
 

 

 

 

 



 


العارف باهللا
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شيخ الطريقة العزمية

 

 


 



 

 



 


نائب عام الطريقة العزمية

 

 


 


        

 

 



 




 



 

 



 




 

 



 





 





 





 





 



 

 

يتفق عليها مع اإلدارة

 

اإلعالنات 

 

 

غـــايتـــنا

 

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

 

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

 

 

دعوتنا

 

شعارنا 

 

 

 اإلسالم دين اهللا وفطرته     :أوالً
.الىت فطر الناس عليها

 

 
 اإلسـالم نسب يوصـل   :ثانياً

.ص إىل رسول اهللا

 

 
 اإلسالم وطن واملسلمون    :ثالثاً

.مجيعاً أهله

 

 

االشتراكات

 

 
.ا خالصة رسوم الربيد جنيه سنوي١٠٠ر ـداخل مص

 

 
.يد دوالراً سنوياً خالصة رسوم الرب٥٠باقى دول العامل 

 

 

اللــه  معـبودنا

 

واجلهـاد خلقـنا 

 

 
والرسول مقصودنا

 

واخلـالفـة غايتنا 

 

 
والقـرآن  حجتنا

 

وأبو العزائم  إمامنا 

 

 

 

 

 

..) ٢(شهواني يعدد الزوجات :  شبهات حول الرسول:االفتتاحية* 

 

 

 

  *

 

 

 

 
    بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم   

 

 

 

 ٤

 

 

 

 

 

 
لإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبى العزائم.. )٦( الجهاد *

 

 ٨

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
لعزائم اأبيالدين ماضى السيد أحمد عالء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 

 ١٢

 

 

 

 

 

 
المفكر اإلسالمي الكبير عباس محمود العقاد.. )٦(معاوية في الميزان  *

 

 ١٤

 

 

 

 

 

 
عبدالفتاح غنيمة. د.أ.. ل وجمال الكون من عجائب صنع اهللاجال* 

 

 ١٦

 

 

 

 

 

 
محمد اإلدريسي الحسني.  د)..٢٥(الصوفية فقط على منهج السلف الصالح * 

 

 ١٨

 

 

 

 

 

 
المستشار رجب عبدالسميع وأ عادل سعد)..  ١٢(نصرة النبي المختار في أهل بيته األطهار * 

 

 ٢٠

 

 

 

 

 

 
بليغ حمدى. د.أ ..) ٢(نة العشق التي ال تنتهي فت.. موالنا جالل الدين الرومي* 

 

 ٢٢

 

 

 

 

 

 
جمال أمين. د .. )٩(تربية األوالد في اإلسالم  *

 

 ٢٤

 

 

 

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

 

 ٢٦

 

 

 

 

 

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

 

 ٢٩

 

 

 

 

 

 
٣٠  العزائم أبومحمد ماضىاإلمام  .. ]ي طريق رب العالمينالسالك والسلوك ف[حكم الدين  *

 

  

 

 
 األستاذة لبنى محمد الشعراوى..مستقبل األمة  *

 

 ٣٢

 

 

 

 

 

 
نور الدين أبو لحية. د. أ.. ) ٣(شيخ اإلسالم في قفص االتهام * 

 

 ٣٤

 

 

 

 

 

 
ينى الحس عبد الحليم العزمىالشريف.. قرصان البحر المتوسط الجديد..  أردوغان المتصهين*

 

 ٣٦

 

 

 

 

 

 
أحمد محمود كريمة. د.أ.. ) ٨(نقض شُبه السلفية * 

 

 ٤٠

 

 

 

 

 

 
فضيلة الشيخ علي الجميل) .. ٥(المشركون مدحوا والد رسول اهللا والخوارج ذموه * 

 

 ٤٢

 

 

 

 

 

 
سامي عوض العسالة. د) . ٧(جهود اإلمام أبي العزائم في العقيدة * 

 

 ٤٤

 

 

 

 

 

 
محمد الشندويلى.. ) ٣/٧(أهمية اإليجابية في حياة المسلم * 

 

 ٤٦

 

 

 

 

 

 
هـ١٤٤١من أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خالل شهر ربيع ثان * 

 

 ٤٧

 

 

 

 

 

 
فاروق الدسوقى. د. أ .. )٤٦(الصالة والسالم على والدي خير األنام * 

 

 ٤٨

 

 

 

 

 

 
محمد حسينى الحلفاوى.  د.. ]٧) [األسس الفكرية لإلرهاب (أباطيل اإلسالم السياسي* 

 

 ٥٠

 

 

 

 

 

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

 

 ٥٢

 

 

 

 

 

 
الهادى  قنديل عبد)..١ (إشارات قرآنية في جنات المعارف وجنات الزخارفمعاني و *

 

 ٥٤

 

 

 

 

 

 
.. هل تسبب اإلخوان في انفضاض العروة الوثقى بين اإلسالميين والعروبيين*

 

 

 

 

 

 

 

 
رفعت سيد أحمد. د                                                                            

 

 ٥٦

 

 

 

 

 

 
المجتمع العزمى* 

 

 ٥٨

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



 




 



 إلى زينب فمال قلبـه إليهـا،        نظر رسول اهللا    : يقولون: خامسا
 أن يميل لغيـر ذات      ة مواله وابنه، وتنزه قلب رسول اهللا        وهى زوج 

 األحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وإنما كان               

 

بعد أن أمره اهللا تعالى بتقرير هذا الحكم فى نفسه            -

 

إذا نظر إلى زينب     -
بذاتـه  يتأثر تأثر من أكبر األمر، ويرجو أن يقرر اهللا الحكم علما ال عمالً              

     ِرحمة بقلوب المسلمين، ومحبة لح ،ه زيد بن حارثة     ب   وما كان ،
.أعوذ باهللا من الجهل بمكانة رسول اهللا .. ا تأثرا بشرييتأثر 

 

 
، وأن  أنت تعلم أن زيدا مملوك من مـوالى رسـول اهللا            : سادسا

زينب من أشرف بيوتات قريش، وقد بلغت من المجد والـشرف أن لهـا              
جها زيدا ليمحى ظلمات الجهالة عن نفوس       ، فزو ع رسول اهللا    نسبا م 

المسلمين، فيعلموا حق العلم أن العبد المملوك فى مـستوى واحـد مـع              
الهاشمى المالك، وأنه كفء ألِشرف امرأة من قريش، حتى يكون الفخـر            
بالتقوى ال باألنـسـاب، وبالنفــوس الزكيـة الطـاهرة ال بالعـصبية             

ك أيها المنتقد أدركت سر زواج زيد لزينب وما أنتجه فى           لو أن .. واألموال
المجتمع اإلسالمى من المساواة بين أفراد المسلمين، حتى صـار العبـد            
المسلم مع الشريف القرشى المسلم، لذقت من رحيق الكماالت اإلسـالمية           
شرابا طهورا، يجعل قلبك يدرك حكم األحكام اإلسالمية، فتتنبه من نومـة            

.هـ.أ.قدة الجهالةالغفلة ور

 

 


 



اعتقد معى أنه رسول لجميع الخلق، وأنه خاتم األنبياء، وأنه أرسـله            
اهللا على فترة من الرسل بين جاهلية عمياء، وأمم ظالمة، ومدن فاسـقة،             

ما : ر به المسيح الذى قال    وملوك جبابرة، وهو الذى يضع الحرب كما بشَّ       
  ا، والـذى يـأتى مـن بعـدى             جئت ألضع حربا ولكنى جئت ألضع سالم

. يحصدهم بالسيف، أو كقوله 

 

 
 يبعثون ألممهم فقـط، وأرسـله اهللا     وكان الرسل قبل رسول اهللا      

 حزب قوى متماسك متحد     بد أن يكون له      تعالى للناس كافة، فكان ال    
جهة من جهة الدين، ومن     : اتحادا بكل معنى الكلمة من أوجه االتحاد كلها       

.األلفة، ومن جهة القرابة، ومن جهة النسب

 

 
فحقق اهللا تلك الرابطة بالدين وباللغة، فكان يتكلم مع كل قبيلة بلغتها،            

 من تعدد الزوجـات بوسـعة،   ثم أكمل اهللا تلك الرابطة بما أباحه له       
، وزينـب بنـت   فتزوج ابنة أبى بكر الصديق وابنة عمر بن الخطاب  

 وابنة أبى سفيان، وغيرهن ممن كن سببا فى         جحش للحكمة التى سبقت،   
ومن نظر بعين المفكر العالم     . تقوية الروابط الدينية بسبب النسب واتصاله     

 من عالمات النبـوة، وأكمـل   الحكيم يتحقق أن تعدد الزوجات للنبى  
دليل على أنه خاتم الرسل، وأنه المبعوث للناس كافـة بـشيرا ونـذيرا،              

.يعقل البديهى حكمة هذا الحكم؟وكيف يخفى على إنسان 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 راضيا بزوجة واحدة مدة     وقد مكث   
عشرين سنة تقريبا وهو فى ريعان الشباب       
وراحة البدن وصفاء الوقت، ولم يتـزوج        

ــشة  ــسيدة عائ ــسيدة حفــصة ال  وال
وغيرهما، إال بعد بضع وخمسين سنة مـن        
عمره الشريف، وهو فـى أعظـم أوقـات        
العمل وأصعب آنات الصعوبة، وهو بـين       

بالسيف أو باليد أو باللـسان، وبـين        جهاد  
تقرير أصول الدين وبيان فروعـه، وبـين        
تنظيم الجيوش وتزكية النفوس، حيـث إن       

ومن .  كانت أنفس من النفائس    أنفاسه  
 بعد الهجرة يتحقق أنـه      قرأ تاريخه   

          لم يتـزوج واحـدة مـن أمهـات ،
المؤمنين بعد الهجرة لشهوة أو رغبة فـى        

لهجرة على التحقيـق    لذة، ولم يتزوج قبل ا    
 قبل البعثة، ومكثت   إال السيدة خديجة    

 ا بها وراضية بـه      راضي معه  
    ا وعشرين سنة   منذ كان عمره الشريف سبع

إلى حوالى الخمسين، فهل القـائم بعظـائم        
األمور الذى يدعو الخلـق أجمعـين إلـى         
نجاتهم بالرحمة والرأفة والحريص عليهم،     

مجاهد بنفـسه  المنصب بكليته على الحق، ال 
منفردا فى سبيل اهللا إظهارا لدين اهللا ومحوا        
للضالل والكفر يتلذذ بغير الحق أو يشتغل        
نفسا بغيره؟ حاشا أن يخطـر علـى قلـب     
رسول من غير أولى العزم هذا الخـاطر،        
فكيف يخطر علـى قلـب أفـضل أولـى          

إنما هى أعمال لحكمة عالية هـى       .. العزم؟
. بحانه وتعـالى  من أكمل الجهاد فى اهللا س     

والعاقل يكتفى بأقل اإلشارة فكيف ال يكتفى       
!بالعبارة؟

 

 
وأرى أن ألحق بهذه المقدمة الحـديث       
عن ظروف زواجه من بعـض زوجاتـه         

ورضى اهللا عنهن .

 

 
بواحـدة مـن أمهـات       ما بنى   

المؤمنين لما وصفت به عنده مـن جمـال         
ونضارة، وإنما كانت صلة الرحم والـضن       

ى الباعث األكبـر فـى      بهن على المهانة ه   
. نفسه الشريفة على التفكير فى الزواج بهن      

ومعظمهن كن أرامل مؤيمات فقدن األزواج      
أو األولياء، وليس من يتقدم لخطبتهن مـن        
األكفاء لهن إن لم يفكر فـيهن رسـول اهللا          

.

 

 
وقد كانت كل سيدة من أمهات المؤمنين       
عندما تأوى إلى البيت الطاهر، فإنما تأوى       

 من االرتداد والوقوع فى أيدى  اعتصامإليه ا 
الحاقدين عليها من ذويها، أو تـأوى إليـه         
إلكرامها عن منزلة دون منزلتها، أو عـن        

عرضها على من يضارع أهلهـا ممـن ال         
، )الكهلة(يرغبون فيها، وكان فيهن النصف      

والعاقر، ومن ال مآل لها غيـر التـأيم، أو          
العرض المستكره على أشراف القوم مـن       

ندادها، وال يخلـو ذلـك العـرض مـن          أ
غضاضة عليها، لما يساورها مـن الظـن        
بقبوله حياء من النبى وطاعة ألمره، وليس       
إليثار البناء بالسيدة على عرضها للـزواج       
بين أصحابه غيـر سـبب واحـد يعقلـه          

 ألنـه ال يقبـل الفهـم        ؛المنصف والمكابر 
وذلك هـو جبـر     : المعقول على وجه آخر   

لمرأة المؤمنة أن ينتهى بها     الخاطر، والبر با  
إيمانها إلى الحطة والهوان، ويكفى أن تسرد  
أسماؤهن وتذكر أحوالهن عند بناء النبـى       
بهن، لتنقطع الظنة فى أسـباب كـل زواج         

.شملته الخصوصية النبوية

 

 
١

 

مات ابن  :  السيدة سودة بنت زمعة    -
عمها المتزوج بها بعد عودتها من الهجـرة        

لها بعد موته إال أن     إلى الحبشة، وال مأوى     
تعود إلى أهلها، فيكرهونها على الـردة، أو      

. تتزوج بغير كفء لها ال يريدها

 

 
٢

 

 السيدة هند بنت أبـى أميـة       -

 

 أم -
سلمة  

 

مات زوجها عبد اهللا المخزومى،     : -
 من الرضاع، وكان     للنبى   اوكان أخً 

ابن عمها، أصابه جرح فى غزوة أحد اأيض 
سنة فاعتـذرت   فقضى عليه، وكانت كهلة م    

ها، لتعفيـه مـن      بـسنِّ  إلى الرسول   
سـلى اهللا أن    : (الًخطبتها، فواسـاها قـائ    

     ايؤجرك فى مصيبتك، وأن يخلفـك خيـر (
 لـى مــن أبـى       اومن يكون خير  : فقالت
 يعلم أن أبـا     وكان الرسول   . سلمة؟

بكر وعمر قد خطباها فاعتذرت بمثل مـا        
   ب خاطرها، وأعـاد    اعتذرت به إليه، فطي

.ها الخطبة حتى قبلتهاعلي

 

 
٣

 

 : السيدة رملة بنت أبـي سـفيان       -
تركت أباها وهاجرت مـع زوجهـا إلـى         

 ر زوجها وفارقها فى غربتها     الحبشة، فتنص













 



 

 
 رئيس االتحاد العالمى للطرق الصوفية

 و المجلس األعلى للطرق الصوفيةعض
شيخ الطريقة العزمية

 

 

السيد محمد عالء الدين ماضى أبو العزائم

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 إلى  بغير عائل يكفلها، فأرسل النبى      
النجاشى يطلبها من هذه الغربـة المهلكـة،      
وينقذها من أهلها إذا عادت إليهم راغمة من        

ها، ولعل فى الـزواج     هجرتها فى سبيل دين   
 يصل بينه وبين أبى سفيان بوشيجة       ابها سبب 

النسب، فتميل به جفاء العداوة إلـى مـودة         
تخرجه من ظلمات الـشرك إلـى هدايـة         

.اإلسالم

 

 
٤

 

 السيدة جويرية بنت الحارث سيد      -
 كانت بين السبايا فى غـزوة بنـى         :قومه

 أن تـذل    المصطلق، فأكرمها النبى    
 وأعتقهـا وحـض     ذلة السباء، فتزوجهـا   

المسلمين على إعتاق سـباياهم، فأسـلموا       
وحسن إسالمهم، وخيرها أبوها بين      اجميع 

العودة إليـه والبقـاء عنـد رسـول اهللا ،           
.فاختارت البقاء فى حرم رسول اهللا

 

 
٥

 

 السيدة حفصة بنـت عمـر بـن         -
 مات زوجها، فعرضها أبوها على      :الخطاب

أبى بكر فسكت، وعرضها علـى عثمـان        
بث عمر أسفه للنبى، فلم يـشأ أن        فسكت، و 

يضن عليه بالمصاهرة التى شرف بها أبـا        
يتزوج حفصة من هو    : (بكر قبله، وقال له   

).خير لها من أبى بكر وعثمان

 

 
٦

 

 السيدة صفية اإلسرائيلية بنت سيد    -
 خيرها النبى بـين أن يردهـا    :بنى النضير 

إلى أهلها، أو يعتقها ويتزوجها، فاختـارت       
ولـوال  . ى العودة إلى ذويها   البقاء عنده عل  

الخلق الرفيع الـذى جبلـت عليـه نفـسه          
الشريفة، لما علمنا أن السيدة صفية قصيرة       
يعيبها صواحبها بالقِصر، ولكنه سمع إحدى      
صواحبها تعيبها بقصرها، فقال لها ما معناه       

إنك : (من روايات ال تخرج عن هذا المعنى      
، )قد نطقت بكلمة لو ألقيت فى البحر لكدرته

جبر خاطر األسيرة الغريبة أن تسمع فـى        
.بيته ما يكدرها ويغض منها

 

 
٧

 

 السيدة زينب بنت جحش      -

 

 ابنـة   -
عمته  

 

 زوجها من مواله ومتبناه زيد بن       :-

    علـى زيـد أن      حارثة فنفرت منه، وعـز 
يروضها على طاعته، فأذن له النبـى فـى     

 ألنه هو المسؤول    ؛طالقها، فتزوجها   
ـ   عن زواجها، وسيبطل به    اذا الزواج حكم 

عند أهل الجاهلية، وما كان      ا خاطئً اتشريعي 
 ألنها ؛ عليه قبل تزويجها بمواله  اجمالها خفي 

كانت بنت عمته، يراها من طفولتها، ولـم        
انَّتفاجئه بروعة لم يعهدها كما بي.

 

 
٨

 

 مـات   : السيدة زينب بنت خزيمة    -
زوجها عبيدة بن الحارث بن عبد المطلـب        

وة بـدر، ولـم يكـن بـين          فى غز  اشهيد
المسلمين القالئل فى صـحبته مـن تقـدم         

 إذ ال كفيل لهـا      لخطبتها، فتكفل بها    
.من قومها

 

 
هذا هو الحريم المشهور فـى أباطيـل        
أعداء اإلسالم، وهذه هى بواعـث الـنفس        
التى استعصى على المبطلين أن يفهموهـا       
على جليتها، فلم يفهموا منها إال أنها بواعث        

 فى لذات الحس، ولقـد أقـام        إنسان غارق 
هؤالء الزوجات فى بيت ال يجدن فيه مـن         
الرغد ما يجده الزوجات فى بيوت الكثيرين       

.من الرجال، مسلمين كانوا أو مشركين

 

 



 



 نساءه قبل أن    لقد تزوج الرسول    
ينزل القرآن بتحديد الزواج بأربع، فلما نزل       

الكـريم  لم يؤمر بتطليق، بل نزل القـرآن        
يا َأيهـا   : هن له بال حرج   بالنص على حلِّ  

النَِّبي ِإنَّا َأحلَلْنَا لَك َأزواجك الالَِّتـي آتَيـتَ         
         اللَّـه ا َأفَـاءِمم ِمينُكلَكَتْ يا ممو نهورَأج
علَيك وبنَاِت عمك وبنَاِت عماِتـك وبنَـاِت        

ِتك الالَِّتي هاجرن معـك     خَاِلك وبنَاِت خَاال  
         ِإن ا ِللنَِّبـيهتْ نَفْـسبهْؤِمنَةً ِإن وَأةً مرامو
َأراد النَِّبي َأن يستَنِكحها خَاِلصةً لَّك ِمن دوِن     
المْؤِمِنين قَد عِلمنَا ما فَرضنَا علَـيِهم ِفـي         

هم ِلكَـيال يكُـون     َأزواِجِهم وما ملَكَتْ َأيمانُ   
     غَفُـور اللَّـه كَانو جرح كلَيـ اع ِحيما ر 

).٥٠:األحزاب(

 

 

إن بقاء أزواجه التسع خصوصية مـن       
ــسائه،   ــصوصية لن ــصوصياته، وخ خ
كخصوصية وجوب قيـام الليـل عليـه،        
وخصوصية تحريم الصدقة عليه وعلى آل      
بيته، وخصوصية نـسائه فـى مـضاعفة        

شة، ومضاعفة أعمـالهن    العذاب على الفاح  
يـا ِنـساء   : الصالحة بنص القرآن الكريم 

النَِّبي من يْأِت ِمنكُن ِبفَاِحشٍَة مبينٍَة يضاعفْ       
لَها العذَاب ِضعفَيِن وكَان ذَِلك علَـى اللَّـِه         

ِسيرـوِلِه         * ايسرِللَّـِه و قْنُتْ ِمنكُنن يمو
 اِلحْل صمتَعنَا     اوتَدَأعِن وتَيرا مهرا َأجنُّْؤِته 

). ٣٠،٣١:األحزاب(ا كَِريمالَها ِرزقً

 

 
: ثم نزل القرآن بتحريم زواجه بغيرهن     

          َلـدالَ َأن تَبو دعب ِمن اءالنِّس ِحلُّ لَكالَ ي
ِبِهن ِمن َأزواٍج ولَو َأعجبك حسنُهن ِإالَّ مـا         

تْ يِمينُك وكَان اللَّه علَـى كُـلِّ شَـيٍء          ملَكَ
ِقيبار)٥٢:األحزاب.(

 

 
وحكمة تحليل أزواجه له فـى غايـة        

 ألنـه   ؛الكمال والجمال والرحمة واإلحسان   
ف بتطليق بعض نـسائه لوقـع هـذا        لِّلو كُ 

الطالق على النسوة المهـاجرات الالتـى       
ترملن وهن غير مشهورات بجمال، ويكون      

ا كان قد قـصد إليـه النبـى         ذلك خالف م  
        ـ ا حين تزوجهن، كمـا يكـون حط 

 لكرامتهن بعد أن شرفهن     األقدارهن، وخدشً 
اهللا باالنتساب إلى أشـرف بيـت عرفتـه         
البشرية، واالقتران بأشـرف المرسـلين،      
وخاتم النبيين، ولو وقع منه تطليـق لكـان         

 لخلقه العظيم، ورحمته ورأفتـه      اذلك منافي 
ن  التى شملت العالمي  

 

 عليه أفضل الصالة    -
وأتم التسليم   

 

 أن   وحاشا لرسول اهللا     -
!!يكون من المطلقين

 

 
إلى جانب أن اهللا عز وجل قـد أنـشأ          
صلة األمومة الشعورية بين أزواج النبـى       

   وجميع المـؤمنين  :    لَـىَأو النَِّبـي
   ــه اجوَأزو ــِسِهم ــن َأنفُ ــالْمْؤِمِنين ِم ِب

ماتُههُأم)٦:األحزاب .(

 

 



 

 

 

 

 



 



 

ثم حرم زوجاتـه مـن بعـده علـى          
 المؤمنين، وعد ذلك إيذاء للرسـول       

واعتداء على شرف النبوة العظيم، وجعـل       
 اذلك أمر ا عظيم :     َأن تُْؤذُوا لَكُم ا كَانمو

رسوَل اللَِّه والَ َأن تَنِكحوا َأزواجه ِمن بعِدِه        
داَأب      ِعنـد كَـان ذَِلكُم ـ     ِإن ِظيما اللَّـِه ع 
).٥٤:األحزاب(

 

 



 



ومما يجمل ذكره فـى هـذا الـسياق         
أسلوب حياته، ونمط عيشه فى بيته مع أهله        

         فقد كان أزهد الناس بمتـع الحيـاة ،
ولذائذ العيش، ال يأخذ من ذلك إال ما ال بد          
منه وال غنى عنه، وبمقدار ما تدعو إليـه         

ذاعـت شـهرته،    الضرورة، وهو أمر قد     
وعرف عنه لدرجة تـدعو إلـى العجـب         

!!والتأمل

 

 
: عن عروة عن عائشة أنها كانت تقول      

واهللا يا ابن أختى إن كنا لننظر إلى الهالل،   (
ثم الهالل، ثم الهالل ثالثة أهله فى شهرين،        

.  نـار  وما أوقد فى أبيات رسول اهللا       
: يا خالة فما كـان يعيـشكم؟ قالـت        : قلت

 والماء، إال أنه كان لرسول      األسودان، التمر 
 جيران من األنصار وكانت لهـم      اهللا  

منائح، وكانوا يرسـلون إلـى رسـول اهللا         
متفق عليه) ( من ألبانها فيسقينا.(

 

 
وقول السيدة عائشة أمر بدهى، يقبلـه       
العقل السليم، إذ كيف يترك الصحابة الكرام       

ا؟ فكانوا   يوقد فى بيته نار    رسول اهللا   
  طعام فى بيوتهم ويقدمونه     يجهزون ال

ـ   ا أدب لرسول اهللا    فـى   ا معه، وطمع 
.رضا اهللا تعالى ورسوله عنهم

 

 
   اولعل ذلك كان أمر ببيت السيدة   ا خاص 

،  دون ســائر نــسائه عائــشة 
 لمـا أخرجـه البخـارى ومـسلم         امصداقً

كـان  : والنسائى والترمذى عن عروة قال    
: قالت. الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة    

: اجتمع صواحبى إلى بيت أم سلمة فقـالوا    ف

يا أم سلمة إن الناس يتحرون بهداياهم يوم         
عائشة، وإنا نريد الخير كما تريد عائـشة،        

رى رسول اهللا    فم     أن يأمر الناس أن 
.يهدوا إليه حيثما كان

 

 
فذكرت ذلـك أم سـلمة للنبـى        : قالت

 .فلما كان فى   . فأعرض عنى : قالت
يا أم سـلمة ال     : قالالثالثة ذكرت له ذلك ف    

         تؤذيننى فى عائشة فإنه واهللا ما نزل علـى
.الوحى وأنا فى لحاف امرأة منكن غيرها

 

 
 عن فقـر وقلـة      ولم يكن تقشفه    

مـال، فقد فتح له مـن األرض، وجاءتـه         
الغنائم وكثرت لديه األموال، وأشبع أفقـر       

.الناس، وفاضت يداه بالعطاء السخى

 

 
اهللا ما سئل رسـول      : (عن جابر   

متفق عليه) ( قط فقال الا شيًئ .(

 

 
ما سئل رسـول    : ( قال وعن أنس   

 إال أعطـاه،    ا على اإلسالم شـيئً    اهللا  
    بين جبلـين،    اولقد جاءه رجل فأعطاه غنم 

يا قوم أسلموا فـإن     : فرجع إلى قومه فقال   
يعطى عطاء من ال يخـشى الفقـر،     امحمد 

وإن كان الرجل يسلم ما يريد إال الدنيا فما         
  حتى يكون اإلسـالم أحـب     ايلبث إال يسير 

].أخرجه مسلم) [إليه من الدنيا وما عليها

 

 
 لنفسه وألهلـه هـذا      لقد اختار   

     فـى الـدنيا     االنمط الفريد من الحياة زهـد 
 بأن متاعهـا قليـل، وأن       اوزينتها، وإيمانً 

اآلخرة خير لمن اتقى، ورغبة فيما أعده اهللا        
منـارة   لعباده المتقين، وليكون بيته     

يهتدى بها المسلمون إلى يوم القيامة، يجـد        
فيها الفقراء عزاء لما يواجهون من ضـيق        
وحرمان، ويجد فيها األغنياء والمنعمـون      

إلى التخفيف من المغريات والتقليـل       اداعي 
من االنغماس فى الملذات، وعدم االغترار      

 األسـوة   بالشهوات، وليكون النبـى     
 الـسراء   ألمته فى الغنى والفقـر، وفـى      

والضراء، كمـا أراد اهللا لـه سـبحانه أن          
لَقَد كَان لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه ُأسـوةٌ        : يكون

         اآلِخـر مـوالْيو و اللَّهجري ن كَاننَةٌ لِّمسح

كَِثير اللَّه ذَكَراو)٢١:األحزاب .(

 

 
وبلغ من زهـده وتقـشفه أن أزواجـه       

اية األمر ما   رضى اهللا عنهن لم يطقن فى بد      
تعرضن له من مشقة وضيق، فأجــمعن       
على مطالبته أن يوسع عليهن فى النفقـة،        

افأبى، واعتزلهن شهر.

 

 
 بمـا   وحين علم أبو بكر وعمـر       

كان من مطالبهن، قام أبو بكر إلى عائـشة         
ليضربها، وقام عمر إلى حفصة، كالهمـا       

 مـا لـيس     ال تسأالن النبى    : يقوالن
واهللا : ، فقلن ول  فنهاهما الرس ! عنده؟

 بعد هذا المجلس    ال نسأل رسول اهللا     
.ما ليس عنده

 

 
يا َأيها النَِّبي   :  الخيار ثم أنزل اهللا    

قُل َألزواِجك ِإن كُنتُن تُِردن الحيـاةَ الـدنْيا         
     احـرس كُنحرُأسو كُنتِّعُأم نالَيا فَتَعِزينَتَهاو 

ن كُنتُن تُِردن اللَّـه ورسـولَه       وِإ * الًجِمي
       ِسنَاِت ِمنكُنحِللْم دَأع اللَّه ةَ فَِإناآلِخر ارالدو

راَأج ِظيماع )٢٨ :األحزاب

 

-٢٩.(

 

 
  بعائشة   وبدأ رسول اهللا    

 

- 
وكانت أحب أزواجه إليه بعد السيدة خديجة       

 

 مـا أحـب أن      اإنى أذكر لك أمر   :  فقال -
وما : فيه حتى تستأمرى أبويك، قالتتعجلى  

يـا َأيهـا النَِّبـي قُـل        : هو؟ فتال عليها  
اِجكوَألز... أفيك أستأمر أبـوى؟    :  قالت

!.بل أختار اهللا ورسوله

 

 
ثم عرض مثل ذلك على سائر نـسائه،        
فما اختارت منهن واحدة الدنيا وزينتها، بل       
اخترن اهللا ورسوله والدار اآلخرة، واستقام      

ألمر بعد ذلك على هذا، فما رغـبن عـن          ا
اآلخرة، وال أسفن على الدنيا حتـى لحـق         

 بالرفيق األعلى، رضـى     رسول اهللا   
.اهللا عنهن

 

 
أهم ما عنى به أعداء اإلسـالم   من  ذلك  

الـدين الحنيـف   صاحب  من المطاعن فى    
خاتم األنبيـاء والمرسلين وسـيد ولـد آدم        

.أجمعين

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

دداإلمام ا

 

 
 السيد حممد ماضى أبو العزائم



 





 



 حكمة اجلهاد:الفصل األول

 

 



 



،  خلق اإلنسان مكونًا من عناصر متـضادة       إن اهللا   
فعناصره التى هى أركـان الوجـود       ، ومن نفوس مختلفة  

والنفوس المختلفـة هـى     ، الماء والهواء والنار والتراب   
فإذا قوى  . اللطيفة الملكوتية النفوس الشهوانية والسبعية و   

كـان عبـدا    ، عامل الشهوة وتسلط عامل االنتقام وتحكـم      
وإذا هداه اهللا ووفقه فقويت اللطيفة      . لنفسه األمارة بالسوء  

وكانت النفس  ، الملكية كان روحا عاليا فوق مالئكة السماء      
الشهوانية والسبعية جاذبة له إلى نيل رضوان اهللا األكبـر          

وبما تقومـان   ، من مجاهدة النفس الملكية لها    بما يقوم به    
، به من المسارعة معه إلى الجهاد األكبر فـى سـبيل اهللا           

. فيكون أعظم مجاهـد   ، وإلى الورع عما يكرهه اهللا تعالى     
رجعنَا ِمن الْجهاِد اَألصغَِر ِإلَى الْجهـاَِد اَألكْبـر         : ( قال

.)٢()جهاد النَّفْس

 

 
كمن قتلت لطيفته الروحانية  وليس من قتل بين الصفين      

وإن المجندل بين الصفين قـد      ، نفسه الشهوانية والسبعية  
بخـالف الـذى    ، تكون نيته الغنيمة أو الشهرة أو السيادة      

فإنه مخلـص قلبـا     ، يجاهد حظه وهواه فى ذات اهللا تعالى      
مقتـد برسـول اهللا     ، سالك على الصراط المستقيم   ، وقالبا
 ،      فاإلنسان بمـا   . رسول اهللا وليس بينه وبين ربه إال

فطر عليه وكون منه ال يمنعه عن الـشرور الفادحـة إال            
ولذلك فإن اهللا سـبحانه إذا      . أو سلطة الظالم  ، سوط النقمة 

، منح عبدا سلطة أو قوة وتمكينًا فى األرض ونسى أصـله        
، وسلط عليه ظالمـا جبـارا     ، سلب اهللا منه الراحة واألمن    

فإما أن يرجع   ، ظلم الناس يسومه الخسف حتى يشغله عن      
وإمـا أن يـزداد طغيانًـا       ، إلى اهللا ويتوب فينصره ويؤيده    

: وهذا معنـى قولـه تعـالى      ، وظلما فيسحقه اهللا ويقهره   
           ضِت اَألردٍض لَّفَـسعِبـب مهـضعب اللِّه النَّاس فْعالَ دلَوو﴿

 ﴾ الَِمينلَى الْعٍل عذُو فَض اللّه لَِكن٢٥١: ةالبقر(و(.

 

 



 

 

 

 

 



 



يعنى أن اهللا تعالى قد يمكِّن للظالم حتى        

، إذا طغى وبغى سلط عليه من هو أظلم منه       

فيسلب ما بيده من قوة وحـول ليـستريح         

ومن أراد اهللا له السعادة     ، العباد من ظلمه  

 

- 

ولو صرفه فى ملك السموات واألرض     

 

 ال  –

يزداد إال تواضـعا هللا ورحمـة بعبـاد اهللا          

،  على ما أنعم بـه عليـه  وشكرا له سبحانه  

فيزداد إلى أن ينعم عليه بما ال عـين رأت          

. وال أذن سمعت وال خطر على قلب بـشر        

ومن سبق فى علمه سبحانه أن يجعل نعمة        

اهللا كفرا فيستعين بنعمة اهللا على غضب اهللا        

فال يمكث إال ريثما ينـتقم اهللا       ، وظلم عباده 

ِلـى  إن اَهللا لَيم) :  قال  ، منه بظالم غيره  

فِْلتْهي لَم تَّى ِإذَا َأخَذَه٣()ِللظَّاِلِم ح( .

 

 

ومن نظر إلى حالتنا الحاضـرة مـن        

تسليط أعداء اهللا على المجتمع اإلسـالمى       

، بعد أن كانوا عبيدا يباعون فـى أسـواقنا        

كـان  ، يتحقق أن سلب اهللا لنا هذا الملـك       

. بسبب ظلم من مكَّن اهللا لهم فـى األرض        

ويجدد سـنن   ، ن يعلى كلمته  أسأله سبحانه أ  

نبيه حتى يعود لنا التمكين فى األرض كما        

.كان لسلفنا الصالح

 

 

ولوال أن اهللا تعالى يحب إصالح شـأن        

فاقتـدوا  ، لمكَّن الظلمة منهم  ، عباده وحالهم 

ولكنـه  ، فمحقهم محق قوم عاد وثمود    ، بهم

 كما قـال   ، ط أعداءه على من خالفه     يسل

 : قال تعالى) : صرفُِنى   ِإذَا ععي ناِنى م

َ يعِرفِْنى     لَم نه ملَيلَّطْتُ عوهى سـنته   ). س

كـان   وما، واقرأ صحائف التاريخ  ، سبحانه

لبنى إسرائيل مـن المـصائب علـى يـد          

بختنصر والروم واإلفرنج إراحة لعباده من      

ظلم الطغاة المتسلطين، وعسى أن يتـذكر       

إخواننا المسلمون ذلك فيرجعـوا إلـى اهللا        

الى ليعيد اهللا لنا مجد أسالفنا الصالحين،       تع

 ورفعنـا   ،فإن اهللا نصرنا سـلفًا بـالتقوى      

. باإلسالم والمحافظة على فرائضه وسـننه     

فلما اختلفنا وتركنا شرائع ديننـا سـلط اهللا         

، علينا من كانوا عالة علينـا وأرقـاء لنـا         

ومنحهم علم الصناعات والفنـون والكيـد       

أو لينتقم منا   ، إما ليؤدبنا ويرجعنا  ، والخبث

ويمحونا  

 

 أعاذنا اهللا بوجهه     -

 

 وإنا لنطمع   -

أن يجعل اهللا بعد هذا الظلم والظلمة عـدالً         

ونورا يمأل األرض بعد أن ملئـت ظلمـا         

.وجورا وما ذلك على اهللا بعزيز

 

 

﴿       ﴾ـالَِمينلَى الْعٍل عذُو فَض اللّه لَِكنو

يعنى أن اهللا سبحانه يدفع الظالم عن ظلـم         

فيتفـضل  ، اده بالظالم من خلقه سـبحانه     عب

على خلقه بما له من أسماء الجمال الكثيرة        

وأسماء جالله ، التى عددها فيما نعلم سبعون   

فهو لما له مـن     ، وعددها تسعة عشر اسما   

الجمال العلِّى يتفضل ويحسن ويغفر ويستر      

 وبما له من الجالل والكبرياء      ،ويعفو ويكرم 

ثم ،  الظالم بالظالم  يعدل فى عباده فينتقم من    

 ويحسن  ،ينتقم من جميع الظلمة يوم القيامة     

إلى أهل محبته فى الدنيا بالتوفيق والهدايـة       

والسمع والطاعة والصبر على ما قدره اهللا       

 ثم يحسن   ،والرضا بأقداره ، وما أمر به إليه   

اإلحسان األكبر يوم القيامة فينيل الرضوان      

. لهاألكبر وهو الفاعل المختار ال شريك

 

 




 



معلوم أن اهللا بعث سيدنا وموالنا محمدا       

  وكان مقتضى الرحمة   ،  رحمة للعالمين

، أن ال يجرى اهللا على يديه إهراقًا للـدماء        

إن : ولكنى أقول لك   ،وال انتقاما من األعداء   

الجهاد وإهراق الدماء مـن األعـداء هـو         

ألن المشركين  ؛الرحمة العظمى للعالم أجمع   

بعد إقامة الحجة وظهـور الـدالئل علـى         

وبيان مناهج اهللا تعالى التى بهـا       ، التوحيد

والـصاد  ، يكون المنكر لها  ، نيل السعادتين 

ليس فى الحقيقـة مـن      ، والمعاند لها ، عنها

، وإن ولد من والدين آدميـين     ، بنى اإلنسان 

.فإن المعتبر هنا النفوس ال األجسام

 

 

الخبيثـة إذا منحـت     والنفس اإلبليسية   

، والـشم ، والبصر، الجنود المطيعة كالسمع  

كانت ، والعقل اإلنسانى ، والرجلين، واليدين

، شرا على المجتمع من الـشيطان الـرجيم       

 ألنهـا   ؛وأضرعليه من الوحوش المفترسة   

، توقع الناس فى اإلفساد فى األرض بالباطل

وكل ما يتولد منها ، وبإهالك الحرث والنسل

 والرحمة استئصالهم مـن    ، ا منها يكون شر

.على وجه األرض

 

 

فإن الواجب على كل مسلم إذا استطاع       

، أن يقتل الوحش الكاسر والثعبـان القاتـل       

مـع أن   ، وتركهما وقع فى خطيئة كبـرى     

الوحش الكاسـر والثعبـان القاتـل نهايـة      

 ضررهما إهالك رجل بالموت والمـوت ال      

۞















 




 


۞

 



 



 



 



 



 


 

۞

 



 



 



 




 





 

 

 

      

 



 



أما هؤالء األنـاس الـذين خبثـت      ، بد منه 

يهلكون الناس فى الدنيا واآلخرة،     ، فوسهمن

واستئصالهم هو  ، فالهالك بهم شر مستطير   

 ونحن نرى أن سيدنا عيسى      ، الرحمة

فأهلك اهللا كل من ادعى     ) بِعثْتُ ِبالسلْمِ : (قال

 ألن النفوس الخبيثة بقيت مزدوجـة      ؛اتباعه

فأوقعها خبثها فى الكفر    ، مع النفوس الطيبة  

تنـزه اهللا   ، ى ابنًـا هللا   الصريح باتخاذ عيس  

.تعالى عن الولد والوالدة

 

 

، والحكمة بتر العضو الذى يفسد الجسم     

والكفر مرض وبىء فى    . وبتره هو الرحمة  

يجب على أهل اإلسالم استئصال     ، المجتمع

، والضرب علـى أيـديهم    ، المشركين منهم 

لتمنعهم الذلة عن الظهور بالباطل على أهل       

 على أعناق   فسيف اإلسالم المسلول  ، الحق

هـو  ، أهل الكفر باهللا وأهل الظلم والتعدى     

، المشرط فى يد الحكيم الـرءوف الـرحيم       

الذى يحرص على سالمة الجـسد ليعـيش        

.نافعا فينال السعادتين

 

 

)٤(شروط اجلهاد: الفصل الثانى

 

 



 



يأمر اهللا المؤمنين مـن لـدن سـيدنا         

 إلـى يـوم     وموالنا محمد رسول اهللا     

القيامة بأن يقاتلوا من أوجب علينا قتـالهم        

  بعد أن بي    من أنه سـبحانه    ، نن اهللا لنا ما بي

بيده ملكوت السموات واألرض يحيى مـن       

 ، ويميت من يشاء بقتال وبغير قتـال       يشاء

 :وأنه يحيى من أمات بدليل قولـه تعـالى        

 لَه كُـن    ﴿ِإنَّما َأمره ِإذَا َأراد شَيًئا َأن يقُولَ      

  ﴾كُونفمن قدر له النـسيئة      )٨٢: يس(فَي ،

وخاض ميدان القتال خرج سالما     ، فى عمره 

 ومن قدر عليه الموت وحصن نفسه       ،ظافرا

وأمر اهللا لنا   . بكل الحصون مات رغم أنفه    

بالقتال لحكم علمها من علمها وجهلها مـن        

منها أن يكون قتلنا فـى سـبيل اهللا         ، جهلها

 ربنا يرزقنا اهللا بها فى كـل        حياة باقية عند  

وذلك الـرزق هـو مـا       ، نفس رزقًا جديدا  

يتفضل اهللا به علينا من جزاء أعمال مـن         

، جاهدناهم فأسلموا وعملوا بالكتاب والسنة    

أو من جاهدناهم فسلم الناس مـن ظلمهـم         

 ويرزقنا اهللا تعالى عوضا     ،ومن التظالم لهم  

، عما بذلنا فى سبيله خيرا ممـا كـان لنـا          

يمنحنا نفخة القدس التى نشهد بهـا علـى         ف

وروحـا عاليـة    ، جماله فى األفق األعلى   

ملكوتية نشهد بها جلى آياتـه فـى األفـق          

فإذا . بل وتكون أرواحنا فى عليين    ، المبين

كان يوم البعث جعل اهللا لنا أجنحة نطير بها   

.إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر

 

 

وهذه العطايا يتفضل اهللا بها على مـن        

حاضر القلب مسارعا   ، استشهد بين الصفين  

.فرحا بمفارقة كون الفساد، إلى لقاء ربه

 

 

وقَاِتلُواْ ِفي سِبيِل اللِّه    ﴿: يقول اهللا تعالى  

        ﴾ِلـيمع ـِميعس اللّه واْ َأنلَماعالبقـرة (و :

ن وقاتلوا فى دين اهللا ليكون الدي  : أى ،)٢٤٤

كله هللا، فيتحقق المجاهد بنيل تلك المنزلـة        

بأن يكون مجاهدا بقلبـه وجـسمه       ، العالية

ال يخطر على قلبه رغبة فـى       ، وماله وآله 

أو سيادة أو فخر أو رياء أو نعـرة         ، غنيمة

بل تكون كل قواه التى كون منهـا        ، حزبية

مستغرقة فيما وجه وجهه إليه مـن نيـل         

مته وتجديد  وإعالء كل ، رضوان اهللا األكبر  

.سنة نبيه سيدنا محمد 

 

 

وتيقنوا أن اهللا يسمع كالم أنفسكم مـن        

خواطرها ووارداتها ونواياها فـال يخفـى       

عليم سبحانه وتعالى بما تُِكنُّـه      ، يءعليه ش 

وعلـيم  ، قلوبكم وما تجترحـه جـوارحكم     

فيتفضل علـى   ، سبحانه بهممكم وعزائمكم  

من سمع وأطاع بإحسانه فى الدنيا بالنصرة       

وفى اآلخرة بالفوز بالنعيم المقيم     ، والغنيمة

أو يجازى من خـالف     ، فى جوار األخيار  

أوامر اهللا تعالى ووقع فى نواهيه بالخذالن       

والخيبة فى الدنيا وبالعـذاب األلـيم يـوم         

.القيامة

 

 




 



إن من خالفوا سـنة أنبيائـه وعـصوا       

يسلط عليهم أعـداءه وأعـداءهم      أوامر اهللا   

كما فعل المسلمون فى هذا ، حتى يستعبدوهم 

العصر من مخالفة سنة رسول اهللا وتـرك        

فسلط عليهم فى كل بقاع     ، العمل بكتاب اهللا  

األرض أعداءه اإلفرنج وأعداءه المجـوس      

وصار المسلمون لخروجهم عـن     ، وغيرهم

ـ          ى الكتاب والسنة شيعا كمـا حـصل لبن

َألَم تَر ِإلَى الْمِإل    ﴿: له تعالى إسرائيل فى قو  

ِمن بِني ِإسراِئيَل ِمن بعِد موسـى ِإذْ قَـالُواْ          

ِلنَِبي لَّهم ابعثْ لَنَا مِلكًا نُّقَاِتْل ِفي سِبيِل اللّـِه    

۞










 


۞







 



 



 


 

۞

 



 



 



 




 





 

 

 

 

 



 



قَاَل هْل عسيتُم ِإن كُِتب علَـيكُم الِْقتَـاُل َأالَّ          

ا َأالَّ نُقَاِتَل ِفي سِبيِل اللّـِه  تُقَاِتلُواْ قَالُواْ وما لَنَ   

         ـا كُِتـبنَآِئنَا فَلَمَأباِرنَا ونَا ِمن ِديُأخِْرج قَدو

      و منْهاْ ِإالَّ قَِليالً ملَّوالِْقتَاُل تَو ِهملَيع  ِليمع اللّه

٢٤٦: البقرة(﴾ ِبالظَّاِلِمين.(

 

 

فهذه اآلية أنزلهـا اهللا تعـالى تهديـدا         

 من يهود بنـى     ى رسول اهللا    لمعاصر

، إسرائيل من أهل خيبر والنضير وقينقـاع      

وبشرى ألهل اإليمان ليحثهم اهللا بها علـى        

الوفاء بما عاهدوا اهللا عليه من بيع الـنفس         

ِإن اللّه  ﴿: لمال له سبحانه كما قال تعالى     وا

       م ِبـَأنالَهوَأمو مهَأنفُس ْؤِمِنينالْم ى ِمناشْتَر

نَّةَ﴾   لَهالج ومـن بـاع     )١١١: التوبـة (م ،

. السلعة كيف يرجع فيها ؟

 

 

، وما من آية نزلت فى بنـى إسـرائيل        

تدل على أن اهللا غضب على أمة من األمم         

أو رضى عنهـا    ، بسبب عمل من األعمال   

بسبب ما قاموا به من السمع والطاعـة هللا         

. ولرسوله إال وجرت بذيلها األمة اإلسالمية     

زمن سلفنا الصالح نملـك مـن       فقد كنا فى    

نشتريهم مـن   ، غلمان أوربا وفتيانها كثيرا   

وكان لنا الحول والطول أيام كنـا       ، أسواقنا

، فلما أن خالفنا سنة نبينا    ، نعمل بأحكام ديننا  

ونسينا أوامر ربنا وأخذنا بالحظ والهـوى       

سلط اهللا علينا من كانوا لنا عبيـدا     ، والرأى

ا أذل مـن    فأصـبحن ، يباعون فى أسـواقنا   

وألننا بمخالفة اهللا ورسوله أصبحنا     ، العبيد

فال تـرى مـسلما     ، أعوانًا لهم على أنفسنا   

، يتذوق طعم الرحمة ألبيه أو ألخيه أو ُألمه  

، حتى أصبح أعداؤنا يسلبون مرافق حياتنا     

وكلما أردنا أن نتحـد     ، ويضربوننا ببعضنا 

قـام  ، على العمل بكتاب اهللا وسنة رسوله     

ووعدهم ، له ورجله فمنَّى ِمنَّا قوماالعدو بخي

المساعدة والنصرة والتأييد فقاموا يضربون     

حتـى إذا أضـعفوا     ، وجوه بعضهم بعضا  

وضع نعاله فوق رءوس عظمائهم     ، أنفسهم

وكبرائهم فأصبحوا حثالة ال يـستجيب اهللا       

ينظـر إلـيهم إذا      وال، دعاءهم إذا دعـوا   

 قـال أبـو   ، وال يرحمهم إذا ذلـوا    ، جاءوا

ِإنَّما يسعد آِخر هِذِه اُألمِة ِبمـا    : "ريرة  ه

". سِعد ِبِه َأولُها

 

 

وقد أصبح الدعاة للحق بالحق قليلـين       

وأصبح المنتحلون الـدعوة إلـى اهللا       ، جدا

، أضر على المسلمين من الشيطان الـرجيم      

مأل ، ال يخافون اهللا وال يرجون اليوم اآلخر      

فسد الظلـم قلـوب     وأ، الحسد قلوب العلماء  

، أذلت الخيانة أنفس التجار   ، الوالة واألمراء 

 حتى أصبح العلماء فى     ،وأفسد الكيد النساء  

والحكام فى مصائده   ، مصائد إبليس بالحسد  

، والتجار فـى مـصائده بالخيانـة      ، بالظلم

: قـال تعـالى   ، والنساء فى مصائده بالكيد   

. )١٣: سـبأ (﴿وقَِليٌل من ِعباِدي الشَّكُور﴾     

 فـإن   ،وتلك سنة اهللا فى خلقه من لدن آدم       

كيف يعجـز  ، الذى أفسد آدم وهو فى الجنة     

؟ يفسد من أحاطت به الفتن والمـصائب      أن  

وفى هذه اآلية تهديد من اهللا تعالى لجميـع         

خلقه الذين يظنون أنهم فى ستر ال يـراهم         

ويجهلون أن  ، ويقعون فيما يغضب اهللا   ، أحد

ومتى راقـب  . كأو ينسون ذل ، اهللا عليم بهم  

الذى هـو   ، العبد ذلك العليم الخبير القريب    

ـ ، أقرب للعبد من حبل وريـده      ت تلـك   دلَّ

المراقبة على خوفه من اهللا وعظيم قربـه        

. ولو ربط الحجز على بطنـه جوعـا      ، منه

ولو فقد تلك المراقبة مع ما فيه من القـوى          

المتضادة الدافعة إلى العلو والكبرياء فـى       

ال يجـد   ، ى والمنافسة وطلب الغن ، األرض

حصنًا حصينًا يدفع عن نفسه شـرورها إال        

.بما يمن اهللا به على العبد من تلك المراقبة

 

 

من اهللا علينـا بحـسن مراقبتـه فـى          

حتـى  ، أحكامه، وبكمال مراقبته فى جالله    

كما أنه سبحانه لنا كما     ، نكون له كما يحب   

 .نحب

 

 
                                              

داد راجع مجلة المدينة المنورة السنة التاسعة األع      ) ١(

ومجلة السعادة األبدية    ، ٤٤ ، ٤٣ ، ٤٢ ، ٤١ ، ٣٥

.١٣السنة التاسعة العدد األول ص 

 

 

، ٣٧٣، ح ٢/١٦٥أخرجه البيهقى فـى الزهـد       ) ٢(

قدمت خير مقدم مـن     : (بلفظ.. ١٣/٥٢٣والخطيب  

الجهاد األصغر إلى الجهاد األكبـر مجاهـدة العبـد          

).هواه

 

 

، )٤٤٠٩، رقــم ٤/١٧٢٦(أخرجــه البخــارى ) ٣(

ــ ــم ٤/١٩٩٧(سلم وم ــذى ) ٢٥٨٣، رق ، والترم

، رقم  ٢/١٣٣٢(، وابن ماجه    )٣١١٠ ، رقم    ٥/٢٨٨(

 ، رقـم   ٦/٣٦٥(والنسائى فـى الكبـرى      ) . ٤٠١٨

١١٢٤٥(. 

راجع مجلة المدينة المنورة السنة التاسعة األعداد       ) ٤(

ومجلة السعادة األبدية السنة التاسعة     ، ٤٣، ٤٢، ٤١

.١٣٩ األول العدد
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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

 

 

 

 

* 

 



*

 



*

 



 

 




 


لقد كان من أسباب انهيار الدول  
واألمم التعصب األعمى لألحساب    
واألنساب والقبائل والعائالت، وقد    
ابتلي المسلمون بـذلك، مـع أن       

إن : ( يقول سيدنا رسول اهللا    
       ،أبـاكم واحـد وإن ،كم واحدرب
دينكم واحد، ونبـيكم واحـد، وال      
فضل لعربي علـى عجمـي وال       
عجمي على عربـي وال أحمـر       
على أسود وال أسود على أحمـر       

ابن النجار عن أبي    ) "إال بالتقوى 
". سعيد

 

 
ومع ذلك فقد ظهر التعصب للنعرة القومية في         

بالد األتـراك   ففي  : العديد من البالد اإلسالمية   
تعصب للنزعة الطورانية، وفي بـالد إيـران        
تعصب للقومية الفارسية، وفي بـالد العـرب        
غرس االستعمار نزعة القومية العربية، فتفرقت      

.الكلمة، وزالت هيبة المجتمع اإلسالمي

 

 
د فصل اإلمام المجدد السيد محمد ماضـي        وق

أبو العزائم مضار التفرقة وسبل تحقيق الوحدة،       
وبين النسب الحقيقي الذي يجب على المجتمـع        
اإلسالمي بأسره أن يتمسك به وهو اإلسـالم؛         
ذلك النسب الذي يحقق السعادة لبنـي اإلسـالم         
خاصة؛ ولبني اإلنسان عامة، وقد أفرد اإلمـام        

ا عديدة في تراثه، منها ما جاء فـي         بوابلذلك أ 
اإلسالم نسب يوصل إلـى رسـول اهللا        : (كتابه
 (وكتابه) :     وسائل نيل المجـد اإلسـالمي (

وغير ذلك مما سنعرض له من تـراث اإلمـام         
ا لشحذ الهمم، وتنبيه األمة إلـى ضـرورة         سعي

السعي إلعادة المجد اإلسالمي الـذي فقدتـه،        
.قنا للعمل من أجل ذلكوأسأل اهللا تعالى أن يوف

 

 
.

 

 

 

 



 




 


 ا ما وصل إليه حال األمة      ظهر جلي

اإلسالمية التي تتقطع أشالؤها في     
أرجاء المعمورة، وصار المسلمون    
أذالء بعد عزة، ضعفاء بعد قـوة،       
 متفرقين بعد وحدة، فهـانوا علـى     
     ا غيرهم من األمم، وصاروا عبيـد

لمن كانوا لنـا بـاألمس أرقـاء،        
وأصبح الدم اإلسالمي أرخص دم     

. في الوجود

 

 
وقد بين اإلمام أبو العزائم أن سبب       

ي دعا إليها ـرقة التـذلك هو التف

 

 
الحرص على مشتهيات تستنكف منها البهائم،      
فإن البهائم لو قدم لها غير ما ألفته من العلـف           

 بل وال يأتي الذكر األنثى إال إذا طلبتـه          تركته،
وكانت خالية من الحمل والرضاع، ويكـره أن        
يغير مسكنه وما اعتاده من اللبـاس والفـراش         

ا باللذة النفسانية التي يجدها بـالعزة فـي         ابتهاج
غابته أو في كهفه أو فـي وكـره أو جحـره            
وعشه، ولكن اإلنسان الذي اسـتعبدته شـهوة        

عه بهي الثيـاب وزخرفـة      البطن والفرج وخد  
المكان؛ استعلت شهوته البهيمية علـى بهجتـه        

    ا بالـشهوات،   النفسانية، فرضي أن يكون متمتع
دا في حسرات التفرقةمستعب.

 

 
" التفرقة"ومن المؤسف أن هذا السالح الفتاك       

استخدمه أعداء األمة على مر التـاريخ دون أن     
يلة تنتبه األمة إلى خطورة ذلك، فلم تفكر في وس    

لرد ذلك العدوان، ومقاومة هذا السالح، فالتفرقة       
هي الجيش الذي جنده أرسطو لتمكين إسـكندر        

.المقدوني من قهر الملوك لسلب الملك

 

 
إنـي  : كتب إسكندر إلي أرسطو بما معنـاه      

باتباع وصاياك تمكنت من قهر ملـك الفـرس،      

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 مملكته، ولكنك تعلم قلة جندي، وبعـد الـشقة،          ىواستوليت عل 
وهم رجال طوال األجسام كبار الرؤوس أهـل جـرأة وشـجاعة؛           

ا ألبس كل كبير مدينة تاج    : فزودني برأيك فيهم، فكتب إليه بما معناه      
ا، ومره بما شئت وأسرع بالسفر، وارجع إليهم تجد مـا           وسمه مِلكً 

معلمه، فاستعرت شرارة الحـسد فـي        ك، فنفذ إسكندر وصية   يسر 
      ا، فأهلـك بعـضهم     جمر الطمع، ودارت رحى الحرب بينهم جميع

الدنيا ملء بطونهم؛   ا، وبقي أذناب كالبهائم السائمة يكفيهم من        بعض
.وستر عوراتهم

 

 
وهذا هو السالح الذي يضرب به الغرب الـشرقَ، رغـم أن             

 تَنَازعواْ فَتَفْـشَلُواْ    والَ: المولى سبحانه حذر من ذلك فقال سبحانه      
 كُمِريح بتَذْهو )إال أن االستعمار عرف مـصدر       )٤٦ :األنفال ،

، فـنجح فـي     "فَرقْ تَسد : "قوة األمة ونقاط ضعفها، فكانت صيحته     
ادقَ وسذلك؛ فر.

 

 
ِإن هِذِه ُأمتُكُم ُأمةً    : ألم ينتبه المجتمع اإلسالمي إلى قوله تعالى      

اِحدونِ    وـدبفَاع كُمبَأنَا رةً و ) ؛ وقولـه سـبحانه    )٩٢ :األنبيـاء :
ْقُواالَ تَفَرا وِميعِل اللَِّه جبواْ ِبحتَِصماعو؟ .!

 

 
 ا في حظ زائل، فغفل عـن النـسب   نعم؛ نسي، أو تناسى؛ طمع

الحقيقي الذي به العز والمجد، فتفرق المجتمع وانفصمت عروتـه،          
عادة ذلك المجد إال بمعرفة النسب الحقيقـي الـذي          وال سبيل إلى إ   

يمنحنا اهللا به العزة والتمكين والقوة والسلطان، والقيام بحقوق ذلـك   
.النسب كما أمر اهللا ورسوله 

 

 


 


نسب طيني ، ونسب روحـاني ،       : معلوم أن النسـب نسـبان   

روحـانى  فأما النسب الطينى فهو نسب إلى اآلباء ، وأما النـسب ال     
فهو نسب إلى اهللا ورسوله، فالنسب إلى اآلباء أن يعـرف الرجـل             
أهل قرابة أمه وأبيه، ويعرف أولوا األرحام بعضهم، فيـصل كـل        

 بسنة رسول اهللا، فإن الرجـل       واحد رحمه إطاعة ألمر اهللا، وعمالً     
           ا معاملـة   قد يجهل أقاربه، حتى قد يعامل أقرب الناس إليـه نـسب

رف قرابته منه لتساهل معه وأكرمـه كرامـة         األجنبي، ولو أنه ع   
وجعلْنَاكُم شُعوبا وقَباِئَل ِلتَعـارفُوا     : القريب للقريب، قال اهللا تعالى    

    اللَِّه َأتْقَاكُم ِعند كُممَأكْر ِإن ) وجعـل سـبحانه     )١٣ :الحجـرات ،
ا واجبة على اإلنسان حتى ينضبط المجتمع       وتعالى لهذا النسب حقوقً   

العدل والرحمة اإللهية، فأكد سبحانه على عظم ذلك النسب حتـى           ب
 :النـساء ( واتَّقُوا اللَّه الَِّذي تَساءلُون ِبِه واَألرحـام      : قال سبحانه 

ا في كتابه عز وجـل كمـا قـال          ، وجعل القاطع لرحمه ملعونً    )١
 اَألرِض وتُقَطِّعـوا  فَهْل عسيتُم ِإن تَولَّيتُم َأن تُفِْسدوا ِفـي    : سبحانه

   مهارصٰى َأبمَأعو مهمفََأص اللَّه منَهلَع الَِّذين ُأولَِٰئك كُمامحَأر )محمد: 
٢٢ 

 

  حقوق ذلـك النـسب قـوالً       ، وفصل رسول اهللا     )٢٣ –
. وحاالًوعمالً

 

 
رة ضيقة؛ إنما تقتـصر علـى العائلـة وقرابـة     إال أن هذه دائ  

العصب الذين قد يخرجهم من دائرة الصلة انتساب إلى عقيدة فاسدة           
.   أو ملة باطلة

 

 
 فهو الدائرة الكبيرة التي يدخل فيها كل من         يحانوأما النسب الر  
، الذي ، وهو نسب اهللا تعالى ورسوله آمن باهللا ورسوله 

ا فوق نسب اآلباء واألمهات     ا حقيقي نسببه يكون المسلم أخو المسلم      
الذي ال يقصد منه إال التعارف للصلة والبر الواجبين على المـسلم            

.بحكم الشرع

 

 
:يقول اإلمام نظما في إحدى قصائده

 

 
نَسبان؛ نَسب حقيقتي ومقامي

 

 
 ثم انتسابي للمقـــام السامي

فاألوُل التوفيقُ للعمِل الــذي

 

 
ِمِه موجبِنع إكراميهو شكر  

:إلى أن يقول

 

 
أما انتسابي للمقاِم تخلقـــي

 

 
 بجماِله الســامي بنَص كالم

نَسب به كشفُ الغُيوِب لواصٍل

 

 
 وتحققٌ بالكشِف ال األوهــام



 


يظـن  :  النسب الحقيقي فيقـول    ويقرر اإلمام أبو العزائم     

والعم والخـال، جهـل   الناس أن النسب قرابة تدلي إلى األب واألم   
الناس  

 

 وحقك   -

 

 أيها األخ الصالح التقي، ليس هذا هـو النـسب،        -
اِإلسالم، ألن نسيبك في الحقيقة من شاكلك حقيقة        : إنما النسب حقيقة  

 ا، وشيمة وعمالً  وخُلقً

 

-   ا وكنت شريفً   ولو كان أعجمي  ا  ا هاشـمي

 

- ،
 في نـسبي،    أدخََل اِإلسالم بالالً  : (وحسبنا حجة في ذلك قوله      

سلمان ِمنَّـا أهـل     : (وقوله  ) وأخْرج الكفر أبا لهب من نسبي     
."الطبراني) "البيت

 

 



 





  

 

 



 


 

 

 



 




 





 




 




 


 



 



كان الفاروق قد ولى معاوية والية من الشام، فضم إليه عثمان           

به أقاليمها من الجزيرة إلى شواطئ بحر الروم،         سائر الشام وألحق  

 في والية الـشام عـشرون      َ فلما قتل عثمان كان قد مضى لمعاوية      

 سنة، لم يبق فيها من ينازعه أو يعصيه، ولم يكـن مـن عمالهـا              

مها المرءوسين له أحد من غير صنائعه وأشياعه والمستقرين         وحكا

واليته على استبقاء من يواليه، وإقـصاء        في كنفه؛ ألنه حرص في    

الفتنة من الشام،    من يشغب عليه، وجعل همه األكبر أن يخرج أهل        

وال يبالي بعد ذلك ما صنعوا في سائر الواليات، فتفرقوا كلهم بـين   

.ومصر والحجاز الكوفة

 

 

ن عثمان يسمع األقاويل عن والية الشام، ويتلقى الـشكايات          كا

عزل والته وأولهم معاوية، فيعتذر لهؤالء الشاكين  ممن يطلبون منه 

ولى على الشام مـن ارتـضاه     إنه إنما : بعذره المعهود، ويقول لهم   

فقال  وقال ذلك مرة لعلي بن أبي طالب،      … قبله عمر بن الخطاب     

. "ة كان أطوع لعمر من غالمـه يرفـأ        نعم، ولكن معاوي  ": له علي 

.قال وصدق اإلمام فيما

 

 

ً فقد كان معاوية يصطنع األبهة في إمارته، ويقتصد فيها جهده           

الفاروق، فإذا المه الفاروق على شـيء منهـا رآه           ا عن أعين  بعيد

األبهة، واتخذوها آيـة مـن       بعينه اعتذر له بمقامه بين أعداء ألفوا      

 ن يؤدي حساب واليته لعمر كلمـا سـأله        آيات القوة والمنعة، وكا   

الحساب، ويقنع منها برزقه من بيت المال ألف دينار فـي العـام،             

.تجارة أهله أو مما وراء الحساب  مما يجمعه من)١(وأنفال

 

 

فلما بويع عثمان بالخالفة تركه في مكانه، وضم إليـه سـائر            

منه معاوية أن يرخص له في زرع األرض         الشام كما تقدم، وطلب   

فأجابه إلـى طلبـه،      التي تركها أصحابها وهاجروا إلى بالد الروم      

ووضع معاوية يديه على موارد من المال تقوم بأعباء دولة، ولـم            

يخشى عليها من الحساب ما كان يخشاه على عهد عمـر بـن              يكن

تقوم وحدها مملكة مستقلة يتوالها ملك       الخطاب، وأوشكت الشام أن   

المدينـة بتحـصين    تي كانت تأتيه مـن مستقل، فيما عدا األوامر ال   

الثغور، وإمداد الغزاة، وتسيير الجيوش إلى األطراف بقيادة األعالم         

.الصحابة من

 

 

أحـدهما ال   : وقتل عثمان فانقسمت الرقعة اإلسالمية قـسمين      

 واآلخر ال وفاق فيـه وهـو   ،"حصة معاوية" خالف فيه وهو الشام   



 

 

 

 

 



 


 

 







 






 









 



 



 



 



 



 





 



 



 



 



 



 





 



 فيهـا حينًـا،     مصر حصة علي من الحجاز والعراق، وقد تدخل      

.وتخرج منها أكثر األحايين

 

 

  ا ال ينازعه فيها منازع، وال يود أحد فيهـا          وتولى معاوية بالد

.إلى غيره أن تخرج من يديه وتئول

 

 

  ا كلها نزاع من أمر الخالفـة إلـى أصـغر           وتولى علي بالد

والزبير، وأحاط بـه رهـط مـن         األمور، فنازعه الخالفة طلحة   

 ألونه عن الكبيرة والـصغيرة، ويجتهـدون      المتزمتين المتفقهين يس  

.اجتهادهم في كل شأن من شئون السياسة

 

 

وهذا إلى الفارق بين وفرة المال من جانب وندرته من الجانب           

.اآلخر

 

 

وهذا إلى فارق آخر أكبر وأعـسر وأعـضل علـى الحـل             

والخالفة، وقد افترقت طريقاهما  والمحاولة، وهو الفارق بين الملك    

.فتراقهما بعد أيام عثمانمنذ سنين، وتم ا

 

 

فكانت أعباء الخالفة كلها على عليٍّ، وكانت أحوال الملك كلها          

.محيطة به فيما يريد وفيما ال يريد على معاوية مواتية له

 

 

كان الناس مع علي ينظرون إلى سنة النبي، وسنة الـصديق،           

وكان الناس مع معاوية ينظرون إلى هرقـل         والفاروق من بعده،  

النبي، أو كما حكم من       أن يحكم كما حكم    )٢( يسومونه وكسرى، وال 

…بعده الخليفتان األوالن 

 

 

وكان ال بد لعلي     

 

 كما قلنا في عبقرية اإلمام       -

 

 من ملـك أو     -

بأدوات خليفة، وال خليفة بأدوات ملـك،    اولن يكون ملكً  … خالفة  

والعصر يريده؛    يريد العصر  ولن تبلغ به الحيلة أن يحارب رجالً      

ر ملك تهيأت له دواعيه االجتماعية، وتهيأ لـه الرجـل           ألنه عص 

ا في الخالفة   ونياته ومعاونة أمثاله، ولم يكن معاوية زاهد       بخالئقه

عثمان، ولكن الخالفة كانت زاهـدة   على عهد أبي بكر أو عمر أو    

.فيه، فلما جاء عصر الملك طلب الملك والملك يطلبه

 

 

لنـزاع بـين علـي      وهذه حالة لم تطرأ دفعة واحدة في أيام ا        

ا في أيام الصديق، وازدادت ظهـور      ومعاوية، بل ظهرت بوادرها   

النورين أن   في أيام الفاروق، وحدث كما أجملنا ذلك في كتاب ذي         

اتخذ الحيطة للفتنة، واستبقى عنده كبار الصحابة؛ ليجمع        "الصديق  

معونتهم له في الرأي وبين تجنيبهم الفتنة ومـآزق الواليـة،            بين

الصحابة في أمور تـؤذن بمـا         بعض )٣(ذمر من ترخص  وكان يت 

 مـا : بعدها، فقال لعبد الرحمن بن عوف وهو على سرير المـوت  

رأيتم الدنيا قد أقبلت ولم تقبل، وهي       … لقيت منكم أيها المهاجرون     

ستور الحرير ونضائد الديباج، وحتى يألم أحدكم        مقبلة حتى تتخذوا  

ا يألم أحدكم إذا نام على      كم ،)٤(باالضطجاع على الصوف األذربي   

..")٥(حسك السعدان

 

 
                                                           

.يمة والهبةالغن: جمع نفل، بفتحتين: أنفال) ١(

 

 

.سام فالنًا األمر كلفه إياه وألزمه: يسومونه) ٢(

 

 

.التسهيل في األمر، والتيسير خالف التشديد: الترخص) ٣(

 

 

.المنسوب إلى أذربيجان: األذربي) ٤(

 

 

.الشوك: نبت له شوك تسمن عليه اإلبل، والحسك: السعدان) ٥(

 

 



 

 

 

 

 



 



 





 





 



 



 





 


ه الوجود  منذ أن طالعت عين اإلنسان الكون وإلى أن يتالشى من عيني          

    للمعرفة، الشمس بلهيبها المتقد تبهـره،       اوهو مخلوق دائم التساؤل طلب 
القمر بضوئه يفتنه، النجوم المتناثرة في قبـة الـسماء تذهلـه، األرض             

فـي الـسماء    المنبسطة تموج بالحيوانات الشرسة والمستأنسة، والطير       
واألرض والزواحف والهوام والحشرات، والبحار والمحيطـات الزاخـرة         
بصنوف األحياء األسماك والطحالب، واألنهـار والجـداول والبحيـرات          
والغابات والمحاصيل، والنبات األخـضر بأنواعـه، األشـجار والخـضر           

ر وصخور ومعادن، والرمال وما     والفاكهة، والجبال وما تحويه من عناص     
.يتطو

 

 

 

 

 

 

 

 

وتعلم اإلنسان وتوهم أن مداركه توسـعت،       
ركب سيارته، وارتفع فـي الهـواء بطائرتـه،         
ــصب    ــصواريخه ون ــضاء ب ــرق الف واخت

ومع ذلك هل أحاط اإلنسان بـالعلم       ... المراصد
 فهو مازال في مهد العلم      عن كل شيء، ال أظن،    

وسيظل يحبو وإن كان ال يعلم إلى أين         ارضيع ،
 تفاوت فيـه مـن      يحبو، فالمبدع خلق الكون ال    

أصغر أجزائه إلى أكبرها، قانون صارم واحـد        
يحكم بال خلل، والرحمن يطلب من اإلنسان أن        
يرجع البصر مرة أخرى محاوالً الوصول إلـى        

 وآونـة   اكتشاف أي تفاوت، ونحن في كـل آنٍ       
أحوج ما نكون إلى سيرة الحبيـب المـصطفى         
قدوة األنبياء والرسل، والعالم العربـي والعـالم        

ا من سـيرته  أجمعه أحوج ما يكون ليعرف قبس  ب
العطرة، وحسبنا أنه عظيم في ميـزان الـدين         
والعلم وميزان الشعور ومكانته تخوله التعظـيم       
واإلعجاب والثناء عندما نسمع من أقوالـه فـي        

.حقائق الكون

 

 
ويمر الـزمن وتـزداد عظمـة       

 وكلما  ،ا وجالء  وضوح الرسول  
وجوامـع  تعمقنا في دراسة روائع سيرته      

كلمه تجلى صفاء المعنى وسـمو المرمـى        
.والحكمة الزاخرة والحق المبين

 

 
وحين نستعرض بعـض روائـع      
سيرته الكريمـة نجتلـي محاسـن       

 ونمتـع الـنفس بنفـائس       ،أغراسها
أزهارها ونغذي الروح بما فيهـا مـن        

حكمة وخيـر وجمـال      

 

 أقـول حـين     –
نستعرض هذه السيرة الطيبة نجـد أن مـن         

ر أروع تعبيـر عـن حقيقـة        األحاديث ما يعب  
الظواهر الكونية وعن القوانين الطبيعيـة التـي        

 فهـي وإن قـل عـدد        ،تسيطر على هذا العالم   
كلماتها فقد حوت من الحكم والمعاني ما يبهـر         

 يهتدي بها الضال فـي      ،العقل والقلب والعاطفة  
 تنيـر   ، ويرنو إليها الخابط في الظلمات     ،الفلوات

ا ترشد إلى الحقيقـة     الفكر وتهدي إلى الغاية كم    
 فيها الهدى وفيهـا الموعظـة وفيهـا         ،الخالدة
.العبرة

 

 
 يـسير  كان إبراهيم قرة عين الرسول    

 يرمقـه بعطـف     ، ويطمئن إلى رؤيته   ،بمداعبته
ا من الحـب    ليس بعده عطف ويخلع عليه ألوانً     

والحنان تتمثل فيها الرحمة األبوية فـي أقـوى         
.عانيهاصورها والعاطفة اإلنسانية في أسمى م

 

 
 أوالده وبناته ولم     محمد    سيدنا لقد فقد 

 لهذا ال عجـب إذا      ،يبق له غير فاطمة وإبراهيم    
 ا عند مشاهدته  طفح بشر،   ا  وامتأل غبطة وسرور
 ولكن شاءت الحكمـة اإللهيـة أن ال         ،في لقياه 

تطول تلك الغبطة وذلك الـسرور وأن يفجـع         
 وهنا انطفأ بموته ذلـك      ،النبي في ولده إبراهيم   

 وزادت  ،ا  زمنً  لذي تفتحت له نفس النبي      ا
يـا  ( :ا وهو يقـول    تهتنً محمد  سيدنا  عينا  

إبراهيم لوال أنه أمر حـق ووعـد صـدق وأن       
آخرنا سيلحق بأولنا لحزنا عليـك بأشـد مـن          

..).هذا

 

 
كسفت الشمس فـي يـوم الوفـاة ورأى         و

 لقـد   : فقال بعـضهم   ؛المسلمون في ذلك كرامة   
لى ما يظهر على     وهم ع  ،انكسفت الشمس لموته  

 لقد وافق موت إبراهيم كسوف      ،حق فيما يقولون  



 

 

 

 

 



 



 

 

 
   

   
  
  

    
  

    
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
عبد الفتاح مصطفي غنيمةد .أ

 

 
أستاذ تاريخ العلوم والتكنولوجيا 

جامعة المنوفية

 

 

 

 

 ؟الشمس فلماذا ال يرى بعضهم في هذا معجـزة        
 أليس الرسـول    ؟أليس اهللا بقادر على كل شيء     

 لقد حسبوا أن اهللا أراد      ؟ا عند مواله   كريم 
.أن يكون فيه العزاء والسلوى لنبيه الكريم

 

 
 على حبه   محمد  سيدنا  وهنا يتجلى في    

إلبراهيم وشدة حزنه عليه وجزعـه لموتـه         

 

– 
ا على   ويرى في القول خروج    ،إخالصه للرسالة 

 وال يرضـى أن     ،جلهـا أالدعوة التي بعث من     
 فينسى أن إبـراهيم     ،يرى الناس في هذا معجزة    

 ، وينسى أن إبراهيم كان رجـاءه وأملـه        ،ولده
 ،وينسى أن إبراهيم مات ولما تتفتح لـه نفـسه         

 الهول الذي نزل به ويقـف       وينسى فجيعته وهذا  
إن الشمس والقمر آيتـان مـن        «:ا ويقول خطيب

 فإذا  ، وال لحياته  ،آيات اهللا ال ينكسفان لموت أحد     
.»وا حتى ينجليرأيتموهما فادعوا اهللا وصلُّ

 

 
... صلى اهللا عليك يا حبيبي يا رسـول اهللا        

وهل بعد هذا من عظمة؟ ففي أحرج المواقـف         
ولم تغفل عن الحـق     وفي أدقها لم تنس رسالتك      

          ا الذي أتيت به، وأبيـت إال أن تكـون مخلـص
لدعوتك ولحقائق الوجود، وجئت بدستور كوني      

  وضع حـد   مـين وأقـوالهم   ا لـسخافات المنج، 
والعتقادات النـاس فـي الظـواهر الطبيعيـة         
والكونية، وبأن ما يجري في الكـون ال يتقيـد          
بأحد وال يسير إرضاء لبـشر، بـل إن هنـاك           

 وأنظمة تسيطر علـى     ، صارمة تسيرها  قوانين
حركاتها، أوجدها الخالق منذ األزل ال تحيد عن        
الطريق الذي رسمها وقد نزهها عـن الـشذوذ         

.والتناقض

 

 
 فـي   ىومن يبحث في هذا الكـون ويـسع       

الوقوف على أنظمته والقوانين التي تسيطر عليه       
يجد أن ال شيء فيه إال ويسير ضمن دائرة من          

 وأن ما يسيطر على أصغر      ،اهاالقوانين ال يتعد  
 وأن الكـون    ،أجزاء المادة يسيطر على أكبرها    

 متشابه في   أجزائه متناسق في    ،متسق في نظامه  
وأن النظام الموجـود فـي الكواكـب         ،تركيبه

والشموس هو بعينه في الجـوهر الفـرد فـي          
 ومن الغريب أن اإلنـسان   ،الكهارب وفي النوايا  

 وكلما  ،كلما تقدم في الكشف عن قوانين الطبيعة      
حاول تفهم أسرارها رأى نفسه أمام أسئلة عديدة        

ا  وقـد زاد اعتقـاد     ،ال يستطيع اإلجابة عليهـا    
 وأنـه   ،ا بعد  وبأنه لم يكشف شيئً    ،بضآلته وجهله 

 وفـي أول    ،ال يزال في فجر يقظتـه العقليـة       

 ،وف على أسرار الوجود   مراحل التفكير في الوق   
وكلما قلب بصره في هذا الفضاء وزاد معرفـة         

 وأن مـن    ،به شعر بأن الوداعة تقتـرب منـه       
الواجب عليه أن يكون في الذروة من التواضـع       

 وال عجب فحسبه أن يعـرف أن        ،وسمو الخلق 
األرض إزاء األجرام السماوية التي ال عد لهـا         

 إلى الفناء   ا كذرة من الغبار سائرة    أشكاالً وأنواع 
 ولقد ربط مبـدع هـذا الكـون         ،ال تأبه للحياة  

ا ال يـستغني  ا وثيقً أجزاءه بعضها ببعض ارتباطً   
 وال يـستطيع أي جـزء أن        ،أحدها عن اآلخر  
 فاإلنسان مرتبط وهذه األرض     ،يسير دون غيره  

التي يعيش عليها وما فيها من حيـوان ونبـات          

وجماد لها عالقة مباشرة وغير مباشـرة مـع         
 فلوال الشمس لمـا     ،ا من الكواكب والنجوم   غيره

 ولوال القمـر    ،عاش النبات والحيوان واإلنسان   
الختل نظام المد والجزر واختل نظـام النقـل         

 ولوال الكواكـب والنجـوم وجـذب        ،والتجارة
بعضها لبعض لما استطاع أن يحفظ كل جسم أو         

 ولـسادت   ،كوكب مركزه فـي هـذا الوجـود       
ا فالعالم مترابطة    وعلى هذ  ،الفوضى وعم البالء  

أجزاؤه تسيطر عليها أنظمة وتتوالها قـوانين ال   
 ،تقدر هذه األجزاء أن تتعداها وال تـشذ عنهـا         

والذي ال ريب فيه أن هذا الكون لم يوجد مـن           
 إذ لو كان كذلك لما رأينا فيـه هـذا    ،تلقاء نفسه 

ن هناك قـوة خارقـة     إ بل   ،النظام وهذا التنسيق  
عقـل إنـسان لـو      منسقة منظمة ال يحيط بها      

    بل هي تحـيط     ،ااجتمعت فيه عقول البشر جميع 
بنا وبهذا الوجود من جميع نواحيه فال تتحـرك         
هباءة في السماء واألرض من جماد أو نبات أو         
حيوان وال فلك وال نجم وال كوكب إال واهللا هو          
محركها والمسير لها في مدارات من النواميس        

فـي  تشهد على عظمته وحكمته وبـديع أمـره         
 وتدل  ، ونفاذ مشيئته  ، وتنطق بكمال علمه   ،خلقه

 ومهمتنـا نحـن     ،على قدرته وجالله وكبريائه   
البشر أن نزيد معارفنا عـن هـذه النـواميس          

ا بقـدرة    وكلما زدنا اعتقاد   ،ونبحث في أصولها  
ا بقوة  اهللا وطالقة قدرته الخارقة المنظمة وإيمانً     

.إبداعه ظهر لنا بجالء أن الكون لم يخلق باطالً

 

 
هذا االعتقاد وذاك اإليمان إذا رسخا عـن        
طريق الدرس والبحث والتفكير فـي آيـات اهللا         
فإنهما يسموان باإلنسان إلى عالم أسـمى مـن         

 وفي هذا لذة روحية ومتاع فكري لـيس         ،عالمنا
 وهذا ما جعـل الرسـول       ،بعدهما لذة أو متاع   

          المفكر يقول عنـد حـدوث الظـواهر  
تفكروا في آالئه وعجائب     أذكروا اهللا و   :الكونية
 وفي هـذا    ، ففي هذا آيات ألولي األلباب     ،صنعه

:عبادة هي أسمى العبادات وأفضلها

 

 
   ِاتومِفي خَلِْق الس ِض ِإناَألراخِْتالِف  وو
الَّـِذين   * والنَّهاِر آلياٍت ُألوِلـي اَأللْبـابِ   اللَّيِل

 علَـى جنُـوِبِهم   و وقُعـوداً  يذْكُرون اللَّه ِقيامـاً   
ربنَا مـا    واَألرِض ويتَفَكَّرون ِفي خَلِْق السمواتِ   

آل  (خَلَقْتَ هذَا باِطالً سبحانَك فَِقنَا عذَاب النَّارِ      
 ١٩٠: عمران

 

– ١٩١(.

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 




 




 



 



 





 


 أيها المريد الصوفي، أن اللباس نعمة من نعم اهللا عليـك،            اعلم

ولباس التقوى ذلك خير، وخير لباسك ما ال يشغل سرك عـن اهللا             

تعالى، فإذا لبست ثوبك فاذكر محبة اهللا الستر على عبـاده، فـال             

 ا من خلقه بغيب تعلمه منه، واشتغل بعيـوب نفـسك،           تفضح أحد

ترها بدوام االضطرار إلى اهللا تعالى في تطهيرها، فإن العبد إذا   فاس

نسي ذنبه كان ذلك عقوبة له، وازداد بذلك جرأة على المعاصـي،            

          ا، ولبكى ولو انتبه من رقدة الغفلة لنصب ذنوبه بين عيني قلبه نصب

عليه بجفون سره، واستولى عليه الوجل فذاب حياء من ربه، وما           

لى حول نفسه وقوتها، انقطع عن حول اهللا وقوته،         دام العبد يرجع إ   

واعبد ربـك حتَّـى يْأِتيـك        الرجاء،فاطرح همتك بين الخوف و    

ِقينالي )من فراشك، فأقم قلبك عن فراش       مت ق فإذا. )٩٩ :الحجر 

البطالة، وأيقظ نفسك من نوم الجهالة، وانهض بكلّك إلى من أحياك           

قلبك بفكرك عن حركتك وسكونك، واصعد      ورد إليك نفَسك، وقم ب    

      هـوى  فإنا لهوى نفسك،   إلى الملكوت األعلى وال تجعل قلبك تابع 

النفس يميل إلى أرض الشهوات، والقلب يميل إلى سماء الطاعات،          

 ِإلَيِه يصعد الكَِلـم الطَّيـب...       :واستعمل قول الخالق جل وعال    

  هفَعري اِلحُل الصمالْعو ... )فطهر ظاهرك وباطنك   . )١٠ :فاطر

عن دنس اإلساءة، واخلص أعمالك عن كدر الرياء والعجب، واجل 

س رأس   ودع عنك ما ال ينفعك بل يضرك، فنكَّ        ،قلبك بصافي ذكره  

ـ  سهمتك، وأغلق باب الكبر وافتح باب الندم، واجل         بـساط   ى عل

حكمه، الندامة، واجتهد في إيثار أمره واجتناب نهيه، واصبر على          

واغسل شرك بترك الغضب والشهوة، واستعمل الرغبة في المغفرة    

ِإنَّهم كَانُوا   :والرهبة من المعصية، فإن اهللا تعالى مدح قوما فقال        

 يساِرعون ِفي الخَيراتِ  

 ورهبـاً  ويدعونَنَا رغَباً 

   كَانُوا لَنَا خَاِشـِعينو 

ولـتكن  . )٩٠: األنبياء(

 كصفوة  صفوتك مع اهللا  

ونَزلْنَــا ِمــن المــاء 

ـ      االسماِء مـاء مباركً

 فاغسل ببركة   ،)٩ :ق(

اهللا وجه قلبك عن النظر    

إلى غير اهللا، واغـسل     

يدك عن االمتداد إلـى     

غيره، وامسح رأسـك    

عن االفتخـار بغيـره،     

واغسل رجليـك عـن     

السعي لغيره، واحمـد    

اهللا على ما ألهمك مـن      

تعالى واعلم أن هللا    . دينه

ـ   ، يلزمـك   اعليك حقوقً

أداؤها، من ذلك السكينة    

والوقار واالعتبار بخلق   

اهللا برهم وفاجرهم، قال    

وِتلْك اَألمثَـاُل   تعالى  

ومـا   نَضِربها ِللنَّـاسِ  

   ونـاِلما ِإالَّ العِقلُهعي 
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 وغض بصرك عن نظر الغفلة والشهوة، وافـش         ،)٤٣ :العنكبوت(

 وأمـر   ،ا، وأعن من اسـتعانك علـى الحـق        ا ومجيب السالم مبتدئً 

بالمعروف وانه عن المنكر إن كنت من أهل األمر والنهي، وارشد           

ا أنك في حضرة ملك عظيم قدره، ال يقبـل إال           واعلم دائم . الضال

الطاهر وال يصعد إليه إال الخالص، وفكر في نفسك من أنت ولمن            

لخدمتـه،  أنت ومن أي ديوان يخرج اسمك، فإذا استخلصت نفسك          

 فقف وقـوف مـضطر قـد        وإالفادخل بأمان إلى حضرته بإذنه،      

انقطعت عنه الحيل، وانسدت عنه السبل، فإذا علم اهللا مـن قلبـك             

االلتجاء إليه أذن لك فتكون أنت بال أنت واهللا يرحم عبده ويكرم من       

 ا إلى حضرته، ويعطي سائله ويبر المعرض عنه، فكيـف          التجأ تائب

. ال يقبل المقبل إليه مهما كثرت ذنوبه وقد وسعت رحمته كل شيء           

 من الدعاء هللا كما أمرك وكن على يقين من إجابتـه، فقـط              فأكثر

عليك أن تحفظ آداب الدعاء، بالنظر لمن تـدعو، وكيـف تـدعو،             

بة منك للحق، وإن لم تأت      ولماذا تدعو، ولماذا تسأل، فالدعاء استجا     

أنـتم   (:بشرط الدعاء فال تشترط اإلجابة، قال مالـك ابـن دينـار      

، ولو لم يـأمر اهللا سـبحانه        )تستبطئون المطر وأنا أستبطئ الحجر    

ولو لم يشترط لنا اإلجابة لكنـا إذا         بالدعاء لوجب علينا أن ندعوه،    

أتـى  أخلصنا له الدعاء تفضل باإلجابة، فكيف وقد ضمن ذلك لمن           

 ... ما يعبُأ ِبكُم ربي لَـوال دعـاُؤكُم   :بشرط الدعاء، قال تعالى   

وقَاَل ربكُم ادعوِني َأسـتَِجب      : وقال عز من قائل    ،)٧٧ :الفرقان(

لَكُم ... )زيد البـسطامي عـن اسـم اهللا        و وسئل أب  ،)٦٠ :غافر  

ـ   بما فرغ قلبك من غيره وادعه       :األعظم، فقال  ن أسـمائه،    شئت م

 :وقال يحي بن معاذ اطلب صاحب االسم، وقال رسـول اهللا        

أخرجه ابـن   ) أحد الدعاِء  لن يهِلك مع   فإنَّه الدعاِء  تعِجزوا في  ال(

 :، أنـه قـال  حبان في صحيحه عن أبي هريرة، وروي عنه  

 من شغله ذكري عـن مـسألتي، أعطيتـه        :قال اهللا تبارك وتعالى   (

 وقال  ،أخرجه أبو نعيم في حلية األولياء     ) لينأفضل ما أعطي السائ   

 دعوت اهللا مرة فاسـتجاب دعـائي فنـسيت          :أبو الحسين الوراق  

 بحظك فإنه تشتغل ال عليك في الدعاء والحاجة، فاحفظ حق اهللا 

فاطلب السالمة، فليت من طلبها وجـدها، فكيـف         . أعلم بمصلحتك 

لمن تعـرض للـبالء،     

 قد عزت في    سالمةوال

ن، وهي فـي    هذا الزما 

الخمول، فإن لم تكن في    

الخمــول فالعزلــة،  

وليست كالخمول، فـإن    

لم تكن عزلة فالصمت،    

وليس كالعزلة، فإن لم     

تكن في صمت فالكالم    

بما ينفـع وال يـضر،      

وليس كالـصمت، وإن    

ــال  ــسالمة ف أردت ال

تنــازع األضــداد، وال 

 من  كلتنافس األشكال،   

 أنـت،   : فقـل  ، أنا :قال

 :قل ف ، لي :وكل من قال  

لك، والسالمة في زوال    

العرف، وزوال العرف   

في فقد اإلرادة، وفقـد     

اإلرادة في ترك دعوى    

العلم فيما استأثر به من     

 اهللا  قـال تدبير أمرك،   

َألَـيس اللَّـه     :تعالى

 هــدبِبكَــاٍف ع... 

 :، وقـال  )٣٦ :الزمر(

    اِءمالس ِمن راَألم ربدي

 ... ِإلَـــى اَألرِض

.)٥ :ةدسجال(

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 



 





 





 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       المستشار                       الباحث    

 

 





 



 




 




 




 




 


:اآلية األولى: بقية

 

 
٢ 

 

:تفسير الجاللين -

 

 
فـى  (بكسر القاف وفتحهـا     ) وقرن(

من القرار وأصله أقررن بكـسر      ) بيوتكن
ا من قـررت بفـتح الـراء        الراء وفتحه 

وكسرها نقلت حركة الراء إلـى القـاف        
) وال تبـرجن  (وحذفت مع همزة الوصل     

تبـرج  (بترك إحدى التاءين من أصـله       
أى ما قبل اإلسالم مـن      ) الجاهلية األولى 

ــال ــنهن للرج ــساء محاس ــار الن  ،إظه
واإلظهار بعد اإلسالم مذكور فى آية وال       

ِقمـن  وَأيبدين زينتهن إال ما ظهر منها       
ةَ وآِتين الزكَاةَ وَأِطعن اللَّه ورسولَه      الصالَ

     سجالر نكُمع ذِْهبِلي اللَّه ِريدا يِإنَّم  اإلثم 
 نـساء النبـى     ) أهـل البيـت   (يا  
) .اتطهير(منه ) ويطهركم(

 

 
٣ 

 

تفسير الجامع ألحكام القـرآن      -
:لإلمام القرطبى

 

 
ِريد اللَّه ِليـذِْهب    ِإنَّما ي : قوله تعالى 

        كُمـرطَهيـِت ويـَل الْبَأه سجالر نكُمع
قيل يراد به نساء    :  قال الزجاج  تَطِْهيرا
يراد به نساؤه وأهلـه     : وقيل. النبى  

الذين هم أهل بيته، على ما يـأتى بيانـه          
. نصب على المـدح   ) أهل البيت (و  . بعد
ز ويجـو : قال. وإن شئت على البدل   : قال

إن خفـض   : قال النحاس . الرفع والخفض 
على أنه بدل من الكاف والميم لـم يجـز          
عند أبى العباس محمد بن يزيد، قـال ال         

 ؛يبدل من المخاطبة وال مـن المخاطـب       
ويطهـركم  . (ألنهما ال يحتاجان إلى تبيين    

مصدر فيه  ) اتطهير
.معنى التوكيد

 

 
ــالث   ــه ث في

:مسائل 

 

 
 قولـه   :األولى

ن واذْكُـر : تعالى
    وِتكُنيتْلَى ِفي با يم

 هذه  ِمن آياِت اللَّهِ  
األلفاظ تعطـى أن    

. أهل البيت نـساؤه  
وقد اختلف أهـل     
العلــم فــى أهــل 
البيت، مـن هـم؟     
فقـــال عطـــاء 
ــن  ــة واب وعكرم

هم زوجاته  : عباس

وذهبوا إلـى أن    . خاصة، ال رجل معهن   
؛ لقولـه   البيت أريد به مساكن النبى      

.  ما يتْلَى ِفي بيـوِتكُن     واذْكُرن: تعالى
هم على وفاطمة   : وقالت فرقة منهم الكلبى   

والحسن والحسين خاصـة؛ وفـى هـذا        
، واحتجوا بقولـه    أحاديث عن النبى    

ِليذِْهب عنكُم الرجس َأهَل الْبيِت     : تعالى
كُمرطَهيو      بالميم، ولو كان للنساء خاصة 

أنه يحتمـل   ؛ إال   )عنكن ويطهركن (لكان  
أن يكون خرج على لفظ األهل؛ كما يقول        

كيف أهلك؛ أى امرأتـك   : الرجل لصاحبه 
هـم بخيـر؛ قـال اهللا       : ونساؤك؛ فيقول 

َأتَعجِبين ِمن َأمِر اللِّه رحمتُ اللِّه      : تعالى
.)٧٣: هود( وبركَاتُه علَيكُم َأهَل الْبيِت

 

 
 والذى يظهر من اآلية أنها عامة فـى       
: جميع أهل البيت من األزواج، وإنما قال      

ـ  ألن رسول اهللا    ) ويطهركم( ا  وعلي
ا كان فـيهم، وإذا اجتمـع       ا وحسينً وحسنً

 فاقتـضت المذكر والمؤنث غلب المذكر؛     
 ألن ؛اآلية أن الزوجات من أهـل البيـت   

اآلية فيهن، والمخاطبة لهن، يـدل عليـه        
أم سلمة  (أما أن   . واهللا أعلم . سياق الكالم 

نزلت هذه اآلية فى بيتـى، فـدعا        : التق
ا ا وفاطمـة وحـسنً     علي رسول اهللا   

ا، فدخل معهم تحت كساء خيبـرى       وحسينً
) هؤالء أهل بيتى  : (وقال

 

 وقرأ اآلية    –

 

– 
اللهـم أذهـب عـنهم الـرجس        : (وقال  



 

 

 

 

 



 



 



 















 



 وأنـا  : فقالت أم سلمة  ) اوطهرهم تطهير
أنـت علـى    : (معهم يا رسول اهللا؟ قـال     

أخرجه الترمذى  ) [مكانك وأنت على خير   
وقـال  . هذا حديث غريب  : وقال] وغيره

وقالت أم سلمة أدخلت رأسـى   : (القشيرى
أنا منهم يا رسول اهللا؟     : وقلت) فى الكساء 

هم بنو هاشـم،    : نعم، وقال الثعلبى  : قال
فهذا يدل على أن البيت يـراد بـه بيـت      
النسب، فيكون العباس وأعمامـه وبنـو       

يد بـن   وروى نحوه عن ز   . أعمامه منهم 
وعلى قول الكلبـى    ).  أجمعين (أرقم  

ابتداء مخاطبة اهللا   ) ذكرناو: (يكون قوله 
تعالى، أى مخاطبة أمر اهللا عـز وجـل         

، على جهة الموعظـة     أزواج النبى   
وتعديد النعمة بذكر ما يتلى فى بيـوتهن        

قـال أهـل    . من آيات اهللا تعالى والحكمة    
. القــرآن) آيــات اهللا: (العلــم بالتأويــل

: والـصحيح أن قولـه    . السنة) كمةوالح(
: وقـال . منسوق على ما قبله   ) ذكرناو(
فاألهـل مـذكر؛    ) أهـل : (لقوله) عنكم(

فسماهن  

 

 وإن كن إناثاً     –

 

 باسم التـذكير    –
وال اعتبـار بقـول     ). عنكم(فلذلك صار   

الكلبى وأشباهه، فإنه توجد له أشياء فـى        
هذا التفسير ما لو كان فى زمن الـسلف         

.ن ذلك وحجروا عليه الصالح لمنعوه م

 

 
يأيها النبى قل   : (فاآليات كلها من قوله   

ألزواجك  

 

 إلى قوله    –

 

ا  إن اهللا كان لطيفً    –
منسوق بعضها على بعض؛ فكيف     ) اخبير

   ا منفصالً لغيرهن  صار فى الوسط كالم !
أن ( جرى فـى األخبـار       يءوإنما هذا ش  

 لما نزلت عليه هذه اآلية دعا       النبى  
ن والحـسين؛ فعمـد     ا وفاطمة والحس  علي

 إلى كساء فلفها علـيهم، ثـم        النبى  
اللهم هؤالء  : (ألوى بيده إلى السماء فقال    

أهل بيتى اللهم أذهـب عـنهم الـرجس         
 فهذه دعوة من النبـى     ) اوطهرهم تطهير

          لهم بعد نـزول اآليـة، أحـب أن 
يدخلهم فى اآليـة التـى خوطـب بهـا          
 األزواج، فــذهب الكلبــى ومــن وافقــه
فصيرها لهم خاصة، وهى دعـوة لهـم        

أثرنا عرض المسألة   (خارجة من التنزيل    

.)األولى فقط لما لها من عالقة بالبحث

 

 
٤ 

 

:تفسير الطبرى  -

 

 
ِإنَّما يِريد اللَّـه ِليـذِْهب      : قال تعالى 

إنمـا  :  يقـول  عنكُم الرجس َأهَل الْبيتِ   
 يريد اهللا ليذهب عنكم السوء والفحشاء يا      
أهل بيت محمد، ويطهركم مـن الـدنس        

االذى يكون فى أهل معاصى اهللا تطهير.

 

 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قـال أهـل         

:التأويل، ذكر من قال ذلك

 

 
: حدثنا يزيـد، قـال    : حدثنا بشر، قال  

ِإنَّما يِريد  : حدثنا سعيد، عن قتادة، قوله    
 اللَّه ِليذِْهب عنكُم الـرجس َأهـَل الْبيـتِ        

 فهم أهل بيت طهرهم     ويطَهركُم تَطِْهيرا 
.اهللا من السوء، وخصهم برحمة منه

 

 
أخبرنا ابن وهب،   : حدثنى يونس، قال  

ِإنَّما يِريـد   : قال ابن زيد، فى قوله    : قال
اللَّه ِليذِْهب عنكُم الـرجس َأهـَل الْبيـِت         

 :الرجس ههنـا  :  قال ويطَهركُم تَطِْهيرا 
: الشيطان، وسوى ذلـك مـن الـرجس       

.الشرك

 

 
اختلف أهل التأويل فى الـذين عنـوا        

عنى به  : فقال بعضهم ) أهل البيت (بقوله  
ــول اهللا  ــسن رس ــة والح  وفاطم

ذكر من قال   . والحسين رضوان اهللا عليهم   
حدثنا : حدثنى محمد بن المثنى، قال    : ذلك

: بكر بن يحيى بن زيان العتـرى، قـال        
عمش، عن عطيـة،    حدثنا مندل، عن األ   

قال رسـول  : عن أبى سعيد الخدرى، قال 

: نزلت هذه اآلية فى خمـسة     : (اهللا  
فى    وفـى علـى ،     وحـسن ، ،

ِإنَّما يِريـد    ، وفاطمة   وحسين  
اللَّه ِليذِْهب عنكُم الـرجس َأهـَل الْبيـِت         

. ويطَهركُم تَطِْهيرا

 

 
محمد بن  حدثنا  : حدثنا ابن وكيع، قال   

بشر، عن زكريا، عن مصعب بن شيبقة،       
: قالت عائشة : عن صفية بنت شيبة قالت    

 ذات غذاة، وعليه مرط     خرج النبى   
مرجل من شعر أسود فجـاء الحـسن،        

إنما يريد اهللا ليذهب    : فأدخله معه، ثم قال   
عنكم الرجس أهـل البيـت ويطهـركم        

اتطهير.

 

 
حدثنا وكيع،  : حدثنى أبو كريب، قال   

الحميد بن بهرام، عن شهر بـن       عن عبد   
حوشب، عن فضيل بن مـرزوق، عـن        
عطية، عن أبى سعيد الخـدرى، عـن أم        

ِإنَّمـا  : لما نزلت هذه اآلية   : سلمة، قالت 
يِريد اللَّه ِليذِْهب عنكُم الرجس َأهَل الْبيِت       

  دعا رسول اهللا     ويطَهركُم تَطِْهيرا 
ا، فجلل عليهم   حسينًا و ا وفاطمة وحسنً  علي

 للهم هـؤالء أهـل     ا: (ا، فقال كساء خيبري
ذهب عنهم الرجس وطهرهم    أبيتى، اللهم   

ألست منهم؟ قال  : قالت أم سلمة  ) اتطهير :
.أنت إلى خير

 

 
حـدثنا  : حدثنى محمد بن عمارة، قال    

حدثنا الصباح بن   : إسماعيل بن أبان، قال   
يحيى المرى، عن السدى، عن أبى الديلم،       

 بن الحسين لرجل من أهل      يقال عل : قال
ِإنَّما يِريد  : أما قرأت فى األحزاب   : الشام

اللَّه ِليذِْهب عنكُم الـرجس َأهـَل الْبيـِت         
: وألنتم هم؟ قال  :  قال ويطَهركُم تَطِْهيرا 

.نعم

 

 
بل عنى بـذلك أزواج     : وقال آخرون 

:ذكر من قال ذلك. رسول اهللا 

 

 
حدثنا يحيى بن   : ميد، قال حدثنا ابن ح  

حدثنا األصبغ، عن علقمة،    : واضح، قال 
ِإنَّما : كان عكرمة ينادى فى السوق    : قال

يِريد اللَّه ِليذِْهب عنكُم الرجس َأهَل الْبيِت       
نزلت فى نـساء    :  قال ويطَهركُم تَطِْهيرا 

. خاصةالنبى 

 

 



 

 

 

 

 



 





 






 





 





 





 



 





 



وشمس التبريزي هذا كمـا تـروي       
سيرته كتب تاريخ التصوف اإلسـالمي      

 ، قليل التحمل  ، الغضب يءكان امرأ بط  
ال يقيم وزنًا لكل الموازين التي تـضبط    

 عن نظرتـه     فضالً ،عرف أهل زمانه  
 فقد كانت قاسية وحادة     ،لمسائل عصره 

وربما غير مبالية تجاه مـسائل الـدين        
 ويعلم من أقـوال     ،ق والتصوف واألخال

شمس على نحو واضح أنه لـم يكـن         
 ا بمسألة أخذ الخرقة الصوفية     يؤمن كثير
 رغم داللة هذه المسألة فـي       ،وإعطائها

 حيث تعد أرسخ وأبرز أسـس       ،عصره
نظام الزاوية الصوفية أو مـا يعـرف        

 وربما مفاد ذلك ما ذكره عن       ،بالخانقاه
ـ         ول نفسه بأنه أخذ خرقته من يد الرس

 وهو يعني خرقة الصحبة     الكريم  
: "  ويقول في مقاالتـه    ،ال خرقة الثوب  

 فـي المنـام     أعطاني الرسـول    
 وال أعني تلك الخرقـة التـي        ،الخرقة

تتمزق بعد يومين وتبلـى وتلقـى فـي     
 بـل خرقـة     ، أو يستنجى بهـا    ،التنور

 الصحبة التي ال يتسع الفهـم       ؛الصحبة
  الصحبة التي ليس لها ماضٍ     ،إلدراكها

 أي شـأن للعـشق      ،وحاضر ومستقبل 
."؟بالماضي والحاضر والمستقبل

 

 
ومعيار شمس في تقييم أهل الوجـد       
والعشق لم يكن العلم والفضل والزهـد       

 ، بل هو معيار مغاير    ،بل والعبادة أيضا  
 هذا هو السر الـذي      ،يكمن في الصحبة  

  ا عن لقاء األيام األولى بين      ال يزال خافي
ومـي وشـمس    موالنا جالل الدين الر   

   ا فـي مقولـة     التبريزي حينما تمثال مع
 األمـر   ،العشق وامتالك الروح العاشق   

الذي يدفعنا إلى تأويل ما وراء المعرفة       
ا لقـاء األول الـسري أيـض      لفي سر ا  

.بينهما

 

 
وكل ما يروى عن تفاصـيل هـذه        

جـوزيبي  ( األيام ما ذكره المستـشرق    
التجليــات " فــي كتابــه ) ســكاتولين 

مـن أن جـالل     " اإلسالم  الروحية في   
الدين الرومي المدرس الحنفـي التقـى       

 هو شمس   ،بقونية بصوفي متجول فقير   
الــدين محمــد التبريــزي المعــروف 

 الذي كان   ،)شمس تبريز    ( ببالفارسية  
فعاتـب   ،ا للعلوم العقالنية آنذاك   رافض 

 إن تلـك    :جالل الدين في ذلـك قـائالً      
 العلوم  ال تساوي ذرة من الخبرة بالحب     

 فغير هذا اللقاء حياة جالل الدين      ،اإللهي
 فلقد أضرم هذا المجذوب فـي       ،برمتها

نفس جالل الدين نار الحب اإللهي الذي       
.حرك في نفسه قوة اإلبداع الشعري

 

 


 



أبرز النتائج التي حصلت من لقـاء       
موالنا جالل الدين الرومـي وشـمس       

لـدى  التبريزي هو تغيير معايير التقييم      
 وإن كان ثمة دوافع ،الشيخ الفقيه الحنفي 

 ،غير واضحة تدفع بقوة لهـذا التغييـر       
     ا آخـر  وربما هذا الذي يجعلنا نبرر سبب

  ،لهذا التجاذب العميـق بـين الـرجلين    
وهو هجوم شمس التبريزي على فخـر       
الدين الرازي المستدام وأنه يفضل أبـا       

الفخـر   " :يزيد البسطامي عليه بقولـه    
 يصل إلى غبار طريق أبـي       الرازي ال 



 

 

 

 

 

 

 وهذا مـا    ،يزيد وهو كالحلقة على بابه    
صادف ذاكرة جالل الدين الرومي مـن     
موقف فخر الرازي صوب أبيه بهـاء       

 والمحنة التي دفعـت والـده       ،الدين ولد 
.للهجرة من بلخ

 

 
المهم أن التغيير الذي نقصده هـو       

 فالمعروف عن جالل ،التحرر من القيود
تقائـه بـشمس    الدين الرومي وقـت ال    

  ا بالدرس والـوعظ    التبريزي كان مهتم
 وهي  ،والتذكرة لجموع المسلمين بقونية   

ـ      ا مـن القيـد     كلها مهام تفـرض نوع
 فجاء  ،االجتماعي وربما النفسي لصاحبه   

اللقاء األول كما جاء بعض شذراته في       
لجاب نـول   " جواهر األسرار   " كتاب  
 ، ليحرره من سطوة تلك المعايير     ،كشور

 حـرر   ،فكما يسرد في الكتاب الـسابق     
اللقاء جالل الدين من سـجن العـادات        

 فاستطاع شمس   ،ومن قيد معايير زمانه   
التبريزي في ثنايا اللقاء األول أن يمزق       
سلسلة هذه المعايير واألعـراف لـدى       
الشيخ الفقيه الحنفي وأن بإمكانه حـين       
مخالفته لمعايير المجتمع العيش في عالم      

.اس آخرينآخر ومع أن

 

 
والــشواهد واإلحــداثيات الغريبــة 
والرهيبة التي دفعت الشيخ الفقيه جالل      

    ا ويـصدح   الدين الرومي ليصيح شـعر
بأروع األبيات التي تحكـي وتـصف       

 فما الذي قاله هذا     ،وجده وشوقه اإللهي  
المجذوب في حضرة الشيخ الفقيه ليندفع      

ا عن قاعـات الـدرس والـوعظ        بعيد
فقهي ليتجـه إلـى     والتدريس والبحث ال  

جلسات السماع والموسـيقى والـرقص      

.؟والدوران في األحياء والشوارع

 

 
وما التفاصيل غير المحكيـة التـي       
دارت بين شيخ ومجذوب فـي غرفـة        
باردة رطبة ومظلمة طوال ثالثة أشهر      
لتحول الشيخ جالل الدين الرومي إلـى       

مداٍح للعشق اإللهي؟

 

 
لكن أغلب ظن البـاحثين ورجـال       

يخ للتصوف اإلسالمي لم يروا في      التأر
شمس التبريزي سـوى هـذا الرجـل        
المجذوب ـ وهو الوصف السائد له في  
الكتب ـ لكن الحقيقة ليست كما وردت  

 ؛في الكتب البسيطة التي وصلت إلينـا      
ألنها نسيت ثقافة شمس العلمية وبيئتـه       

 ويبـدو   ،الحضارية االجتماعية الخصبة  
ـ    كانـا  أن كليهما ـ الشيخ والدرويش 

على يقين االستعداد بـالتغني بالعـشق       
 سأل شمس التبريـزي موالنـا       .اإللهي

:جالل الدين الرومي في الخلوة بهدوء

 

 
 عن منزلة ومنـصب     ؟ـ عم تبحث  

عال أم عن إدراك الحقيقة؟

 

 

ـ يجيب موالنا وهو أستاذ دار العلم      
 عن علـة خلـق الكائنـات        :في قونية 

..... بل، ليس من طريق العلم،والناس

 

 
  ا كالم جالل الـدين     قطع شمس فور

 : وسأل،المرسل

 

 
كنت كنـزا   " ـ هل قرأت الحديث     

على سبيل ..." .ا فأحببت أن أعرف  مخفي
. اإلخالص؟

 

 
 ولكنني ، قرأت، نعم :ـ يجيب الشيخ  

إلى اآلن لم أظفر من شجرة المعرفـة        
 لعلني أكون فـي منعطـف أول        ،بثمرة

. حي من أحياء معرفة النفس

 

 
: جديديسأل شمس من

 

 
 ثم يواصل   ؟ـ أتعرف ثمرة المعرفة   

ـ    ؛ دعني أبين لك   :كالمه ا  ألن لديك تعلقً
إن  ، بلقـاء الحقيقـة    ا وأمـالً  وإصرار 

معرفة الحق وتجلي الحق يتيسران بمدد      
 والحكمة في خلق العـالم وآدم       ،العشق

أساسها العشق، العـشق فـي عقيـدة        
 ،العارفين مثل الروح من عالم األمـر      

شق فيما أرى ارتبـاط     وبين الروح والع  
معنوي وملكوتي، العشق هو الذي يربط      

 وبين الالهـوت    ،بين التراب واألفالك  
."والناسوت 

 

 
شك أن مثل هذه العبـارات ال        وال

تصدر من رجل سطحي أو مجرد مـن        
المعرفة كما تدعي بعض كتب التصوف      

 بل هو كـالم     ،السيما كتب المستشرقين  
يصدر من رجل عارف مجرب تنقـل       

..ا عن الحقيقةوف المعرفة بحثًبين صن

 

 



 





 

 

 

 

 



 


 

تربيــــــــــة تربيــــــــــة 

األوالد في  األوالد في  

ــالم ــالماإلســـ اإلســـ
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ن أمن العادات االجتماعيـة المتبعـة       

ا بـواه اسـم   أالمولود حين يولد يختار لـه       

يعرف به، ويتميز لدى القاصـي والـداني        

سالم بتشريعه المتكامل اعتنـى     واإل. بسببه

بهذه الظاهرة، واهتم بهـا، ووضـع مـن         

هميتها واالعتناء بهـا،    أحكام ما يشعر ب   األ

سـالم كـل مـا يتعلـق        مة اإل أحتى تعلم   

نه ويتـصل   أ ش نبالمولود، وكل ما يرفع م    

.بيتهربت

 

 

حكام التي وضـعها    هم هذه األ  أليكم  إو

:سالم في تسمية المولوداإل

 

 



 



 



: صحاب السنن عن سمرة قـال     أروى  

كل غـالم رهـين     (: قال رسول اهللا    

، ويسمى فيه،   هبعقيقته، تذبح عنه يوم سابع    

.)سهأويحلق ر

 

 

ن أخرى صحيحة تفيد    أديث  احأهناك  و

:منها تكون التسمية في يوم الوالدة

 

 

 

روى البخاري ومسلم عن سهل بـن        -

بـي  أتي بالمنذر بـن     ُأ: "سعد الساعدي قال  

 حـين ولـد،     لى رسـول اهللا     إسيد  أ

سـيد  أبو  أ على فخذه و   فوضعه النبي   

 بشيء بين يديـه،     جالس، فلهى النبي    

 من على فخـذ     سيد بابنه فاحتمل  أبو  أمر  أف

فالن، :  قال )ما اسمه؟ (: ، فقال النبي  

".)ال ولكن اسمه المنذر(: قال

 

 

 

وفي صحيح مسلم من حديث سليمان       -

:  قال نس  أبن المغيرة، عن ثابت عن      ا

ولد لي الليلة غالم    (: قال رسول اهللا    

.)براهيمإبي أفسميته باسم 

 

 

ـ حاديث المتقد فيؤخذ من هذه األ    ن أ: ةم

يته فـي   م تعريفه وتس  ز فجا مر سعة، في األ 

لـى  إخير أول من والدته، وجاز الت    اليوم األ 

لى يوم العقيقة وهو اليوم     إيام، وجاز   أثالثة  

.السابع، وجاز قبل ذلك، وجاز بعده

 

 



 





 



ن يهتم به المربي عند     أن مما يجب    إ* 

سـماء  ن ينتقي لـه مـن األ      أتسمية الولد،   

ليـه،  إرشـد   أا لمـا    ها، تنفيذً جملأحسنها و أ

مر به نبينا عليـه الـصالة       أوحض عليه و  

.والسالم

 

 

 

سناد حسن عن   إبو داود ب  أفقد روى    -

قـال رسـول اهللا     :  قـال  بي الدرداء   أ

 :)كم ئسـما أنكم تدعون يوم القيامة ب    إ

.)سماءكمأحسنوا أكم، فئباآسماء أوب

 

 

 

بـي  أوروى مسلم في صحيحه عن       -

ن إ(: هللا  قال رسول ا  :  قال عمر  

 عبد اهللا وعبـد     لى اهللا   إسمائكم  أحب  أ

).الرحمن

 

 



 

 

 

 

 



 


 

إن الشيطان قد أيس  : (قال رسول اهللا    
ن أن يعبده المصلُّون في جزيرة العرب ولك      

  ).في التحريش بينهم

 

 
              

 

رواه مسلم في صحيحه -

 

-

 

 






 



ي ذنبه االسم القبيح ال   جن ي أكما عليه   * 

 لالستهزاء بـه    ةيمس كرامته، ويكون مدعا   

 كما  فهذا رسول اهللا    . والسخرية عليه 

كان يغير االسم   : "روى الترمذي عن عائشة   

".القبيح

 

 

 

وروى الترمذي وابن ماجه عن ابن       -

 لعمر كان يقـال لهـا       ةن ابن أ: "عمر  

". جميلةفسماها رسول اهللا : عاصية

 

 

 غير رسـول اهللا     : بو داود أقال  
، وشـيطان،   )١(اسم العاصي، وعزيز وعتلة   

وسمي بنـي   . )٢(والحكم، وغراب، وحباب  

تركـت  : بو داود أقال  . بني ِرشدة : مغْوية

.اسانيدها اختصارأ

 

 

سماء التي لها   ن يجنبه األ  أكما عليه   * 

اشتاق من كلمات فيها تشاؤم، حتى يـسلم        

.الولد من مصيبة هذه التسمية وشؤمها

 

 

 

روى البخاري في صـحيحه عـن        -

: بيه عن جـده قـال  أبن المسيب عن    سعيد

لى النبي عليه الـصالة والـسالم،       إتيت  أ"

: ، فقـال  )٣(حـزن :  قلت )ما اسمك؟ (: فقال

ا سـمانيه   غير اسـم  أال  : ، قال )نت سهل أ(

فمـا زالـت تلـك      :  المسيب نقال اب . بيأ

". فينا بعد)٤(الحزونة

 

 

 

 عـن   أمام مالك في الموط   وروى اإل  -

 ن عمر بن الخطاب     أ: يحيى بن سعيد  
: جمرة؛ قـال  : ما اسمك؟ قال  ": قال لرجل 

: ممن؟ قال : قال.  شهاب ناب: ابن من؟ قال  

بحـرة  : ين مسكنك؟ قال  أ: قال. من الحرقة 

قـال  . بذات لظـى  : يتها؟ قال أب: قال. ارنال

هلك فقد هلكـوا واحترقـوا،      أدرك  أ: رمع

.ان كما قال عمر كف

 

 

سماء المختصة  ن يجنبه األ  أكما عليه   * 

حد وال  باهللا سبحانه، فال يجوز التسمية باأل     

....... بالصمد وال بالخالق وال بـالرازق       

.وال بغيرها

 

 

 

ا لمـا  ن هانًئأ: بو داود في سننه أقال   -

ينة مـع   لى المد إ وفد على رسول اهللا     

ـ     ـ    أقومه، كانوا يكنّونه ب عاه دبي الحكـم، ف

ن اهللا هـو    إ(:  وقال لـه   رسول اهللا   

إكم و الح تكنى    ليه الح بـا الحكـم؟   أكم، فِلم( 

تونى أذا اختلفوا في شيء     إن قومي   إ: فقال

فحكمت بينهم، فرضـي الفـريقين، فقـال        

فما لـك   . ما حسن هذا  (: رسول اهللا   

 وعبـد   لي شريح، ومسلم،  :  قال )من ولد؟ 

: شريح، قال :  قال )كبرهم؟أفمن  (: اهللا، فقال 

.)بو شريحأنت أف(

 

 

 

بـي  أوروى مسلم في صحيحه عن       -

:  قـال  ن رسـول اهللا     أ،  هريرة  

: خبثـه أ و ةغيظ رجل على اهللا يوم القيام     أ(

.)ال اهللاإمالك، ال ملك  ملك األهرجل تسم

 

 

سماء التي فيها   ن يجنبه األ  أكما عليه   * 

يحـصل كـدر عنـد      و تفاؤل حتى    أيمن  

 غائبون بلفـظ ال، كالتـسمية       ممناداتهم وه 

.فلح ونافع، ورابح، ويسارأب

 

 

 

بو داود والترمذي، عن  أروى مسلم و   -

قال رسـول اهللا    :  قال ندب  جسمرة بن   

 :)سبحان : ربعألى اهللا   إحب الكالم   أ

كبر؛ أال اهللا، واهللا    إله  إاهللا، والحمد هللا، وال     

   ـ  ا، وال ال تسمين غالمك يسار ا، وال   رباح

هو أ: نك تقول إف. فلحأا، وال   نجيح ؟ فال  )٥(ثَم

ربـع فـال    أنما هـن    إ،  )٦(ال: يكون، فيقول 

.)تزيدن علي

 

 

 

: ا ولفظـه   مختصر جةوروى ابن ما   -

ن نـسمي رقيقنـا     أ نهانا رسول اهللا    

.فلح، ونافع، ورباح، ويسارأ: سماءأربعة أ

 

 
                                                           

.الشدة والغلظة: عتلة) ١(

 

 
.اسم شيطان: نوع من احليات، وقيل: احلباب) ٢(

 

 
. وهي ضد السهلاألرضما غلط من : احلزن) ٣(

 

 
.الغلظة: يقصد احلزونة) ٤(

 

 
 .ناك يسار مثالًأه: مث هوأ) ٥(

.ال، حيصل كدر من قبح اجلواب: فلما يقال) ٦(

 

 



 

 

 

 

 



 



  

 





 



 



 

أعلنت مفوضية حقوق اإلنسان فـي العـراق، ارتفـاع حـصيلة ضـحايا              
 ١٧ وأكثر مـن      قتيالً ٤٦٠ إلى   شهري أكتوبر ونوفمبر  االحتجاجات خالل   

.ألف جريح

 

 
ي تصريح صحفي لوسـائل إعـالم        ف ،وقال علي البياتي، عضو المفوضية    

 ٤٦٠نوفمبر الماضيين شهدا مقتل ما ال يقل عن وشهري أكتوبر " إن   :محلية
".ا في مختلف المحافظات الوسطى والجنوبية ومن ضمنها بغدادتظاهرم

 

 
ا، وأن أكثر من     مصاب ١٧٤٠٠وأوضح البياتي أن أعداد الجرحى تجاوزت       

. آالف منهم أصيبوا بعاهات دائمة نتيجة بتر األطراف أو فقدان البصر أو إصابات أخرى٣

 

 
أن الوضـع فـي الـبالد    " البياتي"ة أن تؤدي إلى تراجع حدة التظاهرات، أوضح وعن استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، واحتمالي 

"متأزم سياسياا وأمني."

 

 
".استقالة الحكومة وحدها لن تكفي المتصاص غضب المتظاهرين"ورجح عضو المفوضية، استمرار التظاهرات، عازيا ذلك إلى أن 

 

 
دي، بعد يوم من تقديمها، وذلك في جلسة استثنائية، لتتحول حكومتـه إلـى حكومـة                 على استقالة عبد المه    أول ديسمبر، ووافق البرلمان،   

.تصريف أعمال، لحين تشكيل أخرى جديدة

 

 
.الماضيلحاكمة، متواصلة منذ مطلع أكتوبروجاءت االستقالة تحت وطأة احتجاجات شعبية مناهضة للطبقة ا

 

 
.رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي من أجل تشكيل حكومة جديدة لتسمية بديل عن ا سياسياشهدت العاصمة العراقية حراكًو

 

 
وقال . ا يوم١٥وطالب رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، رئيس الجمهورية برهم صالح بتكليف مرشح لرئاسة الوزراء خالل         

مـن  ) ٧٦(ا إلى المادة استناد"وأضاف . عبد المهدي إنه تم قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل :في وثيقة صادرة عن رئيس المجلس 
".ا يوم١٥الدستور أطالب بتكليف مرشح لرئاسة مجلس الوزراء خالل 

 

 
.، أنها لم تستورد قنابل الغاز التي استخدمتها القوات األمنية وهشمت رؤوس المتظاهرين في العراقأعلنت وزارة الدفاع العراقيةو

 

 
 مما جعلها قاتلة    ؛ن وزارة الدفاع الحالية لم تستورد قنابل الدخان التي يبلغ وزنها ثالثة أضعاف القنابل العادية              أ" :وذكر بيان لوزارة الدفاع   

وتهشم رؤوس المستهدفين بها، وأن وزير الدفاع نجاح الشمري لم يوقع أي عقد شراء أو استيراد مع أي دولة منذ تسلمه المنصب وحتـى                     
".اآلن

 

 
األمنية بهـدف    عن القتل واالستهداف المروع ضد المتظاهرين والقوات         ا مسؤوالً ا ثالثً هناك طرفً "لبيان، إلى أن    وأشارت الوزارة، بحسب ا   

". ألن هذا الطرف كان يعتقد بأن ال أحد يجرؤ على كشف مخططه البغيض في العراق؛خلق الفوضى والفتنة

 

 
".ن ومطالبهم المشروعة، وحقهم الدستوري بالتظاهر واالعتصامبوضوح مع المتظاهري"وذكر البيان أن وزارة الدفاع ووزيرها تقف 

 

 
وزير الدفاع ملتزم بترجمته الحرفية لتوجيهات القائد العام للقـوات المـسلحة عـادل عبدالمهـدي بعـدم المـساس        "وشدد البيان على أن     

".م ألنها حق مشروع وكفله الدستور له؛بالمتظاهرين ومساعدتهم ودعمهم على سلمية المظاهرات

 

 



 

 

 

 

 



 













 



 





 


ضربت تداعيات األزمة اللبنانية منذ نحـو شـهرين االقتـصاد           

، األمر الـذي    م٢٠١١السوري المنهك بسبب الحرب المستمرة منذ       
. الوطنيةيثير المخاوف من انهيار جديد للعملة

 

 
، أدنى مستوياتها، إذ    مطلع ديسمبر وسجلت قيمة الليرة السورية،     

بشكل حاد لتبلغ ألف ليرة مقابل الدوالر في السوق         انخفضت قيمتها   
السوداء، في وتيرة مستمرة منذ أشهر وتزامنت مـع ارتفـاع فـي            

.األسعار

 

 
      ا مـن قيمتهـا فـي       ومنذ أشهر عدة، تفقد الليرة السورية تدريجي

السوق السوداء، ويتزامن االنخفاض األخير مع أزمة سيولة كبيـرة          
 اخالل الـسنوات الماضـية ممـر      في لبنان المجاور، والذي شكل      

لدخول العملة األجنبية إلى سوريا الخاضـعة لعقوبـات اقتـصادية           
.مشددة

 

 
، كـان الـدوالر     م٢٠١١وقبل اندالع النزاع في مارس العـام        

. ليرة سورية٤٨يساوي 

 

 
 ا على االقتصاد   ملموس ويشكل انخفاض قيمة العملة السورية دليالً     

 وانخفـاض احتيـاطي     يراداتالمنهك في ظل تقلص المداخيل واإل     
.جنبيالقطع األ

 

 
ومع تشديد العقوبات االقتصادية على سوريا، لجأ الكثيـر مـن           

لبنان لفتح أعمال جديدة لهـم، ووضـعوا   لرجال األعمال السوريين    
.سوريا لا لمرور الواردات طريقًاألموال في مصارفه واستخدموه

 

 
د المـصارف   إال أن لبنان يشهد منذ أشهر أزمة سيولة، مع تحدي         

ا، ما تـسبب بارتفـاع سـعر        ا لسحب الدوالر خفضته تدريجي    سقفً
 ليـرات مقابـل     ١٥٠٧ا على   صرف الليرة اللبنانية الذي كان مثبتً     

. لى أكثر من ألفين في السوق الموازيةإالدوالر منذ سنوات، 

 

 
.بالتبعية من قيمتها %٣٠الليرة السورية فخسرت 

 

 




 


قام محتجون في العاصمة اللبنانية بيروت، بقطـع طريـق جـسر الرينـغ              

احتجاجا للحكومة المقبلةا على احتمال تسمية سمير الخطيب رئيس.

 

 
ن بقطع طريق البالما في طرابلس وعدد من الطرق األساسـية           ومحتجال وقام

. شرقي البالدشمالي لبنان، فيما تم قطع عدد من طرق البقاع األساسية

 

 
وطرح رئيس الوزراء اللبناني المنتهية واليته، سعد الحريري، اسـم سـمير        
الخطيب، وهو مقاول بارز ليصبح رئيس وزراء البالد المقبل، وهي خطوة من            

.المحتمل أن تمهد الطريق لتشكيل حكومة جديدة وسط أزمة اقتصادية حادة

 

 
لمقاوالت في لبنان ولـم     ويرأس الخطيب واحدة من أكبر شركات الهندسة وا       

.يشغل أي دور سياسي في الماضي

 

 
في غضون ذلك، نظم ناشطون تظاهرة أمام منزل رجـل األعمـال سـمير              
الخطيب، وهتف المتظاهرون عبارات تؤكد رفضهم إلسـناد منـصب رئاسـة           
الوزراء للخطيب الذي التقى رئيس الجمهورية، ميشال عون، في وقت سـابق،            

.ا عن وسائل اإلعالمية جبران باسيل بعيدكما التقى وزير الخارج

 

 
       ا لتحقيق تقدم في    وتشهد األروقة السياسية في لبنان، اجتماعات ولقاءات سعي

.ملف التوافق على اسم رئيس الحكومة المقبل

 

 
وخالل األسابيع الماضية، فشل السياسيون في االتفاق علـى نـوع وشـكل             
الحكومة الجديدة، وكان الحريري أصر على قيادة حكومة تكنوقراط، بينما يريد           

.خصومه، السيما حزب اهللا، تشكيل حكومة مؤلفة من خبراء وسياسيين

 

 
من ناحيته، أشار وزير الخارجية في حكومة تـصريف األعمـال، جبـران             

سيل، إلى إحراز تقدم في المحادثات الجارية لتشكيل حكومة جديـدة يتعـين             با
.عليها إنقاذ البالد من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود

 

 
وتعثرت المحادثات بين األحزاب الرئيسة المتناحرة منذ استقالة الحريري في          

. أكتوبر، تحت وطأة االحتجاجات الحاشدة ضد النخبة الحاكمة٢٩

 

 
لى اتفاق سياسي، لكنه فـشل بعـد انـسحاب          إ جرى التوصل    ،نوفمبروفي  

.الوزير السابق محمد الصفدي كمرشح لرئاسة الحكومة

 

 

 إن جيش بالده ال يهاب تركيا، وسيواصـل         :قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي العميد خالد المحجوب         
.لمليشيات المسلحة في ليبيادحر اإلرهاب في ربوع البالد، في إشارة إلى الدعم التركي ل

 

 
نـراهن علـى دمـاء قواتنـا         ":وفي رسالة شديدة للتدخالت الخارجية في ليبيا من الجانب التركي، قال المحجوب           

".ال نهاب تركيا.. إننا مستعدون للموت من أجل ليبيا.. المسلحة، ونتحدى بها ونبعث من خاللها رسالة

 

 
ا، وأننا سوف نحرر بالدنا بإذن      لم أجمع، وليسمع من يسمع أننا ال نهاب أحد        رسالتنا اليوم تصل قوية إلى العا     "وتابع  

".اهللا ونقضي على براثن اإلرهاب

 

 
ية جنـوبي العاصـمة طـرابلس        من تطهير محور الساعد     قوات الجيش الوطني الليبي تمكنت     وأعلن المحجوب أن  

.ا إلى هروب المليشيات لمحور الكريمية مشير،بالكامل

 

 
.ح الجو ال يزال يوجه ضربات موجعة للمليشيات أثناء تراجعهاوأوضح أن سال

 

 
 إن سـالح    :وفي آخر محطات انتصار الجيش الليبي في معركة تحرير طرابلس من اإلرهاب، قـال المحجـوب               

ا إلى نجاح قوات الجيش في      المدفعية نجح في تدمير غرفة عمليات المليشيات المسلحة في طريق مطار طرابلس، الفتً            
. على مواقعهاالحفاظ

 

 



 

 

 

 

 



 





 


 أن  دون  األوروبيـة،   القـارة   أرجـاء   فـي   بهدوء  التطرف  تنشر اإلخوان  جماعة  بأن  "أناليسيس  ووتش  غلوبال" موقع  نشره  تقرير  أفاد
.الرسمية السلطات من لمضايقات تتعرض

 

 
 اإلخـوان   وإن  التطـرف،   إلى  المسلمة  األصول  ذوي  الشباب  دفع  في  سذاجتها  خالل  من  تساهم  األوروبية  ماتالحكو  إن  :التقرير  وقال
 مثـل   مسلمين  كديمقراطيين  أنفسهم  يصورون  فهم  التجارية،  عالمتهم  أصبح  الذي  باالعتدال،  بالتظاهر  الغربيين  على  االحتيال  في  يستمرون
.ذلك غير الحقيقة ولكن الديمقراطيين، المسيحيين

 

 
 بـذلك  لهـا  سمح وإذا أوروبا، من تحٍد أي يشهد لم الذي عملها في بارعة كانت اإلخوان جماعة أن إلى باإلشارة تقريره  الموقع  واختتم

 حتـى   األمر  وسيستمر  ضده،  كسالح  الغرب  تسامح  تستغل  فهي  مقاومة،  أي  دون  تقريبا  أوروبا  أنحاء  جميع  في  التطرف  نشر  في  ستستمر
.لإلخوان الفاشية لإليديولوجية الخضوع أو الثقافي، العدوان هذا ضد األوروبية الشعوب ثورة :محتمالن خياران يتبقى

 

 
 

 

 

 

 



 


يشتبه ” مجموعة متطرفة“علنت أجهزة األمن البولندية عن توقيف     أ

.بأنها كانت تخطط لتنفيذ هجمات بالقنابل واألسلحة ضد مسلمين

 

 

 إن :وقال ستانسالو زارين من جهاز األمـن الـداخلي البولنـدي        

السلطات أوقفت المشتبه بهما في وارسو ومدينة شتشين شمال غـرب           

.البالد

 

 

مت مصادرة مواد كيميائية كانت بحوزتهما يمكـن اسـتخدامها    وت

لصناعة كميات كبيرة من المتفجرات بعدما تم تفتيش مواقع في وسط           

.وجنوب وشمال غرب البالد

 

 

عمليات التوقيف جاءت ثمرة جمع     “ونقلت وكالة فرنس براس أن      

المواد اإلستخباراتية الذي قام به جهاز األمن الداخلي بـشأن جماعـة            

.المسلمين في بولندا” تطرفة كان هدفها ترهيبم

 

 

هذه أول عمليتي توقيف ألعـضاء فـي هـذه          " إن   :وقال زارين 

".تعد لتنفيذ أعمال عنف في بولنداالمجموعة التي كانت 

 

 



 




 


 الصين ىأقر مجلس النواب األمريكي، فرض عقوبات محددة عل   

ال التعسفي والتعذيب   االعتق"مشروع قانون لمواجهة ما يسميه      ضمن  
 .التي يتعرض لها مسلمو اإليجور في الصين" والمضايقة

وال يزال مشروع القانون بحاجة إلى موافقة مجلـس الـشيوخ،           
.اوالرئيس ترامب ليصبح نافذً

 

 
وأعربت وزارة الخارجية الصينية عن غضبها ووصفت هـذه         

".الشريرة"الخطوة بـ

 

 
 قـانون حقـوق      على مـشروع   األمريكيووافق مجلس النواب    

 أصوات مقابل   ٤٠٧ بأغلبية   م٢٠١٩اإلنسان الخاص باإليجور لعام     
.صوت واحد

 

 
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من توقيع الرئيس األمريكي دونالـد           
ترامب على قانون يدعم المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في هونج         

.ا أدانته الصين أيضكونج، وهو ما

 

 
 

 

 

 



 


سفارة لها في القدس، وبالتزامن مـع       الفتتاح   هندوراستجهز  

 .ذلك ستفتتح إسرائيل سفارة لها في العاصمة، تيغوسيغابا

لك، بعد اتفاق بين رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيـامين         يأتي ذ 
 . هيرنانديز مؤخراأورالندونتنياهو، ورئيس هندوراس، خوان 

ا لها في القدس في ا اقتصادي افتتحت مكتب قد هندوراسوكانت 
.شهر سبتمبر الماضي

 

 
ا في القدس،    اقتصادي ا مكتب ديسمبر البرازيل منتصف    تفتتحاو

 .ل رئيسها إدواردو بولسونارووذلك بحضور نج

وأعربت مصادر سياسية إسرائيلية، عن خيبة أملها من عـدم          
        ا الرئيس  افتتاح البرازيل سفارة في القدس، كما تعهد بذلك مرار

 .البرازيلي

 

 



 


 ٤ (ا جديدا اكتشاف١٤ًأنه تم تحقيق   المصريةوزارة البترول أكدت

غاز 

 

وخليج السويس  الشرقية بالصحراء الغربية والصحراء)  زيت١٠ –
.ودلتا النيل والبحر المتوسط

 

 

 اتفاقيات بترولية جديدة تشمل اتفاقيتين لهيئة البتـرول     ٣وقيع  تكما تم   
جنوب شرق أبو سنان     (فى مناطق   

 

بمنطقة )  جنوب شرق رأس قطارة    –
 ٤وحفر  دوالر  مليون٤لالستثمارات حوالى  بحد أدنى  الصحراء الغربية 

ــة   ــى منطق ــرول ف ــة للبت ــشركة العام ــة لل ــار واتفاقي ــر(آب ) خي
.الشرقية بالصحراء

 

 

ود تنمية بمناطق عق ٦ توقيع نه تمأوأوضحت الوزارة في تقرير لها 
جنوب دسوق، شرق البحرية، خالدة، غرب كنايس وشمال الصالحية 

.دوالر  مليون٢حوالى   توقيع بمنح

 

 

|

 




 




 





 

 

 

 

 



 



 



 



:بن أبى طالب  على اإلمام  أمير المؤمنينقال

 

 

 

ن الفقيـر إذا     أل ؛نسان من الفقر   الشح أضر على اإل    -

.، والشحيح ال يتسع وإن وجدوجد اتسع

 

 

 

نه  أل ؛ عدوه  أحب الناس إلى العاقل أن يكون عاقالً       -

. كان منه في عافيةإذا كان عاقالً

 

 

 

رب، فإنها تقوم عليهم     عليك بمجالسة أصحاب التجا    -

.، وتأخذها منهم بأرخص الرخصبأغلى الغالء

 

 

 

النية لم يـشكرك علـى       من لم يحمدك على حسن       -

.جميل العطية

 

 



 



 

 كان أبو حنيفة     -

 

 رحمـه اهللا     –

 

 إذا أخذتـه هـزة      –

أين الملوك من لذة ما نحن فيه؟ لو فطنـوا         : المسائل يقول 

.لقاتلونا عليه

 

 

 

ن خال بالعلم لم توحشه الخلوة، ومن تـسلى        وقيل م  -

.بالكتب لم تفته السلوة

 

 

 

أصـحاب  : من تجالس؟ فقـال   :  وقيل البن المبارك   -

.، إني أنظر في كتب آثارهم وأخبارهمالنبي 

 

 



 



كان خزيم بن خليفة المرى متنعمـا، فـسمى خـزيم           

أنعـم  : الناعم، وضربت به العرب المثل فى ذلك، فقالت       

زيم الناعم، وحدث أن التقى به الحجاج بن يوسـف          من خ 

لم : الثقفى ذات يوم فسأله الحجاج عن تنعمه، فقال خزيم        

ألبس خلقًا فى شتاء، وال جديدا فـى صـيف، فتعجـب            

فما النعمة؟، قال األمن؛ ألنـى      : الحجاج من قوله وسأله   

الشباب؛ : زدنى، قال : رأيت الخائف ال ينتفع بعيش، قال     

: زدنـى، قـال   : يخ ال ينتفع بعيش، قـال     ألنى رأيت الش  

زدنـى،  : الصحة؛ ألنى رأيت السقيم ال ينتفع بعيش، قال       

: الغنى؛ ألنى رأيت الفقير ال ينتفـع بعـيش، قـال          : قال

 .ال أجد مزيدا: زدنى، قال



 



قال اإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبـو العـزائم          

:رضوان اهللا عليه

 

 

روح، وعقٌْل، وِجسم، وِحس،    : نْساِن خَمس حقَاِئقُ اإلِ  

نَفْسو.

 

 

 

- وحةُُؤِغذَا: فَالربحالْمةُ وا الِْحكْمه.

 

 

 

.ه التَّعقُُّل عِن اللَِّه ِفي آياِتِهُؤِغذَا:  والْعقُْل-

 

 

 

- مالِْجسُؤِغذَا: وبالشُّراَألكُْل و ه.

 

 

 

-الِْحسُؤِغذَا:  والْم ةُهلَكُوِتياتُ الْمرس.

 

 

 

- النَّفْسُؤاِغذَ:  والِْعلْمةُ وبحا الْمه.

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

السالك

 

 
:اعلم يا بني أن السالك هو

 

 
١

 

 :الممنوح النور الذي يقبل به الخيـر       -
إنسان مسلم، منحه اهللا النـور الـذي   السالك هو  

والنور فـي اصـطالحنا هـو       (يقبل به الخير    
أنزل   من فعل ما يخالف ما     فظه  ح، و )القابل

 في بدايته من غير     هلَِبن قَ وإ اهللا على نبيه    
 ألهمه اهللا الفرار إليه سـبحانه،       المرشد الكامل، 

. أصحابهةه على المرشد، فكان من خيرودلَّ

 

 
٢

 

 هو من   السالك :العامل بالكتاب والسنة   -
 بيـوم   قنقاء تبعاتهـا، وتـي    بعلم زوال الدنيا و   

الحساب، وتحقق أن طريق النجاة مـن أهـوال         
القيامة هو المحافظة على سنة سـيدنا وموالنـا         

ـ    ،  محمد    م أنـه    وتبين بنـور العل
 ؛طة العظمى للوصول إلى النعـيم المقـيم       سالوا

 وباب  ، أنه سر النجاة    له ، لما ظهر   هفعشق
 بالـسنة   ا جعلـه عـامالً    عشقً،  الفالح والسعادة 

ا أن محافظته هـي عـين       متحققً،  ا عليه محافظً
 بقلبه وظاهره على العمل     ، مقبالً هسعادته وفالح 

  ـ  م ،ا للعلم والعلمـاء   بالسنة والكتاب، محب ا الزم
.همسلالمج

 

 
٣

 

 السالك من   :منحه اهللا التسليم للمرشد    -
 وقدر لـه صـحبة المرشـد        ،منحه اهللا التسليم  

 ؛الكامل، فأفرده بالقصد دون غيره من الخلـق       
رسول اهللاسيدنا ة عيا في أن يفوز بمحب .

 

 
٤

 

 :حـسه ونفـسه وهـواه      مهاجر من  -
  مسارعةً ؛السالك مهاجر من حسه ونفسه وهواه     

 من الـدنيا الفانيـة      ا وفار ،رضا مواله إلى نيل   
. إلى الدار اآلخرة ونعيمها،وزخرفها

 

 
٥

 

 ،السالك ميت أحياه اهللا    :ميت أحياه اهللا   -
  مـن غيـر     ، به في الناس   يا يمش وجعل له نور 

.لباسإشك وال 

 

 
٦

 

 السالك ليس له إرادة،     :مراد من األزل   -
.ولكنه مراد من األزل

 

 
٧

 

 الـذي    السالك هو  :ظه وهواه حمجاهد   -
.يجاهد حظه وهواه

 

 
٨

 

السالك إلـى اهللا     :لفهاأمفارق حقائق    -
 وال يتـسنى لـه      ،تعالى يفارق حقـائق ألفهـا     

 فهو يفارق للفطـر    ،ا عندها الوصول ما دام واقفً   
.المهملة، والعوائد المهلكة، واألخالق القاطعة

 

 
٩

 

السالك من شغله    :عالم بأمراض نفسه   -
نظـر فـي     عن ال  ،الء أدرانها ج و ،تطهير نفسه 

عيوب الناس، وأنه على الحقيقة أعلم بـأمراض        
. علم يقين ال شك فيه،نفسه

 

 
١٠

 

السالك  :منحه اهللا األدب مع المرشد     -
 ، إذا جذبتـه العنايـة بـسابق اإلرادة    ،في بدايته 

جمله اهللا تعالى بالتـسليم، ومنحـه األدب مـع          
المرشد، حتى يقوى اعتقـاده، وتزكـو نفـسه،         

.ويزول لبسه

 

 
١١

 

السالك يتلقى   :يالمدد الحقيق صاحب   -
، عن قلب المرشد الكامل، عـن  يعن قلبه الفرد  

ـ  قلب رسـول اهللا       وهـو المـدد     ي،الكل
.يالحقيق

 

 

 

 



 


         ـةَ اإلسـالمجسماحة موالنا اإلمام المجدد ح

والمسلمين فى هذا الزمان السيد محمد ماضى أبو        
ئمالعزا

 

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

 

نرجـو مـن     -
سماحتكم التكرم ببيان حقيقـة الـسالك وعقباتـه         
وعالماته وعبادته وزهده وشرابه، والفرق بينـه       
وبين الواصل والمتمكن، مع بيان معنى الـسلوك        

.في طريق رب العالمين

 

 
:فأجاب سماحته قائالً

 

 



 

 

 

 



 



١٢

 

السالك فـي    :نسلخ من كل الحجب    م -
طريق اهللا تعالى ينسلخ من كل ما يحجبه عـن          

 وتقـع   ،ينب البين من ال   ي، حتى ينمح  ق  حال
 أو  ، رعايـةً  ، أو العين على العين، إما مراقبـةً     

في مقام اليقين الحق، قلبة أو طمأنينا،شهود .

 

 
١٣

 

الـسالك فـي     :صاحب مائة منزلـة    -
تعالى له مائة منزلـة، لكـل منزلـة       طريق اهللا 

مـات،  اقمن تلـك الم   ولكل مقام    ، مقامات ةثالث
علوم، وذوق، وكشف، وشهود، ووجود، وفناء،      

.وبقاء

 

 
١٤

 

 ةالسالك بمزاول  :على الطريق الوسط   -
جعله على الطريق   يسباب يختلط بالعامة، مما     األ

الحكم، وال يتغـالى فـي       دح ال يتجاوز    :الوسط
.الفهم

 

 
١٥

 

 السالك حقيقة من ذاق     : كاملة ه أخالق -
، ومحقق  يحالوة اإليمان بسر أضاء بالعلم الحق     

باليقين الكامل، وبظاهر تطهر بعلوم الـشريعة،       
. بما علم، حتى تكون أخالقه كاملةعامالً

 

 
١٦

 

عامــل ي الــسالك :ةمعاملتــه حــسن -
 كـاألخ،   يالمسلمين الكبير كالوالـد، والمـساو     

.والصغير كالولد

 

 

 

عقبات السالك

 

 
١

 

 :جعل الموزاين بينه وبـين المرشـد       -
لم يبلغ درجة المرشد     السالك المصاحب للمرشد  

العرفان، وإذا جعل الموازين بينـه وبـين        من  
 وال  ؛ وإن علـم وفهـم     ،م إقباله و ال يد  ؛المرشد

. وإن جاهد وعمل،كون على مزيدي

 

 
٢

 

 : السالك :شهود نفسه في غير المرشد     -
 :صلاإذا شهد نفسه في غير المرشد هلك، والو       

 هلـك،    إذا شهد نفسه في غير رسول اهللا      
.وردن إذا شهد نفسه في غير اهللا لع: والمتمكن

 

 
٣

 

 إذا تــرك : الــسالك:تــرك األســباب -
إذا  :صـل اوالو،  له منها  بد األسباب ضل، وال  

 ،توقف عن األسباب زل، واألولى لـه التجـرد        
ـ  شهود الحق ال     د عن :والمتمكن شغله الـشئون   ت

ات عن مكونها، فهو فـي      ئن وال الكا  ،عن منشئها 
 ألنه مع المـسبب     ؛التجارة والبيع مع اهللا تعالى    

    فالمـسبب    ؛، وإن تخلى عن األسباب  
 والَ تُلِْهيِهم ِتجـارةٌ     ِرجاٌل الَّ : قال تعالى معه،  

).٣٧: النور (بيع عن ِذكِْر اِهللا

 

 
٤

 

 ىلـم تقـو     السالك إذا  :ضعف اإلرادة  -
 ال ينال مقصده، فإذا لـم يفـرد مـواله           ؛إرادته

. هلكه؛بالقصد دون غير

 

 
٥

 

 السالك أحرص النـاس     :إباحة األسرار  -
.على حاله، وأبخل الناس بأسراره

 

 


 


.بد منها لسالك أربعة واجبات الل

 

 
١

 

.المرشد الكامل -

 

 
٢

 

،  الذين يعينونه على طاعة اهللا     :اإلخوان -
.وينصحونه إذا خالف

 

 
٣

 

.االستقامة -

 

 
٤

 

.لالرزق الحال -

 

 
 مـن   يمتى توفرت له هذه األربعة فهو ول      

.أولياء اهللا

 

 

 

عالمات السالك

 

 
١

 

- ِهومتـى تمثـل     : لـسان الحكمـة    ب
ماله الـساطع فـي قلـب الـسالك         بجالمحبوب  
لسانه، حتـى إذا تمكـن مـن         أمسك   ؛المخلص
. وهبه لسان الحكمة؛السويدا

 

 
٢

 

 للسالك نشوة من خمـر      : محبوب مراد  -
 تجعله في مقام التمكين فـي مقامـات         ،المحبة

ربة، فال يضره المخالف وإن كان ذا سـلطان     قال
 أينمـا   ،قاهر، ومثل هذا السالك محبوب مـراد      

. أفاد؛حل

 

 
٣

 

ا فـي    لو أن سـالكً    : رأى الباطل باطالً   -
اعة وبـشاعة   نلم تنكشف له ش    طريق اهللا تعالى  

 يجب عليه أن يتـوب مـن دعـوى          ؛المنكرات
.السلوك

 

 
٤

 

 مـا دام بـين      :وقعت عينه على العين    -
السالك وبين مواله البين ثم البين، فمتـى تقـع          

!العين على العين؟

 

 
٥

 

لسالك مـن   لبد    ال :ينقبض من الرذائل   -
 ، الرذائـل  بين بـه  ت تس ،نور يجعله اهللا تعالى له    

: قـال تعـالى    تجعل القلب ينقبض منها      استبانةً
َِّقينِ    كَالالْي ِعلْم ونلَمتَع لَو  *  ِحيمالْج نولَتَر 
).٦، ٥: التكاثر(

 

 
٦

 

 كل سـالك يتـأثر      :يفر من أهل البدع    -
 يجب أن يفر من أهل البـدع المفتـونين،         ؛بأذنه

ومن أهل الزور المبطلين، لتتلقـى نفـسه مـن       
لمها األعلى، فيكون له الحجة على من خالفه        عا

.بعد اتضاح

 

 
٧

 

 ؛ أنـا  : كل سالك قـال    :فان عن نفسه   -
.وقع في العنا

 

 
٨

 

 واديان يحيـران    : تجاوز واديا الحيرة   -
.يه، وبادية اإللحادتوادى ال: السالك

 

 
٩

 

 من سلك مـسالك     : سلك مسالك القرب   -
. قرب؛القرب

 

 
١٠

 

 سالك أو واصل ال     : سبقت له العناية   -
 لتنشله من وحلة التوحيد في      ةالعناي ديسبق إليه   ت

السالك، ومن بادية اإللحاد في الواصل، ومـن        
 ألن  ؛ أو غفل  يتمكن، ربما نس  ميه في ال  تة ال حوا

البشرية ال تفارق أكمل كامل، والبـشرية بـاب         
.هذا السور

 

 
١١

 

 يمـنح اهللا    :ا يحفظه خً منحه اهللا برز   -
يه فـي   تا يحفظه به من ال    خًسبحانه السالك برز  

أرض الطبع، أو مـن تجـاوز األدب بـصولة          
 بينَهما برزخٌ الَّ  : قال تعالى القدرة مع الشرع،    

).٢٠: الرحمن (يبِغياِن

 

 
١٢

 

ى شعر الـسالك    مت :ه عن وجود   فانٍ -
، وتألم مما يتألم منه أهل الحياة الكونية،        هبوجود

.وجبت تربيته

 

 

 

عبادة وزهد

 

 

 

السالك

 

: والواصل واملتمكن

 

 
 ، وعامـل مكـدود    ،مكلف مجهود  :لسالكا

. يزهد في الحرام،يرى العبادة مجاهدةو

 

 
لى اهللا بتقريبـه، فـرح      إ متقرب   :الواصل

 العبـادة   ىيـر و ،بفضل اهللا عليه ورحمته بـه     
 . يزهد في المباح،مشاهدة

آنس في مقام اإلحسان بالمحسن،      :تمكنمال
 نفذ من أسوار القيود، ورسوم      ،مبتهج باإلحسان 

 وصار مع المعبود، بالفناء عن عبادتـه        الحدود،
 ....يزهد في نفـسه   و ،مع قيامه بأكمل العبادات   

. عن الزهدوالعارف فاٍن

 

 

 

شراب السالكني وبيانهم

 

 
١

 

 السالكون يـشربون  :شراب الـسالكين   -
 ألنهم من األبـرار    ؛ا بالكافور شرابهم ممزوج ، 

المتحابون في اهللا تعالى، المؤثرون إخوانهم في       
 على أنفسهم، والذين يتنافسون في نيل       اهللا تعالى 

ـ       به برسـول اهللا    شالقرب من اهللا تعـالى، والت
       والسالكون كثيـرون، والمفـردون اهللا ،

.ونلبالقصد قلي

 

 
٢

 

 يحصل البيان للسالكين    :بيان السالكين  -
لهام، أو بعناية من اهللا تعالى      إإلى اهللا تعالى إما ب    

 نكرات، أو بتذكير وعـد اهللا     معمل ال عن   هتمنع
.ووعيده، أو برعاية معية اهللا للعبد

 

 

 

أهل السلوك

 

 وأهل الوصول

 

 

 

وأهل التمكني

 

 
١

 

 تظهر لهم آثـار رحمـة       :وكلأهل الس  -
.باغ نعمة المنعم عليهمساهللا، ويشهدون إ

 

 
٢

 

  يبدلهم فيكونون أبـداالً    :الوصول أهل -
.يقين العزم، أو الصديبعد الرسل، أو أول

 

 
٣

 

.م يخفيه:نيأهل التمك -

 

 
  الـسلوك فـي طريـق اهللا       :لسلوكأصول ا 

 علـى  متوقف   ي؛ للوصول إلى جنابه العل    ؛تعالى
:أصلين عظيمين

 

 
١

 

. صفاء جوهر النفس-

 

 
٢

 

. استقامة الطريق-

 

 
:ة المراد من السلوك ثالث:نتائج السلوك

 

 
١

 

. الجوارحن لي-

 

 
٢

 

  .ذكر اهللاب طمأنينة القلب -

 

 
٣

 

. وبمن، ولمن، علم من أنت-

 

 


 


١

 

هـو تزكيـة الـنفس،       : تزكية النفس  -
وتجاوز عقبة اإللحاد، واالنتـشال مـن وحلـة         

ر الـنفس ونزوعهـا،     فط عن   يوالتخلالتوحيد،  
. على اهللا بكليته مقبالً،احتى يكون السالك إنسانً

 

 
٢

 

ــدات- ــار المجاه ــار : ن ــسلوك ن  ال
المجاهــدات، والوصــول نــور المــشاهدات، 

   ا للقرآن، والمطلوب   والتمكين محو الشهود تسليم
 م فـالز  ؛اية له، فإذا أردت صافي الشراب     ال نه 

.هذا الجناب

 

 
٣

 

 السلوك  :صريح السنة والكتاب  ب العمل   -
حـه  نميصريح السنة والكتاب، حتى     بهو العمل   

 .ةاهللا تعالى المراقبة أو المشاهد

 

 
٤

 

 سـلوك المريـد هـو       :سلوك المريد  -
المفارقة لجميع مـا يالئـم الـنفس الحيوانيـة،        

ـ     والمـسا  ،يةسبليإلاوالنفس    يرعة إلـى التحل
بالصفات الملكوتية، والشوق والوله إلى المشاهد      

.القدسية

 

 



 

 

 

 

 



 

 ٣٢ 



 





 



                غادة وتقى مصطفى عبد الدايم             عبدالرحيم علي محمد علي  علي محمد أحمد الهواري

 

 
              القـــاهـــرة                              الحدين         

 

 كوم حمادة –

 

 البحيرة-

 

 

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

 

 
                      الحـديـن 

 

 كـوم حـمـادة –

 

ـحـيـرة                        دمنـهـور الب–

 

 
 






عما كَان يقْدم علَيِه َأنْبَأ عن ِصحِة تَوبِتِه، وِصحةُ التَّوبِة تَقْتَِضي     الحاج  ِإذَا كَفَّ    َ :ابني مستقبل األمة  

وِضِع النِّعمِة ِبرفَاهـِة اِإلقَامـِة      ثُم نَبه ِبما يعاِني ِفيِه ِمن مشَاقِّ السفَِر الْمَؤدي إلَيِه علَى م           ،  قَبوَل حجِتهِ 
ثُم َأعلَم ِبمشَاهدِة حرِمِه الَِّذي َأنْـشََأ       . وطَاِن ِليحنُو علَى ِمن سِلب هِذِه النِّعمةَ ِمن َأبنَاِء السِبيلِ         َألوَأنَسِة ا 
 ِدينَه ِمنْه،   ولَهسثَ ِفيِه رعبةِ ،   ودشَاهِبم ِه            ثُمِة نَِبيرَأذَلَّ ِبنُصِتِه، وَل طَاعا َأهِبه اللَّه زِة الَِّتي َأعراِر الِْهجد 

محال   مالسالةُ وِه الصلَيٍد ع               ـاءمعز تَـذَلََّل لَـهو ،ـِرينبتَجالْم اءظَمع لَه عتَّى خَضِتِه، حِصيعَل مَأه م
ِرينتَكَبإ،  الْم   لَم نَّه   نع نْتَِشرنْقَِطِعيكَاِن الْمالْم قَ اَألذَِلكتَّى طَبِن حيِف الْبعالض دعب ال قَِويقًا ، وشَر ضر
.زٍة ظَاِهرٍة ونَصٍر عِزيز ِبمعِجوغَربا إال

 

 
اعتَِبر   :عزيزي مستقبل األمة  

 

َألْهمك اللَّه الشُّكْر ووفَّقَك ِللتَّقْوى       -

 

 إنْعامه علَيـك ِفيمـا كَلَّفَـك،        -
. وِإحسانَه إلَيك ِفيما تَعبدك

 

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

 

].٧٤ص القاهرة –

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 



 

 

٣٣ 

بالهنا

 

 

 

والشفا

 

 

 

 


 

 من خيبر، وأصاب الناس التعب، وطلبوا الراحـة قلـيالً فـى      لما انصرف رسول اهللا     
:الطريق، قال النبى 

 

 
.أنا يا رسول اهللا: فقال بالل ). من يوقظنا لصالة الفجر؟(

 

 
فنزل الناس وناموا، وأسند بالل ظهره إلى بعيره، وغلب النوم القوم جميعا بما فيهم بالل إلى                

.فنادى بالالً معاتبا له.  أول من استيقظكان رسول اهللا أن طلعت الشمس، و

 

 
.ما نمت مثل هذه النومة أبدا: فقال بالل

 

 
).إن شاء اهللا، الستيقظت يا بالل: لو قلت: (فقال له النبى 

 

 
.ثم أمر الصحابة بالوضوء والصالة

 

 
].)٤/٤٠٧(حديث حسن غريب، وراجع أسد الغابة : وقال) ٢٥٩٤رقم (الترمذى أخرجه [   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ما أسهل اللجوء للمـضادات الحيويـة للـتخلص مـن           
أعراض مرض بسيط كاإلنفلونزا وغيرها مـن األمـراض         

تسهلون وصفها، وهـم    الموسمية، وما أكثر األطباء الذين يس     
كل  ثارها السلبية الخطيرة على الصحة، ولكن    على علم تام بآ   

قـت  هذا يترك تأثيره الخطير على الصحة وال يظهـر إال و  
.اإلصابة بمرض أكبر

 

 
وفي بحث بريطاني جديد يؤكد أخطار المضادات الحيوية على المرضى الذين    
يصف لهم أطباؤهم جرعات زائدة من المـضادات الحيويـة، تبـين أن هـؤالء               
المرضى تنشأ لديهم مقاومة للدواء تستمر لمدة تصل إلى عام، ما يجعلهم عرضة             

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

زادت المضادات الحيوية التي توصف لعـالج الـسعال واألمـراض الـشبيهة             
.باإلنفلونزا أو إصابات البول، أصبحت البكتريا أكثر مقاومة في مرض أكثر شدة

 

 
 االستخدام الزائد للمضادات الحيوية في أوربا والواليات        وأضاف الباحثون أن  

المتحدة ومناطق ثرية أخرى يبني مقاومة واسعة داخل الجسم البـشري ويهـدد             
.عالجات طبية حيوية مماثلة

 

 
طان وأكد الباحثون أن عمليات مثل استبدال مفصل الفخذ وعالجـات الـسر           

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

 

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

.توى المجتمع أو السكان عمومامقاومة الفرد وكيف تتحول إلى مشكالت على مس

 

 



 



 

. جم جمبرى حجم متوسط٣٠٠ -

 

 

 

. بصلة واحدة متوسطة الحجم مقطعة-

 

 

 

. حبة ثوم مطحونة-

 

 

 

. علبة صغيرة صلصة طماطم-

 

 

 

.        ملح-

 

. فلفل–

 

 

 

. أكواب من مرق الدجاج٣ -

 

 
.كوب ونصف من األرز الطويل

 

 


 


ثم ينظف، وبعد ذلك    لتحضير الجمبرى يقشر أوالً     

أحدثى شق على طول جسم سمكة الجمبـرى دون         
فصله، إفتحى الشق ثم ضعى زيت الزيتون فـى         
مقالة كبيرة، أضيفى البصل والثوم، انتظرى حتى       
يذبل البصل، أضيفى الجمبـرى وبعـد دقيقتـين         
أضيفى صلصة الطماطم والملح والفلفـل، وبعـد        

غلـى  دقيقة أضيفى المرق، خفضى النار بعد أن ت       
المحتويات ثم أضيفى األرز، غطى اإلناء وأبقيـه        
فوق نار هادئة حتى ينضج األرز ويمتص المـاء،         

 دقيقـة تكفـى الكميـة ألربعـة         ٣٠حوالى  : أى
.أشخاص

 

 



 

 

 

 

 



 





 




 




 



 



 

 










 






 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

األستاذ الدكتور

 

 

نور الدين أبو حلية

 

 

اجلمهورية اجلزائرية

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 


 






 



فهـات المثـال    .. وعيت هذا : قال القاضي 

.الثاني

 

 

لقد ورد فـي األحاديـث      : قال اإلسكندري 

الكثيرة ما يدل على أن هذه العالقة غير مرتبطة         

 إن هـذه األشـواق       فقط، بل  بحياة النبي   

، انتقالـه  وبعد   تشمل المؤمنين في حياته     

وقد روي من ذلـك الروايـات الكثيـرة عـن           

، فقـد   المنتجبين من أصحاب رسول اهللا      

روي في ترجمِة بالل أنه لما احتُـضر نـادت          

: وياله، واحزناه، فنادى هـو قـائالً       او: امرأتُه

 وافَرحاه، واطرباه، غدا نلقى األحبـة، محمـدا       (

 .)١()وِحزبه

 

 

فهـات المثـال    .. وعيت هذا : قال القاضي 

.الثالث

 

 

لقد ورد فـي األحاديـث      : قال اإلسكندري 

الكثيرة ما يدل على أن هذه العالقة ليست خاصة       

، بل هي تشمل    بمن عاش مع رسول اهللا      

جميع المؤمنين به، بل هي تـدل علـى مـدى           

صدقهم في اتباعه، وأن االتبـاع الـصحيح ال         

.ن هذه العالقةيكون إال ع

 

 

:  قال فقد ورد في الحديث عن النبي       

)    من أشد أمتي لي حب    ا ناس يكونون بعدي، يود 

.)٢()أحدهم لو رآني بأهله وماله

 

 

إن : ( قـال وفي حديث آخر أن النبي  

   أمتي لي حب ا قوم يكونون أو يجيئون، وفي      أشد

رواية  

 

 يخرجون بعدي  -

 

 يودّ أحدهم أنه أعطى     -

.)٣() رآني وأنهأهله وماله

 

 

:  قـال  وفي حديث آخـر أن النبـي        

ليأتين على أحدكم زمان ألن يراني أحب إليـه         (

 .)٤()من مثل أهله وماله

 

 

فهـات المثـال    .. وعيت هذا : قال القاضي 

.الرابع

 

 

لقد ورد فـي األحاديـث      : قال اإلسكندري 

الكثيرة ما يدل على أن هـذه العالقـة عالقـة           

فهـو  .. أمتـه  و متبادلة بين رسـول اهللا      

يحبها، ويشتاق إليها، ويبادلها مـشاعرها فـي        

جميع األزمنة، ففـي الحـديث أن رسـول اهللا          

 فقـال   )وددت أني لقيت إخـواني    : ( قال ،

أوليس نحـن إخوانـك؟     : أصحاب النبي   



 

 

 

 

 



 









 



أنتم أصحابي، ولكن إخواني الذين آمنـوا       : (قال

.)٥()بي ولم يروني

 

 

قى ومتى أل : (وفي رواية ألحمد، وأبي يعلى    

يا رسول اهللا، ألسنا إخوانـك؟      : ، قالوا )إخواني؟

بل أنتم أصحابي، وإخواني الذين آمنوا بي       : (قال

.)ولم يروني

 

 

فما فعـل ابـن     .. وعيت هذا : قال القاضي 

تيمية بهذه الناحية؟

 

 

لقد حاول ابن تيمية بكـل      : قال اإلسكندري 

أنواع الحيلة أن يزيح هذا النوع من العالقة مع         

إن لم يجرؤ على التـصريح       و رسول اهللا   

به، ولهذا فإن كل ما سنذكره في هـذا الـدليل           

شاهد على هذا، فمنع ابن تيمية للتوسل بـالنبي         

    ومنعه من زيارته، ومنعه من االسـتغاثة 

به واللجوء إليه، ومنعه من الفـرح لفرحـه أو          

 ؛حزنه كل ذلك دليل على  موقفه هـذا        الحزن ل 

مشاعر الود  ألن كل تلك السلوكات هي مظاهر ل      

.الذي أبدته األمة نحو نبيها 

 

 

 يخـص   هال ذكرت لي مثاالً   : قال القاضي 

.هذا الذي نحن فيه

 

 

من أقرب األمثلة على هذا     : قال اإلسكندري 

 بعـد  موقفه من الحزن على رسـول اهللا      

وفاته، فقد جره بغضه للشيعة وحقده علـيهم أن         

   ا، وأن الكمـال    ا وضعفً يعتبر هذا الحزن قصور

 قـال   دم الحزن، مع أن رسول اهللا       في ع 

إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليـذكر      : (في الحديث 

 .)٦()مصيبته بي فإنها من أعظم المصائب

 

 

يا أيها الناس أيما أحـد      : (وفي حديث آخر  

من الناس أو من المـؤمنين أصـيب بمـصيبة          

فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التـي تـصيبه     

  اب بمـصيبة   ا من أمتي لن يص    بغيري؛ فإن أحد

.)٧()بعدي أشد عليه من مصيبتي

 

 

هال ذكرت لي ما قـال ابـن        : قال القاضي 

تيمية بالضبط؟

 

 

لقد قال في كتابه المملـوء      : قال اإلسكندري 

بالعدواة والنصب، والذي سماه منهـاج الـسنة        

النبوية، وكان األحرى به أن يسميه منهاج السنة        

 ثم إن هؤالء الـشيعة    : (األموية

 

 وغيـرهم    -

 

- 

 يحكون عن فاطمة من حزنها على النبي        

ما ال يوصف، وأنها بنت بيـت األحـزان، وال          

ا لها مع أنه حزن على أمر فائت يجعلون ذلك ذم

ال يعود، وأبو بكر إنما حزن عليه فـي حياتـه           

خوف أن يقتل وهو حزن يتضمن االحتـراس،        

هذا الحزن ألنه ال فائدة     ولهذا لما مات لم يحزن      

.)٨()يهف

 

 

أرأيت سيدي القاضي أشد من هذه البـرودة      

وهل يمكن لمؤمن في    .. تجاه رسول اهللا    

الدنيا أن يتخيل أن الحـزن علـى رسـول اهللا           

ال فائدة فيه؟ 

 

 

ما تقول؟: التفت القاضي إلي، وقال

 

 

بل إني مـن    .. صدق سيدي القاضي  : قلت

خالل تجربتي مع ابن تيمية ومدرسته رأيته يكاد        

 في  قة العاطفية مع رسول اهللا      يقصر العال 

الصحابة فقط، أما سائر األمة، فعالقتها ليـست        

 وإنما تحتـاج    عالقة مباشرة برسول اهللا     

إلى المرور عبر المعابر الكثيرة مـن التـابعين         

وبالتالي فإنه يصرح في كل     .. والصحابة وهكذا 

كتبه هو ومدرسته بأن أقرب الناس إلى رسـول        

الترتيب الذي اخترعـه     هم الصحابة ب   اهللا  

هو وسلفه، أما من بعدهم فال حـظ لهـم إال أن            

.يكونوا في آخر القافلة

 

 

حتى أنه يفـضل المحـاربين لرسـول اهللا         

       والطاعنين في آل بيته، والمغيرين لسنته 

على الصالحين من هذه األمة، يقول في منهـاج         

غبـار  : ولهذا يقول من يقول من السلف     : (السنة

ـ  مع رسول اهللا    دخل أنف معاوية     ضل  أف

.)٩()من عمل عمر بن عبد العزيز

 

 

ولست أدري أي غبار هذا الذي فضل بـه         

معاوية على عمر بن عبد العزيز الذي حـاول         

بكل جهده أن يرد بعض البدع التي طمس بهـا          

؟معاوية سنة رسول اهللا 

 

 

وقد تناسى ابن تيمية بذلك األحاديث الكثيرة       

ا، ية مع الخلق جميع   التي تتناسب مع العدالة اإلله    

ا بالعمل، ال بمجرد    والتي تجعل التفضيل مرتبطً   

.رؤية رسول اهللا 

 

 



 


                                                           

).١/٣٥٩(سري أعالم النبالء ) ١(

 

 
.رواه مسلم) ٢(

 

 
.رواه أمحد) ٣(

 

 
.رواه البخاري) ٤(

 

 
.)٦٦/ ١٠(جممع الزوائد ومنبع الفوائد ) ٥(

 

 
.)١/٤٠(والدارمي ) ٢/٢٧٥(رواه ابن سعد ) ٦(

 

 
.رواه ابن ماجة) ٧(

 

 
.)٨/٤٥٩(منهاج السنة النبوية ) ٨(

 

 
.)٦/٢٢٧(منهاج السنة النبوية ) ٩(
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 من مذكرة التفـاهم    أردوغانهدف  إن  

 

- 
" ديلـي صـباح  "عرضـته صـحيفة     الذي  

التركية

 

 هو دفع مصر وقبرص واليونـان       -
واالتحاد األوروبي 

 

 الذي يعد عقوبات ضد     -
تركيا بسبب تنقيبها في المتوسط    

 

 للتفاوض  -
معها بشأن أي مشروع خط أنابيـب لنقـل         

سط لألسواق  الغاز الطبيعي من شرق المتو    
.األوروبية

 

 
تركيا تدعي أن المسار المقترح للخـط       
يمر عبر منطقتها االقتصادية المزعومـة،      

. مليارات دوالر٧هذا الخط تبلغ تكلفته 

 

 
نها تتحرك لـضمان    أتدعي تركيا أيضا    

حقوق جمهورية شمال قبـرص التركيـة،       
الدولة المزعومة التي ال يعترف بها سوى       

.تركيا في العالم

 

 
 إن  :ة يني شفق التركيـة تقـول      صحيف

المنطقة االقتصادية التركية الممتدة، والتـي     
، "الـوطن األزرق "تطلق عليها أنقرة اسـم     

ستوفر لها الهيمنة في نزاع الطاقـة فـي         
.شرق البحر المتوسط

 

 
تركيا دولة غير منتجة للطاقة وتستورد      

ا ها سـنوي  فمن احتياجاتها منها ما يكل    % ٩٥
 وتريد وقـف هـذا      ، مليار دوالر  ٥٠نحو  

النزيف على الطاقة وأن يكون لهـا منـابع      
ـ د في   ـنفط وغاز، ال تتواج     مـيالً   ١٢الـ

فلذلك تريد التوسـع     ؛ا الخاصة بتركيا  بحري 
في شرق وجنوب قبرص ولـيس شـمالها        

.القريب منها فقط

 

 
ن أوأكد موقع دويتشه فيلـه األلمـاني        

تركيا ال تعترف بجزيرة كريت وال تـرى        
تالي فهي تـرى أن حـدودها        وبال ؛قبرص

المائية تمتد حتى الحدود المائية الليبية مـا        
يعني أن إقليم شرق المتوسط يمكن اقتسامه       

   الجـرف  " إلى مبدأ    امناصفة مع ليبيا استناد
وليس مبدأ الحدود البحرية أو المياه      " القاري

اإلقليمية، وهذا الجرف القاري يمتد لمسافة      
  ميل بحـري، فـإذا كـان عـرض         ٢٠٠

ـ    ٤٠٠المتوسط يقترب مـن      ا مـيالً بحري 
     فيمكن للطرفين تقاسمه متجاهلين بذلك كال 

.من قبرص واليونان

 

 



 


 إن  :صحيفة يني شفق التركيـة قالـت      

ستجعل الدولتين جارتين   " إذا نفذت "االتفاقية  
.بحريتين

 

 
تقول مذكرة التفاهم بشأن ترسيم الحدود      

فـي توسـيع     إن تركيا لها الحق      :البحرية
عبر منطقة جنوب شرق  المنطقة االقتصادية

جزيرة كريت اليونانية، بعـد أن طالبـت        
تركيا بالمناطق البحرية والجرف القـاري      

جنوب (غرب خط الطول الثامن والعشرين      
، متجاهلة سلسلة جزر دوديكانيسيا     )رودس

.اليونانية

 

 
وتتنازع اليونان وتركيـا علـى حـدود     

، منذ إقـرار    م١٩٩٤مياههما اإلقليمية منذ    
اليونان اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار،      
وإعالنها حدود مياهها اإلقليمية فـي بحـر        

ا، وفقًا لالتفاقية، التي لم      بحري  ميالً ١٢إيجة  
.توقعها تركيا وال تعتبرها ملزمة

 

 
وحال تفعيل االتفاقية الدولية، سيخـضع      

من بحر إيجه للسيادة اليونانيـة،      % ٧١,٥
فقط لتركيا، بفـضل الجـزر      % ٨,٧بل  مقا

اليونانية المصطفة علـى طـول الـساحل        
.الغربي التركي

 

 
اليونانية عن  " كاثمريني"ونقلت صحيفة   

، أستاذ مشارك فـي     "أنجيلوس سيريجوس "
القانون الدولي والسياسة الخارجية بجامعة     

 إن الـصفقة، التـي      :بانتيون في أثينا قوله   
اهم، ليـست   يشار إليها على أنها مذكرة تف     

مفاجئة، حيث طلبت أنقرة اتفاقًـا لترسـيم        

الحدود البحرية مع ليبيا في مقابل دعمهـا        
.لحكومة الوفاق

 

 
تركيا تحاول بهذا االتفاق خلـق جـدار        
يمنع اليونان من استخدام حقوقها الـسيادية       
٬ في الجرف القاري شرق البحر المتوسـط      

بـأن  " بما طالبت به منذ سـنوات        متذرع�ة 
، " يعتد بها في الجـرف القـاري       الجزر ال 

.ولهذا تتجاهل وجود جزيرة كريت

 

 



 


بالنسبة لحكومة الوفاق، فإنهـا سـتعمل       
على اسـتغالل مـذكرتي التفـاهم لرفـع         
معنويات ميلشياتها التي أنهكها القتال الدائر      
منذ أشهر مع الجيش الوطني، لكن اإلعالن       
سيكون له نتائج عكسية، سـتحفّز الجـيش        

لى أن يزحف بقوة ضد حكومة الوفاق في       ع
طرابلس، وسيزيد من دعم الشارع لعمليات      
الجيش الوطني بعدما أعلن أردوغان أنـه       

من األسلحة إلى ليبيااسيرسل مزيد .

 

 
ليبيا ما زالت تحت الفصل السابع مـن        
ميثاق األمم المتحدة بقـرار مـن مجلـس         

فـإن  األمن، وحـسب القـانون الـدولي        
ولية ال تـصبح نافـذة إال إذا        االتفاقيات الد 

عة، أما  صادقت عليها برلمانات الدول الموقِّ    
مذكرات التفاهم فهي ذات طبيعـة مؤقتـة        
ومحدودة، وال تشمل موضـوعات الـدفاع       
المشترك ومنح القواعد، وما إلـى ذلـك،        

.وبالتالي فالمذكرة ليس لها أهمية

 

 
أما تركيا فتحـاول اسـتغالل المـذكرة        

 ستـصبح مركـز غـاز       للترويج إلى أنها  
.عالمي

 

 
فتزامنًا مـع التوقيـع، أعلنـت تركيـا         
استئناف أعمال التنقيب في البحر المتوسط،      

ل أنبوب للغاز الطبيعي لجمهوريـة      يوتوص
شمال قبرص التركية، التي ال يعترف بهـا        

.سوى تركيا

 

 
وأعلن أردوغان تدشين خط أنابيب الغاز      

، وهو جزء مـن     "تاناب"العابر لألناضول   
الطاقة الممتد مـن أذربيجـان إلـى        ممر  

مــشروع ســالم " وأعلــن أنــه أوروبــا،
.)١("إقليمي

 

 



 


الهدف الفعلي من أردوغان هو الضغط      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
األمين العام والمتحدث الرسمي

 

 
                               لالتحاد العالمى للطرق الصوفية

ى الحسينىلعزم اعبد الحليمالشريف 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

على دول شـرق المتوسـط مـن أجـل          
تشف حديثًا، بعد   كالمحاصصة في الغاز الم   

هذه المذكرة، إال أنه سرعان مـا رفـض         
وزراء خارجية مصر واليونان وقبـرص،      

األمني والبحري، المبرمين بـين     : قيناالتفا
تركيا ورئيس حكومة الوفاق الليبية، فـايز       

.السراج

 

 
وأكدت وزارة الخارجية المصرية على     
عدم وجود أي أثر قانوني لهـذا اإلجـراء         
الذي لن يتم االعتداد بـه لكونـه يتعـدى          

 رئيس مجلس الوزراء الليبـي،      صالحيات
لـن   التفاق الصخيرات، فضالً عن أنه    اوفقً

يؤثر على حقوق الدول المـشاطئة للبحـر        
.المتوسط بأي حال من األحوال

 

 
وذكرت وزارة الخارجية القبرصـية أن      

 وال  ،مذكرة التفاهم ليس لها شرعية قانونية     
يمكنها تقويض حقوق قبـرص أو الـدول        

تركيا " تشويه" إن   :الساحلية األخرى، وقالت  
للقانون الدولي ال يمنحها أي حقوق قانونية،       

.يثبت أن أنقرة وحدها في وجهات نظرهاو

 

 
ورفضت اليونان اإلعالن ووصفته بأنه     

 ألنه  ؛أمر مناٍف للعقل من الناحية الجغرافية     
يتجاهل وجود جزيرة كريت اليونانية بـين       

.الساحلين التركي والليبي

 

 
ــة،  ــة المؤقت ونــددت الحكومــة الليبي
بمذكرات التفاهم بين حكومة الوفاق وتركيا،   

 غير شرعية، كونها لم تحـصل       واعتبرتها
على موافقة البرلمان، إلى جانب أنها ترسخ       
للتدخالت التركية فـي الـشؤون الليبيـة        

.الداخلية

 

 
يـع  قووصف مجلس النواب الليبـي، تو  

ـ    ، "الخيانـة العظمـى   "السراج للمذكرة بـ
لـن يقـف    " من أن الجيش الوطني      امحذر

مكتوف األيدي أمام تآمر أردوغـان مـع        
."اسي والميليشيات اإلرهابيةالمجلس الرئ

 

 
حكومـة   طالب االتحـاد األوروبـي،    و

الوفاق الليبية وتركيا، بتسليم نـسخة مـن        
مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومـة       

".دون أي تأخير"الوفاق الليبية 

 

 
 إن  :وقال االتحاد األوروبي فـي بيـان      

ا بـشكل   االتحاد األوروبي يقف متـضامنً    "
برص بشأن التحركات   كامل مع اليونان وق   

األخيرة من جانب تركيا في شرق البحـر        
ا ، مـضيفً  "المتوسط، بما في ذلك بحر إيجه     

على تركيا أن تحترم سيادة جميع الدول    "أنّه  
األعضاء باالتحـاد األوروبـي وحقوقهـا       
السيادية، كما شـدد المجلـس األوروبـي        

امرار."

 

 
 االتفـاق   ردود األفعال الدولية تعني أن    

ن أنقرة وحكومة السراج ال تترتب      الموقع بي 
عليه أي آثار قانونية، ولكن النظام التركي       

ق لها على أنها اتفاقية رسمية حتى يجد        يسو
له موطئ قدم في شرق المتوسط من جهة،        
ومن جهة تعزيز النفوذ في ليبيـا لحمايـة         
المصالح االقتـصادية، ودعـم التيـارات       

   ه عين  ا ال تخطئ  اإلرهابية التي تعاني تراجع
.في المنطقة

 

 



 


بما أن ليبيا بلد غني بالنفط وبمخزونات       

همة في البحر   م تجارية   ا ويتاخم طرقً  ،الغاز
المتوسط، فإن ليبيا  

 

 التي فقدت االستقرار   -

 

- 
 ،تجلب بسرعة أطماع الفـاعلين الـدوليين      

.وهذا ينطبق على الحكومة التركية

 

 
اء التجارة هي أحد أهـم األسـباب ور       

تدخل أنقرة في ليبيا، كما يقـول أويتـون         
 اإلسـتراتيجية أورهان من مركز الدراسات   

منذ حقبـة القـذافي كـان        ":للشرق الوسط 
الكثير من الشركات التركيـة يعمـل فـي         

 لكن بعد الحرب األهلية خسرت ليبيا       ،تركيا
من أهميتها االقتصادية وبالتـالي تراجـع       

.ببطيءوهذا يتغير ". االهتمام باالستثمار

 

 
إلى ذلك يجب ذكـر أن تركيـا بـدأت          

ا في التنقيب عن النفط والغـاز فـي         مؤخر
وهذا . المنطقة الشرقية من البحر المتوسط    

 ألن  ؛القرار يحمل بين طياته قوة نزاع كبير      
ي اعتبر تلك األنشطة غير     االتحاد األوروب 

 ومنذ تلك اللحظة تطورت المنطقة      ،قانونية
فـي  . "ة الدولية إلى منطقة نزاع في السياس    

هذا النزاع على السلطة تحتاج تركيا إلـى        
حلفاء في جانبها ـ وحكومة طرابلس بـين   

".من يضمن الوالء ألنقرة

 

 
لكن الكثير من الخبراء ينطلقـون مـن        

جد نظرية أن دوافع إيديولوجية هي التي تو      
 سـاندت قد  ، ف في الواجهة بالنسبة إلى أنقرة    

متهـا   وحكو  حركة اإلخوان  ميلشياتتركيا  
.في الحرب األهلية الوفاق

 

 
ثمة العديد من االعتبـارات المحركـة       و

للحكومة التركية لتوقيع هذا االتفاق، يتمثل      
:أبرزها في اآلتي

 

 
 أردوغان  يرى: تسويق الحلم العثماني  

أن على تركيا مسؤولية تاريخيـة تعطيهـا        
الحق في التدخل في شؤون دول اإلقلـيم،        

ـ     حات ن فهـم تـصري    وبناء على هذا يمك
، عندما اعتبر   م٢٠١٩ أردوغان في أكتوبر  

أن التدخل التركي في ليبيا نابع من كونهـا         
إرث أجــداده، وجغرافيتهــا جــزء مــن "

كما يعد أردوغان   ". اإلمبراطورية العثمانية 
أن تدخله في شؤون الدول العربية تأتي من        

.اعتبارات المسؤولية التاريخية لتركيا

 

 
لتدخل في  االستدعاء التركي لفكرة حق ا    

شؤون دول كانت في حيازة اإلمبراطورية      
  العثمانية بدا حاضر ا بقوة في حـديث     ا أيض

الرئيس أردوغان، عشية إحيـاء الـذكرى       
مصطفى كمال أتاتورك فـي      لوفاة   ٧٨الـ
نتـصدى  : "، عندما قال  م٢٠١٦  نوفمبر ١٠

للذين يحاولون تحديد تاريخ دولتنا وأمتنـا       
ال يمكننا أن نسجن    "، وأضاف   "ا عام ٩٠بـ

حـدودنا  .  ألف كيلـومتر مربـع     ٧٨٠في  
الطبيعية شيء، وحدودنا العاطفيـة شـيء       

 إخواننا فـي القـرم والقوقـاز       . اآخر تمام
وحلب والموصل وطرابلس يمكن أن يكونوا 
خارج حدودنا الطبيعيـة، لكـنهم ضـمن        

".حدودنا العاطفية

 

 
 يـسعى   :تعويض تراجع الحزب الحاكم   

س أردوغان البراجماتي بامتياز إلـى      الرئي
تعويض رصيده التقليدي الذي تآكـل فـي        
الوعي الجمعي التركي بزيادة الزخم التركي   

ويعرف أردوغان كيـف    . في األزمة الليبية  
يستغل األوضاع البائسة في دول ما عرف       
    ا بالربيع العربي ويوظفها لمصلحته، استناد

إلى ما يرفعه أردوغـان مـن شـعارات         
نية، وتستلهم الشعارات   عى إرث العثما  تستد

ا بـين    ويستثمر ذلك الدعم داخلي    ،العقائدية
 بطولة زائفـة ترتكـز      لتصديرأبناء شعبه   

.على الدفاع عن المسلمين المقهورين

 

 
 :تعزيز الحضور في تـسوية األزمـة      

تسعى تركيا لتعطيل الحراك الدولي المكثف      
تمر بـرلين   تجاه األزمة الليبية، وآخره مؤ    

برعاية المستـشارة    رلمقررعقده في ديسمب  ا
ــة   ــضور وزراء خارجي ــة، وبح األلماني

وتسعى أنقرة إلـى    . مجموعة الدول السبع  



 

 

 

 

 



 



 

 

 

توظيف حضورها في المؤتمر لتأكيد أنهـا       
أحد األطراف الفاعلة في حلحلة األزمة في       

 ومن جهة أخـرى تقلـيص       ،ليبيا من جهة  
نفوذ الدول الداعمة لحكومة الشرق، خاصة      

ا ومكانة كبيرة لكـل     انيا منحت تقدير  أن ألم 
من فرنسا ومـصر واإلمـارات بـدعوتها        
للمشاركة بالمؤتمر، باعتبار الدول الـثالث      
قادرة على إحداث تغيير إيجابي حقيقي في       

.األزمة الليبية

 

 
في هذا السياق ستحاول تركيـا توجيـه        

ا ألجندتها المؤدلجة أو إفراغه     المؤتمر وفقً 
نهـا تـستهدف    من مـضمونه، ال سـيما أ      

باألساس لعب دور محوري فـي التـسوية        
السياسية لألزمة الليبية، بما يعزز نفوذهـا       

. في ليبيا ومنطقة شمال أفريقيا بصفة عامة

 

 
فــي المقابــل فــإن حــضور مــصر 
واإلمارات في مـسارات تـسوية األزمـة       
الليبية يعني حرمان النظـام التركـي مـن      
محاوالت تسويق تجربة التنـسيق التركـي     

روسي في األزمة السورية وتطبيقها فـي       ال
ليبيا، بحيث تعبر أنقرة عن مصالح الغرب       
الليبي وتيارات اإلسـالم الـسياسي التـي        
تدعمها مقابـل تمثيـل فرنـسا والقـوى         
األوروبية ومعها القوى اإلقليمية العربيـة      
للتيار الحاكم في الشرق الليبي وعلى رأسه       

.المشير خليفة حفتر

 

 
ترغـب  : قتـصادية حماية المصالح اال  

تركيا عبر االتفاق الجديـد مـع حكومـة         
السراج إلى تأمين مـصالحها االقتـصادية       
وتعزيز نفوذها في ليبيا، من خـالل لعـب         
دور فاعل يحـول دون تجاهلهـا فـي أي          

. مشاريع مقررة إلعادة اإلعمار

 

 
 :تكريس عدم االستقرار شرق المتوسط    

تعد أنقرة وجودها في ليبيا ورقة ضـاغطة        
اجهة الخـصوم فـي منطقـة شـرق         لمو

المتوسط، خاصة قبرص واليونان ومصر،     
وبدا ذلك في مطالبة أصوات تركية إلعادة       
        ا ترسيم الحدود البحرية مـع ليبيـا، سـعي

لتوسيع نفوذ أنقرة على المنطقة االقتصادية      
داخل مياه البحر المتوسط، من خالل جـر        
ليبيا للتوقيع علـى أي اتفاقيـات حدوديـة         

.)٢(بحرية

 

 



 





 


أردوغان يعمل في خدمـة الـصهيونية       

من أجل حمايـة وتقويـة أمـن        العالمية،  
.إسرائيل

 

 
الكاتب الصحافي األمريكـي األشـهر      

بلة مع صحيفة    خالل مقا  ) توماس فريدمان (
إليـه  المحاور  ه  ، وج يةديلي نيوز األمريك  

ـ ِك عن تفسيره لسر العداء الـذي ي       سؤاالً  هنُّ
 .أردوغان إلسرائيل

إن ما قام   ": إجابة فريدمان كانت صادمة   
به أردوغان منذ وصوله للحكم كان سلسلة       
من الخدمات واإلنجازات إلسرائيل لم تحلم      

ابها أبد."

 

 
 أنه ساهم فـي تعزيـز   :اإلنجـاز األول  

الشرخ العربي حينما دعم جماعة اإلخـوان     
تح لهم بـالده    وف ،في أكثر من دولة عربية    

 كل الهاربين من بلدانهم، وخـصص       لتأوي
لهم القنوات الفضائية لتتحول إلى منـصة        
هجوم يومي ضد غالبية الـدول العربيـة،        

مصر والسعودية واإلماراتاخصوص . 

 أن أردوغان دعم قطـر      :اإلنجاز الثاني 
في خالفها مع مجلس التعـاون الخليجـي،        

ق الخالف بين الطرفينومصر، مما عم. 

ـ     :اإلنجاز الثالث  فـي   اأنه أسـهم فعلي 
القضاء على الدولة السورية، من خالل دعم 

  تنظـيم   االمتطرفين واإلرهابيين، خصوص 
 مما قضى على أحـالم      ؛القاعدة أو النصرة  

السوريين المعتدلين بالحرية فـي مواجهـة      
 .نظام بشار األسد

وحينما بدأت سـوريا تتعـافى، اتفـق        
أردوغان مع إسرائيل وروسيا على إقامـة       

.قة عازلة في شمال شرق سوريامنط

 

 
عاد « وكما يقول فريدمان فإن أردوغان      

. »من البوابة الكردية ليلعب بالنار السورية

 

 
لكن ما لم يقله فريدمان في هذا الحـوار      
أن هذا العدوان التركي ما كان ليـتم لـوال          
الضوء األخضر، الذي أعطاه دونالد ترامب    

.للرئيس التركي

 

 
   أن أردوغـان    افي تقدير فريدمان أيض 

كان له دور محوري في رعايـة داعـش         
 .ومثيالتها في العراق

أما عن غزة فيرى فريدمان أن أردوغان   

استغل ظروف وأحوال سكانها البـسطاء،      
وأرسل إليهم بواخر رمزية لفك الحـصار،       

 جولـة  ١١لكن على أرض الواقع فإنه عقد  
مفاوضات سرية مع إسرائيل انتهت بعقـد       

.بيرةصفقات تجارية ك

 

 
 إن الموساد اإلسرائيلي    :ويقول فريدمان 

ساعد أردوغان في إفشال محالة االنقـالب       
، كمـا أنـه   م٢٠١٦ضده في صيف عـام   

توسط لحل الخالف األخيـر بينـه وبـين         
 .ترامب من خالل صهره جاريد كوشنر

وعلى ذمة فريدمان فإنه ينقل عن نائب       
 إن مـا    :سابق لرئيس جهاز الموساد قوله    

ان لنا في المنطقة بأكملهـا لـم        فعله أردوغ 
يفعله أكبر ملوك إسرائيل وأهـم رؤسـاء        

بد من إقامة نـصب      الوزراء، وإن كان ال   
 تذكاري ألهم شخصية خدمت إسرائيل، فال     

   ألردوغـان فـي     ا عمالقً ابد أن يكون نصب 
!!قلب تل أبيب

 )٣(.

 

 
إن أردوغان عميل صهيوني    : الخالصة

ر فـي  يعمل على زعزعة االستقرا  بامتياز،  
المنطقة العربية واإلسالمية وتهديد مصالح     
دولها في الوقت الذي يقدم خدمات جليلـة        
ــوانين    ــوق الق ــد ف ــرائيل، ويعرب إلس
واالعتبارات الدولية مـن أجـل دوافعـه        
األيدلوجية في حماية مصالح اإلرهـابيين،      

العـب   "ويسير في السياسة الدولية بمنطق    
".القمار

 

 
قـه  لوستبقى مصر دوما شوكة فـي ح      

حرك وفق القوانين واألعـراف الدوليـة       تت
لمواجهة عربدته، أو كمـا قـال الـرئيس         

مـصر تـدير سياسـة      : عبدالفتاح السيسي 
.شريفة فى زمن عز فيه الشرف

 

 
ــا  ــا وأمتن نــسأل اهللا أن يحفــظ وطنن
اإلسالمية من شرور المتصهينين ناشـري      

.اإلرهاب

 

 
 تعالى أن يكشف لقلوبنا حقيقة      هنسألكما  

الذى به ننجذب بكليتنا إلى     ، ربانىالجمال ال 
.الرضوان األكبر

 

 
وصلى اهللا وسلم وبارك علـى سـيدنا        

.وموالنا محمد وعلى آله أجمعين

 

 
                                                           

 .م٢٠١٩ ديسمبر ١موقع دقائق ) ١(

 .م٢٠١٩ نوفمبر ٣٠شبكة العين اإلخبارية ) ٢(

 .م٢٠١٩ نوفمبر ٢٨صحيفة البيان اإلماراتية ) ٣(



 

 

 

 

 



 


 



 




 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الدكتور

 

 







 




 



 

 

 





 





 



:بوجوه منها: دليل المعقول

 

 

أ

 

" العـدل " من أسمائه    أن اهللا    -

ِإن اللَّـه    :"العدل"وأوجب على خلقه    

وِإيتَـاِء ِذي    واِإلحـسانِ  يْأمر ِبالْعـدلِ  

 نكَـرِ والْم وينْهى عِن الفَحـشَاءِ    القُربى

   ونتَذَكَّر لَّكُملَع ِعظُكُمغِْي يالْبو) النحل :

٩٠(.

 

 

فالثواب والعقاب يتعلقان بـالتكليف     

:الشرعي الذي هو

 

 

الَ :  مصدر كلف، قال تعالى    :لغة

  نَفْس كَلِّفُ اللَّها  ا ِإالَّ يهـعسو)  البقـرة :

٢٨٦.(

 

 

طلب الشارع مـا فيـه       :واصطالحا

 وهذا الطلب من    كلفة من فعل أو ترك،    

الشارع بطريق الحكم، وهو الخطـاب      

المتعلق بأفعال المكلفين باالقتـضاء أو      

.)١(التخيير

 

 

 بالنظر إلـى    :ويشترط في التكليف  

فهم المكلف  : المكلف وهو المحكوم عليه   

لما كلف به، بمعنى قدرته على تصور       

 ذلك األمر والفهم من خطـاب اهللا        
محـال  وهو   ،بقدر يتوقف عليه االمتثال   

عادة وشـرعا ممـن ال شـعور لـه          

.)٢(باألمر

 

 

. البلوغ، والعقل:ومن الشروط

 

 

 بلوغ دعوة   ):االعتقاد(وفي اإليمان   

.النبي 

 

 

القدرة واالسـتطاعة    :وفي العبادات 

.على األفعال

 

 

).اإلرادة( االختيار :وفي المعامالت

 

 

واتفق الفقهاء   

 

 في الجملة    –

 

 على  –

.هذا

 

 

حـث  وبإنزال هذا على موضوع الب    

.)مصير أبويه (

 

 

 لم تبلغهما دعـوة     فإن أبويه   

اإلسالم فأبيه عبد اهللا مات ورسول اهللا       

حمل في رحم أمه .

 

 

 عمره  وأمه ماتت ورسول اهللا     

فأين التكليـف المترتـب     . ست سنوات 

بـالترك  عليه الثواب باالمتثال والعقاب     

!.واإلهمال

 

 

ب

 

العلم العلمي الـسليم ال يكـون        -

تقاء عبارة من العبارات،    ان: أي) انتقاء(

أو فصل سياق في آيـة أو حـديث، أو          

عدم فهم دالالت لغوية وشرعية سليمة،      

فهل )... استقراء(بل في األمور المهمة     

تهمل آيات قرآنية محكمـة وأحاديـث       

نبوية صحيحة تدل على نجاة أهل الفترة       

 وفيهم ومنهم أبـوي رسـول اهللا        
بال مخـصص،   بيقين، ويخصص عام    

 بمعنى أن نـستثني   ! مطلق بال قيد  ويقيد  

، من النجاة من أهل الفترة أبويه       

 وبناء وتكون المؤاخذة أنهما أبويه    

على المؤاخذة فـي الخبـل والهطـل        

!.يدخالن النار

 

 

ج

 

 لليهود أن يفخـروا بـسيدتنا أم        -



 

 

 

 

 



 



















 



 



 أن يفخـروا لهـا لثنـاء        موسى  

.)٣(القرآن الكريم عليها

 

 

.ونحن معهم في هذا

 

 

خروا بسيدتنا مريم   وللنصارى أن يف  

        لثناء القرآن الكريم عليهـا فـي 

.)٤(غير موضع

 

 

 فماذا عن أبوي سيدنا محمـد       
أمن األدب واإلنصاف وصمهما بالكفر     

!! والحكم عليهما بدخول النـار    والشرك  

وهل مثل هذا   ! وألي عيب؟ ! أي ذنب؟ 

؟ أليس الذم   تقدم سيرة رسول اهللا     

والمدح والقدح والطعـن فـي والديـه        

وإذا اجتمعت المفاسد والمصالح    ! سدمفا

دفع المفاسد مقـدم    (في فقه الموازنات    

).على جلب المصالح

 

 

د

 

الحـق ال   (من القواعد المقررة     -

ال (؛ ألنـه    )يخرج عن السواد األعظـم    

فالـسواد  ) تجتمع أمتي علـى ضـاللة     

األعظم من أئمة العلم على نجاة والديه       

.

 

 

األئمة فال يلتفت إجماع ومن شذ عن    

نـه  امثل علي القاري، وتلقـف هذي    يه  إل

فرقة الوهابية المتسلفة الكارهة ألصوله     

 

أبويه   –

 

 وفروعه سـادتنا آل البيـت       –

        ألمور سياسـية معروفـة مـن 

إخفاض وإخفاء آل البيت إرضاء لحكام      

ال ينتمــون آلل البيــت فــي مــواطن 

معروفة، وما يوجهونه ضد أوليـاء اهللا       

ا وحاضـرا مـن      قديم الصالحين  

واحتقار وتهوين ال يحتاج إلـى      تنقيص  

أليــسوا أقــروا االحتفــاالت ! برهــان

) اليــوم الــوطني(بمناســبات وطنيــة 

وحرمـوا  ) الجندارية مثال (واجتماعية  

االحتفال العلمي بالمولد النبوي الشريف     

)!.البدعة(بدعوى 

 

 

 على خلط وجرأة علي     رد أئمة العلم  

وهابية القاري ومن سار على دربه من       

:متسلفة علماء أجالء منهم

 

 

 

حلية األولياء وطبقـات    ( أبو نعيم    -

).األصفياء

 

 

 

).لطائف اإلشارات( القشيري -

 

 

 

شارع مـسلم،   (القاضي عياض    -

).والشفا بتعريف حقوق المصطفى

 

 

 

تفـسير مفـاتيح    ( الفخر الرازي    -

).الغيب

 

 

 

البحـر  ( أبو حيـان األندلـسي       -

).المحيط

 

 

 

مـة  رسائل سـت بإقا   ( السيوطي   -

ى نجاة األبـوين الـشريفين،      لبراهين ع 

التعظيم والمنة فـي أن أبـوي       "وأهمها  

"). في الجنةرسول اهللا 

 

 

 

سبل الهدى والرشـاد    (ي  لحاص ال -

).في سيرة خير العباد

 

 

 

راد أ: سـداد الـدين   ( البرزنجي   -

).إثبات النجاة والدرجات للوالدين

 

 

 

تاج العروس، االنتصار   ( الزبيدي   -

).تارلوالدي النبي المخ

 

 

 

نهاية اإليجاز  ( رفاعة الطهطاوي    -

).في سيرة ساكن الحجاز 

 

 

 

مفتـي  (محمد نجيب المطيعـي      -

).الديار المصرية األسبق

 

 

 

جمعـة محمـد عبـد      علي  . د. أ -

).مفتي الديار المصرية الحالي(الوهاب 

 

 

 

أحمد سعد   . د -

 

 سبقت اإلشـارة    -

إليه 

 

-.

 

 

صبري المتـولي    . د.أ

 

 مالحظـة   –

سابقة 

 

-.

 

 

 محمود كريمة    أحمد. د.أ

 

 مالحظة  –

سابقة 

 

-.

 

 

هذا بعض من كل، وجزء من كثير،       

على جهود أئمة أعالم على نجاة والدي       

.سيد األنام 

 

 



 


                                                           

، وإرشـاد الفحـول     ١/١٧١جمع الجوامع   ) ١(
.١/٣١، والتلويح على التوضيح ٦ص

 

 
، وفـواتح الرحمـوت     ١/١٠٥المستصفى  ) ٢(
، وإرشـاد   ٤/٢٤٨، وكشف األسـرار     ١/١٤٣

.٦الفحول ص

 

 
. وما بعدها من سورة القصص٧اآليات ) ٣(

 

 
آل عمران، والتحـريم، واألنبيـاء،      : سور) ٤(

.وغيرها

 

 



 

 

 

 

 



 



 









 



 



 





 



إال اهللا وحده ال شريك لـه، كمـا شـهد           إله  الحمد هللا، وأشهد أن ال      

ال إله إال هو العزيـز      ، وأولو العلم من خلقه   ، وشهدت له مالئكته   لنفسه،

والصالة والسالم على سيدنا محمد عبـده المنتخـب ورسـوله           ، الحكيم

ولـو كـره    كله  أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين        ، المرتضى

 ،امين بـأمره  القو، المطيعين هللا ، وعلى آله األئمة الراشدين   ، المشركون

.وعلى صحابته الهادين المهتدين ،الفائزين بكرامته ،العاملين بإرادته

 

 

 

 

 

 

 

 



 


 : الرد على خطأ فهمهم لحـديث      :بقية

وأقوال العلمـاء   ). إن أبي وأباك في النار    (
.العاملين في هذا الحديث

 

 
وأخير  األزهرذكر فتوى   أ :اا وليس آخر 

: رسول اهللا يالشريف في نجاة والد

 

 
: الرقم المسلسل  نجاة أبوي النبي    

:م١٩/١١/٢٠١٤: التاريخ ٣٩٩١

 

 
 معتقد أهل السنة والجماعة فـي       ما هو 

؟مصير أبوي النبي 

 

 
القـول بنجـاة    : أمانة الفتوى : الجواب
 هو القول الحـق الـذي       أبوي النبي   

استقرت عليه كلمة المـذاهب اإلسـالمية       
المتبوعة، وهو قول المحققين مـن علمـاء        
المسلمين سلفًا وخلفًا، وهو الـذي انعقـدت        

بـر  عليه كلمة علماء األزهر الـشريف ع      
العصور، وعليـه الفتـوى بـدار اإلفتـاء        
المصرية، كما حققه فضيلة مفتـي الـديار        
المصرية األسبق العالمة الشيخ محمد بخيت 
المطيعي، والتي ذكر فيها أن من زعـم أن         

 ليـسا ِمـن أهـل       أبوي المصطفى   
قد أخطأ خطًأ بيِّنًا يأثم ويدخل به       : [اإليمان

حكَم ، ولكن ال ي   فيمن آذى رسول اهللا     
عليه بـالكفر؛ ألن المـسألة ليـست مـن          
ضروريات الدِّين التي يجب على المكلَّـف       

هذا هو الحـق الـذي تقتـضيه        . تفصيلها
.]النصوص وعليه المحققون من العلماء

 

 
وقد سلك علماء األمة في إثبـات هـذا         

:القول عدة طرق؛ أهمها

 

 
أن موتهما كان قبل البعثة، ومن مـات        

: اجيا؛ لقوله تعـالى   ولم تبلغه الدعوة كان ن    
  عا كُنَّا ممـوالً     وسـثَ رعتَّى نَبح ذِِّبين 
وأنهما كانا على الحِنيِفيـِة     ،  )١٥: اإلسراء(

وتَقَلُّبـك ِفـي    : السمحة؛ كما قال تعـالى    
اِجِدينالس ) فوجـب أالَّ   )٢١٩: الـشعراء  



 

 

 

 

 



 



 

 

 
ميلفضيلة الشيخ علي الج

 

 
واعظ مركز رشيد

 

 

 

 

 

 
     

     
    
   
   
    
   
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

. مشركًايكون أحد ِمن أجداده 

 

 
 لنبيـه   وأن اهللا تعالى أحياهمـا      

فآمنَا به، واحتجوا لذلك بأحاديـث ترتقـي        
.بمجموعها إلى الحسن

 

 
 فقد )إن أبي وأباك في النار   (: أما حديث 

حكم عليه جماعة من النقاد بالشذوذ، أو أن        
الراوي رواه بالمعنى فخلط فيه، والصواب      

ره إذا مررت بقبـر كـافر فبـشِّ       (: رواية
.)بالنار

 

 
ولْيخشَوا لَعنَة  فلْيتِق اَهللا أولئك األدعياء     

 المستوجب ِللَعِن فاعله،    وإيذاء حبيبه   
ولْيعلموا أنه ال ينبغي ذكر هذه المـسألة إال         
مع مزيد ِمن األدب مع مقام حضرة النبـي         

.

 

 
مام المجدد الـسيد    جمله اإل أختم بما   أو

 فـي هـذا     محمد ماضى أبو العزائم     
:يقول ، الموضوع

 

 
م ـِعقْدسٍد وفَـجٍد واٍرـخَْؤد

 

 
 كَبلِْعقِْدٱكَوضةُ ـ حخْتَاِرٱرلْم 

 

 
جا ِفى ونُور اـكَانءدب مِه آد

 

 
 اِرـَألخْيٱادِة ـه ِللسـ ِمنْمـثُ

 

 
ِإلَى ي مآد نلَد ى ـِمنِم ِعيسو

 

 
ووهصمو سـ شَم راِرٱدَألنْو 

 

 
سِإلَى ر نَِبى ٍم ـوٍل كِريـِمن

 

 
ِفَأوفْ وص ِمن ِة ـىاِرٱوَألطْه 

 

 
شَمسه قَد تَلُوح ِفى كُلِّ عصٍر 

 

 
 هاِرـَألطْٱى ـ لَدن آدم ِإلَِمن

 

 
روٍب ـَأشْرقْتَ سيِدى ِبغَيِر غُ

 

 
ا نُورهنُور فَاِرىٱ كَشٍْف َأوإلس 

 

 
ِريٍم ـد كَـٍد ِلجـِِمن َأٍب ماج

 

 
لُكٱ َأصلنُّورِلىع اِرى  ِمنب 

 

 
تْ بدًأ مِشيرا ـيا ِضياء َأشْرقَ

 

 
ورك ساِرى ـ نُلعِلىٱ ِللْجماِل

 

 
 يا حِبيِبى ِلمضنًى لْودٱنَظْرةَ 

 

 

 لْفَخَاِرٱِل ـ َأهَألجداِدٱ ِبالِْكراِم

 

 
 شَمس ِللرسِل ِمنْك تَحلُوا َأنْتَ

 

 
ىَألسفَاِرٱ ِفى محكَِم ِباَألياِدى

 

 
ِبيِبى ِمنْكا حب مهنَالُوا فَخَار 

 

 
لْمداِرٱ ِبالطَّهوِر لصبٱ َأسِعِد

 

 

ن أب ماجد لجـد كـريم       أ من   ومعنى
 عبد  أبيه من أخير الخالئق من       أصله

دم آ سـيدنا    إلى اهللا بن عبد المطلب     
 الصالة  واألطهارعليه وعلى جميع األنبياء     

.والسالم

 

 

 في حملـه المبـارك   ا  أيض ويقول
: يقول      األخيار في كتاب بشائر 

:في مولد المختار 

 

 
 يتََألَأل ِفـى     نُور نَِبيِه    للَّهٱ َأظَهر"

      دعب كَانا، وودشْهاِلِدِه مِه وجاِلـِدِه   للَِّهٱوِلو 
برا ودودا، وخَير ِإخْوِتـِه ِحلْمـا وجـودا،         

دعب مفَّهَأعِن وِلٱا عالْغَزوددصو .

 

 
 لَه فَتَاةٌ جِميلَةٌ غَِنيـةٌ كَاِملَـةُ        تَعرضتْ

 قُرِشـيةٌ وطَلْبتُـه علَـى َأن        لْعقِْلٱ و لنَّسِبٱ
تُعِطيِه ماالً كَِثيرا، وتَمنَحه ِإن َأطَاعها خَيرا       

      همصع نم اءى ِإبا، فََأبِفيرٱو،للَّه و   لَـهعج
:  وتَمثََّل قَاِئالًومصطَفَاه،كَنْزا ِلحِبيِبِه 

 

 
اتُ دونَه ـ فَالْمملْحرامٱ َأما

 

 
ـ الَ ِحلُّـلِْحٱوتَِبينَهلٌّ فََأس

 

 
ِر فَـفَكَيلَِّذىٱ ِباَألمِغينَهتَب 

 

 
 ِعرضه وِدينَهلكَِريمٱ يحِمى

 

 

ةُ   ِتلْكدِ للَِّهٱ ِعنَايـوِب، ٱ ذَاِتـِه     ِبفَربحلْم 
.لْغُيوِبٱوهو ِفى كَنِْز 

 

 

 لْمطَِّلـبِ ٱ ِلعبِد   لِعنَايِةٱ للَّهٱ وقَد منَح    هذَا

  دبلَِدِه عـِلِه  للَِّه،ٱِبوسِد رنًا ِلِسيوامِ ٱ صلِْكـر 

 لْمجِدٱوِإظْهارا ِلعالَه فَاخْتَار لَه جوهرةَ كَنِْز       

ٱونَةَٱ آِمنَةَ   ِف،لشَّرب  ردـصٍب مهـودِ ٱ ولْج 

ِفٱولتُّح .    ظِْهـرا ِليهجوٱفَتَز للَّـه   كْنُـونم 

 ِمنْها شَمس   للَّهٱَأسراِرِه، ودخََل ِبها ِليشِْرقَ     

 لْمـِضىءِ ٱ لْكَوكَِبٱفَكَانَتْ ُأفْقَ هذَا    . َأنْواِرِه

 وقَـد  لْمرسـِلين، ٱقِْد ِلعاِلين، وصدفَةَ درِة عِ   

  شَّرٱبالَِئكَِةٱ للَّهِطيٍن،      لْم كٌَل ِمنيه وهو مِبآد 

   فَ تَكُونشَاِئِرٱفَكَيِبيِب   لبللَِّهٱ ِبح  طَفَاهصمو 

 ِمن عـالَِم    لْبشرىٱ فَتَوالَِت   َألِميِن،ٱ لصاِدِقٱ

 بلَكُوِت رتْ ِفى مرسو ،اِلينلْٱعالَِمينع".

 

 

 مع نبيك وأهل بيت     األدب ارزقنا   اللهم

خر دعوانا آ ونبيك الحبيب المصطفى   

. الحمد هللا رب العالمينأن

 

 



 

 

 

 

 



 



 










 




 



 





 


تكاد كلمة المسلمين تتفق على أن المعارف التي يجب على المسلم   

. أصول الدين، وأحكام الشريعة: استيعابها هي

 

 
وإن كانت المعرفة    

 

ـ  - ام  بشكل ع

 

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

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

 

 

 

 

 

 



 




 




 




 




 





 



 ألنهم نفوا   ؛سميت القدرية بهذا االسم   
القدر، فنُسبوا ِإلَى الشيء الذي نفوه، وقد 
ذكرنا أن القدرية أول ما نشأت علَى يد        
معبد وغيالن ولم يكونا معتزليين، لكن      

 زعيم المعتزلة عمرو بن عبيد      لما ج اء
ورث القدر عن معبد ونشره، وأصـبح       

.القدرية تطلق على المعتزلة: إذا قيل 

 

 
وبعد أن أحدث المعتزلة ما أحـدثوه       
في مسألة اإليمان ومرتكـب الكبيـرة،       
ضموا إلى ذلك مـذهبهم فـي القـدر،         
وأخذوا مقالة معبد الجهني، وأضـافوها      

: يرة، وقالوا إلى ما قالوه في مرتكب الكب     
إذا أثبتنا أن اهللا كتب المعاصي وقدرها،       

فـأنكروا  ! فكيف يعاقب من يرتكبهـا؟    
القدر، فسموا قدرية؛ إلنكارهم القـدر،      
وسموا معتزلة؛ العتزالهم مجلس الحسن 
البصري، واشتهروا بذلك، فضموا هذا     

. األصل إلى ذلك األصل

 

 
ثم أتوا بأصل ثالث، أخـذوه عـن        

. إنكار الصفاتالجعد بن درهم، وهو

 

 



 



. ظهرت فرقة الجهمية في العـراق     
وتسمية هذه الفرقة ترجع إلى مؤسـسها      
وهو الجهم بن صفوان الترمذي الـذي       

هـ على يد أحد قادة     ١٢٨قُِتَل في سنة    
األمويين وهو سـلم بـن أحـوز بعـد          
اشتراكه مع الحارث بن سـريج فـي        

.الخروج عليهم

 

 
وقد ظهر الجهم بن صـفوان فـي        

ا باعتقاداته في اهللا وفـي      وفة مصرح الك
القرآن وفي اإليمان وفي الجنة والنـار       
ورؤية اهللا في اآلخرة ثم انتقـل إلـى          

.خراسان ينشر عقيدته

 

 
وعقائد الجهم بن صفوان تـتلخص      

:فيما يلي

 

 
١

 

إنكار جميع أسماء اهللا وصفاته      -
الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية      

مـشابهة   عـن     بدعوى تنزيـه اهللا   
. المخلوقين

 

 
٢

 

إنكار أن يكـون للمخلـوق أي        -
إرادة أو اختيار في أفعاله، وأن جميـع        

. المخلوقين مجبورون على أفعالهم

 

 
٣

 

نفي رؤية المـؤمنين هللا يـوم        -
. القيامة الواردة في الكتاب والسنة

 

 
٤

 

. القول بفناء الجنة والنار -

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 
         

 

 

    
   

 

    
        

           
   

    
    
      
   
   



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
سامي عوض العسالة. د

 

 

 

مدير عام بوزارة األوقاف

 

 

وقد تتلمذ الجهم بن صـفوان علـى     
أول من قـال    هو   الجعد بن درهم الذي   

بنفي الصفات في اإلسالم، ثم أخذه عنه       
الجهم فنشره وتوسع فيه فنـسبت إليـه        

.الجهمية

 

 
 وكان اهتمام علماء السلف والخلف    

 

 وا بعد السلف ء أي الذين جا   -

 

 بـالرد  -
    ا، وكـال   على أهل األهواء والبدع كبير

الفريقين من الـسلف والخلـف كانـت         
ـ        ى بحوزتهم األدلة العقليـة للـرد عل

المبتدعــة المخــالفين ألهــل الحــق، 
واشتهرت فـى الـرد علـى هـؤالء         
ــدثون،    ــان، المح ــالفين طائفت المخ

أصحاب  أو بصيغة أخرى،   ،والمتكلمون
.السنن، وأصحاب اإلبانة

 

 
:فمن أصحاب السنن

 

 

 

اإلمام أحمد    -

 

 رحمه اهللا تعالى   -

 

- 
ــة   ــى الجهمي ــرد عل ــاب ال ــي كت ف

.)١(والزنادقة

 

 

 

اإلمام مالك    -

 

  تعالى رحمه اهللا  -

 

- 
.)٢(في كتاب الرد على القدرية

 

 

 

اإلمام البخـاري     -

 

رحمـه اهللا    -
 تعالى

 

 في كتاب خلق أفعـال العبـاد        -
.والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل

 

 

 

 )٣(اإلمام الدرامي  -

 

رحمـه اهللا    -
 تعالى

 

. في كتاب الرد على الجهمية-

 

 

 

 رحمه اهللا تعالى    )٤(اإلمام االلكائي  -
ـ     اد أهـل الـسنة     فى كتاب أصول اعتق

 .والجماعة

 

 

 

 )٥(اإلمام المروذي  -

 

رحمـه اهللا    -
 تعالى

 

. في كتاب السنة-

 

 

 

 )٦(اإلمام الخـالل   -

 

رحمـه اهللا    -
 تعالى

 

. في كتاب السنة-

 

 

 

وصنف المحدث نعيم بن حمـاد       -
الخزاعي وهو من أقران اإلمام أحمد       

 

- 
هـ ٢٢٨المتوفى في حبس الواثق سنة      

 

وغيرهم،  كتابا في الرد على الجهمية       -
ن أسلم الطوسي  وصنف المحدث محمد ب   

 وهو من أقران    ه٢٤٢ـ المتوفى سنة    
اإلمام أحمد أيـضا فـي الـرد علـى          
الجهمية، وقد رد على المعتزلة فأجـاد       
بالتأليف ثالثة من علمـاء الـسنة مـن         

الحـارث  : أقران اإلمام أحمد بن حنبل    
المحاسبي، والحسين الكرابيسي، وعبـد     

الّب  اهللا بن سعيد بن كُ    

 

 المتوفى بعـد    -
األربعين ومائتين بقليل    

 

 ويمتاز األول   -
.بإمامته أيضا في التصوف

 

 

:ومن أصحاب اإلبانة

 

 

 

اإلمام األشـعري     -

 

رحمـه اهللا    -
 تعالى

 

 في كتاب اإلبانة عن أصـول       -
 وكتاب اللمع في الرد على أهل       ،الديانة

.)٧(الزيغ والبدع

 

 

 

 )٨(بن بطة ااإلمام   -

 

 رحمـه اهللا    -
تعالى  

 

في كتاب اإلبانة عن شـريعة       -
.الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة

 

 
                                                           

هناك من العلماء املتقدمني واملتأخرين مـن يـشكك         ) ١(
.بنسبة كتاب الرد على اجلهمية لإلمام أمحد

 

 
هو أبو عبد اهللا مالك بن أنس بن مالك بن أيب عـامر             ) ٢(
بن عمرو بن حارث، ينتهي نسبه إىل عمرو بن احلـارث           ا

ولد . العريب الصريح   .ذي أصبع احلمريي من ملوك اليمن       
م ٧١٢/الث وتـسعني مـن اهلجـرة   يف ربيع األول سنة ث  

يف ربيـع األول سـنة      ) رمحـه اهللا  (تويف   باملدينة املنورة، 
.م٧٩٥/هـ١٧٩

 

 
عبد اهللا بن عبد الـرمحن      : هو: نسبه  : اإلمام الدرامي ) ٣(
بن الفضل بن رام بن عبد الصمد الدرامي التميمي، أبـو          ا

.) هـ٢٨٠... (حممد

 

 
ر الـشافعي   أبو القاسم هبة اهللا بن احلسن بن منـصو        ) ٤(

الاللكائي، أفاد أهل بغداد يف وقته، درس الفقه الـشافعي          
شرح أصول اعتقـاد    : وبرع فيه، له مصنفات من أشهرها     

. هـ٤١٨الاللكائي املتوىف يف .أهل السنة 

 

 
املروذي اإلمام، القدوة، الفقيه، احملدث، شيخ اإلسالم       ) ٥(

اد، نزيل بغد ؛ أبو بكر، أمحد بن حممد بن احلجاج املروذي         
ـ        ا، وأمـه   وصاحب اإلمام أمحد، وكان والـده خوارزمي

أمحـد بـن    : وحدث عن  .مروذية ولد يف حدود املائتني    
حنبل، والزمه، وكان أجل أصحابه تـويف أبـو بكـر يف        

.مجادى األوىل سنة مخس وسبعني ومائتني

 

 
اإلمام العالمة احلافظ الفقيه، شـيخ احلنابلـة          اخلَالل  ) ٦(

د بن حممد بن هـارون بـن يزيـد          وعاملهم أبو بكر، أمح   
ولد يف سنة أربع وثالثني ومـائتني أو يف         . البغدادي اخلالل 

اليت تليها، فيجوز أن يكون رأى اإلمام أمحد، ولكنه أخـذ        
الـسنة،  : "الفقه عن خلق كثري من أصحابه، وألف كتاب       
يف ثالث  " وألفاظ أمحد، والدليل على ذلك من األحاديث      

سعة علمه، ومل يكن قبله لإلمام      جملدات تدل على إمامته و    
مذهب مستقل، حىت تتبع هو نصوص أمحـد، ودوـا،          

تويف يف شـهر    . وبرهنها بعد الثالث مائة، فرمحه اهللا تعاىل      
ربيع األول سنة إحدى عشرة وثالث مائـة ولـه سـبع            

قال اخلطيب  . بل نيف على الثمانني   : وسبعون سنة، ويقال    
وتطلّبها، وسافر ألجلها،   مجع اخلالل علوم أمحد     : يف تارخيه 

ومن . وكتبها، وصنفها كتباً، مل يكن أحد أمجع لذلك منه        
.طبقات أصحاب ابن حنبل: كتبه

 

 
. علي بن إمساعيل بن أيب بشر األشعري أبو احلـسن           ) ٧(

.ه٣٢٤وفاة املؤلف، . ه٢٦٠والدة املؤلف، 

 

 
ابن بطة اإلمام القدوة، العابد الفقيه احملـدث، شـيخ          ) ٨(

و عبد اهللا، عبيد اهللا بن حممد بن حممد بن محـدان   العراق أب 
اإلبانة الكربى  " العكربي احلنبلي، ابن بطة، مصنف كتاب       

تويف ابن بطة  يف احملرم      : قال العتيقي   . يف ثالث جملدات    " 
.سنة سبع ومثانني وثالث مائة

 

 



 

 

 

                                                              

 

 

 

 



 

 
 



 



 



 





 



 



 





 



 



 





 





 



 

 

 





 











 





 



 

..  الثقة باهللا وحسن الظن بـه      -
وقد ورد األمر بالتوكل على اهللا في       

. مرة٣٠القرآن أكثر من 

 

 

 

التفاؤل بالخير وحسن الظـن      -
.بالناس

 

 
 َأن النَِّبـى     هريرةَ   عن َأِبى 

 َقَال : )     ادالِْعب ِبحصٍم يوي ا ِمنم
 :ِفيِه ِإالَّ ملَكَاِن ينِْزالَِن فَيقُوُل َأحدهما     
     قُوُل اآلخَرينِْفقًا خَلَفًا، وِط مَأع ماللَّه: 

].متفق عليه) [اللَّهم َأعِط ممِسكًا تَلَفًا

 

 
استطاع أن يموت   من  : "قال قتادة 

".وهو حسن الظن باهللا فليفعل

 

 
فَـِإذَا  : قال القرطبي في تفـسيره    

 ظَّن ِباَللَِّه لَم يخَـفِ    كَان الْعبد حسن ال   
كَما قَـاَل   ، نَّه يخِْلف علَيهِ   ألَ ؛اِإلقْالل
وما َأنْفَقْتُم ِمن شَـيء فَهـو       : تَعالَى

: سـبأ ( ينيخِْلفه وهو خَير الـراِزقِ    
٣٩.(

 

 
فإذا فكر العبد في ما وعد اهللا به        
المحسنين من الجزاء العاجـل قبـل       
اآلجل فإنه يثق بربه فال يخاف فقرا،       

الظن بإخوانـه فـال     وبالتالي يحسن   
ينظر إليهم إال من خالل ما لديه من        

كلها بيـد اهللا    ثوابت تؤكد أن األمور     
سبحانه، فانظر رحمك اهللا إلى حـال       

ؤمنين خديجة بنت خويلد حـين      أم الم 
 فزعا من هول ما     جاءها النبي   

خشيت : (في غار ثور، فقال لها    رأى  
 ، أبـشر ،كال":  له ت، فقال )على نفسي 

 إنك لتـصل  ،أبدافواهللا ال يخزيك اهللا    
 وتحمل  ، وتصدق في الحديث   ،الرحم

 وتعين علـى    ، وتقري الضيف  ،لَّالكَ
".نوائب الحق

 

 




 


ــان  ــد ك ــم األول لق  المعل

لإليجابية رغم كثرة الشدائد والمحـن      
التي تعرض لها هو وأصحابه، وقـد       
انطبعت كل أعماله وتصرفاته عليـه      
الصالة والسالم بنظرتـه اإليجابيـة      
التفاؤلية التي ال تجعلـه يتوقـع إال        
الخير العميم والـصالح والنجـاح،      

من وفيما يلي أمثلة قليلة من هذا النوع        
:التعليم

 

 


 


 والمؤمنون كثيـرا    لقي النبي   
فـي بـدء الـدعوة إلـى      من المتاعب   

لـدعوة  لالمنـاوئون   اإلسالم، وكـان    
يعملون كل ما بوسعهم لصد الناس عن       

 الدخول في هذا الدين، ونال النبي       
كثير من األذى في سبيل دعوته، وكان       

بالصبر والحلم   يقابل ذلك كله    

 

 وهمـا   –
من الصفات اإليجابيـة     

 

 ولـم يكـن     –
يستعجل النتائج بل كان يعطـي البعـد        

.الزمني حقه

 

 
فقد روى البخـاري ومـسلم عـن        

 هْل  :َأنَّها قَالَتْ ِللنَِّبى     عائشة  
 ؟،َأتَى علَيك يوم كَان َأشَد ِمن يوِم ُأحـدٍ       

، لَقَد لَِقيتُ ِمن قَوِمِك مـا لَِقيـتُ       ( :قَاَل
وكَان َأشَد ما لَِقيتُ ِمنْهم يوم الْعقَبِة، ِإذْ        
عرضتُ نَفِْسى علَى ابِن عبِد ياِليَل بـِن        
عبِد كُالٍَل، فَلَم يِجبِنى ِإلَى مـا َأردتُ،         
       ِهى، فَلَـمجلَى وع وممهَأنَا مفَانْطَلَقْتُ و

الثَّعاِلِب، فَرفَعـتُ   َأستَِفقْ ِإالَّ وَأنَا ِبقَرِن     
رْأِسى، فَِإذَا َأنَا ِبسحابٍة قَـد َأظَلَّتِْنـى،        

 :فَنَظَرتُ فَِإذَا ِفيها ِجبِريُل فَنَاداِنى فَقَـالَ      
ِإن اللَّه قَد سِمع قَوَل قَوِمك لَـك ومـا          
ردوا علَيك، وقَد بعثَ ِإلَيك ملَك الِْجباِل       

ِلتَْأم        لَـكاِنى مفَنَـاد ،ا ِشْئتَ ِفيِهمِبم هر
 يـا محمـد،   :الِْجباِل، فَسلَّم علَى ثُم قَالَ 

ذَِلك ِفيما ِشْئتَ، ِإن ِشـْئتَ َأن ُأطِْبـقَ          
     ِن، فَقَاَل النَِّبىيِهِم اَألخْشَبلَيع:  ْلب 

ـ        م الَِبِهمَأص ِمن اللَّه خِْرجي و َأنجَأر ن
.)يعبد اللَّه وحده الَ يشِْرك ِبِه شَيًئا
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الـسيد  سماحة  قامت مشيخة الطريقة العزمية تحت رعاية       
 العزمية  محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم شيخ الطريقة       

 ا، تأكيـد ه١٤٤١  عدة محاضـرات خـالل شــهر     
:بصير األمة بالواجب المطلوب منهالدورها الكبير فى ت

 

 



 


مت ليلة  أقيم٦/١٢/٢٠١٩ ، الموافقه١٤٤١  ٩فى يوم  

بقاعـة اإلمـام المجـدد       مائةال بعد   الثالثون و السادسة هل البيت أ
السيـد محمد ماضى أبى العزائم حيث حضرها عدد من أسـاتذة           
الجامعات والمراكز العلمية، ورجال الصحافة واإلعالم، وعدد من        
أبناء اإلمام أبى العزائم، وأبناء الطريقة العزميـة مـن مختلـف            

.المحافظات

 

 
بدالحليم العزمي الحسيني حديثه حول      الشريف ع  حيث واصل 
عن اإلمام زين العابدين وخيارات   بالحديث سيرة أهل البيت    

. التي عاشهاالمرحلة

 

 
 ف االحتماالت والخيارات التي قيل أنه أخذ      حيث عرض مختل  

ـ  في تصديه للقيادة األمويـة    أو كان عليه األخذ بها      بها   ، دها، وفنَّ
أن اإلمـام   ادعى البعض    الذي   خيار االنكفاء والعزلة  : وكان منها 

ـ ففند القول وأكد أن اإلمام زين العابدين لـم          ،  اختاره  ألن  ؛هريخت
 وألنه شارك في كـربالء ونـضالها        السياسة من مسؤولية اإلمام،   

.، وألنه كان يرى للسياسة والجهاد صور أخرىبالفعل

 

 
لم يشترك في  اإلمام أنن فبيخيار الصدام مع السلطة،   أما عن   

، وثورة عبداهللا بن    ومنها ثورة أهل المدينة   ات ضد بني أمية،     الثور
    في العراق، وثورة المختار الثقفي،  ابين  الزبير في مكة، وثورة التو

.الرحمن بن األشعث مطرف بن المغيرة، وثورة عبدوثورة 

 

 
 الحضور وبـث    :وأوضح أن اإلمام اختار الخيار الثالث وهو      

ادي ألهل البيت بالحضور فـي      من خالل تفعيل الدور القي    الوعي،  
ساحة األمة وبث الوعي في أرجائها، وتربية القيادات الـصالحة،          

.وتنمية روح االلتزام المبدئي في نفوس أبناء األمة

 

 
وأشار إلى أن اإلمام أظهر اهتمامه بـالفقراء والمحتـاجين،          

تواء أعداد  وواظب على الحضور في المسجد النبوي الشريف الح       
كبيرة من الموالي لتربيتهم قبل منحهم الحرية، باإلضافة إلى تربية          
العلماء والفقهاء والمحدثين، كما اهتم بتشكيل الوعي فـي األمـة           

.ب الحقوقي من خالل رسالة الحقوقبالتركيز على الجان

 

 
كما عمل اإلمام على إيقاظ الضمير والوجدان وإحياء النزعات       

.عبر أسلوب الدعاء بالصحيفة السجاديةالقيمية الروحية، 

 

 
وشرح إلى تناول خيار الحضور وبث الوعي تفـصيالً مـن           
خالل ثالث استضاءات، كانت أولها السيرة اإلمام العملية ودورها         

تعـالى بالعبـادة     انقطاعه إلـى اهللا   :  من خالل  في إصالح األمة  
.والمناجاة، وكثرة البر واإلحسان للمحتاجين

 

 
في الليلة الدكتور رفعت صـديق األسـتاذ        وشارك بالحديث   

.بجامعة األزهر الشريف

 

 
من مواجيد اإلمام أبي العزائم     الفرقة العزمية باإلنشاد     توقام

.ألستاذ أحمد مخلوفافضيلة الشيخ محمد حسنين وبقيادة 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

بينــا اللقــاء املاضــي أنــه ال جيــوز االنتــساب إىل أي ذي 
َّ َّ

 

رحم أو عشرية وهـو كـافر أو مـشرك، بـل جيـب علـى 

 

املؤمن التـربؤ منـه، وهـذا أصـل مـن أصـول اإلميـان 

 

وخمالفته ليست معصية فحسب بل هي مـن نـواقض 

 

.. التوحيد

 

:ويف هذا املقال نواصل احلديث فنقول

 

 

 

 


 




 




 




 




 







 



: والخالصة

 

 

أنه كما أن الكفر بالطاغوت ال ينفـصم        

فَمن : ى لقوله تعالى  عن اإليمان باهللا تعال   

ويْؤِمن ِباللَِّه فَقَِد استَمـسك      يكْفُر ِبالطَّاغُوتِ 

فكـذلك  ) ٢٥٦ :البقـرة ( ِبالْعروِة الوثْقَى 

البراء من الطاغوت وحزبه الذى هو حزب       

   ا عن الـوالء هللا      الشيطان ال ينفصم أبد 

ورسوله والمؤمنين، أى ال ينفـصم عـن        

 اهللا  حزبعالى، فالوالء ل  الوالء لحزب اهللا ت   

والبراء من حزب الشيطان وجهان لحقيقـة       

.واحدة كوجهى الورقة الواحدة ال ينفصمان

 

 

 ثم فالسؤال الذى يفـرض نفـسه        ومن

 هل يحق للمؤمن الموحد أو      :علينا اآلن هو  

يصح منه االنتـساب بفخـر ومباهـاة أو         

بدونهما ألبيه أو أجداده أو عشيرته وهـو        

ــشركون ــم م ــم أنه   وأعــداء هللا يعل

محاربون لحزبه؟ 

 

 

يمـانى   الواجب عليه، بل الـدافع اإل      أم

   تَزعبوالئـه وانتمائـه     اعنده الذى يجعله م 

      لحزب اهللا تعالى هو الذى يكون أيض ا ا دافع

لتبرئه من العشيرة؟ وحتى اآلباء واألجداد،      

أو حتى األبنـاء، إذا كـانوا محـاربين هللا          

، أو إذا   ورسوله مناصرين لحزب الشيطان   

 وتعـالى، وأن    حانهتبين له كفرهم باهللا سب    

مصيرهم النار بعد موتهم، هذا كله يكـون        

ا للبراء منهم واالنتماء لحزب اهللا بنفس       دافع

الدافع، والمشرك المخلد فى النار هو الذى       

  ـ     مات عـدو ا لحـزب   ا هللا ولحزبـه موالي

الشيطان، مثل آزر أبـى إبـراهيم عليـه         

.أ إبراهيم منهالسالم، ومن ثم تبر

 

 

 كان أبو النبي الذى قال عنه أنه فى         فإذا

ا للخلود فيهـا،    ا مستحق النار قد مات مشركً   

    ا هللا   فإنه يكون قد مات عدو    ومن ثـم ،

 قد تبـرأ    فالبد أن يكون رسول اهللا      

 ألنه هـو األسـوة الحـسنة األولـى          ؛منه

للمؤمنين فى التوحيد، وفى البراء من حزب       

محـال أن يـدعو لـه أو        الشيطان، ومن ال  

يستغفر له، ولنتذكر هنا ماذا كـان رد رب         

 لمجـرد إبـداء     العالمين على نوح    

بنـه، إذ   الرغبة فى االستئذان لالستغفار ال    

نهاه اهللا تعالى ومنعه من أن يقدم على هذا،         



 

 

 

 

 



 



 







 






 



وإال كان من الجاهلين، ومن ثم فإن مجـرد   

اهللا وألمه   نسبة النبى الخاتم نفسه لوالده عبد     

  منـه    شـهادة نة تعد هذه النـسبة      آم

ا على الحنيفية موحـدين مجتبـين       مبموته

.مهتدين

 

 



 







 



 ِمن عبد اهللا     تَبرأ رسول اهللا     فهل

بن عبد المطلب ومن عبد المطلـب ومـن      ا

احة سائر جدوده، أم أنه انتسب إليهم صـر       

ا بهذا أنهم من المجتَبين المهتدين ذريـة   مثْبتً

بعضها من بعض، بداية من آدم إلى نـوح         

إلى إبراهيم وإسماعيل صـلي اهللا علـيهم        

؟ا وسلمجميع.

 

 

  من إسـماعيل آبـاء النبـي         ثم

مجتَبون ذرية متصلة، بعضها من بعـض،       

إال الذين آثروا الدنيا والضالل فَنَحـاهم اهللا        

ا لطهرها وطهر عن هذه الذرية، حفظًتعالى  

قُلوبها بالتوحيد، ومعنى تنحية الضال مـن       

هذه الذرية، أن ال يجعل اهللا تعـالى مـن          

، مثل ولد نوح الـذى      ذريته أنبياء أو رسالً   

.أغرقه اهللا مع الكافرين

 

 

 ينجيهم اهللا تعالى هم بمثابة أعمام       فالذين

.المصطفين والمهتدين وليسوا آباءهم

 

 

ال بالنسبة ألمه آمنة وآبائهـا       الح وكذا

  وصوالً بدايةً من وهب إلى إسماعيل      

ا لنوح ثم آدم أيض.

 

 

 أن النبي   : على هذه األسئلة هى    اإلجابة

     لم يتبرأ من أحد آبائه أو جدوده ألبيه 

أو جدوده ألمه بل لقد انتـسب رسـول اهللا       

      اهللا وآبائـه     إلى والده وأبيـه عبـد

 كما انتـسب    ،ى إسماعيل ا إل وجدوده امتداد 

إلى والدته وأمه آمنة بنت وهب وعشيرتها       

    بنى زهرة إلى إسماعيل أيض بآبائها  ا مباهي 

 جـدوده   : أى ،وجدوده ألبيه وألمه وآبائها   

وبمقتـضى األدلـة    ألمه، وذلك كما يلـى      

: الحديثية التالية

 

 

١

 

 أخرج البيهقى فى دالئـل النبـوة        -

  قال رسـول اهللا    : قال بسنده عن أنس    

:)           أنا محمد بن عبـد اهللا بـن عبـد

مناف بن قـصي     المطلب بن هاشم بن عبد    

بن كالب بن مرة بن كعب بن لـؤى بـن           ا

غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة         

لياس بن مـضر    إبن خزيمة بن مدركة بن      ا

 فـرقتين إالَّ    سبن نزار، وما افترق النـا     ا

       ،تُ من بين أبويجعلني فى خيرهما فُأخْرج

لم يصبني شيء مـن عهـر الجاهليـة،         ف

وُأخرجتُ من نكاح ولم ُأخرج من سـفاح،        

من لدن آدم حتى انتهيتُ إلى أبى وأمـي،         

فأنا خيركم نسب١()اا وخيركم أب(. 

 

 

ـ     اوأب ا أى الوالـد     تجمع األب واألم مع

والوالدة، فَلْنَتَدبر انتسابه إلى عبد اهللا ثم عبد        

وصوالً المطلب حتى إلى مضر بن نزار،        

من لدن آدم حتى انتهيـتُ       (:إلى آدم بقوله  

ا فأنا خيركم نـسب    (:ثم قوله ) إلى أبى وأمي  

 ومعناه أنه ليس فى الصحابة،     ) اوخيركم أب

 القرشيين واألنصار ثم    نوهم من المهاجري  

سائر أجيال األمة، ليس فيهم أحـد نـسبه         

 ،وآباؤه َأخْير مـن أبائـه ونـسبه         
مشرك عدو هللا تعالى فيه     هل ثَم   : ولنتساءل

خير؟ فما بالك بمن هم خير ِممن سواهم من   

.اآلباء والجدود؟

 

 

 هؤالء الصحابة سعيد بن زيد بـن    وفى

        ـدحوا عمرو بن نفيل الذى مات أبوه زيد م

يبعث ( :على الحنيفية وقال عنه النبي      

 فعبـد اهللا وآمنـة      )٢()يوم القيامة ُأمةً وحده   

د بن عمرو الذى من األحناف      أخير من زي  

الذين عاشوا وماتوا على حنيفيـة إبـراهيم        

.عليه الصالة والسالم

 

 

 ثم ذرية من لدن آدم إلى من كانوا         وهل

فى قرنه من البشر لم يصبها مـن عهـر          

الجاهلية شيء، إال أن تكون هـى الذريـة         

التى هى بعضها من بعض ؟ ذريـة بيـت          

.النبوة المتكامل ؟

 

 

                                             

 

 
، وكرت العمال للمتقـي     ١/١١٨دالئل النبوة للبيهقي    ) ١(

 .٣١٨٦٧ ح١١اهلندي ج

وهو والد الصحايب اجلليل سعيد بن زيد وعم عمر بن          ) ٢(
.اخلطاب

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 




 

–


 

–





 





 





 





 





 





 





 

–



 



 

 



 




 



١

 

ا حكامـــ"تكفيـــر المـــسلمين  -
":ومحكومين

 

 
إن المروجين لفكرة الحاكمية يعتبرون      
الحكام والحكومات واألحزاب والبرلمانات    

" اطاغوتً"  الدول العربية فيوأنظمة القضاء 
. يجب تكفيره

 

 
حيث تولد من فكرة الحاكميـة أفكـار        

ــل  ــرة مث ــة " خطي جاهلي
المجتمع، العزلة الـشعورية،    
الطليعــة المؤمنــة، الــوالء 

". والبراء، أحكام الردة 

 

 
: "    يقول سـيد قطـب    

الحاكميــة مــن خــصائص 
دعى الحق فيها فقد نازع اهللا      ا، من   لوهيةاأل

، سـواء   لوهيتـه أسبحانه أولى خصائص    
دعى هذا الحق فرد أو طبقة أو حـزب أو      ا

     ة ا فـى صـور    هيئة أو أمة أو الناس جميع
 ومن نازع اهللا سبحانه أولى      ،منظمة عالمية 

دعاها فقد كفـر بـاهللا      ا و لوهيتهأخصائص  
كفر ا، يصبح به كفره من المعلوم من       ا بواح

 .)١("الدين بالضرورة

 

 
عالوة على أن الداعين لهـذه الفكـرة        

ا من أقسام التوحيديعتبرونها قسم.

 

 
من لم يؤمن بها     

 

 بفهمهم   –

 

 فقد أشرك   –
.باهللا عز وجل

 

 
وهذا من أخطر اآلثار المترتبة علـى       

.فكرة الحاكمية

 

 
٢

 

: ظاهرة العنف واإلرهابانتشار -

 

 
وإذا وقف األمر عند التكفير فقط وترك       
الحساب يوم القيامة للحكم الفصل سـبحانه       

وتعالى لهان األمر    

 

 رغم أن تكفير المسلم     –
أمر عظيم   

 

 تكتفي ولكن هذه الجماعات ال      –
خروج المسلح على   بالتكفير فقط بل تقوم بال    

.األنظمة والمؤيدين لها

 

 
!!!تقاتلهم على أنهم كفار محاربين

 

 

إن إعالن ربوبية اهللا    : " يقول سيد قطب  
وحده للعالمين معناها الثورة الشاملة علـى       
حاكمية البشر فى كل صـورها وأشـكالها        
وأوضاعها والتمرد الكامل على كل وضع       
فى أرجاء األرض، الحكـم فيـه للبـشر         

 .)٢(" الصورمنبصورة 

 

 
٣

 

- هة لإلسالمإعطاء صورة مشو:

 

 
إن هذه الجماعات    

 

- من اإلخوان   ابدء 
حتى داعش   

 

أعطت أسوأ صـورة عـن       -
 بفهمها الدموى الكاره للحياة     :اإلسالم سواء 

 أو بأفعالها مـن قتـل وتـدمير         ،واألحياء
ن أشد النـاس    أوتفجير وحرق وذبح، حتى     

.هذا أكثر من يعداوة لإلسالم ال يطمح ف

 

 



 



١

 

فضيلة الشيخ محمد عبد اللطيـف       -
١٨٩٦السبكى 

 

:م١٩٦٩ -

 

 
   وكان يشغل رئاسة لجنـة الفتـوى       

تنظيم سـيد   " باألزهر الشريف وبعد ضبط     
تبين لجهات التحقيـق    " م  ١٩٦٥قطب سنة   
يمثـل  " معـالم فـى الطريـق       " أن كتاب   

.لتنظيماألساس الفكرى الذى قام عليه ا

 

 
وبناء على ذلك طلب السيد المستـشار       
رئيس نيابة أمن الدولة  من مؤسسة األزهر        

 علـى   اإلسـالمي  العلمـي الشريف الرد   
.الكتاب

 

 
فتم تكليف فضيلة الشيخ محمـد عبـد        

.اللطيف السبكى بالرد على الكتاب

 

 
/ وتم مراجعته وإقراره من قبل الدكتور     

" وكيـل األزهـر     " محمد عبد اهللا ماضى     
ضيلة اإلمام األكبر حسن مـأمون شـيخ      وف

.األزهر آنذاك

 

 
وذلك بناء على الخطاب الصادر مـن       

 ١٣مكتب الدكتور وكيل األزهر فى      

 

- ١٠ 

 

 أى أن هذا الرد يمثـل الـرأى    ،م١٩٦٥ -
:الرسمى لألزهر الشريف

 

 
:جاء فيه

 

 

 

الحاكمية هللا وال حاكمية    " إن كلمة   "  -



 

 

 



 



 


 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى. د   

 

 

وهـى  ا، كلمة قالها الخوارج قـديم " إال هللا   
 عهد اإلمـام    فيوسيلتهم إلى ما كان منهم      

 من تشقيق الجماعة اإلسالمية، وتفريق      يعل
 قال عنها اإلمام    التيالصفوف وهى الكلمة    

".إنها كلمة حق أريد بها باطل : " يعل

 

 

 

هـل   وما معنى الحاكمية هللا وحده؟     -
يسير الدين على قدمين بين الناس ليمتنـع        

 أو يكـون   ،  لحكم؟ا عن والية ا   الناس جميع
الممثل هللا وحده فى الحكم هو شخصية هذا        

 الدعيالمؤلف  

 

 يقصد سيد قطب     –

 

 والذي –
 فـي ينكر وجود الحكام ويـضع المعـالم        

!الطريق للخروج على كل حاكم فى الدنيا؟

 

 
إن القــرآن نفــسه يعتــرف بالحكــام 
المسلمين ويفرض لهم حق الطاعة علينـا        

الرعية كما يفرض عليهم العدل فينا ويوجه       
ا إلى التعاون معهمدائم.

 

 
 واإلسالم نفسه ال يعتبر الحكام رسـالً      
معصومين من الخطأ كما يضللنا المؤلـف،       
بل فرض فيهم أخطاء تبدر مـن بعـضهم         
وناشدهم أن يصححوا أخطاءهم بـالرجوع      
إلى اهللا وسنة الرسول وبالتشاور فى األمر       

. من المسلمينالرأيمع أهل 

 

 
 واحد أو نفر مـن     ا أن يقوم    فغريب جد

ـ  الناس ويرسموا طريقً   ا ويـسموه   ا معوج
.طريق اإلسالم ال غير

 

 
بد الستقرار الحياة على أى وضـع        ال

من أوضاعها من وجود حكام يتولون أمور       
." الناس بالدين وبالقوانين العادلة

 

 
إن سـيد   : " بقوله العلميثم يختم تقريره    

قطب استباح باسم الدين، أن يستفز البسطاء       
 ما يأباه الدين من مطاردة الحكام مهما        إلى

يكن فى ذلك من إراقـة الـدماء والفتـك          
باألبرياء وتخريب العمران وترويع األمـن      

 صور من اإلفساد ال يعلم      فيوإلهاب الفتن،   
". مداها غير اهللا 

 

 
٢

 

 ١٩٢١ حــسن العــشماوى  -

 

- 
: م١٩٧٢

 

 
هل دلونا عن المقصود بحاكمية : " يقول

اد اهللا أن تحكـم     اهللا فى األرض، هـل أر     
األرض على شكل معين؟ هل رسـم لهـا         

أقولهـا بكـل ثقـة      .... ال صورة للحكم؟ 
. بدليليأتينيوأتحدى من يقول غير هذا أن 

 

 
إن اهللا أكبــر مــن أن يخلــق البــشر 
ويعطيهم حرية الفكر واإلبـداع وطبيعـة       

، ثم يلزمهم بصورة    التحديالتطور ونزعة   
.للحكم دائمة ال تتغير بتغير العصور

 

 
قـد يلزمنـا    ... قد يلزمنـا اهللا بغايـة     

قـد  ... قد يلزمنا بالتسليم بوجوده   ... بمعنى
يلزمنا بضمان حريتنا على أال نحطم بهـا        

.أنفسنا، كل هذا جائز

 

 
ا عامـة   ولكن هذا كله ليس إال خطوطً     

 نظام صالح نبتدعـه     أييدخل فى محتواها    
 ال أتخيل صـورة يمكـن أن        فإني... نحن
إنهـا  : يمكن أن يقال  .. إنها حكم اهللا  : يقال

إسالمية أو مسيحية أو يهودية وأن ما عداها 
.ليس كذلك

 

 
 األرض   فيإن حاكمية اهللا    

 

 بمعنـى   –
سيادة نواميسه   

 

 قائمة بحكومـة دينيـة أو   –
.غير دينية، وبغير حكومة على اإلطالق

 

 
 األرض   فـي أما حاكمية اهللا    

 

 علـى   –
ا للحكـم     يرفعونه شعار  الذيو  النح

 

 فـال   –
:يعنى إال أحد أمرين

 

 
١

 

إما حكومة دينية متسلطة، قد تعدل       -
إذا صادف العدل طبيعة أفرادها أو هواهم،       

 ؛ عليهـا  اعتراضوقد تظلم إن شاءت، وال      
لقد جربـت   ....  األرض فيألنها حكم اهللا    

.األرض الحكومة الدينية أكثر من مرة

 

 

اآللهة المتعـددين   جربتها على يد كهنة     
 الحكم في المآسيفى أكثر من مكان، فكانت  

.باسم اآللهة

 

 
وجربتها على يد أحبار اليهـود الـذين        

أباحوا  

 

 باسم السماء    –

 

 قتل زكريا ويحيى    –
.وحكموا بإعدام المسيح

 

 
وجربتها على يـد الكنيـسة والملـوك        

، فـرأت   اإللهيوالقياصرة أصحاب الحق    
ين والعلمـاء   محاكم التفتيش وإحراق القديس   

والمجددين فـى المـذهب، ورأت شـهداء        
 مصر تقتلهم الواسطة    فيالمسيحية األصلية   

 ادعت أنهـا تحكـم باسـم        التيالرومانية  
.السماء

 

 
 وجربتها أمة المسلمين مع من ظنوا أن    

 األرض وأن قولها هو     فيالخالفة ظل اهللا    
   ا محنة مالك وابن    قول السماء، فرأت مبكر

جتهد اأو قتل كل من     حنبل، ثم رأت حبس     
ليواجه أحداث العصر أو سطوة الحكم، ثم       

رأت اضطهاد كل مجدد     

 

 أخطأ أو أصاب    –

 

 يريد أن يرجع إلى أصل الدين ال شـكله          –
.وقشوره

 

 
   هذا ال نريده أبد ا لـوالء الفـرد     ا، وبعد

" لحكومة تكون واسطة بين السماء واألرض

 

 
٢

 

وإما فوضى كل فئة ترى نفـسها        -
الصغيرة والكبيـرة،    فيم اهللا   مة على حك  قي 

تنفيذه، فتتفرق الجماعة ويقتـل     فتسعى إلى   
 ا، فباسم حاكمية اهللا فى أرضه      بعضنا بعض

 بن أبى طالـب، وباسـم       يقتل البعض عل  
حاكمية اهللا فى أرضه طغى الحاكم بأمر اهللا        

!  الحاكميتين تريدون؟فأيفى األرض، 

 

 
ال ثالث لهمـا إال حاكميـة النـواميس         

.)٣(" ال تصور الحكم وشكلهوالتي العامة

 

 
                                                           

لسيد قطـب ط بـريوت      " ىف ظالل القرآن    " كتاب  ) ١(

.٧٢٥ ص ٧م ج١٩٧١

 

 

 .٨١لسيد قطب ص "  معامل ىف الطريق " كتاب )٢(

، ١٣٥ص " عرىب ومـشكلة احلكـم   الفرد ال" كتاب  ) ٣(

١٣٦. 



 

 

 

 

 

 

 



 


 

 

 

 

 

حكم عاليـة، ودرر غاليـة،      
أفيضت من الكتاب المسطور،    
والبحر المسجور، ونطق بها    
لسان الرق المنشور، أخـذًا     

سعد من  . من البيت المعمور  
فهم هذه الحكـم علمـا، أو       
تمتع بها ذوقًا، أو سار على      
 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 

 

 
 



 






 




 



 

 

 

 

ال ينتبه الكثيرون للفـارق الـدقيق بـين          
: الصالح واإلصالح؛ فـالصالح أصـله مـن      

  ًالَحص لُحصي لُحا فهو صـالح، والمـصدر     ص :
َأصلَح يصِلح  : صالح، أما اإلصالح فأصله من    

   لُحاً فهو مصلح، وصالَحفعـل الزم، أمـا     : ِإص
لَحفهو فعل متعد: َأص.

 

 
لنفسه، أما المصِلح   فالصالح يلزمه صالحه    

فهو صاحب دور مزدوج؛ يصلح نفسه، ويدعو       
غيره للصالح، فأثره اإلصالحي يتعدى نفـسه       

.إلى غيره

 

 
ـ         ا ومن ثم يمكننا التأكيد على أن هناك فارقً

ا بين الصالح والمصلح، وأن الصالح هو       واضح
بداية طبيعة ومنطقية لإلصالح، وأن اإلصـالح       

ف أنــاس ال يقــوم باألســاس إال علــى أكتــا
مصِلحين، وأن هؤالء المصلحين لن يصلوا إلى       

.هذه الدرجة إال إذا كانوا صالحين

 

 


 




 


 هو ذلك الذي يـؤدي مـا        :المسلم الصالح 

:عليه من واجبات لكل صاحب حق عليه

 

 
 تجاه ربه وخالقه، وذلك بالتأكيد علـى    :أوالً

ـ      ه سـبحانه،   نقاء توحيده، وسالمة اعتقاده برب
وحسن التوكل عليه، والقيام بما افترضه عليـه        

.بإخالص

 

 
تجاه الناس، بالتأكيـد علـى حـسن         :اثاني 

التعامل مع الناس، ومن ثم فهو بـار بوالديـه،          
واصل ألرحامه، محسن إلى جيرانـه، يـزور        
المرضى، ويشمت العاطس، ويشيع الميـت، ال       
يغش وال يخدع، إذا تحدث ال يكذب، وإذا وعـد      

 يخلف، وإذا أؤتمن ال يخون، وإذا عاهـد ال          ال
.يغدر، وإذا خاصم ال يفجر

 

 
 تجاه نفسه، فهو صادق مـع نفـسه،         :اثالثً

ه عنـد ربـه، ال      يعرف قدر نفسه، ويعرف قدر    
ا، وال يبدي لهـم      ويخفي كفر  ايظهر للناس إيمانً  

صالح  ا، ظاهره كباطنـــــه،   ا ويخفي فساد
.دينه كديدنه

 

 
 فهو ذلك الرجل الـذي    :أما المسلم المصِلح  

أصلح نفسه، وأقامها على الـشرع، غيـر أنـه      
   ا أكبر، وأنـه ال يجـب أن        أدرك أن عليه دور

يكتفي بصالحه، بل عليه أن يمد يد المـساعدة         
إلخوانه من حوله، فينقلهم من ضالل العقيدة إلى        
هدى اإليمان، ومن ظالم المعصية إلـى نـور         



 




 





 

 

 

 

 



 


 

ـ           دنيا الطاعة، ومن ضيق الـدنيا إلـى سـعة ال
إنسان قوي بما فيــــه     : واآلخرة، فالمصِلح 

الكفاية، بحيث يستطيع أن يصعد وينجو بنفـسه،     
. ويرفع معه اآلخرين

 

 
وقد كان اإلصالح    

 

 ومـا يـزال      –

 

 هـو   -
القضية الكبرى لكل المـصِلحين، علـى مـر         

 بالدعاة، وقـد       االتاريخ، بدء من األنبياء وانتهاء 
ب عليـه   سجل القرآن على لسان نبي اهللا شـعي       

قَاَل يا قَـوِم    : السالم هذه الحقيقة، فقال تعالى    
    قَِني ِمنْـهزري وبن رنٍَة ميلَى بكُنْتُ ع ِإن تُمَأيَأر
          ـاكُما َأنْهِإلَى م ُأخَاِلفَكُم َأن ا ُأِريدمنًا وسقًا حِرز

ومـا  عنْه ِإن ُأِريد ِإالَّ اِإلصالَح مـا اسـتَطَعتُ        
      ِه ُأِنيبِإلَيكَّلْتُ وِه تَولَيِفيِقي ِإالَّ ِباِهللا عتَو )هود: 

٨٨(.

 

 


 


لقد وصف اهللا المصلحين بأنهم أولئك الذين       
يدعون الناس إلى التمسك باإلسالم والقرآن، بل       
ووصف هذا الفعل بأنه من أفعال المـصلحين،        

ين يمسكُون ِبالِْكتَاِب وَأقَـاموا     والَِّذ: فقال تعالى 
ِلِحينــصالْم ــرَأج الَةَ ِإنَّــا الَ نُــِضيعالــص 

.)١٧٠ :األعراف(

 

 
وأعلمنا ربنا أنه قد يأخذ القـرى الظالمـة،         
فيهلكها عن آخرها، ويقطع دابرها، ويقلبها على       
من فيها، حتى وإن كان فيها رجاٌل صالحون ال         

لصالحين ال يشفع لهم، وال     يعصون اهللا، فوجود ا   
يرفع عنهم العذاب، وقد جاء في األثـر أن اهللا          
أمر الملَك أن يهلك أهل قريـة لفـسقهم، فقـال          

ا ما عـصاك    يا رب إن فيهم عبدك فالنً     : الملَك
به فابدأ فإنه لم يتمعر وجهـه       : قال اهللا   ! قط

.ـ يتغير لونه وتعلوه صفرة ـ من أجلي

 

 
 زينـب بنـت     وعن أم المؤمنين أم الحكـم     

ا  دخل عليها فزع   ، أن النبي    جحش  
ويل للعرب من شر قـد      ! ال إله إال اللَّه   : (يقول

فُتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل       ! أقترب
هذه  

 

، ) وحلق بأصبعيه اإلبهام والتـي تليهـا       -
يا رسول اللَِّه أنهلك وفينـا الـصالحون؟        : فقلت
.متفق علَيِه) نعم إذا كثر الخبث: (قال

 

 
وبين سبحانه أنه ال يهلك األمـم الظالمـة         

وما كَـان    :لوجود المصلحين بها، قال تعالى    
    ونِلحـصـا ملُهَأهى ِبظُلْـٍم والْقُر ِلكهِلي كبر 

 وألن هناك فرق بـين الـصالح        ؛)١١٧ :هود(
وأهلهـا  : (والمصلح، قال سـبحانه فـي اآليـة     

ـ  ) صالحون: (ولم يقل ) مصلحون ره الصالح خي
لنفسه والمصلح خيره لنفسه ولغيـره، الـصالح        

 قبـل   تحبه الناس والمصلح تعاديه، النبي      

البعثة أحبه قومه ألنه صالح، وبعـدها صـار         
ساحر كذاب مجنـون،    : مصلحا فعادوه، وقالوا  

فما السبب؟ ألن المصلح يصطدم بصخرة أهواء       
من يريد أن يصلح من فسادهم، ولـذا أوصـى          

حين حثه على اإلصالح، قال     لقمان ابنه بالصبر    
مصلح واحد أحب إلـى اهللا مـن        : أهل الفضل   

آالف الصالحين، ألن المصلح يحمي اهللا به أمة،        
.والصالح يكتفي بحماية نفسه

 

 
وعند تعرض القرآن لقصة أصحاب السبت      
من بنى إسرائيل، بين أنهم انقسموا إلـى ثالثـة       

عصاة، ومصلحين، وقسم ثالث وهم من       : أقسام
، فلـم يعـصوا ولـم يقومـوا بواجـب           توقفوا

اإلصالح، وأوضح القرآن أن اهللا لم ينِج مـنهم         
سوى الطائفة التي قامـت بواجـب اإلصـالح         
واألمر والنهي، بينما أخذ اهللا البـاقين بالعـذاب         

َأنجينَا الَِّذين ينْهون عـِن     : الشديد، فقال تعالى  
وَأخَذْنَا الَِّذين ظَلَموا ِبعذَاٍب بِئـيٍس ِبمـا    السوِء

قُونفْسكَانُوا ي )١٦٥ :األعراف(.

 

 


 


فـى مقـام    : يقول اإلمام أبو العزائم     

اإلصالح تُمنح الفالح، ومتى أفلح المؤمن بلـغ        
الحـضور مـع اهللا،     : كل أمانيه، ومن األمانى   

إصـالح  : نـواع فعنده فلديه، واإلصالح عنده أ    
نفسك بالعلم والرياضة، وإصـالح جوارحـك،       
بالمحاسبة فالمراقبة فالخوف، وإصالح ما بينك      
وبين الخلق بحسب مراتبهم، ثم إصالح ما بينك        
وبين المرشد، ثم إصالح ما بينك وبين رسـول         

 من عمـال    ، فصالح به تكون عامالً    اهللا  
.اهللا تعالى

 

 
 اهللا  ويعلمنا أن الصالح أكمل مقام يتفـضل      

هم الـذين   : به على خاصة رسله، والصالحون    
أصلح اهللا قلوبهم وأحوالهم، وأعمالهم وأقوالهم،      
أما المصلحون فهم ضنائن اهللا الـذين أفـردهم         
لذاته، وأقامهم خلفاء عنه فـى األرض إلعـالء     
كلمته وبيـان محابـه ومراضـيه، إن عمـل          
ــه،    ــد ب ــان ال يعت ــصالحات دون اإليم ال

ل أو قول أو حال بالقلب أو       كل عم : والصالحات
بالجوارح فرضه اهللا تعالى، أو رغب إليـه، أو         

 بقوله أو بعمله أو بحالـه       سنه رسول اهللا    
  ا، واعلم أن عكوف البدن فى البداية       أو بها جميع

على عمل الصالحات، هو كمال التسليم للحكـم        
واآليات، ثم ينادى بأهمية اإلصالح علـى يـد         

الى وخز الشوك عنـد     ال نب : المصلحين، فيقول 
تحققنا وصولنا إلـى الغـرض، هلمـوا إلـى          
اإلصالح يا قوم، واعجلوا فما هو بعد اليوم يقبل         

.التأخير؟

 

 
ولكى نكون مصلحين يجب إعادة النظر فى       

:   كثير من أمور حياتنا االجتماعية واالقتصادية

 

 
كثيرة تحدث فى حياتنا تحتـاج       هناك أمور 

 ؛حيحها وتغييرهـا  إلى إعادة التفكير فيها، وتص    
ألننا نفعلها على سـبيل العـادة أو التقليـد أو           
التظاهر، ولكنها فى غاية الخطورة على كيـان        
المجتمع، وهى ليست من الدين أو العقـل فـى          
: شىء، ومنها على سـبيل المثـال ال الحـصر         

المغاالة فى المهور ومؤخر الصداق، وتكـاليف       
ـ         ك، تأثيث بيت الزوجية، مع عدم القدرة على ذل

وكذلك تكاليف إقامة األفراح والوالئم فى الفنادق       
الكبرى، والبذخ واإلسراف من األثريـاء فـى        
الطعام والشراب ممـا ال يعـود بـالنفع علـى           
المجتمع، اإلنفاق على التهانى فى المناسـبات،       
والتعازى فى األموات، على صفحات الجرائـد       
والمجالت، األموال الكثيرة التـى تنفـق علـى         

 بكل أنواعه، والتـى ترهـق ميزانيـة         التدخين
الحكومات وميزانيـة األسـرة، وتعـود علـي         

. جسيمة المجتمع بأضرار

 

 
يخرج الماليين من المسلمين أموال الزكاة،      
ويضيع معظمها فى  شراء الطعام والشراب، ثم        
يذهب كل ذلك إلى الصرف الصحى، ولـو أن         
هذه األموال جمعت واستخدمت فى مـشروعات    

ـ      تخدم الشب  ا بـالنفع   اب، لعـادت علـيهم جميع
والفائدة، كثير من األثرياء يذهب كل عام ألداء        
الحج أو العمرة، مـع أن هنـاك أقربـاء لهـم            
يحتاجون إلى العالج أو الـزواج، أو اسـتكمال         
تعليمهم أو سداد ديونهم، أو يكونون فى حاجـة         

يجدون ما يـسد     إلى المسكن والعمل ولكنهم ال    
ء األثريـاء وصـلوا     حاجتهم، ولـو أن هـؤال     

   ا لهـم وأعظـم   أرحامهم بهذه األموال لكان خير
ا، إنفاق األثرياء األموال الكثيرة على موائد       أجر

الرحمن فى شهر رمـضان ، والتـى ال يأكـل        
منها فى الغالـب إال المفطـرون والمتـسولون         
والعاطلون، وتضيع هذه األموال سـدى، ولـو        

ة أعظـم  استثمرناها فى تشغيلهم لكانـت الفائـد      
وأدوم، إقامة المهرجانـات الفنيـة والرياضـية        
الكثيرة والمتكررة التى تنفق فيها الماليـن بـال         
طائل وال فائدة، وكذلك المؤتمرات النسائية التى       
تحرض على اإلباحية والفـساد فـى المجتمـع         
المسلم، والمصلحون بيننا يدلون على اإلصالح      

.والخير، ولكن قلَّ المتِبعون لهم

 

 
هلموا إلى اإلصـالح يـا       :ا المصلحون أيه

قوم، واعجلوا فما هو بعد اليوم يقبل التـأخير؟         
.وهنيئا لكم أيها المصلحون

 

 









 





 

  


 









 





 





 



 



 



 

 

 

 

 



 



 


 

 

 

 

 
قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ 

 

 

 

 

 الحجج على صـدق     بعد أن قرر اهللا     

؛ ذكر ما أعـده للكـافرين       رسول اهللا   

الذين ستر عنهم حقائق الغيب المصون فلـم        

يصدقوا بها، ولم يسلموا لمن جاءهم من عند        

اهللا؛ وبشر من أطاعه واتبعـه بنعـيم مقـيم          

ومسرة دائمة ال تنتهي أبـد اآلبـدين؛ فقـال          

 وعِملُواْ الصاِلحاِت  وبشِِّر الَِّذين آمنُواْ  : تعالى

َأن لَهم جنَّاٍت تَجِري ِمن تَحِتها اَألنْهار كُلَّمـا         

رِزقُواْ ِمنْها ِمن ثَمرٍة رزقًا قَالُواْ هـذَا الَّـِذي          

رِزقْنَا ِمن قَبُل وُأتُواْ ِبِه متَشَاِبها ولَهـم ِفيهـا          

   ِفيه مهةٌ ورطَهم اجوَأز ونا خَاِلد ) البقـرة: 

٢٥(.

 

 

استهل اهللا تعالى اآلية الكريمـة بقولـه        

:  أما البـشرى   وبشِِّر الَِّذين آمنُواْ  : سبحانه

فهي الخير بما يسر السامع بخبر لـم يكـن          

 سمعه من قبل، والذي يبشر رسول اهللا        

. وورثته من بعده

 

 

اإلخبار بما يظهر أثره علـى      : والتبشير

اهر الجلد لتغيرها بأول خبر     البشَرة، وهي ظ  

يرد عليك، ثم الغالب أن يستعمل في السرور        

مقيد      ا، وال  ا بالخير المبشر به وغير مقيد أيض

     يستعمل في الغم والشر إال مقيد  ا ا منـصوص

: على الشر المبشر به كما قـال اهللا تعـالى         

ذَاٍب َأِليٍمم ِبعهشِّرفَب )٢١ :آل عمران(.

 

 

ي صدقوا اهللا ورسـوله     والذين آمنوا يعن  

  ، ِاتاِلحِملُواْ الصعو     يـشير إلـى 

 ألن شعب اإليمان بضع وسـبعون       ؛المؤمنين

.شعبة، كل واحدة منها عمل صالح

 

 

واإليمان  

 

 كما يبين الشيخ العقاد تلميـذ       –

اإلمام أبي العزائم    

 

 جوهرة إلهية مكنوزة في  –

كنز محبوب هو قلب المؤمن، فمتى أكرمـك        

ان فقد أعطاك أصل السعادة التـي       اهللا باإليم 

تتفرع منها الكمـاالت، فالواليـة والكـشف        

والمعارف كلها من فروع اإليمـان، فاشـكر        

الوهاب، واحرص على تلك النعمة فهي أغلى       

من الجنة، كيف ال؟؛ والجنة مسخرة لك ألجل    

اإليمان، والمالئكة خدام لك لمـا فيـك مـن          

س أسرار اإليمان، بل أنت زينة الجنـة فلـي        

.        شرف المكان إال بالسكان

 

 

عمل بالقلوب  : واألعمال الصالحة قسمان  

وعمل بالجوارح، فعمل القلوب النية الطيبـة       

وحب الخير للمسلمين والرحمة على خلق اهللا       

ومعاملة اهللا في خلقه، أما عمل الجوارح فهو        

   ا هللا فـي الـصالة،      العبادة التي تجعلك خاشع

الهج  لهـم   عبـاده، بـاذالً   ا ل ا بذكره متواضع 

 ا لهم بأخالقـك، تتباعـد عـن        أموالك، واسع

الغش، وتتجنب كل ما يحبط األعمـال مـن         

.رياء وغيره

 

 

 ألنها تـصلح    ؛وسميت األعمال صالحة  

األجسام والنفس واألخالق، وتصلح أحبابـك      

وإخوانك، وتصير تلك األعمال صالحة للبقاء      

والخلود فال تعتريها علة تهـدمها وال صـفة         

. هاتضعف

 

 

والحق تعالى يبشر من اتصف بـصفتين       

اإليمان وهو األساس، ثـم األعمـال       : األولى

الصالحات وهـي البنـاء واالرتفـاع علـى         



 

 

 



 



 


 

 

 

ا كان البناء   األساس، وكلما كان األساس مكينً    

ا، فاحرص على عقيدة    ا مصونً العالي محفوظً 

التوحيد وأقبل على العبادات وهـي أركـان        

ق ومكارمهـا،   الدين، وتجمل بجماالت األخال   

ـ        ا ومحاسن المعامالت التـي تجعلـك محبوب

.للقلوب، ال يموت ذكرك وإن اختفى شخصك

 

 




 



وهذه اآلية دلت داللة صريحة علـى أن        

اإليمان الذي هو التصديق بالقلـب ال يكفـي         

للنجاة، بل ال بد من العمل الصالح، وإن كثيرا 

اإليمان تصديق وعمل،   : محدثين يقولون من ال 

واإلسالم تصديق وعمل، فاإليمان واإلسـالم      

. سواء

 

 

إن : وكثير من علماء القلـوب يقولـون      

العقيدة تكفي في نجاة اإلنسان يـوم القيامـة،        

ولكن جهل بعض أدعياء العلم فرموهم بما هم  

.برآء منه

 

 

 أن العقيدة التي بلغت     ومعنى قولهم   

 على المعتِقد تأثيرا قويا حتى      رتبة العين تؤثر  

ال يخالف الشريعة في نفَس وال أكثر، وأهـل        

القلوب بلغ بهم اليقين الحق مبلغًا كأنهم يرون        

اهللا تعالى، وأقل مراتـب اليقـين أن يـرى          

اإلنسان النار والجنةَ وما يقرب إليهمـا ومـا     

 لَو تَعلَمون ِعلْم    كالَّ: يبعد عنهما، قال تعالى   

 ٥ :التكاثر( لَتَرون الْجِحيم* يِقيِن اْل

 

– ٦(.

 

 


 



أسـرار  : "وفي هذا السياق من تفـسيره     

 فكـر  ينبه اإلمام أبـو العـزائم      " القرآن

وبشِِّر الَِّذين  : السامع إلى أن اهللا تعالى يقول     

 فسماهم المؤمنين وهو رب العالمين،      آمنُواْ

را ممن جهلوا األدب مـع اهللا       ولكن نرى كثي  

 ؛تعالى ثم مع خلقه، يقولون إن فالنًـا كـافر         

ألنه ترك كذا وكذا من السنة أو ترك كذا من          

الرغائب، فينفرون الخلق ويفتحون باب الفتن      

على مصراعيه، ويحكمون علـى اهللا الـذي        

، )٥٧ :األنعـام (  ِللَّهِ ِإِن الْحكْم ِإالَّ  : يقول

ة على أنفسهم أنهم علموا     كأنهم يقيمون الحج  

الغيب المصون، واطلعوا على القدر المكنون،      

إن أحدكم ليعمـل    : (ويقول رسول اهللا    

بعمِل أهِل الجنِة حتى ال يكون بينها وبينه إال         

ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمِل أهـِل        

الناِر فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهـل        

بينـه إال ذراع    النار حتى ال يكـون بينهـا و       

فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهِل الجنـِة        

).فيدخلها

 

 




 



ولما كانت البشرى من اهللا تعالى تقتضي       

أن المبشَّر بـه مناسـب للمعطـي الوهـاب         

سبحانه، واهللا يعلم أن القلوب تحب الطمأنينة       

 التي  َأن: بهذه البشرى افتتح الكالم بقوله    

تؤكد الخبر وتجعله يقينًا كمـا قـال الخليـل          

 :    قَلِْبـي ـِئنطْملَِكن لِّيو ) البقـرة: 

؛ بعد أن بشره اهللا تعالى بأنه خليلـه،         )٢٦٠

فتصديق البشرى شيء؛ وطمأنينة القلب شيء      

. آخر

 

 

 التوكيديـة ليقـوى   َأنفأتى اهللا بــ   

اليقين في القلوب بهـذه البـشرى، ويكـون         

لسامع واثقًا تمام الثقة بأن اهللا تعالى أعد لـه          ا

ما بشر به وهو سبحانه الصادق في وعـده؛         

.العليم بما يسر عباده

 

 

لو كُشف : "قال اإلمام علي كرم اهللا وجهه  

ـ     يعنـى أن خبـر     " االحجاب ما ازددتُ يقينً

.الصادق عنده فوق شهود الِعيان

 

 



 



تفت أشـجارها حتـى     الجنة هي بستان ال   

سترت من بداخلها عن خارجهـا، وكملـت        

. ابتهج به الرائي وتمتع به المحتاجكماالً

 

 

 جمع جنة، إشارة إلى أن لكل       جنَّاٍتو

مؤمن جنة خاصة ربما كانـت أوسـع مـن          

وساِرعواْ : األرض جميعا كما قال سبحانه    

السماواتُ ِإلَى مغِْفرٍة من ربكُم وجنٍَّة عرضها       

ــين ــدتْ ِللْمتَِّق ــران( واَألرض ُأِع  :آل عم

، وتلك الجنة آهلة بما بينه سبحانه في        )١٣٣

بمقصورات وخيام، وأنهـار    : القرآن المجيد 

من ماء ولبن وخمر وعـسل، ومـن حـور          

وولدان، وزوجات مطهرات، ونعـيم مقـيم،       

   ارا اَألنْهِتهِري ِمن تَحتَج من تحـت   :  أي

. شجارها ونباتهاأ

 

 

ومن العجائب أن أنهار الجنة تجري على       

سطح األرض بدون حرف أو شق فيها، ويقيم      

  ا بقدرته كما أقـام األسـوار       لها الحق أسوار

 البحـر بالعـصا     عندما ضرب الكليم    

فانشق، وأوصاف الجنة وأطوارها وأحوالهـا      

فوق العقول، ففيها ما ال عـين رأت وال أذن          

.لى قلب بشرسمعت، وال خطر ع

 

 

وكما يبين الشيخ العقاد في هذا السياق أن        

جنة الميراث، وجنة الفـضل،     : الجنة قسمان 

فجنة الميراث يدخلها العبد بالعمل الـصالح،       

وِتلْك الْجنَّةُ الَِّتي ُأوِرثْتُموها ِبما     : قال تعالى 

 لُونمتَع كُنتُم )أمـا جنـة     )٧٢ :الزخرف ،

 أبواب القبـول مـن      الفضل فهي أن يفتح اهللا    

 ؛حضرة وسعته وعنايته بال قيـد وال شـرط        

ألنه الفاعل المطلق، فيـدخلك جنـة قربـه         

وحنانه، نسأله تعـالى أن يمتعنـا بـالجنتين         

وِلمـن خَـافَ    : المذكورتين في قوله تعالى   

.)٤٦ :الرحمن( مقَام ربِه جنَّتَاِن

 

 



 

 

 

 



 



 

هل تسبب اإلخوان يف انفضاض العروة الوثقى
َّ

 

 

 

بني اإلسالميني والعروبيني؟

 

 

 

ال تزال بعض النوايا الحسنة بشأن إمكانية       

التالقي مجددا بين القوميين واإلسالميين فـي       

عالمنا العربي؛ قائمة لدى فريق من المثقّفـين     

العرب ممـن جمعـتهم مـؤتمرات ولقـاءات         

سياسية وثقافية عديدة طيلـة ربـع القـرن          

  أوائـل الماضي، ونحسب وبشكل قاطع اليـوم   

ومشاعر طيبة لكنها لألسف ال حظّ لها مـن        أنها نوايا   ) م٢٠٢٠(

الواقع اليوم وهي لن تتحقّق، بل هي لدينا أضحت بمثابة أضغاث           

أحالم، وسقطت مثلما سقطت أوهام أخرى كثيرة، عندما هبت تلك          

سم الربيع العربـي    االرياح السامة على بالدنا العربية المركزية ب      

 اإلسـالميين هـم      الماضية، وكان فريق من    تسعخالل السنوات ال  

حملة شعلتها الفاِسدة والمفِسدة لكل ما بني من عالقات وأقيم من           

.صروح للتفاهم، فإذ بها صروح من خيال فهوت

 

 

لقد أدى حكم اإلخوان الفاشـل وإرهـاب بعـض الجماعـات      

الداعشية الجديدة وخطفهم للثورة في مصر والمنطقة، إلى نهاية         

لقومي واإلسالمي، ذلـك الحلـم      الحلم التاريخى لوحدة التيارين ا    

ات من القرن يالذي تمثّل في إنشاء مؤسسات محترمة منذ التسعين       

المؤتمر القومي  (الماضي كان لها دور تقريبي رائع، لعّل أبرزها         

 

ا  سياسي ا، والذي يعاني اليوم موتً    )سالمي اإل –

ا، كان السبب الرئيس فيه      مؤكّد

 

 لألسـف    –

 

– 

اعاتهم علـى جثـث     هو حكم اإلسالميين وصر   

 المـصرية،   م٢٠١١ ينـاير ثورة  األوطان بعد   

وثورات الربيع العربي المزعوم لألسـف فـي        

باقي المنطقة، وفي هذا الـسياق نـشير إلـى          

:اآلتي

 

 



 



الكتلة التاريخية لألمة   (دعونا نؤكّد بداية على إيماننا بأهمية       

 واإلسالميين وبـاقي القـوى      التي تتكون باألساس من القوميين    

ا، ولكن بالمقابـل نعتقـد أن       ، وبأنها ليست وهم   )الوطنية العربية 

) القـومي واإلسـالمي   (الخالقات التي نشبت بين أنصار التيارين       

سببها الرئيس اهتزاز البوصلة الحاِكمة للوحدة بين التيارين وهي       

بيـة،  عرما سمي بربيع الثورات ال     خاصة بعد ) بوصلة المقاومة (

 أنها لم تكن كلها ثورات، بل مـؤامرات متكاِملـة           االذي ثبت يقينً  

   وكما جـرى فـي      )سوريا وليبيا (ا في   األركان كما جرى تحديد ،

.م٢٠١٢مصر عندما اختطف اإلخوان الثورة ورئاستها في عام 

 

 



  

 

 



 








 



 





 



 




 




 



إن اهتزاز بوصلة المقاومة وبالـذات      

لدى القوى الداعية لها من داخل فلسطين       

 حركـة حمـاس     اتحديد(ها  عضوتفضيل ب 

) الخارج إبان فترة قيـادة خالـد مـشعل        

نـسبة إلـى تنظـيم اإلخـوان        (لألخونة  

ــدولي  ــسلمين ال ــساب  ) الم ــى ح عل

القاسم المشترك بـين    (، جعل   )الفلسطنة(

ا تحول إلى عداء    يهتز، وتدريج ) التيارين

  يونيـو   ٣٠ا في مصر بعد     كما بدا واضح 

أو بمعنى  ، وفي األزمة السورية     م٢٠١٣

ــى ســوريا(أدق  ــيس ) الــصراع عل ول

، لقد انحازت أغلـب     )الصراع في سوريا  (

سـتثناء  اب(فصائل تيار اإلسالم السياسي     

) حزب اهللا والجهاد اإلسالمي في فلسطين     

إلــى اختيــارات المتــآمرين الخليجيــين 

واألتراك واألميركان ضد سـوريا، تحـت       

ا للثورة، وهـي    نتساباذرائع زاِئفة تدعي    

 كل ذلك براء، لقد وصل االنحياز ضد        من

سوريا  

 

 الدولـة، إلـى حـد محاربتهـا       –

والمشاركة الفعلية في مخطّط تفكيكها لمدة 

ثماني سنوات متواصلة، رغم أن سوريا     

 

- 

تزال حاِضنة للمقاومة وراعيـة      كانت وال 

.ا مضت عام٤٠لبوصلتها طيلة 

 

 

هذا االهتزاز في الفَهم وفي العالقـات       

ل إلى عداٍء بين أنصار التيارين والذي تحو

يعد في تقديرنا هو جوهر الـشقاق اآلن،        

ونحسب أنه مهما حسنت نيـة الـداعين        

لعودة المياه إلى مجاريها مرة ثانية بـين        

التيارين، لن تنجح على األقل في المـدي        

المنظور، إال بعد أن يعلـن قـادة التيـار          

خطـأهم  ) ااإلخـواني تحديـد   ( اإلسالمي

اريخي واعتذارهم العلني لألمـة عمـا       الت

اقترفته أيديهم أو أيدي جماعات منتـسبة       

إليهم، وأن يترجموا االعتذار إلى سياسات      

رشيدة محترمة وصادقة، من دون كذب أو      

نفاق تعودناه لألسف في السنوات السابقة، 

إذا تم ذلك قد تنجح ساعتها الدعوة إلـى         

لـى  تقارب التيارين مرة أخرى ولكـن ع      

.أساس واضح وصريح

 

 



 





 



إن الخالفات التي وقعت بين التيـارين   

القومي واإلسالمي سببها باألساس     

 

 في  –

تقديرنا  

 

الميين إلى الحكـم    وصول اإلس  -

  من دون خبرة أو درايـة       افي مصر تحديد 

ناجحة، مع استعالئهم على الناس بما في       

لتيـار القـومي فـي مـصر        ناس ا (ذلك  

، وانفرادهم بالقرار والرأي    )والمنطقة كلها 

واتخاذهم مواقف بال مبرر ضد القـوميين       

باالشتراك مع إخوانهم اإلسـالميين فـي       

باسـتثناء  (المغرب وتونس، وليبيا ولبنان   

باسـتثناء حركـة    (وفلـسطين   ) حزب اهللا 

والخليج واليمن وبـاقي    ) الجهاد اإلسالمي 

 نة للتيـار اإلسـالمي داخـل       البالد المكو

المؤتمر القومي اإلسالمي، وغيـره مـن       

المؤسسات التوحيدية لألمة، وتحول هـذه      

المواقف العامة إلى مواقف عدائية صـلبة   

ضد جيش مصر بقيادة وتأليب العالم عليه، 

في سوريا وضد المقاومـة     " الدولة"وضد  

في لبنان إلى حد المساهمة فـي تـصعيد         

تأمل مؤتمر إستاد   (لشيعي  الخالف السنّي ا  

القاهرة  

 

 م٢٠١٣ أبريل   –

 

 الذي جمع كل    –

ألوان الطيف اإلسالمي في مصر بقيـادة       

 وعقد قبل إقالته بـشهرين      ،محمد مرسي 

   بتسمة     فقط، والذي كان ما علـى المنـص

دومؤي       ـصخصا ا لكل ما يجري، وكـان م

إلعالن الجهاد في سـوريا، ولـيس فـي         

ا كل تراث وجهـاد     فلسطين التي دار حوله   

، وكيف انتهوا فيه    )القوميين واإلسالميين 

 وأن القـوميين   ،)كَفَـرة (إلى أن الـشيعة     

، فكيف تتحقّق كتلـة     )أنجاس(والعلمانيين  

!.تاريخية مع هؤالء

 

 
 تدريج ا انتشرت عدوى االسـتعالء     ثم

واالستبعاد ثم التآمر إلـى بـاقي أفـراد          
وتنظيمات اإلسالم السياسي في المـشرق      

المغرب، إال أفراد قالئل محترمين أغلبهم      و
ينتسب إلى شريحة المثقّفـين والمفكّـرين    
وليسوا من السياسيين أولئك الذين خانوا      
اإلسالم ذاتـه قبـل أن يخونـوا الثـورة          
والوحدة مع العروبيين، وصـمود الدولـة    

 ا انقلبت المعادالت اإلقليمية    السورية تحديد
إلى أصولها   أو لنقل إنها عادت      ،والدولية

مـن التيـار    " المسيسون"الصحيحة، فبدأ   
   دجـدثون ما عـن اللقـاء     اإلسالمي يتحد

   ا أن ذلـك    والكتلة التاريخية، وأعتقد جاِزم
لن يتحقّق إال بشروط كما أشـرنا إليهـا         

.اسابقً

 

 



 





 

 

 

 

 



 





 




 




 



 



ــاِدي ــوتِك اِإلعِتقَ ص رــص ــي ِم ارفَِع

 

 
كُنِت ِدرعا ِللـشرِق ِمـن كُـلِّ حـادٍ         

 

 
كُنِت وسطًا ما بـين شـرٍق وغَـربٍ        

 

 
ــي  ــادِل يحِم بِق ِللترــش ــرزخ ال ب

 

 
فَتق رتـِق الـسويِس ياِمـصر أَعلَـىٰ        

 

 
ــودٍ  مجٍة وــد ــن رقْ ــي ِم به رــص ِم

 

 
ِمنــِك ياِمــصر أَشــرق النــور بــدًءا

 

 
        ـرِفـي الْغ راِمـصِك يِمن ورالن قرأَش

 

 
 ــاِمصِحــِك يفَت ــدعب ــورالن قـرأَش

 

 
فَتحِك الْفَـتح عمـم الْغـرب نـورا        

 

 
ــشقٍ  ــلَ ِدم قَبــلْ و ب ادــد غــلَ ب قَب

 

 
 ٰــه ــصار طَٰ أَن ادــر ــِك اَألفْ ــانَ ِفي كَ

 

 
ــوا   ــدٰى وأَزالُ ِبالْه ضوا اَألرــر مع

 

 
 أَحيـىٰ  سير عمر بِن الْخطَّاِب ِفي الْبدءِ     

 

 
كَيف تنـسٰى ياشـرق ماكُنـت ِفيـهِ        

 

 

 

 

 

أَيِقِظــي ِبالْبيــاِن كُــلَّ الِْعبـــادِ    

 

 
فَتـق رتــِق الــسويِس أَصــلُ الْفَــسادِ 

 

 
ــروادِ   ــسواِح والـ ــاِد الـ ِالرِتيـ

 

 
ــادِ  ِعنــا و نــي ع ــشرِق ِف ــضةَ ال يب

 

 
ــادِ  ــلِّ الِْوه ــوق كُ ــاِفلَ اَألرِض فَ س

 

 
ــدادِ    ةَ اَألجــز ــصر ِع ــدِدي ِم ج

 

 
ــادِ   شالرٰى وــد ِبالْه بــر الْغ رــو ن

 

 
ــاِد؟  ــولُ الرقَ ــف طُ اًء فَكَيــد !ِب ابِت

 

 
ــاَألفْرادِ  ــرِب ِبـ ــضاحا ِللْغـ ر اتـ

 

 
ــفَادِ   اَألصــالَِم و ــوِل الظَّ ــد طُ عب

 

 
ــالَدِ    ــز ِت كَن ِلِمنيــس ــِت ِللْم كُن

 

 
  ــصــةَ اللَّــِه مجاِدحــداِإلم رد

 

 
ــادِ   ــاِن واَألوغَ يــِل الطُّغ أَه ــم ظُلْ

 

 
ــوادِ   بــٍر و ــي حاِض ــلَّ أَرٍض ِف كُ

 

 
ــاِد؟ الِْجه ــد عيِن بــد ــو ِبال ــن علُ !ِم

 

 

 

 
  

 

 
  

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

تـهــانــى

 

 












األستاذ إبراهيم محمد إسماعيل عبد اهللا بتعيينه معيدا بكلية       * 

التربية جامعة دمنهور ابن شقيقة األخ الفاضـل والمربـي          

.بدمنهور.. الكبير الحاج فوزي عبد السالم

 

 

األستاذ هشام يونس خليفة بدخول ابن شقيقه العمدة أحمد         * 

بقريـة أبـو خليفـة مركـز        .. خليفة الكلية الحربية  يونس  

.دمنهور

 

 

.كفر الشيخب ..األخ الفاضل مأمون السيد بحفيدته جنة* 

 

 

األخ محمد سعيد عبد العزيز بحفيده زين محمد رمـضان     * 

بأبو كبير .. البنداري

 

. شرقية-

 

 









 

 






األخت الفاضلة السيدة عنايات طاهر مخاريطة كريمـة   * 

العارف باهللا الشيخ طاهر محمد مخاريطة وحرم المرحوم        

ذ إبراهيم  الحاج صالح شحاتة ووالدة األخ الفاضل األستا      

.باإلسماعيلية.. صالح شحاتة نائب الطريقة العزمية

 

 

األخ الفاضل والمحب الصادق الشيخ     * 

بمركـز  .. مصطفى حسين سعد خليـل    

.ناصر محافظة بني سويف

 

 

المرحومة ماجدة عبد الرحمن المنسي زوجة األسـتاذ        * 

طه غازي ووالدة الدكتور أحمد والدكتور محمد وشـقيقة         

اذ وليد عبد الرحمن المنسي وابنة عـم        األخ الفاضل األست  

بالحامول .. الدكتور عبد الحليم العزمي

 

. كفر الشيخ–

 

 

.. المرحومة حماة األخ الفاضل علي إبراهيم تركيـة         * 

بالقرضا 

 

. كفر الشيخ–

 

 

المرحومة شقيقة األخ الفاضل سلطان وصـبحي عبـد         * 

.بقرية الغرباوي مركز الدلنجات.. المجيد

 

 

خ الفاضل عبد المنعم سـيف أبـو        المرحومة حرم األ  * 

.بقرية الخمسين مركز أبو حمص.. وردة

 

 

.. المرحومة والدة األخ عـالء وأحمـد علـي خليفـة          * 

 .بدمنهور










