
 

 

 

 

 



 


العارف باهللا

 

 


 


 ه١٤٠٧سنة 
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عزميةشيخ الطريقة ال

 

 


 



 

 



 


نائب عام الطريقة العزمية

 

 


 


        

 

 



 




 



 

 



 




 

 



 





 





 





 





 



 

 

ها مع اإلدارةيتفق علي

 

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   :اًثاني

.ص إىل رسول اهللا

 

 
 اإلسالم وطن واملسلمون    :ثالثاً

.مجيعاً أهله

 

 

االشتراكات

 

 
.ا خالصة رسوم الربيد جنيه سنوي١٠٠ر ـداخل مص

 

 
. دوالراً سنوياً خالصة رسوم الربيد٥٠باقى دول العامل 

 

 

اللــه  معـبودنا

 

واجلهـاد خلقـنا 

 

 
والرسول مقصودنا

 

ايتناواخلـالفـة غ 

 

 
والقـرآن  حجتنا

 

وأبو العزائم  إمامنا 

 

 

 

 

 

..محمد صالح اإلنسان يساند وطنه وينصر دينه : االفتتاحية* 

 

 

 

  *

 

 

 

 

    بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم   

 

 

 

 ٤

 

 

 

 

 

 

اضى أبى العزائملإلمام المجدد السيد محمد م.. )٢٣( وسائل نيل المجد اإلسالمي *

 

 ٨

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

لعزائم اأبيالدين ماضى السيد أحمد عالء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 

 ١٢

 

 

 

 

 

 

زهر الشريفالمرحوم الشيخ يوسف الدجوي العالم باأل.. )٢(التكفير والتقليد  *

 

 ١٤

 

 

 

 

 

 

نائب الطريقة العزمية بالسودان يتحدث عن نفسه وإمامه* 

 

 ١٦

 

 

 

 

 

 

محمد اإلدريسي الحسني.  د)..١٤(الصوفية فقط على منهج السلف الصالح * 

 

 ١٨

 

 

 

 

 

 

عادل سعد. المستشار رجب عبد السميع وأ)..  ١(نصرة النبي المختار في أهل بيته األطهار * 

 

 ٢٠

 

 

 

 

 

 

بليغ حمدى. د.أ ..جهة شواظ العلمانية اإلسالم في موا* 

 

 ٢٢

 

 

 

 

 

 

جمال أمين. د .. )٢٨(وقفة مع الذات لكي تكون شخصية مؤثرة  *

 

 ٢٤

 

 

 

 

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

 

 ٢٦

 

 

 

 

 

 

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

 

 ٢٩

 

 

 

 

 

 

٣٠  العزائم أبومحمد ماضىاإلمام  .. ]سول اهللا خليفة سيدنا ر[حكم الدين  *

 

  

 

 

 األستاذة لبنى محمد الشعراوى..مستقبل األمة  *

 

 ٣٢

 

 

 

 

 

 

نور الدين أبو لحية. د. أ.. ) ١٧(الطائفيون والحكماء السبعة * 

 

 ٣٤

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحسينى الحليم العزمى عبدالشريف

 

 ٣٦

 

 

 

 

 

 

 أحمد محمود كريمة . د.أ ) ..١/٢(منع غرس األعضاء اآلدمية * 

 

 ٤٠

 

 

 

 

 

 

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

 

 ٤٢

 

 

 

 

 

 

أحمد محمد الشرنوبي. د.أ) .. ٤٧(الدعوة إلى اهللا تعالى من خالل الشبكة الدولية اإلنترنت * 

 

 ٤٤

 

 

 

 

 

 

محمد الشندويلى.. ]٢/٢[انتشار التدخين بين الكبار والصغار .. رة خطيرة ظاه* 

 

 ٤٦

 

 

 

 

 

 

هـ١٤٤٠من أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خالل شهر جماد أول * 

 

 ٤٧

 

 

 

 

 

 

فاروق الدسوقى. د. أ .. )٣٥(الصالة والسالم على والدي خير األنام * 

 

 ٤٨

 

 

 

 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى.  د.. ]٩٣) [مجلة التوحيد(وكالء الوهابية فى مصر صوت * 

 

 ٥٠

 

 

 

 

 

 

سميح قنديل. أ )..الثالثة والتسعونالحكمة ( لإلمام أبى العزائم  شرح جوامع الكلم *

 

 ٥٢

 

 

 

 

 

 

 قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ ) ..٢٨ (معاني وإشارات قرآنية *

 

 ٥٤

 

 

 

 

 

 

*رفعت سيد أحمد . د.. الشتات نحو إستراتيجية للمقاومة عبر فلسطيني

 

 ٥٦

 

 

 

 

 

 

المجتمع العزمى* 

 

 ٥٨

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إذا بحثت عن اسمه في محركات البحث عبر شبكة االنترنت، ستجد أفضل      
 أهدافه، ولحظات استالمه لجائزة أفضل العب في الـدوري اإلنجليـزي، أو           

 أو  فريقيا لهذا العـام أو العـام الماضـي،        أاستالمه لجائزة أفضل العب في      
 وإذا سـألت    استالمه لجائزة أفضل العب عربي لهذا العام أو العام الماضي،         

عنه متابعي كرة القدم سيقولون عليه أفضل العبي المنتخب الوطني ونـادي            
.ليفربول اإلنجليزي

 

 
صالح بعين أخرى، نراه كإنسان     لكننا نرى العب المنتخب الوطني محمد       

ت له فرصة االحتراف    تمعي وليس مجرد العب كرة قدم أتيح      صاحب دور مج  
في الخارج فذهب لجمع األموال ثم العودة لبالده لينفقها أو يبددها كما فعـل              

.غيره

 

 
محمد صالح الذي وقف في لحظات فارقة في مباريات المنتخب ليـشجع            

 للنصر، نراه نحن بصورة مغايرة، نرى       او حتى يصل  انكسارفريقه بعد   العبي  
.فيه الشاب الوطني المخلص لدينه ووطنه

 

 
كثير من الالعبين وقفوا بجوار رئيس الجمهورية وأخذوا صورا لتفوقهم          

 ألنه تبرع لصالح بـالده وفقـراء        ؛كان تصويره صالح  الرياضي، لكن محمد    
.وطنه

 

 
ية محمـد صـالح؛     إننا في هذا المقال سنأخذ الجانب اإلنساني في شخص        

.ألنه قدوة لشبابنا، ليس قدوة في لعبه فحسب ولكن في دوره المجتمعي

 

 

 

 



 

 

 



 



 



 



 


 منتخب  بعثة  سفر  قبل  م٢٠١٧ يناير  في
 أمـم   بطولـة   في  للمشاركة  للجابون  مصر

 السيـسي   عبدالفتاح  الرئيس  استقبل  فريقيا،أ
 االتحاديـة،   قـصر   في  صالح  محمد  النجم
 التونـسي   المنتخب  مع  الودية  المباراة  عقب

.الشقيق

 

 
 علـى   لالعـب   الرئيس  استقبال وجاء

 إلـى   جنيـه   ماليين  ٥ بمبلغ  هتبرع  خلفية
 بـشهرٍ   اللقـاء   قبل  ،"مصر  تحيا" صندوق
 من  تقدير  محل  كان  الذي  األمر  وهو  واحد،

 علـى  حرصـت  التـي  المصرية،  اسةالرئ
.الالعبين بين قدوة لكونه الالعب تكريم

 

 
 ليرسـل   الحـدث   استغل  وقتها الرئيس

 أن  أكـد   حيـث  المحترفين  لالعبين  رسالة
 عـن   ومسئول  لوطنه  سفير  بمثابة الالعب
 إلـى   لمصر  مشرفة  وصورة  رسالة  إرسال
 .العالم

 يلعبه  الذي  الدور  أهمية  إلى أيضا أكدو
 مـشرفة   صـورة   إرسـال   يف  نوالرياضي
 المجتمـع   تنميـة   في  ومساهمتهم  للمجتمع،

.المرحلة هذه خالل مصر تشهدها التي

 

 
 صـالح   واصل  م،٢٠١٨ مارس  وفي

 المـساعدة   قـدم   حيـث   ،الخيريـة   أعماله
ــشفى ــال ســرطان لمست  "٥٧٣٥٧" األطف

 جنيـه   مليـون   ١٢ بمبلـغ   وتبرع  بالقاهرة
.المستشفى لصالح مصري

 

 
 بـه   قام  رآخ خيري  عمل  بخالف  وذلك

 عمليـة   لتمويل  هتمساعد  خالله  من صالح
 مـن   يعاني  صغير  صبي  لعظم  نخاع  زرع

. ايضأ السرطان مرض

 

 
 بمبلـغ   للمستشفى  بالتبرع  صالح  وقام

٥٠٠,٠٠٠  يوازي  ما  أي  ،إسترليني  اجنيه 
 شـراء   أجل  من  ،مصري  جنيه  مليون  ١٢

 عـالج  بهـدف  للمستشفى  الالزمة  المعدات
. الخبيث لمرضا هذا من اتمام األطفال

 

 



 


 صـالح   تبـرع   نأ يعتبـر   قد  البعض

 يكون  قد  "مصر  تحيا" مثل  سيادي  لصندوق
 فعلـه   ما  لكن  المصرية،  الحكومة  من  تقربا

 خدمة في  نواياه  صدق  أثبت  ذلك  بعد  صالح
.بلده وأهل وطنه

 

 
 بـصفة   قريتـه ل الكثير صالح  قدم لقد
 اتللفتي  أزهري  معهد  إنشاء  أبرزها  خاصة،

 اإلنـشاءات   وتحملـه   الخاصة  نفقاته  على

 وتـسليمه   بالمعهـد   الخاصـة   والتجهيزات
 القريـة،   بنات  لخدمة  المفتاح  على  لألزهر
 المجـاورة   القرى  إلى  السفر  عبء  لتخفيف

جنيه ماليين ٨ بتكلفة للمعاهد اذهاب.

 

 
إسـعاف   وحـدة   بإقامة  تبرعه  اوأيض 

 الحرجة  الحاالت  لنقل  بالكامل  مجهزة  للقرية
 كلـوى   غـسيل   وحدة  وإنشاء  لمستشفيات،ل

 بإنـشاء   قيامه  عن  فضالً  بسيون،  بمستشفى
 واألرامل  المحتاجين  لخدمة  خيرية  مؤسسة

 يقـرب   ما  اآلن  حتى  تخدم  التي  والمرضى
 سـماعة   ٣١ بعمل  وتكفله  ،حالة  ٥٠٠ من

.بقريته السمع لضعاف

 

 
 محمـد   تبـرع  ،م٢٠١٧ ينـاير   وفي
 فـي   للحضانات  خاص  قسم  بإنشاء  صالح،
.رأسه مسقط نجريج قرية مستشفى

 

 
 قـسم   بإنشاء  صالح  محمد  قرار  جاءو
 لعـدم   قريته  مستشفى  في  للحضانات  خاص
 ووفاة بالمستشفى  الموجودة  الحضانات  كفاية
 إلنشاء  صالح  دفع  ما  وهو  طفل،  من  أكثر
 المـساعدة   أجل  من  للحضانات  خاص  قسم
.األزمة إنهاء في

 

 
 للـشباب   صالح  محمد  مركز  أنشأ  كما

.مصري جنيه ماليين ٨ بمبلغ تبرع نأ بعد

 

 
 محمـد   اصطحب ،م٢٠١٧ يوليو  وفي
 علـى   بالمرور  قامو وابنته  زوجته  صالح

 طنطـا،   مدينة  ومالجئ  مستشفيات  من  عدد
 احتياجـات   على  والوقوف  ة،تام  ةيسر  فى

 يقـرر   أن  قبـل   األيتام  ودور  المستشفيات
 فـى   وصـلت   متفاوتة  مالية  بمبالغ  التبرع
 أجل  من  جنيه  ماليين  خمسة  لىلحوا  النهاية

.المؤسسات بتلك النهوض

 

 
 تكفـل  قـد   كان  م٢٠١٧ سبتمبر  وفي

 للتعلـيم   نجـريج   مدرسة  مسجد  بناء  بإعادة
 بعدما  وذلك  "واإلعدادى  اإلبتدائى" األساسى

 لحالة  اصور  المدرسة  طالب  من  عدد  نشر
 علـى   المـسجد   منهـا   يعانى  التى  اإلهمال
 فـيس " االجتماعي التواصل  موقع  صفحات













 



 

 
 رئيس االتحاد العالمى للطرق الصوفية
 عضو المجلس األعلى للطرق الصوفية

شيخ الطريقة العزمية

 

 

السيد محمد عالء الدين ماضى أبو العزائم

 

 



 

 

 



 



 



 

".بوك

 

 
 مدرسـته  لتطوير صالح،  محمد  تبرعو
 طريق  عن  الطفولة  بمرحلة  فيها خرجت التي

 حيـاة   علـى   حفاظًـا   بالرمال  الفناء  تغطية
.بالمدرسة يدرسون الذين األطفال

 

 
 إجـراءات   صالح،  محمد  أسرة  أنهتو
 األيتـام   ودور  مستشفياتال من  لعدد  التبرع

.الالعب لرغبة اتنفيذً طنطا، دينةبم

 

 
 محمـد   تبـرع  م،٢٠١٨ أبريـل   يفو
 صرف  محطة  إلنشاء  أفدنة  بخمسة  صالح
.قريته أهالى لخدمة صحي

 

 
 أرض قطعـة   بشراء  الالعب  والد  وقام
 جنيـه   ماليـين   ٨ بقيمة  أفدنة  ٥ مساحتها

 أن  البـائع   مع  واتفق  شبراطو  قرية  بناحية
 الـشرب   ميـاه   شركة  مع  بالتعاقد  هو  يقوم

.الصحي والصرف

 

 
 كـشاهد   بـالتوقيع  الالعب  والد  كتفىاو
 تبـرع   األرض  تكـون   أن  على  العقد  على
 تنقيـة   محطـة   إقامة  بغرض  عوض  بدون

 وشـبراطو   نجـريج   لقريتى  صحى  صرف
.بسيون بمركز اوتوابعهم

 

 
 حمدأ اللواء  السابق  الغربية  محافظ  أكدو
 علـى   اجديـد   ليس  ذلك  أن  صقر،  ضيف

 والعالم فريقياأو والعرب مصر  نجم  تبرعات
 مصر  ألهالى  الكثير  قدم  بل  ،صالح  محمد
.خاصة بصفة وقريته عامة بصفة

 

 
 اللـواء   قـال  ،م٢٠١٨ ديـسمبر   وفي
 إن  :الغربيـة   محافظ  السعيد  هشام  المهندس

 طبيـة   بأجهزة  تبرعت  صالح،  محمد  أسرة
 المرضـى   لعـالج   جنيه  ألف  ٩٠٠ قيمتها

.المركزي بسيون بمستشفى

 

 
 الطبية  األجهزة  أن  الغربية  محافظ  وأكد

 للتنفس  أجهزة  ٤ :هي  الحص  بها  تبرع  التي
 إلى  إضافة  ،للقلب  "إيكو" وجهاز  ،الصناعي

 المركـزة   العناية  مبني  شبكة  وتجديد  إحالل
.ببسيون المركزي بالمستشفى

 

 



 


 محمـد  تبـرع   م،٢٠١٧ ديـسمبر   في
 جمعية  لصالح  جنيه ألف  ١٠٠ بمبلغ صالح
.الالعبين قدامى

 

 
 مرتبـات   بتقـديم   الجمعيـة   هذه  وتقوم

 أسـر   مـن   أسـرة   ١٢٠ من  كثرأل  يةشهر
.القدامى الالعبين

 

 



 


 محمد رفض  م٢٠١٨ أبريل  شهر  وفي
 فى  مشاركته  نظير  مقابل  أى  تقاضى صالح
 التـى   ،»المخـدرات   من  أقوى  أنت« حملة

ــا ــضامن وزارة تنظمه ــاعى، الت  االجتم
.اإلدمان مكافحة وصندوق

 

 
 ،وقتئذ  الفجر  صحيفة نشرته  ما وحسب

 ٥٠ إلى  يصل  »صالح« مشاركة  قابلم  فإن
 الحملـة   لمـسئولى   قال لكنه جنيه،  مليون

 المبلـغ،   تسليمه  مفاوضات  أثناء  اإلعالنية،
 علـى   أنه  امؤكد  البلد،  لشباب  منه  تبرع  أنه

 مماثلة  أنشطة  يةأ  فى  للمشاركة  دائم  استعداد
.مقابل دون أجلهم من

 

 
 طـالب   ألحـد   صـالح   محمد  وتبرع

 جنيـه   ألف  ٧٢٠ لغبمب  المصريين  الهندسة
 الطيـران  دراسـة  فرصـة  له  نىتتس  حتى

 عبـر   الطالـب   منـه   طلبها  عندما  ،المدني
.االجتماعي التواصل وسائل

 

 



 





 


 مجلــة نــشرت م،٢٠١٨ مــايو فــي

 الالعـب   عن  اتقرير  األمريكية  "نيويوركر"
 نـادي   مهـاجم   صـالح   محمـد   المصري
 صالح  أن  ريرالتق  وأكد  اإلنجليزي،  ليفربول

 العنـصرية   حواجز  كسر  على  القدرة  يمتلك
 ظاهرة  على  القضاء  يستطيع  وأن  أوربا،  في

 اإلسـالم،   من  الخوف  :أي  ،اإلسالموفوبيا

 والعالم  أوربا  في  المسلمين  صورة  وتحسين
 .والمسلمين العرب ضد

 

 
 اإلنجليـز   المشجعين  أن  التقرير  وذكر
 فـوا وألَّ  صـالح،   بمحمـد   مينمتي  أصبحوا

 هنـاك   وأن  له،  حبهم  تؤكد  خاصة  ياتأغن
 يبـدون   األوربيـين   المتعصبين  من  الكثير

 هـذه   ومـن   اإلسـالم   العتناق  استعدادهم
 :اإلنجليز  المشجعون  يرددها  التي  األغنيات

 سأصـبح   األهـداف،   من  المزيد  سجل  إذا"
امسلم اأيض."

 

 
 صار  صالح  محمد  أن  المجلة  وذكرت

 ظـل  ألنه  ؛العالم  في  شهرة  المسلمين  أكثر
بدينه  امتمسكً

 

 النجوم من غيره خالف  على  -
 الـدين   زيـن   مثـل   بالعلمانية  تأثروا  الذين
زيدان

 

 بعد  سجوده  أو  لحيته،  عن  يتخل  فلم  -
 اسـم   اختيار  إلى  إضافة  هدف،  أي  إحراز

 عنـد   المقدسـة   للمدينة  ارمز  البنته  "مكة"
 باللبـاس   زوجتـه   تتمـسك   كما  المسلمين،
.الحجاب خاصة المحتشم

 

 
 التي  األسباب  أهم  أن  المجلة  وأوضحت

 اختـراق   علـى   اقادر  صالح  محمد  جعلت
 انتمائه  عدم  هو  األوروبيين المشجعين  قلوب
.سياسي تيار أو حركة ألي

 

 
 علـى   قادر  صالح  أن  التقرير  واعتبر

 المـسلمين   حـول   الـسلبية   اآلراء  تقويض
 التصرف  خالل  من  اإلسالموفوبيا،  وتحدي

.فقط طبيعته على

 

 
 مدينـة   عمـدة   روثـرام،   يفست  أكدو

 أن  ،م٢٠١٨ يوليو  في  ،اإلنجليزية  ليفربول
 معالجة  فى  اكبير  ادور  لعب    صالح  محمد

 .إنجلترا فى اإلسالم عن الخاطئة الصورة

 

 
 تـصريحات   فى  روثرام،  ستيف  وقال 
 محمد  إن  :"BBC" البريطانية  اإلذاعة  لهيئة

 أى  إنهاء  فى  واحد  موسم  خالل  نجح  صالح
 الـدين   عـن   الخاطئ  بالفهم  متعلقة  مظاهر

 المـصرى   الالعب  أن  اموضح  اإلسالمى،
 التى  )اإلسالموفوبيا( بظاهرة  يسمى  ما  أنهى



 

 

 



 



 



 

 وإنجلترا  األوربية  الدول  من  العديد  اجتاحت
اإلرهابية العمليات بسبب اتحديد.

 

 
ــدة وأضــاف ــة عم ــول" مدين  "ليفرب

 فـى   صـالح   محمد  فعله  ما  أن  اإلنجليزية
 أثـره   سيبقى  )وبيافاإلسالمو( ظاهرة  إنهاء

 أن  اموضـح   بـسهولة،   يمحى  ولن  طويالً
 ضـد   ترتكـب   كانت  التى  الجرائم  معدالت
 منـذ   اكثيـر   انخفضت  إنجلترا  فى  المساجد

ـ   ليفربول  لصفوف  صالح  محمد  قدوم اقادم 
.اإليطالى روما من

 

 



 


 مقالـه   فـي   الماجد  حمد  الكاتب  يقول
 :م٢٠١٨ مايو  في  األوسط  الشرق  بصحيفة

 اإلســالموفوبيا مكافحــة مــؤتمرات كــل
 ودعاياتهـا   ومؤلفاتهـا   وأبحاثهـا   وندواتها

 الالعب  يسجله  وهدف  كفة،  في  وميزانياتها
 صـالح   محمد  الخلوق  الليفربولي  المصري

 اليمـين   متعـصبي   جهـود   وكل  كفة،  في
 الـذي   لإلسـالموفوبيا،   المغذّي  المتطرف

 ورجـالهم   بخـيلهم   »الغيـر « على  أجلبوا
 وتعـصبهم   وعنصريتهم  وحقدهم  ودعاياتهم
 كرويـة   وهجمـة   كفة،  في  لآلخر  وكرههم

 محمـد   الكـروي   الساحر صنع  من  منسقة
.كفة في صالح

 

 
 فـي   أهدافـه   يـسجل   ال  صالح  حمدم
 بـل   فحـسب،   ليفربول  ينازل  الذي  الفريق
 فتـصيب   االنـشطاري،   النـوع   من  هدفه

 ليـست   أخـرى   فـرق   شـبابيك   جزيئاته
...رياضية بالضرورة

 

 
 هزمت  الناعمة  صالح  محمد  أهداف  إن

وجحـافلهم   ،الشرسة  اإلرهابيين  فرق  اأيض 
 الدعائيـة   ومـاكينتهم   ،ةالمتوحـش   الدموية

.المسمومة

 

 
ليفربول  نادي  جماهير  تردد  أن  منطقي 

 محمـد   الفلتـة   الالعـب   اسم  فيها  أهازيج
 مهارة  على  اعطفً  طبيعية  ومحصلة  صالح،

.الفنان الالعب هذا

 

 
 ليفربول  جماهير  جابإع  يصل  أن  لكن
 :تقول  أهزوجة  ترديد  حد  إلى  صالح  بمحمد

 أنتمـي   فـسوف   أكثـر،   أهدافاً  أحرز  لو«
.الالفت هو فهذا ،»لإلسالم

 

 
 لـو   اإلسـالم   سيعتنقون  أنهم  أقصد  ال 
 سـرعة   وإنمـا   األهداف،  من  امزيد  أحرز

 الالعـب   هـذا   صنعها  التي  الكبيرة  التحول
.ضةالعري الجماهير هذه أذهان في الخلوق

 

 
 اإلرهابية  ومانشستر  لندن  تفجيرات  كل

 نفّـذها   التي  البريطانية  المدن  من  وغيرهما
 فـي   اإلسـالم   وشوهت  اهللا  باسم  إرهابيون

 محمـد   كشطها  البريطانية  الجماهير  أذهان
 بـدأه   بهدف  الجماهير  هذه  فكر  من  صالح

 حمـل   ما  وهذا  اهللا،  بشكر  وختمه  اهللا  باسم
 عنـصرية ال  مكافحة  لمنتدى  التنفيذي  المدير

 لـصحيفة   يـصرح   أن  علـى   بـا أور  في
 هذه« :بالقول  األميركية  »بوست  واشنطن«

ـ   أرى  مرة  أول ـ   اتعليقً اإيجابي   اوصـريح 
.»الدين يتضمن

 

 
 الليفربـولي   الالعـب   فـي   مـا   شيء
 علي  بمحمد  يذكّرك  صالح  محمد  المصري

 مـع   الشهير،  العالمية  المالكمة  أيقونة  كالي
 الرياضـيين،   مينالنج  بين  بالفوارق  التسليم

 وكالهمـا   المـع،   رياضي  المحمدين  فكال
 إال  الشهرة  زادته  ما  هماوكال  محافظ،  مسلم

الرياضـية  مهاراته  مزج  وكالهما  ،اتواضع 
 »ترويجـي « تربـوي   منهجي  بعمل  الفائقة
 فـي   »الناعمة« بقوته  أسهم  وكالهما  متقن،
 عنـد   أحـدهما   مغلوطـة،   مفـاهيم   تغيير

 ميـركيين، األ  عنـد   واآلخـر   البريطانيين
 حققا  فقد  عريضة،  جماهيرية  أسس  وكالهما

 مراكز تحققه لم ما الناعمة قوتهما خالل من
 مجتمعـة،   اإلعالميـة   والدعايات  األبحاث
 متجـذرة؛   مجتمعية  مشكلة  المس  وكالهما

 ضـد   العنصرية  زمنه  في  عالج  علي  محمد
 تسجيل  في  تخصص  صالح  ومحمد  السود،

 همـا وكال  اإلسـالموفوبيا،   ضد  متقن  هدف
 الرياضـي   أدائـه   في  الدواء  جرعة  وضع
.عضال اجتماعي مرض لعالج المبهر

 

 
 الليفربـولي   الالعب  أهداف  باختصار،

 شـباك  في تدخل  لم  صالح  محمد  الموهوب
 لناديـه   المنافسة  والغربية  البريطانية  األندية

 الغربـي   اليمـين   شباك  ولجت  بل  فحسب،
 المتــشددين شــباك ومزقــت ،المتطــرف

 اإلسـالموفوبيا،   شباك  لتوخلخ  ،المسلمين
 األهداف  من  لمزيد  صالح  محمد  في  واألمل

.الشريرة القوى هذه مرمى في

 

 



 


 خُلُقيـا  لـشبابنا   قدوة  صالح  محمد  إن

اومجتمعي  القدوة،  هذه  ننمي  أن  وعلينا  اوديني 
 الجوانـب،   هـذه   على  األضواء  نسلط  وأن

 مهاراتـه   علـى   الضوء  تسليطنا  من  أفضل
.فقط ةالرياضي

 

 
 الفنـانين   سـجالت   في  نبحث  أن  علينا

ــسياسيين والرياضــيين ــدوة عــن وال  الق
 األمـة   شباب  من  الجيل  هذا  ألن  ؛ونبرزها

 وحبذا  هويته،  يفقد  ال  حتى  قدوة  إلى  بحاجة
 مشهورة  شخصيات  من  القدوة  هذه  كانت  لو

.ويقدرها يعزها

 

 
 السرقة،  من  القدوة  هذه  نحمي  أن  وعلينا

 دائمـا   اإلرهابيـة   انالخو جماعة  تقوم  كما
 محمـد   حتى  إليها،  قدوة  شخص  أي  بنسبة

 يلـصقونه   تـارة  :مـنهم   يـسلم   لم  صالح
 أخـرى   وتارة  تريكة،  أبو  محمد  باإلرهابي
 وهو  مباشرة  وفكرهم  بهم  إلصاقه  يحاولون

.براء منهم

 

 
 الــوطني الــشاب لهــذا منــي تحيـة 
 في  قلبي  كل  من  التوفيق  له  أتمنى  المخلص،
 مـسيرته   يستكمل  وأن الرياضي،  مشواره

.وجه خير على المجتمعية

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 
اإلمام ادد

 

 
 السيد حممد ماضى أبو العزائم

 

 



 



 



 









 






 


فال تظن يا أخي أن أهل الجنة الذين أثنـى اهللا علـيهم         

كانوا معصومين من المعاصي، بل قـد يرتكبونهـا كمـا            

نرتكبها، ولكن القلوب كانت مشرقة بأنوار الخشية من اهللا         

تعالى والرغبة فيما عنده، فكان اهللا يتقبل أعمـال قلـوبهم      

التي هي أحسن ما عملوا من الطاعـات، ويتجـاوز عـن            

 وال تظن . سيئاتهم التي يعملونها بأبدانهم   

 

  يا أخي  -

 

 أن  -

أهل النار الذين شنع اهللا عليهم، وذمهم في كتابه العزيز لم           

ال أبدانهم  يكونوا مطيعين هللا، ولكن اهللا تعالى نظر إلى أعم        

التي تطيعه فلم يقبلها، وردها عليهم ألنه علـم مـا فـي             

سرائرهم من شرك خفي أو من حظ متبع أو هوى مطـاع            

 ألنهم كانوا يحسبون أنهـم يحـسنون    ؛فرد عليهم أعمالهم  

وقَِدمنَا ِإلَى ما عِملُوا ِمن عمـٍل     : صنعا، بدليل قوله تعالى   

نْثُورم اءبه لْنَاهعافَج) ٢٣: الفرقان(.

 

 

فال ييئسك قبيح عملك من أن تكون من أهل الجنـة إذا            

تقبل اهللا أحسن ما عملت، وال تـأمن جانـب اهللا بحـسن             

هكذا كان السلف الصالح الذين أثنـى اهللا علـيهم          . عملك

ومدحهم، حتى تغيرت أحوال القلوب، وشـهد النـاس أن          

رتفاع الظهور بالتقوى، والتجمل بأنواع العبادات موجب ال      

 فـامتزج حـب     ؛الشأن في الدنيا، ونيل الرياسة والسيادة     

الدنيا في القلب باإلخالص، فالتفت اهللا تعالى بوجهه الكريم         

عن المجتمع اإلسالمي، فكنت ترى أبدانًا مجملة بالطاعات،        

م، ـورجاالً مجملين بحلل أهل التقوى فيخشع قلبك لرؤيته

 

 



 

 

 

 

 



 



: وينشرح صدرك بالنظر إليهم، وتقول    

هؤالء المتقون، ولكن اهللا تعالى ينظر إلـى        

غيره، وهوى في غيره،    لقلوبهم فيرى همة    

وأخذت الحظوظ واألهواء تمتزج بـأنوار      

اإلسالم في القلوب حتى كاد هـذا النـور         

يطفأ من القلوب، وأصبح هم الناس دنياهم،       

فوكلهم اهللا إلى أنفسهم بتركهم العمل بكتابه       

، والتشبه  الكريم  العزيز واالقتداء بنبيه    

بأئمة السلف الصالح من الهداة المرشـدين،       

فاكفهرت األجواء، ونضبت العيون، وأبدلت     

العزة بالذل، والقوة بالضعف، واالجتمـاع      

بالتفرقة، وتركوا دينهم وبه المجد والسلطان      

في الدنيا والسعادة األبدية في الدار اآلخرة،       

ووقعوا في الذنوب التـي توجـب الـنقم،         

معاصي التي تغير النعم، وفي البدع التي       وال

تهتك الحرم، وفي المنكرات التـي تحـبس        

غيث السماء، وفي الضالالت التـي تـديل        

ِإن اللَّه ال يغَير    : األعداء، سر قوله تعالى   

     ا ِبَأنْفُِسِهموا مرغَيتَّى يٍم حا ِبقَوم)  الرعـد :

١١.(

 

 

 لهـم   فإذا أراد المسلمون أن يجـدد اهللا      

المجد، ويمكن لهم في األرض، ويمـنحهم       

العزة به، ويجعلهم أئمة للمتقـين، وسـادة        

للعالمين، ما عليهم إال أن يعودوا إلـى مـا       

كان عليه أسالفهم الصالحون الذين أذل اهللا       

لهم العالم أجمع، وليس ذلك باألمر الصعب       

على المسلم، وكيف يصعب علـى المـسلم        

 الذل؟ متَّبعا بعـد     عمالً يكون به عزيزا بعد    

أن صار تابعا، عظيما بعد أن صار حقيرا،        

بل كيف يتعسر عليه عمل يكـون اهللا بـه          

معه، ويكون به مع اهللا، يجملـه اهللا بحلـل       

الخالفة عنه، يسخر اهللا له بـه مـا فـي           

السموات وما في األرض جميعا منه، لست       

في مقام إقامة الحجة على     

أننا تركنـا معـالم ديننـا       

وأبدلنا النـور بالظلمـة،     

فأبدل اهللا القوم بالعز ذالً،     

والتمكين في  وبالغنى فقرا، وبقوة السلطان     

 ألن ذلك أمر جلي،     ؛األرض ضعفًا وهوانًا  

ولكني أعجب كل العجب من قوم جهلوا ما        

كان عليه أسالفنا باقتدائهم بهـدى األئمـة        

الهداة المرشدين، وعملهم بسنة رسـول اهللا       

  ن القائم والعز الدائم والمجد      من السلطا

الحقيقي، حتى أصـبحوا إذا رأوا متمـسكًا        

، يظنون  بدينه، عامالً بسنة رسول اهللا      

بلغت الغوايـة   ! أن ذلك تقهقر، عجبا عجبا    

من اإلنسان مبلغًا جعلته يجهل ويجهل أنـه        

لم تتقدم أوربـا إال بتـرك       : يجهل، يقولون 

تركـت  الدين، فاتركوا الدين تتقدموا، ونعم      

.أوربا الدين فتقدمت، وتركنا ديننا فتأخرنا

 

 

ننظر إلى أصوله   ! بم يأمر دين أوربا؟   

وإلى إمامه األول، أمر بخراب الدنيا، قـال        

اترك مالك واتبعني، ترك الـزواج      : للغني

أعط ما لقيصر لقيـصر،     : ليقتدى به، قال  

وأعط هللا ما هللا، ففصل الدين عـن الـدنيا،         

نية التي شهد عليها    أهمل الحدود، فقال للزا   

انصرفي، يـدينك مـن     : الشهود أنها زنت  

يدين الناس، أهمل األجسام إهماالً يؤدي إلى     

خراب المجتمع اإلنساني، فكأنه جاء ليترك      

الناس الزراعة والتجارة والصناعة ليكونوا     

مالئكة روحانيين، وهذا محو لحكمة إيجـاد   

الوجود، والبحث فيما خفي في اآلثار مـن        

جب الوجود مما هو برهان علـى       آيات مو 

عجائب قدرته، وغرائب حكمته، لم تـأنس       

 نفر مـن أمـه      ،نفسه بأن يأوى إلى مسكن    

لـستم  : لست أمي، ومن إخوته وقال    : وقال

ــا،   ــن أورب ــول دي ــذه أص ــوتي، ه إخ

والمتمسكون به هم أفراد ليسوا مـن بنـي         

اإلنسان، مسكنهم الغابات، فلـو أن أوربـا        

جا رعاعا، ولكنهم   تمسكت بدينها لكانوا هم   

تركوه بعد أن علموا أنه حجر عثـرة فـي          

طريق التقدم، وقبر آليات اهللا المنبلجة فـي        

اآلثار التي تنتجها األعمـال والـصناعة،       

وتمسكوا بوصايا القرآن وأعمال رسول اهللا      

      واقتداء بالخلفاء الراشدين في عملهم ،

في الدنيا للدين، وتركـوا عقيـدة القـرآن         

: خالقه، فهم كمـا قـال تعـالى       وعبادته وأ 

        ـِنع مها ونْياِة الديالْح ا ِمنظَاِهر ونلَمعي

  غَاِفلُون مِة هاآلِخر) فبعثهم اهللا  ). ٧: الروم

على من تركوا دينهم الحق وبدلوا نعمة اهللا        

كفرا، فجاسوا خالل الديار وكـان وعـدا        

مفعوالً، ترك القوم دينهم، ولكـن عملـوا        

ايا ديننا، وتركنا نحن ديننـا فـصرنا        بوص

. أذالء

 

 

هل دينهم أمر ببعث البعـوث وبعـث        

العلماء في أنحاء األرض للدعوة؟ كما قال       

ولْتَكُن ِمنْكُم ُأمةٌ يدعون ِإلَى الْخَيِر      : تعالى

 ويْأمرون ِبالْمعروِف وينْهون عِن الْمنْكَـرِ     

.، ال واهللا)١٠٤: آل عمران(

 

 

هل من دينهم إعـداد العـدد والعـدد         

.للجهاد؟ ال واهللا

 

 

هل من دينهم تقوية الفكر حتى يجـول        

فيفتق رتق المادة ويعلـم مـا فيهـا مـن           

. الخواص التي أعدها اهللا لنفع بني اإلنسان؟      

قُِل انْظُـروا مـاذَا ِفـي       : كما قال تعالى  





 



 

 

 

      

 



 



ال ). ١٠١: يـونس  (السماواِت واَألرضِ 

.واهللا

 

 

هل في دينهم العناية بنظافـة األبـدان        

: والثياب والمساكن؟ ال واهللا، كما قال       

، وبر الوالـدين    )١()النَّظَافَةُ ِنصفُ اإليمانِ  (

واعبـدوا  : وصلة األرحام سر قوله تعالى    

اَهللا وال تُشِْركُوا ِبِه شَيًئا وِبالْواِلديِن ِإحـسانًا        

: ، وقوله تعالى  )٣٦ :النساء (وِبِذي الْقُربى 

   قَّهى حبآِت ذَا الْقُرو) ال  )٢٦: اإلسراء ،

.واهللا

 

 

هل في دينهم جمـع األمـوال وعمـل       

المجتمعات بالتعاون كما هي فريضة دينية      

:  كما قال تعالى   "الزكاة؟"فرضها اهللا تعالى    

    َكَـاةآتُوا الزالةَ ووا الصَأِقيمو)  البقـرة :

الَِّذين ينِْفقُـون  : تعالىوقال . ، ال واهللا )٤٣

، )١٣٤: آل عمران  (ِفي السراِء والضراءِ  

.ال واهللا

 

 

هل في دينهم أحكام شـرعية مدونـة        

تحفظ بها المدن وتحصن بها المجتمعـات       

ويضرب بها على يد الظالم وينـصر بهـا         

المظلوم؟ ال واهللا، ولكنهم أخذوها من ديننا       

ينهم وعملـوا   وعملوا بها، إذن فهم تركوا د     

بوصايا ديننا فسلطهم اهللا على من تركـوا        

دينهم الحق، ونحن أولى بديننا منهم وأحق       

به منهم، فلو أننا عملنا بديننا       

 

 ونحن أهل   –

توحيد اهللا والمؤمنون بكتب اهللا ورسـله        

 

– 

لواجهنا اهللا بوجهه الجميل، ورد لنا مجـدنا       

وجعل العالم أجمع أذالء لنـا كمـا جعـل          

.ألسالفنا

 

 







 


 ألني ال   ؛هذه الكلمة ال أفهم لها مدلوالً     

 ؛ا يدرس اآلن لم يكن له أصل قديم   أعلم علم 

ألن اإلنسان منذ نشأته وهو يكدح في سبيل        

المنافسة في الحياة، وكلمـا تـوفر لديـه         

الضروري نزعت نفسه وراء البحث عـن       

الي، فإن كان المقـصود مـن العلـوم         الكم

العصرية علـوم الحكمـة العمليـة مـن         

الــصناعات والمخترعــات التــي كانــت 

محصورة في فنـون البخـار والكهربـاء        

واستخدمت الهواء فليـست هـذه العلـوم        

عصرية، فإن البخار استخدمه اإلنسان من      

أربعة آالف سنة، فإن الكهنة كانوا يمألون       

ن لـه فوهـة     المرجل من الماء ويجعلـو    

بصمام، ويوقدون تحته النار حتى إذا امتأل       

بخارا وضعوه في جوف الـصنم ورفعـوا        

الصمام فيخرج البخار من الفوهة بـصوت       

إن اإللـه   : مزعج، فيقول الكهنـة للنـاس     

غضبان عليكم، وينالون منهم أغراضـهم،      

وكذلك الكهرباء فإن اإلنسان من قديم يعلـم        

الدلك علـى   قوة الجذب المغناطيسي وتأثير     

جوهر الكهرمان، فكأن تلك الفنون إنما هي       

. نتائج أفكار قرون طويلة

 

 

وإن كان المراد بالعلوم العصرية علـم       

لوغـاريتم  الحساب والهندسـة والجبـر وال    

، فإن "الجغرافيا"والمساحة وتخطيط األرض 

تلك الفنون لم تَِصر علومـا ذات أصـول         

وفروع إال بسلف المسلمين الصالح، فـإن       

واضع علم اللوغاريتم هـو الخـوارزمي،       

وواضع علم الجبر هو جابر بـن عبـد اهللا       

الشهير، وأول من بحث في معرفة خطوط       

الطول والعـرض وحقـق تلـك المـسألة         

المأمون، وأول كرة صنعت صنعها عـالم       

كبير من علماء المسلمين، وأول من جعـل        

للطب كتبا يرجع إليها الرئيس ابن سـينا،         

ن يدرس بألمانيا ألواخر القرن     فإن قانونه كا  

الثامن عشر، هـذا وإن الـدين اإلسـالمي      

 ألن  ؛فرض تعليم العلوم على كـل مـسلم       

العبادة التي فرضها اهللا علينا ال يمكـن أن         

تؤدى إال بعلم تلك العلوم كلها فـإن تلـك          

 ألن الفريـضة ال     ؛العلوم في حكم الفريضة   

ا عـدد   ِلتَعلَمو: تتم إال بها، قال اهللا تعالى     

ابالِْحسو ِنينالس) ٥: يونس.(

 

 

فكأن تلك العلوم التي نسميها عـصرية       

وتنزعج منها نفوس من لـم يحـط علمـا          

بأسرار القرآن وينكر تعليمها ليست علـوم       

اليوم، ولكنها تكاد تكون علوما دينية وقـد        

معـارج  (أثبتُّ طرفًا من ذلك فـي كتـاب      

فارجع إليـه    ) المقربين

 

 إن شـئت     –

 

 وال  –

يكون المسلمون متجملين بمعاني اإلسـالم      

حقيقة عاملين به إال إذا أحاطوا علما بكـل         

الفنون والصناعات، تنكشف لهم عجائـب      

قدرة اهللا وغرائب حكمته فـي مكنوناتـه،        

وتنبلج لهم أنوار وظيفة كـل مرتبـة مـن       

مراتب الوجود، وما أودعه اهللا فيها، كمـا        

 ما ِفي الـسماواِت     وسخَّر لَكُم : قال تعالى 

   ـا ِمنْـهِميعِض جا ِفي اَألرمو)  الجاثيـة :

١٣(.

 

 



 


المؤمن يزيد إيمانه وينقص كمـا هـو        

معلوم، وإنما مزيد اإليمان يكون بقدر مـا        





 



 

 

 

 

 



 



ينبلج للقلب من نور البرهان، وسطوع نور       

ا الــدليل، والحكمــة العمليــة التــي منهــ

الصناعات ال يمكن أن ينتفع اإلنسان بهـا        

نفعا عاما إال بعد أن يعلم خواص كل مـادة   

من مواد عناصر الكون، ويعلم خواصـها       

منفردة ومزدوجة ومتحدة، وما ينتج منهـا       

متحدة ومنفردة، فإذا ظهر للمسلم خـواص       

األشياء التي تحيط به وقدر منافعهـا لـه          

 أن الذي خلق    واحتياجه إليها، عِلم حق العلم    

تلك األشياء حكيم قادر ألنه سبحانه وتعالى       

خلقها مؤهلة لنفعه، وخلقه محتاجـا إليهـا،    

معتقدا أن وجودها ليس عبثًا، ولديها تنـبلج        

له أنوار اآليات بعد علـم الخـصوصيات،        

فيشهد في كل شيء آية دالة علـى قـدرة          

القادر البديع وحكمة المبدع العليم، وتـدبير       

: معيد ويفقه سـر قولـه تعـالى       المبدئ ال 

          ـا ِفـيماِت واوما ِفي الـسم لَكُم خَّرسو

  ا ِمنْهِميعِض جاَألر) ويعلم ). ١٣: الجاثية

قدر النعمة عليه بالعقل الذي به استخدم كل        

شيء سخره له مواله، فإذا قرأ القرآن بعـد   

هذا العلم كان كأنه يسمعه مـن ربـه، وإن        

 حاثة على الفكر والنظـر     أكثر آيات القرآن  

: والعبرة والتبصرة، قال أبـو هريـرة        

 وإذا قرأنـا    ،كنا نتعلم اإليمان قبل القرآن    (

وأصبحنا نحـن اآلن    ) القرآن ازددنا إيمانًا  

فالحكمة العمليـة   . نتعلم القرآن قبل اإليمان   

التي منها تدبير النفوس منفردة ومجتمعـة       

وعلم سياسة المجتمعات وفنون الصناعات     

.به يزيد اإليمان

 

 

أما نقص اإليمان فبقدر خفاء الـدليل،       

وإذا كان المطلوب غيبا والدليل خفيا كيـف     

تنال المقصود؟ فيكـون اإليمـان ناقـصا،        

وبقدر نقصه تكون الجرأة     

ــرات  ــل المنك ــى عم عل

ــات،   ــاب المخالف وارتك

واإلقدام علـى المعاصـي     

وعدم الخشية من اهللا تعـالى فـي الـسر          

خوف من الخلق، وقد يبلغ نقص      والعلن، وال 

اإليمان أكثر العلماء والمـدعين اإلرشـاد،       

أحبوا أنفسهم، وبذلوا ما في وسعهم بجلـب        

الخير لها ودفع الضر عنها، فتهاونوا فـي        

تأدية الواجب عليهم من إنذار الناس عاقبة        

المخالفة، فصار الدعاة إلى اهللا ال عمل لهم        

إدخـال  إال تبشير من أكرمهم والدعاء له و      

السرور عليه كائنًا ما كان، وصار العلمـاء   

يجتهدون في أن يبرأوا من نسبة العلم النافع        

للدار اآلخرة، المذكر بأيـام اهللا المزكـى        

إنكـم  : للنفوس ألنفسهم خشية أن يقال لهم     

 واهتموا بما به يكون العالم      ،لستم عصريين 

قاضيا أو محررا أو مدرسا، ومتـى نـال         

عليها، وصارت الحجة القوية  الشهادة اعتمد   

يوجب بها على الناس طاعتـه وتعظيمـه،        

وكأن الشهادة هي العلم، والعلم هو الشهادة،       

فصار المسلمون بذلك كلما فعل المرء منهم       

سيئة ال يجد من غيـره تقبيحـا لهـا، وال           

تخويفًا له من عاقبتها، ألفت نفوس المسلمين       

. رذائل األعمال

 

 

يقظ الدعاة من نومة    ولو أن اهللا تعالى أ    

الجهالة، والعلماء من رقدة الغفلة، وأحبـوا       

أنفسهم الحب الذي تنال به السعادة األبديـة        

لقاموا قومة رجل واحد ينبهون المـسلمين       

إلى ما تراكم على أبدانهم من األدران، التي        

ربما أدت إلى التهاب الجلد وسـرت إلـى         

وإني. العظام

 

 يا أخي  -

 

 أبشرك بأن كل ما     -

ه بعينك حاصل مـن المـسلمين مـن         ترا

المعاصي، كغبار على جسد مجـرد مـن        

.الثياب، يزول بأول رذاذ ينزل من السماء

 

 

ولو شئت إقامة البرهان على ذلك فقـم        

إلى مواطن الفجور، وذكِّر الناس بـنعم اهللا        

عليهم وفضله الواصل إليهم، ثم تخلص من       

هذا الموضوع بسحر البيان إلى تـذكيرهم       

ب وشدته وهوله فإنك   بيوم الحسا 

 

 يا أخي  -

 

- 

واهللا ال ترى إال قلوبـا خاشـعة، وأبـدانًا          

خائفة، وعيونًا دامعـة، ومزاحمـة عليـك        

وتعظيما لك، وإكبارا وبذل النفس والنفيس      

في محبتك واالنقياد ألمرك، ولكنـك     

 

 يـا   -

أخي

 

 إذا وقفت أمام إخوانك المؤمنين وهم       -

في معصيتهم وتسلط عدوهم عليهم فنفرتهم      

بقــوارض كالمــك، وأحــرقتهم بــشواظ 

حماقتك، فإنك 

 

 يا أخي  -

 

 توقعهم في أكبـر     -

مما هم فيـه، وتلقـيهم فـي مهـاوي اهللا           

وغضبه، وإنما الحكيم من عرف كيف ينقذ       

الغريق من اليم بحيلة ال تلحقه به، وحكمة         

ادع ِإلَى سـِبيِل    : ال تضره، قال اهللا تعالى    

: النحـل  (ِة الْحسنَةِ ربك ِبالِْحكْمِة والْموِعظَ  

ادفَـع ِبـالَِّتي ِهـي      : ، وقال تعالى  )١٢٥

نسَأح) ٩٦: المؤمنون(.

 

 
                                              

)
۱

كـل  ) الطهور نصف اإليمـان   (أورده بلفظ   ) 
، ٣٥١٩ ح ٥/٥٣٦الترمـذى فـى سـننه       : من

.٢٣١٦٠ ح٣٨/٢٣٠واإلمام أحمد فى مسنده 

 

 













 



 

 

 

 

 



 



 

 



 


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
ة حقة،  ا جليلة وعقيد  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     

كون عليه عقيدة  يجب أن ي  
ا، وعبادة ومعاملة وأخالقً  

ليصح السلوك إلى ملـك     
.الملوك سبحانه

 

 

 

 

* 

 



*

 



*

 



 



 





 



 


   فقد : اأما مشروعية الذكر قيام

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

ما وقُعودا وعلَـى    فَاذْكُرواْ اللَّه ِقيا  
نُوِبكُمج )وقـال   )١٠٣ :النساء ،
الَِّذين يذْكُرون اللَّه ِقياما     : تعالى

     ونتَفَكَّـريو نُوِبِهمج لَىعا وودقُعو
 ِفي خَلْـِق الـسماواِت واَألرضِ     

.)١٩١ :آل عمران(

 

 
قوت : "وقد روى أبو طالب المكي في كتابه      

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

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

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

.ذكروا قعودا

 

 
وعليـه  : "وقال العالمة األلوسى في تفسيره    

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

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

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

."أفراد مدلولها

 

 

 

 
 

 

 



 



 




 


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

      وإقراره به وفعل الـصحابة 
الكرام رضوان اهللا عليهم، فها هو      

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

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

ده ـه بيـالجبار سمواته وأرضي

 

-

 

 
وقبض يده فجعل يقبضها ويبسطها      

 

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

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

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

 

 
 يقـع منـه الوجـد       وهذا سيدنا جبريل    

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

 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


 

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

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

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

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

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

. تحركوا ومالوا

 

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

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

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

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

 

– 
االنتصار لألولياء األخيار لإلمام يوسف بن المال الكردي الموصلي         

". الحنفي

 

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

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

".أحمد

 

 
 وهم يمدحونه، فعـن     وقد حجل األحباش أمام رسول اهللا       

كانت الحبشة يرقصون بين يـدي رسـول اهللا          : ( قال أنس  

 

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

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

 

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

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

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

.اآلخرة، أو هو لهب يتأجج من شهود عارض القلق

 

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

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

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

.  في جلب األحوال الشريفةجتالبها بالحيلة، فإن للكسب مدخالًوا

 

 
وقد اختار اإلمام أبو العزائم لمريديه مـن حركـات الـصالة            

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

". ال يباح لغيره الذاكر فإنه يباح له ما

 

 
:يقول اإلمام نظما في إحدى قصائده

 

 
عجبا ولم أنْس حبيب فـؤادي

 

 
روه طال سهاديـنفَسا إذا ذك  

 عن بغيتي غافالًأكيا ِذكْر لم 

 

 
ؤاد مراِديـي الفـفِلم الهيام وف  

أنا حاضر وحبيب قلبي لم يغب

 

 
اديـنفَسا، فما هذا الغرام البـ  

اـمـفَسا إنـلم تنس ن: فأجابني

 

 
دامة األفـرادـِب مـِذكْر الحبي  

ي أنٍس بوجِه حبيِبهاـفالروح ف

 

 
م في شوٍق إلى اإلمدادـوالجس  

با شاهداز حال الذكر طرـيهت

 

 
ى الجميل المنعم الجـوادـمعن  

فتكون روِحي في شهود حبيِبها

 

 
م في طرب وفي إسعادـوالجس  

ك ال تَلُم ذا صبـوٍةـهذا جواب

 

 
 واشرب رحيقَ الذكِر باإلرشاد

لوِب مطهرـر للقـفالذكر خم

 

 
ي ووداديـاُل سعادتـه أنـوب  

.وللحديث بقية إن شاء اهللا

 

 



 





  

 

 



 


 

 

 



 




 





 




 


 



 






 


 هذه النزعة 

 

 نزعة تكفير المسلمين، واالستهانة بدمائهم       -

 

هى  -

نزعة الخوارج الذين هم شر الطوائف، حتى ذهب كثير من العلماء           

إلى تكفيرهم، وما نـرى طائفـة       ) وتشهد لهم األحاديث الصحيحة   (

ه األنبياء من الشفقة والرحمة والمحبة والوئام       على نقيض ما جاء ب    

.وعدم االنقسام مثل هذه الطائفة

 

 

وبعد فالقول بوجوب االجتهاد وتحريم التقليد على كـل واحـد           

يجافى المعقول قبل أن يخالف المنقول، فما أدرى بأى قلم يكتبـون            

وبأى عقل يتفكرون، فإن الناس خلقوا على درجـات متفاوتـة ال            

ومبنى هذا الوجـود علـى أن       ) وإنما العلم بالتعلم  (اهللا  يحصيها إال   

الصغير يرجع إلى الكبير، والجاهل يرجع إلى العالم، والـضعيف          

.يرجع إلى القوى

 

 

قتلوه قتلهم اهللا أال سألوا إذ لم يعلموا فإن شفاء          : (وقد قال   

قال ذلك فى قوم أفتوا مجروحا أن يغتسل ويغـسل          ) العيى السؤال 

:  وقال تعـالى   )١(رواه أبو داود وابن ماجه    . م فمات جرحه وال يتيم  

              الَّـِذين ـهِلملَع مـِر ِمـنْهِلي اَألمِإلَى ُأووِل وسِإلَى الر وهدر لَوو

 مِمنْه تَنِبطُونَهسي) وقال )٨٣: النساء ، :      ـَل الـذِّكِْر ِإنَألُواْ َأهفَاس

  ونلَمالَ تَع كُنتُم) فعلَّة األمر بالسؤال هو    )٧: ألنبياء، ا ٤٣: النحل ،

الجهل، واألمر المقيد بالعلة يتكرر بتكررها، ومعلوم أن العلماء لم          

يزالوا يستفتون فيفتون ويتبعهم الناس من غير إبداء المستند، ثقـة           

بدينهم وأمانتهم، ومزيد معرفتهم، حتى شاع ومأل البقاع ولم ينكـره     

.أحد، فكان إجماعا

 

 

لى كل أحد أن يؤهل نفسه لألخـذ مـن الكتـاب            ولو أوجبنا ع  

والسنة وما يجب لذلك ألدى األمر إلى إبطال المعايش والـصنائع،           

.ولكان تكليفًا بما ال يطاق

 

 

وال يمكننا أن نطيل فى النصوص اآلن، وال فيما ورد من خطر      

إن : تكفير المسلم وعدم احترام دمه وماله وعرضه، ولكـن نقـول          

 يرجع الناس فى كل شىء إلى العارفين بـه          سنة اهللا فى البشر أن    

المبرزين فيه، ولو لم يفعلوا ذلك الختلت أمورهم وفسد نظـامهم،           

.وألصبح العالم فوضى، ولكان الهالك أسرع إليه من السالمة

 

 

وانظر لو اجتهد كل إنسان برأيه فى الطب أو ذهب المـريض            

 الحال  ذا تكون النتيجة؟، وكيف يكون    اإلى من ال يحسن عالجه، فم     

إذا ألقينا بقيادة الحروب إلى الجهال األغرار أو الجبناء األغمار، أو           

خولنا كل أحد حرية الرأى ورسم الخطط فى مجالدة األعداء والذود         

!.عن بيضة اإلسالم، أفال تكون النتيجة خراب البالد وهالك العباد؟

 

 

وقل مثل ذلك فى التجارة والزراعة وكل حرفة مـن الحـرف            



 

 

 

 

 



 


 

 



 



 













 



 



 



 



 



 





 



 



 



 



 



 





 



الصنائع، وها أنت ذا ترانا إذا أردنا طبيبا لمرض من          وصنعة من   

األمراض لم يقنعنا أن نذهب إلى طبيب عام بـل إلـى الطبيـب              

المختص بذلك الفرع الذى وجه كل عنايته إليه، علما منـا بـسعة          

العلم وأن األمور تشتبه، وأن الجهل غريزة فى البشر، والـضعف           

د يخلص من سلطان الوهم     طبيعة فى اإلنسان، وشعورا بأنه ال يكا      

وظلمات المشكالت والمتشابهات إال من قتل العلم بحثًـا، وأحـاط        

بمناحى التفكير خبرا، وعرف ضعف نفسه فلم يـسارع إلـى أول     

.رأى فطير وال أسبق خيال طائش

 

 

هذا كله مركوز فى الطباع يعرفه الجاهل والعـالم والـصغير    

حت الشريعة أهون   فليت شعرى هل أصب   . والكبير والرجل والمرأة  

من ذلك كله مع ما فيها من األسرار الدقيقة، والمشكالت الخفيـة،            

والمتعارضات القويـة، والمرجحـات المختلفـة، والمنـسوخات         

ات المخصصة، والمفـاهيم    المتروكة، والمطلقات المقيدة، والعموم   

المعطلة، والمجمالت التى قد يخفى بيانها، والظواهر التى ال يراد          

ظاهرها، والمجازات التى تدق قرينتها، والكنايـات التـى تخفـى     

إشارتها وتبعد غايتها، ومواقع اإلجمـاع واالخـتالف، ومباحـث          

 القياس المتشعبة، ومسالك العلل الخفية، وقوادحها المترامية، إلـى        

أقوال الصحابة المختلفة وآرائهم المتباينة، وما يحتاج إليه ذلك كله          

من دقة الفهم وإصابة الرأى وأهلية الحكم، وسعة االطالع وطول          

الباع، بعد معرفة اللغة العربية وفنونها، إلـى آخـر مـا ذكـره              

األصوليون فى مباحثهم الطويلة العريـضة، خـصوصا شـروط          

إن االجتهاد ال يتجزأ    :  قال كثير منهم   االجتهاد المبينة هناك، حتى   

.لجواز أن يكون لبعض األبواب عالقة بغيره، إلى آخر ما قالوا

 

 

فالبد إذًا من الرسوخ فى جميع األبواب واإلحاطة بمظانهـا،          

وما عسى أن يكون فيها مقيد ومخصص ومعارض ومرجح، إلى          

غير ذلك، وهذا بحر ال ساحل له، ومهامه فيحـاء يـضل فيهـا              

يت، ولذلك كان كثير من السلف الصالح يتحرجون من الفتيـا     الخر

).أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار(غاية التحرج 

 

 

وقد عرض الخليفة المنصور العباسى وحفيده هارون الرشـيد         

على اإلمام مالك أن يحمال الناس على الموطأ فـأبى، وإذا حلَّلـت       

الغ والدين القـيم،    ذلك اإلباء وبحثت عن سره وجدته اإلخالص الب       

واتهام النفس وعدم تقديسها، فهو يجوز على نفسه أن يكون مخطًئا           

 وما ُأبرُئ نَفِْسي ِإن     : وأن يكون الحق مع غيره، تاليا قوله تعالى       

وخُِلقَ اِإلنسان :  وقوله  ) ٥٣: يوسف (النَّفْس َألمارةٌ ِبالسوءِ  

: األحـزاب  ( جهـوالً  انَّه كَان ظَلُوم  ِإ،  )٢٨: النساء (اضِعيفً

٧٢.(

 

 

وإن من أول شروط االجتهاد      

 

عندى   -

 

نور البصيرة وصفاء    -

الذوق وقوة اإلخالص وشدة الخوف والمراقبـة، واتهـام الـنفس           

الباعث على شدة التحرى ومزيد االحتياط، وال يكفى فى ذلك سعة           

.العلم وال كثرة االطالع

 

 

لحفاظ من هو أكثر حديثًا مـن بعـض         وكم قد رأينا من كبار ا     

المجتهدين، ولكن لم يسمح له دينه أن يدعى االجتهاد، علمـا منـه      

بأنه لم يخلق له وال وجد فيه اسـتعداده الـذى يعـرف بـه روح         

إن : الشريعة فى كل شىء وذوقها فى أحكامها ومراميها، وقد قالوا         

.المحدث كالصيدلى والمجتهد كالطبيب

 

 
                                                           

وكان من حقه    ) ١(

 

 على مذهب هؤالء     –

 

 أال يرثى له، فإنه اتخذ هـؤالء        –
ابا من دون اهللا فكان حقه أن يسخط عليه وأن يحذر          المسئولين الجاهلين أرب  

.من مثل فعله

 

 



 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فارقنا

 

 الشهر الماضي  -

 

األخ الفاضـل    إلى جوار ربـه،      -
النقـي،   ة العاليـة، والقلـب      موالمربي الصادق، صاحب الهِ   

الصورة المشرفة للطريق، الشيخ سيف الدين محمد أحمـد         
 .أبو العزائم نائب الطريقة العزمية بالسودان

 

 
وقد كان الشيخ سيف الدين من الرجال المخلـصين فـي           

ام أبي العزائم، وركنًا أساسيا سـاهم فـي نـشر           دعوة اإلم 
الدعوة في ربوع السودان، مقتديا بإمامـه اإلمـام المجـدد           
السيد محمد ماضي أبـي العـزائم، وصـادقًا فـي بيعتـه،             
ومتواصالً دائما مع خلفائه لتحديد الخطوط العريضة لـسير         

.الدعوة العزمية بالسودان الشقيق

 

 
شر جزء من حـوار نـشره       ن" اإلسالم وطن "وتعيد مجلة   

م، أجـراه   ٢٠١٥ يوليـو    ٢١السوداني يوم   " النيلين"موقع  
 مع الـشيخ    عمر عبد السيد  و ،حسن عبد الحميد  : الصحفيان

سيف الدين، تحدث فيه عن حياته، وعرض جانبا من نضال          
اإلمام أبي العزائم بالسودان خالل فترة االحتالل البريطـاني         

.ألرض وادي النيل

 

 

 

 
نائب الطريقة العزمية بالسودان

 

 
 أبو العزائميف الدين محمد أحمدس الشيخ

 

 

 

 



 

 

 



 



 



 



 

–


 


 بوالية  المحمية  منطقة  إلى  تعود  أصولنا

 منطقة  في  ووالدتي  والدي  ونشأ  ،النيل  نهر
 اسمها  بقرية  المحمية  في  اوتحديد  الجعليين،

 ،والمحميـة   علـي   أم  جبل  بين  ”المضمر“
 المنطقـة،   في  بيوت  عدة  إلى  ننتسب  ونحن
 حـي   فـي   الخرطـوم   في  هنا ولدت  لكني

 ليتلقـى   الخرطوم  إلى  جاء  ووالدنا  الديوم،
 .الموثوقة المصادر من العلوم وينهل العلم،

 

 
 بالعلماء  مشهورة  آنذاك  درمان  أم  كانت

 العلمـاء   وشيخ  اإلسالم  شيخ  رأسهم  وعلى
 العلمـاء   من  وغيرهم  البدوي،  محمد  الشيخ
 ذلـك  وكان الشرعية، العلوم  يدرسون  الذين
.درمان بأم العلمي المعهد اءإنش قبل

 

 



 

–





 


 إلـى   الرحيـل   على  يدوال  اُجبر  حينما

 تمكن  لكنه  المتغيرات،  بعض  واجه  الديوم،
 نشأت  أن  فكان  الدعوة،  لصالح  تطويعها  من

 اهللا  بفـضل   ذلـك   بعـد   توسعت  ثم  الخلوة
 وتتلمـذت   م،١٩٣٥ عام  ولدت  وأنا  تعالى،

 القـرآن   يديـه   على  وتلقيت  الوالد  يد  على
 والوالد  والعربية،  اإلسالمية  والعلوم  الكريم

 انتقل ولما الذكور، من غيري ولد له يكن  لم
 م١٩٦٥ عـام   مـواله   رحمـة   إلى  الوالد

 اوشـيخً   القرآن،  تعليم  في  خليفته  أصبحت
 شـيخ  إلـي   كتـب   وقد  العزمية،  للطريقة
 والـدي   خالفة  على  يقرني  العزمية  الطريقة

.الطريقة في

 

 



 

–




 


 زوجتان،  لي  ألن  كبيرة  سعادة  غمرتني

 محمد  .د  الكبار  األوالد  منها  عندي  :األولى

 وثالث  عثمان،  ومحمد  أحمد،  ومحمد  علي،
 لـدان و  منها  لي  :والثانية  متزوجات،  بنات

 نتاواألخري  ،متزوجة  هنإحدا  بنات  وثالث
 أبناء  الروح  أبناء  ولي  ،الدراسة  في  طالبتان
.الطريقة

 

 



 

–




 


ـ   الشيخ  عن  الحديث  أن  تقديري  في  يأب
 نقـول   ولكـن   حلقـات،   إلى  يحتاج  العزائم

اأسـتاذً  كان العزائم اأب  الشيخ  إن :ااختصار 
 من بإقصائه اإلنجليز وقام  غردون،  كلية  في

 مع  لإلنجليز  المعادية  مواقفه  بسبب  السودان
 المـصرية،   المعـارف   وزارة  من  جاء  أنه

ـ   تسميتها  يكره  وكان  غـردون   كليـة   بـ
 غردون اهللا، أهل كلية هذه ويقول التذكارية،

.عندنا كلية له ليس

 

 



 

–




 


ـ   الشيخ  أن  يعلمون  الذين  هم  قليلون  اأب

 فـي   اإلنجليـز   نقـد   في  يشتد  كان  العزائم
 الكبيــر بالجــامع يلقيهــا التــي دروســه

 الجـوارب   إلى  يشير  كان  فمثالً  بالخرطوم،
ـ  ويرفع الناس،  يلبسها  التي  ويقـول  داهاإح
 الـذي   القطن  من  اإلنجليز  صنعها  هذه  :لهم

 ويـصنعونه   عليه  يستولون  وهم  تزرعون،
 بضاعتكم  فهي  إليكم  ويعيدونه  مصانعهم  في

 علـى   يـستولون   واإلنجليز  زراعتكم  وهذه
.خيراتكم

 

 



 

–





 


 للقـضاء   كلهـا   طاقاتهم  اإلنجليز  رسك
 السودان  لحكم  وتهيأوا  المهدية،  الثورة  على

 ألحـد   يسمحوا يكونوا  لم  لذا  ؛متاعب  بدون
 حـظ   كـان   ولهذا  ضدهم،  الناس  يؤلّب  نأ

 اكبيـر   تقـصِدهم   مـن   العزائم  يبأ الشيخ
ا،وكثير  أن  إلـى   انتبهـوا   بعدما  اخصوص 
 وفارقـة   كبيرة  قدرة  يملك  العزائم  اأب  الشيخ
 اإلنجليز من وجد لذا ؛الناس في  التأثير  على

.المتاعب من الكثير

 

 



 

–





 



 منها،  يتحركون  راسخة  قناعة  لإلنجليز

 يـؤثر   بأن  أحد  ألي  يسمحوا  لن  أنهم  وهي

 اخصوص  ضدهم،  يتحركوا  بحيث  الناس  في

 إلـى   انتبهوا  ولما  الدين،  رجال  من  كان  إذا

 خـافوا   التأثير  على  العزائم  يأب  الشيخ  قدرة

 قناعـة  من حديثه على  يترتب  أن  يمكن  مما

 الثـورة   علـى   قضينا  :وقالوا  الناس،  لدى

 باسـم   يعارضنا  أن  ألحد  نريد  وال  المهدية

.أخرى مرة لدينا

 

 



 

–



 



 األشـراف   إلى  العزائم  أبو  الشيخ  ينتمي

 وهـاجر   ،وأمه  أبيه  ناحية  من  شريف  وهو

ـ   واسـتقروا   فريقياأ إلى  امبكر  أجداده  احينً

 وتعني  ماضي،  عين  اسمها  بمنطقة  بالجزائر

 بلـد   وهي  جده،  هذا  وماضي ماضي،  بئر

 ألن  ؛بمصر  ولد  لكنه  التيجاني،  أحمد  الشيخ

 أواخـر   جاء  وقد  بالتجارة،  يعمل  كان  والده

 عهد نهاية  وشهد  ،سواكن  إلى  المهدية  الدولة

.هناك دقنة عثمان األمير

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 




 




 



 



 





 



    ا من خصوم هـذا المـنهج الربـاني         بعد هذا البيان نجد كثير

، فالصوفية عندهم هـي     يدعون أنه ال يتصوف إال من كان جاهالً       

منهج العوام، ولكن العلماء مدعوون قبل غيرهم إلى التزام المنهج          

ز وجـل   الصوفـي، ومدعوون ليس بكالم شيخ وإنما بكالم اهللا ع        

 ما كَان ِلبشٍَر َأن يْؤِتيه اللَّه الِكتَاب      الذي يقول فـي كتابه العزيز      

كْمالْحو      ادقُوَل ِللنَّاِس كُونُوا ِعبي ةَ ثُموالنُّبوِن اللَّهِ    ولَِكـن   ا لِّي ِمن دو

     الِكتَاب ونلِّمتُع ا كُنتُمِبم يناِنيبا كُن  كُونُوا رِبمو  ـونسرتَد تُم ) آل

.)٧٩: عمران

 

 


 



ليست الفقه وحده وال العقيدة وحـدها، وإنمـا         ) الربانية(وهذه  

 لذلك ال يمكن أن يكـون       ؛الرباني هو الذي جمع بين العلم والعمل      

 ا إال إذا كان على جانب من العلم والعمل، فالعالم بدون          الواحد رباني

.ا فال بد أن يجمع بينهما ال يصير ربانيعمل

 

 

ونلِّمتُع ا كُنتُمِبم.

 

 

فهذه دعوة إلى العلماء قبل الدارسين، والدارسون مدعوون من         

بعد العلماء، فخيار الناس إما عالم أو متعلم، والربانية هـذه التـي             

ـ            قويـة   ةأمر اهللا بها المسلمين معناها أن يكون المؤمن على عالق

ا، ولن يجد أقـوم مـن       ا فـي التربية سامي   بحيث يتخذ منهج  باهللا،  

منهج المتصوفة المستمد من القرآن والسنة، ومن مقومات الربانية         

   الـسهر، والجـوع،    (ا بتلك القواعد األربع     أن يكون المؤمن ملتزم

.والعزلة، والصمت

 

 

ـ     ا فلن تكـون رباني

:لماذا؟.. بغيرها قط،

 

 

ألن هــذه القواعــد 

 بك إلى   األربعة تفضي 

ــأخالق اهللا   ــق ب التخل

ــول  ا ، إذًوالرس

أين نجد أخالق اهللا هذه     

كي نتخلق بها؟، اإلجابة    

تجدونها فـي القـرآن    

الكريم، فـإن الرسـول     

  كــان خلقــه 

القرآن، وخلق الرسول   

من أخالق اهللا، ألجـل     

هذا من عايش القـرآن     

وكان نسخة حية له كان     

ــن   ــره مم ــة لغي حج

. إلى اهللاعوهميد

 

 


 




 



إذا علمنا هذا كلـه     

فينبغي أن نعلـم إلـى      

جانبه أن هذه الـدعوة     



  

 

 



 


  

 

 

*







 



*

 







 



*







 

 

*







 



إلى الربانية لـهـا نتائج، ومن النتائج األولى أن اإلنسان إذا ذكـر           

 ا جالسه ألن اهللا     اهللا كثير أخرجه . )أنا جليس من ذكرني   ( : يقول

ـ     السمهودي في الغماز على اللماز، ومن ج       ن الس الحق أنس به وم

 وإذا  ، ألن األنس عالمة معرفة، وإذا عرفـه قربـه         ؛أنس به عرفه  

 وإذا تخلق ، وإذا أكرمه تخلق بأخالقه، وإذا ناجاه أكرمه  ،قربه ناجاه 

بأخـالقه تعالى حققه بما ينبغي أن يتحقق به من حقيقـة اإليمـان             

.وأنـوار الفـرقان ليتغـذى بجمال من جميـل

 

 


 



 ويا أحباب رسول اهللا، ال تلتفتوا لكالم هؤالء        اهللالهذا فيا أحباب    

لهم ال يخلو أحدهم من حسد أو   الذين عميت أبصارهم وبصائرهم وك    

.جهل

 

 

 فألنهم لم يروا ما ترونه أنتم مـن هـؤالء       :أما عمى أبصارهم  

 : عن عالمة األولياء فقال لـهـم     ، فقد سئل الرسول     المشايخ

 أخرجه أبو نعيم في حلية األولياء، وأنـتم      )ِكر اهللاُ الذين إذا رؤوا ذُ   (

  ا عليه عنـد رؤيـة   تستشعرون ذلك، وربما وقع البعض منكم مغشي

الشيخ، وهذا لم يذكر اهللا فحسب بل إنه رأى جالل اهللا وعظمته عند     

.رؤية الشيخ

 

 

 فألنهم ال يتذوقون وال يتـأثرون بكـالم         :وأما عمى بصائرهم  

ا  وربما خر البعض منكم مغـشي      تم،تذوقونه أن  كما ت  العارفينهؤالء  

 ألنهم يلمسون الرشد والحقائق بعبارات بليغة       ؛ا بكالمهم عليه متأثر 

مؤثرة فـي كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ولقـد              

ا إياكمقال بعضهم مسلي:

 

 

م ليـس يدركهـوف علـ التصعلم

 

 

روفـق معـة بالحـإال أخو فطن  

هدهس يشـن ليـه مـ يعرفوكيف

 

 

 وكيف يشهد ضوء الشمس مكفوف

:صيري فـي هذا المعنىو اإلمام البوقال

 

 

 من رمدس تنكر العين ضوء الشمقد

 

 

م طعم الماء من سقمـر الفـكـوين  



 

 

 

 

 



 


 

 



 





 





 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       المستشار                       الباحث    

 

 





 



 




 


الحمد هللا المعروف بالقدم قبل وجـود       

 الموصـوف بـالكرم والفـضل       ،الوجود
 والمنزه فى وحدانيته عن األبناء      ،والجود

 المقدس فى ذاتـه عـن       ،واآلباء والجدود 
 ،الصاحبة والمصحوب والوالد والمولـود    

العليم بأعداد الرمل والقطر وحبات السنبل     
ير بحركات الذر فى البحر      البص ،والعنقود

 ،والبر وتحت ظالم دياجير الليالي السود     
الحكيم الذى فجر األنهـار مـن صـميم         

 وأخرج رطب الثمار من يـابس       ،الجلمود
 ال تمثله األفكار وال تحويه األقطار       ،العود

وال ينهيه المقدار وال يفنيه اإلعصار وال       
 ،تدركه األبصار وهو الواحـد المعبـود      

ال مانع لما أعطى وال دافع      المعطى الذى   
 الكريم الذى جاد لعبده بجزيل      ،لما قضى 

     الحلـيم   ،ارفده وكم رآه عن بابه معرض 
الذى يستر العاصي برحمتـه وقـد رآه        

 الغفار الـذى يغفـر      ،المعصيته متعرض 
 ،الذنوب ويستر العيوب ويعفو عما مضى     

القهار الذى قهر الجبابرة وكسر األكاسرة      
ن سل سيف عنـاده   وضرب بسهم بعاده م   

 حير األفكار فى مدارك سبحات      ،وانتضى
 وأذهـل العقـول عـن       ،جماله العظـيم  

 ،الوصول إلى أصول كنه جاللـه القـديم      
وأخرس األلسن عن عبارات إشارات سر      

 وأدهـش   ،أفعاله بعد الفصاحة والتكلـيم    
الخواطر عن اإلحاطـة بـه فـال يـرام          

 فهو القديم الماجد الكريم الواحد      ،بالتوهيم
 المقـدس عـن     ،لمنزه عن الولد والوالد   ا

 المتعالى عن المشابه    ،المشارك والمساعد 
 المـشكور   ،والمماثل والمضاد والمعانـد   

 ،على جميع الـنعم   
المحمــود بجميــع 

ــد ــذى ،المحام  ال
أسبل ستره الجميل   
على عبده الـذليل    
العاصي وهو ناظر   

 فهو  ،إليه ومشاهد 
المعروف بالربوبية  
ــوف  الموصـــ

منفرد ال ،باأللوهية
بحقيقة الوحدانيـة   
تنزه عن األوهـام    

وتعـزز   الخيالية،
فى بقائه عن الفناء    

عالم بكل  ،  والمثلية

 يقبل التائب ويحـب اآليـب       ،خفية وجلية 
 مـن أعـرض     ،وليس على بابه صاحب   

عمن سواه رفعـه ورقـاه إلـى أرفـع          
 يزيل الضرر ويتجلى فى وقت      ،المراتب

 هل من مستغفر هل مـن       :السحر وينادى 
 ويستعرض حوائج السائلين ويجود     ،تائب

.على التائبين بخلع الجود والمواهب

 

 
:إلهي

 

 
ى حاضراـت منـزل  مايأنت الذ

 

 
اظراـني نـور عيـولناظري يا ن  

الً شاغالًـوف شغـلبي الملهـولق

 

 
راـائـا سديثًـا حدـولمسمعي أب  

ريـة ناظـت قبلـفإذا نظرت فأن

 

 
راـا باهورـحيث اتجهت رأيت ن  

اع دائمـك أسمـت فعنـوإذا سمع

 

 
راـك أروى ماهـت فعنـوإذا نطق  

دتيـى وحـأنت الذى مازلت لى ف

 

 
ا ومسامراسـؤنـرادي مـعند انف  

ت منك على الحقيقة نصرةـرم ما

 

 
اصراـا نى معينًـك لـدتـإال وج  

ت فى غسق الدجىـال وال ناديـك

 

 
ى حاضراـت منـا رب إال كنـي  

اـالمـر وطـك الضميـا يناجيأبد

 

 
اهراـالً ظـه دليـان لـأبدى العي  

زلـؤاد ولم تـفألنت سرى فى الف

 

 
راـفى خاطري فى كل وقت حاض  



 

 

 

 

 



 















 



هـيا من غدا مأوى الطريد ومن ل

 

 
راـا وافرـد بـل الوفـاب بنيـب  

ديـأنعم وجد فرضاك غاية مقص

 

 
 وسحاب دمعي فيك أضحى ماطرا

اـو بهـة أمحـوبـفامنن على بت

 

 
اابروزري وكن لى بعد كسرى ج  
يتـه  فسبحانه من إله شـهدت بوحدان     

 أقـرت   ،السموات وما فيها من العجائب    
ــشارقها   ــن م ــون م ــه األرض بربوبيت

 ا  محمـد سيدنا   واصطفى   ،والمغارب
 الموصوف  ،نبيه المبعوث بالدين الواصب   

 الـذى   ،بأحسن األوصاف وأجل المناقب   
ف اهللا به الوجود وكمل بـه الـسعود         شر

خرجه إلى الدنيا    وأ ،وبلغه أسنى المراتب  
مطهر خمـدت   ،ا من جميع المعايب   ا سالم 

لوالدته النيران وخرت لمبعثـه األوثـان       
وارتج إيوان كـسرى ورمـى بـالمحن        

 ومنعــت الــشياطين مــن ،والمــصائب
الصعود إلى السماء وصمت آذانهم عنـد       

  يـسمعون ِإلَـى الْمـإلِ      الَخطاب العال   
 دحـورا   * جاِنٍبعلَى ويقْذَفُون ِمن كُلِّ   اَأل

  اِصبو ذَابع ملَهو )٩،  ٨: الصافات(، 
فهو النبى الكريم والرسول العظيم المنزل      
عليه الثناء والمدح فى اآليـات والـذكر        

 نبى استخرجه اهللا مـن عنـصر        ،الحكيم
لؤى بن غالب وفضله على أهل المشارق       

 سمعه يسمع صـرير القلـم،       ،والمغارب
باق ثاقب، لسانه مـا     بصره إلى السبع الط   

نطق بالهوى وال تحـدث قـط بحـديث         
 يــداه بركاتهــا فــى المطــاعم ،كــاذب

م ولكـن    قلبه ال يغفل وال ينا     ،والمشارب
 قدمه قبلهـا    ،بالخدمة على الدوام مراقب   

البعير فزال منه ما شكاه من المخـاوف        
 آمن به الضب وسلمت عليـه       ،والمعاطب

األشجار وخاطبته األحجار وحـن إليـه       
.ذع حنين حزين نادبالج

 

 
ـ    فاللهم صلِّ  وسلم وبارك دائم   ا ا أبـد

على حبيبك خير الخلق كلهم سيدنا محمد       
،      مجلي الذات وجالء مظهر الشريعة 

من النور المحمدى، سـيد ولـد آدم وال         
 من نوره عرفت الخالئق سـلوكها       ،فخر

إلى طريق ربها وهدى به الحـق تعـالى         
 كـل    وتشرفت بإمامتـه     ،خلقه إليه 

 كـل  األنبياء والرسل وعلى عهده قامـت   
 على كـل    االرساالت وجاء فرقانه مهيمنً   

 ،الكتب والصحف، فرطنا على الحـوض     
من ورد حوضه شرب ومن شـرب لـم         

 ولن يرد هذا الحوض فيـدخل       ،ايظمأ أبد 
الجنة ويحظى بأعظم المنة إال كـل مـن         

 ونـصر   ،ه وصان عهده وذمته   أحبه وأجلَّ 
 ،هديـه وسـنته    واتبـع    ،حزبه ودعوته 

َألُكُم  َأسقُل الَّوحفظه ووقره فى أهل بيته     
 الْمودةَ ِفي الْقُربـى ومـن       علَيِه َأجرا ِإالَّ  

         اللَّـه نًا ِإنسا حِفيه لَه نَةً نَِّزدسقْتَِرفْ حي
شَكُور غَفُور )٢٣: الشورى(.

 

 
 أن ندعو    منا  وقد علَّ 

 

 فى التشهد   –
 الرحمن، وبعـد إقرارنـا      ونحن بين يدى  

 بوحدانيته

 

 علـى   اللهم صلِّ : ( أن نقول  –
سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت       

) على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبـراهيم      
فجعل اهللا تعالى الصالة على نبيه وأهـل        
بيته من كمال التجلي اإللهي على عبـده        
فى أسمى مقام العبوديـة فـى المعـراج         

الئكته وهم شـهود     وأنطق بها م   ،األسمى
  مقام الخصوصية لنبينـا      ،لهذا المقام 

 على نبى وآله قـط       ولم يصلِّ  ،وأهل بيته 
بهذه الصيغة العلية فى الحضرة القدسـية       
إال على سيدنا محمد وآله، وكان الجمـع        
بين الصالة على سيدنا محمد وآله وعلى       
سيدنا إبراهيم وآله إشارة ألهل البـصائر       

 فأول األنبيـاء    ،يء بالش يءوعرفان الش 
وخاتمهم وسيدهم محمد من أبى األنبيـاء       
إبراهيم وإبراهيم منه وبه شرف وراثـة       

ذُريـةً  وبشارة وامتداد دعوة وكمالهـا      
. )٣٤ :آل عمـران  ( بعضها ِمن بعضٍ  

كاإلشارة فى الحديث الشريف عن سيدنا      
حسين منـى وأنـا مـن        (:الحسين  

. أللبـاب  وما يتذكر إال أولـو ا  )١()حسين
ونبه صلوات اهللا وسالمه عليه وآله إلـى        
هذا المشرب الروحي العرفـانى بـصلة       
القرابة الدائمة فحذر أمة المـؤمنين مـن        

ال  (:نسيان ذكر آله عند الصالة عليه فقال      
.)٢() الصالة البتراءيتصلوا عل

 

 
                                                           

نظر ا(رواه البخارى ومسلم والترمزى وغيرهم،      ) ١(
 شخصية اإلمام الحـسين     يالتخريج الكامل للحديث ف   

التقا المه من هذ(. 

ذكره الحافظ السخاوى بصيغة التـضعيف فـى        ) ٢(
):  بتحقيـق محمـد عوامـة      ١٢١ص  (القول البديع   

ال : " مما لم أقـف علـى إسـناده        ويروى عنه   (
 وما الصالة البتراء : قالوا"  الصالة البتراءتصلوا على

 على محمـد    اللهم صلِّ : تقولون: يا رسول اهللا؟ قال   
 على محمد وعلى آل     اللهم صلِّ : وتمسكون، بل قولوا  

وذكره ). بو سعد فى شرف المصطفى أأخرجه  " محمد
طبعـة  ٢/٤٣٠(ا الفقيه الهيتمى فى الـصواعق    أيض 

الرسالة، بتحقيق كامل الخـراط، وعبـد الـرحمن         
ال "ويروى  : (بصيغة تمريض، فقال ما نصه    ) التركى

 ومـا الـصالة    : ، فقالوا " الصالة البتراء  تصلوا على
 علـى محمـد     تقولون اللهـم صـلِّ    : (البتراء؟، قال 

 على محمد وعلى آل     اللهم صلِّ : وتمسكون، بل قولوا  
، ينابيع المودة لذوى القربى      )محمد

 

 ١ القندوزى ج    –
: وفى جواهر العقدين والصواعق المحرقة    . ٣٧ص  

 الـصالة   ال تصلوا علـى   :  قال روى عن النبى    
: الوما الصالة البتراء يا رسول اهللا؟ ق    : البتراء، قالوا 

:  على محمد وتسكتون، بل قولـوا      اللهم صلِّ : تقولون
وفـى سـنن    .  على محمد وعلى آل محمد     اللهم صلِّ 

بـسنده عـن أبـى مـسعود        ) ١٣٦ص  (الدارقطنى  
مـن صـلى    : (قال رسول اهللا    : األنصارى قال 

   وال على آهل بيتى لم تقبـل  صالة لم يصل فيها على 
) ٨٨ص  (وأخرج ابن حجر فى صـواعقه       ). صالته

الـدعاء  :  قـال  أخرج الديلمى أن النبـى      : قال
. على محمد وأهل بيتهيمحجوب حتى يصل

 

 



 

 

 

 

 



 













 



 





 



في مصر المحروسة ظهـرت بعـض       

األصوات تنادي بضرورة إلغـاء تـدريس       

مادة التربية الدينية بالمدارس وبـاألحرى       

على لسان المفكر مراد وهبة الذي يوصف       

 بغض النظر   ،في مصر بأنه آخر الفالسفة    

عن عقم الفلسفة العربية الراهنـة وعـدم        

صفة عامـة وفـشلها     جدواها المعاصرة ب  

المستدام في عـالج مـشكالت اإلنـسان        

 وتنـاول   ،المصري والعربي على الـسواء    

اإلعالم المصري بوسائطه المتعددة ما بين      

مسموعة ومقروءة ومرئية هذه الدعوة بقدر      

 حتى وصل األمر إلى     ،من التردد والتأرجح  

 فهنـاك   ،مناقشات مجلس النواب المصري   

دينية تؤدي إلـى   من يرى أن مادة التربية ال     

التطــرف واإلرهــاب والعنــف والتنمــر 

 ويرى آخرون أن تدريس التربية      ،المدرسي

 ألنها تتوافق مـع رؤيـة       ؛الدينية ضرورة 

 والـدين   ، وهي بناء اإلنسان   م٢٠٣٠مصر  

 .وحده كفيل بتحقيق هذا الهدف النبيل

 

 

والذين يرددون شعارات أراهـا بليـدة       

مدارس ومكرورة وخائبة بأن مادة الدين بال     

تكرس لالنفصال وعدم المساواة بين المسلم      

والمسيحي لم يلتفتوا أن مـا يـتم إقـراره          

بالكتب الدراسية التي تحتاج إلى تطوير في       

المضمون والشكل واإلخـراج والتقـديم ال       

تشر بأية صـورة إلـى تلـك العالقـات          

المنفصلة أو حاالت االستبعاد االجتماعي أو      

.ون إليهاإلقصاء والتهميش الذي يشير

 

 

وكل الظن أن هؤالء يتحـدثون عـن        

مناهج التعليم األزهري الذي هو بالضرورة      

يخص سوى أهل اإلسالم المنضمين لتلك       ال

 وأكـاد أشـك أن تلـك        ،المعاهد األزهرية 

المناهج تحض على كراهية اآلخر أو تمس       

 وجميل  .عقائد المخالفين بالسوء والبغضاء   

 بعـد  ما ذكره النائب المصري محمد الغول     

    ألن إلغاء   ؛ارفضه لهذا المقترح األكثر عجب 

تدريس التربية الدينية حسب وصفه سيخلق      

ا عن مبادئ   ا ال يعرف شيئً    ملحد  كامالً جيالً

.دينه سواء اإلسالمية أو المسيحية

 

 

 ،وفي سياق متصل بهـذا الموضـوع      

أشارت النائبة دينا عبـد العزيـز عـضو         

 في تـصريحات    ،مجلس النواب المصري  

القاهرية  إلـى أن     " اليوم السابع "حيفة  لـص

مادة الدين ال تسبب فى فـصل االرتبـاط         

 مشيرة إلى أن الـدين بطبيعتـه        ،الوجداني

يعمق االرتباط الوجداني ويرتقي باإلنسانية،     

ولكن أسلوب وطريقه التدريس والـشخص      

القائم بالتدريس هي المشكلة التـى يجـب        

 وأكاد أتفق مع هـذا الـرأي الـذي          .حلها

 بأن المشكلة   ،ارف على الصواب واليقين   ش

الحقيقية تكمن فـي إجـراءات التـدريس        

وطريقة تقديم المحتوى وما يتعلق بكفاءات      

المعلم وقدراته وإمكاناته المعرفية والدينيـة      

 .والمهنية

 

 



 



ومجمل دعوة المفكر المصري الدكتور     

 صـحيفة  مراد وهبة كما جاء في حديثه مع     

اليوم السابع القاهرية هو أنـه ال بـد مـن           

 ؛استبعاد تدريس المادة الدينية من المدارس     

ألنه في هذه الحصة يدخل المدرس، ويغلق       

      الباب خلفه، ويقوم بالتدريس للطلبة، سواء



 

 

 

 

 

 

كانوا المسلمين أم المـسيحيين، وأنـت ال        

تعرف على اإلطالق ماذا يقـول للطلبـة،        

ـ  ولكن بحكم الفصل المك    د الطالـب   اني يج

 ألن الطالـب    ؛نفسه أمام الفصل الفكـري    

المسلم يجد زميله المسيحي فى فصل آخر،       

.والعكس

 

 

وهذه الفكرة قديمة بل أصـبحت مـن        

كالسيكيات الطـرح الفلـسفي المنـاهض       

 وكادت تستحيل من    ،لتدريس التربية الدينية  

القضايا التراثية التي ال يكترث بها سـوى        

فصل القول في هذه     ويكفي ل  ،أصحابها فقط 

القضية أنني درست بالمرحلة االبتدائية في      

إحدى المدارس المسيحية الكبيـرة والتـي       

  ا كنيسة كبيرة تتبع الطائفة     كانت تضم أيض

 وكـان مـدير المدرسـة أحـد         ،اإلنجيلية

 وكـان زمالؤنـا مـن       ،القساوسة آنـذاك  

المسيحيين يغادرون الفـصل فـي حـصة        

 ورغم ذلك   ،التربية الدينية ونمكث نحن به    

لم يخرج منا متطرف أو إرهابي أو ملحـد         

 لذا فـالفكرة وحـدها      ،أو حتى مدٍع للنبوة   

قاصرة وباقية بعقول هؤالء الذين يـرددون    

ا أصبحت منتهية الصالحية في زماننا      أفكار

ا عـن   دفعنا للحديث مجدد  ا ي  وهذا أيض  ،هذا

فساد العلمانية وفقر الفلسفة العربية التي لم       

روحـات  يعد لها مكان وسط الفلسفات والط     

؛ النفـصالها عـن واقـع       الذهنية العالمية 

 وألنها لم تعـد     ؛اإلنسان العربي من ناحية   

.كفيلة وجديرة بحل مشكالت اإلنسان

 

 

ا يردد بأن المؤسـسة     فحينما نجد صوتً  

 ،ا لوجود اإلرهـاب   الية تعد سبب  الدينية الح 

فالواقع يفترض علينا يقين اإلشـارة بـأن        

الفلسفة التائهة التي تقـدم عبـر المقـاالت       

والدراسات والندوات هي التـي أصـابت       

 وأن  ،عقول الشباب بالتخبط والحيرة والقلق    

النزعات الفلسفية الشاردة هي التي دفعـت       

الكثير من هؤالء الشباب لعـدم االلتفـات        

جال الدين من المخلصين للعقيدة سـواء       لر

 .اإلسالمية أو المسيحية

 

 

ولقد أشار المفكر المصري الطاعن في      

السن الدكتور مراد وهبة بـأن المؤسـسة        

الدينية ليست مواكبة للعصر، فلـو كانـت        

مواكبة ما كنا لنرى أى شكل مـن أشـكال       

.اإلرهاب

 

 

وأعتقد أن المؤسسة الدينية الرسمية في      

الـشريف وكـذلك وزارة     مصر األزهـر    

األوقاف المصرية تقومان بجهد واضح منذ      

سنوات ليست بالبعيدة للتطوير سواء علـى       

ا  وأخير،مستوى الدعوة أو المناهج الدراسية

صدور وثـائق رسـمية معتمـدة لتجديـد         

 عن الجهود المبذولة     فضالً ،الخطاب الديني 

بين األزهر الـشريف ومجلـس حكمـاء        

تنويرية لتـصحيح   المسلمين بإصدار كتب    

.المسار الحالي

 

 

ا هذه األصوات وغيرها تـشير      وأخير

إلى أن كليات التربية هي التي تحض على        

  ا لوجـود بعـض األفكـار     التطرف نظـر

 وأن التطوير لن يحـدث إال       ،اإلخوانية بها 

إذا تــم تطــوير كليــات التربيــة نفــسها 

وتطهيرها من الفكر اإلخواني واألفكار التي     

وفي هذا الشأن غفلت هـذه       ،تبدو متطرفة 

األصوات عن حقيقة واقعية بأن الجامعات      

 ا تم تطهيرها من الكيانات     المصرية وتحديد

اإلخوانية أعضاء تنظيم حسن البنا الذي لم       

      ا بالقدر  يعد له وجود بالفعل ال لكونه إرهابي

الذي صار فيه هذا الفكـر غيـر مناسـب          

    ا وحكومـة   لمرحلة تسعى فيه مصر رئيس

ا للبناء وعبور المستقبل وإعادة     ا وجيشً وشعب

الوصول إلى منصات التتويج في مجـاالت       

 .الحياة

 

 

وبات من الصعب بـل فـشلت كافـة         

المساعي اإلخوانية فـي عرقلـة العمـل        

 هذا ليس من باب     ،والتطوير بكليات التربية  

 بل أظن أن دراستي األخيرة      ،السرد فحسب 

التي نشرت بمجلة إحدى كليـات التربيـة        

كان موضوعها تطـوير مقـرر الـدين        و

وقضايا العصر لطالب كلية التربيـة فـي        

ضــوء أبعــاد تجديــد الخطــاب الــديني 

 كفيلـة  ،والتوجهات المعرفيـة المعاصـرة    

تحيـا  . .بدحض هذه الدعوة وتلك األفكـار     

 . ألن من قدرها أن تبقى عظيمة؛مصر

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


 

وقفة مع الذات   وقفة مع الذات   

ــون   ــي تكــ ــون  لكــ ــي تكــ لكــ

ــصية  ــصية شخــــــــ شخــــــــ

ــؤثرة ــؤثرةمـــــــــــــ مـــــــــــــ
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 من جهود وتحلى به     اإلنسانمهما بذل   

 واستخدم مـن وسـائل علميـة        أخالقمن  
 وبناء عالقـات    اآلخرينونفسية لكسب ثقة    

      ا  حسنة معهم فسيلقى بعد كل ذلك حتماأناس 
 فكيـف   ،اأيض وألنفسهممتعبين لمن حولهم    

 يكون التعامل مع هؤالء الصنف من الناس      
:عندما تبتلى بهم كزمالء لك في العمل؟

 

 
 نفـسه لتحمـل     اإلنـسان ن يؤهل   أ) أ

المــشكالت والــصبر علــى المزعجــات 
:تي، وذلك باآلثارهاآومواجهة 

 

 
١

 

 كما تقدم فـي     ،بناء الثقة في النفس    -
.حديث سابق

 

 
٢

 

 والنـوم   األكلاالعتناء بالجسم في     -
. كما تقدم معنا،والرياضة

 

 
٣

 

ور ن توجــد فــي نفــسك الــشع أ-
 اأيضبااليجابية والثبات والتفاؤل، وقد تقدم      

.الحديث عنه

 

 
٤

 

التعود على الحديث والحوار مـع       -
.الناس بثبات

 

 
٥

 

عدم الهروب من المـشكالت بـل        -
 عقالنـي   وأسلوبمواجهتها بطرق علمية    

.هادئ

 

 
٦

 

ــة   - ــارات المؤذي ــتبعاد االنفج اس
.واالنفعاالت المثيرة في مواجهة المشكالت

 

 
كلة والتخطيط لحلهـا،    دراسة المش ) ب

:تيوذلك على النحو اآل

 

 

١

 

 توضـأ قبل التفكير في المـشكلة       -
 واسأل من ذكر اهللا وتنفل هللا بركعتين     وأكثر
. يمدك بعونه وتوفيقهأناهللا 

 

 
٢

 

قم بعملية اسـترخاء تـريح فيهـا         -
.ا عن الضوضاء وجسمك بعيدأعصابك

 

 
٣

 

 التفكير في الزميل المـشكلة،      أبد ا -
 تحـاول  أنفكير في ذلك هو     وليكن بداية الت  

ي تصرفاته يثير المشكالت بالنسبة     أتحديد  
لى هذا التصرف، هل    إلك، وما هي دوافعه     

 تعاليه على   أو عباراته النابية    المشكلة مثالً 
 نقـده   أو شكه في تـصرفاتهم      أو اآلخرين
 حـسده لهـم علـى       أو باستمرار   ألعمالهم

 غيـر ذلـك مـن       أونجازاتهم  إمراكزهم و 
الدوافع، المهـم هـو تحديـد       التصرفات و 
.المشكلة بدقة

 

 
٤

 

 الحقيقي لما يثيره هذا     األثرمعرفة   -
الزميل من مشكالت عليك وعلى عملـك،       

 أجـواء  تتضايق مـن     أصبحت هل   :فمثالً
 خرآ تفكر في االنتقال لعمل  فأصبحتالعمل  

هـل   ،ا من مواجهة هـذه المتاعـب؟      هرب 
 تتغيب عن عملك؟، هـل نـسيت        أصبحت
  هـل قـلَّ  ،رسة هذا العمل؟ من مما  أهدافك
غيـر  و،  لك؟ودة عم ج لتءتضا أو إنتاجك

. التي ال يمكن حصرها هنااآلثارذلك من 

 

 
٥

 

 السبل  أفضلبناء على ما تقدم حدد       -
نجح الخيارات لتجـاوز هـذه المـشكلة        أو

 عليك وعلى عملـك، وكـن       ثارهاآوتجنب  
ا هادئً موضوعي    ا ا في اختيارك للحل مراعي

 أو من مصالح ومفاسد     لما يترتب على ذلك   



 

 

 

 

 



 


 

من اسـتعاذ بـاهللا     : (هللا  قال رسول ا  

  ).فأعيذوه، ومن سأل باهللا فأعطوه

 

 

          

 

رواه أبو داود في سننه  -

 

-

 

 






 



.مكاسب ومضار

 

 
فقد يكون الحل هو تجاهـل المـشكلة        

 السعي لنقله من مقر عملـك       أوومصدرها  
 عمـل   إلـى  أنت انتقالك   أو آخر مكان   إلى
. والحوار معهاإلنسان مواجهة هذا أو آخر

 

 
٦

 

ن الحل الـذي قـررت      ألنفترض   -
اختياره هو البقاء في عملك ومواجهة هـذا        

.أسلوبهه لتغيير الشخص والحوار مع

 

 
 واستحـضر   أفكـارك عند ذلك رتـب     

 وحدد كلماتـك وحركاتـك     وأمثلتكحججك  
ونظرات عينيك ونبـرات صـوتك التـي        
ستواجهه بها لتحقق مجتمعة ما تريد فعلـه        

.وما تطمح الى تغييره في هذا الشخص

 

 
٧

 

توقع رد فعله بعد مخاطبتـك لـه،        -
   ا على معرفتك السابقة    وليكن هذا التوقع مبني

 السلوكية في التعامل مـع      وأنماطهنفسيته  ب
.اآلخرين

 

 
٨

 

- ل خطتك بناء على ما توقعتـه       عد
 تقليل ما   أو إنهاءمن رد فعله، وليكن هدفك      

ن تؤدي  أيثيره حولك من مشكالت، واحذر      
 الجــدل واشــتداد إثــارة إلــىمحاولتــك 

الخصومة وتزايد المشكلة، بل احرص على      
. فقطآثارها تقلل أو تحسمها أن

 

 
٩

 

ن تصبح خطتك في صورتها     أبعد   -
 من  أكثرالنهائية اكتبها في ورقة وراجعها      

 بما تختزنه الـذاكرة عـن       مرة، وال تكتفِ  
 بعـد تجربـة     إالالمشكلة وسبل مواجهتها    

مثمرة وطويلة في حل المشكالت بالطريقة      
.السابقة

 

 
١٠

 

 تستشير من تثق فـي      أنيمكنك   -
ا  غيرهم فيم  أوعقله ودينه من زمالء العمل      

تنوي فعله وسجل ملحوظاته ونصائحه في      
 ثم فكر بعد ذلك فـي مـدى         ،ورقة خاصة 

. االستفادة منهاإمكانية

 

 
الخطوات العملية لحل المشكلة مع     ) ج

:صاحبها ومصدرها

 

 
 نفـسك لمواجهـة     بإعداد قمت   أنبعد  

 بإعـداد ا ثم تلوت ذلـك      المشكالت عموم 
 إالخطتك المناسبة لحل هذه المشكلة لم يبق        

هم الخطوات لذلك   أا، و  ما عددته عملي   تنفيذ
:هي

 

 
١

 

اختر الزمان والمكـان المناسـبين       -
، اآلخـر للحديث في الموضوع مع الطرف      

ـ     ـ  وذلك حين يكون فارغً ا ا مـستعد  ا هادًئ
قـرب  أ يكـون    أنللحوار، وتتوقـع منـه      

، اآلخـرين ن يتفهم حاجات    أللموضوعية، و 
.جلهمأويتنازل عن بعض مواقفه من 

 

 
٢

 

 الـشخص بـاحترام     تفاوض مـع   -
وانتقاء للعبارات واطلب مساعدته في حـل       

.ك لهاص في تشخيرأيهالمشكلة بعد معرفة 

 

 
٣

 

اطــرح مــا تــراه مــن حلــول  -
ن أومقترحــات للمــشكلة والتــي ســبق و

 مناسـب   بأسـلوب ، وليكن طرحك    أعددتها
ن له ما في هذه الحلـول مـن فوائـد           وبي

.للجميع

 

 
٤

 

 أفكارتجاوب مع ما قد يطرحه من        -
ظهر العطف  أيجابية، و إمقترحات مفيدة و  و

على ما يبديه من حاجة وضعف، واقتـرح        
 إثارتـه له بدائل لما يظنه من فوائـد فـي          

.أمامكللمشكالت 

 

 
٥

 

اختم اللقاء بتحديد النقاط المشتركة      -
 مع بيان واجـب     ،إليها التوصل   أمكنالتي  

.كل منكما حيالها

 

 
٦

 

-  بقي هناك   إذا آخر لقاء   احدد موعد 
. ما يستحق البحث والحوارموراألمن 

 

 
٧

 

 إليـه تابع تنفيذ ما تـم التوصـل         -
وتحقيقه مع تقويم وقياس مدى التقـدم فـي    

.ذلك

 

 
٨

 

 هادئـة   أعـصابك ن تكون   أيجب   -
 الحـوار،   أثناءوتتمتع براحة بدنية ونفسية     

.ن يسبقه فترة استرخاء كافيةأوحبذا 

 

 
٩

 

 على ما   اآلخر للشخص   مكافأةقدم   -
تقدم من جانبه في حل     تالحظه من تعاون و   

المشكلة ولما يبديه من التزام بما تم االتفاق        
ظهر العطف عليه واالحترام لـه      أعليه، و 

واالبتسام في وجهه والثناء علـى مـسلكه        
 إذا لـه    واإلهداء زمالء العمل    أمامالجديد  

  ا ومساعدته في حل مشكالت     كان ذلك مناسب
.عمله وتقديم المساعدة له في ذلك

 

 



 

 

 

 

 



 



  

 





 



 



 



 



 

 

 

، أكبـر   م٢٠١٩ ينـاير    ٦ليلة  س عبد الفتاح السيسي،     افتتح الرئي 
مسجد وكاتدرائية في مصر بالعاصمة اإلداريـة الجديـدة، بحـضور        

.عربي رفيع لحدث حظي بإشادات على المستوى العالميومصري 

 

 
" مـيالد المـسيح   "وقال السيسي في كلمته لدى افتتاحه لكاتدرائية        

ه اللحظة مهمة في تاريخنا، نحـن       هذ" إن   :األكبر في الشرق األوسط   
    اشيء واحد وسنبقى شيئا واحد ."ا إلى الوحدة بـين المـصريين      مشير

.على اختالف األديان والطوائف

 

 
 إلـى أنـه ال   امـشير ، "لن نسمح ألحد أن يؤثر علينا : " وأضاف

ا واحد وسنبقى   ألننا لسنا كذلك فنحن جميع    "يحب تعبير الفتنة الطائفية     
ليوم معنى شجرة المحبـة التـي غرسـناها لـبعض           كذلك، ونسجل ا  
."ومحبتنا لبعض

 

 
    حتى تخرج ثمارها من مصر للعالم كله، من خالل المحبة والتسامح والتـآخي بـين                ،يحافظوا على هذه الشجرة   "ا أن   وشدد أن على المصريين جميع 

".الناس

 

 
لى جوار المسجد الجديـد، مـسجد       إه الكاتدرائية الجديدة التي ستقف شامخة       هذ: "أحمد الطيب في كلمته باالفتتاح    الدكتور  من جهته، قال شيخ األزهر      

".الفتاح العليم، في صمود يتصديان لكل محاوالت العبث باستقرار الوطن وبالوقوف في محاوالت بعث الفتن الطائفية

 

 
د الميالد في الكاتدرائية الجديدة الـذي ترأسـه البابـا           وأقام األقباط، الذين يمثلون أكبر تجمع للمسيحيين في الشرق األوسط، منتصف الليل قداس عي             

.تواضروس الثاني، بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

 

 
في العاصمة اإلدارية، وقال البابا تواضروس الثاني، خالل كلمتـه فـي افتتـاح    " الفتاح العليم"وقبل افتتاح الكاتدرائية، افتتح الرئيس المصري مسجد     

حن في هذا اليوم نشهد مناسبة غير مسبوقة في التاريخ ونحتفل فيها ونرى ونشاهد أن المآذن في مسجد الفتاح العليم تتعـانق مـع منـارات                          ن: " المسجد
."كاتدرائية ميالد المسيح

 

 
االفتتاح أن مصر ترى وتهـتم  نرى في رمزية : "وأكد أن افتتاح هذه الصروح العالية في هذه العاصمة الجديدة يفتح آفاق المستقبل أمام مصر، وقال                 

."بالقوى الناعمة فيها، وأن المسجد والكاتدرائية بنيت بأموال وتبرعات المصريين وكان السيسي أول المتبرعين فيها وبنيت بجهود وإبداع المصريين

 

 
  وشهد االفتتاح حضور ا عربي فيعة ومسؤولين يحيطون بالسيسي بيـنهم  ا، حيث أظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي وجود شخصيات أجنبية ر     ا رفيع

.الرئيس الفلسطيني محمود عباس، واألمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

 

 

 

:إشادات عاملية

 

 
ـ           ": "تويتر"وأشاد الرئيس األميركي دونالد ترامب بالحدث، وقال عبر حسابه في            شرق سعيد لرؤية أصدقائنا في مصر يفتتحون أكبر كاتدرائية فـي ال

".الرئيس السيسي يقود بالده إلى مستقبل يتسع للجميع. األوسط

 

 
أوجه التحية إلـى  : "كما وجه بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، التحية للرئيس المصري لحرصه على إنشاء كاتدرائية ميالد المسيح، وقال في كلمة مسجلة            

".لكنيسة القبطية أعطت شهادة حقيقية لإليمان والمحبة في أصعب األوقاتالبابا تواضروس بابا اإلسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وا

 

 



 

 

 

 

 



 















 



 



 

 



 


أعرب فضيلة اإلمام األكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر الشريف،          
عن سعادته بافتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميالد المسيح بالعاصـمة           

ـ  أكبر صرحين من صروح العبادة في مصر من أقصاها إلـى           " اإلدارية ك
".أقصاها

 

 
هذا الحدث يعد حدثًا استثنائيا وربما لم يحدث من قبل على مدى        : "وتابع

تاريخ المسيحية واإلسالم، حسب ما أعلم، فما أعرف أن مسجدا وكنيسة بنيا            
في وقت واحد وانتهيا في وقت واحد وبقصد تجسيد مشاعر األخوة والمودة            

المتبادلة بين المسلمين وإخوتهم المسيحيين    

 

هذا حـدث  ا ك  ما أعرف أن حدثً    -
قبل أن نشاهد اليوم هذين الصرحين البالغين القدر من حيث العمارة الفنيـة             
التي يحق لمصر أن تفخر بها على سائر األمصار ويحق لعاصمتها الجديدة            

".أن تزهو بها على سائر األمصار

 

 
وتحدث اإلمام األكبر في كلمته عن موقف اإلسالم من الكنائس، وقـال            

ا لكنـائس   اإلسالم أو دولة اإلسالم ضامنة شرع     موضوع محسوم وأن    "إنه  
المسيحيين وهذا حكم شرعي، وإذا كان الشرع يكلـف المـسلمين بحمايـة             
المساجد فإنه وبالقدر ذاته يكلف المسلمين بحمايـة الكنـائس، والمـسلمون            
يتقدمون في حماية الكنائس على إخوتهم المسيحيين، وهذا ليس حكما يـأتي            

ا هو حكم قائم على آية من القرآن الكريم نحفظها جميع         هكذا مجاملة؛ وإنما    
ا ولألسف الشديد يخفـى علـى كثيـر حتـى مـن             وإن كان معناها أحيانً   

المتخصصين، هذه اآلية هي التي تكلف أو تأذن للمسلمين بالقتال من أجـل             
       ا، وهي قوله تعالى   الدفاع عن دور العبادة لليهود والمسلمين والمسيحيين مع :

اللَواتٌ             وـلَوصو ـعِبيو اِمعـوتْ صمدٍض لَّهعم ِببهضعب اللَِّه النَّاس فْعد 
".ومساِجد يذْكَر ِفيها اسم اللَِّه كَِثيرا

 

 
استدعاء فتاوى قيلت في زمـن معـين    "وحذر فضيلة اإلمام األكبر من      

 فهذا ليس من    وظروف خاصة للقول بأنه ال يجوز في اإلسالم بناء الكنائس،         
العلم وال الحق في شيء، وهذا خطأ شديد واسألوا التاريخ ينبئكم أن كنائس             

".مصر معظمها بنيت في عهد المسلمين

 

 




 


أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنيـاهو تفاصـيل         

.ن القومي األمريكي جون بولتونمباحثاته مع مستشار األم

 

 
ا ألمننا وعنـدما سـنكون       إن الجوالن مهم جد    :وقال نتنياهو 

ا لمـاذا لـن     هناك ستستطيع أن تفهم جيـد     ) نتنياهو وبولتون (
ننسحب من الجوالن، ولماذا من المهم لجميع الدول أن تعترف          

.بالسيادة اإلسرائيلية على الجوالن

 

 
ت عبـر موقـع التواصـل    وكتب نتنياهو، في عدة تغريـدا    

ترامب علـى   ) دونالد(أشكر إدارة الرئيس    : "االجتماعي تويتر 
انسحب الـرئيس مـن االتفاقيـة       . دعمها االستثنائي إلسرائيل  

 هذا مهم   ،قعت مع إيران وأعاد فرض العقوبات     الخطيرة التي و  
فكل من يريـد صـد      ،اليات المتحدة وإلسرائيل وللعالم   ا للو جد 

االعدوان اإليراني يحترم ذلك كثير."

 

 
قـرر ترامـب    : "وتابع، نتنياهو، موجها حديثـه لبولتـون      

االعتراف بالقدس كعاصمة إسـرائيل وقـام بنقـل الـسفارة           
 هذا قرار تاريخي رحبنا به، وأنـتم تـدعمون          ،األمريكية إليها 

 بتقدير   هذا يحظى  ،إسرائيل في األمم المتحدة بشكل ال لبس فيه       
من قبل جميع المواطنين اإلسرائيليين وجميع أصدقاء إسرائيل        

".في كل أنحاء العالم

 

 
وأضاف نتنياهو، إضافة لذلك، أنتم تدعمون حق إسرائيل في         

 وإذا سمح   ،الدفاع عن نفسها ونحن نمارس هذا الحق باستمرار       
.لنا الطقس غدا، سنزور الجوالن

 

 
لقدس عاصمة إلسـرائيل    وكانت الواليات المتحدة اعترفت با    

، ومن ثم نقلت سفارتها بها من تل أبيـب          م٢٠١٦في ديسمبر   
.إلى القدس في مايو الماضي

 

 

 إن الرئيس دونالد ترامب وافق على مـنح الجـيش    :م٢٠١٨ ديسمبر   ٣١يوم  قال مسؤولون في اإلدارة األميركية،      
ن سوريا، في تراجع عن قراره المفاجئ منـذ          جندي، م  ٢٠٠٠حوالي أربعة أشهر لسحب القوات األميركية، وقوامها        

.ا يوم٣٠أسبوعين بأن الجيش سينسحب في غضون 

 

 
، قال ترامب لقائد القوات األميركية في العـراق وسـوريا،           في أواخر ديسمبر  لكن خالل زيارة مفاجئة إلى العراق       

نيويورك "ا لما نقلته صحيفة منظم، وفقً إن الجيش أمامه عدة أشهر الستكمال االنسحاب اآلمن وال:الجنرال بول الكاميرا
.عن مسؤولين أميركيين" تايمز

 

 
ويتوافق ما صرح به المسؤولون لنيويورك تايمز مع ما قاله السناتور الجمهوري ليندسي غراهام، بعد اجتماع مـع              

.عمليةالترامب، بشأن خطة سحب القوات األميركية من سوريا، وقال بعده إن الرئيس األميركي سيبطئ 

 

 
ا، أو أربعة أشهر، لتنفيذ قرار سحب القوات، بما          يوم ١٢٠وكان المخططون العسكريون يقولون إنهم يحتاجون إلى        

يسمح لهم بتحديد المعدات الحربية التي ستنقل إلى مكان آخر في المنطقة، أو تلك التي ستترك للحلفاء أو التي ستعطل                    
.وسيا أو إيرانلمنعها من الوقوع في أيدي الحكومة السورية أو ر

 

 
ا إلى أن المعركة ، مشير"سيتم بطريقة حذرة"أكد ترامب أن انسحاب القوات األميركية من سوريا      يناير،   ٧وفي يوم   
.لم تنته بعد" داعش"ضد تنظيم 

 

 
بوتيرة مالئمة، على أن نواصل في الوقـت        ) سوريا(سنغادر  "": تويتر"وكتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع        

".ل تنظيم داعش، والتصرف بحذر والقيام بما هو ضروري بالنسبة لباقي األمورنفسه قتا

 

 



 

 

 

 

 



 





 


 حـاول  "يوجيف موطي" الكنيست بعضو ممثالً  اليهودي  البيت  حزب  إن  :اإلسرائيلي  بالكنيست  العربي  العضو الطيبي  أحمد  الدكتور  قال

 مـن   جفني  موشيه  النائب  مع  اوتفاهم  ااتفاقً  أن  إال  االنتخابات،  لعطلة  يستالكن  خروج  قبل  امجدد  للتصويت  وطرحه  األذان  منع  قانون  إحياء
.انهائي القانون قبر تم وعليه ا،مجدد التصويت ومنع ذلك أسقط "هتوراة يهدوت" حزب

 

 
 اآلخـر   والجزء هسنِّ  في  العنصري  اليمين  نجح  جزء  العنصرية،  القوانين  من  سيل  هناك  كان  البرلمانية  الدورة  هذه  في  :الطيبي  وأضاف

 أكثـر   قبل  التمهيدية  بالقراءة  مر  أن  بعد  وتجميده  األذان  منع  قانون  سن  منع  كان  الكنيست  في  عرب  كنواب  نجاحاتنا  ومن  تمريره،  في  فشل
.ونصف عام من

 

 
 ائمـة الق باسـم  "هتـوراة  يهـدوت " حزب مندوب  "جفني" النائب  مع  اوتفاهم  احوار  أدرت  ونصف  عام  مدار  على  أنه  :الطيبي  وأوضح
.القانون هذا دفن في ونجحنا المشتركة،

 

 


، في ديسمبر الماضي وبدايات العام الجديدشرعت السلطات الفرنسية،  

 الـذي   م١٩٠٥في إجراء جولة من االستشارات بهدف تعديل قانون         
 .في فرنسا” الكنائس عن الدولة“يفصل 

رنسا من التوجه الحكومي الجديـد لتعـديل        ويتخوف المسلمون في ف   
، حيث تشعر الجالية المـسلمة بـأن        م١٩٠٥الذي صدر عام    قانون  ال

.بالطريقة المناسبة، قد تستهدفهمالتعديالت إذا لم تنجز 

 

 
 للتأكيد علـى    "وثيقة"ووقع ممثلون عن اتحاد المساجد الفرنسية، على        

".وحدة المسلمين في فرنسا"

 

 
التأكيـد  “ إن الهدف من المؤتمر هو       :دد المساج وقال ناطق باسم اتحا   

على استقاللية المسلمين في فرنسا، سواء لناحية الدولة الفرنـسية أو           
".الجهات الخارجية

 

 
 إنها في حربها علـى التطـرف        :من جهتها، تقول الحكومة الفرنسية    

وكفاحها للتمويل الخارجي، تسعى إلى فرض رقابة علـى         واإلرهاب  
 : وهو األمر الذي يتخوف المسلمون منه، ويقولـون    المصادر المادية، 

إن التعديل الجديد سيفسح المجال أمام تدخالت الدولة فـي الـشؤون            
 . اإلسالميةالدينية




 


ا تمنح بموجبه الجنسية لمهاجرين من أقليـات        تحضر الهند قانونً  

تعرضوا لالضطهاد في دول إسـالمية، إال أن المـشروع يـستثني            
. المسلمين

 

 
 إن بالده ترغب في منح      : يناير ٨يوم   الهندي قال وزير الداخلية  و

الجنسية لمهاجرين من األقليات الدينية، تعرضوا لالضطهاد في بلدان         
 .مسلمة مجاورة منها باكستان

ووصف منتقدون هذا المقترح، الموجود ضمن مشروع قـانون         
لمسلمين بشكل صارخ   ، بأنه ضد ا   م٢٠١٩لتعديل أحكام الجنسية لعام     

، لتعزيز قاعدة ناخبيه من الهندوس قبـل        الحاكمحزب  الومحاولة من   
 .النتخابات العامة المقررة في مايوا

ويسعى مشروع القـانون لمـنح الجنـسية للهنـدوس والـسيخ            
والجاينيين والبوذيين والمسيحيين والبارسيين من أفغانستان وباكستان       

ول  ديسمبر كانون األ   ٣١د قبل يوم    وبنجالدش، الذين وصلوا إلى الهن    
 .، فيما يستثني المسلمينم٢٠١٤

      ا فـي واليـة     لكن توجد معارضة كبيرة لهذا المقترح وخصوص
آسام بشمال شرق الهند، حيث يشكو السكان منـذ سـنوات مـن أن              

 .ا على المواردا كبيرالدش مثلوا ضغطًجالمهاجرين من بن

 

 

 



 


الذي ضم  " شتاء طنطورة "أطلقت المملكة العربية السعودية مهرجان      

 والتي تضم آثارا تعود إلى ،مدائن صالححفالت للغناء والرقص بمنطقة 
، كانت شاهدة على قصة هـالك قومـه    عهد نبي اهللا سيدنا صالح      

.ي ذكرت في القرآن الكريمالت

 

 
حرمت ونهت من قبل عن العيش لقد صدرت الكثير من الفتاوى التي    

 العـذاب،   في مدائن صالح والتواجد فيها واألماكن التي وقع على أهلها         
 ِرِحج بال لما مر  ، جاء فيه أن النبي      مستندين إلى حديث للنبي     

ا أنفسهم فيصيبكم مـا  ال تدخلوا مساكن الذين ظلمو  : "قال" مدائن صالح "
أصابهم إال أن تكونوا باكين، ثم قنع رأسه وأسرع السير حتـى أجـاز              

".الوادي

 

 
أصبحت حركة الوفود السياحية ، "شتاء طنطورة"مهرجان ومع افتتاح 

، رغـم   تتوافد إلى محافظة العال التي بها المدائن لحضور تلك األنشطة         
.وهابية بالمملكةأنها كانت مغلقة قبل ذلك بفتاوى من علماء ال

 

 



 



كنيسة السيدة العذراء وأبـي      ،اء الحق أنقذ مقيم شعائر مسجد ضي    
   من استهدافها بعدد من     بالقاهرة انة بمدينة نصر  سيفين في عزبة الهج 

، قبيل احتفاالت األقباط األرثوذكس بعيد  يناير٥يوم العبوات الناسفة، 
.الميالد المجيد

 

 
توجه الشيخ سعد عسكر مسرعا ألحـد ضـباط   فور رؤيته للقنبلة   

         ااألمن المتواجدين أمام الكنيسة لحراستها، وأبلغه أن هنـاك شخـص 
وجاء أفـراد   ،  جرى مسرعا معه  وضع قنبلة بهدف تفجير الكنيسة، ف     

 .األمن تباعا إلى أن وصل خبير المفرقعات

 ىعنـدما رأ  والرائد مصطفى عبيد خبيـر المفرقعـات،        ووصل  
انفجرت فيـه    ف جود خطر، تعامل مع األمر بمفرده،     القنبلة، وشعر بو  

تفجيـر إرهـابي    واستشهد وحفظ الكنيسة مـن      القنبلة أثناء تفكيكها،    
.مؤكد

 

 

|

 




 




 





 

 

 

 

 



 



 



 



:بن أبى طالب  علىقال اإلمام 

 

 

 

د األحمق كالماء العذب في أصـول الحنظـل،         ناألدب ع  -

.يا ازداد مرارةكلما ازداد ِر

 

 

 

- إياكم وحمياة األوغاد، فإنهم يرون العفو ضيم.

 

 

 

-     حاقَّالكريم ال يستقصي في م     ة المعتذر، خوفًا أن يجـزي 

.ن ذنبهمن ال يجد مخرجا م

 

 

 

- ِصرال عن الم ِقرالعفو عن الم.

 

 

 

. إال افتقر الناس إليهاهللاما استغنى أحد ب -

 

 

 

من جاد بماله فقد جاد بنفسه، فإن لم يكن جاد بها بعينهـا    -

.قوامهافقد جاد ِب

 

 



 



كان ألحمد بن خصيب وكيل له في ضياعه فرمـى إليـه            

 فكتب إليـه    ،ه واإلساءة إليه فهرب   بخيانة فعزم على القبض علي    

أحمد يؤنسه ويحلف له على بطالن ما اتـصل إليـه ويـأمره              

:بالرجوع إلى عمله فكتب إليه

 

 

وإني لما تهوى إليك سريع... ع ومطيع ـد سامـلك عب أنا

 

 

رى إال بها وأبيعـفما أشت... ا أعيش بفضلها ولكن لي كف

 

 

يعضوا إني إذا ل لهاخالص... لها تحت الرحائم أبتغي أأجع

 

 



 



 : فقال ،تأخر رزقه د اهللا بن سليمان     يأبو العيناء إلى عب   شكا  

 جرنـي   : قـال  أمرك؟ فما فعل في     ،كن كتبنا لك إلى فالن    نألم  

 وقد اختار    وما علي  : قال ؛ أنت اخترته  : قال ،على شوك المطل  

 فأخـذتهم   ، فما كـان فـيهم رشـيد       ،موسى قومه سبعين رجالً   

حـق   فل ،ا ابن أبي سرح كاتب     واختار رسول اهللا     ،الرجفة

ابالكفار مرتد.

 

 



 



قال اإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبو العزائم رضوان         

:اهللا عليه

 

 

 

 ُأللُوِهيـةَ ٱ نَسوا   نَسوا اللَّه فََأنساهم َأنفُسهم    : تَعالَى  قال -

 ماهةَٱفََأنْسوِديبقُ ِبلَِّتيٱ لْعو مفُها شَرهمتُهادعسو مهبر.

 

 

 

 كُـن   َأراد شَيًئا َأن يقُوَل لَـه      اِإنَّما َأمره ِإذَ   :قَاَل تَعالَى  -

كُونفَي    ىقْتَضلَٰى مِةٱعةِ ٱ لِْحكْمـِٰهي  ِإلرادِةٱ وتَخْـِصيصِ  ،ِإللَـ

.لصمداِنيِةٱ

 

 

نُون:   قَاماِلٱ ممِإلٱ لْجـِٰهي  ،َألوِلٱ لْجـالَلِ ٱ مقَام   :وهود،  لَ

فُنُون:   قَاماِلٱ مملْج ِبٱ ولْقُر  ،ودهو:    قَـامـالَلِ ٱ ملْج ـدِ ٱ وعلْب ،

هتَاِنٱ اتَاِنوورلس قَامتَا معمِةٱ جوِديبلْع نيِبٱ بلْقُرِدٱ وعلب.

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

خليفة سيدنا رسول اهللا 

 

 

اإلنسان هو العالم األكبر، فظـاهر       :يا بني 

القلب عرش الـرحمن، وبـاطن القلـب بيتـه          

 يالمعمور، فإذا عمره سـبحانه بـشهود معـان        

صفاته فيه كان سدرة المثل األعلـى وزجاجـة         

 لالمثَ

 

  بفتح الثاء  -

 

ـ  - ، وكـان الهيكـل     ي العل

ـ        ذا صورة الرحمن، ويكون الكون كله صورة ه

 الصفات،  ياإلنسان الكامل، محل استجالء معان    

فظهر به الجمال والجالل ظهـور الحقيقـة ال         

المثال، وتشهد ذلك أرواح الحـافين بـالعرش،        

 العرش، حتى يعم كل تلك      يونفوس المهيمين ف  

 ي ف ،األرجاء نور الشمس فيكون نورا على نور      

من هذا القلب المعمور تعرج     ،  الغيبة والحضور 

رأس  (البطون إلـى الـسقف المرفـوع      أسرار  

، وتتشعشع تلك األنـوار علـى       )الهيكل الكامل 

، ومتفجرة ينابيعها   )ظاهر الهيكل (الرق المنشور   

، فتـسخر   )سويداء القلـب  (من البحر المسجور    

العوالم علوا وسفالً للـسدرة المغـشاة بغيـوب         

، وتسارع أرواح عالين وأشـباح أهـل        يالتجل

 ؛ر من حيث الظهور فيه    اليمين لخدمة هذا المظه   

ِإنِّي جاِعـٌل ِفـي      :ألن اهللا مواليه، وهذا سر    

).٣٠: البقرة (اَألرِض خَِليفَةً

 

 

الرجل  :فرد الخالفة والوراثة المخصوصة   

السالك حقيقة من ذاق حالوة اإليمان بسر أضاء        

، ومحقق باليقين الكامل، وبظـاهر      يبالعلم الحق 

لـم، حتـى    تطهر بعلوم الشريعة، عامالً بما ع     

تكون أخالقه كاملة، بمعنى أنه يتحقق بأن كـل         

إنسان سواه مجمل بجمال األخالق، وأنه محتاج       

أن يتخلق بما عليه غيره من حـسن األخـالق         

 

 

 

 



 



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

العزائم

 

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

 

جـو مـن    نر -
سماحتكم التكرم بتعريف خليفة سيدنا رسـول اهللا        

         فرد الخالفة والوراثـة المخـصوصة، مـع ،
الكشف عن أعمال خليفة الخلفاء والخليفـة فـي         

.طريق رب العالمين

 

 

:فأجاب سماحته قائالً

 

 



 

 

 

 



 



 وذلك ألنه ال يجالس إال      ؛األعمال وصحيح

 ؛أهل الخير، وال يعاشر إال أهل الصالح والعلم       

ألن السالك من سلك طريق أهل الخير لحبه لهم         

حبهم له، وميله إلى اتباع منـاهجهم، فهـو ال          و

 تزكـت، واألبـدان     ييهوى إال أهل النفوس الت    

التي تخلت عن خبيث الصفات وقبيح األعمـال،       

وتحلت باتباع الشرع، والعمل بما يقتضيه كتاب       

، ويتباعد عن مجـالس     اهللا وسنة رسوله    

اللهو والفسوق، وأهـل الغـرة بـاهللا تعـالى،          

.ينالجاهلين المستدرج

 

 

ـ            يفهذا السالك ال يقع نظـره إال علـى تق

مقرب، أو زاهد عابد، أو فقير مبتلى، فيكـون          

ساخطًا على نفسه وتقصيره، شاكرا ربه علـى        

 كل نفس إال قربا إلى      ينعمه ونواله، ال يزداد ف    

    لها،  ا لنفسه، وتخليةً  اهللا تعالى، وشوقًا إليه، وذم 

يرى على   ألخالقه وتجمالً بكمالها، فال      وطهارةً

البسيطة أقبح عمالً منه، وال أجهـل منـه، وال          

أحوج منه، وبذلك يحبه اهللا، ويجملـه بأخالقـه         

الربانية، ويحـليه بنور الشرع الشريف، فيحبه      

الناس من أهل الخير ويألفونه، فال يزداد من اهللا         

     ا، ومن الناس إال حبا، يتباعد عن الـدنيا     إال قرب

 فيجعله اهللا ميـسر      القربات يفتطلبه، ويجتهد ف  

األمر، منشرح الصدر، تتوالى عليـه البـشائر،      

وتوافيه الخيرات والبركات، وهو ذلك المشغول      

فـإذا أحبـه     بربه، الخائف منه، الراغب فيـه،     

الخلق وتوالت عليه النعم؛ وجب عليـه الفـرار         

إلى اهللا من الركون إلى تلك اآلثار التـي ربمـا     

ـ      ه، وهـي   شغلته، فجعلته يعرض وينأى بجانب

وِإذَا :  قال تعـالى   نقطة المحنة ومكانة الفتنة،   

 َأنْعمنَا علَى اِإلنساِن َأعرض ونَـأى ِبجاِنِبـهِ       

وهذا سببه أنه لم يخـرج مـن         ،)٥١: فصلت(

واألحرى بمن  . إنسانيته، ولم يتطهر من بشريته    

هذا شأنه؛ الفرار من الخلق والتباعد عنهم حفظًا        

ة، إذ السالك الصادق هـو      على نفسه من القطيع   

، ال تحجبه اآلالء    )كن(ذلك العبد وإن متع بكلمة      

عن عظمة المنعم، وال تشغله اآلثار عن خـوف        

ولديها يـرث األحـوال النبويـة،       ،  رمقام المؤثِّ 

ويتناول من كوثر التحقيق شرابا طهورا، يتلقى       

 أسـرار المعرفـة، وآيـات       به من ربـه     

القربات، وعيون حقائق األعمال والمعـامالت،      

وبذلك يصلح أن يكون رجالً من أفراد الرجـال         

.المخصوصين بخلوته وجلوته

 

 

 المقامـات   وقد يتحقق الرجل بكـل تلـك      

بسابقية الحسنى فتفاض عليـه حلـل اإلقبـال         

قُْل ِبفَضِل  : ، قال تعالى  والقبول فضالً من اهللا   

 واْ  اِهللا وحفْرفَلْي ِتِه فَِبذَِلكمحِبر ) ٥٨: يـونس( ،

.وهم أهل العناية المطلوبون للحق بالحق

 

 

انظر إلى الصديق األكبر، وإلى باب الفتوة       

 لسان النبوة حيدرة  

 

   طالب ي بن أب  ي عل -

 كرم اهللا وجهه  و

 

، وبالل  ي وإلى سلمان الفارس   -

، كيف اختطفتهم العناية ففـازوا      وأمثالهم  

، بـدون   يالخصوصية المحمدية بباعث نفـسان    ب

ذَِلك فَـضُل    :سابق جدل أو معارضة أو بحث     

   شَاءي نْؤِتيِه ماِهللا ي) ـ   )٤: الجمعة  ي، وهكذا ف

كل زمان أفراد جذبتهم العناية، فكـانوا نجـوم         

الدين، وشموس السنة، وبدور الشرع، بهم ينظر       

بهـم  اهللا تعالى إلى عباده، وبهم يسبغ رحمته، و       

ومـا كَـان اُهللا      :ينزل الغيث ويمهل الظالمين   

  َأنتَ ِفيِهمو مهذِّبعِلي )ورسـول   )٣٣: األنفال ،

 هؤالء األفراد حاالً وقوالً وعمالً      ي ف  اهللا

:  قال تعالى  بحقيقة الرسالة للوراثة المخصوصة   

  ـولُهسر ِفيكُمو )  وإذا  )١٠١: آل عمـران ،

لمقام كـان فـرد الحـق       تحقق عبد الذات بهذا ا    

المخصوص بأنه بأعينه، لنيابتـه عـن الـسيد         

ـ     األكمل    األرض  ي، وخالفته عن ربه ف

تحققًا وشهودا، وهذا سر ال يدرك بـالعلوم، وال         

يؤخذ بالرياضة العقلية والبدنية، وإنما هو نـور        

يهبه اهللا تعالى ألهل الخصوصية، بلسان الحكمة       

ؤاد مؤهل تنمو    ف يالحية من عين الحياة، فتلقى ف     

وتربو، حتى تشرق تلك األنـوار مـن جميـع          

 فيكون كله   ي الهيكل اإلنسان  ياألعضاء العاملة ف  

اللَّه نُـور   :  قال تعالى  نورا، والنور هو النور   

، الحمـد هللا    )٣٥: النور( السماواِت واَألرضِ 

على فضله بفضله، وكرمه بكرمـه، وإحـسانه        

ـ    بإحسانه، وال حول وال قـوة إ        يال بـاهللا العل

.العظيم

 

 

 

خليفة اخللفاء

 

 و

 

 اخلليفة

 

 

فـي  : هو القائم مقام الشيخ    :خليفة الخلفاء 

تتـاح  فتلقين الطريق، واألوراد، واألسـماء، وا     

 وعلـم   ،مجالس الذكر، فإذا جمع اهللا لـه األدب       

 وعلوم الظاهر، تعين عليه القيام بـالعلم        ،التربية

 والعمل للمريدين، وإن لم يتوسـع فـي علـوم          

 يعلـم   ؛ لزم أن يكـون لـه أخ عـالم         ؛الشريعة

 ، والطريقـة  ،المريدين كتب اإلمام في الشريعة    

ستعداده، ويكون األخ المعلم    ا كل بقدر    ،والحقيقة

ا لخليفة الخلفاء فيما هو خيرمطيع.

 

 

الخليفة يقوم مقام خليفة الخلفاء في       :الخليفة

تـب  ر أو ي  ،يؤذن به    بما ،ضورهحغيبته وفي   

.عليه

 

 



 

 

 

 

 



 

 ٣٢ 



 





 



محمد رجب أبو سالم    مصطفى محمد عوض      محمد منير السيد حسن        روان علي خطاب          

 

 
     رشيد 

 

 الجعفرية  بحيرة         –

 

 مركز السنطة           دمنهور                  كفر ميت أبو الكوم –

 

 

  عمرو أيمن عبد الوهاب      محمد أحمد صادق       يوسف أيمن عبد الفتاح          هند حمدي عطية

 

 
      ههيا 

 

 شرقية          هورين -

 

 بركة السبع         سنهور –

 

حيرة               برج البرلس ب–

 

 
ط

 

 






، وَألْزمهم مفْتَرضاِتِه، وبعثَ    فَ الْخَلْقَ متَعبداِتهِ   إنَّما كَلَّ  اعلَم َأن اللَّه     :ابني مستقبل األمة  

 لَهسر ِهمإلَي،        إلَى تَكِْليِفِهم تْهعٍة داجِر حِلغَي ِدينَه ملَه عشَرال  وو ،   ٍة قَادوررض ِمن    ،ِدِهمبإلَى تَع تْه
 النِّعمـةُ ِفيمـا     بِل،   يحصى عدا ِمن ِنعِمهِ    يِهم كَما تَفَضَل ِبما الَ     ِمنْه علَ  ما قَصد نَفْعهم تَفَضالً   وِإنَّ

  ظَمِبِه َأع مهدب؛ ألَ تَع      نْيِبالد خْتَصاِت مدبتَعى الْما ِسوم نَفْع ـشْتَمِ     ناِت يدبتَعالْم نَفْعاِجلَِة، وُل ا الْع
.م ِنعمةً وَأكْثَر تَفَضالًِخرِة كَان َأعظَا جمع نَفْع الدنْيا واآلِخرِة، ومعلَى نَفِْع الدنْيا واآل

 

 
ن عقٍْل متْبـوٍع، وشَـرٍع   ما تَعبدهم ِبِه مْأخُوذًا ِماهللا تعالى وجعَل   :عزيزي مستقبل األمـة   

؛ َألن  يمنَع ِمنْه الْعقْـلُ  والشَّرع مسموع ِفيما ال يمنَع ِمنْه الشَّرع، فَالْعقُْل متْبوع ِفيما ال   ،مسموٍع
فَِلذَِلك تَوجه التَّكِْليـفُ    ،   يتَّبع ِفيما يمنَع ِمنْه الشَّرع     ، والْعقُْل ال   يِرد ِبما يمنَع ِمنْه الْعقْلُ     الشَّرع ال 

قْلُهَل عكَم نإلَى م.

 

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

 

 ٦٨ص القاهرة –

 

- ٦٩.[

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

٣٣ 

بالهنا

 

 

 

والشفا

 

 

 
 

 



، إذا بأعرابي يجذب رسول اهللا       يمشي مع رسول اهللا      بينما كان أنس بن مالك      

َّر الرداء في رقبة رسول اهللا  من ردائه جذبة شديدة، حتى أثمن شدة جذبته .

 

 

:ثم قال األعرابي بغلظة لرسول اهللا 

 

 

 

.مر لي من مال اهللا الذي عندك!  يا محمد-

 

 

.له بعطاء وضحك، ثم أمر فالتفت إليه النبي 

 

 

]١٠/٦٠٨٨ فتح الباري :الموقف جزء من حديث أخرجه البخاري، انظر [             

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تؤكد الدراسات واألبحاث دور الوراثـة فـي ظهـور          

الكرش عبر األجيال، فقد أثبتت الدراسات أنه إذا كان أحـد    

ا بالكرش فإن احتمالية إصابة األبناء بالكرش الوالدين مصاب

 

 

ا بالكرش   أنه إذا كان كال الوالدين مصاب      ىا إل  وتشير الدراسات أيض   .%٤٠هي  

.بالكرش والسمنة% ٨٠أو السمنة فإن احتمالية إصابة األبناء هي 

 

 

 عبارة عن بروز في منطقة البطن نتيجة تـراكم         عرفت الدراسة الكرش بأنه   كما  

ـ  ،كميات كبيرة من الدهون مع زيادة في حجم الخاليا الدهنية          ا ون مـصاحب   ويك

.بزيادة الوزن والسمنة

 

 

   ا أن الوفاة في سن مبكرة بسبب األمـراض الخطيـرة           كما أثبتت الدراسات أيض

تزداد فرصتها مرة ونصف المرة بين المرضي المـصابين بـالكرش مقارنـة             

. بغيرهم

 

 



 



 

ربع كيلو جزر     -

 

 جرام مـن الفطـر       ١٢٠ –

 

– 

ربع كيلو بصل    

 

 جم من الزبدة     ٦٠ –

 

 ربع كيلو   –

من الفول المشرح والمقطع لقطع صغيرة       

 

– ٢٥٠ 

جم من الدقيق    

 

 جم من الدهون المختلطـة    ١٢٠ –

قطع صغيرة   لالمقطعة  

 

 جـم مـن الجبنـة       ٩٠ –

المفرومة  

 

 صفار بيضة    –

 

 بيـضة مخفوقـة      –

 

– 

.واد بقدونسعأ

 

 



 



 

حضري الجزر واطهيه في الماء المغلي لمـدة       -

يمتـر  ملل ٣٠بواحتفظي   دقيقة، صفي الجزر     ٢٠

من السائل، اغسلي الفطر، قشري البصل واقليـه        

أضيفي الجـزر   . مع الفطر في الزبدة حتى يلين     

 جم من   ٣٠وأضيفي  والفول، امزجي المواد جيدا     

 ٢(الدقيق واخلطي جيدا واطهيه 

 

.دقائق) ٣ -

 

 



 

 

 

 

 



 





 




 




 



 



 

 














 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

األستاذ الدكتور

 

 

نور الدين أبو حلية

 

 

اجلمهورية اجلزائرية

 

 

 

 

 

 

العدلالعدلالعدل: : : خامساخامساخامسا: : : بقيةبقيةبقية

 

 

 

 

 

 
.. بـورك فيـك   : رمى الرجل سيفه، وقال   

وأضيف إلى ما ذكرت بأن سائر الرواة الـذين         
فأبو .. رووا الحديث كلهم متكلم فيهم، ومتهمون     

ليس بالمتين،  : بكر بن أبى شبية قال عنه الحاكم      
ضعيف، وقال  : وقال عنه أبو بكر بن أبى داود      

.ربما أخطأ: عنه ابن حيان

 

 
 للدولـة  ار النخعـى كـان قاضـي   وأبو عم 

العباسية، ومن الفقهاء المتعاونين معها، وقد قال       
ساء حفظه بعد ما استقـضى،      : (عنه أبو زرعه  

فيـه  ، أي أنه فقد الثقة      )أى بعد أن تولى القضاء    
    وقال عنـه داود    .. ابعد أن اختارته الدولة قاضي

وقـال  .. حفص بن غيث كثير الغلط    : بن رشيد ا
ا، ا فى الحـديث جـد     كان عسر : عنه ابن عماد  

قال عنـه   : وقال عنه عبد اهللا بن أحمد بن حنبل       
وقال ابـن حيـان عـن أحـد      .. أنه أخطأ : أبى

لم يحدث بهذا الحديث أحد     : مروياته فى الحديث  
أى انفـرد   .. إال حفص بن غياث كأنه وهم فيه      

بحديث لم يقله أحد غيره، وألنه غير ثقـة فقـد           
.اتهمه ابن حيان بالوهم

 

 
ما أبو معاوية الضرير، فقد قال عنه الحاكم       أ

 وقد  ، مسلم والبخارى  : أى ،أنه احتج به الشيخان   
أبـو  : وقال عنه ابن معـين    .. اشتهر عنه الغلو  

نـه  إ: معاوية أحاديث مناكير، وقال عنه العجلى     
ثقة ويرى اإلرجاء، أى مدحه بأنه ثقـة ولكـن          
اتهمه أنه من المرجئـة، وتلـك تهمـه تعيـب           

أنـه ثقـة    : ال عنه يعقوب بن شيبة     وق ،الراوى
أى أنه مدحه   .. س، وكان يرى اإلرجاء   وربما دلَّ 

وقال عنه  .. ثم اتهمه بالتدليس وبأنه من المرجئة     

وقال عنه أبـو معاويـة      . اكان مرجئً : أبو داود 
.فيه جهالة: البجلى

 

 
ما بالكم يا قـوم     : قام رجل من القوم يصيح    

 بأمثـال هـذه     ترفضون سنة رسول اهللا     
أهانت عليكم سنة رسـول اهللا      .. خدع والحيل ال

لهذه الدرجة؟ 

 

 
نحن لم نستهن بسنة رسول اهللا      : قال الحكيم 

        وإنما رحنا ندافع عنها، ونقدم المتـواتر ،
.. والصحيح على الضعيف.. منها على اآلحاد

 

 
فهل هناك أحاديـث متـواترة      : قال الرجل 

.تنسخ ذينك الحديثين؟

 

 
ت في الصحاح، وقد ورد .. أجل: قال الحكيم 

وهي متواترة، وأنت تعلم أن المتواتر مقدم على        
.وهي تدل على خالف ما ذكرت.. اآلحاد

 

 
أنا قرأت كتب السنن    .. ما هي : قال الرجل 

.ولم أرها.. جميعا

 

 
 على ديـن،    اال نكره أحد  (منها  : قال الحكيم 

لكـم أيهـا    (، ومنها   ..)فقد تبين الرشد من الغي    
ال نكرهكم على ديننا وال     الكفار دينكم ولنا ديننا     

ال يقتل رجـل    (، ومنها   ..)تكرهوننا على دينكم  
ل من بـد  (، ومنها   ..)على دينه وإنما على حربه    

    من ارتد (، ومنها ..)ا فيها دينه فله نار جهنم خالد
على وجهه وترك دينه سيعاقبه اهللا بنار أعـدها         

من ترك دينه فـسيغني اهللا      (، ومنها   ..)للكافرين
 يؤمن بـاهللا أن     المرئال يحل   (نها  ، وم ..)عنه

 بآيـات اهللا، فليجتنـب      يـستهزئ يقعد مع من    
..)مجلسهم

 

 
  غضب الرجل غضب ا وأشهر سـيفه،    ا شديد

فال .. اع حالل الدم  اب وض أنت كذَّ : وراح يقول 
.توجد أحاديث بهذه األلفاظ

 

 



 

 

 

 

 



 









 



يـت لـو أن     أأر.. أنشدك باهللا : قال الحكيم 
 أكنـت   هناك أحاديث متـواترة بتلـك األلفـاظ       

.ترجحها على حديث القتل؟ 

 

 
فالمتواتر مقـدم علـى     .. أجل: قال الرجل 

. اآلحاد

 

 
فتلك األحاديث هي نفـس مـا       : قال الحكيم 
ويستحيل على  .. وهو متواتر .. ورد في القرآن  

.ربه كالم يخالف أن رسول اهللا 

 

 
نحن نريـد   .. هذه حجة ضعيفة  : قال الرجل 

.أحاديث رواها الثقاة

 

 
لقد بحثـت   .. لك ذلك .. بأسال  : قال الحكيم 

فأنا أعلم أن بعضكم ال يقتنع بـالقرآن   .. في ذلك 
الكريم إن خالف معتقده، لكنه يقتنع بحديث حسن        

وقد .. اإلسناد، أو صححه ابن حجر أو األلباني      
جمعت في ذلك هذا المجموع، والـذي سـميته         

حرية االعتقاد فـي القـرآن الكـريم والـسنة          (
. التفاصيل الكثيرةوتجدون فيه.. )١()النبوية

 

 
وقد وجدت أن األحاديث المقـررة لحريـة        
االعتقاد والمتفقة مع القرآن الكريم تنقسم إلـى         

..أربع مجموعات

 

 
.فحدثنا عن المجموعة األولى منها: قالوا

 

 
هي تلك األحاديث التي تذكر عـرض       : قال

 ما أرسله اهللا به على القبائل،       رسول اهللا   
 العتقـاد لجميـع    ا تؤكد على حرية ا    فهي جميع

الناس سواء من كان منهم من أهل الكتـاب أو          
 في تلك األحاديث لم     فالنبي  .. من غيرهم 

يكن يطلب منهم إال النصرة إلبـالغ الرسـالة         
وهو طلب لمنع االضـطهاد الـديني       .. وحمايته

وإتاحة حرية الدعوة، ولو تحققت هذه الحريـة        
    ا لحمايته من االضـطهاد     في مكة لما طلب أحد

.لمنع من تبليغ ما أمره اهللا بتبليغهوا

 

 
 مع تلك القبائل     بل إن حوار النبي     

 

- 
كما تنص الروايات الكثيرة     

 

 ال يلزمها باإليمان    -
بالرسالة، وإنما يدعوها إلى ذلك، فمن أبى لـم         

.يكرهه على اإليمان

 

 
إن مثـل تلـك     : قام رجل من القوم، وقال    

 وهي مما .. األحاديث قد نجدها في كتب السيرة     
.. ا في االستدالل الفقهيال يعني شيًئ

 

 
كال، فهذه األحاديث لها أهميـة      : قال الحكيم 

 ألن العرض على القبائل يعكس الصورة       ؛كبرى
األدق للسنة النبوية أكثر من األحاديث الفرديـة،   

والمواثيق، فهذه يشارك فيهـا     وكذلك المعاهدات   

كثير من الناس، وهي أولى بالتطبيق من أحاديث    
 وال ينقض   ا ال يخلف وعد   اآلحاد، والنبي   

، وهو عندما يعرض نفسه على القبائل كان  اميثاقً
يكرر أنه يريد إبالغ رسالة اهللا فقط، دون إكراه         
ألحد على دين، ولو نصرته قبيلة ثم تبين لهـا          

ا لكـان هـذا     هم بأال يكره أحـد    اختالف وعده ل  
.مدخالً للشك في النبوة

 

 
ما دام األمر كما تـرى بهـذا        : قال الرجل 

ولم خالفه المـسلمون    .. الوضوح، فلم لم يشتهر   
على مدار التاريخ؟

 

 
َأيها الَِّذين آمنُوا    ﴿يا: قرأ الحكيم قوله تعالى   

تَّقُوا اللَّـه ِإن     تُقَدموا بين يدِي اللَِّه ورسوِلِه وا      الَ
    ﴾ِليمع ِميعس أراكم : ، ثم قال  ]١: الحجرات[اللَّه

تريــدون أن تقــدموا المــسلمين علــى ســيد 
وتقدموا ما ورثتموه من آراء علـى       .. المسلمين

.ما وردكم عن نبيكم

 

 
وإنمـا  .. معاذ اهللا أن نفعل ذلك    : قال الرجل 

.أستفسر عن سر ذلك

 

 
السلطان قد زاغ أنتم تعلمون أن    : قال الحكيم 

ولـم  .. عن القرآن، كما أخبر رسول اهللا       
يكن من مصلحة الحكام أن تظهر أمثـال تلـك          

..النصوص التي تعكر عليهم صفو حبهم للتوسع

 

 
أال ترى أن ذلك كان مـصلحة       : قال الرجل 

فقد اتسعت أرضهم، ودخل    .. لإلسالم والمسلمين 
.الناس من بالد كثيرة إلى اإلسالم

 

 
لو أنهم نشروا ـ بدل ذلك ـ   و: قال الحكيم

تعاليم السماحة والـسالم، وانتـشروا بالحكمـة        
لدخل في اإلسالم طواعيـة     .. والموعظة الحسنة 

أكثر مما دخل فيه تحت الحروب الطاحنة، بـل         
إن التاريخ يشهد أن عدد المسلمين الذين اعتنقوا        
اإلسالم عبر الدعوة والتجارة أكثر بكثيـر مـن        

.ن بالفتوحعدد المسلمين الداخلي

 

 
إلـى اآلن نـسمع     : قام رجل آخر، وقـال    

أين هـذه األحاديـث     .. اجعجعة وال نرى طحينً   
أم أنك لفقتها من عنـدك      .. التي تدعي وجودها  

لتتالعب بعقولنا وعواطفنا، وتهز نيران الغيـرة       

.على الدين من قلوبنا

 

 
من تلك الروايات ما حدث بـه       : قال الحكيم 

 اهللا عـز وجـل      لما أفسد : عروة بن الزبير قال   
 وأصـحابه،   صحيفة مكرهم خرج النبي     

 فـي   فعاشوا وخالطوا الناس ورسول اهللا      
تلك السنين يعرض نفسه على قبائل العرب فـي     
كل موسم، ويكلم كل شريف ال يسألهم مع ذلـك         

ال أكـره مـنكم     : (إال أن يؤووه ويمنعوه ويقول    
ا على شيء؛ من رضي الذي أدعـوه إليـه          أحد

ه لـم أكرهـه، إنمـا أريـد أن          قبله، ومن كره  
تحوزوني مما يراد بي من القتـل، فتحـوزوني      
حتى أبلغ رساالت ربي ويقضي اهللا لي ولمـن         

، فلم يقبله أحد منهم، وال أتـى  )صحبني بما شاء  
قوم الرجـل   : على أحد من تلك القبائل إال قالوا      

 يـصلحنا وقـد أفـسد       أعلم به أفتـرى رجـالً     
.)٢()قومه؟

 

 
لكـن مـا وجـه      .. ذاوعينا ه : قال الرجل 

داللتها على ما تدعونا إليه؟

 

 
ا فـي الداللـة     إنها واضحة جد  : قال الحكيم 

 لم يوجـب    على ما دعوتكم إليه، فالنبي      
على من ينصره اإلسالم، ولـم يـشترط عليـه          
اإليمان ولم يعزله عن الجماعة، ولـم يفـرض         
عليه جزية، ولم يخصه بمعاملة تنـتقص منـه،         

تحت السقف العـام فـي      وإنما اشترط أن يكون     
 ومنعه من أعدائه حتى يبلغ      نصرة النبي   

 رسالة ربه، وال يعقل أن نظن أن النبـي          
لو وافقته قبيلة على ذلك، ثم أسلم النـاس ولـم           
تسلم تلك القبيلة أنه سيأمر باستئـصالها، فهـذا         

 لم يكن يقول به أو      التصور المهين للنبي    
ه حملة يتصوره أعداؤه ومحاربوه، فكيف يتصور  

.سنته وناشرو سيرته وفضله وأخالقه؟

 

 



 


                                                           

بن فرحان املالكي، وهو من أهم ما كتب        وهو للشيخ حسن    ) ١(
يف املوضوع، وقد حاولنا أن نلخـص الكـثري مـن الفوائـد             

.واالستنباطات منه هنا

 

 
.)٢٥٨ص  / ١ج (أبو نعيم األصبهاين يف دالئل النبوة ) ٢(

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


 

 




 




 






 




 





 



 








 



 





 





 





 


 

 

 

ت التي ترث بينَّا في اللقاء الماضي نظام الميراث في اإلسالم، والحاال
المرأة فيها نصف الرجل، والحاالت التي ترث فيها مثل الرجل، 

ونستكمل في هذا .. والحاالت التي ترث فيها وال يرث فيها الرجل
.اللقاء الحاالت التي ترث فيها أكثر من الرجل

 

 






١

 

-رك المتوفى ا، فلو تا وابنتين وأخً إذا مات الرجل وترك أم
: ألف جنيها لكانت أنصبتهم كالتالي٢٤٠٠٠

 

 
)الثُمن( جنيها ٣٠٠٠: األم

 

 
)الثلثين( جنيها ٨٠٠٠ للواحدة ، جنيها١٦٠٠٠: البنتين

 

 
وبذلك تكون االبنة قد أخذت أكثر من ). الباقي( جنيه٥٠٠٠: األخ

.من ميراث األخ% ١٥٠

 

 
٢

 

-إذا مات األب وترك ابنة وأم ا٢٤٠٠٠ا وترك ا وأبجنيه .

 

 
. جنيها١٢٠٠٠فاالبنة تأخذ النصف أي 

 

 
. جنيها٤٠٠٠األم تأخذ السدس 

 

 
األب يأخذ السدس فرضا٤٠٠٠ + ٤٠٠٠ا أي ا والباقي تعصبجنيه  .

.من ميراث األب% ١٥٠وبذلك تكون االبنة قد أخذت 

 

 
٣

 

-إذا مات الرجل وترك ابنتين وأب فلألب  ،٢٤٠٠٠ا وترك ا وأم
.السدسالسدس واألم 

 

 
، ويتساوى ٨٠٠٠فكل ابنة تأخذ الثلث وكان نصيب كل من االبنتين 

فتكون االبنة قد أخذت . ٤٠٠٠األب واألم لكل واحد منهما السدس أي 
.من ميراث األب% ٢٠٠

 

 
٤

 

-إذا ماتت امرأة وتركت زوج ا وأمين لألم وأخوين ا وجدا وَأخَو
:ألب

 

 
س، وألخوة األب السدس، فللزوج النصف، وللجد السدس، ولألم السد

.وال شيء ألخوة األم

 

 
، لكان نصيب الزوج )أربعة وعشرين ألف جنيه( فلو ترك المتوفى 

).اثنى عشر ألف جنيه(

 

 
جنيه، ويأخذ ) أربعة آالف(ويتساوى الجد مع األم ونصيب كل منهما 

وبذلك فقد ورثت األم هنا ) ألفي جنيه (٢٠٠٠األخوان ألب كل منهما 
.ث أخي زوجهامن ميرا% ٢٠٠

 

 
٥

 

-إذا ماتت امرأة وتركت زوج ا وأمين لألم وأربع أخوة ا وجدا وَأخَو
فللزوج النصف، وللجد السدس، ولألم السدس، وألخوة األب  :ألب

أربعة وعشرين ألف (فلو ترك المتوفى ، السدس، وال شيء ألخوة األم
جد مع اثنى عشر ألف جنيها، ويتساوى ال( لكان نصيب الزوج ،)جنيه

جنيها، ويأخذ كل من األخوة ألب ) أربعة آالف(األم ونصيب كل منهما 
 وتكون بذلك األم قد ورثت أربعة أضعاف األخ ،)ألف جنيها(كل منهم 

%.٤٠٠لزوجها أي 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

   ٦

 

-     إذا ماتت امرأة وتركت زوج  ا ا وأم
ين لألم وثمانية أخوة ألبوجدا وَأخَو.

 

 
فللزوج النصف، وللجد السدس، ولألم     
السدس، وألخوة األب السدس، وال شيء      

أربعـة  (ألخوة األم، فلو ترك المتـوفى       
، لكـان نـصيب      )وعشرين ألف جنيهـا   

، ويتساوى  )اثنى عشر ألف جنيها   (الزوج  
أربعـة  (ألم ونصيب كل منهما     الجد مع ا  

جنيها، يأخذ كل من األخـوة ألب       ) آالف
وتكون بذلك األم قد ورثـت      .  جنيها ٥٠٠

.%٨٠٠ثمانية أضعاف أخ الزوج أي 

 

 
٧

 

 إذا مات إنسان وترك بنتين، وبنت       -
.االبن، وابن ابن االبن

 

 
ـ   (فلو ترك المتوفى     ) اثمانية عشر ألفً
، وكان  )ستة آالف (لكان نصيب كل ابنة     

، وابن ابن االبن    )ألفين(نصيب بنت االبن    
وبذلك تكون االبنـة قـد      ). أربعة آالف (

.من نصيب ابن ابن االبن% ١٥٠أخذت 

 

 
٨

 

ـ       - ا  إذا ماتت امرأة وتركـت زوج
.با ألا ألب وأخًا شقيقة وأختًوأختً

 

 
فللزوج النصف، ولألخـت الـشقيقة      
النصف، وال شىء لألخـت ألب ولـألخ        

ألخت الشقيقة  وبذلك يكون الزوج وا   . ألب
قد أخذا الميراث ولم يأخذ منـه األخ ألب         

.وأخته

 

 
٩

 

ـ       - ا  إذا مات رجل وترك ابنتين وأخً
.ا ألبألب وأختً

 

 
، )تسعين ألف جنيها  (فإذا ترك المتوفى    

ثالثـين  (فيكون نصيب كل من االبنتـين       
، ويكـون نـصيب األخ ألب       )ألف جنيها 

ـ  ( ، ونـصيب األخـت ألب      )اعشرين ألفً
وبذلك تكون االبنـة    . فعشرة آال ) أخته(

.لنصيب األخ ألب% ١٥٠قد أخذت 

 

 
١٠

 

 إذا مات رجل وتـرك زوجـة        -

. أخ وأخت واحدة١٢وجدة وابنتين و

 

 
، والبنتـان   ٧٥فالزوجة الثمن وسهمها    
، والجـدة   ١٠٠الثلثين وسهم كل منهمـا      

 سهم  ٢٤، واألخوة   ١٠٠السدس وسهمها   
 سهم، واألخت سهم واحـد،      ٢لكل منهم   

، )ثالثمائة ألف جنيهـا   (فى  فلو ترك المتو  
 ألـف جنيهـا،     ٧٥ ٠٠٠فستأخذ الزوجة   

مائـة   (١٠٠ ٠٠٠وكل بنت من االبنتين     
، ويأخذ كل   )مائة ألف  (ةأخذ الجد تو) ألف
ـ    ) ألفين(أخ   . اا واحـد  وتأخذ األخـت ألفً

وعلى ذلك فاالبنة أخذت أكثر مـن األخ        
.وتساوت مع الجد

 

 
١١

 

-    ـ   إذا ماتت وتركت زوج ا، ا، وأب
ا، وابنة، وابنة ابن، وابن ابنوأم.

 

 
، ) جنيهـا ٢٢١٥٢(فلو تركت المتوفاة   

) ثالثة عشر (لوجب أن تقسم التركة على      
ا، ويأخـذ  ٥٥٣٨ا، يأخذ الزوج   سهمجنيه 

 جنيها، وتأخـذ  ٣٦٩٢كل من األب واألم   
 جنيها، وال شيء البنـة      ١١ ٠٧٦االبنة  

وهنا تجد أن االبنة قد     . االبن والبن االبن  
 أكثر من ضعف ما أخـذه الـزوج       أخذت

.مما أخذه األب% ٢٥٠وأكثر من 

 

 
١٢

 

-       ا،  إذا مات أو ماتت وترك جـد
ألباا ألب وأختًا شقيقة وأخًا وأختًوأم .

 

 

، ويأخـذ   ٣فتأخذ األم السدس وسهمها     
، واألخـت   ٥الجد ثلث البـاقي وسـهمه       

، ثم يقسم سهم    ٩الشقيقة النصف وسهمها    
خـت ألب   واحد على ثالثـة لـألخ واأل      

ِنيظِّ اُألنثَيفَِللذَّكَِر ِمثُْل ح.

 

 
 ألف جنيها   ١٨ ٠٠٠فإذا ترك المتوفى    

، وألخـذ   جنيها) ثالثة آالف (ألخذت األم   
، وألخـذت األخـت     )خمسة آالف (الجد  

) ٦٦٦(وألخذ األخ   ) تسعة آالف (الشقيقة  
 ا تقريبا ) ٣٣٣(ا، وألخذت أخته    جنيهجنيه

خت الشقيقة أخذت   وهنا تجد أن األ   . اتقريب
.ضعف ما أخذه األخ ألب) ١٣(أكثر من 

 

 
١٣

 

رجل وتـرك زوجـة      إذا مات ال   -
وابنتين وأباا وأم.

 

 
، واألب  ٣فللزوجة الـثمن وسـهمها      

، واألم السدس وسهمها    ٤السدس وسهمه   
. ٨، ولكل ابنة الثلث وسهم كل منهمـا         ٤

، فلو ترك المتوفى    ٢٧فيكون عدد األسهم    
٢٤ ٠٠٠) لوجب أن  ) ارين ألفً  وعش اأربع

، ويأخـذ   ٢٤ سهم بدالً من     ٢٧تعول إلى   
. كل منهم عدد األسهم التي فرضها اهللا له       

 ٢٦٦٦وفى هذه الحالة ستأخذ الزوجـة        
ألـف   ١٥٢٢٢ا، وستأخذ االبنتـين     جنيه 

 لكـل   ٧١١١مناصفة فيمـا بينهمـا، أي       
.٣٥٥٥ واألب ٣٥٥٥منهن، واألم 

 

 
وهنا تجد أن االبنة أخذت ما يقرب من        

.ألباضعف ما أخذه 

 

 
١٤

 

ـ       إذا مات  - ا  أو ماتت وتـرك أم
فيأخذ الجد السدس، وتأخـذ     ،  اا وأختً وجد

األم ضعفه وهو الثلث، وتأخـذ األخـت        
.النصف

 

 
 ألـف   ١٢٠ ٠٠٠فلو ترك المتـوفى     

ـ  ٢٠ ٠٠٠جنيها، لكان نصيب الجد      ا،  ألفً
ا، وكـان    ألفً ٤٠ ٠٠٠وكان نصيب األم    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
األمين العام والمتحدث الرسمي

 

 
                               لالتحاد العالمى للطرق الصوفية

ى الحسينىلعزم اعبد الحليمالشريف 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

خـذت  أي أ . ا ألفً ٦٠ ٠٠٠نصيب األخت   
امرأة ضعفه وأخـذت األخـرى ثالثـة        

.أضعافه

 

 
١٥

 

أربعـين  ( إذا مات الرجل وترك      -
ا وزوجة لها مؤخر    ا وبنتً وابنً) ألف جنيها 

فيكـون  ) ستة عشر ألف جنيهـا    (صداق  
:التقسيم كالتالي

 

 
ــاقي  + ١٦ ٠٠٠الزوجــة  ــن الب ثم

تسعة عشر   (١٩ ٠٠٠) =  آالف ٣٠٠٠(
 الثلثان بعـد خـصم    : جنيها، االبن ) ألف

سـتة عـشر     (١٦ ٠٠٠مؤخر الصداق   
الثلث بعـد خـصم     : جنيها، االبنة ) ألف

) ثمانيـة آالف   (٨ ٠٠٠مؤخر الـصداق    
.جنيها

 

 
١٦

 

 ولو كان مؤخر صـداقها أكبـر        -
:مثال ذلك. لورثت أكثر من ابنها بكثير

 

 
سـتين ألـف    (إذا مات الرجل وترك     

وابنا وبنتا وزوجة لهـا مـؤخر       .) جنيها
فيكون .)  جنيها ستة وثالثون ألف  (صداق  

:التقسيم كالتالي

 

 
ــاقي  + ٣٦ ٠٠٠لزوجــة ا ــن الب ثم

تــــسعة  (٣٩ ٠٠٠) =  آالف ٣٠٠٠(
.جنيها) وثالثين ألف

 

 
ثلثا التركة بعد خـصم مـؤخر       : االبن
.جنيها) ستة عشر ألف (١٦ ٠٠٠الصداق

 

 
 مـؤخر   مثلث التركة بعد خص   : االبنة
.جنيها) ثمانية آالف (٨ ٠٠٠الصداق 

 

 
١٧

 

زوجة وبنت  : جل عن  إذا مات ر   -
.وأم وأختين ألم وأخ شقيق

 

 
لوجدنا أن للزوجة ثالثة أسـهم مـن        

   ا، ولألم أربعة،   أصل أربعة وعشرين سهم
ولألخ الـشقيق   والبنت اثني عشر سهما،     

.وتحجب األختين ألم بالبنت خمسة أسهم،

 

 
فالبنت ترث في هذه المسألة أكثر من       

وكذلك األمر لو حّل محـل      . األخ الشقيق 
نت، بنت ابن وإن نزل ؛ أو كان محل         الب

ــم  ــشقيق أب، أو أخ ألب، أو ع األخ ال
فالبنوة مقدمـة علـى   . شقيق، أو عم ألب 

.األبوة وعلى األخوة

 

 
١٨

 

زوج وبنت  :  إذا ماتت امرأة عن    -
.وأخت شقيقة وأخت ألب

 

 
فإن للزوج سهم واحد من أصل أربعة       
أسهم، وللبنت سهمان، ولألخت الـشقيقة      

األخت ألب فمحجوبـة    سهم واحد، وأما    
.بالشقيقة

 

 
فالزوج هنا يرث نـصف مـا ترثـه         
البنت، وكذلك األمر لو حّل محل البنـت،      
بنت ابن وإن نزل، أو أخـت شـقيقة أو          
ألب، منفردات ودون وجود فـرع وارث       
مذكر أو مؤنث، مع العم الـشقيق أو ألب       
فإنهن يرثن في مثل هذه الحالة أكثر مـن         

.الزوج وأكثر من العم

 

 
١٩

 

ــرأة عــن إ- ــت ام زوج : ذا مات
.وابنتي ابن وابن ابن ابن

 

 
فإن للزوج ثالثة أسهم من أصل اثنـي   

 ا، والبنتي االبن ثمانية، لكـل      عشر سهم
واحدة منهما أربعة أسهم، والبـن االبـن        

.الباقي وهو سهم واحد

 

 
فنصيب كل واحدة من بنات االبن في       
تركة المورث أكبر من نصيب ابن ابـن        

أعلى درجة منه، وأكبر    االبن، ذلك ألنها    
.من نصيب الزوج

 

 
المرأة غمـرت   : مما سبق نستنتج أن   

برحمة اإلسالم وفضله فوق مـا كانـت        
 بالرغم من أن اإلسالم أعطـى       –تتصور  

هـة   فهـى مرفَّ   –الذكر ضعف األنثـى     
ألنها تـشاركه    ؛مة أكثر من الرجل   ومنع 

فى اإلرث دون أن تتحمل تبعات، فهـى        

 وال تغرم، وتدخر    تأخذ وال تعطى، وتغنم   
ا من النفقـات، أو     المال دون أن تدفع شيئً    

تشارك الرجـل فـى تكـاليف العـيش         
ومتطلبات الحياة، ولربما تقوم بتنمية مالها      
       فى حـين أن مـا ينفقـه أخوهـا وفـاء
بااللتزامات الشرعية قد يستغرق الجـزء      

.األكبر من نصيبه فى الميراث

 

 


 


لمــرأة ألنهــا عــرض أنــصف اهللا ا

فصانها، إن لم تتزوج تجد ما تنفقه، وإن        
 بعكـس   ٠٠تزوجت فهذا فضل مـن اهللا     

المرأة فى الغرب اليوم فهى فى كثير من        
األحيان ال تـستطيع أن تأكـل إال ببيـع          

 .شرفها وكرامتها وسلب أغلى ما تملكه

 

 
وتفوق الرجل على المرأة فى الميراث      

. فيما سبق كما بينَّاليس فى كل األحوال

 

 


 


إن اإلرث واحد من أرزاق اهللا، وقـد        
كفل نظام اإلرث فـى اإلسـالم تحقيـق         
العدالة والمساواة بالقدر الذى تستقيم بـه       

    ا علـى أفـراد     الحياة، وال يجعله حكـر
بذاتهم، كما أن اإلرث فى اإلسالم إجبارى       
للمورث أو الوارث إال لمن تنازل عنـه        

م الزوجية الصحيحة   ا، وجعل اإلسال  راضي
ا من أسباب اإلرث، وأبطـل أمـور        سبب

الجاهلية فى اعتبار الزوجة ضمن المـال       
ــا ضــمن  ــألب واألخ، كم ــورث ل الم
للمستضعفين مـن النـساء الحـق فـى         
الميراث، وتناول هذا الحق األجنـة فـى        
األرحام، ولـم يقتـصر علـى الفـارس         
المحارب كما فـى الجاهليـة، أو لالبـن       

النظام اإلنجليزى، وجعلت   األكبر كما فى    
الشريعة اإلسالمية للرجـل الحـق فـى        
الوصية فى حدود ثلث تركته إن كان لـه         



 

 

 

 

 



 



 

 

 

.ورثة، وبها كلها إن لم يكن له وارث

 

 
وقد نص الشرع علـى أن أصـحاب        

 فئـات مـن     ٨ – المواريث   –الفرائض  
 فئات من الرجال لهـم حـق        ٤النساء، و 

تنفد اإلرث أوالً، فإذا غاب أحدهم ولم تس       
التركة يدخل من يرث بالتعـصيب وهـم        
الرجال، ومـنهم األخ ألم وهنـا يـرث         

.لعالقته باألم وليس لألب

 

 


 




 


رأينا النظام الدقيق الذى وضعه الحق      

    ا بعـض   نَّ للمواريث فى اإلسالم، وبي
الحكم فى هذا النظام الذى يهاجمه أعـداء       

سؤال الذى يفـرض    اإلسالم وذيولهم، وال  
أنتم تهـاجمون المواريـث فـى       .. نفسه

اإلسالم فما هى المواريث فـى الكتـاب        
 أو فـى    – التوراة واإلنجيـل     –المقدس  

 .!!النظام الغربى؟

 

 
ال يوجد نص يحدد المواريث     : اإلجابة

 وال ندرى أهؤالء    ،فى التوراة أو اإلنجيل   
 كيف يهـاجمون    ،القوم عقالء أم مجانين   

نظامء؟يا مقابل ال شا ثابتًا رباني!!. 

 

 
إن المنادين بالحرية والمساواة المطلقة     
بين الرجل والمرأة فى الميراث دعـواهم       

 اقة وخادعة، فالمرأة فى الغرب     زائفة وبر
  ة ماليـة مـستقلة كمـا فـى         ليس لها ذم

اإلسالم، وليس لها أن تحتفظ باسم أسرتها       
بعد الزواج ولكـن تنتقـل باسـم أسـرة          

مساواة تكون فى حـدود مـا       زوجها، فال 
ذكرته الشريعة، ولكن ال تصل لحد إلغاء       
النصوص، أو تحول الذكر ألنثى، واألنثى      
لذكر، وإال تهـدمت األسـرة وانهـارت        
المجتمعات، وكـل علـم يـؤدى لفـساد         

ظَهر : األرض غير مطلوب، قال تعالى    

والْبحِر ِبما كَـسبتْ َأيـِدي    الفَساد ِفي البرِّ
: الروم (اِس ِليِذيقَهم بعض الَِّذي عِملُوا    النَّ

٤١(.

 

 
ــسائي  ــك النـ ــسوق ألولئـ  نيونـ

شهادة رجل مـن علمـاء       والمسترجالت
الغرب وهو جوستاف لوبون فـى هـذه        

ومبادىء الميـراث   : (القضية حيث يقول  
التى ينص عليها القرآن على جانب عظيم       

ويظهـر  : (ويقول. )من العدل واإلنصاف  
ينها وبين الحقوق الفرنـسية     من مقابلتى ب  

واإلنجليزية أن الشريعة اإلسالمية منحت     
ا فى الميراث ال نجـد مثلهـا فـى          حقوقً

كتاب حضارة العرب لجوستاف    ) [ قوانينا
 .]٣٧٤ ترجمة عادل زعيتر ص    –لوبون  

ومن هـذا الكـالم يتبـين أن الـشريعة          
اإلسالمية أعطت للمرأة ما لم تعطه إلـى        

الغربية، ومع ذلك   اآلن فى بعض القوانين     
يتبجح بعض الكتاب من الشرق والغـرب       
بأن المرأة مظلومة فى اإلسالم منقوصـة       

كَبرتْ كَِلمةً تَخْرج ِمن َأفْواِهِهم     الحقوق  
ِإالَّ كَِذب قُولُوناِإن ي) ٥: الكهف(. 

 

 


 


هل ميراث المرأة فى اإلسالم أفـضل       

و كلـب   أم أن يكتب الرجل ثروته لقطة أ      
.!ويحرم أوالده كما نرى فى الغرب؟

 

 
 ٢٠ونختم برد األزهر الشريف يـوم       

م على الرئاسة التونـسية     ٢٠١٧أغسطس  
في قضية المساواة بين الذكر واألنثي في       

 النـصوص   نإ: (ي قال فيه  ذالميراث، وال 
الشرعية منها ما يقبل االجتهاد الـصادر       
من أهل االختصاص الدقيق فـي علـوم        

ومنها ما ال يقبل، فالنـصوص      الشريعة،  
ـ         ا  إذا كانت قطعية الثبـوت والداللـة مع

فإنها ال تحتمل االجتهـاد، مثـل آيـات         

المواريث الواردة في القـرآن الكـريم،       
والنصوص الصريحة المنظمـة لـبعض      
أحكام األسرة، فإنها أحكام ثابتة بنصوص      
قطعية الثبوت قطعية الداللة بال ريب، فال       

االجتهـاد، وإدراك   مجال فيها إلعمـال     
العلماء، وال يقْبـُل    القطعي والظني يعرفه    

 ـصين مهمـا       من العامِة أو غير المتخص
.كانت ثقافتهم

 

 
مثل هذه األحكام ال تَقْبل الخوض فيها       ف

بفكرٍة جامحة، أو أطروحٍة ال تستند إلـى         
ِعلم صحيح وتصادم القطعي من القواعد       

لمة والنصوص، وتستفز الجماهير المـس    
المستمِسكِة بدينها، وتفتح الباب لـضرب      

يجب استقرار المجتمعات المسلمة، ومما     
    ا، هـو    أن يعلمه الجميع أن القطعيشرع 

 باتفاِق العلمـاِء والعقـالء،      منطقي عقالً 
وإنما يتأتى االجتهـاد فيمـا كـان مـن          
النصوص ظنـي الثبـوت أو الداللـة أو         
 كليهمــا معــا، فهــذه متروكــة لعقــول
المجتهدين إلعمال الفكر واستنباط األحكام     
في الجانب الظَّنِّي منها، وكل هذا منـوط        
بمن تحققت فيه شروط االجتهاد المقـررة      
عند العلماء؛ وذلك مثل أحكام المعامالت      
التي ليس فيها نص قاطع ثبوتًا أو داللةً،         

ريفَ إذ يؤكِّـد علـى هـذه        واألزهر الش 
يني والوطني،   إنما يقوم بدوره الد    الحقائق

والذي ائتمنـه عليـه المـسلمون عبـر         
.)القرون

 

 
نسأل اهللا تعالى أن يكشف لقلوبنا حقيقة       

الذى به ننجذب بكليتنـا     , الجمال الربانى 
.إلى الرضوان األكبر

 

 
وصلى اهللا وسلم وبارك علـى سـيدنا     

.وموالنا محمد وعلى آله أجمعين

 

 



 

 

 

 

 



 


 



 




 




 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الدكتور

 

 







 




 



 

 

 




 



نقل عضو آدمي من جسد إنسان إلـى        

آخر، باستخدام األصول الطبيـة بغـرض       

.)١(العالج واالستشفاء

 

 



 



ال خالف يعلم بين الفقهاء      

 

 في الجملة   –

 

: على أمور ذات صلة وعالقة، منها–

 

 

١

 

نسجة التي  األعضاء و األ جواز نقل    -

عر وما  تتجدد مثل الدم والحليب والجلد والش     

أشبه إذا كان هذا النقل ال يـؤدي إلـى أي           

.)٢(ضرر بالمنقول منه وال المنقول إليه

 

 

٢

 

 حرمة نقل األعضاء التي بها قوام       -

.)٣(وال المنقول إليهالحياة للمنقول منه 

 

 

٣

 

حرمة نقل أحد األعضاء الثنائيـة       -

     ا ومشوا مثل  التي يصير المنقول منه ناقصه

.)٤(بهالعينين واألذنين وما أش

 

 

٤

 

حرمة نقل عضو مـن األعـضاء        -

التناسلية والتي تنقل الصفات الوراثية مثـل       

.)٥(الخصيتين والمبيض وما أشبه

 

 

٥

 

 ألن  ؛ تحريم بيع األعضاء اآلدميـة     -

.)٦(جسد اإلنسان ليس محال للتعاقد

 

 

انظر قرارات لمجمـع الفقـه الـدولي        

المنبثق عن منظمة التعاون الـدولي مثـل        

ــرارات   ٥٦، )٦/٦ (٥٥، )٥/٦ (٥٤القـ

.وغيرها) ٩/٦ (٥٨، )٨/٦ (٥٧، )٧/٦(

 

 



 



المعاصرون في حكـم    اختلف الباحثون   

غرس أو نقل األعضاء اآلدمية سواء مـن        

إنسان إلى آخر حي، أو من إنسان ميت إلى         

:حي على أقول منها

 

 

 

. المنع مطلقًا-

 

 

 

.الجواز بضوابط وشروط -

 

 



 



زهر من أهل العلـم بـاأل    قال به طائفة    

:الشريف منهم

 

 

الشيخ محمد متـولي    : أصحاب الفضيلة 

عبـد العظـيم    : ، والـدكتور  )٧(الشعراوي

، )٩(، والدكتور شـاهين الشـين     )٨(المطعني

، والدكتور  )١٠(والدكتور عبد السالم السكري   

. وغيرهم،)١١(أحمد محمود كريمة

 

 



 



ـ       صرفات من المقرر حق اإلنسان في ت

ومنافع جسده حق أصلي مستحق له مثـل        

.)١٢(األكل والشرب والنوم

 

 

حق اإلنسان في سـالمة جـسده مـن         

 وحق  الحقوق التي يجتمع فيها حق اهللا       

، ومؤداه  )١٣(العبد، مع رجحان حق اهللا      

إذا جاز لإلنسان أن يسقط جزءا من الحـق         

الخاص به، فإنه ال يجوز له أن يتـصرف         



 

 

 

 

 



 









 




 



كـام الـشرع؛ ألن     في جسده إال ضمن أح    

ليست مكًا له، فهو لم يخلـق نفـسه،      حياته  

 وإنما نفسه وديعة عنده اسـتودعه اهللا        

، واإلنسان مؤتمنًا على جسده، عليه      )١٤(إياها

األمانة ليحقـق مـا     إحسان التصرف بهذه    

.)١٥(يصلحها ويتجنب ما يفسدها

 

 

 والْبــصر ِإن الــسمع :قــال اهللا 

 ولَِئك كَـان عنْـه مـسُؤوالً      والْفَُؤاد كُلُّ أُ  

).٣٦: اإلسراء(

 

 

إلنسان التصرف فـي     ال يحق    :وعليه

جوارحه ومنافعها إال ما يحقـق مقـصود        

.)١٦(الشرع

 

 

 في هذا غالب،    وحيث إن حق اهللا     

فال يجوز لإلنسان اإلسقاط أو التنازل عـن        

الحق ونص على ذلـك علمـاء الـشريعة         

ومنهاماء في مصنفاتهالغر :

 

 

كاليف تإن من ال   :مام السيوطي   اإل

ما هو حق اهللا خاصته وهو راجـع إلـى          

فيه حقـا   التعبد، وما هو حق للعبد، والثاني       

فإن مـا  ، وصار كل تكليف حقا هللا،      هللا  

هو هللا فهو هللا، وما كان للعبد فراجع إلـى          

اهللا من جهة حق اهللا فيه، ومن جهة كـون          

أن يجعـل   العبد من حقوق اهللا، إذا كان اهللا        

.)١٧(للعبد حقا أصالً

 

 

سلطان العلماء العز بن عبـد الـسالم        

:    على أعضاء نفـسه     وجناية اإلنسان

يتفاوت إثمها بتفـاوت مـا جنـي عليـه،          

ويتفاوت ما فوته على الناس مـن عدلـه          

وإقساطه، وبره وإنصافه ونصرته للـدين،      

وليس ألحد أن يتلف ذلك مـن نفـسه؛ ألن      

في ذلك كله مـشترك بينـه وبـين         الحق  

.)١٨(ربه

 

 

 :خالصـته : فالشيخ عبد الوهاب خالَّ   

الغالب   حق اهللا   

 

ك رفي المـشت  :  أي –

بينه وبين اهللا تعالى     

 

 حكمه كحكم ما هـو      –

.)١٩( ليس للمكلف فيه خيارخالص هللا 

 

 

تأسيسا على ما ذكر وما يماثله ومـا        

:يناظره وما يشابهه

 

 

مي مـن   أن الحق في سالمة الجسد اآلد     

الحقوق التي يجتمع فيها حـق اهللا تعـالى         

وحق العبد، وأنه يلزم إلباحة المساس بمحل    

ـ        ، دهذين الحقين اإلذن، فال يكفي إذن واح

وبناء علي ذلك فإنه يـشترط إذن الـشارع      

.)٢٠(أوالً

 

 



 





 


                                                           

زرع األعضاء اآلدمية من منظور إسالمي،      ) ١(
.٣محمد الشحات الجندي، ص. د.أ

 

 
محمـد رشـيد    . نقل األعضاء، د  زراعة و ) ٢(

.٩القباني، ص

 

 
محمـد رأفـت    . د.نقل وزرع األعضاء، أ   ) ٣(

.١٥عثمان ص

 

 
نقل وزرع األعضاء    ) ٤(

 

 مرجـع سـابق      –

 

– 
.١٠ص

 

 
قرار مجمع الفقه اإلسالمي بجدة بالسعودية      ) ٥(

.١/٤، ٢٦رقم 

 

 
زرع األعضاء اآلدمية من منظور إسالمي      ) ٦(

 

 مرجع سابق –

 

.٥ ص–

 

 
. ، ط ٨٢لـف إلـى اليـاء ص      كتاب من األ  ) ٧(

.المركز العربي الحديث

 

 
عبد . نقل األعضاء بين اإلباحة والتحريم، د     ) ٨(

.العظيم المطعني

 

 
التبـرع باألعـضاء غيـر جـائز        : "فتواه) ٩(

، جريدة الجمهورية، العـدد     "والوصية بها باطلة  
.م١٥/٥/١٩٩٧

 

 
عبـد الـسالم    . نقل وزراعة األعضاء، د   ) ١٠(

.السكري

 

 
ي الفقه اإلسالمي بجامعة األزهر     التبييض ف ) ١١(

.بالقاهرة

 

 
مقاصد الشريعة اإلسالمية للشيخ الطـاهر      ) ١٢(

 .١٥١ابن عاشور ص

.٣٥األحكام الشرعية لألعمال الطبية ص) ١٣(

 

 
يوسـف  . الحالل والحرام في اإلسـالم، د     ) ١٤(

. ٣١٨القرضاوي ص

 

 
مجلة الفقه اإلسالمي    ) ١٥(

 

، العـدد   ٤ الدورة   –
ه ١٤٠٨الرابع،  

 

، بحث محمد أيمـن     م١٩٨٨ -
.الصافي

 

 
التداوي والمسئولية الطبية فـي الـشريعة       ) ١٦(

.٢/٥٣٥اإلسالمية، قيس بن محمد 

 

 
.٢/٣٥الموافقات للشاطبي ) ١٧(

 

 
قواعد األحكام للعـز بـن عبـد الـسالم          ) ١٨(
١/١٣١.

 

 
علم أصول الفقه، عبـد الوهـاب خـالف         ) ١٩(

. وما بعدها٢١٠ص

 

 
نسان حكم إجراء التجارب العالجية على اإل     ) ٢٠(

 ةعفاف عطي . والحيوان، د 

 

 جامعة اليرمـوك    –
ه ١٤٢٢باألردن 

 

.م، بتصرف٢٠٠٢ -

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 



 



 





 



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

ة آياتـه العليـة،     فساحت نفوسهم في ملكوت السموات واألرض مشاهد      

والصالة والسالم على الرءوف الرحيم بالمؤمنين، وغياث الخلـق يـوم           

. وورثتهالهول األعظم 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



ا أنهم يظنـون    يضأومن خيبة اعتقادهم    

 وال  ن قضية الرزق ليـست بيـد اهللا         أ

:فقالوا القسمة بيد رسول اهللا 

 

 

 ِالَّذ مه    ال تُنِْفقُوا ع قُولُوني ى لَين
من ِعنْد رسوِل اللَِّه حتَّـى ينْفَـضوا        

رِض َألواوِللَِّه خَـزاِئن الـسماواِت      
 ــون فْقَهال ي ــاِفِقين ــن الْمن  ولِك

)٧: المنافقون(

 

 

        ـنلى مال تُنِْفقُوا ع قُولُوني الَِّذين مه

حتـى  :  أي ِعنْد رسوِل اللَِّه حتَّى ينْفَضوا    

 يعنون فقراء   ؛تصيبهم مجاعة، فيتفرقوا عنه   

.المهاجرين

 

 

الحتجابهم بأفعالهم عن رؤية فعل اهللا،      

ا في أيـديهم عمـا فـي خـزائن اهللا،           وبم

.فيتوهمون اإلنفاق منهم، لجهلهم

 

 

ِلا   وماواِت والس َأللَِّه خَزاِئن  لِكنِض ور

ــون فْقَهال ي ــاِفِقين ــده :  أيالْمن ــن بي م

ــل   ــا، وإن بخ ــم منه ــا، رازقه خزائنهم

.المنافقون

 

 



 



هم الَّـِذين   : قوله تعالى : قال الشهاب 

قُولُوني. ..تعليـل لرسـوخهم فـي       ،إلخ 

 ، ألنه معلل بما قبله    ؛الفسق، ال لعدم المغفرة   

 الظاهر ى من ِعنْد رسوِل اللَّهِ  علَ: وقوله

 ألنهـم منـافقون     ؛أنه حكاية ما قالوه بعينه    

  ا، وال حاجة إلى أنهم     مقرون برسالته ظاهر

 ا، أو لغلبة عليه، حتـى صـار        قالوه تهكم

روا بغير  يحتمل أنهم عب   و ،كالعلم، كما قيل  



 

 

 

 

 



 



 

 

 
فضيلة الشيخ علي الجميل

 

 
واعظ مركز رشيد

 

 

 

 

 

 
      

   
         

      
   

 

 
    

     
   
    

   . 

  لنبيه   هذه العبارة، فغيرها اهللا إجالالً    

انتهى. اوإكرام.

 

 

      ِدينَـِةنا ِإلَى الْمعجر لَِئن قُولُوني
ذَلَّ وِللَِّه الِْعزةُ   لَيخِْرجن اَألعز ِمنْها األَ   

ِنين ولِكن الْمناِفِقين   وِلرسوِلِه وِللْمْؤمِ 
)٨: المنافقون (لَمون يعالَ

 

 

    ما تَقَدكَم يُأب نِقيَل. الْقَاِئُل ابو :ا  ِإنَّهلَم 

ذَلَّ ورجع ِإلَى   لَيخِْرجن اَألعز ِمنْها األَ   : قَاَل

 َأياما يِسيرةً حتَّى مـاتَ،     الْمِدينَِة لَم يلْبثْ ِإالَّ   

، وَألْبـسه   فَاستَغْفَر لَه رسـوُل اللَّـهِ     

لَن يغِْفر اللَّـه    : قَِميصه، فَنَزلَتْ هِذِه اآليةُ   

ملَه .      وقد مضى بيانه هذا كله في سورة :

ورِوي َأن عبد اللَِّه بـن      .  مستَوفًى )براءة(

والَِّذي :  اهللا بن أبي بن سلُوَل قَاَل َألِبيهِ       عبِد

:  تَدخُُل الْمِدينَةَ حتَّى تَقُـولَ      هو الَ  ال ِإلَه ِإالَّ  

عز وَأنَا اَألذَلُّ،    هو األَ  ِإن رسوَل اللَِّه    

وا. فَقَالَهمهاِل        تَوـوِة اَألمةَ ِبكَثْـرالِْعـز َأن 

تْباِع، فَبين اللَّه َأن الِْعزةَ والمنعة والقوة       واَأل

).نآقرحكام ال الجامع أل:القرطبى(. هللا

 

 

من يقيمون   ومثل هؤالء في زماننا كثير    

ن العز  أ ا ونسو ،الناس بالماِل أو المناصب   

هل اهللا الذين جمعتهم طاعـة اهللا       الحقيقى أل 

    ومحبة رسوله ،    وقد يرمـونهم 

ِإن اللَّـه   ناصرهم بالتهم الباطلة واهللا  

) ٣٨: الحـج ( يداِفع عِن الَّـِذين آمنُـوا     

 صـدقوا مـا     ألنهم ؛وهؤالء هم رجال اهللا   

عاهدوا اهللا عليه وهم حـزب اهللا الـذى ال          

ومـن  يهزم مهما طالت الحرب علـيهم       

     بِحـز نُواْ فَِإنآم الَِّذينو ولَهسرو لَّ اللّهتَوي

ونالْغَاِلب ماللِّه ه) ٥٦: المائدة.(

 

 

 اِلبونوِإن جندنَا لَهم الْغَ   : ايضأوقال  

).١٧٣: الصافات(

 

 



 



كَـان  : عن حِبيِب بِن َأِبي فَضالَةَ، قَالَ     

 مـا َأخَـافُ     واِهللا": بعض المهاِجِرين يقُولُ  

 الْمسِلم فَيحِجزه َأما.  َأخَافُ الْكَاِفر الْمسِلم والَ 

، ولَِكن  ر فَقَد َأذَلَّه اُهللا     مه، وَأما الْكَافِ  ِإسالَ

."كَيفَ ِلي ِبالْمنَاِفِق؟

 

 

وتتبين خطورة هذه الفئة من المنـافقين       

في أن أمرهم قد يختلط على المسلمين، كما        

أن من هؤالِء من قد يتَّخذ من التدين والتعبد         

والمجاهدة ستارا ألعمالهم ونفـاقهم، فهـم       

 الكـواليس،   يعملون في الخفاء، ومن وراء    

وينْدسون بين صفوف المؤمنين، يوقعـون      

الفتنة بينهم، ويشيعون الفشل في صفوفهم،      

لكن حكمة اهللا عز وجل اقتضت أن يخرج        

.اهللا تعالى أضغانهم

 

 

َأم حِسب الَِّذين ِفي قُلُوِبِهم     : قال تعالى 

ولَـو  * ضغَانَهم  مرض َأن لَن يخِْرج اللَّه أَ     

رينَاكَهم فَلَعرفْتَهم ِبِسيماهم ولَتَعِرفَنَّهم    اء ألَ نَشَ

     الَكُممَأع لَمعي اللَّهِل وِن الْقَوِفي لَح )محمد :

٣٠، ٢٩.(

 

 

يمـان وحـسن    ن يرزقنا اإل  أنسأل اهللا   

وصـلى اهللا   ،  األخالق في السر والعالنيـة    

على سيدنا محمـد وعلـى آلـه الطيبـين          

 ومن تبعهم بإحسان إلـى يـوم        ،الطاهرين

.الدين

 

 



 

 

 

 

 



 



 










 





 



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

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

 

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

.عالمينبه، ونشر رايته في ال

 

 

 

 

 

 



 




 




 




 






 





 





 



والداعية الذي تـوفرت لـه هـذه        

وتحققت فيه هذه الخـصال     المقومات،  

، هـذه المواقـع   مطالب بخوض غمار    

والــدخول إليهــا، والمــشاركة فيهــا، 

بكلمــة الحــق فــي مختلــف واإلدالء 

الموضوعات المثـارة االجتماعيـة أو      

.و غيرهاأاقتصادية أو سياسية 

 

 

حيان تفتقر سـاحة    وفي كثير من األ   

الحوار في هذه المواقع عنـد مناقـشة        

كثير من القضايا المطروحة إلـى رأي       

ذو العقـل الـواعي،     الداعية المخلص،   

فكر الثاقب، والمنهج الرشـيد، هـذا       وال

الذي فهم الدين، وخبر الـدنيا،      الداعية  

ليدلي بالكلمة الفاصلة والنهائيـة التـي       

تبصر الناس بالحق وتهديهم إلى الرشد      

المناقشات الدائرة، والقـضايا    في شتى   

.المثارة

 

 

ويستطيع الداعية أن ينشئ صفحة له     

يقدم من خاللها   على بعض هذه المواقع     

ه إلى جموع الـضائعين      دعوت

 

 ومـا   –

أكثرهم  

 

هـذه المواقـع،    من مرتادي    –

ونظرا لألهمية المتزايدة للدعوة في هذه      

فقد اتجه كثير من علماء اإلسالم المواقع  

فيها ودعاته إلى هذه الساحات، ينشئون      

الدعويـة، لترشـد الحـائر،     الصفحات  

وتقوم المنحرف، وتبصر الغافل، وتهدي  



 

 

 

 

 



 



 

 

 
         

       
   
    

 

 

 
   

    
  

   
    

 

 

 

 

 
الدكتور

 

 
أحمد محمد أحمد الشرنوبي

 

 

 

أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالمية املساعد 

 

 بكلية أصول الدين

 

-

 

 جامعة األ

 

 زهر

 

 

 صالحه وسعادته في    الضال إلى ما فيه   

.واآلخرةالدنيا 

 

 

ينحرف المـنهج   وفي أحيان أخرى    

إلى ببعض رواد هذه المواقع، فينزلقون      

الجنس وأوحاله، وحينئذ يأتيهم صـوت      

الداعية الحاني الرفيق بهم، المحب لهم،      

 عليهم، لينتـشلهم مـن هـذه        الحريص

من هـذه األكـدار     األوحال، ويخلصهم   

لين ومـودة   بوالموبقات، ويأخذ بأيديهم    

حيث الطهر والنقاء، وما ذلك على      إلى  

.بعزيزاهللا 

 

 

ويستطيع الداعية أن يضيف بعـض      

ملفات الفيديو التي تشتمل علـى نـص        

قرآني أو نبوي معبر، أو تنطوي علـى        

مفيد، أو غير ذلك مما يساعد      مضمون  

في حمل المدعو على تـرك الباطـل،        

.وقبول الحق

 

 

وقد يقتضي الموقف الـدعوي فـي       

 األحيان عدم مناقشة المدعو وهو      بعض

في حال تلبسه بباطله، فينتظـر حتـى        

يتغير هذا الحال، وحينئذ يراسله عبـر       

عليه من  بريده اإللكتروني الذي يحصل     

خالل الموقع، باألسلوب الـذي يرجـو       

معه إقالعه عن هذا الباطل، والتزامـه       

.بمنهج الحق الذي يريده له

 

 

سيلة وقد يلجأ الداعية إلى استخدام و     

أخرى في دعوة رواد هـذه المواقـع،        

يـضع لهـا    ) مجموعـة (وذلك بإنشاء   

 ومشوقًا  ،عن توجهها العام   معبرا   نًااعنو

إلى تصفحها أو االنضمام إليها، ومـن       

: على سبيل المثـال   المقترحة  العناوين  

أبناء اإلسالم، الـدين الحـق، الـدعوة        

الخ، ومن .. الخالصة، عباد يحبون ربهم   

علـى  التي وجدها الباحث    المجموعات  

الفيس بوك تحمل هذا التوجه الـدعوي       

اإلسـالم،  : حملت عنـاوين  مجموعات  

القرآن الكريم، اإلسالم دينـي ومحمـد       

   وغير ذلك  ...  نبيي، أخالق اإلسالم

.كثير

 

 

ولعل في تعدد وتنوع الخدمات التي      

تقدمها مواقـع التواصـل االجتمـاعي       

ما يمكن الداعية مـن تنويـع       لروادها  

 عوته، فيقوم بمناقشة منحرف أو مبتدع     د

مناقشة كتابية مباشرة،   أو منكر لإلسالم    

أو يحاوره من خالل الخطاب المباشر،      

أو يدعوه إلى االنضمام إلى مجموعـة       

 يرسل إليه   أومن المجموعات الدعوية،    

 يـضيف مـادة     أورسالة إلكترونيـة،    

مسموعة أو مشاهدة تشتمل على دعـوة     

ما تتيحـه هـذه     و غير ذلك م   أمؤثرة،  

المواقع من خدمات متعددة على الشبكة      

.)اإلنترنت(الدولية 

 

 



 

 

 

                                                              

 

 
 

 



 

   



 



 



 





 



 



 





 



 



 





 



 



 





 



 



 





 




 



 

 
 






 










 







 





 


بداية توقفـت عنـد رأي فـضيلة        
الدكتور نصر فريـد واصـل المفتـي        

وكان له .. األسبق لدار اإلفتاء المصرية
هذا الرأي القـوي الجلـي فـي تلـك          

..القضية

 

 
ظل كثير من الناس    : يقول فضيلته 
وعـدم  طويلة بِحلهـا    يعتقدون لفترات   
 غير مسكرة   على أنها حرمتها، اعتمادا   

!!..وغير مخدرة

 

 
 من المسكرات، كما أنها     فهي ليست 

ال وبالتـالي   .. ليستا مـن المخـدرات    

تنطبق عليها النصوص الشرعية التـي      
بشأن المسكرات والمخدرات مما    وردت  

اإلسـالمية   أوقع البشرية والمجتمعات    

 

- 
ألسف  ل

 

في ضرر عظيم وفساد كبير،      -
علـى  ويؤثر  أصبح يهدد النفس والمال،     

وظيفة االستخالف الشرعي لإلنسان في     
هذه الحياة أكثر مما أثرت به من الخمور     

 غوذلك لما للتب  , !والمخدراتوالمسكرات  
والعموم الذي اتسع   والتدخين من الشيوع    

في ظل العادة، وعدم تعارضه مع العبادة     
هم، ومـنهم   تفي نظر عامة الناس وخاص    

وذلـك  .. الكثير من رجال الفقه والـدين   
 في أول   اعتمادا على خفاء الضرر منهما    

واعتمادا علـى أن    .. احل استعمالها   مر
األصل في األشياء اإلباحة ولم يأت نص       

.صريح مباشر يحرمها

 

 



 


ن ثبت بكل األدلـة العلميـة       أوبعد  

البين على  والطبية ضرره القاتل وخطره     
صحة األفراد والمجتمع بل والمال على      

 وأجمعـت كـل المؤسـسات    ،حد سواء 
وخطـره  المحلية والعالمية على ضرره     

ال ضرر  : (فقد ثبت حرمتها لقوله     
 وضرر التـدخين والتبـغ      ،)وال ضرار 

 فيـدخل فـي نطـاق       ،حقق بال جدال  م
 فـي   الضرر والضرار المنهـي عنـه     

تُلْقُـوا   والَ:  ولقولـه تعـالى    ؛الحديث
).. ١٩٥: البقـرة  (ِبَأيِديكُم ِإلَى التَّهلُكَةِ  

بيقين أنه محرم ومنهي عنه     وثبت أيضا   
وأن التبغ والتدخين   .. آلية السابقة بنص ا 

ل كليـا   آقاتل للنفس في الحال أو في الم      
سبب األمراض القاتلـة التـي      بوجزئيا  

التي تلحـق   يسببها لإلنسان كالسرطانات    
 وسرطان  بجسد اإلنسان كسرطان الرئة   

البلعوم واللثة واألسنان والقلب والمثانـة      
والشرايين والعظام، فتكون اآلية بعمومها     

.على حرمة التبغ والتدخين ومشتقاته

 

 



 





 


فضيلة الـدكتور نـصر فريـد       ويؤكد  

  قياس التبغ والتدخين في النهي      على واصل
ــسكرات   ــر والم ــى الخم ــة عل والحرم
والمخدرات الشتراكهم جميعا فـي علـة       

والمفاسـد  والتحريم، وهي األضرار    النهي  
نية والدنيوية التي تجمع بينهم، وقد ثبت       الدي

يقينًا أن التدخين والتبغ أشد ضررا علـى        
والمجتمـع مـن    النفس والمـال والفـرد      

المخدرات والمسكرات التساع دائرة إفساده     
.بين األفراد والمجتمعات

 

 



 


ة تقـوم بهـا وزارة      يمووهناك حملة ق  
فكانـت  ،  لمنع التـدخين  الصحة والسكان   

العالمية في   مع هيئة الصحة     اإحدى نداءاته 
التـدخين  "األعوام أن تختار عبـارة   إحدى  
وأن التدخين كارثة   " والصحة نعمة ..  نقمة  

قومية كبرى على البالد، وآفة اجتماعيـة       
وعادة قبيحة، وسلوك سيء ومخالفة لكـل       

واهللا في عون العبد ما     األديان، امتنع اآلن    
أخيـه، وإخوتـك فـي      دام العبد في عون     

وزارة الصحة والسكان يقدمون هذه النشرة      
أسـرتك ومواطنيـك،    لحماية  و ،من أجلك 

.وبلدك من هذا الوباء

 

 



 


ولذلك تبذل الطريقة العزميـة أقـصى      

مـن  جهدها لمحاربة ومنع التدخين نهائيا،      
ذلك أن يضع كل مسلم على باب منزله هذه  

ـ   : [العبارة وسـيجارتك  .. سرنازيارتـك ت
فال تفـسد الزيـارة مـن أجـل         .. تضرنا
فالحقيقـة أن التـدخين تـدمير       ].. سيجارة

والتـدخين يقتـل    .. للصحة، وتدمير للمال  
.كل عام في العالمنسمة خمسة ماليين 

 

 



 

 

 

 



 



 



 



 




 




 

–


 




 

–


 



 


 



 



 

 



الـسيد  سماحة  قامت مشيخة الطريقة العزمية تحت رعاية       
 العزمية  محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم شيخ الطريقة       

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

 

 



 


 مـت  أقي م١١/١/٢٠١٩، الموافق   ه١٤٤٠  ٥جمعة  الفى يوم   

بقاعة اإلمام المجدد السيـد     مائةال بعد   العشرون و الخامسة أهل البيت ليلة  

محمد ماضى أبى العزائم حيث حضرها عدد مـن أسـاتذة الجامعـات             

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

.العزائم، وأبناء الطريقة العزمية من مختلف المحافظات

 

 

الليلةوقد افتتحت   

 

 التي حضرها سماحة السيد أحمد عـالء الـدين          -

ماضي أبو العزائم نائب عام الطريقة العزمية      

 

 بـالقرآن الكـريم مـن       -

.الدكتور أحمد حسانين

 

 

حديثه حول سيرة أهل    الحليم العزمي الحسيني     وواصل الشريف عبد  

كعبد اهللا بن مسلم بن عقيل :  بعرض استشهاد بقية الهاشميين    البيت  

محمد، وعبدالرحمن وجعفر وعبداهللا أبناء عقيل بن أبـي طالـب،          وأخيه  

 :وأبي بكر بن علي بن أبي طالب، وأبناء السيدة زينب الكبـرى             
عون ومحمد ابني عبداهللا بن جعفر، وأبي بكر بن الحسن وأخيه القاسـم             

  الحديث عن شهادة اإلخوة األربعة أبناء اإلمام علي بـن          ل  الغالم، ثم فص

يدنا أبـي    عبداهللا وعثمان وجعفر، وأفرد حديثا طويالً عن س        :أبي طالب 

الفضل العباس بن علي بن أبي طالب، حيث كشف عن العالقـة الوديـة              

الخاصة بين العباس وأخته السيدة زينب، ثم عرض محـاوالت العبـاس            

لقتال القوم واإلمام الحسين يضن به، حتى طلب منـه أن يـأتي بالمـاء               

لألطفال، فحمل القربة واتجه للماء فأحاط به أربعة آالف لم يتمكنوا مـن             

عه حتى وصل إلى الماء، ومأل القربة وأراد العودة إلى المخيم، فقطـع            نم

األعداء عليه الطريق فقاتل قتاالً شديدا، ولم يقـدروا عليـه إال بالخيانـة       

فقطعوا يديه وأكثروا الرمي والضرب والطعن فيه حتـى سـقط علـى             

األرض، ودارت بينه وبين اإلمام الحسين أحداث أدمت القلوب، خصوصا     

ن مكانته  ندما وصل خبر استشهاده وإخوته ألمه أم البنين بالمدينة، ثم بي          ع

عند أئمة أهل البيت، وصاغ كلمات مستلهمة من روح عبارات اإلمام أبي         

العزائم، وختم الليلة بالحديث عن قتل عبداهللا الرضيع ابن اإلمام الحـسين      

.

 

 

لـشيخ محمـد   وختمت الليلة بإنشاد مواجيد اإلمام أبي العزائم مـن ا    

.حسانين

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

بينا اللقاء املاضي أن الذرية واآلباء بـني كـل نبيـني هـم مـن 
َّ َّ

 

األنبياء وممن هدى اهللا واجتىب، ليس اآلباء واجلـدود فحـسب 

 

بل 

 

.. ومن إخوتهم وذريـاتهم كـذلك

 

ويف هـذا املقـال نواصـل 

 

:احلديث فنقول

 

 

 

 





 



ـ       :اسادس  ي ويدل على سنة اهللا تعالى ف

 والكفرة المشركين عن ذريـة      ةتنحية الفسق 

النبوة المصطفاة، حتى ال يكـون فيهـا إال         

 الموحدون، يدل على هـذا قـول اهللا         

ـ  ا إلبراهيم وعده بأنه سـيج     معلنً ا عله إمام

للناس إلى آخر الزمان، أى سيجعل كل نبى        

يبعثه اهللا تعالى وكل رسول يرسله سبحانه       

من بعده إلى آخر الزمان من ذريتـه هـو          

      ما عدا المشركين منهم، قال تعالى : 

       قَاَل نهاٍت فََأتَمِبكَِلم هبر اِهيمرتَلَى ِإبِإِذ ابو

وِمن ذُريِتـي     قَالَ امامِإِإنِّي جاِعلُك ِللنَّاِس    

     ِدي الظَّـاِلِمينهنَاُل عقَاَل الَ ي ) البقـرة :

١٢٤.(

 

 

 ربه أن يجعل     سؤال إبراهيم    فتدبر

وِمـن   :اإلمامة ممتدة فى ذريتـه بقولـه      

ا  أى يارب واجعل اإلمامـة أيـض      ذُريِتي

 اهللا تعـالى عليـه       فـرد  ؛للناس من ذريتى  

 أى هذا    عهِدي الظَّاِلِمين  الَ ينَالُ  :بقوله

الوعد للموحدين من ذريتك ولكن ال يعطَى       

للظالمين من ذريتك، والظالمون ألنفسهم هم      

 أمـا غيـر     ، والكفـار  بـائر المرتكبون للك 

الظالمين من ذرية إبـراهيم فتظـل فـيهم         

اإلمامة إلى آخر الزمان، وهو مـا حـدث         

ا مـن    بدء باالصطفاء من ذرية إبراهيم     

حق ثم آل عمران إلى عيسى بن مـريم         إس

ومن ذريته من إسماعيل إلـى رسـول اهللا         

       الخاتم، ثم لذرية النبى الخاتم  

 إلـى خـاتم     ينوعترته من العلماء والعارف   

اث المحمديين واألولياء مـن آل بيتـه      الور

 حسب سنة اهللا تعالى فـى       األكرمين  

ـ  المجتبين   واختياراصطفاء النَّبيين    يةً ذُر

) ٣٤: آل عمـران   (بعضها ِمن بعـضٍ   

الَ  :وبمقتضى قوله تعـالى إلبـراهيم    

ِدي الظَّاِلِمينهنَاُل عي.

 

 

 يصطفيهم اهللا تعالى من الذرية      فاألنبياء

الموحدة المؤمنة النقية التى ينحـى عنهـا        

خالل األجيال كل من أشـرك أو كفـر أو          



 

 

 

 

 



 



 







  







 




 



فسق وارتكـب كبـائر اإلثـم والعـدوان         

.واحشوالف

 

 

واإلمامة التى وهبها اهللا تعالى ووعـد       

بها إبراهيم والصالحين الموحدين من ذريته      

الكتاب والحكـم والنبـوة،     : هى هذه الثالثة  

وِتلْك حجتُنَا آتَينَاهـا     :والدليل قوله تعالى  

        ن نَّـشَاءاٍت مجرد فَعِمِه نَرلَى قَوع اِهيمرِإب

  ِكيمح كبر ِإن   ِليماقَ    *  عـحِإس نَا لَـهبهوو 

 ا هدينَا ِمـن قَبـلُ     ونُوح ويعقُوب كُال هدينَا  

  وداوِتِه ديِمن ذُرو انملَيسو وبَأيفَ ووسيو 

وكَذَِلك نَجِزي المحـِسِنين     وهارون وموسى

س كُلٌّ مـن    وِإلْيا وِعيسى ويحيى وزكَِريا* 

  اِلِحيناِعيَل* الصمِإسو  عـسالْيو  ـونُسيو 

وِمـن  * وكُال فَضلْنَا علَى العالَِمين      ولُوطاً

اِئِهمآب  ـاِتِهميذُرو  اِنِهمِإخْـوو  منَـاهيتَباجو 

ذَِلك هـدى   * وهدينَاهم ِإلَى ِصراٍط مستَِقيٍم     

 ـاِدهِ       اللَِّه يِعب ِمـن شَاءن يِدي ِبِه مه   لَـوو

         لُـونمعا كَـانُوا يم منْهِبطَ عكُوا لَحَأشْر *

   الِكتَاب منَاهآتَي الَِّذين لَِئكُأو كْمالْحةَ   وـوالنُّبو

    ُؤالِء فَقَدا هِبه كْفُرمـاً      فَِإن يـا قَوكَّلْنَا ِبهو

    ا ِبكَاِفِرينوا ِبهسلَّي *    ى اللَّهده الَِّذين لَِئكُأو

رِه َأجلَيع َألُكُمقُل الَّ َأس اقْتَِده ماهدفَِبه وه ا ِإن

الَِمينى ِللْعِإالَّ ِذكْر )٨٣: األنعام 

 

– ٩٠.(

 

 

 التى جعلهـا اهللا تعـالى فـى         فاإلمامة

 هى الكتاب   ن من ذرية إبراهيم     الصالحي

اوالحكم والنبوة مع .

 

 

 ا تدبرنا مع  وإذا

 

 قوله تعالى بعـد أن      -

 ذكر إسحق ثم يعقـوب   

 

 الوعـد اإللهـى   -

 ثـم   ،إلبراهيم بأن تكون اإلمامة فى ذريته     

 :تدبرنا عودته إلـى نـوح بقولـه تعـالى         

نُوحلُ  ونَا ِمن قَبيدا ه    للداللـة علـى أن

سـحق  إة نوح ومـن ثـم ف    إبراهيم من ذري  

لذين ستمتد اإلمامة فى ذريتهمـا      لويعقوب ا 

 من أنبياء ورسـل بنـى       بعدهماوالذين من   

 يمتـد   إسرائيل حتى عيسي بن مريم      

نسبهم إلى إبراهيم ومن إبراهيم إلى نـوح        

ـ ص�لى اهللا عل�يهم   ومن نوح إلى آدم   ا، جميع

وهكذا فى كل مرة يذكر فيهـا إبـراهيم أو          

إلى نوح عليهم الـصالة     موسى يعود بهما    

اوالسالم جميع .

 

 

 تدبر قوله تعالى بعد أن ذكر أكبـر         ثم

عدد من الرسل واألنبياء من ذرية إبـراهيم      

الصالحة، وعدد المذكورين فـى الـسياق       

ا تدبر بعد هذا قوله      ونبي أربعة عشر رسوالً  

: ِمنو اِئِهمآب اِتِهميذُرو  اِنِهمِإخْـوو 

ء من آباء مجتبـين ومهتـدين،    فكل نبى جا  

فأكثر ذريته أبناء وأحفاد وأسباط مجتبـون       

 : وكذلك من إخوانهم قال عنهم     مهتدون،أو  

منَاهيتَباجتَِقيمٍ    وساٍط مِإلَى ِصر منَاهيدهو 

فالنبى آباؤه إن لـم يكونـوا أنبيـاء فهـم            

  ن رجوعن مجتبوا إلى الوراء حتـى     مهتدو

ا مجتبـون    ومن ذريتـه أيـض     نوح وآدم، 

ا إلى األمام فى األحفاد     متدادامهتدون أولياء   

واألسباط حتى النبى أو الرسول الذى بعده،       

 واحد وال فاسـق واحـد       كفال يوجد مشر  

 الـذين بـين     مرتكب للفواحش فى اآلبـاء    

ارسولين أو نبيين أبد.

 

 

 من يسقط فى الشرك أو الفسق من        أما

أى نبى فإنه وأبناءه    أبناء أو أحفاد أو أسباط      

وأحفاده وأسباطه يسقطون من شجرة النبوة      

والوالية، وال يمنع هـذا أن يكـون مـنهم          

مسلمون بعد ذلك، لكن ال يكون منهم نبـى         

اوال رسول أبد.

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 

 









 



 







 



 









 



 





 



 

 

 

 



 





 




 



١

 

 وتحـت   ١٧صــ   ) ١( فى العدد    -

أسـامة  : بقلـم " من سب معاويـة   "عنوان  

: جاء فيه  سليمان

 

 

 

المنشور " جنود من عسل  " نقد لمقال    -

بجريــدة الجمهوريــة عــدد 

ن م وذلك لطع   ٨/١١/٢٠٠١

المقال فى معاوية بـن أبـى       

.سفيان

 

 

٢

 

صـ ) ١( وفى العدد    -

أطفال المسلمين كيـف    " وتحت عنوان    ٤٠

الحلقـة  ) صلى اهللا عليه وسلم   (رباهم النبى   

: الرحمن جاء فيه  جمال عبد :بقلم " الثانية

 

 

 

 بعد والدتهم يؤذن فى األذن اليمنـى        -

للطفل  

 

– ا بـابن القـيم       مستشهد

 

 مـع أن    -

ذان فـى أذن    يـضعف حـديث األ    األلبانى  

.المولود

 

 

٣

 

ـ  ٤٨صـ  ) ١( وفى العدد    - ت  وتح

لجنة الفتوى بـالمركز    : بقلم" فتاوى"عنوان  

: العام جاء فيه

 

 

 

 ألنه خفيف   ؛ بول الذكر ينضح بالماء    -

بد أن يغـسل              أما بول األنثى فال    ،النجاسة

."ألنه نجس"

 

 

٤

 

 وتحـت   ٥٣صـ  ) ١( وفى العدد    -

 "تحذير الداعية من القصص الواهية    "عنوان  

: على حشيش جاء فيه  :بقلم

 

 

 

:قصة غناء بنات النجار تحذير من -

 

 

من ثنيات الوداع     طلع البدر علينا 

 

 

صـلى اهللا عليـه     (عند قدوم الرسول    

 .تهام هذه القصة بالضعفاللمدينة و) وسلم

 

 

٥

 

 وتحـت   ٤٦صـ  ) ٢( وفى العدد    -

لجنة الفتوى بالمركز   : بقلم" الفتاوى"عنوان  

:العام جاء فيه 

 

 

 

 مشاركة المسلم فى عمـل بـرواز        -

 المسيح عمل منكر ال يجـوز       لصورة السيد 

.المشاركة فيه

 

 

 

د ذات األضرحة    الصالة فى المساج   -

.والمقامات ال يجوز

 

 

 

 : يقولون -

 

- م ين للحديث الضعيف   قر

 ى أنكرته السيدة عائشة     ذال

 

الـشؤم  ( -

). الدار والمرأة والفرس:فى ثالث

 

 

٦

 

 وتحت  ٥١صــ  ) ٢( وفى العدد    -

 جـاء  "فتاوى ابن عثيمين رحمه اهللا    "عنوان  

:فيه

 

 

 

أدام اهللا  : " دعاء البعض للبعض بقول    -

 ألن دوام   ؛عتداء فى الـدعاء   ايعتبر  " أيامك

.األيام محال

 

 

٧

 

 وتحـت   ٥٢صـ  ) ٢( وفى العدد    -

" قبلة الشيطان فى بيوت المـسلمين     "عنوان  

:خالد عبد المحسن جاء فيه : بقلم

 

 

 

يدمر األخالق، يعلم   ...  التلفاز حرام    -

كثر الناس لدياثة، يعلم أ ، يعلم ا  رالمرأة الفجو 

.أعمال الجاهلية األولى

 

 

 

 الجالس أمام منكرات التلفاز كالجالس      -



 

 

 



 



 


 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى. د   

 

 

 .أمام جيفة حمار

 

 

 

. التلفاز دعوة أهل الضالل اآلن-

 

 

كان ذلك قبل أن يبثوا قنـواتهم       : الرد

  !!.الفضائية، ويصيروا نجوما للشاشة

 

 

٨

 

 وتحـت   ٣٧صـ  ) ٢( وفى العدد    -

: ء فيهجا" واحة التوحيد"عنوان 

 

 

 

 يجـوز وهـو      االحتفال بعيد األم ال    -

.تشبه باليهود والنصارى

 

 

٩

 

ـ ) ١٢( وفى العدد    -  فـى   ٧٢ ـص

أمين عثمـان وكيـل      يفتح: الهامش بقلم   

: الجماعة جاء فيه

 

 

 

صفه  نعى ألحد أعضاء الجماعة وو      -

."األنصار"بأنه رجل من قدامى 

 

 

١٠

 

 وتحت  ١٦صـ  ) ١٠( وفى العدد    -

 "لمرأة المـسلمة  الحجاب الشرعى ل  "عنوان  

:محمد صفوت نور الدين جاء فيه: بقلم

 

 

 

 قال غير واحد من أهـل العلـم أن          -

 يدِنين علَـيِهن ِمـن جالِبيـِبِهن      معنى  

أنهن يسترن يهـا جميـع      ) ٥٩: األحزاب(

 .وجوههن

 

 

.وهذا رأي خاطئ جملة وتفصيالً: الرد

 

 

١١

 

 وتحت  ٦٣صـ  ) ١١( وفى العدد    -

:جاء فيه" مينفتاوى بن عثي"عنوان 

 

 

 

 تقسيم  ، ولب ، قشور : تقسيم الدين إلى   -

 .خاطئ وباطل

 

 

 

 ليس من المشروع رفع اليدين أثنـاء        -

.لدعاء بعد الصالة وهو من البدعا

 

 

١٢

 

 وتحت  ٥٦صـ  ) ١٢( وفى العدد    -

:عنوان الفتاوى بقلم ابن عثيمين جاء فيه

 

 

 

-  المرأة الم ِرحةُم  ت من عنـد     إذا مر

  ال من عندها وهم مـن       الرج الرجال أو مر

.غير محارمها يجب عليها أن تغطى وجهها

 

 



 



١

 

 وتحـت   ٥٨صــ   ) ١( فى العدد    -

: جاء فيه" من فتاوى اللجنة الدائمة"عنوان 

 

 

 

يجوز أن يكتب على القبر ال آيات         ال -

."ابن باز"نية وال غيرها آقر

 

 

 

ابـن  "  ال يجوز للنساء زيارة القبور     -

."باز

 

 

 

لراجح من أقـوال أهـل العلـم أن          ا -

ابـن  " القراءة على القبر بعد الدفن بدعـة        

."عثيمين

 

 

 

 تذبح فـى     ال يجوز أكل اللحوم التى     -

.المولد النبوى فذلك شرك

 

 

 

 لزيـارة قبـور      ال يجوز شد الرحال    -

.األنبياء والصالحين

 

 

٢ 

 

 وتحت عنوان   ٩ ص   ٣ وفى العدد    –

 عبـد . بقلـم د  " باب التفسير سورة الجمعة   "

:لعظيم بدوى جاء فيها

 

 

 

 العطلة يوم الجمعة وعدم العمل لـم        -

ف وليس فى النـصوص     يكن من هدى السل   

.ما يشير إليه

 

 

٣

 

 وتحـت   ٥٦صـ  ) ٣( وفى العدد    -

لجنـة الفتـوى    : إعـداد  ."الفتاوى"عنوان  

:بالمركز العام جاء فيه

 

 

 

 مشروع شقق إسكان الـشباب ربـا        -

اوحرام شرع.

 

 

 

 السفر للسياحة فى بـالد الكفـار ال        -

.يجوز

 

 

٤

 

 وتحـت   ٦٦صـ  ) ٣( وفى العدد    -

فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند   "  عنوان

بقلـم   "أهل السنة والجماعة الحلقة الثالثـة     

:الشيخ عبد المحسن العباد بدر جاء فيه

 

 

 

/ ٥ ،   ٥/٣٣٣ فى طبقات ابن سـعد       -

  بإسناده إلى فاطمة بنت على٣٨٨ ـ  ٣٨٧

العزيز قال   ى طالب أن عمر بن عبد     بن أب ا

 واهللا مـا علـى ظهـر        ، يا ابنة على   :لها

    وألنـتم   ، منكم األرض أهل بيت أحب إلى 

من أهل بيتىأحب إلى .

 

 

 

على  حمدمنظر التناقض مع ما قاله      ا -

 من أن   :عبد الرحيم الرئيس السابق للجماعة    

الوليد بن عبد الملك أمر عمـر بـن عبـد           

لمدينة بطرد أبناء الحسن العزيز وهو حاكم ا

صـلى اهللا عليـه      (يمن بيت النب   والحسين

وهدمه عليهم إذا لم يخرجـوا منـه        ) وسلم

.وأنه قام بذلك

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


 

 

 

 

 

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

 

 
ـديلقنمحمود سميـح 

 

 
 



 








 



 

 

 

 

هـو انفعـال    : االستحياء كما عرفه اإلمام   
نفسانى يحصل به اضطراب القلب من وقوع ما        
ال يرضاه من نفسه، أو من طلب إحـداث مـا           
يكره أن يراه الناس عليه، هذه بداية االستحياء،        

.فهو ترك وقوع هذا العمل: أما نهايته

 

 
 وإذا نسب الحق تبارك وتعالى هذا الفعـل        

ِإن اللَّه الَ يـستَحِيي     : تعالىإلى نفسه فى قوله     
فـالمعنى  ) ٢٦: البقـرة  (َأن يضِرب مثَالً ما   

األول ال يليق بجالل اهللا تعالى وعظمته، فإنـه         
تعالى تنزه عن أن يتأثر بعمل أو يمنعه الحيـاء          
عن عمل، فإن الحياء عبارة عن ضـعف قـوة          
 الحى عند تأثره، والواجب علينا أن نسلم هللا فيما        
يقول، وننزهه عمـا ال يليـق بجاللـه، فكأنـه       

إن كمالى الذاتى من شأنه أنى ال       : سبحانه يقول 
أفعل إال ما هو كمال أو جمال أو جالل، وللعقل          

ونهاية حكم العقل أن المراد بالحيـاء       : هنا جولة 
 هـو غايتـه     ِإن اللَّه الَ يـستَحِيي    : فى قوله 

أن اهللا تعالى ال    ونهايته ال بدايته، ونهاية الحياء      
.يقول وال يعمل إال ما هو كمال ال يستحى منه

 

 
: وفى الحكمة التى بين أيدينا يقول اإلمـام       

ا،  أن أسـأله شـيئً     إنى ألستحى من ربـى      
 طلـب   فأكون كاألجير السوء، إذا عمل عمـالً      

األجرة، وذلك غاية األدب فى الطلـب، ونحـن         
ا مأمورون بدعاء اهللا وسؤاله فى كل أمورنا كم       

أمرنا، ولكن ال يجب أن نعتقد أن إجابة الـدعاء          
وتلبية السؤال، أمر واجب على اهللا بمقتضى ما        
نقوم به عبادات أو أعمال صالحة، فذلك مـا ال          
يجوز، بل يستحى منه اإلمام، حتـى ال يكـون          
طلبنا وسؤالنا مقابل ما قمنا به من عمل، كمـا          

 كلما عمـل    يفعل أجير السوء الذى يطلب مقابالً     
وقَاَل ربكُـم   : يقول الحق تبارك وتعالى    ,عمالً

   لَكُـم تَِجبوِني َأسعاد)  وقـال   ،)٦٠ :غـافر
وِإذَا سَألَك ِعباِدي عنِّي فَِإنِّي قَِريـب       : سبحانه

ُأِجيب دعوةَ الداِع ِإذَا دعـاِن فَلْيـستَِجيبوا ِلـي          
شُدري ملَّهْؤِمنُواْ ِبي لَعلْيوون) ١٨٦ :البقرة(.

 

 



 




 





 

 

 

 

 



 


 

، ثم  )الدعاء هو العبادة  : (وقال النبي   
: ، وقال وقَاَل ربكُم ادعوِني َأستَِجب لَكُم    : قرأ

، وقال صلوات اهللا عليـه      )أفضل العبادة الدعاء  (
ليس من شيء أكرم على اهللا تعـالى         (:وسالمه

:  وقال عليه الصالة وأزكى السالم     ،)من الدعاء 
بارك وتعالى حيي كريم يستحي مـن   إن ربكم ت  (

       ا خائبين عبده إذا رفع يداه إليه أن يردهما صفر (
ال يرد القضاء إال الـدعاء، وال       : (وقال  

). يزيد في العمر إال البر

 

 
ما من مـسلم    : (وقال عليه الصالة والسالم   

يدعو اهللا بدعوة ليس فيها إثم وال قطيعة رحـم          
إما أن تعجل لـه   : إال أعطاه اهللا بها إحدى ثالث     

دعوته، وإما أن يدخرها له في اآلخرة، وإما أن         
إذاً نكثـر   : ، قالوا )يصرف عنه من السوء مثلها    

إنه من  : (، وقال   )اهللا أكثر : (الدعاء، قال 
، وقـال عليـه     )لم يسأل اهللا تعالى يغضب عليه     

أعجز الناس من عجز عـن      (: الصالة والسالم 
). المالدعاء، وأبخل الناس من بخل بالس

 

 


 


مـا َأذن   : يقول اإلمام أبـو العـزائم       

بالبيان فى الدعاء إال وقـد تفـضل باإلجابـة،          
المناجاة عند أهل المصافاة إنما هـى بـالقلوب،         
وهى مطالعتها بواطن الغيوب، وجوالتهـا فـى      

.سر الملكوت، وعلوها فى معانى الجبروت

 

 
ال يكـون  : ويبين حكم الدعاء عامة فيقـول    

ا في دعائه حقيقة اإلخالص، مـا       ؤمن مخلص الم
دام له تدبير وحول وقوة في رفـع مـا يـدعو            
لكشفه، حتى يتحقق بالعجز عن دفعـه، بحولـه         

. وقوته وماله وأهله والناس أجمعين

 

 
مثال ذلك ما يحصل ألهل السفينة، فـإنهم         
يدعون اهللا تعالى مع اعتمـادهم علـى الربـان       

كالظلـل،  وعلى المالحين، فإذا عالهـم مـوج        
وجزع الربان والمالحون ودهشوا، عنـد ذلـك        
يخلص الكل الـدعاء هللا،  كمـا قـال سـبحانه        

 دعوا اللَّه مخِْلـِصين لَـه الـدين       : وتعالى
.)٣٢: لقمان(

 

 
وقد يحصل اإلخالص الحقيقي في الـدعاء،     
لألفراد الذين كوشفوا بحقيقة التوحيد، وتحققـوا       

فإنهم لخشيتهم من اهللا    أن الضار والنافع هو اهللا،      
ال يتحققون بنفع األشياء النافعـة، وال بـضرر         
األشياء الضارة، فهم يدعون اهللا مخلـصين أن        
يدفع عنهم الضر ويمـنحهم النفـع، وال تخلـو          
األحوال التي تـصيب بنـي آدم فـي أبـدانهم           
وأموالهم وأهليهم، من الِحكم الربانية، فيفزعون      

 أن يـدعو اهللا     إلى اهللا تعالى ويسألون العـارف     
بهملهم، فيكشف اهللا عنهم ما ألم .

 

 
فإن دعاء العـارف يهـدي النفـوس إلـى      

ـ       معرفته سبحانه، فيعلمون أن لهم إله  ا، ا جبـار
عالم ا، يسمع دعاءهم ويعلم ما هـم فيـه،         ا قدير

وهو قادر على نجاتهم، يـراهم وإن كـانوا ال          
ونجواهم، وعلـى هـذا     يرونه، ويسمع دعاءهم    

القياس فإن كل ما يصيب النـاس مـن الجهـد           
والبالء، يضطرهم إلى الدعاء، والتضرع إلـى       
اهللا عز وجل ليـذهب الغـالء والوبـاء، وآالم          
األطفال ومصائب األخيار ومـا شـاكلها مـن         
األمور السماوية، التي ال سبيل ألحد عن دفعها        

 علـى   عنهم إال اهللا تعالى، فيكون ذلك داللة لهم       
: اهللا عز وجل، وهداية إليه كما قـال سـبحانه         

    اهعِإذَا د طَرضالم ِجيبن يَأم   وءكِْشفُ الـسيو 
ويجعلُكُم خُلَفَاء اَألرِض َأِإلَه مع اللَِّه قَِلـيالً مـا          

ونتَذَكَّر) ٦٢ :النمل(.

 

 


 




 


 ال  وآداب فى دعاء اهللا     للعارفين مشاهد   

تكون عند سواهم، فقد تجملوا باألدب قبل الطلب        
ال يكن  : خشية العطب، قال ابن عطاء اهللا       

 ا إلى العطاء منه، فيِقل فهمـك عنـه،         طلبك سبب
ـ      ا بحقـوق   وليكن طلبك إلظهار العبودية، وقيام

ما : ما ذا تشتهى؟ قال   : الربوبية، وقيل لبعضهم  
ال : يخ أبـو الحـسن      يقضى اهللا، وقال الش   

يكن حظك من الدعاء ومناجاة ربـك، الفـرح         
بقضاء حاجتك، فتكن من المحجـوبين، وقـال        

فائدة الدعاء إظهار الفاقة بـين يديـه،        : بعضهم
.وإال فالرب يفعل ما يشاء

 

 
ال : ويقول ابن عطاء اهللا الـسكندرى       

يكن تأخر أمد العطاء مع اإللحاح فى  الـدعاء          

و إنما ضمن لك اإلجابة فيمـا       ا ليأسك، فه  موِجب
يختار لك ال فيما تختاره لنفسك، وفـى الوقـت          
الذى يريد ال الوقت الذى تريد، وقد قيل فى ذلك          

يـا رب أطعمنـى     :  قال أن سيدنا موسى    
: قد علمت ذلك، قال   : فإنى جائع، فأوحى اهللا إليه    

.حتى أريد: يا رب أطعمنى، قال له

 

 

    الـدعاء  ا فـى أدب     قال ابن عطاء اهللا أيض

ا كيف يكون طلبك الالحق سبب    : ا ومتعجب متسائالً

فى عطائه السابق؟ جلَّ حكم األزل أن يـضاف         

   ال يشكِِّّكَنَّك فى الوعـد     : اإلى الِعلل، ويقول أيض

عدم وقوع الموعود، وإن تعين زمنه، لئال يكون        

ذلك قدحا فى بصيرتك، وإخمادا لنور سريرتك،       

حب الكـرم   إنه أدب واجب فى حـضرة صـا       

.والجود الكبير المتعال

 

 

إن :  لمن قال له أدع لى     قال ذو النون    

كنت ُأيدت فى علم اهللا بصدق التوحيد، فكم مـن   

دعوة مستجابة قد سبقت لك، أى مـن األنبيـاء          

واألولياء الداعين لكل مؤمن، وإال فالنداء ال ينقذ        

.الغرقى

 

 

ا؟ لم ال تسأل اهللا شـيئً     : قيل للواسطى   

إن سألتنا الـذى لـك      : أخشى أن يقال لى   : فقال

عندنا، فقد اتهمتنا، وإن سألتنا ما ليس لك عندنا،         

فقد أسأتَ األدب معنا، وإن سلَّمتَ األمـر لنـا،          

ونظرت بنظرنا، أجرينـا لـك األمـور علـى          

مقتضى الموافقة، وهذا معنى دقيق فـى األدب        

مع اهللا ال يدركه إال أهل المعرفة باهللا، وال يقدح          

 كـانوا يـسألون اهللا      ذلك أن الرسل    فى  

ويدعونه، فيجيبهم أو يردهم، وإنما ذلك لِحكـم        

إظهار االضطرار والعبوديـة مـن      : علية منها 

كُمل األنبياء والرسل، فكيف يكون ِممن دونهـم        

فى المنزلة؟، ومنها أن األنبياء والرسـل أسـوة    

لمن ُأرسلوا إليهم، فهم يفعلون مـا أمـرهم اهللا،          

ا بحقوق الربوبيـة، وإال     ا للخضوع وقيام  رإظها

فاهللا يفعل ما يشاء، ومنها تفويضهم األمور كلها        

له سبحانه، وتجردهم عـن الحـول والطـول         

والقوة، والتفكير والتدبير والتأثير، إذ ال حـول        

.وال قوة إال باهللا وهو العلى القدير

 

 








 










 










 





 





 



 



 



 

 

 

 

 



 



 


 

 

 

 

 
قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ 

 

 

 

 



 




 




 



من أنواع النفوس    

 

 كما يبين اإلمام أبـو    –
العزائم  

 

نباتيـة، وحيوانيـة،    :  خمسة أنواع  -
وإبليسية، وملكوتية، وقدسـية، فكـل نفـس        
تسلطت على اإلنسان قهرته على القيام بمـا        
تقتضيه، فكم من شيطان في صورة إنـسان،        
بل ومن سبع كاسر وثعلب خاتـل وخنزيـر         
نجس وثعبان الدغ في صورة إنـسان، قـال         

 :األنعـام ( شَياِطين اِإلنِس والِْجن  : تعالى
 كَاَألنْعاِم بـْل    ِإن هم ِإالَّ   :، وقال   )١١٢

. )٤٤ :الفرقان( هم َأضلُّ سِبيالً

 

 
وإنما تتميز تلك النفـوس بآثارهـا فـي         

جب تحقيق الصلح بـين تلـك       اإلنسان، والوا 
النفوس وغيرها من قوى العبد حتى تعمل كل    

:تلك القوى متحدة في جانب الحق بما يلي

 

 
 أن تسارع النفوس إلى القيام بمـا        :أوالً

أمرها اهللا به سبحانه بقدر االسـتطاعة، وأن        
.تترك ما نهاها اهللا عنه جملة واحدة

 

 
أن تجاهد النفوس ذواتها فـي اهللا        :اثاني 

. تطيع المنعم الجواد لتفوز برضاهحتى

 

 
 ألن اهللا   ؛ أن تحب النفوس اآلخـرة     :اثالثً

 ألن اهللا   ؛مدحها ورغبنا فيها، وتكـره الـدنيا      
.ذمها وكرهنا فيها

 

 
أن تحب رسـول اهللا      :ارابع ـ  ح ا ب

يجعلنا نتشبه به؛ فنحيي سنته ونصونها مـن        
.التغيير والتبديل

 

 

 

 ومن أراد المزيد فليطـالع مـا كتبـه         -
" محكمة الصلح الكبرى  : "اإلمام في مسرحية  

 

-.

 

 


 



: في قـول اهللا تعـالى عـن المنـافقين         

  اضرم اللَّه مهادفَز ) ؛ أي )١٠ :البقـرة :

فزادهم اهللا بما يظهر من نصرة نبيه صـلى         

اهللا عليه وآله وسلم وتأييـده ورفـع شـأن           

أصحابه؛ ومن التمكين فـي األرض بـإذالل        

ـًا في القلـوب،      مرضاعدائنا؛  أ  يعني ألم

فانتقلوا من شك وريب إلى جحـود وعنـاد،         

ولوال سيف اإلسالم المسلول على رؤوسـهم       

ا من الكفار المجاهرينلكانوا شر.

 

 

وِإذَا ما ُأنِزلَتْ سورةٌ فَِمنْهم     : قال تعالى 

ـ        انًا فََأمِذِه ِإيمه تْهادز كُمقُوُل َأين يم   ا الَّـِذين

آمنُوا فَزادتْهم ِإيمانًا وهم يستَبـِشرون وَأمـا        

الَِّذين ِفي قُلُوِبِهم مرض فَزادتْهم ِرجسا ِإلَـى        

   ونكَاِفر مهاتُوا ومو ِسِهمِرج )١٢٤ :التوبة 

 

، فالزيادة التي ِزيدها المنافقون مـن       )١٢٥ –

. الرجاسة إلى رجاستهم

 

 

 أن  فَزادهم اللَّه مرضـا   : ومن معاني 

تلك األخالق الذميمة الناشـئة عـن النفـاق         

 ألن  ؛والمالزمة له تتزايد فيهم بتزايد األيـام      

من شأن األخالق إذا تمكنت أن تتزايد بتزايد        

صفات راسخة  : األيام حتى تصير ملكات، أي    

:في النفس، ولذلك قيل

 

 
لىالنفس كالطفل إن تهمله شب ع

 

 
ب الرضاع وإن تفطمه ينفطمـح

 

 

ِفي قُلُـوِبِهم   : وقال بعض أهل المعاني   

ضرم )بـسكونهم إلـى    :  أي )١٠ :البقرة

الدنيا وحبهم لهـا وغفلـتهم عـن اآلخـرة          

فَـزادهم اللَّـه    : وإعراضهم عنها، وقولـه   

وكلهم إلى أنفسهم وجمع عليهم     :  أي مرضا

إلى اهتمـام   هموم الدنيا فلم يتفرغوا من ذلك       

. بالدين

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 



 




 



ولَهم عذَاب َأِليم ِبمـا     : يقول اهللا تعالى  
 ونكِْذبكَانُوا ي )يعنـى أن اهللا     )١٠ :البقرة ،
       يضاعف لهم العذاب يوم القيامة، والسبب 

الظاهر في تشديد العقوبة عليهم هـو أنهـم         
ذبون على المؤمنين فيما أقـروا بـه        كانوا يك 

 فيمـا   أمامهم، ويكـذّبون رسـول اهللا       
.جاءهم به

 

 
اإلشارة في العذاب األليم بما كانوا      : وقيل

يكذبون إنما هي الحسرة يوم الكشف إذا رأوا        
أشكالهم الذين صدقوا كيف وصـلوا؛ ورَأوا       

.أنفسهم كيف خسروا

 

 
والعذاب هو ما شق على النفس، وهؤالء       

.ا ويضاعف لهم العذابا أليمون عذابيعذَّب

 

 


 



ولكن؛ شـتان بـين عـذاب وعـذاب،         
     ذَّب قلوبهم عذابا من  فالعاشقون لموالهم قد تُع

:نوع آخر؛ يقول اإلمام أبو العزائم 

 

 
ين تُعـذَّبـوب العاشقـدا قلـأب

 

 
ذبـل أعـم بـوعذابهم راح له

 

 
واإن شاهدوا وصف الجمال تمايل

 

 
هم تتلهــبـوالنار في أحشائ

 

 
يا ويحهم مما بهم في دهشــة

 

 
وحبيبهم أنواره ال تحجـــب

 

 

وتلك النفوس ال تزال ولن تـزال حتـى         
تقوم الساعة، ففي كل عصر مؤمنون كـاملو        

.اإليمان، وكفار مجاهرون، ومنافقون

 

 


 



 ألنهـم   ؛ولكن أهل النفاق شر من الكفار     
كن العدو من المـسلمين سـبقوه إلـى         إذا تم 

اإلنكار على األحكام الشرعية، وذم العـادات       
اإلسالمية الفاضلة، وتكذيب أخبـار القـرآن       
تأييدا لما وضعه أعداء اإلسالم في كتبهم من        
األكاذيب التي يـراد بهـا وقـوع العـداوة          

. والبغضاء بين المسلمين وغيرهم

 

 
: ولكن منزل القرآن الذي قـال سـبحانه       

        ـاِفظُونلَح ِإنَّا لَـهو لْنَا الذِّكْرنَز نِإنَّا نَح 
 يمهلهم لحكمة ومصلحة، ثم ينتقم      )٩ :الحجر(

 يتمنى المنـافق مـنهم أن       منهم انتقاما عاجالً  
. يكون ترابا

 

 
حفظنا اهللا من النفاق ومن نـصرة أهـل         
الباطل على الحق؛ ومن المسارعة في أعداء       

ي نيل عاجل يفنى وشهوة     اهللا وأعدائنا طمعا ف   
.توبق في نار جهنم

 

 


 




 



 يعلَم المنافقين بأسمائهم    كان النبي   
وأعيانهم بإعالم اهللا تعالى إياه؛ ومع ذلك فقد        
أمسك عن قتلهم، وقد علَّل بعض العلماء ذلك        

:بأنه

 

 
        سـواه،  لم يقتلهم ألنه لم يعلم حالَهم أحد

وعلى هذا فالحاكم ال يحكم بعلمه، عن أبـي         
" إحياء علوم الـدين   : "حامد الغزالي في كتابه   

بالمدينـة  " يطـوف " كان يعس    أن عمر   
 وامرأة علـى فاحـشة،   ذات ليلة فرأى رجالً   
ـ     : فلما أصبح قال للناس    ا أرأيتم لـو أن إمام

 وامرأة على فاحشة فأقام عليهمـا       رأى رجالً 
إنما أنت إمـام،    : فاعلين؟، قالوا الحد ما كنتم    

ليس كذلك،  : فقال اإلمام علي كرم اهللا وجهه     
إذًا يقام عليك الحد، إن اهللا لم يأمن على هـذا     
األمر أقل من أربعة شهود، وسألهم بعد مـدة      
مرة أخرى فأعادوا ما قالوا، وأعـاد اإلمـام         

.علي مقولته

 

 
إنما كـف رسـول اهللا      : وقال مالك   

        عن المنافقين ليبين ألمته أن الحاكم ال 
.                  يحكم بِعلْمه؛ إذ لم يشْهد على المنافقين

 

 
وقد أورد الطبري أن اهللا تعـالى جعـل         
األحكام بين عباده على الظاهر، وتولى الحكم       
في سرائرهم دون أحد من خلقه، فليس ألحد        
أن يحكم بخالف ما ظهر ألنه حكم بالظنون،        

 للمنافقين بحكم المسلمين بما     قد حكم   و
.أظهروا، ووِكل سرائرهم إلى اهللا

 

 
 يعلم ذلـك     وكان حذيفة   

 

 بإخبـار   -

النبي عليه الصالة والسالم إياه      

 

 حتى كـان    -
يا حذيفة؛ هـل  : عمر رضي اهللا عنه يقول له 

.ال: أنا منهم؟، فيقول له

 

 

أو أنه لم يقتلهم مصلحة لتأليف القلـوب        

ال صلى اهللا عليه وآله وسلم لعمر       لئال تنفر؛ ق  

معاذ اِهللا أن يتحدثَ النـاس      : (رضي اهللا عنه  

، كان ذلـك   "مسلم وغيره ) "أنِّي أقتُل أصحابي  

محافظة على المظهر العام لألمـة حتـى ال         

يساء فهم اإلسـالم مـن غيـر المـسلمين،          

.والشريعة تدرأ الحدود بالشبهات

 

 

فقارن بين ذلك وبين ما يفعلـه خـوارج         

!.مانناز

 

 

أن اهللا تعــالى حفــظ : وفــي القرطبــي

أصحاب نبيه صلى اهللا عليه وسلم بكونه ثبتهم    

أن يفسدهم المنافقون أو يفسدوا ديـنهم؛ فلـم         

يكن في تبقيتهم ضرر، وليس كـذلك اليـوم؛       

ألنا ال نأمن من الزنادقة أن يفـسدوا عامتَنـا    

.وجهالَنا

 

 

فإذا كان القرطبي يقول ذلك في القـرن        

ع الهجري؛ فكيف يكون الحـال اليـوم        الساب

بالنسبة للمنافقين وهـم آالت الكفـار التـي         

يستعينون بها على مناوأة المسلمين، وعيونهم      

!.وآذانهم عند المسلمين؟

 

 

وعلى ُأولي األمر في األمة أن يعلموا أن        

في إقامة حدود اهللا تعالى صيانة للمجتمع من        

اء الَّـِذين   ِإنَّما جز : أمثال هؤالء، قال تعالى   

يحاِربون اللَّه ورسولَه ويسعون ِفـي اَألرِض       

          ـِديِهمَأي تُقَطَّـع واْ َأولَّبصي قَتَّلُواْ َأواداً َأن يفَس

        ِض ذَِلكاَألر اْ ِمننفَوي ِخالٍف َأو نم ملُهجَأرو

 عـذَاب   لَهم ِخزي ِفي الدنْيا ولَهم ِفي اآلِخرةِ      

         ِهملَيواْ عِل َأن تَقِْدرواْ ِمن قَبتَاب ِإالَّ الَِّذين ِظيمع

    ِحيمر غَفُور اللَّه واْ َأنلَمفَاع )٣٣ :المائدة ،

٣٤( .

 

 

      ونذكر هنا مقولة اإلمام علي   فـي 

إن سكتوا تركنـاهم، وإن تكلمـوا       : الخوارج

.حاججناهم، وإن أفسدوا قاتلناهم

 

 



 

 

 

 



 



 

حنو إسرتاتيجية للمقاومة عرب فلسطيني الشتات
ِّ

 

 

 

الـشتات  لم نجـد فـي تلخـيص قـصة          

، أبلغ من قـصيدة  الفلسطيني ومآسي الالجئين  

الشاعر الفلسطيني الكبير مريد البرغوثي لنُعيد      

    دجدا، والتي جاء   طرح القضية والتذكير بها م

:فيها

 

 

طال الشتات وعافت خطونا المدن

 

 

نـ أيها الوطاعن بعدـت تمـوأن      

 

 

اكنًـ وإن سا فديتك إن قبرارجع

 

 

كنـدونك األرض ال قبر وال سـف      

 

 

فال بديل عن فلسطين مهما طالت الغربة ومأسـاة التـشريد           

، و قدرهم وإيمانهم الذي ال يتزعزع     بالنسبة للفلسطينيين ، ذلك ه    

      نصهرين أو بفلسطينيوا بالالجئين أو المالخارج فإن   وسواء سم 

ة على حال مـا     يظّل هو المصطلح األكثر دالل    ) فلسطينيي الشتات (

من الشعب الفلسطيني يعيشون في غير أرضهم       % ٦٨يقارب من   

 وقد فرضت عليهم الغربة القـسرية هـم         ،)في فلسطين (األصلية  

كثيرة، وأفرزت تلـك الغربـة      وأوالدهم بل وأحفادهم في حاالت      

إنسانية وسياسية واقتصادية شديدة القـسوة والتعقيـد         اأوضاع 

 التعامل تتناسب وطبيعة القضية، إال      كانت تحتاج إلى مقاربات في    

 أو  أن القوى والتنظيمات بل والدول المناط بها ذلـك، تقاعـست          

   وأضحى الوصول إلى حل لها من       اتآمرت، فازدادت المأساة ألم ،

قبيل المعجزات فإذا كان االحتالل اإلسـرائيلي       

 هو السبب   م١٩٤٨بجرائمه المتتالية منذ عام     

فلـسطينيي  (ة  الرئيس الذي يقف خلف قـضي     

، فإن غياب الدور الفاعـل لمواجهـة        )الشتات

تداعيات ونتائج تلك القضية من ِقبـل منظمـة     

التحرير الفلسطينية وباقي القوى والفاعليـات      

السياسية الفلسطينية والعربية يعد مـن أبـرز        

رها، وهو األمر الذي    العوامل المؤثّرة في تضييع القضية أو تدمي      

 األمر الـذي يفـرض وضـع قـضية          .يام هذه األ  ايزداد وضوح

فلسطينيي الشتات في قلب أولويات كافة الفرقاء فـي المقاومـة           

.اولنفتح ملف القضية مجدد. الفلسطينية والعربية

 

 



 



لكي نفهم أبعاد قضية الشتات الذي طـال نحتـاج إلـى          : أوالً

، ؟مخيماتهمبعض الحقائق عن واقع فلسطينيي الخارج ، ماذا عن    

 قـام   م١٩٤٨، في عـام     ؟وما هو تعدادهم الصحيح بشكل محدد     

ألف فلـسطيني مـن قـراهم       ) ٩٥٧(الكيان الصهيوني بتهجير    

ومدنهم في فلسطين التاريخية، وحتى نهاية العام الماضي، وصل         

 ماليين نسمة، بحسب الجهاز     ٥,٩عدد الالجئين الفلسطينيين إلى     

ا لدى وكالـة    ، مسجل منهم رسمي   المركزي لإلحصاء الفلسطيني    

قرابة ) أونروا(األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

. ماليين الجئ٥,٣

 

 



  

 

 



 












 

–

 

–


 




 




 



 مليـون   ١,٥٢٨وهؤالء الالجئون هم    

ا بغزة والضفة ولبنان  مخيم٦١يعيشون في 

 ٣,٨واألردن وسوريا، بينما الباقي، وهـم       

م، ال  ماليين الجئ منتشرون في أرجاء العال     

.يعيشون في مخيمات

 

 

 ١,٣وبحسب األونـروا؛ فـإن قرابـة        

تواجدون في قطـاع غـزة،      مليون الجئ ي  

 ا ألفً ٤٤٧ا في الضفة الغربية، و     ألفً ٩١٤و

 ٥٠٠ مليون في األردن، و    ٢,١في لبنان، و  

.ألف في سوريا

 

 

وتعتمد األرقام الصادرة عن األونـروا      

على معلومات يتقدم بها الالجئون طواعيـة    

ستفيدوا من الخدمات التي يستحقّونها، إال      لي

أن هناك الجئين غير مسجلين ويزيد عددهم       

. ماليين٣عن ال

 

 

هذا وتتوزع مخيمات الالجئـين داخـل       

فلسطين التاريخية في الضفة الغربية التـي       

ا لفلسطينيين طردوا    مخيم ١٩تحتوي على   

 وحـرب   م١٩٤٨من أرضهم بعـد نكبـة       

ات تعاني أشـد     مخيم ٨ وفي غزة    م١٩٦٧

أما خارج فلسطين فينتـشر      .أنواع المعاناة 

الشتات الفلسطيني ليعم الكرة األرضية كلها      

ولكن بِنسب متفاوتة، وتُعد األردن وسوريا      

 لالجئـين   ااحتضانًولبنان هي الدول األكثر     

الفلسطينيين ومخيماتهم ، ففي األردن يوجد      

 الزرقا( مخيمات هي    ١٠

 

 إربد –

 

 الحسين –

 

 الوحدات –

 

 سوف –

 

 الطالبية –

 

ماركـا  -

 

- 

 الحصن

 

 جرش –

 

 وفي سـوريا    ،)البقعة -

 اليرموك( مخيما   ١٢

 

 سبينة –

 

 الست قبر –

 

 النيرب –

 

 الـشيخ  خـان  –

 

 خانـديون  –

 

– 

 حمص

 

 جرمانا –

 

 حماة –

 

وفي ) عين التل  -

 الرشيدية( أشهرها   ا مخيم ١٢لبنان  

 

عين  -

 الحلوة

 

 برج البراجنة  -

 

 ضـبية  –

 

بـرج   -

 الشمالي

 

 البـارد  نهر –

 

 البـداوي  –

 

تـل   -

 الزعتر

 

 أخرىهذا وتتواجد أعداد   ،)شاتيال -

من فلسطينيي الشتات فـي أغلـب الـبالد         

بية وإن بِنسب أقل، ومعانـاة      العربية واألور 

.أشد

 

 

 والتـي ترسـم     انتـشارهم تلك خريطة   

سطورها معالم المأساة من دون حاجة إلـى    

.مزيد من التحليل والتفسير

 

 



 





 


السؤال األهم هنا، وبعد معرفة تلك  :اثاني

الحقائق عن خريطة الـشتات الفلـسطيني       

لمنتجة لألفعال  وكثرة الكالم والندوات غير ا    

وى  هل تمتلك ق:؛ السؤال هووللحركة الجادة

 ةيسـتراتيج إ، المقاومة الفلسطينية والعربية  

 الفلسطيني وتوظيف جادة لتفعيل هذا الشتات

طاقاته الكبيرة تجاه هدف العودة وتحريـر       

، اإلستراتيجيةتمتلك تلك    األرض؟ أم أنها ال   

مثل فريق ومثلها في التعامل مع تلك القضية 

، ليس لديهم سوى    أوسلو والجامعة العربية  

إحالة القضايا إلى ما يسمى المجتمع الدولي       

يـة  واألمم المتحدة وغيرها من القوى الدول     

والعربية الشريكة فـي صـناعة المأسـاة        

 واستمرارها؟ بكل صراحة ورغم     ةالفلسطيني

الفارق بين قوى المقاومة وقوى التـسوية       

في الدور والفهم والتعـاطي مـع القـضية         

الفلسطينية بإجمال وقضية الشتات بخاصة؛     

إلستراتيجية اإال أن الواقع يقول أن ثمة غياب 

مقاومـة فـي    محددة المعالم لدى قـوى ال     

توظيف وإدارة قضية الشتات الفلـسطيني،      

ربما النشغالها بقضايا المواجهة المـسلّحة      

كيان الصهيوني  وبالِصدامات المتتالية مع ال   

  ن يؤازره عربيوم إال أن األمر اآلن     اا ودولي ،

يستدعي مـن المقـاومين فـي       ) م٢٠١٩(

فلسطين وخارجها أن يتّجهوا وبقوة ناحيـة       

تيجية جديدة للتعامل مـع ملـف       بناء إسترا 

الشتات ، والذي إن أحسنوا إدارته سـيكون        

عامل قوة وجذب للطاقـات فـي مواجهـة         

مشاريع الصهينة والتطبيع، وسـيتم إنقـاذ       

قطاع واسع من فلسطينيي المخيمـات مـن        

عمليات استقطابهم من ِقبل تنظيمات اإلرهاب 

الداعشي كما جرى في سوريا ويجري اآلن       

إن األمـر   . ن وفي سيناء المـصرية    في لبنا 

يمكن أن يبدأ بدعوة لمؤتمر تأسيسي جديـد        

 للمقاومة عبر   إستراتيجيةنحو  (تحت شعار   

وليس  (اوأن يعد له جيد   ) فلسطينيي الشتات 

ولقاءات سابقة كانت فاشـلة     مثل مؤتمرات   

وأن يكون هـو البدايـة للعـودة        ) وقاصرة

ـ       ،ةالحقيقية لفلسطين عبر خيارات المقاوم

وليس خيارات األونروا والمعونات والتسول     

من دول عربية ودوليـة شـاركت الكيـان         

الصهيوني  

 

 تزال  وال –

 

 منذ البدايـة فـي      -

جريمة الشتات الفلسطيني، تلك هي البدايـة       

.فمن لها ؟.. 

 

 



 

 

 

 

 



 





 



فانطفأ قبس من نور اإلمام أبي العزائم، وهدأت الروح النبيلة الرقراقـة التـي              : انتقلت يا سيف الدين   
مام روحانيتها وجمالها، وغربت النفس األبية الملهمة الجائشة فيهـا خـواطر الغيـب              استمدت من اإل  

وأسرار الكيان، ونام العقل الجبار الحر النافذ شعاعه إلى كل سماء يستطلع المدد العزمي المفاض عليه                
.من اإلمام أبي العزائم بالحقائق

 

 
يمان والمعرفة من أفق الدنيا إلى آفاق اآلخرة        ورحلت البارقة الهفافة بالنور واإل    : انتقلت يا سيف الدين   

دار الخلود والرضوان، وخفقت القلوب، وتباكت العيون، وذابت من األسى النفوس، وشاع بين العـالم               
.العربي واإلسالمي أن فارقنا سيف الدين

 

 
ك في، وكنت األخ في استبشارك بلقائي       بني أم أخي أم صديقي؟، كنت االبن في خدمتك واحترامك لي وصدق يقين            : أأناديك) سيف الدين (

وانتصارك لي، وكنت الصديق في إخالصك النادر ووفائك العجيب وحبك النقي وعطفك الكريم، فأين بعدك االبن؟ وأين مثلك األخ؟، وأين            
نك ستلتقي باإلمام أبـي  ، وأنت كنت العون والسند في الملمة، والفرج من الضيق، ولكن يقيني أ؟يكون ثم صديق؟، وكيف أجد الحياة بعدك      

                                                                                                    .العزائم، وستنضم إلى ركبه في فراديس الجنان مع السابقين من أفراد آل العزائم األطهار بعد أن حرمناك يا أعز حبيب

 

 
عالء الدين ماضي أبو العزائم                                                                                                           

 

 
شيخ الطريقة العزمية                                                                                                            

 

 
  

 

 
   



 


يتقدم شيخ الطريقة العزمية بدعوة جميـع       
محبى آل البيت الكرام لالحتفال بمولد سيدة       

 يـوم   نساء العالمين فاطمة الزهراء     
 ٢١الموافـق   ه ١٤٤٠  ١٦الخميس  

بمشيخة الطريقة العزميـة    , م٢٠١٩فبراير  
.بالقاهرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






لحاجة فاطمة علي أحمـد شـرارة حـرم         األخت الفاضلة ا  * 
المرحوم الحاج محمود السقعان ووالدة األستاذ محمد محمـود         

.بالسويس.. محمود مصطفى

 

 
المرحومة حرم المرحوم الحاج سعد الخراشي وشقيقة األخ        * 

.بدمنهور.. الفاضل سامي بركة

 

 
م هيثم حرم األستاذ مخلوف عثمان الموجه بالتربية        أالحاجة  * 

.. تحفيظ القرآن الكـريم     جمعية  رئيس مجلس إدارة    والتعليم و 
بان العلم  بقرية

 

العدوة  -

 

. المنيا–

 

 








 

 

 

 

تـهــانــى

 

 












األخ الفاضل الحاج طه زايد نائب آل العزائم بمناسبة خطبـة           * 

.. نجله األستاذ إسالم طه زايد لآلنسة يا سمين جمـال القاضـي           

بالطود 

 

. بحيرة–

 

 

أبناء المرحوم محمود الشنودي بعقد قـران األسـتاذ حـسين           * 

بسجين الكـوم    .. محمود الشنودي على اآلنسة أسماء السمري     

 

– 

.غربية

 

 

حاج علي مبروك حمادة بترقية نجله رائد طيار محمد علـى           ال* 

.بالمحلة الكبرى.. مبروك

 

 

األخ الفاضل الحاج أنور رشاد خطاب بحفيده أنور محمد أنور          * 

بسنهور.. خطاب

 

. دمنهور-

 

 










