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يتفق عليها مع اإلدارة

 

اإلعالنات 

 

 

غـــايتـــنا

 

 
. الذى فقده املسلمون الذى لن يتحقق إال بعودة اخلالفة اإلسالميةإعادة اد

 

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

 

 

دعوتنا

 

شعارنا 

 

 

 اإلسالم دين اهللا وفطرته     :أوالً
.الىت فطر الناس عليها

 

 
 اإلسـالم نسب يوصـل   :ثانياً

.ص إىل رسول اهللا

 

 
الم وطن واملسلمون    اإلس :ثالثاً

.مجيعاً أهله

 

 

االشتراكات

 

 
.ا خالصة رسوم الربيد جنيه سنوي١٠٠ر ـداخل مص

 

 
. دوالراً سنوياً خالصة رسوم الربيد٥٠باقى دول العامل 

 

 

اللــه  معـبودنا

 

واجلهـاد خلقـنا 

 

 
والرسول مقصودنا

 

واخلـالفـة غايتنا 

 

 
والقـرآن  حجتنا

 

وأبو العزائم  إمامنا 

 

 

 

 

 

..!  ما هو الدين الذي نختاره ؟:االفتتاحية* 

 

 

 

  *

 

 

 

 

    بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم   

 

 

 

 ٤

 

 

 

 

 

 

لإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبى العزائم.. )٧( الجهاد *

 

 ٨

 

 

 

 

 

 

..)٧(إعادة المجد الذي فقده المسلمون .. غايتنا ..ريقة العزمية؟لماذا الط* 

 

 

 

 

 

 

 

 

لعزائم اأبيالدين ماضى السيد أحمد عالء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 

 ١٢

 

 

 

 

 

 

المفكر اإلسالمي الكبير عباس محمود العقاد.. )٧(معاوية في الميزان  *

 

 ١٤

 

 

 

 

 

 

محمود عبد القادر محمد. د.أ).. ٩! (لبحر الميت؟من كتب مخطوطات ا* 

 

 ١٦

 

 

 

 

 

 

محمد اإلدريسي الحسني.  د)..٢٦(الصوفية فقط على منهج السلف الصالح * 

 

 ١٨

 

 

 

 

 

 

المستشار رجب عبدالسميع وأ عادل سعد)..  ١٣(نصرة النبي المختار في أهل بيته األطهار * 

 

 ٢٠

 

 

 

 

 

 

بليغ حمدى. د.أ ..) ١(النص وضوابط االجتهاد .. عية الخطاب السلفي المعاصر في نقد مرج* 

 

 ٢٢

 

 

 

 

 

 

جمال أمين. د .. )١٠(تربية األوالد في اإلسالم  *

 

 ٢٤

 

 

 

 

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

 

 ٢٦

 

 

 

 

 

 

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

 

 ٢٩

 

 

 

 

 

 

٣٠  العزائم أبومحمد ماضىاإلمام  .. ]األنس في المشاهدةمقام الشوق ومقام [حكم الدين  *

 

  

 

 

 األستاذة لبنى محمد الشعراوى..مستقبل األمة  *

 

 ٣٢

 

 

 

 

 

 

نور الدين أبو لحية. د. أ.. ) ٤(شيخ اإلسالم في قفص االتهام * 

 

 ٣٤

 

 

 

 

 

 

 الحسينى عبد الحليم العزمىالشريف.. !!عابد في محراب السيوف:  اإلمام الحسين*

 

 ٣٦

 

 

 

 

 

 

أحمد محمود كريمة. د.أ.. ) ٩(نقض شُبه السلفية * 

 

 ٤٠

 

 

 

 

 

 

فضيلة الشيخ علي الجميل) .. ١(شرح الصدور بوصف المحبوب * 

 

 ٤٢

 

 

 

 

 

 

سامي عوض العسالة. د) . ٨(جهود اإلمام أبي العزائم في العقيدة * 

 

 ٤٤

 

 

 

 

 

 

محمد الشندويلى) .. ٤/٧(أهمية اإليجابية في حياة المسلم * 

 

 ٤٦

 

 

 

 

 

 

هـ١٤٤١شطة المركز العام للطريقة العزمية خالل شهر جماد أول من أن* 

 

 ٤٧

 

 

 

 

 

 

فاروق الدسوقى. د. أ .. )٤٧(الصالة والسالم على والدي خير األنام * 

 

 ٤٨

 

 

 

 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى.  د.. ]٨) [األسس الفكرية لإلرهاب (أباطيل اإلسالم السياسي* 

 

 ٥٠

 

 

 

 

 

 

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

 

 ٥٢

 

 

 

 

 

 

الهادى  قنديل عبد)..٢ (إشارات قرآنية في جنات المعارف وجنات الزخارفمعاني و *

 

 ٥٤

 

 

 

 

 

 

رفعت سيد أحمد.  د..ستراتيجي وسبل مواجهتهاصفقة القرن المضمون اإل *

 

 ٥٦

 

 

 

 

 

 

المجتمع العزمى* 

 

 ٥٨

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



 



ـ          :السعادة التامة  .. يء هى الغاية التى تسعى إليها البشرية قبل كل ش
  تجدها وهى لن 

 

 كما يثبت البرهان والواقع      -

 

إال فى ظل الـدين الـذى        -
. العالم بأدوائها وعالجها،يضع برامجه الحياتية خالق البشرية

 

 
من النظم والعقائد، فما هو الدين      ) الدين(وهناك الكثير مما يسمى بـ      

!.الواقعى الذى يجب أن نختاره ونفضله على الباقى؟

 

 
مجموعة القـوانين والـنظم العامـة       نحن نرى أن الدين الصحيح هو       

الشاملة الكفيلة بتأمين متطلبات السعادة البشرية والقائمة على أساس من          
علم تام باالحتياجات البشرية وعالجها، وهذا ال يتوفر إال فـى اهللا خـالق         

:الكون، فالدين الصحيح إذن

 

 
.عقيدة واقعية تقوم على أساسها قوانين شؤون الحياة اإلنسانية كلها

 

 
ا فى الغالب بين الناس فـى العـصور والقـرون           ا لما كان سائد   وخالفً

الماضية من االتباع األعمى والتقليد المطلق ألى دين لـديهم، والتعـصب            
 البغيض له دون أن يلتفتوا إلى أى نقاش       

 

ا لذلك، فـإن البـشرية       خالفً -
  على مختلف  دة اليوم تتطلب الدين وتسعى إليه حينما يكون مشتمـالً        تالمم

النظم التى تعالج شؤون اإلنسانية كلها من مادية، ومعنوية، كى تـستطيع            
ال الدين الذى يتـشكل مـن مجموعـة         .. فى ظله أن تحل مشاكل حياتها     
.مراسم خاوية جافة ال فائدة فيها

 

 
والذى نالحظه اليوم  

 

 ومع األسف  -

 

 فى الشرائع ما عـدا اإلسـالم       -

 

- 
 القديمـة أو المـذاهب   وهى كلها نماذج محرفة من الـشرائع الـسماوية        

األخالقية التى انتشرت قبل آالف من السنين      

 

 ما نالحظ فيها أنها ليـست       -
ا ال تدعى لنفسها ذلكفاقدة لتخطيط كامل وشامل فحسب، بل هى أيض:

 

 
إن تعاليم زردشت، بوذا، كنفوشيوس، اليهودية والمسيحية مع أنها قد          

حملت وأعطيت لبعض الناس على أنها أديان، فإنها       

 

 إن كانت مما يعتنى     -
به

 

 ال تتعدى سلسلة من النصائح والمواعظ التـى ال تحـل أيـة عقـدة            -
اجتماعية، أو اقتصادية أو سياسية، وال تعالج أية مـشكلة مـن مـشاكل              

.العالم المتزايدة

 

 
ونحن إذ نعيش فى مثل هذا العصر وبين مثل هذه المشكالت المتنامية            

مى والتجريبى للبـشرية مـن جهـة        ا بعد يوم، وإذ نشاهد الرقى العل      يوم
وخرافات األديان والمذاهـب المعروفة فى العالم من جهة أخرى، ال نرى           

ا هكذا وعلـى أسـاس مـن التعـصب          ا معينً من الالئق بنا أن ننتخب دينً     
والتقليد األعمى وبدون أية دقـة وبحث، أو أى اعتناء بالحاجات الروحية           

.والمادية؟

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 ألن العقـل  ؛أنا أعلم يقيناً أنه اختيار صعب  

والتفكير لن يجيز لنا هذا المسلك، بل إنـه         

بمقتضى حكم العقل والمنطق يجب علينا أن       

نكون بصدد البحث عن دين يتكفل تـأمين        

النظم التى تسد احتياجات اإلنسان فى كـل        

الجوانب، وتستهدف السعادة اإلنسانية على     

.ا على تحقيق ذلكك الدين قادرأن يكون ذل

 

 

ونحن لم نعهد وجود مثل هذا الـشمول        

فى غير اإلسالم، ولهذا فإننا نختار اإلسالم       

.ال غير

 

 



 



 ألننا وجدنا فى اإلسـالم     ؛إننا نسلم 

 

 ال  -

غير

 

 صفات ومزايا الدين الحق الـصحيح       -

التى يفرضها عقلنا ويصدق بها كل إنـسان        

.منصف

 

 

 ألن القوانين اإلسالمية تحوى     ؛سلمإننا ن 

سـعادة  ( لتـأمين أسـاس      ا كـامالً  برنامج

ا ، ولهذا السبب فهى تحوى أحكام     )اإلنسانية

شاملة وواقعية وبرامج منظمة دقيقـة فـى        

مختلف الـشؤون الحياتيـة واالجتماعيـة،      

مـن  (األخوة، المساواة والفردية والداخلية     

ب قبيل التعليمات الطبيـة والوقائيـة وآدا      

).السفر، وقوانين المرور، وحتى االستحمام

 

 

 ألن اإلسالم ديـن منطقـى       ؛إننا نسلم 

يتعامل مع العقل والفكر ال العواطف فقط،       

وألنه جاء بـأمور يقبلهـا الجميـع علـى          

اختالف مـستوياتهم الفكريـة وطاقـاتهم       

العقلية، ألنها وفق فطرتهم، وألنه ال يعتذر       

 يطلبـون   ويتوسل أمام العلم والعلماء الذين    

) ســرية (الدليل منه بأن تعاليمه أمـور       

وأمثال ذلك من أعذار واهية، فال    ) رمزية(و

يفر من المنطق واالستدالل، بل يؤكد على       

أنه األسلوب األمثـل للـوعى واالعتقـاد        

...واإليمان الكامل

 

 

الذى يعرفـه لنـا     ) اهللا(أننا نؤمن بـ    

.اإلسالم

 

 

ذلك ألن الصورة التـى يقـدمها لنـا         

خالق الكون لم تكن   ) اهللا(م عن   اإلسال

 

 كما  -

كانت المسيحية وسائر الشرائع المنسوخة    

 

- 

تحت رحمـة ذوق أى أسـقف أو قـسيس          

.ومستوى تفكيره

 

 

  فى اإلسـالم   فالمسألة اإللهية أصوالً  

 

- 

 ا للمسيحية وخالفً

 

ـ    - ا مخالفـة    لم تكن يوم

     ا علـى  لالستدالل والعقل، بل بنيت محـض

.لبرهانأساس من التفكير والدليل وا

 

 

ا  ألننا نرى اإلسالم دينً    ؛إننا نسلم .. نعم

ا للفطرة والبنية الطبيعيـة لإلنـسان،       مطابقً

ونرى قوانينه بنيت علـى هـذا األسـاس         

 ا كامالًا جامعالواقعى الفطرى، ولذا كان دينً    

وال يمنع من التقدم بل يحث       ا سهالً واضح ،

.عليه فى جميع المجاالت المناسبة

 

 

كود أو جمود، إنـه     ليس فى اإلسالم ر   

الدين اإليجابى الحركى ال الدين الـضعيف       

.أو الميت

 

 

وأهم مسألة مادية فيـه هـى العمـل         

واإلبداع اللذان يحـث عليهمـا بمختلـف        

األساليب والمناسبات، ويعتبر الدنيا بدونهما     

).دنيا ال معنى لها(

 

 

 ألن اإلسالم عدو الخرافات،     ؛إننا نسلم 

   ل الناس مثـل    ا لكى يحم  وألنه ال يسعى أبد

تلك العقائد التى تـسعى المـسيحية اليـوم         

عبـادة  (لتحميلها على الناس مثل خرافـة       

، أو المراسم الخاوية الخالية من أى       )الثالثة

) العـشاء الربـانى   (و) التعميد(مدلول مثل   

.كل ذلك باسم الدين) صكوك الغفران(و

 

 

ا للمـسيحية   ألن اإلسالم خالفً؛إننا نسلم 











 



 

 
 رئيس االتحاد العالمى للطرق الصوفية
 عضو المجلس األعلى للطرق الصوفية

شيخ الطريقة العزمية

 

 

ى أبو العزائمالسيد محمد عالء الدين ماض

 

 



 

 

 

 

 



 



 

خرى ال يحارب العلـم     وبعض المذاهب األ  

والمسلمات فى عالم الطبيعة، وألنه يـذكر       

ا أن يقـف    العلم بكل خير، وال يجيز مطلقً     

المكتشفون والمخترعون أمام منصة الحكم     

ألجل أن يجيبوا على تهمة الفهم الـصحيح        

للطبيعة وقوانينها واكتشافاتهم العلمية فيها،     

ومن ثم يصدر الحكـم علـيهم بالقتـل أو          

و الشنق، ومـا تقـدمت أوربـا        اإلحراق أ 

وأمريكا إال بعد األخذ من علوم المـسلمين،    

.والتحرر من سلطان الكنيسة

 

 

 ألننا ال نجد لإلنسان كرامـة       ؛إننا نسلم 

ومـن  .. وشخصية محترمة إال فى اإلسالم    

هنا فإن اإلسالم هو الدين الوحيد الذى منح        

الَ ِإكْراه  : الناس الحرية فى العقيدة إذ قال     

).٢٥٦: البقرة (الديِنِفي 

 

 

  ا على اعتناق اإلسالم، ولم     فلم يجبر أحد

).االنكيزيسيون(يشكل محاكم تفتيش العقائد 

 

 

أو محـاكم تفتيــش     : واالنكيزيسيون

العقائد، هى مجالس منشأة من قبل البابوات       

والقساوسة فى القرون الوسطى فـى كـل        

أنحاء أوربا، وكانت سجونها مألى بمخالفى      

، وأولئك الذين اتهموا بالـضالل      المسيحية

    واإللحاد حيث كانوا يعذبون عذاب ا ثـم   ا أليم

إننا نرجو أن تطـالعوا تـاريخ       .. يحرقون

القرون الوسطى لتكونوا على علم بجنايات      

اآلباء الروحيين، لتعلموا بماهية الجنايـات      

الوحشية التى ارتكبوها باسم الدين والدفاع      

.عنه

 

 

يعيش اآلخـرون   أن   إن اإلسالم ليجيز  

فى ظل حكومته اإلسالمية فى أمان ورفـاه     

.ويضع لهم حقوقهم االجتماعية

 

 

الحـافظ  ( ألننا نرى اإلسالم     ؛إننا نسلم 

 إذ نجد فـى أى      ،)األصيل لحقوق اإلنسان  

   ا عن حقوق اإلنسان    جانب من جوانبه دفاع

وجهاد      ا ا ضد الظلم وهضم الحقوق، وسـعي

ولهذا .. مإلحقاق حقوق المجتمعات فى العال    

األمر فإنه الدين الوحيد الذى جعل السياسة       

  ا منـه ليكـون   بالمعنى الواقعى للكلمة جزء

    ا على  تدبير األمور االجتماعية للمجتمع قائم

أسس وقواعد إنسانية وبشكل صحيح تحت      

ا على أساس مـن     ال أن يكون قائم   .. نظره

.الخداع وبأيد فاسدة مجرمة

 

 

وانين الحقوقية   ألن الق  ؛إننا نتبع اإلسالم  

فى اإلسالم باألدلة القاطعة المتوفرة وشهادة      

الحقوقيين العالميين، تتفوق على القـوانين      

الحقوقية المتطورة فى العالم والمجتمعـات      

.المختلفة

 

 

إن اإلسالم هو الدين الوحيد الذى توجه       

وبذل عنايته الخاصة للمسائل االقتـصادية      

 والحث  كالتوزيع المتناسب للثروة،  (الدقيقة  

على العمل واإلنتـاج، والـصراع ضـد        

البطالة، وتأمين الضمان االجتماعى وغيـر     

والمسائل السياسية ومـسائل الـسالم      ) ذلك

واألمن العالمى واألخالق، والعلم، ومسائل     

الفرد والعائلة والمجتمع، ومسائل التربيـة      

 ،الروحية والبدنية والنمو الفكرى وغير ذلك     

وأصـحها وأكثرهـا    ا لها أسلم الطرق     مبينً

.قابلية للتنفيذ

 

 

إننا نستقبل الكتاب الـسماوى العظـيم       

 ألنه ال تحريف فيـه وال       ؛)القرآن الكريم (

تناقض كما هو الحال فـى سـائر الكتـب          

السماوية، وكلما يثبت لنـا كـون الكتـاب         

    ا، المقدس لليهود والمسيحيين وغيرهم جعلي

ويتوضح ذلك أكثر فأكثر على أثر تحقيقات       

ماء، فإن يقيننا يقوى أكثر بأن القـرآن        العل

.الكريم كتاب سماوى بال شك

 

 



 



إن اإلنسان الواعى فى هذا العصر لـو        

نظر إلى اإلسالم نظرة منصفة محققة بعيدة       

عن التعصب والـسطحية فإنـه سـيتقبله،        

ويضطر ألن يقف أمامه موقف التحـسين       

.واإلجالل

 

 

 ؛قبلـت اإلسـالم   إن شعوب العالم قد ت    

ألنها وجدت فيه اإلشـباع الكـافى لكـل         

وإال فما تبريـر مـا      .. احتياجاتها الفطرية 

نشاهده اليوم من تقدم اإلسـالم وانتـشاره       

المحير للعقول فى آسيا وأفريقيـا وأوربـا        

وأمريكا، مع كل هذه الحريات الممنوحـة       

للمبشرين والمجاالت المفتوحة لعملهم فـى      

 ومع أن اإلسالم اليوم ال      األقطار اإلسالمية، 

 يملك جهاز ا إعالمي ا فـى الواقـع،    ا صحيح

وبالتالى مع كل تلـك اآلثـار المحـسوسة         

للضعف واالنكسار فى مجال التـدين فـى        

.السنين األخيرة

 

 

لقد أصبح من غير المعقـول أن يقـال         

اليوم بأن سيف الفاتحين هو الـذى يمهـد         

السبيل النتشار اإلسالم، بل إننا نشاهد على       



 

 

 

 

 



 



 

   ا فى تلك المناطق التى     العكس من ذلك تمام

حكمها اإلسالم فى زمان معين ثم اسـتولت        

على الحكم حكومات من أديـان أخـرى،        

وجهزت كل ما لديها من قوى وإمكانـات        

ئية وتبشيرية هائلة إلرجاع المـسلمين      دعا

عن عقيدتهم اإلسالمية نشاهد أنها فـشلت        

ا فى تلك المـساعى الراميـة لفـصل         تمام

ا، فما  اإلسالم عن حياتهم، بل زادتهم تمسكً     

أعظم تلك الطاقة اإلعجازية التى تكمن فى       

وما أروع تلـك اإلمكانـات      !. هذا الدين؟ 

 الذاتية لإلقنـاع وجـذب النـاس، والتـى        

امتزجت مع روح هذا الدين حتـى دفعـت       

ـ       ألن  ؛ااألناس الـواعين واألحـرار فكري 

يستقبلوا هذا الـدين بمثـل هـذا الـشوق          

.والحرارة الفائقة

 

 

بـأن  : (وعلى هذا فإن أولئك القـائلين     

ليس لهم مبـرر    ) اإلسالم قد انتشر بالسيف   

وأن الوقائع  .. لذلك القول إال العداوة والحقد    

 والحوادث الجارية فـى     التاريخية الماضية 

عصرنا الحاضر كلها تكذب هذا االدعـاء       

.األثيم

 

 

قـد  ) يوحنا بول الثانى  (وإذا كان البابا    

ا فـى    سـلبي  فى منشوره أن هناك ميالً    بين  

الكنيسة، وهى تالقـى مـصاعب داخليـة        

وخارجية فى االندفاع التبشيرى نحو غـد       

     ا فـى   المسيحيين، بينما يشهد العالم تزايـد

ا فى المناطق   ال على اإلسالم، وانحسار   اإلقب

المسيحية فى الـشرق األدنـى وإفريقيـة،        

ا لإلسالم تتزايد فى جنوبى أوربـا،    وجسور

فاإلسالم هو الدين الوحيد الـذى يتحـدى        

انتشار المسيحية، أو التأثير على المسلمين،      

فراح البابا يطلب من الواليـات المتحـدة        

مـضاعفة  األمريكية تعزيز الدعم المـالى ل     

كان من األجدر أن يبحث     وجهود التبشير،   

ل بين العقائـد    عن سبب كون اإلسالم األو    

  وبـدعوة عفويـة، دون      افى العالم انتشار ،

ا، أن العقـل    جهود مركزة تذكر، ليعلم يقينً    

اليوم

 

حـد  وا ونحن فـى بدايـة القـرن ال    -

والعشرين

 

 أصبح الحكـم فـى اعتنـاق        -

ا فـى   اسالعقيدة، كما أصبح تحكيم العقل أس     

.مناقشة طروحات الشرائع المختلفة

 

 



 



لقد قال اإلمام أبو العزائم فـى كتابـه         

فــى ) وســائل نيــل المجــد اإلســالمى(

:العشرينيات من القرن الماضى

 

 

لم يبلغ اإلنسان مقام الشرف والمجـد       (

إال باإلسالم، وقد ترك المـسلمون العمـل        

ا لهم،  ا أتباع بوصايا اإلسالم فذلوا لمن كانو    

وترك غيرهم دينهم فعـزوا فـى األرض        

وإنـى  . ألخذهم بأعمال المسلمين الكونيـة    

     ا يظهـر لهـا     على يقين أن تلك األمم قريب

 ا فتسارع إلى اإلسالم، وكيف ال؟      الحق جلي

واإلنسان مفطـور علـى حـب الحريـة         

والمساواة، ومجبول أن يحكم على األشياء      

ت والفنون ما   بعقله، وكلما أظهرت الصناعا   

كنزه اهللا للخلق فى المادة كلما فكت األغالل    

من عنق العقل، فحكم أن الدين اإلسـالمى        

هو الدين الحق، وإن مـا سـواه ال يقبلـه           

.العقل

 

 

ومن حكم أن الدين اإلسالمى ال يحـث        

بتـه الحقـائق،    على تحـصيل العلـوم كذَّ     

والواجب على المسلمين فى هذا العصر بعد       

دين بأحقيته، وسارع فيـه     أن شهد أعداء ال   

كثيرون من أمريكا وأوربا، أن يـسارعوا       

إلى الحق والعمل به، ليكونوا أئمـة لمـن         

ـ       ا، بـل   ستنكشف لهم أنوار اإلسـالم قريب

ــاة اإلســالمية  وليكونــوا متمتعــين بالحي

الفاضلة، مسارعين إلى نيل السعادة الباقية      

فى جوار األخيار ممن عملـوا باإلسـالم        

 وآدابه وأصوله بين األمم،     ونشروا فضائله 

واألمر سهل، واهللا ال يضيع أجر من أحسن        

).عمالً

 

 

وعلى هذا الترتيب، نعلـم أن اإلسـالم       

دين فطرى كامل جاء لتأمين االحتياجـات       

اإلنسانية الماديـة والروحيـة فـى كـل         

ا للشرائع السابقة ديـن     العصور، فهو خالفً  

.خالد

 

 

لكل هذه األمور ولغيرها فإننـا نـسلم،       

نطلب إلى كل إخواننا فى اإلنسانية إن لم        و

يكونوا مسلمين أن يقوموا بإجراء تحقيـق       

لتتوضح لهـم   ) حقيقة اإلسالم (دقيق حول   

وعنـدها  .. معالم طريق الحق والـصواب    

يختارون الدين الصحيح، وهـو أصـعب       

.اختيار فى حياة اإلنسان على اإلطالق

 

 

ا فإننا ندعو اهللا العلى القـدير أن        وختام

.دى الجميع إلى الصراط المستقيميه

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

اإلمام ادد

 

 
 السيد حممد ماضى أبو العزائم



 





 



 اجلهادشروط :الثانىالفصل  :بقية

 

 




 



بعد أن أمرنا اهللا بالمحافظة على الـصلوات والـصالة          
 ن لنا كيف نحافظ على الصلوات فى وقت الفزع         الوسطى بي

﴿ فَـإن ِخفْـتُم     : م الصفين فقال سـبحانه    األكبر عند التحا  
            ا لَـمكُم ملَّما عكَم واْ اللّهفَاذْكُر انًا فَِإذَا َأِمنتُمكْبر االً َأوفَِرج

   ﴾ونلَمفإن خفتم من عـدو     : ، أى )٢٣٩: البقرة(تَكُونُواْ تَع
ففى ، غاصب أو متغلب وقمتم لدفعه مجاهدين فى سبيل اهللا        

، فظوا على الصلوات والـصالة الوسـطى      وقت الملحمة حا  
رجاالً أو ركبانًا، يعنى أن الرجل منكم وهـو مـاٍش فـى             
الملحمة يصلى الظهر والعصر والعشاء ركعتـين ركعتـين         

موليـا  ، إال أنه يخفض للسجود أكثر من الركوع      ، باإليماء
: ﴿ ِرجاالً ﴾ أى   : ففى قوله . وجهه حيث كان الشأن الداعى    

أو وقوفًا خلف   ، على ظهور الخيل  : ا ﴾ أى  مشاة، و﴿ ركْبانً  
أو ، )البنـادق  ( المدافع وفى أيديكم السيوف والمـسكتات   

.الرماح والحراب

 

 
:﴿ فَِإذَا َأِمنتُم ﴾ صورتان: وفى قوله تعالى

 

 
ونيـل الغنيمـة    ، النصرة على األعداء  : الصورة األولى 

وفى هذا يعود األمر إلى ما كـان عليـه قبـل            ، واألسرى
. فى حالة األمننصلى كما علمنا اهللا ف، الفزع

 

 
ولم يذكرها المفسرون ﴿ فَِإذَا َأِمنتُم﴾      : والصورة الثانية 

رجع العدو عنكم إلى مرابطه، فإن الواجب شـرعا أن          : أى
، قسم يقف على جبهة الجهاد    : يقسم اإلمام الجيش قسمين   

.وقسم ينصرف معهم فيقيم بهم الصالة

 

 
صلى بالقوم ركعة   ،  السفر فإن كانت صالة ثنائية كصالة    

ويسلموا ، حتى يتم من خلفه الركعة الثانية     ، وأطال الوقوف 
فيدركون اإلمام  ، وينصرفوا إلى الواقفين على جبهة الجهاد     

ويسلم اإلمام ثم يقومون فيأتون     ، واقفًا فيصلون معه ركعة   
.بالثانية أفذاذًا

 

 



 

 

 

 

 



 



صـلى اإلمـام    ، وإن كانت الصالة رباعية   

ووقـف مطـيالً    ،  ركعتين بالنصف األول 

، الوقوف حتى يتموا الـركعتين الثـانيتين      

وينصرفوا إلى المرابطين على الصف فى       

فيسرعون إلى اإلمام ويدركون معه     ، الجبهة

عمالً ال  ، الركعتين الثانيتين له األولتين لهم    

قوالً فإذا سلم اإلمام وقفوا فأتوا بـالركعتين        

،  وسـلَّموا  ،األخيرتين عمالً ، األولتين قوالً 

فإن كانت الحكمة تقضى باتصالهم بإخوتهم      

وإن لم يكـن ثـم      . أسرعوا لهم ، المرابطين

استراحوا إلى أن تنتهى المدة المعينة      ، فزع

.لهم عرفًا

 

 




 



لما أجمع بنو إسرائيل على أن يخرجوا       

لقتال العمالقة أراد اهللا أن يكشف لطـالوت        

خبايا القوم ليعلم من يصدق معه فى القتال        

ممن ينقلب على عقبيه ليخرج معهم مطمئن       

وكان قبل خروجه احتـاط لنفـسه       ، القلب

، ال يخرج معى من بنى بيتًا ولم يتمه       : فقال

وال ، وال من تزوج ولـم يـدخل بزوجتـه        

ولكن يخرج معى الـشباب     ، مشتغل بتجارة 

.الناهض

 

 

ألفًا أو  فخرج معه ممن اختارهم ثمانون      

وأراد اهللا تعالى أن يمحـص      . أقل كما ورد  

القوم حتى ال يكون مع طالوت إال من يثق         

بهممهم وعزائمهم ورغبتهم فى نيل ثـواب       

: اهللا تعالى وعلمهم بفناء الدنيا فقال تعـالى       

         اللّـه نُوِد قَـاَل ِإنَل طَالُوتُ ِبالْجا فَصفَلَم﴿

   ن شَِربٍر فَمتَِليكُم ِبنَهبن  ممِمنِّي و سفَلَي ِمنْه 

، وفى  )٢٤٩: البقرة(لَّم يطْعمه فَِإنَّه ِمنِّي﴾     

تلك اآلية سر غامض يتذوقه أهل الـورع        

 قد يهـب العبـد       ألن اهللا    ؛من المسلمين 

ويكون العبد ورعا زاهدا    ، بسطة فى الرزق  

فيكتفى بالقليل من القوت مع قدرتـه علـى      

آلية الشريفة تـدل     ألن تلك ا   ؛الشهى اللذيذ 

على أن اهللا يحب من عباده أهـل الـورع          

.والزهد

 

 

ِإن اللّه مبتَِليكُم ِبنَهٍر    : فإنه تعالى يقول  

، )٢٤٩: البقرة (فَمن شَِرب ِمنْه فَلَيس ِمنِّي    

وهم فى أشد ما يكون من الظمأ من حرارة         

فيكون امتناعهم عن الشراب مـع      ، الصيف

 على ورعهم ووقـوفهم     توفر الدواعى دليالً  

وتكـون إطـاعتهم    ، عند أمـر اهللا تعـالى     

دليالً علـى   ، لحظوظهم ونفوسهم الشهوانية  

ويجعلون الحكـم   ، أنهم يحقرون أوامر اهللا   

واهللا تعالى تنزه عن أن تـراه       ، منهم عليهم 

ولكـن ظهـر    ، األبصار أو تدركه العقول   

فتعظيم اهللا محصور   ، لعباده فى أمره ونهيه   

ومن أهان األمـر أهـان      ، فى تعظيم أمره  

.اآلمر

 

 

فرجع اليهود إلى عادتهم مـن مخالفـة      

، األنبياء والمسارعة إلى أهوائهم وحظوظهم    

لذلك فإن الذين شربوا من النهـر حرمـوا         

ومـن  ، التوفيق والهداية ونصرة اهللا ونبيه    

امتنعوا حظوا بالصدق وبالنصرة والظفـر      

 وبالغنيمة وبالجنة يـوم ال ينفـع مـال وال     

 نسأل اهللا أن يعيذنا من االبتالء، ومن        .بنون

.الدخول فى التجارب

 

 






 



 بين اهللا لنا أن أهل اإليمان وحسن الظن       

قَاَل الَّـِذين   ﴿: به سبحانه هم الذين قال فيهم     

علمون علم   ألنهم ي  ؛يظُنُّون َأنَّهم مالَقُو اللِّه﴾   

يقين مؤيد بلقاء اهللا تعـالى حتـى كـأنهم          

 على إهالك   يشاهدون قوته وقدرته سبحانه   

كَم مـن ِفَئـٍة قَِليلَـٍة      ﴿: وفى قوله ، أعدائهم

ـ       ِه واللّـه مـع     غَلَبتْ ِفَئةً كَِثيرةً ِبـِإذِْن اللّ

اِبِريندليـل علـى     )٢٤٩: البقرة(﴾  الص ،

وا إطـالق  انبالج الحقائق لقلوبهم حتى تحقق  

، وكمال ملكه المطلق على عبـده     ، قدرة اهللا 

ودرسوا تاريخ األنبياء والملوك السابقين من    

، ولـوط، وهـود   ، أسفار نوح، والخليـل   

وغيـرهم صـلوات اهللا     ، وموسى، وشعيب

فكان العلم بتاريخ األوائـل     ، وسالمه عليهم 

مع نور اإليمان الذى جعله اهللا فى قلـوبهم         

صرة اهللا لهم ألنهم    يجعلهم على يقين تام بن    

﴿ِإن : قاموا لنصرته سبحانه قـال تعـالى      

    ﴾كُمرنصي وا اللَّهرومعنى  )٧: محمد(تَنص ،

كثير من فئات قليلة العـدد والعـدد        : اآلية

وذلك بإذن  ، غلبت فئات كثيرة العدد والعدد    

﴿واللّه مـع   . بتقديره تعالى وقوته  : أى، اهللا

 اهللا وتأييده وقوته    ونصرة: الصاِبِرين﴾ أى 

، مع الصابرين الذين مألوا قلـوبهم يقينًـا       

۞
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فألقوا بأنفسهم أمام العدو القوى غير مبالين       

.بما يصيبهم فى سبيل اهللا

 

 




 



ولَينصرن اللَّه مـن    ﴿: يقول اهللا تعالى  

      ﴾ِزيزع لَقَِوي اللَّه ِإن هرنص٤٠: الحج(ي( ،

 يظهر لى هنا  

 

  واهللا أعلـم بمـراده     –

 

 أن  –

المسلم ينصره اهللا على نفسه بقبول توحيده       

 ومحافظتـه علـى     وتصديقه لرسوله   

،  فيما قضى وقدرعبادته مع الرضا عنه    

قاهرا نفسه إذا هى نازعته أو شذت منـه،         

وال ،  تـسليما  حتى يسلم لرسـول اهللا      

. وفيقهيكون ذلك للمؤمنين إال بمعونة اهللا وت      

 ل اهللا المسلم بهذا الجمال أقامـه       ومتى جم

ومنحـه الهمـة    ، مقام العامل له سـبحانه    

والغيرة هللا مجاهدا فى سـبيل اهللا أعـداءه         

الخارجين عنه بعد مجاهدة أعداء اهللا فـى        

فينصره اهللا تعالى ويمكن لـه فـى        ، نفسه

األرض ويهب له العزة التى وعده بها فـى     

.القرآن

 

 

  نصرة رسول اهللا     ،ومن نصرة اهللا  

وهى قهر النفس علـى العمـل بوصـاياه         

 حتى يكون أشبه الخلق به      والتشبه به   

وبذلك يكـون صـورة     ، صلوات اهللا عليه  

محمدية كاملة يسخر اهللا لـه بهـا ملكـه          

، ويجيبه إذا سـأل   ، وملكوته فيلبيه إذا دعا   

وينفعه وينفع به فى    ، ويغنيه عن شرار خلقه   

ه نصرة من اهللا تعـالى      وكفا، الدنيا واآلخرة 

.ما بشره به اهللا سبحانه فى القرآن

 

 

﴿ ِإن اللَّه لَقَِوي عِزيـز ﴾       : قوله تعالى 

ينفذ ما قـضاه سـبحانه      : ، أى )٤٠: الحج(

، فـال يحتـاج     يءبقوة وبطش ال يعجزه ش    

سبحانه فى إهالك أعدائه إلى معـين مـن         

عباده من جيش أو آالت حربية أو سياسـة         

كن أمرنا سبحانه بالجهـاد    ول، أو تدبير 

 

 ال  -

لعجز واحتياج   

 

 بل ليقيمنـا فيمـا يحبـه        -

من  لنكون يوم القيامة على منابر    ، ويرضاه

فى جوار األطهار   ، نور أمام وجهه الكريم   

.من الرسل واألخيار

 

 

)٢( آداب اجلهاد: الفصل الثالث

 

 



 



اْ ِإذَا  ﴿يا َأيها الَّـِذين آمنُـو     : قال تعالى 

        لَّكُـما لَّعكَِثير واْ اللّهاذْكُرتُواْ وِفَئةً فَاثْب لَِقيتُم

  ونالَ       * تُفْلَحو ـولَهسرو ـواْ اللّـهَأِطيعو

تَنَازعواْ فَتَفْشَلُواْ وتَذْهب ِريحكُم واصـِبرواْ      

      ﴾اِبِرينالـص عم اللّه ٤٥: األنفـال (ِإن 

 

- 

٤٦.(

 

 

 هذه اآلية الشريفة بنـداء        افتتح اهللا 

المؤمنين نداء القريـب للقريـب، فـأنزل        

المؤمنين منه منزلـة المـواجهين بوجهـه        

، الذين وهـبهم    الجميل، الحاضرين معه    

اهللا آذانًا فى قلوبهم تصغى بها فتسمع كالم        

 ألن  ؛وهذا مقام محبة اهللا للمؤمنين    ، اهللا  

لما محبة الخلق هللا هى فى الحقيقة ألنفسهم        

ومـا  ، تصوروه من جماله العلـى الجلـى      

ومحبة اهللا تعالى   ، علموه من كماله القدسى   

ومن أحبـك لنفـسه     ، للخلق إنما هى للخلق   

، تملق لك وسمع وأطاع وتحمل ثقل محبتك      

ومن أحبك لك أنـذرك وبـشرك وأمـرك         

وتفوز ، ونهاك لترقى إلى مقامات الوصال    

ولما كانت محبـة اهللا تعـالى       ، بنيل الكمال 

كان ، لمؤمنين هى لنا ال له سبحانه وتعالى      ل

سبحانه وتعالى هو اآلمر الناهى، وكنا نحن       

السامعين المطيعين المسلمين ألحكامه قدرا     

.وشرعا

 

 

إذا تقرر هذا األصل للعقول وكشف اهللا       

علمنا مقدار الخير الحقيقـى     ، الحجاب عنها 

بالسمع والطاعة لرسوله فسارعنا إلى القيام      

،  تعالى به والبعد عما نهانا عنه      بما أمر اهللا  

ببهجة ولذة وفرح، لما نتحققه فى أن تلـك         

 ألن اهللا   ؛األوامر والنواهى لمحض خيرنـا    

سبحانه تنزه عن أن ينتفع بطاعتنا أو تضره        

معاصينا، وأن أهل القلوب التى اطمأنـت       

بذكر اهللا، يتكلمون بقلوبهم مع اهللا تعـالى،        

يا َأيها الَِّذين   ﴿: وإذا سمعوا اهللا تعالى يقول    

كـأنهم  ، لبيـك وسـعديك   : آمنُواْ﴾ قـالوا  

 ألن اآلذان تـسمع مـن       ؛حاضرون معـه  

.والقلوب تسمع من مقلبها ، اإلنسان

 

 

يا أيها الذين صدقوا اهللا     : يقول ربنا   

ومنحهم اهللا القبول فـضالً     ، ورسوله  

وأقبلوا ، فقبلوا عن اهللا ورسوله   ، منه وكرما 

 ألنـه   ؛تهم على اهللا تعـالى    بعد القبول بكلي  

سبحانه وفقهم وأعانهم، وشرح لعمل الخير      

.وفى محابه ومراضيه أقامهم، صدورهم

 

 

۞
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 آداب ااهدة

 

 




 



 عباده أن يثبتوا فى الجهـاد       أمر اهللا   

بنيـل حـسنى    : أى، متيقنين بنيل الحسنيين  

بياء اهللا تعـالى    وجوار أن ، الشهادة فى الدنيا  

. صلوات اهللا عليهم فـى الـدار اآلخـرة        

أو ، والثبات إما اِإلقدام بـصدق إن أمكـن       

حفظ المركز الذى هو فيه حتى ينصره اهللا        

وهذه اآليـة   ، أو يفتح له باب الجنة    ، تعالى

﴿ِإالَّ متَحرفًـا   : ليست ناسخة لقوله تعـالى    

، )١٦: ألنفـال ا(لِِّقتَاٍل َأو متَحيزا ِإلَى ِفَئٍة﴾      

فإن التحرف للقتال أو التحيز إلى فئة هـو         

عين الثبات والحكمة، وهـى مـن حـسن         

.التدبير الذى يسمى سياسة

 

 




 



﴿يا َأيها الَِّذين آمنُـواْ     :  يقول اهللا تعالى  

يـرا﴾  ِإذَا لَِقيتُم ِفَئةً فَاثْبتُواْ واذْكُرواْ اللّـه كَثِ       

ن اهللا تعالى للمؤمنين أن     ، بي )٤٥: األنفال(

أعظم الشواغل وأجل الـشدائد ال تحجـب        

بـد   ال فالذكر. المؤمن عن ذكر اهللا تعالى    

منه فى أوقات الهرج والمـرج والـشدائد        

المؤلمة فكيف يغفل المؤمن عنه فى أوقات       

فراغه وراحته؟، أنا أعتقد أن المؤمن عنـد    

ى اهللا تعالى بالقلـب      إل يلتجئالفزع األكبر   

وكل الجوارح، فيذكر اهللا بقلبه باِإلخالص      

والفرح بقـرب   ، وتفويض األمور إليه    

والطمع فى إعالء كلمتـه ونـصرة       ، لقائه

حتى يكون اهللا تعالى أقرب     ، حزبه سبحانه 

وهكذا يكون  ، إليه من نفسه التى بين جنبيه     

.ذاكرا هللا ذكرا كثيرا

 

 




 



وذلك بقبول ما أنزله اهللا من بيان مـا         

يجب أن تنعقد عليه القلوب مـن العقيـدة         

وتتجمل به األبدان مـن األحـوال       ، الحقة

وما يحبه سبحانه   ، واألعمال السنية ، السنية

وتعالى من األخالق الفاضلة والمعـامالت      

 أنزل على حبيبه ومصطفاه فإنه ، الحسنة

،  يحبه ويرضاه  يء تبيانًا لكل ش   كتابا مجيدا 

فاسمع أيها الجندى بآذان قلبك وأقبل بعـد        

السماع بكليتك مسارعة إلى نيل رضـوان       

.اهللا والفوز بما وعد به أولياءه األطهار

 

 

كما يجب على المـسلمين أن يطيعـوا        

 فيما بينه لنـا مـن تفـصيل         رسوله  

وتعيـين العبـادات    ، وبيان المبهم ، المجمل

 بين لنا ذلـك     فإنه  ، كناتهابحركاتها وس 

وعلمنا بعمله، ووضح لنـا بحالـه       ، بقوله

وهـو  ، وأخالقه صلوات اهللا وسالمه عليه    

المعصوم باهللا الذى ال ينطـق إال عـن اهللا          

.تعالى

 

 

وهنا لطيفـة قـد يتـسنى للمـؤمن         

 عطف طاعـة    وهى أن اهللا    : مالحظتها

رسوله على طاعته ليبين للمؤمن أن يستعيذ       

من ،  بحصون وقاية اهللا تعالى    باهللا ويتحصن 

أن يتبع هواه إذا خالف السنة أو يطيع شحه         

بل الواجب على كل مؤمن     ، أو يعجب برأيه  

أن يزن عقيدته وعبادته وأحوالـه ورأيـه        

فإن وافقت السنة فهو    ، وهواه بميزان السنة  

على الطريقة القويمة والصراط المـستقيم      

وإن خالفت الـسنة وجـب      ، والمنهج الحق 

 أن يتبرأ من عقيدته وعملـه وحالـه         عليه

ويعتقد أن سنة رسـول اهللا      ، ورأيه وشهوده 

  وأن ، الموصلة إلى الحـق   ،  هى الحق

وإنى ألنصح لكل أخ    ، ما عداها هو الباطل   

جمله اهللا تعـالى بـأحوال آل العـزائم أن          

يعادى كل عقيدة وحال وشـهود ووجـود        

ورأى لم يكن مستمدا من السنة وأن يخاف        

ومن أطاع شهودا يخالف الـسنة      ، بهمقام ر 

فقد أطاع  ، أو حاالً قهره لم يؤخذ من السنة      

فإن أمر اهللا لنا بطاعة رسول اهللا       ، الشيطان

        دليل على أن فى الحقائق اإلنسانية ما 

ويعين على الباطل ، يجذب إلى أسفل سافلين   

وكم من هاٍو فى الـدرك      ، ويبعد عن الحق  

شفه وحالـه   األسفل من النار وهو مبتهج بك     

أعاذنا اهللا من مخالفة سـنة نبيـه        ، وعمله

. 

 

 
                                              

راجع مجلة المدينة المنورة السنة التاسعة األعداد       ) ١(
ومجلة السعادة األبدية    ، ٤٤ ، ٤٣ ، ٤٢ ، ٤١ ، ٣٥

.١٣السنة التاسعة العدد األول ص 

 

 
 ٧راجع مجلة السعادة األبدية السنة السابعة العدد        ) ٢(

.١٧٧ص 
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في الوقت الذي يواجه فيه     

ا ا فكريــالمجتمــع تطرفَــ
ـ  وشذوذً ا باسـم   ا أخالقي
الدين  

 

 والدين منه براء    -

 

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

ـ  تكسب الفرد ذوقً   ا ا رفيع
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

 

 

 

 

* 

 



*

 



*

 



 

 




 




 


يؤكد ذلـك المعنـى      

 

 الـذي   –
ذكرناه في المقال السابق      

 

مـا   -
جاء فى قصة سيدنا نـوح عليـه        
السالم مع ابنه، فإن اهللا تعالى لما       

ا أن يصنع السفينة، وأن     حأمر نو 
: يحمل فيها أهله كما قال تعـالى      

﴿قُلْنَا احِمْل ِفيها ِمن كُلٍّ زوجـيِن       
   ﴾لَكَأهِن وفلمـا  ) ٤٠: هود(اثْنَي

دعا ابنه أن يركب معـه فـأبى؛        
تعجب نوح ألمر اهللا، لِما فهمه أن 

 

 
: ابنه من أهله، فنادى ربه كما قال اهللا تعالى        

 ى نُوحنَادِلـي         ﴿وَأه ابِني ِمن ِإن بفَقَاَل ر هبر 
       ﴾اِكِمينالْح كَمَأنتَ َأحقُّ والْح كدعو ِإنهود(و :

أراد سيدنا نوح عليه الصالة والسالم أنـه        ) ٤٥
من أهله، يعنى من زوجته ومن نفسه، فرد عليه     

ا أن هذا ليس هو     ا، ومقرر ا ومؤدب  معاتب اهللا  
ا النسب حقيقة هـو التقـوى قـال    النسب، وإنم 

﴿قَاَل يا نُوح ِإنَّه لَيس ِمن َأهِلك ِإنَّه عمٌل         : تعالى
غَير صاِلٍح فَالَ تَسَألِْن ما لَيس لَك ِبِه ِعلْم ِإنِّـي           

       ﴾ـاِهِلينالْج ِمن َأن تَكُون ٤٦: هـود (َأِعظُك (
فكان مراد اهللا    

 

 وهو أعلم بمراده     –

 

 أن أهـل    –
سيدنا نوح هم الذين آمنوا به وصـدقوه، وهـم          
المتحققون بالنسب الدينى، ولو لم يكونوا مـن         

.ظهره

 

 
كما نجد ذلك المعنى فى قصة سيدنا إبراهيم         
عليه الصالة السالم مع عمه آذر في قـول اهللا          

 دو ِللَِّه تَبرَأ ِمنْـه    فَلَما تَبين لَه َأنَّه ع    : سبحانه
إن : (، ويقول رسـول اهللا      )١١٤ :التوبة(

بِني فُالٍن لَيسوا ِلي ِبأوِلياء    

 

 يعنى جماعة مـن  -
بني هاشم   

 

-       ـاِلحصو ـولُهسراُهللا و يِليا وإنَّم 

 

 

 

 
.

 

 

 

 

ن لَهم نَـسب أبلُّـه      الْمْؤِمِنين، ولَكِ 
،  "مسلمالبخاري و ) "لهِببال

 

 بـلَّ   -
هِحما : رلَهصأى و

 

-.

 

 
فكأن النسب الحقيقي    

 

 الذي بـه    –
اإلكرام من اهللا والكرامة عند اهللا  

 

– 
هو نسب التقوى، وال شـك إذًا أن        
     ا النسب لآلباء واألمهات ال يعد نسب

ا إال بقدر ما حكـم الـشرع        حقيقي
الشريف للنسب بـه مـن الـصلة     

وال والبر، فالقرابة هي المشاكلة،      
مشاكلة إال في مبدإ ينتج الـسعادة،       
وفي معنى يحبه اهللا تعالى ورسوله      

 وال يتحقــق ذلــك إال فــي ،
س ابن أمك وأبيك ـالم، وليـاِإلس

 

 
ا وشـمائل    واعتقـاد  بقريبك إن خالفك شكالً   

.وميوالً

 

 
وكم ابن أمه قتل ابن أمه، بل ال ترى العداوة          
 والخصومة أمام القضاة إال بـين األخ وأخيـه،        
والوالد وولده وابن عمه، وكم أخ لك لـم تلـده           

    ا، وليست القرابة تصح    أمك هو أخو اِإلسالم حق
حقيقة في الدنيا للمعاونة وفي اآلخرة بالـسعادة        

.إال األخوة اِإلسالمية

 

 
وكل قريب وصديق وحبيب     

 

 ولو مـن أب     -
وأم  

 

 لم تكن قرابته لِإلسالم فهي خسران فـي         -
ـ    الدنيا؛ وهال  : ر قولـه تعـالى    ك في اآلخرة س

َّاَألِخال  ِئٍذ بموِإالَّء ي ودٍض ععِلب مهضعتَِّقينالْم  
ِإنَّمـا  : ، ومحكم قوله تعـالى    )٦٧ :الزخرف(

، فالنسب هو   )١٠ :الحجرات( الْمْؤِمنُون ِإخْوةٌ 
نسب اِإلسالم، من رأى غير رأيي فلينزل نفسه        

.ال باإلسالمأي منزل ينزلها فيه، فال نجاة لنا إ

 

 


 




 


 ِإنَّما الْمْؤِمنُون ِإخْـوة   :      قال اهللا تعالى  

واذْكُروا ِنعمتَ :  وقال تعالى  )١٠ :الحجرات(

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


 

اللَِّه علَيكُم ِإذْ كُنتُم َأعداء فََألَّفَ بين قُلُـوِبكُم فََأصـبحتُم ِبِنعمِتـِه         

ونَزعنَـا مـا ِفـي      : ، وقال تعالى  )١٠٣ :آل عمران (،  ِإخْوانًا

      تَقَاِبِلينٍّر مرلَٰى سانًا عِغلٍّ ِإخْو وِرِهم مِّندص )وقال  )٤٧ :الحجر ،

ن يهاِجر ِفي سِبيِل اللَِّه يِجد ِفي اَألرِض مراغَما كَِثيـرا           وم: تعالى

         ِركْـهدي ـوِلِه ثُـمسرا ِإلَى اللَِّه واِجرهِتِه ميِمن ب جخْرن يمةً وعسو

: ، وقـال تعـالى    )١٠٠ :النساء( الْموتُ فَقَد وقَع َأجره على اللَّهِ     

  َنشُوا ِفي مِقهِ   فَامزكُلُوا ِمن را واِكِبه )وقال تعالى  )١٥ :الملك ، :

       م ِفـيتَخِْلفَنَّهـساِت لَياِلحِملُوا الـصعو نُوا ِمنكُمآم الَِّذين اللَّه دعو

اَألرِض كَما استَخْلَفَ الَِّذين ِمن قَبِلِهم ولَيمكِّنَن لَهـم ِديـنَهم الَّـِذي             

ى لَهتَضنًاارَأم ِفِهمِد خَوعن بم ملَنَّهدبلَيو م )٥٥:النور.(

 

 

مثَُل المؤمنين في تراحمهم وتـوادهم      : (وقال رسول اهللا    

كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسِد بالسهر           

المؤمنون كرجٍل واحـٍد    : (، وقال   "البخاري ومسلم ) "والحمى

أحمـد  ) "شتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله      إن اشتكى عينه ا   

المؤمن للمؤمِن كالبنيـان يـشُد بعـضه        : (، وقال   "في مسنده 

المسلم أخو المسلِم : (، وقال "البخاري في كتاب األدب) "بعضا

ال يخذله وال يحقره، التقوى ههنا       

 

 ويشير إلى صدره ثالث مرات      -

 

لمسلم، كلُّ المسلِم علـى     ، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه ا        -

، وقال  "مالك والبخاري ومسلم  ) "المسلِم حرام، مالُه ودمه وِعرضه    

) : ،على أحٍد أن تواضعوا حتى ال يفخر أحد اَهللا أوحى إلي إن

، وقال عليه الصالة والـسالم فـي        "مسلم) "وال يبغي أحد على أحدٍ    

قـال  ) ائهم الذين ماتوا  لينتهين أقوام يفتخرون بآب   : (الحديث الطويل 

إن اَهللا أذهب عنكم عبيةَ الجاهلية       : (فيه  

 

التكلـف  : العبيـةُ  "–

" والكبر

 

–           الناس ،شقي أو فاجر ،تقي ا باآلباء، إنما هو مؤمنوفخر 

، "أبو داود والترمذي واللفـظ لـه      ) "كلُّهم آلدم وآدم خُِلق من تراب     

).يهالمؤمن كثير بأخ: (وعنه 

 

 



 



إذا كان األمر كذلك من أن المسلم أخو المسلم؛ فما بال اإلخوة            

متفرقين متقاتلين متشرذمين؟، أال يدرون أن تلك األخوة اإلسـالمية     

، بـل إن اهللا تعـالى    تقتضي بنُوة المسلمين لسيدنا رسول اهللا       

قام أعلى من األبـوة      بالنسبة للمؤمنين في م    جعل رسول اهللا    

وهو الوالية على المؤمنين، فمعلوم أن كل إنسان أولى بنفسه مـن            

والديه، ترى الرجل إذا تألم ال يشعر بذلك األلم والداه الـذين هـم              

أولى به من األجانب     

 

 وإن كانا يتألمان أللمه معنى       -

 

؛ أما رسول   -

 فقال   فقد بين المولى سبحانه حقيقة صلة المسلم به          اهللا  

 النَِّبي َأولَى ِبالْمْؤِمِنين ِمن َأنفُـِسِهم وَأزواجـه ُأمهـاتُهم         : تعالى

، ولتأكيـد هـذا النـسب    )وهو أبوهم: (، وفي رواية )٦ :األحزاب(

ا ا ألن هذا النسب ليس معنوي     الشريف أخبر أن أزواجه أمهاتنا، بيانً     

    ا، فأوجب علينا رعاي   فقط، بل هو حسي أيض  ا ة آداب األم معهن حس

. ى، وزاد على ذلك فأمرنا أن ال نكلمهن إال من وراء حجابومعنً

 

 

هذه اآلية شراب طهور ألرواح المؤمنين، بها تحصل وصلتهم         

ى بين المؤمنين فـي     ، أنت تعلم أن اهللا تعالى سو      برسول اهللا   

هذا النسب حتى ال يفخر أبيض على أسـود، وال هاشـمي علـى              

، وإنما الكرامة بـالتقوى،     ا أبناء رسول اهللا      جميع تركي، فإنا 

وإن الشريف الهاشمي لو خالف هذا النسب فارق دين اإلسـالم وال       

ينفعه نسبه الطيني، وإن الرقيق النجي إذا اتصل بهذا النسب صار           

.أكرم على اهللا تعالى

 

 

 ُأذُن خير للمؤمن بل ويؤمن للمؤمنين كمـا قـال           وتراه  

ون هو ُأذُن قُْل ُأذُن خَيٍر لَّكُم يـْؤِمن ِباللَّـِه ويـْؤِمن             ويقُولُ: تعالى

ْؤِمِنينِللْم )فال إيمان للعبد إال بإيمـان رسـول اهللا          )٦١ :التوبة ،

له  .

 

 

 ألنه الوالـد    ؛فنسب أخوة المؤمنين تدلى إلى رسول اهللا        

، الحقيقي الذي هو أولى بأنفسنا منا، وبه يتصل نسب كـل مـسلم            

وبقدر العلم بهذا النسب المحمدي تكون متانة األخوة وقوتها، وبقدر          

جهل هذا النسب المحمدي يكون انفصام عروة األخوة، ومن علم أن           

؛ ؛ وأن صلتهم ِبر بـه       له أخوة في والد هو رسول اهللا        

 رضوان اهللا األكبر؛ سارع إلى توثيق عـرى األخـوة           وبره  

.اتصال هذا النسب المحمديوبذل النفس والنفيس في كمال 

 

 



 





  

 

 



 


 

 

 



 




 





 




 




 


 



 



والمجتمـع  "وانقضى عهد الصديق ثم انقضى عهـد الفـاروق         

:اإلسالمي مجتمعان

 

 

أحدهما ماض ولما يمض بأجمعه، واآلخر مقبـل ولمـا يقبـل     

: قوته أن يحار في تدبيره، وقال الشعبي       بأجمعه، وأوشك عمر على   

لها، بحيث وقـف   إنه قضى وأوشكت قريش أن تمله لشدته ووقوفه       

." بينها وبين نزعاتها ومطامحها في دنياها الجديدةالًحائ

 

 

وتتابعت السنون على أيام عثمان، وهذان المجتمعان يلجان في         

االفتراق حتى افترقا غاية افتراقهما في النزاع بين علي ومعاويـة،           

وال في دفعه،  ا ال حيلة له في السير معه     فكان علي يكبح تيارا جارفً    

التيار رخاء سخاء بغير مدافعـة وغيـر        وكان معاوية يركب ذلك     

…معه من ال يدافعه وال يحار فيه  حيرة، ويركبه

 

 

وكأنما بقيت من التيسير هنا والتعسير هناك، فجـاءت حـصة           

من كل جنس يطلبون الحق الذي يطلبـه         )١(علي حيث جاء الموالي   

       وخلت الحـصة    ا من الحقوق،  كل مسلم ممن ال ينكر على أحد حق

ء الموالي، وخلصت للعرب يـوم كـان العـرب          األخرى من هؤال  

.الدولة في دمشق بين القرشيين واليمانيين وحدهم قوام

 

 

: أحاط الموالي باإلمام حتى قال له بعض أنصاره من العـرب          

، وسار اإلمام في العدل بينهم وبـين        "عليك لقد غلبتنا هذه الحمراء   "

لقرشي أعجمي، وال    العرب سيرة من يعلم أنه ال فضل لعربي على        

.على حبشي إال بالتقوى

 

 

أما في الشام فقد كان معاوية ال يباليهم؛ ألنهـم قلـة هنـاك ال           

ومرضاة العرب أولى من مرضاة الموالي فـي         يحسب لها حساب،  

خطبهم بعد ذلك حتى     دمشق حيث قامت الدولة األموية، وحيث هان      

 قيل إنه هم بقتلهم والبطش بهم على غير عادته، وقال لهـم غيـر             

!إنكم عجم وعلوج: مرة

 

 

وما كان من قبيل المصادفات أن الدولة األمويـة قامـت فـي             

قوضتها   دمشق، وأن الدولة التي   

 

 وهي دولة بني العباس      -

 

 قامت  -

       للدولة بعـد اتـساعها      افي بغداد، فإن دمشق ما كانت لتصلح مقام
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.للعرب والفرس والترك والديلم، وموالي األمم من كل قبيل

 

 

ة العربية قوة للدولة األموية فـي نـشأتها،         وقد كانت العصبي  

للدولة القائمة في الجزيـرة؛ ألنهـم        اوكان اختالط الموالي ضعفً   

… أزمتها  أشتات متفرقون لم يكن منهم أحد يقبض على زمام من

 

 

ونجمت ناجمة الخوارج فلم تكن لها جرثومة في الشام ينجمون   

بين المـوالي   أصبحوا شعبة جديدة من شعب الشقاق        منها، ولكنهم 

والزهـد مـن أدعيـاء       والشيعة من العرب، وأصحاب التزمـت     

االجتهاد، وأدعياء الحق في محاسبة ولي األمر على مـا شـرعه            

…الكتاب 

 

 

معاويـة  : ثم قتل علي دون صاحبيه المقصودين بالقتل معـه        

بعمله في حياته كأنه أعفاه من جهـاد         وابن العاص؛ فانتفع معاوية   

بـين الـشيعة     راق، وانتفع بعـده بالـشقاق     منافسيه بالحجاز والع  

والخوارج والموالي والعرب في رقعة الجزيرة، فإذا هم يـضرب          

 ا،بعضهم بعض  ا بأيديهم كلما تفرقوا وتقـاتلوا، ومـا      ويغلبهم جميع

.القتال كان في وسعهم أن يتفقوا أو يكفوا عن

 

 

وإن القدرة التي خلصت بها الخالفة لمعاوية بين هذه الحوادث          

… الصادق إذا شاء المؤرخ أن يخالف بين الكفتين       توزن بميزانها ل

   بالخالفة في المدينة، ولم تكن      ا لو أنه بويع   فماذا كان معاوية صانع

       الـشام   ا لو كان على   له سابقة والية على الشام؟ وماذا كان صانع

يومئذ منافس يسوسها على سنة الملك، ويرتكن فيها إلـى قواعـد            

.اروق وقواعد راسخة من قبل اإلسالم؟الف راسخة من عهد

 

 

ثم انفرد معاوية بالخالفة، ولزمته تبعة الدفاع عن الدولة فـي           

المؤرخون في كفته هذه المأثرة غير مقدورة        وجه أعدائها، فوضع  

التي مـن قبيـل مـا      وال محدودة، وال منظور فيها إلى التمهيدات      

.قدمناه أو تربى عليها

 

 

ية قد عمل على حمايتها، وال بد       وال شك أن رأس الدولة األمو     

الحماية، ولسنا نعني هنا أنه حمـى الدولـة    له من العمل على هذه  

بيان النيات وال يدخل     ليحمي ملكه ويحمي نفسه، فهذا قد يدخل في       

 في بيان القدرة التي أعانته على عمله، ولكننا نعني أننا ال نزن هذه            

طلعت به، وكان لها يد القدرة بميزانها الصحيح إال إذا عرفنا ما اض 

في مجراه بحكم الحوادث، وليست فيه لها يد         فيه وعرفنا ما جرى   

.عاملة أو تدبير مقصود

 

 

فالفتح اإلسالمي قد ضعضع دولة الروم الشرقية وفـت فـي           

ا يائسين من رجعـة     رجال الدين والدنيا مع    أعضادها، وترك فيها  

تحين عقابا للرعاة   الفا الشام إلى حوزتها، مؤمنين بتأييد اهللا للعرب      

…والرعية على خطاياهم وخطاياها 

 

 
                                                           

.وهو من أسلم من غير العربجمع مولى، : الموالي) ١(
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حممود عبد القادر حممد. د.أ

 

 
جامعة قناة السويس

 

 



 


 كان اكتشاف المخطوطة النحاسـية عـامالً      

ا إلمداد المهتمين بتلـك النوعيـة مـن         مساعد
المخطوطات باستنتاج نهـائي حـول سـر أو         
غمــوض اإلخفــاء الــضخم للمخطوطــات أو 

 كانـت   م١٩٦٥وفي سـنة    . النصوص العبرية 
هناك مخطوطة واحدة من بـين المخطوطـات        

" طلق عليها    والتي أ  ٢المكتشفة في الكهف رقم     
تحتوي علـى كـل مـن       " مخطوطة المزامير   

" كـان عمـل     . المزامير الكنسية وغير الكنسية   
ذا محتوى شـيق تكـون مـن        "ميقات التوراه   

قصاصات لستة مخطوطات مختلفة وجدت فـي       
"  من قمران وتـم حفظهـا بــ          ٤الكهف رقم   

دي " ، حيث بدأ فريق بقيـادة       "متحف روكفلر   
بدأ الفريـق فـي     . زهافي تنظيفها وفر  " فوكس  

فصل القصاصات المقدسة عن تلك غير المقدسة       
نه لم يكن فقـط     إحيث  " ميليك  " بحضور األب   

        ا المصمم أو المخطط الموهوب بل كـان أيـض
فيما يبدو أنه في وقت ما      . العضو الفعال للفريق  

 م١٩٥٤ ومنتصف سنة    م١٩٥٢بين أواخر سنة    
" على بعض القصاصات مـن      " ميليك  " تعرف  

 إليهـا والذي أشـار    " ميقات أو أعمال التوراه     
قصاصات الكهف الرابع   " ا بما يطلق عليه     أخير

"  كتـب    م١٩٥٦الحاخامية، وفي تقرير له سنة      
أن قصاصات الكهف الرابع والتـي      " سترجنل  

 وعـاء   ٨٠كان يعدها للنـشر تمـأل  حـوالي          

زجاجي   ا مـن  ا تحتوي على بقايا نفس العدد تقريب
هذا وقـد وصـف     .  غير المقدسة  المخطوطات

قصاصات ألربعة مخطوطات لـنص     " سترجنل"
له خصوصيات معينة من مفردات اللغة والعقيدة       

 وكأننا أمام عمل حكـيم لطائفـة        إلىمما يؤدي   
قمران ومناسب ألن يساعد في إعادة صياغة ما        

ا لما  وذلك طبقً " الالهوت األخالقي   " يطلق عليه   
"  تـوِفي    م١٩٧١في سنة   ". سترجنل  " وصفه  

 المخطوطـات   إدارةوانتقلت قيادة   " دي فوكس   
بالمؤسـسة األكاديميـة    " بيري بينويـت     " إلى

سترجنل " الفرنسية بالقدس، هذا وقد قدم كل من        
 تالميـذهم   إلىا منفردة   نصوص" كروس  " و  " 

 ممـا   ؛الستخدامها في األطروحـات الدراسـية     
م حيث تمِكـنه  " هارفارد  " أعطى ميزة لتالميذ    

من طباعـة المخطوطـات غيـر المعروفـة         
. لآلخرين

 

 


 




 




 


عدة سـنوات فـي حالـة       " سترجنل  " ظل  

ارتباك بخصوص تلك النصوص حيـث كـان        
مقتنع     ا ذا محتـوى    ا بأهميتها وأنها قد تحمل نص

شرعٍي يحكي عن الممارسات القديمة والمتعلقة      
بالطقوس التـي نبعـت مـن التـشريع         ا  أساس

.   أو األسفار الخمسة المعروفة    للتوراةالكهنوتي  
وكذلك قد يكشف هذا النص عن اآلراء الشرعية        

.للمجموعات اليهودية القديمة في ذلك الوقت

 

 
هذا وقد دفعه فضوله حـول أهميـة ذلـك          

 لـلفيلسوف  م١٩٨٠النص لنشر دراسة في سنة      
د مـن القـوانين     عن واح " بومجارتن  "األلماني  

: كالتـالي " ميليك  " الكهنوتية التي ترجمها عن     
فيما يتعلق بالتيارات السائلة نقول أنه ال يوجـد         (

فيها نقاء أو طهارة، بينمـا رطوبـة التيـارات          
السائلة والتي تعمل كوعاء لها فقد يكـون بهـا          

بالنسبة لخبير في القانون اليهودي قد يبدو       ). نقاء
 ا، فالنقطة الفاصـلة بـين      ا الى حد م   هذا واضح

وهما من أكبر أحـزاب     (الصدوقيين والفريسيين   
في العصور  ) المجتمع اليهودي في القرن األول    

الحاخامية كانت تتعلق بطقوس الطهارة أو النقاء       
لوعاء تم صب محتويات السائل به داخل وعاء        

 .غير طاهر

 

 
ن عدم الطهارة ال يمكن     أويرى الفريسيون   

 وعاء آخر به    إلى من وعاء    ىأعل إلى تنتقل   أن
سائل طاهر، أما الصدوقيون فكانت لهم وجهـة        

أن " بومجـارتن   " وكما استنتج   . نظر معارضة 
      حكم قمـران كـان تأكيـد  ا لوضـع   ا صـريح

الصدوقيين، كما وصف هـذا القـانون بـشكل         
  ا بقوله أن كـل النـصوص       يجعله أكثر وضوح

 هـي   إنماالشرعية التي وجدت بكهوف قمران      
.ة باإلسينيينمتعلق

 

 
قد رأى أن كل النصوص     " سترجنل  " ا  أيض

غير التوراتية وغيـر الكاذبـة كانـت تابعـة          
لإلسينيين، رغم أن تلك الرؤية لم تكـن متفقـة          



 

 

 

 

 



 



 













 



ا تمام

 

 كا سنرى –

 

 ".التوراةأعمال "  مع –

 

 




 


بومجـارتن علـى    "لقد كانت مالحظـات     

" ميليـك   "  الكهنوتي الذي ترجمه عـن       القانون
 ا ربما تخدم أو تكون عـامالً      ليه سابقً إوالمشار  

فيمـا يخـص الـنص      " سترجنل  " ا لـ   مساعد
ولسبب ما وفـي    . الثمين الذي تمسك به طويالً    

"  قام بالبحث عـن الباحـث        م١٩٨٢بداية سنة   
من الجامعة العبرية لمعاونته    " يعقوب سوسمان   

المحتوى الشرعي للـنص    في تفسير أو توضيح     
" ليـشا كيمـرون    إ  "إلى اأيضولجأ  . أو القانون 

وهو متخصص في العبرية القديمـة ومؤلـف        
لمعاونته في مزيد   "  عبريات البحر الميت  "كتاب  

من التوضيح وفهم  لغته العبرية التـي كانـت          
" باعتبارها كلغة   " ميليك  " مهمة من وجهة نظر     

ة الشفهية التـي    التي كتبت بها الشريع    " ةالمشنا
تعتبر أول ما ألف في التـوراه الـشفهية التـي           
تضمنت الشرائع ومجموعة واسعة من تفاسـير       

فـي كتابـاتهم   " العهد القديم التي قالها التنـائيم     
والتـي هـي    " التوسفتا  " و   " ةالمشنا" خاصة  

.  عبارة عن تجميع للقانون الشفهي اليهودي

 

 
حتـى  هذه األعمال لم تكن منشورة بالفعل       

بداية القرن الثالث الميالدي ولكنها احتوت على       
أو (" التنـائيم   " نصوص شرعية تجمعت بـين      

الحكماء الحاخامون الذين سجلوا آرائهـم فـي        
 منذ كان فرضهم عن الهيمنة الروحيـة        )ةالمشنا
بداية القرن الثاني بعد الميالدا فيتقريب .

 

 
" حول لغة   " ميليك  " مالحظات  لقد تضمنت   

من األهمية   " التوراةأو ميقات    " التوراةأعمال  

في أن العمل قد كتب خالل القرن األول قبل أن          
ميليك " لقد استخدم   . يوجد دليل لوجود تلك اللغة    

  "ليوضح مناقـشته    " التوراةأعمال  " ا من قطع
للعمل الوثائقي في القـرن األول بعـد المـيالد         

.   بنفس اللغة في المخطوطة النحاسية     والمكتوب
أما المخطوطات األخرى المكتوبـة بالعبريـة       

نـصوص وثـائق     ":كانت بالقرن الثاني مثـل    
". كوخبا

 

 
وبالتعاون " سترجنل"لذلك كان من المهم لـ      

 " التوراةأعمال  " دراسة  " كيمرون  " مع زميله   
وبعناية كبيرة، خاصة فـي ضـوء حقيقـة أن          

يعة لغة العمل تتضارب مع     لطب" ميليك  " وصف  
الذي كتب في دراسة له عـن       " كروس  " زميله  

علم الخطاطة لنصوص قمران أن الخـصائص       
الكتابية لواحد من نصوص أعمال التوراه بينت       

 قبـل   ٢٥ و   ٥٠أن النص قد تم نسخه ما بـين         
 أي قبل أن يكون العمل علـى وشـك          ،الميالد

ـ         ذ الظهور باللغة العبرية، واألكثر من ذلـك من
 قبـل المـيالد     ٥٠ظهور نسخة من العمل سنة      

ربما بخمسين أو سبعين سنة في القرن الثـاني         
وكانت تلك الفترة على أية حال بال       . قبل الميالد 

نص مكتوب بلغة قريبة مـن      
 التـوراة تلك الخاصة بأعمال    

.أو المخطوطة النحاسية

 

 
    ا كان هناك إذن تـضارب

ما بين تـأريخ هـذا الـنص     
 اللغوية حتى   بواسطة المعايير 

ا بداية القرن األول بعد     تقريب
كروس "  وبين تأريخ    ،الميالد

الذي كان مجرد نسخة من     " 
الــنص األصــلي بطريقتــه 
الخاصة فيمـا يتعلـق بعلـم       
الخطاطة حتـى منتـصف القـرن األول قبـل          

.الميالد

 

 
كانت المشكلة في تحديد كيف كتـب هـذا         
النص بلغة تختلف عـن تلـك المكتـوب بهـا           

" ياحاد  "  مجموعة   إلىات التي ترجع    المخطوط
أو المنظمة الفرنسية التي أسست لتحديد مواقـع        

 وذلك من أجل    ،المقابر الجماعية للضحايا اليهود   
تحديد الطائفة التي عاشت في خربت قمران في        

. القرن الثاني قبل الميالد

 

 



 




 


"  سـترجنل و     "هذا وقد استمر كـل مـن        

 بـين سـنة     التوراةمال  في دراسة أع  " كيمرون  
.م١٩٨٤ و ١٩٨٢

 

 
 قـانون   ٢٠ وقوبال بمجموعة من حـوالي      

يتعلق غالبيتها بطقوس الطهارة أو النقاء والتـي        
ال يوجد أوجه شبه بينها وبـين المخطوطـات         

وبالتالي . لى طائفة قمران  إاألخرى التي تعزى    
ا أن يكتبا   كانت هناك معضلة إضافية حيث قرر     

ا عن هذا الـنص لبيـان كيـف أن طائفـة            بحثً
ا فقط بلغـة     ليس مكتوب  استطاعت أن تنتج عمالً   

   ا تحتوي على العديد    مختلفة ومتميزة ولكن أيض
من قوانين الطقوس التي ال توجد بين كتابـات         

ومن الجدير بالذكر أن هذا البحث قـدم         . ياحاد
، م١٩٨٤في مؤتمر أقيم بمدينة القـدس سـنة         

يث يوضح أن هدف مؤلفيه هو الحفاظ علـى         ح
نزاهــة الفــروض التقليديــة لعالقــة قمــران 

هذا وقـد استـشهدا فـي البحـث         .  بالطائفيين
بعبارات عديدة من النص التـي كـشفت عـن          
الصبغة الحاخامية للغة الـنص، كـذلك ناقـشا         

 .ار قوانين الطقوس المتعلقة بالنصباختص

 

 
لى إ بالرغم أن لغة النص كانت غير عادية      

ا مـن أوجـه الـشبه بـين         ن عدد أحد كبير، و  
الممارسات الطقوسية وقوانين هـذا العمـل أو        
النص وبين المخطوطات األخـرى فقـد أكـدا         

  عمـالً  إال ليـست    التـوراة الباحثان أن ميقات    
لطائفة قمران، واللغة التي استخدمتها في الكتابة       

 اإلقنـاع هي بمثابة دراسة مثالية لنـوع مـن         
ي يكشف عن الدرجة التي يـستعد       الدراسي الذ 

بها المؤلفون للدفاع عن فروضهم المتمايلـة أو        
.غير مؤكدة

 

 
لقد افترض المؤلفون في البداية أن الـنص        

 إال أي ليس    ،من قمران  اكان شرعي نص  ا ا مشتق
من أحد كهوف قمران، وبعد ذلك كتبـوا أنـه          

     ا من قمران،   واحد من أكثر الوثائق أهمية وأيض
 نسخ من أعمال التوراه     ٦قد كانت هناك    ا ف يضأ

في أحد كهوف قمران، وهـل معنـى هـذا أن           
ته في الوقت الـذي كانـت       ءالنص قد تمت قرا   

.المخطوطات مختبئة؟

 

 


 





 

 

 

 

 



 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 




 




 



 



 





 



وحتى يفهم المريد ما تعنيه العزلة، نبين له أن صاحبها يحتاج           

علم الحق والباطل، والزهـد واختيـار الـشدة،       : إلى عشرة أشياء  

واغتنام الخلوة والسالمة، والنظر في العواقب، وأن يـرى غيـره           

     وال يفتر عن العمـل، فـإن        ه،أفضل منه، ويعزل عن الناس شر 

 ويخلو بيته مـن الفـضول،       ، وال يعجب بما هو فيه     ،اغ بالء الفر

والفضول ما فَضل عن يومك ألهل اإلرادة، وما فضل عن وقتـك            

 عيسى بـن    وقالألهل المعرفة، ويقطع ما يقطعه عن اهللا تعالى،         

نزل نفسك منزلة السبع    أاملك لسانك وليسعك بيتك و     (:مريم  

 ،ا بال شوك  ان الناس ورقً  وقد ك  (:، وقال )الضاري والنار المحرقة  

ا بال ورق، وكانوا أداء يستشفى بهم فصاروا داء ال          فصاروا شوكً 

كيـف  :  ال تخالط الناس؟، فقال    كمال: قيل لداود الطائي  ). دواء له 

أخالط من يتبع عيوبي، كبير ال يعرف الحق، وصغير ال يوقر، من     

ن إن اسـتطعت أ   : وقال الفضيل .  غيره مناستأنس باهللا استوحش    

همي :  سليمان وقالتكون في موضع ال تعرف وال تُعرف فافعل،         

من الدنيا أن ألبس عباءة وأكون بقرية ليس فيها أحد يعرفنـي وال             

 ِمن وراِئكُـم    إن) :وقال سيد الكائنات    . غداء لي وال عشاء   

 ِفيهـا َأجـر     ِللْعاِمِل الجمِر  الصبر فيِهن كَقَبٍض علَى    ،أيام الصبرِ 

 ؟، يا رسوَل اِهللا أجر خمسين منهم َأو خمسين ِمنَّـا          : قالوا )مِسينخَ

رواه الهيثمي في مجمع الزوائد عن عبـد اهللا         ) خمسين ِمنْكُم ( :قال

 وفي العزلة   .بن مسعود ا

صيانة الجوارح وفراغ   

القلب وسقوط حقـوق    

 أبـواب   وإغالقالخلق،  

الـدنيا وكـسر سـالح    

الــشيطان وعمــارة  

 وفـي . باطنالظاهر وال 

كل األحوال عليك أيها     

المريد الصادق أن تقبل    

على أداء الفرائض فإن    

سلم لك فرضك فأنـت     

واطلب بالنوافـل   . أنت

حفظ الفرائض، وكلمـا    

ــازدد  ــادة ف ازددت عب

ا، قال يحي   ا وخوفً شكر

 عجبت لطالب  :ابن معاذ 

فضيلة تارك فريـضة،    

ومن كان عليـه ديـن      

فأهدى إلـى صـاحب     

ـ      ان الدين مثل حقـه ك
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اق   . ا بالحق إذا حل األجل    مطالبأبذل في هـذا     :وقال أبو بكر الور 

 علـى   والظاهرالزمان أربعة على أربعة، الفضائل على الفرائض،        

وعليك أن تتفكـر    . الباطن، والخلق على النفس، والكالم على الفعل      

ـ : في قوله   ا يًئهْل َأتَى علَى اِإلنساِن ِحين من الدهِر لَم يكُن شَ

ذْكُورام )واذكر كيف أحوالك واعتبر بما مضى من        ،)١ :اإلنسان 

الدنيا على ما تراه هل أبقت على أحد، وما بقي منهـا أشـبه بمـا                

 يبق من   لم: (مضى من الماء بالماء، وقد قال رسول الحكمة         

صححه ابن حبـان عـن الـسيدة عائـشة أم       ) الدنيا إال بالء وفتنة   

كيف وجدت الدنيا يـا أطـول       : وقيل لنوح   . المؤمنين  

 من وخرجت   دهما كبيت له بابان دخلت من أح      :ا؟، قال األنبياء عمر 

.والفكرة أب كل خير، وهي مرآة تريك الحسنات والسيئات. اآلخر

 

 

إذا أردت لبس خرقة التـصوف       :ا أيها المريد المجتهد   وختام 

 العادة، وأحسن   يام أن تخلع الثوب الذي كنت تلبسه في أ        فعليك أوالً 

ما تلبس الصوف، المنسوب إليه التصوف، وقد قيـل أن أول مـن             

ـ      لبس الصوف آدم وحواء       ى، وكان موسى وعيـسى ويحي

           يلبسون الصوف، وكان أفضل خلق اهللا عليه وآله الـصالة 

والسالم وهو أشرف األنبياء يلبس عباءة كان مقدار ثمنهـا خمـس       

ا إال من صفي من كـدر        زهد  وينبغي أن ال يلبس الصوف     .دراهم

 تلبسوا الصوف إال وقلوبكم نقية فإنه من لبس الـصوف           فالالنفس،  

على دغل وغش قاله جبار السماء، فإذا لبـسه وجـب أن يقـوم              

أما وظيفـة الـصاد فهـي الـصدق         : بوظائف حروفه وهي ثالثة   

والصفاء والصيانة والصبر والصالح، وإما وظيفـة الـواو فهـي           

فلو . الوجد، وأما وظيفة الفاء فهي الفرح والتفجع      الوصلة والوفاء و  

فحـق  : لبس المرقع وجب عليه أن يؤدي حق حروفه وهي أربعة         

الميم المعرفة والمجاهدة   

والمذلة، وحق الـراء     

الرحمـــة والرأفـــة 

 احــة،والرياضــة والر

وحق القـاف القناعـة     

والقربة والقوة وقـول    

الصدق، وحق العـين    

العلم والعمل والعـشق    

دية، وقـد أمـر     والعبو

ــي  ــبس النب ، بل

 حيث قال لعائشة    قعالمر

    في حديث أخرجه 

ابن عدي في الكامل في     

 ســرك إن (:الــضعفاء

 تخاِلِطن فال بي اللحوقُ

تـستبِدِلي  وال األغنياء 

، )ترقَِعيـهِ  حتَّى بثوٍب

ا علـى    خافي كونولن ي 

ــى الــ   صوفأن معن

والمرقع هو التمظهـر    

  ا بمظهر التصوف زهد

ــي  ــف ــدنيا وتقرب ا ال

.لمرضاة اهللا سبحانه

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 



 





 





 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       المستشار                       الباحث    

 

 





 



 




 




 




 




 



:اآلية األولى: بقية

 

 

٥ 

 

تفــسير فــتح القــدير لإلمــام  -

:الشوكانى

 

 

       سجالـر نكُمع ذِْهبِلي اللَّه ِريدا يِإنَّم

أى إنما أوصـاكن اهللا بمـا        هَل الْبيتِ َأ

أوصاكن من التقـوى، وأن ال تخـضعن        

بالقول، ومن قول المعروف، والـسكون      

فى البيوت وعدم التبرج، وإقامة الـصالة       

وإيتاء الزكاة، والطاعـة ليـذهب عـنكم        

: الرجس أهل البيت، والمـراد بـالرجس      

ــسان لألعــراض  ــذنب المدن ــم وال اإلث

ما أمـر اهللا بـه،      الحاصالن بسبب ترك    

وفعل ما نهى عنه، فيدخل تحت ذلك كل        

أهـل  (ما ليس فيه هللا رضا، وانتـصاب        

: على المدح كما قال الزجاج، قال     ) البيت

ويجوز الرفع  : قال. وإن شئت على البدل   

إن خفض فعلـى    : قال النحاس . والخفض

أنه بدل من الكاف والمـيم، واعترضـه        

طب، المبرد بأنه ال يجوز البدل من المخا      

ويجوز أن يكون نـصبه علـى النـداء         

)  هـركم مـن    أى يط ) اويطهركم تطهيـر

  وفـى  .  كامالً ااألرجاس واألدران تطهير

استعارة الـرجس   

للمعصية والترشيح  

لها بالتطهير تنفير   

عنها بليغ، وزجـر    

.لفاعلها شديد

 

 

وقد اختلف أهل   

العلم فى أهل البيت    

ــى  ــذكورين ف الم

اآلية، فقـال ابـن     

عبــاس وعكرمــة 

وعطــاء والكلبــى 

ومقاتل وسعيد بـن    

إن أهل البيت المذكورين فى اآلية      : جبير

: قـالوا .  خاصة هن زوجات النبى    

 ومساكن  والمراد بالبيت بيت النبى     

واذْكُرن ما يتْلَـى ِفـي      : زوجاته لقوله 

وِتكُنيب .ا السياق فى الزوجات من     وأيض

 إلـى   زواِجكَأليا َأيها النَِّبي قُل     : قوله

واذْكُرن ما يتْلَى ِفي بيوِتكُن ِمـن       : قوله

آياِت اللَِّه والِْحكْمِة ِإن اللَّه كَـان لَِطيفًـا         

وقال أبو سعيد الخدرى ومجاهد     . خَِبيرا

أن أهل البيت   : وقتادة، وروى عن الكلبى   

ـ : المذكورين فى اآلية هم     وفاطمـة   يعل

ة، ومن حججهـم    والحسن والحسين خاص  

الخطاب فى اآلية بما يـصلح للـذكور ال    

) ليطهـركم (و) عنكم: (لإلناث، وهو قوله  

ولو كان للنـساء خاصـة لقـال عـنكن          

وأجاب األولون عن هـذا أن      . ويطهركن

التذكير باعتبار لفظ األهـل كمـا قـال         

َأتَعجِبين ِمن َأمِر اللِّه رحمـتُ      : سبحانه

: هـود ( يكُم َأهَل الْبيتِ  اللِّه وبركَاتُه علَ  

كيـف  :  وكما يقول الرجل لصاحبه    )٧٣



 

 

 

 

 



 



 



 






  








 



: أهلك؟ يريد زوجته أو زوجاته، فيقـول      

.هم بخير

 

 

. ولنذكر ها هنا ما تمسك به كل فريق       

أما األولون، فتمسكوا بالسياق، فإنه فـى       

الزوجات كما ذكرنا، وبما أخرجـه ابـن        

أبى حاتم وابن عساكر من طريق عكرمة       

ِإنَّما يِريد اللَّـه    : باس فى قوله  عن ابن ع  

:  قـال  ِليذِْهب عنكُم الرجس َأهَل الْبيتِ    

وقال .  خاصة نزلت فى نساء النبى     

من شاء بأهلته أنها نزلـت فـى        : عكرمة

وأخرج نحـوه ابـن     . أزواج النبى   

مردويه من طريق سعيد بن جبير عن ابن        

وأخرج ابن جرير وابن مردويـه      . عباس

وأخرج ابن سعد عـن     . ن عكرمة نحوه  ع

.عروة نحوه

 

 

وأما ما تمسك به اآلخرون، فـأخرج       

الترمذى وصححه، وابن جريـر وابـن       

المنذر، والحاكم وصححه، وابن مردويـه    

والبيهقى فى سننه من طرق عن أم سلمة        

ِإنَّما يِريـد اللَّـه     : فى بيتى نزلت  : قالت

 وفـى   لْبيِتِليذِْهب عنكُم الرجس َأهَل ا    

البيت فاطمة وعلى والحسن والحـسين،      

 بكساء كان عليه،    فجللهم رسول اهللا    

هؤالء أهل بيتى، فأذهب عـنهم      : (ثم قال 

االرجس وطهرهم تطهير. (

 

 

وأخرج الحكيم الترمذى والطبرانـى     

 عن  )١(وابن مردويه، والبيهقى فى الدالئل    

: قـال رسـول اهللا      : ابن عباس قال  

الخلق قسمين، فجعلنى فـى     إن اهللا قسم    (

ا، فــذلك قولــه تعــالى خيرهمــا قــسم

  ــين ــحاب اليم ــحاب ... وأص وأص

 ٢٧: الواقعة( الشمال

 

 فأنا مـن    )٤١ –

أصحاب اليمين، وأنـا خيـر أصـحاب        

ا، فجعلنـى   ثم جعل القسمين أثالثً   . اليمين

فََأصحاب : ا، فذلك قوله  ثالثًأفى خيرها   

ــِة  ــحاب الْ... الْميمنَ َأصِة وــشَْأم م ...

 اِبقُونالس اِبقُونالسو )٨: الواقعة 

 

– ١٠( 

 

ثم .  فأنا من السابقين، وأنا خير السابقين      –

جعل األثالث قبائل، فجعلنى فى خيرهـا       

وجعلْنَـاكُم شُـعوبا    : قبيلة، وذلك قوله  

وقَباِئَل ِلتَعارفُوا ِإن َأكْـرمكُم ِعنـد اللَّـِه         

َأتْقَاكُم )وأنا أتقى ولـد     )١٣: الحجرات 

ثم جعـل  . آدم وأكرمهم على اهللا وال فخر 

ا فجعلنى فى خيرها بيتاً، فذلك      القبائل بيوتً 

ِإنَّما يِريـد اللَّـه ِليـذِْهب عـنكُم        : قوله

 الرجس َأهَل الْبيِت ويطَهركُم تَطِْهيـرا     

. فأنا، وأهل بيتى مطهرون فى الـذنوب      

باب أحاديث وآثار، وقـد ذكرنـا       وفى ال 

هاهنا ما يصلح للتمسك بـه دون مـا ال          

. يصلح

 

 

وقد توسـطت طائفـة ثالثـة بـين         

الطائفتين، فجعلت هـذه اآليـة شـاملة         

للزوجــات ولعلــى وفاطمــة والحــسن 

ــا الزوجــات فلكــونهن  والحــسين، أم

المرادات فى سياق هذه اآليات كما قدمنا،       

 ولكونهن الـساكنات فـى بيوتـه        

زالت فى منازله، ويعضد ذلك ما تقدم       النا

.عن ابن عباس وغيره

 

 

 وفاطمـة والحـسن     يوأما دخول عل  

والحسين فلكونهم قرابته وأهل بيته فـى       

النسب، ويؤيد ذلـك مـا ذكرنـاه مـن          

األحاديث المصرحة بأنهم سبب النزول،     

فمن جعل اآلية خاصة بأحد الفريقين فقـد    

أعمل بعض ما يجب إعماله وأهمل ما ال        

وقد رجح هذا القول جماعة     . يجوز إهماله 

من المحققين منهم القرطبى وابـن كثيـر        

هم بنو هاشـم،    : وقال جماعة . وغيرهما

واستدلوا بما تقدم من حديث ابن عبـاس        

: وبقول زيد بن أرقم المتقدم حيـث قـال        

آل على،  : ولكن آله من حرم الصدقة بعده     

وآل عقيل، وآل جعفـر، وآل العبـاس،        

بيت : ا إلى أن المراد بالبيت    فهؤالء ذهبو 

.النسب

 

 

وبعد عرض آراء المفـسرين علـى       

النحو السابق نود التذكير إلى مـا سـبق         

اإلشارة إليه من أنه ال ثمرة وال فائدة من         

االختالف على من هم أهل البيت طالمـا        

أننا مأمورون بود أهل البيت جميعهم على       

التفصيل الوارد بالباب األول كرامة للنبى      

 بع السياسة والتعصب   ا عن أهواء  يد 

.المذهبى المقيت

 

 
                                                           

البيهقى  ) ١(

 

 طبعـة   ١٣٢ ص   ١ دالئل النبوة ، ج      –
.المكتبة السلفية، المدينة المنورة

 

 



 

 

 

 

 



 













 




 





 





 



 





 



وأقصد بالسلف  (إن الخطاب السلفي    
ــدين   ــال ال ــرين ورج ــؤالء المفك ه
المعاصرين ولـيس المعتقـد الـديني       
والتراث النبوي للرسول الكريم عليـه      

مازال يرى نفسه فـي     ) الصالة والسالم 
 واآلخر بالنسبة لـه     ،معركة ضد اآلخر  

ربما المختلف أيديولوجيا رغم االتفـاق      
 ،ا أو اآلخر المختلـف سياسـي      ،العقيدي

 ا يستحيل فـي كثيـر مـن        وربما أيض
 فالنصوص التي   ،األحايين المسيحي فقط  

تعكس فكر هؤالء تكشف عن مواجهـة       
محددة للغرب الممثـل فـي صـورة        
مسيحي الداخل، وهي مواجهـة تنظـر       
إليه باعتباره معتـد غاصـب متنمـر        
لإلسالم وللمسلمين في كل مكان، ومن      

كمـا أن   . بته والتصدي له  ثم يلزم محار  
     ا من  المثقف السلفي الذي بنى أفكاره بدء

 انتهـاء بفقـه الـنفط       ،فتاوى ابن تيمية  
الخليجي ينظر إلى الغرب أو كل ما هو        

اليس بإصدار عربي باعتباره استعمار .

 

 
لكن مفهوم الجهاد هـو مـصطلح       
مهيمن في الخطاب الـسلفي ولـوال أن        

تـب  المساحة تضيق لسردت أسماء الك    
المعاصرة التي تتناول قـضية الجهـاد       
ضد الغرب وكأنها معركـة اإلسـالم        
الحاسمة والفاصلة في هذا القرن، الذي      
ينبغي فيه أن نعمل بجدية لمالحقة مـن        
سبقونا في العلم والتكنولوجيـا وربمـا       

االفكر أيض .

 

 
والناظر بروية للخطـاب الـسلفي      

الذي يرى اإلصالح هو مسألة الرجوع      (
ا فـي   ل أي مـا كـان سـبب       إلى األص 

يستطيع بـسهولة أن يحـدد       ) الصعود
 فهو ال يخرج عـن      ،عناصره ومالمحه 

قضايا محددة، فهو تارة ينتظـر جديـد        
المؤسسة الدينية الرسمية مـن أخبـار       
وفتــاوى ومحاضــر اجتماعــات   

ا  حتى ينصب نفسه مدافع     ،وتصريحات
عن اإلسالم الذي هو في األساس فـي        

فما انطلقت بيانات حماية مطلقة من اهللا،    
تتعلق بالنقاب وجواز التبرع للكنـائس      
وأحكام التعامل مع البنـوك األجنبيـة       

    ا انتـشار   وشركات التـأمين، وأخيـر
حتى نجـد   . الزوجة الصينية باألسواق  

أقطاب الخطاب السلفي يفتـشون فـي       
أوراقهم ودفاترهم فيستندون إلى فكـر      

 لكـنهم  ،رجال نحسبهم على خيـر أوالً    
ـ    وال هـم    محمـد   يدنا  سليسوا ب

. بخالفة الراشدين بمقربة

 

 
ونجدهم تـارة أخـرى يدغـدغون       
مشاعرنا بنصوص الرقائق التي ربمـا      
تنتهي بسامعيها إلى التسليم بقيم تبدو في       
ظاهرها إيجابية وفي مضمونها تغـدو      

 تدعيم  ى في الوقت الذي نحتاج إل     ،سلبية
ونشر قيم العمل واإلنتاج، وقبول اآلخر      

ا أو   طوعا أو محبـة أو كراهيـة،       قسر
. المهم أن نقبله

 

 
وفي الوقت الذي يصر أنصار هـذا       

   ا جديدة في   الخطاب أنهم يكسبون أرض
 أؤكـد أنهـم     ،ميدان الفكـر والحـوار    

فهـل  . يخسرون أراض أخرى كثيـرة    
بالجانب الشكلي الخـارجي سنـستعيد      
الحضارة والهوية، ولماذا يصر الخطاب     

وهويتنا، وإذا  السلفي أننا فقدنا حضارتنا     



 

 

 

 

 

 

كان أنصار هذا الخطاب يؤكدون فـي       
كل لحظـة علـى أن الماضـي هـو          
المرجعية التي ينبغي أن تحكم سياسات      
البشر، وفي هذا تعصب ديني قد يفـسد        

.الدين الحقيقي

 

 
عليه (وأذكر بما فعله رسولنا الكريم      

يوم صـلح الحديبيـة     ) الصالة والسالم 
ن حينما تنازل عن كتابة بسم اهللا الرحم      

الرحيم في أعلى المعاهدة، هل في ذلك       
، وهل حينمـا    ؟فقدان للحضارة والهوية  

محى اإلمام علي بن أبي طالب كتابـة        
م أن  البسملة فقد هويتـه وحـضارته؟ أ      

   آخـر   األنصار الخطاب السلفي ماضي 
.غير الذي نعيه ونفهمه؟

 

 
وألنني انتقدت ظاهرة التعميم فيمـا      

لفي سبق، فأنا ال أزعم أن الخطاب الـس       
  ا من فكرة التنـوير     المعاصر يخلو تمام

واالستنارة التي هي جـوهر التـسامح       
وقبول اآلخر، ولكنه يقترب من فكـرة       
التنوير بقدر من الحذر والحيطة الـذي       

. يشوبه الغموض في التناول والمعالجة    
وإن كان البعض سلفيين بفضل عوامل      

   ا، لكـن بحكـم     متنوعة، فأنا سلفي أيض
تيار واالصطفاء، أليس الشيخ محمد     االخ
 رجل التنوير الديني بـال منـازع        هعبد

 ولكـن إذا   . ا ينتمي للماضي  رجالً سلفي
محمـد  الشيخ  حدثت أحد السلفيين عن     

 أو  ، إما فاسق  :)في نظرهم (عبده، فهو   
عميل، أو متاجر بالدين، وهنـاك مـن        

. حضرت له خطبة بالمسجد يكفره

 

 
  والشيخ يمثل نموذج ا إلمام  ا نهضوي

 ولفظة النهضوي تثيـر     ،الدين المستنير 

غرائز إخواننا السلفيين نحـو الهجـوم       
 فهي في نظرهم    ،على الشخص والكلمة  

تعني النـزوع وراء سـطوة الحداثـة        
ورفض التراث بجملته، وهذا مخـالف      

إال أن  . ا لطبيعة الكلمـة والداللـة     تمام
النهضة والنهضوي واالستنهاض وكـل     

ة من لفظـة نهـض ال       الكلمات المنحوت 
تعني تقويض البناء التراثـي الـسلفي       

 بل هي إشارة عميقة إلى هـضم        ،امطلقً
ـ      ا التراث وتناوله بالتحليل وجعله منطلقً

للبناء واالستعالء المستقبلي وهو      اوقوي 
. محمد عبده كليةًالشيخما يجسده 

 

 
 ال بد من إعادة النظـر       :وأقول لهم 

 ،لفيإلى فكرة التنوير في الخطاب الـس      
فمن العبث النظر إلى الدين علـى أنـه     
تهديد للحريات، وبالتالي تهديد للتنوير،     

   ا، فأكـاد أجـزم أن      أي العقل والعلم مع
ا معظم النصوص التي أطالعهـا حـديثً      

 والخرافة بعينها تجـد     ،تتضمن خرافات 
ولـيس   ،ا في األفكـار الدينيـة     انسجام 

المعتقدات الدينية، السيما الموضوعات    

. تعلق باألخالقالتي ت

 

 
إن جوهر الخطاب السلفي ال يقبـل       
مجرد فكرة االستماع إلى إمكانية الجمع      
بين الماضي المرجعي والواقع الفعلـي      
المعاش الذي يتسم بالمعرفة والمتغيرات     

 ، وهو خطـاب أحـادي     ،الوافدة الثقافية 
ا ونحن في مصر ندعي أن اإلسالم     فعجب

وهو في الحق لـيس     (هو دين األغلبية    
)  ادعاء بحكم البيانـات واإلحـصائيات     

ومع ذلك يصر الخطاب الـسلفي فـي        
نصوصه المعاصرة وبرامجه الفضائية    
الفراغية أنه يتحدث لقلة فقط، وأنـا ال        
أزعم بل أكاد أجزم بأن جميع البـرامج        
الفضائية الدينية ال تحاول االقتراب من      
فكرة الحوار مع اآلخر، بل أعجب من       

شكك في إخالص   ذلك أن بعضها راح ي    
األقباط للقضية الوطنية المصرية، وأنهم     

ا عمالء للغرب، أو لالستعمار كما      دائم
.يزعمون

 

 
ومن هنا أشير إلـى أن المـسلمين        
ـ       ا طوال تاريخهم الطويل لم يظلموا ذمي

 بل إن األمـر كـان يوجـه         ،اأو كتابي 
لجيوش المـسلمين وعـدم هـدمها أو        

لـل   كما أن أصـحاب الم     ،اإلساءة إليها 
األخرى ارتقوا مناصب مهمة في كثير      
من الدول واإلمـارات اإلسـالمية دون     
تعصب ضدهم أو إسـاءة إلـيهم، وأن        
المؤسسات التعليمية والمكتبات الخاصة    
لهذه الملل استمرت تؤدي عملها في ظل  
الحضارة اإلسالمية دون مصادرة لهـا      

.أو تعطيل لعملها

 

 



 





 

 

 

 

 



 


 

تربيــــــــــة تربيــــــــــة 

األوالد في  األوالد في  

ــالم ــالماإلســـ اإلســـ
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ـ  ن يجنبه األ  أكما عليه   *  دة سماء المعب

لغير اهللا، كعبد العزى، وعبد الكعبة، ومـا        

.شبهها، فان التسمية بهذه محرمة باتفاق

 

 

ما قوله عليه الصالة والسالم في غزوة  أ

ـ أنا النبي ال كذب،     أ: (حنين ـ    ان د  ابـن عب

نشاء التسمية  إ، فهذا ليس من باب      )المطلب

خبار باالسـم  نما هو من باب اإل   إتدائها و بوا

الذي عرف به المـسمى دون غيـره، وال         

سيما في المواقف التي فيها تحـد للعـدو،         

خبار بمثل ذلـك    ، واإل كموقف النبي   

على وده تعريف المسمى ال يحـرم؛ فلقـد         

مـام النبـي    أ يذكرون   كان الصحابة   

 كبني عبـد منـاف،     : ماء قبائلهم سأ

وبني عبد شمس، وبني عبد الدار، وال ينكر        

.عليهم عليه الصالة والسالم

 

 

خبار ما  نه يجوز في اإل   أوصفوة القول   

.نشاءال يجوز في االبتداء واإل

 

 

ن يحض الرسول صـلوات     أعجب   وال

ن يتسموا  أسالم في   مة اإل أاهللا عليه وسالمه    

 وعبد الـرحمن،    نبياء وبعبد اهللا،  سماء األ أب

سماء المعبدة هللا، حتـى     وما شابهها من األ   

مم، مة المحمدية على غيرها من األ    تتميز األ 

     مة أا خير   في كل مظاهر حياتها لتكون دائم

لـى نـور    إخرجت للناس، تهدي البشرية     أ

.سالمالحق ومبادئ اإل

 

 

بـي  أعن  : بو داود والنسائي  أفقد روى   

قـال رسـول اهللا   :  قالوهب الجشمي  

 :) حـب  أنبيـاء، و  سماء األ أتسموا ب

عبد اهللا، وعبد الـرحمن؛     : لى اهللا إسماء  األ

حرب، : قبحهاأحارث، وهمام، و  : وصادقها

.)١()ومرة

 

 



 





 



من المبادئ التربويـة التـي وضـعها        

ـ      اإل د وسالم في تربية المولود، تكنية المول

ر نفسية رائعة،   ثاآبي فالن، ولهذه التكنية     أب

:وفوائد عظيمة، وهي كما يلي

 

 

ــة،  *  ــصيته االجتماعي ــة شخ تنمي

رتبة الكبـار، وسـن     منه بلغ   أالستشعاره  



 

 

 

 

 



 


 

إنما المدينة كالكير،   : (قال رسول اهللا    

  ).تنفي خبثها وينصع طيبها

 

 
  

 

همايرواه البخاري ومسلم في صحيح -

 

-

 

 






 



.االحترام

 

 

دب الخطاب للكبار، ولمـن     أتعويده  * 

.كان في سنه من الصغار

 

 

لهذه الفوائـد الجليلـة، واالعتبـارات       

سـالمه عليـه    ووات اهللا   لالعظيمة، كان ص  

ربين ما لل  ويناديهم بها، تعليم   طفال،يكنٌّي األ 

ا لهم، حتى ينهجوا نهجه، ويـسلكوا       رشادإو

.والدهم، ومناداتهم بهاأكنية تطريقه في 

 

 

نـس  أجاء في الصحيحين من حـديث       

 كان رسـول اهللا     :  قال حـسن  أ

بو عمير،  أخ يقال له    أا، وكان لي    الناس خلقً 

با أيا  : (ذا جاءه يقول له   إ وكان النبي   

: ، قـال الـراوي    )٢()ير؟غَعل النُ عمير، ما ف  

.اظنه كان فطيمأ

 

 

ن تكني  أ  لعائشة   ذن النبي   أو

م عبد اهللا، وعبد اهللا هـو عبـد اهللا بـن            أب

بي بكر  أسماء بنت   أختها  االزبير، وهو ابن    

.

 

 

ـ    أنس يكني قبل    أوكان   بي أن يولد له ب

بو هريرة كان يكنى بـذلك ولـم        أحمزة، و 

.ذ ذاكإيكون له ولد 

 

 

والد باسم غير   أويجوز تكنية الرجل له     

ـ   بو بكر   أفهذا  .... والده  أ بي أ يكنى ب

ـ و... بكر، ولم يكن له ولد اسمه بكر         ذا ه

ـ   عمر بن الخطاب    بي أ كـان يكنـى ب

حفص، ولم يكن له ولـد اسـمه حفـص،          

بي ذر ولم   أ كان يكنى ب   بو ذر   أوكذلك  

يكن له ولد اسمه ذر، وكذلك خالد بن الوليد         

  بي سليمان، ولم يكن لـه      أكنى ب  كان ي

ن أكثر من   أوهذا  ...... ولد اسمه سليمان    

.يحصى

 

 

ن تكنية  أ :ما تقدم  ليه بعد إ لوالذي نص 

مستحب، وكذلك تكنية الكبار،     مرأالمولود  

ن يكون للمكنى   أوال يلزم من جواز التكنية      

.ن يكنى باسم ذلك الولدأولد، وال 

 

 

مـور  أويتفرع عن التسمية والتكنيـة      

:نرتبها فيما يلي

 

 

بوين علـى   في حال عدم اتفاق األ     ) أ(

 :بتسمية الوليد؛ فالتسمية مـن حـق األ       

ول البحث  أحاديث التي سبق ذكرها في      األف

.بن التسمية من حق األأوبعده تفيد 

 

 

ـ     آوالقر ن الولـد   أن الكريم قد صرح ب

مه، فيقال له فـالن ابـن       بيه ال أل  ينسب أل 

 نـس   أولقد مر حديث مسلم عن      . فالن

ولـد لـي    (: قال رسول اهللا    : نه قال أ

.)براهيمإبي أالليلة غالم فسميته باسم 

 

 

ن يلقب  أب وال لغيره    ال يجوز لأل   ) ب(

عـور،  لقاب ذميمة، كالقصير، واأل   أالولد ب 

 .... خرس، وخنفساء، ومـا شـابهها     واأل

 تَنَابزوا  والَ: لشمول النهي في قوله تعالى    

).١١: الحجرات (ِباَأللْقَاِب

 

 

ثر كبيـر   ألقاب الذميمة من     األ هلما لهذ 

في انجراف الولد النفـسي واالجتمـاعي،       

وسنتوسع في هـذا البحـث فـي مبحـث          

فــي بــاب ) مــسئولية التربيــة النفــسية(

.ن شاء اهللاإ) المسئوليات(

 

 
                                                           

.قوة وشدة وبطش: مرة) ١(

 

 
.ن يلعب بهطائر كا: النغري) ٢(

 

 



 

 

 

 

 



 



  

 





 



 



 

ألقت أطماع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وقراره بإرسال قـوات           
   ـ        اتركية إلى ليبيا حجر مـن   ا فى بحيرة السياسة الليبية الراكدة، وأحدثت نوع 
ـ  الليبى فتوحد أحفاد المختار   الصحوة فى الشارع     وا خالفـاتهم القبليـة     ، ونح

 وأصبح الجميع    اوالعشائرية جانب »ركـى األغـا الت   «، ضد أوهام  » واحدة ايد «
.، وضد حكومة الوفاق اإلخوانية الداعية للتدخل التركيالمزعومه لتحقيق حلم

 

 
ليبيون أكدوا أن القـرار     المواطنون  القادة القبائل ونواب البرلمان الليبى و     

التركى دفع الليبيين إلى تنحية خالفـاتهم واختالفـاتهم العـشائرية والقبليـة             
راسخ بأن تركيا دولة احتالل لها أطماع فى ليبيـا           من إيمان    اوالفكرية، انطالقً 

.وليس كما يقال إنها جاءت إلى ليبيا من أجل نصرة الشعب الليبى

 

 
           إيجابية رغم االختالفات الفكرية بين القبائل الليبيـة التـى           اوأكد خبراء ومسئولون ليبيون أن القرار التركى رغم خطورته فإن له آثار 

 خطورة التحركات التركية ويستعدون لمواجهتها بكل ما أوتوا         اختلفة، وهو ما يعنى أن الليبيين يدركون تمام       تنحدر فى األصل من مناطق م     
.من قوة، وبات الجميع على أهبة االستعداد وحمل السالح إذا تطلب األمر لنصرة الوطن ضد الغازى الجديد

 

 
لموقعتين بين رئيس حكومة طرابلس فايز السراج والرئيس التركي رجب          غاء مذكرتي التفاهم البحرية واألمنية ا      إل رر البرلمان الليبي  وق

.طيب أردوغان، كما جرى التصويت على إحالة الموقعين عليهما للقضاء، وقطع العالقات مع تركيا

 

 
حكومـة  ، صوت النواب باإلجماع على إلغاء مذكرتي التفاهم البحرية واألمنيـة المـوقعتين بـين    مجلس النوابطارئة لوخالل جلسة   

وعلى رأسهم رئيس حكومـة الوفـاق فـايز    ، "الخيانة العظمى"الموقعين على االتفاقيتين للقضاء بتهمة     ، وإحالة   طرابلس ونظيرتها التركية  
.السراج ووزيري خارجيته وداخليته وكل من ساهم معه في التوقيع

 

 
.ا لحكومة طرابلس لكنهم لن يشاركوا في المعاركا إلى ليبيا دعم جندي٣٥ن تركيا أرسلت أردوغان أ الرئيس رجب طيب وأعلن

 

 
تركيا ستتولى "ا على تساؤالت حول شكل االنتشار العسكري التركي في ليبيا أن           ردوغان رد أ عن    نقالً  التركية "حرييت"صحيفة  وكتبت  
جيز للحكومة إرسال عسكريين إلـى      صادق النواب األتراك على مذكرة ت      وبذلك بعد أن     ".لن يشارك الجنود في أعمال قتالية     . مهمة تنسيق 

الجيش الليبيا لحكومة الوفاق الوطني حليفة أنقرة في مواجهة ليبيا دعم.

 

 
، بنقل مرتزقة من مطار إسطنبول إلى مطار معيتيقـة الليبـى،    وأردوغانالسراجاتهمت الحكومة الليبية المؤقتة في بنغازى، حكومة   و
على تقرير إذاعى فرنسي أشار إلى إرسال قوات من إسطنبول للقتال إلى جانب حكومة الوفاق في طرابلس، أكد الناطق الرسـمي                     ا  وتعليقً

وجود رحالت غير مجدولة لطيران األفريقية والليبية لنقل المرتزقة بـين مطـاري إسـطنبول       "باسم الحكومة الليبية المؤقتة حاتم العريبي       
".ومعيتيقة

 

 
لساحة الدولية توحد عربي وإفريقي ومن دول البحر المتوسط        هذا وشهدت ا  

 

 تقوده مصر  -

 

 لرفض التدخل التركي في ليبيا، كما ناشدت     -
.عدد من الدول األوربية والواليات المتحدة وروسيا تركيا لعدم التدخل

 

 
، فـي عمليـة   مدينة طرابلس وبنغـازي سيطر الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بالكامل على مدينة سرت الواقعة بين         و

.عسكرية لم تستمر إال ثالث ساعات، مما أجبر الميلشيات على االنسحاب وترك األسلحة والمعدات للجيش الليبي

 

 
، وهو ما يمكن أن يحسم المعركة للجيش خاصة وأن مـصراتة  مدينة مصراتةتحرير  سيطرة الجيش الوطني على مدينة سرت       وتقرب  

 .لحكومة الوفاق واإلخوان، مما يقرب لبسط الجيش الليبي لكامل سيطرته على البالد ا قويا وسياسياادي اقتصتمتلك ثقالً

 

 



 

 

 

 

 



 













 


 

 





 


 يناير الماضي، موكب مـن الـسيارات        ٣استهدفت غارة أمريكية يوم     

 فيلق   اإليراني قاسم سليماني، قائد    على طريق مطار بغداد، استهدف القائد     
 أبـو    العراقـي  نائب رئيس الحشد الشعبي   ، و القدس التابع للحرس الثوري   

.مهدي المهندس

 

 
ميركيون لوكالة رويتـرز أن واشـنطن قـد نفـذت           وذكر مسؤولون أ  

.ضربات ضد هدفين لهما صلة بإيران في بغداد

 

 
واتهم أحمد األسدي المتحـدث باسـم الحـشد الـشعبي، األميـركيين             

.واإلسرائيليين بالمسؤولية عن مقتل المهندس وسليماني

 

 
ذكرت خلية اإلعالم األمني التي يديرها الجيش العراقـي أن ثالثـة            و 

. كاتيوشا سقطت على مطار بغداد الدوليصواريخ

 

 
وأضافت أن الصواريخ سقطت قرب صالة الشحن الجوي مما أدى إلى           

.احتراق مركبتين وإصابة عدد من المواطنين

 

 
 أشخاص، من بينهم    ١٠وقتل في الغارة إضافة إلى سليماني والمهندس        
.مسؤول التشريفات في الحشد محمد رضا الجابري

 

 
صواريخ من طائرة   متحدة أنها أطلقت على الموكب      وأعلنت الواليات ال  

.)من دون طيار(مسيرة 

 

 
ا من   إن سليماني كان قادم    :"إرنا"وقالت وكالة األنباء اإليرانية الرسمية      

 إن الطائرة ربما جاءت من سوريا       :ا قال ا عراقي  أمني بيروت، لكن مسؤوالً  
.أو لبنان

 

 
انت ممزقة من جـراء     وكشف مسؤوالن في المطار أن جثة سليماني ك       

تـه  تـم التعـرف علـى جث      ، و لتي أحدثتها الصواريخ األميركية   النيران ا 
االمحترقة من خالل الخاتم الذي كان يرتديه دوم.

 

 
 في األسواق اآلسيوية فـور شـيوع       %٤أكثر من   قفزت أسعار النفط    و

.خبر مقتل سليماني في العراق

 

 



 


،  ينـاير الماضـي    ٨فجر األربعاء   صفت إيران بصواريخ باليستية،     ق

قاعدتين في العراق يتمركز فيهما جنود أمريكيون، رداً على مقتل رئيس           
اإليراني قاسم سـليماني، بـضربة      » الحرس الثوري «في  » فيلق القدس «

.أمريكية في بغداد، قبل خمسة أيام

 

 
قـوات المـسلحة ورئـيس      وقال المتحدث الرسمي باسم القائد العام لل      

تلقينا رسالة شفوية رسمية من إيران بـأن         «:الوزراء عادل عبد المهدي   
الرد اإليراني على اغتيال الشهيد قاسم سليماني قد بـدأ، أو سـيبدأ بعـد           
قليل، وأن الضربة ستقتصر على أماكن تواجد الجـيش األمريكـي فـي            

وقـت نفـسه،    اتصل بنا في ال   «وأوضح أن الجانب األمريكي     . »العراق
وكانت الصواريخ تتساقط على الجناح الخاص بالقوات األمريكيـة فـي           

غير أن الرئاسـتين    . »قاعدتي عين األسد في األنبار، وحرير في أربيل       
انتهـاك  «ــاألخريين، الجمهورية والبرلمان، أعربتا عن استنكارهما ل       

ولم تؤد الضربات   . »ساحة حرب «، وتحويل البالد إلى     »السيادة العراقية 
إلى وقوع خسائر في صفوف القوات العراقية، كما لم يعلن عن خـسائر             

.بين الجنود األمريكيين

 

 
أثبتت بوضوح أنها   «وأعلن الرئيس اإليراني حسن روحاني، أن إيران        

كبت الواليات المتحـدة جريمـة      إذا ارت  «:، وقال »لن تتقهقر أمام أمريكا   
      اأخرى، عليها أن تعلم أنها ستلقى رد  لكـن إذا    «ا، مـضيفً  »ا أكثر حزم

.»كانوا عقالء، لن يفعلوا أي شيء آخر في هذه المرحلة

 

 
اإليراني الذي أعلن تنفيذ الهجوم وأطلق عليـه        » الحرس الثوري «أما  

اتهـا مـن    ، فدعا واشنطن إلى سـحب قو      »الشهيد سليماني «اسم عملية   
 لوقوع المزيد من الخسائر، ولعدم السماح بتهديـد حيـاة           امنع«المنطقة  

.»المزيد من العسكريين األمريكيين

 

 
بعـد  » تـويتر «وفي واشنطن، قال الرئيس ترامب في تغريدة علـى          

".كل شيء على ما يرام" :ساعات على الهجوم

 

 

دة النيفر، ما تم تداوله في وقت سابق عن طلب تركـي            نفت المستشارة اإلعالمية لرئيس الجمهورية التونسية، رشي      
.من تونس بإتاحة أراضيها للقوات التركية من أجل التدخل العسكري في ليبيا

 

 
ا من هذا النوع، نافية بـذلك تقـارير          إن تونس لم تتلق طلب     :وقالت النيفر في اتصال هاتفي مع سكاي نيوز عربية        

.تحدثت عن هذا الشأن في وقت سابق

 

 
 إن  :، قائلة "الرافض للتدخل األجنبي في األزمة الليبية     "ت المسؤولة التونسية في ذات الوقت على موقف تونس          وأكد

".الحل يجب أن يكون بين األطراف الليبية"

 

 
يهم رئاسة الجمهورية أن توضح أن ما يتم تداوله في عـدد            "  :ا قالت فيه  وأصدرت رئاسة الجمهورية التونسية بيانً    

الم ووسائل التواصل االجتماعي حول طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الرئيس التونسي            من وسائل اإلع  
 وال  ، فال الرئيس التركـي طلـب ذلـك        ،قيس سعيد استعمال المجال الجوي والبحري لتونس ال أساس له من الصحة           

".ايطرح إطالقً ألنه غير مطروح وال قابل للنقاش ولم ؛ لهذا الموضوعالرئيس التونسي تعرض أصالً

 

 
تونس بقدر حرصها على سيادتها الوطنية والنأي بنفسها عن المحاور، حريصة في الوقت ذاته              "وذكرت الرئاسة أن    

".على التمسك بالشرعية الدولية وتجنيب كل شعوب المنطقة الفرقة واالنقسام

 

 



 

 

 

 

 



 





 


 وأسـقطت   اآلمنـة   والمنـاطق   الجيش  نقاط  على  االعتداء  حاولت  التي  المسيرة  الطائرات  من  للعديد  السوري  الجيش  مضادات تصدت

 مـشارف  علـى  العـسكرية  النقاط على مسلحين لهجوم النعمان معرة منطقةب المحرر الريف في العاملة الجيش  وحدات وأحبطت  ،معظمها
.شرقي الجنوب إدلب بريف والبرسا سمكة قريتي

 

 
 الغربـى،   الجنـوبى   وحلـب   الشرقى  الجنوبى  إدلب  ريفى  فى  لإلرهابيين  وتحصينات  اأوكار  السورى،  العربى  الجيش  وحدات  ودمرت

 وتمـنعهم   بشرية  ادروع  المدنيين  من  وتتخذ  المناطق  تلك  فى  تنتشر  التى  اإلرهابية  تنظيماتال  فلول  ضد  المتواصلة  عملياتها  إطار  فى  وذلك
.اآلمنة المناطق إلى المغادرة من

 

 

 

 المجموعـات  مواقـع   طالـت   وصـاروخية   مدفعية  قصف  عمليات  نفذت  الجيش  من  وحدات  بأن  "سانا" السورية  األنباء  وكالة  وأفادت 
.الشرقى الجنوبى إدلب بريف وتلمنس ومعرشمشة ومعرشورين سراقب وبلدات النعمان معرة نةمدي فى تحركاتها ومحاور اإلرهابية

 

 

 

 

 

 



 


: ة جمعـت قـادة أربعـة دول   انعقدت في كوااللمبور قمة مصغر  

 بمشاركة لفيف من رجال الدين المنتمين       ، وتركيا ،ماليزيا، قطر، إيران  
بحث "لجماعات اإلسالم السياسي، وعلى رأسها جماعة اإلخوان بهدف        

". جديدة للتعامل مع القضايا التي يواجهها العالم اإلسالميإستراتيجية

 

 
  وزراء ماليزيا، مهـاتير     ا أن القمة التي دعا لها رئيس      وقد بدا جلي 

محمد، سعت لوضع لبنة تأسيسية لمعسكر إسالمي يعبر عن اتجاهات          
فكرية وسياسية تطرح نفسها كبديل لمنظمة التعاون اإلسـالمي التـي           
تقودها المملكة العربية السعودية، التي كانـت ضـمن الـدول التـي             

.اعتذرت عن المشاركة في القمة إلى جانب باكستان وإندونيسيا

 

 
من ناحيتها، بعثت جماعة اإلخوان المصرية برسالة مؤيدة للقمـة          

يأتي انعقاد قمتكم هذه بمـشاركة شـعبية واسـعة مـن            : "قالت فيها 
شخصيات إسالمية، في طليعتهم قادة سياسيون، ومفكرون، وعلمـاء         
دين، في وقت تحتاج فيه األمة اإلسـالمية إلـى الوحـدة والتكـاتف              

 أن القمة تعكس جهود األمة اإلسالمية       ، وأضافت "والتضامن واالتحاد 
". إنقاذ البشرية٬ وإخراجها من هذا التيه الذي تتردى فيهالتي تسهم بها في"

 

 

 

 




 


 برنو، ثـاني    خرب مجهولون معادون لإلسالم واجهة مسجد في      

 . بقتل مسلمينتهديد، بكتابات أكبر المدن التشيكية

ال "وكتب مجهولون بالتشيكية على الجدار الخـارجي للمـسجد          
 ."وإال سنقتلكم! تنشروا اإلسالم في الجمهورية التشيكية

نحقق "وأعلن المتحدث باسم الشرطة المحلية بوهوميل ماالسيك        
 ."جمعة في قضية تخريب األمالك هذهبعد ظهر ال

ومن المقرر أن يواجه من قام بعملية التخريب في حال إدانتـه            
عقوبة الحبس عاماا واحد. 

نأخـذ  : "وقال مدير األوقاف اإلسالمية في تشيكيا حسن الراوي       
ليس هذا نـداء    . اا مباشر ل الجد، باعتباره تهديد   هذا األمر على محم   

علينا أن ننظر إلى هذا األمر فـي        ،  من مجهول على شبكة اإلنترنت    
المساجد في العالم، وأجواء االضطهاد     ضوء االعتداءات التي طالت     

 ."في الجمهورية التشيكية

 

 

 



 


أكد وزير الدفاع اإلسرائيلي نفتالي بينت، أن إسرائيل تخطـط    

لتوطين مليون إسرائيلي في الضفة الغربية خالل العقد المقبـل،          

ل على فرض السيادة اإلسرائيلية على       على ضرورة العم   امشدد

.الضفة

 

 

يجب العمل على فرض السيادة اإلسرائيلية على       : "وقال بينت 

الضفة الغربية، وهدفنا خالل عقد أن يسكن في الضفة الغربيـة           

."مليون مواطن إسرائيلي

 

 

د فريدمان، قد أكد في     وكان السفير األمريكي في إسرائيل ديفي     

 ابقاء في الضفة الغربيـة، واصـفً       حق اليهود بال   ،تصريحات له 

.، وهو االسم التوراتي للضفة الغربية"يهودا والسامرة"إياها بـ 

 

 



 


منع التدخل "طالبت هيئة كبار العلماء باألزهر الشريف، دول العالم بـ

األجنبي في ليبيا قبل حدوثه، ورفض سطوة الحروب التي تقود المنطقة 
".الم نحو حرب شاملةوالع

 

 

دعوتها في بيان إلى  األزهر الشريفبـ هيئة كبار العلماء ووجهت
دول العالم

 

وفي مقدمتها الدول اإلسالمية والمؤسسات الدولية المعنية  -
، "حفظ السلم واألمن الدولي"بـ

 

مؤكدة دعمها للموقف المصري للحفاظ  
 .على أمن وسالمة المنطقة بأكملها

أي تدخل خارجي على األراضي الليبية هو فساد "وأضاف البيان أن 
في األرض، ومفسدة لن تؤدي إال إلى مزيد من تعقيد األوضاع هناك 

".ةوإراقة المزيد من الدماء وإزهاق األرواح البريئ

 

 

 

 

|

 




 




 





 

 

 

 

 



 



 



 


:بن أبى طالب  على اإلمام  أمير المؤمنينقال

 

 

 

ن، فعـسى حـسنهن أن      هال تنكحوا النساء لحـسن     -
مـوالهن فعـسى أمـوالهن أن تطغـيهن،      ، وال أل  نيرديه

وانكحوهن على الدين، وألمة سوداء خرمـاء ذات ديـن          
.أفضل

 

 

 

 اإلمساك عن المعصية، والوقـوف      :أفضل العبادة  -
.عند الشبهة

 

 

 

. الرجل نفسه في العالنية مدح لها في السرمذ -

 

 

 

من عِدم فضيلة الصدق في منطقه فقد فُِجع بـأكرم           -
.أخالقه

 

 



 


:قال اإلمام الشافعي رحمه اهللا

 

 
وكَّلتُ في ِرزقي على اللَِه خاِلقيت

 

 
ك راِزقيـتُ َأن اللَه ال شَـوَأيقَن

 

 
نيوتُـلَيس يفوما يك ِمن ِرزقي فَ

 

 
ولَو كان في قاِع الِبحاِر العواِمِق

 

 
ِهـم ِبفَضِلـِه اللَه العظيـسيأتي ِب

 

 
ان ِبناِطقـي الِلسـولَو لَم يكُن ِمنّ

 

 
ِفَفي َأي شَيٍء تَذهب النَفس حسرةً

 

 
د قَسم الرحمن ِرزقَ الخَالِئِقـوقَ

 

 



 


هي للفقير عيـب،    ولغنى مدح إال    ليس من خلة هي ل    

    مي أهوجا سا سـمي     ـ، وإن ك  فإن كان شجاعان جـواد

مفسدا، وإن كان حليما سمي ضعيفًا، وإن كـان وقـورا           
 ا، وإن كان ليا، وإن كان صـموتًا  انًا سمي مهذسمي بليدر

.سمي عييا

 

 



 


    حتى كرهه، فقـال   قام  أضاف رجل رجالً، فأطال الم 

: قامه، فقالت له  كيف لنا أن نعلم مقدار م     : مرأتهرجل ال لا
.ففعل.. ألق بيننا شرا حتى نتحاكم إليه

 

 
بالذي يبارك لك في غدوك غدا      : فقال المرأة للضيف  

والذي يبارك في قيامي عندكم شـهرا ال        : ا أظلم، فقال  أين
 .أعلم



 


قال اإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبـو العـزائم          

:رضوان اهللا عليه

 

 

 

.ِإذِْنِه ِبدوِن لْغَيِرٱ ِفي ملِْك لتَّصرفُٱهو : لظُّلْمٱ -

 

 

 

ِللَِّه ملْك  : َأن تَنْسب لَك ما هو ِلغَيِرك     : لظُّلِْمٱكَماُل   -
ا ِفيِهنمِض واَألراِت واومالس.

 

 

 

 ا، َأو تَكُون مداِهنً   لظَّاِلِمينٱَأالَّ تَكُون ِمن     للَِّهٱ بِ تَِعنسٱ -
ِللظَّاِلِمين.

 

 

 

-    كَنَتْكةُٱِإذَا َأمرلَٰى ظُلِْم    لْقُّداِدٱ عٱ فَ لِْعبةَ ذْكُررللَِّهٱ  قُد 
 و ،كلَيٱعلَمع        ا ِمنرَأم ُل ِبِهمالَ تَفْع ِإالَّ لظُّلْـمِ ٱ َأنَّك   كَـان 

      َأنو ،كلَيا عاِقيب منْهاِئالً عٱزظْلُوِم    للَّهَأخُذُ ِللْمي قَّهح   ِمـن 
 تَعالَى،  للَِّهٱ ينْتَِصر ِإالَّ بِ   الَ، وِإياك ِإياك أن تَظِْلم من       لظَّاِلِمٱ

 وينْتَِصر  ،اٍرضِطرٱ ِعباِدِه ِإلَيِه ِبِصدٍق وِ    لِْتجاِءٱفَِإنَّه َأعلَم بِ  
.ِإذَا دعاه َأمن يِجيب الْمضطَرلَه فَورا 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 



 








حرارة نار القرب التنزلي، الذي به      
يرى المشتاق نفسه مـع محبوبـه، أو        
عنده، أو لديه، والعلو العظموتي الـذي       
يجعل المشتاق عدما ال يليـق بـه، أن         
يقرب من هذا الجناب، فيكون بين قرب       
ال بين وال رين، وبين بعد يستحيل فيـه     

، فتحرقـه حـرارة نـار فقـد         االتحاد
المجانسة، ويجذبه برد التنزل، وإينـاس    

. التلطف، ولوال ذلك لهلك

 

 
 مقام رفيع من مقامات     :مقام الشوق 

المحبة، وليس يبقي الشوق للعبد راحـةً       
.وال نعيما في غير مشوقه

 

 
 الشوق حال من    :االنزعاج والشوق 

القلق، واالنزعاج عن مطالعة العـزة،      
 مـن وراء حجـاب      ومعاينة األوصاف 

الغيب بخفايا األلطاف، وفي هذا المقـام       
.الحزن واالنكسار

 

 
 التأله هو الشوق مع     :التأله والشوق 

.الخشوع، والذل، والمحبة

 

 
 المشتاق منـزعج،    :مراتب المشتاق 

ال يقر له قرار، فإذا قويـت جـواذب         
التنزالت شطح، إن لم يكن علـى يـد         
المرشد، وإن استقرت نـار االحتـراق       

شية الفراق، إن لم يكن على يد       صعق خ 
 ألنه  ؛المرشد، فالمرشد برزخ ما بينهما    

رق الحقائق المنشور، وبحر األسـرار      
المسجور، وكتاب التنزالت المـسطور،     

.وطود التجليات الراسخ

 

 
١

 

 من حجبته : المشتاق إلى الجنة-

 

 



 



         ـةَ اإلسـالمجسماحة موالنا اإلمام المجدد ح

والمسلمين فى هذا الزمان السيد محمد ماضى أبو        

العزائم

 

وجعلكم ، ونفعنا اهللا بكم  ،  قدس اهللا سركم   -

وليا مرشدا لطالب العلـم النـافع      

 

نرجـو مـن     -

ـ      ام الـشوق ومراتبـه     سماحتكم التكرم ببيـان مق

وأنواعه وعثراته ونهايته، وكـذلك بيـان مقـام         

.الشوق ومقام األنس في المشاهدة

 

 

:فأجاب سماحته قائالً

 

 



 

 

 

 



 



.الزخارف عن الملك الديان

 

 
٢

 

 المشتاق  : المشتاق إلى الحضرة   -
ال يقف شوقه عند كونـه،      إلى الحضرة   

.فغاب عن األكوان بمكون األكوان

 

 
مقام الـشوق ومقـام األنـس فـي         

:مقامان: المشاهدة

 

 
١

 

 وهو حـال مـن      : مقام شوق  -
.القلق، واالنزعاج عن مطالعة العزة

 

 
٢

 

 وهـو حـال مـن       : مقام أنس  -
 القرب، عن مكاشفة الحضور بلطـائف     

.القدرة

 

 


 


١

 

ــزعج- ــشوق الم ــشوق :  ال ال

لمزعج نتيجة الجهاد المحـرق، ومـن       ا

.أزعج قلبه الغرام ال ينام

 

 

٢

 

هـو دليـل    :  الشوق إلى الغيب   -

على أن في المشتاق ساطعة أنوار منه،       

كيف ال والزيت في المصباح مضيء،       

!.والمصباح إلى العالم األعلى مشير؟

 

 

٣

 

الشوق أعلى  :  الشوق إلى الرب   -

الدرجات والمقامات، إذا بلغـه العبـد       

طأ الموت شوقًا إلى ربـه، وحبـا        استب

. للقائه، والنظر إليه

 

 

٤

 

الشوق النـاتج   :  شوق المعرفة  -

عن المعرفة يحجب كينونية العبد، حيث      

.ال يرى إال وجه ربه

 

 

٥

 

ال ينفك شوق   :  شوق المحبوب  -

المحبوب إليه، حتـى تنكـشف جليـة        

الحقيقة، وال انكشاف لها؛ ألن قدرته لم       

يدركـه، وال    ف يجانسهتتعلق بإيجاد من    

صبر لمن ألقى عليهم محبة من عنـده،        

وال محيل لهم عنه، فهو العلي العظـيم        

عن أن يدرك، وهو القريب المجيب فال       

.يغيب عن طالبه

 

 

٦

 

 ليس الشوق حال    : شوق التالقي  -
 ألن  ؛الفراق، إنما الشوق حال التالقـي     

الشوق في التالقي برهان علـى علـو        
.المكانة

 

 
٧

 

 يكـون    إنما : شوق أهل الصفا   -
الشوق في الغيبـة والحـضور ألهـل        

.الصفا

 

 
٨

 

 كل شـيء    : الشوق إلى الحق   -
من الكائنات ملكته زهدته، أمـا الحـق        
فإنك كلما قربت منه واتصلت به، اشتد       
شوقك إليه، والرغبة فيـه، وإذا التفـت    
عنه حجبت عن أن تطلبه، أو أن تشتاق        

 ألنه علي عظيم ال يطلب إال بـه         ؛إليه
.سبحانه

 

 
٩

 

 كيـف   : الشوق إلـى العنديـة     -
الحـضور  : الجـواب ! حاضر؟ يشتاق

.معية، والشوق إلى العندية

 

 
١٠

 

 ال  : الشوق إلى مجلى الـذات     -
تحجب الكائنات قلبا شاهد اآليات، فكيف      
تحجب الجنات روحا تشتاق إلى مجلى      

!.الذات؟

 

 
١١

 

 الــشوق الحقيقــي والوجــد -
ال شوق إال بعد الوجـد، وال        :الحقيقي
 بعد الشوق، ووجد عـن علـم        وجد إال 

يؤدي إلى شوق بعلم، فإذا حصل الوجد       
بالعلم كان الوجد الحقيقي، وبعده الشوق      

.الحقيقي

 

 
 إنما يحصل الستر    :الستر والشوق 

ليقوى الشوق عند المرادين، ويحتـرق      

القلب حنينًا إلى نيل ما يقـرب لـرب         
العالمين، فيكون قريبا بنفسه من حضرة      

 من ربـه، وإن بعـد       أنسه، قريبا بقلبه  
.جسمه، وحجب حسه

 

 
 إنما حجبك لتشتاق    :الحجب والشوق 

إليه، وأبعدك لترد عليه، قَربك في بعدك       
عنه لتفوز بالتوبة منه، وتاب عليك وهو       
    الفاعل المختار، لتبصر ببـصره علـي
األنوار، ولتسمع بسمعه حقائق األسرار،     
فتكون بعيدا في قربك، فانيا عنك بربك،       

ريبا في فنائك عنـك بربـك، وهـو         وق
.األول، واآلخر، والظاهر، والباطن

 

 
 الشوق له عثـرات     :عثرات الشوق 

.تمحق الكائنات

 

 
 شَوقَك إلى اآليات، لتلحظ     :المشوق

أنوار معاني الصفات، وأشرق فيك وبك      
معاني الـصفات،  لتفـر إلـى غيـب          

: التجليات، وأراك من التجليات البينات    
 أنوار غيب مجلـى     ما به تلحظ سواطع   

الذات، وفـي أفـق الـشروق ينعـدم         
.المشوق

 

 
 إنما تكون المبادلة في :نهاية الشوق 

النظائر والنظراء، ال فيما ال نظير لـه،        
فكيف إذا تحقق من قصده اهللا أن النفس،  
والجسم، والعقل، والحس، صنعته التي     

لـديها  !. أبدعها، وأنه هو القاهر فوقها؟    
من الفرق الغيبة،   تقوى الرهبة، وتتحقق    

وتجذبه حقيقة الذل إليها من أن يشاكل،       
أو يجانس، أو يـؤانس، وهـو نهايـة         

: الشوق، ومبدؤه فوق الطوق، قال تعالى 
       َأكْثَـر لَـِكنِرِه ولَى َأمع اُهللا غَاِلبو

ونلَمعالنَّاِس الَ ي) ٢١: يوسف.(.

 

 



 

 

 

 

 



 

 ٣٢ 
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  كفر كال الباب 

 

 غربية       شبراخيت -

 

        الكرما  بحيرة             األسكندرية         -

 

 غربية-

 

 

         عز الدين و محمد أحمد عبد الحميد شكر              لمياء ناصر غيث            إيمان سالمة

 

 
                                     كـوم حـمـادة 

 

 البـحـيـرة                سيدي سالم –

 

 كفر الشيخ–

 

 
 

١

 

ذي وضع الفهرس الخاص بألفاظ      من ال  -
نجـوم  : "القرآن الكريم الذي نشر بعنـوان     

.الفرقان في أطراف القرآن؟

 

 
٢

 

 أي قمة هي أعلى القمم الموجودة فـي         -
جبال األبينين التي تمتد عبر إيطاليا بطولها       
من جبال األلب شماالً حتى مـضيق مـسينا         

.جنوبا؟

 

 
٣

 

ما يـوم   : " كثيرا ما نسمع بالمثل القائل     -
.، فمن هي حليمة؟"ليمة بسرح

 

 
٤

 

 كم بندا تضم شريعة حمورابي التي هي        -
ــاة    ــيم الحي ــادات لتنظ ــة اجته مجموع

.االجتماعية؟

 

 
٥

 

 ما هو أعلى جبل في مصر؟، وكم يبلغ         -
.ارتفاعه؟

 

 






  إنَّـه ال   ؟ كَـالَّ   وتَقَبلْت ما كَلَّفَك   ،هْل تُحِسن نُهوضا ِبشُكِْرِه إذَا فَعلْت ما َأمرك        :ابني مستقبل األمة  

اإلمـام  قَاَل   َ .نَِفيولِّيك ِنعمةً تُوِجب الشُّكْر إذَا وصلَها قَبَل شُكِْر ما سلَفَ ِبِنعمٍة تُوِجب الشُّكْر ِفي الْمْؤتَ              
  ِليع نب نسالْح :    اللَِّه مإالَّ     ِنع تُشْكَر َأن ِمن هِ   َأكْثَرلَيع انا َأعم ،     مِن آداب ذُنُوبو      َأن ِمـن َأكْثَـر

. ما عفَا عنْهتُغْفَر إالَّ

 

 
كَيفَ ِبك إذَا قَـصرتْ ِفيمـا َأمـرك، َأو     فَ،ِإذَا كُنْت عن شُكِْر ِنعِمِه عاِجزا    :عزيزي مستقبل األمة  

 ا، وِبِبدايِة الْعقُـوِل إالَّ     كَفُور كُون ِلسواِبِغ ِنعِمِه إالَّ   هْل تَ ،  فَرطْت ِفيما كَلَّفَك، ونَفْعه َأعود علَيك لَو فَعلْته       
:  َأنَّـه قَـالَ   النَِّبي  ورِوي عِن،عمةَ اللَِّه ثُم ينِْكرونَهايعِرفُون ِن: مزجورا؟ وقَد قَاَل اللَّه تَعالَى   

) قُوُل اللَّها :ياِصي       يعِبالْم قَّتُ إلَيتَتَمِم وك ِبالنِّعإلَي ببفْتَِني َأتَحا َأنْصم مآد ناب ،كشَرك نَاِزٌل وِري إلَيخَي 
اِعدص إلَي،ِمن ٍل قَِبيٍح كَممِمنْك ِبع إلَي دعصلٍَك كَِريٍم يم (.

 

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

 

 ٧٤ص القاهرة –

 

- ٧٥.[

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 



 

 

٣٣ 

بالهنا

 

 

 

والشفا

 

 

 

 


 

 ،كَان رجالَِن ِفى بِنى ِإسـراِئيَل متَـآِخيينِ       : (قال رسول اهللا    :  قال عن أبي هريرة    

فَكَان َأحدهما يذِْنب واآلخَر مجتَِهد ِفى الِْعبادِة فَكَان الَ يزاُل الْمجتَِهد يرى اآلخَر علَى الـذَّنِْب                

 .؟ خَلِِّنى وربى َأبِعثْتَ علَى رِقيبا     : فَقَالَ . َأقِْصر :وما علَى ذَنٍْب فَقَاَل لَه    فَوجده ي .  َأقِْصر :فَيقُوُل

فَقُِبض َأرواحهمـا فَاجتَمعـا ِعنْـد رب       .  َأو الَ يدِخلُك اللَّه الْجنَّةَ     ، واللَِّه الَ يغِْفر اللَّه لَك     :فَقَاَل

 : وقَاَل ِللْمـذِْنبِ   .؟ َأكُنْتَ ِبى عاِلما َأو كُنْتَ علَى ما ِفى يِدى قَاِدرا          :َل ِلهذَا الْمجتَِهدِ  الْعالَِمين فَقَا 

. اذْهبوا ِبِه ِإلَى النَّاِر: وقَاَل ِلآلخَِر.اذْهب فَادخُِل الْجنَّةَ ِبرحمِتى

 

 

].واللفظ له) ٤٩٠١(في سننه رقم رواه أحمد، وأبو داوود [                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
أظهرت دراسة استطالعية حديثة قـام      
بها خبراء من كلية االقتصاد في العاصـمة        
الفرنسية باريس، وشملت مختلـف أنحـاء       

وربا، أن مقارنة المرء لدخله مع زمالئـه        أ
الوصفة المثالية  وأصدقائه وأفراد عائلته هي     

.للشعور بالتعاسة

 

 
الذين بيانات من شملتهم الدراسة      حثون بتحليل وبعد أن قام البا   

 دولة أوربية، اكتـشفوا     ٢٤شخص من    ألف   ٢٠بلغ عددهم نحو    
يعقتدون أنه من المهم أن تتم مقارنـة        أن ثالثة أرباع المستطلعين     

بدوا أقل لى المقارنة  إالدخل مع اآلخرين، لكن تبين أن من عمدوا         
وأفراد العائلة  دقاء  ا وبخاصة إذا تركزت مقارنتهم على األص      رض

.وليس زمالء العمل

 

 
إلى مقارنة دخلهم بدخل    وتأكد الباحثون أن من كانوا يميلون       

وأظهرت اإلجابات أنه كلما علق الناس      اآلخرين بدوا أقل سعادة،     
ى كان تصنيفهم ألنفسهم عل    ات   هذه المقارن  لأهمية أكبر على مث   

مقياس الرضا بالحياة ينخفض فيما يزداد شـعورهم باالكتئـاب          
 ولم يسجل أي فارق بين الرجال والنـساء فـي هـذا             ،والتعاسة

المجال، لكن تبين أن الفقراء في الدول النامية يقـارنون دخلهـم            
.أكثر من فقراء الدول الغنية

 

 

 



 



 



 



 



 




 


 كوب مـن    عك لحم مفروم، بصلة صغيرة، ربع كوب صنوبر، رب        

السمن أو الزبدة، نصف ملعقة صغيرة من الملح، سـميط، ملعقـة            
واحـد ونـصف    صغيرة رمان، نصف كوب من الجبن المبشور،        

، نصف كوب من السمن،     )يباع عند بائع الحلوى   (أوقية من الرقاق    
..كوب من الملح

 

 


 



 

 يوضع الزيت في مقالة على نار متوسطة الحرارة ويضاف إلى           -
يقلب الصنوبر حتى يحمر لونه قليالً      . صنوبر المنقى من األوساخ   ال

تقشر البصلة وتفرم فرما ناعما     . ثم يرفع من المقالة ويوضع جانبا     
توضع المقالة على النار ويحرك البصل فـي  . وتضاف إلى المقالة 

يضاف اللحم المفروم والملح والبهار إلى المقالة       . الزيت حتى يذبل  
ترفع المقالة على النـار     .  دقيقة ٢٥متوسطة مدة   ويقلب على نار    

. ويضاف السميط والجبن المبشور والصنوبر ويحرك الحشو جيدا       
تدهن الصينية بكمية من مزيج     . يخلط السمن واللبن في وعاء كبير     

اللبن والسمن وتوضع دائرة من الرقاق فوق المزيج وتقـسم إلـى            
قاق بقليـل مـن   يدهن كل ربع من الر  . أربع قطع أو حسب الطلب    

تلف . مزيج الزيت والسمن ويحشى حاالً بملعقة صغيرة من الحشو        
. على هيئة سيجارة ثخينة أو حسب الطلـب       قطعة من الرقاق    كل  

ترتب القطع في صينية مدهونة بقليل من السمن وتوضع في فـرن        
.تقدم ساخنة.  دقيقة أو حتى تحمر قليال٢٠ًساخن وتترك مدة 

 

 



 

 

 

 

 



 





 




 




 



 



 

 















 


 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

األستاذ الدكتور

 

 

نور الدين أبو حلية

 

 

هورية اجلزائريةاجلم

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 


 






 


ا وردت أحاديث تـدل     هل حق : قال القاضي 

على هذا؟

 

 
 ولكن ابن تيمية يريد رسـوالً     .. أجل: قلت

فلذلك لم يلتفت لهذه األحاديث، ولم      .. على هواه 
بن عليها رؤيتـه حـول األمـة        يهتم بها، ولم ي   

.وعالقتها برسول اهللا 

 

 
.فهال أوردت لي بعضها: قال القاضي

 

 
أجل سيدي القاضي، منها ما حدث به       : قلت
: ا فقـال  جالـس كنت مع النبي    : عمر قال 

يـا  : قالوا) ا؟أنبئوني بأفضل أهل اإليمان إيمانً    (
هم كذلك، يحق لهم    : (رسول اهللا، المالئكة، قال   

منعهم من ذلك وقد أنزلهم اهللا المنزلة       ذلك، وما ي  
يا رسـول   : ، قالوا )التي أنزلهم بها، بل غيرهم؟    

. اهللا، األنبياء الذين أكرمهم اهللا برسالته والنبـوة       
هم كذلك، ويحق لهم، وما يمنعهم من ذلك        : (قال

: ، قالوا )وقد أنزلهم اهللا بالمنزلة التي أنزلهم بها      
هدوا مـع   يا رسول اهللا، الشهداء الـذين استـش       

هم كذلك، ويحق لهم، وما يمنعهم      : (األنبياء، قال 
: ، قـالوا  )وقد أكرمهم اهللا بالشهادة، بل غيـرهم      

أقوام فـي أصـالب     : (قال! فمن يا رسول اهللا؟   
الرجال، يأتون من بعدي، يؤمنـون بـي ولـم          
يروني، ويصدقوني ولم يروني، يجدون الورق       
المعلق فيعملون بما فيه، فهؤالء أفـضل أهـل         

 .)١()يمان إيمانااإل

 

 
أخبروني بأعظم الخلق عنـد     : (وفي رواية 

: المالئكـة، قـال   : ، قالوا )اهللا منزلة يوم القيامة   
). وما يمنعهم مع قربهم من ربهم، بل غيرهم؟       (

وما يمنعهم والوحي ينـزل  : (األنبياء، قال : قالوا
! فأخبرنا يا رسول اهللا   : قالوا). عليهم، بل غيرهم  

كم، يؤمنون بي ولم يروني،     قوم يأتون بعد  : (قال
يجدون الورق المعلق فيؤمنون به، أولئك أعظم       

الخلق عند اهللا منزلة     

 

ا   أو أعظم الخلق إيمانً    -

 

- 
)).عند اهللا يوم القيامة

 

 
تغدينا مـع   : وفي رواية عن أبي جمعة قال     

 ومعنا أبو عبيدة بن الجـراح       رسول اهللا   
، يا رسول اهللا، أحد خير منا؟ أسلمنا معك       : فقال

ـ   . نعم: (وجاهدنا معك؟ قال   ن قـوم يكونـون م
.)٢()بعدي، يؤمنون بي ولم يروني

 

 
طوبى لمن رآني وآمن بي،     : (وقال  

 .)٣()وطوبى لمن آمن بي ولم يرني سبع مرات

 

 
يا :  قال لرسول اهللا     وروي أن رجالً  

: رسول اهللا، طوبى لمن رآك وآمن بـك، قـال         
طوبى لمن رآني وآمن بي، ثـم طـوبى، ثـم           (

، قـال   )ى، ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني       طوب
شجرة فـي الجنـة     : (وما طوبى؟ قال  : له رجل 

ب أهل الجنة تخـرج مـن       مسيرة مائة عام، ثيا   
.)٤()أكمامها

 

 
طوبى لمن رآني وآمن بـي،      : (وفي رواية 

 .)٥()سبع مرات. وطوبى لمن آمن بي ولم يرني

 

 
بل ورد في الحديث ما يشير إلـى تحقـق          

 األمة مع رسول اهللا     نقين م المعية لجميع الصاد  
       وعدم اقتصارها على من عاصره، ففـي 

الحديث أن بعض الـصحابة قـال لرسـول اهللا          
) :        أرأيت من آمن بك ولم يرك وصـدقك

طوبى لهم، ثم طـوبى لهـم،       : (ولم يرك؟ قال  
.)٦()ناأولئك منا، أولئك مع

 

 
إن هذا الحديث يفسر سيدي القاضي تلـك        

ها ابن تيمية وأتباعـه     اآلية الكريمة التي يستعمل   



 

 

 

 

 



 











 



ليحارب من خالفهم من المسلمين، وهـي قولـه     
﴿محمد رسوُل اللَِّه والَِّذين معـه َأِشـداء        : تعالى

        دـجـا سكَّعر ماهتَر منَهيب اءمحلَى الْكُفَّاِر را ع
، )٢٩: الفتح( ِمن اللَِّه وِرضوانًا﴾     يبتَغُون فَضالً 

ن اتصف بهذه الصفات فهو مع رسـول        فكل م 
 سواء كان من الذين عاصروه أو من        اهللا  

.غيرهم

 

 
ولكن كيف غابت كـل هـذه       : قال القاضي 

المفاهيم عن األمة؟

 

 
عندما دخلت المتاجرة باسم الصحابة      : قلت

في تصديع األمة وإثارة الفتن فيها أبدعوا فـي         
الدين هذا األصل الجديد ليفرقوا بين الناس على        

اس مواقفهم من أعيـان الـصحابة، ال مـن          أس
.مواقفهم من أصول الدين وفروعه

 

 
لكن الصحابة المنتجبين كانوا واعين بهـذا،    
ولهذا كـانوا يبـشرون التـابعين بمثـل هـذه           
: األحاديث، ففي الحديث عن صالح بن جبير قال      

قدم علينا أبو جمعة األنصاري صاحب رسـول        
 رجاء   بيت المقدس ليصلي فيه، ومعنا     اهللا  

بن حيوة يومئذ، فلما انـصرف خرجنـا معـه          ا
إن لكم علي   : لنشيعه، فلما أردنا االنصراف قال    

 ا أن أحدثكم بحـديث سـمعته مـن         جائزة، وحق
هـات   :  قلنا رسول اهللا   

 

 رحمـك اهللا     -

 

- 
 معنا معاذ بـن     كنا مع رسول اهللا     : فقال

يا رسول اهللا، هل مـن      : جبل عاشر عشرة، قلنا   
ما : (قال. ا؟ آمنا بك واتبعناك   رقوم أعظم منا أج   

 بـين   يمنعكم مـن ذلـك ورسـول اهللا         
بلى قـوم   . يأتيكم الوحي من السماء   ! أظهركم؟

يأتون من بعدكم، يأتيهم كتـاب بـين لـوحين،          
فيؤمنون به، ويعملون بما فيه، أولئك أعظم منكم        

أجر    ا، أولئك أعظم منكم   ا، أولئك أعظم منكم أجر
٧()اأجر(.

 

 
ر عن عمار بن ياسر أنه قال     وفي حديث آخ  

ـ     : (يخاطب بعض التابعين   ا واهللا ألنتم أشـد حب
 ممن رآه، أو من عامة مـن        لرسول اهللا   

.)٨()رآه

 

 
قارن سيدي هذه األحاديث الكثيرة مع مـا        
يوافقها من القرآن الكريم والعقل والمنطق بمـا        

.يقوله ابن تيمية وأهل مدرسته

 

 
التفاضل إن القرآن الكريم يخبرنا أن أساس       

هو العمل والتقوى والمشاعر القلبيـة، والتـي        
يمكن أن تحصل من أي إنسان في أي عـصر          

لكن ابن تيمية وأتباعه يأبون إال      .. وفي أي بيئة  
ا أن يحاربوا عدالة اهللا، فيجعلون التفاضل مرتبطً      

بمجرد الرؤية، حتى لو فعل ما فعل الرائي من         
لو خـال   الكبائر واآلثام والتشويه للدين، وحتى      

..قلبه من أي مشاعر تجاه رسول اهللا 

 

 
انظر حماستهم في الدفاع عن الطلقاء الذين       

هوا الدين في نفس الوقت حربهم الشديدة لمن        شو
أشد أمتي لـي    : ( فقال ذكرهم رسول اهللا    

ا قوم يكونون    حب

 

 أو يخرجون    -

 

 بعدي، يـود    -
، )٩()أحدهم أنه أعطى أهله وماله وأنـه يرانـي        

ا يأتون من بعدي يود أحـدهم أن        إن قوم : (وقال
.)١٠()يفتدي برؤيتي أهله وماله

 

 
ا ولكني سمعتهم يذكرون حديثً   : قال القاضي 

في هذا يبنون عليه مقولتهم تلك، وهـو قولـه          
) :      ،ال تسبوا أصحابي، ال تسبوا أصحابي

فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحـد          
أحدهم ذهب د١١() نصيفهوالا ما أدرك م(.

 

 
ومورد هذا  .. صدق رسول اهللا    : قلت

الحديث يدل على المراد منه، وهو مـراد عـام        
 ﴿الَ: ا ويفسره قولـه تعـالى     مة جميع يشمل األ 

         لَِئكقَاتََل ُأوِل الْفَتِْح وقَب َأنْفَقَ ِمن نم تَِوي ِمنْكُمسي
      َأنفَقُوا ِمن ب الَِّذين ةً مِّنجرد ظَمقَـاتَلُوا﴾   َأعو دع

إن مـن   : (، ويفسره قولـه     )١٠: الحديد(
 ا الصبر فيهن مثـل القـبض علـى         ورائكم أيام

 الجمر، للعامل فيهن مثل أجر خمـسين رجـالً        
يا رسـول اهللا أجـر     : ، قيل )يعملون مثل عملكم  

بل أجـر خمـسين     ( :قال! نهم؟خمسين منا أو م   
.)١٢()منكم

 

 
ما تعني؟: قال القاضي

 

 
هللا تعالى في االبتالء تقتضي     إن سنة ا  : قلت

ولذلك .. أن يضاعف األجر بقدر مضاعفة البالء     
كان لكل من عاش فترة البالء من األجر بقـدر          

وقد ورد في مورد الحديث ما يدل       .. به فيها ينص
على هذا، فقد حصل خالف بين عبد الرحمن بن         
عوف وهو من السابقين من الصحابة، وخالد بن        

سالمه، فلما بلـغ ذلـك      الوليد وهو ممن تأخر إ    
ال تسبوا أصحابي، ال تسبوا     : ( قال النبي  

أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفـق         
  أحدهم وال نـصيفه       مثل أحد ذهب دا ما أدرك م( ،

أي أن إنفاق خالد ومن أسلم معـه فـي وقـت            
.. الرخاء، ال يعادل إنفاق من أسلم وقت الـبالء        

ـ   .. وهو يشمل كـل العـصور      ستقيم وبـذلك ت
 ا مع الرؤية القرآنيـة والعدالـة       األحاديث جميع

اإللهية التي ال تفرق بين زمن وزمن، وال شعب         
. وشعب، وال بلد وبلد

 

 
مـا  : التفت القاضي إلى اإلسكندري، وقال    

تقول؟

 

 
لقد ذكرتني بموقف البـن     : قال اإلسكندري 
من زارني بعد موتي    : (تيمية رد به قوله     

ومـن مـات بأحـد      فكأنما زارني في حياتي،     
 )١٣()ين بعث من اآلمنـين يـوم القيامـة        الحرم

 مزاجه كالعادة فيما يخالف هواه، فقـد        مستعمالً
هـذا كـذب    ): (التوسل والوسيلة (قال في كتابه    

ظاهر مخالف لدين المسلمين، فإن من زاره في        
ا به كان مـن أصـحابه، وال        حياته وكان مؤمنً  

ن سيما إن كان من المهاجرين إليـه المجاهـدي        
ال تـسبوا   : ( أنه قال  معه، وقد ثبت عنه     

بيده لو أنفق أحدكم مثل     أصحابي فو الذي نفسي     
 أخرجـاه  )  ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه      اأحد ذهب

في الصحيحين، والواحد من بعـد الـصحابة ال         
يكون مثل الصحابة بأعمال مأمور بها واجبـة        
كالحج، والجهاد، والصلوات الخمس، والـصالة      

 بعمـل لـيس بواجـب باتفـاق         عليه، فكيـف  
.)١٤()المسلمين؟

 

 


 


                                                           

.اررواه أبو يعلى والبز) ١(

 

 
رواه أمحد، وأبو يعلى، والطرباين بأسانيد، وأحد أسانيد أمحد   ) ٢(

.رجاله ثقات

 

 
.رواه أمحد، وأبو يعلى) ٣(

 

 
.رواه أمحد، وأبو يعلى) ٤(

 

 
رواه أمحد، والطرباين بأسانيد، ورجاهلا رجال الصحيح غري        ) ٥(

.أمين بن مالك األشعري، وهو ثقة

 

 
نحوه، جممع الزوائد ومنبع    رواه الطرباين يف األوسط والكبري ب     ) ٦(

.)٦٧/ ١٠(الفوائد 

 

 
.رواه الطرباين) ٧(

 

 
.رواه البزار، والطرباين) ٨(

 

 
.رواه أمحد) ٩(

 

 
.رواه البزار) ١٠(

 

 
.رواه البخاري ومسلم) ١١(

 

 
رواه البزار والطرباين وغريمها، وقال األلباين عـن إسـناد          ) ١٢(

 .وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مـسلم        : الطرباين
.)٤٩٤السلسلة الصحيحة الد األول حديث رقم (

 

 
، البيهقي يف شعب اإلميـان      )٢/٢٧٨(الدارقطين يف سننه    ) ١٣(
واحملاملي والساجي كما يف امليزان، وعلقه بن عبد الرب         ) ٣/٤٨٨(

وليكن الضعف يف هذا احلديث غـري       : قال ممدوح .يف االستذكار 
إثبات مـشروعية   شديد، بل ضعفه قريب وحيتج الفقهاء مبثله يف         

أمر ما، ودونك كتب الفقه لتتحقق من صحة مقوليت، فكيـف           
 .وألحاديث الزيارة طرق بعضها من شرط احلسن

.٧٤التوسل والوسيلة ص ) ١٤(

 

 



 

 

 

 

 



 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 




 




 








 








 









 











 





 





 





 


 

 

 

:يقول اإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبو العزائم 

 

 
المولى لم يكلف اهللا الناس عبادته لينتفع هو تعالى بها انتفاع (

وال ، مين فإن اهللا غنى عن العال، باستعباد عبيده واستخدام خدمه
  ِبكُم الْيسر وال يِريد ِبكُم الْعسر اُهللايِريد: ليؤدبهم فقد قال تعالى

 ليزيل أنجاسهم وأمراضهم بل كلفهم سبحانه) ١٨٥: البقرة(
، وسالمة باقية سرمدية، بفضله ورحمته حياة أبديةلينالوا ، النفسية

وفاقدا ،  أصحاب الدار اآلخرةا باإلضافة إلىفإن من ولد يكون ميتً
ان واللس، رهم والسمع الذى به يسمع تحاو،للعين التى بها يعرفهم

.هموالعقل الذى به يعقل عن، الذى به يخاطبونه وبه يخاطبهم

 

 
، فليس تلكم الحياة العين والسمع وما لإلنسان فى الحياة الدنيا

ا ما وصوكيف يكون ذلك وقد نفى اهللا ذلك عن الكفار وجعلهم أمواتً
وبكما وع؟امي....

 

 
فإن النفس إذا ، شكر المنعم سبحانه على ما أنعمت ومن حكم العبادا

آة لت ألن تكون مرهتطهرت من  نجاساتها وزالت عنها أمراضها ُأ
 فتنكشف لها حقيقتها التى، مصقولة لنقش حقيقة العلم فيها

ا بعض المواهب ا نسبيفتعلم علم، بانكشافها لها تنبلج أنوار الحق
وال تستقصى ، ال تحصى عدا من اهللا وهى والنعم المفاضة فضالً

 النعم التى ال تتصورها ثم تكاشف بما أعده اهللا لإلنسان من، حدا
ودوام بهجة ال ، وتنعم بنعيم أبدى، إلهىمن شهود جمال ، الخياالت

ومسارعة ، لمنعم متفضلا تزول فتكون العبادة بعد تلك التزكية شكر
قال اهللا  ،يةالحقيقونعمته ، وفضله العظيم، إلى نيل رضوانه األكبر

: وقال سبحانه وتعالى) ١٣: سبأ( اعملُوا آَل داود شُكْرا: تعالى
َّنجو كُمبر ٍة ِمنغِْفروا ِإلَى ماِرعساَألواتُ ووما السهضرٍة ع ضر

تَِّقينتْ ِللْمُأِعد )جامعة لمعانى فتكون العبادة ) ١٣٣: آل عمران
، وشكر لمنعم متفضل وهاب، فهى تزكية للنفوس، لهاالكماالت ك

 . والنعيم األبدى والرضوان األكبرومسارعة إلى نيل الخير الحقيقى
 يمكن أن ال، أهل المعرفة باهللايشهدها ، أخرىوهناك حكمة عالية 

ليل جدا تبتهج به النفوس  العبادة عمل ج:يصرح بها إال باإلشارة
ومشهد ال ،  بها األرواح الطاهرةشريفة تفتخرونسبة ، الفاضلة

ومواجهة ، ماله تسارع إليه األرواح الملكيةيوصف جماله وال ك
أحد، فرد صمد، منعم وتمثل بين يدى واحد ، تعاللملك عظيم كبير م

.)١()متفضل، رزاق كريم

 

 
 هم الذين يجسدون المثل األعلى فى االلتزام وأهل البيت 

الدينى 

 

 منه   وخصوصا الجانب العبادى-

 

 فى حركاتهم وسكناتهم، –
 كانت تكليفًا إلهيا، ومن هنا ندرك أن نهضة اإلمام الحسين 

ووظيفة شرعية، وعبادة عالية، ال تقاس بها عبادة من العبادات، 
 وتروكهم، وجميع أفعالهم وكذلك أفعال سائر األئمة 

.وحركاتهم

 

 
ل صالة ويظهر البعد العبادى جليا فى نهضة عاشوراء من خال

 فى كربالء تحت أسنَّة الحراب، وإكثاره من اإلمام الحسين 
الدعاء واالستغفار، وتمسكه بالقرآن تالوةً وعمالً من خالل 

.محاوراته وسلوكه، واآلن ننتقل من اإلجمال إلى التفصيل

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

  

 



 


كـان  : )٢(يقول األستاذ عباس الذهبى     

أهل البيت يولون الـصالة عنايـة فائقـة،         
ــا  ــق ألبعاده ــواعى والعمي ــم ال إلدراكه

رارها وفـضيلتها، وتفـاعلهم معهـا       وأس
وانفعالهم بها، تقول كتب السيرة بأن أهـل        

 عنــدما يــدخلون الــصالة البيــت 
يرتعدون ارتعـاد المحمـوم، ويرتجفـون       
كريشة فى مهب الريح، ويقفون فى الصالة       

.بكل خضوع وخشوع

 

 
 الحسين  اإلمام  وعندما ننتخب   

 

- 
 وهو أحد أقطاب آل البيت      

 

 نموذجا  -
مدى صلتهم بالصالة، حينئذ نـرى      لمعرفة  

عجبا، نرى هذه الشخصية الكبيرة تنصهر       
 الـرغم مـن     تماما فى بوتقة الصالة، على    

ها، والمأسـاة التـى     يسالمعاناة التى كان يقا   
نسجت من حوله خيوطهـا الـسوداء فـى         

.كربالء

 

 
كان  

 

 مع ذلك    –

 

عندما يقف للـصالة     –
ينسى ما حوله ومن حوله، مما دعا العرفاء        

ذين نظروا إلى النهضة الحـسينية مـن        ال
زاويتها العرفانية أو ما فـوق العقليـة أن         

.يطلقوا عليها تسمية مدرسة العشق

 

 
 العصيبة تلك الليلة ففى  

 

 ليلة العاشـر    -
من المحـرم  

 

 اجتمعـت كـل الظـروف       -
والعوامل التى تبعث على اليأس والـوهن       
والضعف، تراه يبدأ خطبته فى مثـل هـذه       

اإلمام ة تماما، فجمع    الظروف بروح مختلف  
.  عند قرب المـساء     أصحابه الحسين  

 بن الحسين زين العابـدين      يعلسيدنا  قال  
) :   ألسمع ما يقـول لهـم،    فدنوت منه
، فسمعت أبـى يقـول      ذاك مريض إذ  وأنا  

أثنى علـى اهللا أحـسن الثنـاء،        : ألصحابه
اللهم إنـى   وأحمده على السراء والضراء،     

نبوة وعلمتنـا   أحمدك على أن أكرمتنا بـال     
وجعلت لنا أسماعا    ،الدينفى  القرآن وفقهتنا   

).نوأبصارا وأفئدة، فاجعلنا من الشاكري

 

 
فى ظل تلك الظـروف الـصعبة       (إذًا  

 ينطق  الحسين  اإلمام  والعسيرة، ترى   
بالرضــا والتــسليم للظــروف والعوامــل 

 ألنه يعـيش ظروفًـا      ؛الموضوعية، لماذا؟ 
يا، لما وع  عقيدي  إنه موحد هللا   ،معنوية عالية 

.)وعابد وساجد هللا

 

 
هذا الثبات المنقطع النظير هـو ثمـرة        
يانعة من ثمار العبادة والصالة اللتين جعلتا       
وجهه يتألأل كالبدر كلما سقط شهيد جديـد        
من أهل بيته أو أصحابه، حتـى أن هـذا          
األمر قد أذهل أعـداءه وكـانوا يتجنبـون         

نبعثـة  التقرب إليه لشدة سطوع األنوار الم     
من محياه وقسمات وجهه، وكـان وجهـه        

 إشراقًا كلما ازدحمت الخطوب وتكاثر يزداد
 حتى أن أحدهم أبدى     ،األعداء المحيطون به  

واهللا مـا رأيـت    : (دهشته وإعجابه بقولـه   
مكثورا قط قُتل ولده وأهل بيته وأصـحابه        

، أربط جأشًا، وال أمضى جنانًا منـه        
ليه فيـشد عليهـا     إن كانت الرجالة لتشد ع    

بسيفه، فتنكشف عن يمينه وشماله انكشاف      
).الِمعزى إذا شد فيها الذئب

 

 
أجل كان رابط الجأش، علما بأنه كـان        

ما هـو   . يقاتل وهو فى أشد حاالت العطش     
ال يمكن تفسير ذلك وفـق      . السر يا ترى؟  

المقاييس المادية، وإنما يمكن إرجاعها إلى      
ى يحصل عليـه    الزخم المعنوى الهائل الذ   

 العبادة من خالل جسر     الحسين  اإلمام  
التى أخذت تُغذى بمائها المعنوى عروقـه       

هه الذابلة، كما يغذى ماء الحياة    االيابسة وشف 
.العود اليابس

 

 



 


لما حلَّ وقت الظهر يوم     : (يقول الرواة 

 العاشر من المحرم، أمر اإلمـام الحـسين       
    بـن عبـد اهللا       زهير بن القين وسعيد 

الحنفى، أن يتقدما أمامه بنصف من تخلف       
معه، ثم صلى بهم صالة الخوف، فوصـل        

 سهم، فتقدم سـعيد     إلى اإلمام الحسين    
... بن عبد اهللا الحنفى ووقف يقيه بنفـسه       ا

اللهـم  : حتى سقط إلى األرض وهو يقول       
العنهم لعن عاد وثمود، اللهم أبلغ نبيك عنِّى        

ه ما لقيت من ألـم الجـراح،         وأبلغ ،السالم
 ذرية نبيك، ثم    فإنى أردت ثوابك فى نصر    

ـ وقضى نحبه رضوان اهللا عليه، فَ       بـه   دِج
ثالثة عشر سهما سوى ما به من ضـرب         

).السيوف وطعن الرماح

 

 
 حـاول   علما بأن اإلمام الحسين     

ليلة العاشر من المحرم تأجيل القتال عندما       
ره، العدو يزحف باتجـاه معـسك     بدأ جيش   

، ليتفاوض  ي أخاه العباس بن علفأرسل
القوم حتى يرجئوا القتال إلى الغد، ولم       مع  

يكن ذلك خوفًا من الموت أو خدعـة مـن          
 مخرج، بل لكى يجد متسعا      نأجل البحث ع  

إضافيا من الوقت يصلِّى فيه لربه ويكثـر        
من الدعاء واإلنابة إليه، فقد قـال ألخيـه         

ن فإن استطعت أ  ارجع إليهم   : (العباس  
ـ      العـشية  ا  تؤخرهم إلى الغُدوة وتدفعهم عنَّ

لعلنا نصلى لربنا الليلة وندعوه ونـستغفره،      
لـه وتـالوة    فهو يعلم أنى قد ُأحب الصالة       

).كتابه والدعاء واالستغفار

 

 
 بلـسان   لقد أظهر اإلمام الحسين     

الحال بأن الصالة هى أثمن ما فى الحيـاة،         
ى الظـروف غيـر    وبأن لها نكهة خاصة ف    

الطبيعية، حيث تُـزود اإلنـسان المقهـور        
بشحنات من النور، ودفقات من الحـرارة       

عزيمته وتخفـف مـن     الروحية، فتشد من    
 تأسيا بجده المصطفى    ،وطأة الخطوب عنه  

          الذى كان إذا حزبه أمر فـزع إلـى 
.الصالة

 

 
والمفارقة العجيبة التى حـصلت فـى       

 الذى  واقعة الطف، أن اإلمام الحسين      
صلى الظهر   

 

 كما أسلفنا    –

 

 صالة الخوف،  –
 ألنهـم  ؛كان أعداؤه يخافون مـن صـالته     

وجدوا فيها سالحا فعاالً لتأجيج المـشاعر       
لـذلك  وصحوة الضمائر عند مرتـزقتهم،      

حاولوا بشتى السبل والحيل أن يمنعوه مـن        
إقامة شعائر الصالة، لوال المعارضة التـى       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
األمين العام والمتحدث الرسمي

 

 
                               لالتحاد العالمى للطرق الصوفية

ى الحسينىلعزم اعبد الحليمالشريف 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

  

 

 األمـوى،   أبداها بعض قادة وجنود الجيش    
وخشيتهم مـن انقـالب األوضـاع لغيـر         

.صالحهم

 

 



 


وفى ظل هذه األجواء، فإننا ال نتجاوز       

قلنا بأن القيادة اليزيديـة سـعت   الحقيقة إذا  
إلى عرقلة ومنع تلك المظـاهر العباديـة        
بشتى األساليب وأقـسى التـدابير، وعنـد        

 أن الوثائق   استقرائنا لتلك اإلجراءات وجدنا   
ة قد اتبعـت    التاريخية تؤيد وتؤكد بأن القياد    

:أسلوبين أساسيين، هما

 

 


 



خالل اإلدعاء بأن صـالة اإلمـام       من  
 ألنـه    ؛ ال تقبـل   الحسين  

 

 حـسب   -
زعمهم  

 

  قد شقَّ عصا الطاعة، وفـارق        -
الجماعة، ورفض البيعة ليزيد بن معاويـة،       

هيـة بـصورة    الوا وقد برزت تلك المزاعم   
 ألداء  علنية عندما اسـتأذنهم اإلمـام       

فريضة صالة الظهـر، وطلـب مـنهم أن     
يمهلوه حتى نهاية الصالة، فقال له الحصين       

إنهـا ال   : وهو أحد أقطاب الجيش اليزيدى    
فرد عليه الـصحابى الجليـل      !. تُقبل منك 

زعمت : حبيب بن مظاهر األسدى وقال له     
 وتقبل منك   أنها ال تقبل من آل رسول اهللا،      

، فحمل الحصين عليه، فخـرج      )٣(!يا حمار 
 حبيب بن مظاهر وضرب وجه فـرس        إليه

ين بالسيف فشب به الفـرس، ووقـع    الحص
عنه، فحمل أصحابه وجعل حبيب يحمـل       

 ع حبيب اإلمام الحـسين      فيهم، فود 

 

- 
وهو لم يكمل صالته بعد      

 

إلمـام  ل فقـال    -
يا موالى إنى أحب أن ُأتـم       : الحسين  

.تى فى الجنة، فاستشهد صال

 

 
 ولما قتل حبيب قال اإلمـام الحـسين        

   يرحمـك اهللا يـا     : ( بحقه مقولة خالدة
حبيب، لقد كنت تختم القرآن فى ليلة واحدة        

.)٤()وأنت فاضل

 

 


 



بلغ هذا األسلوب أقسى أشكاله، عنـدما       
انهالت السهام على اإلمام وصـحبه وهـم        

 شعيرة الصالة، علما بأن     منهمكون فى أداء  
 ومن معه ألقوا السالح، اإلمام الحسين 

واستـسلموا للـصالة،    وأظهروا الـسالم    

.واستأمنوهم لذكر اهللا

 

 
فهل تـرى   : يتساءل الشهرستانى فيقول  

مظهرا للدين والحق أصدق من هذا؟ أفـال        
أو لـم   ! تُحترم الصالة وهـى حـرم اهللا؟      

كُم  ِلمن َألْقَى ِإلَيوالَ تَقُولُواْيسمعوا كالم اهللا  
نهضة  [)٩٤: النساء (االسالَم لَستَ مْؤِمنً  

].١٢٥: الحسين

 

 



 


 لم تقتصر صالة اإلمام الحـسين       

على الصالة المعروفة بزمن محدد وشرائط      
مقررة، والمشتملة على الركوع والـسجود      

كانت له صالة خاصة     وما إلى ذلك، بل     

 

- 
ير  إن صح التعب  

 

 تـستغرق جـلَّ وقتـه،       –
ويسهم فيها كل كيانه، وهى مناجاته الدائمة       

 التى لم تنقطع فى الرخاء      والمستمرة لربه، 
اللهم أنت ثقتـى فـى كـل        : (يقول والشدة

كرب، ورجائى فى كل شدة، وأنت لى فى        
            كل أمر نزل بى ثقةٌ وعدةٌ، كم مـن هـم
يضعفُ فيه الفؤاد، وتقلُّ فيه الحيلة، ويخذُُل       

لعدو، أنزلته بك   فيه الصديق، ويشمت فيه ا    
ة منى إليك عمن سواك،     وشكوته إليك رغب  

كـل نعمـٍة،      ففر جته وكشفته، وأنت ولـى
).وصاحب كل حسنة، ومنتهى كل رغبة

 

 



 


عبـادة  : يمكننا تقسيم العبادة إلى نوعين    

  إلـى االنـزواء    مستكنة تبعث الفرد المسلم   
غال بالنفس واالبتعاد عن    واالستكانة، واالنش 

.المحيط االجتماعى وتبعاته

 

 
وهناك عبادة فاعلة تبعث المسلم نحـو       
الجهاد ومقاومة الظلم فى المجتمع، وتـدفع       
الفرد نحو األمر بالمعروف والنهـى عـن        
المنكر، وهذا الشكل من العبادة ينطبق تماما       

فلـيس  ،  على عبادة اإلمام الحـسين      
 كان يملـك    ن  بأن اإلمام الحسي  خافيا  

نزواء للعبادة ومكانـه مـن      القدرة على اال  
الجنة مضمون، ولكنه لم يكن مـن طينـة         
أولئك الذين اختاروا العبادة طريقًا إلى الجنة  

 ألنه يدرك أن    ؛بدالً عن الجهاد والتضحيات   
الطريق األكمل إلى اهللا هو طريق الحـق،        

لحق هو الجهاد والنضال وااللتزام     اوطريق  
ورة اإلسـالمية وتعاليمهـا، وإذا      بمبادئ الث 

جاز على غيره من صلحاء المـسلمين أن        

ينزوى فى المساجد للعبادة ويتخلـى عـن        
يجوز ذلك على اإلمام    النضال والجهاد فال    

ــسين  ــول ،الح   وارث الرس
  بأن يتخلى عن وعيـه     ،واإلمام على   

ويلجأ إلى زوايا المعابـد تاركًـا       النضالى  
ل فى بطـشها بقـيم   الجاهلية الجديدة تستفح  

.الحق والعدل وكرامة اإلنسان

 

 



 


 بالقرآن  كان تعلق اإلمام الحسين     

شديدا، يتلوه فى حلِّه وترحالـه، ويجـادل        
لما وجد اإلمـام    (ويحاجج به أعداءه، فمثالً     

 مروان بن الحكم فى طريقـه  الحسين  
ذات يوم، فأراد منه مروان أن يبايع يزيد،        

ام عن معايـب يزيـد،      ولما كشف له اإلم   
غضب مروان من كالم اإلمام الحسين ثـم        

واهللا ال تفارقنى حتـى تبـايع ليزيـد         : قال
صاغرا، فإنكم آل أبى تـراب قـد ملئـتم          
شحناء، وأشربتم بغض آل بنـى سـفيان،        
وحقيق عليهم أن يبغضوكم، فقـال اإلمـام        

إليك عنى فإنك رجس، وإنى مـن       : الحسين
ِإنَّما اهللا فينا   ، وقد أنزل    أهل بيت الطهارة  

      َل الْبَأه سجالر نكُمع ذِْهبِلي اللَّه ِريدـِت  يي
 تَطِْهير كُمرطَهياو) فنكس  )٣٣: األحزاب ،

.)٥()مروان رأسه ولم ينطق

 

 
فلما خرج من المدينة ليلة األحد ليومين       
بقيا من رجب سنة ستين ببنيه وإخوته وبنى        

مد بن الحنفيـة    أخيه وجل أهل بيته إال مح     
فَخَرج ِمنْهـا خَاِئفـاً     : أخذ يتلو هذه اآلية   

      ِم الظَّاِلِمينالْقَو ِني ِمننَج بقَاَل ر قَّبتَري 
 ، وتابع اإلمام الحسين     )٢١: القصص(

، فلما وصل    موسىسيدنا  حالة التمثل ب  
ولَما تَوجه ِتلْقَاء مـدين     :  آية إلى مكة قرأ  

 عسى ربي َأن يهِديِني سواء الـسِبيلِ      قَاَل  
).٢٢: القصص(

 

 
وكانت إجاباته انتزاعات قرآنية، فلمـا      
خرج من مكة واعترضه عمرو بن سـعيد        
أمير الحجاز ليرده ويمنعه من المسير إلـى     

حاسـما، بقولـه    العراق، رده ردا قرآنيـا      
 :      َأ لُكُـممع لَكُمِلي ومفَقُل لِّي ع  نـتُم

      لُونما تَعمم ِريءَأنَاْ بُل وما َأعِمم ِريُئونب 
).٤١: يونس(

 

 
ولما انتهى إلى قصر مقاتل نزل ورأى       



 

 

 

 

 



 



 

  

 

فسطاطًا مـضروبا لعبيـد اهللا بـن الحـر          
 إلى نصرته لكنـه امتنـع،       هالجعفى، فدعا 

:  عنـه قـائالً    عندها أعرض اإلمام    
  ُا كُنـتمو    ـِضلِّينتَِّخـذَ الْمم   دـضا ع 
).٥١: الكهف(

 

 
حذر الجيش األموى من الخسران     وقد  

وسوء العاقبة، فلما طلب منـه قـيس بـن          
األشعث أن ينزل على حكم يزيد، قال لـه         

عبـاد اهللا   :  ولمن معه   اإلمام الحسين 
   بري وبذْتُ ِبرـٍر ال     ِإنِّي عتَكَبن كُلِّ مكُم م 

).٢٧: غافر (يْؤِمن ِبيوِم الِْحساِب

 

 
ومع ذلك لم يستجيبوا لدعوتـه الحقـة        
بعدما غشيت األطماع أبصارهم، وغـشى      

.الجهل بصائرهم

 

 
ولما تناهى إليه وهو فى طريقـه إلـى         
الكوفة خبر مقتل سفيره قيس بـن مـسهر         

ِمـن  : الصيداوى، تـال اآليـة الـشريفة      
      لَيع وا اللَّهداها عقُوا مداٌل صِرج ْؤِمِنينِه الْم

فَِمنْهم من قَضى نَحبه وِمنْهم من ينتَِظر وما        
، وأثنى على   )٢٣: األحزاب (بدلُوا تَبِديالً 

.وفاته، وترحم عليه

 

 
وردد نفس هذه اآلية عندما تناهى إلـى        
سمعه مصرع مسلم بن عوسجة، فمشى إليه       
ومعه حبيب بن مظاهر، فقال لـه اإلمـام         

) :    ثـم قـرأ    )مرحمك اهللا يا مـسل ، :
        نتَِظـرن يم مِمنْهو هبى نَحن قَضم مفَِمنْه

).٢٣: األحزاب (وما بدلُوا تَبِديالً

 

 
وعن الضحاك بن عبد اهللا المـشرقى،       

حسين وأصـحابه قـاموا     فلما أمسى   : (قال
الليل كله يصلون ويـستغفرون ويـدعون       

 فتمر بنـا خيـل لهـم        :ويتضرعون، قال 
والَ يحـسبن   : سينًا ليقرأ ، وإن ح  تحرسنا

نفُِسِهم ِإنَّما  نَّما نُمِلي لَهم خَير ألَ    الَِّذين كَفَرواْ أَ  
      ِهينم ذَابع ملَهواْ ِإثْماً واددزِلي مِلي لَهنُم * 

 ِليذَر الْمْؤِمِنين علَى ما َأنتُم علَيِه       ما كَان اهللاُ  
آل  (لْخَِبيـثَ ِمـن الطَّيـبِ     حتَّى يِميـز ا   

فسمعها رجل مـن    ). ١٧٩،  ١٧٨: عمران
نحـن  : تلك الخيل التى كانت تحرسنا، فقال     
: قـال . ورب الكعبة الطيبون، ميزنا مـنكم     

  رير بن خُ  فعرفته فقلت لبتدرى مـن   : يرض
حرب السبيعى   هذا أبو : ال، قلت : هذا؟ قال 

...  بطَّـاالً اعبد اهللا بن شهر، وكان مضحاكً 

سـق، أنـت    يا فا : فقال له برير بن خضير    
.)٦(!)يجعلك اهللا فى الطيبين

 

 
 كان يتعمد   يبدو أن اإلمام الحسين     

رفع صوته عند قراءة القرآن بغية التـأثير        
فى نفوس األعداء، ولكن المطامع قد سدت       

.منافذ السمع لديهم

 

 
 ابنه على األكبر    اإلمام  ح  ملولما  

دان، رفع شيبته   وهو يصول ويجول فى المي    
ِإن اَهللا اصـطَفَى آدم     : نحو السماء قـائالً   

نُوحلَـى         اوع انـرآَل ِعمو اِهيمـرآَل ِإبو 
الَِمينالْع * ياهللاُ      ذُرـٍض وعا ِمـن بهضعةً ب 

ِليمع ِميعس) ٣٤، ٣٣: آل عمران.(

 

 
وعندما دنا الجيش من معسكر اإلمـام،       

ه فركبها، ونادى بـأعلى     دعا اإلمام براحلت  
أيها النـاس اسـمعوا قـولى وال        : (صوته

         تعجلوا حتى أعظكم بما يحق لكـم علـى 
أعطيتمونى النصف  وحتى أعذر إليكم، فإن     

كنتم بذلك أسعد، وإن لم تعطونى النـصف        
 تَوكَّلْـتُ فَـَأجِمعواْ     فَعلَى اهللاِ من أنفسكم   

    كُنالَ ي ثُم كَاءكُمشُرو كُمرَأم    كُملَـيع كُمرَأم 
: يونس (غُمةً ثُم اقْضواْ ِإلَي والَ تُنِظرونِ     

 الَِّذي نَـزَل    ِإن وِليـي اهللاُ  : ، ثم قرأ  )٧١
   اِلِحينلَّى الصتَوي وهو الِْكتَاب) األعراف :

١٩٦(.

 

 
وكــان أصــحابه كــذلك يستــشهدون 

أن حنظلـة بـن أسـعد    : (بالقرآن، فمـثالً  
شبامى قام بين يدى اإلمام ونادى بـأعلى        ال

افُ علَيكُم مثَْل يوِم    يا قَوِم ِإنِّي َأخَ   : صوته
ِمثَْل دْأِب قَوِم نُوٍح وعاٍد وثَمود       * حزاِباَأل
  لِّلِْعبـادِ اِذين ِمن بعِدِهم وما اُهللا يِريد ظُلْم   والَّ
 * يكُم يوم التَّنَـادِ    َأخَافُ علَ  ىويا قَوِم ِإنِّ  * 

  م لُّونتُو مواهللاِ      ي ـنا لَكُـم مم ِبِريند   ِمـن 
 عاِصٍم ومن يضِلِل اللَّه فَما لَه ِمـن هـادٍ         

 ٣٠: غافر(

 

، يا قوم ال تقتلوا حسينًا      )٣٣ -
      ىِن افْتَـرم خَاب قَدذَاٍب وِبع ِحتَكُمسفَي 
يـا ابـن    : لحسين، فقال اإلمام ا   )٦١: طه(

أسعد رحمك اهللا، إنهم قد استوجبوا العذاب       
وا عليك ما دعـوتهم إليـه مـن         حيث رد 

.)٧()الحق

 

 


 


مما تقدم انكشف لنا طبيعة عبادة اإلمام       

 فى كربالء القائمة أساسا على الحسين 

الصالة التى أقامها فى ُأتون هذه المأسـاة،        
راءتـه،  وقراءة القرآن الذى كان يكثر من ق 

 مصاديق بشرية   واالحتجاج به، وتشخيص  
 وما تخلل ذلك من دعاء      تنطبق عليها آياته،  

 يلهج به   واستغفار بقى اإلمام الحسين     
.حتى لفظ آخر أنفاسه الكريمة

 

 
ا التنوع فى العبادة يكـشف سـره        هذ

: فيقولمام المجدد أبو العزائم اإل

 

 
عـتَنَوةُ ِللتَّـِت الِْعباِنيـادد

 

 
             شِْرقَ شَمس َأسراِر الْقُرآِن                ِلتُ

 

 
ظُهور الْمثْنَِويِة حاَل جمِعي          

 

 
ومحو الْبيِن ِفي فَرِق الْبياِن            

 

 
ِبها النَّسب الْقَِريب مقَام عبٍد             

 

 
اِن                 من تَحصن ِباَألمـيِصح ِل

 

 
وَأهُل الْقُرِب قَد فَِقهوا فَقَاموا                    

 

 
اِني               ـواِر الْمعـفَجملَهم ِبَأنْ

 

 
اٍم               ـي ِقيـصالَةٌ ِفي ِصياٍم ِف

 

 
ِكياِن             ـِجهاد ِللشُّهوِد لَدى الْ

 

 
بادِة عبد ربي             َأراِني ِفي الِْع

 

 
يا عظَاِهر اهـَأرالِْعي اِن           ـن

 

 
ِه عنِّيـما يرِضييوفِّقُِني ِل

 

 
ويرِضيِني ِبِرضواِن الِْجنَاِن           

 

 
لذلك البد أن نحيا ثورة اإلمام الحـسين       

       العصور واأليام ألنها تتجدد على مر 
.اد الورثة من أهل البيتفى صورة األفر

 

 
نسأل اهللا تعالى أن يكشف لقلوبنا حقيقة       

الذى به ننجذب بكليتنا إلى     ، الجمال الربانى 
.الرضوان األكبر

 

 
وصلى اهللا وسلم وبارك علـى سـيدنا        

.وموالنا محمد وعلى آله أجمعين

 

 
                                                           

اإلسالم دين اهللا، دار الكتـاب الـصوفى     ) ١(

 

– 
 ٣القاهرة، ط

 

 .١١٩، ١١٨م، ص١٩٩٢ –

 ١أبعاد النهضة الحسينية، مركز الرسالة، ط     ) ٢(

 

 ٣٣، ص ه١٤٢٥ –

 

 . بتصرف٥١ –

، حوادث سنة   ٦/٢٣٧تاريخ الطبرى   : انظر) ٣(
.إحدى وستِّين

 

 
، البــاب الحــادى ٢/١٦٧ينــابيع المــودة ) ٤(

 طبع مؤسسة األعلمى والستون،

 

. بيروت–

 

 
 ١/٨٥مقتل الخوارزمى ) ٥(

 

. الفصل التاسع–

 

 
، حوادث سنة إحدى    ٦/٢٢٦تاريخ الطبرى   ) ٦(

.وستين

 

 
، حوادث سنة   ٦/٢٤٠تاريخ الطبرى   : انظر) ٧(

.إحدى وستين

 

 



 

 

 

 

 



 


 



 




 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الدكتور

 

 







 




 



 

 

 


الحمد هللا العلي الوهاب اصطفى األمـة       

ثُم َأورثْنَا الِكتَـاب    المسلمة لوراثة الكتاب    
 الَِّذين اصطَفَينَا ِمن ِعباِدنَا فَِمنْهم ظَاِلم لِّنَفِْسهِ      

 قْتَِصدم مِمنْهاتِ     ورـاِبقٌ ِبـالْخَيس مِمنْهو 
تقوم به من وظيفة ومـا       بما   ،)٣٢: فاطر(

 وما تؤدي من مهمة فـي       ،تحمل من أمانة  
وكَـذَِلك   ألنها بفيض الحـق      ؛دنيا الخلق 

وسطاً لِّتَكُونُوا شُـهداء علَـى    جعلْنَاكُم ُأمةً
 وبما تقيمـه مـن      ،)١٤٣: البقرة (النَّاِس

موازين العدل والرحمة وبما تمتلك من قيم       
.الوحي السماوي السليم

 

 
الة والسالم علـى النبـي األواب       صالو

مبلغ الكتاب شفيع األمة يوم الحساب سيدنا       
محمد وآله وصحبه ومن اتبعه إلـى يـوم         

.الحساب

 

 
ــد ــصالحين ،وبع ــي ال ــديث ف  فالح

 طيب جميل   ،المصلحين المربين المرشدين  
 تستروح النفوس في جنباتها     ،عذب سلسبيل 

 وتستـضيء   ،األسوة الحسنة والقدوة الطيبة   
 ،ل في إشراقاتها العبر والدروس القيمةالعقو

وتسر القلوب الطامحة ألنوار الحق بسيرهم      
ُأولَِئك الَِّذين هدى اللَّـه فَِبهـداهم       الطيبة  

اقْتَِده )وإن كانت في سادتنا     ،)٩٠: األنعام 
 وهي في ورثتهم في     الرسل واألنبياء   

.إرشاد الخلق إلى الحق

 

 

تضاء العقول  وتشنف األسماع وترشد و   
 المثبت  ،بنصوص الشرع اإلسالمي المطهر   

 فـي كـل     لمقامات وأحوال أولياء اهللا     
 فـي   ، في كل عصر ومصر    ،زمان ومكان 

َأالَ :  قال اهللا    ،كل شعب وقبيل وجيل   
           ـمالَ هو ِهملَـيفٌ عاللَِّه الَ خَـو اءِليَأو ِإن

  نُونزحتَّ   * يكَانُوا ينُوا وآم الَِّذين  قُون * ملَه
البشْرى ِفي الحياِة الدنْيا وِفـي اآلِخـرِة الَ         

       ِظـيمالع زالفَو وه اِت اللَِّه ذَِلكِديَل ِلكَِلمتَب 
 ٦٢: يونس(

 

- ٦٤(.

 

 
        واـتَقَاماس ثُم نَا اللَّهبقَالُوا ر الَِّذين ِإن

خَافُوا والَ تَحزنُوا   تَتَنَزُل علَيِهم المالِئكَةُ َأالَّ تَ    
    وندتُوع نَِّة الَِتي كُنتُموا ِبالْجِشرَأبو *   ـننَح

       لَكُمِة وِفي اآلِخرا ونْياِة الديِفي الح اُؤكُملَيَأو
       ونعا تَدا مِفيه لَكُمو كُما تَشْتَِهي َأنفُسا مِفيه* 

 ٣٠ :فـصلت  (نُزالً من غَفُوٍر رِحـيمٍ    

 

- 
٣٢(.

 

 
إن اهللا  (: وقال سيدنا رسـول اهللا      

ا فقـد آذنتـه      من عادى لي ولي    :تعالى قال 
بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحـب    

 وما يزال عبـدي     ،إلي مما افترضته عليه   
 فإذا أحببته   ،يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه    

 وبصره الـذي    ،كنت سمعه الذي يسمع به    
 ورجلـه   ، ويده التي يبطش بهـا     ،يبصر به 

 ولئن  ، وإن سألني ألعطينه   ،التي يمشي بها  
.)١()استعاذني ألعيذنه

 

 



 





 


 ألنـه   ؛ الولي فعيل بمعنى فاعل    :الولي

والى عبادة اهللا وطاعته من غيـر تخلـل         
 ألن اهللا عـز     ؛ أو بمعنى مفعـول    ،معصية

وجل وااله بالحفظ والرعاية مقابـل حفـظ        
 وأصـل   ،رعاية أوامره ونواهيـه   حدوده و 

.)٢(الوالية المحبة والتقرب

 

 
 العالم باهللا سـبحانه     :ومن معاني الولي  

المواظب علـى طاعتـه المخلـص فـي         
.)٣(عبادته

 

 
 الذي علم فعمل بحقيقـة      : الولي :وقيل

 ، البريئـة يـده    ، وهو الطاهر قلبـه    ،العلم
.)٤(المتحاب مع إخوانه بجالل اهللا تعالى

 

 
 تصديقه بـاهللا    :د هي  والية العب  :وقيل

تعالى وبكل ما جاء من عنده ثم باإلسـالم         
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ثم التفويض      
إليه والتوكل عليه واالستسالم ألمـره فـي       

 : وقوله الحق ،سره وعالنيته وشدته ورخائه   
        كُمِبـبحوِني يفَاتَِّبع اللَّه ونتُِحب قُْل ِإن كُنتُم

اللَّه)  فمحبة اهللا    )٣١: انآل عمر   تبع 
.)٥(لواليته

 

 
 اإليمـان والتقـوى المتـضمنة       :وقيل

.)٦(للتقرب بالفرائض والنوافل

 

 
 الولي هو مـن داوم حفـظ اهللا         :وقيل

 فـي الـسراء     تعالى في قيامه بحقوقه     
 وأقبل  غ نفسه هللا    روالضراء وهو من ف   



 

 

 

 

 



 


















 



 



 يشمه الصديقون كأنه ريحان     ،بوجهه عليه 
ض فتصل رائحته إلـى     اهللا تعالى في األر   

.)٧(قلوبهم فيشتاقون به إلى موالهم 

 

 
 هو عبد ذاهب عن     :وقال اإلمام الجنيد  

 ، قائم بأداء حقوقه   ، متصل بذكر ربه   ،نفسه
 وإن نطـق    ، فإن تكلم فباهللا   ،ناظر إليه بقلبه  

 وإن تحرك فبأمر اهللا وإن سـكن        ،فعن اهللا 
.)٨( فهو باهللا وهللا ومع اهللا،فمع اهللا

 

 
.اني تدل على أصالة المعانيوكثرة المب

 

 
 هم خلص عبـاده  :أولياء اهللا جل شأنه 

القائمون بطاعته المخلصون له وقد وصفهم      
:اهللا سبحانه في كتابه الكريم بصفتين هما

 

 
أ

 

. اإليمان-

 

 
ب

 

. التقوى-

 

 
        َالو ِهملَيفٌ عاللَِّه الَ خَو اءِليَأو َأالَ ِإن

 نُونزحي منُ* هآم الَِّذينتَّقُونكَانُوا يوا و.

 

 



 


١

 

 الرســــل واألنبيــــاء  -
المعصومون من كل ذنب وخطيئة المؤيدون 

.بالمعجزات من عند اهللا سبحانه

 

 
٢

 

 ،أصحاب سيدنا رسـول اهللا       -
        الذين عملوا بكتاب اهللا تعالى وبـسنة 

.رسول اهللا 

 

 
٣

 

من يتحقق فيه اإليمـان الراسـخ        -
ـ  باهللا الى والتقـرب إلـى اهللا سـبحانه         تع

 والفرار  ،بالواجبات والمندوبات قوالً وفعالً   
 ويتحقق هـذا    ،من المحظورات والمخالفات  

فيمن صدق وأخلص هللا تعالى دون حـصر       
 : قـال اهللا     ،للوالية في طائفة بعينهـا    

       نُوا الَِّذينآم الَِّذينو ولُهسرو اللَّه كُمِليا وِإنَّم
يمون الصالةَ ويْؤتُون الزكَاةَ وهم راِكعون      يِق

 *       نُوا فَِإنآم الَِّذينو ولَهسرو لَّ اللَّهتَون يمو
    ونالغَـاِلب ماللَِّه ه بِحز)  ٥٥: المائـدة، 

٥٦(.

 

 
 أولئك المؤمنون الصادقون    :فالخالصة

الذين صلحت أعمالهم وحسنت باهللا تعـالى       
.صلتهم

 

 
قـال الفخـر     :من جيد ما ينوه بـه     و

 ظهر في علم االشتقاق أن تركيب       :الرازي
يـدل علـى معنـى      ) الواو والالم والياء  (

 فلولي كل شيء هو الـذي يكـون         ،القرب

ا منهقريب.

 

 
 إنما يـتم إذا     :والقرب من اهللا سبحانه   

 فـإن   ،ا في نور معرفته   كان القلب مستغرقً  
 وإن سـمع سـمع      ،رأى رأى دالئل قدرته   

 ، وإن نطق نطق بالثناء عليه،ت وحدانيتهآيا
 وإن اجتهـد    ،وإن تحرك تحرك في خدمته    

 فهناك يكون فـي غايـة       ،اجتهد في طاعته  
   ا له سبحانهالقرب من اهللا تعالى ويكون ولي، 

      وإذا كان كذلك كان اهللا تعالى ولي  اا له أيض، 
وِلي الَّـِذين آمنُـوا      اللَّه: كما قال اهللا    

خِْرجاِت ِإلَى النُّورِ    يالظُّلُم نم مه)وعبر  ،)٩ 
 لإلشارة إلى أنه    الماضيعن إيمانهم بالفعل    

إيمان ثابت راسخ ال تزلزله الـشكوك وال        
 وعبر عن تقواهم بالفعل     ،تؤثر فيه الشبهات  

الدال على الحال والمستقبل لإليـذان بـأن        
تقاءهم وابتعادهم عن كل ما يغـضب اهللا        ا

ل واألفعال يتجدد ويـستمر     تعالى من األقوا  
دون أن يصرفهم عن تقواهم وخوفهم منـه        

 ولهم البـشرى    ،سبحانه ترغيب أو ترهيب   
في الحياة الدنيا بالرؤيا الـصالحة والثنـاء        
الحسن والذكر الجميل ومحبة الناس والفتح      
والنصر ولهم ما يـسرهم ويـسعدهم فـي         
اآلخرة من الفوز برضوان اهللا سبحانه ومن       

.)١٠(دخول جنته

 

 
واألولياء يتفاضلون فيما بينهم بحـسب      

 ولـيس مـن     ،تفاوتهم في اإليمان والتقوى   
    ا ال يغلط وال    شرط الولي أن يكون معصوم

 بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم        ئيخط
الشريعة ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور       

.)١١(الدين

 

 
 الحذر الحـذر مـن      :ومما ينبه عليه  

م أو  إنكار الوالية أو التنقيص مـن شـأنه       
 فقد روى اإلمام أحمـد    التقليل من مكانتهم    

إن اهللا تعالى قال لموسى     ( :رحمه اهللا تعالى  
  حين كلمه :      ا  اعلم أن من أهان لي ولي
 ، فقد بارزني بالمحاربة وعـاداني     ،وأخافه

 وإني أسـرع    ،وعرض نفسه ودعاني إليها   
 أفـيظن الـذي     ،شيء إلى نصرة أوليـائي    

الذي يعاديني   أو يظن    ؟يحاربني أن يقوم لي   
 أم يظن الذي يبـارزني أنـه        ؟أنه يعجزني 

.)١٢()يسبقني

 

 
لما كان ولي اهللا سبحانه    ":وقال الطوفي 

من تولى اهللا بالطاعة والتقـوى تـواله اهللا         
 وقد أجـرى اهللا     ،سبحانه بالحفظ والنصرة  

 ،تعالى العادة بـأن عـدو العـدو صـديق         
 فعدو ولـي اهللا عـدو       ،وصديق العدو عدو  

 ومـن   ،داه كمن كان حاربـه     فمن عا  ،اهللا
.)١٣("حاربه فكأنما حارب اهللا

 

 
 ، الواليـة صـدق    ، الوالية حـق   :أجل

الرحمن فَاسَئْل ِبِه   األدالء على اهللا سبحانه     
اخَِبير) مربـون للقلـوب    )٥٩: الفرقان ، 

 ناهون  ، آمرون بمعروف  ،مرشدون للسبيل 
 جمعـوا   ، لهم درجات وكرامات   ،عن منكر 

.الشريعة والحقيقة

 

 


 




 


                                                           

الحديث رواه البخاري في الرقاق، باب التواضع       ) ١(
: ، وفي رواية زيادة   بهذه الرواية عن أبي هريرة      

ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في نفس عبدي          (
).المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته

 

 
.وانظر مختار الصحاح) ٢(

 

 
.١١/٣٤٠فتح الباري البن حجر ) ٣(

 

 
.١/١٤صفوة الصفوة البن الجوزي ) ٤(

 

 
. وما بعدها١/٣٠األسنى للقرطبي ) ٥(

 

 
.٤٤٠السلوك البن تيمية ص) ٦(

 

 
.٢٥٦الرسالة القشيرية ص) ٧(

 

 
.٣/١٥مدارج السالكين البن القيم ) ٨(

 

 
.١٧/١٢٦تفسير الرازي ) ٩(

 

 
.٣/٣٣٧٤تفسير القاسمي ) ١٠(

 

 
.المرجع السابق) ١١(

 

 
.٨٣الزهد ألحمد بن حنبل ص) ١٢(

 

 
.١١/٣٤٠فتح الباري البن حجر ) ١٣(

 

 



 

 

 

 

 



 



 









 



 



 





 


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

.وسلَّم ﴾ ِإلَيِه

 

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

  ب هارقَتْ َأنْوَأشْر     وفَه ،اِليناِح عوا َألرءد   وُلسٱ ر،ِلينسرلم   انَهحـبقَاَل س  :
مِإالَّ  او لْنَاكسَأر    ِشيركَافَّةً لِّلنَّاِس ب  نَِذيراا و  انَهحبقَاَل سو  :   َِّإال ـلْنَاكسا َأرمو 

الَِمينةً لِّلْعمحر.

 

 
 يباِيعونَك ِإنَّما   لَِّذينٱِإن:   ِسِه، وقَربه وواالَه، فَقَاَل     َأقَامه سبحانَه مقَام نَفْ   

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

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

نتناول في هذه المقاالت وصف الحبيب      

 الخَلِْقى كما وصـفه مـن    ى  فالمصط

ل آشاهدوه عن قرب كالصحابة الكـرام و      

.األطهارالبيت 

 

 

 وقد وصفه كثير ممن شـاهدوه       
  ِبنِْتبى هالة والسيدة عاِتكَةَ أكسيدنا هند ابن    

 ةِ  خَاِلٍد ُأماِعيٍد الْخُزبععند مـروره      م  
ها وهو في طريق هجرتـه      عليها في خيمت  

بـى  أ وقد وصفه سيدنا على بـن    ،المباركة

 وسـيدنا أبـو بكـر    ،طالب كرم اهللا وجهه   

 ، وسيدنا حسان بـن ثابـت      ،الصديق  

ل البيت  آجالء و وعدد كثير من الصحابة األ    

. أجمينطهار األ

 

 

نذكر منهم على سبيل المثال ال الحصر

 

 



 





 





 



براهيم بن محمد    عن إِ 

 

 من ولد علـي     -

 

 يِصفُ رسول اهللا    كان عِلي   «:  قال -

 لـم يكـن   :  يقول    بالطويـل 

الممغَّط، وال بالقصير المتردد، كان ربعـةً       

من القوم، ولم يكن بالجعـِد القَِطـِط، وال          

  عدبِط، كان جِم     بالسطَهِجالً، ولم يكن بالما ر

 الخد، وكان أبـيض   وال بالمكَلْثَم، كان أسيلَ   

بشْرب األشـفار، ذا       مدَأه ،جعا بحمرة، َأد

مسربة، شَثْن الكف والقدمين، جليل المشاش      

ـ      ا، وِإذا مـشى    والكَتَد، إذا التفت التَفَتَ مع

يتَكَفَّأ تَكفُّؤاً، كأنَّما ينْحطّ من صـبٍب، بـين         

    كتفيه خاتم النبوة، وهو خاتم النبيين، أجـود

ـ   س صدر النا ا، وأصـدقهم   ا، وأشجعهم قلب



 

 

 

 

 



 



 

 

 
فضيلة الشيخ علي الجميل

 

 
واعظ مركز رشيد

 

 

 

 

 

 

      
  

   
    

   
   
   



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

لهجة، وألينهم عريكة، وأكرمهم ِعشْرة، من      

رآه بديهة هابه، ومن خالطه فعرفه أحبـه،        

لم أر قبله وال بعده مثلَـه، وال        : يقول ناعته 

  ردالحديث س درسل،      يا، يتكلم بكـالم فَـص

هـذه الروايـة ذكرهـا      » يفهمه من سمعه  

.رزين

 

 

هـذا  : كتاب الترمـذي  والذي جاء في    

لم يكن بالطويل الممغَّـط، وال      «: لفظه قال 

بالقصير المتردد، كان ربعة من القوم، ولم       

ا ، كان جعد  طيكن بالجعد القَِطط، وال بالسب    

رجالً، لم يكن بالمطهم وال بالمكلثَم، وكـان      

في وجهه تدوير، أبيض مـشْرب بحمـرة،     

جليل المشاش أدعج العينين، أهدب األشفار،  

والكتَد، أجرد، ذو مسربة، شَـثْن الكَفَّـين        

 فـي   والقدمين، إذا مشى تقلَّع، كأنما يمشي     

    ب، وإذا التفت التفت معببـين كتفيـه     اص ،

خاتم النبوة   

 

 وهو خاتم النبيـين      -

 

 أجـود   -

 ا، وأصدق الناس لهجة، وألينهم     الناس صدر

عريكة، وأكرمهم ِعشْرة، مـن رآه بديهـةً        

هومن خالطه معرفـةً أحبـه، يقـول         هاب ،

لم أر قبله وال بعده مثله: ناِعتُه«.

 

 

       وللترمذي في رواية أخرى عن علـي

 بالطويـل وال    لم يكن النبـي     «: قال

       الكفين والقـدمين، ضـخم بالقصير، شَثْن

الكراديس، طويُل المسربِة، إذا مشى تَكفَّـا       

وال ا، كأنما انحطّ من صبب، لم أر قبله         تكفِّي

. )١(»بعده مثله 

 

 



 



 : فقال ووصفه أبو بكر الصديق     

أمين مصطفى للخير يدعو كـضوء البـدر      

.زايله الظالم

 

 

 في جماله وإشراقه    ووجه النبي   

ونوره وصفائه كان مثل الشمس والقمـر،       

لـو رأيتَـه    : قالت الربيع بنت معوذ     

.رأيتَ الشمس طالعة

 

 

ما رأيـت   : (قال وعن أبي هريرة    

، كـأن    أحسن من رسـول اهللا       اشيًئ

. رواه الترمـذي  ) الشمس تجري في وجهه   

رأيـتُ  : ( قـال  وعن جابر بن سمرة     

مضيئة ( في ليلة إضحيان     رسول اهللا   

وعليه حلَّة حمراء، فجعلت أنظـر      ) مقمرة

 القمر، فلهو عندي أحـسن مـن        ىإليه وإل 

.رواه الترمذي) القمر

 

 

كان : ( قال  وعن البراء بن عازب   

ـ      رسول اهللا    ا  أحـسن النـاس وجه

وقال كعـب   . رواه البخاري ) اوأحسنهم خلقً 

وكـان إذا سـر اسـتنار       : (بن مالك   ا

رواه ) وجهه، حتـى كأنـه قطعـة قمـر        

.البخاري

 

 

أكان وجه النبي   : (وقد سئل جابر    

    ال، كـان مثـل     :  مثل السيف؟ قـال

      رواه ) االشمس والقمـر، وكـان مـستدير

.البخاري

 

 

كأن السائل أراد أنه مثل     : قال ابن حجر  

بل مثل  : السيف في الطول، فرد عليه فقال     

القمر أي في التدوير، ويحتمـل أن يكـون         

أراد مثل السيف في اللمعـان والـصقال،        

بل فوق ذلك، وعدل إلى القمر لجمعه       : فقال

وقد أخرج  .. الصفتين من التدوير واللمعان   

 أن رجالً : (ث جابر بن سمرة   مسلم من حدي  

 مثـل   قال له أكان وجه رسـول اهللا        

ال، بل مثل الشمس والقمـر      : السيف؟ قال 

امستدير(   ا للتنبيه علـى    ، وإنما قال مستدير

 ألن قوله مثـل الـسيف   ؛أنه جمع الصفتين 

يحتمل أن يريد به الطول أو اللمعان فـرده         

 ا، ولما جرى التعارف في     ا بليغً المسئول رد

ـ        أن   ا التشبيه بالشمس إنما يـراد بـه غالب

اإلشراق، والتشبيه بالقمر إنمـا يـراد بـه         

وكـان  : المالحة دون غيرهما، أتى بقولـه     

ا، إشارة إلـى أنـه أراد التـشبيه         مستدير

 قـال  .. الحسن واالسـتدارة  : ابالصفتين مع

شبه جريان الـشمس فـي فلكهـا        : الطيبي

.بجريان الحسن في وجهه 

 

 
                                                           

يف املناقـب،   ) ٣٦٤٢(و  ) ٣٦٤١(رواه الترمذي رقم    ) ١(
.، وهو حديث حسن)١٨(باب رقم 

 

 



 

 

 

 

 



 



 









 




 



 





 


تكاد كلمة المسلمين تتفق على أن المعارف التي يجب على المسلم   

.  الدين، وأحكام الشريعةأصول: استيعابها هي

 

 
وإن كانت المعرفة    

 

 بشكل عـام   -

 

، وبكـل  ة مطلوبـة، ومـراد  -
فروعها، فيما يتعلق بالكون والحياة، وبخاصة ما يرتبط بالجوانـب          
االجتماعية واإلنسانية التي تحدد عالقة اإلنسان ببني نوعه، وذوات         

ة، جنسه من كافة المخلوقات، كاألخالق الفاضلة، والمعاملة الحـسن        
  ا جبارة من المصلحين، وفي مقدمتهم األنبياء       التي استقطبت جهود

.واألئمة، والعلماء، والصالحين من الناس

 

 

 

 

 

 



 




 




 




 




 





 



عرفـوا باسـم     قام أهل الحق الذين     

علماء الكالم في الرد علـى المبتدعـة        

المخالفين باستحداث اصطالحات وطرق  

 إمـا لكـون     ،جديدة لمقارعة المخالفين  

كالفالسفة المخالفين ال يأخذون بالقرآن      

والمالحدة، وإما لكونهم من أهل األهواء      

وصاروا ينـافحون   الذين اعتنقوا البدعة  

عنها بما زعموه أدلة عقلية، وكان لكل       

من السلف والخلف منهجه الخاص بـه       

.فى إثبات العقائد والدفاع عنها

 

 



 





 



سلك السلف الـصالح فـي إثبـات        

ا حيث وقفـوا عنـد    خاصاالعقيدة مسلكً 

نصوص الكتاب والسنة، ولـم يتكلفـوا       

ـ  ا أو قياس   عقلي دليالً ـ  ا وبرهانً ا، ا منطقي

  ا، فأثبتوا  ا وإثباتً فتمسكوا بالنصوص نفي

 أن يعطلوا   ما أثبتته، ونفوا ما نفته، دون     

.   أو يئولوا، أو يشبهوا

 

 

ولعل في مقولة اإلمام مالك ما يشهد       

 : قولـه تعـالى    بذلك، فعندما سئل عن   

   ٰىتَوِش اسرلَى الْعع نٰمحالر )طه :

االسـتواء معلـوم والكيـف      : " قال )٥

مجهول، واإليمان به واجب، والـسؤال      

".  عنه بدعة

 

 

 السلف الصالح في شيء     فلم يخضِ 

من حقائق الصفات، وال كيفيتها، وآمنوا      

بها كما جاءت في القرآن والسنة موقنين   

 ال يعلمه إال اهللا فهـم       بأن تأويل الكيفية  

يمروها كما جاءت دون أن يسألوا بكيف  

. وال بكم

 

 



 





 



   ا آخـر   اتخذ هؤالء العقالنيون منهج



 

 

 

 

 



 



 

 

 
      

   
     

     
  
    
    
        
     
    
    
   



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 
سامي عوض العسالة. د

 

 

 

مدير عام بوزارة األوقاف

 

 

غير منهج السلف في إثبات العقائد حيث       

 أن النصوص وحدها ال تكفى      ىذهبوا إل 

بد مـن النظـر      في إثبات العقائد بل ال    

. يعقلال

 

 

  وكان أبو الحسن األشعري فاتحة     

هذا العهد بعد أن ترك مذهب االعتزال       

ا فى حضن    عليه أربعين عام   لالذي ظ 

ـ       الجبـائي شـيخ     يزوج أمه أبـى عل

تحول إلى مذهب   المعتزلة في عصره، و   

وامتشق األشـعري سـالح      ...السلف

المعتزلة الجدلي، ونصر بـه مـذهب       

 ،ا جديد السلف، ونحا بعلم الكالم منحى    

ثم جاء مـن بعـده المتـأخرون مـن          

اإلمام الغزالي، وعضد   : األشاعرة أمثال 

الدين اإليجي، وسعد الدين التفتـازاني،      

والسيد الشريف الجرجاني فعولوا فـي      

ـ       المنطـق،   ىدراستهم لعلم الكـالم عل

ا ما نجدهم يـستعينون بمبـادئ       وكثير

ــم  ــدمات لعل ــا مق ــسفة ويجعلونه الفل

   .)١(الكالم

 

 

 وقد وضع هؤالء العقليون ألنفسهم      هذا

ا لهم في   ئ لتكون أساس  جملة من المباد  

: البحث منها

 

 

١

 

أن الدليل العقلي برهـان يفيـد        -

. القطع، أما السمعي فهو إقناعي

 

 

٢

 

 أن داللة األلفاظ كلهـا ظنيـة        -

تحتمل الحقيقـة والمجـاز، والعمـوم       

مـن غيـر    والخصوص، ومن هنا فإنه     

. ظالممكن القطع بمعنى اللف

 

 

٣

 

 أنه إذا تعارض حكم عقلي مـع        -

       ا ظاهر الشرع فإن كان الـشرع نـص

ا أو حديثً  قرآني ا وجب تأويله بما    ا متواتر

يتفق مع حكم العقل، وإن كان حـديث        

.)٢(آحاد فيستبعد من مراحل االعتقاد

 

 



 





 



 فــي كتــاب معــارج يقــول 

وبين األشـاعرة والمعتزلـة      " :المقربين

اختالف في بعض أمور نظرية، أصلها      

فهم بعض آيات القرآن الشريف، بقـدر       

مواهب كل فريق منهم، وكلهم مؤمنون      

منزهون لذات اهللا وأسـمائه وصـفاته       

وكالمه العزيز، مجتهدون في إصـابة      

والَِّذين جاءوا ِمن  الحق والوصول إليه    

بعِدِهم يقُولُون ربنَا اغِْفر لنَا وِإلخْواِننَـا       

 تَجعـْل ِفـي     الَِّذين سبقُونَا ِباِإليماِن والَ   

 وفٌ      قُلُوِبنَا ِغالءر نَا ِإنَّكبنُوا رآم لِّلَِّذين 

ِحيمر) ٣()١٠: الحشر(.

 

 

بهذا ندرك أن اإلمام كـان يلـتمس        

 هـذه   العذر للمتكلمين فـى خوضـهم     

المعارك الكالمية، وأن اختالفهم لم يكن      

فى أصول الدين المتفق عليها، وإنما في       

فهم بعض آيات القرآن الشريف، بقـدر       

مواهب كل فريق منهم، وكلهم مؤمنون      

.منزهون

 

 

فكانت هذه نبذة صغيرة لبيان     .. وبعد

جهود بعض علماء العقيدة في الرد على       

ة أهل البدع واألهواء، وتقريـر العقيـد      

.الحقة

 

 
                                                           

مـد   حم .د.كتاب التمهيد ىف دراسة العقيدة اإلسالمية أ      )١(
 ، رجب الديب  . د ،سيد أمحد املسري و دراسات ىف العقيدة      

.٧ ص ،ط دار السعادة

 

 
إمـام  : اإلرشاد إيل قواطع األدلة يف أصول االعتقـاد       ) ٢(

 ١٤ ص ،حممد يوسف وغـريه   . حتقيق د   / احلرمني اجلويين 
.م١٩٥٠ سنة ،السعادة مبصر:  م.وما بعدها

 

 
كتاب معارج املقربني لإلمـام أىب العـزائم         ) ٣(

 

 ط دار   –
املدينة املنورة 

 

.١٢٣ ص -

 

 



 

 

 

                                                              

 

 

 

 



 

 
 



 



 



 





 



 



 





 



 



 





 





 



 

 

 





 











 





 



هذا هو النظر البعيد الذي ينبغي      

أن يتعلمه المسلمون من هذا الموقف      

اإليجابي الكريم، والذي يؤكد    النبوي  

م يجـب أن    أن من يدعو إلى اإلسال    

يكون أبعد النـاس عـن االنتقـام        

والتشفي لذاته، وال يقابـل اإلسـاءة    

بمثلها ما بقي هناك أمل في اهتـداء        

.المدعوين إلى الحق

 

 




 



في واقعة تعليمية أخرى جاء في      

أبـي هريـرة    صحيح البخاري عن    

 :      ِِجدـساَل ِفـى الْما باِبيرَأع َأن ،

     ـموا ِبِه فَقَـاَل لَهقَعِلي ِه النَّاسِإلَي فَثَار

دعوه، وَأهِريقُوا  ( :رسوُل اللَِّه   

علَى بوِلِه ذَنُوبا ِمن ماٍء     

 

 َأو سـجالً  -

ِمن ماٍء   

 

-      لَـمو ،ِرينسيم ِعثْتُما بفَِإنَّم 

ِرينسعثُوا معتُب(.

 

 

ل رجل يبول في مـسجد الرسـو     

      فيعامله عليه الصالة والـسالم 

هذه المعاملة اإليجابية التربوية، إنـه      

لدرس عظيم حري بـأن يـستوعبه       

المسلمون حتـى يتعلمـوا طريقـة       

.التعامل مع حدثاء العهد باإلسالم

 

 

ومن تأمل ما جرى على اإلسالم      

من الفتن الكبار رآها من إضاعة هذا       

األصل وعدم الصبر علـى منكـر       

فتولد منه ما هو أكبـر      ه  طُلبت إزالت 

 يـرى   فقد كان رسـول اهللا      منه،  

بمكة أكبـر المنكـرات وال يـستطيع        

تغييرها بل لما فتح مكة وصـارت دار        

إسالم عزم على تغيير البيت ورده إلى       

قواعد إبراهيم ومنعه من ذلك مع قدرته       

عليه خشية وقوع ما هو أعظـم مـن         

احتمال قريش لـذلك لقـرب عهـدهم        

.هم حديثي عهد بالكفرباإلسالم وكون

 

 

روى الـشيخان   : وفي واقعة أخرى  

 بينَا  :عن معاِويةَ بِن الْحكَِم السلَِمى قَالَ     

 ِإذْ  َأنَا ُأصلِّى مـع رسـوِل اللَّـِه         

 يرحمـك   :عطَس رجٌل ِمن الْقَوِم فَقُلْتُ    

فَقُلْـتُ     . اللَّه اِرِهمـصِبَأب ماِنى الْقَومفَر: 

       ِإلَـى ونتَنْظُـر ا شَْأنُكُمم اهياثُكَْل ُأمو .

     لَى َأفْخَـاِذِهمع ِديِهمِبَأي ونِربضلُوا يعفَج

فَلَما رَأيتُهم يصمتُونَِنى سكَتُّ فَلَما صلَّى      

 فَِبَأِبى هو وُأمـى مـا   رسوُل اللَِّه  

 بعده َأحسن تَعِليما    رَأيتُ معلِّما قَبلَه والَ   

ِمنْه فَواللَِّه ما كَهرِنى والَ ضـربِنى والَ        

ِإن هِذِه الصالَةَ الَ يصلُح     ( :شَتَمِنى قَالَ 

          ـوـا هكَالَِم النَّـاِس ِإنَّم ِمن ءا شَىِفيه

.)التَّسِبيح والتَّكِْبير وِقراءةُ الْقُرآِن
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–


 



 


 



 



 

 



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

 ا، تأكيـد  ه١٤٤١  عدة محاضرات خـالل شــهر     
:بصير األمة بالواجب المطلوب منهالدورها الكبير فى ت

 

 



 


مـت   أقي م٢٧/١٢/٢٠١٩ ، الموافق ه١٤٤١  ١فى يوم   

بقاعة اإلمام المجـدد     مائةال بعد   الثالثون و ةبعالسا أهل البيت ليلة  
السيـد محمد ماضى أبى العزائم حيث حضرها عدد من أسـاتذة           
الجامعات والمراكز العلمية، ورجال الصحافة واإلعالم، وعدد من        
أبناء اإلمام أبى العزائم، وأبناء الطريقة العزميـة مـن مختلـف            

.المحافظات

 

 
خ الطريقة العزمية عـن مـؤامرة تـم         سماحة شي وقد كشف   

ـ بـسبب لـبس أو    تدبيرها لداعي كبير بالطريقة العزمية،       ضحه ،
منهجنا االستقامة خير من ألف كرامة، وفيه ناس عملوا         : وأضاف

من الحبة قُبة، وهذه إساءة لي شخصيا؛ ألنني أعرف الداعي منـذ   
. عاما وأشهد له باالستقامة وخدمة الدعوة٢٥

 

 
 سماحته من اإلخوان الذين يحـاولون إفـساد الـدعاة،           وحذر

فوزي أبو زيد وإبراهيم أبو زهرة أن كالهما فارغ         وضرب مثالً ب  
ل هيئة عليا مـن     كَّشَأن تُ : وله أعوان متيمون به، وطالب سماحته     

. أمام أي تيار خاطئفرجال الدعوة العدول للوقو

 

 
لـى بعـضنا    أننا جميعا إخوة يجب أن نخاف ع      ونبه سماحته   

    ا أن ينصح أي إنسان مهما عال شأنه، ونحن ال        البعض، وليس عيب
.نريد فتنًا، ولن نضيع أنفسنا، واألخ يذكِّر ويعين أخيه

 

 
اللهم أبعد عنَّا الفـتن، وال تختبرنـا، وال         : (وختم كلمته بدعاء  
).تجربنا يا رب العالمين

 

 
الحليم العزمي الحسيني حديثـه حـول        الشريف عبد  واصلو

االستضاءة الثانية في خيـار      عن بالحديث سيرة أهل البيت    
الذي اختاره اإلمام علي زيـن العابـدين        " الحضور وبث الوعي  "

   اإلمام زين العابدين القائد الحضاري     : (، والتي كان عنوانها
  مشروع اإلمام في نقاط    لد تمث ق، و )في مواجهة المشروع الجاهلي   

:أربعة هي

 

 
١

 

 فـي الكوفـة      الكلمات النورانية التي ألقاها اإلمام       -
.ودمشق

 

 
٢

 

.التفجع وآالم المصابالبكاء وإظهار  -

 

 
٣

 

.الجهاد الفكري والعلمي -

 

 
٤

 

. موقف اإلمام من ملوك ووالة عصره-

 

 
من مواجيد اإلمام أبي العزائم     الفرقة العزمية باإلنشاد     توقام

.ألستاذ أحمد مخلوفان وفضيلة الشيخ محمد حسنيبقيادة 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

بينا اللقاء املاضي أن جمرد نسبة النبي اخلامت نفـسه 
َّ َّ

 

لوالده عبد اهللا وألمه آمنة تعد هذه ال

 

نـ

 

سبة شـهادة 

 

منه 

 

 مبوتهما على احلنيفية موحـدين جمتبـني

 

 

 

.. مهتدين

 

:ويف هذا املقال نواصل احلديث فنقول

 

 

 

 


 




 




 




 







 


٢

 

 النُّبوة بيـت واحـد ممتـد عبـر          -

األجيال، متواصل غير منقطع، ليس فيـه       

هدمة، وهذا  قوق أو أجزاء منْ   فجوات وال ش  

ذُريةً بعضها ِمن   : من دالالت قوله تعالى   

قال رسول اهللا   )  ٣٤: آل عمران ( بعٍض

   وة المتكاملمثلى فـى   (: عن بناء النُّب

      ين كمثل رجـل بنـى دارا فأحـسنها   النَِّبي

 وترك فيها موضع لبنَة لم      جملها،وأكملها وأ 

ـ      ون بالبنيـان   يضعها، فجعل النـاس يطوف

لو تَم موضع هذه    : ويعجبون منه، ويقولون  

 ،)١()اللبنة، فأنا فى النَّبيين موضع تلك اللبنة      

ذُريةً بعضها ِمن   : وهذا يفسر قوله تعالى   

.بعٍض

 

 

 متَمم هذا    يدل على أن النبي      كما

البنيان وخاتمه الذى اكتمل به، والحظ قوله       

    موضع تلـك   ( :ن عن نفسه فى النبيي

ـ     ؛، ولم يقل أنه اللبنة    )اللبنة ا  ألنه لـيس نبي

 كسائر  كسائر األنبياء، كما أنه ليس رسوالً     

 األنبياء، ورسول الرسل،    ي ألنه نب  ؛الرسل

 لم يعد بعده   نه أ ،وقوله أنه موضع تلك اللبنة    

موضع لنبى، وال حاجة لرسول فى تـاريخ       

 إلـى   باؤه بداية من آدم     آاإلنسانية، ف 

عبد اهللا، كلهم بناء واحد متجـانس،       نا  سيد

ذرية بعضها  ( ألنهم   ؛ليس فيهم مشرك واحد   

بحسب المعنى الثابت من قبـل      ) من بعض 

لهذه اآلية، إذ ليس بينهم إال رسول أو نبى         

 موحـد   مؤمنمصطفى أو ولى مجتبى أو      

. مهتدى

 

 

 يتصور مسلم أن نفـسه الزكيـة        فهل

 انتقلت وحلت بصلب رجـل      القدسية  

أو بامرأة مـشركة، والمـشركون      مشرك،  

الَ ساء مـا    أ! نجس نجاسة قلبية وجسدية؟   

! يتصورون وساء ما يحكمون؟

 

 

٣

 

 : ومما قيل فى تفسير قوله تعـالى       -

     ِحيِمِزيِز الرلَى العكَّْل عتَوو *  اكرالَِّذي ي

    تَقُـوم ِحين *     اِجِدينِفـي الـس ـكتَقَلُّبو 
 ٢١٧: الشعراء(

 

قلبـك فـى     أى ت  )٢١٩ –

ـ : أركان الصالة    قائم  ـ  ا وقاعـد ا ا وراكع

فى المصلين: أى،ا فى الساجدينوساجد  .

 

 

تقلُّبك فـى أصـالب     : تفسيرها: وقيل

أجدادك الساجدين المصلين وفـى أرحـام       

. جداتك الساجدات المصليات

 

 

 يقال يعارض جعل الساجدين عبارة      وال

 آزر  عن المؤمنين أن من جملة آبائه       

. ا كان كافرم الخليل والد إبراهي

 

 

أجمع أهل الكتاب علـى أن      :  نقول ناأل

      ا، كما  آزر كان عمه، والعرب تسمى العم أب



 

 

 

 

 



 



 
















 



ا، فقد حكى اهللا عن يعقوب      متسمى الخالة أُ  

  آبائى إبراهيم وإسـماعيل   (: أنه قال (

 .)٢(ومعلوم أن إسماعيل إنما هو عمه

 

 

 من اهللا تعالى علينا بالدليل القرآنى       وقد

 ى أن والدى إبراهيم ماتا موحدين ودعـا       عل

 وهذا االنتقال من األصالب     )٣(لهما بالمغفرة 

الحسنة إلى األرحام الطاهرة هو ببالغ من       

 الذى ال ينطق إال بـالحقُ    رسول اهللا   

:فيما يلى هذه األحاديث 

 

- 

 

 

٤

 

 عن النفس المحمديـة      قوله   -

 أو ةالزكية متقلبة من أصالب حسنة مجتبـا  

 فيمـا   ةأرحام طاهرة مجتبـا    إلى   ةمصطفا

رواه ابن عساكر عن عبد اهللا بـن عبـاس          

     أن رسول اهللا  كنتُ وآدم   (: قال

فى الجنة فى صلبه، وركب بى فى السفينة        

فى صلب أبى نوح، وقُِذف بى فى النار فى         

 لم يلتق أبواى قـط علـى        ،صلب إبراهيم 

سفاح، ولم يزل اهللا ينقلني من األصـالب        

حام الطاهرة، صفي مهدي    الحسنة إلى األر  

ال يتشعب شعبتان إال كنتُ فى خيرهما، قد        

أخذ اهللا بالنُّبوة ميثاقي، وباإلسالم عهـدي،       

إلنجيل ذكري، وبـين    ونشر فى التوراة وا   

 صفتي، تـشرق األرض بنـوري       كلُّ نَبي 

 لوجهي، علمني كتابه، ورقاني فى      الغمامو

ا من أسـمائه، فـرب    سماسمائه، وشقَّ لي    

عرش محمود وأنـا محمـد، وعـدني أن         ال

 وأن يجعلنـي     ،يحبوني بالحوض والكـوثر   

أول شافع وأول مشَفَّع، ثم أخرجني من خير 

قرن ألمتـي، وهـم الحمـادون يـأمرون         

.)٤()بالمعرف وينهون عن المنكر

 

 

٥

 

إني خرجـت مـن      ( وقوله   -

.)٥()نكاح ولم ُأخرج من سفاح

 

 

٦

 

ا فـي روايـة      أيـض   وقال   -

إنما خرجتُ من نكاح ولم أخـرج        (:أخرى

من سفاح من لدن آدم ولم يصبني من سفاح         

أهل الجاهلية شيء، لـم ُأخْـرج إال مـن          

 .)٦()طهره

 

 

٧

 

-  ما ولدني من سـفاح      (:ا وقال أيض

الجاهلية شيء، ما ولدنى إال نكاح كنكـاح        

.)٧()اإلسالم

 

 

٨

 

 ما ولدتني بِغى   (:ا أيض  وقال   -

م، ولم تـزل    قط منذ خرجتُ من صلب آد     

  ا عن كابر حتى خرجتُ     تنازعني األمم كابر

من أفـضل حيـين مـن العـرب هاشـم           

 وإذا تَدبرنا معنى منازعة األمم       )٨()وزهرة

  تـسابق   :ا عن كـابر، أى    رسول اهللا كابر 

األمم لكي ينسبونه إليهم، وأنه سيكون مـن        

.ذريتهم مباهاة لغيرهم

 

 

٩

 

 نَـسبه    وقد أثبت رسول اهللا      -

اعتبار أنه أفـضل نـسب فـى العـرب،        ب

والعرب يومئذ وإلى يوم القيامة خير الناس       

أنا محمد بن عبد اهللا بن عبـد       (:قاطبة فقال 

المطلب  

 

 فانتسب حتى بلغ النـضر بـن        -

.)٩()كنانة، فمن قال غير ذلك فقد كذب

 

 

فهل يكون فى جدوده وآبائه من عبد اهللا      

إلى النضر بن كنانة مشرك، ثم ينتسب لـه         

ا باعتبارهم أحـسن     مباهي ول اهللا   رس

هم األصالب وأطهر األرحام، ويكـون فـي      

؟ حاشا هللا   مشرك أو مشركة وال يتبرأ منهم     

وهو أول المسلمين، وهو أول الموحـدين،       

.بل هو أسوة الموحدين

 

 

وكذا الحال بالنسبة آلبائه من النضر بن       

كنانة إلى إسماعيل وإبراهيم حتى نوح وآدم       

.كما أسلفنا

 

 

١٠

 

 فـى    ولقد مر بنـا قولـه        -

ومـا افتـرق     (:حديث البيهقى فى الدالئل   

هكذا ) الناس فرقتين إال جعلني فى خيرهما     

. حتى أبويه

 

 

والمعنى الواضح والداللة المحكمة هى     

 كان ينحى من إخوان جـدوده       أن اهللا   

 بأول، وكـان ينحـى مـن        المشركين أوالً 

 ،إخوان جدوده مرتكبي الكبائر أوالً بـأول      

 فهل كان يترك فـى      ،وهذه نجاسات جسدية  

 والـشرك رجـس     ،آبائه وجدوده المشرك  

.!قلبي؟

 

 

                                             

 

 
وعـزاه  ) ٣١٩٨١( حديث رقم    ١١كرت العمال جملد    ) ١(

     ىلألمام أمحد و الترمذى عن أُب، ا أمحـد والبيهقـى      وأيض
 وىف مـسلم كتـاب      ،والترمذى عن جابر وعن أىب هريرة     

.)١٤٤(الزكاة باب ذكر اخلوارج رقم 

 

 
.٤٥ الد األول ص ،بيةالسرية احلل) ٢(

 

 
.يف فصل سابق حيمل نفس العنوان) ٣(

 

 
 حـديث رقـم     ٤٢٨ ص   ١١عن كرت العمال جـ     ) ٤(
)٣٢٠١٠(.

 

 
 أخرجه الطرباىن وابن جرير عن جعفر بن حممد مرسالً        ) ٥(

.١١/٣٢٠١٤عن كرت العمال 

 

 
.١١/٣٢٠١٥أخرجه ابن سعد عن كرت العمال ) ٦(

 

 
 ابـن عبـاس     أخرجه الطرباىن وابن عـساكر عـن      ) ٧(

١١/٣٢٠١٨.

 

 
.١١/٣٢٠١٩ىب هريرة أأخرجه ابن عساكر عن ) ٨(

 

 
أخرجه ابن سعد عن عمرو بن العاص عن كرت العمال          ) ٩(

١١/٣٢٠٢٠.

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 









 



 






 



 






 



 







 



 

 



 


 عندنا  الفقهيعندما نطالع كتب التراث     
تقسيم العالم  " نحن المسلمين، نجد أن قضية      

" حرب  " و دار كفر  " سالم  " إلى دار إسالم    
هى قضية تكاد تكون متواترة بين المذاهب       
الفقهية بال اسـتثناء، وقـد يعتقـد مـن ال           
ينظرون إلى المآالت ويأخذون األمور بخفة      

بال تمعن، بأن هذه القضية غير ذى بـال         و
وأنها مجرد قضية مـن قـضايا التـرف         

.العقلى

 

 
ولكننا نؤكد بـأن هـذه      
القضية من أخطر القضايا لما 
يترتب عليها مـن مـسائل      
وقضايا خطيرة، حيث إننـا     
من خالل دراستنا للحركات    

متطرفــة والمــسلحة فــى ال
:العصر الحديث

 

 
ة، هجـر الناجون من النار، التكفير وال  " 

."القاعدة، داعش، إلى غير ذلك 

 

 
وجدنا أن جرائمها اإلرهابية تنطلق من      
" منطلق رؤيتها لدول العالم على أنهـا دار    

"!!!كفر وحرب 

 

 
ثم ما عليها إال أن تفتح كتب التـراث         

 وتطبق ما جاء بها بشأن أحكام دار        الفقهي
.الكفر

 

 
وحيث إن دار الكفر فى كتب الفقهـاء        

الكل فيها مبـاح الـدم      ف" دار حرب    " هي
 الـدم   ومهـدر والعرض والمال، فالبـشر     

.والنساء سبايا ورقيق واألموال غنيمة

 

 
بل يحرم اإلقامة فيها أو الهجرة إليهـا        
إال عند الضرورة القصوى وغير ذلك مـن    

.القضايا المهمة

 

 
إذن هذه القضية هى أم القـضايا فـى         
مشكلة اإلرهاب والعنف، والبد من تصحيح      

 وتفكيكها للقـضاء علـى       أوالً هذه الرؤية 
سالح فكرى فتاك فى يد حركـات العنـف         

.واإلرهاب

 

 
   ا  وإال فمهما قضينا أمني

 

 وهذا مطلوب   –
ا  جد

 

 على حركات اإلرهاب فسيخرج لنا      –
 ألننا  ؛اآالف الحركات الجديدة واألشد تطرفً    

 ينطلقون منـه    الذي الفكريتركنا المنطلق   
.بال تعرية وال كشف وال تصحيح

 

 
 معـي تى نقرب القضية أكثر تخيل      وح

أن بعض القنوات التليفزيونية أخرجت كتب      
بن سينا وتـذكرة    امثل قانون   " الطب القديم   

وأخذت تنـشر مـا بهـا مـن        " داود مثالً 
وصفات للجمهور على أنه الطب الـسليم،       

 أن   مـثالً  السكريوأن على مريض البول     
 من أخذ األنسولين    يأخذ بهذه الوصفات بدالً   

!!دوية الحديثةواأل

 

 

 

! فماذا تكون النتيجة على المرضى؟ -

 

 
!!!ستحدث كارثة طبية للمرضى

 

 

 

وما هو الدور المنوط بوزارة الصحة   -
! المصرية حينئذ؟

 

 
١

 

 تعريف المواطنين بمدى خطـورة      -
ترك األدوية الحديثة وما توصل له العقـل        

 من العلم الحديث واللجوء لمثـل       اإلنساني
يث إن ذلك يـودى     هذه الوصفات القديمة ح   

.بحياة المرضى

 

 
٢

 

 تعرية هذه القنوات، وكيـف أنهـا        -
.تنشر الخرافة والدجل

 

 
٣ 

 

 لمثـل   الحقيقي كشف أن الغرض     -
 . البحتالتجاريهذه القنوات هو المكسب 

 

 
٤

 

.  إغالق هذه القنوات بسيف القانون-

 

 
ـ     ا البـن سـينا   مع كامل احترامنا طبع

ا وغيره من عباقرة الطب القديم، حيث إن م       
كـان يناسـب    " وصفات  " جاء بكتبهم من    

خر ما توصل له العقل فـى       آ وكان   ،بيئتهم
!!!هذا التاريخ

 

 
 مجـال   فـي طلوب منا   هذا بالفعل الم  

.مكافحة اإلرهاب

 

 
   ا، والرد  مكافحة جماعات اإلرهاب أمني

 ا، وتفكيك وتعرية ما تستند إليـه       عليها فكري
من نصوص الفقهاء القـدامى، حيـث إن        

ذى اجتهد فيه هؤالء الفقهاء العظام      الواقع ال 
  تغير وتبدل كلي ا، فالبد مـن تغيـر    ا وجذري

 كتـب   فـي الفتوى إذن، كما هو معروف      
أصول الفقه، من تغير الفتوى بتغير الزمان       

.والمكان والعوائد واألعراف

 

 
مع كامل احترامنـا لفقهائنـا القـدامى        



 

 

 



 



 


 

 

 

حمد حسينى الحلفاوىم. د   

 

 

.الفقهيواعتزازنا بتاريخنا 

 

 
 إال اجتهـاد  إن هذا التقـسيم مـا هـو      

تاريخى ربما كان يناسب عـصر الفقهـاء        
القدامى ولكنه ال يناسب الواقع المعاصـر       

.امطلقً

 

 
 منظمـة   فيفدول العالم اآلن، أعضاء     

األمم المتحدة، وأصل العالقة بينهـا هـى        
.السالم والتعاون وليس الحرب والعداء

 

 
عالوة على أن القرآن الكريم      

 

 الكتاب  –
يره من الكتب    المهيمن والمسيطر على غ   

 

– 
، بل جعل   التراثيلم ينص على هذا التقسيم      

 بين الشعوب هو التعـارف      االختالفغاية  
.والتعاون

 

 
 وما على الرسول 

 

 بنص القرآن –

 

 إال البالغ والدعوة بالحكمة والموعظـة       -
الحسنة وليس إكراه الناس حتـى يكونـوا        

.!مسلمين، فما بالك بالمسلمين العاديين؟

 

 



 



١

 

: سيد قطب -

 

 
ينقسم العالم فى نظر اإلسـالم      : (يقول

 ال ثالث اثنين المسلم إلى قسمين     اعتباروفى  
:لهما

 

 
 دار اإلسالم:األول

 

 
وتشمل كل بلد تطبق فيه أحكام اإلسالم       
وتحكمه شريعة اإلسالم سواء كـان أهلـه        

 ، أو كان أهله مسلمين وذميين     ،كلهم مسلمين 
ولكـن حكامـه    أو كان أهله كلهم ذميـين       

مسلمون يطبقـون فيـه أحكـام اإلسـالم         
 أو كـانوا    ،ويحكمونه بـشريعة اإلسـالم    

مسلمين أو مسلمين وذميين ولكن غلب على       
بالدهم حربيون غير أن أهل البلد يطبقـون        

 ويقـضون بيـنهم حـسب       ،أحكام اإلسالم 
 اعتبار بلـد    فيشريعة اإلسالم فالمدار كله     

 اإلسالم  هو تطبيقه ألحكام  "دار إسالم   " ما  
.وحكمه بشريعة اإلسالم

 

 
 دار الحرب :الثانى

 

 
وتشمل كل بلد ال تطبـق فيـه أحكـام      

ا أهله اإلسالم وال يحكم بشريعة اإلسالم كائنً     
 أو إنهم ، إنهم مسلمون: سواء قالوا ،ما كانوا 

.نهم كفارإ أو ،أهل كتاب

 

 

دار " فالمدار كله فى اعتبار بلـد مـا         
سـالم  هو عدم تطبيقه ألحكـام اإل     " حرب  

 وهو يعتبـر    ،وعدم حكمه بشريعة اإلسالم   
بالقيـاس للمـسلم وللجماعـة      " دار حرب "

 .)١()المسلمة

 

 
٢

 

: عبد اهللا عزام-

 

 
 ااألرض كلها تقريب  : "  يقول

 

 اآلن –

 

- 
 ألن دار   ؛ال تستطيع أن تعدها دار إسـالم      

اإلسالم دار يطبق فيهـا اإلسـالم، تعتبـر       
 اهللا،  حامية للمسلمين، تعلن الجهاد في سبيل     

تقاتل من أجل إنقاذ المسلمين فـي األرض،      
دار يكون فيها إمام أو أمير مبـايع بيعـة          
شرعية، يقيم الحدود، يشرع الجهاد، يقـسم       
الغنائم، يحمي المـسلمين، يجاهـد إلنقـاذ        
المسلمين في األرض، هـذه هـي الدولـة         
اإلسالمية، دولة تتبنى المسلمين فـي كـل        

 في األرض، إن هرب إليهـا واحـد         مكان
تتبناه، وتعطيه نفس حقوق أبنائها، جـواز       
سفر، حق شراء األراضي، حق العمل، وما      
إلى ذلك، هذه هي دار اإلسالم، دار اإلسالم        
التي توالي المسلمين، وتعادى من عـادى        
المسلمين، فإذا حصل اضطهاد مـن قبـل        
دولة كفر لمجموعة من المسلمين في داخلها       

ا أن تقـاطع تلـك الدولـة انتـصار        يجب  
للمسلمين الذين في داخلها، تقطع العالقـات      
التجارية، العالقـات الدبلوماسـية تقطـع       
وتنتصر لهـم وكـذلك يجـب أن يكـون          
المسلمون داخـل هـذه الـدار والعلمـاء         
محترمين مقربين، وأهل الفـسق مبعـدين       
مخذولين مخزيين، ال نراهم فـي وزارة أو        

.كبير في الدولةمجلس شورى أو منصب 

 

 

ن الدولة التـي ال تتـصف       إوبالمقابل ف 
تطيع أن نـسميها دار إسـالم،       بهذا ال نـس   

:ولذلك

 

 
فإن األرض   

 

- ا   تقريب

 

 كلها قد خلـت     -
من هذه الـدار     

 

 اآلن   -

 

 وال نـستطيع أن     -
نعدها دار إسالم، ونحن بانتظار هذه الدولة       

في أفغانستان   

 

 إن شـاء اهللا    -

 

وفـي  ..... -
لـدار   حالة وجود هذه ا   

 

 دار اإلسـالم     -

 

- 
عندها يجب على كل مسلم فـي األرض         

 

- 
ال يأمن على دينـه ونفـسه        

 

 أن يهـاجر    -
.)٢("إليها

 

 



 



١

 

- 

 

:اإلمام محمد أبو زهرة 

 

 
إن هذا التقـسيم     : " يقول

 

 أى تقـسيم    –
العالم لدار إسالم ودار حرب      

 

  هو بحكم    -
ولـو أن   ............ الواقع ال بحكم الشرع   

العالم كله كان يسير بمنطق اإلسالم وهـو        
     ا علينـا أن    الدخول فى السلم كافة لكان حق

 إن المسلمين يكونـون معتـدين إن        :نقول
 فـي  ولكـن العـالم      ،قاتلوا من لم يقاتلهم   

 كان غير محكوم بدين بـل كـان         الماضي
٣("ا بقانون الغابةمحكوم(. 

 

 
 وإنه يجب أن يالحظ أن     : (اويقول أيض

لتـزم  اعالم اآلن تجمعه منظمة واحدة قد       ال
 وحكـم   ،كل أعضائها بقانونهـا ونظمهـا     

اإلسالم فى هذه أنه يجب الوفاء بكل العهود        
 تلتزمها الدول اإلسـالمية     التيوااللتزامات  

 قـرره   الـذي  بقانون الوفاء بالعهـد      عمالً
 وعلى ذلـك ال تعـد ديـار         ،القرآن الكريم 

سة العالمية   لهذه المؤس  تنتمي التيالمخالفين  
.)٤()دار حرب ابتداء بل تعتبر دار عهد

 

 
                                                           

.٨٧٣،٨٧٤ ص ٢ىف ظالل القرآن ج) ١(

 

 
 ٢ج" يف اهلجرة واإلعداد    " كتاب  ) ٢(

 

٢ ص -

 

 و ص   ٤-
٣٤

 

-٣٥.

 

 
حممد أبو زهرة الطبعة الثانية   ) نظرية احلرب ىف اإلسالم   () ٣(

م الس األعلى للشئون اإلسالمية مـصر سلـسلة      ٢٠٠٨
 ٤٣ ص ١٦٠دراسات إسالمية العدد 

 

– ٤٥.

 

 
 ٦٠حممد أبو زهرة ص     ) العالقات الدولية ىف اإلسالم   () ٤(

 .م١٩٩٥طبعة دار الفكر العرىب سنة 



 

 

 

 

 

 

 



 


 

 

 

 

 

حكم عاليـة، ودرر غاليـة،      
أفيضت من الكتاب المسطور،    
والبحر المسجور، ونطق بها    
لسان الرق المنشور، أخـذًا     

سعد من  . من البيت المعمور  
فهم هذه الحكـم علمـا، أو       
تمتع بها ذوقًا، أو سار على      
هديها سلوكًا؛ ألن عباراتهـا     
من بحر عرفان ونور بيـان      

.مجدد هذا الزمان

 

 
 حكــم هـذه ال ىحـد إنقـدم  

قــ تعليايمة يعقبهــالعظ

 

 
ى نيلـ نسترشد به ف   

 

 
.المجد اإلسالمى       

 

 

األستاذ

 

 
قنـديلمحمود سميـح 

 

 
 



 








 




 



 

 

 

 

وارد : يعرف اإلمام أبو العزائم الحال بأنه      
الحق يهجم على القلوب، فيصول عليها صـولة        

     ا ما سواه، وهـو     حقانية، فيفر العبد إلى اهللا ناسي
الحجة القائمة على صدق الدعوة، وهو معنـى        
يِرد على القلب من غير تعهد وال تكـسب مـن        
صاحبه، فالحال القـاهر حجـة علـى المقـام          

ـر، واألحوال كالبروق فى الظهـور      الظاهــ
واألفول، واألحوال اإللهية تأتى بغتة، ولوال ذلك       

.الدعاها العباد من كسبهم

 

 
ويؤكد لنا رضوان اهللا عليـه أن األحـوال         
نتائج الشهود، والشهود نتائج المقامـات، فمـن        
غَلب عليه مقامه قُهـر حالـه، ولـيس الحـال           

 الرياضـة،   بالتكلف، ولو كان بالتكلف لناله أهل     
بالحال تزكية النفوس، ال بالفلوس وال بالدروس،       

: الـشمس  (قَد َأفْلَح من زكَّاها   : قال سبحانه 
٩(.

 

 
قهـر الـنفس علـى مـا ال         : حقيقة الحال 

يالئمها، وعمل عظائم األمور فى طاعة اهللا مما        
ال يتحمله إال أهل العزائم، فللحال تأثر روحانى        

أخرجهم من الملـك    على قلوب المريدين، ربما     
إلى الملكوت، فى نفََس، بل ومن أنفـسهم إلـى          

داٍع لبـذل قـصارى     : منفِّسها سبحانه، الحـال   
المجهود، لينتقل من األعراف إلـى التعريـف،        
ومن التعريف إلى التعرف، ومن التعرف إلـى        

.المعروف سبحانه

 

 
:يقول اإلمام أبو العزائم 

 

 
ٍك فـاِنـالحاُل حجة دعوى سال

 

 
ـانـ جذبةُ محبوٍب لحنَّوالحاُل

 

 
الة بــلـالحال ينكره أهل الجه

 

 
أهُل الضاللِة من ِخٍب وشيطان

 

 
ون حالهموـلكن أهل الصفا يخْف

 

 
عن كل مبتدع عن جاهٍل جان

 

 
راه ســوىـالعلم باهللا نور ال ي

 

 
فرد مشوٍق إلى روٍح وريحان

 

 
دى غوامضهاـخلِّ اإلشارة ال تب

 

 
ـِـــه دا ِنإال لفاٍن لدى محبوِب

 

 
إن أنكر الحاَل أهُل الجهل فاعذرهم

 

 
فالعلم باهللا من أسراِر إيقــــاِن

 

 
واألحوال تتفاوت بين السالكين والواصلين،     
فالحال العلى، ينوع الفكر الدنى، وال بـد مـن          



 




 





 

 

 

 

 



 


 

التزام األدب فى الحال، فاألحوال العلية ال تكون        
إال بآداب سنية، واألحـوال ال يـستطيع أحـد          

لِمسك مهما استتر ظهـر، وكـذلك       إخفاؤها،  فا  
الحال مهما استتر قهر، والحال الـصادق فـى         

        ا مـن   رجل لو انتقل إلى ألف رجل لكان خيـر
ألف عالم فى رجل واحد، ومع ذلك فالعلم مقدم         
على الحال، والحال بال علم ضـالل، وال بـد          
للعالم من حال، وكل علم بال حال وبال، ومتـى      

، حكم الحال علـى     كان الحال نتيجة عين اليقين    
.العلم فى التمكين

 

 


 


هو ما يـرد    : الحال في اصطالح السالكين   

على القلب من طـرب أو حـزن أو بـسط أو            
    ض، وتسمى الحال بالوارد أيضا، ولذا قـالوا   قب: 

ال ِورد لمن ال وارد له، أحوال عمل القلب التي          
ترد على قلب السالك تأتى من صفاء األذكـار،         

يعني أن األحوال لها عالقة بالقلب ولـيس        وهذا  
 هو معنى يرد على القلب من       :بالجوارح، وقيل 

غير تصنع وال اجتالب وال اكتساب، من طرب        
أو حزن أو قبض، أو بسط أو هيبـة، ويـزول           
بظهور صفات النفس سواء يعقبه الِمثـل أو ال،         

   ـ   فإذا دام وصار دائم ا، فـاألحوال   ا يسمى مقام
 مكاسب، واألحوال تأتي من     مواهب، والمقامات 

.عين الجود، والمقامات تحصل ببذل المجهود

 

 
 هو ما عليه اإلنسان من خيـر        :والحال لغة 

أو شر، وفي اصطالح التصوف هو مـا يـرد          
علي القلب من غير تعمل وال اجـتالب، ومـن          

 أن  ىشرطه أن يزول ويعقبه المثل بعد المثل إل       
 يصفو، وقد ال يعقبه المثـل، ومـن هنـا نـشأ           
الخالف، فمن أعقبه المثل قال بدوامه، ومن لـم         

. يعقبه ِمثل قال بعدم دوامه

 

 
ال :  فى الحكمـة   ويقول ابن عطاء اهللا     

تصحب من ال ينهضك حالُه، وال يدلك على اهللا         
:  ذلـك فيقـول    مقالُه، ويشرح ابن عجيبة     

الذى ينهضك حاله هو الذى إذا رأيتَـه ذكـرتَ          
ة، فلما رأيته نهـض     اهللا، فقد كنت فى حال غفل     

حالك إلى اليقظة، أو كنت فى حالة الرغبة، فلما         
رأيته نهض حالك إلى الزهد، أو كنت فى حالة          
االشتغال بالمعصية، فلما رأيته نهض حالك إلى       
التوبة، أو كنت فـى حالـة الجهـل بمـوالك،           

.فنهضت إلى معرفة من توالك، وهكذا

 

 
 والذى يدلك على اهللا مقاله هو الذى يـتكلم        
باهللا، ويدل على اهللا، ويغيب عما سواه، إذا تكلم         

أخذ بمجامع القلوب، وإذا سكت أنهضك حالـه        
إلى عالم الغيوب، فحاله يصدق مقاله، ومقالـه        
موافق لعلمه، فصحبة مثل هذا إكـسير يقلـب         
األعيان، ويقول الشيخ عبد الرءوف المناوى فى       

ال تصحب من ال ينهـضك      : شرح هذه الحكمة  
يدلك على اهللا مقاله، وهـو مـن لـم     حاله، وال   

ينازل الحقائق، وال يرفع همته عن الخالئق، بل        
رضى عن نفسه، وتكبر علـى أبنـاء جنـسه،          
لضرر صحبته، إذ الطبع لص، فال تصحب إال         
من همته معلقة باهللا، مرتفعة عن الخلـق، قـد          
امتأل قلبه بمشاهدة الحقائق، فإذا نظـرت إليـه         

ذا تكلم فإنما يدلك علـى       باهللا، وإ  وجدته مشغوالً 
.اهللا، ال يلجأ إال إليه، وال يتوكل إال عليه

 

 
األحوال من ثمرات االستغراق في ذكر اهللا       

          ،يخلقها سـبحانه فـي قلـوب الـذاكرين ،
تـدوم، وقـد     وسميت أحواالً ألنها تتحـول وال     

 ا لوجودها في القلب، وإذا قويت قـد        تسمى وجد
تفيض عن القلب، فتظهر على الجوارح حركات       

ا، وأكثر ما تظهر    بكاء أو صراخً   اضطرارية أو 
على جوارح المبتدئين، أما المتمكنـون فـإنهم        

قـال  . يصرعون أحوالهم ويمنعونها من الظهور  
التواجد ظهـور   ": التعرف: " في الكالباذي  

ظاهره، ومن قوي تمكَّن    ما يجده في باطنه على      
تَقْشَِعر ِمنْه جلُود الَِّذين    : فسكن، قال اهللا تعالى   

    مهلُودج تَِلين ثُم مهبر نخْشَوِإلَى ِذكِْر    ي مهقُلُوبو
.)٢٣: الزمر( اللَِّه

 

 


 


، وإن من سلك    فالتصوف حال أكثر منه قاالً    

ق ما ذاقـوه، إن شـاء اهللا        سبيل القوم بصدق ذا   
تعالى له ذلك، وال يظهـر أصـحاب األحـوال         
أحوالهم، إال عند االضطرار الشديد، الذي يفقـد        
معه التماسك والتثبت، علـى أن اإلكثـار مـن          
الصالة والسالم على حضرة سيدنا رسـول اهللا        

له أثره في تهدئة الحال .

 

 
وصاحب الحال ال يقلَّد أثناء غلبـة الحـال         

بد من التنبيـه إلـى أن بعـض          هذا وال عليه،  
المتصوفة قد تغلبهم أحوالهم، ويـصدر عـنهم        
أثناء ذلك ما يخالف الشرع، فال يجوز تقليـدهم         
في هذا الذي يصدر عنهم في حالة الغلبة، ففـى          

.ذلك مخالفة للشريعة وبعد عن الحقيقة

 

 
وهناك ارتباط بين األحوال واألعمال، فـال       

طيبة ثمرة الذكر فقط،    يظن إنسان أن األحوال ال    
بل البد من األعمال التي أمر بها الشرع وتعبدنا         

اعلـم أن علـوم     : اهللا بها، قال الكالباذي     
الصوفية علوم أحـوال، واألحـوال مواريـث        
األعمال، وال يرث األحـوال إال مـن صـحح          
األعمال، وأول تصحيح األعمال معرفة علومها؛      

الـشرعي  وهي علوم األحكام الشرعية، فالوجد      
ثمرة اإلتباع للكتاب والـسنة، وقـال الحـسن         

المرء : ال يغرنك قول من يقول    : البصري  
مع من أحب، فإنـك لـن تلحـق األبـرار إال            
بأعمالهم، فإن اليهود والنصارى يحبون أنبياءهم      

. وليسوا معهم

 

 
والحال عند اإلمام أبى العزائم واردة مـن        
حضرة الحق، تكون ثابتـة فـى مقـام الوجـد         

لصدق، وهذه الحـال تجـذب للقـدس، لتنبـأ       با
بالوارد الحق فى الـسير إلـى اهللا واألشـواق          
 ؛الحارقة، ثم يفنى بها بالوجد عن مقتضى البدء       

ألن الروح تصعد للملكوت فى رفـق، فيتجـدد         
الهيمان لتشهده قدره، وتكشف الحجب عن نور       

: يجلى فى كل الجهات ومن فوقه

 

 
 واردةُ من حضرة الحـــقالحاُل

 

 
قد أثبتت فى مقام الوجِد بالصــدق

 

 
حاٌل بها جذبتنى للقدس تثبئنـــى

 

 
بالوارد الحق فى سيرى وفى شوقى

 

 
أفنَى بها واجداً عن مقتضى بدئـى

 

 
والروح تصعد للملكوِت فى رفــق

 

 
حال تُجدد لى الهيمان تُشهدنـــى

 

 
قدرى من الطين أو قدرى من الخَلْق

 

 
بماقد تكشف الحجب عن نوٍر يلوح 

 

 
يجلى لعينى فى وجهى ومن فوقـى

 

 
وفى الحكمة يبين اإلمام أن الحال الـصادق        
مبنى على ركنـين متالزمـين همـا المحبـة          

ـ       ا فـى وقـت    والخشية، فال بد من توفرهما مع
واحد، وحال المحبة فيـه التعلـق بـالمحبوب،         
فيعلـوه الرجـاء واألمـن واألنـس والرغبــة     

 ؛ يكفـى  واالطمئنان به، وهذا الوصف وحده ال     
ألن من تسلطت عليه المحبة من غيـر خـشية          
هلك باألمن إلى جانب اهللا، وال بد له من حـال           
الخشية الذى فيه الخـوف مـن مقـام مـواله،           

 ألن الرجـل    ؛والرهبة مـن سـلطانه وجاللـه      
ا منه فى   الحقيقى هو من كان فى قربه أشد خوفً       

بعده، ويحذر إذا أجلسوه علـى البـساط مـن          
ا أنه نال ما    غترار بحاله، معتقد  االنبساط، أو اال  

.نال بجهده وجهاده

 

 












 








 





 



 





 





 



 



 



 

 

 

 

 



 



 


 

 

 

 

 
قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ 

 

 

 

 



 



كُلَّما رِزقُواْ ِمنْها ِمـن     : أما قوله تعالى  

 ثَمرٍة رزقًا قَالُواْ هذَا الَِّذي رِزقْنَا ِمن قَبـلُ        

يعني كلما تفضل اهللا عليهم من تلـك الجنـة          

برزق  

 

  وهذا الرزق من ثمارها    -

 

؛ تذكروا  -

 لهم  ما كان يتفضل اهللا به من الثمار، فحصل       

األنس والبهجة برؤية ما كانوا يعهدونه فـي        

الدنيا، فلما ذاقوه وشموه ولمسوه ظهر لهم ما        

أعده اهللا فيه من الرائحـة الطيبـة والطعـم          

الشهي، فتحققوا أنه غير ما كان في الـدنيا،         

. فازدادوا مسرة وحبورا وشكرا هللا

 

 

وليس المراد أن الثمار هي التي قـدمت        

ن الكـالم علـى حـذف       لهم في الدنيا، ولك   

مضاف؛ يعني هذا النوع الذي رزقنا به مـن         

قبل أو شبهه، أو على حذف حرف الجر، أي         

. هذا من الذي رزقنا به من قبل

 

 

ويبين اإلمام أبو العزائم في هذا الـسياق        

أسرار : "من شرحه لآلية الكريمة في تفسيره     

بمعنى أن  : أن لنا أن نؤول هذه اآلية     " القرآن

ألهل الجنة من الثمار يقدم لهم مرة       الذي يقدم   

ثانية فيظنونه من نوع واحد، وإذا به يختلف        

 ألن  ؛!في الطعم والشم واللمـس، فيعجبـون      

، الشكل واللون ال يختلفان عما قدم لهـم أوالً        

، فتتجلي لهـم    !!ويأخذ العجب منهم كل مأخذ    

عجائب قدرة اهللا وأسـرار تـصريفها فـي         

 إن الشكل واللون    :الحقائق، ويقول لهم الملَك   

واحد ولكنهما يتفاوتان في الطعم والريح من       

لذة وطيب، ويكون هذا مزيد شهود لهم فـي         

معاني قدرة اهللا وحكمته، وهذا معنـى قولـه       

. )٣٥ :ق( ولَدينَا مِزيد: تعالى

 

 

فما من شيء في الجنة إال وهو يتغير من       

حسن إلى أحسن، ومن جمال إلـى أجمـل،         

م أحبابه بما ال عـين رأت،       وسبحان من أكر  

.وال أذن سمعت، وال خطر على قلب بشر

 

 

هذَا الَِّذي رِزقْنَـا ِمـن       :ولك أن تقول  

وِعدنا؛ بالبنـاء   : بشِّرنا به، بمعنى  :  أي قَبُل

للمجهول، أي أن اهللا تعالى وعدنا بهذا رزقًا        

لنا، فنحن رزقناه في الدنيا بخبر رسـول اهللا         

    فهم وإن لم يقل بـه      ، وهذا أقرب إلى ال

َأن : أحد من السابقين، كما يقول أهل الجنة      

 :األعـراف ( قَد وجدنَا ما وعدنَا ربنَا حقـا      

٤٤( .

 

 

وقد خلق اهللا اإلنسان مفطورا على األنس       

 

 وخصوصا مما ال بد له منه        -

 

، ولما كان   -

أشهر ما يأنس به اإلنسان وينال بـه بهجتـه          

الحة الجميلة، بشرنا اهللا    ومسرته الزوجة الص  

: تعالى بأن لنا أزواجا في الجنة بقوله تعـالى        

   ةرطَهم اجوا َأزِفيه ملَهو     وهنـا يلحـظ ،

القارئ أن أزواج الجنة مطهرة مما يعتـري        

أزواج الدنيا من الحيض والمـرض والبـول       

والغائط مما ينغص الحياة، وال ينال الطهـر        

ألنها دار البالء، وشـر      ؛في تلك الدار الدنيا   



 

 

 



 



 


 

 

 

البالء في هذه الدار الدنيا سببه النـساء لفقـد       

األخالق الجميلة منهن قبل دخـولهن الجنـة        

.التي بها يكمل جمال الزوج

 

 

والتمتع بالزواج هناك له لـذة تنكـشف        

لألرواح حيث يتجلى القادر الذي صاغ تلـك        

الهياكل من الـصفاء الكلـي، وبـدل أرض         

سراره العالية، فسعدت   جسمها وسماء نفسها بأ   

. األرواح، ودام األنس في جوار الرحمن

 

 

 وهم ِفيها خَاِلـدون   : وفي قوله تعالى  

كمال البشرى أن هذه الكلمة تطمئن بها قلوب        

أهل الجنة، وأي إنسان في أكمل النعيم وأتـم         

الصفاء يخطر على قلبه الموت ويأنس ولـو        

فـإن  ا نافذ الكلمة مطلق التصرف؟،      كان ملكً 

ذكر الموت ينغص كل نعيم، وكفـى بالـدنيا         

.تعسة أن في آخرها الموت

 

 




 



والبن عجيبة في هـذه اآليـة الكريمـة         

إشارة؛ أن للصديقين البشرى بأن لهم جنـات        

المعارف في الدنيا، وجنات الزخـارف فـي        

ار اآلخرة، تجري من تحت قلوب أهلها أنـو       

العلوم والمعارف، فإذا كشف لهم يوم القيامة       

هذا الذي عرفناه مـن  : عن أسرار ذاته، قالوا 

قبل في دار الدنيا، إذ الوجود واحد والمعرفة        

متفاوتة، وُأتُوا بأرزاق المعارف متشابهة؛ ألن 

من عرفه في الدنيا عرفه في اآلخرة، ومـن         

 أنكره هنا أنكره يوم القيامة، إال فـي وقـت         

مخصوص على وجه مخصوص، ولهم فـي       

ــارف    ــرائس المع ــارف ع ــات المع جن

والكشوفات، مطهرات مـن أدنـاس الحـس        

وعبث الهوى والشهوات، وهم بعد تمكنهم من     

شهود الذات؛ خالدون في عشّ الحضرة، فيها       

. يسكنون وإليها يأوون

 

 

كما أن أهل الجنة يجـدد      : وقال القشيري 

هم على مـا    لهم النعيم في وقت، فالثاني عند     

يظنون كاألول، فإذا ذاقوه وجدوه غيـر مـا         

أحوالهم في الزيادة   : تقدم؛ كذلك أهل الحقائق   

أبدا، فإذا رقى أحدهم عن محلـه؛ تـوهم أن          

الذي سيلقاه في هذا النَّفس مثل ما تقدم، فـإذا          

ذاقه وجده فوق ذلك بأضـعاف، كمـا قـال          

:                 قائلهم

 

 
داِدك منِزالًِمن ِوما ِزلتُ أنزُل 

 

 
تَتحير األلباب ِعند نُزولــِه

 

 



 



ويذكر اإلمام أبو العزائم أن هنا يناسـب        

أن نتمثل ما في هذه اآلية؛ وهو أنه لما سمع          

وبشِِّر الَِّذين آمنُـواْ    : المؤمنون قوله تعالى  

 تشوقوا إلى تلك البشرى     وعِملُواْ الصاِلحاتِ 

من اهللا تعالى وتحققوا أنها كمال النعمة، فقال        

بساتين، وهم  :  أي َأن لَهم جنَّاتٍ  : سبحانه

في تلك الدار الدنيا في عناء من تحمل الشدائد    

في سقي البساتين وخصوصا في زمن تحكـم    

فأزال اهللا مـن    ، فيه من ال رحمة في قلوبهم     

تَجِري ِمن تَحِتها   : قلوبنا ما خطر بها بقوله    

اراَألنْه.

 

 

ولكن تذكرنا أن تلك األشجار تثمر ثمرا       

من محفوظ النوع والطعم والـريح، وذلـك        

يجعل مستعمله ربما يمل منـه، فأغاثنـا اهللا         

كُلَّمـا  : وأزال ما خطر بقلوبنا فقال تعـالى      

رِزقُواْ ِمنْها ِمن ثَمرٍة رزقًا قَالُواْ هـذَا الَّـِذي          

ا      رتَـشَاِبهُأتُواْ ِبِه مُل وِزقْنَا ِمن قَب    وإذا بـه 

 ال رائحـة    كالذي رزقوا من قبل لونًا وشكالً     

وطعما، فتمت المـسرة واالبتهـاج، وتمـت        

محبتهم في المتفضل عليهم لمزيد إحـسانه،       

فتتجدد لهم المسرة والحبور في كل نفَس بما        

لم يكن يخطر على بالهم، وال سبق لهم أنهـم          

ولَـدينَا  : عوا به من قبل، قـال تعـالى       تمت

ِزيدم        ؛ اطمأنت قلوب القوم بما أوتوه مـن

. هذا النعيم بوعد اهللا الصادق في الدنيا

 

 

ولكن رغبوا أن يكون لهم في الجنة أنيس        

يشاكلهم مما كانوا يأنسون به في الدنيا، فعلم        

ولَهم ِفيهـا َأزواج    : اهللا ما في نفوسهم فقال    

 يشمل الكمال الذي  مطَهرةٌ ولفظ   هرةٌمطَ

ال يعتوره نقص من حيض ونفـاس وبـول         

وغائط ونوم وملل وفتور ومـرض يـنغص        

. الحياة

 

 

فلما أن بشرنا اهللا بهذا الذي هـو كمـال          

، أنسنا تبادر إلى الفكر مصيبة المـوت فيهـا        

: فأزال اهللا عنا كرب هذا الخاطر فقال سبحانه

َا خِفيه مهووناِلد.

 

 

أتدري ما تمام النِّعمة؟، تمام     : (قال  

) دخول الجنة؛ والنجـاة مـن النـار       : النعمة

، فكانت الحياة فـي الجنـة حيـاة        "الطبراني"

األنس ال تشوبها وحشة، وفرحـا ال يـشوبه         

حزن، ولذة ال يشوبها ألم، وخيرا ال يـشوبه         

شر، وبقاء ال يشوبه موت وال فناء، كما قال         

 :الحجـر  (ادخُلُوها ِبسالٍَم آِمِنـين    :تعالى

ونَزعنَـا مـا ِفـي      : ، وقوله تعـالى   )٤٦

       تَقَاِبِلينٍر مرلَى سانًا عِغلٍّ ِإخْو نوِرِهم مدص

الَ يمسهم ِفيها نَـصب ومـا هـم منْهـا           * 

ِجينخْرِبم )٤٧:الحجر 

 

– ٤٨(.

 

 



 

 

 

 



 



 

صفقة القرن

 

 

 

املضمون االسرتاتيجي وسبل مواجهتها

 

 

 

في تقديرنا  ) صفقة القرن (ـ  إن ما سمي ب   

االستراتيجي قد بدأ تنفيذها منذ إعالن ترامـب   

االعتراف بالقدس عاصمة للكيان الـصهيوني      

 ثم سلسلة خطواته التـي      ،م٦/١٢/٢٠١٧في  

نتهت بإعالن ضم الجوالن لدولة االحتالل في       ا

وهذا يعني أننا أمام صـفقة       ،م٢٥/٣/٢٠١٩

ولـيس دفعـة    تتم على مراحل أو خطـوات       

 ومن ثم فإن االنتظار العربي من قبـل         ،واحدة

بعض الساسة والمحللـين للحظـة تاريخيـة        

لهـو تحليـل     محددة سيقف فيها ترامب ليعلن عن بنود صفقته،       

 قـراءة سـطحية     ىحوال هو تحليل قائم عل     وفي أفضل األ   ،ساذج

دارة الـصراع العربـي الـصهيوني       إمريكي في فهم و   للمسار األ 

.بالمطلق) ئيلإسرا(لصالح 

 

 

 مع إيران   واألزمة األخيرةفي هذا السياق تفهم أحداث الخليج       

ا لقبول  تمهيد والتي يراد ترويضها هي ومحور المقاومة بأكمله،      

ا في هذا السياق يوضع     وأيض  القادمة، األخطرالصفقة وخطواتها   

 عقدت التي   االقتصاديةو ما سمي بورشة العمل      أمؤتمر البحرين   

السالم مـن   « عنوان   توالتي حمل الماضي  يونيو   ٢٦ و   ٢٥في  

، وترأس المؤتمر مستشارا البيت األبيض جاريـد        »أجل االزدهار 

كوشنر ومبعوث البيت األبيض فـي الـشرق األوسـط جيـسون       

مشاركة الكيـان الـصهيوني     غرينبالت وصقور البيت األبيض وب    

 ،واإلمـارات  الـسعودية    :وبعض الدول العربية وفـي مقـدمتها      

وكأن المشكلة فـي     المعلن هو دعم االقتصاد الفلسطيني،     والهدف

 وهذا تزييف للواقع وللحقائق المرة      ،االقتصاد وليس في االحتالل   

 وهو ما دفع جميع الفـصائل والقـوى         ،رض الفلسطينية على األ 

 الورشة بما فـي ذلـك       هلى رفض المشاركة في هذ    إالفلسطينية  

خطر ال أن األإ. السلطة الفلسطينية وحركة فتح 

 الصفقة التي بدأت من   هفي تقديرنا بالنسبة لهذ   

 وتتم علي مراحل كما كان يفعـل        م٢٠١٧عام  

ثعلب السياسة الخارجيـة االمريكيـة هنـري        

 ١٩٧٣( كسينجر إبان توليه لوزارة الخارجية    

 

مــن خــالل مــا كــان يــسميه ) م١٩٧٧ –

خطر هو   األ :نقول بإستراتيجية الخطوة خطوة،  

 ماليين الجئ   ٦(ن  يينيما يخطط لتوطين الفلسط   

ردنية وفي سـيناء    أداخل أراضي   ) في الشتات 

خطر القادم ورغم الرفض المصري الرسمي      هذا هو األ  ،  المصرية

جـراءات تـتم    ال أن اإل  ، إ والشعبي له وكذلك الرفض الفلسطيني    

لى إوالتحرك تجاهها يتم وفي وتيرة سرية متصاعدة وهنا نحتاج          

حتى يتبين للقارئ  ط وتاريخه،إلقاء بعض الضوء على ذلك المخط

خطورتـه وتأثيراتـه الـسلبية علـى القـضية           وصانع القرار، 

الفلسطينية وفي قلبها قضية القدس التي وفـق صـفقة ترامـب            

فماذا عن مخطط .. ستمحى ولن يكون للعرب والمسلمين حق فيها   

خطر القـادم  عتباره المضمون األ  ان في سيناء ب   يتوطين الفلسطيني 

جميلـة  ( الذي سيتم تقديمه تحت مسميات مختلفة     لصفقة القرن و  

. قد يقبلها العقل العربي الساذج؟)المنظر

 

 



 


      دات    تؤكّد وثائق الصراع في المنطقة، أن واحدا من أبرز مهد

األمن القومى المصرى والفلسطيني اليوم، هو المخطّط اإلسرائيلى  

راءات، وهـذا  لتوطين الفلسطينيين في سيناء بالتـآمر أو بـاإلغ    

ـ     يالمخطّط له تاريخ طويل منذ الخمسين      ا ات وحتى اليـوم، ووفقً

، وقد رفـضه    م١٩٥٣للوثائق المتاحة فإن هذا المخطّط بدأ منذ        

.عبد الناصر

 

 



  

 

 



 














 




 




 



المخطّط بأكمله منشور فى كتاب اسمه      
والكتاب عبـارة عـن     ” خنجر إسرائيل “

تصريحات موشيه ديـان وزيـر الحـرب       
ته لتقسيم العرب   عن خط اإلسرائيلى وقتها   

.واحتاللهم

 

 
 حاولـت منظمـة     م١٩٥٥وفي العام   

األونروا خديعة عبد الناصر بحجج تبـدو       
 ألف  ٢٣٠إنسانية وطلبت منه تخصيص     

ــسطينيين   ــشاريع للفل ــة م ــدان إلقام ف
المطرودين من المحتـل ورفـض عبـد        

.الناصر

 

 
 قام آرييل شـارون   م١٩٦٧وفي عام   

ع وكان قائد القوات اإلسرائيلية في قطـا      
غزة بتقديم مشروعه الذي هـو نـسخة        
محدثة من المشروع السابق، وكان مبرره      
أن المشروع ال يهـدف سـوى لتخفيـف     
 ،الكثافة السكانية في قطاع غزة المزدحم      

لكنه ُألِحقَ بتقديم المشروع تحرك عملـي       
منه على طريقته الخاصة بشقّ شـوارع       
في المخيمات الرئيسة في قطـاع غـزةّ        

القوات إلى المخيمات، مـا     لتسهيل مرور   
أدى إلى هدم اآلالف من المنـازل ونقـل         
أصحابها إلى مخيم كندا داخل األراضـي       
المصرية، وبعد توقيع اتفاقية السالم مـع       
مصر رفضت إسرائيل عودة هؤالء إلـى       
األراضي الفلـسطينية ليـصبح مـشروع       
آرييل شارون هو حتى اللحظة المشروع      

  ـس     اإلسرائيلي األكثر نجاحا والـذى أس
.للمشاريع الالحقة

 

 
 قامـت المجلـة     م٢٠٠٣وفي سـنة    

الدورية لوزارة الدفاع األميركيـة بنـشر       
خرائط تقسيم الدول العربية التي وضـعها   
اليهودي برنارد لويس وبها إشارة لهـذا       

.المخطط

 

 
 نفّـذت الحكومـة     م٢٠٠٥وفي سنة   

 ة كبداية     اإلسرائيلية انسحابا من قطاع غز
.ء تنفيذهكما أعلن لبد

 

 
 قامت حركة حماس    م٢٠٠٦وفي عام   

بحكم غزة بعد صـراعات مـع الـسلطة         
.الفلسطينية ومحمد دحالن

 

 

 م٢٠١٠وفي عام   

 

 صفحة  ٣٨ وفي   –

 

 جاءت أخطر وثيقة إسرائيلية في هـذا        –
المجال وهي وثيقة مستشار األمن القومى      
اإلسرائيلى السابق اللواء احتياط، جيـورا      

 مملكة األردن هي    إيالند، ويطرح فيها أن   
دولة الفلـسطينيين، وبوضـعها الجديـد       
ستكون من ثالثة أقاليم تـضم الـضفّتين        
الغربية والشرقية وغزة الكبرى التي تأخذ      

ن إسرائيل  إ :وقال إيالند . ا من مصر  جزء
   ية خصوصا في إقنـاع    نجحت بجهود سر

ـ       ىالواليات المتحدة األميركية بالضغط عل
إقليمي للـصراع   العرب لالشتراك في حل     

الفلسطيني  

 

 اإلسـرائيلي، يقـوم علـى       –
استمرار سيطرة إسرائيل على مـساحات      
ضخمة من الضفة الغربية، مقابل تعويض      
الفلسطينيين، بمساحات ضخمة من شـبه      
جزيرة سيناء إلنـشاء دولـة فلـسطينية        

لكن . مستقرة وقادرة على النمو والمنافسة
أخطر ما كـشفه إيالنـد هـو أن عمليـة      

نسحاب األحادي الجانب من غزة عـام       اال
 كانت الخطوة األولى فـي هـذا        م٢٠٠٥

 ؛تـزال  االتجاه، وهو ما رفضته مصر وال     
ألنها تعرف وتـدرك مـدى المخططـات        

.اإلسرائيلية على أمن مصر القومي

 

 
ولقد بني االقتراح اإلسـرائيلى علـى       

تنقل مـصر إلـى غـزة منـاطق         : اآلتي
 وتـشمل   .امتر  كيلو ٧٢٠مساحتها نحو   

  ا من الـشريط المبنـي      هذه المنطقة جزء
 علـى   ،امتـر   كيلو ٢٤الممتد على طول    

ا  البحر المتوسط من رفح غرب     ئطول شاط 
 باإلضافة إلى شـريط يقـع       ، العريش ىحت

   ا، ويمتد على طـول     غرب كرم سالم جنوب
 وتؤدي هذه   ،الحدود بين إسرائيل ومصر   

الزيادة، إلى مضاعفة حجم قطـاع غـزة        
ا نحـو ثـالث     متر  كيلو ٣٦٥ا   حالي البالغ
ا متـر   كيلـو  ٧٢٠ توازي مساحة    ،مرات

ئة من أراضي الـضفة     ا في الم  ١٢حوالى  
ومقابل هذه الزيادة على أراضي     . الغربية

فـي   ١٢غزة، يتنازل الفلسطينيون عـن      
ئة من أراضي الضفة التي ستـضمها       االم

هذا وقد رفض الفلسطينيون . إسرائيل إليها
لى مر تجارب الحكـم منـذ       والمصريون ع 

الناصر وحتى السيسي، هذا المخطّـط       عبد
وإن كانت الضغوط مستمرة لتنفيذه، مـن       

ـ        يقبل أميركا وإسرائيل واالتحـاد األورب
وبعــض الــدول اإلقليميــة ذات العالقــة 

 النفطيـة والعـسكرية مـع       اإلستراتيجية
   ا دول الخليج،  إسرائيل، ونقصد بها تحديد 

 القتصادية في يونيـو   وما ورشة البحرين ا   
 سوى مقدمة لتنفيذ هذا المخطط،     ،م٢٠١٩

عتباره أهم مراحل صفقة القرن وأكثرها      اب
.صعوبة

 

 



 


إننا مـن المـؤمنين بـأن المقاومـة         
بمفهومها الواسـع الـذي يبـدأ بالكلمـة        

مثـل  هـي الـسبيل األ     وينتهي بالبندقية، 
ا  وتحديـد  ،إلفشال أية صفقات مع االحتالل    

 القرن سواء بخطواتها التي نفذت أوصفقة 
تلك التي قيد التنفيذ، وهذا يستدعي وحدة       

 مع  ،القوى المقاومة في فلسطين وخارجها    
ة ذلـك   ا وفي مـواز   ،التنسيق الكامل بينها  

إحياء حركات مقاومة التطبيـع ومقاطعـة       
الكيان الصهيوني والدفاع عـن فلـسطين       

كل ذلك سيكون هو المعول الذي       والقدس،
سقط تلـك الـصفقة، وفـي ذلـك         به ست 

.تنافس المتنافسونيفل

 

 



 

 

 

 

 



 





 




 




 



 



ِإذَا ما عالَ سكِْري والَحـت حِقيقَِتـي       

 

 
       كُـلِّ ِوج ِمـن ارواَألن تِإنْ الَحـةٍ وه

 

 
ــا م ِة ِســرــِصريِن الْبيــالْع ــهد ِب أَشو

 

 
ــمٍ  ــِدي وطَالَِس قَيت ــز مر ــك وينفَ

 

 
ويظْهر ِلي ِمن بـاِطِني نـور ظَـاِهِري        

 

 
ــدما ِعن ــي ويعلُــوِني الــسكْر الْحِقيِق

 

 
فَأَفْنٰى لَديها عـن شـهوِدي ورؤيِتـي        

 

 
ــاِهر ــي مظَ ــدو ِلعيِن بــالَ ت ــٰى فَ أَفْنو

 

 
ــالَ أَدِري ِلترِكــي ِللــسوٰى أَِغيــب فَ

 

 
ويعلُوِني الْحـالُ الْمـِذيب ِلـصورِتي      

 

 
أَكُن ِفي مقَـاٍم لَـو رآِنـي ِبـِه فَتـى           

 

 
ــقٍ  ــلُّ ذَاِئ ــدِرِه كُ ــاٍل ي ــي ِبح ألَِن

 

 
       ِط جفَـر ِمـن ـودعبالْم هِكرنيِلـهِ وه

 

 
ــهِ  ــص ِبأَهِل ِم خــو ــراب الْقَ ألَِنَّ ش

 

 
           ـٰى لَـهأَتِلـِه وأَه ِمـن كُـني لَم نمو

 

 
فَأَهلُ اخِتصاِص الْحق أُعطُـوا ِبفَـضِلهِ      

 

 
وخصوا ِمـن الْهـاِدي الْبـِشِري ِبرتبـةٍ        

 

 
وخصهمو الْمختـار ِبالـسر فَـارتقَوا      

 

 
ي طَٰـهٰ ِبِإحـساِن فَـضِلهِ      وقَد خـصنِ  

 

 
ــِه ــِث يِميِن ِض غَيــي ــن فَ ونــاولَِني ِم

 

 
وتــوجِني ِمنــه ِبتــاِج محبــةٍ   

 

 
علَيــِه صــالَةُ اللَّــِه تتــرٰى وتنجِلــي

 

 

 

 

 

ــةِ    كَانِرِه ذُو الْمــد ي ــِسر ــوح ِب أَب

 

 
ِلكُلِّي ِبكُلِّي تبدو ِلـي شـمس وحـدةِ        

 

 
ن كُنوِز الْغيِب ِفـي كُـلِّ رتبـةِ        خفَٰى مِ 

 

 
وأَشرب ِمـن أَسـراِر ذَاِتـي مـدامِتي        

 

 
ــدايِتي   ــر ِب ــالْعينيِن ِس ــهد ِب أَشو

 

 
ِلعيِني يجلَـى الْوصـف ِمـن واِحِديـةِ        

 

 
ــي ــي بغيِت نِن عــي ِن الْعــي ِحــي ِبعأَمو

 

 
ــِب ِســر يــِر الْغ حــي ِبب ــِةِلغرِق ِويالْه 

 

 
وأُحجب عـن غَـيٍن ِلفَـرِط محبِتـي        

 

 
وأُعطَٰى ِمن اِإلحـساِن ثَـوب الْحِقيقَـةِ       

 

 
وســلَّم ِلــي يعطَــٰى شــراب الْوالَيــِة

 

 
ويجهلُه الْمبعود عـن كُـلِّ حـضرِتي       

 

 
ــِة بحاِح الْمِب رــر ش ــن ــِه ِم وِحرماِن

 

 
ـ   طَايِض عحـةِ    ِبماننالْحطَفَٰى وـصا الْم

 

 
ــِضيةِ  وِف الْميــس ــع ِبال ــرد ويقْطَ ي

 

 
ــسعادِة ــِل ال يوا ِبنــاز ــا فَ ــا ِبه لُومع

 

 
ِبهــا دخلُــوا روض الْهــدٰى والنزاهــِة

 

 
ــةِ   بتــِع ر ــلْ وأََرفَ ــاٍم ب ــٰى مقَ ألَِرقَ

 

 
ِريعــش ــوِن ال يع ــن ــٍم ِم ــاِر ِعلْ هِةِبأَن

 

 
شراب الْهنا والصفِْو ِفي كُـلِّ حـضرِتي       

 

 
ِبِه أَنـا مخـصوص ِبمحـِض الْكَرامـةِ        

 

 
ــةِ  بتفَِع رــأَر ــٰى ِب ــا أَحظَ ــالَةً ِبه ص

 

 

 

 
  

 

 
  

 

 
   



 


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

 يـوم   ء  نساء العالمين فاطمة الزهرا   
 ١٣الموافـق   ه ١٤٤١  ١٩الخميس  

بمشيخة الطريقة العزميـة    ، م٢٠٢٠فبراير  
.بالقاهرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تـهــانــى

 

 












األخ الفاضل العميد عبد الناصر غيث بـالمولود الـسعيد    * 

.بكوم حمادة.. عمار

 

 

.. األخ الفاضل حسين محمود الشنودي بالمولودة الزهراء      * 

بسجين الكوم 

 

. غربية-

 

 









 

 






السيدة الفاضلة المرحومة والدة األخ الفاضل الـداعي        * 

إلى اهللا تعالى فضيلة الشيخ محمد عمر السقيم نائـب آل           

بسجين الكوم .. العزائم

 

. غربية–

 

 

اذ فتحي حسين الموجه العام بالتعليم الزراعـي         األست* 

 

– 

مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ      

 

 ابن عمـة الحـاج      –

بقرية أبو العزائم   .. نوفل والدكتور رياض والحاج عبد اهللا     

 

. سيدي سالم–

 

 

بقريـة  .. فقيد الشباب المرحوم طارق محمـود رزق      * 

الدكتور 

 

 الرياض –

 

. كفر الشيخ–

 

 

بعزبـة  .. األخ إبراهيم ومحمد مندور   المرحومة والدة   * 

علي باشا 

 

. مركز دمنهور–

 

 

المرحوم أيمن محمد ماضي السعيد النجار ابن األستاذ        * 

بقرية النجـار    .. محمد ماضي السعيد النجار   

 

 شـابه    –

 

- 

 .دسوق










