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يتفق عليها مع اإلدارة

 

اإلعالنات 

 

 

غـــايتـــنا

 

 
.ه املسلمون الذى لن يتحقق إال بعودة اخلالفة اإلسالميةإعادة اد الذى فقد

 

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

 

 

دعوتنا

 

شعارنا 

 

 

 اإلسالم دين اهللا وفطرته     :أوالً
.الىت فطر الناس عليها

 

 
 اإلسـالم نسب يوصـل   :ثانياً

.ص إىل رسول اهللا

 

 
املسلمون  اإلسالم وطن و   :ثالثاً

.مجيعاً أهله

 

 

االشتراكات

 

 
.ا خالصة رسوم الربيد جنيه سنوي١٠٠ر ـداخل مص

 

 
. دوالراً سنوياً خالصة رسوم الربيد٥٠باقى دول العامل 

 

 

اللــه  معـبودنا

 

واجلهـاد خلقـنا 

 

 
والرسول مقصودنا

 

واخلـالفـة غايتنا 

 

 
والقـرآن  حجتنا

 

وأبو العزائم  إمامنا 

 

 

 

 

 

..)٤( يا مسلمي العالم اتَِّحدوا :االفتتاحية* 
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    بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم   

 

 

 

 ٤

 

 

 

 

 

 

لإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبى العزائم.. )٢( الجهاد *

 

 ٨

 

 

 

 

 

 

..)٢(إعادة المجد الذي فقده المسلمون .. غايتنا ..لطريقة العزمية؟لماذا ا* 

 

 

 

 

 

 

 

 

لعزائم اأبيالدين ماضى السيد أحمد عالء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 

 ١٢

 

 

 

 

 

 

المفكر اإلسالمي الكبير عباس محمود العقاد.. )٢(معاوية في الميزان  *

 

 ١٤

 

 

 

 

 

 

محمود عبد القادر محمد. د.أ).. ٦! ( البحر الميت؟من كتب مخطوطات* 

 

 ١٦

 

 

 

 

 

 

محمد اإلدريسي الحسني.  د)..٢١(الصوفية فقط على منهج السلف الصالح * 

 

 ١٨

 

 

 

 

 

 

عادل سعد. المستشار رجب عبد السميع وأ)..  ٨(نصرة النبي المختار في أهل بيته األطهار * 

 

 ٢٠

 

 

 

 

 

 

بليغ حمدى. د.أ ..) ٢/٢(من ارتسامات التجربة الصوفية ورسومها * 

 

 ٢٢

 

 

 

 

 

 

جمال أمين. د .. )٥(تربية األوالد في اإلسالم  *

 

 ٢٤

 

 

 

 

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

 

 ٢٦

 

 

 

 

 

 

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

 

 ٢٩

 

 

 

 

 

 

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

 

  

 

 

 األستاذة لبنى محمد الشعراوى..مستقبل األمة  *

 

 ٣٢

 

 

 

 

 

 

نور الدين أبو لحية. د. أ.. ) ٢٤(الطائفيون والحكماء السبعة * 

 

 ٣٤

 

 

 

 

 

 

 الحسينى عبد الحليم العزمىالشريف..    عبد اهللا الحسينواإلمام أب: ثاني المسيحين* 

 

 ٣٦

 

 

 

 

 

 

أحمد محمود كريمة. د.أ.. ) ٤(سلفية نقض شُبه ال* 

 

 ٤٠

 

 

 

 

 

 

فضيلة الشيخ علي الجميل .. )١(المشركون مدحوا والد رسول اهللا والخوارج ذموه * 

 

 ٤٢

 

 

 

 

 

 

سامي عوض العسالة. د) . ٣(جهود اإلمام أبي العزائم في العقيدة * 

 

 ٤٤

 

 

 

 

 

 

محمد الشندويلى) .. ٣/٤(اإلسالم وطن ترد على مزاعم العلمانيين * 

 

 ٤٦

 

 

 

 

 

 

هـ١٤٤٠ الحجةمن أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خالل شهر ذي * 

 

 ٤٧

 

 

 

 

 

 

فاروق الدسوقى. د. أ .. )٤٢(الصالة والسالم على والدي خير األنام * 

 

 ٤٨

 

 

 

 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى.  د.. ]٣) [األسس الفكرية لإلرهاب (أباطيل اإلسالم السياسي* 

 

 ٥٠

 

 

 

 

 

 

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

 

 ٥٢

 

 

 

 

 

 

 قنديل عبد الهادىالشيخ ) ..٢ (إشارات قرآنية في معرفة اهللا تعالى وعبادته ودالئل النبوة *

 

 ٥٤

 

 

 

 

 

 

رفعت سيد أحمد. د..  حكمة النبي األكرم في محاربة اليهود *

 

 ٥٦

 

 

 

 

 

 

المجتمع العزمى* 

 

 ٥٨

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



 


من أكثر العوامل الداعية لوحدة األمة اإلسالمية اتفاق المسلمين على حب 
أهل البيت النبوى الذين أذهب اهللا عنهم الرجس وطهرهم تطهيـرا، وأهـل             

، وزوج اإلمـام  البيت من ساللة السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول اهللا      
هم، وإن  ، وهم الذين لم يختلف مسلم واحد على حب        على بن أبى طالب     

اختلفوا فى مقدار هذا الحب، وهم الذين ينطبق عليهم وصف التربية النبوية            
بمعناها الحقيقى، فهم االمتداد الروحى للبيت النبوى، وقد انعكـست علـيهم            

، ال يشاركهم فى هذا االمتياز أحد من الخلـق، وقـد            شخصية مربيهم   
 بيان فضلهم وجليل    نزلت اآليات المحكمات وتضافرت األحاديث المتواترة فى      

قدرهم؛ من أجل ذلك نرى المسلمين ال يحتفلون بمولـد أحـد غيـرهم؛ وال               
يكنون مثل هذا الحب لسواهم مع االحترام الكامل لكل صحابة النبى األكـرم             
الذين وقفوا بجواره وجاهدوا معه، وانتصر اإلسالم بجهادهم، ولكـن ألهـل            

.البيت مزايا متفردة، ومناقب عديدة

 

 
: ما يجعل المسلمين يحبون أهل البيت ثالثة أسبابإن أكثر

 

 
، وورود ذكرهم فى القرآن الكـريم،       هو نسبهم من الرسول     : األول

وضرورة مودتهم، وأنهم الذين أذهب اهللا عنهم الرجس من القول والفعـل،            
.وطهرهم تطهيرا

 

 
هو سلوك اإلمام على واإلمامين الحسن والحـسين فـى          : والسبب الثانى 

وخصوصا م على وحدة األمة، والعمل على التمسك بالسلوك النبوى،          حرصه
.اإلمام الحسين روحه فداء للوحدة اإلسالميةتقديم 

 

 
فهو المطادرة والقتل والتشريد والتعذيب الذى نـالهم        : أما السبب الثالث  

طوال فترة العهدين األموى والعباسى، حتى أنهم هاجروا إلى البالد البعيـدة            
.دولة اإلسالمية خشية تلك المالحقات المستمرةفى أطراف ال

 

 



 



      عندما نقرأ سيرة اإلمام على          نجد أن حياته كلهـا كانـت عطـاء 
متواصالً من أجل مصالح األمة، والصبر على الجراح والمعاناة مـن أجـل             

ن أجـل حفـظ     ه فى الحكم والخالفة م    ما يراه حقَّ  وتسليم  إسعاد اآلخرين؛ بل    
            وحدة المسلمين، وتقوية اإلسالم، وهذا هو أعظم العطاء، وكان اإلمام علـى

اتقوا اهللا فى عباده وبالده فإنكم مسئولون حتى عـن البقـاع            : [يقول للناس 
، فالخالفة   ]والبهائم

 

 عنده   –

 

 لم تكن قضية أساس، بحيث يجمد حياته إن لم          –
ن يخالج نفوس البعض، فإذا لـم       يحصل عليها؛ ألن التطلع للمناصب يمكن أ      

يحصل على ذلك المنصب أو الموقع يشعر وكأنه فقد دوره فى هذه الحيـاة،              
لذلك نجد البعض ينكفئ على نفسه، ويشعر باألسى لفقدانه منصبا كان يتطلع            
إليه، أو موقعا كان يحتله، لكن اإلمام على بن أبى طالب لم يكن هكـذا؛ ألن                

.  من األيام غاية مطمحهالخالفة لم تكن فى يوم

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

دخلت على أمير   : يقول عبد اهللا بن عباس     

المؤمنين بذى قار وهو يخصف نعله، فقال       

ال قيمـة   : ، فقلت ]ما قيمة هذا النعل؟   : [لى

واهللا لهن أحب إلى من إمـرتكم       : [لها، فقال 

.)١(]إال أن أقيم حقا أو أدفع باطالً

 

 

إن الدور الذى قام به اإلمام علـى بعـد          

 إلى الرفيق األعلى    ول اهللا   انتقال رس 

هو من أهم تجليات إخالصه لمصلحة الدين       

واألمة، وسمو نفسه عن تـأثير العواطـف        

.والمصالح الشخصية الذاتية

 

 

لقد حفظ اإلمام وحدة األمـة فـى ذلـك       

الظرف الخطير، ورعى مـصلحة الكيـان       

اإلسالمى الذى كان بحاجـة إلـى آرائـه         

م الـدين   الصائبة، ومعرفته العميقة بمفـاهي    

.وتطبيقات أحكامه

 

 

      حينما نقرأ سيرة اإلمام على   بعـد 

انتقال الرسول نرى أن الخالف قد حـصل        

حول تسلم موقع الخالفة وقيادة األمة، وكان       

على يرى نفسه صاحب هذا الحق، وأنـه         

األولى بهذا الموقع، لكنه لم يجعل ذلك سببا        

للصراع والصدام، بل احتفظ برأيـه، دون       

مع مخالفيـه، ولـم يبخـل علـيهم         قطيعة  

بنصيحته، ولم يتوان عن بذل جهـده فـى         

 أمير المؤمنين   ، لقد كان  خدمة الدولة واألمة  

رجل الوحدة ورائدها، ففى الوقـت الـذى        

يرى نفسه صاحب الحق فى الخالفة كـان        

مع الخلفاء ومع األمة، يحـضر المـسجد،        

ويشارك فى صالة الجماعة، يستَشَار ويشير    

يه، وينقذ األمة، ويساعد الخلفـاء      فيعطى رأ 

فى مواقف كثيرة، فهناك أكثر من تـسعين        

موردا فى قـضايا عـسكرية واقتـصادية        

وسياسية ودينية استشار فيها الخليفة عمـر       

. وأخذ برأيهاإلمام عليا 

 

 

كيف كان يستشير اإلمام    : ولذلك نتساءل 

عليا إن لم يكن يثق به ويطمئن إلى رأيـه؟          

 ما كان ينظـر إلـى الخلفـاء         يفاإلمام عل 

كأعداء يكيد لهم ويسعى لالنتقام منهم، وهم       

فى المقابل كانوا ينظـرون لعلـى معينًـا         

ومساعدا فيما هو لمصلحة األمة والـدين،       

ولو كان عمر وأبو بكر ينظران لعلى على        

أنه عدو لما رجعا إليه ووثقا برأيه، واإلمام        

  على

 

 فى المقابل    –

 

عامل مـن    ما كان يت   –

موقع العداوة الشخصية، وإنما كان يخصهم      

بالنصيحة ويشير عليهم بمـا ينفـع األمـة         

وكيان المسلمين آنذاك، حتى ُأِثر عن عمر       

         أنه كان يتعوذ باهللا من معضلة لـيس 

        وكان عمر يقول لعلى ،لها أبو الحسن على

ال أبقانى اهللا بعدك يـا      : إذا سأله ففرج عنه   

مام على وقد سأله عن شىء      على، وقال لإل  

أعوذ باهللا أن أعيش فى يوم لـست        : فأجابه

فيه يا أبا الحسن، وروى أيضا عن عمـر         

: لوال على لهلك عمر، ودعاؤه أيضا     : قوله

اللهم ال تنزل بى شدة إال وأبو الحسن إلـى          

جنبى، ونصوص كثيرة فى كتب التـاريخ       

وكتب الفريقين السنة والـشيعة، ومـع أن        

م عليا أبدى عدم رضاه عـن بعـض         اإلما

، السياسات فى عهد الخليفـة عثمـان        

وبخاصة دور البطانة التى كانت حوله، إال       

أنه ما انفك يقدم النصيحة والرأى لعثمـان        

وحاول كثيرا أن يعالج موضـوع التمـرد        

على الخليفة، فكان واسطة وسـفيرا بـين        

المعارضين والخليفة أكثر من مرة، ولكـن       

رج من يده، وحينما حوصر عثمان      األمر خ 

ومنع عنه الماء استنجد باإلمام على، فبعث       

اإلمام ولديه الحسنين بِقـرِب المـاء إلـى         

وفى نصوص تاريخية مذكورة فى     . عثمان

مختلف كتب السنة والشيعة أمر على ولديه       

الحسنين أن يبقيا على باب عثمان حراسـة        

له، ولكن المعارضين تسلقوا مـن بيـوت        

هكذا كان اإلمام على بن أبى      . الجيران إليه 

طالب، فإلى آخر لحظة من لحظات حياتـه     

كان يهتم بوحدة األمة، فقد كـان يعلـم أن          

قاتله الشقى ابن ملجم ينتمى إلى الخوارج،       

ويعرف من دفعـوه إلـى ارتكـاب هـذه          

الجريمة، لكنه ما أراد لمقتله أن يكون سببا        




 





 



 

 
 رئيس االتحاد العالمى للطرق الصوفية
 عضو المجلس األعلى للطرق الصوفية

شيخ الطريقة العزمية

 

 

 الدين ماضى أبو العزائمالسيد محمد عالء

 

 



 

 

 

 

 



 



 

، ولذلك قال فى جديدا لمشكلة فى واقع األمة  

يا بنى عبد المطلـب، ال ألفيـنكم        : [وصيته

: تخوضون دماء المسلمين خوضا تقولـون     

قتل أمير المؤمنين، أال ال تقـتلن بـى إال          

قاتلى، انظروا إذا أنا مت من ضربته هذه،        

لــوا فاضــربوه ضــربة بــضربة وال تمثِّ

].بالرجل

 

 

فسيرته تؤكد إخالصه العميـق للـدين،       

 وحدة األمة، فهو يتعبد وحرصه الشديد على

إلى اهللا تعـالى بالحفـاظ علـى الوحـدة،          

ويتمسك بها باعتبارها طريقًا إلى ثواب اهللا       

ورضوانه، فالوحدة مبدأ دينى، وفريـضة      

شرعية، قبل أن تكون قـضية سياسـية أو         

.مصلحة وقتية

 

 



 



استطاع اإلمام أن يجعل فتـرة حكمـه        

 مـن كثـرة     مسيرة عادلة علـى الـرغم     

المعارضين، والفتن الداخلية التى أسـهمت      

فى عرقلة تلك المسيرة لفترة حكمه، وهـو        

ح وقد وض . الذى لم يجبر أحدا على مبايعته     

ولعلنا ال نغالى إذا    : (أحد الكتاب ذلك بقوله   

قلنا إن ديمقراطية هذا الرجل وصلت إلـى        

درجة يعجز عن الوصول إليها كثير مـن        

).ينحكام القرن العشر

 

 

لذلك استشاط هؤالء النـاس الـذين لـم         

يعجبهم عدله غضبا وكالوا كل الـتهم لـه         

وشرعوا فى جعل المؤامرات تأخذ كل حيز       

تفكيره فى إدارتـه للدولـة، ولـوال هـذه          

المؤامرات لوصل األمر إلى أن يصنع دولة       

تقيم وزنًا كبيرا لحقوق اإلنسان، فقد كان ال        

عامـة  يفرق بين من هو من صلبه وبـين         

الشعب كما جاء فى إحدى رسائله إلى أحد        

فواهللا لو أن الحسن والحسين فعـال       : [والته

مثل الذى فعلت ما كانت لهما عندى هوادة،        

].ولما تركتهما حتى آخذ الحق منهما

 

 

إن الحكم عنده هو الفـرق بـين الحـق          

 وبين ما تعتمل به قلوب العامة هو ،والباطل

قلـب كـل    نفسه الذى يجب أن يعتمل فى       

حاكم ووالى، لذلك كان ال يتوانى فى إرشاد        

وتوجيه ومعاقبة مـن يخطـئ مـن والة         

والياته، وال يجامل أحدا منهم على حساب       

العامة من الشعب، واستعمل منهم فى كـل        

البقاع اإلسالمية خيار المسلمين الثقاة حفاظًا      

مالـك األشـتر،    : على حقوق العامة أمثال   

 بـن حنيـف،     ومحمد بن أبى بكر، وسهل    

وحبر األمة عبد اهللا بن عباس، ونظـرائهم        

من الذين توفرت فيهم الخبرة التامـة فـى         

وقد كان يزودهم قبل    . شئون الحكم واإلدارة  

توليهم برسالة يحدد لهـم مـسار الحكـم         

ورؤيته حول العدل بين الرعية، وكان دائم       

التفكير فى حقوق النـاس، وكـان غزيـر         

ن وكثير الخوف   الدمعة إزاء أحوال المسلمي   

، وكان يحمـل مـن األخـالق     من اهللا   

الحميدة ما تزود منه من المدرسة المحمدية       

:  فى محكـم كتابـه     التى قال فيها اهللا     

ِظيٍملَى خُلٍُق علَع ِإنَّكو) ٤: القلم.(

 

 

كان يتمتع باألخالق المحمدية الـشريفة      

: فقد كان مصداقًا بـارزا لآليـة الكريمـة        

 طِ كُونُوا قَوِبالِْقس اِمين)  ١٣٥: النـساء( ،

يخيط .. وكان يساوى نفسه مع عامة الناس     

مالبسه بنفسه ويخصف نعله، وكان أصبر      

الناس على الضيم والظلم، وقد كـان يـسد         

جوعته بكسرة خبز يابسة، ويأتـدم الملـح        

ليكون مستوى معيشته كأضعف الناس، كان      

يصور لنا نظرته إلـى العمـق التـاريخى         

ة، ويحتكم إلى اإلنـسان فـى كـل         للبشري

األمور، ولم يكن يطرح فى كالمه وحياتـه        

البعد اإلسالمى فقط بل كان إنـسانيا بكـل         

: الناس صنفان : [معنى الكلمة فقد كان يقول    

إما أخ لك فى الدين أو نظيـر لـك فـى            

].الخلق

 

 

مما يدلل بصورة جلية على أن كلماتـه        

وعظاته وحياته التى كـان فيهـا خـارج         

الفة وفى الخالفة تمثل البعد التـاريخى       الخ

لإلنسانية اليوم وغدا وحتى قيام الـساعة،       

نظرت : [وقد كانت نظرته البعيدة من قوله     

فى أعمالهم، وفكرت فى أخبارهم، وسرت      

، وقد استقى هذا مـن أشـرف        ]فى آثارهم 

 ومـن   خلق اهللا سيدنا وموالنا محمد      

من المدرسة المحمديـة    : ، أى كالم اهللا   

 كمـا   ،لشريفة المستقاة علومها من اهللا      ا

 ألـف   منى رسول اهللا    علَّ: [قال اإلمام 

.)٢(]باب من العلم، كل باب يفتح ألف باب

 

 

كان ثائرا من الطراز األول ضد الترف       

واالنحراف الذى يـضر اإلنـسان بغـض        

النظر عن دينه وجنسه، لذلك كان مريـدوه        

ابق قلة؛ ألن األفكار التى كان ينادى بها تس       

العصر الذى كان يعيش به، وقد كان مثاالً        

للتجديد الـديمقراطى فـى حكـم الدولـة         

اإلسالمية الناشئة، ولـم يكـن إال رجـل         

استطاع أن يأسر قلوب المؤمنين ويعيش فى 

 ضوءا ونبراسا لكـل     دولة أرادها اهللا    

األحرار، وليثبت للعالم أجمع أن اإلسـالم       

يـة  هو األب الشرعى للديمقراطيـة وحر      

الرأى، وقد أخذ بيعته طوعا واختيارا، وقد       

العامـة لـم    : [أشار هو إلى ذلك حيث قال     

]. تبايعنى لسلطان غالب وال لعرض حاضر     

أما الخاصة فقد بايعـه معظمهـم، وحـين         



 

 

 

 

 



 



 

رفض بعضهم بيعته تركهم أحـرارا، فلـم        

ـ       ى بيـنهم   يجبر أحدا منهم عليها، وإنما خلَّ

وبين ما أرادوا من االعتزال، وقبل منهم ما        

قدموا من عذر، وقام دونهم يمنع الثـائرين        

من أن يصلوا إليهم، وهذا إن دل فإنما يدل         

على عمق الحرية والديمقراطية التى كـان       

.يتمتع بها

 

 



 



الدور الذى قام به اإلمام الحسن بـن        إن  

 دور كبير حافظ    على بن أبى طالب     

من خالله على وحدة األمة اإلسالمية فـى        

 الخالفة   ملَّسعصره، حيث   

 

ه   وهى حقُّ  -

 

- 

حفظًا لدماء المسلمين من اإلراقـة، وقـد        

اختير الحسن خليفة من قبل خيار الصحابة       

والتابعين، وبهذا االختيار وجبت طاعته من      

قبل جميع المسلمين وفى جميع األمـصار،       

اعته يعتبر عاصيا شـاقا     وكل من رفض ط   

لوحدة المسلمين، ويجب علـى المـسلمين       

   د معاويـة علـى     إعادته للطاعة، وقد تمر

خالفة اإلمام على فجهز اإلمام على جيـشًا        

إلعادته للطاعة، وللحفاظ على وحدة الدولة      

األولـى فـى    : لكى ال تتمزق إلى دولتـين     

 والثانية فى الشام، ولكن الظروف      ،العراق

تساعده على إخماد التمرد، وقد تبـدلت       لم  

لتكون فى صالح معاوية، أو علـى األقـل         

استمرار القتال دون حسم لصالح القـضية       

اإلسالمية الكبرى، وقد وجد اإلمام الحـسن      

فى إيقاف القتال والقبول بالصلح مـصلحة       

عليا لإلسالم وللمـسلمين ووحـدة الدولـة        

سجم واألمة اإلسالمية فآثر الصلح؛ ألنه المن     

.مع المصلحة العليا والوحدة اإلسالمية

 

 



 



أال وإن ما تكرهون    : [قال اإلمام الحسن  

فى الجماعة خير لكم ممـا تحبـون فـى          

، فالقتال، وحسب الظروف، لم يكن      ]الفرقة

فى صـالح الدولـة التـى يقودهـا؛ ألن          

استمراره سيؤدى إلى إراقـة الـدماء دون        

 ولكن المستفيد هو القـوة      حسم، أو توافق،  

المتمردة التى ستستولى على الدولـة دون       

قيود وشروط، أو يؤدى القتال إلى ضـعف        

القوتين، وبالتالى يجدها العدو فرصة سانحة      

له، أو قيام دولتين ضعيفتين، وفى جميـع        

األحوال فإن األمر يؤدى إلى ضعف الدولة       

.والوجود اإلسالمى، وكالهما خسارة فادحة

 

 

وقد رأيت أن حقن    : [اإلمام الحسن وقال  

الدماء خير من سفكها، ولم أرد بـذلك إال         

إن معاوية : [وقال أيضا]. إصالحكم وبقاءكم 

نازعنى حقا هو لى، فتركته لصالح األمة،       

ورأيت أن حقن الدماء خير     .. وحقن دمائهم 

من سفكها، وأردت صالحكم وأن يكون ما       

وصفت حجة على من كـان يتمنـى هـذا          

].مراأل

 

 

وقد كانت شـروط الـصلح للمـصلحة        

إن الناس  : اإلسالمية العليا، حيث جاء فيها    

آمنون حيث كانوا من أرض اهللا فى شامهم        

وعراقهم وتهامتهم وحجـازهم، وعلـى أن       

أصحاب على وشيعته آمنون على أنفـسهم       

.وأموالهم ونسائهم وأوالدهم

 

 

تكمن أهمية صلح اإلمام الحسن تاريخيا      

 منعطفًا كبيرا فى مسيرة الدولة      فى أنه شكل  

اإلسالمية، وفى أنه أعلن عن بداية مرحلة       

جديدة فى حركة األمة، وفى أنـه أظهـر         

الخط الثانى القائم على أساس تتبع مـسيرة        

األمة من زاوية المعارضة، وتكمن األهمية      

كذلك من الناحية العلميـة فـى أنـه قـدم           

للمسلمين تجربة غنية قامت علـى أسـاس        

.تصدى النحراف اجتماعى خاصال

 

 

 يتسنى لنا أن نعلـم      :وبناء على ما تقدم   

بأن اإلقدام على الصلح كان يمثل شـجاعة        

نابعة من حكمة فى التعامل مـع القـضية         

المصيرية التى هى أهم من الحكـم نفـسه         

وهى الحفاظ على مسيرة اإلسالم وسـالمة       

األمة من االنحراف، ومن هنا فإن الوظيفة       

التى حكمـت علـى اإلمـام       الشرعية هى   

الحسن بأن يصالح؛ وذلك حفاظًا على تلـك      

بـد أن تكـون      القضية المحورية التـى ال    

.الحرب كما يكون السلم فى خدمتها

 

 

من هنا ندرك أن قضية الـسلطة عنـد         

اإلمام الحسن لم تكن إال إلقامة العدل كمـا         

جاء به اإلسالم وعبر عنه الرسول األكرم       

 وعنـدما رأى أن     فى سـيرته الـشريفة،    

خصومه لن يكفُّوا عن الحرب حتـى لـو         

أريقت فيها الدماء أنهارا، صبر واحتـسب       

وصالح معاوية، ووضع شروطًا فى الصلح      

منها، أن يترك معاوية أمر الخالفة من بعده        

شورى بين المسلمين، وهو الشرط الذى لم       

يف به معاوية، وجعل البيعة من بعده البنه        

اإلمام الحسين يخـرج    يزيد، وهو ما جعل     

عليه عندما رأى اإلسالم نفسه قـد تغيـر         

 الحسينية، مع العلـم     النهضةوتبدل، فكانت   

أن اإلمام الحسين لم يخرج طالبا الحكـم،         

.ولكنه كان طالب اإلصالح ووحدة األمة

 

 
                                              

 ٣/١٣٠موسوعة اإلمام على حملمد الـرى شـهرى         ) ١(
 ٣/١٥، وشرح ج البالغة البـن أىب احلديـد          ٢١٣٨ح

.اخلطبة الثالثة والثالثون

 

 
 ١٣/٩٨كــرت العمــال للمتقــى اهلنــدى : ينظــر) ٢(

.٣٦٣٧٢ح

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

اإلمام ادد

 

 
 د ماضى أبو العزائمالسيد حمم



 





 



 وأحكامهاجلهاد: ثانىالفصل ال

 

 



 



كُِتب علَيكُم الِْقتَاُل وهو كُره لَّكُم وعسى َأن        ﴿: قال تعالى 
يًئا وهو شَر   تَكْرهواْ شَيًئا وهو خَير لَّكُم وعسى َأن تُِحبواْ شَ        

 ﴾ونلَمالَ تَع َأنتُمو لَمعي اللّهو ٢١٦: البقرة(لَّكُم.(

 

 
  أن اهللا تعالى لم يأذن لرسـوله       :سبب نزول هذه اآلية   

          وألصحابه بقتال أحد من المشركين مدة اإلقامة فـى
مكة، حتى أيده اهللا تعالى باألنصار من األوس والخـزرج          

 أن يقاتل من يقاتله،     دينة، ثم ُأذن    بعد الهجرة إلى الم   
ثم يقاتل المشركين، ثم ُأذن له بالجهاد عامة فى هذه اآلية           

فالقتال فرض على رسول اهللا وأصحابه، وعلـى        . الشريفة
المسلمين جميعا، إذا احتل العدو محلتهم بشروطه، وعلـى         

.كل من يعينهم اإلمام العدل

 

 
 فـى زمـان     فهذه اآلية تفرض القتال على كل مـسلم       

، ثم صار القتال فرض كفاية، إذا قام بـه          رسول اهللا   
جماعة من المسلمين سقط عـن البـاقين، وعلـى ذلـك            

فالخالف بين العلماء    

 

 إذا تقرر هذا الحكم      -

 

 يصير خالفًا   -
فإن بعض العلماء رأى أن القتال فرض علـى كـل           . لفظيا

ويكون فـرض   . مسلم، وذلك يكون إذا احتل العدو محلتهم      
فاية، لدعوة أهل الكفر باهللا إلى اإلسالم، إذا كان جماعـة           ك

وعلى مدلول هذه اآلية يكون الجهـاد       . المسلمين فى أمن  
 ألن العدو احتل أكثر بالد اإلسـالم،        ؛متعينًا على كل مسلم   

وال يسلم من هذا الحكم إال متحيز إلـى فئـة أو متحـرف             
. لقتال

 

 



 



إن فى الجنـِة ِماَئـةَ درجـةٍِ َأعـدها اهللا           : (قال  
للمجاهِدين ِفى سِبيل اهللا ِمابين الدرجتين كَما بيِن الـسماء          
واألرض، فَإذَا سألْتم اهللا فَاسَألُوه الِْفردوس فَإنـه أوسـطُ          

رحمِن وِمنْه تُفَجـر    الجنَِّة وَأعلَى الجنَِّة أراه فَوقَه عرشُ ال      
تَضمن اهللا لمن خَرج فى سِبيِلِه الَ       : (وقال. )٣()َأنْهار الجنَّةِ 

يخِْرجه ِإال ِجهاد ِفى سِبيِلى وِإيمان ِبى وتَـصديق ِبرسـِلى           
ج فَهو ضاِمن َأن ُأدِخلَه الجنَّةَ َأو ُأرِجعه ِإلى منزِلِه الِذى خَر   

.)٤()ِمنه نَاِئالَ ما نال ِمن َأجر َأو غَِنيمٍة

 

 



 

 

 

 

 



 



واَّلِذى نَفِْسى ِبيِدِه لوالَ َأن ِرجاالً ِمن       : (وقال

المؤِمِنين الَ تَِطيب َأنفُسهم َأن يتَخَلَّفُوا عِنـى      

والَ َأجد ما َأحِملُهم علَيِه ما تَخَلَّفْـتُ عـن          

   و فى سِرية تَغْزِدِه     سِبيِل اِهللا، والَِّذى نَفِْسى ِبي

      ـا ثُـميَأح ِبِيل اِهللا ثُمِددتُ َأنِّى ُأقْتَُل ِفى سلَو

ِرباطُ يـوم  : (وقال. )٥()ُأقْتَُل ثُم ُأحيا ثم ُأقْتَلُ    

 .)٦()ِفى سبِيل اِهللا خَير ِمن الدنيا وما عليهـا  

جاء :  قال وعن ابن مسعود األنصارى     

هذه فى سـبيل    : بناقة مخطومة فقال  رجل  

لَك بها يـوم    : (فقال رسول اهللا    . اهللا

. )٧()الِقيامِة سبعمائة ناقٍة كلهـا مخْطُومـةٌ      

: قال رسول اهللا : عن ابن عباس قال  و

عينَاِن الَ تَمسهما النَّار عين بكتْ ِمن خشِْية        (

. )٨()اِهللا وعين باتَتْ تَحرس فى سـبِيل اهللاِ       

 وعن معاذ بن جبل عن رسـول اهللا         

الْغَزو غَزواِن فَأما من ابتغى وجه اِهللا       : (قال

      الشَِّريك رياسةَ ووأنفَقَ الكَريم اِإلمام أطاعو

واجتنب الفَساد فَإن نَومه ونُبهه َأجر كلُّـه،        

وَأما من غَزا فخرا ورياء وسمعةً وعصى       

ِض فَ    اِإلمد ِفى اَألرأفْسو ام     يرِجـع ِإنَّه لَـم

.)٩()ِبالكَفاِف

 

 

يـا  : عن عبد اهللا بن عمرو أنـه قـال        

ِإن : (رسول اهللا أخبرنى عن الجهاد؟ فقـال      

قَاتَلتَ صاِبرا محتَـِسبا بعثَـك اُهللا صـاِبرا         

محتَِسبا، وإن قَاتَلْتَ مراِئيا مكَاِثرا بعثَك اُهللا       

رلَـى         مرو عمع اِهللا بن بدا عا، يكَاِثرا ماِئي

عثَك اُهللا على ِتلـك  َأى حاٍل قاتلتَ َأو قُِتلتَ ب  

.)١٠()الحاِل

 

 






 



: يقول تعالى ، القتال عمل يؤلم النفوس   

     كُـر ـوهالِْقتَـاُل و كُملَيع كُِتب ﴿  ﴾لَّكُـم ه

، ولكنكم تقومون به اتباعـا      )٢١٦: البقرة(

ألمر اهللا تعالى رضا مـن أنفـسكم، واهللا         

﴿وعـسى َأن   : تعالى يكشف الحقيقة ويقول   

        ﴾لَّكُـم ـرخَي وهًئا وواْ شَيهالبقـرة (تَكْر :

، وعسى هنا لتحقيق الوقوع كلعل فى       )٢١٦

وما تكرهون مـن    : القرآن، كأنه يقول    

ل فى الدنيا هو خير لكـم فيهـا وفـى           قتا

أما فى الدنيا فبما تفوزون به على       ، اآلخرة

األعداء فى الغنيمة، وفى الشهادة، ذلك هو       

وأما فـى اآلخـرة     . الخير العظيم فى الدنيا   

فبما يتفضل اهللا به علينا فى أن ينزلنا مقعد         

صدق عنده سبحانه فـى جـوار األنبيـاء         

 وحـسن   والصديقين والشهداء والصالحين  

وكأن القرآن يبين لنا أن كـل       . أولئك رفيقًا 

ما كان مؤلما ألبداننا متعبا لهـا مبغوضـا         

من عناء فى الجهاد أو فـى الحـج         ، لدينا

فهو خير لنا فى دنيانـا      ، والصيام والصدقة 

فى دنيانا لحفظ صحتنا بالـصيام      . وآخرتنا

وحفظ أموالنا وشرفنا بين إخواننـا      ، والحج

يننا ونيلنـا النعـيم فـى       وحفظ د ، بالصدقة

.اآلخرة وتمكيننا فى األرض بالحق

 

 

ويكشف اهللا تعالى الحجاب     

 

 فى قوله   -

﴿وعسى َأن تُِحبواْ شَيًئا وهو شَـر       : تعالى

  ﴾٢١٦: البقرة(لَّكُم(

 

 عن الحقـائق التـى      -

يميل إليها سوء الطبع من الحسد والحرص       

والطمع، ومن خبث النفس األمارة بالـسوء       

غيرها، وهو وإن كان مالئما لطباعنا فهو       و

أما فى الدنيا فإنـه     ، شر فى الدنيا واآلخرة   

يفسد الصحة ويضر المرء فى دينه ومالـه        

وأما فى اآلخرة فـإن اهللا     ، وعرضه وشرفه 

تعالى توعد عليه بالعذاب األليم، وصدق اهللا       

﴿واللّه يعلَـم وَأنـتُم الَ تَعلَمـون﴾     : العظيم

).٢١٦: البقرة(

 

 

 أنه هو الـذى خلقنـا       يخبرنا ربنا   

وكون حقائقنا وأحـاط علمـا بمـا        ، وأمدنا

وبين . ينفعها فى الدنيا واآلخرة وما يضرها     

علينا  ولم يحظر ، لنا سبل المنافع والمضار   

سبحانه أن نترك ما ينفعنـا علـى الوجـه          

األكمل، بل أباح لنا ما ال بد لنا منه وأكمل،          

 ث ما تميـل إليـه الـنفس        ره من حي  بل يس

وأظهر لنـا   . الشهوانية والغضبية والملكية  

  مه علينا من حيث الـشهوات      مضار ما حر

ومن حيث ما يحبه    ، واألخالق والمعامالت 

مما نطيقه مع   ، ويرضاه من العقيدة والعبادة   

حفظ حياتنا وصحتنا ومالنا ورفعتنـا فـى        

أو بفقد حياتنا إذا علـم أن       ، الدنيا واآلخرة 

ألن اهللا جعل العزة    . ها ال يليق بالمؤمن   بقاء
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فأمرنا بالجهاد وهـو كـره لنـا        ، للمؤمنين

ليحفظ لنا تلك العزة، ومـا دمنـا أحيـاء          

فيوجب علينا سبحانه أن نرجع إلى علمه بنا    

الذى رتب عليه األمر والنهى، ونعتقد أننـا        

ال نعلم ما يضرنا وما ينفعنا، إذا نحن أطعنا         

يالئمنا فى العاجـل،     هوانا وسارعنا إلى ما   

غير ناظرين إلى ما ينتجه من المضار فى        

. تلك الدار العاجلة واآلجلة

 

 

لم : ﴿وَأنتُم الَ تَعلَمون﴾ أى   : قوله تعالى 

تنكشف لكم أسرار الغيوب المقدرة علـيكم،   

البتالئكم واختباركم، فإنا نـرى أنفـسنا إذا    

خالفنا أهل الرأى منـا والحكمـة حـصل         

ار للمخالفين، وهـم أنـاس      الخسران والدم 

أمثالنا، فكيف بمن خالف أمـر اهللا ونهيـه         

!!.وهو العليم الخبير؟

 

 




 



الواجب على كل مسلم إذا أعلن اإلمام       

األعظم الجهاد على قوم، أن يجاهـد معـه         

بقلبه ولسانه ويده وماله إن أمكن، فإن لـم         

ـ       ه أن  يمكن فبقلبه ولسانه ويده، ويجب علي

يعادى كل عدو احتـل بلـدا مـن بـالد            

ومن ساعد عـدوا محاربـا أو       . المسلمين

محتالً بلدا من بالد المسلمين بلسانه أو بقلبه        

: ه سلب إيمانه، قال اهللا تعالى     أو بماله أو بيد   

ال تَِجد قَوما يْؤِمنُون ِباللَِّه والْيوِم اآلِخـِر        ﴿

يوادون من حاد اللَّه ورسولَه ولَـو كَـانُوا         

        متَهـِشيرع َأو مانَهِإخْو َأو منَاءهَأب َأو ماءهآب

ُأولَِئك كَتَب ِفي قُلُوِبِهم اِإليمان وَأيدهم ِبروٍح       

﴿يـا  : ، وقال تعـالى   )٢٢: المجادلة(ه﴾  منْ

        كُموـدعي وودنُوا ال تَتَِّخذُوا عآم ا الَِّذينهَأي

َأوِلياء تُلْقُون ِإلَيِهم ِبالْمودِة وقَد كَفَروا ِبمـا        

 وقـال   ،)١: الممتحنـة (جاءكُم من الْحقِّ﴾    

كَاِفِرين َأوِلياء  ﴿الَّ يتَِّخِذ الْمْؤِمنُون الْ   : سبحانه

        ِمن سفَلَي ْل ذَِلكفْعن يمو ْؤِمِنينِن الْمومِن د

اللِّه ِفي شَـيٍء ِإالَّ َأن تَتَّقُـواْ ِمـنْهم تُقَـاةً            

       ﴾ِصيرِإلَى اللِّه الْمو هنَفْس اللّه كُمذِّرحيآل (و

). ٢٨: عمران

 

 

ومن اغتر بالدنيا فنسى اآلخرة وخـذل       

نه المسلمين بمساعدة أعدائهم مرق من      إخوا

الدين كما يمرق السهم مـن الرميـة قـال          

﴿ من كَان يِريد الْعاِجلَةَ عجلْنَا لَـه        : تعالى

       ـنَّمهج لْنَا لَـهعج ثُم ن نُِّريدا نَشَاء ِلما مِفيه

، )١٨: اإلسراء(يصالها مذْموما مدحورا﴾    

عون اإلسـالم بالباطـل،     فليتبين الذين يـد   

وليحذروا أن يأتى اهللا بالفتح أو أمـر مـن          

    وا فى أنفـسهم    عنده فيصبحوا على ما أسر

. نادمين

 

 

هذا ما يتعلق بـالنفس، فكيـف بمـن         

    نوا لهـم   جاهروا وسارعوا فى األعداء وبي

أعـاذنى اهللا   !! عورات إخوانهم المؤمنين؟  

وإخوانى المؤمنين جميعا مـن موجبـات        

.  وغضبهسخط اهللا

 

 



 



وما ترك المسلمون الجهاد والظهـور      

على األعداء إال سيموا الخـسف وجلِّلـوا        

بالذل، وكانوا سفلة ليسوا من اإلسالم فـى        

، وما تقول فى مسلم رضى بالحيـاة        يءش

الدنيا وزينتها ونسى يوم الحساب إذا لم يكن        

متحيزا إلى فئة أو متحرفًا لقتال؟ الحكـم ال      

فى على مسلم بمعناه، واعتبـار هـؤالء        يخ

. مسلمين جهل بحقيقة اإلسالم وروحه

 

 



 



مسلم الحيـاة  إذا أحب ال  

 

 وزيـن لـه   -

حب الشَّهواِت ِمن النِّساء والْبِنين     الشيطان ﴿ 

والْقَنَاِطيِر الْمقَنطَرِة ِمن الـذَّهِب والِْفـضِة       

 وسِل الْمالْخَيِث﴾     وـرالْحاِم واَألنْعِة وآل (م

) ١٤: عمران

 

 يبخل بماله ودمه أن يجود      -

بهما فى سبيل اهللا، حرصا على التلذذ بهما        

فى الدنيا، وعلى ما يـدخره ألوالده ممـا         

، يجعله غير مبال بطرقه التى يجمعها منها      

وجبن أن ينصر اهللا ورسوله خوفًـا علـى         

ى الدنيا  وفسدت أخالقه لمسارعته إل   ، حياته

وحرصه عليها وترك الرغبة فى اآلخـرة       

 ألن الفقر إنمـا     ؛فيعيش فقيرا مع كثرة ماله    

هو فقر القلوب، ذليالً مـع كثـرة عيالـه          

 ألن الذل فقد العزة بـاهللا تعـالى         ؛وحشمه

وكم من فاقد القـوت وهـو       . اعتقادا وحاالً 
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غنى باهللا تعالى، تعظُم نفسه أن يرى فقيرا        

وكم من أسير مكبـل فـى       . لغير اهللا تعالى  

الحديد أعز من الملوك، تكبر نفسه عليه أن        

يلين أو يداهن ولو ُأخذ بأطراف األسـنة أو   

طعن بالحراب، وهذا هو الغنـى الحقيقـى        

. والعز الحقيقى

 

 

ينتج ترك الجهاد أن يكون المـسلمون       

رعية لغيرهم ال سيادة لهم، ومتى صـاروا        

ير حكم اهللا   أتباعا ال سيادة لهم حكم فيهم بغ      

تعالى، وسلب العدو موارد الثروة ومراتب      

ــرة   ــة والغي ــة والحمي ــسيادة والوجاه ال

اإلسالمية، فأصبحت دور الشرف ومنازل     

العزة والمجد، ومعامل الصناعات وأسواق     

التجارات وأنهار الزراعات وثغور الـبالد      

وصـار  ، وطرق البر والبحر بأيدى العدو    

وة والعزة،  العدو بين جالس على كرسى الق     

وجالس على بساط األمر والنهى، متبخترا       

فى رياض البهجة واألنس، أو ماشيا مرحا       

فى معامل الصناعات، أو متنقالً فرحا فى       

جلب التجارات، أو سائحا فى البالد ليشهد       

. مشاهد اإلجالل واِإلعظام والبهجة

 

 

ويصبح المسلم بتركه للجهاد بين عامل      

رى والذل إذا لـم     حقير يخاف الجوع والع   

يتملق لعدو اهللا ويسمع ويطيع، ممتهنًا بأقل       

المهن أو محترفًا بأقبح الحرف، أو يد سوء        

عاملة ألذية إخوانه المؤمنين، ليرضى عدو      

، فرحا بسماع كلمة    اهللا وعدو رسوله    

من أعدى عدوه أو بنيل قليل من الدراهم،        

يسره أن تمحى السنة وتظهر البدع، ويسره       

أهل التقوى والعلم ويرتفـع أهـل       أن يذل   

الكفر باهللا، فيصبح كالحيوان األعجمـى أو       

. أضل أو أذل

 

 

انظر إلى البقرة يحـرم ابنهـا لبنهـا         

ويمشى وراءها مكمم الفم ظمـآن جائعـا        

متسليا عما فيه أمه، وأمه متسلية عما هـو         

فيه، ثم تربط فـى المحـراث أو الـساقية          

 فتحرث األرض وتسقى الحـرث، وتحـرم   

وكذلك القرد  . هى وابنها ضرعها وزرعها   

يربط فيضحك الناس مقهورا بما يناله مـن        

الضرب واألذية ثم ينتفـع غيـره بنتيجـة         

وكذلك المـسلم إذا تـرك الجهـاد        . عمله

وحرص على الحياة الدنيا، يكون أدنى من       

 ألن الحيـوان يقهـره      ؛الحيوان األعجـم  

وكيـف يرضـى    ، اإلنسان بفكره وحيلتـه   

 يذله الكافر وهو العزيز بـاهللا،       المؤمن أن 

المسارع إلى نيل السعادة فى جوار رسول       

؟ وهو يعلـم أن الجهـاد بـاب         اهللا  

سعادته، وسبيل فوزه، والحجة التى تقوم له       

على صدق إيمانه ووفائه بعهده، وفيه مـع        

ذلك العزة هللا فى الـدنيا، والتمكـين فـى          

األرض بالحق، والعلو فيها بالحق، وجعـل      

اهللا من ملـوكهم وعـامتهم عبيـدا        أعداء  

وأهل ذمة فى واليـة     ، يباعون فى األسواق  

وتكـون التجـارة والـصناعة      ، المسلمين

ــذة  ــة الناف ــة والكلم ــة والرياس والزراع

 .للمسلمين
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 ،)٨٤٥٥ رقــم ،٢/٣٣٩ (أحمــد أخرجــه) ٣(

 حبان وابن) ٢٦٣٧ رقم ،٣/١٠٢٨ (والبخارى
 )٤٦١١ رقم ،١٠/٤٧١(

).٤٩٦٧، رقم ٦/٣٣(رواه مسلم ) ٤(

 

 
ــارى  )٥( ــه البخ ــرة وأخرج ــو هري  رواه أب
).٢٦٤٤، رقم ٣/١٠٣٠(

 

 
عن سهل بن سعد رواه أحمد فـي مـسنده          ) ٦(
ي والبخـــار  ،)٢٢٩٢٣ رقـــم  ،٥/٣٣٩(
 ،٤/١٨٨(ذى  والترم ،)٢٧٣٥ رقم ،٣/١٠٥٩(

).١٦٦٤ رقم

 

 
 ،)١٧١٣٥ رقـم  ، ٤/١٢١ (أحمـد  أخرجه) ٧(

 ومـسلم  ،)٤٦٤٩ رقم ، ١٠/٥٠٦ (حبان وابن
 ، ٦/٤٩ (والنـسائى  ،)١٨٩٢ رقم ، ٣/١٥٠٥(

).٣١٨٧ رقم
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ــاكم ــم ٢/٩٥ (والح ــى ،)٢٤٣٧ رق  والبيهق
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في الوقت الذي يواجه فيه     

ا ا فكريــالمجتمــع تطرفَــ
ـ  وشذوذً ا باسـم   ا أخالقي
الدين  

 

 والدين منه براء    -

 

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

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

وقد اهتم منهج التـصوف     
ــاء الفــرد وتقويمــه  ببن
باعتباره مـصدر القـوة     

    ا؛ للمجتمع إذا كان صـالح
ــصوف أصــبح  إال أن الت

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

كون عليه عقيدة  يجب أن ي  
ا، وعبادة ومعاملة وأخالقً  

ليصح السلوك إلى ملـك     
.الملوك سبحانه
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لقد أنتجـت الـضرورة علـم       

ــات ــواص الكائن ــار  وإظ،خ ه
 واليقين الحـق    ،غوامض اآليات 
 وعِلي حكمـة    ،ِلعلي قدرة القادر  

 أنتجت تلـك الـضرورة      ،الحكيم
 التعـاون للتبـادل،     ىاالحتياج إل 

األمر المفضي بخراب العمـران     
إذا لم يكن هناك شـرع حـافظ        
للقلوب من تقلبها فـي الرذائـل       

ة النفوس ـوالجهاالت بما به تزكي

 

 
بدان من تحركهـا    وخشية القلوب، وحافظ لأل   

للظلم والمفاسد، وال يكون هذا الشرع بوضـع        
 ألن كل ما وضعه المخلوق إنما يحكم        ؛مخلوق

 ألن المخلوق بنفسه يجهل طـرق       ؛علي األبدان 
تزكية النفوس، وعلم مبدئه ومعاده، وال يعرف       
قدر الخير الذي يناله من أخيه، ولكن همه فـي          

.جلب الخير لنفسه ودفع الشر عنها

 

 
قل مهما سما تفكيره، وعلت مداركـه، ال        فالع

يستطيع أن يدرك الكثير مما يحـيط بـه مـن           
الحقائق الكونية، وال أن يصل إلى كنهها، ومع        
ذلك فهي حقائق ثابتة يرى آثارها وينتفع بهـا         
ويؤمن بها كامل اإليمان دون أن يعرف ماهيتها        

. أو يدرك حقيقتها

 

 
: لذلك يخاطب اإلمام أبو العزائم العقل فيقول      

إنك تحكم أن الشمس قـدر األرض       : أيها العقل 
آالف المرات؛ وأنها سابحة في أفقها من غيـر         
عمد تحملها، فهل وصلت إليها حتى تؤمن بهـا         

. وتحكم عليها؟

 

 
وكذلك تؤمن بوجود النور والظلمـة وتيـار        

لتـي  الكهرباء والتيار الالسلكي، وترى آثارها ا     
تدهش وتحير، ثم تقف منها مكتوف اليـدين ال         
تستطيع الحكـم عليهـا، وال الوصـول إلـى          

.معرفتها

 

 

مـا هـي    : بل خبرني أيها العقل   
حقيقتك أنت؟، وأين موضعك مـن      
الجسم؟، هل تقوى على أن تصف      

!.نفسك أو تدرك كنهك؟

 

 
بد أن يكـون هنـاك       لذلك كان ال  

دستور إلهي   

 

 ليس مـن صـنع      -
البشر  

 

به اإلنسان لينال بـه   يقوم -
سعادته، ويعمر الكون ويرقى فيه،     
فالصانع سبحانه أعلـم بـصنعته      
وبسر سعادتها وطـرق تزكيتهـا      
وسبل نجاتها، فكان التوجيه اإللهي     
هو السبيل ليبلغ اإلنسان قـصده؛      

.وينال به مراده

 

 
ال ذلك عندما قتل قابيل أخاه ـومث

 

 
هابيل عجز عقله عن أن يتصرف في جثمان        

، فكان من لطف اهللا تعالى ما أورده فـي          أخيه
للَّه غُرابـا يبحـثُ ِفـي       فَبعثَ ا : قوله سبحانه 

رِض ِليِريه كَيفَ يواِري سوءةَ َأِخيِه قَاَل يـا         اَأل
        اِرياِب فَُأوذَا الْغُرِٰمثَْل ه َأكُون تُ َأنزجلَتَا َأعيو

).٣١ :المائدة( لنَّاِدِمينسوءةَ َأِخي فََأصبح ِمن ا

 

 
ولما قضى فرعون أن يقتل من يولد من بني         
إسرائيل سنة ويتركهم سنة فحملـت أم موسـى     
عليه السالم في السنة التي يقتل فيهـا المواليـد         
فاغتمت، وهنا يقف العقل عن إيجـاد الـسبيل         
للخالص، فكانت في حاجة إلى توجيـه إلهـي         

وَأوحينَا : الىيرشدها إلى طريق النجاة؛ قال تع     
       لَيِضِعيِه فَِإذَا ِخفِْت عَأر ٰى َأنوسم ِه فََألِْقيِه  ِإلَٰى ُأم

 تَحزِني ِإنَّا رادوه ِإلَيـِك       تَخَاِفي والَ  ِفي الْيم والَ  
  ِلينسرالْم ِمن اِعلُوهجو )فـأي   )٧ :القصص ،

منطق عقلي يقضي بأنها إذا خافت عليه تلقيـه         
ا، ولكن فيـه    ، إن هذا فوق العقل حق     !!ي اليم؟ ف

.النجاة ألنه من اهللا

 

 
فأوصله اهللا تعالى إلى أحضان عدوه فرعون،       

    ـا،     وجعل من امرأة فرعون سببا في إبقائه حي
فالتمسوا له من يرضعه، ثم حرم سبحانه عليـه         
؛المراضع حتى أعاده اهللا تعالى إلى أحضان أمه 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


 

فَالْتَقَطَه آُل ِفرعون ِليكُون لَهم عدوا وحزنًا ِإن        : كما قال تعالى  
  ا كَانُوا خَاِطِئينمهنُودجو انامهو نوعِفر * ـوعَأتُ ِفررقَالَِت امو ن

  ولَدا وهـم الَ    و نَتَِّخذَه  تَقْتُلُوه عسٰى َأن ينفَعنَا أَ     قُرتُ عيٍن لِّي ولَك الَ    
  ونرشْعتْ لَ       * يٰى فَاِرغًا ِإن كَادوسم ُأم فَُؤاد حبَأصالَ   وِدي ِبِه لَـوتُب 

        ْؤِمِنينالْم ِمن ا ِلتَكُونلَٰى قَلِْبهطْنَا عبيِه     * َأن رقَالَتْ ُألخِْتـِه قُـصو
الَ     فَب مهنٍُب ون جتْ ِبِه عرص   ونرشْعي *     اِضـعرِه الْملَينَا عمرحو 

                لَـه ـمهو لَكُـم كْفُلُونَـهٍت ييِل بلَٰى َأهع لُّكُمْل َأدُل فَقَالَتْ هِمن قَب
  وننَاِصح *  ِإلَٰى ُأم نَاهددالَ  فَرا ونُهيع تَقَر ِه كَي   َأن لَمِلـتَعو نـزتَح 
 ٨ :القصص(  يعلَمون َأكْثَرهم الَحقٌّ ولَِٰكنوعد اللَِّه 

 

– ١٣(.

 

 
وليس هذا التوجيه لبني البشر فقط؛ بل لكل المخلوقات كما قال           

وَأوحٰى ربك ِإلَى النَّحِل َأِن اتَِّخِذي ِمن الِْجباِل بيوتًا وِمـن           : تعالى
    ِرشُونعا يِممِر وكُِلي ِمن كُلِّ الثَّ    * الشَّج اِت  ثُمرِك   مبَل ربلُِكي سفَاس

 لِّلنَّاِس ِإن ِفي     يخْرج ِمن بطُوِنها شَراب مخْتَِلفٌ َألْوانُه ِفيِه ِشفَاء        ذُلُالً
 ٦٨ :النحل( يةً لِّقَوٍم يتَفَكَّرونذَِٰلك آل

 

– ٦٩( .

 

 
فالعقل ال يستقل بإدراك األسرار اإللهية، وال يمكنـه أن يبلـغ            

ا باإلنسان يجعله مع الذين أنعم اهللا عليهم النبيـين والـصديقين            غًمبل
والشهداء والصالحين، بل وال يقتدر أن يجعل اإلنسان سـعيدا فـي         
مجتمع مدني سعادة معقولة يعم خيرها أفراد بني اإلنسان، فإن لـه            
منطقة خاصة به ال يتعداها، وإن كان هو اآللة لكل الخيرات فإنمـا         

وجودة ليخترع ما يالئمه، أو يستنتج منهـا نتـائج          يجول في مادة م   
.معنوية تدل عليها بطريق االلتزام مما قد يخطئ فيه أو يصيب

 

 
وإنما يكون كمال اإلنسان الحقيقي بقوة تؤثر عليه تأثير رغبـة           

ـ  ى جميع القو  ى عل ورهبة، ويكون التأثير حاصالً    ـ   قلب ا ا وجوارح
وخياالًا وعقالًونفس وتصور اا وفكر .

 

 
ـ      ا أن تلـك المـؤثرات   والعاقل لو نظر بعين فكرته يتحقق جلي

. الحقيقية ال تكون إال من الخالق المصور القادر الحكيم

 

 
ونعم، فإن اهللا بعث الرسل عليهم الصالة والسالم وأنزل عليهم          
الكتب بحسب كل زمان ومكان، حتي أخذ اإلنسان يـشعر بكمـال            

 وأنزل عليه   نا محمدا   حقيقي وشرف، فأرسل اهللا سيدنا وموال     
 القرآن طهور  لألفكـار، وحيـاة     ا للعقول، وجماالً  ا لألرواح، ونور 

.للخيال

 

 



 


بـد أن   ال شك أن الدين الذي يجب أن يدين به العالم أجمـع ال     

 ا لألحكام التي تكون بها سعادة اإلنسان دنيا وأخـرى،          يكون مستوفي
 بحقيقة الخالفة عن    ته النفسانية، وجماالته الجسمانية متجمالً    وكماال

 من عمال اهللا فـي      ا بحسن رعاية ما استرعاه اهللا، عامالً      ربه، قائم 
  أرض اهللا، حاضر    ا من اهللا بأخالقه وأعماله،     ا مع اهللا بروحه، قريب

     ا هللا بمراقبته ومحاسبته لنفسه، ذاكرمشاهد  وال  ا، ال غـافالً   ا فـاكر 
ا، يشهد بنور بصيرته الحق قبل أن تشهد عين بصره الخلـق،            يناس

يرضي اهللا في خلقه ولو أغضبوه في حظهم، ويعمل هللا في الـسر             
 ألنه يراه بنور سره، أو يوقن أن        ؛كما يعمل له سبحانه في العالنية     

. اهللا يراه حيث كان

 

 
والمؤمن الكامل مع اهللا في كل حالـه وشـأنه، وغيـره مـن              
المؤمنين موقن أن اهللا يراه في حركاته وسكناته، وهو مقام الحفـظ            

 :األنعام( ُأولَِئك لَهم اَألمن وهم مهتَدون    : اإللهي وسر قوله تعالى   
٨٢( .

 

 
و ودون هاتين المنزلتين غافل يدعي أنه مؤمن فيجب أن ينبه، أ          

. يجهل حقوق اإليمان فينبغي أن يذكَّرساٍه

 

 



 


كل هذا إذا نظرنا إلى الدين بمعناه الحقيقي الذي ينطبع على من       

 ألن الدين في الحقيقة هـو       ؛تمسك به فيظهر على سلوكه وأخالقه     
المعاملة؛ ال بالمعنى المزيف الذي حصره البعض فـي العبـادات؛           

هم عادات اعتادوا عليها، ولم يرتقوا      كرت بأخالقهم وسلو  والتي صا 
بها إلى الهدف الحقيقي لها، فما من عبـادة إال وغايتهـا التحلـي              

. باألخالق، واالرتقاء بالعبد إلى أرقى المقامات

 

 
ِإنّ الصالةَ تَنْهى عـِن الْفَحـشَاِء    : فالصالة قال اهللا تعالى فيها    

. )٤٥ :العنكبوت( والْمنْكَِر

 

 
كُِتب علَيكُم الصِّيام كَما كُِتـب علَـى     : وفي الصيام قال تعالى   
تَتَّقُون لَّكُملَع ِلكُمقَب ِمن الَِّذين )١٨٣ :البقرة( .

 

 
خُذْ ِمن َأمـواِلِهم صـدقَةً تُطَهِّـرهم        : وفي الزكاة قال تعالى   

. )١٠٣ :التوبة( وتُزكِّيِهم ِبها

 

 
 فُـسوقَ    رفَثَ والَ  ن فَرض ِفيِهن الْحج فَالَ    فَم: ي الحج وقال ف 

.)١٩٧ :البقرة(  ِجداَل ِفي الْحجِّوالَ

 

 
 ا أن العبادة ترقى العبد إلى مقامات القرب من المولى          فظهر جلي

 مجاهد        ا المنهج الوسـط    ا نفسه وهواه في ذات اهللا تعالى، ناهج
لنيل سعادته في الدارين، مـن العقيـدة        الذي وضعه اهللا لنا ضامنا      

الحقة التي هي الحقيقة في نفس األمر، والعبادات الخالـصة التـي            
رضيها سبحانه لنفسه من عباده المخلصين، والمعـامالت الحـسنة          

ا للجـسد الـذي     ا متمم ا لإلنسان، وعضو  التي بها يكون اإلنسان أخً    
 بجميعها   التي يكون  تمثله كل أفراد بني اإلنسان، واألخالق الربانية      

 فوق المالئكة منزلة، وإن كان في الظاهر هو         إنسانًا روحانيا كامالً  
.الهيكل اإلنساني الذي يأكل وينام ويمشي في األسواق

 

 



 





  

 

 



 


 

 

 



 




 





 




 




 


 



 


نعم، يكفي أن ينسب إلى العظيم المثالي عمل من األعمال التي           

   يسعى إليها؛ لتنفرج الهـوة بينهمـا فـال          از وال ال يقدر عليها النه

 النفعيـين   از إلى العظيم المثالي كمـا يـستريح إلـى         يستريح النه

.الناجحين

 

 

.وليس أبغض إلى اإلنسان من احتقاره لنفسه

 

 

. إليه من اعتذاره لها عن حقارتهاوليس أحب

 

 

وإنك لو بحثت جهدك عن عصبية عمياء تغطي علـى بـصر            

تجد لها علة أقوى من هذه العلة التي         اإلنسان وتملك عليه هواه، لم    

.ينقاد لها وال يبتغي الشفاء منها

 

 

إنه يتعصب في كل شعور يدفع به النقص، ويمهد به العـذر،             

 بسبق الـسابقين لـه، وارتفـاع        اإلقرار وينفي عنه اإلضرار إلى   

.المرتفعين عليه

 

 

وإنه ليعترف بالجهل إذا استطاع أن يدعي لنفسه تعلة يسمو بها           

…على أهل المعرفة 

 

 

وإنه ليعترف بالعجز إذا اسـتطاع أن ينـزل بالقـادرين إلـى           

.خدائع النفوس  بخديعة من"مستواه"

 

 

 يمتاز  وإنه ليعترف بالرذيلة إذا استطاع أن يلوث الفضيلة التي        

.الفضائل البينة بها عليه ذوو

 

 

وإنه ليتشبث بهذه التعالت كما يتشبث الغريق بأوهـام النجـاة؛      

غريق في شعور ثقيل على جميع النفـوس،         ألنه بغير هذه التعالت   

…وهو الشعور بالهوان 

 

 

  ازون المطبوعون على أصحاب المثل العليـا؛  لهذا يتعصب النه

وا أنفسهم بالمثل العليا، ويعملـوا فـي        يدين إما أن : ألنهم بين اثنتين  

يـصطدمون   السر والعالنية عمل أصحابها، وذلك مطلب عـسير       

…بعقباته كل يوم وكل ساعة 

 

 

وإما أن ينكروا تلك المثل العليا على أصحابها، ويتعصبوا لمن          

يتمنوا النجاح بأساليبه، وذلك مطلـب ال يكلفهـم        ينجح بأساليبهم أو  

كما بلغه ذوو القدرة أمامهم من       لغوه بفعالهم تغيير الطباع، وإن لم يب    

…الناجحين الفعالين 

 

 

    ا في التاريخ ما عرفناهم في الحيـاة        وقد عرفنا من هؤالء أناس

.الحاضرة

 

 

عرفناهم فعرفنا عجبا من العصبية العمياء التي تكيل بـالكيلين،          

.الحادث الواحد والحقبة الواحدة وتزن بالميزانين في

 

 

مين أحدهما مـن النفعيـين، واآلخـر مـن          إذا وقفوا بين خص   

المثاليين  

 

المقياس الذي يلتمسون به المعـاذير        رأيت العجب في   —

…لهذا، وينكرونها على اآلخر في اللحظة الواحدة 

 

 

؛ ألن  "عمل من األعمال ال يقدر عليه وال يـسعى إليـه          ": تقول

 على العمل المثالي، ولكنهم يسعون إليـه، أو        ا ال يقدرون  هناك أناس 

وتمنيه، وصـبرهم علـى      يتمنونه أو يحبون أن يؤمنوا بسعيهم إليه      



 

 

 

 

 



 


 

 







 



 






 



 







 



 



 



 



 



 





 



 



 



 



 



 





 



ولـيس هـؤالء بـالنفعيين       …مشقة هذا السعي وهـذه األمنيـة        

.المطبوعين

 

 

هؤالء مثاليون تعوزهم القدرة، وال يعوزهم األمل في بلوغهـا     

وميولهم إلى جانب العظماء المثاليين أقرب       وال الغبطة بوجودها،  

بالحيلـة أو بكـل       جانب المنفعة الناجحـة    وأغلب من ميولهم إلى   

وسيلة، واألمثلة من هؤالء وهؤالء كثيرة بين سواد الناس الذين ال           

ا أو مستمعينيدخلون إلى ساحة التاريخ إال شهود.

 

 

فلو كان محنة التاريخ كله من النهاز المأجور لما خفيت حقائقه        

ه العهد على الزيـف، أو الغـرض الممـو         هذا الخفاء، وال طال   

.باألباطيل

 

 

وإنما المحنة الشائعة من أولئك النهازين المتطـوعين الـذين          

ويرفضون ما عداها، ويجاهدون من يكـشف       يقبلون العملة الزائفة  

تكثر العملة الزائفـة فـي       هذا الزيف ويقومه بقيمته الصحيحة، ثم     

 األيدي حتى ليوشك أن تطرد العملة الصحيحة، وتحيطها بالريبـة         

ع المحك الناقد في هذه الحالة؛ ألن المحك الناقد لم          والحذر، وال ينف  

…يسلم قبلها من التزييف 

 

 

وفي التاريخ اإلسالمي مراحل كثيرة تـصحح لنـا مـوازين           

اإلنسانية، وربما كانت هذه المراحل  التاريخ التي يرتبط بها عرض

حاضـرة   أجدى على المؤرخ من غيرها في تواريخ األمم؛ ألنهـا  

خبار والروايات، حاضرة األسباب والبواعث، وال يخفـى مـن    األ

والمزاعم، وليس بالمؤرخ من تـضلله النيـات         شأنها غير النيات  

وال تتـوارى    والمزاعم حين تشخص أمامه األخبار والروايـات،      

…خلفها األسباب والبواعث بحجاب كثيف 

 

 

ـ            يوأسبق هذه المراحل وأضخمها مرحلة النـزاع بـين عل

فقد اختلفت فيها األحكام على الرجال       …عد مقتل عثمان    ومعاوية ب 

وحوادثهم التي اتفقت    والمناقب واألعمال، ولم تنقطع عنا أخبارهم     

.عليها جميع األقوال

 

 

وإذا لم يرجح من أخبار هذه الفترة إال الخبر الراجح عن لعن            

"معاوية لكان فيه الكفاية؛ إلثبات ما عـداه          على المنابر بأمر   "علي

.ا يتم به الترجيح بين كفتي الميزانمم

 

 

فإن الذي يعلن لعن خصمه على منابر المساجد ال يكف عـن            

كل مكان وبكل لسان، ولو لم يرد من أخبار          كسب الحمد لنفسه في   

األعوان، ومن يرجى  تلك الفترة أن معاوية كان يغدق األموال على     

 عما صنعه منهم العون لكان لعن خصمه على المنابر كافيا لإلبانة          

لكسب الثناء عليه، وإسكات القادحين فيه، ولكن أخبـار األمـوال           

في هذه الفترة تفيض بها كتـب المـادحين         المبذولة لتغيير الحقائق  

يعلم أحد مبلغها من     والقادحين، ومن ال يمدحون وال يقدحون، ولم      

 الوفرة والجسامة، ولكنها معلومة بالتقدير، وإن لم تعلم باإلحـصاء         

الحساب؛ ألنها استنفدت خزانة الدولة، وجرت إلى مضاعفة       وأرقام  

ومخالفة العهود ألهل الذمة وحسبان الزكاة        والضرائب، )١(المكوس

.األمور من حصة الخزانة التي يستولي عليها والة

 

 

ـ    ـ        ويبقى عمل النه ازين ازين المطبـوعين بعـد عمـل النه

ـ       المأجورين، فإنهم قد تطوعوا في     صور ذلك العـصر، وفـي الع

  َ التالية؛ لترجيح كفة النجاح المنتفع على كفة المثالية العالية، ولـم          

يخف األمر على أبناء ذلك العصر كما نشرحه اآلن بأساليب علـم            

 بجوهرها،  "النفس"فإن األقدمين لم تفتهم      النفس في الزمن األخير،   

القرن العـشرين، وقـد    وإن فاتتهم مصطلحات النفسانيين من أبناء 

 ى بواطنهم بالنظرة الثاقبة؛ ألنهم أصحاب نفوس تعلم مـا         نفذوا إل 

.تنطوي عليه النفوس

 

 
                                                           

.جمع مكس، وهو دراهم تؤخذ من بائعي السلع في األسواق: المكوس) ١(
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جامعة قناة السويس

 

 



 


رأى بعض الباحثين أن سكان كهف قمران       

نوا ونسخوا المخطوطات التي كان لهـا دور        دو
وعنـدما نـشرت    . في صياغة تاريخ اليهـود    

مخطوطة  

 

 عرفت بمخطوطة األحـد عـشر       –
فراد يطلق  أا يتبعه   ا معينً ا كان هناك تصنيفً   عمود

حيث يخضعوا لما تأمر بـه      " متطوعون"عليهم  
. خمسة والمعروفة بالتوراةسفار موسى الأ

 

 
        ا تم كذلك اكتشاف مخطوطة مميـزة جـد

ين كتبت على النحاس وعرفـت    ءعبارة عن جز  
ا والتي كانت تمثل تطور   " بالمخطوطة النحاسية "

ا في مجال أبحـاث مخطوطـات البحـر         كبير
حتـوى نـص مـن نـصوص تلـك          ا. الميت

 على هيئـة نـص      ا عمود ١٢المخطوطة على   
ول بعـد   لى القـرن األ   إعود  تأريخي بالعبرية ي  

سماء لمواقع جغرافيـة    أالميالد، واحتوت على    
أو أمـاكن غيـر     " أريحـا "حقيقية معروفة مثل    

هذا وقـد رأى الـبعض أن محتـوى         . معروفة
     ا مـا علـى     المخطوطة النحاسية يمثـل خطـر

فرانك "سينيين، واقترح   فرضية عالقة قمران باإل   
أن تلك الكنـوز التـي تكـشف عنهـا       " كروس

لـى هيكـل    إمخطوطة النحاسية ربما ترجـع      ال
لى تدوينها على النحاس، رغم     إسليمان مما دعا    

ن إرفض البعض اآلخر لهذا الفـرض حيـث         
الرومان قد عثروا على ثروات الهيكـل أثنـاء         

كذلك فقد عثـروا علـى      . حصار مدينة القدس  
      ا فـي   أشياء ثمينة في خنادق تحت المدينة وأيض

ا للنظريـة   ووفقً. بعض المخابئ بصحراء يهودا   
فـإن  ) أو النظرية الطائفيـة لقمـران     (التقليدية  

طوائف قمران قد قرروا أن يخفوا مخطوطاتهم       
لـى مدينـة    إبعد أن علموا بوصول الرومـان       

والذي أعلـن   " ماسادا"لى حصن   إأريحا، وفروا   

عنه اليونسكو بأنه موقع تراثي عـالمي، وفـي         
ييجـال  " وبتوجيهات من    م١٩٦٤/١٩٦٥الفترة  
كشف علماء اآلثار منطقة ماسادا بالكامل      " يادين

وكذلك المكـان الـذي     " هيرود"متضمنة مكان   
استخدمه الالجئون من مدينة القدس خالل فتـرة     

وقد تم العثـور علـى      . المقاومة ضد الرومان  
العديد من آثار تلك الفترة كالعمالت والجـرار        

 نـص عبـري،     ١٥وكذلك بقايا ما ال يقل عن       
بارة عن سـفر التثنيـة وحزقيـال        ثنان منها ع  ا

وكذلك بقايا من سفر الالويين، كذلك كان هناك        
 من النـصوص    ٢٦ا من المزامير وحوالى     نسخً

 وبقايـا   ،"بـن سـيرا   "العبرية األصلية لحكمة    
.ونصوص أخرى" يوبيل"لنسختين من 

 

 


 


ا عن أصول المخطوطات والنصوص     وبحثً

"  ييجال يـادين  "ى  ، رأ "ماسادا"كتشفت في   االتي  
)  أنهـا  ) ا لقسم العمليات الحربية والذي كان رئيس

لـى طائفـة    إذات تاريخ غريب وأنهـا تعـود        
وأن طوائف يهودية عديدة قد     . اإلسينيين بقمران 

شاركوا بشكل ما في الثـورة والتمـرد ضـد          
ـ         ا الرومان، وأنه من الطبيعي لمن حـاربوا مع

بـاتهم  وبقوا على قيد الحيـاة أن يحتفظـوا بكتا        
المقدسة وربمـا يفـسر هـذا وجـود بعـض           

ي اتخـذوه   ذالمخطوطات الطائفية في ماسادا ال    
. مأوى لهم

 

 
بتلك الرؤية قـد أكـد      " يادين"وبالتالي فإن   

على أن بعض مخطوطات أو وثائق ماسادا قـد         
أتت من مدينة القدس حيـث كانـت المركـز          
الرئيس للمقاومة اليهودية ضد الرومـان قبـل        

كتشفت في  انصوص األدبية التي    وأن ال . أسرها
ماسادا كانت من نفس الطابع أو الصيغة لتلـك         

.  المكتشفة بقمران

 

 

أن " درايفـر "و" روث"كذلك اقترح كل من     
مخطوطات قمران كانت مـن نـواتج طائفـة         

ن التي  يأو الغيور " الزيلوت "ـيهودية تعرف بال  
نشأت في القـرن األول وعرفـت بمقاومتهـا         

 حيث دعـوا    ،بعية الرومانية وتعصبها الشديد للت  
ـ       ا مـن   إلى الثورة المسلحة وتحرير يهودا نهائي

الحكم الروماني، وأن خربت قمران نفسه كـان        
ومن بينهم ظهر مجموعـة     . ا من معاقلهم  واحد

تقوم بعمليات االغتيال المنظمة وكانوا يعرفـون       
خـذوا  أسم السيكاراي أي حملة الخناجر الذين       اب

يعتقـد الـبعض أن     ماسادا مـن الرومـان، و     
حــدى مجموعــات إســينيين ربمــا تكــون اإل

قـد  " روث"رغم أن   ". الزيلوتس"السيكاراي أو     
سينيين مع مجموعة   لى أن فكرة تواجد األ    إأشار  

الغيورين وما بينهما مـن معتقـدات وطبـاع          
متناقضة يمثل أمراا غريب.

 

 
" يادين"وفي دراسة لـ    

 

 باالشـتراك مـع   -
" جون ستراجنل "

 

هـا أن اكتـشاف      أوضح في  –
ا نصوص ماسادا يعد من الناحية التاريخية شـيئً       

 ألنه يدل على اشتراك أعضاء من مجتمع        ؛اهمم
قمران  

 

سينيين   ربما اإل  –

 

 في التمـرد علـى      -
الرومان، وأنهم قد عانوا مـن تعـذيب وإذالل         

. الرومان في تلك الفترة من التمرد

 

 
وعلى أي األحوال كان على الباحثين فـي        

ان أن يتـساءلوا عـن كـل وثيقـة          شؤون قمر 
مكتشفة في قمران عما اذا كانت مـن مجتمـع          
قمران نفسه أو من قبل ذلك وفي مكان ما وتـم           

.حفظها بعد ذلك في مكتبة قمران

 

 
وبالتالي فقد اقترح البعض أن النـصوص        
التي اكتشفت في ماسادا قد تم نقلهـا بواسـطة          
أعضاء من مجتمع قمران إثر تـدمير خربـت         

 .  قمران

 

 
بتقسيم مخطوطة ماسادا   " يادين"هذا وقد قام    

: لى ثالث مجموعاتإ

 

 



 

 

 

 

 



 



 










 



 خاصـة بالنـصوص     :المجموعة األولـى  
 خاصة  :المقدسة أو التوراتية، والمجموعة الثانية    

 أو(بالكتابات الطائفية  أو التي تعبر عن طائفـة    
 فما كتب   :معينة، أما المجموعة الثالثة   ) طوائف

ـ      ة بالوثـائق   منها على ورق البردي والمعروف
بأنه ما يعرف بـ    " يادين"ا صرح   أيض. البردية

يعـد مـن إحـدى كتابـات        " القداس المالئكي "
   ا عن النظريـة    مخطوطات البحر الميت، ودفاع

لـى  إالتقليدية الطائفية لمخطوطات قمران عـاد     
الحقيقة المعروفة والخاصة بأسر ماسادا بواسطة      

" روث"السيكاراي، رغم أنه كان هناك نقد لــ         
القـداس  "والخاص بالــ    " يادين"حول تصريح   

ومحاولته دعم فرضية قمران اإلسينية     " المالئكي
.أو النظرية الطائفية لقمران

 

 
غير مبرر فقط ولكن    " يادين"لم يكن تفسير    

 كان مؤثر  ا لدوافع أخرى، حيث كانت     ا أو حافز
كتشفت بالقرب من أريحا من     االمخطوطات التي   

وكانـت  . جودة بقمـران  أوائل االكتشافات المو  
 مخطوطة، وبالتـالي    ٨٠٠هناك بقايا ألكثر من     

فإن مخطوطة القداس المالئكي وربما نصوص      
تلـك  لا  وطبقً. ماسادا قد نشأت بالمثل في قمران     

الرؤية فإن الكتابـات أو النـصوص العبريـة         
الخاصة بالقرن األول والتابعة ليهود فلسطين قد       

. اختفت

 

 
ذا وقد كان من الصعب قبول تلـك اآلراء         ه

حيث كانت تلـك النـصوص أو المخطوطـات         
العبرية في ماسادا يمتلكها مجموعة الـسيكاراي       

 بعـد   ٦٦الذين اتخذوا ماسادا قلعة لهـم سـنة         
الميالد، كذلك فقد أخذ يهـود آخـرون بعـض          
المخطوطات معهم عندما انسحبوا مـن مدينـة        

.لى ذلك الموقعإالقدس 

 

 
 تلك األحداث االفتراضية كانـت  وفي ضوء 

بقايا النصوص األدبية الملفتة للنظر والمكتـشفة       
    في ماسادا تلقي ضـوء  ا علـى الفكـر    ا جديـد 

بداع األدبي بمدينـة القـدس فـي        اليهودي واإل 
سنوات ما قبـل الثـورة األولـى، وإذا كانـت           
اكتشافات ماسادا قد حـدثت قبـل االكتـشافات         

تحـدث عـن    األخرى فلن يكون هناك سـبب لل      
 .اإلسينيين

 

 




 


ن االكتشاف  إا لهذا الترتيب العكسي، ف    وطبقً

  ر أدبية فـي    ا وثائقية وغي  التالي سيكون نصوص
الذي يقع علـى  " عين جدي "األودية القريبة من   

 كـم   ٢الشاطيء الغربي للبحر الميت على بعد       
وادي " وكذلك   ، كم من ماسادا   ١٨منه وعلى بعد    

. الذي يقع جنوب غرب خربت قمران" بعاتمر

 

 
       ومن هذه النصوص أدرك الباحثون أن  كال 

السندات الكنسية الخاصـة بفتـرة    من الرسائل و  
الثورة الثانية يمكن أن تـساهم فـي توضـيح          

 :ل آخرون ءوبالمثل فقد تسا  . وتأريخ تلك الفترة  
هل الرسائل والسندات الخاصة بفتـرة الثـورة        

ون مختبئة فـي مكـان مـا        األولى يمكن أن تك   
...   ؟بصحراء يهودا

 

 
هذا وقد أدى البحث في الكهوف الموجـودة      

 والذي  ٤لى الكهف رقم    إجنوب وادي مربعات    
 إلى باإلضافةهذا  . يوجد به آالف القطع األدبية    

مخطوطات أخرى فـي الكهـوف الموجـودة        
وبالتالي أدرك الباحثون أنـه     . بالقرب من أريحا  

ق واسع من إخفاء مئـات      هناك ظاهرة على نطا   
     ا أثناء  وربما آالف المخطوطات قد حدثت تقريب

الثورة األولى أو فترة التمرد األولى، وفي اتجاه        
الشمال كانت هناك منطقة بها كهـوف أخـرى         

 ا على مخطوطـات والتـي أدت       وتحتوي أيض
.  لى نفس اإلدراكإبدورها 

 

 
ــتنتج ــاحثون أن اس  الب

النصوص أو المخطوطـات    
ف عن الكثير مـن     ربما تكش 

األفكار مثل تلـك األفكـار      
البدعية أو الغريبة التي تعزى     

لى يهود فلسطين في ذلـك       إ
كذلك استدلوا على أن    . الوقت

الكتابــات أو النــصوص  
الشبيهة بالكتاب المقدس كانت    

) أو مـستخدمة  (بين أيـدي    
اليهود ألغراض معينة خالل     

.أوقات ما بين العهدين

 

 
كان اكتشاف المخطوطة   

لنحاسية  ا

 

والتي تلت تلك االكتشافات الـسابقة       -
وما بها من نصوص     

 

ا إلمـداد    مساعد عامالً -
هؤالء المهتمين بتلك النوعية من المخطوطـات       
باستنتاج نهائي حول سر أو غمـوض اإلخفـاء      

.الضخم للمخطوطات أو النصوص العبرية

 

 
لما يطلـق عليـه كهـف        ا ووصوالً وأخير 

 عدد آخـر مـن       فقد تم اكتشاف   ١قمران رقم   
المخطوطات بعضها نصوص مقدسة واآلخـر      
بها بعض الشك ومخطوطة واحدة على األقـل        

 ا والتي احتوت على أفكار شبيهة      سليمة افتراضي
ومن الجـدير   . بتلك األفكار الخاصة باإلسينيين   

بالذكر أن هذه المخطوطات قد أكـدت مـا تـم        
 على أن الكثير مـن      ٤اكتشافه في الكهف رقم     

 واألفكار التي تم اشتقاقها من حركـات        المذاهب
دينية عديدة كانت عن طريق اكتشافات صحراء       

. يهودا

 

 
ات الدينية  في ذلك الوقـت       ومن تلك الحرك  

ولكنـه لـم    " مجموعة الوحدة "أو  " ياحاد"حركة  
 ا أنها صاحبة المخطوطات المكتـشفة      يكن مؤكد

 عن األفكار المدونة    المسئولةأو أنها المجموعة    
.  مخطوطاتببعض ال

 

 


 


 وبعد أن قام مؤلف الكتاب      م١٩٦٩ سنة   يف

ا بفحص خربـت قمـران شخـصي      " ن جولب "
واستعرض معظم النصوص المتاحة استنتج أنه      
ال يوجــد نــص أو مخطوطــة واحــدة مــن 
مخطوطــات قمــران المنــشورة فيمــا عــدا 
المخطوطة النحاسية التي أوضحت دالئل علـى       

وبمالحظـة أن كـل     أنها مخطوطـة أصـلية،      
مخطوطة جديدة كانت مكتوبة بشكل مختلف عن       

ا من  أن عدد " جولب"المخطوطات األخرى رأى    
 مـشكلة أخـرى   إلىالمخطوطات ما زال يشير     

للفرض الطائفي للمخطوطات، وكم كـان عـدد       
   ا في خربت قمران فـي      الكتبة الذين عاشوا مع

وقت واحد، أو حتى عبر ثالثة أو أربعة أجيال؟         
 عينـة مـن الكتابـات       ٥٠بين أكثر من    ومن  

المدونة باليد كان العدد األول من سلسلة أعـداد         
الذي وصف فقط مخطوطات الكهف     " أكسفورد"

ا مـع  مجـرد سـبعة كتبـة           متناقـض  ١رقم  
، وكـان  م١٩٤٧للمخطوطات التي اكتشفت سنة  

العدد الثاني من هذه السلسلة والذي احتوى على        
لميالد غير   بعد ا  نصوص في بداية القرن الثاني    

أما العدد الثالث والـذي     .  لتوضيح الصورة  كاٍف
 فقد كشف عـن عينـات       م١٩٦٢تم نشره سنة    

وفـي سـنة    .  نص أو مخطوطة   ٨٠ألكثر من   
 كانت هناك مخطوطة واحدة من بـين        م١٩٦٥

 والتـي  ٢ الكهف رقم  المخطوطات المكتشفة في  
تحتوي علـى   " مخطوطة المزامير "أطلق عليها   

وفـي  . ير الكنسية وغير الكنسية   كل من المزام  
على أكثـر   " أليرجو" احتوى كتاب    م١٩٦٨سنة  

من تعليق أو تفـسير حـول الكتـب النبويـة           
ا ما ال يقـل    وأيض" الزبور"فات من كتاب    طومقت
. مخطوطة أخرى٨٠عن 

 

 
 ١٥٠ أكثــر مــن حــواليوعلـى مــدى  

مخطوطة أو نص تـم التعـرف عليهـا فـي           
ـ        ص كـان   الستينيات كان من الواضح أن كل ن

ا بيد مختلفة عما سبقهمكتوب.

 

 
وفي نفس الوقت ظهـرت كتـب عديـدة         

 عمل  ٤٠٠لباحثين حول اكتشاف ما ال يقل عن        
.٤تشافهم في الكهف رقم أو نص تم اك

 

 


 





 

 

 

 

 



 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 




 




 



 



 





 




 


واألدلة في هذا المجال تطول خاصة في الثالثة قرون األولى          
من صدر البعثة المحمدية على صاحبها وآله الـصالة والـسالم،           
المعروفة بقرون الخيرية، ولم نقرأ من أنكر على النـاس إقامـة            

ان ليـستجاب   األضرحة على قبور الصالحين بغرض مباركة المك      
       ا، ولكنـه التحـري عـن       فيه الدعاء، فال يدعو المسلم مع اهللا أحد

ومن يقولون بتأويل ال يـستقيم      . األماكن التي يستجاب فيها الدعاء    
 صححه البخاري ومسلم وغيرهمـا،      لذي ا لحديث الرسول   

لمـا نـزل برسـول اهللا       ( وغيرهما   عن ابن عباس وعائشة     
      فإذا اغتم كشفها عـن      ه،، طفق يطرح خميصة له على وجه 

 اهللا على اليهود والنصارى، اتخذوا      لعنة: ( فقال وهو كذلك   هه،وج
ا اتخـذ  ، وال نعرف مـسلم )يحذر ما صنعوا. قبور أنبيائهم مساجد  

     ر في مقصورة مـستقلة       أحد القبور لنبي أو ولي مسجدا، بل تقص
ا يصلي على قبر، وال      عن المسجد، وال نعرف مسلم     معزولةبذاتها  

يقول بهذا أحد من السلف أو الخلف، وهذا الحديث الذي يكاد يكون            
وا أو يمتعضوا أو    ضن، ولم يعتر  وا، يعرفه الصحابة والتابع   متواتر

 وصاحبيه، بل أجمعوا  عن زيارة قبره اعرف عنهم أنهم نهو
على وجوب السالم عليهم عند زيارة المسجد النبوي، أما إذا كـان            

ولياء فنراها سنّة ودليلها هذا الحـديث       المقصود زيارة أضرحة األ   
أن أبـا    (الذي رواه البيهقي عن أبي سعيد الخدري وعائشة         

يا أبـا سـعيد،     : سعيد الخدري دخل على عائشة، فقالت له عائشة       
، وأحدثك بمـا رأيتـه      حدثني بشيء سمعته من رسول اهللا       

 إذا خرج إلى صـالة      كان رسول اهللا    : يصنع، قال أبو سعيد   
ا، ومن بين يدي    ا، وبصري نور   سمعي نور  مألااللهم  : ، قال الصبح

نور   ا، ومن خلفي نور   ا، وعن يميني نور   ا، ومن  ا، وعن شمالي نور
 فوقي نور   وعظم لي النور برحمتـك، وفـي        ،اا، ومن تحتي نور 

دخل علـي   : ا، ثم اتفقا، قالت عائشة    وأعظم لي نور  : رواية أخرى 
ثم لم يستتم أن أقام فلبـسهما،        فوضع عنه ثوبيه،     رسول اهللا   

فأخذتني غيرة شـديدة    
ظننت أنه يأتي بعـض     
صــويحباتي فخرجــت 

 أتبعه، فأدركته بالبقيع  

 

- 
 بقيع الغرقد 

 

 يـستغفر   -
للمــؤمنين والمؤمنــات 

بـأبي  : والشهداء، فقلت 
وأمي، أنت في حاجـة     
ربك وأنا فـي حاجـة      
الدنيا، فانصرفت فدخلت   
حجرتي ولي نفس عال،    

ــول ا ــي رس هللا ولحقن
 ما هـذا   : ، فقال

: النفس يا عائشة؟ فقالت   
ــي  ــأبي وأمــي أتيتن ب
فوضعت عنك ثوبيك ثم    
ــت  ــستتم أن قم ــم ت ل

 فأخذتني غيرة   تهما،فلبس
شديدة ظننت أنك تـأتي     
بعض صويحباتي حتى   
رأيتك بالبقيع تصنع ما    

يا عائشة،  : تصنع، قال 
أكنت تخافين أن يحيف    
اهللا عليك ورسوله؟ بل    

ــل  ــاني جبري  أت
هذه الليلـة ليلـة     : لفقا

النصف من شعبان، وهللا    
فيها عتقاء مـن النـار      
بعدد شعور غنم كلـب،     
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ال ينظر اهللا فيها إلى مشرك، وال إلى مشاحن، وال إلى قاطع رحـم   
ثم : وال إلى مسبل، وال إلى عاق والديه، وال إلى مدمن خمر، قالت           

الليلة؟ يا عائشة، تأذنين لي في قيام هذه        : وضع منه ثوبيه، فقال لي    
 ضِب حتى ظننت أنه قُ     طويالً نعم بأبي وأمي، فقام فسجد ليالً     : فقلت

 فتحـرك ففرحـت،     دميهفقمت ألتمسه ووضعت يدي على باطن ق      
أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك      : وسمعته يقول في سجوده   

 وجهك ال أحصي ثناء عليك، أنت من سخطك، وأعوذ بك منك، جلَّ    
يـا عائـشة،   : ا أصبح ذكرتهن له، فقال   كما أثنيت على نفسك، فلم    

 تعلميهن وعلميهن، فإن جبريـل      : نعم، فقال : تعلمتهن؟ فقلت 
.)علمنيهن وأمرني أن أرددهن في السجود

 

 
 مكانه بعد أن وضع ثيابـه       والسؤال لماذا غادر الرسول     

 كـان يلـتمس     وذهب إلى بقيع الغرقد، أال يدل هذا على أنه          
تجاب فيها الدعاء، وأن مدافن الـصالحين       األماكن المباركة التي يس   

.هايتبارك ب

 

 
 هذا القول الحديث الـذي صـححه        ؤكدوالحديث اآلخر الذي ي   

 لمـا  أن النبـي  (البصيري في إتحاف الخيرة عن ابن عباس  
ه محمد بن مسلمة وأصحابه إلى ابن األشرف ليقتلوه مشى معهم        وج

انطلقوا على اسم   : لى بقيع الغرقد، ثم وجههم، ثم قال       إ النبي  
 ، لماذا للمرة األلف ذهب الرسول       )اهللا، اللهم أعنهم، ثم رجع    

.إلى نفس المكان للدعاء ألصحابه بأن يعينهم اهللا على عدوهم

 

 
وأقوى األدلة التي ال يجحدها إال مكابر، قبر الرسول األعظـم           

، لم نـسمع    وصاحبيه  عليه وآله أزكى صالة وأطيب تسليم،       
 القرون التي مضت من ينكر على المسلمين الصالة فـي           ةعلى مد 

مسجد تبارك بأجسادهم الطاهرة الشريفة، إال هذه الفئة التي ابتلـي           
وفي الحديث الذي صححه أحمد شاكر فـي مـسند          . المسلمون بها 

 مع رسـوِل اللَّـِه      خرجنا(أحمد عن الصحابي طلحة بن عبيد اهللا        
 ِة واقـٍم قـا           حتَّىفْنا علـى حـرفـدنَونا منهـا     :َل إذا أشر 

 قبـور  :قاَل.  هِذهِ إخواِننا قبور اللَِّه  يا رسولَ  : قُلنا بمحنيٍة قبور فإذا
قاَل رسـوُل   :  قالَ الشُّهداِء قبور ِجئنا  ثم خرجنا حتى إذا    أصحاِبنا،

 أن  الواضح من الحديث الـشريف     ،)إخواِننا قبور  هِذهِ :اللَِّه  
. خرج لزيارة قبور الشهداءرسول اهللا 

 

 
 هذه األدلة كان استحسان إقامـة القبـاب علـى أضـرحة             من

الصالحين ليتبارك بهم المكان، ويصبح من األمكنة التي يـستجاب          
، وقد رأيت بـأم  فيها الدعاء، الذي ال يتوجه به المسلم لغير اهللا  

تقـوى يـزورون     أئمة وفقهاء مشهود لهم بالعلم والورع وال       ،عيني
 كبار العلماء قضاة ومفتيين، وكبار      من وهم   ،امقامات األولياء تبركً  

 األزهر والقرويين والزيتونة، وغيرها فـي بـالد شـنقيط           خمشائ

ــر  والمغــرب والجزائ
وتونس والشام والعراق   
والهنـــد والـــسنغال 
ــيمن   ــسودان وال وال
وغيرها، وجلهـم مـن     
العلمـــاء الجهابـــدة 

.العاملين الزهاد

 

 
يعود الطغـاة    فهل

إلى رشدهم، ويبتعـدوا    
عن معاداة أوليـاء اهللا     
دون حجــة أو ســبب، 
ونحن نطلب من كـل     
معتقد في بركـة تلـك      
األماكن أن يتوجه إلـى     
اهللا الذي ال منجـى وال      
ملجأ منه إال إليـه، أن      
يرفع أكف الـضراعة    

 إلى اهللا بحبيبه    متوسالً
صـــاحب الوســـيلة 
والشفاعة، أن يرشـدنا    

 ويرزقنا  إلى سبيل الحق  
تباعه ويبين لنا الباطل    ا

. ويقدرنا على اجتنابـه   
 إال  قـوة وال حول وال    

ـ      .يمباهللا العلـي العظ
والصالة والسالم على   

ـ     هأشرف المرسلين وآل
ــاهرين،  ــين الط الطيب
والرضا على الصحابة   
ــشهداء   ــين وال أجمع
واألولياء والـصالحين،   
ومن نسج على منوالهم    
إلى يوم يبعثون، يوم ال     

ال وال بنـون إال     ينفع م 
. من أتى اهللا بقلب سليم    

ــد هللا رب  والحمـــ
.العالمين

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 



 





 





 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       المستشار                       الباحث    

 

 





 



 




 




 




 


:األدلة: بقية

 

 
٨

 

:   إن قولـه   :قد يقـول قائـل     -
       َلَأه سجالر نكُمع ذِْهبِلي اللَّه ِريدا يِإنَّم

 عن  نزل مستقالُّ  الْبيِت ويطَهركُم تَطِْهيرا  
:ه من وجوهاآلية فالجواب عن

 

 
أن الكثير من اآليـات وبعـض        :أوالً

أجزاء اآليات على هذا النحو تنزل فـي        
 أوقات مختلفـة ويـأمر الرسـول        

ا بوضعها في المكان المناسب ليكون قرآنً     
 ويفهم على ما أثبته     ،يتلى إلى يوم القيامة   

 والرسـول   ،اهللا ورسوله فيه في النهايـة     
         أثبت هذه اآلية على هـذا النحـو 
ك أن الرسول أعلـم بكتـاب ربـه         والش

.وترتيبه الصحيح

 

 
إن قوله  :اثاني :     اللَّـه ِريدا يِإنَّم

      كُمرطَهيِت ويَل الْبَأه سجالر نكُمع ذِْهبِلي

 ليس آية مستقلة بل جزء من آية        تَطِْهيرا
 تَبرجن  وقَرن ِفي بيوِتكُن والَ    :كاملة هي 

  جراتَبالَ      الْجالـص ـنَأِقمِة اُألولَـى وةَ ِهِلي
وآِتين الزكَاةَ وَأِطعن اللَّه ورسـولَه ِإنَّمـا        
يِريد اللَّه ِليذِْهب عنكُم الرجس َأهَل الْبيِت       

].٣٣: األحزاب( ويطَهركُم تَطِْهيرا

 

 
من أراد أن يفصل معنى اآليـة        :اثالثً

ها لخطـاب قـوم والجـزء       ويجعل جزء 
اآلخر لخطاب آخرين وينـاقض المعنـى    
الواضــح ويفــسر 
اآلية بغير مراد اهللا    
منها يحتـاج إلـى     

.دليل

 

 
٩

 

اآليــة ال   -
تقتصر على نـساء   

 فقط بل   النبى  
 ،تشملهم وغيـرهم  

ففى ذلك قال ابـن     
: كثير عـن اآليـة    

نص فـي دخـول     
 أزواج النبي   

 في أهل البيت هـا    

هذه اآلية وسـبب     ألنهن سبب نزول     ؛هنا
 إما وحـده    :ا واحد النزول داخل فيه قوالً   

 . أو مع غيره على الـصحيح      ،على قول 
وروى ابن جرير عن عكرمة أنـه كـان         

ِإنَّما يِريد اللَّه ِليذِْهب     :ينادى في السوق  
        كُمـرطَهيـِت ويـَل الْبَأه سجالر نكُمع

  نزلت في نـساء النبـي        تَطِْهيرا
:  وهكذا روى ابن أبى حاتم قـال       ،صةخا

حدثنا على بن حرب الموصلي حدثنا زيد       
بن الحباب حدثنا حسين بن واقد عن يزيد        ا

 النحوي عن عكرمة عن ابن عباس       
ِإنَّما يِريد اللَّه ِليـذِْهب عـنكُم       : في قوله 

، قال نزلت في نساء     الرجس َأهَل الْبيتِ  
رمة من شاء   وقال عك .  خاصة  النبي

باهلته أنها نزلت في شأن نـساء النبـي         
،         فإن كان المراد أنهن كـن سـبب 

 وإن أريـد    ،النزول دون غيرهن فصحيح   
أنهن المراد فقط دون غيرهن ففـي هـذا        

 فإنه قد وردت أحاديث تدل على أن        ،نظر
.المراد أعم من ذلك

 

 
قال ابن كثير بعد أن ذكر الروايـات        

ا بـين    أيـض  اوجمع: المختلفة لألحاديث 



 

 

 

 

 



 



 



 


















 



 القرآن واألحاديث المتقدمة  

 

 إن صـحت  -

 

-       ا واهللا  فإن فى بعض أسـانيدها نظـر
 ثم الذى ال يشك فيه من تدبر القرآن         ،أعلم

  داخالت فـى قولـه     أن نساء النبى    
:       سجالر نكُمع ذِْهبِلي اللَّه ِريدا يِإنَّم

: ألحزابا (َأهَل الْبيِت ويطَهركُم تَطِْهيرا   
فإن سياق الكالم معهم ولهذا قـال        .)٣٣

واذْكُرن ما يتْلَى ِفي    تعالى بعد هذا كله     
 بيــوِتكُن ِمــن آيــاِت اللَّــِه والِْحكْمــِة

 ٢٧: األحزاب(

 

 أي وأعملن بمـا     )٣٤ –
 فـى    علـى رسـوله      ينزل اهللا   

بيوتكن من الكتاب والسنة     

 

قالـه قتـادة     -
وغير واحد   

 

ذه النعمة التـي    واذكرن ه  -
خصصتن بها من بين الناس أن الـوحي        
ينزل فـى بيـوتكن دون سـائر النـاس          

 وعائشة الـصديقة بنـت الـصديق        
 وأحظـاهن بهـذه     ،أوالهن بهذه النعمـة   

 وأخصهن مـن هـذه الرحمـة        ،الغنيمة
 فإنه لم ينزل علـى رسـول اهللا         ،العميمة
       الوحي فى فراش امرأة سواها كما 

 ، وسالمه عليه  نص على ذلك صلوات اهللا    
وقال بعض العلماء    

 

رحمهم اهللا    -

 

ألنه : -
  ا سواها ولم ينم معها رجل      لم يتزوج بكر

 فناسب أن   ؛ و فى فراشها سواه    
 وأن تفـرد بهـذه      ،تخصص بهذه المزية  

 ولكن إذا كان أزواجه من      ،المرتبة العلية 
أهل بيته فقرابته أحق بهذه التسمية كمـا        

 وهذا  ،)وأهل بيتى أحق  (تقدم فى الحديث    
يشبه ما ثبت فى صحيح مسلم  أن رسول         

 لما سئل عن المسجد الذى أسس       اهللا  
هـو  ( :على التقوى من أول يـوم فقـال       

 فـإن   ،، فهذا من هذا القبيل    )مسجدي هذا 
اآلية إنما نزلت فى مسجد قباء كمـا ورد         

فى األحاديث األخرى ولكن إذا كان ذاك       
فمـسجد  أسس على التقوى من أول يوم        

 أولى بتسميته بذلك واهللا     رسول اهللا   
 .أعلم

 

 
واذْكُرن : قوله تعالى : وقال القرطبى 

ما يتْلَى ِفي بيـوِتكُن ِمـن آيـاِت اللَّـِه           
 ٢٧: األحزاب( والِْحكْمِة

 

هـذه   )٣٤ –
األلفاظ تعطى أن أهل البيت نساؤه، وقـد        

 :اختلف أهل العلم في أهل البيت من هـم        
هـم  : ء وعكرمة وابن عبـاس    فقال عطا 

 وذهبـوا   ،زوجاته خاصة ال رجل معهن    
 إلى أن البيت أريد به مساكن النبي        

واذْكُـرن مـا يتْلَـى ِفـي        :  لقوله
وِتكُنيب،    هـم  :  وقالت فرقة منهم الكلبى

 وفاطمة والحسن والحسين خاصـة      يعل
 وفى هـذا أحاديـث عـن النبـي          

 عـنكُم   ِليـذِْهب :  واحتجوا بقولـه  
   كُمرطَهيِت ويَل الْبَأه سجالر   بالميم ولو 

 ،كان للنساء خاصة لكان عنكن ويطهركن     
إال أنه على الصحيح خرج علـى لفـظ         

كيـف  : األهل كما يقول الرجل لصاحبه     
هـم  :  فيقـول  ،أهلك أي امرأتك ونساؤك   

َأتَعجِبين ِمن َأمِر اللّـِه     :  بخير، قال 

 ِه وبركَاتُه علَيكُم َأهَل الْبيـتِ     رحمتُ اللّ 
والذي يظهر من اآلية أنهـا      . )٧٣: هود(

عامة في جميع أهل البيت مـن األزواج        
 ألن  ؛ويطهـركم :  وإنما قـال   ،وغيرهم

ا ا وحـسينً  ا وحسنً  وعلي رسول اهللا   
كان فيهم وإذا اجتمع المـذكر والمؤنـث        

 فاقتضت اآلية أن الزوجات     ؛غلب المذكر 
 ألن اآلية فيهن والمخاطبة   ؛ن أهل البيت  م

.لهن يدل عليه سياق الكالم واهللا أعلم

 

 
وأما حديث أم سلمة فهو دليل علـى        

 حرص وأراد أن يبين أن      أن النبى   
ا وفاطمة والحسن والحسين من أهـل       علي

بيته لئال يفهم أن اآليـة تقتـصر علـى          
ا  حريـص   وكان النبى    ،زوجاته فقط 

ل العظيم الذي خص    على أن يشمل الفض   
ـ        ا وفاطمـة   اهللا به نساؤه أن يـشمل علي

وابنيها الحسن والحسين لمكانتهم من النبى      
.

 

 
: قال القرطبي بعد أن ذكـر الحـديث   

 لهم بعد نزول    فهذه دعوة من النبى     
اآلية أحب أن يدخلهم فـى اآليـة التـي          

 فذهب الكلبى ومـن     ،خوطب بها األزواج  
عوة لهم  وافقه فصيرها لهم خاصة وهى د     

ولذلك لما قالـت أم     . خارجة من التنزيل  
إنك إلـى   ( : وأنا يا رسول اهللا، قال     :سلمة
 أي قـد ذكـرك اهللا فـى اآليـة           ،)خير

.صريحة، فأنت إلى خير

 

 
 شكوت  : قال  يوقد روى عن عل   

 حسد النـاس لـى      إلى رسول اهللا    
أما ترضى أن تكون رابع أربعـة       : (فقال

نـت  أنـا وأ  : هم أول من يـدخل الجنـة      
والحسن والحسين وأزواجنا عن أيماننـا      

.)وشمائلنا وذرياتنا خلف أزواجنا

 

 



 

 

 

 

 



 













 





 



 



     ا وإذا كان الصوفيون هرعوا بعيـد

باجتهاداتهم عن أبـواب الجـدل التـي        

 إال أن فصل المحبـة      ،أثارت الخصومة 

نفسه يعد أروع مثال لتجارب الصوفيين      

 وال تؤدي   ،التي ال تعرف للتشابه سبيالً    

 لذا فإننا نجد ثمة أقوال      ،اللنمذجة طريقً 

 ،متباينة عند حديثهم عن المحبة والوجد     

أبا نصر السراج الطوسـي     لدرجة أن   

اختلف أهـل التـصوف فـي        " :يقول

 ما هو؟ فقال عمرو بن عثمـان        :الوجد

 ؛ ال يقع على كيفية الوجد عبارة      :المكي

ألنها سر اهللا تعـالى عنـد المـؤمنين         

."الموقنين 

 

 

للسراج الطوسـي   " اللمع  " وكتاب  

  من  ، عن الوجد  ا وشامالً نجد حديثا ماتع 

في ماهيـة   حيث ذكر اختالف الصوفية     

 وقوة  ، وتواجد المشايخ الصادقين   ،الوجد

ا  وأيض ،سلطان الوجد وهيجانه وغلباته   

 وفيه يقول   ،حديثه عن صفات الواجدين   

 " :أبو نصر عبد اهللا السراج الطوسـي      

اللَّـه نَـزَل َأحـسن       :يقول اهللا تعالى  

      ِمنْه تَقْشَِعر ثَاِنيا متَشَاِبها مِديِث ِكتَابالْح

ج         تَِلـين ثُـم ـمهبر نخْشَوي الَِّذين لُود

جلُودهم وقُلُوبهم ِإلَى ِذكِْر اللَِّه ذَِلك هدى       

        ِلِل اللَّهضي نمو شَاءي نِدي ِبِه مهاللَِّه ي

 هـذه   ،)٢٣ :الزمـر  (فَما لَه ِمن هادٍ   

 وقولـه   ،صفة من صـفات الواجـدين     

لْمْؤِمنُون الَِّذين ِإذَا ذُِكـر     ِإنَّما ا  :تعالى

       اتُهآي ِهملَيتْ عِإذَا تُِليو مهِجلَتْ قُلُوبو اللَّه

      كَّلُـونتَوي ِهـمبلَٰى رعانًا وِإيم متْهادز 

 فالوجل صفة من صفات     ،)٣٥ :الحج(

  وفي الحديث أن النبي      ،الواجدين

ٍد كُلِّ ُأمٍة ِبشَِهي  فَكَيفَ ِإذَا ِجْئنَا ِمن      :قرأ

 :النساء (ِء شَِهيدا وِجْئنَا ِبك علَٰى هُٰؤال   

 فالصعقة صفة من صفات     ،فصعق) ٤١

 ."الواجدين

 

 

ويسهب السراج الطوسي في حديثه     

عن صفات الواجـدين فيقـسمهم إلـى        

 أمـا الطبقـة     ، واجد، ومتواجد  :طبقتين

األولى الواجدون فهم على ثالثة أصناف   

 " : يقـول  ،"اللمع  " بكتابه  كما يذكرهم   

 إال أنه ، وجدهم مصحوبهم:فصنف منهم 

يعارضهم في األحايين دواعي النفـوس      

 فيكدر  ،واألخالق البشرية ومزاج الطبع   



 

 

 

 

 

 

 .عليهم الوقت ويتغيـر علـيهم الحـال       

 إال  ، وجدهم مصحوبهم  :والصنف الثاني 

أنه إذا طرأ عليهم ما يشاكل وجدهم من        

عاشـوا  طوارق السمع تنعموا بـذلك و     

.  ثم يتغيـر علـيهم الوجـد       ،وانتعشوا

 وجـدهم مـصحوبهم     :والصنف الثالث 

 ألن  ؛ وقد أفناهم ذلك الوجد    ،على الدوام 

 فليست فيهم   ،كل واجد قد فنى بما وجد     

 ألن كـل شـيء      ؛فضلة عن موجودهم  

عندهم كالمفقود عند وجدهم بموجودهم     

 ."بذهاب رؤية وجدهم 

 

 

ثم ينتقل الـسراج الطوسـي إلـى        

الحديث عن الطبقة الثانيـة مـن أهـل         

 والذين يقسمهم   ،الوجد وهم المتواجدون  

   ا فـي تواجـدهم    إلى ثالثة أقسام أيض، 

ا على  أما المتواجدون فهم أيض    " :فيقول

:ثالثة أصناف في تواجدهم

 

 

 المتكلفون والمتشبهون   :فصنف منهم 

.وأهل الدعابة ومن ال وزن له

 

 

 الـذين يـستدعون     :مـنهم وصنف  

األحوال الشريفة بالتعرض بعـد قطـع       

 ،العالئق المشغلة واألسـباب القاطعـة     

 وإن كان غير    ،فذلك التواجد يجمل منهم   

 ألنهم نبذوا الـدنيا وراء      ؛ذلك أولى بهم  

 ا فتواجدهم مطايبـة وتـسلي     ،ظهورهم

وفرح ا بما قد عانقوا من خلـع    ا وسرور

لتواجـد  فا.. .الراحات وترك المعلومات  

.من الوجد بمنـزلة التباكي من البكاء

 

 

 أهل الـضعف مـن      :وصنف ثالث 

ــوب   ــاب القل ــوال وأرب ــاء األح أبن

 فإذا عجزوا عن    ،والمتحققين باإلرادات 

ضبط جوارحهم وكتمان ما بهم تواجدوا      

 وال  ،ونقضوا ما ال طاقة لهـم بحملـه       

 فيكون  ،سبيل لهم إلى دفعه عنهم ورده     

 فهم أهل   ،لتسليا للتفرج وا  تواجدهم طلب 

."الضعف من أهل الحقائق

 

 

بـذل الـسراج    " اللمع  " وفي كتابه   

الطوسي جهدا محمـودا فـي إبـراز        

الجوانب األساسية لإلسالم وهي القرآن     

الكريم والسنة النبوية فـي التـصوف       

 وهو في ذلك بذل مشقة كما       ،اإلسالمي

تشير ترجمته من حيث إنه تقمص دور       

 جهة أخرى    ومن ،عالم النفس من جهةٍ   

 كان حكيم ا رباني ا ببصيرة إلهية   ا مبصر

يتسلل بوساطتها إلى خفايـا الـصدور       

 كما كان يتـسلل إلـى       ،وخفقات القلوب 

دقائق المعرفة ورقائق الذوق فيكـشف      

 ، وعقد الـذاكرين   ،عن أخطاء العابدين  

 ووسوسة الزاهـدين    ،وتلبيسات المحبين 

وهي أخطر عقبات الطريق ومزالقـه،      

بذلك وجه التصوف اإلسالمي    فجلى لنا   

     ره النبـي   كما جاء به القرآن وكما صو

 وكما عاشه رجالـه     ،المصطفى  

وأعالمه وهم الـصفوة مـن خلـق اهللا     

والخيرة مـن عبـاده وخـزائن العلـم         

.والمعرفة

 

 



 

 

 

 

 



 


 

تربيــــــــــة تربيــــــــــة 

األوالد في  األوالد في  

ــالم ــالماإلســـ اإلســـ
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:األبكارتفضيل ذوات  -

 

 

 الرشـيدة فـي     اإلسالمومن توجيهات   

 البكر علـى    المرأةاختيار الزوجة، تفضيل    

! لحكم بالغة، وفوائد عظيمة)١( الثيبالمرأة

 

 

 ممـا   األسـرة حماية  : فمن هذه الفوائد  

ها، ويوقعهـا فــي حبائــل  يـنغص عيــش 

 ضـباب   أجوائهـا الخصومات، وينشر في    

.والعداواتالمشكالت 

 

 

 المحبة  ألواصروفي الوقت نفسه تمتين     

 األنـس الزوجية، لكون البكر مجبولة على      

 تكون فـي عـصمته،      إنسان بأول واأللفة

 المـرأة  بعكس   ،وتلتقي معه، وتتعرف عليه   

 األلفـة الثيب، فقد ال تجد في الزوج الثاني        

التامة، والمحبة المتبادلة، والتعلـق القلبـي       

 األول أخـالق الصادق للفرق الكبير بـين      

.ومعاملة الثاني

 

 

 قـد    نرى عائـشة     أنفال غرابة   

 كل هذه المعاني، وضحت لرسول اهللا 

 لما قالـت للرسـول      

 

 فيمـا رواه    -

البخاري  

 

 لو نزلـت    أرأيترسول اهللا    يا: -

وشجرة لـم    منها،   كلُأا وفيه شجرة قد     وادي

 منها كنت ترتع بعيرك؟     أييؤكل منها، في    

قالـت  ) في التي لم يرتع منها    : (قال  

 :نا هيأف.

 

 

 له علم بكـل   الرسول  أنومعلوم  

 هو مـن بـاب      إنما هذا الحوار    أن إالذلك  

.التعليم لغيره

 

 

وهي في هذا الحوار تقصد بيان فضلها       

 الرسـول   أنعلى باقي الزوجات باعتبـار      

 لم يتزوج ا غيرهابكر.

 

 

 عـن بعـض الحكـم       لمح  أوقد  

 ، فقال   األبكاربالزواج بذوات   

 

يما ف -

 والبيهقــي ةرواه ابــن ماجــ

 

علــيكم : (-

نتـق  أ، و أفواهـا  أعـذب  فإنهن؛  باألبكار

.)٢() باليسيروأرضىا، قل خبأ، وأرحاما

 

 

 الزواج  أن،   لجابر   لمح  أكما  

 اإلحصانبالبكر يولد المحبة، ويقوي جانب      

: فة، فقد روى البخاري ومسلم وغيرهماوالع

 قال لجـابر      رسول اهللا    أن

 

 وهـو   -

راجع من غزوة ذات الرقاع      

 

يا جـابر    (:-

نعم يا رسول اهللا،    :  قلت )هل تزوجت بعد؟  

: ا، قال ال؛ بل ثيب  :  قلت )ا؟ بكر أم اأثيب(: قال

يـا  :  قلـت  )فال جارية تالعبها وتالعبك؟   أ(

وترك لنا  حد  أصيب يوم   أبي  أن  إرسول اهللا   

 ة جامعـة، تجمـع     أا، فنكحت امر  بناٍت سبع

ن إصـبت   أ(: وسهن، وتقوم عليهن، قال   ءر

).شاء اهللا

 

 

ن الزواج  أليه حديث جابر    إومما يشير   

فضل من الـزواج    أة الثيب قد يكون     أبالمر



 

 

 

 

 



 


 

إن الشيطان قد أيس  : (قال رسول اهللا    
ون في جزيرة العرب ولكن     أن يعبده المصلُّ  

  ). بينهمفي التحريش

 

 
              

 

رواه مسلم في صحيحه -

 

-

 

 






 



ة البكر في بعض الحـاالت، كحالـة        أبالمر

 ذكرها، ليتم التعاون في      التي مر  جابر  

العناية بهم، والقيـام علـى    يتام، و رعاية األ 

ـ  أ : ا لقولـه تبـارك وتعـالى      مرهم؛ تحقيقً

   ٰىالتَّقْوو لَى الِْبرنُوا عاوتَعو)  المائـدة :

٢.(

 

 

٥

 

:ة الولودأتفضيل الزواج بالمر -

 

 

 فـي اختيـار     اإلسـالم ومن توجيهات   

 الولـود، وتعـرف     المـرأة الزوجة انتقاء   

:بشيئين

 

 

 األمـراض  سالمة جسمها مـن      :األول

تي تمنع من الحمل، ويستعان لمعرفة ذلك       ال

.بالمختصين

 

 

، وحـال   أمهـا  النظر في حال     :الثاني

 المتزوجات، فان كن من الـصنف       أخواتها

.الولود؛ فعلى الغالب هي تكون كذلك

 

 

 حينمـا   المـرأة  أنا  يومن المعلوم طب  

تكون من الصنف الولود، تكون في الغالب       

ي والت... صحة جيدة، وجسم قوي سليم      في

 تنهض  أنتتوافر فيها هذه الظاهرة تستطيع      

 المنزليـة وواجباتهـا التربويـة،       بأعبائها

 وأنبـل  وجه،   أكملوحقوقها الزوجية على    

.معنى

 

 

 على الذي   أن،  إليه شارةاإلومما تجدر   

 الولود، ويحرص على كثـرة      المرأةيتزوج  

 مـا   إليهم يؤدي   أن الذرية،   وإنجابالنسل،  

ترتب عليه من واجب ومسئولية، سواء ما       

 مسئولية التربية،   أويتعلق بمسئولية النفقة،    

. مسئولية التعليمأو

 

 

 عند اهللا سبحانه فيمـا      والًئ كان مس  وإال

مط، وفي فر  ر، وصـدق رسـول اهللا     ا قـص

 اهللا سائل كل راع عمـا       إن: ( القائل 

ل الرجل  أ ضيع، حتى يس   أماسترعاه، حفظ   

.رواه ابن حبان) ته بيأهلعن 

 

 

 الذي  أن :ما تقدم   بعد إليهوالذي نخلص   

 األوالدوليات ئ ينهض بمس أو من نفسه    يأنس

 فـال يـسعه      اإلسـالم  أمركما  

 

 أراد إن –

الزواج  

 

 الولـود   المرأة يفتش عن    أن إال –

 المحمديـة   األمـة  هذه   أعدادليضاعف من   

، س للنـا  أخرجتمة  أالتي جعلها اهللا خير     

.اته هوجيال من تإوما ذاك 

 

 

هـم  أهم مبـادئ الـزواج، و   أتلكم هي   

سالم يعالج  اإلف... ارتباطاته بقضايا التربية    

ولـى  فراد من تكـوين الخليـة األ      تربية األ 

سرة؛ يعالجها بالزواج لكونه يلبي حاجة      لأل

 الحياة، ولكونه يلحق    أشواقالفطرة ويساير   

، ويحرر المجتمع مـن     بآبائهم األبناءنسب  

، واالنحـالل الخلقـي،      الفتاكـة  األمراض

ويحقق التعاون الكامل بين الـزوجين فـي        

 األبــوة، ويــؤجج عاطفــة األوالدتربيــة 

... في نفسيهما واألمومة

 

 

 متينة وقواعـد    أسسولكونه يقوم على    

عملية صحيحة في اختيار شريك الحيـاة،       

 الدين،  أساس االختيار على    أهمهاوالتي من   

 تفـضيل   وأساس والشرف،   األصل وأساس

.األبكارات ذو

 

 

؟ لتكـوين   يبدأ أينولما يعلم المسلم من     

 المسلمة، والذرية الصالحة، والجيل     األسرة

تهون في نظره المسئوليات    ... المؤمن باهللا   

. المترتبة عليه، والمكلف بهااألخرى

 

 

وجـد فـي بيتـه حجـر        أ ألنه ؛لماذا؟

 الذي يبني عليه ركـائز التربيـة        األساس

الجتمـاعي،   ا اإلصـالح القويمة، ودعائم   

 المرأة وهو  الأ..... ومعالم المجتمع الفاضل  

!!الصالحة

 

 

 أن يجب   اإلسالم في   األوالد فتربية   إذن

، بزواج مثالي يقوم علـى      تبدأ ما   أول تبدأ

 إعدادثر، وفي   أمبادئ ثابتة لها في التربية      

!!الجيل تكوين وبناء

 

 

... .....األلباب أولو فليتذكر أال

 

 
                                                           

هي الـيت  : هي اليت مل تتزوج بعد، والثيب   : ة البكر رأامل) ١(
.ن تزوجتأسبق هلا 

 

 
: رحامطيب الكالم ، ونتق األ    : فواهاملقصود بعذوبة األ  ) ٢(

.ا وخديعةقل مكرأ :اقل خبأوالد ، وكثرة األ

 

 



 

 

 

 

 



 



  

 





 



 



 

 

 

هدم منـازل فلـسطينيين      يوليو الماضي،    ٢٢يوم  باشرت القوات اإلسرائيلية صباح     
. جنوب القدسفيتعتبرها غير قانونية 

 

 
وتولت عشرات العناصر من الشرطة والقوات اإلسرائيلية تطويق أربعة مبان علـى            

.هدم بناء من طابقين قيد اإلنشاءاألقل في منطقة صور باهر وباشرت جرافة 

 

 
 األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية أن القـرار اإلسـرائيلي يـشمل             وأفاد مكتب 

 ٣٥٠ا ويـؤثر علـى      شخـص  ١٧عشرة مبان بعضها قيد اإلنشاء وسيتسبب بتـشريد         
.آخرين

 

 
وأصدرت السلطات اإلسرائيلية أوامر بهدم المباني، مبررة ذلك بوجودها في منطقة           

.القدس عن الضفة الغربية المحتلةأمنية بالقرب من الجدار اإلسرائيلي الذي يعزل 

 

 
وهتف رجل وهو   . ومنع الصحافيون من االقتراب من الموقع وتم إجالء السكان منه         

".أريد أن أموت هنا ":يشاهد هدم منزله

 

 
.ا قبل تنفيذ قرارات الهدم يوم٣٠ا من السلطات اإلسرائيلية يمهلهم ، تلقى السكان إشعار يونيو١٨وفي 

 

 
 بجولة في حي وادي الحمص ببلدة صور باهر، إذ حثهم مـسؤولون فلـسطينيون                يوليو ١٦ دولة في    ٢٠بيون من نحو    ظمهم أور وقام دبلوماسيون مع  

.على اتخاذ إجراءات لمنع إسرائيل من هدم المنازل

 

 
".وقف هذه الجرائم المستمرة"ودعا محافظ القدس عدنان غيث الدبلوماسيين وبلدانهم إلى 

 

 
. من الحيبسكاٍننهم القنصل العام لفرنسا في القدس بيار كوشار والتقى الدبلوماسيون وبي

 

 
عندما يـتم    ":وهو أب ألربعة أطفال ويعيش مع أسرته في أحد المباني المعنية بالقرار اإلسرائيلي            ) ا عام ٤٢(وأمام الدبلوماسيين، قال إسماعيل عبيدية      

".هدم المنازل سينتهي بنا األمر في الشارع

 

 
. مبنى آخر في المنطقة للخطر في المستقبل القريب١٠٠ض ويخشى السكان تعر

 

 
عته الرئاسة على وسائل اإلعالموأدانت الرئاسة الفلسطينية عمليات الهدم حسب بيان وز.

 

 
ـ      مـا يـسمى    جزء من مخطط تنفيذ     " واعتبرت أنه    ،"التصعيد الخطير ضد شعبنا الفلسطيني األعزل     "ووصفت الرئاسة الفلسطينية اإلجراء اإلسرائيلي ب

".الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية' صفقة القرن'

 

 
".الرئيس محمود عباس يجري اتصاالت مع مختلف األطراف ذات العالقة لوقف هذه المجزرة اإلسرائيلية"وقالت الرئاسة في بيانها أن 

 

 
هدم منازل فلسطينيين في تلك المنطقة الواقعة الى الجنوب الشرقي من مدينة القدس، على اعتبار أنها بنيت بصورة غيـر                    وباشرت القوات اإلسرائيلية    

.قانونية

 

 
.وقالت السلطة الفلسطينية إن اإلجراء اإلسرائيلي سيشمل هدم ستة عشر بناية تضم نحو مئة شقة سكنية

 

 
بوجه جريمة الحرب وعمليـة التطهيـر العرقـي التـي           (...) تحمل مسؤولياته   "و" ااالنعقاد فور "ودعت منظمة التحرير الفلسطينية مجلس األمن إلى        

".تمارسها حكومة اإلرهاب االستيطاني

 

 
آن األوان للدول العربية أن تدرك أن ما يحدث من مخطط هـو   ":وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في بيان له 

".يق لصفقة القرن التي أعلنت عن القدس عاصمة لدولة االحتالل، وفتحت األنفاق أسفل المسجد األقصىتطب

 

 
ويتهم الفلسطينيون إسرائيل باستخدام األمن ذريعة إلجبارهم على ترك المنطقة كجزء من المساعي المستمرة لصالح التوسع االستيطاني وفتح الطـرق                    

.التي تربط بين المستوطنات

 

 
. إن معظم المباني تقع في مناطق خاضعة للسيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاقات أوسلو:الفلسطينيونويقول 

 

 
.وتنفذ السلطات اإلسرائيلية بانتظام عمليات هدم لما تعتبره أبنية غير قانونية لفلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين

 

 
ب سـب  إن هذا المنـع  :ريح بناء للفلسطينيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ويقول الفلسطينيون ونشطاء حقوق اإلنسان    وتمتنع إسرائيل عن منح تصا    

م٢٠١٩ يوليو ٢٢وكالة األنباء الفرنسية  (.ا في المساكننقص.(

 

 



 

 

 

 

 



 












 



 





 


تشهد المخيمات الفلسطينية في لبنان مظـاهرات وإضـرابات         

، بسبب قرار جديد لـوزارة العمـل يقـضي    أواخر يوليو الماضي  
.بضرورة الحصول على تصريح قبل مزاولة بعض المهن

 

 

 إن قرار   :وبينما يقول الالجئون الفلسطينيون في مخيمات لبنان      
كميل أبو سليمان يستهدفهم على وجه التحديد،       وزير العمل اللبناني    

أكدت فعاليات لبنانية أن ما قام به الـوزير تطبيـق لإلجـراءات             
.المرعية على اللبنانيين والفلسطينيين واألجانب

 

 

وبحسب القرار الجديد لوزارة العمل اللبنانية يحظر على أرباب    
ح، العمل تشغيل الالجئين الفلسطينيين بدون الحصول على تـصري        

.غير مرخصة عن إغالق مؤسسات فلسطينية فضالً

 

 

يدية قرب مدينة صـور     وخرج العشرات من أهالي مخيم الرش     
 إلى الشوارع وقطعوا الطريق المؤدية إلـى المخـيم          جنوبي لبنان، 

باإلطارات المشتعلة، ومنعوا كل السيارات والـشاحنات المحملـة         
.بالبضائع من دخول المخيم

 

 

 الشبان الفلسطينيين في مخـيم عـين   كما يتظاهر العشرات من 
الحلوة، جنوب شرقي مدينة صيدا رفضا لقـرار وزيـر العمـل            
اللبناني، بمنع الفلسطينيين من العمل في المؤسـسات والمحـالت          

.اللبنانية

 

 

وأغلقت المحالت التجارية في المخيم أبوابهـا، كمـا أغلقـت           
ـ         ة مؤسسات األونروا والخدمات الـصحية واالجتماعيـة والتربوي

.والمؤسسات العامة، وغطى الدخان سماء المخيم

 

 

وشملت المظاهرات واإلضراب مخيمات البص وبرج الشمالي،   
إذ أقفل المتظاهرون المداخل المؤدية إليهما باإلطارات المـشتعلة،         
وفي مخيمات برج البراجنة وشاتيال ومار إلياس فـي العاصـمة           

اإلضراب وأقفل المحتجون مداخلهابيروت، عم .

 

 



 


ات األفراح واالحتفاالت العاصمة السودانية الخرطـوم ومـدنً        عم 

أخرى في البالد عقب اإلعالن عن التوصل إلى اتفاق كامل بشأن           
.الوثيقة الدستورية

 

 
خرج مئات السودانيين في الخرطوم للتعبير عن فرحتهم الكبرى         و

ل انتظاره، والذي من المتوقع أن يكون بداية        بهذا االتفاق الذي طا   
.صفحة جديدة  في تاريخ البالد، بعد سقوط النظام السابق

 

 
وأطلق المواطنون عبارات وأهازيج تعلن عن تأييدهم لالتفاق الذي         
جرى التوصل إليه بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري         

توقيع عليه  ال جرى   االنتقالي، ومطالبين بالمزيد من التقدم بشأن ما      
بشأن كافة نقاط الخالف مثل نسبة المجلس التشريعي وضم قوات          

.الدعم السريع إلى المؤسسة العسكرية

 

 
 وكان مبعوث االتحاد األفريقي إلى السودان محمد حسن لبات قد          

 ٣يـوم  أعلن في مؤتمر صحفي في الساعات األولى من صـباح         
ن المجلس العسكري االنتقـالي والمعارضـة       الماضي، أ أغسطس  

.اتفقا على وثيقة دستورية تمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية

 

 
وقال لبات خالل مؤتمر صحافي في قاعة الصداقة في الخرطـوم        

  لرأي العـام الـسوداني والـدولي       أعلن ل  ":بثه التلفزيون الرسمي
ـ       واأل  علـى المـشروع     ا كـامالً  فريقي أن الوفدين قد اتفقـا اتفاقً

، وأشار إلى استمرار االجتماعات لتنظيم مراسم التوقيع       "الدستوري
.الرسمي على االتفاق

 

 
ويكمل االتفاق على الوثيقة الدستورية اتفاق المجلـس العـسكري          

" اإلعـالن الـسياسي   " يوليو على    ١٧والتغيير في    وقوى الحرية 
تقـود  لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس إلدارة انتقالية   

ا، ما يمثل أحد المطالـب الرئيـسة         شهر ٣٩البالد لمرحلة تستمر    
.للمحتجين

 

 

، أن كل المنطقة الغربية     أول أغسطس أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية، اللواء أحمد المسماري،            

ى كامل المنطقة الغربية اليـوم،  أن سالح الجو أصبح يفرض السيطرة الجوية عل ، مؤكدا   اآلن تحت االستطالع الجوي   

".ليبيا"والتي هي مسرح عمليات للمعركة على اإلرهاب والميليشيات، بحسب قناة 

 

 

ا في خطوط التماس،  ونهارالقوات الجوية حققت مجهودات كبيرة من خالل عدد الغارات الجوية ليالً"وأشار إلى أن 

".ومواقع خلفية في عمق العدولتقديم الدعم للقوات البرية، أو استهدافها تمركزات 

 

 

وكان القائد العام للجيش الليبي، خليفة حفتر، قد ألقى كلمة أمام الليبيين، أعلن خاللها اقتراب حسم معركة طرابلس،                  

اوأن الجيش سيرفع راية النصر في قلب العاصمة الليبية قريب.

 

 

لى جنوبها، حتى ال تبقى حبة تراب واحدة يجرؤ هدفنا هو تحرير البالد من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إ  ":وقال

ا يرسم خارطـة  ا مطمئنًا أبيا، ويحيا شعبنا حرا مستقرا آمنًلتصبح ليبيا بلد"ا ، متابع"اإلرهاب أن يدنسها بأقدامه النجسة   

". بإرادته الحرةهمستقبل

 

 



 

 

 

 

 



 



 

.الجزائر تجاه الممدودة اليد بنهج ملتزم المغرب أن السادس، محمد الملك المغربي، العاهل أكد

 

 
 تجـاه  الممـدودة،  اليـد  بنهج الصادق، التزامنا امجدد نؤكد" :شالعر  لعيد  العشرين  الذكرى  مناسبةب  كلمة  في السادس  محمد  الملك وقال

تجمع التي الجوار، وحسن واللغة والدين األخوة لروابط منا وفاء ،الجزائر في أشقائنا

 

الدوام على -

 

".الشقيقين شعبينا -

 

 
ـ   المغاربـة،   عنها  عبر  التي  عاطف،والت  الحماس  مظاهر  في  ا،مؤخر  تجسد" ذلك  أن  المغربي  العاهل  وأضاف  بـصدق   ا،وشـعب   املكً

 واالعتـزاز،  الفخـر  مـشاعر  الجزائري، للشعب  ومشاطرتهم  الشقيقة؛  بمصر  لألمم  فريقياأ كأس  خالل  الجزائري،  للمنتخب  ادعم  وتلقائية،
 والحـضاري   التـاريخي   وبالرصـيد   لمصير،ا  بوحدة  واإليمان  الوعي" أن مؤكدا  ،"اأيض  للمغرب  فوز  بمثابة  وكأنه  ؛بها  المستحق  بالتتويج

  ".واالندماج والتكامل الوحدة إلى الشقيقة، المغاربية شعوبنا طموحات تحقيق على للعمل وتفاؤل، بأمل نتطلع، يجعلنا الذي هو المشترك،

.

 

 



 

 
تعرض مسجد في بلدة ميندين غربي ألمانيا العتداء، مزقت خالله          

.نسخة من القرآن الكريم

 

 
، على أحـد المـساجد      منتصف يوليو الماضي  ،  نو مجهول اعتدى

.التابعة لالتحاد اإلسالمي التركي للشؤون الدينية

 

 
طال مسجد بربروس في بلدة مينـدين التابعـة لمدينـة           االعتداء  

.مونستر، بوالية شمال الراين وستفاليا غربي ألمانيا

 

 
إدارة المسجد الشرطة األلمانية باالعتـداء، حيـث فتحـت     أبلغت  

.ا لمعرفة المعتديناألخيرة تحقيقً

 

 
 اعتداءات على مساجد في ألمانيا،      ٧، وقعت    أيام فقط  ١٠وخالل  

اجد تابعة لالتحاد اإلسالمي التركي للشؤون الدينية،        منها طالت مس   ٦
وواحدا للجالية العربيةا تابع.

 

 
          ا لظـاهرة   وشهدت ألمانيـا فـي الـسنوات األخيـرة تـصاعد

، بسبب اآللة الدعائية للحركات واألحـزاب اليمينيـة         "اإلسالموفوبيا"
.المتطرفة بالبالد

 

 

 

 
 ثاين أكرب عـدد مـن الـسكان          مليون شخص،  ٨١وتضم أملانيا البالغ عدد سكاا      

 ماليني مـن    ٣ ماليني مسلم، بينهم حنو      ٤,٧املسلمني يف أوروبا الغربية بعد فرنسا، بواقع        

.أصل تركي

 

 



 


أقر البرلمان الهندي مشروع قانون يحظر الطـالق اإلسـالمي          

ويجعله جريمة جنائية يعاقب مـن      ) الطالق بالثالثة " (الفوري البائن "
 .يرتكبها بالسجن ثالث سنوات

أو " ق الثالثـي  الطـال "ويعرف الطالق البائن، في الهند، بأنـه        
الطالق بالثالثة، أي أن الزوج يطلق زوجته بمجرد أن يقول لها أنت          

وجرم القانون الجديد كل أشكال الطالق البائن       ". طالق، طالق، طالق  "
بهذه الطريقة، سواء حلف الزوج يمين الطالق مباشرة أمام زوجتـه           

 . .أو من خالل رسالة نصية أو حتى بالبريد اإللكتروني

، وقالت  م٢٠١٧المحكمة العليا بحظر هذا الطالق، عام       وقضت  
وبموجب القانون الجديد، فـإن عقوبـة       ،  إنه ممارسة غير دستورية   

 .الرجال الذين يخالفونه قد تصل إلى السجن ثالث سنوات

". ساء المسلمات يحمي الن " إنه   :ويقول مؤيدو حظر الطالق البائن    
مـن الممكـن إسـاءة       إن العقوبة قاسية و    :بينما يقول المعارضون  

 .استخدامها

 

 

 



 


المحتلـة   فلـسطين    وصول وفد إلى    أعلنت وزارة الخارجية اإلسرائيلية     

يضم ستة إعالميين من دول عربية، ومن بينهم ألول مرة صـحفيون مـن              

 .السعودية والعراق اللذين ال تربطهما عالقات دبلوماسية مع كيان االحتالل

متحف تخليد ذكرى الهولوكوست، والكنيست، وأماكن مقدسة        الوفد   وزار

د مـن    وعـد  ،الكنيست  اجتماعات مع أعضاء في    وعقدفي القدس المحتلة،    

.الدبلوماسيين خالل الزيارة التي تستضيفها وزارة الخارجية اإلسرائيلية

 

 

إن زيـارة   : " بالكنسيت  لرئيس لجنة الشؤون الخارجية    أعضاء الوفد وقال  

نتمنى أن نتمكن من إحـضار مئـات        . إسرائيل تشبه جولة في بلد األحالم     

بما نـشعر    ما نراه ويشعرون     األشخاص من بلداننا إلى إسرائيل حتى يرون      

 ."به هنا

وظلت أسماء أعضاء الوفد اإلعالمي طي الكتمان ما عدا اسم الناشط اإلعالمي 

 .السعودي محمد سعود٬ وهو طالب في كلية القانون بالرياض

 

 



 




 


  اإلرهابيقررت السلطات التونسية منع الداعية اإلخواني

وجدي غنيم المقيم في تركيا من دخول البالد، بعد إساءته 
 .قايد السبسي الرئيس الراحل الباجي وتهجمه على

  :وقال إياد الدهماني المتحدث باسم الحكومة التونسية
 منع وجدي غنيم من قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد إن

، بسبب نشره تدوينات مسيئة دخول التراب التونسي مستقبالً
 .للراحل الباجي قايد السبسي

كما أضاف الدهماني لوكالة األنباء التونسية أن رئيس 
ا هدفه ا وعنيفًا متطرفًسلوكً"الحكومة يعتبر ما صدر عن غنيم 

لة التونسية اإلساءة ال إلى الرئيس الراحل فقط، بل اإلساءة للدو
".يولكافة الشعب التونس

 

 

 

 

|

 




 




 





 

 

 

 

 



 



 



 


:بن أبى طالب  على اإلمام  أمير المؤمنينقال

 

 

 

 والجاهل ال   ، ألنه كان جاهالً   ؛العالم يعرف الجاهل   -
.ا ألنه لم يكن عالم؛يعرف العالم

 

 

 

-   وشر به الملك قلـة الخـالف وتخفيـف         خير ما ع
 ، وأصعب األشياء على اإلنسان أن يعرف نفـسه        ،نةؤالم

.وأن يكتم سره

 

 

 

 ألن الناس لو استعملوا     ؛ العدل أفضل من الشجاعة    -
ا في جميعهم الستغنوا عن الشجاعةالعدل عموم.

 

 

 

 األشياء التي إذا    ، أولى األشياء أن يتعلمها األحداث     -
. احتاجوا إليهاصاروا رجاالً

 

 

 

-      لـئال  ؛ا من ذنبه  إذا عاتبت الحدث فاترك له موضع 
.يحمله اإلخراج على المكابرة

 

 

 

تقم اإلنسان من عدوه بأعظم من أن يزداد من          ما ان  -
.الفضائل

 

 

 

. لعزة وجود الكمال، إنما لم تجتمع الحكمة والمال-

 

 



 


حضر لدى ابن هبيرة الحسن البصري فاستفتاه ابـن         

، وفيهـا    تأتيه من عند يزيد بن عبد الملك       هبيرة في كتب  
وافقـت  ها  إن نفـذت  : (من األمر ما لم يأذن به اهللا، وقال       

).سخط اهللا، وإن لم أنفذها خشيت على دمي؟

 

 
يا ابن هبيرة، خف اهللا فـي يزيـد وال          : فقال الحسن 

 ،يا بن هبيرة، إن اهللا مانعك من يزيد       . تخف يزيد في اهللا   
 يا بـن هبيـرة، ال طاعـة         ،وإن يزيد ال يمنعك من اهللا     

لمخلوق في معصية الخالق، فانظر ما كتب إليك فيه يزيد          
لى كتاب اهللا تعالى، فما وافق كتاب اهللا تعالى         فاعرضه ع 

فأنفذه، وما خالف كتاب اهللا فال تنفذه؛ فإن اهللا أولى بـك            
 فـضرب ابـن     ،من يزيد، وكتاب اهللا أولى بك من كتابه       

هذا الشيخ صـدقني    (: هبيرة بيده على كتف الحسن وقال     
.)ورب الكعبة

 

 



 


قال اإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبـو العـزائم          

:رضوان اهللا عليه

 

 

 

 ِإلَيِه حتَّٰى تَنْكَـِشفَ جِليـةُ       لْمحبوِب ٱ الَ ينْفَك شَوقُ   -

 لَها؛ ألَِن قُدرتَه لَم تَتَعلَّقْ ِبِإيــجاِد        نِْكشَافَٱ، والَ   لْحِقيقَِةٱ

    ،ِركُهدفَي هاِنسجي نمالَو       ةٌ ِمنبحم ِهملَيع ُألِْقى نِلم ربص 

    وفَه ،نْهع مِحيَل لَهالَ مٱِعنِْدِه، و ِلـيٱ لْع ظَـيملْع  َأن ـنع 

 وهو ،كردٱيٱ لْقَِريبِجيبطَاِلِبِهلْم نع ِغيبفَالَ ي .

 

 

 

 ألَِهـِل   لْحـضورِ ٱ و لْغَيبـةِ ٱ ِفي   لشَّوقُٱ يكُون   نَّماِإ -

.لصفَاٱ

 

 

 

-     ٍء ِمنـا      لْكَاِئنَاِتٱكُلُّ شَيَأم ،تَهِهدز لَكْتَهـقُّ ٱ ملْح 

    و تَ ِمنْهبا قَركُلَّم لْتَٱفَِإنَّكٱ ِبِه،   تَص ـِه     شْـتَدِإلَي قُكشَـو 

ةُٱوغْبِإذَا    لرلْتَفَتَّٱ ِفيِه، و        َأو هتَطْلُب َأن نتَ عِجبح نْهع  َأن

. عِلي عِظيم الَ يطْلَب ِإالَّ ِبِه سبحانَهألَِنَّه تَشْتَاقَ ِإلَيِه؛

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

اهلجرة الشريفة

 

 
، استفتح كنوز الفتح باسـم الفتـاح العلـيم        

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

.المحن واإلحن والهرج والمرج والفتن

 

 
ا تحملـه   ن الهجرة الشريفة تبين م    إ :يا بنى 

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

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

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

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

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

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

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

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

.اإلنسان حرا مريدا

 

 
كيف تـشرق تلـك األنـوار فـى         .. عجبا

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

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

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

 

 
لـشريفة فنحـزن    نتأمل حوادث الهجـرة ا    

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

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

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

.بقى لهم بقية

 

 
. أغرقهم اهللا..وإال فأين قوم نوح؟

 

 
 أرداهم فى البحر القهار     ..وم موسى؟ وأين ق 

.المنتقم

 

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

 

 
ونفرح بما تفضل اهللا بـه علـى المجتمـع         

 ما آتاهم به   اإلنسانى الذى قبل من رسول      

 

 

 

 



 


         ـةَ اإلسـالمجسماحة موالنا اإلمام المجدد ح

والمسلمين فى هذا الزمان السيد محمد ماضى أبو        
العزائم

 

وجعلكم ، ونفعنا اهللا بكم  ،  قدس اهللا سركم   -
وليا مرشدا لطالب العلم النافع    

 

مع بدايـة عـام      -
هجرى جديد تطل علينا ذكرى عزيزة وهى الهجرة        

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

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

 

 
:فأجاب سماحته قائالً

 

 



 

 

 

 



 



حتـى ، من اإليمان واأللفة والمودة والرحمـة      

 

 
والظلـم  ، وفـا والجفا بال ، تبدلت العداوة بالحب  

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

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

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

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

وعناء ينتج الخير والفـرح وإن كـان أضـر          
 .أحزن ليس بعناءو

 

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

 

 

 

اهلجرة أعلي من اإلسراء

 

 

 

بالنسبة

 

 له 

 

 
ـ     إن تنزل اهللا      ة لحبيبه ومـصطفاه ليل

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

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

.معنَا

 

 
طالم الحق في جلوة الصفاـدى اإلصـل

 

 
 الخفاىرت إلـإن أشغى ـبروحك فاص

 

 
ةـاول مدامـرته تنـجـن راح هـوم

 

 
دى الوفاـرتين لـب الهجـهد غيـلتش

 

 
هـاللـل جـرة واهللا جـجـرى هـس

 

 
تفىـه اقـب بـق الحبيـل وصديـخلي

 

 
ن صفاـبى بإسرا لمـرى ينـر سـوس

 

 
اـفقل وموـا بدءـت مبـانـكة كـوب

 

 
قىـه اهللا وارتـرى بـسرى بعد أن أس

 

 
اـقـل موفـ اهللا جانـر كــاجـوه

 

 
ااحبـب مصـرى الحبيـومن مكة يس

 

 
دى الصديق من كان منصفاـام الهـإم

 

 
سهـشرق شمـرى لتـة يسـ طيبىـإل

 

 
نزل مسعفاـتـعه بالـرش مـوذو الع

 

 
هـاللـار جل جـه في الغـسـؤانـي

 

 
فاوـه تخــا عليفًـه عطـديقـوص

 

 
قىـعي اهللا خالـزن مـاداه ال تحـفن

 

 
غار صحب المصطفىفبشرى لمن في ال

 

 
ااجرـرام مهـل الكـرى سيد الرسـس

 

 
اـفـرح واصـه اهللا أشـعـ اهللا مىإل

 

 
ايـه اهللا راقـرى بـله أسـرى قبـس

 

 
د أتحفاـاهـه فشـدس زج بـ القىإل

 

 
اهـا مواجدءـراء بـمع اهللا في اإلس

 

 

فاـي صـعه فـة مواله مـوفي طيب

 

 
ةحو طيبـطفى نـرى المصـفكان س

 

 
رفاـة منه شـ معير غيبـهـظـلي

 

 
هـع اهللا ربـرا مـ اإلسةلـي ليـفف

 

 
اـال خفـري بـومواله معه في الس

 

 
دهـدس مجـ قىـ بيت مقدسه إلىإل

 

 
فاـحي الجـد مـ وقىلـوهجرته أع

 

 
امضـطور غـب والتـك غيـمقام

 

 
اـ وألطفلَّـا أجـ مىلـدرك أعـوق

 

 

 

املعية ثالثة

 

 
 كـان   اعلم يا بنـى أن رسـول اهللا         

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

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

 

 
 بعناية اهللا األزلية حـين      ولقد تحقق   

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

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

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

:، والمعية ثالثة هى)الحفيظ معنا

 

 
١

 

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

.وهى معية عامة

 

 
٢

 

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

 

 
٣

 

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

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

.معنَا

 

 
فخـص نفـسه    ) معى ربى : (وموسى قال 

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

 الكل، وتجمع الكل، كما كانـت رحمتـه         
.للعالمين

 

 

 

توحيد القلوب بأرجل الناقة

 

 
والناس يتعلقـون   ،  إلى المدينة   وصل

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

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

 

 
فسارت حتى أناخت بـدار أخوالـه بنـى         

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

.وسرور

 

 
 قدم رسول اهللا    :نس قال أأخرج البيهقى عن    

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

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

:يضربن بالدفوف وهن يقلن

 

 
نحن جوارى من بنى النجار

 

 
ن جارـد مـذا محمـيا حب

 

 
 : قال وأخرج أحمد عن أنس بن مالك       

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

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

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

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

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

.ا بهما فلم أر يومين شبيه،قبض

 

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

 

 
 فتعلقـت قلـوبهم     ؛)دعوها فإنها مـأمورة   (

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

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

. النفوس وتجمعهم فى جماعةالذى فى

 

 
اللهم حبب لنـا    ( : فقال  ثم دعا النبى  

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

 

 
، أسال اهللا تعالى أن يتجلى باسمه القريـب       

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

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

 

 



 

 

 

 



 

 ٣٢ 



 





 



  يوسف أحمد حامد حمد   صالح عبد الحميد السيد   أحمد عبد الحكيم النحاس     علي عبد السميع علي 

 

 
       سيدي سالم             إطسا 

 

 الفيوم                الشهداء                     أبو كبير–

 

 
ط

 

 

   أحمد جابر أبو الزين   ياسين محمد صابر ياسين إسراء عبد الصبور عتمان     هنا أحمد المحالوي

 

 
          رشيد              سجين الكوم 

 

  المعصرة  قطور    –

 

 بلقاس             األسكندرية–

 

 
 






شُروطًا الِزمةً ِمن رفِْع حدٍث، وِإزالَِة نَجـٍس؛        جعَل اُهللا تعالَى للصالِة      :ابني مستقبل األمة  

دبر ما ِفيِه،   ثُم ضمنَها ِتالوةَ ِكتَاِبِه الْمنَزِل ِليتَ     ،  ِليستَِديم النَّظَافَةَ ِلِلقَاِء ربِه، والطَّهارةَ َألداِء فَرِضهِ      
ثُم علَّقَها ِبَأوقَاٍت راِتبٍة، وَأزماٍن متَراِدفَـٍة؛     ،  ِمن َأواِمِرِه ونَواِهيِه، ويعتَِبر إعجاز َألْفَاِظِه ومعاِنيهِ      

 لَه واالبِتهاِل إلَيـِه، فَـال تَنْقَِطـع         ِليكُون تَرادفُ َأزماِنها وتَتَابع َأوقَاِتها سببا السِتدامِة الْخُضوعِ       
وِبحسِب قُـوِة   ،   الرغْبةُ والرهبةُ استَدام صالح الْخَلْقِ      ِفيِه، وِإذَا لَم تَنْقَِطعِ    الرهبةُ ِمنْه وال الرغْبةُ   

اِل َأولَى الْكَما عِتيفَاُؤهاس كُونِة يبهالرِة وغْباِزالرواَل الْجا حالتَّقِْصيِر ِفيه .

 

 
 ومـن   ،الصالةُ ِمكْياٌل فَمن وفَّى وفِّي لَـه :)      رِوي عن النَِّبي     :عزيزي مستقبل األمة  

       طَفِِّفينِفي الْم ا قَاَل اللَّهم تُمِلمع طَفَّفَ فَقَد(  ،    النَِّبي نع ِويرو  َقَال َأنَّه  :)    ـِهلَيانَتْ عه نم
.) علَى اللَِّه تَعالَى وعز وجلَّ َأهونتُه كَانصال

 

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

 

 ٧١ ص القاهرة –

 

- ٧٢.[

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

٣٣ 

بالهنا

 

 

 

والشفا

 

 

 

  K

 




 



: قال، عن النبي عن أبي هريرة 

 

 
: فلما حضره الموت قال لبنيه،كان رجل يسرف على نفسه(

 

 
ي بنِّ ليعـذِّ  ،علياهللا   فواهللا لئن قدر     ،وني في الريح   ثم ذر  ، ثم اطحنوني  ،حرقونيا ف تُّإذ أنا مِ  

ا ما عذَّعذابابه أحد.

 

 
: فأمر اهللا األرض فقال،عل به ذلكفلما مات فُ

 

 
: فإذا هو قائم فقال، ففعلت،يك منهاجمعي ما ف

 

 
.) فغفر له؛ خشيتكيا رب :ما حملك على ما صنعت؟ قال

 

 
 ٧/٣٣٢رواه البخاري في ذكر بني إسرائيل [                                    

 

– ٣٣٣[.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 
 الموجـود فـي   Kن فيتامين   أباحثون أميركيون   أكد  

ـ      واتالخضر ن األورام  الورقية الخـضراء قـد يقـي م

ي ـون فـا باحثـووجدت الدراسة، التي أعده، اللمفاوية

 

 

روشستسر بوالية منيسوتا، أن هذا الفيتامين الذي يحتـوي علـى           كلينيك في   مايو

مواد دهنية قابلة للذوبان يمنع تخثر الدم وااللتهابات التي تـصيب الجـسم وقـد            

ايلعب دورالوقاية من األورامفيا  أساسي .

 

 

هذه األبحاث مثيـرة    " إن   :يرهان، الذي قاد فريق البحث    جور جايمس   وقال الدكت 

واألورام اللمفاويـة  " K" ألنها األولى من نوعها التي تربط بين فيتامين         ؛لالهتمام

". كينجهود"التي ليس لها عالقة بسرطان الدم 

 

 

 وقد سمي بهذا االسـم      ،نوع غير شائع من سرطانات الدم     " كينجهود"وسرطان  

. م١٨٣٢كين الذي اكتشفه في العام جلطبيب البريطاني توماس هودنسبة إلى ا

 

 

 ٦٠٣مراجعة للحمية الغذائية التـي تناولهـا        بيرهان ورفاقه في الدراسة     جوقام  

مريض   ال  ١٠٠٧ا وقارنوا حالتهم بنظراء لهم عـددهم        ا أصيبوا بالمرض مؤخر 

. يعانون من السرطان

 

 

ل مع بعض األدوية المضادة للتخثـر        قد يتفاع  Kوحذر الباحثون من أن فيتامين      
.أو الصرع، وطالبوا المرضى باتباع نصائح أطبائهم بشأن الحمية المناسبة لهم

 

 



 



 

ربع فنجان زبدة، بصلة كبيرة مفرومة، بطة نظيفة ومغـسولة،   -

 

 
 مالعق ليمون، ملح، فلفـل      ٣،   كوب ونصف من مرق الدجاج     ٢

جـوز  ل كـوب مـن ا     ٢ف كوب عصير رمـان،      صمطحون، ن 
دقوق، ملعقة كبيرة سكر، بذور الرمان للتزيين، جوز مقطـع          مال

.إلى أنصاف للتزيين

 

 



 



 

انتظري حتـى   في وعاء كبير ثم يضاف البصل،       تذاب الزبدة    -
يذبل ثم اغسلي البطة جيدا، ضعيها فوق البصل حتـى يـصبح            

حوال عشر دقائق ثـم أضـيفي       لونها بني من كافة جوانبها أي       
المرق وعصير الليمون والملح والفلفل وانتظري حتـى تغلـي          

 دقيقـة   ٤٠ وابقيه مـدة     ء، خفضي النار وغطي اإلنا    المحتويات
على نار هادئة أي حتى ينضج لحم البطة ثـم ارفعـي البطـة              

ط الطبقة الدهنية المتشكلة على سـطح   شوضعيها جانبا، حاولي ق   
الرمان والجوز والسكر ثم أعيدي البطـة  الطبق، أضيفي عصير    

إلى الوعاء وانتظري حتى تغلي المحتويات ثم خفـضي درجـة           
الحرارة وأبقى اإلناء فوق نار هادئة لمدة سـاعة واحـدة مـع             

في اإلناء، ثم   وذلك كي ال يلتصق الطعام      التحريك من آن آلخر     
ضعي البطة على طبق وصبي فوقها الصلصة، يـزين الطبـق           

.ان والجوز، تكفي الكمية أربعة أشخاصبحبات الرم

 

 



 

 

 

 

 



 





 




 




 



 



 

 










 












 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

األستاذ الدكتور

 

 

نور الدين أبو حلية

 

 

اجلمهورية اجلزائرية

 

 

 

 

 

 

الرمحةالرمحةالرمحة: : : سابعاسابعاسابعا: : : بقيةبقيةبقية

 

 

 

 

 

 
ألم تسمع بحديث الذي بال فـي      : قال الحكيم 

المسجد؟

 

 
لقد أنستنيه األيام مع أنني     .. بلى: قال الرجل 

فقد حـدثني   .. لدي إجازة من مشايخي بروايته    
بينما نحن  : شيخي عن شيخه إلى أبي هريرة قال      

 إذ جاء أعرابي في المسجد مع رسول اهللا      
قال أصحاب رسول اهللا    فقام يبول في المسجد، ف    

 :        مه مه، فقـال رسـول اهللا) : ال
، فتركوه حتى بال، ثم إن رسول       )تزرموه، دعوه 

إن هذه المـساجد ال     : (، دعاه فقال له   اهللا  
تصلح لشيء من هذا البول وال القذر، إنما هـي        

، )لذكر اهللا عز وجل والصالة وقـراءة القـرآن      
ـ        فأمر رجالً  شنّه  من القوم فجاء بدلو من ماء ف

.)١(عليه

 

 
.. بورك في حفظـك للحـديث     : قال الحكيم 
.فللحديث تتمة.. لكنك لم تكمله

 

 
وقد رويتها بسندي عن    .. أجل: قال الرجل 

   ا دخل المسجد ورسول اهللا     أبي هريرة أن أعرابي
      اللهـم  :  جالس، فصلى ركعتين ثم قـال

 ارحمني ومحمد   ا، فقال النبي ا وال ترحم معنا أحد
 :  لقد تحجرت واثم لم يلبث أن بـال      . اسع

في ناحية المسجد، فأسرع الناس إليـه، فنهـاهم     
إنما بعثتم ميسرين، ولـم     : (، وقال النبي  

.)٢( من ماءوا عليه سجالً، صب)تبعثوا معسرين

 

 
فهل تـرى أن هـذه الحادثـة        : قال الحكيم 
أم أنها عامة؟.. خاصة بزمنه 

 

 
فقد ذكر رسول   .. بل هي عامة  : قال الرجل 

 في آخر الحـديث لـصحابته هـذه         اهللا  
إنما بعثـتم ميـسرين، ولـم تبعثـوا         : (المقولة

)معسرين

 

 
فهل ترون ما تقومون به مـن       : قال الحكيم 

  ا من أجل رأي أو قـضية أو        قتل بعضكم بعض
موقف داخل في التيسير أم التعسير؟

 

 
بل هو داخل في    : سكت الرجل، فقال الحكيم   

ون سنة نبيكم   وأنتم بمواقفكم هذه تخالف   .. التعسير
 ..         بل تحولون دين الرحمـة إلـى ديـن
أنـتم  .. ودين اليسر إلـى ديـن عـسر       .. قسوة

.اا خطيرتحرفون الدين تحريفً

 

 
بورك فيـك أيهـا     : رمى رجل سيفه، وقال   

لقد تذكرت لتوي كيف فعل رسول اهللا       .. الحكيم
      وا عليه   عندما تمكن من أعدائه الذين صب

وسلبوا أموالهم،  وأصحابه جميع أنواع العذاب،     
 قابل  وديارهم، وأجلوهم عن بالدهم، لكنه      

: كل تلك اإلساءات بالعفو والصفح والحلم قـائالً      
، )يا معشر قريش، ما ترون أني فاعـل بكـم؟         (

خيرا، أخ كريم وابـن أخ كـريم، فقـال          : قالوا
: )اذهبوا فأنتم الطلقاء(

 

 
وا ﴿وِإن عـاقَبتُم فَعـاِقب    : لقد أنزل اهللا عليه   

           ـرخَي ـولَه تُمرـبص لَِئنِبِه و تُموِقبا عِبِمثِْل م
  ﴾اِبِرينفاختـار أن يعفـو      )١٢٦:النحل(ِللص ،

عنهم ويصبر على ما كان منهم، وأن ال يعاقب         
)نصبر وال نعاقب: (فقال

 

 
وقـد  .. صـدقت : رمى آخر بسيفه، وقال   

تذكرت لتوي حديث جابر أنه غزا مع رسـول         
  قفل معه أدركتهم القائلة في وادٍ      ، فلما اهللا  

 وتفـرق   كثير العضاة فنزل رسـول اهللا       
الناس يستظلون بالـشجر، ونـزل رسـول اهللا         

       تحت سمرة فعلق سيفه، ونمنا نومة، فإذا  
 يدعونا، وإذا عنده أعرابـي،      رسول اهللا   

إن هذا اخترط علي سيفي، وأنـا نـائم،         : (فقال
) ك مني؟ من يمنع : فاستيقظت وهو في يده فقال    

.)٣(ا، ولم يعاقبه وجلساهللا ثالثً: فقلت

 

 
وقـد  .. صـدقت : رمى آخر بسيفه، وقال   

تذكرت لتوي حديث جابر اآلخر أن رسـول اهللا      



 

 

 

 

 



 








 



         جعل يقبض يوم حنين من فضة في ثوب 
يـا رسـول اهللا     : بالل، ويفرقها، فقال له رجل    

ويحك، من يعدل إذا أنا لم أعدل؟       : (أعدل، فقال 
: فقال عمر ) ت ال أعدل  قد خبت وخسرت إن كن    

معاذ اهللا أن   : (أال أضرب عنقه فإنه منافق؟ فقال     
.)٤()يتحدث أني أقتل أصحابي

 

 
وقـد  .. صـدقت : رمى آخر بسيفه، وقال   

لما : تذكرت لتوي حديث عبد اهللا بن مسعود قال       
ا فـي    ناس كان يوم حنين آثر رسول اهللا       

القسمة ليؤلفهم، فأعطى األقرع بن حابس مائـة        
ا من أشـراف العـرب،      ل، وأعطى ناس  من اإلب 

إن هـذه   : وآثرهم يومئذ في القسمة، فقال رجل     
لقسمة ما عدل فيها، وما أريـد بهـا وجـه اهللا            

واهللا ألخبـرن رسـول اهللا      : فقلت: تعالى، قال 
         فأتيته، فأخبرته بما قال، فتغيـر وجهـه 

فمن يعدل إن لـم     : (حتى كان كالصرف، ثم قال    
يرحم اهللا موسـى    : (ل ثم قا  )يعدل اهللا ورسوله؟  

٥()، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر(.

 

 
وقـد  .. صـدقت : رمى آخر بسيفه، وقال   

أن زيـد   : تذكرت لتوي حديث عبد اهللا بن سالم      
بن سعية   ا

 

 وهو أحد علماء أهل الكتـاب مـن         -
اليهود  

 

إنه لم يبق من عالمـات النبـوة        :  قال -
 حين   إال وقد عرفتها في وجه محمد        يءش

أن يسبق  : ال اثنتين لم أخبرهما منه    نظرت إليه، إ  
  ا، حلمه جهله، وال تزيده شدة الجهل عليه إال حلم

فكنت أتلطف له ألن أخالطه فـأعرف حلمـه،         
  فابتعت منه تمر ا إلـى أجـل معلـوم،       ا معلوم

وأعطيته الثمن، فلما كان قبـل محـل األجـل          
بيومين أو ثالثة، أتيته، فأخذت بجامع قميـصه        

يـا  :  بوجه غليظ، فقلـت    وردائه، ونظرت إليه  
محمد أال تقضيني حقي؟ فواهللا إنكم يا بني عبـد          
المطلب لمطل، وقد كان لي بمخـالطتكم علـم،         

أي عـدو اهللا، أتقـول لرسـول اهللا         : فقال عمر 
           ما أسمع؟ فواهللا لوال مـا أحـاذر فوتـه 

 ينظر  لضربت بسيفي رأسك، ورسول اهللا      
أنا (: إلى عمر في سكون، وتؤدة، وتبسم، ثم قال       

وهو كنا أحوج إلى غير هذا منـك يـا عمـر،            
تأمرني بحسن األداء، وتأمره بحـسن التباعـة،        
اذهب يا عمر فاقـضه حقـه، وزده عـشرين          

يـا  : ، ففعل عمر، فقلت   )ا، مكان ما رعته   صاع
عمر، كل عالمات النبوة قد عرفتها فـي وجـه       

 اثنتين لم أخبرهمـا منـه،        إال رسول اهللا   
يسبق حلمه جهله، وال تزيده شدة الجهل عليه إال         

ا، فقد خبرتهما، فأشهدك أني رضيت بـاهللا        حلم
 ـ    تعالى رب  ا، وبمحمـد    ا، وباإلسـالم دينً

٦(انبي(.

 

 

وقـد  .. صـدقت : رمى آخر بسيفه، وقال   
ابتاع رسـول   : تذكرت لتوي حديث عائشة قالت    

 بوسق من تمـر     ا من أعرابي   جزور اهللا  
الذخيرة، فجاء منزله، فالتمس التمر، فلم يجـده،        

ا قد ابتعنا عبد اهللا، إنَّ : (فخرج إلى األعرابي فقال   
منك جزورك هذا بوسق، من تمـر الـذخيرة،         

: األعرابي: فقال) ونحن نرى أن عندنا، فلم نجده    
إلـى  : واغدراه واغدراه، فوكزه الناس وقـالوا     

دعوه، فـإن  : (ل تقول هذا؟ فقارسول اهللا  
فـردد ذلـك رسـول اهللا       ) لصاحب الحق مقاالً  

   ًا، فلما رآه ال يفقه عنه قال        مرتين أو ثالث
اذهب إلى خولة بنت حكيم     : (لرجل من أصحابه  

 إن  : يقول لك  بن أمية فقل لها رسول اهللا       ا
فينا حتـى   كان عندك وسق من تمر الذخيرة فسلِّ      

هـا  فـذهب إلي  ) نؤديه إليك إن شاء اهللا تعـالى      
نعم هو عنـدنا يـا      : قالت: الرجل، ثم رجع قال   

رسول اهللا، فابعث من يقبضه، فقال رسـول اهللا         
 فـذهب،  ) اذهب فأوفه الذي له   : ( للرجل

 فمر األعرابي برسـول اهللا     :فأوفاه الذي له، قال   
     جـزاك  : ، وهو جالس في أصحابه، فقال

 ا، فقد أوفيت وأطيبت، فقال رسـول اهللا        اهللا خير
) : ــك ــون  أولئ ــاس الموف ــار الن خي

.)٧()المطيبون

 

 
وقـد  .. صـدقت : رمى آخر بسيفه، وقال   
كنت أمشى مـع    : تذكرت لتوي حديث أنس قال    

 وعليه برد نجرانـى غلـيظ       رسول اهللا   
الحاشية، فأدركه أعرابى فجذبه بردائـه جذبـة        
شديدة، فنظرتُ إلى صفحة عنـق رسـول اهللا         

          داء مـن شـدة  وقد أثَّر بها حاشية الـر
يا محمد مر لى مـن مـال اهللا         : الجذبة، ثم قال  

الذى عندك، فالْتَفتَ إليه فضحك، ثم أمـر لـه          
.)٨(بعطاء

 

 
وقـد  .. صـدقت : رمى آخر بسيفه، وقال   

تذكرت لتوي حديث الرجل الذي أتى رسول اهللا        
    به أصحابه، فقال     يتقاضاه فأغلظ له، فهم 

دعوه فإن لـصاحب الحـق      :(رسول اهللا   
يا : ، فقالوا )هنِّا مثل سِ  اعطوه شيئً : ثم قال ،  مقاالً

ـ         : ه، قـال  نِّرسول اهللا، ال نجد إال أفضل من ِس
.)٩()اعطوها، وخيركم أحسنكم قضاء(

 

 

وقـد  .. صـدقت : رمى آخر بسيفه، وقال   
تذكرت لتوي حديث اليهودية التي أتت رسـول        

 بها،  يء بشاة مسمومة، فأكل منها فج     اهللا  
.)١٠()ال: (أال تقتلها فقال: فقيل

 

 
وقـد  .. صـدقت : رمى آخر بسيفه، وقال   
 لما كـسرت    تذكرت لتوي أن رسول اهللا      

رباعيته، وشج وجهه يوم أحد شق ذلـك علـى          
لو دعوت عليهم، فقال رسول     : أصحابه، وقالوا 

ا، ولكـن بعثـت     انًإني لم أبعث لع) :   اهللا  
قـومي، فـإنهم ال      ا ورحمة، اللهـم اهـدِ     داعي 

.)١١()يعلمون

 

 
وقـد  .. صـدقت : فه، وقال رمى آخر بسي  

ا كـان   ما رأيت أحـد   : (تذكرت لتوي قول أنس   
.)١٢()أرحم بالعباد من رسول اهللا 

 

 
وقـد  .. صـدقت : رمى آخر بسيفه، وقال   

: تذكرت لتوي حديث مالك بن الحـويرث قـال        
ا، فأقمنا عنده  ا، رفيقً  رحيم كان رسول اهللا    

ا قد اشتقنا إلى أهلنا، فسألنا      عشرين ليلة، فظن أنَّ   
ارجعوا : (عمن تركنا عند أهلنا، فأخبرناه، فقال     

.)١٣()إلى أهليكم، فأقيموا عندهم

 

 
وقـد  .. صـدقت : رمى آخر بسيفه، وقال   

تذكرت لتوي حديث أبي قتـادة أن رسـول اهللا          
 إني ألدخل في الصالة، وأنا أريـد       : ( قال

أن أطيلها، فأسمع بكاء الصبي فأتجـاوز فـي         
.)١٤() بكائهصالتي مما أعلم من شدة وجدانه من

 

 


 


                                                           

.رواه البخاري ومسلم) ١(

 

 
.رواه أبو داود) ٢(

 

 
.رواه البخاري) ٣(

 

 
.رواه أبو الشيخ، وابن حبان) ٤(

 

 
.رواه مسلم) ٥(

 

 
 .رواه ابن حبان، واحلاكم) ٦(

.رواه أمحد، وأبو الشيخ) ٧(

 

 
.رواه البخاري ومسلم) ٨(

 

 
 .رواه البخاري ومسلم) ٩(

.رواه البخاري) ١٠(

 

 
 عن  رواه البيهقي يف شعب اإلميان، مرسال، ورواه موصوالً       ) ١١(

.)اغفر لقومي، فإم ال يعلمون: اللهم: (ارسهل بن سعد خمتص

 

 
.رواه مسلم) ١٢(

 

 
.رواه البخاري ومسلم) ١٣(

 

 
.رواه البخاري ومسلم) ١٤(

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 




 


 

 






 






 









 







 



 





 





 


 

 

 





 











 

















 















 





 

 

 

 

 



 



 

 

 



 


وقَِد استَوقَفَتِْني طَِويالً ِعبارةُ اإلماِم أبـي     

 الحسين بن !! هذا ثَاِني المِسيحينِ  : (العزاِئِم

        ـودهَل الياوما ح ونِلمسأنْفَذَ ِفيِه الم ،ِليع

   ميرى ابِن مِعيس القَةُ    )ِمنلْتُ ما العاءوتَس ،

.؟بين اإلماِم الحسيِن والسيِد المِسيِح 

 

 



 



عدتُ إلى القُرآِن الكَِريِم فوجدتُ مكَانَـةً       

مِسيِح األوِل سيِدنَا ِعيـسى ابـِن       مرموقَةَ لل 

  ميرم اِمنْه ،:

 

الِوالدةُ العِجيبةُ، حيثُ    -

.وِلد ِبالَ أٍب

 

 

 

كَِلمِة اِهللا،  :  وِمنْها ألْقَاب المِسيِح، ِمثْلُ    -

.وروِح اِهللا، والوِجيِه في الدنْيا واآلِخرِة

 

 

 

لِْق، كـالخَ :  وِمنْها معِجزاتُ المـِسيحِ    -

وإحياِء الموتَى، وإبراِء األكْمِه واألبـرِص،      

.والِعلِْم بغَيِب الشُُّئوِن

 

 

 

.ِعصمةُ المِسيِح عِن الخَطَايا:  وِمنْها-

 

 

وتَأملْتُ في أوجِه الشَّبِه بـين المـِسيِح        

:األوِل وثَاِني المِسيحيِن، فوجدتُ ما يِلي

 

 




 


      اِهيمـرِدنَا إبينْذُ سَأتْ مدب  ْـتوانْتَه 

بسيِدنَا محمٍد وآِل سيِدنَا محمٍد، هذِه الشَّجرةُ       

ِإن : المباركَةُ تحدثَ عنْها القُرآن بقَوِلـهِ     

 ِإبـراِهيم وآَل    اللَّه اصطَفَى آدم ونُوحا وآلَ    

    الَِمينلَى العع انرِعم *    ا ِمـنهضعةً بيذُر

   ِليمع ِميعس اللَّهٍض وعب)  ٣٣: آل عمران ،

، هذِه الشَّجرةُ المباركَةُ جعَل اُهللا تَعالَى       )٣٤

ذُريتَها كُلَّها أنِْبياء وأوِصياء وحججا علَـى       

الخَلِْق، بِتثْنَاِء الظَّاِلِميناس دع.

 

 



 


        ميـرةُ مديِسيِح الـسِد الميالس ُأم هتَتَشَاب

        َـةِة فَاِطمديِن السيساِم الحاإلم ُأم عم 

 في ِعدِة ألْقَـاٍب، فالـسيدةُ       الزهراِء  

ِء والسيدةُ الزهـراء    مريم تُلَقَّب بسيدِة النِّسا   

تُلَقَّب بسيدِة ِنساِء العالَِمين، وأيضا تُعـرفُ       

السيدةُ مريم بالـصَديقَِة وتُعـرفُ الـسيدةُ        

الزهراء بالصديقَِة الطَّاِهرِة، ويشْتَِرك كُـلٌّ      

.ِمنْهما في لَقَِب البتُوِل

 

 



 


فلَقَد كَانَتْ مدةُ حمِل السيدِة مريم بسيِدنَا       

       اءـرهةُ الزديالس ٍر، وكذلكى ِستَّةَ أشْهِعيس

.كانَتْ مدةُ حمِلها باإلماِم الحسيِن ِستَّةَ أشْهٍر

 

 



 


 مريم بالسيِد المِسيِح ِبالَ     لما حملَِت السيدةُ  

أٍب، كَِرهتْ هذا الحمَل خَوفًا ِمن قَوِمهـا،        

يا لَيتَِني ِمتُّ قَبَل هذَا وكُنتُ نَـسيا        : فقَالَتْ

).٢٣: مريم (منِسيا

 

 

 وقَد نَزَل ِجبِريُل علَى رسوِل اِهللا       
تُلُه ُأمتُك غَِريبـا    تَحِمُل فَاِطمةُ ولَدا تَقْ   : وقَاَل

        اءـرهةُ الزديلَتْ ِبِه الـسما حطْشَانًا، فلمع

 بـأن   )٣(كَِرهِت الحمَل؛ ألنَّه سيقْتَُل، ويقَالُ    

اآليةَ الشَِّريفَةَ التَّاِليةَ نَزلَتْ في شَْأِن اإلمـاِم        

ووصـينَا  : ، قاَل اُهللا تعالَى   الحسيِن  

سان ِبواِلديِه ِإحسانًا حملَتْه ُأمـه كُرهـا        اِإلن

       ثَالثُـون الُهِفـصو لُهمحا وهكُر تْهعضوو

شَهرا حتَّى ِإذَا بلَغَ َأشُده وبلَغَ َأربِعين سـنَةً         

قَاَل رب َأوِزعِني َأن َأشْكُر ِنعمتَـك الَِتـي         

  عو لَيتَ عما     َأنْعاِلحَل صمَأع َأنو ياِلدلَى و

        كتُ ِإلَيِتي ِإنِّي تُبيِلي ِفي ذُر ِلحَأصو اهضتَر

ِلِمينسالم ِإنِّي ِمنو) ١٥: األحقاف.(

 

 

وهكذا يْأِتي التَّعِبير عِن أوِل المـِسيحيِن       

، )٣٢: مـريم  (وبـرا ِبواِلـدِتي   : بقَوِلِه

اِبِل يْأِتي التَّعِبير عِن اإلماِم الحـسيِن       وبالمقَ

ووصينَا اِإلنسان ِبواِلديِه   : ثَاِني المِسيحينِ 

ِإنِّي عبـد   : ، وقاَل أوُل المِسيحينِ   ِإحسانًا

، وبالمقَاِبِل قـاَل ثَـاِني      )٣٠: مريم (اللَِّه

ِمـن  :  أي نِإنِّي ِمن المسِلِمي  : المِسيحيِن

          بِهللا ر ـمههجوا وـلَماِد اِهللا الـذين أسِعب

الَِمينالع.

 

 



 


يتَِّصفُ أوُل المِسيحيِن وثَاِني المـِسيحيِن    

بأن وجود كُلٍّ ِمنْهما بحد ذَاِتِه سبب للبركَِة        

وجعلَِنـي  : الواِفرِة، فسيدنَا ِعيـسى قَـالَ     

، وذَكَر أبو الـسعوِد     )٣١: مريم (مباركًا

إن : (في معِرِض شَرِحِه للبردِة حِديثًا يقُولُ     

الشِّفَاء في تُربِتِه،   : اَهللا جعَل لإلماِم الحسينِ   

واألِئمةَ ِمن ذُريِتِه، وإجابةَ الـدعاِء تَحـتَ        

حِديثُ مكْتُوب علَـى البـاِب      ، وهذَا ال  )قُبِتِه

الذي ِبجواِر الِمنْبِر بمسِجِد اإلماِم الحـسيِن       

بالقَاِهرِة، وفي مصاِدِر الشِّيعِة يذْكُرون هذا      

   قُولُوني مِديثَ، إالَّ أنَّهاِء   : (الحعةُ الـدابوإج

.)٤()ِعنْد قَبِرِه

 

 



 


 الس في إنِْجيـِل      لخَّص الَتَهِرس ِسيحالم دي

روح الرب علَي؛ َألنَّه مسحِني     : [لُوقَا، بقَوِلهِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
األمين العام والمتحدث الرسمي

 

 
                               لطرق الصوفيةلالتحاد العالمى ل

ى الحسينىلعزم اعبد الحليمالشريف 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

ُألبشِّر الْمساِكين، َأرسلَِني َألشِْفي الْمنْكَِسِري     

الْقُلُوِب، ُألنَـاِدي ِللْمْأسـوِرين ِبـاِإلطْالَِق       

 الْمنْـسِحِقين ِفـي     وِللْعمِي ِبالْبصِر، وُأرِسلَ  

.)٥(]الْحريِة

 

 

ولخَّص اإلمام الحسين نَهضتَه في ِنداِئِه      

إنِّي لَـم أخْـرج     : (ِعنْدما خَرج ِمن المِدينَةِ   

أِشرا وال بِطرا وال ظَاِلما وال مفِْسدا، إنَّمـا         

.)٦()خَرجتُ لطَلَِب اإلصالِح في ُأمِة جدي

 

 



 


يشْتَِرك أوُل وثَاِني المِسيحيِن في تَجـرِؤ      

ُأمتَيِهما علَى قَتِْلِهما، فالمِسيح األوُل حـاوَل       

      أن ـاِنيومـاِكِم الرطَِريـِق الح نع ودهالي

     هفَعالَى راَهللا تع ا، لِكنلْبص قْتُلوهِه وألْقَى   يإلَي 

شَبهه علَى ِتلِْميِذِه يهوذَا الذي وشَـى ِبـِه،         

.مقَاِبَل دراِهم معدوداٍت

 

 

        ـونمعزي الثَّاِني أنْفَذَ ِفيِه ِمـن ِسيحوالم

 ما حاوَل اليهود أن     أنَّهم ِمن ُأمِة جدِه     

      ميرى ابِن مفي ِعيس نَفِّذُوهي وا ، فحكَم

علَى أنْفُِسِهم أنَّهم أشَد إجراما ِمن اليهـوِد،        

.فعلَيِهم اللَّعنَةُ

 

 




 


إن ِلكُلٍّ ِمن المِسيحيِن ارِتبـاطٌ بالدولَـِة        

   يِت، فالسيِل البِة ألهالخَاِتم    دـضع ِسيحالم د

       ِلِمينـسالم ِمن خُونَؤرا، وقَِد اتَّفَقَ الماِمهإم

          كَِبيـر رود لَـه ميرم ى ابننَا ِعيسديس أن

كَيفَ : (ِفيها، فَقَد روى البخَاِري قاَل      

        كُماموإم كُملَيع ميرم ى ابنَل ِعيسإذَا نَز ِبكُم

أنَّه يقَدمـه   : )٨(، وأضافَ ابن ماجةَ   )٧()كُمِمنْ

        نَـاكه إذَن ،لِّي خَلْفَهصقِْدِس ويِت الميفي ب

ارِتباطٌ وِثيقٌ بين المِسيِح األوِل وبين الدولَِة       

.الخَاِتمِة

 

 

وكَذَِلك هنَاك ارِتباطٌ وِثيقٌ بـين ثَـاِني        

 ِن اإلميِسيحلَـِة       الموالد نـيِن وبيـساِم الح

:الخَاِتمِة ِمن وجهيِن

 

 

 أن إمامها ِمن نَسِل اإلماِم      :الوجِه األولِ 

.الحسيِن 

 

 

 أن هـذِه الدولَـةَ مـرتْ     :الوجِه الثَّاِني 

:بمراِحَل

 

 

   لَِة النَِّبيحرم     ،َةالِبـذْر عرالذي ز 

هو الَِّذي َأرسَل رسولَه ِبالْهدى     : قاَل تعالَى 

        كَِره لَويِن كُلِِّه ولَى الدع هظِْهرقِّ ِليِديِن الحو

شِْركُونالم) ٣٣: التوبة.(

 

 

وقد أشَار اإلمام أبو العزاِئِم في ِكتَاِبـِه        

أن اإلسالم سوفَ يعلُو علَى كُلِّ ِديٍن       : الجفِْر

ِليظِْهره علَى الـديِن    : ا لوعِدِه تعالَى  تَحِقيقً

، بعد أن يعِلن إمام دولَِة أهِل البيـِت         كُلِِّه

عن ِقياِمها، وانْـِدحاِر كُـلِّ خَـاِئٍن مـواٍل      

لألعداِء في ِبالِد اإلسالِم، وانِْمحاِء الكُفْـِر       

:ِمنْها، فيقُوُل 

 

 
اٍمـإمـه بـنَـِهر اُهللا ِديـيظْ

 

 
صارهـرآِن انِْتـحقَّقَ اُهللا بالقُ

 

 
قَِوي بر بِحز بالِحز لَهوح

 

 
هتْ ِلي اإلشَارحضةُ الذِّكِْر وآي

 

 
سوفَ يْأِتي؛ وعد ِمن اِهللا حقٌّ

 

 
ارهـها والِعبـها بنَصـفَاقْرَأنْ

 

 
ب مساِرٍع في األعاِديـكُلُّ ِخ

 

 
وسلَى بنَكَببِبغَـفَ ي ـٍة أوهار

 

 
ينْمِحي الكُفْر ِمن ِبالٍد أضاءتْ

 

 
هارو شَرحاُل تَمداألب اموالِكر

 

 
وي لديها يعلُو علَى كُلِّ ِديٍن

 

 
ي فَاتُْل لَنَا أخْببر ـِدينه٩(ار(

 

 

     النَِّبي دعةُ بلَةُ الثَّاِنيحركَانَِت الم ثُم  
، الـذي   هي مرحلَةُ اإلماِم الحـسيِن      

سقَى بدِمِه الِبذْرةَ التي زرعها رسـوُل اِهللا        

       كَـاملَتْ أحدلتَب نيسالح امال اإلمولَو ،

.اإلسالِم بأحكَاِم الجاِهِليِة

 

 

اإلسـالم محمـِدي    : (وقَد أجاد القَاِئـلُ   

ِنييسوِد، حجقَاِءالوالب .(

 

 

ثُم تَكُون المرحلَةُ األِخيرةُ للدولَِة الخَاِتمِة      

علَى يِد إماٍم ِمن أهِل البيِت الِكـراِم، روى         

لَو لَـم) :   اإلمام أحمد في مسنَِدِه، قَاَل      

          الً ِمـنجثَ اُهللا رعلب موالدنيا إالَّ ي قَ ِمنبي

 يملَُؤهـا عـدالً كَمـا مِلَئـتْ         أهِل بيِتـي،  

: ، وأخْرج التِّرِمِذي، قَـاَل      )١٠()جورا

)         هـماِطُئ اسـوِتى، ييِل بَأه ٌل ِمنجِلى ري

يـا لَثَـاراتَ    : (، ويكُون ِشعاره  )١١()اسِمى

).الحسيِن

 

 

 أن اإلمام الحسين شَِهيد  :خُالصةُ الكَـالمِ  

عقَاِئِد اإلنْساِنيِة واألدياِن الـسماِويِة، قَـاَل       ال

لـو كَـان    : (الكَاِتب المِسيِحي أنْطُوان بارا   

الحسين ِمنَّا لنَشَرنَا له في كُلِّ أرٍض رايـةً،      

وألقَمنَا لَه في كُلِّ أرٍض ِمنْبرا، ولـدعونَا        

ِة باسِسيِحيإلى الم ِنالنَّاسيسِم الح.(

 

 

تَعلَّمتُ ِمـن   : (وقاَل غَانِْدي محرر الِهنْدِ   

ا فَأنْتَِصرظْلُومم فَ أكُونِن كَييس١٢()الح(.

 

 

 أما آن اآلوان أن نَدعو      :فيا ُأمةَ اإلسالمِ  

        ِن، وأنيـسـاِم الحِم اإلمالِم ِباسلإلس النَّاس

مِة اقِْتداء باإلماِم الحسيِن،   نَرفَع الظُّلْم عِن األُ   

        ِن، ونُكِْثـريـساِم الحاِت اإلماير فَعنَر وأن

.المنَاِبر التي تتَحدثُ بِلساِنِه؟

 

 



 





 


يكِْشفُ اإلمام أبو العزاِئِم وجـه الـشَّبِه        

  يِسيحالم نيب ِتِه التـي      األِخيرِن في قَـِصيد

، يقُـوُل   )صِحيفَِة األوِلياءِ (نُِشرتْ في ِكتَاِب    

:لجدِه اإلماِم الحسيِن

 

 
َألنِْبياِءٱور ِمن سيِد ـتَ نُـَأنْ

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

َألصِفياِءٱ ولْبتُوِلٱرع ـَأنْتَ فَ

 

 
 وِصيلْحسينٱ يا سيِدي َأنْتَ

 

 
ٍةِمنرد ِمن ِصيفَاِءٱ ِفي  ولص

 

 
تُ قَدٱ شَِهدوبالْغُيخَتْما وءدب 

 

 
ِخيـ ِمفَشَِهيد ِة ـناِءٱردلشُّه

 

 
اِل ِمنمخْتَاِرٱ جِديٍثلْمح نَص 

 

 
َألنِْبياِءٱ ِفي لْمخْتَارٱ وِمنْك بْل

 

 
اغَكٱ صىللَّهتَقْواٍل ومج ِمن 

 

 
)١٣(ِتداِءِإلقْٱ ِفي لشَِّهيدٱ ِعيسى َأنْتَ

 

 

 متَأمالً أمام قَوِل اإلمـاِم أبـي        وتَوقَّفْتُ

 لشَِّهيدٱَأنْتَ ِعيسى   : (العزاِئِم لإلماِم الحسينِ  

، ففَتَح اُهللا تعالى باب فَـضٍل،       )ِإلقِْتداِءٱِفي  

دخَلْتُه فوجدتُ أن شَـهادةَ الحـقِّ بالنِّـسبِة         

 يقِْدر علَيهـا، وال      مِهمةٌ ال  لإلنْساِن المخْتَارِ 

يتَصدى لها إالَّ ُأولُو العزِم، الذين جمعـوا        

بين عمِق المعِرفَـِة وأصـالَِتها وصـفَاِئها        

والتَّجرِد لمرضاِة اِهللا تبارك وتعالَى، مهمـا       

اشْتَدتْ علَيِهم الضغُوطُ والِمحـن، ومهمـا       

اإل نَاو ماتُشَتْهاءـةُ فـي      غْرغْبةُ والريادالم 

.طُوِل البقَاِء

 

 

ةُ     ِتلْكاِفيـةُ الـصْؤياِلغَةُ، والرةُ البالِحكْم 

التي تَخْتَِرقُ الحجب، أروع مـا يوضـحها      

ِتلْك الكَِلمةُ التي أرسلَها اإلمام الحسين ألِخيِه     

ِمن الحسيِن بِن عِلي إلى     : (لحنَِفيِةمحمِد بِن ا  

 ِمن بِني هاِشـٍم، أمـا       بلَهأِخيِه محمٍد ومن قِ   

دعْل،        : بتَز ةَ لَماآلِخر وإن ،تَكُن ا لَمنْيالد إن

الَمِلِه تعالى   )والسِديقًا لقَوتَص ، :    ـاهـا َأيي

   نُوا كُونُوا قَوآم ِللَِّه    الَِّذين اءدِط شُهِبالِْقس اِمين

  واَألقْـرِبين  واِلديِنولَو علَى َأنفُِسكُم َأِو ال    

).١٣٥: النساء(

 

 

 إذًا هي عنْوان الحقِّ والحِقيقَـِة       الشَّهادةُ

        ا أنا، وكَمِديلُها وال تَبهتَغِْيير ِكنمالتي ال ي

  يوفَةٌ بالعرعم سِقيقَـةُ     الشَّمِن واآلثَـِر، فالح

       قِّ الذينِل الحِة أهادتُ بشَها وتَثْبودجتُ وتَثْب

لَم تَقْتَِصر مِهمـتُهم علَـى الـبالِغ ِنـذَارةً          

وِإذْ قَاَل اللَّه يا ِعيسى   : وِبشَارةً، قاَل تعالى  

ـ        ُأمَأَأنْتَ قُلْتَ ِللنَّاِس اتَِّخذُوِني و ميرم ناب ي

ِإلَهيِن ِمن دوِن اللَِّه قَاَل سبحانَك ما يكُون ِلي   

 فَقَد  لْتُهَأن َأقُوَل ما لَيس ِلي ِبحقٍّ ِإن كُنتُ قُ        

عِلمتَه تَعلَم ما ِفي نَفِْسي والَ َأعلَم مـا ِفـي           

ما قُلْتُ لَهم   * نَفِْسك ِإنَّك َأنْتَ عالَّم الغُيوِب      

 ما َأمرتَِني ِبِه َأِن اعبدوا اللَّه ربي وربكُم         ِإالَّ

 لَمـا وكُنتُ علَيِهم شَِهيداً ما دمـتُ ِفـيِهم فَ        

تَوفَّيتَِني كُنتَ َأنْتَ الرِقيب علَيِهم وَأنْتَ علَى       

    ٍء شَِهيدكُلِّ شَي *     كـادِعب مفَِإنَّه مهذِّبِإن تُع

  تَغِْفر لَهم فَِإنَّك َأنْتَ العِزيز الحِكـيم        وِإن

 ١١٦: المائدة(

 

- ١١٨.(

 

 

 كما أنَّها وِظيفَةٌ دنْيِويةٌ، فهـي       فالشَّهادةُ

أيضا وِظيفَةٌ ُأخْرِويةٌ ينْهض ِبهـا خَاصـةُ        

أوِلياِء اِهللا، وهي لَيستْ قَاِصرةً علَى مقَـاِم        

 الذي له شَهادةٌ عامةٌ شَاِملَةٌ، كَما فـي      النُّبوِة

 ِجْئنَا ِمن كُلِّ ُأمـٍة      ِإذَافَكَيفَ  : قَوِلِه تعالَى 

يومِئٍذ * ِبشَِهيٍد وِجْئنَا ِبك علَى هُؤالِء شَِهيدا       

يود الَِّذين كَفَروا وعصوا الرسوَل لَو تُسوى       

   الَ يو ضاَألر ـِديثًا     ِبِهمح اللَّـه ـونكْتُم 

، وهي وِظيفَةٌ ممتَدةٌ في     )٤٢،  ٤١: النساء(

ِإنَّـا لَنَنـصر   :  األطْهاِر، قاَل تعالَى   ألِئمِةا

        مـويا ونْياِة الدينُوا ِفي الحآم الَِّذينلَنَا وسر

   اداَألشْه قُومي *       الظَّـاِلِمين نفَـعالَ ي مـوي

ِذرعارِ       مالـد ـوءس ملَهنَةُ واللَّع ملَهو متُه 

).٥٢، ٥١: غافر(

 

 

 أن المِسيح األوَل شَِهيد علَى ُأمِتـِه        فكَما

، فالمِسيح الثَّاِني شَِهيد أيـضا      أمام اِهللا   

، وصدقَ اإلمام أبـو   علَى ُأمِتِه أمام اِهللا     

َأنْـتَ  : (مـاِم الحـسينِ  العزاِئِم ِحين قَاَل لإل  

.)ِإلقِْتداِءٱ ِفي لشَِّهيدٱِعيسى 

 

 

نسأل اهللا تعالى أن يكشف لقلوبنا حقيقة       

الذى به ننجذب بكليتنا إلى     ، الجمال الربانى 

.الرضوان األكبر

 

 

وصلى اهللا وسلم وبارك علـى سـيدنا        

.وموالنا محمد وعلى آله أجمعين

 

 
                                                           

كان عمر اإلمـام يـوم استـشهاده ثمانيـة      ) ١(

.وخمسين عاما

 

 

العدد ) ١٩(مجلة اإلسالم وطن السنة     : ينظر) ٢(

 ه١٤٢٦المحرم  ) ٢٢١(

 

 فبرايـر    -

 

 مـارس   –

.م٢٠٠٥

 

 

 رواية عن اإلمام جعفـر الـصادق         )٣(
.١٢٢ذكرها ابن قولويه في كامل الزيارات ص

 

 

، ورواه  ٤٤/٢١١: بحـار األنـوار   : ينظر) ٤(

:  بلفظ ١٤/٥٣٧الحر العاملي في وسائل الشيعة      

 من قتلـه    روي أن اهللا عوض الحسين      (

جعل الشفاء في تربتـه، وإجابـة       : أربع خصال 

الدعاء تحت قبته، واألئمة مـن ذريتـه، وأن ال       

.)تعد أيام زائريه من أعمارهم

 

 

لوقـا،  الكتـاب المقـدس، إنجيـل       : ينظر) ٥(

.١٨اإلصحاح الرابع، اآلية 

 

 

موسوعة المصطفى والعترة لحـسين     : ينظر) ٦(

ــشاكري  ٦/٩٩ال

 

ــسين  ١٠٠- ــل الح ، ومقت

.١٣٩للموسوي ص

 

 

 في ِكتَاِب األيمـاِن     صحيح البخَاِري : ينظر) ٧(

.٦٣٢٦والنُّذُوِر ح

 

 

.٤٠٧٧ ح٥/٥٣٠سنن ابن ماجة : ينظر) ٨(

 

 

 محمـد   الجفر لإلمام المجدد الـسيد    : ينظر) ٩(

.١٧٢ماضي أبي العزائم ص

 

 

 ٢/١٦٣نبل  حمسند اإلمام أحمد بن     : ينظر) ١٠(

.٧٧٣ح

 

 

.٢١٥٦ ح٨/١٧٤سنن الترمذي : ينظر) ١١(

 

 

نظرة في إحياء مراسم عاشـوراء       : ينظر) ١٢(

، وموسـوعة   ١/٧لمحمد تقي مصباح اليـزدي      

ــدي   ــا غان ــال المهاتم ، ٢.، ط١٣/٥١٨أعم

.م١٩٦٩

 

 

م أبي العـزائم    صحيفة األولياء لإلما  : ينظر) ١٣(

١/٤٣.

 

 



 

 

 

 

 



 


 



 




 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الدكتور

 

 







 




 



 

 

 



 معروف أن األنبياء والرسل     

وقد صح أن سيدنا     ،دفنون حيث ماتوا  ي 

 عمل بهذا، وأن قبـورهم      أبا بكر   

محرمة ال تمس إال بالتوقير واالحتـرام       

لشرف ما تحتويه من صـفوة الخلـق        

، وقد فقـه    " المصطفون األخيار "

 ولـذا فـإن     ؛هذاأئمة العلم سلفًا وخلفًا     

ديدة منسوبة إلى أنبياء ورسـل      قبورا ع 

     في حجر إسماعيل ،   ومـا 

 وما في   ،في جوانب مسجد الخيف بمنى    

مسجد قبة الصخرة ببيت المقدس، ومـا       

 ،حوله في البقعـة المباركـة بالقـدس       

: ومناطق عديـدة فـي الـشام الكبيـر        

.فلسطين، سورية، وغيرها

 

 

ويتوج هذا بقبر سيدنا النبي محمـد       

   ذي كان فـي     بالمدينة المنورة ال

 إثر وفاته، ثم    حجرة السيدة عائشة    

ضم إلى داخل المسجد النبوي من عهد       

 الصحابة وأكابر التـابعين     خيرة  

 ،بتنفيذ سيدنا عمر بن عبد العزيز       

وفي المدينة الفقهاء السبعة     

 

 رحمهـم   –

اهللا تعالى   

 

 فكان إجماعا ال    ؛دون نكير  –

ينقض بإجمـاع آخـر وفـق القواعـد       

.)١(قهيةاألصولية الف

 

 

 لهـا احتـرام     قبور األوليـاء    

 ومعـروف   ،وتوقير بمساجد أو غيرها   

قَاَل الَِّذين غَلَبـوا    : سيرة أهل الكهف  

      ِجدـسِهم ملَـيع لَنَتَِّخذَن ِرِهملَى َأماع 

، فسياق النظر القرآني أن     )٢١: الكهف(

 الَنَتَِّخذَن علَيِهم مسِجد  : القول الثاني 

لموحدين، قال الشهاب الخفـاجي     قول ا 

وفي : في حاشيته على تفسير البيضاوي    

مساجد علـى   هذه اآلية دليل على اتخاذ      

وما ورد فـي شـرع       ،قبور الصالحين 

 أبا جندل بن سهيل بـن       اإلسالم من أن  

 وبنـى   صير  ب دفن أبا    عمرو  

على قبره مسجدا بسيف جـدة البحـر،        

 ،لـصحابة   امن  بمحضر ثالثمائة   

 بذلك ولم ينكـر     ول اهللا   وعلم رس 

.عليهم

 

 

ووجود قبور الصالحين فـي شـتى       

العصور منسوبة إلى صالحين بالعراق     

وإيران واليمن وتركيا ومصر وبـاقي      

شمال أفريقيا من أعصار غـابرة دون       

وأشـباهه  نكير من أئمة العلم، كل هذا       

.ونظائره يعد إجماعا

 

 



 

 

 

 

 



 















 



 



 مـن   وقيام فرقة منسوبة إلى الدين    

 )٢()الوهابيـة المتـسلفة   (فرق المسلمين   

بعمليات هدم وحـرق وإزالـة قبـور        

صالحين محرم لما يليم مجر:

 

 



 



 



أ

 

:  قول اهللا تعـالى    : القرآن الكريم  -

    لَـى الِبـرنُوا عاوتَعى  والتَّقْـوالَ وو 

: المائدة (والْعدواِن تَعاونُوا علَى اِإلثْمِ  

ــه )٢ ــْؤذُون وا :، قول ي ــِذين لَّ

ْؤِمِنينوا      المبا اكْتَـسِر مْؤِمنَاِت ِبغَيالْمو

ـ     ـ  افَقَِد احتَملُـوا بهتَانً ِإثْمـ  و  اا مِبينً

ولَقَـد :  ، وقوله   )٥٨: األحزاب(

مِني آدنَا بمكَر رِفي الب ملْنَاهمحِر وحالْبو 

وفَضلْنَاهم علَـى    ورزقْنَاهم من الطَّيباتِ  

: اإلسـراء  (كَِثيٍر ممن خَلَقْنَا تَفْـِضيالً    

، وقوله   )٧٠

 

 تقدست صفاته    –

 

- : ِإن

وِإيتَـاِء ِذي    واِإلحساِن اللَّه يْأمر ِبالْعدلِ  

 والْمنكَـرِ  وينْهى عِن الفَحـشَاءِ    القُربى

: النحل (كَّرونوالْبغِْي يِعظُكُم لَعلَّكُم تَذَ   

، وقوله   )٩٠

 

 تباركـت أسـماؤه      –

 

- :

َالا      والِحهِإص دعِض بوا ِفي اَألرتُفِْسد

         ـْؤِمِنينِإن كُنـتُم م لَّكُـم ـرخَي ذَِلكُم 

وِمن :  تعالى ، وقوله )٨٥: األعراف(

النَّاِس من يعِجبك قَولُه ِفي الحياِة الـدنْيا        

          َألَـد ـوها ِفي قَلِْبِه ولَى مع اللَّه شِْهديو

وِإذَا تَولَّى سعى ِفي اَألرِض     * الِخصاِم  

       اللَّـهَل والنَّسثَ ورالح ِلكهيا وِفيه فِْسدِلي

    ادالفَس ِحبالَ ي *و      اتَِّق اللَّـه ِإذَا ِقيَل لَه

       لَِبـْئسو نَّمهج هبسةُ ِباِإلثِْم فَحالِعز َأخَذَتْه

  اد٢٠٤: البقرة(الِمه 

 

، وقوله )٢٠٦ -

 

– 

جل شأنه   

 

- :     لَى الَّـِذينِبيُل عا السِإنَّم

 النَّاس ونظِْلمِر     يِض ِبغَيِفي اَألر غُونبيو

 لَِئكقِّ ُأوالح   َأِليم ذَابع ملَه ) الشورى :

ومـا َأنَـا ِمـن      : ، وقوله تعالى  )٤٢

تَكَلِِّفينالم) وقوله سبحانه  )٨٦: ص ، :

       ـِرِه َأنَأم نع خَاِلفُوني ذَِر الَِّذينحفَلْي

      َأِلـيم ذَابع مهِصيبي ِفتْنَةٌ َأو مهتُِصيب 

.)٦٣: النور(

 

 

ب

 

ائـشة   عـن ع   : السنة النبوية  -

 قال رسول اهللا    : ت قال) : ال

وا األموات فإنهم قد أفضوا إلى مـا        تسب

من اقتطع امـرئ مـسلم      (،  )٣()أفضوا

بيمينه فقد أوجب اهللا له النـار، وحـرم    

وإن كـان   : ، فقال له رجل   )عليه الجنة 

وإن : (شيًئا يسيرا يا رسول اهللا؟، قـال      

كسر عظـم   (،  )٤()كان قضيبا من أراك   

المسلم من سلم   (،  )٥()حياالميت ككسره   

.)٦()المسلمون من لسانه ويده

 

 



 



 



قبـور  قائم على وجـود     جماع  فاإل

ظاهرة في شتى األعصار واألمـصار      

 وقد مر، وذكـر     ألنبياء ورسل   

 في رحلـة اإلسـراء      رسول اهللا   

والمعراج مروره بقبر سـيدنا موسـى       

 

 

 عند الكثيب األحمر     -

 

 رميـة   –

ين  حجر من فلسط  

 

 وألولياء صالحين   –

.

 

 



 


                                                           

أعالم المساجد للزركشي، وفاء بأخبـار دار    ) ١(
.المصطفى للسمهودي، وأسد الفاتح البن األثير

 

 
ولهم مبـادئ مخالفـة     ) متسلفة(الحق أنها   ) ٢(

السلفية بـين   (لصحيح اإلسالم، ارجع إلى كتابنا      
).متسلفة ال سلفية(و) األصيل والدخيل

 

 
.صحيح البخاري) ٣(

 

 
.اه مسلمرو) ٤(

 

 
.رواه أبو داود وابن ماجة) ٥(

 

 
 .متفق عليه) ٦(



 

 

 

 

 



 



 









 



 



 





 



 نفـسه، الحمد هللا، وأشهد أن ال إال اهللا وحده ال شريك له، كما شهد ل             

، ال إله إال هو العزيز الحكـيم      ، وأولو العلم من خلقه   ، وشهدت له مالئكته  

، والصالة والسالم على سيدنا محمد عبده المنتخب ورسـوله المرتـضى          

، المـشركون ولو كره   أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله         

عـاملين  ال ،امين بـأمره  القـو ، المطيعين هللا ، وعلى آله األئمة الراشدين   

.وعلى صحابته الهادين المهتدين ،الفائزين بكرامته ،بإرادته

 

 

 

 

 

 

 

 

ن نرى المشركين عند فتح مكة      أا  عجب

 يمدحون والـد سـيدنا رسـول اهللا         

 والخوارج  ،بن أخ كريم  ا أخ كريم و   :بقولهم

الرسول ي والد أنون ويزعمون   يذم   

.!!في النار

 

 

في هذه المقاالت سوف نتناول قـضية       

 بالعقيدة ثـم    خطر القضايا لتعلقها أوالً   أمن  

أقوال  وسنبدأ بذكر    ،بمقام رسول اهللا    

 يبعض الخوارج في قـضية نجـاة والـد        

 ثم نقـوم بـذكر      ،الحبيب المصطفى   

مة على فكر الخوارج فـي      ردود علماء األ  

.همة والخطيرةمهذه القضية ال

 

 

 يـات اآل بعـض  بظواهر خذواأ :أوالً

حاديث التي هي في الحقيقة ال عالقـة        واأل

 سـيدنا رسـول اهللا      يلها البتة بعذاب والد   

،   هـواءهم  أتفـق و  دلـة ت  أ وجعلوها

ل بيتـه   آ و العدائية لسيدنا رسول اهللا     

: ومنهاطهار ووالديه األ

 

 




 



١

 

يا رسول  :  قال  عن أنس، أن رجالً    -

 فلمـا قفـى     )في النار (: أين أبي؟ قال  ! اهللا

."إن أبي وأباك في النار: "دعاه فقال

 

 

٢

 

 :ا في صـحيحه   رواه مسلم أيض    ما -

: قال رسول اهللا    : عن َأِبي هريرة قَالَ   

مي فَلَم يـْأذَن    ذَنْت ربي َأن َأستَغِْفر ألُ    ِاستَْأ(

).ِلي، واستَْأذَنْته َأن َأزور قَبرها فََأِذن ِلي

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 
فضيلة الشيخ علي الجميل

 

 
واعظ مركز رشيد

 

 

 

 

 

 
    

     
     

        
   

   
  

    
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

٣

 

مام النـووي بـوب     ن اإل أ زعموا   -

باب بيان أن من مات على      " :للحديث بقوله 

 تنالـه شـفاعة وال      الكفر فهو في النار وال    

."تنفعه قرابة المقربين

 

 

لْكُفْـر  َأن من ماتَ علَـى ا    ": ثم قال ِفيهِ  

 تَنْفَعه قَرابة الْمقَـرِبين،     فَهو ِفي النَّار، وال   

وِفيِه َأن من ماتَ ِفي الْفَتْرة علَى ما كَانَـتْ          

 ِمن َأهل   وثَان فَهو ن ِعبادة األَ  علَيِه الْعرب مِ  

النَّار، ولَيس هذَا مَؤاخَذَة قَبل بلُوغ الدعوة،       

فَِإن هُؤالِء كَانَتْ قَد بلَغَتْهم دعوة ِإبـراِهيم        

وغَيره ِمن اَألنِْبياء صـلَوات اللَّـه تَعـالَى         

 ِهملَيالمه عسلـه   . وقَوو) :   َأِبـي ِإن

و ِمـن حـسن الِْعـشْرة       ه) وَأباك ِفي النَّار  

."ِللتَّسِليِة ِباالشِْتراِك ِفي الْمِصيبة

 

 

   ا في صحيحه  وروى اإلمام مسلم أيض: 

: قال رسول اهللا    : عن َأِبي هريرة قَالَ   

ِاستَْأذَنْت ربي َأن َأستَغِْفر ُألمي فَلَم يـْأذَن        (

.)فََأِذن ِليِلي، واستَْأذَنْته َأن َأزور قَبرها 

 

 

قال اإلمام النووي فـي تعليقـه علـى         

ِفيـِه جـواز ِزيـارة      " :حديث االسـتئذان  

الْمشِْرِكين ِفي الْحياة، وقُبورهم بعد الْوفَـاة؛       

َألنَّه ِإذَا جازتْ ِزيارتهم بعد الْوفَـاة فَِفـي         

: الْحياة َأولَـى، وقَـد قَـاَل اللَّـه تَعـالَى          

صوفًـا    ورعا منْيا ِفي الدمهاِحب  ِِفيـهو  :

قَاَل :  ثم قال  ...النَّهي عن االسِتغْفَار ِللْكُفَّارِ   

 علَى ما فَاتَهـا ِمـن       بكَاُؤه  : الْقَاِضي

."ِإدراك َأيامه، واِإليمان ِبِه

 

 

ا في كتب البخـارى     بوابألحقوا  أوكذلك  

وابن ماجة والنسائى والبيهقى هي لعمـوم       

دلـة علـى    أالكفار والمشركين وجعلوهـا     

.مزاعمهم نسأل اهللا السالمة وحسن العقيدة

 

 



 



 : الرد على خطأ فهمهـم لحـديث      :والًأ

وأقوال العلمـاء   ). إن أبي وأباك في النار    (

.العاملين في هذا الحديث

 

 

ين الرازي رحمه اهللا في     اإلمام فخر الد  

:تفسيره

 

 

مما يدل على أن آبـاء سـيدنا محمـد          

        ما كانوا مشركين قوله عليه السالم  :

لم أزل أنقل من أصالب الطـاهرين إلـى      (

ِإنَّمـا  : ، وقال تعـالى   )أرحام الطاهرات 

 سنَج شِْركُونالم) فوجـب   )٢٨: التوبة ،

ا، اإليمان أن ال يكون أحد أجـداده مـشركً        

الَِّذي يـراك   :  ومن ذلك قوله تعالى    :قال

    تَقُـوم ِحين *     اِجِدينِفـي الـس ـكتَقَلُّبو 

.)٢١٩، ٢١٨: الشعراء(

 

 

اإلمام أبو بكر بن العربي المالكي حيث       

:يقول السيوطي عنه

 

 

نقلت بخط الشيخ كمال الدين الـشمني       

والد شيخنا اإلمام تقي الـدين رحمهمـا اهللا    

:تعالى ما نصه

 

 

قاضي أبو بكر بن العربي عـن       سئل ال 

 فـي النـار،   إن أبا النبي    : رجل قال 

:  ألن اهللا تعـالى قـال      ؛فأجاب بأنه ملعون  

اللَّه ْؤذُوني الَِّذين ِإن   اللَّـه منَهلَع ولَهسرو

ـ  وَأعد لَهم عذَاب   واآلِخرِة ِفي الدنْيا   اا مِهينً

من أن  عظم  ال أذى أ  : ، قال )٥٧: األحزاب(

.)١(يقال عن أبيه إنه في النار

 

 
                                                           

.١٠٣ص: الدرج املنيفة يف اآلباء الشريفة) ١(

 

 



 

 

 

 

 



 



 









 




 



 





 


 تتفق على أن المعارف التي يجب على المسلم تكاد كلمة المسلمين  

. أصول الدين، وأحكام الشريعة: استيعابها هي

 

 
وإن كانت المعرفة    

 

 بشكل عـام   -

 

 مطلوبـة، ومـراده، وبكـل    -
فروعها، فيما يتعلق بالكون والحياة، وبخاصة ما يرتبط بالجوانـب          

ت االجتماعية واإلنسانية التي تحدد عالقة اإلنسان ببني نوعه، وذوا        
جنسه من كافة المخلوقات، كاألخالق الفاضلة، والمعاملة الحـسنة،         

  ا جبارة من المصلحين، وفي مقدمتهم األنبياء       التي استقطبت جهود
.واألئمة، والعلماء، والصالحين من الناس

 

 

 

 

 

 



 




 




 




 




 



قال إمام أهل السنة اإلمام أحمد بن       

 في رسالة بعثها إلى مـسدد       حنبل  

بن مسرهد عندما سأله عن أمر الفتنـة        ا

وما وقع فيه الناس من االختالف فـي        

القدر والرفض واالعتزال وخلق القرآن     

الحمد هللا الـذي    : ".... قال  . واإلرجاء

جعل في كل زمان بقايا من أهل العلـم         

يدعون من ضل إلى الهدى، وينهـون       

عن الردى، يحيون بكتاب اهللا المـوتى،       

وبسنة النبي أهل الجهالة والردى، فكـم       

وكـم مـن    . من قتيل إلبليس قد أحيوه    

ضال قد هدوه، فما أحسن أثرهم علـى        

هللا تحريـف   الناس ينفون عـن ديـن ا      

الغالين، وانتحال المبطلين الذين عقـدوا      

ألوية البدع، وأطلقـوا أعنَّـة الفتنـة،        

مختلفين في الكتاب يقولـون علـى اهللا        

 وفي اهللا 

 

 تعالى عما يقول الظـالمون      -

علو اا كبير 

 

 وفي كتابه بغيـر علـم،       -

...." . فنعوذ باهللا من كل فتنـة مـضلة      

فعلى مر العصور واخـتالف األيـام،       

قيض اهللا لهذا الدين العلماء األعـالم،       ي

فيقومون بإرشاد النـاس إلـى الـدين،        

ويهدونهم إلى الطريق المـستقيم عـن       

طريق الخطب، والمواعظ والـدروس     

نـدرس  اوالمؤلفات النافعة، فيحيون ما     

من السنن، ويكونون أئمة خير يهـدون       

الناس بأمر اهللا، وبهم يكـون صـالح        

خير في الدنيا،   الدين والدنيا وبفقدهم فال     

بل هي سواهم وسوى ذكر اهللا ملعونـة        

: ملعون ما فيها، كما ورد في الحـديث       

الدنيا ملعونة ملعون ما فيها، إال ذكـر        (

اهللا وما وااله، وعالم١()اا أو متعلم(.

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

        
        
  
     
      
   
    
   
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 
سامي عوض العسالة. د

 

 

 

مدير عام بوزارة األ

 

وقاف

 

 

وإن من هـؤالء الهـداة األعـالم        

المبرزين فـي القـرن الرابـع عـشر         

المنصرم، اإلمام المجدد الـسيد محمـد       

، ونذر   فقد بذل، العزائميأبماضي 

أوقاته لخدمة العلم، وقد عـرف منـذ        

حداثة سنه برغبته القويـة، وحرصـه       

الشديد على تحصيل العلـم، فكـان ال        

يصرفه عنه صارف، وال يشغله عنـه       

ـ        ه حياتـه   أي أمر من األمور بـاذالً ل

 في كـل مـا      اا فيه أوقاته، زاهد   صارفً

  فـانقطع . يشغله عن العلم والتعلم   

ـ  لعلم وتحصيله حفظً  ل ا ودراسـة   ا وفهم

 ا، حتى نال   ا وتطبيقً ومراجعة واستذكار

     ا كثيـرة   في وقت مبكر من عمره علوم

ا مختلفة، وقد بارك اهللا فيه وفـي        وفنونً

أوقاته ونفع به، فاستفاد منه خلق كثيـر        

في حياته، وال يزالون ينتفعـون مـن        

مؤلفات كثيرة، فـي     مؤلفاته، فله   

مية وفي التفسير وعلومـه   العقيدة اإلسال 

وفي الفقه وأصوله وفي محاسن الـدين       

وآدابه وغير ذلك، وهي سهلة األسلوب      

قريبة المأخذ، واضحة المعاني، جامعة     

.شاملة

 

 

 عناية بالغة بالعقيدة    وقد كان له    

اإلسالمية، كشأن علماء أهـل الـسنة        

عديـدة  وقد خصها بمؤلفات    . والجماعة

أفردها لبيان العقيدة وتوضيحها وللـرد      

 يعنى بأمر   على من خالفها،، فكان     

العقيدة ويرى أنهـا أعظـم المـسائل        

وأكبرها وأهمها وأجـدرها بالتوضـيح      

.والبيان

 

 

  ا ونحن نمهد للحديث    ونجد أنه لزام

عن جهود اإلمام أبـى العـزائم فـي         

العقيدة، أن نقوم بتعريف العقيـدة ومـا        

 من بيان موضوعها وأسمائها     يتعلق بها 

وغاياتها وجهود العلماء فيها، وإن ذلك      

 ا، حتى يكتمل الفضل، وسوف     لمهم جد

نراعى في ذلك االختصار غير المخـل       

.واهللا الموفق

 

 



 



١

 

 جـاء فـي المعجـم    : في اللغة  -

لزمـه،  : يءعقد قلبه على الش   : "الوجيز

عليـه  صدقه وعقد   : واعتقد فالن األمر  

مـا ال يـشك     : قلبه وضميره، والعقيدة  

معتقده فيه، كعقيدة وجـود اهللا، وبعثـة        

.)٢("الرسل، والجمع عقائد

 

 

من عقد بمعنـى    : والعقيدة لغة فعيلة  

عقد الحبل  ) بمعنى اسم المفعول  (معقودة  

: شـده، والعقـد   : والبيع والعهد يعقـده   

. )٣(العهد

 

 

فكأن العقيدة هي العهـد المـشدود       

ها فـي   قى، وذلك الستقرار  والعروة الوث 

.القلوب ورسوخها في األعماق

 

 
                                                           

.٢/١٣٧٧، وابن ماجه ٤/٥٦١لترمذي أخرجه ا) ١(

 

 
: املعجم الوجيز: يراجع) ٢(

 

-٤٢٧، ٤٢٦.

 

 
 ١فـصل العـني ج    . القاموس احمليط، بـاب الـدول     ) ٣(
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 شدة حرص النبـي     :ثانيابقية  

على سالمة الوحي :

 

 

 علـى   كان أتباع النبـي     

:نوعين

 

 

 

 نوع يعتمد على حفظ ما سمع       -

:  عن ظهـر قلـب     من النبي   

:وكان هؤالء على نوعين

 

 

 ما يـسمع مـن    كليحفظ  : األول

.القرآن من النبي 

 

 

متفرغ لمالزمة النبـي    : والثاني

       وحفظ القرآن عن ظهر قلـب 

.منه

 

 

وكان أغلب الصحابة من النـوع      

 ما  األول الذي يحفظ من النبي      

تيسر له حفظه، كلما سمحت ظروفه      

.بذلك

 

 

ن متفرغًا  أما النوع الثاني فقد كا    

 القرآن عن ظهر قلب، لـذلك       ظلحف

حفظ هؤالء القرآن كله مـن نبـيهم        

عبد : ، ومن هؤالء  محمد  سيدنا  

اهللا بن مسعود، وسالم بن معقل مولى       

بي بن  أبي حذيفة، ومعاذ بن جبل، وأُ     

.وغيرهم.. كعب، وزيد بن ثابت 

 

 

: كتبـة أما النوع اآلخر فكـان ال     

 كتبـة   :وكانوا ينقسمون إلى نـوعين    

ن، يتفرغون، وكتبة غيـر متفـرغ     م

فالكتبة المتفرغون من الـذين كـانوا    

 لكتابة الـوحي،    يالزمون النبي   

أي عمل، فعملهـم    دون أن يمارسوا    

الوحيد هو كتابة الوحي من رسـول       

: هؤالء الكتبـة  من  ، وكان   اهللا  

.زيد بن ثابت

 

 

أما صنف الكتبة غير المتفرغين     

للكتابة، فيندرج تحته كل المـسلمين      

ن كانوا يجيدون القراءة والكتابـة،      لذيا

وال يستطيعون التفرغ لكتابة الوحي، إال      

أنهم كانوا يكتبون الوحي كلما سـنحت       

أبو بكر  : لهم الفرصة لذلك، ومن هؤالء    

الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمـان      

بن عفان، وعلي بـن أبـي طالـب،         ا

.إلخ.. والزبير بن العوام

 

 

وعندما كان ينزل الوحي على النبي      

   اكتبوا مـا   :  كان يقول للموجودين

نزل علي من القرآن، فيكتـب الكتبـة        

الموجودون، ويحفظ الحفظة عند نزول     

الـبعض علـى    الوحي، فربما كتـب     

عسيب، أو كتب على لخف، أو علـى        

رقعة من الجلود، وما أن ينتهي الكتبـة        

ـ   آمن كتابة ما نزل من القر       كن في ذل

 حتى يأمرهم رسـول اهللا      وقت،  ال

فإن تأكد من   ا كتبوا،   معليه  وا  ءبأن يقر 

 ذنسخة له ليأخ  صحته، أمرهم أن يكتبوا     

تلك النسخة ويضعها في بيتـه، وبهـذا       

 في حفـظ    تتضح عناية الرسول    

.القرآن من الدخالء

 

 

ف يغير عبـد    يك :ومن هنا نتساءل  

عض األلفاظ؟ ولـم    باهللا بن أبي السرح     

ثم تب ما ينزل من القرآن،     يكن وحده يك  

 كان يراجع علـيهم مـا     إن النبي   

كتبوا خوفًا من التحريف أو التغيير، ثم       

 .يحتفظ بنسخة مما أقره في بيته
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الـسيد  سماحة  قامت مشيخة الطريقة العزمية تحت رعاية       

 العزمية  محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم شيخ الطريقة       

 ا، تأكيـد  ه١٤٤٠  عدة محاضرات خـالل شــهر     

:بصير األمة بالواجب المطلوب منهالدورها الكبير فى ت

 

 



 


 م٦/٨/٢٠١٩ ، الموافـق ه١٤٤٠  ٥ثالثـاء   الفى يوم   

بقاعـة اإلمـام     مائةال بعد   الثالثون و الثانية أهل البيت ت ليلة   مأقي
المجدد السيـد محمد ماضى أبى العزائم حيث حضرها عدد مـن           
أساتذة الجامعات والمراكز العلمية، ورجال الصحافة واإلعـالم،        
وعدد من أبناء اإلمام أبى العزائم، وأبناء الطريقة العزميـة مـن            

.مختلف المحافظات

 

 
أهميـة االهتمـام    إلى   ة شيخ الطريقة العزمية   سماحأشار  وقد  

باألخالق، وطالب آل العزائم أن يكونوا قدوة في أخالقهـم، فـال            
.يكذبون، وال يغشون، وال يدخنون، وأن يهتموا بمعالي األمور

 

 
وطالب أبناء الطرق الصوفية أن ينظروا إلى رسالة شـيخهم،       

.وال يحصرون الشيخ في دائرة البركة فقط

 

 
سماحته أنه اتفق مع سماحة شيخ مشايخ الطرق الصوفية        وأكد  

على عقد ندوات تثقيفية للسادة مشايخ الطرق، يقوم بالتدريس فيها          
 كانت رسـائلهم عـن      الذينحملة شهادات الماجستير والدكتوراه،     

.الصوفية والتصوف

 

 
وتحدث سماحته عن رحلته األخيرة إلى روسـيا االتحاديـة،          

وكراهيتهم للوهابية، وأشـاد باهتمـامهم      وأحوال المسلمين هناك،    
نفسي مصر تبقى أهم : بالنظافة وسيولة المرور، وختم حديثه بقوله    

بلد في العالم؛ ألن بها إمكانات كبيرة لكن ينقصها التخطيط الجيد،           
. تحتاج إلى قانون رادعمختلفةوبها ثقافة 

 

 
وواصل الشريف عبدالحليم العزمي الحسيني حديثـه حـول         

رد يزيد على خطبة السيدة زينب      بالحديث   سيرة أهل البيت    
           ثم تحدث عن أوجه الشبه الستة بين اإلمام الحسين وسيدنا ،

، ثم كشف عن حال آل الرسول في الخربة         يحيى بن زكريا    
 بالمنهـال بـن     التي وضعهم فيها يزيد، ولقاء اإلمام زين العابدين       

، ثم فصل الحديث عن خطبة اإلمام زيـن العابـدين فـي             وعمر
المسجد الجامع بدمشق، واالنتصارات األربعة التي حققها اإلمـام         

.من وراء هذه الخطبة

 

 
حمود مـشعل األسـتاذ     وشارك بالحديث في الليلة الدكتور م     

) االتجـاه الـصوفي   (بجامعة األزهر الشريف بالحديث عن كتابه       
أثبت فيه أن مشايخ األزهر الـشريف كـانوا مـن الـسادة             الذي  

.الصوفية

 

 
ألستاذ أحمـد   امن مواجيد اإلمام أبي العزائم      وشارك باإلنشاد   

.وفرقتهمخلوف 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

بينا اللقاء املا
َّ َّ

 

ضي أن الرجاء يف اهللا تعـاىل أصـالة، ويف رسـوله 


 

 شفاعة ووسيلة، هو املقوم القلبي الثاني مـن مقومـات 

 

اإلميان، بعد حب اهللا تعاىل ورسوله حبب واحد، وكذلك ال رجاء 

 

إال يف اهللا ورسوله برجاء واحـد مـن فـضل اهللا أصـالة ورسـوله 

 

.. شفاعة

 

:ويف هذا املقال نواصل احلديث فنقول

 

 

 

 




 






 




 











 



  ورسوله   فحقيقة اإليمان باهللا    

: القلبهى فى

 

 

 أشد مما   حب هللا تعالى ولرسوله     

هو لسواهما، فأما حقيقة هذا الحب فتتمثـل        

:في جناحين هما

 

 

هو رجاء فى اهللا تعـالى وحـده        : أوالً

  وفى رحمته للعالمين     ،وفضله أصالة 

. شفاعة

 

 

وحقيقة اإليمان وجنـاح الحـب      : اثاني

 ومن عذابـه    الثاني هو الخشية من اهللا      

ا من  ية وخوفً نه أشد خش  والخوف منه سبحا  

.غيره سبحانه

 

 

 همـا   ،حب له وجهان  : فجوهر اإليمان 

.الرجاء والخشية

 

 

ومن لوازم اإليمان باهللا تعالى ورسوله      

      بمقتضى التصديق القلبى واإلقـرار 

نـه حـب    إاللفظى بالشهادتين، من حيـث      

ورجاء وخشية هللا طاعتهما، والطاعـة هللا       

، تعالى ال تكون إال بطاعة رسـوله        

 هى فى نفـس     كما أن طاعة رسوله     

. الحال طاعة هللا 

 

 

فالطاعة هى الـالزم األول لإليمـان،       

: ولطاعة اهللا ورسوله وجهان

 

 

الحرص على تنفيـذ األوامـر      : األول

، وهـذا   الشرعية هللا تعالى ورسوله     

الوجه نابع من الحب لهما والرجاء فيهمـا        

امع .

 

 

الحرص على تجنب ما نهى اهللا      : الثانى

، لى عنه وما نهى عنـه رسـوله         تعا

وهذا الوجه نـابع مـن الحـب هللا تعـالى          

. ا ومن الخشية من اهللا معولرسوله 

 

 

وثَم أوامر أمرنا بها الشَّارع هى إلقامة       

التوحيد فى القلب والسلوك ويؤدى مخالفتها      

ومعصيتها إلى الخروج من نور التوحيـد       

.إلى ظلمات الكفر والشرك والضالل

 

 

امر أخرى أمرنا الشارع الحكيم     وثَم أو 

بها يسبب إهمالها الوقـوع فـى الـذنوب         

والمعاصى ولكن ال يخرج تركها العبد من       

. اإليمان إلى الكفر

 

 



 

 

 

 

 



 



 


 








 



 وكذلك ثَم نواهى فـى شـرع اهللا         

رتكابها مخرج للعبد مـن نـور اإليمـان         ا

والتوحيد إلى ظلمات الشرك والكفر والفسق      

. والضالل

 

 

  نواهى أيض رتكاب العبـد   ا يؤدى   اوثَم

لها إلى الوقوع فى الـذنوب والكبـائر وال         

يخرج فاعلها من اإليمان إلـى الكفـر أو         

الشرك، وما يهمنا من هذا وذاك هـو مـا          

يؤدى والعيـاذ بـاهللا للكفـر، أو الـشرك          

. المخرجان من اإلسالم

 

 



 







 



 ومن لـوزام التوحيـد الـوالء هللا       

ا ولألمـة    وللمؤمنين أفراد  ولرسوله  

اإلسالمية جماعة، والبـراء مـن حـزب        

.الشيطان

 

 

وما يهمنا من هذا الجانب فـى بحثنـا         

هذا، هو ما أمر اهللا تعالى به من قصر حب          

ورجاء وخشية العبد المؤمن، قـصر هـذه        

  على اهللا ورسوله والمؤمنين، ومن     :الثالث

الحب والرجاء والخشية الوالء، بل إن من       

أهم لوازم ومظـاهر الحـب هللا ورسـوله         

 والرجاء فيه وحده قصر الوالء علـى اهللا       

 ورسوله       والمـؤمنين، أى أمـة 

. اإلسالم

 

 

فال يكون فى قلب العبد المؤمن، الـذي        

في أدني درجات اإليمان أقل حب ورجـاء        

  وخشية هللا وأدنـى حـب لرسـوله       

إال بقصر الوالء فى قلبه علـى       وللمؤمنين  

.حزب اهللا أى على األمة اإلسالمية

 

 

كما ال يكون فى قلب العبد المؤمن حب        

ــن اهللا إال هللا  ــشية إال م  وال  وخ

   ا حب إال لرسوله   يكون فى قلبه أيض  

 وللمؤمنين وال خشية إال على رسوله       

قـصر  يوالمؤمنين، وهذه ال تكون إال بأن       

 ، والمؤمنين والءه على اهللا والرسول     

وبعبارة واحدة ال يكون للمؤمن والء إال هللا        

 وبكلمة واحدة ال والء     ،ولرسوله وللمؤمنين 

.للمؤمن إال لحزب اهللا

 

 

وكذا ال يكون فى قلب المؤمن بغـض        

وكراهية وعداء إال لحزب الشيطان، وكـذا       

  ورسـوله   ال يتبرأ إال من أعـداء اهللا      

،ــن ــسة  أى م ــت واألبال  الطواغي

والشياطين من اإلنس والجـن أعـداء اهللا        

.  والمؤمنينورسوله 

 

 

 ال يكون للمـؤمن     :وبعبارة واحدة أقول  

. براء إال من أعداء اهللا ورسوله وللمؤمنين

 

 

وبكلمة واحدة ال براء يتبرأه المـؤمن       

. الموحد إال من حزب الشيطان

 

 

فمن والى حزب اهللا تبرأ بالضرورة من    

 ومن والى حزب الشيطان     ،الشيطانحزب  

 وخرج هو من حـزب      ،برء منه حزب اهللا   

. اهللا وصار من حزب الشيطان

 

 

واألدلة على هذا من القـرآن والـسنة        

ا ومن المحكم الصريحالصحيحة كثيرة جد .

 

 

ففى بيـان أن المـؤمن بـاهللا تعـالى          

 يحب اهللا ورسوله أشد من      وبرسوله  

ن النَّـاِس   وِم :حبه لغيرهما قول اهللا     

     ادوِن اللَِّه َأندتَِّخذُ ِمن دن يم   بكَح مونَهِحبا ي

ولَـو يـرى      لِّلَّهِ اآمنُوا َأشَد حب  والَِّذين   اللَِّه

الَِّذين ظَلَموا ِإذْ يرون العذَاب َأن القُوةَ ِللَّـِه         

ِميعـذَابِ     اجالع شَِديد اللَّه َأنو) بقـرة ال :

١٦٥.(

 

 

ا هللا تعـالى     الحق باهللا أشد حب    فالمؤمن

ـ   ، وِمما سواهما  ولرسوله   ا  وأشد حب

 من كل من وما سواه مـن        لرسوله  

    ا من  ا أو شيئً  المخلوقين، أما الذى أحب أحد

دون اهللا أشد من حب اهللا ورسوله فقد ظلم         

ولَو  : ومن ثم قال تعالى    ، أى أشرك  ،نفسه

   ى الَِّذينرةَ      يالقُو َأن ذَابالع نوروا ِإذْ يظَلَم

 ِميعاِللَِّه ج     أحبـوا   ن أى عند ما يرى الذي 

غير اهللا ورسوله أشد مما سواهما، ومن ثم        

كانوا بهذا الحب مشركين، عندما يرون يوم       

    ا سـيعلم أن الـذين      الدين أن القوة هللا جميع

أحبهم وواالهم ورجاهم وخشيهم أكثر مـن       

لعـذاب،  د من اهللا تعالى معه فـى ا       اهللا وأش 

وسيعلم كم كان ضاالا وخاسر.

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 












 



 








 



 









 



 



 



 





 



 

 




 



 



 



" نفس الخطأ السابق وقع فيـه دعـاة         

الوصول " حيث جعلوا   ،  "اإلسالم السياسى   

. هو غايتهم المنشودة" للحكم 

 

 

:من أجل ذلك قاموا باآلتى

 

 

 

- ــات  كو ــوا الحرك ن

.والجماعات الدينية

 

 

 

ــوا - ــم دخل ــة ث  حلب

.الصراع السياسى باسم الدين

 

 

 

روا الحكــام ثــم كفَّــ -

والحكومات ومن لم ينضو تحت لـوائهم،       

لتزام األنظمة بالدستور والقـانون     ابدعوى  

 وهذا فى   ،وأن الشعب هو مصدر السلطات    

الحاكميـة  " نظرهم كفر بـواح لمخالفتـه       

".اإللهية 

 

 

 

ثم دخلوا فى صدامات مسلحة مـع        -

 .الحكومات

 

 

" للحكومـة الدينيـة     " وذلك للوصول   

"!!!الحاكمية هللا " ذ لتنفي

 

 



 



١

 

: حسن البنا-

 

 

وهذا اإلسالم الذى يـؤمن بـه    : " يقول

ا من  اإلخوان المسلمون يجعل الحكومة ركنً    

: " ا قال الخليفة الثالـث       وقديم ،أركانه

" إن اهللا ليزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن         

ية من العقائـد    والحكم معدود فى كتبنا الفقه    

 .)١("واألصول، ال من الفقهيات والفروع 

 

 
٢

 

:أبو األعلى المودودى -

 

 

الهدف المنشود من جهودنا هو     : " يقول

والمقصود الحقيقى فى   .....  اإلمامة انقالب

الدين هو إقامة اإلمامة الـصالحة ونظـام        

الحق وبقاؤه، إن هذا األمر يحظى بأهميـة        

كتاب اهللا  خاصة فى اإلسالم وهو ما يطلبه       

 .)٢(عندى وهى سنة األنبياء 

 

 

إن الغاية المنشودة من رسالة أنبياء      " و

اهللا عليهم السالم فى هذه الدنيا أن يقيمـوا         

فيها الحكومة اإلسالمية، ولذلك قد سعى كل       

نبى وكل رسول إلحداث اإلنقالب السياسى      

من أجـل ذلـك حـاول       ...... حيثما بعث 

ــسي  ــالب ال ــداث اإلنق ــاء إح اسى، األنبي

 جهود بعضهم على تهيئة األرض  فاقتصرت

  وقام بعضهم فعـالً    ،كسيدنا إبراهيم   

نقالب ولكن عملهم قد توقف دون      بحركة اال 

أن يتحقق تأسيس الحكومة اإللهية كـسيدنا       

 وبعضهم قد وصـلوا بهـذه    ،المسيح  

الحركة إلى منزلة النجاح كـسيدنا موسـى      

 وسيدنا محمد )٣(.

 

 

والحـج والزكـاة    الصالة والصيام   " و

ــان   ــا أرك ــيكم وجعله ــهن اهللا عل فرض

إنها فرضت لتربيتكم وإعـدادكم     ... اإلسالم

لغاية مهمة وعمل جاد وهو القضاء علـى        

سيطرة الجبابرة والفراعنة وإقامة حكم اإلله      

إن هذه األركان فرضت لتؤهلنا     ..... الواحد

 .)٤(لتحقيق هذا الهدف السامى

 

 
٣

 

:سيد قطب -

 

 

 ربوبيـة اهللا وحـده      إن إعالن : "يقول

للعالمين، معناها الثورة الشاملة على حاكمية 



 

 

 



 



 


 

 

 

ينى الحلفاوىمحمد حس. د   

 

 

البشر فى كل صورها وأشكالها وأنظمتهـا       

وأوضاعها والتمرد الكامل على كل وضع       

لحكم فيه للبـشر فـى      فى أرجاء األرض ا   

 .)٥("صورة من الصور

 

 



 



١

 

: أبو الحسن الندوىشيخال -

 

 

التفسير السياسى  " وذلك فى كتابه الهام     

م، والـذى   ١٩٧٨الذى طبع سنة    " لإلسالم  

فه للرد على فكرة الحاكمية عند المودودى       ألَّ

.وسيد قطب

 

 

ولكن لم يتم طبع الكتاب ونشره وتدواله       

فى مصر والدول العربية إال فـى أضـيق         

.الحدود

 

 

وهذا مقصود وليس مـصادفة حيـث       

يسيطر على سوق الطبع والنشر والتوزيـع     

جماعات تعتنق فكر الحاكميـة،     أشخاص و 

وحيث إن هذا الكتاب ينتقد هذه الفكرة مـن         

أساسها، فالحل هو عدم الطبع وتنفيذ مخطط  

!!!الصمت والتجاهل

 

 

ولذلك أدعو وزارة الثقافـة المـصرية       

بنشره فى طبعة شعبية حيث إنه من أقـوى      

.الردود على فكر الحاكمية والتكفير والعنف

 

 

ـ      ح النـدوى   فى هذا الكتاب الهام يوض

رحمه اهللا كيف أن دافعه األول فى تـأليف         

:الكتاب هو

 

 

 

الرد على التحريف الذى تم فى منهج       -

فهم اإلسالم ورسالته وغاياته وأهدافه فـى       

عقل أتباع أبى األعلى المـودودى وسـيد        

.قطب

 

 

 

حيث قام المودودى فى كتابه العمدة       -

بتقـديم  " المصطلحات األربعة فى القرآن     " 

ص يتميز بالطابع السياسى ويدور     تفسير خا 

، "سلطان الرب   "  و" حاكمية اإلله   " حول  

يحصر الغرض من نزول القرآن الكـريم       

والدين اإلسالمى فى تأسيس الحكم وإقامـة       

الحكومة اإللهية فحسب، بل جعـل غايـة        

مهمة األنبياء عليهم السالم فى الدنيا هـى        

وأن جهود بعضهم   !!! إقامة الحكومة اإللهية  

تصرت على تهيئة األرض كسيدنا إبراهيم      اق

،   ًنقـالب   بحركة اال   وقام بعضهم فعال

ولكن عملهم قـد توقـف دون أن يتحقـق          

تأسيس الحكومة اإللهية كـسيدنا المـسيح       

       وبعضهم قد وصلوا بهذه الحركـة ،

 إلى منزلة النجاح كـسيدنا موسـى        

!!! وسيدنا محمد 

 

 

 

وفى سبيل نشر فهمه الخاص بـين        -

دعى أن المصطلحات األربعة فـى      ا أتباعه

بقيـت  ) اإلله، الرب، الدين، العبادة   (القرآن  

ا مـن عـصر      طويلة اعتبار  امجهولة قرونً 

 حتى  الخليفة الثالث عثمان بن عفان      

عصرنا الحالى، وأنه نتيجة لـذلك غابـت        

" روح القرآن وفكرته المركزية أال وهـى        

"!الحاكمية 

 

 

 

الندوى خطورة هذا الفهم    ثم أوضح    -

وخطورة نشره بين الشباب المتحمس، حيث      

      اتسبب ذلك فى نشوء جماعات تعتنق منهج 

يختلف عن المنهج اإلسـالمى األول       اجديد 

الروح والدوافع والنفـسية والعقليـة      " فى  

، "واألهـداف والغايــات والمثــل والقــيم  

ويضعف ما جاهد له الرسول وأصحابه من       

 والعمـل لآلخـرة وروح      إخالص الدين هللا  

 المسيطرة على الحيـاة     واالحتساباإليمان  

كلها السارية فـى األعمـال والتـصرفات        

بأسرها، ويتحول هذا الكفاح إلـى مجـرد        

أو " إقامة جماعـات  " عملية تنظيم جماعى  

.محاولة الحصول على الحكم والسلطان

 

 

 

 وكل  ،ثم أوضح أن العصمة هللا وحده      -

 ، رسول اهللا    يؤخذ من قوله ويرد إال    

وأن تخطئة قائد أو أمير جماعة خير مـن         

 ولكـن أتبـاع هـذه       ،تحريف حقائق الدين  

ـ       ا فقـط   الجماعات توافق على ذلـك نظري

   ا عندما يتعلق األمر    ولكنها تمارى فيها عملي

.!!!بنقد أميرهم أو قائدهم

 

 
                                                           

.١٤٩ ص ١رسائل حسن البنا ج) ١(

 

 
.م١٩٤٨دستور اجلماعة اإلسالمية ) ٢(

 

 
.٢٨،٢٢كتاب جتديد الدين وإحياؤه للمودودى ص ) ٣(

 

 
.٢٠٥اخلطب للمودودى ص) ٤(

 

 
.٨كتاب معامل ىف الطريق لسيد قطب ص ) ٥(

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


 

 

 

 

 

حكم عاليـة، ودرر غاليـة،      
أفيضت من الكتاب المسطور،    
والبحر المسجور، ونطق بها    
لسان الرق المنشور، أخـذًا     

سعد من  . من البيت المعمور  
ـ    م علمـا، أو    فهم هذه الحك

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 

 

 
 



 


 



 




 



 

 

 

 

وعلَـى اَألعـراِف ِرجـاٌل     : قال تعـالى  
 ماهِبِسيم كُال ِرفُونعي )وقـال  )٤٦ :األعراف ،

وِإذَا سِمعوا ما ُأنِْزَل ِإلَى الرسوِل تَرى       : تعالى
 َأعينَهم تَِفيض ِمن الدمِع ِمما عرفُوا ِمن الْحقِّ       

.)٨٣ :المائدة(

 

 
 عـن   أبـو العـزائم    حين يتكلم اإلمام  

العارف، يبين أنه يشتغل بربـه عـن مفـاخرة          
األشكال فى مجالس العطايـا، وعـن منازعـة         
األضداد فى منازل الباليـا، العـارف مـن إذا          
واجهه ربه بجماله انقبض، وإذا واجهه بجاللـه        
انبسط، ليس للعارف مطلب إال اهللا فهو إليه آله         

اه، أواه، وكيف ال؟ وقد استغرق جهـره ونجـو        
فهو معه أو عنده أو لديه، وفراره منـه وإليـه،       
متى عرفتَ اهللا، ال يخطر على قلبـك سـواه،          
ويجب أن ال تدخل على العارف بعلمـك، بـل          

.ادخل عليه بجهلك

 

 
ويعرفنا اإلمام أن نفَسا مع العارف خير من        

 ألنه يرقى بك إلى كمـاالت       ؛عبادة سبعين سنة  
إلى عملـه أو    التوحيد العالى، وإذا نظر السالك      

حاله أو علمه وقف، وإذا نظر الواصـل إلـى          
عمله أو حاله نقص، وإذا نظر العـارف إلـى          

 ألنـه ينبغـى أن     ؛عمله أو حاله أو علمه حِجب     
وِبرحمِتـِه   قُْل ِبفَضِل اللَّهِ  : يكون من أهل مقام   

، وفرحه ينبغـى    )٥٨: يونس( فَِبذَِلك فَلْيفْرحوا 
ضل المنعم بالفضل والرحمة    أال يكون إال بالمتف   

، للعارف باهللا لحظة مـع اهللا ال تعلـم          منه  
.األرواح قدرها، وال تدرك العقول نعتها

 

 
ارفون لهم ظهرت حقيقتُهمـالع

 

 
م الحق خشيتُهم ـهم بعلـفجملت

 

 
ال ـبعلمهم نفسهم علموا مقام ع

 

 
م ـفأوقفتهم على اآلداب رهبتُه

 

 
ةًـ ومسكنرفوا نفوسهم ذالـع

 

 
مـ حباهم فدامت فيه رغبتُهوقد

 

 
مـعكفوا عليه بإخالص فواجهه

 

 
بالوجِه فانبلجت من ذاك نشوتهم 

 

 



 




 





 

 

 

 

 



 


 



 


 ألنهم أهل   ؛والصوفية يعرفون قدر العارف   

 ، فقد سئل اإلمام الـشبلى       معرفة باهللا   
لسانه بذكر اهللا ناطق، وقلبـه      : عن العارف فقال  

 اهللا واثـق،    بمحبة اهللا صادق، وسره بموعـود     
 لـسانه لطيـف،    : ا هللا عاشق، ثم قـال     وهو أبد

ونفسه عفيف، ودينه كثيف، وهـو يعـرف أن         
العارف قلبه سليم، وفؤاده    : مواله شريف، وقال  

 ألن معاملته   ؛سقيم، ونفسه كظيم، وبالؤه عظيم    
.مع رب كريم

 

 
العارف ينظر باهللا، والمؤمن    : وقال بعضهم 

 اهللا، فهـو    ينظر بنور اهللا، ومن سكن إلى غير      
من قلة معرفته باهللا، إن العارف يقبـل عليـك          
بوجهه كأنه لم يعرف غيرك، فيقوم عنك كأنه لم         
يعرفك قط، أدنى ما يجب على العارف أن يهب         
لمواله ما ملّكه مواله، حتى يصير بكله لمواله،        
فيحصل له مواالة، فإذا حصل له مواالة فكأنـه         

ا وإليه  ه غني عاد إليه كل الكل بالكلية، ويصير ب      
افقير.

 

 
ويكشفون عن بعض أوصاف العارف بـاهللا     

نه ال يطاِلب وال يخاِصم وال يعاِتـب،        إ: فيقولون
وال يرى له على أحد فضالً، وال يرى له علـى           

 باهللا فأوحشه عن        أحد حق ا، العارف باهللا من َأِنس
الخلق، وافتقر إليه فأغناه عـنهم، وذل فـأعزه         

رفعه بينهم، واسـتغى بـاهللا      فيهم، وتواضع له ف   
أنا أعـرفكم بـاهللا،     : (فأحوجهم إليه، قال    
).وأشدكم منه خشية

 

 
العارف يتلون بألوان العبودية، فهـو مـن        
عبودية وإلى عبودية، في حين أنه مقـيم علـى          
معبود واحد ال ينتقل إلى غيره، ولذلك فهو ابن         

 ألنهـا كـل     ؛وقته، همه عمارة وقته بالطاعات    
، العارف باهللا كالسحاب يظل كـل       ةقيحياته البا 

شيء، وكالمطر يسقي ما يحب وما ال يحب، أي         
لجميع، العـارف بـاهللا ال      اأن خيره واصل إلى     

 ألنـه   ؛يأسف على فائت، وال يفرح بما هو آت       
 ألنهـا فـي     ؛ينظر إلى األشياء بالفناء والزوال    

الحقيقة كالظالل والخيـال، العـارف بـاهللا ال         
 كتب لذلك كتاب األمان من      يعصي اهللا حتى ولو   

النار، حملته معرفتـه للقيـام بحـق العبوديـة          
والشكر، وذلك لعظيم أمر اهللا عنـده، العـارف         
باهللا قلبه مرآة، فإذا نظر فيه رؤى اإليمان بـاهللا          
واليوم اآلخر والجنة والنار، وهذا لصفاء نفسه،       

.ونقاء سريرته وطهارتها

 

 
العارف باهللا صابر محتسب راض بقـضاء       
اهللا، فبذلك يحلو مذاق المر عنده لمـا رضـي          
بالقدر، مع علمه بالمصلحة، بعد يقينه بالحكمة،       

وعـسى َأن   : وثقته بحسن التدبير، قال تعالى    
وعـسى َأن تُِحبـوا      وهو خَير لَّكُم   اتَكْرهوا شَيئً 

 وَأنْتُم الَ تَعلَمـون  واللَّه يعلَم  وهو شَر لَّكُم   اشَيًئ
، العارف باهللا تضيق عليه الـدنيا    )٢١٦ :البقرة(

نه يضيق عليه كل مكان ال يجـد  إبسعتها، حيث   
فيه مطلوبه أال وهو ذكر اهللا، وهذه فـي بدايـة           
المعرفة، أما من عرف اهللا اتـسع عليـه كـل           

 ألنه ليس فـي قلبـه سـاكن إال اهللا، أي     ؛ضيق
فيها وبمن فيهـا، إال فيمـا   هانت عليه الدنيا بما    

 ألنه ليس في قلبه إال اهللا، بل حتـى       ؛يرضي اهللا 
 ألنه يقربه من اهللا،     ؛بتالء قد يجد فيه السعادة    اال

وهذا في نهاية المعرفة، وال تنـافي أو تنـاقض       
.بين الحالتين

 

 
أما أبرز عالمات العارف بـاهللا فتـتلخص        

تعظيم اهللا سبحانه وتعـالى، سـكينة       : فيما يلى 
لب، محو العالئق، التبرؤ والتفـويض، شـدة        الق

الخوف مع الرجاء، ضيق الدنيا بسعتها، صـفاء       
العيش وطيب الحياة، تتبدى عليه أنوار معـانى        
الصفات، جمع الشمل والهم على اهللا، المبـادرة        
للطاعات والنوافل والقربات، لـذة التعبـد مـن        
التنعم بالعبوديـة، دوام الثنـاء هللا والمحاسـبة         

التخلص من حظ النفس، األنـس بـاهللا        للنفس،  
.والوحشة من الخلق

 

 



 


بعد أن بينا من هو العارف، نوجز الفـرق         

:بينه وبين العالم، وفى كٍل خير

 

 
العالم دون ما يقول، والعارف فوق مـا        * 

. يقول

 

 
 ألنها نُعتت   ؛العالم يصف الطريق بالنعت   * 

 ألنه سار معها    ؛له فقط، والعارف يصفها بالعين    

.وعرفها

 

 
.العالم محجوب، والعارف محبوب* 

 

 
العالم من أهل اليمين، والعـارف مـن        * 
.المقربين

 

 
العالم من أهل البرهان، والعـارف مـن        * 

.أهل العيان

 

 
العالم من أهل الفَرق، والعارف من أهل       * 
.الجمع

 

 
﴾، دبع نَ اكي﴿ِإ: العالم من أهل قوله تعالى    * 

ـ ِإ﴿و: مـن أهـل قولـه تعـالى       والعارف   ياك  
.﴾ينِعتَسنَ

 

 
ك علـى العمـل، والعـارف       العالم يـدلُّ  * 

.يخرجك عن شهود العمل

 

 
العالم يحملك حمل التكليـف، والعـارف       * 

.يروحك بشهود التعريف

 

 
ك على محافظـة الـصلوات،      العالم يدلُّ * 

ك علـى ذكـر اهللا مـع األنفـاس          والعارف يدلُّ 
.واللحظات

 

 
ك ك على األسباب، والعارف يدلُّ    دلُّالعالم ي * 

.على مسبب األسباب

 

 
العالم يحذرك من الوقوف مع األغيـار،       * 

والعارف يحذرك فى الوقوف مع األنوار، فيزج       
.بك فى حضرة المختار

 

 
 *         ،العالم يحـذرك مـن الـشرك الجلـى

والعارف يخلصك من الشرك الخفى.

 

 
ـ    العالم يدلُّ *  ـ  ك على العمل خوفً ا، ا وطمع

.اك على العمل محبة وشكرعارف يدلُّوال

 

 
العالم يعرفـك بأحكـام اهللا، والعـارف        * 

.يعرفك بذات اهللا

 

 
ك على العمـل هللا، والعـارف       العالم يدلُّ * 

.ك على العمل باهللايدلُّ

 

 
الذى فنى عن نفسه    : وحقيقة العارف أنه هو   

وبقى بربه، وكمل غناه فـى قلبـه، ال يحجبـه           
ه عن جمعه، يعطـى     جمعه عن فَرِقه، وال فرق    

كل ذى حق حقه، ويوفى كل ذى قسط قـسطه،          
متحقق بفناء ما سوى األحد، لم يشغله مـال وال         

.ولد

 

 
ين، اللهم ألحقنا بركـب العلمـاء والعـارف       

.واجعلنا من عبادك المخلَصين

 

 









 













 











 





 





 



 



 



 

 

 

 

 



 



 


 

 

 

 

 
قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ 

 

 

 

 




 



توجه الخطـاب   : من إشارة البن عجيبة   

إلى العارفين الكاملين في اإلنـسانية الـذين        

يعبدون اهللا تعظيما لحـق الربوبيـة وقيامـا         

بوظائف العبودية، وفيهم قال صاحب العينية      

 

 وهو الشيخ عبد الكريم الجيلي -

 

-       :     

 

 
وِف والكنز والرجاـهم الْقصد للمله

 

 
نَاُل الصـومنهم يطامـع وما ه ب

 

 
بِهم يهتَدي للعيِن من ضلَّ في العمى

 

 
اقُ، والربع شاسعـبِهم يجذَب العشَّ

 

 
هم القَصد والمطلوب والسؤُل والمنَى

 

 
همـواسِللص ـمشَافع في الحب ب

 

 

باهللا ومن اهللا وإلى اهللا،     : عارفينفعبادة ال 

بأنفـسهم ومـن أنفـسهم      : وعبادة الجاهلين 

حمـد وشـكر،    : وألنفسهم، عبادة العـارفين   

اقتضاء حظ وأجر، عبـادة     : وعبادة الغافلين 

: قلبية باطنيـة، وعبـادة الغـافلين    : العارفين

حسية ظاهرية، يا أيها الناس المخـصوصون    

ريـب،  باألنس والقرب دوموا على عبادة الق     

ومشاهدة الحبيب، فقد رفَعتُ بينـي وبيـنكم        

الحجب واألستار، وأشهدتكم عجائب األلطاف     

واألسرار، أبرزتكم إلى الوجود، وأدخلـتكم      

من باب الكرم والجود، ومنحتكم بفضلي غاية       

الشهود، لعلكم تتقـون اإلنكـار والجحـود،        

.وتعرفونني في كل شاهد ومشهود

 

 

 المجدد أبي   لإلمام" أسرار القرآن : "وفي

:العزائم نطالع ما يلي

 

 



 



 



جمع اهللا تعالى في هذه اآلية دليل اإليجاد        

 أنه هو الذي خلقنـا      واإلمداد معا، فأخبر    

وخلق الذين من قبلنا من آبائنا وأسالفنا، وهذا        

هو الدليل الذي قامت عليه الحجة العقلية على        

ا بعد أن لم نكن، وقد خلق اهللا كل ما أننا وجدن 

في الوجود لمنافع اإلنسان، فاإلنسان جوهرة      

العقد وما فيه، وهو مخلوق باليدين، ومؤهـل        

.للحياة في النشأتين

 

 

واهللا سبحانه ال تدركه األبـصار وهـو        

يدرك األبصار، أبعد من أبعده بقدرته فجحـد      

 :ممري( وما كَان ربك نَِسيا   وضل ونسي،   

، وقرب من شاء بحكمته وواسع رحمته       )٦٤

م، فاهتدى وأقبل على اهللا وسمع وأطاع وسـلَّ       

واهللا سبحانه هو الغني ونحن الفقراء، يقـول        

:اإلمام في إحدى قصائده

 

 
تقربتَ للمطلوب قرب النزاهة

 

 
فشاهدك المحبوب من غير حيطة

 

 
تقربتَ لي قرب الحنانة سيدي

 

 
ـتيوأشهدتَني المعنى بحال بدايـ

 

 
ظهرتَ لقلبي في المظاهر كلها

 

 
فأشْهدتَني موالي غيب المعيـة

 

 

واهللا تعالى لفت نظر مـن سـبقت لهـم          

الحسنى ليشهدوا بدائع صنعه، ليسجد العقـل       

للبديع الخالق العظيم، وليسارع من شهد تلك       



 

 

 



 



 


 

 

 

.المشاهد إلى اهللا شاكرا

 

 



 




 



 إنزال الماء لحضرته العلية،   نسب سبحانه 

وقدر سبحانه أن يجعل نعمه مرتبـة علـى         

 فيما خلقه؛ مـن البحـار       أسباب أودعها   

العظيمة وحرارة الشمس والهواء وبرد الجو      

في العلو؛ وهو القادر أن ينزل الماء من نفس         

السماء من غير تلك األسباب التي وضـعها        

نـه  سبحانه، ولكنه أراد أن يشهد أهل العقل أ       

وضع تلك األسباب لترتقي عقولهم إلى معرفة      

.من وضع األسباب 

 

 
لَقَد وضع اَألسباب ربك ِحكْمةً

 

 
انـر التِّبيـها يظْهـِليشْهد ِفي

 

 
فَمن شَِهد اَألسباب تَفْعُل فَهو ِفي

 

 
ِبيـضـٍن قَـالٍَل مآنالْقُر الَه

 

 
ابباَألس شَِهد نماوتُنِْبي ِبَأنَّه 

 

 
انساِإلحُل وا الْفَضاِسطُ ِفيهَأو

 

 
ذَا شُهٰهـو ِهمبِبر اِرِفينالْع ود

 

 
 نٰمحالً ِبِه الرفَض مهخَص لَقَد

 

 

وإذا كان اهللا تعالى هو الخـالق للـسبب         

والمسبب، واألسباب والمسببات طوع مشيئته     

ذلك فـي   وقدرته منقادة له؛ فأي قدح يوجب       

، وأي شرك يترتب عليه؟، نستغفر      !التوحيد؟

اهللا تعالى مما يقولون، وهذا ما ذهـب إليـه          

.السلف الصالح، وتلقاه أهل اهللا تعالى بالقبول

 

 



 




 



قدر سـبحانه أن ازدواج مـاء المطـر         

وتحمل وتلد  باألرض يجعلها تحيا بعد موتها،      

كل ما به قوت اإلنسان والحيوان؛ لنعلم حـق    

اليقين أن إليجادنا مبدأ كالنبات، فإنه سـبحانه   

خلقنا من التراب والماء والنـار والهـواء         

 

- 

وهي أركان الوجود    

 

 لنتحقـق أن البعـث      -

واإلحياء والنشور للقيامة سهل جـدا علـى        

القادر الذي أرانا كيف يحيـي األرض بعـد         

لسماء في النشأة األولى كـالزوج،      موتها، فا 

واألرض كالزوجة، والمطـر النـازل مـن        

 وإناثًـا،   السماء كالمنى، والمرأة تلد رجـاالً     

واألرض تلد لنا من الحبوب والثمار وغيرها       

ا لنا وألنعامناما نحن بحاجة إليه متاع.

 

 

واهللا سبحانه أمرنا بالعبادة وضمن لنا ما       

ي خلقنا وخلـق    ال بد لنا منه وأكمل، فهو الذ      

الذين من قبلنـا، وجعـل األرض فراشًـا،         

والسماء بناء، وأنزل المطـر مـن الـسماء،     

وأخرج الثمرات لنا من األرض؛ ليشير إلـى        

أنه فرغ قلوبنا وأراح أبداننا لنـستغرق كـل         

.أوقاتنا في العبادة

 

 

دة، فإن من  وليست تلك النعم علة في العبا     

عبد اَهللا لجنته أو لنيل الخير منه جهل نفـسه          

وجهل ربه، واهللا تعالى يجب أن يفرده كـل         

إنسان بالعبادة   

 

 دون غيـره     -

 

،  لذاتـه    -

ألنه هو المستحق للعبادة سبحانه، كما قـال         

 وكما قـال    )٥ :الفاتحة( ِإياك نَعبد : تعالى

 :الزمـر ( اِلصَأال ِللَِّه الدين الْخَ   : سبحانه

من : ( وقال جل شأنه في الحديث القدسي      )٣

شغله ذكري عن مسألتي أعطيتُه أفضَل مـا        

.)ُأعِطي السائلين

 

 



 



 



األرض أمنا األصلية، بل هي أفضل من       

أمنا، فإن أمنا تلدنا وترضعنا لبنها فقط، أمـا         

أمنا األصلية   

 

 وهي األرض    -

 

غـذينا   فإنها ت -

بجميع الثمار، وتسقينا، وهـي األم الـشفوقة        

التي ال تغضب منا أبدا، فإذا تحققنا هذا فكيف         

نخاف منها إذا كنا في بطنها بعد الموت؟، بل         

يجب أن نتحقق أنها إذا ولدتنا الوالدة الثانيـة         

للقيامة فإننا سنرى    

 

 إن شـاء اهللا      -

 

 مـا ال    -

عين رأت؛ وال أذن سمعت؛ وال خطر علـى         

ب بشر مما ال يحصى من خيـرات ربنـا          قل

.الذي أكرمنا بأمنا األرض

 

 

ولكن ذلك ينال    

 

 إن شـاء اهللا      –

 

 لمـن   -

أناب إلى اهللا، وأسلم له سبحانه، وحافظ على        

اتباع خاتم األنبياء متابعة يكون فيهـا أشـبه         

ا سمعه وبصره ولسانه    ، حافظً الناس به   

وبطنه وفرجه ويديه ورجليه، فيكـون يـوم        

 في دار الكرامة     مع رسول اهللا     القيامة

           ـينالنَِّبي ِمـن ِهملَـيع اللَّـه مَأنْع الَِّذين عم

     نـسحو اِلِحينالـصاِء ودالـشُّهو يِقيندالصو

. )٦٩ :النساء( ُأولَِئك رِفيقًا

 

 

 المتشبه  وأما المخالف لرسول اهللا     

ي بإبليس أو بالوحوش الكاسـرة أو باألفـاع       

المضرة؛ فهذا   

 

 أعاذنا اهللا منه     –

 

 يقول يـوم    –

.)٤٠ :النبأ( يا لَيتَِني كُنتُ تُرابا: القيامة

 

 

وباب التوبة مفتوح إلى أن تطلع الشمس       

.من مغربها، فلنسارع إلى التوبة واإلنابة

 

 



 

 

 

 



 



 

حكمة النبي األكرم يف حماربة اليهود

 

 

 

 ،في أجواء الصراع العربـي الـصهيوني      

 ا فيما مضي   كنت دائم  ،وتطوراته المتالحقة 

 

– 

 زلت وال

 

 أتوقـف أمـام     ، من سني الصراع   -

 وهو قول   ،بتأمل وخشوع  ،حديث نبوي شريف  

ال تقوم الـساعة حتـى يقاتـل        ( :النبي  

 فيقتلهم المـسلمون حتـى      ،المسلمون اليهود 

 ،يختبىء اليهودي من وراء الحجر والـشجر      

 يا مسلم يا عبـد اهللا       :فيقول الحجر أو الشجر   

."رواه البخارى ومسلم) "هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله

 

 

 ، من وجهة نظرنـا    ،هذه النبوءة التاريخية للنبي محمد      

حقيقة على األرض الفلسطينية والعربية،      )م٢٠١٩(أضحت اليوم   

حليلي  وهي تؤكد بالمعنى الت،رغم هوجة التطبيع الخليجي الجديدة  

 بل لعلنا نزيـد فـي       ،أنه لن تقوم القيامة حتى تعلن تلك الصيحة       

 ا فيه أن يوم القيامة مـرتهن حـدوثً        التفسير إلى الحد الذى نقول    

 إنها الصرخة   ،"فاقتلهخلفى يهودى    ": بوقوع تلك الصيحة   واكتماالً

 المعاصر  واإلسالميالتي تكتسب أكثر من معنى فى واقعنا العربي         

. نبوءةوتقدم أكثر من

 

 



 



بينـى  (أو  ) أمـامي يهـودى   ( لم يقل الحديث الشريف      :الًأو

بمـا يعنيـه ذلـك مـن معـان      ) خلفى يهودى ( بل قال    ،)يهودي

 ،وإيحاءات تعكس طبيعة الحرب وطبيعة الخصم الـذى سـنقاتله         

 ا ولن يجرؤ أبد،"أمامنا"ا من و غادر لن يأتى أبدفهى حرب مع عد

رغم كـل محـاوالت     " وسطنا"على العيش في    

الحكام العرب للهرولة من أجل التطبيع معـه،        

 من الظهر  ،ا سوف يأتي من خلفنا    ولكنه دائم ، 

 إال أن اهللا العالم بكـل       ،ليطعننا دون أن ندري   

 وكـل  ، والشجر،ء، سوف ينطق لنا الحجر  يش

المخلوقات غير الناطقة لتصيح في تلك اللحظة       

 ممـا يؤكـد     ،"لهخلفى يهودى فاقت   "،التاريخية

ـ        اأيض ا  أن الحرب القادمة سوف تكـون حرب

ا فـوق    وينبغي لها أال تبقي صـهيوني      ، لن تبقي  ،شاملة، ضارية 

.األرض الفلسطينية والعربية

 

 



 



إن ما نعيشه اليوم على امتداد ساحة العالمين اإلسالمي   :اثاني 

 ثـم توقيعـه   ،م١٩٧٧ والعربي منذ زيارة السادات للقدس عـام    

 من أحـداث    ،م٢٠١٩ وحتى اليوم    ،م١٩٧٨التفاقية كامب ديفيد    

ـ  ، يؤكد بوضوح أنه يقف خلفهـا      ، ووقائع طاحنة  ،وهزائم ا دائم 

داخل فلسطين أو خارجها وال فرق عندنا بـين         " اليهود الصهاينة "

 وكلهـم فـي     ،صهاينة الداخل وصهاينة الخارج فكلهم سواسـية      

 وما األمر إال توزيع لألدوار بين صهاينة  ،واءالعداء لهذه األمة س   

 وصهاينة سيكونون غـالة خـارج   ،غالة فى داخل الوطن المحتل 

اإلدارةمثل  ،ا وعداءالوطن المحتل بل وحلفاء غير يهود أشد غلو 

. في عهد ترامب علي سبيل المثالاألمريكية

 

 



  

 

 



 

















 





 





 



السياسي " التطبيع"بل إن تفاصيل قصة     
العسكري بين الكيان   والثقافي واالقتصادي و  

 الحكم فـى مـصر      أنظمةالصهيونى وبين   
وبعض مشيخيات الخلـيج العربـي حتـى        

 ليكفى وحده ليقم كدليل حي على أن        ،،اليوم
ال فرق يذكر بين يهـود الـداخل ويهـود          

 ،"توزيع أدوار"الخارج وأن األمر فقط مجرد  
ويؤكدها أكثر دور مـن يمكـن تـسميتهم         

في مجـاالت    من نخب عربية  ) المتهودين(
 بالثقافـة وانتهـاء     ءاالتطبيع المختلفة بـد   

اسة وغيرهايا بالسباالقتصاد مرور.

 

 



 





 


خلفـى  "  إن المقولـة النبويـة       :اثالثً

تنبئنا بـأن الرغبـة فـي       " يهودى فاقتله   
الهيمنة والـسيطرة الـسياسية والثقافيـة       

المعنى واالجتماعية والتي تعد في تصورنا      
) التطبيع(األدق في التعبير عن كلمة 

 

 حيث –
 أن ثمة عالقات كانت موجودة      األخيرة تعنى 

 وهو  ، ثم عادت لتكون طبيعية    ، فقطعت اسلفً
وبعـض دول    ما لم يحدث أصالً بين مصر     

المنطقة والكيـان الـصهيونى      

 

 إن هـذه    –
 سوف تمتد إلى كافـة      ،الرغبة في الهيمنة  

 ، وتجـارة  ، من اقتصاد وزراعـة    ،النواحي
 ومجـرد نطـق     ،إلخ. . وفن وآثار  ،وثقافة

 فإنه نبـوءة نبويـة      ،الحجر بتلك الصيحة  
 بأنهم سوف يتغلغلون داخلنا في كل       ،كريمة
 وسوف يحاولون اختراق كل الحدود      ،شىء

 ،والحواجز وسـوف يمـسحون المجتمـع      
 حتى الحجارة سوف    ،وينفذون إلى أحشائه  
 بل  ، والتمركز خلفها  ،يحاولون التسلل إليها  

 ألم يقل بيجـين      ،ونسبتها إليهم 

 

 رئـيس   –
وزراء العدو الصهيونى األسبق     

 

 ذات يوم   –
مـن  ) الثالثة يةاألهرامات المصر (أن هذه   

 وكان ذلك فى أواخر   ،(!)صنع أجداده اليهود  
عهد الرئيس األسبق أنور الـسادات الـذى        

ابتسم ساعتها بطريقة تليفزيونية كعادتـه،      
.ر ال يعنيهوكأن األم

 

 
إذن الرغبة في الهيمنة اليهودية علـى       

 سوف تكـون    ،كل مقدرتنا وأحشاء مجتمعنا   
 يحثنا ،شاملة وعلى نفس الدرجة من الرغبة

 أن تكون الرغبة فـى      الرسول الكريم   
 ، والجهـاد أكبـر وأشـد      ،القتال والمقاومة 

فساعتها سوف تتكاتف معنا كل مخلوقـات       
 الحجر سيقاتل    وستقاتل إلى جانبنا حتى    ،اهللا

معنا من خالل إخبارنا بمواقع الخصم ونقاط       
 إن الوطن اإلسـالمي كلـه       ،وجوده وتسلله 
. كل بأسلوبه وطريقته،سيقاتل ساعتها

 

 
 سوف يوجد في ذلـك اليـوم         ،ولكن

 

– 
والذى قد يكون يومنا هذا      

 

 مـن سـيكون     –
 ومن سيكون ،أحط من الحجر، ومن سيخون  

نعم سيكون   ،ا أكثر من اليهود أنفسهم    يهودي 
 ولعل  ،نو بل هم بالفعل موجود    ،هؤالء بيننا 

خير نموذج يحدد مواقعهم ويعـرى أمـاكن        
 داعش والكيان الصهيوني    زمنتواجدهم فى   

لى إهذا هم المقاومون بالسالح من فلسطين       
ــان وســوريا ــة  ،لبن ــاومون بالكلم والمق

.والموقف ضد التطبيع ورجاله

 

 
 لتحف بالعدو أو تحالف معـه،     اأما من   

تحت أسماء زائفة من قبيل السالم والتنسيق     
 هؤالء سـاعتها سـوف      ،مني والسياسي األ

 وهو  ، وأدنى مرتبة  ،يكونون أحط من الحجر   
 ومنطقي في سـياق التـاريخ       ،أمر طبيعي 

 ،بـد مـن وجـود منـافقين        واألحداث وال 
 ومرتزقة ليتزين بهم كـل عـصر        ،فاقينأو

 هوهـذ . وربما على سبيل العبـرة والعظـة    
ـ    النوعية ـ   كما بات معلوم ا أضـحت   ا عربي

موجودة بكثرة في أروقـة نخبـة ودعـاة         
التطبيــع الــصحفى والثقــافى والــسياسى 

.واالقتصادى فى بالدنا

 

 
إذن القضية التى يفجرها الحديث      :ارابع 
هـي هـذا    ) خلفى يهودى فاقتلـه   (النبوى  

 وتلك الرغبة في الهيمنـة    ،الوجود اليهودي 
ــشاملة  ــي(ال ــصاديسياس ــاا واقت ا وثقافي 

ءي وهي هذا التغلغل في كل ش      ،)اوعسكري، 
 بل محاولة   ،ومحاولة تصديره خارج الوطن   

تصدير الوطن ذاتـه خـارج نفـسه، إلـى          
. أو تل أبيب،واشنطن

 

 
 التي ينبغى إعادة االهتمام     ،والقضية إذن 

بها في أجواء اإلرهاب الداعشى الذى هـو        
هـذا  "الوجه اآلخر لإلرهاب الصهيونى هى      

" تطبيعال

 

 مع التحفظ الكامل علـى اللفـظ        –
ومدلوله ومحاذير استخدامه    

 

 الذى جـرى    –
١٩٧٩(ربعة عقود خالل قرابة األ

 

) م٢٠١٩-
 بين بعض أنظمة الحكم العربية   

 

يـزال    وال-
امستمر 

 

 هـى   ، وبين الكيان الـصهيونى    -
 ومتداخلـة الحلقـات     ،قضية شائكة ومعقدة  

ـ     ،واألحداث والوقائع  ى  وهى قضية تحتاج إل
 تحتاج إلى مواقف    ،جهاد بالكلمة وبالسلوك  

 تليـق بـدماء الـشهداء       ،حقيقية رافـضة  
 وبدون هـذه المواقـف      ،سريوتضحيات األ 

الجادة الحازمة مـن التـسوية المزعومـة        
أسماه ترامب بصفقة القرن      ما ىوالقائمة عل 

 ،ومن التطبيع ورجاله وسياساته وكوارثـه     
 ،سوف يستمر الزمن الصهيوني ويتـوحش     

 بثقافتها  األمة هذها في طريقه مستقبل     دمهد
ـ      ات نبيهـا   وءوأمنها وبوصايا قرآنهـا ونب

. الكريم

 

 



 





 

 

 

 

 



 





 


يحتفل أبناء الطريقة العزمية    
بمصر والعـالم اإلسـالمى     
بالليلة الختامية لمولد العارف    
باهللا سماحة السيد عز الدين     

، ماضى أبى العـزائم     
 من المحرم٢٠يوم الخميس 

 

 
.م٢٠١٩  سبتمبر١٩ الموافق ه١٤٤١

 

 
.وذلك بمسجده بإيتاي البارود محافظة البحيرة

 

 
   عقب صالة المغرب           

 

 



 




 

 

مضى الْعام ينِبي أَنَّ ربي هو الْباِقي      

 

 

وها هو عام قَـد أَتانـا مباركًـا         

 

 

        الَـهمج و اِإللَٰـهعـدـا نِبن لُمه

 

 

تفَضلْ أَِنلْنا الْخير فَـضالً ورحمـةً      

 

 

       أَه الَيـوم ـتا أَنا ملَن رسيو لُـه

 

 

أَِهلَّ لَنا شـهر الْمحـرِم ِبالْهـدىٰ       

 

 

      ـنممعـا وطَايالْع كا ِمنلَن عسوو

 

 

وِسيلَتنا الْمختار أَكْمـلُ مرسـلٍ     

 

 

وأَشِهدنا موالَي وجهـك مـشِرقًا     

 

 

 

 

 

هو الْمنِعم  الْخالَّق والْواِرثُ الْواِقي      

 

 

  ـسِإح ددجالَِقـي    يـلُ أَخمجا يان

 

 

يوفِّقُنا ِللْخيـِر ِفـي كُـلِّ آفَـاقِ        

 

 

ــوٍر ورزاقِ  ــواٍب غَفُ ــلَّ ِبت جت

 

 

ِمن الْعفِْو واِإلحـساِن واِإلشـراقِ     

 

 

ــشاقِ  ــِق ِللْع ــصِر والتوِفي ِبالنو

 

 

ــداِق ــسانَ ِباِإلغْ اِإلحو ــك جمالَ

 

 

ِم ِوفَـاقِ  فَشفِّعه ِفينـا ِفـي مقَـا      

 

 

ِبنــوِر تجــلٍّ ِفــي مقَــاِم تــالَِق

 

 

 

 
  

 

 
  

 

 
   



 


لجميع النـاجحين فـي الـشهادات االبتدائيـة         
ــة   ــة واألزهري ــة العام ــة والثانوي واإلعدادي
والجامعات المختلفة؛ نظـرا لـضيق المـساحة        
وكثرة عدد النـاجحين، وأسـأل اهللا أن يكـون          

.هم في القادم من أيامهمفالنجاح حلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تـهــانــى

 

 












زفـاف  باألخ الفاضل الحاج أنور خطاب      * 
نجله الدكتور عزالدين على الدكتورة هـدير       

بسنهور مركز دمنهـور    .. مهنا عبدالرازق 
.محافظة البحيرة

 

 

األخ الفاضل الحاج على السعيد الجمال بزفاف نجله األستاذ         * 

بكفـر الجمالـة   .. أحمد على اآلنسة إيمان جابر جابر خليفة      

 

- 

الشهداء

 

. محافظة المنوفية-

 

 
األخ الفاضل محمد عبـدالمنعم ضـيف        * 
زفاف شقيقه إبراهيم عبدالمنعم ضيف على      ب

بهـورين ..  محمـد  ناآلنسة سوس 

 

 بركـة   -
السبع

 

. محافظة المنوفية-

 

 

فاضل األستاذ السيد مصطفى صالح واألخ الفاضـل        لاألخ ا * 

األستاذ محمود حجاب بزفاف نجل األول األستاذ عبداهللا علـى          

بإيتاي البارود .. كريمة الثاني اآلنسة ندا

 

. محافظة البحيرة–

 

 

 ابـن أخيـه    الفاضل األستاذ محمد عمر السقيم بزفاف        خاأل* 

بسجين الكوم .. مصطفى فتوح عمر السقيم   األستاذ  

 

 محافظـة   -

.الغربية

 

 









 

 






األخ الفاضل الحاج أبو المجد محمد جاد الكـريم والـد           * 

موسى وعم األستاذ محمد يوسـف      واألستاذ  األستاذ محمود   

.بالسويس.. جاد الكريم

 

 










