أمير الرقـة   "ومن بين القتلى، حسب معلومات وزارة الدفاع،        

 ، واألمير إبراهيم النايف الحاج، الـذي كـان        "أبو الحاج المصري  
يسيطر على المنطقة الممتدة بين الرقة ومدينة السخنة، ورئـيس     

.جهاز األمن التابع لداعش سليمان الشواخ

 

 
وحوله دعونا نسجل ما    .. هذا هو الخبر، وتفاصيله كما نُشر     

:يلي

 

 



 





 


إن مصرع أبوبكر البغـدادي الـذي       : أوالً

ـ  "أسمى نفسه بـ     إن تأكّـد،   " سلمينخليفة الم
فإنه سيمثّل نقلة مهمة في مسار الحرب علـى        
تنظيم داعش، وسيعد ضربة معنوية كبرى ضد       
هذا التنظيم، وتضاف إلى الضربات المتالحقـة       
ضده في الموصل والرقـة، وسـيؤثر غيـاب         
البغدادي على آليات عمل التنظيم خاصة فـي        
العراق موطنه األصلي، حيث التاريخ ينبئنا أن       

 وأنشأ تنظيمه على    اذي فهم الجغرافيا العراقية جيد     سامراء ال  ناب
بقايا الدولة البعثية، من ضباط بعثيـين وعقائـديين وجهـاديين           

، بعـد مـصرع الزرقـاوى؛ رحيـل هـذا           "بوكا"وخريجى سجن   
السامرائي وبهذا الشكل الدرامي، وبعد رحلة طويلـة مـن الـدم       

ا سـيؤثّر   لة الخالفة، حتم  والذبح باسم اإلسالم والجهاد وإقامة دو     
قوهسلبا على من بايعوه، وصد.

 

 
.هل هذه هي كل القصة أم التزال لها بقية ؟.. ولكن 

 

 
اثاني :    ا في إن الحقائق على أرض العراق وسوريا وتحديد

وهو (قتل كل قادة التنظيم الموصل والرقة، تؤكّد أنه حتى لو    
الماضـية   الذي جرى حين قتل خالل الخمس سنوات         اتقريب

 ٤٠على األقل من القادة المؤسسين وعددهم       % ٨٥حوالى  
ا منهم البغدادي الذي لم يتأكّد بـشكل نهـائي مـسألة             قائد

، فإن التنظيم سيبقى رغم ذلك، من خالل األجيـال          )مصرعه
األجيـال  ا من   الجديدة منه، والتي ستكون أشد شراسة وعنفً      

   االتي سبقتها وستمثل خطر لعراق وسوريا  ا ليس على ا    كبير
فقط بل على الدول المحيطة، وبعـض الـدول الغربيـة، أو            

 ألنهم باألساس مـن دون      ؛سيصعب مواجهتهم واستئصالهم  
قاعدة بيانات حقيقية لدى أجهزة األمن في الـبالد العربيـة           

 باالسـم ولـيس   ) الكنيـة (واألوربية، وأغلبهم يعرف بــ      
    وعبئً االحقيقى وهو ما سيمثل تحدي  ى أجهزة األمن   ا عل ا كبير

.واالستخبارات

 

 



  

 

 



 













 




 




 



إن هذه النتيجة تذكّرنا بماضي أبـوبكر       
البغدادي ذاته، فالرجل في زمن أبو مصعب       

     ا مجهـوالً   الزرقاوي كان يمثل جيالً جديـد
ا عن جيل أبو مصعب الـذي بـايع         ومختلفً

أســامة بــن الدن وشــاركه القتــال فــي 
عـام  (أفغانستان، البغـدادي كـان وقتهـا       

ا، ا متـشدد  ا وتكفيري ا سلفي عراقي) م٢٠٠٤
أراد أن يكون هو مـن فـي مثـل سـنه             

ا في مستوى العنف المسلح     وتجربته؛ مختلفً 
والتشدد العقائدى، فطور تنظيمـه والـذي       

ـ  أضحى الحقً  الدولة اإلسالمية في   "ا يسمى ب
ثم في الشام، وارتكب أعماالً عنيفة      " العراق

 كانت أشد ضراوة مما ارتكبه أبو مـصعب       
 ومنها علـى سـبيل المثـال ال         ،الزرقاوي

:الحصر

 

 
 علــى م٢٠١١ أغــسطس ٢٨هجـوم  

 أشخاص  ٦جامع أم القرى الذي أدى لمقتل       
وبعد مقتل زعيم   . من بينهم خالد الفهداوي   

/  أيـار  ٢تنظيم القاعدة أسامة بن الدن في       
 هدد أبو بكـر باالنتقـام       م٢٠١١مايو عام   

/  أيـار  ٥وأعلن فـي    . العنيف بسبب وفاته  
مايو من نفس العام عن مسؤولية تنظيمـه        
في الهجوم الذي وقع في مدينة الحلة والذي 

 ٧٢ا وإصـابة     عـسكري  ٢٤نتج عنه مقتل    
مـارس  / في شهرين فقط بين آذار    . آخرين

أبريل أعلن التنظيم عن مسؤوليته     / ونيسان
 عملية هجومية في جنـوب بغـداد   ٢٣عن  

.بناء على أوامر أبو بكر

 

 
 تم  م٢٠١١طس عام   أغس/  آب ١٥في  

نتحارية من  تنفيذ مجموعة من العمليات اال    
التنظيم الذي يديره أبو بكر بدأت مجموعـة        

نها وفاة عالعمليات في مدينة الموصل ونتج 
٧٠ د التنظـيم بتنفيـذ      . ا شخص١٠٠وتعه 

.ا لمقتل بن الدننتحارية انتقاماعملية 

 

 
ديـسمبر عـام    /  كـانون األول   ٢٢في  
انفجارات بـالعبوات    وقعت سلسلة    م٢٠١١

من االناسفة والسيارات الملغمة ضربت كثير 
ا  شخـص  ٦٣نها مقتـل    عأحياء بغداد نتج    

وجاء الهجوم بعـد    .  آخرين ١٨٠وإصابة  

أيام قليلة من انسحاب القوات األميركية من       
    ا القتـل   المنطقة، ومن أعماله الخطيرة أيض

ـار  (ا لألسـرى    ا بالسكين أو حرقً   ذبحالطي
) .االكساسبة نموذجاألردنى 

 

 
هــذه األحــداث وغيرهــا تقــول لنــا 
وباختصار أن الجيل الذي سـيلي أبـوبكر        
البغدادي بعد رحيله في إدارة تنظيم الدولـة        

سواء بقى في العراق وسـوريا أو       " داعش"
غادرها إلى البالد العربية واألجنبية، سيكون     

   دا نمـاذج أكثـر     أشد ضراوة وسنعيش مجد
البغدادي؛ وهو األمر الذي     ا من أبو بكر   غلو 

سـتراتيجية جديـدة لمواجهـة      إيحتاج إلى   
داعش بعد رحيل البغـدادي، وأحـسب أن        
أغلب األنظمة التي تقاتـل التنظـيم اآلن ال         

!تمتلكها لألسف الشديد

 

 
 الـسياسية   اإلستراتيجيةإن غياب   : اثالثً

والعقائدية لمواجهة داعـش بعـد رحيـل        
ستراتيجية اإلالبغدادي هي امتداد لغياب تلك      

قبل رحيله؛ كما بح صوتنا عشرات المرات       
مــن قبــل، ال ينبغــي أن تكــون فحــسب 

ستراتيجية عسكرية، كما هو حاصـل فـي        إ
غالب المواجهات الدائرة منذ خمس سنوات      
ــا؛ إن  ــدة وأخواتهم ــع داعــش والقاع م

ــة اإلســتراتيجية ــون فكري ــي أن تك  ينبغ
وعقائدية باألساس ويلحق بهـا أو يتكامـل     

 الفعل العسكري واألمني، ولعلنا نتذكر      معها
أن أبوبكر البغدادي في خطبه األولى عندما       

 :امارة الخالفة المزعومة وقوله نص    تولّى إ 
إن الدولةَ اإلسالمية في الِعراق والشام باقية "

ما دام فينا ِعرقٌ ينِبض أو عـين تَطـرف،          
ى باقية ولَن نُساوم عليها أو نَتنازل عنها حت       

        دهولةٌ مها اهللا تَعالى أو نَهِلك دونها، دظِهري
مصعٍب الزرقاوي وامتَزجـت     لها الشَيخ أبو  

ِبِدماء مشايِخنا أبي عمـر البغدادي وأبـي       
ت لَن تَنحِسر عن بقعٍة امتَـد     حمزة المهاِجر   

إلَيها ولَن تَنكَِمشَ بعد نُموها ِبإذن اهللا تَعالى        
ه ومنِّه، والحـدود التـي رسـمتها        وتَوفيِق

األيادي الخَبيثة بين ِبالد اإلسـالم لـتُحِجم        
حركتَنا وتُقوِقعنا في داِخلها قَد تَجاوزناهـا،       

ونَحن عاِملون ِبإذن اهللا تَعالى على إزالِتهـا        
".ولَن يتوقَف هذا الزحفُ المبارك

 

 
ا من السماء   إن الرجل يعتبر نفسه مكلفً    

الزحف المبارك، رجل هـذه هـي       بالجهاد و 
قناعاته، وبالتأكيد هي قناعات أتباعـه فـي       
الموصل والرقة وباقي الـبالد التـي امتـد         

المزعوم لها؛ ال يصح أن يقـاوم       " جهادهم"
فحسب بالقوة العسكرية بل بالفكر والـدعوة     
والدين المحمدي الصحيح، الكاشف لمفاسـد      
وخرافة دعوته ودولته، وهـذا هـو بيـت         

، بعد أن بدأت دولة داعش تـتقلّص،        القصيد
وبعد أن التقى الجيشان العراقي والـسوري       
على الحدود ألول مرة منذ خمس سنوات فى        
تطور نوعي تاريخي سيقلب موازين القوى      

ـ    ا إذا أحـسن اسـتغالله      في المنطقة، طبع
!وتوظيفه

 

 
إن المواجهة لمرحلة مـا بعـد       .. اختام

 يجيةإسـترات البغدادي تحتاج بالفعـل إلـى       
لـم  " الخليفة"شاملة، حتى ال نفاجأ بأن قتل       

، بل أنتج غيرها أشـد      "الخالفة الدامية "يقتل  
شراسة وأكثر جاذبية ألجيـال جديـدة مـن      
الداعشيين العرب واألجانـب، تحـت وهـم        

! امجـدد " الخالفـة "الجهاد العالمي، إلقامة    
" البغـدادي "بعـد   .. وذلك هو التحدي الكبير   

! أو في طريقه إلى القتـل     سواء كان قد قُتل     
.واهللا أعلم

 

 



 

 

 

 

 



 



 كل عام وأنتم بخير

 

 
يتقدم سماحة شيخ الطريقة العزمية بخـالص       
التهانى لألمة اإلسالمية بحلول عيد األضحى      

سائالً اهللا تعالى أن يعيـده علـى         .. المبارك
ركات، بأن  األمة اإلسالمية بالخير واليمن والب    

تتوحد كلمتها، وتقوم من رقدتها، وتـضطلع       
..بمسئوليتها، كخير أمـة أخرجـت للنـاس       

 

 
عظيم، والعمر قصيـر،  فالمطلوب     

 

 
.كبير والخطر                

 

 



 


يتقدم آل العزائم بمحافظة اإلسماعيلية     
بدعوة محبى آل البيت الكرام لحضور      
الليلة الختامية لمولـد العـارف بـاهللا        

 مخاريطةمحمد فضيلة الشـيخ طاهر

 

 
الموافـق ه ١٤٣٨ ذو الحجـة  ٢٣ يــوم الخمـيس   

 

 
. بمحافظة اإلسماعيليةم بمسجده الكائن١٤/٩/٢٠١٧

 

 



 










 








 






 






 



 

 

 

 

 

 

 

 

 






اهللا تعالى فـضيلة الـشيخ مبـروك        األخ الفاضل الداعي إلى     * 
.بكفر الشيخ.. الشهاوي

 

 
. بالقاهرة.. المفكر والكاتب السيد المستشار توفيق على وهبة* 

 

 
السيدة الفاضلة حرم الحاج محمد الرازقي نائـب آل العـزائم           * 

.ببورسعيد.. ووالدة األستاذ محمد واألستاذ أسامة

 

 
رحمن على سالمة   السيدة الفاضلة زوجة المرحوم الحاج عبد ال      * 

.بههيا.. نائب آل العزائم السابق ووالدة األستاذ أحمد

 

 
تاوي شـقيق الـدكتور عمـر       شالمهندس محمد عبد العال الش    * 

ـ والمهندس عبد الحليم واألستاذ عاطف ال      شتاوي، وابـن عـم     ش
بالحامول.. الدكتور عبد الحليم العزمي

 

. كفر الشيخ-

 

 
ـ       *  ريف نائـب آل    األخ الفاضل الحاج مصطفى محمد محمد ش

العزائم ببندر المنيا والد األستاذ محمد واألستاذ أحمـد واألسـتاذ           
.بالمنيا.. عبد اهللا

 

 
السيدة حرم األستاذ محمد عبد العليم غانم، واألسـتاذ محمـد           * 

إبراهيم السيد زهرة ابن عمة األخ الفاضل السيد الشيخ نائـب آل            
بكفر كال الباب .. العزائم

 

. غربية–

 

 
ماد أحمد عثمان والدة األخ رضا الخـشاب وعمـة        الحاجة اعت * 

بشبراخيت .. الحاج أحمد عثمان

 

. بحيرة-

 

 









 

 

 

 

تـهــانــى

 

 












األخ الفاضل األستاذ عمرو فليفل شقيق األخ الفاضل الحاج محمد          * 

.بدمنهور.. فليفل بالزفاف على الدكتورة نور القمحاوي

 

 

األستاذ محمد عبد العظيم القط بالزفاف السعيد ابن شـقيقة األخ            * 

بكفر كال الباب .. الفاضل السيد الشيخ نائب آل العزائم

 

. غربية-

 

 

األستاذ حسين محمود الشنودي بخطبته لآلنـسة حنـان عثمـان           * 

بسجين الكوم.. القناوي

 

. قطور-

 

 

: طالب الناجحين في الـشهادات    لويتقدم سماحته بخالص التهانى ل    * 

.االبتدائية واإلعدادية والثانوية

 

 










