
 

 

 

 

 



 


العارف باهللا

 

 


 


 ه١٤٠٧سنة 

 

م١٩٨٧ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




 




 




 



 

 



 


يخ الطريقة العزميةش

 

 


 



 

 



 


نائب عام الطريقة العزمية

 

 


 


        

 

 



 




 



 

 



 




 

 



 





 





 





 





 



 

 

يتفق عليها مع اإلدارة

 

اإلعالنات 

 

 

غـــايتـــنا

 

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

 

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

 

 

دعوتنا

 

شعارنا 

 

 

 اإلسالم دين اهللا وفطرته     :أوالً
.س عليهاالىت فطر النا

 

 
 اإلسـالم نسب يوصـل   :ثانياً

.ص إىل رسول اهللا

 

 
 اإلسالم وطن واملسلمون    :ثالثاً

.مجيعاً أهله

 

 

االشتراكات

 

 
.ا خالصة رسوم الربيد جنيه سنوي١٠٠ر ـداخل مص

 

 
. دوالراً سنوياً خالصة رسوم الربيد٥٠باقى دول العامل 

 

 

اللــه  معـبودنا

 

واجلهـاد خلقـنا 

 

 
والرسول مقصودنا

 

واخلـالفـة غايتنا 

 

 
والقـرآن  حجتنا

 

وأبو العزائم  إمامنا 

 

 

 

 

 

..!! شكرا للرئيس ترامب: االفتتاحية* 

 

 

 

  *

 

 

 

 

    بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم   

 

 

 

 ٤

 

 

 

 

 

 

لإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبى العزائم.. )٢٢( وسائل نيل المجد اإلسالمي *

 

 ١٠

 

 

 

 

 

 

) ..٧ (فضائله ومراتبه وآدابه وهيئاته: الذكر ..لماذا الطريقة العزمية؟* 

 

 

 

 

 

 

 

 

لعزائم اأبيالدين ماضى السيد أحمد عالء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 

 ١٤

 

 

 

 

 

 

أسامة مرعي.أ. ]٥/٥ [ من يدعي أن المسجد األقصى يوجد في الطائف بالسعوديةىالرد عل* 

 

 ١٦

 

 

 

 

 

 

محمد اإلدريسي الحسني.  د)..١٣(الصوفية فقط على منهج السلف الصالح * 

 

 ١٨

 

 

 

 

 

 

 ..]٢/٢[تحقيق وجود أهل البيت من خالل قوانين عالم البرزخ ورأي العلماء فيه * 

 

 

 

 

 

 

 

 

عادل سعد.                                                      المستشار رجب عبد السميع وأ

 

 ٢٠

 

 

 

 

 

 

بليغ حمدى. د.أ .. من زوجات وسيدات آل بيت النبي * 

 

 ٢٢

 

 

 

 

 

 

جمال أمين. د .. )٢٧(وقفة مع الذات لكي تكون شخصية مؤثرة  *

 

 ٢٤

 

 

 

 

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

 

 ٢٦

 

 

 

 

 

 

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

 

 ٢٩

 

 

 

 

 

 

٣٠  العزائم أبومحمد ماضىاإلمام  .. ]ختم العصر وارث رسول اهللا[حكم الدين  *

 

  

 

 

 األستاذة لبنى محمد الشعراوى..مستقبل األمة  *

 

 ٣٢

 

 

 

 

 

 

نور الدين أبو لحية. د. أ.. ) ١٦(الطائفيون والحكماء السبعة * 

 

 ٣٤

 

 

 

 

 

 

..)] ١/٢(لقد ظلمتم المرأة بقانون اإلرث .. يا حكومة تونس [صواريخ مضادة * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحسينى عبد الحليم العزمىالشريف

 

 ٣٦

 

 

 

 

 

 

 أحمد محمود كريمة . د.أ  ..الضرائب العقارية بين الحل والحرمة* 

 

 ٤٠

 

 

 

 

 

 

فضيلة الشيخ علي الجميل].. ٣/٤[نظرات في سورة المنافقون * 

 

 ٤٢

 

 

 

 

 

 

لشرنوبيأحمد محمد ا. د.أ) .. ٤٦(الدعوة إلى اهللا تعالى من خالل الشبكة الدولية اإلنترنت * 

 

 ٤٤

 

 

 

 

 

 

محمد الشندويلى.. ]١/٢[ انتشار التدخين بين الكبار والصغار.. ظاهرة خطيرة * 

 

 ٤٦

 

 

 

 

 

 

هـ١٤٤٠ ثانمن أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خالل شهر ربيع * 

 

 ٤٧

 

 

 

 

 

 

فاروق الدسوقى. د. أ .. )٣٤(الصالة والسالم على والدي خير األنام * 

 

 ٤٨

 

 

 

 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى.  د.. ]٩٢) [مجلة التوحيد(وكالء الوهابية فى مصر صوت * 

 

 ٥٠

 

 

 

 

 

 

سميح قنديل. أ .. )ية والتسعونناثالالحكمة ( لإلمام أبى العزائم  شرح جوامع الكلم *

 

 ٥٢

 

 

 

 

 

 

 قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ ) ..٢٧ (معاني وإشارات قرآنية *

 

 ٥٤

 

 

 

 

 

 

رفعت سيد أحمد . د.. فلسطينحين أفتى األزهر بالجهاد في *

 

 ٥٦

 

 

 

 

 

 

المجتمع العزمى* 

 

 ٥٨

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشكر الرئيس األمريكي على سرعة استجابته لنصيحتنا التي قدمناها له خـالل            
العددين الماضيين، بعد أن أوضحنا له كيف أن السعودية وإسـرائيل أشـقاء فـي               
التأسيس والمصير، وأن السعودية تحمي إسرائيل، وفصلنا الحـديث عـن الـوالء             

 مراحل، ثم أوضحنا كيـف تـم تغليـف          السعودي للصهيونية والذي تمثل في أربع     
.العمالة بالدين، وتسخير العمالة لخدمة الصهيونية وتفريق األمة

 

 
الرئيس ترامب أدرك أهمية التراجع عن الهجوم على المملكة السعودية، بعد أن           

أن مصير الكيان السعودي مـرتبط ارتباطًـا وثيقًـا بمـصير الكيـان              أوضحنا له   
.حدهما سيسقط في اآلخرأظام في الصهيوني، وأنه لو سقط الن

 

 
أن يسقط النظام السعودي فسيمنعه اللوبي      ولقد حذرناه فيما مضى بأنه إذا أراد        

ذاته بإسقاطه، ناهيـك    ته  ن المصير واحد، بل قد يتم معاقب      الصهيوني في أمريكا؛ أل   
!!.عن خسارته البنته وزوجها اليهودي

 

 
منذ تأسيس  خية، فألول مرة    فترامب بهجومه على السعودية ارتكب سابقة تاري      

م، لم تقع المملكة مطلقًا داخل مرمى       ١٩٣٢الدولة السعودية الثالثة آلل سعود عام       
.قوس نيران الدولة التي عهدت على حمايتها منذ اتفاقية روزفيلت

 

 
 العالقات السعودية األمريكية إذا انزلقـت إلـى         إن: لقد كانت نصيحتنا واضحة   

دق المـسمار  تكبر هي الواليات المتحدة نفسها، وربما س     نقطة الالعودة فالخاسر األ   
األكبر في نعش القرن األمريكي وستعجل من سقوط األسد العجوز تحت عنوان كبير          

.)الهيمنة على رقعة األوراسيا(اسمه 

 

 
.. المملكة هي الحليف اإلستراتيجي ألمريكا ال في منطقة الشرق األوسط فحسبف

وهي العنصر المهم في استمرار النظام المالي .. راسيابل على الخريطة العالمية لألو
م، وهي عنصر ١٩٧٣سس له ريتشارد نيكسون خريف عام أالعالمي للدوالر والذي 

القوة الحقيقي المتبقي لألسد العجوز على مساحة شاسعة من األوراسيا، وهي ورقة 
.ضمان بقاء الكيان الصهيوني

 

 
تفقد أهم أوراقها في لعبة التنافس لن ن واشنطوختمنا نصيحتنا بالتأكيد على أن 

قر فيـه البنتـاجون     أستراتيجي مع روسيا والصين في هذا التوقيت الحرج الذي          اإل
بأنها تمر بمرحلة ضمور إستراتيجي، وقد تآكلت قدراتها العسكرية التنافسية أمـام            

.تكتالت اقتصادية وعسكرية أخرى

 

 
ال يزال بقبضة المملكـة     ) اآلس(أما إذا تجرأت واشنطن على الرياض فالكارت        

م، وهذه المرة اللعبة ستختلف ١٩٧٩مثلما كان إبان الحرب األفغانية السوفيتية عام 
إذا قررت المملكة اللعب بورقة حماية بيت اهللا الحرام من خطر الحمالت الـصليبية              

.آنذاك ستفتح أبواب جهنم على العالم أجمع وخاصة الغرب....

 

 
هـؤالء هـم    " إن: نت في أذن الرئيس األمريكي حين قلنا      ويبدو أن كلمتنا قد ر    

عمالؤكم القدامى األوفياء، ولم يخرجوا من بيت طاعتكم يوما، فكم تحتاج إلى وقت             
لصناعة عمالء جدد؟، وماذا لو تغيرت اللعبة ووصل لحكم المملكة حـاكم وطنـي              

ـ           يادكم مسلم، واستخدم السالح الذي لديهم في تحرير فلسطين والقـضاء علـى أس
!!".اليهود؟

 

 



 

 

 



 



 



 



 


 األمريكية  العالقات  تاريخ  في  يعرف  لم

 لهجة  وأوضح حديثًا  أصدق  خطابا  السعودية
 األمريكـي   الرئيس  ألقاه  الذي  الخطاب  من

 )١(م٢٠١٨ نـوفمبر   ٢٢ يوم ترامب  دونالد
 في  وتحوله  السعودية  عن  دفاعه  برر حيث
 بأنها  خاشقجي،  جمال  الصحافي  مقتل  قضية

 في  تستثمر  وأنها  ،”مهم ستراتيجيإ يكشر“
.”الدوالرات مليارات بمئات“ بالده

 

 
 عـدة   نقلتـه  صحافي،  مؤتمر  في وقال

 ،”هيل  ذا“ صحيفة  بينها  محلية  إعالم  وسائل
 علـى   تعليقًـا   ،”سي  بي  إن  إس  إم” وشبكة

 داخل من  ترامب  لها  تعرض  شديدة  انتقادات
 األخيـر   بيانه  بسبب  وخارجه،  رسجالكون
.ةالقضي من

 

 
  األبـيض،   البيت  نشره  الذي  البيان  وفي

 قـال   والريـاض،   واشنطن  عالقات  حول
ـ   شريكًا  البقاء“ تنوي  بالده  نإ  :ترامب اقوي 

 ومـصالح   مـصالحها   لـضمان   للسعودية،
 فـي   واشـنطن   شـركاء   وبقيـة   إسرائيل
.”المنطقة

 

 
 علـى   االنتقادات  توالت  البيان،  وعقب

 وخاصة  المتحدة  الواليات  داخل  من  ترامب
 الخـائن “ بـ  البعض  وصفه  إذ  رس،جلكونا

 اسـتبدل   أنه  اعتبروا  وآخرون  ،”بالده  لقيم
.”أوالً السعودية“ بـ ”أوالً أمريكا“ سياسة

 

 
  :فلوريدا،  في  للصحافيين  ترامب،  وقال

 ولي  ضلوع  على  قاطع  دليل  هناك  ليس  إنه
 أن  على  شدد  فيما  ،)سلمان  بن  محمد( العهد

 لواليـات ل  همم ستراتيجيإ حليف  السعودية
.المتحدة

 

 
 ستراتيجيإ شريك السعودية“ :وأضاف

 مليارات بمئات  يستثمرون  طويلة؛  فترة  منذ
ــدوالرات ــا فــي ال ــ .بالدن بمئــات احق 

.”المليارات

 

 
 علـى   يحـافظون   إنهم“ :مبررا  وتابع
 أن  هـي   الحقيقـة   الـنفط،   أسعار  انخفاض
 األوسـط،   الشرق  في  مفيدة  دولة  السعودية

 فـي   ”كبيـرة   قاعـدة   لدينا  كان  لما  لوالها
.المنطقة

 

 

 إلـى   تنظـرون   لـو “ :الًقائ  واستطرد
 في  إسرائيل  لكانت  السعودية،  لوال  إسرائيل،

 سـتغادر  هل ذلك؟ يعني ماذا  .كبيرة  ورطة
 ..إسـرائيل   مغادرة  تريدون  هل  إسرائيل؟

 لـدينا   .السعودية  في  اجد  قوي  حليف  لدينا
 العمـل   هـذا   يرتكـب   لم  إنه  يقول  حليف

 العهـد،   كولي  عليا  ستوياتم  على  الوحشي
.”والملك

 

 
 بمقتـل   تنديده  األمريكي،  الرئيس  وجدد
 عمـل “ بأنهـا   الجريمـة   واصفًا  خاشقجي،
 ؛العـالم   محاسـبة   يجب  ربما  وأنه  وحشي،

.”متوحش مكان ألنه

 

 
 الجريمـة   )هذه( أكره“ :قائالً  واستطرد

 التـستر،   وأكـره   صـنعه،   تـم   ما  وأكره
 محمـد  السعودي( العهد  ولي  :هذا  وأخبركم

.”مني أكثر يكرهها )سلمان بنا

 

 
 المخـابرات   وكالـة   تـسريبات   وحول
 أن  إلـى   خلـصت   التي  ،)CIA( المركزية

 خاشـقجي،   بقتل  أمر  من  سلمان،  بن  محمد
 يحمـل   ،CIA تقيـيم   ” إن  :ترامـب   قال

.”مختلفين وجهين

 

 
 تـصور   لـديهم   )CIA( هم“ :وأوضح

 ألي  يتوصـلوا   لـم   لكـنهم   معينة،  بأمور
.”نتيجة

 

 
 ابـن ( هو  فعلها  ربما  قلت،  كما“ :وتابع

 إنهـا   بقوة  سأقول  لكني  ال،  وربما  ،)سلمان
 اتبعنـا   وإذا  ا،جـد   مهم حليف  )السعودية(

 أي مـن  حلفاء لدينا يتبقى فلن معينة  معايير
.”اتقريب دولة

 

 
 هنـاك   كان  إذا  ما  أدري  ال“ :واستطرد

 العهد  ولي  أن  إلى  التوصل  على  سيقدر  أحد
 يفعلهـا،   لم  أو  علهاف  سواء  لكن  ..فعلها  من
 الملـك ( وأبـوه   .بشدة  )ضلوعه( ينفي  هو

.”بشدة ذلك ينفي )سلمان

 

 
ــول ــات أي وح ــى واردة عقوب  عل

 مـن   لـيس   إنـه “ :ترامب  قال  السعودية،
 مـن   مزيد  فرض  المتحدة  الواليات  مصلحة

.“المملكة على العقوبات

 

 


 


 يكـن   لم  التصريح  هذا  مثل  أن  الحقيقة

 األمريكـي،   لـرئيس ا  كشف حيث  األول،
 ٢٣ يوم  رسمي  تصريح  في  ترامب،  دونالد
 الـسعودية   السلطات  أن  ،)٢(م٢٠١٨ أكتوبر

.إسرائيل دعم في المتحدة الواليات ساعدت

 

 
 مـن  به أدلى تصريح في ترامب،  وقال

 علـى   توقيـع   مراسم  خالل  األبيض  البيت
 اتعليقً  بالده،  في  المياه  بقطاع  خاص  قانون
 إلـى  بالنـسبة   المحتملـة   التـداعيات   على

 جمـال   فياالـصح   مقتـل   بسبب  السعودية
 عظـيم   حليـف   الـسعودية   إن" :خاشقجي
 أكبـر   وأحـد   المتحـدة   للواليـات   بالنسبة












 



 

 
 رئيس االتحاد العالمى للطرق الصوفية
 عضو المجلس األعلى للطرق الصوفية

شيخ الطريقة العزمية

 

 

السيد محمد عالء الدين ماضى أبو العزائم

 

 



 

 

 



 



 



 

 البالد،  هذه  في  األكبر،  وربما  المستثمرين،
 الـدوالر،   مليارات  مئات  فيها  تستثمر  حيث
".العمل فرص آالف خلق أتاح مما

 

 
 حديثه  في  األمريكي  الرئيس  يوضح  ولم

 يذكر  لم  كما  ،السعودية  المساعدة  هذه  يعةطب
.الموضوع بشأن أخرى تفاصيل ةأي

 

 
 مبـرر   ال" أنـه   ذلك  مع  ترامب  وأكد
 لكنه  لخاشقجي،  "حدث  لما  للسعودية  بالنسبة
 جـزء " األوسـط   الشرق  أن  ذلك  مع  اعتبر
".العالم من اجد وخطير صعب

 

 
 الوقـت   وفي" :األمريكي  الرئيس  وتابع

 وساعدونا  لنا،  اجد  ينجيد  حلفاء  كانوا  ذاته
إسرائيل،  يخص  فيما  اكثير  لواومو   اكثيـر 
".األشياء من

 

 
 الرسمي  االعتراف  التصريح  هذا  ويعد

 حمايـة   في  السعودية  بدور  لترامب  األول
.إسرائيل مصالح

 

 


 


 فـي   عطوان الباري عبد األستاذ  يقول

 ترامـب  إن :)٣()األمة  رأي( بجريدة  مقاله
حس  فْضد  ال  :بقوله  تورالمالشَّرق  في  نتَواج 

 إسـرائيل   ِحماية  وإنّما  النِّفط  بسبب  األوسط
 ..وجوِديـا   تَهديدا  لواجهت  السعودية  ولَوال
 تَـصريحاِته   األمريكي  الرئيس  يكَرر  ِلماذا
 الهـدف   هل  األيام؟  هذِه  مرٍة  ِمن  أكثَر  هذِه

شْداللُّوبي  ح  هوديهة  في  جاِنِبه  إلى  اليواجم 
 إنّـه   ُأخرى؟  أسبابا  هناك  أن  أم  رسجالكون
نمقوِط زة ساألقِْنع.

 

 
 األمريكي  الرئيس  لنا  يؤكِّد  يوم  بعد  يوما

 يداِفع  ال  أنّه  وضوٍح،  وبكُل  ترامب،  دونالد
 العهـد   ولـي   سلمان،  بن  محمد  األمير  عن

،بب  السعوديته  بسملكـة   أو  لـه،   محبللم 
 أمن ِحماية  أجِل  ِمن  وإنّما  السعودية،  يةالعرب

 ومـصاِلح   أمـن   وليس  ووجوِدها  إسرائيل
.فَقَطْ المتحدة الِواليات

 

 
ــي ــى رده ف ــساِعي عل ــضاء م  أع

 وأكثَـر   أقـوى   عقوبات  فَرض  رسجالكون
 بـن   محمد  واألمير  السعودية،  على  صرامة
 اغتيـال   قـضية   في  الرئيس  المتَّهم  سلمان،

 الـرئيس   كـان   خاشقجي،  جمال الصحافي

ا  األمريكيريحا  صقابلٍة  في  قال  ِعندما  ِجدم 
 ”بوسـت   واشـنطن “ صحيفة  معه  أجرتها

 فـي   للبقـاء   إلينا  بالنِّسبِة  واِحد  سبب  هناك“
 إسـرائيل،   وجود  وهو  أال  األوسط،  الشرق

 ِمن بقىن أن يمِكن شَيء أقل النِّفط  بحأص  لقَد
 بـل   اآلن،  النِّفط  ِمن  المزيد  جنُنِْت  ألنّنا ؛أجله
 السعودية“ وأضاف  ،”فقط  إسرائيل  أجِل  ِمن

 سـتُواِجه   وبـدوِنهم   لنا  بالنِّسبِة  مِهم  حليفٌ
 وهــم المتاِعــب، ِمــن الكَثيــر إســرائيل

 ِمـن   هاِئلة  مباِلغ  لدينا  ينِْفقون  )السعوديون(
.”إليران ويتَصدون الدوالرات، ِمليارات

 

 
 مـا   كُل  تُلَخِّص  هذِه  ترامب  تصريحات

 عامـا   الثَّمـانين   ِطـوال   ِمنطَقتنا  في  جرى
 فيهـا،   الجميـع   أدوار  وتَكْـِشف   الماِضية،

 ِضد  أمريكا  مع  تَعاونوا  الذين  أولِئك  خاصةً
 لمواجهـة   العربيـة   والحروب  االستعدادات

.إسرائيل

 

 
 المملكـة   تَعـاون   نفهم  أن  نَستطيع  اآلن

 الحـربِ   في  ُأخرى  يجيةوخل  عربية  ودول
 واآلن  واحِتالِلـه،   وغَـزِوه   الِعـراق   ِضد

 التـي   الحرب  أسباب  نَستوِعب  أن  نَستَطيع
 ِضـد   الماِضية  السبع  السنوات  ِطوال  تُشَن

 لإلطاحـة   المزعومة  الثَّورة  وقبلها  سورية،
 المقاومـة   وإخـراج   القذافي،  معمر  بالعقيد

 المـستمر   وانوالعـد   لُبنان،  ِمن  الِفلسطينية
 والِحـصار   سـنوات،   أربع  منذ  اليمن  على
 المقاومـة   فَـصاِئل   وتَجـريم   إيران،  على

...اإلرهاب الِئحة على ووضِعها

 

 
 ويكِشف  الجميع،  أوراق  يفضح  ترامب

 تَحييـد   ويحاِول  مواربة،  دون  الحقائق  هذِه
 ِمـن  خاشقجي اغتيال قَضية  في  رسجالكُون
 المـسيِطر   اليهودي  اللُّوبي ”مغازلة“ ِخالل
 في  سينْجح  فهل  رس،جالكُون  على  أي  عليه،
سعاهقِبلة األسابيع هذا؟ مِة كَفيلَةٌ المباإلجاب.

 

 
 تَمزيِقهـا،   بل  األقِنعة،  سقوط  زمن  إنّه
 هـذا  في  لترامب  وشُكرا  ..المستور  وكَشْف
.األقَل على الميدان

 

 


 


 ترامـب  تـصريحات  بعـد  أنه  الحقيقة

 أن  إال  دوليـا،   القـضية   هدأت  فقد  المتتالية

 مـن   ثانية  جولة  شهدت  الكونجرس  أروقة
.السعودية على الهجوم

 

 
 وكالة  مديرة  أبلغت ديسمبر  ٤ يوم  ففي

 جينـا   األمريكيـة،   المركزية  االستخبارات
 التـابع   الـشيوخ   مجلـس   زعماء  هاسبل،

 "CIA" بمعلومـات   األمريكـي   رسجللكون
 جمـال   الـسعودي   فياالـصح   مقتل  حول

 وردود  واسـعة   أصداء  أثار  مما  خاشقجي،
.السيناتورات بين قوية أفعال

 

 
 حـول   هاسـبل   مع  االجتماع  عقد  وبعد

 في  السعودية  تجاه  األمريكية  اإلدارة  سياسة
 األزمـة   واسـتمرار   خاشـقجي   مقتل  ظل

 والية  من  الديمقراطي  السيناتور  قال  اليمنية،
ـ   بـوب   جيرسي،  نيو  علـى   إن  :ديزمينين

 اغتيـال   على  "بقوة" الرد  المتحدة  الواليات
 طالت  التي  والتطورات  السعودي  فياالصح

 تعزيـز   تـم " :اموضح  اليمن،  في  الحرب
 وذلـك  ،"ذلـك  قبل بها  التزمت  التي  اآلراء

.األمريكية "تايمز نيويورك" لصحيفة اوفقً

 

 
 مـن   الجمهوري  السيناتور  أكد  بدوره،

 رئـيس   وهو  ،كوركر  بوب  تينيسي،  والية
 الشيوخ، مجلس في الخارجية العالقات  لجنة
 تقريـر   على  اإلطالع  بعد  لديه  شك  ال" أن
"CIA"  األمير  السعودي،  العهد  ولي  أن  في 

 عمليـة  وتابع أمر من هو  سلمان،  بن  محمد
".خاشقجي اغتيال

 

 
 التـي   الرسـائل   أن  كـوركر،   واعتبر

 العهـد   ولي  إلى  األمريكية  اإلدارة  وجهتها
 بمواصـلة  له وستسمح كافية  يرغ  السعودي

ـ   سـلكه،   الـذي   الطريق  اتباع إدارة  اداعي 
 الـذي   ترامـب،   دونالد  األمريكي،  الرئيس
 إلدانة  الجمهوري،  الحزب  إلى  اأيض  ينتمي

 علـى   امـشدد   بقـوة،   الـسعودية   العملية
".للقتل جزاء هناك يكون أن ضرورة"

 

 
 مـن   البـارز   لجمهوريا  السيناتور  أما
 راهـام، ج ليندسي  الجنوبية،  كارولينا  والية

 عـن   هاسـبل   مع  االجتماع  بعد  أعرب  فقد
 يكن  لم  خاشقجي  قتل  عملية  بأن  الكبيرة  ثقته
 العهـد   ولـي   علم  دون  تنفذ  أن  الممكن  من

.السعودي

 

 



 

 

 



 



 



 

 زمالئـه   مع  سيعمل  بأنه  راهامج وتعهد
 مـشترك   بيان  إلصدار  الشيوخ  مجلس  في

 مقتـل   فـي   سلمان  بن  حمدم  ضلوع  يؤكد
 فـي   يدعم  لن  أنه  على  شدد  فيما  خاشقجي،

 ببيع  خاصة  صفقات  أي  الظروف  هذه  مثل
 اعتبـر   كمـا   .للسعودية  األمريكية  األسلحة

 تريـد   ال  ترامب  إدارة  أن  ذلك  مع  راهامج
 سلمان  ابن  دور  تثبت  أدلة  بوجود  االعتراف

 فـرض   إلـى   دعـا   فيما  الجريمة،  هذه  في
 على  "نيتسكيجما  نونقا" إطار  في  عقوبات

 السعودي،  الصحفي  قتل  عن  المسؤولين  كل
 "بوسـت   واشـنطن " لـصحيفة   اوفقً  وذلك

.)٤(األمريكية

 

 
 واليـة   من  الديمقراطي  السيناتور  قالو

 أكد  االجتماع  هذا" :شيلبي  ريتشارد  أالباما،
الـذي   القتـل   هـذا   حول  أفكارنا  من  اكثير 

 أحد  عليه  يوافق  ال  ما  وهو  اإلدانة،  يستحق
".المتحدة الواليات يف

 

 
 جلـسة   عـن   هاسـبل   غياب  أدى لقد

 إلـى   ،الماضـي   نوفمبر  ٢٨ يوم اإلحاطة،
 األمـريكيين،  المـشرعين  بين  كبير  غضب

 طالـب   راهامج ليندسي  السيناتور  إن  حتى
 حـضور   حتـى   االسـتماع   جلسة  بتأجيل
.هاسبل

 

 
 إدارة  في  الوحيدة  المسؤولة  هي  هاسبل

 التتـسجي   سـمعت   أنها  يعتقد  التي  ترامب
 فـي   الـسعودية   القنـصلية   داخل  صوتية

 وتقطيـع   خاشـقجي   قتـل   لعملية  إسطنبول
 وعقـدت   تركيا  بزيارة  قامت  حيث  جثمانه،

 أطلعتهـا   التي  التركية  المخابرات  مع  جلسة
.جرى ما تفاصيل على

 

 
 صــحيفة نــشرت عودتهــا، وعقــب

 أن  إلى  أشارت  تسريبات  "بوست  واشنطن"
 محمد  راألمي  أن  األمريكية  المخابرات  تقييم

 تقييم  درجة  وأن  بقتله،  أمر  ربما  سلمان  بنا
 وعالية،  متوسطة  بين  ما  االحتمال  هذا  مثل
 إلـى   يفتقر  أنه  الوكالة  تقييم  يؤكد  ذلك  ومع

 مـن   عملية  أن  يؤكد  ولكن  المباشر،  الدليل
 من  بأوامر  إال  تكون  أن  يمكن  ال  النوع  هذا

.سلمان بنا

 

 



 


ـ   الـرئيس   نأ الحقيقة  يـستحق   بترام

 لنصيحتنا  استجابته  على  أخرى  مرة  الشكر
 حوله  ومن  أنه  وفيبد  الماضيين،  العددين  في

 فـي   ستكون  إسرائيل  أن  إلى  سريعا  انتبهوا
 علـى   الـضغط   اسـتمر   إذا  جاسـم   خطر

.السعودية

 

 
 األمـريكيين   عينالمـشر   تحرك  أن  إال

 ترامـب،   للـرئيس   القديم  النهج  نفس  على
 بـأنكم   خـرون اآل  هم  ننصحهم  ألن  يدفعنا

 تكلفـون   وقد الخاطئ،  الطريق  في  تسيرون
 النهايـة   وفي  بحمله،  لها  حمل  ال  ما  بالدكم

 كمـا   فتتراجعـون   إسرائيل  عليكم  ستضغط
.ترامب تراجع

 

 
ــة إن ــسعودية العالق ــة ال  األمريكي

 تـشبيهها   ويمكن معقدة،  عالقة  اإلسرائيلية،
 ثـم   سـفاحا   طفالً  أنجبت  التي  األم  بعالقة

 أخـرى   أسرة  وساعدت  ،منزل  في  وضعته
 لكـي   المجـاور   المنـزل   في  السكن  على

 أو األسـرة  هـذه  فعلـت  همامف  يحرسونه،
 مـن   أي  حـق   في  أو  األم  حق  في  أخطأت
 ألن  ؛تهاجمهـا   أن  األم  تستطيع  لن  البشر،
 وفـي   وحمايـة،   رعاية  إلى  يحتاج  الطفل
 هنـاك   لـيس   الطفل  بها  يسكن  التي  القرية
.ظهره لحماية األسرة هذه من أفضل

 

 
 قالـه   مـا   األمريكان  للمشرعين  ونقول

 بالعالقة  فيه  اعترف  الذي  خطابه  في  ترامب
 لـوال   إسـرائيل،   إلى  تنظرون  لو“ :المعقدة

 .كبيرة  ورطة  في  إسرائيل  لكانت  السعودية،
 هـل   إسرائيل؟  ستغادر  هل  ذلك؟  يعني  ماذا

 قوي  حليف  لدينا  ..إسرائيل  مغادرة  تريدون
السعودية في اجد."

 

 
 عونالمـشر   أيها  األمريكي  سالرئي  إن
 مـصالح   من  بدالً  عينيه  يعطي  ألن  مستعد
 على  القدس  همؤإعطا  وما  للصهاينة،  بالده
 توهنوا  فال  بسيطًا،  قربانًا  إال  ذهب  من  طبق
 أسـيادكم   مخطط  تنفيذ  على  وساعدوه  قواه

 حراسهم،  على  وحافظوا  الصهاينة،  وأسياده
 لةلي  في  وتفور  اإلسالمية  األمة  تغلي  فلربما

 يحميها من إسرائيل تجد لن وقتها  وضحاها،

.السعودية سوى

 

 
 الـسعودية   بـين   األخيـرة   األزمة  إن

 السعودي  فياالصح  مقتل  قضية  ثم  وأمريكا،
 هذه  طبيعة  عالنية  أوضحتا  خاشقجي  جمال

 مـن   يعيهـا   لم  من  فعلى  المعقدة،  العالقات
 جيدا،  ويتدبر  يقرأ  أن  األمريكان  السياسيين

 مـساره   بتحويل  أمر  سيأتيه وإما  ،هذا  فإما
.الصهاينة من

 

 
 وزراء  رئـيس   تصريح  جيدا  وتذكروا

 أكد حين  نتنياهو،  بنيامين  الصهيوني  الكيان
 فـي  حـدث  ما  أن :الماضي  نوفمبر  ٢ يوم

 فياللـصح   بإسـطنبول   السعودية  القنصلية
ـ   كـان " خاشقجي،  جمال  السعودي امروع" 

.مناسب بشكل معه التعامل ويجب

 

 
ـ   نتنيـاهو   وأضاف  تـصريحاته   اللخ

 كرايوفـا   منتـدى   لقاء  في  اإلعالم  لوسائل
 أقـول   الوقت  نفس  في" :بلغاريا  في  المنعقد

 المنطقـة   اسـتقرار   أجل  من  اجد  مهم  إنه
 ويجب  مستقرة  ستبقى  السعودية  أن  والعالم،

 ألنني  ؛الهدفين  هذين  لتحقيق  الطريق  إيجاد
 إيـران،   من  تأتي  األكبر  المشكلة  أن  أعتقد
 تستمر  لن  إيران  بأن  نضمن  أن  ينبغي  حيث
 خالل  تفعل  هي  مثلما  المعادية،  أنشطتها  في

".أوربا في األخيرة األسابيع

 

 
 الـسعودية   تبقـى   أن  نتنياهو  غاية  إن

 أمـن   يعني  السعودية  استقرار  ألن مستقرة؛
 يـا   فاتعظوا  ..الصهيوني  الكيان  واستقرار

.أمريكا ساسة

 

 
                                              

:ملشاهدة فيديو كلمته) ١(

 

 

www.youtube.com/watch?v=FWY-

RWGnMP٤ 

:ملشاهدة فيديو كلمته) ٢(

 

 

www.youtube.com/watch?v=NgNM

WGPBRkg 

 .م٢٠١٨ نوفمرب ٢٨املقال منشور يوم ) ٣(

:ملشاهدة فيديو كلمته) ٤(

 

 

www.youtube.com/watch?v=ouFBP٧

FLTnw 



 

 

 

 

 



 



 

 
اإلمام ادد

 

 
 السيد حممد ماضى أبو العزائم

 

 



 



 



 









 





 



لم تنحصر خيرات اإلسالم على المسلمين، بل تعـدتهم         

إلى جميع األمم، وكان أكثر الناس انتفاعا بعلوم اإلسـالم          

أوربا الحديثة وأمريكا، فـإنهم انتفعـوا بعلـوم األنـدلس           

أسعدت بني اإلنسان، وفي العلوم التـي       واكتشافاتهم التي   

سلبوها من المكاتب اإلسالمية في الحروب الصليبية، وما         

أخذه نابليون من خزائن األزهـر الـشريف، وقـد أهمـل            

المسلمون تحصيل تلك العلوم المفيـدة، وقـضت سياسـة          

الملوك منهم أن يشغلوا العلماء بدرس األحكام مجردة عن         

رضها القرآن من النظر والتدبر     الحكمة، وعن العلوم التي ف    

والفكر، وعلوم األخالق، وعلوم النفس، ومعرفة اهللا تعالى،     

وعلوم تدبر الفرد والمنزل والمدينـة، والمجتمـع العـام،          

والعلوم العقلية التي بها فتح كنوز المادة، ومعرفة خواص         

كل نوع منها، وأنها خزائن للنعم، يفتحها العلـم والعمـل،           

ل تلك العلوم وأوجبها على كل مسلم فـي         وقد فرض اهللا ك   

قُِل انْظُروا مـاذَا ِفـي الـسماواِت        : القرآن، قال سبحانه  

فَامـشُوا ِفـي    : وقال تعالى ). ١٠١: يونس (واَألرِض

وقُِل : وقال تعالى ). ١٥: الملك (منَاِكِبها وكُلُوا ِمن ِرزِقهِ   

   لَكُممع ى اللَّهريلُوا فَسماع  ـولُهسرو )  ١٠٥: التوبـة .(

هـْل يـستَِوي الَّـِذين يعلَمـون والَّـِذين ال           : وقال تعالى 

ونلَمعي) ٩: الزمر(.

 

 



 

 

 

 

 



 



فكان المسلم المتمسك بالدين يحيط بكل      

أنواع العلوم، ويعتقد أنه يجهل من كمـال        

ربه وقدرته وحكمته بقدر ما يجهل من أي        

ولون أهـل العلـم     علم من العلوم، وكانوا ي    

الواليات، فيكون الوالي إماما وقائد الجيش،      

وطبيبا وعالمـا بـسير األفـالك وتغييـر         

          ـدالفصول، وقد نظر واٍل مـن الـوالة م

هذه : البحر، وكان يجهل المد والجزر، فقال     

تكفينا صيفتنا، ظنا أنه ماء عـذب، فبلـغ         

الخليفة فعزله لجهله بتأثير الكواكب علـى       

لم يبلغ اإلنـسان مقـام الـشرف        ... لبحرا

والمجد إال باإلسالم، وقد ترك المـسلمون       

العمل بوصايا اإلسالم فذلوا لمـن كـانوا        

أتباعا لهم، وترك غيـرهم ديـنهم فعـزوا         

ورقوا في األرض ألخذهم بأعمال المسلمين      

وإني على يقين أن تلك األمم قريبا       . الكونية

لى اإلسـالم،  يظهر لها الحق جليا فتسارع إ     

وكيف ال؟ واإلنسان مفطور علـى حـب         

الحرية والمساواة، ومجبول أن يحكم علـى       

األشياء بعقله، وكلما أظهرت الـصناعات      

والفنون ما كنزه اهللا للخلق في المادة كلمـا         

فكت األغالل من عنق العقـل، فحكـم أن         

الدين اإلسالمي هو الدين الحـق، وأن مـا         

. سواه ال يقبله العقل

 

 

حكم أن الدين اإلسالمي ال يحـث       ومن  

على تحـصيل العلـوم كذبتـه الحقـائق،         

والواجب على المسلمين في هذا العصر بعد       

أن شهد أعداء الدين بأحقيته، وسارع فيـه        

كثير من أمريكا وأوربا، أن يسارعوا إلـى        

الحق والعمل بـه، ليكونـوا أئمـة لمـن          

ستنكشف لهم أنوار اإلسـالم قريبـا، بـل         

تعين بالحيـاة   وليكونوا متم 

اإلســالمية الفاضــلة،  

مسارعين إلى نيل السعادة    

الباقية في جوار األخيـار     

ممن عملوا باإلسالم ونشروا فضائله وآدابه      

وأصوله بين األمم، واألمر سـهل، واهللا ال        

. يضيع أجر من أحسن عمالً

 

 

هذا وما هـي العلـوم التـي عاداهـا          

اإلسالم؟ هل هي ما حصلته أوربـا مـن         

تي جعلتهم يتفننون فـي اسـتعباد       العلوم ال 

الخلق وإهراق الدماء، وحرمان األمم مـن       

مرافق الحياة، وسياسة ظاهرهـا إصـالح       

وفرح، وباطنها إفساد وترح، ممـا حكـم        

بوحشيته كثير منهم، وقامت أحزاب تقـبح       

هذا العمل وتثبت أنه نهاية الظلم والطغيان؟       

إن كان القائل بمعاداة اإلسالم العلم يرى أن        

 ألن  ؛إلسالم عدو تلك الـسياسة فـصدق      ا

اإلسالم أسس مع الرحمة، فإن لـم تتيـسر         

فعلى العدل واإليثار والتعاون على الخيـر،    

بعـد توحيــد اهللا وشــكره علــى نعمــاه،  

والمسارعة إلى تحسين الفضائل النفسانية،     

ومن ظن أن اإلسالم عادى علما من العلوم        

لعامة، أو  النافعة، أو فنا من الفنون المفيدة ل      

صناعة تجعل اإلنسان يعيش مستريحا، فقد      

جهل اإلسالم، أو كـذب علـى الحقـائق،         

والجاهل إذا حكم فحكمه عائد عليه، والعدو       

وال : إذا حكم فشره راجع إليه، قال تعالى      

).٤٣: فاطر (يِحيقُ الْمكْر السيُئ ِإال ِبَأهِلِه

 

 

: وقال العربي

 

 

ن خليقةومهما يكن عند امرئ م

 

 

وإن خالها تخفى على الناس تعلم

 

 



 


أعلى أنفسنا لتقصيرنا في تحصيل مـا       

فرضه علينا اإلسالم لنفـوز بالـسعادتين؟       

وإلهمالنا في تزكية أنفسنا واستخدام عقولنا      

كما أمرنا اإلسالم، فأنتج التقصير واإلهمال      

لقس النفس، ومرض العقـل، وانحـراف       

ضعف الوهم، وانضواء الفكـر،     الخيال، و 

واضمحالل اإلدراك، حتى صار اإلنـسان      

أضل من األنعام، وشـرا مـن الـشيطان،        

فأصبح أهل التقصير والتساهل ممن يدعون      

اإلسالم كالبهائم الراتعة، يقودهم العدو إلى      

مهاوي الهلكة، فيقلدونـه تقليـد األعمـى،        

حريـة  : ويتبعون كل ناعق، فإذا قال قائل     

ــا و ــا أورب حــضارتها وعــدلها وعلومه

وصناعتها، أنكروا ما هم عليه من الفضائل       

.والكماالت، وسارعوا إلى التقليد

 

 

أم نرجع بالالئمة على الدين وهو براء       

من أعمالنا؟ وقد أثبتت سـماحته الرحمـة،      

فحفظت األمم المخالفة لإلسـالم برحمـة       

اإلسالم، ورفعت علومه العقول إلى مستوى      

خواص المادة، وآيات قدرة    انكشفت لها فيه    

اللهم إن دينك الحق، به الفوز      . اهللا وحكمته 

رب العالمين أن توفقنا     بالخيرين، فأسألك يا  

للعمل به والتعصب له رحمـة بـالمجتمع        

اإلنساني الذي أصبح كفئة من الناس علـى        

سفينة أحاطت بها الزوابع، وهـاج عليهـا        

البحر؛ ببركة علوم أوربا الحديثـة التـي        





 



 

 

 

      

 



 



.ر بها من جهل دينهيفتخ

 

 

أخذت أوربا عن المسلمين نشاطهم في      

الصناعة، ومسارعتهم إلى فتح كنوز المادة،      

وشجاعتهم، وتركت العقيدة الحقة، والعبادة     

التي تجعل المسلم ذا رحمة وعفو وإحسان،       

وإيثار لغيره، وتركت األخالق الفاضلة التي     

بها حياة المجتمع في حرية ومساواة وأمـن      

فس والمـال والعـرض، فخبثـت       على الن 

النفوس، وانكسفت أنوار العقول، وتـسلط      

الحس على النفس والعقل، فهبط اإلنـسان       

إلى رتبة البهائم شهوة وإباحـة، والـسباع        

جرأة ووقاحة، والـشياطين كيـدا وخبثًـا،        

فاستخدم العقل والنفس لهذا القـصد حتـى        

انمحى شرف اإلنسانية في نظرهم، وحكموا      

تقـت   أنهم قردة ار  

 

كمـا قـال دارون     -

 

- 

تكذيبا للكتب السماوية، وكذلك تفعل العلوم      

 التي يفاخرون بها، والعلوم   

 

  يـا قـوم    -

 

- 

صور ترسم على جوهر النفس، تجذبها إلى       

االرتفاع عـن اإلنـسانية إلـى الفـضائل         

الملكوتية، بل وإلى ما فوق ذلك من التخلق        

.بأخالق اهللا

 

 




 


كلنا نعلم أن كثيرا من أنواع الحيوانات       

أتقن فن تأسيس المنازل على قدر احتياجه،       

كالنمل والنحل والطيور واألرانب وغيرها،     

وأتقنت تدبير المجتمعات كـذلك، كالنمـل       

ــردة  ــور واألرانــب والق والنحــل والطي

واألسماك، وأتقنت فن دفـع     

العدو لتحفظ منه إما بحرب     

مامه، وأتقنـت   أو بهزيمة أ  

طرق تحسين قوتهـا، وقـد      

امتاز بعض الحيوانات بفضائل عجز عنها      

علم أوربا، كالوفاء في الكالب، والغيرة في       

الديكة والطيور والسباع، وكالحياء من عمل     

المباح كاإلبل التي تتستر في أوقات مالمسة       

الذكر لألنثى، وبإتقان فن تـدبير المنـزل        

مثـل الحمـام   وحسن تربية ما يتناسل منها  

. واألرانب والنحل وغيرها

 

 

إذا تقرر هذا فعلوم أوربا إنما هي فنون        

اقتضتها الحقيقة اإلنسانية التي هـي أكثـر        

وال , األنواع الحية ضروريات وكماليـات    

فخر ألوربا بما نسب إليها من الفنـون أو         

فإن اإلنسان من خمسة آالف سـنة       , العلوم

وأكثر أتقن مـن الـصناعات فـي تـشييد      

القصور الفخيمة وإبداع األثاثات المنزليـة      

, التي أعجزت كبار المخترعين في الغرب     

وها هي آثار الملك توت عنخ آمون التـي         

اكتشفت بقبره في األقصر معجزة كبـرى       

.تدل على أن أوربا تفتخر بما يخجل

 

 

النساء بالزينة، ولبس    هل تبرج    :يا قوم 

الثياب القصيرة التـي تظهـر العـورات،        

والتفـنن فـي آالت     , وإباحة السفور للنساء  

ــراع   ــشراب واخت ــام وال وأدوات الطع

وصرع العقول تحت   , المصبغات من الثياب  

وقتل الحياة اإلنسانية   , أقدام الشهوة البهيمية  

ورجـوع  , الفاضلة بالخمور والمخـدرات   

 البهيمية بحالة يخجـل     اإلنسان إلى المرتبة  

منها بعض أنواع الحيوانات بجلوس النساء      

واشتراك الرجال  , والبنات في األندية العامة   

وقتل الغيـرة بـسيف     , والنساء في الرقص  

واختراع ما يعـين علـى      , البالدة الجمادية 

, هذا هو العلم الذي تفتخر به أوربـا       , ذلك

ويتمشدق بمدحها عليه من لم يميـز بـين         

.والرذيلة؟الفضيلة 

 

 

يـا قـوم    , اللهم رحماك ببني اإلنسان   

وتداركوا األمر بترك   , ارجعوا إلى اإلسالم  

, وانظروا بعيون الفكـرة   , االستسالم للعدو 

وحكموا العقول لتشرق أنوار الحق فتمحق      

والباطـل  , فإن الحق أبلـج   , ظلمات الباطل 

.والمؤمن يكفيه قليل الحكمة, لجلج

 

 
 



 


, لقد ترك القوم دينهم فتقدموا في الـدنيا      

قال , وتركنا ديننا فتأخرنا في الدنيا واآلخرة     

ولَو َأن َأهَل الْقُرى آمنُوا واتَّقَـوا        : تعالى

 لَفَتَحنَا علَيِهم بركَاٍت ِمن السماِء واَألرضِ     

).٩٦: األعراف(

 

 

عد اُهللا الَِّذين آمنُوا ِمنْكُم     و: قال تعالى 

وعِملُوا الصاِلحاِت لَيستَخِْلفَنَّهم ِفـي اَألرِض      

        ـملَه كِّنَنملَيو ِلِهمقَب ِمن تَخْلَفَ الَِّذينا اسكَم

    ـمى لَهتَضالَِّذي ار مِدينَه)  ٥٥: النـور( ،

 تحقـق   فإن وعـده    , صدق اهللا العظيم  

, نيه جليا مشهودا لعيون الرؤوس    بجمال معا 

وكيف ال؟ وقد أنزل    . ملحوظًا لقوى النفوس  

اهللا القرآن على نبيه صلوات اهللا وسـالمه        

 بالعرب الذين هم    فافتتح دعوته   , عليه

 ألن  ؛أولى الناس به وأحق الناس باتباعـه      

 بشَّر في األسفار الماضية والصحف      اهللا  

 أمـة   السابقة أنه جاعل من ولد إسـماعيل      

, في صحف سـيدنا إبـراهيم       , عظيمة

 



. 



 

 

 

 

 



 



فكان العـرب   , وصحف سيدنا موسى    

ومـسطع  , أفق مشرق هذه الشمس اإللهية    

لتكون آيـة اهللا    , أنوار تلك األسرار الربانية   

, واضـحة للنفـوس   , تعالى جلية للعقـول   

تنجذب بها القلوب التي أعـدها اهللا تعـالى         

وكيـف  , وحكمه الجلية , لفهم أسراره العلية  

, ؟ والعرب إذ ذاك كانوا في جاهلية عمياء  ال

ال يجهل عاقل ما كانوا عليه من األخـالق         

.السبعية

 

 

تفرقـت  , كانوا يؤكلـون وال يـأكلون     

وتباينـت  , واختلفـت شـعوبهم   , أهواؤهم

كأن العقل إذا نظر إليهم يحكـم       , مقاصدهم

بالبديهة أن من المـستحيل اجتمـاع تلـك         

ــة ــوظ المتباي, اآلراء المختلف ــةوالحظ , ن

كان , والمفاسد التي صارت عادة لهم وسنة     

ال يجتمعـون   , كل فريق منهم يناوئ اآلخر    

وال يتَّحـدون لـرئيس، وال      , على قائد لهم  

أو , يقبلون أن يكون لهم سـلطان يقهـرهم       

تلك حقيقة بديهية ال يجهلهـا      , ملك يجمعهم 

فقـام بيـنهم    , أحد له إلمام بمبادئ العلـوم     

األحـوال  وهم على تلـك     , رسول اهللا   

فكـانوا فـي    , واألخالق الوحشية , المنكرة

أو , التفرقة كقطع الزجاج التـي ال تلـتحم       

فما مضت  , كالنار والثلج اللذان ال يمتزجان    

, فترة من الزمن إال ولـدوا والدة جديـدة        

وحكماء , فكانوا أرواحا بعد أن كانوا أشباحا     

حلماء علماء بعد أن كـانوا فـي جاهليـة          

ورفـع  , أقفال قلوبهم ففقهوا  فتح اهللا   , عمياء

, الستار عن عيـون بـصائرهم فـشهدوا       

وعلى , فجمعهم اهللا على الهدى بعد التفرقة     

وفتح , وصار اهللا معهم  , الحق بعد الضالل  

لهم باب بركات السماء بما     

جملهم اهللا تعالى بـه مـن       

الحكمــة والبيــان والنــور 

ــان ــن , والتبي وبركــات م

, لحقاألرض بما مكَّن لهم في األرض بـا       

جعل اهللا لهم األرض ميراثًا فمألوها نـورا        

وعدالً وسادوا العالمين كمـا يـسود األب        

والصلة ألقـاربهم   , الرحيم فيجملهم بالبر له   

ودام هـذا   , بمكارم أخالقه وجمال أعمالـه    

المجد لهم بقدر تمـسكهم بـروح القـرآن         

الكريم فكـان مجـدهم وعـزهم وسـعادة         

ـ        سك المجتمع اإلنساني وخيـره بقـدر تم

المسلمين بالقرآن، وعملهم بسنة رسول اهللا      

        وهدى أئمة السلف الصالح من أئمـة 

.الهدى ممن صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه

 

 

نظر اهللا إلى المسلمين نظـرة عنايـة        

 ألنهم نظروا إلى اهللا بقلوب ملؤها       ؛ومعونة

الخشية وأرواح قوامها الرغبة فيما عنـده       

ه العلي،  سبحانه وتعالى، والرهبة من جالل    

ومزاجها الحنين إلى انتشال العالم أجمع من       

مــساخط اهللا تعــالى ومــواطن غــضبه، 

فواجههم اهللا تعالى بوجهه الجميل، وقبـل       

. منهم أحسن ما عملوا وتجاوز عن سيئاتهم      

لم أقل كانوا أنبياء معصومين، وال مالئكـة       

مطهرين، بل كانوا يذنبون كما نذنب، ولكن       

ِإن الَّـِذين   :  تعالى جملهم اهللا بجمال قوله   

اتَّقَوا ِإذَا مسهم طَاِئفٌ ِمن الشَّيطَاِن تَـذَكَّروا     

   ونـِصربم مفَِإذَا ه)  ٢٠١: األعـراف( ،

والَِّذين ِإذَا فَعلُوا فَاِحشَةً    : وبنور قوله تعالى  

َأو ظَلَموا َأنْفُـسهم ذَكَـروا اَهللا فَاسـتَغْفَروا      

م ومن يغِْفـر الـذُّنُوب ِإال اُهللا ولَـم          ِلذُنُوِبِه

: آل عمـران   (يِصروا علَى مـا فَعلُـوا     

فكان اهللا تعالى ينظر إلى قلـوبهم        ). ١٣٥

معقودة على التوحيد الحـق، واإلخـالص       

لذات اهللا تعالى وحسن النية في العمل لوجه        

اهللا تعالى، وإن كانت أبدانهم تتقلـب فـي         

لمعاصي، فكان ظاهرهم   بعض األحيان في ا   

وإن تنجس بالمعاصـي ولكـن سـريرتهم        

مشرقة بأنوار التوحيد واإلخالص، والعزة     

وِهللا الِْعزةُ وِلرسوِلِه   : باهللا، سر قوله تعالى   

ْؤِمِنينِللْمو) ٨: المنافقون .(

 

 

فكان اهللا تعالى إذا نظر إلى تلك القلوب        

ن المنعقدة على النور الحق تقبل منهم أحـس   

ما عملوا، ومعلـوم أن ذرة مـن أعمـال          

القلوب خير من أمثال الجبال مـن أعمـال       

الجوارح، ألن أعمال الجوارح المجردة عن      

أعمال القلوب ال ينظر اهللا إليهـا قـال اهللا          

 ِإال من َأتَى اللَّـه ِبقَلْـٍب سـِليمٍ        : تعالى

ــشعراء( ــال ). ٨٩: ال ِإن اهللا ال : (وق

كُم ولَكَـن ينظُـر إلـى       ينظُر إلى صـورِ   

إن اهللا ال يقبُل على     : ( ، وقال )١()قُلُوِبكُم

      اهوهِه ومقِبُل على هلَِكن يِكيم و٢()كَالم الح( ،

وال تُِطع من َأغْفَلْنَا قَلْبه عن      : وقال تعالى 

 ِذكِْرنَا واتَّبع هواه وكَـان َأمـره فُرطًـا        

).٢٨: الكهف(

 

 
                                              

، وسـنن ابـن ماجـه       ٨/١١صحيح مسلم   ) ١(
.٤١٤٣ ح٥/٥٧٨

 

 
.٢٨٥ ح١/٣١٦رواه الدارمي فى سننه ) ٢(

 

 





 



 

 

 

 

 



 



 

 



 


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
 حقة،  ا جليلة وعقيدة  ميوِق

وقد اهتم منهج التـصوف     
ــاء الفــرد وتقويمــه  ببن
باعتباره مـصدر القـوة     

    ا؛ للمجتمع إذا كان صـالح
ــصوف أصــبح  إال أن الت

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

ون عليه عقيدة  يجب أن يك  
ا، وعبادة ومعاملة وأخالقً  

ليصح السلوك إلى ملـك     
.الملوك سبحانه

 

 

 

 

* 

 



*

 



*

 



 



 





 



 


   فقد : اأما مشروعية الذكر قيام

جاء في صريح اآليات القرآنيـة؛      
فَِإذَا قَضيتُم الـصالَةَ    : قال تعالى 

  امِقي واْ اللَّهلَـى    فَاذْكُرعا وودقُعا و
نُوِبكُمج )وقـال   )١٠٣ :النساء ،
الَِّذين يذْكُرون اللَّه ِقياما     : تعالى

     ونتَفَكَّـريو نُوِبِهمج لَىعا وودقُعو
 ِفي خَلْـِق الـسماواِت واَألرضِ     

.)١٩١ :آل عمران(

 

 
قوت : "وقد روى أبو طالب المكي في كتابه      

 عمر بعد أن صلى     دنا عبد اهللا بن   أن سي " القلوب
ه جلس يذكر اهللا هو ومن معـه        العيد في مصالَّ  

يا : من الصحابة، فجاء مصعب بن الزبير فقال      
: عبد اهللا؛ خالفت كالم اهللا؛ يقـول اهللا تعـالى         

       نُـوِبكُملَـى جعا وودقُعا وامِقي وا اللَّهفَاذْكُر 
 وأنت تذكر قاعدا، فقام عبد اهللا       )١٠٣ :النساء(
ـ       ا ا بعـد أن    بن عمر هو ومن معه فذكروا قيام

.ذكروا قعودا

 

 
وعليـه  : "وقال العالمة األلوسى في تفسيره    

 وعروة بـن    فيحمل ما حكي عن ابن عمر       
 من أنهم خرجوا يوم العيد      الزبير وجماعة   

إلى المصلى فجعلوا يذكرون اهللا تعالى؛ فقـال        
ا يذْكُرون اللَّه ِقيام  : ال اهللا تعالى  أما ق : بعضهم
ودقُعاو ) ؛ فقاموا يذكرون   ؟)١٩١ :آل عمران

اهللا تعالى على أقدامهم، على أن مرادهم بـذلك         
التبرك بنوع موافقة لآلية في ضمن فـرد مـن          

."أفراد مدلولها

 

 

 

 
 

 

 



 



 




 


أما مشروعية التمايل في الذكر     
حال الوجد؛ فقـد أخـذه الـسادة        
الصوفية من فعل سيدنا رسول اهللا      

      وإقراره به وفعل الـصحابة 
الكرام رضوان اهللا عليهم، فها هو      

 يقع منـه الوجـد      رسول اهللا   
منبر، فعن عبـد اهللا     فيتمايل على ال  

سمعت رسـول اهللا    : بن عمر قال  ا
  يأخذ (:  المنبر يقول   وهو على

ده ـه بيـالجبار سمواته وأرضي

 

-

 

 
وقبض يده فجعل يقبضها ويبسطها      

 

:  ثم يقول  -
أنا الجبار، أنا الملك، أيـن الجبـارون، أيـن           

 عن  ويتمايل رسول اهللا    : المتكبرون؟، قال 
يمينه وعن شماله، حتى نظـرت إلـى المنبـر         
: يتحرك من أسفل شيء منه، حتى إني ألقـول        

صـحيح مـسلم،    . "رسول اهللا   أساقط هو ب  
."سنن ابن ماجة، والنسائي

 

 
 يقـع منـه الوجـد       وهذا سيدنا جبريل    

، فعن ابـن    فيتمايل وهو يناجى رسول اهللا      
 بينا رسول اهللا    : عباس قال 

 

 ومعه جبريل   -
        يناجيه، إذ انشق أفق السماء، فأقبل جبريل 

يدنو من األرض ويتمايل، فإذا ملَك قد مثل بين         
، يأمرك ربك أن    يا محمد : " فقال ي  يدي النب 

تختار بين نبي عبد أو ملك نبي؟، فأشار جبريل         
أن تواضع، فعرفت أنه لـي ناصـح،    : إلي بيده 

عبد نبي، فعرج ذلك الملَك إلى الـسماء،        : فقلت
يا جبريل، قد كنت أردت أن أسألك عـن         : فقلت

 .هذا، فرأيت من حالك ما شغلني عن المـسألة        
".المعجم الكبير للطبرانيود، مجمع الزاوئ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


 

     وقد ذكر اإلمام علي        وصف أصـحاب رسـول اهللا إذا 
سمعت أبا أراكة   : ذَكَروا اَهللا وذلك من حديث إسماعيل السدي، قال       

 صالة الفجر فلما سلَّم انفتل عن يمينـه،         صليت مع علي    : "قال
ثم مكث كأن عليه كآبة، حتى إذا كانت الشمس على حائط المسجد             

 قد رأيتُ أصحاب رسـوِل اِهللا       واِهللا ل : قيد رمح قلب يده فقال    
   ا يشبههم، لقد كانوا يصبحون شعثً     فما أرى اليوم أحد  ا بـين   ا غبـر

       ى، قد باتوا هللا سجدزأعينهم أمثال ركب الِمع ا يتلون كتـاب    ا وقيام
اهللا، يراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا فذكروا اهللا مادوا          

أعينهم حتى تبل ثيابهم، واهللا     كما يميد الشجر في يوم الريح وهملت        
: أي" مـادوا "، و "التبصرة البن الجوزي  " ."لكأن القوم باتوا غافلين   

. تحركوا ومالوا

 

 
وقد روي عن جماعة من الصحابة أنهم حجلوا ووجـدوا لمـا            
ورد عليهم سرور أوجب ذلك، وذلك في قصة ابنة سيدنا حمزة بن            

أبي طالب وأخوه جعفر عبد المطلب لما اختصم فيها اإلمام علي بن       
أنت مني وأنا   : ( لعلي ، فقال رسول اهللا     وزيد بن حارثة    

فحجـل،  ) أشبهت خلقي وخلقـي   : (فحجل علي، وقال لجعفر   ) منك
مشَى علـى إحـدى     : فحجل، أي ) أنت أخونا وموالنا  : (وقال لزيد 

   ا األخرى إظهاره رافعلَيا لفرحه ووجده بما منحهم رسـول اهللا        ِرج
 نهايـة األرب فـي فنـون األدب للنـويري           . "ن فضل  م

 

– 
االنتصار لألولياء األخيار لإلمام يوسف بن المال الكردي الموصلي         

". الحنفي

 

 
    وعن اإلمام علي قال " :   أتيتُ النبي    ،أنا، وجعفـر 

: وقـال لجعفـر   : فحجل، قال ) أنت موالي : (فقال لزيد : وزيد، قال 
: وقال لي : فحجل وراء زيد، قال   : ، قال )أنت أشبهت خلقي وخلقي   (
مـسند اإلمـام    " ."فحجلت وراء جعفر  : ، قال )أنت مني وأنا منك   (

".أحمد

 

 
 وهم يمدحونه، فعـن     وقد حجل األحباش أمام رسول اهللا       

كانت الحبشة يرقصون بين يـدي رسـول اهللا          : ( قال أنس  

 

- 
   محمد عبد صالح، فقـال      : ، ويقولون بكالم لهم :  مـاذا

محمد عبد صالح، فلما رآهم في تلك       : إنهم يقولون : فقيل" ،يقولون؟
".مسند اإلمام أحمد). "الحالة لم ينكر عليهم، وأقرهم على ذلك

 

 
        ا، إال أن اإلمـام     وقد سمى بعضهم الحركة في الـذكر رقـص

المجدد السيد محمد ماضي أبا العزائم سماها وجدا، والوجد له معان           
كذلك يطلق على ما يـصادف القلـب        الحب والشغف،   : عديدة منها 

ويِرد عليه دون تكلُّف وتصنّع من فزع أو رؤية معنى من أحـوال             

.اآلخرة، أو هو لهب يتأجج من شهود عارض القلق

 

 
التواجد، والوجد، والوجود؛ وهو المرتبـة      : وللوجد مراتب هي  

العليا واألخيرة، والوجد ينقسم إلى هاجم وإلـى متكلـف ويـسمى            
وهو الذي يقـصد بـه    : التواجد، وهذا التواجد المتكلف فمنه مذموم     

الرياء وإظهار األحوال الشريفة مع اإلفالس منها، ومنه مـا هـو            
عاء لألحوال الشريفة واكتـسابها     وهو التوصل إلى االستد   : محمود

.  في جلب األحوال الشريفةجتالبها بالحيلة، فإن للكسب مدخالًوا

 

 
وقد اختار اإلمام أبو العزائم لمريديه مـن حركـات الـصالة            

معلـوم أن الركـوع     : "ليتلبسوا بها حال ذكرهم فقال قدس اهللا سره       
والرفع من الركوع ركنان في الصالة، ولذلك فـإن بعـض أئمـة             
الطريق استحسنوا أن تكون حركات الجسم في الـذكر مـن قيـام             
وقعود كركوع ورفع، واَألولى المحافظة عليها؛ ما لم يقـو وجـد            

". ال يباح لغيره الذاكر فإنه يباح له ما

 

 
:يقول اإلمام نظما في إحدى قصائده

 

 
عجبا ولم أنْس حبيب فـؤادي

 

 
روه طال سهاديـنفَسا إذا ذك  

 عن بغيتي غافالًأكيا ِذكْر لم 

 

 
ؤاد مراِديـي الفـفِلم الهيام وف  

أنا حاضر وحبيب قلبي لم يغب

 

 
اديـنفَسا، فما هذا الغرام البـ  

اـمـفَسا إنـلم تنس ن: فأجابني

 

 
دامة األفـرادـِب مـِذكْر الحبي  

ي أنٍس بوجِه حبيِبهاـفالروح ف

 

 
م في شوٍق إلى اإلمدادـوالجس  

با شاهداز حال الذكر طرـيهت

 

 
ى الجميل المنعم الجـوادـمعن  

فتكون روِحي في شهود حبيِبها

 

 
م في طرب وفي إسعادـوالجس  

ك ال تَلُم ذا صبـوٍةـهذا جواب

 

 
 واشرب رحيقَ الذكِر باإلرشاد

لوِب مطهرـر للقـفالذكر خم

 

 
ي ووداديـاُل سعادتـه أنـوب  

.وللحديث بقية إن شاء اهللا

 

 



 





  

 

 



 


 

 

 



 




 





 




 


 



 






 


:جاءنا هذا السؤال تحت هذا العنوان

 

 

حضرة صاحب الفضيلة األستاذ الكبير والمحقق الشهير، مرشد        

الضالين وقامع الملحدين، لسان اإلسالم الناطق، وترجمانه الصادق،      

شيخ يوسف الـدجوى،    وسيفه الماحق لكل مارق وفاسق، األستاذ ال      

.حفظه اهللا وأطال بقاه

 

 

.السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

 

 

أما بعد، فغير خاف على فضيلتكم أن تفسير الشوكانى المسمى          

، وكان من بين ما قرأناه فيه عند تفسير قوله تعالى فى            )فتح القدير (

ـ    اتَّخَذُواْ َأحبار : سورة التوبة  اببَأر مـانَهبهرو موِن اهللاِ    هـن دا م 

 الَّ ِإلَــه ِإالَّ     اا واِحد اْ ِإالَّ ِليعبدواْ ِإلَـه   والْمِسيح ابن مريم وما ُأِمرو    

   شِْركُونا يمع انَهحبس وه) العبـارة  ) ٢ ج ٣٣٧ص) (٣١: التوبة

اآلتية التى حكم فيها على عموم المسلمين المقلدين لألئمة المجتهدين          

الكفر الصريح، وحضهم على نبذ كتب الدين، ولم يردعـه عـن            ب

جهره بهذا الحكم الفاسد والرأى المنكر وازع من الدين وال زاجـر            

:وهذا نص عبارته. من العلم

 

 

وفى هذه اآلية ما يزجر من كان له قلب أو ألقى السمع وهـو              

فى  ما يقوله األسالف على ما       )١(شهيد عن التقليد فى دين اهللا وتأثير      

الكتاب العزيز والسنة المطهرة، فإن طاعة المتمذهب لمن يقتـدى          

بقوله ويستن بسنته من علماء هذه األمة، مع مخالفته لما جاءت به            

النصوص وقامت به حجج اهللا وبراهينه، ونطقت به كتبه وأنبياؤه،          

هو كاتخاذ اليهود والنصارى لألحبار والرهبان أربابا من دون اهللا،          

 لم يعبدوهم بل أطاعوهم وحرموا ما حرموا وحللوا ما          للقطع بأنهم 

حللوا، وهذا هو صنيع المقلدين من هذه األمة، وهو أشبه بـه مـن         

شبه البيضة بالبيضة والثمرة بالثمرة والماء بالماء، فيا عباد اهللا ويا           

أتباع محمد بن عبد اهللا، ما بالكم تركتم الكتاب والسنة جانبا وعمدتم            

لكم فى تعبد اهللا لهم بهما، وطلبه منهم للعمل بمـا           إلى رجال هم مث   

دال عليه وأفاداه، فعملتم بما جاءوا به من اآلراء التى لم تعمد بعماد             

الحق ولم تعضد بعضد الدين، ونصوص الكتاب والسنة تنادى بأبلغ          

 )٢(نداء وتصوت بأعلى صوت بما يخالف ذلك ويباينه، فأعرتموهما        

ا، وأفهاما مريضة، وعقوالً مهيضة، وأذهانًا      آذانًا صما، وقلوبا غلفً   

:كليلة، وخواطر عليلة، وأنشدتم بلسان الحال

 

 
وما أنا إال من غزية إن غوت

 

 
 غويت وإن ترشد غزية أرشد

 )٣(فدعوا أرشدكم اهللا وإياى كتبا كتبتها لكم األموات من أسالفكم         

 واستبدلوا بها كتاب اهللا خـالقهم وخـالقكم ومتعبـدهم ومتعبـدكم           

ومعبودهم ومعبودكم، واستبدلوا بأقوال من تدعونهم بـأئمتكم ومـا          

جاؤوكم به من الرأى أقوال إمامكم وإمامهم، وقـدوتكم وقـدوتهم،           



 

 

 

 

 



 


 

 













 



 



 



 



 



 





 



 



 



 



 



 





 



.ه.أ. وهو اإلمام األول محمد بن عبد اهللا 

 

 

فنلتمس من فضيلتكم دحض هذه الشبهة، ورد هذه الفرية، بما          

 ونشر ذلـك بـأول     آتاكم اهللا من قوة فى الدين وصالبة فى الحق،        

الغراء، وحبذا لو أتيتم على جميع شبههم،       ) األزهر(عدد من مجلة    

فكم فى تفسير الشوكانى من الشبه المعسولة المسمومة التى نحـا           

فيها نحو ابن تيمية، وإن اهللا لمؤيدكم بروح القدس ما نافحتم عـن             

دينه، ودافعتم عن كتابه، وأرشدتم عباده إلى الـصراط المـستقيم،      

 أن يحفظكم ذخرا لإلسـالم، ومرشـدا        اما نبتهل إلى اهللا     وخت

.للمسلمين، وتفضل يا سيدى بقبول فائق احترامى

 

 
      محمد أحمد عمارة                                  

 

 
         تال                                  

 

 منوفية–

 

 



 



. وآله وأصحابهالحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا

 

 

فهذا كالم ال يصدر إال ممـن غلـط فهمـه وجمـدت             : وبعد

عواطفه وقسا قلبه وقل احتياطه، فاستهان بإجماع العلماء وكـالم          

أئمة الهدى الذين ال يقولون فى الدين بشىء إال إذا كان لهم مستند             

. كما سنبينهمن كتاب اهللا وسنة رسوله 

 

 

من زعامة كاذبة واجتهـاد  وذلك منه اغترارا بما زعمه لنفسه   

باطل، ولو احتاط فى أمر الدماء وتحرج من خطـر التكفيـر، أو             

احترم اتفاق المسلمين وكالم غيره من العلمـاء المبـرزين، لـم            

يجازف بإلقاء القول على عواهنه ضد األمة بأسرها، وفيهـا مـن        

العلماء والفضالء واألولياء والمحدثين والمفسرين وعلماء التوحيد       

.لسفة ما أدهش التاريخ وأنطق أعداء اإلسالم بفضل اإلسالموالف

 

 

إن الرجل ليتكلم ليتكلم بالكلمة ما يلقى لها باالً يهوى بها فى            (و

.)٤()النار سبعين خريفًا

 

 

بد أن يضل عن سبيل اهللا،       وكل من قدس نفسه واتبع هواه فال      

ـ       وكل من امتأل أنانية وكبرا فال      رم بد أن يحتقر المسلمين وال يحت

ِبباِلِغيِه فَاستَِعذْ   ِكبر ما هم     ِإن ِفي صدوِرِهم ِإال    )٥(العلماء السابقين 

، هؤالء إذا حلَّلنا نفوسهم )٥٦: غافر ( ِإنَّه هو السِميع الْبِصيرِباِهللا

وجدناها مملوءة قسوة ال تقل فى وزنها وتقديرها عن قسوة قطاع           

 الدماء وقتل األبريـاء، غيـر أن        الطريق، الذين يستهزئون بسفك   

أولئك يسفكونه ليالً، وهؤالء يسفكونه نهارا لو قـدروا، وأولئـك           

، )٦(يسفكونه خائفين وجلين، وهؤالء يسفكونه فـرحين متبجحـين        

وأولئك ال يصفون بألسنتهم الكذب وال يتقولون علـى اهللا، وربمـا         

هللا رجعوا إليه نادمين مستغفرين، وهؤالء يلـصقون ذلـك بـدين ا     

هذا حالل وهذا حرام، هـذا كفـر        : مفترين على اهللا الكذب قائلين    

.وذلك إسالم

 

 

فجدير بهم أن يغلق باب التوبة فى وجوههم، فإنهم من الـذين            

ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحـسنون صـنعا،            

رِض وِإذَا ِقيَل لَهم الَ تُفِْسدواْ ِفي األَ      .. فكيف يتوبون أو يستغفرون   

   ونِلحصم نا نَحلَــِكن الَّ          * قَالُواْ ِإنَّمو ونفْـِسدالْم ـمه مَأال ِإنَّه

ونرشْعي) ١٢، ١١: البقرة.(

 

 
                                                           

 .لعله اإليثار) ١(

).فارعيتموهما(لعل الصواب ) ٢(

 

 
ليت شعرى ماذا يريد بكلمة األموات وماذا دس فيها، أيريد أال نأخـذ             ) ٣(

.شيًئا إال عن األحياء وإذًا يضيع الدين كله، أم ماذا يريد؟

 

 
فى صـحيح البخـارى، كتـاب       حديث شريف يتفق معناه مع ما ورد        ) ٤(

 .الرقائق، باب حفظ اللسان عن أبى هريرة 

وليس أدل على ذلك من أن جهلة أتباعهم يجرمون بل يكفـرون مـن              ) ٥(
صلَّى على الرسول بعد األذان بال حياء من رسول اهللا، وال تحقيـق مـن               
العلم، وال احتياط فى الدين، وعندنا خطابات كثيرة من هذا وهو أدل دليل             

ى ما ذكرنا فإن علماء المذاهب األربعة نصوا على استحسانها وكم لهم            عل
 .من أمثال تلك المجازفات

وانظر إلى الوهابية مقلدة ابن تيمية وما امتأل به تاريخهم من حـوادث           ) ٦(
قتل المسلمين واعتقادهم أنهم يشركون، فهم يتقربون إلى اهللا بسفك دمائهم،           

 .روفوتطهير األرض منهم كما هو مع



 

 

 

 

 



 














 




 



 



 

 

 

 

 

 



 




 


ـ  ٥٨٢: توفي(ونقل ابن بري     ):  هـ

في التعريب والمعرب وهـو المعـروف       
عـن أبـي    ) ٣٧: ص(بحاشية ابن بري    

إيلياء بيت المقدس أيـضا،     : منصور قال 
.وهو معرب

 

 
ومن أسمائها أورى شلم، وهي لفظـة       

.أورسلم: عبرانية، وتعريبها

 

 
 ٢٨٥: تـوفي (هيم الحربي   روى إبرا 

مـن  ) ٧٨٩/ ٢(في غريب الحديث    ) هـ
طريق ضمرة، عن ابن عطاٍء، عن أبيه،       

أبـشري أورى شـلم     : " في بعض الكتب  
، يريد بيت المقدس، قـال      "براكب الحمار 

:األعشى

 

 
د طُفْتُ للماِل آفاقَهــوقَ

 

 
 عمان فِحمص فُأورى شَلَم

: وأورى شلم، قـال   : وقال أبو نصرٍ  
.بالعبرانيةهذا 

 

 
ـ  ٣٩٣: توفي(وقال الجوهري    )  هـ

شـلَّم  " شلَّم  ): " ١٩٦١/ ٥(في الصحاح   
هو : موضع بالشام، ويقال  : على وزن بقَّم  

اسم مدينة بيت المقدس بالعبرانية، وهو ال       
.ينصرف للعجمة ووزن الفعل

 

 
 ٦٠٦: تـوفي (وقال المجد ابن األثير     

في النهاية في غريب الحديث واألثر      ) هـ
:تعليقًا على بيت األعشى) ٨٠/ ١(

 

 
والمشهور ُأورى شلَّم بالتشديد، فخففه     

 ورواه  ،للضرورة، وهو اسم بيت المقدس    
بعضهم بالسين المهملة وكسر الالم كأنـه       

بيـت  : معنـاه بالعبرانيـة   : عربه، وقال 
 األحبـار  وروي عن كعـب      ،السالم

ن الجنة في السماء السابعة بميزان      إ( :قال
ة، ولو وقع حجـر     بيت المقدس والصخر  

منها وقع على الصخرة؛ ولـذلك دعيـت        
.) ودعيت الجنة دار السالم،أورسلم

 

 
.فلسطين: ومن أسمائها

 

 
قال ابن األثير في النهاية في غريـب        

ِفلَسطين هـي   ): ٤٧١/ ٣(الحديث واألثر   
الكورة المعروفـة  : بكسر الفاء وفتح الالم   

فيما بين األردن وديار مصر، وأم بالدها       
.لمقدسبيت ا

 

 
 ٥٦٩: توفي(وقال أبو سعد السمعاني     

" في نسبة   ) ٣٨٩/ ١٢(في األنساب   ) هـ
بفتح المـيم وسـكون القـاف       ": المقدسي

وكسر الدال والـسين المهملتـين، هـذه        
النسبة إلى بيت المقـدس، وهـي البلـدة         
المشهورة التي ذكرهـا اهللا تعـالى فـي         
القرآن الكريم في غير موضـع، وفيهـا        

ــصى، ــصخرة، المــسجد األق ــة ال  وقب
 وكـان إليهـا قبلـة       ،والمواضع الشريفة 

المسلمين سبعة عشر شهرا أول ما قـدم        
 كثر بها األئمة    ، المدينة رسول اهللا   

والمحدثون قديما وحديثًا، واستولى عليها     
 ،اإلفرنج سنة اثنتين وتسعين وأربعمائـة     

وهي في يدهم إلى الـساعة       

 

 ردهـا اهللا    -
!تعالى إلى المسلمين

 

 



 



ولنا مع هذه النقول وقفة؛ فإن مدينـة        
 العربيـة منهـا     ،هاؤالقدس كثرت أسـما   

واألعجمية، وقد عرفها العرب بأسـمائها      
جميعا، وإن اشتهر بينهم تسميتها بإيلياء،      
وبيت المقـدس، وبالمـسجد األقـصى،       
وبِفلَسطين، وبأورشلم على قلة، كما وقـع       

، في شعر األعشى، وبِصهيون على ندرة     
وتسميتها بالمـسجد األقـصى ورد فـي        

 ،القرآن الكريم والسنة النبويـة الـشريفة      
وتسميتها ببيت المقدس ورد فـي الـسنة        



 

 

 

 

 

 

 وكل هذه األسماء عندهم     ،النبوية الشريفة 
 هو المعروف حاليا    تشير إلى مكان واحد،   

  ولألمي فـضالً   ، عن العالم  للجاهل فضالً 
 عن المتعلم، وهو مسرى رسولنا الكريم،     
 ،وقبلة المسلمين األولى التي دنسها اليهود     

..!!وانتزعوها عنْوة من األمة اإلسالمية

 

 
وأما مـا زعمـه هـؤالء الكتـاب         
والباحثين المرجفون منذ عدة سـنوات أن       

الواقدي  / العالمة  

 

 رحمه اهللا    -

 

 ذكر أن   -
العدوة " المسجد األقصى موجود في وادي    

تي ال" الِجعرانة  " بمنطقة تسمى   " القصوى
 ٢٩تقع شمال مدينة مكة المكرمـة بــ         

التي ما زال اسـمها يـستعمل        ،اكيلومتر 
ليكم إ و ، فهو ِلهوى في نفوسهم    ،حتى اليوم 

الواقدي  / كالم العالمة   

 

 رحمـه اهللا     -

 

- 
 ليتبين لكم مدى سخف اسـتداللهم       ،بنصه

 قال العالمة   ،وتحريفهم للكلم عن مواضعه   
ـ  ٢٠٧الواقدي المتوفي عام    /   فـي   ، هـ

وانتهـى  ( : مـا نـصه    )المغازي( :كتابه
 إلـى الجعرانـة ليلـة       رسول اهللا   

الخميس لخمس لياٍل خلون من ذي القعدة،       
فأقام بالجعرانة ثالث عشرة، فلمـا أراد        
االنصراف إلى المدينة خرج من الجعرانة      
ليلة األربعاء الثنتي عشرة بقيت مـن ذي        

، فأحرم من المسجد األقـصى      القعدة ليالً 
 تحت الوادي بالعدوة القصوى، وكان      الذي

ــول اهللا   ــصلى رس ــان م  إذا ك
 فأما هذا المسجد األدنى، فبناه      ،بالجعرانة

رجٌل من قريٍش، واتخـذ ذلـك الحـائط         
.)عنده

 

 
فهل يستطيع عاقل أن يفهم من هـذا        
الكالم أن مراد الواقدي المسجد األقـصى       
الذي حدث إليه اإلسراء، مع أن الواقـدي      

ثمان من الهجرة، واإلسراء    يتكلم عن سنة    

!حدث قبيل الهجرة

 

 
وهل لو سمى النـاس عـدة مـساجد     
بمسجد مكة أو مسجد المدينة، فـي عـدة       

إن مسجد مكـة أو     : بالد، يمكن أن يقال   
مسجد المدينة يقع في تلك البالد؛ لمجـرد        
المشاركة في االسم أو في الوصـف ؟ أم         
ينصرف الذهن إلى العلم المـشهور دون       

!غيره ؟

 

 
ية ما في نص الواقـدي وصـف        وغا

أحد المسجدين باألقصى؛ لوقوعـه فـي       
أقصى الوادي بالعدوة القصوى، واآلخـر      
باألدنى؛ لوقوعه في أدناه، كما هو واضح       

.من صريح كالمه

 

 
: تـوفي (ويؤكد هذا ما رواه األزرقي      

ـ ٢٥٠ عن ) ٢/٢٠٧(في أخبار مكة    )  ه
اتفقت أنا ومجاهد   :(محمد بن طارٍق، قال   

 فأخبرني أن المسجد األقـصى     ،بالجعرانة
الذي من وراء الوادي بالعدوة القـصوى       

   مصلَّى النبي    ما كان بالجعرانـة ، 
فأما هذا المسجد األدنى فإنمـا بنـاه        : قال

.)رجٌل من قريٍش، واتخذ ذلك الحائط

 

 

فلم يوصف المسجد األقصى المذكور     
بأمر من األمور سوى أنه كـان مـصلَّى        

 وأنه هو   ،ه وقت إحرام  رسول اهللا   
 كما تفيـده  ، بنفسهالذي اتخذه النبي  

المقابلة بينه وبين المسجد األدنى بأنه بناه       
!رجل من قريش

 

 
ولو كان هو المسجد األقصى الـذي       
كانت إليه رحلة اإلسراء، لـدلت عليـه        

 أو الكتفى بذكره باألقصى،     ،اإلشارة بذلك 
دون تفصيل لمعنـى األقـصى؛ لكونـه        

 شيء من ذلك، علمنا    مشهورا، فلما لم يقع   
أنه أراد مـسجدا آخـر غيـر المـسجد          
األقصى المبارك في القـدس بفلـسطين        

!!..

 

 
وبعد، فلو وقع التواتر وحده      

 

 وقـد   -
وقع  

 

 على أن هذا المكان هـو المكـان         -
الفالني، لكان كافيا في اعتقاد ذلك، موجبا       
للعلم به، فكيف وقد وقع النص عليه فـي         

 ثـم   ،م الحاكمين كالم رب العالمين وأحك   
 سـيد   في حـديث النبـي محمـد        

 وقامت عليه شـواهد التـاريخ     ،المرسلين
! ودالئل معاجم اللغة العربية؟،اإلسالمي

 

 
أم ترانا نكذِّب كل هذا، وننِكر عقولنا       
التي في رؤوسنا، ونصدق رواية هـؤالء       

احثين التي ال خطام لهـا وال       الكتاب والب 
!؟زمام

 

 
ين الـذين   فيا أيها الكتـاب والبـاحث     

يريدون أن يغيروا تاريخ األمة اإلسالمية      
حسبنا من هذا التاريخ الـذي يهـِدم وال         

وب يبني، ويفِسد وال يصلح، ويبعث في قل      
 مـن أن    الناس الحيرةَ واالضطراب  بدالً    

 وال  ،يمألها بنور اإليمان والحق واليقـين     
.حول وال وقوة إال باهللا العلي العظيم

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 




 




 



 



 





 



   وإذا علمنا أن هذه األركان تثبت بالكتاب والسنة وكل أهـل           

الطرق متمسكون بها، ولكنهم نجدهم قد اختلفـوا فــي منـاحي            

وهنا نشأ التقول عليهم من أعدائهم محتجين       . التربية ومنهج السلوك  

تَتَِّبعـوا   والَ ا فَـاتَِّبعوه  موَأن هذَا ِصراِطي مستَِقي   باآلية الكريمة   

، يقولـون    )١٥٣ :األنعام( السبَل فَتَفَرقَ ِبكُم عن سِبيِلهِ    

 

وهـم   -

 يستندون إلى هذه اآلية   

 

 إن هذه السبل هـي الطـرق الكثيـرة          :-

..... قادرية، رفاعية، سمانية، عروسية عيساوية إدريسية عزمية      (

ا سبل الخير فقد قال اهللا تعالى أيض       اهللا لم ينزل آية تعدد       أنوك) إلخ

    لَنَابس منَّهِديوا ِفينَا لَنَهداهج الَِّذينو       ـِسِنينحالم ـعلَم اللَّـه ِإنو 

، والجهاد جهادان، جهاد فـي سبيل اهللا، وجهـاد         )٦٩ :العنكبوت(

 قد ربط بين هداية اإلنسان المسلم إلى        فـي سبيل الحق، واهللا     

خيرة بالجهاد فيه، فالجهاد فيه أرفع من الجهاد فـي سبيله،     السبل ال 

وإذا كان المجاهدون فـي سبيله أحيـاء عنـد ربهـم يرزقـون             

رجعنا ( :فقد قال الرسول    . فالمجاهدون فيه أرقى حياة منهم    

. )من الجهاد األصغر إلى الجهاد األكبر وهو جهاد النفس فـي اهللا          

جابر بن عبـد اهللا، ومعنـاه    عن سقتبارواه ابن رجب في نور اال 

التحلي بالفضائل عن الرذائل، وهو مقام الصديقية التي هـي دون           

ومن يِطِع اللَّـه     :النبوة وفوق الشهادة، والمشار إليها بقوله تعالى      

          يِقيندالـصو ينالنَِّبي نِهم ملَيع اللَّه مَأنْع الَِّذين عم وَل فَُأولَِئكسالرو 

   اِلِحينالـصاء ودالشُّهو

 وحسن ُأولَِئك رِفيقًـا   

، ومن هذه   )٦٩ :النساء(

اآلية نعلم أن من قتـل      

فـي الجهاد فـي سبيل    

 ألنـه   ؛ااهللا كان صديقً  

أمات الـنفس األمـارة     

فـــي ذات اهللا، ومــن 

أمات الـنفس األمـارة     

بالسوء فيه، أحيا النفس    

 ،الراضية المرضية فيه  

ــي  ــي الت ــرج وه تع

 عـالم  إلـى بـصاحبها  

الملكوت فيتلقى من عالم    

 ا من نور   الملكوت نور

اهللا يستقر فــي قلبـه      

ويضيء طريق الحـق    

ــون  ـــداية فيك والـه

وهـذه  . عمله كلـه هللا   
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النفس الراضية المرضية التي أحيتها طاعة اهللا ورسوله يشير إليها          

 آمنُوا استَِجيبوا   يا َأيها الَِّذين   فـي محكم تنزيل آياته بقوله       اهللا  

 واعلَموا َأن اللَّه يحوُل بين المرِء وِللرسوِل ِإذَا دعاكُم ِلما يحِييكُم ِللَِّه

، وسيدنا أبو بكر كان أول )٢٤ :األنفال( وَأنَّه ِإلَيِه تُحشَرون وقَلِْبِه

تى بماله للرسـول    المستجيبين لـهـذا النداء الرباني فنجده عندما أ      

     وقال له الرسول : )  تركت  ":قال.. )ماذا تركت ألهلك

 وعندما أتى عمر بماله وكان يريد أن يباري         ،"لـهـم اهللا ورسوله  

ماذا تركـت ألهلـك يـا       ( :ويسامي أبا بكر قال له الرسول       

الفرق بينكما كالفرق بين قوليكما     ( :قال".. نصف مالي  ": قال )عمر؟

يا عمر يا ابن الخطاب لم يفضلكم أبو بكر بكثرة صيام وال صـالة              

كما روى أبو داود في سننه عن عمر        . )ولكن بشيء وقر فـي قلبه    

 يوما أن نتصدقَ فوافق ذلـك        أمرنا رسوُل اِهللا     :بن الخطاب 

وما فجئتُ بنـصِف     عندي فقلتُ اليوم أسبقُ أبا بكٍر إن سبقتُه ي         ماالً

 : مثلَه قـال   : قلتُ )؟ما أبقيتَ ألهلك  ( : فقال رسوُل اهللا     ليما

مـا  ( : بكلِّ ما عنده فقال له رسـوُل اهللا          وأتى أبو بكر    

 ال أساِبقُك إلـى     : قلتُ ، أبقيتُ لهم اَهللا ورسولَه    : قال )؟أبقيتَ ألهِلكِ 

ـ            ى سـبيل   شيٍء أبدا، فالذي أمات نفسه فـي اهللا هو الذي أهدي إل

 :العنكبـوت ( والَِّذين جاهدوا ِفينَا لَنَهِدينَّهم سبلَنَا    . الحق والرشاد 

٦٩(       ا للتأكيد، أي تؤكد أن     ، فالالم هنا الم تأكيد، والنون جاءت أيض

حد هذه السبل وطرق الرشاد المختلفة، أمن جاهد فـي اهللا هداه إلى 

ة واخــتالف عنــد المتــصوفالتربويــةفتعــدد هــذه المــدارس 

 

 

  ا مناحي التفكير عند علمـاء المـسلمين فــي          أسمائها، يشبه تمام

ــسبة  ــدة األشــعرية ن ــد العقي ــه، فنج ــدة والفق مجــاالت العقي

 

 

ألبي الحسن األشعري، والعقيـدة الماتريديـة نـسبة للماتريـدي،          

 

 

والعقيدة الواسطية نسبة   

لواسط، وهـو المكـان    

الذي ألف فيه ابن تيمية     

فـي هذه العقيدة، وأما    

مجال الفقه فنجد هنـاك   

   ا ثمانية وعشرين مـذهب

والذي عليه الناس اليوم    

ثمانية مذاهب، فهذا كله    

    ا يدل على أن هناك تعدد

فـي منـاحي التفكيـر     

عند العلمـاء، وكلهـم     

نجدهم متفقين علـى أن     

القرآن والسنة مصادر   

 لكن كل واحد    ،للتشريع

 األئمة يفهـم    ءمن هؤال 

من هذين المـصدرين   

 

 

ــا يت ــم ــذه طريقً ا خ

لالســتنباط والتفــسير، 

 فـي وإذا كان هذا واقع   

تاريخ العلوم اإلسالمية   

فال غرابـة أن تنـسب      

مناحي التفكيـر فــي     

التربية إلى واضـعيها    

.الذين عرفوا بها

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 



 





 





 





 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       المستشار                       األستاذ    

 

 





 



 


ومن قوانين الحياة البرزخية ما دلـت       

 :علية األحاديث النبوية ومنها

 

 
أخرج ابن أبى شيبة في المصنف عن       

 ،كان يحب حسن الكفـن    : ابن سيرين قال  
.إنهم يتزاورون في أكفانهم: ويقال

 

 
وأخرج ابن أبى الـدنيا فـي كتـاب         

قال رسـول   : عن عائشة قالت  ) المفتون(
ما من رجـل يـزور أخـاه        ( :اهللا  

ويجلس عنده إال استأنس بـه ورد عليـه         
.)حتى يقوم

 

 
وأخرج البيهقي في الشعب عن أبـى       

إذا مر رجل بقبر يعرفه فسلم      : هريرة قال 
.عليه رد عليه السالم

 

 
وأخرج ابن عبد البر في االسـتذكار       
والتمهيد أن الميت يأنس بزيارة من كـان        

.يعرفه ويحبه في دار الدنيا

 

 

 

 
ج ابن المبارك عن عبد اهللا بـن        وأخر
 الدنيا جنـة الكـافر وسـجن        :عمرو قال 

 وإنما مثل المؤمن حين تخـرج       ،المؤمن
نفسه كمثل رجل كان في سجن فـأخرج        
منه فجعل يتقلب فـي األرض ويتفـسح        

.فيها

 

 

وأخرج ابن أبى شيبة في المـصنف       
 الدنيا سـجن    :عن عبد اهللا بن عمرو قال     

 سـربه   المؤمن فإذا مات المؤمن يخلـى     
 .يسرح حيث يشاء

 

 
وأخرج البزار بسند صحيح عن أبـى       

إن المؤمن إذا نـزل بـه       : هريرة يرفعه 
الموت وعاين ما يعاين يود لو خرجـت        

 وإن المـؤمن    ،روحه واهللا يحـب لقـاءه     
تصعد روحه إلى الـسماء فتأتيـه أرواح        
المؤمنين فيستخبرونه عن معارفهم مـن      

.أهل الدنيا

 

 
وأخــرج ابــن 

هد المبارك في الز  
عــن ســعيد بــن 
المسيب عن سلمان   

ــال  ــي ق  :الفارس
أرواح المؤمنين في   
برزخ من األرض   

 ،تذهب حيث شاءت  
وأنفس الكافرين في   

 وقال أبـو    ،سجين
البرزخ هو  : القاسم

الحـــاجز بـــين 
 وكأنه أراد   ،الشيئين

.في أرض بين الدنيا واآلخرة

 

 
وأخرج ابن أبى الدنيا عن مالك بـن        

لمـؤمنين  بلغنـي أن أرواح ا    : أنس قـال  
.مرسلة تذهب حيث شاءت

 

 
وأخرج ابن عساكر عن عـروة بـن        

 إليها كـل روح     يء الجابية تج  :رويم قال 
.طيبة

 

 
     بـن   وأخرج ابن أبى الدنيا عن على 

 أرواح المؤمنين فـي     : قال أبى طالب   
 وأرواح الكافرين في واد يقال      ،بئر زمزم 
.له برهوت

 

 
وأخرج الحاكم في المستدرك عن عبد      

 أرواح المؤمنين تجمع    :و قال اهللا بن عمر  
 وأرواح المشركين تجمع بظـاهر      ،بأريحا

.من حضرموت

 

 
وأخرج ابن أبى الدنيا عن وهب بـن        

 إن أرواح المؤمنين إذا قبضت      :منبه قال 
 وهـو   ،ترفع إلى ملك يقال لـه رماييـل       

.خازن أرواح المؤمنين

 

 
مـا  ) الروح(وقال ابن القيم في كتاب      

 األرواح  نه ال خـالف أن    أ التحقيق   :نصه
متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظـم       

  وال تعارض بين األدلة فإن كـال       ،تفاوت
منها وارد على فرق من الناس بحـسب        



 

 

 

 

 



 












 



وعلى كل تقدير فللـروح     :  قال ،درجاتهم
بالبدن اتصال بحيث يـصح أن تخاطـب        
ويسلم عليها ويعرض عليها مقعدها وغير      

ا آخـر    فإن للـروح شـأنً     ،ذلك مما ورد  
 الرفيق األعلى وهى متـصلة      فتكون في 

بالبدن بحيث إذا سلم المسلم على صاحبه       
رد عليه السالم وهى مكانها هناك، وإنما       
يأتي الغلط هنا من قياس الغائـب علـى         

 فيعتقد أن الروح من حيـث مـا         ،الشاهد
ا لـم   يعهد من األجسام التي إذا بلغت مكانً      

يمكن أن تكون في غيـره وهـذا غلـط          
 ليلة اإلسراء    محض، وقد رأى النبي   

 ا يصلى في قبـره ورآه فـي        موسى قائم
 والروح هناك كانت في     ،السماء السادسة 

مثال البدن ولها اتـصال بالبـدن حيـث         
يصلى في قبره ويرد السالم، فالروح ترد       

 وال تبـاين    ،عليه وهو في الرفيق األعلى    
بين األمرين فإن شأن األرواح غير شأن       

الشمس في   وقد مثل ذلك بعضهم ب     ،األبدان
السماء وشعاعها في األرض، وقـد قـال     

 عنـد   من صلى علـي) :   رسول اهللا   
) ا بلغته  نائي  ومن صلى علي   ،قبري سمعته 

 هذا مع القطع بأن روحه    ،رواة الدارقطنى 
في عليين مع أرواح األنبياء وهو الرفيق       

 فثبت بهذا أنه ال منافاة بين كون        ،األعلى
ين السماء  الروح في عليين أو في حاجز ب      

 ولها اتصال بالبـدن     ،واألرض أو سجين  
بحيث يدرك ويسمع ويصلى ويقرأ وإنمـا       
يستغرب هذا لكون الشاهد الدنيوي لـيس       

 وأمر اآلخرة والبرزخ    ،فيه ما يشابه هذا   
...... .على نمط غير مألوف في الـدنيا      

والحاصل أنه ليس لألرواح    : إلى أن قال  
سعيدها وشقيها مستقر واحد وكلها علـى       

 لها اتصال  ،اختالف محالها وسائر مقارها   
بأجسادها في قبورها يحـصل لهـا مـن         

.انتهى.  أو العذاب المقيم ما كتبالنعيم

 

 
أرواح : وقال الحـافظ ابـن حجـر      

المؤمنين في عليين وأرواح الكافرين في      
ولكـل روح بجـسدها اتـصال       سجين،  

معنوي ال يشبه االتصال في الحياة الـدنيا   
 وإن كان هو    ، به حال النائم   يءبل أشبه ش  

وبهـذا  :  قال ،أشد من حال النائم اتصاالً    
يجمع بين ما ورد أن مقرها في عليين أو         
سجين أو بئر وما نقله ابن عبد البر عـن          

ومع :  قال ،الجمهور أنها عند أفنية قبورها    
هي مأذون لها في التصرف وتأوي      ذلك ف 

وإذا :  قال ،إلى محلها من عليين أو سجين     
نقل الميت من قبر إلى قبـر فاالتـصال         
ــت  ــذا إذا تفرق المــذكور، مــستمر وك

.األجزاء

 

 
م علـى   المنع: صاحفوقال صاحب اإل  

جهات مختلفة، منها ما هو طـائر فـي         
 ما هـو    :أشجار مختلفة في الجنة، ومنها    

، ومنها ما هـو     في حواصل طير خضر   
 مـا  :في حواصل طير كالزرازير، ومنها    

ما هو فـي    : هو في أشجار الجنة، ومنها    
 ،صورة تخلق لهم من ثـواب أعمـالهم        

ما تـسرح وتـرد إلـى جثتهـا         : ومنها
ــا ــا،تزوره ــى أرواح :  ومنه ــا تتلق م

ما هـو فـي كفالـة       : المقبوضين، ومنها 
 ،ما هو فـي كفالـة آدم      : ميكائيل، ومنها 

. في كفالة إبراهيم  ما هو:ومنها

 

 

وهـذا قـول    : وقال اإلمام القرطبي  
حسن يجمع األخبار لئال تتدافع، وذكـر       

نحوه لما  ) عذاب القبر (البيهقى في كتاب    
ذكر حـديث ابـن مـسعود فـي أرواح         
الشهداء، وحديث ابن عبـاس، ثـم أورد        

لما توفى  : حديث البخاري عن البراء قال    
، قال رسـول اهللا     إبراهيم ابن النبي    

) :  ثم قـال   ) ا في الجنة  إن له مرضع
عـن ابنـه    : يحكيه عن رسول اهللا     

إبراهيم بأنه يرضع فـي الجنـة، وهـو         
. مدفون بالبقيع في قبره بالمدينة

 

 
) بحـر الكـالم   (وقال الشعبي فـي     
: األرواح على أربعة وجوه

 

 
 تخرج مـن جـسدها      :أرواح األنبياء 

، روتصير صورتها مثل المسك والكـافو     
 ،نة تأكل وتـشرب وتـنعم     وتكون في الج  

 .وتأوي بالليل إلى قناديل العرش

 

 
 :وأرواح المطيعــين مــن الــشهداء

تخرج من جسدها وتكون في أجواف طير       
 ،خضر في الجنة تأكل وتـشرب وتـنعم       

 .وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش

 

 
 ال  :وأرواح الطائعين بربض الجنـة    

 . ولكن تنطلق إلى الجنة،تأكل وال تنعم

 

 
 تكون  :العصاة من المؤمنين  وأرواح  

.بين السماء واألرض في الهواء

 

 
 ، فهي في سـجين    :وأما أرواح الكفار  

في جوف طيـر سـود تحـت األرض          
 فتعـذب   ، وهى متصلة بأجسادها   ،السابعة

األرواح وتتألم األجساد منه كالشمس في      
      .السماء ونورها في األرض

 

 
وبعد هذا البحـث نقـول إن مـصر         

ثير من آللئ آل بيت     تترصع أرضها بالك  
.النبي من أبناء الرسول

 

 
                                               :وهللا در القائل

 

 
اـي أهـل بيـت نبينـفمصر توال

 

 
التـن صـم ودا وحسـن لهـتك  

ا بهم في حروبهاوكم أحزرت نصر

 

 
ةاـغـن بـن معتديـوكم سحقت م  



 

 

 

 

 



 















 



 

 

 





 



تزوجت الطـاهرة الـشريفة الـسيدة       

 مـن   حفصة بنت عمر بن الخطاب      

حـد  أخنيس بن حذافة الـسهمي، وهـو        

المهاجرين، وهذا الرجـل شـارك فـي        

غزوتي بدر وأحد التي استشهد فيها، وبعد       

وفاة زوجها وانقضاء عدتها أخذ عمر بن       

الخطاب في السعي إلـى زفافهـا ألحـد         

جها على الصديق   الصالحين، فعرض زوا  

يذكر يء  ، ولكنه لم يجبه بش    أبي بكر   

بشأن هذا الموضوع، ثم طفـق يعـرض        

األمر على الخليفة الراشد عثمان بن عفان       

      بدا : ( لكنه لم يوافق على األمر بقوله

).لي أال أتزوج اليوم

 

 

فحـزن عمـر بـشأن زواج ابنتـه،     

، فقال  فعرض حاله على حبيب اهللا      

 هو خيـر مـن      يتزوج حفصة من  : " له  

عثمان، وتتزوج عثمان من هي خير من       

ثم خطبها لنفسه، فزوجه عمـر،     ". حفصة

أم كلثوم ج عثمان بابنته    وزو    بعـد 

.  رقية وفاة أختها

 

 

وأكرمت الـسيدة حفـصة بـشرف       

، فتعلمت الدين مـن     الزواج بالنبي   

مصدره الـسليم والـصحيح، واكتـسبت       

 مكارم األخالق الحميدة على يد رسول اهللا    

        ولوال أن السيدة حفـصة كانـت ،

بعيدة عن أضواء الحياة السياسية بعد وفاة       

 لذاع صيتها كالسيدة عائـشة      النبي  

في طلب العلم والحديث على يـديها، إال        

  ا تعرض حديث الرسـول     أنها كانت أيض

حتى وفاتها أيام ملك معاويـة بـن أبـي          

).  عفا اهللا عنه(سفيان 

 

 

يـة فـي    ومن أشهر الحوادث التاريخ   

عصرها هو حادثة جمع القرآن الكـريم       

 الذي تم في عهد الصديق أبي بكـر         

حينما عرض األمـر علـى عمـر بـن          

 وتشاورا في األمر، حتـى      الخطاب  

انتهى بهما المطاف إلى جمعـه فجمعـه        

.الصحابي الجليل زيد بن ثابت

 

 

وبعد أن تم جمعـه أخـذت النـسخة         

، ووضعت عند أبي بكـر الـصديق        

 اهللا تعالى أخذ النسخة عمر بن       فلما توفاه 

الخطاب، ولما استشهد الفـاروق وهـو       

يصلي على يد أبـي لؤلـؤة المجوسـي،         

أوصى عمر بن الخطاب أن تكون النسخة       

.محفوظة لدى السيدة الطاهرة حفصة

 

 

وبعد أن تولى الخليفة عثمان بن عفان       

الخالفة، توالت الفتوحات اإلسالمية فـي      

العـرب  عهده، ودخل الكثير مـن غيـر       

اإلسالم، فـأثروا فـي اللغـة العربيـة         

    ا، وكانـت   ومقاماتها كما تأثروا بها أيض

نتيجة هذا التأثر اختالف القراءة القرآنية      

الختالف األلسنة واللهجات، فعمد عثمان     

بن عفان أن تحرق كافة النسخ الموجودة       ا

للقرآن، ذلك أن يوجد به أخطاء تحـرف        

ـ   المبنى والمعنى، وخوفً   ن فـي   ا من اللح



 

 

 

 

 

 

اللفظ القرآني الشريف الـذي تعهـد اهللا        

بحفظه، وسعى إلى االعتماد على نـسخة       

واحدة أصـيلة، وكانـت هـذه النـسخة         

األصيلة والسليمة هـي الموجـودة عنـد      

، السيدة الفاضلة حفصة بنت عمـر       

فأخذت النسخة من عندها وتم نسخ القرآن       

أكثر من نسخة ووزعـت علـى كافـة         

ـ       صحف األمصار، وأصـبحت نـسخة م

حفصة هي المرجع الرئيس لنسخ القرآن      

.  الكريم

 

 

بد للتاريخ اإلنساني أن يحفظ دور       وال

السيدة حفصة عليه، فتخيل لـو ضـاعت        

من بيت السيدة حفصة، ولكن     هذه النسخة   

كيف تضيع وهي امرأة أمينة حافظة ضن       

زماننا الحالي بامرأة مثلهـا نـرى فيـه         

الزوجة تهدر مال زوجها بغيـر حـق،        

وزمان نرى فيه امرأة حاكم تتصرف في       

. مقدرات شعبها وكأنه ميراث خاص لها

 

 

ــوا وجــه اإلســالم  ولكــم أن تتخيل

 الحضاري الجميل، فلم نر مـثالً رجـاالً       

ومن هم ؟ هـم صـحابة رسـول اهللا أن        

يعترضوا على وجود النـسخة الوحيـدة       

؟ قرآن عند سيدة، ولكم من هـي أيـضا       لل

هكـذا كـان    . هي زوج رسول اهللا     

ا كما كاناإلسالم ولعله يعود مجدد.

 

 


 



وإذا تركنا قليالً سيرة السيدة حفصة،      

هذا من أجل أن نتحدث عن سيدة أخـرى         

، فمعظـم    محمد    سيدنا لمن بيت آ  

المسلمين المنتـشرين فـي شـتى بقـاع         

األرض يقدرون ويعظمون قدر ومكانـة      

السيدة الطاهرة الشريفة العفيفـة الـسيدة       

رغـم ذلـك فـإن      نفيسة عليها السالم، و   

ا عنها أو عن     بسيطً معظمنا ال يعرف شيًئا   

حياتها، وذلك بفضل ما كانـت تمارسـه        

هيـل  سياسات النظام التعليمـي فـي تج      

المصريين بصفة عامة والمـسلمين فـي       

.مدارسنا وجامعاتنا بصفة خاصة

 

 

والسيدة الطاهرة نفيسة، هـي ابنـة       

ن زيد بن الشهيد الحـسن      باإلمام الحسن   

. م اهللا وجهـه   بن علي بن أبي طالب كر     ا

وهذه السيدة قد تزوجت ابن اإلمام جعفر       

 الصادق بن اإلمام محمـد البـاقر        

بناء اثنان القاسم وأم    أجمعين، ولها من األ   

وليتنا كالسيدة نفيسة فلقـد حجـت       . كلثوم

إلى بيت اهللا الحرام ثالثـين حجـة، لـن      

يصدقني القارئ إن ذكرت له بأن أكثـر        

ا على أقدامهاهذه الحجات كانت سير.

 

 

ومن أشهر ما عرف عن هذه الـسيدة        

الطاهرة الزهد والبعد عن حيـاة البـزخ        

الة والترف، كما شهد لهـا كثـرة الـص        

والقيام، وتسرد كتب السير والتـراجم أن       

 لما قدم إلى مـصرنا      اإلمام الشافعي   

المحروسة سمع عليها حديث رسـول اهللا       

         كما أنه إذا أصابه مـرض كـان ،

  ا للدعاء ولم ال وهي امرأة      يرسل إليها طلب

. صالحة نظنها من عبـاد اهللا الربـانيين       

وحينما توفي اإلمام الشافعي رحمـه اهللا        

حضر جثمانه إليها قبيل الدفن، فـصلت       ُأ

. عليه من وراء حجاب

 

 

ولم تخل سيرة السيدة الطاهرة نفيسة      

       من بعض الحكايا الجميلة التي تؤكد 

مدى ورعها ويقينها الـديني أنهـا هـي         

بنفسها التي حفرت قبرهـا وتلـت فيـه         

القرآن حتى ختمته أكثر من مرة، ولقـد        

ـ       يتوف وم ت الطاهرة السيدة نفيسة فـي الي

.الذي أتمت فيه حفر قبرها

 

 

 توفيت السيدة نفيسة عزم زوجهـا       اولم

إسحاق بن جعفـر الـصادق بـن محمـد          

لى دفنها في المدينة المنـورة،      ع الباقر

فطلب منه المصريون سـاعتها أن تبقـى        

عندهم لمكانتها وبركتها العالية، فسمح بذلك      

.افنت في موضعها المعروف باسمهدو

 

 



 

 

 

 

 



 


 

وقفة مع الذات   وقفة مع الذات   

ــون   ــي تكــ ــون  لكــ ــي تكــ لكــ

ــصية  ــصية شخــــــــ شخــــــــ

ــؤثرة ــؤثرةمـــــــــــــ مـــــــــــــ
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: االجتماعأثناءعوامل النجاح 

 

 
١

 

التزام الجميع بالحضور في الوقت      -
.اوالمكان المحددين سلفً

 

 
٢

 

الحضور لالجتماع بنشاط وحيوية،     -
.ا يكون مرهقًوأال

 

 
٣

 

السالم على الجميع عند الحـضور       -
.اإلسالموتحيتهم بتحية 

 

 
٤

 

افتتاح االجتماع بحمد اهللا والصالة      -
 رسول اهللا ثم تالوة شيء من       والسالم على 

.أمكن إنن آالقر

 

 
٥

 

ن لـم يـسبق     إالتعريف بالحضور    -
بينهم تعارف وبيان مهمة كل واحـد فـي         

.االجتماع

 

 
٦

 

اختيار مسئول االجتماع ومقـرره      -
. لم يسبق بيان ذلكنإ

 

 
٧

 

 األعمـال تذكير الحاضرين بجدول     -
وترتيبه في العرض وزمن كل فقـرة مـن        

. ذلكأمكن إنالجدول 

 

 
٨

 

تحديد نهاية االجتماع ليكون الجميع      -
.أمرهمعلى بينة من 

 

 
٩

 

 الفرصة للجميع للمشاركة في     إتاحة -
.الحوار والنقاش بالعدل والسوية

 

 
١٠

 

ي فقـرة مـن     أعدم الخروج من     -
 قبـل اتخـاذ قـرار    األعمالفقرات جدول  

  وال ،بـأول  أوالً وتسجيل ذلك    ،واضح فيها 
 األغلبية أو جماعباإل تكون القرارات    أنبد  

 حـسب لـوائح ونظـم       أومن الحاضرين   
.المؤسسة

 

 
١١

 

 عضو يخرج فـي     أيلفت نظر    -
 يعـود   أوحديثه عن موضوع االجتمـاع،      
 يـسيء   أوللحديث فيه بعد اتخاذ قرار فيه،       

 ولطف  بأدب غيره، وليكن هذا التذكير      إلى
.في العبارة

 

 
١٢

 

في نهاية االجتماع تعلن القرارات      -
 وما يخـص    إليهاتم التوصل   والنتائج التي   
.كل عضو منها

 

 
١٣

 

 االجتماع في وقته المحـدد      إنهاء -
 بموافقـة   أو لـضرورة    إالوعدم تمديـده    

.الحاضرين

 

 
:عوامل النجاح بعد االجتماع

 

 
١

 

تزويد كل عضو بما يخصه مـن        -
.قرارات االجتماع

 

 
٢

 

تبليغ الجهات التـي لـم تحـضر         -
.االجتماع بما يجب عليها تنفيذه من قراراته

 

 
٣

 

حــسن توديــع المــشاركين فــي  -
.االجتماع

 

 
٤

 

وضع خطة تنفيذية لتنفيذ قـرارات       -
االجتماع ودوام متابعة ذلك وتقـويم مـدى        

.التقدم نحو تحقيق هدف االجتماع

 

 
: فشل االجتماعاتأسباب

 

 
١

 

عدم وضوح الهدف من االجتمـاع       -
و عدم قناعتهم بهـذا     ألدى المشاركين فيه    

.الهدف

 

 
٢

 

ي لالجتماع من   عدم التخطيط الكاف   -



 

 

 

 

 



 


 

إن اهللا كتب كتابـا     : (قال رسول اهللا    
قبل أن يخلق الخلـق إن رحمتـي سـبقت          

  .) عنده فوق العرشبوفهو مكت. غضبي

 

 
           

 

رواه البخاري في صحيحه  -

 

-

 

 






 



 أو أعمالـه  وضع جـدول     أو إدارتهحيث  
.تجهيز احتياجاته

 

 
٣

 

سوء التبليغ للمـشاركين بجـدول       -
. وهدف االجتماع وزمانه ومكانهاألعمال

 

 
٤

 

عدم حضور المشاركين في الزمان       -
. المكان المبلغ لهماأو

 

 
٥

 

اختيار وقت غير مناسب لالجتماع      -
. غير كاف لهأو

 

 
٦

 

ين في االجتماع    المشارك أهليةعدم   -
و أو عدم قناعة نفـسية      أ بدني   إلرهاق أما

عدم توفر المعلومات الكافية لـديهم ممـا        
يفقدهم القدرة علـى المـساهمة والعطـاء        

. الموضوعوإثراء

 

 
٧

 

 االجتمـاع بغيـر     أثنـاء االشتغال   -
 مـن   واإلكثار  كالهاتف مثالً  أعمالهجدول  

.الخروج والدخول

 

 
٨

 

ـ  دعدم التوصل لقرارات مح    - ي دة ف
موضـوعات االجتمـاع وعـدم وضــوح    

.القرارات لدى المشاركين

 

 
٩

 

ــسوة   - ــة والق ــسيب أوالغلظ  الت
. االجتماعإدارة في واإلهمال

 

 
١٠

 

فقدان التنفيذ النـاجح والكـفء       -
.للقرارات الصادرة عن االجتماع

 

 



 




 


 لما سبق بيانه في موضـوع       باإلضافة

 أوضحتقات مع اآلخرين، الذي     بناء العال 
ا مـن    عموم اآلخرينفيه كيفية التعامل مع     

ن إجل كسب ثقتهم وبناء العالقات معهم، ف      أ
لزمالء العمل خصوصية من حيث كثـرة       
االحتكاك بهم وضرورة حسن العالقة بينهم      

هم الخطوات التي يجـب     ألنجاح العمل، و  
: بها لتحقيق هذه الغاية، هياألخذ

 

 
١

 

-  فـي   اأمينً على عملك    اكن حريص 

القيام بما يجب عليك فيـه لتنـال احتـرام          
.زمالئك

 

 
٢

 

 العاليـة والـسلوك     باألخالقتمتع   -
المستقيم في التعامل مـع زمالئـك، كـن         

 تعفـو عمـن     :بشوش الوجه عف اللـسان    
.أحسن، وتثني على من أأخط

 

 
٣

 

احرص على نظافة لباسك وطيـب     -
.رائحتك لتريح من حولك

 

 
٤

 

زمالئك من خالل   ظهر اهتمامك ب  أ -
 الرأي وإبداء وأحزانهم أفراحهم مشاركتهم

والنصيحة لهم وتقديم الهدايا في المناسبات      
 استطعت ذلـك لمـن     نإوالمساعدة المادية   

 مع دوام السؤال عنهم وعـن       ،يحتاج منهم 
 أنـت  كنت   إذا، وبخاصة   وأحوالهم أسرهم

المسئول عنهم في العمل، وال تتـردد فـي         
 مشكالتعرض لهم من    مساعدتهم فيما قد ي   

.في العمل

 

 
٥

 

شاركهم فـي بعـض المباريـات        -
 الرحالت الترفيهيـة خـارج      أوالرياضية  

  ولكـن ال    أجوائـه ا عن   مكان العمل وبعيد 
.تكثر من ذلك

 

 

٦

 

 مــامأا  تبــدو غامــضأناحــذر  -
زمالئك، وتحـدث عـن نفـسك وحياتـك        

 ولكن ال تكثر من     أمامهم وأحوالك وأفكارك
  أنا  ذلك فتبدو ممجوجفي نظـرهم، وال     ااني 

 فتصبح تحت   أسراركتعمق في ذلك وتنشر     
. من كسب ثقتهمالً منهم بداألشقياءرحمة 

 

 
٧

 

احرص على تجنب ذكر ما يثيـر        -
حساسيات زمالئك في العمل مثل ما تتنابز       

 مـا قـد   أو المناطق أو األسر أوبه القبائل  
 ممـا   أقاربه من بعض    أويكون صدر منه    

يه من عيوب خلقيـة      ما قد يكون ف    أويشين  
ا ن ذلك يثير في الـنفس حقـد       إف . غيره أو

ـ   أا في الغالب و   وغضب ا لكنـه   ن كان كامنً
 اآلخـر ا من سلوكيات الشخص     يوجه كثير 

 لنصيحة  األمر احتاج   وإذانحوك بعد ذلك،    
. وطريقتهأسلوبه فله إصالح أو

 

 
٨

 

 ال تطلق لعواطفك العنان في توجيه       -
   إي أوا  تعاملك مع زمالئك سلببل كـن    اجاب 

 األمرا في وضع    ا في كل ذلك حكيم    متوسطً
في مواضعها، ال تدري لعل اهللا يحدث بعد        

.اأمرذلك 

 

 



 

 

 

 

 



 



  

 





 



 



 



 



 

 

 

أهم هدف حققته انتفاضة السترات الصفراء فى فرنسا، والتى تنتقل عـدواها لعـدة دول             
أوروبية، هو أنها كشفت عن الجانب الوحشى فى النظام الرأسمالى الذى يهيمن على عالمنـا               
اليوم، والذى ال ينظر إلى الفقراء ومحدودى الدخل فى كل بقاع الدنيا إال كونهم مجرد أرقام                

: هيمنون على هذا النظام، ال معنى لحياتهم وال قيمة إلنسانيتهم إال فى حـالتين         فى دفاتر من ي   
عندما يبيعون قوة عملهم مقابل أجور تضمن لهم حياة بجـودة أقـل، وعنـدما يـستهلكون                 

. فيراكمون أرباح المؤسسات المالية الكبرى والشركات عابرة القارات

 

 
من ثروات العـالم، ستـصبح    % ٥٠من البشر أكثر من % ١فى ظل هذا النظام يمتلك     

فقط من الثروة، وهو    % ٣من سكان العالم    % ٧٠، بينما يمتلك    م٢٠٣٠مع حلول عام    % ٦٦
ا أشارت إليه دراسة أعدتها العام الماضى مكتبة مجلس العموم البريطانى، والتى أكدت أيضا أن زيادة ثـروات األغنيـاء تتـضاعف                       رهيب ما يمثل خلالً  

 األمم المتحدة منذ عدة سنوات إلى أن الدول الغنية تقدم للـدول             أجرتهامن سكان األرض، فى حين أشارت دراسات أخرى         % ٩٩ت  مرتين مقارنة بثروا  
 تريليون دوالر كل سنة من هذه الدول الفقيرة عن طريـق           ٢ا، لكنها فى المقابل تحصل على        مليار دوالر سنوي   ١٣٠الفقيرة مساعدات وقروض تقدر بـ      

.!! غير المتكافئالتجاريكات العابرة للقارات وفوائد الديون والتبادل عائدات الشر

 

 
تصاعد غضب حركة السترات الصفراء ال يعنى أن النظام الرأسمالى أصبح فى خطر داهم يهدد بقاءه، فمن يؤيد هذه الحركـة فـى فرنـسا قـوى                           

ألحزاب اليسارية، فى نفس الوقت الذى تتفاوت فيه مطالب قيادات الحركـة  متناقضة ينتمى بعضها إلى أقصى اليمين الرأسمالى، وقوى أخرى تنتمى إلى ا        
 ال الفقراء، وتمثيل أكبر لمحدودى الدخل والمهمشين فى البرلمان، إلى مـن  األغنياءبداية من زيادة الحد األدنى لألجور والمعاشات وفرض ضرائب على      

ن التفاوض مع الحكومة على الفتات، وهى تناقضات ال تسمح بإسقاط نظام رأسمالى عريق فـى                 ألنهم ال يريدو   ؛يطالب بتوزيع أكثر عدالة للثروة القومية     
.ها ال ترفع مطالب واضحة بضرورة تغيير فلسفة السوق مثالًأنبلد كفرنسا، كما 

 

 
 كرجل بنـوك ولـيس كرجـل    مارى لوبان الزعيمة اليمينية تؤكد أن العيب ليس فى النظام ولكن فى الرئيس الذى ال يصلح لمنصبه والذى يتصرف             

مصالح األغنياء، أما األحزاب االشتراكية والشيوعية فقـد طالبـت بإسـقاط            نه ال يستمع لشكاوى شعبه ألنه ينتمى إلى عالم مخملى ال يهتم إال ب             أدولة، و 
ماكرون وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وحجب الثقة عن حكومته فى البرلمان، دون أن يصدر منها ما يشير إلى المطالبة بإقامة نظام شـيوعى تحكمـه               

ا فى برامجهـا منـذ   طلب لم يعد له أى أولوية عند هذه األحزاب، بل إنها تخلت عنه أساسالبروليتاريا كما تقول األدبيات الماركسية، وهو على كل حال م     
.سنوات طويلة

 

 
ا من قواعد اللعبـة فـى أوروبـا بـشكل جـذرى،       محددة، وفى األغلب لن يغير كثير      أيديولوجياالسترات الصفراء حركة غضب اجتماعى ليس له        

ا للقوى التى تعبر     الفرنسى عن قراراته برفع أسعار الوقود، ومع ذلك فهو حراك يمكن أن يمثل وقود              فماكرون نفسه تراجع خطوة للخلف واعتذر للشعب      
بصدق عن الفقراء والمهمشين فى العالم لكى تنتصر فى جولة مهمة          

 

 بكل العنف الذى صاحبها-

 

 فى معركتها المستمرة ضد نظام اقتصادى عالمى يزيـد  -
ا واألغنياء غنىالفقراء فقر.

 

 
أن غالبية المشاركين فى احتجاجات فرنسا يواجهون السلطة بدون أى أفق اشتراكى، وقد ال تصب هذه االحتجاجات بالضرورة فى مـصلحة                     صحيح  

          ا يمكن أن يتكرر فى العديد من دول العالم سواء كان فقراؤها يرتدون سـترات    االشتراكيين على المدى القصير على األقل، لكنها ستقدم على األقل نموذج
ـ اإلطالق سترات على أيصفراء أو حمراء، أو ال يستطيعون شراء    ا قـد ، لكى يطالبوا بتحسين ظروف حياتهم المعيشية المتدهورة، وبحسب تحالفهم مع 

).م٢٠١٨ ديسمبر١١صحيفة الشروق  .. (يستطيعون إقامة عالم أكثر عدالة

 

 



 

 

 

 

 



 



















 



 



 

 



 


 تأسيس كيان جديد يضم فـي       الماضي ديسمبر   ١٢يوم  أعلنت السعودية   
 دول هي مـصر والـسودان وجيبـوتي والـيمن           ٧منطقة البحر األحمر    

.والصومال واألردن، باإلضافة للعربية السعودية

 

 
جـاء  " الكيان الجديـد  "وذكرت وسائل إعالم أن الرياض أوضحت أن        

بادرة من الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك بهدف تحقيق االستقرار في            بم
.المنطقة، وتعزيز األمن واالستثمار والتنمية في الدول األعضاء

 

 
وقال وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير عقـب اجتمـاع             

ـ     تم العمل على تنفيذ فكـرة      : " في الرياض  ٧جمع وزراء خارجية الدول ال
ان يجمع الدول العربية واألفريقية المتشاطئة للبحر األحمر وخلـيج          إنشاء كي 

عدن، من أجل الحفاظ على مصالح هذه الدول، والتعامل مع الحيثيات فـي             
هذه المنطقة الحساسة، إذ يعد البحر األحمر من أهم الممرات البحرية فـي             

".العالم، حيث تمر به نسبة كبيرة من التجارة الدولية

 

 
تحديات تتمثل في الجانب األمني كالقرصـنة       "إلى وجود   ولفت الجبير   

          ا والتهريب واالتجار بالبشر، وتحديات بيئية، كما أنه في المقابل هناك فرص
".تتمثل في االستثمار والتجارة بين دول هذه المنطقة

 

 
ورأى رئيس الدبلوماسية السعودية أن هذه الفكرة التي طرحها الملـك            

آلية وكيـان يجمـع هـذه الـدول     "ف إلى إقامة سلمان بن عبد العزيز، تهد 
".لتستطيع التعامل مع التحديات وتغتنم الفرص بشكل فعال

 

 
ا في هذا المشروع إلكمـال      المضي قدم "وأعرب الجبير عن األمل في      

روسـيا اليـوم    . (".اإلجراءات المتعلقة باألمور التقنية والفنيـة والقانونيـة       
.)م١٣/١٢/٢٠١٨

 

 



 





 


تخطط وزارة اإلسكان اإلسرائيلية إلنشاء مجمع سفارات في        

، وذلـك   لمدينةل نقل الدول سفاراتها     تسهيل بحجة   مدينة القدس 
.يونية البتالع أراضي مدينة القدس المحتلةضمن الخطة الصه

 

 
 ديسمبر  ١٢يوم  ،  "٠٤٠٤"ذكر الموقع اإللكتروني العبري     و

مبادرة اإلسرائيلية الجديدة تـأتي مـن وزيـر         ، أن ال  الماضي
اإلسكان، يوآف غاالنت، حيث تم التمهيد والتخطـيط لمنطقـة          
جنوب شرقي القدس، لبناء حي هناك للسفارات الجديدة بجوار         

 منـاطق   ٩حي تلبيوت، شرقي المدينة، ومن المتوقع أن يشمل         
. دونم١٠٠منفصلة في المجمع على مساحة 

 

 
 أن مجمع السفارات الـذي سـيبنى        وأوضح الموقع العبري  

يحتوي على مباني فيها عدة سفارات، كما هو معتاد في العالم،           
.إضافة إلى مبان سكنية على مقربة منها

 

 
إن ذلك له أهمية ال مثيل لها، وأنا مقتنـع أن       ":وقال غاالنت 

العديد من البلدان ستنقل سفاراتها إلى القدس، ونحـن نخطـط           
من المحتمل أن تنتقل إلى       لسفارات أخرى  ا لمواقع محتملة  حالي 

علينا أن ننتقل إلى المجتمع الدولي، ونقول إن        ": ، مضيفًا "القدس
نقل السفارات إلى القدس هو الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله          

".في أقرب وقت

 

 

ـ        وذلـك  م،٢٠١٨ ديسمبر ١٢ يوم ،٢٠١٨ للعملية الشاملة سيناء   ٣٠أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، البيان ال
 للدولة  اإلستراتيجية لمكافحة اإلرهاب على مختلف االتجاهات       ٢٠١٨فى إطار استكمال مراحل العملية الشاملة سيناء        

 :أسفرت العمليات خالل الفترة الماضية عن تحقيق النتائج اآلتية

حدى المزارع وتـدمير مخـزن للـذخيرة    قامت القوات الجوية باستهداف وتدمير سيارة دفع رباعى مختبئة داخل إ        
سيارة دفع رباعى على الحدود الغربية      ) ٦١(ووكرا وسيارة يستقلها عدد من العناصر اإلرهابية بشمال سيناء وتدمير           

 .أفراد شديدى الخطورة بالظهير الصحراوى) ٣(والجنوبية، والقضاء على

 

 شديد الخطورة خالل تبادل إلطالق النيـران مـع          احا مسل ا تكفيري عنصر ) ٢٤(ونجحت القوات فى القضاء على       
.القوات عثر بحوزتهم على عدد من األسلحة والذخائر وأجهزة االتصاالت فى نطاق الجيشين الثانى والثالث الميدانيين

 

 

 

ـ    أفراد من الع  ) ٤٠٣(كما تم القبض على       ا والمـشتبه بهـم، وجـارى اتخـاذ         ناصر اإلجرامية والمطلوبين جنائي
 .ءات القانونية حيالهماإلجرا

 

 

 

قـوات علـى    العبوة ناسفة تم زراعتها الستهداف      ) ٣٤٤(وقامت عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير        
 إليواء العناصر اإلرهابية عثر     امخبأ وملجأ ووكر   ) ٣٤٢ (واكتشفت القوات ودمرت  ،  طرق التحرك بمناطق العمليات   

 .رة وقطع غيار السيارات والدراجات النارية ومواد اإلعاشة بشمال ووسط سيناءكميات من المواد المتفجعلى بداخلهم 

 

 

 

دراجة ناريـة   ) ٨٣(سيارة تستخدمها العناصر اإلرهابية، و    ) ٢٧(واستطاعت القوات ضبط وتدمير والتحفظ على        
 .بدون لوحات معدنية خالل أعمال التمشيط والمداهمة

 

 

 

ططة بمسرح عمليات البحرين المتوسط واألحمر لتأمين األهداف االقتصادية         فيما تنفذ القوات البحرية مهامها المخ      
وتأمين الشريط الساحلى ضد أعمال التسلل البحرى من وإلى الساحل، وتفعيل إجراءات األمن البحرى داخل مياهنـا                 

 .اإلقليمية

 

 
أثنـاء االشـتباك وتطهيـر البـؤر        ونتيجة لألعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات استشهد مجند           

.وأكدت القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما لتوفير الحماية واألمن لشعب مصر العظيم، اإلرهابية

 

 



 

 

 

 

 



 





 


 قـررت   حال  في  صعب  موقف  في  ستكون  وأنها  تركيا  يفيد  ،سوريا في  المتحدة  للواليات  العسكري  الوجود  أن  أمريكي،  بحوث  مركز  اعتبر

 .هناك من قواتها سحب اشنطنو

 وأن  القـائم،   الوضع  من  المستفيد  هي  سوريا  شمال  من  أجزاء  تحتل  التي  تركيا  أن  إلى  له، تقرير  في  األوسط،  الشرق  دراسات  معهد  وأشار
 فـإن   مريكية،األ  القوات  انسحاب  حال  في  أنه موضحا  ،السوري  النظام  لسلطة  األكراد  إخضاع  هو  أنقرة،  عليه  توافق  الوضع  لهذا  بديل  أي

.لتركيا ”كابوسا“ يعتبر ما وهو سوريا، في فيدرالي نظام فكرة وتدعم لألكراد المعادية سياستها تغير قد روسيا

 

 
القوات انسحاب  أن  التقرير  ورأى

 

األمريكية 

 

 أي تؤيـدا  لـن  وإيران روسيا أن أساس على سوريا، شمال في التركية القوات وجود سيصعب 
 .البلد ذلك من األمريكية القوات انسحاب بعد سوريا، في تركي عسكري تواجد

القوات  وجود  فإن  للتقرير،  ووفقًا

 

األمريكية 

 

 منـع   إلـى   أدت  سـرية   أمريكية  سياسية  تحركات  خالل  من  كبير  بشكل  تركيا  ساعد  سوريا  في 
روسي هجوم

 

 .تركيا إلى دجد الجئين تدفق منع إلى أدت صفقة إلى والتوصل ،المعارضة سيضعف كان إدلب على سوري -

 

 

 

 



 


وافق طرفا النزاع المسلح في اليمن على هدنة في مدينة الحديدة، التي     
يعد ميناؤها المعبر الرئيس ألغلب المساعدات اإلنسانية ومواد اإلغاثة         

.الموجهة للبالد

 

 
وجاء االتفاق في ختام محادثات جرت في الـسويد برعايـة األمـم             

.، من أجل إنهاء الحرب األهلية التي دخلت عامها الرابعالمتحدة

 

 
 إن وقف إطالق    : لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش    وقال األمين العام  

 .النار ضروري لتوصيل المساعدات لماليين المدنيين

دور قيادي في المينـاء     "وأكد غوتيريش أن األمم المتحدة سيكون لها        
نسانية إلى المدنيين، وسيعمل هذا وهو ما يسهل توصيل المساعدات اإل

 ."على تحسين ظروف المعيشة لماليين اليمنيين

نقطة البداية على طريق الـسالم وإنهـاء        " إن االتفاق قد يكون      :وقال
 ."األزمة اإلنسانية في اليمن

 إنها تحتاج إلى خمـسة مليـارات دوالر         :وكانت األمم المتحدة قالت   
 مليون يمني العام المقبل، وهو      ٢٠ة  لتدبير المساعدات اإلنسانية لقراب   

 في المئة من سكان اليمن الـذين يعـانون ويـالت            ٧٠ما يزيد على    
 .الحرب التي تمزق البالد

 

 



 


مـنح   عمـران خـان    االوزراء الباكستاني المنتخب حديثً   قرر رئيس   

 الالجئين األفغان والبنغـال     جنسية بالده لمليون ونصف المليون من     
 .الذين يعيشون في باكستان منذ سنوات عديدة

 مليون الجـئ    ٢,٧وطبقاً إلحصاءات األمم المتحدة، يعيش أكثر من        
أفغاني في باكستان بعد أن فروا من الحرب إبان الغـزو الـسوفيتي             

 تبعهم آخرون هربـوا مـن       م١٩٨٩ و ١٩٧٩ألفغانستان بين أعوام    
 . المسلحة إبان حكم طالبان والغزو األمريكي للبالدالنزاعات األهلية

عن المجتمع الباكستانياوعاش هؤالء الالجئون حياة مهمشة بعيد . 

وقـال  . كما يعيش حوالي ربع مليون بنغالي كالجئين في باكـستان         
ذويهم، سيمنحون  ل إن األفغان الذين ولدوا في باكستان باإلضافة         :خان

 .يد المتبع في العديد من دول العالم ألن هذا هو التقل؛الجنسية

األفغان الذين ولد أطفالهم هنا وكبـروا فـي باكـستان            ":وقال خان 
".جوازات سفر"سنصدر لهم كذلك، إن شاء اهللا، 

 

 
 ألن ؛ويشكو األفغان منذ فترة طويلة من استمرار تعرضهم لمضايقات

 .ة أقاموا وعملوا لعقود في باكستان ال يتمتعون بحقوق المواطنمن

وثارت مخاوف في وقت سابق من هذا العام من أن إسالم أباد تعتزم             
ترحيل الالجئين إلى أفغانستان التي يمزقها العنف بعدما مددت إقامة          

 .ا فقط يوم٦٠األفغان المقيمين على أراضيها لمدة 

 

 

 



 


ن تنظيم داعـش قـام بتـدمير        إ :قالت منظمة العفو الدولية   

وحشي متعمد للبيئة الريفية في العراق من خالل حرق البساتين 
.ونهب الماشية وزرع األلغام األرضية في األراضي الزراعية

 

 
 عـالن إمناسبة مرور عام علـى      بوقالت المنظمة في بيان     

جرت مقابالت مع أنها إ: الحكومة العراقية نصرها على التنظيم  
عشرات األشخاص بينت كيف قام التنظيم بالتـدمير الوحـشي    

 لمصادر رزق   اة الريفية في العراق وأحدث خراب     المتعمد للبيئ 
.األيزيديين والمجتمعات الزراعية األخرى على المدى البعيد

 

 
ن مئات  إ دحر التنظيم ف   نه بعد مرور عام على    إوذكر البيان   

ودة لمنـاطقهم الريفيـة     الف من العراقيين ال يستطيعون الع     اآل
 مستحيالً ان يجعل من الزراعة أمر    أن التنظيم تعمد     أل ؛المدمرة

 وكان نتيجة ذلك انخفـاض اإلنتـاج الزراعـي          ،في المنطقة 
من مستويات  % ٤٠للعراق، والذي أصبح يقدر اآلن بأقل من        

.م٢٠١٤

 

 



 



، أول دواء في العالم يمكنه أن )FDA(أجازت هيئة الغذاء والدواء األمريكية      
وأصله، في بشرى سارة لجميع المرضـى       يعالج أي نوع سرطان من منبعه       

.بهذا المرض

 

 
لكل مرضى السرطان أن العقار الجديد تم تصميمه        " بشرى سارة "وما يجعله   

  ا لالستخدام للكبار واألطفال على حد سواء، ويحمل اسـم          بحيث يكون صالح
).Vitrakvi" (فيتراكفي"

 

 
الروسـية، علـى    " سـبوتنيك "ويعتمد العقار الجديد، بحسب ما ذكرته وكالة        

معالجة الطفرات الوراثية لألورام السرطانية، بغض النظر عن نوع المرض          
.أو مكان نشأته

 

 
وسيتم طرح هذا الدواء على هيئتين، األولى في هيئة أقراص أو كبـسوالت،      

.واألخرى على هيئة دواء شراب لألطفال بشكل خاص

 

 

|

 




 




 





 

 

 

 

 



 



 



 


:بن أبى طالب  علىقال اإلمام 

 

 

 

.الموالي ينْصرون، وبنو العم يحسدون -

 

 

 

الصدق عز، والكذب مذلة، ومن عرف بالـصدق جـاز           -

.كذبه، ومن عرف بالكذب لم يجز صدقه

 

 

 

.إذا سمعت الكلمة تؤذيك فطأطئ لها فإنها تتخطاك -

 

 

 

 نتـوب حتـى     نحن نريد أال نموت حتى نتوب، ونحن ال        -

.نموت

 

 

 

 ل عنه، وأنز  )١(أنِزِل الصديق منزلة العدو في رفع المؤنة       -

.العدو منزلة الصديق في تحمل المؤنة له

 

 

 

.أول عقوبة الكاذب أن صدقه يرد عليه -

 

 



 


يا حاتم هل غلبك أحـد فـي    : سأل رجل حاتما الطَّائي فقال    

بفنائه وكـان لـه     ، نزلت   ءنعم، غالم يتيم ِمن طي    : الكَرم؟ قال 

وأصلح ِمن  . عشرة أرؤس ِمن الغنم، فعمد إلى رأس منها فذبحه        

لحمه، وقدم إلي، وكان فيما قدم إلـي الـدماغ، فتناولـت منـه              

فخرج ِمن بين يدي، وجعل يـذبح       . طيب واهللا : فاستطبته، فقلت 

رحـل  فلما خرجت أل. رأسا رأسا، ويقدم إلي الدماغ وأنا ال أعلم  

فقلت . نظرت حول بيته دما عظيما، وإذا هو قد ذبح الغنم بأسره          

تـستطيب شـيًئا أملكـه    ! يا سبحان اهللا  : لم فعلت ذلك؟ فقال   : له

 يا حـاتم    :قيل. فأبخل عليك به، إن ذلك لسبة على العرب قبيحة        

ثالثمائة ناقة حمراء وخمـسمائة رأس      : فما الذي عوضته؟ قال   

بل هو أكـرم، ألنَّـه      :  أنت إذًا َأكْرم منه، فقال     :ِمن الغنم، فقيل  

.جاد بكلِّ ما يملكه، وإنَّما جدت بقليل ِمن كثير

 

 



 


لب غالم أبي لهـب،     طَّ على الم  نكر الحجاج وخرج، فمر   ت

على الحجاج لعنـة اهللا،     : أي شيٍء خبر الحجاج؟ فقال    : فقال له 

: أخرج اهللا روحه من بين جنبيه، قـال       : متى يخرج؟ قال  : قال

ال، : أتعرفني؟ قال : أنا الحجاج، قال له   : ال، قال : أتعرفني؟ قال 

رع، أصرع في   ، معروفٌ بالص  أنا المطّلب غالم أبي لهبٍ    : قال

. فتركه ومضى؛ة أيام، اليوم أولهاكل شهٍر ثالث

 

 



 


قال اإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبو العزائم رضوان         

:اهللا عليه

 

 

 

، علمان ال يستغني أحدهما عن صاحبه     : الظاهر والباطن  -

.بمنزلة اإلسالم واإليمان

 

 

 

، لنِّفَاِقٱِعلْم   و َألجساِم،ٱ، وِعلْم   لْقُلُوِبٱِعلْم  :  َأربعةٌ لْعلُوم ٱ -

 ِعلْمكِْمٱولْح.

 

 

 

 لْمـسِلمِ ٱ، وِعلْم   للَِّهٱ، وِبَأياِم   للَِّهٱ بِ لِْعلْمٱهو  : لْحِقيِقيٱ لِْعلْم ٱ -

 علَيِه عملُه، وِعلْم ِحكْمِة ما يعمـُل ِمـن          يِجببنَفِْسِه، وِعلْم ما    

. ِفي تَحِصيِل ما الَ يِجب علَيِهلْوقْتُٱيع  الَ يِضحتَّٰى ،للَِّهٱَأحكَاِم 

 

 
                                                           

)   ١ (نة, ؤونةمؤةوِعبء، : مِشد. 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

اخلتم

 

 
إذا ختم اهللا على القلوب واألسـماع        :يا بني 

أن تقبل نور اإلسالم واإليمـان مـا دام     استحال
هذا الختم، والختم والطابع سواء، والختم علـى        

 قفلها أن يصل إليها نور      :ي أ ،القلوب واألسماع 
.اإليمان والتسليم

 

 

 

ختم العصر

 

 
: استحضار المرشد الكامل خـتم العـصر      

هو الختم، أو الصورة المحمديـة     المرشد الكامل   
 للسالك، فـإذا    يالكاملة للمريد، واألمن الروحان   

تحقق بمراقبته، ورقاه اهللا إلى مراقبة حـضرة         
ــه رســول اهللا  ــه أن يتخيل   أمكن

 ألن الـسالك ال     ؛ببعض معانيه ومبانيـه     
 المحمدية  ي والمبان ييقوى على استحضار المعان   

 علـى   حال من األحـوال، بـل وال يقـوى     يف
استحضار ختم العصر معنى ومبنـى، فكيـف        

 المحمديـة   ييقوى على استحضار تلك المعـان     
، ي فإذا استحضر بعـض تلـك المعـان        !العلية؟

سارع إلى كمـال االتبـاع، وحفظـه اهللا مـن           
االبتداع، وترقى إلى أن يكون من أهـل معيـة          

 ذكرهـا   ي بجمال أوصافهم الت   رسول اهللا   
يت روحانيته، حتـى     آخر الفتح، وإذا قو    ياهللا ف 

 المحمديـة،   يشرفه اهللا باستحضار تلك المعـان     
 بهدايته وتوفيقه لالتباع لحـضرته،      وأعانه  

له بأوصاف أهل معيتـه عمـالً، وحـاالً،         وجم
 عليه بوميض أنـوار المواجهـة،       وخلقاً، ومن 

ـ          ظـاهره   يوحصلت له مراقبـة اهللا تعـالى ف
وباطنــه، واتــصلت روحانيتــه بالروحانيــات 

 الملكوت األعلـى،    يليات، وسبحت روحه ف   العا
 المرشد الكامـل مـن      ي مقام فنائه ف   يواقتبس ف 

 قلبـه   يمشكاة األنوار المحمدية، حتى تنبعث ف     
أنوار اإللهام، وأسرار القرآن، ويكون لسان بيان       

 .وحال تمكين، وإماما للمتقين

 

 

 

ـ ر لِ ثُاِرولْ ا - ِهللاٱ وِلس   ،  المرشـد
 الواصلين من وحلـة     ينتشل الكامل ختم العصر  

قد تشرق أنوار التوحيد على المخلص      : التوحيد
 سلوكه، فيرى أنه عند قيامه للعمل ال يمكنه         يف

اإلخالص هللا كما يجب، ويتحقق أن العمل ربما        
 العمـل إلـى نفـسه،       ةبنس الشرك، ل  يأوقعه ف 

فتنزعج نفسه الطيبة، ويخشى على نفسه دخول       



 



         ـةَ اإلسـالمجسماحة موالنا اإلمام المجدد ح
والمسلمين فى هذا الزمان السيد محمد ماضى أبو        

العزائم

 

وجعلكم , ونفعنا اهللا بكم  ,  قدس اهللا سركم   -
وليا مرشدا لطالب العلـم النـافع      

 

نرجـو مـن     -
 وختم العصر،   سماحتكم التكرم ببيان تعريف الختم،    

وكيف ينتشل الواصـلين مـن وحلـة التوحيـد،          
وتعريف الختم الوارث وصـورته وسـماعه مـن         

.الرحمن

 

 

:فأجاب سماحته قائالً

 

 



 

 

 

 



 



ألنه يـصير    ؛آفات الشرك عليه، فتعلوه الحيرة    
بين أن يعمل عاجزا عن اإلخـالص الكامـل،         
فيكون مشركًا لنسبة العمـل لنفـسه، أو يتـرك      

، فيكـون مخالفًـا    يالعمل خوفًا من الشرك الخف    
، وهذه الحيرة هي عقبـة      يللحكم الصريح الجل  

الواصلين، ومتى اقتحمها فك رقبته مـن قيـود         
أسفل سافلين، ألن مشاهد التوحيـد تجعلهـم ال         

ن إال الواحد الفاعل المختـار، ومـشاهد        يشهدو
التقييد تجعلهم يشهدون أنهم مكلفون أن يقومـوا        
هللا بما أوجب، ولم يفتق رتق الكائنات أمـامهم،         
حتى يتحققوا بأنوار مشاهد التوحيد مـن عـين         

هل العقول، وتحيـر    ذاليقين، فتعتورهم أحوال ت   
 إلى فناء كل    ياأللباب، وتكون لهم إشارات ترم    

ـ     ما سوى    ء بقيوميتـه   يالحق، وإلى قيام كل ش
سبحانه، ولم تعتورهم هذه األحوال إال ألنهم لـم     

 ألنـه   ؛يسلكوا الطريق على يد المرشد الكامـل      
سكينة للقلوب، وطمأنينة لهـا، وإنمـا ينتـشل         
الواصل من تلك الوحلة، بأن يتحقـق أن تلـك          
المشاهد مشاهد روحانية، ال حكـم لهـا علـى          

 خاصة به،   جسم أعماالً مقتضى البشرية، وأن لل   
ولألرواح وللقلوب أعماالً خاصة بها، فال أعمال       
األرواح تسقط أعمـال األشـباح، وال أعمـال         

:  قـال تعـالى    األشباح تسقط أعمـال األرواح،    
  َّا ِمنَّا ِإالمو     لُـومعم قَـامم لَه  ) الـصافات :

 فإذا تحقق الواصل بتلك الحقيقـة، أقـام      ،)١٦٤
 اهللا، وسارع إلى تنفيذ أوامـر       الجسم حيث أقامه  

.اهللا، بمعونة وتوفيق اهللا

 

 

 

اخلتم الوارث

 

 
سماع صوت أو مـشاهدة صـورة الخـتم         

 ال يكـون إال بعـد       :من الختم الوارث   الوارث
تصفية السر عما سوى الحق الستجالء أنـوار        
الجمال، وبهاء الجالل، وضياء الكمال، وانبالج      

ارعة إلى  المنازالت، والمس ي  أنوار المواجهات ف  
والمـسموع نغمـات    . مقابالت الصفا والوفـا   

التسبيح بالتلويح، من روح قرآن الحقائق سماعا       
 المعـروف، أو    يمن الموصوف، عند االتحاد ف    

قبسا من مشكاة األنوار، عند الفناء باألسـرار،        
 تنزل القـرآن، أو مـن الخـتم الـوارث،           يف

ل استحضارا وبيانًا، ثم كشفًا وعيانًا، وهو القـو       
يثَبـتُ اُهللا الَّـِذين آمنُـواْ       : قال تعالى المثبت،  

 ِبالْقَوِل الثَّاِبِت ِفي الْحياِة الدنْيا وِفـي اآلِخـرةِ        
).٢٧: إبراهيم(

 

 
اإلنسان الكامل صـورة     هو   :الختم الوارث 
 الحقيقة اإلنسان كملت مبانيه،     يالرحمن، وهو ف  

اب فصحت معانيه، والحت معاليه، كشف الحج     
ـ    يله عن حقيقته؛ فكان وهو ف       ي هذا المقام العل

 قراره المكـين،    ي حمئه المسنون، أو ف    يكأنه ف 
  ا، ومسكنةً  يشهد حقيقته ذالا،   واضطراروافتقار 

، لـه   يوجهوليته وظلوميته، فتلوح أنوار المتجل    
 مشهودة،  يفيه به، والمراتب محفوظة، والمراق    

، مشكاة   ملحوظة، وهو اإلنسان الكامل    يوالمعان
 المحمديـة، شـجرة     ياألنوار، مجمل بالمعـان   

زيتون المثال، ومصباح أنـوار البيـان، وروح        
 ، الكل، إليه اشتاق رسـول اهللا        يالكل ف 

الغريب جسمه بين الناس، وقلبه معلق بـالرفيق        
 علمـا   ي مبنى وعمالً، سـماو    ياألعلى، أرض 

وحاالً، ال تدرك األبصار معانيه، وصعبت على       
 هذا المقام نفثـات     يوالسماع ف . السالكين مراقيه 

ـ        روح  يقدسية، من مشكاة األنوار المحمدية، ف
 يفــارغ ممــا ســوى اهللا، وهــو الكامــل فــ

الحضرتين، ال يقهر برزخـه كثـائف أمـواج         
 بادية الغلو، وال يقهـر      ي، فيتيه ف  يالمشهد العل 

 دخان البشرية فيحجبه عن منـازل       يلعلمشهده ا 
 بينَهما برزخٌ الَ يبِغيانِ   : قال تعالى األخيار،  

).٢٠: الرحمن(

 

 

 

فوق تلك المنزلـة    : الختم الوارث  صورة   -
ـ  يمن السماع منازل، نطـو    ي بـساطها، ونخف

 ا بالحكمة أن تعطى لغيـر أهلهـا،        حقائقها ضن
ـ  وإيثارا لها عن وحول الجهال، لم يـس         يمع من

ـ    يولم يرو عن    إال رجـل    ي سـياحت  ي منهـا ف
، كنت أخشى على ماعونـه أن       ياصطفيته لنفس 

يضيق فال يفيق، وإذا به خرج من نفسه، حتـى          
  ى، ولوال أن أنـوار الخلـوة   ا ومعنًصار أنا حس

ولكنـه  :... قاهرة، وأسرار التأله غالبة، لقلـت     
، وإن خـرج مـن نفـسه        ي وصاحب ي وأخ يابن

ـ يف، حتى صار    يبنفس ـ ي عينه عين  ال ي، ولكن
أقوى على ذلك فيه ولـه؛ ألن القلـب ال يـسع            

  من البين، وقد ذكـرت اسـمه       ياثنين، وفرار 
 تراجم المضنون، وصحبته ووفاؤه     يوتاريخه ف 

 المضنون لـم    ي، وما كتبت ف   يهذا ميزان طريق  

، أو لهذا اإلنسان الكامل، أما مـا        ييبح إال لنفس  
هـو كمـا قـال      انتشر بين بقية اإلخوان، فإنما      

.)يبِص نَاِمرِكلْٱ ِسْأ كَن ِمِضرَألِلو(: الحكيم

 

 

 

أعلى : من الرحمن  سماع الختم الوارث   -
مقامات السماع أن يسمع الفرد الكامل صـورة        
الرحمن من الرحمن، حيث ال قيود وال أعـالم،         
وال حيطة وال إمكان، وللقدرة عجائـب تـسجد         

 قبـل   على فنائها العقول، وتصعق على وهادها     
فَلَما تَجلَّـى ربـه     :  قال تعالى  جبالها النفوس، 

ـ     كد لَـهعِل جبـِعقً      ِللْجـى صموس خَـراا و 
 هذا رذاذ من الحكمة، وطل      ،)١٤٣: األعراف(

 مـن   من المعرفة، إن صادف أرضـا خـصبةً       
أرض القلوب، تفجرت منها ينـابيع الحكمـة،         
وأزهرت وربت وأنبتت مـن كـل زوج، وإن         

، أو ذات قيعان، فأفـسدت      ادفت أرضا ملحةً  ص
  العظيم، يالحكمة، فال حول وال قوة إال باهللا العل       

آل ( قُـْل ِإن الْهـدى هـدى اهللاِ      : قال تعالى 
ــال ،)٧٣: عمــران  الحــديث ي فــ وق
ـ  ُهللاٱ يِنثَعا ب  م ُلثَم(: الصحيح ـ  ِه ِب ـ لْٱ ن ِم هٰىد 

كَ ِملِْعلْٱو غَلْٱ ِلثَمأَ يِرِثكَلْٱ ِثي صأَ اب ا فَ رـ كَض  تْانَ
ـ ِب قَ ةٌبي طَ ةٌفَاِئا طَ هنِْم ـ لْٱ ِتلَ منَْأ فَ اءـ ب ـ لْٱ ِتتَ  َألكَ
لْٱوشْعِثكَلْٱ بير نْ مِ تْانَكَ، وـ ا أَ ه اِدجـ  أَ ب مِتكَس 
وا، عرزا و وقَسوا و بِرشَ فَ اسلنَّٱ ِه بِ ُهللاٱ عفَنَ فَ اءملْٱ
َأوصنْ مِ ابخْ أُ ةٌفَِئاا طَ هنَّ إِ ٰىرـ  م ـ  قِ يا ِه يعالَ ان  
 ي فِ هِق فَ ن م ُلثَ م كِلذَ، فَ ًأل كَ تُِبنْ تُ الَ و اء م كِسمتُ
ـ ع فَ ِه بِ يِنثَعا ب م بِ ُهللاٱ هعفَنَ و ِهللاٱ يِنِد ـ ع و مِل ، ملَّ
وُلثَم م لَ ن م ي فَرِلذَ بِ عك ْأ ر ا، ولَسم قْ يْلب ه ِهللاٱى  د 
.)١()ِه ِبتُلِْسر ُأيِذلَّا

 

 
 بـالقوم الـذين     يواهللا تعالى أسأل، أن يأت    

يحبهم ويحبونه، الذين تحققـوا بـاآلخرة حتـى     
كأنهم صاروا فيها، وتحققوا بالـدنيا وزوالهـا        
فتجافوا عنها وفارقوها، وأشرف بهم الحق على       
قدس العزة والجبروت األعلى، ففنوا عن الـدنيا        

ـ  ع امرا ح ينْلدا(: واآلخرة، قال    ـ  أَ ٰىلَ ِله 
ا ينْلـد اا، و ينْلدا ِله أَ ٰىلَ ع امر ح ةُرآلِخا، و ِةرآلِخا
آلِخاوةُرح راِنامى َألَ ع٢()ِهللا ِله(.

 

 
                                           

.٧٩ ح١/٢٧صحيح البخارى  )١(

 

 
.٦٠٧١ ح٣/١٨٤كنز العمال للمتقى الهندى ) ٢(
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    ياسين محمد صابر         عبد اهللا محمد حلمي          محمد نبيل عوض           عادل خالد بسيوني

 

 
  سجين الكوم 

 

نديبة  غربية             السويـس                –

 

        سيدي سالم  دمنهور     -

 

 

   مريم علي حسن النجار      حسناء محمد الخولي      محمد حاتم أنور حسين          زينب حسن يس

 

 
   الحدين 

 

 كوم حمادة              الحـامول             كفر ميت أبو الكوم              برج البرلس–

 

 
ط

 

 






ـ نَوال ي يمنَعوا طَاِلبا َأن المن آداب العلماء     :ابني مستقبل األمة    يَؤيـسوا  والبـا  اِغوا ررفِّ

 والزهِد ِفيما لَديِهم، واسِتمرار ذَِلـك مفْـٍض إلَـى           ، ِلما ِفي ذَِلك ِمن قَطِْع الرغْبِة ِفيِهم       ،متَعلِّما
انِْقراِضِهماِض الِْعلِْم ِبانِْقر.

 

 
: قَالُوا .) ُأنَبُئكُم ِبالْفَِقيِه كُلِّ الْفَِقيهِ    َأال(:  َأنَّه قَالَ   النَِّبي   رِوي عنِ  :عزيزي مستقبل األمة  

، ِح اللَّـهِ  وم ِمن ر  ْؤِيسه ي ، وال من لَم يقَنِّطْ النَّاس ِمن رحمِة اللَِّه تَعالَى       (: قَاَل،  بلَى يا رسوَل اللَّهِ   
 ِعلْـٍم لَـيس ِفيـِه    ، وال خَير ِفي ِعبادٍة لَيس ِفيها تَفَقُّهَأال ال،  يدع الْقُرآن رغْبةً إلَى ما ِسواه    وال
مالتَفَهو ،ربا تَدِفيه سٍة لَياءِقر (.

 

 
.، واَللَّه وِلي التَّوِفيِقِمفي أدِب الِعلْفَهِذِه جملَةٌ كَاِفيةٌ 

 

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

 

].٦٨ص القاهرة –

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

٣٣ 

بالهنا

 

 

 

والشفا

 

 

 
 

 




 



  رسول اهللا     سيدنا وموالنا   على عمر بن الخطاب    سيدنا  دخل  

 

 ذات مـرة     -

 

– 

 وسادة من أدٍم حشْوها ليـف،       فوجده نائما على حصير قد أثَّر في جنبه، وتحت رأسه           

.فبكى عمر 

 

 

).ما يبكيك يا عمر؟ (:فسأله النبي 

 

 

.ل اهللايا رسول اهللا، إن كسرى وقيصر فيما هما فيه، وأنت رسو: فقال عمر 

 

 

.)!أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا اآلخرة؟( :فقال 

 

 

]٨/٤٩١٣الموقف جزء من حديث أخرجه البخاري، انظر فتح الباري  [                

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ـ      بإمكان بعوض معدل وراثي  ىا الحد من انتـشار حم

ا،  مليـون شـخص سـنوي   ٥٠الضنك، التي تصيب نحـو   

هـذا مـا أعلنتـه    . وجنوب شرق آسيافريقيا أمعظمهم في  

دراسة علمية أمريكية 

 

أن ـاء بـلمـويأمل الع.  بريطانية-

 

 

 غير مضر للمبيدات    يصبح هذا البعوض الذي ال يمكنه الطيران، أن يصبح بديالً         

.الحشرية الكيميائية

 

 

    الطيران للقـضاء    ىا إلنتاج إناث غير قادرة عل     عدل العلماء هذا البعوض وراثي 

.  تسعة أشـهر   ىوض األصلي الذي ينشر المرض في الفترة من ستة إل          البع ىعل

 إن هذا البعوض يعد موجـة       :ويقول الباحث أنتوني جيمس من جامعة كاليفورنيا      

.جديدة من المنتجات التي يمكن أن تحل محل المبيدات الحشرية

 

 

المعروف أنه ال يوجد لقاح أو عالج لحمي الضنك التي تنتـشر فـي المنـاطق                

ا في آسيا وغرب المحيط الهادي، ويسبب هذا المرض الـذي           ية، خصوص المدار

ـ          ا تـشبه تلـك     ينتشر من خالل التعرض للدغ إناث البعوض المصابة، أعراض

.  الوفاة في الكثير من الحاالتىالمصاحبة لإلنفلونزا تؤدي إل

 

 



 



 

 جم من خضار الظـروف المجمـدة         ١٥٠ -

 

– 
جزرة  

 

 فجل   –

 

مكعب مرقة دجـاج      –

 

 ملعقـة   –
ممسوحة من حبيبات الجيليه الهالمية      

 

 جم  ١٢٠ –
من لحم الدجاج    

 

 خسة صغيرة    –

 

 ملعقة صغيرة   –
.من الكرز الجاف

 

 



 



 

 ٣ماء مغلي لمدة     فيدي الخضار وضعيها    ع أ -
فيها جيـدا    صدقائق و 

 

 أزيلـي رؤوس وأذيـال   –
الفجل  

 

 فجـالت رفيعـة وأضـيفي       ٨ شرحي   –
قـى   للخضار من الفجل المتب   

 

ات د اصـنعي ور   –
فجل  

 

 ملليمتر من المـاء المغلـي       ١٥٠ اسكبي   –
فوق مكعب المرقة وحبيبات الجيليه وحركي هذه       

المواد حتى تذوب ودعيها تبرد      

 

 أضيفي الكرز   –

 

 فنـاجين قهـوة صـغيرة أو قالـب     ٨ اغسلي   –
داريوك بالماء البارد    

 

 عنـدما يـصبح الهـالم       -
حسائيا يبدأ باالستقرار    

 

 كبيرة في    اسكبي ملعقة  –
قالب  

 

المكعـب مـع     اخلطي الخضار واللحـم      –
المتبقي ومـا أن يثبـت سـطح        الجيليه الهالمي   

المتبقـي   الجيليه حتى تسكبي مـزيج الجيليـه        

 

– 
.جمدي حتى يستقر

 

 



 

 

 

 

 



 





 




 




 



 



 

 






 




 




 







 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

األستاذ الدكتور

 

 

نور الدين أبو حلية

 

 

اجلمهورية اجلزائرية

 

 

 

 

 

 

العدلالعدلالعدل: : : خامساخامساخامسا: : : بقيةبقيةبقية

 

 

 

 

 

 
: ألقى رجل من المحـاربين سـيفه، وقـال    

الحمد هللا لقد فتح اهللا علي بسبب قولك هذا مـا           
 ا عني من سماحة اإلسالم وسـالمه       كان محجوب

ـ       لقد.. ورحمته ا كنت أتصور أن القـرآن جميع
ولكني اآلن أراهـا بمنظـار      .. نسخ بتلك اآلية  

. آخر

 

 
كم واسمحوا لي إخواني ممن حملـت علـي       

سيفي، أو حملتم سيوفكم علي أن أشـرح لكـم          
.بمثال ما فتح اهللا علي من فهمها

 

 
إن مثل ذلك مثـل مـدير مدرسـة جمـع           
المشاغبين من الطالب في المرحلة المتوسـطة،       
والمشاغبين في المرحلة الثانوية، ثم أمر المدير       

طـالب  (أحد المعلمين أن يستدعي أولياء أمور       
صم الدرجات على   ، وأن يخ  )المرحلة المتوسطة 

، فإن المراد هنا هـو      )طالب المرحلة الثانوية  (
خــصم درجــات طــالب المرحلــة الثانويــة 

واستدعاء أولياء الطالب المشاغبين    ) المشاغبين(
من المرحلة المتوسطة، وليس خصم درجات كل       
طالب الثانوية وال استدعاء كل أوليـاء أمـور         
طالب المتوسطة، فكيـف إذا أضـاف المـدير         

صيص على أن من لم يشاغب من طـالب         بالتن
المرحلتين ال يناله خصم درجـة وال اسـتدعاء         
ولي أمر، وفي سورة التوبة قد أتـى االسـتثناء         

ِإالَّ﴿: ا، وهو قوله تعالىواضح ِمن تُمداهع الَِّذين 
الْمشِْرِكين ثُم لَم ينْقُصوكُم شَيًئا ولَـم يظَـاِهروا         

 دَأح كُملَيع    اللَّه ِإن ِتِهمدِإلَى م مهدهع ِهموا ِإلَيا فََأِتم
 ﴾تَِّقينالْم ِحب٤: التوبة[ي[.

 

 
فما تقول فـي قولـه      : قال رجل من القوم   

ـ : تعالى في نفس السياق    ِإن تَـابوا وَأقَـاموا     ﴿فَ
فُور ةَ وآتَوا الزكَاةَ فَخَلُّوا سِبيلَهم ِإن اللَّه غَ       الصالَ

  ﴾ِحيمفاآلية تشير إلى أن إخـالء       ]٥: التوبة[ر ،
سبيل المشركين والكف عنهم لن يتم إال بالتوبـة     

ألـيس فـي ذلـك      .. وإقامة الصالة إيتاء الزكاة   
ا؟إكراه.

 

 
وإال ضرب القرآن بعضه    .. ال: قال الحكيم 

مرد اآلية الكريمة هو وصـف لمـآل        .. ابعض
ن وامتنـع   هؤالء بأن من ترك محاربة المسلمي     

ـ      عن معاداتهم سيصبح في    ا  آخـر األمـر مقيم
 ا لبقية المسلمين، كما     للزكاة وأخً  اللصالة ومؤدي

: قال تعالى في آية أخرى في سورة الممتحنـة        
         تُميـادع الَِّذين نيبو نَكُميَل بعجي َأن ى اللَّهسع﴿

ـ        ور رِحـيم﴾   ِمنْهم مودةً واللَّه قَِدير واللَّـه غَفُ
.]٧: الممتحنة[

 

 
فهذه المودة لن تكون إال بعد توبتهم بإقامتهم        
الصالة وإيتائهم الزكاة وهذا ما حـصل ألكثـر         
القبائل حول مكة والمدينة إذ أصـبحوا أخـوة         

.للمسلمين األوائل

 

 
أرك تـستدل  : قام رجل من القـوم، وقـال   

أال تعرف بأن السنة    .. وتنسى الحديث .. بالقرآن
لقرآن؟ تفسر ا

 

 
وال .. نآالسنة تبين القر  .. بلى: قال الحكيم 

.تتناقض معه

 

 
 أم.. أنـسيتها .. وأحاديث الردة : قال الرجل 

.ن بالسنة؟وين ال يؤمنذأنك من القرآنيين ال

 

 
أنا من الذين ينـسجمون مـع       : قال الحكيم 
.. وال يضربون القرآن بالـسنة    .. القرآن والسنة 

وعلى هذا الميزان رحـت أبحـث عـن كـل           
ألحاديث الواردة في الموضوع، فوجدتها علـى     ا

وهـذا  . صنف يتفق مع المراد القرآني    : صنفين
 ألنه يطبق مـا ورد فـي        ؛على العين والرأس  

وصنف يتناقض مـع    .. القرآن الكريم من معان   
..وقد رميت به عرض الحائط.. القرآن

 

 
من أنت حتـى    : أشهر رجل سيفه، وصاح   

ـ  ترمي بأحاديـث رسـول اهللا        رض ع
.ئط؟الحا

 

 
فهات الحديث الذي تعتمـدون     : قال الحكيم 



 

 

 

 

 



 









 



.عليه في قتال من يخالفكم

 

 
الحديث الذي هو أشهر من نار      : قال الرجل 

والذي نحفظه كما نحفـظ القـرآن،       .. على علم 
.)ل دينه فاقتلوهمن بد(وهو 

 

 
أليس من رواة هـذا الحـديث       : قال الحكيم 

.عكرمة مولى ابن عباس؟

 

 
.قاة المحدثينوهو من ث.. أجل: قال الرجل

 

 
فهل انفرد به دون تالميذ ابـن       : قال الحكيم 

ا؟عباس جميع

 

 
وليس هناك من ضـرر     .. أجل: قال الرجل 

.في ذلك

 

 
فـانفراد  .. فيـه ضـرر  .. بلى: قال الحكيم 

عكرمة بهذا الحديث عن ابن عباس دون بقيـة         
  ا به كسعيد بـن جبيـر       تالميذه األكثر اختصاص

توقف في  وعطاء ومجاهد وغيرهم من دواعي ال     
باإلضافة إلـى ذلـك فـإن       .. قبول هذا الحديث  

تالميذ ابن عباس المتفق علـى ثقـتهم يعـدون          
بالعشرات ولم يرووه عنه رغم أهمية الحـديث        
واختصاره وسهولة حفظه، ورغم ارتباطه بحـد    

فكيف يجهـل عـشرات     .. من الحدود الخطيرة  
الرواة عن ابن عباس هذا الحديث، ويجهل هـذا      

 والتابعون، ويعلمها تابعي واحد  الحديث الصحابة 
.هو نفسه محل إشكال واختالف؟

 

 
فالثقـة  .. ال أسلم لك في هـذا     : قال الرجل 

وال يهـم أن يـروي      .. مهما روى فهو صادق   
.اآلخرون ما روى، أو يتكاسلوا عن روايته

 

 
.. فحدثني عن عكرمة  .. ال بأس : قال الحكيم 

أليس هو من الخوارج الـذين حـاربوا اإلمـام          
 وهذا الحديث فيه تجريح خطيـر لإلمـام    ..عليا
.علي

 

 
حتى لو كان مـن الخـوارج،       : قال الرجل 

فالعبرة بصدقه، ال بكونه خارجياا أو مبتدع.

 

 
فهل اتفق كل علمائكم    .. ال بأس : قال الحكيم 

على توثيقه؟

 

 
ال : لم يجد الرجل ما يجيب به، فقال الحكيم       

أظن أن ذاكرتك خانتـك حـول كـالم         .. بأس
أو أن حرصـك علـى صـحة    ..  عنه المحدثين

.الحديث جعلك ال تنقب عن رواته وتدقق فيهم

 

 
لقـد  .. صـدقت : رمى الرجل بسيفه، وقال   

  ولكـن  .. ا ما قيل في عكرمـة     كنت أعرف جيد
.. ذلكلحرصي على صحة الحديث لم أكن أهتم ب       

ال : لقد رويت بسندي عن ابن عمر أنه قال لنافع        
.. تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس

 

 
فالذي جرحـه   .. وفي ذلك أكبر تجريح له    

ليس البخاري وال يحي بن معين، بل هو ابـن           
.. وهو يعرفه .. وهو من الصحابة  .. عمر نفسه 

ولكن لحبنا للحديث غفلنا    .. وهو أدرى الناس به   
.كله وتغافلنا عنهعن ذلك 

 

 

وقـد  .. صـدقت : رمى آخر بسيفه، وقال   
رويت بسندي عن جرير بن عبد الحميـد عـن          

دخلت على علـي بـن      : يزيد بن أبي زياد، قال    
ما لهذا؟  : عبد اهللا بن عباس وعكرمة مقيد، فقلت      

.)١(إنه يكذب على أبي: قال

 

 
وقد قال  .. صدقتما: رمى آخر بسيفه، وقال   

ـ   : (ابن حجر عنه   ة علـى نجـدة     وفـد عكرم
الحروري فأقام عنده تسعة أشهر، ثم رجع إلـى         

: قد جاء الخبيث قال   : ابن عباس فسلم عليه، فقال    
فكان يحدث برأي نجدة، وكان يعني نجـدة أول         

 : وقـال الجوزجـاني    ،من أحدث رأي الصفرية   
 ؟،ا أكان عكرمـة إباضـي     :قلت ألحمد بن حنبل   

ب عن  ، وقال أبو طال   اإنه كان صفري  : يقال: فقال
أحمد كان يرى رأي الخوارج الصفرية، وقـال        
يحيى بن معين كان ينتحـل مـذهب الـصفرية     
وألجل هذا تركه مالك، وقال مصعب الزبيـري        

.)٢()كان يرى رأي الخوارج

 

 
فلنـسلم لـك   .. ال بأس: قال رجل من القوم  

ا ا أو حتى مكذوب   بأن هذا الحديث قد يكون ضعيفً     
يث اآلخـر  لكن ما تقول في الحد    .. اوموضوع :

، فقد  ..)ال يحل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث       (
التارك لدينـه المفـارق     : (ذكر من تلك الثالث   

.)٣()للجماعة

 

 
أليس من العجيب أن يروى عن    : قال الحكيم 

 حديث يتضمن هـذه الحـدود       رسول اهللا   
ثم .. أو هذه القوانين الجنائية الكثيرة    .. الخطيرة

. عن اآلحاد منهمال يرويه إال اآلحاد من الناس

 

 
.أتقصد رد حديث اآلحاد؟: قال الرجل

 

 
ولكن .. اأنا ال أقصد رده مطلقً    : قال الحكيم 

ا، ثـم ال    ا خطيـر  أستغرب أن تسن الدولة قانونً    
أليس .. يسمع به إال محام واحد، أو قاض واحد       

ا؟هذا عجيب.

 

 
فـنحن ال   .. وضـح قـصدك   : قال الرجل 

ون ونخاف أن تكون من الـذين ينكـر        ..نفهمك
.السنة

 

 
معاذ اهللا أن أنكـر الـسنة، أو        : قال الحكيم 
ومعاذ اهللا أن أقبل أي كذبـة       .. أتجرأ على ذلك  

..  باسم السنةتنسب إلى رسول اهللا 

 

 
.فما تقصد بقولك ذلك؟: قال الرجل

 

 
ألستم تزعمون أن السلف كانوا     : قال الحكيم 

ا على أحكام الدين وتبليغها؟أكثر الناس حرص

 

 

.وكل تراثهم يشهد بذلك.. ىبل: قال الرجل

 

 
أفال يصيبك العجب أن تـرى      : قال الحكيم 

أحاديث تتعلق بفروع بسيطة من أمور العبادات       
التي ال دماء فيها وال أموال، ومع ذلك تـروى          
بالروايات الكثيرة المتواترة، ثم نجد مثـل هـذه         

فال يرويها من الصحابة    .. الرواية يرويها اآلحاد  
توقف من بعده علـى راو      ثم ت .. إال ابن مسعود  

.واحد هو سليمان بن مهران األعمش

 

 
أراك تـومئ للطعـن فـي       : قال الرجـل  

.وفي ابن مسعود.. الصحابة

 

 
فـابن  .. معاذ اهللا أن أفعل ذلك    : قال الحكيم 

وال أتهم  .. مسعود من صحابة رسول اهللا      
ولكني أتهـم ذلـك الـذي       .. صدقه، وال عدالته  

هم عنـدكم،   أليس هو مت  .. يتوقف الحديث عليه  
.وعند محدثيكم؟

 

 
أتقصد سـليمان بـن مهـران       : قال الرجل 

.األعمش؟

 

 
ألـم يتهمـه حفـاظكم      .. أجل: قال الحكيم 

مشهور : (ألم يقل فيه الحافظ العالئي    .. بالتدليس
والمشكلة الكبرى فـي    .. )٤()بالتدليس، مكثر منه  

تدليسه أنه كان يدلس عن الضعفاء، وقد يـدلّس         
إنمـا  : (ل فيه ابن المبارك   وقد قا .. تدليس تسوية 

أفسد حديث أهل الكوفة أبو إسحاق واألعمـش        
أهلك أهل الكوفـة أبـو      : (وقال المغيرة ).. لكم

: وقال أحمد بن حنبـل    ).. إسحاق وأعيمشكم هذا  
منصور أثبت أهل الكوفة، ففي حديث األعمش       (

األعمش : (وقال ابن المديني  ).. اضطراب كثير 
).. ء الـضعفاء  كان كثير الوهم في أحاديث هؤال     

مـن أراد التـدين     : (وقال سليمان الـشاذكوني   
بالحديث، فال يأخذ عن األعمش وال عن قتـادة،         

.)٥()سمعناه: إال ما قاال

 

 


 


                                                           

: ٧، وذيب التهذيب    ٣٢٠: ١وفيات األعيان   : انظر) ١(
.٢٢: ٥ وسري أعالم النبالء للذهيب ،٢٣٨

 

 
.٤٢٥مقدمة فتح الباري ) ٢(

 

 
.رواه البخاري ومسلم) ٣(

 

 
.)١/١٨٨(جامع التحصيل ) ٤(

 

 
العتـدال  ، ميـزان ا   )٣٦٤ص(اخلطيب، الكفايـة    ) ٥(
)٣/٣١٦(.

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




 




 





 




 




 









 




 




 



 





 





 





 


 

 

 

م على مشروع ٢٠١٨ نوفمبر ٢٣صادقت الحكومة التونسية، الجمعة 
أة، قانون اإلرث، الذي يتضمن المساواة في الميراث بين الرجل والمر

ومن المنتظر إحالة مشروع القانون حول المساواة في اإلرث إلى 
م، من أجل المصادقة عليه حتى يدخل حيز ٢٠١٩البرلمان أوائل 

التنفيذ، في حال حاز تأييد أغلبية األعضاء، ولتوضيح حقيقة نظام 
:اإلرث في اإلسالم نقول

 

 
لوا فى حاول أعداء اإلسالم النيل من نظام اإلرث ومهاجمته، واستد

 ألن للذكر مثل حظ ؛هجومهم على أن المرأة  ظلت فيه مظلومة
األنثيين، واستغلوا هذه القسمة وادعوا على اهللا كذبا أنها قسمة غير 
عادلة، وأن اإلسالم قد فضل فيها االبن على حساب حق البنت، وأن 

.ذلك يتنافى مع مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فى اإلسالم

 

 
فى عالمنا اإلسالمى حركات التحرر والسفور، تريد بها ولقد ظهرت 

ا خاصا المرأة رفع ما وقع عليها من ظلم، سواء أكان حقيقة أو شعور
إما أن يكون الدين قد (بها، وتسعى لنيل ما حرمت منه من حقوق 

 أو ،وإما أن تكون حقوقًا رأت غيرها من النساء نالتها، كفلها لها
 وتبغى بحركتها هذه .)ر عن مشروعيتهاتسعى لنيلها بصرف النظ

المساواة مع الرجل فى كل ما يتمتع به من حقوق، أو فى أغلبها على 
آل  ( ولَيس الذَّكَر كَاُألنثَى: حسب ما تراه هى، متجاهلة قوله تعالى

.)٣٦: عمران

 

 
أن نظام الميراث فى يدعى النظام التونسي لذلك لم يكن مستغربا أن 

، ويصادق على  بين المرأة والرجلييساو يتم تعديله ل أناإلسالم يجب
 .تعديله

 

 
جرت التي الدول اإلسالمية في بعض  يحدث ذلكومن المؤسف أن 

وراء التقليد واستجابت لصيحات النساء المسترجالت، والنسائيون من 
مساواة المرأة مع الرجل فى الميراث مثل تركيا فتحاول الرجال، 

 أمر اهللا ليس له فيما أعلم أية شبهة يمكن وتونس، وهو خروج على
.االستناد إليها

 

 
 ألن للذكر مثل حظ األنثيين ادعاء ؛إن االدعاء بأن المرأة مظلومة

باطل ومردود عليه، ولم يقصد به إال الهجوم غير القائم على أساس 
من منطق أو تفكير، فنظام اإلرث فى اإلسالم نظام مثالى، فهو إذ يقرر 

.نصيب الرجل فإنه قد حقق العدالة االجتماعية بينهماللمرأة نصف 

 

 
كانت تباع وتشترى، فال إرث لها وال ملك، وإن بعض : فالمرأة قديما

الطوائف اليهودية كانت تمنع المرأة من الميراث مع إخوتها الذكور، 
وإن الزوجة كانت تباع فى إنجلترا حتى القرن الحادى عشر، وفى 

البرلمان االسكتلندى يحظر على المرأة م صدر قرار من ١٥٦٧سنة 
أن يكون لها سلطة على شىء من األشياء، وفى النظام اإلنجليزى 

.الميراث ال يكون إال لالبن األكبر فقط

 

 
فقد وضعوا المرأة فى أخس وأحقر مكان فى : أما عرب الجاهلية

المجتمع، فكانت توأد طفلة، وتورث كما يورث المتاع، وكانوا ال 
نساء واألطفال، حيث كان أساس التوريث عندهم الرجولة يورثون ال

والفحولة والقوة، فورثوا األقوى واألقدر من الرجال على الزود عن 
  وفر ألنهم كانوا يميلون إلى الفروسية والحرب، وكانوا أهل كر؛الديار

.وغارات من أجل الغنائم

 

 

 



 

 
 



 

 

 

 

 



 



 

 

 



 



إن اإلسالم عامل المرأة معاملة كريمة      
 فـى القـديم   الًوأنصفها بما ال تجد له مثي     

      فـى   اوال الحديث، حيث حدد لها نـصيب 
 اإلرث أو كثر حـسب      الميراث سواء قلَّ  

فـاألم والزوجـة    (درجة قرابتها للميـت     
واالبنة واألخوات الشقيقات ألب وبنـات      

 مفروض مـن    لهن نصيب ) االبن والجدة 
ِللِرجاِل نَِصيب مما    :  قال تعالى  ٠التركة

وِللنساِء نَـِصيب   واَألقْربون تَرك الواِلداِن
واَألقْربون ِمما قَلَّ ِمنْـه   مما تَرك الواِلداِن

نَِصيب كَثُر اَأووضفْرا م ) ٧: النساء(.

 

 
أكثـر  وبهذا المبدأ أعطى اإلسالم منذ      

 حـق النـساء فـى       امن أربعة عشر قرنً   
 ــصيب ــاهن ن ــال، أعط  ااإلرث كالرج

للمرأة حيـث  ا، وكفى هذا إنصافً امفروض 
قرر مبـدأ المـساواة فـى االسـتحقاق،         

   اواإلسالم لم يكن جائر  لحدود  ا أو مجاوز 
   علـى حـساب     االعدالة، وال يحابى جنس 

جنس آخر حينما جعل نـصيب المـرأة        
مـا فـى قولـه      نصف نصيب الرجل، ك   

يوِصيكُم اللَّه ِفي َأوالِدكُم ِللذَّكَِر      : تعالى
.)١١: النساء ( ِمثُْل حظِّ اُألنثَييِن

 

 
ــعه رب  ــالمى وض ــشريع اإلس فالت

العالمين الذى خلق الرجل والمرأة      

 

 وهو  -
العليم الخبير بمـا يـصلح شـأنهم مـن          

تشريعات  

 

 وليس هللا مصلحة فى تمييـز       -
 . أو المرأة على الرجل    الرجل على المرأة  

واللَّه هو  َأنتُم الفُقَراء ِإلَى اللَِّه: قال تعالى
ِميدالح الغَِني) ١٥: فاطر(.

 

 
فقد حفظ اإلسالم حق المـرأة علـى        
أساس من العدل واإلنصاف والموازنـة،      
فنظر إلى واجبـات المـرأة والتزامـات        

ن نصيب كـل     ثم بي  .الرجل وقارن بينهما  

نهما على أساس هذا التقدير، فكان      واحد م 
ضعف ) الرجل(من العدل أن يأخذ االبن      

:لألسباب اآلتية) المرأة(االبنة 

 

 
١

 

 الرجل عليه أعباء ماليـة ليـست        -
فالرجل يدفع المهـر،    : اعلى المرأة مطلقً  

وآتُوا النِّـساء صـدقَاِتِهن     : يقول تعالى 
 فريـضة : أى  ونحلة .)٤: النساء (ِنحلَةً
ماة يمنحها الرجل المرأة عـن طيـب        مس

نفس كما يمنح المنحة ويعطـى النحلـة        
 .طيبة بها نفسه

 

 
والمهر حق خالص للزوجة وحدها ال      

 كمـا   –يشاركها فيه أحد فتتصرف فيـه       
 كما تشاء   –تتصرف فى أموالها األخرى     
  والرجـل  .متى كانت بالغة عاقلة رشيدة    

 ألن  ؛مكلف بالنفقة على زوجتـه وأوالده     
م لم يوجب على المـرأة أن تنفـق         اإلسال

على الرجل وال على البيت حتـى ولـو         
كانت غنية، إال أن تتطوع بمالهـا عـن         

ِلينِفقْ ذُو سعٍة   : طيب نفس، يقول تعالى   
ومن قُِدر علَيِه ِرزقُه فَلْينِفقْ ِمما       من سعِتهِ 

     نَفْس كَلِّفُ اللَّهالَ ي اللَّه اآتَاه  ـا   ِإالَّ ما آتَاه 
وعلَـى  :  وقولـه تعـالى    .)٧: الطالق(

نقُهِرز لُوِد لَهووِف المرعِبالْم نتُهوِكسو 
 فى   وقول رسول اهللا     .)٢٣٣: البقرة(

اتقوا اهللا فى   : (حجة الوداع عن جابر     
النساء فإنهن عوان عنـدكم أخـذتموهن       
بأمانة اهللا، واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا،      

ــسوتهن   و ــن وك ــيكم رزقه ــن عل له
.)١()بالمعروف

 

 
٢

 

-   بجانب النفقـة    ا الرجل مكلف أيض 
على األهل بالنفقة على األقرباء وغيرهم      
ممن تجب عليه نفقته، حيث يقوم باألعباء       
العائلية وااللتزامات االجتماعية التى يقوم     

   ابها المورث باعتباره جزء   ا منه وامتـداد 
  لك حينمـا    ولذ . من عصبته  اله، أو عاصب

تتخلف هذه االعتبارات كما هو الحال فى       
نجد ) األخوة واألخوات ألم  (شأن توريث   

    ى بين نـصيب    أن الشارع الحكيم قد سو
الذكر ونصيب األنثى منهم فى الميـراث،    

وِإن كَان رجٌل يورثُ كَاللَةً     : قال تعالى 
 واِحـدٍ  ولَه َأخٌ َأو ُأخْـتٌ فَِلكُـلِّ       َأِو امرَأةٌ 

        مفَه ِمن ذَِلك فَِإن كَانُوا َأكْثَر سدا السمنْهم
كَاءشُر) ا بين   فالتسوية هن  .)١٢: النساء

 ألنهم يدلون   ؛الذكور واإلناث فى الميراث   
إلى الميت باألم، فأصـل تـوريثهم هنـا         
الرحم، وليسوا عـصبة لمـورثهم حتـى     

  له من دون المـرأة،      ايكون الرجل امتداد 
اك مسئوليات وال أعبـاء تقـع       فليست هن 
.على كاهله

 

 
٣

 

 المرأة مكفية المؤونة والحاجـة،      -
فنفقتها واجبة علـى ابنهـا أو أبيهـا أو          

أخيها

 

 شريكها فى الميراث   -

 

 أو عمها أو    -
.غيرهم من األقارب

 

 
يقول اإلمام المجدد السيد محمد ماضى      

الحكمة فى جعل المرأة     (:أبو العزائم   
 جاللـه   ترث نصف الرجل هو أنه جـل      

 للمرأة، وأوجب   اجعل الرجل يدفع صداقً   
عليه نفقتها، ونفقة أوالده منهـا، ولـذلك        
جعل لها نصف ما له، فلـو فرضـنا أن          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
األمين العام والمتحدث الرسمي

 

 
                               لالتحاد العالمى للطرق الصوفية

ى الحسينىلعزم اعبد الحليمالشريف 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

ـ  ا مات وترك ولـد    الًرج ، وتـرك   ا وبنتً
ثالثمائة جنيه، أخذ الولد مائتين وأخـذت       
البنت مائة واحدة، وبعد ذلك دفـع الولـد        
خمسين صداق زوجته، وأخـذت البنـت       

ن صداقها من آخر، فـصار عنـد        خمسي
الرجل مائة وخمسون، وعند المرأة مائـة     

.)٢()وخمسون، فاستويا

 

 


 


إن انتقاد أحكام المواريث في الشريعة      
اإلسالمية مرده إلـى األفكـار الخاطئـة        
لمعايير التمايز في الميـراث، والـذي ال        
ة يحكمه فـي الحقيقـة معيـار الـذكور        

.واألنوثة

 

 
وما ورد في القرآن الكريم من توريث       

ـ      ـ  المرأة نصف الرجل ليس موقفً ا ا عام
وإنما قـصد بـه حالـة    . للذكور واإلناث 

بعينها وهي حالـة األوالد وكـذا حالـة         
يوِصيكُم اللَّه ِفي    :اإلخوة، لذا قال تعالى   

 ولم يقل   نثَييِنِللذَّكَِر ِمثُْل حظِّ األُ    ِدكُمَأوال
يوصيكم اهللا في الوارثين للذكر مثل حـظ    

وعند استقراء حـاالت ميـراث      . األنثيين
 مـا تـرث نـصف    المرأة نجد أنها قـلَّ   

الرجل، وفي أغلب الحاالت ترث أكثـر       
منه أو تساويه، وحاالت ميراثها مـصنفة       

:على النحو اآلتي

 

 

 

 ٤ ترث المرأة نصف الـذكر فـي         -
 بمعـدل    حالـة أي   ٣٨حاالت من أصل    

ن حاالت الميراث، مع إلزام      م %١٠,٥٢
الرجل باإلنفاق على المرأة بينما ال تلتزم       

.المرأة باإلنفاق على الرجل

 

 

 

 لميراث الـذكر    ا مساوي اترث ميراثً  -
 حالة أي   ٣٨ حالة من أصل     ١١وذلك في   

. من حاالت الميراث%٢٨,٩٤ بمعدل

 

 

 

 أكبر من الذكر وذلـك      ا ترث ميراثً  -
 حالـة أي    ٣٨ حالة مـن أصـل       ١٩في  

.من حاالت الميراث% ٥٠بمعدل 

 

 

 

 ٤وذلك فـي   ترث وال يرث الرجل    -
  حالـة بمعـدل    ٣٨حاالت مـن أصـل      

.من حاالت الميراث% ١٠,٥٢

 

 
وقبل التفصيل في هذه الحاالت نـذكر       
المعايير التي تقوم عليها فلسفة الميـراث       
في اإلسالم، والتي ال عالقة لها بـالجنس        

:، وهذه المعايير هي)ذكورة، أنوثة (

 

 

 

 المعيار األول درجة القرابـة بـين       -
:الوارث وبين المورث

 

 
فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب مـن    

  وكلمـا ابتعـدت الـصلة قـلَّ        ،الميراث
.النصيب من الميراث

 

 

 

 المعيار الثاني للميراث هو موقـع       -
:الجيل الوارث من التتابع الزمني لألجيال

 

 
فاألجيال التي تستقبل الحياة وتـستعد      

كبر أائها عادة ما يكون نصيبها      لتحمل أعب 
ر الحيـاة،   بمن نصيب األجيال التي تستد    

ذلك بغض النظر عن الذكورة واألنوثـة       
وارثات، فالبنت ترث أكثـر     للوارثين وال 

من األم 

 

وكلتاهما أنثى  -

 

 بل وترث البنت    -
أكثر من األب حتى لو كانـت رضـيعة،       
وكذلك يرث االبن أكثر من األب وكالهما       

.من الذكور

 

 

 

أما المعيار الثالـث فهـو العـبء         -
المالي الذي يوجب الشرع اإلسالمي على      
الـوارث وتحملـه والقيـام بـه حيــال     

:اآلخرين

 

 
العبء المالي الذي يوجب الشرع على      

وهذا هو  , الوارث القيام به حيال اآلخرين    
ـ     ا بـين الـذكر     المعيار الذي يثمر تفاوتً

ِللذَّكَِر  ِدكُميوِصيكُم اللَّه ِفي َأوال   واألنثى  
 ألن  ؛)١١ :النـساء ( نثَيـينِ ِمثُْل حظِّ األُ  

الذكر الوارث هنا    

 

 في حالـة تـساوي      –
درجة القرابة والجيل    

 

 مكلَّف بإعالة أنثى  –

بينما األنثى   ). زوجٍة(

 

 الوارثة   –

 

 إعالتها  –
فريضة على الذَّكر المقترن بها أو الـذي        

سيقترن بها   

 

 وحـاالت هـذا التمييـز       –
 ا إذا ما قيست بعـدد حـاالت        محدودة جد
وبهذا المنطق اإلسالمي يكون    , المواريث

اإلسالم قد ميز األنثى على الـذكر فـي         
وإنَّمـا لتكـون    ,  للذكر اال ظلم , الميراث

لألنثى ذمة مالية تحميها مـن طـوارئ        
!األزمان واألحداث وعاديات االستضعاف

 

 
وفيما يأتي تفصيل حـاالت ميـراث       

:المرأة

 

 







١

 

قـال  :  األخت مع وجـود أخيهـا      -
يوِصيكُم اللَّه ِفي َأوالِدكُم ِللـذَّكَِر      : تعالى

.)١١: النساء( ِمثُْل حظِّ اُألنثَييِن

 

 
٢

 

 وليس للولـد   ، األم مع وجود األب    -
المتوفى أو البنت المتوفاة زوج أو زوجة       

 ولَد  لَّه فَِإن لَّم يكُن   :قال تعالى : أو أبناء 
.)١١:النساء(  ووِرثَه َأبواه فَُألمِه الثُّلُثُ

 

 
٣

 

 وجود األخت الشقيقة أو ألب مـع      -
وِإن  :قال تعـالى  : األخ الشقيق أو ألب   

وِنساء فَِللذَّكَِر ِمثُْل حظِّ     الًكَانُوا ِإخْوةً رجا  
.)١٧٦:النساء( اُألنثَييِن

 

 
٤

 

ث  ترث الزوجة نصف مـا يـر       -
 :زوجها إذا توفي أحـدهما قـال تعـالى        

        كُني ِإن لَّم كُماجوَأز كا تَرفُ مِنص لَكُمو
نلَّه نلَه فَِإن كَان لَدا  وِمم عبالر فَلَكُم لَدو

 وِصيٍة يوِصين ِبها َأو ديـنٍ  تَركْن ِمن بعدِ  
   كْتُما تَرِمم عبالر نلَهو    كُن لَّكُمي ِإن لَّم   لَدو

  لَكُم كْتُم       فَِإن كَانا تَـرِمم نالثُّم نفَلَه لَدو
 وِصيٍة تُوصـون ِبهـا َأو ديـنٍ    من بعِد

.)١٢:النساء(

 

 







١

 

 في حالة وجود أخ وأخت ألم في        -



 

 

 

 

 



 



 

 

 

أخيهما، إذا لم يكن له أصـل       إرثهما من   
أي مـا لـم     (من الذكور وال فرع وارث      
فلكل منهما  ). يحجبهم عن الميراث حاجب   
وِإن كَـان    :السدس، وذلك لقوله تعـالى    
 أي ال ولـد     رجٌل يورثُ كَاللَةً َأِو امرَأةٌ    

أي ألم لقوله   ) وله أخ أو أخت   (له وال أب    
ا الـسدس فَـِإن     واِحٍد منْهم  فَِلكُلِّ :تعالى

كَانُوا َأكْثَر ِمن ذَِلك فَهم شُركَاء ِفي الثُّلُِث        
وِصيٍة يوصى ِبها َأو ديـٍن غَيـر    ِمن بعِد
 واللَّه عِليم حِلـيم  وِصيةً من اللَِّه مضارٍّ

.)١٢:النساء(

 

 
٢

 

 إذا توفى الرجل وكان له أكثر من        -
 فيأخذون   ألم و األخوات اثنين من األخوة أ   

.يالثلث بالتساو

 

 
٣

 

 فيما بين األب واألم فـي إرثهمـا    -
من ولدهما إن كان لـه ولـد أو بنتـين           

افصاعد:

 

 
واِحٍد منْهما   وَألبويِه ِلكُلِّ : لقوله تعالى 

        لَـه ِإن كَـان كا تَـرِمم سدالس  لَـدو 
.)١١:النساء(

 

 
٤

 

ـ       - ا  إذا ماتت امرأة وتركـت زوج
.فلكل منهما النصف: ا شقيقةوأختً

 

 
٥

 

ـ       - ا  إذا ماتت امرأة وتركـت زوج
.فلكل منهما النصف: ا ألبوأختً

 

 
٦

 

ـ        - ا   إذا ماتت امرأة وتركـت زوج
فللزوج النصف، ولألم   : ا شقيقة  وأختً اوأم

بـن  اعنـد   (النصف، وال شيء لألخـت      
.)عباس

 

 
٧

 

ـ       - ا  إذا ماتت امرأة وتركـت زوج
فللزوج : ا ألم  وأختً ا ألب ا شقيقة وأختً  وأختً

النصف، واألخت الشقيقة النـصف، وال      
.واألخت ألمشيء لألخت ألب 

 

 
٨

 

-      ا  إذا مات الرجل وترك ابنتين وأب
فاألب السدس واألم السدس ولكـل      : اوأم

.ابنة الثلث

 

 

٩

 

ذا مات الرجل وتـرك زوجـة       إ -
 وابنتين وأب فللزوجة الثمن وسهمها   : اا وأم

 واألم الربـع    ،٤، واألب الربع وسهمه     ٣
، ولكل ابنة الثلث وسهم كـل       ٤وسهمها  

.٨منهما 

 

 
١٠

 

-     ا وأختً ا إذا مات الرجل وترك أم 
فقـد تـساوت    . فلكل منهم الثلـث   : اوجد

.المرأة مع الرجل

 

 
١١

 

أربعـين  ( إذا مات الرجل وترك      -
ا وابنة وزوجة لها مؤخر     وابنً) ألف جنيه 

فستجد أن  ) ثالثة عشر ألف جنيه   (صداق  
. م تساوى مع نـصيب االبـن      نصيب األ 

:ويكون التقسيم كالتالي

 

 
ثالثة (ثمن الباقي    + ١٣ ٠٠٠الزوجة  

. ألف جنيه١٦ ٠٠٠) = آالف

 

 
سـتة   (١٦ ٠٠٠ثلثى البـاقي    : االبن

.جنيه) عشر ألف

 

 
ثمانيـة   (٨ ٠٠٠الثلث ويكون   : االبنة

.جنيه) آالف

 

 







١

 

ـ  مات وترك بنتًا و    إذا   - اأختًا وعم :
فلالبنة النصف ولألخـت النـصف، وال       

.شيء للعم

 

 
٢

 

 إذا ماتت امرأة وتركـت زوجـا        -
 فللزوج النصف : وأختًا شقيقة وأختًا ألب   

،  فرضـا  ، واألخت الشقيقة النصف   فرضا
 السدس فرضـا، والمـسألة     ألخت ألب لو

 لوو. نعول حتى تأخذ األخت ألب نصيبها     
لمناظر وضعنا مكان األخت ألب الرجل ا     

وهو األخ ألب، لكان نصيبه في التركـة        
صفرا؛ ألنه يرث الباقي مـن أصـحاب        

الـزوج  : الفروض في المـسألة، وهـم     
. له شيءتبقىواألخت الشقيقة، فال ي

 

 
٣

 

 إذا ماتت وتركت زوجـا، وأبـا،        -

فللزوج : وأما، وابنةً، وابنة ابن، وابن ابن     
، ولكل مـن األب واألم      ٣الربع وسهمه   

، واالبنـة   ٢م كـل منهمـا      السدس وسه 
، وال شيء لكل مـن      ٦النصف وسهمها   

ابنة االبن وابن االبن، أي االبنة ورثـت        
.ستة أضعاف ابن االبن

 

 
٤

 

ـ        - ـا وأما  إذا ماتت وتركـت زوج
.ا أو أكثرا شقيقًوَأخَوين ألم وأخً

 

 
 ولـألم   ،)٣(للزوج النصف وسـهمه     

، ولإلخوة ألم الثلـث   )١(السدس وسهمها   
وتـصح مـن    ) ١( منهما   وسهم كل واحد  

.، وال يبقى لألشقاء ما يرثونه)٦(

 

 
ومن خالل هذه الحـاالت المـذكورة       

ا بـين   ا دقيقً يتبين أن الشريعة تقرر توازنً    
حقي المرأة في الميراث والنفقـة بـشكل        
يجعلها إما تساوي الرجل أو هي أحظـى        
منه مراعاة لضعفها عن مسايرة الرجـل       

.في التكسب والتربح

 

 
ن المرأة تساوي الرجل في     كما يتبين أ  

حق الميراث أو تأخذ أكثر منه عندما يقل        
ضمان كفالتها، وال تـرث نـصفه إال إذا         
تضاعفت أوجه كفالتها بشكل يجعلها فـي       

.مأمن من العوز والحاجة

 

 
وللحديث بقية العدد القادم إن شاء اهللا  

.تعالى

 

 
نسأل اهللا تعالى أن يكشف لقلوبنا حقيقة       

 انىالجمال الرالذى به ننجذب بكليتنـا     , ب
.إلى الرضوان األكبر

 

 
وصلى اهللا وسلم وبارك علـى سـيدنا     

.وموالنا محمد وعلى آله أجمعين

 

 
                                                           

كتاب الحج، بـاب    : رواه مسلم في صحيحه   ) ١(
.١٢١٨، ححجة النبي 

 

 
.٢٠٥قضايا عصرية ص) ٢(

 

 



 

 

 

 

 



 


 



 





 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الدكتور

 

 







 




 



 

 

 


 إتـاوة أو وظيفـة      :مفهوم الـضرائب  

يأخذها الحاكم   

 

 ومن يفوضه    –

 

المعجـم   (–

أحمد الشرباصي  . د.. االقتصادي اإلسالمي 

).٢٦٤ص

 

 

 الثابت الـذي ال يمكـن       :مفهوم العقار 

نقله وتحويله من مكان إلى آخر، مثل الدار        

).١٢٩مجلة الحكام العدلية م(واألرض 

 

 

:ومن األلفاظ ذات الصلة

 

 

أ

 

: يطلق على معنيين:ور العش-

 

 

. عشر التجارات والبياعات:األول

 

 

 عشر الصدقات أو زكاة الخراج      :اآلخر

).٢/١٧١الهداية مع شروحها (من األرض 

 

 

ب

 

 جمع المـال والخـراج      : الجباية -

.)الفقه للبركتيقواعد (

 

 

ج

 

 ما وضع علـى رقـاب       : الخراج -

األحكـام  (األرضين من حقوق تؤدي عنها      

).١٨٦صي دالسلطانية للماور

 

 

 مـسماها   :الحكم التكليفـي للـضرائب    

وهي الضرائب من أخـذ     ) مكوس(الفقهي  

.أموال من تجار وباعة وغيرهم

 

 

والمكوس منها ما هو مذموم ومنهـي       

.عنه، ومنها ما هو غير ذلك

 

 

فالمكوس المذمومة والمنهي عنها هـي      

غير نصف العشر الذي فرضه سيدنا عمر       

        على تجارة أهل الذمة، وكذلك غيـر 

العشر الذي ضربه على أموال أهل الحرب       

 ولم ينكره عليه    بمحضر من الصحابة    

نيـل  (أحد منهم فكـان إجماعـا سـكوتيا         

).٨/٢٢١األوطار 

 

 

وقد ورد في المكوس المذمومة      

 

 وهي  –

غير ذلك   

 

 نصوص تحرمها وتغلظ أمرها     –

 ما روي أن سيدنا رسـول اهللا        : منها

اه رو) "ال يدخل الجنة صاحب مكس    : (قال

".أحمد وأبو داود والحاكم

 

 

 يريد صاحب المكس الذي     :وجه الداللة 

يأخذ من التجار إذا مروا عليه مكسا باسـم         

، وهو حرام وسـحت،     )أي الزكاة (العشر  

ويأكلونه  

 

 كما قال الحافظ المنذري      –

 

في  –

بطونهم نارا حجتهم فيه داحضة عند ربهم       

الزواجر "وعليهم غضب ولهم عذاب شديد      

ف الكبائر البن حجـر الهيتمـي       عن اقترا 

١/١٦٨."

 

 



 


١

 

ـ ينبغي أن يع   - م أن الزكـاة غيـر      ل

األولـى  الضرائب واألخيرة ال تحل محل      

.مطلقًا

 

 

٢

 

الضرائب من المـصالح العامـة       -

فيجوز لولي األمر فرضها على األغنياء إن       

لم تكف موارد بيت المـال عـن حاجـات       

المجتمع الرئيسة المهمة، فيفـرض علـيهم       

من أموالهم جزء غير الزكاة     ن يؤدوا   على أ 

إن من المـال لحـق) :      ودليله قوله   

، ثم إن مـن     "رواه ابن ماجة  ) "سوى الزكاة 

عاما ومطلقًا فـي    ) إيتاء المال (وجوه البر   

الِبر مـن :   عبادات وغيرها، قال اهللا     

 والِْكتَـابِ  والْمالِئكَِة والْيوِم اآلِخرِ  آمن ِباللَّهِ 

وينـهِ     النَِّبيبلَى حاَل عآتَى المو)  البقـرة :

) إيتاء المال (فقد ذكر من وجوه البر      ) ١٧٧

دار (ثم ورد ذكر الصدقات فـي األمـوال         

ــصرية   ــاء الم ه ١٤٠٣اإلفت

 

م ١٩٨٣ -

).٣٣٠٨موضوع 

 

 



 

 

 

 

 



 











 



٣

 

من  ال زكاة على الحوائج األصلية       -

ثياب البدن واألمتعة والعقـار مـن أرض        

و غير محتاج   لت، بل و  ودور سكنى وحواني  

إليها إذ لم ينويها التجارة؛ ألنهـا مـشغولة         

بالحاجة األصلية إذ ال بد من دار يـسكنها         

 بد لوجوب الزكاة    الوليست بنامية أصالً، ف   

من أن يكون المال ناميا، وليس المقـصود        

حقيقة النماء، وإنمـا كـون المـال معـدا          

لالستثمار إما خلقيا كالذهب والفـضة، أو        

 ومـا   ١/٤٧١فتح القدير   (اإلعداد للتجارة   ب

 ومـا بعـدها،     ٢/٥بعدها، والدر المختار    

ــدردير   ــصغير لل ــشرح ال ، ١/٦٢٩وال

ــة ص  ــوانين الفقهي ــذب ٩٩والق ، والمه

ــاع ١/١٤١  ومــا ٢/٢٨٣، وكــشاف القن

).بعدها

 

 

٤

 

 اعتبار الغنى في الصدقات الواجبة      -

خيـر  : (وغيرها، واألصل فيه قوله     

أخرجـه  ) "ظهر غنـى  الصدقة ما كان من     

."٤/٢٩٤فتح الباري : البخاري

 

 

 أي ما فضل عـن قـوت    :وجه الداللة 

.العيال وكفايتهم

 

 

 كـون   :والغنى المعتبر في الزكـوات    

المال الذي تجب فيه الزكاة فاضـالً عـن         

به يتحقق معنى الغنى    الحاجة األصلية؛ ألن    

، وحاشية الدسـوقي    ٢/١١بدائع الصنائع   (

، والمغني  ٣/١٠٦محتاج  ل، ومغني ا  ١/٤٩٢

٢/٦٦١.(

 

 

ولمن تلزمه نفقتهم، أو تكون له وظائف       

يتحصل منها ما يكفيه عادة جميع الـسنة،        

ة على ذلك يمكن منـه      دويتحصل عنده زيا  

المواساة، وإذا كان عند بعض الناس قـدر        

ـ           هكفايته وكفاية عيالـه، لـم يلزمـه بذل

وليس لهم أخـذه منـه؛ ألن       للمضطرين،  

حاشـية ابـن     (الضرر ال يزال بالـضرر    

 ومــا بعـدها، وحاشــية  ٥/٢١٥عابـدين  

ــوقي  ــاج  ٢/١١٢الدس ــي المحت ، ومغن

). وما بعدها٨/٦٠٢، والمغني ٤/٢١٢

 

 

٥

 

لدى الحنفية  :  ضابط الفقر والمسكنة   -

 جرام مـن  ٨٥ما قيمته (عدم ملك النصاب    

وعنـد غيـرهم     ) ٢١الذهب عيار   

 

 فـي   –

الجملة عدم كفاية سنة له ومن يعول        

 

 كما  –

نى مر في الغ

 

-.

 

 



 



الضرائب العقارية على محل الـسكنى      

لغير األثرياء والمترفين ال تجـوز شـرعا        

:لعلل مهمة منها

 

 

١

 

ــاطني - ــة ق ــسكن  أن غالبي دور ال

والـسنوية تقـل    دخولهم الشهرية   : مساكين

كثيرا عن متطلبـات حاجـاتهم المعيـشية        

الضرورية من غذاء ودواء وكساء ونفقات      

ن، ومعظمهم ال يملكون النصاب     من يعولو 

الشرعي الذي تجب به الزكـاة، وهـم          

 

– 

وكذلك ال يملكون كفاية سنة، فـال تجـب         

، وبالتالي  عليهم زكاة التي هي حق اهللا       

ال تجب عليهم ضرائب لولي األمر ومـن        

.يفوضه

 

 

٢

 

 إن قياس أثمان الوحدات الـسكنية       -

بالقيمة السوقية الستحقاق الضرائب غيـر      

مبـرر وال مـسوغ لفـرض       مشروع وال   

فالـضرائب حـال    ضرائب بناء على هذا،     

فرضها على من يملك أمواالً سائلة تجعلـه        

.في وصف الغني كما مر

 

 

٣

 

إن واجبات ولي األمـر مراعـاة        -

أحوال الناس وظروفهم وفعل األرفق بهم،      

وليس يلحق الضرر بهـم مـن التـضييق         

اللهم : (والعنت، ولقد قال رسول اهللا      

تي فارفق به، ومن شق علـى       من رفق بأم  

".رواه أصحاب السنن) "أمتي فاشقق عليه

 

 

٤

 

 إن الحجز على مـا بـداخل دور         -

السكن حال العجز عن سـداد الـضرائب        

 يمخالف للدستور المصري السار   العقارية  

).٥٩، ٥٨، ٣٥: انظر المواد(

 

 

٥

 

 مما قرره الدستور الـساري فـي        -

تكون الضرائب علـى دخـول      : ٣٨مادته  

تصاعدية متعـددة الـشرائح وفقًـا       األفراد  

لقدراتهم التكليفية وتلتزم الدولة باالرتقـاء      

بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التي      

تحقق الكفاءة واليسر واألحكام في تحصيل      

.إلخ.. الضرائب

 

 

والحجز اإلداري وفـرض غرامـات      

تأخير، مخالف لما ذكر مـا يماثلـه ومـا          

.يناظره وما يشابهه

 

 



 



  



 

 

 

 

 



 



 



 



 



 





 



الحمد هللا الذي جذب قلوب من سبقت لهم منـه سـبحانه الحـسنى،              

فساحت نفوسهم في ملكوت السموات واألرض مشاهدة آياتـه العليـة،           

والصالة والسالم على الرءوف الرحيم بالمؤمنين، وغياث الخلـق يـوم           

. وورثتهالهول األعظم 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


     مهامـسَأج ـكِجبتُع متَهَأيِإذَا رو 

       مكَـَأنَّه ِلِهمِلقَـو عمقُولُوا تَسِإن يو
خُشُب مسنَّدةٌ يحسبون كُلَّ صـيحٍة      
      اللَّه مقَاتَلَه مهذَرفَاح ودالع مه ِهملَيع

ْؤفَكُونَأنَّى ي) ٤: نافقونالم(.

 

 

    مهـسامَأج كِجبتُع متَهَأيِإذا رو أي : 

لتناسب أشكالهم، وحسن مناظرهم وروائهم     

     ِلِهمِلقَـو عمقُولُوا تَـسي ِإنو للـين   : أي 

كَـَأنَّهم خُـشُب    كالمهم بما يدهنون فيـه      

 ألن  ؛ أي في الخلو عـن الفائـدة       مسنَّدةٌ

ذا لم تكـن فـي      الخشب إنما تكون مسندة إ    

.بناء، أو دعامة لشيء آخر

 

 

روي عن بعض الحكماء    : قال القاشاني 

  ا وجهه، فاستنطقه لظنه    ا حسنً أنه رأى غالم

: ذكاءه وفطنته، فما وجد عنده معنى، فقال      

وهذا ! ما أحسن هذا البيت لو كان فيه ساكن       

 : أيكََأنَّهم خُـشُب مـسنَّدةٌ   : معنى قوله 

رواح، ال نفع فيـه وال      أجرام خالية عن األ   

ثمر، كاألخشاب المسندة إلى الجدران عنـد       

الجفاف، وزوال الروح النامية عنها، فهـم       

في زوال استعداد الحياة الحقيقية، والـروح       

يحسبون كُلَّ صـيحٍة    اإلنساني، بمثابتها،   

ِهملَيع   أي يحسب هـؤالء    :  قال ابن جرير

، وقلـة   المنافقون، من خبثهم، وسوء ظنهم    

 ألنهم على وجل    ؛يقينهم، كّل صيحة عليهم   

    ا يهتك بـه أسـتارهم      أن ينزل اهللا فيهم أمر

ويفضحهم، ويبيح للمؤمنين قتلهم، وسـبي      

ذراريهم، وأخذ أموالهم فهم من خوفهم من       

ذلك كلما نزل فيهم مـن اهللا وحـي علـى           

.رسوله، ظنوا أنه نزل بهالكهم وعطبهم

 

 

إنما تكون  ألن الشجاعة   : وقال القاشاني 



 

 

 

 

 



 



 

 

 
فضيلة الشيخ علي الجميل

 

 
واعظ مركز رشيد
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من اليقين من نور الفطرة، وصفاء القلـب،       

وهم منغمسون في ظلمات صفات النفوس،      

محتجبون باللذات والشهوات، أهل الـشك،      

.واالرتياب، فلذلك غلبهم الجبن والخور

 

 

  مهذَرفَاح ودالْع مه   قال القاشـاني :

فقد بطل استعدادهم، فال يهتدون بنورك وال       

قـاتَلَهم اللَّـه َأنَّـى       تؤثر فيهم صـحبتك   

ْؤفَكُوني كيف يصرفون عن الحـق،      : أي 

بمعنـى لعـن    ) قاتل(و. مع وضوح مناره  

انظر محاسـن   . وطرد، وهو دعاء أو خبر    

.)ه١٣٣٢: المتوفى(التأويل للقاسمي 

 

 

      لَكُم تَغِْفرسا يالَوتَع مِإذَا ِقيَل لَهو
مهوسءا رووُل اللَِّه لَوسر   مـتَهَأيرو

وندــص ي  ونتَكِْبرــســم م هو 
.)٥: المنافقون(

 

 

         لَكُـم تَغِْفرـسا يتَعـالَو مِإذا ِقيَل لَهو

هلموا إلى التوبة واإلنابة    :  أي رسوُل اللَّهِ 

مما فرط منكم، وذاع من أفـاعيلكم ضـد         

 قال ابن جريـر     لَووا رُؤسهم المؤمنين  

وها استهزاء برسول اهللا    حركوها وهز  :أي

        وباستغفاره، وبتـشديد الـواو مـن 

اولَو        قرأت القراء على وجـه الخبـر 

وسهم وتحريكهـا  ءعنهم، أنهم كرروا هز ر 

ا، فإنه قرأ ذلك بتخفيـف      إال نافع . وأكثروا

الواو، على وجه أنهم فعلـوا ذلـك مـرة          

.واحدة

 

 

 وندصي متَهَأيرو    أي يعرضون عما 

عـن  :  أي وهم مـستَكِْبرون  إليه،  دعوا  

.المصير إلى الرسول واالعتذار

 

 

لـضراوتهم بـاألمور    : قال القاشـاني  

الظلمانية، واعتيادهم الكمـاالت البهيميـة      

والسبعية، فال يألفون النور، وال يـشتاقون       

إليه، وال إلى الكماالت اإلنـسانية، لمـسخ        

.الصورة الذاتية

 

 

  َتَأس ِهملَيع واءس    لَم َأم متَ لَهغْفَر
         ِإن ـملَه اللَّـه غِْفري لَن ملَه تَغِْفرتَس

       الْفاِسـِقين مـِدي الْقَـوهال ي اللَّه 

)٦: المنافقون(

 

 

         لَـم َأم ـمتَ لَهـتَغْفَرَأس ِهملَيع واءس

      ـملَه اللَّه غِْفري لَن ملَه تَغِْفرتَس   لرسـوخ 

لظلمانيـة فـيهم، وزوال قبـول       الهيئات ا 

استعداداتهم للهداية، لفسقهم وخروجهم عن     

: وهذا معنى قوله تعالى   . دين الفطرة القويم  

َال اللَّه ِإنالْفاِسِقين مِدي الْقَوهي .

 

 

وهنا لفتة للمحدث العالمة الفقيه الشيخ      

  اهللا   إن: محمد إبراهيم عبد الباعث قال    

ا ل سواء عليك حفاظً   قال سواء عليهم ولم يق    

نه لو قال سـواء     إذ  إعلى الجناب المحمدى    

عليك لكان الرفض بقبول االسـتغفار مـن        

 وهذا محـال فـي حـق        رسول اهللا   

 الذى يستجاب لـه بغيـر   رسول اهللا   

 : جعل علة الرفض هم ولذا قـال       إنماطلب  

 ِهملَيع واءس إلـى  اإلتيان رفضوا   ألنهم 

 ن اهللا    وهذه عقوبة م   سيد الخلق   

 عليهم لعدم اسـتجابتهم لرسـول اهللا       

.لَووا رءوسهمواستهزائهم بأن 

 

 

ومـا  : وفى سورة النساء قال تعـالى   

         لَـوِبِإذِْن اللِّه و طَاعوٍل ِإالَّ ِليسلْنَا ِمن رسَأر

 ج مهواْ َأنفُسِإذ ظَّلَم ماَأنَّه واْ اللّهتَغْفَرفَاس ُؤوك

اسـ       و ابتَو واْ اللّـهدجوُل لَوسالر ملَه اتَغْفَر 

ِحيمار )فمن أتى رسول اهللا     ).٦٤: النساء

ا غفر اهللا له مستغفر.

 

 

نفـسهم مـن    أأما المنـافقون حرمـوا      

 انهـم رفـضو    أل ؛رسـول    استغفار

لى سـيدنا رسـول اهللا      إتيان  إلاالنصياع وا 

 .

 

 



 

 

 

 

 



 



 










 





 



 وتطورات متالحقة، ويعيش ثورة     يشهد العصر الحالي تغيرات   
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           

خم وتسخيره في خدمة اإلسالم والتعريـف       اإلنجاز العلمي الض  
.به، ونشر رايته في العالمين

 

 

 

 

 

 



 




 




 




 




 





 





 



باإلضافة إلى ما ذكرناه سابقًا فـإن       

:الداعية ينبغي أن تتسم بأمرينمشاركة 

 

 

ي كلماتهـا،   ف أن تكون جذابة     :األول

منمقة في أسلوبها، قوية في صـياغتها،      

مشوقة في عبارتها؛ حتى يتوقف الناس      

عندها، ويندفعون إليها، ويهتمون بهـا،      

فيقرءونها، ويتحمسون للـرد عليهـا،      

.والنقاش حولها

 

 

 أن تشتمل علـى مـا يثيـر         :الثاني

الرغبة في النقاش في نفـس القـارئ،        

 حتى يقوم بالرد على هذه المـشاركة،       

فتلك الوسيلة في الدعوة أفضل وأجدى      

 

 وال شك –

 

. من التلقين المباشر–

 

 




 


وهي مواقع على الـشبكة الدوليـة       

حظيت بانتشار كبير ومتزايد    ) اإلنترنت(
بين الناس على الصعيد العالمي، ومـن       

ــع ــوك ال: أهــم هــذه المواق ــيس ب ف
)Facebook( ــويتر ، )Twitter(، وت

، وأوركـت   )MySpace(وماي سبيس   
)Orkut (    تقـدم  وغيرها، وهذه المواقع

مشاركة : خدمات خاصة لمرتاديها مثل   
ــصور واآلراء،  ــادل ال ــات، وتب الملف
والمحادثات الفورية، والرسائل الخاصة، 
والبريد اإللكتروني، والفيديو، والتدوين،    

.وغيرها من الخدمات

 

 
) فـيس بـوك   ال(وإذا أخذنا موقـع     

كأنموذج نجد أن نشأة هذا الموقع تعود       
م عندما قام شاب يبلـغ      ٢٠٠٣إلى عام   

من العمر تسعة عـشر عامـا يـدعى         
وهو طالـب فـي      )مارك زوكربيرج (

جامعة هارفارد بوضـع خدمـة علـى        
بهدف تجميع  ) اإلنترنت(الشبكة الدولية   

زمالئه، وتكـوين مجتمـع افتراضـي       
صغير منهم، ثم توسع الموقـع بحيـث        



 

 

 

 

 



 



 

 

 
    

     
   
   



 

 
   

     
       
     
   
   



 

 

 

 
الدكتور

 

 
أحمد محمد أحمد الشرنوبي

 

 

 

أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالمية املساعد 

 

 بكلية أصول الدين

 

-

 

 جامعة األ

 

 زهر

 

 

يشمل طلبـة جامعـة هارفـارد       أصبح  
وغيرها، واستمر التوسع فيه حتى تـم       

م، ٢٠٠٦إطالقه بشكل رسـمي عـام       
وبذلك أصبح الموقـع متاحـا للجميـع        

فـيس  (بصورة تجارية تملكه شـركة      
التي يملكها هذا الـشاب، وأهـم       ) بوك

اللغات التي يم استخدامها مـن خـالل        
ــوكال( ــيس ب ــي) ف ــة، : ه اإلنجليزي

مانيــة، واإلســبانية، والفرنــسية، واألل
.)١(والعربية، وعدد من اللغات األخرى

 

 
وقد بات بعض هذه المواقع من أكثر       
المواقع زيارة من قبل رواد اإلنترنـت       

ال فإن أعداد   ثفي العالم، وعلى سبيل الم    
قد وصل   )فيس بوك ال(مستخدمي موقع   

 مليون مستخدم مـن سـبتمبر       ٦٤إلى  
م، وارتفـع   ٢٠٠٧م إلى سبتمبر    ٢٠٠٦

من حيث الحركـة مـن      يب المواقع   ترت
المركز الستين إلى المركز السابع حسب    

، وال تــزال أعــداد )٢(موقــع أليــسكا
دميه حول العـالم فـي ازديـاد        مستخ

مستمر، ومن ثم فقد أصـبحت مواقـع        
 اليـوم منـابر     االتواصل االجتماعي هذ  

.مؤثرة في أفكار الناس وتوجهاتهم

 

 
فـي  وتعد هذه المواقع أداة للتـأثير       

 وتوجيهه في كثير من بالد      رأي العام ال
العالم، ومنها بالدنا العربية واإلسالمية،     
وقد لعبت هذه المواقع دورا ال ينكر في        
ثورات الشعوب التي شهدها عدد مـن       

حيث الدول العربية في اآلونة األخيرة،      
في الدعوة  استخدمت من قبل الناشطين     

واالعتصامات، ونقـل   إلى االحتجاجات   
ات مـن   رت الخاصة بالمظـاه   المعلوما

، ونشر صورها،   حيث التوقيت والمكان  

وكذلك صور القتلى والجرحى وغيـر      
ذلك، كما حصل في كل مـن تـونس         
ومصر وليبيا، وما يحـصل اآلن فـي        

.سوريا واليمن وغيرهما

 

 
وقد استخدمت   

 

 فضالً عن ذلك     –

 

– 
 هذه أعلـى    مواقع التواصل االجتماعي  

ني، فقـد  واإلنـسا االجتمـاعي   الصعيد  
استخدمها  

 

 الث على سيل الم   –

 

بعـض   –

النشطاء في مـصر لمـساعدة سـكان        
األحياء الفقيـرة، فقـد أطلقـوا حملـة         

) تـويتر (تبرعات مصرية على موقـع      
.)٣(لمساعدة هؤالء السكان

 

 
باإلضـافة  كما تستخدم هذه المواقع     

إلى ذلك فـي العديـد مـن الجوانـب          
التواصـل  : خـرى منهـا   اإليجابية األ 

 مع اآلخرين، االنفتاح الثقـافي      اإليجابي
ومعرفة والمعرفي بين الدول واألفراد،     

أهم األحداث على المستوى االجتماعي     
.والرياضي والديني، وغير ذلك

 

 
ورغم هـذه اإليجابيـات لمواقـع       
التواصل االجتماعي، فإن لها سـلبيات      
خطيرة يجب التنبـه لهـا، مـن هـذه          

األوقـات، وفـساد    إهـدار   : السلبيات
، وانتشار الفاحـشة، وضـياع      األخالق

إلى توخي   مما يدفع    ؛الدين، وغير ذلك  
الحذر والتسلح باإليمان العميق، والعقيدة     
الصلبة، والتدين الصحيح، مع إخالص     
النية، وحسن الرغبة، وطهارة المقصد،     
ونبل الغاية عند الدخول إليها، من أجل       
االســتفادة مــن اإليجابيــات وتجنــب 

.السلبيات

 

 
                                                           

هل الفيس  : (محد بن عبد اهللا اللحيدان    . مقال د : انظر) ١(
، )واصل االجتماعي اجليد أم الـسيئ؟ بوك أمنوذج ملواقع الت   

 الـصادر   ١٥٦٥٦جريدة الرياض اليومية السعودية، العدد      
ه ١٤٣٢ مجادى اآلخرة ٣يوم اجلمعة 

 

.م٢٠١١ مايو ١ -

 

 
 مهسات  ١٠: (مقال عبد الرمحن بن حممد السيد     : انظر) ٢(

على موقع صيد الفوائـد،  ") الفيس بوك "ملستخدمي جمتمع   
:على هذا الرابط

 

 
www.saai

 

d.net/rasel/

 

٥٦۷.htm 

النشطاء يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي     : مصر) (٣(
خرب أوردته شبكة األنبـاء     ) ملساعدة سكان األحياء الفقرية   

، اخلدمة اإلخبارية التابعة ملكتب األمـم       )إيرين(اإلنسانية  
 ١٤: ، بتـاريخ  )اوتشا(املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية     

:م على هذا الرابطانظر موقعه. م٢٠١١أغسطس 
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أن نعلمه، أن كل مـن      الذي يجب   

المنبعـث مـن    استنشق الهواء الملوث    

سجائر اآلخرين، هو اآلخـر مـدخن،       

وللعلم أن كل المحيطين بالمدخنين هـم       

اآلخرون يطلق عليهم مدخنون أو بعبارة      

".التدخين باإلكراه"أخرى 

 

 

ع بوقد تعجبت ذات مرة وأنـا أتـا       

برنامجا في إحدى القنوات الفـضائية أن      

راقه لكلية الشرطة فرفض؛    طالبا قدم أو  

نـا لـست     أ :ألنه مدخن، وقال للطبيب   

صدرك ورئتيك والبلعوم : مدخنًا، فقيل له  

!!... والمريء يقولون عنك أنك مـدخن     

:  والدك مدخن؟ قـال    هل : الطبيب هفسأل

. فأنت مدخن  إذًا   :فقال له الطبيب  .. نعم

شركات السجائر العالميـة      ال يهم  ولذلك

لسرطانات، ولكن   يهمها ا  المن يموت، و  

يهمها استبدال األموات بأحياء آخـرين      

.ةخبيثحتى يروجوا سلعتهم ال

 

 

اهر التي طفت فوق سـطح     ومن الظ 

فهـي  ".. التـدخين "حياتنا اليومية عادة    

والـشباب  فشت بين الرجـال والنـساء       

قد أصبحت  و.. والصبية وحتى األطفال  

و واالنتشار ظاهرة   تلك العادة بعد هذا الفش    

المعنيـون بالـصحة    ق منهـا    خطيرة يشفِ 

ولذلك لما لها من آثار     .. وعلماء الدين معا  

ومـن  .. مدمرة على صحة أبناء هذا الجيل     

يلونهم من أبناء هذا الجيل واألجيال المقبلة       

بهم اآلمال لعمارة الدنيا وحراسة الذين تناط  

..الدين

 

 

والذي دفعني للكتابة في هذا الموضوع      

 من ديسمبر الشهر    هو أن الواحد والثالثين   

لمكافحة التدخين  الماضي كان اليوم العالمي     

 فمثالً  ،وقد يطلقون على هذا اليوم عبارة     .. 

اختر السيجارة  "العام الماضي كانت عبارة     

".أم صحتك؟

 

 

وأقوى تطبيق لمحاربة التـدخين مـا       

 ارأيته في أبناء الطريقة العزمية الذين ربو      

 أنهـم ال  أبناءهم تربية روحية عالية لدرجة   

؛ ألن إمامهم المجدد    يطيقون رائحة التدخين  

الفم الذي يدخل فيه النار     : (أبا العزائم يقول  

..)ال يخرج منه النور

 

 

 آراء كبار   في العدد القادم سنستعرض   و

..العلماء في التدخين
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الـسيد  سماحة  قامت مشيخة الطريقة العزمية تحت رعاية       
 العزمية  محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم شيخ الطريقة       

 ا، تأكيـد ه١٤٤٠  عدة محاضـرات خـالل شــهر     
:بصير األمة بالواجب المطلوب منهالدورها الكبير فى ت

 

 



 


ت م أقي م٧/١٢/٢٠١٨، الموافق   ه١٤٤٠  ٢٩جمعة  الفى يوم   

بقاعة اإلمام المجدد السيـد     مائةال بعد   العشرونة و بعارال أهل البيت ليلة  

محمد ماضى أبى العزائم حيث حضرها عدد مـن أسـاتذة الجامعـات             

والمراكز العلمية، ورجال الصحافة واإلعالم، وعدد من أبناء اإلمام أبى          

.العزائم، وأبناء الطريقة العزمية من مختلف المحافظات

 

 

إعادة صورة اإلسالم    ها سماحة شيخ الطريقة العزمية إلى     دعا في وقد  

الصحيحة أمام العالم، وأكد أن هذا يتطلب جهدا مضاعفًا من المخلـصين            

في األمة، سيرا مع العمل واإلنتاج وبناء الحضارة، واالهتمـام بمراكـز         

.البحوث العلمية

 

 

ليهـا   التي تتجمـع ع ورةالبلَّوطالب سماحته أن يكون آل العزائم هم  

إلى من يهمـه    [األمة، وليكن شعارهم ما كتبه الدكتور عبد الودود شلبي          

.)]كلنا إخوة شيعة وسنة(من ملوك ورؤساء وأئمة : أمر هذه األمة

 

 

اد دعاة في المحافظات التي ليس بهـا دعـاة،          دوأشار إلى أهمية إع   

 اإلسالم(لتطبع ككتاب مع مجلة أبي العزائم والبدء في شرح قصائد اإلمام  

ألنهـم  وطالب الدعاة بالبحث والدراسة من كتب اإلمام وغيرها؛         ،  )وطن

:  وواجب التبليغ فرض عليهم، وهذا يتطلب      رسل سيدنا رسول اهللا     

. في األمةحسن أخالق، ووجود رسول اهللا 

 

 

 الشريف عبد الحليم العزمي الحسيني حديثه حول سيرة أهل          واصلو

كـأبي ثمامـة    : بعرض مقتل بقية أصحاب اإلمام الحسين      البيت  

الصائدي، وزهير بن القين وابن مضارب، وعمر بن قرظة، ونافع بـن            

هالل الجملي، وواضح وأسلم، وبرير بن خضير، وحنظلـة الـشبامي،           

وعابس بن شبيب الشاكري، وشوذب مولى شاكر، وجون مولى أبي ذر،           

يد الخثعمي وبشير الحضرمي،    وعمرو بن جنادة، والحجاج الجعفي، وسو     

مع تقديم شروحات وتعليقات رائعة مستلهمة من روح كلمات اإلمام أبي            

علي األكبر بن اإلمام    السيد  وختم الليلة بالحديث عن شهادة       .العزائم  

، حيث سالت دمـوع الحاضـرين      شبيه رسول اهللا     الحسين  

.اهللا وتألمت قلوبهم حزنًا على ما أصاب آل بيت سيدنا رسول 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

بينا اللقاء املاضي أن شـرط البقـاء داخـل ذريـة النبيـني هـو 
ِّ َّ ِّ َّ َّ

 

اإلميان ب

 

اهللا تعاىل واحدا ال شريك له، فمن أشرك سقط منهـا، 
ً

 

ومل يعد بكفره بعضا منها، فيمتنع أن يولد من ذريته نبي، 
ً

 

: حىت يصدق قوله تعاىل

 

ٍذرية بعضها من بعض ِ
ْ َ ْ َ ُ ْ َ ً َّ ِّ ُ

 ..

 

ويف هـذا 

 

:املقال نواصل احلديث فنقول

 

 

 

 




 



اخامس:   ا هـذا الـسياق      يدل عليه أيض

       ا الذي يثبت أن نعمة النُّبوة على عباده دائم

من خالل ذرية مؤمنة موحـدة متـصلة ال         

يقطعها مشرك واحد خالل تاريخ اإلنسانية      

ي الِكتَاِب ِإبراِهيم ِإنَّه    واذْكُر فِ  :قال تعالى 

  يقاً نَِّبيِصد اكَان  *       ِت ِلـما َأبِإذْ قَاَل َألِبيِه ي

   عمسا الَ يم دبالَ تَعو ِصربالَ يو   نكغِْني عي

يا َأبِت ِإنِّي قَد جاءِني ِمن الِعلِْم ما لَم        * شَيئاً  

    ِدكِني َأهفَاتَِّبع ْأِتكي ِوياطاً سِت  *  اِصرا َأبي

الَ تَعبِد الشَّيطَان ِإن الشَّيطَان كَان ِللـرحمِن        

ِصياع  *       ذَابع كسمِت ِإنِّي َأخَافُ َأن يا َأبي

ـ  من الرحمِن فَتَكُون ِللشَّيطَانِ    ِليقَـاَل  *  او

يم لَـِئن لَّـم   َأراِغب َأنْتَ عن آِلهِتي يا ِإبراهِ    

 نَّكمجتَنتَِه َألر  ِليِني مرجاهاو  *   ـالمقَاَل س

       ِفيِبي ح كَان ي ِإنَّهبر لَك تَغِْفرَأسس كلَياع  *

تَِزلُكُمَأعوِن اللَّهِ     وِمن د ونعا تَدمـو   وعَأدو

        ـي شَـِقيباِء رعِبد ى َأالَّ َأكُونسي عبار  *

 ملَهتَزا اعوِن اللَّـهِ       فَلَمِمـن د وندبعا يمو 

*  ا جعلْنَا نَِبي  وكُال ويعقُوب وهبنَا لَه ِإسحاقَ  

وجعلْنَا لَهـم ِلـسان      ووهبنَا لَهم من رحمِتنَا   

 ِليٍق عاِصد  *     ى ِإنَّهوسِفي الِكتَاِب م اذْكُرو

 م خْلَصاًكَان   والً نَِّبيسر كَاناو  *  نَـاهينَادو

ـ    ِمن جاِنِب الطُّوِر اَأليمنِ    نَِجي نَـاهبقَراو  *

ـ        نَِبي وناره ِتنَا َأخَاهمحِمن ر نَا لَهبهواو  *

واذْكُر ِفي الِكتَاِب ِإسماِعيَل ِإنَّه كَان صاِدقَ       

وكَان يْأمر َأهلَه   *  ا نَِّبي وكَان رسوالً  الوعِد

*  اوكَان عند ربِه مرِضـي    والزكَاِة ِبالصالِة

ا نَّه كَان ِصـديقً   واذْكُر ِفي الِكتَاِب ِإدِريس إِ    

انَِّبي  * ِليكَاناً عم نَاهفَعراو  *   الَّـِذين لَِئـكُأو

   نِهم ملَيع اللّه مَأنْع      مـِة آديِمـن ذُر ينالنَِّبي  

 وِمن ذُريـِة ِإبـراِهيم     وِممن حملْنَا مع نُوحٍ   

واجتَبينَـا ِإذَا تُتْلَـى      وِممن هدينَا  وِإسراِئيَل



 

 

 

 

 



 



 

  









 



 آي ِهملَيع   دجوا سِن خَرمحـ  ااتُ الر ِكيباو 

 ٤١ :مريم(

 

ِمـن   :سبحانه فقوله) ٥٨ –

 إشارة إلى إدريس الذى كان قبل       ريِة آدم ذُ

 وِممن حملْنَا مـع نُـوحٍ      :نوح، وقوله 

إشارة إلى سام بن نوح ومن جاء من ذريته         

من النبيين من بعد نوح مثل هود وصـالح         

 وقوله ،:     اِهيمـرـِة ِإبيِمن ذُرو 

إشارة إلى إسـماعيل وإسـحق ويعقـوب،        

 أي ومن ذرية    سراِئيَلوِإ :وقوله تعالى 

إسرائيل الذى هو يعقوب إشارة إلى جميـع        

 رأسهم يوسف ثم    ىأنبياء بنى إسرائيل وعل   

موسى وهـارون وداود وسـليمان، ومـن        

الذرية التى آمنت لموسي من قومـه التـى       

ـ         ىمنها آل عمران وآخرهم زكريـا ويحي

ا الصالة والسالموعيسى عليهم جميع.

 

 

 يدل عليه هذا السياق داللة يقينية       يوالذ

هو أنه بعد ذكر هؤالء الرسـل والنبيـين         

عقَّب سبحانه بنسبة كل نبـى إلـى ذريـة          

منسوبة لنبى أو رسول كـريم، وهـم آدم         

فنوح فإبراهيم فيعقوب أو إسـرائيل وهـذا        

يتوافق مع آية االصطفاء، والمعنى أنـه ال        

يوجد نبى واحـد أو رسـول واحـد مـن           

ألخيـار إال وآبـاؤه وأجـداده        ا فينالمصط

ا وبال استثناء إلـى آدم إمـا رسـالً         جميع 

وأنبياء، وإما أولياء مجتبون ومهتدون بدليل      

وهذا  واجتَبينَا وِممن هدينَا  :قوله تعالى 

يدل داللة قطعية صريحة على أن الذريـة        

واآلباء بين كل نَِبيين هم من األنبياء وِممن        

 ودجتبى، ليس اآلبـاء والجـد     اوهدى اهللا   

فحسب بل ومن إخوانهم وذريـاتهم كـذلك        

 وذُريـاِتِهم  وِمـن آبـاِئِهم    :لقوله تعـالى  

اِنِهمِإخْوو منَاهيتَباجاٍط     وِإلَى ِصـر منَاهيدهو

، ويؤكد هذا المعنى    )٨٧: األنعام( مستَِقيٍم

  اقوله تعالى أيض:    ـ سَأر لَقَـدـ  و ا لْنَا نُوح

اِهيمرِإبةَ    ووا النُّبِتِهميلْنَا ِفي ذُرعجو  الِْكتَابو

: الحديد( وكَِثير منْهم فَاِسقُون   فَِمنْهم مهتَدٍ 

٢٦.(

 

 

 أن من ذرية نـوح وإبـراهيم        والمعنى

مصطفون أنبياء ومجتبون ومهتَدون أولياء     

ن الذريـة   ومنهم فاسقون كثير فمن فسق م     

أى خرج منها بالشرك أو الكفر أو الفـسق         

 تمام ىا عن سنة اهللا تعالى فى النبوةفقد نُح: 

   ٍضعب ا ِمنهضعةً بيذُر     فال يولد لـه أو 

 وال يمنع هذا أن     ى،من أحفاده أو أسباطه نب    

يولد فى ذريته مؤمنون موحـدون، ولكـن        

ن ثـم   ليسوا أنبياء وال يولد منهم أنبياء، وم      

تبقى النبوة من ذرية نوح وإبـراهيم فـى         

 الموحدة المتصلة   ةالذرية المصطفاة المجتبا  

ا لقولـه   التى ال يتخللها مشرك واحد تحقيقً     

فهـى   ذُريةً بعضها ِمن بعـضٍ    تعالى  

م ذرية نقية خالصة من الشرك بالكلية بل ه       

االصطفاء : الدرجات اإليمانية العالية وهى   

.والذين هداهم اهللا تعالىواالجتباء 

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 



 





 











 



 







 



 







 



 







 



 

 



 





 




 



١٥ 

 

 وتحت  ٥٣صـ  ) ٧( وفى العدد    -

أبـى  : بقلم" كتب حذر منها علماء    " عنوان  

عبيــدة مــشهور بــن حــسن آل ســلمان                  

: جاء فيه

 

 

 

" الوعـد الحـق   " تحذير من كتـابى      -

 ،لطه حسين"  الفتنة الكبرى"و

أن ويتهم الدكتور طه حسين ب    

كتبه الدينية هدفها إحداث فتنة  

كبرى بين المسلمين وإثـارة     

التشكيك والـدس ومغالطـة     

. ع د  ويطالب بوض  ،الحقائق ومليئة بالسموم  

.طه حسين فى القائمة السوداء

 

 

١٦

 

 وتحت  ٢٤صـ  ) ٨( وفى العدد    -

ليلة النصف من شـعبان وحكـم       " عنوان  

فتحى أمين عثمان وكيل    : بقلم" االحتفال بها   

: عة جاء فيهالجما

 

 

 

جتماع المسلمين إلحياء ليلـة     ا ينكر   -

النصف من شعبان بالدعاء وقراءة القـرآن       

. ويقول إنها بدعة ضاللة،والصالة

 

 

١٧

 

 وتحت  ٣٣صـ  ) ٨( وفى العدد    -

" ال يا دعاة التقريب الحلقة الثانيـة      " عنوان  

: على بن السيد الوصيفى جاء فيه. د: بقلم

 

 

 

يانة ألعداء   يتهم الشيعة بالعمالة والخ    -

اإلسالم وينكر على من يضع يده فى أيديهم        

 ويحـذر أن    ،ويجالسهم من علماء المسلمين   

نكون للشيعة أولياء أو نصراء فينالنا بـذلك    

.من حرب اهللا تعالى ما ال قبل لنا به

 

 

 

لشيعة  إن الخالف بيننا وبين ا     : يقول -

.فى أصول الدين وليس الفروع

 

 

 

. يكفر الشيعة-

 

 

١٨

 

 وتحت  ٤٥صـ  ) ٨ ( وفى العدد  -

أيمن محمد  : بقلم" النظر إلى التلفاز  "عنوان  

: الصيحى جاء فيه

 

 

 

 النظر إلـى التلفـاز أخطـر مـن          -

السرطان واإليدز ومـن كـل األمـراض        

 ومن أعظم أسباب تلف القلب ومن       ،والباليا

.أشر الشرور

 

 

 كــان ذلــك قبــل تأسيــسهم :تعليــق

.لفضائيات، وظهور دعاتهم فيها

 

 

١٩

 

 وتحت  ٣٣صـ  ) ٨( وفى العدد    -

:بقلم "فتاوى"عنوان 

 

 

.محمد صفوت نور الدين

 

 

.جمال المراكبى. د

 

 

:  جاء فيه،زكريا حسينى

 

 

 

 إظهار الفـرح فـى ليلـة الـسابع          -

والعشرين من رجب أو ليلة النصف مـن        

شعبان أو فى يوم عاشوراء ال أصـل لـه          

وينهى عنه وال يحضر اإلنسان إذا دعـى        

.  إليه

 

 

٢٠

 

 وتحت  ٤٩صـ  ) ٨( وفى العدد    -

: جاء فيه" فتاوى ابن عثيمين"عنوان 

 

 

 

ـ       - ن  إزالة أو تقصير بعض الزوائد م

.الحاجبين ال يجوز وملعون فاعله

 

 

٢١

 

 وتحت  ٥١صـ  ) ٨( وفى العدد    -

جاء  محمد السبيعى : بقلم  " الصوفية"عنوان  

: فيه

 

 

 

 إن شأن الصوفية منذ القـدم حتـى         -

اليوم إخراج الناس من عبادة اهللا إلى عبادة        

 ومن التوحيد إلى الشرك وعبـادة       ،مشايخال

.دعة ومن السنة إلى الب،القبور

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى. د   

 

 

٢٢

 

ــدد  - ــى الع ــى ٦٥ص) ٨(وف  ف

: جاء فيه عالء خضر :الهامش بقلم

 

 

 

فى عصرنا مـن أحـب      : نحن نقول  -

اعلم الشيخ األلبانى وابن عثيمين وابن باز ف      

.أنه صاحب سنة

 

 

٢٣

 

 وتحت  ٤٨صـ  ) ٩( وفى العدد    -

لجنة الفتوى بالمركز   : بقلم" الفتاوى"عنوان  

: العام جاء فيه

 

 

 

 إسبال الثوب أو البنطلون من غيـر        -

اكبر وال خيالء محرم شرع.

 

 

 

 ال توجد صيغة ثابتة عـن الرسـول     -

للتكبير فى العيـدين     ) صلى اهللا عليه وسلم   (

ال يجـوز   وعلى ذلـك فـاألمر واسـع و       

.االختالف فى هذه المسألة

 

 

 

 التكبير بصوت جماعى فى العيـدين       -

 فكل يكبر حتـى     ،غير معروف عن السلف   

 وتعلو أصوات   تفاقايجتمع التكبير من غير     

.المكبرين

 

 

٢٤

 

 وتحت  ٧٠صـ  ) ٩( وفى العدد    -

. د: بقلـم " نصائح لراغبى الـزواج "عنوان  

: محمد سعد الشويعر جاء فيه

 

 

 

قتران بالعقيم التـى ال    ينصح بعدم اال   -

.تلد

 

 

٢٥

 

 وتحت  ٤٠صـ  ) ١٠( وفى العدد    -

جـاء   جمال سعد حاتم  : بقلم" واتند"عنوان  

: فيه

 

 

 

 يؤكد محمد صفوت نور الـدين أن         -

إخراج زكاة الفطر عن النظام الذى وصفه       

اهللا رب العالمين    

 

-    ا   يقـصد نقـد

 

  يعـد    -

.إفسادا لها

 

 

٢٦

 

 وتحت  ٤٦صـ  ) ١٠( وفى العدد    -

لجنة الفتوى بالمركز   : بقلم" الفتاوى"عنوان  

: العام جاء فيه

 

 

 

مـن األعمــال   زيـارة األضــرحة  -

 .الشركية

 

 

 

سالمية من البدع المحدثـة      الزفة اإل  -

 .وكل بدعة ضاللة

 

 

 

. ال ينبغى التسمى باسم إيمان-

 

 

٢٧

 

 وتحت  ٥١صـ  ) ١٠( وفى العدد    -

: جاء فيه" فتاوى ابن عثيمين"عنوان 

 

 

 

 خروج الناس إلى المقابر ليلة العيـد        -

.فعل باطل ومحرم وهو سبب للعنة اهللا 

 

 

٢٨

 

 ٦٩صـــ   ) ١٠( وفى العـدد     -

إصالح العقيدة أساس كـل     " وتحت عنوان   

معاوية محمـد   : بقلم" إصالح الحلقة الثالثة    

: هيكل جاء فيه

 

 

 

لغلو بالبوصـيرى   نظر كيف أدى ا   ا -

 .إلى الشرك األكبر

 

 

٢٩

 

 ٢٧صـــ   ) ١١( وفى العـدد     -

نظرات على السنة الحلقـة     "وتحت عنوان   

: جاء فيه متولى البراجيلى: بقلم" الثانية

 

 

 

.الترك سنة -

 

 

وهذا أصل عظيم وقاعدة جليلـة بـه        

صـد بـه بـاب      وتحفظ أحكام الشريعة وي   

.بتداع فى الديناال

 

 

٣٠

 

 وتحت  ٤٦صـ  ) ١١( وفى العدد    -

لجنة الفتوى بالمركز   : بقلم" الفتاوى"عنوان  

: العام جاء فيه

 

 

 

تقبـل  "ة وقول    المصافحة بعد الصال   -

.بدعة مستحدثة" اهللا

 

 

 

. الحلف بالنبى نوع من الشرك-

 

 

 

 قول اإلنسان بذمتى ال يراد به الحلف   -

وال القسم بالذمة وإنما يراد بالذمـة العهـد         

يء يعنى هذا على عهدى ومسئوليتى فال ش      

.فيه إذا كان ال يراد به القسم

 

 

٣١

 

 وتحـت   ٥١ ص ١١ وفى العـدد     -

: جاء فيه" ابن عثيمين " عنوان فتاوى 

 

 

 

.جدران حرام تعليق الصور على ال-

 

 

 

ــئ العامــل زمــال- ــر ء ال يهن ه غي

 .المسلمين بأعيادهم

 

 

٣٢

 

 وتحـت   ٦٤ ص ١١ وفى العـدد     -

الحلقة األولى  " ا بعوام المسلمين  رفقً"عنوان  

: على بن السيد الوصيفى جاء فيه: بقلم

 

 

 

 رؤية النبى صلى اهللا عليـه وسـلم         -

يقظة بعد الموت ال حقيقة له فـى الكتـاب          

السنة المطهرة وما   الكريم وال أصل له فى      

 .هو إال تلبيس من الشيطان

 

 

٣٣

 

 وتحت  ١٧صـ  ) ١٢( وفى العدد    -

خالـد عبـده     :بقلم"!! مواسم الخير "عنوان  

: مصطفى جاء فيه

 

 

 

 التكبير الجماعى فى العيدين سـواء       -

لترديد خلف شخص يكبر    بصوت واحد أو ا   

 .بدعة ضاللة

 

 

٣٤

 

 وفـى  ٦٨صـ  ) ١٢( وفى العدد    -

: ر جاء فيهالهامش بقلم التحري

 

 

 

 يجب على المرأة المحرمـة سـتر        -

وجهها ويديها بحضرة الرجـال األجانـب       

.بغير النقاب والقفازين

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


 

 

 

 

 

حكم عاليـة، ودرر غاليـة،      
ت من الكتاب المسطور،    أفيض

والبحر المسجور، ونطق بها    
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 

 

 
 



 








 



 

 

 

 

هناك جمال للسريرة وجمال للعالنية، فـإذا       
جمل العبد سريرته لمـواله بمـا يحبـه منـه           
ويرضاه، فعليه أن يجمل عالنيته بمعانى صفاته       
سبحانه، فما هو جمال الـسريرة والعالنيـة؟،        
وكيف يتجمل اإلنسان بهـذا الجمـال ليحظـى         

. بالوصال؟

 

 
يبين اإلمام أقسام الجمال وعالقته بـالجالل       

جمـال  : الجمال أربعة أقسام  : قول فى الحكمة  في
وهو النار،  : وهو الجنة، وجالل صرف   : صرف

 وهو الذى يكون ظاهره جمـاالً     : وجمال جاللى 
وهـو  :  كالشهوات، وجالل جمالى   وباطنة جالالً 

 كالنـار    وباطنه جماالً  الذى يكون ظاهره جالالً   
.فى الدنيا

 

 
جمال الرب، وجمال العبد،    : وهناك جماالن 

الـذل  : ل اهللا العزة والكبرياء، وجمال العبد     فجما
، ثم يقرر فى مزيد من البيـان مـن          واالنكسار

األول جمـال   : وجه آخر أن الجمـال جمـاالن      
وهـو وضـوح   : تبتهج به وإن احتقرك النـاس  

الحق لك عن عين يقين، وانتهاجك على سـنته،         
جمـال  : وإن خالفك الناس وعادوك، والثـانى      

وهو انـبالج   : د الناس تَحتقر به نفسك وتُعز عن    
أنوار الحق عليك، حتى تضىء أرجاء حقيقتك،       
فتعلم مقدار نفسك فتحتقرها، وتظهر أنوار الحق       

.للخلق فتُحترم عندهم، وتُعظم فى أعينهم

 

 
إنها عناية كبرى أن يجمل اهللا العبد بجمال        

إذا جملك بالوجـد إليـه، وحـالك        : مخصوص
لبتـك  بالتوكل عليه، فقـد وافتـك هدايتـه، وط        

عنايته، وإنه من فضل اهللا أن يجمل العبد باطنه         
 بما جاء   لمواله، وعليه أن يجمل عالنيته عامالً     

إذا جملت له سريرتك، جمـل      : فى هذه الحكمة  
.بمعانى صفاته عالنيتك

 

 
 ألنه جمال   ؛أما جمال الكائنات فأمره محير    

إذا تجملت لك الكائنات فاحذر من جمال       : جاللى
 الدنيا، فهو يقطـع عـن اهللا،        هو زخرف الحياة  

وهناك جالل صرف وهو نعـت القهـر مـن          
الحضرة اإللهية، أما الجالل الجمالى فهو الـذى        

، كالنار فـى     وباطنه جماالً  يكون ظاهره جالالً  
.الدنيا كما سبق بيانه

 

 
: ويتحدث اإلمام عن الجمال المطلق فيقـول   



 




 





 

 

 

 

 



 


 

العيون الناظرة ال يخلو حالها، إمـا أن تكـون          
 ناظرة به 

 

 أى باهللا    -

 

 أو بها، فإن نظرت بـه       -
، وال  شهدته فيما نظرت، فال تـرى إال كمـاالً        

، مهما كان شأن المرئى، وعندها      تشهد إال جماالً  
يكون التحقق بنفس المظـاهر المـضافة  إلـى          

    ا جميلة شهد   الصفات واألسماء، فإذا شهد صور
    ا وعلما شـهد المعطـى     المنعم، وإذا نظر كرم

ر عناء وشـدة شـهد المنـتقم        الوهاب، وإذا نظ  
الجبار، فهو ال ينظر إال األحدية المحيطة بكـل         
العوالم، وبهذا المعنى صار الناظر له به يشهده،        
فإذا شهده وشهد به، وشهد منه وشهد فيه، وشهد         
له مع التنزيه، شهد الجمال المطلـق، وعـاين         
الحسن الصرف، وصار حـق اليقـين سـمعه         

.وبصر ويده إلى آخره

 

 
: يقول

 

 
ك ظاهــــرووجه جمالُك مشهود

 

 
ومجالك ملحوظٌ وحسنك باهـــر

 

 
أرى الماء يجرى والنباتُ مسبــحا

 

 
ب ناظـــــرـتُنزهك اللهم والقل

 

 
ناُل مــــا اآلثار فيك جمأيا أيه

 

 
ـر اآلثار واُهللا قاهــــلقد أبدع

 

 
لقد سخِّرتْ تلك المظاهر أظهـرت

 

 
ك قـــادرـنغيوبا سمت تنبى بأ

 

 
أال قف جنانى واسجدن عقُل إن ما

 

 
رـتراءى به يخفى السوى والمظاه

 

 



 


الجمال مصطلح معروف عند الـصوفيين؛      
فقد اعتبروا أن الجمال هو الحسن، بمعنى حسن        
الصورة والسيرة، وعندهم أن الجمـال يطلـق        

الجمـال الـذي يعرفـه      : أحدهما: على معنيين 
س، مثل صفاء اللون ولين الملمس، وغيـر        النا

: ذلك مما يمكن أن يكتسب، وهو على قـسمين        
الجمـال  : ذاتي، وممكن االكتـساب، وثانيهمـا     

وهو أن يكون كل عضو من األعضاء       : الحقيقي
على ما ينبغي أن يكون عليـه مـن الهيئـات           
والمزاج والطاعة، الجمال الحقيقي عندهم هـو       

رة عن أوصافه العليا    صفة أزلية هللا تعالى، وعبا    
وأسمائه الحسنى علـى العمـوم، وأمـا علـى          
الخصوص، فصفة الرحمـة والعلـم واللطـف        
والنعم والجود والرازقية والنفع، وأمثـال ذلـك        

.كلها من صفات الجمال

 

 

الجمال ما يتجمل ويتزين به، وهـو يعنـي         
ولَكُم ِفيهـا جمـاٌل     : الحسن الكثير، قال تعالى   

، )٦: النحـل  (ِريحون وِحين تَسرحون  ِحين تُ 
أي لكم فيها تجمل وتزيين عند الناظرين إليهـا،         
والصبر الجميل والصفح الجميل، أحـسن مـا        
: يكون من الصبر والصفح، كمـا قـال تعـالى         

ِميــٌلج ربفَــص) وقولــه)١٨: يوســف ، :
ِميَلالْج فْحفَِح الصفَاص) ٨٥: الحجر(.

 

 
 أسماء اهللا الحسنى التوفيقيـة،      والجميل من 

يدل على صفة الجمال بداللة التضمن، لما ورد        
، عن النبـي    اهللا بن مسعود     في حديث عبد  

 ال يدخل الجنة من كان فـي قلبـه         : ( قال
إن الرجل يحب   : ، قال رجل  )مثقال ذرة من كبر   
إن اهللا (: ا ونعله حسنةً، قـال   أن يكون ثوبه حسنً   

جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحـق وغمـط         
).الناس

 

 
 نعـوت   والجمال عند ابـن عربـي       

الرحمة واأللطاف من الحضرة اإللهيـة، وهـو        
معنى يرجـع مـن اهللا إلينـا فـي التنـزالت            

الهيبـة  : والمشاهدات واألحوال، وله فينا أمران    
واألنس، الجمال هو تجليه بوجهه لذاته، فلجماله       

 هو قاهريته للكـل عنـد تجليـه         المطلق جالل 
بوجهه فلم يبق أحد حتى يراه، وهو علو الجمال         
وله دنو يدنو به منا وهو ظهوره من الكل، كما          

:يقول الشيباني

 

 
جمالك في كل الحقائق سافر

 

 
اترـاللك سـ جوليس له إالَّ

 

 
         الجمال عبارة عن إلهام الغيب الـذي يـِرد

    ر ا بمعنـى إظهـا    على قلب السالك، ويرد أيض
كمال المعشوق من العـشق وطلـب العاشـق،         
والجمال الحقيقي صفة أزلية هللا تعالى، مـشاهدة      
في ذاته أوالً مشاهدة علمية، فأراد أن يراه فـي          

 كمرآة شـاهد    صنعٍة مشاهدٍة عينية، فخلق العالم    
.افيه عين جماله عيانً

 

 


 


اع وقد تميز الصوفية بتفاعلهم مع كل أنـو       

الجمال بال استثناء؛ إذ غايتهم هو إدراك الجمال        
الحقيقي، فال يقف إحساسهم بالجمال عند حـدود      
جمال اإلبداع والتصوير في الكائنات، بل تسمو       
حواسهم إلى عالم إلهي نوراني مقدس، تتمثّـل        
فيه كل القيم الفاضلة واألبدية الخالدة، وإزاء هذا        

اإللهية يتالشى  الجمال اإللهي المنبثق عن الذات      
كل جمال حسى أرضي، وقـد يـرى بعـض          
الــصوفية أن الــصورة الجميلــة المحــسوسة 
المشاهدة على األرض، إنما تفاض أنوارها عن       
تجليات جمال الذات اإللهية، فيـستغرقون فـي        

 بهـا؛ بـل     امل هذه الصورة الجزئية ال إعجاب     تأ
ألنها تدل على جمال الحقيقة اإللهيـة وتـشير         

.إليها

 

 
ويطالب اإلمام في الحكمة ولده السالك الذى       

  جاهد نفسه جهاد ـل باطنـه       ا شديدا، حتـى جم
بالتسليم واألدب، والحب والرضا وحسن التوكل      
وكل صفات الجمال، فحظى برؤيـة وجـه ذى         
الجالل، يطالبه كما جمل سريرته بنعوت الجمال       
المفاضة من الجميل الحق، أن يجمـل ظـاهره         

 صفاته سبحانه وتعـالى، مـن       وعالنيته بمعان 
الحلم والكرم والعفو والرحمة، والعطاء والصبر      
والرضا، والشكر والتفويض، وغير ذلـك مـن        
معانى الصفات، حتى تكون عالنيته متوافقة مع       
سريرته، بعد انقياد جوارحه ألحكـام الـشريعة        

:لتستقيم على منهج الحق، يقول 

 

 
سقونى الراح في ليل التدانــى

 

 
لنوِر من بحر المعانــىبكأس ا

 

 
وشاهدتُ المشاهد وهى تُجلــى

 

 
برنَات المثالث والمثانـــــى

 

 
وعاينت الجماَل الصرف لمــا

 

 
شربتُ براحتى من الدنــــان

 

 
سكرتُ وتهتُ عن حسى ونفسى

 

 
وملتُ برشف راِحى عن زمانى

 

 
وعاينتُ الجماَل بـــكل شيء

 

 
جماَل الحق في عين العيـــان

 

 
 جارحٍة وعضـــٍوتنادى كلُّ

 

 
انهار وأنوار الِجنـــــوأز

 

 
وأفالك تدور على انتظــــام

 

 
وأنهار بها حلى الغَوانــــى

 

 
وأشجار تسبح ناطقـــــاٍت

 

 
لمن عرف الحقيقة بالبيــــان

 

 
ـاٌلجماٌل ال يشابهه جمــــ

 

 
ـىوحسن ليس يحصيه جنَانــ

 

 
اللهم واجهنا بجمالك، وأسـعدنا بوصـالك،       

.ا عن مرادنا بمرادكوافنن

 

 













 









 











 





 





 



 



 



 

 

 

 

 



 



 


 

 

 

 

 
قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ 

 

 

 

 



 




 




 



ومـا  : وفي معنـى قـول اهللا تعـالى       

     ونرـشْعا يمم وهِإالَّ َأنفُس ونعخْدي   يبـين 

إدراك األشياء بالمـشاعر    : اإلمام أن الشعور  

وهي الجوارح، فنفـى اهللا عـنهم علـم مـا          

 ألنهـم   ؛يصيبهم من العذاب بسبب مخادعتهم    

هلوا أن اهللا يعلم خائنة األعين وما تخفـي         ج

.الصدور

 

 

الشعور يطلق على العلم باألشـياء    : وقيل

     ا لعلمـه   الخفية، ومنه سمي الشاعر شـاعر

بالمعاني التي ال يهتدي إليها كل أحد وقدرته        

على الوزن والتقفية بسهولة؛ وال يحسن ذلك       

لَيتَِني : لَيتَ ِشعِري؛ أي  : كل أحد، ومنه قولُهم   

.عِلمتُ

 

 

نفي عنهم الـشعور وهـو أدنـى        : وقيل

اإلدراكات، ففوقه إدراك العقـل، ثـم إدراك        

العلم، ويليه الشعور، فمعنى ذلك أنه سبحانه       

 ألنهم فقدوا ؛نفى عنهم جميع أنواع اإلدراكات  

.أقل أنواع اإلدراكات وهو الشعور

 

 



 



نه قلوب المنـافقين    أخفى اهللا علينا ما تك    

:من الكفر والعناد لحكم كثيرة منها

 

 

سعة رحمة اهللا تعالى بالـصبر علـيهم،        

 العبـاد، وقـد     وستر أحوالهم رعاية لمصلحة   

 أخلـصوا هللا العمـل،      خلق اهللا منهم رجـاالً    

ورجع منهم كثير للحق بعـد أن تبـين لهـم           

ضالل زعمائهم الذين هم شـياطين اإلنـس        

أبـي بـن سـلول،    والجن مثل عبد اهللا بـن    

.وأبيرق، وغيرهما

 

 

لَـو  : وهذا الفهم مأخوذ من قوله تعالى     

 )٢٥ :الفـتح ( تَزيلُوا لَعذَّبنَا الَِّذين كَفَـروا     

لو تميز المؤمنون من الكفار في مكـة        : يعنى

لعجل اُهللا بفتح مكة وعذب أهلها، ولكنه رحم        

 ألنهم لم يتميـزوا     ؛ضعفاء المؤمنين في مكة   

.ركين في غزوة الحديبيةمن المش

 

 

فكذلك صبر اهللا عليهم وِسـعةُ رحمتـه        

 تظهر لنا بعد تنفيـذ      لمصلحة يعلمها اهللا    

قَدِره، وقد أسلم من اليهود رجال كعبد اهللا بن         

سالم وغيره، وكم من رجال كمل إيمانهم من        

المنافقين، واهللا سبحانه له في كل حدث مـن         

. األحداث حكمة

 

 



 



ِفي قُلُـوِبِهم مـرض     : يقول اهللا تعالى  

فَزادهم اللَّه مرضا ولَهم عذَاب َأِليم ِبما كَانُوا        

ونكِْذبي )والمرض هو اآلفـة     )١٠ :البقرة ،

التي تحل بالعضو لضعفه أو لفساد مزاج من        

. األمزجة

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 

كل مـا خـرج بـه       : والمرض كما قيل  

 الصحة من علة؛ أو نفاق؛ أو       اإلنسان عن حد  

.تقصير في أمر

 

 

والمرض ال يرى، ولكن تُرى أعراضـه       

من ألم العضو وصفرة اللون وذبول الجـسم؛       

أو بواسطة كشف األشعة وغيرها، وكم مـن        

مريض ال يحس بألم وال بذبول جـسم فـال          

يشعر بمرضه الذي يوجد في الجـسم زمنًـا         

فـإذا  ,  من غير أن يحس به المريض      طويالً

حصل مرض آخر أهـاج تلـك األمـراض         

. القديمة كلها

 

 

، ِفـي قُلُـوِبِهم مـرض     والمنافقون  

والمرض عبارة مستعارة للفساد الـذي فـي        

عقائدهم من الشك والريب والنفاق أو الجحـد     

.والتكذيب

 

 

ِعلَُل القلـوب مـن اتبـاع       : "قال الجنيد 

الهوى؛ كما أن ِعلََل الجوارح مـن مـرض         

: مام أبو العزائم في حكمة له، ويقول اإل  "البدن

"        ك قبل السماع لتشرق عليك أنـوارنفس زك

إن لم يكن قويـا     : المعرفة، فإن النفس كالبدن   

".كلما غذيتَه ازداد مرضا

 

 




 



ِفـي قُلُـوِبِهم    : ومن مدلول قوله تعالى   

ضرم    ائم معنـى    يستخرج اإلمام أبو العز

من دقيق المعاني القرآنية؛ وهـو أن اهللا لـم          

وقلوبهم مريضة؛ ألن القلوب المريضة     : يقل

ال يؤاخَذ صاحبها    

 

لَيس علَى  :  قال تعالى  -

  علَى اَألعـرِج حـرج والَ      اَألعمى حرج والَ  

  جرِريِض حلَى الْمع )٦١ :النور( 

 

، أمـا   -

هم يعيـشون فـي     هؤالء فإنهم مؤاخَذون؛ فإن   

. الدنيا في ذل ومهانة، ويعذبون يوم القيامة

 

 

والمؤمن  

 

 عند مطالعة أخبـار هـؤالء       -

المنافقين ومرضهم   

 

 يشتاق إلـى الـصحة      -

الروحانية، ولذلك يبين اإلمام أن في هذه اآلية      

إشارة لطيفة وهي أن الصحة الروحانيـة ال        

ه تتحقق إال بعلم التوحيد والعمل بها أمر اُهللا ب        

. واجتناب ما نهى عنه

 

 

  وبذلك يكون كـل مخـالف للـشريعة        

مريضا بما في قلبه من الريب والشك، أو من         

العقائد الباطلة؛ واآلراء المضلة؛ والمـذاهب      

ـ        ا بالـصحة   الفاسدة، ولو أنـه كـان متمتع

الروحانية لظهـرت أعراضـها عليـه مـن       

االستقامة والهداية؛ والمسارعة إلى محاب اهللا      

.ه سبحانهومراضي

 

 




 



والطبيب الذي يدقق النظر في األمور هو       

من يعالج األمزجة ال مـن يعـالج مركـز          

الطبيب النطاسـي؛   : المرض، ويسميه اإلمام  

. العالم الماهر والطبيب الحاذق: أي

 

 

 

- اجمزج به مـن الـشّراِب       :  والِمزما ي

   جا فكّل واحد منهما    ونحِوه، وكّل نوعين امتز

 اجمزاج، والِمز :    خاص عقلي ِجسمي استعداد

كان القدماء يعتقدون َأنه ينشُأ عن أن يتغلَّـب         

الدم، : في الجسم َأحد العناصر األربعة وهي     

    والبلغم، ومن ثم ،وداءفراء، والسكانوا  والص 

الـدموي،  : يقولون بَأربعـة َأمزجـة، هـي      

والصفراوي، والسوداِوي، والبلغمي، والمزاج    

ما ركب عليه البدن من الطبـائع،       : ا هو أيض

: وهو عبارة عن ناتج قوى األركان األربعـة       

.الحرارة، والرطوبة، والبرودة، واليبوسة

 

 

واإلمام بين أن معالجة األمزجة هي مـا        

يها أطباء المسلمين، وقد رجع إليهـا       كان عل 

الطب الحديث، وإن أطبـاء هـذا العـصر         

 ا من وظائف األعـضاء، ومـا       يجهلون كثير

علموا منها إال ما دونه أطباء المسلمين فـي         

. كتبهم

 

 

وأما ما كان يعلمه كبـار األطبـاء مـن       

المسلمين بطول التجارب وبتزكيـة الـنفس       

 مـن   بالتقوى وبما أودعه اهللا فـي قلـوبهم       

الرحمة بـالخلق؛ فـذلك ال يدركـه أطبـاء          

عصرنا؛ هذا لفقدهم أسباب الوصول إليه؛ قال  

 :البقرة( واتَّقُواْ اللَّه ويعلِّمكُم اللَّه   : سبحانه

٢٨٢(.

 

 

وفي ذلك السياق يـذكر اإلمـام الـذين         

يفسدون قواهم العقليـة بتنـاول المـسكرات        

 اُهللا لهـم    والمخدرات، ويبين أن هؤالء يعجلُ    

 ألنهـم خـالفوا الـشريعة       ؛العذاب في الدنيا  

وأضروا أنفسهم، فيعيشون في الدنيا فـي ذل        

 ألنهم لـم    ؛ومهانة من الجوع والعري واأللم    

يرحموا أنفسهم، ويعذبون يوم القيامـة علـى     

ارتكابهم ما أضاعوا به جوهرة العقل الـذي        

.يعيشون به في هناءة وعلم وعبادة

 

 



 

 

 

 



 



 

حني أفىت األزهر باجلهاد يف فلسطني

 

 

 

كلما تكاثرت الِفتَن وتزايد الِشقاق وانحرفت 

البوصلة عن قضايا األمة الرئيـسة والعادلـة        

وفي مقدمها قضية فلسطين، عاد الناس فـي        

    بتالة، نخبة وشعوبة الما إلى األزهر،   هذه األم

وإلى الزيتونة والنجف وقـم، ليبحثـوا بـين         

جنباتها عن االتّجاه الصحيح والرؤية الصاِدقة      

ا ا إلى الحق بعيـد    ا وهادي ِئبة، فهكذا كانت تلك الرموز نبراس     الصا

.عن المسارات والِقيم الضالّة والمضلّة

 

 

في هذا السياق ومع تراجع االهتمـام بالقـضية الفلـسطينية      

نحراف البوصلة الدينية والسياسية بسبب تنظيمات      اووسط تزايد   

همية التذكير بدور اإلرهاب المسلّح وربيعها العربي الزاِئف، تأتي أ

إن األزهر  . وفتاوى األزهر في الحثّ على الجهاد لتحرير فلسطين       

 رمـضان سـنة   ١٤مثلما كان منارة للِعلم الديني، منذ نشأته في     

هـ  ٣٥٩

 

– ٩٧٠  يـادة للعمـل الـوطني      ا مدرسة وق  م، كان أيض

 مها، فلسطين      اوالقومي دفاعقدة وفي ممواقـف  .  عن قضايا األم

 واضحة وليست بحاجـٍة إلـى إعـادة         م١٩٤٨ب  األزهر منذ حر  

تذكير، لكن الذي يحتاج بالفعل إلى إعادة تدبر هو فتاويـه تجـاه      

فلسطين وهي في مجملها تحض على الجهـاد وحمـل الـسالح            

    الة بالمال والـنفس زودا عـن  والمشاركة الفع

فلـسطين واألقـصى والقـدس، ونحـسب أن      

ها الِفتَن  أوضاع األمة اليوم وقد تمزقت وغلبت     

وثقافة الدواعش والتي حرفت البوصـلة إلـى      

االتجاه الخطأ، تحتاج اليوم إلى التذكير بتلـك        

الفتاوى ودالالتها، ربما يساهم ذلك في إعـادة        

األمــور إلــى نــصابها والبوصــلة الدينيــة 

.والسياسية إلى االتجاه الصحيح

 

 

      بكرفي هذا السياق نتذكّر ونذكر أنه م  ا دخـل األزهـر    ا جـد 

بفتاويه الجهادية على خط المساندة الفعالة في دعـم المقاومـة           

 نجـد شـيخ     م١٩٤٨الفلسطينية، ففي األيام األولى لنكبة عـام        

األزهر والعلماء يدعون إلى الجهاد في سبيل اهللا إلنقاذ فلـسطين           

.والبالد المقدسة من خطر الصهيونية

 

 



 



ر أنه كانت لتلك الفتاوى التي أصدرتها مشيخة األزهـر         ونتذكّ

من دون أن يطلب أحد منهم ذلك كما يحدث اليوم لألسف، تأثيرها           

المعنوي الكبير في العالم العربي واإلسالمي، وجاء في نص أهـم    

 م٢٠١٩وأول فتوى في هذا الصدد، والذي نحتاج إلى مثيله اليوم 

:ا على النكبة عام٧٠بعد

 

 



  

 

 



 















 





 



 أبناء العروبة واإلسالم من علمـاء       إلى

هذا بيان للناس   “.. الجاِمع األزهر الشريف    
بسم اهللا الرحمن   ” وهدى وموِعظة للمتّقين  

قُضي األمـر   .. يا معشر المسلمين    : الرحيم

وتألّبت عوامـل البغـي والطغيـان علـى         

فلسطين، وفيها المسجد األقـصى، أولـى       
راء خاتم القبلتين وثالث الحرمين ومنتهى إس

.النبيين صلوات اهللا وسالمه عليه

 

 
قُضي األمر، وتبين لكم أن الباِطل مازال       
في غلوائه، وأن الهوى مـا فتـىء علـى          

 سيطرا، وأن الميثاق الذي زعموه     العقول م

سبيالً للعدل واإلنصاف ما هـو إال تنظـيم         
للظلم واإلجحاف، ولم يبق بعد اليوم صـبر        

ون أن يرهقونا على تلكم الهضيمة التي يريد
بها في بالدنا ويجثموا بها على صـدورنا،        

وأن يمزقوا بها أوصال شـعوب وحـد اهللا         

 وألن  ...بينها في الدين واللغـة والـشعور      

البيان طويل فإننا نأخذ أهم فقراتـه والتـي    
:منها

 

 

خذوا حذَركم  : يا أبناء العروبة واإلسالم   
    ا، وإيـاكم أن    فانفروا ثبات أو انفروا جميع

ب التاريخ أن العرب اُألباة األماجـد قـد         يكت

خروا أمام الظلم سـاجدين، وقبلـوا الـذّل         

.صاغرين 

 

 
إن الخَطْب الجلَل، وإن هذا اليوم الفصل       
وما هو بالهزل، فليبذل كل عربي وكل مسلم  

في أقصى األرض وأدناها مـن ذات نفـسه    
وماله ما يرد عن الِحمـى كيـد الكائـدين          

.وعدوان المعتدين

 

 

فإذا كنتم بإيمانكم    (:تم البيان بقوله  ويخ
قد بعتم اهللا أنفسكم وأموالكم فها هو ذا وقت 

ـ البذل والتسليم، وأوفـوا بع     د اهللا يـوف    ه

بعهدكم، وليشهد العالم غضبتكم للكرامـة،      
وذودكم عن الحق ولتكن غضبتكم هذه على       

أعداء الحق وأعدائكم ال على المحتمين بكم       

يكم وحق االحتماء  علةممن لهم حق المواطن

بكم، فاحذروا أن تعتدوا على أحد مـنهم إن         
اهللا ال يحب المعتـدين ، ولتتجـاوب بعـد          
األصداء في كل مشرق ومغـرب بالكلمـة         

الجهاد، الجهاد، واهللا   : المحببة إلى المؤمنين  

.”معكم

 

 
:التوقيع

 

 

الشيخ محمد مأمون الـشناوي شـيخ       
األزهر، الشيخ محمد حسنين مخلوف مفتي      

لديار المصرية، وعشرات التوقيعات لكبـار      ا

.العلماء

 

 



 


 ما الداللة المعاِصرة لهكذا     :والسؤال هنا 

فتوى؟ إننا نعتقد أن قـوى المقاومـة فـي          

فلسطين وخارجها تحتاج إلى إعادة تمثيـل       

 وتطبيق لروحها الداعية للجهـاد المـسلّح      

، قـط والجهاد بـالنفس ولـيس لنـصها ف       

  ففلسطين تعيش وضع ا  ا مشابه

 

  بل أشد  -

 

- 
واألزهـر  . م١٩٤٨لوضع حرب النكبة عام     

لم يتوقّف عند هذه الفتوى بل أصدر ومعـه         

دار اإلفتــاء المــصرية عــشرات غيرهــا 

أصدرناها مجمعة في كتاب مهم عن مركز       “
يافا للدراسات واألبحاث في القـاهرة عـام        

فتاوى األزهر عـن    :  تحت عنوان  م١٩٩٨

الجهاد في فلسطين إعداد الـشيخ الـدكتور        
وكلها تذهب إلـى ضـرورة      ” جواد رياض 

الجهاد في فلسطين وأن التطوع لفلـسطين       

      ع واجب شـرعـن   جائز، بل إن التطوا، وم
اترك هذا الواجب كان آثم.

 

 
ومن الكلمات والفتاوى المعبرة وقتها ما 

قاله العالّمة الشيخ حسنين مخلوف مفتـي       
 إن  :صرية واألزهـري المرمـوق    الديار الم 

نقـاذ فلـسطين    الجهاد بالنفس أو المال إل    “

 على القادرين من أهلها وأهل      اواجب شرع 
الدول اإلسالمية التي تحـاول الـصهيونية       

اليهودية بقوة السالح إقامة دولة يهودية في 
قُطٍر من أعز أقطارها اإلسالمية العربية وهو 

يطرة على فلسطين، ال لتملكها فحسب بل للس     
دول اإلسالم كافة والقضاء على عروبتهـا       

وحضارتها اإلسالمية، ومن نَكَص عن القيام      

بهذا الواجب مع االستطاعة أو خذل عنه كان 
اآثم”.

 

 

إن مــا يجــري اليــوم بــين الفرقــاء 

 ا فـتح وحمـاس، مـن       الفلسطينيين، تحديد
خالفات وصراعات ال يستفيد منهـا سـوى        

ى إلعـادة تمثّـل      أدع والعدو الصهيوني، له  

الِقيم الجهادية التي تحتويها فتاوى األزهـر       
، م١٩٤٨وبخاصة تلك التي صدرت في عام       

عام النكبة فهي فتاوى تأسيسية فـي هـذا         
المجال، خاصة وأن مـا تعيـشه فلـسطين         
بفصائلها ومـسيرة قـضيتها وتخلّـي ذوي      

ـ        ا القُربى بل وحصارهم ألهلها ، شبيه تمام
كبـات المتـشابهة    وفي الن . م١٩٨٤بنكبة  

يستدعى اإلفتاء على درب الجهاد لكي يعدل       
المسار المنحِرف، من هنا وجـب حـضور        

فإن لم يكن . األزهر وبقوة في قضية فلسطين
بشخص ومواقف وسياسات رجاله وشيوخه، 

 ،فعلى األقل بفتاويه وهذا أضـعف اإليمـان       

.واهللا أعلم
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ِكو وفففففففففففف     َِكْيففففففففففففَ ِذَاْفففففففففففففُوْزِ  َ  ِ َفَُْ فففففففففففف و

ُ  ْفُوزِْ ِ َففففففففففف ُ ْغ و ُِ  ففففففففففف َِ ففففففففففف ُوْز ُ غْف ِلَفففففففففففْ َِ ففففففففففف

َُْ َِ  َفففففففففففْي وزِْ ِ  ْ ِذو   ففففففففففف ُْي  ِوِ ْل وففففففففففف َُ ََِخْففففففففففف

ِ فففففففففففففففْ ِ َ يففففففففففففففف     ِ َ   ُْ ِ ِل موففففففففففففففف َ  م ِ َ ْسفففففففففففففففَُ

ِ    َُ َِ فففففففففففففففففففففففففففف ِ  َ  َِذَ ْ  و َِِ ْ ففففففففففففففففففففففففففففَب وِ  

 ُِ ففففففففففففففف َِِس  َُ ي  ففففففففففففففف ْ فففففففففففففففَ ِ لم  َِذََنِاوففففففففففففففف  اِ  

َ   ي فففففففففففففففففففففف  َِ َفففففففففففففففففففففف  ِ  ِ ََذ   َِ ففففففففففففففففففففففْ ِ َي  

ِ ِ  لَفففففففففففففففففففْي وزِْ َففففففففففففففففففف ْ  و و    ُ  ففففففففففففففففففف و َِذََنِ ْلَ 

ِ ِا َِ و َِ َ زاِ َِ وففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففْ  ُ  ِا ََِِكفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف

ِ ِ َفففففففففففففف  ّ   ْل و وفففففففففففففف ي  فففففففففففففف  ِ   فففففففففففففف  ِ ْل و ُوكو َِِ تْف

ِ

َِ فففففففففَ       ُ ِ  يففففففففف   فففففففففْ ََِخْفففففففف ُ غْفُوْزِ   ََِِ فففففففف

ِ َففففففففففففففففففف ِذَْغ َففففففففففففففففففف    ِغ   َ فففففففففففففففففف ْ َِ  تَفففففففففففففففففففْ ِ  

ِ ََفففففففففففففف    َُ   فففففففففففففف ِ ْلَ   َِ ََففففففففففففففُْ وْزَِ  َفففففففففففففف   ِ َ َف

فففففففففففففففْ َِ فففففففففففففففَ  ِ    ِ َُْ ففففففففففففففف ِغ  و وففففففففففففففف ْيَِتَ ب 

ي فففففففففففففففف ِل ْ    َفففففففففففففففف  ِ      َِ ِصوفففففففففففففففف َ َِِ ْلَفففففففففففففففف ّ 

ِذَِ َِْصفففففففففففففففففففففف ا َِذََنِ مِ لْففففففففففففففففففففففَ     ََِنِ لْففففففففففففففففففففففَ   

ََفففففففففففف  ِ  َِ ْا   َِ فففففففففففْ ِا ْ ففففففففففففَ ْ ِ ََفففففففففففف َف  ِ َفففففففففففْ ِتَف

ِ ِل َ ففففففففففففففففففففففففففْ ِ  َف ِ فوففففففففففففففففففففففففففَ     َُِِمو يفففففففففففففففففففففففففف ا

ََففففففففففففففففففففففف  ِ  ففففففففففففففففففففففف اِ وَُف َِِ وْ   ََِِ  وففففففففففففففففففففففف  ا

ِ ِ  يَفففففففففففففففف    َويوفففففففففففففففف    ْل   ِ فففففففففففففففف ّ  ِ ْل و ُو ََِنظ فففففففففففففففف

ِ

   
   

 (نور اهللقصيدة )
   ام اجملدد السيد حممد ماضي أبى العزائملإلم

ُوَنَِ ُ ِ َفففففففففففْ كو لففففففففففف ّ ْك   َِ  ُ ََُْنِ  ِ  َ  َِ ففففففففففف ِ ََكففففففففففف
ِْ  َُْ َِِ  ْ ََِنْففففففففففففف وَِذ ْف َفْ  َففففففففففففف َِ َ ْيففففففففففففف  ِغ  وففففففففففففف
ُّ َ ففففففففففف  ل   ِ َََ   ُ ففففففففففف َِ لَيفْ َففففففففففف ِ لم  َِِ  ْ ََِنْففففففففففف وِ
ُْغ  َففففف  ِ فو َِ ففففف    َِ   ففففف ِ لَْْ فففففَ ِِ  ففففف و ََِِتْ م 

ََُْنِ َِاْمففففففففَبَ  ِْ  َ  َِ فففففففف ِ ََكفففففففف  َ ففففففففْ  لصّ    َِ  ُ  ِ
ْ فففففففففففَ ِ وَ ففففففففففف   ِا َِ ِ وِ ُم ففففففففففف مِ  لَْيففففففففففف  ِ لففففففففففف َِتَ 
فففففففففففففف  ُ  ِاوفففففففففففففف    ِ و َف     َِْ ففففففففففففففَ ِ  ِتوَمفففففففففففففف    وِ
َِا  ُ ِ وْمفففففف ِ ْلَ ْ ففففف    ِِ  ُ ِاوففففف  وِ  ُو فففففَ ِ لففففف ّ ْك ِ و
ُّ َ ففففففففف  ِ ِ ل ُو ِ  َ ْ ِل َ ففففففففْ ِ ََكفففففففف َِِ ََِ َ فففففففف ا
ُِا َِ  ك فففففففففف ْ ففففففففففَ ِ ََِ فففففففففف   َِ ِاوِ ُو ِغ فففففففففف  ِ ََكفففففففففف

ِ

َِِ  ْ ََِنْفففففف وَِذْنَ ْصففففففَ  ِلَفففففف وِ ْلَ ْ ففففففَ ِ وْمففففففب  وَنَِ 
ُّ غفو َفففففففففففففف  َِ  ْنففففففففففففففَ ْ ِ  لَْيفففففففففففففف  ِ فوَ  ِ َْ ففففففففففففففْ  ِغ ص 
َو َففففففف  ُْ َف ِ َف ْلَ ْضففففففف     ِ  َ ِ  ْفففففففَ   ِ ِ َُ َِ ْضففففففف ِ  َف 
ِ لو َفففففففف  َِ ْضفففففففف ِ  فوَ    َ فففففففف  َوم  ِ ِ ْل َُ ففففففففْ ََِخْفففففففف   َِِ
َِ َ ْب َففففففففف  ِ ْلَ ْضففففففففف   ْ ففففففففف وِ   َ   ي ففففففففف ِ   َِ َففففففففف  ِ 

ِ ْلَ  ْفففففففففَ ِ تَف َففففففففف  َاَِ فففففففف َِ فففففففف   ََفففففففف َف  ِتَف ِْ َِ فففففففف ّْ
فففففَ ِ  َْ ِ ْلَ  ََِ ففففف   ِغَفففففْ ِ َْ وففففف    َِ ْلَ  ِ ِ ْلَففففف ّ  َِ ففففف  
ِ َ ْسففففففففَ ِ  ََفففففففف  َ  ِل ْ  َُْت  فففففففف ِ ْلَ ْ  وفففففففف يو ِغ فففففففف  ِ َف
ََففففف  ِ َ ْ فففففَ ِ  ِ ْلَ ْ  ُوْجَهِ ْلَ ْ ففففف  ِِ  ِ ِغ ففففف َِِ َففففف  و
َُذواوِتَفْبفففففففففففففَ ِ  ِتَفْ ففففففففففففف ْ    ففففففففففففف   ِ لُف  ِ وَْ فففففففففففففز   َِِِ

ِ

   
   

 

 
 
 

 
 من: شوخ الطريقة العزموة عند اهلل تعاىل كالًّحيتسب *  

احد ألخ الفاضلللا مال الللد الصلللا     للل* ا
اله ة العالية  مالقملد الققل   الصل ال ال ةل  ة 
لمط يق  الااج  ل ي  العطفلامن ئا لد الط يقلة 

 كللللز  لللليبن  للللالر   اا  للللة كفلللل  العزميللللة   
األ للاة ل لللني مايللا    مالللب كللن  ملل  الةللي 
 .مإب اهير

* ال ستةاا القائ ئ  مال اام    جمل  البمللة األ لتا  و  ل  ن 
األ للتا  ما لل    م للقيق األ للتا   بلل اهير السللعيب وبلل     للة مالللب 

 الة قية. -   ة..  الزقا يق
* األ تا  وح ب السيب عطية ال بي  األ بق ل با ة بق  مقصل ا 
اإلعبا يلة ممبا للة ا لن للل ل   البميقللا  ماللب األ للتا  و مإ للن  
وح للللب السلللليب عطيللللة  مابلللل  عللللر  يلللليمة الةللللي  و ئصلللل  الللللبي  

   هاج. –لبميقا ا -عطية.. ببق  مقص ا 
* الاالة م ا  ي  ف حس  وب  ي  ف ابقة عر السليب ال ستةلاا 

 كف  الةي . –و ما    وب  ي  ف..  قمي  
* ال  ح ملللللة  لللللبيقة عميللللل ل متللللل ل  م للللله ةها م لللللا  ابقلللللة األخ 

 الفاضا الااج عمي ل مت ل ..  اإل كقباية.
 * ال  ح مللة وحللن  ا للبن عابللبي   ملللة الاللاج عابللبي  م تللاا
ممالللللبل األ للللتا  م تللللاا عابللللبي  م للللقيقة األ للللتا   بلللل اهير ا للللبن 
عابلللبي  مابقلللة علللر األخ الفاضلللا و عبلللب الا يلللب عابلللبي  مابقلللة 

 كف  الةي . –ع ة البكت ا عبب الامير العزم ..  الاام ي 

 ا بواسـع رمحته،اهلل تعاىل أن يتغمدهم مجوًع سائاًل

 عزاء.وأن يسكنهم فسوح جناته، وألهلهم خالص ال

 
 

 تـهــانــى
 شوخ الطريقة العزموة يهنئ* 

 من: كالًّ السود حممد عالء الدين ماضى أبو العزائم

* اللللللبكت ا هيلللللضر  للللل ق  عللللل   علللللام  و لللللتا  

القلل ا او معملل   القلل عو ممبعلل ا األ هلل  الةلل ي  

بقيام  لاص له عمى  اللة ال السلتي   ل  عمل   

 القللل عو بتقلللبي  م تلللا  ملللف م ةبلللة الةللل  ..  كفللل 

 الةي .

* اللللللبكت ال  ا  لللللة و حلللللا ر لاصللللل لها عملللللى  اللللللة ال السلللللتي  

 – عق او )التقيلير اإللتت مئل  للء ا  العم ل  لمطلنمع لامعلة ال قيلا 

كميلللة الت  يلللة الق عيلللة  ماأل لللتا ل ع   صملللف صميفلللة لاصللل لها عملللى 

 لللللا ل  لللل  القلللل عو التلللل ير ملللل  ل عيللللة الاف للللة  ال قيللللا..   اق  للللة 

 ماا  ة ال قيا.

            سائال اهلل تعاىل دوام السعادة واهلناء، والتوفوق والسداد، 

 والربكة فى األوالد، و الوسعة فـى األخالق واألرزاق.


