
 

 

 

 

 



 


العارف باهللا

 

 


 


 ه١٤٠٧سنة 

 

م١٩٨٧ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




 




 




 



 

 



 


شيخ الطريقة العزمية

 

 


 



 

 



 


نائب عام الطريقة العزمية

 

 


 


        

 

 



 




 



 

 



 




 

 



 





 





 





 





 



 

 

يتفق عليها مع اإلدارة

 

اإلعالنات 

 

 

غـــايتـــنا

 

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

 

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

 

 

دعوتنا

 

شعارنا 

 

 

ته  اإلسالم دين اهللا وفطر    :أوالً
.الىت فطر الناس عليها

 

 
 اإلسـالم نسب يوصـل   :ثانياً

.ص إىل رسول اهللا

 

 
 اإلسالم وطن واملسلمون    :ثالثاً

.مجيعاً أهله

 

 

االشتراكات

 

 
.ا خالصة رسوم الربيدا سنوي جنيه٥٥ر ـداخل مص

 

 
. دوالراً سنوياً خالصة رسوم الربيد٥٠باقى دول العامل 

 

 

اللــه  معـبودنا

 

اواجلهـاد خلقـن 

 

 
والرسول مقصودنا

 

واخلـالفـة غايتنا 

 

 
والقـرآن  حجتنا

 

وأبو العزائم  إمامنا 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

  *

 

 

 

 
    بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم   

 

 

 

 ٤

 

 

 

 

 

 
بى العزائملإلمام المجدد السيد محمد ماضى أ.. )٦( وسائل نيل المجد اإلسالمي *

 

 ٨

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
لعزائم اأبيالدين ماضى السيد أحمد عالء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 

 ١٢

 

 

 

 

 

 
المرحوم الشيخ يوسف الدجوي العالم باألزهر الشريف.. ) ١(كرامات األولياء  *

 

 ١٤

 

 

 

 

 

 
خالد برادة. د )..١/٣(الهجرة الباقية في الرؤية اإلسالمية  *

 

 ١٦

 

 

 

 

 

 
سامي عوض العسالة.  د)..٨(دور المؤسسات الدينية في مواجهة ظاهرة اإلرهاب * 

 

 ١٨

 

 

 

 

 

 
 ..تحقيق دخول السيدة فاطمة الكبرى بنت اإلمام الحسين مصر ودفنها بها* 

 

 

 

 

 

 

 

 
عادل سعد.               المستشار رجب عبد السميع وأ                                       

 

 ٢٠

 

 

 

 

 

 
بليغ حمدى. د.أ  ..)١/٣(غلو التكفير وشهوة التأويل * 

 

 ٢٢

 

 

 

 

 

 
جمال أمين. د .. )١١(وقفة مع الذات لكي تكون شخصية مؤثرة  *

 

 ٢٤

 

 

 

 
 نبيل محمد فوزى. د ..اإلسالم وطن وجولة مع أخبار الوطن اإلسالمى *

 

 ٢٦

 

 

 

 

 

 
عزيز محمود الجندى.  د..نفذ من صول قول أ *

 

 ٢٩

 

 

 

 

 

 
٣٠  العزائم أبومحمد ماضىاإلمام  .. ]مشاهد جلية ودرجات علية: الهجرة[حكم الدين  *

 

  

 

 
 األستاذة لبنى محمد الشعراوى..مستقبل األمة  *

 

 ٣٢

 

 

 

 

 

 
نور الدين أبو لحية. د. أ.. ) ٣/٣(عرب وعجم * 

 

 ٣٤

 

 

 

 

 

 
..)١/٢] (م المرأة في الميراث؟هل ظلم اإلسال[صواريخ مضادة * 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الحسينى عبد الحليم العزمىالشريف

 

 ٣٦

 

 

 

 

 

 
 أحمد محمود كريمة . د.أ ) ..١/٣(خطيئة الدعم الفكري لإلرهاب * 

 

 ٤٠

 

 

 

 

 

 
 صالح البيلي . أ ) ..٢/٢(المدائح النبوية ومجالس الصالة على النبي * 

 

 ٤٢

 

 

 

 

 

 
أحمد محمد الشرنوبي. د.أ) .. ٣٠(دولية اإلنترنت الدعوة إلى اهللا تعالى من خالل الشبكة ال* 

 

 ٤٤

 

 

 

 

 

 
محمد الشندويلى) .. ١(الرد على مزاعم أن الدين مكتمل بالقرآن دون السنة * 

 

 ٤٦

 

 

 

 

 

 
هـ١٤٣٨ الحجة يمن أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خالل شهر ذ* 

 

 ٤٧

 

 

 

 

 

 
فاروق الدسوقى. د. أ .. )١٨(الصالة والسالم على والدي خير األنام * 

 

 ٤٨

 

 

 

 

 

 
محمد حسينى الحلفاوى.  د.. ]٧٦) [مجلة التوحيد(وكالء الوهابية فى مصر صوت * 

 

 ٥٠

 

 

 

 

 

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

 

 ٥٢

 

 

 

 

 

 
 قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ ) ..١١ (معاني وإشارات قرآنية *

 

 ٥٤

 

 

 

 

 

 
رفعت سيد أحمد . د..مصر وفلسطين: وشائج الدم *

 

 ٥٦

 

 

 

 

 

 
المجتمع العزمى* 

 

 ٥٨

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

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

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

 هذا اللقاء نواصل الحديث الذي بدأناه اللقاءين الماضيين عن          وفي.. رقعة الشطرنج 
.عالقة الوهابية بالماسونية

 

 



 



الماسونية جمعية عالمية يهودية تخترق المجتمعات والجماعـات والتنظيمـات          
ا داخل  يعالدينية والسياسية واالجتماعية لفرض مخطط اليهود على نشاط هؤالء جم         

أوطانهم، ومن مبادئ الماسونية المعروفة الحكم بإعدام أى عـضو فـى الجمعيـة              
الماسونية يفشى أسرار الجمعية، والتى تنشط فى كل العالم تحت ستار نشر اإلخاء             

!!.اإلنسانى وذوبان العقائد الدينية من خالل هذا اإلخاء

 

 
فى دعـوة اإلخـوان     حقيقة التنظيم الخاص ودوره     (وفى كتاب محمود الصباغ     

إن التنظيم اإلخوانى يحكم بإعـدام      : (ا يقول وهو قطب إخوانى كبير أيض    ) المسلمين
ـ ) أى عضو يفشى أسرار التنظيم أو يخرج من طاعة رئيـسه           ا مثـل قـانون     تمام

..الماسونية، ونفس منهج الماسونية

 

 
بل إن الطقوس فى التنظيم السرى لإلخوان المسلمين هـى نفـسها الطقـوس              

فالذى كان يأخذ العهد فى المحفل الماسونى       .. عمول بها فى الجمعيات الماسونية    الم
فى القاهرة قبل إلغائه فى الخمسينيات كان يغطى وجهه بقناع ويقف مـع العـضو               

: على الدالى، جـذور اإلرهـاب، ص  (الجديد فى حجرة مظلمة إال من ضوء خافت،        
١٥٦.(

 

 
اغ عن الطقـوس ألخـذ البيعـة        ونقرأ فى كتاب القطب اإلخوانى محمود الصب      

كانت البيعة : (المتبعة بقبول عضو جديد فى النظام الخاص لإلخوان المسلمين فيقول
تتم فى منزل بحى الصليبة حيث يدعى العضو المرشح للبيعة ومعه المسئول عـن              
تكوينه واألخ عبد الرحمن السندى المسئول عن تكوين الجـيش اإلسـالمى داخـل        

.الجماعة

 

 
حة فى حجرة االستقبال، يدخل ثالثتهم حجرة البيعة فيجدونها مطفـأة           بعد استرا 

           ا مـن   األنوار، ويجلسون على بساط فى مواجهة أخ فى اإلسالم مغطى جسده تمام
 قدميه برداء أبيض وأمامه بطانية عليها مصحف، وتبـدأ          صمفرق رأسه إلى أخم   
البيعة بأن يقوم األخ   

 

 المقنع -

 

لعام، وبتـذكير العـضو      ليتلقاها نيابة عن المرشد ا     -
.الجديد للبيعة بآيات اهللا التى تحض على القتال مع االلتزام بالسمع والطاعة

 

 
فـإن  : ثم يخرج ويطلب من المبايع أن يتحسس المصحف الشريف، ثم يقول له           

خنت العهد أو أفشيت السر فسوف يؤدى ذلك إلى إخالء سبيل الجماعة منك، ويكون 
).مثواك جهنم

 

 
 البيعة على السمع والطاعة بنفس طقوس الماسـونية، يـصبح           وهكذا بعد أخذ  

          ا بال عقـل    العضو الجديد فى جماعة اإلخوان أو التنظيم السرى الخاص بهم، جهاز
..يأمره المرشد فيطيع

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 




 



نشر منتدى الصوفية للوثـائق الـسمعية       
ــروءة  ــة والمق  www.soufia.orgوالمرئي

:م ما يلى٨/٢/٢٠١٠يوم 

 

 
بعد متـابعتي لـبعض مقـاطع الفيـديو         
 لسلسلة برامج القـادمون المعـروض علـى       

اليوتيوب، الذي لـي تحفظـات عليـه مـن          
تفــسيرات لألعــور الــدجال، لكــن لفــت 

األشـكال التـي فـي       نظري الكثيـر مـن    
مجتمعاتنا والتي لهـا معـاني ترمـز إلـى          

العـين   الماسونية، وكان من أبرزهـا رمـز      
 قبـل أن أتـصفح      الًوالذي كنت عنـه غـاف     

التـصوف   ذاك الموقع الوهابي الذي يهـاجم     
ويكفر الصوفية وبكـل بـرودة ومـن دون         

ــت ف  ــي الحظ ــردد، والت ــة ت ــه عالم ي
ــونية ــشمس   الماس ــوح ال ــحة وض واض

..للعيان

 

 

 

 

 

 
 

ــدم  ــذي يه ــستغربوا فال ــار  وال ت آث
الصحابة ويبقي آثار يهود خيبـر ال يخفـى         
أن يكون لـه صـلة بهـم، وال يخفـى أن            

ــدعم ــالي   ال ــي الم ــاني واألورب البريط
والمعنوي يقدم لهؤالء الوهابية فـي بالدهـم        

ويعطونهم رواتـب شـهرية ،       ،ويشجعونهم  
كما كان بعض أهل العلم فـي الـشام يـرى     

الـسفارة البريطانيـة     األلباني يتـردد علـى    
كل فترة وفترة، ويعـرض علـى العلمـاء         

المـال مقابـل     الذين يردون عليه مبالغ من    
أن يكفوا عنه أقالمهم ومـن بيـنهم الـشيخ          

أتبـاع   عبد الهادي الخرسـة الـذي أغـراه   
ال فــرفض، وال تــستغربوا بالمــ األلبــاني

العـالمين   ممن يروج عقائد اليهود فـي رب      
..ن يكون له صلة بهمأ

 

 
بل ومن يفتـي لـصالح اليهـود علـى          

) خالفهـم مـع أهـل الـسنة     رغم(الشيعة 
فيفتون بالوقوف مع جانب اليهـود كرمـال        

أقصد بهـذا فتـوى     .. الطبطبة على األكتاف  
ــرين   ــن جب ــزب اهللا (اب ــد ح ، وال )ض
  ا هــذه الـصالت، فــاليهود  تـستغربوا أبـد

لهم مكانـة أعلـى مـن        والنصارى عندهم 
.مكانة الصوفي

 

 
:الفيديو وإليكم الروابط التي فيها

 

 
وهي على اليوتيوب

 

 
http://www.youtube.com/wa
tch?v=wX٦YSIx٩FXU 

:المواقع وللتحميل من بقية

 

 
 فير ميديا

 

 
http://www.mediafire.com/d
ownload.php?c٩g٨suzi٥mm
mbj٤ 

شير لفورا

 

 
http://www.٤shared.com/file
/uz٦VsITF/___.html 
http://www.przeklej.pl/plik/p

lik-

  

۰۰۱bd

 

۰۹٥b

 

۰۳p 
والشكر كل الشكر لـسيدي أبـو بـدر         
 الذي كانت له اليـد الطـولى فـي العمـل          

..التقني والفني

 

 
خر يـدل علـى ماسـونية       آوهذا دليل   

من سـيدي المؤيـد بـاهللا فـي          الموقع هذا
:ار اإلسالميمنتدى الحو

 

 
ــسم اهللا ــرحيم  ب ــرحمن ال ــه ،ال  وب

 والصالة والـسالم علـى أشـرف        ،نستعين
وصـحبه   األنبياء والمرسـلين وعلـى آلـه   

: أجمعين

 

 
اللهم اهدني لما اختلف فيه مـن الحـق         

صـراط   بإذنك إنك تهدي مـن تـشاء إلـى   
فبعد أن قـرأت هـذا الموضـوع        . .مستقيم

        بـالرمز   رأيت في منامي مـن أشـار إلـي 
في هذا الموقـع الخبيـث أال وهـو          رزاألب

تعامــد مــسطرة المعمــاري مــع (رمــز 
وأشـار علـى المثلـث ،     )الفرجار الهندسي

وقد قمـت بتـصميم هـذا الرمـز ورأيتـه           
التـصميم البـسيط      فإليكم هـذا   الًا فع مطابقً

هدية لموقع الحوار اإلسالمي والـذي يثبـت        
األثــيم   مــدى خبــث هــذا الموقــعالًفعــ

ــضرموت [ ــوفية حـ ــالتهم وع] صـ مـ
الماسونية، قـبحهم اهللا وسـلط علـيهم مـن        

.اللهم آمين. .من الوجود يزيلونهم

 

 

 

 


 


١

 

العرق والدم يحن   -

 

 كما نقـول فـي      -
مصر

 

 بهـذه   األعـين  هم وضـعوا هـذه       -
 أعـين والتـصميم للداللـة علـى        الطريقة

تكــشف الحقيقــة وتنظــر الــصوفية فــي 
حقيقـتهم    وكما يدعون تكـشف ،حضرموت

 اســتخدموا نفــس أن إالم فمــا كــان مــنه
  التـي تـستخدمها    األعـين تصميم ورسـم    

الماسونية فوقعـوا فـي      اإلرهابيةالمنظمات  














 



 

 
رئيس االتحاد العالمى للطرق الصوفية

 

 

شيخ الطريقة العزمية

 

 

السيد محمد عالء الدين ماضى أبو العزائم

 

 



 

 

 

 

 



 



 

ـ  ،أعمـالهم  شر نجليـزي اإل العـرق  اوطبع 
ــوني حــ  ــسي الماس ــوجنوالمارك هم ه ف

 بــل ،م عــين تحــارب اإلســالماالســتخد
اسـتخدموا    فهـم  ،جمـع أوتحارب العـالم    

ليهـود  العين بالوراثـة النجديـة العميلـة ل       
ـ نجليز وهذا ما دفع   واإل نفـس   م السـتخدام  ه

 ..لإلسـالم حـاد والعـداء     لإلا أهـل شعار  
.فسبحان اهللا

 

 
٢

 

ربما وهذا فـي الحـسبان      -

 

 وهـو   -
 خطير ىءش

 

ـ  إن كـان حقيق    - ن هنـاك   ا أل ي
فربمـا هنـاك اختـراق      ،  عوامل تدل عليه  

 بعـض مـن يكتـب       :يأ إرهابي،ماسوني  
في هذا المنتدى أو المؤسـسين أو أصـحاب         

ــرة أو  ــوني أالفك ــصميم ماس ــحاب الت ص
يلبس عباءة الوهابية لـيطعن اإلسـالم عـن        

.طريق الطعن في التصوف

 

 
٣

 

 هـؤالء  بـين  تعاون هناك نأ يبدو -
 بالتأكيـد  فهنـاك  نفـى  وإن الماسونية وبين

 وراثـي  وأ روحـي  قلنـا  إذا وحتى تعاون
.بالقطع موجود فهو

 

 
٤

 

 وهـذه الوثـائق تكـشف       الفيلم هذا   -
ماركـسية فـي الـيمن والتـي        الماسونية ال 

فلولها وشـرذمتها تحالفـت مـع الوهابيـة         
للطعن في اإلسالم عن طريق الطعـن فـي         

.التصوف اإلسالمي

 

 
فالعهد الماركـسي اإللحـادي الـدموي       
الذي ابتلى اهللا به شـعب الجنـوب اليمنـي          

 وكلكـم   ،العربي في أواخر القرن المنـصرم     
يعلم كيف كانـت تلـك الـشرذمة الدمويـة          

جاالت الدين اإلسـالمي مـن أهـل        تفتك بر 
        ا التصوف الحـق قـتالً وسـحالً وتـشريد

.ومصادرة للنطق بالشهادتين

 

 
الـسحل بعـد    كالبشاعة التي مارسـوها     

عنـدما يقتلـون     القتل وصنع المهرجانـات   
عالم  ويجتمعـون حـول الجثـة       ،اا صـوفي 

 بانتـصارهم، مرددين أناشيدهم التي تـوحي      
ـ          سية بعد أن غابـت تلـك الطغمـة المارك

غرست فيـه مبادئهـا      ها جيالً اءوخلفت ور 
 وعلى رأس قائمة تلـك المبـادئ        ،الحمراء

).محاربة علماء الدين من أهل التصوف(

 

 
هذا الجيل الـذي تربـى فـي أحـضان      

ا بعــد دعــاة الماركــسية أصــبح مكــشوفً
هروب أساتذته ولم يجـد مـن يحتـضنه إال      

لهــم  الوهابيــة الــذين اســتعملوه مراســالً
ــار ــي يمــدهم بأخب ــة الت ــصحوة الديني  ال

انتشرت هناك على أيدي سـاداتنا الـصوفية        
 ،بعد غياب حكـم هـذا الحـزب البغـيض         

وبالتالي وجدوا الوهابية أنفسهم فـي حاجـة        
 من يساعدهم علـى محاربـة الـصوفية         إلى

وحصل التحـالف بـين جيـل الماركـسية         
الــذين أســدلوا لحــاهم وقــصروا ثيــابهم 

 بتعـاليم  ملتـزوده  الوهابية مدرسة وتلقفتهم
.آخر نوع من

 

 
 صـــوفية( منتـــدى وأمـــامكم

 أن علـى  بالوثـائق  قوي دليل )*حضرموت
ــول ــسية فل ــحاب المارك ــذاهب أص  الم

 لهـم  بـل  الـيمن  في ينقرضوا لم الماسونية
 وتعمـل  باإلسـالم  تسترت الخفاء في تعمل يد

 طـرق  عـن  الـيمن  في اإلسالم تدمير على
.اإلسالمي التصوف رجال في الطعن

 

 


 


الماســـونية الحديثـــة كانـــت وراء 

ــورات ــق الث ــات وخل ــضاء ، االنقالب فأع
والـذى  ، الثورة الفرنسية من بينهم ماسـون     

، خطط للحرب البريطانيـة هـم الماسـون       
والذين قاموا بالثورة البلشفية معظمهـم مـن        

ــون ــة  ، الماس ــقطوا الخالف ــذين أس وال
ولمـا استـشرى    ، اإلسالمية هـم الماسـون    

 وظهر خطرهـا فـى العـالم        أمر الماسونية 
غيرت ثوبها فـى مـسميات مختلفـة فـى          

نواد مثل الروتارى والليـونز وبتـى       : صور
ــذه   ــث وســان جــورج بحجــة أن ه بري
ــه    ــل الترفي ــن أج ــست م ــوادى أس الن

ــاهر  ــى الظ ــة ف ــات والثقاف ، واالجتماعي
 بالـسيطرة   وباطنها تحقيق الحلـم اليهـودى     

بعد أن تـورط أعـضاء هـذه        ، على العالم 
 التى تحمل فـى ظاهرهـا الـدعوة         النوادى

وفـى باطنهـا الـسم      ، إلى البر واإلحـسان   
الزعاف الذى يتمثل فـى العـرى والفـسق         
واستبدال النساء وكل مـا حـرم اهللا تلهيـة          
للناس عن التفكير فـى بيـت اهللا المقـدس          

وتلهية عـن التفكيـر     ، الذى دنسه أعداء اهللا   
فى شعيرة الجهاد التى هى إحـدى شـعائر         

 وميزة األمـة التـى خلقـت بـأن          ،اإلسالم
.تكون فى رباط إلى يوم القيامة

 

 

وهذا يفسر لنا لمـاذا ترعـى الوهابيـة         
:نوعين من الفضائيات) الماسونية(

 

 
فــضائيات العــرى والفــسق : األولــى

) M.B.C(و) روتانــا: (واللهــو مثــل 
.وغيرها) A.R.T(و

 

 
فـضائيات الـدعوة إلـى البـر        : الثانى

: ددة مثـل  واإلحسان بطريقـة منفـرة متـش      
) الرحمـة (و) وصـال (و) خليجية(و) صفا(
) الروضـــة(و) الحكمـــة(و) النـــاس(و

.وغيرها

 

 
واســتطاعت الماســونية أن تجــد مــن 
يدافع عن الكيان الـصهيونى وإقامـة دولـة         
إسرائيل من بـين المـسلمين أنفـسهم مـن          
الذين أغرتهم الـشعارات البراقـة المزيفـة        

 المـساواة ، اإلخـاء ،  الحرية : وهى ،الخادعة
من أجل تحقيق أهداف اليهـود فـى إقامـة          

.حكومة يهودية يكون مقرها فلسطين

 

 
والدليل الواضح على ذلـك هـم دعـاة         

:الوهابية الماسونية

 

 
قام أحد مرتـزقتهم المـدعو محمـد        ) ١

ناصر الدين األلبانى بمـا يرضـى اليهـود         
ويفرحهم، وال شك أنهـم استحـسنوا ذلـك         

منه

 

 أنه دعا إلـى تفريـغ فلـسطين مـن           -
ــا  أه ــرة منه ــيهم الهج ــا، وأوجــب عل له

والخروج منها، وزعـم أن شـهداء الجهـاد         
الفلسطينى منتحرون، وأن شـعب فلـسطين       
خاسرون، ويـزعم أن هـذه هـى الـسنة،          
ــاريخ  ــواء األردنيــة بت انظــر جريــدة الل

ــاب ١٦/م، ص٧/٧/١٩٩٣ ــاوى (، وكت فت
جمع عكاشة عبـد المنـان     ) األلبانى

 

 طبـع   -
مكتبة التراث 

 

ـ  ١٨/  ص - ة الحـرس   ، ومجل
ــسنة  ــسعودية ال ــوطنى ال ــدد ) ١٤(ال الع

هــ، أكتـوبر    ١٤١٤ربيع اآلخـر    ) ١٣٤(
م، وكذلك شـريط مـسجل بـصوت        ١٩٩٣

. م٢٢/٤/١٩٩٣األلبانى فى بيته بتاريخ 

 

 
م أفتـى عبـد     ٢٠٠١فى شهر مايو    ) ٢

العزيز آل الشيخ مفتـى الـسعودية الحـالى         
بأن العمليات االستشهادية التـى يقـوم بهـا         

ا مـن قتـل الـنفس       نوعالسنَّةُ  الفلسطينيون  
وهـذه الفتـوى وسـابقتها      . وليس االستشهاد 

ال تحتاجان إلى تعليـق لوضـوح العمالـة         
والخيانة لإلسالم والمـسلمين فيهمـا خدمـة        

  ا علـى حيـاتهم     ألسيادهم الصهاينة، وحرص



 

 

 

 

 



 



 

، فى حين أنهم اعتبـروا الوهـابى        وراحتهم
الــذى فجــر نفــسه فــى مــسجد شــيعى 

!!.بباكستان شهيدا

 

 
لما قامت آلـة الحـرب الـصهيونية        ) ٣

م بـرا وبحـرا     ١٣/٧/٢٠٠٦بدك لبنان فى    
وجــوا، بــزعم القــضاء علــى المقاومــة 
ــزب اهللا،    ــا ح ــى يقوده ــالمية الت اإلس
سارعت الوهابيـة علـى لـسان أمـراء آل         
ــسؤولية،   ــزب اهللا الم ــل ح ــعود بتحمي س
وبالتالى إعطاء ضـوء أخـضر إلسـرائيل        

ن، وتمـدح الموقـف     لتعيث فسادا فى لبنـا    
!!.السعودى بأنه معتدل

 

 
 الـــسعودية MBCوقـــدمت قنـــاة 

التمويل برنامجا تليفزيونيـا تحـت عنـوان        
ــاء( ــيس  ) اإلفت ــوم الخم ــر ي ــك ظه وذل

م فى تمـام الـساعة الواحـدة        ٢٠/٧/٢٠٠٦
على الهواء مباشرة، واستـضاف البرنـامج       
الشيخ عبد المحسن بـن ناصـر العبيكـان،         

مـا عنيفًـا ضـد      والذى انبرى وشـن هجو    
حــزب اهللا، وحملهــم مــسؤولية االعتــداء 

.الصهيونى على لبنان

 

 
ــيس   ــوم الخم ــى ي م ٢٧/٧/٢٠٠٦وف

أفتى الشيخ عبد اهللا بن جبرين بعـدم جـواز          
نـصرة حـزب اهللا، أو حتـى الـدعاء لــه     

كفـار حـسب    :  ألنهم شـيعة، أى    ؛بالنصر
.التدين الوهابى الماسونى

 

 
هذه بعض الفتاوى التى صـدرت عـن        

 لمـصلحة الـصهيونية     الماسـونية ابية  الوه
فهـل  .. والصليبية ضـد األمـة اإلسـالمية      

زالت الغشاوة عـن أعـين المخـدوعين؟ أم         
.!!يحتاجون إلى المزيد؟

 

 
الماسونية خليـة مـن خاليـا        :يا سادة 

الحكومة الخفية التى أنشأها اليهـود لـتحكم        
العالم وفق خطـتهم لتحقيـق هـذا الهـدف          

ـ     صرية المفـضلة   المنبعث من تعاليمهم العن
، للشعب اليهـودى علـى بـاقى الـشعوب        

ويؤيد صحة ذلك ما جاء فـى البروتوكـول         
وإلـى أن يـأتى     : (الخامس عـشر ونـصه    

الوقــت الــذى نــصل فيــه إلــى الــسلطة 
ــا   ــضاعف خالي ــشئ ون ــنحاول أن نن س
الماســونيين األحــرار فــى جميــع أنحــاء 

 وسنجذب إليها كـل مـن يـصير أو          ،العالم
،  ذو روح عامـة    من يكون معروفًـا بأنـه     

وهذه الخاليـا سـتكون األمـاكن الرئيـسة         
التى سنحصل منها علـى مـا نريـد مـن           

كما أنهـا سـتكون أفـضل مركـز         ، أخبار
 .للدعاية

وسوف نركز كل هـذه الخاليـا تحـت         
وسـتتألف  ، قيادة واحدة معروفة لنا وحـدنا     

وسـيكون لهـذه    ، هذه القيادة مـن علمائنـا     
ــصوصيون  ــا الخ ــا ممثلوه ــى ، الخالي ك

جب المكـان الـذى نقـيم فيـه قيادتنـا           نح
وسيكون لهـذه القيـادة الحـق فـى         ، حقيقة

....تعيين من يتكلم عنها

 

 
وأن معظم الخطـط الـسياسية الـسرية        
معروفة لنا وسنهديها إلـى تنفيـذها حالمـا         

وكل الوكالء فى البـوليس الـدولى       ، تتشكل
السرى تقريبا سيكونون أعـضاء فـى هـذه         

.الخاليا

 

 
ــوليس ــة ولخــدمات الب ــة عظيم  أهمي

 ألنهم قادرون علـى أن يلقـوا سـتارا        ؛لدينا
....على مشروعاتنا

 

 
ومعظـم النــاس الـذين يــدخلون فــى   
الجمعيات الـسرية مغـامرون يرغبـون أن        
يشقوا طـريقهم فـى الحيـاة بـأى كيفيـة           

 وبمثـل   ،وليسوا ميالين إلى الجـد والعنـاء      
هؤالء الناس سيكون يسيرا علينـا أن نتـابع         

نجعلهــم يــدفعون جهازنــا أغراضــنا وأن 
 .)١()للحركة

 

 



 


مما هـو واضـح أن كيفيـة مواجهـة          

تختلف من مجتمـع إلـى      الماسونية  الوهابية  
وبمـا أن الوهابيـة     . مجتمع حسب الرؤيـة   

العمـالء  هـؤالء   ، ويـردد    للماسونيةعميلة  
بصورة قد تكون دائمـة، تكفيـر المجتمـع         

دار األحكام وبيـع الجنـة      وتبديع الناس وإص  
.وصكوك الغفران

 

 
إذن تكـــون المواجهـــة بتـــصحيح 

:المفاهيم عن طريق

 

 
أن تقوم في المجتمـع اإلسـالمى       : أوالً

معاهد لدراسة الفكر اإلسالمي الـسليم، مـع        
التحذير المستمر مـن االختـراق الوهـابى        

.للمعاهد الموجودة حاليا

 

 
ضرورة أن تكون هنـاك قنـوات       : ثانيا

ة لنشر الفكـر الـسليم الـذي يـدعم          فضائي

الوحدة اإلنسانية، وثقافة التعـايش الـسلمي       
والتبادل والحـوار، ومـا يفيـد المجتمـع،         
وكــشف وفــضح هــؤالء الــذين يبيعــون 
ــة   ــاجرون بالجن ــران، ويت ــكوك الغف ص

نـك تجـد بعـض قنـوات        أوالنار، حتـى    
قنــاة (الوهابيــة تعــرض الجنــة كتجــارة 

ـ    الناس ل علمـاء   قبل تعديل مسارها مـن قب
).األزهر

 

 
ــا ــاوى   : ثالثً ــب والفت ــراز الكت إب

والرسائل العلميـة الوهابيـة التـى تتوعـد         
ــاب    ــشر اإلره ــر، ون ــل والة األم بقت
ــتقرار داخــل  والتطــرف وزعزعــة االس

.المجتمعات

 

 
الـضغط المـستمر علـى وزارة       : رابعا

األوقاف لتطهيـر مـساجدها مـن هـؤالء،         
بعد أن اسـتولوا علـى الكثيـر مـن هـذه            

 الدعاة مـنهم فـي كثيـر        اجد، وأضحى المس
من األماكن، وهنا نلوم بـشدة علـى وزيـر       
األوقاف المصرى الـذى صـرح لـوكالء        

محمــد حــسان (الوهابيــة فــى مــصر 

 

– 
باعتالء مساجد األوقـاف عقـب      ) المحالوى
ــورة  ــاير٢٥ث ــدوها ..  ين ــم يؤي ــم ل وه

.وأنكروا على أهلها

 

 
ــؤازر المــسجد  :خامــسا ينبغــي أن ي
اة آليات النشر، فنـشر الكلمـة       والمعهد والقن 

يساهم باقتـدار فـي مقاومـة هـذا التيـار           
. الماسونىالوهابي

 

 
بنــاء الشخــصية اإلســالمية  :سادســا

على الفكـر اإليمـانى والعقيـدة والثقافـة         
ــات    ــسان بمناع ــة اإلن واإلرادة، وإحاط
عقيدية وخلقيـة وتربويـة تحـول دون أن         
يخترق المسلم باالتجاه الوهـابى الماسـونى       

لخطير، والسادة الصوفية هـم خيـر مـن         ا
. يقوم بهذا البناء

 

 
مواجهـة الوهابيـة الماسـونية       :سابعا

بعقالنية متزنة ال يطغـى عليهـا االنفعـال،         
وال يــسيطر عليهــا التفكيــر المــادى، وال 
االنحراف الفكـرى المتـأتى مـن الجمـود         

 ألن الوهابى ضيق األفـق لـيس        ؛والتحجر
ـ       ر والتـشريك   معه إال إصدار أحكـام التكفي

.والتبديع

 

 
                                              

ترمجة حممد التونسى  ، بروتوكوالت حكماء صهيون اخلطر اليهودى )١(
.دار التراث. ، ط٢٣٠ص وعباس العقاد 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 
اإلمام ادد

 

 
 السيد حممد ماضى أبو العزائم

 

 



 



 



 









 




 




 


يعلم اإلنسان ما له من قوة التأثير علـى جميـع األنـواع             
الموجودة في الكون، ويرى تسخيرها له، ويحـس بـأن كـل            

 ويعتقـد أن هـذا      الموجودات ُأهلت لنفعه في الدنيا واآلخـرة،      
التسخير لم يكن ألنه يخرق األرض بقدميه، أو يبلغ الجبال طوالً           
بجسمه، أو يقهر أقل وحش بما فيه من المخالب الحديديـة أو            
النفثات السميِة أو القرون الفوالذية، بل هو علـى يقـين أنـه             
أضعف الخلق جسما وأعزلهم من السالح، ومع ذلك فإنه حكـم           

الماء والوحوش الضارية والمعادن الصلبة والنار      على الهواء و  
الحامية، بل واألفالك الثابتة والسيارة، وكل ذلك بما ميـزه اهللا           
تعالى به من العقل اإلنساني، الذي به إطالق التصريف في العالم 
كله، وبه كرمه اهللا تعالى وحمله في البر والبحر، ورزقه مـن            

ة على أنـه عبـد اهللا تعـالى       الطيبات، وأقام له الدالئل الواضح    
ممنوح نعما ال تحصى، ثم طالبه بشكرها بما كلفه بـه ونهـاه             

يميل اإلنسان بفطرته إلى الدين، ويجهل السبيل الموصـل         . عنه

إلى ربه، ولجهله كفر أكثر بني اإلنسان باهللا مع البحث عنـه،            
فمنهم من عبد الصنم، ومنهم من عبد الكواكب، ومنهم من عبد           

 ألنهم بحثوا عن اهللا بما يبحثون به عن منافعهم وهـو            ك؛الملو
الحس والعقل، وإنما الحس مسخر للعقل، والعقـل إلثبـات أن           

.اإلنسان مخلوق له خالق

 

 
أما معرفة الخالق وعلم اآلداب الواجبة له فطريقها رسـول          

، الذي تقوم الحجة بالمعجزة على صدقه، ويقبل العقل         اهللا  
نقص الرب العلي العظيم فيجعله جسما أو       وكل دين ي  . ما جاء به  

حاال في جسم أو أنه له شبيه أو نظير في العالم، فهو ديـن ال               
وأهل اإليمان باهللا الذين كشف اهللا      . يقبله عقل وال يصح به نقل     

لهم الحجب فاطمأنت قلوبهم بأنه سبحانه وتعالى علي عظـيم،          
ـ  منزه عن نقائص األجسام، وعن أن تلحقـه          ا مـن    عيوبه

الضرورة والتغيير واالحتياج والتأثير عليه، بل ومقدس علـوا         
عن أن يحتاج إلى أن يقيم غيره معبودا ليقرب عباده إليـه، أو             

كبرت . إلى أن يخلص الخلق من غضبه بفعل ما يغضبه سبحانه         
نفوس أهل اإليمان باهللا عن أن يتصوروا ربهم بصورة تحكـم           

ي شـخص تحـيط بـه أسـوار         عليه العقول بها، أو يتمثلوه ف     
 ألن الحس يحكم على الكون المقهور ال على القهـار           ؛الحجرات

 الذي تفضل علينا باإليجاد     عِلم أهُل اإليمان أن اهللا      .. الخالق
واإلمداد، أوجب علينا بعد اإليمان به أن نعز أنفسنا من أن تذل            

نهى لغيره، بأن نسارع لنيل مرضاته قياما بما أوجب، وتركًا لما 
.عنه، وأن نغار ألحكامه كما نغار لتوحيده

 

 



 

 

 

 

 



 



ولما كان البالء الوافد علـى المجتمـع        
اإلسالمي محصورا في هدم آداب الـدين،       
هجم على البالد البغايا العـاهرات يحملـن        
عضال األمراض من السيالن واإلفرنجـي      
والجذام والـسل الرئـوي والرومـاتيزم،       

مـن  فوجدن معينًا من الحكومة، وظهيـرا       
المنافقين، حتى جعلت قوة الحكومة التـي       
تحفــظ األمــة مــن المفاســد األخالقيــة 
والجسمانية معينة على تلك الرذيلة، فتجـد       
أماكن البغايا العاهرات يحفظهـا الـشرطة       
حتى ال يغـار لعرضـه أخ وال زوج وال          

.والد

 

 
ثم جاء جيش الخمر فوجد لـه معينًـا         
وظهيرا فأغلقت أبواب المساجد، وفتحـت      

بواب الحانات وبيـوت العـاهرات لـيالً        أ
ونهارا، فأفسد الخمـر الـدين واألخـالق        
واألبدان، حتى انتشر الفساد وعم الـبالد،        
وخمدت نار العقـول، وهمـدت صـالبة        

.األجسام

 

 
فـألقى  ) القمـار (ثم جاء جيش الميسر     

العداوة والبغضاء بين أفراد األمة، ومألها       
خبثًا وشحناء وضـغائن، واتـصل بتلـك        

جيوش وملحقاتها من الحـشيش والبـنج       ال
واألفيون والدخان والتمباك والقهوة، فنزفت     
الثــروة، وأفــسدت الــصحة، وأضــاعت 

ثم ضرب هذا الجيش    . األوقات في الهلكات  
المحارب أطنابه ودق أوتاده، فشيدت أماكن      
اللهو، وزخرفت أماكن الخالعة والدعارة،     
واشترك الرجل والمرأة حتى أصبحوا كأنهم     

ائم راتعة، ال حالل وال حرام، وال ديـن         به
. يعصم النفوس، وال قوة تدفع الرذائل

 

 
 الـشريعة مـا     :يا أهل اإليمان بـاهللا    

نُسخت، وكل فرد منكم مطالـب أن يقـيم         
حدود اهللا على نفسه وعلى غيـره، فهـل         

نــسيتم أو تناســيتم أن اهللا 
حرم الخمر والزنى والربا    
والميسر، وهدد من فعـل     

لذل والباليا في الدنيا    ذلك با 
.وبالعذاب األليم في اآلخرة؟

 

 
مـا  : يا أهل اإليمان باهللا ورسوله      

كفاكم أن تروا بأعينكم غيركم يغـضب اهللا        
بعمل ما حرم، فتساهلتم عن إقامة حدود اهللا        
تعالى، بل وعن النصيحة والموعظة بالتي      
هي أحسن، حتى وقعتم فيمـا يغـضب اهللا         

ـ      الم فـي درسـه،     تعالى، ال فرق بين الع
والتاجر في سوقه، والصانع في مـصنعه،       

.والفالح في مزرعته

 

 
تداركوا األمر عباد اهللا، وتوبوا بسرعة      
إلى اهللا، فإن عالمـات غـضبه ظهـرت،         
ودالئل انتقامه ممن جاهر بمعصيته تبينت،      
وتذكروا ما حلَّ بالتجارة والزراعـة، بـل        
وانظروا بعين العبرة إلى الهرج والمرج في 

 أرض، بل وانظروا ما حلَّ بكل العـالم         كل
كيف أصبح اإلنسان عدوا لإلنسان، يتلـذذ       
بتمزيق جسم اإلنسان بالنيران، ويبتهج بهدم      
المدن وإهالك ما فيها بالمقذوفات، أصـبح       
العالم ال أمن فيه وال أمـان مـن غـضب           

.القهار

 

 
ارجعوا إلى التوبة قبل فوات الوقـت،       

     بـا، وإال   واتركوا الخمـرة والزنـى والر
أمسكت السماء ماءهـا واألرض نباتهـا،       
وسلَّط اهللا على من يغضبه من الناس ما ال         

.قبل لهم به

 

 
 تنبه،  :أيها المؤمن باهللا ورسوله     

فليس من عرف اهللا كمن جهله، ومن عاهد        
ربه كمن ال يعاهده، وال من صـدق بـاهللا          

 كمن كذبه، فـإن اهللا غيـور        ورسوله  
لدنيا لمن عرفه وخالفه،    يعجل العقوبة في ا   

. ويؤخر عقوبة من كفر به إلى يوم القيامة       
أسأله سبحانه وتعالى أن يشرح صـدورنا       

، ويجعلنـا   للتوبة، ويجدد بنا سنن نبيه      
.ممن سمعوا وأطاعوا إنه مجيب الدعاء

 

 



 



نعم إنَّا على يقين حق أن هـذا المجـد          
هذا الملك الذي فاز به     الذي ناله أسالفنا، و   

آباؤنا، وهذا النور الذي ال تزال سـواطعه        
تومض فتخاف منها ملـوك األرض، إنمـا    

 والعلم بكتـاب    كان باتباع رسول اهللا     
.اهللا، والتاريخ يعيد بعضه بعضا

 

 
وليس بيننا وبـين أن نكـون كـسلفنا         
الصالح إال أن نتشبه بهم ولو تكَلُّفًا ومجاهدة        

ولـيس األمـر    . مثلهمألنفسنا حتى نكون    
بصعب على المؤمن، فإن اهللا ربنا، وسيدنا       

 نبينا، والكعبة قبلتنا، والقـرآن       محمد
إمامنا، والسنة عملنـا، وبهـذه األصـول        
وصلوا إلى اهللا تعالى، فسخر لهـم ملكـه         

وإنمـا  . وملكوته، وهم رجال ونحن رجال    
هي يقظة قلب يتوجه بـإخالص إلـى اهللا         

عالى بنور وجهه ويقبل    تعالى، فيواجهه اهللا ت   
. عليه سبحانه، فيكون اهللا معنا ونكون معه      

وإنما المعاصي التي أدت إلـى أن أصـبح         
أهل كل بيت منشقين على بعـضهم، هـي         
أعمال اإلنسان في غنى عنها، وتـروك ال        

.يصعب على اإلنسان القيام بها

 

 
فاستعمال الربا فـي    : أما تلك األعمال  

ي الصناعات،  التجارات، واستعمال الغش ف   
واستعمال الخيانة في الزراعات، واستعمال     
الخنا في األعراض، وتناول الحـرام مـن        





 



 

 

 

      

 



 



.الشراب والطعام مما عمله يضر وال ينفع

 

 
فالتـساهل  : وأما التروك من المعاصي   

بالصالة والزكاة والصيام والحـج والبـر       
والصلة، وإن تلك المعاصي ما كان منهـا        

لعاجـل  عمالً أو تركًا فهي ضـرر فـي ا        
واآلجل، ضرر في الصحة وفي األمـوال       
وفي الجاه، وال نرى مرتكبا للمعاصـي إال        

وكـم  . وهو مريض الجسم حقير بين الناس     
ضيعت المعاصـي مجـدا شـاده اآلبـاء،       
وخربت بيوتًا أسست على التقوى من آبـاء     

أما الطاعة فكم أعزت ذليالً، ورفعت      . كرام
!!.م وضيعا، وأغنت فقيرا، فعجبا للمسل

 

 



 



ليس المجد ماالً تجمعـه، وال عقـارا        
تقتنيه، أو جاها تحصله ما دامـت وسـائله      
        باطلة، فإن كل ما أسس على الباطل ممحو

إنما المجد علم نافع ينفعـك وينفـع        . زائل
قومك، وعمل صالح يرفعك ويرفـع مـن        
يقتدي بك، واجتهاد فـي تحـصيل الخيـر         

لى نيل رضـاء    الدنيوي ليكون معينًا لك ع    
اهللا تعالى ببذله فيما يحبه من وجوه الخير،        
ومسارعة إلـى نفـع العـالم بـالخيرات،         
وتخفيف آالمهم بالمبرات، وتجديد ما اندثر      

. من السنن

 

 




 



يا َأيهـا النَّـاس قَـد       : قال اهللا تعالى  
   كُمبر ِعظَةٌ ِمنوم تْكُماءـا ِفـي      جِلم ِشفَاءو 

).٥٧: يونس (الصدوِر

 

 
ونُنَـزُل  : وقال تعالى 

       ِشـفَاء ـوا هآِن مالْقُر ِمن
 ــْؤِمِنين ــةٌ ِللْمـ  ورحمـ

). ٨٢: اإلسراء(

 

 
ولَو َأن َأهَل الْقُرى آمنُـوا       :وقال  

واتَّقَوا لَفَتَحنَا علَيِهم بركَـاٍت ِمـن الـسماِء         
ِضواَألر) ٩٦: األعراف .(

 

 
وقد رفع اهللا تعالى الصحابة رضـوان       
اهللا عنهم في الدنيا، حتى محا اهللا بهم ظلـم          
الظالمين وملك الطغاة المتكبرين، حتى فاز      
العالم أجمع بالحريـة واإلرادة والمـساواة       
وزال كبرياء كسرى، وتقلص ظل قيصر،      

ن أخًا وانمحى جبروت هرقل، وصار اإلنسا    
لإلنسان، ال يرى األمير لنفسه فضالً علـى        
الحقير في أمر أو نهي إال بحق من حقوق         
اهللا تعالى، وال يخاف الحقير إال ذنبـه، وال         

مكـن اهللا لهـم ولتـابعيهم       . يرجو إال ربه  
كل ذلك  . وتابعي تابعيهم في األرض بالحق    

كان ألن القرآن كان هو الـسلطان القـاهر      
فرحة بمن عليهـا،    للنفوس، دامت األرض    

والسماء مستبشرة بما يصل إليها من أعمال       
البر والخير، من األنوار المتـصاعدة مـن        
أنفاس المسلمين العاملين بكتاب اهللا وسـنة       
رسول اهللا، والمالئكة الحافون حول العرش      
يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا      

     هـذا مـا    .  لنيلهم الرضا من اهللا تعالى
 به عليهم في الدنيا من التمكـين        تفضل اهللا 

والعلو في األرض بالحق، فكيف يكون مـا        
يمن به عليهم يوم القيامة؟ ذلك ما ال تصل         

فَال تَعلَم : إليه عقول العقالء، قال اهللا تعالى 
: السجدة (نَفْس ما ُأخِْفي لَهم ِمن قُرِة َأعينٍ      

قـرآن  عملوا حقا، ولكن بما أمر به ال  ). ١٧
وتركـوا  .  وأصحابه وبينه رسول اهللا    

وبـاب  . باطالً، ولكن ما نهاهم عنه القرآن     
.التوبة مفتوح، وطريق القبول مسلوك

 

 
 قليالً عددهم، قويـا     وكان الرجال   

إيمانهم، سليمة قلوبهم، وأصـبحنا كثيـرا       
عددنا، ولكن قَلَّ هذا العدد بالتفرقة، وتمكن       

لـيس األمـر    و. العدو منه لضعف اإليمان   
بعزيز على المجتمع اإلسالمي أن يـسارع       
إلى العمل بما كان عليه الـسلف الـصالح         
وهو العمل بـالقرآن، والغيـرة للقـرآن،        
واعتقاد أن الخير محصور فـي القـرآن،        
لنسعد كما سعدوا بـالقرآن، ونـسود كمـا         
سادوا في الدنيا واآلخـرة، وننـال مقامـا         

يـة  تسارع إليه أرواح الصديقين وهـو مع      
رسول اهللا، والفوز بدرجات أهل الـسابقية       
جوار األخيار، يوم ال ينفع مال وال بنـون         

والعمل بالقرآن  . إال من أتى اهللا بقلب سليم     
يجعلنا نرتقي إلى أن يكون اهللا تعالى معنا،        
ويجعلنا سبحانه وتعالى معه، فيقيمنـا فـي        
معية أبدال رسله الكرام، وينزلنـا منزلـة        

أي نفـس   . به األطهـار  الصديقين من أحبا  
تحققت أن العمل بالقرآن وبالسنة ينيل هـذا      
الخير العظيم، مع أن الواجب علـى كـل         
مسلم أن يعمل بـالقرآن والـسنة ابتغـاء         

وبعد هذا كله يخـالف     . رضوان اهللا األكبر  
ذلك كله، ومخالفة الكتاب والـسنة تـسلب        
األمن، فيكون المخالفون أذالء ألعداء اهللا،      

سف والمهانة ويـستعبدونهم،    يسومونهم الخ 
بل ويحرمون العافية الجسمانية والروحانية،     
أما الجسمانية فلما ينـالهم مـن االعتقـال         
والنفي والفقر لسلب األعداء موارد الخير،      
وأما األمراض الروحانية فبـسبب الهمـوم      
التي تعتريهم فتضعف العقيدة، ويزول حسن      

ى الظن باهللا، وتفسد األخالق حتى قد يتناس      
المسلم أركان اإلسالم، وربما سـارع فـي        







 



 

 

 

 

 



 



األعداء كما حصل في األندلس وغيرهـا،       
وإن تلك الحـوادث صـارت محـسوسة        
ملموسة وأصبحنا جميعا ال ملجأ وال منجى       

. من اهللا إال إليه

 

 
وسبيل نجاتنا وسعادتنا ميـسور جـدا       
سهل على كل إنسان، أال وهو يقظة القلب،        

كتاب والـسنة،   والعزم على أن يعود إلى ال     
مجاهدا نفسه على ذلك، مبينًا إلخوانه مـا        
ينالونه من الخير في الدنيا واآلخرة، وإنما       
هي حركة قلب، فاعتراف بالتقصير، فنـدم       

، فعزم علـى    على مخالفة وصايا نبينا     
األخذ بالعزائم، فإهالك أعدائـه وأعـدائنا،       
: فتمكين في األرض بالحق، قال اهللا تعالى       

 ُاهللا دعِملُـوا         وعو نُـوا ِمـنْكُمآم الَّـِذين 
الصاِلحاِت لَيستَخِْلفَنَّهم ِفـي اَألرِض كَمـا       
       مِدينَه ملَه كِّنَنملَيو ِلِهمقَب ِمن تَخْلَفَ الَِّذيناس
       ِفِهمِد خَوعب ِمن ملَنَّهدبلَيو مى لَهتَضالَِّذي ار

وعالمة ذلك أن نتذكر    . )٥٥: النور (َأمنًا
ماضينا مجدا وتمكينًا في األرض، وسـيادة       
على العالم أجمع بالحق، مما كـان لـسلفنا         
الصالح وهم القليلون عددا الكثيرون مـددا،      
وننظر إلى حالنا ونحن كثير عـددنا؛ لـم         
ينتفع القوم بكثرة العدد لمخالفتهم ما به القوة        

 لـم   والمدد، وليس بعد العيان بيان، ومـن      
توقظهم الحوادث العظام والمظـالم واآلالم      

.فهم حثالة، عليهم السعادة حرام

 

 
فهلم بنا نرجع إلى كتـاب اهللا وسـنة         

، ونقتدي بأئمتنا المرشـدين     رسول اهللا   
الهداة من السلف الصالح، وكل واحد مـن        
المسلمين أعلم بعيوبه ومخالفته من أكمـل       
واعظ، وأعلم بالحالل والحرام مـن كـل        

الحـالُل بـين والحـرام) :      ، قال   عالم
 إذ ال يحــس بـآالم المــرض إال  )١()بـين 

وقد اشتد الكرب وصعب األمر،     . المريض

وتسلط علينا من ال رحمة     
في قلوبهم، فجاسوا خالل    
الديار وطعنوا في الـدين،     
وأزعجــوا اآلمنــين فــي 
بيوتهم بشواظ النـار مـن      

مقذوفاتهم، وحـرق المـزارع والبيـوت       
 فال من أصابه هذا الـبالء يحـس         بلهيبها،

بسببه من المعصية والمخالفة، وال من غاب       
عنه وسمع به يسارع بـالرجوع إلـى اهللا         
بالتوبة والعمل بكتابه وسنة نبيه، ويسأله أن       
يتدارك إخوانه بخفي لطفه، بل ترى جماعة       
المسلمين يسمعون تلك األخبار التي تـذيب       

مزقون القلوب، فمنهم من يجلس مع الذين ي      
جلود إخوانهم ويظهرون لهم أنهـم ليـسوا        
متعصبين، وربمـا عـاملوهم باإلحـسان       
احتقارا للعاطفة اإلسالمية، ونسيانًا لوصايا     

بل ومنهم  . رسول اهللا، ومسارعة إلى النفاق    
من يتقرب إليهم ليكون عينًا لهم، أو مساعدا        
لهم على عذاب إخوانه، وتمزيق جلـودهم       

ع أن الحجر الـصلد     طمعا في مال يفنى، م    
إذا جلس بجواره ظمآن فقد يتشقق فيخـرج        
منه الماء كما حـصل لـسيدنا إسـماعيل         
ولسيدنا موسى وغيرهما علـيهم الـصالة       

. والسالم

 

 
ال تعجب أيها السامع، فإن اإلنسان قـد        
ينقلب فيكون شيطانًا مـاردا، وكيـف ال؟        
واإلنسان بمعناه يـرحم الحيـوان إذا آذاه        

الرفـق بـالحيوان مـن      صاحبه، وجمعية   
هلم إلى العمل   . األعداء من حبائل الشيطان   

بكتاب اهللا وسنة رسول اهللا، وأحبـوا مـن         
أحبه اهللا، واكرهوا من كرهه اهللا وما كرهه        
اهللا، وتحققوا أن الدنيا دار ممر ال دار مقر،         
فإن المرء ال يعلم كَم بقى له من أنفاسه في          

. تلك الدار

 

 
 العمـل بـالقرآن     إن: لعل جاهالً يقول  

إن هذا الفهم   : فأجيبه. يضر غير المسلمين  
فإن غير المسلمين   . من جهل وسعة القرآن   

إما أهل ذمة اهللا ورسوله، وهـم إخواننـا         
ومواطنونا، وعليهم ما علينا، وقد جعلـت       
لهم السنة من الخير والنعم ما ليس لنا، فهم         
معافون من الوقوف أمام العدو، وممتعـون       

مـة فـي ديـنهم وعوائـدهم        بالحرية التا 
وأخالقهم، ال يعارضهم أمير وال سلطان إال       

فهم فيـه   . ما تعلق بالظلم منهم على غيرهم     
وقد منع أمير المـؤمنين     . والمسلمون سواء 

عمر بن الخطاب رجالً من قواد المـسلمين      
أن يبني غرفة فوق بيته احتراما لجيرانـه        
من أهل الذمة، خوفًا من أن ينظـر إلـى          

، وأمر أن تستوي األمة حتى فـي        عوراتهم
ولذلك كان األغنياء يبنون مساكنهم     . بيوتهم

وفي . في األطراف حتى ال يؤذوا جيرانهم     
القرآن والسنة من السماح والرحمة بأهـل       
الذمة ما جعلهم في نعيم وترف أكثر الناس        

وغير أهل الذمة من غير المسلمين      . أمواالً
بين إما أن يكونوا على عهد منا أو محـار         

لنا، فالمعاهدون لهم الوفاء بعهدهم، ومزيد      
من اإلحسان إلـيهم، والمحـاربون أمرنـا        
. القرآن أن نحسن حتى في محاربة أعدائنا      

وبهذا أسرعت األمم إلى اعتناق اإلسـالم،       
ولو علم أعداؤنا ما أمرنا به القرآن بالنسبة        
لهم لبذلوا ما في وسعهم لنرجع إلى العمـل         

هللا تعالى أسأل أن يوقظ     بالكتاب والسنة، وا  
قلوبنا، وأن يمنحنا التوفيق الـذي يجمعنـا        

.على الحق إنه مجيب الدعاء

 

 
                                              

.٥٢ ح١/٢٠صحيح البخارى : ينظر) ١(

 

 




 



 

 

 

 

 



 



 

 



 


في الوقت الذي يواجه فيه     

ا يــا فكرالمجتمــع 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
يدة حقة،  ا جليلة وعق  ميوِق

وقد اهتم منهج التـصوف     
ــاء الفــرد وتقويمــه  ببن
باعتباره مـصدر القـوة     

    ا؛ للمجتمع إذا كان صـالح
ــصوف أصــبح  إال أن الت

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

 يكون عليه عقيدة   يجب أن 
ا، وعبادة ومعاملة وأخالقً  

ليصح السلوك إلى ملـك     
.الملوك سبحانه
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أما العلوم النافعة فهي علم يقوى      
به يقينك، وعلم تحسن به عبـادة       
ربك، وعلم تحسن بـه معاملـة       
إخوانك المؤمنين، وعلم تحسن به     
معيشتك وأهلك، وعلم يدوم لك به      

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

اق،ـالسموات واألرض وفي اآلف

 

 
وتعلم به نسب مراتب الوجود، حتـى تتحقـق         

.بمعرفة ربك

 

 
  ولديها تكون عالم ا نافع    ا ا لنفسك ولغيرك، عبـد

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

.اهللا الذي خلق كل شيء، وبيده مقاليد كل شيء

 

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

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

.المكونات

 

 
عارف أن يلمع إليها بإشـارة،     وعلوم ال ينبغي لل   

من أسرار األحدية ورمـوز الهويـة، وكنـوز     

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

لضاقت العبارة عنـه، وعجـزت      
النفوس الزكية عن فهمه، وأنكرته     

.العقول على أهله

 

 
 لتلك الكنـوز  ولكن التسليم مفتاح    

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

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

 

 
وندعبا منْهع )١٠١ :األنبياء.(

 

 
ا العلوم النافعـة، وأن     نسأل اهللا تعالى أن يعلمن    

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

.والمسلمين

 

 


 




 


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

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

بقدر مرتبته من العلم والشهود، فإنها       

 

 تنزهت  -

 

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

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

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


 

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

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

 

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

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

.الشريك

 

 
وصدق بأوامره التي كلف بها عباده، ومحبوباته التـي رغـب           

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

 

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

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

بمشاهدة أسراره، وانبالج أنواره، وظهر له       

 

اإليمـان    بنـسب    -

 

- 
. حقائق اإلحسان

 

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

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

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

.رسول اهللا 

 

 
وليس بمؤمن من فرق بين المؤمنين، وطلـب ذلـك لحـظ أو             

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

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

 

 إال بالنـصيحة    -
واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر      

 

، ويستر عوراتهم مـن أن      -
. تشهد لعدوهم

 

 
كل ذلك معاملة هللا تعالى، وإعـالء لكلمتـه، وتجـدد للـسنة             

.المحمدية

 

 
ا ممن يدعون اإليمان      قوم وقد أعمى الهوى والحظ   

 

 وليـسوا   -
بمؤمنين لتجردهم عن أخالق اإليمان      

 

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

.والخير، واهللا يعلم أنهم مفسدون

 

 
المؤمنون أرواحهم واحدة، وأجسامهم متباينة، كأعضاء الجـسد        

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

. الجسد

 

 
، بها حياتهم   القرآن وسنة رسول اهللا     : روحهم الممدة لهم  

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

 

 



 


 بصحة إرادته، المصاحب    السالك الصادق في بدايته، المسترشد    

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

 

 
وذلك أن أهل التمكين ورجال مشاهدة عين اليقين صغرت فـي          

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

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

 

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

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

. حضرته العلية

 

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

.بربه

 

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

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

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

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

 

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

 

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

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

 

 
فقد حصل الغرور لبعض المسترشدين بأحوال شريفة نالوهـا         

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

الممدون، استدراج من اهللا تعالى لهم، وحجاب قطيعة     

 

 نعوذ بـاهللا   -
تعالى  

 

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

 

 
فعلي المريد الصادق أن يحافظ على اآلداب، والمحافظة علـى          

.المرشد، ليرقي إلى مقام المقربينمنزلة 

 

 


 





  

 

 



 


 

 

 



 




 





 




 


 

هل لنا أن نعتقد أن المدفونين فى األضرحة أولياء، وأن          : س
نصدق ما نسمع من المأل عن اآليات التى أظهروها فى حيـاتهم            

 سنة أو أكثر أو أقل، وأرجو أن ترسموا لنـا حـدا            ٦٠٠من مدة   
يبين لنا الولى وغيره، وهل لألولياء شفاعة عند اهللا بمعنى أنهـم   

اهللا رجاءهم على أنه قال تبارك      يقومون بدور رجاء؟، وهل يقبل      
.؟)١٦: ق (ونَحن َأقْرب ِإلَيِه ِمن حبِل الْوِريِد: وتعالى

 

 
.وجاءنا مثله أيضا

 

 



 


الولى هو العارف باهللا وصفاته، المواظـب علـى الطاعـات،          

المجتنب للمعاصى، المعرض عن االنهماك فى اللذات والـشهوات         

كذا عرفوه، وال داعى لإلطالـة فيـه،        وإن كانت من المباحات، ه    

الَّـِذين آمنُـواْ وكَـانُواْ      : ويكفينا قول اهللا تعالى فى بيان األولياء      

تَّقُوني) ٦٣: يونس.(

 

 

هم الذين  : أو نقول هم الذين قالوا ربنا اهللا ثم استقاموا، أو نقول          

والْيوِم اآلِخـِر     ِكن الِْبر من آمن ِباهللاِ    ولَـ: أشار إليهم قوله تعالى   

والْمآلِئكَِة والِْكتَاِب والنَِّبيين وآتَى الْماَل علَـى حبـِه ذَِوي الْقُربـى            

           َأقَـامقَـاِب وِفـي الرو آِئِلينالسِبيِل والس نابو اِكينسالْمى وتَامالْيو

م ِإذَا عاهدواْ والصاِبِرين ِفـي      الصالةَ وآتَى الزكَاةَ والْموفُون ِبعهِدهِ    

          ـمه ُأولَـِئكقُوا ودص الَِّذين ْأِس ُأولَـِئكالْب ِحيناء وراء والضْأسالْب

تَّقُونالْم) ١٧٧: البقرة.(

 

 

أما الكرامات فهى جائزة ال شك فيها، وقد تواترت فى المعنـى       

 

 وإن كانت التفاصيل آحادا      –

 

ابة والتابعين ومـن     كرامات الصح  –

بعدهم من الصالحين وهى ثابتة بالكتاب العزيز والسنة الـصحيحة          

كما ستقف عليه، وال ينكرها إال أهل البدع، وليس إنكـارهم إياهـا           

بعجيب منهم، فإنهم كما قال بعض العلماء لم يـشاهدوا ذلـك مـن       

أنفسهم ولم يسمعوا به من رؤسائهم مع اجتهادهم فى العبادات غير           

ين أن المسألة مسألة قلوب ال أبدان وصـفاء أرواح ال تعـب             عالم

إن اهللا  (أشباح، وقوة يقين وتمكين ال شدة مجاهدات وكثرة عبادات          

.أخرجه مسلم) ال ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم

 

 

إن بدالء أمتى لم يدخلوا الجنة بكثرة صـيام         : (وقد ثبت حديث  

). األنفسوال صالة ولكن بسالمة الصدور وسخاوة

 

 

إنه سيكون فى األمة أقـوام      : (وقد جاء فى الحديث المتفق عليه     

 صالتهم وصيامهم جنب صـالتهم      يحقر أصحاب رسول اهللا     

).وصيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية

 

 

إن الكرامات منح إلهية يعطيها اهللا من يشاء ويمنعها من          : نقول

سية والعطايـا المعنويـة وال بـين        يشاء، وال فرق بين العطايا الح     

نَحن قَسمنَا بينَهم مِعيـشَتَهم     : األرزاق الجسمانية التى قال اهللا فيها     

، وال بين المواهب الروحية التى      )٣٢: الزخرف (ِفي الْحياِة الدنْيا  

فسبحان من  ). ١٠٥: البقرة (يخْتَص ِبرحمِتِه من يشَاء   : قال فيها 

 الحظوظ فى البابين ومنح ما شاء من شاء من الفريقين، فكمـا             قسم

أن الناس متفاوتون فى الصحة الجسمية هم أيضا متفـاوتون فـى            



 

 

 

 

 



 


 

 









 



 







 



الصحة الروحية، ولذلك تفاوتوا فى اآلخرة كما تفاوتوا فى الـدنيا           

انظُر كَيفَ فَضلْنَا بعضهم علَى بعٍض ولَآلِخـرةُ َأكْبـر          : أو أشد 

رتَفِْضيالًد رَأكْباٍت وج) ٢١: اإلسراء.(

 

 

ولنقرب لك األمر تمام التقريب حتى يكون على طرف الثمام،          

: فقد كثر فيه القيل والقال جمودا على الرأى وتعصبا للهوى فنقول          

إن الفاعل هو اهللا ال الولى وال النبى، ولكنه يكرم من يـشاء بمـا               

 من أن يخرق اهللا العـادة       شاء وهو على كل شىء قدير، فأى مانع       

إكرما لبعض عباده الصالحين حيا كان أو ميتًا، فيرزقه رغيفًا فى           

مفازة أو شربة ماء فى صحراء أو يكرم زائريه ومحبيه، مثل ما             

 حين ضل الطريق فتعرض له      فعل بسفينة مولى رسول اهللا      

أنا سفينة مولى رسول اهللا، فبصبص لـه وسـار          : األسد فقال له  

:ه يهديه الطريقبجانب

 

 
ومن تكن برسول اهللا نصرته

 

 
 إن تلقه اُألسد فى آجامها تجم

إلى آخر ما ورد عن الصحابة وغيرهم وستسمع شـيًئا منـه،    

وأى قيمة لذلك بجانب ما أعطاهم اهللا من شرف معرفته ومحبتـه            

: والقرب منه، حتى قال فى الحديث القدسى الذى رواه البخـارى          

وال يـزال  : (، إلى أن قـال    )آذنته بالحرب من عادى لى وليا فقد      (

عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الـذى   

.إلخ.....) يسمع به وبصره الذى يبصر به

 

 

من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب، وإلـى         : فانظر إلى قوله  

كنت سمعه وبصره، فإلى أى حد تكون منزلة ذلـك الـولى          : قوله

تعالى حتى يحارب من يعاديه،  كيف يكون بصره الـذى           عند اهللا   

، وإلى ماذا يصل سمعه الذى له ذلـك         استضاء بنور معرفته    

.الشرف األعلى؟

 

 

وال غرو فمعاملة اهللا تعالى تأتى بالعجائب والغرائـب وهـو           

.الرحيم الودود، رزقنا اهللا األدب معه والتوكل عليه

 

 

: األعراف (ى الصاِلِحين وهو يتَولَّ : وانظر إلى قوله تعالى   

من تقرب إلى شبرا تقربـت      : (، وقوله فى الحديث القدسى    )١٩٦

 فى الحـديث القدسـى      إلى آخر الحديث، وقوله     ). إليه ذراعا 

كيف أعودك وأنـت رب     : مرضت فلم تعدنى، فيقول العبد    : (أيضا

مرض عبدى فالن فلم تعده ولو عدته لوجدتنى        : العالمين؟، فيقول 

.إلى آخر الحديث) دهعن

 

 
رب أشعث أغبر ال يُؤبه له لو أقسم على اهللا          : (وقد قال   

ولم يفرق بين شىء وشىء، وإنى ألفت نظرك إلـى تلـك            ) ألبره
المنزلة السامية التى كادت تخرجه من ذل العبودية وجعلته يقـسم           

 لَهـم مـا   : على اهللا قسما يستتبع اإلجابة، وهذا يشبه قوله تعالى        
ِهمبر ِعند ونشَاءي) ٣٤: الزمر.(

 

 
فهل بعد ذلك التنزل اإللهى والعطف الربانى الـذى سـمعته            
يستبعد أن يخرق لهم العادات أو يمن عليهم بما شاء من الكرامات،            

 ألن  ؛فال يدع أن يكون دعاؤهم أقرب إلى اإلجابـة مـن دعائـك            
.منزلتهم عنده أعظم من منزلتك

 

 
، )١٦: ق (ن َأقْرب ِإلَيِه ِمن حبـِل الْوِريـدِ       ونَح : أما قوله 

الذى اشتبه على السائل فهو وصفه ال وصفنا، فإنه يعلم مخلوقاتـه          
كلها على السواء ال تفاوت بينها فى علمه وإحاطته، ولكن هنـاك            
تفاوت كبير بين منازل عباده قربا وبعدا بحسب انقيادهم له وإقبالهم       

.أو انصرافهم عنه وإقبالهم على غيرهعليه ومحبتهم إياه 

 

 
ولست فى حاجة إلى أن أعرفك أن القرب معنوى والبعد كذلك           

.فإن اهللا متعال عن قرب المسافات وبعدها

 

 
ومن ذا يستطيع أن يقول إن للفاسق من القرب وحسن المعاملة           

ّأن ًأم حِسب الَِّذين اجتَرحوا الـسيَئاِت       من اهللا ما للصالح المطيع      
نَّجعلَهم كَالَِّذين آمنُوا وعِملُوا الصاِلحاِت سواء محياهم ومماتُهم ساء         

ونكُمحا يم) ٢١: الجاثية(.

 

 



 

 

 

 

 



 













 



 



 

 

 

 

 

 



 


  العهد النبـوي    ان    كانت الهجرة إب 

ا  يحمل في أعطافه بعـد     ،ا حضاري الًانتقا
عن التحول الجذري من الوالء       داللي ا، ينم

لألرض المألوفة، والقبيلة المعروفة، إلى     
اهللا ورسوله وكافة المؤمنين، فهو يقـوم        

 كانت الهجرة   وقد لك؛ على ذ  صدقشاهد  
عنوان الجهاد، وباب العـزة والتمكـين        
للمستضعفين، ولذا اعتبر اهللا تعالى كـل       

    لنفسه، وقد   امن تقاعس عن الهجرة ظالم 
 ذلك يقول جّل في     وفيشدد الحكم عليه،    

ِإن الَِّذين تَوفَّاهم المالِئكَةُ ظَـاِلِمي     ﴿ :عاله
      سقَالُوا كُنَّا م كُنتُم قَالُوا ِفيم َأنفُِسِهم ِفينعتَض

 ِفي اَألرِض قَالُوا َألَـم تَكُـن َأرض اللَّـهِ         
نَّمهج ماهْأوم لَِئكا فَُأووا ِفيهاِجرةً فَتُهاِسعو 

 قـال ،  )٩٧: النـساء  (﴾وساءتْ مِصيراً 
) هـ٥٤٣ت(القاضي أبو بكر بن العربي      

ا إن من كان مقيم    ":ة تفسيره لهذه اآلي   في
 ،لم يكن ذلك معتدا له به     بمكة على إيمانه    

١("ا عليه حتى يهاجروال مثاب(.

 

 
 المـؤمنين مـع     هجرة كان ذلك في    

 المدينة، أمـا فـي      إلى رسول اهللا   
هـل  : زماننا فالسؤال الذي يلح علينا هو     

انقطعت الهجرة؟ وأمامنا الحديث الصحيح     
ال هجرة بعد    ":الذي يقول فيه النبي     

ذا اسـتنفرتم    وإ ، ولكن جهاد ونيـة    ،الفتح
.)٢("فانفروا

 

 
 هنا تكون الهجرة من الجهاد، إن       من

لم تكن أعلى أنواع جهاد المـؤمنين فـي         
سبيل نصرة دين اهللا تعالى، والذود عـن        

بيضته الناصعة؛ وقد يظن ظان      

 

 لـسوء  –
الفهم وضآلة التفكير  

 

 أن الهجرة هروب    -
من مواجهة الباطل، وانسحاب دائم؛ بـل       

اب مؤقـت   إنها عكس ذلك، فهي انـسح     
للعودة إلى قيادة المجتمع اإلسالمي علـى       
النحو الذي كان في العهد النبـوي، ومـا         
تاله في عهد الخلفاء الراشدين؛ ومن ثـم        
الريادة على األمم، والسعي إلـى إقامـة        
خالفة إسالمية راشدة على منهاج النبوة،      
بعد أن ِغيظَ رجاُل األمة األحرار بسموم       

ـ     ري، الـذي   الملك العاض، والملك الجب
ع األمة من الصاب كأساا دهاقًجر.

 

 

ـ    الهجرة ليست فـرار    إن ا، ا أو تولي
وإنما مقصدها استجماع القوة مـن أجـل        
رص صفوف المسلمين، وتوحيد كلمتهم،     
لتكون نافذة مدوية، مجلجلة تثير الرعـب       

 ألن اهللا   لفـة؛ في نفوس قوى الشر المتحا    
تعالى أعان الذين جاهدوا فيه بهجـرتهم       

ليه جل في عاله، فوفقهم إلـى طريقـه         إ
والَّـِذين   ﴿: المستقيم، وسبحانه فهو القائل   

وِإن اللَّه لَمـع     جاهدوا ِفينَا لَنَهِدينَّهم سبلَنَا   
ِسِنينح٦٩: العنكبوت (﴾ الم.(

 

 
 الهجرة من   أن كان من المسلَّم به      وإذا

 انتهـت بفـتح مكـة،    دمكة إلى المدينة ق   
ـ      للحديث ا؛ فـإن   النبوي الذي سـقناه آنفً

 الـذل  فيهـا    يسود أرض كلالهجرة من   
 سـواها   إلى والجور والطغيان،    ،والهوان
 ما زالت باقية ما تعاقـب       ، اإليمان لتجديد

ــووي   ــام الن ــال اإلم ــوان، ق ت (المل
الهجرة من دار الحرب إلـى       ":)هـ٦٧٦

دار اإلسالم باقية إلى يوم القيامة، وتأويل       
حديث ال هجـرة بعـد      هذا الحديث، أي    

:الفتح تأويلين

 

 
 ؛ال هجرة بعد الفتح من مكة     : أحدهما

ألنها صارت دار إسالم، فال تتصور منها       
.الهجرة

 

 
 األصـح، أن معنـاه أن       وهو: الثاني

الهجرة الفاضلة المهمة المطلوبـة التـي       
ا انقطعـت    ظاهر اامتيازيمتاز بها أهلها    

بفتح مكة ومضت ألهلها الذين هـاجروا       
 ألن اإلسالم قوي وعز بعد      ؛تح مكة قبل ف 

٣("ا بخالف ما قبلهفتح مكة ظاهر(.

 

 


 




 


 المهاجر إلى اهللا تعالى في حقيقـة        إن

ا على الطاعـة،     مستقيم كانأمره هو من    
السيئات هجرا بالخلق الحسن؛ وقد     متحلي ، 

 فعـن   الحرمات، بنفسه عن انتهاك     نأىو
  عن النبي     وهللا بن عمر  عبد ا 

المسلم من سلم المسلمون من لسانه      : "قال
 مـا نهـى اهللا      جر والمهاجر من ه   ،ويده
  الرسول هجرة فإذا كانت    ؛)٤("عنه

 ، المهاجر من مكة إلى المدينة   حبمع الص 
 فـإن  من مكان إلى مكـان،       امادي انتقاالً



 

 

 

 

 

 

الهجرة الباقية   

 

  الفهم الحـصيف   في –

 

- 
ا من أوحال الشرك     معنوي قاالً إال انت  ليست
 من استمراء    اإليمان، وانتقاالً  رحابإلى  

المعاصي إلى التوبة النصوح الـصادقة،      
 الكـريم،   رآنالق(وتأتي نصوص الوحيين    

داعيـة إلـى الهجـرة      ) والسنة النبويـة  
المعنوية باعتبارها أهم الخطوات في حياة      

والرجـز  ﴿المسلمين، قـال اهللا تعـالى       
رجالنبـي   ويقـول ،  )٥: المـدثر  (﴾فَاه 
:"        الهجرة أن تهجر الفـواحش مـا

ظهر منها وما بطـن، وتقـيم الـصالة،         
 ويقول  ،)٥("وتؤتي الزكاة، ثم أنت مهاجر    

المهاجر من   ":ا عليه الصالة والسالم   أيض
 وهـذه هـي     ؛)٦("هاجر السوء فاجتنبـه   

الهجرة بمعناها العام، فهي هجرة دائبـة،       
ريب أن الهجـرة     يأخذنا رسيس من ال    فال

 زالت باقية، وما هي إال      ما العام   بالمعنى
تربية للنفس من االنـزالق فـي مراتـع         

 .الفسق والهوان

 خطوة يخطوها المؤمن من أجل      وأول
االلتحاق بالركب المهاجر هي هجرة مـا       
حرم اهللا تعالى، واإلقبال علـى عبادتـه؛        
والمؤمن التقي الذي يعيش في كنـف اهللا        

يه هو الجدير بأن يـسمى       عل تعالى مقبالً 
ا، والخليق بأن يكتب فـي سـجل        مهاجر

.المهاجرين الصادقين

 

 
 هجرة المسلم ما نهـاه اهللا عنـه         وإن

 الباقية مـدى    لهجرةوتركه للسيئات هي ا   
الدهر، المعينة للعبد علـى االستمـساك       

 حيـث أنهـا      ،بكتاب ربه وسنة نبيـه    

 

– 
 الهجرة

 

 من وهدات الذل ومراتع     نتشله ت -
. وتحقق عبوديته هللا الواحد الديان،الهوان

 

 
  أؤمن وإنني

 

 حتـى النخـاع    -

 

 أن  -
الهجرة في معناها العام ما زالت مستمرة،       
ولن تنقضي إال بفتح قريب تنتظره األمة       

 بد  وال وتعالى؛اإلسالمية بإذن اهللا تبارك     
أن تكون برؤية قرآنية حـضارية، وإنـه        

 بالمـسلم العفيـف، ذو العقـل        يجدرمما  
 ، هللا تعـالى  ءه، الذي أعلـن وال    الحصيف

ولرسوله وللمؤمنين، أن يكون مع زمـرة       
 : الذين قال فيهم   ،المهاجرين إلى اهللا تعالى   

﴿   دعب نُوا ِمنآم الَِّذينوا وراجهوا  وداهجو
  ِمنكُم لَِئكفَُأو كُمعليس و ؛)٧٥: األنفال (﴾م 

هناك أفضل من أن تهرع إلى اهللا تعالى،        
افار     ا قوله تعالى    منه إليه جل ذكره، مردد
 ،)٥٠: الـذاريات  (﴾فَِفروا ِإلَـى اللَّـهِ    ﴿

ا أن أفضل هجرة هي هجرة ما       مستحضر
يكرهه، وكل ما كرهه فقـد نهـى عنـه          

قال : فحرمه، فعن عبد اهللا بن عمرو قال      
يا رسول اهللا، أي الهجرة أفـضل؟      : رجل
 ،)٧("أن تهجر ما كـره ربـك        ": قال

 إلى اهللا ذي الجالل، هـي مـن         فالهجرة
ا نافعـة    التي تحقق ثمار   عمال،أفضل األ 

للمهاجر، وأبرزها تقوية العالقة بينه وبين      
ربه، واألنس به جـل ذكـره، ومحبتـه         

 به، وقد وصف اهللا تعالى الـذين        والوجد
   ا له، فقال جـّل فـي       آمنوا بأنهم أشد حب

ـ       ﴿: عاله  ﴾ِهوالَِّذين آمنُوا َأشَـد حبـا لِّلَّ
، ويلفت نظرنا إفـراد اهللا      )١٦٥: البقرة(

تعالى للذين آمنوا بالذكر دون سواهم، فلم       
يذكر الخطاب القرآني الناس، أو اإلنسان،      
وإنما خص الذين آمنوا بصفة المحبة لـه        

   جّل جالله، بل إنهم أشد

 

  مبالغـة صيغة –

 

- به اإلمـام أبـو الحـسن          ا حله، وقد نب 
لى هذه المراتب   إ) هـ٦٣٨ت  (الحرالي  

في حديثه عن بيان خطاب القرآن، أو ما        
أسماها باألسنان القلبية، إذ إن كل خطاب       
من الخطابات في القرآن، يقع على سـن        

من تلك األسنان، التـي ليـست سـيان؛         
ويتأكد لدينا أن القرآن الكريم قد راعـى        "

في خطابه أحوال المتلقين، فكان الخطاب      
سب أحوالهم مع   فيه إليهم على مراتب، بح    

ـ      فلئن ؛)٨("ربهم ا  كان الذين آمنوا أشد حب
هللا، فئن النـاس قـصرت هممهـم عـن       
االرتقاء إلى سن الذين آمنوا في محبة اهللا        

خطاب الذين آمنوا لـم     "تعالى، ولذا فئن    
يصل إليه الناس بعد، وخطاب الناس قـد        

 فلكل إنسان رتبته    ،)٩("جاوزه الذين آمنوا  
ته، وهي منزلة قربه    في القرآن بقدر منزل   

أو بعده من ربه، ولذا ال تجد المخـاطبين         
على رتبة واحدة في القرآن؛ وقـد كـان         

موصـولون بحبـل    ) الذين آمنوا (أوالئك  
.المحبة الصادقة إلى ربهم جّل في عاله

 

 
 بالذكر أن أصل العبادة هـي       وجدير

محبة اهللا تعالى، وفي ذلك يقول ابن القيم        
 محبـة اهللا،    أصل العبادة ): "هـ٧٥١ ت(

بل إفراده بالمحبة، وأن يكون الحب كلـه        
هللا، فال يحب معه سواه، وإنما يحب ألجله        

 فإذاك يذوق المحـب للـرحمن    ؛)١٠("وفيه
حالوة اإليمان، التي ليس لحالوتها مثيـل       

.على مدى األزمان

 

 
                                                           

ر حممد بن عبد اهللا املعـروف بـابن         أحكام القرآن، أبو بك   ) ١(
حممد عبد القادر عطـا، دار الكتـب العلميـة،          : العريب، حتقيق 

.٤٤٠ ص ،٢م، ج ٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤، ٣ طبريوت، 

 

 
صحيح البخاري، كتاب اجلهاد والسري، باب فضل اجلهـاد         ) ٢(

.٢٧٨٣: والسري، رقم احلديث

 

 
شرح صحيح مسلم، حيىي بن شـرف النـووي، املطبعـة           ) ٣(
.، ص١٣صرية، بدون تاريخ، ج امل

 

 
 البخاري، كتاب اإلميان، باب املسلم مـن سـلم          صحيح) ٤(

.١٠ حديث رقم ه،املسلمون من لسانه ويد

 

 
.٢٢٤، ص ٢مسند اإلمام أمحد، ج ) ٥(

 

 
.٢٠٦املصدر واجلزء نفسامها، ص ) ٦(

 

 
سنن النسائي، كتاب البيعة، باب هجرة البادي، حديث رقم      ) ٧(

٤١٦٥.

 

 
 جملـة   ،٢/٢نظرات يف فهم القـرآن الكـرمي        : لناانظر مقا ) ٨(

فرباير / هـ١٤٣٨، مجادى األوىل    )٣٦٩(اإلسالم وطن، العدد    
.١٧م، ص ٢٠١٧

 

 
 أيب  تـراث  الباب املقفل لفهم القرآن املرتل، ضـمن         مفتاح) ٩(

حممادي بـن عبـد     : احلسن احلرايل املراكشي يف التفسري، حتقيق     
، ١ة، الدار البيـضاء، ط      السالم اخلياطي، مطبعة النجاح اجلديد    

.٣٥م، ص ١٩٩٧/ هـ١٤١٨

 

 
 م ابـن قـي  عني، نعبد وإياك نستإياكمدارج السالكني بني    ) ١٠(

حممد املعتصم باهللا البغدادي، دار الكتاب العريب،       : اجلوزية، حتقيق 
.١١٩، ص ١م،  ج ٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣، ٧بريوت، لبنان، ط 
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:  إصدار الكتب التي ترد على األفكار المنحرفة والمتشددة -

 

 

داعـش النـشأة    "كتـاب   ". ـ تأليف كتاب عن تنظيم داعـش      
واألخطر أن هذا التنظيم يغلـف جرائمـه        ".. لمواجهةوالجرائم وا 

الوحشية بغطاء من اإلسالم فيستخدم آيات مـن القـرآن الكـريم            

وأحاديث من السنة النبوية لتبرير أفعاله النكـراء، سـعيا لتجنيـد            
ومن هنا تأتى أهمية    . الشباب فى صفوفه وتسويق جرائمه لمنتسبيه     

. ذا التنظيم اإلرهابىوضرورة هذا الكتاب الذى يوضح حقيقة ه

 

 
٢

 

:مرصد الفتاوى التكفيرية واآلراء المتشددة -

 

 

: أهداف المرصد

 

 
 لظاهرة فتاوى التكفير واآلراء المتشددة فى مختلف       التصديـ  

كما استخدم آلية تقديم المعالجات     . وسائل اإلعالم المحلية والعالمية   

لـى  الفكرية والدينية لتلك الظاهرة وآثارها ومحاولـة الوقـوف ع         
األنماط التكفيرية والمتشددة فى المجتمع وإتاحة الفرصة لمزيد من         

البحث والدراسة لتقديم تصور لعالج الظاهرة والمـرتبطين بهـا،          

وتحسين صورة اإلسالم وتنقيح الخطاب الدينى من ظواهر التشدد         

التى طرأت عليه بفعل أيديولوجيات وافدة أو مجتزئة والتى تـدعو    
 .إلى العنف والتطرف

 

 

ـ       ـ متابعة ور   ـ  اصد ما تنشره وسائل اإلعـالم محلي ا  وإقليمي
وعالمياً وتقديم خريطة للموضوعات والفتاوى الدينية بهـا، تقـديم         

النشرات اإلخبارية الدينية والمركزة على الفتاوى التكفيرية بـشكل       

ــتظم ودورى . منـــ

باإلضافة لخلق ذاكـرة    
رصدية لـدى العـالم     

اإلسالمى بشكل عـام،    

سسة اإلفتـاء   ولدى مؤ 

بشكل خاص فيما يتعلق    
بمسائل الفتوى واآلراء   

المتــشددة، وتقــديم  

توصيات المرصد إليهم   
لتضمينها فى الخطـاب    

. الدينى المطلوب

 

 


 







 






 



دعا مرصد الفتاوى   
الشاذة والتكفيرية التابع   

رية لدار اإلفتاء المـص   

إلـى نـشر التــصوف   

الصحيح وتفعيـل دوره    

فى مواجهة التطـرف    
 ا إلـى   واإلرهاب، مشير

أن الصوفية الـصحيحة    
كانت مثلت فى فتـرات     
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تاريخية واسعة خاصة فى أوقات األزمات وحفظ استقالل واستقرار       
.األوطان وبث الطمأنينة والسالم فى المجتمعات

 

 

ـ          ت عنـوان   وأكد المرصد فى تقريره الثالثـين الـصادر تح
، أن التـصوف    "التصوف الصحيح ودوره فى مواجهة التطـرف      "

الصحيح لديه إمكانات كبيرة فى المعركة ضد اإلرهاب والتطـرف          

دفاعا عن صحيح الدين وصورته الحقيقية، وعن الدولـة ككيـان           

مال مواطنيها وحامية ألمنهم ومـستقبلهم، وكـذلك عـن          جامع آل 

ا إلى أن الصوفية تعد     مى، الفتً المجتمع وسلمه األهلى وتعايشه السل    
ساحة كبيرة وممتدة لجذب الشباب الطامح لبذل الجهد والطاقة فـى           

إلرهابيـة  سبيل خدمة دينه ووطنه بعد أن أدرك خواء التنظيمات ا         

   لها سواء االستيالء على السلطة والحكم فى        والمتطرفة، التى ال هم 

. العديد من البالد العربية واإلسالمية

 

 

ا تاء أن الصوفية تحمل خطابا روحي     قرير مرصد اإلف  وأوضح ت 
اوتربوي ا فى مواجهة اإلرهاب والتطرف، فهى ترقق القلوب         أساسي

 الجتـذاب طاقـات الـشباب       وتشغل الفراغ الروحى وتمثل مجاالً    
العطشى إلى تجارب روحية الستثمار ميل بعضهم لهذه التجـارب          

ـ    بعد أن ملوا ثقل الحياة المادي      ا منهـا أو لـم      ة سواء أصابوا حظ

.يصيبوا

 

 

وأشار التقرير إلى أن الصوفية بمصر تتمتع بقبول اجتمـاعى          

واسع بين مختلف الطبقـات والفئـات االجتماعيـة واالقتـصادية           
والعمرية حيث يدور منهجها حول تهذيب النفس والسمو بها لتحقيق          

ا نهجها أيـض  مراد اهللا من حيث العبادة والتزكية والعمران ويدور م        
حول مفاهيم اإلصالح، والمصلحة، والعرف االجتماعى، وتحقيـق        

منافع الناس بينما ركزت جماعات اإلسالم السياسى علـى فكـرة           

الدولة الموازية والمجتمع الموازى وامتالك السلطة والحكم والقـوة        

.السياسية

 

 

وشدد التقرير، أن مناهج التصوف الحقيقى عبر التاريخ مثلـت          
 ونمت مع المجتمع ومن خاللـه فـى         حية ظهرت وتشكلت  كائنات  

حمة طبيعية ال يستطيع أحد أن يفصل بينهمـا، أو أن يحـدد ألى              لُ
 منهما مسار ـ    ا مختلفً ا تاريخي ا إلـى أن المجتمـع      ا عن اآلخر، الفتً

وخاصة الشباب فى أشد االحتياج للعديد من قـيم التـصوف فـى             

 مقـدمتها المحبـة هللا      مواجهته للتطرف واإلرهاب والتى يأتى فى     

ورسوله وللمجتمع واإلنسانية ككل باعتبار أن اإلنسان بنيان الـرب          

   ا أن  عز وجل، مـشدد
     ا هذه القـيم تمثـل زاد

ا فى مواجهة قوى    حقيقي
اإلرهاب والتطرف التى  

انحرفت عن ديـن اهللا     

ــريم  ــه الك وســنة نبي

وأساءت إلى اإلسـالم    

.ونفرت منه

 

 

ــر   ــا التقري ودع

 ثقافـة   لالهتمام بنـشر  

التصوف الصحيح بين   

الشباب ودعمهـم فـى     

ذلك المجال من خـالل     

أنشطة دينيـة وثقافيـة     

ا  خصوص،وترفيهية لهم 

فى القـرى واألحيـاء     

 ،الشعبية والعـشوائيات  

لتحقيق التوازن النفسى   

لدى الشباب بين نزعته    

الفردية المتمركزة حول   

خالصـــه الفـــردى 

واهتمامه بالشأن العـام    

 عـن   ا بعيـد  ،الجماعى

الصراع على الـسلطة    

من خالل القيام بأنشطة    

حول مخاطر التطرف   

ــشدد واإلرهــاب  ،والت

بحيث يصبح التصوف   

الصحيح طاقـة أمـل     

ــد ــشباب بعي ا عــن لل

 : على الجانبين  التطرف

.اإلرهاب واإللحاد

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 



 





 





 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   المستشار                       األستاذ        

 

 





 



 


دخلت مصر مع عمتها السيدة زينب      

 هـ ثم رجعت إلى الحجاز مع       ٦١عام  
 فتزوجت هناك وأنجبـت     ،أختها سكينة 

وعادت مرة أخرى لمصر قبل وفاتهـا       
 ١١٠مع أختها سكينة ودفنت فيها سنة       

 هـ ورد فى المنـتظم      ١١٦ل  يوق(هـ  
ـ ١١٧البن الجوزى    وفى قـدومها   )  ه
 ،ها ودفنها بهـا خـالف  لمصر بعد كبر 

     ا وقد حقق شيخ اإلسالم األجهورى مؤيد
بخطط الشهاب األوحدى قدومها لمصر     
ووفاتها بها ودفنها في سفح المقطم وهو       

 وقـد جـدد قبرهـا       ،األشهر والمعتمد 
جماعة من أوفـرهم    ) رضي اهللا عنها  (

 عباس حلمي الثاني وعبد الرحمن كتخدا     
. )١()وهو الراجح ولكن لم نقطع بذلك(

 

 
ويضيف األستاذ أحمد أبو كف فـي       

 فـي مـصر    كتابه آل بيت النبي     
 روى التاريخ أن الـسيدة فاطمـة        :أنه

 فقـدن   ،النبوية تكفلت بسبع بنات يتامى    
 أحــسنت تــربيتهن وقامــت ،آبـاءهن 
 وقيل إنها حين حضرت إلـى     ،بشئونهن

ا  قريب ، بجوارها  ودفن ،مصر قدمن معها  

.اخلمن مسجدها الشهير على يمين الد

 

 
والثابت كما يؤكدون    

 

 وكما حقـق    –
ذلك اإلمام الشعراني فى كتابه األنـوار       

  أن الـسيدة    ، الخـواص  عن شيخه على 
:  فهو يقـول   ،فاطمة دفنت في مسجدها   

ومقامها عظـيم عليـه مـن المهابـة         "
 ، ما يـسر قلـوب النـاظرين       ،والجالل

".ويريح نفوس الزائرين

 

 
وكما يروى ابن بطوطـة      

 

 الـذي   –
 القرن الثامن الهجرى     زار مصر في  

 

- 
تحفـة  "في كتابه   

النظار في غرائب   
األمصار وعجائب  

كانت  " :"األسفار
توجد أسفل القبـر    
لوحتان من الرخام   
ــى   ــوب عل مكت
إحداهما بخط بديع   

بسم اهللا الـرحمن    "
الرحيم، هللا العـزة   

 ،والبقاء وله ماذرا  
وعلى خلفه كتـب    
الفناء وفى رسول   
اهللا أسوة هذا قبر    

فاطمـة  أم سـلمة  

 وفـى   ،)"رضي اهللا عنها  (بنت الحسين   
صنعه محمد بـن    "اللوح اآلخر مكتوب    

وتحـت ذلـك   " أبى سهل النقاش بمصر   
 :أبيات شعر تقول

 

 
أسكنت من كان في األحشاء مسكنه

 

 
رـجـبالرغم منى بين الترب والح  

ةـمـن فاطـت بـيا قبر فاطمة بن

 

 
رـزهـم الـ بنت األنج،بنت األئمة  

ن ورعـ دين وميا قبر ما فيك من

 

 
  ومن صون ومن خفر،ومن عفاف

يقـول مؤلفـه    " تحفة األحباب "وفى  
يوجد : "حول مقام السيدة فاطمة النبوية    

خالف بين مؤرخي المزارات في صحة      
ـ      ،هذا المشهد  ا  لكن الذي ظهر لنا تحقيقً

 كمـا يـصرح     ،أن هذه النسبة صحيحة   
بذلك األجهـورى صـاحب مـشارق       

ألوحـدى   عن الـشهاب ا     نقالً ،األنوار
وهذا المسجد جـدده    " صاحب الخطط   

القاضي شرف الدين الصغير قومنـدان      
 ثم جدده عبد الرحمن     ،الجيش المصري 

 ثم أعيد تجديده في عهد الدولـة        ،كتخدا
 ومع ذلك فالمؤرخون يختلفون     ،العلوية

حتى في صحة مكان المسجد، بعـضهم       
يرى أن السيدة فاطمة النبوية، ليـست       



 

 

 

 

 



 















 



 قليل وأسانيدهم   مدفونة بمصر، وهؤالء  
 ،غير مقنعة، ولم تحسم القـضية بعـد       

 وبعضهم يقول إنه كـان للحـسين     
فاطمـة صـغرى وفاطمـة      : فاطمتان

درر " ويستشهد بمـا قيـل فـي      ،كبرى
ما هو صريح في أن للحسين      " األصداف

       فاطمة صغرى وفاطمـة كبـرى 
لمـا قتـل    : " وعبارته وباإلسناد عنهم  

  جاء غراب فتمرغ في دمه  الحسين  
وطار حتى وقع بالمدينة المنورة علـى       
جدار فاطمـة بنـت الحـسين وهـى         

 فرفعت رأسها ونظرت إليـه      ،الصغرى
  شديد وعرفـت أن أباهـا      اوبكت بكاء 
 استـشهد فقالـت      اإلمام الحـسين  

 القصيدة المنسوبة لفاطمة بنت الحـسين     
 ((والتي تبدأ باألبيات:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 
 قلت من،ق الغرابـنع

 

 
: فقلت من،امـقال اإلم  

فقال لي. .قلت الحسين؟

 

 
  ويحك يا غراب.تنعيه

ق للصوابـقال الموف

 

 
أجاب. .بمقال محزون  

    ا ابـن   والبعض الثالث ومنهم أيـض
بطوطة يرى   

 

 وإن كان يؤكـد دفـن       –
ة فاطمة في مـصر      السيد

 

 أن مـشهد    –
 ليس في الـدرب     ،السيدة فاطمة النبوية  
ببـاب  " درب سعادة "األحمر، ولكنه في    

 فقد قال وهو يتحدث عن مسجد       ،الخلق
وبالقرب  ":السيدة صفية في درب سعادة    

من هذا المسجد مغارة فيها قبر فاطمـة        
." بنت الحسين

 

 
ويحسم القضية الـشيخ األجهـورى    

السيدة : "ليقول" مشارق األنوار "صاحب  
فاطمة النبوية بنـت الحـسين الـسبط        
مدفونة خلف الدرب األحمر، في زقاق      

 في مسجد   ،يعرف بزقاق فاطمة النبوية   
 وعليه من المهابة    ،جليل ومقامها عظيم  

      قلـوب   والجالل والوقـار، مـا يـسر 
عظيمة ولنا  الناظرين، ولنا فيها أرجوزة     

بها زيارات، وما اشتهر من أن فاطمـة        
 غير صحيح وعلى ،النبوية بدرب سعادة 

تقدير صحته يحتمل أن يكون معبـدها،       
ويحتمل أن تكون فاطمة أخرى من بيت       
النبوة، وهو موافق لما قـالوا مـن أن         

سكينة، وزينـب،   : أوالد الحسين ثالثة  
.)ا جميع" (طمة واحدةوفا

 

 
ارك في الجـزء    ويؤكد على باشا مب   

طبعـة  " الخطط الجديـدة  "الخامس من   
 أن الـسيدة  ، الهجري١٣٠٥بوالق عام  

النبوية فاطمة مدفونة في مشهد بالدرب      
 :األحمر ويقول بالنص

 

 
جامع السيدة فاطمة النبوية    ".......  

،       هذا المسجد عن شمال الـذاهب 
 ،إلى القلعة في داخل عطفه تعرف بهـا       

 ،اإنشاء حسنً  ،أنشأه المرحوم عباس باشا   
 ،وجعل به ستة أعمـدة مـن الرخـام        

 وجعل فيـه    ،وفرشه بالحجر المنحوت  
وأقيمـت فيـه    ،ا من الخشب ودكة   منبر 

الجمعة والجماعات وعمل لـه ميـضأة     
 في وسـط محـل      ،وحنفية من الرخام  

 يفصله  ،متسع مفروش بالحجر المنحوت   
من طرفه المراحيض درابـزين مـن       

هما إلـى    أحد ، وله منارة وبابان   ،خشب

الحنفية والميـضأة واآلخـر ضـريح       
 وهو ضريح جليـل ذو وضـع       ،السيدة
 عليه قبة   ، واقع عن يسار القبلة    ،جميل

 ومقصورة من نحاس أصـفر،      ،مرتفعة
وخارج القبة رحبـة صـغيرة عليهـا        
درابزين مـن الخـشب يجلـس فيـه         

......".الخدمة

 

 
وفـى   ":ويضيف على باشا مبارك   
ن أفندي  بعض الوثائق أن األمير سليما    

الشهير بموسيو، أنشأ وعمـر زاويـة       
 وضريح السيدة فاطمـة النبويـة       

بقرب درب شـغالن، وزرع النـوى،       
داخل الدرب المعروف بالنبوية، علـى      

 ،يسرة السالك للتبانـة ودرب الـسباع      
ا قـدره سـتون     وصرف على ذلك مبلغً   

ا من الفضة العددية، ولهـذا      ا ونصفً ألفً
 نظـر   المسجد أوقاف جارية عليه تحت    

ديوان األوقاف ويعمل لها     

 

 أي للسيدة   –
فاطمة  

 

 حضرة كل ليلة ثالثاء، ومولد      –
كل سنة نحو عشرة أيام، ولها زيارات       

."كثيرة ونذور

 

 
من هذا يتضح أن كل هذا االهتمـام      
بالسيدة فاطمة ومسجدها ومـشهدها، ال      
يتم إال بصحة وجود جسدها في مصر،       
وهى ربما جاءت مع السيدة زينب ثـم        

 وبعـدها جـاءت     ،ت إلى المدينـة   عاد
 غير أنـه ال عبـرة       ،لتعيش في مصر  

 كمـا يقـول     ،باالختالف على وجودها  
نـور  " الشيخ الشبلنجى صاحب كتاب     

ال عبرة باالختالف في دفن     . "."األبصار
بعض أهل البيت، الذين لهـم بمـصر        
القاهرة مزارات، فإن األنوار التي على      
أضرحتهم شاهد صدق على وجـودهم      

."األمكنة واهللا أعلمبهذه 

 

 
                                                           

 محمد زكـى    ي القاهرة، للشيخ   ف مراقد آل البيت  ) ١(
.٨٣إبراهيم، ص 

 

 



 

 

 

 

 



 











 





 



 





 



 





 


ــت  ــا اعتزم ــاف حينم وزارة األوق

 ال تزال تعتـزم    بل   ،المصرية

 

ـ  - ا تحري
لدقة التوصيف   

 

إصدار واعتماد وثيقـة     -
 لتجديد الخطاب الديني بالتأكيد في مـصر    
ويشاركها في الهم بعض الدول العربيـة       
التي يؤرقها الفكر المغـالي والمتطـرف       

 بالشأن الـديني وقـضاياه      السيما المتعلق 
شك أن إصـدار وثيقـة        وال ،المجتمعية

بشأن التجديد جاء كنتيجة حتمية لواقعنـا       
الراهن منـذ انـدالع ثـورة الخـامس         

 ثـم   ،م٢٠١١  فـي  والعشرين من ينـاير   
استقطاب واستالب الفـصائل الـسياسية      
الدينية للمجتمـع مـن خـالل القنـوات         
الفضائية الموجهة والـصحف والمواقـع      

ليكترونية التي انفجرت بغير رقابـة أو   اإل
 ثـم   ،عيني رقيب يتابع تلك اإلصـدارات     

جـاءت   م،٢٠١٣في يونيـو    ثورة ثانية   
لتكشف الستار عـن مطـامح ومـآرب        
جماعة حسن البنا والفصائل المتعاطفـة      

بعد أن اسـتطاعت الجماعـة أن        ،معها
 دون عمـق فـي      ،تمزج الدين بالسياسة  

 اوخـصوص تلقي أو بصيرة في التأويل      ال
حينما حاول البعض من المنتمـين إلـى        
تنظيم حسن البنا جعل الرئيس المعـزول       

 مـن كونـه     محمد مرسي رجل دين بدالً    
 ال  اا سياسـي   ووقتها تقلد منـصب    اهندسم

ا تتحكم في   لكنها فتنة الكهنوت دوم    ،أكثر
    ا مـا   السياسة وحرفة السلطان، وأخيـر
      ا مـن   نسمعه ونـشاهده ونقـرؤه أيـض

يات مجتمعيــة وفتــاوى عجيبــة إحــداث
ــضايا   ــاول الق ــب تتن ــات أعج وكتاب
والموضوعات الدينية بـصورة مدهـشة      

.وغريبة

 

 
سماعنا كلمة الوثيقـة    أوحينما تقتنص   

فإن ثمة خواطر قد تعصف بالذهن إلـى        
حد إمطار األفكار والطروحـات بـشأن       

 ألنني افترضت وغيري أن     ،الكلمة ذاتها 

طـاب  هناك شبه وثيقة علنية تحكـم الخ      
سيما في ظل مؤسـسة عريقـة        الديني ال 

جامعة هي األزهر الشريف منارة العلـم       
الديني في العالم رغم الهنـات الـصغيرة       
التي تعتري بعض العـاملين فـي هـذه         
المؤسسة والبيروقراطية العجيبـة التـي      

 ويتحكم من خالل    ،تسود طرقاتها اإلدارية  
تلك البيروقراطية مجموعة مـن صـغار       

دولة والقابعين بـاألزهر أو     الموظفين بال 
باألوقاف المصرية وهم ال يعلمون شرف      

.االنتساب لهاتين المؤسستين العريقتين

 

 
لكن المهم هو وجود وثيقـة تـضمن        

 ألننـا   ؛تجديد الخطاب الديني ال تقييـده     
بالفعل ومنذ عقود مبارك نعاني من فقـر        

 وال أعتبر ما تم في سنة       ،االجتهاد الديني 
 من مساجالت فضائية     في الحكم  الجماعة

ــة  ــي جمل ــصريحات صــحافية ف أو ت
 ألن ذلك الفعل كان أقرب إلـى        ؛االجتهاد

التندر والسطحية أكثر منه إلـى التفقـه        
 كما أن االجتهاد ال يدخل فـي        .والتنوير

باب السفه الذي تناول المجتمع المصري      
ا من قصص وفتاوى ودعاوى مثل      مؤخر

خلع الحجـاب أو ارتدائـه أو ممارسـة         
لجنس قبل الزواج أو الزواج باألطفال أو       ا

 .غير ذلك من عبث األيـام وأصـحابها       
ـ       ـ  فالوثيقة عليها أن تـضمن مناخً ا ا طيب

لالجتهاد السيما في العلوم الدينية ولـيس       
 وتأليف وتصنيف كتـب تتنـاول       ،الدين

 مـن   يءقضايانا الفقهية المعاصرة بـش    
المقاربة التاريخية ال االستناد على فتـوى   

ومتناثرة في كتب وصحائف الدولة     ملقاة  
األيوبية أو عصر المماليك أو دولة أحمد       

.بن طولونا

 

 
فاإلصالح الديني يـرتبط باالجتهـاد      
اإليجابي المحمود الذي يـشترط تـوافر       
مقومات ومعايير للمجتهد أهمها وأبرزها     
الكفاءة في حفظ القرآن الكريم وتفـسيره       

 ،وتأويله وفهم وفطنة مقاصده ومراميـه     



 

 

 

 

 

 

ـ    وإ  وروايـة   اتقان الحديث الشريف حفظً
 ،واتصاالً بالسند وتواتره وأسباب روايتـه  

  الذي صدر فيـه  اومناخه االجتماعي أيض 
 .الحديث لحبيبنا وشفيعنا المصطفى     

ا اإللمام الكافي والشافي من علـوم       وأخير
والدين اإلسالمي بالقدر الذي    اللغة العربية   

يسمح للمجتهد طـرح فكـره ومنتوجـه        
ا ومن ثم يكون اإلصـالح فكـر       .نيالذه

ا وسلوكًومنهاجاا واجتهاد.

 

 
وسأكرر ما قاله المفكر الديني الماتع      

 ذلـك  ؛الشيخ عبـد المتعـال الـصعيدي    
  المجهول والمتجاهل إعالمي ا قصد ا ا وعمد

رغم كونه من رواد إصالح الفكر الديني       
 وأبرز الذين نـادو بـضرورة       ،وتجديده

نذ عقـود بعيـدة     تجديد الخطاب الديني م   
 فلقد أشار    ،مترامية في التجاهل والنسيان   

منذ سنوات بعيدة إلى ضرورة وحتميـة       
اإلصالح ومقومات االجتهاد وضـرورة     

 إن  : فلقـد قـال    ،تجديد األزهر الشريف  
اإلصالح الحقيقي ال يصح أن يقف عنـد        
دراسة العلوم الدينية فحسب بل يجـب أن       
يتعداها إلى فتح األذهـان المقفلـة فـي         

 وتخلع  ، حتى تدخلها آثار التجديد    ،األزهر
 وتعود إلى ما كانـت      ،تلك األبواب البالية  

ـ   وتربـي  ،ا تفـتح العقـول  عليـه علوم 
. واألئمة المبرزين،المجددين

 

 
معنى الذي أشـار إليـه      وهو نفس ال  

الرئيس المصري عبد الفتـاح السيـسي       
 ولسوء الفهـم    ،حينما قال بالثورة الدينية   

والتأويل اقتـنص المتهوكـون العبـارة       
وراحوا يدشـنوا احتفـاالت واحتفـاءات       

 رغم  ،حسب أهوائهم ومطامعهم السياسية   
أن العبارة تتضمن ما ذكره الـشيخ عبـد      

ظـن   ممـا    المتعال الصعيدي ليس أكثر   
.لئك المتربصون بالرئيس والوطنأو

 

 
ولكي تضمن وزارة األوقاف نجـاح      

 كان عليها وثيقتها لتجديد الخطاب الديني     
األخذ بحتمية إعادة التأهيل والتكوين حتى      

لكبار رجال الدين وهذا لـيس بعيـب أو         
 بل إن التأهيل والتدريب المستمر      ،منقصة

يتيح للعالم المجدد اإلحاطة بطبيعة العصر     
لــراهن وبمراجعــة العلــوم والفتــاوى ا

    ا ويعاد  والقضايا الدينية التي طرحت قديم
 والحقيقة أننـي سـأظل     . اإنتاجها مؤخر

ا جد االقتناع عن دراسـة وقـراءة        مقتنع
عميقة وتأمل بأن الشيخ اإلمام محمد عبده       

 ، صاحب بذرة تجديد الخطاب الـديني      هو
ا كيف لهـذا    ا وتعجب زلت أكثر اندهاشً   وال
شيخ األزهري في بيئته آنـذاك يحمـل        ال

ا عميقً فكر ا يصلح لزماننا ومكاننا    ا متجدد
 ةسيما وأن اجتهاده كان شـديد الـصل        ال

ا لعصور بائدةبواقع مجتمعه ال منجذب.

 

 


 


اســتهدفت وزارة األوقــافاوأيــض  

ا مـن وزارات     وغيرها أيـض   ،المصرية
يد الخطـاب   تجداألوقاف العربية المعنية ب   

الديني وتطويره بما يـتالءم ومقتـضيات       
عصرنا ومواجهة خطر التطرف الـديني      
ومغبة التيارات األصولية غير الواعيـة      
كتنظيم الدولة اإلسالمية داعش وغيرهـا      

 ،من الفصائل والجماعـات الراديكاليـة     
ا أن تدرك أن مشكلة الخطاب الديني       هفعلي

ال تتمثل في الكتب الدينيـة والمـصادر        
المعرفية التي يـستقي منهـا الخطبـاء        
واألئمة معارفهم، بل تتمثل فيهم أنفسهم،       
فال تزال عقدة الثقة هي المحك الـرئيس        
الختيار اإلمام والخطيـب بـل والمعلـم        

 ا، وسط تجاهـل مـستمر      األزهري أيض
ومعلن لمعايير أخرى كالكفاءة والخبـرة      
المستدامة غير المنقطعة فـي الدراسـة       

.ات والندواتوحضور المؤتمر

 

 
عالوة على ضرورة األخذ بمعـايير      
المعرفة المستمرة والخبرة العلمية الناجحة     
 لمن تؤول إليه مهمة الخطابة واإلمامة، ال      
سيما هذه اآلونة التي نرى فيهـا الفتنـة         
يقظة ولم تعد نائمة كمـا كانـت، وفـي          
الوقت ذاته الذي نشاهد فيه بعض أباطرة       

سـة وهـم    الفضائيات الفراغيـة المهوو   
يدغدغون مشاعر وأعصاب البسطاء من     
المشاهدين، وبالمناسبة نحمد اهللا أن مصر      
تكاد تفرغ من المبدعين والمثقفين ورجال      

 اوتورالفكر المستنير وإال لشاهدنا رجالً م     
يقدم على اغتيال مبدع أو مفكر أو أديـب        
مثلما حـدث لألديـب العـالمي نجيـب         

.محفوظ

 

 
مهمـومين   ألولئـك ال   اوأقولها صادقً 

بتجديد الخطاب الـديني وإعـداد وثيقـة        
: لتطويره وتنقيته من شـوائبه العارضـة      

قبل أن تجلـسوا علـى مقاعـد الكتابـة          
بد وأن تعـوا بـأنكم       واإلعداد للوثيقة ال  

بـد مـن    مقدمون على معارك ضارية ال 
 طاب الـديني   ا، أبرزها الخ  حسمها سريع

   ووسيلة تستخدم   االذي تردى وصار سالح 
 مكانها وغرضها الصحيح، وأن     في غير 

 بـد وأن يـشتمل علـى        ا ال التجديد أيض
مواجهة صورة اإلسـالم فـي اإلعـالم        
الغربي، الذي بات يصور ويجسد المسلم      
في المقاالت والدراسات العلمية وحتى في      
األفالم السنيمائية على أنه بدوي جاهـل       

.مسعور

 

 



 

 

 

 

 



 


 

وقفة مع الذات   وقفة مع الذات   
ــون   ــي تكــ ــون  لكــ ــي تكــ لكــ
ــصية  ــصية شخــــــــ شخــــــــ
ــؤثرة ــؤثرةمـــــــــــــ مـــــــــــــ
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الشرود الذهني مشكلة يشكو منها الكثير      

 وهذه المشكلة تتفاقم كلما تقـدم       ،من الناس 

 وهي مشكلة   ،العمر وكثرت مشكالت الحياة   

تعطل أفضل قوى اإلنسان التي يتميز بهـا        

 ،على سائر المخلوقات وهي العقل والفكـر      

بد من   جة هذه المشكلة ال   وعند السعي لمعال  

.البحث عن أسبابها أوالً

 

 

:بعض أسباب الشرود الذهني

 

 

١

 

وجود مشكلة ملحة خارج العمـل،       -

وقد تكون هذه المشكلة عائلية      

 

 ماليـة    –

 

– 

معيشية  

 

 اجتماعية   –

 

...........  عاطفية   –

.الخ

 

 

٢

 

توقع حدوث أمر مخيف واالنشغال      -

 .به

٣

 

 .المعاناة من مشكلة صحية -

٤

 

 . أمر يؤدي إلى الفرح الشديدوقوع -

٥

 

التعود على العيش أسير الخيـاالت    -

 .واألوهام غير الواقعية والتعلق بها

٦

 

أن يكون في محيط العمل وبيئته ما        -

يشغل الفكر ويؤدي لعدم االرتيـاح، ومـن        

الترتيب غير المناسب والمزعج    : أمثلة ذلك 

لمكان العمل، أو ضيق المكـان، أو شـدة         

في مكان العمـل، أو شـدة       الحر أو البرد    

الضوضاء فيما حول مكان العمل، أو وجد       

روائح كريهة في مكان العمل، أو الـشعور        

بالجوع أو الظمأ الشديدين، أو عدم االرتياح       

لبعض زمالء العمل، أو كثرة الزوار لك أو        

 .لزمالئك في العمل

عالج مشكلة الشرود الـذهني أثنـاء       

:عمالممارسة عمل من األ

 

 

القدرة على التركيـز الـذهني      أن بناء   

والعقلي يحتاج إلى تمرين هادئ وطويـل        

لكنه صارم ودقيق كما يفعل اإلنسان عنـد        

 بحيث يستطيع بعـد     ،بناء وتقوية عضالته  

ذلك تركيز قواه الذهنية وحـصر تفكيـره        

العقلي في أي وقت أراد، وفي أي موضوع        

اأيض.

 

 

أن التركيز الذهني هو تعريض الـذهن       

ا لمؤثر أو جملة مـؤثرات كـي        ا كافي زمنً

  تنطبع عليه انطباع ا على أن يغلـق     ا واضح

اإلنسان ذهنه دون كافة المؤثرات األخرى،      

والمؤثرات هـي المعلومـات التـي يـتم         



 

 

 

 

 



 


 

ال هجرة بعد الفتح،    : (قال رسول اهللا    

             ).ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا

 

 

                      

 

رواه البخاري  -

 

-

 

 






 



: استيعابها من خالل إحدى الحواس الخمس     

ثم يتم  . البصر، السمع، الذوق، الحس، الشم    

معالجتها على ضوء ما سبقها في الذهن من        

ات وخبرات وتجارب وما يؤمن بـه       معلوم

.اإلنسان من مبادئ وقيم

 

 

الفكـر  : " العـزائم    أبو اإلماميقول  

 إليـه ن بعث   إ ف ، للوجد وإما للصد   إمامطية  

 ودواعي الحس والهوى    األعضاءشهوة في   

ن دعـا   إ و ،األرضلى  إخلد بصاحبه   فقد أ 

 الكائنـات واعتبـار     أسـرار  تدبر في    إليه

 فات فهو البراق     بما يأتي وشهود ما    باآليات

." المقاماتأعلى إلىبالرفعة 

 

 

واعلم أن اكتساب صفة التركيز الذهني      

تعود على اإلنسان بأعظم الفوائد في حياته،       

ليـست  : حد علماء النفس المشهورين  أيقول  

: وقال آخر .  من تركيز الذهن   أكثرالعبقرية  

ن حــصر االهتمــام هــو أول مقومــات إ

.العبقرية

 

 

إن صب االهتمـام فـي      : ويقول ثالث 

العمل والمشكلة التي هي قيد البحـث ثـم         

ا بمجرد حسمه والوصـول  نسيان األمر بتاتً 

إلى قرار فيه بحيث تستعيد قـوة تركيـز         

ذهنك كاملة غير منقوصة من أهم أسـباب        

.النجاح في الحياة

 

 

ليك بعض األفكار والخطوات التـي      إو

 ومـن   ،تساعد على استبعاد الشرود الذهني    

:ثم بناء القدرة الذاتية على التركيز وهي

 

 

١

 

حاول استبعاد كل ما يشتت فكرك       -

ويشغل ذهنك من الواقع المادي المحيط بك       

.مما ورد ذكره في األسباب قبل قليل

 

 

٢

 

- د نفسك على أن تعيش لحظتك،      عو

ن تحصر نفسك فيما أنت فيه فقط وانس        أو

ا فـي   من أصبح آمنً  ((أو تناس كل ما عداه      

 جمع له قوت يومه     ، معافى في بدنه   ،سربه

)).وليلته فكأنما جمعت له الدنيا بحذافيرها

 

 

ما مضى فات والمؤمل غيب

 

 

 ولـك الساعة التي أنت فيها

٣

 

إذا كنت تشعر باإلجهاد فتوقف عن       -

العمل بعض الوقت، وخـذ لحظـات مـن         

االسترخاء في مكان جيد التهوية، وحبذا لو       

عينيـك  استلقيت على ظهرك وأغمـضت      

  ـ وأوقفت تفكيرك وأخذت نفس ا عـدة  ا عميقً

 .مرات ثم عد لعملك بعد ذلك

٤

 

إذا كنت تـشعر بـالخمول فجـدد         -

 من مكانك   التهوية في موقعك وتحرك قليالً    

ومارس بعض التمارين الرياضية الخفيفـة      

 .لبضع دقائق

٥

 

-   أعط نفسك قدر ا من الراحـة    ا كافي

 .قبل بدء التفكير وممارسة العمل

٦

 

 تبدأ التفكير في المسائل المهمـة       ال -

بعد تناول الطعام مباشرة وال أثناء الجـوع        

 .الشديد والظمأ المفرط

٧

 

بادر لعالج ما تعـاني منـه مـن          -

مشكالت صحية، وإذا كنت تعاني من شيء       

منها فال تبالغ في أمـره وال تعطيـه مـن           

 .كبر من حجمهأتفكيرك 

٨

 

مارس تمـرين تقويـة التركيـز        -

سنلخص خطواته في العدد    ي  الذهني، والذ 

.القادم إن شاء اهللا تعالى

 

 



 

 

 



 



 



 

 





 



 



 

 

بنهاية الشهر الماضي، تم الكشف عن واقعتين تؤكدان بمـا ال           
يدع مجاالً للشك أن الحادث الذي وقع في سـماء نيويـورك فـي              

 سنة لم ينته حتى اليـوم، ال        ١٦ سبتمبر منذ    ١١الثامنة من صباح    
البرجان اللذان انهارا وال ما أفضى إلى سقوط الـسماوات علـى            

.على ذلكرأس األمريكيين، وال حتى ما ترتب 

 

 
 أغسطس الماضي،   ٢٨نشرتها الجارديان في     :الواقعة األولى 

عن عدد من محللي وكالة االستخبارات      ) جوليان بوجر (حيث نقل   
على تكرار الغبـاء    المركزية األمريكية دهشتهم وغيظهم وتندرهم      

م، حيث يعانون اليـوم بعـد      ٢٠٠٣الذي قاد إلى تدمير العراق في       
عليهم البيت األبيض إلنتاج مبرر يسمح للرئيس األمريكي ترامب بأن يعلن انتهاك إيران لالتفاق النووي، ومـن ثـم شـن                  سنة من ضغوط يمارسها      ١٤

، )على طريقة البرادعـي   (اقة الذرية   في تكرار لتسييس عمل الوكالة الذي أدى إلى غزو العراق، المقصود هو توريط الوكالة الدولية للط               .. الحرب عليها 
.ت الحرب على إيران في وقت تترقب فيه واشنطن مواجهة وشيكة على كوريا الشماليةفي تسويغ مبررا

 

 
في صوفيا، والتحقيق معها من     " ترود" تعمل في صحيفة    ) ديليانا جيتانزفا (ة بلغارية تدعى    يف نشرت في نفس التاريخ، عن فصل صح       :الواقعة الثانية 

 طلعة طيـران    ٣٥٠المملوكة لدولة أذربيجان بتنفيذ أكثر من       " طريق التحرير " طيران سيلكواي    المخابرات بعد أن نشرت تقريرا مفصالً عن قيام خطوط        
والعـراق،  بغطاء دبلوماسي وبإشراف المخابرات المركزية األمريكية نقلت من خاللها عشرات األطنان من األسلحة والذخائر لإلرهابيين فـي سـوريا                    

أسـماء  .. مناطق التفريـغ واألهـم    .. حدد بالضبط أنواع وكميات المقذوفات واألسلحة ومناطق الشحن وأيضا        التي ت بالوثائق الرسمية   التقرير نشر مدعما    
، التي كانـت    "بريل شوفل "الشركات المتعاقدة مع الحكومة األمريكي لإلسهام في تسليح وتدريب الجماعات اإلسالمية المسلحة في سوريا، وأبرزها شركة                 

" إنجرليـك "ضادة للدبابات التي تم شراؤها من شركات سالح بلغارية عبر وزارة الدفاع األذربيجانية وتوصيلها إلـى قاعـدة                   المتمد اإلرهابيين بالقذائف    
.التي تعد واحدة من أهم مراكز قيادة قوات الناتو والقوات األمريكية للعمليات السرية في سوريا" الجوية في تركيا

 

 
يح وتدريب طالبان والقاعدة والمجاهدين في أفغانستان لطرد السوفييت منها، ومن بعدها عـدوان القاعـدة                وهكذا نجد أنفسنا من جديد أمام مشهد تسل       

مل وبغطاء من هيئة الطاقة الذرية، لكن هذه المـرة         برج التجارة العالمي في نيويورك، ونجد أنفسنا أمام مشهد غزو العراق بحجة أسلحة الدمار الشا               على
نجـم  " ركس تيلرسون "عمالقة النفط والغاز، نجد اليوم      " هاليبرتون"نجم شركة   " ديك تشيني " سنة   ١٦ان في المشهد األول منذ      المقصود هو إيران، وكما ك    

عبر أفغانستان وباكستان، وصـوالً إلـى مينـاء         الواصل بين تركمانستان    " تابي"، وكما كان خط أنابيب النفط       عمالقة النفط والغاز  " إكسون موبيل "شركة  
المحادثات بـين طالبـان واإلدارة      ن انهارت   أبعد   مليارات دوالر، هو السبب الرئيس لغزو أفغانستان         ٣نحو  " أنرون"الذي كبد شركة     ،في الهند " دابهول"

لـى طـول    الواصل بين إيران عبر العراق وسوريا إلى تركيا إلمداد أوربا بالغاز، هو السبب الرئيس إليجاد داعش ع                " نابوكو"األمريكية، فإن خط الغاز     
.مسار األنابيب

 

 
قـد أفـضى    وتسليح الجماعات اإلرهابية في العـراق وسـوريا          سبتمبر، فإن تدريب     ١١وإذا كان تدريب وتسليح طالبان والقاعدة قد أفضى لكارثة          

سبانية كانت معـدة للتفجيـر      اإل" قطالونيا"نة غاز عثرت عليها سلطات      ا أسطو ١٢٠بخالف  .. النتشار الهجمات بالطعن والدهس والتفجير في أنحاء أوربا       
.في أعقاب حادث برشلونة

 

 
 سبتمبر، وورثة أجندة المحافظين الجدد في أمريكا وأوربا، وإذا كانوا ينحسرون في سوريا والعراق، فإنهم يتوجهون اآلن                  ١١الدواعش إذن هم أحفاد     

فإن أحفـادا جـددا سـيظهرون عمـا قريـب،      ما تم استنفاد الغرض منهم، من جديد، وإذا    " القاعدة"أفريقيا وإلى بلدان أوربا أيضا، إنها قصة        إلى شمال   
 األهـرام العربـي   ( ".فهو العنوان الجديد لأللعاب الجيو سياسية على األقل للنصف األول من القرن الحادي والعشرين             تذكروا هذا االسم جيدا،     ) خراسان(
. )م٩/٩/٢٠١٧

 

 



 

 

 

 

 



 







 





 



 

 



 





 




 


سؤال ظهر بقوة على الساحة عقب إلقـاء        " كيف تغري داعش النساء؟   "

القوات العراقية بالموصل القبض على كثير من النساء كـان مـن بيـنهن              
ألمانيات وال شك أن هناك فتيات ونساء قد اختفين خالل الجهاد، فما الـذي              

الجناح النسائي في داعش؟ من األحالم      ك؟ وكيف يتم تجنيد     يجذبهن إلى هنا  
.الرومانسية إلى الصحوة المخيفة

 

 
بع لفكر داعش يرصد أنها ال تجند الرجال فقط، بل تجند النـساء             والمتا

أيضا ويهاجر إلى أراضيها فتيات ونساء، ومن بين مـن قبـضت علـيهم              
 منهن البعض   اديات عمل  ألمانيات جه  ٥"  امرأة ٢٠"القوات األمنية العراقية    

في الشرطة الداعشية، ويختبئ العديد من النساء في ما يسمى بنظام النفـق             
لتنظيم داعش وقد كن مجهزات باألسلحة واألحزمة الناسفة لمهاجمة القوات          

مـن ألمانيـا العـام       أعداد المهاجرين لقطاعات داعـش    وقد بلغ   . العراقية
واء فـى الحـرب أو عـن    س) ١٤٥(وعدد من مات منهم  ) ٩٣٠(الماضى  

وعدد الفتيات والنـساء الالتـى      . طريق تفجير أنفسهم فى عمليات انتحارية     
كما يمـثلن نـسبة     . من إجمالى المهاجرين  % ٢٠هاجرن إلى داعش وهن     

. عام١٨من فئة المهاجرين األقل من % ٥٠

 

 
لكن السؤال الذى يطرح نفسه بقوة ما الذى يجذب النساء إلى قطاعـات   

غرى داعش الفتيات لالنضمام إليها؟ ومـا الـذى تتوقعـه           داعش؟ وكيف ت  
هؤالء الفتيات فى سوريا والعراق؟ وهل يكلفن بمهـام جهاديـة أو يقمـن              

بأدوار مسلحة؟

 

 
يذكر أن أغلب هؤالء الفتيات كانت لديهن تصورات رومانسية للزواج          
من جهاديى داعش، حيث تُروج داعش لمجاهديها على اإلنترنـت كنجـوم            

كما يتم إغراء الفتيات    . ا يناسب ذوق فئة من النساء فى معشوقيها       الشهرة بم 
بطرق مختلفة فيتم اإلعالن على المنتديات اإللكترونيـة والمـدونات عـن            
الحاجة لمجاهدات، وكل إعالن يستهدف فئة عمرية معينة ويـتم التركيـز            
أكثر على الفئات العمرية الـصغيرة ويراعـى فـى اإلعـالن الجوانـب              

كما يتم توفير مرشدين لمـن      .  الحالمة التى تبحث عنها الشابات     الرومانسية
ويستغل تنظيم داعش الفتيـات الالتـى       . يرغب فى االنضمام لداعش منهن    

سافرن من قبل فى تحفيز األخريات ووصف دولة داعش من الداخل بطرق            
وفى حين يتوقع أغلبهن عند االنضمام للدولة اإلسـالمية         . أقرب إلى الخيال  

كزوجة مجاهد مرفهة أو أم ولود أو مسعفة لمن أصيب من جنـود             بالعيش  
مثـل عبيـد    (الخالفة، يأتى التكليف بمهام أخرى استشهادية أو اسـتعبادية          

 .)م٩/٨/٢٠١٧صوت األزهر . ()الجنس

 

 



 




 


بعثت محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت حكمها األول اليوم فـى           

ة اغتيال الشهيد هشام بركات النائب العام الـسابق بالعديـد مـن             قضي
.الرسائل الهامة لكل من يهمه األمر

 

 
 متعلقة بضرورة إغالق المواقع اإللكترونيـة التـى         :الرسالة األولى 

تسعى إلى التحريض واإلرهاب وكان لها دورها فى قـضية الـشهيد            
.هشام بركات

 

 
ي إلـى التحلـي بالمـسئولية        دعوة اإلعالم المصر   :الرسالة الثانية 

        ا عن اإلثـارة    المجتمعية فى مواجهة األحداث التي تمر بها البالد بعيد
.والتحريض

 

 
 ضرورة مواجهة الخطاب الديني وتنقيته مما علـق         :الرسالة الثالثة 

.به من أحكام تكفيرية ال تمت للدين بصلة

 

 
تؤكد أن التطرف واإلرهـاب ظـاهرة ال يمكـن           :الرسالة الرابعة 

عالجها بالمواجهة األمنية فقط، بل بمواجهة شاملة سياسية واقتـصادية          
.وفكرية ودينية

 

 
ا لن يـستطيع أن يهـرب بجريمتـه وأن           أن أحد  :الرسالة الخامسة 

ا إلى فضيلة المفتي، إنها تؤكـد        إرهابي ٣١المحكمة التى قررت إحالة     
رادع والعادل لكل من تسول له نفسه الخروج عـن     بذلك على العقاب ال   

.القانون أو ارتكاب جريمة القتل وإزهاق األرواح

 

 
 جلسة عقـدت بمعهـد أمنـاء        ٣٦لقد استمعت المحكمة على مدار      

 شاهد نفي،   ٢٠ شاهد اثبات و   ١٠٢الشرطة خالل عام كامل إلى حوالي       
مـاع  تحققت بذلك كل أسس العدالة الواجبة، ولذلك صـدر الحكـم بإج         

األراء وحدد له العشرين من شهر يوليو المقبل، إلصدار الحكم النهائي           
.على المتهمين

 

 
إن تلك الرسائل التى أعلنها رئيس المحكمة من على منصة القضاء           
لم تأت صدفة، وإنما بعد دراسة وتفحص لألسباب المختلفة التى دفعت           

ل القضاء  هؤالء التكفيرين إلى ارتكاب جريمة ضد واحد من كبار رجا         
.فى مصر

 

 
إن العقيدة الضالة، التى ينطلق منها هؤالء الذين غيبوا عن الـوعي            
وعن صحيح الدين، هى التى قادتهم إلى حبل المشنقة، وهى التى دفعت            

.بهم إلى جهنم ليلقوا العذاب وبئس المصير

 

 
إن المطلوب من الدولة المصرية ترجمة الرسائل التى بعـث بهـا             

ا للمواجهـة ضـد     ئيس المحكمة لتكون دستور   المستشار حسن فريد ر   
القتلة واإلرهابيين والمحرضين، ودون ذلك سيبقى األمر علـى مـاهو           

.)م٧/٨/٢٠١٧األسبوع . (عليه

 

 

 

 

 مليون نسمة فى منطقة على حدود العـراق وسـوريا وتركيـا             ٢٥تعيش األقلية الكردية التى يقترب عددها من        
   ا عاش األكراد حياة قائمة على الرعي في سهول ما بين النهرين، وفي المناطق              وإيران وأذربيجان وأرمينيا، وتاريخي

الجبلية المرتفعة الموجودة اآلن في جنوب شرقي تركيا، وشمال شرقي سوريا، وشمال العـراق، وشـمال غربـي                  
.إيران، وجنوب غرب أرمينيا

 

 
كما أنهم ينتمـون       دم وجود لهجة موحدة،     واليوم يشكلون مجموعة متميزة يجمعها العرق والثقافة واللغة، برغم ع         

يصنفون كمسلمين سنة ، وأكبر عدد لألكراد فـي تركيـا،            %  ٨٥ لمجموعة مختلفة من العقائد والديانات، وإن كان        
 مليون كـردي، وفـي   ٦,٥ مليون كردي، ويتركزون في شرق البالد،  يعيش في إيران نحو         ١٤التي يقيم فيها نحو     
 أيضا في الدول التي تقـع علـى          .  مليون كردي  ٢,٥ مليون كردي، وفي سوريا يعيش نحو        ٦,٥العراق يعيش نحو    

ففي أرمينيا، أذربيجان وجورجيـا يعـيش       : الحدود مع تركيا وإيران تعيش بعض المجتمعات الكردية غير الصغيرة         
ـ         ١,٥ كردي، باإلضافة إلى أن هناك نحو        ٢٠٠,٠٠٠نحو   ا فـي   صوصمليون كردي هاجروا إلى دول أخـرى، خ

.)م٢٦/٨/٢٠١٧ األهرام العربي( . ألف كردى ٨٠٠ أوربا، وفي ألمانيا التي يقترب عدد األكراد إلى نحو 

 

 



 

 

 

 

 



 





 


م سياسة تجرد بها المواطنين الفلسطينيين في صحراء        ٢٠١٠ اإلسرائيلية تتبع منذ العام      كشفت مصادر صحفية عبرية النقاب عن أن وزارة الداخلية        

.م، من جنسيتهم اإلسرائيلية بشكل مبهم وغير واضح١٩٤٨النقب جنوبي فلسطين المحتلة عام 

 

 
ينية كالتسجيل أو إضافة األطفال علـى       وأوضحت الصحيفة أن المواطن البدوي الذي يقصد مكاتب وزارة الداخلية اإلسرائيلية التخاذ إجراءات روت             

بعـد إبالغهـم    " مقيمين"الهوية، أو حتى تجديدها او إصدار جواز سفر، فإن الموظف يقوم بسحب جنسيته، ويقوم بتغيير تعريفهم من مواطنين إلى                    
"!!.منحها لهم عن طريق الخطأ"بسحب جنسيتهم بذريعة 

 

 
سرائيلي لتهويد مدينة القدس المحتلة وتغيير معالمها الجغرافية والديموغرافية سارية علـى قـدم              إن محاوالت االحتالل اإل   : وقالت مصادر فلسطينية  

وساق، والتي حتى اللحظة لم تنجح بتحقيق مرادها رغم تقدمها في عدة محاور عبر فرض القوانين العنصرية واإلجراءات القمعيـة علـى سـكان                        
.المدينة

 

 



 



من تعليق أي ملـصقات     المصرية  حذرت وزارة األوقاف    

أي مسمى، مؤكدة   أو منشورات أو توزيعها بالمساجد تحت       

أنه في حالة وجود أي ملصقات أو منشورات تحمل دعايـة           

ألي مكتبة أو شركة أو تحمل فكرا ألي جماعة، أو السماح           

بتوزيع أي منشورات أو كتب أو كتيبات، سـيتم محاسـبة           

جميع المسئولين عن المسجد سواء مـن العـاملين بـه، أو            

.المسئولين عن متابعته والتفتيش عليه

 

 

 الوزارة أنه في حال وجود أي كتب ال تكـون           وأوضحت

معتمدة في المكتبة الرسمية ومراجعـة مـن رئـيس قـسم            

اإلرشاد على أن تختم القوائم من اإلدارة العامـة لإلرشـاد           

الديني بديوان عام الوزارة في موعد أقـصاه شـهر مـن            

.تاريخه

 

 




 



إن جـرائم   : قالت الشرطة البريطانية  

الكراهية زادت فـي بريطانيـا بعـد        

الهجمات اإلرهابية التي ضربت لنـدن      

.  شخصا ٣٥ومانشستر وراح ضحيتها    

وأظهرت أرقام المجلس الوطني لقـادة      

الشرطة، أن زيادات كبيرة طرأت على      

ن جرائم الكراهية بعـد هجمـات لنـد       

ومانشستر، لكنها عادت إلى مستوياتها     

مـن  ) دعم ووحدة (المعتادة بعد مظاهر    

.الجاليات في البالد

 

 



 


 

كشف مسئول باألمم المتحدة، بأن العالم      

يواجه أزمة مجاعة، مشيرا إلى مكابـدة       

 مليـون شـخص لـنقص    ٢٠٠أكثر من   

الـصومال  : الغذاء في أربعة بلدان هـي     

والسودان واليمن ونيجيريا، وطالبت األمم     

تمــادات ماليــة المتحــدة تخــصيص اع

للمساعدات اإلنـسانية بغـرض تفـادي       

.الكارثة

 

 

مؤكدة أننا نحتاج إلى أربعة مليـارات       

 مليون شخص   ٢٠دوالر شهريا لمواجهة    

معرضين للموت يوميـا بـسبب نقـص        

.الطعام

 

 

 

 

 

 



 





 


كشفت اللجنة الوطنية للدفاع عن األرض النقاب عن مـصادقة بلديـة            
االحتالل اإلسرائيلي في مدينة القدس، على مخطط لبناء حـي اسـتيطاني    

مة على أراضي جنـوب غـرب       اليهودية الجاث " جليو"جديد في مستوطنة    
.المدينة

 

 
 وحدة سكنية في مستوطنة     ٨٩١وأن المخطط االستيطاني يتضمن بناء      

المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين بين مدينتي بيت لحـم          " جيلو"
.والقدس المحتلتين

 

 
وأشارت إلى أن المصادقة على المخطط االستيطاني جاءت فـي عـام           

خطـوة تقنيـة فقـط      "ة في مدينة القدس هو      م وما ستقوم به البلدي    ٢٠١٣
".للمباشرة في البناء

 

 
كما كشفت عن مخطط لبناء حي استيطاني يهودي جديد بـالقرب مـن          

.منطقة رأس العامود بالقدس المحتلة

 

 
إن الخطة تتضمن بناء مئات الوحدات السكنية االستيطانية والتي لم يتم           

.ة المجمع االستيطانيالشروع بتنفيذها بسبب الصعوبات األمنية لحماي

 

 
م مـشروع   ٢٠١٦ ديسمبر   ٢٣وكان مجلس األمن الدولي قد تبني في        

.قرار بوقف االستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلتين

 

 



 



أكد علماء ومشايخ الزيتونة   

 

 وهو الجهة التي تعادل األزهر الـشريف        -
في مصر 

 

 أن دعوة الرئيس التونسي بإصدار تشريع يساوي في الميراث          -
طعن صـريح   "ين الرجل والمرأة وإمكانية زواجها من غير المسلم، هو          ب

".لثوابت الدين

 

 
ـ      المخالفـة لـديننا    "و  " الخطيرة"ووصف علماء الزيتون هذه الدعوات ب

أن الرئيس التونسي تدخل في ثوابت ال مجال لتبديلها وأحكام          "، و "الحنيف
يوِصـيكُم  : في كتابه العزيز  المواريث تكفل اهللا سبحانه بتفصيلها وبيانها       

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

 

 
وأوضحوا

 

 في بيان لهم     -

 

 أن زواج المسلمة بغير المسلم هـو محـرم          -
ا الى قوله   جماع وارتباطها به يعتبر جريمة زنا استناد      بالكتاب والسنة واإل  

).٢٢١: البقرة( حوا المشِْرِكين حتَّى يْؤِمنُواتُنِك والَ: تعالى

 

 
ودعا الموقعون على البيان كافة الشعب التونسي والمـرأة بالخـصوص     
إلى الحفاظ على أحكام اإلسالم واالعتزاز بها ومنهـا أحكـام المواريـث     
واألسرة والزواج، ودعوة رئيس الجمهورية المسئول األول عن رعايـة          

.سات إلى التراجع عن هذه الدعوة الخطيرةالدين وحماية المقد

 

 

|

 




 




 





 

 

 

 

 



 



 



 


:بن أبى طالب  علىقال اإلمام 

 

 

 

-  ال تعدمن إخوانك من آخاك في أيـام مقـدرتك          ن 
يكـون  : في أحوال ثـالث   للمقدرة، واعلم أنه ينتقل عنك      

 ا  صديقًا يوم حاجته إليك، وما يوم غناه عنك، وعـدوعرض
.يوم حاجتك إليه

 

 

 

 أخيارا، فـإن     ال تسرن بكثرة اإلخوان ما لم يكونوا       -
.اإلخوان بمنزلة النار التي قليلها متاع وكثيرها بوار

 

 

 

.كفاك خيانة أن تكون أمينًا للخونة -

 

 

 

من الخير وإن صغر، فإنك إن رأيته ال تحقرن شيًئا     -
سرك مكانه، وال تحقرن شيًئا من الشر وإن صغر، فإنـك       

.إن رأيته ساءك مكانه

 

 



 


دخل أبو أويس الخـوالني      

 

مـه اهللا     رح –

 

 مـسجد   –
دمشق، فإذا فتى براق الثنايا وإذا الناس حوله، فسأل عنه،          

فلما كان الغد بكرت إلـى      . هذا معاذ بن جبل     : فقيل
المسجد فوجدته قد سبقني يصلي، فلما قـضى صـالته،          

آهللا، : واهللا إنـي ألحبـك، فقـال   : سلمت عليه، ثم قلت له 
ني سـمعت   أبشر، فـإ  : آهللا، فجذبني إليه، وقال لي    : فقلت

محبتـي  وجبت  : قال اهللا تعالى  (:  يقول رسول اهللا   
 للمتحابين في    والمتباذلين في ،حـديث  ) "، والمتزاورين في

."صحيح، رواه اإلمام مالك

 

 



 


 في  اشترك الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص        

 وكافـأه   أكثر من غزوة تحت لـواء رسـول اهللا          
كـون دعوتـه مجابـة،      ن ت أ بأن دعا له ب    الرسول  

: وحدث أن فقد سعد بن أبي وقاص بصره فقال له ابنـه           
ادع اهللا يا أبت أن يرد عليك بصرك، فقد بشرك رسـول            

إن تلـذذي   :  باستجابة دعوتك، فقال سعد البنه     اهللا  
.بقضاء اهللا أحب إلي من إجابة دعوتي

 

 



 


فإنها تكنى أم الندامة؛ ألن صاحبها يقول قبل أن يعلم،      

ويعزم قبل أن يفكر، ويقطع قبل أن       ويجيب قبل أن يفهم،     
يقدر، ويحمد قبل أن يجرب، ويذم قبل أن يخبـر، ولـن            
تصحب هذه الصفة أحدا إال صـحب الندامـة، وجانـب         

.السالمة

 

 



 


 أبـو العـزائم     قال اإلمام المجدد السيد محمد ماضى     

:رضوان اهللا عليه

 

 

 

ما ِمنَِّة، ثُم لِ   ِللْ مِة، ثُم عنِّلِلحب  لْٱمحبِة  لْٱ درجاِت   َأوُل -
 فَنَاِء عـن  لِْبٱحب  لْٱِرك، ثُم    لَك وِلغَي   ِبهِ هرَأظهره ِفيك ِليظْ  

 ِديِدلتَّحٱِب   شَو ِحيِد ِمن وِريدا ِللتَّ ِد وتَج قَصِريدا ِللْ  تَفْ ِهذَِلك كُلِّ 
.ِديِدلتَّعوٱ

 

 

 

 هـم واحلنَّاِس جلُوسـا، وَأر   ٱن   بي محبِةلْٱَل   َأه تَرٰى -
.لشَّراِب كُُؤوساٱ طَهوِر حِبيِب ِمنلْٱ ِبيِد بتْشَِر

 

 

 

- ِةلْٱ ُلَأهبحم  ِمن خَافُونلْٱ  يعب  ـمهـ    ِد و  رِب ِفـي َأقْ
.ِدبعلْٱعِد  ِفي َأبمنُون وهميْأ: اجفَلْٱ ُلِب، وَأهقُرلْٱ

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

اهلجرة الشريفة

 

 
، استفتح كنوز الفتح باسـم الفتـاح العلـيم        

، الوهـاب الكـريم    وأستجدى سوابغ اآلالء باسم   
 إلى القريب أن يفتح علينا أبواب عطاياه        ضارعا
 عنا وهو القوى الدافع شـر       والمنن دافعا بالمنح  

.المحن واإلحن والهرج والمرج والفتن

 

 
ا تحملـه   ن الهجرة الشريفة تبين م    إ :يا بنى 

 من العناء فى سبيل إعالء        سيد المرسلين   
ونجاة المجتمع اإلنـسانى    ، كلمة اهللا بتوحيد اهللا   

علـى فـادح     ا باهللا سبحانه  مستعينً، باإلسالم هللا 
ومعـاداة أهـل الظلـم      ، اآلالم وقارس المـالم   

والظالم بهمة ذكرها يحيـى األرواح وينـشط        
 قـام هللا    منفـردا  وهو، وكيف ال ، األشباح

ا إلى الحق بين ملوك عبدوا مـن دون اهللا          داعي
وجهالة عميـاء أصـمت اآلذان   ، فهدم عروشهم 

وقفلت ، وأعمت األبصار عن الهدى   ، الحق عن
فتحمل ما ال يتحملـه     ، القلوب عن قبول الرشاد   

ات اهللا وسالمه عليه وعلـيهم      كل األنبياء صلو  
، حتـى ذلـت التيجـان     ،  فى اهللا مع اهللا    صبرا

وسـلمان  ، وساد بالل الحبشى  ، انوانحنى الطغي 
وصهيب الرومى على كسرى وقيصر     ، الفارسى

فأصبح اإلنسان باإليمان ليس    ، وهرقل ومقوقس 
 ألن اهللا خلـق     ؛فوقه إال اهللا ذو الجالل واإلكرام     

.اإلنسان حرا مريدا

 

 
كيف تـشرق تلـك األنـوار فـى         .. عجبا

وتطلع تلك الـشمس    ، الظلمات الحالكة فتمحقها  
الجهالة والضاللة والكفر باهللا وعبـادة      فى أفق   

كب واألناسى والملوك   والكوا غيره من األصنام  
ا بالحــق   وتكسب اإلنسان علـو   ، فتملؤه نورا 

إخالصا وصـدقًا   ، يساوى مالئكة السماء   حتـى
 .وبإخوانه رفقًا،  هللاوتعظيما

 

 
لـشريفة فنحـزن    نتأمل حوادث الهجـرة ا    

 مـن      برسـول اهللا   منحزن لما أل  ، ونفرح
ظلم الظالمين العتاة ومعاداتهم له للخيـر الـذى         

ودعائـه  ،  لمـن آذاه     مع رحمته   ، أبداه
مـع أنـه   . .اية لمن حاربه وجفـاه  دبالخير واله 

          لو دعا عليهم كما دعا نـوح وموسـى 
وعيسى صلوات اهللا وسالمه عليه وعليهم لمـا        

.بقى لهم بقية

 

 
. أغرقهم اهللا..وإال فأين قوم نوح؟

 

 
 أرداهم فى البحر القهار     ..وم موسى؟ وأين ق 

.المنتقم

 

 
، ا أذلهم اهللا وفرقهم شيع    ..وأين قوم عيسى؟  
.ولم يتحملوا ما تحمله 

 

 
ونفرح بما تفضل اهللا بـه علـى المجتمـع         

 ما آتاهم به   اإلنسانى الذى قبل من رسول      

 

 

 

 



 


         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 العلم النافع    

 

مع بدايـة عـام      -
رة هجرى جديد تطل علينا ذكرى عزيزة وهى الهج       

أو ما يسميه القوم السياحة إلى اهللا، فنرجو مـن          
سماحتكم التكرم ببيان دروس حـوادث الهجـرة،        
مقارنة مع اإلسراء، مع كشف سـر المعيـة فـى      

دعوها فإنهـا   : (الغار، وتوحيد القلوب بقوله     
).مأمورة

 

 
:فأجاب سماحته قائالً

 

 



 

 

 

 



 



حتى، من اإليمان واأللفة والمودة والرحمة    

 

 
والظلـم  ، وفـا والجفا بال ، تبدلت العداوة بالحب  

والمسارعة إلى غضب    ،والكفر باإليمان ، بالعدل
حتى أنجى  ، اهللا بالمسارعة إلى محابه ومراضيه    

،    اهللا كثيرين من خلقه نزهوه عن الشريك والولد       
وأقبلوا عليه بالكلية   ، وأخلصوا له العبادة والعمل   

 العادة والطبع يعبدونه ال يشركون بـه        ينمفارق
األنوار ساطعة فى اآلفـاق     وال تزال تلك     ،اشيًئ

وإنما هو الحق ال    ، واضحة المحجة قوية الحجة   
، يأباه إال شقى وال ينكـره إال عمـى الطـرف          

وعناء ينتج الخير والفـرح وإن كـان أضـر          
 .أحزن ليس بعناءو

 

 
ا إن هذا النبى األمـى هـو رحمـة اهللا           حق
 .ونعمة اهللا العظمى، الواسعة

 

 

 

اهلجرة أعلي من اإلسراء

 

 

 

بالنسبة

 

 له 

 

 
ـ     إن تنزل اهللا      ة لحبيبه ومـصطفاه ليل

 ىهجرته إل ( من إسرائه    ى أعل ، الحق ىالهجرة إل 
 ألن تنزل الحـق لفـرد ذاتـه         ؛) القدس

 وهـو عـين     ،المصطفى هو الكرامة الكبـرى    
 ِإن اهللاَ  :المحبة الكلية ويظهر ذلك مـن قولـه       

.معنَا

 

 
طالم الحق في جلوة الصفاـدى اإلصـل

 

 
 الخفاىرت إلـإن أشغى ـبروحك فاص

 

 
ةـاول مدامـرته تنـجـن راح هـوم

 

 
دى الوفاـرتين لـب الهجـهد غيـلتش

 

 
هـاللـل جـرة واهللا جـجـرى هـس

 

 
تفىـه اقـب بـق الحبيـل وصديـخلي

 

 
ن صفاـبى بإسرا لمـرى ينـر سـوس

 

 
اـفقل وموـا بدءـت مبـانـكة كـوب

 

 
قىـه اهللا وارتـرى بـسرى بعد أن أس

 

 
اـقـل موفـ اهللا جانـر كــاجـوه

 

 
ااحبـب مصـرى الحبيـومن مكة يس

 

 
دى الصديق من كان منصفاـام الهـإم

 

 
سهـشرق شمـرى لتـة يسـ طيبىـإل

 

 
نزل مسعفاـتـعه بالـرش مـوذو الع

 

 
هـاللـار جل جـه في الغـسـؤانـي

 

 
فاوـه تخــا عليفًـه عطـديقـوص

 

 
قىـعي اهللا خالـزن مـاداه ال تحـفن

 

 
غار صحب المصطفىفبشرى لمن في ال

 

 
ااجرـرام مهـل الكـرى سيد الرسـس

 

 
اـفـرح واصـه اهللا أشـعـ اهللا مىإل

 

 
ايـه اهللا راقـرى بـله أسـرى قبـس

 

 
د أتحفاـاهـه فشـدس زج بـ القىإل

 

 
اهـا مواجدءـراء بـمع اهللا في اإلس

 

 

فاـي صـعه فـة مواله مـوفي طيب

 

 
ةحو طيبـطفى نـرى المصـفكان س

 

 
رفاـة منه شـ معير غيبـهـظـلي

 

 
هـع اهللا ربـرا مـ اإلسةلـي ليـفف

 

 
اـال خفـري بـومواله معه في الس

 

 
دهـدس مجـ قىـ بيت مقدسه إلىإل

 

 
فاـحي الجـد مـ وقىلـوهجرته أع

 

 
امضـطور غـب والتـك غيـمقام

 

 
اـ وألطفلَّـا أجـ مىلـدرك أعـوق

 

 

 

املعية ثالثة

 

 
 كـان   اعلم يا بنـى أن رسـول اهللا         

ية اهللا تعالى ونصرته حتى لو وقـف        بعنامتحققًا  
 تَنصروه فَقَد   ِإالَّ: العالم أجمع ضده قال تعالى    

 فى األزل بسابقة حسناه     ه نصر :أى نَصره اهللاُ 
.ولم يقل فسينصره اهللا

 

 
 بعناية اهللا األزلية حـين      ولقد تحقق   

فحـين    ) الَ تَحزن ِإن اللّه معنَـا     : (قال لصاحبه 
فقد نفى الحـزن عـن   ) الَ تَحزن : (قال لصاحبه 

قلبه، وفى ذات الوقت يريد لمـن       ونفسه وفؤاده   
كان فى معيته أن يكون على نفس الـنهج، ثـم           

لنفسه األنس باهللا حـين      أثبت المصطفى   
إن : (ا لقـال  إذ لو كان خائفً    )ِإن اللّه معنَا  : (قال

:، والمعية ثالثة هى)الحفيظ معنا

 

 
١

 

 معية الهوية من مقـام الغيـب، قـال          -
) ٤ :الحديد(  كُنتُم وهو معكُم َأين ما   : تعالى

.وهى معية عامة

 

 
٢

 

ِإن :  معية الربوبية، قال سيدنا موسى     -
).٦٢ :لشعراءا( مِعي ربي سيهِديِن

 

 
٣

 

  ِإن اهللاَ  :  معية األلوهية، قـال      -
وأسـمى    أتم وأكمـل  وهذه) ٤٠ :التوبة( معنَا

 ألنه قدم معيتـه علـى      ؛من معية موسى    
، والمـصطفى   إن معـى ربـى     :ربه فقال 
ــال العظــيم ــدم ذات اهللا فق  ِإن اَهللا : ق

.معنَا

 

 
فخـص نفـسه    ) معى ربى : (وموسى قال 

          بالمعيـة دون غيــره، والــسيد الكــريم 
 ألن معيته تشمل الكل، وتربـى     ) اللّه معنَا : (قال

 الكل، وتجمع الكل، كما كانـت رحمتـه         
.للعالمين

 

 

 

توحيد القلوب بأرجل الناقة

 

 
والناس يتعلقـون   ،  إلى المدينة   وصل

كـل  ، يتنافسون فى نزوله لـديهم    ، بخطام ناقته 
وهو يقول لهم صلوات اهللا     ،  عنده يقول بالنزول 

 الناقـة فإنهـا     : أى ،دعوهـا : (عليه وسـالمه  
.رة مخيرة الوفى رواية مسي، )مأمورة

 

 
فسارت حتى أناخت بـدار أخوالـه بنـى         

 ففرحـوا وحملـوا مـا               فنـزل   ، النجار
كان له من متاع علـى الراحلـة فـى بهجـة            

.وسرور

 

 
 قدم رسول اهللا    :نس قال أأخرج البيهقى عن    

       المدينة فلما دخل جاءت األنصار برجالها 
دعوا (: فقال، إلينا يا رسول اهللا   : فقالوا، ونسائها

 فبركت على باب أبـى      )اقة فإنهــا مأمورة  الن
فخرجت جـوارى مـن بنـى النجـار         ، أيوب  

:يضربن بالدفوف وهن يقلن

 

 
نحن جوارى من بنى النجار

 

 
ن جارـد مـذا محمـيا حب

 

 
 : قال وأخرج أحمد عن أنس بن مالك       

 جـاء محمـد   :إنى ألسعى فى الغلمان يقولـون  
    ًجـاء   : ثم يقولون  .ا فأسعى وال أرى شيئ 
حتى : ا؛ قال فأسعى وال أرى شيئً   ، محمد  

 . وصاحبه أبو بكر     جاء رسول اهللا    
 ثم بعثا   .فى بعض خراب المدينة   ) توارينا(فكمنا  
 من أهل البادية يـؤذن بهمـا األنـصار          رجالً

فاستقبلهما زهاء خمس مائة من األنصار حتـى        
انطلقـا آمنـين    : فقالت األنـصار  ، انتهوا إليهما 

 وصاحبه بين      فأقبل رسول اهللا   ،مطاعين
فخرج أهل المدينة حتى أن العواتـق       . أظهرهم

لفوق البيـوت يتراءينـه     ) الشابة أول ما تدرك   (
ا ا شبيه أيهم هو؟ أيهم هو؟ فما رأينا منظر      : يقلن
علينا ويـوم    فلقد رأيته يوم دخل   : قال أنس ! به

.ا بهما فلم أر يومين شبيه،قبض

 

 
نظر كيف وحد الحبيب المصطفى قلـوب       ا
لمين فى ساعة تفرقت فيها القلوب لمحبتهم       المس
: بقولهله 

 

 
 فتعلقـت قلـوبهم     ؛)دعوها فإنها مـأمورة   (

وعيونهم بأرجل الناقة وانصرف عن كل قلـب        
مشهد ،  عنده ما كان يشغله بنزول الحبيب      

ف من مشاهد العزة النبوية والروح المحمدية تؤلِّ      
وتسكــن الخــالف  .. بين القلوب فى وداعة   

. النفوس وتجمعهم فى جماعةالذى فى

 

 
اللهم حبب لنـا    ( : فقال  ثم دعا النبى  

اللهم بارك لنا فـى     ، شدأكحبنا لمكة أو    ، المدينة
.)اللهم اجعل مع البركة بركتين، صاعها

 

 
، أسال اهللا تعالى أن يتجلى باسمه القريـب       

، المعـين  ،العليم، النور، الهادى، المجيب، الولى
 الهـدى  علـى  جمعلي، الكريم ،الوهاب، الجامع
ـ  ، مدنايوبعنايته  ، قلوبنا  ومراضـيه   هوإلى محاب
والبـدع المـضرة    ، ومن الفتن المضلة  ، يجذبنا
ويعيد لنا  ، ويمكن لنا فى األرض بالحق     ،يحفظنا

إنـه  .. وبنا ما تفضل به على سـلفنا الـصالح        
.مجيب الدعاء

 

 



 

 

 

 

 



 

 ٣٢ 



 





 



ين           هاجر هشام ممدوح   فاطمة الزهراء ربيع صبري  أحمد فؤاد البنداري   الحسن فرج رجب حسان

 

 
           الطود 

 

 كوم حمادة                 إيــتــاي البــارود –

 

 بــحــيــرة–

 

 

         أحمد عاطف حامد فليفل     علياء خالد حافظ       فاطمة زيدان سعد طنجة    مدحت ياسر الشهاوي

 

 
                     رشـــيــــد                دمنهور                  الزقازيق      

 

 
 






، وال  ِمن العـاِلمِ  علَى قَبوِل الشُّبهِة    ال ينْبِغي ِللْمتَعلِِّم َأن يبعثَه معِرفَةُ الْحقِّ لَه          :ابني مستقبل األمة  

تْباِع ِفي عاِلِمِهم حتَّى يـروا     األَ ِإنَّه ربما غَال بعض   يدعوه تَرك اِإلعنَاِت لَه علَى التَّقِْليِد ِفيما َأخَذَ عنْه، فَ         
          ِإنةٌ، وجح هِتقَاداع َأنتَِدلَّ، وسي لَم ِإنِليٌل، ود لَهقَو َأنفِْضي ِبِهمفَي ،تَجحي ـا  لَمِفيم ِليِم لَهإلَى التَّس راَألم 

 فَـال    عنْه، بحسِب اجِتهاِد من يْأخذ    يصدر ِمنْه؛ ألنَّه يجتَِهد      عنْه، ويُؤوُل ِبِه ذلك إلى التَّقِْصيِر فيما      َأخَذَ  
   َأن دعبقَالَةَ إنِ   يالْم طَُل ِتلْكى               تَبـرال ي قَد كَتْ؛ َألنَّها شَاراِء ِفيملَماِد الْعِعد ا ِمنلُهَأه جخْري تْ َأودانْفَر 

   نْهْأخُذُ عي نم مانَِتـِه،                 لَهإب ـنفُوا ععـضوا ِفيِه فَيرا قَصِبم مهطَاِلبفَي نْهَأخَذُوا ع نِلم نَهورا كَانُوا يم م
وِفينعضةً مزجوا عِصيريو اِئِعينوا ضبذْهِتِه، فَيرنُص نوا عِجزعيو.

 

 
، ِفيما الْتَبس إعنَاتًا، وال قَبوُل ما صح ِفي النَّفِْس تَقِْليـدا       ولَيس كَثْرةُ السَؤاِل     :عزيزي مستقبل األمة  

ما يْؤجر ِفي    فَِإنَّ ،الِْعلْم خَزاِئن وِمفْتَاحه السَؤاُل فَاسَألُوا رِحمكُم اللَّه      (:  َأنَّه قَالَ   النَِّبي   وقَد رِوي عنِ  
). سَألُوا إذَا لَم يعلَموا فَِإنَّما ِشفَاء الِْعي السَؤاُلهالَّ(: وقَاَل ، )ِخذُالْقَاِئُل والْمستَِمع واآل: ثَةٌالِْعلِْم ثَال

 

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

 

 ٥٣ص القاهرة –

 

– ٥٤.[

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

٣٣ 

بالهنا

 

 

 

والشفا

 

 

  
 



 




 



إلى صاحب كرب ومرض     ومعه بعض الصحابة     ذهب سيدنا عمر بن الخطاب      
.فدعا له سيدنا عمر، وقرأ فاتحة الكتاب، فكشف اهللا الكرب وشفي المريض

 

 
 حين دعا للمكروب ففـرج       الخطاب   ذهب الذين كانوا مع سيدنا عمر بن      وبعد حين   

:حيروا، وقالوااهللا كربه إلى صاحب كرب آخر، فدعوا فلم يستَجب لهم، فت

 

 

 

.عمر بهذا الدعاء وقرأ هذه اآليات فاستجيب لهسيدنا  دعا -

 

 
:فقال لهم صاحب الكرب

 

 

 

. هذا الدعاء وتلك الفاتحة، لكن أين عمر؟-

 

 
]) سيدنا عمرترجمة  (حلية األولياء ألبي نعيمراجع [                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 
ا الدكتور آرثر ستون عالم النفس فـي        أكدت دراسة علمية حديثة قام به     

ن أعراض التوتر والغضب والقلق تختفـي       أجامعة ستوني بروك بنيويورك     
بهجة أكثـر   لتتحول إلى شعور بال   بعد وصول المرء إلى الخمسين من عمره        

ةـابـوت واإلصـمخاطر الممن زيادة ى الرغم وعل. مما هو بين الشباب

 

 
م أقل قلقًا ويبدأون بتجاهل ما هو سلبي ويركزون على          باألمراض فإن الناس يصبحون بشكل عا     

.اإليجابيات

 

 
 ألف شخص، ونشر في مجلة بروسيدنجر الخاصة باألكاديميـة          ٣٤٠استطالع شمل   كما أوضح   

القومية للعلوم األمريكية أن مشاعر السعادة تتحسن مع عبورنا منتصف العمـر، ووجـد البـاحثون                
لسلبية واإليجابية تتغير مع تقدم الـسن، وهـذا متماثـل لـدى     المشاركون في الدراسة أن المشاعر ا 

الرجال والنساء على حد سواء على الرغم من أن النساء عكسن قدرا أكبر من التوتر والقلق والحزن                 
.في كل األعمار

 

 
ت يبـدأ   قات من أعمارهم في و    يلكن التوتر والغضب يقالن عند األشخاص الذين بلغوا العشرين        

أو أن يكونـوا عـاطلين      مثل حيازتهم على أطفال     ويبدو أن قضايا     ،عد سن الخمسين  القلق بالتقلص ب  
.عن العمل، أو أنهم من دون شركاء حياة ال تؤثر كثيرا على مشاعر السعادة بعد سن الخمسين

 

 
ات يووجدت الدراسة أن مستويات التوتر والغضب تنخفض بشكل ملموس فـي سـن الخمـسين              

ومستوى الشعور بالسعادة واالستمتاع تبدأ بالتزايد، أما الشعور الوحيد الذي يبقى من دون تغير فهو               
الخمسين وحتى الثمانين حـسب مـا       ابتداء من سن    فإن مشاعر االرتياح تزداد     وبشكل عام   . الحزن

.كشفت هذه الدراسة

 

 
ها في دراسـة ميدانيـة سـابقة        أن النتائج تتماشى مع النتائج التي تم التوصل إلي        احثون  بوأكد ال 

وكانـت دراسـة    . أوضحت أن الحكمة والذكاء العاطفي يتزايدان مع تقدم السن بعد سن الخمـسين            
 تصل إلى قمتها في أوائل الشباب       فهي Uبريطانية سابقة، قد أكدت أن الشعور بالسعادة يشبه حرف          

بـأن  اية العمر، ويسود اعتقاد     حتى نه ثم تهبط حتى تصل القاع في منتصف العمر، ثم تبدأ بالصعود            
السبب وراء ذلك هو أن الناس يبدأون بتقبل حدود قدراتهم في سن متقدمة وهـم يكونـون سـعداء                   

.لمجرد أنهم أحياء

 

 



 



 

خـروف بعظمـه أو لحـم    كيلو لحم   -

متوسطة الحجمامقطع قطع .

 

 

 

. بصالت كبيرة١٠ -

 

 

 

. ملح–

 

 

 

. فلفل–

 

 

 

. ملعقة كبيرة سمن أو زبدة٢ -

 

 



 



 

يقشر البصل وتقطع كل واحدة إلـى        -

.أربع قطع ثم يغسل

 

 

 

 يغسل اللحم جيدا ويخلـط بالبـصل        -

ويتبل بالملح والفلفل والسمن ثم يوضع      

في وعاء محكم اإلغالق ويوضع على      

. حتى ينضج اللحم بشكل جيد جدارالنا

 

 

 

. يقدم ساخنًا مع السلطة أو اللبن-

 

 



 

 

 

 

 



 





 





 



 



 

 




 











 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

األستاذ الدكتور

 

 

نور الدين أبو حلية

 

 

اجلمهورية اجلزائرية

 

 

 

 

 

 

بدعة الشعوبيةبدعة الشعوبيةبدعة الشعوبية

 

 

 

 

 

 
ا يدعو إلى نفس ما      رجل كنت أراه دائم    قام

 وراح  العربيـة، يدعو إليه الشيخ من القوميـة       
.. ا يا شيخ    شكر: يقول، والفرح باد على وجهه    

لكن لألسف وجود   .. لطالما كنت أنادي فيهم بهذا    
بعض األعاجم في هذه البالد جعلهم ال يلتفتـون         

..يةفحدثنا عن بدعة الشعوب.. لكالمي

 

 
لقـد  .. بورك فيك أخا العرب     :  النجدي قال

  لقد اعتبر شيخ اإلسـالم     .. ا  سرني كالمك كثير
بل قد تصل بصاحبها     .. الشعوبية بدعة وضالالً  

وال نقول بقول الـشعوبية     : (لقد قال .. إلى الكفر 
وأرذال الموالي الذين ال يحبـون العـرب وال         
يقــرون لهــم بفــضلهم، فــإن قــولهم بدعــة 

.)١()وخالف

 

 
 أيها الحاضرون كيف اعتبر شـيخ       انظروا

اإلسالم مجرد عدم محبة العرب وعدم اإلقـرار        
.ابفضلهم على سائر الناس بدعة وخالفً

 

 
 في موضع آخر بما أدل من هـذا،         وصرح

وذهبت فرقة من الناس إلى أن ال فـضل       : (فقال
وهؤالء يسمون  . لجنس العرب على جنس العجم    

ي هي مغـايرة    الشعوبية النتصارهم للشعوب الت   
القبائـل للعـرب والـشعوب    : (للقبائل، كما قيل 

، ومن الناس من قد يفضل بعض أنـواع         )للعجم
 أن مثل هذا الكـالم  لبوالغا. العجم على العرب  

 إال عن نوع نفاق، إما في االعتقـاد،         يصدرال  
وإما في العمل المنبعث عن هوى الـنفس مـع          

.)٢()شبهات اقتضت ذلك

 

 
رح بما هو أشـد    إنه في موضع آخر ص     بل

  ا، فاعتبر أن مجرد بغض العرب      من ذلك جميع
بغض جنس العرب ومعاداتهم كفر     : (كفر، فقال 

)أو سبب لكفر

 

 
:  اعتبر أن حبهم يزيد في اإليمان، فقـال   بل

 من غيرهم وأن محبـتهم      أفضلومقتضاه أنهم   (
)سبب قوة اإليمان

 

 

 إنه دعا إلى تقسيم األعطيات واألمـوال        بل
 أنسابهم، كما فعـل الـسلف       على األمة بحسب  

فيبدأ بالعرب، ويوفون نـصيبهم مـن       .. الصالح
ثم بعد ذلك وبنـصيب أقـل يعطـى         .. العطاء
وقد كان ذلك ديدن الدول اإلسالمية التي       .. العجم

هكذا كان الديوان علـى  .. (كان يحكمها العرب   
عهد الخلفاء الراشدين وسائر الخلفاء من بنـي        

غيـر األمـر بعـد      أمية وولد العباس، إلى أن ت     
.)٣()ذلك

 

 
فحدثنا عن حكم العجم للعرب     :  القومي قال

 ..ا في الشريعة؟هل تراه مرضي

 

 
هذا سؤال مهـم    .. بورك فيك   :  النجدي قال

فمن البدع الحادثة، والتي خربت األمـة        .. اجد
اإلسالمية حكم العجـم مـن الفـرس والكـرد          

لقد قال المتنبي يذكر    .. واألمازيغ والترك للعرب  
:طورة حكم العجم للعربخ

 

 
 وما الناس بالملوكوإنّما

 

 
تفلح عرب ملوكها عجم

 

 
 أدب عندهم وال حسبال

 

 
ود لهم وال ذممـوال عه

 

 
 يشهد عجز العجم عن حكم العرب       والتاريخ

وأحسن دولـة لهـم     .. بشكل جيد إال في النادر    
كان في أقوى قوتهـا فـي   . كانت دولة المماليك 

 ؛ أن ضعفتبثلم تلأول عهدها زمن بيبرس، ثم    
ألن حكامها ما أرادوا االعتماد على العرب في        

لعبيد ليـدربوهم علـى     الجيش، وإنما استقدموا ا   
وهـذا  .  من انقالب العرب علـيهم     االقتال، خوفً 

ثم لم يعد يكفـي     . ا كان مصدر ضعف لهم    دوم
العبيد األتراك فجاءوا بالعبيد الشركس فـانقلبوا       

هم الضعف لنفس   عليهم، ثم هؤالء بدورهم أصاب    
فسبب الضعف أنهم .. السبب حتى انهارت الدولة  

أما . ا أقلية ال يريدون االعتماد على العرب      دوم
العثمانيون فهم مثال على الفشل الذريع في حكم        

وكانت دولتهم أقوى قبل أن يحكموا بالد   . العرب



 

 

 

 

 



 









 



 ألن جيشهم توزع على بالد شاسعة، مع        ؛العرب
اد على العـرب    رفضهم في نفس الوقت االعتم    

.  قياديةصبفي منا

 

 
ا يكاد يرقص من فرحـه،       القومي فرح  قام

فحدثنا عن الطاقات التي اخـتص      : وراح يقول 
اهللا بها العرب دون غيرهم من األجناس حتـى         

.يستحقوا أن ينالوا كل هذه الفضائل

 

 
.. بورك فيك وفي سؤالك:  النجديقال

 

 
انظروا : ته، وقال ا من محفظ   أخرج كتاب  ثم

هذا الكتاب كتبه أحد تالميذ شـيخ اإلسـالم         .. 
مسبوك الذهب، في فضل    (إن عنوانه   .. النجباء  

، وهو  )العرب، وشرف العلم على شرف النسب     
للعالمة الجليل مرعي بـن يوسـف الحنبلـي          

..اسمعوا ما يقول فيه.. الكرمي

 

 
وأما العقل  : (..  الكتاب، وراح يقرأ فيه    فتح

بـالتواتر  فقـد ثبـت     : الدال على فضل العرب   
المحسوس المشاهد أن العرب أكثر الناس سخاء،    

ا، وشجاعة، ومروءة، وشهامة، وبالغـة،      وكرم
ـ    . وفصاحة ا ا، وتمييـز  ولسانهم أتم األلسنة بيانً

 ا بجمع المعاني الكثيرة فـي      ا وفرقً للمعاني جمع
ويميز بـين   . اللفظ القليل، إذا شاء المتكلم الجمع     
تصر، إلى غير كل لفظين مشتبهين بلفظ آخر مخ   
ومن كـان   .. ذلك من خصائص اللسان العربي    

    ا على من لـيس     كذلك فالعقل قاض بفضله قطع
كذلك، ولهم مكارم أخالق محمودة ال تنحـصر،        
غريزة في أنفسهم، وسجية لهم جبلوا عليها، لكن        
كانوا قبل اإلسالم طبيعة قابلة للخير ليس عندهم        

      لون ا مـشتغ  علم منزل من السماء، وال هم أيض
ببعض العلـوم العقليـة المحـضة كالطـب أو          

إنمـا علمهـم مـا      . الحساب أو المنطق ونحوه   
سمحت به قرائحهم من الشعر والخطب أو مـا         
حفظوه من أنسابهم وأيامهم، أو ما احتاجوا إليه        
في دنياهم من األنواء والنجوم، أو الحروب، فلما  

  ا  بعث اهللا محمد  بالهدى الذي ما جعـل اهللا  .
رض مثله تلقوه عنه بعد مجاهدته الشديدة       في األ 

لهم، ومعالجتهم على نقلهم عن تلـك العـادات         
الجاهلية التي كانت قـد أحالـت قلـوبهم عـن           
فطرتها، فلما تلقوا عنه ذلك الهدى زالـت تلـك    
الريون عن قلوبهم واستنارت بهدي اهللا فأخـذوا        

لفطرة الجيدة فاجتمع لهم    هذا الهدي العظيم بتلك ا    
الكمال التام بالقوة المخلوقة فيهم، والهدى الـذي        

.)٤()أنزله عليهم

 

 
 النجدي يقرأ من كتاب الكرمي تـارة،        بقي

والقومي ومـن   .. وكتاب ابن تيمية تارة أخرى    
   وغيرهم يكـادون  .. امعه يكادون يرقصون فرح

 وقد رأيت الوجوه التـي كانـت       .. ايسقطون ألم
وبدأت النفرة تبـدو    .. خية بدأت تتغير  متآلفة متآ 

ثم سرعان ما حصل بين بعض العرب       .. عليها
فصاح العربـي بـأعلى     .. وبعض العجم خالف  

..واقوماه: وصاح العجمي.. واعرباه: صوته

 

 

 ما لبثت المشادة أن تحولت إلى حـرب         ثم
قاسية شديدة لم تقف إال بتدخل الـشرطة التـي          

ـ        صارعين، أخرجت أكثر من في القاعة من المت
وتركت الشيخ مشعل الفتنة يستمر في أداء دوره        

.الشيطاني الخطير

 

 

ملاذا تتعصب الوهابية للعرب؟ملاذا تتعصب الوهابية للعرب؟ملاذا تتعصب الوهابية للعرب؟

 

 

 

 

 

 
سمعنا :  اإلمام بعد ذهاب الشرطة، وقال     قام

أيها الشيخ أنك من نجد؟

 

 
تلـك  .. أنا من نجـد     .. أجل  :  النجدي قال

تلك البالد التي   .. البالد التي أنقذ اهللا بها اإلسالم     
.. ي الشيخ محمد بن عبـد الوهـاب       أنجبت جد 

.. والشيخ ابن إبـراهيم     .. والشيخ عبد اللطيف    
وغيرهم من المشايخ الذين لوالهم لما بقي للسنة        

.ذكر

 

 
 في النـصوص فـي      ردفهل و :  اإلمام قال

ء؟فضلكم شي

 

 
كل ما ورد في النصوص من      :  النجدي قال

فنحن أسـاس العـرب   .. فضل العرب، فهو فينا  
.العرب وفخرهاوجذرها، ونحن شرف 

 

 
ليس العقل فقط هو الـذي      .. ال  :  اإلمام قال

بل ورد في الحديث الصحيح     .. يدل على فضلكم  
.. ما يدل على ذلك

 

 
لم أكن  .. هاته   .. ا جزيالً شكر:  النجدي قال

يستحيل : لطالما كنت أقول في نفسي.. أعلم بذلك 
. في فضلنا شيءأال يذكر رسول اهللا 

 

 
 الحديث الـصحيح    لقد ورد في  :  اإلمام قال

اللهم بارك لنا في شـامنا ، اللهـم          : (قوله  
وفي نجدنا يا رسول    : ، فقالوا )بارك لنا في يمننا   

اللهم بارك لنـا فـي      : (اهللا، قال رسول اهللا     
: ، فقـال النـاس   )شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا     

: وفي نجدنا يا رسول اهللا؟ فقال رسول اهللا         
نـاك يطلـع قـرن      وه: الزالزل والفتن هناك  (

.)٥()الشيطان

 

 
أخرجوا : ا، وقالا شديد النجدي غضبغضب

إنه جاهل وابن   .. هذا الرويبضة من هذا المجلس    
أال يعلم أن شراح الحديث ذكـروا أن        .. جاهل  

ا العراقالمراد بنجد في هذا الحديث خصوص..

 

 
ولكن ابـن تيميـة     : ا، وقال  اإلمام غضب  قام

لذي تـدين بـه     الذي هو شيخك وشيخ اإلسالم ا     
يذكر أن المراد بنجد هي البالد التي جئت منهـا    

تأسيس ( لقد قال فيما رد به على       .. لتنشر الفتن 

 قد تواتر عـن النبـي       : (للرازي) التقديس
إخباره بأن الفتنة ورأس الكفر من المشرق الذي        

ثـم  ).. هو مشرق مدينته كنجد وما يشرق عنها      
 فـي   ساق بعض األحاديث الواردة فـي ذلـك       

وال ريب أن   : ( أن قال  إلىالصحيحين وغيرهما   
 هؤالء ظهرت الردة وغيرها من الكفر، من        من

 وطليحة األسـدي    ،جهة مسيلمة الكذاب وأتباعه   
وأتباعه، وسجاح وأتباعها، حتى قاتلهم أبو بكر       
الصديق ومن معه من المؤمنين، حتى قتل مـن         

ـ          ا أو  قتل، وعاد إلى اإلسالم مـن عـاد مؤمنً
.)٦()امنافقً

 

 
ألـيس النجـد هـو      :  رجل آخر، وقال   قام

المرتفع؟

 

 
 يطلق على   هولذلك فإن .. بلى  :  النجدي قال

وهذا ما ذكره الشراح.. االعراق أيض.

 

 
ولكن من خالل ما ذكره العلـم      :  الرجل قال

الحديث فإن الرياض التي هي قاعدة نجد يبلـغ         
أمـا  .  متـرا  ٦٣٥ارتفاعها عن سطح األرض     

ريبي عن سطح البحـر فـال       ارتفاع العراق التق  
). مترا٣٤(يعدو 

 

 
ا، وهو   النجدي من مكانه، ثم سار خارج      قام

لقد قلت لهم ال ترسلوني للبالد التي يختلط        : يقول
إنها بالد  .. إنها بالد الكفر  .. فيها العرب بالعجم    

..النفاق

 

 
 هذه آخر كلمات سمعناها معه، ولـم        كانت
 نكتوي بنار   ا طويالً لكنا ظللنا زمانً  .. نره بعدها 

والتـي راح   .. الفتنة التي أحدثها فـي بالدنـا        
 الرجال مـن خيـرة      تضحيتها بعد ذلك عشرا   

.أبناء مدينتنا

 

 
                                                           

/ ١( اجلحيم   أصحاباقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة     ) ١(
٤٢١(.

 

 
/ ١(اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم       ) ٢(

٤٢١(.

 

 
/ ١(اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم       ) ٣(

٤٤٦(.

 

 
مسبوك الذهب يف فضل العرب وشرف العلم علـى          ) ٤(

.)٤٠: ص(شرف النسب 

 

 
.رواه البخاري ومسلم وغريمها) ٥(

 

 
١٧ ص ١بيان تلبيس اجلهمية البن تيمية ج) ٦(

 

- ٢٤.

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 




 




 





 




 




 









 




 




 



 





 





 





 


 

 

 

حاول أعداء اإلسالم النيل من نظام اإلرث ومهاجمته، واستدلوا فى 
 ألن للذكر مثل حظ ؛هجومهم على أن المرأة  ظلت فيه مظلومة

عوا على اهللا كذبا أنها قسمة غير األنثيين، واستغلوا هذه القسمة واد
عادلة، وأن اإلسالم قد فضل فيها االبن على حساب حق البنت، وأن 

.ذلك يتنافى مع مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فى اإلسالم

 

 
ولقد ظهرت فى عالمنا اإلسالمى حركات التحرر والسفور، تريد بها 

ا قة أو شعورا خاصالمرأة رفع ما وقع عليها من ظلم، سواء أكان حقي
إما أن يكون الدين قد (بها، وتسعى لنيل ما حرمت منه من حقوق 

 أو ،وإما أن تكون حقوقًا رأت غيرها من النساء نالتها، كفلها لها
 وتبغى بحركتها هذه .)تسعى لنيلها بصرف النظر عن مشروعيتها

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

.)٣٦: عمران

 

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

 . بين المرأة والرجلييساو يتم تعديله لاإلسالم يجب أن

 

 
ت جرالتي الدول اإلسالمية في بعض  يحدث ذلكومن المؤسف أن 

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

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

 

 
دعاء  ألن للذكر مثل حظ األنثيين ا؛إن االدعاء بأن المرأة مظلومة

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

.للمرأة نصف نصيب الرجل فإنه قد حقق العدالة االجتماعية بينهما

 

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

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

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

.لالبن األكبر فقطالميراث ال يكون إال 

 

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

المجتمع، فكانت توأد طفلة، وتورث كما يورث المتاع، وكانوا ال 
يورثون النساء واألطفال، حيث كان أساس التوريث عندهم الرجولة 
والفحولة والقوة، فورثوا األقوى واألقدر من الرجال على الزود عن 

  وفر ألنهم كانوا يميلون إلى الفروسية والحرب، وكانوا أهل كر؛ديارال
.وغارات من أجل الغنائم

 

 

 



 

 
 



 

 

 

 

 



 



 

 

 



 



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

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

فـاألم والزوجـة    (درجة قرابتها للميـت     
واالبنة واألخوات الشقيقات ألب وبنـات      

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

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

نَِصيب كَثُر اَأووضفْرا م ) ٧: النساء(.

 

 
أكثـر  وبهذا المبدأ أعطى اإلسالم منذ      

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

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

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

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

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

 

 
ــعه رب  ــالمى وض ــشريع اإلس فالت

العالمين الذى خلق الرجل والمرأة      

 

 وهو  -
العليم الخبير بمـا يـصلح شـأنهم مـن          

تشريعات  

 

 وليس هللا مصلحة فى تمييـز       -
 أو المـرأة علـى      الرجل علـى المـرأة    

 َأنتُم الفُقَراء ِإلَى اللَِّه:  قال تعالى٠الرجل

ِميدالح الغَِني وه اللَّهو) ١٥: فاطر(.

 

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

ن نصيب كـل     ثم بي  .الرجل وقارن بينهما  

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

:لألسباب اآلتية) المرأة(االبنة 

 

 
١

 

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

وآتُوا النِّـساء صـدقَاِتِهن     : يقول تعالى 
فريـضة  :  ونحلة أى  ٠)٤: النساء (ِنحلَةً
ماة يمنحها الرجل المرأة عـن طيـب        مس

نفس كما يمنح المنحة ويعطـى النحلـة        
 .طيبة بها نفسه

 

 
والمهر حق خالص للزوجة وحدها ال      

 كمـا   –يشاركها فيه أحد فتتصرف فيـه       
 كما تشاء   –تتصرف فى أموالها األخرى     
  والرجـل  ٠متى كانت بالغة عاقلة رشيدة    

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

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

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

     نَفْس كَلِّفُ اللَّهالَ ي اللَّه اآتَاه  ـا   ِإالَّ ما آتَاه 
وعلَـى  :  وقوله تعـالى   ٠)٧: الطالق(

نقُهِرز لُوِد لَهووِف المرعِبالْم نتُهوِكسو 

  وقول رسـول اهللا      ٠)٢٣٣: البقرة(
اتقوا اهللا  : (فى حجة الوداع عن جابر      

فى النساء فإنهن عوان عندكم أخذتموهن      
بأمانة اهللا، واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا،      

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

 

 
٢

 

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

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

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

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

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

م        مفَه ِمن ذَِلك فَِإن كَانُوا َأكْثَر سدا السمنْه
كَاءشُر) ا بين   فالتسوية هن  ٠)١٢: النساء

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

  له من دون المـرأة،      ايكون الرجل امتداد 
مسئوليات وال أعبـاء تقـع      فليست هناك   

.على كاهله

 

 
٣

 

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

أخيها

 

 شريكها فى الميراث   -

 

 أو عمها أو    -
.غيرهم من األقارب

 

 
يقول اإلمام المجدد السيد محمد ماضى      

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

 للمرأة، وأوجب   اجعل الرجل يدفع صداقً   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
حدث الرسمياألمين العام والمت

 

 
                               لالتحاد العالمى للطرق الصوفية

ى الحسينىلعزم اعبد الحليمالشريف 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

عليه نفقتها، ونفقة أوالده منهـا، ولـذلك        
جعل لها نصف ما له، فلـو فرضـنا أن          

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

داقها من آخر، فـصار عنـد       خمسين ص 
الرجل مائة وخمسون، وعند المرأة مائـة     

قـضايا عـصرية    ) [ وخمسون، فاستويا 
.]٢٠٥ص

 

 


 


إن انتقاد أحكام المواريث في الشريعة      
اإلسالمية مرده إلـى األفكـار الخاطئـة        
لمعايير التمايز في الميـراث، والـذي ال        

ـ     ة معيـار الـذكورة     يحكمه فـي الحقيق
.واألنوثة

 

 
وما ورد في القرآن الكريم من توريث       

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

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

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

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

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

:على النحو اآلتي

 

 

 

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

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

.المرأة باإلنفاق على الرجل

 

 

 

 لميراث الـذكر    ا مساوي اترث ميراثً  -

 حالة أي   ٣٨ حالة من أصل     ١١وذلك في   
. من حاالت الميراث%٢٨,٩٤ بمعدل

 

 

 

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

.من حاالت الميراث% ٥٠بمعدل 

 

 

 

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

.من حاالت الميراث% ١٠,٥٢

 

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

:المعايير هي، وهذه )ذكورة، أنوثة (

 

 

 

 المعيار األول درجة القرابـة بـين       -
:الوارث وبين المورث

 

 
فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب مـن    

  وكلمـا ابتعـدت الـصلة قـلَّ        ،الميراث
.النصيب من الميراث

 

 

 

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

 

 
ـ      ستعد فاألجيال التي تستقبل الحياة وت
كبر ألتحمل أعبائها عادة ما يكون نصيبها       

ر الحيـاة،   بمن نصيب األجيال التي تستد    
ذلك بغض النظر عن الذكورة واألنوثـة       

وارثات، فالبنت ترث أكثـر     للوارثين وال 
من األم 

 

وكلتاهما أنثى  -

 

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

.من الذكور

 

 

 

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

:اآلخرين

 

 
العبء المالي الذي يوجب الشرع على      

وهذا هو  ، الوارث القيام به حيال اآلخرين    

ـ     ا بـين الـذكر     المعيار الذي يثمر تفاوتً
ِللذَّكَِر  ِدكُمي َأوال يوِصيكُم اللَّه فِ  واألنثى  

 ألن  ؛)١١ :النـساء ( نثَيـينِ ِمثُْل حظِّ األُ  
الذكر الوارث هنا    

 

 في حالـة تـساوي      –
درجة القرابة والجيل    

 

 مكلَّف بإعالة أنثى  –
بينما األنثى   ). زوجٍة(

 

 الوارثة   –

 

 إعالتها  –
فريضة على الذَّكر المقترن بها أو الـذي        

سيقترن بها   

 

ييـز   وحـاالت هـذا التم     –
 ا إذا ما قيست بعـدد حـاالت        محدودة جد
وبهذا المنطق اإلسالمي يكون    ، المواريث

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

لألنثى ذمة مالية تحميها مـن طـوارئ        
!األزمان واألحداث وعاديات االستضعاف

 

 
وفيما يأتي تفصيل حـاالت ميـراث       

:ةالمرأ

 

 







١

 

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

.)١١: النساء( ِمثُْل حظِّ اُألنثَييِن

 

 
٢

 

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

 ولَد ِإن لَّم يكُن لَّهفَ  :قال تعالى: أو أبناء

.)١١:النساء(  ووِرثَه َأبواه فَُألمِه الثُّلُثُ

 

 
٣

 

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

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

 

 
٤

 

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

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

 وِصيٍة يوِصين ِبها َأو ديـنٍ  تَركْن ِمن بعدِ  



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 الر نلَهو      كُن لَّكُمي ِإن لَّم كْتُما تَرِمم عب  لَدو
  لَكُم كْتُم       فَِإن كَانا تَـرِمم نالثُّم نفَلَه لَدو

 وِصيٍة تُوصـون ِبهـا َأو ديـنٍ    من بعِد
.)١٢:النساء(

 

 







١

 

 في حالة وجود أخ وأخت ألم في        -
أخيهما، إذا لم يكن له أصـل       إرثهما من   

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

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

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

.)١٢:النساء(

 

 
٢

 

 إذا توفى الرجل وكان له أكثر من        -
و األخـوات فيأخـذون     اثنين من األخوة أ   

.يالثلث بالتساو

 

 
٣

 

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

افصاعد:

 

 
واِحٍد منْهما   وَألبويِه ِلكُلِّ : لقوله تعالى 

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

 

 
٤

 

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

 

 
٥

 

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

 

 
٦

 

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

بـن  اعنـد   (النصف، وال شيء لألخـت      

.)عباس

 

 
٧

 

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

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

 

 
٨

 

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

.ابنة الثلث

 

 
٩

 

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

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

.٨منهما 

 

 
١٠

 

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

.المرأة مع الرجل

 

 
١١

 

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

فستجد أن  ) ثالثة عشر ألف جنيه   (صداق  
. ساوى مع نـصيب االبـن     نصيب األم ت  

:ويكون التقسيم كالتالي

 

 
ثالثة (ثمن الباقي    + ١٣ ٠٠٠الزوجة  

. ألف جنيها١٦ ٠٠٠) = آالف

 

 
سـتة   (١٦ ٠٠٠ثلثى البـاقي    : االبن

.جنيها) عشر ألف

 

 
ثمانيـة   (٨ ٠٠٠الثلث ويكون   : االبنة

.جنيها) آالف

 

 







١

 

ـ   مات وترك بنتً   إذا   - اا وأختًا وعم :
فلالبنة النصف ولألخـت النـصف، وال       

.شيء للعم

 

 
٢

 

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

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

 

 
٣

 

 إذا ماتت وتركت زوجـا، وأبـا،        -
فللزوج : نوأما، وابنةً، وابنة ابن، وابن اب     

، ولكل مـن األب واألم      ٣الربع وسهمه   
، واالبنـة   ٢السدس وسهم كـل منهمـا       

، وال شيء لكل مـن      ٦النصف وسهمها   
ابنة االبن وابن االبن، أي االبنة ورثـت        

.ستة أضعاف ابن االبن

 

 
٤

 

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

 

 
لـألم   و ،)٣(للزوج النصف وسـهمه     

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

.، وال يبقى لألشقاء ما يرثونه)٦(

 

 
ومن خالل هذه الحـاالت المـذكورة       

ا بـين   ا دقيقً يتبين أن الشريعة تقرر توازنً    
حقي المرأة في الميراث والنفقـة بـشكل        
يجعلها إما تساوي الرجل أو هي أحظـى        

لضعفها عن مسايرة الرجـل     منه مراعاة   
.في التكسب والتربح

 

 
كما يتبين أن المرأة تساوي الرجل في       
حق الميراث أو تأخذ أكثر منه عندما يقل        
ضمان كفالتها، وال تـرث نـصفه إال إذا         
تضاعفت أوجه كفالتها بشكل يجعلها فـي       

.مأمن من العوز والحاجة

 

 
وللحديث بقية العدد القادم إن شاء اهللا  

.تعالى

 

 
ل اهللا تعالى أن يكشف لقلوبنا حقيقة       نسأ

 انىالجمال الرالذى به ننجذب بكليتنـا     ، ب
.إلى الرضوان األكبر

 

 
وصلى اهللا وسلم وبارك علـى سـيدنا     

.وموالنا محمد وعلى آله أجمعين

 

 



 

 

 

 

 



 


 



 




 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الدكتور

 

 







 




 



 

 

 


حوادث وأحداث عن عقوبـات ضـد       

إراقـة الـدماء،    (داعمي اإلرهاب المسلح    

مـن  ) وإتالف األموال، وانتهاك األعراض   

إيواء لقواد ومنظري فرق العنف المـسلح،       

وتمويل مالي، والعقوبـات فـي مجملهـا        

إال أن  " المتسبب المباشر "مشروعة من باب    

ا فـي   الدعم الفكري خطره أشد، ويتمثل هذ     

العنف الفكري من جرائم التكفير والتفسيق،      

في عادات، وتزيين الخروج    والحكم بالبدعة   

في الحاكم ومؤسساته بدعوى الحكم بغير ما     

، والدعم الفكـري تداعياتـه      أنزل اهللا   

العنف المسلح، فمواجهته دون مواربة سواء    

.ألفراد أو مؤسسات أو دول

 

 

اء ومن أمثلة الدعم الفكري لإلرهاب آر     

شاذة تزين وتبرر االعتداء والتعدي علـى       

فيما يعـرف   " الشرطة المدنية "أو  " الجيش"

".التخذيل"و" اإلرجاف"متي يبجر

 

 



 


انبرى السلفية بمـصر فـي تـضعيف        

وفتواهم تحريم  ) خير أجناد األرض  (أخبار  

 )١(تحية الرتب العسكرية بعـضها لـبعض      

علـى االنـضباط    وفي هذا من المـضار      

.تقاليد العسكريةوال

 

 

وبمصر أعفى بعض صغار الرتب في      

الشرطة المدنية لحاهم، وأحـدثوا مـشاكل       

وصلت إلى سـاحة القـضاء،ـ وطبيعـة        

الشعوب ليست واحدة فقد يقبل إعفاء لحـى        

في جيش أو شرطة في بلد كله أو كثرتـه          

ثـل  م مفتـوح     بلد الكاثرة مسلمون لكن في   

من سنن الفطـرة    مصر فاللحية وإن كانت     

أنها ليست في األصل مما يتفرد اإلسـالم        و

بها لكونها أمرا شائعا في جميع األوسـاط        

الدينية واالجتماعية وغيرها إال أنها سـتعد       

في جهاز أمني مما يعود سلبا      تمييزا طائفيا   

على الوحدة الوطنية من الناحية األمنيـة،       

 قفماذا لو طالب األمنيون المسيحيون بتعلي     

به كما إلخوانهم المـسلمين     الصلبان وما أش  

.لحى؟

 

 

ومن يضاف إلى ذلك أن أبيات السلفية       

 الفكـري   :تمثلها مـن جماعـات العنفـين      

 تداعياتها على المؤسسات األمنية     ،والمسلح

 

 الجيش والشرطة المدنية     –

 

 خطيرة فمن   –

:ذلك

 

 

أ

 

. التشكيك في مشروعية االلتحاق به-

 

 

ب

 

 اختراق الجيش واستغالله للوصول  -

. حركيةإلى أهداف

 

 

ج

 

 االعتداء المـسلح علـى األفـراد        -

.والمعدات

 

 

د

 

.)٢( إيجاد جيش مواز-

 

 

وقد يتساءل سلفي غر إن هذه األمـور        



 

 

 

 

 



 









  
  



 



نعم ليـست فـي     ! ليست في المنهج السلفي   

وهـي  مرحلة السلفية الدعويـة الوعظيـة       

الـسلفية  "مرحلة ابتدائية، تتلوهـا مرحلـة       

المشتغلة بالسياسة كمـا حـصل      " الحركية

 يناير بمصر ونـشوء     ٢٥حداث  تحول مع أ  

أحزاب سلفية سياسية، وتتلوهـا األخطـر       

القاعـدة،  : التي أفرخت ) السلفية الجهادية (

طالبان، بوكو حرام، الـدواعش، الـسلفية       

.الخ... شباب الصوماليالالجهادية، حركة 

 

 

.وكلها تعتقد ما ذكر

 

 

خير أجناد  (أما تحقيق القول في أخبار      

طاء وأغالط  للرد العلمي على أخ   ) األرض

:وأخالط السلفية فإلى السطور اآلتية

 

 



 


نصوص شـرعية محكمـة،     تضافرت  

وقواعد فقهية راسخة، وإجماع أئمة العلـم       

الذين يعتد بعلمهم، على شـرف الجنديـة        

للدفاع عن األرض والعرض والمال وأناط      

 فأمـا بهم واجبات من الرباط والجهاد معا،       

عناه المعاصر مالزمـة الحـدود      م" الرباط"

 اصِبروا :لحمايتها وصيانتها، قال اهللا 

).٢٠٠: آل عمران (وراِبطُوا وصاِبروا

 

 

بالربـاط  وأطبق أئمة العلم على المراد      

المالزمـة فـي    " في اآلية القرآنية المحكمة   

سبيل اهللا   

 

 تبارك وتعالى    –

 

، وأنها أصـل    -

رسـول   وقال سيدنا محمد     )٣(الجهاد وفرعه 

رباط يوم في سبيل اهللا خيـر       : (اهللا  

 :، وأفضل الرباط  )٤(...)من الدنيا وما عليها   

أشد الثغور خوفًا؛ ألن مقامه به أنفع، وأهله        

.)٥(أحوج

 

 

الحراسة، وكالهما  : ومما يلحق بالرباط  

.يتحققان في الجيش والشرطة

 

 

: وأما الجهاد ومفهومه فيما نحن بصدده     

مجاهدة العدو والظاهر بالقتال والدفاع للذود      

عن الـبالد والعبـاد، وفـضله العظـيم،         

نفسه ابتغاء مرضاة   بذل اإلنسان   : وحاصله

تقربا بذلك إليه، ويتحقق فـي      اهللا سبحانه و  

، "البغـي "د المشروع، أمـا جـرائم       اهالج

ا وال  فليـست جهـاد   " الـصيال "،  "الحرابة"

رباطًا، بل هي جرائم مخلة بـاألمن العـام       

موال ولها عقوباتها   والدماء واألعراض واأل  

التـشريع الجنـائي    "ة المفصلة فـي     يالدنيو

الحـدود  : بصفة عامة، وأبواب  " اإلسالمي

والجنايات على النفوس، والدفاع الـشرعي      

في الخاص والجيش والجندية جهاد مشروع      

الذين يقتلـون   : مالحق، قال أئمة العل   الدين  

.األعداء، قد بذلوا مهج أنفسهم

 

 

والنصوص الشرعية في فضل الجندية     

:كثيرة منها) القوات المسلحة(

 

 

وفَضَل اللَّه المجاِهِدين :   قول اهللا   

  رَأج لَى القَاِعِدينع ِظيماا ع) ٩٥: النساء( ،

        مهَأنفُـس ـْؤِمِنينالم ى ِمـناشْتَر اللَّه ِإن 

، )١١١: التوبـة  (وَأموالَهم ِبَأن لَهم الجنَّةَ   

َالـِبيِل اللَّـِه         وقُِتلُوا ِفي س الَِّذين نبستَح

آل  (ا بْل َأحياء ِعند ربِهم يرزقُـون      َأمواتً

.)١٦٩: انرعم

 

 

قـول رسـول اهللا     : من السنة النبويـة   

) :       مثل المجاهد في سبيل اهللا كمثـل

صائم القائم، وتوكـل اهللا للمجاهـد فـي         ال

أو ن يتوفـاه أن يدخلـه الجنـة،         بأسبيله،  

، وروي  )٦()يرجعه سالما مع أجر وغنيمـة     

دلنـي  :  فقالأن رجالً جاء إلى النبي  

، ثم  )ال أجده : (قال. على عمل يعدل الجهاد   

هل تستطيع إذا خـرج المجاهـد أن        : (قال

 تدخل مسجدك فتقوم وال تفتر، وتصوم وال      

.)٧(ومن يستطيع ذلك؟: قال) تفطر؟

 

 
                                                           

.أدبيات سلفية: انظر) ١(

 

 
التأثيرات الناجمة عن أنشطة الجماعات المتطرفة      ) ٢(

أحمد القاضـي،   / د.م.ح.على األمن القومي، عميد أ    
بمركز الدراسات اإلسـتراتيجية للقـوات المـسلحة        

 .المصرية

، وفتح  ٨/٣٥٤، والمغني   ٤/٣٢٣تفسير القرطبي   ) ٣(
.٤/٢٧٨القدير 

 

 
.٦/٨٥ري، فتح الباري أخرجه البخا) ٤(

 

 
 .٨/٣٥٥، والمغني ٢/٥٠٩مطالب أولي النهي ) ٥(

.٦/٦فتح الباري : أخرجه البخاري) ٦(

 

 
.٦/٤فتح الباري ) ٧(

 

 



 

 

 



 



 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 




 



 



 





 


 هجرية فـي بيئـات   ٦٩٦كما أثرت بردة البوصيري المتوفي   

لمانيـة  يطالية واأل نجليزية واإل غيرعربية فقد ترجمت للفرنسية واإل    
والتركية والفارسية واألردية وعارضها الشاعر الماليزي محمـد         

.العيدروس

 

 
أمن تذكر جيران بذي سـلم      ( :ويبدأ البوصيري بردته بمطلعها   

 

–  ا صـار مـثالً     حتى يقول بيتً   )ا جرى من مقلة بدم    مزجت دمع 
والنفس كالطفل إن تهمله شب على       ( :وهو

 

 حب الرضـاع وإن     –
محمد سيد الكـونين والثقلـين      ( : ويقول في الرسول   )تفطمه ينفطم 

هو الحبيب الذي ترجى شفاعته ( )والفريقين من عرب ومن عجم 

 

– 
عن طيب عنصره    أبان مولده   ( )لكل هول من األهوال مقتحم    

 

  يا –
ومن تكن برسول اهللا نصرته ( )طيب مبتدأ منه ومختتم   

 

 إن تلقـه  –
يا أكرم الخلق   ( : وفي التوسل بالرسول يقول    )األسد في أجامها تجم   

مالي من ألوذ به     

 

نفـس ال    يا( ) سواك عند حلول الحادث العمم     –
تقنطي من زلة عظمت     

 

بجاه من  ( ) إن الكبائر في الغفران كاللمم     –
ه في طيبة حرم     بيت

 

وهـذه بـردة    ( ) واسمه قسم من أعظم القسم     –
المختار قد ختمت    

 

أبياتها قد أتـت  ( ) والحمد هللا في بدء وفي ختم      –
ستين مع مئة 

 

).واسع الكرم  فرج بها كربنا يا–

 

 
ابن أسوان الـشيخ     وممن أنشد البردة بصوت وروح وحضور     

.الراحل عبد العظيم العطواني وتسجيالته متاحة للجميع

 

 
والذي ال يعرفه كثيرون أن للبوصيري قصائد كثيرة في مدح          
 :الرسول لعل أشهرها بعد البردة القـصيدة المـضرية ومطلعهـا          

 على المختار من مضر      يارب صلِّ (

 

 واألنبيا وجميع الرسل مـا      –
محمـد أشـرف    ( :صيدة المحمدية ومطلعها  قا ال  وله أيض  ).ذكروا

األعراب والعجم   

 

 وكـان   ). قـدم   محمد خير من يمـشي علـى       –
للتليفزيون المصري السبق في أداء بردة البوصـيري بأصـوات          
فطاحل التمثيل من عبد الوارث عسر وعبـد الـرحيم الزرقـاني            

 .ومحمد السبع وحمدي غيث وغيرهم في أوبريت غنائي مسرحي

 

 



 


أما أشهر من نـشر     
مجالس الصالة علـى     
النبي في ربوع مـصر     
فهو سـيدي نورالـدين     

لي الشوني كما يقول    ع
سيدي عبـد الوهـاب     
الــشعراني وكتابــه  

ــرى( ــات الكب  .)الطبق
والشوني هو أحد مشايخ    
الشعراني مثل زكريـا    
ــي   ــصاري وعل األن
ــراهيم   ــواص واب الخ
المتبـــولي ومحمـــد 
الشناوي ومحمد عنـان    

 ودفن سـيدي    ،وغيرهم
ــة  ــشوني بزاويـ الـ
الشعراني حيث مسجده   

 والشوني ولـد    .الحالي
طا وعمل بقرية قرب طن  

بالزراعة وكان لسانه ال    
يفتر عن الصالة علـى     
النبي حتى أقام بمـسجد     
سيدي أحمـد البـدوي     
وأقام به مجالس الصالة    

 ثم حـضر    ،على النبي 
للقاهرة وأقام مجلـسه     
للصالة على النبي فـي     
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 وعنه  ،الجامع األزهر ليلة الجمعة من كل أسبوع بعد صالة العشاء         
 .مصر والشام والحجاز والـيمن     من   لانتشرت هذه المجالس في ك    

 ثم شاعت هذه المجالس على      ،كان ذلك في عصر السلطان قايتباي     
أيدي السادة الصوفية حتى أن حضرة سيدي الشيخ صالح الجعفري          
العالم األزهري الباقية لليوم ليس فيها إال مدح رسول اهللا من مدائح            

.الشيخ صالح 

 

 



 


ا لفن اإلنـشاد   جاء الشيخ علي محمود سيد   وفي العصر الحديث  

 وعنه أخذ محمد عبد الوهـاب  ،الديني ال يقارن ومنه المديح النبوي  
 الفران وسيد موسى وعبد الـسميع       إبراهيمبراهيم االسكندراني و  إو

.بيومي وطه الفشني ومحمد البحيري

 

 
الدين طوبـار وسـيد النقـشبندي        ومن بعدهم جاء جيل نصر    

.محمد الطوخي وحسن قاسم ومحمد الهلباويو

 

 
حتى وصلنا لجيل ياسين التهامي وابنه محمود وأصبح للمنشدين    

وتلك قصة أخرى ولكن وجب التنويه إلـى أن جيـل    .نقابة رسمية 
الرواد من المغنين والملحنين كانوا باألصل من المشايخ المعممـين          

أن أم كلثـوم     حتـى    )أبو العال محمد لزكريا أحمد    (والمنشدين من   
معجزة الغناء العربي بدأت حياتها منشدة للمدائح النبويـة وطافـت        
قرى مصر طفلة على ظهر الحمار مع والـدها الـشيخ ابـراهيم             
البلتاجي وأخيها خالد منشدة في أفراح القرى والموالد والمناسـبات          
الدينية ومنها ذكرى المولد النبوي وقد ختمت أم كلثوم حياتها بنهج           

لشوقي في مدح الرسول لتعود لجذورها التي منها انطلقـت          البردة  
.وال ننسى أن أباها أسماها باسم إحدى بنات النبي 

 

 
 ليوسـف   )طيبة الغراء في مدح سيد األنبياء     (وال ننسى قصيدة    

 وقصيدة أحمد محرم وقصائد أخرى متفرقة هنا وهنـاك          .البنهاوي
لجنـازات  لدرجة أني نشأت بقريتي في المنـصورة والمـشيعون ل         

يرددون مع الفقهاء خلف النعش المحمول علـى الكتـف المـدائح            
ا بهذا   وكان يستهل المديح دائم    ،برهقالنبوية حتى يضعوا الميت في      

ا  ا أبد  وسلم دائم  موالي صلّ ( :البيت

 

خلق الناس    على حبيبك خير   –
ا لكل مـا    وهل يوجد أفضل من الصالة على الرسول مفتاح        ).كلهم
  . لكل هم وغم وكرب عظيم للميت والحيا وكشفً،أغلق

 

 



 


أما مشايخ التصوف الكبار فقد تفردوا بصيغ للصالة على سيد           
الخلق في كل عصر من سيدي أحمد البـدوي وسـيدي ابـراهيم             

ــشاذلي  ــوقي وال الدس
والرفاعي والجيالنـي   
والــدباغ وأحمــد بــن 

  وأبـو العـزائم    إدريس
 وهي صـيغ    ،وغيرهم

. ة في كتب القـوم    مثبت
ولعــل مــن أشــهرها 

شرح دالئل الخيـرات    (
وشموس األنوار فـي    
ذكر الصالة على النبي    

لإلمام محمـد   ) المختار
ــي ــان . الجزول وإذا ك
ــصر  ــة ٧٦بم  طريق

صوفية فلكـل طريقـة     
ــلواتها  ــا وص أوراده
الخاصة وكلهـا مـن     

أما رؤية  . مشكاة واحدة 
ـ    ا الرسول يقظة ومنام

فقد وردت فيها روايات    
 ومنهـا   ،كايات شتى وح

أن القطب أحمد الدردير    
المدفون بجوار الجامع   

فقيه مالكي   األزهر وهو 
كبير كـان المعـروف     
عنه أنه يرى الرسـول     
كل ليلـة فـي منامـه       
ويسأله فيما شاء مـن      

وهذا باب كبير   . مسائل
. خر لسنا بصدده هنـا    آ

وليس . ومن ذاق عرف  
 .من رأى كمن سـمع     

اللهم صل وسلم وبارك    
لـه  آنا محمد و  على سيد 

في كل لمحة ونفس عدد 
.ما وسعه علم اهللا

 

 



 

 

 

 

 



 



 










 





 



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

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

 

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

.به، ونشر رايته في العالمين

 

 

 

 

 

 



 




 




 




 







 




 




 



فـي الـشبكة    من الداعية   المطلوب  

الدولية مالحظة أولويات الدين وقضاياه     

عو أوالً إلـى تـصحيح      األساسية، فيد 

العقيدة المتصلة باهللا تعـالى ومالئكتـه       

وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خيره      

وشره، وتصفية هذه العقيدة من شوائب      

حتـى إذا   الشرك والبدع والمعاصـي،     

اطمأن إلى ثباتها ورسوخها في نفـوس       

مدعوه وأفئدتهم انتقل منها إلى غيرها،      

.ذعانهمأدعى إلى قبولهم وإفيكون ذلك 

 

 

مـا  ولعل في حديث معاذ الـسابق       

لـيس  يشير إلى ذلك، فإنه يدل على أنه        

 أن ينتقل في دعوة أهل اليمن       لمعاذ  

من التوحيد إلى إقامة الصالة قبـل أن        

يطمئن إلى هدايتهم إليه وثباتهم عليـه،       

فـإذا  : (وذلك ما يدل عليه قولـه       

، ونفس الشيء يقـال فـي       )عرفوا اهللا 

قل منها إلى الصدقة قبل     الصالة، فال ينت  

صيرورتهم إليها والتـزامهم بهـا، وإال     

فعليه أن يظل معهم عند األمـر األول        

حتى يستجيبوا له فينتقل منه إلى الـذي        

.يليه

 

 

وبالتالي فإن مالحظة الداعية فـي      

الشبكة الدولية لهذه األولويات، ومراعاة     

التدرج في الدعوة إليها مما يضمن لـه        

وإال فلن تجدي دعوته    النجاح والتأثير،   

شيًئا يذكر خصوصا وأن المدعو فـي       

تلك الشبكة تعصف بـه تيـارات مـن         

الشهوات والشبهات شتى، فإن لم يجتهد      



 

 

 

 

 



 



 

 

 

        
    
     

 

 

 
        

  
    
      
   
         



 

 

 

 
الدكتور

 

 
أحمد محمد أحمد الشرنوبي

 

 

 

أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالمية املساعد 

 

 بكلية أصول الدين

 

-

 

 جامعة األ

 

 زهر

 

 

الداعية فـي توصـيل الـدعوة إليـه         

باألسلوب الصحيح المؤثر، الذي سـار      

عليه أنبياء اهللا ورسله من قبل، لم تفلح        

محاولة إنقاذه من تلك التيارات الملتحقة      

.الهدامة

 

 


 



ذوو المدعوون في الشبكة الدوليـة      

 حيـاة متفاوتـة،     وأنماططبائع مختلفة،   

مطالب وأساليب تفكير متباينة، والداعية     

بمراعاة هذا التباين والتفاوت، وبالتالي     

فإن عليه أن يتعامل مع كل باألسـلوب        

.الذي يناسبه ويجدي معه

 

 

 الذين يقـوم    وال ريب أن المدعوين   

الداعية بدعوتهم كالمرضى الذين يقـوم      

فـي نـوع    الطبيب بعالجهم، يختلفون    

وقدرة المرض، وطبيعته، ودرجة شدته، 

ومساحة االختالف  الجسد على مقاومته،    

هنا ال تكاد تحصى، فلو عالج الطبيـب        

المرضى جميعـا بـدواء واحـد دون        

مراعاة لهذه االختالفات لم يفلح عالجه،      

ى إلى هالكهم، كذلك الداعيـة      وربما أد 

ينبغي أن يالحظ أن الناس ليسوا علـى        

إن مظـاهر التبـاين     طبيعة واحدة، بل    

واالختالف بينهم كثيرة، فهم يتفـاوتون      

في أعمارهم، ونفـسياتهم، وثقـافتهم،      

ومـن ثـم فـال      وعقولهم، واتجاهاتهم،   

يساوي من حيث المنهج الدعوي الـذي       

ير، أو  يستخدمه معهم بين الصغير والكب    

أو بـين العـالم     بين الرجل والمـرأة،     

والجاهل، أو بين العدو والـصديق، أو       

بين الحاكم والمحكوم، أو بين الرجـل       

.الخ.. الشرقي والرجل الغربي

 

 

وقد روى اإلمام مسلم في صـحيحه   

مـا  (:  قال عن عبد اهللا بن مسعود      

أنت بمحدث قوما حديثًا ال تبلغه عقولهم       

، وفـي ذلـك     )١()إال كان لبعثهم فتنـة    

اإلشارة إلى مراعاة طبيعـة المـدعو،       

وتقديم الدعوة التي تناسبه، بحيث تكون      

سببا في استقامته وصـالحه، ال فـي        

.تمرده وعناده

 

 

ومن الجـدير بالمالحظـة هنـا أن       

طبيعة المدعو اليوم قد اختلفـت عنـه        

باألمس، فهو اليوم يتعرض لمـؤثرات      

اقتصادية واجتماعية وسياسية وعلميـة     

وتتقاذفه تيارات فكرية ومذهبية    ختلفة،  م

عاتية أفرزها هذا العـصر ولـم تكـن       

موجودة من قبل، وتحقيق النجاح فـي       

ميدان الدعوة اليوم يقتضي أن يبـصر       

الداعية طريقه، وأن يمتلك أدواته، وأن      

يتفهم مدعويـه، وأن يطـور أسـاليبه        

ومناهجه، بحيث يتوفر لها مـن أدوات       

 هـذا العـصر،     المالئمة لطبيعة إنسان  

مقدرته العقلية، واتجاهـه الفكـري،      و

ومزاجه النفسي ما يمكِّن الداعيـة مـن       

التأثير فيه، وتوجيهه نحو الخير الـذي       

 .يريده له

 

 
                                                           

النهي : أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه، املقدمة، باب      ) ١(
عن احلديث بكل ما مسع، من حديث عبد اهللا بن مـسعود       

.

 

 



 

 

 

                                                              

 

 
 

 



 

   



 



 



 





 



 



 





 



 



 





 



 



 





 



 





 




 



 

 
 
















 



 

 لم يصرح بأن    أن الرسول    -

.السنة هي المصدر الثاني للتشريع

 

 

 

الْيوم َأكْملْـتُ لَكُـم :     قوله   -

ِدينَكُم) ٣: المائدة     وأن هذه اآليـة ،

، ولم  نزلت في أواخر حياة النبي      

يكن للسنة وجـود يومهـا       

 

 حـسب   –

زعمهم 

 

 فقد جمعت بعد ذلك، ولو كان –

فًا عليها، لما نزلت هذه     الدين وكماله متوق  

.اآلية

 

 

 

ن القرآن الكريم جاء بكل شيء،      أ -

ـ       :قال   ن ما فَرطْنَا ِفي الِكتْـاَبِ ِم

 وَأ :، وقـال   )٣٨: األنعام (ٍءيشَ

ـ ِك الْ كيلَا ع نَلْزنْا أَ نَّ أَ مِهِفكْ ي ملَ ـ تْ ي ابتَ ى لَ

لَعِهيإِ م ِلي ذَ  فِ نلَ ك رحةًم كِْذ وـ ى لِ ر  ٍموقَ

نُِمْؤيون) وأن القرآن   )٥١: العنكبوت ،

كما جاء بكل شيء فقد بين كذلك كل أمر   

من أموره وفصله بحيث ال يحتاج إلـى        

نَزلْنَـا  و :شيء آخر يفصله، قال     

: النحـل  (علَيك الِْكتَاب ِتبيانًا ِلكُلِّ شَيءٍ   

٨٩.(

 

 

ن جاء بكل   آإذا كان القر   :ويتساءلون

له نـه وفـص   شيًئا إال بي  رك  شيء ولم يت  

على أكمل وجه، فما الحاجـة إذن إلـى         

السنة؟ رامين من وراء ذلك كلـه إلـى         

إنكار حجية السنة والطعن فـي كونهـا        

التـشريع  المصدر الثاني من مـصادر      

اإلسالمي، بغية التحلل من هذا المصدر      

.العظيم وترك العمل بها

 

 



 



١

 

قــرآن  لقــد تــواترت آيــات ال-

الصريحة في الدعوة إلى التمسك بالسنة      

والحض على االعتصام بها، وأكد النبي      

         في كثير من أحاديثه أن الهدى فـي

اتباع سنته فأمر باألخذ بهـا وحـذر مـن          

 لم  مخالفتها، فكيف يدعون أن النبي      

يصرح بأن السنة هـي المـصدر الثـاني         

!.للتشريع؟

 

 

٢

 

 السنة النبوية كانت موجـودة فـي    -

؛ إذ كانت هـي الطريقـة     حياة النبي   

العملية والتطبيق المجسد لتعاليم الدين، وقد      

 بعد وفاتـه    بثها صحابة رسول اهللا     

 عـدم  بكتمان العلـم، كمـا أن  خشية التأثم  

كتابتها ال يعني عدم وجودها؛ إذ ال يلـزم         

من نفي الكتابة نفي المكتوب، هذا فـضالً        

ن أن الكتابة ليست من لوازم الحجية، ال        ع

سيما وقد حل محلها ما هو أقـوى منهـا،          

وهو الحفظ الواعي عند الصحابة بعد التلقي 

.المباشر من النبي 

 

 

٣

 

تفصيالً لكل  إن القرآن لم يتضمن      -

أمر الشريعة كالعبادات من صالة وصـيام       

الخ، وإنما جاء مجمالً لكل شـيء،       .. وحج

نة النبوية، ألـيس هـذا      وترك التفصيل للس  

دليالً قاطعا على وجـوب وجـود الـسنة         

 كمصدر ثـان    وصدورها عن النبي    

!.للتشريع؟

 

 

وللحديث بقية في العدد 
.القادم بإذن اهللا تعالى
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الـسيد  سماحة  قامت مشيخة الطريقة العزمية تحت رعاية       
 العزمية  محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم شيخ الطريقة       

 ا، تأكيـد  ه١٤٣٨  عدة محاضرات خـالل شــهر     
:بصير األمة بالواجب المطلوب منهالدورها الكبير فى ت

 

 



 


 مت أقي م٢٥/٨/٢٠١٧، الموافق   ه١٤٣٨  ٣جمعة  الفى يوم   

بقاعة اإلمام المجدد السيـد محمد ماضى   مائةال بعد   ةثامنال أهل البيت ليلة  

أبى العزائم حيث حضرها عدد من أساتذة الجامعات والمراكز العلميـة،           

ورجال الصحافة واإلعالم، وعدد من أبناء اإلمام أبى العـزائم، وأبنـاء            

.الطريقة العزمية من مختلف المحافظات

 

 

الشعب المصري للعمـل    يخ الطريقة العزمية    شوقد دعا فيها سماحة     

م ١٩٥٢على بناء الوطن وإحياء األمة، بعد أن أفسدها االنقالب العسكري   

بغرسه المطالبة بالحقوق دون تأدية الواجبات، ووضـع قـانون الـسمع            

والطاعة للمسئولين، وهو مناسب للجيش والـشرطة وال يـصلح للحيـاة        

ن هناك رقابة على األسعار وكان      المدنية، لكن في عصر عبد الناصر كا      

الفساد ضئيالً، وفي عهد السادات انتهت الرقابة، لكن تمت أعظم انتخابات     

محمـود  . د(نزيهة لمجلس الشعب، واختيار أفضل رئيس وزراء لمصر         

، وفي عهد مبارك ظهر الغباء والبالهة متمـثالً فيـه، وكـان ال              )فوزي

.يعرف سوى جمع المال

 

 

يناير كانت مؤامرة على الوطن العربي حتى        ٢٥إلى أن ثورة    ه  ونب 

وصل الحال بتونس إلى المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، وزواج       

.المسلمة من الكتابي

 

 

رعهم أعداء األمة بيننـا     من الشيوخ والحكام الذين ز    ر سماحته   وحذَّ

.لتدميرها

 

 

ثه حول سـيرة     الشريف عبد الحليم العزمي الحسيني حدي      واصل وقد

 العلميـة   :مرجعية اإلمام الحـسن     الحديث عن   ب أهل البيت   

 في إعادة   والدينية واالجتماعية والسياسية لألمة اإلسالمية، ودوره       

.بنائها

 

 

وشارك بالحديث في الليلة الدكتور رفعت صديق األسـتاذ بجامعـة           

.األزهر الشريف

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

بينا يف اللقاء امل
َّ َّ

 

اضي أن اهللا تعاىل أذن للنبي 

 

 بزيارة قرب 

 

أمه، وهذا دليل على جناتها من الشرك، وموتها على الفطرة 

 

املوحدة؛ ألن اهللا 

 

 نهى النبي 

 

 أن يزور قرب منـافق أو 

 

.. مشرك

 

:ويف هذا املقال نواصل احلديث فنقول

 

 

 

 




 







 



 



:الحديث السادس

 

 

     ا فـي   وكتبه السيوطي رحمه اهللا أيـض

وأخرج ابن مردويـه     (:الدر المنثور قائالً  

كنتُ مع النبي إذ وقف على      : عن بريدة قال  

 فأبصر قبر أمه    الًا وشما عسفَان فنظر يمينً  

آمنة وورد الماء فتوضأ ثم صلى ركعتـين        

ودعا فلم يفجأنا إال وقد عال بكـاؤه فعـال          

مـا  : نصرف إلينا، فقال  ابكاؤنا لبكائه، ثم    

نا يا رسـول    بكيتَ فبكي : الذي أبكاكم؟ قالوا  

ا أن العذاب   ظنن: ؟ قالوا وما ظننتم : اهللا، قال 

ك لم يكن من ذل   : ؟ قال نازل علينا بما نعمل   

فظننا أن أمتـك كُلِّفـت مـن        : قالوا. شيء

لـم  : ال يطيقون فرحمتها، قال    األعمال ما 

قبر أمي  ب، ولكن مررتُ    يءيكن من ذلك ش   

آمنة فصليتُ ركعتين فاسـتأذنت ربـي أن        

أستغفر لها، فَنُهيت، فبكيـتُ، ثـم عـدت         

ستغفر أفصليت ركعتين، فاستأذنتُ ربي أن      

  ِجرتُ زجرـ    لها فَز م دعـا   ا، فعال بكائي، ث

براحلته فركبها، فما سار إالَّ هنيـة حتَـى         

مـا  : قامت الناقة لثقل الوحي فـأنزل اهللا      

 ِللنَِّبي وا        كَانتَغِْفرـسنُـوا َأن يآم الَّـِذينو

شِْرِكينِللْم) ١١٣: التوبة (ناآليتي[)١(.

 

 

وعلى هذه الروايـة مالحظـات مثـل        

:سابقتها وهي

 

-

 

 

 معيبة في ضا أن هذه الرواية أي :أولهـا 

 بنفس العيوب واألخطـاء التـي       متنها أوالً 

 حيث نص المـتن     ،وردت بالرواية السابقة  

        ا على أن القبر آلمنة وأنه بعـسفان أيـض

والمتفق عليه أن قبرها باألبواء، كما سنرى       

.بعد

 

 

 أن الذي يقدح في هـذا المـتن         :ثانيها

ال يليق برسـول اهللا       ا نسبة ما  أيض 

 بعد أن نهـاه     ته ربه   إليه، وهو مراجع  

عن االستغفار ألمه حيث عاود الطلب حتى       

زجره، وال يحدث هذا من نبي من األنبياء        

أو رسول من الرسل، فهل يفعل هذا إمـام         



 

 

 

 

 



 



 















 




 



األنبياء والمرسلين، وخير مـن أطـاع اهللا        

         في العالمين، وعظـم أمـره، وبـادر 

 عما نهي، وهـو     اامتناعبفعله، والتزم نهيه    

   ـ     أشد الخلق خ ا شية هللا تعالى وخوفً

.منه

 

 

وإذا كان نوح لما أراد أن يـستأذن اهللا         

تعالى، لكي يستغفر البنه، بناء على وعـد        

اهللا له بأنه سينجي أهله معه لكي يغفر البنه         

 هو الذي رفض ركوب السفينة معـه        وابنه

ونَادى نُوح ربه فَقَاَل رب ِإن      : قال تعالى 

وَأنْتَ َأحكَم   وعدك الحقُّ  وِإن ابِني ِمن َأهِلي  

اِكِمينالح )فماذا كان جـواب    ) ٤٥ :هود

 كِله َأن ِمسي لَهنَّقَاَل يا نُوح ِإ له؟  اهللا  

 ك لَ سيا لَ  م ِنلَْأس تَ الَ فَ ٍحاِل ص ري غَ ٌلم ع هنَِّإ

 ينِلاِهج الْ ن مِ ونكُ تَ ن أَ كظُِعي أَ نِّ إِ ملْ عِ ِهِب

فماذا كان من نوح بعد أن نهاه       ) ٤٦ :هود(

نتهـى  ابنه؟ لقد   ربه عن طلب االستغفار ال    

    عما نهاه عنه اهللا مبادر ا لنفـسه   ا ومستغفر

قَـاَل رب ِإنِّـي      :بنهعن طلب الدعاء ال   

َأعوذُ ِبك َأن َأسَألُك ما لَيس ِلي ِبِه ِعلْم وِإالَّ          

  محتَرِلي و تَغِْفر     الْخَاِسـِرين ـنِني َأكُن م 

).٤٧ :هود(

 

 

ا إياه من مجرد     لنوح مانع  فقول اهللا   

ِإنِّي َأِعظُك َأن ....   الدعاء بالمغفرة البنه    

  اِهِلينالْج ِمن تَكُون       جعلـه يلتـزم نهيـه 

وإالَّ تغفـر لـي     (... مستغفراً ربه بقولـه     

مع أنه لـم    )  وترحمني أكن من الخاسرين   

 فقط، فلما نهاه    استأذنهيدع اهللا تعالى، وإنما     

.البنه ولم يدع ستغفرا

 

 

 رسوله فيعصيه وهو    فهل ينهي اهللا    

إمام المرسلين وأسـوتهم وأسـوة الخلـق        

األنبيـاء   والذي هو شهيد علـى       ،أجمعين

كما أن   ، أي حجة عليهم   ،ا يوم القيامة  جميع 

كل نبي شهيد وحجة على قومه بنص قوله        

ـ ٍةم ُألِّ كُنا ِمنَْئا جِ ذَ إِ فَيكَفَ :تعالى  يٍدِهشَ ِب

ا بِ نَْئِجوك لَ ع ا  ِه شَ ِءالَُؤى هيد *يوـ  ٍذِئم ي ود 

 مِهى بِ وس تُ و لَ وَلسوا الر صعوا و رفَ كَ ينِذالَّ

 :النـساء ( يثًاِد ح  اهللاَ ونمتُكْ ي الَ و ضراَأل

٤١ 

 

فكيف ال يكون حجة اهللا تعالى      ) ٤٢ –

   ا عما نهـاه اهللا     على الرسل واألنبياء منتهي

؟ فيعـاود   عنه، ومستغفرا مثل نوح     

زجره، أليس فـي    يالفعل المنهى عنه حتى     

 من كمال  ال يليق به إليه      هذا نسبة ما  

.ه وخشيته هللا تعالى؟عبوديت

 

 

  ا من قـدره  وأليس هذا تنقيص أن 

 ينسب له هذا الخبر المعيب معصيته هللا  

ومخالفة نهى ربه تبارك وتعالى بمعـاودة       

!!  حتى أنه لم ينته إال بالزجر؟غفاراالست

 

 

إن الذي يصدق هذه الرواية ال يرجـو        

ا،  وقـار  لسيدنا وموالنا رسـول اهللا      

التي ينص عليها كتـاب     وينزله عن مكانته    

اهللا وسنة رسوله الصحيحة، وهي أنه أقرب       

 ألنـه   ؛ إليـه  وأكرم وأحب خلـق اهللا      

     أفضل من عرف ربه   هـدحو و 

وعبده وأسرع من أطاعه، واتقاه حق تقاته       

.في العالمين

 

 

فكيف يتصور مؤمن، ويصدق أن ربه      

ا طلب المغفـرة     معاود هتعالى نهاه، فعصي  

بعد النهي، فلم ينته إال بالزجر، ومـن        ألمه  

ثم فإن هـذا المـتن يحمـل دالالت غيـر       

  ا، ومن ثم يسقط هذا من   صحيحة ومعيبة جد

   موضوعنا لكونه ضعيف جد ـ  ا سند ا، ا ومتنً

.بل هو بهذا المتن موضوع ومكذوب

 

 

                                             

 

 
.٣٠٧صـ/٣جـ/ الدر املنثور / السيوطي ) ١(

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 












 



 


 



 



 







 



 






 



 

 



 





 




 



٤٥

 

 وتحت  ٢٠صـ  ) ٩( وفى العدد    -

لجنـة الفتـوى    : بقلـم " الفتاوى    " عنوان  

 :جاء فيه بالمركز العام

 

 

 

يجوز أن يختلف أهل البلد الواحد        ال -

فى الصيام فيصوم بعـضهم     

 ألن هـذا    ؛خـرون آويفطر  

االختالف تترتب عليه مفاسد    

لــشريعة ال تقــر  واكبيــرة

.المفاسد بل تمنعها

 

 

٤٦

 

 وتحت  ٥٨صـ  ) ٩( وفى العدد    -

 محمد صالح   :بقلم" أقسام التوحيد   " عنوان  

 :العثيمين جاء فيه

 

 

 

ال غيرهم  لم يكن أحد من المشركين و -

.ينكر توحيد الربوبية.. 

 

 

 

 من أجل إنكار توحيد األلوهية قاتـل        -

باح ستا و اقريشً) صلى اهللا عليه وسلم   (النبى  

هم وأموالهم وسبى نسائهم وذريـاتهم      ءدما

 ولم يكـن إقـرارهم   ،بإذن اهللا تعالى وأمره  

  ا لهم عن الشرك وال     بتوحيد الربوبية مخرج

ا لدمائهم وأموالهمعاصم.

 

 

٤٧

 

 وتحت  ٦٢صـ  ) ٩( وفى العدد    -

مسابقة مجلـة التوحيـد األولـى       " عنوان  

" هـ ١٤١٣رمضان 

 

 

 

 . سؤاال١٣ً نجد المسابقة -

 

 

 

شترط المسابقة أن تكون اإلجابـة       وت -

من أعداد مجلة التوحيد فقط دون الرجـوع        

.إلى أى مصادر أخرى

 

 

 

 والجوائز عمرة للخمسة األوائل ثـم       -

 :سئلةجوائز مادية ومن هذه األ

 

 

 

 أنصار السنة لهـا دور هـام فـى          -

د عـشرة   كتب فى حدو  استقرار المجتمع؟   ا

.أسطر فقط هذا الدور الهام

 

 

 

 ال تخرج من بيتها إال       المرأة المسلمة  -

... لضرورة شرعية ؟ 

 

 

 هذه العبارة مـع ذكـر صـور         وضح

.الضرورة

 

 

 

صوفية فى غالب أحوالها ضـالل       ال -

.مبين

 

 

ا من بدع الصوفيةأذكر خمس.

 

 

٤٨

 

 وتحت  ٦صـ  ) ١٠( وفى العدد    -

اإلعالم المصرى يـشوه صـورة      " عنوان  

 : صفوت الشوادفى جاء فيه:بقلم" مصر 

 

 

 

ثير من مساجد مصر    ذان فى ك   إن األ  -

زال يشتمل على بدع ومخالفات وهـذا        ما

وينسبنا إلى البدعة ال إلـى      يشوه صورتنا   

.السنة

 

 

ـ الصحف والمجالت فى مصر تهاجم      

الشريعة وال تعاقب على ذلك وقد تستهزئ       

ن مـن   لمحو الدي ..... بأحكام الدين وسنته    

.ذهان وإخراجه من األوطاناأل

 

 

 

علـى   يطالب بوضع رقابة شرعية       -

الصحف والمجالت وأن يخـصص لكـل       

صحيفة أو مجلة تصدر فى مـصر هيئـة         



 

 

 



 



 


 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى. د   

 

 

للرقابة الشرعية من علماء األزهر الشريف      

تراجع األقوال واألعمـال حتـى تحمـى        

لـذين يفـسدون فـى      المجتمع من هؤالء ا   

.األرض وال يصلحون

 

 

 

 الكثير من الكتب ومنه ما هو مقـرر    -

دة فى التعليم يخرج على الناس بمفاهيم فاس      

.م ساقط ومخالفات صارخة لشريعتناوكال

 

 

 

 المرأة فى اإلذاعة وكذلك التليفزيون      -

لمجتمـع  لها الدور األعظـم فـى إفـساد ا    

.وتشويه صورتنا عند غيرنا

 

 

 

 التليفزيون فى مـصر المـسلمة ال        -

.ذان بين رقصتينيستحى أن يقدم األ

 

 

 

 هـو أهـم أهـداف        تدمير األخالق  -

.التليفزيون المصرى

 

 

٤٩

 

 وتحت  ٣٤ ـص) ١٠(لعدد   وفى ا  -

بقلم أشرف عبد   " حذر هذا الكتاب    ا" عنوان  

: جاء فيهدالمقصو

 

 

 

" الدعاء المستجاب " تحذير من كتاب     -

 ألنـه    ؛الجواد ألحمد عبد 

 

 فـى رأيـه    -

 

- 

ــئ با ــضعيفة  يمتل ــث ال ــدع واألحادي لب

.الموضوعة

 

 

٥٠

 

وتحت  ٣٥صـ  ) ١٠( وفى العدد    -

بقلم أشـرف   " حذروا هذه البدعة    ا" عنوان  

 :المقصود جاء فيه عبد

 

 

 

د فى المـساجد مخالفـة       صالة العي  -

.شرعية وبدعة

 

 

٥١

 

وتحت  ٣٩صـ  ) ١٠( وفى العدد    -

 أحمـد   :بقلم! " تعقيب بغير تثريب  " عنوان  

 :طه نصر جاء فيه

 

 

 

بقلـم  " األكراد" ينتقد ما جاء فى مقال  -

الشيخ أحمد محمد موسـى مـدير منطقـة         

صــ   ٨الوعظ واإلرشاد بالقليوبية العدد     

:من االستشهاد بقول الشاعر ٥٢

 

 
صالح الدين طهر قدسنا  قم يا

 

 
دانـن عبـال ومـمن كل دج

 

 

 وأن ذلك ال يجوز فال يجوز مناجـاة        

.ت ويجب أن تكون الضراعة هللا وحدهالمي

 

 

 

 العـدد   ٥٧جاء فى الهامش صـ       ما -

فتارة يتجلى اهللا فى جلبـاب       (: من القول  ٨

بـذى  وأن ذلك ال يليـق      ) الهيبة والعظمة 

يتجلى "  واألجمل أن يقال     ،الجالل واإلكرام 

."فى جالل الهيبة والعظمة 

 

 

 

لة للشيخ أحمد طـه      ثم شكر من المج    -

.نصر على تعليقه

 

 

٥٢

 

وتحت  ٥٠صـ  ) ١٠( وفى العدد    -

دعوة النـاس وصـالح الـنفس              " عنوان  

العزيـز القريـشى     عمر بن عبد  . بقلم د " 

 :المدرس بكلية الدعوة جاء فيه

 

 

 

التليفزيون له دور كبير فـى إفـساد       -

. والحياةءالنش

 

 

٥٣

 

وتحت  ٦٢صـ  ) ١٠( وفى العدد    -

بقلـم  " فى اإلذاعة التعدد خيانـة      " عنوان  

حورية الشترى 

 

 : الرياض جاء فيه-

 

 

 

يقول الشيخ العالمة محمد الشنقيطى      -

 

 رحمه اهللا    -

 

 ٣٠فى كتابه أضواء البيان      -

.)من هدى القرآن تعدد الزوجات (٣٧٧/

 

 

 

 وتنتقد ما جـاء بإحـدى اإلذاعـات         -

العربية  من ثورة الزوجة األولـى عنـدما         

.علمت زواج زوجها بأخرى 

 

 

٥٤

 

 وتحت  ٥٦صـ  ) ١١( وفى العدد    -

 الشيخ إبراهيم بن    :بقلم" الصوفية  " عنوان  

 :محمد الضبيعى جاء فيه

 

 

 

 الصوفية لوثـوا األفكـار ودنـسوا        -

العقيدة وأماتوا الغيـرة علـى محـارم اهللا         

ا فـى   ودفنوا الهمم العالية وأوجدوا شـرخً     

.مةوحدة األ

 

 

٥٥

 

 وتحت  ٥٨صـ  ) ١١( وفى العدد    -

بقلم " وصايا لحجاج بيت اهللا الحرام  "  عنوان

 :السيد محمد فريد جاء فيه

 

 

 

 . بردة البوصيرى بها شركيات-

 

 

 

.تلفظ بالنية للحج أو العمرة بدعة ال-

 

 

 

السعى بين الصفا    الوضوء من أجل     -

.عةوالمروة بد

 

 

 

 من ذبحـه     التصدق بثمن الهدى بدالً    -

.بحجة كثرة الذبائح بدعة

 

 

 

. االحتفال بكسوة الكعبة بدعة-

 

 

 

صلى اهللا عليـه    ( زيارة قبر الرسول     -

.قبل الصالة فى مسجده بدعة) وسلم

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


 

 

 

 

 

حكم عاليـة، ودرر غاليـة،      
أفيضت من الكتاب المسطور،    
والبحر المسجور، ونطق بها    
لسان الرق المنشور، أخـذًا     

سعد من  . من البيت المعمور  
فهم هذه الحكـم علمـا، أو       
تمتع بها ذوقًا، أو سار على      
هديها سلوكًا؛ ألن عباراتهـا     
من بحر عرفان ونور بيـان      

.مجدد هذا الزمان

 

 
 حكــم هـذه ال ىحـد إنقـدم  

قــ تعليايمة يعقبهــالعظ

 

 
ى نيلـ نسترشد به ف   

 

 
.المجد اإلسالمى       

 

 

األستاذ

 

 
ـديلقنمحمود سميـح 

 

 
 



 






 




 



 

 

 

 

حكمة جليلة فى التربية واألخالق، يقـدمها       
اإلمام ألبنائه ومريديه، بل ولعامـة المـسلمين،        

ا إياهم أنه إن تعرض أحدهم لمن يعصى        ناصح
اهللا فيه، بأذية أو بلية من قول أو فعل أو غيـر            
ذلك، بقصد أو بغير قصد، فإن عليه أن ال يـرد         
 هذه اإلساءة بمعصية منه، وإنما عليه أن يطيـع        

 ألن ذلـك مـن مكـارم        ؛اهللا تبارك وتعالى فيه   
األخالق، التى ينال اإلنسان بها أجراا كبير.

 

 
ومن أجمل الحكايات التى تروى فى تحمل       
اإلساءة من اآلخرين، والرد على هذه اإلسـاءة        
باإلحسان، ما حدث مع معن بن زائـدة، وهـو          
أمير العرب أبو الوليد الشيبانى الـذى اشـتهر         

الصدر، والرد باإلحسان على مـن  بالحلم وسعة   
يؤذيه، وبالكرم والجود على من يحـاول النيـل    
منه، فقد جلس شاعر مع قوم فذكروا وأطنبـوا         

لـيس  : فقال الشاعر  في حلم وسعة صدر معن،    
إال معن بـن  : فقالوا هناك شخص إال ويغضب،

 :زائدة فإنه ال يغضب، فكثر الجدال بينهم، فقال       
فراهنـه أحـدهم    من يراهني على أن أغضبه؟      

 . من اإلبل١٠٠على 

ذهب الشاعر ودخل على معن بن زائدة في        
:ثم قال مجلسه وجلس ولم يسلِّم،

 

 
افك جلد شاةـذكر إذ لحـأت

 

 
 د البعيرـلـوإذ نعالك من ج

 .نعم أذكر ذلك وال أنساه :قال معن

 :قال الشاعر

افسبحان الذي أعطاك ملكً

 

 
 وعلمك الجلوس على السرير

حانه يعطي الملك من يـشاء،      سب :قال معن 
:وينزعه ممن يشاء، فقال الشاعر

 

 
افلستُ مسلِّما إن عشت دهر

 

 

  رـم األميـليـعلى معن بتس

وليس فـي تركـه   .. السالم خير :قال معن
 .ضير

:قال الشاعر

 

 
سأرحل عن بالٍد أنت فيها

 

 

  ولو جار الزمان على الفقير

وإن  ا باإلقامة، إن جاورتنا فمرحب   :قال معن 
ا بالسالمةجاوزتنا فمصحوب.

 

 
:قال الشاعر

 

 
بمال) ناقصٍة(فجد لي يا ابن 

 

 
 ى قد عزمت على المسيرـفإن



 




 





 

 

 

 

 



 


 

أعطوه ألف دينار، تخفف عنـه       :قال معن 
 .مشاق األسفار

:قال الشاعر

 

 
ٌل ما أتيت به وإنيــقلي

 

 
 ع منك بالمال الكثير ـألطم

ـ     ثاني اأعطوه ألفً  :قال معن  ا ا كي يكون عنَّ
اراضي.

 

 
: الشاعرقال

 

 
 فثن ..لك عفوافقد أتاك الم

 

 
 ال عقل وال رأى منيرـــب

.أعطوه ألفين آخرين: فقال معن

 

 
 :فتقدم األعرابي إليه وقال

اسألت اهللا أن يبقيك دهـر

 

 
 فما لك فى البرية من نظير

افمنك الجود واإلفضال حق

 

 

  وفيض يديك كالبحر الغزير

 أعطيناه أربعة علـى هجونـا،     : فقال معن 
 .فأعطوه أربعة على مدحنا

بأبي أيها األمير ونفـسي،      :فقال األعرابي 
فأنت نادرة دهرك في الجود، ولقد كنـت فـي          
صفاتك بين مصدق ومكذِّب، فلما بلوتك أذهـب        
ضعفَ الشك قوةُ اليقين، وما بعثني علـى مـا          

 .فعلت إال مائة بعير جعلت لي على إغضابك

وصـله  ال تثريب عليك، و   : فقال له األمير  
ا للرهان والنـصف اآلخـر      بمائتي بعير، نصفً  

ـ    له، ا لـه  فانصرف األعرابي داعي .. ا شـاكر
.ا بأناتهمعجب.. لهباته

 

 
 

  أمر صعب للغاية   يءواإلحسان إلى المس  

 

- 
إال من رحم اهللا     

 

 وكيف ال يكون صعبا، وأنت      -
ترى من يظلمك، ويسيء إليـك قـوالً وفعـالً،       

حسدك على ما آتاك اهللا من فـضله ونعمـه،          وي
        دويتمنَّى زوالها عنك، وأنت تقابلُه بالحب والـو
وكفِّ األذى، بل واإلحسان إليه وصـلته، بـل         

وال يـصبر   ! والدعاء له مع قدرتك على الثأر؟     
على هذا الخُلُق العظيم إالَّ صاحب قلب رحـيم،         
ومن جعل حبه وبغضه، وعطـاءه ومنعـه هللا         

نه وتعالى، فهو يتنازل عن حقه لحـق اهللا،        سبحا
. إن كان األمر يتعلق بشخِصه وحقِّه

 

 
وهذا حال الكُمل مـن عبـاد اهللا، أمثـال          

 الكرام، وعلى رأسهم    أصحاب رسوِل اهللا    
، فقد أتُّهم فـي ابنتـه الـصديقة         الصديق  

العفيفة، ممن كان ينعم عليـه ببـره وإحـسانه          
 بكر أن يقطع البـر      وفضله، وأراد الصديق أبو   

واإلحسان عن هذا الذى تقول على ابنته بالباطل        

واإلفك، لكمال غيرته وِعفَّته، ولكنـه اسـتجاب        
 يْأتَِل ُأولُو الْفَضِل ﴿والَ :لنداء اهللا في قوله تعالى

        اِكينـسالْمى وبْؤتُوا ُأوِلي الْقُري ِة َأنعالسو ِمنْكُم
 ولْيعفُوا ولْيصفَحوا َأالَ  ي سِبيِل اللَِّه    والْمهاِجِرين فِ 

تُِحبون َأن يغِْفر اللَّه لَكُم واللَّه غَفُـور رِحـيم﴾          
، بعد أن ظهر من المـذنب كمـال         ]٢٢: النور[

التوبة، واالفتقار إلـى المـولى، واالعتـراف        
.بالذنب، واهللا قابل التوب واسع المغفرة

 

 
ـ     ى مقابلـة الـسوء     ومما يعين المسلم عل
 :باإلحسان والمغفرة ما يلي

١

 

 على المسلم أن يتخلق بمقتضى صفات       -
           اهللا وأسمائه، فاهللا يتحبـب إلـى عبـاده بـالِبر
واإلحسان والمغفرة، وهم يقابلونه بالمعاصـي،      
      ،وعدم شكر النعمة، وهذا أمـر واضـح جلـى
الخير من اهللا للعباد نازل، وشرهم إليه سـبحانه         

بحانه مع ذلك ال يمنع بـره وال        صاعد، وهو س  
ـ        ا يمسك إحسانه، وال يعاملهم بما يستحقون كرم

.منه سبحانه

 

 
٢

 

 أن يعلم العبد أن ما يصيبه من ذلك إنَّما          -
هو بسبب ذنوبه، فعليه عنـد ذلـك أن يتـوب           

إنِّـي  : ويستغفر، وقد قـال بعـض الـصالحين      
ألعصي اهللا، فأرى ذلـك فـي خُلـق دابتـي           

.وامرأتي

 

 
٣

 

- انتظار الـشُّكر        أن د المحسن عدميتعو 
من أحد، فالخَلق ال ينفعونه وال يضرونه، بـل         
األمر هللا وحده، ومن أجمِل النَّصائح فـي هـذا          

خَلـق اهللا   : الباب ما ذكره بعضهم حين يقـول      
العباد ليذكروه، ورزق الخليقة ليشكروه، فعبدوا      

 ألن طبيعة الجحـود     ؛غيره، وشكر الغالب سواه   
والنكران، والجفاء وكفر النعمة، غالبـة علـى        
النُّفوس، فال تُصدم إذا وجدت هؤالء قد كفـروا         
جميلك، وأحرقوا إحسانَك، ونسوا معروفك، بل      
ربما رموك بمنجنيق الحقد الدفين، بـل ربمـا         

نت ناصبوك العداء، وال شيء إالَّ ألنَّـك أحـس        
 َأن َأغْنَاهم اللَّه ورسـولُه      موا ِإالَّ وما نَقَ إليهم،  

]. ٧٤: التوبة [ِمن فَضِله

 

 
 ألنَّك الفـائز    ؛اعمل الخير لوجه اهللا تعالى    

على كلِّ حال، ثم ال يضر عملك تعظـيم مـن           
 عظَّمه، وال جحود من جحده، واحمد اهللا  تعالى

ألنَّك المحسن وغيرك المسيء، واليـد العليـا         
 ﴿ِإنَّما نُطِْعمكُم ِلوجِه اللَِّه الَ    : د السفلى خير من الي  

، ال  ]٩: اإلنسان[ شُكُورا ﴾    نُِريد ِمنْكُم جزاء والَ   
تَتَفاجْأ إذا أهديت بليدا قلما، فكتب به هجاءك، أو         

  ا عصا يتوكَّأ عليها، ويهـش بهـا       أعطيت جافي
على غنمه، فشَج بها رأسك، هذا هـو األصـُل          

 هذه البشرية المحنطة في كفن الجحود مـع         عند
بارئها  

 

 جلَّ في عاله     -

 

 فكيـف بهـا معـي       -

 .ومعك؟

 

 
٤

 

 أن يعلم ما لإلحسان إلى المسيء مـن         -
عظيِم الثَّواِب، والعاقبـة الحـسنة فـي الـدنيا          
واآلخرة، ففي الدنيا ما يحصُل للمحسن من لـذَّة         
اإليمان، وسعة الـصدر وانـشراحه، وسـالمة        

لقلِب من األحقاد الشخـصية، وحـب االنتقـام         ا
والتشفي، إن ثَبتَ على هذه المعاناة النفسية مـع         
حفظ اهللا له، كما أشار النبي الكريم لمن جـاءه          

حـسانه  إيشكو من إساءة أقربائه إليه مع كثـرة         
لئن كنت كما قلت، فكأنَّما     : (لهم، فقال له    

  تُِسفُّهم الْملَّ، وال يزاُل لك من اهللا      

 

 تعـالى    -

 

- 
، وينقلـب  )ظهير عليهم ما دمـت علـى ذلـك        

: المعادي المبغض إلى محب ومواٍل؛ قال تعالى      
 السيَئةُ ادفَع ِبالَِّتي ِهـي      ﴿وال تَستَِوي الْحسنَةُ والَ   

          ِلـيو ةٌ كََأنَّـهاودع نَهيبو نَكيفَِإذَا الَِّذي ب نسَأح
ِميما   * حما ِإالَّ ولَقَّاهي   ـا     الَِّذينلَقَّاها يموا وربص

 ٣٤: فصلت[ ذُو حظٍّ عِظيٍم﴾ ِإالَّ

 

– ٣٥.[

 

 
 

:  قَالَ ، َأن رسوَل اللَِّه     عن َأنٍَس   
: ، قَالُوا )َأيعِجز َأحدكُم َأن يكُون كََأِبي ضمضٍم؟     (

كَـان ِإذَا   : (للَِّه؟ قَالَ من َأبو ضمضٍم يا رسوَل ا     
اللَّهم ِإنِّي قَد وهبتُ نَفِْسي وِعرِضي      : َأصبح قَالَ 

  يظِْلم من ظَلَمه، والَ     يشْتُم من شَتَمه، والَ    الَلَك، فَ 
هبرض نم ِربضي.(

 

 
واإلنسان معرض فى كل زمان ومكـان ـ   

ـ    ل مـن   وفى زماننا بصفة خاصـة ـ أن يقاب
يعص اهللا فيه، بكلمة أو سخرية، أو تطـاول أو          
وشاية، أو اتهام باطل أو حقد وحسد، أو سب أو          
شكاية، أو قضية أوغير ذلك، وربما يكون ذلك         
ــة واألوالد   ــربين، كالزوج ــرب األق ــن أق م
واألقارب، أو الزمالء فـى العمـل، أو أبنـاء          
الطريق الواحد، أو من رئيس أو مـرءوس، أو         

قد حاسد، هذا أمر وارد، واإلمام أبو       من بعيد حا  
العزائم يتعرض له من يتطاول عليـه ويتهمـه         
بالباطل بتهم كبيرة، بل ويرفع عليه قضية أمـام        

ه اهللا منها،  ثـم جـاء الرجـل          ئالمحكمة، فيبر 
واعتذر لإلمام، فقبل منه اعتذاره، فطلب بعض       
الحاضرين أن يعاقبه حتى يكون عبرة لغيـره،        

: قولته الكريمةولكن اإلمام قال

 

 
نى متعمـــدنى أو ذمامن سب

 

 
أبرأتُه هللا خالص ِذمِتـــــه

 

 
اـوم اللقـأن ال أريد فضيحة ي

 

 
ا فى أمِتهمدـ محـيء ال أساأن

 

 
مـن  :  حين قال فى حكمتـه     وصدق  

.عصى اهللا فيك فاجتهد أن تطيع اهللا فيه

 

 












 









 









 





 





 



 



 



 

 

 

 

 



 



 


 

 

 

 

 
قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ 

 

 

 

 



 


وما خَلَقْتُ الِْجن واِإلنس    : قال اهللا تعالى  

إن هـذا   :  قيل )٥٦ :الذاريات(  ِليعبدونِ ِإالَّ
خاص فيمن سبق في علم اهللا أنه يعبده، فجاء         

وما : بلفظ العموم ومعناه الخصوص، والمعنى 
خلقت أهل السعادة مـن الجـن واإلنـس إال        

.ليوحدون

 

 
أي وما  : وقال اإلمام علي كرم اهللا وجهه     

خلقت الجن واإلنس إال آلمـرهم بالعبـادة،        
واعتمد الزجاج على هذا القول، ويدل عليـه        

وما ُأِمرواْ ِإالَّ ِليعبدواْ ِإلَــها      : قوله تعالى 
.)٣١ :التوبة( واِحدا

 

 
إال ليقروا لي   :  أي  ِليعبدونِ ِإالَّ: وقيل

ا؛ رواه علي بن أبـي      ا أو كره  وعبالعبادة ط 
. طلحة عن ابن عباس 

 

 
إال ليعرفـوني، وعـن   : وعـن مجاهـد  

وهذا قول حسن؛ ألنه لو لم يخلقهـم        : الثعلبي
لما عرف وجوده وتوحيده، ودليل هذا التأويل       

ولَِئن سَألْتَهم من خَلَقَهم لَيقُولُن     : قوله تعالى 
اللَّه )٨٧ :الزخرف(  ،لَِئم   وَألْتَهن س  ـنم

رض لَيقُـولُن خَلَقَهـن     خَلَقَ الـسماواِت واألَ   
 ِليمالْع ِزيزالْع )وما أشبه هذا    )٩ :الزخرف 

.من اآليات

 

 
إال آلمرهم وأنهاهم: اوعن مجاهد أيض.

 

 
هو ما جبلوا عليه من    : وعن زيد بن أسلم   

الشقاوة والسعادة؛ فخلق السعداء مـن الجـن     
 للعبـادة، وخلـق األشـقياء مـنهم         واإلنس

.للمعصية

 

 
  إال ليوحدون، فأمـا    : اوعن الكلبي أيض

المؤمن فيوحده في الشدة والرخـاء، وأمـا        
الكافر فيوحده في الشدة والبالء دون النعمـة        

وِإذَا : والرخاء؛ يدل عليـه قولـه تعـالى       

        لَـه خِْلِصينم ا اللَّهوعكَالظُّلَِل د جوم مهغَِشي
. اآلية)٣٢ :لقمان( لدينا

 

 
إال ليعبـدون ويطيعـون؛     : وقال عكرمة 

الجاحد وأعاقب العابد فأثيب .

 

 
. المعنى إال ألستعبدهم: وقيل

 

 
عبد بين العبودة   : والمعنى متقارب؛ تقول  
الخضوع والذل،  : والعبودية، وأصل العبودية  

طريق معبد، فمعنـى    : التذليل؛ يقال : والتعبيد
)دبعليذلوا ويخضعوا ويعبدوا): وِنِلي.

 

 


 



 يبين في   واإلمام المجدد أبو العزائم     
أن العبـادة فعـل     " اإلسالم ديـن اهللا   : "كتابه

ناٍف للشهوات البدنية  ، اختيارييصدر عن  ، م
ِنيٍة يراد بها التقرب إلى اهللا تعـالى؛ إطاعـةً    

.للشريعة

 

 
ج منـه الفعـل     يخر: والفعل االختياري 

ويدخل فيه الترك الذي    ، التسخيري والقهري 
.هو على سبيل االختيار

 

 
فاألفعال المباحة  : ومناف للشهوات البدنية  

كاألكل والشرب ومجامعة المرأة ليست بعبادة      
ولكنها قد تكون عبـادة     ، من حيث أنها شهوة   

. إذا تحرى بها حكم الشريعة

 

 
 وصدور األفعال عن نية يراد بها التقرب      

ألنها إن خلت عـن نيـة أو        : إلى اهللا تعالى  
صدرت عن نية لم يقصد بها التقرب إلى اهللا         

تعالى  

 

 بل أريد بها المراء      -

 

 لم تكن أيـضا     -
. عبادة

 

 
ألن من أنشأ من    : لشريعةإطاعة ل : وقيل
 ليس بسائغ في الشريعة لـم يكـن         نفسه فعالً 

.عبادة وإن قصد به التقرب إلى اهللا تعالى

 

 


 



 ؛وحقهما أن يتالزما، علم وعمل: دةوالعبا
وكمـا ال   ، ألن العلم كاُألس؛ والعمل كالبناء    

يغني ُأس ما لم يكن بناء وال يثبت بناء ما لم           
يكن ُأس؛ كذلك ال يغِني علم بغير عمـل وال          

ِإلَيـِه  : ولذلك قال اهللا تعالى، عمٌل بغير علم 
  بالطَّي الْكَِلم دعصي    ـهفَعري اِلحُل الصمالْعو  

. )١٠ :فاطر(

 

 
يـا َأيهـا    : وفي تفسيره لقول اهللا تعالى    

الَِّذين آمنُواْ ادخُلُواْ ِفي السلِْم كَآفَّةً والَ تَتَِّبعـواْ         
 ِبينم ودع لَكُم طَاِن ِإنَّهاِت الشَّيخُطُو )البقرة: 

ية إشارة إلى أن    ؛ يبين اإلمام أن في اآل     )٢٠٨



 

 

 



 



 


 

 

 

القلوب صدقت وبقيت الجوارح لـم تعمـل،        
فيعلمنا اُهللا أن اإليمان بالقلب      

 

 وهو التصديق   -

 

 ال يكفي في كمال اإليمان، بل الواجب على -
كل واحد يدخل في السلم      

 

 والـسلم بمعنـى     -
اإلسالم والسالم   

 

 أن ينفذ أوامـر اهللا مـن        -
ى العبادات واألخالق والمعامالت الحسنة حت    

مسلم له سبحانه،   يقيم الحجة بأنه مؤمن باهللا و     
.ا في السلم حقوبذلك يكون داخالً

 

 


 



حتج فيـه       : فالنظريلم كفى ولم يما إذا ع
، كمعرفة وحدانية اهللا تعـالى    ، بعده إلى عمل  

ومعرفة مالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر،      
.لكومعرفة السموات واألرض؛ وما أشبه ذ

 

 
عمل بـه        : والعمليغِْن حتى يلم لم يإذا ع

كمعرفة الصالة والزكاة والجهـاد والـصوم       
...   والحج وبر الوالدين

 

 
منها عمل يخـتص بالقلـب،      : واألعمال

وعمل يختص بالبدن، وعمل مـشترك فيـه        
: وقد فصل اإلمام ذلك في كتابه   ، البدن والقلب 

".النور المبين"

 

 


 




 



وفي تعريف آخر للعبادة يبين اإلمام أبو       
: أن العبادة " الفرقة الناجية : "العزائم في كتابه  

هي اعتقاد عند أهل التسليم، وشهود عند أهل        
الكشف أن للمعبود سبحانه قوة غيبيـة فـوق      
األسباب يقدر بها على النفع والضر، مع غاية     

: ، ففـي اللغـة    الحب ونهاية الذل والخضوع   
لتذلل، فمن أحببتَه ولم تكن     الخضوع وا : التعبد
 خاضعا له لم تكن عابـدا لـه، ومـن           ذليالً

ابدا له؛  خضعتَ له ولم تكن مِحبا له لم تكن ع        
. خاضعاحتى تكون مِحبا ذليالً

 

 
فالعبادة إذن ليست قاصرة علـى القيـام        
بالشعائر التعبدية من صالة وصيام وغيرها،      

تسع مفهومها إلى ذلك المعنـى الـذي        وإنما ي 
سبق ذكره 

 

-.

 

 
وفي هذا التعريف الـذي ذكـره اإلمـام     
معالجة لقضية يثيرها مدعو السلفية فيكفِّرون      

: بها زوار األولياء ومحبيهم

 

 
. فقد يذل العبد لوالديه وتلك ليست عبادة

 

 
وقد يحب األولياء والصالحين ويتوسـل      

ت عبادةا ليسبهم إلى اهللا تعالى؛ وتلك أيض.

 

 
: فذُلُّك لوالديك كمـا فـي قولـه تعـالى        

       ِـةمحالر الذُّلِّ ِمـن نَاحا جملَه اخِْفضو 
 وكُن ألمك وأبيك ذلـيالً    :  أي )٢٤ :اإلسراء(

. متواضعا رحمةً بهما

 

 
وذلك ليس عبادة لهما ألنك ال ترى لهما        
قوة غيبية فوق األسباب يقدران بها على النفع        

.والضر

 

 
يحب األولياء نعم، لكن حبه هللا      والمؤمن  

: ورسوله يفوق حبه لغيرهما، قـال تعـالى       
ا لِّلَِّهبح نُواْ َأشَدآم الَِّذينو )١٦٥ :البقرة( .

 

 
والمؤمن يتوسل باألولياء نعم، لكنه يعلم      

أن قاضي الحاجات هو اهللا تعالى       

 

 صاحب  -
القوة الغيبية التي هي فوق األسـباب والتـي         

ى النفع والضر    يقدر بها عل  

 

 مع غاية الحب    -
. ونهاية الذل والخضوع له سبحانه

 

 


 



" دستور السالكين : "ويبين اإلمام في كتابه   
أن اهللا تعالى جمع بين الشريعة والحقيقة فـي      

: آيات كثيرة، منها قوله تعـالى تعليمـا لنـا         
  ـدبنَع اكِإي      حفظًـا للـشريعة   ـاكوِإي

تَِعيننَس )ا بالحقيقة)٥ :الفاتحةإقرار .

 

 
 فيه إثبات الكسب للعبد     ِإياك نَعبد فـ  

 فيـه   وِإياك نَستَِعين وإضافة العبادة إليه،    
رد  األمــر إلــى اهللا، وأن العبــادة بعونــه 

.وتيسيره

 

 
ال نعبد إال   :  أي ِإياك نَعبد : وفى قوله 

ي عبادتك غيرك، فهذا مقام     إياك وال نشرك ف   
.الشريعة

 

 
 تَِعيننَس اكوِإي ال نستعين إال بك؛    :  أي

.ال بأنفسنا وحولنا، وهذا مقام الحقيقة

 

 
وِإياك مقام األبرار،   : ِإياك نَعبد فـ  
تَِعيننَس :مقام المقربين.

 

 
كما يعلّمنا اإلمام أن نُسِند التوفيـقَ فـي         

ل إلى اهللا تعالى وحـده؛      القول والعمل والحا  
ا في إحدى قصائدهفيقول نظم:

 

 
راـفال أنا في ذكري له كنتُ ذاك

 

 
الـؤصـولكنني المذكور منه م

 

 
هـِه لَـوحاَل صالتي لستُ إال ِب

 

 
الـاِعـُأصلِّي؛ ولواله لما كنتُ ف

 

 
أتيـمحاني به، وبه وجودي ونش

 

 
فصرتُ به؛ ال بي، مقاِمي قد عال

 

 



 



واالستعانة باهللا تعالى ال تلغـي األخـذ        
وَأِعدواْ لَهـم مـا     : باألسباب، قال سبحانه  

استَطَعتُم من قُوٍة وِمن رباِط الْخَيِل تُرِهبون ِبِه        
  كُمودعاللَِّه و ودع... )والذي  )٦٠ :األنفال ،

وة هو مـستعين حقيقـةً      يِعد ما استطاع ِمن ق    
باهللا تعالى، فإن اهللا أمر، والعبد الذي يِعد مـا    
استطاع من قـوة قـائم بـأمر اهللا تعـالى،           

من هـو   ... والمضطر يستجيب اهللا له، لكن    
. المضطر؟

 

 
المضطر هو الذي عمل باألسباب حتـى       
استنفذها، فإذا استنفذ العبد طاقته، وعجـزت       

لي يجيبه وهو   حيلته، واضطر إلى الجناب الع    
َأمن يِجيـب الْمـضطَر ِإذَا دعـاه        : القائل

 كِْشفُ السيخُلَفَاء األَ   و لُكُمعجيو ِض َأإِ وءر  لَـه
.)٦٢ :النمل(  ما تَذَكَّرونمع اللَِّه قَِليالً

 

 


 



اُهللا تعالى لم يكلِّف الناس بعبادته لينتفـع        
وال ، فإن اهللا غني عن العـالمين     بها سبحانه،   

يِريد اللَّه ِبكُـم   : ليعسر عليهم فقد قال تعالى    
    رسالْع ِبكُم ِريدالَ يو رسالْي )١٨٥ :البقرة( ،

.وللعبادة ِحكَم كثيرة ال تُحصى

 

 
وشكر للمنعم  ، فالعبادة فيها تزكية للنفوس   

ومسارعة إلى نيل الخيـر     ، المتفضل الوهاب 
.قيقي، والنعيم األبدي، والرضوان األكبرالح

 

 
وتفتخر ، وبالعبادة تبتهج النفوس الفاضلة   

فإن فيها مواجهـة للملـك      ، األرواح الطاهرة 
وتمثل بين يدي الواحد    ، العظيم الكبير المتعال  

األحد الفرد الصمد المنعم المتفضل الـرزاق       
.الكريم

 

 
والعبادات كلها   

 

 مع تنوعهـا     -

 

 إنمـا   -
 واحد وهو اهللا سبحانه، يقـول       تكون لمعبود 

:اإلمام في إحدى قصائده

 

 
يـِدانـادةُ للتـِت العبـتنوع

 

 
ِنارـلتشرقَ شمس أسراِر الق

 

 
يـظهور المثنويِة حاَل جمِع

 

 
اِنـومحو البيِن في فَرِق البي

 

 
قام عبٍدـبها النَّسب القريب م

 

 
اِنـيصح لمن تحصن باألم

 

 
فقامواوأهُل القرِب قد فقهوا 

 

 
فجملهم بأنواِر المعاِنـــي

 

 



 

 

 

 



 



 

:وشائج الدم

 

 

 

مصر وفلسطني

 

 

 

بعد أزمة قطر والخليج وصراع حماس مع       

السلطة الفلسطينية وخالفات الجميع مع الدول      

المحيطة بفلسطين، في هذه األجـواء يتجـدد        

الحديث هذه األيام عن عالقات الدول المركزية       

   االمحيطة بفلسطين، بالقضية، مصير ا،  ومسار

) م٢٠١٧(وهل أضحت هذه العالقـات اليـوم        

ـ      ك الـدول بقـضايا     ضعيفة بحكم انـشغال تل

اإلرهاب والربيع العربي الزائف؟ سؤال نحاول اإلجابة عليه مـن          

.خالل عالقات إحدى أهم دول المنطقة بفلسطين، إنها مصر

 

 

إن حقائق التاريخ والجغرافيـا، تؤكـد أن ثمـة خـصوصية            

لعالقات مصر بفلسطين، خصوصية، تجعل من فلـسطين قـضية          

.ق ؟ مصرية بامتياز، فماذا عن هذه الحقائ

 

 



 



) فلـسطين ( يحدثنا التاريخ أن الترابط التـاريخي بـين         :أوالً

ومصر، ممتد ألزمان ما قبل التاريخ، لعصور الفراعنة، صحيح أن 

، لكن ظل التواصل    اإلدارات السياسية في البلدين اختلفت وتغيرت     

 ي ا من وحدة الخطر الذ بين األرض والتاريخ انطالقً  اوالترابط قائم

كان يهدد كال البلدين من قبل الغزوات الخارجية، والتي أشـهرها          

ما جاء من الهكسوس القدامى والهكسوس المعاصرين، لقد كانت         

 المصير تحدد، علـي أن      المصلحة واحدة، واألمن واحد ومن ثم     

 ما يجري في مصر ولها، يـؤثر        ايكون واحد ،

على فلسطين ومستقبلها السياسي واإلنساني،     

) فلـسطين (صحيح، ما تتعرض لـه      والعكس  

 ا على أمن مصر القـومي، هكـذا        سيؤثر حتم

يحدثنا التاريخ الممتد ألكثر من خمـسة آالف        

عام قبل الميالد، وأللفي عام بعدها دون دخول        

في تفاصيل الرواية التاريخية لتلـك الـسنين        

.الطوال وتجاربها المهمة

 

 



 



ريخنا المعاصـر، ومـع الغـزوة        وإذا ما قفزنا إلى تا     :اثاني

الصهيونية لفلسطين والتي بدأت إرهاصاتها في القـرن الثـامن          

١٧٩٨(عشر الميالدي مع مجيء حملـة نـابليون بونـابرت           

 

-

وما تالها من سنين استعمارية عجاف؛ كانت األطمـاع         ) م١٨٠٢

الصهيونية حاضرة مباشرة أو محمولة على روافـع بريطانيـة          

مارية شديدة العداء لتلك اللحمة التاريخية  وفرنسية وأمريكية استع  

، فلعبت أدوارها الخبيثة في تفكيكها وفي       )مصر(و) فلسطين(بين  

كالشوكة في خاصرة الـوطن العربـي       ) الكيان الصهيوني (زرع  

الكبير وباألخص في خاصرة مصر وبوابتهـا الـشرقية للعـالم           

.وآلسيا

 

 



  

 

 



 




 








 




 




 





 


، م١٩٥٢يوليـو   /تموز مع ثورة    :اثالثً

بدأت مرحلة جديدة في مـسيرة العالقـات        
الفلسطينية  

 

 المصرية مرحلة قائمة علـى      –
  المشاركة الكاملة سياسي ا من قبل   ا وعسكري

مصر في كافة ملفات القضية، وهي مرحلة       
اتسمت بالتوحـد المـصري الكامـل مـع         

ا مـن   عنوانها، وبدء ) الدم(فلسطين، وكان   
 التأسيسية لمصر في قطاع     العمليات الفدائية 

غزة على أيدي الشهيد البطل مصطفي حافظ   
ا ات، مـرور  يفي النصف األول من الخمسين    

 وما تاله حتى حرب األيـام  م١٩٥٦بعدوان  
انتهاء بحرب االسـتنزاف    ) م١٩٦٧(الستة  

)١٩٦٨ 

 

الناصـر   ، وإعداد عبد  )م١٩٧٠ -
أنـور  (لجيش مصري جديد حقق به خلفه       

أكتـوبر  /رين األول انتـصار تـش   ) السادات
، في كل هذه المراحل عبر الفتـرة        م١٩٧٣

١٩٥٢(الناصرية  

 

كانت فلسطين  ) م١٩٧٠-
هي العنوان، وكانت المشاركة بالـدم هـي        
الوسيلة والسمت، وكان الخطاب الناصـري      
المحفز والمناهض للمشروع الصهيوني، هو 
اللغة الوطنية الـسائدة والمهيمنـة علـي        

.الشارع العربي

 

 
ا الناصر، وتحديـد   ن عبد مصر في زم  

١٩٥٦(خالل الفترة   

 

، نظرت إلى   )م١٩٦٧-
فلسطين وما يجرى فيها كقضية أمن قومي،    
تؤثر على االقتصاد والـسياسة والثقافـة،       

تأثير ا، فال تنمية حقيقية، أو تغيرات      ا مباشر
اجتماعية جذرية يمكن أن تحدث في الـبالد       

العـدو  (دونما موقف حازم ومباشـر مـن        
، هكذا تقول أدبيات تلك المرحلة      )الصهيوني

موسـوعة مـصر    (كما أصلتها ووثقتهـا     
للمفكـر والمـؤرخ    ) والقضية الفلـسطينية  

الذي رحل عن دنيانا قبل     (المصرى المحترم   
عادل حسن غنيم في مجلدها الرابع      . د) أيام

 

)  من القطع الكبيـر    ٤٦٧( الجزء الثانى    –
الصادرة قبل أيام عـن المجلـس األعلـى         
للثقافة في مصر، والذي تشرفت بمناقـشته       
ضمن نخبة من أساتذة التاريخ والـسياسة       

في ندوة موسعة عقدها المجلـس األعلـى        
.م٣٠/٣/٢٠١٧للثقافة يوم 

 

 



 


الذي هـو  ( لقد جرت تحت النهر    :ارابع

 كثيرة بعـد وفـاة عبـد      مياه  ) هنا فلسطين 
، فلقد تحولت النظرة    )م١٩٧٠(الناصر عام   

الرسمية المصرية إلى موقف مـتحفظ ثـم        
معادي لكل ما هو فلـسطيني خاصـة بعـد          

 م١٩٧٨توقيع اتفاقات في كامب ديفيد عام       
على أيدي أنور السادات وبدء رحلة التطبيع       
الرسمي مع العدو الصهيوني طيلـة زمـن        

ــارك  ــسني مب ١٩٨١(ح

 

ــي ) م٢٠١١- ف
الزراعة  (

 

 التجارة   –

 

 السياحة   –

 

 السياسة  –

 

 االقتصاد   –

 

) وحتى في الـدين    .. اإلعالم   –
انظر موسوعة التطبيع والمطبعـون فـي       [

 ١٩٧٩مصر  

 

.  إعداد وتوثيـق د    م٢٠١١ –
رفعت سيد أحمـد     

 

 الناشـر مركـز يافـا       -
ــاهرة  للدراســات واألبحــاث بالق

 

 عــدد –
، ورغـم هـذا     ] صـفحة  ٢٥٠٠الصفحات  
رسـمي المتراجـع والمتخـاذل      الموقف ال 

والمتفرد في حلوله مـع إسـرائيل، إال أن         
موقف الشعب ونخبته المثقفـة وعلمـاءه       
وأحزابه الوطنية وجمعياته األهليـة كـان       

ا، كان موقفً  مغايرا بامتياز، كان ضد ا ضميري
التطبيع علي طول الخـط واسـتطاع رغـم       
الضغوط الرسمية واسعة النطاق، أن يحصره 

وأن تظـل   ) طة ونخبتها المتواطئة  السل(في  
فلسطين حاضرة وبقوة من خالل فاعليـات       
وأنشطة، ودعم غير محـدود لالنتفاضـتين       

ومن ) م٢٠٠٠(، والثانية   )م١٩٨٨(األولى  
خالل التواصل اإلنساني والسياسي مع كـل       
ألوان طيف المقاومة العربية سـواء فـي        

من خالل دعم حـزب     (فلسطين أو في لبنان     
أو )  الوطنية اللبنانية المقاومـة    اهللا والقوى 

سوريا ودولة األسد التـي ظلـت حاضـنة         
ــة  ــات العربي ــضية (للمقاوم ــيس الق ول

منذ (ا  طيلة أربعين عام  ) الفلسطينية فحسب 
 بدء المؤامرة   ى وحت م١٩٧٣انتصار أكتوبر   

، كـان الـشعب     )م٢٠١١على سوريا عام    

المصري خالل فترة حكم كل مـن الـسادات      
)١٩٧٠ 

 

 ١٩٨١(ومبـــارك ) م١٩٨١ -

 

- 
في جانب، والنظام الرسـمي فـي    ) م٢٠١١

.الجانب النقيض من القضية الفلسطينية

 

 



 


ما سمى بالربيع العربـي       بعد :اخامس

ـ      الربيـع  (والذي يحلو للبعض بتسميته بـ
ا المواقف والسياسات   تراجعت نسبي ) العبري

المساندة للقضية الفلـسطينية فـي مـصر،      
لعدوان الصهيوني المتتالي على غزة     ورغم ا 

)٢٠٠٩

 

-٢٠١٢

 

إال أن مــستوى ) م٢٠١٤-
ردات الفعل الرسمية والشعبية كانـت أقـل        
منها عما جرى في العقود الـسابقة، ربمـا         

بملفات ) العربي(النشغال الشعب المصري و   
اإلرهاب والمؤامرات التي أسماها الـبعض      

، ولكن ورغم هذا التراجـع      )بالثورات(ا  زيفً
ي لم يستفد منه سوى العدو الصهيوني،       الذ

وبقايا صناع خيار أوسلو ظلت القضية حية       
في الضمير الشعبي، ونحسبها رغم النكبات      
المتتالية ورغم أزمة قطر والخلـيج التـى        
انعكست ظاللها علـى حمـاس والـسلطة        
ومصر، رغم كل ذلك ستظل عالقـة مـصر         

ألن فلسطين بحكم الجغرافيا    !! بفلسطين حية 
 شاء  ،ريخ والدم قضية مصرية بامتياز    والتا

. وأبى من أبى،من شاء

 

 



 

 

 

 

 



 





 


يحتفل أبناء الطريقة العزمية بمصر     
والعالم اإلسالمى بالليلـة الختاميـة      
لمولد العارف باهللا سماحة السيد عز      

يوم ، الدين ماضى أبى العزائم     
ــيس  ـــرم ٢٢الخم ــن المحـ  م

ـــوافق ه١٤٣٩ ــوبر ١٢ الم  أكت
اي ـده بإيتـمسجـوذلك ب، م٢٠١٧

 

 
. محافظة البحيرة عقب صالة المغربالبارود

 

 

 

 كما يحتفل أبناء الطريقة العزمية بمولـد الـسيد أحمـد            -
 ١١الموافق  ه ١٤٣٩ محرم   ٢١ يوم األربعاء    البدوي  
.م بطنطا٢٠١٧أكتوبر 

 

 

 

 يـوم   بمولد الـسيد إبـراهيم الدسـوقي         ويحتفلون   -
م٢٠١٧ أكتـوبر    ١٨الموافق  ه ١٤٣٩ محرم   ٢٨األربعاء  

 

 
.   بدسوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





دق الـدكتور نبيـل   األخ الفاضل والمحب الصا * 

محمد فوزي نائب الطريقـة العزميـة بالقـاهرة         
الكبرى الذي أعطي فشكر، وابتلي فصبر، ووفى       

.بالقاهرة.. بعهده إلمامه وشيخه ودعوته

 

 
األخ الفاني والصادق الواجد الحاج ماضي طلبة نائب الطريقة         * 

العزمية الذي نصر الحق ولم يخش في اهللا لومة الئم، وذاب عشقًا 
دا في آل البيت فمنحوه عطاء موفورا، والـد األسـتاذ أبـو         ووج

ببان العلم .. العزائم واألستاذ أحمد

 

. المنيا–

 

 
األخ الفاضل والمحب الفاني األسـتاذ محمـد        * 

لطفي حجاج العاشق آلل البيت، والـصادق فـي         
هشام ومـصطفى وأحمـد    . سيره وسلوكه، والد أ   

.شيخبكفر ال.. محمود حجاج المحامي. وشقيق أ

 

 
المرحوم الحاج البدراوي شعيشع والد األستاذ بكر، والمستشار        * 

بعزبـة الـسالهيب   .. نصر، والمستشار وليد البدراوي شعيشع 

 

– 
الحامول 

 

. كفر الشيخ–

 

 
األخ الفاضل الحاج فوزي شحاته أحمد المحب الصادق شقيق         * 

.بسيدي سالم.. األخ الفاضل الحاج محمد شحاتة أحمد

 

 
حاج رضا الخشاب وعمـة األخ الحـاج أحمـد          والدة األخ ال  * 

بشبراخيت .. عثمان

 

. بحيرة–

 

 
بأبو كبير.. العميد محمد السيد أبو الغيط* 

 

. شرقية-

 

 
األستاذ زكريا غنيم زوج ابنة الحاج خميس عرفان وابنة شقيق          * 

الحاج رشاد عرفان، واألستاذ المربي الفاضل أحمد عبد العزيـز          
لعزيز واألخ محمـد بالـشعيرة،    إسماعيل والد كل من األخ عبد ا      

والمرحوم األخ سعيد بدوي والد األستاذ محمد المحامي وأحمـد          
بإيتاي البارود .. ومحمود بدمنهور وشليمة

 

. بحيرة–

 

 
بأوليلة  .. المرحوم األستاذ أيمن يوسف أحمد عماشة     * 

 

 ميـت   –
غمر 

 

. دقهلية-

 

 








 

 

 

 

تـهــانــى

 

 










خ الفاضل األستاذ أسعد شـرابي      األخ الفاضل األستاذ السيد اللبيشي واأل     * 

.. ءبزفاف نجل األول الدكتور أحمد على كريمة الثـاني الـدكتورة أسـما            
بسيدي غازي وبرج البرلس 

 

. محافظة كفر الشيخ–

 

 
األخ الفاضل الدكتور رفيق البربري محمد البربري لحصوله على درجة          * 

.. ه في المحاسبة من أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية بتقدير ممتاز         االدكتور
بسجين الكوم 

 

. غربية–

 

 
 ياسر محمـد  خ الفاضل محمد شحاتة أحمد على حصول نجله الدكتور      األ* 

بكليـة  ) القدرة في القـرآن الكـريم     (درجة الماجستير بعنوان    على  شحاتة  
. بسيدي سالم..اآلداب جامعة كفر الشيخ

 

 
األخ الفاضل الشيخ صالح حلمي لحصول ابنة شقيقته دكتـورة دعـاء            * 

صبحي أحمد عويس على درجة الماجستير في كلية الدراسات اإلسـالمية           
والعربية  

 

بالريـاض   ..  بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف      جامعة األزهر  –

 

– 
.كفر الشيخ

 

 
األخ الفاضل الحاج زكريا الشنودي بزفاف كريمته       * 

.. الدكتورة زينب إلى األستاذ عالء جالل أبو موسـى        
بالحمام 

 

. مرسى مطروح–

 

 
األخ الفاضل األستاذ جمال عبد الـرحيم بزفـاف         * 

نجله األستاذ محمد بكالوريوس خدمة اجتماعية علـى        
.. اآلنسة نجالء ربيـع فتحـي بكـالوريوس تربيـة         

بماقوسة 

 

. المنيا–

 

 
م ـب آل العزائـالمهندس قاسم محمد حجازي نائ* 

 

 
بشبرا خيت والمدير العام بشركة الكهرباء بزفاف كريمتـه بـسمة علـى             

بشبراخيت .. المهندس أشرف متولي

 

. بحيرة–

 

 
بمنـشية  .. األخ الفاضل الحاج محمد حسانين بزفاف نجله األستاذ محمد        * 

دهشور 

 

 محافظة الجيزة–

 

 
األخ الفاضل السيد السعودي الشيخ نائب آل العزائم بميالد ابـن أخيـه             * 

بكفر كال الباب .. محمد مصطفى السعودي الشيخ

 

. غربية–

 

 
بـدراو  ..  الدكتور محمد عبد الباسـط بـالمولود معتـز     األخ الفاضل * 

 

– 
.أسوان

 

 
اضل رمضان مدكور بزفاف كريمته أسماء لألسـتاذ مـصطفى          األخ الف * 

بالطود .. كامل مدكور

 

. كوم حمادة–

 

 
.. الحاج علي أحمد قميحة بزفاف نجله األستاذ أحمد على اآلنسة سـماح           * 

 ٢٧بقرية 

 

 الحمام –

 

. مطروح–

 

 
بـسيدي  .. بي جلو بزفاف ابنه أحمد على اآلنسة بـسمة        المهندس الشرنو * 

سالم 

 

. كفر الشيخ–

 

 
المالزم أول محمد نجل األخ األستاذ محمود عبد الرازق بزفافـه علـى             * 

األستاذة فاطمة كرم سعد، واألستاذ أحمد ابن األخ المرحوم عبد السالم عبد            
 واصـف   الرحمن إبراهيم بزفافه بالشعيرة، واألستاذ محمد ابن المرحـوم        

حجاج مدير جمعية آل العزائم بإيتاي البارود السابق بزفافه بكفـر الـشيخ             
بإيتـاي  .. تاذ عبد الرحمن صالح الدين أمين قنديل بزفافـه        سمخلوف، واأل 

البارود 

 

. بحيرة–

 

 
بسجين الكوم  .. األخ محمد هاشم شامه بحفيدته إيمان الحسين محمد هاشم        * 

 

. غربية–

 

 
عالء : عبد الغفار بكر نائب آل العزائم لحفيديه      األخ الفاضل الحاج محمد     * 

أحمد بكر لنجاحه في الثانوية العامة، ومحمد عز الدين بكر لحصوله علـى            
بالرياض .. بكالوريوس تجارة بتقدير جيد جدا

 

. كفر الشيخ–

 

 
بأوليلة .. األخ محمود عماشة بالمولودة سارة* 

 

 ميت غمر –

 

. دقهلية–

 

 
اقا بنجاح نجله أحمد فـي الثانويـة العامـة          األخ الفاضل عطية عباس ق    * 

واألخ الفاضل منير فخر الدين بنجاح نجله عـالء وبحفيدتـه           بسيدي سالم،   
.بكفر الشيخ.. ماريا

 

 








