
 

 

 

 

 



 


العارف باهللا

 

 


 


 ه١٤٠٧سنة 

 

م١٩٨٧ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




 




 




 



 

 



 


شيخ الطريقة العزمية

 

 


 



 

 



 


نائب عام الطريقة العزمية

 

 


 


        

 

 



 




 



 

 



 




 

 



 





 





 





 





 



 

 

يتفق عليها مع اإلدارة

 

اإلعالنات 

 

 

غـــايتـــنا

 

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

 

 
.اد الذى فقده املسلمون ونسعى لتجديدههذه هـى الضالة الىت ننشدها و

 

 

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 الربيدا سنوي جنيه٥٥ر ـداخل مص

 

 
. دوالراً سنوياً خالصة رسوم الربيد٥٠باقى دول العامل 

 

 

اللــه  معـبودنا

 

واجلهـاد خلقـنا 

 

 
والرسول مقصودنا

 

واخلـالفـة غايتنا 

 

 
والقـرآن  حجتنا

 

وأبو العزائم  إمامنا 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

  *

 

 

 

 
    بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم   

 

 

 

 ٤

 

 

 

 

 

 
ى العزائملإلمام المجدد السيد محمد ماضى أب.. )٤( وسائل نيل المجد اإلسالمي *

 

 ٨

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
لعزائم اأبيالدين ماضى السيد أحمد عالء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 

 ١٢

 

 

 

 

 

 
شريفالمرحوم الشيخ يوسف الدجوي العالم باألزهر ال.. ) ٥(تنزيه اهللا عن المكان والجهة  *

 

 ١٤

 

 

 

 

 

 
خالد برادة. د ..التكافل في المجتمع المسلم المتآخي *

 

 ١٦

 

 

 

 

 

 
سامي عوض العسالة.  د)..٦(دور المؤسسات الدينية في مواجهة ظاهرة اإلرهاب * 

 

 ١٨

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
عادل سعد.                        المستشار رجب عبد السميع وأ                              

 

 ٢٠

 

 

 

 

 

 
بليغ حمدى. د.أ  ..)١/٢(قراءة في فقه المركزية الكونية عند التستري .. من نثائر الصوفية* 

 

 ٢٢

 

 

 

 

 

 
جمال أمين. د .. )٩(وقفة مع الذات لكي تكون شخصية مؤثرة  *

 

 ٢٤

 

 

 

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

 

 ٢٦

 

 

 

 

 

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

 

 ٢٩

 

 

 

 

 

 
٣٠  العزائم أبومحمد ماضىاإلمام  .. ]أوصاف اإلمام القائم وأخالقه[حكم الدين  *

 

  

 

 
 األستاذة لبنى محمد الشعراوى..مستقبل األمة  *

 

 ٣٢

 

 

 

 

 

 
لحيةنور الدين أبو . د. أ.. ) ١/٣(عرب وعجم * 

 

 ٣٤

 

 

 

 

 

 
..]األصابع الوهابية تعبث بالوحدة الوطنية [ صواريخ مضادة * 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الحسينى عبد الحليم العزمىالشريف

 

 ٣٦

 

 

 

 

 

 
 أحمد محمود كريمة . د.أ ) ..١/٢! (لم نعطي الدنية في ديننا؟* 

 

 ٤٠

 

 

 

 

 

 
 محمد بدران . د ..ضياع الشباب مسئولية من؟ * 

 

 ٤٢

 

 

 

 

 

 
أحمد محمد الشرنوبي. د.أ) .. ٢٨(ن خالل الشبكة الدولية اإلنترنت الدعوة إلى اهللا تعالى م* 

 

 ٤٤

 

 

 

 

 

 
محمد الشندويلى) .. ٤(الرد على مزاعم أن اهللا تكفل بحفظ القرآن دون السنة * 

 

 ٤٦

 

 

 

 

 

 
هـ١٤٣٨من أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خالل شهر شوال * 

 

 ٤٧

 

 

 

 

 

 
فاروق الدسوقى. د. أ .. )١٦(الصالة والسالم على والدي خير األنام * 

 

 ٤٨

 

 

 

 

 

 
محمد حسينى الحلفاوى.  د.. ]٧٤) [مجلة التوحيد(وكالء الوهابية فى مصر صوت * 

 

 ٥٠

 

 

 

 

 

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

 

 ٥٢

 

 

 

 

 

 
 قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ ) ..٩ (آنيةمعاني وإشارات قر *

 

 ٥٤

 

 

 

 

 

 
رفعت سيد أحمد . د..ذُقْ ِإنَّك َأنْتَ الْعِزيز الْكَِريم..  عن قطر وأخواتها*

 

 ٥٦

 

 

 

 

 

 
المجتمع العزمى* 

 

 ٥٨

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

 

 
.؟. .التجسيم و..تشبيهال أساس أسسمن الذي : وبداية دعونا نتساءل

 

 
٣١ص) يهود أم حنابلة   (نا فى كتاب  ذكرنا: الجواب

 

، أن اليهود والوهابيـة     ٦٠-
 :دليل على ذلك ما يلييشتركون في عقيدة واحدة، وال

 

 






فهم ينسبون  .  عند اليهود فكر أسطورى ووثنى إلى حد بعيد        اإللهيإن التصور   

أقل ) التوراة(إليه الكثير من الصفات البشرية، بل ربما رآيناه كثيرا فى العهد القديم          
.من اإلنسان فى صفاته

 

 
:فهم ينسبون إليه ما يلى

 

 
١

 

١ اآليات من ٢فى سفر التكوين اإلصحاح جاء :  التعب واإلجهاد-

 

-٣:

 

 
وانتهى اهللا فى اليوم السابع * وهكذا أكملت السموات واألرض وجميع قواتها      [ 

وبارك * من عمله الذى عمله، واستراح فى اليوم السابع من كل عمله الذى عمله              
]. ألنه فيه استراح من كل عمله الذى عمله خالقًا؛اهللا اليوم السابع وقدسه

 

 
٢

 

 صورة اإلله عند اليهود صورة الحاكم المطلق لقبيلة، فقـد           : أفعاله جزافية  -
خلق اإلنسان وفق هواه، ويستطيع أن يحطمه تبعا لمشيئته، بعد أن يندم على أنـه               

.خلقه

 

 
٥ اآليات من    ٦جاء فى سفر التكوين اإلصحاح      

 

إن شر اإلنسان قد كثـر      : [ ٨-
و شرير كل يوم، فحزن الرب أنه عمل    على األرض وإن كل تصور أفكار قلبه إنما ه        

أمحو عن وجه األرض اإلنـسان      : اإلنسان فى األرض وتأسف فى قلبه، فقال الرب       
].الذى خلقته، اإلنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء ألنى حزنت أنى عملتهم 

 

 
وبعد أن أفناهم اهللا فى طوفان نوح، أعطى ميثاقه وعهده لنوح أال يهلك اإلنسان 

.ك بطوفانبعد ذل

 

 
٣

 

 لكى ال ينسى اإلله عهده مع نوح، قام بوضع عالمة قوس            : ضعف الذاكرة  -
قزح فى السماء حتى يتذكر فعلته السابقة كلما رآه، فيتنبه ويعتدل فى إرسال المياه              

.حتى ال تكون طوفانًا

 

 
١٣ اآليات من    ٩جاء فى سفر التكوين اإلصحاح      

 

ضعت قوسـى فـى     و: [١٦-
ثاق بينى وبين األرض فيكون متى أنـشر سـحابا علـى            السحاب فتكون عالمة مي   

األرض وتظهر القوس فى السحاب، أنى أذكر ميثاقى الذى بينى وبين كل نفس حية              
فى كل جسد، فال تكون أيضا المياه طوفانًا لتهلك كل ذى جسد، فمتى كان القوس فى 

    كل جـسد علـى   ا بين اهللا وبين كل نفس حية فىالسحاب أبصرها ألذكر ميثاقًا أبدي 
].األرض 

 

 
٤

 

 يخبرنا العهد القديم بأنه عندما غضب الرب على بنى        : اإلله يوجهه اإلنسان   -
] اتركنى ليحمى غضبى عليهم وأفنيهمفاآلن : [ إسرائيل لعبادتهم العجل، قال لموسى

).١٠ اآلية ٣٢سفر الخروج اإلصحاح (

 

 
 عن مثل هذا    فيهدئ سيدنا موسى من غضب الرب، وينبهه بأن عليه أن يرجع          

 إنـه أخـرجهم    :حتى ال يتكلم عنه المصريون ويقولـون      !! االنفعال

 

 يعنـى بنـى     -
إسرائيل

 

ويتنبه الرب فعالً إلى مراجعة موسـى       ..  بخبث من مصر ليفنيهم بالجبال     -
.له، ويستجيب الرب لنصيحة موسى، ويندم على نيته الشريرة هذه

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 ٣٢جاء فى سفر الخـروج اإلصـحاح          
ــن  ــات م ١١اآلي

 

ــا رب : [١٤- ــاذا ي لم
ــذى   ــعبك ال ــى ش ــضبك عل ــى غ يحم
أخرجته من أرض مـصر بقـوة عظيمـة        
ويد شـديدة؟، لمـاذا يـتكلم المـصريون         

أخــرجهم بخبــث ليقــتلهم فــى : قــائلين
ــيهم عــن وجــه األرض؟،  ــال ويفن الجب
ارجع عن حمـو غـضبك وانـدم علـى          

ـ   شعبك، اذكـر إبـراهيم وإسـحق       الشر ب
وإســرائيل عبيــدك الــذين حلفــت لهــم 

أكثـر نـسلكم كنجـوم      : بنفسك وقلت لهم  
السماء وأعطى نسلكم كـل هـذه األرض        
التى تكلمت عنها فيملكونهـا إلـى األبـد،         
فندم الرب على الـشر الـذى قـال إنـه           

].يفعله بشعبه 

 

 
٥ 

 

 جـاء   : اإلله فى صورة بـشرية     -
 اآليـة   ٣٣فى سفر الخـروج اإلصـحاح       

ويكلم الرب موسى وجهـا لوجـه       : [ ١١
].كما يكلم الرجل صاحبه 

 

 
وفى حكايـة عجيبـة نجـد أن اإللـه          

 يأتى ببساطة شـديدة إلـى إبـراهيم         
ن من المالئكـة ليتـشاور      اجهارا ومعه اثن  

معه حول حرق قرية سـادوم، والطريـف        
 يعــرض علــى أن ســيدنا إبــراهيم 

ـ       يم لهـم   اإلله والمالئكة الذين معه، أن يق
مأدبة غذاء ليـأكلوا ويـشربوا ويـسندوا        

.وا مهمتهم هذهءقبل أن يبد.. قلوبهم

 

 
جاء فـى سـفر التكـوين اإلصـحاح         

١ اآليـات مـن   ١٨

 

وظهـر الــرب  : [٨-
عند بلوطات ممرا وهو جالس فـى بـاب         
الخيمة وقت حر النهـار، فرفـع عينيـه         
ونظر وإذا ثالثـة رجـال واقفـون لديـه          

ـ        ن بـاب   فلما نظر ركـض السـتقبالهم م
يـا  : الخيمة وسجد إلـى األرض، وقـال      

سيد إن كنت قد وجدت نعمة فـى عينيـك          
فال تتجاوز عبـدك، ليؤخـذ قليـل مـاء          
ــت    ــوا تح ــم، واتكئ ــسلوا أرجلك واغ
الشجرة، فآخـذ كـسرة خبـز فتـسندون         

قلوبكم ثم تجتازون ألنكـم مـررتم علـى         
هكذا تفعـل كمـا تكلمـت،       : عبدكم فقالوا 

لـى سـارة    فأسرع إبراهيم إلى الخيمـة إ     
 أســرعى بــثالث كــيالت دقيقًــا :وقــال

سميذا اعجنى واصنعى خبـز ملـة، ثـم         
ركض إبراهيم إلى البقـر وأخـذ عجـالً         
رخصا وجيدا وأعطـاه للغـالم فأسـرع        
ليعمله، ثم أخذ زبدا ولبنًا والعجـل الـذى         
عمله ووضـعها قـدامهم وإذ كـان هـو          

].واقفًا لديهم تحت الشجرة أكلوا

 

 
يم بـأن عنـد     ثم يبشر الـرب إبـراه     

عودته مرة أخرى إليـه بعـد فتـرة مـن           

.الزمن سوف يكون لسارة زوجته ابنًا

 

 
جاء فـى سـفر التكـوين اإلصـحاح         

ــات ١٨ ٩ اآلي

 

ــه: [ ١٥- ــالوا ل وق

 

 اهللا -
والمالئكة

 

هـا  :  أين سارة امرأتك؟ فقـال     -
هى فى الخيمة، فقال إنـى أرجـع إليـك          
نحو زمان الحياة ويكون لـسارة امرأتـك        

رة سـامعة مـن بـاب       ابن، وكانـت سـا    
الخيمة وهو وراءه، فضحكت سـارة فـى        
باطنهـا أبعــد فنـائى يكــون لـى تــنعم    
: وسيدى قد شاخ؟ فقـال الـرب إلبـراهيم    

أفبالحقيقـة ألـد    : لماذا ضحكت سارة قائلة   
لـم  : وأنا قد شخت؟ فأنكرت سارة قائلـة      
بـل  : أضحك ألنهـا قـد خافـت، فقـال        

].ضحكت 

 

 
ونالحظ هنا أن اإلله يـسأل إبـراهيم        
لماذا ضحكت سارة ألنـه ال يعلـم لمـاذا          

لـم  : ضحكت، ثم تكذبـه سـارة بقولهـا       
فيرد عليها اإللـه مؤكـدا أنهـا        . أضحك

وهكـذا  .. ال بـل ضـحكت    : كاذبة بقوله 
.يدور الحوار المقدس

 

 
ثم نجد اإلله يتـشاور مـع إبـراهيم        

 

- 
ــى األرض  ــزل عل ــد أن ن بع

 

ــول -  ح
االنتقام من أهل سادوم وذلك بعـد تـردد،         

ل عـن ذلـك     و يقنع اإلله بالعـد    وإبراهيم
وأال يفعل مثل آلهـة األديـان األخـرى،         
وهو إقنـاع يحمـل فـى طياتـه مفهـوم           

!!.الشرك باهللا

 

 
جاء فـى سـفر التكـوين اإلصـحاح         

١٦ اآليات   ١٨

 

ثـم قـام الرجـال      : [ ٢٥-
من هناك وتطلعوا نحـو سـادوم وكـان         
إبـراهيم ماشـيا معهـم ليـشيعهم، فقــال     

م مـا أنـا     هل أخفى على إبـراهي    : الرب
فاعلــه؟ وإبــراهيم أمــة كبيــرة وقويــة 
ويتبارك به جميـع أمـم األرض، وقـال         

إن صراخ سـادوم وعمـورة قـد        : الرب
    ا، أنـزل  كثر وخطيتهم قـد عظمـت جـد

وأرى هل فعلوا بالتمام حـسب صـراخها        
ــصرف   ــأعلم، وان ــى، وإال ف ــى إل اآلت











 



 

 
رئيس االتحاد العالمى للطرق الصوفية

 

 

شيخ الطريقة العزمية

 

 

السيد محمد عالء الدين ماضى أبو العزائم

 

 



 

 

 

 

 



 



 

الرجال من هناك وذهبـوا نحـو سـادوم،         
 قائمـا أمـام     وأما إبراهيم فكان لـم يـزل      

أفتهلـك البـار    : الرب، فتقدم إبراهيم وقال   
ا ع األثيم؟ عسى أن يكون خمـسون بـار        م

وال تـصفح   أفتهلك المكـان    .. فى المدينة 
   ا الـذين فيـه؟   عنه من أجل الخمسين بـار

حاشا لك أن تفعل مثـل هـذا األمـر أن           
تميت البـار مـع األثـيم فيكـون البـار           

األرض ال  كاألثيم، حاشا لك، أديـان كـل        
].يصنع عدالً

 

 
ــصورات   ــذا ت ــل ه ــدهى أن ك وب
أسطورية عن إله يحتـاج إلـى مـشورة         
اإلنسان التخاذ قرار، وإلـه ينـزل إلـى         
األرض ليتفقد سير الخالئق مـن جانـب،        
ويقف على تطورات األمور بنفـسه مـن        
جانب آخر، ليتأكد مـن صـدق وسـالمة         
المعلومــات التــى تــصل إليــه، وهــذه 

ـ     ه بـالعجز وعـدم     التصورات تـتهم اإلل
.الكمال

 

 
 صراع اإلنسان مع اإللـه علـى        – ٦

 يعطينا الكتـاب المقـدس معنـى        :األرض
ا للجهاد مـع اهللا، حيـث يقـول إن          حرفي

الجهاد مع اهللا هو نـوع مـن المـصارعة       
الحرة، أو االشـتباك باأليـدى واألرجـل        

 وجهـا   –بين اإلنسان وبـين اهللا مباشـرة        
لوجه

 

ـ       .. - د حيث نرى سـيدنا يعقـوب ق
قام بإمساك اإلله وهو يتجول لـيالً علـى         
ــورة   ــى ص ــان ف ــطح األرض، وك س
إنسان، حيـث قـام يعقـوب بمـصارعته         
ليلة كاملة، لم يستطع اإلله فيهـا اإلفـالت         
من يعقوب أو التغلب عليـه، ولـم يطلـق         
يعقوب سراحه إال بعـد أن أملـى عليـه          

ا مــن دشــروطه، ولــم يجــد اإللــه بــ
.الرضوخ ليعقوب

 

 
 التكـوين اإلصـحاح     جاء فـى سـفر    

٢٢ اآليــات مــن  ٣٢

 

وقــام: [٣١-

 

- 
يعقوب

 

 فى تلك الليلـة وأخـذ امرأتيـه         -
وجاريتيـه وأوالده األحـد عـشر وعبـر     

ــازهم   ــذهم وأج ــوق، وأخ ــة يب مخاض
الوادى وأجاز ما كان له، فبقـى يعقـوب         
وحده وصـارعه إنـسان حتـى طلـوع         
الفجر، ولما رأى يعقـوب أنـه ال يقـدر          

 فخـذ   عليه ضرب حـق فخـذه فـانخلع       
: يعقوب فـى مـصارعته معـه، وقـال        

ال : فقـال . أطلقنى ألنه قد طلـع الفجـر       
مـا  : أطلقك إن لم تبـاركنى، فقـال لـه        

ال يـدعى   : يعقـوب، فقـال   : اسمك؟ فقال 
اسمك فيما بعد يعقوب بل إسـرائيل ألنـك         
صارعت اهللا والنـاس وقـدرت، وسـأله        

لـم  : عرفنى اسـمك؟ فقـال    : يعقوب وقال 
نـاك، فـدعا    سؤالك عن اسمى وباركـه ه     

إنـى  : يعقوب اسم المكان  فنوئيـل قـائالً       
رأيــت اهللا وجهــا إلــى وجــه ونجيــت 
نفسى، وأشرقت الشمس إذ عبـر فنوئيـل        

].وهو يعرج من فخذه 

 

 
وكلمة إنسان فى هـذا الـنص تعـود         
على الصورة التى ظهر بهـا اهللا ليعقـوب         

ـ       ا، ويتـضح   وال تعنى مجرد إنـسانًا عادي
ـ    ألنـك  : [ لـنص ا مـن ا   هذا المعنى جلي

، ]صــارعت اهللا والنــاس وقــدرت    
فـدعا يعقـوب اسـم المكـان        : [ وكذلك

ألنـى نظـرت اهللا وجهـا       : فنوئيل، قائالً 
وهـذا المعنـى    ].. إلى وجه ونجيت نفسى   

سـنوات مـع    ( شنودة فى كتابه      األنبا ذكره
أسئلة الناس 

 

 الجـزء الـسابع    -

 

، ٣٣ ص   -
٣٤.(

 

 
 اإللـه فـى     : اإلله حاقد وساخط   – ٧

ديم إله خال مـن أى كمـاالت أو         العهد الق 
ــا  صــفات إلهيــة متعاليــة، فنجــده كائنً

 ا .. ا غريـب األطـوار  أسـطوريحقـود ..
وبينـه وبـين األمـم      .. مـدمرا .. ساخطًا

عداء سافر ما عدا بنـى إسـرائيل شـعبه          
).كما يزعمون(المختار

 

 
 ٣٠جاء فى سفر أشـعياء اإلصـحاح        

٢٧اآليـات  

 

هـو ذا اسـم الــرب   : [٣١ -
د غـضبه مـشتعل والحريـق     يأتى من بعي  

عظيم شـفتاه ممتلئتـان سـخطًا ولـسانه         
كنار آكلة، ونفخته كنهر غامر يبلـغ إلـى         
الرقبــة لغربلــة األمــم بغربــال الــسوء 
وعلى فتـوك الـشعوب رسـن مـضل،         
تكون لكم أغنية كليلة تقديس وفـرح قلـب         
كالسائر بالناى ليـأتى إلـى جبـل الـرب          
إلى صـخر إسـرائيل، ويـسمع الـرب         

ه ويــرى نــزول ذراعــه جــالل صــوت
 ولهيب آكلة نـوء وسـيل       بهيجان غضب 

 ألنه مـن صـوت الـرب        ؛وحجارة برد 
].يرتاع آشور بالقضيب يضرب

 

 
واستمرارا لهـذا الفكـر األسـطورى       
عن اإلله، يخبرنا الكتـاب المقـدس أنـه         
عندما غضب اإلله تصاعد الـدخان مـن        

وذلـك عنـدما    .. أنفه والنـار مـن فمـه      
. من ربهصرخ داود طالبا النجدة

 

 
جــاء فــى ســفر صــموئيل الثــانى 

ــحاح  ــات ٢٢اإلص ٧ اآلي

 

ــى : [٢٠- ف
ــى   ــى إله ــرب وإل ــوت ال ــيقى دع ض
صــرخت فــسمع مــن هيكلــه صــوتى 
وصراخى دخل أذنيـه، فارتجـت األرض       
وارتعــشت أســس الــسماوات ارتعــدت 
وارتجت ألنه غضب، صعد دخـان مـن        
أنفه ونار من فمه أكلـت جمـر اشـتعل          

ـ         باب منه، طأطـأ الـسموات ونـزل وض
أنقذنى من عـدوى القـوى      .. تحت رجليه 

خلـصنى  .. من مبغضى ألنهم أقوى منـى     
].ألنه سر بى

 

 
فكما نرى عندما صـرخ داود، دخـل        
صــراخه فــى أذنــى الــرب، فغــضب، 
ــصاعد    ــس األرض، وت ــت أس فارتج
الدخان من أنفه، وخرجت النار مـن فمـه         

 كمـا يبـدو    –ونزل من السماء مسرعا     

 

- 
د مـن   وتحت رجليـه ضـباب لينقـذ داو       

.محنته

 

 
ــطورية    ــصة األس ــتكماالً للق واس
السابقة، نجد أن اإلله ينزل مـن الـسماء         
يمتطى المالئكـة الـصغيرة ليطيـر بهـا         



 

 

 

 

 



 



 

.وتطير به

 

 
جــاء فــى ســفر صــموئيل الثــانى 

: ١١، ١٠ اآليـــات ٢٢اإلصـــحاح 
طأطأت السموات ونـزل ضـباب تحـت      [

رجليه، ركب على كروب وطـار ورئـى        
ــريح  ــة ال ــى أجنح ــرب أو . .]عل والك

ــالك    ــو الم ــاروب ه ــرب أو الك الكي
.الصغير

 

 
وبهذه األمثلـة وغيرهـا يتـضح لنـا         
التصور اإللهى عنـد اليهـود بأنـه إلـه          
مسخ، فنرى التجسيم والتـشبيه والـصفات       
التى ال تليق، وتحديـد الجهـة والمكـان         

وهـذه الـصفات هـى      .. واالحتياج إليـه  
بعينهــا نفــس الــصفات التــى ترددهــا 

الوهابيـة  لمـسلمين مـن     عصابات قتـل ا   
الـذين ينـسبون    آخـرا   المتمسلفة  أوالً أو   

.أنفسهم زورا لإلمام أحمد بن حنبل

 

 




 


  الوهابيــةإن التـصور اإللهــى عنـد  

المتمسلفة ينحصر فى تـشبيه اهللا بخلقـه،        
ونسبة صفات المخلوقـات إليـه، ونـسبة        

والنـزول إلـى    الجهة والمكان، والصعود    
.ذاته سبحانه

 

 
:فهم ينسبون إليه ما يلى

 

 
 أورد ابـن تيميـة فـى    : التحيز   – ١

فتـاوى ابـن    (المجلد الخامس من كتـاب      
وأمـا  : [ مـا نـصه    ١٨الـصحيفة   ) تيمية
الذى نطلـب منـه أن يعتقـده أن         : قولهم

ينفى عـن اهللا التحيـز، فـالجواب مـن          
أحدها أن هذا اللفظ ومعنـاه الـذى        : وجوه

 مـن كتـب اهللا      ىءيس هو فى ش   أرادوه ل 
المنزلة من عنـده وال هـو مـأثور عـن           

إن هـذا   ]. أحد مـن أنبيـاء اهللا ورسـله       
ــن اهللا، وال مــن  ــيس مــن دي الكــالم ل
اإليمان، وال مـن سـبيل المـؤمنين، وال         

.من طاعة اهللا ورسوله

 

 
 مـن ذلـك     ىءوليس فى ش  : [ويقول  

نفى الجهة والتحيز عـن اهللا وال وصـفه         
ا بينًا نفى ذلكبما يستلزم لزوم.[

 

 
 أما كـالم ابـن تيميـة        : الجهة   – ٢

الذى صرح فيه بنـسبة الجهـة إلـى اهللا          
تعالى فهو كثير ففـى الرسـالة التدمريـة         

تنازع النـاس فـى الجهـة    (وتحت عنوان  
فيقـال لمـن    : [يقول ابن تيميـة   ) والتحيز

أتريد بالجهة مـا وراء العـالم؟ فـال      : نفى
ــاين    ــالم مب ــوق الع ــب أن اهللا ف  ري

اهللا : للمخلوقات، وكذلك يقـال لمـن قـال       
فــى جهــة، أتريــد بــذلك أن اهللا فــوق 

ـ          ىءالعالم؟ أو تريد به أن اهللا دخل فـى ش
من المخلوقـات؟ فـإن أردت األول فهـو         

].حق

 

 
 مـن كتابـه     ٦٤ويقول فى الـصحيفة     

ــة( ــسنة النبوي ــاج ال وإذا رد ذاك ): [منه
تعين أن يكون فى الجهة، فثبت أنـه فـى          

]. التقديرينالجهة على

 

 
ــاوى ج  ــه الفت ــى كتاب ــول ف  ٥ويق

ومن المعلـوم أنـه لـيس فـى         : [٢٤ص
الكتاب والسنة وال فـى كـالم أحـد مـن           

      ا وال اسـتنباطًا    سلف األمة ما يـدل نـص
].على أن اهللا ليس فوق العرش

 

 
أثبـت الفوقيـة    ) التأسيس(وفى كتابه   

ــال ــة هللا فق ــبحانه : [المكاني ــارئ س والب
ـ     ة حقيقيـة ليـست   وتعالى فوق العالم فوقي

 ىءفوقية الرتبة كما أن التقدم علـى الـش        
].قد يقال إنه بمجرد الرتبة

 

 
ويقول ابن قيم الجوزيـة فـى نـسبة         
الجهة هللا تعـالى فـى قـصيدته النونيـة          
والتى ذم فيها المـسلمين الـذين ينزهـون         

:اهللا عن الجهة واالستقرار على العرش

 

 
إذ عطلوا الرحمن من أوصافه

 

 
  الرحمننـوه مـالعرش أخل

ولفظ ابن القيم يدل علـى أنـه يـؤمن          
بــأن العــرش مكــان للــرحمن، وأن اهللا 
حـالٌّ فيــه حلـول الحــالِّ فـى المحــل    

.والمتحيز فى المكان

 

 

ــى الرســالة  ــة ف ــن تيمي ــول اب ويق
ــة ص ــسماء : [١٢٢الحموي ــين ال ــا ب م

الدنيا والتى تليها مسيرة خمـسمائة عـام،        
وبين كل سماء وسـماء خمـسمائة عـام،         

ــين ا ــى   وب ــسابعة والكرس ــسماء ال ل
خمسمائة عـام، وبـين الكرسـى والمـاء         
خمسمائة عـام، والعـرش فـوق المـاء،         
واهللا فوق العرش وهـو يعلـم مـا أنـتم           

].عليه

 

 
فمن خـالل هـذا الـسياق يتبـين أن          

والعـرش فـوق المـاء    : [قول ابن تيميـة   
يريـد بـه التقـسيم      ]. واهللا فوق العـرش   

المكانى وإلثبات الجهة التـى هـى عـن         
. منفيةاهللا

 

 
٣

 

نقـل ابـن    :  التجسيم والتـشبيه     -
بطوطة وابن حجـر العـسقالنى أن ابـن         

إن اهللا  : [تيمية قـال وهـو علـى المنبـر        
ينزل إلى سـماء الـدنيا كنزولـى هـذا،          

رحلـة  (راجـع   ]. ونزل درجة على المنبر   
الـــدرر و، ٩٥: ابـــن بطوطـــة 

).١٥٤:١:الكامنة

 

 
تنبيهات هامـة علـى     (وجاء فى كتاب    
علـى الـصابونى فـى      ما كتبـه محمـد      

 مـا نـصه     )١(بقلم أحـدهم  ) صفات اهللا   
 ثم ذكر الـصابونى   : [٢٢ص  

 

  هـداه اهللا   -

 

 تنزيه اهللا سبحانه عن الجـسم والحدقـة         -
والصماخ واللسان والحنجرة وهـذا لـيس       
بمذهب أهل السنة بل مـن أقـوال أهـل          

].الكالم المذموم وتكلفهم

 

 
 ألن  ؛هذا الكالم من هذا الـشيخ كفـر       

نزيه اهللا عن الجـسم والحدقـة       من جعل ت  
والصماخ واللسان والحنجـرة مـن كـالم        

 ألن اهللا   ؛أهل الكالم المـذموم فقـد كفـر       
.منزه عن ذلك

 

 


 


                                              

 عبد العزيز بن باز)  ١(



 

 

 

 

 



 



 

 
اإلمام ادد

 

 
 السيد حممد ماضى أبو العزائم

 

 



 



 



 



 




 



س 

 

 هل الحالة العامة في الشرق وأكثره مسلمون ِمما –
.يِقره اإلسالم؟ أم هي غفلة وضياع للوقت في غير فائدة؟

 

 
ج  

 

 إن دين اإلسالم هو دين اهللا سبحانه وتعالى الذي          –
يحب أن يرفع اإلنسان إلى مستوى ال يكون فوقه فيـه إال            

سبحانه وتعالى، فال يعبد غيره، وال يعامل إال بـأمره،          اهللا  
وال يتخلق إال بأحسن األخالق، وال يرجو غيره، وال يسأل          

: غيره، وال يذل لغيره، وال يخاف غيره، قال سبحانه          ِهللاو
    ـْؤِمِنينِللْمـوِلِه وسِلرةُ والِْعز ) وقـال   )٨: المنـافقون ،

: سبحانه    َال تال تَِهنُوا وو       كُنْـتُم ِإن نلَـواَألع َأنْتُمنُوا وزح
ْؤِمِنينم)  فالمسلم ال يرى فوقه غيـر      ). ١٣٩: آل عمران

اهللا تعالى، بمعنى أنه ال يطيع أبا وال حاكما وال قويا إال إذا             
ال يرى فوقـه    : كان منفذًا ألمر اهللا تعالى، وهذا معنى قول       

لدنيا دار فانية، يجـب     ومحل نظر المسلم أن هذه ا     . إال اهللا 
فيها على كل مسلم أن يعمل لينال النعـيم والـسعادة بعـد     

وإنما تلك الدار الدنيا قنطـرة يمـر        ، الموت عند اهللا تعالى   
فمن عظمها تعظيمـا أنـساه      ، عليها السالك إلى دار أهله    

وحرص على حياتـه    ، وخاف غير اهللا  ، اآلخرة ذل لغير اهللا   
عاش عمره المحـدود فـي      ف، الدنيا فضحى بدينه وآخرته   

خزى وذل وعبودية لكل ذي قوة، وأورث ذريتـه مهانـة           
.تدوم لهم

 

 
فاليقظة التي قامت بالقلوب اآلن مما يأمر بها الـدين،          

إن أوربا هي سـبب     : وإني بصفتي أفتى هذه الفتوى أقول     
تلك اليقظة التي أرخصت الحياة في أعين الشرقيين، حتـى    

 سبيل رد ما سلبه     أصبحوا يضحون بكل رخيص وغال في     
هـذا، والحـق أن     . منهم المستعمرون بقوة الحديد والنار    

أوربا تهدم كل مجد سلبته من الـشرق بمعـاول الطمـع،            
واألولى أن األمم األوربية تتدارك هذا الخطر بالضرب على         
أيدي أهل المطامع منها، قبل أن تصبح مدنية أوربا أثـرا           

 ا ال يرى ِإال مـساِكنُهم     فََأصبحو: بعد عين كما قال تعالى    
وصـدق اهللا   . ، والتاريخ يعيد بعضه بعضا    )٢٥: األحقاف(

فَهْل عسيتُم ِإن تَولَّيتُم َأن تُفِْسدوا ِفي        :العظيم قال سبحانه  
كُمامحوا َأرتُقَطِّعِض واَألر) ٢٢: محمد(.

 

 



 

 

 

 

 



 



س  

 

 إن بعض العلماء يترددون فـي       –
من ليسوا بمسلمين، وإن أيام رمضان على 

ترددهم في رمضان على المسلمين نتأوله      
 ألن العلماء   ؛لهم أنهم يعظون أو ينصحون    

أطباء، والطبيب يغشى أمـاكن المرضـى،       
ا تحقق فهل زيارة العلماء لغير المسلمين إذً

أنهم ال يدعونهم لإلسـالم وال يـأمرونهم        
بالعدل واإلنصاف يكون مـن الـدين فـي         

. شيء؟

 

 
ج  

 

م أيدك اهللا وإيانا بروح منـه،        اعل –
أن العلم الذي يسمى علمـا معلومـا مـن          
الشريعة، هو العلم بـاهللا تعـالى، وبأيامـه     
سبحانه، وبأحكامه جل جاللـه، وبحكمـة       

والدين اإلسالمي لم يحكم لمـسلم      . أحكامه
بالعلم إال إذا تحققت فيه خشية اهللا تعـالى،         

: قال سبحانه      ـ ن ِعبـاِدِه   ِإنَّما يخْشَى اَهللا ِم
اءلَمالْع) ل أمثـال     )٢٨: فاطرومن حص ،

الجبال من العلم ولـم يتفـضل اهللا عليـه          
. بالخشية منه سبحانه فليس بعالم عندنا

 

 
وأني ال أستحسن أن تسأل هذا السؤال،       
ألن الحكم على الشيء فرع عن تـصوره،        
 ؛والجواب عليه فتح ألبواب الفتن العميـاء      

لغير المسلم في رمضان    ألن زيارة العلماء    
تعظيما له واعتمادا عليه تسلب اإليمان من       
القلوب، وشهرة هذا األمر بين العامة تثيـر       
الخواطر وتحقـر العلمـاء فـي أعيـنهم،         
وصريح القرآن بين ال يجهله العامة، قـال        

ال تَِجد قَوما يْؤِمنُون ِباِهللا والْيـوِم     : سبحانه
   ـنم ونادواآلِخِر ي     ـولَهسراَهللا و ـادح  

، وال شك أن غيـر أهـل        )٢٢: المجادلة(
وقد . الذمة يحادون اهللا ورسوله والمسلمين    

جاهر كثير ممن أقامتهم الجامعة المصرية      
لتدريس اآلداب بمحاربة الدين مثـل طـه        

. حسين وغيره

 

 
وإنا لنعجب كل العجب على المنتسبين      

خفون للشرف النبوي وللعلوم الدينية كيف ي     
ما اهللا مبديه؟ ويعينون من حرم اهللا علـيهم         
مودتهم، وفي الوقت نفسه يظهرون محبتهم      
ووالءهم لوالة المسلمين؟ فترى الرجل منهم     
يزور األمراء والـوزراء ليـستر عيوبـه        

ويساعدهم فيما يرضـى    
أئمته، وقد كنا نظـن أن      
زيارة قاضي قضاة مصر    

 فـي   ه١٣٤٣لمكة سـنة    
 زمن الهرج والمرج بـين    

ابن سعود وعلي بن حسين للصلح، وإرجاع       
األمن والسالم للحرم الشريف، ألنَّـا كُنَّـا        
نعتقد كمال اإليمان فـي فـضيلته، ولكـن         
تحققنا أن زيارته كانت مقدمـة لمفاوضـة        

. مكماهون مع عاهل نجدرصديقه السي

 

 
 تكن عند امرئ من خليقٍةومهما

 

 
 خالها تخفى على الناس تُعلموإن

 

 
 أعطاه اإلجازة للـسفر      فمن الذي  وإال

وترك األعمال الشرعية الواجبة عليه التي      
بها سيادته وغناه؟ وياليتهم يكاشفون األمـة       
بنواياهم لتحتاط منهم، بل نراهم يخفونهـا       
واهللا يبديها، وياليتهم وقفوا عند هذا الحـد،        
ولكنهم يريدون أن يقبضوا بيد من الحديـد        

در والنار على ينبوع الدين اإلسالمي ومص     
ــه  ــول) األزهــر(علوم ــالى يق : واهللا تع

    مهخَـاِدع وهاَهللا و ونخَاِدعي)  النـساء :
، وقد انخدع المستعمرون فغرهم مـا    )١٤٢

يرونه من قوم يبيعـون ديـنهم وشـرفهم         
 ألن الـذي   ؛ألغراض المستعمرين، وجهلوا  

يبيع دينه الغالي وشرفه العزيز عليه لهـم،        
هم إذا دعتـه     سـيبيع  غتصبوه،يطمع فيما ا  

دولة أخرى ومنَّته كما منُّـوه، ولكـنهم إذا         
نالوا أغراضهم من أمثـال هـؤالء أذلـوه         

فليتـذكر المـسلمون،    . وطردوه شر طردة  
وليحتاطوا من الذين كشف اهللا الستر عنهم       

. ومن أمثالهم، واهللا ال يهدي كيد الخائنين

 

 



 



الرفـق  . تحريـر الرقيـق   . اإلصالح
. رقي األمم . الرحمة بالمرضى . بالحيوانات

المحافظة . إطفاء نار الثورة  . نشر الحضارة 
المحافظـة  . حراسة اإلسالم . على العرش 

الوعـود  . مصر للمصريين . على المسلمين 
إغداق األمـوال علـى     . المتكررة بالجالء 

رجال الدين وعمل التشريفات لهـم عنـد        

الناس وضرب  من بلد إلى بلد بحشد       همانتقال
تعظـيم األذالء وإذالل األعـزاء،      . المدافع

. هذا قول المستعمرين... و... و... و

 

 
 عملهم فاالسـتئثار بكـل شـيء،        أما

والتستر بإقامة رجال من األمة ينفذون مـا        
يريدون لتحصل العداوة والبغـضاء بـين       

ثم محو الصناعات والفنـون     . رجال األمة 
بمصنوعات التي بها قوام األمة واستبدالها      

ثم قصر التعليم على قشور تقـضى    . أجنبية
ثـم  . على محصلها بأن يكون خادما لهـم      

الضرب بأيد من حديد على األمـة حتـى         
يصبحوا أصحاب السلطة النافذة، واألمـة      
مغلوبة على أمرها ال يفكر العامل فيها إال        
في السالمة من شرهم، ال فرق بين الهيئـة         

 تمكنوا مـن  الحاكمة والمحكومة منها، حتى   
كل شيء، فال ترى رجالً من األمة مهمـا         
 ،بلغت منزلته يمكنه أن ينفذ ما يراه خيـرا        

بل وال يقتدر أن يقول كلمة تغضبهم ما دام         
. جالسا على كرسي من كراسي الحكومة

 

 
 يكْف المستعمرين  لم

 

 وهم أبعد األمـم     -
منا دارا، وأحوجها إلينا في قوام حياتهـا،        

ن كثرت عدتهم، ولوال ما لهم  وأقلها عددا وإ  
في الشرق لما كان لهم شأن يذكر      

 

 لم يكِف   -
المستعمرين كل هذا، حتى طمعوا فـي أن        
يتسلطوا علـى القلـوب بعـد أن قهـروا          
األجسام، وعلى قلوب من يطمعون فـي أن    

على قلوب عقدت على توحيـد      .. يتسلطوا؟
اهللا وتفريده باأللوهية، وتنزيهه عن الـشبيه       

والولد والوالد، واعتقاد أن سـيدنا      والنظير  
وموالنا محمدا عليه الصالة والسالم عبـد       
اهللا ورسوله، الذي جـاء بالعقيـدة الحقـة         
البريئة من التثنية والتثليث، مع تفريـد اهللا        

 واإلجـالل دون غيـره،      تعظيمبالعبادة وال 
وباألخالق الفاضـلة والمعاملـة الحـسنة،       

كر، ثـم   وباألمر بالمعروف والنهي عن المن    


 

 



 

 

 

      

 



 



بمحو الظلم والتظالم رحمة بالخلق أجمعين،      
وباإلحسان إلى المسيء وصـلة القـاطع،       
وبالرحمة لكل ذي كبد رطبة، وبالعلم الذي       
انكشفت به خواص المادة وظهر ما فيها من    

. اهللادرةآثار ق

 

 
 يجهل المستعمرون كل ذلـك مـن        ال

اإلسالم، ولكنهم أطمعهم قبـول المـسلمين       
 هو خديعة وكيد، وغرهم     منهم كالمهم الذي  

استسالم المـسلمين لهـم فـي الـصناعة         
ــة،  ــشئون االجتماعي ــارة وإدارة ال والتج
فطمعوا فيما ال يطمع فيه، وحشدوا جيـشًا        
يفتح عليهم أبواب الخراب والمحو من على       

 وهم دعاة النصرانية الـذين      ض،وجه األر 
الجمعيـة العالميـة    : (ألفوا جمعية يسمونها  

) ر في العالم وبالد العـرب     الصليبية للتنصي 
وهذه الجمعية هي بعينها الجمعيـة التـي         
فتحت أبواب الحروب الـصليبية فأنتجـت       
أسر ملك فرنسا وأخته، وقلب األسد ملـك        
اإلنجليز، وسببت رد جيـوش الـصليبيين       

 وهي بعينها الجمعية التـي      رة،خاسئة خاس 
 من قامت تذم سيدنا وموالنا رسول اهللا    

 وهدمت وخربت مساجد    ِقبل قيصر روسيا،  
أئمة أهل البيت في البالد المحتلة بروسـيا        
في آسيا، وأنتجت إبـادة الدولـة ومحـو         
آثارها، وقامت دولة منقلبة على النصرانية      

، يبكي كـل مـسلم إذا       وعلى المسيح   
 فـي ذم النـصرانية وسـب        مسمع كالمه 

، أو رأى مـا كتبـوه عـنهم،         المسيح  
.لعجزه عن االنتقام منهم

 

 
 المستعمرون اليوم ألنفسهم محو     ليتعج

دولتهم وشوكتهم بما انمحت به دول أوربـا   
الصليبية، ودولة روسـيا عـدوة اإلسـالم        

:والمسلمين مثال ذلك

 

 
 لهم العذر ألنهم نـسوا      )١( اآلن اإلنجليز

ما كانوا عليه قبل مائة سنة، نـسوا كيـف          

تمكنوا من الـشرق ومـن      
المسلمين خـصوصا، فـإن     

كنـوا مـن    رجالهم الذين تم  
الشرق دخلـوا فيـه بـذل       
ورغبة فـي خدمـة األمـم      
بالطب وبالصناعات والتجـارات، فكـان      
أكثرهم ينزل بدور رجال الـدين ويظهـر        

 حتى صـدقهم المـسلمون      حبه،اإلسالم و 
ورحموهم وأكرموهم، وال يعلـم مـا فـي         

اإلنجليز ذلك  نسى  . القلوب إال عالم الغيوب   
كله فغرهم ملك ال تغيـب عنـه الـشمس،      
ونفوذ كلمة ال يقوى على الوقوف أمامهـا        
معارض، نسوا ما دخلوا به الهند ومـصر        
والسودان، وهذا النسيان هاويـة المحـق،       

 األمم اآلن خصوصا بعد     رونسوا أيضا تطو  
الحروب األلمانية ولكن يظهر أنهم اختطوا      

سال هذا الجيش   لهم سياسة أخرى، وهي إر    
 وسب الكتـاب    الذي يحمل سب النبي     

الحكيم، وأرادوا بذلك إثارة بعض العامـة       
.على دعاة الفتنة فيهاجمون بأساطيلهم

 

 
 أعداء اإلسـالم والمـسلمين،      اإلنجليز

ولوال اإلسالم لما كان اإلنجليز شـأن فـي         
بالد الشرق، ألن اإلسالم ديـن الـسماحة        

ين لما بلغ   والعطف والرحمة، ولوال المسلم   
اإلنجليز هذا المبلغ من العلو فـي األرض        

. بالباطل

 

 
 هم اليهود يكتبون عن المسيح مـا        وها

. يخجل، ويرمون أمه بمـا يحـزن القلـب     
واليهود أعداؤهم في الدين، ونرى اإلنجليز      
يرفعونهم فوق رؤوسـهم كيـدا لإلسـالم        

.والمسلمين

 

 
ــسلمون ــون والم ــزنهم أن يك  ال يح
 ألنهم  ؛ في وسعة ورحمة   النصارى واليهود 

في أيام كان لنا الطول والحول كنا نـسوى         
بيننا وبين النصارى واليهود في كل شيء،       
بل نسعهم برحمتنا فال نقودهم للجهـاد، وال      
نكلفهم بحراسة البلدان، فكان بعضهم يعيش      

 يبين المسلمين عيشة ممتازة، يقف اليهـود   
أو النصراني أمام القاضي يخالف الخليفـة       

مير والـوزير ال يخـشى ظلمـا وال         واأل

نحن اآلن حكمنا حكمـا يقينيـا أن        . عدوانًا
أعــدى عــدو اإلســالم والمــسلمين هــم 

، ونحكم أن دولتهم قد آن محوها       )٢(اإلنجليز
ألنها تحارب سرا وعلنًـا مـن يـسالمها،         

 دليل  اوترفع أعدى عدوها فوق رأسها، وهذ     
.على المحاق والدمار

 

 
ذا لم يتداركوا األمـر      اإلنجليز إ  وسيعلم

بحرق المنشورات التـي أرسـلت لـبالد        
المــشرق

 

 وخــصوصا بــالد العــرب-

 

- 
ويضربوا على أيدي تلك البعثة، فإن بركان       
األحقاد الصليبية ينفجر مرة ثانية فال يـرد        
للغرب رجـٌل فـي الـشرق، وإن ربـك          

.لبالمرصاد

 

 



 



اني  يمكن أن يفوز المجتمـع اإلنـس       ال
بأسره بالسعادة التي ينشدها أهـل العقـل        
الكامل، والتي يعيش بهـا اإلنـسان أخًـا         
لإلنسان، يؤثر كل فرد من أفـراد نوعـه         
بالسعادات والخيرات التي بها نعيم الحيـاة       
في الدنيا والخلود في النعيم األبـدي يـوم         

. عاداهومن جهل شيًئا    . القيامة إال باإلسالم  
م، الجاهل بأصـوله    أيها الحاكم على اإلسال   

وتعاليمه ومبادئه العالية، إليك نبذة صغيرة      
تستنتج منها أن السالم لإلنسان ال يتحقق إال        

.باإلسالم

 

 
 فظهر بين جاهلية     رسول اهللا    جاء

عمياء صماء يأكلهم النـاس وال يـأكلون،        
كأنهم وحوش كاسرة في غابة يقتل القـوي        

سيوفهم مسلولة ولكن على    . منها الضعيف 
 ولكـن فـي     )٣(قهم، ورماحهم مفوقـة   أعنا

يقتل الرجل أباه لينكح زوجاته،     . صدورهم
ويقتل أخاه جهرا ليسلب ماله، ال دين يؤلف        

يقتـل  .  نفوسهم  قلوبهم، وال علم يزكي    نبي
إذا عـدا   .  في التراب  )٤(الرجل ابنته صبرا  

عليهم عدو من سوى أنفسهم فروا أمامه إلى  
صمهم أحد من قمم الجبال والغابات، وإذا خا 

.بني قومهم سفكوا الدماء أنهارا

 

 
 إلى حالتهم التي انتقلوا إليها، قام       انظر

   ا بكليتـها ال أم له وال أب، متوجهيتيم 





 



 

 

 

 

 



 



من صغره إلى جانب الحق، حتـى شـهر         
بينهم بأنه الصادق األمين، فلما فاجأه الوحي    
وقام عليه الصالة والسالم إلى اهللا تعـالى        

يل دعوته مـاال تتحملـه      داعيا القى في سب   
 أعـوام   مضتالجبال، فصبر ورضى، فما     

تعد على األصابع إال وقد انتقـل هـؤالء          
الشياطين أو الوحوش الكاسرة إلـى مقـام        

وكيف ال؟ وقد كان الرجـل      . دونه المالئكة 
منهم يبذل النفس والنفيس إعالء لكلمة اهللا،       

كره الواحد منهم   . وغيرة للحق على الباطل   
اهللا معبـودا علـى األرض،      أن يرى غير    

 نبي مرسل من    كأنهفكان الصحابي بمفرده    
قبل اهللا، يدخل المدينة الكافرة أو المضلَّة أو        
المبدلة كمدينة المجوس أو مدن النـصارى       
واليهود، فال يراه أحد على حالة من أحواله        

وال . وله عقل يعقل به إال اهتـدى وأسـلم        
بـه إال  سمع أحد كالمه وله أدنى فكر يفكر    

وال أدل على ذلك مـن تـاريخ        . دان بدينه 
 المؤمنين عمر ثـاني الخلفـاء، فـإن         ميرأ

الصحابة في زمنه أبى عليهم إيمانهم إال أن        
يستأصلوا كل مدعى األلوهية في األرض،      
فكم أذلوا عروشًا تعبد من دون اهللا، وكـم         
محوا كفرا وضالالً وظلما وطغيانًا، حتى لم      

إال من تلقى من هذا     يبق على ظهر األرض     
 على أيديهم لمواالرسول الكريم، وقام من أس 

بما هو أشبه بقيامهم رضـوان اهللا علـيهم         
فمألوا األرض نورا وعدالً، ومحوا منهـا       

. جورا وظلما

 

 
. الـدين ديـن الـسيف     :  األعداء يقول

وإال . وكذبوا، فالدين دين الرحمة والحكمة    
ءهم فها هي أوربا قد ملكت على الناس أجوا     

وأرجاءهم وبحارهم بالطيارات والغواصات    
والدبابات والبواخر قرنًا كامالً تقريبا، فهل      
سمعت أن مجوسيا أو غيـره مـن أهـل          

فريقيـا، أالجهالة حتى في أواسط  

 

ـ -  ضالً ف
عن مسلم   

 

.  ترك دينه من أجل تلك القوة؟      –
ولكن القلوب وعت ما   ... كذب واهللا األعداء  

م يـسبق نـور     جاء به ، فكان نور اإلسال     
الكالم، فيمتلئ القلب نورا ويسارع الواحـد       
منهم لدخول الدين كما يسارع الظمآن إلـى        

الماء البارد فـي حـرارة      
يجهـل أعـداء    ... الشمس

 مكون  اناإلسالم أن اإلنس  
من حس وجسم ونفـس،     
فقهرهم الحـس علـى أن      

يقفوا عنده، ونظروا إلـى الجـسم فقـاموا         
م، وأهملوا أنفـسهم  لخدمته بما سخره اهللا له 

فكانوا أضل من البهائم السائمة التي ال حظَّ        
. لها إال خدمة أجسامها

 

 
 اإلنسان تربية نفسه والقيام لها بما       أهمل

يغذوها مما جاء به األنبيـاء صـلوات اهللا         
عليهم، فقوى هذا الحس بما يرونه حـولهم        

من المحسوسات، فاعتقـدوا     

 

 إلهمـالهم   –
تزكية نفوسهم   

 

ة هـي الفاعلـة    أن المـاد –
المختارة، وأن ال مؤثر وال مبدع لها، وأنهم        

 ويـسلب   ،إنما خلقوا ليقهر كل منهم غيره     
منه السعادة لنفسه، أو يقهره ليـستعبد بـه         
 ؛غيره، وهذا مذهب من هو أقل من البهائم       

ألن البهيمة ال تستنصر بغيرهـا إال علـى         
الخير، كالطيور والنمل والنحل التي تسعى      

. لنفسها، وال تحب أذية غيرهـا     لنيل الخير   
 ؛ولكن هذا اإلنسان الذي هو أقل من البهائم       

.  أو يستعبدهمآلخرينيقهر غيره ليقهر ا

 

 
 أيهـا القـارئ أن تنظـر إلــى    ولـك 

المستعمرين وإلى دعـواهم الكاذبـة فـي        
تحرير الرقيق والرفق بالحيوان، ودخـولهم   
الشرق بطرق االحتيال، فلما دخلـوا فيـه        

 العامرة، وأبادوا النفوس اآلمنة     دمروا المدن 
بالدبابات والطيارات والمدافع، وظنـوا أن      

أسسوا .. أهل الشرق أحجار ال تحس بعملهم
 الملك على قهر العباد، وإهالك األمـم،        هذا

واالنتصار بالشرق علـى الـشرق، بـل        
استعمال أمم الشرق في محاربـة الغـرب        
للغرب، كما استنصر الفرنسيون على ألمانيا     

لمغاربة، واإلنجليز على تركيـا بـالهنود       با
والمصريين والعـرب، كمـا استنـصرت       

هذا .... إيطاليا بجنود أرتريا على طرابلس    
هو الظلم الذي لم يعهده العالم اإلنساني في        
حروب الفراعنة مع غيرهم من دول الغرب     
والشرق، وال في حروب الروم مع العجم،       

وال في حروب إسكندر المقدوني مـع دول        
الشرق، فإنهم لم يكونوا يخدعوا األمم، ولم       
يتظاهروا بـالرفق والرحمـة، وإن كـان        

 كتب إلى ماسن لهم سنَّةً سيئة عند ) أرسطو(
فبرعوا في  ) فَرقْ تَسد : (اإلسكندر يقول له  

هذه القاعدة، وقهروا الشرق بالتفنن فيهـا،       
وال يزالون يقهرون األمـم ليقهـروا بهـا         

. ن يبيدوها وإما أن يستعبدوها    غيرها، فإما أ  
هذه هي مدنية القرن العشرين وتلك الحقائق       
التي ال مراء فيها يشهد بها كل فـرد مـن           

 األمــم التــي اســتعبدها وحــوش أفــراد
.االستعمار

 

 
 اهللا عن بـالد الـشرق، وأراح        أجالهم

أهل الشرق منهم جميعا، وأعاد لـه أيامـه         
م التي كان الغرب فيها أدنـى مـن البهـائ         

السائمة في القرون الوسطى وفي القـرون       
األخيرة، حيث كانوا يعبدون البابا ويعيشون      
عيشة العجماوات في الـصحارى، حتـى       
أشرق عليهم اإلسالم فقبلوا منه الصناعات      

 واالستقالل، وأبوا التوحيد واإليمان   لحريةوا
واهللا سبحانه ال يرضى    ... والعدل والمساواة 

لقاهر لكل شـيء،    بالظلم نسبة لنفسه وهو ا    
!. فكيف يرضى به من عباده على عباده؟ 

 

 
 اهللا سبحانه وتعالى كـل ملْـٍك        وسيغير

ُأسس على الحديد والنار والخديعة والكيـد       
قريبا إن شـاء اهللا، ويـأتي أمـم الظلـم           

.والطغيان العذاب من حيث ال يعلمون

 

 
                                              

)
۱

كان ذلك حين كانت لإلنجليز إمبراطورية ال ) 
.تغيب عنها الشمس

 

 

)
۲

كان ذلك حين كانت لإلنجليز إمبراطورية ال ) 
.تغيب عنها الشمس

 

 

)
۳

.موجهة: مفوقة) 

 

 

)
٤

.ةوهي حي: صبرا) 

 

 





 



 

 

 

 

 



 



 

 



 


في الوقت الذي يواجه فيه     

ا ا فكريــالمجتمــع تطرفَــ
ـ  وشذوذً ا باسـم   ا أخالقي
الدين  

 

 والدين منه براء    -

 

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

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

وقد اهتم منهج التـصوف     
ــاء الفــرد وتقويمــه  ببن
باعتباره مـصدر القـوة     

    ا؛ للمجتمع إذا كان صـالح
ــصوف أصــبح  إال أن الت

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

يكون عليه عقيدة  يجب أن   
ا، وعبادة ومعاملة وأخالقً  

ليصح السلوك إلى ملـك     
.الملوك سبحانه

 

 

 

 

* 

 



*

 



*

 



 

 




 


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

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

اق،ـالسموات واألرض وفي اآلف

 

 
وتعلم به نسب مراتب الوجود، حتـى تتحقـق         

.بمعرفة ربك

 

 
  ولديها تكون عالم ا نافع    ا ا لنفسك ولغيرك، عبـد

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

.اهللا الذي خلق كل شيء، وبيده مقاليد كل شيء

 

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

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

.المكونات

 

 
عارف أن يلمع إليها بإشـارة،     وعلوم ال ينبغي لل   

من أسرار األحدية ورمـوز الهويـة، وكنـوز     

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

لضاقت العبارة عنـه، وعجـزت      
النفوس الزكية عن فهمه، وأنكرته     

.العقول على أهله

 

 
 لتلك الكنـوز  ولكن التسليم مفتاح    

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

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

 

 
وندعبا منْهع )١٠١ :األنبياء.(

 

 
ا العلوم النافعـة، وأن     نسأل اهللا تعالى أن يعلمن    

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

.والمسلمين

 

 


 




 


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

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

بقدر مرتبته من العلم والشهود، فإنها       

 

 تنزهت  -

 

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

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

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


 

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

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

 

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

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

.الشريك

 

 
وصدق بأوامره التي كلف بها عباده، ومحبوباته التـي رغـب           

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

 

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

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

بمشاهدة أسراره، وانبالج أنواره، وظهر له       

 

اإليمـان    بنـسب    -

 

- 
. حقائق اإلحسان

 

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

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

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

.رسول اهللا 

 

 
وليس بمؤمن من فرق بين المؤمنين، وطلـب ذلـك لحـظ أو             

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

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

 

 إال بالنـصيحة    -
واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر      

 

، ويستر عوراتهم مـن أن      -
. تشهد لعدوهم

 

 
كل ذلك معاملة هللا تعالى، وإعـالء لكلمتـه، وتجـدد للـسنة             

.المحمدية

 

 
ا ممن يدعون اإليمان      قوم وقد أعمى الهوى والحظ   

 

 وليـسوا   -
بمؤمنين لتجردهم عن أخالق اإليمان      

 

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

.والخير، واهللا يعلم أنهم مفسدون

 

 
المؤمنون أرواحهم واحدة، وأجسامهم متباينة، كأعضاء الجـسد        

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

. الجسد

 

 
، بها حياتهم   القرآن وسنة رسول اهللا     : روحهم الممدة لهم  

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

 

 



 


 بصحة إرادته، المصاحب    السالك الصادق في بدايته، المسترشد    

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

 

 
وذلك أن أهل التمكين ورجال مشاهدة عين اليقين صغرت فـي          

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

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

 

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

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

. حضرته العلية

 

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

.بربه

 

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

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

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

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

 

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

 

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

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

 

 
فقد حصل الغرور لبعض المسترشدين بأحوال شريفة نالوهـا         

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

الممدون، استدراج من اهللا تعالى لهم، وحجاب قطيعة     

 

 نعوذ بـاهللا   -
تعالى  

 

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

 

 
فعلي المريد الصادق أن يحافظ على اآلداب، والمحافظة علـى          

.المرشد، ليرقي إلى مقام المقربينمنزلة 

 

 


 





  

 

 



 


 

 

 



 




 





 






 


 

جاءنا خطاب من حضرة األستاذ الفاضل الشيخ محمد خراشى         
:قال فيه

 

 
كنت بمركز ملوى فاتصل بى أن بعض المتزيين بـزى أهـل            
العلم من المرتزقة الذين يجوبون البالد يشنع على علماء األزهـر           
ويذكرهم بكل سوء، وهو ينادى بإثبات الجهة الحسية هللا جل عـن            

اإلشارة الحسية، وله من الجهـات      إن اهللا يشار إليه ب    : ذلك، ويقول 
الست جهة الفوق فقط، فنرجو من فضيلتكم اإلفاضـة فـى هـذا             

، حرصا علـى العقائـد،      )األزهر(الموضوع على صفحات مجلة     
ودفعا لسموم تلك الطائفة التى ليس لهم هـم إال إثـارة الـشعب،              

.وتشويش األفكار

 

 
:الجواب

 

 
ننا مضطرون لتفنيـد    كان يجب أال نقيم لتلك الطائفة وزنًا، ولك       

آرائهم الزائفة وأقوالهم الباطلة، لنحفظ عقائد العامة وأشباه العامة،          
الذين يتبعون كل ناعق ويتأثرون بكل ما يسمعون، خصوصا عندما          
يتلون عليهم اآليات الكثيرة واألحاديث العديدة التى وردت فى هـذا         

ب عليها  الموضوع، وذكر تلك اآليات واألحاديث مجتمعة بدون تعقي       
يؤثر فى نفوس العامة أثرا ال يكاد يمحى، وقد شنع الغزالى علـى             

).إلجام العوام عن علم الكالم: (من يفعل ذلك غاية التشنيع فى كتابه

 

 
إن : وإنا نختصر الطريق معهم فنقول على اإلنصاف والوضوح   

كانوا يأخذون آيات المتشابهات وأحاديث الصفات علـى ظاهرهـا          
لها فى لغـة العـرب، فـذلك كفـر           التى وضعت    ويثبتون معانيها 

 ألنه يستلزم الجسمية والتجزء والتركيب، وال يعقل غيـر          صراح؛
هذا، فإن الظرفية مثالً إذا ُأخذت بمعناها الحقيقى فى مثـل قولـه             

تستلزم أن يكون لـه     ) ١٦: الملك (َأَأِمنتُم من ِفي السماء   : تعالى
رة، وذلـك يـستلزم صـفات       مكان محيط به هو أكبر منه بالضرو      

... الحوادث ال محالة، وقل مثل ذلك فى االستواء واليـد والوجـه           
..إلخ

 

 

فليس .. إلخ... إن ذلك ليس كاستقرارنا وال ظرفيتنا     : وإن قالوا 
فمـا الـذى    : له لوازم الظرفية وال االستواء المعروفين، قلنا لهـم        

لوازمها؟، فهمتموه من تلك الظرفية إذا كنتم تجردونها عن معناها و         
وما هو المعنى الحقيقى الذى تقولون إنه مراد من االستواء مـثالً؟            
وبعد تسليم هذا فأنتم موافقون لنا، وأصبح قولكم إن آيات المتـشابه            
على حقيقتها لغوا من القول، فإنه ال فرق بيننا وبينكم فى المعنـى             

ع أسم[حينئذ، فما هذه الطنطنة التى أصمت اآلذان وهوشت األذهان          
!].جعجعة وال أرى طحنًا

 

 
: قال بعض أئمتكم المتقدمين على ما به من علم وفلسفة ما معناه 

قول بأن  .. إن القول بأن اهللا ال جهة له وأنه ليس فوقًا وال تحتًا إلخ            [
وغاب منه  ].. اهللا غير موجود فإن هذه صفات المعدوم ال الموجود        

بالمادى والخـالق   أن هذا قياس الغائب على الشاهد، وإلحاق المنزه         
بد أن يتصف بشىء مـن تلـك         بالمخلوق، فإن المادى هو الذى ال     

الصفات، أما غير المادى فترتفع عنه هذه الصفات كلها، بل كونـه            
وإذا كنا ال نعرف حقيقـة الـذات،        . غير مادى مانع من قبوله لها     

ويستحيل أن نعرفها، فكيف نتكلم فى حقائق الصفات أو نقيسها على           
وكيف نجـرُؤ   .  من أحوال المحسوسات وأحكام الماديات؟     ما عرفنا 

إن النزول على حقيقته وأنه استوى علـى عرشـه          : على أن نقول  
!.بذاته حقيقة كما تقولون؟

 

 
إن اإلنسان مثالً ال يتصور     : ولنقرب ذلك بعض التقريب فنقول    

فيه إال أن يكون جاهالً أو عالما، وال يتصور ارتفاع الجهل والعلم            
كن الحجر ال يتصف بكونه عالما وال جاهالً فهما منتفيـان           ول. عنه

عنه بل ممتنعان عليه لعدم القابلية، وكيف يثبتون الجهة واالسـتواء   
ثم ينفون ما يلزمهما؟، وهل هناك عاقل يقول بثبوت الملزوم حقيقة           

.مع نفى الالزم؟

 

 
وليت شعرى بعد ذلك كله ما هذه الحقيقة التى أثبتوها؟، فـإن            

ال يدرون منها شيًئا فماذا أثبتوا؟، وهل هناك حقائق لألشـياء           كانوا  
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عندنا غير ما وضعت له ألفاظها فى اللغة العربية ممـا عرفنـاه             
وحكمنا بأنها إذا استعملت فى غيره كان مجازا يحتاج إلى عالقـة            
وقرينة؟، فهذه هى الحقيقة فى عرف العلماء، ولكن هؤالء القوم ال           

.يكادون يفقهون حديثًا

 

 
على أنهم لو كانوا مستندين إلى ظواهر النصوص ولم يكونوا          
على هذا االستعداد الغريب ما كان ينبغى أن يجمدوا علـى أن اهللا             

 َأَأِمنتُم من ِفي الـسماء : فوق عرشه حقيقة، فإنه كما يقول مثالً      
  ِفـي الـسماواِت وِفـي اَألرضِ       وهو اهللاُ : ، يقول )٦: الملك(
، إلى غير ذلك وهو كثير، والبرهان العقلى قائم على          )٣: عاماألن(

.فساد ما يقولون ونقيض ما يعتقدون

 

 
           بكل تداوينا فلم يشف ما بنا

 

 
ثم نقول لهم بعد ذلك    

 

 ولعلها من الفكاهات العلمية      -

 

كيـف  : -
إن نزوله تعالى كل ليلة كما ورد فى الحديث على حقيقته، : تقولون

ى البالد باختالف المطالع والمغارب  الليل مختلف ف  

 

 يعلم ذلك من –
بحث عنه   

 

، فإذا كان ينزل ألهل كل أفق من اآلفاق فـى لـيلهم             -
بمقتضى ما ورد فى الحديث فمتى يستوى على عرشه، واألرض          

 وال تخلو ساعة فى كل وقت من األوقات بها ليل كما هو معروف،
من الساعات من ذلك، فما هو الوقت الذى يكون مستويا فيه على            

.عرشه بذاته حقيقة كما تقولون؟

 

 
وليت شعرى بعد ذلك كله ما الحامل لهم علـى إثـارة تلـك              
الموضوعات بين العامة وإلقاء الشكوك فـى عقائـدهم وأصـول           

ـ            نهم، ولكـن   دينهم، ولعلهم ال يعرفون من ذلك إال ما ألفوه فيما بي
أحمق الناس من أعطى قلبا منطبقًا، ولسانًا منفقهـا، فـإن أراد أن      

.يسكت لم يستطع السكوت، وإن أراد أن يتكلم لم يحسن الكالم

 

 
وإن هؤالء وحقك ال يستحقون المناظرة، وكيف ينـاظر مـن           

، !يتناقض وال يدرى، أو من ال يفرق بين الجائزات والمستحيالت         
ما ال يفهمون، وكثيرا ما أغنونـا بـذلك عـن           ولقد رأيتهم ينقلون    

ولكن ال نزال نكرر أننا نخاف على العامة الذين ابتلوا          . المراجعة
واألمر واهللا واضح لمـن نـور اهللا بـصيرته       . بهم واعتقدوا فيهم  

ا ِلْل فَلَن تَِجد لَه وِلي     فَهو الْمهتَِد ومن يض    من يهِد اهللاُ  وأراد هدايته   
رماِشد) ١٧: الكهف.(

 

 
إن هذا هو مذهب السلف، فإن      : ومن عجيب أمر هؤالء قولهم    

إن االستواء على   : السلف منزهون، ال مشبهون، وهل قال السلف      
حقيقته، والنزول على حقيقته، أو أنه استوى بذاته كما قالوا ذلك؟           

!.اللهم ال، وحاشاهم أن يقولوا ذلك

 

 
وجوب التأويل عند تعـين     إنه ال خالف فى     : وقد قال العلماء  

شبهة ال ترتفع إال به، وقال كثير من العلماء          

 

 وسننقل نصوصهم   –
بعد  

 

وهذا غيـر مـا     . إن السلف والخلف متفقون على التأويل     : -
.اشتهر من أن السلف ال يؤولون

 

 
والتحقيق فى ذلك أننا إذا أردنا بالتأويل صرف المتشابه عـن           

إن : هذا المعنى، وإن قلنـا    الظاهر، فالسلف والخلف متفقون عليه ب     
التأويل تعيين المعنى المراد الذى هو غير ما وضع له اللفظ مـن             

.مجاز أو كناية، كان السلف غير مؤولين بهذا المعنى

 

 

أما أخذ اآليات واألحاديث على ظاهرها والقول بأنهـا باقيـة           
على حقيقتها فال ينبغى أن يكون قوالً ألحد من المسلمين، وإنما هو            

عض الملل والمشبهة، وهل حقائق اليـد والعـين والنـزول           قول ب 
واالستواء شىء غير مـا نعرفـه فـى الماديـات ونعهـده فـى              
المحسوسات؟، فما معنى بقائها على ظاهرها وإرادة حقائقها كمـا          
يقولون؟، اللهم إن ذلك مجاف للعقل والمنطق قبل أن يكون مجافيا           

!.للدين الذى جاءت به الرسل

 

 
لة وقد ابتلينا بقوم ال يفقهون وال يسكتون، وينقلون   ولكن ما الحي  

!.من النصوص ما يرد عليهم وال يشعرون

 

 
:الخالصة

 

 
إن كنتم قائلين   : والخالصة المختصرة المتواضعة أننا نقول لهم     

. بالتنزيه فنحن معكم، فإنا ال نريد من كل ما نكتب إال إثبات التنزيه 
وا إنهـا باقيـة علـى        ولم تقول  إنها صفات للبارى    : وإن قلتم 

حقيقتها وهى راجعة إلى كمال اهللا تعالى، فـنحن قـائلون بـأعلى       
وقـد  . إن كل كمال يجب هللا تعالى وإن كماالته ال تتناهى         : صوت

أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك        : (جاء فى الحديث الصحيح   
أو أنزلته فى كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت بـه فـى    

). عندكعلم الغيب

 

 
إن إثبات هذه األشياء علـى ظواهرهـا        : ثم نقول لكم بعد هذا    

ليس من الكمال فى شىء، وإنما هو النقص بعينه والمحال بذاتـه،            
فإن كنتم ال تعقلون إال االستواء الحسى والنزول الحسى كما يـدل            

إن المراد من االستواء حقيقته      : على ذلك قولكم  

 

 وال حقيقـة لـه      –
لمادى  عندنا إال الحسى ا   

 

 فصرحوا بما انطـوت عليـه قلـوبكم         –
ليعرفكم الناس، وأريحونا من هذه المداورة التى ينـاقض آخرهـا           

.أولها وظاهرها باطنها

 

 



 





 

 

 

 

 



 













 



 



 

 

 

 

 

 

 المسلم على قواعده    ع يستقيم المجتم  ال
؛ وقد ضـرب    ا متكافالً  كان مجتمع  ذاإال إ 

 أروع األمثلة    رسول اهللا   

 

الفياضة  -
 في إشراقها 

 

 في كفالة النـاس، وذلـك       -
 وأحـب أن    ،يفصح عن حب الخير لهـم     

 للصحابي  أسوق هنا ما قدمه النبي      
 قتـل   ي، الذ الجليل جابر بن عبد اهللا      

ة أحد، وخلـف لـه سـبع        أبوه في معرك  
 وقد خـرج    ؛أخوات ليس لهن عائل غيره    

 فـي غـزوة ذات      جابر مع النبي    
 منها، قال له    الرقاع، حتى إذا أوشك قافالً    

لعلنا إذا أقبلنا إلى المدينـة،     : "النبي  
فتسمع بنا زوجتك، فتفرش لك النمـارق       

فقال جـابر  " ا بك وتبسط فراشها   فرح :

 

- 
 داهاوهو الذي بلغت به الفاقة م     

 

 نمارق،  -
واهللا يا رسول اهللا ما عندنا نمارق؛ فبشره        

إنه ستكون لكم نمارق    : " بقوله النبي  
 ولم يكتف بهذه البشرى، بل      ،"إن شاء اهللا  

 يـسد حاجتـه،    مـاالً  قدم له النبي    
 لجـابر   قد وهب رسـول اهللا      "فــ

١("اأربعين درهم(.

 

 
 سار الصحابة على هدي رسـول       وقد

 إنهم كانوا متعاونين     في ذلك، إذ   اهللا  
      ا علـى   فيما بينهم، يعين بعـضهم بعـض

   األخ عن أخيـه،     نوائب الدهر؛ فال يزور 
    حاجته، ليصون مـاء     بل يقدم له ما يسد 

.  وجهه

 

 
 رغب اإلسالم في خدمة المـسلم       لقد

ألخيه المسلم، وكذلك غير المسلم، وأثابه      
 ؛على ذلك بالخير الوفير، واألجر الكثيـر      

ل باستمرار روح المودة بين     ألن ذلك كفي  
 أبناء المجتمـع؛ يقـول الرسـول        

المسلم أخو المسلم، ال يظلمه وال يسلمه،       "
ومن كان في حاجة أخيه كـان اهللا فـي          
حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فـرج        
اهللا عنه كربة من كربات يـوم القيامـة،         

  ؛)٢("ا ستره اهللا يوم القيامة    ومن ستر مسلم 
سالمية، التي ترتقي    هي األخالق اإل   هوهذ

     ا هـو   باإلنسان؛ وما يزيد األخالق تهـذيب
 وعنوان ذلـك    ، الديان بالملكتعلق القلب   

.هجرة زلفى إلى اهللا تعالى

 

 
 إلى  يوم أننا في أمس الحاجة ال     وأرى

     ا، التكافل، فهو واجب إلنقاذ بعضنا بعض
 أنفي ظل الغـالء المستـشري، حتـى         

ـ        ا الموظف المسكين بـات يـضيق ذرع
 وقـد ضـاعت     ،)٣(اتبه المالي الضئيل  بر

ثروة بالده باستنزاف حكام السوء لهـا؛       
 ؛ قاصمة الظهر بإغراقه في الديون     توكان

فكيف بالذين ليس لهم راتب شهري؟ وقد       
تجرعوا الفاقة حتى الثمالة؛ ومن هنـا ال        

     ا في  ينبغي غض الطرف عن بعضنا بعض
 اإليمـان  مجتمعنا، وقد نفى النبـي   

 يكابد شبعان، وجاره جائع     عن الذي يبيت  
:  أنه قـال الحرمان؛ فعن ابن عباس  

لـيس  : " يقـول  سمعت رسول اهللا    
المؤمن الذي يشبع وجـاره جـائع إلـى         

 ذلـك يعتبـر نكـسة فـي         ألن ؛)٤("جنبه
 ا في النفس يفـضي إلـى       األخالق، ولؤم

اإلخفاق؛ إذ إن اإليمان يتـوارى تحـت        
    ا عن  حجب األنا الطاغية، والضرب صفح

ائع المحروم؛ الـذي إن مـات لـشدة         الج
 في مجتمع   الطوى، فإنه إذاك يعتبر مقتوالً    

 الجافية؛ وقد أفتى اإلمام     مةعزت فيه اللق  
أنه إذا مات رجل    ) هـ٤٥٦ت(ابن حزم   

ا في بلد اعتبر أهله قتلته، وأخـذت        جوع
   ا على صـاحب  منهم دية القتل؛ ألن فرض

الطعام إطعام الجائع؛ ومانع الحـق بـاغ        
.)٥( أخيه الذي له الحقعلى

 

 
 التكافل في المجتمـع المـسلم       وليس

ـ  بلا على المسلمين فيما بينهم،      ِحكر  ه إن
 غير المـسلمين، فهـذا      على حتىانداح  

، لمـا رأى    سيدنا عمر بن الخطاب     
يهودي ما الـذي   : ا يسأل الناس، سأله   ا مسن

الجزية والسن،  : حملك على هذا؟، فأجاب   
اك أكلنا شـبيبتك    ما أنصفن : فقال عمر له  

حتى إذا كبرت ووهن عظمك أضـعناك،       
ثم أمر به وبنظرائـه فوضـعت عـنهم         
الجزية، وفُرض لهم من بيت المـال مـا         

 ومن هنا نؤكد عن أن التكافل       ؛)٦("يكفيهم
ن وفي اإلسالم غير مقتصر على فئـة د       



 

 

 

 

 

 

ا، قـال    الناس جميع  شمل ي إنهأخرى، بل   
 عِن الَِّذين لَـم     الَ ينْهاكُم اللَّه  ﴿ :اهللا تعالى 

ولَـم يخِْرجـوكُم مـن       يقَاِتلُوكُم ِفي الِدينِ  
  مهورَأن تَب اِركُمِدي     اللَّه ِإن ِهمتُقِْسطُوا ِإلَيو

قِْسِطينالم ِحب٨: الممتحنة (﴾ي.( 

 التكافل في المجتمع المسلم يقـوي       إن
وشائج األخوة اإليمانية؛ والبخل بالمـال      

المودة بين المسلمين، مما ينجم عنه      يذهب  
انقسام وتصدع للوحدة؛ وقد ذم اهللا تعالى       
الذين ترفعـوا عـن البـذل والعطـاء،         
للمساكين والفقراء، وعاشوا في أبراج من      
العاج، ال يؤدون حق اهللا تعالى في المال        

الذي جعله عارية فـي أيـديهم،      

 

فـاهللا   -
 تعالى هو المالك الحقيقي للمال    

 

 غافلين  -
ن أن اهللا الذي أغناهم، قادر على نـزع         ع

ما آتاهم، وسبحانه فهو القائل في كتابـه        
قُِل اللَّهم ماِلك الملِْك تُْؤِتي الملْك      ﴿ :الكريم

 ن تَشَاءم    ن تَشَاءِمم لْكالم تَنِزعو   تُِعـزو
 ن تَشَاءم   ن تَشَاءتُِذلُّ مو    ِإنَّك رالخَي ِدكِبي

ٍء قَِديرلَى كُلِّ شَي٢٦: آل عمران (﴾ع.(

 

 
 الذي يولج الليل في النهار ويـولج     إن

النهار في الليل، ال يترك الحـال علـى         
الدوام، فالملك ملكه، وهو المتصرف فيه      
كما يشاء، فسبحانه من إله أعطى ونزع،       

 ﴾نَـى وَأقْ وَأنَّه هو َأغْنَى  ﴿فأغنى وأفقر،   
).٤٧: النجم(

 

 
 دليل على عظمة الملك المالـك       وهذا

ـ    صفة قائمة بذاتـه     ملكال"لكل شيء، فـ
 متعلقة بالغير تعلق التصرف التام      ى،تعال

وافتقار المتصرف فيه إليـه، ولهـذا ال         
 ،)٧("يصح على اإلطـالق إال هللا تعـالى       

 بالعظمة والملكوت، أما عباده فهم      تفردالم
نزع مـنهم مـا     خلفاؤه في أرضه، وقد ي    

أعطاهم، وقد عبـر اهللا تعـالى بـالنزع         
ليظهر شدة تعلق من ملك بما ملكـه اهللا         

     ا منه، أي   إياه، وأن سلبه منه يكون انتزاع
ا ال تستكين لـه الـنفس المتلهفـة         اقتالع

فالتعبير بالنزع يدل على تـشبث      "للتملك،  
اإلنسان بما ملك أو تولى وعلى أن أخـذه      

ــلب ــون س ــه يك ــدمن ــشعر ا وتجري ا ي

.)٨("بالحرمان

 

 
 يتبين   وهكذا

 

  ال يـدع مجـاالً     بمـا  –
ر  للشك

 

 أن الدنيا متقلبـة، وأن التعلـق        -
 بدوام تملكـه؛ فـأولى      بالمال ليس كفيالً  

بالعاقل اللبيب أن يتعلـق بـرب المـال         
السميع المجيب؛ وأن ينفق مما آتاه، لينال       

.رضاه

 

 
 وقد راقني تصوير الشاعر ألحـوال      

سو سفينتها على خـضم     الدنيا التي ال تر   
:هادئ، قائالً

 

 
 المرء في يسر وعسراـودني

 

 
ا واضطراباكمثل البحر صفو  

ى شواطئه بمدـ علضـيـيف

 

 
اباـاء ال حسـفيغمرها عط  

ا بجزرـهـافيـ يجاانًـوأحي

 

 
اباـأى يبـفيترك أرضها ظم  

 لم يستجب للمرء دهرإنـف

 

 
ي غده استجاباـه فـفقد يلفي  

دوم وال سرورـزن يـ حوال

 

 
)٩(وكم في اليسر مر العسِر ذابا

 

 مدح اهللا تعالى الذين يبذلون المال       وقد
 مـن ال يخـشى      ءبسخاء، ويعطونه عطا  

ــذي أمــرهم نينالفقــر، مــوق  أن اهللا ال
بالعطاء، هو المتفضل عليهم باإلغنـاء،       

وما َأنفَقْتُم مِّـن شَـيٍء      ﴿ :فهو القائل   
 خِْلفُهي وا    فَهالـر رخَي وهوسـبأ  (﴾ِزِقين :

، فالعطاء في المجتمع المسلم كفيـل       )٣٩
بأن ينزع عن النفس اإلنسانية كزازتهـا،       

.ويضمن لها أريحيتها

 

 
                                                           

.٣٧٢/ ٣ اإلمام أحمد، ج مسند: انظر) ١(

 

 
.متفق عليه) ٢(

 

 
 ليس سبب نقصان الرزق، فالبركة      هذاوإن كان   ) ٣(

 ألن سعة الرزق ليس بوفرة      ؛ المال تنميه  في حلّت   إن
 ويحضرني في هذا المقام     ه،المال، وضيقه ليس بندرت   

ما قاله اإلمام أبـو الحـسن الحرالـي المراكـشي           
وال يتوهم ارتباط سعة الرزق بكثـرة       ":)هـ٦٣٨ت(

 نـصح   رسالة: انظر". المال، وال ضيق الرزق بقلته    
 ،أبو الحسن الحرالي   اهللا ثم استقام،     بيعام لمن قال ر   

آثـاره  :  الحسن الحرالي المراكـشي    أبو:   عن نقال
محمادي الخياطي، مركـز    . ومنهجه في التفسير، د   

، )١(الدراسات القرآنية، سلسلة منـاهج المفـسرين        
.١٩١م، ص ٢٠١٢/ هـ١٤٣٣، ١ط

 

 
 فـي   البخاري في شعب اإليمان، و    بيهقي ال رواه) ٤(

.األدب المفرد

 

 
 ، ابـن حـزم األندلـسي      ،ثار باآل المحلى: انظر) ٥(

عبد الغفار سليمان البنداري، دار الكتـب       . د: تحقيق
ـ ١٤٢٥،  ١العلمية، بيروت، ط     ، ٤ جم، ٢٠٠٣/ هـ

.)بتصرف. (٢٨٤، ص ٧٢٥: المسألة رقم

 

 
 أبو ذكر هذا األثر غير واحد من علمائنا، كاإلمام       ) ٦(

ـ ٢٢٤ت( عبيد القاسم بن سـالم      كتـاب   فـي ) هـ
 كتــاب األمــوال فــي  زنجويــهوابــن األمــوال،

ـ ٧٥١ت (الجوزية  قيم وابن ،)هـ٢٥١ت(  فـي ) هـ
 حـدا باإلمـام جـالل الـدين     مما ؛أحكام أهل الذمة  

أن يــورده فــي جــامع ) هـــ٩١١ت(الــسيوطي 
.األحاديث

 

 
عبد . ، د )١٠(اإلعجاز اللغوي في القرآن الكريم      ) ٧(

/ هـ١٤٣٨الغفار حامد هالل، مجلة األزهر، المحرم 
.٣٩، ص ٩٠ السنة ،١م، ج ٢٠١٦أكتوبر 

 

 
 .المرجع والصفحة نفاسهما) ٨(

: بعنـوان  قصيدة   في الشعرية األبيات هذهانظر  ) ٩(
 شعري هذه الدنيا لمن؟ لألستاذ محمود إبـراهيم         ليت

 ، اإلسالمي وعيديوان شعراء مجلة ال   : طيرة، ضمن 
وزارة األوقــاف والــشؤون اإلســالمية، الكويــت، 

، ٤٩٥ص  م،  ٢٠١٢/ هـ١٤٣٣اإلصدار الثالثون،   
٤٩٦.

 

 



 

 

 



 



 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 




 



 



 





 




 




 




 




 





 



يعد المسجد أبرز وأهم المؤسسات االجتماعية التربوية التـي         

 ال سيما وأن المسجد لـم    ؛اا وثيقً ارتبطت بالتربية اإلسالمية ارتباطً   

لمجتمع المسلم األول مجرد مكان ألداء العبادات فقط بل         يكن في ا  

ا  إذ كان جامعةً للتعليم وتخريج األكفاء، ومعهد       ؛كان أشمل من ذلك   

لطلب العلم ونشر الدعوة في المجتمـع، باإلضـافة إلـى أدواره            

.األخرى كدوره العسكرى ودوره االجتماعي ودوره السياسي

 

 

. ا وجامعةًالم يعد جامعوبذلك يمكن القول إن المسجد في اإلس

 

 

نعم إن مكانة المسجد في المجتمع اإلسالمي تجعلـه مـصدر           

التوجيه الروحي والمادي، فهو ساحة للعبادة ومدرسة للعلم ونـدوة     

.لألدب

 

 

وإن علماء المساجد وطالبها، أقرب إلى عامة الـشعوب مـن           

طالب المدارس والجامعات، حيث تجد عامة الناس يقبلـون إلـى           

مسجد وطالبه، ويستفيدون منهم، كما تجد عـالم المـسجد          عالم ال 

. وطالبه يهتمون بعامة الناس، في التعليم والدعوة أكثر من غيرهم

 

 

ــك أن  وال شـــ

االرتباط بـين طـالب     

العلم وجمهور الشعب،   

له مزاياه الكثيرة فـي     

ــدعوة  ــيم والـ التعلـ

.والتوجيه

 

 

وقد أشار إلى هـذا     

سماحة الشيخ عبـد اهللا     

حميـد  بن محمد بـن     ا

رحمه اهللا في محاضرة    

له، وكان مـن طلبـة      

المساجد وعلمائها، ثـم    

وهكذا تخرج من   : "قال

هذه المساجد أسـاطين    

العلم األفاضـل الـذين     

أجمع المسلمون علـى    

هدايتهم ودرايتهم، ومـا    

هم عليه من الـصالح     
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والتقوى، وما قاموا به من جهود عظيمة، احتسبوا أجرها عنـد اهللا            

مية، ونشر الثقافة اإلسالمية، هذه مؤلفـاتهم فـي         في الدعوة اإلسال  

في التفسير والحديث والفقه والتاريخ، وعلوم اآللة،       : مختلف الفنون 

.  )١("لها تشهد لهم بما قدموا من علوموغيرها، ك

 

 



 



الشك أن المنابر هي قلب األمة النـابض ولـسانها الفـصيح            

وإن إعادة األمة المسلمة إلـي ريادتهـا وثيـق    . الساطعةوحججها  

ومن ثم االعتناء باألئمة وهم الفئة المؤتمنة       . بإحياء دور هذه المنابر   

 تعليم الناس وتربيتهم والمنوطة بهم إيصال الفهـم الـصحيح           ىعل

ني القضايا الجوهرية   والمنهج الرباني وال يتأتي هذا إال من خالل تب        

 اوطرحها طرح علمي  ا ووسطي ا أزهري ا عن الـشطط والغلـو      ا بعيد

ومن هنا كانت الـدعوة التـي       .. والتشدد بلغة بسيطة يفهمها الناس    

.تبنتها وزارة األوقاف لتجديد الخطاب الدينى

 

 

وترجع أهمية تصويب الخطاب الديني، إلى خطورة اسـتغالل         

مـع  المتطرفة والعقائد الفاسدة التى تتنـافى        الدين فى بث األفكار   

.قدسية وسماحة الدين اإلسالمى

 

 

ومن هنا قامت  وزارة األوقاف على العمل ألجـل تـصويب            

مسيرة الخطاب الديني وذلك من خالل العديد من المحاور، والتـى           

:منها

 

 

 الوزارة خطة لتوحيد الخطاب الـديني فـي خطـب           اعتمدت

الجمعة، حيث ألزمت جميع الخطباء بإلقاء الخطبة الموحدة لتجفيف         

كلها تصب نحو دعوة الناس إلـى نبـذ         و. "ع التطرف والتشدد  مناب

العنف والتطرف، إضافة إلى الدعوة إلى المحبة واأللفة بين أفـراد           

المجتمع، والتعايش مع   

.اآلخر

 

 

الهدف من توحيـد    

خطــب الجمعــة هــو 

ــدعوة   ــوض بال النه

والمجتمع، حيث تراعي   

الوزارة موضـوعات   

ذات صـــلة وثيقـــة 

بالمجتمع، والهدف من   

ذا األمر هو حـرص     ه

األوقاف علي األئمـة     

وعدم الزج بهـم فـي      

المعترك السياسي، وكذا   

 الحفاظ على المنـابر،   

وحث  واستعادة مكانتها، 

األئمة على االطـالع      

ــضايا   ــام بق واالهتم

مجتمعهم من خالل الموضوعات التى تطرحهـا الـوزارة، وهـى       

وهـذه الفكـرة      موضوعات غير نمطية وتمس الواقع المعاصر،     

 

- 

وهى فكرة الخطاب الموجه     

 

لها أهميتها فى الوقت الحـالى مـن         -

.أجل الحفاظ على أمن واستقرار البالد

 

 
                                                           

 مجلة رسالة المسجد التي تصدرها رابطة العالم اإلسالمي العدد السادس           :انظر) ١(

. وما بعدها١٥هـ ص ١٤٠٣ـ السنة السادسة 

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 



 





 





 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       المستشار                       األستاذ    

 

 





 



 




 




 


٧

 

ــرأس  - ــنا أن ال ــه إذا فرض أن
 حملت مع   ة لإلمام الحسين    فالشري

ركب آل البيت المتوجهة للمدينة ودفنها      
فالثابت أن الركب عرج إلـى كـربالء        

 فكـان   ،)٤٣٥مقتل الحسين للموسوى    (
فن األولى والفطرة السليمة تقتضى أن تد     

 خاصـة أن يزيـد      ،الرأس مع الجـسد   
بشر بن حزلم والنعمان بن     [أوصى بهم   

بحسن الصحبة وتلبية طلبات آل     ] بشير
وقـد  . البيت كما جاء بمصادر كثيـرة     

سبق بيان بطالن قـول دفـن الـرأس         
مما . بكربالء كما تزعم الشيعة اإلمامية    

يؤكد أن يزيد لم يعطهم الرأس أصـالً        
.ربالءولم تدفن بالمدينة وال ك

 

 
٨

 

إذا كان هناك فطرة سليمة آلل       -
البيت وهذا صحيح فإنـه غـاب عـن         
صاحب هذا الرأى الفطرة الغير سـوية       

. ليزيد وسوء نيته كما سبق بيانه

 

 
٩

 

إذا كان من عادات العـرب رد        -
جثث القتلى إلى قومهم وهى الحجة التى       
استشهد بها هذا الرأى فنحن معه فـى        

ـ      ،ذلك د هـذه    ولكن لماذا لم يطبق يزي
العادة العربية على باقى الرؤوس لكـى       

تدفن هى األخرى بالمدينـة مـع رأس        
؟ مما يقطع بأن ذلـك لـم        الحسين  

، يحدث أصالً مع رأس الحـسين       
 ألنه ليس من    ؛ولم يرسل به إلى المدينة    

مصلحة يزيد أن يرد الرأس إلى أهـل        
الحسين لتدفن بالمدينة وذلك ألن هـذا       

 كل مكـان    سوف يثير السخط عليه فى    
 تمر فيه رأس ابـن رسـول اهللا         

 )١(وربما أشعل فتن وثورات كثيرة عليه     
وقد أدرك يزيد ذلك ومستشاريه وفطن      

 بدفن الرأس   يإليه مما يؤكد بطالن الرأ    
وغاب عن صاحب هذا الرأى     . بالمدينة

ــادة  ــذه الع أن ه
العربية قد يكـون    
لهــا محــل فــى 
الظروف العاديـة   
أما فى مثل حالتنا    

ل لتطبيقها  فال مح 
ــا   ــة وأنه خاص
ــوض  ــوف تق س
ــه،   ــان ملك أرك

اتمام.

 

 
١٠

 

عبد  أن -
ــر  ــن الزبي اهللا ب

) رضى اهللا عنهما (
ثبت خروجه مـن    
المدينة واحتمائـه   
بمكه حتى مقتـل    

ــسين   ،الحـ

ولما علم بمقتله سارع بـإعالن نفـسه        
خليفة للمسلمين وكان له أتباع كثيـرون       
وقوة ال يستهان بها، فهل من مـصلحة        

 إليـه  ن يرسل رأس الحسين  يزيد أ 
 حيث ثبـت    ،لكى يدعمه بقوة على قوته    

أن بنى هاشم وشيعة الحـسين كـانوا         
فمن غير المعقـول أن     . يطالبون بثأره 

يعطى يزيد ألعدائه أدوات القـوة فـى        
الخروج عليه؟ وإذا أضفنا إلى ذلـك أن   
ابن الزبير كان بمكه منذ أن خرج مـن         

  فهـل  المدينة المنورة مع الحسين     
يعقل أن يكون إرسـال يزيـد الـرأس         
للمدينة كان بهدف تخويف ابن الزبيـر       

.؟ةبمك

 

 
١١

 

أن الرواية التى نقلها الزبيـر       -
ـ       ا  ةبن بكار والتى استشهد بها ابن تيمي

فى رسالته قد نقلت عن محمد بن حسن        
المخزومى ومعروف عنه أنـه شـديد       
الضعف فى الحديث ورغم ذلك نقل عنه    

ه ال يعول علـى      وعلي ،الزبير بن بكار  
 ونرجح الرأى األول الذى     ،هذه الرواية 

البدايـة والنهايـة    [أيده ابن كثير فـى      
وابن أبى الدنيا فى أن الرأس      ] ٥/٧١٣

دفنت بدمشق كما جاء فى المصادر التى    
.عرضها صاحب المقال

 

 
١٢

 

-      أن الحسين بـن علـى  
ليس بغائب عنا والغائب الحقيقى لـيس       

ذى يغيـب    وإنما هو ال   هو الحسين   
 فى دنيا فانية وعـرض       عنه طمعا  نفسه



 

 

 

 

 



 















 



  فحاشا هللا أن يغيب الحسين       ،زائل
عن أرض مصر فأنواره ساطعة يراها      

لحاسد األعمى والبصير ويحجب عنها ا    
 فى قلوبنـا    فهو حاضر . والدنى والذليل 

ــرار   ــضمائر واألس ــى ال ــاطن ف ق
وحاضر فى أرض مـصر     . والخواطر

 وحاضـر فـى     ،ونفحاته تشرق عليها  
 وأهلـه األطهـار     لجنة مع جده    ا

ـ لَ: وصحابته حيث قال عز وجل       هم 
م شَا ياءفِ ون يه ـ ا و : ق( يـد ِزا م نَيدلَ

٣٥(.

 

 


 




 


:)٢(بد منها إطاللة تاريخية ال

 

 


 




 


يظهر لنـا بجـالء تطلـع البيـت         

فة من خالل الحوار الذى     الهاشمى للخال 
  بن أبى طالب     دار بين على   وعمه 

 حيث قال   العباس بن عبد المطلب     
ال تدخل معهـم     : له العباس 

 

 أى مـن    –
الستة الذين اختارهم عمر بن الخطـاب       

للشورى  

 

–  أكره الخـالف،   :  فقال على
.)٣(إذن ترى ما تكره: فقال العباس

 

 
    بعمه  وفى أثناء الشورى التقى على 

عدلت عنـا    : عباس وقال له  ال

 

 يعنـى   –
الخالفة  

 

وما علمك؟ قال   :  فقال العباس  –
فأستاء العباس  ... قرن بى عثمان  : على

من ذلك، وسرعان ما اندفع فى غـيظ        
ـ   لم أ : وألم يقول له    إال  يءرفعك فى ش
 ا رجعت إلىبما أكره، أشـرت      مستأخر 

عليك عندما حانـت وفـاة رسـول اهللا         
ألمــر  أن تــسأله فــيمن هــذا ا
وأشرت عليك بعد وفاتـه أن      . )٤(فأبيت

تعاجل األمر فأبيت، وأشرت عليك حين      
اك عمر فى الشورى أال تدخل معهم       سم

احفظ عنى واحدة، كلما عرض     . فأبيت
عليك القـوم فقـل ال، إال أن يولـوك،          

حذر هؤالء الرهط فإنهم ال يبرحـون       او
يدفعوننا عن هذا األمر حتى يقوم لنا به        

 بشر ال ينفع    غيرنا، وايم اهللا ال يناله إال     
.)٥(...معه خير

 

 
وعليه نلمح من خالل هذا الحـوار       
مبلغ طموح العباس وعلى فـى طلـب        

فقـد اعتقـد    . الخالفة ولو إلى حد مـا     
أنهـم  ) نون وعلوي وعباسي(الهاشميون  

 بها ممن صارت إليه بعد الرسول       أحق
    فقـد  . حقهم فيهـا   وأنهم غصبوا

 فى الوصول إليهـا     كان العباس طموحا  
    فى الوقت الذى كان على 

 

 ابن أخيه    –

 

– 
 ا منه بشأنها    أقل طموح

 

 إذ كان يكفيه    –
لهذا نراه قد   . أن يتوالها رجل جدير بها    
 من سـلموه    ةسلم األمر لعثمان فى جمل    

يم غير ضار بالمسلمين    إليه ما دام التسل   
ا لثواب اهللا    وطلب ،وحافظاً لهم من الفتنة   

   ا فـى األمـرة التـى    على ذلك وزهـد
تنافسوها  

 

 أى رغبوا فيها     –

 

 وإن كان   –
أمـا تـشوق    . فى ذلك جور عليه نفسه    

العباس لها، فبدليل ما فهمناه عنه مـن        
 بن أبـى    على(عتابه الشديد البن أخيه     

ا قد طلب إلى وبدليل أنه كان سلفً ) طالب
  والية فرد عليـه      الرسول  

عم نفس تحييها خيـر مـن        يا: (يقول
 ولكن العباس مـع     )٦()والية ال تحصيها  
   ا أولويته منه بالخالفة   ذلك لم ينازع علي .

ثم جاء بعد العباس بن عبد المطلب ابنه        
 بحق  بد اهللا الذى كان هو اآلخر مؤمنًا      ع

بن أبـى طالـب فـى الخالفـة          على 
وكذلك جاء مـن    . ا على تأييده  وحريص

  بن عبد اهللا بن عباس فى       بعده ابنه على 
فلم . خالفة عبد الملك بن مروان األموى

  ا أنه كان يسعى للخالفة     يعرف عنه أيض
. ال من قريب وال من بعيد

 

 
  هـذا فـى قريـة       ولما توفى على 

 ١١٨[الحميمة جنوب فلـسطين سـنة       

، فى خالفة هشام بن عبد      ] م ٧٣٦/هـ
ملك األموى جاء من بعده ابنه محمـد   ال
بن على بن عبد اهللا بن عباس الـذى         ا

ظهر فى عهده وعلى يديه فجأة طموح       
    ا على سنن   بنى العباس فى الخالفة جري

جدهم األعلى العباس بن عبد المطلـب       
فى تشوقه لها إال أنـه       

 

 كعـم للنبـى     –
 

 

 ألن  ؛ لم يصرح بأحقيته لهـا     –
فيهـا  حق على بن أبى طالب وأوالده       

.كان أظهر من حقه وبنيه

 

 
ونحن ندفع ما أصر عليه نفر مـن        

 مـن أن هـذا الطمـوح        )٧(المؤرخين
المفاجئ كان بمحض الصدفة حين قدم      

أبو هاشم عبد اهللا محمـد بـن        (العلوى  
على بن أبى طالب     

 

 الـشهير بـابن     –
) الحنفية

 

محمد بن على بن عبد     ( على   –
بقرية الحميمة وأوصى   ) اهللا بن العباس  

 

هو يجود بنفسه من مرض فاجـأه        و –
مات فيه   

 

 لهـذا العباسـى بنـصيب       –
 ٧١٧/ هـ٩٩سنة [العلويين فى الخالفة   

، فى عهد الخليفة األموى سليمان بن       ]م
.عبد الملك

 

 
ندفع ذلك بـأن العباسـيين كـانوا        

  ا وتحت طى الكتمان    يدعون ألنفسهم سر
، على  ] م ٧٠٥/هـ[ ٨٧الشديد منذ سنة    

أى قبـل   .  كثيـر  حد تعبير الحافظ ابن   
دعوى تنازل أبى هاشم العلوى لمحمـد       

. ابن على العباسى بنحو اثنى عشر عاما
وما كان تنازل أبى هاشم      

 

 على فرض   –
صحته لدى البعض ولكننا ال نؤيـده        

 

– 
إال زيادة دفع للعباسيين فى نشر دعوتهم       

.للرضا من آل البيت

 

 
                                                           

، ٢موسوعة التاريخ اإلسالمى، أحمد شـلبى، ج        ) ١(
.٢٠٤ص 

 

 
السيد أحمد  . ولة األموية، د  شذرات من تاريخ الد   ) ٢(

.١١٥، ص ١٩٨١إبراهيم، طبعة 

 

 
، ص  ٣الطبرى، تاريخ الرسـل والملـوك، ج        ) ٣(

١٩٣.

 

 
.٧٤، ص ٨صحيح البخارى، ج ) ٤(

 

 
 وما بعدها، والعواصـم    ٢٧٤ ص   ٣الطبرى، ج   ) ٥(

أولـى  . ، ط ١٨٦من القواصم، البن العربـى، ص       
. م١٩٦٧السلفية بالقاهرة، 

 

 
. ، ط ٢٦ ص   ١بن عبد ربـه، ج      العقد الفريد، ال  ) ٦(

. م١٩٠٣أولى، األزهرية بالقاهرة، 

 

 
التاريخ السياسى الدولة العربية، للـدكتور عبـد        ) ٧(

رابعـة الفنيـة    . ، ط ٣٢٥،  ٣٢المنعم ماجـد، ص     
 . م١٩٧١بالزيتون بالقاهرة، 



 

 

 

 

 



 





 

 

 








 





 



 





 



 





 



تظــل المــشكلة الرئيــسة ألقطــاب 

التصوف اإلسالمي مع العامة هي الشيفرة     

اللغوية التي تقتـنص الرمزيـة وحـدها        

 وتميل طوع  ا إلى استخدام خطاب    ا أم كره

أو ) نسبة إلى المتحف  (لغوي غير متحفي    

 بل هي لغة تلجأ عـادة       ،مؤسسي تداولي 

إلى االحتفاظ بأسرار دالالتها االسـتثنائية      

ا غيـر مـواز للغـة       نها تشكل نـص   وكأ

الفصيحة المؤسسية أو لغة الشارع الـذي       

.يحترف التلقي السلبي بامتياز

 

 

هذا ما يمكن أن نتلمسه بوضوح فـي        

الخطاب الصوفي عند محي الـدين بـن        

 ، والحسين بن منـصور الحـالج      ،عربي

 ولعل متـصوفة    ، وغيرهم ،والسهروردي

اإلسـالم ـ وحـدهم ـ اسـتطاعوا أن      

 خصائص اللغة العربيـة التـي       يتلمسوا

انفردت بها اللغة العربية مـن اشـتقاق         

 ورغـم أن هـذه      ،ونحت ومشترك لفظي  

الخصائص هي سـمات ميـزت اللغـة        

العربية في استخدامها الفـصيح إال أنهـا        

لدى الصوفية شـكلت مراوغـة لغويـة        

أمكنت من الفرار من شـره التـصنيف        

 ومـن مـشاكلة الطـرح       ،والقنص تارة 

.ل العقل تارة أخرىالفكري داخ

 

 

واللغة التي تبدو رمزيـة وغامـضة       

 وربمـا رمزيـة الـنظم       ،معظم الوقـت  

 حيث  ؛وغموضه يعد من أسرار التصوف    

إن الذين يعمدون الوصول إلى معارجه ال       

يتجرعوا مرارة اإلخفاق وتعثرات النفس     

ــاة   ــي الحي ــشل ف ــصاحب الف ــي ت الت

 بل هو اختيـار قـصدي ال        ،االجتماعية

 أو مثلما يعـاني     ، سبيالً يعرف للتصنيف 

إنسان ما متاعب الحياة ويتحمل عثراتهـا       

فيلجأ مباشرة صوب االحتمـاء بأسـتار       

 أمـا أولئـك     ،الدين كتوجه ظاهري فقط   

الذين ذهبوا للتصوف ليس كطوق نجـاة       

فحسب من فتنة الدنيا وكدرها فـإنهم لـم         

يغادروا الدنيا بمشاعرهم نحو نـصوص      

هـا بـل    السلف القدماء من أجل اجترار    

تيقنوا أن بتصوفهم هـذا يؤكـدون إرادة        

 بل إن معظم أقطاب     .تحقق العقل وكماله  

الصوفية اعتبروا عن جهـد ورويـة أن        

 ،اإلرادة هــي جــوهر اإلنــسان نفــسه

وبمقتضاها يستطيعون إثبـات وجـودهم      

 بل إن بعضهم طرح فكـرة أن        ،وكنههم

اإلرادة هي سـبيل الوصـول إلـى اهللا         

 .لوبهمسبحانه وتعالى ألنه مط

 

 

وربما الصوفي الوحيد الذي استطاع      

 من رمزية االستخدام    أن يهرب ولو قليالً   

اللغوي الذي عادة يـشير إلـى غيـاب         

صاحب الـنص هـو النفـري صـاحب         

 حيث دلـل فـي      ،المواقف والمخاطبات 

طرحه الصوفي على وجوده ضد الغياب      

السمة التي الزمـت الكثيـر مـن أهـل          

ـ        ات التصوف حتـى وإن اسـتعملوا تقني

     المتكلم إال أن الغياب كان بارز اا مشهود. 

ــف    ــي المواق ــري ف ــام النف إن اهتم

والمخاطبات بالماورائية تعد إرهاصـات     

ا عن طبيعة التصوف    تمهيدية للمريد بحثً  



 

 

 

 

 

 

 لذلك لم يلجأ    ، إلى غايته  اإلسالمي وصوالً 

النفري في كتابه إلى انزياحات معرفيـة       

  أو مبررات لتعبيراته بخالف مـا      ،سابقة

قام به محي الدين بن عربي فـي بعـض     

مصنفاته التي قام بعمل شروح قصيرة لها       

 لكن الكتاب   .ا من قصر الفهم وسوئه    خوفً

في مجمله والذي يمتاز بلغة رمزية شديدة       

الترميــز والتلمــيح بغيــر تــصريح أو 

استطراد في الشرح يحتاج إلـى قـارئ        

مثالي يجيد آليات التأويل ويعتبـر نفـسه        

ـ أمام نص أجن  ا فيـستحيل  بي وليس عربي

 بذلك مترجم ا فني  مـع   ،ا لـه  ا وليس حرفي 

 اللغة النـصية المباشـرة      زمحاولة اجتيا 

ا إلى لغة أخرى غير بائنة بـسبب        اجتياز

ثراء اللغة الرمزيـة المتـوافرة بكتـاب        

.المواقف للنفري

 

 



 



لثالـث وبدايـة    ويظل ما بين القرن ا    

القرن الرابع الهجريين هو مرحلة ارتقاء      

التصوف اإلسالمي وازدهـاره بـشهادة      

مؤرخي التصوف والمهمومين بالتجربـة     

 بل  ،الروحية في اإلسالم من المستشرقين    

يحرص كثير على توصيف هذه المرحلة      

بأنها العصر الذهبي للحضارة اإلسـالمية      

في مجملها السيما منذ خالفـة هـارون        

الرشيد وابنه المأمون الذي أسس في بغداد      

بيت الحكمة الذي استحال فيما بعد المركز   

األبرز لترجمة المئات من الكتـب فـي        

 ممـا   ؛مختلف صنوف المعرفة والثقافـة    

لثقافة اإلسـالمية االنفتـاح علـى       أمكن ل 

 وهذا الرفد   .ثقافات العالم المعاصر آنذاك   

الثقافي هو الذي نتج عنـه وجـود آثـار      

فلسفية عريضة وظهـور فالسـفة مثـل        

 والتجاوز الثقافي فـي     .الكندي والفارابي 

   ا جديـدة علـى     هذه المرحلة أضفى أبعاد

الطرح الصوفي مثل المركزية الكونيـة      

. )١( والمعرفة وأحوالهاوالتحليل النفسي

 

 

وفي ظل هذه الثورة الثقافية اسـتطاع    

التصوف اإلسالمي أن ينتقل من مرحلـة       

الشيخ الصوفي الـذي يهـتم المريـدون        

والمعارضون بأخباره وحكايـاه وبعـض      

قطوفه اللغوية القصيرة ومواقفه الشخصية     

 إلـى   ،مع العامة واألمراء على الـسواء     

 التصوف  مرحلة جديدة وفارقة في تاريخ    

وهي مرحلة تصنيف المؤلفـات الكبيـرة       

 مما أمكن المتخصصون    ،ذات التخصص 

أن يطلقوا علـى هـذين القـرنين علـم          

 ،التصوف لكثرة التـصنيفات والمؤلفـات   

ورأينا المصنفات الصوفية التي تجري في      

موضوع واحد وتقتصر على قضية واحدة      

بعينها بخالف ما سبق من تصنيفات كانت       

 .ت وقضايا شتىتتناول موضوعا

 

 

ويمكن توصيف هذه الحقبة الزمنيـة      

بأنها ثمة انتقال التصوف من مرحلة إبداع      

الكلمة والجملة والعبـارة إلـى مرحلـة        

 وربما  ،الخبرة الصوفية الواسعة والشاملة   

اتساع دائرة العلـوم اإلسـالمية آنـذاك        

وظهور عواصم عديدة للثقافة اإلسـالمية      

ــوم اإلســالمية وشــ ــشار العل يوع وانت

المدارس الدينية وفتح أبـواب االجتهـاد       

الفقهي مع دعوات تجديد الفكر الديني هو       

الذي ساعد على ظهور علم التصوف في       

 ومن أبـرز هـذه      .سلطة مجازه اللغوي  

المصنفات التـي راجـت فـي عـصر         

التصوف الذهبي معتمـدة علـى سـلطة        

ألبي ) اللمع في التصوف    ( المجاز كتاب   

قـوت  ( كتاب   و ،نصر السراج الطوسي  

القلوب في معاملة المحبـوب ووصـف       

ألبـي  ) طريق المريد إلى مقام التوحيـد       

الرسالة في علـم    (  وكتاب   ،طالب المكي 

ألبي القاسـم عبـد الكـريم       ) التصوف  

للحكيم ) ختم األولياء   (  وكتاب   ،القشيري

المواقف والمخاطبات  (  و كتاب    ،يذالترم

ات ا المصنف  وأخير ،لعبد الجبار النفري  ) 

الصوفية الرائعة لـسهل بـن عبـد اهللا          

.)٢(التستري

 

 
                                                           

 التجليـات الروحيـة فـي       :جوزيبي سـكاتولين  ) ١(
.م٢٠١٢ ، القاهرة، الهيئة المصرية للكتاب،اإلسالم

 

 

 ، مواجيد ومقامات الصوفية   :بليغ حمدي إسماعيل  ) ٢(
.م٢٠١٥ ، القاهرة،دار الكتاب الصوفي

 

 



 

 

 

 

 



 


 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
)    )    ۹۹((

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 

 



 


ـ نسان مـن مجا   شق على اإل  أليس   دة ه

النفس وتغيير مـرذول طباعهـا وتحليهـا        

خالق وحسن العادات وفـضائل     بمكارم األ 

ومن يوقَ شُح نَفْـِسِه     : السلوك، قال تعالى  

  ونفِْلحالْم مه فَُأولَِئك     وقال عليه الـصالة ،

 ليس الشديد بالـصرعة ولكـن     : (والسالم

، وقال  )الشديد من يملك نفسه عند الغضب     

:الشاعر

 

 

لوال المشقة ساد الناس كلهمو

 

 

 الجـود يفقـر واإلقدام قتال

نمـط خلقـي     أو   وكل سلوك شخصي  

وراءه خصيصة نفسية منظمة له ودافعـة       

إليه، وحتى يستطيع اإلنسان أن يتحكم فـي        

ــضبط   ــه وي ــي بأخالق ــلوكياته ويرتق س

ل ذلـك إلـى     بد أن يلتفت قب    تصرفاته، فال 

الدوافع والخصائص النفسية، فما كان منها      

وراء الــسلوك المعــوج والخلــق الــذميم 

فيعرضه لعملية التهذيب والتقلـيم والقلـع       

.واإلزالة

 

 

األمينا فيك بالشرع ــجاهد نفوس

 

 

 واحفظ قوى الشيطان في القلب كمين

ود ماكرـن حســد مـل وكيـغ

 

 

نـي كل حيـة فـظلم العباد بني  

هـالك فخلـه الهــعين بهذا الل

 

 

ن في الركن المتينآلى القرإسرع أ  

م أو مشربـوة مطعـوالنفس شه

 

 

داء الدفينـفاحظر بها ال أو ملبس  

س داعية الرياسة فاحذرنــوالنف

 

 

و من الداء الدفينـجـفرعونها تن  

 مـن خلـق نبيـل       إليهوما كان يطمح    

 وتنمية  إيجادلى  إوسلوك سوى قويم فليسع     

 ،ائص النفسية الموجهة لـه    الدوافع والخص 

 إن وينميهـا    ، لم تكن موجـودة    إنيوجدها  

كانت موجودة لكنها ضعيفة، وهذا والشـك       

 تهديـد   ألنهاعملية شاقة وقد تكون مؤلمة؛      

، واألخالقيوتغيير للواقع النفسي والسلوكي     

تهديـد   أو   ي تغيير لواقعهـا   أوالنفس تقاوم   

 مرتبط بقناعات   ألنهمهما كان هذا الواقع؛     

 أو  فراح قلبيـة  ألذات و  أو   فكرية أو   قديةع

عادات مستحكمة؛ ولهـذا فبدايـة       أو   بدنية

 التـي قامـت     األساساتالتغيير تكون من    

. والسلوكياتاألخالقعليها هذه 

 

 

 وتغييـر   واإللحاحوبالمران والمجاهدة   

 تـسلس   الـدءوب القناعات العقلية والعمل    

 ويـسهل   ، وتعطي زمامهـا   ،النفس قيادها 

رة عليها وتوجيهها باسـتمرار     حيئنذ السيط 

.األفضل إلى

 

 

 النفس أسوقزلت   ما: حد العارفين أقال  

 وهـي   إليه اهللا وهي تبكي حتى سارت       إلى

.تضحك

 

 

افرض علـى نفـسك رقابـة ذاتيـة         



 

 

 

 

 



 


 

 امـرءا   ر اهللاُ نـض) : قال رسول اهللا    
  ).غهاسمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلَّ

 

 
             

 

 
            

 

رواه الترمذي وابن ماجة  -

 

-

 

 




 



ـ  أفكـارك ومحاسبة دائمة فـي       ك وعادات

 وحركاتـك وكلماتـك     وأخالقـك وسلوكك  

 وزنـوا   ، قبل ان تحاسـبوا    أنفسكمحاسبوا  (

ليك بعض  إ، و )ن توزن عليكم  أ قبل   أعمالكم

 اإلنسانالصور التي تنفلت فيها النفس ويفقد     

 لعلك تحذر بعد ذلك     أثناءهاالسيطرة عليها   

.هذه الصور

 

 

بعض صور انفـالت الـنفس وعـدم        

:السيطرة عليها

 

 

 سبب كل بالء وشقاء هـو انفـالت         إن

النفس وعدم السيطرة عليها حتى يحجـب       

كثيـرة  الهوى العقل، ولهذا االنفالت صور      

 فقط لهذا االنفالت ليحـذر      أمثلة أوردلكني  

يف يمكن  ك أبين أن بعد ذلك    وأحاولمنها،  

:األمثلةمواجهة هذه 

 

 

١

 

 األعمــالالتــسويف فــي تنفيــذ  -

 للدعة  اإيثار إليه لما يجب المبادرة     والتأجيل

.والسكون والراحة والركون

 

 

٢

 

التردد واالضطراب عند محاولـة      -

ي عمل تحت ستار الخـوف      أ على   اإلقدام

عدم العمل مـا لـم يتوقـع         أو   من الفشل 

 .احصول النجاح الكامل يقينً

٣

 

عدم تحمل النقد والغـضب ألتفـه        -

 غضب حطم كل شـيء، ال       فإذا،  األسباب

 .ي خسائريحتسب أل أو ي عواقبأيراعى 

٤

 

الشرود الـذهني وعـدم التركيـز        -

 .ثناء العملأالفكري 

٥

 

 من العمل   تحميل النفس ما ال تطيق     -

مما يؤدي الى القلق واالضـطراب وعـدم       

 . تركيز الجهد وفقدان التوازن

٦

 

عدم الثقة في النفس وفـي القـدرة       -

 .ي شيءأعلى عمل 

٧

 

الملل والسآم وعدم االستمرار فـي       -

 .ي عملأ

وهذه بعض المعالجات لهـذه الـصور       

السابق ذكرها التي يبتلى بها بعض النـاس        

.في حياتهم

 

 

لـسلبية فـي حياتـك      كيف تقلل من ا   

:؟عمالكأنجاز إوالتسويف في 

 

 

١

 

-  خذ قدر ا مـن النـوم بـدون       ا كافي

.ا على وضوءسراف، وحبذا لو نمت مبكرإ

 

 

٢

 

-  ا وال تكثر من التململ     استيقظ مبكر

 .في فراشك

٣

 

ال تفوتك صالة الفجر في وقتها مع        -

 .الجماعة

٤

 

ذكار الصباح فهي مفتـاح     أال تنس    -

 .السعادة ليومك

٥

 

طط برنامجك اليومي في هدوء،     خ -

خـرى  أعدت النظر فيـه مـرة      أوحبذا لو   

كثر فقراته متعـة    أ بالتأمل في    وتمتع قليالً 

 .لك

٦

 

احرص على تنويع برنامجك وعلى      -

ن أليك، وتتوقع   إشياء محببة   أ يكون فيه    أن

تتحقق فيها نسبة عالية من النجاح وحـاول        

 . بهاأ تبدأن

٧

 

ا بدعاء  انطلق لتنفيذ برنامجك مبتدئً    -

ن ركبـت فـي     إالخروج ودعاء الركوب    

 .ذهابك لعملك

٨

 

خواتك إلى كل من تلقاه من      إابتسم   -

 . السالم عليهإلقاءفي يومك بعد 

٩

 

 أوالًنجـاز عملـك     إاحرص على    -

 برنامجك مـع    إنهاء بحيث تتمكن من     بأول

 .نهاية يومك حتى ال يبقى منه شيء للغد

١٠

 

 عدت لمنزلك فداعب من تلقاه      إذا -

 لهم  أحضرت، وحبذا لو    وأطفالكهلك  أن  م

ـ     ئبعض الهدايا وكاف   ا  من حقق منهم نجاح

خفـق  أفي يومه ولو بكلمة وشـجع مـن         

 .إخفاقهوساعده على تجاوز 

١١

 

ـ    - ا للراحـة   ضمن برنامجك وقتً

 .ن قلالنزهة وإ أو واالسترخاء

١٢

 

ــران  - ــارك الجي  واألصــدقاءش

ــة واألقــارب  فــي مناســباتهم االجتماعي

.لمناسبةبالطريقة ا

 

 



 

 

 



 



 



 

 





 



 



 

 

ـ             : ظهرت عبقرية الوعى الجمعى للشعب فى تحديد األعداء بدقة، فقد هتفوا بـ
بـاراك أوبامـا،    ، ثم هاجموا الرئيس األمريكى الـسابق »يسقط يسقط حكم المرشد «

.وسفيرته فى القاهرة آن باترسون

 

 
 ورسموا وجوه الثالثة على أسفلت الشوارع ثم داسوا عليهم، وهم يشقون عنان            

يمن، والعـراق،   وليبيا حتى ال   فى تونس وسوريا    خريطة الخالفة  السماء بهتاف مزق  
.والحبل على الجرار

 

 
الليبى محمد   هكذا هتف الشاعر السودانى المصرى     »أنت فى مصر ال ترتجف    «

فـى  المعنى والهتاف هتفت حناجر ماليين المـصريين         الفيتورى ذات مرة، وبنفس   
.م٢٠١٣ يونيو ٣٠الميادين صبيحة 

 

 
: فتصاب عواصـم النـشطاء    . جمعية عمومية لشعب فى التاريخ     ليعقدوا أكبر   

حفيد الظاهر ببيـرس،    » المصرى« أنقرة، والدوحة، وواشنطن، ولندن بصدمة أعجزتها عن الكالم، و الفعل، واختفى نشطاؤهم تحت جنح الظالم، وظهر               
يسنجر، ونفـذه بليـل    برنارد لويس ونوح فيلدمان وبريجينسكى وك  وقطز، والشيخ العز بن عبد السالم، يرفع راية التحرير من مخطط اشتغل عليه طويالً             

...وهيالرى كلينتون بأدوات محلية باراك أوباما

 

 
 مليون  ٣٥العمومية خرجت إلى الشوارع والدروب من المدن والقرى والبلدات الصغيرة، حتى وصل عدد الجمعية إلى أكثر من                    لكن جمعية الشعب  

.رجل وامراة وطفل

 

 
ا من عرش مـصر المخطـوف     مخلوع المرشد وحكم وقرروا أال يعودوا إلى البيوت إال     .. المقاعد واألسرة من منازلهم     الشوارع، حملوا  لقوا فى ط ان

.م٢٠١٣ يونيو ٣٠ إلى ٢٠١٢ يونيو ٣٠من 

 

 
انع لنـدن واشـنطن     والعرب، وتخليصها من جماعات دبروها فى مـص         يونيو عالمة فى طريق طويل، طريق نستعيد به هوية مصر          ٣٠ ال تزال   

.االمنطقة العربية، حضارة وثقافة ودينً وباريس وأنقرة وطهران، وتل أبيب، وتسمى اآلن بمسميات مقدسة، وما هى إال أدوات لتدمير

 

 
طان  يونيو كيف كان مسئولو اإلمارة القطرية يحددون مصير مصر المحروسة لخمسمائة عام مقبلة؟ وكيف جاء الـسل                 ٣٠ ال ينسى المصريون قبل     

!!أردوغان إلى جامعة القاهرة ليدشن الخالفة من جامعة القاهرة التى أنشأها العقل المصرى المستنير فى بداية القرن العشرين، وأشار إلى مصر باإلقليم 

 

 
 وكيف استباحت جماعات الموت دماء المصريين فى سيناء والصعيد والدلتا، وكيف وصلت إلى حرمة منابع النيل لحصار مـصر مـن الجنـوب،                       

هذه  إلى الغرب الليبى ثم إلى الشمال الشرقى فى سيناء، وكيف تم تهديد المصريين بالحرائق والقتل والرعب إذا لم يحكم أحفاد الخالفة، وال تزال                         وصوالً
.الفكرة الجهنمية راسخة فى القلوب المريضة، وتقوم بها نفس العواصم اإلقليمية والدولية

 

 
 يونيو ليست بطولة فردية، ليست من صنع مؤسسة، أو جماعة، أو حزب، أو تيار، بل هى من بطولة الشعب المصرى بمعتقداتـه الدينيـة   ٣٠ ثورة  

      إن  :ا لإلرهاب لصالح القوى الكبرى، وبال تردد نقول       ا آمنً  عن الجماعات والبالد الوظيفية التى شكلت مالذً       اوالسياسية، شعب أراد أن يستعيد الهوية، بعيد 
.قة يونيو كانت وال تزال العصا العظيمة فى دوالب الفوضى الخال٣٠َّ

 

 
      ا عن األرض والعرض أو محاربة الغزاة وسراق الهوية واخ          المصريون ال يخرجون إلى الشوارع إال دفاع      ا، تطاف الحضارة، وقد فعلوهـا مـرار

 يونيو لم تكن المرة األولى، فقد ظهروا فى االستفتاء على اإلعالن الدستورى الذى صاغته اللجنة الدستورية التى شكلها المجلـس                     ٣٠وعندما خرجوا فى    
ا برسالة واضحة تؤكد أن المـصريين       كان هذا إيذانً  ، و ا للتعديالت حتى يعود الوطن مستقر      وصوتوا بنعم  م٢٠١١ مارس   ١٩األعلى للقوات المسلحة فى     

شـفيق  (يعرفون متى يتحركون، ومتى يصمتون، أما المرة الثانية فكانت فى االنتخابات الرئاسية عندما أعطوا نصف أصـواتهم للمرشـحين الرئاسـيين       
من حكم المرشد البريطانى، وخلعوا مندوب المرشد مـن          ا شهر ١٢ا قرروا الخروج الجماعى بعد      ، ووفروا النصف الباقى لوقت معلوم، وأخير      )ومرسى

  ا عن هوية البالد الحضارية، فليست مصر محض أرض وسكان يمكن أن تكون ضمن واليات الخالفة، فهذا زمن ولى ولن يعـود،                      القصر الرئاسى دفاع
     مصر اآلن، ومعها العرب تدشن مسار مية لشعب فى التاريخ القديم والحديث، ومـن قطـر تـدور             يونيو أكبر جمعية عمو    ٣٠ا، يبدأ وينتهى بــ     ا جديد

. )م١٧/٦/٢٠١٧ األهرام العربي( ".العجلة

 

 



 

 

 

 

 



 







 



 



 





 


 القوات العراقية على الموصل القديمة ومسجد النوري الذي أعلن منـه أبـو بكـر           بسيطرة

وسقط معـه تنظيمـه     م، سقطت دولة البغدادي     ٢٠١٤ الخالفة اإلسالمية في يوليو عام       يالبغداد
فائقـة لتـدمير أمـة      الذي شكل ظهروه لغزا لكل العرب والمسلمين، خاصة أنه استخدم بعناية            

.العرب وتشويه صورة اإلسالم والمسلمين

 

 
مـن علـى    الفة  خالبغدادي أو الخليفة المزعوم كان ظهوره األول واألخير إلعالن دولة ال          

فلم يظهر منهم   ته  اقة على قياد  لداعش فرض السرية المط   الجامع النوري الكبير حيث التزم      منبر  
ر اإلعالن، وأبو عمر الشيشاني وزير الدفاع، وهـذه         مع الخليفة سوى، أبو محمد العدناني وزي      

التي ضربت على قيادات التنظيم تجعل الحديث عن مقتل أي من تلك القيادات ليس يقينيا               السرية  
وتحدثت  .وإن كانت روسيا أعلنت بثقة أنها قتلت البغدادي وعددا من مساعديه األسبوع الماضي            

 في غارة قرب مدينة الرقة، كما أكد علي شـيرازي،           وسائل تواصل اجتماعية سورية عن مقتله     
.مندوب المرشد اإليراني في فيلق القدس اإليراني مقتل البغدادي

 

 
ال تريد االعتراف بمقتل البغـدادي حتـى ال ينـسب           ويبدو أن الواليات المتحدة األمريكية      

ق واألجـدر أن    النصر لروسيا التي أعلنت ذلك على الرغم من أنها ال تقوم بعمليات في العـرا              
يقتل هذا الصيد الثمين بأيدي رجال أكبر قوة في العالم تقود الحرب هناك وهو استثمار أمريكي                

.ال يمكن أن تتركه لروسيا

 

 
سوف ينهي تماما سوق المزايـدات الـذي        ويرى مراقبون أن اإلعالن عن مقتل البغدادي        

 على مذبح اإلرهاب خاصة أن      المسلمينزاز  تأموال العرب واب  متصاص  فتحه الغرب وأمريكا ال   
بحيث تضمن استمرار   وآسيوية  واشنطن ترغب في نسخ تجرية داعش في دول عربية وأفريقية           

التي حددها قادة الجيش األمريكي للتخلص مـن        وهي المدة   ة  ملمدة عشرين سنة قاد   بيع أسلحتها   
ر بيانات للبغدادي   وسوف يكون طبيعيا جدا ظهو    .. داعش في بداية حربه ضد التنظيم المتطرف      

القادمـة وذلـك     وباكستان وعدد من الدول المستهدفة فـي الـسنوات        في ليبيا واليمن ونيجيريا     
.باعتباره وصحبه نفرا من الجن ال يموتون بفعل القنابل أو الصواريخ

 

 
فيه ال يزال مربحا والواليات المتحدة األمريكية       ال شك أن داعش قد انتهى ولكن االستثمار         

أن تستمر عشرات السنين في هـذه الحـرب؛ ألنهـا    العظمى في العالم تستطيع    رها القوة   باعتبا
نها تجبر دوالً صغيرة على تحمل فواتير الحرب من         وأل؛  تملك أكبر اقتصاد في العالم من ناحية      

.ناحية ثانية

 

 
إمـا   :ودول صغرى تختفـي   اقتصاديا  دولة كبرى منتصرة ومزدهرة     .. وهكذا تبدو النتائج  

والعراق وسوريا نموذجا، أو بإجبارها على دفع فواتير باهظة          داعش لمدنها وتدميرها      نقل لبفع
.ستدمر اقتصادها ووجودها ودول الخليج نموذجا

 

 
العشرينية سوف تدمر اقتصادها وتقـذف  بالطبع هناك من يرى جرجرة روسيا لهذه الحرب   

.وألمانيابها إلى ثالثة أو رابعة بعد الصين 

 

 
األسبوع  (.يرسم مستقبل العالم في العشرين عاما القادمة      وت اآلن؛ ألنه    مإذن لن ي  البغدادي  

٣/٧/٢٠١٧.(

 

 



 




 


أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية إغالق أبواب      
المسجد األقصى أمام المصلين، بحجة إلقاء حجارة       

.قاموا باقتحام المسجدعلى المستوطنين الذي 

 

 
ونددت في بيان لها بتصعيد المنظمات اليهودية       
المتطرفــة والمــستوطنين واقتحاماتهــا للمــسجد 

خاصة في شهر رمضان المبارك، ممـا        ،األقصى
وتحـديا سـافرا    شكل استفزازا كبيرا للمـواطنين      

.وصيامهمعرهم المش

 

 
اد البيان أن االدعاء بقذف حجر عند اقتحـام         فوأ

مستوطنين للمسجد، استدعى من االحتالل إجـراء       
عقابي غير مسبوق وشديد، خاصة في هذا الـشهر     

وجـه المـصلين،    الفضيل، بإغالق المسجد فـي      
شـهر رمـضان    لتصبح الصورة واضحة خـالل      

يبقى المسلمون المصلون خارج المـسجد      المبارك  
، بينمـا يـسمح     جة أو بدونها  كعقاب لهم بهذه الح   

للمــستوطنين باقتحــام المــسجد األقــصى وأداء 
داخله، وذلـك علـى   طقوسهم التلمودية وصلواتهم   

.مرأى ومسمع من العالم

 

 
وأكدت الوزارة أنه ال يحق لسلطات االحـتالل        
اإلسرائيلي إغالق أبواب المسجد األقصى معتبـرة       
أن ذلك جزءا ال يتجزء من محـاوالت الـسيطرة          

يه وتقسيمه، عبر تـشديد الحـصار وتكثيـف         عل
الفلسطينيين من الوصول   لمنع المواطنين   الحواجز  

 وناشدت الخارجيـة الفلـسطينية      ،إليه للصالة فيه  
التحرك ) اليونسكو(وفي مقدمتها   الدولية  المنظمات  

وبلدتها التي تتعلق بالقدس    العاجل لحماية قراراتها    
 المياللــواء اإلســ (.القديمـة والحــرم القدســي 

).م١٥/٦/٢٠١٧

 

 

 

 

ا من هجماتها ضد المـواطنين   إن المجموعات اإلرهابية اليهودية صعدت مؤخر     : قالت وزارة الخارجية الفلسطينية   
باالعتـداء علـى   " تدفيع الـثمن "ومجموعات " شبيبة التالل"الفلسطينيين وممتلكاتهم، حيث أقدمت عناصر مما يسمى   

ات عنصرية معادية للعرب والمسلمين، تحت حماية وحراسة قوات االحـتالل           الفلسطينيين وممتلكاتهم، وكتابة شعار   
التي تتدخل باستمرار لقمع المواطنين الفلسطينيين العـزل، وإتاحـة المجـال للمـستوطنين المتطـرفين لمواصـلة             

ية، وأكـدت  دانت الوزارة اإلرهاب اليهودي ومنظماته وجرائمه ومن يقف خلفه ويموله ويوفر له الحما    أو،  اعتداءاتهم
. أن االحتالل هو أبشع أشكال اإلرهاب المنظم، وهو الذي يشكل الحاضنة الحقيقية لوجود ونمو اإلرهـاب اليهـودي               

مشيرة إلى أنها لطالما حذرت المجتمع الدولي والدول كافة من مخاطر انتشار ثقافة التطرف العنيف فـي المجتمـع                   
سالم، وارتداداتها الخطيرة علـى الفلـسطينيين وحيـاتهم واقتـصادهم           اإلسرائيلي، وتداعياتها الكارثية على ثقافة ال     

ا، المجتمع الدولي والدول كافة، ومؤسسات األمم المتحدة المختصة، بـإدراج تلـك             وطالبت الوزارة مجدد   ،وحركتهم
ـ              ة تلـك   المنظمات وعناصرها على قوائم اإلرهاب، ودعتها إلى اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بمالحقة ومحاسبة ومحاكم

إن االنشغال الدولي في محاربة اإلرهـاب،       : وقالت،  العناصر ومن يقف خلفها، والعمل على تجفيف مصادر تمويلها        
         ا باهظة نتيجة لـه، كمـا       ا ويدفع أثمانً  يستدعي بالضرورة مواجهة اإلرهاب الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني يومي

 .تالل بصفته أبشع أشكال اإلرهاب والحاضـنة األولـى لـه          يتطلب قبل كل شيء، سرعة العمل الدولي إلنهاء االح        
 األزهر(

 

.)م٢٠١٧يوليه  -

 

 



 

 

 

 

 



 





 


، وتنوعت تلك االعتداءات ما بين السب والشتم علـى شـبكة            م٢٠١٧ثة أشهر األولى لعام      لإلسالم في الثال   ا معادي  اعتداء ٢٠٨سجلت ألمانيا قرابة    

".دويتشه فيله"نترنت، وتوجيه رسائل التهديد، واالعتداء على النساء المحجبات وتخريب الممتلكات، وفق ما نشر موقع اإل

 

 
، أي  م٢٠١٥سالمية قد انخفضت إلى المستوى الذي كانت عليه في عـام            وأفادت الشرطة األلمانية إلى أن االعتداءات على المساجد والمؤسسات اإل         

، وهـي  م٢٠١٧ اعتداء من هذا النوع قد سجل في الثالثة أشهر األولى من عـام           ١٥ا ألرقام الحكومة األلمانية، فإن      وفقً. قبل اندالع أزمة الالجئين   
. على المساجد اعتداء٢٧ عندما سجل حوالي م٢٠١٦أقل مقارنة بالثالثة أشهر األخيرة لعام 

 

 
 مظ�اهرة معادي�ة لإلس�الم ف�ي الرب�ع األول م�ن ال�سنة الجاري�ة٬ بينم�ا          ۳۲ ي آخر في عدد المظ�اهرات المعادي�ة لإلس�الم إذ نظم�ت ح�وال      اكما سجل انخفاضً  

.م۲۰۱٦ مسيرة معادية لإلسالم في الربع األول من عام ۸۰نظمت حوالى 

 

 



 


تتواصل ردود الفعل على الساحة العسكرية في إسرائيل عقـب          
إعالن الجيش رسميا عن االستعداد لبدء العمل على بناء جـدار           
عنصري عند الحدود اإلسرائيلية اللبنانية، ويضاف هذا الجـدار         
للجدار اآلخر الذي تقوم إسرائيل ببنائه على الحـدود المـصرية           

الجدار الكبير الذي تبنيـه مـع األراضـي         جنوبا، باإلضافة إلى    
الفلسطينية المحتلة ليحيط الجدار كل جوانب إسرائيل ترسيخًا لما         
يمكن وصفه بعقلية الجيتو المسيطرة على الفكر اإلسرائيلي والتي         
تعني بحصره ووضعه خلف أبواب عمالقة حـصينة تمنـع أي           

.هجوم عليه

 

 
سيكون في الجزء    ، األول :وسيبنى الجدار عند مقطعين رئيسين    

 سـيكون فـي     ،الغربي للحدود بمحاذاة رأس الناقورة، والثـاني      
.الشرق بالقرب من بلدة المطلة

 

 
واعترفت مصادر عسكرية إسرائيلية أن هذين المقطعـين مـن      

في األمن الحدودي لهـا، األمـر     " نقطتي ضعف "الحدود يشكالن   
الذي فرض ضرورة بناء هذين المقطعين في أقرب فرصة، ومن          

ـ      ا  أمتار، ومن المخطط أن     ٧لمنتظر أن يبلغ علو الجدار قرابة ال
 سم، وسينصب الجـيش     ٤٠يوضع فوقه سلك شائك يبلغ ارتفاعه       

أجهزة رصد وأجهزة تكنولوجية على الجدار، وقالـت مـصادر          
. مليون دوالر٣٥ إن تكلفة إقامة الجدار ستبلغ نحو :عسكرية

 

 



 




 


 العراقيـة كشفت وزارة التخطيط    

 مليـار   ١٠٠إلـى   عن حاجة البالد    
 ١٠دوالر لتنفيذ خطتها التي تستمر      

سنوات إلعـادة أعمـار المنـاطق       
. من داعشالمحررة

 

 
وقال الناطق باسم الـوزارة عبـد       
الزهـرة الهنـداوي فـي تـصريح     

 :”بغداد تايمز “صحفي تابعته وكالة    
هذه الخطة أعدت بالتنسيق مـع      “إن  
ومات المحلية في المحافظـات     الحك

.”ومع القطاع الخاص

 

 
الحكومة “وأضاف الهنداوي ، أن     

ا ال تملك سـوى القليـل مـن         حالي
التخصيصات المالية إلعادة أعمـار     

.”المحافظات المحررة

 

 
وزارة التخطيط، أعدت   “يذكر أن   

خطة إعادة أعمار المناطق المحررة     
ا، وسـيتم تطبيقهـا     في العراق حديثً  

.م۲۰۱۸ عام مطلع

 

 



 




 


 

حيا الشيخ محمود عاشـور وكيـل        
األزهر األسبق قواتنا المسلحة، مؤكـدا    
أن ضرب معاقل اإلرهابيين وعصابات     
اإلجرام في ليبيا بعد حادثة أوتـوبيس       
المنيا أمر شرعي حفاظًا علـى أمـن        

الـنص القرآنـي    : ئالًالبالد والعباد قا  
فَمِن اعتَدى علَـيكُم    واضح وصريح،   

 كُملَـيى عتَدا اعِه ِبِمثِْل ملَيوا عتَدفَاع 

اتَّقُوا اللَّهو.

 

 
وأكد الـشيخ عاشـور أن عمليـات        
اإلرهاب التي تستهدف أقبـاط مـصر       
مقصودة وممنهجة إلحـداث قطيعـة      
وبغضاء وكراهيـة بـين المـصريين       

من مصر القومي، األمـر     ولزعزعة أ 
الذي تطلب وقفة ردع وضربة موجعة      
لمعاقل اإلرهاب في ليبيا بعد أن رحلوا       
من سوريا إلى الغرب في محاولة لفتح       

.جبهة خراب جديدة

 

 

 

 

 

 



 





 




 


   ا يجبـر األطفـال المـسلمين دون        أصدرت السلطات الصينية قرار

ا، على تغيير أسمائهم في حال كان لهـا دالالت دينيـة أو              عام ١٦الـ
 .سياسية

ق القرار بسكان إقليم شينغيانغ شمال غربي البالد، الذي تسكنه          ويتعل
 ."آسيا الحرة"غالبية مسلمة من عرقية اإليغور، وفق ما أوردت إذاعة 

إسالم وقرآن ومكة وحـج     : ا منها  اسم ١٥وتشمل القائمة الممنوعة    
 .وصدام وعرفات

وأشارت اإلذاعة إلى أن السلطات الصينية أصدرت القـرار خـالل    
، حيث نشر إعالن يجبر اآلبـاء علـى تغييـر           ماضيرمضان ال شهر  

 .األسماء

 إن أمر الحظـر     :ونقلت اإلذاعة عن مصادر حكومية وسكان قولهم      
 .ا كافة الفئات العمرية في مسلمي اإلقليمقد يطال الحقً

وكانت السلطات في اإلقليم حظرت في أبريل الماضي أسماء عـدة           
ر الجديد يوسع الحظر ليشمل حتـى       على المواليد المسلمين، لكن القرا    

 .أولئك الذين كبروا على األسماء التي اختارها آباؤهم

ا مشددة على السكان المسلمينوتفرض السلطات الصينية قيود. 

    ا من المتشددين الذين يسعون لالنفصال      وتقول بكين إنها تواجه تهديد
.في المنطقة الغنية بالطاقة

 

 



 


 ألف جزيرة، وتملك    ١٧ مليون نسمة، مكونة من      ٢٥٥إندونيسيا التي تضم    

هي واحدة  ) أورنج ريمبا (إحدى كبرى الغابات االستوائية على األرض، قبيلة        
من مجموعات الرحل النادرة التي تعيش في األدغال بال انقطاع، ويمـارس            

الصيد وسط أشجار نخيل الزيت بسومطرة، انـضم    ) أورنج ريمبا (بيلة  أفراد ق 
أفراد هذه القبائل إلى اإلسالم، ومنذ يناير الماضي، يعيش هؤالء في أكـواخ،             

.جبتهم بتالوة القرآنحبينما يقوم أطفالهم بمالبسهم اإلسالمية أو أ

 

 
الحمد هللا، باتت الدولة تولينا اهتماما، وقـد        : يقول محمد يوسف زعيم القبيلة    

رحبت السلطات اإلندونيسية بهذه الخطوة، ويؤكد يوسف الذي كان يدعى من           
وقد اختار لنفـسه اسـم      . من األفضل العيش في قرية مثل هذه      : قبل نجويوب 

يـشعر   اإلسالم بدأ يوسف بعدما اعتنق اإلسالم، ويؤكد يوسف أنه منذ اعتناقه    
ن التأقلم تطلب وقتًا، كمـا أن أسـرته ال تـزال    بنوع من الهدوء، لكنه يقر بأ   

.تنتظر الحصول على أوراق الهوية

 

 
إندونيسيا هي أول منتج عالمي لزيت النخيل، وهي صناعة تؤدي إلى إزالة            
الغابات وتأثير أكثر فأكثر على نمط العيش التقليدي للرحل، واتـصل ممثلـو       

مة غير حكومية مسلمة وممثلون عن السلطات اإلندونيسية التـي تـشجع        منظ
أفراد القبائل الرحل على التمدن، وذلك لتـسهيل تقـديم المـساعدة وأيـضا              

أكثر مـن ربـع     (اإلحصاء في إندونيسيا، البلد المسلم األكثر سكانًا في العالم          
.لديانةيحتاج الحصول على بطاقة هوية إلى اإلشارة إلى ا) مليار نسمة

 

 

|

 




 




 





 

 

 

 

 



 



 



 


:بن أبى طالب  علىقال اإلمام 

 

 

 

يلقـى  : من شبع عوقب في الحال ثالث عقوبـات        -
.عاس على عينه، والكسل على بدنهالغطاء على قلبه، والنُّ

 

 

 

- ذممن عقوبة السلطان العقالء أشد .

 

 

 

ذل الطلب، وخوف   :  عن المسألة أمران   يقطع البليغَ  -
.الرد

 

 

 

. المؤمن محدثٌ-

 

 

 

  أن ينطق لسان الـدعوى إال ويخرسـه ِكعـام          قلَّ -
.االمتحان

 

 

 

انظر ما عندك فال تضعه إال في حقه، ومـا عنـد             -
.غيرك فال تأخذه إال بحقه

 

 



 


والَّـِذين  : قوله تعالى حين قرأت  السيدة عائشة   

ـ       وقُلُوبهم يْؤتُون ما آتَوا   اِجعر ِهـمبِإلَى ر مِجلَةٌ َأنَّهوون 
هل :  عن معناها   سألت رسول اهللا     ،]٦٠: المؤمنون[

الرجل يسرق ويزني ويخاف إذا رجع إلـى ربـه أن           هو  
.يحاسبه على المعاصي؟

 

 
بل هو الرجل يصوم ويصلي ويخـاف       : ( الفق

ُأولَِئك إذا رجع إلى ربه أال يتقبل اهللا منه ذلك يا عائشة            
: المؤمنـون [ ا سـاِبقُون  وهم لَه  يساِرعون ِفي الخَيراتِ  

٦١([.

 

 



 


خرجت حاجا إلى بيـت اهللا الحـرام        : قال األصمعي 

فبينما أطوف بالليل، إذا أنا بصوت حزين من شاب يتعلق          
إلهي أغلقت الملوك أبوابها، وقامـت      : بأستار الكعبة يقول  

 مفتوح للسائلين، وها أنا سائل ببابك،       كوباب ،عليها حجابها 
.جئت أنتظر رحمتك.. مسكين .. فقير .. ذنب م

 

 

:ثم قال

 

 
يا من يجيب دعا المضطر في الظلم

 

 
ا كاشف الضر والبلوى مع السقمـي

 

 
د نام وفدك حول البيت واتجهواـق

 

 
ا قيوم لم تنمـي يـا حـت يـوأن

 

 
رجاـا فـزينًا راجيحأدعوك ربي 

 

 
رمـفارحم بكائي بحق البيت والح

 

 
رةـأنت الغفور فهب لي منك مغف

 

 
رمـ أيا ذا الجود الكواعطف علي

 

 
طأـذو خإن كان عفوك ال يرجوه 

 

 
عمـن يجود على العاصين بالنـفم

 

 
زين العابـدين بـن     :  فدنوت فإذا هو   ،ثم رفع رأسه  

إلهي هب لي منك توبة أنال بهـا        :  ثم قال  الحسين  
.رضاك

 

 



 


شد على الشيطان من ما شيء أ: قال محمد بن عجالن  

إن تكلم تكلم بعلم، وإن سكن سكن بحلـم،         : عالم معه حلم  
. من كالمهسكوته أشد علي: يقول الشيطان

 

 



 


قال اإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبـو العـزائم          

:رضوان اهللا عليه

 

 

 

ِبين ٱلِْعلْم ِبٱللَِّه تَعالَى هو ِميزان ٱِإليـماِن، ِبِه يـستَ         -
ِزيداِن ٱلْمٱلنُقْص ِمن.

 

 

 

- ــم ــره، : ٱلِْعلْ ــِشفُه ويظِْه ـــماِن يكْ ــاِهر ٱِإلي ظَ
انٱِإليـمو :شِْعلُهيو هجِهيٱلِْعلِْم ي اِطنب.

 

 

 

- انٱِإليـم :      ٱلِْعلْـمو ،هرـصبٱلِْعلْـِم و ددةُ  : مقُـو
انُهِلساِن وٱِإليـم.

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 يأئمة الهدى هم الروح السارية ف      :يا بنى  
 عامالً هللا    طيبةً ، ليحيا حياةً  يالجسد اإلسالم 

، وهم خلفـاء رسـول اهللا        ولرسوله
       الذين يحفظ اهللا بهم شريعته، ويعينهم 

 النـاس بـسيرة رسـول اهللا        يفيسيرون ف 
        محافظين على األحكـام مـن أن ،

يغيرها أو يعمل بخالفها المفسدون، وهـم       
على يقظة تامة لحراسة الشريعة المطهرة،      
وتعظيم شعائر اهللا تعالى، وإقامـة حـدوده        
سبحانه، والمسارعة إلى األمر بـالمعروف      
والنهي عن المنكر، وهم الـذين يمنعـون        
الجاهلين مـن أن يـسيروا بغيـر سـيرة          

 خوفًـا مـن ضـياع       ،رسـول اهللا   
الشريعة، وفساد جماعة المسلمين بما يقـوم     

 فيغيرون أحكام   ،ضالل بين العامة  به أهل ال  
اهللا تعالى بالبـدع والـضالالت بـآرائهم        
الفاسدة، وعقائدهم الزائغة، بالكيد والخديعة     
التي يخدعون بها قلوب العامة فيخرجونهم      
من حصن الشريعة المطهرة، ويوقعـونهم      

 مساخط اهللا تعـالى ومخالفـة رسـوله         يف
 .      وهؤالء األئمة بهم قوام الدين وحياة

شريعة وحفظ أركانها، قال سيدنا عثمـان       ال
ا م مِ رثَكْ أَ انطَلْلسٱ عزا ي م :بن عفان   ا
يزقُلْٱ عرآن.

 

 

 

 القيـام   يإذا تهاون أئمة المسلمين ف     -
بواجبهم تمكن الخوارج المفسدون من األمة      
فأفسدوا العامـة وشـغلوا الخاصـة، وإن        
الخارج على المسلمين بسيفه أخف ضـررا    

لخارج بعقيدته الزائغة ورأيه المفـسد،      من ا 
ألن القلوب تميل إليه فيتفـرق المـسلمون        

 ألن األمة ما اتحـدت      ؛بعضهم على بعض  
على الحق فاهللا تعالى معهـا ورسـول اهللا         

       معها، ومتى اختلفت األمة التفت اهللا
بوجهه الجميل عنهم ووكلهم إلى أنفـسهم،       

ـ  واعتَِصمواْ ِبحبِل اهللاِ  : قال تعالى  ِميعا  ج
).١٠٣: آل عمران (والَ تَفَرقُواْ

 

 

 

 

أخالق األئمة

 

 
:عةوهي أرب

 

 
معلوم أن هؤالء األئمة هـم القـائمون        
بإعالء كلمة اهللا وإحياء سـنة رسـول اهللا         

    وهم نوابه ،    وورثة شـريعته



 


         سماحة موالنا اإلمام المجدد حجـة اإلسـالم

والمسلمين فى هذا الزمان السيد محمد ماضى أبو        

نرجو من سماحتكم التكـرم    .. العزائم نفعنا اهللا بكم   

ببيان أوصاف اإلمام القائم وأخالقـه، مـع بيـان          

أفضل األئمة القائمين، حتى نتعرف عليهم وننتفـع    

.مبه

 

 

: فأجاب سماحته قائالً

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



، فكمالهم أن يتخلقوا    والقائمون مقامه   
 فيما يتعلـق بحفـظ األمـة        بأخالقه  

يـا َأيهـا    :  قال تعالى  ها كما وتدبير شئون 
الَِّذين آمنُواْ كُونُواْ قَواِمين ِبالِْقسِط شُهداء ِهللا       

  لَى َأنفُِسكُمع لَوو )وقد بين   ،)١٣٥: النساء 
ـ   اهللا    فقـال    نفـسه    ي أخالقه ف

خُـِذ الْعفْـو وْأمـر ِبـالْعرِف         :سبحانه
    ـاِهِلينـِن الْجع ِرضَأعو )عـراف األ :

 مع أمتـه     أخالقه   وبين  . )١٩٩
فَاصـدع ِبمـا تُـْؤمر       :فقال جل وعـز   

  شِْرِكينِن الْمع ِرضَأعو ) ٩٤: الحجـر(. 
ـ           يوقد بينت لك مجمل هـاتين اآليتـين ف

 الكتب السابقة فراجعهـا     يمواضع شتى ف  
ومن أشـرف   ..  أخالقه   ملْل عِ صحتُ

:صفاتهم

 

 
١

 

ـ    - ل للـدين    التعصب بالمعنى األكم
حتى يبلغ بهم التعصب من الحميـة مبلغًـا         
يجعل الرجل منهم يـستهين بحياتـه عنـد         
المقتضيات، ويرخص عنده كل غال، ويبذل      

 اهللا لومة الئم،    يكل عزيز حتى ال تأخذه ف     
وقد تمكن أعداء الدين من إطفاء نور هـذا         

ـ      ِقلُخُالْ  الـدنيا   ي الذي عليه مدار السعادة ف
مل األخالق وأشرف   واآلخرة حتى جعلوا أك   

 الصفات سوساعدهم على ذلك مـن ال      ةب ،
خالق لهم مـن عبيـد الـدرهم والـدينار          
الطامعين فيما يفنى، فإذا رأوا ذا تعـصب        

هذا متعصب  :  الدين وغيرة عليه، قالوا    يف
جامد، حتى صار الحسن قبيحـا والقبـيح        

 كتـاب   يحسنًا، وقد بينت فضل التعصب ف     
 يساس األول الـذ   ، وأنه األ  )اإلسالم نسب (

.به يظهر الحق ويعلو

 

 
٢

 

 الغيرة هللا تعالى ببذل     : ومن أخالقهم  -
 الشريعة  ة الوسع للمحافظة على حرم    يما ف 

بالحمية  

 

 حمية المؤمنين    -

 

 حتى يحفظ اهللا    -
تعالى المسلمين من أن يدخل عليهم فـساد        

 من أعداء الدين العاملين علـى       ، دينهم يف
 ، واهللا   إطفاء نور اهللا تعالى بـأفواههم     

أجل وأعظم من أن يمكن أعداءه من أهـل         
ِإنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وِإنَّا     :  قال تعالى  .دينه

 اِفظُونلَح لَه )وكـم هللا مـن   )٩: الحجر ،
 أحباب رخصت 

 

  واهللا –

 

 هـذا  ي دماؤهم ف -
 اآلخرة بالشهادة يالجانب العظيم، ورغبوا ف  

 يسارعون   سبيل اهللا تعالى، وأهل الغيرة     يف
إلى كبح جماح األعداء بكل أنواع الوسائل،       
والتضييق عليهم خـصوصا المجـاهرين      
بعداوة الشريعة المطهرة، وإشاعة األباطيل     

، الذين يبذلون األنفاس     رسول اهللا    يف
بالكتابة والكالم واالستعانة بالقوة والحيـل      
من فتح دور للعلـوم المفـسدة لألخـالق         
والعقائد، ومستشفيات، وإظهـار الرحمـة      
بالحيوانات ليلبسوا الحق بالباطل ويموهون     

يِريـدون َأن   : قـال تعـالى   على العامة،   
ـ      يو اِهِهماِهللا ِبَأفْو طِْفُؤواْ نُورى اُهللا ِإالَّ َأن    يْأب

هنُور ِتمي) ٣٢: التوبة.(

 

 
٣

 

 كـل  ي يقظة القلب ف: ومن أخالقهم -
األوقات احتياطًا من مكر الماكرين مهمـا       
أظهروا من الملق والكيد، مع أخذ الحـذر        

 معاملة أعداء رسول    يمن الغفلة والنسيان ف   
، المتسترين بما يخفى على أهـل       اهللا  

: قال تعالى قاصد األعداء،   الغفلة الجاهلين بم  
      كُمـسـواْ فَتَمظَلَم كَنُواْ ِإلَى الَّـِذينالَ تَرو

النَّار )١١٣: هود.(

 

 
٤

 

 االستغاثة باهللا تعالى    : ومن صفاتهم  -
عند الجهاد، ومالزمة الشكر له تعالى على       

.كل حـال ألن كل أحوال المؤمنين خير

 

 
ولهم صفات أخرى قلبية وهي ابتغـاء       

 الشهادة، وحب   ي ورضوانه، وتمن  فضل اهللا 
 إعالء كلمة اهللا وإحياء سـنة رسـول اهللا        

      والفرح بفضل اهللا وبرحمته، ودوام ،
االستغفار، والتوبـة بالرغبـة والرهبـة،       
والخشية من اهللا تعالى التـي تنـتج نظـر          
األمير إلى نفسه بعين االحتقار وإن عظمه       

 عيون خلقه، واعتقاده أنه رجل من       ياهللا ف 
لمين له ما لهم وعليه ما عليهم، حتى ال   المس

 نيل عظيم   ييميز نفسه بشيء دونهم طمعا ف     
 دونـه الـدنيا ومـا فيهـا،       يفضل اهللا الذ  

ومحافظة على دوام الصفاء معهم، وحرصا      
.على نيل رضوان اهللا األكبر

 

 

 

أفضل األئمة القائمني

 

 
١

 

:  رســول اهللاســيدنا  وارث -
هللا أنـواع،   ن بالدعوة إلى ا   يالقائممعلوم أن   

فخيرهم وأنفعهم من جمله اهللا تعالى بقـوة        
اإليمان، وبمعرفته سبحانه، وبعلم حكمتـه      
وأيامه وأحكامه، وهذا هو وارث رسول اهللا       

،       ،وهو السعادة العظمى لمن سلم له 
ـ         يوحصن األمن لمن اقتدى به، وهو المعن

:  عـن اهللا   ي الحديث القدس  ي ف بقوله  
﴿مي لِ ٰى آذَ ن ِل وقَفَا  يتُنْ آذَ دلْا بِ هحألنه ﴾؛  ِبر

ــول اهللا  ــة لرس ــصورة الكامل ،  ال
والخليفة القائم هللا باهللا، مجدد المنهاج، ومقيم    
الحجة، ومبين المحجة، وهو المراد بقـول       

ِإنَّما يخْـشَى اَهللا ِمـن ِعبـاِدِه         :اهللا تعالى 
ــاءلَمالْع) بنــصب اســم ،)٢٨: فــاطر 
 .الجاللة

 

 
٢

 

 هـذا الفـرد     ي ثم يل  :لعابدالزاهد ا  -
 دينه والخـشوع    يرجل منحه اهللا الورع ف    

. عبادته، وهو الزاهد العابديف

 

 
٣

 

 هـذا رجـل     ي ثم يل  :أهل المعاملة  -
 قلبه والـشفقة علـى      يمنحه اهللا الرحمة ف   

.عباده، وهو من أهل المعاملة

 

 
٤

 

 ي ثم يل  :المتخلق باألخالق الجميلة   -
ـ         ه هذا رجل زكى اهللا نفسه، وطهـر أخالق

 عينه، وهـو المتخلـق      يحتى ذلت نفسه ف   
وكل واحد من هؤالء    ... .باألخالق الجميلة 

يجمل السالك على يده بما جملـه اهللا بـه،          
وكلنا نعلم أن اهللا يهب على األخالق مـا ال   
يهبه على غيرها، فكل مسلم ال يتربى على        
يد مرشد ال يذوق لـذة اإليمـان، وال لـذة      

فأفسد إبلـيس   التقوى، وربما اغتر بأعماله     
عليه حاله، وكم سالك زلـت بـه قدمـه،          
وواصل ارتد على وجهه، وال أمان لمكـر        

 حـصون   ياهللا، فالسالك على يد المرشد ف     
األمن من وسوسة الشيطان وخدع الـنفس،       

 إلى مقامـات اليقـين مـن      يوبه ينال الرق  
التوبة، والخـوف، والرجـاء، والمحبـة،       
 والتوكل، والمشاهدة، والرضا، والـصبر،    
وغيرها، حتى يبلغ مقام المقربين، ويكـون       
مع الذين أنعـم اهللا علـيهم مـن النبيـين           

.والصديقين والشهداء والصالحين

 

 
 يتعين على كل مسلم أن يتلقى تلك        نإذ

 األعمـال   ي بالمرشد ف  ياألسرار، وأن يقتد  
، وكل  الناس برسول اهللا     ليكون أشبه 

، ولـم   يمسلم لم يتلق العلم من العالم الربان      
قتد بالمرشد الكامل يخشى عليه من الشرك       ي

، أو األخفى، من الغـرور بـالنفس        يالخف
.والعمل والنسب والجاه

 

 



 

 

 

 

 



 

 ٣٢ 



 





 



 علي  علي محمد أحمد الهواريد                غادة وتقى مصطفى عبد الدايم             عبدالرحيم علي محم

 

 
          القـــاهـــرة                              الحدين             

 

 كوم حمادة –

 

 البحيرة-

 

 

         حسن رسمي حسن النجار         مريم وأماني علي حسن النجار       عبدالرحمن وعمر شريف الخطيب

 

 
                      الحـديـن 

 

 كـوم حـمـادة –

 

ـرة                        دمنـهـور البـحـي–

 

 
 






 تَملُّقًـا  ِللْمتَعلِِّم َأن اعلَم .الْعاِلم علَيِه ويكُون الْمتَعلِّم ِبِه يتََأدب ِمما طَرفًا سَأذْكُر :ابني مستقبل األمة  

 سـبب  لَه والتَّذَلَُّل ٬عمِلِه مكْنُون يظِْهر ِللْعاِلِم التَّملُّقَ نَأل ؛حِرم تَركَهما وِإن ٬غَِنم استَعملَهما فَِإِن وتَذَلُّالَ
 النَِّبي عِن معاذٌ روى وقَد .كْثَاراِإل يكُون صبِرِه وِباسِتدامِة ،الْفَاِئدةُ تَكُون مكْنُوِنِه وِبِإظْهاِر ،صبِرِه دامِةِإل

 قَاَل َأنَّه: )سلَي ْؤِمِن ِقَأخْال ِمنلَقُ الْمقَاَل ،)الِْعلِْم طَلَِب ِفي إالَّ الْمو ضعاِء بكَمالْح: نم تَِمْل لَمحي 
.َأبدا الْجهِل ذُلِّ ِفي بِقي ساعةً التَّعلُِّم ذُلَّ

 

 
:الشُّعراِء بعض قَاَل :عزيزي مستقبل األمة

 

 
          إن لِّمعالْم الطَِّبيبالـِك ومال           اـه اِنـيحإذَا نْص اـهم ا لَممكْري

 

 
          ِبراِئك فَاصِلد نْت إنَأه هطَِبيب             ِبراصِلك وهِلج ت إنفَوا جلِّمعم

 

 
 استَحقُّوا قَِد ِبِعلِْمِهم الْعلَماء فَِإن ،خَاِمال الْعاِلم كَان وِإن ٬لَه كَانَتْ إن منِْزلَِتِه علُو ذَِلك ِمن يمنَعه وال
ِظيمِة ال التَّعراِل ِبالْقُدالْمو.

 

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

 

 ٥١ص القاهرة –

 

– ٥٢.[

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

٣٣ 

بالهنا

 

 

 

فاوالش

 

 

 

 


 



 



 شاب صالح دفعه حماسه، وغيرته على الحـق أن         نا عمر بن عبد العزيز      دكان لسي 

:يطلب من والده أن يحمل الناس على الجادة، قائالً

 

 

 

. واهللا ال أبالي إن غلت بي وبك القدور في الحق-

 

 

:فقال له والده عمر بن عبد العزيز

 

 

 

ة فتكون فتنة، ألم تر     إني أخشى أن أحمل الناس على الحق جملة فيردوه جمل         !  يا بني  -

مها في الثالثة؟يا ولدي أن اهللا ذم الخمر مرتين وحر!.

 

 

])٥/٣٣٠(، وطبقات ابن سعد )٦/٥٦٥(تاريخ الطبري [                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 
وَأصحاب اليِميِن  : يقول اهللا تعالى في حديثه عن أهل الجنة       

 وطَلْـٍح منـضودٍ    * ي ِسـدٍر مخْـضودٍ    ِف*  ما َأصحاب اليِمينِ  
 ٢٧الواقعة (

 

– ٢٩.(

 

 
والطلح أو الموز كما يصفه خبراء التغذية يحتوي على ثالثة          

 ،)الفركتوز(ه ـر الفواكـوسك ،روزـي سكـهسكريات طبيعية 

 

 
جعله مناسبا جدا لمـنح الطاقـة خـصوصا         من األلياف، مما ي   والجلوكوز مع نسبة    

مـن مـادة    كبيرة  الموز على كمية    يحتوي  أيضا  مجهودا شاقا،   ن يبذلون   للرياضيين، وم 
وترفـع مـن القـدرة      على التفكيـر،    البوتاسيوم التي تضبط ضغط الدم، وتحفز الدماغ        

فيين وكـل مـن     اوالمفكرين والصح االستيعابية، لذلك هو أنسب الفواكه للطالب والعلماء        
.يعمل في مهن تتطلب مجهودا ذهنيا

 

 
التي تساعد علـى    ا مادة السبروتنيوم التي هي نوع من البروتينات          الموز أيض  ويضم

باالكتئاب، ن المزاج، لذلك فهو عالج فاعل للمصابين        ياالسترخاء والشعور بالراحة وتحس   
جلوبين، وبالتالي يعـالج   وويحفز تناول ثمرة من الموز يوميا بانتظام الدم على إنتاج الهيم          

ـ     ة  ضطبيعي معادل لحمو   وله تأثير    وفقر الدم، األنيميا    عالمعدة وتهدئة تقلصاتها، كما يمن
.الغثيان في الصباح

 

 
يساعد علـى   وهو من الفواكه التي تحمي من قرحة المعدة وتخفف من آثارها حيث             

الموجودة به على عدم زيـادة الـوزن،        تساعد األلياف   تبطين جدار المعدة الملتهب، فيما      
داء عملهـا  أد األمعاء علـى    اكه للريجيم، فضالً عن أنه يساع     وبالتالي فهو من أنسب الفو    

.بشكل طبيعي بعيدا عن األدويةبكفاءة، ويعالج اإلمساك 

 

 
بشكل طبيعـي،    B٦بما يضمه من بوتاسيوم وماغنسيوم وفيتامين       والجديد أن الموز    

يساعد على اإلقالع عن التدخين، ويخفف من التأثيرات الـسلبية النـسحاب النيكـوتين              
إلقالع عن  الذلك فعلى من يرغب في       ؛في التبغ من الدم   وبعض المواد األخرى الموجودة     

، فضالً عن دوره في الحفاظ على توازن الماء بالجسم،          كثر من تناول الموز   ي أنين  التدخ
بالسكتة سواء القلبية أم الدماغية لرفعـه  والحماية من خطر الموت  ،وضبط نبضات القلب 
.ية للدماغنسبة األكسجين المغذ

 

 
وحتى القشرة الخارجية للموز، أثبتت دراسات طبية حديثة أن الجزء الداخلي منهـا             

ل ولدغ الحشرات مثل البعوض، لذلك فتنـا      األبيض، عالج مثالي لتخفيف آالم والتهابات       
.الموز على مدار األيام يغنيك عن زيارة الطبيب على الدوام

 

 



 



 

.جممنبار متوسطة الح وحدات ٤ -

 

 

 

. من األرزانكوب –

 

 

 

. أوقية من اللحم المفروم١,٥ –

 

 

 

. نصف كوب من السمن–

 

 

 

. نصف ملعقة من البهارات–

 

 

 

. نصف ملعقة صغيرة من القرفة–

 

 

 

 نصف ملعقة صغيرة من مسحوق حب الهـال         –
                 .الناعم

 

. ملعقة صغيرة من الملح–

 

 

 

. نصف كوب من الصنوبر–

 

 



 



 

منبار من المادة اللزجة بـسكين غيـر        يكشط ال  -
المنبار جيدا ثم يقلـب     يغسل  . حادة حتى ال يتمزق   

نظف تماما من المادة    يتويعاد كشطه بالسكين حتى     
تحـشى  . بالماء والصابون ويصفى  يغسل  . اللزجة

وتخـاط بـاإلبرة والخـيط      كل واحدة إلى ربعها     
ويوزع الحشو داخل المنبار المحشو بالضغط على       

بحافة الشوكة  ) المنبار(توخز القباوة   . اليدالحشو ب 
 أكواب ماء   ٦يضاف إلى القدر    . وتوضع في قدر  

تزال الزفرة  . وتوضع على النار حتى يغلي الماء     
 .من المرق ويضاف الملح والمستكة إلـى القـدر        

تترك المنابير على نار خفيفة لمدة ساعة ونـصف        
.ومعها اللبن الرائبتقدم ساخنة . الساعة

 

 



 

 

 

 

 



 





 





 



 



 

 









  



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

األستاذ الدكتور

 

 

نور الدين أبو حلية

 

 

اجلمهورية اجلزائرية

 

 

 

 

 

 

 لكم اليوم قصة قد تفـسر تنزيلنـا         سأحكي
الواقعي والتاريخي والتراثي لآلية الكريمة التي      
يقرر فيها اهللا سبحانه وتعالى عظمـة العدالـة         
اإللهية التي ال تفرق بين بشر وبشر، أو شـعب          

 يا﴿ :وهي قوله تعالى  .. وشعب، أو قبيلة وقبيلة   
      ِمن ِإنَّا خَلَقْنَاكُم ا النَّاسهَأي  لْنَـاكُمعجُأنثَى وذَكٍَر و

 اللَِّه َأتْقَاكُم نْدشُعوبا وقَباِئَل ِلتَعارفُوا ِإن َأكْرمكُم عِ   
خَِبير ِليمع اللَّه ١٣ :الحجرات( ﴾ِإن(.

 

 
 اآلية الكريمة تدعونا إلى التواضع مـع        هذه

  خلق اهللا جميع   ا في مجتمع   ا، واعتبار أنفسنا أفراد
ة الكبير الذي ال يحق ألحـد أن يـضع          اإلنساني

موازين المفاضلة فيه غير خالقه ورازقه ومدبر       
.أموره والعارف بسريريته وعالنيته

 

 
 يمكن لهذه اآلية الكريمة      كان

 

 لو اتخـذت    –
ا يضبط العالقات اإلنـسانية      قانونً

 

 أن تجعـل    -
 ا إخوة متحابين ال صراع بينهم، وال       البشر جميع

نس، وبعض األيدي الملوثة    لكن الفهم المد  .. قتال
فت اآلية الكريمة تحريفً   حر وأعـادت  .. اا شديد

 والعرقيات ليدخل مـن     بالقومياتإزار الكبرياء   
والخطورة الكبرى أن يدخل باسم الـدين      .. جديد
.نفسه

 

 
ولكن الحكايـة التـي     ..  تستغربون هذا  قد

:سأحكيها تزيل هذا االستغراب

 

 
ـ       سمعت ذات يوم أن هنـاك عالم   ا ا كبيـر

سيزور مدينتنا ليلقي بعض المحاضرات المهمة      
التي تبصرنا بواقعنا والمؤامرات والتحديات التي  

..يواجهها

 

 
 حسبت في البداية أنه محلـل سياسـي         وقد

أو متخصص  .. أو خبير في المستقبليات   .. كبير
في التخصصات العلمية التي ترتبط بهذا المجال       

ـ    .. الخطير ا ال بحـضوري    ولهذا كنـت مهتم
الشخصي فقط، بل بدعوة كـل مـن أعـرفهم          

 المخاطر التي   نتجاوزفال يمكن أن    .. ليحضروا  
 بنا بغير الـوعي وفقـه الواقـع بكـل           صتترب

.تفاصيله

 

 
 ندمت بعد ذلك ال على حضوري فقط        لكني

 ..      ا فيما  بل على أولئك المغفلين الذين كنت سبب
حصل لهم من انتكاسة فكرية خطيـرة صـعب         

منها بعد ذلك أن أعالجهم علي.

 

 
كعادتنا في أمثال هذه المجالس يقـوم        اطبع 

المنظمون بثناء كبير على المحاضـر وخبرتـه        
وشهاداته ونحو ذلك ليكون محـل ثقـة لـدى          

لكن المنظمين في هذه الجلسة لـم       .. المستمعين
سأصور لكم األحداث كما    .. ا من ذلك  يفعلوا شيئً 

:اوعلقوا بما تروه مناسب.. وقعت بتفاصيلهم

 

 
 مقدم المحاضرة من المنصة، وراح       تقدم

 

– 
بالحضوربعد الترحيب   

 

محاضرنا اليوم  :  يقول -
علم كبير من أعالم الدعوة اإلسـالمية الـسنية         

وقيمته ليس في العلوم التـي      .. السلفية األثرية   
وإنما في كونه ولد    .. يحفظها عن ظهر قلب فقط    

وتربى في أسرة نجدية ذات نسب عريق يعـود         
محمد بن عبد الوهاب، وأحفاده مـن       إلى الشيخ   

وال أنـسى قبـل أن يتقـدم إللقـاء          .. العلماء  
    ا مـن أرجـوزة     محاضرته أن ألقي عليكم جزء

     ا على  طويلة كتبها محمد البشير اإلبراهيمي مثني
آبائه وأجداده من علماء نجد الذي أحيوا الـدين         
بعد اندراسه، وأحيوا التوحيد بعد أن عم الـدنيا         

:)١( يقول اإلبراهيمي في قصيدته..ظالم الشرك

 

 
ساــ ِإذَا ما لَيُل نَجٍد عسعِإنَّا

 

 
وغَربتْ هِذي ائجواِري خُنَّسا 

 

 



 

 

 

 

 



 




 




 



حبالصواِئِه تَنَفَّسِضي ناــ ع

 

 
اـمقَدسلقُمنَا نَُؤدي الواِجب ا

 

 
نَقْطَعوسنُنَاِجي الطُّر مواـ الي

 

 
ا ــشَاِء مجِلسونَنْتَِحي بعد الِع

 

 
اــ علَى التُّقَى مَؤسسموطَّدا

 

 
ِفي ِشيخٍَة حِديثُهم يجلُو اَألسى 

 

 
مهِعلمولَسغَاِدي الجثٌ ياـ غَي

 

 
ثُّ اَألكُْؤسحي باــكََأنَّنَا شَر

 

 
 آخر األرجوزة الطويلة التي اعتبر فيها       إلى

 ا وعلماء نجـد قطـب األمـة       اإلبراهيمي نجد 
ومحورها، بل وقبلتها التي إن لم تتوجـه لهـا          

.وقعت في البدعة والشرك والضاللة

 

 
 أن نفخ المقدم المحاضر بكل صـنوف        بعد

وبعد أن جحظت العيون وهـي      .. المديح والثناء 
تنتظر طلوع الطلعـة البهيـة التـي تبـصرها          

تقـدم المحاضـر    .. بالمؤامرات التي تحاك لها   
 مقدمة طويلـة    وبعد.. بهندامه النجدي المعروف  

الشك أنكم تنتظرون مني أن أحدثكم      : أخذ يقول 
أو ..  أمريكـا لنـا    اعن المؤامرات التي تحيكه   

.. ال  .. أو تحيكها بريطانيـا   .. تحيكها إسرائيل   
 ولئكلسبب بسيط وهو أن أ    .. لن أذكر لكم ذلك     

ويمكننـا لـو    .. مهما كان فهم أعداء ظاهرون    
لهم إلـى   طبقنا التعاليم الشرعية معهم أن نحـو      

ا مهما بلغ خطـرهم،    إن هؤالء جميع  .. أصدقاء  
فإنهم لن يحتلوا سوى أرضنا، ولن يستلبوا سوى        

واآلخرة .. وكل ذلك متاع الحياة الدنيا   . . خيراتنا
.. خير وأبقى

 

 
 المؤمنون هو فـيمن     أيها الخطر الكبير    إن

وهم في الحقيقة منافقون    .. يسمون باسم اإلسالم  
ما دخلـوا الـدين إال    كافرون ضالون مشركون    

..شك أنكم عرفتم من أقصد ال.. ليخربوه 

 

 
 الخطر األكبر هو المـشروع الفارسـي        إن

أنـتم  .. الذي يريد إحياء امبراطوريـة كـسرى   
تعلمون أن الفرس منذ زالـت دولـتهم، وهـم          

علـى المـسلمين، ويحقـدون علـى        يحقدون  
الصحابة، ويحقدون على العرب ألنهـم أبنـاء        

وكل ما ترونه في وقع التاريخي ناتج  .. الصحابة
..من مؤامراتهم

 

 
كمـا طـاف   ..  طفت حول العالم أجمع      لقد

إخواني من النجديين للتحذير من هذا المـشروع    
 والـسنة   اإلسالمالخطير الذي يريد أن يستأصل      

حمد هللا فنحن علمـاء نجـد كنـا       وال.. والسلف  
ندرك خطورة هذا المشروع من البداية بخالف       

المغفلين من سائر البالد اإلسالمية والذين عمي       
على قلوبهم، فلم يدركوه إال بعـد أن اسـتفحل          

.. خطره

 

 
فقد قمنا بكل   .. ودولتنا الكريمة   ..  نحن   أما

ابتداء من تلك الحرب التي     .. الجهود لمحاربته   
وبعدها كل المقاطعـات    .. اني سنوات امتدت ثم 

وال نزال نتحالف مع الجميع من      .. االقتصادية  
..أجل أن نقف في وجه هذا المشروع الخبيث

 

 
 المحاضر يتحدث بهذا ومثلـه سـاعة        بقي

كاملة إلى أن اعتقد الحضور أن الفرس ليـسوا         
أو أنهم من   ..  من الجن  عفاريتا، وإنما هم    بشر

يست سوى مراجـل    وأن قلوبهم ل  .. كوكب آخر 
على العرب والعروبةاتغلي حقد .

 

 
 أن انتهى من محاضرته، تقـدم أسـتاذ         بعد

محترم كنت أعرفه وأعرف حرصه على الوحدة       
اإلسالمية، بل على األخـوة اإلنـسانية، وراح        

ليتك سـيدي   : يقول بأدب، بعد شكره للمحاضر    
الفاضل طرحت أفكارك من غيـر أن تربطهـا         

 كل الشعوب يوجـد     ففي.. بشعب من الشعوب    
وفي كل الشعوب يوجـد     .. الصالح والمنحرف 

واهللا سبحانه وتعـالى يحاسـب    .. التقي والفاسق 
.البشر على أعمالهم ال على أنسابهم

 

 
أرأيتم أيهـا   : ا، وقال  النجدي غاضب  انتفض
بهذا وأمثالـه يتـسلل المـشروع       .. الحضور  

بهـذا  ..  الخطير إلى بالد المـسلمين       ارسيالف
ثاله يتسرب كـسرى إلـى حاراتنـا        المغفل وأم 

.. من جديدإمبراطوريتهوبيوتنا ليبني 

 

 
 كيف يمكننا أن نحـذر النـاس مـن          بربكم

كر لهم أن الفـرس     المشروع الفارسي، ونحن نذ   
..مسلمون وطيبون

 

 
 كيف يمكننا أن ننجح فـي عاصـفة         بربكم

الحزم التي نواجه بها المشروع الفارسي، ونحن       
..بهذه البالهة أو الغفلة 

 

 
ا ال يمكن أبد  .. ال  .. ال  :  قام بقوة، وقال   ثم

.. أن يحتالوا على عواطفنا بمثل هذه الكلمات

 

 
 األستاذ قوي الشخصية، وال يخاف أن       كان

يؤلب عليه المحاضر الحضور، ولذلك قام مـن        
فأنا .. حاضرإن سمحت لي أيها الم    : قالجديد، و 

ا  تَتَولَّـو وِإن: أريد أن أسألك عن قوله تعـالى  
ـ      م ال يكُونُـوا َأمثَـالَكُم     يستَبِدْل قَوما غَيركُم ثُ

 فـي   هل ورد عن النبـي      ).. ٣٨: محمد(
.تفسيرها شيء

 

 
وهـي ال   .. اآلية واضـحة  :  المحاضر قال

 اففيه.. وال إلى سبب النزول   .. تحتاج إلى تفسير  
 للعرب الذين نـزل     تعالىفي تهديد اهللا سبحانه و    

ظهرانيهم أنهم في حال توليهم     القرآن الكريم بين    
وتخليهم عن الدور المناط بهم، أنه سيتولى ذلك        
قوم آخرون، وأنهم سيؤدون األمانـة بـصدق         
وإخالص، وأنهم لن يكون أمثال القوم األولـين        

.. الذين شوهوا الرسالة

 

 
ولكـن اهللا   .. كالمك صـحيح  :  قال األستاذ 

سبحانه وتعالى أخبر أن من وظائف رسول اهللا        
 ان الحقائق القرآنية ومـصاديقها، قـال        بي

 ِإلَيك الذِّكْر ِلتُبين ِللنَّاِس ما نُزَل       وَأنْزلْنَا: تعالى
ونتَفَكَّري ملَّهلَعو ِهمِإلَي )٤٤: النحل.(

 

 
 المحاضر، ولم يدر ما يقـول، فقـام         ارتبك

  قـد يكـون   .. ال بأس  : ا، وقال إمام كان حاضر
، ولم يتذكر الحديث الـذي ورد     االمحاضر مرهقً 

في تفسير اآلية، والذي صححه األلباني وغيرهم       
من المحدثين، وهو أن المراد منها قوم سـلمان         

تـال  : ، فقد روى أبو هريرة قال     الفارسي  
ِدْل  تَتَولَّوا يستَب  وِإن:  هذه اآلية    رسول اهللا   

) ٣٨: محمد( كُم يكُونُوا َأمثَالَ  قَوما غَيركُم ثُم ال   
فضرب رسول اهللا   : ومن يستبدل بنا؟ قال   : قالوا
   على منكب سلمان 

 

 أي سلمان الفارسي ثم -
 فقد وضح رسول اهللا .. )٢()هذا وقومه: (قال

.. في الحديث أن هؤالء البدائل هم سلمان وقومه       
.أي الفرس

 

 
                                                           

.)١٢٦/ ٤(آثار اإلمام محمد البشير اإلبراهيمي ) ١(

 

 
.صحيح: رواه الترمذي، قال األلباني) ٢(
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فتحت مصر فى السنة العشرين من الهجرة فمضى على فتحها ألف 
 فى والمسيحى وال فرق بين المسلم ة سنوثمان عشرة أربعمائةو

فكان ، وإنما كان الفرق بينهم فى وقت العبادة، األمور االجتماعية
، ى فى دار تسمى الكنيسةمسيحوال، لم فى دار يسمى المسجدالمس

 الصفاء والوفاء فإذا خرج كل واحد منهم من دار عبادته تبادلوا
هم اهللا ورحمة بمن والَّ، صعمالً بوصايا النبى ، والمنافع العامة

.أمورهم

 

 
لقد عاشت األقليات الدينية والعرقية فى المجتمع اإلسالمى على و

أفضل بكثير مما عاشت األقليات فى المجتمعات امتداد عهوده، 
األخرى، وليس األمر بغريب، ألن اإلسالم

 

-ا عقيدة ومنهج

 

 يأمر -
الَ ينْهاكُم اللَّه عِن الَِّذين .. أتباعه بالتسامح، والصفح، واإلحسان

رَأن تَب اِركُمن ِديوكُم مخِْرجي لَمِفي الِديِن و قَاِتلُوكُمي تُقِْسطُوا لَمو مهو
قِْسِطينالم ِحبي اللَّه ِإن ِهمِإلَي) ٨:الممتحنة.(

 

 
ات الدينية بهذه األقليصوأوصى رسول اهللا 

 

 أى بأهل الذمة-

 

- 
والباحث فى أحوال النصارى فى العهد الراشدى واألموى اخير ،

والعباسى، وفى أحوال اليهود فى األندلس، وفى غيرها من أقاليم 
لعالم اإلسالمى، يجد أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا، بدليل وصول ا

كثير من أفراد هذه األقليات إلى مراكز مرموقة فى الدولة 
اإلسالمية، وإن وجد فى فترة تاريخية اضطهاد، فهو اضطهاد ناشئ 
عن فساد الحكم والحكام، وهو اضطهاد عم المجتمع مسلمه وغير 

.مسلمه

 

 
، فى رسالة بعثها إلى )يشوع باف الثالث(رى قال البطريق النسطو

إن العرب الذين منحهم اهللا  (:المطران سمعان رئيس أساقفة فارس
سلطان الدنيا، يشاهدون ما أنتم عليه وهم بينكم كما تعلمون ذلك 
حق العلم، ومع ذلك فهم ال يحاربون العقيدة المسيحية، بل على 

 وقديسى الرب، العكس، يعطفون على ديننا، ويكرمون قسسنا
الدعوة إلى اإلسالم، ) (ويجودون بالفضل على الكنائس واألديار

).١٠٢:أرنولد، ص

 

 
من الحقوق المدنية ما ) الحكم اإلسالمى(لقد كان لألقليات فى ظل 

يكفل لها العيش الكريم، فمن واجبات الحاكم المسلم والدولة 
ة المسلمة، المحافظة على أعراض هذه األقليات غير المسلم

وأموالها وحرياتها الشخصية، وكل ما تقوم به أو عليه الحياة 
فاإلسالم ينظر إلى غير المسلمين فى (اإلنسانية الجديرة باإلنسان، 

الدولة المسلمة، على أنهم مواطنون ال أقليات، لهم من الحقوق،  
وعليهم من الواجبات ما تستوجبه المواطنة فى ظل النظام 

).٧٧: ى والتيارات المعادية لإلسالم، صالغزو الفكر) (اإلسالمى

 

 
 بغير صوعن العالقات االجتماعية التى كانت تربط الرسول 

 ، ويغشى مجالسهم،المسلمين نجد أنه كان يحضر والئم أهل الكتاب
 ويعاملهم بكل أنواع المعامالت، ولم يتردد ،ويواسيهم فى مصائبهم

وأكرم وفادة ا فى بيته، ا مريضا يهودي فى أن يزور غالمص
نصارى نجران حتى أنزلهم فى مسجده، وأذن لهم بالصالة إلى 
جوار المسلمين، وهو الذى زارعهم وساقاهم، وصدق اهللا حيث 

قُْل يا )١٠٧: األنبياء (وما أرسلناك إال رحمة للعالمين: يقول
فَِبما ). ١٥٨: األعراف (َأيها النَّاس ِإنِّي رسوُل اللَِّه ِإلَيكُم جِميعاً

 وا ِمنغَِليظَ القَلِْب النفَض كُنتَ فَظا لَوو ماللَِّه ِلنتَ لَه نٍة ممحر
ِلكوح) ١٥٩: آل عمران.(

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

  

 



 


١

 

 : حرمة الـدم والمـال والعـرض       -
الغالب فى الفقه اإلسالمى أن دم الذمى كدم        
المسلم وديتـه كديـة المـسلم، فقـد روى          

أال من  : ( أنه قال  صالترمذى عن النبى    
 قتل نفس ا له ذمة اهللا وذمة رسـوله       ا معاهد

بذمة اهللا فـال يـرح      ) أى أنقص (فقد أخفر   
رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجـد مـسيرة        

.)اسبعين خريفً

 

 
 من المـسلمين قتـل      وحكى أن رجالً  

 من أهل الكتاب فرفع األمر إلى النبى        رجالً
 ى بذمته ثم أمر أنا أحق من وفَّ   : ( فقال ص
، ٨/٣٠البيهقى فى السنن الكبرى      [)لبه فقت 

، وجامع األحاديث للسيوطى    ١٥٦٩٥ ح ٣١
].٥٦٣٠ ح٦/٤٩١

 

 
 نسوقه إلـى    صهذا الفعل من النبى     

ين يتهمون اإلسالم بظلـم     أعداء اإلسالم الذ  
، وإلى دعاة الفتنة الوهابيين الـذين       األقليات

.يقولون بأن المسلم ال يقتل بالذمى

 

 
٢

 

التى تسمح بها    مباشرة التصرفات    -
: قال فقهـاء الحنفيـة    : شرائع أهل الكتاب  

الخمر والخنزير ال يعتبران عند المـسلمين       
ا أو  ، ومن أتلف لمـسلم خمـر       منقوالً ماالً

ا ال غرامة عليه وال تأديب بل هـو         خنزير
مثاب مأجور، أما الخمـر والخنزيـر إذا        

 عنـده فمـن     ملكهما غير المسلم فهما ماالً    
.ى غرم قيمتهماأتلفهما على الذم

 

 
٣

 

 الحق فى العمل والتجارة والضمان -
ضمن اإلسالم لغير المـسلمين     : االجتماعى

الحق فى العمل والتجارة وممارسة جميـع       
       ا أنواع النشاط االقتـصادى، ولهـم أيـض

مزاولة ما يختارون من المهـن الحــرة        
.شأنهم فى ذلك شأن المسلمين

 

 
خالـد  سيدنا  وفى عقد الذمة الذى كتبه      

ألهل الحيرة بالعراق وكانوا      الوليد   بنا
جعلـت لهـم أيمـا شـيخ     : (من النصارى 

ضعيف عن العمل أو أصـابته آفـة مـن          
   ا فافتقر وصار أهل دينه     اآلفات أو كان غني

يتصدقون عليه طرحت جزيته وعيل مـن       
وكان ذلـك   ) بيت مال المسلمين هو وعياله    

 أبـى بكـر الـصديق       سيدنا  فى عهد   
من الصحابة ولم ينكره    ويحضره عدد كبير    

اعليه أحد، ومثل هذا يعد إجماع.

 

 


 



 

 يأمر اإلسالم بإجارة المشرك وجعله      -
لجهله بأحكام اهللا، فى حماية المسلم وإعذاره 

  فحسن وإن أبى يرد إلى مأمنه       افإن قبل أمر 
وِإن َأحـد مـن المـشِْرِكين       : فقال تعالى 

 هفََأِجر كارتَجاس    اللَّـِه ثُـم كَالم عمستَّى يح 
 نَهْأمم ِلغْهَأب)  فهـذا شـأن    ). ٦: التوبـة

المشرك باهللا فما بالكم بأهل الكتـاب مـن         
!.اليهود والنصارى الذين يؤمنون باهللا؟

 

 

 

 ويأمر اإلسالم بحسن معاملة األسير      -
   احتى وإن كان كافر :   ـامالطَّع ونطِْعميو

: اإلنسان (سِكيناً ويِتيماً وَأِسيراً  علَى حبِه مِ  
إلى هذا الحد بلغ أدب الحـرب فـى         ). ٨

اإلسالم، إذ جعل األسير من المستحقين للبر       
ا مع أيتام المسلمين وفقرائهمومتساوي.

 

 
ومن اإلحسان إلى األسـير أن يعامـل        
معاملة طيبة فال يقتل، وال يفرق فى األسر        

.خيهبين والد وولده وال بين أخ وأ

 

 

 

الروايات التى سجلها التاريخ عـن       -
عدل الحكام والقضاة المـسلمين، وعـدم       
إقامتهم أية تفرقة بين المسلمين وغيـرهم     

:عديدة وال يمكن حصرها نذكر منها

 

 

 

 سيدنا أبـى   من وصية الخليفة األول      -
 من أهـل    اال تقتلن أحد :  بكر الصديق   

ذمة اهللا فيطلبك اهللا بذمتـه، فيكبـك علـى      
.ى الناروجهك ف

 

 

 

 قصة الصبى القبطى الذى شكا إلـى        -
 من اعتداء ابن    عمر بن الخطاب    سيدنا  

عمرو بن العاص عليه بالضرب، فأصـر       
عمر على أن يقتص الصبى القبطى من ابن        
عمرو، ثم وجه تعنيفه إلـى عمـرو بـن          
العاص بعبارة خالدة ترددها األجيال بفخـر     

متى استعبدتم الناس وقد    : (واعتزاز، وهى 
).اراردتهم أمهاتهم أحول

 

 

 

 أرسلت امرأة قبطية تدعى فرتونـة       -

 بأن   عمر بن الخطاب  سيدنا  شكوى إلى   
عماله فى مصر هدموا منزلها من أجل بناء        
مسجد، وعندما استفسر الخليفة من عمـرو       

أردنـا أن   : بن العاص عن خبرها، قال له     ا
 نوسع مسجد   ا عـن   ا، وأعطيناها تعويـض

ن المرأة لم تقبـل؟     ولك: مسكنها، ورد عمر  
كيف : نعم، فغضب عمر وقال   : فرد عمرو 

 ا على حساب حق اآلخـرين؟      تقيمون مسجد
وأمر بإعادة األرض وبناء بيت المرأة مـن    

.بيت مال الدولة

 

 

 

  كتب اإلمام على بن أبى طالب        -
ه مصر بعد مقتل    إلى مالك األشتر، حين والَّ    

وأشعر قلبك الرحمة   : (.. محمد بن أبى بكر   
ية والمحبة لهم واللطف بهـم فـإنهم        للرع

إما أخ لك فى الدين، أو نظير لـك     : صنفان
).فى الخلق

 

 

 

ـ       - ا  من يقرأ تاريخ األربعة عشر قرنً
الماضية يخرج بحقيقة هامة وهى أنه مـا        

  ا إال وأبقوا على ما فيـه       حكم المسلمون بلد
من ديانات وملل، وذلك العتزاز اإلسـالم       

تقاده ولونـه   باإلنسان كمخلوق مهما كان اع    
.وجنسه

 

 
فعندما كان سيدنا عمر بـن الخطـاب       

        فى بيت المقدس وجاء وقت الـصالة 
وهو جالس فى صحن كنيسة القيامة خـرج   

ى خارج الكنيسة على الدرجـة التـى       وصلَّ
لـو  : (على بابها بمفرده، وقال للبطريـرك     

صليت داخل الكنيسة ألخذها المسلمون من      
ا م كتب كتاب  ث) ى عمر هنا صلَّ : بعدى وقالوا 

يوصى به المسلمين أال يصلى أحـد مـنهم      
   على الدرجة إال واحد غير مجتمعين   اا واحد 

للصالة فيها وال مـؤذنين عليهـا، وذلـك         
ا لمشاعر وعقيدة النصارىاحترام.

 

 

 

 أباح اإلسالم الحرب للـدفاع عـن        -
أماكن العبادة لغير المـسلمين حيـث قـال        

لنَّـاس بعـضهم   ولَوال دفْع اللَّـِه ا    : تعالى
ِببعٍض لَّهدمتْ صواِمع وِبيـع وصـلَواتٌ       

: الحج (ومساِجد يذْكَر ِفيها اسم اللَِّه كَِثيراً     
، فالحرب تباح للدفاع عـن سائــر        )٤٠

أماكن العبادة لمنع هدمها وتخريبهـا ذلـك        
ألنها حرب فى سبيل اهللا، ودفاع عن حرية        

ن يعبد فيهـا اهللا ويـذكر   العقيدة، وعن أماك 
.فيها اسمه

 

 
هذه إطاللة سريعة على بعض أحكـام       
الشريعة اإلسـالمية الـسمحة مـع غيـر         
المسلمين، فما هى نظرة الوهابية وذيولهـا       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
األمين العام والمتحدث الرسمي

 

 
                               لطرق الصوفيةلالتحاد العالمى ل

ى الحسينىلعزم اعبد الحليمالشريف 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

  

 

.لهذه األحكام؟

 

 



 


لقد أرسل إلى أخى الفاضـل الـدكتور        

ألغـام  ( عنوانـه    ام قي امحمد الحلفاوى بحثً  
وهـو بحـث    ) ة فى طريق المواطنة   وهابي

جدير بالدراسة، وقد قامت مجلة اإلسـالم       
وطن بطباعته ووزعته كهديـة مـع أحـد         

 ألنه يفضح الدور الوهابى الخبيث      ؛أعدادها
فى إشعال فتيل الفتنـة الطائفيـة، حيـث         

:يعرض ما يلى

 

 


 



 


من المسلمين مـن يعتقـد أن فـرض         

المـات  الجزية على غير المسلم أولـى ع      
 ويجب استبعاد غير    ،إقامة الدولة اإلسالمية  

المسلمين من الجيش والـشرطة وضـرب       
الجزية عليهم ألنهم غير مـأمونين علـى        

 وهذا ما صـرح بـه       ،أسرار الدولة العليا  
المرشد األسبق لإلخوان المسلمين مصطفى     

حـوار المرشـد العـام األسـتاذ        ( مشهور
مصطفى مشهور مع األستاذ خالد داوود       

 

– 
 ،م١٣/٤/١٩٩٧ألهرام ويكلـى بتـاريخ      ا

).٣١٩العدد 

 

 
  ياسر برهـامي   الطبيبالشيخ  ويضيف  

اليهـود   (:)جماعة أنصار السنة المحمدية   (
والنصارى والمجوس يجب قتـالهم حتـى       
يسلموا أو يعطوا الجزية عـن يـد وهـم          

فـي  [ ) أذالء : أي ، وصاغرون ،صاغرون
.]٢٩ص " فقه الجهاد " كتابه 

 

 


 



 


أ

 

 ٦٦١ (بــن تيميــةايقـول   -

 

– ٧٢٨ 
كل كنيسة في مصر والقـاهرة      (: )هجرية

والكوفة والبصرة وواسط وبغداد ونحوهـا      
     رها المـسلمون   من األمصار التـي مـص

بأرض العنوة فإنه يجب إزالتها إما بالهـدم        
 بحيث ال يتبقى لهم معبد سـواء        ،أو غيره 

كانت تلك المعابد قديمـة قبـل الفـتح أو          
لفتاوى الجزء الثاني ص    مجموع ا ) [حدثةم

٦٨٦ ، ٦٧٧.[

 

 
 األكبر إمام الوهابيين     ابن تيمية  وفتوى
 عـالمي لهـدم وحـرق       تحريضنعتبرها  

الـصين مـرورا    الكنائس من المحيط إلى     
و لم يـستثن حتـى الكنـائس        وه ،الخليجب

.القديمة

 

 
وبعد ذلـك نـسأل مـن أيـن يـأتي           

!اإلرهاب؟

 

 

ـ  إن اإلرهاب يأتى  : والجواب التواطؤ  ب
والسماح بمثل هـذه الفتـاوى اإلرهابيـة        
بالمرور والنـشر بـال رد عليهـا وبيـان          

.لخطورتها ومخالفتها لصحيح الدين والحق

 

 
ب

 

الـشيخ محمـد عبـد اهللا       يضيف   -
إن  (:الخطيب مفتـي اإلخـوان المـسلمين      

مقاطعة كالمعادي وحلوان  

 

 وهي التي بناها    -
المسلمون

 

 ال يجوز إقامة كنـائس فيهـا،        -
اك منـاطق فتحهـا المـسلمون مثـل         وهن

اإلسكندرية وهي كـذلك ال يجـوز بنـاء         
بل إن بعض علماء المسلمين   . الكنائس فيها   

.قال بضرورة  هدم كنائسها 

 

 
أما المناطق التي فتحت بالصلح فيجوز      
إبقاء كنائسها مع منع بنـاء أيـة كنيـسة           

.)جديدة

 

 
وبهذه الفتوى نجد مفتي اإلخوان يدعو      

ن لهدم وإزالـة    يام والمسئول المسلمين والحك 
فتوى  [كنائس المعادي وحلوان واإلسكندرية   

منشورة بمجلة الدعوة لسان حال اإلخـوان       
]. م١٩٨٠ ديسمبر ٥٦المسلمين  العدد 

 

 
وهذه دعوة لإلرهاب الصريح وحـرق      
وهدم الكنائس على أصحابها ، وبعد ذلـك        

 إننا دعاة وسـطية وضـد       : يقول اإلخوان 
يتبرأوا من هذه   ن أن   العنف واإلرهاب بدو  

.الفتوى وأمثالها

 

 
ج

 

من فتاوى اللجنة الدائمة للبحـوث       -
صـار مـن    ( : بالـسعودية  العلمية واإلفتاء 

ضروريات الدين تحريم بناء معابـد وفـق       
شرائع منسوخة يهوديـة أو نـصرانية أو        

نيسة  ألن تلك المعابد سواء كانت ك      ؛غيرها
 ألن العبادات   ؛أو غيرها تعتبر معابد كفرية    

التي تؤدى فيها على خالف شريعة اإلسالم       
.جميع الشرائع قبلها والمبطلة لهاالناسخة ل

 

 
ولهذا أجمع العلماء على تحـريم بنـاء        
المعابد الكفرية مثل الكنـائس فـي بـالد         
المسلمين، وأنه ال يجوز اجتماع قبلتين في       

 وأال يكون فيهـا  ،بلد واحد من بالد اإلسالم   
نـائس وال   شيء من شعائر الكفـار وال ك      

.غيرها 

 

 
وأجمعوا على وجوب هـدم الكنـائس       
وغيرها من المعابد الكفرية إذا أحدثت فـي        
اإلسالم ، وبهذا يعلم أن السماح والرضـا        
بإنشاء المعابد الكفريـة مثـل الكنـائس أو      
تخصيص مكان لها في أي بلد مـن بـالد          
المسلمين من أعظم اإلعانة علـى الكفـر        

).وإظهار شعائره

 

 

 العزيز بن عبد اهللا آل الشيخعبد: الرئيس

 

 
عبد اهللا بن عبد الرحمن الغديان: عضو

 

 
بكر بن عبد اهللا أبو زيد: عضو

 

 
صالح بن فوزان الفوزان: عضو

 

 
.]هـ١/٤/١٤٢١بتاريخ  ٢١٤١٣رقم فتوى [

 

 
ويعلق الدكتور الحلفاوى علـى هـذه       

إن هذه الفتوى مليئة باأللغـام      : الفتوى قائالً 
واغتيال الحكام  ودعوة صريحة لتكفير وقتل     

العرب والمسئولين الذين يسمحون بإقامـة      
المعابد لغير المسلمين حتى يؤدوا عبـادتهم       

: فقد جعلت الفتوى،كما يدينون

 

 
١

 

تحريم بناء الكنائس من ضروريات      -
 أن من يخالف ذلك ينكر ما علم        : أي ،الدين

 يصبح مرتدا عن    : أي ،من الدين بالضرورة  
الدم والعرض والمال   اإلسالم ويصبح حالل    

 .ويقتل  

٢

 

جعلت تحريم بناء الكنائس في كل       -
بالد اإلسالم مجمـع عليـه بـين علمـاء          
، المسلمين وليس في جزيرة العرب وحدها     

 .وهذا كذب واضح وتدليس صريح

٣

 

 إن هناك إجماع على وجوب      :قولها -
وإذا . هدم الكنائس التي أحدثت بعد اإلسالم       

ن جميع  إ( :ططهعلمنا قول المقريزي في خ    
قاهرة محدثة فـي اإلسـالم بـال        كنائس ال 

 .)خالف

 إلى هـدم وإحـراق      ةفهذه الفتوى دعو  
جميع الكنائس الموجودة بالقاهرة على سبيل      

 وبذلك نعلم خطورة مثل هذه الفتوى       ،المثال
.القاتلة

 

 
٤

 

جعلت السماح بإنشاء كنائس جديدة      -
أعظم إعانة على الكفر ، ونتـساءل مـاذا         

اريء أو قارئة ال تعرف اإلسالم      يفعل أي ق  
إال من خالل  

 

 الوهابيين -

 

 عندما يقرأ هـذه     -
 أي رئيس  بكل بساطة سوف يتهم      ؟،الفتوى

 وسـوف  ،بالكُفر، وأنه يعين علـى الكفـر     
يطالب بإقامة حـد الـردة عليـه وعلـى          
المحافظين بعدما فوض الرئيس مبارك لهم      

ة على بناء أو حتى ترميم السلطة في الموافق  
وسوف يدعو لهدم وإحراق هـذه      . كنائسال

.الكنائس

 

 
 وهو ما حدث لألسف في ظل اإلرهاب      

 وكلنا يتذكر حـادث اإلسـكندرية       الوهابى،
    ا باالعتداء  الشهير وقيام أحد المختلين فكري

. ومحاولة قتل من فيها على ثالث كنائس

 

 
ولكن لم ينتبه أحد لمصدر هذا اإلرهاب       



 

 

 

 

 



 



 

  

 

  ومنبعه المحرض الحقيقي على اإلرهـاب     
.والقتل

 

 
إنني ُأؤكد أن أصحاب هذه الفتوى مـن   
الوهابيين ومن ينشرون مثل هذه الفتـاوى       

 وهـم   نوالحقيقي نواإلرهابيبين العامة هم    
.الذين يجب محاسبتهم

 

 


 



 


١

 

ال يجوز للمـسلم أن   (:بن باز أفتى   -
يشارك الكفار في أعيـادهم ويظهـر لهـم         

 فتـوى   [ )الفرح والسرور بهذه المناسـبة    
].٨١٦لة الدعوة العدد منشورة بمج

 

 
٢

 

 عنـد توجيـه     :عثيمينالبن  أفتى    -
بعيـد  " الكفـار   " ما حكم تهنئة    : لهسؤال  

الكريسماس ألنهم يعملون معنا؟ وكيف نرد      
  وهل يجوز الـذهاب    ونا بها ؟    عليهم إذا حي

إلى أماكن الحفالت التـي يقيمونهـا بهـذه      
المناسبة ، وهل يأثم اإلنسان إذا فعل شـيًئا         
مما ذُكر بغير قصد ، وإنما فعله إما مجاملة         
أو حياء أو إحراجـا أو غيـر ذلـك مـن            

األسباب ؟

 

 
بعيـد  " الكفـار   " تهنئة  ( :قائالًفأجاب  

" الكريسماس أو غيره من أعيادهم الدينيـة        
، وتهنئتهم بذلك حرام سواء     "حرام باالتفاق   

.كانوا مشاركين للشخص في العمل أم ال

 

 
وإذا هنئونا بأعيادهم فإننـا ال نجيـبهم        

 وإجابة المـسلم دعـوتهم بهـذه    ،على ذلك 
.المناسبة حرام 

 

 
ومن فعل شيًئا من ذلك فهو آثم سـواء         

   افعله مجاملة أو تودد  أو لغير ذلك     أو حياء 
ـ    ف[ )من األسباب   هتوى منشورة على موقع

].ـه١٤١١ / ٥ / ٢٥الرسمي بتاريخ 

 

 


 



 


١

 

المسلم ال يبدأ الكافر     (:بن باز  أفتى   -
" نور على الـدرب     " من فتاوى   ) [بالسالم

على شـبكة سـحاب اإلسـالمية بتـاريخ         
 ).م٢١/٩/٢٠٠٥

 

 
٢

 

ال يجوز بداءة    (:عثيمين  البن  أفتى   -
وإذا سلم ترد عليـه بهـذا       الكافر بالسالم ،    

)."وعليكم"  :اللفظ الذي أقوله اآلن تقول

 

 
:وسئل بن عثيمين هذا السؤال

 

 
هل يجوز إلقاء التحية على مدرس غير       

مسلم في الفصل أو خارجه؟

 

 
ال (:  أنه قالثبت عن النبي  [ :فأجاب

 وكان  )وا اليهود وال النصارى بالسالم    ءتبد
 : ويقولـون  اليهود يمرون على النبـي      

والسام معناه المـوت فـأمر       السام عليكم، 

.)وعليكم( : أن نقولالنبي 

 

 
فأنت ال تبدأه بالسالم، فإذا سلم وبدأ فرد  

. وعليكم :عليه

 

 
إال أن ابن القيم ذكر في أحكـام أهـل          

 الـسالم   :الذمة أن الكافر إذا علمنا أنه قال      
] "وعلـيكم الـسالم     : " عليكم فلنا أن نقول   

ية  فتاوى سحاب اإلسالم  (

 

 كتاب العلـم     –

 

– 
).م٢٠٠٥ / ٩ / ٢١خ بتاري

 

 
٣

 

-  الشاشة فتى   محمود المصري ا  أم
بأنـه ال   ( :على فضائيات الوهابية فقد أفتى    

يجوز بدأهم 

 

 يقـصد غيـر المـسلمين      -

 

-  
 ؛ أو سـهالً   بالسالم وال حتى القول لهم أهالً     

تحـذير  " في كتابـه    ) [ألن ذلك تعظيم لهم   
.]"قائد جد من أخطاء العبادات والعالسا

 

 
المعروف أن حكام السعودية من  :تعليق

وأمراءها ال يأخذون بمثل هـذه الفتـاوى        
 فهم يعاملون غير المسلمين    ،الخاطئة

 

 من  -
األمريكيين والبريطانيين وغيرهم  

 

 أجمـل   -
 بل ويحتفلون بعيد ميالدهم مثلمـا       ،معاملة

فعلوا مع وزيرة خارجية أمريكا    

 

 كونداليزا  -
ة مكتوب  ترودها بت رايس فاحتفلوا بعيد ميال   

وهي في  " عيد ميالد سعيد يا كوندي      " عليها
كما جاء في    [رٍة لها في أرض الحرمين    زيا

ــحيفة ــاريخ  ص ــار بت  ١١ /١٤  األخب
عدد  وكذلك مجلة اإلسالم وطن       ،م٢٠٠٥/

].م٢٠٠٥ديسمبر 

 

 
ونحن ال نستغرب منهم أن يبرروا ذلك       

 ونـرد علـيهم     ..بأنه من السياسة الشرعية   
:قائلين

 

 
جيبع

 

 واهللا العظيم  -

 

 تُبيحون  ، أمركم -
ألمرائكم حسن معاملـة غيـر المـسلمين        

وتحرمون علينا  ،  إلى أقصى حد  " األجانب  "
 في الوطن معاملة    ينامعاملة جيراننا ومواطن  

.!!!حسنة

 

 
 إننـا نـدين     :ونقول لكم وألوصـيائكم   

ونعتقد أن معاملتنا لمواطنينا غير المسلمين      
يتقاسـمون   و ،الذين يشاركوننا في الـوطن    

معنا السراء والضراء معاملة يملؤها البـر       
 وهو ما أمرنا    ،والقسط هو صحيح اإلسالم   

وليس لمـصلحة   ،   ونبيه الكريم  اهللا  به  
بل هو من صميم عقيدتنا وديننا فلسنا    ،  نفعية

.مصلحيين ونفعيين

 

 
 " :وكما يقول أحد األصدقاء مـستنكرا     

إذا كان اإلسالم أباح لنا طعام أهل الكتاب       

 

- 
بنص القرآن وبإجماع أهل العلم ومنهم ابن       

تيمية في الفتاوى  

 

 عند  دعو فتخيل نفسك م   -
جارك المسيحي أو زميلك في العمـل ثـم         

    :تدخل عليه وتأكل وتخرج وال تقـول لـه        
. تحية ىأو تلقي عليه أ" السالم عليك  "

 

 
!!!كما يفتي الوهابيون

 

 
.!!أليس هذا جنون ؟

 

 


 



 


يقتـل المـسلم     ال( : بن العثيمين ى  أفت
بالكافر

 

 الوهابيون يعتبـرون النـصارى      -
كفار

 

 ألن المسلم أعلى   -

 

من الكافر، ويقتـل     
على شبكة ه موقع) [الكافر بالمسلم ألنه دونه  

فى شرحه األربعـين النوويـة     ، االنترنت

 

– 
].الحديث الرابع عشر

 

 
فضيلة اإلمام األكبر   وسوف نكتفى برد    

الحق أن  : ( حيث يقول  محمود شلتوت الشيخ  
) لم يقتل بالذمي إذا قتلـه بغيـر حـق         المس

اإلسـالم  " اإلمام األكبر محمود شـلتوت      [
ــدة وشــريعة   دار ٣٧٥ ص ١٦ط "  عقي

].روقالش

 

 


 


 العظيم يدعو إلى    اإلسالمبالرغم من أن    

 ألنه ديـن يـدعو إلـى        ؛ الكاملة المواطنة
ه ما في كل  التعارف والتعايش والتعاون على     

إال ، وهذا هو لب المواطنة وجوهرها      خير  
 يستغلها المتطرفون   كثيرةأن هناك شبهات    

سواء من المسلمين أو من غير المـسلمين        
لالدعاء زورا وبهتانًا أن اإلسالم دين ضـد   

بعض فتـاوى   قد عرضنا   ، ونحن   المواطنة
الوهابية التى تهدد المواطنة وتضربها فـى       

وهابيـة   والتى توضح بجـالء أن ال      ،مقتل
وفكرها المظلم ال تمثل بحال القرآن الكريم       

 صوفكره الراقى وكذلك سـنة النبـى         
 وما هى إال ألغام وقنابل مفخخة       ،الصحيحة

فى طريق الوطن تعوقـه عـن التعـاون         
. وتؤدى إلى تدميره،لف والوحدةآوالت

 

 
يجب على الهيئات العلمية فـي      لذلك  و

 وبـال مواربـة     حزمالعالم اإلسالمي الرد ب   
 مصدرالألنها   ؛ونقضهالى هذه الشبهات    ع

 وذلك إذا   ، واإلرهاب لفتنة الطائفية الحقيقي ل 
خلصت النية وأريد القضاء على اإلرهـاب       

. ال قوالًفعالً

 

 
فهل يفيق المسئولون وينزعـون فتيـل       

؟ انفجارهاهذه األلغام قبل 

 

 
نسأل اهللا تعالى أن يكشف لقلوبنا حقيقة       

جذب بكليتنا إلى   الذى به نن  ، الجمال الربانى 
.الرضوان األكبر

 

 
وصلى اهللا وسلم وبارك علـى سـيدنا        

.وموالنا محمد وعلى آله أجمعين

 

 



 

 

 

 

 



 


 



 




 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الدكتور

 

 







 




 



 

  قالها  مقولة سيدنا عمر بن الخطاب      

ِلـم نُعطـي    : في وقائع صلح الحديبية، أي    

: البخاري ومسلم بـاب   . "النقيصة في ديننا  

".صلح الحديبية

 

 

تنزيل هذه المقولة على حوادث وأحداث 

حاضرة فإن التذكرة للخروج مـن العهـدة        

:وإلبراء الذمة تستوجب البوح بها

 

 

مواجهة ( تظاهرة سياسية مسماها     :أوالً

فيهـا  ) أمريكية عربية إسالمية لإلرهـاب    

:مسائل فقهية إسالمية منها

 

 

١

 

 ما مفهوم مصطلح اإلرهاب الذي      -

 والمؤسسات  !جمعت له حشود لمواجهته؟   

ة لـم تتفـق حتـى اآلن علـى          ذات العالق 

ألن تعاريف ومفـاهيم    ! مصطلح اإلرهاب 

اإلرهاب في الواقع تحمل معـاني محـددة        

ب فهمها علـى    ممن صدرت عنه، والواج   

مراد من صدرت عنه، وال يقبل في العمل        

 ألنها ليست لها ضوابط أو قواعـد        ؛العلمي

يمكن ضبطها به، وهو أمر مقـصود مـن         

 ألنهم  ؛الجهات أو األشخاص الذين يضعونه    

يضعونه بمعطياتهم وتقديراتهم أو حـسب      

مصالحهم ال باعتبار معطيـات وتقـديرات    

فـاع  ومصالح الغير، وهذا الخلـط بـين د       

مشروع وهجوم غير مشروع، وهذا واضح      

في التعامل الدولي لقـضايا عديـدة فهـو         

بحسب الحسابات السياسية مـشروع لقـوم       

وغير مشروع لقوم لو تطابقت الظـروف       

ب المصالح والحسابات   ع، وهكذا تل  !وتماثلت

  ا مهما في المقابل مع مصطلح     السياسية دور

ذه له" اإلرهاب"فما المقصود من    ! اإلرهاب

!.التظاهرة؟

 

 

٢

 

حكم االستعانة بغير مـسلم فـي        -

 اتفق الفقهاء على    :جهاد مشروع للمسلمين  

 )١(أن اإلسالم شرط مـن شـروط الجهـاد        

والراجح عدم االستعانة بغير مـسلم فـي        

أعمال قتالية، ذهـب إلـى هـذا المالكيـة          

والحنابلة في المشهور ومن وافقوهم      

 

 أي  –

المنع مطلقًا   

 

، )٢(جـة  والشافعية لغيـر حا    –

:استدلوا بهومما 

 

 

أ

 

:  قـول اهللا  :من القرآن الكـريم   -

        نم فَتْح لَكُم فَِإن كَان ِبكُم ونصبتَري الَِّذين

    كُمعنَكُن م اللَِّه قَالُوا ألَم     ِللْكَـاِفِرين ِإن كَانو

    كُملَيِوذْ عتَحنَس قَالُوا ألَم نَِصيب   نكُم منَعنَمو

ةِ     المامالِقي موي نَكُميب كُمحي فَاللَّه لَـن   ْؤِمِنينو

 يجعَل اللَّه ِللْكَاِفِرين علَى المْؤِمِنين سـِبيالً      

.)١٤١: النساء(

 

 

فـي  االستعانة بالكفـار     :وجه الداللة 

 مـن االسـتعانة يجعـل       عالقتال بأي نـو   

سبيالً، وهو محرم   للكافرين على المؤمنين    

.قيه واجتنابهفيجب تو

 

 

ب

 

 قـول سـيدنا     : من السنة النبوية   -



 

 

 

 

 



 















 



.)٣()مشركبلن أستعين : (رسول اهللا 

 

 

لن أسـتعين   : ( قوله   :وجه الداللة 

يدل على عدم جواز االستعانة بهم      ) بمشرك

في القتال نكرة فـي سـياق النفـي فتفيـد        

.العموم

 

 

: بوجوه منها:دليل المعقول

 

 

١

 

أن غير المسلم غير مأمون علـى        -

.ين فأشبه المخذل والمرجفالمسلم

 

 

٢

 

دفع المفاسد مقدم   : ( القاعدة الفقهية  -

بغيـر  فاالسـتعانة   ): على جلب المـصالح   

مسلمين مفاسد ال تخفى فتدفع ولو أدت إلى        

جلب مصالح للمسلمين؛ ألن عداوتهم يقينية      

وسعيهم لمـصالح المـسلمين مظنونـة أو        

.متوهمة، واليقين يقدم على الظن

 

 

٣

 

كـرامتهم توجـب    وعزة المسلمين    -

 أمـور   فـي بغير المسلمين   عدم االستعانة   

الجهاد حتى ولو وجـدت ضـرورة؛ ألن        

ال تخفى  اهرة  ظهم العدائية الباطنة وال   فمواق

.على ذي بصر وبصيرة

 

 

ومن مستندات ترجيح عدم االسـتعانة      

هللا ، قـول ا   بغير مسلمين في أعمال الجهاد    

 :     َِّإال وكُمادا زوا ِفيكُم مجخَر االً لَوخَب  

وِفـيكُم   وَألوضعوا ِخاللَكُم يبغُونَكُم الِفتْنَـةَ    

 ملَه وناعمس   ِبالظَّاِلِمين ِليمع اللَّهو) التوبة :

٤٧(.

 

 

أي ألوضعوا االخـتالف    : وجه الداللة 

.)٤(فيكم أو شرعوا في تفريق جمعكم

 

 

مـن   :مسألة مواالة غيـر المـسلمين     

المقرر شرعا تحريم وتجريم مواالة غيـر       

المسلمين عدا حدود العالقات من التعـايش       

معهم والتسامح والمحافظة علـى الحقـوق       

العيش الكريم، أما جعلهـم   وتأمين ضمانات   

أولياء على المسلمين وقادة وأوصياء عليهم      

:فإلى النصوص الشرعية

 

 

الَ يا َأيها الَّـِذين آمنُـوا        :قول اهللا   

وعدوكُم َأوِلياء تُلْقُون ِإلَـيِهم      تَتَِّخذُوا عدوي 

 وقَد كَفَروا ِبما جاءكُم من الحـقِّ       ِبالْمودِة

يا َأيها الَّـِذين آمنُـوا الَ       ،  )١: الممتحنة(

ولَِعباً مـن   تَتَِّخذُوا الَِّذين اتَّخَذُوا ِدينَكُم هزواً

 والْكُفَّار َأوِلياء ين ُأوتُوا الِكتَاب ِمن قَبِلكُمالَِّذ

    ْؤِمِنينِإن كُنتُم م اتَّقُوا اللَّهو) ٥٧: المائدة( ،

       ـننُوا الَ تَتَِّخذُوا ِبطَانَـةً مآم ا الَِّذينها َأيي

ودوا ما عِنـتُّم قَـد       دوِنكُم الَ يْألُونَكُم خَباالً   

ومـا تُخِْفـي     البغْضاء ِمن َأفْـواِهِهم   بدِت  

         اِت ِإن كُنـتُماآلي نَّا لَكُميب قَد رَأكْب مهوردص

ِقلُونتَع) ١١٨: آل عمران(.

 

 

والمواالة الممنوعة هي التـي يكـون       

:فيها

 

 

أ

 

. خذالن الدين الحق وإضعافه-

 

 

ب

 

.إضاعة مصالح المسلمين -

 

 

ج

 

.)٥( إيذاء المسلمين-

 

 

إقامة غير مسلمين بشبه جزيرة  لة  مسأ

 األصل المنع لقول سيدنا رسول اهللا       :العرب

) :      ألخرجن اليهود والنـصارى مـن

.)٦()جزيرة العرب

 

 

 انتقاله عند   وقد أوصى رسول اهللا     

، ويرخص في السياسة المعاصـرة      )٧(بذلك

سـالمية للمـصلحة،    إبسفارات لدول غير    

ين وكذا األعمال الدنيوية النافعـة للمـسلم      

كإقامة مؤقتة تقدر بقدرها، وعليه فيحـرم       

 فيـه هتـك     تمكينهم عـسكريا وكـل مـا      

.لخصوصية شبه جزية العرب

 

 



 


                                                           

.١٠/٣٦٦المغني ) ١(

 

 
ــوقي  ) ٢( ــية الدس ــي ٢/١٧٨حاش ، والمغن

).٤/٢٠٤، ومغني المحتاج ١٠/٤٥٦

 

 
.صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير) ٣(

 

 
.١٩/٢٨٠تكملة المجموعة ) ٤(

 

 
، وتفـسير المنـار     ٣/١٢٠األلوسي  تفسير  ) ٥(
٣/٢٧٨.

 

 
، وسـنن البيهقـي     ٤/٩٩صحيح البخاري   ) ٦(
، وسـنن   ٢٦٣٥، وسنن أبي داود رقم      ٩/٢٠٧

.١٥٣١الترمذي رقم 

 

 
.٤/٦٢سبل السالم ) ٧(

 

 



 

 

 

 

 



 











 



 

 

 

 

 

 



 


وسددت إلى   ،غُزينا بنبال العولمة يا عالم    
وقبلنـا بـوأد     صدورنا رماح سموم ومظالم،   

واستأنـسنا   ،األخالق والتبعيـة واالستـسالم    
.بصدى الببغاوات ونسينا صوت اآلالم

 

 
طُعنا داخل بيوتنا وبيئتنا بأفكار مستوردة      

وغشتنا أقالم ومسلسالت وأفـالم      ،من سهام 
مج إعالم، جرحت أخالقنا وخدشت آفاقنا      وبرا

وغيرت عقلياتنا، وسعت لتفريغ الذات من كل       
ومس هذا  . وهوية تقاليد، ،عقيدة ،تعاليم ثقافية 

التلوث الفيروسي بعض العقول المنسلخة عن      
قشرة المجتمع وإحـدى النفـوس المتهاويـة        
الضعيفة اإلرادة والمتزعزعة العقيـدة التـي       

 ،اقتـصادنا  ،تعليمنـا تحارب مفاهيمنا داخل    
.وإعالمنا وكل شيء جميل فينا سياستنا،

 

 
العيب فينـا إن ضـاقت بنـا الطريـق          
وعظمت فينا المأساة، فنحن من تركنا الشباب       

ويقذف بال   ،ا يواجه أعاصير المؤثرات   وحيد
نحـن مـن قيـدنا       ،مجاديف هبوب التيارات  

نحن  .خطاهم بالتضييق واإلهمال والالمباالة   
 في المنحـدرات لتتقاذفهـا      من دحرج كرتهم  

تارة المنشطات والمخدرات وتارة القاذورات     
   ا عن الرعايـة    والمحرمات، بعدما تنحينا جانب

والتربية نحن اآلباء واألمهـات والمربـون       
 وبدأنا نتابع مجـرى     ،والمعلمون والموجهون 

نحن من  .  مباراة لىاألحداث وكأننا نتفرج ع   
ه، ليلقنهم كلفنا الشارع ورواده، والسوء ورجال 

ا فــي الخنــوع والتميــع والرذيلــة دروســ
  إلـى الممنـوع،    والشهوات العابرة وصوالً  

وتقنيات  ،ويدربهم على القسوة والشدة والجفاء    
حتى تعودوا علـى     ،النصب والعدة واالعتداء  

 وشربوا في النفـوس     ،كؤوس المقت والوبال  
فماتت لدى بعـضهم     ،كل حرام وداء عضال   
 ،جولة ومفهوم األبطال  فحوى النخوة وقيم الر   

.  فسبحان من يبدل األحوال من حال إلى حال

 

 
نحن من رمينا بهم عنـد الـصباح فـي          
حضن الفراغ والفساد والشجون، حتى بـاتوا       
الليل في سهر وعشق وجنون، وكـأن هـذا         
الكون خُلق للرذيلة والعناد والمجون، بـسببنا       
انزلقت بهم األقدام في الرذيلة وضـلت بهـم       

ـ    ،زلت بهم األقالم  األفهام و  ا فضاق بنا جميع
البالء وغاب عنا من يسدي النـصح ويقـدم         

. المشورة والوئام

 

 
وأنت يا من تـأتي المعاصـي وتقـرب         
العقوق، وتتعدى بقوتك على كـل مخلـوق،        
أتظن أنك غير ملوم وفعلك غيـر مـذموم،         

 .استعد ليوم العد والحساب وإعادة الحقـوق      
ـ        ذاءة وأنت يا من ضاعت شخصيتك بين الب

وكالم الفحش، وعودت نفسك على النـصب       

وساهمت في إثارة الغرائز ونشر فتن   ،والغش
ستؤدي فـاتورة   ،فيومك قريب آت  ،الشهوات

.ما سيأتي وما فات

 

 
وأنت يا من خلقت على الفطرة وأسعدت       

      ا بعـد   أنك تعلمت من أبيك قدوة الرجال عام
 ،ورضعت من أمـك حليـب اإلسـالم        ،عام

م الوطنية وعصب الهوية    وقويت عضالتك بقي  
ـ        ا ودم السالم، وتمنى الجميع أن ترفرف علم

من األعالم، لكنك أضعت الطريق  في البداية       
 وضاعت منك بوصلة الهوية ومسلك الهداية،     

واختلفت لديك المناهج والمفاهيم وتـصادمت      
أمامك التعاليم والتوجيهات فتهت نحو مقاصد      

ـ       ادئ الثقافات تتالعب بعقلك انجرافـات المب
وانزالقات القيم فـأي أرض تـستقيم تحـت         

.قدميك وأي سماء تقيك

 

 
يا من تتخبط من وحل إلى وحل وأنـت         
تبطش وتفتك بأعراض وأجساد البشر، بلسان      

تتعدى على  ،قبيح بذيء أو سكين جريح دنيء 
فالذنب  عرض شريف أو تسلب رزق نظيف،     

 ودعوة المظلوم مـستجابة     نسى ال يهان،  ال ي
ستؤدي ما عليك مـن ديـن،        ،ولو بعد حين  

.وترد الصاع صاعين

 

 
يا من قهرته الحياة وأجهدت عليه حرارة       
اإلهانة ونار التظلمات، وأنت تلجأ للمعاصي      
وتقــرب المــسكرات والمخــدرات وتــأتي 

فـالنفس أمـارة    !! حذار حـذار   ،المحرمات
بالبالء ووساوس الشيطان للسوء تشاء، فـال       

 النتحـار،  ا لنار وال تفكر قط فـي ا    تكن حطب
فإنك إن فعلت خسرت عمرك وحرمت مـن        

فمؤذي الـنفس مرفـوض مـالم        تلك الدار، 
 ليس لالنتحار أي .وزهق الروح مردود حرام   

مبررات وال أعذار تؤخذ بعـين الـصواب         
واالعتبار، فيا من تفكر في القتل واالنتحار ال        
تسبق األقدار، واجعل بين عينيك غضب ربك       

. الخلود في النار  الجبار، ومصير تلك الدار و    
فتحدي اهللا يوجب العذاب والتصدي للقدر منفذ 

 ال تقتل نفسك فإن كرهتها فقيمتها عند ،للعقاب
ربك غالية، وإن كنت ال تقدر اليوم عن دفع          
ضر فاني، فما أنت فاعل ساعة عقاب خالـد         

لرجوع إلـى   سارع بالتوبة وا   وسعير حامي، 
.اهللا قبل فوات األوان

 

 
لـسباق وقبلـت    يا من ضللت طريـق ا     

هرول واجر كيفما تشاء لـن       بتحدي الخالق، 
فمـسيرة   ،تصل قط اللحاق إن فاتك الـسباق      

يوم طاعـة أو يـوم      : الدنيا يومان قصيران  
فإما تقوى وحنكة أو محن وحيـاة        .عصيان
 فيا من وضعت كلتـا قـدميك فـي          ،ضنكة

الضراء واإلحن تمهل في مشيك وخذ حذرك       
فال مفر من    كفى من العناد     ،وعد إلى رشدك  



 

 

 

 

 

 

عد من  .تب إليه قبل نهاية السباق ،اهللا إال إليه
واخترت  غيك يا من رفضت الدين والسكن،     

فسامحت في المسكنة الروحية     الشين والفتن، 
المثينة لتستكين إلى ملَكة اإلبـادة الـصامتة        

فرميت بثوب الوقار ورداء الرجـال       ،المهينة
. وهويت موضة المفاتن واالنحالل

 

 
شغفي ومحبتي لك يـا شـاب،       من كثرة   

ومن إلمامي بك وإشفاقي عليك، وحب الخير       
يا من ضعفت إرادته وتصاعدت      ،لك أوصيك 

عد إلى رشدك فأنـت دم وعـصب         ،إساءته
وأنت أغلى وأحلى وعليـك      ،وروح هذه البلد  

تمعن في   جميعها معلقة عليك،   ،كل آمال الغد  
 ،لمس هفواتك، اسـتعمل عقلـك     ا ،وضعيتك

طار، ال تلعب بالنـار فإنهـا       اترك عنك األخ  
. ذيكؤت

 

 



 


تذكر أيها الشاب المـؤمن بلقـاء اهللا أن         

ـ       سكرات المـوت سـتزورك يوم  ا،ا قهـر 
   وستسقيك كأس المنية حلو     ا،ا كـان أو مـر 

ستفارق أهلك وعشيرتك وعشيقك وحبيبك ولم   
  ـ ا، سيبكون عليك ويتركو   تجد عنهم صبر ك ن
  جئت للحياة أول مـرة،     ا كما في كفنك وحيد  

  ا بعدما فارقـت الـدنيا      سيستقبلك قبرك وحيد
الفانية وعانقت أمك األرض تحـت فـراش        

 .التراب ال أنيس وال جليس لك في وحـدتك        
 بال أصـحاب،   ،بال أحباب  ،بال ذكرى جميلة  

ـ         ا بال أمل، بال عودة للحياة، الكل صار حلم
.ا ال ينفعك إال ما قدمت من عملوسباتً

 

 
!!! العمل وما أدراك ما العملإنه

 

 
فهو من سيحدد نوعية قبرك وصنفك بعد       
انتهاء مالئكة السؤال، إما أن يكون روضـة        

 ،من رياض الجنان، أو حفرة من حفر جهنم       
قل لـي مـاذا     . ويدوم الحال إلى يوم يبعثون    

أعددت لهذا المكان الموحش المظلـم وأنـت        
       ا تدعي أنك مسلم؟ فإن كان عملك كله صالح

ا وإن كنت عاصي   ، فانتظر الرحمة والثواب   هللا
ا فاستعد للحساب والعقاب وشتى أنـواع    طالح

بماذا مألت إذن كتاب حياتك المعلق       .العذاب
في عنقك؟ وبماذا ستجيب وأنت ستقف أمـام        

ا يقول لـك    عندم :ملك الدين ورب األرباب؟   
" اهللا يـسامح    "  :فهل ستقول له   ..اقرأ كتابك 

حياة الدنيا كلما عـصيت     كما كنت تردد في ال    
   ا؟ بل سيكون  اهللا أو اقترفت ذنب :  اٍنكُلَّ ِإنسو

ونُخِْرج لَه يوم الِقيامِة     َألْزمنَاه طَاِئره ِفي عنُِقهِ   
نشُوراً  ِكتَابم لْقَاهـ      *ا ي ِسك اقْرْأ ِكتَابك كَفَى ِبنَفْ

ِسيبح كلَيع مواالي )١٤ ،١٣:  اإلسراء(.

 

 
 ا استعددت ليوم الحساب العـسير     فهل حق

واتقيت العذاب وهول السعير في هذا اليـوم        
العظيم؟ يوم االنتقام من المجرمين والطغـاة       

والمستكبرين، الذي وصفه مالك يوم الدين في       
} ٣٤{يوم يِفر الْمرء ِمن َأِخيِه      : سورة عبس 
 }٣٦{ِنيـِه   وصـاِحبِتِه وب  } ٣٥{وُأمِه وَأِبيِه   

يوما : وأضاف كذلك في محكم كتابه الكريم 
والـذي   .)١٧: المزمل( يجعُل الِْولْدان ِشيبا  

 فـي   قال فيه سيد األولين واآلخـرين       
ما مـنكم مـن أحـد إال        ( :الحديث الصحيح 

فينظـر  ، سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان     
، أيمن منه فال يرى إال ما قـدم مـن عملـه           

وينظر ، ر أشأم منه فال يرى إال ما قدم       وينظ
فاتقوا  ،بين يديه فال يرى إال النار تلقاء وجهه       

.رواه البخاري ومسلم) النار ولو بشق تمرة

 

 



 


 هل أنت راض    :أختي الشابة أخي الشاب   

عن هذا الواقع األليم وأنت تهيم في الملهيات        
كما تشاء؟ وتخبط في الرذائل خبط عـشواء،        

ستحياء في كل نعيم تعـاكس وتعـاكَس        بال ا 
تسرف بمالك برفقائك بشبابك بعمـرك بكـل        
غال عندك، تجرب كل شيء تظن فيه راحتك        

كن على يقين ففي تلك الطريق لم        .وسعادتك
ولن تجد السعادة وال الراحة ولو عشت ألف        
سنة فالحياة الضنكة ال تزول إال بالمـسببات        

فـال  . ثباتوالتمسك بطاعة اهللا واالستقامة وال    
وقاية وال عصمة لديك إن لم تعد إلى موالك         

 ،اا وأنب إليه مشتاقً   تب إليه صادقً   وتلجأ إليه، 
     تذكر  ،اا وانشقاقً فهروبك منه ال يزيدك إال بعد 

ومن يتَِّق اللَّه يجعـْل لَـه       : قوله جل وعال  
فأي محنة ألمت بك    . )٢: الطالق( مخْرجا

أو بالء ابتليت به ولم تجد       ا،نقاذًإولم تجد لها    
فاعلم أن ربك قادر على دفـع        لصده عتادا، 

.البالء والِمحن ودرء الضراء والشجن

 

 
دع عنك حياة اللهو والبالء وقل للعبـث        

وداع    ا شقائي ودائي، فلـيس     ا يا من كنت يوم
هناك ما هو أفضل من الـسعادة وااللتـزام         
بالعبادة وأن ينـشأ الـشاب فـي طاعـة اهللا        

ل في ظل اهللا مع من يِظلّهم اهللا يوم ال          فيستظ
اغتنم شـبابك ووفـر عمـرك        .ظل إال ظله  

وسخر حياتك فيما يرضي اهللا قبل أن يـأتي         
 : فيقال لـك   رب ارجعون  :يوم تقول فيه  

كال،        وستسأل عن عمرك فيمـا أفنيتـه 
﴿فَوربك لَنَسَألَنَّهم َأجمِعين    . وشبابك فيما أبليته  

).٩٣، ٩٢: الحجر(انُوا يعملُون﴾ عما كَ

 

 
فواهللا سجدة مليئة بالبكاء على ذنوبـك،       
وتوبة مضيئة بالصفاء تندب فيهـا تفريطـك        
وتقصيرك، قادرة على أن تشعرك بحب نفسك 

قراءة سـورة مـن     ،وأهلك وكل شيء جميل   
كتاب اهللا بكل جوارحـك بقلبـك بـدموعك         

أو مجرد دعاء فـي ركعـة مـن          ،بصدقك
 ضوء النهار أو تحت الظالم في       صالتك على 

    ويحسسك بسعادة   ا،تهجدك يريك اهللا منه عجب
 ويزيدك توبة ومغفرة    ،حياتك وحالوة إيمانك  

واحتراماا وأدب.

 

 
عليك بالعقل والحكمة والحـل بـالمنطق       
فاستعن به وغلّبه في نقاشاتك، باللين والروية       

ول عن إظهـار    ئوالرفق والتسامح فأنت مس   
 ،وإبراِز مفاتن قـيم دينـك      ،محاسن أخالقك 

.وتبيان رحمته العظمى ومعالمه الكُبرى

 

 
فيا من يحسب على المفكرين والمثقفـين       
أو العلماء والمختصين اتق اهللا فـي شـبابنا         

فتوجيـه الـشباب     ،وأعد النظر في تقاعسك   
فحببه في تعـاليم     وإصالحه أمانة في عنقك،   

دينه وقربه من ثقافته وهويته وقيمه، فباألمن        
وبالسلم يهنـأ العـيش     ،تحقَّقُ استقرار الحال  ي

وباإليمان يحب المرء وطنـه      ويرتاح البال، 
فيغير عن سكانه ويدرأ المخاطر واألضـرار       
عن مجتمعه اقتداء واستجابة لتوجيهات القرآن 

يا أيها  (: الكريم وسنة المعصوم األمين     
إن دماءكم وأموالَكم وأعراضكم عليكم     ! الناس

 يوِمكم هذا، في شهِركم هذا، في حرام كحرمة
.)بلِدكم هذا

 

 



 


: وخير ما نختم به هذا المقال المتواضـع   

اللهم أصلح شباب المسلمين، ووفقهم وردهـم     
 بهم   ، وحببهم في العقيدة   ،ا جميالً إليك رد وقو 

 رسـولك   لـى  اللهـم ع    وصلِّ ،الدنيا والدين 
.رب العالمين الصادق األمين آمين يا

 

 



 

 

 

 

 



 



 










 





 



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

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

 

 
ومن ثم فإن أبناء اإلسالم مطالبون اليوم باالستفادة من هـذا           

م والتعريـف   اإلنجاز العلمي الضخم وتسخيره في خدمة اإلسال      
.به، ونشر رايته في العالمين

 

 

 

 

 

 



 




 




 




 




 




 




 




 


٥

 

ـ المكتبات الموسـوعية فـي       -  دعوةال
:ةاإلسالمي

 

 
الشبكة الدولية على العديـد     تشتمل  

ية فـي الـدعوة     من المكتبات الموسوع  
اإلسالمية التي تـساعد الداعيـة فـي        
دعوته، وتزوده بـالمراجع الدعويـة،      
وتمده بالعديد من الخطـب والـدروس       

موسوعة : المكتوبة والمسموعة، ومنها  
: المنبر، ورابطها على الشبكة الدوليـة     

)www.alminber.net(

 

 
عد ملتقى األئمة والخطباء والدعاة     يو

ـ     ت؛ حيـث   والوعاظ على شبكة اإلنترن
يلتقي الجميـع لإلفـادة مـن الخطـب         
المنبريـــة المتنوعـــة األســـاليب 
والموضوعات بهدف االرتقاء بخطـب     
الجمعة علميا ومنهجيا؛ ليؤدي المنبـر      
دوره في توعية األمة وتعليمها أمـور       

أصوب مـنهج،   ودينها على أكمل وجه     

وتشتمل الموسـوعة علـى األبـواب       
:والموضوعات التالية

 

 
ويشتمل على شروط   : عةفقه الجم * 

صالة الجمعـة، واألحكـام المتعلقـة،       
وباإلضافة إلى مباحـث فقهيـة حـول        

.الجمعة

 

 
ويتنـاول مواضـيع    : فقه الخطبة * 

الخطبة، وعناصر الخطبـة الناجحـة،      
.وكيف تحضر خطبة الجمعة؟

 

 
ويحتوي علـى   : روضة الخطيب * 

فقه الخطيب، وصفات وآداب الخطيب،     
. وأثر الخطبةوطريقة الخطابة واإللقاء،

 

 
ويتناول مباحـث   : ةمحامد مختار * 

.فقهية حول الحمد

 

 
: ويحتـوي علـى   : أدعية مأثورة * 

أحكام الدعاء، وآداب الدعاء، والـدعاء      
.في الخطبة

 

 
ويشتمل علـى   : موسوعة الخطب * 

العديد من الخطب في شتى المناسبات،      
والتي ألقاها المتميزون من علماء األمة      

لبحث عن الخطبة   ودعاتها، مع إمكانية ا   
بداللة الموضوع، والمناسبة، والمـسجد     
التي ألقيت فيه، والخطيب الذي ألقاهـا،       
بما ييسر على المتعاملين مـع الموقـع        
سهولة الحصول على الخطبـة التـي       

.يريدونها

 

 
:باإلضافة إلى األبواب اآلتيةوهذا 

 

 
.ملفات المنبر العلمية* 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 
    

     
  
   
  



 

 
    

  
   
       

  

 

 

 

 
الدكتور

 

 
أحمد محمد أحمد الشرنوبي

 

 

 

أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالمية املساعد 

 

 بكلية أصول الدين

 

-

 

 جامعة األ

 

 زهر

 

 

.شجون المصلين* 

 

 
.قالوا عن المنبر* 

 

 
ين تصلي الجمعة؟أ* 

 

 
.أعضاء المنبر* 

 

 
.)١(مشاركات وأخبار* 

 

 
وهناك باإلضافة إلى هذا مكتبـات      
موسوعية أخرى متخصصة في الدعوة     

تقدم زادها العلمـي الجليـل      اإلسالمية  
للدعاة والخطباء والوعاظ من أبناء هذه      

، وملتقـى   )٢(منابر الـدعوة  : األمة منها 
 ، والمسجد )٤(، طريق الدعوة  )٣(الخطباء

.، وغير ذلك)٥(اإللكتروني

 

 
٦

 

 المكتبات الموسـوعية فـي مقارنـة        -
:األديان

 

 
ــى  ــوعية  تحظ ــات الموس المكتب

ــان  ــة األدي ــي مقارن المتخصــصة ف
باالنتشار الكبير فـي فـضاء الـشبكة        
الدولية، حيث يجد الـدعاة والبـاحثون       
والمتخصصون في هذا الميدان وفـرة      
ــات   ــع والمؤلف ــن المراج ــرة م كبي

ي تزودهم بكـل مـا      التوالموسوعات  
يحتاجون إليه مما يتصل بموضـوعات      

قارنة األديـان، ومـن هـذه       وقضايا م 
مكتبـة المهتـدين لمقارنـة      : المكتبات

األديان وموقعها على شبكة اإلنترنـت      
:على هذا الرابط

 

 
)www.al-maktabeh.com(

 

 
وعية زاخرة بأكثر   سمكتبة مو وتعد  

من ألف وتسعمائة وثالثين مرجعا فـي       
نة األديـان، ويـشتمل موقـع       علم مقار 

:المكتبة على األبواب اآلتية

 

 
.الصفحة الرئيسية* 

 

 
.الكتب الجديدة* 

 

 
وتشتمل على مـا    : أقسام المكتبة * 

:يأتي

 

 
. اإلسالم*.              مقارنات*

 

 
. اليهودية*.            النصرانية*

 

 
. الصهيونية*.          التنصير *

 

 
. أديان غير كتابية*.  االستشراق*

 

 

. ردود ومناظرات*

 

 
. مكتبة ديدات*

 

 
. قصص المهتدين لإلسالم*

 

 
.مؤلفات المهتدين من أهل الكتاب *

 

 
 ردود أهل الكتاب على بعـضهم       *

.البعض

 

 
. فقه الدعوة والحوار*

 

 
. رسائل وبحوث*.    موسوعات*

 

 
.مجالت ودوريات *

 

 

. اإلصدارات*

 

 
. أكثر الكتب قراءة*

 

 
.اث مقاالت وأبح*

 

 
وغير ذلك مـن األبـواب القيمـة        
والمفيدة، وإن نظرة إلى بعض الكتـب       

التي تحويها هذه المكتبـة     والموسوعات  
لتعطينا تصورا واضحا عما تزخر به،      

علـى  تلك الكتب والموسـوعات     ومن  
:سبيل المثال

 

 

 

 المنتخب الجليـل مـن حـرف        -
.اإلنجيل، الشيخ أبو الفضل المسعودي

 

 

 

حنـا  . ، د  تاريخ الفكر المـسيحي    -
.جرجس الخضري

 

 

 

 مرشد الطـالبين إلـى الكتـاب        -
.المقدس الثمين، نخبة من الالهوتيين

 

 

 

ــا   - ــة، توم ــة الالهوتي الخالص
.اإلكويني

 

 

 

 موسوعة آباء الكنيسة، عادل فرج   -
.عبد المسيح

 

 

 

 دائرة المعارف الكتابية، أسـاتذة      -
.الكتاب المقدس والالهوت

 

 
إلــى غيــر ذلــك مــن المراجــع 

.)٦(والموسوعات

 

 
وباإلضافة إلى هذا هناك مكتبـات      
موسوعية أخرى متخصصة في مقارنة     

تقدم خدماتها العلميـة الجليلـة      األديان  
: للدعاة والباحثين وطالب العلـم منهـا      

ــة  ــي (موســوعة الحقيق المــسيحية ف
، والمكتبة الدعوية لمقارنـة     )٧()الميدان
.، وغير ذلك)٨(األديان

 

 
                                                           

:راجع موقع املنرب على هذا الرابط) ١(

 

 
www.alminber.net 

 www.dawah.com:          على هذا الرابط) ٢(

 www.khutbaa.com:       موقعه يف الشبكة) ٣(

 com.www.tttt٤:                     رابطه هو) ٤(

 www.emasjid.com:                     انظر) ٥(

:راجع موقع املكتبة على هذا الرابط) ٦(

 

 
www.al-maktabeh.com 

 www.alhakekah.com:    على هذا الرابط) ٧(

: الشبكةرابطه على) ٨(

 

 
www.muslim-library.com 



 

 

 

                                                              

 

 
 

 



 

   



 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 



 




 





 




 



 

 
 















 





 





 




 


إن الحفظ الوارد في اآلية يـشمل       
القرآن والسنة ال القرآن وحـده، ولـو        

افترضنا  

 

 جدالً   –

 

 أن المراد بالـذكر،     –
هو القرآن الكريم وحده للزم منه حفظ       

وحفـظ  السنة، فالسنة تـابع للقـرآن       
.المتبوع يلزم منه حفظ التابع

 

 
وعلى هذا فيكون وعد اهللا بحفـظ       

في مضمون حفظه للقرآن؛    السنة داخالً   
ضيح وتبيان لما في القرآن     إذ السنة تو  

وَأنْزلْنَـا ِإلَيـك :    الكريم، يقول اهللا    
َل ِإلَيِهم ولَعلَّهـم    ر ِلتُبين ِللنَّاِس ما نُز    الذِّكْ

ونتَفَكَّري) ٤٤: النحل(.

 

 
وتقديم الجار والمجرور هنـا لـيس       

ءوس ر، وإنمـا هـو لمناسـبة ر       للحص
اآلية حصر إضـافي    كان  اآليات، بل لو    

بالنسبة إلى شيء مخصوص لما جاز أن       
يكون هذا الشيء هو السنة؛ ألن حفـظ        

متوقف على حفظها، ومستلزم له     ن  آالقر
بما أنها حصنه الحصين، ودرعه المتين،      
وحارسه األمين، وشارحه المبين، تفصل     
مجمله، وتفسر مشكله، وتوضح مبهمه،     

وتبسط مختصره، وتـدفع    وتقيد مطلقه،   
عنه عبث العـابثين، ولهـو الالهـين،        
وتأويلهم إيـاه علـى حـسب أهـوائهم         
وأغراضهم، وما يمليه عليهم رؤسـاؤهم     
وشياطينهم، فحفظها من أسباب حفظـه،      

.وصيانتها صيانة له

 

 
فـي  د  روبهذا يتضح أن الحصر الوا    

اآلية كان عـن طريـق تقـديم الجـار          
 مـن  والمجرور، وهو في علم المعـاني    

في إفادة الحصر، فلو كان     الدرجة الثالثة   
المقصود األهم هو حفظ القرآن وحـده       

:آلثر القرآن التعبير

 

 
١

 

.إما بالحصر الحقيقي حقيقة -

 

 
٢

 

التي تفيـد   ) ما وإال (أو بطريق    -
.الحصر بالدرجة األولى

 

 
٣

 

التي تفيـد الحـصر     ) بإنما(أو   -
.بالدرجة الثانية على األقل

 

 
معتبر لقول من   فال وجه   بناء عليه   و

قال إن الحفظ المذكور في اآلية حصري       
في القرآن مخصوص به؛ إذ كيف يحفظ       

ن ويترك حفظ السنة وقد دعـا       آاهللا القر 
إلى التمسك بها في كثير مـن اآليـات         

من خالل حضه على طاعة النبي      القرآنية  
فقال تعالى ! ؟ :     ـونتُِحب قُْل ِإن كُنتُم

  وِني يفَاتَِّبع اللَّه   اللَّـه كُمِبـبح     لَكُـم غِْفـريو
كُمذُنُوب)  وقال تعـالى   )٣١: آل عمران ، :
وا اللَّهنُوا َأِطيعآم ا الَِّذينها َأيـوا   يَأِطيعو

، )٥٩: النساء (وُأوِلي اَألمِر ِمنكُم   الرسوَل
ْؤِمنُون حتَّـى   وربك الَ ي   فَالَ: وقال أيضا 

يحكِّموك ِفيما شَجر بينَهم ثُم الَ يِجدوا ِفـي         
 اويسلِّموا تَسِليم  َأنفُِسِهم حرجا مما قَضيتَ   

وَأنزلْنَا ِإلَيـك   : يضا، وقال أ  )٦٥: النساء(
      ِهمَل ِإلَـيا نُزِللنَّاِس م نيِلتُب لَّ الذِّكْرلَعو  ـمه

ونتَفَكَّري) ٤٤: النحل.(

 

 
 لـيس مجـرد   ومن ثم فالرسول    

واعظ يلقي كلمته ويمـضي لتـذهب فـي         
الهواء، إن الدين منهج حياة، مـنهج حيـاة     

وأوضاعها، واقعية، بتشكيالتها وتنظيماتها،    
وقيمها، وأخالقها، وآدابهـا، وعباداتهـا،      

  وليس تحكـيم الرسـول       .وشعائرها
ا هو تحكيم شريعته التي     تحكيما لهواه، إنم  

 ولوال أنها منهج    ،استمرت بعد وفاته    
قائم بذاته لما استمرت، فها هو أبـو بكـر          

    على مـنعهم الزكـاة،      قاتل المرتدين
ومخالفتهم ألمر اهللا ورسوله، وأقسم أنه لو       
منعوه عقال بعير أو عناقًا كان يؤدونه إلى        

. لقاتلهم عليه أو كما قالرسول اهللا 

 

 
من هذا كله إلـى أن القـرآن      ونخلص  

 في  حث على طاعة الرسول     الكريم  
كل ما يصدر عنه؛ إذ هو نبي موحى إليه،         
وما ينطق عن الهوى، وهذا يعطي الثقـة        
بأن السنة قد أقرها اهللا تعالى، وإقراره لها        

قوة في أنها داخلة فـي مـشتمالت    يعطيها  
.ومن ثم تنال الحفظ والعناية، )الذكر(كلمة 

 

 

 بقية في العدد وللحديث
.القادم بإذن اهللا تعالى
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الـسيد  سماحة  قامت مشيخة الطريقة العزمية تحت رعاية       
 العزمية  محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم شيخ الطريقة       

 ا، تأكيـد  ه١٤٣٨  عدة محاضرات خـالل شــهر     
:بصير األمة بالواجب المطلوب منهالدورها الكبير فى ت

 

 



 


 مـت  أقي م٣٠/٦/٢٠١٧، الموافق   ه١٤٣٨  ٦جمعة  الفى يوم   

بقاعة اإلمام المجـدد الـسيـد محمـد         مائةال بعد   ةبعاسال أهل البيت ليلة  

ماضى أبى العزائم حيث حضرها عدد من أساتذة الجامعـات والمراكـز        

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

.وأبناء الطريقة العزمية من مختلف المحافظات

 

 

الشعب المصري للعمـل    يخ الطريقة العزمية    شوقد دعا فيها سماحة     

واإلنتاج، ودعا الحكومة المصرية إلى توضيح األمور للشعب وإشـراكه          

.في القرارات التي تتخذها

 

 

ه سماحته أن مصر تعيش عصر الغالء وتراكم الديون، وتقصير          ونب

.الحكومة في توعية الشعب وعدم تبصيره بحقيقة األمور

 

 

ن أن منذ عهد الملكية حتى اليوم، حيث بيوسرد سماحته تاريخ مصر 

لكن كان هنـاك    ) خصوصا الفالحين (عصر الملكية كان الفقر فيه مدقعا       

رشوة للشعب  الحكومة  م فقدمت   ١٩٥٢ثم جاء عصر ثورة     . رضا وقناعة 

أن يطالب بحقوقه وال يؤدي واجباته، والهدف من ذلـك هـو اسـتمرار              

ر ذلك حتى نهايـة عـصر حـسني         الحاكم في الحكم مدى الحياة، واستم     

مبارك، فيما كان عصر السادات هو عـصر الثـراء وتغيـر أحـوال              

.الفالحين

 

 

واآلن نحن نشجع الكرة األجنبية قبل المصرية وال نعمل، ونعترض          

.عمل به في الدول المتقدمة وهو نظام ال ي،على رفع الدعم

 

 

وال يظن أحد أنـه     علينا أن نعمل بروح الفريق،      : وختم حديثه قائالً  

.يملك الحق المطلق، ونخطط لمستقبلنا

 

 

 الشريف عبد الحليم العزمي الحسيني حديثه حول سـيرة          واصل وقد

لقاء اإلمام الحسن بمعاوية فـي الكوفـة        الحديث عن   ب أهل البيت   

عن موقف اإلمام الحسين من الـصلح، وذكـر         إلمضاء الصلح، وكشف    

ن المخلصين، ثم بـي أهل البيت ع بعض أسماء المعارضين للصلح من أتبا   

عـد نظـر     ب شرحكيفية عودة اإلمام الحسن وأهل البيت إلى المدينة، مع          

. اإلمام الحسن

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

بينا يف اللقاء املاضي أن أثر النهي عن اسـتغفار النبـي 
َّ َّ



 

 

 

ألبيه ضعيف معلـول، ومعنـاه مقـدوح فيـه ملخالفتـه لتمـام 

 

.. العبودية وكمال الطاعة الثابتتني لرسول اهللا 

 

ويف هذا 

 

:املقال نواصل احلديث فنقول

 

 

 

 




 






 



 


:لحديث الثالثا

 

 

حدثنا  (:أخرجه أبو يعلى في مسنده قال     

أحمد بن منيع حدثنا مروان بن معاوية عن        

يزيد بن كيسان عن أبي حازم عـن أبـي          
أذنت است: قال رسول اهللا   : هريرة قال 

ربي أن أستغفر ألمي فلم يأذن لي واستأذنته    

.)١()أن أزور قبرها فأذن لي

 

 

:الحديث الرابع

 

 
حدثَنَا  (:أخرجه مسلم في صحيحه قال    

يحيى بن َأيوب ومحمد بن عبـاٍد واللَّفْـظُ         
         ـنـةَ عاِويعم نب انورثَنَا مدى قَاال حيحِلي

 عي ِزيدي        ـناِزٍم عَأِبي ح نع انسكَي نِني اب

 :َأِبي هريرةَ قَاَل قَاَل رسـوُل اللَّـِه         

 ،مي فَلَم يْأذَن ِلي نْتُ ربي َأن َأستَغِْفر ألُ    استَْأذَ

.)٢()واستَْأذَنْتُه َأن َأزور قَبرها فََأِذن ِلي

 

 
ي لحـديث   بوبالرغم من توهين الـذه    

ذان للزيارة واالستغفار عند مـسلم،      االستئ

هذا الذي في سنده محارب بـن ظفـار أو          

دثار، إال أن هذا المتن لهذا األثـر، كمـا          

علمنا مما مضى من الروايـات األخـرى،       

صحيح سنده وال غبار عليه ألن محـارب        
بن ظفار   ا

 

 أو دثار ليس فـي سـند هـذا       –

    ا بنفس األلفاظ   الحديث وإن كان المتن واحد

.عند أبي يعلي وعند مسلمكما هو 

 

 

ومن ثم فهذا الحـديث سـنعتمده فـي         

.موضوعنا ال يصح إغفاله أو إسقاطه

 

 

أما الروايات التـي تخـص أم النبـي         
       ـ سيره  وأوردها الـسيوطي فـي تف

:وأرجأنا ذكرها فهي كما يلي

 

 

:الحديث الخامس

 

 

أورده السيوطي رحمه اهللا في تفـسيره       

 كَان وما: في معرض تفسير قول اهللا      
ِتغْفَاراس اِهيمرِبيِهَأل ِإب للطبرانـي    وعزاه

 من  هوأخرج الطبراني وابن مردوي    (:فقال

طريق عكرمة عن ابن عبـاس أن النبـي         

        لما أقبل من غزوة تبوك إعتمر فلما 

هبط من ثنية عـسفان أمـر أصـحابه أن          
يستندوا إلى العقبة حتى يرجع إليهم، فذهب       

، ثـم   اجي ربه طويالً  على قبر أمه آمنة، فن    

إنه بكى فاشتد بكاؤه، فبكى هؤالء لبكائـه،        

ما بكى نبي اهللا هذا البكاء إالَّ وقـد         : فقالوا

.ُأحدث في أمته شيء لم يطقه

 

 
: فلما بكى هؤالء، قام فرجع إليهم، فقال      

ما يبكيكم ؟

 

 
 ه يا نبي اهللا بكينا لبكائك، قلنا لَعلَّ       :قالوا

! قه ُأحِدثَ في أمتك شيء لم تط

 

 

ولكني نزلت   ال، وقد كان بعضه،   : فقال

على قبر أمي، فدعوت اهللا تعالى ليأذن لي        

في شفاعتها يوم القيامة، فأبي أن يأذن لي،        
فرحمتها وهي أمي، فبكيـت ثـم جـاءني         

 اسـِتغْفَار  كَـان  وما:  فقال جبريل  

اِهيمرِإالَّ ِبيِهَأل ِإب نٍة عِعدوا مهدعو  ـاهِإي 
 فتبرأ أنت من أمك كما تَبرأ إبـراهيم         ،اآلية



 

 

 

 

 



 



 











 




 



من أبيه، فرحمتها، وهي أمي، فدعوت ربي       
    ن، اا فرفع عنهم    أن يرفع عن أمتي أربعثنتي

ثنتين دعـوتُ ربـي     اوأبي أن يرفع عنهم     
 والغرق مـن  ،يرفع عنهم الرجم من السماء  

    ا، وأن ال يذيق    األرض، وأن ال يلبسهم شيع

فع عنهم الرجم من    بعضهم بأس بعض، فر   

 وأبي أن يرفع    ،السماء والغرق من األرض   

وإنما عدل إلـى    : عنهم القتل والهرج، قال   
 كانت مدفونة تحـت كَـدي،    ألنها ؛قبر أمه 

ـ   سفان لهـم وبهـا ولـد النبـي         وكانت ع

()٣(.

 

 

ت هذا الحديث يكشف متنـه تناقـضا      

:متعددة

 

 
 طلب النبـي     قول الراوي معلالً   :أولها

   ن معه أن يستندوا إلى العقبة حتى      ِمم
يرجع إليهم بأنه توجه إلى قبر أمه آمنـة،         

ألن نص قوله ؛اهو قول خطأ منه جسيم جد 

فذهب، على قبر أمه آمنة فناجى ربه        (:هو

، يدل بوضوح وجالء على أن قبـر      )طويالً

 التي هي والدته آمنة بنت وهب       أمه  
 يقع قريب ا من الموضع المسمى العقبـة      ا جد

 أمرهم أن يستندوا إليها، أي ينتظروه        الذي
بدليل أنهم سمعوا بكـاءه     . فيه، وال يتعدوه  

         فبكوا لبكائه، وهذا يدل علـى أنهـم 

كانوا على بعد خطوات منه، ومن ثم فالقبر        

سمها العقبة، يؤكد اهو في هذه المنطقة التي   

: فقـالوا  (:هذه النتيجة قول الراوي بعد هذا     
ما بكى نبي اهللا هذا البكاء إالَّ وقد ُأحدث في  

 لم يطقه، فلما بكى هـؤالء قـام         ءأمته شي 
) ما يبكيكم ؟: فرجع إليهم، فقال

 

 

 سمع بكاءهم   وهذا يدل على أنه     

كما سمعوا بكاءه، مع أنه كان في مناجـاة         

، األمر الذي يؤكد أنه كان      ودعاء ربه   

لمـسمى  على بعد خطوات من الموضـع ا      
العقبة، الذي أمرهم أن ينتظـروه فيـه أو         

يستندوا إليه، أو أن القبر كان فيـه، فلمـا          
يـا  : قالوا! ما يبكيكم؟  (: بقوله سألهم  

لعله ُأحدث فـي    : نبي اهللا بكينا لبكائك، قلنا    

 .!أمتك شيء لم تطقه

 

 

ال، وقد كان بعضه، ولكني نزلتُ      : فقال

 لي  على قبر أمي، فدعوت اهللا تعالى ليأذن      
 ةفهل قبر أمه آمن   ) في شفاعتها يوم القيامة   

 هذا الموضـع المـسمى عقبـة ثنيـة          في

سفان؟ع!. 

 الفرق بـين عبـارة الـراوي        :ثانيهما

ا، وهو يثبـت     كبير جد  وعبارة النبي   
الغلط الجسيم للراوي الذي ليس هو عبد اهللا        

 ال   ألن حبر األمـة      ؛بن عباس   ا
في حق  يمكن أن يخطئ هذا الخطأ الجسيم       

 وإنما هو بالقطع خطأ أحد   رسول اهللا   

الرواة اآلخرين في السند، كما أنـه لـيس         

التلميذ النجيب لعبد اهللا بن عباس عكرمـة،        

بل راوي من الطبقات التـي بعـد تلميـذ          
 لألجيال الثالثة   عكرمة لشهادة النبي    

.األولى أو األربعة األولى

 

 

والخطأ الجسيم الواضـح هـو قـول        
فذهب على قبـر     (:لسانه هو الراوي على   

ثم لما روى ما قاله رسـول اهللا        ). أمه آمنة 
      بعد عودته، فإذا بعبارته  هي  :

فلـم يـذكر    ) ولكني نزلتُ على قبر أمي    (

 أن القبر الذي نزل عليـه      رسول اهللا   

من ) قبر أمي (هو قبر أمه آمنة، وإنما قال       

.غير تعيين اسم صاحبة القبر

 

 
ذهب على قبر   ف (:ومن ثم فقول الراوي   

 وهو خطأ جسيم    ،إضافة من عنده  ) أمه آمنة 

ا ، سواء أكان هذ   في حق رسول اهللا     

ل مسئولية   وال أحم  ،بحسن نية أم بسوء نية    

هذه اإلضافة على أحد من األجيال الثالثـة        
أو األربعة األولى من رجال السند رحمهم       

 لهـذه األجيـال     اهللا لشهادة النبـي     
 هذه اإلضافة التـي     بالخيرية فهم أبرياء من   

 بغيـر   تعتبر تَقَوالً على رسـول اهللا       

علم، كما ال أستبعد أن يكـون هـذا مـن           

التصحيف في النقل، أو ِمـن دس أعـداء         

       اإلسالم المنافقين المسارعين فـي والـدي
.النبي 

 

 
وعلى أي حال فإن هذا الخـالف بـين     
العبارتين بخصوص القبر الذي نزل عليـه       

قبر أمـه   (بارة الراوي    ع رسول اهللا   

) قبر أمي  (وعبارة رسول اهللا    ) آمنة

 هذا الحديث مـن الـصحيح       إلسقاطيكفي  

    عيف بل بالضعيف جدا، وحتى  ويلحقه بالض
إذا اعتمدناه في بحثنا فسيكون بعبارة النبي       

)  آمنة(فحسب بدون ذكر    ) قبر أمي (
.ألهمية هذا في موضوعنا

 

 

                                             

 

 
).٦١٩٣(مسند أبي يعلي حديث رقم ) ١(

 

 
.ك) ٩٧٦( مسلم حديث رقم صحيح) ٢(

 

 
.٣٠٧صـ/٣جـ/ الدر المنثور / السيوطي ) ٣(

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 




 





 



 







 



 







 



 






 



 

 



 





 




 



٢٠

 

ــدد - ــى الع ــ) ٥( وف     ١٦ ـص

عودة إلى وثنيـة نـصب      " وتحت عنوان   

بقلم الشيخ أحمد محمد شاكر جاء      " التماثيل  

: فيه

 

 

 

 طعن فى العلماء الذين     -

ذهبوا إلى جواز التـصوير     

كله بما فيه التماثيل طالمـا       

هى كان   وأن الن  ،ليست للعبادة 

أول األمر لقرب عهد الناس     

عترافـه أن   ا مـع    ،بالوثنية

أناس كبار ينـسبون إلـى      (هؤالء العلماء   

 الـشيخ ويصف هؤالء العلماء ومنهم     ) العلم

 محمد نجيب المطيعـى     شيخمحمد عبده وال  

مفتى الديار المصرية بأنهم فـى بـاطلهم        

 ،ستنباطهم سارقين اجتهادهم و امقلدين وفى   

ن وأتبـاعهم المقلـدون     وأنهم مفتون مضلو  

الجاهلون أو الملحدون الهدامون يعيـدونها      

خدعة ويلعبون بنصوص األحاديـث كمـا       

وأن هذا الفعل وثنيـة  ! !لعب أؤلئك من قبل  

.كاملة

 

 

ثار هذه  آـ كلية الفنون الجميلة أثر من       

وهى معهد للفجور الكامل    . الفتاوى الجاهلة 

 ويكفى الداللة على ذلك أنه يدخله       ،الواضح

لشبان الماجنون مـن الـذكور واإلنـاث        ا

إباحيين مختلطين ال يردعهم دين وال عفاف       

 ويتعجب كيف يحدث هـذا فـى      ،وال غيرة 

!دولة يقال إنها دولة إسالمية

 

 

٢١

 

ــدد - ــى الع ـــ ) ٥(  وف   ٢١ص

محمد أمان  : بقلم  " الشفاعة  " وتحت عنوان   

:  جاء فيه بن على الجامىا

 

 

 

ليـه  صـلى اهللا ع   ( االستشفاع بالنبى    -

طلب الدعاء منـه ليغيـثهم اهللا        هو) وسلم

بدعائه عليه الصالة والسالم     

 

 وأن األعمى   -

صلى اهللا  (فى الحديث المشهور ذهب للنبى      

منه أن يدعو اهللا له أن      وطلب  ) عليه وسلم 

.يرد بصره

 

 

 

 يقصر معنى التوسل والشفاعة علـى   -

صلى اهللا عليه وسلم (طلب الدعاء من النبى    

 . غيرفقط ال) 

٢٢

 

 وتحت  ٢٦صـ  ) ٥( وفى العدد    -

: بقلم  " أسئلة القراء عن األحاديث     " عنوان  

: اللطيف جاء فيه محمد عمرو عبد

 

 

 

" فقه الـسنة  " ينبغى مراجعة أحاديث     -

على القطعة التى حققها الـشيخ األلبـانى        

وعلى غيره من   " تمام المنة "حفظه اهللا باسم    

 وعدم الركون لمجـرد     ،المصادر الموثوقة 

ى الكتاب بل ولو كانت محسنة أو       ورودها ف 

. مصححة واهللا المستعان

 

 

٢٣

 

 وتحت  ٣٠صـ  ) ٥( وفى العدد    -

لجنـة الفتـوى    : بقلـم " الفتاوى  " عنوان  

: بالمركز العام جاء فيه

 

 

 

 حديث الجارية التى سـألها النبـى        -

أين اهللا؟ فقالت فـى     ) صلى اهللا عليه وسلم   (

السماء حديث قال بعض أهل العلـم أنـه          

. متواتر

 

 

٢٤

 

 وتحت  ٥٢صـ  ) ٥( وفى العدد    -

الدعوة لتحديد النسل مؤامرة على     " عنوان  



 

 

 



 



 


 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى. د   

 

 

كمال محمود يـونس جـاء      : بقلم" اإلسالم  

: فيه

 

 

 

 ينتقد مقال الدكتور مصطفى محمود      -

والمنشور بجريدة األهـرام    " أنقذوا األرض "

 وذلك لدعوته لتنظيم    م١٣/٦/١٩٩٢بتاريخ  

  يصف هذه الدعوة بأنهـا مـؤامرة       ،النسل

.دفها القضاء على العنصر المسلمه

 

 

 وتحت  ٥٥صـ  ) ٥(ـ وفى العدد    ٢٥

 مبـارك عبـد   : بقلم" أنباء وأراء   " عنوان  

الرحمن مبارك مفتش تموين     

 

 أسيوط جاء   -

: فيه

 

 

 

دسوقى أفندى فـى    " نقض الذع لفيلم     -

ا فـى   ا علني ويصف الفيلم بأنه سب   " المصيف

.اإلسالم على مرأى ومسمع من الجميع

 

 

٢٦

 

ـ ) ٦(  العدد  وفى -  وتحـت   ٢صـ

رئيس التحريـر    :بقلم" مع القراء   " عنوان  

: جاء فيه صفوت الشوادفى

 

 

 

األخبـار   ينتقد رئيس مجلـس إدارة       -

".االفن ليس حرام ":لقوله

 

 

  ٢٧

 

 وتحت  ٦صـ  ) ٦( وفى العدد    -

رها فى هدم   والعشيرة المحمدية ود  " عنوان  

:صفوت الشوادفى جاء فيه: بقلم" العقيدة 

 

 

 

 تأخذ طريقهـا بخطـوات      ةي الصوف -

سريعة نحو الهاوية وتقرب كل يـوم مـن         

 وهو منها ، ألنها دخيلة على اإلسالم  ؛نهايتها

  .ءيبر

 

 

 

 العشيرة المحمدية تتميز بحرصـها      -

على هدم عقيدة التوحيد ومحاربـة الـسنة        

.ستهزاء بأحكام الشريعةونشر البدعة واال

 

 

 

 ة لم نسمع ولن نـسمع أن الـصوفي        -

 ألنهـا  ؛أعـداء اإلسـالم   وقفت فى وجـه     

خرافات وأكل  ا بنشر البدع وال    دائم ةمشغول

.أموال الناس بالباطل

 

 

 وتحت  ٢٢صـ  ) ٦(ـ وفى العدد    ٢٨

" الخطر القادم اإليريال الفـضائى      " عنوان  

: ابن باز جاء فيه: بقلم

 

 

 

 الدش ينقل جميع ما يبث  فى العـالم      -

من أنواع الفتن والفساد والعقائـد الباطلـة         

وة إلــى أنــواع الكفــر واإللحــاد والــدع

 ................

 

 

فلهذا وجب على التنبيه على خطورتـه       

سـتعماله فـى    اووجوب محاربته وتحريم    

 وتحريم بيعـه وشـرائه      ،البيوت وغيرها 

 ا لما فى ذلك مـن الـضرر        وصنعته أيض

العظيم والفساد الكبير والتعاون على اإلثـم        

مسلمين والعدوان ونشر الكفر والفساد بين ال     

 ..

 

 

٢٩

 

 وتحت  ٢٤صـ  ) ٦( وفى العدد    -

 وموقـف   ةالحرب على الـشريع   " عنوان  

:بقلم  أحمد شاكر جاء فيه" العلماء 

 

 

 

اتهام لمجلة الهالل بالدعايـة ضـد        -

ن اإلسالمى  اإلسالم ونشر كتابات تمس الدي    

.وتهزأ بعلماء اإلسالم

 

 

٣٠

 

وتحت  ٢٤صـ  ) ٦( وفى العدد    -

: بقلم" تائية السلوك البن الفارض     " عنوان  

: أشرف عبد المقصود جاء فيه

 

 

 

 وأنـه   ، وصفها بأنها منظومة شركية    -

 قد كفر 

 

 ابن الفارض    -

 

ـ  - ـ  و أربع ا ن عالم

  .ممن يوثق بعلمهم كما قال برهان البقاعى

 

 

٣١

 

 وتحت  ٥٢ ـص) ٦( وفى العدد    -

أحمـد  : بقلـم " الهندوس يبغـون    " عنوان  

:  جاء فيه)١(مةمحمود كري

 

 

 

 نقد للخبر الذى تناقلته وسائل اإلعالم       -

والذى مفاده أن أحد عمد مدن اإلسـكندرية        

شتراكه فى مهرجان السكندريات قـد      اإبان  

 وأن زوجته قامت بإحراق جثته على       ،توفى

أرض مصر وبحضور مسئولين وممثلـين      

 وأن هذا   ،من أجهزة رسمية والحكم المحلى    

 ورسوله ثـم يقـول       ومحاربة هللا  ،ال يجوز 

لقد أردتموهـا علمانيـة فهـل       : للمسئولين

!تبغونها هندوسية؟

 

 

٣٢

 

 وتحت  ٥٥صـ  ) ٦( وفى العدد    -

بعض الجامعات تحارب النقـاب     " عنوان  

: جاء فيه!! " وتثنى على التبرج 

 

 

 

 شكوى مـن الطالبـات المنتقبـات        -

بجامعة المنصورة من أن الـسيد رئـيس        

     بمنـع   اجامعة المنصورة قد أصدر قـرار 

 وأن النقاب مـسألة     ، إلى الجامعة  ندخوله

 ولكن الرأى الراجح أنه     ،ختلف فيها الفقهاء  ا

 ويطالبن رئيس التحرير بـالوقوف      ،واجب

.ضطهادمعهن ضد هذا الظلم واال

 

 
                                                           

ليس هو الدكتور أمحد كرمية أستاذ الفقه املقارن جبامعة ) ١(
.األزهر، وإمنا تشابه أمساء

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


 

 

 

 

 

حكم عاليـة، ودرر غاليـة،      
أفيضت من الكتاب المسطور،    

ر المسجور، ونطق بها    والبح
لسان الرق المنشور، أخـذًا     

سعد من  . من البيت المعمور  
فهم هذه الحكـم علمـا، أو       
تمتع بها ذوقًا، أو سار على      
هديها سلوكًا؛ ألن عباراتهـا     
من بحر عرفان ونور بيـان      

.مجدد هذا الزمان

 

 
 حكــم هـذه ال ىحـد إنقـدم  

قــ تعليايمة يعقبهــالعظ

 

 
ى نيلـ نسترشد به ف   

 

 
.المجد اإلسالمى       

 

 

األستاذ

 

 
قنـديلمحمود سميـح 

 

 
 



 






 




 



 

 

 

 

بداية يجب أن نعرف أن هناك فـرق بـين          
إيجاد األشـياء   : الخَلق والجعل واإلِنشاء، فالخلق   

إيجاد األشياء من األشـياء،     : من العدم، والجعل  
: ا وهيئة، أما اإلنشاء فهو    أو تنويع الحقيقة وصفً   

ِإبداع ِلموجوداٍت بالتجلى بأنواِر أسماءٍِ وصفاٍت،      
ولَقَـد خَلَقْنَـا    : نسانقال تعالى فى أطوار اإل    

ثُم جعلْنَاه نُطْفَـةً      *اِإلنسان ِمن ساللٍَة من ِطينٍ    
إلى أن  ) ١٣،  ١٢: المؤمنون (ِفي قَراٍر مِكينٍ  

ثُم َأنشَْأنَاه خَلْقاً آخَر فَتَبارك اللَّـه       : قال سبحانه 
الخَاِلِقين نسَأح) ١٤: المؤمنون.(

 

 
عرف على مراتب الوجود من     ثم بعد ذلك نت   
: فهناك وجود مؤقت وفنـاء    : حيث البقاء والفناء  

أال : أال وهو وجود الكون، ووجود مؤقت وبقاء      
وهـو  : وهو وجود اإلنسان، ووجود دائم وبقاء     

وجود المالئكة، ومتى شاهد اإلنسان االتـصال       
بين مراتب الوجود، علم كيف يتقرب إلى واجب        

.الوجود 

 

 
ى هـذه الحكمـة، أن       ف يكشف اإلمام   

يف أقامه  على اإلنسان أن يعلم حكمة إيجاده، وك      
 ألن هذا العلم يكـون      ؛اهللا خليفة عنه فى أرضه    

سبب       ا ا فى الفوز باإلمداد الربانى، سواء كان مادي
 ـ       أو روحي ا ا، فيقول فى عبارات رقيقـة مخاطب
حكمة إيجادك هى لظهور عبوديتك فى      : اإلنسان

واِإلنــس ِإالَّ  قْــتُ الِجـن ومـا خَلَ : عبادتـك 
، وحكمة توفيقه لـك     )٥٦: الذاريات (ِليعبدوِن

لما خلقك من أجله، لكى تكون خليفة عنه فـى           
  لك الصغير، وسيدلك الكبير،    ا متصرفً الما فى الم

ومن جهل قدره أنه مخلوق باليدين، وأنه مظهر        
وظهور لتظهر صفات الربوبيـة، ونـسى أنـه       

ور صفات العبودية، حرم ذلك     كذلك مظهر لظه  
الملك الكبير، ورد إلى أسفل سافلين السعير، إال        
أن تَفُضل الحق علينا باإليجاد موجب لـشكره،        
وإحسانه إلينا بخلقه لنا بيديه ، ونفخه فينا مـن          
روحه، وإقامتنا للخالفة عنه سـبحانه موجـب        

.لعبادته، ودوام الرهبة والخشية منه سبحانه

 

 
أن اإلنسان قد وجد من العدم لثالثة       ثم يبين   
أولها أن يمن عليه الحق بالنفخـة       : مقاصد هامة 

القدسية، التى سجدت ألجلها المالئكـة، وبهـذه        
النفخة تجلى عليه الحق سبحانه بسبع صفات من        

الـسمع والبـصر والكـالم      : صفاته العلية هى  
والحياة والقدرة واإلرادة والعلم، وتظهـر هـذه        

 فى أمور كثيرة متكررة فى حياة       الصفات السبع 



 




 





 

 

 

 

 



 


 

اإلنسان وعبادته، كـسجوده وطوافـه وسـعيه        
ورمى الجمـرات، والـسموات واألراضـين،       
وجوارحه السبعة، وأطوار خلقه السبعة، وأيـام       

وهكـذا، أمـا المقـصد      .. اهللا السبعة، والنفوس  
أن يكون اإلنسان خليفـة اهللا علـى        : الثانى فهو 

 سخَّر له كـل    ، ت ا على هذا الكيان   الوجود، وسيد
الكائنات فى السموات واألرض، أمـا المقـصد        

 ا مجمـالً  أن يكون اإلنـسان عبـد     : الثالث فهو 
بصفات العبودية هللا رب العالمين، وهى أرقـى        

.وأسمى الصفات التى يتحلى بها اإلنسان

 

 


 


اإليجاد هو اإلبداع، ودليله اختراع جـوهر       

لجمـاد، بـل   األشياء، مثل اختراع الحياة فـى ا     
اختراع الجماد نفسه، والقوى الحسية والعقـل،       
وسائر المخلوقات،  التي خلقت على غير مثـال   
سبق، فلو نظر اإلنسان إلى نفسه بعين المتأمل،        
لوجد فيه من دالئل اإلبداع ما يعجز عقله عـن          
إدراك كُنِْهه، والوقوف على سر حقيقتـه، وإال        

 من نطفة    كيف خلقه اهللا   فهل يدرك اإلنسان مثالً   
قذرة؟  وكيف سواه وأنزله من مكان ضيق، ثـم   
أنشأه فإذا هـو إنسان سميع بصير متكلم عاقل؟        
وهل يمكنه أن يفهم كيف تبصر تلك العـين، أو          
تسمع األذن، أو يـنطق الفم، أو يعقل العقل، أو         

.تتحرك اليد والرجل؟

 

 
ثم إذا نظر إلى ما حوله من الكائنات، فرأى         

مرفوعة بغير عمد نراها، وما فيها      تلك السماء ال  
من كواكب وأفالك، ونظر إلى ما فـي األرض         
من أنواع الحيوان والنبات تنمو وتُخرج الغـذاء        

ا، ونظر إلى البحار والجبـال      وهي لم تكن شيئً   
وغيرها من المخلوقات، أفال يتحقق أن كل هذه        
المخلوقات آيات ناطقات بعجيب االختراع على      

!.غير مثال سبق؟

 

 
إذن، فال بد أن يكون لهـذه المخترعـات         و

مخترع قادر حكيم، أوجد فيها هذه القوة وتلـك         
الروح،  فصيرها حية متحركة بعـد أن كانـت          
ميتة جامدة، لذلك كان من الواجب على من أراد         
معرفة اهللا حق معرفتـه، أن يعـرف جـواهر          
األشياء ليقف على االختراع الحقيقى فى جميـع         

لم يعرف حقيقة الـشيء، لـم    ألن من  ؛الكائنات
يعرف حقيقة االختراع، وإلى هذا اإلشارة بقوله       

َأوَ لَم ينظُرواْْ في ملَكُـوِت اٌلـسٰمواِت        : تعالى
.واٌألرِض وما خَلَقَ اٌُهللا ِمن شيء

 

 
ومثـال دليل اإليجاد فى كتـاب اهللا قولـه         

َأفَالَ ينظُـرون إلَـى اٌْإلِبـِل كَــيفَ          : تعالى
ـَِّذين تَدعون ِمن دوِن     : ، وقولـه ِلقَتْخُ إن ال

   خْلُقُواْ ذُباَباٌِهللا لَن ي   واْ لَهعتَملَِو اجا و    إلى غيـر 
.ذلك من اآليات الكثيرة

 

 


 


أما اإلمداد فهو العناية، ودليلـه عنايـة اهللا         
تعالى التي سبقت لإلنسان، فخلق لـه الكائنـات         

 ما فى السموات ومـا فـى        جميعها، وسخر له  
األرض، ولمعرفة هـذه العنايـة يجـب علـى          
 اإلنسان أن ينظر بعين التفكير واالعتبار، إلى ما       
خلقه اهللا وسخره لـه، ليـدرك أن اهللا سـبحانه           
وتعالى عنى به عناية كبرى، حيث خلق له كل         

فـى   له سبل الحياة     ا لوجوده، مسهالً   موافقً يءش
راحة وهناءة، فبسط األرض، وأنبت له فيها كل        
ما تشتهيه األنفس وتلذ األعـين، وأجـرى لـه          
األنهار وذلل له الحيوان، ورفع فوقه الـسماء،        
ومهد تحته األرض، وصرف له الرياح فى أفقه        
       ا الخاص، وأجرى له السحاب، وخلق له شمـس

 الفجاج وتنمـى لـه النبـات، وتحفـظ          يءتض
.ن الجسمبحرارتها كيا

 

 
   ا للعمل، وأعطاه القـوة،     كذلك جعل له نهار
 للراحة، والكون أناره له     وهيأ له األسباب، وليالً   

بالقمر والكواكب، وخلق لإلنـسان فـى الـسنة         
أربعة فصول مختلفة األجواء، بحيث تتناسب مع       
صحته ونمو النبات والحيوان، وخلق لـه مـن         

 مهـا،  ا تعينه على الحياة، وتقاسمه نعي    نفسه زوج
وبالجملة فكل هذه الموجودات التـى خلقهـا اهللا      
مناسبة لوجود اإلنسان، هى المرآة الصقيلة التى       
يرى فيها بعين بصيرته آثـار عنايـة اهللا بـه،           

ـ    فيدرك أن ذلك لم يخلق عبثً      ا ا، وال يوجد موافقً
ا، وإنما هو صادر عن فاعل قـادر        لحياته اتفاقً 

.مريد

 

 
ب اهللا  ومـثـال دليل اإلمـداد فـى كتـا      

نَجعـِل اٌَألرض ِمهـاداً     َألَـم   : قـوله تعـالى  
ا وجعلْنَـا   وخَلَقْنَاكُـم أزواج  الْجـباَل أوتـاَد وا

ـَْل لبـاَس    نَـومكٌم سباَتً  ـ  ا وَ جعلْناَ اٌللَّي ا ا وجعلْنَ
تَـبارك الذي   :اآلية، وقـوله  االنَّهار معاشً 

  مَل في اٌلسعاجــاً       جَل فِيهـآ سرعجوجاً ورآِء ب
فَلْينظُـر   : اآلية، ومثل قولـه    وقَمـراً مِنيراً 

  اننًاٌْإلنسببـاِمِه َأناَّ صإلَى طَع ـبص اءا الم  ا ثُـم
ـ    شَقَْقناَ اٌْألرض شَ   بتْنَا ِفيهـاَ حـَا فَأنب ـ  قّ عنَبا ا و

بقَضتُونًويزنَخْالًا وا و .

 

 
فهذان هما دليال اإليجاد واإلمـداد اللـذان        
نبتت عليهما طريقـة الخـواص مـن العلمـاء       
الربانيين، وقد جاء ذكر هذين الدليلين في كثيـر    
من آيـات القرآن المجيد، إما بتفصيل كل دليل        

اعلى حدة و إما بذكرهما مع.

 

 

     ا فهى  وأما اآليـات التي ذكرت الدليلين مع
ـٰــَأيهاَ اٌلنَّـاس     :األكثر، مثل قوله تعـالى     ي

      ِمن قَـِبلكُم اٌلَّـِذينو الذي خَلَقَكُم كُمبواْ ردباٌع 
 ا وأنتُم تَعلَمون  فَالَ تَجعلُواِْ ِهللا أنداد   : إلى قوله 

جعـَل  : فـالقسم األول دليل اإليجـاد، وقوله    
 إلى آخـر اآليـات دليـل        الَكُم اٌْألرض ِفراشً  

.اإلمداد

 

 
ويؤكد اإلمام فى علومه أن كل الكائنات لها        
وجود واحد، أما اإلنسان فقد تفـرد بـأن لـه           

وجـود  : وجودان، وقد أطلق على الوجود األول     
وجـود  . السفل، وأطلق على الوجـود الثـانى      

بالح.

 

 
أما وجود السفل فقد كان اإلنسان فيه فـى         

ا بالتقييـد    محجوب

 

 وهـو رسـمه أو جـسمه        -
ا فى حجب الروح عـن   الذى كان سبب الظلمانى،

شهود الجمال العلى، وبهذا الوجود كـان فـى         
 ألنه ستر نور الروح عن إطالقها       ؛جهالة وتردد 

فى عالم القدس األعلى، ولكن عناية اهللا تفـاض         
عليه فتخرجه من هذا الوجود والـصدود، إلـى         
عالم الحب فى حضرة الودود، فيدرك به سـر         

فنى عن كونه وحظـه     وجوده الحقيقى، بعد أن     
ونفسه، فأعطاه اهللا البقاء السرمدى فى حـضرة        
النور البهى، حيث يعلمه اهللا فى هـذا الوجـود          
قرآن غيبه، وأسرار آياته، وأنوار تجلياته، ثـم        

، غيـوب العهـود التـى       يسمعه المختار   
وفى غيره مـن    " ألست"أخذها اهللا عليه فى يوم      

دة يقـول  األطوار، هذا ما يبينه اإلمام فى قـصي  
: فى بدايتها

 

 
دىـريـفـا تـوجودان لى قد أثبت

 

 
ت بالتقييــِدـه حجبـود بــوج

 

 
وجودى فى رسمى الذى كان ِحجبتى

 

 
به كنت فى جهٍل وفى ترديــــد

 

 
فىـنى فتختـروح عـيستِّر نور ال

 

 
فأشهد نفسى فى ظالم الِبيـــــد

 

 
وهذا وجود السفِل لوال عنايــــة

 

 
ال صــدودىـلطنى ـمن اهللا تجذب

 

 
هـود الحب بالفضل نلتـــوثَم وج

 

 
وجود به علِّمت سر وجـــــودى

 

 
وجود به فيه له صح لى الفنــــا

 

 
ــدىـوبعد الفنا نلت البقا التأييــ

 

 
ـِــــه يعلمنى الرحمن قرآن غيب

 

 
ار غيب عهودىــويسمعنى المخت

 

 
.وصلى اهللا على سيدنا محمد وآله وسلم

 

 








 










 











 





 





 



 



 



 

 

 

 

 



 



 


 

 

 

 

 
قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ 

 

 

 

 



 




 


عالم البرزخ هو أول منزل من منـازل        
اآلخرة، وهو المرحلة بـين عـالمي الـدنيا         

وِمن وراِئِهم بـرزخٌ    : واآلخرة، قال تعالى  
ثُــونعبِم يــوِإلَــى ي )١٠٠ :المؤمنــون( ،

والبرزخ الذي تعنيه هذه اآلية الشريفة لـيس        
ء لألبدان، وقد ال يدفن فيه      القبر الذي هو وعا   

البدن، فقد يدفن في بطن حـوت، أو بطـن          
سبع، وقد تأكله النار، وهذا وذاك ال تشيع له         
جنازة، وسواء دفن البدن في قبر أو لم يدفن         
فيه فإن الحقيقة الروحانية التي هو بها إنسان        

 .تكون وعلى الفور فـي العـالم البرزخـي        
" يـام اهللا  أ: "يراجع في هذا الـسياق كتـاب      "

لفضيلة الشيخ طاهر محمد مخاريطة تلميـذ       
 ".اإلمام أبي العزائم 

 

 
والموت هو لحظة النداء وهـو القيامـة        

سيدنا الصغرى أو القيامة الخاصة، قال عنها       
إذَا ماتَ أحدكم فقد قامتْ      (: رسول اهللا 

 ".الغزالي والديلمي عن أنس") قيامتُه

 

 
لعامة فهي  أما القيامة الكبرى أو القيامة ا     

التي تتـصل فيهـا األرواح بأبـدانها علـى        
 .الصورة األخرى في النشأة الثانية

 

 
وعند الموت تفارق الحقيقـةُ الروحانيـةُ       
هيكلَها وهو سكنها المؤقت، وهـو رداؤهـا        
الظاهر الذي أصبح ال أنـس فيـه، تتركـه          
الحقيقةُ الروحانية بعد أن كانت فيـه حتـى         

ته في الخفـاء فـي      النفَس األخير، وكما دخلَ   
ا في الخفاء، وتكون عالم بطن األم تتركه أيض

.في برزخها ال تحكمها قوانين المادة

 

 

ويدفن الهيكل ألنه من المادة خُِلق وفيهـا      
: يعود ومنها يوم القيامة يبعث كما قال تعالى       

       كُما نُخْـِرجِمنْهو كُما نُِعيدِفيهو ا خَلَقْنَاكُمِمنْه
، وكما قال سـبحانه     )٥٥ :طه( خْرىتَارةً أُ 
         ـاِمنْهو وتُـونـا تَمِفيهو نويا تَحقَاَل ِفيه

ونجتُخْر ) وكمـا قـال     )٢٥ :األعـراف ،
ونُنِشَئكُم ِفـي   : سبحانه بالنسبة للنشأة الثانية   

ونلَما ال تَعم )٦١ :الواقعة(.

 

 


 



١

 

ذ هـو وفـاة     قسم يتعلق بـالنوم إ     -
: صغرى

 

 
نفُـس ِحـين    اللَّه يتَوفَّى األَ  : ل تعالى قا

موِتها والَِّتي لَم تَمتْ ِفي منَاِمها فَيمِسك الَِّتـي         
 ى عِسُل األُ   قَضريتَ ووا الْمهلَي  ى ِإلَى َأجٍل خْر

 ياٍت ِلقَـوٍم يتَفَكَّـرون    مسمى ِإن ِفي ذَِلك آل    
وهـو الَّـِذي    : ، وقال تعالى  )٤٢ :الزمر(

         ـاِر ثُـمِبالنَّه تُمحرا جم لَمعيِل وِباللَّي فَّاكُمتَوي
يبعثُكُم ِفيِه ِليقْضى َأجـٌل مـسمى ثُـم ِإلَيـِه           

     لُونمتَع ا كُنتُمُئكُم ِبمنَبي ثُم كُمِجعرم )األنعام: 
٦٠( . 

كـل تـسبح الحقيقـة      وعندما ينـام الهي   
الروحانية فيما أهلَت له، فإن كان في اليقظة         
من أهل الذكر والفكر والشكر وحسن العبادة       
نام الهيكل وانطلقت الحقيقة الروحانية، فقـد       

 أو بأحبابـه، أو     ،تتصل بالمـصطفى    
تتصل بأفق من آفاق المِأل األعلى، وقد تكرم        

ود للهيكل  بالعلم اللدني، أو بكشٍف للحقائق لتع     
عنــد اإلذن باليقظــة بالهــدايات وبــاألنوار 
واألسرار، والعكس صحيح بالنـسبة ألهـل       

 .البعد

٢

 

 الموتة العزرائيليـة وهـي الوفـاة        -
 :الكبرى

وكما أن النوم وفاة صغرى والموت وفاة       
ا تنقسم إلى قسمينكبرى، فالقيامة أيض:

 

 
أ

 

. وهي الموت: قيامة صغرى-

 

 
ب

 

. وهي البعث: قيامة كبرى-

 

 
ة هو حياة في البرزخ     والموت في الحقيق  

 ألن نشأة الدنيا هي نشأة الفناء،       ؛بكيفية أخرى 
: أما نشأة اآلخرة فهي نشأة البقاء، قال تعالى       



 

 

 



 



 


 

 

 

    ونلَما ال تَعِفي م نُنِشَئكُمو )٦١ :الواقعة( ،
ثم يذكرنا الحق بنشأة الحقيقة الروحانية فـي        

قَـد عِلمـتُم    ولَ: عالم الصفاء والبهاء فيقول   
، )٦٢ :الواقعة( ولَى فَلَوال تَذَكَّرون  النَّشَْأةَ األُ 
وِل بـْل   َأفَعِيينَا ِبالْخَلِْق األَ  :  سبحانه كما قال 

.  )١٥ :ق( هم ِفي لَبٍس ِمن خَلٍْق جِديٍد

 

 
   ره والخلق الجديد هو هذا الهيكل الذي طو

ي دوره  ا في عالم بطن األم ليؤد      أطوار الحقُّ
في الدنيا إلى أن تنتهي منه األنفاس، واللبس        
جاءنا من ظن اإلنسان أن هذا الهيكـل هـو          

، ولو أدرك الحقيقـة بإشـراقات أنـوار         "أنا"
القرآن على أرض القلوب بالعلم النافع  لعلـم    
أن هذا الهيكل سكن مؤقـت، وأن اإلنـسان         
إنسان بمعناه ال بمبناه، يوضح اإلمـام أبـو         

الخلقُ األوُل هو أنـتَ،     : "فيقولالعزائم ذلك   
جاء ليعرفك م ن أنتَوالخلقُ الجديد."

 

 
 ،وال ألم فـي المـوت ألهـل الـصدق         

فالمؤمنون يتلقون البشائر، والمحتضر تتنزل     
عليه مالئكة الرحمة والنعمة فيرى ما ال يراه        

ِإن الَِّذين قَـالُوا    : الناظرون، يقول اهللا تعالى   
  ثُم نَا اللَّهبلُ  روا تَتَنَزتَقَامالِئكَةُ َأالَّ    اسالْم ِهملَيع  

       نَِّة الَِّتي كُنتُموا ِبالْجِشرَأبنُوا وزال تَحتَخَافُوا و
 الْحياِة الدنْيا وِفـي     تُوعدون نَحن َأوِلياُؤكُم ِفي   

ها م ِفي ِخرِة ولَكُم ِفيها ما تَشْتَِهي َأنفُسكُم ولَكُ      اآل
 :فـصلت (  ِمن غَفُوٍر رِحيمٍ   ما تَدعون نُزالً  

٣٠ 

 

– ٣٢(.

 

 
س النفوِس وهم عباد اهللا الـصالحون       وأنفَ

يكرمهم ربهم سبحانه بقبض أرواحهم بيمنَـى       
اللَّـه  : جماِله، وهذا شرف للعبد، قال تعالى     

نفُس ِحين موِتها والَِّتي لَم تَمتْ ِفـي        يتَوفَّى األَ 
لَيهـا الْمـوتَ    اِمها فَيمِسك الَِّتي قَـضى ع     منَ

ٍل مسمى ِإن ِفي ذَِلك     خْرى ِإلَى َأج  ويرِسُل األُ 
، ولهـذا   )٤٢ :الزمر( ياٍت ِلقَوٍم يتَفَكَّرون  آل

أسألك يا اهللا   : "المعنى يدعو اإلمام ربه فيقول    
أن تعمني عند وفاتي بهاطل فضلك وعمـيم        

ع عفوك، حتى أفارق الدنيا وأنا      جودك وواس 
مجمل بأجمل األخالق وأحب األعمال إليـك،   
وأن تتولَّ قبض روِحي بيميِنك، مع التفـضل        
علي بمشاهدة جمالك حتى يعلوِني كمال الهيام    
والشوق، فيحجب عنـي سـكرات المـوت،        

شوقًا لمشاهدة  فأخرج من الدنيا والها هائما م     
 واإلقبـال يـا      بالقبول وجهك الكريم، مجمالً  

".اهللا

 

 
وبمجرد أن تنتقل الروح تزفها المالئكة،      
وتصعد الروح للمِأل األعلى وتُفـتح أبـواب        
السماء لها، وتبكيها الـسماء واألرض، روى       

قـال  : يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قـال       
ما ِمن مؤمٍن إالَّ ولَه ِفي      : (رسول اهللا   

، وبـاب   السماِء بابان، باب ينزل منه رزقُـه      
يدخل منه كالمه وعملُه، فإذا ماتَ فقداه فبكَيا        

 )علَيِه

 

 ثم تال    -

 

-  ا بفَم    اءمالـس ِهملَيكَتْ ع
). ٢٩ :الدخان (،رضواَأل

 

 
 الذين تكلمت عنهم اآليـة      ءيعني أن هؤال  

ا تبكـي   صـالح لم يعملوا على األرض عمالً   
 صعد لهم إلى السماء عمل      عليهم ألجله، وال  

.صالح فتبكي فَقْد ذلك

 

 
إن السماء واألرض يبكيان    : وقال مجاهد 

ـ   : ىعلى المؤمن أربعين صباحا، قال أبو يحي
أتعجـب؟، ومـا     : ، فقـال  !فعجبت من قوله  

لألرض ال تبكي على عبد يعمرها بـالركوع        
والسجود؟، وما للسماء ال تبكي على عبد كان        

 دوي كـدوي النحـل؟،      لتسبيحه وتكبيره فيها  
إنه يبكي عليه   : وقال علي وابن عباس     

مصالَّة من األرض ومـصعد عملـه مـن         
. السماء

 

تفسير القرطبي لقـول اهللا     :  راجع -
 رضكَتْ علَيِهم الـسماء واألَ    فَما ب : تعالى

 )٢٩ :الدخان(

 

-.

 

 
والحقائق الروحانية وهي في برزخها لها      

 : الدنيا، قـال النبـي       اتصال دائم بعالم  
: أي) األرواح جنود مجندةٌ، فَما تعارفَ ِمنْها     (

في مواطن األرواح في البدء وهـي كثيـرة         
هنا في الـدنيا    : أي) اْئتَلَفَ، وما تَنَاكَر ِمنْها   (
."البخاري وغيره ")اخْتَلَفَ(

 

 
 في صـدر     أبو العزائم    يقول اإلمام 

:إحدى قصائده

 

 
يتَ بعـأحاـي ـوِت أهـلمدبَل الح

 

 
ـاتُـمبِعـوا بحُأس وا بالقُـكِبـدر

 

 
في الكوِن ماتُوا عن حظوٍظ عن هوى

 

 
و في الغَيِبـوالهمـو مـاهمـأحي

 

 

ِب الضياـم يِغـغابتْ جسومهمو ولَ

 

 
ضِلك عمرن ِلي قَلِْبيـوِر فـن نُـِم

 

 



 



 قال رسـول اهللا     عن السيدة عائشة    
) :م ن أحب اهللاِ  لقاء  اهللاُ  أحب  ه،  لقــاء

ِرن كَ ومه ِر كَ  اهللاِ  لقاءاهللاُ ه  يا : ، فقلـت )ه لقاء
أكراهية الموت؟؛ فكلنا نكره الموت،     ! نبي اهللا 

ـ    كذلك، ولكن المـؤمن    يسلَ: (فقال شِّ إذا بر 
 ؛ اهللاِ  لقـاء  ه أحب ه وجنتِ  ورضوانِ  اهللاِ برحمِة

فأحاهللاُ ب  لقاء  ه، وإن الكافر   شِّ إذا ببعـذابِ  ر  
ـ  اِهللا لقاءهِره كَ وسخطِ اِهللا ) ه لقـاء  اُهللاهِر، وكَ
".البخاري ومسلم"

 

 


 




 



: ويوم الدين المذكور في قول اهللا تعـالى       
  ِينِم الدواِلِك يم )؛ هـو يـوم     )٤ :الفاتحة

 يوم يقُوم النَّاس ِلـرب الْعـالَِمين      : القيامة
 نَفْـس لِّـنَفٍْس      تَمِلك يوم الَ ،  )٦ :المطففين(

، يوم  )١٩ :االنفطار( مر يومِئٍذ ِللَّهِ  شَيًئا واألَ 
    ْتبا كَسفَّى كُلُّ نَفٍْس متُو" عمـران   آل : 

١٦١(  ،    االـص نفَـعي موي  مقُهِصـد ِدِقين 
 بنُون   ينفَع ماٌل والَ   يوم الَ ،  )١١٩ :المائدة(

 ٨٨ :الشعراء(  من َأتَى اللَّه ِبقَلٍْب سِليمٍ     ِإالَّ

 

– 
٨٩(        .

 

 
ويوم الدين هو يوم الجزاء على األعمال،       

ماِلـِك  : وفي قراءة المسلم لقول اهللا تعـالى  
 من صلواته تذكير     في كل ركعة   يوِم الدينِ 

وحثٌّ له علـى االسـتعداد      ، له باليوم اآلخر  
والكـف عـن المعاصـي      ، بالعمل الـصالح  

.         والسيئات

 

 
والناس ينازعون مـوالهم فـي الـدنيا،        

ا  وديـار  ويدعون أنهم يملكون فيهـا أمـواالً      
. فينسون أداء حقه سبحانه

 

 
والعارفون باهللا انكشف لهم يـوم الـدين        

ا فزالت عنهم دعوى الملكيـة،      وهم في الدني  
فتكملوا واستعدوا لنوال مزيد فضله سبحانه،      
فرفع عنهم الحجب وأشهدهم جمال تنزالتـه       

.وأنوار مواجهته

 

 



 

 

 

 



 



 

عن قطر وأخواتها
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اندلعت النار في البيت الخليجي، ولم تطفأ       
بعد، ثوب األشقاء رعاة اإلرهاب في المنطقـة        

يتمـزق ويـشتعل،    ) الثورة(الذي أسموه بـ    
أو ) أميركـي (وحتى إن أطفئت نيرانه بـشكل       

آخر، فإنه شراراتها وجمراتها، لـن تنمحـي        
آثارها، وستظل النار تحـت الرمـاد، تنتهـز         

  دوسيكون اشتعالها في   ا،  الفرصة لتشتعل مجد
ترى لماذا؟ ومـا    ! كل مرة جديدة أشد وأقسى    

هي دالالت هذا الزلزال الذي جرى؟ وإلي أين        
تتّجه بنا وقائعه المتسارعة؟ هل هي الحـرب        
بين قطـر وأخواتهـا الخليجيـات وبزعامـة         

والعـودة إلـى    .. السعودية؟ أم هي المصالحة   
نقطة الصفر؟

 

 
:دعونا نفصل قليالً

 

 

 

في القرآن الكريم آية شديدة البالغة والدقة، تنـسحب         : أوالً
على حال دول الخليج المتصارعة اليوم والتي كانت تقود حروب          
الفوضى والدم في سوريا والعراق وليبيا ومصر واليمن، خـالل          

   قطـر   (ا ثالثي   السنوات الست الماضية، وتحديد

 

 الـسعودية    –

 

– 
 من ٤٩اآلية  [إنَّك َأنتَ العِزيز الكَِريمذُقْ : اآلية تقول) اإلمارات

عمـرو بـن    (جهل   ي، والتي قيل أنها نزلت في أب      ]سورة الدخان 
أحد أعتى كفّار قريش، وأشدهم إيذاء للرسول وللمسلمين        ) هشام

أي (وبأنه بين جبليها    ) األعز األكرم (والذي كان يصف نفسه بأنه      
ية الكريمة فيه، آية وعبرة،    فنزلت اآل " ال أعز منه وال أكرم      ) مكة

ـ  ا بها تعذيب اهللا له عقابهنا مقصود " ذق  "و ول ا علـى أذاه للرس
قتلة ) بدر( أنه عندما قُتل في اوللمسلمين، ومن الروايات أيض شر

قال وهو يلفظ أنفاسه األخيرة، وابن مسعود يقف فـوق صـدره            
رامكب) :   قـائالً   وسـأل  ،ا يا رويعي الغنم   لقد ارتقيت مرتقى صعب  :

).هللا ولرسوله: لمن الدائرة اليوم؟ قال ابن مسعود

 

 
هذه الدول والمشيخيات الخليجيـة، مارسـت فـي سـلوكها           

٢٠١١(السياسي في سنوات الربيع العربي      

 

ما مارسه  ) م٢٠١٧-
أبوجهل في مكّة، حين دعموا اإلرهاب والتكفير والقتل للمسلمين         

؛ لقـد أغـدقت     )وكوهم براء من هكذا سل    (باسم الثورات والدين    
مـن األمـوال    ) قطر واإلمارات والـسعودية   (دول الخليج الثالث    

حصاءات دولية محايدة بأكثر من ثالثمائة      إواألسلحة ما يقدر في     
مليار دوالر، لنشر الثورات الزائفة والديمقراطية العرجاء، وهـم         

أصالً ال يعرفون فى حياتهم السياسية أي معنى        
وفـضالً  !! يات وراثية للديمقراطية، فجلّهم ملك  

عن تلك األموال كان االبتزاز األميركي والغربي 
 مليـار   ٥٠٠وتجار السالح الذي اقترب مـن       

دوالر وآخرها صفقة ترامب مع السعودية، كل       
هذه األموال، ذهبـت لقتـل وتـدمير الـدول          
والجيــوش والــشعوب المــسالمة؛ وخلقــت 
جماعات إرهابية مسلّحة تنتشر اآلن في كافـة        

الفتوى الوهابية الداعية   (اء العالم، ولعبت    أنح
للتكفير والقتل والتي هي امتداد فكري طبيعـي        

.ا في ذلكا رئيسدور!) جهل يلثقافة ودين أب

 

 
اليوم تتصارع تلك الدول مع بعضها البعض 

، إال أنها سرعان مـا      "شركاء األمس "ألسباب تافهة، خاصة بين     
جيل األميركي الجديد لحكم    تتحول إلى أسباب رئيسة مع صعود ال      

، )جيل محمد بن زايد ومحمد بـن سـلمان        (السعودية واإلمارات   
وتصبح تلك المشيخيات   ) أو الدم بمعنى أدق   (فتتدحرج كرة الثلج    

غير الديمقراطية على أبواب صراع مسلّح داخلي، عندئذ تنهض          
ـ    ذُقْ إنَّك َأنتَ العِزيز الكَـِريم     اآلية الكريمة    ن حـال    لتعبـر ع

، والتي تبدو وكأنها    )شركاء إهدار الدم العربي، مشيخيات النفط     (
أتت بشكل إلهي محـض، ال دور لمخـابرات أو دول عظمـى أو           

بنة شهيد أو مشرد أو     اصغرى فيه، أتت ربما بسبب دعاء أم أو         
مصاب سوري أو عراقي أو يمني، اكتوى بنار آل سعود وآل حمد 

ون اآلن من نفس الكأس الذي صرفوا      إنهم يذوق .. وآل زايد، ربما  
هي آية  ) ذق هنا (فيه أموال وثروات بالدهم كأس قتل اآلخرين، و       

للعذاب والعقاب، الذي بدأ ونحسبه لن يعود إال بعد تحقّق آياتـه            
.وعبره

 

 



 


ما ابتعدنا قليالً عن آية العذاب القادمة مـن اهللا لتلـك            : اثاني

 إلى األبعاد االستراتيجية ألزمـة قطـر مـن          المشيخيات، وذهبنا 
 قديمة بدأت في التصدع مـع       ايقاتها، فإننا نرى أن ثمة أحالفً     شق

بدء تشكّل ألحالف جديدة في هذه المنطقة الملتهبة مـن العـالم،            
، وهـذا   )حماية اإلرهـاب  (وأهم األحالف التي تتصدع هو حلف       

  حتم ع سيصبتد من روسـيا    حلف المقاومة المم  (ا لصالح   التصد
      ا بـإيران وحـزب اهللا     التي سيقوى دورها إلى سوريا مـرور( ،

فسوريا ستشهد   

 

 وفق ما نتوقّع     –

 

– عتصد  ـ  ا رأسي ا، فـي   ا وأفقي
اـالجماعات المسلّحة التي ترعاها قطر وتركيا أو تلك التي ترعاه

 

 



  

 

 



 











 




 



وهو تصدع سيـصل    السعودية واإلمارات،   
متبادلة، إلى حد التقاتل الداخلي والتصفية ال     

األمر الذي سيصب لصالح الجيش العربـي       
ا انشغال السوري وحلفائه، ويرتبط بهذا أيض

الحليف التركى بحرب محتملة ضد الحليـف       
 آالف  ٥السعودي بعد الموافقة على إرسال      

جندي تركي في حاضرة السعودية الرخـوة       
، ويلي ذلـك انعكـاس التراجـع        !!مع قطر 

بكـل  ) ملف اليمني ال(والهزيمة المؤكّدة في    
مآسيه التي تسببت فيـه رعونـة الحـاكم         

، )محمـد بـن سـلمان     (الجديد للسعودية   
سيتشقّق التحالف الخليجي فـي مواجهـة       

    ا على  الجيش والحوثيين، وسيؤثّر ذلك إيجاب
الداخل اليمني، أما في سـاحات المواجهـة      

المـالي  (األخرى فإن تراجع الدور القطري      
تصارعه مع حلفاء   و) والسياسي واإلعالمي 

ا سينعكس إيجاب ) وبخاصة السعودية (األمس  
على الساحة الليبية، وسـيناء المـصرية،       
اللتان تشتعالن بالدم عبر السالح والفتـوى      
القادمين من طرفـي الـصراع الخليجـي        

ا ، نحـسب أن تقـدم     )الدوحة والريـاض  (
بقيادة ( سوف يحدث للجيشين الليبي املحوظً
ضـد هـذه    ) المصري في سيناء  (و) حفتر

الجماعات بعد أن تجفّف منابع تمويلهـا أو        
على األقل تنشغل تلك المنابع بـصراعاتها       

 .الخاصة



 


من كافة زوايا النظر، تُعد إيـران       : اثالثً

هي الكاسب األكبر من جراء هـذه األزمـة         
 والسعودية، حيث بـالعودة     الدامية بين قطر  

قليالً إلى قمة ترامب في الرياض وما نـتج         
 بين توصيات وابتزاز مالي وبـرامج       :منها

 ٥٠(عمل، كان أبرزها وقوف هذا الحلـف        
ا ضد إيران، واعتبارها هي     ا واحد صف) دولة

العدو الرئيس وليس الكيـان الـصهيوني؛       
) ترامـب (وهي القمة التـي دشّـن فيهـا         

جديد لهذا الحلـف  !!) سنّي( كقائد  السعودية
مقابل الفدية المالية الشهيرة التي دفعتهـا،       

  ا، وألسباب أخرى خاصة    لهذا السبب تحديد
بإعادة تشكيل هيكل الحكم في الخليج إجماالً، 
وفي السعودية لصالح محمد بن سلمان؛ هذا 
المخطط الذي كانـت خطواتـه تتـسارع،        

وإذ ا علـى عقـب،      ما انقلب رأس   سرعان

 وبدالً مـن أن     ،بالسحر ينقلب على الساحر   
يصطفّ الحلف في ما خُطّـط لـه، إذ بـه           

 ا وبشكل داٍم وصل إلـى حـد        يتصارع داخلي
القطيعــة والعزلــة والــضرب االقتــصادي 
والسياسي واسع النطاق بين أهـم قادتـه         

قطـر والـسعودية واإلمـارات      (السياسيين  
 ا حين قـام   بل وازداد األمر تعقيد   !!) ومصر

بالطلـب  ) قطر(أحد أطراف الصراع الدامي     
يحق إليـران   !! من إيران المساعدة العاجلة   

إذن أن تفرح لهذا االنقالب في حلف ترامب        
) واشـنطن (الجديد، الذي بدأ راعيه األكبر      
) البنتاغون(تتخبط في قراراتها وتتقلّب بين      

، وبدالً مـن    )البيت األبيض (و) الخارجية(و
اع مع إيـران وحلـف      التفّرغ إلدارة الصر  

المقاومة، إذ بها تتفرغ لمحاولة حل الصراع 
الناشب بين أهم حلفائهـا أو تابعيهـا فـي          
الخليج، ونحسب أن هذا األمـر سيـستغرق    

ا، ولكن بالمقابـل علـى      ا أميركي ا وجهد وقتً
     ا لهذا  إيران وحلف المقاومة إال يطمئن تمام

دب جيت ا لسياسااالنتصار الجديد، وأن يتحس
الغدر القادمة من واشنطن والرياض والتي      

قبـل  ) تفجيرات طهران (ربما كان مقدمتها    
  . أيام



 


نعتقــد أن مــصر أحــد أهــم : ارابعــ

المستفيدين من هذا التـصدع فـي البيـت         
ا الخليجي، فمصر أضيرت من هذا البيت كثير

، فجماعات  )السعودية(و) قطر(وبخاصة من   
وهابيــة التكفيريــة  الىاإلرهــاب والفتــاو

الداعمة لها، وعملياتها اإلرهابية الممولـة      
قطري عملية كبـرى    ٥٠حوالى  (ا  ا وسعودي 
)  مع عشرات العمليات الصغيرة    م٢٠١٣منذ  

وديون االقتصاد، واللعب السعودي والقطري     
مع أثيوبيا في مياه النيل التي هي أحد أهـم          
مرتكزات األمن القومي المصري، كل هـذه       

ا ثقيالً على مصر، ومـع      فات كانت عبئً  المل
تشقّق هذا الحلف واستجداء أحـد أطرافـه        

لـدور مـصري    !!) السعودية واإلمـارات  (
مساند، تُعد مصر أحد المستفيدين اإلقليميين      

وحتى ولو كانت   (مما جرى ومن استمراره     
مصر قد استثمرت اللحظة فهي على حق في 

خـالل  ا لألثمان    ألنها كانت األكثر دفع    ؛هذا
 !!).السنوات الخمس الماضية

خامس نحسب أن هذه األزمـة     : اا وأخير
الدامية بين قطر والسعودية، ستستمر لفترة، 

األميركـي،  ) السيد(ولن تحّل إال بتدخّل من      
وسيكون تدخّله بثمن مالي كبير، وبضوابط       
سياسية وعسكرية على قطر والـسعودية،      

ح وبشروط تصالحية قاسية واألهم، بانفتـا     
، ربما نـصل إلـى حـد        )إسرائيل(أكبر مع   

اتفاقية كامب ديفيد جديدة، ورغم هذا التدخّل       
األميركي المحتمل نحسب أن األيام القادمـة       

 ة فـي       ستشهد مزيدا من االنقسامات الحـاد
مجلس التعاون الخليجـي، وسـتُدار تلـك        

من ليس  : (الصراعات بمنطق القبائل القديم   
تنتقـل عـدوى    ، وهنا قد    )معي فهو ضدي  

، وكما قلنـا    )عمان(و) الكويت(الصراع إلى   
إال إذا  .. لـن تنـام دمـشق     (في مقام آخر،    

، واليقظة هنـا بمعنـى      )استيقظت الرياض 
االنشغال بالخالفات والـصراعات والـدماء      
داخل البيت الخليجي، بل والسعودي نفـسه،   

الدمـشقيون أو اليمنيـون     (ساعتها سينام   
) الخليجيين عليهم وغيرهم ممن ابتلي بحرب     

ملء جفونهم التي أقضها الدم النازف طيلة       
.السنوات الست السابقة

 

 
وساعتها يحق لرجل الشارع الدمـشقي      
العادي، كما يحق لرجل السياسة والدين أن       
يردد الدعاء المأثور في وجه مـن ظلمـه،         

اللّهـم اشـغل الظـالمين     (وشرد وقتل أهله    
، )مين وأخرجنا من بينهما سـال     ،بالظالمين

ذُقْ إنَّك َأنتَ    :وأن يصدق على قوله تعالى    
الكَِريم ِزيزالعصدق اهللا العظيم .

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 






لمهندس أنـور زغلـول شـقيق       األخ الفاضل والمحب الفاني ا    * 
ببرج العرب .. الدكتور سعد زغلول

 

. اإلسكندرية-

 

 
القارئ الدكتور فرج اهللا الشاذلي نائب نقيب القراء، والد كـل           * 
بإيتاي البارود .. محمد. أحمد، أ. هيثم، أ. أ: من

 

. بحيرة–

 

 
الدكتور محمود أحمد أحمد زوج ابنة المرحوم الحـاج محمـد          * 

 الطريقة العزمية السابق ونسيب األسـتاذ       يسري علي أحمد نائب   
بماقوسة .. علي واألستاذ عبد الرحمن يسري

 

. محافظة المنيا-

 

 
األستاذ فتحي عبد الجواد قنديل مدير المدرسة الثانوية التجارية         * 

ابن خال األخ الفاضل السيد السعودي الـشيخ نائـب الطريقـة            
ـ         ركة أدوات  العزمية، واألستاذ عادل عبد العليم السيد صاحب ش

بكفر كال الباب .. طبية، والحاج علي عبد الرازق حامد

 

. غربية–

 

 
السيدة الفاضلة وفاء إبراهيم يحيى زوجة األخ الفاضل الحـاج          * 

.باإلسكندرية.. محمد الكسار 

 

 
المرحومة الحاجة إنعام محمد أحمد والدة األخ الفاضل األستاذ         * 

.بالقاهرة.. تامر عبد الحفيظ يونس

 

 
أحمد مصطفى إبراهيم شقيق األخ الفاضل األستاذ السيد        الحاج  * 

بالحامول .. مصطفى 

 

. كفر الشيخ–

 

 
األخ الفاضل والمحب الفاني الحاج مصطفى مبروك محمد أبو         * 

.باإلسكندرية.. العزائم

 

 
ببنـي  .. فقيد شباب آل العزائم الشيخ عماد عبد العزيز أبو زيد         * 

منصور 

 

 البلينا –

 

. سوهاج–

 

 
حاج إبراهيم أحمد المعاملي شقيق األستاذ صـبري        المرحوم ال * 

أحمد المعاملي وابن عم الدكتور الحسيني حلمي المعاملي بكفـر          
بني هالل، والمرحوم الحاج عبد المجيد الشرنوبي شقيق األسـتاذ        

.بدمنهور.. صالح الشرنوبي وابن خال األخ محمد عبد الرحمن

 

 
ـ        *  عيد ووالـد   األخ خضر محمد شرابي شقيق األستاذ أحمد وس

بقرية زويل .. أحمد ومحمد شرابي

 

 أبو حمص -

 

. بحيرة–

 

 
المهندس هاني سالم مدير شركة المقـاولون العـرب شـقيق           * 

.بمحافظة الجيزة.. الدكتور خالد سالم

 

 
بالطود .. المرحومة والدة األخ فتحي أبو شنب * 

 

. كوم حمادة–

 

 
المرحوم ممدوح سعداوي عليوه ابن عم األخ سـمير محمـود           * 

بسيدي سالم .. عليوه وكيل معهد معاذ بن جبل

 

. كفر الشيخ–

 

 
المرحومة الحاجة فاطمة عبد القادر الجندي ابنة عم األسـتاذ          * 

بطرا بامبا .. محمد رفعت الجندي

 

. دمنهور-

 

 








 

 

 

 

تـهــانــى

 

 












األخ الفاضل والمحب الصادق الحاج أنور      * 

خطاب بزفاف كريمته الدكتورة زينـب إلـى        

بسنهور مركز  .. الدكتور محمد حسني عيسى   

.دمنهور محافظة البحيرة

 

 

ل عضو المجلس األعلـى     األخ الفاضل الدكتور أحمد عاطف بال     * 

للطريقة العزمية بحصوله على ماجستير إدارة أعمال من األكاديمية         

.باإلسكندرية.. البحرية 

 

 

األخ الفاضل األستاذ أحمد إسماعيل الهندي رئيس المجلس األعلى      * 

للطريقة العزمية باجتياز مسابقة مديري المستقبل بالبنـك األهلـي          

بفايد .. المصري

 

. اإلسماعيلية–

 

 

األخ الفاضل األستاذ فتوح حسين لعج بترقيته مديرا عاما بتعلـيم           * 

بسجين الكوم .. الغربية

 

. مركز قطور–

 

 

الدكتورة أسماء أحمد طه النجار بالزفاف إلى المهنـدس فتـوح           * 

.بكفر الشيخ.. الحلواني 

 

 

بتلبقا  .. األخ الفاضل السيد عطية بحفيدته فاطمة عطية        * 

 

 كـوم   –

.حمادة

 

 










 




 

 

ــدِ  جالْوــاِن و ميــةُ الْه اِذبج ــك يلَب

 

 

 ــم هالَمأَع ــك يةً               لَبرــش بم تــر ظَه

لَبيـك وجـه حِبيِبـي الَح ِلـي علَنـا                 

لَبيك شوقًا ِإلَـٰى بيـِت الْخِليـِل ِإلَـٰى                    

لَبيك روِحـي وقَلِْبـي يـسمعاِن دعـا                   

         لَبيــك لَبيــك شــوقًا ِللِْوصــاِل أَِنــلْ     

يرجو دخولَ مقَاِم خِليِل اللَّـِه متِحـدا       

 

 

 

 

 

ِللْوجِه تجـِذبِني شـوقًا ِإلَـٰى قَـصِدي         

 

 

                 دالْـواِن وـساِإلحـوِد والْجِل وصِبالْو

ِسـِريي أَيانــاق ِإســراعا ِإلَــٰى جــدي             

ــ ــه ِب ــٰى ِمن ــاِم ألَِحظَ ــوِر الْمقَ ِد                نالِْور

ــستجدِ   اِق مــو ــِه ِباَألش ــي أُلَبي بر

 

 

ــالْفَرِد                   ــاموالَي ب ي فَّعــش ا تــد بع

ِبالروِح والِْجسِم ِفي شكٍْر وِفـي حمـدِ       

 

 

 

 
  

 

 
  

 

 
   


