
 

 

 

 

 



 


العارف باهللا

 

 


 


 ه١٤٠٧سنة 

 

م١٩٨٧ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




 




 




 



 

 



 


شيخ الطريقة العزمية

 

 


 



 

 



 


نائب عام الطريقة العزمية

 

 


 


        

 

 



 




 



 

 



 




 

 



 





 





 





 





 



 

 

يتفق عليها مع اإلدارة

 

اإلعالنات 

 

 

ـــناغـــايت

 

 
.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 

 

 

 اإلسالم دين اهللا وفطرته     :أوالً
.الىت فطر الناس عليها

 

 
 اإلسـالم نسب يوصـل   :ثانياً

.ص إىل رسول اهللا

 

 
 اإلسالم وطن واملسلمون    :ثالثاً

.مجيعاً أهله

 

 

االشتراكات

 

 
.ا خالصة رسوم الربيد جنيه سنوي١٠٠ر ـداخل مص

 

 
. دوالراً سنوياً خالصة رسوم الربيد٥٠باقى دول العامل 

 

 

اللــه  معـبودنا

 

واجلهـاد خلقـنا 

 

 
والرسول مقصودنا

 

واخلـالفـة غايتنا 

 

 
والقـرآن  حجتنا

 

م  إمامناوأبو العزائ 

 

 

 

 

 

)..!؟هل أردوغان مسلم.. رسالة للشعب التركي( :االفتتاحية* 

 

 

 

  *

 

 

 

 

    بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم   

 

 

 

 ٤

 

 

 

 

 

 

ئملإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبى العزا.. )٣( عقيدة النجاة *

 

 ٨

 

 

 

 

 

 

..)١٢(إعادة المجد الذي فقده المسلمون .. غايتنا ..لماذا الطريقة العزمية؟* 

 

 

 

 

 

 

 

 

لعزائم اأبيالدين ماضى السيد أحمد عالء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 

 ١٢

 

 

 

 

 

 

المفكر اإلسالمي الكبير عباس محمود العقاد.. )١٣(معاوية في الميزان  *

 

 ١٤

 

 

 

 

 

 

سعيد نصر. أ).. ٢/٢(رواية عن حياة الشيخ أبي العزائم ورؤيته لواقعنا .. خبيئة العارف *

 

 ١٦

 

 

 

 

 

 

محمد اإلدريسي الحسني.  د)..٣٢(الصوفية فقط على منهج السلف الصالح * 

 

 ١٨

 

 

 

 

 

 

المستشار رجب عبدالسميع وأ عادل سعد)..  ١٩(نصرة النبي المختار في أهل بيته األطهار * 

 

 ٢٠

 

 

 

 

 

 

بليغ حمدى. د.أ ..) ٤( موجز تاريخ الحياة الدينية عند العرب *

 

 ٢٢

 

 

 

 

 

 

جمال أمين. د .. )١٦(تربية األوالد في اإلسالم  *

 

 ٢٤

 

 

 

 

األستاذ فتحي علي السيد  ..اإلسالم وطن وجولة مع أخبار الوطن اإلسالمى *

 

 ٢٦

 

 

 

 

 

 

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

 

 ٢٩

 

 

 

 

 

 

٣٠  العزائم أبومحمد ماضىاإلمام  .. ]ركان الحج األربعةأ[حكم الدين  *

 

  

 

 

 األستاذة لبنى محمد الشعراوى..مستقبل األمة  *

 

 ٣٢

 

 

 

 

 

 

نور الدين أبو لحية. د. أ.. ) ١٠(شيخ اإلسالم في قفص االتهام * 

 

 ٣٤

 

 

 

 

 

 

 الحسينى عبد الحليم العزمىالشريف ..!!جذور تعمق الخوارج..  الجهل وحب الدنيا*

 

 ٣٦

 

 

 

 

 

 

أحمد محمود كريمة. د.أ.. حقائق بوثائق عن ابن تيمية * 

 

 ٤٠

 

 

 

 

 

 

فضيلة الشيخ علي الجميل) .. ٧(شرح الصدور بوصف المحبوب * 

 

 ٤٢

 

 

 

 

 

 

سامي عوض العسالة. د) . ٥(مصادر اإلمام أبي العزائم في العقيدة * 

 

 ٤٤

 

 

 

 

 

 

محمد الشندويلى.. .. خوارج العصر امتداد ألسالفهم * 

 

 ٤٦

 

 

 

 

 

 

      هـ١٤٤١أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خالل شهر ذو القعدة من * 

 

 ٤٧

 

 

 

 

 

 

فاروق الدسوقى. د. أ .. )٥٣(الصالة والسالم على والدي خير األنام * 

 

 ٤٨

 

 

 

 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى.  د.. ]١٤) [األسس الفكرية لإلرهاب (أباطيل اإلسالم السياسي* 

 

 ٥٠

 

 

 

 

 

 

سميح قنديل. أ )الحادية عشرة بعد المائةالحكمة ( لإلمام أبى العزائم  شرح جوامع الكلم *

 

 ٥٢

 

 

 

 

 

 

الهادى  قنديل عبدالشيخ )..١ (من أسرار ضرب المثل بالبعوضة في القرآن الكريم *

 

 ٥٤

 

 

 

 

 

 

رفعت سيد أحمد.  د..في قطر؟) ميدان للتحرير(أال يوجد : في الذكرى الثالثة لحصارها *

 

 ٥٦

 

 

 

 

 

 

زمىالمجتمع الع* 

 

 ٥٨

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 الشقيقالشعب التركي

 

 
.تحية طيبة إليكم من أخيكم المسلم في األوطان المجاورة

 

 
لقد آلمني كثيرا ما رأيته من جنودكم باآلونة األخيرة في ليبيا والعـراق             

     روا أهـالي البلـدان، وسـفكوا       وسوريا واليمن، قصفوا القرى اآلمنة، وهج
األحمر معبرا عن الدماء اإلسـالمية      باللون  العلم التركي   الدماء حتى أضحى    

.التي سفكها أبناؤكم في حق جيرانهم المسلمين

 

 
الشعب التركي

 

 
لقد أضحى اسم رئيسكم   

 

 رجب طيب أردوغان   -

 

 مقرونًا فـي أي مكـان       -
: بالقتل والدمار والتخريب، وحظى بالكثير من ألقاب الزعامة الفاسدة، مثـل          

اإلرهاب، واألب الروحي لإلرهابيين، وراعي اإلرهـاب       عراب الخراب، وأبو    
.في المنطقة

 

 
أعلم أن الكثير منكم ال يحبونه ويتمنون التخلص منه، لكن البعض يسكت            

.ألنه يقوم برشوته

 

 
قد سرق أردوغان خيرات وثروات جيرانه المسلمين من أجـل أن ينقـذ             

وة، وأخـشى   اقتصاده من الخراب، وسكوتكم عليه هو نوع من القبول بالرش         
:  في دائرة الملعـونين، لقولـه        عليكم أن تكونوا عند اهللا ورسوله       

.)١()لعن اهللا الراشي والمرتشي والرائش(

 

 
واعلموا أنه لن تنفعكم رشوة رئيسكم لكم، ال في دنيا وال آخرة، واعلموا             

ار ما نَبتَ ِمن سحٍت فَالنَّ    : (أنه بذلك جعل مطعمكم حراما، وكما قال نبينا         
.فاهللا لن يبارك لدولة تطعم من أجساد إخوانها في األمة. )٢( )َأولَى ِبِه

 

 
ومع ذلك فإني أقدر حالة الخوف التي انتابتكم علـى أبنـائكم وأمالككـم              
وأرزاقكم خالل السنوات األربع الماضية، عندما استغل هذا األرعن االنقـالب        

ويـسجنهم ويقـضي    م ليطيح بمعارضيه من أعمـالهم       ٢٠١٦المزعوم في   
عليهم، ويسكت صوت اإلعالم والمعارضة، ويقضي علـى أي صـوت فـي             

.بالدكم سوى صوته الكريه وصوت داعميه

 

 
إخواني في الدين

 

 
أكتب إليكم اليوم رسالة، لعلها تكون إفاقة لكم من تخديركم الذي قام بـه              

. عاما من سنوات حكمه وتحكمه في إدارة بالدكم١٧هذا الطاغية على مدار 

 

 
، وهي ليست أكثر من     )هل أردوغان مسلم؟  : (أكتب إليكم رسالتي بعنوان   

سؤال عليكم جميعا أن تسألوه ألنفسكم، وأن تصلوا إلجابـة لتعرفـوا مـن              
.يحكمكم ومن تخدمون

 

 
إخواني في اهللا ورسوله 

 

 
هيا بنا نجيب على سؤالي إليكم بطريقة عقلية بسيطة، لعلي أساعدكم في            

.ةالوصول إلجابة قاطع

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 





 


، في تعريف   الكريم  قال رسولنا   

ن من لسانه   ومن سلم المسلم  : (المسلم أنه 
فهــل ينطبــق ذلــك علــى .. )٣()ويــده

أردوغان؟

 

 







في خطاباته عبر السنوات الماضـية،      
تقريبا ال يخلو خطـاب مـن خطابـات         

  االتهامـات والهجـوم     هرئيسكم إال ويوج 
على قادة العالم اإلسالمي، فتارة يهـاجم       
النظام المصري، وتارة النظام الـسوري،      

ولم تسلم األنظمة العراقيـة والخليجيـة      

 

- 
باستثناء حليفته قطر  

 

، وقـادة الجيـوش     -
 مـن   العراقية والسورية والليبية،  : العربية
. عليهاههجوم

 

 
 لسان أردوغان تـسبب فـي إشـعال       

األخضر واليابس، وتسببت   ثورات أكلت   
يبة بلـدان إسـالمية أمـام       هفي ضياع   

.أعدائها

 

 







أما يد أردوغان، فهي جيشه، الذي قام       
بتعرية جنوده وأمـرهم باالنبطـاح فـي        

م، ليـستبدلهم   ٢٠١٦انكم فـي    شوارع بلد 
 لسفك  ينآخرين من داعميه من المتعطش    ب

.دماء المسلمين في كل مكان

 

 
الدم في كـل هـذه      لقد سفك رئيسكم    

:األماكن

 

 
١

 

: داخل تركيا-

 

 
قام أردوغان خالل سـنوات حكمـه       
بالحمالت المكثفة على المناطق الكرديـة      

دكم، وقتـل الكثيـر مـن       في جنوب بال  
.األكراد الذين اعتبرهم إرهابيين

 

 
٢

 

: في العراق-

 

 

أطلق أردوغـان حمالتـه المـاكرة،       
، وتـارة  "مخلب النسر "والتي تارة يسميها    

، السـتهداف التجمعـات     "نمـر مخلب ال "
الكردية في العراق، كمحاولة منه لفرض      
كامل سيطرته على الموصل، مدعيا أنها      

.جزء من أراضيه

 

 
٣

 

: في سوريا-

 

 
إذا ذكرت سوريا، فإن الصفحات لـن    
تكفي لعرض جرائم رئيسكم فـي حـق        

لقد أطلـق   إخوانكم المسلمين في سوريا،     
" غـصن الزيتـون   "و" نبع السالم "حمالته  

وغيرها من العمليـات اإلرهابيـة تجـاه        
هم ؤالمسلمين في سـوريا، فـسالت دمـا       

الحرام، وانتهكت أعراضـهم مـن قبـل        
الميلشيات المرتزقة التي يدعمها، وسلبوا     
أموال وممتلكات فقراء القرى الـسورية،      

وقاموا بسرقة المحاصيل  

 

 وعلى رأسـها    -
ارتفاع سـعرها   أزمة  البطاطس لكي يحل    

ون السوري النقي ليتاجر    في بلدكم، والزيت  
به مع دول أمريكا الالتينية    

 

وما لم يقدر    -
على سرقته، قام بإحراقـه فـي منطقـة         
الجزيرة السورية، لقد حرق طعام فقـراء       
الشعب السوري، الذين ظلوا ألشهر عـدة    

هم في وقت حصار مطبق     ءيزرعون غذا 
.عليهم، ليتركهم عرضة للموت والضياع

 

 
ي علـى   لقد دعم أردوغان كل إرهاب    

ه األمريكان  ءن حلفا أأرض سوريا، حتى    
 القتناص زعـيم  مهاترفضوا إعالمه بعملي  

داعش أبو بكر البغدادي خشية أن يسرب       
.الخبر إليه فيهرب أو يحميه في تركيا

 

 
٣

 

: في ليبيا-

 

 
لقد تدخل رئيسكم في ليبيا، وأرسـل       

 رجال جيـشه بجانـب آالف مـن        ضبع
جلبهم مـن كـل بلـدان       الذين  المرتزقة،  

.لمسلمين سابقًا لسوريا، ثم نقلهم لليبياا

 

 
هذا التدخل غرضـه سـرقة الـنفط        

واالستيالء علـى أمـوال     والغاز الليبي،   
 بحجـة وضـعها     مصرف ليبيا المركزي  

ويحرم أهـل ليبيـا مـن       ودائع عندكم،   
االستفادة بها بعدما دمر النـاتو     

 

 الـذي   -
جيشكم جزء منـه   

 

بالدهـم فـي عـام       -
ل معمـر   م إلسقاط الرئيس الراح   ٢٠١١
.القذافي

 

 
 يـدمر   يما زال التدخل األردوغـان    

كب المرتزقة  تليبيا، وينتهك حرمتها، وير   
أغلب الجرائم في حق أهلهـا، ويحـاول        
رئيسكم بكل الطـرق أن يقـضي علـى         

 

 
 رئيس االتحاد العالمى للطرق الصوفية
 عضو المجلس األعلى للطرق الصوفية

شيخ الطريقة العزمية

 

 

السيد محمد عالء الدين ماضى أبو العزائم

 

 













 





 

 

 

 

 



 



 

الجيش الوطني الليبي الذي قد يكون آخر       
.أمل إلقامة دولة ليبية من جديد

 

 
 ٤

 

: في اليمن-

 

 
الحروب، أما اليمن، البلد الذي مزقته      

ين، محتى أضـحى أفقـر بلـدان المـسل        
وأصبح قطعة أرض كبيرة عليها فصائل      
متقاتلة، ولم يعد دولة بالمفهوم العصري،      
ويعاني أهله كل صنوف العذاب من قلـة        

 يسلم مـن    مالماء والغذاء والدواء، فإنه ل    
.تحركات رئيسكم

 

 
لحـزب  لقد زاد الدعم األردوغـاني      

ني، وقـام   اإلخواالتجمع اليمني لإلصالح    
 في الفترة   إليهمتهريب األسلحة واألموال    ب

 .األخيرة

كما كثـف مـن إرسـال عناصـر         
االستخبارات التركية إلى المناطق الواقعة     

مئـات  التحت سيطرة اإلصالح، وتدريب     
عناصر الجماعة داخـل أراضـيها،      من  

وسط تزايد حجـم الخطـاب اإلعالمـي        
الداعم للجماعـة مـن خـالل القنـوات         

.التي تبث من إسطنبولاإلخوانية 

 

 
اليمن لن يتحمل صراعا جديدا، وكفاه      
ما سقط من دماء فيه، فهل تحبـون يـا          
شعب تركيا أن تراق المزيد من الـدماء        

 أبنائكم؟يبأيد

 

 
٥

 

: في مصر-

 

 
أما مصر، قلب األمة، فقـد اسـتخدم        
رئيسكم حفنة من الخونة وأغدق علـيهم       

رات حتى أضحوا ال يفعلون     الماليين الدو 
ا إال مهاجمة مصر وأهلها وجيـشها،       شيًئ

ووصلت بهم الخيانة إلى الـدعوة لنـشر        
فيروس كورونا بين إخوانكم المـصريين      

.لزيادة عدد الوفيات بينهم

 

 
وال يخفى عليكم وعلى الجميـع، دور       
رئيسكم في إمداد اإلرهابيين فـي سـيناء        
المصرية بالمؤن واألسلحة والتدريب لكي     

.مصرييقوموا باستهداف الجيش ال

 

 
جـرائم  ه إال جزءا مـن      توما عرض 

أردوغان، التي تنفي تحقق حديث رسولنا      
فيه .

 

 



 


أيها الشعب التركي

 

 
عليكم أن تسألوا أنفسكم، مـن يخـدم        

أردوغان؟

 

 
 إنـه يخـدم األمـة       :يدعي ويقـول  

اإلسالمية، أو مشروع الخالفة اإلسالمية،     
.أو إعادة الدولة العثمانية

 

 
 من األمة اإلسـالمية،     لكني أراه ليس  

فأردوغان ينتمـي لمـشروع اإلخـوان       
العالمي، وإذا كان الكاتب الكبير     الماسوني  

عباس محمود العقاد قد ألمح في جريـدة        
م ليهودية حسن البنـا     ١٩٤٩األساس عام   

مؤسس الجماعة، فإن أردوغان ليس ببعيد      
عن البنا، فيقيني أن كـل قيـادات هـذه          

م ليــسوا الجماعــة الملعونــة وداعمــيه
.بمسلمين

 

 
ومن ناحية أخرى، فأنتم تعرفـون أن       
الكثير من يهود الدونما، الذين جاءت بهم       

   الجميـل إلـيكم     واالدولة العثمانية، قد رد 
بتسمية أوالدهم بأسـماء إسـالمية، ثـم        

وا وأوالدهم وأحفادهم بيـنكم، حتـى       ساند
خرج مـنهم الخـائن مـصطفى كمـال         

انيـة،  أتاتورك، وقضى على الدولة العثم    
.ها لم تقم لألمة اإلسالمية قائمةتومن وق

 

 
ن خلفاء الدولـة    أوإني على يقين تام،     

 العثمانية

 

 الذين يدعى أردوغـان أنـه       -
 امتداد لهم 

 

 إن خرجوا من قبورهم، فإن      -
أول ما سيفعلونه هو قطع رقبتـه، لمـا         

.ألحقه بهم من العار والخيانة

 

 



 


إخواني األتراك

 

 

ون، نعم محتلـون، وهـذا      إنكم محتل 
النوع من االحتالل يندرج تحت مصطلح      

".االحتالل الوطني"

 

 
 يعني أن فئة مـن      :االحتالل الوطني 

أبناء جلدتكم تستولي على البلد وتحركهـا       
.مصالحها فقط دون المصلحة العامةل

 

 
م، ٢٠١٦معالم بلدكم منـذ  لقد تغيرت   

 يءفقد فرض أردوغان أذرعه على كل ش      
ى أصبحت دولتكم هي دولة     في البالد، حت  

اإلخوان وليست األتراك، بعـدما سـحب       
ه من جماعة اإلخوان من أكثر من       ءعمال

.بلد، وأغدق عليهم األموال لينفذوا خططه

 

 
لقد فصل مئات األلوف مـنكم مـن        

، ومنح  وظائفهم، وسجن عشرات اآلالف   
ا محتلون، وطرد   فأنتم حق .. أزالمه مكانكم 

مـسلم  المحتل واجب شرعي على كـل       
.ومسلمة

 

 



 


إخواني مسلمي تركيا

 

 
إذا نظرتم بعين مجـردة لمـا وراء        
أفعال أردوغان، لوجدتم أنه يـسير فـي        

هو خدمة الصهاينة والكيان    .. طريق واحد 
.الصهيوني

 

 
دعكم من تصريحاته العنترية، مع كل      
موقف، فما هي إال ورقة توت يـسخدمها        
لكسب شعبية بين داعميه، لكن إذا دققـتم        
النظر لن تجدوها إال مجرد تـصريحات       

.فقط، وال يعقبها أي أفعال

 

 
إذا كان الجيش التركي يتحرك لنصرة      

الحق

 

 كما يدعي  -

 

، فلمـاذا لـم يتوجـه       -
سطين؟، وللعلم فهي أقرب إليـه مـن        للف

.ليبيا

 

 
إن أردوغان ما هو إال ظاهرة صوتية       
فقط مع الصهاينة، وسـيفه فـي ظهـور         

.دون غيرهم المسلمين

 

 
ــسيق  إن الت ــاري والتن ــادل التج ب



 

 

 

 

 



 



 

ا، كري بين بلدكم والصهاينة كبير جد     العس
وبإمكانكم مراجعة اإلحصاءات الـسنوية     
الصادرة عن مؤسسات بالدكم وستجدون     

ـ     رأنه مع كل عام تزداد وتقـوى األواص
.أكثر وأكثر

 

 
 أسـتاذ  نجم الدين أربكان،     ويكفينا أن 

يصفه بالتلميذ البـار    كان   الذى   ،أردوغان
لمطيع ذي األخالق الحميدة، حتى انقلب      ا

       ج عليه وصار يهاجمه عندما بـدأ يـرو
لمنظومة الدرع الـصاروخية، ونـشرها      

إن : "على األراضى التركية، حيث قـال     
الصهيونية تحتكر غالبية وسائل اإلعـالم      
في تركيا لخدمة رجب طيب أردوغـان،       

 فضائية تعمل   ٣٠ صحيفة و  ٣٠وأن هناك   
ال لكـى يظـل فـي       لصالحه ليل نهار،    

جل الحفاظ على   أالسلطة فحسب، بل من     
قيام إسرائيل العظمى في المنطقة، والتي      
تضرب بعرض الحـائط كـل قـرارات        

ن الجميع وفى   إ: "وأضاف" مجلس األمن 
مقدمتهم الصهيونية يعملـون ألن تكـون       

".تركيا تابعة إلسرائيل

 

 
إخواني األتراك

 

 
إنكم لو نظرتم للدول الخمـس التـي        

ها هذا الخـائن، لوجـدتم أن بهـا         يستهدف
المـصري  : جيوش المواجهـة الـثالث    

والسوري والعراقي، التي يحـاول هـذا       
.الصهيوني تخريبها بشتى أنواع التخريب

 

 
ولوجدتم تدخالته في ليبيـا والـيمن       
غرضها إضعاف الدول اإلسـالمية فـي       

حالة قيام  الدائرة األوسع والتي قد تفقد في       
. إسرائيلضدحرب جديدة 

 

 
قد ضعف الجيش العراقي بالفعـل،      ل

وما زال رئيسكم يحاول كـسر الجـيش        
السوري، ويحاصر الجيش المصري من     
ليبيا والسودان واليمن، ويحاول محاصرة     

إنـه  ..  وليبيا الجيش الجزائري من تونس   

يضعف جيوش األمة الكبرى من أجل أن       
.يحيا الكيان الصهيوني وحده في المنطقة

 

 



 





 


على كل فرد في الجيش التركي، قبل       
أن يغادر بلده ليتوجـه إلـى العـراق أو          
سوريا أو ليبيا أو الـيمن، أن يعلـم أنـه          

ألنكـم  ؛  سيدخل النار سواء عاش أو قتل     
معتدون على المسلمين، ينطبـق علـيكم       

هما يإذا التقى المسلمان بسيف   : (حديث نبينا 
.)٤()فالقاتل والمقتول في النار

 

 
كم دون وجه حق علـى      ء اعتدا بل إن 

: كم للكفر، لقوله     ب المسلمين قد يصل  
.)٥()سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر(

 

 
كم مـن جيـوش     ءوأما من يرد اعتدا   

: المسلمين األخرى فينطبق عليهم حـديث     
)     شَِهيد واِلِه فَهم ونقُِتَل د نقُِتـَل    ،م نمو 

   شَِهيد وِلِه فَهَأه ونقُ،د نمِديِنـِه   و ونِتَل د
 شَِهيد وفَه،         ـوِمـِه فَهد ونقُِتـَل د نمو 

٦()شَِهيد(.

 

 
ـ إن الواجب عليكم أال      شاركوا فـي   ت

العدوان على إخوانكم المسلمين في أي بلد       
من البالد، وأن ترفـضوا االمتثـال ألي        

 أو  ، قتـل  :أوامر عسكرية تطلب مـنكم    
 أو تحريق أي مـسلم أو      ، أو تنكيل  ،سرقة

.ممتلكاته

 

 



 


علم تمام المعرفة، أن األقـدار لـن        أ
.تبدل

 

 
ـ     منوأنه ما    رت  دولة في العالم، عب

 عـن فتحهـا     أحاديث رسـول اهللا     
مرتين، سوى دولتكم، وأن للقـسطنطينية      

 أولهما لمحمد الفاتح، واآلخر فـي      :فتحان
.آخر الزمان

 

 
كم لماذا ستفتح   ؤ يتساءل علما  الكن أم 

رة أخرى؟دولة إسالمية م

 

 
 ألن قيادات دولـتكم     :اإلجابة ببساطة 

من بعد سقوط الخالفة العثمانيـة، وهـي        
تسير في طرقات خاطئة، تارة باالنحيـاز     
الكامل للعلمانية ومحاربة الدين، وتـارة      
باالســتغالل الكامــل مــن اإلخوانجيــة 

.وتحريف الدين

 

 
أتمنى أن تكون رسالتي إليكم عالمـة       

م، وأن تقوموا   فارقة في أفعالكم وتحركاتك   
بتغيير هذا النظام الفاسد الذي يسفك الـدم        
المسلم، وأن تـسارعوا لالنـضمام إلـى        
إخوانكم المسلمين في العالم اإلسـالمي،      
وأن تقفوا بجانبهم، وأن تمدوا لهـم يـد         
العون لبناء أوطانهم التـي سـاهم فـي         
تدميرها نظـامكم األرعـن، ورئيـسكم       

.السفاح

 

 
كيــان إن إتاحــة الفرصــة لتمــدد ال

الصهيوني، عبر تدمير جيوش المواجهة،     
هو الطريق الذي يسير فيـه أردوغـان،        
لكنه إذا قضى على هذه الجيـوش، فـإن         
إسرائيل ستتمدد أكثر، وسـيأتي الـدور       

: عليكم مثل غيركم، ووقتهـا سـتقولون      
!!"كل الثور األبيضكلنا يوم ُأُأ"

 

 
فهل أنتم مدركون؟

 

 
أسأل اهللا أن يلهمكم الـصواب، وأن       

كم إليقاف هذا المجرم،    عفعلوا ما في وس   ت
لعل اهللا يغفر لكم مـشاركتكم لـه فـي           

 .جرائمه إذا ما فعلتم

 

 
                                              

، والمنذري فـي    ٢٢٤٥٢مد في مسنده ح   رواه اإلمام أح  ) ١(
.٣/١٩٥الترغيب والترهيب، 

 

 
.٥٥٦٧رواه ابن حبان في صحيحه، ح) ٢(

 

 
، ومسلم في صحيحه،    ١٠رواه البخاري في صحيحه، ح    ) ٣(
.٦٥ح

 

 
، ومسلم في صحيحه،    ٣٥رواه البخاري في صحيحه، ح    ) ٤(
.٢٨٨٨ح

 

 
، ومسلم في صحيحه،    ٤٨رواه البخاري في صحيحه، ح     )٥(
.١١٦ح

 

 
.٤١٠٦رواه النسائي في سننه، ح) ٦(

 

 



 

 

 

 

 



 



اإلمام ادد

 

 
 سيد حممد ماضى أبو العزائمال

 

 



 



 



 



 





 



علم املنطق

 

 

تلك هى األدلة البرهانية التى أخذ بها العلماء، ولـيس          

لعلم التوحيد من مأخذ إال تلك الدالئل؛ ألن علـم المنطـق            

 الـذى   )١()إيساغوجى(الذى ننطق به هو عبارة عن كتاب        

ات  وهو يشمل على ست كلم     )٢()فرفوريوس الصورى (ألفه  

الـشخص والنـوع، والجـنس، والفـصل،        : وهى قولهم 

وماهية كل واحـد منهـا، وكيفيـة        . والخاصة، والعرض 

لتـى فـى    اشتراكاتها ورسومها وداللتها على المعـانى ا      

 ثالث رسائل مقدمات لكتاب     )٣()أرسطو(وقد ألف   . النفوس

البرهان الذى جعله ميزانًا للفالسفة، كما جعل الشعراء علم         

ا للشعر، وكمـا جعـل النـاس المـوازين          العروض ميزانً 

والمكاييل والمقاييس لتقدير األشياء، وكتاب البرهان هـذا        

لكشف الغيب المصون مـن النبـوات       ) أرسطو(لم يجعله   

والمغيبات عن الحس، ولكن جعله ليحكم به على األلفـاظ          

التى يختلف فى معانيها الفالسفة فقط، وإال فأرسطو ومـن          

ـ    هو فوقه يعترفون أن ا     لِّمهم اهللا علمعين يا ال    إللهينِّيا لـد

.ببرهان وال ميزان

 

 



 

 

 

 

 



 



 فاألولى  ،أما الرسائل التى ألفها أرسطو    

 لمعرفة معانى العشرة األلفاظ التـى       :منها

يقال لكل واحد منها جنس األجنـاس، وأن        

واحدا منها جوهر والتسعة أعراض، وكمية      

.أنواعها ورسومها

 

 

 األلفاظ مـرة     لمعرفة تركيب  :والثانية

أخرى حتى يكون منها مقدمات، ومعرفـة       

 حتى يحـصل    ،كمية أنوعها وكيف تستعمل   

١٢٣.منها اقتران القضايا ونتائجها

 

 



 



هــذا هــو كــل مــا كتبــه أرســطو 

وفرفوريوس واليونانيون فى علم المنطـق،    

الذى جعله علماء األزهر إلقامة الحجة على 

فإذا حكم القرآن حكما وزنوه     علم التوحيد،   

بمعيار المنطق الذى يزعمون أن واضـعه       

أهل الضاللة من فالسفة اليونـان، ولـيس        

األمر كذلك؛ ألن هذا العلم الزم لإلنـسان،        

فالطفل بعد الرضاع يعلم أكثر البـدهيات،       

فيعلم أن البعض أقل من الكل، ويبكى ليأخذ        

كل الشىء إذا طلبه فأعطوه جـزءا منـه،         

لم أن الكل أكثر من الجزء، ويعلـم أن         ويع

األرض تحته وأن السماء فوقـه، ويـشعر        

بمرتبة أبيه وأمه وأخيه واألجانـب عنـه،        

ويفرح إذا أعطى له ما يسره، ويبكـى إذا         

منع عنه ما يريده، فيحس بالمنع واإلعطاء،       

ثم تنمو تلك الغرائز المنطقية بنموه، حتـى        

 يدرك ما غاب عنه من اآلثـار بمـشهده،        

فيعتقد أن البعرة تدل على البعير، والصنعة       

. تدل على الصانع، ويقيس األمور بأشباهها     

فليس علم المنطق من وضع فالسفة اليونان       

الذين جعلوه الستعباد األمم، ولالستعانة به      

على سد المطامع وإتقان الصناعات، ولذلك      

فإن أعلم الناس بدقائق علم     

المنطق، يعجز عن أن يقيم     

مقبوالً عقـالً علـى     دليالً  

إثبات أى حقيقة من الحقائق المقررة، فكيف       

يمكنه أن يقيم دليالً على ما غاب عن الحس         

!.والنفس والعقل؟

 

 

اللهم إن هذا ال يرضيك، وال سبيل إلى        

معرفتك إال باتباع رسولك، والتـسليم لمـا        

جاءنا به من عندك؛ ألن كـل المقـدمات         

 اليقينية عنـد المناطقـة التـى حـصرتها        

المقوالت العشرة لم تخرج عـن الحـس،        

والحس ال يدرك إال ما أحاطه به أو فيه من        

الخواص مما يبـصر، ويـسمع، ويـشم،        

. ويذاق، ويلمس

 

 

ذلك هو علم المنطق الذى اغتـر بـه         

علماء األزهر، وأولـوا القـرآن بمنطـق        

أرسطو، وتركوا تأويل الصحابى الجليـل،      

وراء وواهللا إن بالل بن حمامة ألعلم بمـا         

المادة من أرسطو بما دون المادة فضالً عن        

. علم المادة

 

 

وما هو علم المادة الذى يفتخرون بـه؟        

 صناعات عمليـة أتقـن      ئإن هو إال مباد   

النظرية منها العرب الواردون على مصر      

أو ) مينـا ( وأولهـم    )٤(المسمون بالفراعنة 

).مصرايم(أو ) منيس(

 

 

ولوال أننى أكتب فى تفـصيل عقيـدة        

حيد ألوردت لهم شيًئا من علم المسلمين       التو

المتعلق بـالنفس أو الـروح أو بـالحيوان         

بحسب أنواعه، أو بالمعدن أو بالجمـاد أو        

باألجرام السماوية، فجعلتهم يحكمون علـى      

أنفسهم وعلى أساتذهم بالجهـل المطبـق،       

لم : من فرعنك يا فرعون؟ قال    : ولكن قالوا 

!. أجد من يردنى عن الفرعنة

 

 

ن كالم الصوفيةنبذة م

 

 

 فى التوحيد 

 

 

سأل أبو طالب أستاذه العارف باهللا أبـا        

أخبرنى عن سر حياتك؟ فقال أبو      : )٥(مدين

بسر حياته ظهرت حياتى، وبنـور      : مدين

صفاته استنارت صفاتى، وفى توحيده أفنيت 

همتى، وبديمومته دامـت محبتـى، فـسر        

التوحيد فى قوله ال إله إال اهللا، أنا والوجود         

ه حرف جاء لمعنى، فبالمعانى ظهرت      بأسر

الحروف، وبصفاته اتصف كل موصوف،     

وبائتالفه ائتلف كل مـألوف، فمـصنوعاته    

محكمة، ومخلوقاته مسلمة؛ ألنه صـانعها      

ومظهرها، ومنه مبدؤها وإليه مرجعها كما      

َألَستُ بربكُم قَـالُواْ    : أظهرها ذرا، ثم تلى   

).١٧٢: األعراف (بلَى

 

 

ا طالـب لوجـوده المحـرك،       هو يا أب  

إن نظـرت بالحقيقـة،     . والناطق الممسك 

الوجود به قائم، وأمره فى     . تالشت الخليقة 

مملكته دائم، وحكمه فى وجوده عام حكـم        

األرواح فى األجسام، فالحواس بـه بانـت        

اللسان منها للبيـان،    . على اختالف أنواعها  

يـا  . وهو مع ذلك ال يشغله شأن عن شأن       

 أمدنى بسره؛ غرف فـؤادى      أبا طالب، لما  

من بحره، فامتأل وجودى نورا، وأثمر غيبة       

وحضورا، وسقيت شرابا طهورا، ففنى ما      

كان باطالً وزورا، فغشيت أنواره أخالقى،      

.ونظرت إلى الباقى بالباقى

 

 





.

 

 



 

 

 

      

 



 



هو الموصوف بالقدم، ومخترع    : ثم قال 

الوجود من العدم، بنور جاللـه أشـرقت         

 الذى علم بـالقلم،     الظلم، وهو ولى الكرم،   

علم اإلنسان ما لم يعلم، واهللا ولى التوفيق،        

وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم       

.المصير

 

 



 





 



تلك هى العقيدة الحقة التى أتانـا بهـا         

 مـن عنـد اهللا تعـالى،        رسول اهللا   

موضحة بها دالئل اإليجاد واإلمـداد فـى        

فالواجـب  .  المجيـد  كثير من آيات القرآن   

الوقوف عندها، وضرب عنـق كـل مـن         

. تعداها ليستدل على الغيب المصون بعقلـه      

ومن أين للعقل المعقول الـذى خلقـه اهللا         

لإلنسان لينتفع به فى حاجاته الـضرورية       

وصناعاته اإلنسانية أن ينفذ فيشرف علـى       

الغيب المـصون؟ فـضالً عـن اآليـات         

هللا مـن   والتجليات، بل فضالً عما أخفـاه ا      

جالله وكماله وبهائه وضيائه ونوره عـن       

صفوة مالئكته؟ ورحم اهللا امرأ عرف قدر       

. نفسه

 

 

العقل

 

 

العقل يا أيها اإلنـسان عجـزت عـن         

تعريفه وعن محله، وهل هـو جـوهر أو         

عرض، فمن أين لك أن تحكم على الـرب         

الكبير بما عجزت عـن معرفتـه؟ العقـل         

مخلوق مقهور، إنك أيهـا     

ورك مـصيبة   اإلنسان لتعت 

قم أيها  . فيحتار عقلك فيها  

العقل فاشتغل بعلم الرياضة    

أو بعلم الطبيعيات المشهودة فى الظـواهر       

الجوية لتنتفع وتنفع، ومالك وللخوض فـى       

غيب حجبت عنه بحـظ أعمـى البـصر،         

وهوى حجب البصيرة، وبطمع فى عاجـل       

ال . مع اعتقادك بالموت وبما بعد المـوت       

من يهِد  : ، قال تعالى  حول وال قوة إال باهللا    

اللَّه فَهو المهتَِد ومن يضِلْل فَلَن تَِجد لَه وِليا         

ما : وقال سبحانه ) ١٧: الكهف (مرِشدا

َأشْهدتُّهم خَلْقَ السمٰواِت واْألرِض والَ خَلْقَ      

 َأنفِسِهم وما كُنتُ متَِّخذَ الْمِضلَّين عـضدا      

).٥١: كهفال(

 

 

أنت أيها الحكيم العاقل تجهـل وظيفـة     

الطحال، بل تعجز عن أن تعلم سر نومـك         

ويقظتك، وقد تفتنك امـرأة فتتجـرد عـن         

. الفضيلة التى هى نتيجة العقل

 

 

العلم

 

 

ما هو العلم أيها المغرور بنفسك الـذى        

تجعله درعا لك كلما أخطأت كالخابط فـى        

، هـل   أنا أتكلم بلسان العلم   : عشواء؟ تقول 

هذا العلم هو ما تحكم به أن اإلنسان قـرد؟          

أو ما تحكم به على قدم المادة؟ وهل العالم         

من يغير مبدأه الدرهم والدنيا؟ أو من تغره        

النعمة وتطغيه العافيـة؟ سـتذهب النعمـة        

والعافية، ويأتى الموت الذى ال مفر منـه،        

ولديها ال تجد لك من علمك حجة، وال من         

ا، فبكِّر بالتوبة قبـل أن      مالك وعافيتك منقذً  

. يسلب منك ذلك

 

 

قم أيها العاقل ففكر فيما حولـك مـن         

اآليات التى أعجز العقل حـدها، بـل مـا          

يعتورك كل يوم من شئون ال علم لك بهـا          

وال بتصريفها، إنك    

 

  والعليم الحكـيم     -

 

 ال تقدر أن تفهم تعريف العلم الحقيقـى،         -

م فكيف تحك . بل وال تعريف نفسك أو عقلك     

لنفسك بالعلم، وتتمشدق فى المجالس أنـك       

تتكلم بلسان العلم، والعلم برىء منك ومـن        

. أمثالك؟

 

 

الحجة القائمة أيها العاقل هى القـرآن،       

والحجة الواضحة هى الـسنة، والطريـق       

المستقيم هو عمل أهل اإليمان الكامل، وإال       

فَمن : فحسبنا اهللا ونعم الوكيل، قال تعالى     

: الكهـف  (ِمن ومن شَاء فَلْيكْفُر   شَاء فَلْيؤْ 

والقيامة كفيلة بكشف الحقـائق، قـال       ) ٢٩

ويوم يعض الظَّاِلم علَى يديِه يقُوُل      : تعالى

يـا  * يا لَيتَِني اتَّخَذْتُ مع الرسوِل سـِبيالً        

ـ        لَقَـد  * يالً  ويلَتَى لَيتَِني لَم َأتَِّخذْ فُالنًـا خَِل

       كَـانِني وـاءِإذْ ج ـدعِن الذِّكِْر بلَِّني عَأض

 ٢٧: الفرقان (الشَّيطَان ِلِإلنساِن خَذُوالً  

 

- 

٢٩ .(

 

 

أغرك أيها العقل الفاسد المظلـم أنـك        

اخترعت آلة تغوص بهـا فـى البحـار؟         

وأخرى تطير بها فى الجـو؟ واخترعـت        

ر، عجائب من الكهرباء، وغرائب من البخا     

كلها لم تخرج بهـا مـن أقطـار األرض          

أما ما ترويه من    ! والجو؟ وهذا مبلغ علمك   

آالت الرصد المعظمة التى تحفظ بها النسب    

بين الكوكب، فهذا علم كتب فيه الفراعنـة        

والبابليون، وقد استكشف حجـر مكتـوب       

من قبل القـرون    ) دائرة فلك البروج  : (عليه

. الوسطى

 

 
صل علـم   هذا علم يمكن ألى إنسان ح     

الرياضة ثم درس ما وضع فى علم الفلك،        





.

 

 



 

 

 

 

 



 



أن يدركه إدراكًا تعجز عن علمه أنت؛ ألنك  
مغرور بما لم يغتر به بعض الحيوانـات،        
كالنحل والطيور والنمـل وغيرهـا مـن        
الحيوانات التى أتقنت الصناعة بقدر نسبتها      

يا معشَر  : فى مراتب الوجود، قال سبحانه    
ِن استَطَعتُم َأن تَنفُـذُوا ِمـن       الِجن واِإلنِس إِ  

      ِض فَانفُذُوا الَ تَنفُذُوناَألراِت وومَأقْطَاِر الس
وأنت عاجز  ).. ٣٣: الرحمن (ِإالَّ ِبسلْطَانٍ 

عن أن تنفذ من أقطار األرض التى تحـيط         
بك، بل أن تبلغ إلى جو األثير، وكل مبلـغ          
علمك أن تستطيع الطيـر كالعـصفور، أو        

 فى الماء كالسمكة، وقد أنعم عليك       الغوص
ربك بهذه النعمة فكفرت به، ونسبت ذلـك        
إلى علمك وقدرتك وإلى المـادة، فاحـذر        

قم أيهـا   . عاقبة كفرك فإن عذاب اهللا شديد     
العاقل فاعمل بما أمرك اهللا حتى تطهر من        
المادة ولوازمها، وتمنح السياحة بروحك فى      
 ملكوت السٰموات واألرض، لتدرك حقـارة     
ما نلته بتجاربك التى هى كمـاالت لعمـل         

. اإلنسان من لدن آدم

 

 
المادة ليست عقالً وال معقوالً، ولكنهـا       

حقائق ملموسة محسوسة، مسخرة مقهـورة   

والمادة من حيث هى؛ ال قيمة لها فـى        . لك

نظر أهل العقل إال إذا انتفع اإلنسان بما هو         

فقبح اهللا المادة، فقد جعلت اإلنـسان        . فيها

وقبح اهللا الماديين، فقد خسفوا     . حد خالقه يج

عقولهم بما ال ينفع فى الدنيا، مثل اختـراع         

اآلالت الجهنمية واألدوات العدوانية إهالكًا     

وفى . لإلنسان، وتدميرا للمدن، وإبادة للعالم    

اآلخرة حيث تصلى أهلها نارا حامية أعدت       

. للذين ظلموا أنفسهم بإبدال نعمة اهللا كفـرا       

بينتُ عجز تلك العقـول عـن إدراك        وقد  

البراهين المركبة مـن مقـدمات المنطـق        

. بمقتضى القوى الكونية التى تخترع المادة

 

 

واإلسالم نور متى باشر القلب المستنير      

بنور اإليمان والعقيدة هشَّ له وبشَّ، وأخـذ        

فــى تعلــيم روح الكتــاب 

والسنة، واالقتداء بالـسلف    

 واهللا. الصالح فى عقيـدتهم   

.ولى المؤمنين

 

 



 





 



:)٦(قال 

 

 
جاِن ِلـوتَـي قَـودَأثْب ِريِديـا تَفْـد

 

 
جِبـو ـودبجِدــيـالتَّقِْيـتُ ِبـِه ح

 

 
وجوِدي ِفي رسِمي الَِّذي كَان حجبِتي

 

 
ٍد وِفي تَرِديِدـي جهـتُ ِفـِْه كُنـِب

 

 
يـي فَتَخْتَِفـروِح عنِّـر اليستِّر نُو

 

 
ِدـالَِم الِْبيـي ظَـي ِفـفََأشْهد نَفِْس

 

 
جذَا وٰهـوالس ةٌـفِْل لَـودالَ ِعنَايو

 

 
دوِديـاَل صـِمن اللَِّه تَجِذبِني لَطَ

 

 
لْتُهـِل ِنـحب ِبالْفَضـوثَم وجود الْ

 

 
جِبـو ـودوـِه عجو تُ ِسرِديلِّم

 

 
ي الْفَنَاـح ِلـه صـوجود ِبِه ِفيِه لَ

 

 
ِديـْأِييـا التَّـتُ الْبقَـوبعد الْفَنَا ِنلْ

 

 
ـيٰمحِني الرلِّمقُـع ِبـنغَي آنِهـر

 

 
سيِني الْـووِديـِمعهع بغَي خْتَارم

 

 
ماع وقَادِنيـي السـسِمعتُ فََأحياِن

 

 
دـٰى ِبالَ تَحِديـ الزلْفَوِةـٰى حظْـِإلَ

 

 
مِبـس ِليـاع اردي ورالطَّه ِه كَان

 

 
وِدـى الْمعبـي ِإلَـِبِه جِذبتْ روِح

 

 
ِلي غَي نِبِه الَ كَو ودجَأنَِّنـو يـر

 

 
وِدـورةَ هـوِق سـُأرتُِّل حاَل الشَّ

 

 
ا مقَدساـدتُ غَيبـِه شَاهـوجود ِب

 

 
ِدـي ِمن التَّجِديـس يعروِنـ لَبوالَ

 

 
ي اَألطْواِر حتَّٰى عِلمتُ ماـتَنَقَّلْتُ ِف

 

 
عم ا ِمنـِبهبِعيـاِني ممِديـِدِئي و

 

 
ـعفْتُ نَعنَفْـر قَنْتُ َأنَِّنيـمِسي فََأي

 

 
سـِه ُأوِليـاِنـِبِإحوِديـتُ الَ ِبجه

 

 
ةُ الْقُدِس عينَتْن لَِٰكن نَفْخَـَأنَا الطِّي

 

 
الْع كَانَِتيـمالتَّـا ِمـلْي ِدـفِْريـن

 

 
ـمم ادـٍد قَـِريـربغَي ـاِدٍر الَحه

 

 
هو ننِّي الْكَوع بجـفَحشُه وِديـو

 

 
َأرى الْغَيب مشْهودا وكَوِني ِفي الْخَفَا

 

 
وِدـاِر وقُـٰى ِبنَـومن لَم يذُقْ يصلَ

 

 

محِني الرلِّمعـيج اِمـناـلَّ غَوض

 

 
حص ـلَقَدتْ حوِديـحعاِلي فَِنلْتُ س

 

 
ى اآليالًـفَكُنْتُ َأررِِ َأوياِت ِفي الس

 

 
وِديـه وجـونُور التَّجلِّي صح ِمنْ

 

 
ي وَأنَا لَهـون ِلـِه والْكَـوِجدتُ ِب

 

 
ِجيِدـِل مـضي ِبفَـر ِلـوملْك كَِبي

 

 
وهْل بعد قُرِبي واتِّحاِدي َأرٰى ِسوى

 

 
دوِديـذُّ صـوهْل بعد حبي هْل يلَ

 

 
نَّةًـنْه ِمـنْه والصفَا ِمـِبِه الْقُرب ِم

 

 
ِدـوِحيـةُ التَّـي ِنعمـِبِه نُور كَشِْف

 

 
عِجبتُ وكُنْتُ السفَْل ِفي بدِء نَشَْأِتي

 

 
ٰهـَأنَوعب الَكاَألمفُـا وو وِديـض

 

 
جكَانَِتيـولَٰى مِكيِن َأعِفي التَّم وِدي

 

 
ي بدِئي وِفي تَفِْريِديـد ِفـا الْعبـَأنَ

 

 
مِتيـرام َأِئـص الِْكــِه خُـمقَام ِب

 

 
ْأِييِديـقْتَضٰى تَـِة مــوِسر الِْوراثَ

 

 
ا لَهاـ فَكُنْتُ ِبهى الْمجلَٰىـفَررتُ ِإلَ

 

 
ِدـواِر والتَّعِديـي اَألسـَأنَا الْفَرد ِف

 

 
بِتيـستِّر رتْـلْيا تُـي الْعـفَالَ رتْبِت

 

 
ِدـِد والتَّرِديـي التَّجِديـوِن ِفـِمن الْكَ

 

 
والَ ِظلَّ رسِمي يحجب النُّور ِفي اجِتالَ

 

 
اَل شُهوِديقِّ حـاِت الْحـمعاِني ِصفَ

 

 
طُ ِبيـِل تُِحيـَأرٰى نُور َأسماِء الْجِمي

 

 
بوِدـن الْمعـي ِمـدو ِلـي يبـوكَوِن

 

 
ه ِفــي اِإلتِّحــاِد ألَِنَِّنـيـُأالَِحظُ

 

 
ن راِح الْعبـودِة مقْصوِديـتَنَاولْتُ ِم

 

 
                                              

 .أى كتاب المدخل إلى مقوالت أرسطو) ١(

ب من دمشق وأمضى شـبابه بمدينـة        ولد بالقر ) ٢(
 .صور ونسب إليها، تابع أرسطو فى منطقه

، ٣٨٤أشهر فالسفة اليونان عاش بـين عـامى         ) ٣(
 .م. ق٣٢٢

تزوج سيدنا إبراهيم بجاريـة مـصرية أهـداها         ) ٤(
فرعون لسارة، وقد دخل إبراهيم بهاجر بنـاء علـى        
طلب سارة وأنجب منها سيدنا إسماعيل، ومن نـسله         

ب الذين يعرفون بالعرب المستعربة، وهم      ظهر العر 
. لواء اإلسالماالذين رفعو

 

 
هو العالم الربانى شعيب أبو مدين مـن أقطـاب         ) ٥(

.الصوفية وهو مغربى األصل

 

 
ديوان ضياء القلوب لإلمام أبي العزائم، قـصيدة        ) ٦(

.)١٦(رقم 

 

 




ٰ
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في الوقت الذي يواجه فيه     

 اا فكريــالمجتمــع تطرفَــ
ـ  وشذوذً ا باسـم   ا أخالقي
الدين  

 

 والدين منه براء    -

 

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

ـ  تكسب الفرد ذوقً   ا ا رفيع
حقة، ا جليلة وعقيدة    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     

ن عليه عقيدة  يجب أن يكو  
ا، وعبادة ومعاملة وأخالقً  

ليصح السلوك إلى ملـك     
.الملوك سبحانه

 

 

 

 

* 

 



*

 



*

 



 

 




 




 


إذن فــالوطن أوســع مــن أن 
ينحصر في أرض سكنها اإلنسان     
أو ولد فيها فيميل اإلنسان إليهـا       
ـ      ا ويحميها؛ ويغفل عن أرض فيه

يسكن أخوه الذي ينتسب معه إلى      
، أو ربمـا    سيدنا رسول اهللا    

. يتركها ويسكن غيرها

 

 
فالوطن الحقيقي هو اإلسـالم،     

ن الكبير ـنعم؛ اإلسالم هو الوط

 

 
الذي يجمع كل مسلم تحت ظالله، فهو الوطن   
الذي لم يفرق بين المسلم وأخيه علـى أسـاس          

.عرق أو أرض أو أي سبب

 

 
الم يجعـل المـسلمين     ألن العمل بروح اإلس   

رجال واحدا كل فرد منهم عضو لذلك الجـسد،         
ال فرق بين اإلمام األعظم على عرش ملكـه؛         
وبين أحقر عامل ما دام قائما بواجبـه وبتنفيـذ        

ِإن : أحكام اإلسالم والعمل بوصاياه؛ قال تعالى     
 هِذِه ُأمتُكُم ُأمةً واِحدةً وَأنَـا ربكُـم فَاعبـدونِ         

.)٩٢ :األنبياء(

 

 
وهذا ال يمنع أن يحمل المكان الذي ولد ونشأ         
فيه مكانة خاصة بين البلدان في قلب اإلنـسان         

 حـين   كما بدا ذلك على سيدنا رسول اهللا        
 خرج مهاجر    ما : (ا مكة ا إلى المدينة فقال مخاطب

أطيبِك من بلد وأحبك إلي، ولـوال أن قـومي          
، ]الترمـذى [ )أخرجوني منِك ما سكنتُ غيركِ    

وربما قال ذلك ليس ألنه ولد وعاش فيها؛ بـل          
لقد : (لكرامتها عند اهللا تعالى كما قال عنها        

 عرفتُ أنِك أحب البالِد إلى اِهللا وأكرمها علـى        
.] الهادىتنقيح التحقيق لمحمد بن عبد[ )اهللا

 

 



 




 


قد جاء بالقرآن الكـريم والـسنة       و

النبوية العطرة مـا يـدل داللـة        
واضحة على أن اإلسـالم وطـن       

بل إن كل   ، والمسلمون جميعا أهله  
: مسلم أخ لكل مسلم؛ قال اهللا تعالى      

  ٌةِإخْو ْؤِمنُونا الْمِإنَّم )الحجرات: 
١٠.(

 

 
 المـسلمين   ومثَّل رسوُل اهللا    

لـم  بالجسد الواحد؛ يتألم جميعه أل    
بل أللم أنملة ، أصبع من أصابعه

 

 
تَرى المؤمنين فـي    : (من أصبعه، فقال    

تراحمِهم وتَوادّهم كمثِل الجسِد الواحِد إذا اشتكى       
 )عضو تداعى لَه ساِئر الجسِد بالسهِر والحمـى       

، وقال عليـه وآلـه الـصالة        ]البخارى ومسلم [
 ِإِن اشْـتَكَى    الْمسِلمون كَرجٍل واِحٍد،  : (والسالم

عينُه، اشْتَكَى كُلُّه، وِإِن اشْتَكَى، رْأسه اشْـتَكَى        
إن المؤمن مـن أهـل      : (، و "صحيح مسلم )"كُلُّه

اإليمان، بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن       
 )ألهل اإليمان كما يألم الجسد لما فـي الـرأس         

".رواه أحمد"

 

 
فيكونـون  ، يعمل كل مسلم لخير المـسلمين     

يتـألم األميـر إذا تـألم       ، ميعا عاملين لواحد  ج
.ويفرح الحقير إذا فرح األمير، الحقير

 

 
ى اإلسالم بين كل مسلم وأخيه، فال فرق        سو

بين الهاشمي والعجمي إال بتقـوى اهللا تعـالى،         
ولكل مسلم قسط من الوطن العزيز، ال فرق بين    

المـسلمون تتكافـُأ    : (الحر والعبد، قـال     
 بذمِتهم أدنـاهم ويـرد علـيهم        دماؤهم ويسعى 

أخرجه أحمد  " )أقصاهم وهم يد على من سواهم     
."والنسائى

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 



 

 

 

 



 

 

 



 



 


 

أبـو  : ( قال وقد ورد عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب         
، فأثبت أمير المؤمنين عمـر      ، يعنى بالالً  )يدنا، وأعتق سيدنا  بكر س 

 أن بالل سيده، وإذا كان بالل سيد أمير المؤمنين          بن الخطاب   ا
.عمر بن الخطاب؛ فهو سيد من عداه باألولَى، 

 

 
وكفى المسلم فخرا    

 

م   بعد العلم باإلسال   -

 

 أن يكـون وطنـه      -
سـعادة الـدنيا    :  ألنه بالمحافظة عليه يـسعد الـسعادتين       ؛اإلسالم
ونـشاط  ،  ألن العمل باإلسالم قـوة لـسلطان المـسلمين        ؛واآلخرة
وبهجة ، وعزة لنفوسهم وجمال ألخالقهم   ، وشجاعة لقلوبهم ، ألبدانهم

. وصفاء لوقتهم، ألرواحهم

 

 
، يث كان وأين كان   ؛ والمسلم خزانة المسلم وكنزه ح     !  وكيف ال؟ 

، يحافظ المسلم على تجـارة أخيـه     ، وسمعه وبصره وسيفه ورمحه   
وال يستعمل غيـره    ، وال يأخذ إال منه   ، ويعكف بنفسه على صناعته   

وأشـجار دانيـة   ، ألن المسلمين رياض يانعة لبعضهم  ، في حوائجه 
والمـسلم  ، فيكون اإلسالم هو الوطن العزيز    ، الجني لكل فرد منهم   

.يق والشقيقهو األخ الشف

 

 
ولذلك لما خُير المسلمون األوائل بين الوطن المجازي الصغير         
وبين الوطن الحقيقي الكبير اختاروا الوطن الحقيقي وهو اإلسـالم          

ِللْفُقَراِء الْمهاِجِرين الَِّذين ُأخِْرجوا ِمـن ِديـاِرِهم        : كما قال تعالى  
الً  وفَض تَغُونبي اِلِهمواللَّ  َأم ِمن       ـولَهسرو اللَّه ونرنْصيانًا ووِرضِه و

          ونِحبي ِلِهمقَب ِمن اناِإليمو اروا الدءوتَب الَِّذينو اِدقُونالص مه ُأولَِئك
 يِجدون ِفي صدوِرِهم حاجةً ِمما ُأوتُوا ويْؤِثرون        من هاجر ِإلَيِهم والَ   

فُِسِهم ولَو كَان ِبِهم خَصاصةٌ ومن يوقَ شُح نَفِْسِه فَُأولَِئك هم           علَى َأن 
الْمفِْلحون والَِّذين جاءوا ِمن بعِدِهم يقُولُون ربنَا اغِْفر لَنَا وِإلخْواِننَـا           

لَِّذين آمنُوا ربنَا ِإنَّك     لِ  تَجعْل ِفي قُلُوِبنَا ِغال    ن سبقُونَا ِباِإليماِن والَ   الَِّذي
ِحيموفٌ رءر )٨ :الحشر 

 

– ١٠(.

 

 



 


أنت أيهـا المـسلم      : يخاطب اإلمام أبو العزائم المسلم فيقول     

 

- 
  وحقِّك

 

-    كانـت  ، ا مذ كان اإلسـالم وطنـك      كنت أسعد الخلق طر
اإلسـالم  تنحني لك الرؤوس التي عليها التيجان رهبة مـذ كـان            

بـل   ، لم يكن ذلك لخصوص األمير من المسلمين       ،وطنك

 

 واِهللا   -

 

- 
. كان أيضا لتاجر حقير في بالد غير إسالمية

 

 
كنت أيها المسلم إذا انتقلت إلى بالد غير إسالمية؛ نُبـه علـى             

، وأن يغضوا عنك أبصارهم   ، العامة والخاصة أن يمسكوا ألسنتنهم    
لم يكن ذلـك إال ألن      ، ر في بالدك  وأن يحتفلوا بك لتنشر عنهم الخي     

وأنك تمثل جمال اإلسالم وكماله بالوجه األكمـل،        ، وطنك اإلسالم 

. تهتز له رؤوس أهل التيجان، فكنت وأنت منفرد كجيش خميس

 

 
تذكر أيها المسلم هذا المجد الذي كنت فيه مـذ كـان وطنـك              

. االةإما أهل جزية؛ أو أذالء أهل مو: أيام كان العالم أجمع، اإلسالم

 

 
ا بالغيب عـن حقيقـة      وال رجم ،  بسابق حالنا  لم أقل هذا جهالً   

بش في  ، السالم عليكم : أمرنا، كان الصيني يلقى المراكشي فإذا قال      
 وأسرع به ، وضمه إلى صدره، ا بسماع الكلمة اإلسالميةوجهه فرح

هذا مـالي   : وفتح له خزائن المسلمين التي فى بيته وقال       ، إلى بيته 
بـارك اهللا فيـك     : فيقول له أخوه المسلم   ، مباح لك خذ منه ما شئت     

    فانصرف ، اأخي؛ عروض تجارتي خارج البلد وفيها كذا وكذا دينار
ثم ينصرف إلى   ، واقض حاجتك منها إن شئت    ، معي وتسلمها أمانة  

، ا قلبه علـى مالـه     مطمئن، سلموطنه وقد ترك حاجته عند أخيه الم      
ا بحسن عملهمسرور.

 

 
توجب على سامعها بـذْل المـال       ) السالم عليكم : (كانت كلمة 

. ما ذلك إال ألن الوطن كان اإلسالم، والنفس في النصرة والتأييد

 

 
بلغ المسلم   

 

 مذ كان اإلسالم وطنه      -

 

 مبلغًا من العـزة بـاهللا       -
وإذا دعاه اهللا إلـى     ، ستجاب له تعالى حتى صار إذا سأل اهللا لباه وا       

فلم يبـق  ، فجعل اُهللا األرض ميراثًا للمسلمين، خير سارع لمراد اهللا 
وكل ملـوك األرض أذالء     ، بحر وال بر إال وللمسلمين فيه سلطان      

.لهم حين كانت مالئكة السماء تطيعهم ألنهم أطاعوا اهللا

 

 
كانت الجيوش اإلسالمية في عهد الـصحابة تخـوض عبـاب           

وتمخر السفن الحربية اإلسالمية في ميـاه البحـر         ، ر العظيمة البحا
ففتحـوا أكثـر    ، األبيض المتوسط والبحر األحمر والمحيط الهندى     

وانحدروا كالسيل المنهمر إلى ميـاه      ، الجزائر المنتشرة بتلك البحار   
.وهاجموها حتى كادت تفتح أبوابها، القسطنطينية

 

 
عـداهم لغيـرهم ممـن     ولم يكن ذلك العز للمسلمين فقط، بل يت       

يسكنون على هذه البسيطة، فقد نال أهل ذمتنا من سـلفنا الـصالح             
النجاة من ظلم الرومان والفرس، وعاشوا أحـرارا فـي بالدهـم،            
أحرارا في دينهم، أحرارا في معاملتهم، محفوظة دماؤهم وأموالهم         

. وأعراضهم إال بحق عدل من حقوق اهللا تعالى

 

 
 وزراعتَهم وصـناعتَهم وتجـارتَهم،      يحفظ المسلمون ثغورهم  

ويدفعون األعداء عنهم، وهم آمنـون فـي أوطـانهم، متمتعـون            
     ددبالمسرات بين عشيرتهم، وهم القليلون ع ددا، ومع ذلك فكل    ا وع

.واحد منهم يتمتع بما يتمتع به أشرف المسلمين نسبا وأرفعهم قدرا

 

 



 





  

 

 



 


 

 

 



 




 





 




 




 


 



 



أو عطاء  ،  )١(فكل دهاء يذكر لمعاوية فإنما يذكر إلى جانبه رفد        

من ينصره، وال ينخدع عنها في مبادلـة النفـع      ووالية يستفيد منها  

الـدهاء، وكـان نقـش       بينه وبينه، وال جرم كان العطاء عماد هذا       

".لكل عمل ثواب": الخاتم الذي تختم به بعد واليته

 

 

ياء أمر المخالفين الـذين ال تعمـل فـيهم          ولهذا أعياه كل اإلع   

فامتنع عليه عبد اهللا بن عمر؛ ألنـه لـم           … المال والوالية    )٢(رقية

 كما قال، وامتنع    "بهما وإنما ينخدع الرجال  "ينخدع بالدرهم والدينار    

لعلـي   عليه قيس بن سعد ذلك البطل القوي األمين الذي حفظ عهده          

ا لهذا العهـد    له، وظل حافظً  بن أبي طالب قبل عزله إياه وبعد عز       ا

اهللا عليه، ومصالحة الحسن لمعاوية، وانقضاض       بعد مقتله رضوان  

هاشم، وقد دانت الـدنيا      الواليات واحدة بعد أخرى عن أعوان بني      

 للخليفة الجديد فأرسل إلى قيس صحيفة بيـضاء موقعـة بتوقيعـه           

ا عهـد مختومة بخاتم الخليفة يكتب فيها ما يشاء، فلم يكتب فيها إال            

ا والحسن بقيادته، وجلس الخليفة     الذين نصروا عليٍ   باألمان ألصحابه 

إن كنت ألكره   : القدماء، فقال قيس   بالكوفة يتلقى البيعة من مخالفيه    

عـسى أن     رحمـك اهللا،   )٣(مـه : فقال له ! مثل هذا اليوم يا معاوية    

لقد حرصت أن أفرق بـين      : تكرهوا شيًئا وهو خير لكم، قال قيس      

قبل ذلك، فأبى اهللا يا بن أبي سفيان إال ما أحـب،             سدكروحك وج 

: قيس على الناس بوجهه، فقال     فأقبل! فال يرد أمر اهللا   : قال معاوية 

الذل من العز،    لقد اعتضتم الشر من الخير، واستبدلتم     ! معشر الناس 

والكفر من اإليمان، فأصبحتم بعد والية أميـر المـؤمنين وسـيد            

ب العالمين، وقد وليكم الطليـق بـن        عم رسول ر   المسلمين، وابن 

فكيـف تجهـل   ، )٥(بالعسف  الخسف ويسير فيكم   )٤(الطليق، يسومكم 

…! ذلك أنفسكم، أم طبع اهللا على قلوبكم وأنتم ال تعقلون؟

 

 

… أقسمت عليـك  : فجثا معاوية على ركبتيه ثم أخذ بيده، وقال      

 كـذبتم واهللا مـا    : فقال! بايع قيس : الناس ثم صفق على يده ونادى    

.وضاع صوته بين الصياح والضجيج… بايعت 

 

 

ولم يزل أمثال عبد اهللا بن عمر وقيس بن سعد بمعـزل عـن              

إال من آثر الجهاد في غزو األعداء ولم يجد          حزب الدولة الجديدة،  

الجند، وتجريد الـسرايا     ا للجهاد غير علم الخليفة القائم بتجنيد      علم

 سرة، وبطلت كل حيلة   على أطراف الدولة من بالد القياصرة واألكا      

 بالمال والوالية مع أمثال هؤالء القوم الذين كانوا         "الثواب"من حيل   

".بقية الناس" بحق عند المسلمين

 

 

إال أن معاوية كان يصطنع الحيلة التـي تجديـه فـي كفـاح              

قبيـل الغلبـة بقـوة العقـل وصـولة           خصومه، وإن لم تكن من    



 

 

 

 

 



 


 

 






 












 



 



 



 



 



 





 



 



 



 



 



 





 



…المضاء الطاغية على من دونها في البأس و« الشخصية»

 

 

كانت له حيلته التي كررها وأتقنها، وبرع فيها واستخدمها مع          

من المسلمين وغير المسلمين، وكان قوام تلك        خصومه في الدولة  

بين خـصومه بإلقـاء      الحيلة العمل الدائم على التفرقة، والتخذيل     

 الشبهات بينهم، وإثارة اإلحن فيهم، ومنهم من كانوا من أهل بيتـه           

.وذوي قرباه

 

 

ان ال يطيق أن يرى رجلين ذوي خطر على وفاق، وكـان            ك

ذوي األخطار مما يعينه على اإليقاع بينهم،         بين "الفطري"التنافس  

بن العـاص بغيـر      كما كان يحدث بين المغيرة بن شعبة وعمرو       

تدبير منه، أو بتدبير هين ال تخفى خبيئته على الـرجلين، فكـان             

ه وإغرائه؛ ليعلما ا في دسمنهما في اآلخر، ويطيع كليهم    يسمع لكل 

الكيد لصاحبه، فال يتفقا عليـه،       بعد ذلك بما صنعه كل منهما من      

الـذي   وما هما بمتفقين، وال مأرب لهما في االتفاق، بل المـأرب          

  ا أن يقوم بينهما حجاز يعطيهما مـا يـسأالن،          يحرصان عليه مع

.يحبان ويكيد بكيدهما كما

 

 

ودأبه في الوقيعة بين أهل بيته كدأبه في الوقيعة بين النظـراء      

يطيق أن يتفق بنو أمية من غير بيـت أبـي            من أعوانه؛ فلم يكن   

بين آل عمومته من بنـي       سفيان، ولم يكن ليهدأ ويستريح أو يوقع      

 وفيهـا ": قال ابن األثير في أخبار سنة أربع وخمسين       … العاص  

 المدينة، واستعمل مروان، وكان عزل معاوية سعيد بن العاص عن    

كتب إلى سعيد بـن العـاص أن يهـدم دار            سبب ذلك أن معاوية   

ويقبض منه فـدك      مروان، ويقبض أمواله كلها ليجعلها صافية،     

 

- 

وكان وهبها له    

 

  فراجعه سعيد بن العاص في ذلك، فأعاد معاوية        -

 الكتاب بذلك، فلم يفعل سعيد، ووضع الكتابين عنده، فعزله معاوية         

إليه يأمره بقبض أموال سعيد بـن العـاص          وولى مروان، وكتب  

ليهدمها، فقـال لـه      وهدم داره، فأخذ الفعلة وسار إلى دار سعيد       

 أميـر   نعم، كتب إلـي   :  أتهدم داري؟ قال   يا أبا عبد الملك،   : سعيد

ما كنـت   : فقال… ولو كتب إليك في هدم داري لفعلت         المؤمنين،

ائتني بكتاب  : وقال لغالمه …   كال :قال… !بلى واهللا   : ألفعل، قال 

إليـك فلـم     كتب: معاوية، فجاءه بالكتابين، فلما رآهما مروان قال      

ما كنت آلمن عليك، وإنمـا أراد       : قال سعيد … تفعل ولم تعلمني؟    

أنت واهللا خير مني، وعـاد      : ض بيننا، فقال مروان   يحر معاوية أن 

 ممـا صـنع     العجب: إلى معاوية  ولم يهدم دار سعيد، وكتب سعيد     

 …أمير المؤمنين بنا في قرابتنا أن يضغن بعضنا علـى بعـض             

فواهللا لو لم نكن أوالد أب واحد لما جمعنا اهللا عليه من نصرة أمير              

      ا علـى أميـر     المؤمنين الخليفة المظلوم وباجتماع كلمتنا؛ لكان حق

 ،)٦(ويتنـصل  فكتب إليه معاوية يعتذر   … المؤمنين أن يرعى ذلك     

لى أحسن ما يعهده، وقدم سعيد على معاوية فأثنى عليه          وأنه عائد إ  

خافني على شرفه   : ما باعد بينه وبينك؟ قال    : فقال له معاوية   خيرا،

ا  شـاهد  )٧(أسـره : فماذا له عندك؟ قـال     :وخفته على شرفه، قال   

 ."وغائبا
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تتبدى ثنائية التعرض للظلم والدفاع عن      
الحق فى شخصيتى شيخ الطريقة العزميـة       
والدكتور خيرى محفـوظ، وذلـك بحكـم        
الصفات المشتركة بينهما، فكالهمـا لديـه       
اهتمام خاص بالكنز وحقيقته، وكالهما يتسم      
بشخصية مرنة، فاألول منفتح على العلـم،       
والثانى منفتح على الصوفية، واألول مهتم      

ولـم يمنـع     بالشأن العام وله رأى مستقل،    
 ٢٥رجال الطريقة من المشاركة فى ثورة       

لم : "حيث قال بشأنها لخيرى محفوظ     يناير،
نكن سوى قطرة فـى بحـر المـصريين         
المنتفضين ضد الظلم والفساد فـى ثـورة        

، والثانى له مقاالت عديدة ومـؤثرة        "يناير
".العسس"ينتقد فيها 

 

 
، بحرمانه مـن    واألول دفع ثمن مواقفه   

منصب شيخ مـشايخ الطـرق الـصوفية،        
بتدخالت مباشرة مـن الجهـاز األمنـى،        
والثانى دفع ثمن مواقفه بفبركـة جريمـة        
سرقة له من جانب الجهاز نفـسه، حيـث         

هـذا  : "يقول شيخ الطريقة لخيرى محفوظ    
وقـف  .. الجهاز يعادينى فوق ما تتصور      

ضدى فحرمنى، وأنا األحق، من أن أصبح       
ايخ الطرق الصوفية، اتصل ضابط     شيخ مش 

بشيوخ الطرق الذين مـن حقهـم       كبير فيه   
ـ    قانونً ط علـيهم بكـل     غا انتخـابى، وض

ولـم  . األساليب، فأجبرهم على التخلى عنى 
    ج شائعات تزعم أن    يكتف بهذا بل راح يرو

باب لنشر التـشيع فـى      " العزمية"الطريقة  
."البالد

 

 
وتكمن الرسالة األشمل للرواية فـى أن   

صوفية الحقيقية هى التى تهـتم بمـشاكل        ال
 وتدعو رجالها   ، وتدافع عن حقوقهم   ،الناس

إلى المشاركة العامة، وليس حلقات الـذكر       
فقط، حيث كتب خيرى محفوظ جملة فـى        
نهاية مقاله، الذى تركه لمرتـضى، وذلـك      

لفضاء الحرية، حيـث     قبل هروبه األخير  
استعيدوا ما قاله أبـو     : "قال وكأنه يصرخ  

ائم فى رفض المذهبية، وإصالح أحوال   العز
الناس، ومقاومة الظلم واالستعباد والفـساد،     
والتصدى للغزاة أيا كان نـوعهم ولـونهم،       

".ونصرة المستضعفين أينما وجدوا

 

 
ويكشف الكاتب السر الحقيقى التـساع      
حركة جماعة حسن البنا، رغـم أن أتبـاع         

م كانوا فـى    ئالعزاي  الشيخ محمد ماضى أب   
ا، حيث يقول خيـرى     م األكثر عدد  وقتها ه 
ا علـى   لقد كان أبو العزائم عصي    : "محفوظ

ستخدام من قبل اإلنجليز وأحزاب األقلية      اال
الموالية لهم، لذا ضـيقوا عليـه الخنـاق،         
ووضعوا فى طريقه األشـواك، وتركـوا       
مشروعه يدمى ويذبل ويخبو، بينما صنعوا      
هم العمالء الذين شقوا لهم مسارات محددة       

يمضوا فيها، وكان عليهم أن يمروا طيلـة        ل
".الوقت من باب الخدم

 

 
ويتحدث الكاتب عن مطمـع جماعـة       
اإلخوان فى السلطة، ليس إلصالح البلـد،       
إنما للتمتع بأموالها مثلما كان يفعـل مـن         
قامت ضدهم الثورة، فالمهم لـدي أفـراد        
الجماعة هو تحقيق مصلحتها، التـي هـي        

 المـصلحة   فوق المصلحة العامة، أو هـي     
فهـذا اإلخـواني    . العامة نفسها في نظرهم   

    ا لـه بـصوت     حسن الطويل، يسأل زائـر
لماذا ال أكون وزيـرا معكـم يـا         : "جهير
، فيندهش الزائـر منـه ويـسأله         !" باشا؟
، "أى وزارة تريد يا شيخ حـسن؟        : "تهكما

وزارة المالية ألسـتبيح    " فيجيبه على الفور،  
."من أموالها ما تستبيحون

 

 
زيح الكاتب الـستار عـن الفـارق        وي

م ئالعزاي  الشاسع بين رؤية محمد ماضى أب     
لمصر وبين رؤية حسن البنا لها، فهى عند        
األول أرض ووطن من منطلق أن شـعب        
مصر أمة واحدة، وذلك على عكس البنـا        
ورفاقة الذين ال يرون أي مانع فى ذوبـان         
مصر فى هوية أخـرى، وقـد تـضمنت         

شيخ الطريقة العزمية   الرواية ما يؤكد رؤية     
للوطن، وذلك خالل حـوار سـاخن بـين         
 ،خيرى محفوظ والضابط هانى عبد الوارث     

حاول فيه األخير تشويه صورة الطريقـة       
العزمية وربطهـا بالـشيعة، حيـث قـال         

ال، الشيخ الكبير لم يكن يفرق بين       : "محفوظ
   ا كان أرض وأرض، فتراب الوطن عزيز أي

خـالل شـرحه    ا ،   ، وقال له أيـض    "مكانه
 :م لسعد زغلـول   ئلرسالة أرسلها أبو العزا   

كان ينظر  " أبو العزائم "معنى هذا أن الشيخ     "
إلى مصر على أنها أمة قائمة بذاتها، حتى        
وإن آمن برابطة روحية ورمزية بين كـل        
المسلمين، فال تلوى عنق الحقائق لتبرير ما       
تنوى السلطة اإلقدام عليـه، وتتخـد مـن         

 اآلن غير ما رأيتـه فـى      الشيخ، الذى أراه  
."أول رحلتى، طُعما الصطيادى

 

 
 يـشعرك   المـضمون الـسياسى   وفي  
نه يتحدث عن المشهد المـصرى      الكاتب بأ 

، على الرغم من أن زمن الرواية فى       يالحال
 سنة، ويظهر ذلك مـن      ٨٠الماضى، بواقع   

خالل أحداث ووقائع وحوارات عديدة، منها      
خليفـة  ا حال   مشهد يقول فيه الكاتب واصفً    

وموقفه من قـضية وطنيـة،      " مئالعزا أبو"
ضرب شيخ الطريقة بيده علـى المنـضدة        

أتقصد وثائق تخص مـا يـدور       : "وصرخ
حاليا عن رغبة الجـالس علـى الكرسـى         



 

 

 

 

 



 






 



 






 



 






 



الكبير فى التنازل عن جـزء مـن أرض         
ا حوار ضـابط أمـن      ، ومنها أيض  "البالد؟

السلطة هانى عبد الـوارث مـع الـدكتور         
ن تبرئته من تهمة سرقة   خيرى محفوظ، بشأ  

الوثائق، مقابل تقديمه خدمة جليلة للجـالس       
حيـث يقـول لـه      "على الكرسى الكبير،    

سنقول إنك أخذت الوثائق بعلـم      ": الضابط
موظف دار المحفوظات كى تبحث فى أمر       
الحدود، وأنه قد استقر فـى يقينـك، بعـد          
دراسة مستفيضة، أن ما أقدم عليه الجالس       

 من تنازل عـن هـذا       على الكرسى الكبير  
." الجزء كان صائبا

 

 
ويتضمن المضمون السياسى انتقـادات     
شديدة إلعالم الـسلطة، وذلـك باإليحـاء        
والتورية، حيث يتحـدث شـيخ الطريقـة        
لخيــرى محفــوظ عــن إعــالم تــشويه 

هذه : "المعارضين بالتخوين، وذلك بقوله له    
المرة يلمحـون بتخـاريف عـن العمالـة         

لمات البائـسة التـى   والخيانة، وكل هذه الك   
شاعت فى أيامنا تلك بال دليل، إلجبار كـل     

، ويقول "صاحب لسان مختلف على الصمت   
ا طبيعة الحكـم  عليوة لخيرى محفوظ، كاشفً 

وعالقته باإلعالم فى زمن الـشيخ محمـد        
لقد نجحوا فى تـشويه  : "مئ العزا يماضى أب 

. ال: كل شىء، وكل من يقول للقصر الكبير      
أما من يطبلون ويزمرون للجـالس علـى        
الكرسى الكبير فقـد مـلَّ النـاس مـنهم،          

، ويقول  ."ويتمنون اختفاءهم اليوم قبل الغد    
مرتضى لخيرى محفوظ عن قيمة الـصدق       

أراها فـى وجـوه     : "فى الفلسفة اإلعالمية  
وليس فى الصحف التـى     الناس بالشوارع،   

".لم يعد فيها إال األكاذيب

 

 
 ويكشف الكاتب كيف أن اإلعالم صار      

ا لـصوت واحـد هـو صـوت         ا واحد بوقً
ق الخنـاق علـى     يالسلطة، من خالل تضي   

اإلعالم غير الرسمى، حيث يقـول شـيخ        
الطريقة بشأن مصدر تسريب تقرير خيرى      

ال أعتقد أن األمر كـذلك، فكـل        : "محفوظ
رت تحت المراقبة، وأغلـب     الصفحات صا 

الشباب سرى فى نفوسهم الخـوف ولـيس        
بوسع أحدهم أن يجرؤ على هـذه الفعلـة،         

فيس "صفحات  " أدمن"وكثير من المدونين و   
."صاروا فى السجون" بوك

 

 
مـضمون  كما تنطوي الروايـة علـى    

، يستخدم الكاتـب فيـه      اقتصادى اجتماعى 
الماضى كما لو كان عدسة مكبرة تعكـس        

خطاء وخطايا الحاضـر، سـواء      للقارىء أ 
كانت أحداث أو قرارات، كقـرار تعـويم        

الجنيه، وارتفاع األسعار بشكل غير مسبوق      
بسببه، حيث سأل ماهر السعدى زمالءه بعد       

: خر نكتـة مـضحكة  آأن طلبوا منه سماع    
، وعندما أبدوا دهـشتهم،     "ماذا ستدفعون؟ "

نعم، فحتى الضحك فى بلدنا صار  : "قال لهم 
وزاد ماهر على   ". د تعويم الجنيه  له سعر بع  

مـوا  عو: "ذلك بأن زفر فى حرقة، وقـال      
."الجنيه فغرقنا نحن

 

 
ويتحدث عليوة لماهر الـسعدى، مـن       
منظور اجتماعى، عن الفساد االقتـصادى      
بنظارة وقف البلد، فى زمن الشيخ  محمـد         

ال يوجد هنـا    : "م ، بقوله  ئ العزا يماضى أب 
هبـون  كبار المـوظفين ين   . مجنون غيرك 

أموال األوقاف، حتـى امـتألت جيـوبهم        
وكروشهم، وأنا وأنت نسير فى الـشوارع       

ا فـى   ، ويقول ماهر أيض   "بحذاءين ممزقين 
فى المكاتب ال يكـف بعـض       : "هذا الشأن 

الزمالء عن الحديث عن مـديرى العمـوم        
ووكالء نظارة وقف البلد المتعاقبين الـذين       
يستولون على الكثير من أمـوال الوقـف،        

، ويقـول موظـف     "ون غيظه  الشديد   يرفيث
نظارتنا تعوم على كنز فـوق أرض       : "خرآ

البلد كلها، من شرقها إلى غربها، يغـرف        
الناظر وأعوانه منه، كما غرف سـابقوهم،       

، وها هو ماهر يهمس فى أذن       "لكنه ال يفنى  
منذ متى كانت الحكومـة     : " له عيلوة، قائالً 

ول ، فيكتم عيلوة الضحك ويق    "تهتم بالكنوز؟ 
أغلب تجار اآلثار من رجـال الدولـة        : "له

."الكبار

 

 
 المضمون الصوفى ويغلب على الرواية    

المصحوب بلمسة فلسفية، وتوجـد أمثلـة       
كثيرة له، منها قول الشيخ الكبير ألتباعـه        

أردنـا  : "نشغالهم برؤية ذهب الكنز   الحظة  
ماء لالغتسال والوضـوء، حتـى نحلـق        

سع لمـاٍل   طاهرين فى السماء البعيدة، ولم ن     
، "يجعلنا نزحف على بطوننا فوق التـراب      

وقوله بعد رميه قطعة لحم وتكالب القطـط        
عرض الدنيا يثير الـشحناء بـين       : "عليها

مكتـوب علينـا    : "، وقوله "المتكالبين عليها 
، عندما سأله أحد أتباعـه،      "تدركه غنى ال 

، وقولـه   "هل الفقر مكتوب علينا يا سيدنا؟     "
عة لحـم وسـبيكة     فرق بين قط   ال" :اأيض
الغنـى   ":، وكذلك قول شيخ الطريقة    "ذهب

، وقولـه   " والغنى غنى النفس   ،فى االستغناء 
، "فقر الروح أشد وأنكـى    : "لماهر السعدى 

هنـاك  : "وقول مرتضى لخيرى محفـوظ    
ليس الرجل من   : حكمة لشيخنا الكبير تقول   

جعل الحجر ذهبا، إنما الرجل مـن جعـل         
ل رجل فى مشهد    ، وقو "البعيد قريبا من اهللا   

عجائبى لماهر الـسعدنى فـى مكتبـة دار         
كنت معك ولست معـك،     : "ب الصوفي االكت

، "أسمعك وال تسمعنى، وأراك وال ترانـى      
: وقول عبد المجيد العشرى لخيرى محفوظ     

 ألننـا ننظـر إلـى       ؛ال نرى ما بين أيدينا    "
، وقول درويش طاعن فـى الـسن        "البعيد

غز على  هو ل : "لناظر وقف البلد عن الكنز    
."من ال يشغله إال ما تحت قدميه

 

 
ويتطرق الكاتب فى الرواية إلى مؤلفات 

م، والتـى   ئ العـزا  يالشيخ محمد ماضى أب   
تعكس المعنى الحقيقى للكنز، ومنها كتـب       
 ،يرد فيها على داروين وكـارل مـاركس       

ومسرحية بعنوان محكمة الصلح الكبـرى،      
ومجموعات قصصية نشر بعضها فى مجلة      

ألبدية، باإلضافة إلى إسهاماته فى     السعادة ا 
تح، وعلـم   امجلة المدينة المنورة ومجلة الف    

الدكتور خيرى محفـوظ أن الـشيخ كـان         
يعرف فى أسرار الحروف واألرقام، وأنـه     
أملى قصائد تحمل نبـوءات، مـن خـالل         

 ويلقـى   ،إطالعه الواسع على كتاب الجفر    
 على نماذج من    ا من الضوء  الكاتب بصيص

ا فى كل واحـد منهـا       خ، مكتفي أناشيد الشي 
:بالمقطع األول، ومنها قوله

 

 
عهـر يتبـه البحـس فيـثغر البرل

 

 
ادـصـقـح لـلـا مـبحيرة ماؤه  

ال زرع وال ضرع وأرضها الرمل

 

 
ادىـذب األرواح للهـا تجـنهـلك  

اوقوله أيض :

 

 
اإلشارة فاإلشارة للقلبـذوا بـخ

 

 
 وللروح في حال التجرد من ترب

إنهاـها فـ أو كنهارةـوخل العب

 

 
 تستر أسرارا وتخفي ضيا الغيب



 

 

 

 

 



 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 




 




 



 



 





 




 


يمكن أن نرجع عوامل وأسباب انتشار التصوف فـي شـمال           

:أفريقيا، إلى أسباب فكرية، وأسباب سياسية، وأسباب اجتماعية

 

 
١

 

 كوجود أعالم صوفية عملوا على نشر هذه        : أسباب فكرية  -
 أمثال الشيخ أبـي     الطرق، أثروا بسلوكهم وبعلمهم وبمؤلفاتهم، من     

وبـدأ الفكـر    . وغيـرهم ...مدين، والشاذلي، والملياني، والثعالبي   
  ا بعد محاولة اإلمام الغزالـي التوفيـق بـين          الصوفي يبرز علمي

، خاصة ما طرحه حول مراتب العقل بداية من         .الشريعة والحقيقة 
العقل الكسبي وهو مدخل المعرفة، ثم العقل الذوقي وهـو مـدخل          

تزام العارف بما عرف، ثم انتظار الموهبة، وهو مدخل         التقوى بال 
.)٢٨٢: البقرة (ويعلِّمكُم اللَّه واتَّقُوا اللَّه العلم اللدني

 

 
٢

 

 نتيجة ألسباب داخلية وخارجية تدهورت      : أسباب سياسية  -
  ا لعدة أسـباب أهمهـا وأخطرهـا سـقوط          أوضاع المنطقة سياسي

لغزو اإلسـباني لمعظـم الـشمال       ا:  وقد نتج عنه أمران    ،األندلس
. فريقياأفريقي، وهجرة كثير من صوفية األندلس إلى شمال األ

 

 
٣

 

 منها انتشار البذخ والترف عند طبقات       : أسباب اجتماعية  -
معينة، نتيجة الثراء الفاحش، وتراجع القيم الدينية واألخالقية حيث         

م، وقد  أهمل الخاصة والعامة الكثير من مبادئ الدين وسلوكه القوي        
حارب الصوفية هذا االنحراف، وقاوموا بكل السبل والطرق هـذه          

ااالختالالت، مما أدى إلى انتشارهم جماهيري .

 

 
:وقد بدأ انتشار التصوف على مرحلتين

 

 

 

، وذلك خـالل القـرون الـسادس         فترة التصوف النخبوي   -
وهي الفترة التي بقي فيهـا التـصوف        : والسابع والثامن الهجرية  

المدارس الخاصة، واقتصاره على طبقـة معينـة مـن      يدرس في   
المتعلمين، وعدم انتشاره بين الطبقـات الـشعبية، وبقائـه فـي            

.الحواضر الكبرى

 

 

 

، وتعرف بفترة االنتقال من التصوف       فترة التصوف الشعبي   -
الفكري إلى التصوف الشعبي، وقد وقع ذلك فـي القـرن التاسـع         

ب النظري إلـى الجانـب     الهجري، وفيها انتقل التصوف من الجان     
العملي، وهو االنتشار الكبير للزوايا والرباطات في الريف والمدن،  
وانضواء اآلالف من الناس تحت لوائه، والتركيـز علـى الـذكر            
. والخلوة، وآداب الصحبة وما إليها من مظاهر التصوف الـشعبي         

وبفتح بـاب التـصوف     
للعامة وأهل الريـف،    
انتقل من النخبـة إلـى      

 من المدينة إلى    العامة،
الريف، وظهرت الطرق 
الــصوفية الكبــرى  
وانتشرت في مختلـف    
: أرجـــاء المنطقـــة

ــة،  ــة، المديني كالقادري
الــشاذلية والبدويــة  
والدســوقية والخلوتيــة 
والعروسية والعيساوية  
والدرقاوية والتيجانيـة   

.وغيرها..... والعزمية

 

 
وقد اتخذ التصوف   
   ا منذ بداية ظهوره أبعاد

وذلك بسبب  اجتماعية،  
الظروف التـي كانـت     
تعيشها المنطقة الشمال   

) هـ٩، ٨،  ٧ق(أفريقية  
ه لما ءوانساق الناس ورا  

وجدوا فيه من مـساواة     
وعـــدل وإحـــساس 
بالوجود واألهمية، فقـد    

 من أشـكال    كان شكالً 
التعبير عـن الغـضب     
الشعبي والتمييز الطبقي   
بــين طبقــة األغنيــاء 
ــة   ــرفين وطبق والمت

ــدمي ــراء والمع . نالفق
وكان المتصوفة األوائل   
بمثابــة النخبــة التــي 
ــتقالليتها  ــسكت باس تم
الفكرية والدينية تجـاه    
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 لذلك وقع اضطهادهم من طرف الحكام، وقاومهم        ؛السلطة الحاكمة 
العلماء الرسميون، وكما حدث في الشرق من اضـطهاد وتـشويه           
لرموز التصوف أصحاب الدور االجتماعي من أمثال الحالج، نرى         

مشهد نفسه يتكرر تقريبا في كل العصور والعهود، وهذا مـا           أن ال 
وقع مع أبي مدين الغوث أو إبراهيم الدسوقي، أو أحمد البدوي، أو            
الشيخ محمد بن عبد الرحمن األزهري، أو الـشيخ عبـد الـسالم             
الفيتوري، أو الشيخ أحمد التيجاني، أو الشيخ محمد ماضـي أبـو            

. والقائمـة طويلـة   ... الحسنيالعزايم، أو محي الدين بن مصطفى       
ووقع االلتقاء بين المتصوفة والشعب، في مواجهة السلطة، بـسبب          

     ا، ووجـدوا  تموقعهم في نفس الخندق، فقد فرض عليهم األمر فرض
وهـذا  . أنفسهم في نفس الجبهة، يقاومون الظلم والتعسف، والتمييز       

ة، قبل  ما يفسر لنا سر هذه العالقة بين العامة أو الشعب والمتصوف          
الوصول إلى مبدأ الكرامات وسلطة األولياء على أفكـار العامـة           

وسعى المتصوفة إلى حل مشاكل المجتمع واتحد االثنـان         . وخيالهم
في مواجهة السلطة، واتخذا نفس الموقع ونفـس الجبهـة، فقامـا            

د، وهذا ما يفسر لنا سر العالقة بين        بمواجهة الظلم والطغيان والفسا   
: العامة والصوفية، فاتحاد الهدف نابع من فكر الصوفية وعقيـدتهم         

وقد كان الصوفية على مر العصور رمز الوحدة     ). العيال عيال اهللا  (
.ا بحقوق الشعب ومصالحهمع المجتمع، والمطالبة علنً

 

 
أو بدأ هذا التالقي بشكل عفوي، دون سابق تحضير أو تنظـيم            

استعداد، ونتج عنه الكثير من النتائج الهامة لعـل مـن أبرزهـا،             
االنتشار السريع للتصوف بين مختلف الطبقات الـشعبية، وانفـرد          
الصوفيون بقيادة الشعب بعد انهيار الدول الناتج عن سقوط األندلس          
والحروب الصليبية، واستطاع المتصوفة توظيف هذه العالقة فـي         

ة، ولم تنقطع هذه الصلة بـين المتـصوفة         الدفاع عن مصالح األم   
ـ             ا فـي   والعامة إلى يومنا هذا، بحيث ال نزال نجـد تـأثيرهم قوي

المجتمعات العربية اإلسالمية، بالرغم من هـذا التطـور الفكـري           
ن بنسب متفاوتة بين    إو. والثقافي، والعولمة ودخول األفكار الحديثة    

.منطقة وأخرى

 

 
 اختارت الفئات الواسـعة مـن   لماذا: ومن هنا نستطيع أن نفهم   

المجتمع االنضمام واالنتماء إلى هذا االتجاه الفكري، في حين كان          
  ا آخر ويعتنقونه  حكامها يتخذون مذهب .   ا مـن   فكان الصوفي فـرد

مجتمع الناس، يأكل ويتاجر ويتزوج كما يفعلون، لكنه فـي نفـس            
     لـى  ا يتطلعون إليه ويعملـون ع     الوقت كان يمثل قدوة لهم ونموذج

. متابعة مسيرته بينهم

 

 
لقد آثرت بعض الشخصيات الصوفية اللجوء إلـى الخلـوات          

 والمقابر زهد ا وتعبد ا، لكن هذا الكالم ال ينطبق على كـل         ا وتجرد
المتصوفة بل هي حاالت استثنائية خاصة، ثم إنهم يرون أنه عندما           
يدعوهم الواجب، سيتخلون عن مجاهداتهم الخاصة وينتقلون إلـى         

ة الصالح العام، ولعل أبرز مثال على ذلك الشيخ أحمد البدوي           خدم
 واألمر نفسه حـدث  ،الذي خرج من عزلته لمقاومة الغزو الصليبي    

مع أبي الحسن الشاذلي وتالميذه، وكان آخرهم وليس بأخيرهم شيخ          

الشهداء عمر المختـار    
الذي خرج من خلوتـه     
التي كان يعلـم فيهـا      
القرآن إلـى سـاحات     

ا عــن افعالجهــاد مــد
أرضه ضـد جحافـل     
الطليان الطغاة، وال بد    
أن يبرز هذه األيام من     
يحمل لـواء المقاومـة     
للــذود عــن حيــاض 
اإلسالم في هذا الوقت    
العصيب، لقـد باتـت     
المجتمعات المسلمة في   

الحاجـة إلعـادة     أمس 
االعتبـــار للتربيـــة 
اإلســالمية الــصحيحة 
وتزكيـــة النفـــوس 
ــة  ــزام بمنظوم وااللت

نهـا  لتـي بي  األخالق ا 
فمشكلة . الشارع الحكيم 

المسلمين تكمن اليـوم    
في أن يلتزمـوا بمـا      
عرفوا من الحـق، وأن     
يتمسكوا بـشعائر اهللا،    
ــول  ــوا ح وأن يتجمع
مرشد يهدي إلى سـبل     
ــوا   ــاد ليتواص الرش
بالحق، ويربيهم علـى    
االلتزام بما عرفوا من    
الحق ليتواصوا بالصبر   
على الوقوف مواقفـه،    

سـتثناء  ويتحقق لهم اال  
ــسران  ــن الخـ . مـ

 ِرــص ِإن * والْعــ
ِإالَّ * اِإلنسان لَِفي خُسٍر    

الَِّذين آمنُـوا وعِملُـوا     
الصاِلحاِت وتَواصـوا   
ِبــالْحقِّ وتَواصــوا  

 ١: العـصر ( ِبالصبِر

 

صــــدق اهللا  ) ٣ -
المستعان  واهللا. العظيم

.عما يصفون

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 



 





 





 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       المستشار                       الباحث    

 

 





 



 




 




 




 




 



:الفضائل العامة: بقية

 

 
 أخـرج   :الحديث الثالث والعـشرون   

  البزار عن على  قال رسول اهللا   :  قال

 :)      م إنى مقبوض وإنى تـارك فـيك
كتاب اهللا وأهل بيتى وإنكم لـن    : )١(الثقلين

.)تضلوا بعدهما

 

 

 أخـرج   :الحديث الرابع والعـشرون   

 أن البزار عن عبد اهللا بـن الزبيـر      

مثل أهل بيتـى، مثـل      (:  قال النبى  

سفينة نوح، من ركبها نجا ومـن تركهـا     

.)غرق

 

 

 أخـرج   :الحديث الخامس والعشرون  

قـال  :  قـال  البزار عن ابن عباس     

مثل أهل بيتى، مثـل     (:  اهللا   رسول

 ومـن تركهـا   ،سفينة نوح من ركبها نجا  

.)غرق

 

 

 أخـرج   :الحديث السادس والعشرون  

قـال  :  قـال  الطبرانى عن أبـى ذر      

مثل أهل بيتى فـيكم،     (: رسول اهللا   

كمثل سفينة نوح فى قوم نوح من ركبهـا         
 ومثل حطـة    ، ومن تخلف عنها هلك    ،نجا

.)بنى إسرائيل

 

 

أخـرج  : والعـشرون الحديث السابع  

ــى   ــى ف الطبران

األوسط عن أبـى    

 سعيد الخدرى   
سمعت رسول  : قال

:  يقــولاهللا 

إنما مثل أهل بيتى    (

كمثل سفينة نـوح    
 ،من ركبهـا نجـا    

ومن تخلف عنهـا    
.)غرق

 

 

الحديث الثامن  

 أخرج  :والعشرون

ابن النجار فى تاريخه عن الحـسن بـن         

 :قـال رسـول اهللا      :  قال على  

وأساس اإلسالم حـب     أساس،   يءلكل ش (

.)أصحاب رسول اهللا وحب أهل بيته

 

 

 أخـرج  :الحديث التاسع والعـشرون  

قال رسول  :  قال الطبرانى عن عمر    
كل بنى أنثى فإن عـصبتهم      (: اهللا  

ألبيهم، ما خال ولدى فاطمة فإنى عصبتهم       

.)فأنا أبوهم

 

 

 أخـرج الطبرانـى     :الحديث الثالثون 

قـال  :  قالـت  عن فاطمة الزهـراء     

كل بنى أم ينتمون إلى     (:  اهللا   رسول
عصبتهم، إال ولدى فاطمة فأنـا وليهمـا        

.)وعصبيتهما

 

 

 أخـرج   :الحديث الحادى والثالثـون   

، قـال رسـول اهللا      الحاكم عن جابر    
 :)      ،لكل بنى أم عصبة ينتمون إليهم

.)إال ابنى فاطمة فأنا وليهما وعصبتهما

 

 
 أخـرج   :الحديث الثانى والثالثـون   

، أنه  وسط عن جابر    الطبرانى فى األ  

 يقول للناس   سمع عمر ابن الخطاب     



 

 

 

 

 



 



 



 






 









 



        حين تزوج السيدة أم كلثوم بنـت علـى 

 : سـمعت رسـول اهللا     ! أال تهنئونى

 ينقطع يوم القيامة كل سبب     (:  يقول
.)ونسب، إال سببى ونسبى

 

 

 أخـرج   :الحديث الثالـث الثالثـون    

قـال  :  قال الطبرانى عن ابن عباس     
 ونـسب   كـل سـبب   (: رسول اهللا   

.)منقطع يوم القيامة، إال سببى ونسبى

 

 

 أخرج ابن   :الحديث الرابع والثالثون  
 عساكر فى تاريخه عن ابن عمـر        

كـل نـسب    (: قال رسول اهللا    : قال

وصهر منقطع يوم القيامـة، إال نـسبى        

.)وصهرى

 

 

 أخـرج   :الحديث الخامس والثالثون  

قـال  :  قـال  الحاكم عن ابن عباس     

 أمـان ألهـل     النجوم(: رسول اهللا   

األرض من الغرق، وأهل بيتـى أمـان        

ألمتى من االختالف، فإذا خالفتها قبيلـة       

من العرب اختلفـوا، فـصاروا حـزب        

.)إبليس

 

 

 أخـرج   :الحديث السادس والثالثون  

قال رسول اهللا   :  قال الحاكم عن أنس    
 :)       وعدنى ربى فى أهل بيتى، مـن

أقر منهم بالتوحيد ولى بـالبالغ، أنـه ال         
.)يعذبهم

 

 

 أخرج ابن   :الحديث السابع والثالثون  

 فى  جرير فى تفسيره عن ابن عباس       
ولَـسوفَ يعِطيـك ربـك      : قوله تعالى 

أن ال  : من رضا محمـد   :  قال فَتَرضى

ا من أهل بيته الناريدخل أحد.

 

 

 أخـرج   :الحديث الثامن والثالثـون   
البزار، وأبو يعلى والعقيلى والطبرانـى      

:  قـال   ابن مسعود    وابن شاهين عن  

إن فاطمة أحصنت ( :قال رسول اهللا  
.)فرجها، فحرم اهللا ذريتها على النار

 

 

 أخـرج   :الحديث التاسع والثالثـون   

قـال  :  قال الطبرانى عن ابن عباس     

إن اهللا  (:  لفاطمـة    رسول اهللا   

.)غير معذبك وال ولدك

 

 

 أخـرج الترمـذى     :الحديث األربعون 

قال رسـول   :  قال وحسنه عن جابر    

يا أيها الناس إنى تركت فيكم      ( :اهللا  

ما إن أخذتم به لـن تـضلوا كتـاب اهللا           
.)وعترتى

 

 

 أخـرج   :الحديث الحادى واألربعون  
    الخطيب فى تاريخه عن على   قـال  :

شفاعتى ألمتـى،   (: قال رسول اهللا    

.)لمن أحب أهل بيتى

 

 

 أخـرج   :الحديث الثانى واألربعـون   
قـال  :  قال مر  الطبرانى عن ابن ع   

أول من أشفع له مـن      (:   رسول اهللا 
.)أمتى، أهل بيتى

 

 
 أخـرج   :الحديث الثالث واألربعـون   

الطبرانى عن المطلب بن عبـد اهللا بـن         

خطبنا رسـول اهللا    : بية قال أحطب، عن   

  ألست أولى بكم من    (:  بالجحفة فقال

: بلى يا رسول اهللا، قـال     :  قالوا )أنفسكم؟
 عـن القـرآن     فإنى سائلكم عن اثنـين،    (

.)وعترتى

 

 

 أخـرج   :الحديث الرابع واألربعـون   
قال : ، قال الطبرانى عن ابن عباس     

ال تزول قـدما عبـد      (: رسول اهللا   

عن عمـره فيمـا     : حتى يسأل عن أربع   
أفناه، وعن جسده فيما أباله، وعن مالـه        
فيما أنفقه ومن أين اكتسبه، وعن محبتنـا    

.)أهل البيت

 

 

 أخـرج   :الحديث الخامس واألربعون  

سمعت رسول اهللا   : الديلمى عن على    

 أول من يرد على الحوض،     (:  يقول

.)أهل بيتى

 

 

 أخـرج   :الحديث السادس واألربعون  

قال رسـول   :  قال الديلمى عن على    

أدبوا أوالدكم علـى ثـالث      (: اهللا  

حب نبيكم، وحب أهـل بيتـه،       : خصال

فإن حملة القرآن فى    . وعلى قراءة القرآن  

 ظل إال ظله، مع أنبيائـه       ظل اهللا يوم ال   
.)وأصفيائه

 

 

 أخـرج   :الحديث السابع واألربعـون   
  الديلمى عن على  قال رسـول   :  قال

أثبتكم على الصراط، أشـدكم     (: اهللا  

ا ألهل بيتى وأصحابىحب(.

 

 
                                                           

 النفـيس   يءالثقل فى لغة العـرب يعنـى الـش         )١(
المصون، ثم من حيث كانت النفاسة فيهما تقتـضى          

ا لقدرهما وقضاء لحقهما،    يام بما يجب لهما إعظام    الق
    علـى إمـام    . ا على النفوس  مهما يكن ذلك ثقيالً شاق

األئمة، أحمد حسن الباقورى، مكتبـة مـصر، ص         
٣٦٤.

 

 



 

 

 

 

 



 















 





 



 





 



الحديث عن النصرانية حديث واجب     
   فإذا قلنـا    ا،ومهم ويكاد يكون ضروري 

 كـان    إن ظهـور النبـي       :اسابقً
 حينما دعا   استجابة لدعوة إبراهيم    

 ِمـنْهم   الًربنَا وابعثْ ِفيِهم رسو    :ربه
        الِْكتَـاب ـمهلِّمعيو اِتـكآي ِهملَيتْلُو عي

الِْحكْمو        ِزيـزَأنْـتَ الْع ِإنَّـك كِّيِهمزيةَ و
ِكيمالْح ) فالرسـول   .)١٢٩ :البقـرة 
     بشارة أخيه عيسى   كمـا 

فقال   ،ث هو نفسه  حد : )  أنا دعوة
 .)أبي إبراهيم وبـشارة أخـي عيـسى       

  :وبشرى عيسى كما جاءت في القـرآن      
          ِنـيـا بي ميـرم نى ابِإذْ قَاَل ِعيسو

 ا ِإنِّي رسوُل اللَِّه ِإلَيكُم مـصدقً      ِإسراِئيَل
     شِّربماِة ورالتَّو ِمن يدي نيا بوٍل  اِلمسِبر 

        مهـاءا جفَلَم دمَأح همِدي اسعب ْأِتي ِمني
ِبينم رذَا ِسحنَاِت قَالُوا هيِبالْب )الصف: 

٦(. 

 

 
ويذكر ابن إسحاق أن بنجران بقايـا    

 ن أهل دين عيسى بـن مـريم         م
 ويشير ابن إسحاق إلـيهم    ،على اإلنجيل 

أهل فضل واستقامة مـن أهـل        ":بقوله
 وكان موقع أصل هـذا الـدين        ،"دينهم

 وهي بأواسط أرض العرب في      ،بنجران
 وأهلها وسائر العرب أهل     ،ذلك الزمان 

 من بقايا   الً وذلك أن رج   ،أوثان يعبدونها 
وقع بين  " فيميون"أهل ذلك الدين يدعى     
 . فدانوا به،أظهرهم فحملهم عليه

 

 
وانقسمت النصرانية في ذلك العهـد      

 تسربت منهـا    ،إلى عدة كنائس أو فرق    
 :إلى بالد العرب فرقتان كبيرتان همـا      

 فكانت اليعاقبة في    . واليعاقبة ،النساطرة

والنـساطرة   ،ان وسائر بالد الـشام    غس 
 وقد كان بنجـران     .منتشرة في الحيرة  

 وقد بناها بنو عبد     ،"بيعة"ل لها   كعبة يقا 
المدان بن الديان الحارثي علـى بنـاء        

 ،وهيئة الكعبة وسموها كعبـة نجـران      
وكان نصارى نجـران علـى مـذهب        
اليعاقبة وهذا يبـرهن علـى اتـصالهم        

 وكان مـن هـؤالء      .بنصارى الحبشة 
 ،"قس بن ساعدة  "النصارى شعراء مثل    

 ،"عدي بن زيد  "و" أمية بن أبي الصلت   "و
.ي أشعارهم وقصائدهم لمحات دينيةوف

 

 
ومن المؤكد أن تناحر وتشيع الفرق      
المسيحية وغموض تعاليمهـا وجفـاف      
مادتها من أسباب إصرار العرب علـى       
عدم الدخول في المسيحية والبقاء علـى   

 وبتوالي الزمن تعددت مذاهب     ،وثنيتهم
 ،المسيحية وانقسمت إلى أحزاب كثيـرة     

ر بسبب وقد تنكر كل حزب للحزب اآلخ 
 ولعل ما كان لهـذه      ،الخالف في الرأي  

األحزاب والطوائـف آراء ونظريـات      
 جدلية غريبة مثـل أن لعيـسى        

يزيد على الطيف يظهر به للناس     اجسد ، 
 والكثيـر مـن     ،ومنهم من يعبد مـريم    

       االقضايا الجدلية التي لم تجـد صـدر 
يقبلها مثل إن المسيح      اعربي   ولد 

 اوا اتَّخَذَ اللَّه ولَد   قَالُ : يقول تعالى  ،اهللا
سبحانَه هو الْغَِني لَه ما ِفي الـسمواِت        
وما ِفي اَألرِض ِإن ِعنْدكُم ِمن سـلْطَاٍن        

   ـونلَما ال تَعلَى اللَِّه مع ذَا َأتَقُولُونِبه* 
قُْل ِإن الَِّذين يفْتَرون علَى اللَِّه الْكَِذب ال        

فِْلحي  نَـا         *ونِإلَي ا ثُـمنْيِفي الـد تَاعم 
ِديد ِبمـا   مرِجعهم ثُم نُِذيقُهم الْعذَاب الشَّ    

ونكْفُركَانُوا ي) ٦٨ :يونس 

 

- ٧٠( . 

 

 



 

 

 

 

 

 

هذا باإلضافة إلى قـضية الثـالوث       
 ،والفداء التي ال تعرفها أديان الـسماء       

ما  ":وعلى حد قول الشيخ محمد الغزالي
شـك أن     وال ."عيـسى   سمع بها   

النصارى األولين كانوا علـى عقيـدة       
 مـن شـياطين     ا ويبدو أن نفر   ،التوحيد

اإلنس والجن حاولوا فتنتهم عـن هـذا        
 وأرادوا أن يخلطوا بين الـوحي       ،الدين

 وبين تعاليم   ،المنزل على عيسى    
 والشك أن العرب قد     .ودروس أرضية 

 بين آلهة ثالثـة ووسـطاء       ااحتاروا حق 
وقَالَتْ  : يقول تعالى  ،ن الذنوب يغفرو

الْيهود عزير ابن اللَِّه وقَالَتْ النَّـصارى       
        اِهِهمِبـَأفْو ملُهقَـو اللَِّه ذَِلك ناب ِسيحالْم
يضاِهُئون قَوَل الَِّذين كَفَروا ِمـن قَبـُل        

       ْؤفَكُـونَأنَّـى ي اللَّه ماتَّخَـذُوا   *قَاتَلَه 
بَأح  اببَأر مانَهبهرو مهوِن اللَّـِه     اارد ِمن 

والْمِسيح ابن مريم وما ُأِمروا ِإالَّ ِليعبدوا       
اِإلَه اِحدـا       ا ومع انَهحـبس وِإالَّ ه ال ِإلَه 

  شِْركُوناللَِّه      *ي طِْفُئوا نُوري َأن ونِريدي 
        لَوو هنُور ِتمي ِإالَّ َأن ى اللَّهْأبيو اِهِهمِبَأفْو

ونالْكَاِفر كَِره )٣٠ :التوبة 

 

- ٣٢(. 

 

 
وهكذا احتار العرب وغلق علـيهم      

 وأن  ،فهم كيف أن عيسى إلـه مـع اهللا        
 ومغاير له في    ،اإلله االبن مساٍو هللا ذاته    

وينـِذر   : يقول اهللا تعالى   ،الوقت نفسه 
    لَدو قَالُوا اتَّخَذَ اللَّه ِبـِه     * االَِّذين ما لَهم 

        جةً تَخْـرتْ كَِلمركَب اِئِهمال آلبِعلٍْم و ِمن
        ِإالَّ كَـِذب قُولُـوني ِإن اِهِهمَأفْـو اِمن 

 .)٥ ،٤ :الكهف(

 

 


 



يجهل الكثير من الناس السبب الذي      
فريقيا وآسـيا   أنشر النصرانية في بالد     

 وجهـل هـذه     ،وأوروبا واألمـريكتين  
 ألن  ؛الحقائق مضر بالمجتمع اإلنـساني    

 فـي هـذه الـبالد       أتباع المسيح   
سوف يجدون مفاجأة تبين أنهم قد خالفوا    

 ما جاء    ألن عيسى    ؛الحق المبين 
 ،خفي علـيهم  إال ليبين لبني إسرائيل ما      

ويخفف عنهم ما شـددوا بهـم علـى         
 ويردهم إلى أصـول العقيـدة       ،أنفسهم

.الصحيحة

 

 
ونجد في متن األناجيل المتعددة مـا       

ـ يوضح أن دعوة عيـسى        ت كان
  ومحصورة في بنـي     ادعوة خاصة جد

 وبالتالي فإن أتباع المـسيحية      ،إسرائيل
 أنفـسهم بفكـرة أنـه       االيوم قد ضـلو   

ـ    .مخلصهم صرانية فـي   وقد سارت الن
طريقها التطوري حتى تكونت فكرتهـا      
عن الثالوث الذي يعني عند المسيحيين      

ــن،اهللا األب ــروح ، واهللا االب  واهللا ال
 فإلى األب ينتمي الخلق بواسطة      ،القدس
 وإلى الـروح    ، وإلى االبن الفداء   ،االبن

 .القدس التطهير

 

 

واعتقد أهلهـا أن اإلنـسان أخطـأ        
ربه في  خطيئة كبرى عندما عصى آدم      

 ثـم   ، فأخرجه اهللا منها عقوبة له     ،الجنة
 ، لـه  اأراد أن ينقذه فأرسل ابنه منقـذً      

 وكما هم يزعمون    ،يفتدي خطيئته بدمه  
 صلب وسفك دمه إال     أن المسيح   

 والخطيئة  ،فدية لخطيئة اإلنسان األولى   
 وعليه أن يشارك بدم     ،تبقى من اإلنسان  

 ومن هنا كان ما     ،المسيح لكي ينقذ نفسه   
.ى بسر القربان المقدس عندهميسم

 

 
يا َأهَل الِْكتَاِب ال     :يقول اهللا تعالى  

تَغْلُوا ِفي ِديِنكُم وال تَقُولُوا علَى اللَِّه ِإالَّ        
        ميـرم ـنى ابِعيـس ِسيحا الْمقَّ ِإنَّمالْح
     ميـرـا ِإلَـى مَألْقَاه تُهكَِلموُل اللَِّه وسر

نُوا ِباللَّـِه ورسـِلِه وال      وروح ِمنْه فَـآمِ   
   روا خَياتَقُولُوا ثَالثَةٌ انتَه     ِإلَه ا اللَّهِإنَّم لَكُم 

واِحد سبحانَه َأن يكُون لَه ولَد لَه ما ِفي         
السمواِت وما ِفي اَألرِض وكَفَى ِباللَّـِه       

  لَن يستَنِكفَ الْمِسيح َأن يكُـون      * الًوِكي
دباع        ـنمو ـونبقَرالِئكَةُ الْمال الْمِللَِّه و 

  تَكِْبرــس يــِه و ــن ِعبادِت تَنِكفْ عــس ي
  ِميعِه جِإلَي مهشُرحيافَس *     ـا الَّـِذينفََأم 

     فِّيِهمـواِت فَياِلحِملُـوا الـصعنُـوا وآم
 الَِّذين  ُأجورهم ويِزيدهم ِمن فَضِلِه وَأما    
   ذَابع مهذِّبعوا فَيرتَكْباستَنكَفُوا وااس ا َأِليم 

ـ        ِليوِن اللَِّه ود ِمن ملَه ونِجدال يال  اوو 
انَِصير )١٧١ :النساء 

 

- ١٧٣(. 

 

 
كل هذه األسباب الـسابقة مجتمعـة       
ساهمت في انصراف أهل العرب عـن       

ـ   ،الدخول في المسيحية   الت دال وكثرة ال
حيط بها  تي  لمجردة الت االرؤى النظرية   و

ومـا صـاحبها مــن شـطط وحيــرة    
 .وغموض



 

 

 

 

 



 


 

تربيــــــــــة تربيــــــــــة 

األوالد في  األوالد في  

ــالم ــالماإلســـ اإلســـ
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بـسنية الختـان   أما الرد على من قالوا    

:فهو ما يلي

 

 

فالحديث الذي احتجوا به علة السنية      * 

. )لختان سنة للرجال، مكرمة للنساء    ا(: "هو

نه ضـعيف   أ: وقد قال عنه علماء الحديث    

من ناحية السند، والحديث الضعيف      

 

 كما  –

و معلوم عند الفقهاء     ه

 

 ال يحتج بـه فـي       –

نه أوعلى فرض   . حكام الشرعية استنباط األ 

 سن  ن الرسول   أصحيح فيكون المعنى    

ا، والسنة هـي    مر به فيكون واجب   أالختان و 

ي شـرعتُ؛   أ: سنت له كذا  : الطريقة، يقال 

مـا الختـان    أ(: فقوله عليه الصالة والسالم   

.ي مشروع لهمأ )......سنة للرجال 

 

 

 قرن  الرسول   نأما احتجاجهم ب  أ* 

ظافر، فيكـون   الختان بالمسنونات كتقليم األ   

تجاج غيـر   حسنة كباقي المسنونات، فهو ا    

ن الخصال المذكورة في الحديث     ألصحيح؛  

ــو واجــب؛ كالمضمــضة  ــا ه ــا م منه

واالستنشاق في االغتسال، ومنها مـا هـو        

 األظـافر  تقلـيم    وأمامستحب كالسواك،   

 

– 

ن كان سنة    إو

 

 األحيـان نه في بعـض     إف –

 ا لصحة الطهارة؛ وذلك في حين      يكون واجب

ن  إذ. تحتهــااألوســاخ وتــراكم اإلطالــة

فالحديث الذي احتجوا به يجمع مـا بـين         

.طياته ما هو واجب، وما هو مستحب

 

 

:  احتجاجهم بقول الحسن البصري    أما* 

 الناس فما فتش سلم مع رسول اهللا  أقد  (

ا عـن   و اسـتغن  همأن: (، فجوابه )  منهم اأحد

ـ         ن إالتفتيش بما كانوا عليه من الختـان، ف

العرب قاطبة كلهم كانوا يختتنون، واليهود      

 النصارى وهـم    إالقاطبة تختتن، ولم يبق     

فرقة تختتن، وفرقة ال تختتن، وقد      : فرقتان

 مـنهم ومـن    اإلسـالم علم كل من دخـل      

فكـانوا  " الختان "اإلسالم شعار   أنغيرهم،  

 ىإل كما يبادرون    اإلسالمه بعد   يلإيبادرون  

 عن  أبيهعن عثيم بن كليب عن      ف )١()سلالغُ

قـد  :  فقـال  النبـي   إلىنه جاء   أجده،  

لـق عنـك شـعر الكفـر        أ(: قال. أسلمت

.)واختتن

 

 

 األمةيرشد :  الصالة والسالم هوكان علي 

لى ما  إ ما فيه خيرها وسعادتها، و     إلىا  دائم

 امـأمور ولكن لم يكن    . يميزها عن غيرها  



 

 

 

 

 



 


 

إنما القبر روضـة    : (قال رسول اهللا    
  ). حفر النارمن رياض الجنة، أو حفرة من

 

 
              

 

رواه الترمذي في سننه  -

 

-

 

 






 



 يقبل  أنلبحث والتفتيش، ومنهجه في ذلك      با

 اهللا  إلـى سلموا ظـواهرهم، ويكـل      أممن  

.ئرهماسر

 

 

 أن : بعـدما تقـدم    إليهوالذي نخلص   

، اإلسـالم  الفطـرة، وشـعار      رأسالختان  

 ، وهو واجب على الذكور    ،وعنوان الشريعة 

، ولم يقـم    إسالمه في   إليه يبادرن من لم    إو

ـ إثنه يكـون    إعلى تنفيذه قبل بلوغه؛ ف     ام ،

مرتكب  ا في الوزر والحرام؛    ا المعصية، واقع

  وبه  اإلسالما من شعائر    لكون الختان شعار ،

يتميز المؤمن عن الكافر، وبـسببه يتمتـع        

ة، ويتحرر من كثير من     دالمختتن بصحة جي  

 بيان الحكمـة    وسيأتي... كة  تا الف األمراض

 مقـاالت المن الختان، وفوائده العظيمة في      

.هللا شاء اإنالتالية 

 

 



 



 



علـى   المجتهدون واألئمة الفقهاء جمعأ

 وليس بواجـب،    لألنثى الختان مستحب    أن

نه أحمد بن حنبل    أ لإلمام في رواية    إالاللهم  

يجب على النساء والرجال على الـسواء،       

بينما الرواية الثانية المروية عنه يجب على       

، وهذه الرواية الثانيـة     اإلناثالذكور دون   

 مـن   األعـالم  األئمةجمع عليه   أوافقت ما   

نه مستحب ولـيس    أالفقهاء والمجتهدين في    

بواجب، ووافقت كذلك ما درجـت عليـه        

 أن عن جيل، فـي      ، وما توارثته جيالً   األمة

 مـستحب ولـيس بواجـب،       للمرأةالختان  

 لما شرع    الرسول   أنوحجتهم في ذلك    

ان يخص الرجـال     الختان، ك  اإلسالم ألمة

نه عليـه الـصالة     أ، ولم يثبت    اإلناثدون  

 إال باالختتـان، اللهـم      امـرأة  أمر موالسال

الختان سـنة   (: حديث شداد الذي مر ذكره    

ن فيه ما يـشير     إف. )للرجال، مكرمة للنساء  

نه إ ذلك، وعلى فرض صحة الحديث ف      إلى

ن في  االستحباب دون الوجوب؛ ألإلىر ييش

ـ  دلـيالً ) مكرمة للنساء (لفظ   ا علـى    قاطع

.علمأاالستحباب فقط، واهللا 

 

 

 االختتـان  أنولعل الحكمة فـي ذلـك     

للرجل يختلف كل االختالف عن االختتـان       

ـ    يختلف شـكالً  : للمرأة ا، ، ويختلـف حكم

.ملحوظ ومفهوم ويختلف فائدة كما هو

 

 

 أسمىوما  ! اإلسالم تشريع   أعظم ما   الأ

.!!واألياممبادئه الخالدة على مدى الزمان 

 

 



 



 



 أن إلـى  العلـم    أهـل  منذهب كثير   

لـد سـن    واالختتان يجب عند مـشارفة ال     

ا في امتثال   نه سيصبح مكلفً  أالبلوغ، باعتبار   

حتـى  . اإللهية واألوامر الشرعية،   األحكام

ا، لتكون   دخل في سن البلوغ كان مختونً      إذا

ي رسـمه   ذ الصحيح ال  اههعبادته على وج  

.الشرع الحنيف، وبينه اإلسالم

 

 

 يقـوم   أن في حق الولي     األفضلولكن  

 من والدة   األولى األيامبعملية االختتان في    

 وأصبح،  األمور عقل، وتفهم    إذاالولد، حتى   

ا، فـال  في مرحلة التمييز، وجد نفسه مختونً 

ا، وال يجد لـه  مستقبل حساب يحسب له في ال   

  لما بـدا   ! هنا قلب الولد  أا، فما   في نفسه هم

نه أ؛ وجد نفسه    األشياءيدرك حقائق   يعقل و 

 األفـضلية ودليل . مر على مرحلة االختتان   

: نـه قـال  أ ما رواه البيهقي عن جابر    

حسن والحسين   عن ال  عق رسول اهللا    "

."أياموختنهما لسبعة 

 

 
                                                           

.١٠٤ ص املودود حتفة كتاب من) ١(

 

 



 

 

 

 

 



 



  

 





 



 



  

 إن تجاوز مدينة سرت وقاعدة الجفرة الجوية الليبيـة تعتبـر            :قال الرئيس عبدالفتاح السيسي   
".وأمنها القومي"لبالده " خط أحمر"بمثابة 

 

 
، إلـى وقـف   م٢٠٢٠ /٦ / ٢٠يـوم  ودعا السيسي، خالل تفقده للمنطقة الغربية العسكرية،  

منتـصف الـساحل   ( مدينة سرت  الحالية على حدوداالشتباكإطالق النار في ليبيا عند نقطة     
. حكومة الوفاق الليبيةوميلشياتوقاعدة الجفرة الحصينة، بين الجيش الوطني الليبي، ) الليبي

 

 
لنتوقف عند الخط الذي وصل إليه طرفي المنطقة الغربية والشرقية ونبدأ           : "وأوضح السيسي 

".نها القوميخط سرت والجفرة، وهذا خط أحمر بالنسبة لمصر وأم.. وقف إطالق النار

 

 
.ا باتت تتوفر له الشرعية الدوليةوأكد السيسي أن أي تدخل مباشر من جانب مصر في ليبي

 

 
وأعرب عن استعداد بالده لتدريب أبناء شباب القبائل تحت إشراف شيوخها لحمايـة ليبيـا،               

وضحليس لنا مصلحة إال أمنكم واستقراركم.. ونسلحهمهاتوا من شباب القبائل وتحت إشرافكم ندربهم ونجهزهم ... مصر جاهزة للمساعدة : "ام ..
".لن يدافع عن ليبيا إال أهل ليبيا

 

 
.طلبت القبائل الليبية، من مصر حماية ليبيا والحفاظ على سيادتها وثرواتها لصالح أبناء الشعب الليبيو

 

 
       سيد رئيس مصر قلب العروبة النابض، باسم القبائل الليبيـة          ال: "السيسيا حديثه للرئيس    وقال العمدة منصور بسيسي، ممثل القبائل الليبية، موجه

."العروبة النابضالشريفة نطالبكم بقوة لحماية ليبيا والحفاظ على سيادتها وثرواتها لصالح أبناء الشعب الليبي، وعاشت مصر قلب 

 

 
لرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لوقـف إطـالق    إن الشعب الليبي بجميع مكوناته يؤيد جهود ا  :قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح      و

.لشيات اإلرهابية الخط األحمر الذي حدده السيسييالنار في ليبيا، وسيطلب من الجيش المصري التدخل في حال اقتضت الضرورة وتجاوزت الم

 

 
ا أن أعضاءه تواصلوا مع شتى مكونات الشعب     ، مؤكد "مجلس النواب الليبي هو السلطة الوحيدة المنتخبة والممثلة للشعب الليبي         : "وأضاف صالح   

لوقف إطالق النار واسـتئناف الحـوار الليبـي الليبـي، أو            " إعالن القاهرة "الليبي التي أجمعت على دعم جهود السيسي، سواء في تنفيذ مبادرة            
.باالستعداد للتدخل العسكري بشكل شرعي لمساندة الشعب الليبي في الحفاظ على مقدراته وثرواته من محاوالت القوى األجنبية للسطو عليها

 

 
السيـسي يـدفع    "ا لطرف على آخر، بل إن        دعم ا لموقف على حساب موقف، كما أن تدخل مصر ال يعد           إن السيسي لم يكن متحيز     :وقال صالح 

جميع األطراف دائما للتصالح والتفاهم والتوصل إلى حلولا للحوار والحل السلمي، ويدعو دائم."

 

 
تـصر   إن المعارك في ليبيا ضد اإلرهاب يصل تأثيرها للمنطقة بالكامل، وال يق            :قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري        

.على حدود ليبيا فقط

 

 
 على النفط والغاز في ليبيا، واتخاذ البالد قاعدة له للتوسع في  السيطرة هي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،وأشار المسماري إلى أن أهداف

.المنطقة

 

 
كما ثمخ طويل بالمواقف القومية العربية الحازمة، فمصر لها تاري"ال غرابة في الموضوع"ا إلى أنه ن المسماري الدور المصري في ليبيا، مشير.

 

 
ا التي تمتاز بالعروبة، مصر كانت خطوة بخطوة مع القيـادة           لماذا تستغرب الناس من موقف مصر، هذه مصر ومواقفها العظيمة دائم           ":وأضاف

".العامة الليبية

 

 



 

 

 

 

 



 























 



 





 


أرسلت مصر خطابا إلى مجلس األمن الدولي التابع لألمـم المتحـدة،            
بخصوص ملف سد النهضة، لمواجهة الرفض اإلثيوبي لتوقيع اتفاق ينظم          

".بما يضمن مصالح مصر والسودان وإثيوبيا"عملية ملء السد وتشغيله، 

 

 
 أن فـشل    وأكدت مصر في خطابها الموجـه إلـى مجلـس األمـن،           

سياسـة إثيوبيـا الثابتـة فـي        "المفاوضات بشأن سد النهضة يرجع إلى       
، مشددة على أن ملء وتشغيل إثيوبيا لـسد النهـضة           "المراوغة والعرقلة 

".يمثل تهديدا"

 

 
وأوضحت مصر أنها اختارت إحالة هذه المـسألة لــمجلس األمـن            

 لهـذا   بعد أن بحثت واستنفدت كل سبيل للتوصل إلى حل ودي         "الدولي،  
الوضع، عبر إبرام اتفاق بشأن سد النهضة اإلثيوبي، يحفظ ويعزز حقوق           

".ومصالح الدول الثالث المشاطئة للنيل األزرق

 

 
شاركت بحسن نية في جوالت تفاوضية ال حـصر         "وأشارت إلى أنها    

لها لمدة عقد تقريبا بشأن سد النهضة اإلثيوبي، بيد أن هذه الجهـود لـم               
النزعة أحادية الجانب إلثيوبيا، ورغبتها في فرض       تثمر عن نتيجة بسبب     

".أمر واقع على دولتي المصب

 

 



 


أرسل السودان خطابا رسميا إلى مجلس األمن الـدولي التـابع لألمـم             
المتحدة، بشأن موقفه من آخر تطورات قضية سد النهضة، مشددا علـى            

".راءات أحاديةضرورة إثناء جميع األطراف عن أي إج"

 

 
وأعلنت وزارة الخارجية السودانية أنها أرسلت خطابا إلى مجلس األمن          

.الدولي، على غرار الخطوة التي قامت بها كل من مصر وإثيوبيا

 

 
ضـرورة إثنـاء جميـع      "وشددت وزارة الخارجية السودانية، علـى       

األطراف عن أي إجراءات أحادية، بما في ذلك البدء في ملء خزان سـد              
".نهضة قبل التوصل إلى اتفاقال

 

 
وأكد السودان على أن الزمن المتوفر للوصول التفـاق بـشأن الـسد،             

يدعو للعمل بجد للوصول للحظة تاريخيـة       "، الفتًا إلى أنه     "ضيق وحرج "
في حوض النيل، وتحويل سد النهضة إلى محفز للتعاون بدالً مـن سـبب    

".للصراع وعدم االستقرار

 

 
اعتماد المسودة الـشاملة التـي      "طراف على   وحثت الخرطوم جميع األ   

قدمها السودان في المفاوضات األخيرة، كأساس إلكمال وثيقـة االتفـاق           
".بشأن سد النهضة

 

 

لمناقشة ملف سد النهضة، على أن األمـن المـائي           ي دورتها غير العادية التي عقدت     أكدت جامعة الدول العربية ف    
، مشددة على ضرورة امتناع إثيوبيا عن البدء في ملء          "من القومي العربي  جزء ال يتجزأ من األ    "لمصر والسودان هو    

.خزان السد، دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب

 

 
وأقر مجلس جامعة الدول العربية، مجموعة من القرارات، بموافقة وزراء خارجية الدول المجتمعة، فيما تحفظـت                

:الجامعة الصادر عن اجتماع مجلس ٨٥٢٤ في القرار رقم وجاء. جيبوتي والصومال على البند الخامس منه

 

 
١

 

 يتجزأ من األمن ال التأكيد على أن األمن المائي لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، هو جزء             -
.القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق كافة األطراف في مياه النيل

 

 
٢

 

 اإلعراب عن التقدير لمبادرة جمهورية السودان بالدعوة لعقد جوالت المفاوضات، التي أجريت خالل الفترة من             -
.، من أجل التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضةم٢٠٢٠ يونيو ١٧ مايو إلى ٢٥

 

 
مصر ترد على إثيوبيا وتؤكد استعدادها الدائم للتفاوض

 

 
٣

 

مين العام لألمم المتحدة، لحث الدول الثالث على التوصـل إلـى اتفاقيـة مـشتركة عبـر                   الترحيب بدعوة األ   -
.المفاوضات، ومساندته لجهود السودان في هذا الصدد

 

 
٤

 

 اإلعراب عن القلق الشديد إزاء تعثر المفاوضات في بعض جوانبها المهمة بين جمهوريـة مـصر العربيـة،                   -
فدرالية الديمقراطية، والتأكيد على ضرورة استئناف المفاوضات بحسن نيـة،  وجمهورية السودان، وجمهورية إثيوبيا ال  

.من أجل التوصل إلى اتفاق عادل يراعي مصالح كافة األطراف

 

 
٥

 

 التأكيد على ضرورة امتناع كافة األطراف عن اتخاذ أية إجراءات أحادية، بما في ذلك امتناع إثيوبيا عن البدء                   -
توصل إلى اتفاق مع دولتي المصب، حول قواعد ملء وتشغيل السد، لما يمثله هذا              في ملء خزان سد النهضة دون ال      

.م٢٠١٥ مارس ٢٣اإلجراء من خرق صريح التفاق إعالن المبادئ المبرم بين الدول الثالث في الخرطوم، بتاريخ 

 

 
٦

 

إحداث ضـرر جـسيم،       التأكيد على ضرورة التزام الدول الثالث بمبادئ القانون الدولي، ومبدأ االلتزام بعدم               -
.ومبدأ استخدام المعقول والمنصف للمجاري المائية الدولية، ومبدأ التعاون، ومبدأ اإلخطار المسبق والتشاور

 

 
٧

 

.  أهمية استكمال الدراسات الفنية الخاصة باآلثار االقتصادية واالجتماعية والبيئية لهذا السد على دولتي المصب-

 

 
٨

 

 توافـق يفـضي إلـى اسـتكمال     إلىمفاوضات بحسن نية وبذل الجهود للتوصل       دعوة الدول الثالث للعودة لل      -
. اتفاقإلىالتفاوض في أسرع وقت ممكن، حالة قيام إثيوبيا باإلعالن عن عدم بدء الملء بشكل أحادي لحين التوصل 

 

 
٩ 

 

الموضـوع،   تشكل لجنة لمتابعة تطورات الملف والتنسيق مع مجلس األمن باألمم المتحدة حول كافة تطورات          -
. األردن والسعودية والمغرب والعراق واألمانة العامة:على أن تتألف عضويتها من كل من

 

 

أزمة سد النهضة تصل جملس األمن

 

 



 

 

 

 

 



 





 


 األسـبوع   عطلـة   فـي   المتحدة  الواليات  في  العبادة  دور  فتح  بإعادة  السماح  على  الواليات  حكام  ترامب،  دونالد  األمريكي  الرئيس  حث

 .بذلك يقومون ال الذين الحكام سيتجاوز أنه نم امحذر المستجد كورونا فيروس بسبب ُأغلقت والتي

 والمـساجد،  والمعابـد  الكنـائس  العبادة، دور  أعلن  إنه  :ترامب  قال  األبيض،  بالبيت  الصحفية  اإلفادات  غرفة  في  قصير  ظهور  وخالل
.يمكن ما بأسرع فتحها يتعين ثم ومن أساسية خدمات تقدم أماكن

 

 
 .كورونـا   وبـاء   تفشي  على  للسيطرة  محاولة  في  الواليات  معظم  طبقتها  التي  المنزل  في  قاءالب  أوامر  إطار  في  العبادة  دور  إغالق  وتم

.فتحها إلعادة الضغوط تتزايد المناطق من الكثير في بالفيروس اإلصابة حاالت تراجع ومع

 

 
.العبادة دور فتح ةإعاد على إلرغامهم سيتحرك سلطة أي تحت يقل لم لكنه ،دعوته يرفضون الذين للحكام اتحذير ترامب ووجه

 

 
".منها اإلقالل وليس الصالة من امزيد نحتاج أمريكا في .الحكام أتجاوز فسوف ذلك يفعلوا لم إذا" :ترامب وقال

 

 

 

 



 


أعلن رئيس االئتالف الحكومي في إسرائيل، ميكي زوهـار، أن          

اإلجراءات التشريعية الخاصة بفرض السيادة اإلسرائيلية على جميـع         

التجمعات السكنية اليهودية في الضفة الغربية تبدأ في األول من شهر           

لحكومة ستصادق   إن ا  :ونقلت هيئة البث اإلسرائيلي عنه القول     . يوليو

 .، وعندها سيطرح على الكنيست إلقرارهى مشروع القانونعل

وأضـاف أن   . وتوقع أن تستمر هذه اإلجراءات بـضعة أسـابيع        

   ا على رسم الخرائط للتفاهم بـشأنها مـع         الجهات المعنية تعكف حالي

 .اإلدارة األمريكية

الجديدة ضـم    االنتقادات الدولية لعزم الحكومة اإلسرائيلية وتتزايد

ا لخطة الرئيس األمريكي دونالد ترامب      أجزاء من الضفة الغربية، وفقً    

 .للشرق األوسط

وكان

 

رئيس 

 

الوزراء 

 

اإلسرائيلي بنيامين  

 

نتنياهو 

 

قـد أكـد    

 

أن 

 

 

إسرائيل

 

لن 

 

تفوت 

 

فرصة" 

 

لمد" تاريخية 

 

ادتهاسي 

 

على 

 

أجزاء 

 

مـن  

 

 

الضفة

 

الغربية، 

 

اواصفً 

 

الخطوة 

 

بأنها 

 

من واحدة 

 

المهـام  

 

الرئيـسة  

 

 

لحكومته

 

. الجديدة 

 

 

ي الضفة الغربية    مستوطنة ف  ١٣٠ ضم أكثر من     إسرائيلوتعتزم   

ردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت، على         المحتلة وغور األ  

نا من حدودها الشرقية مع األردأن يصبح جزء. 

ويعتبر

 

الفلسطينيون 

 

اإلجراء 

 

 اضم

 

غير 

 

قانوني 

 

ألرض 

 

محتلة 

 

 

يسعون إلقامة 

 

دولتهم 

 

.عليها 

 

أعلنواو 

 

إنهاء 

 

التعاون األمنـي   

 

مـع  

 

 

إسرائيل

 

وحليفتها 

 

الواليات 

 

المتحدة 

 

 ااحتجاج

 

علـى  

 

خطـة  

 

ضـم   

.األراضي

 

 



 


تبارت كل من تركيا وإيران على قصف األراضي العراقية في          

.إقليم كردستان

 

 

ـ  ا هدفً ٨١ الطيران التركي باستهداف     قام حـزب العمـال    « لـ

في قضاء سنجار والمناطق القريبة منه في إطار عملية         » يالكردستان

المخلب  «

 

 إلى قصف تركي تعرضت مناطق في اإلقليم ثم  ،  » النسر -

.وإيراني مزدوج

 

 

وتحدثت مصادر أمنية ووسائل إعالم كردية عن قيام الطيـران          

التركي بقصف مناطق ضمن حدود بلدة كاني ماسي التابعة لقـضاء           

وفي منطقة آالنه في قضاء حاج عمران . العمادية في محافظة دهوك

الحـرس  «التابعة لمحافظة أربيل، تعاون الطيران الحربي التركي و       

. إلى مصادر كرديةانطقة، استناداإليراني على قصف الم» الثوري

 

 

وذكرت مصادر أمنية أن القوات اإليرانية قصفت قرى حدودية         

.ما أسفر عن إصابة مزارعين وإلحاق أضرار مادية

 

 

احتج العراق على األعمال االستفزازية التركية شمال الـبالد         و

عن ذلك، وعلى القصف المدفعي اإليراني لقـرى         ا أنقرة للكفِّ  داعي 

 .عراقية بمحافظة أربيلحدودية 

مـرتين  واستدعت الخارجية السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز  

مذكرة احتجاج شديدة اللهجة تدعو إلى الكف عن  "إلى مقرها وسلمته    

 ."األعمال االستفزازية

 إن العراق يستنكر ويشجب بأشد العبـارات        :وقال بيان للوزارة  

د وسيادتها بقصف ومهاجمة معاودة القوات التركية انتهاك حرمة البال

 .أهداف داخل حدوده الدولية

وشددت الخارجية العراقية على ضرورة التزام الجانب 

التركي بإيقاف القصف وسحب قواته٬ التي وصفها 

البيان بالمعتدية٬ من األراضي العراقية التي توغلت 

فيها أمس ومن أماكن وجودها في معسكر بعشيقة 

 .وغيره

 

 



 


حدد وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو، الـشروط التـي          

 اللبنانية، ومساعدتها على حل     يمكن لبالده بموجبها دعم الحكومة    

 .األزمة االقتصادية التي أغرقت العقوبات األمريكية البالد فيها

" حـزب اهللا  "وجاء على رأس هذه الشروط ابتعاد الحكومة عن         

 .ونأيها عنه، وعدم ارتهانها ألجندته

تنفيذ الحكومة  " شروطنا واضحة وهي،     :وقال بومبيو صراحة  

ال تجعلها رهينة لحزب        العمل بطريقة   اللبنانية إصالحات حقيقية و   

 ."اهللا

وأضاف بومبيو في حديث للصحفيين، أنه إذا أظهرت الحكومة         

اللبنانية استعدادها التخاذ مثل هذه اإلجـراءات، فـإن الواليـات        

  .اجدًدماقتصادها " نهوض"المتحدة والعالم بأسره سيساعدان في 

 

 



 


 إن بالده :األمريكي إلى سوريا، جيمس جيفريعوث قال المب

مت عرضلرئيس النظام بشار األسد للخروج من أزمة االنهيار اقد 
المتسارع الذي تشهده الليرة واالقتصاد السوري، وذلك قبل أيام من 

وعزا جيفري . تطبيق قانون قيصر الذي يضيق الخناق على النظام
 . التي اتخذتها الواليات المتحدةتراجع قيمة العملة إلى اإلجراءات

أشار جيفري في هذا السياق إلى أن بالده قدمت لألسد طريقة 
ا بشعبه فسيقبل تمكان مه"للخروج من هذه األزمة، وأنه إذا 

تريد أن ترى عملية سياسية ومن " أن واشنطن ا، موضح"العرض
عدم الممكن أال تقود إلى تغيير للنظام، فهي تطالب بتغيير سلوكه و

تأمينه مأوى للمنظمات اإلرهابية، وعدم تأمينه قاعدة إليران لبسط 
 ."هيمنتها على المنطقة

 

 



 





 





 

 

 

 

 



 



 



 


:بن أبى طالب  على اإلمام  أمير المؤمنينقال

 

 

 

ـ بقلوبكم  بوا  ِرشْ، وتُ ةَقبلَ الم وَلعادوا الد ال تُ  -  ،هاضغْ

.وا بإقبالهارِبدفتُ

 

 

 

- الذي زايل شِ    كالفرسِ  الغريب ربه  وفارق أرضه ، ،

.رِمثْ ال يٌلاِب وذَدِق ال يتَّفهو ذاٍو

 

 

 

 السفر قطعةٌ من العذاب، والرفيقُ السوء قطعةٌ من         -

.النار

 

 

 

 كلُّ خُلٍُق من األخالق فإنَّه يكْسد عند قوٍم من الناس           -

إال األمانة فإنها ناِفقَةٌ عند أصنَاِف الناس، يفَضل بها مـن           

ن اآلِنية إن لم تُنَشَّفْ وبِقي ما يودع فيها         أكانت فيه، حتى    

.له لم ينقُصعلى حا

 

 


 


:ذكر أبو الفرج الجوزي في كتابه ذم الهوى

 

 

 خرجت يوما إلى سـوق      :لاأبا عمرو بن علواٍن ق    أن  

 ،فرأيت جنازةً فتبعتها ألصلّي عليها    لي،  الرحبة في حاجٍة    

نـي   فوقعت عي  ،ووقفت في جملة النّاس حتّى يدفن الميت      

ستمر النظر لفترةوا ،ٍدعلى امرأٍة مسفرٍة من غير تعم.

 

 

 واسـتغفرت   )١(استرجعتوما كان مني بعدها إال أن       

.عدت إلى منزليعلى ما بدر مني، ثم اللّه 

 

 

.؟دي مالي أرى وجهك أسود يا سي:فقالت لي عجوز

 

 

 ،فـإذا وجهـي أسـود      ،فيهاة فنظرت   آفأخذت المر 

.؟هيتي أنظر من أين دفرجعت إلى سر

 

 

 أسـتغفر   وحديمكان ل  فانفردت في    ،فتذكّرت النّظرة 

.وأسأله اإلقالة أربعين يوما على ما بدر مني،اللّه 

 

 

    فخطر في قلبي أن زـ  ، شيخك الجنيد  ر ت إلـى   ذهب ف

.بغداد

 

 

،  الحجرة الّتي هو فيها طرقت الباب      وصلت إلى فلما  

ك حبة وتستغفر رب  ذنب بالر  تُ ، أدخل يا أبا عمروٍ    :فقال لي 

.!!ببغداد

 

 


 


قال اإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبـو العـزائم          

:رضوان اهللا عليه

 

 

 

. تَعالَـىللَِّهٱ ِإلَى لسيِرٱِإشَارةٌ ِإلَى : لْحجٱ -

 

 

 

-   جاِحٱحةُ   َألشْبدشَاهِتٱ ميلْب   جحوِحٱ، وثَـالَثٌ  لر  :

     دا تَشْهِإلَٰى نَفِْسه جاِنيٱحعلْم   جحٱ، ورضـةِ ٱ ِةلْحِديمحلْم ،

 جحِتٱويوِرٱ لْبمعلْم.

 

 

 

  حججتَ فَلَبِه ِلتَرٰى َأثَر َأنِْبياِئِه، فَكُن ِفـي مقَـامِ          ِإذَا -

           ٰى آثَـارِلتَر ِبقَلِْبك جح ا، ثُموحر ا َأومخَِليِلِه ِجس ـكبر ،

      آثَار ىرِلي راجه نم سلَياِءَألنِْبٱوي     ٰى آثَاررِلي احس نكَم 

.وما ِبكُم من نِّعمٍة فَِمن اللِّه آلالَِءٱ ِذي لربٱ

 

 
                                                           

.ا إليه راجعون هللا وإناإن: يعين قلت: استرجعت) ١   (

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



 




 




 


 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 



 





 



م العليمي          أحمد بسيوني البنا       عبد اهللا سامي الوكيل  أمنية أحمد عبدالجيد عطية     زياد عال

 

 
        برج البرلس               تال 

 

 منوفية            العتوة القبلية –

 

 قطور         سيدي سالم –

 

 

ب  هبة حسين صديق      محمد أحمد الحبشي         روان علي خطاب  عبدالرحمن وعمر شريف الخطي

 

 
                           دمــــنـــــهــــــور                              السويس

 

 
 

 

 معلومات

١

 

 متى ظهر أول دينار عربي؟-

 

 
٢

 

 كم ملكًا من ملوك مصر حمل االسم        -
؟"بطليموس"

 

 
٣

 

 في أي شهر قمري وفي أي سـنة         -
هجرية حدثت وقعة بدر بين المـسلمين       

وأهل مكة؟

 

 
٤

 

ي بلد هو في الوقت الحاضر أغنى        أ -
بالد العالم أجمع في زراعة البن؟

 

 
٥

 

 أين حفرت أول بئر للنفط، وفي أي        -
 سنة تم ذلك؟






ن  َأن يستَوِفيها مِ   :إحداها: ثَ َأحوالٍ ا كُلِّفَ ِمن ِعباداِتِه ثَال    اعلَم َأن ِلِإلنْساِن ِفيم    :ابني مستقبل األمة  

.ن يِزيد علَيهاَأ: والثَّاِلثَةُ،  َأن يقَصر ِفيها:والثَّاِنيةُ،  ِزيادٍة علَيهاغَيِر تَقِْصيٍر ِفيها وال

 

 

 

 ِزيادِة تَطَـوٍع     ِفيها، وال  تَقِْصيٍرفَِهي َأن يْأِتي ِبها علَى حاِل الْكَماِل ِمن غَيِر          : فََأما الْحاُل اُألولَى   -
. تَكِْثير فَيعجز، وال فَيذَمفَِهي َأوسطُ اَألحواِل وَأعدلُها؛ َألنَّه لَم يكُن ِمنْه تَقِْصير، علَى راِتبِتها

 

 

 

 َأن  :ا إحـداه  ، يخْلُو حاَل تَقِْصيِرِه ِمن َأربعِة َأحوالٍ      فَال،  وهو َأن يقَصر ِفيها   : وَأما الْحاُل الثَّاِنيةُ   -
   نْهع هزجذٍْر َأعِلع كُونا كُلِّ       ،ياِء مَأد نع فَهعٍض َأضرم فَ ِبهِ  َأو  ،       ،ِرينقَـصكْـِم الْمح نع جخْرذَا يفَه

.ويلْحقُ ِبَأحواِل الْعاِمِلين، السِتقْراِر الشَّرِع علَى سقُوِط ما دخََل تَحتَ الْعجِز

 

 
، ِفيِه، ورجاء الْعفِْو عنْه َأن يكُون تَقِْصيره ِفيِه اغِْترارا ِبالْمسامحِة:الثَّاِنيةُو :عزيزي مستقبل األمة

 

 
فَهو كَمن قَطَع سفَرا ِبغَيِر     ،   والرجاء عدةً  ،فَهذَا مخْدوع الْعقِْل مغْرور ِبالْجهِل، فَقَد جعَل الظَّن ذُخْرا        

 وقَد  ، كَان الْحذَر َأغْلَب علَيهِ    ، وهالَّ زاٍد ظَنا ِبَأنَّه سيِجده ِفي الْمفَاِوِز الْجدبِة فَيفِْضي ِبِه الظَّن إلَى الْهلَكَةِ           
..نَدب اللَّه تَعالَى إلَيِه

 

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

 

 ٨٢صة  القاهر–

 

- ٨٣.[

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

٣٣ 

بالهنا

 

 

 

والشفا

 

 

 

 


 



 



 : فقال،مامة فإذا هو برجل من األنصار يقال له أبو ُأ، ذات يوم المسجد   دخل رسول اهللا    
).ا في المسجد في غير وقت الصالة؟ ما لي أراك جالس،مامةيا أبا ُأ(

 

 
.رسول اهللا  هموم لزمتني وديون يا:قال

 

 
).ك وقضى عنك دينك؟ هملته أذهب اهللا ا إذا أنت قُأفال أعلمك كالم: ) قال

 

 
.رسول اهللا  بلى يا:قال

 

 
 وأعوذ بـك مـن      ،نز والح  اللهم إني أعوذ بك من الهم      :قل إذا أصبحت وإذا أمسيت    ( :قال

). وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال،خلبن والب وأعوذ بك من الج،العجز والكسل

 

 
.ي دينيي وقضى عنِّهم  فأذهب اهللا ، ففعلت ذلك:قال

 

 
])١٥٥(رقم  رواه أبو داود، كتاب الصالة[                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
حذرت وكالة المعايير الغذائية البريطانية األهل       

من استخدام العسل فى أطعمة أطفالهم الذين لـم         
يتجاوزوا السنة األولى من العمر، وذلـك بعـد         
إصابة ثالثة أطفال ببكتيريا خطرة جراء ذلـك،        

أعمارهم عـنتضح أن األطفال الذين تقل حيث ا

 

 
واحدة عاجزون عن مقاومة بكتيريا التسمم الغذائى التى قـد تـؤدى            سنة  

إلصابتهم بأمراض خطرة وحتى بالشلل، ومن ثم علـى اآلبـاء الـذين             
ورصدت . يستخدمون العسل كمادة لتحلية أطعمة أطفالهم التوقف عن ذلك        

 بهذه البكتيريا خالل العقود الثالثة       حالة مؤكدة ألطفال أصيبوا    ١١الوكالة  
. أسبوعا أصيب بها أخيرا١٥ل  وأن طفالً رضيعا ال يتجاوز ا،الماضية

 

 
تسببه جرثومة تعيش فـى التربـة والغبـار         ) بوتوليزم(والتسمم الغذائى   

وتنتقل أحيانًا إلى العسل، ويمكن أن تشكل خطرا على األطفال الذين لـم             
 لهم التسمم، وعلى الرغم من أن هـذه الحالـة   يكتمل نمو أمعائهم وتسبب   

نادرة فإنها إذا أصابت الطفل تضعف عضالته وتسبب له مـشاكل فـى             
.التنفس تستدعى إدخاله إلى المستشفى

 

 
بالوكالة، فإنه يجب عدم تغذيـة  التغذية وحسب قول سام مونتيل إخصائية    

الطفل خالل األشهر الستة األولى من العمر إال بحليـب األم أو الحليـب              
 ؛الصناعى، ودعت اآلباء إلى عدم إعطاء أطفالهم العسل لتخفيف السعال         

. المسألة ال تستدعى هذه المخاطرةألن

 

 



 



 

 فوارغ نظيفة ٤ -

 

. بصلة صغيرة–

 

 

 

.رز المصرى واحد ونصف كوب من األ-

 

 

 

. أوقية لحم مفروم فرما ناعما-

 

 

 

. نصف كوب زبدة أو سمن-

 

 

 

.  نصف كوب صنوبر-

 

. نصف كوب دقيق–

 

 

 

. ملعقة صغيرة من كل البهار والقرفة والملح-

 

 



 



 

.تزال قطع الدهن عن الفوارغ دون تمزيقها وتغسل -

 

 

 

. تقلب الفوارغ بإدخال اإلصبع داخل الفارغ-

 

 

 

فوارغ بالملح والدقيق ثم تغسل جيدا بالماء وتفـرك          تفرك ال  -
.مرة أخرى بالملح وتغسل جيدا

 

 

 

.  يحضر الحشو ويغسل األرز بعد تنقيته عدة مرات وتصفى         –
ثم يضاف اللحم المفروم والتوابل والسمن والصنوبر إلى األرز         

. ويخلط

 

 تحشى الفوارغ بإدخال طرف الفارغ فـى الفـراغ          –
فع الطرف المحشو إلى داخل الفارغ      نفسه ويحشى الطرف ويد   
.حتى يكتمل حشو الفوارغ

 

 

 

 أكواب ماء وقليـل     ٤ توضع الفوارغ فى إناء ويضاف إليها        -
.من الملح مع ملعقة طعام من عصير الحامض

 

 

 

. توضع القدر على النار وتترك مدة ساعة على نار خفيفة-

 

 

 

. بعد أن تنضح الفوارغ تحمر بقليل من السمن-

 

 

 

.إلى جانب اللبن الزبادى تقدم ساخنة -

 

 



 

 

 



 



 





 




 




 



 



 

 
















 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

األستاذ الدكتور

 

 

نور الدين أبو حلية

 

 

اجلمهورية اجلزائرية

 

 

 

 

 

 

دعوة ابن تيمية إىل قطع صلة دعوة ابن تيمية إىل قطع صلة دعوة ابن تيمية إىل قطع صلة : : : بقيةبقيةبقية
األمة عن نبيهااألمة عن نبيهااألمة عن نبيها

 

 

 

 

 

 


 




 





 


وقد روي في اآلثار ما يدل علـى أن هـذا       

الذي ذكره السبكي والنووي كان مـن الـزمن         

األول، فقد روى ابن عساكر في ترجمة بالل أنه   

     رأى في منامه النبي  مـا  : ول له  وهو يق

أن تزورني يـا    هذه الجفْوة يا بالل، أما آن لك        

ا، فركب راحلتـه  ، وِجالً خائفًابالل؟ فانتبه حزينً  

      وقصد المدينة فأتى قبر النبي   فجعل يبكي 

عنده ويمرغ وجهه عليه، فأقبل الحسن والحسين       

يا بالل نشتهي   : فجعل يضمهما ويقبلهما فقاال له    

تؤذّن بـه لرسـول اهللا      نسمع أذانك الذي كنت     

  سطح المسجد، فوقف موقفه     الَ، ففعل، فع 

اهللا أكبر : (الذي كان يقف فيه، فلما أن قال     

 

 اهللا -

أشهد أن ال   : (ارتجت المدينة، فلما أن قال    ) أكبر

أشهد : (ازدادت رجتها، فلما أن قال    ) إله إالّ اهللا  

 دمحم خرجـت العواتـق مـن      ) ا رسول اهللا  أن

 فما رئي يوم   !أبِعث رسول اهللا؟  : اخدورهن فقالو 

 ا وال باكية بالمدينة بعـد رسـول اهللا         أكثر باكي

١( من ذلك اليوم(.

 

 

ومثله روي أن عمر بن عبد العزيز كـان         

  ا من الشام إلـى المدينـة       يبعث بالرسول قاصد

 ليقرئ النبييرجع السالم ثم .

 

 

إن سـفر   : (ا على هذا  وقد قال السبكي معلقً   

زمن صدر الصحابة، ورسول عمر بن      بالل في   

عبد العزيز في زمن صدر التابعين من الـشام         

إلى المدينة، لم يكن إالّ للزيارة والـسالم علـى          

  النبي،        ولم يكن الباعثُ على السفر ذلـك 

من أمر الدنيا وال من أمر الدين وال من قـصد           

 .)٢()المسجد وال من غيره

 

 

لميـة  ا ع أنا أريد مـنكم ردود    : قال القاضي 

.عليه، فال يكفي ما ذكرته

 

 

لك ذلك سيدي القاضي، وأول     : قال الهندي 

ا مـن  ما نرد به عليه هو ما ذكرناه لـك سـابقً        

النصوص الدالة على شرعية الزيارة، فإنـه إذا        

دلّت الروايات على استحباب زيارة النبي األكرم       

         تكون زيارته من القربات التـي يثـاب 

 يكون السفر إلى ذلـك اإلنسان عليها إذا فعلها، و   

 ألنه يستحيل   ؛قربة ال يختلف عن الزيارة نفسها     

 أن تكون الزيارة مستحبة أو واجبة، ويكون   عقالً

االسفر الذي هو الوسيلة لتحقيقها حرام.

 

 

وما تقولون في الحديث الذي     : قال القاضي 



 

 

 



 



 









 



استدل به ابن تيمية على حرمة السفر للزيـارة،         

حـال إالّ   لرال تشد ا  : ( بحديث وهو قوله   

مسجدي هذا، ومسجد الحرام،    : إلى ثالثة مساجد  

.)٣()ومسجد األقصى

 

 

لو نظرنا إلى نـص الحـديث       : قال الهندي 

نفسه من حيث اللغة، فإنا نجده ال يـساعد ابـن           

تيمية على االستدالل به علـى حرمـة زيـارة          

، وقد قال الفقيه اللغوي مجـد       رسول اهللا   

) الصالت والبشر (الدين الفيروز آبادي في كتابه      

أما حديث ال تشد الرحال إال إلـى        : (يوضح هذا 

 فال داللة فيه علـى النهـي عـن       ،ثالثة مساجد 

الزيارة، بل هو حجة في ذلك، ومن جعله دليالً         

على حرمة الزيارة فقد أعظم الجراءة علـى اهللا         

ورسوله وفيه برهان قاطع على غباوة  قائلـه،         

باط وقصوره عن نيـل درجـة كيفيـة االسـتن         

.)٤()ستداللواال

 

 

فقد .. هذا ال يكفي في القضاء    : قال القاضي 

يأتون بعالم لغوي آخر، ويقول عكس ما ذكـر         

.الفيروز آبادي

 

 

صدقت سيدي القاضي، ولذلك    : قال الهندي 

سأشرح لك ما اتفق عليه كل اللغويون في هذا،         

فالمستثنى منه في الحديث كما تعلم محـذوف،        

:أحد أمرينوالمقصود منه ال يخلو من 

 

 

 

ال تشد الرحـال    : (إما أن يكون المقصود    -

.)إلى مسجد من المساجد إالّ إلى ثالثة مساجد

 

 

 

ال تُشد الرحال   : (وإما أن يكون المقصود    -

، )إلى مكان من األمكنة إالّ إلى ثالثـة مـساجد         

وفي كلتا الحالتين ال يمكنه االستدالل بالحـديث        

.على حرمة الزيارة

 

 

صود هو األول، كان معنى     ألنه إن كان المق   

الحديث النهي عن شد الرحال إلى أي مسجد من         

المساجد سوى المساجد الثالثة، وال يعني عـدم        

جواز شد الرحال إلى أي مكان من األمكنـة إذا          

   ا، فالحديث يكون غيـر     لم يكن المقصود مسجد

ــاء   ــارة األنبي ــال لزي ــشد الرح ــرض ل متع

ـ   موضوع الحديث إثباتً    ألن ؛والصالحين ا ا ونفي

هو المساجد، وأما غير ذلك فليس داخـالً فيـه،    

فاالستدالل به على تحريم شد الرحال إلى غيـر        

.المساجد باطل

 

 

وأما إن كان المقصود هو الثاني، فإن ذلـك   

يؤدي إلى محال لم يأت به الشرع، ذلك أنه يلزم          

منه كون جميع األسفار محرمة، سـواء كـان         

ر ألجل زيارة المسجد أو غيره من األمكنة،        السف

.وهذا مما ال يلتزم به أحد من الفقهاء

 

 

فكيف غاب هذا المعنى عـن      : قال القاضي 

ابن تيمية مع وضوحه ودالله اللغة عليه؟

 

 

هو لم يغب على ابن تيمية، بل       : قال الهندي 

أقر به، ولكنه حاول الفرار منه بما هو أخطـر          

: ي مجمـوع الفتـاوى    فقد قال ف  .. من قوله ذلك  

: فإن هذا استثناء مفرغ، والتقدير فيه أحد أمرين(

إال ( إلى مـسجد     )ال تشد الرحال  (: إما أن يقال  

ـ     فيكون نهي  )المساجد الثالثة  ا ا عنها باللفظ، ونهي

عن سائر البقاع التي يعتقد فـضيلتها بالتنبيـه         

والفحوى وطريق األولى؛ فإن المساجد والعبادة      

هللا من العبادة في تلـك البقـاع        فيها أحب إلى ا   

بالنص واإلجماع، فإذا كان السفر إلـى البقـاع         

الفاضلة قد نهي عنه فالسفر إلى المفضولة أولى        

 .)٥()وأحرى

 

 

    ا، ذلـك أن البقعـة      وهذا كالم خطير جـد

 أفـضل مـن     الشريفة التي ضمت جسده     

المساجد الثالثة، وال يقارن مسلم عاقل بـين أي         

ين بقعة ضمت جـسد النبـي       مكان في العالم وب   

          الذي هو أشرف خلق اهللا، وعلـى هـذا 

جماهير العلماء حتى من الحنابلة الذين يعظمهم       

ابن تيمية، فقد روى ابن القيم تلميذ ابـن تيميـة        

هل : (عن اإلمام ابن عقيل الحنبلي تحت عنوان      

: قول ابن عقيـل   ) حجرة النبي أفضل أم الكعبة    

 أم  النبـي  سألني سائل أيما أفضل حجرة   (

إن أردت مجرد الحجرة فالكعبـة      : الكعبة؟ فقلت 

أفضل، وإن أردت وهـو فيهـا فـال واهللا وال           

ـ      عـدن وال األفـالك      ةالعرش وحملته وال جن

ا لو وزن بـالكونين      ألن بالحجرة جسد   ؛الدائرة

 .)٦()لرجح

 

 

وقد حكى الكثير من العلماء اإلجماع علـى        

ي عن اإلمام   هذا، ومن ذلك ما نقله الشيخ الخفَّاج      

السبكي والعز بن عبد الـسالم ويقـرهم علـى          

قال القاضي عياض اليحصبي في كتابه      . (قولهم

 أفضل  وال خالف أن موضع قبره      : الشفا

: ، فعلَّق عليه الشيخ الخفَّاجي بقوله     )بقاع األرض 

بل أفضل من السموات والعرش والكعبة كمـا        (

 .)٧()نقله السبكي رحمة اهللا

 

 



 


                                                           

.١/٢٠٨:، وأُسد الغابة٥/٢٦٥: خمتصر تاريخ دمشق) ١(

 

 
.٢٥١:السقامشفاء ) ٢(

 

 
.٢٧/١٩٩ :جمموع الفتاوى) ٣(

 

 
.١٢٧الصالت والبشر ص) ٤(

 

 
.٢٧/٢٤٧جمموع الفتاوى ) ٥(

 

 
.٦٥٥ ص٣بدائع الفوائد ج) ٦(

 

 
.٥٣١ ص٣نسيم الرياض ج) ٧(

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 


    

 


 

  



 




 









 

 





 





 





 



 



 



 



 

 

: البقرة (وسطاً وكَذَِلك جعلْنَاكُم ُأمةً: إن اإلسالَم ِدين وسطٌ، قاَل تعالَى

، وتعاِليمه زاِخرةٌ بالتَّْأِكيِد علَى االعِتداِل، وبالنَّظْرِة الشُّموِليِة )١٤٣

بِة، وبضرورِة االبِتعاِد عِن اإلفْراِط، والنَّظْرِة الضيقَِة اُألحاِديِة المستَوِع

.الجاِنِب إلَى اُألموِر

 

 

 ينَبه علَى هذِه الحِقيقَِة ِطيلَةَ البعثَِة المباركَِة، ولم يزْل رسوُل اِهللا 

 كان فقَد يقُوُل 

 

نِْدي في كَنِْز العماِل، والديلَِمي  ما ذَكَره المتَِّقي الِه-

)١(في مسنَِد الِفردوِس

 

 لَن ينْصره إالَّ من حاطَه ِمن إن ِدين اِهللا : (-

.ونَرى تحقُّقَ هذا في اَألِئمِة المجدِدين) جِميِع جواِنِبِه

 

 

 هذا كُلِِّه أن ِمن ِركنُد ِكنُنَا أنمقُوطَ وياِل، والسِتدِة االعادج نع وجالخُر

 افَ معا االنِْجرمبإالَّ الشُّذُوذَ، ور تَتِْبعسِف ال ياِط والتَّطَرِضيِض اإلفْرفي ح

.تياِر الفساِد

 

 

 اِرجثََّل الخَووقد م

 

 في ِنطَاِق الثَّقَافَِة اإلسالَِميِة –

 

ذَا مواِقفَ  تَيارا متَطَرفًا –

حادٍة متَشَنِّجٍة بِعيدٍة عِن االعِتداِل، ونُِعتُوا في األحاِديِث النَّبِويِة بِصفَِة 

 التَّعمِق، قاَل 

 

- اماِل، واإلممفي كَنِْز الع تَِّقي الِهنِْديالم هما ذكَر 

)٢(السيوِطي في الجاِمِع الصِغيِر

 

-) : اكُميِنإيقَ في الدماَهللا ! والتَّع فإن

 ِمن امما د ِحباَهللا ي ؛ فإنما تُِطيقُون الً، فخُذُوا ِمنْههس لَهجع تعالَى قَد

).عمٍل صاِلٍح وإن كان يِسيرا

 

 

اِديِث في المعاِجِم واألح) التَّعمِق(وبالتَّنِْقيِب عن مواِضع اسِتعماِل كَِلمِة 

.اإلفْراطَ، والتَّطَرفَ، والخُروج عِن االعِتداِل: اإلسالَِميِة وجدنَا المراد ِمنْها

 

 

 النَِّبي وكان اِل فيِتداالع دوا حزاوا أالَّ يتَجاِئمد هابحوِصي أصي 

حماسهم ونشَاطَهم في ُأموِر الديِن، وال يحرجوا أنْفُسهم، وال يفِْقدوا 

 لَهقَو ذلك ِمن نَِّة، ونَذْكُرالس وددوا حاعري ِة، وأنادالِعب 

 

 الذي -

)٣(ذَكَره المتَِّقي الِهنِْدي في كَنِْز العماِل

 

-) :ةً،، أيٍة ِشرادِلكُلِّ ِعب أالَ وإن :

إلى فَتْر تَِصير ةً ونشَاطًا، ثُمنَِّتي فقَِد ِحدِتِه إلى سادةُ ِعبتْ ِشرارص نٍة، فم

هالٍَك : اهتَدى، ومن خالَفَ سنَِّتي فقَد ضلَّ، وكان عملُه في تَباٍب، أي

 نِكي؛ فموأب كحوأض ،وُأفِْطر وموأص ،لِّي وأنَاما إنِّي ُأصٍة، أماروخَس

).ي فلَيس ِمنِّيرِغب عن ِمنْهاِجي وسنَِّت

 

 

 وكان َّقالح وننَاِهضِتِه يُأم اٍد ِمناِن إلى أفْرمآِة الزفي ِمر ينْظُر 

 مهِعدبما ي انعرا ساررإص ِقِفِهموعلَى م ونِصروي ،ِفِهموتَطَر اِطِهمإلفْر

 قِِّهمقَاِئِقِه، وِلذَا قاَل في حيِن وحِن الدع

 

 ما أخْرجه اإلمام أحمد في -

)٤(مسنَِدِه

 

-) : ِمن مهقُ السرما يكَم قُونرميِن يفي الد قُونما يتَعامأقْو إن

).الرِميِة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 
والتَّعمقُ هو التَّطَرفُ واإلفْـراطُ، وإذَا مـا        ١٢٣٤

         كْـمإالَّ الح نِْتجفال ي اِل اآلخَِرينانًا ألفْعِعَل ِميزج
ـ        ، ولـيس   ِهالجاِئر؛ فيرى الحقَّ دوما فـي جاِنِب

لآلخَِرين حظٌّ ِمنْه، وهذا النَّوع ِمن الرَؤى هـو         
 الذي ي        وِجـدـغَ، وييالز تَتِْبعـسقَةَ، ويالفُر ببس

الشِّقَاقَ، وبالتَّاِلي فيصِبح ِدعامةَ الكُفِْر، وحـسبنَا       
      ْؤِمِنينأِميِر الم قَاِم كالمفي الم    ـاِنفي بي 

هذِه الحِقيقَِة، وأن التَّعمقَ أحد ُأسـِس الكُفْـِر، إذْ    
يقُوُل  

 

 الحاِديِة والثَّالِثين ِمن ِكتَـاِب       في الِحكْمةِ  -
) نَهِج البالَغَِة(

 

-:

 

 
]   اِئمِع دعبعلَى أر ـِق،    : والكُفْرمعلَـى التَّع

.والتَّنَازِع، والزيِغ، والشِّقَاِق

 

 

 

. فمن تعمقَ لم يِنب إلَى الحقِّ-

 

 

 

 ومن كَثُر ِنزاعه بالجهِل دام عمـاه عـِن          -
.الحقِّ

 

 

 

 ومن زاغَ ساءتْ عنده الحسنَةُ، وحـسنَتْ        -
.عنده السيَئةُ، وسِكر سكْر الضالَلَِة

 

 

 

 ومن شَاقَّ وعرتْ علَيِه طُرقُه، وَأعـضَل        -
هجخْرِه ماقَ علَيوض ،هرِه أمعلَي.[

 

 
والمْؤِسفُ أن مشِْكلَةَ الخَواِرِج الكُبـرى قـد        

 فـي تَوجهـاِتِهم المتَطَرفَـِة المفِْرطَـِة     تمثَّلَـتْ 
الالَّمتَنَاِهيِة؛ لذلك آَل أمرهم إلَى حكِْمِهم بـالكُفِْر        

        ملَهُل عممعوالَ ي ،مهْأيى ررال ي نعلَى كُلِّ م .!
.ما هي نُقْطَةُ الِبدايِة في االنِْحراِف؟: والسَؤاُل

 

 


 


ابوِر       : الجـدفي ص ِلِمينسا من المدعد إن

اإلسالَِم أفْرطُوا في نَزعاِتِهم، حتَّـى اجتَـرُؤوا        
   النَِّبي َؤاِخذُوني    إذْ كان ،    ـِدفي أح 

األياِم يقُوم بتوِزيِع الغنَاِئِم، وِقـسمِتها بمراعـاِة        
 يعم اِلحصوقد      م ،ِسينتَقَدهُؤالَِء الم دأح بنٍَة، فه

 سولَتْ له نَفْسه أنَّه أعدُل ِمن رسـوِل اِهللا          
في الِقسمِة بزعِمِه، وطلَب ِمنْه أن يعـِدَل فـي          
التَّوِزيِع، وكان أثَر السجوِد باِئنًا علَـى جبهِتـِه،         

قَِة المتَقَدِسين يومِئـٍذ،    ورْأسه محلُوقٌ علَى طَِري   
، بِغلْظَـٍة وفظَاظَـٍة     هتَوص: ورفَع عِقيرتَه، أي  

!.يا محمد، واِهللا ما تَعِدُل: قاِئالً

 

 
    فقال له النَِّبي غْضا مب) :كحيو !  ـنفم
وهم الصحابةُ بقَتِْلِه، بيـد أن      ) يعِدُل إذَا لم أعِدلْ   

النَِّبي      ـنةً عـورص ـموحكَى له ،مهمنَع 
مستَقْبِلِه، وأنْبَأهم بأنَّه ورفَقَاءه بِعيدون عِن الحقِّ       

ِمن منْطَلَِق التَّعمِق، وقَاَل     

 

–  ما ذَكَر    أحمد اماإلم ه
)٥(في مسنَِدهِ 

 

سيكُون له ِشيعةٌ يتَعمقُون فـي      : (-
  يِن حتَّى يخْرالد وا ِمنْهج(      ٍر آخَروقاَل في خَب ،

 

– 
)٦(لِهنِْدي في كَنِْز العمالِ   ذكره المتَِّقي ا  

 

-) :  إنَّـه

يخْرج هذا في أمثَاِلِه وفي أشْباِهِه وفي ضرباِئِه         
يأِتيِهم الشَّيطَان من ِقبِل ِديِنِهم، يمرقُون ِمن الديِن        

   ِمن مهقُ السرما يكم       ِمـن لَّقُـونِة، ال يتَعِميالر 
).اإلسالَِم بشَيٍء

 

 


 


ونرى ِعدةَ ملْحوظَاٍت علَى هذَا الموِقِف، كما       

:يِلي

 

 
 أن الخَواِرج جوزوا علَى     :الملْحوظَةُ اُألولَى 

 نَفِْسِه أن يجور ويِضلَّ في سنَِّتِه،       الرسوِل  
يوِجبوا طَاعتَه ومتَابعتَه، وغَاِلب أهِل الِبدِع      ولم  

       مفإنَّه ،ِقيقَِة علَى ذلكفي الح مونَهتَاِبعاِرِج يوالخَو
يرون أن الرسوَل لو قاَل ِبِخالَِف مقَـالَِتِهم لَمـا          
اتَّبعوه، وإنَّما يدفَعون عن نُفُوِسِهم الحجةَ، إمـا        

رد النَّقِْل، أو بتَْأِويِل المنْقُوِل، فيطْعنُون تَارةً في        ِب
.اإلسنَاِد، وتَارةً في المتِْن

 

 
 أن الخَـواِرج أعطَـوا      :الملْحوظَةُ الثَّاِنيـةُ  

ألنْفُِسِهم حقَّ الطَّعِن والتَّضِليِل ألِئمـِة الهـدى،        
لَّى هـذا    وتَج وعلَى رْأِسِهم رسوُل الهدى     

     ِة التَِّميِمـيِصريذُو الخُو ا قالَهفيم :    ،ـدمحيـا م
فقد عد ذُو الخُويِصرِة نَفْـسه أورع ِمـن         . اعِدْل

 ، وحكَم علَى رسوِل اِهللا      رسوِل اِهللا   
        ِة، وإنمِل في الِقـسدوِج على العِر والخُروبالج

هم عبر التَّاِريِخ، وقد كـان      هذِه الصفَةَ قد الزمتْ   
لها أسوُأ األثَِر ِلما ترتَّب علَيهـا ِمـن أحكَـاٍم            

.وأعماٍل

 

 
 أن الخَـواِرج أعطَـوا      :الملْحوظَةُ الثَّاِلثَـةُ  

ألنفُِسِهم حقَّ سوِء الظَّن باآلخَِرين، وتجلَّى هـذا        
 رسـوِل   في حكِْم ذي الخُويِصرِة الجهوِل علـى      

واهللا إن هذِه لِقسمةٌ ما     : ، حيثُ قالَ  الهدى  
.)٧(عِدَل ِفيها، وما ُأِريد فيها وجه اِهللا

 

 

فذُو الخُويِصرِة الجهوُل لما رَأى رسوَل اِهللا        
         ِمْل هـذاحلم ي ،مهَؤلَّفَةَ قُلُوبطَى المقد أع 

 بل أساء الظَّـن     التَّصرفَ علَى المحمِل الحسِن،   
لمرِضِه النَّفِْسي، وحاوَل أن يستُر هـذِه الِعلَّـةَ         
بِستَاِر العدِل، وبذَِلك ضِحك ِمنْه إبِليس، واحتَاَل       
علَيِه، فأوقَعه في مصاِيِدِه، بعد أن زين له العمَل         

وك القَِبيح  السيَئ بغُالٍَف حسٍن براٍق، وبرر السلُ     
باسِم مباِدِئ الحقِّ، فذُو الخُويِصرِة الذي استَحوذَ       
علَيِه الشَّيطَان لم يكُن ِعنْده أثَارةٌ مـن ِعلْـٍم، أو      

.ذَرةٌ ِمن فَهٍم؛ لذلك سقَطَ في هذا المنْزلَِق

 

 


 


علَيِهم والعجب أن هُؤالَِء قد تقَمصوا الزهد و      
        مأنَّه ديب ،اِهِدينَئةُ الزيه أو اِبِدينالع اءِسيم

 

–  ِمن 
 ِمنْظَاِر رسوِل اِهللا    

 

-    ،ونيِن خَاِرجالد ِمن 
وعِن الحقِّ والحِقيقَِة بِعيدون، وهم الذين كَـانُوا        

   مهأنْفُس ونمسي)اءالقُر (     ـانا، في ِحـيِن أبضأي 
  النَِّبي       ،اا أيـضتَهفَةَ وجلَّى طَِبيعهذِه الص 

 فقــد قــاَل 

 

-خَــاِريالب ــهمــا أخرج  ،
ِلمس٨(وم(

 

-) :      ملُـوقَهح اِوزجال ي آنالقُر ُؤونيقْر
مهنَاِجرأو ح.(

 

 
القُراء في مكَّةَ، والمِدينَِة، والـشَّاِم،      ثُم تفَرقَ   

   في الكُوفَـِة، ولـم       والكُوفَِة، لِكن كان مهظَمعم
        ـمأنَّه ديا، بِة غَاِلباِسييشْتَِركُوا في الشُُّؤوِن السي

      ـانثْمنَا عديس ونطَِفقُوا ينْتَِقد     ـاِمفـي أي 
       مولَه ،مفنَفَاه مِنيفَهوتَع مهِطِق انِْتقَادِخالَفَِتِه، ولم ي

. دور أيضافي الثَّورِة علَيِه

 

 
   اءالقُر وكان

 

 بساِبقَِتِهم الِفكِْريِة والـسياِسيِة     –
واالجِتماِعيِة هذِه   

 

 يشَكِّلُون ِقسما الِفتًا للنَّظَـِر      –
     ِلياِم عِش اإلميمن ج   ِةاعِرفُوا بالشَّجوع ،

، واإلقْداِم والِقتَاِل، وكان لهم موِقع فـي جيـِشهِ        
بحيثُ إنَّهم لما ُأِبيدوا في النَّهرواِن تركُوا فراغًا        

.مشْهودا في الجيِش

 

 


 


؛ وإذَا  أجْل، تحقَّقَتْ نُبوءةُ رسـوِل اِهللا       

الذين كانُوا باألمِس وجوه المـسِلِمين البـاِرزةَ،        
ي حياِتِهم بين الِجهـاِد والِقتَـاِل،       وِممن جمعوا ف  

     موي ِقفُونِة، يادِد والِعبهاِن  والزوريِن  النَّهالد امأم
وإماِم المسِلِمين بسبِب إصابِتِهم بـداِء التَّعمـِق        
والتَطَرِف؛ متَذَرِعين بذَِريعِة الدفَاِع عن سـاحِة       

وهكَـذَا أخْـرجهم داء     . ِم الـدينِ  القُرآِن وحِري 
اإلفْراِط والتَّطَرِف من الديِن حتَّى لم يبـقَ فـي          

.نُفُوِسِهم للديِن ِمن أثٍَر

 

 
       الذي كـان اِرِقينالم اننْوقُّوا عتَحوهكَذَا اس

وِممـا  .  قد وصفَهم ِبِه ِمن قَبلُ     رسوُل اِهللا   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
األمين العام والمتحدث الرسمي

 

 
                               لالتحاد العالمى للطرق الصوفية

ى الحسينىلعزم اعبد الحليمالشريف 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

  كان   لإل اِم   قد قالَهم   الطُّوِسي هوذكَر 
، لَوال أنْتَ ما قُوِتَل أهـُل       !يا عِلي : ()٩(في أماِليهِ 

ومـن أهـُل    ! يا رسوَل اهللاِ  : فقُلْتُ: [قاَل) النَّهِر
قوم يمرقُون ِمن اإلسالَِم كما يمرقُ      : (النَّهِر؟ قالَ 

)].السهم ِمن الرِميِة

 

 


 


اتَّضح ِمما ذَكَرنَاه إلـى اآلن حـوَل تيـاِر          

والوجوِه المنْتَِميِة إليِه أن االصِطدام بِه      ) التَّعمِق(
كان عمالً صعبا، وحِقيقَةُ األمـِر أن اسِتئْْـصاَل      

جذُوِر هذِه الِفتْنَِة    

 

 تَيارا   التي كانَتْ في ظَاِهِرها    –
وِطيدا في التَّديِن    

 

 عمٌل في غَايِة اإلعـضاِل،      –
    ِليع اماإلم وكان        ةَ هـذاـادإب ى أنيـر 

التَّياِر، واقِْتالَع جذُوِر الِفتْنَِة ِمن مفَاِخِر عـصِر        
 فـي الخُطْبـِة الثَّاِنيـِة    ِخالَفَِتِه، فقد قـاَل    

أيها النَّاس،  ): [نَهِج البالَغَةِ  (والتِّسِعين من ِكتَابِ  
فإنِّي فقَْأتُ عين الِفتْنَِة، ولم يكُن ليجتَِرَئ علَيهـا         

].أحد غَيِري

 

 
   هَؤاُل نَفْسالس حنَا يطْروه :     ـذُورج ما ِهـي

.التَّعمِق؟

 

 
ِمن أين ظَهر هذا التَّيـار،      : أو ِبِعبارٍة ُأخْرى  

.، وِلماذَا؟وكَيفَ

 

 



 


إن ِدراسةَ جذُوِر هذا التَّيـاِر،      : للجواِب نَقُولُ 

       مأه اِبِه ِمنحاِف أصاِعِث انِْحروقُوفَ علَى بوالو
موضوعاِتِه، وتتَجلَّـى أهميـةُ هـذِه الدراسـِة         

    اِر النَِّبيظَِة إخْبالَحبم ِامواإلم    ِليع  
       وأن ،الَِميالتَّاِريِخ اإلس رباِر عاِر هذا التَّيرِتمباس
       ـذَراِط، واليقَظَـةَ والحِف واإلفْرةَ التَّطَرعقَارم

.ِمنْهما حاجةٌ الِزمةٌ لُألمِة اإلسالَِميِة

 

 
   قاَل النَِّبي       ـاِراِر هـذَا التَّيرِتمفي اس 

الِفكِْري 

 

، والمتَِّقي  ره أبو داود في مسنَِدهِ     ما ذكَ  –
كُلَّما قُِطع ِمنْهم قَرن    : ()١٠(الِهنِْدي في كَنِْز العمالِ   

، يعنـي  )نَشََأ قَرن، ثُم يخْرج في بِقيِتِهم الـدجالُ  
.آِخرهم سيكونُون أعوانًا للدجاِل

 

 
ج في النَّهرواِن، وِقيـَل     وعند ما ُأِبيد الخوارِ   

 هلَك القَوم بأجمِعِهم، قـاَل      : لإلماِم

 

 مـا   -
ورد في كتاِب نهِج البالغَـِة الخُطْبـِة التَّاِسـعِة        

  والخمسين

 

كالَّ واِهللا، إنَّهم نُطَفٌ في أصالَِب      : [-
       نقَـر مِمنْه ما نجاِء؛ كُلَّماِت النِّساراِل وقرجالر 

الَِّبينا سوصلص مهآِخر كُونحتَّى ي ،قُِطع.[

 

 
ِمن هنَا، ينْبِغي التَّوفُّر قبَل كُلِّ شَـيٍء علَـى        
ِدراسِة نَفِْسياِت الماِرِقين، والتَّنِْقيِب عن جـذُوِر       
التَّعمِق، واسِتقْصاِء ممهداِت هذا التَّطَرِف، لعـلَّ       

  رِعب ِرنَا هذا وجميـِع       في ذلكتَِبٍر في عصعةٌ لم
.األعصاِر

 

 
وقد تبين من خالِل البحِث والتَّنِْقيـِب عـن         

الجهِل وحـب   : جذُوِر التَّعمِق، أنَّها تنْحِصر في    
:وللتَّفِْصيِل نقُوُل.. الدنْيا

 

 


 


فـي  ال منَاص ِمن عد الجهـِل أوَل عاِمـٍل          

ِدراسِة جذُوِر التَّعمِق، وقد نصِت الرواياتُ علَى       
 ينْظُـر  هذِه النُّقْطَِة؛ فإنَّنَا نَلْحظُ اإلمام عِليا       

إلى الجهِل مصدرا لإلفْراِط والتَّفِْريِط، والتَّطَرِف      
ال يرى الجاِهُل إالَّ مفِْرطًا     : [والتَّلَكُِّؤ، حيثُ يقُولُ  

). من نهج البالغة٦٨الحكمة ] (أو مفَرطًا

 

 
وعده اإلمام الباِقر أساس تطَرِف الخَـواِرِج،      
فقد سَأَل إسماِعيُل الجعِفي اإلمام الباِقر عِن الديِن        

الدين واِسـع،   : [الذي ال يسع الِعباد جهلُه؟ فقَالَ     
ـ      ى أنْفُـِسِهم ِمـن     ولِكن الخواِرج ضـيقُوا علَ

ِلِهمه١١(]ج(.

 

 
وعده اإلمام المجدد السيد محمد ماِضي أبـو        

النَّـاس  : [العزاِئِم ِحجابا عِن اِهللا ورسوِلِه فقَـالَ      
جاِهٌل محجوب، وضالٌّ مبعد، وعـاِرفٌ      : ثَالَثَةٌ

كِّنتَم١٢(]م(.

 

 
ـ      ٍر العحج ابن فـي فَـتِْح     وقد ذَكَر قَالِنيس

 كان يراهم ِشرار    أن ابن عمر    : )١٣(الباِري
إنَّهم انْطَلَقُوا إلى آياٍت نزلَتْ في      : خَلِْق اِهللا، وقالَ  

ْؤِمِنينا علَى الملُوهعالكُفَّاِر، فج.

 

 
أن : )١٤()االعِتصاِم(وذَكَر الشَّاِطِبي في ِكتَاِبِه     

 رمع نـِة؟ قـال        ابوِريرِن الحِئَل عإذَا س كان  :
     ،مالَهووأم مهاءِدم تَِحلُّونسوي ،ِلِمينسالم ونكَفِّري

  ِدِهمفي عـد اءالنِّس وننِْكحَأةُ   ،ويـرالم وتَـْأِتيِهم 
فينِْكحها الرجُل ِمنْهم ولَها زوج، فال أعلَم أحـدا         

.اِل ِمنْهمأحقَّ بالِقتَ

 

 
 أن حرمةَ   )١٥(وذَكَر ابن حجٍر في فَتِْح الباِري     

        ِلِمينـسـِة الممرح ِمن ظَمأع مهالِخنِْزيِر ِعنْد .
المـسِلِمين،  : استَباحوا ِدماءهم، أي  : )١٦(وأضافَ

وهذا كُلُّه ِمن آثَاِر ِعبـادِة     .... وتَركُوا أهَل الذِّمةِ  
ِعلْـِم،  جهاِل الذين لَم تَنْشَِرح صدورهم بنُوِر ال      ال

. وِثيٍق ِمنْهولم يتَمسكُوا بحبٍل

 

 
          قُـوِلِهمفـي ِخفَّـِة ع اِرجالخـو وهكذا كان
وجهِلِهم؛ فإنَّهم لَم يلْجُؤوا إلى ركٍْن وِثيـٍق فـي          

دِة، وهـذا  الديِن مع جِميِع ما كانُوا علَيِه ِمن الِعبا  
كُلُّه لم يَؤد دورا تكَامِليا في عقَاِئِدِهم، فقد حاوَل         

        ِت النَِّبـييَل بخَاِلفَ أهي أن مهبعض   فـي 
وا بعقَاِئـد   ءعِقيدِة التَّوِحيِد النَِّقيِة الصاِفيِة، فجـا     

     وي ،والتَّشِْبيه ِسيمفيها التَّج رظْهٍة يثَِنيو  ـاِولُونح

         ِحيـدـا التَّوِم أنَّهعبـز ا علَى المسلِمينهضفر
ِحيحالص.

 

 
 ومـساِجدهم  ،فيسمون أنْفُسهم أبنَاء التَّوِحيـدِ    

الَِّتِهمحوم ،شَِركَاِتِهم ِحيِد، وكذلكالتَّو اِجدمس.

 

 
وهذا ما يجعلُهم داِئما في ِمريٍة وشَـك مـن          

 رجالً ِمن   ِهم، فقد سِمع أِمير المْؤِمِنين      أمِر
الحروِريِة يتَهجد ويقْرُأ، فقَاَل     

 

 مـا ورد فـي      –
        ِعينِة الثَّاِلثَِة والتِّـسالَغَِة الِحكْمِج البِكتَاِب نه

 

- :
]الٍَة ِفي شَكص ِمن رِقيٍن، خَيعلَى ي منَو.[

 

 
ِرِج استَمر هذا الشَّك حتَّى     وبسبِب جهِل الخَوا  

في اللَّحظَاِت األِخيرِة ِمن يوِم النَّهرواِن، وهـذِه        
ِمن النِّقَاِط المِهمِة في تَحِليِل شَخْـِصيِتِهم، فلمـا         

حبذَا الروحةُ إلَى   : هلك أحدهم يوم النَّهرواِن قالَ    
ما أدِري أإلَـى    :  بن وهبٍ  ، فقاَل عبد اهللاِ   !الجنَِّة

: الجنَِّة أم إلى النَّاِر؟ فقاَل رجٌل ِمن بِنـي سـعدٍ          
        شَـك قَـد اها بهذا، وأرارتُ اغِْتررا حضإنَّم !!

فانْخَزَل بجماعٍة ِمن أصحاِبِه، وماَل إلى نَاِحيـِة        
اِرياألنْص وب١٧(أِبي أي(.

 

 
  فإنَّه ،ثَم مـن       وِمن ِكِهمرفي تح ال ينْطَِلقُون م

وحِي عِقيدٍة راِسخٍَة، بل من وحـِي عواِطـفَ         
باِطِنيٍة دعتْهم إلى اتِّخَاِذ ِمثِْل هذِه المواِقِف، وهذا        

:  حين سألَه رجـلٌ    ما أكَّده اإلمام الصاِدقُ     
 وهـم   كيـفَ : قال. نعم: الخَواِرج شُكَّاك؟ فقال  
ذلك ِمما يِجـدون فـي   : يدعون إلى الِبراِز؟ قال  

١٨(أنْفُِسِهم(.

 

 
وهذِه نُقْطَةٌ شَِديدةُ اإلثَارِة للتََّأمِل، فقد يحـدثُ      
أن يقَع اإلنْسان أِسيرا لعواِطِفِه فـي المـواِطِن         

ـ    م المِثيرِة إلى درجٍة يتَعطَُّل معها عقْلُه بغْتَـةً، ث
.يِفيقُ بعد ذلك ويظِْهر نَدمه على ما فَعَل

 

 


 


أما العاِمـُل الثَّـاِني مـن جـذُوِر التَّعمـِق        
         ـما، وهـو أهنْيالد بح واِرِج هاِف الخووانِْحر
          ِلـيـاِم عِر اإلمصِغ النَّاِس في عيعاِمٍل في ز

  ضرِقيقَِة في كَـالٍَم       ، وقد تعإلى هذِه الح 
عِميٍق له ورد في الخُطْبـِة الثَّاِلثَـِة مـن نَهـِج          

:البالغَِة، حيثُ قاَل

 

 
فلما نهضتُ باألمِر نكَثَتْ طاِئفَةٌ، ومرقَـتْ       [

        وا كـالمعميس لم مكأنَّه ،ونطَ آخَرى، وقسُأخْر
آلِخرةُ نَجعلُها ِللَِّذين   ِتلْك الدار ا  : اِهللا حيثُ يقُولُ  

والْعاِقبـةُ   فَساداً والَ الَ يِريدون علُوا ِفي اَألرِض
 تَِّقـينِللْم) لقــد . بلـى واهللاِ . )٨٣: القــصص

 ا وووهسِمععا فـي        ونْيـِت الـدِليح ما، ولكنَّهه
.ينَتُها ِحلْيتُها وِز:، أي]أعيِنِهم، وراقَهم ِزبِرجها

 

 
ولعلَّ ما جاء في التَّاِريِخ حـوَل الخَـواِرِج         



 

 

 

 

 



 



 

 

 

      ا بعـضـِسيروِع عضوِديقَ بهذا المُل التَّصعيج
         ،ـما لهارِشع دها اتَّخَذُوا الزمقَو أن ِر، ذلكسالع
وظهروا بمظْهِر العاِرِفين عِن الـدنْيا، وأتْعبـوا        

ِبادِة، وجاوزوا حد االعِتداِل فيها،     أنْفُسهم في الع  
        لُـونباِة، وكانُوا ياِت هذه الحييوا عن مادِغبور
         ـبلح اِديِن الِقتَاِل، كيفَ يكُونينًا في مسح بالء

!.الدنْيا ِمن معنًى بالنِّسبِة إلَيِهم؟

 

 
مسَألٍَة هي  ها هنَا ألْفُ    : وهنَا ينْبِغي أن نَقُولَ   

فلإلقْباِل علَـى الـدنْيا معـاِلم       . أدقُّ ِمن الشَّعرةِ  
ووجوه، ذلك أن منْهم من يتَشَدد فيها علَى نَفِْسِه         
ِحينًا، ويعنُفُ بها؛ لكي يكُون مشْهورا محبوبـا        
       ثُونـدتَحثَ المدويتح ،ِصيتُه ِذيعالنَّاِس، وي بين

!.اسِمِهِب

 

 
:وصدقَ القَاِئُل

 

 
 كُلُّ من ِفي الوجوِد يطْلُب صيدا

 اِتــإنَّما االخِْتالَفُ ِفي الشَّبكَ

وليس للمرِء أن يخِْلص دِخليتَه فيها مـا لـم          
         طَاِن، وِمـنالَِة النَّفِْس وفَخِّ الـشَّيِحب ِمن خْلَصي

    اَل علَى الداإلقْب اِضِح أنا  الونْي

 

 إذا كـان فـي      –
قَالَِب التَّديِن وِلباِس أهِل اآلِخرِة      

 

 أخْطَر بكَِثيـٍر    –
ِمما إذا كان في قَالَـِب حـب الـدنْيا واللَّهـِث            

ذلك أن من العِسيِر    . وراءها، وفي ِزي اإلتْرافِ   
.إدراك هذِه الحِقيقَِة ِمن وراِء ذلك الظَّاِهِر

 

 
اِثلَِة لطُـالَِّب       وِمناِذِج المالنَّم ِييزِب تمعالص 

الدنْيا بخَاصٍة طُالَّبها الذين علَيِهم مسحةُ التَّوجِه       
إلى اآلِخرِة، فهذا اللَّون ِمن التَّوجِه ال يظْهر إالَّ         
عند محطَّاِت االخِْتباِر، وفي منْعطَفَـاِت الحيـاِة        

ِعرما       الو مةُ الباِطِن، وِنعرهلَّى جوتتَج ِة، وهناك
قالَه اإلمام في هذا المجاِل      

 

 في الِحكْمِة الثَّاِلثَـةَ     –
عشْرةَ بعد الِماَئِة الثَّاِنيِة ِمن ِكتَاِب نهِج البالَغَةِ       

 

- :
].في تَقَلُِّب األحواِل ِعلْم جواِهِر الرجاِل[

 

 
  الح اكرإد ـاِب     إنِحج اءِة ورتَخِْفيسِقيقَِة الم

الرياِء والتَّدِليِس أمر ال يهتَِدي إلَيِه كُلُّ أحٍد؛ فهو         
يتَطَلَّب بِصيرةً عِميقَةً ثَاِقبـةً كبـِصيرِة ماِلـٍك         
األشْتَِر، حتَّى يتَسنَّى أن يرى حب الدنْيا كاِمنًـا         

يلَـِة والنَّزعـاِت الخَاِدعـِة      وراء السجداِت الطَوِ  
.ببِريِق قداسِتها المفْتَعلَِة

 

 
لقد كان ماِلك علَى مـشَاِرِف النَّـصِر فـي          
ِصفِّين، وتقدم حتى اقْتَرب من خَيمـِة طُـالَِّب         
السلْطَِة، لِكنَّه ُأكِْره علَى التَّقَهقُِر تحـتَ ضـغِْط         

اطَبهم بحرقٍَة وألٍَم، فقـاَل     وِحين عاد خَ  ". القُراِء"
  ملَه

 

)١٩(كَره الطَّبِري في تاريِخـهِ     ما ذَ  –

 

يـا  : -
أصحاب الِجباِه السوِد، كُنَّا نَظُن صلَواِتكُم زهادةً       
فى الدنْيا، وشَوقًا إلى ِلقَاِء اِهللا عز وجـلَّ، فـال           

أال قُبحـا   .  ِمن الموتِ  أرى ِفراركُم إالَّ إلَى الدنْيا    
النَّاقَِة المِسنَِّة التـى    : يا أشْباه النِّيِب الجالَّلَِة، أى    

.تَتَبع النَّجاساِت

 

 



 


وهذا اللَّون من طلَِب الدنْيا وضروِب حبها،       
والركُوِن إليها ورد أيضا في كالٍم تربِوي لإلماِم        

، يبعـثُ    العاِبِدين عِلي بِن الحـسيِن       زيِن
علَى التَّذِْكيِر والتَّنِْبيِه، فلنَقْرْأه معا      

 

 كما ورد في    –
)٢٠(اِب االحِتجاِج للطَّبرِسيِكتَ

 

-:

 

 
]        ـهيدوه تُهـمس نسَل قد حجالر تُمإذَا رأي، 

 ، وتخَاضـع فـي حركَاِتـهِ      ،وتماوتَ في منِْطِقهِ  
ديوفر  نَّكُمغُرُل   ،ا ال يتنَـاو هِجـزعي نم فما أكْثَر 

 ،الدنْيا وركُوب المحاِرِم منهـا لـضعِف ِنيِتـهِ        
 فهو  ، وجبِن قَلِْبِه؛ فنَصب الدينَ فخا لها      ،ومهانَِتِه

 فإن تمكَّـن ِمـن      ،ال يزاُل يخِْتُل النَّاس بظَاِهِرهِ    
.ٍم اقْتَحمهحرا

 

 
      ديواِم فرراِل الحِن المِعفُّ عي وهتُمدا وإذَا وج

 نَّكُمغُرخْتَِلفَةٌ    ،ال ياِت الخَلِْق موشه فإن ،   فما أكْثَر 
من ينْبو عِن الماِل الحراِم وإن كَثُـر، ويحِمـُل          

.رما فيْأِتي ِمنْها مح،نفْسه علَى شَوهاء قَِبيحٍة

 

 
      ذلـك ِعفُّ عـني وهتُمدفإذَا وج،  ـديوا ال   فر
     عقْلُه هوا ما عقَدحتى تنْظُر نَّكُمغُري،    نم فما أكْثَر 

ترك ذلك أجمع، ثُم ال يرِجع إلى عقْـٍل مِتـيٍن           
.فيكُون ما يفِْسده بجهِلِه أكْثَر ِمما يصِلحه بعقِْلِه

 

 
ا ال يغُرنَّكُم حتَّى     وجدتُم عقْلَه مِتينًا فرويد    فإذَا

 أو يكُون مع    ،تنْظُروا َأمع هواه يكُون علَى عقِْلهِ     
عقِْلِه علَى هواه؟ وكَيفَ محبتُه للرَئاساِت الباِطلَِة       

 فإن في النَّاِس مـن خَـِسر الـدنْيا         ؟وزهده ِفيها 
 ويـرى أن لـذَّةَ      ،رةَ، يتْرك الدنْيا للـدنْيا    واآلِخ

الرَئاسِة الباِطلَِة أفْضُل من لذَِّة األمـواِل والـنِّعِم      
 فيتْرك ذلك أجمع طلَبا للرَئاسِة،      ،المباحِة المحلَّلَةِ 
   ةُ بـاإلثْمِ      : حتَّى إذَا ِقيَل لَهالِعـز اتَِّق اَهللا، أخَذَتْه 

فحسبه جهنَّم ولِبْئس الِمهاد؛ فهو يخْـِبطُ خَـبطَ         
اءـاِت          ،عشْوـِد غايعاِطٍل إلـى أبُل بأو هقُودي 

 ويِمده ربه بعد طَلَِبِه ِلما ال يقِْدر علَيـِه    ،الخَسارِة
 ويحـرم مـا   ، فهو يِحلُّ ما حرم اُهللا،في طُغْياِنهِ 

 إذَا سِلمتْ له    ،ُهللا ال يباِلي ِبما فَاتَ من ِديِنهِ      أحلَّ ا 
         الـذين ا، فُأولَِئـكِلهأج ِمن التي قد شَِقي تُهِرَئاس

.غَِضب اُهللا علَيِهم ولعنَهم وأعد لهم عذَابا مِهينًا

 

 
 الذي   هو ولكن الرجَل كُلَّ الرجِل ِنعم الرجلُ     

 اهَل هوِر اهللاِ   جعا ألمعذُولَـةً فـي       ، تَببم اهوقُـو 
 يرى الذُّلَّ مع الحقِّ أقْرب إلى ِعـز         ،ِرضى اهللاِ 

 ويعلَم أن قَِليـَل مـا       ،األبِد مع الِعز في الباِطلِ    
يحتَِملُه ِمن ضراِئها يَؤديِه إلى دواِم النَِّعيِم فـي         

 وأن كَِثير ما يلْحقُـه مـن        ،فَدداٍر ال تَِبيد وال تَنْ    
سراِئها  

 

-     اههو عإِن اتَّب 

 

 يَؤديِه إلى عـذَاٍب ال      -
 ، فذَِلكُم الرجُل ِنعم الرجـلُ    ،انِْقطَاع له وال زوالَ   

 وإلى ربكُـم بـِه      ، وِبسنَِّتِه فاقْتَدوا  ،فِبِه فتَمسكُوا 
 وال تُخَيـب لـه      ،د له دعوةٌ   فإنَّه ال تُر   ،فتَوسلُوا

].طَِلبةٌ

 

 
 اإلمام المجدد السيد محمد ماِضـي       يخْتَِصرو

         ـاما اإلمهاِني التي ذكَرعالم اِئِم كُلَّ تلكزو العأب
ِمـن  (اِبـِه   زين العاِبِدين في حكْمٍة مجملَـٍة بِكتَ      

:، قائالً)٢١()جواِمِع الكَِلِم

 

 
  نَفَـذَتْ  مـن  كَثُر مالُه، والَ  لرجُل من اس  يلَ[

،تُهالَ كَِلمو نم    الَ  نَاَل شَـهو ،تَهو  ـنَل    مـصح 
 كَـان عـدوه      من :لرجُلانَّما   إِ راضه وِعلَلَه، َأغْ
.]سه، وحِبيبه ربهنَفْ

 

 
أن يكـشف لقلوبنـا حقيقـة     تعالى  نسأل اهللا   

 الذى به ننجذب بكليتنـا إلـى        ،جمال الربانى ال
.الرضوان األكبر

 

 
وصلى اهللا وسلم وبارك على سيدنا وموالنا       

.محمد وعلى آله أجمعين

 

 
                                                           

)١ (     تَِّقي الِهنِْدياِل للمم٢٨٨٨٦ ح ١٠/١٧١كَنِْز الع ،
 ٨٩٧ ح١/٢٣٤ الِفردوِس للديلَِمي ومسنَِد

)٢ (        تَِّقـي الِهنْـِديـال للمم٥٣٤٨ ح ٣/٣٥كنز الع ،
.٢٩٣٣ ح١/٤٥٢والجاِمع الصِغير لإلمام السيوِطي 

 

 
 ٤٤٤٣٩ ح١٦/٢٧٦كَنْز العمال للمتَِّقي الِهنِْدي ) ٣(

)٤ ( دمأح ام١٢٦١٥ ح٤/٣١٨مسند اإلم.

 

 
.٧٠٥٩ ح٢/٦٨١أحمد مسند اإلمام ) ٥(

 

 
.٣١٥٨٧ ح١١/٣٠٦كنز العمال للمتقي الهندي ) ٦(

 

 
.١٢/٢٩٠فتح الباري ) ٧(

 

 
، وصـحيح   ٦٥٣٢ ح ٦/٢٥٤٠البخَاِري   صحيح   )٨(

.١٤٧ ح٢/٧٤٣مسِلم 

 

 
.٣٤١ ح٢٠٠أمالي الطوسي ص) ٩(

 

 
، وكَنْز العمال للمتَِّقـي     ٣٠٣مسند أبو داود ص   ) ١٠(

٣١٦٠٩ ح١١/٣١٦الِهنِْدي 

 

 
.٦ ح٢/٤٠٥ الكافي )١١(

 

 
.١٣١١، حكمة ١٤٨جوامع الكلم ص) ١٢(

 

 
١٢/٢٨٢فتح الباري البن حجر العسقالني ) ١٣(

 

 
 ٢/١٨٣االعتصام للشاطبي ) ١٤(

 

– ١٨٤.

 

 
.١٢/٢٨٥فتح الباري البن حجر ) ١٥(

 

 
.١٢/٣٠١فتح الباري البن حجر ) ١٦(

 

 
 ٣/٩١شرِح نهِج البالغَِة البن أبـي الحديـد         ) ١٧(

 

– 
٩٢.

 

 
 .٢٥١ ح٦/١٤٥ام للطوسي تهذيب األحك) ١٨(

.٣/١٠تاريخ الطبري ) ١٩(

 

 
.١٩٢ ح٢/١٥٩االحتجاج للطبرسي ) ٢٠(

 

 
، ١١٩من جوامع الكلم لإلمام أبي العـزائم ص       ) ٢١(

).١٠٤٨(حكمة رقم 

 

 



 

 

 

 

 



 


 



 




 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الدكتور

 

 







 




 



 

 تختلط مفاهيم، وتتباين مواقف، وتتبدل     
أدوار، وتلعب المصالح أدوارا على مسرح      

ومن ثم يلبس الباطل بالحق، ويعلو       !الحياة
الدخيل األصيل، ويستعلي الخسيس علـى      

!.النفيس، ويتحدث الرويبضة في دين اهللا

 

 
وتجيء مكائـد إبليـسية بمخططـات       

للعبث في نقاء وصفاء الدين الحق      شيطانية  
 ت ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب،    ميابمس

ويفرغ الدين من جوهره وجواهره، ويدلس      
، ويقدم   وصحابته   على رسوله   

" الـسنة "للناس أخالطًا وأغالطًا على أنها       
، وتأتي األموال لريـادة     "!السلف الصلح "و

!.موهومة وقيادة مزعومة لحظوظ الدنيا

 

 
ومن الشخصيات المثيرة للجدل تراثًـا      

ابن تيمية   ومعاصرة  

 

 غفر اهللا له     –

 

، وله  -
!.سلبيات وما أكثرها، وإيجابيات وما أقلها

 

 
وهذه الـسطور    

 

 فـي وجازتهـا      –

 

– 
مساهمة في سرد حقائق بوثائق فإليها، دون       

وال إيمان وكفر، وال توحيد     ! مدح وال قدح  
!.وشرك

 

 


 



 


 ستقراء في مواقف البن تيمية إجماالً   باال

يتضح لذي بصر وبصيرة الشذوذ العلمي،      
وخروج آراء وفتاويه عن الرواية المقبولة،      

: فمن ذلك،والدراية المعقولة

 

 

١

 

 نفيه للمجاز في النصوص الشرعية      -
وإدعـاء  ) القرآن الكريم والسنة النبويـة    (

إجماع األمة على ذلك، مما جعله وأتباعـه        
ووكالءه يجعلون اإلله مجـسما، وواقعـة       

 وقال في خبر    ،من على منبر درجة   نزوله  
ينزل : وقال.." ينزل ربنا إلى السماء الدنيا    "

.مثل نزولي هذا

 

 
٢

 

 خالف األمة المـسلمة فـي فهـم         -
النصوص الشرعية ذات الصلة باإللهيات،     

توحيـد  "فابتدع التقسيم والتوحيد الثالثـي      
األلوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد األسـماء      

".والصفات

 

 
 ٣

 

لإللـه المجـسد     نسب تـصوره     -
يد، يدان، أيدي، عين، أعين، وجه،     "المجسم  

كـذبا وزورا إلـى     ...: ساق، حقو، أصابع  
"!.السلف"و" السنة

 

 
٤

 

ــاء  - ــل باألنبي ــرم التوس  ح
. وزعم اإلجماع على ذلكوالصالحين 

 

 
٥

 

االجتراء على األحاديـث النبويـة       -
الصحيحة سندا المخالفة آلرائه، مما دفـع       

اإلمام الذهبي 

 

رحمه اهللا تعالى  –

 

أن يقول  –
يا ليت أحاديث الـصحيحين     : في الرد عليه  

 تسلم منك، بل فـي كـل      ) البخاري ومسلم (
 أو  وقت تغير علها بالتـضعيف واإلهـدار      

.التأويل واإلنكار

 

 

٦

 

 الطعن في أئمـة العلـم ورمـيهم         -
.بالشرك والضالل

 

 
. أخطاء ابن تيمية د   : لمزيد من التوسع  "

".ا وما بعده٩محمود صبيح ص

 

 


 

–

 

–


 


١

 

مواقف سلبية البن تيمية      -

 

 غفـر   –
اهللا له 

 

: تفصيليا–

 

 
١

 

: ، قال ابن تيمية   )١( تكفيره األشاعرة  -
 والمعتزلـة   ،األشاعرة مخانيث المعتزلـة   "

".مخانيث الفالسفة

 

 
٢

 

.)٢( تكفيره ألهل مصر-

 

 
٣

 

.)٣( تكفيره للصوفية-

 

 
٤

 

.)٤(نير للمسلم المعيتكف -

 

 
٥

 

 تكفيره لوالدي سـيدنا رسـول اهللا        -
 و )٥(.

 

 
٦

 

  منع ابن تيمية زيارة قبـره        -
).ال تجعلوا قبري عيدا(آخذًا بظاهر 

 

 
٧

 

نفى ابن تيمية المؤاخاة بين النبـي        -
         واإلمام علي بن أبـي طالـب  

.)٦(وزعم أن األحاديث في هذا موضوعة

 

 
٨

 

 اإلمـام   طعن ابن تيمية في خالفة     -
لم يتمكن أحـد    ": قال:  وشخصه علي  

 مـع أن    ،من آل البيت من اإلمامة إال علي      
األمور استعصيت عليه، ونصف األمـة أو       



 

 

 

 

 



 














 



حصل فيهـا   "، وخالفته   )٧("أقل أو أكثر معه   
من الفساد ولم يحصل فيها من الصالح ما        

يزدهر في ولم "، )٨("حصل في خالفة عثمان   
ـ  "،  "خالفته دين اإلسـالم    را مـن   وإن كثي

الصحابة والتـابعين ينتقـصونه ويـسبونه       
.)٩("ويقاتلونه

 

 
٩

 

طعن ابن تيمية في سيدنا الحـسن        -
وأما كونهما   : " قال والحسين  

 

 الحسن  –
والحسين  

 

 أزهد النـاس وأعلمهـم فـي        –
زمانهما فهذا قول بال دليل، وإن كانا سـيدا       
شباب أهل الجنة، فأبو بكر وعمـر سـيدا         

صنف أكمل مـن    كهول أهل الجنة، وهذا ال    
.)١٠("هذا الصنف

 

 
١٠

 

دفاع ابن تيمية عـن يزيـد بـن          -
معاوية في جريمته النكـراء قتـل اإلمـام         

ما أمر يزيد بقتله ولكن     : "الحسين حيث قال  
.)١١("بدفعه

 

 
١١

 

 تكذيب ابـن تيميـة عمـر بـن          -
 فـي قطـع شـجرة بيعـة         الخطاب  
.)١٢(الرضوان

 

 
١٢

 

 اتهام ابن تيمية عبد اهللا بن عمـر       -
تخصيص ذلـك بالـصالة مـن       (باالبتداع  

).البدع

 

 
١٣

 

تكفير ابن تيمية للحاكم والـدعوة       -
.)١٣(بالسالحللخروج عليه 

 

 
١٤

 

 فتواه في حمـل الـسالح علـى         -
المجتمع والدولة والخروج علـى الحـاكم       
وإراقة الدماء وإتالف األمـوال وانتهـاك       

.)١٤(األعراض، ومن النماذج

 

 
١٥

 

 دعوته لهدم كنـائس المـسيحيين       -
!.بمصر وغيرها

 

 
١٦

 

. تكفيره للشيعة كلهم-

 

 
وعلى منواله جاء ابن القيم      

 

 غفر اهللا   –
له  

 

تجسيم وتجـسيد   ) نونية( وألف قصيدة    –
.، وآراء شاذة محل نقد العلماء!له 

 

 
وتلقف محمد بن عبد الوهـاب منَظِّـر        
السلفية المعاصرة آراء ابن تيمية ليجعلهـا       

ر ومنهاج الحركة الوهابية بآراء تبعث      دستو

.على الغرابة والنكارة

 

 
 ١/٥٣ السنية   رالدر :لمزيد من التوسع  

ــدها،   ــا بع ، ٣٥٥، ١٠/٢٧٢، ٢/٥٩وم
 وما بعدها،   ٦، كشف الشبهات ص   ٧/٣٩٧

، ٥/٣٢٢مجموع فتاوى ومقاالت ابن بـاز       
مجموع فتـاوى ورسـائل ابـن عثيمـين         

ية ، فتاوى اللجنة الدائمة بالـسعود     ١/١٩٧
، اللؤلؤ المكين من فتـاوى ابـن        ١٤٩ص

  الحـرام  ، فتاوى علماء البلد   ٥٦جبرين ص 
الجريشي بالرياض، الدعوة البن بـاز      . ط

.٣٥٣فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص

 

 


 



 


١

 

عدم االعتداد بأخبار الفرقة الناجية  -
!المنصورة

 

 
  وسـبعين  فمن كفر االثنتـين   : " قال دفق

م فقط خالف الكتاب والـسنة وإجمـاع        كله
الصحابة والتابعين لهم بإحـسان، مـع أن        

لـيس فـي    " اثنتين وسبعين فرقـة   "حديث  
الصحيحين، وقد ضعفه ابن حزم وغيـره،       

: ، وقـال  )١٥("لكن حسنه غيره أو صـححه     
بأن هذه الفـرق الموصـوفة هـي        الجزم  

اإلحدى واالثنتين وسبعين فرقة ال بد فيـه        
.)١٦("حرم القول بغير علممن دليل فإن اهللا 

 

 
٢

 

يه على جماعات وفرق وفصائل     عن -
:تنصب لها أميرا أو قائدا وما أشبه

 

 
ليس ألحـد أن ينـصب لألمـة        : "قال

شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعـادي       
 وما اجتمعت عليـه     عليها غير النبي    

األمة، بل هذا ما فعل أهل البـدع الـذين          
رقون بـين   ينصبون لهم شخصا أو كالما يف     

 على ذلـك الكـالم أو تلـك         والونياألمة،  
مـن نـصب    ": ، وقال )١٧("النسبة ويعادون 

شخصا كائنًا من كان فوالى وعادى علـى        
موافقته في القول والفعل فهو مـن الـذين         

افر١٨("قوا دينهم وكانوا شيع(.

 

 
٣

 

 بعض فتاوى تيسير فـي الحيـاة        -
:الفقهية مثل

 

 

 

. عدم وقوع الطالق البدعي-

 

 

 

از عمل المرأة الحـائض أثنـاء        جو -
ة اضــ وطوافهــا اإلف،الحــيض والنفــاس

.بالمسجد الحرام في الحج

 

 

 

 تحذيره من نهش أعراض العلمـاء       -
.)١٩(كتابة

 

 

 

 دعوتــه للجهــاد المــشروع ضــد -
.الغاصبين المحتلين

 

 
جزء من كل، وقليل من كثير، وهللا في        

!.خلقه شئون

 

 
.واهللا الهادي إلى سواء السبيل

 

 
                                                           

.٣/٢٨٩منهاج السنة ) ١(

 

 
.٣/٤٩٥الفتاوى الكبرى ) ٢(

 

 
.٥/٥١مجموعة الرسائل والمسائل ) ٣(

 

 
ــة  ) ٤( ــن تيمي ــاوى اب ، ٣/٤٧٤، ١/١٦٥فت

١٢/٤٨٧.

 

 
.٨/٢٨٥، ٤/٣٥٠منهاج السنة ) ٥(

 

 
.٤/٣٥٩منهاج السنة ) ٦(

 

 
.٤/١٠٥المرجع السابق ) ٧(

 

 
.٦/١٥٦المرجع السابق ) ٨(

 

 
. وما بعدها٤/١١٧المرجع السابق ) ٩(

 

 
.٤/٤١منهاج السنة ) ١٠(

 

 
.كبرى البن تيميةالوصية ال) ١١(

 

 
.١/٢٨١مجموع الفتاوى البن تيمية ) ١٢(

 

 
.فتاوى ماردين) ١٣(

 

 
.فتاوى ماردين) ١٤(

 

 
.٥/١٥٩منهاج السنة ابن تيمية ) ١٥(

 

 
مجموع الفتاوى ) ١٦(

 

 مرجع سابق –

 

-.

 

 
.٢٠الفتاوى الكبرى ج) ١٧(

 

 
مجموع الفتاوى ) ١٨(

 

 مرجع سابق –

 

-.

 

 
 .رفع المالم عن األئمة األعالم) ١٩(



 

 

 

 

 



 



 









 



 



 





 


 لْعِلـى، ٱ لْجمـالَ ٱ جِليا، وَأشْهد َأوِلياءه     كْنُونلمٱ َأظْهر غَيبه    لَِّذىٱ ِللَِّه   لْحمدٱ
 سبحانَه ِليدلَّهم ِبِه علَيِه، وِليوصلَهم ِبحِبيِبِه ﴿صلَّى اُهللا علَيِه وآِلـِه            لخَلْقَٱخَلَقَ  

.وسلَّم ﴾ ِإلَيِه

 

 
 لْـوِلى، ٱ فَهو لَهـم     لرسَلٱ وواثَقَ لَه    ى،لْعِلٱ ِمن نُوِرِه    لْمحمِدىٱ لنُّورٱ خَلَقَ

       وفَه ،اِليناِح عوا َألرءدب هارقَتْ َأنْوَأشْر   وُلسٱ ر،ِلينسرلم   انَهحـبقَاَل س  :
مِإالَّ  او لْنَاكسَأر    ِشيركَافَّةً لِّلنَّاِس ب  نَِذيراا و  انَهحبقَاَل سو  :امِإالَّ   و ـلْنَاكسَأر  

الَِمينةً لِّلْعمحر.

 

 
 يباِيعونَك ِإنَّما   لَِّذينٱِإن:   َأقَامه سبحانَه مقَام نَفِْسِه، وقَربه وواالَه، فَقَاَل        

  وناِيعبٱيللَّه   دلَٰى نَ        للَِّهٱ ينكُثُ عا ين نَّكَثَ فَِإنَّمن َأوفَـٰى    ۦۖفِسِه فَوقَ َأيِديِهم فَممو 
 لَيهع دهٰا عٱِبمللَّهِظيما عؤِتيِه َأجريا فَس. 

 

 
الَةُٱولص ٱ والَمِبيِب    لسلَى حِس    للَِّهٱ عشَم ،طَفَاهصمقِّٱ وـشِْرقَةِ ٱ لْحِبنُـوِر  لْم 

. ِبقَلٍْب سِليٍمللَّهٱ ِإالَّ من َأتَى  يوم الَ ينْفَع ماٌل والَ بنُونلْمذِْنِبينٱهداه، شَِفيِع 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





 


ما دق مـن    :  دقيق المسربة، المسربة  
.شعر الصدر، سائالً إلى السرة

 

 
 كأن عنقه ِجيد دمية في صفاء الفضة،       

الصورة المصورة في   : الدمية. العنق: الجيد
. جدار أو غيره

 

 
تناسـب  : معتدل الخَلْق، اعتدال الخَلق   

 وأال تكـون متباينـة      األعضاء واألطراف، 
مختلفة في الدقة والغلظ، والصغر والكبر،       

.والطول والقصر

 

 
الـضخم التـام    :  بادنًا متماسكًا، البادن  

. اللحم

 

 
الذي لحمه ليس بمسترٍخ وال     : سكاالمتم
ولمــا وصــفه بالبدانــة أتبعهــا . متهــدل

بالتماسك، كأن لحمه الكتنازه واصـطحابه      
 يمسك بعضه بعـضا؛ ألن الغالـب علـى        

. السمن االسترخاء

 

 
سواء البطن والصدر، سـواء الـبطن       

يعني أن بطنه غيـر     . متساويهما: والصدر
خارٍج بل مساٍو لصدره، وصدره عريض،      

. فهو مساٍو لبطنه

 

 
عريض الصدر، بعيد ما بين المنْكَبين،      

وبعد ما بينهما يدل    . أعلى الكتفين : المنكبان
. على سعة الصدر والظهر

 

 
جمـع  : يس، الكـراديس  ضخم الكَـراد  

كُردوس، وهو رأس كل عظم كبير، وملتقى    
كل عظمين ضخمين؛ كالمنكبين والمرفقين     
والوركين والركبتين، ويريد بـه ضـخامة       

أنور المتَجرد، المجـرد    . األعضاء وغلظها 
. ما كُِشف عنه الثوب من البدن     : والمتَجرد

كان مشرق الجسد، نير اللون، فوضع      : أي
. نور موضع النَّيراأل

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 
فضيلة الشيخ علي الجميل

 

 
واعظ مركز رشيد

 

 

 

 

 

 
          

   
    

         
     
    
       

     
       



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

الوهـدة  : موصول ما بين اللَّبة والسرة    
التي في أعلى الصدر، في أسفل الحلق بين        

والسرة بشعر يجـري كـالخط،     . التَّرقُوتين
عاري الثديين والبطن ممـا سـوى ذلـك،         
: عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك، أي      

إن ثدييه وبطنه ليس عليهما شـعر سـوى         
بة، الذي جعله يجري كالخطالمسر.

 

 
 أشعر الذراعين والمنكبـين وأعـالي      
الصدر، جمع أعلى أي ما فوقه فإن جميعها        

.كثير الشعر لما تقدم أن ما بعده قليل الشعر

 

 
العظمان اللذان  : طويل الزنْدين، الزنْدان  

يليان الكف من الذراع، رأس أحدهما يلـي        
.اإلبهام، ورأس اآلخر يلي الِخنْصر

 

 
. الكــف:  رحــب الراحــة، الراحــة

وهو دليل الجود مستعارا،    . سعتها: ورحبها
.كما أن ضيقها وصغرها دليل البخل

 

 
كـل عظـم    :  سبط القصب، القَـصب   

. أجوف فيه مخّ

 

 
الغلـيظ  : شَثْن الكفين والقدمين، الشَّثْن   

. األطراف واألصابع

 

 
ليست : سائل األطراف، كونها سائلة أي    

  دة، فهي مع غلظها سـهلة  بمتعقِّدة وال متجع
بـالنون  . شائن األطـراف  : ويروى. سبطَة

.شائل األطراف: أو قال. على اإلبدال

 

 
خُمصان اَألخْمصين، األخمـص مـن      

الموضع الذي ال يصل إلـى األرض       : القدم
. المبالغ منـه : منها عند الوطء، والخُمصان   

ذلك الموضع من رجله شديد التجـافي       : أي
. عن األرض

 

 
يح القدمين ينبو عنهما الماء، القدمان      مِس

اللتان ظاهرهما ممسوح غيـر     : المسيحتان
متعقِّد، فإذا صب عليهما الماء مر سـريعا؛        

.لمالستهما فينبو عنهما الماء وال يقف

 

 
اختُلف في ضـبط    :  إذا زال زال قَلعا   

قـرأت هـذا    : هذه اللفظة، فقال الهـراوي    

الحرف في كتاب غريـب الحـديث البـن      
بفتح القاف وكسر الـالم،     " قَِلعا: "نبارياأل

وهذا كما : قال. وكذلك قرأته بخط األزهري
كأنمـا يـنحط مـن      : جاء في حديث آخر   

واالنحدار من الصبب، والتَّقَلُّع مـن   . صبب
أراد أنـه   . األرض قريب بعضه من بعض    

كان يستعمل التثبت، وال يبين منه في هـذه         
د جاءت  وق. الحال استعجال ومبادرة شديدة   

.إذا مشى تقلع: صفته في حديث آخر

 

 
 أراد به قوة مشيه، وأنه كـان يرفـع         

قدميه من األرض رفعا قويا، ال كمن يمشي        
اختياالً ويقارب خطوه، فإن ذلك من مـشي        

هو بفتح القاف   : وقيل. النساء، ويوصفن به  
: أي. وسكون الالم، مصدر بمعنى الفاعـل     

نهم مـن   وم. إذا زال زال قالعا من األرض     
يرويه بضم القاف وسكون الالم، على أنـه        

مصدر 

 

 أيضا -

 

. بهذا المعنى-

 

 
تمايل الماشي إلى   :  يخطو تكفِّيا، التَّكفُّؤ  

قدام، كما تتكفَّأ السفينة والغصن إذا هبت به        
. إذا َأملْتـه  : الريح، وأصله من كفأت اإلناء    

يمشي تكفِّيا غيـر    : اء في الرواية  والذي ج 
إذا مشى تكفَّـى    : وفي حديث آخر  . مهموز

المشي في رفق   : ويمشي هونًا، الهون  . تكفِّيا
: وفي رواية . ولين، غير مختال وال معجب    

تـصغير  : الهـوينى . كان يمشي الهـوينى   
.الهونى، تأنيث األهون، وهو من األول

 

 
إنه : أي. السريع: ذريع المشية، الذريع  

وربمـا  . ان واسع الخَطو، فيسرع مـشيه     ك
يظن أن هذا ضد األول، وال تضاد فيه؛ ألن  
معناه أنه كان مع تثبته في المشي يتابع بين         

. الخطوات ويوسعها، فيسبق غيره

 

 
: إذا مشى كأنما ينحط من صبب، ينحط      

: والـصبب . يسقط ويهوي من مكان عـالٍ     
وذلك دليـل   . الموضع المنحدر من األرض   

رعة مشيه؛ ألن المنحـدر ال يكـاد        على س 
كأنما يهـوي   : وفي رواية . يثبت في مشيه  

بالضم والفتح، فبالضم جمـع     . من صبوب 
وبالفتح . صبب، وهو المنحدر من األرض    

اسم لما يصب على اإلنـسان مـن مـاء           
. وغيره

 

 
لم يكـن   : وإذا التفت التفت جميعا، أي    

يلوي عنقه ورأسه إذا أراد أن يلتفت إلـى         
ئه، فعل الطائش العِجل، إنما يدير بدنه       ورا

أراد أنه كان ال يسارق     : كله وينظر، وقيل  
..النظر

 

 



 

 

 

 

 



 



 









 




 



 





 


تكاد كلمة المسلمين تتفق على أن المعارف التي يجب على المسلم   

. أصول الدين، وأحكام الشريعة: استيعابها هي

 

 
وإن كانت المعرفة    

 

كل عـام   بش -

 

، وبكـل  ة مطلوبـة، ومـراد  -
فروعها، فيما يتعلق بالكون والحياة، وبخاصة ما يرتبط بالجوانـب          
االجتماعية واإلنسانية التي تحدد عالقة اإلنسان ببني نوعه، وذوات         
جنسه من كافة المخلوقات، كاألخالق الفاضلة، والمعاملة الحـسنة،         

  مقدمتهم األنبياء  ا جبارة من المصلحين، وفي      التي استقطبت جهود
.واألئمة، والعلماء، والصالحين من الناس

 

 

 

 

 

 



 






 




 



:منهج اإلمام فى تخريج األحاديث

 

 

 في تخريج األحاديث     ولمنهجه  

التي يستعين بها على توضيح العقيـدة       

: جوانب عديدة، أبينها فيما يلي إجمـاالً      

:ثم أتبع ذلك بالتفصيل

 

 

:حاديث النبويةطريقة عرض اإلمام لأل

 

 

١

 

 يعزو ما يستشهد به من أحاديث       -

إلى مظانها من كتب السنة المطهرة مع       

.الحكم عليها

 

 

٢

 

 كثيرا ما يستـشهد باألحاديـث       -

.دون عزوها أو الحكم عليها

 

 

٣

 

. يذكر أحيانًا الحديث بالمعنى-

 

 

٤

 

ــل مــن ذكــر األحاديــث -  يقل

الضعيفة، غير متعمـد وغيـر معتقـد        

.ضعفها

 

 

يل وإيضاح بالشواهد   وفيما يلي تفص  

:للنقاط السابقة

 

 

١

 

 يعزو ما يستشهد به من أحاديث إلـى         -
مظانها من كتب السنة المطهرة مع الحكم       

.عليها

 

 

 

 ومن شواهد ذلك ما أورده فـي         -

هـو الَّـِذي    : تفسير قول اهللا سبحانه   

الَ     خَلَقَكُمٰى َأجقَض ِطيٍن ثُم ـٌل   ۖ  ِمنَأجو 

: األنعام(  َأنْتُم تَمتَرون   ثُم ۖنْده  مسمى عِ 

ــال)٢ ــة : ")١( ، ق ــذه اآلي ألن ه

الشريفة دليل على أنه تعالى قَدر فـي         

 يءسابق أزله أن رحمته وسعت كل ش      

كما ورد في الحديث الـصحيح بـسند        

عن أبى هريـرة    : اإلمام ابن جرير قال   

    عن النبي  غَ   : ( قاللما فَـر

حمتـي  إن ر : اهللا من الخلق كتب كتابا    

".)٢()سبقت غضبي

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

    
     
        
    

    
     
    
       
       



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
سامي عوض العسالة. د

 

 

 

مدير عام بوزارة األوقاف

 

 

٢

 

 كثيرا مـا يستـشهد باألحاديـث دون     -
.عزوها أو الحكم عليها

 

 

 

 في   يقول:  ومن شواهد ذلك   -

عن بـدء نبوتـه      كتاب بشائر األخيار،  

 :"  وقال  ـ ا لميـسرة    جواب

الضي ليتبين كل البيان، قلت يا رسول       ب

ـ     وآدم بـين   (:ا؟ قـال  اهللا متى كنت نبي

إنـي  : (وقال  ،  )٣()الروح والجسد 

عند اهللا لخاتم النبيين، وإن آدم  لمنجدل        

.)٤()في طينته

 

 

٣

 

. يذكر أحيانًا الحديث بالمعنى-

 

 

 وكما وجدنا اإلمام أبا العـزائم       

ال يعزو كثيرا من األحاديث وال يحكـم        

عليها، فإننا نجده أيضا يختصر بعـض       

.األحاديث ويذكرها بالمعنى أحيانًا

 

 

 

سير قول اهللا   فى تف   ومنه ما أورده   -

هو الَِّذي يصوركُم ِفي اَألرحاِم     : تعالى

   شَاءفَ يالَ ۚكَي   ِإالَّ  ِإلَٰـه      ِزيـزالْع ـوه 

ِكيمالْح )  ن   ). ٦: آل عمـرانـيب 

معنى التصوير في األرحـام بحـديث       

: نبوي شريف، ولكنه ذكره بمعناه فقال     

وقد ورد أن الملك يقبض النطفة في يده     "

مخَلَّـق أو غيـر     : نادى ربه فيقـول   وي

مخَلَّق، ما عمره؟ وما رزقه؟ َأذَكَـر أم        

.)٥("ُأنثى؟ فيقضى اهللا تعالى فيه بما شاء

 

 

وهذا المعنـى ورد فـى أحاديـث        

صحيحة كثيرة، منها ما أخرجه اإلمـام       

مسلم في صحيحه عن حذيفة بن َأِسـيٍد        

سمعتُ رسول اهللا   :  قال  )٦(الِغفَاري

  إن النطفـة   : (اتين يقول  بُأذُنَى ه

        روتَـصتقع فى الرحم أربعين ليلةً، ثم ي

يا رب، َأذَكَـر أم     : عليها الملك، فيقول  

أنثى؟ فيجعلُه اهللا ذكـرا أو أنثـى، ثـم      

يا رب َأسِوى أم غيـر سـِوي؟        : يقول

فيجعلُه اهللا سِويا أو غيـر سـوى، ثـم          

يا رب، ما ِرزقُه؟ ما َأجلُه؟ مـا        : يقول

ا أو سعيد٧()اخُلُقُه؟ ثم يجعله اهللا شقي(.

 

 
                                                           

.٧/٤٩: أسرار القرآن لإلمام أىب العزائم) ١(

 

 
. ٧/٩٩: أخرجه اإلمام الطربي يف جامع البيـان      ) ٢(

ىف كتاب التوبة، باب ىف     : واإلمام مسلم ىف صحيحه   
، ٤/٢١٠٧: سعة رمحة اهللا تعاىل وأا سبقت غضبه      

ملا : ( بلفظ عن أىب هريرة    ) ٢٧٥١(حديث رقم   
:  اخللق كتب ىف كتابه فهو عنده فوق العرش        خلق اهللا 

.)إن رمحيت سبقت غضىب

 

 
وقـال  ) ٢/٦٠٨(مستدرك احلاكم ذه الصيغة      )٣(

على شرط الشيخني ومل خيرجـاه، ويف جممـع         : عنه
:  ورواه أمحد وقال عنـه     ،)٨/٢٢٣(الزوائد للهيثمى   

ذكره اإلمام أبو العزائم يف     ، و ورجاله رجال الصحيح  
.١٥يار صكتاب بشائر األخ

 

 
رواه اإلمام أمحد، وروي معناه من حـديث أيب         ) ٤(

 مرسلة، وخرج ى، ومن وجوه أخر  أمامه الباهلي   
 صحيح اإلسناد  : ا حديث العرباض، وقال   احلاكم أيض

 ذكره اإلمام أبو العـزائم ىف كتـاب        .ووافقه الذهيب 
.١٦بشائر األخيار ص

 

 
.٣/٧٧: أسرار القرآن لإلمام أىب العزائم) ٥(

 

 
: حذيفة بن أسيد، ويقـال    : هو الصحايب اجلليل  ) ٦(

بن أسيد، أبو سـرحية الغفـاري ، شـهد          اابن أمية   
احلديبية، وقيل إنه بايع حتت الشجرة، مـات سـنة          

ــذيب ١/٣٣٢: اإلصــابة: يراجــع). ه٤٢( و ،
.١/٤٥٤: التهذيب

 

 
أخرجه اإلمام مسلم ىف صحيحة يف كتاب القدر،   ) ٧(

 ٤/٢٠٣٨: مـه باب كيفية خلق اآلدمي يف بطـن أ       
.)٢٦٤٥(حديث رقم  

 

 



 

 

 

                                                              

 

 

 

 



 

 
 



 



 



 





 



 



 





 



 



 





 



 

 

 



 







 







 









 









 



عندما كنت أقرأ في سيرة عثمان   
 الخليفـة الثالـث     بن عفـان    ا

رضوان اهللا عليه، عرفت أن سـر       
".. الخــوارج"مقتلــه علــى يــدي 

والخوارج في كـل عـصر إلـى        
الفكر واحد ولألسف   .. عصرنا هذا 
والمقاالت واألفكـار   .. باسم اإلسالم 

بأن الخوارج بداية من    والكتب ملئت   
علي بن أبي طالب ولكن     سيدنا  عهد  

 سيدنا عثمـان     عهد البداية كانت من  
قتل على  "وسيدنا عثمان   .. بن عفان ا

يدنا علي بن   سقُِتَل   ثم   ،"يدي الخوارج 
وهلم جرا إلى عـصرنا     .. أبي طالب 

فلقد كانت فتنـة قتـل سـيدنا        .. هذا
عثمان سببا في حدوث كثير من الفتن       

وألقت بظاللها على أحداث    . .األخرى
فتغيـرت قلـوب    .. لتهات التي   الفتن
وبدأ الخـط   .. وظهر الكذب .. الناس

البياني لالنحراف عن اإلسـالم فـي       
وكان مقتل سيدنا   .. وشريعتهعقيدته  

األمور التي أوجبت   عثمان من أعظم    
وبـسببه تفرقـت    .. الفتن بين الناس  
فتفرقـت القلـوب    .. األمة إلى اليوم  

.. وظهر األشـرار  وعظمت الكروب   
وسعى في الفتنة مـن     . .ل األخيار ذو

وعجز عن الخير   .. كان عاجزا عنها  
.. والصالح من كـان دأبـه إقامتـه       

فبايعوا أمير المؤمنين علي بن أبـي       
 وهو أحق الناس بالخالفة     طالب  
وأفضل من بقي لكن القلوب     .. حينئذ

فلم تتفق  ونار الفتنة متوقدة    .. متفرقة
ولـم  .. ظم الجماعـة  تولم تن .. الكلمة

يفة وخيار األمة من كل ما      يتمكن الخل 
 ودخل في التفرقة    ،يريدونه من الخير  

.والفتنة أقوام

 

 
وبدأ ضعف الفتوحات تـدريجيا     
خالل السنين األخيرة مـن خالفـة       

عندما بـدأت الفـتن     .. سيدنا عثمان 
بــالد اإلســالم ومركــز تــضرب 

سيدنا ثم توقفت عندما قُتل     .. الخالفة
واسـتمرت متوقفـة بـل      .. عثمان

ي بعض األماكن إلى بداية     تراجعت ف 
.عهد معاوية

 

 
والجدير بالذكر أنه مـن خـالل       

المحدودة لسيدنا عثمان بـن     تي  اءقر
عرفت أن هذا الرجل لم يكن      .. عفان

بل أمـة فـي حقيقـة    .. رجالً واحدا 
 في عهده حـدثت فتوحـات       ،األمر

.رةيكث

 

 



 


وها هي بعض الكلمـات ألخـصها       
عن سيدنا عثمان بن عفان حتى تتضح       
      الرؤية عند الخوارج القتلة، الذين ال هم 

.. إال القتل فقطلهم

 

 
 في أيام الجاهلية مـن      كان  .. 

أفضل الناس في قومه، فهو عـريض       
ـ ثـري شـديد الحيـاء       .. الجاه ذب ع

الكلمات، لم يسجد في الجاهلية لـصنم       
فلـم  .. حـشة قـط   ولم يقترف فا  .. قط

وكـان  .. يشرب الخمر في الجاهليـة    
عثمان قد ناهز الرابعة والثالثين مـن       
عمره حين دعاه أبو بكر الصديق إلـى        

 بل كان سباقًا أجاب على الفور   ،اإلسالم
دعوة الصديق فكـان مـن الـسابقين        

.األولين

 

 
فرح المسلمون بإسـالم عثمـان    .. 

فرحا شديدا وتوثقت بينه وبينهم عـرى       
وأكرمـه اهللا   .. حبة وأخوة اإليمـان   الم

 رقية  بالزواج من بنتي رسول اهللا      
".ذي النورين" بفسمي .. وأم كلثوم 

 

 
وبشيء من التوضيح من حياة سيدنا      

 االجتماعية فـي المدينـة      عثمان  
زواجه من أم كلثوم بنـت رسـول اهللا         

         بعد وفاة رقية بنـت رسـول اهللا 
.

 

 
هي ديـنهم إلـى     " فتن الخوارج .. "

اتهم سيدنا عثمان بن عفان     .. يومنا هذا 
        من قبل هؤالء بإسرافه في بيـت 

وقد ساند  .. المال وإعطائه ألكثر أقاربه   
هــذا االتهــام حملــة دعائيــة قادهــا 

 الــشيعة  بعــضوتلقفهــا" الــسبئيون"
وتـسربت  .. والروافض إلى يومنا هذا   

.في كتب التاريخ

 

 
وتعامل معها المفكرون والمؤرخون    

ة لم تثبت؛   ائق وهي باطل  على كونها حق  
..ةألنها مختلق

 

 
يعتبر عهد ذي النورين امتـداد      .. 

لعهد الخلفاء الراشدين الـذي تتجلـى       
 .أهميته وامتداده بالعهد النبوي الشريف

 

 



 

 

 

 



 



 



 



 




 




 

–


 




 

–


 


 



 



 

 



الـسيد  سماحة  قامت مشيخة الطريقة العزمية تحت رعاية       

 العزمية  محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم شيخ الطريقة       

 ا، تأكيـد  ه١٤٤١  عدة محاضرات خـالل شــهر     

:بصير األمة بالواجب المطلوب منهالدورها الكبير فى ت

 

 



 


مـت   أقي م٢٦/٦/٢٠٢٠ ، الموافق ه١٤٤١  ٥فى يوم   

بقاعة اإلمام المجـدد     مائةال بعد   وناألربعة و لثا الث هل البيت أليلة  
التي تم بثها بثا مباشـرا دون       والسيـد محمد ماضى أبى العزائم      

. بسبب حظر التجوليحضور جماهير

 

 
علـى أن مـصر فـي       سماحة شيخ الطريقة العزمية      أكدوقد  

ظرف صعب، حيث تواجه حربا في سيناء، وتهديدا في ليبيا وباب         
لمندب، ومشكلة سد النهضة، وهذا عبء كبيـر، وإن شـاء اهللا            ا

.ستخرج منتصرة في كل هذه األمور

 

 
وكشف سماحته أن قيادات اإلخوان والسلفية يهـود بأسـماء          
إسالمية بما فيهم أردوغان، وغايتهم حماية إسرائيل، وضرب مثالً         
بأردوغان الذي قتل المسلمين في ليبيا والعراق وسوريا والـيمن،          

جهز لمعركة مع مصر، ونبه سماحته أن المقتول مـن جـيش            وي

أردوغان في ليبيا في النار؛ ألنه معتدي، والمقتول مـن الجـيش            
.ع عن أرضه وماله وأهلهالليبي شهيد؛ ألنه يداف

 

 
وناشد سماحته أبناء الطرق الصوفية فـي ليبيـا أن يـدعموا            

سيسي مـن   المشير خليفة حفتر، وأيد موقف الرئيس عبد الفتاح ال        
.التدخل في ليبيا تلبية لطلب أهلها

 

 
أن حلمي أن تتحد مصر وليبيا والسودان ليكون       : وقال سماحته 

.البشريةالمادية وعندنا اكتفاء ذاتي من الثروة 

 

 
ليس وباء؛ لكـن اإلعـالم      وبين سماحته أن فيروس كورونا      

ي يـسيطر   تم األمر، فارتفع سعر الذهب والفضة واأللماس ال       ضخَّ
 اليهود، وانخفض سعر البترول الذي يسيطر عليه العـرب          اعليه

. بقصد إفقارهموأمريكا الجنوبية

 

 
.)ة قريبامإن شاء اهللا ستزول الغُ: (وختم سماحته حديثه بقوله

 

 
الحليم العزمي الحسيني حديثـه حـول         الشريف عبد  واصلو

محـاور الحركـة    بعـض   عن  بالحديث   ،سيرة أهل البيت    
:، حيث تمثلت فيما يليحية لإلمام الباقر اإلصال

 

 
١

 

.اإلصالح الفكري والعقائدي -

 

 
٢

 

. تأسيس المدرسة الفقهية النموذجية-

 

 
٣

 

. اإلصالح األخالقي واالجتماعي-

 

 
٤

 

.اإلصالح االقتصادي -

 

 
وقامت الفرقة العزمية بإنشاد مواجيد اإلمام أبي العزائم بقيادة         

.األستاذ أحمد مخلوف

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

بينــا اللقــاء املاضــي أن مــا فعلــه األســالف الــذي
َّ َّ

 

ن

 

 نرضــى عــنهم، 

 

وننتسب إليهم حمبني هلم راضني عنهم موال

 

ني هلم، فهـو علـى 

 

أكتافهم يوم الدين، وما كان هلم فهو لنـا، ومـا كـان علـيهم فهـو 

 

علينا، إال أن نتربأ من املخالفني منهم 

 

ا

 

ملـ

 

ر

 

تكبني للـشرور واآلثـام، 

 

ونتربأ من الذين أشركوا مـنهم حـىت لـو كـانوا آباءنـا أو جـدودنا 

 

.. مهما تباعـدوا عنـا يف األجيـال الـسابقة

 

ويف هـذا املقـال نواصـل 

 

ا

 

:حلديث فنقول

 

 

 

 


 




 




 




 




 







 


 برضـا   ومن ثم فإن تبسم النبى      

 ى الذى أثنى عليه قائالً    عرابوسرور عن األ  

 ، األول عبـد اهللا    ،)يا ابـن الـذبيحين     (:له

 إن تبسمه هذا دليل     : أقول .والثانى إسماعيل 

قوى على أن والده عبد اهللا بن عبد المطلب         

من المجتبين المهتدين الذين قال عـنهم اهللا        

         بعد أن ذكر من سيرة عدد من الرسل 

ح  نـو  :واألنبياء عليهم الصالة والسالم هم    

وإبراهيم وإسحق ويعقوب وداود وسـليمان      

وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريـا      

لياس وإسماعيل واليـسع    إويحي وعيسى و  

: ويونس ولوط، وقال تعالى بعـد ذكـرهم       

     منَاهيتَباجو اِنِهمِإخْوو اِتِهميذُرو اِئِهمآب ِمنو

: ألنعـام ا( وهدينَاهم ِإلَى ِصراٍط مـستَِقيمٍ    

٨٧.(

 

 

 والدا النبي إمام المرسلين وسيد ولد فهل

 فى حين أننا    ،آدم أجمعين كانا غير موحدين    

نجد أن والدي كل رسول من أولى العـزم         

األربعة بـنص القـرآن الكـريم مـؤمنين       

موحدين ويدعو كل رسـول ونبـي لهمـا         

بالمغفرة بينما، كما يزعم هؤالء المتهوكون      

أن والـدي إمـام     خوارج آخر الزمـان،     

 ا عليـه وعلـيهم الـصالة       المرسلين جميع

والسالم غير موحدين أو مستحقين لعـذاب       

النار؟ 

 

 

:  لوالديه بقوله  ا قد دع   نوح   فهذا

        ِتـييخََل بن دِلمو ياِلدِلوِلي و اغِْفر بر

ا وِللْمـْؤِمِنين والْمْؤِمنَـاِت والَ تَـِزِد        مْؤِمنً

).٢٨: نوح( اين ِإالَّ تَبارالظَّاِلِم

 

 

ربنَا اغِْفر  :  قال    إبراهيم   وهذا

 وِللْمْؤِمِنين يوم يقُوم الِحساب وِلواِلدي ِلي

).٤١: إبراهيم(

 

 

 موسى وهارون كانـا مـؤمنين       ووالدا

ا عند بني    ألن التوحيد كان معلوم    ؛موحدين

 إسرائيل فى مصر وراثة من أبيهم يعقوب،      

وحافظ كثير من بني إسرائيل علـى عهـد         

أبيهم يعقوب لهم أن ال يموتـوا إال وهـم          

مسلمون، وال يعبدون إال إله يعقوب وآبائه       

.إبراهيم وإسماعيل وإسحق

 

 

 قولــه تعــالى فــى آيــة وبمقتــضى

 وآَل ِعمران علَى العـالَِمين    : صطفاءاال

ومن ثم كانت أم موسـى مؤمنـة موحـدة          

   ن ترضع وليدها موسى   ُأوِحى إليها أ  



 

 

 

 

 



 



 












 




 



وتلقى به فى اليم كما هو معلوم لكل مسلم،         

ا بد أن والد موسى مات مـسلم       ومن ثم فال  

موحداا أيض.

 

 

 من المعلوم أن ذرية آل عمران هى        بل

الذرية المصطفاة من بنى إسرائيل للنبـوة       

.حتى مريم وعيسى 

 

 

 هذا أيها المتهوكون المـسارعون      ومع

العـالمين تـصرون    في والدي حبيب رب     

!على أنهما في النار؟

 

 



 








 


 يجعل هذا من خـصائص       اهللا   إن

المسلم، فهو عالوة على أنه يدعو لوالديـه        

أنعـم  فإنه يؤدى عنهما الشكر هللا على مـا         

ووصـينَا  :  قـال تعـالى    ،عليه وعليهما 

ـ        هكُر ـهُأم لَتْهماناً حسِه ِإحياِلدِبو انا اِإلنس

 هكُر تْهعضوو      ثَالثُـون الُهِفـصو لُهمحا و

رـنَةً         شَهس ِعينبلَغَ َأربو هلَغَ َأشُدتَّى ِإذَا با ح

     ِني َأنِزعَأو بالَِتـي     قَاَل ر تَـكمِنع َأشْكُر

      اِلحَل صمَأع َأنو ياِلدلَى وعو لَيتَ عما َأنْع

        كتُ ِإلَيِتي ِإنِّي تُبيِلي ِفي ذُر ِلحَأصو اهضتَر

  ِلِمينسالم ِإنِّي ِمنو )فكـل  ) ١٥: األحقاف

مسلم منذ آدم إلى أن تقوم الساعة إذا بلـغ          

األربعين يشكر اهللا على ما أنعم عليه وعلى        

والديه، ويدعو لوالديه ولذريته وهذا بغيـر       

استثناء، إن لم يكن بلـسان المقـال، كـان         

بلسان الحال، فإذا كان هذا من سنن اهللا فى         

 أى إذا كان هذا بالنسبة لوالـدي        ،المسلمين

...).وإني من المسلمين: (... القائل

 

 

 بالك بمن أمره اهللا تعالى أن يقـول         فما

ا العالمين أنه أول المـسلمين، فقـال        مخبر

قُْل ِإن صالِتي ونُـسِكي      :تعالى له   

        ـالَِمينالع باِتي ِللَّـِه رممو اييحمالَ * و

  المسِلِمين شَِريك لَه وِبذَِلك ُأِمرتُ وَأنَا َأولُ     

 ١٦٢: األنعام(

 

أفيكون والـدا أول    ) ١٦٣ –

المسلمين في الكون المخلـوق كلـه غيـر         

موحدين، فى حين يكون والدا كـل الـذى         

 مـن الموحـدين     ،المـسلمين أنا من   : يقول

المستحقين للدعاء ولشكر اهللا تعالى على ما       

! أنعم عليه وعليهما؟

 

 



 

–

 


ا حديثً" شعب اإليمان " فى   أخرج البيهقي 

سندأخبرنا أبوالحسن بن بـشران      :ا، قال م

جعفر الرزاز، ثنا يحيى بن جعفر،       أنبأنا أبو 

أنبأنا زيد بن الحباب، أنبأنا ياسين بن معاذ،        

اهللا بن مرتد، عـن رسـول اهللا         أنبأنا عبد 

 ول(:  يقول  أو أحدهما    أدركتُ والداى 

يهـا   العشاء، وقـد قـرأت ف   ةوأنا فى صال  

: محمد، ألجبتهمـا   يا: يناديبفاتحة الكتاب   

.)١()لبيك

 

 

بين هذا الموقف الكريم منهمـا       وشَتَّان 

بن أن يتخذه   وبين الموقف الواجب على اال    

منهما أو من أحدهما إن كفر أحدهما أو كفر     

 كالهما كفر ا، فليس للمؤمن حياله أو     ا بواح

.حيالها إال التبرؤ منه أو منها

 

 

 الحديث ما فيـه مـن        ليس فى هذا   أو

ال يخفى إال علـى      التنويه بعظيم قدرهما ما   

بلى واهللا الذى ال    !!. المتهوكين المبغضين؟ 

!. إله إالَّ هو

 

 

 لكم أيها المتهوكون المتَخرصـون ؛       ما

! كيف تحكمون؟

 

 

ا  آمر  له    تقرأوا قول اهللا     ألم

إياه أن يدعو لوالديه بأن يرحمهمـا ربـه         

 : بقُل رـاِني      ويبـا را كَممهمحار 

ِغيراص )كما وضحنا هذا    )٢٤: اإلسراء ،

! من قبل؟

 

 

ا  شك أنكم سـمعتموه يتْلـى كثيـر        ال

 ا ولكـنكم ال تَفْهمـون مـا        وقرأتموه كثير

.!تسمعون، وال تعقلون ما تقرأون

 

 

ــدعون ــركم وتَ ــتم دون غي ــم أن  أنك

....!العالمون

 

 

م من   وتزعمون أنكم أنتم دون غيرك     بل

.!لِّ األمة المحمدية الموحدونكُ

 

 

 من هذا زعمكم بأن الـذين هـم         وأشنع

مشركون قبوريونعلى غير و ِتكُماِبيه!.

 

 

 حــول وال قــوة إال بــاهللا العلــى وال

.!!!العظيم

 

 

                                             

 

 
.شعب اإلميان: البيهقي) ١(

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 











 



 






 



 







 



 








 



 

 



 


فى حوار اإلرهابى الليبى عبد الـرحيم       
المسمارى مع األستاذ عماد أديب، جاء على  

 مــن صــفاته لــسانه أن الرســول 
"!!الضحوك القتال"

 

 
لم يؤنبني ضـميري لقتـل      : "حيث قال 

الضباط وقصدنا تحكـيم شـرع اهللا فـي         
األرض وإقامة خالفة على منهاج النبـوة،       

."ولسنا هواة قتل

 

 
ولكنكم قتلتم بالفعل   : فرد عليه المحاور  

وهل النبي اللي هو رحمـة      
للعالمين كان ماشى يذبح في     

!!؟خلق اهللا

 

 
 لـه   النبـي   : فقال

الـضحوك  "صفات عنـدنا    
".القتال

 

 
سـيدنا  فهل يصح وصف نبى اإلسالم      

! بهذا الوصف؟محمد 

 

 
.هذا ما سنناقشه فى السطور القادمة

 

 



 





 



هذا الوصف ورد لألسف فـى بعـض    
:كتب التراث بدون تمحيص

 

 

 

 .٢٩/٢٥٧ "الفتاوى"ابن تيمية  -

 

 

 

 .٢/٣٦٣ "هداية الحيارى"ابن القيم  -

 

 

 

عند  "تفسير القرآن العظيم  "ابن كثير    -
 . من سورة التوبة١٢٣تفسيره لآلية 

 

 

 

 .١/١٥٣" سير أعالم النبالء"الذهبى  -

 

 

 

 .٢٠٢ص" الرياض األنيقة"طى السيو -

 

 
كل هؤالء استدلوا بما رواه اليهود فـى     

 مثل ما روى عـن      ة عن النبى    االتور
أحمـد  : ةسمه فى التورا  ا: "ابن عباس قال  

الضحوك القتال، يركـب البعيـر ويلـبس        
".الشملة ويجتزئ بالكسرة

 

 
وكما هو واضح فهذه التسمية تستند إلى       

.يهودوعلى أقوال ال" اإلسرائيليات " 

 

 
وبتطبيق منهج علم الحديث على هـذه       

.الروايات يثبت عدم صحتها

 

 
.فهى إما ضعيفة أو منقطعة السند

 

 




 



 عالوة على أن وصـف النبـى        
يخالف لما صـح فـى      " بالضحوك القتال "

:الكتاب والسنة

 

 

 

- حوكالض:

 

 

 

ـ  : "  قالت  عن عائشة    - ت ما رأي
ا حتـى   ا ضاحكً  مستجمع رسول اهللا   

رواه البخارى   "ترى لهواته إنما كان يبتسم    
 .ومسلم

 

 

 

:  قال عن عبد اهللا بن الحارث       -
". ا إال تبسمما كان ضحك رسول اهللا     "

.رواه الترمذى

 

 

 

: ".....  قال عن جابر بن سمرة      -
رواه الترمذى" اوكان ال يضحك إال تبسم.

 

 
تـب الـسنة    هذا بعض ما ورد فـى ك      

والسيرة النبوية عن صفة ضـحك النبـى        
    ا، ولـذلك ال     حيث كان ضحكه تبسم

يصح وصفه بالضحوك، فهذا مخالف لمـا       
. هو ثابت عنه 

 

 

 

:الالقتَّ -

 

 
تطلـق  " قتل  " وهذه صيغة مبالغة من     

.على كثير القتل والفتك

 

 
 محمد  سيدنا   فهل رسول اإلسالم    

!؟"قتاالً"كان 

 

 
: بويةتقول كتب السيرة الن

 

 
ا مـن    قتل أحد  ال يعلم أن النبى     "

".بى بن خلفالمشركين بيده إال ُأ

 

 
بى بن خلف يعلف فرسـه      حيث كان أُ  

!!!اأقتل عليه محمد: بمكة قائالً

 

 
:  له بل كان يلقى رسول اهللا بمكة قائالً      

    ا أعلفه كـل يـوم،      يا محمد إن عندى فرس
!!أقتلك عليه

 

 
 بل أنا قاتلك  :  قائالً فيرد الرسول   

. إن شاء اهللا

 

 
    ا مع قريش   وفى غزوة أحد خرج محارب

!!! لقتلهوأخذ يبحث عن النبى 

 

 
:  صاح قـائالً   وعندما رأى النبى    

. إن نجوتَيا محمد ال نجوتُ

 

 
 إال أن دافـع     فما كان من النبى     



 

 

 



 



 


 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى. د   

 

 

.عن نفسه

 

 
أى فـى    ،ا إياه بحربة فى ترقوته     رامي 
.غير مقتل

 

 
 ا وأخذ يـشكو مـن شـدة        فجرى بعيد

واهللا ما بك من    : ، فقال له المشركون   الوجع
.بأس

 

 
واهللا لو كان ما بى بأهل ذى       : فرد قائالً 

!!المجاز لماتوا أجمعون

 

 
. ومات فى طريق عودته لمكة

 

 
ا أو لغـة أن      أو شرع  فهل يصح عقالً  

 .)١(!؟"الالقتَّ"بعد ذلك لفظ  نطلق عليه 

 

 



 



١

 

- 

 

:يدانالشيخ وليد بن راشد السع 

 

 
إن المقرر عنـد العلمـاء أن       : " يقول

بد فيها    ال إطالق التسمية على النبى     
من برهان صحيح، فال يجوز لنا أن نسميه        

         بأى اسم من األسماء إال وعلى هـذا 
 ألن هذا اإلطالق قد يتضمن      ؛اإلطالق دليل 

ا شرعية، واألحكام الشرعية تفتقر فى      أحكام
.ثبوتها لألدلة الصحيحة الصريحة

 

 
سمين بأنه   بهذين اال  وتسمية النبى   

ـ الضحوك وأنه القتال، ال أعلم له      ا دليـل   م
.يصح عن النبى 

 

 
 يثبت هـذا    يءفليس فى كتب السنة ش    

.اإلطالق

 

 
ولكن أطلقه عليه بعض أهل العلم، ومن       
المعلوم أن أقوال العلماء إنما يستدل لها ال        
يستدل بها، فقد أطلقه عليه جمع من أهـل         

ام ابن تيمية واإلمام ابـن القـيم        العلم كاإلم 
واإلمام ابن كثير وغيرهم من أهـل العلـم         

.رحمهم اهللا

 

 
ولكن أنت خبير بأن إطالقهم ال يكفـى        

بد من ثبوته     ولكن ال  ،فى إثبات هذا االسم   
.بدليل شرعى صحيح صريح

 

 
 ال يجـوز جعـل      :وبناء علـى ذلـك    

، إال  الضحوك القتال من أسماء النبى      
يدل عليهما من األحاديث    إذا وقفنا على ما     

.الصحيحة

 

 
حتى الوصف بهذين االسمين ال يخلـو       

 لـم يكـن     من نظر ظاهر، فـالنبى      

يضحك الضحك المعروف وهـو ضـحك       
القهقهة، وإنما ثبت بالحـديث أن ضـحكه        

ا كان تبسم.

 

 
هذا هو األولـى فـال نطلـق عليـه          

  ألنـه كـان ال يـضحك         ؛الضحوك
ما كان كضحك أكثر الناس وهو القهقهة، وإن   

اضحكه تبسم .

 

 
فإن " ال  بالقتَّ" ا  ا مطلقً وأما وصفه وصفً  

   هذا ربما يكون سبب ا من دخول الناس    ا مانع
 كان يمسك عن    فى دينه، أال ترى أنه      

قتل المنافقين خشية أن يتحـدث النـاس أن     
ا يقتل أصحابهمحمد.

 

 
ـ       ال ال  وفى الجملة فإطالق تـسمية القتَّ

قها إطـالق   يصح لعدم وجود النص، وإطال    
.وصف األولى تركه

 

 
 به مـن    وال نعدل عما وصفه اهللا      

ا  وكونـه بـشير    ،رحمة للعـالمين  : " كونه
وكونه محمد وأحمد وخاتم النبيـين       ،اونذير 

 ونحو هذه األسماء التى ثبتـت       ،والمرسلين
اها واهللا  له باألدلة الصحيحة، وندع ما عـد      

 .)٢("أعلم

 

 
٢

 

:عدنان إبراهيم. د-

 

 
ا أن نسمع   ا، مقلق جد  مزعج جد : يقول

ا فى كل   ، دائم على منابر رسول اهللا     
وصلى اهللا على محمد الـضحوك      " خطبة  
".القتال 

 

 
ناس تنطق بمنطق حربـى باسـتمرار       

.وكأننا فى سياق حرب

 

 
يا جماعة حالة الحرب حالة اسـتثنائية       

اتمام.

 

 
ن الحـرب هـى     والبعض الذى قال بأ   

لـيس  و" جنون نفـسى  "الحالة األصلية هذا    
!!!خطأ فقهى

 

 
هتقول ما القرون الوسطى كانت كذلك،      
صحيح، وهذا الذى يخفف أيها األخوة مـن        
دمغنا لحدة هذا الذى أسميناه الجنون ومـا        

.كان ينبغى أن نسميه الجنون

 

 
ولكن هذا ال يعفيهم مـن مـسئولية أن         
قصروا عن أن يرتقوا إلى مصاف القـرآن        

ى ولم  العظيم، لو أحسنوا فهم كتاب اهللا تعال      
يخضعوا لضغط الظروف غيـر الـسوية،       
غير الطبيعية، ألدوا رسالة القـرآن علـى        
وجه أحسن بكثيـر، ومـا ظلمـوا ديـنهم          

.وبالتالى أنفسهم واآلخرين

 

 
السالم هـو األصـل والحـرب هـى         

!!الطارئ وإال نعيش فى غابة

 

 
يوم يطرأ الطارئ سـنتخذ لـه عدتـه         
ونتكلم بمنطقه فى ساحته، فى ساحة الحرب       

. تستتبعهوما

 

 
كالم بلغة حربية منطقه حربى، كأننـا       
مخلوقون نحن المسلمين بالذات وديننا منزل      
من السماء العلية من أجل أن نعادى البشر        

!!!وأن يعادونا، وأن نكون فى عداء مستمر

 

 
هذا شوه عقول الشباب، شوه نفوسـهم       
أيها األخوة، وجعلهم عدميين محبين للموت      

  .)٣("كارهين للحياة

 

 
...........عدوب

 

 
يتبين لنـا أن مـا ورد علـى لـسان           

 اإلرهابى الليبى من وصـف النبـى        
بالضحوك القتال، ال يصح من ناحية السند       

.وال من ناحية المتن

 

 
وأن هذا الوصف تسلل لـبعض كتـب        
التراث من اإلسرائيليات، ولألسف تناقلـه      

.البعض بدون التأكد من صحته

 

 
                                                           

تفسري ابن كثري   و،  ١٩٩ ص   ٣زاد املعاد البن القيم ج    ) ١(
.٢٩٦ ص ٢ج

 

 
لشيخ وليد بن راشد السعيدان، بتـاريخ   لاملوقع الرمسى   ) ٢(

٢٤

 

-١٢

 

.م٢٠١٥-

 

 
١٢خطبة منربية منشورة على اليوتيوب بتـاريخ        ) ٣(

 

-٧

 

-
.م٢٠١٣

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


 

 

 

 

 

حكم عاليـة، ودرر غاليـة،      
أفيضت من الكتاب المسطور،    
والبحر المسجور، ونطق بها    
لسان الرق المنشور، أخـذًا     

سعد من  . من البيت المعمور  
فهم هذه الحكـم علمـا، أو       
تمتع بها ذوقًا، أو سار على      
ـ     ا هديها سلوكًا؛ ألن عباراته

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 

 

 
 



 



  


 




 



 

 

 

 

الكون كله ملْك وملكُـوت، الملـك رمـزه         
المبانى والظهور، والملكوت رمـزه المعـانى       
والبطون، والملك الظاهر يتفاوت فى مراتبه بين       
الجماد والنبات والحيـوان، وغيـر ذلـك مـن       

.الكائنات وظاهر اإلنسان

 

 
واإلنسان هو العالم األكبر الذى انطوى فيه       

ـ       الم الملكـوت   عالم الملك الظاهر الجلـى، وع
 خلـق الملـك بيـد       الباطن الخفـى، واهللا     

والملكوت بيد، أما اإلنسان فقد خلقـه        

 

 تنـزه   -
سبحانه عن الشبيه والمثيل     

 

 بيديه، قال تعـالى     -
 ما منَعك َأن تَسجد ِلما خَلَقْتُ ِبيدي       : إلبليس

.)٧٥: ص(

 

 
والبيت الحرام فى مكة ظاهر ملكه أنه مـن    

باطن ملكوتـه فهـو كمـا قـال          األحجار، أما   
ِفيـِه  *  وهدى لِّلْعالَِمين  امباركً: سبحانـــه

ـ     آياتٌ بينَاتٌ مقَام ِإبراهِ     ايم ومن دخَلَه كَان آِمنً
ــران( ــدى )٩٧، ٩٦: آل عم ــة واله ، والبرك

واآليات ال تشهد بالعين الظاهرة، ولـو كانـت         
نعام، ولكـن  ترى بعين الرأس لشهدتها عيون األ    

هذه الحقائق النورانية ال تُرى إال بعيون القلوب        
بعد طهارتها وصفائها من العيـوب، وعيـون        
األرواح بعد اتصالها بعالمها، واستغراقها الكلى      

.بحضرة موالها سبحانه

 

 
 عن شـهود    واإلنسان إذا حج بجسمه غافالً    

آيات ربه بعيون قلبه، كان سفره مجرد زيـارة         
 ولم تكشف له األنـوار ليـشهد       لآلثار والمبانى، 

 حقائق األسرار والمعانى، فيحرم مـن الخيـر       
.الكثير، وال يشهد أنوار أسرار الملك القدير

 

 
وكل مسلم يستطيع أن يتعلم مناسك الحـج        

         ا، فى جلسة واحدة، ويؤديه مع أقرانـه  تقليـد
   كما، ولكن غاب عنه أن     وتسقط عنه الفريضة ح

درك الحكمة العلية،   يشهد المعانى الروحانية، وي   
فيما يؤديه من مناسك جسمانية، وهـو الهـدف         

.األساس من فرض الحج

 

 
الحج الروحانى هو فرار العبد مـن نفـسه         
ومن األكوان إلى مكون األكوان، ال رغبة فـى         

   ا فـى الحـور والولـدان،       نوال أجر، وال طمع
      ا فـى رضـا     والنعيم فى الجنان، ولكـن سـعي

.الرحمن

 

 
جدد السيد محمد ماضى أبو     يقول اإلمام الم  

:        العزائم 

 

 
منى أسافر ال من كونى الدانـــى

 

 



 




 





 

 

 

 

 



 


 

ــدانـأفردتُ ربى ال حوٍر وولـ

 

 
وجهتُ وجهى هللا العلى ولــــى

 

 
وانـشوق شديد إلى فضٍل ورض

 

 
قلبى يرى فى مقام خليل حضرته

 

 
ـَّـــــان أنوار مقتدر بر ودي

 

 
روحى تشاهد رب البيت جل عال

 

 
ال إيقانـ العطا بجميعطى جميل

 

 
 من مكان إلى آخر،      وهذا السفر ليس انتقاالً   

وإنما هو قطع للعوائق والعقبات التـى تحجـب         
العبد فى نفسه عن شهود أنوار ربه، وسير على         
مراحل الوصول فى مقامات القرب والـدخول،       

، وكل ما فى    على حضرة الحق والرسول     
الحج من مـشاهد يـشير إلـى هـذه الحقيقـة            

.رانيةالنو

 

 
فاالتجرد من المحيط والمخيط فيهما إشارة،      

:   قـال  عندما سئل عنها سيدنا ابن عباس       
إن الناس إذا قصدوا أبواب المخلـوقين لبـسوا         
أفخر ثيابهم، وأظهروا زينة الظـواهر، فكـأن        

القصد إلى بابى خالف القصد إلـى       : الحق يقول 
.أبوابهم ألضاعف أجورهم

 

 
نه ال يريـد أن     أل ؛والمحرم ال يلبس المحيط   

يحيطه شىء من اآلثار الحاجبة، عن رؤية وجه        
ـ        ا بكـل   ربه حيث يولى، فهو يرى ربه محيطً

: البـروج ( وراِئِهم مِحـيطٌ   واللَّه ِمن : شىء
فيفر من حيطة الكائنات إلى وجه مكـون        ) ٢٠

: بلسان سره ما قاله اإلمامالكائنات، قائالً

 

 
وكيف ترى عيون الروح كونًا

 

 
ن ـات وِعيـد حسن جنوتشه

 

 
وان حولىـووجه مكون األك

 

 
ى مكينـيرى جهرا لكل فت

 

 
 ألنه صار فى    ؛كما حرم على نفسه المخيط    

حضرة اإلطالق، والمخيط رمز الوصل بالخيط      
لألشياء، فلما أحرم الحاج قطع كل وصـلة لـه          

ا عن  ، بعيد  بالحق   بالخلق، وأصبح موصوالً  
.تكل مخيط يذكره بوصل الكائنا

 

 


 


 الروحـانى،   أما مقام سيدنا إبراهيم     

فقد قال أهل الحقيقة فى إشاراتهم العرفانيـة، أن      
ام الخلة ال يمكن الدخول فيـه، إال إذا تحقـق     قم

الرضا والتسليم واألنـس    : بمقامات القرب وهى  
 واليقين وغيرها، وقد تحقق رضا الخليل       

نار، فلم يسأل ربه    بمراد مواله عندما ألقى فى ال     
لشدة يقينه بعلمه بحاله، وتحقق تسليمه فى ذبـح         

   ولده لرؤيا رآها معتبر  ا إياها أمر ا، وتحقق  ا إلهي
رب َأِرِنـي كَيـفَ تُحِيـي       : أنسه حين قـال   

، أما يقينه فقـد نالـه        )٢٦٠: البقرة (الموتَى
وكَذَِلك نُِري ِإبراِهيم ملَكُـوتَ     : فضال من ربه  

 وِليكُـون ِمـن المـوِقِنين    واَألرِض السمواِت
.)٧٥: األنعام(

 

 
وقد زاد العارفون علـى مـا تقـدم مـن           

المكاشــفة : المقامـات مقامــات أخــرى هــى 
والمشاهدة والخلة والفتوة، فمن وافت سره هـذه        
المقامات فقد دخل المقـام وأدى حقـه، وقـال          

ـ      : الحكيم الترمذى  نفس مقام إبراهيم هو بـذل ال
والمال والولد فى رضا خليله، فمن نظـر إلـى          
المقام ولم يتخل مما تخلى منه الخليل إبـراهيم         

        من النفس والمال والولد، ولم يسلم أمره 
إلى ربه، فقد بطل سفره وخابت رحلتـه، ولـم          

. ألنه فى الحقيقة لم يدخل المقام؛ايكن آمنً

 

 
فظاهرهمـا أنهـا   : أما عن الصفا والمروة     

جبالن، أما فى الحقيقة فقد جاء فى الخبر أنهمـا   
بابان من أبواب الجنة، وموضعان من مواضـع        
اإلجابة، وبينهما قبر سبعين ألف نبى، والـسعى        
بينهما يعدل عتق سبعين رقبة، وهما إشارة إلى        

 ألنهمـا حجابـان     ؛سرادق الملكوت والجبروت  
حجاب الحـرم، والحـرم حجـاب       لمكة، ومكة   

.البيت

 

 
ن الـصفا تـشير إلـى الـروح         إ :وقد قيل 

والقلب، والمروة تشير إلى النفس، ولذلك يـذبح        
ويحلق عندها، إشارة إلى قهرها وإفنائها، وعن       

الـروح  : الـصفا : سيدى جعفر الصادق    
الـنفس  : لصفائها من درن المخالفات، والمروة    

مـة سـيدها،    الستعمالها المروءة فى القيام بخد    
الصفا صفاء المعرفة، والمروة مـروءة      : وقيل

العارف، والصفا إشـارة إلـى التـصفى مـن          
الصفات الخلقية، والمروة إشارة إلى االسترواء      

.من الشرب بكاسات األسماء والصفات اإللهية

 

 


 


وإذا حج العبد بالقلب والـروح، فـتح لـه          

ارات ليشاهد  العارفون فى كل المناسك باب اإلش     
 بها على عالم األمر بعد أن كـان        معانيها، مقبالً 

إشـارة إلـى    : فى عالم الخلق، فالحج عنـدهم     
: استمرار القصد فى طلب المـولى، واإلحـرام       

إشارة إلى تـرك شـهود المخلوقـات، وتـرك       
يعنى تجرده عن صـفاته المذمومـة،       : المحيط

وتخلقه بالـصفات المحمـودة، ولـبس اإلزار        
ما يشير إلى لباس التقوى واإلخالص      إن: والرداء

.فى كل قول وعمل

 

 

عبارة عـن طـواف     : والطواف فى معناه  
الفكر فى تصريفات األسـماء والـصفات فـى         

أى الجمـع   : الكون واإلنسان، والسعى المعنوى   
وطلب العودة إلى الصفاء، وبذل الجهد فى طلب        
: المرشد الدال على اهللا، وعرفات على التحقيـق  

باهللا، ومعرفة العارف ليعرف العبد     مقام المعرفة   
تعظيم : به ربه ونفسه، والمشعر الحرام بأسراره     

الحرمات اإللهية بالوقوف مع األمور الشرعية،      
هى القرب لنيـل الزلفـى      : والمزدلفة بأنوارها 

هى النفس  : والوصال، والعقبات الثالث المعنوية   
والطبع والعادة فهو يرميهـا، ومنـى بجمالهـا         

رة عن بلوغ المنـى ألهـل مقـام         عبا: وحسنها
.القربة

 

 
هو قلب العبد المعمور    : والبيت فى الحقيقة  

إشارة إلى علوم الحقـائق  : بأنوار الحق، وزمزم  
النورانية التى يتضلع الحاج من الشرب منهـا،        

إزالة كل النجاسـات المعنويـة،      : وحكمة الحلق 
هى ذبح النفوس السفلية الحاجبـة     : وحكمة الذبح 
لعلوية القدسية، يقول اإلمام المجدد     عن المعانى ا  

:أبو العزائم 

 

 
وذبحت نفسى وهى لى أمـارة

 

 
ا من بعد نحرى بالمتابمتقرب

 

 
اوحلقت أخالقى الذميمة موقنً

 

 
بحقيقتى أنى ابتداء من تـراب

 

 
والمتأمل فى مناسك الحج يجـد ارتباطهـا        
بالرقم سبعة فى الطـواف والـسعى والرمـى،         

ر إلى تذكير اإلنسان     والشك أن لذلك داللة  تشي     
الحيـاة  : بحقائق النفخة األوليـة الـسبع وهـى       

والقــدرة واإلرادة والعلــم والــسمع والبــصر 
والكالم، كما تشير إلى أطواره قبل ابرازه فـى         
عالم الظهور، وإلى أطـواره فـى بطـن األم،          
والطرائق السبع فى الدنيا، والجـوارح الـسبع،        

والـسموات  والنفوس السبع، وأيام اهللا الـسبعة،       
السبع واألراضين السبع، واألمر يحتـاج إلـى        

.بيان

 

 
وهكذا يكون البيت مقـام سـيدنا إبـراهيم         
الجسمانى، الذى رفـع قواعـده ومعـه ولـده          

، أما الخلة فهى المقام الروحانى      إسماعيل  
الذى يجب أن يدخله من أكرمه اهللا بالوصـول         

ا ألنوار ربه   ا على نفسه، مشاهد   إليه، ليكون آمنً  
ا بالمعانى الروحانيـة    يث يولى وجهه، متحققً   ح

ـ      ا بأسـرار وحكمـة     فى مناسك الحـج، متمتع
.اإلشارات والحقائق القدسية

 

 









 









 











 



 



 





 





 





 



 



 



 

 

 

 

 



 



 


 

 

 

 

 
قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ 

 

 

 

 

اهللا تعالى يضرب األمثاَل للنـاس فـي         

القرآن الكريم تقريبا للفهم، ألن المثَل إبـراز        

للمعقول في هيئة المحسوس، فيبين األشـياء       

بما يمكن أن تُعلَم به، فمن الناس من يعتبـر          

بها فيهتدي، ومنهم من يعرض فيستمر علـى    

.ضالله

 

 

   والمثَل الذي يضربه سبحانه حق، يدل      

وصل إلى حق، يقول اإلمام أبو      على حق، وي  

: العزائم ما أورده الشيخ العقاد فـي تفـسيره        

   ا في المثال، ومـن     المؤمن يشهد الحق ظاهر

.        رأى الحق سعد باألنس به في كل أنفاسه

 

 

: أورد القرطبي في تفسيره لقوله تعـالى      

  َال اللَّه ـثَالً   ِإنم ِربـضِيي َأن يتَحسـا   يم 

؛ عن ابن )٢٦ :البقرة( ...فَما فَوقَها بعوضةً  

لما ضرب اهللا سبحانه هـذين      : عباس  

مثَلُهم كَمثَِل الَّـِذي    : يعني: المثلين للمنافقين 

َأو : ؛ وقولـه  )١٧ :البقـرة ( استَوقَد نَارا 

اهللا : ؛ قالوا )١٩ :البقرة( كَصيٍب من السماءِ  

ال، فـأنزل   أجّل وأعلى من أن يضرب األمث     

.  اهللا هذه اآلية

 

 

 وفي رواية عطاء عن ابن عبـاس        
وِإن : لما ذكر اهللا آلهة المشركين فقال     : قال

سًئا الَّ   يشَي ابالذُّب مهلُب  ِمنْه تَنِقذُوهسي  )الحج: 

 وذكر كيد اآللهة فجعله كبيت العنكبوت       )٧٣

أرأيت حيث ذكر اهللا الذباب والعنكبوت      : قالوا

 أنزل من القرآن على محمد أي شـيء         فيما

. يصنع؟، فأنزل اهللا اآلية

 

 

لما ذكر اهللا الـذباب     : وقال الحسن وقتادة  

والعنكبوت في كتابه وضرب للمشركين بـه       

ما يـشبه هـذا     : المثل ضحكت اليهود وقالوا   

.كالم اهللا، فأنزل اهللا اآلية

 

 


 



  وقبل أن يشرح اإلمام أبو العـزائم      
بين أن  " أسرار القرآن : "هذه اآلية في تفسيره   

اهللا تعالى ذكر القرآن المجيد في اآلية السابقة        

وتحدى به فحول البالغة فعجـزوا عـن أن         

وِإن : يأتوا بأقصر سورة منه؛ قال تعـالى      

كُنتُم ِفي ريٍب مما نَزلْنَا علَى عبـِدنَا فَـْأتُواْ          

 وادعواْ شُهداءكُم من دوِن اللَِّه ِبسورٍة من مثِْلهِ 

ِإن كُنتُم صاِدِقين فَِإن لَّم تَفْعلُواْ ولَـن تَفْعلُـواْ          

فَاتَّقُواْ النَّار الَِّتي وقُودها النَّـاس والِْحجـارةُ        

 تْ ِللْكَاِفِرينُأِعد )٢٣: البقرة

 

، فثبـت   )٢٤-

. أن القرآن دعوى وحجة

 

 

: كـالم العـرب وجهـان     وللدعوى في   

. االدعاء للحق: الدعاء، واآلخر: أحدهما

 

 

يبين اإلمام  " دستور السالكين : "وفي كتابه 

أن الحقيقة والحق هو الثابت الذي ال يـسوغ         

هـو  : إنكاره، وفي اصطالح أهل المعـاني     

الحكم المطابق للواقع، ويطلق على األقـوال       

والعقائد واألديان والمذاهب باعتبار اشـتمالها    

على ذلك، ويقابله الباطـل، فمعنـى حقيقـة         

.مطابقة الواقع إياه: الشيء

 

 

هذا :  يقول للعالم أجمع   فرسول اهللا   

كالم اهللا؛ ومع كونه كالم اهللا فهو معجزتـي         

التي تقيم الحجة على صدقي، ولم يأت رسول        

من أولى العزم إال ومعجزته غيـر دعـواه،         

ولذلك فكل رسول مـنهم تناسـت معجزتـه         

ال خاتم الرسل    بموته إ 

 

 صلوات اهللا وسالمه    -

عليه وعليهم أجمعين    

 

؛ فمعجزته العلية باقية    -

 ذلك ألن المعجزة التي تحـدى       ؛ما بقي العالم  

. اهللا بها العالم أجمع هي القرآن

 

 

والقرآن المجيد غض طـري تنكـشف       



 

 

 



 



 


 

 

 

أسراره الخفية كلما تعاقب الليل والنهار، فإنه       

أو ما من عصر يتجدد معه أسـرار كونيـة          

صناعية أو أحداث إال وفي القرآن تنبؤ بهـا،        

ولذلك فإنك ترى كل الرسل السابقين قد بدل        

أممهم وضلوا عن مناهج رسلهم؛ حتى جـاء        

هذا العصر بما جعل كل أمة من أمـم أهـل           

الكتاب يتبرأون من دينهم السماوي؛ إال أمـة        

القرآن، فإنهم كلما كـرت الـدهور ومـرت         

 كنوزا يفتحها لهم    العصور يجدون في القرآن   

ما يتجدد من المخترعات، وما ينكشف مـن        

.أسرار الكون

 

 

ــادة : وجــوهر اإلســالم العقيــدة والعب

والمعاملة واألخالق، وللمسلمين الوسعة فيما     

يتعلق بمصالحهم الخاصة والعامة ما اتقوا اهللا       

تعالى في أركان اإلسالم التي هـي العقيـدة         

: ل  والعبادة واألخالق والمعاملـة، قـا     

الحالُل ما أحلَّ اُهللا في كتابه، والحـرام مـا        (

حرم اُهللا في كتابه، وما سكَتَ عنه فهو ممـا          

، وقال عليه وعلى أهـل      "الترمذي) "عفا عنه 

إن اَهللا تعـالى حـد      : (بيته الصالة والـسالم   

حدودا فال تعتدوها، وفرض فـرائض فـال        

وتَرك تضيعوها، وحرم أشياء فال تنتهكوها،      

أشياء ِمن غير نسيان من ربكم ولكن رحمـةً         

الحاكم عن  ) "منه لكم فاقبلوها وال تبحثوا فيها     

".أبي ثعلبة

 

 

ولما أن ذكر اهللا القرآن مبينًا مالـه مـن       

الفخامة والمكانة التي ال يدانيه فيهـا كتـاب         

سماوي؛ أنكر اليهود والمنافقون وكفار قريش      

ارهم حجة  ما هو من كمال الكتاب، فكان إنك      

قاصمة لظهورهم على أنهم أضل من األنعام؛       

أنكروا ضرب اهللا األمثال بالـصيب وبإيقـاد        

النار، أنكروا ذكـر اهللا العنكبـوت والذبابـة       

والنحل، وظنوا لعداوتهم أنهم نالوا من القرآن       

ِإن : نيال فأذلهم اهللا وأخزاهم بقوله تعـالى      

 ما بعوضـةً    مثَالًن يضِرب   اللَّه الَ يستَحِيي أَ   

.فَما فَوقَها

 

 

التي تفيد  ) ِإن: (وافتتح سبحانه اآلية بقوله   

التوكيد، تنبيها للعقول أن اآليات التي تـأتى        

تتضمن أسرارا عاليـة، وتكـشف      ) ِإن(بعد  

الحجاب عن غيوب تقصم ظهـور األلـداء،        

.وتطمئن قلوب األولياء

 

 


 



 يستَحِيي َأن ِإن اللَّه الَ: هيقول اهللا سبحان  

 ... ما بعوضـةً فَمـا فَوقَهـا       يضِرب مثَالً 
انقباض النفس عـن    : ، والحياء )٢٦ :البقرة(

فعل القبيح فيتركه العبد صيانة لكرامة نفسه،       

والحياء بالنسبة هللا سـبحانه معنـاه التـرك،         

...ال يترك ضرب المثَل: يعني

 

 

ق كريم يمنع صاحبه من     الحياء خُلُ : وقيل

.ارتكاب ما يعاب به

 

 

وفي تفصيٍل عند اإلمام أبي العـزائم أن        

هو انفعال نفـساني يحـصل بـه     : االستحياء

اضطراب القلب من وقوع ما ال يرضاه مـن       

نفسه، أو من طلب إحداث ما يكره أن يـراه          

: الناس عليه، هذه بداية االستحياء، أما نهايته      

.  وقوع هذا العملفهو ترك

 

 

والمعنى األول ال يليق بجالل اهللا تعـالى        

وعظمته، فإنه تعالى تنزه عن أن يتأثر بعمل        

أو يمنعه الحياء عن عمل، فإن الحياء عبارة        

عن ضعف قوة الحي عند تأثره، والواجـب        

علينا أن نسلم هللا فيما يقول، وننزهه عمـا ال          

ي إن كمـال  : يليق بجالله، فكأنه سبحانه يقول    

الذاتي من شأنه أني ال أفعل إال ما هو كمال          

ونهاية : أو جمال أو جالل، وللعقل هنا جولة      

حكم العقل أن المراد بالحيـاء هنـا غايتـه          

ونهايته؛ ال بدايته، ونهاية الحياء أن اهللا تعالى        

ال يقول وال يعمل إال ما هو كمال ال يستحيي          

.منه

 

 

إن اهللا ال يترك    : ومن إشارة البن عجيبة   

 ا بقدرته،      ظِهر مثالً أن يمن أنوار قدسه بارز 

مرتديا برداء حكمته، ملتبسا بأسـرار ذاتـه،        

مكسوا بأنوار صفاته من الذرة إلـى مـا ال          

نهاية له، فالمتجلِّي في النملة هو المتجلي في        

الفيلة، فأما الذين صدقُوا بتجلي الـذات فـي         

من إنه الحق فائضا    : أنوار الصفات فيقولون  

نور الربوبيـة، محتجبـا بـرداء الكبريـاء         

. وسبحات األلوهية

 

 

وأما الجاحدون لظهور نور ذات الربوبية      

ماذا أراد  : فينكرونه في حال ظهوره ويقولون    

. اهللا بهذه العوالم الظاهرة؟

 

 

أردتُ ظهور قدرتي   : فيقول الحق تعالى  

وعجائب حكمتي، ليظهر سر ربـوبيتي فـي       

.مظاهر عبوديتي

 

 

العبوديـة  : يخ أبو الحـسن     قال الش 

. جوهرةٌ أظهر بها الربوبية

 

 

مـا هـذه    : وقيل ألبي الحسن النُّـوِري    

عـز  : األماكن والمخلوقات الظاهرة؟، فقـال    

ظاهر، وملك قاهر، ومخلوقات ظاهرة بـه،       

وصادرة عنه، ال هي متصلة به وال منفصلة        

عنه، فرغ من األشياء ولم تفرغ منه، ألنهـا         

.تاج إليها يحتحتاج إليه وهو ال

 

 

فأراد اهللا بظهور هذا الكون أن يضل به        

قوما فيقفون مع ظاهر غرِته، ويهدي به قوما        

فينفذون إلى باطن عبرته، وما يضل بـه إال         

الفاسقين الخـارجين عـن دائـرة الـشهود،         

المنكرين لتجليات الملـك المعبـود، الـذين        

ينقضون عهد اهللا؛ وهو معرفة الروح التـي        

ا وهي في عالم الذر، ويقطعون ما       حصلت له 

أمر اهللا به أن يوصل من الشيوخ العـارفين،         

الذين َأهلَهم اهللا للتربيـة والترقيـة، وهـم ال       

ينقطعون ما دامت الِملَّةُ المحمدية، ويفسدون      

في األرض باإلنكار والتعويق عـن طريـق        

الخصوص، أولئك هم الخاسرون؛ فقد خسرت 

ل بتـضييعهم   صفقتهم حين حرموا الوصـو    

األصوَل؛ وهي صحبة العـارفين، والتـأدب       

وباهللا التوفيق، وهو   . لهم، والتعظيم لحرمتهم  

.الهادي إلى سواء الطريق

 

 



 

 

 

 



 



 

يف الذكرى الثا

 

لث

 

:ة حلصارها

 

 

 

(أال يوجد 

 

ميدان

 

)  للتحرير

 

فى قطر؟

 

 

 

 سنوات على انـدالع     تسعبعد أكثر من    
سمي بالربيع العربي؛ الزائـف      ثورات ما 

 ،ها هي اإلمارة الـصغيرة     ،منها واألصيل 
 تعيد إنتاج خطاب ما تسميه بـالربيع        ،قطر

ها هي وعبر فضائيتها الـشهيرة       ،العربي
وبعض اإلعالم اإلخواني الموالي ) الجزيرة(

 ،تحاول إعادة إنتاج ربيـع عربـي جديـد        
ركوب موجات الغضب الشعبي المشروع     و

في محاولة لكسر حصارها     ،ضد االستبداد 
السعودية  (الطويل من الرباعي    

 

 مصر   –

 

– 
اإلمـارات  

 

الـذي بـدأ فـي    )  البحـرين –
الثالثـة الـشهر قبـل       ذكـراه    ت والذي حل  ،م٥/٦/٢٠١٧

.الماضي

 

 
ناريوهات الربيـع المزعـوم     يها هي قطر تحاول إعادة س     

 ، والسودان المثخن بالجراح   ،من الجزائر  المرة   ها هذ نطالقًا
ومن ليبيا المليئة بالعقارب الداعـشية واإلخوانيـة شـديدة          

ا اإلمارة الـصغيرة تلعـب بأوراقهـا        تزال أيض  السمية، وال 
األخيرة في األزمة السورية في إصرار شديد علـى أن مـا            

 رغم وضوح المؤامرة    ،جرى وال يزال يجري هناك هو ثورة      
.ارها المؤلمةنكشاف أسراو

 

 
 فإنه يحتاج إلى وقفة نقـد       ،وألن األمر بات بالغ التهافت    

         ة هي أقرب للصرخة في وجه ذلك الخليج المحتل أميركيا جاد
ا وفي مقدمته تلك اإلمارة الصغيرة، وهـي       لييوالمطبع إسرائ 

 وحتى  م٢٠١١صرخة تغلفها األسئلة التي لم تجد إجابة منذ         
ن بالثورة وأنتم ممالك يـسودها       كيف تطالبو  :م٢٠٢٠ اليوم

الفساد والحكم الوراثي المستبد؟

 

 
كيف يستمر هذا الهذيان والذي يتحـول إلـى مـشاركة           
باإلعالم والمال في سفك دماء الشعوب العربية خاصة فـي          

 دعونا اليوم نسأل بعد كل      ؟سوريا والجزائر وليبيا والسودان   
 ًئـا ي بر  سؤاالً ،م٢٠١١هذه الدماء والفوضى المستمرة من      

وسؤالي ليس ! ؟أال يوجد ميدان للتحرير في قطر : ا وهو تمام

عن جغرافية الميادين في تلك اإلمارة بـل        
ألن ميدان التحرير في    ؛  عن المعنى والقيمة  

ا  صار رمـز   م٢٠١١ مصر بعد ثورة يناير   
 .أكثـر منـه جغرافيـة وموقـع        ،ومعنى

ودوافعي للسؤال هـي أن هـذه اإلمـارة         
 ،مبررات الثورة ما يكفي   الصغيرة بها من    

ــرب  ــة للغ ــتبداد والتبعي ــساد واالس فالف
والعالقات الدافئة مع إسرائيل وحكم العائلة      
الواحدة ودعم جماعات اإلرهاب في العـالم      

 ،افع مهمة لطرح السؤال   و مبررات ود  ،كله
وانظر على سبيل المثال في مـسألة دعـم       

حمـد  اإلرهاب ما قاله قبل أشهر رئيس وزراء قطر السابق          
 مليار دوالر التي مولـت بهـا بـالده          ١٣٦بن جاسم عن    ا

 على  !هربت الصيدة ( ومع ذلك    ،جماعات اإلرهاب في سوريا   
 وثمة  ،)أي لم تنجح المؤامرة وفلتت سوريا منها       ،حد وصفه 

 أوراق قطـر للمـؤلفين      :كتاب آخر جديد يحمـل عنـوان      
 عـام   فـي كريستيان شيسونت وجوجيز مالبرونت والصادر      

وبه حقائق ووثائق مهمـة عـن تمويـل قطـر           ،  م٢٠١٩
.لجماعات اإلرهاب العالمية ومنها داعش واإلخوان

 

 
إن دور قطر اإلقليمي والدولي الذي تراجـع لفتـرة بعـد            

عاد  حصار الرباعي المصري السعودي اإلماراتي البحريني،     
مرة أخري ليتزايد، ولكن في االتجاه الخطـأ حيـث الـدعم            

إلرهابيين في طرابلس ليبيا فـي      بالمال والسالح لجماعات ا   
معركتهم الحالية ضد الجيش، ولحيـث التبنـي لجماعـات          

 ولخطاب العنف في الـسودان      ،اإلرهاب في سيناء المصرية   
، وحيث ال تزال تزعم أنها الداعمة األولـى          ولبنان والجزائر

التي ) تحديدا الجزيرة (للثورات العربية عبر وسائل إعالمها      
يـة ومـؤثرة وإن فقـدت تـدريجيا         نعترف أنها كانـت قو    

المصداقية؛ ألنها تحولت كما قال الكاتـب الراحـل محمـد           
) أداة للتحريض وليس لإلعالم   (حسنين هيكل إلى    

 

 انظـر   -
نص حواره قبل سنوات مع اإلعالمي محمد كريشان 

 

-..

 

 



  

 

 



 











 




 




 



ومن المؤكّد أن الثورات العربية التي      

تزعم قطر أنها الراعية والداعمة لها كانت 

 ،ثورات ضد الفساد واالستبداد والتبعيـة     

فإذا كان األمر كذلك فإنها      

 

 أي قطر كان    –

ينبغى من باب أولى أال يكون بها فساد أو         

استبداد أو تبعيـة، إال أن الواقـع هنـاك        

 فهذا الثـالوث مستـشٍر      ،ينبىء بغير ذلك  

ا من القطيـع اإلعالمـي       إال أن نفر   ،فيها

سير خلف  يزال ي  والثوري العربى الذي ال   

الجزيرة بال وعي رغم االنكشاف الكبيـر       

 ال يراه أو لنقل أنه يغمض العين        ؛لدورها

عنه في نفاق رخيص لدولة تقدم المـال        

 إذا كـان    ،الذي مأل األفواه فلم تعد تنطق     

 فإن قطر وباقي منظومة     ،األمر أمر ثورة  

 ،الخليج المحتل هي األولى بهذه الثـورة      

 أال يوجـد    :هي األولى بأن نسأل وببراءة    

 ميدان للتحريـر    ؛بهذه الملكيات الوراثية  

شبيه بميدان التحريـر المـصري الـذي        

نطلقت منه وعرفت به الثورة المصرية؟      ا

    ا عن باقي   ا دونً وألن األمر مع قطر تحديد

منظومة الخليج العربي قد فاق االحتمال،      

ـ    ،ودورها قد تجاوز حده    د  والصمت لم يع

يليق خاصة بالشرفاء بعد أدوارها الخطرة      

 فـإن التفتـيش   ؛تجاه األمـة وقـضاياها   

بداخلها عن ثالوث الفـساد واالسـتبداد       

والتبعية يصبح أمرا مشروعاا بل وواجب.

 

 

    ا فـي أن الـشعب      نحن ال نشك أبـد

حـوالى ربـع    (القطري، رغم صغر عدده     

 يـرفض  ،أنه شعب عربـي   ) مليون نسمة 

 ، والتبعيـة  ،د والتوريـث  الظلم واالستبدا 

ويرفض أن يوصم بأن الدولة التي يعيش       

 تقود عملية التفكيـك فـي الـوطن         ،فيها

والـسؤال هنـا أال     ) الثورة(العربي باسم   

يخدش كرامة هذا الـشعب وجـود أكبـر         

 ؟قاعدة أميركية في العالم فوق تراب بلده      

 مليـون   ٢أال يعلم أن قاعدة العديد قتلت       

ين آخرين في حرب  مالي٤عراقى وهجرت 

 ودمرت نصف لبنان في حـرب       ،م٢٠٠٣

 ألف منزل في غزة     ٢٥ وأزالت   ،؟م٢٠٠٦

 ألــف فــي حــرب ١٥ و،م٢٠٠٩عــام 

 والحروب التي تلتها بالتعاون مع      م٢٠١٢

 ٢ ت ألف ليبي وشرد   ٥٠ وقتلت   ؟إسرائيل

 ٦مليون من عدد سـكان ال يزيـد عـن           

ماليين في عدوان الناتو باسم الثورة وهي     

أال يجرح كرامـة    ! ؟من كل هذا الدم   بريئة  

العربي عندما يجد تآمر حكّام تلك اإلمارة       

  وهذا الخليج واضح ا على الـشعب    ا وجلي

ــي ــسورى،الليب ــسوداني ، وال  واآلن ال

 وأن دمـاء هـذه      ،والجزائري والمصري 

الــشعوب شــاركت األمــوال واألســلحة 

 أال تعلم شعوب هـذا      ،القطرية فى إراقتها  

  الخليج أن صراع ا للورثـة يقـوم     ا مكتوم

على أشده بين أبناء اُألسر الحاكمة داخل        

مشيخياته وبخاصـة فـي تلـك اإلمـارة         

الصغيرة التي يمتلـك رئـيس وزرائهـا        

 نهاريـا (ا فـي مـستعمرة      السابق قصر (

 وأن  ،الصهيونية في فلـسطين المحتلـة     

سفارة العدو الصهيوني في بالده تتواطـأ       

ــو ــى حق ــة وعل ــة العربي ــى األم ق عل

 وأن الغاز القطـري الـذي       ،الفلسطينيين

مــن % ٣٥تــستورده إســرائيل يغطــي 

؟احتياجات الدبابات واألسلحة اإلسرائيلية

 

 

إن هذه الحقائق وغيرها تدفع للسؤال      

دنفعـال وفـي الـذكرى      اا ومن دون    مجد

ة لحصارها خاصة مـن الـسعودية       لثالثا

واإلمارات والذي جاء من هاتين الدولتين      

ا ليس   تحديدا في تصحيح األخطاء التي     حب

 ،شاركوا فيها خاصة في سـوريا والـيمن    

وليس ألنهما مختلفتان عن أو مع سياسات 

 ،قطر وأنهما دعاة حوار وضد الفوضـي       

فهما شركاء ُأصالء في تلك الفوضى وفي       

 ،نشر اإلرهاب ودعمه خاصة في سـوريا      

أال يوجد لدى    :على أية حال السؤال هنا    

يدان للتحريـر وإذا    هذا الشعب القطرى م   

وجد  

 

ـ     – اوأعتقد أنه سيظهر قريب 

 

 هـل   –

على نقل ما سيجري فيه     ) الجزيرة(تجرؤ  

من فعاليات مثلما تفعل اآلن مع الـسودان        

 ومثلما فعلت مع مـصر      ،والجزائر وليبيا 

وسوريا وغيرها من الدول العربية التـي       

 ،بتليت بلعنة الربيع القطرى الكاذب هـذا      ا

اإلصالح الحقيقيـة   ختطف أشواق   اوالذي  

ــدواعش   ــا ال ــب عليه ــضها ورك وأجه

فـي  ) الربيع( أم أنها فقط ترى      ؟واإلخوان

أم هـي العـين      ،بالدنا وال تراه في بالدها    

األميركية واإلسرائيلية التي تقـف خلـف       

المشهد التفكيكي برمته فتصبح عمياء في      

 ؟بالد ويقظة وصارخة فـي بـالد أخـرى        

.أسئلة برسم المستقبل

 

 



 

 

 

 

 



 





 




 

 
سِقيت ِفي الْبدِء راح الْمـشهِد اَألعلَـىٰ       

 

 
 ِبالـضياِء لَـدىٰ    يظَلِّلُ الْغيـب روِحـي    

 

 
         ثِّلُـهـا الَ أُمم تدـاهش وِحي لَقَـدر

 

 
أَحِي حِبيِبي معنى مـات ِفيـك جـوى        

 

 
        تـطَعِء الَّـِذي سـدِللْب دوالْع هانسِإح

 

 
ويِحي وفَـوق رغَـاِم اَألرِض مرتبِتـي       

 

 
يــارق ظُلِّلْــت ِباَألوصــاِف تــشِهدِني

 

 
 ــج ــهِ ح ــِويِني ألَِوِل ــود تكْ ــِه ع ِب

 

 
أَجلَٰى كَِثيف ظَالَِمـي حجـب منِزلَِتـي       

 

 
الَ حجب لَِٰكن ِظالَلُ الْكَوِن تـستر مـا        

 

 
قَد أَشرق النور ينِبي ِبالـضيا اَألصـِلي        

 

 
ساِرع ِفـرارا ِلحـج الـذَّاِت متِحـدا        

 

 
حـج أَوِجـدِني   ِفي شهِر حج أَِنلِْنـي الْ     

 

 
هب ِلي الْهنـاَءةَ ِفـي الـدنيا وآِخـرةٍ         

 

 
أَظِْهر جمالَـك أَشـِهدِنيِه ِفـي جـذْبٍ        

 

 
ــةً   ــسنٰى منازلَ ــةً ح اِفيعا وــو عفْ

 

 
ِفي شـهِر ِحجـةَ أَقِْبـلْ قَـاِبلَن تـوِبي        

 

 

 

 

 

يدار ِفـي حظْـوِة التقِْريـِب ِللْمجلَـىٰ         

 

 
  توِطبلَىٰ    خوِتالَ الْمِفي اج ﴾تأَلَس﴿ موي

 

 
﴿بلَٰى﴾ أَجبت ونور الْوجِه ِلـي يجلَـٰى        

 

 
ــولَٰى اِنِه يــس ــٰى ِإح ــوٰى ِإلَ ِللْبــدِء يقْ

 

 
أَنواره كَـانَ وصـِلي ِعنـده الـسؤالَ        

 

 
معنى الصفَاِت ِبرقِّـي سـطِّرت قَـوالَ       

 

 
قَد كَـانَ ِبـي أَولَـىٰ      أَسرار حج الَِّذي    

 

 
ِمن حيثُ بـدِئي نـور ضـوِئِه أَجلَـىٰ         

 

 
يلُوح غَيِبي فَـوق التـرِب ِلـي لَـوالَ         

 

 
قَد ستر الْغيب مجـذُوبا ِإلَـى اَألعلَـىٰ        

 

 
معنى الصفَاِت فَِصرت الْحجب والظِّـالَّ     

 

 
    و فطَى الْكَشعِس تِة الْقُدفْخـالَ ِبنصالْو

 

 
لَدنك حتٰى أُشاِهد غَيب الْغيِب ما أَجلَـىٰ       

 

 
هب ِلي الِْعنايةَ هب ِلي الْمشهد اَألعلَـىٰ       

 

 
ــولَٰى  ِللْم ــاِلني ع ــن ــك وِم ــي ِإلَي ِمن

 

 
وواِسع الْفَضِل ِلِإلحـساِن ِلـي يـولَىٰ       

 

 
فَـضالَ هب ِلـي الِْعنايـةَ والتوِفيـق والْ      

 

 

 

 
 

 كل عام وأنتم بخير

 

 
يتقدم سماحة شيخ الطريقة العزمية بخـالص التهـانى      

سـائالً  .. لألمة اإلسالمية بحلول عيد األضحى المبارك     
اهللا تعالى أن يعيده على األمة اإلسالمية بالخير واليمن         
والبركات، بأن تتوحد كلمتها، وتقـوم مـن رقـدتها،          

..أخرجـت للنـاس   وتضطلع بمسئوليتها، كخير أمـة      

 

 
 فالمطلوب عظيم، والعمر قصير،        

 

 
. والخطر كبير                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تـهــانــى

 

 












األخ الفاضل والمحب الصادق األستاذ الـدكتور       * 
محمد غازي عبد الال نائب آل العزائم بكفر الـشيخ          

.رئيسا ألقسام جراحة األورام بمعهد طنطا

 

 
األخ الصادق صاحب األخالق الفاضلة والمعاملة      * 

الحسنة الدكتور حسام السباخي لتوليه منصب مدير       
.اإلدارة الصحية بإيتاي البارود

 

 
األخ الفاضل الحاج السيد أبو زيد الجمال بزفاف* 

 

 
.بكفر الشيخ.. نجله األستاذ مجدي الموظف بجامعة كفر الشيخ

 

 
األخ الفاضل األستاذ رمضان غنيم بحفيدته بـشرى مـدحت          * 

.بتلبقا مركز كوم حمادة.. رمضان

 

 
اآلنسة أمنية عبادة سعد بدر لحصولها علـى المركـز األول           * 

بقرية الغرباوي   .. على مستوى الجمهورية في اإلنشاد الديني     

 

- 
.الدلنجات

 

 











 

 





األخ الفاضل صاحب القلب النقي المحب آلل       * 

بيت المصطفى، الذي خدم سماحة الـسيد عـز         
الدين ماضي أبي العزائم بإخالص وتفاٍن، الحاج       

كتور شريف علي طـه     علي طه والد األستاذ الد    
وكيل كلية التربية الرياضية، واألستاذ وليد علي       

.بكفر الشيخ.. طه

 

 
المرحوم الحاج عبد المـنعم سـرور والـد األخ الفاضـل            * 

.. المهندس طلعت عبد المنعم سرور نائب الطريقـة العزميـة         
.بالصالحية الجديدة محافظة الشرقية

 

 
ـ  *  نعم عيـسوي  األخ الفاضل والمحب الصادق الحاج عبد الم

بههيا.. والد األستاذ عماد واألستاذ عمر

 

. شرقية-

 

 
األخ الفاضل الحاج كامل الشيمي الذي عمل       * 

لسنوات بدار مشيخة الطريقة العزمية بالقاهرة،      
وتعامل مع إخوانه بود ومحبة، والـد األسـتاذ         

.بمنشية دهشور محافظة الجيزة.. أحمد

 

 
بـالل شـقيقة    األخت الفاضلة المرحومة السيدة فوزيـة       * 

المهندس عاطف بالل نائب الطريقة العزمية واللواء محمـد         
بالل واألستاذ عادل بالل ووالدة األستاذ وطنـي وصـديق          

بقرية تلبقا مركز كوم حمادة .. وصادق بالل

 

. البحيرة-

 

 
الحاج عبده علي شامة أخ المستشار سمير شامة والحاج         * 

حمـد  جمال شامة والحاج حمدي شامة ووالد مـصطفى وأ        
محمد وابن عم الحاج محمد حافظ نائب الطريقـة العزميـة          

بالكفر الشرقي مركـز الحـامول      .. بالكفر الشرقي وإخوته  
.محافظة كفر الشيخ

 

 
األخ الفاضل الحاج أحمـد عـدلي منـشد آل العـزائم،            * 

.بالمنيا.. واألستاذ إبراهيم سليم

 

 
المرحوم السيد علي عبد اهللا حميده والد األسـتاذ حـسام           * 

لدين شقيق األخ رشدي وعبد السالم وعبد اهللا وإسـماعيل          ا
بعزبـة أبـو خليفـة    .. وابن عم األخ الفاضل شحاته حميده   

.مركز دمنهور

 

 
األخ اللواء عادل فوزي شبل نائب مدير أمـن الغربيـة           * 

وشقيق العميد نبيل فوزي واللواء أكرم فوزي وابـن عـم           
الفاضل الحاج خميس والحاج رشاد عرفان وابن خال األخ         

بالشعيرة .. خضيري عبد العاطي

 

. إيتاي البارود–

 

 
المرحومة شقيقة األخ الفاضل الحاج رجـب المرشـدي         * 

.ببرج البرلس.. النيل

 

 
.. والدة األخ الفاضل األستاذ محمود شـعبان        المرحومة  * 

بقرية البالصي 

 

 .سيدي سالم –


 


