
 

 

 

 

 



 


العارف باهللا

 

 


 


 ه١٤٠٧سنة 
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شيخ الطريقة العزمية

 

 


 



 

 



 


نائب عام الطريقة العزمية

 

 


 


        

 

 



 




 



 

 



 




 

 



 





 





 





 





 



 

 

يتفق عليها مع اإلدارة

 

اإلعالنات 

 

 

غـــايتـــنا

 

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

 

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

 

 

دعوتنا

 

شعارنا 

 

 

 اإلسالم دين اهللا وفطرته     :أوالً
. فطر الناس عليهاالىت

 

 
 اإلسـالم نسب يوصـل   :ثانياً

.ص إىل رسول اهللا

 

 
 اإلسالم وطن واملسلمون    :ثالثاً

.مجيعاً أهله

 

 

االشتراكات

 

 
.ا خالصة رسوم الربيد جنيه سنوي١٠٠ر ـداخل مص

 

 
. دوالراً سنوياً خالصة رسوم الربيد٥٠باقى دول العامل 

 

 

اللــه  معـبودنا

 

واجلهـاد خلقـنا 

 

 
ول مقصودناوالرس

 

واخلـالفـة غايتنا 

 

 
والقـرآن  حجتنا

 

وأبو العزائم  إمامنا 

 

 

 

 

 

..ليس هناك أقوى من الخوف سوى األمل : االفتتاحية* 

 

 

 

  *

 

 

 

 

    بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم   

 

 

 

 ٤

 

 

 

 

 

 

 العزائملإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبى.. )١٨( وسائل نيل المجد اإلسالمي *

 

 ٨

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

لعزائم اأبيالدين ماضى السيد أحمد عالء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 

 ١٢

 

 

 

 

 

 

سمير مندي. د] .. ١/٣[محاوالت التذكر في رواية خبيئة العارف  *

 

 ١٤

 

 

 

 

 

 

أسامة مرعي.أ. ]١/٥ [ من يدعي أن المسجد األقصى يوجد في الطائف بالسعوديةىالرد عل *

 

 ١٦

 

 

 

 

 

 

محمد اإلدريسي الحسني.  د)..٩(الصوفية فقط على منهج السلف الصالح * 

 

 ١٨

 

 

 

 

 

 

عادل سعد. المستشار رجب عبد السميع وأ ..)٥(شبهات وردود حول بقيع مصر الصغير * 

 

 ٢٠

 

 

 

 

 

 

بليغ حمدى. د.أ  ..] ١/٤[اللغوي في القرآن الكريم وجوه اإلعجاز * 

 

 ٢٢

 

 

 

 

 

 

جمال أمين. د .. )٢٣(وقفة مع الذات لكي تكون شخصية مؤثرة  *

 

 ٢٤

 

 

 

 

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

 

 ٢٦

 

 

 

 

 

 

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

 

 ٢٩

 

 

 

 

 

 

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

 

  

 

 

 األستاذة لبنى محمد الشعراوى..مستقبل األمة  *

 

 ٣٢

 

 

 

 

 

 

نور الدين أبو لحية. د. أ.. ) ١٢(الطائفيون والحكماء السبعة * 

 

 ٣٤

 

 

 

 

 

 

..!!] رارتباط باألصل، واتصال بالعص: لدينياتجديد الخطاب [صواريخ مضادة * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحسينى عبد الحليم العزمىالشريف

 

 ٣٦

 

 

 

 

 

 

 أحمد محمود كريمة . د.أ ] ..٤/٤[سلوكيات وأخالقيات سلفية * 

 

 ٤٠

 

 

 

 

 

 

فضيلة الشيخ علي الجميل].. ١/٢[حكم هدم األضرحة * 

 

 ٤٢

 

 

 

 

 

 

بيأحمد محمد الشرنو. د.أ) .. ٤٢(الدعوة إلى اهللا تعالى من خالل الشبكة الدولية اإلنترنت * 

 

 ٤٤

 

 

 

 

 

 

محمد الشندويلى*                                                         .. 

 

 ٤٦

 

 

 

 

 

 

هـ١٤٣٩من أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خالل شهر ذي الحجة * 

 

 ٤٧

 

 

 

 

 

 

فاروق الدسوقى. د. أ .. )٣٠(الصالة والسالم على والدي خير األنام * 

 

 ٤٨

 

 

 

 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى.  د.. ]٨٨) [مجلة التوحيد(وكالء الوهابية فى مصر صوت * 

 

 ٥٠

 

 

 

 

 

 

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

 

 ٥٢

 

 

 

 

 

 

 قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ ) ..٢٣ (معاني وإشارات قرآنية *

 

 ٥٤

 

 

 

 

 

 

رفعت سيد أحمد . د..تبدأ بإسقاط أوسلو اإلرهاب باالستيطان جريمة *

 

 ٥٦

 

 

 

 

 

 

المجتمع العزمى* 

 

 ٥٨

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثنـاء محـاولتهم    أا المئات من البشر     يانًأحنسمع كل يوم عن فقدان العشرات و      
أو البعد عـن منـاطق    ،الثراء السريع آمال  ا عن    غير شرعية بحثً   ة  بطريق  ةالهجر

نفسهم فى أ فيلقون بة،وربيأ ة دولأيوالعيش فى مستوى رفاهية فى النزاع المسلح 
ة يواجهون   ويركبون البحر فى مراكب صيد متهالك      ،ر والمهربين حضان تجار البش  أ

ـ     إمتخفين عن أعين السلطات فى ظروف صحية و       الخوف،    ة،نـسانية غيـر مالئم
م ب واأل  فتجـد األ   ي ولـيس فـرد    يصبحت الهجرة بشكل عائل   أنه  أوالالفت للنظر   

.اوالد معواأل

 

 

 

 


 


لشباب العربي في السنوات األخيرة    تتزايد هجرة ا  و

 

 ا إلى تحقيق طموحاتهم    سعي
وأهدافهم التي لم يجدوا إليها سبيالً   

 

لهجرة ل هم وتتعدد األسباب التي تدفع،في بالدهم 
:من بلدانهم فمنها  

 

االجتماعية، أو األكاديمية، أو النعدام العدالة في توزيع فـرص           
 .مل التي تدفع بالشباب إلى الهجرةاألسباب المادية من أهم العوا العمل، وتبقى

وأظهرت

 

م٢٠١٦لعام  " المؤشر العربي "نتائج   

 

أن نسبة الـذين يرغبـون فـي         
 في عام  % ٢٥الهجرة الدائمة من بلدانهم، ارتفعت إلى       

 

،م٢٠١٦ 

 

وتؤكـد نتـائج     
 التقرير بأن االرتفاع يشير   

 

  من ناحية داللته االجتماعية    -

 

-

 

إلى أن وتيرة الرغبـة      
كما توقع التقرير أن   . زالت مستمرة في الهجرة ما    

 

نسب الـراغبين فـي الهجـرة        
         رشحة لالرتفاع في حال استمرار عوامل ودوافع الهجرة، موضـحالهجـرة  "ا أن   م

".باتت في العديد من البلدان العربية ظاهرة مجتمعية

 

 
 الحالة غير اآلمنة وارتفاع معدالت المواليد، :من أسباب الهجرة في بلد األصل و
 الحاجة إلـى    :ومن أسباب الهجرة في بلد المقر     . لة، والصراعات، والحروب  والبطا

قوى عاملة مرنة، وانخفاض معـدالت المواليـد، وقـد سـهل تقـدم االتـصاالت                
. عدد المهاجرينوازديادفي توسعها والمواصالت عملية الهجرة وأسهم 

 

 
ما منها   الهجرة قسرية نتيجة أوضاع تهدد بفقدان الحياة أو الرزق،           وقد تكون 
يكون بسبب 

 

الكوارث الطبيعية والمجاعات، أو كوارث كيميائية أو نووية، أو تدخل           
وتشير إحصاءات . بشري مثل الحروب  

 

األمم المتحدة بأن أعداد المهاجرين قد وصل     
، م٢٠٠٠ مقارنة مـع عـام    % ٤١ مليون بزيادة نحو     ٢٤٤ إلى   م٢٠١٥في عام   

.ومعظم المهاجرين في سن العمل

 

 

 

 



 

 

 



 



 



 



 


 بـين   تتبـاين   الهجـرة   دوافع كانت  إذا
 يواجـه   اشـاب   يجعـل   الـذي   فما  ،الشباب

 عـرض   فـي   بنفـسه   ويلقي  مخاوفه  كافة
 هـي   بآمـال   إال  للمـوت   عرضـة   البحر
 مخـاوف   مواجهـة   علـى   قـادرة   وحدها

.رحلته ومخاطر

 

 
:هي رئيسة خمسة شبابال دوافعو

 

 



 


 جيـدة،   عمـل   فرصـة   عـن   البحث

.الشباب هجرة دوافع أهم تتصدر

 

 

 

ــاب  ــرص فغي ــة، العمــل ف  المالئم
ــتالء ــائف وام وظ

 

ــب   ــات أغل  القطاع
 العربيـة،   الـدول   مـن   كثير  في  الحكومية

عـام   بشكل  الخاص  القطاع  وسعي

 

 للعمـل  
 الــنقص مــسببات مــن رشــيق، بكــادر
ــر ــي الكبي ــرص ف ــل ف ــبة العم  المناس
للشباب

 

 مـن   كثيـر   فـي   نعـدامها ا  وربما 
ــدول ــة ال ــا .العربي ــب كم ــدخل يلع  ال

 فــي الــشباب يتقاضــاه الــذي المرتفــع
 الــبعض يقــدره والــذي الخــارج

بنحو

 

 الـدخل   متوسـط   عن  أضعاف  ثالثة 
 عـدد   فـي   يتقاضاه  أن  للشاب  يمكن  الذي
 إضـافية  ميـزة  هـو  العربيـة،   الدول  من

 .للهجرة

 

 

 

 
الدوليـة،   العمل  منظمة  وقدرت

 

 عـدد   
 بنحـو   العـالم   حـول   هـاجرين الم  العمال

 العـــالم، حـــول مليـــون ١٥٠,٣٠٠
ــحت ــذا أن وأوض ــدير ه ــشمل التق  ي

 عـن   البـاحثين   أو  العـاملين،   المهاجرين
.عمل فرصة

 

 



 


 يـرتبط   أفـضل،   حيـاة   عـن   البحث

 أبـسط   تحتـرم   دولـة   جنسية  عن  بالبحث
 عـدد   يؤكـده   مـا   وفق  مواطنيها،  حقوق

.الشباب  من

 

 أفـضل،   حيـاة   عـن   فالبحث 

ــشمل ــشعور ي ــان ال ــصادي، باألم  االقت
 آمـال   ووجـود   والـسياسي   واالجتماعي،

أفضل  بمستقبل

 

 للـذات   تطـوير   يواكبـه   ، 
.لألحالم وتحقيق

 

  

 

 



 


 إنجـاب  فـي   الـزوجين   تفكير  بمجرد

 والتفكيــر التــوتر مرحلــة تبــدأ طفــل،
هذا  بمستقبل

 

الطفل 

 

 تـوفر   ال  دولـة   فـي  
للألطفـا   الحقوق  أبسط

 

 والدتهـم،   حـال  
 جيـد   وتعلـيم   صـحي   تـأمين   من  سواء

 مـن   وغيرهـا   صـحية،   مجتمعيـة   وبيئة
 الطفـل   بمـستقبل   يتعلق  ما  كل  .التفاصيل

 العربيـة   المنطقـة   في  الشباب  بعض  يدفع
 ومـستقبل   آمنـة   بيئـة   لتأمين  الهجرة  إلى

.ألطفالهم أفضل

 

 



 


 فـي   الحريـات   مـستوى   انخفاض  إن

 مـن   عـدد   دفـع   العربية،  الدول من  عدد
 أحـد   يقـول   الهجـرة،   عن  للبحث  الشباب

 تــصور اإلعــالم وســائل إن" :الــشباب
 المـدن   أو  الجنـة   كأنهـا   الغربيـة   الدول

 فـي   أكثـر   الشباب  يرغب  وهذا  ،"الفاضلة
 الـديموقراطي   المنـاخ   أجـل   من  الهجرة

الذي

 

 التـوتر   ظـل   فـي   آمنـة   بيئة  يتيح   
واألزمات

 

 مـن  عـدد   منهـا   تعـاني   التي 
.العربية الدول

 

 



 


 مـن   خاليـة   أفـضل   حياة  عن  البحث

 دوافـع   أحـد   كانـت   المجتمعيـة،   القيود
.للهجــرة الــشباب

 

 هــن اإلنــاث ولعــل 
ـ   للهجرة،  اتطلع  األكثر القيـود   مـن   اهرب 

 عـن   عـدا   عليهن  فرضت  التي  المجتمعية
 مـن   عـدد   في  المتأصلة النمطية  الصورة

ـ   مـا   العربيـة،   المجتمعات  النـساء   دفعي
 قيــود دون آمنــة مــساحة عــن للبحــث
.مجتمعية

 

 
 

 علـى   المترتبـة   النتـائج   بعض  هناك
 األصـلي   مـوطنهم   من  المجموعات  هجرة

 :يلي ما ومنها ،أخرى بلدان إلى

  
 تقـوم   التـي   النتائج  من  مجموعة  هي
ـ   الـدول   علـى   قـوي   بشكل  بالتأثير  يالت
ــوم ــتقبال تق ــاجرين باس ــصورة المه  ب

 الواقـع   تغييـر   فـي   تساعد  حيث  مباشرة،
 أي  ضـم   بفـرض   وتقـوم   العام،  السياسي












 



 

 
 رئيس االتحاد العالمى للطرق الصوفية
 عضو المجلس األعلى للطرق الصوفية

شيخ الطريقة العزمية

 

 

ماضى أبو العزائمالسيد محمد عالء الدين 

 

 



 

 

 



 



 



 

 مـنحهم   خـالل   مـن   المجتمع  إلى  مهاجر
 بـأي   الخاصـة   االمتيـازات  مـن   الكثير

 التـأثير   علـى   يعمـل   مما  ؛عادي  مواطن
 بالـدول،   الـسياسي   الفكر  على  كبير  بشكل

 إليهـا   ينالمهـاجر   دخـول   تتقبل  وجعلها
 .العاديين كسكانها إليها ودمجهم

  
 اتـأثير   النتـائج   وأكثـر   أهم  من  وهي

ــى ــدول عل ــي ال ــوم الت ــضافة تق  باست
 االقتـصاد  يتـأثر   حيـث   إليها،  المهاجرين
 عــدد زيــادة بـسبب  واضــحة بـصورة 

 هيئـة   علـى   النتـائج   وتظهر  المهاجرين،
 ةئيـس الر المـواد   على  الطلب  بةسن  ارتفاع

 حاجـة   زيـادة   عنـه   ينـتج   مما  بالدولة،
 أكثـر   اقتـصادي  لدعم  توفيرها  إلى  الدولة

 علـى   اعتمادهـا  خـالل   من  قبل،  ذي  من
 أخـرى،   دول  مـن   الخارجية  المساعدات

 الـدول   اقتـصاد  دعـم   على  تساعد  والتي
ــي ــضيف الت ــاجرين تست ــدف المه به

 

  
 فـي   تـساهم   التي  النفقات  من  بعض  تحمل

ــتقبالهم ــة ،اس ــان اإذ وخاص ــؤالء ك  ه
 فـي  المحـدود   الـدخل   ذوي  مـن   السكان

 اتـأثير  هنـاك  يكـون  فـسوف   الدول  هذه
اســلبي ــر ــى اكبي ــسبب االقتــصاد عل  ب
.الهجرة

 

 

 

 :منهـا   أنـواع   عدة إلى الهجرة تنقسم  
 الخارجيـة،   والهجـرة   الداخليـة،   الهجرة

 كـل   نتنـاول   وسـوف   ،السرية  والهجرة
 :يلي كما بإيجاز نوع

 
 منطقـة  مـن  الـشخص   هجـرة   وهي

 ومـن   ،الدولـة   بـنفس   أخرى  منطقة  إلى
 الريـف   مـن   الهجـرة   الهجرة،  هذه أمثلة
 .الدولة نفس في المدينة إلى

 
 موطنـه   مـن   الـشخص   هجرة  وهي
 كانـت   سـواء   ،دولته  خارج  إلى  األصلي
 .قريبة أو بعيدة الدولة

 
 أخطــر مـن  الهجـرة  هـذه  وتعتبـر 

 األمـور   علـى   تعتمد  حيث  الهجرة  أنواع
 وهـي   ،قانونيـة  غيـر الو  شـرعية   غيرال

 أخـرى   دولـة   إلى  دولة  من  سري  هروب
 ذلـك،   تثبـت   وثـائق   أو  تشاريع  أي  بدون
 الهجـرة   هـذه  نتـائج   تكـون   الغالب  وفي
 ،علـيهم   كـالقبض   المهاجرين،  على  سلبية

 أو  ،الخطـر   إلـى  حيـاتهم   تتعرض  أن  أو
.الحتمي للموت رضونيتع

 

 




 


 عليـه،   اإلجابـة   تـصعب   السؤال  هذا

 دول  بعـض   فـإن   التقديرات  ببعض  ولكن
 ،وأسـتراليا   ،  المتحـدة   والواليات  ،أوربا

 هــذه مــن األســد نــصيب لهــم وكنــدا
.األعداد

 

 




 


 آسـيا   وقـارة   يقيـا، أفر  قـارة   تعتبر

 الجنوبيـــة األمـــريكيتين والقـــارتين
 الـشرعية،   غيـر   للهجرة  امنبع  والوسطى

 تبـذلها   التـي  الجهود  أحد  على  يخفى  وال
 الهجـرة   مـن   الحـد   فى  المتحدة  الواليات

 المهـاجرين   مـع   اوبحر  ابر  الشرعية  غير
 أكبـر   تعـد   التـي   ،المكـسيك   الجارة  من

ـ  غيـر   للمهاجرين منبع  ينالـذ   شرعيينال
.المتحدة الواليات يدخلون

 

 




 


ــستطيع ال ــد ي ــر أن أح ــشل ينك  الف

 العـالم   دول  معظـم   واجهتـه   الذي  الذريع
ــى ــة ف ــر الهجــرة ظــاهرة مواجه  غي

 لهـذه   جذريـة   شبه  حلول  وتقديم  الشرعية،
 األول  سـببه   الفـشل   هـذا   ولكن  الظاهرة،

 ذلـك   علـى   مثال  وأكبر  نفسها،  الدول  هذه
ــا دول أن ــد ال أورب ــديها يوج ــام ل  نظ

 الو والهجـرة،   اللجـوء   عملية  يقنن  هجرة
:بطريقتين إال اللجوء تتيح

 

 
ــة ــى الطريق ــن :األول ــق ع  طري

 بـشكل   األمـور   تنجـز   ال  التى  المفوضية
 ضـغوط   بـسبب   معـذورة   وهـى   ،كبير

 أعـداد   قلـة   وبسبب  عليها،  الكبيرة  األعداد
ـ   توافـق   التى  الالجئين  أوربـا   دول  اعليه
.المفوضية طريق عن أوربا إلى لجلبهم

 

 
 داخـل   مـن   اللجـوء   :الثانية  الطريقة

ــة أرض ــة الدول ــى األوربي ــب الت  يرغ
 أن  حـين   فـى   إليها،  اللجوء  فى  الشخص

 طريـق   عـن   اللجـوء   تتيح  ال  أوربا  دول
ــفاراتها ــصلياتها أو س ــا ،قن ــول كأنه  تق
 فـى   المـوت   تتركوا  أن  معليك  لألشخاص

 أخـرى   مـرة   الموت  إلى  واتذهب  ثم  بالدكم
 البحـر   فـى   المـوت   قـوارب   خالل  من

 ذلـك   بعـد   ثم  إلينا،  الوصول  قبل  الشاسع
.!!ال أم اللجوء حق نمنحكم هل ننظر

 

 



 





 


 مهـاجرين   كلمـة   شخص  يسمع  عندما

 طنالبـا  عقلـه   فـى   يدور  ،  شرعيين  غير
ـ   ،الهوليودية  األفكار  من  الكثير ـ   اظن  همن

 وهـذا   لـصوص،   أو  قراصـنة   هؤالء  أن
 أشــخاص هــؤالء ألن ؛خــاطئ مفهــوم

 المـوت،   مـن   الهـروب   إما  الوحيد  ذنبهم
 الحيـاة  لهـم   تـوفر   بلـد   عـن   البحث  أو

 بحـث   يكـون   قـد   ولكن  الكريم،  والعيش
 ولكـن   خاطئـة،   بطرق  األشخاص  هؤالء

 لـم   مـن   نلـوم   أن  يجـب   نلومهم  أن  قبل



 

 

 



 



 



 

 وأ  ،بالدهـم   فـي   كريمـة   حياة  لهم يوفر
 أجـل   مـن   الـسليمة   الطـرق   لهم  يوضح
 وتجنـب   القانونيـة،   الهجـرة   طرق  سلوك
.الشرعية غير الهجرة طرق

 

 
 أن  النـاس   مـن   كثير  يظن  قد  :اخيرأو

 علـى   تقتـصر   الـشرعية   غيـر   الهجرة
 ولكـن   قانونيـة،   غير  بطريقة  البلد  دخول
 مـا   لدولـة   بتأشـيرة   دخـل   مـن   يعتبر

 أحـد   فـى   عمـل   ثـم   الزيـارة   بغرض
 ،شـرعي   غيـر   امهاجر  يعتبر  المؤسسات

 شـنغن   بفيـزا   يذهبون  الذين  األشخاص  أو
 الفيـزا   فتـرة   انتهـاء   بعد  يغادرون  ال  ثم

ــرون ــاجرين يعتب ــر مه ــرعيين، غي  ش
 دولـة   ولكـل   القيـاس   يكـون   هذا  وعلى
 شـخص   اعتبـار   حول  بها  خاص  مقياس

 غيـر  امهـاجر  مـا  تأشـيرة  بكسر قام  ما
 .البلد هذه لقانون اطبقً ال أم يشرع



 


ــد نأ مومعلــ  األشــخاص مــن العدي

 ممـا   أفـضل   حياة  عن  يبحثون  عام  بشكل
 أسـهل   باختيـار  يقومـون   لذلك  يعيشونها،

 التـي   المنطقـة   مـن   الهجرة  وهو  الحلول
 جديـدة   أخـرى   منطقـة   إلى  بها  يقطنون
 أو  ،المـادي   مـستواهم   تحسين  في  تساعد

.السياسية الحروب من يهربوا كي

 

 
ــت وإن ــذه كان ــةالرح ه ــة ل  مليئ

 ســيخرج فهــل والمخــاوف، بالمخــاطر
 أمـام   سيـصمد   هل  آمنًا؟  بلده  من  المهاجر
 الغـذاء   فـي   نقـص   مـن   البحر  تحديات
 أمـواج   مـن   الطبيعيـة   والظواهر  والماء

ــاح  فــصل فــي خاصــة وأمطــار وري
ــشتاء؟ ــل ال ــيق ه ــور لتس ــوله ف  وص
 لكـن   مخـاوف   كلها  أخرى؟  دولة  لسواحل
 مـل، باأل  دائمـا   مخاوفـه   يواجه  المهاجر

.مستحيل انسبي األمل كان وإن حتى

 

 
 كبيـر   بـشكل   تـؤثر   قد  الهجرة  هذه 
 مـدى   فـي   نفسيتهم  وعلى  المهاجرين  على

ــأقلمهم ــع ت ــاة م ــدة الحي ــي الجدي  الت
 وال  الثقافـات،   اخـتالف  بسبب  يعيشونها،

 عـن   البحـث   فـي   سـهولة   اأيض  يجدون
 الـشاقة   األعمـال   إال  يجـدون   فال  عمل،

ــصعبة ــي وال ــون الت ــا مــلللع يلجئ  به
 ظـروفهم  بـسبب   المـال   علـى   للحصول

ــصعبة ــأجور ال ــة وب ــي ال عادي  تكف
 .البداية في احتياجاتهم

 يواجـه   اإلنـسان   يجعل  يءش  ال  لكن
ــة ــذه كاف ــاوف ه ــاطر المخ  إال والمخ
.وحده األمل ..األمل

 

 



 


 المهـاجرين   درس  مـن   نتعلم  أن  علينا

 درقـا   األمـل   أن  كيـف  الـشرعيين   غير
ــى ــنع عل ــزات ص ــة ،المعج  ومجابه

 مـا   األمـل   فلـوال  والتحـديات،  المخاطر
 ولـوال   , غـارس   غـرس   وال  ,بـانٍ   بني

 التـي   اإلنجـازات   كـل   تحققت  لما  األمل
ــلت ــا وص ــشرية إليه ــك ،الب  ألن وذل
ـ   يـتمكن   لم  المخترع تحقيـق   مـن   اغالب 

 بعـدما   أديـسون  ،مـرة   أول  مـن   نجازهإ
 أول  صـنع   فـي   نجـح   مـرة   ٩٩٩ أخطأ

. كهربائي مصباح

 

 
 والعـرق   لكـد ل الزارع  يدفع  فما  وإال
 إنـه   الطـين؟   فـي   البذور  بحبات  ويرمي

 .الثمار وجني الحصاد في أمله

 

 
 باألسـفار   التـاجر   يغـري   الذي  وما

 واألوطـان؟   األهـل   ومفارقـة  والمخاطر
 .الربح في األمل إنه

 

 
 الجـد   إلـي   الطالـب   يـدفع   الذي  وما

 أملـه   إنـه   ؟  والمذاكرة  والسهر  والمثابرة
 .النجاح في

 

 
ــا ــذيا وم ــز ل ــدي يحف ــي الجن  إل
 علـي   والـصبر   القتـال   فـي   االستبسال

 إحـدى   فـي   أملـه   إنـه   ؟  الحرب  قسوة
 . شهادة وإما ،نصر :إما ،الحسنيين

 

 
 يتجـرع   المـريض   يجعـل   الذي  وما

 األحيـان   بعـض   في  وربما  المرير  الدواء
 جراحيـة؟   عمليـة   في  جسده  من  يقطع  أن
 .العافية في أمله إنه

 

 
ـ  ومـا   المـؤمن  يجعـل  الـذي  دافعال

 يخـالف   وبـه   نفـسه   تكرهه  اسلوكً  يسلك
 مرضـاة   فـي   أمله  إنه  ربه؟  ويطيع  هواه
 .والجنة خالقه

 

 
 فراشـها   علـى   ممـددة   فتاة  أن  يحكى

 أختهـا   سـألت   خطيـر   مرض  من  تعاني
 مـن   بـالقرب   ةشجر  تراقب  وهي  الكبرى
:نافذتها

 

 
الشجرة؟ على باقية ورقة كم

 

 
ـ  ملؤهـا  بعـين  األخت  فأجابت  :دمعال

حبيبتي؟ يا تسألين لماذا

 

 
:المريضة الطفلة أجابت

 

 
 مـع   سـتنتهي   أيـامي   أن  أعلم  ألنني

..ورقة آخر وقوع

 

 
 حتـى   إذن  :تبتـسم   وهي  األخت  ردت

 ونعـيش   بحياتنـا   سنـستمتع   الحـين   ذلك
جميلة اأيام.

 

 
ــرت ــام م ــساقطت األي  األوراق وت

واحدة ورقة وبقيت اتباع.

 

 
ـ   تراقبهـا   المريضة  الطفلة  ظلت  اظنً

 هـذه   فيـه   ستسقط  الذي  اليوم  في  أنه  منها
.حياتها المرض سينهي الورقة

 

 
 الـشتاء   وبعـده   .. الخريـف   انقضى

.. الورقة تسقط ولم .. السنة ومرت

 

 
 بـدأت   وقـد   ..أختها  مع  سعيدة  والفتاة

 شـفيت   حتـى   جديـد   من  عافيتها  تستعيد
اتمام..

 

 
 لتـرى   ذهبـت   أنها  فعلته  ما  أول  فكان
ـ   لم  التي  الورقة  معجزة  فوجـدتها   سقط،ت
 علــى أختهــا ثبتتهــا بالســتيكية ورقــة
.!!الشجرة

 

 
 قـوة   األمـل  أن  القصة  هذه  من  نتعلم

 فـي   النـشاط   وتبعث  ،الصدر  تشرح  دافعة
 يولـد  الـذي  اليأس ويقابله ،والبدن  الروح

.الفشل إلي فيؤدي ،اإلحباط

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 
اإلمام ادد

 

 
 السيد حممد ماضى أبو العزائم

 

 



 



 



 







 




 




 


ال ينسى اإلنسان ماله من الحقوق وإن ترك المطالبـة          
بها، وال ينام الليل المظلوم مطمئن القلب وإن أظهر للظالم          

، فإذا  أنه مواليه، فإن كل مظلمة تعتري اإلنسان دون حياته        
علم أن الظالم يفقده حياته إذا طالبه بحقه يحـرص علـى            
الحياة ولو في شظف العيش، متربصا الـدوائر بالظـالم،          
حتى إذا تعدت يد الظالم إلى الدين أو الحياة صار الـضعف          

. قوة، والجبن جرأة، واألمل يأسا، وتبدلت الغفلة ذكرا

 

 
مين، وقد ملك المستعمرون أجسام الماليين من المـسل       

ورأوا كثيرا مـنهم يتـرددون علـيهم ويخلـصون لهـم،         
وربما بينوا لهم عـورات إخـوانهم   . ويظهرون لهم الوالء 

المسلمين ووجه ضعف المجتمع، فتطمئن قلـوب القـوم،         
ويعتقدون أن المجتمع تفكك من كل جهة، ولم تبـق فيـه            
واجهة واحدة تجمعه، وأخذوا يحتقرون العوائد واألخـالق        

محون الفنون والـصناعات، ويـضعون اليـد        واآلداب، وي 
الحديدية على كل المرافق والمنـافع، سـعيا وراء سـلب           
الحياة االجتماعية القومية والشعور الوطني، لتصبح األمة       
كالحيوانات الداجنة، يقدم لها القوم ما فيه مصلحتهم، كما         
يقدم صاحب الحيوانات الداجنة القوت والماء لهـا خدمـة          

ع بها، وهي ال تشعر بمستقبلها، كذلك يفعل        لمصلحته لينتف 
ولهم في ذلك ضروب    . المستعمرون باألمم التي استعبدوها   

من السياسة، كالتقرب إلى بعض رجال الدين الذين نـالوا          
الشهرة بما آلبائهم من الشهرة الدينية، فيخـدعونهم كمـا      
يخدع الصياد الحمام برمي الحبوب، وكرفعة السفلة الـذين     

ورضوا ِبالْحياِة الدنْيا واطْمـَأنُّوا     : ليهم بقوله شنع اهللا ع  
، وكتعيين من ليسوا من األمة وليـسوا        )٧: يونس (ِبها

منهم في إدارة شئون األمة ليذلوهم، وكوعد بعض مـن ال           
خالق لهم بالمساعدة والرقي، وكانتشار المبشرين ليفسدوا       

إباحة الزنا،  أخالق البسطاء، وكالتصريح بانتشار الخمر، و     
وكل تلـك الحقـائق     ). القمار(وشرب الحشيش، والميسر    

 األمـة أقـل مـن       ثابتة، وهي كالسيل الجارف الذي يجعل     
 ألن العقول إذا سلبت أصـبح الرجـل         ؛الحيوانات الداجنة 

.عدوا ألخيه

 

 



 

 

 

 

 



 





 



ِإن اَهللا ال يغَير ما ِبقَوٍم      : قال اهللا تعالى  

 تَّى يٍم        حاُهللا ِبقَـو ادِإذَا َأرو ا ِبَأنْفُِسِهموا مرغَي

   لَه درا فَال موءس) ومعنـى   )١١: الرعد ،

ذلك أنه سبحانه وتعالى افتتح إيجاد اإلنسان       

بالمحبة والرحمة، فأحب أن يعرف فخلـق       

وما : الخلق ليعرفوه، ويعبدوه، قال تعالى    

ــس ِإ ــن واِإلنْ ــتُ الِْج ــدوِنخَلَقْ بعال ِلي 

والمعنى ليعرفوني بآثـار    ). ٥٦: الذاريات(

ــاني،  ــضلي وحن ــساني وف ــدرتي وإح ق

ثم سـبقت   . فيخصوني بالعبادة دون غيري   

رحمته غضبه فعم العالم برحمته، وسـخر       

لهم ما في السموات وما في األرض جميعا        

فإذا جهلوا جميعا حكمة    . منه رحمة وفضالً  

حانه وحلـم   إيجادهم وإمدادهم صـبر سـب     

ليتــذكروا فيتوبــون، فمــن النــاس مــن 

يستدرجهم سبحانه كما استدرج أوربا فسلب      

منهم اإليمان والرحمة، فجعلهم عبيدا للمادة      

لها يعملون وبها يعـاملون غيـرهم، قـال         

 نَـسوا اللَّـه فََأنْـساهم َأنْفُـسهم       : تعالى

، ال الكثير يقنعهم وال القليـل       )١٩: الحشر(

 وعباد المـادة   .يشبعهم

 

 أعاذنـا اهللا مـن      -

الجحود  

 

 سلبت من قلوبهم الرحمة فعثـوا       –

في األرض فسادا، وصرفوا ما وهبـه اهللا        

لهم من العقل والفكر في اختراع مـا بـه          

إهالك العالم، من المقذوفات الجهنمية ومن      

الزخارف الشيطانية، ليستعبدوا عبـاد اهللا،      

بة لـه   وليسلبوا الحياة التي وهبها اهللا محار     

سبحانه، وبغضا لمن يحبهم مـن األنبيـاء        

والرسل والمرشدين، ومـا    

يحبه سبحانه مـن العـدل      

والرحمــة واإلحــسان،  

فأصبحنا ال نرى في العالم     

ذا عرق ينبض إال وهو في أشد األلم مـن          

    اد المادة الذين عربضوا أنفـسهم   سيطرة ع

لعاجل نقمة اهللا تعالى وسريع عقوبته، مـن        

.واألمريكييناألوربيين 

 

 

الظلم مرتعه وخيم، بالعدل يدوم الملـك     

ولو مع الكفر، والظلم يمحق الملك ولو مع        

اإليمان، وإن ظن الجاهل بأسـرار الكـون       

وحكمة إيجاده  

 

 لقصر عقله –

 

 أن الظلمـة  –

ال يزالون فإن الحقائق تكذبه، ومـن نظـر      

بعينه في تواريخ القرون السابقة وما فعـل        

ة واألمم المبدلـة واألمـم    اهللا باألمم الجاهلي  

المضلة؛ يحكم يقينًا أن كـل أمـة ظلمـت          

.محقت

 

 

وها نحن اآلن نرى بأعيننا أمما شمخت       

بأنوفها إلى منافسة الربوبية؛ مما أعدته من       

العدة والعدد، ومن القوة والمدد، بل طارت       

في الهواء وغاصت في أجـواف البحـار،        

واستخدمت العناصر الكونية من هواء ونار      

وكهرباء، فلم تمض عشية أو ضـحاها إال        

وعاجل نقمة الحكم العدل الرحمن الـرحيم       

استأصلتهم مثل ألمانيا وروسـيا والنمـسا       

واليونان واألرمن، وها نحن نرى بأعيننـا       

بقية األمم الذين ادعوا الربوبية واعتمـدوا       

على المادة جحودا باهللا، ونظروا إلى العالم       

ن أنهـم فـوق     أجمع بعين االزدراء معتقدي   

العالم، وأن العالم جميعه يجـب أن يكـون         

 ألنهم آلهة يعبدون مـن دون       ؛مستعبدا لهم 

اهللا، وقد ضربهم اهللا ببعضهم ضربة جعلت       

الحليم منهم سفيها، والعاقل محتارا، واآلمن      

خائفًا، مثل إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا      

ن والملك هللا الواحد القهار يهبه لم     . وأمريكا

يشاء، فإذا ظلم الظالم عباده نزعه منه إلى        

وهـو الْقَـاِهر فَـوقَ       :من يشاء، قال    

).٦١: األنعام (ِعباِدِه

 

 




 



اعلم أن راكب األسد مهيـب، وقلبـه        

 ألنه يحرص على ما اعتـاده   ؛يحترق خوفًا 

من تعظيم الناس له، ومـا فـاز بـه مـن        

م، وال يأمن صـولة األسـد       تحصيل أمواله 

 ألنه عدوه وغذاؤه، فال     ؛التي تمزق عظامه  

هو يصبر عما اعتاده، وال هو آمن علـى         

كذلك من ملك من ليسوا له ولـيس        . حياته

منهم، واستعان بهم بالقوة القاهرة أو بالحزم       

والسياسة فإنه وراكب األسد سواء، يهابـه       

       دد والعا بما له من القوة والعدة، الناس جميع

وعدده وعدته وقوته هي في الحقيقة عليه ال    

واألجسام إذا  . له، وعزه هذا ذل، ولذته ألم     

مرضت كرهت الحلو من الطعام، وتلذذت      

بالمر منه، فكذلك النفوس لها أمراض تتلذذ       

 





 



 

 

 

      

 



 



فيها بالسيادة التي تنالهـا بقهـر الخلـق،         

ومعصية الحق، وكل سيادة تنـال بـالظلم        

: قال ابـن المقفـع    . يعقبها العذاب والهالك  

ملك ديـن، وملـك     : اعلم أن الملوك ثالثة   

.حزم، وملك هوى

 

 

 فإنه إذا أقـام ألهلـه       :فأما ملك الدين  

دينهم، وكان دينهم هو الذي يعطيهم الـذي        

لهم، ويلحق بهم الذي عليهم، أرضاهم ذلك       

وأنزل الساخط منهم بمنزلة الراضي فـي       

.اإلقرار والتسليم

 

 

قوم به األمر وال  فإنه ي:وأما ملك الحزم

يسلم من الطعن والسخط، ولن يضر طعن       

.الذليل مع حزم القوى

 

 

 فلهو ساعة ودمـار     :وأما ملك الهوى  

. دهر

 

 

إنما الملك من ملك بالدين، وال دين إال        

ما وسع العالم عقيـدة وعبـادة ومعاملـة         

ا عومـل بالـدين     وأخالقًا، فإن المجتمع إذ   

للحق  ألنه يرى خضوعه     ؛خضع قلبا وقالبا  

ال للخلق، ويرى أن الملك الحقيقي هـو اهللا         

تعالى، وأن هذا اإلنسان الجالس على سرير       

الملك إنما هو منفذ لما يحبه اهللا، فيسعد به          

وليس ثمة دين استوفى كتابه     . جميع الخلق 

المقدس، وبيان الرسول الذي جاء به جميع       

بد منه للفرد والمجتمع عقيدة وعبـادة        ما ال 

قًا وتـدبيرا   ومعاملة وأخال 

للنفس والمجتمعـات علـى     

مالءمته لكل زمان ومكـان     

من حيث استنباط األحكـام     

لكل الحوادث التي يقتضيها رقى اإلنسان       

 

- 

إال دين اإلسالم، وهذا حكم سلم له العقـل،         

فإن األديان قبل اإلسـالم محـصورة فـي      

ر الثالوث في التوراة    التوراة واإلنجيل، وسف  

قاصر على ما يتعلق باألحوال الشخـصية       

بد للفرد منه، وللعائلـة      غير مستوفي ما ال   

بد منهـا    وللمجتمع في كل األنواع التي ال     

. لبني اإلنسان

 

 

أما غير هذين الكتابين فكانـت عقائـد        

باطلة، وأحكام بالهوى والحظ، حتى جـاء       

د اإلسالم وعامل الناس بمقتضى الحق، فسع     

العالم أجمع به، وإن أساس قوانين فرنـسا        

وغيرها مأخوذ من مذهب اإلمام مالك فيما       

يتعلق بالقسم المدني، فكيف يمكن أن يـذل        

        ن لـه   مجتمع يعلم حق العلم أن له دينًا بـي

     ر له  سبل الخيرات في الدنيا واآلخرة، ويس

سبل السعادتين إذا حافظ على العمل به، ثم        

قهر أو بالـسياسة تحكـم      يذل لقوة ملكته بال   

عليه بغير دينه الحق بضوابط وضـعتها ال        

تسكن إليها النفس، وال يطمئن لها القلـب،        

وال يستريح بها الجسم، ويا ليـتهم لمـا أن          

تسلطوا هذا التسلط حفظوا للنـاس ديـنهم        

وعوائدهم، وجعلوهم أحرارا في بالدهـم،      

ولكنهم تداخلوا فغيـروا الـدين والعوائـد        

ت والفنون، وكيف بعد ذلك يدوم      والصناعا

!. الملك أو يصفو؟

 

 



 



والقوة أين حلت أضرت، إال في أهـل        

ترى القوي من الرجال يحتقر غيره . التقوى

من الـضعفاء، فيـستعبد أهـل الـضعف         

ويظلمهم، ويغتر بقوته، فال يلبث إال وقـد        

أضعفته األمراض، أو أذلتـه الـشيخوخة،       

 أضعف الضعفاء، وكذلك الـدول      فيستعبده

تغتر بآالتها وأدواتها وفنونها وصـناعاتها      

فتستعبد األمم حتى تكون نسبة الرجل منهم       

إلى من استعبدوهم كنسبة الواحد إلى المائة،      

ويقوى بهـم الغـرور حتـى يـروا مـن           

استعبدوهم كأنهم نوع سافل ال يعتني بهـم        

 لغرورهم بالقوة، فال يلبثون إال وقد سلط اهللا   

عليهم من هو أقوى منهم من مرض داخلي        

يجعل الحليم منهم حيرانًا، أو عـدو قـاهر         

يتطاحنون معه في ميدان الدمار والهـالك،       

فيصبحون وال ترى إال مـساكنهم جميعـا،       

وترتد بقيتهم فيكونون خدمـة عنـد مـن         

.استعبدوهم، وهي سنة الكون

 

 
وما طار طير وارتفع

 

 
ا طار وقــعــإال كم

 

 

دوم مع الكفر باهللا، وال بقاء له       والملك ي 

مع الظلم، وقد دام ملك الفراعنة أكثر مـن         

خمسين قرنًا، حتى ظلموا بنـي إسـرائيل،        

فأغرقهم اهللا تعالى ومحقهم من على وجـه        

األرض، وكم من دولة ارتفعت ثم ظلمت،       

فمحا اهللا آثارها، وأبقى خربات تدل على ما        

. كان لهم من المجد
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كلمة فارسية معناها الـدفتر     : الدستور

الذي يجمع فيه قوانين الملك وضـوابطه،       

لتطمئن قلوب األمة وتنفذ ما فيه بـصفتهم        

عماالً لها في تنفيذه، وقد توسع فيه النـاس         

حتى استعملوه في الوزير الذي يدبر أمـر        

الملك، وفي االستئذان للدخول على األكابر،      

لدستور على هذا الضابط الذي يجـب أن       وا

ينفذ على األمة لتكون أمة حرة سعيدة آمنة        

على نفسها من الثورات الداخليـة، ومـن        

هجمات األمم األجنبية، الدستور هو الـذي       

يجعل هيئتي األمة الحاكمـة والمحكومـة       

كأعضاء الجسد الواحد يسعى كـل عـضو    

.لجلب الخير ودفع الضرر

 

 

 إال اهللا تعالى، وال     يجعل األمة ال تخاف   

تخشى ظالما يحدث فيها الظلـم والتظـالم،       

فيسلب منها الحرية والمساواة، بل تكـون       

أمة قوية حرة عاملة بالقرآن، كما قال أمير        

إن النـاس   : المؤمنين عمر بن الخطاب     

وهذا الدستور الـذي    . ولدتهم أمهم أحرارا  

تبلغ به األمة هذا الشرف، وتنال به الحيـاة         

ضلة، هو القرآن الشريف، الذي أخذ به       الفا

الصحابة والتابعون، فمألوا األرض قـسطًا      

وعدالً، وقد نشر تلك المبادئ ابن رشد في        

فرنسا، فخرجوا من الظلمات إلى النـور،       

وقد ثبت في التاريخ أن القانون الفرنسي        

 

– 

إال بعض مواد منه     

 

 مأخوذ مـن مـذهب      –

لمـا  المالكية بإرشاد ابن رشد في فرنسا، و      

أن أبى القسس أن ينشروه خدعوهم بـأنهم        

ــانون    ــن الق ــذوه م أخ

ــع أن   ــاني، مـ الرومـ

الرومانيين كانت األحكـام    

عندهم بحسب المصلحة من    

المنفعة ال بحسب العدل واإلنصاف، ومـن       

أنكر علينا ذلك فها نحن في القرن العشرين        

كما يقولون، قـرن الحـضارة والمدنيـة        

ألمانيا مـن   والرحمة بالحيوانات، ومحاربة    

تخليص العـالم مـن ظلمهـا، ولتحريـر         

.الشعوب

 

 

ونرى العـدل الـذي تريـده إنجلتـرا        

وغيرها من األمم هو ما فيـه مـصلحتها         

ونفعها، ولو أهلك الحرث والنـسل، فهـي        

تجاهر بهذا في مصر وفي غيرها من بالد        

الشرق التي احتلتها، فإنها تقهر األمة على       

رض والدين  ما فيه مصلحتها، ولو بفساد الع     

والمال، فالعدل عندهم االشتراك مع اليونان      

على ظلم إخواننا في األناضول، فأفـسدوا       

أرضهم، وسفكوا دماءهم، وأحرقوا بالدهم     

ظلما، فقاموا يدفعون عدوهم عنهم رحمـة       

بالضعفاء، وحفظًا للدماء، فأعانتهم إنجلترا     

بالنار والقوة، ثم أرسلت جيشًا خفيا يفـسد        

 البالد بالفتن والتفرقة، ومثـل      في داخليات 

هؤالء لو وجدوا في بالدهـم ألحرقـوهم        

بالنار، أو لو وجدوا بـين أمـة احتلوهـا          

ألهلكوهم، فإذا قامت رجال الترك ليبعـدوا       

المفسدين في داخل بالدهم شنَّعوا علـيهم،       

واستنصروا بالدول علـيهم، واسـترحموا      

القلوب، وهم يرون بأعينهم ما يعمله الجيش       

ناني في البالد اإلسـالمية مـن هتـك         اليو

األعراض، وحرق المدن، وهدم المـساجد،      

وقد أنكرت أمريكا كل ذلك وبينت فـضائح        

.اليونان

 

 




 



أنت تجهل الغيب المصون،    : أيها الظالم 

فكيف تظلم ضعيفًا وفوقك القهار المنـتقم؟       

يكره الظلم لنفسه فكيف يرضـاه لـك؟ إذا         

: ل اهللا الظالم فقد استدرجه، قـال        أمه

)           لَـم تَّـى إذا َأخَـذَهِلي ِللظَّاِلِم حماَهللا لَي إن

فِْلتْه١()ي(.

 

 

فليحذر الظالم نقمة اهللا في أكمـل مـا         

يكون من األمن، وليخش قهره في أشد مـا         

يكون من القوة، فإن اهللا تعـالى ال يعجـزه     

.شيء

 

 




 



من عادى اإلنسان طمعا فيما في يديـه        

ال يرضى عنه بغير سلبه، فإذا سلبه ال يرده 

بغير القوة القاهرة، فال تصدق وعده وال ما        

يمنيك به، ولكن اعمل لنفسك حتى تـشعر        

بالقوة، أو تركن إلى ركن شـديد، ولـديها         

اطمع أن تسترد ما سلب منك بالعمـل، ال         

.بالقول واألمل

 

 
                                              

)
۱

، وصحيح ٤٦٨٦ ح٦/٧٤صحيح البخارى ) 
: ، كتاب البر والصلة واآلداب، باب٨/١٩مسلم 

.٣١١٠ ح٥/٢٨٨تحريم الظلم، وسنن الترمذى 

 

 





 



 

 

 

 

 



 



 

 



 


في الوقت الذي يواجه فيه     

ا ا فكريــالمجتمــع تطرفَــ
ـ  وشذوذً ا باسـم   ا أخالقي
الدين  

 

 والدين منه براء    -

 

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

ـ  تكسب الفرد ذوقً   ا ا رفيع
ة حقة،  ا جليلة وعقيد  ميوِق

وقد اهتم منهج التـصوف     
ــاء الفــرد وتقويمــه  ببن
باعتباره مـصدر القـوة     

    ا؛ للمجتمع إذا كان صـالح
ــصوف أصــبح  إال أن الت

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

كون عليه عقيدة  يجب أن ي  
ا، وعبادة ومعاملة وأخالقً  

ليصح السلوك إلى ملـك     
.الملوك سبحانه

 

 

 

 

* 

 



*

 



*

 



 

 


وقد بين اإلمام أبو العـزائم أن       

 ألنه  ؛ذكر القلب هو الذكر حقيقة    
تفكر في آيات اهللا، واعتبار بمـا       
في اآلثار من أسـرار الحكمـة       
وعجائب القدرة، حتى يبلـغ بـه       
الفكر واالعتبار والتدبر إلى حال     
يكون فيها كأنه حاضر مع ربـه،       
وربه معه، ويبلغ به الحضور إلى      
حال ال يقع نظره على شـيء إال        
ويلحظ أنوار البديع الحكيم القادر     
المريد الحي القيوم، بل وال يسمع 

 

 
وال يحس وال يمـس إال ويلحـظ معـاني           

ر، القدس، كأنها جلية أمام سره، نعم هو الـذك        
.وإنما ذكر اللسان باب له، أو ترجمان عنه

 

 
:ا نظميقول 

 

 
ذَكِّروا القلب بالحبيب عســاه

 

 
التجلى يـراهـراه بـد ذكـعن  

واذكروا بالقلوب فالروح سكرى

 

 
ة أن تـــراهـهفـنى بلـتتم  

ـً اواذكروا بالقلوب غضوا جفون

 

 
اهـح ضيـفالقريب المجيب ص  

ما لقلبي إذا ذكـــرتم حبيبي

 

 
ى أكــاد أراهـلى حتـجـيت  

يا لساني ذكرتَ من تهـــواه

 

 
اهللا: ال قلـتـول؟ فقـقـما ت  

يا فؤادي شاهدت من تهــواه

 

 
نور سنـاه: ت؟ فقالـا رأيـم  

 ىوذكر القلب هو العلـم بآيـات اهللا تعـال         
المشرقة أنوارها في األنفس واآلفاق، ثم بأسرار       
القدرة والحكمة، ثم مشاهدة حقيقة اآليات عـن       

 

 
 

 

 

ادر حكيم، ثم شروق أنوار معاني      ق
الــصفات لبيــان حقيقــة الــنفس 

الوجود  للمشاهد، وانكشاف مراتب  
مكانـة واجـب    : وتميز المكانتين 

الوجود وممكن الوجود، وظهـور     
النسب الحقيقي بين العبـد وربـه       

ا يتحقق به العبد بكمـاالت      ظهور
منـزلته من الفقر واالضـطرار     
والعدم وغيرها، ويتـيقن بكمـال      

ـ     وال  ىية اهللا ورأفته ورحمته، حت
 به مـن  ىيذوق لذة أنه سبحانه أول    

نفسه، فتمتزج الرهبـة بالرغبـة،      
وف ـاء، والخـة بالرجـيـوالخش

 

 
.بالطمع، والعظمة بالمحبة

 

 
عند ذلك يكون الحق أقرب للعبد من حبـل         
الوريد، وليس شيء هو أقرب لإلنسان من حبل        

ام وريده إال قلبه الذي هو منبـه حياتـه، وقـو          
.حواسه، وخزانة ذخائره، وكنز تحفه

 

 
وهو مقام يكون القلب فيه بيـت الحـق؛ ال          

ا؛ وال علما للحقيقة والكُنه؛ ولكـن    حيطة وإدراكً 
بعلم يتحقق به أنه سبحانه القادر الحكيم المبـدع   
المصور المعطي الوهاب القريب المجيب، إلى      
آخر األسماء والصفات، علما جعله يحـب اهللا        

يخشاه سبحانه، فال يغيـب وال يغفـل،        تعالي و 
والقلب سلطان الجوارح، قال صلى اهللا عليـه        

َأالَ وإن ِفي الْجـسِد لَمـضغَةٌ إذَا        : (وآله وسلم 
          دتْ فَـسدوِإذا فَـس ،كُلُّـه دسالْج لَحت صلَحص
         أالَ وهـي القلـب ،الْقَلب هيأالَ و ،كُلُّه دسالْج (

 هذا الحـديث الـشريف أن       ، ومعني "البخاري"
القلب إذا صلح صلحت الجوارح ألن تقوم بمـا         

 عليها ورغبها فيه، قياما يكون      ىأوجبه اهللا تعال  
.فيه رضوان اهللا ومحبته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


 

دو معاِنِيهـا تَبـيا قَلْب حاُل الصفَ

 

 
عمورا ومبتَِهجاـب مـتَكُون يا قَلْ  

أنْس ومدتْ ـيرظَه وِب ِإنبحِبالْم ك

 

 
لَـا قَـياَألع تَهيا بي ىلْبتَهورصو  

ٍة ـواٍر مقَدسـطُ بَأنْـتَ المِحيـَأنْ

 

 
ِلي عن تَنَزِلها وِسعتَ شَمس الْمجا  

جلِّيِهـتَكُون عرشَ اسِتواٍء عن تَ

 

 
ِه ـن َأياِديـورا ِمـِبما تَنَـزَل نُ  

رمٍز عن مجاليِه ـشَمس اْلِمثَاِل ِب

 

 
ي الَ مباِنِيه ـي الْمعاِنـا ِفـبـتَقَلَ  
قَد ضاقَ عنْها مِحيطُ الْكَوِن عاِليِه 

 

 
  قَد ضاقَ عنْها ذُقْ مباِديِهوالْعرشُ

مقـام  : وأول مرتبة من مراتب ذكر القلب بعد العلـم المتقـدم          

، قـال سـبحانه     ىالتوبة؛ وهو مقام علي تُنَاوُل به محبة اهللا تعـال         

. )٢٢٢ :البقرة( ِإن اللَّه يِحب التَّواِبين: ىوتعال

 

 

المحبة، فالخـشية،   مقام  : والرتبة الثانية من مراتب ذكر القلب     

فالخوف، فالطمع والرجـاء، فالـصدق، فـاإلخالص، فالتوكـل،          

. فالتفويض، فحق اليقين بالتوحيد، فمراتب الكمال لذكر القلب

 

 


 



وذكر الجوارح يكون بالمحافظة على شـعائر اهللا، إال أن هـذا      

النوع من الذكر يلزمه أعمال القلوب، فـإذا لـم تـصدر أعمـال              

 عن مواجيد القلب فذاك عناء وغفلة، وإن صدرت أعمال          الجوارح

الجوارح عن قلب يقصد غير رضوان اهللا وفضله وغيـر ثوابـه            

والنجاة من عقابه    

 

 بأن صدرت عن القلب لشهرة وسمعة أو لعلو         -

في األرض ورياء أو لطلب دنيا فانية        

 

 فذاك النفاق بعينه؛ نعـوذ      -

. باهللا منه

 

 

ة عالنيـة الـصديقين، والـسريرة       والنفاق هو أن تكون العالني    

سريرة الشياطين، والمغرورون الذين يطلبون الدنيا بعمل اآلخـرة         

    انْعص ِسنُونحي مَأنَّه ونبسحي مهو )ولذلك قرن   )١٠٤ :الكهف ،

       اإلمام ذكر القلب بذكر الجوارح حتى يكون ذكر ا يبلـغ بـه     ا حقيقي

.العبد مقام الذاكرين

 

 


 



     ىا، قال تعال  هو الذكر العملي الذي يسمي شكر :   لُـوا آَلماع

     الشَّكُور اِديِعب نقَِليٌل ما وشُكْر وداود )فعمل الجوارح )١٣ :سبأ ،

يذْكُرون اللَّـه ِقيامـا   : ىذكر وشكر في آن واحد كما قال اهللا تعال   

 لَىعا وودقُعو       ِض راَألراِت واومِفي خَلِْق الس ونتَفَكَّريو نُوِبِهمنَا  جب

، )١٩١ :آل عمران (  سبحانَك فَِقنَا عذَاب النَّارِ    ما خَلَقْتَ هذا باِطالً   

. فجميع الجوارح تشترك في عمل الذكر

 

 

ا ا إال إذا كان صـادر     ا معتبر  شرعي وال يكون هذا العمل عمالً    

لقلب بحسن نية وإخالص وجهة، ويقين حق عـن شـهود أو            عن ا 

 تكون المواجيد القلبية واإلرادة والعزيمة لـذات اهللا فـي       ىعلم، حت 

مقام حق اليقين، أو لنوال الفضل والرضا في رتبة عين اليقين، أو            

. خوف من جالله وعقوبته في منـزلة علم اليقين

 

 

 طريقـة سـنية،     ىوتكون أعمال الجوارح بعد هذا التحقيق عل      

 كل  ىواقتداء باألئمة الهداة الراشدين المرشدين، مع مالحظة مقتض       

نفَس عند أهل التمكين، وكل وقت عند أهل التلوين، وكل يوم عنـد             

السالكين، حيث تكون األنفاس عند أهـل التمكـين فـي مـشاهدة             

ومراقبة، والساعات عند أهل التلوين في خوف ورجـاء وحيـرة           

ا بالتكـاليف،  ند السالكين في توبة واستغفار، قيام    وأحوال، واأليام ع  

ا في التعرف والفوز بالخير األبدي الـذي هـو خيـر فـي              وطلب

.منـزلتهم

 

 

.هذا هو الذكر الذي يشترك فيه القلب مع الجوارح

 

 

فما من عمل من أعمال الجوارح إال وهو يتعلق به عدة أحكام            

ختص بالقلـب   شرعية في كل مرتبة من مراتب الرجال، منها ما ي         

وهو من أعمال القلوب، كأن يالحظ العامُل القادر الذي منحه القدرة           

 الحركة، وخلق له األعضاء التي تتحـرك، والمكـان الـذي            ىعل

يتحرك فيه، وأمده بالنسيم الذي يتنفس منه، والنور الذي يري بـه            

األشياء فيتحرك إليها، والعضو الذي يبصر به الشيء الذي تحـرك      

هد الحكيم   إليه، ويشا 

 

 سبحانه   –

 

 الذي منحه العقل يدرك به النـافع  –

فيتحرك إليه، والضار فيجتنبه، ويدرك به خواص األشياء وفوائدها         

ا ا لربه حاضـر بد منه وأكمل، فيكون بقلبه مشاهد   فيستعملها فيما ال  

معه، ويستحضر القلب في هذا الوقت حكم الشرع في تلك الحركة           

عملها أم منهي عنهـا، فيكـون       أم مباح   واجبة هي أو مندوب إليها      

. بسنة رسول اهللا عامالً

 

 



 





 

 

 

 

 



 


 

 



 





 





 


لعمار علي  " خبيئة العارف "تثير رواية   

حسن الصادرة مؤخرا عن الدار المصرية      
ـ        وم اللبنانية العديد من األسئلة حـول مفه

 ، حقيقة الخيال  :بمستوياته المختلفة " الحقيقة"
. وحقيقة السلطة،وحقيقة التاريخ

 

 
هي حقيقة التاريخ، وحقيقة كتابتـه؟       ما

 أن يكون الخيال مـصدرا مـن        هل يمكن 
مصادر الحقيقي؟ هل يمكـن أن يـشارك        
 الخيال في إنتاج المعرفة؟ أم أن المعرفة ال       
تزال حكرا على الحسابات العلمية؟ كيـف       

ة التاريخ؟ هل ينطوي التاريخ،     تكتب السلط 
ا، على تشغيالت أو حمـوالت سـردية        حق

تجمعه بالقصة مثالً؟ إننا مدعوين، بمقتضى      
ية القارة في الرواية، إلى وضع مـا        الرمز

تحت طائلة  " الحقيقي"يمكن أن ندعوه حقيقة     
. الشك

 

 
تبدأ الرواية من اثنـين مـن مريـدي         

الطريقة العزميـة أرادا أن يحفـرا       
تحت المسجد والزاوية ودار الكتاب     
الصوفي بحثًا عـن كنـز شـيخهم        

 يفكران في ظـل قـسوة       ،المزعوم
ـ       ا الظروف التي يعانيانهـا أن يعبث

بحرمة المسجد وحرمة األرض التي     
 أن يعبثـا بـإرث      ،وطأها شيخهم الكبيـر   

والرواية عندما تطلق إشارات حول . شيخهم
فقر الروح "و" درر المعاني"و" كنز الصدور"

، فإنها  "الذي هو أشد وأنكى من فقر الجيوب      
تريد أن تنقلنا من مـستوى حرفـي فـي          
. التفسير إلى مستوى ثاٍن أكثر عمقًا وبعـدا       

الرواية تريد أن نفكر وأن نعـاود التفكيـر         
. المرة تلو المرة فيما يحيط بنا

 

 
في الوقت نفسه يـسلمنا الـسرد إلـى         
صوت السلطة التي راقت لها حكاية الكنز،       
فقررت أن تستعين بمؤرٍخ للبحث في سيرة       

 ليبدأ مـستويان    ،الشيخ عن كنزه المزعوم   
:من البحث عن الحقيقة في التجاور والتنافر

 

 
مستوى مباشـر ال تتجـاوز فيـه      ) ١(

الحقيقة معاني المطابقـة، ويتـصل بهـذا        
المستوى كل تفسير حرفي للحقيقة والتاريخ      

كل تفسير يكتفي بالظـاهر دون      . والسلطة
ويمكن أن يتسع لدالالت استعارية     . الباطن

متعددة تشير إلى كل بحث يكتفي بالظواهر       
أو بالقــشور دون اللبــاب أو بــاللفظ دون 

كل بحث يتغيـا المـصلحة فـي        . معنىال
. موضوع بحثه مسقطًا المعرفة من حساباته     

إلى جانب ذلك فقد وصل السرد مـا بـين          
البحث فـي التـراب أو حكايـة الـذهب          

.المزعومة والحاضر الذي نحياه

 

 
أما المستوى الثاني فهو المـستوى      ) ٢(

الذي يصبح فيه البحث عن الحقيقة التفـات        
ويـل للمعـاني    إلى ما تحـت الظـاهر، تأ      

مستوى البحث في الصدور  . المسكوت عنها 
ويشير إلى كل بحث يتجاوز السطح إلـى        

هذا المـستوى   . العمق، والقشر إلى اللباب   
الذي ينقلب النص بمقتضاه إلـى اسـتعارة        

.لعالم آخر بديل أو مقترح أو مأمول

 

 



 


بالتالي تنقسم الحبكة على نفسها لتجري      

زمـن هـو    : تصلين منفصلين بين زمنين م  
الحاضر بما يتضمنه مـن إشـارات إلـى         
السلطة التي تكتب التاريخ، وقسوة الظرف      
التاريخي الذي يعانيه مواطنون قصم الغالء      

هـو نفـسه    . ظهورهم وقطع القمع ألسنتهم   
الزمن الذي ينقلب، بالتفاته إلـى الـوراء،        
زمنًا ماضيا يقص علينا سيرة الشيخ محمد       



 

 

 

 

 



 




   
  
  






 



زاة امن خالل هذه المو   . عزائم ال يماضي أب 
ـ        ن الرمزية بين زمنين تمكن الماضـي م

 كما  ،رات الحاضر وفضح مثالبه   كشف عو 
انتقد في الوقت نفسه كل األدوات الفكريـة        
وغير الفكريـة التـي تـدعم التفـسيرات         
المتسلطة للسلطة والتبريرات التي تمنحهـا      

.مصداقية زائفة

 

 
فما الذي يغيب في هذه الرواية، ومـا        
الذي يحضر؟ هل هي رواية تاريخية، كما       
قد يبدو لنا من استدعائها لتـاريخ إحـدى         
الطرق الـصوفية فـي مـصر ولـدورها         
الــسياسي واالجتمــاعي إبــان االحــتالل 
اإلنجليزي لمصر؟ أم هي، على العكـس،       
 ،سرد يتغلب فيه االستعاري على الحرفـي      

والرمزي على اإلشاري بغرض االنقـالب      
ه وإعادة تفسيره؟  على حاضرها وتعريت

 

 



 




 


خبيئـة  "يحملنا منطوق عنوان الرواية     

فورا إلى هذا المستوى األول من      " العارف
" المخبوء"ن  إ إذ   ،مستويات المساءلة والشك  

في اللغة، هو كل ما هو مـستور وخفـي          
يخـرج  "وفـي التنزيـل الكـريم       . وغائب
 هذا ،، أي يظهر كل ما هو محجوب"الخبء

المستور الخفي البعيد عن مجال اإلحاطـة       
بالبصر يـستدعي، بالـضرورة، البحـث       

 إنه يدفعنا إلـى حـشد طاقاتنـا         ،والتنقيب
الفكرية والعقلية من أجل فك شفرته وتأويل       
رموزه ودفعه للخروج من وضعية المستور      
إلى وضعية المكشوف، ومن حال الغيبـة       

شأن " المخبأ"وإذا كان   . إلى حال الحضور  
أو حال من أحوالـه،     " العارف"من شئون   

فإن الرواية تحذرنا، بدايـة، مـن عاقبـة         
 عن المعنى المستور إلى المعنى      االنصراف

 طالما أن شئون العارفين لم تكـن        ،الظاهر
أبدا أمرا مبذوالً لغير أصحاب الفكر والتدبر  

 وبالتالي فالسرد يقدم اقتراحـات      ،والروية
.  حول التفسير، وسبل تحصيل المعنى

 

 
والمؤول دائما ما يكون بين خيـارين،       
خيار المعنـى الظـاهر وخيـار المعنـى         

 والمعنى  ،مضمر الذي يحتاج إلى التفسير    ال
الظاهر دائما مـا يكـون وليـد اللحظـة          
التاريخية التي أنتجتـه وألبـسته لبوسـها،        

وبالتـالي فهـو    . وأملت عليـه شـروطها    
مخــاطرة باتجــاه االنــدماج فــي وعــي 
المجموع، واالنصهار في لحظته التاريخية     

 وحال الـذي ينـصرف عـن        ،المشروطة
المعنى الظاهر، أو ينقاد    المعنى الباطن إلى    

لوعي لحظته التاريخية كحال المريد الـذي       
ينصرف عـن مكنـون معـارف شـيخه         

المخبأ، إلى ظاهر أقوالـه     " كنزه"وعلومه،  
 فكأنه يرضى بالقشر دون الُلباب،      ،وأحواله

 أو بتعبير السارد    ،وبالعرض دون الجوهر  
. يحفر في التراب، ويغفل عن حفر الصدور    

:يسأل السرد

 

 
قل لي أين   ...نعم...أتبحث عن الكنز؟  " 

أغمـض عينيـه،    . هو، ولك منه نـصيب    
وارتسمت على شفتيه ابتسامة هادئة، ثـم       

، "مـاهر "ووضعها علـى صـدر      مد يده،   
اوضغط قوياحفر هنا: ا، وقال له آمر  ."

 

 
 والسؤال في بداية الفقرة واإلجابة في      
نهايتها يلحان على الحدس بوصفه وسـيلة       

. لعارف للوصول إلى اليقـين    الصوفي أو ا  

كما تلح ابتسامة العارف على معنى اإلشفاق  
إن . على من ينخدعون بظـواهر األمـور      

الحقيقة، من منظور العارف، لم تكن أبـدا        
 إنها تلمع   ،تعقالً لحسابات أو مضامين عقلية    

في حال من أحوال الكشف اإللهي شريطة       
 قد يختبئ المعنى، مثالً،     ،التجرد واإلخالص 

راء حكاية ظاهرها كنز عثر بـه شـيخ         و
طريقة أثناء حفره ومريدوه لدق طلمبة في       

 لكن الكنز، الـذي سـارع       ،باطن األرض 
الشيخ بإخفائه عن العيون، يعمـي أبـصار       
بعض مريديه فيصرفهم عن مغزى سـلوك       

 مثلما قد ينخدع القارئ أو المفـسر        ،شيخهم
بظاهر استعارة الكنز عن مغزاها المتعـدد       

:يقول السارد. تاإلشارا

 

 
كان عليه في هذه اللحظة أن يخلـع        "

كالم الشيخ من رأسـه، وود لـو تغـور          
الكلمات في قاع بعيد، أو تذوب في الهواء، 

". أو تصير خيط دخان يتالشى كأنه لم يكن

 

 
إن التأويل ليس مجرد خيار يجـب أن        

 إنه قـار فـي      ،يضعه المفسر نصب عينيه   
إذا تظـل    ،الطبيعة االستعارية للوجود ككل   

هناك دائما هذه الفجوات التي تتطلب مـن        
الفهم أن يمألها والتسويات التي يجـب أن        
يجريها يوميا مع واقعه المنفلت الذي يجري       

:يقول السرد. باستمرار صوب الماضي

 

 
وعزائي أن يجد الساحر في تقريـري       "

هذا ما ال أراه أنا وال أقدر أهميته، معلومة         
ى بيـت شـعر،     أو إشارة أو صورة أو حت     
 وفي كل األحوال    ،فألمثاله ما ليس ألمثالي   

فأنا كنت أقاوم غريزة المؤرخ التي تجذبه       
نحو أمور تآلف معها، وألبس رداء المخبر    
السري، وربما هناك تفاصيل، سـقطت أو       
اعتقدت أنها ليست مهمة على هذا النحو،       
لكني مستعد للمثول أمام أية جهة لتسألني       

فـي إجـابتي أشـياء      عما تريد، وقد تجد     
أخرى، تعيننا في الوصـول إلـى الكنـز،         

."وساعتها سأكون أول السعداء

 

 



 

 

 

 

 



 














 




 



 



 

 

 

 

 

 



 


يعاني كثير من الكتاب والباحثين اليوم      

 جعلـت مـن     ،من أزمات نفسية معقَّـدة    
الصعب عليهم أن يقوموا بدورهم في بناء       
الفكر، وتصحيح الوعي، وترميم العقول،     

  ووباالً ،وأصبحوا اليوم عبًئا على بالدهم    
..!!على شعوبهم

 

 
ولعل السبب الرئيس    

 

 فيما يبدو لـي  -

 

ا حملةَ رسـالة،    سو أن بعض هؤالء لي    -
ب منـافع، وأصـحاب     وإنما هـم طـال    

توجهات، ولهم أماني وتطلعـات ربمـا       
حرموا من نيل بعضها، فهم يريـدون أن        
يوجهوا ثقافة الشعوب إلى ما يصلون بـه       
إلى تحقيق أمانيهم، وبعضهم قـد ذهبـت        
عنه أضواء الشهرة، وراح طي النسيان،      

أنا حي لم أمـت،     : فأراد أن يقول للناس   
فيهدم حقائق التاريخ، ويكذِّب ضروريات     
العلم، وينتهي األمر بـه إلـى تزييـف         
الوعي، وتضليل العقول، وغايتـه بهـذا       
الفعل أن ينتقم لمشاعره الجريحة ممن لم       
يقدروه حقَّ قدره، وأن يـسترد كرامتـه        

 بأن يلفت األنظار إليه عنْوة بعد       ،المسلوبة
أن غابت عنه األضواء، وارتفع عنه من       

كان دونه، ممن ال يستحق      

 

 في نظره    -

 

- 
أن يكون شيًئا مذكورا، وفي مثل هـؤالء        

:يقول الشاعر

 

 
أم ِدماـةً لتَشيـأتَهفرد د

 

 
على أنقاِضها، فبئس البناء 

وهذا حال أغلب الكتاب والباحثين في      
العالم، ال فرق بين شرقيه وغربيـه، وال        

 ال سـيما بعـد سـقوط        ،عربيه وعجميه 
ــة،  ــرة  األنظم ــدول، وكث ــار ال وانهي

اإلغراءات والمطامع، وتنـافس النـاس      
عليها، وتغايرهم فيها تغاير التيوس؛ فقـد       

أصبحوا أداة في أيدي الحكام والمنظمات      
الدولية وأجهـزة االسـتخبارات، مثلمـا       
أصبح اإلعالم وغيره من أجهزة الدولـة،      
ومثلما كان المستشرقون قـديما طالئـع       

..!!االستعمار 

 

 
أريد أن أذهب بعيدا، وال أنـا       ولست  

ممن يحب أن يتكلم كثيـرا فـي أحـوال          
الناس إال بقدر الضرورة، كما أنني لست       
أحب الردود العلمية على اآلراء واألفكار،   
وأراها مرعى خصيبا لحظـوظ الـنفس       
األمارة بالسوء، وإظهارها بمظهر البطل     
المدافع عن اإلسالم، فيكتسب بذلك جاهـا       

ب، مع أن أمثال هذه الردود من       في القلو 
فروض الكفاية على أحـسن األحـوال؛       
وذلك ألنها معترك يكثـر النـاس ِمـن         
خوضه، حتى من كان مـنهم ال يحـسن         

..!!الرد

 

 
ولوال أن بعـض اإلخـوة األفاضـل        

ـ      هـؤالء الكتـاب     ىاستحثَّني بـالرد عل
والبـاحثين الـذين يـدعون أن المـسجد     
 األقصى يوجد في الطـائف ولـيس فـي    

نه من الواجب   أ ووجدت   ،القدس بفلسطين 
إ حيث   ، ذلك علي      هتمن األمر أقلُّ من أن ي

 فهـو مـن     ،ألجله، أو يتداعى الناس له    
إن الشمس  : التفاهة بمنزلة من قال للناس    

تشرقُ من المغرب، وإن الكعبة المشرفة      
 وإنـه ال توجـد      ،ليست في مكة المكرمة   

..!!دولة تسمى أمريكا

 

 
مـسلمين التـي نريـد أن      وهذه آفة ال  

نقضي عليها، أنهم كلما سـمعوا ضـجة        
هرعوا إليها، حتى ولو كانـت كالحمـل        
الكاذب، وهذا يفرح أعداء المسلمين ألنهم      

 ويــشغلونهم عــن ،يــستخفون بعقــولهم
واجبات األوقـات، ويـصرفونهم عـن       



 

 

 

 

 

 

..!!أولويات دينهم ودنياهم 

 

 
إن المسجد األقصى   : ن الذين يقولون  إ

ن، وإنه وقت حدوث رحلـة      ليس بفلسطي 
اإلسراء لم يكن اسمه المـسجد األقـصى      
وال بيت المقدس، وإنما كان اسمه إيلياء،       
وإن المسجد األقصى الذي أسري بـالنبي       

        إليه كان بالطائف فهـم مكـذِّبون 
 ،للقرآن الكريم وللسنة النبويـة الـشريفة      

وإلجماع علماء األمة اإلسالمية ولمعاجم     
 ومزيفين  ،نطق العقل  ولم ،وقواميس اللغة 

..!! للتاريخ اإلسالمي 

 

 
فإن كانوا يعتقدون في صحة ما قالوا       

 فعلى أنفسهم جنوا، وقد باعوا ِدينَهم       ،حقا
 وال حـول وال   ،خرتهمآبدنياهم وأضاعوا   

.قوة إال باهللا العلي العظيم 

 

 
 فذلك  ،وإن لم يكونوا يعتقدون بصحته    

وربك يعلَـم مـا      :ى قال تعال  ،أمر آخر 
   ِلنُونعا يمو مهوردص تُِكن ) القـصص :

٦٩(.

 

 




 


فأول من سماه المـسجد األقـصى،       
وحدد مكانه بأنه في فلسطين مـن أرض        

سبحان  :الشام القرآن الكريم؛ قال تعالى    
الْحراِم  ِمن الْمسِجِد     ِبعبِدِه لَيالً  الَِّذي َأسرى 

قْصى الَِّذي باركْنَا حولَـه     ِإلَى الْمسِجِد األَ  
       ـِصيرالْب ِميعالس وه اِتنَا ِإنَّهآي ِمن هِلنُِري 

.)١: اإلسراء(

 

 
ليس في اآليـة القرآنيـة      : فإن قالوا 

الكريمة تحديد لموضعه بأنه مسجد بيـت       
فلسطين؟المقدس ب

 

 
هذا كالم العامي الجاهل، الـذي      : قلنا

 والذي ال يعلم    ،ال يفهم لغة القرآن الكريم    
أن تعريف الشيء قد يكون بالنص، وقـد        

يكون بالوصف، وقد يكون صراحة، وقد      
يكون باإلشارة المفِهمة، وال يمكن لمثـل       
هؤالء الكتاب والباحثين أن يفهمـوا مـن        

عـرب  لغة القرآن الكريم مـا يفهمـه ال       
..!!األقحاح

 

 





 


فأما تسميته بالمسجد األقصى فقد جاء      
في بعض األحاديث واآلثار والروايـات      

      نَّة والنصوص المختلفة الواردة فـي الـس
: ومن ذلك ما يلي،النبوية الشريفة

 

 
١

 

 أخرج ابن عرفـة فـي جزئـه         -
، وأبو نعيم في الـدالئل، وابـن        المشهور

عساكر في تاريخه من طريق أبي عبيـدة     
:  قال بن عبد اهللا بن مسعود عن أبيه        ا

ثم اندفعنا حتى انتهينا إلـى      (: قال  
المسجد األقصى، فنزلت، فربطت الدابـة      
بالحلقة التي في باب المسجد، التي كانت       

 تربط بهـا، ثـم دخلـت        األنبياء  
ين مـن بـين قـائم       النبيالمسجد، فعرفت   

).وراكع وساجد

 

 
٢

 

 وأخرج أحمد وابن مردويه وأبو      -
نعيم في الدالئل والضياء في المختارة       

 

- 
بسند صحيح   

 

:  قال  عن ابن عباس     -
 المسجد األقصى قام    فلما أتى النبي    

يصلي، ثم التفتَ فإذا النبيـون أجمعـون        
.يصلُّون معه

 

 
٣

 

 وأخرج مسلم عن أبـي هريـرة        -
 ل اهللا   قال رسو :  قال :)  ال تُشد
المـسجد  : حال إال إلى ثالثة مـساجد     الر

ــسجد  ــذا، والم ــسجدي ه ــرام، وم الح
.)األقصى

 

 
٤

 

 وأخرج البخاري ومسلم عن أبي      -
سمعت رسـول   :  قال سعيد الخدري   

ال تُشد الرحال إال إلـى  (:  يقول اهللا  
المسجد الحرام، ومـسجدي    : ثالثة مساجد 

.)هذا، والمسجد األقصى

 

 
٥

 

رج البخاري ومسلم عن أبي      وأخ -
: سألت رسـول اهللا     :  قال  ذر

المـسجد  (: أي مسجٍد وِضع أول؟ قـال     
المـسجد  (: ثم أي؟ قـال   : ، قلت )الحرام

أربعون (: كم بينهما؟ قال  : األقصى، قلت 
حيثما أدركَتْك  (: ثم أي؟ قال  : ، قلت )سنةً

.) فصلِّ؛ فكلها مسجد،الصالة

 

 
٦

 

 ومما جاء فـي تـسميته ببيـت         -
ما أخرجه ابن أبي شيبة وابـن       : مقدسال

 مردويه من طريق ثابت عن أنـس        
ُأتيـت  (:  قـال   أن رسول اهللا     :قال

بالبراق، وهو دابة أبيض طويـل، فـوق        
الحمار ودون البغل، يضع حـافره عنـد        
منتهى طرفه، فركبته حتى أتيـت بيـت        
المقدس، فربطته بالحلقة التي تربط بهـا       

ـ         صليت األنبياء، ثـم دخلـت المـسجد ف
.)ركعتين

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 




 




 



 



 





 



ا عن أبي    ابن عابدين رحمه اهللا تعالى، في حاشيته متحدثً        يقول

: الذكرا على كالم صاحب الدر اآلنف   حنيفة رحمه اهللا تعالى، تعليقً    

ن مبنى علم الحقيقة على العلم والعمـل        إ ف ان،فارس هذا الميد   هو(

لف، فقال أحمد بن حنبل     وتصفية النفس، وقد وصفه بذلك عامة الس      

إنه كان من العلم والورع والزهد وإيثار       : رحمه اهللا تعالى في حقه    

اآلخرة بمحل ال يدركه أحد، ولقد ضرب بالسياط ليلي القضاء، فلم           

ليس أحد أحـق    : وقال عبد اهللا بن المبارك رحمه اهللا تعالى       . يفعل

ـ ا  ا تقي  ألنه كان إمام   ؛من أن يقتدى به من أبي حنيفة       ـ  نقي ا ا ورع

عالم ا لم يكشفه أحد ببصر وفهـم وفطنـة         ا، كشف العلم كشفً   ا فقيه

لقـد  : جئت من عند أبي حنيفـة     : وقال الثوري لمن قال له    . وتقى

 عيال  لناس ا :وقال فيه الشافعي  ). جئت من عند أعبد أهل األرض     

.في الفقه على أبي حنيفة

 

 

الة وأزكى   إمام المدينة المنورة على ساكنها أفضل الص       ويقول

ـ ١٧٩توفي  (التسليم، اإلمام مالك رحمه اهللا تعالى        من تفقه  ): ( ه

ولم يتصوف فقد تفسق، ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومـن            

حاشية العالمة علي العدوي على     : المصدر) جمع بينهما فقد تحقق   

وشـرح  . شرح اإلمام الزرقاني على متن العزيه في الفقه المالكي        

 .مام مال علي قاريالحلم لإلعين العلم وزين 

ـ  ٢٠٤تـوفي   ( اإلمام الشافعي رحمه اهللا تعالى       ويقول : ) هـ

ستفد منهم سوى حرفين، وفي رواية سوى       أصحبت الصوفية فلم    (

: وقـولهم . الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك     : قولهم: ثالث كلمات 

). العدم عصمة : وقولهم. لنفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباط      

تأييد الحقيقـة    "المصدر

لالمـام جـالل    " العلية

 وقـال ،  الدين السيوطي 

بـب  ح: (الشافعي أيضا 

من دنياكم ثـالث    إلي  :

ترك التكلف، وعـشرة    

الخلـــق بـــالتلطف، 

واالقتداء بطريق أهـل    

: المــصدر) التــصوف

كشف الخفاء ومزيـل    "

لباس عما اشتهر من    اإل

 ألـسنة   ىاألحاديث عل 

.لونيلالمام العج" الناس

 

 

ام أحمـد    اإلم وكان

 ٢٤١تـوفي   (ابن حنبل   

رحمه اهللا تعـالى    ) هـ

قبل مصاحبته للصوفية   

يقول لولـده عبـد اهللا      

يـا  : (رحمه اهللا تعالى  

ولدي عليك بالحـديث،    

وإياك ومجالسة هـؤالء    

الذين سـموا أنفـسهم     
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فلما صحب أبا   .  بأحكام دينه  نهم ربما كان أحدهم جاهالً    إصوفية، ف 

: ال القوم، أصبح يقول لولده    حمزة البغدادي الصوفي، وعرف أحو    

 العلـم  ةنهم زادوا علينا بكثرإ ف ،يا ولدي عليك بمجالسة هؤالء القوم     

" تنوير القلـوب  : "المصدر). والمراقبة والخشية والزهد وعلو الهمة    

 العالمة محمد السفاريني الحنبلي     وقال .للعالمة الشيخ أمين الكردي   

قالنسي رحمه اهللا تعـالى  رحمه اهللا تعالى عن إبراهيم بن عبد اهللا ال 

ـ   : (أن االمام أحمد رحمه اهللا تعالى قال عن الصوفية         ا ال أعلم قوم

دعوهم يفرحوا  : إنهم يستمعون ويتواجدون، قال   : قيل. أفضل منهم 

 غذاء األلباب شرح منظومـة اآلداب     " :المصدر...). مع اهللا ساعة  

 الشيخ تاج الـدين  وقال .الحنبلي بن أحمد بن سالم السفاريني   لمحمد

ـ ٧٧١توفي سنة   (عبد الوهاب السبكي     فـي  :  اهللا تعالى  حمهر)  ه

ـ : (تحت عنوان الـصوفية   " معيد النعم ومبيد النقم   "كتابه   اهم اهللا  حي

وقد تشعبت األقـوال فـيهم      . اهم وجمعنا في الجنة نحن وإياهم     وبي

ـ          ا ناشئً تشعب ال ا عن الجهل بحقيقتهم لكثرة المتلبسين بها، بحيـث ق

. ال يصح الوقف عليهم ألنه ال حد لهـم        : محمد الجويني  الشيخ أبو 

والصحيح صحته، وأنهم المعرضون عن الدنيا المشتغلون في أغلب         

: ثم تحدث عن تعاريف التصوف إلى أن قـال        ... األوقات بالعبادة 

والحاصل أنهم أهل اهللا وخاصته الذين ترتجى الرحمـة بـذكرهم،           

).رضي اهللا عنهم وعنا بهمويستنزل الغيث بدعائهم، ف

 

 


 




 



      ا يعرج به براق التوفيق     الحمد هللا على نعمائه وكفاية آالئه، حمد

إلى جناب المحمود فـي مقام الحق، يرفعـنا بإذن اهللا إلى رفيـع            

درجات التحقق بشكر الوهاب الذي سخـر لنا ما فـي الـسموات           

نا نبلغ أسـباب التقـوى ومـدارج      ا منه علَّ   جميع ألرضا فـي ا  وم

العقـل لنكون من الذين تواصوا بالحق الذي عقلـوه عنـه بمنتـه             

وفضله، فالتزموا بما شرع وأنزل التزام الـذين تواصـوا عليـه            

والصالة والسالم على حبيبـنا وقـدوتنا محمد رسول اهللا        . بالصبر

لة وأدى األمانة ونصح األمـة ثـم       الصادق األمين، الذي بلغ الرسا    

ـــق  ـــق بالرفي التح

ـــيد ـــلى رش ا، األع

ــ ــة مخلفً ـــنا راي ا في

الحــــق باهــــرة 

شـماء، من تمسك بها    

ـُدي واســـترشد،  هــ

ومن زاغ عنها ضـل    

سعيه فـي الحياة الدنيا    

ولن يجد مـن دون اهللا      

املتحد.

 

 

صـــــلوات اهللا 

وسالمه عليه وعلى آله    

وأوليائه من أهل الذوق    

ــصافيا ــصوفي ل  ال

 تتنـزل   ينالمحمدي الذ 

بحضورهم الرحمـات،   

ــذكرهم   ــاوب ب وتتج

 ذلك ألنهـم    ؛السموات

العباد والزهاد والذُّكَّار،   

يملئون األرض والسماء   

بأريج عطر طيب يفوح    

شذى من عطر المحبين    

الطيبين، ذلك ألنه عطر    

المحبة، عطر أولياء اهللا    

الصالحين الذي ال يشم    

شميمه إال مـن كـان      

.اا القلب تقيالصخ

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 



 





 




 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       المستشار                       األستاذ    

 

 





 



 




 


هى عاتكة بنت زيد بن عمرو بـن        

 ،)زوجة الشهداء (نفيل العدوية القرشية،    
هى أخت زيد أحد العـشرة المبـشرين        

من المسلمات العابدات كانـت     . بالجنة
 ،حافظة للقرآن كما كانت شاعرة مجيدة     

تتمتع بجمال باهر، ولكنها كانت حييـة       
اهللا بـن أبـى بكـر        تزوجها عبد    ،تقية

الصديق، وعندما مات عبـد اهللا بكتـه        
عاتكة وأنشدت فيه مرثية خالدة، وقـد       
ظلت عائكة بعد وفاة زوجها عبـد اهللا        
بدون زوج لمدة ثـالث سـنوات، ثـم         

 : ويقال ،تزوجها عمر بن الخطاب     
 ا أخاه قد تزوج بها قبلـه وقـد         إن زيد

ظلت عاتكة زوجة وفية مخلصة، فبكته      
 ثـم تزوجهـا     ،حزنت عليه عند وفاته و  

ـ         ا الزبير بن العوام مع أنه كـان زوج
 ألسماء بنت أبى بكر وكان الزبير       

ا عليهـا    فكان غيور  ،رجل شديد الغيرة  
إلى أبعد الحدود وفى يوم من األيام قال        

يا عاتكة ال تخرجى إلى المـسجد،       : لها
يـا  : فقالت له . وكانت هى امرأة عجوز   

يرتك مصلى  ابن العوام أتريد أن أدع لغ     
 وأبـى   صليت فيه مع رسول اهللا      

ال أمنعك، ولكنه كان    : بكر وعمر؟ قال  
فلما صار وقت صالة    .  ما يءيخطط لش 

الصبح توضأ وخرج ليكمن لهـا فـى        
سقيفة بنى ساعدة، فلما مـرت ضـرب    

 ونظـرت   ،بيده على جـسدها وهـرب     
عاتكة حولها فلـم    

 ا، فقالت تجد أحد :
لك؟ قطـع اهللا     ما

يدك، ثم رجعـت    
فلمـا  . لى بيتهـا  إ

رجع الزبير مـن    
ـ     مالمسجد سألها ِل

ــ ــى ملَ ــا ف  يره
: فقالـت . المسجد

يرحمك اهللا يا أبا     
عبد اهللا فسد الناس    

 الــصالة ،بعــدك
اليوم فى القيطون   

فضل منها فـى    أ

البيت، وفى البيت أفـضل منهـا فـى         
 وهكذا لم تخرج بعد ذلك اليوم       ،الحجرة

وعنـدما نـال   . إلى الصالة فى المسجد   
زبير الشهادة تزوجها محمد بن أبـى       ال

 بمـصر  بكر ونال الشهادة، فقتل عنهـا     
نى ألحسبنى  إ ال أتزوج بعده أبدا   : فقالت

أنى لو تزوجت جميـع أهـل األرض        
اإلمـام  ورثى لحالها   . لقتلوا عن آخرهم  

بن أبـى طالـب       على  

 

 فـأراد   –
أضـن  : (الزواج منها فرفضت وقالـت  

 مما  ؛)بابن عم رسول اهللا على الشهادة     
 من : ( بن أبى طالب إلى القول     دفع على

، )أحب الشهادة الحاضرة فليتزوج عاتكة   
ولم تتزوج بعد ذلك حتى لقيت ربهـا،        

.وكانت كلما كبرت سنها ازدادت جماالً

 

 
وترى الـدكتورة سـعاد مـاهر أن        

 إال أن العالم    ،)١(الحسين تزوجها اإلمام  
المؤرخ جالل الدين الحسينى فى كتابـه   

 رد علـى ذلـك فـى       )٢(الحسين  
كانـت  : عرض شخصيتها حيث قـال    

زوجة للحسين وقال رثته زوجته عاتكة      
:بنت زيد بن عمرو بن نفيل فقالت

 

 
اا فال نسيت حسينًنًـيواحس

 

 



 

 

 

 

 



 

















 



داءـة األعـه أسنـأقصدت  
ريعاـالء صـغادروه بكرب

 

 
سقى الغيث بعده كربالء ال  

وروى الجالل السيوطى فى شـرح      
 صـاحب   عن] ٢٧ص  [شواهد المغنى   

الحماسة البصرية أنهـا كانـت تحـت        
  وأن أهـل    ، فقتل عنها  الحسين بن على 

 من أراد الـشهادة     :المدينة كانوا يقولون  
.فليتزوج عاتكة

 

 
) أقول(

 

 والكـالم لجـالل الـدين       –
الحسيني  

 

بصرف النظر عما فى قافية      -
 فإن زيد بن عمـرو      ،البيتين من اإلقواء  

بن نفيل العدوى هلك وقـريش تبنـى        ا
كعبة قبل المبعث بخمس سـنين فـى        ال

 أو حين بلغه    )٣(رواية ابنة سعيد بن زيد    
 فى رواية هشام بن     مخرج النبى   

صـابة فـى تمييـز       كما فى اإل   ةعرو
 فتكون  ،الصحابة البن حجر العسقالنى   

عاتكة أسن من الحسين بست عشرة سنة  
حدى وعشرين سنة لو كانت والدتها    إأو  

ـ      ،فى سنة هالك أبيها    ن  مـع أنهـا م
الصحابيات المبايعات المهاجرات كمـا     

ج [روى محمد بن سعد فـى الطبقـات        
 ولم يذكر ابن األثير فى أسد الغابة        ،]٨
] ٨ج [صابة وال ابن حجر فى اإل    ] ٥ج  [

 

 أن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل         –
 بل ذكرا أنهـا     تزوجت الحسين   

كانت زوج عبد اهللا بن أبى بكر فشغلته        
وه بطالقها فطلقهـا    عن مغازيه فأمره أب   

فتبعتها نفسه فرق لـه أبـوه وأذن لـه          
 ثم تزوجها عمر بن     ،فارتجعها ثم مات  

 : وقيـل  ، ثم الزبير بن العوام    ،الخطاب
 نى ألضن بك عن    إ : فقالت ،خطبها على

.القتل فلم يتزوجها

 

 
ج [وقال ابن قتيبة فى عيون األخبار       

تزوج الزبير عاتكة بعـد     ] ١١٥ ص   ٤
.عمر وقد خال من سنها

 

 
 )رأيى(و

 

 الكالم لجـالل الـدين      –
الحسيني  

 

 أنـه ال يحتمـل أن يكـون         -
الحسين تزوجها وأكاد أجـزم بـبطالن       

 ألنهـا   ؛رواية ياقوت وصاحب الحماسة   
تزوجت أربعة رجال كل مـنهم قتـل        

لوقت الذى قيـل أن      ويكون فى ا   ،عنها
الحسين تزوجها فيه سنها علـى أقـل        
تقدير أكثر من اثنتين وخمـسين سـنة        
بمقتضى قول أخيهـا وبحـساب مـدة        

:الرسالة ووالية الخلفاء الثالثة

 

 
ــنة ٢٣ + ٥[  + ١٠/٣/٢+  ســ

٩/١١/١١ + ٨/٦/١٠= 

 

 
.] سنة٥٢/  شهور ٨/  يوم ٢٧

 

 
وبكون الحسين تزوجهـا بعـد أن       

ه عنهـا   كبرت، وأعرض أبـوه نفـس     
وتزوجها، وعنده بنت كسرى في شبابها      

.وغير ذلك، انتهى الكالم

 

 
أما عن واقعة زواجها بمحمـد بـن      
أبى بكر وبالتالى قدومها معه إلى مصر       

     بـن   باعتباره والى مصر من قبل على 
أبى طالب فقد أكدها الشيخ محمد زكى       

 والعديد  )٤(إبراهيم والدكتورة سعاد ماهر   

 وفى ذلك نورد    ،نمن العلماء والمؤرخي  
سعاف الـراغبين   إما قاله الصبان فى     

 بنت عمـرو بـن      )٥(عاتكة: (حيث قال 
 ،نفيل القرشية كانت أجمل نساء زمانها     

تزوجها عبد اهللا بن سيدنا الصديق فقتل       
 ثم تزوجها سيدنا عمـر      ،عنها بالطائف 

 ثم تزوجهـا سـيدنا      ،بن الخطاب فقتل  ا
 ثـم تزوجهـا   ،الزبير بن العوام فقتـل  

د بن سيدنا الصديق فقتـل عنهـا        محم
 ،وأحرق فى جيفة حمار بمصر القديمة     

ولم يبق إال رأسه الشريف فدفنه مواله       
 ، وقيل تحت المئذنـة    ،بمحراب المسجد 

 وكـان   ،ثم آلت أنها ال تتزوج بعد ذلك      
ه سيدنا محمد عامالً علـى مـصر والَّ       

 اإلمام على م اهللا وجهه فإنه تـزوج       كر
اه فهو ربيب   صديق ورب ه بعد سيدنا ال   مُأ

. ونفعنا بهمالإلمام 

 

 
وهناك رأى آخر للكاتب أحمد أبـو       

 يرى أن عاتكة هى عاتكة بنـت        )٦(كف
شرحبيل، وهذا القول ينقـصه الـدليل       
والمصادر التى تؤكده حيث لـم نعثـر        
على اسم هذه الشخصية أصالً فـى أى        
مرجع، كما أن عاتكة بنت عبد المطلب       

ينة أو مكـة ولـم      عمة النبى دفينة المد   
.ا مصر مطلقًيءتج

 

 
                                                           

، ١١٩، ص   ١سعاد ماهر، ج    . اجد مصر، د  مس) ١(
.، المجلس األعلى للشئون اإلسالمية١٩٧١

 

 
، ١٢٧، على جالل الحـسينى، ص       الحسين  ) ٢(

. هـ١٣٤٩المطبعة السلفية، 

 

 
صحابى جليل وهو زوج فاطمة أخت عمر بـن         ) ٣(

.وسبب إسالمه) (الخطاب 

 

 
: ، والعقـاد  ١٩٧٦،  ٢٠، ص   ٢سعاد ماهر، ج    ) ٤(

: ، والـسخاوى  ٢٠٠٣،  ١٩٩، ص   عبقرية الـصديق  
ومراقد أهل البيـت فـى      . ١٢١تحفة األحباب، ص    

.م٢٠٠٣، ١٠٦القاهرة، محمد زكى إبراهيم، ص 

 

 
.١٧٧ إسعاف الراغبين، ص ،بانصال) ٥(

 

 
، أحمد أبو كف،    ١٣٦آل بيت النبى بمصر، ص      ) ٦(

.م١٩٨٨

 

 



 

 

 

 

 



 










 



 





 


 " :يعرف منَّاع القطَّان اإلعجاز بقولـه     

 والعجـز فـي     ، إثبـات العجـز    :اإلعجاز
 ،يء اسم للقُصوِر عن ِفعل الـشَّ      :التَّعارف

 وإذا ثَبتَ اإلعجاز ظهرت     ،وهو ِضد القُدرة  
والُمراد باإلعجاِز هنا ِإظْهار     ،قدرة المعجز 

 فـي دعـوى الرسـالِة        النَّبي   ِصدِق
بإظهار عجز العرِب عن معارضـته فـي        

 وعجز  ،معِجزته الخَاِلدة وهي القُرآن الكريم    
 والمعجزةُ هي أمر خـاِرقٌ      ،األجيال بعدهم 

 .للعادِة مقْرون بالتَّحدي سالم عن الُمعارضِة

 

 
والمستقرُئ بتدبر آلياِت الذِّكِْر الحِكـيم      

درك على الفوِر ما لها من أسلوب فريـد         ي
صوصية عـن األسـاليب     ونظام منحها خ  
 مـن   وحفظهـا األخـرى   البيانية واللغوية   

  الكريم  للقرآنو ،الدخيل واالختالف واللحن  
 ، والقلوب واأللباب  روعة تهتز لها النفوس   

وهـذا   ،تخشع له القلـوب   عجيب  وقْع  له  و
 ليس بغريب على كتاب أنزله رب السموات      

 ومما يحفظـه القـرآن الكـريم        ،واألرض
والتاريخ اإلسالمي لنا من أثر هذا الوقع هو        
ما استشعر به مشركو مكـة وهـم أهـل          
البالغة والبيان واإلفصاح حينما اسـتمعوا      

 وحينئـذ عرفـوا     ،إلى آيات القرآن الكريم   
 لكـن   ،عظمته وإعجازه اللغوي والبيـاني    

 الكبر والغرور هو الذي منعهم من اإليمان      
   .به وبما جاء فيه

وقد استطاع الوليد بن المغيـرة يـوم        
سماعه القرآن، أن يصف بدقة بالغة أثـره        

واهللا إن له لحالوة، : (في النفوس، حيث قال   
وإن عليه لطالوة، وإن أسفله لمغـدق، وإن       

وكـل   ).أعاله لمثمر، وما هو بكالم بـشر      
منصف للحقيقة يقر أن األسلوب الذي جاء       

 الكريم، والنسق الذي صـيغت      عليه القرآن 
عليه آياته، أمر في غاية الروعة والبيـان،        
وال عجب في ذلك، فهو كالم رب العالمين،      

 ،)٢٣:الزمـر  (َأحـسن الحـِديثِ   وهو  
ومن َأصـدقُ ِمـن اللَّـِه        :ويقول تعالى 

).٨٧:النساء (احِديثً

 

 



 


ـ       صِرفة ومن المتكلمين من أشار إلى ال

 والصرفة في نظر ،كمبرٍر لإلعجاز القرآني
أهل الكالم والمتكلمين هي أن اهللا صـرف        

رتهم  مـع قـد    القرآنالعرب عن معارضة    
.  للعـادة  عليها، فكان هذا الصرف خرقًـا     

والمرتضي يـرى الـصرفة أن اهللا سـلب     
العرب العلوم التي يحتـاجون إليهـا فـي          

وقـال  . نالمعارضة ليجيئوا بمثـل القـرآ     
وممـا يبطـل     " :القاضي أبو بكر الباقالني   

 أنه لو كانـت المعارضـة       ،القول بالصرفة 
 وإنما منع منها الصرفة، لـم يكـن         ،ممكنة

 الكالم معجز    فال  ،اا وإنما يكون المنع معجز 
 ."يتضمن الكالم فضالً على غيره في نفسه

 

 
والقول بالصرفة قول فاسد يرد عليـه       

قُـْل لَـِئن     :تعالىالقرآن الكريم في قوله     
اجتَمعتْ اِإلنس والِْجن علَى َأن يْأتُوا ِبِمثْـِل        
        مهضعب كَان لَوِبِمثِْلِه و ْأتُونآِن ال يذَا الْقُره

ولَقَد صرفْنَا ِللنَّاِس ِفي    ) ٨٨(ِلبعٍض ظَِهيراً   
نَّاِس ِإالَّ  هذَا الْقُرآِن ِمن كُلِّ مثٍَل فََأبى َأكْثَر ال       

 .)٨٩ ـ ٨٨:سورة اإلسراء ( كُفُوراً

 

 
 العـرب   )عز وجـل  (ولقد تحدى اهللا    

 وهم كانوا في قمة البالغـة  ،بالقرآن الكريم 
 ورغـم ذلـك التفـوق       ،والفصاحة والبيان 

اللغوي نزل القرآن الكريم يتحـداهم فيمـا        
برعوا فيه فسجلوا عجزهم أمامه مما يـدل        

ولقد تحداهم   ،على أن العجز بغيرهم ألصق    
َأم   : يقول تعـالى ، أن يأتوا بمثلهاهللا 

      ْؤِمنُونل ال يب لَهتَقَو قُولُونـْأتُوا  ) ٣٣(يفَلْي
     ـاِدِقينكَانُوا ص ِديٍث ِمثِْلِه ِإنِبح)   سـورة

 ٣٣:الطور

 

 َأم   : ويقـول تعـالى    ،)٣٤ -
ِلـِه  يقُولُون افْتَراه قُْل فَْأتُوا ِبعشِْر سـوٍر ِمثْ       

مفْتَرياٍت وادعوا من استَطَعتُم ِمن دوِن اللَِّه       
اِدِقينص كُنتُم ِإن) ١٣:هود(. 

 

 
والحديث عن فضل القرآن الكريم على      

 فقد علم وال    ،لغة العرب ال يحتاج إلى دليل     
يزال يعلم أهـل األرض كافـة أن اللغـة          
العربية تبوأت مكانتها تلك بـسبب كونهـا        

 وألجل ذلك قامـت     ،الم اهللا تعالى  وعاء لك 
العلوم المختلفة لخدمتها ثم صـارت اللغـة        

 بجانب كونها   ،العربية لغة العلم والحضارة   



 

 

 

 

 

 

 ولعل من أسباب هـذا      ،لغة العبادة والتعبد  
السحر البياني الذي تمتعت به آيات القرآن       

 .الكريم التناسق والتكامل في اللفظ والمعنى

 

 
 هاتـساق ومن وجوه اإلعجاز القرآنـي      

ــكناته ــه وس ــتالف حركات ــه و ،وائ مدات
 األسماع  استرعى  ) ما(وهذا هو   .. .وغنّاته

 ال يمكن أن يصل     بصورة األفئدة واستهوى
ا أم  سواء أكـان شـعر    إليها أي كالم آخر     

كالـسور  االتساق الفريـد    فكان ذلك   . انثر
المنيع لحفظ القرآن الكريم بحيث لو داخلـه   

 واختـلَّ  ،مذاقهشيء من كالم الناس العتّل     
 ؛فالقرآن الكريم كله وحدة مترابطة     .نظامه

من حيث قوة الموسيقى في حروفه وتآخيها       
 وتالقي الكلمات فـي عباراتـه       ،في كلماته 

 المعـاني   وكأن.. .ونظمه المحكم في رنينه   
 األلفاظ قِطعتْ لهـا      وكأن ،مؤامنة لأللفاظ 
.وسويت حسبها

 

 


 


من معجزات القرآن أنه يخاطب العقل      و

 اوالقلب مع،   ا علـى كليهمـا     فتجد له وقع، 
 قال  ،وجعله اهللا شفاء للقلوب ورحمة ونور     

يا َأيها النَّاس قَد جاءتْكُم موِعظَـةٌ        :تعالى
من ربكُم وِشفَاء لِّما ِفي الـصدوِر وهـدى         

 ْؤِمِنينةٌ لِّلْممحرو )وقـال  ،)٥٧ :يونس : 
ونُنَزُل ِمن الْقُرآِن ما هـو       :تبارك وتعالى 

    ْؤِمِنينةٌ ِللْممحرو ِشفَاء    الظَّـاِلِمين ِزيدال يو
 كما أن معظـم     ،)٨٢:سراءإلا (ا خَسار ِإالَّ

القرآن إنما يخاطب العقـل ويحثـه علـى         
التفكر في خلق اهللا كالـسماوات واألرض       

 في الكـون وفـي األنفـس        وإمعان النظر 
واآلفاق وجعل ذلك وسيلة للوصـول إلـى        

َأولَم ينظُرواْ ِفي    : قال تعالى  ،اإليمان باهللا 
       ا خَلَقَ اللّـهمِض واَألراِت واوملَكُوِت السم
          بقَـِد اقْتَـر كُونى َأن يسع َأنٍء وِمن شَي

   نُــونَأجلُهــم فَِبــَأي حــِديٍث بعــده يْؤِم
.)١٨٥:األعراف(

 

 
     ا لتثبيـت   وقد جعله اهللا تعالى مـصدر

النفس وعونها على الصبر ومصدر هدايـة       
 كما ثبت بـه اهللا تعـالى        ،وتبشير للمؤمنين 

قُـْل نَزلَـه     : قال تعالى  ،فؤاد النبي   
    ـتَ الَّـِذينثَبقِّ ِليِبالْح كبِس ِمن رالْقُد وحر

  بى ودهنُواْ وآم ِلِمينسى ِللْمشْر ) النحـل: 
طمئنـان  اكما جعله مصدر راحة و     ،)١٠٢

الَِّذين آمنُواْ وتَطْمـِئن    :للمؤمن، قال تعالى  
          ـِئنم ِبِذكِْر اللِّه َأالَ ِبـِذكِْر اللّـِه تَطْمهقُلُوب

الْقُلُوب )وكم أسـعد هـذا      ،)٢٨ :الرعد
 ا مولعـة ومـشتاقة للـرحمن       القرآن قلوب

 فتجد كالمه تعالى خيـر      ،هئطشة للقا ومتع
   دواء وسكن ينزل برد ا على القلـب  ا وسالم

والروح فتسعد النفس بترتيله فما أعظمهـا       
وهذا إنمـا يفهمـه      ،نعمة هي نعمة القرآن   

ويشعر به المؤمن كامل اإليمان الذي يتوق       
.للقاء الرفيق األعلى

 

 


 


     لفظـه  ا ب وسيبقى هذا القـرآن معجـز

ومعناه إلـى أن يـرث اهللا األرض ومـن          
َأفَالَ يتَدبرون الْقُـرآن     : قال تعالى  ،عليها

ولَو كَان ِمن ِعنِد غَيِر اللّـِه لَوجـدواْ ِفيـِه        
إن  .)٨٢:سـورة النـساء   ( اخِْتالَفًا كَِثيرا 

هؤالء المنافقين والذين فى قلوبهم مرض قد       
 ورأوا  ،هم وكشف خبايـا   ،خيب اهللا سعيهم  

بأعينهم سوء عاقبة الكافرين وحسن عاقبـة      
 فهال دفعهم ذلك إلى اِإليمان وإلى       ،المؤمنين

تدبر القرآن وما اشتمل عليه من هـدايات        
 ، وأحكام حكيمة  ،وإرشادات وأخبار صادقة  

 ولو كان هذا القرآن     ،تشهد بأنه من عند اهللا    
 أى مـن إنـشاء البـشر        ،من عند غير اهللا   

 وفـى   ، وفـى نظمـه    ،رهلوجدوا فى أخبا  
 ا فـضالً  ا كثير  وفى معانيه اختالفً   ،أسلوبه

 ولكن القرآن ألنه من     ،عن االختالف القليل  
عند اهللا وحده قد تنزه عن كل ذلك وخـال          

ا أم قليالًمن كل اختالف سواء أكان كثير. 

 

 
 ، تباين النظم  هنا هو فالمراد باالختالف   

 وتعـارض األخبـار     ،وتناقض الحقـائق  
 وغير ذلك مما خال منه      ،معانىوتضارب ال 

 ألنه يتنـافى مـع بالغتـه        ؛القرآن الكريم 
 :وفى ذلك يقول صاحب الكـشاف   .وصدقه

 لَوجدواْ ِفيِه اخِْتالَفًا كَِثيـرا     : تعالى قوله
ا قـد   ا متناقـض   لكان الكثير منه مختلفً    :أى

تفاوت نظمه وبالغته ومعانيه فكان بعـضه   
ـ   .بالغا حد اِإلعجاز   ا عنـه   ر وبعضه قاص
ا يغيب قـد     وبعضه إخبار  ،تمكن معارضته 

ـ   وبعضه إخبار  ،وافق المخبر عنه   ا ا مخالفً
 علـى معنـى      وبعـضه داال   ،للمخبر عنه 

  وبعـضه داال   ،صحيح عند علماء المعانى   
.على معنى فاسد غير ملتئم

 

 
فلما تجاوب كله بالغة معجـزة فائقـة        

 وصدق أخبار   ، وتناصر معان  ،لقوى البلغاء 
 أنه ليس إال من عند قادر على ما         دل على 

 عالم بما ال يعلمه أحـد       ،لم يقدر عليه غيره   
.سواه

 

 
فاآلية الكريمة تدعو الناس فـى كـل        
زمان ومكان إلى تدبر القرآن الكريم وتأمل       

 واالنقياد لما اشـتمل عليـه مـن         ،أحكامه
 ليسعدوا  ،توجيهات وإرشادات وأوامر ونواه   

مطلـق  فالتناسـق ال   .فى دنياهم وآخـرتهم   
الشامل الكامل هو الظاهرة التي ال يخطئها       

      ومـستوياتها   ،امن يتدبر هذا القـرآن أبـد 
مما تختلف العقول واألجيال في     , ومجاالتها

 ولكن كل عقل وكل جيل يجد       .إدراك مداها 
منها  

 

 بحسب قدرتـه وثقافتـه وتجربتـه        -
وتقواه  

 

في محيط يتكيف   ,  ما يملك إدراكه   -
 .لتجربـة والتقـوى   بمدى القدرة والثقافة وا   

مخاطـب  , وكل جيل , ومن ثم فإن كل أحد    
 ومستطيع   .بهذه اآلية 

 

 عند التـدبر وفـق      -
منهج مستقيم   

 

 أن يدرك من هذه الظاهرة      -

 

أو ظـاهرة   ,  ظاهرة عـدم االخـتالف     -
التناسق  

 

 ما تهيئـه لـه قدرتـه وثقافتـه     -
 .وتجربته وتقواه



 

 

 

 

 



 


 

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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: وحسن االستماعاإلصغاء

 

 
حـد   أ اإلصغاء وإجادةحسن االستماع   

ن تـنجح   أركني االتصال الناجح فال يكفي      
بد مـن النجـاح       رسالتك بل ال   إرسالفي  
واسـتيعاب   اآلخر في استقبال رسالة     اأيض 

 أورد فعله وفهم ما يريده واالستفادة منـه         
 وحسن  ،وحسن توجيهه بعد ذلك   التأثير فيه   

 اآلداب الـسلوكية    أعلى من   أدب اإلصغاء
 نبل ونجح فـي  إذا اإلنسانالتي يتصف بها    

 وهو كذلك ،تسيير نفسه والسيطرة على ذاته   
بـد منهـا للـتعلم        راقية ال  إنسانيةمهارة  

واكتساب المعارف والعلـوم، وقـد دلـت        
ن االستيعاب لما يـصدر مـن       أالدراسات  

بعد % ٧٥ إلى% ٤٠وت بين    يتفا اآلخرين
كبـر  أن  أاالنتهاء من الرسالة مباشـرة، و     

 في هذا التفاوت هو االختالف في       األسباب
 اإلصغاءهم وسائل   أ واالستماع، و  اإلصغاء

:هي

 

 
١

 

.السمع باألذن -

 

 
٢

 

 .البصر بالعين -

٣

 

 .االنتباه والتركيز بالقلب والعقل -

:صغاءثار عدم حسن اإلآ

 

 
١

 

 إلـى  اءاإلصغقد يؤدي عدم حسن      -
 واحترامهم لـك، فعنـدما      اآلخرينفقد ثقة   

 وتتشاغل عنه باالتصال    إنسانيتحدث معك   
و الكتابـة   أ الحديث مع جليسك     أوبالتليفون  

 تصيبه باإلحباط وبالتالي عـدم      أوراقكفي  
 إن: ( قولـه  األحنفثر عن   أالثقة فيك، وقد    

 أنعرفه من قبـل     أالرجل ليحدثني باألمر    
تى ينتهي من حديثه     ح إليه فأصغى   أمهتلده  

).سمعه ألول مرةأ نيأريه أو

 

 
٢

 

، اآلخـرون عدم فهم مـا يريـده        -
ن وبالتالي الفشل فـي التعامـل معهـم؛ أل        

 الـصديق  أوالنجاح في التعامل مع العـدو     

يستدعي معرفة مـراده، وال يمكـن فهـم         
 باإلصـغاء لكالمـه   إالمقـصده ومـراده   
 .والتركيز في فهمه

٣

 

تـي   كثير من الفـرص ال     إضاعة -
ن إ النجاح فـي الحيـاة حيـث         إلىتؤدي  

الفرص تتاح لإلنسان من خالل االحتكـاك       
باآلخرين وفهم كالمهم واستيعاب مقاصدهم     

 اإلصـغاء  في   اإلنسان فشل   فإذاومراميهم،  
لهم فشل في فهمهم، وبالتالي فاته الكثير من        

 .الفرص

٤

 

ــساب   - ــى اكت ــود عل ــدم التع ع
ــاء  ــصرة وبق ــة مخت المعلومــات بطريق

لومات ناقصة لدى من ال يجيد االستماع المع
 . معلوماته كاملةأن مع ظنه واإلصغاء

٥

 

اتخاذ القرارات الخاطئـة بـسبب       -
ن أن القرار ال يمكـن      نقص المعلومات؛ أل  

 كانـت المعلومـات     إذا إالا  يكون صحيح 
 .كاملة وصحيحة

٦

 

شعور المتحدث باإلحبـاط لعـدم       -
، وبالتـالي عـدم اسـتعداده       إليه اإلصغاء

 أعمـال مشاركة بفاعلية فيما يناط به من       لل
 .بعد ذلك

: واالستماع واإلصغاء الجيداإلنصات

 

 
 الجيـد   اإلنـصات لكي تكتسب مهارة    

واالستماع الحسن وتجوز ما يترتب عليـه       
بد مـن    من فضائل ومكاسب وثمرات فال    

:اآلتية األمورمراعاة 

 

 
١

 

 تكون في وضع نفسي وبـدني       أن -
ال تشكو مـن    أب االستماع لغيرك    أثناءمريح  

و جوع مفرط،   أ سهر مجهد    أومرض مؤلم   
 أثنـاء  أو مباشـرة    األكـل  يكون بعد    وأال

ن أاالنشغال بأمر يسيطر علـى فكـرك، و       
.تكون في مكان جيد التهوية معتدل الحرارة

 

 
٢

 

 وأصوات يكون هناك ضوضاء     أال -
 أومزعجة في المكان الـذي تجلـس فيـه       

ن ذلك يـشتت الـذهن ويـشغل        حوله؛ أل 
 .سالحوا



 

 

 

 

 



 


 

: قيل) جددوا إيمانكم : (قال رسول اهللا    
: ول اهللا، وكيف نجدد إيماننـا؟ قـال       يا رس 

 ).أكثروا من قول ال إله إال اهللا(

 

 
          

 

رواه اإلمام أحمد في مسنده  -

 

-

 

 






 



٣

 

 اإلصـغاء  أثنـاء  تكون جلستك    أن -
 تركـز   أن أثناءهـا جلسة مريحة تستطيع    

كبر بجميع حواسك مع المتحدث لتستوعب أ     
 .قدر ممكن من كالمه

٤

 

اربط ما تسمعه من معلومات بمـا        -
تراه من صور ومشاهد ليتظـافر الـسمع        

 .والبصر على استيعاب المعلومات

٥

 

ركز على حركات جسم المتحـدث       -
جهه ونبرات صوته لترسخ معاني     وتعابير و 

كالمه في نفسك وليكون فهمك لمـا يريـد         
 .كثر دقةأ

٦

 

 مما تـستطيع  أكثرال تطيل الجلسة     -
ل بقية الحديث لوقت آخر،     جأن تستوعب و  أ
 . ملت كلتإذان النفس إف

٧

 

ال تقاطع المتحدث وتستعجل النتائج      -
 وعندما يحصل التباس    ،إليهاقبل الوصول   

ذلك ثم استوضح عنه فـي      في الفهم فسجل    
 .نهاية الحديث

٨

 

ال تكثر من االلتفـات والتثـاؤب        -
الحديثأثناءا والتشاغل والسرحان بعيد . 

٩

 

 إالال تتكلم مـع غيـر المتحـدث          -
لضرورة، وحبذا لو استأذنت من المتحدث      

 .و مع غيرهألتتحدث معه 

١٠

 

 لتـسجيل   واألوراقاستخدم القلم    -
ة والنقاط الدقيقـة     الرئيس األفكاروتلخيص  

 ثم حاول بعـد     ،التي تسمعها من المتحدث   
ع الحديث وتحتفظ   وذلك حفظها لتلم بموض   

 .بما فيه من معلومات

:معوقات االتصال

 

 
 إلـى  التي تـؤدي     األمورهناك بعض   

 االتصال وعدم نجاحه بغض النظـر       إعاقة
 منها ما يكون فـي  األمورعن نوعه، وهذه    

ـ       ،المرسل  ،ستقبل ومنها ما يكون فـي الم
ومنها ما قد يكون في الرسـالة، وسـأذكر         

:فصل في ذكر واحدة منهاأجملة منها ثم 

 

 
١

 

.عدم وضوح الهدف من الرسالة -

 

 
٢

 

 المرسل في توقـع رد فعـل        أخط -
 .المستقبل وقدرته على فهم الرسالة

٣

 

و أتبليغ الرسالة بصورة غامـضة       -
 .خاطئة

٤

 

تنفيذ عملية االتصال في وقت غير       -
 .مناسب

٥

 

لفشل فـي اسـتخدام المثيـرات       ا -
 في ربط موضوع الرسـالة      أووالمرغبات  

 .بها

٦

 

 واالسـتماع   اإلصـغاء عدم حسن    -
 .وعدم االهتمام بالرسالة

٧

 

الخطأ في تفسير الرسـالة وعـدم        -
 .فهمها على وجهها الصحيح

٨

 

 .المبادرة للرد قبل استعمال الرسالة -

٩

 

 عدم قـدرة    إلىالخجل الذي يؤدي     -
يـغ رسـالته بالـصورة      المرسل علـى تبل   

لتفصيل عـن   اليك شيء من    إالصحيحة، و 
 :هذا العائق

)):الخجل((من عوائق االتصال 

 

 
ــالحرج    ــشعور ب ــو ال ــل ه الخج

ـ      ا، واالضطراب عند مواجهة الناس عموم
 الذي هو   ءوعلى هذا فهو يختلف عن الحيا     

االنقباض والحرج عن فعل ما يشين      شعور ب 
الخجل و ذكره، وعلى هذا فالحياء محمود وأ

.مذموم

 

 
:من مظاهر الخجل

 

 
١

 

.اآلخرين عند لقاء األعصابتوتر  -

 

 
٢

 

التلعثم في الكالم وعدم القدرة على       -
 .التفاهم معهم

٣

 

اضــطراب الجــوارح واحمــرار  -
 .الوجه

٤

 

عدم الثقة بالنفس في مباشرة كثير       -
 .اآلخرين بحضور األعمالمن 

:عالج مرض الخجل

 

 
١

 

-  ن ا ضمن مجموعة م   اندمج اجتماعي
 وشاركهم في   أقاربك أو جيرانك   أوزمالئك  
.وأمثالها من رحالت ومناسبات أنشطتهم

 

 
٢

 

 الرياضـية   األعمالمارس بعض    -

 .اأحيانً المجموعات إحدىالجماعية مع 

٣

 

الق بعض النكت المضحكة علـى       -
 . وشاركهم في الضحكاآلخرين

٤

 

 تتعرف على من تلقـاهم      أنحاول   -
 الحافلة  أوفي بعض المناسبات مثل الطائرة      

 العامة وحاورهم وتعرف    األماكن بعض   أو
 .أفكارهمعلى 

٥

 

 تقنع  أن حاول   أفكاركعند عرض    -
حد  أ أمامك تتحدث لوحدك وليس     بأنكنفسك  

 .عند الحديث

٦

 

حافظ على صالة الجماعـة فـي        -
 وبخاصة في الصالة    اإلمامةالمسجد وتول   

 .الجهرية عندما تتاح لك فرصة لذلك

٧

 

 فـي   آلخرينا تشارك   أناحرص   -
الحديث عندما يكون موضوع الحديث فـي       

 .الجوانب التي تعلم تفوقك فيها

٨

 

 فحاول  أعصابك بتوتر   أحسست إذا -
 ثم تعـود للحـديث مـع         تسترخي قليالً  أن

 .اآلخرين

٩

 

قبل مواجهتـك لآلخـرين خطـط        -
 وتوقع رد فعل المـستقبل      وأفعالكلكلماتك  

وعدل خططك على ضوء ذلك ثـم تمـرن       
 من  أكثر تطبقه   أنله، وحاول   على ما ستقو  

مرة ثم نفذ ما خططت له مباشرة وبـصدق     
 تكرر هـذا منـك      وإذا،  اآلخرين مع   وأدب

 .عدة مرات فسيزول الخجل بإذن اهللا

١٠

 

كيف تكتسب الثقة   ((راجع مبحث    -
فهو معالجة لمثل هذا العـائق      )) في نفسك 

.وغيره

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 





 



 



 

 

 

 تشرعن العنف عنـد  التيفي إطار جهوده الرامية لتفكيك وتشريح الفتاوى     
الجماعات اإلرهابية، انتهى مرصد الفتاوى التكفيرية واآلراء المتشددة التـابع          
لدار اإلفتاء المصرية من دراسة جديدة، حول جذور التطرف والعنـف عنـد             

".اإلرهابية"جماعة اإلخوان المسلمين 

 

 
 وقيادات  يور التطرف والعنف فى نصوص مؤسس     كشفت الدراسة عن جذ   

الجماعة اإلرهابية، مع دراسة واقع العنف عند الجماعة عبر التنظيمات السرية         
المسلحة والمعلنة، مع التركيز على دراسة مراحل تطور العنف لدى الجماعة           

وأكدت الدراسة أن العنف لـدى الجماعـة         .على مستوى التنظير والممارسة   
ستراتيجية متجذرة وضـعها    إيكن وليد اللحظة الراهنة، بل يعتبر       اإلرهابية لم   

 العديد من كتاباتـه ورسـائله الموجهـة إلـى           فيمؤسس الجماعة حسن البنا     
 إلى أن حسن البنا مؤسس الجماعـة    مشيرة.. .أنصاره، وسار على نهجها من بعده قيادات ومنظرو الجماعة كافة، وعلى رأسهم سيد قطب             

، واعتبر البنا العنف اإلسالميالستعادة الحكم " الجهاد"ى شرعنة العنف من خالل إضفاء صبغة دينية عليه، تحت دعاوى        اإلرهابية، سعى إل  
 تبنى العنف حتى وصـل إلـى        فيرج البنا    أوضحت تَد  التيتضمنت الدراسة النصوص     .اإلسالميوسيلة ال غنى عنها فى استعادة الحكم        

:فى قوله" النذير" بالعدد األول لمجلة ه مقالفيالمجتمع، وهو ما يظهر ضرورة محاربة األنظمة القائمة و

 

 
سنتوجه بدعوتنا إلى المسئولين من قادة البلد وزعمائه ووزرائه وحكامه وشيوخه ونوابه وهيئاته وأحزابـه، وسـندعوهم إلـى                   "

 وسلكوا السبيل إلى الغاية آزرناهم، وإن لجأوا إلى فإن أجابوا الدعوة.. منهاجنا ونضع بين أيديهم برنامجنا وسنطالبهم بأن يسيروا عليه
المواربة والمراوغة وتستروا باألعذار الواهية والحجج المردودة، فنحن حرب على كل زعيم أو رئيس أو حزب أو هيئة ال تعمل علـى                      

م فيها وال هوادة معها حتى يفتح اهللا نصرة اإلسالم وال تسير فى الطريق إلى استعادة حكم اإلسالم ومجد اإلسالم، سنعلنها خصومة ال ِسل
.".بيننا

 

 
أن قيادات الجماعة اإلرهابية سارت على منهجية البنا فى إعالنهم العداء لمبادئ الديمقراطية ونظـام األحـزاب وانتقـاد                   إلى   مشيرة

الحاكميـة، وجاهليـة المجتمـع،       (الحريات العامة والدعوة إلى التطرف والعنف، وقد بدا هذا واضحا فى كتابات سيد قطب وتبنيه مفاهيم               
، ومن ثم تبنى العنف إلقامة الخالفة اإلسالمية وفقًا للجماعة، وهى نفس النصوص التى تُشرعن بها الجماعات )وتكفير المجتمعات واألنظمة

.اإلرهابية المعاصرة أعماَل العنف والقتل الوحشى ضد كافة فئات المجتمع

 

 
 حيـث بـدأت     ؛ الدراسة أيضا تحول الجماعة فيما بعد سيد قطب إلى تبنى منهاج جديد للعنف وتجذيره على المستوى النظرى                 رصدت

كتابات ونصوص قيادات التنظيم فى مهاجمة قيم الديمقراطية والحداثة والحرية واتهامها بتخلف المجتمعات، ومن ثَم رأت ضرورة طـرح                   
 يعتمد على التغلغل واختراق المؤسسات والمجتمعـات مـع ضـرورة            اإلسالميمتدرجة الستعادة الحكم    اإلسالم كبديل يقوم على مراحل      
.اإلرهابية وضرورة بناء قوة لحماية الجماعة وتأمين الوصول إلى الحكم" الجهادية"التواصل والتنسيق مع الجماعات 

 

 
 بالعمل على بناء قوة ذاتيـة لحمايـة الجماعـة           العملياقع   إلى الو  النظري أن تطرف الجماعة وعنفها تعدى محاوالت التبرير         كدةمؤ

 استخدم لتنفيذ العديـد مـن       الذيوتحقيق أهدافها الخاصة، بدءا من تأسيس نظام الجوالة والكشافة وتأسيس النظام الخاص السري للجماعة               
ة، كما تم تأسيس جهـاز عـسكري خـاص          أعمال العنف، كذلك تم تأسيس تنظيمات مسلحة تابعة للجماعة فى سوريا فيما عرفت بالطليع             

 مصر ارتباطها بالجماعة، باإلضافة إلى ذلك رصدت الدراسة انضمام عناصر من الجماعة فيبالتنظيم في تونس، كذلك أعلنت حركة حسم 
.لصفوف تنظيم داعش اإلرهابي

 

 
ديمقراطية والحداثة مثل االنتخابات لم يكن من        شهدتها الجماعة بقبول بعض قيم ال      التياختتمت الدراسة بأن التحوالت الظاهرة المؤقتة       

صميم فكر الجماعة، ولكنه نوع من المراوغة والخداع لتحقيق أهدافها وأطماعها الخاصة على حساب المصلحة العامة، وهو مـا يظهـر                     
.)م١٤/٨/٢٠١٨ عقيدتي( ..م٢٠١١ منذ العام المصريبمحاوالت استعراض القوة وفرض إرادة الجماعة على المجتمع 

 

 



 

 

 

 

 



 



 
 






 


 

 

 



 


فيما تواصل جماعة اإلخوان اإلرهابية الصراخ، بمناسبة ذكرى فـض بـؤرتيهم            

، أعتقد أنه من الواجب علينا كمصريين، أن نحتفـل          "النهضة"و" رابعة"اإلجراميتين في   
ادة وطنية أكد فيها الشعب ومعه قواته المسلحة وشرطته االسـتع         بهذه الذكرى كمناسبة    

مايـة نفـسها    حعلـى   الفعلية لمعنى ومضمون هيبة الدولة المصرية، الواثقة والقادرة         
.وشعبها من أي إجرام أو تهديد أو إرهاب

 

 
الـذي ال   مشكلة الجماعة اإلرهابية وتنظيمها الدولي أنها ظنت نفسها فوق التاريخ           

 عامـا، لـم     ٨٠ أو حتى تستفيد منه، واعتقدت أن قناع الدعوة الذي تلبسته طيلة          تقرأه  
نحو يخف تحته سوى الوجه اآلخر لدراكوال مصاص الدماء الشهير، ونزعته المتأصلة            

 سجل لهم التاريخ    نالقتل والترهيب، ثم ماذا كانت النهاية؟ نفس نهاية كل الخوارج الذي          
.كوارثهم بانتظار من يعتبر؟

 

 
وا قيـام إمـارتهم     ومثلما لم يعتبر القرامطة قديما من قدسية الحجر األسود، وحاول         

 لمفهوم وطن، أو معنى شعب يريـد الحيـاة،   أية قيمةباسم الدين، أيضا لم يقم اإلخوان  
وحاولوا إنشاء خالفتهم، تحت عباءة الدين واحتكاره عليهم هم فقط وكـأنهم يكـررون              

لذا كانت رابعة تحديدا هي     . مزاعم شعب اهللا المختار، الذي ال حدود لخالفته وسيطرته        
 المفصلية، وربما المصيرية، في مسيرة قرابة قرن من عمر جماعة اإلرهـاب             النقطة

 يونيه قد أنهت سياسيا حكم المرشد في رئاسـة          ٣٠األولى في العالم، صحيح أن ثورة       
مصر، وأزاحته لصالح اإلرادة الشعبية، ولكن برأيي فإن فض بؤرة رابعة هـو الـذي            

 اإلخواني، ليس هذا فقط، بـل أظهـر علـى           تماما وعمليا كل الوجود الكهنوتي    أنهى  
طويالً، وتغييـب   واإلرهاب ما حرص دراكوال اإلخواني على إخفائه        األرض باألفعال   

من السذج الذين ال يزالون يرون في الجماعة بـشرى خيـر أو             عقول وقلوب كثيرين    
يصدقون أنها عملت من أجل مصر؛ ألن ما فعلته بعد عزلها أثبت للجميع أننـا أمـام                 

.صابة مافيا سياسية قبل أن تكون دينيةع

 

 
مخطئ من يظن أن صراخ اإلخوان، تقف عند من قتلوهم في رابعة بتـصديرهم              

ومية يبيعونها كلعبة الثالث ورقات، ومخطـئ       لب مظ المشهد تحدي لدولة مصر، الكتس    
قائـدا يواجـه، ولـيس      من يعتقد أن من كان يهرب في نقاب النساء يصلح ألن يكون             

!!.اجر ويبيعمرشدا يت

 

 
أن ما كشفه القيادي اإلخواني الهارب إلى تركيا، المستشار عماد أبـو            د  قوهنا، أعت 

في أحد البرامج، يفضح العقلية اإلخوانية ومن يـديرونها فـي قطـر             هاشم، قبل أيام    
م أنها تـدار    شاهد أبو   كوتركيا، واألخطر بؤرة اإلخوان في الغرب ومن لندن، والتي أ         

 حربتهـا   س جنيه ذهب، لتكون رأ    ٥٠٠ قبل المخابرات البريطانية و    وتأتمر مباشرة من  
. واإلسالمية عموماةضد الدول العربي

 

 
أعتقد ونحن قرب االنتهاء من ملف اإلرهاب في سـيناء إذا كـان علينـا               .. أخيرا

من كل ميليشيات القتل والترويـع يجـب أن نعـود لألصـل،           االحتفال بتطهير مصر    
التطهير، وعملية فض بؤرة اإلرهاب في رابعة كانت هي         لية  والشرارة التي أطلقت عم   

.)م٢٣/٨/٢٠١٨اللواء اإلسالمي . (البداية الفعلية

 

 



 


اإلصالحات االقتصادية التى تنتهجها مصر بدأت تـؤتى        

 تعـد مـن     التـي  صناعة الكيماويات    فيثمارها، ال سيما    
راتيجية المهمة فى تعظيم التنمية     القطاعات ذات القيمة اإلست   

والعمل على سد الفجوة الغذائية، وفتح األسواق العالمية أمام         
. للتصدير وتحقق عوائد دوالرية متميزةالمصريالمنتج 

 

 
ا ا مخيفً  شهدت صناعة الكيماويات فيها تراجع     التيمصر  

 يناير  ٢٥فى الكميات المطروحة فى األسواق عقب أحداث        
، وهو ما زاد من      %٣٠٠، وقفزت أسعارها لنحو     م٢٠١١

 فـي ا، باتت تشهد اآلن زيـادة        كثير الزراعيعبء اإلنتاج   
حجم اإلنتاج  والتصدير، ففى صناعة األسـمدة اآلزوتيـة          

 مليون  ٢١ نحو   الماضيوخاماتها أنتجت الشركات فى العام      
 والبـاقي  مليون طن منها     ٩,٥طن، استهلك السوق المحلى     

 فـي  صـادرات مـصر    إجمالي مما عزز من     تم تصديره، 
 فـي  مليـار دوالر    ٤,٥ بلغـت    والتـي مجال الكيماويات،   

 مليـار دوالر نهايـة      ٥,٥ ومرجح ارتفاعها إلـى      م٢٠١٧
 لألسمدة، فإن مصر    العربي، وحسب بيانات االتحاد     م٢٠١٨

 ٢٤ إنتاج األمونيا بنسبة     فيأصبحت تتصدر الدول العربية     
، وفى صناعة سـماد    %٧٩ة  ، وفى نترات النشادر بنسب    %

.  حجم اإلنتـاج العربـي     إجماليمن   % ٢٣اليوريا بنسبة   
 باتت تنتهجها مصر وترتكز على      التيوذلك بفضل السياسة    

 للخامـات   االقتـصادي تعظيم القيمة المـضافة والمـردود       
كما تحظـى الطفـرة     .  والفوسفات الطبيعيالغاز  : األساسية

ية والنقلة النوعيـة    التى تشهدها صناعة الكيماويات المصر    
للشركات العاملة فى هذا القطاع باهتمام مؤسسة بلـومبرج         
األمريكية العريقة التى سلطت الضوء على نموذج أبو قيـر          
لألسمدة، إحدى شركات قطاع األعمال العـام، ووصـفت         

   ا بين الشركات العالمية فى الفترة      أسهمها، بأنها األسرع نمو
فى أقـل    % ٣٦٨سهم بنسبة   األخيرة بعدما ارتفعت قيمة ال    

 رفع القيمة السوقية للشركة التى يقـع        فيمن عام ما أسهم     
 مليار دوالر، نتيجـة     ٢,٣ مدينة اإلسكندرية إلى     فيمقرها  

الرتفاع حجم المبيعات فى السوق المحلى، وكذلك كمية مـا          
ـ   ا، وباتـت الـشركات المـصرية بقطـاع         تصدره عالمي

مرين فى سوق األسهم،    الكيماويات تمثل مصدر جذب للمستث    
 المصرية تسير فى    مما يبرهن على أن السياسة االقتصادية     

.)م١٨/٨/٢٠١٨األهرام العربي  (.االتجاه الصحيح

 

 

 ماليين شخص في والية أسـام غـالبيتهم مـن           ٤، سحب الجنسية من     وة متوقعة أعلنت السلطات الهندية    في خط 
عد للثورات الدينية التي يؤججها حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي         المسلمين بعد قانون مثير للجدل يستهدفهم وسط تصا       

.القومي بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي

 

 
ويفرض القانون على كل سكان الوالية تقديم وثائق تثبت أنهم أو أفراد أسرهم كانوا يعيشون في البالد قبـل الــ            

.؛ وذلك إلثبات أنهم مواطنون هنودم١٩٧١ من مارس ٢٤

 

 
إنه يوم تاريخي ألسام والهند بشكل عام، حققنا خطوة مهمة تتعلق بنشر أول مسودة               “:ل المدير العام للسجالت   وقا

.”كاملة للسجل الوطني للمواطنين

 

 
.لالعتراض على تسجيل أسمائهم في القائمة النهائية” لديهم فرصة كبيرة“ أن الذين لم تشملهم القائمة :وأضاف

 

 
 رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي التي تواجه استياء لعدم تحقيق وعودها فيما             إن حكومة " :ويقول معارضون 

 .)م٢٠١٨األزهر أغسطس  (."يتعلق بالوظائف والرخاء، ستعمد إلى تصعيد التعبئة الدينية في مختلف أنحاء البالد

 

 



 

 

 

 

 



 





 


ب مع قطاع غزة، وكانت تسعى لكسر الحصار        ، التي تقل متضامنين أجان    "العودة"استولت بحرية االحتالل الصهيوني، على سفينة       

.المفروض على القطاع

 

 
سـحبت الـسفينة   " اإلسـرائيلية " البحريـة   أن:وي في تصريحات صحفيةااهر بير وأوضح رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار ز      

سفينة أبحرت من أوربا كانت     ومن جانبه، أعلن المتحدث باسم جيش االحتالل أن قوات البحرية اعترضت            ،  سدودأوطاقمها إلى ميناء    
.تنوي كسر الحصار البحري على قطاع غزة

 

 
 من المتضامنين الـدوليين     ٣٦ويوجد على السفينة      ،  سدودأاقتادت السفينة إلى ميناء     " اإلسرائيلية"وأشار المتحدث إلى أن البحرية      

ومن المتوقـع أن تـشرع سـلطات        ،  مراسلين دولة، بما في ذلك فريق إعالمي يضم عددا من ال          ١٥والشخصيات العامة من حوالي     
.دولهماالحتالل في عملية ترحيل الناشطين والمتضامنين مع قطاع غزة الذين كانوا على متن السفينة إلى 

 

 
، وذلك فـي رسـالة      "اإلسرائيلي"للتدخل لحماية السفن من االعتداء      " جيرمي هانت "وكان بيراوي دعا وزير الخارجية البريطاني       

 :وأكد بيراوي أن اثنين من المشاركين على متن سفينة العودة هم من الرعايا البريطـانيين، وهمـا              . للوزير البريطاني  وجهها بيراوي 
الصحفي ريتشارد سودان 

 

."سوي آنغ"اللندنية، وكذلك الدكتورة ومستشارة طب العظام الشهيرة " برس تي في" مراسل قناة -

 

 



 

 
وقف اإلسالم من الشائعات موقفًا قويـا       
وحاسما فحذر منها وبين آثارهـا، وأمـر        
بحفظ اللسان ونهى المسلم عـن الكـذب        

لغيبة والنميمـة   وقول الزور، وحذر من ا    
والقيل والقال، وأمر بالتحقق من األقـوال       
واألخبــار وحــذر اإلســالم منهــا؛ ألن 
الشائعات من وسائل الحـروب والتـدمير       
المعنوي والمادي لألفـراد والمجتمعـات      
والشعوب، والشائعة نقل خبر مكـذوب أو       
فيه جزء من الصحة فيضاف إليه ما ليس        

لوقـائع  فيه للتهويل في األحداث وتضخيم ا    
واختالق األخبار ونقلها بين الناس ونشرها      
بين أوساط المجتمع بقصد نشر الفوضـى       
وإثارة األحقاد وتفريق النـاس وتحطـيم       
الروح المعنويـة وبـث الرعـب وزرع        
الخوف، والشائعات كثـرت فـي مـصر        
إلحداث إرباك وفوضى، مصر حفظها اهللا،  
وإنجازات المصريين على أرض الواقع ال      

 أعمى وأصم وحاقد وخائن من      ينكرها إال 
.قوى الشر وخفافيش الظالم

 

 

 

 
انجازات المصريين أقوى من الشائعات

 

 
وقف اإلسالم من الشائعات موقفًا قويـا       
وحاسما فحذر منها وبين آثارهـا وأمـر        
بحفظ اللسان ونهى المسلم عـن الكـذب        
وقول الزور وحذر من الغيبـة والنميمـة        

ن األقـوال   والقيل والقال وأمر بالتحقق م    
واألخبار وحذر اإلسالم منها؛ لن الشائعات      
من وسائل الحروب والتـدمير المعنـوي       
والمادي لألفراد والمجتمعات والـشعوب،     
والشائعة نقل خبر مكذوب أو فيه جزء من        
الصحة فيضاف إليه ما ليس فيه للتهويـل        
في األحداث وتضخيم الوقـائع واخـتالق       

ا بـين   األخبار ونقلها بين الناس ونـشره     
أوساط المجتمع بقصد نشر الفوضى وإثارة      
األحقاد وتفريق الناس وتحطـيم الـروح       
المعنوية وبـث الرعـب وزرع الخـوف        
والشائعات كثرت في مصر إلحداث إرباك      
وفوضى مـصر حفظهـا اهللا وإنجـازات        
المصريين على أرض الواقع ال ينكرها إال       
أعمى وأصم وحاقد وخائن من قوى الشر       

.موخفافيش الظال

 

 




 

 

في خبر نشرته   ) يسرائيل هيوم (نقلت صحيفة   
إنـه  : عن عضو في الكونجرس األمريكي قوله     

يسعى لسن قانون جديد يعتبر عـدد الالجئـين         
.الفلسطينيين أربعين ألفًا فقط

 

 
داغ (ويهدف العـضو فـي مجلـس النـواب          

عن الحزب الجمهوري إلى تخفـيض      ) لمبورن
لوكالة األمم المتحـدة إلغاثـة      الدعم األمريكي   

، عـن   )أونـروا (وتشغيل الالجئين الفلسطينيين    
طريق حصر تعريف الالجئ الفلـسطيني بمـن        
تشردوا خالل النكبة فقط واستثناء نـسلهم مـن         

.األجيال الالحقة

 

 
إن ): أونـروا (تقول  ) يسرائيل هيوم (وحسب  

عدد الالجئين الفلسطينيين في العالم هو خمـسة        
 ألف الجئ، هم الالجئون األصليون      ماليين ومئتا 

.وأبناؤهم وأحفادهم

 

 
إن خلفيـة القـانون     : ويقول عضو الكونجرس  

الجديد مرتبطة باالختالف في تعريـف األمـم        
المتحدة بين الالجئ الفلـسطيني وبـين بـاقي         
الالجئين في العالم الذين تتولى رعايتهم منظمات       

.)أونروا(أخرى تابعة لألمم المتحدة غير 

 

 

 

 
في خبر نشرته   ) يسرائيل هيوم ( صحيفة   نقلت

إنـه  : عن عضو في الكونجرس األمريكي قوله     
يسعى لسن قانون جديد يعتبر عـدد الالجئـين         

.الفلسطينيين أربعين ألفًا فقط

 

 
داغ (ويهدف العـضو فـي مجلـس النـواب          

عن الحزب الجمهوري إلى تخفـيض      ) لمبورن
الدهم األمريكي لوكالة األمم المتحـدة إلغاثـة        

، عـن   )أونـروا (غيل الالجئين الفلسطينيين    وتش
طريق حصر تعريف الالجئ الفلـسطيني بمـن        
تشردوا خالل النكبة فقط واستثناء نـسلهم مـن         

.األجيال الالحقة

 

 
إن عدد  ) أونروا(تقول  ) يسرائيل هيوم (وحسب  

الالجئين الفلسطينيين في العالم هو خمسة ماليين       
ومئتا ألف الجئ، هـم الالجئـون األصـليون         

.وأبناؤهم وأحفادهم

 

 
إن خلفيـة القـانون     : ويقول عضو الكونجرس  

الجديد مرتبطة باالختالف في تعريـف األمـم        
.المتحدة بين الالجئ الفلسطيني 

 

 

 

 
في خبر نشرته   ) يسرائيل هيوم (نقلت صحيفة   

إنـه  : عن عضو في الكونجرس األمريكي قوله     
يسعى لسن قانون جديد يعتبر عـدد الالجئـين         

.ربعين ألفًا فقطالفلسطينيين أ

 

 
داغ (ويهدف العـضو فـي مجلـس النـواب          

عن الحزب الجمهوري إلى تخفـيض      ) لمبورن
الدهم األمريكي لوكالة األمم المتحـدة إلغاثـة        


 

أطلقت اليابان مـشروعا جديـدا      
لتطوير مساجد متنقلة مـن أجـل        
استقبال الـزوار المـسلمين أثنـاء       
األلعاب األوليمبية والبارلمبية فـي     

م، وستكون هذه الغرف    ٢٠٢٠عام  
المتنقلة متوفرة في قرية الرياضيين     
في العاصمة طوكيو، حيث أطلـق      
منظمو األلعاب األولمبية في اليابان     
هذا المشروع في مدينة تويوتا فـي       
محافظة آيتشي اليابانية، عبر تعديل     

 مصليا مـع    ٥٠شاحنة كبيرة لتتسع    
مراعاة العوامل األخرى كمحـالت     
الوضوء ونظـام التكييـف داخـل       
المساجد المتنقلة مع إضافة بوصلة     

. مكة المكرمةتشير باتجاه

 

 
ويتوقع أن يتم تجربـة المـساجد       
المتنقلة ألول مرة في اليابـان فـي        

م أثناء بطولـة كـأس      ٢٠١٩عام  
.العالم للريجبي

 

 

 



 




 


رصد مؤشر اإلرهاب الصادر عن مرصـد الفتـاوي التكفيريـة           
واآلراء المتشددة التابع لدار اإلفتاء المصرية، الذي يتنـاول نـشاط           

، م٢٠١٨الجماعات اإلرهابية خالل األسبوع الثالث لشهر أغـسطس         
 دولة مختلفة في مناطق جغرافيـة       ١١ عملية إرهابية في     ةسبع عشر 

 جماعات إرهابية مختلفة التوجه، راح ضحية تلـك         ٧متباعدة نفذتها   
 جريحا؛ األمر الذي يؤشر على      ١٢١و  قتيالً ١٣٣العمليات اإلرهابية   

زيادة خريطة العمليات اإلرهابية خالل فترة الرصد مقارنة باألسبوع         
وأوضح  . عملية إرهابية  ١٥الثاني من نفس الشهر الذي رصدت فيه        

في صدارة مؤشر الدول األكثر تعرضا      المرصد أن أفغانستان جاءت     
 عمليات إرهابية    ٤للعمليات اإلرهابية، بواقع    

 

عمليتان منها نفـذتهما    -
حركة طالبان، والعمليتان األخريان نفذهما تنظيم داعش      

 

 أودت بحياة   -
 جريحا، ويحتدم الصراع بين الحكومة األفغانية وقوات      ٧٣ و  قتيالً ٨٨

لبان وداعش من جهـة أخـرى؛       التحالف الدولي من جهة وحركة طا     
التي أطلقتها حركة طالبان فـي      " عملية الخندق "وذلك نتيجة استمرار    

 مجيء العراق في المركز الثاني على       م، مشيرا إلى  ٢٠١٨ أبريل   ٢٥
.مؤشر الدول األكثر تعرضا للعمليات اإلرهابية خالل فترة الرصد

 

 

 

 
.

 

 
 

 

 



 





 


المصالحة  البحثي األمريكي، أن فكرة      "جيمس تاون "أكد مركز   

      ا مـستحيالً  بين جماعة اإلخوان والحكومة المصرية، باتت أمر 
، مؤكدا وال يعبر إال عن أمانى وخياالت ألتباع التنظيم اإلرهابي       

زالت تعاني التخبط جراء تجربتها الفاشلة فـي         أن الجماعة ما  
تولي الحكم عقب ثورة يناير، ولذلك فهي غير قادرة على تقديم           

جل تحقيق المصالحة المـذكورة، كمـا أنهـم       أية تنازالت من أ   
بحاجة لسنوات طويلة إلعادة بناء الثقة الخاصة بهم لدى الشعب          

.المصري

 

 
ا تباع الجماعة حالي  أ أن الخيارات أمام     ،"جيمس تاون "وأضاف  

باتت محدودة وتنحصر في خيارين، إما االنحناء لشروط الدولة         
ياف المجتمع، وإما من أجل السماح لهم بالتواجد داخلها وسط أط      

 الرحيل نهائي     ا علـى أمـل أن      ا أو االنتظار لسنوات طويلة جد
 يتمكن مرور الوقت من حل األزمـة بيـنهم وبـين الـشعب             

.المصري

 

 

|

 




 




 





 

 

 



 



 



 



 



:بن أبى طالب  علىقال اإلمام 

 

 

 

. بضعف حيلته عن االكتساب بخَلأحسمن  -

 

 

 

 وإن كـان     كبيـر   وإن كان شيخًا، والعالم     صغير الجاهُل -

.حدثًا

 

 

 

. عليه الكذب له، ويكثر الحسد الميت يقلُّ-

 

 

 

.راها الشكر ِق فاجعْلإذا نزلت بك النعمةُ -

 

 



 



 الغـضبان،  : ون في المجانين، وإن كانوا عقـالء      ثالثة يعد

ثالثة من  :  وقال عمر بن عبد العزيز       .والسكران، والغيران 

من إذا غضب لم يخرجه غضبه إلـى         :كن فيه استكمل اإليمان   

وإذا رضي لم يخرجه رضاه عن الحق، وإذا تمكن منه          الباطل،  

 يسكن غضبه ثم يحضره     الغضب على أحد حبسه ثالثة أيام حتى      

.فإن وجب عليه العقوبة عاقبه، وإال أطلقه

 

 



 



وقف بكر بن عبد اهللا المزني يوم عرفـة وسـط الحجـيج             

 وكان الحسن البـصري  .ما أشرفه من مقام لوال أني فيهم      : وقال

 .ليس ألمثالنا نوافل، إنما النوافل لمـن كملـت فرائـضه     : يقول

 عياض   وكان الفضيل بن  

 

والـورع   وهو من هو في الزهـد        –

والصالح  

 

كنـت فـي شـبابك      : يا فضيل : يعاتب نفسه قائالً   –

واهللا للفسق أهـون مـن      رائيا،  مفاسقًا، ثم صرت في كهولتك      

ما تقول يا فقيه في مـسألة       :  وسئل إبراهيم التيمي يوما    .الرياء

.إن زمانًا صرت فيه أنا فقيها، لزمان سوء: كذا؟ فقال

 

 



 



اهللا اهللا في أصـحاب     : يا أمير المؤمنين  : قال رجل للمأمون  

األخبار، فإنهم قوم إذا أعطوا كذبوا، وإن حرموا كـذبوا، فـإن       

وا وهـم كـاذبون،     مدحوا وهم كاذبون، وإن حرموا ذم     أعطوا  

ها من كلمة ما أقصرها وأبـين فـضلها،         هللا در : فقال المأمون 

.ثبت في أمور أصحاب األخباروأمر أن ت

 

 



 



قال اإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبو العزائم رضوان         

:اهللا عليه

 

 

 

-   سٱلَياِلمِفظَ        لْعا حم ِكتَاٍب، فَِإذَا نَِسي فَظُ ِمنحي نم   ارص

ِبالَ ِحفْـٍظ   وقٍْت شَاء    ِه ِفي َأى  خُذُ ِعلْمه ِمن رب   من يأْ جاِهالً، بْل   

 وذَا هٰهٍس، ورالَ دٱواِلمٱ لْعبلراِني.

 

 

 

-   سٱلَياِلملْع    ريح نٱ مَألفكَار،   ـِٰٰكن  مـن نَـوع     لْعاِلمٱولَ

.َألفْكَارٱ

 

 

 

-    كُونُلٱالَ يجلر       نم ِسدحتَّى ال يا حاِلمع قَهفَو   قِّرحالَ يو ،

. ثَمنًالِْعلِْمٱه، والَ يبتَِغي ِبمن دونَ

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

أئمة السائحني

 

 
أئمة السائحين رسل اهللا صلوات اهللا       :يا بنى 

وسالمه عليهم، وإمامهم األعظم هو رسـول اهللا      
؛      ـ   ألن اهللا تعالى أسرى به جسم ا ا وروح
مطلوب ا، مراد ا، وهو المقام العلى الذى     ا، محبوب

تقاصرت عن إدراكه أرواح أولى العـزم مـن         
ة والـسالم،  الرسل، على نبينا وعلـيهم الـصال    

. عن أجسامهم الطاهرةفضالً

 

 

 

مشاهد األنبياء ودرجاتهم

 

 

 

فى السياحة

 

 
 فوق كل سياحة الرسل     كانت سياحته   

عليه وعليهم الصالة والـسالم، فـإن اهللا أرى         
الخليل عليه الصالة والسالم ملكوت الـسموات       

ـ ى ر لَ إِ باِهى ذَ نِِّإ: واألرض فخرج قائالً   ى ب
سيينِده )وسياحة الكليم عليه   . )٩٩ :الصافات

. الصالة والسالم للقيا العبد الصالح، لمزيد العلم      
وسياحة سيدنا نوح عليه الصالة والسالم لنجاته       

وسياحة كل نبى للنجاة    . من الطوفان، ومن قومه   
 كانت باهللا   وسياحته  . من أعداء اهللا تعالى   

وإلى اهللا، فأشهده آيات ملكه وملكوته، وجـالل        
ته، وحظائر قدسه والهوته، حتـى      عزته وجبرو 

وأوحى إليه مـن    ى له اهللا،     باهللا، وتدلَّ  دنا  
  جماالته وجالالتـه، مـا      غيب كماالته، وعلى 

    ا له أن يدركـه      أبهمه الحق سبحانه وتعالى علو
ا عـن أن    ، وتنزيه غير حبيبه ومصطفاه    

يحيط به أحد غير الفرد المراد لذات اهللا تعالى،         
ـ *  ىحوا أَ  م ِهِدبى ع لَى إِ حوَأفَ: قال تعالى  ا م

١٠ :النجم(ىَأا ر  م ادَؤفُ الْ بذَكَ

 

والفؤاد ،  )١١-
قررنا أنه برزخ بين القلـب والجـسم، فكأنـه          

         كان فى دنوه من ربه بجـسمه وروحـه 
حينما تدلى الرب تعـالى لـه عليـه الـصالة           

ما كـذبت   : والسالم، ولو لم يكن ذلك كذلك لقال      
.الروح ما رأت

 

 
فإذا كان أئمة أهل السياحة هـم رسـل اهللا          
صلوات اهللا وسالمه عليهم، فلكل سـائح مـن         
أولياء اهللا قسط من تلـك المواهـب اإللهيـة،          
ومشرب من تلك الموارد العلية، ومشهد من تلك        
المشاهد الربانية، وإنى أنبه القارئ الـذى لـم          
يتفضل اهللا عليه بذوق ما سأبديه من غـوامض         

حصن بدرع التسليم، وأن يعتقـد      أسرارهم أن يت  
 تصريفها وأسـرار    أن عجائب القدرة وغرائب   

ها، نور ال يـشرق إال علـى        الحكمة وخفى غيب  
نفس تزكت، وقلب اطمـأن بـذكر اهللا، وبـدن          
حفظه اهللا من الوقوع فيما يكره، وعقل عقل عن         

.اهللا

 

 
وقد أخطأ بعض من يدعى العلم، فحكم على        

لـى قدرتـه    القدرة والحكمة بما يحكـم بـه ع       
 ه القديم بالحادث، وزعم   وحكمته، فشب

 

 لجهلـه   -
بنفسه

 

 أنه ال قدرة فوق قدرته، وال حكمـة إال         -

 

 

 

 



 


      ـ جةَ اإلسـالم   سماحة 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      -
هجرى جديد تطل علينا ذكرى عزيزة وهى الهجرة        
أو ما يسميه القوم السياحة إلى اهللا، فنرجو مـن          

 ببيان أئمة السائحين من األنبيـاء       سماحتكم التكرم 
والصحابة ومشاهدهم ودرجاتهم، وبعض ما حصل       
لهم من أذية المشركين حتى نقتدى بهم ونـنهض         

.بأمتنا اإلسالمية

 

 
:فأجاب سماحته قائالً

 

 



 

 

 

 



 



ما عرف، وكل سـر تظهـره القـدرة لكمـال          

 

 
 إطالقها، وكل سر تظهره الحكمة من األسـرار       
 ،التى تناسب الحكيم الخبير العلى الكبير ينكـره       

ألن عقله الذى يعقل عن نفسه وعن الكـون ال          
ان بين العالم الربانى الذى يعقل عـن        قبله، وشتَّ ي

اهللا تعالى، وبين الجاهل المحجوب بنفسه وحسه       
: وعقله، فإن األول قال كما أخبر اهللا تعالى عنه        

َآمِ لٌّ كُ ِها بِ نَّم ِدنْ عِ ن ر ـ ب  )٧ :آل عمـران  (انَ
وقال فى حق غيرهم من الـذين عقلـوا بغيـر           

ـ  ولَ: عقلهم اإلنسانى  ا  ِفـيِهم خَيـر    م اهللاُ و عِل
 سمعهم ولَو َأسمعهم لَتَولَّواْ وهم معِرضـون      أل
.)٢٣: األنفال(

 

 
فأكرر تنبيهى على إخوانى أن السالك منهم       
يجب عليه أن يسلم تلك المقامات، وأن يـستعيذ         

   عيها لنفسه بال وجد صـادق، أو       باهللا من أن يد
 تحقق بمـشاهدها،    جاذب قاهر، فإن دعواها بال    

وتجمل بأحوال أهلها، واقتداء بأئمة أهلها، كذب       
ِإنَّما يفْتَِرى الكَـِذب    : على اهللا، قال اهللا تعالى    

وُأولَِئـك هــم    يْؤِمنُـون ِبآيـاِت اهللاِ  الَّـِذين الَ 
ونالكَاِذب)فإن تلـك األسـرار     ) ١٠٥ :النحل

جس العلية نفائس قدسية قد تلقى بين أهـل الـر         
فينكرونها، ويزدرون بها، وقد تلقى بـين أهـل         
التسليم من السالكين فيخرجون عـن مقامـاتهم        

  االعتدالية، ويدعونها تقليد  ا لكـل   ا، فيكون ضرر
من الطائفتين، فتأبى نفوسهم الخبيثة التى سـجل        
اهللا عليها الشقاء إال محاربة رسل اهللا صـلوات         

.ضاهللا وسالمه عليهم، فيخسف اهللا بهم األر

 

 
ومشاهد سيدنا لوط عليه الصالة والـسالم       
فى هجرته وسـياحته فـوق أن تـسطر علـى         

.األوراق، وأعلى من أن تمثل بالعبارة

 

 
ا ، ومعه زوجه سائح   ثم هاجر الخليل    

ا إلـى    من الكون إلى المكون سبحانه، فار      منتقالً
ا أقرب الخلق منه، وألـصقهم      اهللا سبحانه، مفارقً  

 يدرينا قدر تلك الجواذب     به وأرحمهم عادة، وما   
.ا إلى ربه متوجهاإللهية التى أخرجته 

 

 
 لعلك أيها المطالع  

 

  إذا تبصرت  -

 

 تلـوح   -
عليك أنوار شمس الخلة الخالصة، التى تجعـل        
الخليل ال يقر له قرار إال باإلقبال بالكلية علـى          
خليله، والفناء عن نفسه به، والرغبة عـن كـل    

.شىء فيه

 

 
ت اهللا وسالمه عليـه     ثم هاجر الكليم صلوا   

     دوا علـى نباتهـا     ومعه قومه من أرض تعـو
ومائها، إلى صحارى قاحلة وشدائد فادحة، وقد       

ن القرآن المجيد قدر آالمهم، وشـكواهم بعـد       بي
ـ         ا السياحة وتمنيهم ما كانوا فيه، ليظهر لك جلي

أن السياحة فرار إلى اهللا، وإقبال على حـضرته    
بالكلية، وإنما تمنى  

 

ذلك الرجـوع إلـى     :  أى -
مصر، وإلى ما تعودوه من النبات     

 

 بعض مـن    -
لم يكمل إيمانهم، ممن لم يذوقوا حالوة السياحة        

.هللا

 

 
وإال فأهل السياحة ما خرجوا من مكان إلى        

غيره، وال من صفة إلى غيرها، وال من حـال          
       إلـى   إلى غيره، إال وما خرجوا منه كان أحب 

داهمـتهم   مما خرجوا إليه، حتـى       أنفسهم أوالً 
صولة المحبة اإللهية، وجذبهم اصطالم الـشوق       
إلى ما كوشفوا به من جمال ملكوتـه األعلـى،          

ا، والشدائد لهم مسرات،    فصارت اآلالم لهم مالذً   
فخرجوا متوجهين لربهم جل جاللـه، فـرحين        
بالقرب منه، مبتهجين بالحب فيه، مسرورين بما       

.نالوا من الفوز والخالص مما كانوا فيه

 

 
ولما كانت السياحة سنة رسـل اهللا، وكـان       

ون التعلق باألهل واألقارب مما يدعو إلى الـسك       
 لم يشتهر منهم    باألماكن، وعمل المعدات، لذلك   

   ا عليـه إال مـن ال       بالسياحة حتى صارت علم
زوجة له وال ولد وال والد، وهو المسيح علـى          
نبينا وعليه الصالة والسالم، فإنه بلغ من التخلى        

 أنا ال أم لى وال أخوة     : ا حتى قال  نيا مبلغً عن الد 

 

  ألمه وإخوته  -

 

ا لقلبه، وراحـة لبدنـه،     فراغً -
 على السياحة بالكلية، حتـى أن بعـض         وإقباالً

 إنه إمام هذه الطائفـة    : الرجال يقول 

 

 يعنـون   -
 أهل السياحة 

 

 الذين صـرفوا عمـرهم فـى        -
 السياحة قلب ا فلم يركنوا إلى الـدنيا، ولـم        ا وقالب

ومـشاهد الرسـل صـلوات اهللا       . وا إليها يسكن
وسالمه عليهم المقتضية لتلك األحوال الخارقـة       
للعادة البشرية، هى الحجة لمن خرقوا عوائدهم       
البشرية، فخرقت لهـم العـادة فـى أحـوالهم          

.ومعامالتهم

 

 

 

من هم أهل السياحة؟

 

 
 أما من الصحابة فكثيـرون، ألنهـم        

نـة  وأرضاهم هاجروا إلى الحبشة وإلـى المدي      
وغيرهما، الهجرة الحقة التى خصصهم اهللا بهـا   
وأفردهم لها، ورفعت مقاماتهم العليـة عـن أن         

ا تغـبطهم   ينافسهم فيها غيرهم، حتى بلغوا مبلغً     
المالئكة واألنبياء لقربهم من اهللا، لما وفقهم لـه         
وأعانهم عليه سبحانه، وجملهم بمعانى موجبات      

حة لمن  رضوانه األكبر، ودامت تلك األبواب مفت     
جذبتهم عناية اهللا حتى فتحت مكة لرسـول اهللا،         
فسبق المفردون، وصار المهاجر بعدها ال يبلـغ        

. وأرضاهممعشار ما بلغوا، 

 

 

 

بعض ما حصل هلم

 

 

 

من أذية املشركني

 

 
  الصحابة على  ا من صبر    أورد عليك نموذج
ا تزن به   ا لنفسك، وميزانً  حأذية المشركين، تروي  

 التوحيد، وخـالص    أحوالك الصادرة عن شهود   
المحبة هللا بعد العلم، لتعلم قدر الدين عنـد مـن           
اجتباهم اهللا، ودعاهم داعى األزل دعوة القبول،       

 دعـاءه   فإنهم لما سمعوا من رسول اهللا       
 بآذان قلوبهم التى دعاهـا  لهم سمعوا منه    

اهللا سبحانه وتعالى فسمعت مـن اهللا سـبحانه،         
م إليـه،   ، فسارعوا إلى ما دعاه    وتلقت عنه   

.وا بالكلية عليهوأقبل

 

 

 

تعذيب املستضعفني

 

 

 

من املسلمني

 

 
هم الذين سبقوا إلـى     فون  ع المستض :يا بنى 

اإلسالم، وال عشائر لهم تمنعهم، وال قـوة لهـم     
يمنعون بها، فأما من كانت له عشيرة تمنعه فلم         
يصل الكفار إليه، فلما رأوا امتنـاع مـن لـه           

 مـن   عشيرة، وثبت كل قبيلة على مـن فيهـا        
مستــضعفى المــسلمين، فجعلــوا يحبــسونهم، 
ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش ورمضاء     
مكة والنار، ليفتنوهم عن دينهم، فمنهم من يفتن        
من شدة البالء وقلبه مطمئن باإليمان، ومنهم من        

:تصلب فى دينه، ويعصمه اهللا منهم

 

 

 

:عمار بن ياسر

 

 
منهم عمار بن ياسر أبو اليقظان العنـسى،        

طن من مراد وعنس هذا أسلم هو وأبـوه         وهو ب 
  ا ورسول اهللا    وأمه، وأسلم قديم    فـى دار 

، األرقم بن أبى األرقم بعد بضع وثالثين رجـالً        
أسلم هو وصهيب فى يوم واحد، وكـان ياسـر          

ا ا لبنى مخزوم، فكـانوا يخرجـون عمـار        حليفً
وأبوه وأمه إلى األبطح إذا حميـت الرمـضاء         

 فمر بهم النبـى       الرمضاء، يعذبونهم بحر  
) ا آل ياسر فـإن موعـدكم الجنـة        صبر: (فقال

أخرجه الحاكم، وأحمد، وابن منده، والطبرانى      (
فمات ياسر فى العذاب، وأغلظت     ). فى األوسط 

امرأته سمية القول ألبى جهل فطعنها فى قلبهـا         
إنك :  بعد أن قال لها    :بحربة فى يديه فماتت، أى    

 ما آمنت بمحمد  

 

-  

 

عـشقتيه  إال ألنك    -
 فـى اإلسـالم     ةلحسنه وجماله، وهى أول شهيد    

        ،وشدد العذاب على عمار، بالحر تـارة ،
وبوضع الصخر األحمر على صـدره أخـرى،      

 ال نتركك حتى تـسب    : وبالتفريق أخرى، فقالوا  
محمد     ا، ففعـل،   ا وتقول فى الالت والعزى خير

مـا  : ( يبكى، فقـال   فتركوه، فأتى النبى    
ا رسول اهللا، كان األمر كذا      شر ي :  قال )وراءك؟

أجـده  : ، قـال  )فكيف تجد قلبـك؟   (: وكذا، قال 
يا عمار إن عادوا فعد    (: ا باإليمان، فقال  مطمئن (

ِإالَّ من ُأكِْره وقَلْبه مطْمـِئن      : فأنزل اهللا تعالى  
فشهد المشاهد كلها مع    ) ١٠٦ :النحل(ِباِإليماِن

 نا على ين مع سيد  ، وقتل بصفِّ  رسول اهللا   
    بثالث، وقيـل  :  وقد جاوز التسعين، قيل :

.بأربع سنين

 

 

 

صهيب بن سنان الرومى

 

 
ومنهم صهيب بن سنان الرومى، ولم يكـن        

ا، وإنما نسب إليهم ألنهم سـبوه وبـاعوه،         رومي
ألنه كان أحمر اللون، وهو من النمر بن        : وقيل

 أبا يحيى قبـل أن      قاسط، كناه رسول اهللا     
ا ن يعذب فى اهللا فعذب عـذاب      يولد له، وكان مم   

ا، ولما أراد الهجرة، منعته قريش، فافتـدى   شديد
 وعنا بهـم إنـه      ،  نفسه منهم بماله أجمع   

.مجيب الدعاء، آمين

 

 



 

 

 

 

 



 

 ٣٢ 



 





 



   مريم على الجويلي              تقى مصطفى              محمد عصام قنديل           رونزا إسالم     

 

 
       رفح 

 

                          األســــكــــنـــدريــــة شمال سيناء     –

 

 
           

دين أيمن فاروق         أمل صالح           عبد اهللا سامي الوكيل        محمد حاتم أنور حسين     عز ال

 

 
 سجين 

 

 قطور –

 

 غربية         سيدي سالم                كفر ميت أبو الكوم             المنصورة–

 

 
 






كُلُّ ِعلٍْم كَثُر علَى الْمستَِمِع ولَم يطَاِوعه الْفَهم ازداد الْقَلْـب  : قَاَل بعض الْعلَماءِ   :ابني مستقبل األمة  

ِطيِن رغْبـةٌ   ان ِلبعِض السال  كَ وربما   ،بداِنقَِوي فَهم الْقُلُوِب ِفي األَ    ذَاِن إذَا   وِإنَّما ينْفَع سمع اآل   ،  ِبِه عمى 
ِل علَيِه، بْل يعطَى     واِإلدال نِْبساِط ِعنْده جعُل ذَِلك ذَِريعةً ِفي اال     ي  فَال ،ِفي الِْعلِْم ِلفَِضيلَِة نَفِْسِه وكَرِم طَبِعهِ     

 ثُم ال، كْراِملْعاِلِم حقَّ الْقَبوِل واِإلعظَاِم، وِلحقَّ الطَّاعِة واِإل فَِإن ِللسلْطَاِن،   وعلُو يِدهِ  ،ما يستَِحقُّه ِبسلْطَاِنهِ  
كِْتفَاِء، فَربما َأحب بعض الْعلَماِء إظْهار ِعلِْمِه ، وال يِزيده علَى قَدِر االسِتدعاِء بعد االينْبِغي َأن يبتَِدَئه إالَّ

.ى ملٍَل ومفِْضيا إلَى بعٍد فََأكْثَره فَصار ذَِلك ذَِريعةً إلَِللسلْطَاِن

 

 
 مستَوِعب الزماِن، فَلَيس لَه ِفـي الِْعلْـِم         ،فْكَاِرن السلْطَان متَقَسم األَ   ِأ ملَاعو :عزيزي مستقبل األمة  

انْظُر إلَى ما هو َألْطَفُ ِفي التَّْأِديـِب، وَأنْـصفُ ِفـي            ف ، صبر الْمنْفَِرِدين ِبهِ    وال ،فَراغُ الْمنْقَِطِعين إلَيهِ  
.التَّعِليِم، وبلِّغْ ِبَأوجِز لَفٍْظ غَايةَ التَّقِْويِم

 

 

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

 

].٦٦ص القاهرة –

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

٣٣ 

بالهنا

 

 

 

والشفا

 

 

 



 


 



 



َأفَمن شَـرح اللَّـه     :  إذ تال عليهم قول اهللا تعالى      بينما الصحابة جلوس مع رسول اهللا       

).٢٢: الزمر (صدره ِلِإلسالِم فَهو علَى نُوٍر من ربِه

 

 

).إن النور إذا دخل القلب، انفسح وانشرح: (ثم قال 

 

 

.يا رسول اهللا، هل لذلك من عالمة يعرف بها؟: فقيل

 

 

ود، واالستعداد للمـوت قبـل      نعم، التجافي عن دار الغرور، واإلنابة إلى دار الخل        : (ال  فق

.)نزوله

 

 

]٤/٣١١، والحديث رواه الحاكم في المستدرك ٥٩منهاج العابدين، لإلمام الغزالي ص[          

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

عهد التميمي، التي أفرجت    لم تكن المناضلة الفلسطينية     

ل اإلسرائيلي هي األخيرة، بل التاريخ      ات االحتال عنها سلط 

 ربيةـ العحافل بالمناضالت سواء من فلسطين أم من الدول

 

 

واألجنبية دفعن حياتهن ثمنًا للنضال، وكن نماذج مشرفة للمرأة التي جسدت           

دورها في حماية الوطن والدفاع عن القضية الفلسطينية، وهناك تاريخ طويل من            

ن كانت المناضلة الفلسطينية عهد التميمي أكثـر        النضال تم تسجيله في ذلك، وإ     

حظا من غيرها إلفراج سلطات االحتالل عنها، بعد أن قضت ثمانية أشهر فـي              

جن االحتالل، لكن هناك العديد من المناضالت ما زلن يقبعن خلـف أسـوار              س

 وسجلت لنا صفحات التـاريخ مناضـالت        ،سجن االحتالل، وأخريات استشهدن   

كنمـاذج   نبماء الذهب دفاعا عن القضية الفلسطينية، نذكر منه       حفرن أسماءهن   

ليلى خالد،  فاطمة برناوي، شادية أبو غزالة،       ،دالل مغربي، مها أبو دية    : مشرفة

.يسرى البربري، زكية شموط

 

 



 



 

.كرنبة متوسطة الحجم -

 

 

 

. مقدار من حشو الضلمة أو الحشو النيء-

 

 

 

.مطماط كوب عصير ٢ -

 

 

 

.صغيرة سمن ملعقة -

 

 

 

. ملعقة صغيرة كمون ناعم-

 

 
 

 

. ملح-

 

 



 



 

تزال العروق الغليظة للكرنب وتقطع األوراق       -
.لقطع مناسبة

 

 

 

 تسلق األوراق في الماء مع وضـع الكمـون          -
.والملح في ماء السلق

 

 

 

 تحشى كل قطعة بقليل مـن الحـشو، وتلـف           -
في حلة بانتظام، ويصب عليهـا      صوابع، وترص   

طماطم والسمن، وترفع علـى النـار        عصير ال 

 

– 
حتى تغلي عشر دقائق ثم تهدأ الحـرارة حتـى          

.تنضج

 

 



 

 

 

 

 



 





 




 




 



 



 

 


 



 






 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

األستاذ الدكتور

 

 

نور الدين أبو حلية

 

 

اجلمهورية اجلزائرية

 

 

 

 

 

 

قوىقوىقوىتتتللل ا ا ا:::رابعارابعارابعا

 

 

 

 

 

 
لقـد  : قام الحكيم الرابع بين الصفين، وقال     

حــدثكم أصــحابي عــن العبوديــة واإلســالم 
وأنا سأحدثكم عن قيمـة مـن القـيم         .. والتسليم

العظيمة التي ال يمكن تذوق اإليمان، وال تحققه        
إنهـا تلـك    .. ال شك أنكم تعرفونها   .. من دونها 

 والفـوز   التي علق اهللا االنتفاع بالقرآن الكريم،     
.بهدايته عليها

 

 
ال شـك أنـك تقـصد    : قال رجل من القوم  

: التقوى، فهي التي قال اهللا تعالى فـي شـأنها          
           ﴾تَِّقـينى لِّلْمـدِفيـِه ه ـبيالَ ر الِْكتَاب ذَِلك﴿

.]١:البقرة[

 

 
وقـد ربـط اهللا تعـالى      .. أجل: قال الحكيم 

 اهللا َأن واعلَمواْ اهللا واتَّقُواْ﴿: معيته بأهلها، فقال  
عم تَِّقينوقال] ١٩٤ :البقرة[﴾  الْـم :﴿اهللا ِإن عم 

اتَّقَواْ الَِّذين الَِّذينم وه ِسنُونح١٢٨ :النحل[﴾ م[ .

 

 
وهي التي أعد اهللا المكانة الرفيعة ألهلهـا،        

﴿زين ِللَّـِذين كَفَـرواْ الْــحياةُ الـدنْيا         : فقال
   ِمن ونخَرسيو      مقَهاتَّقَواْ فَـو الَِّذيننُواْ وآم الَِّذين

يوم الِْقيامِة واهللا يرزقُ من يشَاء ِبغَيِر ِحـساٍب﴾         
﴿ِللَِّذين اتَّقَوا ِعنـد ربِهـم      : ، قال ]٢١٢ :البقرة[

      ﴾ارا اَألنْهِتهِري ِمن تَحنَّاتٌ تَجآل عمـران  [ج: 
نَّةُ الَِّتـي نُـوِرثُ ِمـن       ﴿ِتلْك الْـج : ، وقال ]١٥

].٦٣ :مريم[ِعباِدنَا من كَان تَِقيا﴾ 

 

 
وهي التي وعد اهللا أهلها بأن يكشف لهم من         
أنوار الحقائق ما يزيل به عن عيـونهم عمـش          

﴿واتَّقُـواْ اهللا ويعلِّمكُـم اهللا واهللا       : الضاللة، فقال 
 ﴾ ِليمٍء ع٢٨٢ :البقرة[ِبكُلِّ شَي[.

 

 
أراك تريـد أن    : ل من القوم، وقال   قام رج 

فـوفر عـن    .. تخطب علينا خطبة عن التقوى    
فنحن نحفظ كل ما ورد حولها      .. نفسك عناء ذلك  

ونضم إلى  .. في القرآن الكريم والسنة المطهرة    
ذلك ما قاله أعالمنا األعالم ممن لم تـسمع بـه      

.أنت وال أمثالك

 

 
فنحن نعلم أن الجنة تسعى وتتقرب للمتقين،       

﴿وُأزِلفَِت الْــجنَّةُ ِللْمتَِّقـين﴾     : ال تعالى كما ق 
﴿وُأزِلفَِت الْـجنَّةُ ِللْمتَِّقين   : ، وقال ]٩٠ :الشعراء[

.]٣١ :ق[غَير بِعيٍد﴾ 

 

 
ونعلم أن المتقين لهم في الجنة غرف مبنية        
من فوقها غرف، يرى ظاِهرهـا مـن باطنهـا          

لك، وباطنها من ظاهرها، كما وعد اهللا تعالى بذ       
﴿لَِكِن الَِّذين اتَّقَوا ربهم لَـهم غُرفٌ مـن        : فقال

        دعو ارا اَألنْهِتهِري ِمن تَحةٌ تَجِنيبفٌ ما غُرِقهفَو
      ﴾ادخِْلفُ اهللا الْـِميعوقال ،]٢٠ :الزمر[اهللا ال ي : 

    َئنَّهواِت لَنُباِلـحِملُوا الصعنُوا وآم الَِّذينو﴿  نم م
        خَاِلـِدين ارا اَألنْهِتهِري ِمن تَحفًا تَجنَِّة غُرالْـج

 ﴾اِمِلينالْع رَأج ما ِنع٥٨ :العنكبوت[ِفيه[. 

 

 
ونعلم أن المتقين ال يمسهم العـذاب، قـال         

ـِِهم ال       : تعالى ﴿وينَجي اهللا الَِّذين اتَّقَوا ِبمفَازتـ
ال هو وءالس مهسمي ﴾نُونزحي ٦١ :الزمر(م[. 

 

 
ونعلم فوق ذلك كله أن أشرف جائزة ينالها        

﴿بلَى : المتقون هي محبة اهللا لهم، كما قال تعالى       
        ﴾تَِّقينالْـم ِحباهللا ي اتَّقَى فَِإنِدِه وهفَى ِبعَأو نم

.]٧٦ :آل عمران[

 

 
وفـي حفظـك    .. بورك فيـك  : قال الحكيم 

فهلم أجبنـي عـن     .. ك له للقرآن الكريم، وفهم  
وكيف نسير بها في حياتنا لننال      .. حقيقة التقوى 

.كل تلك األجور المعدة ألهلها؟

 

 
.. ذلك من أوضح الواضـحات    : قال الرجل 

 حقيقة التقوى، ومنهج    فقد بين رسول اهللا     
إن الحالل بين، وإن الحرام     : (التحقق بها، فقال  

ن بين، وبينها أمور مشتبهات ال يعلمهن كثير م       
الناس، فمن اتقـى الـشبهات، اسـتبرأ لدينـه          
وعرضه، ومن وقع في الـشبهات وقـع فـي          
الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن       
يرتع فيه، أال ولكل ملك حمى، إال وإن حمى اهللا          
محارمه، أال وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت        
صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، أال 

.)١()وهي القلب

 

 
فهذا الحديث الشريف يبين حقيقة التقـوى،       
وهي توقي الحرام والشبهات وكل مـا يـؤدي         



 

 

 

 

 



 









 



ويبين أن التحقق بذلك كله متوقف على       .. إليهما
.صالح القلب

 

 
وفي فهمك عـن    .. بورك فيك : قال الحكيم 

.. فحدثني عن كيفية تحقيق ذلك في الواقع .. نبيك
وهل يمكننا أن نقدم على أمر دون أن نعلم حكم          

 فيه؟اهللا

 

 
تلك هـي الـضاللة بعينهـا،       : قال الرجل 

وأال نفعل  .. فالتقوى تستدعي تقديم اهللا ورسوله    
: كما قال تعالى  .. ا قبل أن نعلم حكم اهللا فيه      شيًئ
 تُقَدموا بين يـدِي اللَّـِه       َأيها الَِّذين آمنُوا الَ    يا﴿

        ـِميعس اللَّـه ِإن اتَّقُوا اللَّـهوِلِه وسرو   ﴾ِلـيمع 
 ﴿وما كَـان ِلمـْؤِمٍن والَ   : ال، وق ]١: الحجرات[

         ملَه كُوني ا َأنرَأم ولُهسرو ى اللَّهْؤِمنٍَة ِإذَا قَضم
       ِص اللَّهعي نمو ِرِهمَأم ةُ ِمنرالِْخي   فَقَـد ولَهسرو

.]٣٦: األحزاب[ مِبينًا﴾ الًضلَّ ضالَ

 

 
ا بنا نطبق ذلك على ما أنتم       فهي: قال الحكيم 

فهل ترون أن التقوى تدعوكم لقتل بعضكم       .. فيه
ا؟بعض.

 

 
.. أجـل : قام رجل، وسل سيفه، وهو يقول     

فلوال التقوى ما خرجنا من ديارنا، فقد سمعنا أن         
 هؤالء حر    ا عظيمة فوا ديننا، وابتدعوا فيه بدع ..

ونحن ما خرجنا إال لقتالهم لنقتل معهم بـدعهم         
.تهموضالال

 

 
فهل عرضتم هـذا علـى اهللا       : قال الحكيم 

.ورسوله قبل أن تقدموا عليه؟

 

 
وقـد  .. لقـد عرضـناه   .. أجل: قال الرجل 

 أن كل بدعة ضـاللة،      أخبرنا رسول اهللا    
.وكل ضاللة في النار

 

 
لكن هذا الحديث يتوعد صاحب     : قال الحكيم 

فكيف تريـد   .. ولم يتوعده بالقتل  .. البدعة بالنار 
عقوبتين؟أن تجمع له ال

 

 
أخبروني عـن   : سكت الرجل، فقال الحكيم   

 هل قتل المبتدعة الذين عاشوا      رسول اهللا   
.في زمانه

 

 
لم يكن في عهـد رسـول اهللا        : قال الرجل 

 ولذلك ترك الحكم فـي حقهـم       ..  مبتدعة
وقد نص علماؤنا الثقاة علـى قتـل        .. لالجتهاد

المبتدعة، بل دعونا إلى جز رؤوسهم ورميهـا        
.في المزابل

 

 
ألم يكن في عهـد رسـول اهللا        : قال الحكيم 

منافقين؟ 

 

 
لقد كان هناك منـافقون،     .. بلى: قال الرجل 

.وقد حدثنا القرآن الكريم عن أخبارهم

 

 
فهل كـان هـؤالء المنـافقون       : قال الحكيم 

، أم كانوا متسترين    معروفين لرسول اهللا    
مجهولين؟

 

 
وكـان  .. بل كانوا معـروفين   : قال الرجل 

: أكثرهم يجهر بنفاقه، وال يسر به كما قال تعالى        
﴿وِإذَا ِقيَل لَهم تَعالَوا يستَغِْفر لَكُم رسـوُل اللَّـِه          
      ونتَكِْبرسم مهو وندصي متَهَأيرو مهوسءا رولَو

لَهم َأم لَم تَستَغِْفر لَهـم       سواء علَيِهم َأستَغْفَرتَ     *

 غِْفري الَ     لَن اللَّه ِإن ملَه اللَّه     الْفَاِسِقين مِدي الْقَوهي 
 تُنِْفقُوا علَـى مـن ِعنْـد         هم الَِّذين يقُولُون الَ    *

ِه خَزاِئن السماواِت   رسوِل اللَِّه حتَّى ينْفَضوا وِللَّ    
 يقُولُـون   * يفْقَهون    ولَِكن الْمنَاِفِقين الَ   ِضرواَأل

عـز ِمنْهـا    ى الْمِدينَِة لَيخِْرجن األَ   لَِئن رجعنَا ِإلَ  
ين ولَِكـن   ذَلَّ وِللَِّه الِْعزةُ وِلرسوِلِه وِللْمـْؤِمنِ     اَأل

 ٥: المنافقون[ يعلَمون﴾ الْمنَاِفِقين الَ

 

- ٨[.

 

 
 مع  فماذا فعل رسول اهللا     : حكيمقال ال 

من جهر بهذا، وراح يثير بين المسلمين الفتنـة         
.هل استتابهم، أو قتلهم؟.. بسببه

 

 
ألم تكن أقوالهم   : سكت الرجل، فقال الحكيم   

تلك أخطر من كل بدعة وضاللة وقع فيها مـن          
تحاربونهم؟

 

 
.اهؤالء أشد خطر.. ال: قال الرجل

 

 
 يوم القيامـة    فهم إذن سينزلون  : قال الحكيم 

.أسفل من درك المنافقين

 

 
أتريد أن تكذب كتـاب     .. ويلك: قال الرجل 

لقد أخبر اهللا تعالى أن درك المنافقين هـو         .. اهللا
قال .. وليس دونه أي درك آخر.. أسفل الدركات 

سفَِل ِمن النَّاِر   لْمنَاِفِقين ِفي الدرِك األَ   ﴿ِإن ا : تعالى
.]١٤٥: النساء[يرا﴾ ولَن تَِجد لَهم نَِص

 

 
لكني تمنيت لـو    .. بورك فيك : قال الحكيم 

.أم أنك ال تحفظها؟.. قرأت اآليات التي تليها

 

 
بلى أحفظها عن ظهـر قلـب،       : قال الرجل 

 قال تعالى بعـد تلـك       فقد.. وبالقراءات العشر 
 الَِّذين تَابوا وَأصلَحوا واعتَصموا ِباللَِّه      ﴿ِإالَّ: اآلية

َأخْلَصفَ       ووسو ْؤِمِنينالْم عم ِللَِّه فَُأولَِئك موا ِدينَه
: النـساء [يْؤِت اللَّه الْمْؤِمِنين َأجـرا عِظيمـا﴾        

١٤٦[.

 

 
 بعد  فهل كان رسول اهللا     : قال الحكيم 

أم .. أن نزلت عليه هذه اآليات يجمعهم ليستتيبهم      
يترك ذلك لهم؟

 

 
 ما حفظ عن رسول اهللا      : قال الرجل 

.ا من المنافقيننه استتاب أحدأ

 

 
وهل يمكن لشخص أن يتـوب      : قال الحكيم 

ا يغطـي   ا جديد إنه سيمارس نفاقً  .. تحت الضغط 
.به النفاق القديم؟

 

 
بورك فيـك   : رمى بعض القوم سيفه، وقال    

لقد تذكرت لتوي ما رواه ابن هشام .. أيها الحكيم
، فقد ذكـر أن جـيش       )أحد(فى تأريخه لغزوة    

از حديقة ألحد المنـافقين، وكـان       المسلمين اجت 
أعمى، فقام يحثى التراب فى وجوه المـسلمين،        

إن كنت رسول اهللا فإنى ال : (ويقول للنبى 

، وأخـذ   )أى بستانى (أحل لك أن تدخل حائطى      
واهللا لو أعلم أنى   : (حفنة من تراب فى يده، وقال     

ال أصيب بها غيرك يا محمـد لـضربت بهـا           
ال : ال لهم النبى   ، فابتدره القوم، فق   )وجهك
ويشهد اهللا أن الذين نحاربهم ما قـالوا        .. تقتلوه

بل إنهم يعظمون رسـول     .. مثل هذا، وال دونه   
..  ويجلونه ويفدونه بأرواحهم وأنفسهم    اهللا  

فكيف تجرأنا على سل سيوفنا عليهم، ورسـول        
عن سل السيف على من سـبه       نهى   اهللا  
.؟أفنحن أتقى هللا من رسول اهللا .. وآذاه

 

 
بورك فيـك أيهـا     : رمى آخر سيفه، وقال   

لقد تذكرت لتوي كيف تعامل رسـول       .. الحكيم
 مع عبد اهللا بن أبى بن أبـى سـلول           اهللا  

     ا لرسـول اهللا    زعيم المنافقين، مع أنه قال تهديد
) :       أما واهللا إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن

لكـن  .. ، وقال غير ذلك كثير    )األعز منها األذل  
بل كان يقول .. ولم يعاقبه ..  يقتله  لم النبي  
كيف إذا تحدث الناس أن     : (ا من يريد قتله   مخاطب
ا يقتل أصحابه؟محمد(.

 

 
وفوق ذلك كله، ورغم تاريخه الطويل فـي        

 كان يزوره كـل     النفاق إال أن رسول اهللا      
وقد روي  .. حين في مرض موته رجاء أن يسلم      

ـ   : (أنه دخل عليه، فقال له     ع تُكينَه ـبِّ   قَدح ن
ودهي(      ا إلـى آخـر     ، فقال عبد اهللا بن ُأبي معاند
قد أبغضهم أسـعد بـن زرارة، فمـا          : (لحظة
 .)نفعه؟

 

 
ى عليه، وكان    عندما مات صلَّ   بل إنه   

يصلي على المنافقين حتى نزل قوله تعالى ينهاه        
﴿والَ تُصلِّ علَى َأحٍد ِمنْهم ماتَ َأبـدا        : عن ذلك 

  ع الَ تَقُمـوِلِه         وسروا ِبـاِهللا وكَفَـر مِرِه ِإنَّهلَى قَب
.]٨٤: التوبة[وهم فَاِسقُون﴾ وماتُوا 

 

 
 لمن طلب منه عدم الصالة      وقد قال   

: إنى قد خُيرت فاخترت، قد قيـل لـى        : (عليه
استغفر لهم أو ال تستغفر لهم إن تـستغفر لهـم           

فلو أعلم أنى زدت . سبعين مرة فلن يغفر اهللا لهم  
، ثم صـلى عليـه      )على السبعين غفر له لزدت    

النبى ومشى فى جنازته حتى قام علـى قبـره،          
﴿والَ تُصّل علَى َأحـٍد مـنْهم      : فنزل قوله تعالى  

فما صلى بعدها    ..ماتَ َأبداً والَ تَقُم علَى قَبِرِه﴾     
.على منافق

 

 


 


                                                           

.رواه البخاري ومسلم) ١(

 

 



 

 

 

 

 



 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 




 




 






 









 









 










 

 

 





 





 


 

 

 



 


، من المصطلحات التي ”تجديد الخطاب الديني”إن مصطلح

 أما عبيد الفكر الغربي، فيريدون :اختلط فيها الحق بالباطل
بهذا المصطلح تغيير ثوابت الدين اإلسالمي وأصوله، بحجة 

وأما دعاة اإلسالم . جعل اإلسالم متالئما مع ظروف العصر
علماؤه وفقهاؤه، فيقصدون بالتجديد، تحديث وسائل الدعوة و

إلى اإلسالم، أو بيان حكم اإلسالم في النوازل المستجدة، 
.ونحو ذلك من المعاني الشرعية

 

 


 


وقبل الشروع في بيان التجديد وأهميته وما يعود منه على 

ف عند نقطة األمة اإلسالمية بل على العالم كله ال بد من التوق
مهمة وهي بيان الفرق بين اإلصالح والتجديد، فاإلصالح 
يفترض نقصا ما في الواقع، وقد يصل هذا النقص إلى درجة 
الخلل وهذا يستلزم شيًئا من الهدم وإعادة البناء، ولذلك فإن 
اإلصالح يقتضي أيضا عدم التسليم بالموروث واعتبار أن 

ا، خطًأ ما قد وقع عند السابقين فهمما معا أو تطبيقًا أو ه
وهذا هو المبرر والمصوغ لعملية الهدم والشروع في بناء 
جديد ينهي النقص القائم؛ لذا فهذا األمر بعيد عن المقصد 
.المرجو في الخطاب الديني

 

 
لكن تجديد الخطاب الديني الذي نقصد يتمثل في عملية إضافة 

الن، بل تُضيف الجديد جديدة ال تَِكر على القديم بالهدم أو البط
.الذي يحتاجه العصر

 

 
     وهذا يقودنا إلى بيان حدود التجديد المشروع، هذه 
الحدود يأتي في مقدمتها نشر العلم بين أبناء األمة، وبيان 
صحيح الدين خاصة في ظل التأويل الفاسد الذي أضاع كثيرا 
من دالالت النصوص، وتكون وظيفة التجديد هنا هي إعادة 

ن دالالت تلك النصوص وإزالة الفاسد منها والتي كانت بيا
.نتيجة جهل خيم على كثير من األمة في وقت من الزمن

 

 
والوظيفة األخرى للتجديد تتمثل في إزالة ما علق بالدين من 
أخطاء كانت نتيجة اجتهاد خاطئ من قبل البعض، انعكس في 

ق بين سلوك الناس، وفي أقوالهم وعقائدهم، وذلك بأن نفر
االجتهاد (، والتدين وعلوم الدين )الوحي اإللهي(الدين 

).البشري

 

 
ثم تأتي الوظيفة األخيرة أو الحد األخير للتجديد والتي تكون 
في التمسك بما جاء به الشرع الشريف، والتقيد به والعمل 
.عليه

 

 



 

 

 

 

 



 



 

  

 



 


ورد التجديد في الـسنة النبويـة، بمفهـوٍم         
شرعٍي، فقد ورد في الحديث عن عبد اهللا بـن          

إن اإليمـان   ( : قال  أن النبي    عمرو  
ليخْلَقُ فى جوف أحدكم كمـا يخْلَـقُ الثـوب،          

.)١()أن يجدد اإليمان فى قلوبكمفاسألوا اَهللا 

 

 
وحسنه أيـضا   . إسناده حسن : وقال الهيثمي 
.أي يبلى” يخْلَقُ”العراقي، ومعنى

 

 
:  قال أن النبي    وعن أبى هريرة    

إن اهللا يبعث لهذه األمة على رأس كـل مائـة           (
: ، وقـال العراقـي    )٢()سنة، من يجدد لها دينَها    

.سنده صحيح

 

 
:  قـال كما ورد في الحديث أن النبي       

 عدولـه، ينفـون     يحمُل هذا العلم من كل خلفٍ     (
حال المبطلين، وتأويل   عنه تحريف الغالين، وانت   

 رواه البيهقي وغيـره، وصـححه       )٣()الجاهلين
.اإلمام أحمد وابن عبد البر

 

 


 


١

 

:  المذهبية الضيقة والحزبيـة البغيـضة      -
فَتَقَطَّعوا َأمرهم بينَهم زبـراً كُـلُّ       : قال تعالى 

).٥٣:المؤمنون (زٍب ِبما لَديِهم فَِرحونِح

 

 
  عي أنه على الحق وما سـواه       فكل واحد يد

هو الباطل، ويتعامل مع الناس على هذا األساس        
.ويبرز في خطابه لآلخرين

 

 
٢

 

 الجمود والركود وعدم التجديد واإلبداع      -
في األسلوب والطريقة مما يدفع المخاطب إلـى        

.الملل والسآمة

 

 
٣

 

حيـث  : كرار والبعد عن االبتكـار     الت -
أصبح الكثير يـردد موضـوع واحـد حـول          
الترغيب أو الترهيب أو التعلق بالدنيا، أو تـرك       
الدنيا والتعلق باآلخرة والتعلق بالماضي، وعدم      
أخذ العبر مما مـضى وجعلـه طريقًـا نحـو           
المستقبل لنرسم لألمة طريقًا متميـزا وواضـح        

.المعالم باالستفادة من الماضي

 

 
٤

 

 قلة الهمة ودوافع التبليغ عند أصـحاب        -
.فينهزم عند أول المعوقات: الخطاب الديني

 

 
٥

 

:  االنطواء واالنكفـاء علـى الموجـود    -
   في تلك األمكنة    اوجعل الخطاب الديني محصور 

المعروفة وال يخرج منها، وعدم البـروز فـي         
األماكن التي تحتاجها األمة في الحضارة والتقدم       

ادة من اآلخر، ووضع الحلـول      والرقي واالستف 
والبرامج المنقذة للبشرية فتكون من صميم الدين       

.الحنيف منهلها ومرجعها

 

 
٦

 

ويكون :  التقليد في الخطاب من البعض     -
نسخة طبـق األصـل فـي اإللقـاء واختيـار           
الموضوع وحتى في الحركات والسكنات، بعيدا      

وكذلك يبرز  . عن إثبات الذات وبروز الشخصية    

.لجماعات والطوائف في الخطابمن بعض ا

 

 
٧

 

ــة - ــارات المعادي  االنهــزام أمــام التي
واإلحباط النفسي وضـعف المواجهـة      : لإلسالم

لتلك التيارات المعادية والمحاربة لهـذا الـدين        
العظيم، والوقوف عند أول عقبة كئود ورد اللوم        

.نحو الدين وأبنائه

 

 
فال بد لنا من البحث عن الحلول والخروج        

مآزق التي يضعها أعداء اإلسالم بـال       من هذه ال  
.انهزام أو رجوع إلى الوراء

 

 
٨

 

 االنتقاد والهجوم الالذع علـى اآلخـر        -
بعيدا عن النقد البناء وخلـق ثقافـة        : والمخالف

مجتمعية تقبل الرأي والرأي اآلخر، حيث يقول       
رحـم اهللا مـن     : (سيدنا عمر بن الخطاب     

ـ     )٤()أهدى إلى عيوبي   دانًا  وأصبح الخطـاب مي
لتبادل التهم وإلقاء المبررات بعيدا عن المقـصد        
المنشود والمستوى المطلوب والغايـة الـسامية       
والمكانة الرفيعة التي يسعى إليهـا مـن حمـل          

.رسالة األنبياء والمرسلين وهي الدعوة والتبليغ

 

 
٩

 

 احتكار الخطـاب الـديني الـصحيح،        -
وادعاء التزكية واإلخالص والحسن والكمال في      

لم والمعرفة، وما سواه ليس بشىء، فيخاطب       الع
الناس بشيء من الغرور والعلو غافالً عن قوله        

فَال تُزكُّوا َأنْفُـسكُم هـو َأعلَـم ِبمـِن          : تعالى
). ٣٢: النجم (..اتَّقَى

 

 


 


ذكر جماعة من العلمـاء مجموعـةً مـن         

:الضوابط للتجديد الشرعي، منها

 

 
 :مراعاة االختصاص، يقول اهللا تعـالى   ) ١(
         ـونلَمالَ تَع َل الـذِّكِْر ِإن كُنـتُمَألُواْ َأهفَاس 
).٤٣:النحل(

 

 
واليوم يتجرأ علـى التجديـد وينظـر لـه          
أنصاف المتعلمين، وأرباعهم، وأدنى من ذلـك،       

فضالً عن غيرهم ممن ال عالقة لهم من قريٍب          
ه، ومـن ال    وال من بعيٍد باإلسالم وعلومه وفنون     

علم له وال فقـه وال خبـرةَ وال قـدرةَ علـى             
االستدالل بالنصوص، وإنزالها في منازلها، وال      
يدري شيًئا عن قواعد االستدالل، مـن حيـث         
العموم والخصوص، واإلطالق والتقييد والنسخ،     
والمصالح والمفاسد، وهؤالء وإن كانوا بارعين      

ونهم في مجاالٍت معينٍة أو في اختصاصاتهم وفن      
التي يشتغلون بها، لكنهم في العلم الـشرعي ال         
يخرجون من فصيلة العـوام، فالتجديـد مهمـةُ       
الراسخين في العلم، وأهُل الحـل والعقـد فـي          
األمة، عبـر المجـامع والمـؤتمرات العلميـة         

.الجامعة التي تتمتع باالستقالل وحرية الرأي

 

 
الموضوعية والتجـرد مـن األهـواء       ) ٢(

جدد ال بد أن يكون باحثًـا عـن         المذمومة، فالم 
الحقيقة، اتفقت مع ميوله أو لم تتفق، ومتمـسكًا         
بالحق بعيدا عـن األهـواء الباطلـة، كـالكبر          

.والمذهبية والتقليد األعمى وغيرها

 

 
ــت   ) ٣( ــول والثواب ــصام باألص االعت

اإلسالمية، فأصوُل الدين وثوابتـه وقواعـده ال        
 وأي دعـوٍة    تقبل التجديد بأي حاٍل من األحوال،     

لتجديدها، مردودةٌ ومرفوضةٌ، كالتجديـد الـذي      
يبيح الربا، ويرفض الخمار، ويـرفض إقامـة        
الحدود، ويساوي بين الرجل والمـرأة مـساواةً        

والتجديد المقبول شرعا فـي األصـول       . مطلقةً
والثوابت اإلسالمية هو التجديـد الـذي يحيـي         

عو إلى  األصوَل ويعيد الحيوية إلى الثوابت، ويد     
تطبيقها في واقع الناس اليوم، فـدين اإلسـالم         

 صلح صالحلكل زماٍن ومكاٍنبل م.

 

 
االعتراف بمحدودية العقل البـشري،     ) ٤(

وعدم إحالله محل الوحي أو تقديم العقل علـى         
النصوص الثابتة المنقولة؛ ألن العقل البـشري       
مهما بلغ في درجات الكمال، فالنقـصان مـن         

لـشرعية مـن كتـاب اهللا       لوازمه، فالنصوص ا  
. مقدمةٌ على العقلوسنة نبيه 

 

 
أن يكون القصد من التجديـد إصـالح    ) ٥(

الفكر الديني لدى األمة، وتوعيتها بدينها الحق،        
       وشرح أحكام الدين للناس بطريقٍة صحيحٍة بناء

.على األسس والثوابت

 

 
ــة  ) ٦( ــة العربي ــاليب اللغ ــزام بأس االلت

لدينية وتأويلها؛  وقواعدها في تفسير النصوص ا    
قـال  . ألن لغة العرب هي لغةُ الكتاب والـسنة       

نَزَل ِبـِه   * وِإنَّه لَتَنِزيُل رب الْعالَِمين     : تعالى
   اَألِمين وحالر *     نِذِرينالْم ِمن ِلتَكُون لَى قَلِْبكع

١٩٢: الـشعراء  (ِبِلساٍن عرِبـي مِبـينٍ    * 

 

-
١٩٥.(

 

 
)٧ (  من الح ا      الحذركم على أمٍر ما اعتمـاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
األمين العام والمتحدث الرسمي

 

 
                               لالتحاد العالمى للطرق الصوفية

ى الحسينىلعزم اعبد الحليم الشريف

 

 



 

 

 

 

 



 



 

  

 

على نٍص واحٍد، وإغفال بقية النصوص التـي        
وردت فيه، فال بد للمجدد أن يـدرس المـسائل          
الشرعية دراسةً عميقـةً، وأن يـدرس جميـع         
النصوص الواردة في المسألة قبـل أن يـصدر         

.حكمه

 

 


 


الخطاب اإلسالمي المنشود ال بد لـه مـن         

وركائز ينطلق منها ليحقق المراد، وأهم      سمات  
:هذه الركائز

 

 
١

 

: الربانية في المصدر والمنشأ-

 

 
فالخطاب اإلسالمي يجب أن يكون ربانيـا       

يستمد كل مبادئـه    .. في مبدئه ومصدره ومنشئه   
وقيمه من تعاليم الدين الحنيف التي أمر اهللا بها،         
وأمر بنشرها بين الناس إلنقـاذ البـشرية مـن          

إلى النور مستنيرا بنور سـيد الخلـق        الظلمات  
.أجمعين سيدنا وموالنا محمد 

 

 
٢

 

: أن يكون عالميا للبشرية جمعاء-

 

 
 فالخطاب اإلسالمي عالمي للناس كافة قال      

ومـا  : تعالى عن رسوله الكريم حـين بعثـه       
   الَِمينةً ِللْعمحِإال ر لْنَاكسَأر) ١٠٧: األنبياء( ،

ين أو لـون وجـنس أو       فال يقف عند مكان مع    
.طائفة دون أخرى

 

 
٣

 

: اإلنسانية في الخطاب ومراعاة الناس-

 

 
 فالنزعة اإلنسانية هـي لحمـة الخطـاب        
اإلسالمي إلنقاذ البـشرية واإلنـسانية ورفـع        
مكانتها، ونشر الخير واألمـن واألمـان فـي         

.مختلف أرجاء المعمورة

 

 
٤

 

: وسطية المنهج-

 

 
ن  الخطاب اإلسالمي يراعي التـوازن بـي      

العقل والوحي، وبين المـادة والـروح، وبـين         
الحقوق والواجبات، ويراعـي جميـع جوانـب        
الحياة دون إفراط أو تفريط، دون غلو أو تشدد         

.وانحالل، فهو منهج االعتدال والتوسط

 

 
٥

 

: اإليجابية في الخطاب-

 

 
فينبغي أن يكون خطابنا الديني إيجابيا فـي        

 للبـشرية   جميع مناحي الحياة، وأن يكون نافعا     
وال ينكفئ على نفسه وعلى شخصياته وذكرياته       
وانتصاراته، ولكن مساهما في المجتمع بإيجابية      
وترك الدور السلبي وعدم التمـسك بـشعارات        
تتردد دون عمل وتجديد وإبداع، وتقديم ما يخدم        
اإلنسانية والبشرية وما ينقذها من براثن الجهـل     

يز المـسلم   والغواية والضاللة، وما يدعو إلى تم     
في جميع حياته، وتقديم الحلـول والمقترحـات        

:المتمثلة في األمور التالية

 

 
 والتي يقصد بها    :تحقيق التنمية المستدامة  

التنمية التي تفي باحتياجات الجيل الحـالي دون        
المساس بقدرة األجيال القادمـة علـى الوفـاء         

باحتياجاتهم، وعدم مصادرة احتياجات اآلخرين     
قدرات األمة ونبذ األنانية وحب الذات      والعبث بم 

.والعيش على معانات اآلخرين

 

 
 إن الخطـاب    :تحقيق العدالة االجتماعيـة   

العدالـة  “اإلسالمي يكون قاصـرا إن تجاهـل        
التي تحدث عنها القرآن في آياتـه       ” االجتماعية

العديدة، وأرست قواعدها السنة النبوية، وأوضح      
 النـاس : ( حيـث يقـول    أسسها الرسول   

سواسية كأسنان المشط ال فـرق بـين عربـي          
، ودعـا إلـى تكـوين       )٥()وأعجمي إال بالتقوى  

المجتمع الفاضل الذي يسوده التكافل والتـراحم       
وتقـديم التـراحم والخيريـة دون       .. والتعاطف

لدى انتظار الحصول على السلطة التي أصبحت       
فالعـدل أسـاس بنـاء     . بديالً عن الجنة  البعض  

 عليـه الـدول، وأن اهللا       المجتمع وكذلك تقـوم   
لينصر الدولة العادلة وإن كانـت كـافرة، فمـا       
أحوج األمة ودعاتها ورعاياها إلى اتبـاع هـذا         
المنهج القويم والسديد ونشره بـين المجتمعـات        

.وإظهاره للعالم

 

 
 إن النـاظر لزيـادة      :القضاء على البطالة  

معدالت البطالة في العالم يدرك بال شك عمـق         
اجه المجتمعـات التـي تنـشد       المشكلة التي تو  

الرفاهية في المعيشة، وتطمـح إلـى تحـسين         
. األوضاع االجتماعية وتطبيق التنمية المستدامة    

فال بد من توجيه الخطاب الديني إلـى وضـع          
الحلول والبدائل اإلسالمية لهذه الظاهرة العالمية      

. المعمورةأصقاعالمتفاقمة والمنتشرة في 

 

 
ـ      إن  :ة عليهـا  االهتمام بالبيئـة والمحافظ

الخطاب الديني واإلسالمي ال يغفل مشاكل البيئة       
التي أدت إليها الثورة الـصناعية المعاصـرة؛        
فأحدثت خلالً كبيرا في البيئة؛ فال بد من توعية         
الناس وعدم إغفال هذا الجانب، والـدعوة إلـى         
التوازن والترتيب والتنظيم لجميع جوانب حياتنا      

االهتمـام بالنظافـة    وبيئتنا التي نعيش فيهـا، و     
والهندام والمظهر الحسن، فـاهللا جميـل يحـب        

وال تُفِْسدوا ِفي اَألرِض بعـد      : الجمال ويقول 
ونهى الرسول عن   ) ٥٦: األعراف (ِإصالِحها

.تغيير منار األرض

 

 
٦

 

: التدرج في المراحل-

 

 
غاية الخطاب اإلسالمي الوصول بالنـاس      

في الـدارين،   لتطبيق الدين في حياتهم ليفوزوا      
ولتحقيق المراد ال بد من التدرج والمرحلية في        

حيث بـدأ   . ذلك اقتداء بالرسول األعظم     
الرسول باألهم فاألهم، ورتـب حيـاة النـاس         

.ونظمها تدريجيا

 

 
٧

 

: الشمول لجميع الجوانب-

 

 
إن الخطاب اإلسالمي والديني جزء من هذا       

الدين الذي جاء كامالً وشـامالً لمـا يحتاجـه          
نسان في حياته ومعاده، فال بد من السير في          اإل

خطين متوازيين والتوازن في ذلك واالعتـدال       
والتوسط، فال تغفل عن اآلخرة من أجل الـدنيا،         

.وال تنس نصيبك من الدنيا

 

 
٨

 

: ارتباط باألصل واتصال بالعصر-

 

 
فالخطاب اإلسالمي يبرز خصوصية األمة      
وتفردها ويرتبط بأصـوله العظيمـة، وكـذلك        

خدم مستجدات العصر وآلياتـه مـن أجـل         يست
مصلحة األمة، فال بد من جعل الخطاب الـديني         
متصالً باألصول العامة للشريعة وعدم إغفـال       
الواقع المعاصر الذي نعيش فيه؛ فالحكمة ضالة       

.المؤمن أنَّا وجدها فهو أحق بها

 

 
٩

 

: التنوع في الخطاب والتجديد-

 

 
 بما أن الخطاب اإلسالمي خطـاب عـام        

المين، والناس لهم مشارب مختلفة ومـذاهب       للع
متنوعة؛ لذلك ال بد للخطاب اإلسالمي أن يكون        
متنوعا يروي ظمأ الجميع من مفكرين ومثقفين       

ء ومتعلمين وأغنياء وفقـراء،     ورياضيين وعلما 
يخاطب كل على حسب فهمه وقدرته، وال بـد         
من التنوع ما بين الترغيب والترهيب، وما بين        
التفكر والتدبر والتأمل واالستنباط واالسـتنتاج،      
قدوتنا في ذلك إمام المتقـين وسـيد المرسـلين       

، فكـان   الرسول العظيم سـيدنا محمـد       
م والجاهل، للغني   مخاطبا للصغير والكبير، للعال   

والفقيــر، للمــسلم والكــافر، وكــذلك للنــساء 
أن أمرت  : (والرجال، للسيد والعبد، قال     

.)٦()أخاطب الناس على قدر عقولهم

 

 
١٠

 

: حكمة بال تهور-

 

 
الحكمة وضع الشىء في مكانه مـن غيـر         

 زيادة وال نقصان، وهي شأن الرسـول        
: الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه، حيث يقول تعالى       

   ٍِظيملَى خُلٍُق علَع ِإنَّكو) ووجهـه   )٤: القلم ،
ادع : إلى أفضل أساليب الخطاب فقـال        

ِإلَى سِبيِل ربِّك ِبالِْحكْمـِة والْموِعظَـِة الْحـسنَِة         
    نـسَأح ِبالَِّتي ِهي ماِدلْهجو)  ١٢٥: النحـل( ,

ومراعاة المخـاطبين وأحـوالهم فـي بالغـة         
طعة النظيـر، مراعيـا لألحـداث       وفصاحة منق 

ومتغيراتها من سلم وحرب، وفـرح وسـرور        
.وحزن، من حياة وموت، وربح وخسارة

 

 
١١

 

: صدع بالحق بال انهزام-

 

 
يجهر الخطـاب اإلسـالمي بفكرتـه فـي         
وضوح وقوة، وال يطلب رضا النـاس فالنـاس        
وإرضاؤهم غاية ال تـدرك، ولكـن رضـا اهللا          

د والمـراد   تعالى ورسوله هو المطلب المنـشو     
.المقصود

 

 
١٢

 

: مراعاة األولويات-

 

 



 

 

 

 

 



 



 

  

 

راعت الشريعة اإلسالمية األولويـات فـى       
والفقهاء باستقرائهم عرفـوا    , التشريع واألحكام 

فبنوا عليهـا   , أن ترتيب األولويات سنة تشريعية    
فـأحرى  , واحتكمـوا إليهـا   , قواعدهم الفقهيـة  

.بالخطاب اإلسالمي والديني أن يهتم بما سبق

 

 
ا مـن القواعـد العامـة التـي     ونذكر طرفً 

رها العلماء من روح الشريعة اإلسالمية فال       سطَّ
:نغفل عنه في خطابنا

 

 

 

. فالشريعة تقدم الفرض على النافلة-

 

 

 

. وتقدم النص على االجتهاد-

 

 

 

. ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح-

 

 

 

 والمصلحة العامة مقدمة على المـصلحة       -
.الخاصة

 

 

 

. الضرر الخاص ويدرأ الضرر العام قبل-

 

 

 

 ويرتكب أخف الضررين وأهون الشَّرين      -
.مخافة ضررٍ أكبر وشر أخطر

 

 

 

 وطلب العلم أولـى مـن التنفـل عنـد           -
.التعارض

 

 

 

 ومحاربة الشرك الجماعي مقـدم علـى        -
.محاربة الشرك الفردي

 

 
.واعلم أن ما يجمع األمة خير مما يفرقها

 

 
١٣

 

: التيسير والتسهيل على الناس-

 

 
د الناس أجمعين الرسول األمـين      اقتداء بسي 

يسروا وال تعـسروا وبـشِّروا وال       : (حيث قال 
، وما خُير الرسول بـين أمـرين إال         )٧()تنفِّروا

اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما، وأنَّب الرسـول         
معاذ بن جبل حينما أطال في الـصالة بالنـاس          

.)٨(..)أفتَّان أنت يا معاذ، من أم فليخفف : (فقال

 

 
١٤

 

: الدعوة إلى جمع كلمة المسلمين-

 

 
واعتَِصموا ِبحبِل اللَِّه   : امتثاالً لقوله تعالى  

، ونبذ  )١٠٣: آل عمران  (..جِميعا وال تَفَرّقُوا  
الفرقة المذهبية والطائفية والحزبيـة وغيرهـا،       

ال (واالجتماع تحت راية واحدة وكلمة واحـدة        
والدعوة إلى  ) محمد رسول اهللا  سيدنا  اله إال اهللا    

. ذلك وتطبيقها على أرض الواقع 

 

 


 


من أهم مالمح التخريب الديني عند بعـض        
المجددين المعاصرين، أتباع الغرب الحاقد على      

:دين اإلسالم ما يلي

 

 
.إباحة الربا) ١(

 

 
منع تعدد الزوجات إال بموافقة الزوجة      ) ٢(

. تعالىاألولى، فحظروا ما أباحه اهللا

 

 
اعتبار خمار المـرأة مـسألةَ حريـٍة        ) ٣(

شخصيٍة، ال أمرا شرعيا، فالتقاليد واألعـراف       
.تحكم لباس المرأة وليس الشرع

 

 
اعتبار الحدود الشرعية ال رحمةَ فيها،      ) ٤(

فضالً عن تشويهها للمجتمع، فيجب إعادة النظر       

.فيها

 

 
) الـنفس (ال يفرقون بين الجهاد األكبر      ) ٥(

، وال يفرقـون بـين القتـل        )العدو(واألصغر  
والقتال، أو الجهاد والقتل؛ فيطالبون بإلغاء آيات       

؛ ألنها تـدعو   الجهاد من كتاب اهللا     

 

 مـن   -
وجهة نظرهم 

 

 إلى اإلرهاب والعنف في عـالٍم       -
ينبغي أن يسوده السالم الـذي يريـدون، دون         
النظر أيضا إلى أن الحرب في اإلسالم دفاعيـة         

. والظلمانوعادلة وليست للعدو

 

 
إلغاء حكم القوامة للرجل على المـرأة       ) ٦(

في زمن خرجت فيه المـرأة للعمـل وتعلمـت          
وحصلت على أعلى الـشهادات العلميـة، فـال         
مجال للحديث عن قوامة الرجل التي جاء بهـا         

الرجاُل قَوامون  : القرآن الكريم في قوله تعالى    
     عب َل اللّها فَضاء ِبملَى النِّسـٍض    ععلَى بع مهض

اِلِهموَأم ا َأنفَقُواْ ِمنِبمو) ٣٤: النساء.(

 

 
تغيير مناهج التعلـيم طبقًـا لـسياسة        ) ٧(

.تجفيف المنابع الدينية عند الناس

 

 
إغراق المجتمع في الفـسق والرذائـل       ) ٨(

األخالقية، وتوسيع دائرة االنحالل الخلقي مـن       
. إلى ذلكخالل األفالم والمسلسالت التي تدعو

 

 
نشر الكتب ذات الثقافة الغربية والتـي       ) ٩(

تطعن في دين اهللا مع تكريم أصحابها ومـنحهم         
.الجوائز العالمية على فعلهم الفاضح

 

 


 


بداية تجديد الخطاب الـديني تكـون مـن         
الداخل، عن طريق خطاب معقول يبدأ بالتنـشئة     
من داخل األسرة، وإصالح التعليم؛ ألنه العمود       
الفقري ألية دولة، واالهتمام بـالقيم والتـرابط        
االجتماعي؛ فإذا قوي المجتمع داخليا سـهل أن        

.يتوجه للخارج

 

 
جاءت الشريعة اإلسالمية    لقد   :وختاما نقول 

بمدح التجديد، وبيان أهميته، بـل إن نـصوص         
الشرع الشريف نفسها تؤكد ذلك المعنى، فتـارة        

 هاعتبـار يحدثنا الشرع الشريف عن التجديـد ب      
أمرا واجب التنفيذ، ويحث عليه المسلمين، وذلك       
في مقام اإليمان، فإن اإليمان نفسه يبلى ويخلق        
ويحتاج إلى أن يجدد فى قلوب الموحدين، وذلك        

جـددوا  : ( ألصـحابه  فى قـول النبـى      
يا رسـول اهللا، وكيـف نجـدد        : ، قيل )إيمانكم

.)٩()أكثروا من قول ال إله إال اهللا: (إيماننا؟ قال

 

 
وتارة يحدثنا الشرع عن التجديد فى الـدين        
على أنه نعمة يمن اهللا بها علـى هـذه األمـة            

إن اهللا : ( الخاتمة، ومن هذا قـول النبـي      
ائة سنة من   يبعث إلى هذه األمة على رأس كل م       

.)١٠()يجدد لها أمر دينها

 

 
منذ ذلك الحين وعلمـاء األمـة يمتـدحون     

 من نعم اهللا    التجديد، ويرون أنه أمر دينى ونعمة     
.علينا

 

 
إن واجب الوقت يحتم علينا أن نقتدي بما        و

فعله األعالم المسلمون على مر التـاريخ فـى         
قضايا التجديد وأن نراعى أنهم التزموا بضوابط       
كثيرة ينبغى علينا أن نتأملها وأن نتـدبرها وأن         
نجرد ما فيها من معاٍن، وأن نحولها إلى مناهج         

ا أزمانهم ومـسائلهم    متبعة حتى ولو تجاوزنا به    
التى كانت تشغل بالهم أو التـى كانـت محـل           
نزاعهم وجدالهم؛ ألن هذا ال يعنينـا كثيـرا أن          
نقف عند مسائل كل عصر فإن لكـل عـصر           
واجبا، وينبغى علينا أن ندرك واجب عـصرنا        
ونعيش فيه وله وبه، ومن الممكن أن نستفيد من         

.مناهجهم دون أن نقف عند مسائلهم

 

 
 ذهبوا إليه ال ينطبق على عـصر        ولعل ما 

كما ينطبق على عـصرنا الـذي كثـرت فيـه           
التخصصات، وتعددت فيه الـرؤى والثقافـات،       
وتالحمت فيه دول العالم عن طريـق التقنيـات         
الحديثة المتمثلة فى ثـورة المعلومـات ودقـة         
وسائل المواصـالت واالتـصاالت بجوانبهـا       

ه شخص  المختلفة، ولذلك فالتجديد ال يقوم بأعبائ     
واحد أو عدد قليل من المجتهدين، وإنما تقوم به         
المؤسسات العلمية كل في تخصصه، علـى أن        
يتم ذلك في تعاون وتكامل مع المؤسسات الدينية        
في العالم اإلسالمي، وفـي مقـدمتها األزهـر         
الشريف الذي كان له قصب الـسبق فـي هـذا          
الميدان منذ إنشائه في القرن الرابـع الهجـري         

نا هذا، خاصة مع ما يتمتع بـه مـن          حتى يوم 
سمعة طيبة ووسطية واعتدال وتوازن وانفتـاح       
على كل من يريد الخير والنفع لإلنسان والكون        

.والحياة

 

 
نسأل اهللا تعالى أن يكشف لقلوبنـا حقيقـة         

الذى به ننجذب بكليتنـا إلـى       , الجمال الربانى 
.الرضوان األكبر

 

 
نا وصلى اهللا وسلم وبارك على سيدنا وموال      

.محمد وعلى آله أجمعين

 

 
                                                           

، وكنـز العمـال     ٥ ح ١/٤٣المستدرك للحـاكم    ) ١(
.١٣١٣ ح١/٤٥٨للمتقي الهندي

 

 
، والمـستدرك   ٤٢٩١ ح ٢/٥١٢سنن أبـي داود     ) ٢(

. ٨٥٩٢ ح٤/٥٦٧للحاكم 

 

 
.٢١٤٣٩ ح١٠/٢٠٩سنن البيهقي ) ٣(

 

 
.٦٧٥ ح١/٥٠٩سنن الدارمي ) ٤(

 

 
.٢٤٨٢٢ ح٩/٦٦كنز العمال للمتقي الهندي ) ٥(

 

 
.١/٥٢المقاصد الحسنة للسخاوي ) ٦(

 

 
.، كتاب الجهاد والسير٥/١٤١صحيح مسلم ) ٧(

 

 
.١/٨٤كشف الخفاء للعجلوني ) ٨(

 

 
.٨٧١٠، ح١٤/٣٢٧مسند أحمد بن حنبل ) ٩(

 

 
.٤٢٩١ ح٢/٥١٢سنن أبي داود ) ١٠(

 

 



 

 

 

 

 



 


 



 




 




 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الدكتور

 

 







 




 



 

 

 





 


مع كل ما ذكرناه في العدد الماضي لم        

يرض فيصل الدويش    

 

 أحد قادة الوهابيـة     –

 

أن يوقع الملك وأراد   ،بنتيجة هذا المؤتمر   -
عبد العزيز في مشكلة جديدة، فأرسل قـوة        
صغيرة قتلت عمال مخفـر بـصية علـى         

ة أنفار  وقتلت بضع الحدود العراقية النجدية،    
كانوا مع أولئك العمال، ليفسد     من الشرطة   

بين الملك عبد العزيز والحكومة اإلنجليزية،   
فأدى هذا إلى هجوم الطيارات اإلنجليزيـة       
واشتباكها هي والعشائر النجدية نحو ثالثـة    

أن يحل  أشهر، ولم يمكن الملك عبد العزيز       
ة بطريق السياسة؛ ألن الحكومة     لهذه المشك 

مـن بنـاء    أصرت على موقفها    زية  ياإلنجل
.المخافر على الحدود العراقية النجدية

 

 
فرأى الملك عبد العزيز أن يعقد مؤتمرا       

ه ١٣٤٧في بريدة سنة    

 

م لتهدئـة   ١٩٢٨ -
 وإلفهـامهم أنـه     ، أي الوهابيـة   ،اإلخوان

يشاركهم في سـخطهم علـى بنـاء هـذه          
المخافر، ولكنه يرى أنه ال يصلح اللجـوء        

ولم يحضر هذا   القوة،  في ذلك إلى استعمال     

المؤتمر فيصل الدويش، وال سـلطان بـن        
.بجاد

 

 
ثم أخبرهم أن اإلنجليز متمسكون ببناء      

بنائها على الحدود، وألقى مسئولية     المخافر  
على فيصل الدويش، بسبب تعديـه علـى        
الحدود العراقية من وقت آلخر، فاجتمعـت      
كلمتهم حوله، وحاربوا فيصل الدويش حتى      

استقر األمـر للملـك عبـد       أسروه، وبهذا   
العزيز؛ ألنه قضى به على عوامل الفوضى      
في مملكته، حتى قال حين انتهى أمر فيصل    

!.من اليوم سنحيا حياة جديدة: الدويش

 

 
وأمكن الملك عبد العزيز في هذه الحياة       

فـي  الجديدة أن ينهض بأعمال اإلصـالح       
فـات  اليفونـات والتلغر  تمملكته، فأنـشأ ال   

 الحـضارة الحديثـة،     وغيرها من وسـائل   
وواصل ما بدأ به مـن تحـضير الباديـة،     
وكانت حركة اإلخوان قد عاقته عن المضي   
فيه، وأخذ ينشر المدارس لتعليم العلوم على       

.األنظمة الحديثة في أنحاء المملكة

 

 
 اإلخوان واستكانوا لـسلطانه؛     أوقد هد 

ذلك السلطان القـاهر، بـل     ألنه لم يعد لهم     
هم من الرعية، ولم    صار شأنهم كشأن غير   

يحدث إال أن مشايخ نجـد أنكـروا سـنة          

ه ١٣٤٩

 

م على دائرة المعـارف     ١٩٣٠ -
أنها قررت في مناهج التعليم تدريس الرسم       
واللغة األجنبية وعلم الجغرافيا الذي يقـرر       

فجمعهم الملـك   كروية األرض ودورانها،    
فلم يجـد  عبد العزيز وبحث معهم في ذلك،      

نكرونه مـن كرويـة     عندهم دليالً على ما ي    
األرض ودورانها، وقد قالوا له حين طـال        

عتقد، ولسنا بحاجـة    نالبحث، لقد قررنا ما     
إلى الجدل المنهي عنه شرعا، فـإن قبـل         

 وإن خالفنا فليست ،اإلمام ما رأينا فالحمد هللا   
!!.)١(أول مرة يخالفنا فيها

 

 
ولهم مواقف مـن اسـتعمال التليفـون       

لمولد النبـوي   ولبس الكرافتة وأكل حلوى ا    
الشريف، واألسماك المملحة يوم شم النسيم،      
وكانوا يرشقون الدش فوق أسطح المنـازل       

!.لتدميرها

 

 
كـارة  نومما يبعث علـى الغرابـة وال      

" البدعـة "إلصاق جهلهم باإلسالم بـدعوى      
"!.منهاج السلف"وليس 

 

 
ولـم  ! وخلطوا بين العبادات والعادات   

لـى  ، فـشغبوا ع   "المصالح المرسلة "يفهموا  
الدين على سمعته بين العالمين، وال يزالون       

عن كابر، وجاهالً   اكابر    ا عن جاهل، وغبي 



 

 

 

 

 



 













 



!!.عن غبي

 

 



 



١

 

 منع رفع األيدي في الـدعاء كمـا         -
 وما عليه   كان يفعل سيدنا رسول اهللا      

األمــة المــسلمة فــي شــتى األعــصار 
!.واألمصار، يمنعونه

 

 
٢

 

جهر بالبسملة في الـصلوات   عدم ال  -
. باعتقاد المنع.!الجهرية

 

 
٣

 

منع دعاء القنـوت فـي صـالة          -
.باعتقاد البدعة!. الصبح

 

 
٤

 

 بطالن الصلوات في مساجد بهـا        -
ن أ، مـع    الصالحين  ) أضرحة(مراقد  

وليس في مـساجد بهـا      ) مقابر(المنع في   
.مقابر

 

 
٥

 

لصالة الجمعـة،    منع األذان األول     -
 ة في عهد سيدنا عثمان      ن الصحاب أمع  

!.فعلوه

 

 
٦

 

 إيجاب رفع اليدين إلـى مـستوى        -
!.الصدر عند تكبيرة اإلحرام

 

 
٧

 

تفريج ما بين الرجلين حال الوقوف       -
!.في الصالة تفريجا مبالغًا فيه

 

 
٨

 

التعصب في رؤية هـالل شـهر        -
!.رمضان للسعودية فقط

 

 
٩

 

نوع المخرج في صدقة الفطر من       -
 كمـا   رمضان، حبـوب وأطعمـة فقـط      

 أما النقود فيحكمون     ،يتحكمون

 

 كـذبا    –

 

– 
!.ببطالنها

 

 
١٠

 

 صفة االعتكاف أي زمـن ولـو        -
خالفًا العتكاف الرسـول    ! دقائق معدودات 

.

 

 
١١

 

 التشكيك في ميقات صالة الفجر،      -
واالدعاء أنه غير صحيح، لتقدمه زمنًا على       

!.المعمول به

 

 
١٢

 

 يـوم عيـد      إيجاب رمي الجمار   -
!.ق بعد الظهراألضحى وأيام التشري

 

 

١٣

 

منع تكرار العمرة، إال إذا ذهـب        -
!.إلى ميقاته

 

 
١٤

 

النفس ولو كان حظر الترويح عن   -
.ال يخالف اآلداب الشرعية

 

 
١٥

 

!. اإلفتاء من أشياخهم فقط-

 

 
١٦

 

!. التداوي ببول اإلبل-

 

 
١٧

 

 ترويج الرقية الـشرعية عالجـا       -
!.لكل األمراض

 

 
١٨

 

 الحجامة   -

 

 أخذ دم الجلد بشرطه     –
وس بالم

 

!. سنة–

 

 
١٩

 

!.ارتداء الساعة في اليد اليمنى -

 

 
٢٠

 

!. تحريم عمل المرأة-

 

 
٢١

 

!.تحريم السياحة -

 

 
٢٢

 

منــع العمــل فــي المــصارف  -
.والبورصة) البنوك(

 

 
٢٣

 

ــاعرة   - ــر واألش ــر األزه تكفي
!.والصوفية والشيعة

 

 
٢٤

 

الرسـم،  (تحريم الفنون الجميلـة      -
).التصوير، النحت، النقش

 

 
٢٥

 

لفتــوغرافي تحــريم التــصوير ا -

!.وتعليق الصور

 

 
٢٦

 

إيجاب اللـون األسـود لثيـاب        -
!.النساء

 

 
٢٧

 

تفضيل لـبس الـشباشب علـى        -
!.األحذية

 

 
٢٨

 

!.منع التقريب المذهبي اإلسالمي -

 

 
والمجـادالت  والمـسائل   إلخ القـضايا    

والمساجالت، ودون النظر إلى قوة دليل أو       
!.تحقيقه مصلحة أو دفعه مفسدة

 

 



 


١

 

ن فقـط،   يالمتسلفة للمـسيحي   عداوة   -
!.دون مساس باليهود المعتدين

 

 
٢

 

 إنشاء مركز حوار بـين األديـان        -
، ومنع أي محاولـة     )كايسيد(والحضارات  

!.تقارب بين السنة والشيعة واإلباضية

 

 
٣

 

: التحول والتقلب للمصالح الخاصة-

 

 
أ

 

إنشاء المتسلفة بمـصر ألحـزاب        -
سياســة، وعــضوية المجــالس النيابيــة، 

ومن قبـل   ! همة في صياغة الدستور   والمسا
!.المنع والحظر

 

 
ب

 

التعاون مع األمريكـان والتـودد       -
زيارات قيادات  (إليهم في الداخل والخارج     

وابتعاث للسفارة األمريكية بالقاهرة،    متسلفة  
بعضهم للواليات المتحدة األمريكية، كفعـل      

وذلـك خالفًـا    ). وصنيع جماعة اإلخوان  
!.ي بالد الكفارلفتاوى الذهاب واإلقامة ف

 

 
شريعة لمصالح  الوهكذا أصبحت أحكام    

مـا يطلبـه    (و) تحـت الطلـب   (المتسلفة  
.!وفي الفم ماء كثير )!.المستمعون

 

 



 





 


                                                           

المجددون في اإلسالم للشيخ عبـد المتعـال    ) ١(
مكتبة اآلداب . طالصعيدي، 

 

. بالقاهرة-

 

 



 

 

 

 

 



 



 







 



 





 


 الـصالحين   أضرحة الحركات اإلسالمية أن     إلىزعم بعض المنتسبين    

  النبـي  روضـة  أن ادعـو اأوثان يجب محوها وال عجب فهم الذين      
 فـي   ل بيت النبى    آوا معالم وقباب الصحابة و    س وهم الذين طم   ،وثن

 المسألة ليست عقائدية    أن والحقيقة   ،البقيع بنفس الحجة وادعاء التوحيد    
 فهي لم تذكر في كتب السنة       ،ى من الفروع  أ ، يزعمون بل هي فقهية    كما

 وال التوحيد بل ذكرت في باب الجنائز والـصالة وصـفة            اإليمانفي باب   
لى عبادة القبور   إا حولوا القضية من زيارة القبور        وأيض، قبر النبى   

ويشهد كـل   إال فما من زائر لمراقد األنبياء والصالحين        ،ا وبغير حجة  كذب  
.ا عبده ورسولهن محمدأ اهللا وإال ال اله أنيوم بعدد صلواته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتيجـة  إالولم تكن هـذه االفتـراءات       

:للجهل بفهم بعض النصوص ومنها

 

 







 



ـ   أوالمعلوم   مـره   أا  ن االمام علي 
 فالمراد  ،ما بعثه لحرب المشركين    بذلك عند 

 وهذا ما   ، قبور المسلمين  قبور المشركين ال  

 بقبـور المـشركين     فعله رسول اهللا    

 أمـا قبـور   ،عندما بنى المـسجد النبـوى    

.المسلمين ال تنبش وال تهدم

 

 






 



 استــشكل الحــافظ ابــن حجــر :أوالً

د لـم    اليهو نإ :العسقالنى هذا الحديث وقال   

 أنبيائهم مع   ا كانو ألنهم ؛تكن لهم قبور تعظم   

ولَقَد آتَينَـا موسـى      مكذبين أو قاتلين     إما

 وآتَينَـا   ۖالِْكتَاب وقَفَّينَا ِمن بعـِدِه ِبالرسـِل        

ِعيسى ابن مريم الْبينَـاِت وَأيـدنَاه ِبـروِح         

 تَهـوٰى    الَ ٌل ِبما  َأفَكُلَّما جاءكُم رسو   ۗالْقُدِس  

كُمفَِريقًـا      َأنفُسو تُمفَفَِريقًـا كَـذَّب تُمرـتَكْباس 

تَقْتُلُون )٨٧: البقرة(.

 

 

أما النصارى فنبيهم سيدنا عيسى عليه      

    وعلى نبينا الصالة والسالم ر  قبـر فع ولم ي 

          اِزيـزع اللَّـه كَـانِه وِإلَي اللَّه هفَعْل رب

.)١٥٨ :لنساءا (حِكيما

 

 

ن سلمنا بصحة الحـديث  أوعلى فرض   

 بل معنى اتخذوا قبور     ،فهموا ليس معناه ما  

 والفعـل اتخـذ ينـصب       ، مـساجد  أنبيائهم

 ،مفعولين األول قبـور والثـانى مـساجد       



 

 

 

 

 



 



 

 

 
فضيلة الشيخ علي الجميل

 

 
واعظ مركز رشيد

 

 

 

 

 

 
      

     
        

      


 

 
     

   
      

 . 

 المساجد؟ هل اتخذوا    أموالمتخذ هل القبور    

 بال شـك    ؟م اتخذوا القبور  أا  المساجد قبور 

ى موضع  أ ،ساجدا القبور ذاتها م   ونهم اتخذ أ

للسجود يسجدون لها من دون اهللا ويسجدون       

 وهذا بعيد كل البعد عن اعتقاد وفكر        ،عليها

 فكـل   ،دنى مسلم ألم يفعله    وهذا ما  ،المسلم

ن أال اهللا و  إله  إن ال   أمسلم كما ذكرنا يشهد     

وفى الحـج يقـول     ،ا عبده ورسوله  محمد : 

ن صدرت مـن    إ و ،شريك لك لبيك   لبيك ال 

ن كلمات يظن بها السوء لكن      بعض المسلمي 

عقيدته صحيحة ويوجه للقول الـصحيح ال       

. نتهمه بالشركأويكفر 

 

 

ا  مـسنم  ولذلك كان قبر النبـى      

خـر  آ وهذه الصفة وردت في      ،بلكسنم اإل 

مام البخارى في كتاب الجنـائز      صحيح اإل 

 روى البخاري   ،باب صفة قبر النبى     

أنـه رأى قبـر النبـي    (: عن سفيان التمار  

مس انم(.

 

 

ا علـى   نه لم يكن مـستوي    أومعنى هذا   

.اإلبلا كسنم  مرتفع:ىأا  ومسنم،األرض

 

 




 



  كانت الحجرات تطل على المسجد   :أوالً

 ، الجـدار  إالولم يفصل بينها وبين المسجد      

فلم يكن بين الحجرات والمسجد شـارع أو        

 ولذلك كـان رسـول اهللا       ،فاصل أو طريق  

      بـى  ألـى   إ في مرضه األخير ينظر

بكر والمسلمين وهم يصلون مـن الـشرفة        

 ولما قام عمر بـن      ،التي تطل على المسجد   

عبد العزيز بتوسعة المسجد النبوى الشريف      

هدم الجدار فقط وصـارت الحجـرة فـي         

 هذا خاص   أنولو قلنا    ،المسجد بغير جدار  

ء يقبـرون   ن األنبيـا   أل ؛برسول اهللا   

 ن وقد دفن في المسجد م     : نقول ،حيث ماتوا 

 فهل هـذا    ، كأبى بكر وعمر     ياليس نب 

 لـم   ألنه ؛فقه لهم؟  شرك كما يدعى من ال    

 هـذا اتخـاذ     أنيخطر على بال المسلمين     

 ولألسف نرى هؤالء نقلـوا      ،القبور مساجد 

 ومن  ، عقائدية إلىالقضية من فرعية فقهية     

ويطلقـون   ، عبادة القبور  إلىزيارة القبور   

 اد القبور {ار القبور   على زوبوهذا بـال   } ع

 وهم بـذلك  ،شك غلو وافتراء ال حجة عليه    

 للزيارة إلى   واإلباحةنقلوا القضية من المنع     

.واإليمانالشرك 

 

 

 هدم قبور   إلىوهذا ما دفعهم ولألسف     

ل بيت  آالصالحين وهدموا قباب الصحابة و    

 لم هذه القبور   ومحوا معا  ،رسول اهللا   

وصنعوا بمقابر المسلمين ما أمر به سـيدنا        

وحسبنا اهللا   ، يفعله بمقابر المشركين   أن على 

 اهللا لو سألت في     أعزك وإنك   ،ونعم الوكيل 

حِد الـصحابِة   أحد الحراس عن قبر     أالبقيع  

أن  وهـذا يـدل علـى    ،يقول لك ال أعرفه   

ل آالهدف هو طمس معرفة قبور الصحابة و

.هللا بيت رسول ا

 

 

فيما نقله عنه    البرعبد  يقول الحافظ ابن    

من  :الشيخ المواقى في سنن المهتدين يقول     

لم يخفـه    خاف على أمة سيد المرسلين ما     

ال   فقد باء من التعـسف بمـا       ،عليها نبيها 

.يخفى

 

 

 يبــشرنا  والعجيــب أن النبــى 

 تشركوا من   أن ال أخاف عليكم     أنا( :ويقول

 فهـؤالء   ،)يابعدى ولكن أخاف عليكم الـدن     

 انغمسوا فـي حـب الـدنيا والمـال          ألنهم

 أعظـم  السيارات وامـتالك  أفاخروركوب  

 ويحذرونهم  ،البيوت ال يحذرون الناس منها    

 ، وهو الشرك   النبيمما طمأنهم منه    

وهم منه معصومون بـدعوة رسـول اهللا        

نسأل اهللا العافية ،.

 

 



 

 

 

 

 



 



 










 





 



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

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

 

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

.ي العالمينبه، ونشر رايته ف

 

 

 

 

 

 



 




 




 




 




 





 



على إذا كان إنشاء المواقع الدعوية      

جهودا متنامية  الشبكة الدولية اليوم يشهد     

على كافـة األصـعدة، سـواء كانـت         

 أو أفرادا، فإن من     حكومية أو مؤسسات  

األهمية بمكـان أن نعلـم أن للموقـع         

ينبغـي  مواصـفات خاصـة     الدعوي  

تها حتى يؤدي الموقع دوره فـي       امراع

الدعوة إلى اهللا تعـالى علـى الـشبكة         

:الدولية، ومن هذه المواصفات ما يلي

 

 

١

 

اختيار الموضوع المناسب الذي     -

تشتد حاجة المسلمين إليه، ولم تتطـرق       

ع األخرى، أو تطرقت إليـه      إليه المواق 

 حقه، أو أن ساحة الدعوة      ولكن لم توفه  

التي تعني  تحتاج إلى المزيد من المواقع      

ولعل اختيار الموضوع   بهذا الموضوع،   

ـ المناسب للمو  المزمـع  ع اإلسـالمي    ق

يكـون  إنشاؤه لمن األهمية بمكان حتى      

للموقع قيمة، ويؤدي دورا فـي خدمـة        

 يساهم في   وإن مما اإلسالم والمسلمين،   

اختيار الموضوع المناسب استشارة أهل     

العلم في الموضوعات التي تحتاج إليها      

ومــن الــدعوة أكثــر مــن غيرهــا، 

أيضا أخـذ آراء أصـحاب      الضروري  

ــالمية  ــع اإلس ــي المواق ــرى ف األخ

المناسبة والتي لم يوفوها    الموضوعات  

حقها في مواقعهم، فيقدمون خبرتهم في      

يـتم اختيـار    هذا الجانب، وينبغي أن     

الموضوع الذي يتناسب مع اإلمكانـات      

المادية والبشرية المتوفرة للراغبين في     

.إنشاء الموقع
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 حسن تصميم الموقع، فإن ممـا       -

ذا التصميم البديع،  ال شك فيه أن الموقع      

والشكل المميز، والترتيب الحسن لمواده     

ومحتواه يجذب إليه العقول والقلوب منذ      

عـين   تقـع فيهـا      الوهلة األولى التي  
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أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالمية املساعد 

 

 بكلية أصول الدين

 

-

 

 جامعة األ

 

 زهر

 

 

المتصفح للشبكة الدولية عليـه، فيثيـر       

فضوله، ويستحوذ على اهتمامه، ويشعل     

الحماسة في نفسه إلى االطـالع عليـه        

واالستفادة منه، وذلك عين مـا يهـدف        

.يإليه الموقع الدعو

 

 

ويتسنى للداعية أن يباشر تـصميم      

لـه  موقعه نفسه، خصوصا إذا توافرت      

بهـا تـصميم    ية التـي يتطل   نالمعرفة الف 

الموقع، ويمكن للداعية أن ينمي قدرتـه       

بـدورة  على ذلك من خالل االلتحـاق       

تدريبية متخصصة في التـصميم، مـع       

بأهل الخبرة في هذا الميدان،     االستعانة  

كما توجد شـركات متخصـصة فـي        

تصميم المواقـع، تـريح الداعيـة أو        

مما يكتنفـه تـصميم     المؤسسة الدعوية   

طلبه من معرفة   الموقع من عناء، وما يت    

.فنية وتقنية خاصة

 

 

٣

 

في مادة  االتجاه نحو التخصص     -

في الموقع، فكلما كان الموقع متخصصا      

ميدان معـين مـن ميـادين الـدعوة         

اإلسالمية كلما كان أكثر نفعا، وأطيـب       

ثمرة، وأرجى فائـدة؛ لدفعـه بكامـل        

االهتمام في حق واحد دون أن تتـشتت        

النسبة على غيره، ويتأكد ذلك ب    الجهود  

للمواقع التي تحظى بدعم حكـومي أو       

مؤسسي كبير فليس هناك ما يمنع مـن        

االتجاه صوب العمل الموسوعي علـى      

نحو ما أوردنـاه آنفًـا فـي المواقـع          

.)١(الموسوعية التي سبق اإلشارة إليها

 

 

ــة   ــع الدعوي ــت المواق ــد أثبت وق

التخصصية جدواها في فضاء الـشبكة      

سبيل المثال فإن موقـع      وعلى   ،الدولية

 الــذي يهــتم بالخطابــة، )٢()المنبــر(

وأحكامها، وأدبها، وأسـاليبها، والـذي      

 هائل من الخطب في شـتى       يعرض لكم 

الموضـوعات للعديــد مــن الخطبــاء  

البارزين في عدد مـن بلـدان العـالم         

الكثير من  قد أفاد   هذا الموقع   اإلسالمي،  

الخطباء، وصـقل مـواهبهم، ووسـع       

وشــحذ هممهــم، وألهــب مــداركهم، 

حماسهم، وكان الملجأ لهم عند الحاجـة       

بهم الضرورة إذا ضاق الوقت، واشتدت     

الخطابـة  في العديد من موضـوعات      

.الدينية ومناسباتها
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المعوقـات التـي تمنـع      تجنب   -

الدعوة من التأثير فـي النـاس، فمـن         

أن تتجنب الدعوة إلى    الضرورة بمكان   

خـالل  بصفة عامة، والدعوة مـن      اهللا  

الشبكة الدوليـة بـصفة خاصـة كـل         

قيامها بالدور  المعوقات التي تحول دون     

 في الوصـول إلـى النـاس،        بالمطلو

وتحقيق التأثير المرجو فيهم، ولعل في       

ذلك ما يلفت النظر إلى الحاجـة إلـى         

تطوير خطاب ديني خـاص بالـشبكة       

خصوصيات ، يراعي   )اإلنترنت(الدولية  

اناتهـا،  مـن إمك  تلك الشبكة، ويستفيد    

الـدين،  ويقوم على التمـسك بثوابـت       

ومراعاة متغيرات العصر، ويبتعد عـن      

ودواعـي الـشقاق   كل أسباب الخالف،  

ـ      نها أن تقـوض    أوالنزاع التي مـن ش

الجهود الدعوية المبذولة، وتقضي على     

.ثمراتها

 

 
                                                           

:مثل موقع الشبكة اإلسالمية) ١(

 

 
www.Islamweb.com 

:وكذلك موقع إسالم أون الين

 

 
www.islamonlin.com 

.وغريمها

 

 
):إلنترنتا(رابطه على الشبكة الدولية ) ٢(

 

 
www.alminbar.net 



 

 

 

 



 





 





 




 





 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ِديــــداٍن جــــســــٰى ِبِإحمعــــِبِغ النأَس

 

 
أَقْبـــلَ الْعـــام فَوســـع ِفيـــِه مـــا    

 

 
ــضا  ــرا غَاِمــ ــد ســ ــِر التجِديــ أَظِْهــ

 

 
ــاِئقٍ   ــشف حقَـ ــِد كَـ ــي التجِديـ الَح ِفـ

 

 
ــا   ــلُ ويـ ــا الْعقْـ ــا  أَيهـ ــي ويـ روِحـ

 

 
ــِذي   ــطَ الَّـ ــسلْ تعـ ــام فَـ ــلَ الْعـ أَقْبـ

 

 
الْوجــــه أَشــــرق نــــورهأَســــِرِعي فَ

 

 
ــلْ ــي : قُـ ــر رتبِتـ ــسؤِل غَيـ ــب الـ مِجيـ

 

 
ــا   ــشئُونُ وِإنمــ ــرك الــ ــم تغيــ لَــ

 

 
ِســـر تغـــِيِريي انِكـــشاف حِقيقَِتـــي   

 

 
ــاَءةً ــد هنــ ــام الْجِديــ ــِل الْعــ واجعــ

 

 
ــا    ــو ومـ ــا نرجـ ــِعدنا ِبمـ ــِه أَسـ ِفيـ

 

 
ــالْخيِر   ــِه ِبــ ــِعدنا ِفيــ ــِذيأَســ الَّــ

 

 
ــا ــت يـ ــا أَنـ ــر ويـ ــا دهـ ــور يـ ديهـ

 

 
ــورةً   ــوِغي صـ ــلَ صـ ــدِئي قَبـ ــلَ بـ قَبـ

 

 
ــا ــت يـ ــا  أَنـ ــلْ ويـ ــا بـ ــلُ وِإهيـ ِإيـ

 

 
أَشــِرقَن شــمس اجــِتالَ اَألوصــاِف ِفــي    

 

 
ــيِدي  ــك ســـ ــِرقَنها ِباجِتالَِئـــ أَشـــ

 

 

ــاِذبٍ   ــِطناٍع جـــ ــه ِباصـــ َأَفِْردنـــ

 

 

 

 

 

 ــت ــددنْ أَنـ ــاجـ ــدد يـ ــد  الْمجـ حِميـ

 

 
 ــد ــِر الْمِفيـ ــن الْخيـ ــودت ِمـ ــت عـ أَنـ

 

 
 ــد ــذِْب الْعِبيـ ــِتالَ جـ ــاِل اِإلجـ ــن جمـ ِمـ

 

 
ــــودجالْو ارــــرِد أَسِللْفَــــر تــــرأَظْه

 

 
ِهيدـــظَّ الـــشـــلْ حنت عـــركَِلـــي فَاضيه

 

 
 ِجيــــدانَ الْمــــوِرضالً وِغـــي فَــــضتبت

 

 
ــالْخيِر   ــِل ِبــ ــا ِبالنيــ ــدمنِبئًــ الْجِديــ

 

 
   ــد ــا تِعيـ ــت لَهـ ــواٍم وأَنـ ــر أَعـ كَـ

 

 
مِعيـــد مجـــدد يـــا  غَيرنهـــا يـــا 

 

 
ِبيــــدالْع نــــا ِحــــصضــــي ِبالرِخلَنأَد

 

 
   ــد ــالَ أُِحيـ ــك فَـ ــاِلي علَيـ ــِه ِإقْبـ ِفيـ

 

 
  ــِعيد ــام سـ ــِل الْعـ ــلٌ واجعـ ــت أَهـ أَنـ

 

 
 ــيد ــا ورِشــ ــعدت قَِريبــ ــت أَســ أَنــ

 

 
ـ  كَينــونُ ِفــي الْغيــِب الْبِعيــد    اكَــانَ يـ

 

 
 ــد ــضلْ ِبالْمِزيــ ــاِلي تفَــ ــا الْعــ ِللْبهــ

 

 
 ــد ــي الْوِعيـ ــراه ِفـ ــِب شـ ــضرةَ الْغيـ حـ

 

 
    ــد ــيِن الْبِعي ع ــن ِر عتــس ــي ال ــورٍة ِف ص

 

 
     ــا فَِريــدكُــونُ ِبهــوٍر يٰى ســوِفــي ص

 

 
   ِديدالـــس أْيِتالَ الـــرِتـــي، ِبـــاِإلجبتر
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الـسيد  سماحة  قامت مشيخة الطريقة العزمية تحت رعاية       
 العزمية  محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم شيخ الطريقة       

 ا، تأكيـد  ه١٤٣٩  عدة محاضرات خـالل شــهر     
:بصير األمة بالواجب المطلوب منهالدورها الكبير فى ت

 

 



 


 مت أقي م١٧/٨/٢٠١٨، الموافق   ه١٤٣٩  ٦جمعة  الفى يوم   

بقاعة اإلمام المجدد الـسيـد محمـد        مائةال بعد   العشرون أهل البيت ليلة  

ماضى أبى العزائم حيث حضرها عدد من أساتذة الجامعـات والمراكـز        

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

.وأبناء الطريقة العزمية من مختلف المحافظات

 

 

يخ الطريقة العزمية الشعب المـصري إلـى        دعا فيها سماحة ش   وقد  

إصالح المجتمع بترك األخالق الفاسدة، وأن يبدأ كل واحد بنفسه وأهـل            

القدوة الصالحة في كافة المجاالت، والدفاع عنها       بيته، والعمل على إبراز     

.إذا أسيء إليها

 

 

وطالب الحكومة المصرية بدراسة القرارات قبل إصدارها، ومراعاة        

 الفقير، وطمأن الشعب أن الدولة تـسير فـي االتجـاه            ظروف المواطن 

االقتصادي الصحيح بإلغاء الدعم وبناء البنية التحتية؛ ألن ذلـك خطـوة            

مهمة في اإلصالح واالستثمار، مطالبا الدولة المصرية باالهتمام بالبحث         

العلمي، وتولية المناصب لألكفاء، واإلقـالع نهائيـا عـن المجـامالت            

.والواسطة

 

 

ابن الطريقـة العزميـة ال يكـذب وال يخـون           : (م حديثه بقوله  وخت

.)األمانة

 

 

 الشريف عبد الحليم العزمي الحسيني حديثه حول سيرة أهل          واصلو

 من  الحديث عن نتائج رحلة اإلمام الحسين       باستكمال   البيت  

عن بداية نزول اإلمام الحسين كربالء والحالة       مكة إلى كربالء، ثم تحدث      

.يها، وما جرى بينه وبين أهله وأصحابهالتي كان عل

 

 

على الجانب اآلخر أصر ابن زياد على نزول اإلمام الحسين علـى            

، ثم إرسال عمر بن سعد  الحسين البيعةرفض اإلمامرغم رأيه ببيعة يزيد   

 إرسـال   وتـوالي بن أبي وقاص على رأس جيش لقتال اإلمام الحسين،          

. ألفًا٣٠الجنود إلى كربالء حتى وصل العدد إلى 

 

 

اشتد الحصار علـى اإلمـام   ه ٦١وفي اليوم السابع من المحرم سنة   

ومن معه، ومنع عنهم الماء، فحاول اإلمام الحسين أن يتواصل مع ابـن             

سعد ويثنيه عن فعله لكنه لج في عناده، بل وأرسل رسالة البـن زيـاد               

شمر ابن زياد ، وختم حديثه بإرسال يكذب فيها على اإلمام الحسين    

 يأمره بقتل اإلمام ومن معه والتمثيل       سعدذي الجوشن برسالة إلى ابن      بن  

.بهم

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

بينا اللقاء املاضي أن
َّ َّ

 

ه مـن املـرجح أن يكـون القـرب الـذي زاره 

 

رسول اهللا 

 

 ومنع من االستغفار له هـو قـرب ثويبـة، ومـا 

 

دل عليه صحيح النقل وصريح االستنباط ال حنيد عنـه إىل مـا 

 

هو احتمايل بال دليل من نقل أو عقل، ويف هذا املقال نواصـل 

 

:احلديث فنقول

 

 

 

 




 


 تتمثل في هذا السؤال     ما سبق خالصة  

هل يمكن أن يولد نبي من والدين       : وإجابته

! كافرين أحدهما أو كليهما؟

 

 

 ال، بل إن مشيئة اهللا      : اإلجابة هي 

أن ال يولد نبي إال مـن والـدين مـؤمنين           

حين، بل لـيس مـن     موحدين طاهرين صال  

نبي إالَّ وجميع آبائه وأجداده من لدنه إلـى         

: تعـالى نوح ثم آدم موحدين مؤمنين قـال        

مطَفَى آداص اللَّه نُوحاً ِإنو اِهيمرآَل ِإبو 

     الَِمينلَى العع انرآَل ِعما   * وهـضعةً بيذُر

الَِت امرَأةُ ِإذْ قَ* واللَّه سِميع عِليم  ِمن بعٍض

ِعمران رب ِإنِّي نَذَرتُ لَك ما ِفـي بطِْنـي          

 ِمنِّي ِإنَّك َأنْتَ السِميع العِليم     محرراً فَتَقَبلْ 

  ٣٣ :آل عمران(

 

- ٣٥.(

 

 

ثالث تعلُّقَات  ) اصطفى( أن للفعل    اعلم

) علـى (وبحـرف   ) من(إذ يتعدى بحرف    

ومـا يلـي    ) من أجل (بمعنى  ) ل(وبحرف  

.لالصطفاءبيان هذه التَعلقَّات الثالثة 

 

 

 بالنسبة للتَّعلّـق األول المتعـدي       :أوالً

 آدم من   اصطفى فإن اهللا   ) ِمن(بِحرف  

ثالثة أنواع من الخلق كانوا قبل االصطفاء       

المالئكة والجن  : أعلى وأفضل األنواع وهم   

 اصـطفى   ومن ثم فـإن اهللا       ،واإلنس

نـواع الثالثـة، أي أنـه      اإلنس من هذه األ   

صطفى اإلنس أو البشر أو اإلنسان، وهذه       ا

األسماء الثالثة تدل على النوع اآلدمي، وإن     

كان كل اسم منها يدل على خاصية رئيسة        

    ا أسماء لآلدميـة    في كينونته، إال أنها جميع

ن كل نوع من هذه األنواع الثالثـة      إوحيث  

  كان مرشـح   ا أن يكـون هـو    ا أو صـالح

 خالق كـل شـيء    ى، فإن اهللا    المصطف

ومالك كل شيء، الذي له الخلـق واألمـر         

 آدم، أي اآلدميـة أو     اصـطفى وحده، قـد    

اإلنسانية أو البشرية مـن بـين المالئكيـة         

 هذا النوع عليهما،    ارتقىة، ومن ثم    ينِّوالِج

مع أنه مخلوق من طين وخُِلقَتْ المالئكـة        

من نور العرش، والجن مـن النـار لكـن          

ن باالصطفاء صار مكَرماً ومفَـضالً      اإلنسا

.عليهما

 

 

فماذا كان موقف كل واحد منهمـا، أي        

ماذا كان موقف المالئكة؟ وماذا كان موقف       

 وهـذا التفـضيل     االصطفاءالجن بعد هذا    

.لإلنسان عليهما؟

 

 

 :أما المالئكة فقد قال تعـالى بـشأنها       

      ـ ٌل ِفـي   وِإذْ قَاَل ربك ِللْمالِئكَِة ِإنِّي جاِع

        فْـِسدن يا مُل ِفيهعِض خَِليفَةً قَالُوا َأتَجاَألر

 ونَحن نُـسبح ِبحمـِدك   ويسِفك الدماء ِفيها

        ـونلَما الَ تَعم لَمقَاَل ِإنِّي َأع لَك سنُقَدو * 

وعلَّم آدم اَألسماء كُلَّها ثُم عرضـهم علَـى         



 

 

 

 

 



 



 












 



ِة فَقَاَل َأنِْبُئوِني ِبَأسماِء هُؤالِء ِإن كُنتُم       المالِئكَ

اِدِقينـا        *  صلَنَا ِإالَّ م الَ ِعلْم انَكحبقَالُوا س

      ِكيمالح ِليمَأنْتَ الع تَنَا ِإنَّكلَّمع *    مـا آدقَاَل ي

لَم َأنِْبْئهم ِبَأسماِئِهم فَلَما َأنْبَأهم ِبَأسماِئِهم قَاَل أَ      

 واَألرِض َأقُل لَّكُم ِإنِّي َأعلَم غَيب السمواِت

وندا تُبم لَمَأعو  ونتَكْتُم ا كُنْتُممِإذْ قُلْنَا * وو

 ِللْمالِئكَِة اسجدوا ِلآدم فَسجدوا ِإالَّ ِإبِليس َأبى

رتَكْباسو   الكَاِفِرين ِمن كَانو )٣٠ :البقرة 

 

– ٣٤.(

 

 

ا فقد سجد المالئكة كلهـم أجمعـون        إذً

آلدم، وأقروا بالتكريم والتفضيل له علـيهم       

في نهاية األمر وقبلوا بأن يكون اإلنـسان        

هو المصطفى من األنواع الثالثة العليا من       

.الخلق

 

 

أما الجن، فقد رفض إبليس الذي كـان        

منهم، ولكنه كان مع المالئكة، لما صدر لهم   

 آلدم، ففسق عن أمر ربـه       األمر بالسجود 

ا على آدم أو اإلنس، أن يكون       ستكباراوأبى  

له، ا عليه، حقدا عليه وحسدا       ومكرم مفضالً

ومن ثم صار لإلنسان عـدوا يحـاول أن         

يجعل مصير أكبر عدد منهم معه في لعنته        

األبدية في جهنم، أما بقية الجن فمنهم مـن         

دم تباعه وأقـر آل   ابليس ومنهم رفض    إتبع  

.بالخالفة فى األرض

 

 

 اصـطفاءه والخالصة أن إبليس رفض     

، االصطفاءإذ كان يتوق هو إلى الفَوز بهذا        

ومن ثم حقد على آدم وبنيه وحسدهم عليه،        

فكان حقده وحسده الدافع والباعث له ومـن       

تبعه من الجن على محاولة إفقـاد بعـض         

اإلنس هذا التكريم والتفضيل، وإسـقاطهم        

. األبديةمعهم في النار

 

 

ي الفعـل       :اثانيلُّق الثاني هو تَعدوالتَّع 

، اصـطفاء فكل  ) على(بحرف  ) اصطفى(

وفي ) على(ا  يكون أيض ) ِمن(كما أنه يكون    

 آدم ونوح وآل إبـراهيم وآل       اصطفاءآية  

عمران تـدل اآليـة علـى أن اهللا تعـالى           

ا على العـالمين، أي      هؤالء جميع  اصطفى

 آدم  اصـطفاء ن   أل ؛على كل الخلق أجمعين   

كان على المالئكة والجن، وهذان النوعـان       

مع اآلدميين أو اإلنس كانوا أفضل وأكـرم        

 اهللا تعـالى    اصطفىأنواع الخلق كلهم، فلما     

الجن والمالئكة،  :  اآلخرين االثنينآدم على   

صار اآلدمي أي اإلنسان أكرم أنواع الخلق       

ا على اهللا    جميع      أي أكـرم األنـواع ،

علَـى   : ثـم قـال تعـالى      قاطبة ومـن  

الَِمينالع.

 

 

ن أكرم الذين في هـذا النـوع        إوحيث  

المكَرم هم هؤالء المـصطفون فقـد بـدأ         

 ومـن   ،ا إلى نوح  متداداصطفاء من آدم    اال

نوح تمتد ذريته المصطفاة إلى إبراهيم ومنه      

عبر ابنَيه إسماعيل وإسحق، فمن أحفاده من       

رية من إسحق ويعقوب ثم يوسف اصطفى ذ    

 ،صطفى منها آل عمـران    ا و ،بني إسرائيل 

وآخر المصطفين من هذه الذريـة مـريم        

 وبعد مريم وعيسى    وعيسى بن مريم    

 من هذه الساللة من ذرية      االصطفاء انقطع

 لم يتـزوج ولـم       ألن عيسى    ؛إسحق

ينجب فلم تمتد منه ذرية يـصلح أن يولـد          

 فـي آل    ة ومن ثم توقفت النبـو     ،منها نبي 

بخاصة أن النبـي يحيـى االبـن        عمران و 

 لم يتـزوج وعيـسى    الوحيد لزكريا   

. خالةابنيويحيى 

 

 

أما آل إبراهيم من إسماعيل فهم ذريـة        

، إسماعيل أي قريش إلى خاتم النَِّبيين       

 آل محمد أي ذريته     االصطفاءويلحق بهذا   

   لدعائه        د أوربه فـي التَّـشَه 

 التحيات هللا في نهاية كل صالة بقوله        
 علـى محمـد     اللهم صلِّ  (:وكل المصلين 

 كما صلَّيت على إبـراهيم      ،وعلى آل محمد  

وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد،  

 فـي   ،كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم     

). لمين إنك حميد مجيداالع

 

 

ن الصالة على إبـراهيم وآلـه   إوحيث  

ومباركة إبراهيم وآله جعلت من آل إبراهيم       

إسرائيل وآل عمـران أنبيـاء أو       ومن بني   

رسالً وتَفَرع منهم آل عمران الـذين خـتم         

النبوة فيهم وفي ذرية إسـحق وفـي بنـي          

 نا عيسى صلى اهللا عليه      إسرائيل جميعا سيد

  ين جميعا وسلم، فـإن الـصالة      وعلى النَّبي

والبركة على سيدنا محمد وآله بمثابة دعاء       

 اهللا تعالى بأن يصطفى مـن ذريتـه        
. من آل إبراهيم وآل عمراناصطفىكما 

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 









 



 






 



 






 



 







 



 

 



 





 




 



٣

 

وتحـت   ٢٨ص) ٢( وفى العـدد     -

لجنة الفتوى بالمركز   : بقلم" الفتاوى"عنوان  

: العام جاء فيه

 

 

 

 استخدام الجثث اآلدمية فى كليـات        -

الطب لتعليم الطلبة حرام ويجب اسـتخدام       

البدائل الـصناعية وتـزداد     

ــت  ــان المي ــة إذا ك الحرم

 .اسلمم

 

 

 

د . تنتقد اللجنة فتوى ا    -

الهادى أستاذ   سريع عبد  أبو/

الشريعة بجامعة القاهرة والمنشورة بجريدة     

رأى جمهور الفقهـاء     " الجمهورية من أن    

ـ         وأن  ،اأنه ال زكاة على حلى المرأة مطلقً

رأى األحناف أنه تجب الزكاة إن بلغ الحلى        

بعـد صـحة     " : فتقول اللجنـة   ،"النصاب  

ث الصريحة فى وجوب زكاة الحلى      األحادي

فال عبرة بأقوال تخالفها وإن صدرت عـن        

بعض السلف الـصالح أو بعـض األئمـة         

."األعالم 

 

 

 

 النوافـل   يجوز للعامل أن يصلى     ال -

.بدون إذن من صاحب العمل

 

 

 

) صلى اهللا عليه وسـلم    (يد النبى   و تس -

.ا ذكر اسمه غير مشروع وغير مأثوركلم

 

 

 

اجح عندنا أنها   حولية الر  العطور الك  -

.مكروهة

 

 

 

 تقبيل أيدى العلماء والصالحين مـن       -

حترام جائز دون غلو فـى      باب التوقير واال  

    .تعظيمهم

 

 

٤

 

 وتحـت   ٣٢ص) ٢( وفى العـدد     -

من فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفى      "عنوان  

: جاء فيه" رحمه اهللا

 

 

 

. يجوز بيع عقود العمل ال-

 

 

 

بـس   لبس المرأة البنطلون وفوقه مال     -

.ه بالرجالبغة ال يعتبر تشبسا

 

 

٥

 

 وتحت عنوان   ٢ص) ٣(وفى العدد    -

محمد صفوت  : بقلم" ابن باز الذى عرفناه     " 

:نور الدين جاء فيه

 

 

 

 العزيز بن باز مفتى      نعى للشيخ عبد   -

.السعودية

 

 

 

-   تجد فيه غلو  فى ابن باز لو     ا وإطراء 

صلى اهللا عليـه    (قيل بعضه فى حق النبى      

أحد األئمـة األعـالم     وأصحابه أو   ) وسلم

.هم قائله بالبدعة والضاللةتُّال

 

 

 

نظر فى الشرع فتمثل    :  وصفه بقوله  -

محاسنه ، يفعل الخير سجية بال تكلف مـع         

.الناس

 

 

 

" كان خلقه القرآن : "  كاد يقول عنه-

 

 

 قـرأ آيـات     ا عاقالً لو أن منصفً  " فقال  

القرآن الكريم فى األخالق ومحاسن أهلهـا       

"  فتش فى أهل عـصره      ثم أطرق ي  ....... 

كل : " ثم نزل هذا الكالم على ابن باز قائالً       

ذلك كان سماحة الشيخ ابن باز خير مثـال         

 ."له

 

 

 

 يعجز القلم عن وصفه، واللسان عن       -

 .ذكر محامده

 

 

 

ا لهـا ـ   ستشهد بأبيات شعر ـ مقر ا -

.للدكتور ناصر الزهرانى

 

 

:جاء فيها

 

 
اه وجودته ـايـى عطـاتم فـوح

 

 
ال يساوى عشر مثقال فى بحركم 

 

 

وأنه درة العصر وبحر العلوم

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى. د   

 

 

....................................

 

 

٦

 

وتحـت   ٥٤ص) ٣( وفى العـدد     -

ناصـر  . د: شعر بقلـم  " هذا العالم "عنوان  

:الزهرانى جاء فيه

 

 

 

.إطراء شديد فى حق ابن باز غلو و-

 

 

: مثل

 

 

 

فضائله جلت عن اإلحصاء  -

 

 

 

عليه من خلق النبى داللة  -

 

 

 

وعليه من نور اإلله بهاء  -

 

 

 

للناس إجماع على تفضيله  -

 

 

 

هو البحر -

 

 

 

كالبدر أفرط فى العلو وضوء  -

 

 
هـا مثلـده اهللا فمـأوح

 

 
د       ـب ذاك وال ناشـلطال

 

 
كرـنـس هللا بمستـولي

 

 
أن يجمع العالم فى واحد      

 

 
لوال عجائب صنع اهللا ما ثبتت

 

 
تلك الفضائل فى لحم بال عصب 

 

 

 

يب أنه فى نفس العدد  توجـد         والغر -

مقالة تكفر البوصيرى وتتهمـه بالـشرك       

.٦٠ فى زعمهم صـ إلطرائه النبى 

 

 

٧

 

         ٦١ص) ٣( وفــــى العــــدد -

بدعيـة االحتفـال بالمولـد      "وتحت عنوان   

أبو بكر محمد بن الحنبلـى       : بقلم" النبوى

 

- 

: الشارقة جاء فيه 

 

 

 

 االحتفال بالمولد النبوى مـن البـدع        -

هلة المسلمين  رة وال يحتفل به إال ج     المعاص

.أو العلماء المضلون

 

 

١٠

 

وتحـت   ٦ص) ٤( وفى العـدد     -

صـفوت  : بقلـم " كرامات األولياء "عنوان  

: الشوادفى جاء فيه

 

 

 

ــام - ــين األوه ــيش ب ــصوفية تع  ال

واألحالم، وتستمد معظم عقيدتها من الخيال      

 .!!الذى أورثه الخبال

 

 

١١

 

وتحـت   ٤٨ ص ٤ وفى العـدد     -

 :بقلـم " ما أشبه اليـوم بالبارحـة     " عنوان  

الـرحمن بـن يحيـى       المحدث اليمنى عبد  

: المعلمى جاء فيه

 

 

 

 طعن فى الحديث الذى رواه مـسلم        -

ال تكتبـوا   (وغيره عن أبى سعيد الخدرى      

 )عنى، ومن كتب عنى غير القرآن فليمحه      

 إنـه معلـول وغيـر صـحيح         :فقال عنه 

.أبى سعيد الخدرىوالصواب وقفه على 

 

 

١٢

 

وتحـت   ٦ص) ٥(العـدد    وفى   -

صـفوت  : بقلـم " كلمة التحريـر    "عنوان  

: الشوادفى جاء فيه

 

 

 

 سخرية من البابا شـنودة ووصـفه        -

 وكذلك مجلة اإلذاعة    ،بالعالمة البابا شنودة  

والتليفزيون ألخذها رأيه فـى الموسـيقى       

  .والغناء

 

 

 

 وصف الشيخ عنتـر سـعيد مـسلم         -

المقرئ المعروف بأنـه يخـالف أحكـام        

. ويهتم بالطرب واأللحانالتجويد 

 

 

١٣

 

وتحـت   ٤٠ص) ٥( وفى العدد     -

لجنة الفتوى بالمركز   : بقلم" الفتاوى"عنوان  

: العام جاء فيه

 

 

 

 األرجح أن يكون المتصافحان علـى       -

 ،هيئة واحدة من قيام أو قعود بغير تكلـف        

  ـ   فيصافح القاعد قاعد ا، فقيـام   ا والقائم قائم

.ال سنة وقيام مساواة الهيئة جائزاالستقب

 

 

 

 يجوز الصالة خلف اإلمام المـدخن       -

 .فمعصية الرجل ال تمنع الصالة خلفه

 

 

١٤

 

وتحـت   ٤٢ص) ٥( وفى العدد     -

" النعى الممنوع والنعى المـشروع    "عنوان  

مدير التحرير محمود غريب الشربينى     : بقلم

: جاء فيه

 

 

 

 النعى على الميت بسيارة تدور فـى        -

ن عن موت الميت هـو أقـرب        الشواع تعل 

 وكذلك اإلعالن عن    ،الصور لنعى الجاهلية  

فى المساجد فـذلك    الوفاة بمكبرات الصوت    

 .من نعى الجاهلية

 

 

 

لجرائد والمجالت   النعى عن طريق ا    -

.من نعى الجاهلية

 

 

١٥

 

وتحـت   ٥٧ص) ٥( وفى العدد     -

تحقيق القول فى المـسح علـى       "  عنوان  

: ى جاء فيهمحمد حامد الفق: بقلم" الجورب 

 

 

 

 فيما نقلنا من كالم األئمة المحققـين        -

خـرين  والعلماء المنصفين من األولين واآل    

يتبين وجه الصواب فى جواز المسح علـى    

 الجورب واضح وأن السنة التـى ال      ،اا جلي 

 ا غبار عليها إال عند من يضيق صدره حرج

بائه والناس عليـه    آعتاد مما رأى    بغير ما ا  

ا على غير علم وال     ن تقليد أولئك هم المقلدو  

 أما السلفيون المنصفون الذين هـداهم       ،بينة

تباع الحجة والدليل حيـث كانتـا       ااهللا إلى   

والفقه فى الدين فإن نفوسهم تطمئن لهـذه        

.امون لها تسليمالسنة أتم االطمئنان ويسلِّ

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


 

 

 

 

 

حكم عاليـة، ودرر غاليـة،      
أفيضت من الكتاب المسطور،    
والبحر المسجور، ونطق بها    
لسان الرق المنشور، أخـذًا     

سعد من  . من البيت المعمور  
لمـا، أو   فهم هذه الحكـم ع    

تمتع بها ذوقًا، أو سار على      
هديها سلوكًا؛ ألن عباراتهـا     
من بحر عرفان ونور بيـان      

.مجدد هذا الزمان

 

 
 حكــم هـذه ال ىحـد إنقـدم  

قــ تعليايمة يعقبهــالعظ

 

 
ى نيلـ نسترشد به ف   

 

 
.المجد اإلسالمى       

 

 

األستاذ

 

 
قنـديلمحمود سميـح 

 

 
 



 




 

 




 



 

 

 

 

ِحظى مقام المحبة عند اإلمام أبى العـزائم        
      بقسط وافر من البيان واالهتمام فى تراثـه 

النثرى والنظمى، على اعتبار أنها األساس الذى       
أسس عليه الدين، ويؤكد اإلمـام أن محبـة اهللا          
تعالى فضل منه ال يتعلل لعلة، وأن محبـة اهللا          
سابقة لألسباب عن كلمته الحسنى، قديمة قبـل        

لحادثات عن عنايته الكبرى، وأن المحبة أخفى       ا
من أن تعـرف، وأدق مـن أن توصـف، وأن           

.المحبة إيثار المحبوب على كل شيء

 

 
المحبة عند اإلمام تُـسكت المحـب، أمـا         
الشوق فإنه يزعج، المشتاق منزعج لم يصل بعد        
لحبيبه، والمحب صامت لوصـوله لمحبوبـه،       

لزكية، وآالم  المحبة نار، لكن ما ألذها للنفوس ا      
ولكن ما ألطفها على من منحوا العطية، المحبة        
تدعو إلى الرغبة والرهبة، فال تقهـر عوامـل         
الرهبة بواعث الرغبة، فيحصل اليأس والقنوط،      
وال تقهر عوامل الرغبة مقتـضيات الرهبـة،         

بينَهمـا  : فيحصل أمن اهللا تعالى، قال تعـالى      
.)٢٠: نالرحم (برزخٌ الَّ يبِغياِن

 

 
ــا،   ــه قبلتن ــدؤنا، والوج ــب مب وألن الح
والمصطفى قدوتى فاعلم مراقينا، يؤكد اإلمام أن       
من ذاق جرعة من صافى طهـور محبـة اهللا،          

 ألن ذرة من المحبة     ؛أغنته عما سواه ومن سواه    
ترفع أهل الجهالة إلى أعلى مقامـات القربـة،         
وأســاس هــذا الــدين المحبــة وال تكــون إال 

م يذق جرعة من صافى محبة      بالصحبة، ومن ل  
  ا لحظه وهواه، ال تعجب إذا رأيـت        اهللا كان عبد

ا باهللا اليوم، فإن محبـة اهللا        باألمس عارفً  جاهالً
من أسفل سافلين جذبت القوم، وإن الفضل بيـد         

بكر؟ كان اسمه    اهللا يؤتيه من يشاء، من هو أبو      
صدقت، : عبد الكعبة فسمع حديث اإلسراء فقال     

إنما نطق بلسان المحبة، فانتقـل      ا، و فكتب صديقً 
بالشهود من الغُربة إلى القُربة، ومن لم يركـب         
براق المحبة طال عليه الطريق، ومـن مـات         

.بالمحبة فى اهللا، أحياه اهللا بالود واإلحسان

 

 
يقول موالنا اإلمام فى الحب وناره ونوره،       

:وجمعه وفرقه

 

 



 




 





 

 

 

 

 



 


 

 تَعِريفُلْحبٱَل ـ قَباِتـلْمقَامٱكُلُّ 

 

 
ٱوبِبلْح بٱِه ـ غَيوببحوفُلْمصوم 

 

 
ع وفَرقٌ ِفي منَازلٍَةــ جمبـلْحٱ

 

 
وقُوفُـ مراِفـَألعٱى ـ علَِإلتِّحاِدٱِب

 

 
 ِإنْساِنيِتي سِترتْلطُّوِرٱ جاِنِب يـِف

 

 
 ملْهوفُاقُـلْمشْتَٱوِركْتُ وـ وبيـعنِّ

 

 
 مرتَِشفًاتَّقِْديِسلٱ ِمن جاِنِب وِديتُـنُ

 

 
باـعقَلِْبدـ ونَـي ِبم ـنم اهْألُوفُـاد

 

 
 نَارا قَبَل معِرفَِتيبـلْحٱ ِفي شَاهدتُ

 

 
 معروفُاِرـلنَّٱوِء ـ ِبضلْمعنَّٰىٱ حيثُ

 

 
 نُورا بعد معِرفَِتيارـلنَّٱ ِلي صارتْ

 

 
ومعكُوفُ مضطَِرب لْوصِلٱ علَى قَلِْبي

 

 
 تَظْهر ِليَألنْوارٱ ِنـَأليمٱ جاِنِب ِفي

 

 
وِركَتْ كَشْفًا وتَصِنيفُـٍة بـ بقْعيـِف

 

 

يِحبهمو عنَىـه مـ ِمنْه لَبـلْحٱ

 

 
ٱوبـي لَـ ِمنِّلْحو ٱهبـلْعوفُدصوم 

 

 
ِحدا ومنْفَِرداـرتُ متَّـ ِبِه ِصوصفٌ

 

 
ِريفُـي ِفيِه تَعـي وبدِئـِبحب قُرِبي

 

 

والمحبون هللا على مراتـب فـى المحبـة،         
ـ          ا هللا  بعضها أفضل مـن بعـض، فأشـدهم حب

العلم والحلم والعفـو   : ا بأخالقه مثل  أحسنهم تخلقً 
وحسن الخلق والستر على الخلـق، وأعـرفهم        
بمعانى صفاته، وأتركهم منازعة له فى معـانى        

ها مثل الكبر والحمد    الصفات، كى ال يشركوه في    
 والعز وطلب الـذكر،     الغنىوحب المدح وحب    

  ـ     ثم أشدهم حب ا للحبيـب،   ا لرسوله إذ كان حبيب
   ا لشمائله، وترتيب   وأتبعهم آلثاره، وأشبههم هدي

:هذه المراتب كاآلتى

 

 
 العالقة   :أولها

 

 وسميت بذلك لتعلق القلب     -
.بالمحبوب

 

 
 اِإلرادة   :الثانية

 

  وهي ميل القلـب ِإلـى      -
.محبوبه وطلبه له

 

 
  الصبابة :الثالثة

 

 وهي انصباب القلب ِإلى     -
المحبوب بحيث ال يملكه صـاحبه، كانـصباب        

.الماِء في المنحدر

 

 
 الغرام  :الرابعة

 

 وهو الحب الالزم للقلـب  -
.ال يفارقه، بل يالزمه كمالزمة الغريم لغريمه

 

 
 الوداد   :الخامسة

 

 وهـو صـفو المحبـة       -
.وخالصها ولبها

 

 

 الشغَف   :دسةالسا

 

 وهو وصـول الحـب      -
: ِإلى شغاف القلب، قـال اِإلمـام الجنيـد          

الشغف أن ال يرى المحب جفاء، بل يراه عـدالً          
منه ووفاء.

 

 
دي وجوركمـ عذب لوتعذيبكم

 

 
علي بما يقضي الهوى لكم عدُل

 

 

 العشق   :السابعة

 

 وهو الحب المفرط الذي     -
.يخاف على صاحبه منه

 

 
تيم   التَّ :الثامنة

 

:  وهو التعبد والتذلل، يقال    -
.تيمه الحب أي ذَلَّلَه وعبده

 

 
 التعبد   :التاسعة

 

 وهو فوق التتـيم، فـِإن       -
.العبد لم يبق له شيء من نفسه

 

 
 الخُلة   :العاشرة

 

 انفرد بها الخليالن سيدنا     -
ِإبراهيم وسيدنا محمد عليهما الصالة والـسالم،       
 وهي المحبة التي تخللت روح المحـب وقلبـه،        

.حتى لم يبقَ موضع لغير المحبوب

 

 
وقد رأى بعض الصوفية أن سر هذه الحياة        

:الحاء والباء: يقوم على حرفين اثنين

 

 
حالة اِإلنسان صدقٌوأحسن 

 

 
ـ وبوأكمُل وصِفه حاءاء

 

 

:ِإذا ما وِجد الحب فالتكاليف تَسهُل وتَلَذُّ

 

 
 يا ِسر الوجود مالوالك

 

 
طاب عيشي وال وجودي

 

 
 ترنَّمتُ في صالتيوال

 

 
وال ركوعي وال سجودي

 

 

مر بعض الصوفية على رجل يبكي علـى        
ا قد  ِإن لي حبيب  : قبر، فسأله عن سبب بكائه فقال     

لحبيـب  لقد ظلمتَ نفـسك بحبـك       : مات، فقال 
   ا ال يموت لمـا تعـذبت       يموت، فلو أحببتَ حبيب

:بفراقه، وقد قيل

 

 
 شئتَ أن تحيا حياةً هنيئةًفِإن

 

 
ا تخافُ له فَقْدافال تتخذْ شيًئ

 

 

:وقال آخر

 

 
بتَهـن أحبـأي مـُل بـ القتيتـأن

 

 
فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي

 

 



 


ـ    عيسى  سيدنا  مر   ة مـن    علـى طائف

العباد، قد وهنت أبدانهم، وتغيرت ألوانهم مـن        
نحن عباد اهللا   : من أنتم؟ فقالوا  : العبادة؛ فقال لهم  

خَوفَنـا  : وألي شيء تعبدتم؟ قالوا   : فقال. تعالى
ِإن اهللا تعالى قد    : اهللا من ناره، فخفنا منها، فقال     

 جاوزهم آلخرين أشـد     مَأمنكم مما خفتم منه، ث    
: ألي شيء تعبـدتم؟ قـالوا     : قالمنهم عبادة، ف  

شَوقنا اهللا جنتَه وما أعد فيها ألوليائـه، فـنحن          
ِإن اهللا أعطـاكم مـا      : نرجوها بعبادتنا، فقـال   

: رجوتم، ثم جاوزهم ومر بآخرين يتعبدون فقال      
، لم نعبده   ِحبون هللا   نحن الم : من أنتم؟ قالوا  

ا له  ا ِإلى جنته، ولكن حب     وال شوقً  ، من ناره  اخوفً
، وقـد   اأنتم أولياء اهللا حق   : له؛ فقال ا لجال تعظيمو

.ُأِمرتُ أن ُأقيم معكم، وأقام بين أظهرهم

 

 
ِمنْكُم من  : ا يقرأ سمع بعض الصوفية قارئً   

آل ( يريد الدنيا وِمـنْكُم مـن يريـد اآلخـرة         
وأين مـن يريـد اهللا؟،      : ، فقال )١٥٢: عمران

عبـدوا اهللا  ا ِإن قوم :ولهذا قال اِإلمام علي  
     ا عبـدوا اهللا    رغبة فتلك عبادة التجار، وِإن قوم

ـ   د،رهبة فتلك عبادة العبي    ا عبـدوا اهللا     وِإن قوم
ا فتلك عبادة األحرارشكر.

 

 
وفى الحكمة التى معنـا أن الحـب بـاب          

دوام استحضار األسـماء    : الشهود، والشهود هو  
الربانية، والنعوت القدسية، فى معاليم المـشاهد       

، بمعنى أن تنمحى عنه ظـالل اآلثـار         الكونية
الحاجبة بنور األسرار، فيشهد من كل أثر نـور         

 المؤثر، شهود   ا فى معيـة    ا يجعل الشاهد حاضر
 ألنوار التجليات، والشهود مقـام      ااهدالحق، مش 

السالكين، وقد يكشف الملكوت األعلـى ألولـى        
القرب من كُمل األولياء، فإذا أحببت فقد صـح         

 ألن  ؛هود أنوار وجه الملك المعبـود     الورود، لش 
نار الغرام تحرق األغيار، فتـشرق األنـوار،        

:وتظهر األسرار، يقول إمامنا

 

 
 يا ماضى تسلى عن السوىيقولون

 

 
وِمل لحمانا ال يميل بك الهـــوى

 

 
حمانا سلَّم الوصل للقــــافخمر 

 

 
ى الدواونار غرامى للمراد هـــ

 

 
ـهر فاحرق األغيار فى كل مظـبها

 

 
ـَـــوى وبادر إلينا بالصبابة والج

 

 
ا فأحرقت مهجتـــى مسرورفلبيت

 

 
وعاينته على عرش قلبى قد استـوى

 

 
 أنا ميت فيه حى بحبـــــهوها

 

 
وعينى ترى معناه فى النجم إذا هوى

 

 











 








 





 





 





 





 



 



 



 

 

 

 

 



 



 


 

 

 

 

 
قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ 

 

 

 

 




 


خَـتَم اللَّـه علَـى      : في قول اهللا تعالى   

قُلُوِبهم وعلَى سمِعِهم وعلَى َأبصاِرِهم ِغشَاوةٌ      
  عِظيم ذَابع ملَهو ) ن اهللا    )٧ :البقـرة؛ بـي

سبحانه في هذه اآلية المانع للذين كفروا مـن       
، والخـتم معنـاه     خَتَم اللَّه : اإليمان بقوله 

التغطية على الشيء واالستيثاق منه حتـى ال        
ختم الكتاب والباب ومـا     : يدخله شيء، ومنه  

يشبه ذلك؛ حتى ال يوصل إلى ما فيـه، وال          
.يوضع فيه غير ما فيه

 

 
عدم الـوعي عـن     : والختم على القلوب  

الحق سبحانه مفهوم مخاطباته والفكـر فـي        
 عدم فهمهم للقـرآن إذا      :آياته؛ وعلى السمع  

تلي عليهم، أو دعوا إلى وحدانيته، والغشاوة       
عـدم هـدايتها للنظـر فـي        : على األبصار 

مخلوقاته وعجائب مصنوعاته، هذا في معنى      
.قول ابن عباس وابن مسعود وقتادة وغيرهم

 

 
والقلوب والسمع   

 

 كما يبين اإلمام أبـو      -
العزائم  

 

 أوعية وظروف لحقـائق الغيـب       -
ـ   ا كاألوعيـة والظـروف التـي       توضع فيه

يستعملها الناس لحفظ ذخائرهم؛ فإذا ختمـوا       
عليها استحال دخول شيء فيها أو نيل شيء        
منها إال بفك الختم، فكذلك إذا ختم اهللا علـى          
القلوب واألسماع اسـتحال أن تقبـل نـور         

. اإلسالم واإليمان ما دام هذا الختم

 

 
األلباب : إن المراد من القلوب هنا    : وقيل

العقول، والعرب تطلق القلب على اللحمـة       و

. الصنوبرية، وتطلقه على اإلدراك والعقل

 

 
 علَى قُلُـوِبِهم  : في قوله تعالى  : وقيل

دليل على فضل القلب على جميع الجـوارح،      
قلبـه، فالقلـب    : وخالص كل شيء وأشرفه   

موضع الفكر، وهو في األصل مصدر قلبتُ       
  أقلبه قلب بداءته، ثم نُقل ا إذا رددته علىالشيء 

هذا اللفظ فسمي به هـذا العـضو لـسرعة          
:الخواطر إليه ولترددها عليه؛ كما قيل

 

 
ـِـهـا سـم مي القلب إال من تقلُّب

 

 
فاحذر على القلِب من قلٍب وتحويل

 

 

اللهـم يـا مقلـب      : وفي الدعاء المأثور  
القلوب واألبصار ثبت قلوبنا على دينـك يـا         

.اهللا

 

 
والجوارح  

 

تابعة للقلب    وإن كانت    -

 

 قد  -
يتأثر القلب بأعمالها لالرتبـاط الـذي بـين         

: الظاهر والباطن، قال صلى اهللا عليه وسـلم       
إن الرجل ليصدقُ فتُنكت فـي قلبـه نُكتـة          (

        بيضاء، وإن الرجل ليكذب الكَذْبـة فيـسود
 غلب  بْل رانكَالَّ: ، واهللا تعالى يقول )قلبه
 لَى قُلُوِبِهمع   فغشيها  َا كم ونكِْسبانُوا ي 
.أ من المعاصي فهو كالصد)١٤ :المطففين(

 

 
وهذا إشارته أن العبد إن لم يكـن قلبـه          

لزم جوارحه       حاضرا؛ فعليه أن يجاهد نفسه وي
بالعمل بأحكام الشريعة المطهرة، ففيها السر       
حتى وإن لم يعلم العبد ذلك السر، واإلمام أبو         

ع إذا حضر قلبـك فـسار     : "العزائم يوصينا 
بالقربات، وإذا غـاب قلبـك فحـافظ علـى          

".الفرائض

 

 
أذكر أنني زرتُ يوما أخًا مـن إخواننـا         
تالميذ اإلمام أبي العزائم واسمه الشيخ جنَيد،       

ا أسلم على يد اإلمام، وسمعت منه وكان قسيس
ا في الطاعات   أنه في بداية إسالمه كان نشيطً     

بأنواعها، من صالة وصيام وقـراءة قـرآن        
ك، فأصابته فترة كـسل فيهـا عـن     وغير ذل 

العمل، فأصابه القلق وخـاف علـى نفـسه،         
، فلما دخل عليه قال له     فتوجه إلى اإلمام    

اُنْظُر فـي األرض، فنَظَـر، فـسأله        : اإلمام



 

 

 



 



 


 

 

 

: ال شيء، فقال لـه    : ماذا ترى؟، قال  : اإلمام
دقِّق النظر، فدقَّقَ النظر فوقع بـصره علـى         

يا موالي؛ : وقالقَشَّة ضئيلة فذكر ذلك لإلمام    
يا بنـي؛   : رأيت قَشَّة ال قيمة لها، قال اإلمام      

هذه القَشَّة الضئيلة لو اجتمع أهل الـسموات        
واألرض على تحريكها من غير أن يأذن اُهللا        

. تعالى ما استطاعوا

 

 
أن يسلِّم العبد األمر هللا تعـالى،       : بمعنى

وأن يتحين فرصة نشاطه في عمل الطاعات،       
 عمل الفرائض في حال الفترة      وأن يثابر على  

إلى أن يأذن اهللا سبحانه ويرزقه الهمـة فـي        
العمل والنشاط في الطاعات واإلقبال على اهللا       

. بالقربات

 

 


 



لما كان ما في القلوب غيبا مستورا عـن       
األبصار والعقول؛ كان اإلعراض عن اإليمان   
 وجحود ما علم من الدين بالـضرورة دلـيالً        

اطعا على أن الجاحد ختم اهللا علـى سـمعه         ق
:وقلبه، وأعراض مرض الختم هي

 

 
 

 

. الكفر -

 

 

 

. واإلعراض عن الحق واحتقار أهله -

 

 

 

والمسارعة في أعداء الحق وتقليـدهم       -
: وسوء األدب مع الحق سبحانه، قال تعـالى       

           ـودهنُـواْ الَ تَتَِّخـذُواْ الْيآم ا الَّـِذينها َأيي
ارالنَّصـن       ومٍض وعب اءِليَأو مهضعب اءِليى َأو

          مِدي الْقَـوهالَ ي اللَّه ِإن مِمنْه فَِإنَّه نكُمم ملَّهتَوي
الظَّاِلِمين )حفظنـا اهللا مـن      )٥١ :المائدة ،

.السلب بعد العطاء

 

 




 



 كَفَـرواْ : ين قوله تعالى  وال خالف ب  
خَتَم اللَّه علَـى    : ، وقوله سبحانه  )٦ :البقرة(

         اِرِهمـصلَـى َأبعو ِعِهمـملَـى سعو قُلُوِبهم
 حكم علينـا    ، واهللا   )٧ :البقرة( ِغشَاوةٌ

بما يليق بنا كما حكم لنا بما نحن أهـل لـه،            
وأخبر عن نفسه بما يناسب جالله وعظمتـه،    

 فنسب  )٦ :البقرة( ِإن الَِّذين كَفَرواْ  : فقال

 ألنهم جحدوا الحق وستروه عن      ؛الكفر إليهم 
الخلق في هذه اآلية، ومنهم أحبـار اليهـود         
الذين أخذ اهللا تعالى عليهم العهد أنهم يؤمنون        

 إذا بعثه اهللا للناس كافة، وقـد        برسوله  
 أممهم؛ فجحدوا الحق    ر به األنبياء    بشَّ

نه وستروه عن الخلق، فـالجحود      الذي يعلمو 
. وقع منهم بعد العلم فنُسب إليهم

 

 
 ألنـه هـو     ؛والختم نُسب إلى اهللا تعالى    

. الفاعل المختار

 

 
كما نسب اإلمناء لنا والخلق له سـبحانه،    

 إنزال الماء فقـال     ونسب لنا الشرب وله     
 َأَأنتُم تَخْلُقُونَه َأم  * َأفَرَأيتُم ما تُمنُون    : تعالى

 الْخَاِلقُون ننَح )٥٨:الواقعة 

 

، وقـال   )٥٩ –
َأَأنـتُم  * َأفَرَأيتُم مـا تَحرثُـون      : جل شأنه 

   وناِرعالز ننَح َأم ونَهعرتَز )٦٣ :الواقعة 

 

َأفَرَأيتُم الْماء الَّـِذي    : ، وقال سبحانه  )٦٤ –
  ونبتَشْر *       ـننَح ِن َأمزالْم ِمن وهلْتُمَأنز َأَأنتُم
نِزلُونالْم )٦٨ :الواقعة 

 

:  وقال تعالى  )٦٩ –
         َأنـشَْأتُم َأَأنـتُم ونالَِّتي تُـور النَّار تُمَأيَأفَر

   نِشُؤونالْم ننَح ا َأمتَهرشَج )٧١ :الواقعة 

 

– 
٧٢(.

 

 
ى وإسناد الختم المستعمل إلـى اهللا تعـال       

للداللة على تمكن معنى الختم من قلوبهم وأن        
.ال يرجى زواله

 

 


 



وفي هذه اآلية    

 

 كما يبين اإلمـام أبـو       -
العزائم  

 

 شميم من عبير التوحيد في قولـه        -
، فإن خبر اهللا    خَتَم اللَّه علَى قُلُوِبهم   : تعالى

.تعالى بأنه ختم يحير عقول المتكلمين

 

 
والغيب فوق المادة، بل وفـوق العقـول        
واألرواح، والعقول مهما صفت جواهرها بل      
واألرواح ولو من أعلى عليين ال تعلـم مـا          
غاب عنها من كمال وبهاء ونـور وجمـال         
وجالل اهللا تعالى إال بخبره سبحانه عن نفسه،        
وال سبيل إلى نيل السعادة يـوم القيامـة إال          

.اِهللا بالتسليم بما جاءنا به رسوُل 

 

 
وخير األمة سلفها ومذهبهم التسليم، بعـد      

أن قامت الحجة فأسجدت العقـل للمعجـزة        
الباهرة التي أجلُّها وأعظمها القرآن المجيـد       

محمد عبـدي ورسـولي     : وهى بمنزلة قوله  
إليكم؛ أقمته مقامي في تبليغكم ما يجب عليكم        
لي وما أحبه مـنكم مـن العقيـدة والعبـادة           

. ة واألخالق الجميلةوالمعاملة الحسن

 

 
 لم يبق من حاجة إلـى       وبعد بيانه   

االشتغال باألقيسة التـي وضـعت لكـشف        
الحقائق التي ال بد منها للذين يريـدون علـم          
خواص المادة التي تحيط بهم، وهذا العلـم ال        
تنكشف به آيات اهللا فـي مكوناتـه فكيـف          

. تنكشف به كماالته تنزه وتعالى؟

 

 
 خلـق لكمـال     وخالصة األمر أن العقل   

العبودية، وليس لإلشـراف علـى حـضرة        
.الربوبية

 

 
واهللا تعالى قدر الشرور وأوجد في الناس       

 ألنـه  ؛القدرة على فعلها، ولكنه نهاهم عنهـا     
      ا، فال  أوجد في الناس القدرة على تركها أيض

. تعارض بين القدر والتكليف

 

 
وفي هذه اآلية دليل على أن اهللا سـبحانه        

ضالل، والكفـر واإليمـان،     خالق الهدى وال  
 فيمن أضله وخذلـه،   وكان فعل اهللا ذلك عدالً    

   ا وجب له فتزول صفة العدل،      إذ لم يمنعه حق
وإنما منعهم ما كان له أن يتفضل به علـيهم؛       
ال ما وجب لهم، واهللا تعالى ختم على قلـوب       

بْل : الكافرين مجازاة لكفرهم كما قال تعالى     
 فَالَ يْؤِمنُون ِإالَّ قَِليالً   ِبكُفِْرِهم  طَبع اللَّه علَيها    

.)١٥٥ :النساء(

 

 
والحقيقة أن اهللا تعالى ختم علـى قلـوب     

.وأسماع من سبق في علمه أنهم أشقياء

 

 
: في إحدى قصائدهيقول اإلمام 

 

 
دبيٍر وأقــــداِرـديد بتـهل الج

 

 
دِء في ِسر وإظهــاِرـعه للبـَأرِج

 

 
صيِص قدرِتهما في الجديد سوى تخ

 

 
ـَـاِرـن بـواألمر قُدر ِم ر وِمن ب

 

 

ما لم يكن لنـا بـه       :  والجديد بالنسبة لنا  
عهد سابق، أما بالنسبة للحق سـبحانه فـال         

. ألن علمه سبحانه أحاط بكل شيء؛جديد

 

 



 

 

 

 



 



 

اإلرهاب باالستيطان جرمية تبدأ بإسقاط أوسلو

 

 

 



 





 





 


إن الحقائق الجارية اليوم من ِقبل سياسات       
االستيطان اإلسرائيلي علـى أرض فلـسطين       
العربية، تؤكّد أننا أمام جريمة حرب بكل مـا         
تعنيه من معاٍن ودالالت، فاالستيالء على أرض 

في الغالـب قـتلهم     الغير وطردهم منها، بل و    
فيها، ثم تجريـف بيـوتهم وحقـولهم وزرع         
       عدمستوطنين بديالً عنهم فوق هذه األرض، ي
جريمة أقسى في فعلها من الجرائم التي تُرتَكب  

إبان الحروب المسلّحة، فاألبعاد النفسية واألخالقية والسياسية هنا 
 إيالم ي تُبني  ا مما هي في حال الحرب المسلّحة، والحقائق الت        أشد

.على األرض أشد مرارة من تلك التي تخلّفها الحرب المسلّحة

 

 
إن جريمة االستيطان الصهيوني في فلسطين اليوم في عـام          

 زادت وتعقّدت في أجواء ما سـمي بـالربيع العربـي،            م٢٠١٨
توطنة  مس ٣٠٠واقترب عدد المستوطنات في الضفة الغربية من        

إن هـذه   . ا آخر ا عشوائي ي استيطان ا موقع ٢٥٠رئيسة فضالً عن    
من مـساحة الـضفة الغربيـة       % ٥٠المستوطنات تقضم حوالى    

ويقطن فيها نصف مليون إسرائيلي، أقيمت بيوتهم ومستوطناتهم        
بطُرق التوائية غير شرعية مثل الكيان الصهيوني ككل، والـذي          
جعل من فلسطين كلها مستوطنة كبيرة غير شـرعية، يـستلزم           

مة المسلّحة طويلـة المـدى ولـيس فحـسب         لمواجهتها، المقاو 
 ألننا وبصراحة إزاء حكم عنـصري بامتيـاز،         ؛المقاومة السلمية 

، اإلسـتراتيجية ولنتأمل قانون القومية اإلسرائيلي األخير ودالالته   
وهو حكم يقام فوق وطن يلفظه، ومحيط عربي وإسالمي يقاومه          

.رغم مهادنات الحكّام وتبعيتهم

 

 
تيطان الصهيوني في فلسطين، تؤكّد أننـا إزاء        إن قصة االس  

إرهاب ممنهج من ِقبل دولة عدوانية مزروعة عبر التآمر الدولي          
إن هذا اإلرهاب االستيطاني ليس منفـصالً       . يزل يحميها  الذي ال 

 العدو الحتالل فلسطين، وفرض اإلرهـاب       إستراتيجيةعن مجمل   
ك هو االستيطان،   الدموي على شعبها، وأحد أبرز وسائلهم في ذل       

والذي يعني زرع أرض فلسطين بمئات المستوطنات المبنية على         

 تحـول   إستراتيجيةمفارق طُرق، وعلى مواقع     
دون التواصل الجغرافي لفلسطين، وتؤدي إلى      
ــشعب   ــة لل ــة العربي ــة الهوي ــد وإزال تهدي
الفلسطيني، وعزله في كانتونات متباعدة، ولعّل 

ستيطان وأهدافـه   في متابعة مراحل وتاريخ اال    
الخبيثة، ما يؤكّد مخاطره على فلسطين البشر       

.واألرض والقضية

 

 
يحدثنا التاريخ أن االستيطان الصهيوني قد      
مر بأربع مراحل، وما نعيشه اليوم هو المرحلة 

ألخيرة مـن مراحـل االسـتيطان       الخامسة وا 
:وفيها

 

 



 


 م١٨٤٠قاد مؤتمر لندن عـام   بدأت منذ انع :المرحلة األولى 

، وكانت هذه   م١٨٨٢بعد هزيمة محمد علي، واستمرت حتى عام        
المرحلة البدايات األولى للنـشاط االسـتيطاني اليهـودي، إال أن           
مشاريع هذه المرحلة لم تلق النجاح المطلـوب بـسبب عـزوف            
اليهود أنفسهم عن الهجرة إلى فلسطين، والتوجه إلى الواليـات          

ألميركية أو االنخراط في مجتمعاتهم، ومن أبرز نشطاء        المتحدة ا 
 اللـورد شافتـسبوري، واللـورد بالمرسـتون،         :هذه المرحلـة  
.ومونتفيوري

 

 
 واستمرت حتـى بدايـة   م١٨٨٢ بدأت عام   :المرحلة الثانية 

، وفي هذه المرحلة    م١٩٢٠االنتداب البريطاني على فلسطين عام      
ت الموجـات األولـى     بدأ االستيطان الفعلي في فلسطين، وشـهد      

      ا مـن أوربـا     والثانية من الهجرة اليهودية إلى فلسطين خصوص
 لـورنس   :الشرقية وروسيا، ومن أبرز نشطاء هـذه المرحلـة        

أوليفانت، وروتشليد، وهرتـزل، وفـي هـذه المرحلـة بـدأت            
المؤتمرات الصهيونية العالمية وأسـست المنظمـة الـصهيونية         

.العالمية

 

 
رحلـة االنتـداب البريطـاني علـى        هي م  :المرحلة الثالثة 

فلسطين، وفي هذه المرحلة تم تكثيف عمليات اسـتمالك اليهـود     
لألراضي الفلسطينية، وتدفّق الهجرة اليهودية، حيث شهدت هذه        

.المرحلة الموجات الثالثة والرابعة والخامسة

 

 



  

 

 



 















 





 



 بدأت منذ إعالن قيام :المرحلة الرابعة
 حين اسـتولوا    م١٩٤٨دولة إسرائيل عام    

من مساحة فلسطين والتي شُرد     % ٧٧على  
  ا، وصـوالً إلـى العـام       أهلها وذُبحوا ذبح

ــن  م١٩٦٧ ــرائيل م ــت إس ــه تمكّن ، وفي
االستيالء على األراضي الفلسطينية وتوافُد     
المهاجرين اليهود بكثرة ليصلوا إلى قرابـة       

. ماليين مستوطن٥الـ 

 

 
 فهـي التـي     :أما المرحلة الخامسة  

ألسف قام فيها فريـق     نعيشها اليوم والتي ل   
من الفلسطينيين بمساعدة العدو الصهيوني     
بزيادة وتيرة االستيطان، وكان هذا الفريـق     
من دعاة التفاوض والحلول السلمية والذين      
ازداد عددهم لألسف بعـد ثـورات الربيـع       

يزال؛ دوره    العربي، كان وال  

 

 هذا الفريق  –

 

هو التغطية على االسـتيطان، وإعطائـه       -
خالل اإلصرار على المفاوضات    شرعية من   

التي ال توصل إلى نتيجة، األمر الذي دفـع         
العدو لمزيد من زرع المستوطنات في ظـل        

 ومفاوضـاته  م١٩٩٣اتفاق أوسـلو عـام     
ـ  ٢٥المستمرة طيلة    ا تـم خاللهـا       عام

 

- 
وبغطاء سياسي من أصحاب هذا االتفاق       

 

- 
 ألف مـستوطن فـي      ١٠٠زرع قرابة الـ    
ن االستيطان زاد فـي     بل إ . الضفة الغربية 

عهد نتنياهو أربعة أضعاف عما كـان فـي         
األعـوام الـسابقة، وفـق أحـدث تقريــر     
للمنظمات الصهيونية ذاتها ومنهـا حركـة       
السالم اآلن اإلسـرائيلية، إننـا إذن وفـي         
أجواء السالم الوهمي هذا، أمـام جريمـة        

 تُرتَكب في حق الشعب الفلـسطيني،       كبرى
وبمساعدة فريق من أبنائها، إنها جريمـة       
االستيطان التي هي ذبح منظّم لفلـسطين،       

!!.األرض، والبشر، والقضية

 

 



 


إن جريمة االستيطان، في كافة أرجـاء       
فلسطين، سواء الخاضعة مباشرة لالحتالل      

معابر المغلقة مثل   أو تلك المحاصرة عبر ال    
قطــاع غــزة تحتــاج لمواجهتهــا، إلــى 

 للمقاومة نقتـرح أن تتـضمن       إستراتيجية
:اآلتي

 

 
 المقاومة بكافة أنواعهـا، وهـي       :أوالً

بد أن تبـدأ بـالوقف       ومة ال الكي تُسمي مق  
الفوري لهذا العبث الـسياسي والتـاريخي       
الذي يسمى خيـار المفاوضـات واتفـاق        

 الخبراء الفلسطينيين   أوسلو، والذي بإجماع  
 من الشرعية لهذه    افّر غطاء كثيفً  والعرب، و 

المستوطنات، التي يسميها شعبنا الفلسطيني     

 

ومعه حق    -

 

 وإسـقاط هـذا     ،المغتصبات –
االتفاق أصبح اليوم وبعـد تنـامي وتيـرة         

االستيطان والعدوان وتعذيب األسـرى      

 

- ٦ 
 آالف أسير وأسيرة  

 

 يعد ضرورة وطنيـة     -
.ة وسياسيةوأخالقي

 

 
لوقف االستيطان إذا اتفقنا علـى       :اثاني 

أنه جريمة حرب، وهو بـالواقع المعـاش        
والقانون كذلك، فإن الرد األساس عليه يكون 
عبر تصعيد المقاومة المسلّحة ضده، وهذه      
المقاومة أضحت في إمكان قوى المقاومـة       
الفلسطينية التي أربكت العـدو الـصهيوني       

ءات األخيرة على غـزة     أثناء سلسلة االعتدا  
غـراد  "واستطاعت أن تصل بـصواريخها      

إلى تل أبيب ذاتهـا، ومـن       " وفجر وغيرها 
يصل إلى تل أبيب يستطيع أن يصل وبقـوة         
أكثر إلى أية مستوطنة صهيونية في الضفة       

.الغربية

 

 
بد وأن يصاحب إسقاط خيـار        ال :اثالثً

المفاوضات، وتصعيد المقاومة المـسلّحة،     
حمـة الوطنيـة عبـر المـصالحة        إعادة الل 

الواسعة على أساس خيار المقاومة ولـيس       
خيارات التسوية البائسة، وبنـاء الوحـدة       
والمصالحة الوطنية يحتاج إلـى إخـالص       
النوايا وإدراك الخطر، والبعد عن أجنـدات       
دول وحكومات األقاليم ومخطّطاتهـا لبنـاء       
شرق أوسط جديد بقشرٍة إسـالميٍة، شـرق    

 فيه الصفقات باسـتخدام ورقـة       أوسط تعقد 
فلسطين ولعّل ما يجري في بعض العواصم       
العربية هذه األيام مع الفصائل الفلـسطينية       

سم المصالحة يحتاج إلى تأمل وحذر      اتحت  
شديدين، إن صفقات الحكم لمرحلة ما بعد ما 
يسمى بثورات الربيع العربي تستهدف مـن       

ن جملة ما تستهدفه إنهاء وتضييع فلـسطي      
بالكامل مقابل إعطـاء بعـض الجماعـات        
والتيارات السياسية فرصة حكم بالدها، كما      
جرى مع تجربة حكم األخـوان المـسلمين        

 ٢٠١٢الفاشل في مصر عامي     

 

، م٢٠١٣ –
يزال هو إضاعة فلسطين     إن الهدف كان وال   

وإسقاطها بالكامل، فإذا لم تقـم المـصالحة        
والوحدة على خيار المقاومـة مـن أجـل         

 وسيزدهر االستيطان   ،لسطين فال خير فيها   ف
.وينمو لألسف الشديد

 

 

إن المقاومة المسلّحة لجريمـة      :ارابع 
االستيطان واقـتالع البـشر مـن أرضـهم         
وتاريخهم، ال تعني االستغناء عـن وسـائل        

قليمية، النضال السلمي والقانوني الدولية واإل
وفي أيـدي الفلـسطينيين مئـات الوثـائق         

غة التي تـرجح انتـصارهم      والحقائق الدامِ 
القانوني، وإلى جـوارهم تقـف عـشرات        
المواثيق واالتفاقات الدولية، لنـذكر فقـط        

 من اتفاقية جنيف الرابعة التـي       ٤٩المادة  
تُتيح محاكمة المستوطنين كمجرمي حـرب،      
إن انتصار أهل فلسطين حتمي إن هم دخلوا        

قليمـي  بقوة هذه المعركة على الصعيدين اإل     
، وهي معركة نبيلة تستطيع      والدولي

 

 بـل   –
يجب  

 

 أن تـشارك فيهـا كافـة منظمـات      –
 ألننا أمام حقـوق     ؛المجتمع المدني الدولية  

تُمتهن وأراض تُغتصب، وأوطـان تـضيع،       
وهي تحديات تفرض على الشرفاء في تلـك        

   المنظمات والهيئات الدولية دور ا وهم  ا جديد
.قادرون بالفعل عليه

 

 
الـصهيوني فـي    إن االستيطان   .. وبعد

فلسطين العربية، ليس فحسب جريمة ضـد       
اإلنسانية، وال فقط جريمة حـرب بـالمعنى        

   ا وباألسـاس  القانوني للكلمة بل هـو أيـض
جريمة ضد التاريخ، ومن يقف معها يقـف        

   ا سيخسر، وستنتـصر    ضد التاريخ وهو حتم
التي نعرفهـا ويعرفهـا تاريخنـا       " فلسطين"

 إنها وباختصار   العربي الممتد آلالف السنين،   
دال ومعبر؛ فلسطين التي من البحـر إلـى         
النهر؛ الطـاهرة مـن دنَـس االسـتيطان         

.وعنصريته

 

 



 

 

 

 

 



 





 


يحتفل أبناء الطريقة العزمية بمصر     
والعالم اإلسالمى بالليلـة الختاميـة      

 سماحة السيد عز    لمولد العارف باهللا  
يوم , الدين ماضى أبى العزائم     

ــيس  ـــرم ٢٤الخم ــن المحـ  م
 أكتــوبر ٤ المـــوافق ه١٤٤٠
اي ـإيتـده بـوذلك بمسج, م٢٠١٨

 

 
.البارود محافظة البحيرة عقب صالة المغرب

 

 

 

 كما يحتفل أبناء الطريقة العزمية بمولـد الـسيد أحمـد            -
 ١٧الموافـق   ه ١٤٤٠ صفر ٨ يوم األربعاء    البدوي  
.م بطنطا٢٠١٨أكتوبر 

 

 

 

 يـوم   بمولد الـسيد إبـراهيم الدسـوقي         ويحتفلون   -
م٢٠١٨ أكتـوبر    ٢٤الموافق  ه ١٤٤٠ صفر   ١٥األربعاء  

 

 
.   بدسوق

 

 



 



ــة  ــزائم بمحافظ ــدم آل الع يتق

اإلسماعيلية بـدعوة محبـى آل      

البيت الكرام لحـضور الليلـة      

الختامية لمولد العـارف بـاهللا      

 محمد رــفضيلة الشـيخ طاه

 

 

الموافقه ١٤٤٠ محرم ١٠خاريطة يـوم الخميس     م

 

 

. بمحافظة اإلسماعيليةم بمسجده الكائن٢٠/٩/٢٠١٧

 

 



 




 


ــولْ  الْقَب ــح ــانُ ِإنْ ص ــا اِإلمي هِعلْم

 

 

ــن يقُلْ ــٰىم ــٰى ِإلَ ــصا يرقَ ــا مخِل ه

 

 

ــهِ  ــي ِفردوِس ــاِت ِف نِل الْجخــد ي

 

 

ــهِ   ــصن أَماِن ــي ِح ــا فَه وهفَاذْكُر

 

 

ــي  ــِه الْعِل ــن اللَّ ــرب ِم ــا قُ هِذكْر

 

 

 

 

 

كَشفُها حـق الْـيِقِني ِبهـا الْوصـولْ         

 

 

ــالْمثُولْ ــٰى ِب ــتمِكِني يحظَ حــضرِة ال

 

 

ــ اِبعــا ت قُلْهــولِْإنْ ي سالر يــد ا ه

 

 

فَهي ِذكْـر الْواِصـِلني ِمـن الْفُحـولْ        

 

 

ــولْ  ــلٌ ِلُألص أَصانٌ وــو ِرض ــي هو  

 

 

 

 

  

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

تـهــانــى

 

 












ودي بحفيده أحمـد عـالء أبـو    األخ الفاضل الحاج زكريا أبو اليزيد الشن * 

موسى، واألستاذ شريف شوقي الشنودي بـالمولود أحمـد، واألخ الفاضـل            

األستاذ حسن شامه بزفاف نجله األستاذ أحمد على اآلنـسة سـارة الـسعيد              

بسجين الكوم .. إبراهيم

 

 مركز قطور –

 

. محافظة الغربية–

 

 









 

 






بقلوب راضية بقضاء اهللا تعالى نحتـسب       * 

 األخ العزيز المستشار يـسري      عند اهللا   

عبد اهللا محمد ماضي أبو العزائم حفيد اإلمام        

العـزائم،  المجدد السيد محمد ماضي أبـي       

صاحب الهمة العالية، والقلب النقي، والحب      

نسأل اهللا.. الصادق آلل بيت رسول اهللا 

 

 

تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مـع الـذين          

أنعم اهللا عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحـسن          

.أولئك رفيقًا

 

 

..  الفاضل الحاج حسن البارة    السيدة الفاضلة المرحومة حرم األخ    * 

بالعامرية 

 

. المحلة الكبرى–

 

 

األستاذ طارق محمد عبد الغني شقيق األسـتاذ يحيـى واألسـتاذ      * 

حسين محمد عبد الغني وابن عمة األخ الفاضل الدكتور عبد الحلـيم        

بالحامول .. العزمي

 

. كفر الشيخ–

 

 

األخ الشاب جمعة ابن األخ الفاضـل عتمـان عبـد الموجـود             * 

الجواهين .. طاويطن

 

 جرجا –

 

 . سوهاج-










