
 

 

 

 

 



 


العارف باهللا
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شيخ الطريقة العزمية

 

 


 



 

 



 


نائب عام الطريقة العزمية

 

 


 


        

 

 



 




 



 

 



 




 

 



 





 





 





 





 



 

 

يتفق عليها مع اإلدارة

 

اإلعالنات 

 

 

غـــايتـــنا

 

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

 

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

 

 

وتنادع

 

شعارنا 

 

 

 اإلسالم دين اهللا وفطرته     :أوالً
.الىت فطر الناس عليها

 

 
 اإلسـالم نسب يوصـل   :ثانياً

.ص إىل رسول اهللا

 

 
 اإلسالم وطن واملسلمون    :ثالثاً

.مجيعاً أهله

 

 

االشتراكات

 

 
.ا خالصة رسوم الربيدا سنوي جنيه٥٥ر ـداخل مص

 

 
.م الربيد دوالراً سنوياً خالصة رسو٥٠باقى دول العامل 

 

 

اللــه  معـبودنا

 

واجلهـاد خلقـنا 

 

 
والرسول مقصودنا

 

واخلـالفـة غايتنا 

 

 
والقـرآن  حجتنا

 

وأبو العزائم  إمامنا 

 

 

 

 

..كيف نختار الدين الصحيح؟ : االفتتاحية * 

 

 

 

  *

 

 

 

 
    بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم   

 

 

 

 ٤

 

 

 

 

 

 
لإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبى العزائم .. أسرار القرآن *

 

 ٨

 

 

 

 

 

 
) ..١ (صفات السالك وما يجب عليه ..عزمية؟لماذا الطريقة ال* 

 

 

 

 

 

 

 

 
لعزائم اأبوالدين ماضى السيد أحمد عالء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 

 ١٢

 

 

 

 

 

 
المرحوم الشيخ يوسف الدجوي العالم باألزهر الشريف.. ) ٧(التوسل واالستغاثة  *

 

 ١٤

 

 

 

 

 

 
 ..د ماضي أبي العزائمصفحات من جهاد وأخالق السيد أحم *

 

 ١٦

 

 

 

 

 

 
محمد اإلدريسى الحسنى.  د..القول الفصل في وجوب حب آل البيت حبا مؤبدا * 

 

 ١٨

 

 

 

 

 

 
 ..) ١٣(البراهين الساطعة على صحة دخول ووجود رأس اإلمام الحسين بأرض مصر * 

 

 

 

 

 

 

 

 
عادل سعد. السميع وأ                                                     المستشار رجب عبد 

 

 ٢٠

 

 

 

 

 

 
 إسماعيلبليغ حمدى. د.أ) .. ٢/٢(مشاهد من مقامات الواصلين * 

 

 ٢٢

 

 

 

 

 

 
جمال أمين. د .. )١(وقفة مع الذات لكي تكون شخصية مؤثرة  *

 

 ٢٤

 

 

 

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

 

 ٢٦

 

 

 

 

 

 
ود الجندىعزيز محم.  د..قول أنفذ من صول  *

 

 ٢٩

 

 

 

 

 

 
٣٠  العزائم أبومحمد ماضىاإلمام  .. ]الرسول رحمة واالحتفال بمولده خير عام[حكم الدين  *

 

  

 

 
 األستاذة لبنى محمد الشعراوى..مستقبل األمة  *

 

 ٣٢

 

 

 

 

 

 
نور الدين أبو لحية. د. أ.. هل أنت متدين أم مريض نفسيا؟ * 

 

 ٣٤

 

 

 

 

 

 
 ..]الدولة المصرية تجتمع بشبابها في شرم الشيخ) المؤتمر الوطني[(صواريخ مضادة * 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الحسينى عبد الحليم العزمىالشريف

 

 ٣٦

 

 

 

 

 

 
أحمد محمود كريمة. د. أ).. ٢(من لعدوان السلفية * 

 

 ٤٠

 

 

 

 

 

 
) ..٤٩(إعالم القاصى والدانى بأخطاء ذلك الوهم الكبير ابن تيمية الحرانى * 

 

 

 

 

 

 

 

 
يش الجاو بن عبد الهادى الشريف محمد

 

 ٤٢

 

 

 

 

 

 
أحمد محمد الشرنوبي. د.أ) .. ٢٠(الدعوة إلى اهللا تعالى من خالل الشبكة الدولية اإلنترنت * 

 

 ٤٤

 

 

 

 

 

 
محمد الشندويلى.. خصائص األمة المحمدية* 

 

 ٤٦

 

 

 

 

 

 
هـ١٤٣٨من أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خالل شهر صفر * 

 

 ٤٧

 

 

 

 

 

 
فاروق الدسوقى. د. أ .. )٨(الصالة والسالم على والدي خير األنام * 

 

 ٤٨

 

 

 

 

 

 
محمد حسينى الحلفاوى.  د.. ]٦٦) [مجلة التوحيد(وكالء الوهابية فى مصر صوت * 

 

 ٥٠

 

 

 

 

 

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

 

 ٥٢

 

 

 

 

 

 
 قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ ) ..١ (معاني وإشارات قرآنية *

 

 ٥٤

 

 

 

 

 

 
رفعت سيد أحمد. د)..٣/٣(قطر حين تتشفى وتعاير مصر بعالقتها مع واشنطن وتل أبيب * 

 

 ٥٦

 

 

 

 

 

 
المجتمع العزمى* 

 

 ٥٨

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 



 


   ا كانت درجتها الفكريـة، وأوضـاعها الحـضارية،         لكل جماعة بشرية أي

والـدين كمـا    . كه، أو دين تلتزم به وتخلص له      عقيدة تنتهجها، أو مبدأ تسل    

هو االنقياد والطاعة وااللتزام بمبدأ أو عقيـدة يـدين لهـا            : عرفه الباحثون 

فطرة داخل اإلنسان وغريزة فى ذاته، وهو جزء مـن     : والتدين. ويخلص لها 

وهـذه الغريـزة    .. كيانه ووجوده كبقية الغرائز التى تكون النفس البـشرية        

بين كل األجناس البشرية من أشدها همجية وأدناها حضارة         الدينية مشتركة   

  حتى أرقاها فكر ا، هى موجودة فيها منذ فطرتها األولى، عـن أبـى           ا وتطور

كل مولود يولد علـى الفطـرة، فـأبواه         : ( قال هريرة عن رسول اهللا     

يهودانه أو ينصرانه، أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة، هل ترى فيه            

.)١()جدعاء؟

 

 

 أن نمد يد العـون      ؛ا اهللا  ويحتم علينا ذلك أيض    ؛األخوة اإلنسانية وتقتضي  

إلى بعضنا البعض فى جانب العقيدة، كما مددناها إلى بعـضنا الـبعض فـى               

جوانب العلـوم والمعارف األخرى، كما يجب أن نقف من بعـضنا الـبعض             

ا، وتوعية  موقف صدق، تكون فيها التبصرة غايتنا، والمصارحة فيها منهاجن        

بعضنا البعض هدفنا، وذلك قبل فـوات األوان بـالموت، وضـياع الفرصـة           

الحقيقية للمعرفة، حتى يكون الخاسر الوحيد هو ذلك اإلنسان، الذى جاء إلى            

!. ءيالوجود ولم يحقق الغايات من هذا المج

 

 


 


ده يهود،  كل واحد منا يدين بدين آبائه، فاليهودى أوال       وكما هو معلوم أن     

، والمسلم أوالده مسلمون، ومع الـزمن يـرتبط         مسيحيون أوالده   مسيحيوال

اإلنسان بالديانة التى ورثها عن آبائه، وال ينظر بحياد إلى األديان األخـرى،             

.ويتمنى أن يكون هو الصحيح وغيره هو الخطأ

 

 

بـد أن يختـار      وإذا كان اإلنسان يؤمن باهللا وباآلخرة والجنة والنار، فال        

نفسه الدين األمثل الذى يرتضيه اهللا، ويضمن لـه الـسعادتين فـى الـدنيا           ل

.واآلخرة

 

 

       أنا أعلم أن االختيار ال شك سيكون صعب  ا علـى الـشيوخ     ا، وخـصوص

.والمسنين بعكس الصبى والشاب

 

 

.. ونحن على استعداد للمناظرة والمناقشة بهدوء حتى نقنعكم أو تقنعونا         

ـ  وى أَ دى ه لَع لَ ماكُي إِ وا أَ نَِّإو: قال تعالى .. والحق أحق أن يتبع    ـ   ِف ٍلالَى ض 

يٍنِبم) ٢٤: سبأ.(

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 


هى الغاية التـى     السعادة التامة معلوم أن   

 وهى لـن    ،يءتسعى إليها البشرية قبل كل ش     

 تجدها

 

 كما يثبت البرهان والواقع      -

 

إال فى   -

ظل الدين الذى يضع برامجه الحياتية خـالق        

.البشرية العالم بأدوائها وعالجها

 

 

من ) الدين(ـ  وهناك الكثير مما يسمى ب    

النظم والعقائد، فما هو الدين الواقعى الـذى        

!.يجب أن نختاره ونفضله على الباقى؟

 

 

نحن نرى أن الدين الصحيح هو مجموعة       

القوانين والنظم العامة الشاملة الكفيلة بتـأمين       

متطلبات السعادة البشرية والقائمة على أساس      

من علم تام باالحتياجات البشرية وعالجهـا،       

 ال يتوفر إال فى اهللا خالق الكون، فالدين         وهذا

:الصحيح إذن

 

 

عقيدة واقعية تقوم على أساسها قـوانين       

.شؤون الحياة اإلنسانية كلها

 

 

ا فى الغالـب بـين      ا لما كان سائد   وخالفً

الناس فى العصور والقرون الماضـية مـن        

االتباع األعمى والتقليد المطلـق ألى ديـن        

 أن يلتفتـوا    لديهم، والتعصب البغيض له دون    

 إلى أى نقاش  

 

ا لذلك، فـإن البـشرية       خالفً -

ة اليوم تتطلب الدين وتسعى إليه حينما       نالمتمد

 على مختلف النظم التى تعالج      يكون مشتمـالً 

شؤون اإلنسانية كلها من مادية، ومعنوية، كى   

ال .. تستطيع فى ظله أن تحل مشاكل حياتهـا   

الدين الذى يتشكل من مجموعة مراسم خاوية       

.جافة ال فائدة فيها

 

 

والذى نالحظه اليوم  

 

 ومع األسف  -

 

 فى  -

الشرائع ما عدا اإلسالم   

 

 وهى كلها نمـاذج     -

محرفة من الـشرائع الـسماوية القديمـة أو         

المذاهب األخالقية التى انتشرت قبل آالف من 

السنين

 

 ما نالحظ فيها أنهـا ليـست فاقـدة          -

       ا لتخطيط كامل وشامل فحسب، بل هى أيـض

:فسها ذلكال تدعى لن

 

 

دشت، بوذا، كنفوشـيوس،    اإن تعاليم زر  

اليهودية والمسيحية مـع أنهـا قـد حملـت          

وأعطيت لبعض الناس علـى أنهـا أديـان،         

فإنها

 

 إن كانت مما يعتنى بـه      -

 

 ال تتعـدى    -

سلسلة من النصائح والمواعظ التى ال تحـل        

أية عقدة اجتماعية، أو اقتصادية أو سياسـية،   

اكل العـالم   وال تعالج أية مشكلة مـن مـش       

.المتزايدة

 

 

ونحن إذ نعيش فى مثل هذا العصر وبين        

    ا بعد يـوم،    مثل هذه المشكالت المتنامية يوم

وإذ نشاهد الرقى العلمى والتجريبى للبـشرية       

من جهة وخرافـات األديـان والمذاهــب        

المعروفة فى العالم من جهة أخرى، ال نرى        

ـ       ـ  من الالئق بنا أن ننتخب دينً ا هكـذا   ا معينً

ى أساس من التعصب والتقليـد األعمـى    وعل

وبدون أية دقــة وبحـث، أو أى اعتنـاء          

.بالحاجات الروحية والمادية؟

 

 

 ألن  ؛ أنه اختيـار صـعب     اأنا أعلم يقينً  

العقل والتفكير لن يجيز لنا هذا المسلك، بـل         

إنه بمقتضى حكم العقل والمنطق يجب علينا       

أن نكون بصدد البحث عن دين يتكفل تـأمين       

التى تسد احتياجات اإلنسان فـى كـل        النظم  

الجوانب، وتستهدف السعادة اإلنسانية على أن      

ا على تحقيق ذلكيكون ذلك الدين قادر.

 

 

ونحن لم نعهد وجود مثل هذا الشمول فى       

غير اإلسالم، ولهذا فإننا نختـار اإلسـالم ال        

.غير

 

 



 


ألننا وجدنا فى اإلسـالم    .. إننا نسلم 

 

 ال  -

رغي

 

 صفات ومزايا الدين الحـق الـصحيح        -

التى يفرضها عقلنا ويصدق بها كـل إنـسان        

.منصف

 

 

ألن القوانين اإلسالمية تحوى    .. إننا نسلم 

ســعادة ( لتــأمين أســاس ا كــامالًبرنامجــ

ـ      )اإلنسانية ا ، ولهذا السبب فهى تحوى أحكام

شاملة وواقعية وبرامج منظمـة دقيقـة فـى         

ماعيــة، مختلـف الــشؤون الحياتيــة واالجت 

من قبيل  (األخوة، المساواة والفردية والداخلية     

التعليمات الطبية والوقائيـة وآداب الـسفر،       

).وقوانين المرور، وحتى االستحمام

 

 

ألن اإلسالم ديـن منطقـى      .. إننا نسلم 

 ؛يتعامل مع العقل والفكر ال العواطف فقـط       

وألنه جاء بأمور يقبلها الجميع على اختالف       






 



 



 

 
رئيس االتحاد العالمى للطرق الصوفية

 

 

زميةشيخ الطريقة الع

 

 

السيد محمد عالء الدين ماضى أبو العزائم

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 ألنهـا   ؛ وطاقاتهم العقليـة   مستوياتهم الفكرية 

 وألنه ال يعتذر ويتوسل أمـام       ؛وفق فطرتهم 

العلم والعلماء الذين يطلبون الدليل منه بـأن        

وأمثال ذلك ) رمزية(و) سـرية(تعاليمه أمور 

من أعذار واهية، فـال يفـر مـن المنطـق           

واالستدالل، بل يؤكد علـى أنـه األسـلوب         

...األمثل للوعى واالعتقاد واإليمان الكامل

 

 

الـذى يعرفـه لنـا      ) اهللا(ننا نؤمن بـ    إ

.اإلسالم

 

 

ذلك ألن الصورة التى يقدمها لنا اإلسالم       

خالق الكون لم تكن   ) اهللا(عن  

 

 كمـا كانـت     -

المسيحية وسائر الشرائع المنسوخة   

 

 تحـت   -

رحمة ذوق أى أسقف أو قـسيس ومـستوى         

.تفكيره

 

 

ا لم تكن يوم   فالمسألة اإللهية فى اإلسالم   

ا دالل والعقل، بل بنيت محـض     مخالفة لالست 

.على أساس من التفكير والدليل والبرهان

 

 

ا ألننا نرى اإلسالم دينً   .. إننا نسلم .. نعم

ا للفطرة والبنيـة الطبيعيـة لإلنـسان،        مطابقً

ونرى قوانينه بنيت على هذا األساس الواقعى       

ا  واضـح ا كامالً ا جامع الفطرى، ولذا كان دينً   

دم بل يحث عليه فـى  ، وال يمنع من التق  سهالً

.جميع المجاالت المناسبة

 

 

ليس فى اإلسالم ركود أو جمـود، إنـه         

الدين اإليجابى الحركى ال الدين الضعيف أو       

.الميت

 

 

وأهم مسألة مادية فيه هى العمل واإلبداع       

اللذان يحـث عليهمـا بمختلـف األسـاليب         

دنيـا ال  (والمناسبات، ويعتبر الدنيا بـدونهما      

).معنى لها

 

 

 ؛ألن اإلسالم عدو الخرافات   ..  نسلم إننا

   ا لكى يحمل الناس مثل تلك      وألنه ال يسعى أبد

 اليوم لتحميلها  بعض العقائد العقائد التى تسعى    

، أو )عبـادة الثالثـة  (على الناس مثل خرافة    

المراسم الخاوية الخالية من أى مدلول مثـل        

 صـكوك (و) الربـانى  العـشاء (و) التعميد(

.م الدينكل ذلك باس) الغفران

 

 

ـً  .. إننا نسلم  ـ ا  ألن اإلسالم خالف بعض ل

المذاهب األخرى ال يحارب العلم والمسلمات      

 وألنه يذكر العلم بكل خير،      ؛فى عالم الطبيعة  

ــ ــز مطلقً ــشفون وال يجي ــف المكت ا أن يق

والمخترعون أمام منصة الحكـم ألجـل أن        

يجيبوا على تهمة الفهـم الـصحيح للطبيعـة     

العلمية فيها، ومن ثـم     وقوانينها واكتشافاتهم   

يصدر الحكم عليهم بالقتـل أو اإلحـراق أو         

الشنق، وما تقدمت أوربا وأمريكـا إال بعـد         

األخذ من علوم المـسلمين، والتحـرر مـن         

.سلطان الكنيسة

 

 

ألننا ال نجد لإلنسان كرامـة      .. إننا نسلم 

ومن هنا  .. وشخصية محترمة إال فى اإلسالم    

ذى منح الناس   فإن اإلسالم هو الدين الوحيد ال     

ـ  إِ الَ: الحرية فى العقيدة إذ قال     ـ  اهركْ ى  ِف

يِنالد) ٢٥٦: البقرة.(

 

 

  ا على اعتناق اإلسالم، ولم     فلم يجبر أحد

).االنكيزيسيون(يشكل محاكم تفتيش العقائد 

 

 

ــسيون ـــش : واالنكيزي أو محــاكم تفتي

العقائد، هى مجالس منشأة من قبل البـابوات        

وسطى فى كل أنحاء    والقساوسة فى القرون ال   

أوربا، وكانـت سـجونها مـألى بمخـالفى         

المسيحية، وأولئك الذين اتهمـوا بالـضالل       

    ـ  واإللحاد حيث كانوا يعذبون عذاب ا ثـم   ا أليم

إننا نرجـو أن تطـالعوا تـاريخ        .. يحرقون

القرون الوسطى لتكونوا على علم بجنايـات       

اآلباء الروحيين، لتعلموا بماهيـة الجنايـات       

تى ارتكبوها باسم الدين والـدفاع      الوحشية ال 

.عنه

 

 

إن اإلسالم ليجيز  

 

 علـى العكـس    -

 

 أن  -

يعيش اآلخرون فى ظل حكومته اإلسـالمية       

 ويـضع لهـم حقـوقهم       ةفى أمـان ورفـا    

.االجتماعية

 

 

الحافظ .. (ألننا نرى اإلسالم  .. إننا نسلم 

إذ نجد فى أى جانب     ) األصيل لحقوق اإلنسان  

  انا عن حقوق اإلنس   من جوانبه دفاع، ا  وجهاد

     ا إلحقـاق   ضد الظلم وهضم الحقوق، وسـعي

ولهـذا األمـر   .. حقوق المجتمعات فى العالم   

فإنه الدين الوحيد الذى جعل السياسة بالمعنى       

  ا منه ليكون تدبير األمور     الواقعى للكلمة جزء

  ا على أسس وقواعد    االجتماعية للمجتمع قائم

ال أن  .. إنسانية وبشكل صحيح تحت نظـره     

ا على أساس من الخداع وبأيد فاسدة قائميكون 

.مجرمة

 

 

ألن القوانين الحقوقية   .. إننا نتبع اإلسالم  

فى اإلسالم باألدلة القاطعة المتوفرة وشـهادة       

الحقوقيين العالميين، تتفوق علـى القـوانين       

الحقوقية المتطورة فى العـالم والمجتمعـات       

.المختلفة

 

 

إن اإلسالم هو الدين الوحيد الذى توجـه        

وبذل عنايته الخاصة للمـسائل االقتـصادية       

كالتوزيع المتناسب للثروة، والحـث     (الدقيقة  

على العمل واإلنتاج، والصراع ضد البطالة،      

) وتأمين الضمان االجتمـاعى وغيـر ذلـك       

والمسائل السياسية ومسائل الـسالم واألمـن       

العالمى واألخالق، والعلم، ومـسائل الفـرد       

 التربية الروحيـة    والعائلة والمجتمع، ومسائل  

ا لهـا   والبدنية والنمو الفكرى وغير ذلك مبينً     

.أسلم الطرق وأصحها وأكثرها قابلية للتنفيذ

 

 

إننا نستقبل الكتـاب الـسماوى العظـيم        

ألنـه ال تحريـف فيـه وال        ) القرآن الكريم (

وكلمـا  ،  عند اآلخرين تناقض كما هو الحال     

عند أهل الكتاب   يثبت لنا كون الكتاب المقدس      

 ا، ويتوضح ذلك أكثـر فـأكثر       وغيرهم جعلي

على أثر تحقيقات العلماء، فإن يقيننـا يقـوى    



 

 

 

 

 



 



 

أكثر بأن القرآن الكريم كتاب سـماوى بـال         

.شك

 

 



 


إن اإلنسان الواعى فى هذا العصر لـو         

نظر إلى اإلسالم نظرة منصفة محققة بعيـدة        

عن التعـصب والـسطحية فإنـه سـيتقبله،         

ر ألن يقف أمامه موقـف التحـسين        ويضط

.واإلجالل

 

 

 ألنها  ؛إن شعوب العالم قد تقبلت اإلسالم     

وجدت فيه اإلشباع الكافى لكـل احتياجاتهـا        

وإال فما تبرير ما نشاهده اليوم من       .. الفطرية

تقدم اإلسـالم وانتشاره المحير للعقول فـى       

آسيا وأفريقيا وأوربا وأمريكا، مع كل هـذه        

ة للمبـشرين والمجـاالت     الحريات الممنوح 

المفتوحة لعملهم فى األقطار اإلسالمية، ومع      

       ـ  أن اإلسالم اليوم ال يملـك جهـاز ا ا إعالمي

ا فى الواقع، وبالتالى مع كـل تلـك          صحيح

اآلثار المحسوسة للضعف واالنكـسار فـى       

.مجال التدين فى السنين األخيرة

 

 

لقد أصبح من غير المعقول أن يقال اليوم        

فاتحين هو الذى يمهـد الـسبيل       بأن سيف ال  

النتشار اإلسالم، بل إننا نشاهد على العكـس        

  ا فى تلك المناطق التى حكمهـا       من ذلك تمام

اإلسالم فى زمان معين ثم اسـتولت علـى         

الحكم حكومات من أديان أخرى، وجهزت كل 

ما لديها من قوى وإمكانات دعائية وتبشيرية       

هائلة إلرجـاع المـسلمين عـن عقيـدتهم         

سالمية  اإل

 

-    ا فى تلـك  نشاهد أنها فشلت تمام

المساعى الرامية لفصل اإلسالم عن حياتهم،      

ا، فما أعظـم تلـك الطاقـة        بل زادتهم تمسكً  

ومـا  !. اإلعجازية التى تكمن فى هذا الدين؟     

أروع تلك اإلمكانات الذاتية لإلقناع وجـذب       

الناس، والتى امتزجت مع روح هـذا الـدين     

ـ   حتى دفعت األناس الواع    ا ين واألحرار فكري

ألن يستقبلوا هذا الدين بمثـل هـذا الـشوق          

.والحرارة الفائقة

 

 

بـأن  : (وعلى هذا فإن أولئـك القـائلين      

ليس لهـم مبـرر     ) اإلسالم قد انتشر بالسيف   

وأن الوقـائع   .. لذلك القول إال العداوة والحقد    

التاريخية الماضية والحوادث الجاريـة فـى       

 االدعـاء   عصرنا الحاضر كلها تكذب هـذا     

.األثيم

 

 

) يوحنا بول الثانى  (السابق  وإذا كان البابا    

ا فـى    سـلبي  فى منشوره يبين أن هناك ميالً     

الكنيسة، وهـى تالقـى مـصاعب داخليـة         

وخارجية فى االندفاع التبشيرى نحـو غـد        

ا فى اإلقبال المسيحيين، بينما يشهد العالم تزايد

ة ا فى المناطق المسيحيعلى اإلسالم، وانحسار

ا لإلسالم  فريقية، وجسور أفى الشرق األدنى و   

تتزايد فى جنوبى أوربا، فاإلسالم هو الـدين        

الوحيد الذى يتحدى انتـشار المـسيحية، أو        

التأثير على المسلمين، فراح البابا يطلب مـن       

الواليات المتحدة األمريكيـة تعزيـز الـدعم     

المالى لمضاعفة جهود التبشير، كـان مـن        

ن سبب كـون اإلسـالم      األجدر أن يبحث ع   

     ا، وبـدعوة  األول بين العقائد فى العالم انتشار

ا، عفوية، دون جهود مركزة تذكر، ليعلم يقينً      

أن العقل اليوم  

 

حد وا ونحن فى بداية القرن ال     -

والعشرين

 

-  كَ أصبح الحفى اعتناق العقيدة،    م 

    ا فـى مناقـشة     كما أصبح تحكيم العقل أساس

.طروحات الشرائع المختلفة

 

 



 


لقد قال اإلمام أبو العـزائم فـى كتابـه          

فى العشرينيات  ) وسائل نيل المجد اإلسالمى   (

:من القرن الماضى

 

 

لم يبلغ اإلنسان مقام الشرف والمجد إال       (

باإلسالم، وقد ترك المسلمون العمل بوصـايا       

    ا لهـم، وتـرك     اإلسالم فذلوا لمن كانوا أتباع

 األرض ألخـذهم    غيرهم دينهم فعزوا فـى    

وإنى على يقين أن    . بأعمال المسلمين الكونية  

  تلك األمم قريب    ا فتسارع  ا يظهر لها الحق جلي

إلى اإلسالم، وكيف ال؟ واإلنـسان مفطـور        

على حب الحرية والمـساواة، ومجبـول أن        

يحكم على األشياء بعقله، وكلمـا أظهـرت        

الصناعات والفنون ما كنزه اهللا للخلـق فـى         

لما فكت األغالل من عنـق العقـل،        المادة ك 

فحكم أن الدين اإلسالمى هو الدين الحق، وإن    

.ما سواه ال يقبله العقل

 

 
ومن حكم أن الدين اإلسـالمى ال يحـث     
على تحصيل العلوم كذبته الحقائق، والواجب      
على المسلمين فى هذا العصر بعد أن شـهد         
أعداء الدين بأحقيته، وسارع فيه كثيرون من       

وربا، أن يسارعوا إلى الحق والعمل      أمريكا وأ 
به، ليكونوا أئمة لمن ستنكشف لهـم أنـوار         

 ا، بل وليكونوا متمتعين بالحيـاة      اإلسالم قريب
اإلسالمية الفاضلة، مسارعين إلى نيل السعادة      
الباقية فى جوار األخيار ممن عملوا باإلسالم       
ونشروا فضائله وآدابه وأصوله بين األمـم،       

 ال يضيع أجر من أحـسن       واألمر سهل، واهللا  
).عمالً

 

 
وعلى هذا الترتيب، نعلم أن اإلسالم دين       
فطرى كامل جاء لتأمين االحتياجات اإلنسانية      
ا المادية والروحية فى كل العصور، فهو خالفً      

.للشرائع السابقة دين خالد

 

 
لكل هذه األمور ولغيرها فإننـا نـسلم،        
ونطلب إلى كل إخواننا فى اإلنسانية إن لـم         

نوا مسلمين أن يقوموا بإجراء تحقيق دقيق       يكو
لتتوضح لهـم معـالم     ) حقيقة اإلسالم (حول  

وعندها يختـارون   .. طريق الحق والصواب  
الدين الصحيح، وهو أصعب اختيار فى حياة       

.اإلنسان على اإلطالق

 

 
ا فإننا ندعو اهللا العلـى القـدير أن         وختام

.يهدى الجميع إلى الصراط المستقيم

 

 
                                              

.١٣٨٥صحيح البخاري ح) ١(
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ًَ تع  ا    الق   َٓ  ا يَََُّٓ  ا ِين  ر ٓ
َُ ذ ْكسًِ كُّ ِ اًِ  آَمُيِْ ِِذُكُس  ِّ ِيلن

 ًٗ ُِ ُكْر  َس َْ   َّيُّص   ًٔا ََّس  ُحُوْ   ٍُ
ُِٔرِه ُُ  ِينر ٖ َُٓصلِّٕ َعلُّ ََّمائ رُُّت

ًَ ِيظُُّلَنات  ِإيُّى  ُِٔخِسَجُره ُم ي 
ٌَ ِيَيِْز ك اْيُنِؤم ي نَي َزح ٔن ًا   َّكُّا

ُُ َس او    َِْى َِْو َْٓلقُّ َُِه َٓ دَّ َّيَُّع   َتو َُّٔت
َُِه يُِّجسًِ كُِّسميًا َٕ ِإىَّا   يُّ َٓا يَََُّٓا ِييَّح 
ٍ دًِ يُِّزَس   ْلَيا ُّ  َُّمَحُش   سًِ َش   ا

ُ    ََّىر ٓسًِ ُ  ك ِإِذى    ََّدِع ًٔا ِإيُّى ِيلن
ُُ ِؤم ي نَي    َّس َسِجًا َمي اًِ  ََّكُش ِس ِ

َُه ُم َّ يُّ ُ  فُِّضًا كُّح اًِ ك أُّ ًَ ِيلن
ًَ َّالُّ   َِّْيُنَياف ق نَي ُتط ِع ِيرُّاف ِسٓ

ٍُِه ُ    ََّدِع يَُّذِ َْكنِل َعلُّ ى ِيلن   ََّت

ُ َّكُّ   ِألحزِب) َّك ًٔا فُّى ك ايلن
14 - 14.) 

ُس ُك ِذ ّاا ري ِث َك ّا  س ِك ِذ  ٌَ مَّ ل ا ا  َ 

ىالذكرىالكثور:



َسّٔ ِك ُب  ٍُُ ُح بِّ َس اّل ََ ّ ِص َأ ََ 
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ىالجواذبىإلىىالذكر:

ىآدابىالذكر:




ىروابطىالذكر:



ِم ُك ِّ َم َع  ْ مِّ َص ُِ ٓ ِر لَّ ا  َُ  ُي

ٌُ ُت َك ِئ ال َم ََ 













لررزم فىذترررمىالمرردريىوجكرر ىانتذرررىاعدرورري ىذرريىهررذاىا
ىعىحدرروىوررلىوالرروىالمررروريىمرر ىالرردو فىىىىنفدرروىووطوررى

ىووتق ىميىبوىوخدعىالمدلمو ىوهوىودولةىالذوطي .
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ى  َل ِإ ِت  ا َم ُم ظُّ ل ا َو  مِّ م  ُك َج ِس ِخ ُّ ِل

ِز ُ هُّ ل  ا





َى ا َك ّا ََ م ّ ِح َز نَي  ِه ِم ِؤ ُم ِل ا  ِب



ٌم ال َس  ٌُ َن ُِ َق ِم َم َِ ُِ ِم َِ ًُ ُت َّّ ِح  َت

َع َأ ّاََ مي ِس َك ّا  س ِج َأ ِم  ًُ َل  دَّ 





ى:ذكرىربوعذم ى





ّا د ِي ا َش َك  ا َه ِم َس ِز َأ ا  نَّ ِإ  ُّ ِب هَّ ل ا ا  أًََُِّ ا  َِ 

ّا س شِّ َب ُم ّا ََ س ِ ِر َن ََ   ٌِ مَّ ل ا ى  َل ِإ ّا  ّ ِع ا َد ََ

ٌِ ِن ِذ ِإ ّا ِب ري ِه مُّ ّا  ج ا َس ِس ََ 































مِّ م  ًُ َل ىَّ  َأ ِب نَي  ِه ِم ِؤ مُل ا ِس  شِّ َب ََ ٌِ مَّ ل ا َو 

ّا ري ِب َك اّل  ِض  َف
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اَل َو ََ ِ ِس ِف ا َك ل ا ِع  ِط نَي ُت ِق ِف ا َه ُم ِل ا ََ 

ِم ُي ا َذ َأ ِع  َد ََ 































 

ٌِ مَّ ل ا ى  َم َع ِن  كَّ َُ َت ََ ٌِ مَّ ل ا ِب ى  َف َك ََ 

اّل ّ ِك ََ 





                                              
 .183( المقاصذ الحسنة للسخاوي ح1)

 .1093ح 5/116( سنن الذارقطني 2)

 .11ح 1/30( مسنذ الفردوس للذيلمي 3)

 .22( مجلس من أمالي أبي بكر النجاد ح4)

ذمرر ىاللرروىذرركرىربوررعىاررعو ىرلررىىدرري رىالذرركورىبمرريىىىىى
تفم ىرلونيىبوىذووفىذأذرقتىذوروىذرمسىذاتىردرو ىىىى

ذباثرروىاللرروىىفىواذتتحررتىذورروىردرريلتوىاللرروى
ىذووىرحمةىللايلمو .



 

 

 

 

 



 



 

 



 


في الوقت الذي يواجه فيه     

ا ا فكريــالمجتمــع تطرفَــ
ـ  وذًوشذ 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
 ا جليلة وعقيدة حقة،   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     

يه عقيدة يجب أن يكون عل   
ا، وعبادة ومعاملة وأخالقً  

ليصح السلوك إلى ملـك     
.الملوك سبحانه

 

 

 

 

* 

 



*

 



*

 



 

 


 المرشد   تعريف الولي  بينَّابعد أن   

وأوصافه وأحواله وآداب صحبته؛ 
 السالك وأوصـافه    عنىمهنا   نبين

وما يجب عليه في سلوكه طريق      
اهللا تعالى على منهاج التـصوف؛      
من فيض ما أماله اإلمام المجـدد       

 أبو العـزائم    يالسيد محمد ماض  
.ة أئمة الصوفيةوالساد

 

 


 


مشتق مـن   " السالك"إن مصطلح   
ى اهللا ـر إلـو السيـالسلوك؛ وه

 

 
  ألنه انتقال من حـال إلـى       ؛  ي بمعناه الحقيق

ومن معتقد إلى معتقد، ومن شهود إلـى         حال،
شهود، ومن وجود إلى وجود، ومن قيود إلـى         
إطالق، ومن الدنيا إلى اآلخرة، ومن اآلخـرة        

، ومن نفسه إلى اهللا، والسلوك تزكيـة        إلى نفسه 
 فََألْهمها* سواها  وما ونَفٍْس: النفس، قال تعالى

 وقَـد *  زكَّاها من َأفْلَح قَد*  وتَقْواها فُجورها
ن خَابا ماهسد )٧ :الشمس 

 

 وقـال   ،)١٠ –
) :من ع فَر نفس   ه فقد عفَر وكـل   )ه رب ،

، وهذا السفر   مسلم مطالب بالسفر إلى الحق      
ا، وهـو متوقـف علـى       ا أو طريقً  يسمى سلوكً 

 واستقامة  ؛صفاء جوهر النفس  : أصلين عظيمين 
.الطريق

 

 
لـين الجـوارج    : والمراد من الـسلوك ثالثـة     

بالطاعة، وطمأنينة القلب بذكر اهللا، وعلم مـن        
.؟ وبمن؟؛ ولمن؟؛أنت

 

 
 تعالى سالكًا ومريـدا،    ويسمى المسافر إلى اهللا   

 

 
 

 

 

مـشتق مـن    " المريـد "ومصطلح  
: اإلرادة، وفي الرسالة القـشيرية    

اإلرادةُ بدء طريق السالكين، وهي     
اسم ألول منزلة القاصدين إلى اهللا      
تعالى، وإنما سميت هـذه الـصفة       

ــلِّ  ألن اإلرادة؛"إرادة" ــة ك  مقدم
ا لـم   أمر، فما لم يرد العبـد شـيئً       

 أول األمر لمن    يفعله، فلما كان هذا   
سلك طريق اهللا عز وجـل سـمي     

ور ـا بالقصد في األمإرادة تشبيه

 

 
.الذي هو مقدمتها

 

 
من له إرادة كما أن العالم من له علم،         : والمريد

 :وإرادته منحصرة في مقصوده، قـال تعـالى       
        ـِشيالْعاِة وم ِبالْغَدهبر ونعدي ِد الَِّذينالَ تَطْرو

و ونِريديههج )٥٢: األنعام(.

 

 
اإلرادة لوعة فـي    : قال األستاذ أبو علي الدقاق    

 الفؤاد، ولدغة في القلب، وغرام في الـضمير،       
.وانزعاج في الباطن، ونيران تتأجج في القلوب

 

 
اإلقـرار  : وإنما تصح إرادة المريد بأربع معان     

 وتصور األمثـال    ، والتصديق بالضمير  ،باللسان
 يوام اجتهاده ونشاطه ف    ود ، ضربت للبيان  يالت

ـ          يعمل القربات، فهو المنفذ ألوامر الحكـيم ف
. لى بنفسه من غيرهوالسر والعلن، وهو َأ

 

 
 الطريق إلى اهللا هو المفارقة      يوسلوك المريد ف  

لجميع ما يالئـم الـنفس الحيوانيـة والـنفس          
ـ    ،اإلبليسية  بالـصفات   ي والمسارعة إلى التحل
.مشاهد القدسية والشوق والوله إلى ال،الملكوتية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 أبو العزائم معنـى  يد السيد محمد ماض    وضح اإلمام المجد   وقد
 يقبل  ي منحه اهللا النور الذ    ،هو إنسان مسلم   [:السالك وأوصافه فقال  

 به الخير 

 

  اصطالحنا هو القابل   ي والنور ف  -

 

 مـن    وحفظه   ،-
 بدايته من   ي، وإن قبله ف   فعل ما يخالف ما أنزل اهللا على نبيه         

ـ  ،ه اهللا الفرار إليه سـبحانه     غير المرشد الكامل ألهم     علـى   ٱ ودله
ـ  ؛المرشد فكان من خيرة أصحابه      ي ألن ما يجعله اهللا من النـور ف

 يستبين به الحق والباطل، فيجذبه اهللا إلى الحق قلب السالك إليه   
 الَِّذين آمنُوا يخِْرجهم مِّن الظُّلُماِت ِإلَى       اللَّه وِلي  :بدليل قوله تعالى  

 كلما  اِهللا يميِني ف المؤمِندي: (وقوله  ،)٢٥٧ :البقرة( النُّوِر
وقعه أقام(.

 

 
 المسارعة  يوالسالك يشتاق إلى الحق، والمشتاق إلى الحق قوِ       

إلى الحكمة، ولشوقه إلى الحق إذا سمع كلمة حكمة تلقاها ولو مـن         
ى نَّها أَ  يلتقطُ  المؤمنِ  ضالةُ الحكمةُ(: عدو اهللا، قال رسول اهللا      

وجداه(. 

 

 
وسماع الحكمة يجعل النفوس تعظم حاملها، ولكن قـد يكـون           

مثَـُل  : حامل الحكمة غير الحكيم يحفظها وال يفقهها، قال تعـالى         
  لَم يحِملُوها كَمثَِل الِْحماِر يحِمـُل َأسـفَارا        ين حمِّلُوا التَّوراةَ ثُم   الَِّذ
ها السالك منه، ثم وزن     لَلحكمة قبِ ، فإذا نطق الناطق با    )٥: الجمعة(

ومـن لَّـم   : أحواله بهذا النور المجعول له من اهللا، قال اهللا تعالى         
  فإذا اطمأن لها     ،)٤٠: النور( يجعِل اللَّه لَه نُورا فَما لَه ِمن نُّورٍ       

. واقتدى بعلمه وعمله وحاله؛قلبه وشهد من الحكمة العمل بها أحبه

 

 
 قلبه ولم يشهد عمله بالحكمة أخذ منـه الحكمـة           وإذا لم يطمئن  

 ا، وال كل مبين لألحكام بـدالً       فليس كل محصل للعلم عالم     ،وفارقه
آتَينَاه آياِتنَا فَانسلَخَ ِمنْها فََأتْبعـه      : من أبدال الرسل، قال اهللا تعالى     

الْغَاِوين ِمن فَكَان طَانالشَّي )١٧٥: األعراف(،  وقال :)قراء 
).ها فساقُيمتأ

 

 
والسالك مهاجر من حسه ونفسه وهواه مسارعة إلى نيل رضا          

 من الدنيا الفانية وزخرفها إلى الدار اآلخرة ونعيمهـا،           وفار ،مواله
      ر له صحبة المرشد الكامـل،      والسالك هو من منحه اهللا التسليم وقد

      دنا  أن يفوز بمعية سـي     يا ف فأفرده بالقصد دون غيره من الخلق حب
 به  يا يمش ، والسالك ميت أحياه اهللا وجعل له نور       رسول اهللا   

 يجاهد حظـه    ي الناس من غير شك وال إلباس، والسالك هو الذ         يف
 ي والسالك من شغله تطهير نفسه وجالء أدرانها عن النظر ف ،وهواه

عيوب الناس، وأنه على الحقيقة أعلم بأمراض نفسه علم يقـين ال            

. شك فيه

 

 
طريق اهللا تعالى ينسلخ من كل ما يحجبه عن الحق           يوالسالك ف 
  البين من البين وتقع العين علـى العـين، إمـا            ي، حتى ينمح 

 مقام اليقين الحق، ي أو طمأنينة قلب ف،ا أو شهود،مراقبة، أو رعاية 
 طريق اهللا تعالى له مائة منزلة، لكـل منزلـة ثـالث             يوالسالك ف 

 ولكل منزلة من تلك المنـازل علـوم، وذوق، وكـشف،            ،مقامات
وشهود، ووجود، وفناء، وبقاء، والسالك بمزاولة األسباب يخـتلط         
بالعامة، مما جعله على الطريق الوسط ال يتجاوز حد الحكـم، وال            

. الفهمييتغالى ف

 

 
 طريقنـا إال    يا ف  هذا؛ فال يعتبر السالك سالكً     يإذا فهمت يا ولد   

 أن أصحاب رسول ي، وأنت تعلم يا بني تلك المعانإذا جمله اهللا بكل   
 دينه، والمظهر   ي كان بينهم المنافق، والشاك، والمتردد ف      اهللا  

اإليمان لغرض من األغراض، وكلهم يرون من رسول اهللا الميـل           
والتأليف، مع إعالم اهللا إياه بحقيقة ما انطوت عليه قلـوبهم، قـال             

 :)نا  وقد أمر)ة الناِسا بمدار مرتُُأ أن نحكم بالظـاهر ، 
.واهللا يتولى السرائر

 

 



 



 

. إيثاره إخوانه على نفسه -

 

 

 

.  الناس إال لضرورة مقتضيةي أيديالزهد فيما ف -

 

 

 

- ا إلخوانه بقدر استطاعتهالمسارعة إلى أن يكون نافع .

 

 

 

ا  وللمرشد مـا دام آمـر      السمع والطاعة هللا ولرسوله      -
. ا عن المنكرالمعروف ناهيب

 

 
التحبـب إليـه    : من صفات المريـدين   : وفي الرسالة القشيرية  

بالنوافل، والخلوص في نصيحة األمة، واألنس بالخلوة، والـصبر         
على مقاساة األحكام، واإليثار ألمره، والحياء من نظـره، وبـذل           
المجهود في محبوبه، والتعرض لكل سبب يتوصل إليه، والمريـد          

لمصاعب، وركب المتاعب، وعـالج األخـالق، ومـارس         تحمل ا 
.المشاق، وعانق األهوال، وفارق األشكال

 

 
قبول ما ال يالئم نفسه بانـشراح صـدر          :ومن أخص عالماته  

وفرح، والوقوف عند أدبه مع المرشد مهما أثنى عليـه ورفعـه،             
وعدم الغرور بنفسه ولو أقبل عليه العالم أجمع، ما دامـت شـمس             

. أفقه حتى يبلغ اليقين الحقي فالمرشد مشرقة

 

 



 





  

 

 



 


 

 

 



 






 


 



 




 





 


 علَّـم النـاس أن   هل جاء فى السنة أن الرسـول        :س

أرجوا أن  . )١(يسألوا الصالحين من األموات ويطلبوا منهم الدعاء؟      
.تذكر ولو حديثًا واحدا

 

 
هل جاء فى السنة أن     :  ونحن نقلب عليه السؤال أوالً، فنقول      :ج

لبوا مـنهم    نهى الناس عن أن يسألوا الصالحين ويط       الرسول  
.الدعاء؟ أرجو أن تذكر لنا شيًئا من ذلك ولو حديثًا واحدا

 

 
إن جواز األشياء ال يتوقف على ورود األمر        : ثم نقول له ثانيا   

قُل : بها بل على عدم النهى عنها كما هو مقرر فى علم األصول           
: األنعـام  ( علَى طَاِعٍم يطْعمـه    ا محرم ى ِإلَ ىالَّ َأِجد ِفي ما ُأوحِ    

إلى آخره، فكل ما لم يرد فيه نص بالحظر فهو مباح علـى             ) ١٤٥
أن ما أمرنا به  :  فى السنة الصحيحة   ما تقتضيه اآلية، وعلمنا     

فعلناه ولم نتركه، وما نهى عنه اجتنبناه ولم نفعله، وما سكت عنـه             
.فهو عفو، فهذه هى قواعد العلم الذى يعرفه العلماء

 

 
إمـا أن   : ى شبهة واهية ألنكم بين أمرين     وأما شبهة الموت فه   

تنكروا إدراك األموات وعلمهم ودعاءهم وسماعهم، وإما أن تقروا         
بذلك، فإن أنكرتموه مألنا لكم الدنيا أدلة وبراهين على ثبوت ذلـك            

 لنبينـا   دعاء آدم وإبراهيم وغيرهما من األنبيـاء        : لهم مثل 
        غيرهما، وكما   ليلة المعراج كما فى حديث البخارى ومسلم و

تعرض على أعمالكم فإن رأيت خيرا حمـدت اهللا وإن          (فى حديث   
، وكما فى حديث عـرض أعمـال        )وجدت غير ذلك استغفرت لكم    

األحياء على األموات ودعائهم لهم، وقد ذكره ابن تيمية نفسه فـى            
.فتاويه، واعترف به ابن القيم كل االعتراف وقرره أتم التقرير

 

 
ات فى هذا ما يقرره األوربيون اآلن مما        ومن محاسن المصادف  

يوافق ذلك، وقد قرره قبلهم بعشرات القرون الفالسفة األقدمون مثل          
أفالطون وغيره من الفالسفة، فالمسألة متفق عليه بين علماء الدين          

: بين المسلمين وغير المسلمين، أو نقـول      : وعلماء الدنيا، أو نقول   
.فلسفة والعقلبين أهل األثر والنقل، وبين أهل ال

 

 
أما إذا اعترف الوهابيون بأن لألموات إدراكًا وعلما وسـماعا،          
وأنهم يدعون ويردون السالم إلى غير ذلك كما ورد فى السنة، ثـم           

كانوا ممن يـسلم    : منعوا طلب ذلك منهم كانوا متناقضين، أو نقول       
بالمقدمات وينازع فى النتيجة، أو ممن يقطع اللوازم عن ملزوماتها،    

.هو مما ال يقول به عاقل فضالً عن فاضلو

 

 
على أننا ذكرنا فى ذلك ما يقطع الشغب من أصله، والمراء من            
أسه، وذلك هو الحديث الصحيح الذى رويناه عن عثمان بن حنيف           

يا محمد  : ( وبعد مماته، وقد قال فيه     فى التوسل به فى حياته      
ذى يكون منـه    ، وال معنى للشفاعة إال الدعاء ال      )اشفع لى عند ربك   

   اللهم إنى أسألك بحـق الـسائلين       : (، وفى الحديث الصحيح
).بحق نبيك واألنبياء قبله: (وفى حديث آخر) عليك

 

 
فالتوسل بالصالحين والدعاء ثابت وواقع، وقد قلنا فى بعض ما          

ال معنى لكون هذا شريكًا كما يقوله الغالة، فـإن الحـى إذا           : كتبناه
روحـه، متمتـع بلـوازم الحيـاة        طلب من الميت الذى هو حى ب      

وخصائصها فإنما يطلب منه على سبيل التسبب واالكتساب، ال على    
سبيل الخلق واإليجاد؛ ألنه ليس من المعقول أن يرفعه عـن رتبـة    
الحى، وهو إذا طلب من الحى فإنما يطلب منه على هذا الوجـه ال              

ب على جهة الخلق واإليجاد، والطلب من المخلوق على سبيل التسب         
ا وال كفرا، فال معنى لتكفير المسلمين بذلك، ولو فرضنا          كًرليس ش 

أن الميت ال عمل له، فإن خطأ المنادى أو المستغيث علـى هـذا              
الفرض إنما هو فى اعتقاد السببية ال اإللهية، واعتقاد السببية فـى            
غير اهللا ليس هو اعتقاد اإللهية كما يظنه الجاهلون، وقد عرفت مما            

 ليس غلطًا أيضا، وإنما الغالطون هم الغـالة، وإن كـان            قدمناه أنه 
التوسل بمنزلته عند اهللا فاألمر واضح؛ ألن الموت ال يغير المنزلة           

.عند اهللا تعالى

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 




 

 






 



 






 



 



 أهمل نوعا مـن التوسـل إلـى اهللا           هل الرسول    :س
.تعالى، أو ترك شيًئا مما يقرب إلى اهللا تعالى؟

 

 
 إلى اهللا، وال ترك      شيًئا مما يقرب    لم يهمل الرسول     :ج

نوعا من أنواع التوسل، وقد علمنا التوسل فى حديث عثمان بـن            
حنيف المتقدم، بل توسل هو بحقه وحق األنبياء قبله، وعرفنـا أن            

. توسل به قبل وجوده، وقد بين ذلك كله فيما سبقآدم 

 

 
وبعد، فماذا عسى أن يدل ذلك للسائل، فلو فرضنا أن الرسول           

حين ألمكن أن يقال إن مقامه أرفع من كل مقـام،    لم يتوسل بالصال  
 كان عريقًا فى العبودية، وكـان أعلـم خلـق اهللا            على أنه   

بإطالق الربوبية وسعتها، وبأن الكل عبيدها، وتحت قهرها، وليس         
بد من ظهور ذل  هناك إال فضلها الواسع، وكرمها الشامل، وأنه ال       

.بيةالعبودية على كل أحد، وذلك من تعظيم الربو

 

 
 أن عبيد السيد المطلق لهم منازل عنده، وأن لكل          ويعلم  

منهم مزية لديه، وأن المقتضى لعطائه تعالى إنما هو العبودية لـه            
 بد أن يكون بينهم ارتباط العبيد وتبادل المنافع، وعلـى           ، فال

.هذا قام بناء الكون

 

 
 أعرف الناس بذلك كله، فطلب الدعاء مـن عمـر    كان  

وابن عمر من رسول اهللا، وأمر عمر أن يطلب الدعاء من أويس            
 بحق األنبياء قبلـه  القرنى، وأين أويس من عمر، وسأل اهللا    

كما فى حديث فاطمة بنت أسد، وأمرنا أن نتوسل به إذا عرضت            
حاجـة فمثـل   فإن كان لك : (لنا حاجة إلى اهللا، فقال لذلك األعمى      

، وقد فعلها الرجل الذى كان يتردد على عثمان بن عفان فى            )ذلك
.خالفته، وقد بينا ذلك أتم البيان

 

 
على أننا نريد منكم أن ال تكفروا المسلمين بمثل هـذا العمـل             
الذى ال شىء فيه، ونكتفى منكم أن تقولوا إنه مبـاح أو خـالف              

حتملناه مـنكم، وإن    ولو قلتم ذلك ال   ) إذا أردتم (األولى، أو مكروه    
كان غير صحيح، ولكن قومك يا حضرة السائل الذى يظـن أنـه             

.منصف وغير متعصب يعملون خالف ذلك

 

 
ما تركت شيًئا يقـربكم     : (هل ثبت ما يروى عنه      : س

؟ وإذا كان ثابتًا فهل الطلب من األموات أن         )إلى اهللا إال بينته لكم    
.وفعله أم ال؟ وأمر به يدعوا لألحياء مما قاله الرسول 

 

 
 قال ذلك، ودعاء األمـوات      نعم ثبت أن رسول اهللا       :ج

داخل فى دعاء األخ ألخيه الذى ال يمكنكم أن تمنعوه، وقد عرفتنا            
السنة الصحيحة أنه ال فرق بين الحى والميت فى ذلك، وأن الميت            
يدعو كما يدعو الحى على ما سبق، فإن الموت ليس فناء أو عدما             

:لون، وإنما هو انتقال من دار إلى داركما يظنه الجاه

 

 
لحياة وهـو غايات المنى      ال تظنـوا الموت موتًا إنه

 

 
هو إال نقـلة مـن ها هنا     ال ترعكم هجمة الموت فما

 

 
 وغيره من األنبياء لنبينا     وال نزال نكرر أنه قد دعا آدم        

     وأن النبى يدعو ألمته فى البرزخ، بل آباؤنا يـدعون لنـا ،
ى ما عرفت وتعرف، على أننا نكتفى منكم أن تقولوا إنه مبـاح          عل

ال قربة، أو على األقل ال تكفروا به مسلمين، وقد قلنا فى ما كتبناه              

إن الميت ال يمكنه أن يـدعو وال        : أنه ال وجه لذلك ولو قلنا     : سابقًا
أن يفعل شيًئا، فإن الغلط على هذا الفرض يكون غلطًا فى اعتقـاد             

إللهية، وال نزال نكرر أن معتقد السببية فى المخلوقات         التسبب ال ا  
ال وجه لتكفيره وال معنى له، فإن تكرر أن معتقـد الـسببية فـى               
المخلوقات ال وجه لتكفيره وال معنى له، فإن من يجعل غير السبب       

.سببا يكون جاهالً ال كافرا، ويكفى هذا

 

 
 ما أمر به من الوسيلة فى آيـة         هل بين الرسول    : س

يا َأيها الرسوُل بلِّغْ ما ُأنِزَل ِإلَيك ِمن        : المائدة عمالً بقوله تعالى   
             النَّـاِس ِإن ِمن كِصمعاُهللا يو الَتَهلَّغْتَ ِرسا بْل فَمتَفْع ِإن لَّمو كبر

.أم ال؟) ٦٧: المائدة ( الْقَوم الْكَاِفِرينىاَهللا الَ يهِد

 

 
 كل ما نحتاجه إليه، علـى أن الوسـيلة          ن لنا    نعم بي  :ج

واضحة المعنى ظاهرة الداللة، والقرآن عربى نزل بلغة العـرب          
وال وجه لقصركم إياها على نوع خاص فإنه قول بال دليل، علـى             
أنه ال داعى لذلك كله فقد ثبت التوسل مصرحا بـه فـى حـديث               

لحـديث  عثمان بن حنيف وغيره مما قدمناه، وقد جاء فى آخـر ا           
وقد عمل به فـى زمـن       ) فإن كان لك حاجة فمثل ذلك     : (المذكور

 .عثمان بن عفان كما بيناه فيما سبق

 




 


                                                           

أطال فيه صـاحبه وأعـاد      ) مسلم بمكة (جاءنا خطاب مطول بإمضاء     ) ١(

وأبدى وأكثر وكرر، ظنا منه أنه أتى بالقواصم، وقد ألح فى طلب اإلجابة             

ال يا فضيلة الشيخ أرجوك وأناشدك باهللا الذى ال إله إ         : (حتى قال فى آخره   

ونحن نلخص ما جاء فيـه      ) هو إال ما حققت هذا الموضوع، وأنصفت فيه       

من األسئلة معرضين عما فيها من غمز مشوب بأدب وتعريض نـسامحه            

.فيه فنقول وباهللا التوفيق

 

 



 

 

 

 

 



 



 





 




 




 




 




 




 



 

 

 

 

 

 



 


لقد نشأ اإلمام السيد أحمد ماضى أبـو        
العزائم نضر اهللا وجهـه فـى سـراى آل          

وهى بال ريب سـراى الوطنيـة       . .العزائم
 .اإلسالمية فى هذا العصر

 

 
فلقد خرجت منها كل األفكار اإلسالمية      

    ا علـى أن    الحقة التى تربى المسلمين جميع
 سـراى    وكانت ،اإلسالم دين ونسب ووطن   

 لكافة زعماء الجهاد فـى      آل العزائم موئالً  
عبد الكـريم   ( الوطن اإلسالمى من أمثال     

الخطابى  

 

 السنوسى   -

 

 إسماعيل األزهرى   -

 

كذلك خرجت مـن            ) على عبد اللطيف     -
سراى آل العزائم المنشورات والمطبوعات     
التى تؤلب الجماهير للثورة على االحـتالل       

اإلمام المجدد أبـى    وكان دور   . .اإلنجليزى
فى مساندة  السيد أحمد   العزائم وابنه األكبر    

سبب هـذا   بو. .اا مشهود م دور ١٩١٩ثورة  
اعتقل اإلمام المجدد    الدور الجهادى المجيد  

 .أبو العزائم وابنه مرتين فى عام الثورة

 

 
 ربيـع أول    ١١المرة األولى كانت فى     

 رمـضان   ١٧ والمرة الثانية فى     ،ه١٣٣٨
 ويروى لنا   .م١٩١٩افق عام   ويو. .ه١٣٣٨
نضر اهللا وجهه حادثـة     السيد أحمد   اإلمام  

كانت مطبعة المدينة    ( :االعتقال هذه فيقول  
المنورة ال تكف عـن طبـع المنـشورات         

 وكانـت  ، التى تحرض على الثورة ،السرية
مع بعض المجاهـدين الـذين       المنشورات

 وكانوا يلجئون   ،تتلمذوا على يد السيد الوالد    
ا عن  ابتعاد) سراى آل العزائم  (اى  إلى السر 

 ،أعين مخـابرات اإلنجليـز وجواسيـسهم      
 ،ا للمطبعـة  وكنـت مـدير   . .وكانوا كثير 

الـسعادة األبديـة   (ا لتحرير مجلتى    ورئيس (
وكان والـدنا اإلمـام      .)المدينة المنورة (و

 ال يكف عن إنزال اللعنـات       ،المجدد  
 ، سواء فى الدرس العـام    ،على المستعمرين 

 أو فى كتبه ومقاالته     ،تجواله بالبالد أو فى   
 وقبيل منتصف ليلة  .فى المجالت والصحف  

السابع عشر من شهر رمضان المبارك عام       
 سـمعت وقـع أقـدام خيـول         ،هـ١٣٣٨

 فأسـرعت إلـى     ،وسيارات وجلبة صاخبة  
ــدم   ــشورات وأع ــى المن ــة أخف المطبع

 الذى كان   ،وأبلغت سيدى الوالد  ) المسودات(
 وما هى   ،طابق األول يجلس بغرفة نومه بال   

إال لحظات حتى أحاط بالبيت الجنود مـن        
 شاهرى أسلحتهم فـى منظـر       ،كل جانب 

 وسأل قائدهم   . أشبه بإعالن الحرب   ،رهيب
 إنـه يجلـس     : فقلت له  ،عن اإلمام المجدد  

 ،ا مـسدسه   فأسرع إليها شاهر   ،بغرفة نومه 
ـ       ا عـن   وطلب تفتيش الدار جميعهـا بحثً

ئم وبعـض   مكاتبات سرية بين أبى العـزا     
 وكنت أعرف أن والدى     .الزعماء المسلمين 

يضع المكاتبات السرية فى صندوق كبيـر       
 فأمسكت أنفاسى ألنى أيقنـت      ،بغرفة نومه 

 إذ كيـف    ،أنهم سيعثرون عليه ال محالـه     
ولشدة مـا دهـشت     !! ؟السبيل إلى إخفائه  

 عندما رأيت والدى اإلمـام المجـدد        
 فـتش   : ويقول للقائد  ،يجلس فوق الصندوق  

!!كما تريد فليس عند الشيخ شيىء يخفيه

 

 
ا زدادت دهشتى عندما خرجوا جميع    او

 دون أن ينتبهوا إلـى أن أبـا         ،من الغرفة 
العزائم يجلس علـى صـندوق وبجـواره        

 وذهـب   .الكرسى الذى اعتاد الجلوس عليه    
أبو العزائم معهم ورافقناه إلى ثكنات قصر       

 حتى أفرج عن    ولم نمكث به طويالً   . .النيل
).. مام اإل

 

 
وهكذا نرى جهاد اإلمام الـسيد أحمـد        

. .ماضى أبى العزائم مع أبيه اإلمام المجدد      
ونرى كيـف اعتقـل مـرتين فـى عـام           

وهو فى الخامسة والعشرين من     . .م١٩١٩
. .ليؤكد لنا أنه فتى اإلسالم الثـائر      . .عمره

وأن الروح الثورية اإلسـالمية امتزجـت       
مية  وأن الروح الجهاديـة اإلسـال      ،بدمائه

. .كانت نبض قلبه وسر فؤاده

 

 
كذلك اعتقل اإلمام السيد أحمد ماضـى       
أبو العزائم نضر اهللا وجهه مرة ثالثة مـع         

 ١٦جدد فى يـوم الخمـيس   والده اإلمام الم  
م ٢٦/٥/١٩٢١ الموافـق    ه١٣٣٩رمضان  

   وكان هـذا   . .اوعمره سبع وعشرون عام
ــال بواســطة ســلطات االحــتالل  االعتق

طبع اإلمام السيد أحمـد     اإلنجليزى بمناسبة   
ماضى أبى العزائم لمنشور ضد االستعمار      
اإلنجليزى وعمالئه من السياسين المصريين   

) ا لك وألعوانك يا نـسيم     تب (:تحت عنوان 
ويقصد به توفيق نسيم باشا رئـيس وزراء        

وقد قام موالنا اإلمام نـضر      . .مصر وقتئذ 
اهللا وجهه بطبع هذا المنشور وتوزيعه بكل       

وشجاعة بمطبعة المدينة المنورة التى     جرأة  
هــ  ١٣٣٦أسسها نضر اهللا وجهه عـام       

وقد ذهب اإلمام المجدد    . .م١٩١٨الموافق  
وآثـر أال   . .إلى المعتقل مع ولـده اإلمـام      

وفى المعتقـل   . .يتركه بمفرده فى االعتقال   
أخذ اإلمام المجدد يناجى ربه ويبتهل إليـه        

 الَ  رب :أن يبقى له ولـده أحمـد قـائالً        
 دِني فَراتَذَر   اِرِثينالو رَأنْتَ خَيو) األنبياء :



 

 

 

 

 

 

لهم اإلمام المجدد هذه القـصيدة      ، وقد أُ  )٨٩
:داخل المعتقل وفيها يقول قدس اهللا سره

 

 
ٰىــــجمالُك ياجِميُل ِبِه تَجلَّ

 

 
ٰىـــِليشْهده عبيدك حيثُ ولَّ  

ه حامو ِهكجِني ِبوآِنسويــم

 

 
مح الَــــفَِإنِّي الَ ُأِطيقُ ِلذَاك  

دِريـــَأِغثِْني ِباِإلجابِة َأعِل قَ

 

 
لْيِبالْع دبالْع الَــــَأِعزفَضا و  

ِرج اكعتَغَاثُواـــداسٍر وداُل ب

 

 
ثْ وارحم فََأنْتَ الرب جالَّــَأِغ  

ِلي َأنْتَ ح تَِجباسِبيَأِغثِْني وس

 

 
والَــــفََأيدِني ِبروٍح ِمنْك طَ  

اــَأنَا الْمضطَر َأدعو مستَِغيثً

 

 
ٰىــتَفَضْل وانْظُرن ياِنعم مولَ  

ِميِم فَضنَا ِبعمٍلــــِإلَهِٰي ع

 

 
تُ الْمِسيء ولَستُ َأهالَـوِإن كُنْ  

راٍرــَأِغثْ عبدا ينَاِدي ِباضِط

 

 
ٰىــــيبا قَاِدرا ِبالْعبِد َأولَمِج  

كُلِّ ه ِني ِمنٍلــــَأِغثِْني نَجو

 

 
ِفع بارنَا يومالَــــَأِذلَّ خُص  

ِجيبو مجرا ياِرعض كاراـــتَد

 

 
حالً وا طَوا قَاِدرالَـــــقَِويو  

ى انِْتصرةً كُبآي اــــفََأظِْهرار

 

 
امو ِدكبكُِلع اءدِق اَألعالَّـــح  

يــلَقَد ظَلَموا عبيدك فَانْتَِصر ِل

 

 
صولْفَٰى وا زاِرعض بقَرالَــو  

راٍرــــِبمن نَادوا ِببدٍر ِباضِط

 

 
تَ الْكُلَّ سنَحو ممْؤالَــــَأغَثْتَه  

ِجب ِليـــسَألْتُك عاِئذًا ِبك فَاستَ

 

 
ضٍل ِمنْك يولَٰىـي ِبفَـــوَأسِعدِن  

درٍِــب وآُل بــي الْحِبيـوِسيلَِت

 

 
عدي نم دقَص حالَـــفَنَجفَض وك  

سِلي م ددجُأنِْســـواِتي ويــر

 

 
ٰىــــفََأنْتَ ِبعبِدك الْمضطَر َأولَ  

ُأمـويـِةُ س ونَيِن ربيــِد الْكَــ

 

 
لَّٰىــجـا تَــاِل لَنَـ ِبالْجمَأِغثْنَا  

ِبجاِه الْمصطَفَى الْهاِدي استَِجب ِلي

 

 
ـُعلَيِه اللَّه ِفي الْق ٰىــرآِن صلَّـ  

فلكـم  . .إنها لقصيدة عجيبة وغريبـة    
ولكم تحيرنا بما حوته من األحوال   . .تدهشنا
!!  والمقامات السنية ،العلية

 

 
ـ        ف ى اإلمام المجـدد وابنـه اإلمـام ف

واالعتقال والسجن من مظـاهر     . .المعتقل
ولكن اإلمام المجدد قدس اهللا سره      . .الجالل

بـل ال يـشهد إال      . .ال يشهد إال الجمـال    
ويعيش معه ابنـه    . .حضرة الجميل سبحانه  

!! اإلمام هذا الشهود 

 

 
وتـدهش  . .إنها أحوال تحير األلبـاب    

وتعطى الـسالكين طريـق رب      . .العقول
س وأعظمها فى تحويل العالمين أروع الدرو

ذلك ألن الكـون كلـه      . .الجالل إلى جمال  
والتجلـى  . .ليس فيه سوى الجمال الحقيقى    

أما . .الذى فيه هو التجلى بالجمال الحقيقى     
إذ كيف يصدر   . .القبح فهو عملية صورية   
ولهـذا صـاح    !! ؟قبح عن حضرة الجميل   

اإلمام المجدد قدس اهللا سره فـى معتقلـه         
 :قائالً

 

 
الك يا جميل به تجلىجم

 

 
 ليشهده عبيدك حيث ولى
وال ريب أن هذا الجمال المشهود عاشه       
وشهده اإلمام السيد أحمد ماضى أبو العزائم       
نضر اهللا وجهه وهو مع والده اإلمام المجدد  

. .فى معتقله

 

 
ا من أنوار ما حدث فـى       رى قبس ن إننا

وال . .غار ثور فى هذا المـشهد الجمـالى       
 :لحبيب لصديقه فى الغار   ألم يقل ا  . .عجب
نَاعم اللَّه ِإن نزالَ تَح) ؟)٤٠: التوبة!!. 

 

 
 ألن الجمـال    ؛ال مجال لألحزان  . .نعم
!!  والجميل قد تجلى بجماله ،حاضر

 

 


 




 


لقد وهب اهللا تعالى اإلمام السيد أحمـد        

فكـان  . .لقىماضى أبا العزائم الجمال الخَ    
 احسنه يوسفي،  ولذلك فقـد   . .ا وجماله أحمدي

ثم منحـة اهللا الجمـال      . .أحبه كل من رآه   
لقى فتجمل بمكارم األخالق التى بعـث       الخُ

 .من أجلها الرسول األكرم 

 

 
ذات يوم أراد اإلمام المجدد أبو العزائم       

 أن يعطى للسالكين طريـق      ،قدس اهللا سره  
 واسطة ولده  ا فى األخالق الفاضلة ب    اهللا درس

وكان ذلك  . .اإلمام الممتحن نضر اهللا وجهه    
 .الدرس فى سراى آل العزائم بالقاهرة

 

 
حيث فوجىء تالميذ اإلمام المجدد قدس      
اهللا سره به يصفع ولده اإلمام على وجهـه         

وإذا باإلمام يجرى   !! مات  دبال سبب أو مق   
ولـديها   ،ا خارج سراى آل العزائم    مسرع 

ما فعلـه معـه     ظن المريدون أنه غضب م    
 وهناك اتجـه    .والده المجدد قدس اهللا سره    

التالميذ والسالكون إلـى اإلمـام المجـدد        
! ؟لم فعل ذلك بولده اإلمام. .يسألونه

 

 
قلبى هذا  (:وإذا باإلمام المجدد يقول لهم   

 وولدى أحمد هو المزاحم     ،ملك هللا ورسوله  
 وقد فعلت ذلـك معـه لعلـه         ،الثالث لهما 

 .!!)ن قلبى ميغضب فيخرج قليالً

 

 
هنا فهم المريدون لماذا فعـل اإلمـام        

! ؟المجدد مع ولده ما فعل

 

 

ماذا سـيفعل اإلمـام   . .ولكنهم انتظروا 
! ؟بعد أن صفعه والده

 

 
. .وبعد لحظات كانت المفاجأة الكبـرى     

لقد دخل اإلمام السيد أحمـد ماضـى أبـو          
العزائم من باب سراى آل العزائم وخلفـه        

جاجـات   يـد محملـة بالـسكر وز       ةعرب
التى تـوزع فـى المناسـبات       ) الشربات(

ا إلى اإلمام يسألونه   فتوجهوا جميع !! السعيدة
!! ؟ما هذا الذى أتى به ولماذا فعل ذلك

 

 
 :فأجابهم اإلمام نضر اهللا وجهه قـائالً      

)        ا إن والدى اإلمام المجـدد كـان مريـض
 وقرر األطباء المعالجون أن صحة      ،باألمس

 واليوم حـين    ..والدى المجدد غير مطمئنة   
صفعنى على وجهى شعرت بقوته وبعـودة       

 وأسـرعت   ،فحمدت اهللا على ذلك   . .صحته
ا من سراى آل العزائم كـى أصـلى         خارج

      ا هللا  ركعتين فى مسجد السيدة زينب شـكر
تعالى على عودة صـحة والـدى اإلمـام         

 ثم جئت بهذه المـشروبات      ،المجدد الغالية 
على ا بهذه المناسبة السعيدة كى توزع       فرح

!! جميع اإلخوان

 

 
وحين أخبروا اإلمام المجدد بما فعـل       

أردت أن   (:ولده الممتحن قال كلمته الخالدة    
 من قلبى فأدخلـه اهللا      يخرج هذا الولد قليالً   

)! فيه

 

 
وال عجب أن يكون اإلمام بهذه األخالق  

!! الفاضلة

 

 
    ـ  أليس هو الرجل المحمدى نسب ا ا وعلم

!!؟ومعرفة

 

 
دى الذى ورث   أليس هو الوارث المحم   
أليس هـو   !! ؟جمال وكمال مكارم األخالق   

 الـذى   المستمسك بحبل جده األعظم     
وِإنَّـك لَعلَـى خُلُـٍق       :خاطبه ربه قائالً  

.!!؟)٤: القلم (عِظيٍم

 

 
ا فاإلمام يستمد من مشكاة صـاحب       إذً

 ويستلهم من صاحب الخلق     ،مكارم األخالق 
 .العظيم

 

 
يفخـروا  ولذا فإنه يحق آلل العزائم أن       

برجل األخالق الفاضلة اإلمام السيد أحمـد       
 .ماضى أبى العزائم نضر اهللا وجهه

 

 
ولهم أن يقدموا ألبناء األمة اإلسـالمية       

فى . . وهذه القدوة الرفيعة   ،هذا المثل العالى  
فى البـر   . .كل المعانى اإلسالمية الرفيعة   

فى الحلم والعلم والكرم والسخاء     . .والصلة
ى اآلدب والمعاملة وحسن    ف. .والعفة والعفو 

.الخلق

 

 



 

 

 



 



 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 




 




 



 



 





 


هل أنبـت الـشعر   :  للحسين السبط  قال عمر بن الخطاب     

هل أنبت الشعر في الرأس بعد      : ؟ وفي لفظ الدارقطني   على الرأس غيركم  
هل أنبت على رؤوسنا الـشعر إال  : اهللا إال أنتم؟ وقوله في حديث ابن سعد 

وروى . نا ما ترى، اهللا ثم أنتم     إنما أنبت الشعر في رؤوس    : أنتم؟ وفي لفظ  
أحب اهللا مـن     .حسين منى وأنا من حسين    ( : قال   :البخاري ومسلم 

إني ُأوشـك أن    ( : وروى اإلمام أحمد في مسنده قال        .)اأحب حسينً 
ُأدعى فُأجيب وإني تارك فيكم الثقلين كتاب اهللا حبل ممدود مـن األرض             

 أخبرني أنهما لن يفترقـا       إن اللطيف الخبير   ، السماء وعترتي آل بيتي    ىإل
، وروي  )حتى يردا على الحوض يوم القيامة فانظروا بما تخلفوني فيهمـا          

. )اللهم عاِد من عاداهم ووال من واالهم      (: الهيثمي بإسناد جيد قال     
ينقطع يوم القيامـة كـل      ( :وروي الطبراني برجال الصحيح قال      

هـم  ( : قـال : وروى اإلمام أحمد  . )سبب ونسب إال سببي ونسبى    
وروى اإلمـام   ). يقـصد آل البيـت     ()صلب الناس إذا هلكوا هلك الناس     

ما بال رجال يقولون أن رحم رسول اهللا ال تنفع يـوم     ( : قال   :أحمد
 وروى الحاكم   .) بلى واهللا إن رحمي لموصولة في الدنيا واآلخرة        ،القيامة

 ال يبغضن أهل البيت أحد إال أدخله اهللا       ( :على شرط الشيخين قال     
 :في حق سيدنا الحسن وسيدنا الحسين      وروى الترمذي قال    . )النار

وأمهما كان معـي فـي درجتـي يـوم          وأباهما  من أحبني وأحب هذين     (
مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح مـن   ( : قال   : وأخرج البزار  .)القيامة

 اهللا لما   اأحبو( :قال  : وأخرج البزار . )ركبها نجا ومن تركها غرق    
وأخـرج  . ) وأحبوا أهل بيتي لحبي    ، وأحبوني لحب اهللا   ،هميغذوكم من نع  

 أال  .ما بال أقوام يؤذونني في نسبى وذوي رحمي       ( : قال   :الطبراني
 وأخرج ابـن    .)من آذى نسبى ورحمي فقد آذاني ومن أذاني فقد آذى اهللا          

ما بال رجال يؤذونني في أهل بيتي والذي نفسي بيده          ( : قال   :حبان
وروى أحمد في   . )بني وال يحبني حتى يحب ذريتي     ال يؤمن عبد حتى يح    

خال ولـد فاطمـة    كل ولد أب فإن عصبتهم ألبيهم ما     ( :مسنده قال   
 آخر ما تكلم    : قال وأخرج الطبراني عن ابن عمر      . )فإني أنا أبوهم  
وأخرج الطبراني عن ابن    . )اخلفوني في أهل بيتي   (: به رسول اهللا    

بين الركن والمقام وصـلى      صفن   لو أن رجالً  (:  قال   عباس  
وأخرج الطبراني   .)وصام ثم مات وهو مبغض آلل بيت محمد دخل النار         

بغض بني هاشـم واألنـصار كفـر        ( : قال   عن ابن عباس    
ا ارقبوا محمـد : وأخرج البخاري قال أبو بكر    . )وبغض العرب نفاق  

والذي نفس محمد بيده ال يدخل      ( :وأخرج الحاكم قال    . في أهل بيته  
وأخرج اإلمام أحمـد  فـي       . )لب رجل اإليمان حتى يحبكم هللا ولرسوله      ق

اللهـم  ( وفي متن آخر  )من كنت مواله فـعلى مواله    (:  قال   :مسنده
 قال  :وأخرج ابن إسحاق برجال أحمد    ).  والي من وااله وعادي من عاداه     

: )  ا فقد  من آذى علي
 وأخرج مسلم قال    .)آذاني
  أمـا  ( : لسيدنا على

أن تكـون منـى     ترضى  
بمنزلة هارون من موسى    

. )إال أنه ال نبـي بعـدى      
 نـه   أوروي مسلم   
ألعطـين  (: قال يوم خيبر  

 يحب اهللا   ا رجالً الراية غد 
ورســـوله ويحبـــه اهللا 

ثم أعطاها لعلي   . )ورسوله
  وروي   .كرم اهللا وجهـه   

مسلم أنه لما نزلـت هـذه    
فَقُْل تَعالَوا نَـدع     :اآلية

 وِنـساءنَا  نَاءكُموَأب َأبنَاءنَا
كُماءــس ــسنَا وِنـ  وَأنفُـ

كُمَأنْفُسو)   آل عمـران :
ــول اهللا ) ٦١ ــى رس دع

ــ ــة  علي ا وفاطم
 ثم  ا  ا وحسينً وحسنً

. )اللهم هؤالء أهلي  ( :قال
 قـال   :وأخرج الترمـذي  

:      في حـق سـيدنا 
الحسن وسـيدنا الحـسين     
أنهما سيدا شـباب أهـل      

 وروي البخــاري .الجنــة
 في حق سيدنا    قال  

إن ابني هذا سيد    ( :الحسن
ولعل اهللا أن يصلح به بين      
ــن  ــين م ــين عظيمت فئت

ومـن حـديث     .)المؤمنين
 قـال   أنس بن مالك    

: )لـي أراكـم     ما
تختلفون في أصحابي أمـا    
علمتم أن حبي وحـب آل      
بيتــي وحــب أصــحابي 
فرضه اهللا تعـالى علـى      
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 بعثنـي   : قـال   بن عباس اوأخرج أحمد عن    . )أمتي إلى يوم القيامة   
 أنت سـيد  ،أنت سيد في الدنيا( :رسول اهللا إلى علي بن أبي طالب وقال له  

 وعـدوك عـدوي     . من أحبك فقد أحبني وحبيبي حبيـب اهللا        ،في اآلخرة 
  وأخرج الترمذي عن أم سلمة       .) الويل لمن أبغضك   .وعدوى عدو اهللا  

    هؤالء أهـل    اللهم( :ا والحسين وفاطمة كساء وقال    أن رسول اهللا جلل علي 
 كـان إذا    وأخرج أحمد والترمذي أن رسـول اهللا        . )بيتي وخاصتي 

الصالة يا أهل البيـت إنمـا       ( :خرج لصالة الفجر يمر بباب فاطمة ويقول      
وأخرج مسلم  . )اأهل البيت ويطهركم تطهير    يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس    

ـ   .)أذكركم اهللا في أهل بيتي    ( : قال أن رسول اهللا     ذي  وأخرج الترم
ن إ( : قال رسول اهللا     : قال والطبراني والبيهقي أن ابن عباس      

       ا فذلك قولـه   اهللا قسم الخلق قسمين فجعلني في خيرهما قسم:   ابـحَأص
 فأنا من أصحاب اليمين وأنا خير أصـحاب   َأصحاب الشِّمالِ  و اليِميِن
ـ        ثم جعل القسمين أثالثً    ،اليمين  قولـه   ا فـذلك  ا فجعلني فـي خيرهـا ثلثً
    ِنَةميالم ابحا َأصنَِة مميالم ابحفََأص*       ابـحا َأصِة مشَْأمالم ابحَأصو

 ثـم   . فأنا من السابقين وأنا خير السابقين      والساِبقُون الساِبقُون   *المشَْأمِة
وجعلْنَـاكُم   :جعل األثالث قبائل فجعلني في خيرها قبيلة وذلـك قولـه          

وباشُع       اللَِّه َأتْقَاكُم ِعند كُممَأكْر فُوا ِإناراِئَل ِلتَعقَبو        وأنـا أتقـى ولـد آدم 
ا فجعلني في خيرها    وأكرمهم على اهللا تعالى وال فخر، ثم جعل القبائل بيوتً         

ويطَهـركُم    َأهَل البيِتِإنَّما يِريد اللَّه ِليذِْهب عنكُم الرجس    :ا فذلك قوله  بيتً
اتَطِْهير      وأخرج مسلم أن رسول    ). ، فأنا وأهل بيتي مطهرون من الذنوب

. )ن الصدقة ال تنبغي آلل محمد إنما هي أوساخ النـاس          إ( : قال اهللا  
 وفاطمة والحسن   أنا وعلى ( : قال وروي الطبراني وابن عساكر أنه      
امة نأكل ونشرب حتى يفرق اهللا بـين        والحسين نجتمع ومن أحبنا يوم القي     

ـ    يوفُون ِبالنَّذْرِ ومن الثابت أن ما ورد في اآلية        . )العباد موي خَـافُونيا و
  تَِطيرسم هشَر ِكينً      *اكَانِه ِمسبلَى حع امالطَّع ونطِْعمياو ِتيمياو َأِسيراو 

.نزلت في أهل البيت) ٨، ٧: اإلنسان(

 

 


 


 مسدد، وابن أبي شيبة، وأبو أحمد الفرضـي، وأبـو           :وأخرج الحفاظ 

عمرو بن أبي عرزة، وأبو يعلى الموصـلي، وأبـو القاسـم الطبرانـي،              
والحكيم الترمذي، والمحب الطبري، وابن عساكر، وآخرون من طريـق          

   أمـان   النجوم أمان ألهل السماء، وأهل بيتـي      (: اسلمة بن األكوع مرفوع 
أراد بأهل بيته علماءهم،    : لدى شرحه ) السراج(قال العزيزي في    . )ألمتي

، جعل دوامهـا  ويحتمل اإلطالق ألن اهللا تعالى لما خلق الدنيا ألجله    
 ذريتي، فبـسبب وجـودهم    : أي ،وأهل بيتي : وقال الحفني . بدوام أهل بيته  

من طريق أنـس    وأخرج إمام الحنابلة أحمد بإسناده      . يرفع البالء عن األمة   
النجوم أمان ألهل السماء، وأهل بيتـي أمـان ألهـل           (: ابن مالك مرفوع  ا

األرض، فإذا ذهب أهل بيتي جاء أهل األرض مـن اآليـات مـا كـانوا                
، فجعل دوامها   إن اهللا خلق األرض من أجل النبي        :  فقال .)يوعدون

ا من طريق علي كـرم       وأخرج أحمد أيض.   بدوام أهل بيته وعترته     
النجوم أمان ألهل السماء، وأهل بيتـي أمـان ألهـل      (: ا وجهه مرفوع  اهللا

وأخـرج الحـاكم مـن      . )األرض، فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل األرض       
   النجوم أمان ألهل األرض من الغرق، وأهـل        (: اطريق ابن عباس مرفوع

وقد صححه الحاكم وذكره جمع آخـذين       . )بيتي أمان ألمتي من االختالف    
وقـد  : وقال الصبان في اإلسعاف بعد ذكـره      . صحيحه إياه منه، وأقروا ت  

 وَأنْـتَ ِفـيِهم    وما كَان اللَّه ِليعذِّبهم    :يشير إلى هذا المعنى قوله تعالى     
 ألنهم منه وهو مـنهم كمـا        ؛أقيم أهل بيته مقامه في األمان     ) ٣٣: األنفال(

. ورد في بعض األحاديث   
وعد الحافظ ابن حجر في     

ـ   ن اآليـات   الصواعق م
النازلة في أهل البيت قوله     

وما كَـان اللَّـه      :تعالى
مهذِّبعِلي  َأنْتَ ِفيِهمو فقال : 
 إلى وجـود    أشار  

ذلك المعنى في أهل بيته،     
وأنهم أمان ألهل األرض    

ـ  كما كان هو     ا  أمانً
لهم، وفي ذلـك أحاديـث      

وأخرج الحاكم من   . كثيرة
ــى   ــي موس ــق أب طري

ـ  : ااألشــعري مرفوعـ
ــل ( ــان أله ــوم أم النج

السماء، وأهل بيتي أمـان     
ألهل األرض، فإذا ذهبت    
النجوم ذهب أهل السماء،    
وإذا ذهب أهل بيتي ذهب     

وأخــرج . )أهــل األرض
ــض ــاكم أي ــظالح : ا بلف

النجوم أمان ألهل السماء    (
فـإذا ذهبــت أتاهــا مــا  
ــان   ــا أم ــدون وأن يوع
ألصحابي ما كنت، فـإذا     
ذهبت أتاهم ما يوعـدون،     

 بيتي أمـان ألمتـي     وأهل
فإذا ذهب أهل بيتي أتاهم     

وأخرج شيخ  . )ما يوعدون 
اإلسالم الحمـويني مـن     
طريق أبي سعيد الخدري    

أهل بيتي أمان   (: امرفوع
ــا أن  ــل األرض كم أله
ــل   ــان أله ــوم أم النج

وقال الحافظ ابن   . )السماء
حجر في الصواعق لـدى     

ــسفينة ــديث ال ــال : ح ق
يحتمل أن المراد   : بعضهم
يت الذين هم أمان    بأهل الب 
 ألنهـم الـذين     ؛علماؤهم

يهتدى بهم كالنجوم، وكفي    
ـ      ىلاقول الحق تبارك وتع

 :فــي ســورة األحــزاب
      ـذِْهبِلي اللَّـه ِريدا يِإنَّم

عنكُم الرجس َأهَل الْبيـِت     
تَطِْهير كُمرطَهيو.

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 



 





 





 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       المستشار                        األستاذ    

 

 





 



 




 




 


وهذه الرواية أولـى بـالقبول مـن        
غيرها، فهى صادرة عن شاهد عيـان؛       
     ا حضر معظم هذه األحداث، وكان قريب

منها، كما أنها تتفق مع رواية شامية لما        
الذى ] زحر بن قيس  [حدث؛ تروى عن    

 يد بقتـل   ا من العراق إلى يز    جاء بشير
ورد علينا الحسين بـن     : الحسين، فقال 

على فى ثمانية عشر مـن أهـل بيتـه          
وستين من شيعته، فسرنا إليهم، فسألناهم     
أن يستسلموا وينزلوا على حكم األميـر       
عبيد اهللا بن زياد أو القتـال فاختـاروا         

، وهذه الرواية   .."القتال على االستسالم    
ا تتفق مع طبيعة الحسين واعتزازه     أيض 

بمكانته وتاريخه وشممه الذى يأبى عليه      
ليرى " فى هذا المقام أن يذهب إلى يزيد      

؛ وهو الذى عارض بيعته من      "فيه رأيه 
أول وهلة، بل عـارض توليتـه عهـد        
معاوية فى أثناء حياة أبيه، ويبدو أنـه        

كان ينتقص قدره بشكل واضـح، وقـد        
اشتهر ذلك عنه فى الحجاز والعـراق؛       

ن عـن اسـتعداده     بحيث يعد إعالنه اآل   
الذهاب إليه هزيمة سياسية كاملة تقضى      
معها على المستقبل السياسى للحـسين؛      
وهو ما لم يكن الحسين ليرضى به، كما        
أنها تتفق مع المعروف من ذكاء ابـن        
زياد السياسى، الذى استطاع به تحويل      

  ا، وجمعها خلفه فـى     موقف الكوفة تمام
ـ       م حرب من استدعاه أهلها ليبايعوه، ول

يكن مما يتفق مع    
ــذكاء أن  ــك ال ذل
يرفض ابن زيـاد    
الخيارات السياسية  
ــا  ــى تطرحه الت
الروايات األخرى  
علـــى لـــسان 
الحسين، مـع أن    
فيها على األقـل    

ا لـه مـن     تخليص
ــأزق،   ــك الم ذل

 إياه على   وتحميالً
عاتق يزيد؛ حيث   

ينبغى عليه آنذاك أن يرى رأيـه فيمـا         
عرضه الحسين، كما أنه مما ال يتفـق        
مع قدرات ابن زياد أن تـصوره هـذه         
الروايات وقد تلعب به شـمر بـن ذى         
الجوشن فأحاله عن رأيه فى موادعـة       
الحسين إلى تصميم كامل علـى قتالـه        
بغير حجة ناصعة أو سبب قوى يعلـل        

.   ذلك التحول

 

 
ــول ــستطيع أن نق ــام :ون  إن اإلم

  ا على عـدم مبايعـة     الحسين كان عازم
 إذ لم يكن    ،هيزيد ولو أدى ذلك إلى قتل     

من الممكن أن يبايع اإلمام الحسين يزيد       
كما بايع اإلمام الحسن معاوية فالظروف      
مختلفة كما بينت، فلو فـرض وبـايع        
اإلمام الحسين يزيد لخفى حاله واعتقدوه      

ا بحق، وبذلك يستطيع أن يـتمكن       إمام
إن : من تبديل الدين، ومن هنـا يقـال       

الحسين فدى دين جده بنفـسه وأهلـه        
ولده، وما تزلزلت أركان دولـة بنـى      و

.أمية إال بقتل الحسين

 

 
وبالرغم من أن الرسائل التى وردت      
لإلمام الحسين بالمبايعة كانـت كثيـرة       

ا، فقد رأى من االحتياط الواجب أن       جد



 

 

 

 

 



 









 





 



يرسل ابن عمه مسلم بن عقيـل لكـى         
يستوثق له من حال أهل العراق، فكانت       

لـة،  المبايعة لإلمام من أهل الكوفة كام     
وبذلك يكون اإلمام رحل إلـى الكوفـة        

بن عمه ثقته   اوهو على بينة من أمره، ف     
وأمينه، وكتب إليه بالتفاف الناس حوله،      
واحتاط مرة أخرى عندما علم وهو فى       
الطريق قبل الوصول إليهم بمقتل مسلم      
وانفضاض الناس عنه وخذالنـه، وقـد       
تكون قد راودته فكرة العودة، ولو أنـى     

ى ذلك ألنه كان يـدافع عـن        ال أميل إل  
قضية ناجحة، فلم يكن اإلمام حين خرج       
إلى الكوفة يطلب الـدنيا أو الجـاه أو         

ا وراء الخالفة لذاتها، بـل كـان        ساعي
يريد أن يقيم أحكـام اهللا التـى أريـد          

 يحتمل الـشك،    الخروج عليها بشكل ال   
. لسلطان اإليمانفكان بذلك مستجيبا

 

 
 الـذى   واإلمام الحسين ليس بالرجل   

ينزل على حكم ابن زياد، ولو أنه فعل        
ألعطى الذلة   

 

 وحاشاه   –

 

 ولم يتـورع    –
ابن زياد بما جبلت عليه نفسه الشريرة       
أن يقتله مع أصحابه فاختار أن يمـوت        

ا، وهناك واقعة مهمة اختلف فيها      عزيز
 رجال التاريخ، وهـى أن اإلمـام        

أن يختـار  عرض على عمر بن سـعد      
من ثالثةحال :

 

 
أن يخلو بينه وبين طريقه إلى       :الًأو

.الحجاز ليعود إلى المكان الذى جاء منه

 

 
أن يسير إلى ثغر من ثغـور        :ثانيا

المسلمين فيكون هناك، كواحد من الجند      
الذين يرابطون بإزاء العدو، له مثل ما       
لهم من العطاء، وعليه مثل ما علـيهم        

.من الجهاد

 

 
أو أن يسيروه إلى يزيد بالشام       :اثالثً

.فيضع يده فى يده

 

 
إن عمر بن سعد رضى بذلك      : وقيل

وكتب إلى ابـن زيـاد بمـا عرضـه          
الحسين، فأبى إال أن ينزل الحسين على       

.حكمه

 

 
وعقب األستاذ عباس محمود العقاد     
على ذلك فى كتاب أبو الـشهداء بـأن         
الحسين ربما اقترح الذهاب إلى يزيـد       

ه لم يعدهم أن يبايعه أو       ولكن ،ليرى رأيه 
 ألنه لو قيل ذلك لبايع      ؛يضع يده فى يده   

فى مكانه واستطاع عمر بن سـعد أن        
 وألن أصـحاب  ؛يذهب به إلى وجهتـه    

الحسين فى خروجه إلى العراق قد نفوا       
ما جاء فى ذلك الكتاب ومنهم عقبة بن        
سمعان، وإنى ال أميل إلى هذا الـرأى        

ما فطر  ألسبابه وأضيف إليه أنه يتفق و     
عليه الحسين من االعتـداد بشخـصيته       

.)١(واالحتفاظ بكرامته ومنزلته

 

 
والعقاد يشك فى هذه الطلبات الثالثة      

ويـرى  . للحسين ليختار ابن زياد أحدها 
أن ذلك قد افترى على الحسين ليكـون        
ذريعة لعمر بن سعد فى عـدم مقاتلـة         

، ثم ليشهد الشيعة بعد ذلك      الحسين أوالً 
. على البيعةعلى نية الحسين

 

 
والدكتور أحمد صبحى فـى كتابـه       
نظرية اإلمامة يرى أنه ليس هناك مـا        

يمنع أن يكون الحسين قد عرض هـذه        
  الطلبات ال تراجع   ا لبيعة  ا منه أو اعتزام

يزيد، ولكن أغلب الظن أنه كان يدرك       
ما فى سريرة أعدائه من اعتزامهم قتله       
ليلتمسوا بذلك التزلـف إلـى أميـرهم        

 إلى يزيد، وأنهـم مـا كـانوا      والتقرب
ـ        ا، يتركونه يخرج من بين أيـديهم حي

فأراد أن يقيم الحجة عليهم بعد أن ترك        
لهم كل األعذار التى تبرر إعفاء أنفسهم       

.من سفك دمه

 

 
وأقام الحسين عليهم الحجـة مـرة       
أخرى حين لم يبدأهم بالقتال، ولكـنهم       
بدءوه بعد أن حرموه الماء ثالثة أيـام،        

تفوا ولكنهم أسرفوا فى التنكيـل      ثم لم يك  
وال راعوا   بالمقتولين، لم يرحموا طفالً   

حرمة أهل البيت، ثم أقام عليهم الحجة       
مرة أخرى حين سعوا إلى القتال فـى        

ا أشد  الشهر الحرام، فهم خالفوا الدين إذً     
المخالفة حين انتهكوا الحرمـات التـى       
كانــت تفــرض علــى المــسلمين أن 

ا أعظـم   يتأثمويتحرجوا أشد الحرج، و   
 من أهل بيـت     التأثم قبل أن يمسوا أحدا    

. النبى

 

 
ولكن ابن األثير فى الكامل ال يوافق       
على أن اإلمام عرض على عمر بـن        

: سعد الحلول السابق اإلشارة إليها فقال     
: روى عن عقبة بن سمعان أنـه قـال        "

 ،صحبت الحسين من المدينة إلى مكـة      
تـى  ومن مكة إلى العراق، فلم أفارقه ح      

قتل، وسمعت جميع مخاطباته الناس إلى      
يوم مقتله، فو اهللا ما أعطاهم ما يتذاكر        
به الناس، أنه يضع يده فى يد يزيد، وال         
أن يــسيروه إلــى ثغــر مــن ثغــور 

".المسلمين

 

 
                                                           

سعاد ماهر، مخلفات الرسول فـى المـسجد        . د) ١(
.م١٩٦٥، دار ومطابع الشعب، ٢١الحسينى، ص 

 

 



 

 

 

 

 



 





 





 







 



 





 



والذكر كأحد أدوات الوصل اعتبر في      
  القرآن الكريم نوع قال  ،ا من العبادة  ا عظيم 

: األنفـال  (اواذْكُروا اللَّه كَِثيـر    :تعالى
 كما ورد طلب جريان اسم اهللا العظيم        ،)٤٥

واذْكُِر اسـم    :على اللسان في قوله تعالى    
كبـ   ر تَّْل ِإلَيتَبِتـيالً  وِه تَب)  ٨: المزمـل (

 وَأِصـيالً  واذْكُِر اسم ربك بكْرةً    (:وقوله
 ومن أبرز أنواع الذكر في      .)٢٥: اإلنسان(

حال الوصل عند أقطاب الصوفية الحمـد       
والثناء والتسبيح والتفكر والتدبر في قدرته      

 ويستند كثير من الصوفية     ،وعظمته وآالئه 
ـ        :ورة العنكبـوت إلى قول اهللا تعالى في س

الِكتَاِب ِمن كِإلَي ا ُأوِحيالةَ  اتُْل مَأِقِم الصو
 والْمنكَـرِ  ِإن الصالةَ تَنْهى عـِن الفَحـشَاءِ      

ــرــِه َأكْب ) ٤٥: العنكبــوت (ولَــِذكْر اللَّ
فيعتبرون أن الذكر أعلى منزلة من الصالة       

 وهذا ما ذهب إليـه سـلطان        ،المفروضة
 ويزيد بقوله ،حي الدين بن عربي العارفين م 

في حال الوصل بأن الذكر الحقيقـي هـو         
 وذلك أنه ال يعلم     ،مجالسة بين العبد والحق   

قدر هذه النشأة اإلنسانية إال من ذكـر اهللا          
 فإنه تعالى جليس من     ،الذكر المطلوب منه  

 ومـن لـم     ، والجليس مشهود للذاكر   ،ذكره
يشاهد الذاكر الحق الذي هو جليسه فلـيس        

 فإن ذكر اهللا سار في جميع العبد ال         ،بذاكر
.من ذكره بلسانه خاصة

 

 
والذين هاجموا التصوف وأهله ومريديه   
لم يروا في الـذكر كمـا ارتـأى هـؤالء           
األقطاب من حيث كونه مـشكاة للوصـل        

 فالذكر بحال الوصل أداة إيجابيـة       ،والقرب
 حيـث   ،لغاية كبيرة وهي المحبة والقربـى     

ذاكر صوب االتـصال    يتجه انتباه ووعي ال   
 ،بالمذكور وتجتمع همته لتالزم عملية الذكر     

مقترن بالوصل هو الحضور التام     الوالذكر  
 وهو لـيس بترديـد      ،مع اهللا تبارك وتعالى   

 بـل   ،لساني آلي بغير انتباه أو إدراك شديد      
هو ذكر باللسان في معية حـضور القلـب         

 والشبلي كان يـروي فـي       ،وشهوده عليه 
: حال الوصل يقولا فيمجلسه أبياتً

 

 
ةـك لمحـي نسيتـذكرتك ال أن

 

 
ذكر ذكر لسانيـوأيسر ما في ال

 

 
وكدت بال وجد أموت من الهوى

 

 
انـب بالخفقـلـام علي القـوه

 

 
ك حاضريـقلما أراني الوجد أن

 

 
انـ بكل مكـودادتك موجـشه

 

 
 وكان الصوفي علي بن الموفق    

 

 وهو  -
 وأحـد   ،أحد المشهورين بالنـسك والتعبـد     

 الذين  ،كين مسلك أوليائهم من المتعبدين    السال
 وراضوا أنفـسهم    ،تخرجوا على المتحققين  

رياض العلماء المتقين مثل أيوب الجمـال       
وأبي عبد اهللا الجالء     

 

يقول في مناجاتـه     -
وعزتك ال أبرح عـن     . .سيدي " :ووصله

 وال أزول عن جنابـك      ،بابك ولو ضرتني  
 وال أسلو عن محبتـك ولـو        ،ولو أبعدتني 

ـ      ،نيعذبت ا عـن    سيدي وإن كنـت محجوب
."ناظري فحبك في قلبي وخاطري 

 

 
أما ابن عطاء اهللا السكندري بحر الحكم       
فيرى أن المحبة غاية الوصل هي أغصان       
 ،تغرس في القلب فتثمر على قدر العقـول       

ا يقولوينظم في ذلك شعر:

 

 
ا من الهوىغرست ألهل الحب غصنً

 

 
ك يدري ما الهوى أحد قبليـم يـول

 

 
وةـع صبـا وأتبانًـرق أغصأوـف

 

 
ي مرا من الثمر المحليـب لـوأعق

 

 
مـواهـن هـع العاشقيـل جميـوك

 

 
ن ذلك األصلـان مـوه كـإذا نسب

 

 



 



   از بقمر الـصوفية    لقب أبو سعيد الخر
كونه في نظر كثير من أتباعـه ومريديـه         
وتالميذه أنه أنار لهـم طرائـق الوصـل         

ا في  سعيد الخراز كان مذكور    وأبو   ،وسبله
كتب المتأخرين دوما بـالورع والمراقبـة       

 ويقول الـسلمي    ،وحسن الرعاية والمجاهدة  
 ،نه إمام القوم في كل فن من علومهم       أعنه ب 



 

 

 

 

 

 

 وهو  ،له في مبادئ أمره عجائب وكرامات     
  فإنه اإلمام  ، خال الجنيد  ،اأحسن القوم كالم  .

ل حاو) كتاب الصدق   ( والخراز في كتابه    
 ،أن يشرح مفهـوم الـصدق واإلخـالص       
 ،والتوفيق بين الخبرة الصوفية والـشريعة     

ويرى أبو سعيد الخراز أن آخـر مرحلـة         
 ؛للممارسة الصوفية ما أسماه بعين الجمـع      

حين يسقط من الشهود كل مـا سـوى اهللا          
 وفي كتابه الموسوم بكتاب     ،الرحمن الرحيم 

الصدق يشير إلى عالمات الواصلين كإيثار      
 والـورع والزهـد     ، على نفس العبـد    اهللا

والــصبر والتوكــل والخــوف والرجــاء 
والمراقبة والحياء والمحبة والشوق واألنس     
 ،والصدق في المواطن واإلخـالص فيهـا      

 ،إنما هي منازل نزلها العمـال هللا      " :ويقول
 حتى وصـلوا    ،ثم ارتحلوا منها إلى غيرها    
 ."إلى المنى من قرب سيدهم

 

 
راز فـي وصـله     ويزيد أبو سعيد الخ   

ووجده عن عالمات المحبين والواصلين في      
كتابه كصفاء القلب مع اهللا الخبيـر العلـيم         

 والتفرد باهللا أي االنقطاع من كـل        ،البصير
 سـوى اهللا وهـو قـول ذي النـون           يءش

ـ         ا المصري الذي رأى فـي الوحـدة طلب
 وأقر بأن عالمة الحب هللا هـي        ،لإلخالص

أن تنزل نفسك منزلة الـسقيم وأن درجـة         
إن المحبـين هللا     " : فقـال  ،المحبين رفيعة 

 فـصارت  ،تعالى نظروا إلى نور جالل اهللا     
 وعقولهم سماوية تـسرح     ،أبدانهم روحانية 

بين صفوف المالئكة بالعيان وتشاهد تلـك       
 فعبدوه بمبلغ استطاعتهم ال     ،األمور  باليقين  

."ا من ناره ا في جنته وال خوفًمعط

 

 
وهو نفس المعنى الذي أراده أبو سعيد       
الخراز في حديثه عن عالمات الواصـلين       

 إن الواصلين إلى    : إذ يقول  ،وحقيقة الوصل 
 هم الذين قد    ،اهللا عز وجل وأهل القرب منه     

ذاقوا طعم محبة اهللا تعالى بالحقيقة وظفروا       
لمتمثلة  ويحدد صفاتهم ا   ،بحظهم من مليكهم  

في الشوق واألنـس واألخـالق الحميـدة        
والصدق والتوكل والثقـة والمحبـة ومـا        

ويحدد الخـراز   . استوطنوه من البر والكرم   
إن أوائـل    " :أوائل الطريق إلى اهللا بقولـه     
 ثم ينتقل العبد    ،الطريق إلى اهللا تعالى التوبة    

 ومن مقام   ،من مقام التوبة إلى مقام الخوف     
 ومن مقام الرجاء    ،جاءالخوف إلى مقام الر   
 ومن مقام الـصالحين     ،إلى مقام الصالحين  
 ومن مقام المريدين إلى     ،إلى مقام المريدين  

 ومن مقام المطيعـين إلـى       ،مقام المطيعين 
 ومن مقام المحبين إلى مقـام       ،مقام المحبين 

 ومن مقام المشتاقين إلـى مقـام        ،المشتاقين
 ومن مقام األوليـاء إلـى مقـام         ،األولياء

 ."ربين المق

 

 
وجاء في نور المحبة  أن أحد المحبين        

 طهروا  :سئل كيف وصلوا فاتصلوا ؟ فقال     
 وهاموا  ، ورضوا بيسير األرزاق   ،األخالق

 وباعوا العاجل الفاني    ،من محبته في اآلفاق   
ا  جعلـوا التقـوى مهـر      ،باآلجل البـاقي  

 ، وقرعوا الباب في كل الفـصول   ،للوصول
وا بالواحد   حتى اتصل  ،وأسرعوا في السباق  

 ."الرزاق

 

 



 



لم يكن بغريب حديث اإلمام أبي القاسم       
الجنيد النهاوندي عن الوصل وهـو الفقيـه      

الذي أسس مذهبه علـى مراقبـة البـاطن         
 والتخلـق   ،وتصفية القلب وتزكية الـنفس    

 وفي ترجمته نـرى أن      ،باألخالق الحميدة 
ـ        ين ورده في كل يوم ثالثمائة ركعة وثالث

ألف تسبيحة ففتح اهللا عليه من العلم النـافع         
والعمل الصالح بأمور لم تحصل لغيره في       

ولقد لقب اإلمام الجنيد بألقاب متعددة  . زمانه
 وشيخ  ، وطاووس الفقراء  ،منها سيد الطائفة  

 ويقـول عنـه     ، وتاج العـارفين   ،المشايخ
المستشرق جوزيبي سكاتولين فـي كتابـه       

 إن الجنيد   ):سالمالتجليات الروحية في اإل   (
تميز بأفكاره النافـذة وأسـلوبه الغـامض        
وعباراته التي يصعب فهمهـا ومنهـا مـا        
أورده بعبارته في مجمـل الحـديث عـن         

ـ     " : يقول ،الوصل  هاعلم أنك محجوب عن
 ولكنك تـصل    ، وأنك ال تصل إليه بك     ،بك

 ألنه لما أبدى إليك رؤية االتـصال        ؛إليه به 
 فكنـت فـي     ،به دعاك إلى طلب له فطلبته     

رؤية الطلب برؤيـة الطلـب واالجتهـاد        
 ، كنت محجوبـا   ،الستدراك ما تريده بطلبك   

 فيكون  ،حتى يرجع االفتقار إليه في الطلب     
ركنك وعمادك في الطلب بـشدة الطلـب        

 ."وأداء حقوق ما انتخب لك من علم الطلب

 

 
وأوسع شيخ الشيوخ العارف باهللا أبـو       

دين إلى  القاسم الجنيد حديثه في نعت القاص     
اهللا وهو ما نختتم به حديثنا عـن الوصـل          

اعلموا معاشـر القاصـدين     " :فيقول اإلمام 
إلى اهللا تعالى أن العبد كلما قصد إلـى اهللا          
تعالى ومواصلته وقربه فأول ما يجب عليه       
أن ينطلق بالسير على مركـب المنطلقـين        

 ويبرز إلى محبوبه ويرتحل عن الكلية       ،إليه
."ه من الدارين إليه بترك إرادة حظ

 

 
حكـي أن ذا     :ا لحديث الواصلين  وختام 

 يبكي في سـجوده وهـو       النون رأى رجالً  
 ،ا واسـع  ا حـالالً   اللهم ارزقني رزقً   :يقول

 فقال له   ،وزوجني من حور العين في الجنة     
 ، يا مسكين في الـدارين تبكـي       :ذو النون 

تبكي في الدنيا للخبز وفي اآلخـرة تبكـي         
. تتفرغ لموالك فمتى،على الحور العين

 

 



 

 

 

 

 



 


 

  وقفة مع الذات  وقفة مع الذات  

ــون   ــي تكــ ــون  لكــ ــي تكــ لكــ

ــصية  ــصية شخــــــــ شخــــــــ

ــؤثرة ــؤثرةمـــــــــــــ مـــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 
)    )    ۱۱((

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 

 



 


ا ولم يوجـد     الحياة عبثً  لم يخلق اهللا    

َأفَحِسبتُم َأنَّما  : ، قال اهللا تعالى   نسان همالً اإل

  نَا ال   خَلَقْنَاكُمِإلَي َأنَّكُمثًا وبع ونعجتُر   وقال ،

وما خَلَقْـتُ الِْجـن واِألنْـس ِإالَّ        : تعالى

.ِليعبدوِن

 

 

درك بما وهبه اهللا من عقـل       والعاقل ي 

 الكون الذي بني    أن فيه من فطرة     أودعوما  

 الذي خلق فـي     واإلنسان ،على نظام دقيق  

 يكون وراء خلقهمـا     أنبد    تقويم ال  أحسن

ـ        ن إهدف عظيم وغاية سامية، وبالتـالي ف

 وإبقائه ألي وقت من حياته      اإلنسان إضاعة

في دائرة الفراغ والضياع يتنافى مع هـذه        

 لكل وقت   اإلنسان يجعل   أنبد    فال الحقائق

ن أ و ، ولكل عمـل غايـة     ،امن حياته هدفً  

 ولو تأملت   ،األساسيبرمج حياته على هذا     

 أنفي سير الناجحين في الحيـاة لرأيـت         

النجاح في حياتهم كان بمقدار مـا كـانوا         

.أهدافيرسمون لحياتهم من 

 

 

 هو الصورة الكاملـة التـي       واإلنسان

 أبـو  اإلمـام  يقـول ،  جمعت حقائق الكون  

:ا هذه الحقيقة موضحالعزائم 

 

 

يا صورة الرحمن والنور العلى

 

 

  والغيب الجلىاألوصافيا سدرة 

فهل ك العوالم كلها طويتـفي

 

 

ا فيك من معنى الولى سرأدركت  

قال الحسن البصري عن عمر بن عبد       

العزيز  

 

 اهللا ما رحمه –

 

ما ظننت عمـر    : (-

). وله فيها نيةإالخطا خطوة 

 

 

حتسب نومي   أل أني: (سلمان  وقال  

).حتسب قومتيأكما 

 

 

 إلى تنقسم   اإلنسان في حياة    واألهداف

:قسمين

 

 

١

 

 أهداف أو كبرى كلية دائمة     أهداف -

 . كما يقالإستراتيجية

٢

 

 أو صغرى جزئية مرحليـة     أهداف -

 . تكتيكيةأهداف

ِلكُلٍّ جعلْنَا ِمـنْكُم ِشـرعةً       :قال تعالى 

).٤٨: المائدة( وِمنْهاجا

 

 

 الـصغرى   األهـداف  تكون   أنوال بد   

خادمة لألهداف الكبرى ودائرة في فلكهـا       

.إليهاا للوصول ووسيلة لها وطريقً

 

 

 مقصد  وأسمى غاية   وأعظمكبر هدف   أو

 في الحياة، وهو    اإلنسان يسعى له    أنيمكن  

السعي لرضوان رب العالمين بالوسائل التي    

.شرعها اهللا لذلك

 

 

 أضـع  أنوفي هذا المبحث سـأحاول      

 التي تـساعد علـى تحديـد        األفكاربعض  

 في جوانب حياته المختلفـة، وهـذه        أهدافه

: هياألفكار

 

 

١

 

 تعود نفسك علـى القيـام       أنحذار   -

 إذابأعمال ال هدف لها، فـالنفس كالطفـل         



 

 

 

 

 



 


 

لو تعلمون ما ادِخر) :    قال رسول اهللا    
  ).لكم، ما حزنتم على ما زوي عنكم

 

 
             

 

 
          

 

رواه اإلمام أحمد في مسنده  -

 

-

 

 






 



 .تعودت على شيء لزمته

ن أوقد يتساءل البعض هل هذا يعنـي        

   ا ال مكان فيها للترويح     تكون الحياة كلها جد

 االستجمام؟و

ال، بالطبع، فالنفس ال تطيق     : والجواب

ذلك، ولكن ليكن طلبك للترويح في وقتـه         

ا المناسب، وبالكيفية المناسبة فيصبح هـدفً     

مقــصودا وضــمن منظومــة ا ومــشروع

. المطلوبةاألهداف

 

 

في ) س( قرية   إلى تسافر   أنفمثال تريد   

فما . أيام وستبقى في القرية ثالثة      األحديوم  

.؟ من هذا العملفكأهداهي 

 

 

:لتكن مثالً

 

 

أ

 

، وأطفالهـا  وزوجهـا    تكخأزيارة   -

 .وتقديم بعض الهدايا لهم

ب

 

االطالع على مسجد فـي قريـة        -

 .قريبة طلب منك المساعدة في ترميمه

ج

 

التعرف على متنزه قريـب فـي        -

 .القرية ذكر لك جماله

د

 

المرور على رجل كبير السن فـي        -

 التاريخية  األحداثالقرية وسؤاله عن بعض     

التي عايشها واالستفادة من تجاربـه فـي        

 .الحياة

ز

 

 عمـل   إقامـة  إمكانيـة استطالع   -

استثماري في القرية باالشتراك مع بعـض       

 . فيهاأصدقائك

ح

 

 موعظة في مـسجد     أو درس   إلقاء -

 .ا كان ذلك مناسبإذاالقرية 

ا لكل ما هو     الراقي تواق دائم   واإلنسان

األمورتوافه عظيم وكبير وال يشغل نفسه ب

 

 

 عالون ال يرون الدناياأهل

 

 

تار بالسََّاألفــرادتغال شال  

 أنبد   وهكذا كل عمل تحب القيام به ال      

 لهذا العمل وتقوم    أكثر أوتسبقه بلورة هدف    

 ثم تقـسم    ،أهميتهابعملية ترتيب لها حسب     

وقت العمل لتحقيقها مرتبة، ثم فـي نهايـة         

 دافأه من   أنجزتهالعمل تنظر كم نسبة ما      

. مجموعهاإلىالعمل 

 

 

وحين تعود نفسك على هذا النمط مـن        

   ا حياة منظمـة،    الحياة ستصبح حياتك تلقائي

 ال تقبل بالفوضى وال يسيطر      أهدافوذات  

 األوقـات عليها الفراغ وال تـضيع فيهـا        

).الحياة(

 

 

 أو قائـد    أووهذه نصيحة لكـل معلـم       

 مسئول عن رعيتهأومربي 

 

 

اعـاة   يجـب مر   األهـداف عند تحديد   

 ثـم تحديـد     ، المتاحة والمتوقعة  اإلمكانات

 األهـداف  على مقدارها فال تكون      األهداف

 المعـدة   اإلمكاناتخيالية في طموحها بينما     

 متواضـعة  عـدادها إ تلك التي يمكن     أولها  

يكون الهدف ممكن الحـصول      أن أي ،اجد 

 عمـل   إقامـة  د عندما تري   فمثالً ،والتحقيق

ل الذي يمكنك   تنظر كم الما   أنتجاري يجب   

توفيره لهذا العمل التجاري، ثم حدد حجـم        

 .هذا العمل بناء على مقدار هذا المال

 عندما تريد البحث عن وظيفة فانظر       أو

ما هي الشهادة الدراسـية التـي تحملهـا         

 ثم علـى    ،والخبرات العملية التي تتمتع بها    

ضوء ذلك حدد نوعية ومرتبة الوظيفة التي       

.تسعى لها

 

 

 أو إهـدار  يجب الحذر من    وفي المقابل 

ــوارد  ــد الم ــاتتجمي ــة واإلمكان  المتاح

   إمكانا مع   واالنشغال بأهداف متواضعة جد 

 األمـرين القيام بغيرها، فكـال     

 

 التعلـق   –

 االنـشغال باألهـداف    أوباألهداف الخيالية   

المتواضعة  

 

 وإهـدار  مـضيعة للوقـت      –

.للطاقات

 

 

 طالب سـالم    أبي علي بن    اإلماميقول  

 يومه في غير مجـد      أمضىمن  (: اهللا عليه 

 أو ، علم حصله  أو ،أسداه معروف   أو ،بناه

.) يومهنور اقتبسه فقد عقَّ

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 





 



 



 

 
تبنت منظمة األمم المتحدة للتربية والعلـوم والثقافـة         

م خالل اجتمـاع فـي      ٢٠١٦ أكتوبر   ١٨يوم  ) اليونسكو(

العاصمة الفرنسية باريس  

 

 قرارا ينفي وجود ارتباط ديني      -

ا لليهود بـالمسجد األقصى وحائط البراق، ويعتبرهما تراثً      

إسالمياا خالص.

 

 

ليه على مستوى   واعتمد القرار بعد أن تمت الموافقة ع      

 باجتماع في باريس، حيث     م٢٠١٦ أكتوبر   ١٣اللجان يوم   

 عـن   ٢٦ دولة لـصالح القـرار وامتنعـت         ٢٤صوتت  

التصويت منها فرنسا، بينما عارض القرار ست دول بينها         

.الواليات المتحدة األميركية وبريطانيا، وتغيبت دولتان

 

 

. والسودان، وقطر، وسلطنة عمان، والمغرب، ولبنان، ومصر،ر الجزائ:وتم تقديم القرار من قبل سبع دول عربية، هي

 

 

 

:نص القرار 

 

 

أظهر القرار األسماء العربية اإلسالمية للمسجد األقصى والحرم الشريف وحائط البراق الذي سعت إسرائيل بشكل مستمر لتزوير هويته اإلسـالمية                    

.عليه" حائط المبكى"بإطالق مسمى 

 

 

:ا ما يلي بند١٦أن المسجد األقصى الذي تضمن وجاء في نص قرار اليونسكو بش

 

 

 

.ال عالقة لليهود بهو" المقدسات اإلسالمية الخالصة" المسجد األقصى من -

 

 

 

-          إذ كانت دائرة األوقاف اإلسـالمية األردنيـة الـسلطة           م٢٠٠٠ ا حتى سبتمبر   يطالب إسرائيل بإتاحة العودة إلى الوضع التاريخي الذي كان قائم ،

.الوحيدة المشرفة على شؤون المسجد

 

 

 

. يعتبر قرار اليونسكو أن تلة باب المغاربة جزء ال يتجزأ من المسجد األقصى، ويرفض اإلجراءات اإلسرائيلية األحادية الجانب-

 

 

 

لقانونية التي يتعرض لها العاملون في دائرة األوقاف اإلسالمية والتي تحد من تمتع المسلمين               يدين االعتداءات اإلسرائيلية المتزايدة والتدابير غير ا       -

.بحرية العبادة، ومن إمكانية وصولهم إلى المسجد األقصى

 

 

 

".ئيليةمتطرفي اليمين اإلسرائيلي والقوات النظامية اإلسرا" يستنكر قرار اليونسكو بشدة االقتحام المتواصل للمسجد األقصى من قبل -

 

 

 

. ينتقد طريقة إدارة إسرائيل لألماكن الدينية في القدس، ويشير إلى أن القدس تعد مدينة مقدسة للمسلمين والمسيحيين واليهود-

 

 

 

 رزهاألمجلة  ( .؟ كما قررت اليونسكو إرسال لجنة تحقيق لتقصي الحقائق حول مساس إسرائيل باألماكن المقدسة للمسلمين في مدينة القدس المحتلة                  -

. )م٢٠١٦نوفمبر 

 

 



 

 

 

 

 



 















 



 






 


م، وربما  ١٩٦٧منذ سيطرت إسرائيل على مدينة القدس، في العام         

قبلها، أخذ الكيان الصهيوني يعمل على تغيير معالم المدينة التاريخيـة،           
 وتهويدها منذ اليوم األول لالحتالل، تحت شعار كـاذب وهـو إعـادة            

وبناء األنفاق حول   ريات  فتوحيد المدينة، ليقوم الصهاينة بالعديد من الح      
المسجد األقصى، وتحته حتى بلدة سلوان، وذلـك لطمـس أي معـالم             

لتهويد المدينة، والبحث عن أي أثر يمـت للهيكـل          وعربية وإسالمية   
المزعوم بصلة، فضالً عن األطماع الدنيوية للصهيونية نظـرا للـدخل     

ذي تجلبه السياحة الدينية لمدينة القدس القديمة، منـذ مـؤتمر           الهائل ال 
تختـرق سـاحة المـسجد    ) أمناء الهيكل(، وحركة م١٩٩١ سنة   مدريد

األقصى، وتقيم الطقوس الدينية اليهودية بحمايـة الـشرطة والجـيش           
.الصهيونيين

 

 
م، افتتح الصهاينة بابا ثانيا لنفق تحـت المـسجد          ١٩٩٦في العام   
أن وضعوا حجر األساس لبناء الهيكل الثالث بالقرب من         األقصى، بعد   

م، فيما تتوالى العمليـات القـذرة مـن         ١٩٨٩المسجد نفسه، في العام     
الصهاينة داخل المسجد، مثل إلقاء رؤوس خنازير مغلفة بآيات قرآنيـة          

ل اقتحـام   المسجد، وإن مثَّ  في باحة المسجد، وكذا توالي حاالت إحراق        
ني األسبق أرئيل شارون، ساحة المـسجد فـي         رئيس الوزراء الصهيو  

.م، بداية لالنتفاضة الفلسطينية الثانية٢٠٠٠سبتمبر 

 

 
تتواصل علميات الحفر في محيط وأسفل المسجد األقصى لفـرض         
واقع جديد ومغاير، يستبق نتائج مفاوضات الحل النهائي للقـدس، فـي      

ى أمـالك  ها، وهو مستبعد بالطبع، لتشكل اعتداء صارخًا عل       ئحال إجرا 
وذلـك  الوقف اإلسالمي في حائط البراق واألمالك الخاصة للمقدسيين،         

كله على الرغم أن جميع الحفريات التي قامت بها إسرائيل لم تـؤد إال              
إلى اكتشاف آثار إسالمية أو بيزنطية أو رومانية، وليس هنـاك ولـو             

 وأخيـرا، ظهـرت حركـة       .حجرا واحدا، يعود إلى الهيكل المزعوم     
المتطرفة، التي تدعو إلى بنـاء الهيكـل مكـان          ) ئدون إلى الجبل  عا(

المسجد األقصى، وهو مؤشر خطير على مدى تغلغـل المـستوطنين           
 . )م٥/١١/٢٠١٦ األهرام العربي( .الصهاينة في مدينة القدس المحتلة

 

 



 


، التـي يمكـن   جدل كبير يدور حول الميليشيات المتطرفة فـي سـوريا   

تصنيفها في سوريا على أنها إرهابية، بين الواليات المتحدة وروسيا، بينمـا         
تعتبر الحكومة في دمشق كل معارضيها المسلحين إرهابيين، وحتى روسيا          
تقصف الميليشيات المعتدلة في حربها ضد اإلرهاب، وهذه إطاللـة علـى            

كية والتي تتعاون على    الجماعات المدعومة من قبل الواليات المتحدة األمري      
.أرض الواقع مع الجماعات المتطرفة

 

 
هناك إجماع على هذه المجموعة، فكل أحزاب الصراع تقريبـا          : داعش

ة على أجزاء كبيرة    وتحاربها، وتسيطر تلك الجماع   تعتبرها جماعة إرهابية    
.ياورسمن شمال وشرق 

 

 
والتـي   وهنا يدور الحديث عن جبهة النصرة سـابقًا،       : جبهة فتح الشام  

كانت تمثل المعقل الكبير لشبكة القاعدة منذ بضعة أسابيع وغيرت اسـمها،            
لكن الواليات المتحدة األمريكية وروسيا ما زالتا تعتبرها منظمة إرهابيـة،           

.وتتعاون الميليشيات المعتدلة على أرض الواقع مع جبهة فتح الشام

 

 
وهي منبثقـة   اعدة  هذه الميليشيا لها صلة وطيدة بتنظيم الق      : جند األقصى 

وتنتشر بقوة في حماة حيث تقود هجوما ضد الحكومـة،          ن جبهة النصرة    ع
. جماعة إرهابيةاوقد أعلنت الواليات المتحدة في سبتمبر تلك الميليشي

 

 
، وتعد من أقوى الميليـشيات فـي        "رجال سوريا األحرار  ": أحرار الشام 

شمال غرب سوريا، ويعتبر النقاد تلك الجماعة، والتـي أسـسها محـاربو             
القاعدة القدامى، على مقربة كبيرة من الشبكة اإلرهابية، وتـسعى ميليـشية      
أحرار الشام أيضا إلى إقامة دولة إسالمية تطبق الشريعة اإلسالمية، لكـن            

ا أكثر اعتداالً من داعش ومن جبهـة فـتح          الكثير من المتمردين يعتبرونه   
.كما يعتبرونها جزءا من تحالفات عسكرية مختلفةالشام 

 

 
مثلها مثل أحرار الشام يدعمها المحللون من تركيا والمملكة          :جيش الشام 

العربية السعودية، وتوجد تلك الميليشيا بقوة في منطقة شرق دمشق، كمـا             
والتي تمثل المعارضة   ) HNC(ت العليا   تنتمي تلك الميليشيا للجنة المفاوضا    

.في محادثات السالم في جينيف

 

 
 األمريكية ميليشيا حزب اهللا على       وضعت الواليات المتحدة   ...:حزب اهللا 

قائمة المنظمات اإلرهابية، كما يعتبر االتحاد األوربي جناحهـا العـسكري           
).م٢٨/١٠/٢٠١٦ صوت األزهر (.منظمة إرهابية

 

 

 

 

م، لخلق وقائع جيوسياسية    ١٩٩١ني من عملية بناء المستوطنات منذ مؤتمر مدريد، في العام           سرع الكيان الصهيو  
من شأنها تقطيع أوصال األراضي الفلسطينية وعزل التجمعات السكانية الفلسطينية وجعلها جيوبـا وسـط المحـيط                 

م، باعتبـار   ١٩٧٩رس   فـي مـا    ٤٤٨االستيطاني اإلسرائيلي، وعلى الرغم من تبني مجلس األمن الدولي قـراره            
فإن الكيان لم يتوقف عن عملية البنـاء المتـسارعة، لقـد ازداد عـدد          ،المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية     

 ألف ويزيـد، فيمـا      ٥٠٠ ألف، وقد وصل عددهم في الضفة إلى         ٢٠٠المستوطنين في القدس على سبيل المثال إلى        
 ألف مستوطنًا فـي هـضبة       ٢٠مستوطنًا، إضافة لـ    % ٦٣ون منهم   يقيم في القدس الشرقية ما يزيد عن نصف ملي        

.الجوالن السورية المحتلة

 

 
عن فصل قطاع غزة كليا عن الضفة الغربية،        م،  ١٩٩٣ في العام    ، اتفاق مدريد وما تاله من اتفاق وارسو       ضتمخ

المنشودة، وبنـاء جـدار الفـصل       كمقدمة لتمزيق الوحدة السياسية والقانونية والجغرافية ألراضي الدولة الفلسطينية          
م، لتدمير التواصل الجغرافي الفلسطيني، وذلك رغم إدانة محكمة العـدل الدوليـة             ٢٠٠٢العنصري، بداية من العام     

رافي وإفشال مستقبل تحويلها إلى عاصـمة  جللجدار بكل وضوح، ناهيك عن عزل مدينة القدس، وتغيير طابعها الديم 
م، لم يكن اليهود يملكون مترا واحـدا فـي القـدس            ١٩٦٧إلى أنه قبيل حرب يونيو      ة  للدولة الفلسطينية، مع اإلشار   

.)م٥/١١/٢٠١٦ األهرام العربي( .من مساحة المدينة المحتلة% ٨٧الشرقية، أما اليوم فأصبحوا يملكون ما نسبته 

 

 



 

 

 

 

 



 





 


تجويـده   ألف طالب، ينتظمون في حلقات حفـظ القـرآن و          ٤٠بلغ عدد مراكز تحفيظ القرآن المنتشرة في فلسطين ألف مركز، يتعلم فيها أكثر من               

وتفسيره على أيدي معلمين مؤهلين تأهيالً عاليا في علوم القرآن والتفسير، انطالقًا من حرص الوزارة على إيجاد حافظ لكتاب اهللا ليحمـل رسـالة                        
.اإلسالم الوسطية السمحة

 

 
 اإلنجاز يؤكد للجميع أن الفلـسطينيين الـذين      ليلى غنام محافظ رام اهللا بضرورة العمل بالقرآن الكريم للرقي باألمة، منوهة إلى أن هذا              . وأوصت د 

يدافعون عن أرضهم المحتلة ويحفظون القرآن في صدورهم، وفي نفس اللحظة التي يطالبون بحقهم في العيش بكرامة في وطنهم الذي ما زال يـئن    
.تحت نيران االحتالل اإلسرائيلي

 

 
شاركت وتشارك بالمسابقات الدولية لحفظ القرآن الكريم في الدول العربية واإلسالمية           يذكر أن دولة فلسطين ممثلة بوزارة األوقاف والشئون الدينية          

الشقيقة، وحصلت فيها على مراتب متقدمة كالمسابقة الهاشمية األردنية للذكور واإلناث ومسابقة دبي، ومسابقة الملك محمد السادس فـي المغـرب،           
.ومسابقة القرآن الكريم في ماليزيا وموسكو والكويت

 

 



 




 


بمجلـس  ) دعم مصر (أعلن عدد من نواب ائتالف الغالبية       

النواب اعتزامهم إعداد مشروع قانون يمنع ارتداء النقاب في         
.ة واألماكن العامةالمؤسسات الحكومي

 

 
: وقال النائب عالء عبد المنعم المتحدث الرسمي لالئتالف       

إن عددا من نواب االئتالف يسعون إلعداد مشروع القانون،         
مضيفًا أنه من حق أي شـخص أن يتعـرف علـى هويـة              
الشخصية التي تجلس بجانبه أو تسير معـه فـي الـشارع،            

ـ            ون خاصة أن الدولة تمر بظروف صـعبة ويجـب أن تك
.الوجوه مكشوفة لمنع حدوث أية عمال شغب

 

 
نحن ال نخشى الهجوم علينا من التيارات       : وقال عبد المنعم  

.اإلسالمية وسوف نستعين بفتوى األزهر

 

 
إنهـا  : ومن جانبها قالت النائبة آمنة نصير عضو االئتالف       

ستدعم مشروع قانون منع ارتداء النقاب، واصفة أنه قـانون          
 عاما؛ ألنه ليس مـن  ٢٥تظر ذلك من شجاع، مضيفة أنها تن 

.الشريعة اإلسالمية

 

 
إن النقاب حرية شخـصية     : وقال النائب محمود الصعيدي   

لدى المرأة ترتديه كيفما تشاء، ولكن هناك مؤسسات تقتضي         
عدم تغطية الوجه، وال بد من االلتزام بهذه القواعد، مـضيفًا           

قتـضي  أن منع تغطية الوجه في األماكن والمؤسسات التي ت        
.التعرف على هوية الشخص ال يعد تقييدا للحريات

 

 



 




 




 


أعلن مسعود تورا إمـام مـساجد مقاطعـة         
أونتاريو الكندية، أن عدد المساجد في المقاطعة       

 مسجد، وأضاف أن أكثـر      ٢٠٠يبلغ أكثر من    
 ألف مسلم يعيشون فـي المقاطعـة،        ٥٠٠من  

ويقومون بكل ما يستطيعون من أجل تعريـف        
.جيرانهم باإلسالم

 

 
لى صعيد آخر انتهـت فعاليـات البـاب         وع

المفتوح في مساجد مقاطعة أونتاريو الكندية في       
إطار األنشطة الثقافية اإلسالمية التي شـهدتها       

.المقاطعة

 

 
وأقيمت األنشطة الثقافية عقب قبول برلمـان       
المقاطعة إعـالن أكتـوبر، شـهرا للتـاريخ         

 إن  :اإلسالمي، وقال إمام المسجد مسعود تورا     
برلمان جاء في وقت حـساس للغايـة،        قرار ال 

.وأنه شعر بالسعادة للقرار المذكور

 

 
 الفعالية أقيمت في     أن وأشار إمام المسجد إلى   

مقاطعة لها حدود مع الواليات المتحـدة التـي         
شهدت ارتفاعا في الخطابات المعادية لإلسـالم    

.خالل حملة االنتخابات الرئاسية

 

 



 




 

استمرارا للعمل الدعوي فـي     
ــدوبار  ــة فالي جامعــات مدين

 

- 
ــة   ــتطاعت قافل ــا، اس كولومبي

ــة  ــاروق الدعوي الف

 

ــة -  التابع
ــز ــصديق  لمرك ــر ال ــو بك أب
ي مدينة فاليـدوبار     ف اإلسالمي

 

- 
الحصول على تصريٍح رسـمي     
من إحدى الجامعات لرفع األذان،     

.وإقامة الصالة على المأل

 

 
 سابقة من نوعهـا فـي       يوه

جامعات مدينة فاليدوبار، وكـان     
قد سبق هذا األمر إقامة المركز       
لملتقى دعوي بالجامعة نفـسها،     
وقد أدت دورها بشكل فعال كما      

 حمـد مطـر  الـشيخ م  أفاد بذلك 
ول قافلة الفاروق، ونجحـت     ئمس

الحملة وقتئٍذ في اإلجابـة علـى       
كافة األسـئلة المطروحـة مـن       

.طالب الجامعة

 

 

 

 

 

 



 



 





 




 


أقام مئات من مسلمي إيطاليا صالة الجمعة أمام الكوليسوم في روما احتجاجا علـى              

.غلق خمس أماكن عبادة لهم في العاصمة اإليطالية في اآلونة األخيرة

 

 
 أماكن عبـادة بـداعي      ٥إن السلطات أغلقت    :  منظمي االحتجاج  باجيو أحد . وقال م 

صحيح أن هناك بعض المشاكل اإلداريـة والمـشاكل فـي           : وأضاف. مخالفات إدارية 
كما إننـا ال نعـرف   : وتابع. األماكن الصحية لكن هذا ليس سببا كافيا لغلق مكان عبادة      

.المحافظة ووزارة الداخليةالبلدية و: من أمر بالغلق والكل ينفي المسئولية عن ذلك

 

 
وندد باجيو بالخلط بين المسلمين والمتطرفين بعد االعتداءات اإلرهابية عبر العـالم،            

.رافضا االتهام بأن أئمة متطرفين يحضون على العنف في أماكن عبادة غير قانونية

 

 
ون ال يفهمون إال بضع كلمات عربية ويذهب      : إن عددا كبيرا من المسلمين مثله     : وقال

.إلى المسجد لعبادة اهللا ال غير

 

 
وقال فرنشيسكو تيبري    

 

 وهو مسلم إيطالي ومتحـدث باسـم تنـسيقية جمعيـات            -
المسلمين  

 

 وأيضا فـي    ،عمليا نشعر بأنه يشار إلينا بإصبع االتهام باعتبارنا مسلمين        : -
ال الذي يقول إنـه يحبنـا لكنـه         ) الحكومة(النقاشات السياسية نستمع إلى وسط اليسار       

.يساعدنا، ونسمع وسط اليمين الذي ال يحبنا، لكن النتيجة واحدة

 

 
ليست هناك إدارة سياسية لالعتراف بوجودنا في هـذه األرض وبالتـالي            : وأضاف

.فنحن مجبرون على استئجار أماكن لنصلي فيها

 

 
وفي إيطاليا تجد كافة الطوائف الدينية غير الكاثوليكية صعوبات في إسماع صـوتها،       

حوار مع السلطة معقد أكثر بالنسبة للمسلمين الذين لـيس لهـم ممثـل أو هيئـة             لكن ال 
 .تمثيلية

 

 

 

 



 




 


الحكوميـة علـى رخـصة     ) ستراسبورج(حصلت جامعة   

لدراسة اإلسالم لتكون أول جامعة حكومية فرنـسية تـضع          
اإلسالم كمنهج في دولة علمانية منذ أوائل القرن الماضـي،          
وستقوم الجامعة بتدريس تاريخ المذاهب اإلسالمية وتـاريخ        

الفنون اإلسالمية، واللغة العربية    اإلسالم في أوربا، وتاريخ     
الفصحى، واللغات الفارسية والتركية المكتسبة من العربيـة؛     
إلعطاء طابع للواقع اإلسالمي لكثير من الطالب الفرنـسيين   

.لتوفير فهم أفضل لإلسالم

 

 
 اإلسالم في أعقاب    وحصلت الجامعة على رخصة تدريس    

تقرير فرانسيس ميستر المتخصص فـي قـانون األديـان،          
والتقرير يوضح تطور درجة العلوم اإلنسانية في اإلسـالم،         
وبهذا الترخيص سيكون هناك استيعاب لعـدد أكبـر مـن           
الطالب في العام المقبل لبحث دراسات متعددة التخصصات        

.في اإلسالم

 

 
علـيم الفرنـسية    وصدر الترخيص بأمر من وزيـرة الت      

 

- 
العربية األصل   

 

 نجاة بلقاسم، باتفاق مع وزيـر الداخليـة         -
برنار كازنوف لتطوير الدرسات حول اإلسالم لتتفـق مـع          
المعايير األكاديمية الفرنسية، وفقًا لرئيس الجامعة المؤقـت        

 .ميشال دينكين

 

 

 



 





 

 

 

 

 



 



 



 


:بن أبى طالب  علىقال اإلمام 

 

 

 

-       النفـاق، وال    ال تبلغ في سالمك على اإلخوان حد 

. عن درجة االستحقاقمهرصقْتَ

 

 

 

. انصح لكل مستشير، وال تستشر إال الناصح اللبيب-

 

 

 

.ته ما أصاب أحد ذنبا ليالً إال أصبح وعليه مذلَّ-

 

 

 

 إن أباك ُأخرج من الجنة      ، الذنوب  أيها المستكثر من   -

.بذنب واحد

 

 

 

.ط عليه من ال يعرفهإذا عصي الرب من يعرفه سلَّ -

 

 

 

. لقاء أهل الخير عمارة القلوب-

 

 



 



 

 كان أبو حنيفة     -

 

 رحمـه اهللا     –

 

 إذا أخذتـه هـزة      –

ة ما نحن فيه؟ لو فطنـوا      ذأين الملوك من ل   : المسائل يقول 

.لقاتلونا عليه

 

 

 

 وقيل من خال بالعلم لم توحشه الخلوة، ومن تـسلى         -

.بالكتب لم تفته السلوة

 

 

 

أصـحاب  : من تجالس؟ فقـال   :  وقيل البن المبارك   -

.، إني أنظر في كتب آثارهم وأخبارهمالنبي 

 

 



 


أال : ال أدري، فقيـل   : سئل الشعبي عن مسألة فقـال     

إن : ن؟ فقـال  تستحي من قولك هذا وأنت فقيه العـراقيي       

سبحانَك الَ ِعلْم لَنَا ِإالَّ مـا       : المالئكة لم تستحي إذ قالت    

أقبح : وقيل ألبي عمرو مثله فقال    ). ٣٢: البقرة( علَّمتَنَا

:من هذا أن أقول فأخطئ وأروي فال أروى، قال الشاعر

 

 
إذا ما انتهى علمي تناهيت عنده

 

 
أطال فأملي أما تناهى فقصـرا

 

 

لو أن العالم كل مـا قـال   : م الحسين   وقال اإلما 

أحسن وأصاب ألوشك أن يجن من العجب، وإنما العـالم          

كتـاب  : من يكثر صوابه، وقال بعض الفقهاء، العلم ثالثة    

.ناطق، وسنة قائمة، وال أدري فيقتضي اجتهادا

 

 



 


قال اإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبـو العـزائم          

:رضوان اهللا عليه

 

 

 

، وٱلْجسد الَ ينَاُل قَصده ِإالَّ ِإذَا ُألمةُ كَٱلْجسِد ٱلْواِحدِ  ٱ -

ٱتَّحدتْ جِميع ٱلْجواِرِح علَٰى نَيِلِه، فَِإذَا َأقْبَل علَـى ٱللَّـِه           

تَ ِإلَٰى نَيِل شَهوِتها ٱلْتَفَتَ عـِن ٱللَّـِه،       ونَازعتْه بطْنُه فَٱلْتَفَ  

وِإذَا طَلَب ٱآلِخرةَ ونَازعتْه ٱلدنْيا ِبزخْرِفها وٱلْتَفَتَ ِإلَيهـا         

ِهي كَٱلْجسِد ٱلْواِحِد، متَٰي تَبين لَها      : حِرم ٱآلِخرةَ، وٱُألمةُ  

   قَام ٱلِْعزِد وجـوِع        طَِريقُ ٱلْممجاِد ِلمٱَألفْـر ٍد ِمنكُلُّ فَر 

كُلُّ عضٍو ِللْجسِد، متَّحِدين ٱتِّحاد ٱلْجواِرِح ِفي        ٱُألمِة يعملُ 

.ِخدمِة ٱلْجسِد

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 





 


  نَـىا بوَل اِهللا : يسر ِإن وهرـ ح ِهللا اةُم 

ـ  عِطا الس هورنُ، و وٍدجو م لِّكُ لِ ةُعاِسوالْ  ن ِم
.وِدهالشُّ ِبِزوفَلْ ِلهانَحب سهنْدلَ

 

 
جاء س يا ِعنَد ى يـسـ اِع د ـ  ِإاي ى لَ

ـ  مِ ْلبقْ ي ملَفَ،  ِقالَخْاَأل ـ وه قَ نْ مه ـ  و حَلص 
.اقُرِتفْاِال

 

 
ودع ا سينَد ا مى  وس ِف رعوـ  إِ ن ى لَ

ِحنْم ى إِ ِن بسالْ يَلاِئر حرى األَ  فِ ةَيعَأفَ،  اِلمى ب
كَتَوبغَْأ فَ رقَرى الْ  فِ  اهللاُ هـ فَ. اِلح ـ تَنْ ي ملَ  عِف
 ِهيلَ ع تْانَكَو. ِةوعالد بِ نوعرِف

 

 ا اهللاُ نَاذَع أَ -

 

-ةٌلْ بو.

 

 
نَوـ ِتنْاِال بِ يُلِلخَى الْ اد ـ  اِمقَ ،  اهللاُ مهكَلَهَأ فَ

وجالنَّ َلع ار لَ عِهي ب رد ا والَسلَا، فَ مم ِفتَنْ يوا ع
.ِمالَلظَّى ِلاِحم الِْهوِرنُِب

 

 
نَوى نُ ادى قَ  فِ وحـ ِع بِ ِهِمو بالْ ِةاد ـ و  ِداِح

ـ كَ و هوذَآ، فَ اِرهقَالْ ـ  رفَ ـ   اهللاُ مهقَرغَْأوا فَ ى  ِف
ـ  ي ملَ، فَ اِرى النَّ لَ إِ مِه بِ عرسَأ و اِنوفَالطُّ وا الُنَ
ـ   فِ ِةجح الْ وِحض و ع م اريخَ ـ ، و اِرى اآلثَ ا م
ـ  والَّ إِ  ِهِلب قَ ن مِ والًس ر  اهللاُ َلسرَأ  انكَ

سبى اِإل ِفابِكالَهو الداِرم.

 

 
يُلِصفْتَو ا أَ  مجتُلْمه م وضـ كُى الْ  فِ ح  ِبتُ

الساِومِةي َألا واِرفَس تَ الَ، و الْ اُلز ِقبالْ ةُي ـ اِقب ةُي 
، مالَالـس  و ةُالَ الـص  مِهيلَ ع ِلس الر اِموقْ أَ نِم
يكُحالْ م ُلقْع لَ عِهينَّ أَ مهمِ م أَ ن ـ ، بِ اِر النَّ ِله ا م
هم لَ عمِ ِهي الْ ن الْ ِداِئقَع كَنْمِةر نَّ، ألَ الًقْ عهى  فِ م
 يِبِبح الْ سم شَ تْقَرشْى أَ تَّ، ح ٍلالَض و ٍمالَظَ
ـ  م كَ وه، فَ اِننَحالْ و ِةمحالرى بِ فَطَصمالْ  اَلا قَ
: التوبة (موفٌ رِحي ءِبالْمْؤِمِنين ر : ىالَعتَ

١٢٨ (يدبِ ى اهللاِ لَو إِ ع الْ ِحاِضو براِنه اَلقَ، و 
  رحمةً لِّلْعالَِمين  وما َأرسلْنَاك ِإالَّ  : ىالَعتَ
ـ ح الر ني ع  وهفَ) ١٠٧: األنبياء( ِةم 
ـ ع ي وٍسج م ني ب مه، و اٍنسنْ إِ لِّكُِل بدـ  ون ا  م

نَصتْعأَ ه يِهِديمِ م األَ ن حأَ اِرج ،و ِكِرشْ مِد قَ ين 
 هوا لَ تُبثْ أَ ينلِِّض م ينالِّ ض و، أَ ادلَ و وا هللاِ ذُخَاتَّ
سبانَحِضه دِنا واد.

 

 
ـ ِدمحم الْ هسم شَ تْقَرشْا أَ مفَ ةُي .ـ ع ى لَ

ـ َأ و الَّ، إِ ِةيضراَأل و ِةياِوم الس ِماِلوعالْ بصِتر 
ـ ، و  اهللاِ اِت آي ةُياِئيمع الْ ونيعلْا ا اآلذَ تْغَصن 
ـ طَنَ، و اهنَع م تْمِهفَ و ِسدقَم الْ ِمالَكَى الْ لَِإ  تْقَ

ـ اَأل ـ اِنوح الرِةمــكِْحالْ ِبةُنَِسلْ ِةي،ِهشَــ وِتد

 

 
 وبلُقُ الْ ِتدجس، و ِةيِهلَاِإل ِتاالَمج الْ احوراَأل
ـ  بِ ةًنَِّئمطْ، م وِبيغُ الْ ِمالَّعِل نَا تَ مـ لَاو ـ  هتْ  ن ِم

.وِبرشْم الْوِرهطَ

 

 

 

 



 


       سماحة موالنا اإلمام المجدد حجة اإلسالم

والمسلمين فى هذا الزمان السيد محمد ماضى       
أبو العزائم 

 

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

 

 نرجو  -
التكرم ببيان بعض جوانب الرحمة المحمديـة       

 على العالم أجمع؛ ألن البعض يزعم أنه        
ثم يتهمـون   ،  الرسالة وانتهت عالقته بنا    أدى

المحبــين الــذين يحتفلــون بمولــده بــأنهم 
.مبتدعون

 

 
:فأجاب سماحته قائالً

 

 



 

 

 

 



 

 

لَوأَ و ن اِنى  ِنبـ  نَ اِإلنْس ـ عوا بِ رظَ وِني 
ـ  مِهيلَ ع َلضفَا تَ  م ىلَ، إِ اِنيماِإل ـ  الْ ِه ِب  يمِركَ
 ِريخَ الْ ن مِ اهفَطَصم و ِهيِبِب ح ِدى ي لَ، ع اننَّحالْ
الْوبِ ،اِننَح م ا جِها بِ نَاء  ِم ـ كِْح الْ ن ِةم 
قُالْولَ آِنر ،عا قَ نَفْردر ذَ ه ا الرـ  الْ وِلس . يِمِركَ
تَلَوا أَ نَقْقَّحأَ ن روأَ ةٌيلَِلا قَ نَاح تُ ن ى إِ  فِ َلذَبحاِءي 
ِةنَّسِبا النَّذَ هىالر وِفءيِمِح الر.

 

 
ـ   فِ  ِهِتثَع ب َلب قَ اس النَّ انكَ  ٍمالَى ظَ

مِ ٍكاِلح ،ٍرفْ كُ ن ٍملْظُ و كَ وقَ لُّكُ الْ ان لَبه اِل هك ،
  علَـيكُم  واذْكُرواْ ِنعمتَ اهللاِ  : ىالَع تَ اَلقَ
)١٠٣: آل عمران (

 

- ي الَنَـا   ى  ِنعومنَا وديس
محما  د 

 

-   اءدَأع ِإذْ كُنتُم   نيفََألَّفَ ب 
ـ قُلُوِبكُم فَ  ـ    َأص آل  (ابحتُم ِبِنعمِتـِه ِإخْوانً
ـ عِنو .)١٠٣: عمران ـ   اهللاِ ةُم ـ ِب ح ى ِه يبه 

ومفَطَصاه       ٍةفْـرشَفَا ح لَىع كُنتُمو
: آل عمـران   (من النَّاِر فََأنقَـذَكُم منْهـا     

١٠٣( ي ،ـ  نَذَقَنْى أَ ِنع ـ كُ الْ نا ِم ـ م الْ ِرفْ  ِبوِج
ـ    اهللاِ وُلس ر ِها بِ نَءاا ج م، بِ اِرلنَِّل  ن ِم

.اِرونْاَأل ويِدِحوالتَّ

 

 
ـ  الْ انا كَ ا م نَركَّذَ تَ ولَ الَعم ـ لَ ع ـ  قَ ِهي َلب 

ـ  ظُ َلب قَ يِهوا فِ انُكَا  م، و ِهاِرونْ أَ اِقرشِْإ وِره 
ـ ، لَ ِهاِررسَأ عـ  لَ تْاد ـ تُايا ح نَ ـ اِنوحا الر نَ ةُي 
نَْأوونَار ا الراِنبةُي كَلَ، واهللاُ ان  م ا كَ نَعـ  م  ناا كَ
مع نَِفلَ س ا يِجتَسذَا إِ نَ لَ يب نَلَْأا س ا، وـ ينُِعي ا ذَا إِ نَ

تَاسانَّع نَ، وحن الْ وحمنَ  الَ  هللاِ د اُلز لَ ونَ ن اَلز 
مهـ  م ـ و تَ و، أَ وره الـد  تْرا كَ ـ  األَ ِتالَ يام 
الْوعصشْ، نَ ورهنْ أَ دوارالْ ه محِدمةَي الَ ةًقَِرشْ م  
ـ  الْ وِبلُى قُ لَ ع هارونْ أَ عطَتَس، يبِغتَ مِمِلسين 
.يِبِرقْى التَّلَ ِإمهبِذجتَفَ

 

 
كَوالَ فَي  و هو  م ا بِ نَعمِجعـ ز  ِهاِت

 ىِه، و ىربكُ الْ ِهاِتآي بِ ا  ينَِف، و ىمظْعالْ
 الَ، و يـهِ  فِ هقِْف الْ مهمهلْ أَ نم و ديِجم الْ آنرقُالْ
ياُلز ظْ يهر ب يظَ ن هـ اِنر ـ  ينَ ـ  ب ثُاِروا الْ عد 

ِثاِرالو تَ يالَّواهللاُ ه  و ييِهِده، ِق يـ  ِه بِ يم س بانَحه 
ى الْ لَعِمالَع ح تَجه و ،يبيـ  ألُ ِه بِ ن ِدنَا   ِةمـيس
محٍدم  م حتَجفَ ه ،هو  َال  ِغي يـب 
الِْنع مِمِلسذَ ِإينظُِفا حوا حتَجه.

 

 
كَوفَي ِغ ي يـب ـ  و هو   َّالـش مس 

 نحنَ، وينِمالَعلْ لِ ِمتْخَى الْ لَ إِ ِءدب الْ ن مِ ةُقَِرشْمالْ
الْوحملَّ كُ  هللاِ دا تَمقُ الِْتالَوورى التَّ ِفنيـدِ ِدج ،
 ارونْ أَ  هنْ مِ وِبلُقُى الْ لَ ع تْقَرشْا أَ ملَّكُ
ـ  ح  اهللاِ ةُمح ر  وه، فَ يِدِحوالتَّ ـ  اق ى  ِف
نْالداي ِن، وعتُمـ  ه س بانَحه ـ ِرو ضانُوـ  ه ى  ِف
ـ  ي  الَ ِها بِ نَيلَ ع  اهللاِ ُلضفَى، و رخْاُأل حىص ،
ِإوحانُسخَ الْ ها الَ نَ بِ اص ي قْتَسىص، كَ والَ فَي  
وهو س بانَحه تَ والَع وُلقُى ي :   ٍةُأم رخَي كُنتُم

     نوتَنْهوِف ورعِبالْم ونرتْ ِللنَّاِس تَْأمُأخِْرج

: آل عمـران   ( الْمنكَِر وتُْؤِمنُون ِباهللاِ   عِن
١١٠(.

 

 



 


ـ  ر هنْ ع يبِغ ي  الَ ٍمِلس م رغَصَأ اِهللا وُلس 
 م ،ادام يعقُالْ بِ ُلمآِنر ـ  و ـ  ِةنَّسِب س ِدي 

ـ   ِهِدِلوما بِ نَى لَ رشْب، فَ ينِلسرمالْ ى ِذ الَّ
كِّذَيـ  نَر كْا أَ ا مرـ م ـ  ا اهللاُ نَ ـ  ِه ِب ـ خَ الْ ن ِم ِري 
التَّوفْ، نَ يِنِكمربِ ح مِهِدِلو  َف راح ـ  ي  وقُفُ
ـ  ي ْل، ب اِلمالْ و ِةياِفعالْا بِ نَحرفَ ـ حر فَ وقُفُ ا نَ
ـ ِعالْ و ِكلْمالِْب نُ اِلي ،لَ ِيـى ح ـ اِلي يـ  ه  ِحِرفَالْ ِب
الْومساِتر ح ،با بِ ورمـ  يِفِر الشَّ ِهِدِلو ى ِذ الَّ
 كلْى تِ ِيح ي  الَ ٍمِلس م ىَأ، و اتُريخَ الْ ِه بِ تْالَوتَ

ـ  حِرى فَ اِلياللَّ ا مسرا؟ تَ ورِدج ـ  يـد  اهركِْذا ِل
،ــ ــ تَا ِهللاركْ شُ الَعــى ع ــعى نُلَ ماه 

وحبا؟ور.

 

 
قَود ع يخَلْ لِ  اهللاُ نأَ ِري ـ قَو ـ لَعج، و ااتً ا ه

ا اتًقَو أَ اِءمس ال ِثيغَ لَ َلعا ج م، كَ اٍتا آنَ ايطَعلِْل
معةًنَي و ،جِز لِ َلعييِلنِّ ال ِةاد نْاَأل وخْ األُ اِرهى ر
 .ٍلو أَ يـعٍ ِب ر َلاِئو أَ َلع ج كِلذَكَ، فَ ةًنَيبا م اميَأ
 اضفَتُ، و ِةياِنب الر ِةمح الر سما شَ يه فِ قَِرشْتُِل
ـ ى لِ وبطُ، فَ ِةياِنسح اإلِ ِلضفَ الْ ارهنْا أَ يهِف من 
ـ و،   اهللاِ وِلسى ر ِفا  بى ح اِلي اللَّ كلْا تِ يحَأ  مدقَ
 نمى لِ رشْب و ْل، ب اهنَّمتَا ي  م اَلنَي لِ ريخَا الْ هيِف
بيلْ لِ نمِمِلسشَين الَْلاِئم ـ  الْيـبِ ِبح مىفَطَص ،
ووضلَ ح هم تْالَا نَ  ماألُ ه الْ ةُم محـ ِدم ـ  ةُي  ن ِم
ـ ثَّمتَا، فَ فَالص و ِريخَالْ ـ  النُّ تْلَ ـ م ج وسفُ  هالَ
 ِريخَ الْ نا مِ نَيلَع ِه بِ  اهللاُ َلضفَا تَ م، و ىِدمحمالْ
.ىم اُألىِبا النَّذَهِب

 

 
ِإوكَ نان اب الْ ن حـ ى الْ  فِ اج مـ  ِلخَد  د قَ

 هنَِّإ فَ ،ركَنَْأ

 

ـ   اهللاُ رفَغَ -  ه لَ

 

- ـ ح ـ  و مكَ  ملَ
تَيبصإِ ر ،إِ ن حيلَ اء ى الْ اِليميِفِرالشَّ ِدِلو ِإ ون 
ـ لَّ كُمهسفُنْ َأنِإ، فَِفلَ السِدهى ع فِ رهظْ تَ ملَ ا ه
 تْانَكَ، و فُّح تُ هنِْم و  هى لَ ركْ ذِ تْانَكَ
ـ  هلُثَّمتَ تَ مهوبلُقُ ـ   ِف ـ  هِ لِّى كُ ٍةم و حـ ر ، ٍةكَ
تَوتَسِضحره  ِلَ لِّى كُ  ف ٍةم و ٍةنَكْس، قَ ود 
ـ تَاح، فَ وبلُقُا الْ هوظُظُحا و ينْ الد ِتلَغَشَ تْاج 
ـ حم الْ يِبِبح الْ ِلاِئم شَ ِركِْذ لِ ِةظَقَيلْى ا لَِإ وِبب ،
 وِره طَ ن مِ َلاونَتَتَ و وِده الشُّ اِضيى رِ ا فِ يحتَِل
.وِبرشْمالْ

 

 
ى أَ نِِّإوتَسِسحلَّ كُ ن ِت االسحاِنس م ، قُا يوم 

ا ذَى ه  فِ ِدِلومى الْ اِلي لَ اِءيح إِ ن مِ ونمِلسم الْ ِهِب
الزتَ اِنم ،ِدجكِْذا لِ يدر ى مـ  أَ ِه بِ ن سعا اهللاُ نَد 

ـ  اد ِنِإ، و اِنيماِإلِب ـ  ع ى من ـ نْ ي ـ يلَ ع رِك ا نَ
ـ  الْ ريخَ الْ نِإ، فَ ِعدِبالْ و ِداِسفَمالْ وِلصحِب عام 
ـ  بِ عنَم ي  الَ ،عفَتَ انْ اٍنسنْ إِ لُّ كُ ِهى بِ ِذالَّ حوِلص 

فْمسبِ ٍةد سذَ إِ ِهِبب ا عفْ النَّ مِه بِ ع و طَسع ـ ، و  ولَ
 وقُرشُ وِلس الرةُثَع ب تْانَكَ لَ كِلذَ كَ رم األَ انكَ

ـ  مِ ِعنْمالْى بِ لَو أَ اِرطَم األَ اُلزنِْإ و ِسمالشَّ من 
نَملْ، فَ عاهللاَ ِقتَّي  م ن ي نَمعون خَا الْ ذَهيـ  ر  نِإ فَ
نْمعهم ه شَ و ِب الْ رِعد تَ اُهللا، و الَع ى يِده ى من 
سلَ قَب الْ ه هد ى، ولُِّضي م ن س لَ قَب ه الر ىد ،
ِإوقَ فُ نرالْ  آلِ اء عِماِئز فْ يرحبِ ون راهللاِ وِلس  ،
وشْيهدنْ َأونوارنْ ِعهكْ ِذدراه.

 

 
ـ  الْ كيِبِبح بِ كلَُأسا نَ نَّ إِ مهاللَّ مى، أَ فَطَصن 

ا نَبا را ينَينَِع تُنَأ، وافَ الص ِله أَ داِروا م نَدوِرتُ
ِقى الْ لَعلَ اِمي ه  ِالْ بـ و ـ لَعج تَ نَأا، و فَ ا نَ
ـ  نمِم، و اهركِْذ بِ حرفْ ي نمِم ، هالَاو و هرص نَ
َأوتُ ن ِيحلُ قُ ىِإا بِ نَوبحلَ اِءي اِلي ى مِدِلو ـ ِب ح  كيِب

ـ ع األَ يِعِفالشَّ ـ ينَِعتُ، و ِمظَ ـ ا ع نَ ـ  لَ  كِركْى شُ
سبانَحبِ ك فَا تَ مـ  تَلْض ـ يلَ ع ِه ِب ـ وا بِ نَ ا نَِتيلَِس
ـ  هجوتَنَ، و ِمركْ األَ ىِبا النَّ نَيِبِبحى و مظْعالْ ا  ي
ـ  ِهاِهج و  كبِح، بِ كيلَى إِ ِهلَِإ  ن، أَ كيد لَ
ـ ، ع ِةيِدمحم الْ ِهِترضح لِ اارصنْا أَ نَلَعجتَ االًم 
ـ لَا إِ  ي ينِددج، م ِةيِوب النَّ ِهِتنَّسِب ـ  ِه ، ِهاِرى آلثَ
ـ ا و ينْالدى   فِ ينِزاِئفَ ـ  ِةراآلِخ  نَأ، و ِهاِرونَْأ ِب
 ِةظَافَحم الْ ع، م ِضرى األَ  فِ قِّحالْا بِ نَ لَ نكِّمتُ
لَع ِةنَّى الس فَالْ وِضر ِقالْ، ولَ اِمي ـ  ك س بانَحك 
 الَّ ِإةَو قُ الَ و َلو ح الَ، و اهضرتَ و هبِحا تُ م بِ كِب
.اِهللاِب

 

 
ـ نَح و كِوفْع و كاِنسحِإ بِ ْلزنَ تَ مهاللَّ  كاِن

ـ  ع انع أَ ن م لِّكُِل ـ  لَ ـ  ِةوالَى ِت ا الْ ذَ همـ و  ِدِل
ـ لَا إِ  ي هلْعاج و ،ِفيِرالشَّ ـ  ِه ـ  ى ِف ى حوِنص 
ـ ى ع ِهلَا إِ  ي ْلضفَتَ، و اِنماَأل  ينِعاِمى الـس  لَ
، اكفَطَصم و كيِبِب ح ِلاِئمشَ بِ ِهبشَلتَّ لِ يِقِفوالتَِّب
َأوْلِزج ِهلَا إِ  ي ى سِئ آالَ غَاِبوك نُ وعمـ  لَ ،اك ا نَ
لَوهم و فَ الشِّ ِحنَاماء الْ واِفعةَي و ،يسـ  نَ لَ ر ا ا ي
ا نَّ ع عفَادو. ةَياِع الد ودصقُ الْ ِريخَ الْ نى مِ ِهلَِإ
ى الْ ِهلَا إِ يماِئصب الْ والَباي فَ، ورنَح ى ِهلَا إِ ا ي
 به، و انَنَي ب حِلصَأ و ،اايطَعالْ و ِريخَى الْ اِلوتَِب
ـ فَّوتَ، و اِءع الد يبِج م كنَّ إِ ةًبي طَ ةًيرا ذُ نَلَ ا نَ
مِمِلسين ا بِ نَقِْحلَْأ، وِحاِلالصنَّ، إِ ينك لِّى كُ لَ ع 
ـ  ظْفَاحو. يرِد قَ ٍءىشَ ـ لَا إِ  ي ـ ى فُ ِه   آلِ اءرقَ
ـ ِما ج نَ لَ به، و ِنحِمالْ و ِنتَِف الْ ن مِ ِماِئزعالْ ا يع
ـ  كِلهَأ، و ننَِمالْ و حنَِمالْ ـ لَا إِ  ي ـ ى أَ ِه عداءك 
َأوعدنَاء ِعَأا، ودهم ِب عـ  لَ ايد ـ  كَ ءالَِّذا، أَ نَ ا م
ـ  آِنرقُالْ و ِةنَّالس بِ َلمع الْ ِلعاجوا، و انُكَ ى ، ِف
ـ  الْ ةَاعمج ديَأ، و اٍنكَم و اٍنم ز لِّكُ مِمِلسين ،
ا ما كَ نَعما و نَ لَ نكُ، و ينِلسرم الْ ِدي س ِةياِنوحرِب
.ينِمالَع الْبا ر يِحاِلا الصنَِفِلس ِلتَنْكُ

 

 
وى اهللاُ لَّص ـ  لَ ع ى سنَِدي ا مـ ح ٍدم آلـهِ  و 

وصَأِهِبح جِعمين.
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         أحمد والحسن والنوراء فرج حسـانين              حسناء محمد الخولي      محمد أسامة شعيشع

 

 
                 إيتاي البارود 

 

 البحيرة                                  الحامول –

 

 كفر الشيخ–

 

 

       عبد اهللا ابراهيم شبل          جنا إسماعيل            آالء أسامة الجمل        محمد رجب أبو سالم

 

 
  كفر ميت أبو الكوم 

 

 منوفية     أبو قير –

 

 اسكندرية    سيدي سالم –

 

 كفر الشيخ   كفر كال الباب –

 

 غربية-

 

 
ط

 

 

 حتديد املفارقات






وقَـاَل  . كَم ِمن ذَِليٍل َأعزه ِعلْمه، وِمن عِزيٍز َأذَلَّه جهلُه        : ِقيَل ِفي منْثُوِر الِْحكَمِ    :ابني مستقبل األمة  

يا بِني تَعلَّموا الِْعلْم فَِإن : يِهوقَاَل بعض الْعلَماِء ِلبِن. كُلَّما حسنَتْ ِنعمةُ الْجاِهِل ازداد قُبحا : بعض الْحكَماءِ 

: دباِءوقَاَل بعض اُأل. ن يذَم الزمان لَكُم َأحب إلَي ِمن َأن يذَم الزمان ِبكُم        فَألَ ،ِبِه ِمن الدنْيا حظا   لَم تَنَالُوا   

االًمِبالِْعلِْم م ِفدي لَم نمِبِه ج باالً كَس.

 

 

يِه َأن يكُون لَه     وِلمن رِغب فِ   ،ينْبِغي ِلمن زِهد ِفي الِْعلِْم َأن يكُون ِفيِه راِغبا         :عزيزي مستقبل األمة  

 يطْلُـب ِلتَرِكـِه   ، والِمنْه َأن يكُون ِبِه عـاِمالً ، وِلمن طَلَبه َأن يكُون ِمنْه مستَكْثَرا، وِلمن استَكْثَر         طَاِلبا

ااحاجال ،ِتجال   لِ  وا، وذْرِةلتَّقِْصيِر ِفيِه عاِعيِد الْكَاِذبوِبالْم هفُ نَفْسوسا ِبانِْقطَاِع اَأل ينِّيهميتَِّصلَِة وشْغَاِل الْم ،

. وِلكُلِّ زماٍن عذْرافَِإن ِلكُلِّ وقٍْت شُغْالً

 

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

 

 ٣٠ص القاهرة –

 

- ٣١.[

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

٣٣ 

بالهنا

 

 

 

والشفا

 

 

 

 


 



 



اصدقني ! يا خالد: ، فسأله)جرجة(بهرت عبقرية خالد قادة الروم، فدعاه قائد منهم يدعى         
هل أنزل اهللا على نبيكم سيفًا من السماء فأعطاك إيـاه فـال       : وال تكذبني، فإن الحر ال يكذب     

.ال: تسلُّه على أحد إال هزمته؟ قال خالد

 

 
 بعث فينا رسوله، فمنا من صـدقه        إن اهللا : قال خالد ! فبم سميت سيف اهللا؟   : قال الرجل 

، ومنا من كذَّب، وكنت فيمن كذَّب، حتى أخذ اهللا قلوبنا إلى اإلسالم، وهدانا برسـوله                
.فهكذا سميت سيف اهللا) أنت سيف من سيوف اهللا: (، وقال ليفدعا لي الرسول 

 

 
.نعم:  خالدهل لمن يدخل اإلسالم اليوم مثل ما لكم من المثوبة واألجر؟ قال: قال القائد

 

 
.علمني اإلسالم يا خالد: قال القائد

 

 
.)]٣٢٣(رجال حول الرسول، خالد محمد خالد                                         [

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ضريبة فادحة للعمل يدفعها أصـحاب مهـن معينـة،          
ونخص هنا الرسامين والنقاشين، حيث أكدت دراسـة        

دوليـة ألبحـاث    حديثة قام بها خبراء فـي الوكالـة ال        
ون أن الرسامين والنقاشين ومـصممي      السرطان في لي  

الديكور أكثر عرضة لإلصابة بسرطان المثانة أكثر من        
رـب العناصـك بسبـغيرهم من أصحاب المهن، وذل

 

 
كما جاء في الدراسة التي المضرة في المواد التي يستخدمونها خالل عملهم       

 اإلصابة بالمرض يزداد كلما     أن خطر نشرتها مجلة الطب المهني والبيئي      
وحلل الباحثون حوالي ثالثـة آالف      . طال أمد عمل هؤالء في هذه المهنة      

 ٤١حالة إصابة بمرض سرطان المثانة لمصابين وردت تفاصيل عنهم في           
 عوامـل   هماعتبـار في   خالل الدراسة    ،ووضع الباحثون . دراسة منفصلة 

مثانـة، ووجـدوا أن     عدة، مثل التدخين كسبب رئيس لإلصابة بسرطان ال       
ن ومصممي الديكور أكثر عرضة من غيرهم لإلصـابة         نقاشيالرسامين وال 

وصـنفت بعـض الدراسـات الرسـامين         ، %٣٠بسرطان المثانة بنسبة    
 والذين يركبـون ألـواح      ،والحرفيين الذين يستخدمون الجص في أعمالهم     

نهم ال يعرفون   إ :الباحثونوقال  . النقاشينالزجاج في المنازل ضمن دائرة      
 والدهان التي تزيد خطـر      ةبالضبط المادة الموجودة في الطالء أو الصباغ      

اإلصابة بسرطان المثانة، مشيرين إلى أن مراجعة هذه المشكلة ال تخلو من   
التعقيد بسبب المستويات المختلفة للتعرض للدهانات واألصباغ والمواد التي        

وأوضحت الدراسة أن النـساء     . تتتألف منها والتي يتغير تركيبها مع الوق      
الالتي يدخلن ضمن هذا التصنيف أكثر عرضة مـن غيـرهن لإلصـابة             

ولـم تـشر إالّ     . بمرض سرطان المثانة الذي ال يقتصر على الرجال فقط        
.أربع دراسات منفصلة إلى احتمال إصابة المرأة بهذا المرض

 

 



 



 

                . جم زبدة٥٠ -

 

.جاجالد جم كبد ٧٠٠ –

 

 

 

    . بصلة مقشرة ومفرومة خشنة–

 

. جرام دقيق٢٥ –

 

 

 

  . جرام مرق دجاج٤٠٠ -

 

. واحد ونصف ملعقة ملح–

 

 

 

.قطع من الخبز المحمص بشكل مثلثات:  وللتقديم–

 

 

 

.البقدونس المفروم:  وللتزيين-

 

 



 



 

 أذيبي الزبدة واسكبي كبد الدجاج والبصل مدة عـشر          -

.الوقتدقائق مع التحريك طوال 

 

 

 

 ارفعي كبد الدجاج والبصل واتركي السائل الفـائض         -

.عن الطهي في المقالة

 

 

 

 أضيفي الدقيق إلى المقالة، حركي جيدا داخل الـسائل          -

.واطبخيه عدة دقائق

 

 

 

 أضيفي مرق الدجاج بالتدريج واطبخيه مع التحريـك         -

.حتى يكثف المزيج

 

 

 

. أضيفي الملح والكبد وقدميه مع التوست-

 

 



 

 

 

 

 



 





 




 



 



 

 

















 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

األستاذ الدكتور

 

 

نور الدين أبو حلية

 

 

اجلمهورية اجلزائرية

 

 

 

 

 

 

الطمأنينة والعالقة باألهلالطمأنينة والعالقة باألهلالطمأنينة والعالقة باألهل

 

 

 

 

 

 
 الكثير من الناس بين التدين والمرض       يخلط

فبعضهم يتوهم نفسه    .. النفسي

 

 نتيجة حرصـه  –
الظاهر على الدين وشرائع الدين      

 

 أنه متـدين    –
ومتق وصالح، بينما هو في الحقيقية ليس سوى        

.ضحية لبعض األمراض النفسية الخطيرة

 

 
 حتـى    اختبار يختبر به المؤمن نفسه     وأهم

يعرف حقيقته، وال يدع الشيطان يمـده بحبـل         
غروره هو أن يرجع إلى القرآن الكريم ليعرض        

فهو الكتاب اإللهي الذي وضـع اهللا  .. نفسه عليه 
فيه مقاييس الهداية ومقاييس الغواية والـضالل       

.ومرض القلب ونحو ذلك

 

 
 صفات المتدينين في القرآن الكـريم       وأول

 ـ ا هـو ذلـك الهـدو    وأكثرها ذكر  ةء والطمأنين
ِن الَّـِذين    الرحم ِعبادفـ  .. والتواضع والتؤدة 

ــى اَأل ــشُون علَ ميــاطَب ــا وِإذَا خَ هم رِض هونً
ِإنَّما ، و )٦٣: الفرقان( ماالْجاِهلُون قَالُوا سال  

الْمْؤِمنُون الَِّذين ِإذَا ذُِكر اللَّه وِجلَتْ قُلُـوبهم وِإذَا         
تُِلي          ِهـمبلَـى رعانًـا وِإيم متْهادز اتُهآي ِهملَيتْ ع

كَّلُونتَوي )٢: األنفال.(

 

 
 لذلك مسالمون محبون للخير ممتلئـون   وهم

ا ا وال حسد  ال تجد فيهم حقد   .. بالرحمة لكل شيء  
 وال غال  يعيشون مع اهللا وفي صحبة     .. ا وال كذب
لوبهم من أن    وق لسنتهمولذلك ينزهون أ  .. أوليائه

يتسرب إليها أي مرض من األمـراض التـي         
.تحول بينهم وبين تلك الصحبة الشريفة

 

 
 أصحاب األمراض النفـسية، أو الـذين        أما

مزجوا تدينهم بأمراضهم النفسية، فهم مثل أبـي        

   ا على دينه، وكان لـذلك      لهب الذي كان حريص
 كـل محـل     فـي   يسير خلف رسول اهللا   

حقده وكبريائه وغروره   يسير خلفه ب  .. يذهب إليه 
 ..ا عليهلينفر منه، ويمأل قلوب الناس حقد..

 

 
 ما أكثر المتدينين بدين أبي لهـب        ولألسف
نعم هـم ال يعبـدون األصـنام        .. في عصرنا   

ا كثيرة عجنوها ولكنهم يعبدون أصنام .. الحجرية
بأهوائهم، ثم راحوا يتمسحون بها، ويرمون كل       

قادهم وسـموم   من خالفهم في عبادتها بسهام أح     
.قلوبهم التي عشش فيها الشيطان

 

 
 المقاييس الشرعية التي يمكـن مـن         ومن

خاللها التمييز بين التـدين والمـرض النفـسي         
 عالقة الملتزم بأهله، فقد وضع رسول اهللا 

خيـركم   خيركم: (ا لذلك نص عليه بقوله    مقياس 
، فالمتدين ) خيركم ألهليأناألهله، و 

 

 كما ينص -
 في مواضع كثيرة     القرآن الكريم 

 

 يخفض جناح   -
الذل لوالديه، ويرحمهما، ويحسن إليهمـا، ولـو    

حتى لو قـررا    .. كانا مشركين ضالين عاصيين   
رجمه ونفيه، فإنه ال يقابل ذلـك إال باإلحـسان          

.واالستغفار والتواضع

 

 
ا، فهو الذي يتـرك ذلـك        المريض نفسي  أما

الهدي القرآني والنبوي الراقي ليتمسك بمقولـة       
 كانا  إنن تيمية في أن للملتزم أن يقتل والديه         اب

وحينذاك سيقع فيمـا وقـع فيـه         .. )١(مشركين
 نالشابان السعوديان المخلصان البن تيمية وللتدي     

المغشوش حين قتال والدتهما بسكاكين، وحـاوال       
.قتل والدهما وشقيقهما

 

 
ا، ونحن نرى من هؤالء      لنا نذهب بعيد   وما

ومن يمـأل حياتهمـا   المرضى من يلعن والديه،  



 

 

 

 

 



 









 



أو بسبب انتقادات   .. ا بسبب مخالفات بسيطة   نكد
.ونصائح منهما له

 

 
فحـدث  ..  الزوجات واألخوات والبنات   أما

وممن أعرفه من هؤالء الملتـزمين      .. وال حرج 
من أصاب زوجته بصدمة نفسية عند أول لقـاء         

ثم أحضر لها الرقاة مـن أصـحابه        .. له معها 
نون، وعندما نقلت إلى    الملتزمين، فأصابوها بالج  

مراض العقلية، نصحوه أن يطلقها،     مستشفى األ 
وأن يتزوج غيرها، ليمارسوا معها هوايتهم في       

. الناسنينتج

 

 



 




 


ع مـن   ي االختبارات القرآنية التي نستط    من

خاللها التمييز بين التدين الربـاني والمـرض        
لفكريـة  النفساني، هو الموقف مـن الحريـة ا       

:والدينية

 

 
ا يعلم أنه عبـد هللا، وأن       ا رباني  تدينً فالمتدين

وظيفته في هذه الحياة الدنيا أن يتعرف على اهللا،         
وأن يسلك السبيل إليه، حتى ينال القرب منـه،         

أما خلق اهللا، فيتعامل معهـم بمـا        .. ورضوانه
وهو يتركهم  .. يقتضيه السالم والمحبة والرحمة   

.. همبعد ذلك هللا ربه ورب

 

 
فيشعر أنـه لـيس     ..  هو العبد الضعيف   أما

عليهم بمسيطر، وال عليهم بوصي، وال عـنهم        
فمن شاء منهم فليؤمن، ومـن شـاء        .. بمسئول
ومن شـاء فليتـصوف، ومـن شـاء         .. فليكفر

ا أو  ومن شـاء أن يكـون أشـعري       .. فليتزندق
ا أو ماتريدي معتزلي  بل لـه   .. فله ذلك .. اا أو سلفي

أو مـا   .. اا أو ليبرالي  ا أو علماني  دأن يصير ملح  
.. شاء له عقله من المذاهب واألفكار

 

 
 في هذا الجو المـشحون باألفكـار        المتدين

المتناقضة ال يشعر بأي تناقض وال اضطراب،       
.. ألنه يعلم أن اهللا هو المهيمن على عالم األفكار        

وهو الذي يربي عباده بعد ذلـك فـي حركـة           
خير إلى الحقيقـة التـي      تكاملية توصلهم في األ   

..يريدها هو، ال التي يريدها العبد

 

 
 في هذا الواقع يحـاول أن يعـرف         المتدين

 بهدوء ويبلغه بصورة جميلة، و    يهالحق، ويدل عل  
ا أنـه   ولكنه ال يزعم لنفـسه أبـد      .. وتؤدة ولين 

وصي على الناس، وأن عليه أن يخرجهم مـن         

 ألن اهللا هو الذي يخرج من       ؛الحالة التي هم فيها   
.شاء كيف شاء لما شاء

 

 
 كان الغزالي يمثل هذا التدين حين قـال         لقد

ولم أزل فـي عنفـوان    : (في المنقذ من الضالل   
شبابي  

 

 منذ راهقت البلوغ، قبل بلوغ العشرين       -
إلى اآلن، وقد أناف السن على الخمسين     

 

 أقتحم -
لجة هذا البحر العميق، وأخوض غمرته خوض       

ور، ال خوض الجبان الحذور، وأتوغل في       الجس
كل مظلمة، وأتهجم على كل مشكلة، وأتقحم كل        
ورطة، وأتفحـص عـن عقيـدة كـل فرقـة،           

 طائفة، ألميز بـين     كلوأستكشف أسرار مذهب    
      ا محق ومبطل، ومتسنن ومبتدع، ال أغادر باطني

       ا إال  إال وأحب أن أطلع على باطنيته، وال ظاهري
ا إال  ل ظاهريته، وال فلـسفي    وأريد أن أعلم حاص   

 إال  اوقوف على كنه فلسفته، وال متكلم     وأقصد ال 
 ،مه ومجادلته وأجتهد في اإلطالع على غاية كال     

 العثور على سـر     إال وأحرص على     اوال صوفي
  جع إليـه    إال وأترصد ما ير    اصفوته، وال متعبد

 معطالً إال وأتحـسس  احاصل عبادته، وال زنديقً  
 ســباب جرأتــه فــي تعطيلــهوراءه للتنبــه أل

.)٢()وزندقته

 

 
 هذا هو الوصف القرآني للمؤمنين الذين       بل

بل يؤدون ما عليهم من     .. ال يتجاوزون أقدارهم  
تكاليف، ويسألون لخلق اهللا الهداية لسواء السبيل       
من دون أن يسيئوا األدب في ذلك ال مـع اهللا،           

لقـد علمنـا اهللا أن نقـول        .. وال مع عبـاد اهللا    
 نُـسَأُل   َألُون عما َأجرمنَا وال    تُس ال: نللمخالفي
ما تَعمعلُون )٢٥: سبأ.(

 

 
 أن الهداية بيده، ال بأيـدينا، فقـال         وعلمنا

ا أحب خلقه إليه   مخاطب :ال ِإنَّك      ـنـِدي متَه 
        لَـمَأع ـوهو ـشَاءي نِدي مهي اللَّه لَِكنتَ وببَأح

تَِدينهِبالْم )٥٦: القصص.(

 

 
 يخبره أن وظيفته ال تتعدى تبليغ ما أمر         بل
 ما نُِرينَّك بعض الَِّذي نَِعـدهم َأو        وِإن :بتبليغه
 غُ وعلَينَـا الِْحـساب    ك فَِإنَّما علَيك الْبال   نَتَوفَّينَّ

).٤٠: الرعد(

 

 
 هذه اآلية الكريمة كافية في الدعوة إلـى         إن

لى الخلق في مـسائل اإليمـان       رفع الوصاية ع  
 خلقـه   شـرف فاهللا تعـالى أخبـر أ      .. دةوالعبا

أمـا  .. وأكرمهم عليه أنه ليس عليه إال الـبالغ       
.الحساب، فيتواله اهللا تعالى

 

 
ا سـتره بلبـاس     ا نفساني  المريض مرض  أما
هـو يختـصر   .. فال يرى األمر كذلك     .. التدين

والكون في كينونته، وهـو     .. الوجود في وجوده  
رى العالم من خالل خرم إبرة، ويريد للعالمين        ي

والويل لمن خـالف    .. جميعا أن يروه كما يراه    
..رؤيته

 

 
..  يعتقد أن الحق ليس سوى ما اعتقـده        هو

.. وأن الرب ليس سوى إلهه

 

 
فال يحـق   ..  هو يعتقد أنه رب على إلهه      بل

له أن يغفر وال أن يرحم إال من شاء له أن يغفر            
..له أو يرحمه

 

 
:  قـال  ذيبه إلى حد كبير فرعون ال      يش هو
اـِري      مِإلٍَه غَي ِمن تُ لَكُمِلمع  ) القـصص :

ففرعـون قـال    .. ، بل ال فرق بينه وبينهم     )٣٨
 علمت لكـم    ما: [ذلك، والمتدين المريض يقول   

 لففمن خـا  .. من إله غير اإلله الذي أعتقد به      
]رؤيتي فقد خالف الحق المطلق

 

 
 الطغاة الـذين     هو يشبه أولئك القرشيين    بل

كانوا يطلبون من بالل وعمار وسمية أن يذكروا       
.. آلهتهم ويمدحوها وهم في أتون العذاب

 

 
ا حين يسألون النـاس      يشبهونهم تمام  هؤالء

عن مكنونات قلوبهم، ويحاسبوهم عليهـا، ثـم        
يسجنونهم في األخير في السجون التي تمتلئ بها        

.قذارة قلوبهم

 

 
                                                           

): ٤٧٨/ ١٤( الفتاوى   مجموعقال ابن تيمية في     ) ١(
إن الوالد إذا دعا الولد إلى الشرك ليس له أن يطيعه           (

له أن يأمره وينهاه وهذا األمر والنهي للوالد هـو         بل  
.)ا جاز للولد قتلهوإذا كان مشركً. من اإلحسان إليه

 

 
.١٠٩ ص ،المنقذ من الضالل) ٢(

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 





 





 





 





 









 









 









 



 

 

 



 





 





 


 

 

 

كانت األكثر دقة في التعبير عن ".. مصر في شرم الشيخ"
المؤتمر الوطني للشباب الذي عقدته رئاسة الجمهورية في 

 ٢٥الفترة من 

 

 م بمدينة شرم الشيخ٢٠١٦ أكتوبر ٢٧ –
.سيناءبمحافظة جنوب 

 

 
 على ثالثة المؤتمر الذي سمي بمؤتمر الشباب، لم ينحصر لكن 

 ثالثمائة إليهم رئاسة الجمهورية أضافتآالف شاب، بل 
لمؤتمر لنقل الخبرات وتواصل على اشخصية عامة ضيوفًا 

.األجيال

 

 
الحكومة بكامل تشكيلها، والبرلمان بلجانه المختلفة وحضرت 

فيون، ا، واإلعالميون والصحوتمثيالته الحزبية، والمحافظون
جميعهم كانوا في وورؤساء وأساتذة الجامعات، والحزبيون، 

.المناقشات التي استمرت طيلة ثالثة أيام

 

 
لم يشتمل المؤتمر على السائرين في طريق دعم الدولة و

المصرية ورئيسها فقط، بل دعي إليه شخصيات معارضة للنظام، 
ا كان منتدى وطنيت على وفاق معه، فوشخصيات أخرى ليس

.جامعا لكل األطياف

 

 
 تبادل الرؤى والتوصيات بصورة كان الهدف المعلن للمؤتمر هو

واقعية،

 

 الدولة فيهاوشاملة تشترك بهدف صياغة رؤية كاملة  
، من خالل الحوار وعرضوالشباب

 

القضايا الخاصة بهم،  
ستقبلية، كذلك طرح والتعرف على احتياجاتهم وتطلعاتهم الم

 لفكر الشباب باختالف استراتيجيات المتطورة وفقًول واإلالحل
.ثقافاتهم وخلفياتهم العلمية

 

 
ملتقى ومنصة للحوار هدفت الدولة من المؤتمر أن يكون لقد 

 ووجهات النظر بين الدولة المصرية اآلراءالمباشر وتبادل 
مؤسساتها المختلفة وبين شبابها الواعد، الذي يقف في أول ب

لمفضي إلى مستقبل يحلم بأن يكون أفضل وأجمل طريق العمل ا
ا، تتاح له فيه فرص العمل التي تتالءم مع قدراته وأكثر إشراقً

وطموحاته في حياة كريمة يسودها االستقرار، ويكون عنوانها 
تتقدم مصر وتتبوأ مكانتها كي التطور الدائم والتحديث المستمر 

اب مصر سباق الالئقة بين األمم، وفي هذا السياق يدخل شب
ا بالعلم والمعرفة والتخطيط العلمي الذي يراعي التقدم متسلح

.ظروف الواقع المعاش

 

 
 جلسات وحوارات المؤتمر تحت ت أيام عقدثالثةعلى مدى ف

، لبحث مختلف القضايا والتحديات التي )نطلقا ..بدعا(شعار 
تواجه الوطن والمجتمع المصري، وطرح رؤى الشباب في 
.مواجهتها

 

 
ضمن المؤتمروت

 

يالسيسعبد الفتاح شارك فيه الرئيس  الذي -

 

- 
عشرات األبحاث والرؤى ، وطرحت فيه عشرات الفعاليات

 رغبة قوية عكستوالمقترحات التي أعدها شباب مصر، 
وحقيقية في مشاركة الشريحة الشبابية

 

 وهي نواة المستقبل -
وتشكل القطاع األكبر من

 

سكان مصر 

 

-

 

في صنع المستقبل،  
ا وهو الصعود إلى مرتبة الدول يق الحلم الذي يراودهم كثيروتحق

.المتقدمة بالجهد والعرق والعمل الدؤوب

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 



 



العديـد مـن      علـى  لمـؤتمر ا اشتمل
رؤية الشباب لـربط    عامة عن   الجلسات  ال

منظومة التعليم بـسوق العمـل، وتقيـيم        
ـ     شبابية فـي   تجربة المشاركة السياسية ال

 نحو صـناعة البطـل      ته ورؤي البرلمان،
السياسة / وأزمة سعر الصرف  مبي،  ياألول

ما األسباب والحلول، وتأثير السين   .. النقدية
والدراما فـي تـشكيل وعـي الـشباب،         
والعالقة بـين ملـف الحريـات العامـة       
والمشاركة السياسية، واالقتصاد المصري    
 من رؤية شبابية، وتأثير وسائل اإلعـالم      

وقضية على صناعة الرأي العام الشبابي،      
الهجرة غير الشرعية أسبابها وحلولهـا،      
ومواجهة الظـواهر الـصحية الـسيئة،       

 أعمـال  عـن    شـبابي ونموذج محاكـاة    
لحكومة المصرية، ودراسـات مـسببات     ا

العنف في المالعب وعـودة الجمـاهير،       
والفرص المتاحة لمشاركة الـشباب فـي       

مـن  سـتفادة   المحليات، وسبل تعظيم اال   
النشاط الثقـافي،   إمكانيات الدولة إلثراء    

ــتفادة   ــيم االس ــسارات تعظ ــي وم ف
ــة الكبــرى، ودور  المــشروعات القومي

.م٢٠٣٠الشباب في تنفيذ رؤية مصر 

 

 
 ورش  سـبع كما اشتمل المؤتمر على     

، ) جلسة ١٣ (التعليم والبحث العلمي  : هي
، والهوية  ) جلسة ١٢ (والمشاركة السياسية 

، ) جلـسة  ١٢ (خطاب الـديني  الثقافية وال 
 ٦ (ونموذج محاكات الدولـة المـصرية     

 ١١ (، واالقتصاد وريادة األعمال   )جلسات
، ) جلـسة  ١١ (لثقافي، والصالون ا  )جلسة

 .) جلسات٣ (وتنمية المواهب والقدرات

 مؤتمر في تـاريخ   ويعد المؤتمر أكبر    
، إذ بلغ عـدد الـشباب       مدينة شرم الشيخ  

ف شـاب    آال ٣المشاركين في المـؤتمر     
يمثلون كافة شرائح وقطاعـات الـشباب       

ــباب  ــن ش ــصرى م الم

 

ــات   الجامع
والرياضيين والمثقفين وشباب األحـزاب     
والعمل السياسى، باإلضافة إلى عدد مـن       

 عبر  الشباب الذي قام بالتسجيل لالشتراك    
، كما  ؤتمرالموقع اإللكتروني الخاص بالم   

 ٣٠٠شارك في فعاليات المؤتمر أكثر من       
شخصية عامة باإلضـافة إلـى خبـراء        
متخصصين كمتحدثين ومشاركين ومدراء    

.للجلسات

 

 


 



شارك فـي المـؤتمر العديـد مـن         
هــات التوجمختلــف الشخــصيات مــن 

: ، مثـل  السياسية واألطياف المجتمعيـة   
ــا  ــة، ورؤســاء وزرائه وزراء الحكوم

 كمـال الجنـزوري وإبـراهيم       :بقينالسا
ــدراوي،  ــدكتور حــسام ب ــب، وال محل
والدكتور مصطفى الفقي، والعالم فاروق     

 :اتالباز، ونواب البرلمان، وممثلي حرك    
، وممثلـي   سف يا ريس  آ و ، وكفاية ،تمرد

 والنشطاء  األحزاب السياسية والمعارضة،  
ــسياسيين،  ــا  ال ــر وباب ــيخ األزه وش

 ،األحزاباإلسكندرية، وعدد من رؤساء     
ورؤسـاء  ورئيس األوبـرا المـصرية،      

فيين اواإلعالميـين والـصح   الجامعات،  
والمنتجين السينمائيين   ،بتوجهاتهم المختلفة 

.ابتَّوالكُ

 

 


 



 ٩٦الفتاح السيسي    قضى الرئيس عبد  
ساعة فى مدينة شرم الشيخ شارك خاللها       

 .فى المؤتمر

 بدأت زيارة الرئيس يوم االثنـين     قد  و
، فى الثانية بعد الظهر، وتابع       أكتوبر ٢٤

مع مكتبه الترتيبات النهائيـة قبـل عقـد         
ـ  ١١المؤتمر، وشارك فى     ا مـن    اجتماع

 ،مجمل االجتماعات التى شهدها المؤتمر    
 . مداخلة١٨أجرى خاللها 

وشهدت االجتماعات واللجـان وورش     
العمل

 

 بحسب ما أعلـن فـى الجلـسة         -
الختامية

 

 وبلغ ،شاب آالف   ثالثة مشاركة   -
 متحدثاً مـن بيـنهم      ٤٨٧ن  عدد المتحدثي 

٣٣٠ جلسة وورشة   ٨٣، كما تم عقد     ا شاب 
 ساعة عمل، وعقـد     ١٢٠عمل من خالل    

 جلسة خاصة باالقتصاد، شارك فيهـا    ١٥
 . من الشباب١٨٠ا من بينهم  متحدث١٢٠ً

 جلـسة وورشـة عمـل       ٣٠ عقد   وتم
 ١٦٠لمناقشة محور الثقافـة بحـضور       

 ٢٣ا، كما تم عقـد   شاب١١٢ا بينهم   متحدثً
جلسة وورشة عمل لمحور السياسة تحدث      

 جلسة  ١٤ متحدثاً، بينما عقد     ١٢١خاللها  
وورشة عمل بمحور التعليم تحدث خاللها      

.ا شاب٦٣ متحدثاً، منهم ٩٥

 

 
 

بــدأ الــرئيس و

 

عبــد الفتــاح   
السيسي

 

فعاليات اليوم الثـانى للمـؤتمر       
بمشاركة " ماراثون السالم "بالمشاركة فى   

عدد من الوزراء وعدد كبير من الـشباب      
 .المشارك فى المؤتمر

سالة سالم للعالم وسط    وبعث السيسي ر  
 . آالف شاب شاركوا في الماراثونثالثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
األمين العام والمتحدث الرسمي

 

 
                               حاد العالمى للطرق الصوفيةلالت

ى الحسينىلعزم اعبد الحليمالشريف 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

قال الرئيس السيسي، في كلمته للشباب      
 انتهز الفرصة عنـد     :في نهاية الماراثون  

مشاركتي مع شباب مصر العظيم في هذا       
المارثون وعلى هامش المؤتمر الـوطني      
ـ        ا األول للشباب الذي نتشارك فيـه جميع

 مستقبل أفضل   بالحوار من أجل استشراف   
لمصر لكي نوجه رسالة سالم للعالم كلـه       

.من أرض السالم واألنبياء

 

 
هذه الرسالة نوجهها للعـالم      ":أضافو
يسعى المصريون  .. إننا في مصر  .. أجمع

لتحقيق السالم واألمن واالستقرار والبناء     
 إنه من المهم    :نقول للعالم كله  .. والتعمير

ا أن نكون حريـصين علـى الـسالم         جد
ــف   ــرفض العن ــافح ون ــى أن نك وعل
واإلرهاب الذي يدمر ويلحق األذى بالعالم      

".كله

 

 
نحن هنا نسعى لتحقيق الرخاء      ":قالو

ألهلنا ولكل مصر وننتهز الفرصة إلعادة      
توجيه رسالة السالم للعالم أجمع ونتمنـى       

صوت الـسالم   .. أن يسمع صوت مصر     
والتعمير وليس صوت القتل والتخريـب      

".واإلرهاب

 

 
نحن من هذا المكـان ومعنـا       ": قالو

.. شباب مصر العظيم نجـدد رسـالتنا         
رسالة السالم واالستقرار والرخاء لـيس      
فقط في مصر ولكن في جميـع أنحـاء          

".العالم

 

 
 

في ختام المؤتمر أعلن الشباب أثنـاء     و
 الـرئيس عبـد   عرض التوصيات موافقة    

فـتح بـاب تلقـي      علـى    الفتاح السيسي 
ــر المقتر ــات واآلراء عب ــة  ح البواب

للمؤتمر علـى أن يخـصص       اإللكترونية
فريق عمل لدراستها والرد عليها ومتابعة      

.تنفيذها

 

 
 إنـشاء   : المـؤتمر  وجاء في توصيات  

هيئة مستقلة ومركز إبداعي للمشروعات     
ــ اوتعــديل التــشريعات القانونيــة دعم 

لالستثمار، والتأكيد على وصول الـدعم      
لمستحقيه، ودراسة تحويل الدعم العينـي      

نقدي، ورفع قـدرة اإلنتـاج وتنفيـذ        إلى  
.برامج اإلصالح المتكامل

 

 
كما أوصى المؤتمر بأهميـة إنـشاء       

 مـع   ،هيئات مساعدة للوزراء من الشباب    
التأكيد على زيادة الدعم السياسي والوعي      

ـ     سبل الممكنـة،   السياسي للشباب بكل ال
باإلضافة إلى العمل على تجهيز دراسات      
وافية الحتياجات سوق العمـل، وربـط       
احتياجات المشروعات القوميـة بـسوق      
العمل، وتفعيـل هيئـة جـودة التعلـيم         
واالهتمام بالعمل بما يكفل له أداء رسالته       

.بشكل مرضي

 

 
كما طالب المؤتمر ضمن التوصـيات      

ز بـالتراث  بزيادة الوعي الثقافي واالعتزا   
واالهتمـام بـاألفالم     الثقافي المـصري،  

الوثائقية وتفعيل دور المجتمـع المـدني       
االهتمام بقصور الثقافـة    ولدعم المسرح   

.والبيت الفني للمسرح

 

 
وأوصى المؤتمر بـإطالق المـشروع    

 عـن   القومي لتأهيل شباب الدعاة، فضالً    
المنظمة لإلعالم،   إصدار القوانين  سرعة

والبدء في دراسة كيفية عودة الجمـاهير       
للمالعب، وكذلك تنمية الصعيد وتعميـر      
سيناء، باإلضافة إلى إطالق برامج توعية      

 وإصـدار   ،صحية ألضرار المخـدرات   
 ،تشريعات رادعة للهجرة غير الـشرعية     
 ،وتشديد الرقابة على المـصنفات الفنيـة      

ــل ا ــوم  وتفعي ــى للعل ــس األعل لمجل
والتكنولوجية، وإنشاء نقابة لإلعالميـين،     
 ووضع آلية متابعة لتنفيذ توصيات هـذا       

.المؤتمر

 

 



 




 



في ختام المؤتمر واستجابة لتوصـيات   
ـ         ٨ـالشباب أعلن الـرئيس اسـتجابته ل

مطالب من توصـياتهم وترجمهـا إلـى        
:قرارات

 

 
١ 

 

وطنية من الـشباب،     تشكيل لجنة    -
وبإشراف مباشر من رئاسة الجمهوريـة،      

ومراجعـة   تقوم بإجراء فحـص شـامل     
لموقف الشباب المحبوسـين علـى ذمـة       
قضايا، ولم تصدر بحقهـم أيـة أحكـام         
قضائية وبالتنسيق مع جميـع األجهـزة       
المعنية بالدولة، على أن تقـدم تقريرهـا        

ـ  خمسة عشر خالل   علـى األكثـر     ا يوم 
 إجراءات بحسب كل   اسب من التخاذ ما ين  

 حدود الـصالحيات المخولـة      حالة وفى 
ادستوريلرئيس الجمهوريةا وقانوني .

 

 
٢

 

 قيام رئاسة الجمهورية، بالتنـسيق      -
مع مجلس الوزراء ومجموعة من الرموز      
الشبابية، بإعداد تصور سياسى لتدشـين      
مركز وطنى لتدريب وتأهيـل الكـوادر       

ــي ــشبابية سياس ــاال ــا واجتماعي ا وأمني 
من خالل نظم ومناهج ثابتـة       اواقتصادي 

ومستقرة تدعم الهوية المصرية وتـضخ      
.قيادات مصرية شابة فى كافة المجاالت

 

 
٣

 

 قيام رئاسة الجمهورية بالتنـسيق      -
مع جميع أجهزة الدولة نحو عقد مـؤتمر        
شهرى للشباب يحضره عدد مناسب مـن       
ممثلي الـشباب مـن كافـة األطيـاف         

يتم خالله عرض ومراجعـة     واالتجاهات  
موقف جميـع التوصـيات والقـرارات       
الصادرة عـن المـؤتمر الـوطنى األول       

 وصـوالً إلـى   ،للشباب وما يستجد بعدها   
المؤتمر الوطنى الثانى للـشباب المقـرر       

.م٢٠١٧عقده في نوفمبر 

 

 
٤

 

 قيام الحكومة بالتنسيق مع الجهات      -



 

 

 

 

 



 



 

 

 

ــات  ــة مقترح ــة بدراس ــة بالدول المعني
ومشروعات تعديل قانون التظاهر المقدمة     
من الشباب خـالل المـؤتمر وإدراجهـا        
ضمن حزمة مشروعات القوانين المخطط     
عرضها على مجلس النواب خـالل دور       

.االنعقاد الحالي

 

 
٥

 

 قيام الحكومة باإلعداد لتنظيم عقد      -
مجتمعى شامل لتطوير وإصـالح     حوار  

التعليم خالل شهر على األكثر يحـضره       
جميع المتخصـصين والخبـراء بهـدف       
وضع ورقة عمل وطنية إلصالح التعليم      
خارج المسارات التقليدية وبما يتفق مـع       
التحديات والظروف والقدرات االقتصادية    
التي تواجه الدولـة، علـى أن تُعـرض         

قترحـات  الورقة مدعمة بالتوصيات والم   
والحلول خالل المؤتمر الدورى الشهرى     
للشباب المقرر عقده خالل شهر ديـسمبر       

.القادم

 

 
٦

 

 دعوة شباب األحـزاب والقـوى       -
السياسية إلعداد برامج وسياسات تـسهم      
في نشر ثقافة العمل التطوعى من خـالل        
كافة الوسائل واألدوات السياسية، على أن      
تكون أولى قضاياها وموضوعاتها تبنـى      
مبادرة القضاء على األمية بالمحافظـات      

.المصرية

 

 
٧

 

نـسيق مـع     تكليف الحكومـة بالت    -
نتهـاء مـن    مجلس النواب لإلسراع باال   

ر التـشريعات المنظمـة لإلعـالم       إصدا
نتهاء من تشكيل الهيئات والمجـالس      واال

.المنظمة للعمل الصحفى واإلعالمى

 

 
٨

 

 قيام الحكومة بالتعاون مع األزهر      -
ة المـصرية وجميـع     الشريف والكنيـس  

الجهات المعنية بالدولة بتنظيم عقد حوار      
مجتمعى موسـع يـضم المتخصـصين       
والخبراء والمثقفين، باإلضافة إلى تمثيـل      
مكثف من الفئات الشبابية لوضع ورقـة       

عمل وطنية تمثـل اسـتراتيجية شـاملة        
 ووضع  ،لترسيخ القيم والمبادئ واألخالق   

 أسس سليمة لتصويب الخطاب الدينى في     
إطار الحفاظ على الهوية المصرية بكافة      

.أبعادها الحضارية والتاريخية

 

 
 

 السيسى مجموعة من     الرئيس مكركما  
الشباب المصرى ومنحهم جائزة اإلبـداع      

لتى تم إطالقهـا علـى      السنوى للشباب وا  
، وهـى جـائزة سـنوية       هامش المؤتمر 

موجهة للشباب المتفـوقين فـى جميـع        
ــة المجــاالت ا ــة والفني ــة والثقافي لعلمي

 .والرياضية

  على مـا يمتلكـه      اتأتى الجائزة تأكيد 
الشباب المصرى مـن طاقـات هائلـة        

.ومقدرة على اإلبداع واالبتكار

 

 
منح الرئيس جائزة اإلبداع األولى     قد  و

للمخرج محمد شاكر خضير، كما تم منح       
الجائزة الثانية لمريم أحمد بيومى الطالبة      

 كما تـم مـنح   ،الثانوىفى الصف الثالث  
الجائزة الثالثة لجون مجدى سامى الباحث      

 .فى الفيزياء النظرية

وتم منح الجائزة الرابعة لفاطمة أحمد      
، ومنح الجائزة الخامـسة      السوبرانو سعيد

الجائزة ، و إلى المخرج محمد محمود مكى    
السادسة للمهندس محمد هـانى عمـرو       
المتخصص فى أنفاق قناة السويس، كمـا       

منح الجائزة السابعة إلى حسام الـدين       تم  
 والجائزة الثامنـة    ،عازف الفيولينة  شحاتة

. إبراهيم حمدتو البطل الرياضيإلى

 

 
 

العنصر األهم في المؤتمر كان تركيز      
وضع ورقة عمـل    الرئيس على وجوب    

ستراتيجية شـاملة لترسـيخ     إوطنية تمثل   
، وظهر ذلك في    القيم والمبادئ واألخالق  

اته أكثر من مـرة خـالل جلـسات         كلم

بل إنه قام بعمل تجارب عمليـة     المؤتمر،  
للشباب لضرب أمثلة لألخالق، ففي جلسة      
الحريات والمشاركة الـسياسية وعنـدما      

ـ     أطالت النائبة     امي البطران فـي كلمته
وعلت األصوات في القاعة مطالبة بإنهاء      
الكلمة، طلب من الجميع السكوت حتـى       

صـبرت عليهـا لكـي      ": النهاية، ثم قال  
تتعلموا أن تسمعوا بعض، حتى وإن كان       

".الكالم ال يعجبكم

 

 
وفي إحدى الجلسات  

 

 ورغم انتهـاء    -
الوقت

 

 أصوات الشباب مطالبة له     ت تعال -
بسماعهم، فرجع واستكمل الجلسة حتـى      

.سمع ما يقولون

 

 
وليس أدل على ذلك من قيامـه فـي         
الجلسة الختامية بتوصيل البطل إبـراهيم      

بنفسه إلى أسفل المنـصة حـامالً       حمدتو  
جائزته لإلبداع حتـى ال يحـرج أمـام         

.الشباب

 

 
 فـي   ولم يكن هناك تفرقة بروتوكولية    

 بين الـوزراء والـشباب وكبـار       المقاعد
جاالت الدولة، مما سهل االندماج بـين       ر

الجميع، واسـتمع الـوزراء وأعـضاء       
ــان ــادات البرلم ــشباب، ورؤى  النتق ال

ة جلسات المؤتمرا في كافوتناقشوا سوي.

 

 
ت الطريقة العزميـة فـي      وقد شارك 

 محمـد عبـد    :أبنائهابفعاليات المؤتمر   
فيين ا ضمن فئة كبار الصح     العزمي الحليم

م مهينة ضمن فئـة     واإلعالميين، وإسال 
.شباب المحافظات

 

 
نسأل اهللا تعالى أن يكشف لقلوبنا حقيقة       

الذى به ننجذب بكليتنـا     ، الجمال الربانى 
.ن األكبرإلى الرضوا

 

 
وصلى اهللا وسلم وبارك علـى سـيدنا     

.وموالنا محمد وعلى آله أجمعين

 

 



 

 

 

 

 



 


 



 




 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الدكتور

 

 







 




 



 

 

 


اآلثار لـدى األمـم والـشعوب،       * 

ذاكــرة الماضــي، عظــة الحاضــر، 
استشراف للمستقبل، سـواء ارتبطـت      

منسوبة إلـى الـسماء، أو      بقضايا دينية   
.وضعية بشرية، أو غير ذلك

 

 
ال يحظر على الـشعوب     اإلسالم  * 

والدول واألمم االحتفاظ بهـذه اآلثـار       
ي كجزء مكون لحضارات وعمل ثقـاف     

رة البـشرية،   شاهد ناطق علـى مـسي     
والحضارات اإلنسانية، ولقد فقه صـدر      
األمة من أئمة العلم الذين وهبهم المولى       

فلم يبيدوا آثار نور الفهم،  الكريم سبحانه   
الفرس، ولم يعتدوا على آثار بـالعراق       
وال الشام وال مصر، ولم ترد آية قرآنية       
محكمة، وال حديث نبـوي عـدا أثـر         

) إال طمسته تمثاالً  (

 

 لعلة العبادة مـن     –
) العلـة ( لذا ال تتعدى هذه      دون اهللا   

إلى ما سواها من الفنون الجميلة، والتي       
كان للفنانين المسلمين العـرب وغيـر       

العرب باألندلس   

 

 أسبانيا   –

 

اإلبداع في   –
ــر   ــسمة وغي ــة المج ــون الجميل الفن
المجسمة، وال تزال محاريـب ومنـابر       

لة وأربطـة   ومعمارية في مساجد وأسب   
بـسالمة اإلدراك   وقالع وغيرها شاهدة    

وحسن التناول وسمو اإلبـداع، وفـي       
القوم قراء ومفسرون للقرآن الكـريم،       
وحفاظ وشراح لألحاديث النبوية، وأئمة     

؛ ألن المجتمع   !للفة والعقيدة، دون تنكير   
آنذاك كان له الفهم السديد، ولم يعـاني        

 الــشرك "هــالوس"و" وســاوس"مــن 
، وال معاداة الحـضارة، وال      !العقائدي

لظـواهر  " واالجتـراء " االرتقـاء "نهج  
لذا سلمت هذه الفنون    ! بعض النصوص 

!.الجميلة، واآلثار معالم وتراث

 

 
ت الحاضر، قريب منه،    قوفي الو * 

حصل تدمير لمعالم إسالمية ما كان لها       
، لتبرير هو عين التزويـر،      !أن تزول 

ـ وجدت في أمهات     نفات العلميـة   صالم
وال وجود لهـا     ،عية عهود طوال  الشر

تنتظر نفـس المـصير     اآلن، وتماثيلها   
، لتكون األمة المسلمة     المفجع المأساوي

مجردة عن تراثها ومعالمهـا وفنونهـا       
:وبالمثال يتضح المقال! اإلبداعية

 

 
١

 

 سـمي   : المحصب أو األبطـح    -
محصبا لكثرة الحـصباء فيـه وهـي        
الحصى الصغيرة، وسمي األبطح مـن      

وهي الحصى الصغار، وكـان     البطحاء  
مستال لوادي مكة تجرف إليه الـسيول       

بـين  والرمال والحـصى، ويقـع اآلن       
القصر الملكي السعودي    

 

 حـسب مـا     –
ذكرته الموسـوعة الفقهيـة الكويتيـة       

١٧/٦٩ 

 

 وجبانة المعلى، والتحصيب    –
من مستحبات الحج ينزل الحاج فيه في       
نفره من منى ويـصلي فيـه الظهـر         

 ، وروت )١(رب والعـشاء  والعصر والمغ 
 نـزول   المؤمنين سيدتنا عائشة    أم  

ــي ســيدنا رســول اهللا  ــه، ف  في
المحصب اآلن أثـرا     صار   )٢(...الحج

!!.بعد عين حيث صار ضمن البنيان

 

 
٢

 

 تـذكر   : مسجد إبـراهيم     -
د إعالم الـساج  : المصنفات التراثية مثل  

ردي، بأحكام المساجد، والحاوي للمـاو    
ــرة،  ــوبي وعمي ــا وقلي ــه وم أوردت

الموسوعة الفقهية الكويتية المعاصـرة     
تقـدم مـسجد    :  وما بعـدها   ٣٧/٢٢٩

إبراهيم في طرف وادي عرنى ال فـي        
عرفات، وآخره في عرفات، ويـسمى      

.بعرفات" نمرة"اآلن مسجد 

 

 
٣

 

ــة - ــت المكاني  أســماء المواقي
 تبدلت وتغيرت فيمـا ال   :لإلحرام بالحج 

:علم لي به

 

 
أ

 

مدينـة   ميقات أهل ال   :ذو الحليفة  -
المنورة، ومن مر بها من غير أهلهـا،        

".آبار علي"تسمى اآلن 

 

 
ب

 

 ميقات أهـل الـشام،      : الجحفة -
ومن جاء قبلها من مـصر والمغـرب،        

".رابغ"تسمى اآلن 

 

 
ج

 

 ميقات أهل نجد،    : قرن المنازل  -
".السيل"وتسمى اآلن 

 

 
د

 

 ميقات أهل اليمن، ومـن      : يلملم -
."السعدية"مر بها، تسمى حاليا 

 

 
ه

 

 ميقات أهل العراق،    :ت عرق  ذا -
.وسائر أهل المشرق

 

 
حدد هذه المواقيت لإلحرام والعمرة     



 

 

 

 

 



 














 



ــول اهللا   ــيدنا رس ــار س  بأخب
 فهـذه المـسميات بـالنص       )٣(صحيحة

!!.النبوي غيرت وبدلت

 

 
٤

 

 معالم فـي المـسجد النبـوي        -
 يحلو للبعض تسميته مـسجد      :المحمدي

ال : (فيالمدينة، تغييرا للحـديث الـشر   
إال إلى ثـالث مـساجد       تشد الرحال   

 

– 
وعد منها 

 

.)٤() ومسجدى هذا–

 

 
المخلـق،  : اسطوانات: المعالم فمن
، )إسطوانة عائشة، والمهاجرين  (القرعة  
، الـسرير،   )أبي لبابة أيـضا   (والتوبة  
.الحرس

 

 
٥

 

الخلـط بـين    :  المسجد األقصى  -
، وحركة  "بيت المقدس "و" قبة الصخرة "

التهويد الجارية المنفذة على قدم وسـاق     
لمحو كل المعالم اإلسـالمية، وتغييـر       
المسميات اإلسالمية والعربيـة داخـل      

.مدينة القدس

 

 
٦

 

ــراهيم - ــام إب ــي :  مق ف
ات القرن الماضي كاد أن يخرج      يخمسين

به إلى خارج المسجد الحرام، لـوال أن        
 العـالم الربـاني اإلمـام       قيض اهللا   

محمد متولي الشعراوي    / الشيخ

 

 رحمه  –
اهللا تعالى   

 

 بالملـك    ثاسـتغا  الذي   –

 

– 
آنذاك  

 

 ودلل على حتميـة وفرضـية       –
وجوده داخل المسجد الحـرام مـذكرا       

واتَِّخـذُوا ِمـن مقَـاِم       :بقول اهللا   
).١٢٥: البقرة (ِإبراِهيم مصلًّى

 

 
٧

 

تقـع  :  دار مولد الرسول     -
في شعب بني هاشم قديما، ويسمى اآلن       

، وهو  "سوق الليل "بشعب علي، ويسمى    
 شرقي الحرم الـشريف، بـشارع     مكان

مغلق، عليه الفتة   " شارع العزة "يقال له   
"!!.مكتبة مكة المكرمة"أو يافطة 

 

 
٨

 

:  دار ســيدتنا خديجــة   -
وسميت مولد السيدة فاطمـة الزهـراء       

      ،كانت واقعة بوسط وادي إبراهيم 
مقابلة للمـسعى، وكانـت تـسمى دار        
الهجرة، أقيم مكانها مدرسـة لتحفـيظ       

!.ريمالقرآن الك

 

 
٩

 

تقـع  :  مولد سيدنا حمـزة      -
الدار في حارة المسفلة جنوب الحـرم       

.كتبة لألطفالمالشريف، وهي اآلن 

 

 

١٠

 

كانـت  :  مولد سيدنا علي     -
تقع في علو شعب بني هاشم، ويـسمى        
شعب علي شرقي الحرم الشريف، وهي      

رسـول  دار أبي طالب التي تربي فيها       
. وهي اآلن مدرسة النجاحاهللا 

 

 
١١

 

كانـت  : د سيدنا عمر     مول -
في سفح الجبل المطـل علـى حـارة         
المسفلة من الجهة الغربية، يقـال أنهـا        

.حاليا مسجد صغير ألهل المنطقة

 

 
١٢

 

علو مكة في   : الراية:  مساجد -
بالمحـصب  : ةباجسوق العال، مسجد اإل 

على يمين الذاهب إلى مني في حـارة        
المعابدة، مسجد سيدنا خالد بـن الوليـد     

 : البـاب غربـي البيـت       في حارة 
فـي  : الحرام، مسجد البيعة أو العقبـة     

على  منى قبل الوصول إليها   أسفل وادي   
: يسار الصاعد إلى منى، مسجد النحـر      

وسط منى ما بين الجمرتين الـصغرى       
والوسطى على يمـين الـصاعد إلـى        
عرفة، ال علم لي بما آلت إليـه هـذه          

.المساجد

 

 
١٣

 

الخنــدق بالمدينــة، :  أمــاكن-
م معبد، واألخـدود بنجـران،      وخيمة أ 

!!.وغير ذلك

 

 
١٤

 

 معالم تاريخية متنوعة قامـت      -
: فرقة الوهابية بهدمها بمواطنها منهـا     

، سقيفة  بيت السيدة فاطمة الزهراء     
:  في بدر، ومساجد   شبني ساعدة، العري  

ثنيات الـوداع، ومـسجد المنـارتين،       
، ومـسجد   ومسجد سـيدنا حمـزة      

،  ، ومسجد سـيدنا سـلمان     ةباجاإل

.وبيت السيدة خديجة 

 

 
أخــص هــذه المعــالم ألهميتهــا، 

ماذا عمـا   . والتوثيق التراثي لمواطنها  
بقي وهو أقل القليل؟ هل تقاوم عـوادي      
الزوال والتغيير والتبـديل؟ أو تـصبح       

!!.مرويات وذكريات؟

 

 
.)٥(فمن لمعالم إسالمية مفقودة؟

 

 

 

 وما يبعث على الغرابة والنكـارة       -
لآلثار النبويـة   أن مشروع إقامة متحف     

تم وأده في عهد يزعم أنها تهدد عقيـدة         
لشرك؛ ألن بعض   التوحيد وتفضي إلى ا   

الناس يتبركون بها؟ لماذا إذن يـشرف       
حكام وعلماء وغيرهم بغـسل الكعبـة       
المشرفة والتشرف بأخذ أجـزاء مـن       

.الكسوة القديمة للكعبة؟

 

 

 

 وهل المـسلمون بدولـة تركيـا        -
ة أشـركوا   وعندهم دار لآلثار اإلسالمي   

وخرجوا عن اإلسالم؟ وهل مـا فعلـه        
 من التبرك بمكـان     سيدنا زكريا   

 مخالف الـشرع  تعبد السيدة مريم   
كُلَّما دخَـَل علَيهـا زكَِريـا       : اإللهي

ابرالِمح  ميرا مقاً قَاَل يا ِرزهِعند دجو
         ِعنِد اللَّـِه ِإن ِمن وذَا قَالَتْ هَأنَّى لَِك ه 

 * اللَّه يرزقُ من يشَاء ِبغَيـِر ِحـسابٍ       
ــهبــا ركَِريــا زعد نَاِلــكه... )  آل

 ٣٧: عمران

 

– ٣٨.(

 

 
ميين يمعالمنا تزول بين صمت أكاد    

.خبراء، وعدوان مرضى عقيدة

 


.!!في الفم ماء كثيرو 

 

 
                                                           

 ٢/٥٢، والشرح الكبير    ١/٤٨شرح الرسالة   ) ١(

 ومـا   ٨/١٩٥وما بعدها، والمهـذب بـشرحه       

.٣/٤٥٧المغني بعدها، و

 

 

، وصــحيح مــسلم ٣/٥٩١فــتح البــاري ) ٢(

٢/٩٥١.

 

 

مهـل  : الحج، باب : صحيح البخاري، كتاب  ) ٣(

، وصحيح مسلم   ٢/١٣٤أهل مكة للحج والعمرة     

 . وما بعدها٤/٥

.متفق عليه) ٤(

 

 

عمـر  . ال لهدم اآلثار، د   : لمزيد من التوسع  ) ٥(

)!.سعودي(عبد اهللا كامل 

 

 



  

 

 

 



 







 





 





 





 





 





 


 

 



 


 

 



 




 



 

 



 





 










٥

 

هذه األدلة التي استدل بها السلف على       [: حافظ الذهبي  قال ال  -

 الفالسـفة أن     مـن  إثبات خلق العرش فيها أبلغ الرد على من زعم        

.ه.أ.)١(]لق الصانع، أو أنه لم يزل مع اهللا تعالىا الخالعرش هو

 

 

 بهذا يكون الحافظ الذهبي قد كفانا مؤونـة الـرد علـى             :قلت

إن  [:ية القائـل بقـولهم    موعلى ابن تي  الفالسفة المالحدة صراحة،    

!!.ِضمنًا] العرش لم يزل مع اهللا تعالى

 

 

٦

 

ال حوادث  : خطورة كتابه : [قال اإلمام تقي الدين الحصني     -

فجعل  ) هو األول : ( في قوله  أول لها، تكذيب اهللا     

 

ابـن  :  أي –

 تيمية

 

كـان اهللا وال    : ( في قولـه   معه قديما، وتكذيب النبي      –

كان : (، وفي البخاري من رواية عمران بن حصين       )شيء معه 

فإن الدين مـا    ؛  وليس وراء ذلك زيغٌ وكُفْر    ) اهللا ولم يكن شيء قبله    

 واآلِخر هو اَألولُ : ، وقد قال تعالى    وقاله رسوله ،  قاله  

الظَّاِهرو اِطنالْبو    ِليمٍء عِبكُلِّ شَي وهو) قبل  هو األول    )٣: الحديد

ابتداء، كان ولم يكن شيء موجودا، واآلخر بعد فنـاء     كل شيء بال    

الغالب علـى كـل     : كل شيء بال انتهاء، ويبقى هو، والظاهر أي       

العالم بكل شيء، هذا معنى قول ابـن عبـاس          : يأشيء، والباطن   

ه.أ)٢(......] ، واألقوال في ذلك كثيرة.

 

 

٧

 

كان اهللا ولم يكن شـيء      (: قوله: [قال الحافظ ابن حجر    * -

وفـي  ) ولم يكن شيء قبلـه    : (في التوحيد تية  آلفي الرواية ا  ) غيره

والقصة متحدة فاقتضى   ) ولم يكن شيء معه   : (رواية غير البخاري  

 أخذها من قوله    ن الرواية وقعت بالمعنى، ولعل راويها       ذلك أ 

في دعائه في صالة الليل     

 

 كما تقدم من حديث ابن عباس –

 

أنت (: -

لكن رواية الباب أصرح من العدم، وفيـه    ،  )األول فليس قبلك شيء   

على أنه لم يكن شيء غيره ال الماء وال العرش وال غيرهما؛            داللة  



 

 

 

 

 



 



 

) وكان عرشه على الماء   ( ويكون قبله    ألن كل ذلك غير اهللا تعالى،     

معناه أنه خلق الماء سابقًا ثم خلق العرش على الماء، وقد وقع في             

كان عرشه على الماء ثم خلق      : (قصة نافع بن زيد الِحميِري بلقظ     

اكتب ما هو كائن، ثم خلق السماوات واألرض ومـا          : القلم، فقال 

.ه.أ.)٣(]العرشبعد الماء وفصرح بترتيب المخلوقات ) فيهن

 

 

وهـو  ) (وكان عرشه على الماء   : (باب: "قوله: [وقال أيضا * 

كذا ذكر قطعتين من آيتين، وتلطف في ذكر        )" رب العرش العظيم  

كان اهللا  : (الثانية عقب األولى؛ لرد من تَوهم من قوله في الحديث         

أن العرش لم يـزل     ) ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء       

و مذهب باطل، وكذا زعم من الفالسفة أن العرش هو          وهمع اهللا،   

!!.)٤(]الخالق الصانع

 

 

تَقَدم فـي   ) كان اهللا ولم يكن شيء قبله     : (قوله: [وقال كذلك * 

وفي رواية أبـي معاويـة      ) ولم يكن شيء غيره   : (بدء الخلق بلفظ  

) كان اهللا وال شـيء معـه      : (وهو بمعنى ) كان اهللا قبل كل شيء    (

 على من أثبت حوادث ال أول لها من رواية          وهي أصرح في الرد   

شنع المسائل المنسوبة البن تيمية، ووقَفْتُ في       الباب، وهي من مست   

كالم له على هذا الحديث يرجح الرواية التي في هذا الباب علـى             

غيرها، مع أن قضية الجمع بين الروايتين تقتضي حمل هذه على           

علـى التـرجيح    قـدم   يالتي في بدء الخلق ال العكس، والجمـع         

.ه.أ.)٥(]باالتفاق

 

 

أن اهللا   : [ فحاصل ما أورده الحافظ ابن حجر      :قلت* 

 

 جـل   –

ثناؤه  

 

كان وحده، ولم يكن شيء غيره ال الماء وال العـرش وال             –

غيرهما، وفيه أصرح رد على ابن تيمية القائل بحـوادث ال أول            

، ٣١٩١(لها، وأن ابن تيمية تعامل مع روايتي اإلمـام البخـاري            

على غير القواعد العلمية؛ سعيا إلثبات مذهبـه الباطـل          ) ٧٤١٨

]!!الناطق اعتقادا بِقدِم العالَم

 

 

٨

 

-   نِْديوكان عرشـه علـى     : (باب: "قوله: [قال العالمة الس

هو كناية عـن كونـه      ) كان اهللا ولم يكن شيء قبله     : (وفيه)" الماء

فال يتوهم إثبات   موجودا بذاته، وليس وجوده من غيره يكون قبله،         

القبِلية بالنظر إلى وجوده، وهو يوهم الحدث        

 

 تعالى اهللا عن ذلـك  –

علوا كبيرا 

 

.ه.أ.)٦(]-

 

 

٩

 

ويكَفِّر مِن اعتقـد أن اهللا      : [ قال العالمة السيد حسن السقاف     -

     ا علـى خلـق   تعالى لم يكن خالقًا ثم صار خالقًا، أي لم يكن قـادر

مع اتفاق أهل الحق على أنه لم       المخلوقات ثم صار قادرا بعد ذلك،       

م على بطالن قدم العالم بالنوع، أو قـد       يكن مع اهللا شيء، واتفاقهم      

.ه.أ.)٧(]أفراد حادثه كما يقول بعض الفالسفة ومن تبعهم كابن تيمية

 

 

١٠

 

ويمكن للقارئ النبيـه أن يفهـم       : [ قال األستاذ سعيد فودة    -

مباشرة من نص هذا الحديث أنه دال داللة ظـاهرة علـى أن اهللا              

تعالى كان ولم يكن شيء معه على اإلطالق من مخلوقاته، ثم بعـد             

 وفي الحديث داللة أكيدة على نفي التسلسل        ذلك خلق ما شاء منها،    

في القدم، وهذا المعنى يخالف قول ابن تيمية أن اهللا لم يزل ومعـه              

ومقتضى ذلك أنه لم يكن قبل كل شيء، بل لـم           !! بعض مخلوقاته 

كان اهللا ولـم يكـن      : (وهو ضد لفظ الحديث   !! يكن إال ومعه شيء   

 .ه.أ.)٨()]معه(أو ) قبله(أو ) شيء غيره

.ية العدد القادم إن شاء اهللا تعالىوالبق

 

 

                                             

 

 
م، عمادة البحث العلمي باجلامعـة      ٢٠٠٣،  ٢.ط) ١/٣٠٨] (العرش[كذا يف كتاب    ) ١(

.حممد خليفة التميمي: اإلسالمية، حتقيق

 

 

 ٣٦٦ص) دفع شبِه من شبه ومترد ونسب ذلك إىل السيد اجلليل اإلمام أمحـد            (كذا يف   ) ٢(
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يشهد العصر الحالي تغيرات وتطورات متالحقة، ويعيش ثورة        
علمية ومعرفية هائلة، كان من أهم منجزاتها شبكة المعلومات         

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

 

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

.به، ونشر رايته في العالمين

 

 

 

 

 

 



 




 




 




 




 




 





 



على أن أهم ما تستلزمه قوة الصلة       

باهللا تعالى تحقيق العبودية الخالصة لـه       

ـ      ا مطيعا هللا  سبحانه، فيكون الداعية عبد

 مخلصا هللا   تعالى في كل أمر ونهي      

في كل ذلك غاية اإلخالص، فالمطلوب      

من الداعية أن يقيم الفرائض، وأن يكثر       

من النوافل والسنن، وأن يشتغل بالذكر      

علـى  وأن يداوم   والمناجاة واالستغفار،   

تالوة القرآن، وغير ذلك مـن ألـوان        

تقوى يالقربات والطاعات، فالعبادة زاد     

لداعية على مواصلة جهـاده فـي       به ا 

ومن ثم ينبغي أن    الدعوة إلى اهللا تعالى،     

يكون حظه مـن ذلـك أوفـر وأدوم،         

قـد  "وصلته به أعمق وأقوى، على أنه       

تتألق حيوات الناس لحظات ذكر يقـظ،       

وإنابة مخلصة، ثم يستأنفون مسيرهم في  

دنياهم، وتعفر جبينهم متاعبها ومآربها،     

ن هذا القبيل؟   فهل صلة الدعاة بربهم م    

..ال.. ال

 

 

إن الدعاة الذين يكرسون أوقاتهم هللا،      

ولدفع الناس إلى سبيله، ال بد أن يكون        

شعورهم باهللا أعمق، وارتبـاطهم بـه       

أوثق، وشغلهم به أدوم، ورقـابتهم لـه        

.)١("أوضح

 

 

ومن ثم فالدعاة أصـحاب رسـالة،       

حرصهم على طاعة اهللا وحسن عبادته      

نهم في ذلـك    يسبق غيرهم، فال يتوقع م    

ـ        تتهاون أو تـساهل أو تقـصير، ولي

شعري كيف يكون داعية من يتأخر أو       

وقـد  ! يتخلف عن صالة الجماعة مثالً؟    

إذا رأيـت   : "قال إبراهيم بن زيد التيمي    



 

 

 

 

 



 



 

 

 
     

     
    
       

    
  

 

 
      

       
      
     

 

 

 

 

 
الدكتور
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أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالمية املساعد 

 

 بكلية أصول الدين

 

-

 

 جامعة األ

 

 زهر

 

 

الرجل يتهاون فـي التكبيـرة األولـى        

، أي أنه ال خير فيه،      )٢("فاغسل يدك منه  

فيكف يدعو غيره إلى خير ليس عليـه        

يهدي غيره إلـى طريـق      بحريص، أو   

إن فاقـد الـشيء ال      ! ليس له بـسالك؟   

يعطيه، وما يقال في الحرص والمداومة      

يقـال فـي الحـرص    علـى الـصالة   

والمداومة على العبادات األخرى مـن      

صيام، وزكاة، وحج، وذكر، ودعـاء،      

.لخا.. وتالوة للقرآن

 

 

وال ريب أن الدعاة إلى اهللا تعـالى        

 وقت،  حين يكونون موصولين بربهم في    

حريصين على مرضاته في كل حـين،       

يعيشون اإلسالم بمبادئه وتعاليمه وقيمه     

واقعا في حياتهم، ينعكس ذلـك إيجابـا        

على دعوتهم التي غالبـا مـا تختـرق         

القلوب والعقول بصدق لهجتها، وحرارة     

.عاطفتها، وقوة منطقها

 

 

أما حين ينحرف الدعاة عـن هـذا        

ية فـي   النهج القويم، فيعيشون االزدواج   

حياتهم بين ما يقولونه بألسنتهم يـدعون       

الناس إليه من أمور الدين، وبـين مـا         

يطبقونه في حياتهم وواقعهم ممـا هـو        

عما يقولونه، فإنهم حينئذ    بعيد كل البعد    

 ،يصدون عن سبيل اهللا باسم الدعوة إليه      

وهؤالء يعرضون أنفـسهم لمقـت اهللا       

وسخطه، الذي يحيق بمـن يحـسنون       

ون العمـل ممـن يقولـون     القول ويسيئ 

بألسنتهم ما يخالف سلوكهم، قال تعـالى      

يا َأيها الَِّذين آمنُوا ِلم تَقُولُون ما      : تعالى

   لُوناللَِّه َأن تَقُولُوا  * الَ تَفْع قْتاً ِعندم ركَب

   لُـونا الَ تَفْعم)  وقـال   )٣: الـصف ،

وتَنسون  َأتَْأمرون النَّاس ِبالِْبر  : سبحانه

كُمَأنْفُس     ِقلُونَأفَالَ تَع الِكتَاب تَتْلُون َأنْتُمو 

.)٤٤: البقرة(

 

 

بوية ما يؤكـد    نوقد جاء في السنة ال    

بشاعة موقف هؤالء الدعاة الذين تخالف      

فعن أسـامة   أفعالهم أقوالهم يوم القيامة،     

سمعت رسول اهللا   :  أنه قال  بن زيد   ا

 م القيامـة   يؤتى بالرجل يو  : ( يقول

فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور       

بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمـع       

مـا  ! يا فالن : إليه أهل النار، فيقولون   

لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن       

بلـى، كنـت آمـر      : المنكر؟ فيقـول  

بالمعروف وال آتيه، وأنهى عن المنكر      

رت ليلـة   رم: (، كما قال    )٣()وآتيه

 بي على قوم تُقـرض شـفاههم        أسري

مـا هـؤالء؟    : بمقاريض من نار، قلت   

هؤالء خطباء من أهل الدنيا، كانوا      : قال

يأمرون الناس بالبر وينـسون أنفـسهم       

.)٤()وهم يتلون الكتاب أفال يعقلون

 

 
                                                           

مع اهللا، دراسات يف الدعوة والدعاة، الـشيخ حممـد          ) ١(

.١٥١الغزايل ص

 

 

سري أعالم النبالء لشمس الدين     "نزهة الفضالء ذيب    ) ٢(

، دار  ١/٤٦٨، حممد حـسني عقيـل موسـى،         "الذهيب

األندلس 

 

.م١٩٩١ جدة، –

 

 

أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الزهـد والرقـائق،         ) ٣(

باب عقوبة من يأمر باملعروف وال يفعله وينهى عن املنكر          

.ويفعله

 

 

أخرجه أمحد يف مسنده، مسند بين هاشم، من حديث         ) ٤(

.أنس 

 

 



 

 

 

                                                              

 

 

 

 



 

 
 



 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 



 




 





 



 

 









 









 









 



األمة اإلسالمية بخصائص   انفردت  
رفها اهللا بمميزات لم تشاركها أمـة       وش

ولم ينافـسها   .. أخرى في هذه الصفات   
 وعلـى هـذا كانـت األمـة         ،منافس

وستبقى ما عرف المسلمون    .. المحمدية
!!.ذلك، ولكن

 

 
فقد أكرم اهللا األمة اإلسالمية بـأن       

 وأنهـم   ،وهذه ميزة .. جعلهم أمة وسطًا  
الشهداء على النـاس بـنص القـرآن        

ا وسـطً   جعلْنَاكُم ُأمةً  وكَذَِلك :الكريم
ويكُـون   لِّتَكُونُوا شُهداء علَـى النَّـاسِ     

شَِهيد كُملَيوُل عساالر) ١٤٣: البقرة.(

 

 
وهذا فيه إشادة واضحة إلى األمـة     
الوسط التي تشهد على الناس جميعا في       

.الدنيا واآلخرة

 

 
 أن  :ومن خـصائص هـذه األمـة      

ما من فريـضة    شريعتها أيسر الشرائع ف   
فـتح  ب اهللا  من الفرائض إال ويسرها     

باب الرخصة والعذر فيها، فـي قولـه        
يِريـد   والَ يِريد اللَّه ِبكُم اليسر   : تعالى

 رسالع ِبكُم)  وقولـه   ).١٨٥: البقـرة
) :      ،إن اهللا رضي لهذه األمة اليسر

.)وكره لها العسر

 

 
 أن  :ومن خـصائص هـذه األمـة      

ل الـشرائع وذلـك بـنص       شريعتها أكم 
 اليوم َأكْملْتُ لَكُم ِديـنَكُم   : القرآن الكريم 

ورِضـيتُ لَكُـم    وَأتْممتُ علَيكُم ِنعمِتـي   
).٣: المائدة (ااِإلسالم ِدينً

 

 
 كافة فهي   س أرسل للنا  والنبي  

 ،في كل زمـان ومكـان     رسالة اإلنسان   
تخاطب فطرته التي ال تتبدل وال تتحور       

 فطرة اهللا التي فطـر      ،ها التغيير  ينال وال
.الناس عليها

 

 
 كـونهم   :ومن خصائص هذه األمة   
كُنـتُم  : خير أمة، بنص القرآن الكريم    

         ونرـتْ ِللنَّـاِس تَـْأمـٍة ُأخِْرجُأم رخَي
آل  (وتَنْهون عـِن المنكَـرِ     ِبالْمعروِف

).١١٠: عمران

 

 
ة وهذا ما تؤكده السنة النبوية الشريف     

أعطيت ما لم يعط أحد     : (في قوله   
 ؟ما هو: ، فقلت يا رسول اهللا   )من األنبياء 

نصرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح    : (قال
األرض، وسميت أحمد، وجعل التـراب      

).لي طهورا، وجعلت أمتي خير األمم

 

 
خر هذه األمة   آلثبوت البشارة بالجنة    

: كما ثبت ألولها، كما جاء في الحـديث       
 وآمن بي، وطوبى     طوبى لمن رآني  (

 

– 
سبع مرات 

 

)!.ي لمن لم يرني وآمن ب–

 

 
 هـا  ذكر :ومن خصائص هذه األمة   

محمد : في الكتب السابقة، يقول تعالى    
والَِّذين معه َأِشداء علَى الكُفَّاِر    رسوُل اللَّهِ 

 ب اءمحر       تَغُـونبداً يـجكَّعاً سر ماهتَر منَهي
 وِرضـواناً ِسـيماهم ِفـي      فَضالً من اللَّهِ  

وجوِهِهم من َأثَِر السجوِد ذَِلك مـثَلُهم ِفـي         
ومثَلُهم ِفي اِإلنِجيِل كَزرٍع َأخْـرج       التَّوراِة

   تَوتَغْلَظَ فَاسفَاس هرفَآز ـوِقِه    شَطَْأهلَى سى ع
    الكُفَّار ِغيظَ ِبِهمِلي اعرالز ِجبعي)  الفـتح :

٢٩(.

 

 
وفي رواية عن أبي هريرة عن أبـي        
نعيم، جاء في أوصاف هـذه األمـة فـي          

ــوراة ــسابقون  : الت ــرون ال ــم اآلخ أنه
.المستجيبون المستجاب لهم

 

 
ـ  :ومن خصائص هذه األمـة     ال ا  أنه

ن تجتمع على ضاللة، نـشأ مـن ذلـك أ         
ن اختالفهم رحمة، فكان    أإجماعهم حجة، وب  

اختالف من قبلهم عذابا، وفي الحديث عن       
قد أجاركم اهللا فـي    : ( قال رسول اهللا   
وأن ال تجتمعوا   : (، ذكر منها  )ثالث خالل 
).على ضاللة

 

 
 أن اهللا ال    :ومن خصائص هذه األمـة    

 بجوع وال غرق، أي أن اهللا شـرف    هايهلك
ـ   بأهذه األمة    ا أهلـك األمـم     ال يهلكها كم

السابقة بالغرق، والهالك، وال الجوع، وال      
 وفي الحـديث    ،بالصاعقة، أو ما إلى ذلك    

سألت ربي أن ال يهلك أمتـي       : (قال  
نة فأعطانيها، وسألته أن ال يهلك أمتي       بالس

ا، وسـألت أن ال يجعـل       بالغرق فأعطانيه 
!!.)بأسهم بينهم، فردت علي

 

 
 شـرف   :ومن خصائص هـذه األمـة     

: ء وفضله، كما جاء في قوله       الوضو
من توضأ وأحـسن الوضـوء خرجـت        (

خطاياه من جسده حتى تخرج مـن تحـت         
ومن ذلـك أن الوضـوء علـى        ) أظفاره
.ة يرفع الدرجاتدالمكاب

 

 
هناك العديد مـن الخـصائص      وأخيرا  

 يـا   ،والشرف والمميزات لألمة المحمديـة    
ليت هذه األمة تعي ذلك لتنـال الـشرف          

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

 لدورها  ا، تأكيد ه١٤٣٨  عدة محاضرات خالل شـهر   
:بصير األمة بالواجب المطلوب منهاالكبير فى ت

 

 



 


 م١١/١١/٢٠١٦، الموافق   ه١٤٣٨  ١١جمعة  الفى يوم   

بقاعـة اإلمـام المجـدد       نوتسعال و التاسعة أهل البيت مت ليلة   أقي
السيـد محمد ماضى أبى العزائم حيث حضرها عدد من أسـاتذة           
الجامعات والمراكز العلمية، ورجال الصحافة واإلعالم، وعدد من        
أبناء اإلمام أبى العزائم، وأبناء الطريقة العزميـة مـن مختلـف            

.المحافظات

 

 
إلى تثبيت أسـعار     يخ الطريقة العزمية  وقد دعا فيها سماحة ش    

النقل العام ورفع أسعار البنزين ليتحـول الـشعب مـن ركـوب             
.السيارات الخاصة إلى ركوب وسائل النقل العام، وتوفير الطاقة

 

 
المـوز : وحث على عدم استيراد السلع غير الضرورية مثل   

 

- 
شياليام

 

 الشيكوالتة-

 

.إلخ..  فوانيس رمضان-

 

 
 فـي فزيون المصري أن ينهي برامجـه       وطالب سماحته التلي  

 ومساعدة الشعب على العمل     وذلك لتوفير الكهرباء  منتصف الليل   

. المشاهدينتجذبديم برامج هادفة صباحا، بشرط تق

 

 
وأكد على ضرورة االهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة       
لتوفير فرص عمل لألسر، مطالبا الدولة أن توفر دراسات جدوى          

حة ترشد الشباب للقيام بها، مـع تـشجيع العلـم           ات ناج لمشروع
والعلماء واالهتمام بالبحث العلمي وإنشاء بنك للزكاة وتخـصيص         

.جزء من الزكاة للبحث العلمي

 

 
بد أن نرضـى بحالنـا حتـى نـنعم           ال: (وختم حديثه بقوله  

بد أن نؤدي واجباتنا ثم  سعادة؛ ألن عدم الرضا يفرق األمة، وال     بال
نطالب بحقوقنا، مع تغليب المـصلحة العامـة علـى المـصلحة            

).الخاصة

 

 
 الشريف عبد الحليم العزمي الحسيني حديثـه حـول          وواصل

اإلمام علـي   اغتيال  بالبدء في الحديث عن      سيرة أهل البيت    
    وأحداث فجر ليلة االغتيـال،      ،، مفصالً أحداث ليلة االغتيال 

ثم أجاب بإسهاب عن تـساؤالت حـول        غتيال،  ووصف مشهد اال  
.االغتيال

 

 
االستـشهاد، مـع    واالغتيال  الفترة ما بين     الحديث عن    أثم بد 

 مع  التركيز على مكارم األخالق التي تعامل بها اإلمام علي          
قاتله، ثم زيارة الطبيب، والتي أعقبتها بداية الوصايا بوصية اإلمام          

. علي لإلمام الحسن

 

 
مة الدكتور رفعت صديق األستاذ بجامعة األزهر،    بالكل وشارك

.من مواجيد اإلمام أبي العزائم كامل جادالشيخ  د باإلنشاوشارك

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

بينا يف اللق
َّ َّ

 

اء املاضي أن أمهات كتب السرية أمجعت على أن 

 

عبد اهللا بن عبد املطلب كان أحسن فىت يف قريش خلقا وخلقـا، 
ً ُ ُ ً ْ َ

 

وكان نور النبي 

 

 بينـا يف وجهـه، وكـان أحـسن رجـل يف 
ً ِّ

 

ــيهم  ــبهم إل ــريش منظــرا وأح ق
ً

 ..

 

ــل  ــال نواص ــذا املق ويف ه

 

:احلديث فنقول

 

 

 

 


 






 









وقد هدى اهللا والده عبد المطلب فَسماه        

 إليه سـبحانه    أي بأحب األسماء  ) عبد اهللا (

أن أحب أسـمائكم    «: وتعالى، ففي الحديث  

.)١(»إلى اهللا تعالى عبد اهللا وعبد الرحمن

 

 

 لما دعى عبد المطلـب أبنـاءه    ومن ثم 

إلى طاعته للوفاء بنذره، كان عبد اهللا الذي        

كان أصغرهم أول من أطاعه وخرج معه،       

 كل  اسم، كتب   اكتملواخوته حتى إذا    إفتبعه  

واحد على قدح ودفعت للسادن، وضـرب       

تلك القداح فخرجت على عبد اهللا الذي كان        

أقربهم إلى قلبه وأحبهم إليه، فأمسك عبـد        

 يديه والشفرة في    بإحدىالمطلب يد عبد اهللا     

يده األخرى، وعبد اهللا مـسلِّم نفـسه إليـه      

ومنصاع له، وقيل أنه أنامه أمـام الكعبـة         

ووضع قدمه على رقبته بعزم شديد وهـم        

 ِلنـذره هللا     ا ألمره وإنْفَـاذًا   بذبحه حزم  
. بذبح أحد أوالده العشرة عند الكعبة

 

 

 وهـم بنـو     فلم يقف أخوال عبـد اهللا،     

مخزوم، مكتوِفي األيادي وإنمـا أحـاطوه       

وأمسكوا بيده التي بها الشفرة الحادة المعدة       

 هواهللا ما َأحسنْتَ ِعشْرةَ ُأم    : للذبح وقالوا له  

   دعوني أوف  : افصرخ عبد المطلب مجاهر

 ربك  ارض: بنذرى ألرضى ربي، فقالوا له    

.بنكاوافد 

 

 

ـ  أن قريشً (وفي رواية أخرى     ت ا أعظم

ذلك وقامت سادة قريش من أنديتها إلى عبد        

واهللا : المطلب ومنعوه من ذلك، وقالوا لـه      

لئن فعلتَ هذا ال يزال الرجل يـأتي بابنـه          

حتى يذبحه، ويصبح هذا الفعل سنَّة فينـا،        

 لن ندعك تفعل حتى تستفتى فيه       :وقالوا له 

 الكاهنة لعلك تعذر فيه إلى ربك، وإن        ةفالن

.ا فديناهكان فداؤه بأموالن

 

 

وطلبوا منه أن يذهبوا إلى كاهنة تدعى       

قطبة بخيبر القريبة من يثرب، وقال أخواله       

وشيوخ قريش له أنه إذا سألها فأفتت بذبحه        

فسيخلوا بينه وبين ذبحه، وإن أمرته بـأمر        

له ولعبد اهللا فيه فرج يقبله فيكون أرضـى         

.ربه وفدى ابنه

 

 

فأتاها عبد المطلب مع بعـض قومـه        

 جماعة من أخوال عبد اهللا من بنـي         وفيهم

: مخزوم، فسألها وقص عليها القصة فقالت     

ارجعوا عني اليوم حتى يأتي تابعي فأسأله،       

فرجعوا من عندها ثم غدوا عليها، فقالـت        

قد جاءني الخبر، كم الدية فيكم ؟ فقالوا   : لهم

تخرج عشرة مـن   : عشرة من اإلبل، فقالت   

اد اإلبل  اإلبل وتقدح، وكلما وقعت عليه يز     

حتى تخرج القداح عليها، فـضرب علـى        

 فما زال يزيد عشرة     ،عشرة فخرجت عليه  

عشرة حتى بلغت مائة، فخرجـت القـداح        



 

 

 

 

 



 



 







  






 



قد انتهى  : عليها، فقالت قريش ومن حضره    

ال واهللا حتى   : رضا ربك، فقال عبد المطلب    

أضرب عليها ثالث مرات ألطمئن، ففعـل       

ذلك، وخرجت على اإلبل ثـالث مـرات،        

اإلبل عند الكعبة ال يصد عنها أحـد،        فذبح  

: قال الزهري . أي من آدمي ووحش وطير    

فكان عبد المطلب أول من سن النفس مائة        

أي بعد أن كانت عـشرة كمـا        : من اإلبل 

.تقدم

 

 

تُرى؟ هل مر أحد من الشباب بمثل هذا        

الموقف الغريب من أبيه الذي عاش يحبـه        

.ويحنو عليه؟

 

 

 واحد كان في بـدء      فتى أو شاب  : نعم

الشباب المبكر مثل عبد اهللا بن عبد المطلب        

هو إسماعيل بن إبراهيم عليهمـا الـصالة        

.والسالم

 

 

وكان استسالم عبد اهللا لعبـد المطلـب        

وهو يمسكه بيد وبيده األخرى الشفرة الحادة   

يا َأبِت   :هو استسالم إسماعيل ألبيه بقوله    

ِإن شَاء اللَّـه ِمـن      افْعْل ما تُْؤمر ستَِجدِني     

اِبِرينالص )فإذا لم يرد   ) ١٠٢: الصافات

  نطق عبد اهللا بهـذا القـول تـصريحا        إلينا

 المـصادر   باتفـاق باللسان، فقد ورد إلينا     

التاريخية صدور نفس اإلجابة عن عبد اهللا       

ـ  وباألفعالا بلسان الحال    سلوكً ا قـد   ، وحق

   حال ا، ولكن من الم   يكون لسان المقال كاذب

     ـ . اأن يكون لسان األفعال والحال كاذب ا حق

لقد كانت إجابة إسماعيل إلبراهيم صلي اهللا       

ـ        الحال والمقـال مع ا، عليهما وسلم بلسانَي

ولكن ثبوت لسان األفعال والحال الـذين ال        

يصدران إال عن القلب في حـق عبـد اهللا          

يكفى للقول بأن موقف عبـد اهللا يكـاد أن          

 من   موقف إسماعيل    استجابةيضاهي  

.هذا البالء المبين

 

 

    ا أن موقف عبد    وال يفوتنا أن نذكر أيض

      المطلب من االستجابة للوفاء بالنذر إرضاء

ا من موقف إبراهيم    ا جد  يقترب كثير  هللا  

عليه الصالة والسالم ومن مبادرته بطاعـة       

 بذبح ابنه بكره ووحيده الذي رزقه       اهللا  

بر، فهو يقترب منَـه     اهللا تعالى به على الك    

، وال شك أنه كما كان      وإن لم يكن يضاهيه   

 إلبراهيم فقد كان كذلك بالنـسبة       بالء مبينًا 

.لعبد المطلب

 

 

فهل هذا الموقف من هذا البالء المبـين      

يمكن أن يصدر عن والـد وولـده حالـة          

 ن ال يؤمنـان بـاهللا واليـوم    كونهما مشركي

؟ اآلخر

 

 

لمبـين ال    ألن هذا الـبالء ا     ؛بالقطع ال 

يفوز فيه إال األنبياء والرسل عليهم الصالة       

والسالم، فإن لم يكن الفائزون فيـه نَِبيـين         

يفيين من المهتدين المجتبين    نفهما بال شك ح   

 ا باهللا وبـاليوم اآلخـر الـذين        المؤمنين حق

 ا والذين يبعثون مع الـذين ال    يعملون صالح

خوف عليهم وال هم يحزنون وإن عاشـوا        

.توا على حين فترة من الرسلوما

 

 

ومن ثَم فإن الذين يؤمنون باهللا وباليوم       

اآلخر إذا حضرهم الموت، ولـو جـاءهم        

فجأة، ال يصيبهم الخوف والحـزن اللـذان        

يصيبان الكافرين، بل الرعب والهم اللـذان       

يتملكانهما إذا َأيقَن أحـدهم أنـه هالـك ال          

 محالة، ودليل هذا من القرآن أمـر اهللا         
 أن يطلب من اليهود الـذين       لرسوله  

كذَّبوه، وزعموا أنهم على الحق، وأنهم هم       

الناجون يوم القيامة، وأنهم سيدخلون الجنة      

بتمسكهم بدينهم المحرف وعقيدتهم الشركية     

، ويزعمون أنهم موحدون    الكفرية باهللا   

مؤمنون باهللا وباليوم اآلخـر علـى ديـن         

مبعـوثين إلـى    إبراهيم وموسى والنَِّبيين ال   

 بـأن    رسوله   أجدادهم، أمر اهللا    

يتحداهم بطلب الموت والدعاء على أنفسهم،      

إن كانوا في زعمهم هذا صادقين، وهو ما        

رفضوه بل إنهم لشركهم وكفرهم يتَمنَّـون       

   طول العمر ويحرصون حرص ا على  ا شديد

الحياة، حتى ولو كانت  دنيئة حقيرة ذليلة،        

قُْل ِإن كَانَـتْ    : قال تعالى لرسوله    

لَكُم الدار اآلِخرةُ ِعند اللَِّه خَاِلصةً من دوِن        

       ـاِدِقينص تَ ِإن كُنـتُموا المنَّوالنَّاِس فَتَم * 

ِديِهمتْ َأيما قَدداً ِبمَأب هنَّوتَملَن يو  ِليمع اللَّهو

ِبالظَّاِلِمين *    صرَأح منَّهلَتَِجدلَـى   والنَّاِس ع

وِمن الَِّذين َأشْركُوا يود َأحدهم لَو يعمر  حياٍة

وما هو ِبمزحِزِحِه ِمن العذَاِب ْأن  َألْفَ سنٍَة

رمعي  لُـونمعا يِبم ِصيرب اللَّهو)  البقـرة: 

٩٤ 

 

– ٩٦.(

 

 

                                             

 

 
بـاب  / ك اآلداب   / أخرجه مسلم فى صـحيحه      ) ١(

).٣٩٧٥(بأبى القاسم حديث رقم النهى عن التكنِّى 

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 













 



 







 



 




 



 







 



 

 



 





 




 



١

 

   وتحت عنـوان     ٩ ص ١ في العدد    -

محمد علـى عبـد     : بقلم  " باب الفتاوى   " 

: جاء  فيهمالرحي

 

 

 

. زيارة القبور محرمة على النساء-

 

 

 

  الرسم حرام وإن كان    -

ــاظر  ــك بالمن ــد فعلي وال ب

.الطبيعية

 

 

 

ــراءة  - ــدعاء أو ق  ال

ـ     ين أو  القرآن بين كل ركعت

أربع من التـراويح بدعـة      

 ويجوز لإلمام أن يتحدث بحـديث       ،ضاللة

.هم فى الدينهيفسر فيه ما قرأ أو يفق

 

 

 

 الدراسة بكليـة الحقـوق والعمـل        -

ل بشرط إحقاق الحق وإبطال     بالمحاماة حال 

.الباطل

 

 

٢

 

  تحـت  ١٠صــ    ) ٢( فى العدد    -

محمد علـى   : بقلم  " باب الفتاوى   " عنوان  

: فيهجاء عبد الرحيم

 

 

 

.  األصل فى اإلسالم عدم المذهبيـة      -

ولكن التقليد األعمى هو مصيبة المـصائب       

. ينصبوا من أنفسهم أئمة وكل األئمة لم

 

 

 

أن "  ورد عن عائشة رضي اهللا عنها        -

ة ركعة   الرسول لم يزد على إحدى عشر     

 

- 

أمـا  في رمضان وفـى غيـر رمـضان،         

الركعات العشرون في الحرمين الـشريفين      

 لدولـة لورد فى المذهب الرسمي     فذلك كما   

 

 يقصد المملكـة العربيـة الـسعودية         -

 

- 

 إن صـالة    :والمذهب الحنبلي الذي يقـول    

. التراويح عشرون ركعة

 

 

٣

 

  وتحـت    ١٠صـ  ) ٣( فى العدد    -

محمد علـى   : بقلم  " باب الفتاوى   " عنوان  

:الرحيم جاء فيه عبد

 

 

 

شواهد الحق فى االسـتعانة     "  كتاب   -

 يف يوسـف النبهـانى     تـأل " . بسيد الخلق   

.كتاب مشحون بالخرافات والشركيات

 

 

 

لبات دخـول كليـة      يحرم على الطا   -

.التربية الرياضية

 

 

 

 بدعة بل هـو      عمل كعك العيد ليس    -

.من الطيبات من الرزق

 

 

٤

 

  وتحت   ٤١صــ  ) ٣( وفى العدد    -

: بقلـم   " دفاع عن السنة المطهرة     " عنوان  

:على إبراهيم حشيش جاء فيه

 

 

ما روى عن اإلمام مالك بن      دعاء أن   اال

 الدعاء كما روى    أنس من استقبال القبر عند    

 إن هذه الرواية    :يقولذلك القاضي عياض،    

.مكذوبة

 

 

٥

 

 وتحـت   ٩صــ   ) ٤( فى العـدد     -

محمـد علـى    : بقلم" باب الفتاوى   " عنوان  

: عبد الرحيم جاء فيه

 

 

القبور الحديثة ذات الغرف األرضـية      

وذلـك   . في القرى العريقة ال حرج فيهـا      

 حيـث ينبـع     لضيق األرض أو النخفاضها   

.الماء من القبر الشرعي

 

 

 

القول أن من حلف بـالنبى       قصارى   -

.فقد أشرك

 

 

 

" سـارية الجبـل الجبـل        يا"  قصة   -

ـ ..... رواها البيهقى فى دالئل النبوة       م ول

.يخرجها المحدثون الثقات لضعفها

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى. د   

 

 

٦

 

  وتحـت    ٢٩صـ  ) ٤( فى العدد    -

بقلـم  " ث الخلـيج  كلمة حول أحدا " عنوان  

:عبد العزيز بن باز جاء فيه

 

 

 

 ما اضطرت إليه الحكومة السعودية      -

من األخذ باألسباب الواقيـة مـن الـشر          

واالستعانة بقوات متعددة األجنـاس مـن       

المسلمين وغيـرهم للـدفاع عـن الـبالد         

وحرمات المسلمين وصد ما قد يقـع مـن         

العدوان من رئيس دولة العراق فهو إجراء       

. اوفق وجائز شرعمسدد وم

 

 

٧

 

 وتحـت   ٥٤صــ   ) ٤( فى العدد    -

صفحة من سجالت رجـل مـن       " عنوان  

حسين الجنيدى نعـى    : بقلم" ولألالرعيل ا 

: الشيخ رشاد الشافعى جاء فيه

 

 

 

 أن الشيخ رشاد الشافعي كـان مـن         -

.شباب الحزب السعدى

 

 

 

 وأنه كـان يحـضر دروس الـشيخ         -

ا بمـساجد وزارة    الرمالى الذى كان مفتـشً    

وقاف المصرية وتلقى على يديه دعـوة       األ

. التوحيد ونصرة السنة ومحاربة البدعة

 

 

 

 وبعد وفاة الشيخ الرمالى الزم الشيخ       -

رشاد الشافعى دروس الشيخ محمد حامـد       

 السنة المحمديـة فـى   الفقى مؤسس أنصار 

.مسجد الهدارة

 

 

 

-   ثم انتخب سكرتير  ثم . ا للجماعة ا عام

.ا على الفروعمشرفً

 

 

 

عى دون كلل أو ملل لعـودة        ظل يس  -

اسم الجماعة بعد دمجهـا فـى الجمعيـة         

الشرعية حتى عادت فـى عهـد الـرئيس         

 .م١٩٧٢السادات سنه 

 

 

 

 هـ يوم الثالثـاء     ١٤١١ توفى سنة    -

 .ولالخامس من ربيع األ

 

 

٨

 

 وتحـت   ١٤صـ  ) ٥( وفى العدد    -

محمد علـى   : بقلم  " باب الفتاوى   " عنوان  

:عبد الرحيم جاء فيه

 

 

 

دث فى هذا الزمان من النعـى        ما يح  -

فى الجرائد أو انطالق سيارة بمكبر صوت       

تدور فى شوارع المدن أو القرى فذلك هو        

. النهى المحرم ومن نعى الجاهلية

 

 

 

 االدعاء بأن اإلمام الفالنـى أجـاز        -

قراءة القرآن على الميت أو قراءة الفاتحـة        

كل ذلك لم يفعله رسول اهللا صلى اهللا عليه         

رد فيها حديث صحيح ولكنهـا      وسلم ولم ي  

آراء علماء تصطدم بما فعله الرسول صلى       

. واهللا أعلم،اهللا عليه وسلم

 

 

٩

 

 وتحـت   ٣٦صـ  ) ٥(وفى العدد    -

رجب خليل  : بقلم  " جوهر اإلسالم   " عنوان  

:.المذيع بإذاعة القرآن الكريم جاء فيه " 

 

 

لقد أصبحت قبور الـصالحين اليـوم       " 

."ون اهللا ا تعبد من دأوثانً

 

 

١٠

 

 وتحـت   ٦صـ  ) ٦( وفى العدد    -

حكم اإلسالم فى الغناء " باب السنة  " عنوان  

الرحيم جاء   والموسيقى بقلم محمد على عبد    

: فيه

 

 

 

  من الفتاوى المضللة   -

 

 إن  : قـولهم  –

الموسيقى شفاء للعليل وراحة لألعـصاب      

 وكل ذلك تـضليل     ،كما أنها تربى الوجدان   

 القـوم    فـضلَّ  ،وتغرير ومدعاة لالنحراف  

ا سيئة سـادها    نًنَوا س  وسنُّ ،وأضلوا غيرهم 

.اإللحاد والشرور

 

 

١١

 

 وتحت  ١٣صـ  ) ٦( وفى العدد    -

محمد علـى   : بقلم  " باب الفتاوى   " عنوان  

: عبد الرحيم جاء فيه

 

 

 

 فليطمئن القارئ    -

 

 حيث إن الصالت    -

قائمة مع كبار علماء السعودية وخاصة مع       

يز بن باز   مة المجتهدين الشيخ عبد العز    عالَّ

. ومن حوله من العلماء

 

 

 

 % ٤٠ إن الرسائل التي أمامي فيها       -

ا من  منصب على اللحية وكأنها صارت ركنً     

.أركان اإلسالم

 

 

 

 وزارة األوقاف تقر بالجهل وتنشره      -

فى صورة تأييد للصوفية وال تكتفى بالعجز       

 وتقـيم   هعن إزالة هذا المنكر، بل تـشجع      

، حو ذلـك  الموالد وتكسو فيها األضرحة ون    

.فإلى هللا المشتكى

 

 

 

 من الصالحين قطعوا     قصة أن رجالً   -

رجله فى الصالة ولم يشعر بها نؤكد أنهـا         

 .خرافة ـ مدسوسة ولم تثبت

 

 

 

.  النعى بواسطة ميكروفون المسجد      -

. ال نجد ما يحرم ذلك 

 

 

 

 ألنها تقليد   ؛حرام  الدبلة الذهب للمرأة   -

 وألن لبس الحلقات منهـى      ؛لغير المسلمين 

..نهع

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


 

 

 

 

 

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

سعد من  . من البيت المعمور  
فهم هذه الحكـم علمـا، أو       
تمتع بها ذوقًا، أو سار على      
هديها سلوكًا؛ ألن عباراتهـا     

ن من بحر عرفان ونور بيـا     
.مجدد هذا الزمان

 

 
 حكــم هـذه ال ىحـد إنقـدم  

قــ تعليايمة يعقبهــالعظ

 

 
ى نيلـ نسترشد به ف   

 

 
.المجد اإلسالمى       

 

 

األستاذ

 

 
قنـديلمحمود سميـح 

 

 
 



 



 


 




 



 

 

 

 

، من أعظـم    تعد نعمة الرضا عن اهللا       
النعم على اإلنسان، فهى منة ربانيـة عظيمـة،         
ومنحة إلهية جليلة، وعبادة قلبية رفيعة الـشأن،        
ودرجة إيمانية عالية، ال ينالها إال من عمر قلبه         
باإليمان، وعرف ربه حق المعرفـة، والتـزم        
باألوامر واجتنب النواهى، وعزفت نفسه عـن       

ا فاستوى عنده ذهبها ومدرها، عن العبـاس    الدني
 أنـه سـمع رسـول اهللا        بن عبد المطلب    ا

 ذاق طعم اإليمان من رضى باهللا      : ( يقول
ا، وبمحمـد    ا، وباإلسالم دينً  رب  ًرسـوال  (

.رواه مسلم

 

 
 الرضا ضد السخط، ويـراد      :مفهوم الرضا 

، من غير تـردد     قبول ما يقضى به اهللا      : به
الرضـا  : اإلمام الجنيد   وال معارضة، قال    

هو صحة العلم الواصل إلى القلب، فإذا باشـر         
القلب حقيقة العلم، أداه إلى الرضا، وقـال ابـن        

الرضا هو سكون القلـب     : عطاء اهللا يرحمه اهللا   
إلى قديم اختيار اهللا للعبد، أنه اختار له األفضل         
فيرضى به، ومن تعريف الرضـا أنـه رفـع          

.زع فى أى حكم كاناالختيار، وهو ارتفاع الج

 

 
 رضا العوام بمـا قـسمه اهللا        :أقسام الرضا 

وأعطاه، ورضا الخواص بما قـدره وقـضاه،        
ورضا خواص الخواص وهو الرضا به عن كل        

.ما سواه

 

 
 الرضا باهللا، الرضـا عـن       :درجات الرضا 

.اهللا، الرضا برضا اهللا

 

 
:  قال ذو النون المـصرى     :عالمات الرضا 
قبل القضاء،   ختيارترك اال : من عالمات الرضا  

فقْد المرارة بعد االختيار، هيجان الحـب فـى         
.حشو البالء

 

 
:يقول اإلمام الشافعى 

 

 
اءـا تشـل مـدع األيام تفع

 

 
كَم القضوِطب نفْساءـا إذا ح

 

 
الىـزع لحادثة الليـجـوال ت

 

 
قـاءـا بـما لحوادث الدنيـف

 

 
ا على األهوال جلدوكن رجالً

 

 
ــاءوشيمتك السماحة والوف

 

 
 الرضا فى   ويعرف اإلمام أبو العزائم     

الرضا سرور القلب بالمقدور فـى      : هذه الحكمة 
الرضا بالمعاصـى   : جميع األمور، ويحذر قائالً   

والمنكرات جهل، ويبين أن الرضا ال يـصح إال   
فيما يحسن الصبر عليه، والـشكر عليـه، ألن         
الرضا مقام فوق الصبر والشكر، ويؤكد علـى        

 ألنه  ؛لى رفع الرضا على جنات عدن     أن اهللا تعا  
من أعلى مقامات اليقين، فرفعه علـى جنـات         

:  ألنها من أعلى الجنـان، قـال تعـالى         ؛عدن



 




 





 

 

 

 

 



 


 

    ٍندنَّاِت عةً ِفي جبطَي اِكنسمو    ـنم انوِرضو
راللَِّه َأكْب) ٧٢: التوبة(.

 

 
 الرضـا  مقام فى العزائم أبو اإلمام ويقول

انظم:

 

 
لْعقُوْلٱيِتي فَوقَ ـــنْساِنفَوقَ ِإ

 

 
اِضياِني رَأر ــَأن دعوْلٱا بلْقَب

 

 
لنُّهٰىٱلرضا ِمن فَوِق روِحي وٱ

 

 
لْوصوْلٱلرضا هب ِلي ٱجملَنِّي ِب

 

 
ِتي ِسجاِنيِإنْس ــــِإنِبه اـن

 

 
لْجهوْلٱلْحظُوِظ َأنَا ٱشُغُْل قَلِْبي ِب

 

 
يـــلْجماِل ورضِنٱي ِبجِذبنِّٱ

 

 
وْلــلرسٱقَد تَوسلْتُ ِبموالَنَا 

 

 
كَيفَ َأرضٰى سيِدي ِإن لَم َأنَْل

 

 
وْلــلْمثُٱلِْعنَايِة ِعنْد موالَي ٱِب

 

 
اــلرضٱِإلجِتبا ِإن ٱرضنَا ِب

 

 
ةُ ـجوْلٱذْبطَٰى ِللْفُحعاِن يسِإلح

 

 
نِّيٱوع ضلَنِّي ِبرمٱ جٰىـلْهد

 

 
لَن ِبي سيِدي كَي الَ َأحوْلـَِأقْب

 

 
فَاـــلْعنَاِصر داِعياتٌ ِللْجٱفَ

 

 
سٰى ِلذَا ٱِع ـومِد ٱلنُّعبُئوْلٱلْعلس

 

 
: أن أبا ذر يقول   : قيل لإلمام الحسين    

  الفقر أحب إلى     من   من الغنى، والسقم أحب إلى 
: هللا أبا ذر، أما أنا فـأقول      رحم ا : الصحة، فقال 

من اتكل على حسن اختيار اهللا، لم يتمن غير ما          
متى يبلـغ   :  وقيل ليحيى بن معاذ    .اختار اهللا له  

إذا أقام نفسه على    : العبد إلى مقام الرضا؟ فقال    
إن : أربعة أصول فيما يعامل به ربـه، ويقـول        

أعطيتنى قبلـت، وإن منعتنـى رضـيت، وإن         
.تنى أجبتتركتنى عبدت، وإن دعو

 

 
قيل أنه لما رجع ذو القرنين مـن مـشارق       
األرض ومغاربها وبلغ أرض بابـل، مـرض        

مرض ا، فعلم أنه مرض الموت، وأشـفق       ا شديد
عزيا فى ذكاء يقولعلى نفسه، فكتب ألمه م:

 

 
ـ        ا، يا أماه، إذا جاءك كتابى فاصنعى طعام

واجمعى من قدرت من الناس، وال يأكل طعامك        
 يء واعلمى هل وجدت لـش من أصيب بمصيبة،  

ا، إنى ألرجو أن الذى أذهب إليه خير مما         قرار
.أنا فيه

 

 
     فلما وصل كتابه ألمه صنعت طعام ا ا عظيم

ال يأكل هذا من أصـيب    : فجمعت الناس، وقالت  
بمصيبة، فلم يتقدم أحد من هذا الطعام، فعلمـت         

بنى، من يبلغك عنـى أنـك       : مراد ابنها، فقالت  
يتنى فتعزيـت، فعليـك     وعظتنى فاتعظت، وعز  

اا وميتًالسالم حي .

 

 


 




 


ـ الرضا بفعل المأمور به، واجتناب مـا        ١

: ورد النهى عنه، ولسان حال المـؤمن يقـول        
 نَاِمعقَالُوا سنَـا     وبر انَـكنَا غُفْرَأطَعو   ـكِإلَيو

ِصيرالم )وقوله تعالى  )٢٨٥ :البقرة ، :اللَّهو 
       ـْؤِمِنينِإن كَـانُوا م وهضرقُّ َأن يَأح ولُهسرو 

.)٦٢ :التوبة(

 

 
ـ الرضا بالقضاء والقدر، فاإلنسان بـين       ٢
حال السلب وحال العطاء، فعند العطـاء       : حالين

عليه الشكر، وعند السلب والمنع عليه الرضـا        
 عن رسول اهللا    والصبر، عن أنس بن مالك      

  ظم الجزاء مع ِعظم الـبالء،      ِع: ( أنه قال
وإن اهللا إذا أحب قوما ابتالهم، فمن رضى فلـه          

.ابن ماجة) الرضا، ومن سخط فله السخْط

 

 
وهناك أمور تُعين العبد على الوصول إلـى     

:مقام الرضا منها

 

 
، وفـى   ـ القناعة بمـا قـسمه اهللا        ١
وارض بما قسم اهللا لـك تكـن         : (....الحديث

.رواه أحمد) أغنى الناس

 

 
ـ مجاهدة النفس بتعويـدها ومجاهـدتها       ٢

والَّـِذين  : على الطاعة والعبادة، قـال تعـالى   
 )٦٩: العنكبـوت  (جاهدوا ِفينَا لَنَهِدينَّهم سبلَنَا   

:وقال الشاعر

 

 
والنفس كالطفل إن تهمله شب على

 

 
مـنفطحب الرضاع وإن تفطمه ي

 

 
فجاهد النفس والشيطان واعصهما

 

 
مـِهوإن هما محضاك النصح فاتَّ

 

 
ـ النظر إلى من هو أسـفل منـك فـى           ٣

قال رسـول   :  قال العطاء، عن أبى هريرة     
أنظروا إلى من هو أسفل منكم، وال       : (اهللا  

تنظروا إلى من فوقكم، فإنه أجدر أن ال تزدروا         
.رواه ابن ماجة) نعمة اهللا

 

 
لتضرع إلـى اهللا تعـالى أن       ـ الدعاء وا  ٤

يرزقنا الرضا عنه سبحانه، قال سيدنا موسـى        
وعِجلْـتُ ِإلَيــك رب  : عليـه الـسالم لربــه  

، وقال لحبيبه عليه الصالة     )٨٤ :طه( ِلتَرضى
ـ  ر يكِطع ي فَوسلَو: والسالم بتَ فَ كـ ر ىض 

.)٥: الضحى(

 

 
 تكـون   ومن ثمرات الرضا عـن اهللا       

:ة منهاأمور كثير

 

 

 

 ألن العبـد    ؛ عن العبد  رضا الخالق    -
 ا وفضالً رضى عن اهللا تعالى، وكفى بالعبد شرفً      

اأن يكون الحق عنه راضي.

 

 

 

محبة اهللا سبحانه للراضين عنـه وبـه،         -
.وبقضائه سبحانه

 

 

 

دخول الجنة ويزيد عليها رضوان مـن        -
.اهللا أكبر

 

 

 

الراحــة النفــسية والروحيــة لإلنــسان  -
ه، وتجنب األزمات النفـسية     الراضى عن موال  

من القلق والتوتر، وما يترتب على ذلـك مـن          
أمراض وعقد، وسخط وتبـرم، ونقـص فـى         

.اإليمان

 

 
ما ابتليت ببالء إال    : قال الفاروق عمر    

إذ لم يكن فى    : كان هللا تعالى على فيه أربع نعم      
دينى، وإذ لم يكن أعظم، وإذ لم أحرم الرضـا          

: ه، وقال رجل لـسهل    به، وإذ أرجو الثواب علي    
شـكر  ا: دخل اللص بيتى وأخذ متاعى، فقال له      

اهللا تعالى، لو دخل الشيطان قلبك فأفسد إيمانـك         
.ماذا كنت تصنع؟

 

 
الرضا يرد على معنى القناعة واالختيـار        

:والتسليم

 

 
واستَشِْهدوا شَِهيديِن ِمن   : كقول اهللا تعالى    

    ليجكُونَا ري لم فَِإن الكُمَأتَـاِن     ِرجرامـٌل وجِن فَر
ِممن تَرضون ِمن الشُّهداِء َأن تَـِضل ِإحـداهما         

، وقوله  )٢٨٢: البقرة( فَتُذَكِّر ِإحداهما اُألخْرى  
قَد نَرى تَقَلب وجِهـك ِفـي الـسماِء         : سبحانه

مسِجِد فَلنُولينَّك ِقبلةً تَرضاها فَول وجهك شَطْر ال      
رِضي  :، وقوله تعالى  )١٤٤: البقرة( الحرام

   نْهوا عضرو منْهاُهللا ع ) وقولـه   )٨: البينـة ،
ِإال َأن تَكُون ِتجـارةً عـن تَـراٍض         : سبحانه

ِمنْكُم )٢٩: النساء(.

 

 
وعن عامر بن سعد بن أبى وقاص قال، أن         

 خرج إلى تبوك، واسـتخلف      رسول اهللا   
أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قـال  :، فقال اعلي :

أال ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون مـن         (
، ومـن حـديث     )موسى، إال أنه ليس نبي بعدي     

فرأيت أثر الحصير   :  قال عمر بن الخطاب    
يـا  : فقلـت ) ما يبكيك؟ : (في جنبه فبكيت، فقال   

إن كسرى وقيصر فيما همـا فيـه،        : رسول اهللا 
أما ترضى أن تكـون     : (وأنت رسول اهللا، فقال   
).لهم الدنيا ولنا اآلخرة

 

 
   ا علـى معنـى ينـافى       والرضا يرد أيـض

:التسخط أو الحزن أو الغضب

 

 
وِمنْهم من يلِمـزك ِفـي      : كما قال تعالى  

الصدقَاِت فَِإن ُأعطُوا ِمنْها رضوا وِإن لم يعطَوا        
، وقـال   )٥٨: التوبـة ( ِمنْها ِإذَا هم يسخَطُون   

 وال يحزن ويرضين ِبما آتَيتَهن كُلهن     : تعالى
).٥١: األحزاب(

 

 
، أنه سمع   ومن حديث عمار بن ياسر      

وأسألك كلمة الحق في    : ( يقول رسول اهللا   
، ومن حـديث عبـد اهللا بـن         )الرضا والغضب 

يـا رسـول اهللا،     : قلت: عمرو بن العاص قال   
فـي  : ، قلـت  )نعـم  (:أكتب ما أسمع منك؟ قال    

نعم، فإنه ال ينبغي لـي      : (الرضا والسخط؟ قال  
اأن أقول في ذلك إال حق.(

 

 
والرضا الحقيقى والتسليم المطلـق، يكـون      

 فَـالَ : ، لقول اهللا تبارك وتعالى    للحبيب  
        منَهيب را شَجِفيم وككِّمحتَّى يح ْؤِمنُونالَ ي كبرو

  َأنفُِسِهم حرجـا ممـا قَـضيتَ       ثُم الَ يِجدوا ِفي   
.)٦٥: النساء (ويسلِّموا تَسِليماً

 

 











 









 







 


 



 



 



 

 

 

 

 



 



 


 

 

 

 

 
فضيلة الشيخ

 

 
قنديل عبد الهادى

 

 

 

 



 



الحمد هللا علم القرآن، خلق اإلنسان، علمه     
البيان، نزل الذِّكر وهو له حافظ، ولقَّى حبيبه        

   تبيانه، وقال سبحانه  :     نَـالَيع ِإن ثُـم
انَهيب )والصالة والسالم على    )١٩ :القيامة ،

حبيب اهللا ومصطفاه، شمس الحق المـشرقة       
نفع مال وال بنور هداه، شفيع المذنبين يوم ال ي   

بنون؛ إال من أتى اهللا بقلب سليم، سيدنا محمد         
الحريص علينا، الرءوف الرحيم بنـا، قـال        

لَقَد جاءكُم رسوٌل من َأنفُِسكُم عِزيز      : تعالى
علَيِه ما عِنتُّم حِريص علَيكُم ِبالْمْؤِمِنين رُؤوفٌ 

ِحيمر )م بين ، الصراط المستقي)١٢٨ :التوبة
الحق والخلـق، والحـصن الحـصين لكـل         
موجود، والرحمة العظمى لجميـع العـالم،       

وصحابته ، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين    
 تبعهم بإحسان إلى يوم      ومن الهادين المهديين، 

.  الدين

 

 
ورضي اهللا تعالى عن اإلمـام المجـدد        

:السيد محمد ماضي أبي العزائم القائل 

 

 
ه أبثُّعــعني خذوا ما أستطي

 

 
ال ال بكالِمـالحـوتجمـلوا ب

 

 
ما سلوا بالحال من باٍبـوتجم

 

 
 مداِميكم رحيقَلَل ناوـبالفض

 

 
وا فقدلُّوعلى الحبيب محمد ص

 

 
راِمـــا من اإلكنلتم به رتب

 

 
ورضي اهللا عن خلفائه من بعده أجمعين،       

أما بعد،

 

 
نزل القرآن الكريم على سيدنا رسول فقد أُ 

 اة منَجم  وعشرين سن   عبر ثالث  اهللا  

 

- 
ا  منَجم: ا، والعرب تقول للمفرق   مفرقً: أي

 

- 

حسب الوقائع واألحداث، يوجه ويربي، يحدد      
المعالم، ويضع األحكام والحـدود، ويقـص       
القصص، وقد تدرج بالمسلمين أصحاب النبي      

       ،في معارج الكمال حتى زكت نفوسهم 
وطهرت جـوارحهم، وأضـاءت قلـوبهم،       

 اهللا تعالى به مـن الظلمـات إلـى      وأخرجهم
النور، وال يزال ذلك دأب القـرآن الكـريم،         
يصنع رجاله، ويبدع أهلـه، وهـم أهـل اهللا     

.وخاصته في كل عصر وجيل

 

 
    ا، فقد تـولى    وأما لماذا نزل القرآن منجم

قَاَل الَّـِذين   و : قال سبحانه  ؛اُهللا جواب ذلك  
آن جملَـةً واِحـدةً      نُزَل علَيِه الْقُر   كَفَروا لَوال 

 كَذَِلك ِلنُثَبتَ ِبِه فُـَؤادك ورتَّلْنَـاه تَـرِتيالً        
.)٣٢ :الفرقان(

 

 



 



االستبانة، والكـشف،   : التفسير في اللغة  
. واإليضاح

 

 
علم يبحث فيـه عـن   : وفى االصـطالح  

معانى ألفاظ القرآن وخصائصه، فالنظر فـى       
ا له داللـة    كريم من حيث كونه كالم    القرآن ال 

ومعنى، وهللا تعالى فيه هدف وقـصد، ومـن      
أجل بيان هـذه الداللـة، وشـرح المعنـى،          
وإيضاح القصد، واِإلفصاح عن الهدف، نـشأ    

. الذى تكفل بتلك الغايات" علم التفسير"

 

 
والتفسير مهما بلغ شأنه ال يحيط بأسرار       
القرآن الكريم، فعن اإلمـام الغزالـي فـي         

أنه إنما ينكشف للراسخين في العلـم       : اإلحياء
من أسرار القـرآن الكـريم بقـدر غـزارة          

 علومهم، وصفاء قلوبهم، وتوفر دواعيهم على

التدبر، وتجردهم للطلب، ويكون لكل واحـد       
 فأمـا  حد في الترقي إلى درجة أعلى منـه، 

االستيفاء  

 

اسـتيفاء معـاني كـالم اهللا     :  أي -
سبحانه  

 

ا  كان البحر مداد    فال مطمع فيه ولو    -
 ال نهاية   ا، فأسرار كلمات اهللا   واألشجار أقالم

لها، فتنفد األبحر قبل أن تنفد كلمات اهللا عـز    
وجل، فمن هذا الوجه تتفاوت الخلق في الفهم        

...بعد االشتراك في معرفة ظاهر التفسير

 

 
ه وما يعلَم تَْأِويلَه ِإالَّ اللَّ    : يقول اهللا تعالى  

خُون ِفي الِْعلِْم يقُولُون آمنَّا ِبِه كُلٌّ مـن     والراِس
آل ( ِعنِد ربنَا وما يذَّكَّر ِإالَّ ُأولُواْ األلْبـابِ       

.)٧ :عمران

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 

 ال لَّو كَان الْبحر ِمداد    قُ: ويقول سبحانه 
لِّكَِلماِت ربي لَنَِفد الْبحر قَبَل َأن تَنفَد كَِلمـاتُ         

.)١٠٩ :الكهف( الَو ِجْئنَا ِبِمثِْلِه مدد وربي

 

 



 



:  بقوله وقد خاطب اهللا تعالى نبينا      
َِبهِ  ال كرتُح    بالقرآن     ـَلِلتعج لـسانَك
كان عليه الصالة والسالم يأخذ في  : قيل،  به

.القراءة قبل فراغ جبريل

 

 
: لماذا؟

 

 
. كراهة أن يتفلّت منه: يلق

 

 
: وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال       

 إذا نزل عليه القـرآن      كان رسول اهللا    
يحرك به لسانه يريد أن يحفظه، فـأنزل اهللا         

 تُحرك ِبِه ِلسانَك ِلتَعجـَل      ال: تبارك وتعالى 
. )١٦ :القيامة( ِبِه

 

 
إنما كـان يعجـل     : وعن عامر الشعبي  

 عليه من حبه له وحالوته في       بذكره إذا نزل  
. لسانه

 

 
 ِإن علَينَا جمعـه   : ثم ضِمنَه له بقوله   

؛ )١٧ :القيامـة ( وقُرآنَـه  في صـدرك،  
وإثبات قراءته في لسانك، فـالمراد بـالقرآن        

 علـى لـسان     فَِإذَا قَرْأنَـاه  القراءة،  : هنا
:  أي)١٨ :القيامـة ( فَاتَِّبع قُرآنَـه  جبريل  

. ءتهقرا

 

 
 انَهينَا بلَيع ِإن ثُم ) أي)١٩ :القيامـة  :

تفسير ما فيه من الحدود والحالل والحـرام،        
ثم إن علينا بيان ما فيه مـن الوعـد          : وقيل

أي إن علينـا أن     : والوعيد وتحقيقهما، وقيل  
نبينه بلسانك، ثم إن علينا توضيح ما أشـكل         

.فهمه من معانيه وأحكامه

 

 
ال تُحـرِّك   : عجيبـة وفي إشارة البـن     

بالواردات اإللهية لسانك ِلتَعجـل بـه حـين         
          ّفهم عنـك، إنل في إلقائه لـياإللقاء، بل تمه

حفظه وقراءته، فإذا   : علينا جمعه وقرآنه، أي   
قرأناه على لسانك في حـال الفـيض فـاتبع          

. قرآنه، ثم إنّ علينا بيانه

 

 
ثم ينتقل ابن عجيبة في إشارته إلى بيـان   

 ورث الفيض اإللهي مـن معـاني        حال من 
؛ فيبين  كتاب اهللا تعالى عن رسول اهللا       

، ال  أن الواردات في حال الفيض تبرز مجملةً      
    قدر على حصرها وال تَفَهغَ منها   يِمها، فإذا فَر

قوالً وكتابة فتَدبرها وجدها صحيحةَ المعنى،      
 ألنها  ؛واضحةَ المبنى، ال نقص فيها وال خلل      

.  من وحي اإللهام

 

 
إني : وكان بعض المشايخ يقول ألصحابه    

ألستفيد مني كما تستفيدون أنتم، وكان الشيخ       
:  إذا فاض بالمواهب يقـول     أبو الحسن   

هالَّ من يكتب عنا هذه األسرار، إلـى غيـر          
.ذلك، واهللا تعالى أعلم

 

 



 





 



إن اإلشارة ال تبطل ظـاهر      : وهنا نقول 
 الكريم، ولذلك ورد عن اإلمام الغزالي     القرآن  

مـن  : "بقولـه ) فَاخْلَع نَعلَيك : (أنه كان يفسر  
الوحدانية الحقيقية يجب عليه أن      يريد إدراك 

يطرح عن نفسه التفكير في الحيـاتين الـدنيا       
، واألخــرى

 

ــى اهللا دون  - أي أن يقبــل عل
غرض وكل ما يفكر فيـه هـو رضـا اهللا           

 ومحبته

 

-."

 

 
ال تظن  : "الغزالي على ذلك بقوله    ويعقب

وطريق ضـرب األمثـال    من هذا األنموذج
    ا فـي  رخصة مني في رفع الظواهر، واعتقاد

لم يكن مع موسـى  : مثالً حتى أقول إبطالها،
فَـاخْلَع  : نعالن، ولم يسمع الخطاب بقولـه     

كلَينَع )هللا، حاشَ)١٢ :طه .

 

 
موسى فهم مـن    : بل أقول : إلى أن يقول  

إطراح الكونين، فامتثـل    : بخلع النعلين األمر  
ـ  :ااألمر ظاهر بخلـع  : ابخلع النعلين، وباطنً

".   العالَمين

 

 
ومن الصوفية من يـستأنس بكـالم اهللا        
ويضرب المثل بمعاني كتابه سبحانه، كمـن       

وَأوحى : قوله تعالى  يتحدث عن النحل في   
ـ  ربك ِإلَى النَّحِل َأِن اتَِّخِذي ِمن الْجِ       ا باِل بيوتً

وِمن الشَّجِر وِمما يعِرشُون ثُم كُِلي ِمن كُـلِّ         
الثَّمراِت فَاسلُِكي سبَل ربِك ذُلُالً يخْرج ِمـن        
بطُوِنها شَراب مخْتَِلفٌ َألْوانُه ِفيِه ِشفَاء ِللنَّاِس       

     ونتَفَكَّرٍم يةً لِّقَوآلي ِفي ذَِلك ِإن )٦٨ :لالنح 

 

؛ بأن ما وصفها اهللا به يشبه ما يمكن         )٦٩ –
؛ "الجبال يسكنون"أن يقال عن األولياء الذين      

يترفعون عن سفاسف األمور ويطلبـون      : أي
 سـبل : أي" سبَل ربهـم  "معاليها، ويسلكون   

الهداية والمعرفة، ثم بعد سلوكهم يخـرج اهللا        
الحكمة والمعرفة مخْتَِلفٌ   ) شَراب(من قلوبهم   

اختالف أفهام سامعيهم، وفيه شفاء  لْوانُه علىَأ
 من الـشك والكفـر واآلفـات      "لقلوب الناس   

النفسية والقلبية التي تعترض سـلوكهم إلـى        
".ربهم

 

 
، حين سـئل  أو كما أشار البسطامي     

ِإن الْملُوك ِإذَا : تعالى عن المعرفة فتال قوله
ِعزةَ َأهِلها َأِذلَّةً   دخَلُوا قَريةً َأفْسدوها وجعلُوا أَ    

 لُونفْعي كَذَِلكو )أراد بذلك أنه    )٣٤ :النمل ،
كذلك المعرفة إذا دخلت القلب ال تترك فيـه         

ـ  ا والا وال شك سخطً ا للـنفس إال أذلتـه   حظ
.وأحرقته

 

 
 عنـدما   وكذلك ما أشار به الجنيـد       

: عن سكونه عند السماع فتال قوله تعالى       سئل
 ْى التَرو      رم رتَم ِهيةً واِمدا جهبساَل تَحِجب

.)٨٨ :النمل( السحاِب

 

 
وعلى هذا يمكن أن نفهم قـول بعـض         
 العلماء أن كالم الصوفية في القـرآن لـيس        
: بتفسير، فيقصدون به أنه من هـذا القبيـل        

.فتوح، وإشارات، وتمثّل

 

 

 


 



البخاري وغيره عـن    ذلك ما رواهمثال
  أن عمر بن الخطـاب       ابن عباس   

 دِخكان ي أشياخ بدر، فكـأن      عباس مع  ل ابن
، "غَِضب فـي نفـسه    "بعضهم وجد في نفسه     

فدعاهم ذات يوم فأدخله معهـم، قـال ابـن          
فما رأيت أنه دعاني فيهم يومئـذ إال         :عباس

ما تقولون في قـول اهللا عـز        : ليريهم، فقال 
؟، فقـال   ِإذَا جاء نَصر اللَِّه والْفَتْح    : لوج

ونـستغفره إذا    أمرنا أن نحمـد اهللا    : بعضهم
نَصرنا وفتَح علينا، وسكت بعضهم فلم يقـل        

يا ابن عبـاس؟،     أكذاك تقول : ا، فقال لي  شيًئ
هو أجـُل   : ما تقول؟، فقلت  : ال، فقال : فقلت

ِإذَا :  أعلمه اهللا لـه، قـال   رسول اهللا   
اءج   الْفَتْحاللَِّه و رنَص   أجلـك،    فذلك عالمة
      اابتَو كَان ِإنَّه هتَغِْفراسو كبِد رمِبح حبفَس 
ال أعلم منها إال    : عمر ، فقال )سورة النصر (

.ما تقول

 

 



 

 

 

 



 



 

ق

 

طر حني تتشفى وتعاير مصر

 

 

 

بعالقاتها بواشنطن وتل 

 

أبيب

 

 
 

 

 

 

/

 





 





 



 عـن  ا لقد وردت معلومات مهمة جد   :ثالثاً

العالقات القطرية   

 

 اإلسرائيلية الـسرية فـى      –

ملـف  .. قطر وإسـرائيل  " كتاب يحمل عنوان    

الصادر بنسخته العريية عن    " العالقات السرية   

في القاهرة، مؤلفـه    » جزيرة الورد «دار نشر   

هو أحد أبرز مهندسي التطبيـع      سامي ريفيل   

ا لمكتـب  والعديد من الدول العربية، وقد عمل مدير" إسرائيل"بين  

وترأس الفريق الذي كانت " اإلسرائيلية"مدير عام وزارة الخارجية 

ودول " إسرائيل"مهمته دفع عالقات التطبيع الرسمية األولى بين         

ان الصهيونى  الخليج العربي، وتنمية التعاون االقتصادي بين الكي      

وفي السنوات األخيرة ترأس سامي ريفيل      . والعالم العربي بأسره  

مع حلف الناتو في وزارة الخارجية      » اإلسرائيلية«قسم العالقات   

الذي قادت قطر مسرح عملياته فـى       " الناتو"هذا  . »اإلسرائيلية«

ا قطر بتعاونها المشبوه مع جماعـات       مليبيا وسوريا التى دمرته   

ين أسمتهم بالثوار ومع المخابرات التركية والغربيـة   المرتزقة الذ 

.م٢٠١٥ حتى ٢٠١١منذ 

 

 

اختار الدبلوماسي   

 

الولوج الى أسـرار    " اإلسرائيلي" األمني   –

" اإلسرائيلية"العالقة  

 

 القطرية من بوابـة القواعـد األميركيـة         -

الموجودة في قطر، والتي تعـد عاصـمة القواعـد العـسكرية            

ففهم العالقـة   . ى الشرق بل في العالم    األميركية ليس على مستو   

غير ممكـن بحـسب     " سرائيلإ"بين دول العالم، وخاصة العرب و     

وهذا تحليـل    .ميركية من البوابة األ   ريفيل إال 

!!.منطقي وسليم

 

 

يستشهد ريفيل في كتابه بالتـصريح األول       

إم بـي  «الذي أدلى به األمير القطـري لقنـاة    

الحكـم  ، بعد ثالثة أشهر فقط من توليـه   »سي

هنـاك خطـة    «: ، ويقـول فيـه    م١٩٩٥عام  

واألردن " إسـرائيل "لمشروع غاز بين قطـر و     

، وطالب األمير بإلغاء الحصار     »يجري تنفيذها 

ومـن   ".إسـرائيل "االقتصادي المفروض من جانب العرب علـى      

قتـصادي علـى   مدخل القواعد العسكرية األميركية واالنفتـاح اال  

ف إحدى أقوى عالقات الصداقة     بدأت العالقة، وفتح مل   " إسرائيل"

بقيـت  " كامب ديفيد "فرغم اتفاقية    .مع دولة عربية  " اإلسرائيلية"

" االسرائيلية"العالقات 

 

. المصرية خجولة التطبيع–

 

 

يؤكد ريفيل صعوبة نسج العالقات القطرية       

 

» اإلسـرائيلية  «–

التي شارك فيها هو بنفسه، لوال المساعدة التي حظي بهـا مـن             

 في قـصر األميـر ووزارة الخارجيـة القطريـة           مسؤولين كبار 

 خاصة وزير الخارجية السابق حمد بـن        ،وشركات قطرية كبرى  

.جاسم األكثر حماسة لتلك العالقة وتطويرها

 

 

ويكشف ريفيل أن التوترات التي شهدتها العالقات المصرية  

 

– 

القطرية ترجع إلى الضغوط التى مارستها مصر على قطر لكـبح           

لمتسارعة باتجاه إسرائيل التـى تـضر بـاألمن         جماح عالقاتها ا  

.ا لمصرالقومى العربى وفقً

 

 



  

 

 



 






 

–




  


 




 



 حين  م١٩٩٤ويعود ريفيل إلى أيلول     

أعلن مجلس دول التعاون الخليجي عـن       

وقف المقاطعة االقتصادية غير المباشـرة      

المفروضة على الـشركات العاملـة فـي        

أو معها، وتلـت ذلـك إقامـة        " إسرائيل"

 ومؤسسات  وهيئات" إسرائيل"عالقات بين   

وشركات طيران عربية، مثـل الخطـوط       

، »رويـال جوردنيـان   «الجوية األردنية   

ومقرهـا فـي البحـرين،      » جلف إير «و

والخطوط الجوية القطرية، وغيرها مـن      

الشركات التى خففت من القيود المفروضة 

على المسافرين والبضائع القادمـة مـن       

وكلهـا  . إلى الـدول العربيـة   » إسرائيل«

.برعاية قطرية

 

 

يذهب ريفيل في كتابه إلى الحديث عن      

تحريض قطري على السعودية واإلمارات     

ا باالتفاق القطري  مستشهد ،"إسرائيل"لدى  

 

إلقامة مزرعة حديثة تضم    " اإلسرائيلي "–

مصنع      ا ا إلنتاج األلبان واألجبـان اعتمـاد

على أبحاث علمية تم تطويرها فى مزارع       

نافسة في وادي عربة، ألجل م    " إسرائيلية"

.منتجات السعودية واإلمارات

 

 



 





 



نخلص هنا إلى التأكيد على أن       :ارابع 

تنــاقض األدوار القطريــة الحاليــة فــى 

المنطقة وتوترها وشماتتها فـى الـدماء       

المصرية؛ وبأنها قد فقدت صوابها نتيجة      

 ألن ما جرى فـى      م؛٣٠/٦/٢٠١٣ثورة  

ل السيناريو القطرى    مصر أفش 

 

 األمريكى  –

 

) خالفة إسـالمية  ( اإلسرائيلى من خلق     –

على الهوى اإلسرائيلى، وأن يكون لحكام      

فيهـا، وعنـدما ثـار       قطر الدور الرئيس  

الشعب والجيش المصرى علـى مخطـط       

أخونة مصر وتحويلها إلى دولة تابع لقطر       

فى هذا المشروع التدميرى للمنطقة، انقلب 

م محاوالت الـسعودية     حكام قطر، ورغ  

 

– 

فى عهد ملكها الراحل عبد اهللا بـن عبـد          

العزيز  

 

 بناء مصالحة مصرية قطرية إال      –

أن قطر نقضتها فور وفاة الملك، وانقلبت       

  ا فى العـداء والكراهيـة      إلى النقيض تمام

لكل ما هو مصرى، وإلى الشماتة فى أى         

عملية قتل للمصريين سواء من الجيش أو       

 ،)ما حـدث فـى ليبيـا      ك(من المسيحيين   

عبر الجزيرة وضـيوفها مـن       وإصرارها

المتأخونين المطرودين من مـصر علـى       

نسبة كل هذه الجرائم إلى فـشل النظـام         

المصرى وليس إلى اإلرهابيين، لقد تعدى      

الهجوم القطرى كل أخالقيات السياسية فلم      

ا مع نظام حكم، بل مـع الـشعب         يعد خالفً 

وغيرها من   وما التسريبات    ،المصرى ذاته 

األعمال الصبيانية التى تمارسها قطر عبر      

إال دليـل انـدفاع وحماقـة       " جزيرتها  " 

   سياسية قد ترتد سريع    ا ا إليها، وهى أيـض

كانـت  ) واشنطن وتل أبيب  (دليل آخر أن    

 وأنها حاضرة فى االنقالبات القطرية    ،هناك

والعداء الدائم ضد مصر، خاصة بعد زيارة       

ة المصرية ناحيـة    بوتين وتحوالت السياس  

االستقالل الوطنى التسليحى واالقتـصادى     

الحقيقى، ويبدو أنه كلما مضت مصر على       

هذا الطريق كلما ازدادت عصبية وانـدفاع       

.ال بأس.. قطر وجزيرتها

 

 



 

 

 

 

 

 



 





 




 

 

ِزيـد غَراِمـي    ي ِفي شـروِق الـذِّكْرىٰ    

 

 

ــادا   حــِب ات ــاروِحي ِللْحِبي ي ــر ِف

 

 

ــٰى ــر وافَ يالْخــِع و هــلَّ شــهر الرِبي

 

 

ــِه يـــاروح أَو شـــبِهيهِ   مثِِّليـ

 

 

ــداءً  ــي ابِت بــوِر ر ن ــن ــي ِم ِإنَّ ِحب

 

 

مثِِّليــِه يانفْخــةَ الْقُــدِس ِإنــي   

 

 

ــا  ــي مقَ ــور ِف طَه ارــاِق د ِم الِْميثَ

 

 

  اَءتــر ت ــد ــواره قَ أَن مهتــكَر أَس

 

 

ــاِتي    يح ــر ــع ِس ــاحِبيِبي الرِبي ي

 

 

ــيِدي  اسي ــت اأَن ِفيعــش ــٰىال جرلْم

 

 

ــتىٰ  ش ــد ــي مقَاِص ــالٌ وِل ــي ِعي ِل

 

 

سلْ ِإلَِٰهـي يعِطـي جِميـلَ اَأليـاِدي        

 

 

 

 

 

مـصوِن الـساِمي   ِبانِكشاِف الْغيـِب الْ    

 

 

ــذِّكْرٰى ــالرِبيع ال ــقَاِميفَ ــشِفي ِس ِلي 

 

 

ــامِ   اَألن ــر يــِب خ ــضاح الْحِبي فَات

 

 

وحــر ــِت ال ــاِمي: قَالَ ــوق مقَ ذَاك فَ

 

 

ــاِم؟   ــِل الْمقَ ألَِه ــه ــف تمِثيلُ كَي!

 

 

ــسامِ  ــي اِإلبِت ــوار ِف ــي اَألن أَعجزتِن

 

 

 الْمقَــاِمأَســكَر اَألنِبيــاَء أَهــلَ  

 

 

ــاِدٍر ِمــن ســالَِم ــِديٍع ِمــن قَ ب ِمــن

 

 

ــي   ــي مراِم ــِه نيِل ــي وِفي ــِه قُرِب ِفي

 

 

   صــن ــا ِب بي غَينــِمع ــالَِماأَس لْكَ

 

 

أَوِصــلَني ِإلََيــك ِفــي ِإكْـــرامِ   

 

 

ــالَمِ  ــوِب ِلَألع بحــاِل الْم مج ــن ِم
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تـهــانــى

 

 











األستاذ أسعد شرابي واألخ الفاضل األستاذ الـسيد        األخ الفاضل   * 

طبة كريمة األول الدكتورة أسماء لنجل الثاني الـدكتور         اللبيشي بخ 
.ببرج البرلس وسيدي غازي.. أحمد

 

 
األخ الفاضل الحاج محمد عبد العزيز بدرة بزفاف كريمته اآلنسة          * 

.بالحامول.. سارة لألستاذ إبراهيم الجميل علي

 

 
األخ الفاضل األستاذ محمد عمر السقيم نائب آل العزائم بحفيـده           * 

بسجين الكوم .. الدين محمد عمرمحمد عز 

 

 قطور –

 

. غربية–

 

 
محمود أحمد محمـد    : األخ الفاضل الحاج محمد منصور بحفيديه     * 

.باإلسكندرية.. منصور، وعز الدين يحيى يحيى سعد

 

 
األخ الفاضل فضيلة الشيخ أحمـد سـليمان إسـماعيل مخلـوف      * 

بشالما .. بالمولودة لين

 

 سيدي سالم –

 

. كفر الشيخ–

 

 
 الجديـد  المولـود  بمناسـبة  إسماعيل عشرى محمد عشرى ألخا* 
 بالشعيرة ..)حمزة(

 

 البارود إيتاى -

 

.بحيرة –

 

 
الحاج إسماعيل قاسم بزفاف ابن شقيقه األستاذ محمود علي محمد          * 

قاسم كلية شريعة وقانون على األستاذة روحية كريمة األستاذ محمد          
الـضياع   بنجـع   .. فتحي عرابي مدير عام شركة الشرق للتأمين      

 

– 
المراغة 

 

. سوهاج–

 

 








 

 





فضيلة الشيخ إسماعيل محمد مشعل والد الدكتور محمد بكليـة          * 

دراسات دسوق، والدكتور محمـود بكليـة الـشريعة والقـانون           
بدمنهور، والدكتورة فتحية بكلية دراسات العاشر من رمـضان،         

.. والدكتورة فاطمة بكلية دراسات المنصورة، والـدكتور أحمـد        
بشالما 

 

 سيدي سالم –

 

. كفر الشيخ–

 

 
السيدة الفاضلة والدة األخ الفاضل األسـتاذ أحمـد إسـماعيل           * 

بفايـد  .. ئب آل العزائم  الهندي المدير بالبنك األهلي المصري ونا     
.سماعيليةمحافظة اإل

 

 
فقيد الشباب األستاذ إسالم ابن األستاذ خالد غازي عبد الـاله،           * 

.كفر الشيخ.. وابن شقيق الدكتور محمد غازي عبد الاله

 

 
ببنـي قـريش     .. اضل الحاج عبد الباري أبو عمارة     األخ الف * 

 

– 
منيا القمح 

 

. شرقية–

 

 
األستاذ سامي عبد الوهاب بالط زوج شـقيقة األخ الفاضـل           * 

.بالحامول.. األستاذ محمد عبد الحميد عابدين

 

 
بـسجين الكـوم     .. األخ الفاضل األستاذ محمد رزق السخن     * 

 

- 
.غربية

 

 
عطا اهللا والد األستاذ حنفى األخ الحاج عبد العزيز عبد الوهاب    * 

عبد العزيز وابن عم الحاج إبراهيم عطا اهللا نائـب آل العـزائم             
بالـشعيرة   .. بإيتاى البارود وخال المستشارعلى فهمى شـرف      

 

- 
إيتاى البارود 

 

. بحيرة-

 

 
 بأورين   ..األخ الفاضل عزمى محمد الشرنوبى    * 

 

شبراخيت   -

 

- 
.بحيرة

 

 
ـ الفاضل  األخ  *  د علـى شـيخ المعهـد    عادل عبد الرازق محم

 وشقيق الحاج عبد الغفـار عبـد الـرازق          ،األزهرى بالضهرية 
إيتاى البارود ب.. الشعيرةب

 

.بحيرة –

 

 
فقد الشباب األستاذ محمد ابن الحاج نبيه عتمان وابـن شـقيق            * 

بكفر .. الحاج محمد عتمان واألخ الفاضل الحاج سيد أحمد عتمان        
بني هالل 

 

. دمنهور–

 

 








 

 

 

 


