
 

 

 

 

 



 


العارف باهللا
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يخ الطريقة العزميةش

 

 


 



 

 



 


نائب عام الطريقة العزمية

 

 


 


        

 

 



 




 



 

 



 




 

 



 





 





 





 





 



 

 

يتفق عليها مع اإلدارة

 

اإلعالنات 

 

 

غـــايتـــنا

 

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

 

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

 

 

دعوتنا

 

شعارنا 

 

 

 اإلسالم دين اهللا وفطرته     :أوالً
.س عليهاالىت فطر النا

 

 
 اإلسـالم نسب يوصـل   :ثانياً

.ص إىل رسول اهللا

 

 
 اإلسالم وطن واملسلمون    :ثالثاً

.مجيعاً أهله

 

 

االشتراكات

 

 
.ا خالصة رسوم الربيدا سنوي جنيه٥٥ر ـداخل مص

 

 
. دوالراً سنوياً خالصة رسوم الربيد٥٠باقى دول العامل 

 

 

اللــه  معـبودنا

 

واجلهـاد خلقـنا 

 

 
اوالرسول مقصودن

 

واخلـالفـة غايتنا 

 

 
والقـرآن  حجتنا

 

وأبو العزائم  إمامنا 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

  *

 

 

 

 
    بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم   

 

 

 

 ٤

 

 

 

 

 

 
بى العزائملإلمام المجدد السيد محمد ماضى أ.. )٨( وسائل نيل المجد اإلسالمي *

 

 ٨

 

 

 

 

 

 
) ..١ (التصوف ومعاملة القلوب ..لماذا الطريقة العزمية؟* 

 

 

 

 

 

 

 

 
لعزائم اأبيالدين ماضى السيد أحمد عالء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 

 ١٢

 

 

 

 

 

 
المرحوم الشيخ يوسف الدجوي العالم باألزهر الشريف.. ) ٣(كرامات األولياء  *

 

 ١٤

 

 

 

 

 

 
خالد برادة. د )..٣/٣(لهجرة الباقية في الرؤية اإلسالمية ا *

 

 ١٦

 

 

 

 

 

 
سامي عوض العسالة.  د)..١٠(دور المؤسسات الدينية في مواجهة ظاهرة اإلرهاب * 

 

 ١٨

 

 

 

 

 

 
 ..تحقيق دخول السيدة نفيسة الصغرى مصر ودفنها بها* 

 

 

 

 

 

 

 

 
عادل سعد. ار رجب عبد السميع وأ                                                     المستش

 

 ٢٠

 

 

 

 

 

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

 

 ٢٢

 

 

 

 

 

 
جمال أمين. د .. )١٣(وقفة مع الذات لكي تكون شخصية مؤثرة  *

 

 ٢٤

 

 

 

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

 

 ٢٦

 

 

 

 

 

 
ز محمود الجندىعزي.  د..قول أنفذ من صول  *

 

 ٢٩

 

 

 

 

 

 
٣٠  العزائم أبومحمد ماضىاإلمام  .. ]مشروعية التوسل بصاحب الجاه العظيم [حكم الدين  *

 

  

 

 
 األستاذة لبنى محمد الشعراوى..مستقبل األمة  *

 

 ٣٢

 

 

 

 

 

 
نور الدين أبو لحية. د. أ.. ) ٢(الطائفيون والحكماء السبعة * 

 

 ٣٤

 

 

 

 

 

 
..]  األخوة غيرت وجه التاريخمتى ظهرت صورة[صواريخ مضادة * 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الحسينى عبد الحليم العزمىالشريف

 

 ٣٦

 

 

 

 

 

 
عبد الفتاح مصطفى غنيمة. د.أ.. اإلنسان خليفة اهللا في األرض* 

 

 ٤٠

 

 

 

 

 

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

 

 ٤٢

 

 

 

 

 

 
أحمد محمد الشرنوبي. د.أ) .. ٣٢(نترنت الدعوة إلى اهللا تعالى من خالل الشبكة الدولية اإل* 

 

 ٤٤

 

 

 

 

 

 
محمد الشندويلى) .. ٣(الرد على مزاعم أن الدين مكتمل بالقرآن دون السنة * 

 

 ٤٦

 

 

 

 

 

 
هـ١٤٣٩ صفرمن أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خالل شهر * 

 

 ٤٧

 

 

 

 

 

 
فاروق الدسوقى. د. أ .. )٢٠(الصالة والسالم على والدي خير األنام * 

 

 ٤٨

 

 

 

 

 

 
محمد حسينى الحلفاوى.  د.. ]٧٨) [مجلة التوحيد(وكالء الوهابية فى مصر صوت * 

 

 ٥٠

 

 

 

 

 

 
سميح قنديل. أ..  )ة والسبعونمناث الالحكمة(  لإلمام أبى العزائم شرح جوامع الكلم *

 

 ٥٢

 

 

 

 

 

 
 قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ ) ..١٣ (معاني وإشارات قرآنية *

 

 ٥٤

 

 

 

 

 

 
رفعت سيد أحمد . د..ى أورباالعائد إل" داعش "*

 

 ٥٦

 

 

 

 

 

 
المجتمع العزمى* 

 

 ٥٨

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

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

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

رقعة الشطرنج، ثم وضحنا عالقة الوهابية بالماسونية، وفي هذا اللقاء سنواصـل            
ادي المنـشق عـن     الحديث عن عالقة اإلخوان بالماسونية، الذي ختمناه بكالم القي        

.اإلخوان ثروت الخرباوي

 

 
 عـن   أبحث  فأخذت  حياتي  في  كثيرة  أحداث  تداخلت  أن  إلى :الخرباوي  يستكمل

 ؟ ولماذا ؟ الجماعة إنشاء في البنا حسن فكر كيف اإلخوان لجماعة الفكرية األصول
 هــدفهم يحققــوا لكــي بتالبييهــا اإلخــوان أمــسك التــي األدوات هــي ومــا

 جريـدة  فـي  كتبها قد قطب  سيد  األستاذ  كان  مقاالت  يدي  بين  توقع وقتها األعظم،
 المحفـل   حـال   لـسان   كانت  الجريدة  هذه  أن  عرفت بحثي  وأثناء  )المصري  التاج(

 الماسون،  جمعية  خارج  من  فيها  يكتب  أن  ألحد  تسمح  ال  وكانت  المصري الماسوني
 االهتمـام،   بؤرة إلى  )الحق  معالم( كتابه  في  الغزالي  محمد  الشيخ  هكتب  ما عاد  وهنا
.المعرفة أرض إلى عقلي داخل المهجورة الزاوية من الغزالي كتاب خرج

 

 






 الشيخ  كتبه  ما  ألقرأ  إليه  أعود  ال  أن  على  عزمت  قد  كنت  الذي  الكتاب  إلى  عدت
 أحـد   يشعر  لم  وأنه ،البنا  طريق  عن  انحرف  قطب  سيد  نإ  :كتابه  في  يقول  فوجدته
 اإلخوان المسماة الجماعة من األول الصف في  المقتدرة الرجاالت  من  الميدان  بفراغ

 علـى  األقـزام  بـدا  لقـد  عمره،  من  األربعين  في البنا حسن  قُتل  يوم  إال  المسلمين
 من  التالية  الصفوف  في  وكان  عجزهم،  سد  طالما  الذي  الرجل  ولى  أن  بعد  حقيقتهم
 أعـضاء   من  الضعاف  حاقدينالمت  ولكن  اليتيمة،  الجماعة  لقيادة  ريب  بال  يصلحون

 رجـالً   الجماعة  استقدمت بأن  األزمة  بأسمائهم  حلّت  أو  األزمة،  حلوا  اإلرشاد  مكتب
 هيئـات   أصابع  ستقداماال  هذا  وراء من  بأن  أوقن  وأكاد  قيادتها،  ليتولى عنها  غريبا
 الثغـرات  خـالل  مـن  فتسللت الوليد، اإلسالمي  النشاط  تدويخ  أرادت عالمية  سرية

 اكثيـر   اكالم  سمعنا  ولقد  صنعت،  ما  وصنعت  حالها  هذا  جماعة  كيان  في  المفتوحة
 ،اإلخوان لجماعة  نفسه  الهضيبي  حسن  األستاذ  بينهم  الماسون  من  عدد  انتساب عن

 تخنـق   أن  باإلسـالم   الكافرة  الهيئات  هذه  استطاعت  كيف  بالضبط  أعرف  ال  ولكنني
.المأساة هذه أسرار تقبلالمس كشف وربما فعلته؟ الذي النحو على كبيرة جماعة

 

 
 يتحـسس   لـم   لعله  الغزالي،  محمد  الشيخ  كالم  نص  هو  هذا  :"الخرباوي قال ثم
 االستثنائي الجو هذا  في ونحن  امضطر  وجدتني  أنني  إال  هذا  كتابه يكتب  وهو  كلماته

 أنـا   أكتب؟  الذي  أنا  هل  ولكن  الكلمات،  أتحسس  أن  إلى  مصر  تاريخ  من  المشحون
 التاريخ  قال  هل  التاريخ،  ينكره  لم  ما  تاريخ  وأكتب  الغزالي،  الشيخ كتبه  ما  أنقل  فقط
 معهـم   ارتـبط   قطـب   سيد  نأ أو  ا؟ماسوني  كان  الذي  هو  وحده  هضيبيال  حسن أن

 فـي   المـسلمين   ناإلخوا  مراقب  السباعي  مصطفى  ال،  صحفهم؟  في  وكتب  بصالت
".اآلخر هو اماسوني كان سوريا

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

ـ الخر  ويضيف    جـد   الموضـوع " :اويب
ــر ــك، فــي شــك ال خطي  يجــوز ال ذل
 شـكوك،   أو  تخمينـات   بمجرد  فيه  الدخول

 أخـوض   ال  أن  حقيقـة   قـررت   إنني  حتى
 اأمـر   أأتـرك   ولكـن   الموضوع،  هذا  في
 أفحـصه   أن  دون  الخطـورة   هذه  مثل  في

 البحـث   نتيجـة   تكـون   قد  حقيقته؟  وأتبين
 تكـون   وقـد   ،اإلخـوان   صـالح   غير  في

ــة ــي النتيج ــالحهم، ف ــي ص ــا وف  كلت
 هـذه   التـاريخ   يستكشف  أن  يجب الحالتين

 اإلخــوان عالقــة مــا الفرضــية،
 ."بالماسونية

 جماعـة ( فـي   الـسابق   القيـادي   قال
 عـام   منهـا   الخـارج   ،)المسلمين  اإلخوان
 ):الخرباوي ثروت( م٢٠٠٢

 علـى  حيـاتي  مـن  فترة  في  انكببت" 
ــراءة ــن الق ــون ع ــ الماس  ونيين،والماس

 العـاديين   األفـراد   أن  قرأتـه   ممـا   وكان
 العظمـى   األسـرار   يعرفـون   ال  للماسون
 تكـون   األسـرار   تلـك   المى،الع  لتنظيمهم

 علـى   يؤتمنـون   الـذين   علـى   إال  مخفية
 هــى وتكــون ســريتها، علــى الحفــاظ

 الماسـونية،   كيـان   يحفـظ   الـذى   الهيكل
 اســتَلْفَتَ الماســونية فــى بحثــى وعنــد
 مـن   يـشبه   ماسـونى ال  التنظيم  أن  نظرى
 اإلخـوان،   جماعـة   التنظيمى  البناء  حيث
 وجـدتها   للجماعـة   االنتماء  درجات  حتى

!!.التنظيمين فى واحده

 

 
ــدما ــت وعن ــا كن ــي طالب ــسنة ف  ال

 يـدي   تحـت   وقـع   الحقوق  بكلية  النهائية
 محمـد   الـشيخ   كتـب   ألحـد   قديمة  طبعة

 سـطور   علـى   عيني  جرت  وإذ  الغزالي،
 لمرشـد ا  أن  عـن   يتحـدث   وجدته  الكتاب
 لـم   !اماسـوني   كان  الهضيبي  حسن  الثاني
 فأغلقـت   القـراءة   اسـتكمال   عيني  تتحمل

 كنـت   مرتابـة،   حيرة  في  ووقعت  الكتاب
 اإلخـوان   أحببـتُ   قـد   الفتـرة   هـذه   في

ــغفت ــاريخهم، وش ــت بت ــي وكن  ذات ف
 الغزالـي   محمـد   للـشيخ   منـشدها   الوقت

 كـان   الثـائرة   وطريقتـه   وكتبـه   وخُطبه
 العـصر   إمـام   الـي الغز  يعتبر  كله  جيلي

 كلمــات كانــت لــذلك العقــل، ومرشــد
 فيهـا   اتهـم   التـي   الغزالـي   محمد الشيخ

ــد ــاني المرش ــسن الث ــضيبي ح اله 
ــونية ــفعة بمثابــة بالماس  علــى ص

 الـذين   اإلخـوان   ُأصدق؟  أيهما  مشاعري،
 )ربانيـة ( جماعـة   فأصـبحوا   اهللا  طهرهم

 العـالم   النخـاع،   حتى  اإلخواني  الشيخ  أم
 محمــد المجــدد لثــائرا المجاهــد الفقيــه

 ويكـذب  !يكـذب؟   الغزالـي   هل الغزالي؟
 احاقـد   كـان   هـل   !!الناس  كل  أمام  علنًا

 أنـه  أم  اإلخـوان؟   ليهـدم   معولـه   فأمسك
 غيـر   يعلنـون   اإلخوان  وكان  اصادقً  كان
 ولكـن   حيرتـي   تنتهـي   لـم  يسرون؟  ما

 عقلـي،   مـن   مهجورة  زاوية  في  وضعتها
 ال إليهـا   أتطـرق   وال  اأبد  منها  أقترب  ال
 أال  قـررت   آخـرين،   مـع   وال  نفسي  مع

 سـروري   كـان   وكم  ا،أبد  الكتاب  هذا  أفتح
ــين ــعتني ح ــدار وض ــام األق ــذا أم  ه

 مـن   أيـام   عـدة   بعـد   نفـسه   الموضوع
 إال  األقـدار   تـأبى   وكأنما  الكتاب،  إغالقي

 اإلخـوان،   ماسـونية   فـي  النظر  ُأمعن  أن
 كـان   الـذي   بـدوي   خالد  األخ  دعاني  فقد

كليــة فــي ميةاإلســال للجماعــة اأميــر 
 المدينــة فــي نــدوة لحــضور الحقــوق
 الـذي   )عـزت   إبـراهيم ( للشيخ  الجامعية

 فـي   والـدعوة   التبليـغ   لجماعة  اأمير  كان
 الوقـت   ذات  فـي   وكـان   آنـذاك،   مصر
فـي  كـان  بحـسبه  اإلخـوان   مـن   امقرب 

 بالجماعـة،   اعـضو   عمـره   فترات  إحدى
 عـزت   إبـراهيم   الـشيخ   تلقى  الندوة  وبعد
 حقيقـة   عـن   حاضـرين ال  أحد  من  سؤاالً
 قيـادات   لـبعض   الغزالـي   الـشيخ  اتهام

 الـشيخ   رد  وكـان  بالماسـونية؟   اإلخوان
 فـي   الغزالـي   الـشيخ   كتبه  الكالم  هذا  أن

 وبـين   بينـه   خـالف   بعـد   غضب  ثورة
 ثائرتـه   هـدأت   أن  بعـد   إنه  ثم  ،الجماعة

 مـن   العبـارات   هـذه   بحذف قام ذلك  بعد
 وقبـل   إنـه   بـل   للكتاب،  الجديدة  الطبعات

 وسـلم   زاره  الهـضيبي   حسن  ألستاذا  وفاة













 



 

 
 رئيس االتحاد العالمى للطرق الصوفية
 عضو المجلس األعلى للطرق الصوفية

شيخ الطريقة العزمية

 

 

 ماضى أبو العزائمالسيد محمد عالء الدين

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 الـشيخ   إجابـة   كانـت   خلفه،  وصلى  عليه
 لـم   أنهـا   إال  لنفسي  مريحة  عزت  إبراهيم

 فـي   مجـاالً   فتحـت   أنها  ذلك  كافية؛  تكن
 بالكـذب   الغزالـي   الـشيخ   التهـام   عقلي

 الـرأي   فـي   خالفـه   مـن   سمعة  وتلويث
 انتويـت   مـا   فعلـت   ولكننـي   !حق  بغير
 بـاب   ينفـس   مع  عقلي  يغلق  أن  وهو  عليه

.الموضوع ذاه في النقاش

 

 
ــرت ــنوات وم ــنوات س ــذا وس  وه

 يجـوز   ال  التـي   المحرمات  من  الموضوع
 إننـي   بـل   فيها،  أبحث  أو  منها  أقترب  أن

 هــذا يفــتح لمـن  اســاخر أنظــر كنـت 
 يلتقـي   كيـف  لنفسي  أقول  وأنا  ،الموضوع

 اإلسـالم   يلتقـي   كيـف   الالدين؟  مع  الدين
ــذي ــر ال ــه تعب ــة عن ــة جماع  رباني

ــصهيون ــي يةبال ــارب الت ــالم تح  اإلس
اإلخوان؟ جماعة وتحارب

 

 
 األسـرار   المعبـد   سـر   [ كتـاب   من

ــة ــة الخفي ــوان لجماع ــسلمين اإلخ  ]الم
٢٦ص

 

-٢٧

 

-٢٨.

 

 
 المعـروف   اإلسـالمي  الداعيـة   يقول
 قطـب   الغزالـي   محمـد   الـشيخ   الراحل
 معـالم   مـن "كتابـه   فـي   السابق  اإلخوان

 :" الحـديث   اإلسـالمي  كفاحنـا   في  الحق
 مـصر   فـي   اإلسالمي إلرهابا تاريخ  إن

 قــاموا حيـث  المــسلمين بـاإلخوان  بـدأ 
 أهـداف   إلـى  للوصـول   الدين  بتوظيف
 الـشباب   مـن   كثيـر   خـدع   وقد  ،سياسية

 بالــدين المتــسترة البنــا حــسن بــدعوة
 البنـا   حـسن   يكـن   ولم  نآالقر  وبشعارات

 كـان   بـل   الـدين   علماء  من  وأ دين  رجل
 بالديكتاتوريـة   المـؤمنين   الـسياسيين   من

ــم ــرد وحك ــو ،الف ــد وه ــة ض  الوطني
 يقـول   فهـو   بـالوطن   يؤمن ال  المصرية
ـ   الواحـد   بالحرف  الماسـونية   مـع   امتفقً

 :العالمية

 حـدود   نعتبـر   اإلخـوان  نحـن   نناإ"
ــة ــدة الوطني ــم بالعقي ــين أي( وه  مالي
 األرضـية  بـالتخوم   يعتبرونها  )المصريين

 مـسلم   فيهـا   بقعة  فكل  الجغرافية  والحدود
ـ   إخوة هم،...عندنا  وطن  أهلنـا  وهـم   الن

 ليـسوا   فهـم   المـصرية   الوطنية  دعاة  أما
ــذلك ــال ك ــيهم ف ــك الإ يعن ــة تل  البقع

 األرض رقعــة مــن الــضيقة المحــدودة
 .)...."المصرية(

 كتابـه   فـي   الدالي  علي  األستاذ ويقول
ـ إ البنـا   حسن  ودعوة :اإلرهاب جذور  ىل

 فـي   الـضيقة   المصرية  الوطنية  فكرة  نبذ
ـ ع  االسـتيالء   مبـدأ   واعتنـاق   نظره  ىل
 كـان   اإلسـالم  لرايـة   وإخـضاعه  العالم

ــا ــد نأ معناه ــالم يتح ــه الع ــد كل  ض
 بــادةإ حينئــذ للعــالم ويمكــن المــسلمين

 العـالم   مـم أ ىلـد   بما  تامة  بادةإ المسلمين
 الوقـت   فـي   ومال  وسالح  وبأس  ىقو  من

 سـالح   يأ المـسلمون   فيـه   يملك ال  الذي
ــال وأ ــأس وأ م ــت ... ب ــوة فكان  دع

ــض ســالماإل ــالم اتحري ــه للع  ضــد كل
ــسلمين ــتعداد الم ــادتهم واالس ــم إلب  فه

.عدوانية دعوة أصحاب

 

 
ــيادته وأردف ــائالً س ــوة إن :ق  دع

 هـي   الوطنيـة   فكـرة   نبذ  ىلإ البنا  حسن
 التـي   العالميـة   الماسـونية   دعـوة   نفس

ـ   القضاء  استهدفت  األمـم  اسـتقالل   ىعل
.بالوطن اإليمان عن الناس بعزل

 

 
 بنبـذ   العالميـة   الماسـونية   نادت  وقد

 الوقـت   نفـس   في  طالبتو األوطان فكرة
 الماسـونية   فعلـت   العـالم   بوحدة  باإليمان
 القــضية عــن الــشعوب لــصرف ذلــك

ــة ــساندة الوطني ــا م ــتعمار منه  لالس
ـ أ ومـن   البنـا   حـسن   وكان  ،العالمي  ىت

 أهـدافها  العالميـة   للماسونية  يحققون  بعده
 اإليمـان  عـن   المـسلمون   ينصرف  حين

.بالوطن

 

 
 مـة لأل  المـسلمون   اإلخوان يحقق  ولم

 الفتنـة   نـشر   غير  تاريخه  ىحت  نشأتها  منذ
 .الشعب وحدة وتمزيق الصف وشق



 


ـ   الغزالـي   محمد  الشيخ  علنأ وقد  ووه
 شـجاعة   بكـل   الـسابق   انيخواإل  القطب

 يماسـون   المـسلمين   خـوان اإل  مرشد  أن
 .)٢٢٦ص الحق معالم(

 وغيـر   الـشباب   بين  أمية مصر  وفي
 المـسلمون   اإلخـوان  اسـتثمرها  الشباب

 وأضـاليلهم  وأكـاذيبهم  سـمومهم  نشر  في
 إيمـان  مـصر   وفـي   ،واتنس  ىمد  ىعل

 إسـالمي  بلـد   يأ فـي   له  مثيل ال  بالدين
 جعلـت   دينيـة   أمية مصر  في  ولكن  ،آخر

 بـراثن   فـي   يقعـون   المـصريين   ماليين
 فـي   برعـوا   والذين  والمشعوذين  الدجالين
.المحمدي الشعار استثمار

 

 
 برابـرة   ماليـو   ويأتي  :سيادته  ويقول

 قـوة ب ليفرضـوا   بـشرية   وحثالـة   وهمج
ــاص ــة الرص ــياغة والقنبل ــدة ص  جدي

ــرفض ــم ت ــضارة العل ــادي والح  وتع
 األيـدي  صـنع   مـن   اإلنـسانية  الموهبة
 .)الموساد( الخفية

ـ  سـادة   يا  اآلن  ونحتاج  مـسيرة   ىإل
 فلــول لمواجهـة  الفكـر  ألهـل  شـجاعة 
 جـابر   إلـى  البنـا   حـسن   مـن   اإلخوان
 الــرحمن دعبــ بعمــر امــرور الطبــال
 ومحمـد   العـوا   ومحمـد   البشري  وطارق

ــارة ــول عم ــار وزغل ــكالهم النج  ،وأش
 المـشبوهة   بـأقالمهم  يدافعون  الذين  هؤالء

 الحرائـق   يـشعلون   الـذين   عن  وبإصرار
 الـشعب   أمـوال  يسرقون  إذ مكان  يأ في



 

 

 

 

 



 



 

 ويكتبـون   إسـالمية  اأوصافً عليهم  وتطلق
ــراءة ــة ب ــررون القتل ــالهم ويب  أعم
ـ  ويعتبـرون   .الخسيسة  نيالمجـرم   ؤالءه

ــاع وضــرورة رأي أصــحاب أنهــم  إقن
ــة ــازير حمل ــدي الجن ــسيوف والم  وال
 ،آخـر  سـالح   بأي  وليس  والرأي  بالمنطق

ــاء أي ــة إعط ــؤالء الفرص ــة له  القتل
 والفـتن   الفوضـي   نشر  من  لمزيد  والخونة
 باسـم   االسـتقرار   وتهديـد   الدماء  وسفك
.الرأي حرية

 

 
 تحــاول المنحلــة اإلخــوان جماعــة

ــر ــة صــورتها تغيي  والظهــور اإلرهابي

 بأنهـا  العـام   الـرأي   يـوهم   جديد  بشكل
ــة ــدعو جماع ــة ت ــة بالحكم  والموعظ

 ماضـيهم   فـي   لإلخوان يكن  ولم  ،الحسنة
 والقتـل   بـالعنف   الـدعوة   غيـر   العريض

ــدمير ــدوان والت ــ والع ــاط ىعل  األقب

ــاجرهم ــوتهم ومت ــ وبي ــسام ىوعل  أق

 .لهم تصدت إذا الشرطة

 المــسلمين اإلخــوان بــين القــةوالع
 فيهـا   بمـا   اإلرهابية الجماعات  وتنظيمات

 اإلجرامـي  بالنـشاط   تقـوم   التـي   القاعدة

 عالقـة   هـي   مـصر   في  االستقرار  لهدم

 . الـدهاء   فـي   غاية  وتخطيط  ومنهج  فكر

 المنحلـة   المـسلمين   خـوان إلا جماعة  نإف

 التنظيمـات   كـل   نأو  والقيادة  األصل  هي

ــة ــي اإلرهابي ــصر ف ــي م ــوم والت  تق
 مـن   تنظيمـات   هي  وبالدم  بالنار  وتتحرك

 ،المـسلمين   لإلخـوان  الخفية  القيادة  صنع
 فكـر  نفـسه  هـو  الجماعات هذه  فكر  نأو

 .. القاعـدة   فكـر   وهو  المسلمين  اإلخوان

 فعـي األ رأس هـم   المـسلمين   اإلخوان إن

 طـزاز األ  ورجـال   . اإلرهاب صناع  وهم
 .وحكامها هلهاأ وفي مصر في



 


ــول ــشار يق ــد المست ــعيد محم  س

 الدولـة   مـن أ محكمـة   رئـيس   عشماوي
 التيــارات إن :القــدير والكاتــب الــسابق

 باإلســالم تتمحــك التــي اآلن الموجــودة
 فـي   طبيعتهـا   كان  نإو  اواحد  اتيار  ليست

 أي ووصــول ،واحــدة والعنــف الجهــل
ـ   يكـون   نأ إلـى  تيار  مـن   بـه   امعترفً

 مـن   حمامـات   ىلإ يؤدي  سوف  الحكومة
 شـك  وال  ،الـدين   باسم  معارضيه  من الدم

 هـو   راتالتيـا   هذه  من  الشديد  الخطر  نأ
 .وتاريخها مصر شخصية ضياع

 بالـشرعية   تطالـب   الجماعات  هذه  إن
 القــوانين بتعــديل لــذلك اتبعــ وتطالــب

 يـسمح   لكـي   معين  بشكل  لتفصلها  القائمة
 هنــاك فليــست الــسياسي بالنــشاط لهــا

 المـشرع   نأل  ؛دينـي   أساس ىعل  أحزاب
 الوطنيـة   الوحـدة   حماية  ذلك  من  هدفاست

 إلـى  تـصل   قـد   دينية  أحزاب قيام  ومنع
 الـدين   باسـم   هانبي  فيما  نعطامال عشرات

ـ إ مصر  وتتحول  بعضها  ويكفر  سـاحة   ىل
 مـا   وهـذا   لبنان  في  الذي  مثل  العراك  من

 لإلســالم المعاديــة ىالقـو  إليــه تهـدف 
 .ولمصر

 الجماعـات   كـل   نـشاط   محـور   أما
 واحـدة   ةقـضي   حـول   يـدور   المتطرفة

 ،اإلسـالمية  الـشريعة   وهو  واحد  وشعار
 للقـانون   متأنيـة   دراسـة   خالل  من  نيإو

 سـتطيع أ  اإلسـالمية  وللـشريعة   المصري
ــد نأ ــوانين أن أؤك ــا المــصرية الق  كله

 بمعنـي   سـواء   اإلسالمية للشريعة  مطابقة
 الـصالحة   وأ القـرآن   في  الواردة  األحكام

 .اإلسالمي الفكر من

ـ  سـمير  الدكتور يتناول  أسـتاذ  اغوتن
 هـذا   اإلسـكندرية  بجامعة  المدني  القانون

 بـين   واالخـتالف   التـشابه   :قـائالً   الشأن
 والمــادة الدســتور، مــن الثانيــة المــادة
 .المدنى القانون من األولى

 المــادة مــن الثانيــة الفقــرة تــنص
 بـه   المعمـول   المـدنى   القانون  من  األولى

 نـص   يوجـد   لـم   فإذا ،م١٩٤٩ عام  منذ
  قهتطبي يمكن تشريعى

 :القاضى حكم

 .العرف بمقتضى / أ

 مبـادئ   فبمقتـضى   يوجد  لم  فإذا / ب

 .اإلسالمية الشريعة

 مبـادئ   فبمقتـضى   يوجـد   لم  فإذا/ ج

 .العدالة وقواعد الطبيعي القانون

 المـسلمين   اإلخـوان  يـصر   لماذا  إذن

 أنهـا  حـين   في  الثانية  بالمادة  التمسك  ىعل

ــالً متواجــدة ــي فع ــانون ف ــدني الق  الم

 به؟ المعمول

ـ   اإلصـرار  حالـة   فـي   واقترح  ىعل

 إليهـا  يـضاف   نأ الثانية  المادة  حذف  عدم

 ورد كمــا أعــاله المــذكور " ج " نــص

 القــانون فقيــه وضــعه الــذي بالقــانون

 نأ حـين   فـي   ،الـسنهوري   الفـذ   وعلمه

 مـن   كـان  الدستور  في  الثانية  المادة  نص

 المعـروف   طالـب  بـو أ صـوفي   تأليف

  .للسلطة هوالئب

 مـن   األولـى  المادة  صن  في  والمدقق

 الـشريعة   أن اعتبـر   المـشرع   نأ القانون

 لألحكـام  كافيـة   وغيـر   ناقصة  اإلسالمية

 مـن   نقـص  مـا   ليكمل  )ج( البند  فوضع

 القـانون   مبـادئ   نأل  ؛والعـرف   الشريعة

 وأوفـى  شـمل أ العدالـة   وقواعد  الطبيعي

 يـرتكن   الـذي   األساس الركن  وهو  وأكمل

.المناسب الحل فيه ليجد القاضي إليه

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 
اإلمام ادد

 

 
 السيد حممد ماضى أبو العزائم

 

 



 



 



 








 





 





 



إن اإلنسان يعرف الحق ويحبه، ولكنه مع هـذا         .. نعم
يميل إلى الباطل ويعمله مع اعتقاده بسوء عاقبته، وندمـه      

رى عدو  انظر ت . بعد عمله، ما سبب ذلك؟ سبب ذلك الهوى       
اإلنسان الشيطان ونفسه، وهو يعلم ذلك حق العلم، ولكنـه          
يعادي أنفع الناس له وأصدقهم، ويظاهر عليهم مظـاهرة         

يعادي اإلنسان أباه وأخاه فـي      . الخفافيش لضوء الشمس  
نصرة هواه، والعائلة في معاملتها كاألمة، تجمع األمة على    

 فيبذلون  مدافعة الشر وجلب الخير، وتثق بأهل الرأي منها       
النفس والنفائس في نيل هذا الخير العـام علـى صـفاء            

ووفاء، وبينما هم في صفائهم ووفائهم واتحادهم على نيل         
مقصدهم من عدوهم، وإذا بالهوى مر علـى هـذا المـاء            
الصافي فرجه حتى امتزج بتراب األرض، وعلى الـروض         
 البهيج المنظر فهزه هزة تناثرت منه األزهار على الثرى،        

وتالطمت أمواج الماء، وتضاربت أغصان األشجار فاكفهر       
وكذلك األمة الناهضة، تسرها األقوال وال سرور إال        . الجو

باألعمال، ومتى يسكن ألم الجائع ولو وعده الملوك بالغذاء         
حتى يأكل؟ لذلك يجب على األمة أن يكون سرورها بالنَّيل،          

 بكل وسائل   وأن تكون عند االستعداد محافظة على االتحاد      
. الحكمة، حتى تنال الخير المنشود لها

 

 
إنما نفرح بنيل المقاصد، ألمة في حاجة أن تعمل لتنال،       

. بماذا تعمل؟ بكل أفرادها كما يعمل الجسد بكـل أعـضائه          
ولكن إذا مرض فرد منها يجـب أن تجتمـع لمعالجتـه ال             
لبتره، كما يعمل الجسد إذا مرض عضو منه، فإنه بمرض          

. تتألم رأسهخنصر قدمه

 

 



 

 

 

 

 



 





 



ظن الجاهلون بعجائب قدرة اهللا تعـالى       

أن الشرق هرم فصار عقيما، ال يلد رجاالً        

عماالً هللا ولرسوله وللوطن العزيز، وصار      

يقين أهل الجهالة حتى ظن رجال الـشرق        

بأنفسهم هذا الظن، فاستسلموا لالسـتعباد،      

ـ       ى واستكانوا تحت لهيب الذل والهوان، حت

لم يقنع بنو األصفر في أوربا وأمريكا بمـا         

نالوا في الشرق، وغرتهم األماني فطمعت       

كل دولة في أن تـستأثر باسـتعباد األمـم          

الشرقية فحمى وطـيس الحـرب بيـنهم،        

واستخدمت كل دولة منهم من قهرتهم مـن        

األمم الشرقية في هذه الحـرب الطاحنـة،        

 بلغ ببني األصفر الغرور   . والشرق مستميت 

مبلغًا أن أوقفوا رجال المسلمين من آسـيا        

فريقيا أمام جيش الخالفة العظمى تحـت       أو

راية الصليب، فكانت تلك الجيوش الباسـلة       

اإلسالمية التي تقابل الخالفة، أكبر حجـة       

على استغراق الشرقيين في نومـة الغفلـة        

ولما أن وضـعت الحـرب    . ورقدة الجهالة 

ا خيرا  أوزارها تيقن رجال الشرق أن ينالو     

ولو كلمة ثناء عليهم، لجهلهم بما يراد بهم،        

وطالبوا بشيء من المكافأة علـى الطاعـة        

العمياء التي أغضبوا بها ربهـم ونبـيهم،        

وشجوا بها رؤوسهم، وبتروا بهـا أيـديهم        

وأرجلهم بمحاربة أنصار اهللا مع أعـدائهم،       

فكانت مكافأتهم أعظم مكافأة، أولدت للشرق      

 أنفسهم غبـار األوهـام      رجاالً أزالوا عن  

الباطلة وأباطيل الخـدع الكاذبـة، فامتـد        

نظرهم بعد قصره، وتيقنوا أنهم بمـساعدة       

األعداء على إخوانهم مكن    

الخصم منهم، وسلطوه على    

 ألن العالم صار في     ؛أنفسهم

جاهلية ثانية اشـتد فيهـا       

 ألن الجاهلية األولى كـان الرجـل        ؛الظلم

لية يقابـل   يقابل الرجل بسيف، وتلك الجاه    

الرجل الرجل بالـصواعق الناريـة التـي        

.تحصد الجموع وتكتسح المدن والجبال

 

 

قام الشرق يطالب بحقه من األطفال إلى   

الكهول، إال من شذ ممـن ال أب لـه فـي        

الشرق، فإن الحق إذا اتضح ال يميل عنـه         

من له قسط منه، قام الشرق وما كان له أن          

 ينام سالحه، إنه يطالـب بحـق شـرعي،        

 ألن القوة تنهزم    ؛وآالته وأدواته قوة إيمانه   

.أمام الحق مهما كانت

 

 




 



الحق وإن كان جلـى البيـان واضـح         

البرهان إال أن الـذي يقبلـه مـن القـوى         

اإلنسانية هو العقل، والعقالء قليلون، ولمـا       

كان اإلنسان مخلوقًا من عجٍل فهـو يميـل         

 غير مبال بما يكـون      بطبعه إلى ما يالئمه   

يظهر الحق  . بعد ذلك من العناء أو العقوبة     

جليا ويلوح الباطل عيانًا، وللحق ثقل علـى     

النفوس البهيمية ألنه حقيقة الفضائل، مـن       

الرحمة والعدالة والكرم والعفة والـشجاعة      

واإليثار وغيرها من شكر المنعم، وعبـادة       

الرب سـبحانه، والبـر والـصلة وحـب         

.المساواة

 

 

وتلك الفضائل تأباها نفوس البهائم حتى      

قد تبلغ من الجهالة بالفـضائل أن تـستخدم    

العقل لنيل الشهوات، بل وعمل المنكـرات       

من اإلفساد في األرض، وإزهاق النفـوس       

لو تفكر اإلنسان فـي حـال   . وإذالل الخلق 

قوته، واعتقد أن الحق هو الخير الحقيقـي،        

 أنه هنيء   وأنه إن كان ثقيالً على النفس إال      

مريء ينال بـه اإلنـسان خيـري الـدنيا          

واآلخرة، وحـسن األحدوثـة فـي الـدنيا         

واآلخرة، ومن فقد الحياة الروحانية جهـل       

.المسرة بالحق، وكانت مسراته بالباطل

 

 

لو علم اإلنسان أن القوة التي يـدحض        

بها الحق وينال بها مشتهياته بمضرة غيره،       

غيره، ال  ومالذه بآالم غيره، وعزه بإذالل      

بقاء لها وقد تنقلب في ساعة وأقـل إلـى          

الضعف، لجعل القوة التي منحها اهللا إيـاه        

خادمة للحق، مؤيدة له، ليدوم لـه نفعهـا،         

ويدوم له حسن الثناء بها، وإن المسرة التي        

ينالها المتمسك بالحق المتحمل لغـضاضته      

وصعوبته بظهور الحق وعلوه ودوام هـذا       

كـن أن تـصورها     الظهور ألنه حق، ال يم    

العقول وال تبينها العبـارات، وأن الخـزي      

الذي يناله صاحب القوة المتلذذة بالباطـل       

وبمضرة الغير إذا زالت القوة بالـضعف،       

والتمكين بالحرمان، ال تطيقهـا األجـسام       

قُِتَل اِإلنْـسان   وهي شر من الموت، ولكن      

 ها َأكْفَرم) وتقوده شـهوة أو     )١٧: عبس ،

، فيفجر ويقهـر ويتكبـر، وال       حظ أو أمل  




 



 

 

 

      

 



 



يدري المسكين ما هو له، إن الحق يظهـر         

وإن أخفته القوة، وإن الباطل يزهـق وإن        

ارتفع بأفواه المدافع، وارتقى بالسنان، وأيد      

بزخرف الكالم، وليس األمر ببعيـد علـى        

تلك بطون التواريخ، الـسنة     . أهل الغرور 

مبينة للقارئ فساد ما شيدته القـوة علـى         

الباطل، ودفعته التدابير والـسياسات     أساس  

على دعائم األطماع فإنه انهار قبل تمامـه،      

واندثرت معالمه قبل كماله، وإن قوما معهم       

الحق أقوياء وإن ضـعفوا، وأعـزاء وإن        

ذلوا، وال يعدم الحق نـصيرا، وإن قومـا         

معهم الباطل أذالء وإن عزوا، وإن الباطل       

.كان زهوقًا

 

 

الشجاعة واإلقدام  ومعلوم أن مقتضيات    

عدد لالنتفاع وأدوات   : محصورة في شيئين  

للدفاع، أو حق بين يطالب بـه مـستحقه،         

بد وأن تـرجح، وأهـل       وكفة فيها الحق ال   

الحق إن توفر لهم العدد والمعدات فـازوا        

بحقهم فورا وال محالة، وإن لم يتوفر لهـم         

العدد واألدوات فـسالحهم االتحـاد علـى        

ريقهم في طلب الوسائل    تحصيل حقهم، وتف  

الموصلة لنيله ال تضر ما اتحـدوا علـى         

المقصد، ما لم يختل االتحاد بحسد، أو بحب       

علو، أو بطمع، فإن الخالف فيها إتـالف،        

والتبصرة في العواقب تـشفي مـن هـذا         

المرض، وهذا االختالف ال يزيل الحـق،       

.وال يغيره، فإن الحق ال يعدم نصيرا

 

 

ــيم ــال حك ــد ق  «: لق

، »قاصد تبرر الوسـائل     الم

ولما كـان الحـق أنفـس       

ــان  ــا ك ــياء وأغاله األش

الحرص عليه داعيا للعناية بوسائله، لـذلك       

اختلفت اآلراء واضطربت األفكـار فـي       

تحصيل الوسائل الموصـلة إلـى الحـق،        

وصار كل إنسان يتهمه غيره خوفًـا مـن         

خطأ أو تساهل، وهذا لنفاسة الحق ال لعداوة   

وكم حصل اختالف بين    . وإرادة شر بالغير  

طالبي الحق أدى إلى منازعات ومعارضات  

وجدل بينهم وهم على صفاء ووفاق، وذلك       

البد منه لتتمحص الحقيقة وتتـضح جليـة        

بالبرهان، وما يحصل من النضال والنزاع      

غـضاء  الذي يظهر أنه حصل للعداوة والب     

إنما هو للغيـرة علـى الحـق، وللـتحفظ          

بوسائله، ونفاسة الحق تجعل المسارع إلـى    

نيله يحتقر كل لذة وشهوة، بل قد تـرخص         

أمامه حياته في سبيل نيل الحـق، فكيـف         

يعظم غيـره إذا علـم أن رأيـه يعطـل           

المقصود، وما يحصل من تجريح المتحدين      

على طلب حق لبعضهم، أو نشر عيـوبهم        

ليرجعوا إلى الحق، ال ليتمادوا في      إنما ذلك   

العناد، وكيف يطلب الحق من ال يخضع له، 

أو يمكنه أن يناله من تأبى نفسه قبوله؟ إنما         

يفوز بالحق من طالب نفسه به، فالنت له،        

ودعاها إليه فاستجابت مسارعة إليه، ورجل     

يرى رأيه فوق الحق ال يـصلح أن يكـون     

.معينًا على طلبه

 

 



 



فالحق األول لذاته في    : ن الحق أنواع  إ

وما كان منـه    ، مكانته العلية هو اهللا تعالى    

وهو كالمه المقدس الـذي     ، سبحانه وتعالى 

وبين لنا فيـه مـا      ، شرع لنا في دينه الحق    

يحبه ويرضاه من العبـادات والمعـامالت       

.واألخالق

 

 

فما كان بطريق   ، والحق بعد ذلك كثير   

 ومـال   مـن زوجـة   ، الشرع يقال له حقك   

وهـذا الحـق لـه أعـداء        ، وعقار ووطن 

 ألن اإلنسان نسى نشأته األولـى       ؛كثيرون

، فتحقق البقاء فـي تلـك الـدار       ، واآلخرة

فطمع فـي   ، ونافس ربه سبحانه في صفاته    

ونفـوذ  ، البقاء والعزة والكبرياء والسلطان   

باذالً ما تفضل   ، الكلمة والهيمنة على غيره   

لجسم فـي   اهللا به عليه من النفس والحس وا      

بمعـصية اهللا   ، سلب ما لغيره مـن الحـق      

، تارة بالخداع والسياسة العوجاء   ، ومخالفته

، وآونة بالقوة القاهرة والتعاون على الفساد     

وال ، ال سعيا وراء قوت يزيل به مر الجوع       

وال بيت يمنع عنه    ، ثوب يدفع به شدة البرد    

بل ، وعدوان األشقياء الوحوش  ، تأثير الجو 

وقدرها ، بية في كمالها وجاللها   ليزاحم الربو 

.وانتقامها

 

 

ويجهل هذا الطاغية غيرة القوي القاهر      

القادر على أن يزاحمه فـي صـفاته مـن          

فيفرح بنيـل   ، األذالء المقهورين المخلوقين  

حتـى  ، وينكر حقيقة نفـسه   ، ما ال يدوم له   

وهـذه  ، يطمع أن يستعبد الخلق أجمعـين     

دين ال يخرجها منه إال     ، فطرة في اإلنسان  

أو قهر من اهللا تعالى قاصـم       ، كابح للنفوس 





 



 

 

 

 

 



 



جهـل  ، ومتى جهل اإلنسان نفسه   ، للظهور

، فاستعمل نعمة اهللا تعالى في معصيته     ، ربه

، وبذل فضل اهللا العظيم لديه في ظلم خلقـه      

ولرسـوله  ، فكان محاربا هللا سبحانه وتعالى    

 ،  ا لبني نوعهغافالً عن مآله في    ، ظالم

جـرى  ، سان أنه نطفةولو تذكر اإلن ، الغيب

وأن القوي القهار   ، في مجرى البول مرتين   

مطلع ، عليم ال يجهل  ، القادر قريب ال يغيب   

غيور على الحق ، ال يحجبه شيء عن نظره

مهما كان، لرضى بالجوع والعرى والعناء،      

لينال السعادة يوم اللقاء، ولو علـم طالـب         

الحق والغيور عليه ما يناله بالمسارعة إلى       

الحق ونصرته، ودفع أهل الباطـل      إظهار  

عنه في الدنيا واآلخرة، لما تلذذ بنوم علـى         

فراش وطىء، وال بطعام تحت ظل سـقف        

رفيع العماد، ولتلذذ بالنوم مكرهـا علـى        

التراب، وبأكل لقيمات يقمن صـلبه، فـي        

 ألنه ينـال بنـصرة      ؛ميدان المطالبة بالحق  

الحق المجد إن طال عمـره فـي الـدنيا،          

لحق في مقعد صدق عند مليـك       ومجاورة ا 

.مقتدر

 

 

وهذا خير ال ينال إال بثمنه، وكثيـرون        

يدعون أنهم ينصرون الحـق وهـم فـي         

.معصيته

 

 

ابـدأ أن   : فيا من تحب أن تنصر الحق     

تنصره في نفسك أوالً، فاعمل مـا يحبـه،         

وتخلق بما يحبه، وعامل بما يحبه، واكـره        

ما يكرهه، ومن يكرهه، وأحب مـا يحبـه         

، حتى تقوم لنصرته في غيـرك،      ومن يحبه 

وأضرب لك مـثالً فـي الحـق القريـب          

يدعي اإلنـسان أنـه     : المحسوس الملموس 

يحب أباه وأمه، ولكنك تراه     

يؤذيهما، ويكرم غيرهمـا،    

ويؤذي إخوته منهما، ويتحد    

باألغراب، ويستعين بهـم،    

ويعينهم، ويدعي أنه يحب وطنه، ثم تـراه        

مـل  يستحسن صناعة غير أهل وطنه، ويعا     

في تجارته غير أهل وطنه، حتى تـصبح        

ثروة الوطن في أيدي غير أهله، فتخـرب        

بيوت مواطنيـه مـن الـصناع والتجـار         

والمالك، ويصيرون عالة يتكففون، وهـو      

أنا ناصر للوطن، ثـم تمـر فـي         : يصيح

األسواق فتجد أعمر المحال وأكثرها وفودا      

مصانع األجانب، وحوانيتهم، وأنديتهم، حتى    

ائح بنصرة الوطن يرى معه من      صار الص 

يروج تجارات الـوطن وصـناعاته لـيس      

متمدنًا، ويرميه بالتعصب والخمول، وكـم      

بيت عامر بالتجارة والصناعة أصبح خاويا      

على عروشه، حتى أصـبح الوافـد علـى         

الوطن يفد فقيرا ال يملك نقيرا، فيصبح لـه         

من األطيان والبيوت والمصانع والشركات     

ثريا، وليس هذا بمحتاج إلـى      ما به يكون م   

.دليل

 

 

لقد كان الـشرق   

 

 وبـاألخص بـالد     -

مصر

 

 مصدر الصناعات والتجارات، لما     -

وهبهم اهللا من العقول واألجسام، وما تفضل       

به عليهم من أنواع الحيوانـات والنباتـات        

والمعادن، وكفى الشرق شرفًا أنـه محـل        

عناية اهللا، بعث فيهم الرسل وجعـل فيـه         

ة، وذكره في كتبه الـسماوية،      بيوته المقدس 

ولم تكن تلك العناية اإللهية إال ألنه سبحانه        

َأهَل الشرق لهذا الخير، وأعدهم      

 

 سبحانه  –

 

 ألن يكونوا مصادر الخير لجميع خلقـه،        –

فمنهم صدرت أنوار الدين، وأسرار الحكمة      

وجميع الصناعات والفنون والحرف، وقـد      

 بالخصوص في كل كتبـه    ) مصر(ذكر اهللا   

السماوية، ولم يظهر نور دين وال جمـال         

حكمة وال خير صناعات إال والشرق أرضه 

التي نبت فيها هذا الخير، ودام أهل الشرق        

يترقون في كل تلك المعاني، حتى كان من        

الشرق خاتم رسل اهللا، فأكمل اهللا به مكارم        

 بد للمجتمع   ن به سبحانه ما ال    األخالق، وبي

 العبــادات اإلنــساني منــه، مــن أحكــام

والمعامالت واألخالق، ليعين اإلنسان أخاه     

اإلنسان، عامالً لدنياه وآخرته، خائفًا مـن       

اهللا، ال يذل لغير اهللا، وال يتخـذ لـه ربـا            

سواه، وهو العزة التي تفضل اهللا بها علـى         

.من آمن بحبيبه 

 

 

هل تغيرت أرض الشرق وسـماؤه؟ أم       

الفة فسد بالنعمة والترف أبناؤه؟ أم ذل بمخ      

الكتاب والسنة نصراؤه؟ نعم، فإن اهللا يعطي   

: المجد بفضله، ويسلبه بعدله، قـال تعـالى     

           ـاوا مـرغَيتَّى يٍم حا ِبقَوم رغَياَهللا ال ي ِإن

ِبَأنْفُِسِهم) وقد آن ألهل الحق     )١١: الرعد ،

أن يطالبوا بـه، وطالـب الحـق يفـوز          

ل اهللا  بالحسنيين، أو بالحسنى الباقيـة، قـا      

 ِإنَّا ال نُِضيع َأجر من َأحسن عمالً      : تعالى

.)٣٠: الكهف(
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في الوقت الذي يواجه فيه     

ا ا فكريــالمجتمــع تطرفَــ
ـ  وشذوذً ا باسـم   ا أخالقي
الدين  

 

 والدين منه براء    -

 

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

ـ  تكسب الفرد ذوقً   ا ا رفيع
دة حقة،  ا جليلة وعقي  ميوِق

وقد اهتم منهج التـصوف     
ــاء الفــرد وتقويمــه  ببن
باعتباره مـصدر القـوة     

    ا؛ للمجتمع إذا كان صـالح
ــصوف أصــبح  إال أن الت

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

يكون عليه عقيدة  يجب أن   
ا، وعبادة ومعاملة وأخالقً  

ليصح السلوك إلى ملـك     
.الملوك سبحانه

 

 

 

 

* 

 



*

 



*

 



 
بعد أن عرضنا بعض الجوانـب      
عن التصوف؛ ِمن نشأة ومـنهج      
وسلوك واحتياج المسلم إلى عالم     
رباني وخبير قرآني يـسلك بـه       
الطريق القويم بدسـتور محكـم      
يصلح به السلوك إلى ملك الملوك      
سبحانه؛ وتحدثنا عن صفات هذا     

ــولي المر ــالم ال ــد وآداب الع ش
صحبته؛ وعرفنا من هو الـسالك      

الى؛ ـريق اهللا تعـوالمريد في ط

 

 
تزكية النفوس الـذي بـه      ومنهج التصوف في    

من عرفَ  : ( المعرفة كما قال     الوصول إلى 
   فَ ررع فَقَد هنَفْسه؛ نبدأ بعـون اهللا تعـالى       )ب

بتسليط الضوء على منهج التصوف في تطهير       
نهما حقيقتـان فـي     إالقلوب وتغذية األرواح إذ     

ل وبهما يكون الرقيوـُع .اإلنسان عليهما الم

 

 
 صار  الروِحي القلبيفإذا أهمل اإلنسان الجانب     

ا، فوقع فيما وقع فيه بنو إسرائيل من        ا مادي إنسانً
 .ا يرونه أن يجعل لهم إله هم من موسىطلب

 

 
  ا علينا أن نوضح هذا الجانب مـن        لذا كان لزام

    ماضيد السيد محمد    فيض ما أماله اإلمام المجد 
أبو العزائم ومما ورد من آثار السلف الـصالح         

  عسى اهللا أن يجعله دلـيالً      ،رضوان اهللا عليهم  
ـ  ،للسالكين ا للوصـول إلـى اهللا        ومعراج.

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
القلب هو الحقيقة اإلنسانية الباطنة،     
ظاهره الفؤاد، والسويداء باطنـه،     

 بين القلب   الذيفالفؤاد هو البرزخ    
والجوارح، وكل ما يرد على القلب     
من الغيب يوصـله إلـى الفـؤاد،     
والفؤاد يوصله إلى الجوارح، وما     
يرد على الفـؤاد مـن الجـوارح        

د إلى القلب، فـالقلوب     يوصله الفؤا 
ق ـن الحـألت مـأوعية، فإذا امت

 

 
فاضت زيادة أنوارها على الجـوارح، أو مـن         

.الباطل ظهرت زيادة ظلماتها على الجوارح

 

 


 


وقد ذكر المولى سبحانه أصناف القلـوب فـي         

 :القرآن الكريم، فمنها

 

 
﴿مـن خَـِشي    :  كما قال سبحانه   :القلب المنيب 

ِنيـٍب﴾       الراء ِبقَلٍْب مجِب ون ِبالْغَيم٣٣ :ق"ح" 
 .تائب مخلص مقبل على طاعة اهللا: أي

 

 
 من َأتَـى    ﴿ِإالَّ:  كما قال سبحانه   :والقلب السليم 

 من  بريء : أي "٨٩ :الشعراء"اللَّه ِبقَلٍْب سِليٍم﴾    
 .مرض النفاق والكفر

 

 
وبنَا ﴿وقَالُوا قُلُ:  كما قال سبحانه:والقلوب الغلف

ا يْؤِمنُـون﴾    م  اللَّه ِبكُفِْرِهم فَقَِليالً   عنَهمغُلْفٌ بل لَّ  
  عليها أغطية تسترها عن العلم     :أي "٨٨ :البقرة"

ناسـب أن  ، ولما كانت نفوسهم عنادية      والتمييز

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 للعلم ال تحتاج إلى الكلمة أن قلوبهم غلف يعنى ظروفًا    نفهم هذه   
علم آخر فهم في غنى بما علموه عن قبول الهداية مـن اهللا تعـالى     

أن  وجـائز ،  وبهذا الفهم ثبت عنادهم وكفرهم    ،  ومن رسوله   
 موانع عن قبول الهداية كما قال اهللا تعـالى          همبتكون المعنى أن قلو   

وِفي آذَاِننَا وقْر وِمن     وبنَا ِفي َأِكنٍَّة مما تَدعونَا ِإلَيهِ     وقَالُوا قُلُ ﴿: عنهم
  ابِحج ِنكيبِننَا ويويكون المعنى أن اهللا تعالى خلق       "٥:فصلت" ﴾ب ،

نفوسهم من سجين، ولم يمنحهم القابل الذي يقبلون به الهداية مـن            
 .رسول اهللا 

 

 
 ﴿فَالَِّذين الَ يْؤِمنُون ِبالْآِخرِة     : كما قال سبحانه   :والقلوب المنكرة 

     ﴾ونتَكِْبرسم مهةٌ ونِكرم مهقلوبهم جاحـدة    :أي،  "٢٢ :النحل"قُلُوب 
فهم متكبرون عن قبـول     ، لعدم خوفهم من عقابه   ؛ وحدانيته سبحانه 

 .الحق وعبادة اهللا وحده

 

 
سـروا  ﴿لَاِهيـةً قُلُـوبهم وأَ    :  كما قال سبحانه   :الالهيوالقلب  

قلوبهم غافلة عن القـرآن     : ، أي "٣ :األنبياء"النَّجوى الَِّذين ظَلَموا﴾    
.ال يعقلون ما فيه، مشغولة بأباطيل الدنيا وشهواتها، الكريم

 

 


 


إلى القلب كمـا    ن سبحانه وتعالى أن حقيقة اإلثم إنما تنسب         وبي
 تَكْتُموا الشَّهادةَ ومن يكْتُمهـا فَِإنَّـه آِثـم قَلْبـه﴾            ﴿وال: الىقال تع 

﴿فَِإنَّهـا الَ   : ، وأن العمى عمى القلب كما قال تعـالى        "٢٨٣:البقرة"
 ".٤٦ :الحج "تَعمى الَْأبصار ولَِكن تَعمى الْقُلُوب الَِّتي ِفي الصدوِر﴾

 

 
 الَّـِذي  :  تعالىفقالنبع من القلب ن أن نور اإليمان ي كما بي وه﴿

          ﴾اِنِهمِإيم عانًا موا ِإيماددزِلي ْؤِمِنينِكينَةَ ِفي قُلُوِب الْمَل السالفتح"َأنز: 
﴿ِإنَّما الْمْؤِمنُون الَِّذين ِإذَا ذُِكر اللَّه وِجلَتْ قُلُـوبهم         :  وقال تعالى  ،"٤

 :األنفال "م آياتُه زادتْهم ِإيمانًا وعلَى ربِهم يتَوكَّلُون﴾      وِإذَا تُِليتْ علَيهِ  
٢".

 

 


 


 عموم  فيوالقلب هو محل نظر اهللا تعالى من العبد، وهذا داخل           

كم، إنمـا   كم وال إلى أموالِ    إلى أجسامِ   ال ينظر   اهللاَ إن) :قوله  
كمِلكم وأعما  إلى قلوبِ  ينظر(،   وقال ) :إن الً ليعمل أعمـا    العبد 
  اهللاٍ يـدي  فتلقى بـين      مختمةٍ  صحفٍ في  بها المالئكةُ   فتصعد حسنةً

 ي، ثم يناد  وجِهي  بذلك دِر فإنه لم ي   وا هذه الصحيفةَ  قُ ألْ :تعالى فيقول 
ا إنه لم يعمـل     نَرب:  اكتبوا له كذا واكتبوا له كذا، فيقولون       :المالئكةَ
ـًا ِم ). اهوإنه نَ:  فيقال،ن ذلكشيئ

 

 
 فـي   لما خرج رسول اهللا  وفى حديث أنس بن مالك      

ـًا ما قَ بالمدينِةإن: (غزوة تبوك قال  ـًا وال ونَعطَ أقوام ـ ْئِطا وادي ا نَ
ـًا يغيظُ  ـًا وال أصابتنا       وال أنفقنا نفقةً    الكفار موطئ  وال نصبنا نصب

  اهللاِ وكيف ذلك يا رسولَ   :  إال شاركونا وهم بالمدينة، قالوا     مخمصةٌ
 وليسوا مقال ،نا؟ع  :حبسه ا بحسنِ اركونَ فشَ م العذرالبخـاري   ")ة الني

". وأبو داود عن أنس

 

 
 ما نـوى،     امرئٍ ، وإنما لكلِّ   بالنياتِ إنما األعمالُ : (وقال  

ورسولِ ه إلى اهللاِ  ه، فهجرتُ  ورسولِ ه إلى اهللاِ  ن كانت هجرتُ  فم  ن ه، وم
ه إلى ما    يتزوج بها، فهجرتُ   ه إلى دنيا يصيبها، أو امرأةٍ     كانت هجرتُ 

هاجفأخبر أنه ال عمل إال بالنية، ثم جعل         ،"البخاري ومسلم  ") إليه ر 
 الدنيا واألزواج إلى نياتهم، وحكم عليهم       طالبيلكل عبد نية، ثم رد      

 وفق ذلك لهـم أو لـم يوفقـه،          ؛بها وجعلها نصيبهم من اهللا تعالى     
بفساد نياتهم، وصارت همتهم بدنياهم وهواهم سبب       فبطلت هجرتهم   

حرمان ثواب المخلصين هللا بحسن نياتهم وطلب آخرتهم، وكان ذلك          
ـًا لهمي اآلخرة حسرة عليهم، وففي . الدنيا شين

 

 
 فـي   أال وإن) : فصالح العبد من صالح قلبه كما قـال         

 د وإذا فسدت فسد الجس    ،هلُّ كُ  مضغة إذا صلحت صلح الجسد     الجسِد
". البخاري ومسلم) " أال وهي القلب؛هلُّكُ

 

 
فأكمل األعمال هي أعمال القلوب، وأعمال الجوارح المجـردة         

إنمـا  : (ف في قبولها بـنص قولـه        عن أعمال القلوب مختلَ   
وبما ورد في محكم اآليات القرآنية مـن الحـث         ،  )اِتي بالنِّ األعماُل

ادعوه مخِْلِصين لَه   فَ:  قال تعالى  ،على اإلخالص والصدق والتفكر   
ينالد "وقال تعالى  ،"٦٥:غافر  :   َّوا ِإالا ُأِمـرمو     وا اللَّـهـدبعِلي 

يا َأيها الَِّذين   :  وقال سبحانه    ،"٥:البينة" )مخِْلِصين لَه الدين حنَفَاء   
 ".١١٩ :التوبة" ه وكُونُواْ مع الصاِدِقينآمنُواْ اتَّقُواْ اللَّ

 

 
 ؛فيلزم الوقوف باألدب عند ما أمر به المولى سبحانه وتعـالى 

حتى   بالمحافظة على ذلك بعزم صحيح واحتياط،      ؛وما عمله   
يتحقق العامل أنه متابع متابعة حقيقية مع االستطاعة، والمحافظـة          
على ذلك في كل فروع الشريعة من أعمال القلوب وأعمال األبدان           

امع.

 

 
كاإليمان والخشوع والرغبة والرهبة والخشية      :فأعمال القلوب 

والخوف واإلخالص، والحب في اهللا والبغض فـي اهللا، والرجـاء           
والطمع، واإلنابة والتوبة، ومكارم األخالق من التواضـع والعفـو          

.والرحمة والشفقة والصلة والبر واإلحسان

 

 
 ، كالصالة والصيام والزكاة والحج، وذكر اللسان   :وعمل األبدان 

ونة المسلمين، والعبادة، وإكرام الـضيف والجـار، والـسعي          ومعا
.لطلب العلم وطلب الرزق، واإلصالح بين الناس

 

 



 





  

 

 



 


 

 

 



 




 





 




 


 

جاءنا خطاب من حضرة الفاضل الشيخ عبد الغنـى عـوض           

بميت يزيد غربية    

 

 من العلماء وإمام وخطيب      –

 

 عن كثير من أهل  –

إنه يرجو بيانًا شافيا وقدرا كافيا من األدلـة         : تلك الناحية، يقول فيه   

التى تثبت كرامات األولياء، وما ورد فى ذلك، ملحا داعيا، فرأينـا            

.ين اهللا أن يتقبل دعاءهأن نحقق رجاءه سائل

 

 

ولنقتصر على اإلشارة الوجيزة إلى ما ورد فى ذلك، علما بأن           

الكالم مع أهل العلم الذين يسهل عليهم االطالع والمراجعة تغنى فيه 

:اإلشارة المختصرة عن العبارة المطولة فنقول وباهللا التوفيق

 

 


 



دلة القطعية التـى ال مريـة فيهـا         كرامات األولياء ثابتة وباأل   

وبالتواتر الذى ال ينكره إال جاهل أو معاند من الضالين المـضلين،           

فمن ذلك فى القرآن العظيم ما أخبر اهللا به تعالى عن مريم رضوان             

حراب وجد ِعندها كُلَّما دخََل علَيها زكَِريا الِْم :اهللا عليها بقوله    

ـ     قَاَل ي  اِرزقً َأنَّى لَِك ه ميرِعنـِد اهللاِ      ا م ِمـن ـوذَا قَالَـتْ ه)  آل

، وكان يجد عندها فاكهة الشتاء فى الصيف وفاكهـة          )٣٧: عمران

الصيف فى الشتاء كما ذكره المفسرون واآليـة واضـحة فـى أن             

.رزقها كان يأتيها من غير الطرق المعروفة

 

 

ن وازدادوا  ومنها لبث أهل الكهف فى كهفهم ثالث مائـة سـني          

 أن تقذفه فى اليم، ومنها مجىء       تسعا، ومنها إلهام أم موسى      

عرش بلقيس بدعاء آصف بن برخيا، ومنها ما أخبر اهللا بـه عـن              

 من الوقائع وهو ليس بنبى عنـد جمهـور العلمـاء     الخضر  

.المحققين إلى غير ذلك مما ال نطيل به

 

 

لطفل وهو  ويدل له من السنة حديث جريج الراهب الذى كلمه ا         

حديث صحيح أخرجاه فى الصحيحين، وحديث أصحاب الغار الذين         

انطبقت عليهم الصخرة ثم انفرجت عنهم وهو حديث متفـق علـى            

صحته، ومنها الحديث المشهور المتفق على صـحته، وهـو فـى            

 مع ضيفه وبركة الطعام حتى صـار        الصحيحين فى أبى بكر     

، وكذلك ما اشتهر عـن      بعد األكل أكثر مما كان قبله بثالث مرات       

. أنه أخبر أن حمل امرأته أنثى فكان كذلكأبى بكر 

 

 

 أنه كان   وحديث الصحيحين المتفق على صحته فى عمر        

من المحدثين   

 

 بفتح الدال المشددة     -

 

 أنه   وكذلك ما صح عنه      -

يا سارية الجبل فى حال خطبته فى يوم الجمعة فبلغ صـوته            : قال

كرامتان إحداهما ما كشف له عن حال        إلى سارية، فكان لعمر     



 

 

 

 

 



 


 

 







 



 








 



سارية وأصحابه المسلمين وحال العدو، والثانية بلوغ صوته إلـى          

.بالد بعيدة

 

 

 فـى   والحديثان المتفق على صحتهما فى سعد وسـعيد         

.إجابة دعوة كل واحد منهما

 

 

 فـى قطـف     والحديث الصحيح فى البخارى فى خبيب       

كلـه فـى غيـر أوان       العنب الذى وجد فى يده وهو أسير بمكة يأ        

.الثمار

 

 

والحديث الصحيح حديث البخارى أيضا فى أسيد بن حـضير          

 فـى    اللذين خرجا من عند رسول اهللا        وعباد بن بشر    

ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباح فى عصا أحدهما فلمـا افتـرق            

.بهما الطريق أضاءت لكل منهما عصاه

 

 

السحاب والحديث الصحيح حديث الرجل الذى سمع صوتًا فى         

 بعث العالء   اسق حديقة فالن، وما جاء أن رسول اهللا         : يقول

 فى غزوة فحال بينهم وبين الموضـع الـذى          بن الحضرمى   ا

يقصدونه قطعة من البحر فدعا اهللا باسمه األعظم ومـشوا علـى            

.الماء

 

 

وكذلك ما اشتهر أن عمران بن حصين كـان يـسمع تـسليم             

. ذلكالمالئكة عليه حتى اكتوى فانحبس عنه

 

 

وبالجملة فقد ورد عن السلف والخلف من الصحابة والتـابعين     

ومن بعدهم من المشايخ العارفين الفقراء الصادقين وسائر األولياء،    

ــين مــن الكرامــات   ــيهم أجمع ــصالحين رضــوان اهللا عل وال

المستفيضات، الصادرات عن العيان والمشاهدات ما طبق اآلفـاق         

.عن اليسير منه حصرا وتعداداومأل جميع البالد وعجزت الدفاتر 

 

 

رب أشـعث أغبـر ذى      : (ولو لم يرد فى هذا إال قوله        

، لكان كافيا لكل ذى قلـب سـليم         )طمرين لو أقسم على اهللا ألبره     

.وفهم مستقيم

 

 



 



وأما ثبوت األبدال فيكفى فيه ما أخرجه اإلمام أحمد فى مسنده           

   عن على      العنهم : و بالعراق فقالوا   أنه ذكر أهل الشام عنده وه

:  يقـول إنـى سـمعت رسـول اهللا       : يا أمير المؤمنين، قال   

األبدال بالشام أربعون رجالً كلما مات رجل أبدل اهللا مكانه رجالً           (

يسقى بهم الغيث وينتصر بهم على األعداء ويصرف عـن أهـل            

رجاله رجال الصحيح غير شريح بن عبيد وهو        ) الشام بهم العذاب  

يـا  : حديث أخرجه ابن أبى الدنيا عن على وفيه أنه قال         ثقة، وفى   

ليسوا بالمتنطعين وال بالمبتـدعين وال      : (رسول اهللا صفهم لى، قال    

بالمتعمقين لم ينالوا ما نالوا بكثرة صالة وال صيام وال صدقة ولكن 

أخرجـه  ) بسخاء األنفس وسالمة القلوب والنصيحة ألمة المسلمين      

.ياءالخالل فى كرامات األول

 

 

الخبر (وفى هذا القدر كفاية، وللسيوطى رسالة فى ذلك سماها          

.فليرجع إليها من شاء) الدال على وجود القطب واألبدال

 

 

أسأل اهللا أن يحشرنا فى زمرة المصدقين بهم المحبين لهم بمنه           

.وكرمه

 

 



 

 

 

 

 



 













 



 



 

 

 

 

 

 



 




 


العقيـدة الراسـخة فـي قلـوب         تُعد 

 إلـى واليـة بعـضهم       المؤمنين، مدخالً 
ا، فالعقيدة اإليمانية هي التي تقـوي       بعض

آصرة العالقة بـين المـؤمنين، وتقـوي        
وشائجهم في المجتمع اإلسالمي، لتضمن     
تلك العقيدة نسيج والء المـؤمنين علـى        

لوالء في المجتمع اإلسالمي     ألن ا  ؛أساسها
 ومن هنـا    يدة،ال يتم إال على أساس العق     

 واألنصار بعضهم أولياء    نكان المهاجرو 
بعض، وقد تزول الوالية إذا قعدوا مـع         
القاعدين، فثمة ال والية لهـم، يقـول اهللا         

ولَم يهاِجروا ما لَكُم     والَِّذين آمنُوا ﴿ :تعالى
وِإِن  ٍء حتَّى يهـاِجروا   واليِتِهم من شَي   من

استَنصروكُم ِفي الديِن فَعلَيكُم النَّـصر ِإالَّ       
  نَكُميٍم بلَى قَويثَاقٌ  عم منَهيباألنفـال  (﴾و :

إن كـل مـسلم      ": ابن العربي  يقول،  )٧٢
ـ    ـ   كان عليه فرض  رسـول اهللا    أتيا أن ي

 فيكــون معــه حتــى تتــضاعف 
  وتحتمــي وحـة، النُّـصرة، وتنفـسح الد 

البيضة، ويتعلموا شريعتهم حتى يبلغوهـا      
إلى يوم القيامة، وكان مـن سـار إلـى          

 مؤهال لحمل الـشريعة     رسول اهللا   
ا بما تقلد مـن عهـدتها،       وتبليغها، متشرفً 

     ا من هـذا   وكان من بقي في موضعه خائب
١("ا عن هذه الرتبةالحظ، منحط(.

 

 
صعة  الذَّود عن بيضة اإلسالم النا     إن

بأحسن ما يملك المهاجر من شرف تبليغ       
الرسالة لهو من أسمى المطالـب، التـي        
ينال بها أشرف المراتب، عنـد العزيـز        

. الواهب

 

 


 


 الهجرة طريق موصل إلى النصر،      إن

 المسلمون أن   وليعلما له؛    نعدها مفتاح  ولذا
بينهم وبين النصر خطـوة أو خطوتـان،        

وهما ليحققوا بذلك النصر  فهل لهم أن يخط   
 : القائل سـبحانه   فهوالذي وعدنا به ربنا،     

: البقـرة  (﴾ِإن نَصر اللَّـِه قَِريـب      َأالَ﴿
٢١٤( ا إن هذا النصر كمـا يقـول        ، وحق

مدخر لمن يـستحقونه،    "صاحب الظالل   

 الذين يثبتون حتى النهاية،     ولن يستحقه إال  
فهم .. الذين يثبتون على البأساء والضراء    

يتطلعون فحسب إلى نـصر اهللا، ال إلـى         
حل آخر، وال إلى نصر ال يجيء من عند         

.)٢("اهللا، وال نصر إال من عند اهللا

 

 
 غرو أن الهجـرة بـاب العـزة         وال

والكرامة لمن يجالدون الخطوب ويتحدون     
 ا إلى النصر الذي وعـدهم      الصعاب، سعي

 النخـاع ا حتى   به ربهم، وإني أزداد إيمانً    
 مـالذ  ألنها   ؛ النصر تاحففي أن الهجرة م   

 فهـي  من االستذالل واالستضعاف،     منآ
 إليـه، مقدمة ال بد منها للنصر وانطالق       

ه ؤفالمهاجر الذي نصر دين اهللا يكون جزا      
النصر، ونحن نعلم أن الجزاء من نفـس        

يـا َأيهـا   ﴿ :جنس العمل، يقول اهللا تعالى 
       رنـصي وا اللَّـهرنُوا ِإن تَنصآم الَِّذينكُم 

 كُمامتْ َأقْدثَبيواإلسالم في   )٧: محمد (﴾و ،
رسالته األخالقية لتوطيد معـاني العـدل       

 يحث على نـصرة     تراهومحاربة الظلم،   
 :المظلوم، وفي ذلك يقول الرسول      

من أذل عنده مسلم فلم ينصره وهو يقدر        "
على نصره أذله اهللا على رؤوس األشهاد       

.)٣("يوم القيامة

 

 
الهجرة والنصرة تظـالن     فإن   وهكذا

ضرورتان ال يمكن بحال من األحوال أن       
تستغني عنهما اإلنـسانية فـي وضـعها        
الراهن، حتى تخلع عنها ربقة األعرابيـة       

 إليها في مقالنا هـذا مِجلِّـين        أشرناالتي  
. خطورتها

 

 
 من واجب األمة المتلهفة للنصر      وإن

أن تعود إلى شريعة ربها فتعمـل علـى         
ياة، ويومها تكون قد أخذت     تنزيلها في الح  

 في رحاب هـذا     لنصربأسباب التمكين، ل  
.الدين

 

 


 


 ولو بعجالة من القـول      نشير أن   نود

 من الهجرات التي وقعت في      هامإلى نوع   
 دورهاالصدر األول لإلسالم، وما تزال ب     

 هنا إلى   نرميمستمرة إلى يوم القيامة، و    
اصة لتلقي ولـو    الهجرة لطلب العلم، وخ   

حديث من أحاديث الرسول صلى هللا عليه       
وسلم، وقد اصطلح عليها بالرحلـة فـي        



 

 

 

 

 

 

طلب الحديث، وقد أولى العلماء الرحلـة       
 إن مـنهم مـن أفردهـا        لأهمية بالغة، ب  

 خـاص كالخطيـب البغـدادي       فبمصن
ـ    الذي) هـ٤٦٣ت( ا سـماه   ألَّـف كتاب :
؛ وهذه هجـرة    ) في طلب الحديث   الرحلة(

من األهمية في اإلسالم الشيء     حركية لها   
الكثير، ذلك ألن اإلسناد ال يتم حـصوله        
إال بلقاء الشيخ والسماع منـه والعـرض        

 انـة عليه، وكم أرسل الطالب الدموع هتَّ     
 محـدث  مـوت ال   ىالمسارب حسرات عل  

     ا لما  الذي كانوا يعتزمون الرحلة إليه طلب
عنده من الرواية، أو بعد وصولهم إلـى        

ن، لتهزهم فجاءة موت من     موطنه متأخري 
 ونحـن نعلـم أن      ،)٤(رحلوا للسماع منه  

اإلسناد مـن الـدين، وخصيـصة مـن         
خصائص هذه األمة، والسبيل الموصـل      

   عن طريق الرحلـة     ثإليه هو لقاء المحد 
.إليه إذا كان في مصر من األمصار

 

 
 الرحلة في طلـب العلـم       وموضوع

والحديث جدير بأن يطرق، ولكنا هنا لسنا       
 ألن المقـام ال     ؛جة إلـى بـسطه    في حا 

يستدعي البسط وال يقتضيه، وحـسبنا أن       
لمحنا إليه عسى أن نهاجر إلى تحـصيل        

 بـاهللا   عرفتناالعلم والتضلع فيه، لتزداد م    
 ونتقيه، ونكون بحق ممـن      هتعالى فنخشا 

وصفهم اهللا عز وجل في كتابـه الكـريم         
﴿    ـاءلَمـاِدِه العِعب ِمـن خْشَى اللَّها يِإنَّم﴾ 
).٢٨: فاطر(

 

 


 




 


 الهجرة إلـى اهللا تعـالى برؤيـة         إن

قرآنية حضارية، هي الهجرة المقـصودة      
 تنطلق من رؤية حصيفة،     ألنها ؛المنشودة

رؤية توحيدية إعماريـة، وغائيـة      "فهي  
عـل الفطـرة الـسوية      أخالقية خيـرة تف   

وترشِّدها، وتعتمد العلمية الـسننية فـي       
إدراك الفطرة والسنن الكونيـة وبلـورة       

 باالستـضاءة  و ؛)٥("الوعي بها، وترشيدها  
بجذوتها يحتمي المسلم من االرتماء فـي       
شطحات المتطرفين، وتأويالت المستخفين    

.القاعدين

 

 
أن توجيه الفكر برؤيـة قرآنيـة        "كما

، ويرشـد عقـل الحيـران،       يزيد اإليمان 
لمعرفة اهللا تعالى وخشيته وتقواه؛ وهـذا       
هو العلم المنشود، الذي يحقق الخشية من       

ِإنَّما ﴿ :اهللا تعالى، القائل في كتابه الكريم      
     ـاءلَماِدِه العِعب ِمن خْشَى اللَّهفـاطر  (﴾ي :

٦()"٢٨(. 

 االنطالق بدون رؤيـة واضـحة       إن
متوخى مـن   يعيق السبيل أمام المقصد ال    

الهجرة؛ فليحذر المـسلمون مـن التـأثر       
بالفكر الوافد، الذي كان له أسـوأ األثـر         
على ثقافتهم، ونال من رؤيـتهم الكونيـة        

 وأحالها مـن رؤيـة      عتّمها،الحضارية ف 
واضحة إلى رؤية فيها من الغبش ما يرد        
ـ        ا الطرف وهو كليل؛ ومن هنا ندرك يقينً

إلـى  التخبط الفكري العقائدي، يؤدي     "أن  
مما أدى  .. غبش الرؤية الكونية اإلسالمية   

إلى مزيـد مـن ضـعف روح األمـة          
.)٧("السياسي، وتراجع منطلقاتها

 

 


 


 القول أن الهجـرة باقيـة ال        وصفوة

 وال يخبو أوارها، وأنّـى      ،ينضب معينها 
 ونبضها يهتف فـي     ،لها أن تطويها األيام   

 قلوب المؤمنين الذين يتطلعون إلـى غـدٍ       
 التي لن   دة حضارتهم المجي  همم، يعيد ل  باس

 اإلسـالم   رحـاب يعرف لها كيان إال في      
الذي تستنشق فيه عبير إرسـاء نواتهـا،        

 ،ا بالمؤاخـاة   ومـرور  ،ابتداء بـالهجرة  
وانتهاء بالنصرة لهذا الدين، مستحضرين     

 أن  ينبغـي في ذلك النموذج النبوي الذي      
 المسلمة إلى تنزيلـه فـي       األجيالتسعى  

 عن كاهلها وطأة أيـام  ضتى تنف واقعها ح 
 وأحداث الزمـان المـتجهم فـي        ظلم،ال

.وجهها

 

 
 إلى الهجرة اليـوم،     أحوج أمتنا   وإن

 التي تستمدها مـن     عزتها، هاحتى تعود ل  
الصدع بتوجيهات دينها، فتحقـق الفـتح       

 صـرح وحـدتها     تبنيالمنشود، ويومها   
 في  أهله يعيش متماسك،   مجتمعالقوية في   

ةبيش، مقتـدين برسـول اهللا       من الع  لْهني
نريـد أن نحقـق ثمـرات      هكذا و ؛ 

 خطـوات   مقتفـين الهجرة في زماننـا،     
الصحابة الِجلّة الكرام الذين نـصروا اهللا       

.ورسوله

 

 
 فإن الهجرة في اإلسالم ليست      وهكذا

ا فحـسب، تـوارى خلـف       ا تاريخي حدثً
 إنـه الحجب، ودخل في طي النسيان، بل       

 وما لم ؛اإلسالميةا في األمة    يزال ساري  ال
نهاجر إلى اهللا تعالى، فسنبقى في أطراف       

 ،جماعة المسلمين، راضـين باألعرابيـة     
.نائين عن حمل الرسالة الربانية

 

 
                                                           

.٥٦٩، ص ٢أحكام القرآن، ابن العريب، ج ) ١(

 

 
، ٢٤ق، ط   يف ظالل القرآن، سـيد قطـب، دار الـشرو         ) ٢(

.٢١٩ ص ،٢ اجلزء ،١م، الد ١٩٩٥/ هـ ١٤١٥

 

 
.١٢٠، رقم احلديث ١٩ اإلمام أمحد، ج سندم) ٣(

 

 
ألستاذنا الدكتور حممد بن عزوز      ) ٤(

 

 اهللا حفظه–

 

:  مساه تاب ك -
، ) للسماع على حمدث فوجده قد مـات       ل فيمن رح  احلسرات(

ـ          سرد ى  فيه أخبار جمموعة من الرحالة الذين ارحتلوا للسماع عل
 الشيخ   موت أن حال    حصل ولكن   ؛حمدثني كبار 

 

الذي ميم أحد   -
الطالب وجهه صوبه  

 

 فيعتصره  ؛ عليه السماع دون ذلك، ففاته     -
         ا أن  هول املصاب، بعد أن توارى الشيخ حتت التراب، فليس غريب

يصدر عمن رحل للجلوس بني يديه أنني احلـسرات، وهليـب           
.الزفرات

 

 
عبـد احلميـد أبـو      . دقرآنية،  الرؤية الكونية احلضارية ال   ) ٥(

.سليمان

 

 
أمهية الصلة بني اإلميان والفكر، جملـة الـوعي         : انظر مقالنا ) ٦(

أبريـل / هـ١٤٣٨، شعبان   )٦٢٤ (العدداإلسالمي،  

 

 مـايو   -
.١٥م، ص ٢٠١٧

 

 
عبـد احلميـد أبـو      . الرؤية الكونية احلضارية القرآنية، د    ) ٧(

.)بتصرف يسري. (٣١سليمان، ص 

 

 



 

 

 



 



 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 




 



 



 





 




 




 




 




 





 



ـ    للمجلـس األعلـى للـشئون اإلسـالمية         ٢٦عقد المؤتمر ال

ؤسـسات  باألوقاف في بداية هذا العام  بأسوان، لتطـوير دور الم          

. الدينية

 

 

وناقش المحور األول للمؤتمر الجماعات المتطرفـة وحتميـة         

وضرورة تـصحيح صـورة     » اإلسالموفوبيا«المواجهة، وظاهرة   

اإلسالم لدى اآلخر، أما المحور الثانى وهو األبرز فناقش تطـوير          

أداء المؤسسات الدينية وإعداد الكوادر المؤهلة لمواجهة التحديات،        

 والحوار المـستمر، وضـرورة التنـسيق بـين          وحتمية التواصل 

..المؤسسات الدينية لمواجهة التحديات الراهنة

 

 


 




 




 


هـل أدت   : على المؤسسات اإلسالمية الدعوية أن تسأل نفسها      

الواجب الذي تقدر عليه في اختيـار الـدعاة األكفـاء وتـدريبهم             

تابعتهم، فتفرق بذلك بين الغث والسمين ؟وم

 

 

وهل هؤالء الدعاة يبذلون كل طاقتهم في دعوة المسلمين وغير      

المسلمين؟

 

 

وهل أعـدت هـذه     

ــائل  ــسات الوس المؤس

المتاحة لهـا إليـصال     

اإلسالم واضحا بينًا إلى    

عـن  : الناس، بلغـاتهم  

طريق الكتاب والنشرة    

ــة  ــدة واإلذاع والجري

 والتلفــاز والمحاضــرة

والنادي، وغيرها مـن    

شرائط الكاسيت والفيديو 

واالنترنت ونحوها؟

 

 

وعلى الجماعـات   

اإلسالمية الـشعبية أن    

: تسأل نفسها 

 

 ونخص  -

الصوفية  

 

 هل بـذلت    -

هي كذلك جهدها فـي     

إعداد مناهجها الدعوية   

والتعليميــة والتربويــة 

والتثقيفية، لتخرج بذلك   

شبابا متفقها في الـدين     

  ا هللا قائما بواجب  مخلص

الدعوة إليه، ال يخـاف     

فيه لومة الئم، محققًا في   

مسيرة دعوته معـاني    
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األخوة اإلسالمية مع رفيقه في الدعوة إلى اهللا، مبتعدا عن أسـباب            

التنازع والتصدع؟

 

 

أما الواجب على المؤسسات الدينية  فـيكمن فـي الخطـوات            

: التالية

 

 
:االهتمام بالمساجد وما يطرح فيها من أنشطة

 

 

 الخطاب الدينى بمجاالته التعليمية، والدعوية، واإلعالميـة،        إن

ينبغى أن يصدر من أكفاء خبراء علماء حكماء، لتصحيح مفـاهيم           

مغلوطة، وتصويب أفكار خاطئة، يخلصون هللا، ويـصدقون معـه          

سبحانه وتعالى، ومقصدهم المصلحة العامـة، وفقـه األولويـات          

.واألوليات، والمصالح

 

 

غي أن نهتم بالمساجد وما يطـرح فيهـا مـن           ولهذا ولغيره ينب  

أنشطة، وهذه بعض األفكار واالقتراحات التي أتمنى أن يعمل بهـا           

: ليستفيد الناس منها

 

 

 

استقطاب المشايخ وطالب العلم إللقاء الكلمات الوعظية في         -

. المسجد

 

 

 

تنقية المساجد من األئمة الذين يثبت تورطهم فـي انتمـائهم            -

.لفكر المتشدد، والجماعة المحذورةل

 

 

 

إقامة أكثر من درس أسبوعي في المـسجد، فـي العقيـدة،             -

والسيرة، والفقه، والسلوك واآلداب، بحيث يتم تنسيق أكثـر مـن           

. درس في األسبوع

 

 

 

وضع صندوق لألسئلة والفتاوى في مكان بارز بالمـسجد،          -

ألسـبوع  ويرغب الناس في وضع أسئلتهم فيه، ثم يحدد يوم فـي ا           

لإلجابة على األسئلة من أحد المشايخ المعتبـرين، أو مـن إمـام             

.المسجد، أو يقرأ عليهم من فتاوى العلماء ما يناسب األسئلة

 

 

 

في كل أسـبوع أو نـصف   ( عقد مجلس دوري ألهل الحي      -

يجتمع فيه أهل الحـي مـع إعـداد         ) شهري أو شهري أو فصلي      

. برنامج متكامل لهذا اللقاء

 

 

 

لمساجد بالكتب والمراجـع والمكتبـات االلكترونيـة    تزويد ا  -

.وتسهيل االطالع عليها

 

 

 

تخصيص قاعة بجميع المساجد لعقـد النـدوات واللقـاءات           -

األسبوعية والـشهرية،   

والتواصل مع شـباب    

وأبنــاء الحــي وحــل 

.مشاكلهم

 

 

 

هذا ولـيعلم أن     -

المصلحة تقتضي تقديم   

األولويات، بحيث يبـدأ    

كنـا  باألهم فالمهم، فإذا    

في حاجة   

 

 مثالً   –

 

 إلى  -

بناء مسجد يتسع لعـدد     

معين مـن المـصلين،     

وفي ذات الوقت نحتاج    

إلى وسيلة من الوسائل    

لتعلــيم المــسلمين،  

كمدرسة، أو لتبلـيغهم    

وتبليغ غيرهم دعوة اهللا    

وعندنا من المـال مـا      

يكفي إلقامة مسجد غير    

ــاد   ــرف، وإيج مزخ

الوسيلة األخرى معـه،    

لك فال يجوز أن نؤخر ت    

الوسيلة من أجل بنـاء     

مسجد مزخرف ننفـق    

فيه كل األموال للتباهي    

به، وأبناء المسلمين في    

حاجــة إلــى التعلــيم، 

والمسلمون وغيرهم في   

حاجة إلـى أن يبلغـوا      

.دين اهللا

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 



 





 





 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       المستشار                       األستاذ    

 

 





 



 


ـ        يءلم يجمع المؤرخون علـى ش

إجماعهم على أن السيدة نفيـسة بنـت        
 مدفونة بمشهدها بمـصر،     الحسن  

ففي العشر األواخر من رمضان سـنة       
 هجرية نزلت مصر مع زوجهـا       ١٩٣

 لزيارة مـن كـان      ،وأبيها وابنها وبنتها  
 بعـد أن زارت     ،بمصر من آل البيـت    

،  بيت المقـدس وقبـر الخليـل      
واستقبلها أهل مصر عند العريش أعظم      
االستقبال حتى إذا دخلت مصر أنزلهـا       

) جمال الدين عبد اهللا الجصاص    (السيد  
 ثم  ،كبير تجار مصر، في داره الفاخرة     

كمـا جـاء    ) [أم هانئ (انتقلت إلى دار    
ــالمقريزى، ج  ــة ] ٣١٣، ص ٤ب بجه

 وهناك  ،المراغة المشهورة اآلن بالقرافة   
 لها بأن شفى مـن مـاء        كان إكرام اهللا  

وضوئها الفتاة المقعدة بنت أبى السرايا      
أيوب بن صابر اليهودي، فأسلم أهلوها      

 وحاول أبو السرايا نقل     ،ومن كان معهم  
الــسيدة نفيــسة إلــى داره فــي درب 

 وكان لهذه القصة دوى هائل      ،الكروبيين
في أهل مصر، فالزموا دارها ليل نهار       

ينتظرون  و ، يلتمسون البركات  ،بالمئات
.الدعوات

 

 
وهنا أزمع زوجها العودة بها إلـى       

 فاستمسك أهل مصر بوجودها     ،الحجاز
 ورأت في المنام جدها المصطفى      ،بينهم
      ،كما ( يأمرها باإلقامة في مصر

جاء فى الكواكب السيارة البن الزيات،      
عبد اهللا بن السري بن     (، فوهبها   )٦ص  
والى مصر داره الكبرى بدرب     ) الحكم
 وهى الدار التي كانـت ألبـى        ،السباع

جعفر خالـد بـن     
هارون السلمي من 

 وحــدد ،قبــل
لزيارتهــا يــومي 
السبت واألربعـاء   

 ،من كل أسـبوع   
مراعاة لصحتها،  

ا لها مـن     وتمكينً
 وكانـت   ،عبادتها

زينــب (تخــدمها 
بنت أخيها يحيـى    

ــوج  ) المتـ
حتى انتقلت إلـى    
الرفيــق األعلــى 

كما جاء بتحفـة    [

 والذى يؤكد   ٢٩األحباب للسخاوى، ص    
.      )١(]ردفنها بمص

 

 
ـ       د ـوقد أنشأ قبرها أمير مصر عب

 ثـم جـدده     ،اهللا بن السري بن الحكـم     
الخليفة المستنصر باهللا الفاطمي، ثم بنى      
قبته الخليفة الحافظ لدين اهللا الفـاطمي،       
كما بنى الحافظ لكبار الفـاطميين فـي        

دخلت في المسجد   (جوار المشهد مقبرة    
.)سعتهالحالي عند تو

 

 
ـ       اصر ـثم جدد المشهد الملـك الن

 وهـو الـذي أنـشأ       ،محمد بن قالوون  
 وأسند نظارتـه    ،المسجد بجوار المشهد  

إلى الخليفة المعتضد باهللا بن المستكفى       
باهللا العباسي من سـاللة خلفـاء بنـى         
العباس الذين هاجروا إلى مـصر مـن        

وبعدها . .العراق بعد أن دخلها المغول     
األميـر  ) المشهدأي المسجد و  (جددهما  

) ٤٥٠(عبد الرحمن كتخدا، ووقف عليه 
 مـن الحوانيـت    اا كبيـر  ا، وعـدد  فدانً

والعقارات المختلفة ثم جدده على وضعه 
الحالي الخديوي عباس حلمي الثاني، ثم      

 .جددته الحكومة وأعلنت أنها ستوسـعه     
دفنـت  : (وتقول الدكتورة سعاد مـاهر    

 السيدة نفيسة بدارها بدرب السباع بـين      
القطائع والعسكر التى عرفت فيما بعـد       



 

 

 

 

 



 










 



 



ـ    . بكوم الجارحى  ا وكان يوم دفنها يوم
عظيم فقد هرع أهل مـصر     . اا مشهود

من أقصى البالد وأدناها فصلوا عليهـا       
 خـرج   :ويقول القـضاعى  . بعد دفنها 

إسحق المؤتمن بعد موت زوجته السيدة      
نفيسة من مصر ومعه ولداه منها القاسم       

ينة المنـورة حيـث     وأم كلثوم إلى المد   
وقد أجمع النـسابة    . ماتوا ودفنوا بالبقيع  

والرواة والمؤرخون على أن قبر السيدة      
 ولذلك فقد جاء فى     ؛نفيسة ال خالف فيه   

الكواكب السيارة فـى ترتيـب      (كتاب  
البن الزيات فى آداب الزيارة     ) الزيارة

أما ابتداؤنا  : "للمشاهد واألضرحة ما يلى   
لنفيسى لما روى بالزيارات فمن المشهد ا  

النجوم (:  أنه قال  عن رسول اهللا    
أمان ألهل السماء وأهل بيتى أمان ألهل       

: ويضيف ابن الزيات فيقـول    . )األرض
وأردت بذلك أصح المشاهد كمـا رواه       "

ا من أربـاب    ، ولم أر أحد   العلماء  
  ا بغير القرافة مـن     التاريخ صحح مشهد

 مشاهد أوالد على بن أبى طالـب        
 ألنها أقامت به فى     ؛د النفيسى إال المشه 

. أيام حياتها وحفرت قبرها بيـدها       
الـدرة النفيـسة فـى      (وجاء فى كتاب    

ينبغى لمـن زار    ) ترجمة السيدة نفيسة  
هذا المكان أن يقول عند دخوله من باب        

 اهللا وبركاته عليكم أهل     ة رحم :الضريح
 اللهم إنـك قـد      ،نه حميد مجيد  إالبيت  

 واعتقدتـه   ندبتنى إلى أمر قـد فهمتـه      
 ا لنبيك محمد    وجعلته أجر   الـذى 

هديتنا به إليك ودللتنا به عليك فكان كما        
   قلت وكان بالمؤمنين رحيم ا إليـه   ا حبيب

  وتلـك   ،ا عليه ما عنتنا   ما هديتنا عزيز 
الفريضة التى سألتها له وهى المودة فى       

 اللهم إنى مؤديها مريد النفع بها       ،القربى
يه بها يـوم    فى دينى ودنياى متوسل إل    

ا  اللهـم زده شـرفً     ،انقطاع األسـباب  
وهب لنـا بزيـارتهم مغفـرة        اوتعظيم 

وأجراا عظيم.("

 

 
وللسيدة نفيسة عشرة إخوة من أبيها      
الحسن األنور، وأمهم أم سلمة زينـب       

بن موالنا الحـسن    ابنت الحسن المثنى    
       اإلمام السبط بـن اإلمـام علـى  

 فمن أم وحـدها      أما هي    ،أجمعين
. أمهم أم سلمة غير

 

 
هـا سـيدي    وقد مات في مصر أبو    

    بـاألكبر   احسن األنور المشهور أيـض 
، )مصر القديمـة  (وقبره معروف بحي    

ودفن معه في مشهده ابنه زيـد أخـو         
ويحسبه العامة خطأ أنه جـدها      (نفيسة  
 كما دفن   ،)بلج بن اإلمام الحسن   زيد األ 

 ٢(ا أخوها يحيى المتـوج    بمصر أيض(، 
ولعله (وقبره معروف عند اإلمام الليث      

في جوار مـدفن سـيدي      ) مشهد رؤى 
 ،)الملقب بالشبيه بـالنبي     (يحيى  

 ،)يحيـى الحـسيني   (وهو المشهور بـ    
ولـون قـد    وكان السلطان أحمد بن ط    

 فـانتفع  ، بـه ااستقدمه من الحجاز تبركً   
أهل مصر بطهـارة أنفاسـه ودعوتـه        

وهـذه  الطاهرة إلى اهللا حتى توفاه اهللا،       
القبور لسوء الحظ مهجـورة ويخـشى       

 ويوجد بهذه المنطقة في شارع      ،اندثارها
الخليفة قبر سيدي محمد األصغر الشهير  

بن زيد األصغر بن    ) محمد األنور (بـ  

الحسن األكبر  بن زيد األكبر المعروف     
    بالجواد بن الحسن بن على   فـ ،

على هذا هو ابن أخـي      ) محمد األنور (
 ويظن  ،بنت الحسن األكبر  السيدة نفيسة   

.بعضهم خطأ أنه عمها وليس كذلك

 

 
                                                           

أقامت السيدة نفيسة بمصر سبع سنين وفى شهر        ) ١(
 لمـا   : هـ مرضت ويقول السخاوى    ٢٠٨رجب سنة   

أحست بدنو أجلها كتبت إلى زوجها إسحق المـؤتمن         
تها، وكانت تنزل فيه    ا وحفرت قبرها بيدها فى بي     كتاب

. وقرأت فيه مائـة وتـسعين ختمـة       . وتصلى كثيرا 
 لضعفها تصلى قاعـدة     وكانت إذا عجزت عن القيام    

  وتسبح وتقرأ كثيرا، ولمـا حانـت   ا وتبكى بكاء كثير
الساعة وكان ذلك أول جمعة من شهر رمضان قرأت      

فلما وصـلت إلـى   . سورة األنعام وكان الليل قد هدأ     
 وهو وِلـيهم    ِۖم ِعنْد ربِهم    لَهم دار السال   :قوله تعالى 

  لُونمعا كَانُوا يِبم      بنـة  ا غشى عليها فضمتها زينب
أخيها إلى صدرها فشهدت شهادة الحـق وقبـضت         

.رحمة اهللا عليها

 

 
 ربيع  ٢٥ بمكة المكرمة في      ىيمام يح ولد اإل  )٢(

ـ ١٤٠األول سنة    / مـام  قضى فترة مع والده اإل     ، ه
 لقبر جده سـيد      األنور بالمدينة المنورة مالزما    حسن

ن الكـريم   آ تلقى علوم القـر    الخلق سيدنا محمد    
 حفظ القرآن   ، أيدي طائفة من الصحابة التابعين     ىعل

حـدى  إ حج بيت اهللا    ، سنة ةالكريم وعمره أربع عشر   
 المتوج بـاألنوار    يى، لقب بيح  )٢١(وعشرون حجة   

ا من نـور جـده       من هيبة وبركه ميراثً    ىلما كان عل  
 مـصر   ى هـ نزل إل   ١٩٤، في سنة    المصطفى  

   ـ  ومعه بعض الصحابة مرور لـى  ة بلبـيس إ   ا بناحي
حسن األنور ومكث   / مامالقاهرة لرؤية والده سيدنا اإل    

نفيسة العلوم / معه عشر سنوات وأخته السيدة الشريفة
زينب الصغرى التي كانـت تقـوم       / بنته الشريفة او

مام الـشافعي    التقى باإل  ،برعاية عمتها السيدة نفيسة   
وتعلم منه اإلمام الشافعي الكثير وتعلم منه الكثير من         

 حـضر   ،لعلماء لفصاحته الدينية وهيبته النورانيـة     ا
 ٢٠٤ سيدنا اإلمام الشافعي سـنة       ىصالة الجنازة عل  

 مكث عشر سنوات بالقاهرة وكان دائم التنقـل         ،هـ
 هبين القاهرة ومدينة بلبيس وذلـك لرؤيـة أصـحاب         

زينب بنت سيدنا    ) ةأم سلم ( ووالدته السيدة الشريفة    
  السبط بن اإلمام علي    الحسن المثنى بن موالنا الحسن    

 رحل مـع     ثم ،كرم اهللا وجهه التي اشتد بها المرض      
زينب وبعض أهله وصـحابته وأثنـاء       / ابنته السيدة   

 ناحيـة الغـار     ى بلبيس وعل  يالرحيل من القاهرة إل   
وكانت تسمى بغاردين ومكث بهـا عامـان وجـاء          

ستـشهد سـيدنا    ا ، الغار ىبوالدته من ناحية بلبيس إل    
 المتوج باألنوار ومن معه مـن أهلـه         ىييح/ اإلمام  

والمعروفة باسم قرية الغار    وصحابته بقرية غاردين    
 بعد معركة دارت بينه وبين أعداء أهل البيـت          حاليا

ودفن ومن معه في مكانه الحالي بقرية الغـار فـي           
 ٦٦ هـ عن عمر يناهز      ٢٠٦شهر ربيع األول سنة     

اعام .

 

 



 

 

 

 

 



 











 





 



 





 



 





 



استوقفني كالم بعض األصدقاء عمـا      
يسمعونه من محاوالت مستدامة من قبـل       

تـي  بعض التيارات الدينية المتـشددة وال     
 ونـذكر   ،تغالي في الرأي والتأويل أيضا    

إخواننا بأنه لما سئل علي بن أبي طالـب         
 ال،  :عن الذين قاتلوه أمشركون هم؟ قـال      

  قال ؟أمنافقون:  فقيل له  وا،من الشرك فر : 
ال، ألن المنافقين ال يذكرون اهللا إال قليالً،        

قوم أصـابتهم   :  فما حالهم؟ قال   :فقيل له 
هذا هـو اإلرث    . فتنة فعموا فيها وصموا   

 فمـا بـال     ،والميراث والتركة الحقيقيـة   
.  هؤالء يأتون بأمر عجيب وهو التكفير

 

 
وهناك أسباب ومبـررات متأصـلة      

ولعل المنـزل أو     .التكفيرتدعو للغلو في    
السلطة األبوية متمثلة في األب واألم هو       
النواة األولى لخلق التعصب والتمـذهب      
الفكري تجـاه بعـض األفـراد واآلراء        

ما مـن    اومن منا لم يسمع يوم    . والقضايا
أبويه كلمات سلطوية بعينها مثـل هـذا        
فاسق، وذلك فاجر، وهؤالء ال يعرفـون       

مات التي تؤسـس    ربهم، وغيرها من الكل   
مرجعية فكرية تصيب صـاحبها بـورم       

. مزمن ال شفاء له

 

 
ولقد أجمع المفكـرون أن خطـورة       
الفكر التكفيري تتمثل في إحداث حالة من       
االنفــصام واالنقــسام والتمييــز داخــل 
المجتمع الواحد بين أبنائه، وهـم بـذلك        
أعداء للتنمية والتطوير والتجديد، وأعتقد     

قد يعانيه من تمييـز     أن المجتمع كفاه ما     
هذا وال  . واستبعاد اجتماعي لبعض أفراده   

بد من منهج واضـح ومحـدد المالمـح         
لمواجهة هذا الفكر، وإحداث مناعة حقيقية    

لدى أفراد المجتمع ضد كل ما يـسمعونه        
من صيحات تكفيرية، ومراجعـة بعـض     
كتب التراث التي تغذي الفكر التكفيـري       

. وتنقيتها

 

 



 



همـوم التخلـف    " أعجبتني عبـارة    
التي قرأتها وأنا أطالع تقرير حالة      " واحدة

حقوق اإلنسان في الوطن العربي والـذي       
تناول تدهور حقـوق اإلنـسان العربـي        

 وحـق   ،ا من حـق الحيـاة     األربعة بدء 
 وانتهـاء   ،التعبير، وحق االعتقاد الـديني    

رعان ما ربط   وس. بحق تكوين الجمعيات  
بين هذا التقرير وما يتـضمنه مـن آراء         
لعل بعضها جادة ومحترمة، وبين حـق       

.أغفله التقرير نفسه، أال وهو حق التأويل

 

 
ولكني أدركت أن التأويل في حد ذاته       

 ا يطلبه اإلنـسان، بـل أصـبح    لم يعد حق
فريضة يؤديها ليل نهار علـى كـل مـا          

هـذا   ،يمارسه من سلوكيات وقيم وأفكار    
إن يفكر من األساس، وقراءاته هـذا إن        
كان يقرأ في األصل، وعلى مـا يـسمعه        

        ا، ويشاهده وأظن أنه ال يفعل ذلـك أبـد
المهم أن التأويـل    . أقصد تأويل ما يسمعه   
ـ      بدالً من أن يكون حق  صـار   ،اا مكتـسب 

شهوة موروثة بعلـة وحجـة أن صـحة         
.التأويل مرجعها اإلجماع المطلق

 

 
ضل اتفقـوا علـى     وعلماء الدين األفا  

ضرورة التأويل في المواضع التي تثيـر       
أي (الشبهات فقط، وهذا يجعـل النـاظر        

) الذي يرى األشياء بنظرة ثاقبة ورويـة      
  فكيف يءا بعض الش لقضية التأويل ملتبس ،

 ولـم يتفقـوا     يءيقضي رجال الدين بـش    
   ـ  وتجتمع آراؤهم عليه اجتماع ا ا وإجماع



 

 

 

 

 

 

جـة  وهذا يذكرني بما صـنعه ح      .امطلقً
اإلسالم أبو حامد الغزالـي فـي كتابـه         

حينما كفر الفارابي وابن    " تهافت الفالسفة "
سينا ألنهما خرقا اإلجماع فـي التأويـل،       
رغم كونهما من أهل اإلجماع أي أن رأي        

      ا، وهمـا   الغزالي فيهما ال يعتد به شـرع
أكدا على توجـه  ) أي الفارابي وابن سينا   (

من جميـع   التربية إلى االهتمام باإلنسان     
ــة  ــة والعقلي ــه، وأبعــاده الروحي جوانب
والجسمية وغرس الفـضائل والعـادات      

.السليمة

 

 
إذن قضية التأويل لم تكن حديثة العهد       
بواقعنا العربي الراهن، بل هي ضـاربة       
في جذورنا الثقافية وكم من مفكر صارع       
وصرع من أجل إثبات هذا الحق للمواطن       

      وإذا . االعربي قبل أن يصبح اليوم مـشاع
راهنت نفسك بسؤال أحد األفاضل الـذين       
امتلكوا وحدهم حق التأويل عن شـروط       
التأويل، وشروط القائم بالتأويل ستكـسب      

 ألنه سيسرد لك عبارات عامـة       ؛رهانك
عن القراءة واالطالع والثقافة وامـتالك      

    ا من هؤالء بذل    ناصية اللغة، ولو أن أحد
مـا  ا أقل مما يبذله في إعداد       ا بسيطً جهد

يقوله إما للصحف أو للفضائيات الفراغية      
لما وصل بنا الحال وبشبابنا إلـى حالـة         
الفكاك المستديمة تلك التي نعانيهـا منـذ        

.أمد

 

 
ولو أنه خرج قلـيالً مـن عبـاءات         
الضيق والجمود الفكـري التـي يعـاني        

   بعضهم منه وقرأ كتاب ا للقاضي ابن   ا مهم
ـ     "رشد وهو    " ةمناهج األدلة في عقائد المل

الستطاع أن يعبر بعقله أوالً ثـم بعقـول         
أبنائنا وشبابنا إلى المستقبل، وإلى خلـق       

  جيل أكثر تفكير فلقـد   .ا من سابقيه  ا ووعي
ا للقائم  حدد القاضي الفقيه ابن رشد شروطً     

بالتأويل أبرزها أن يكون مـن العلمـاء        
أصحاب النظر البرهاني، أي الذي يبنـي       

ط أن تكون   على مقدمات يقينية، وليست فق    
وفرغ ابن رشد مـن      .مشهورة بين الناس  

حديثه إلى أن الشريعة اإلسـالمية تؤيـد        
 بحجة أن النظر في     ،التأويل وتحث عليه  

.الموجودات المصنوعة تدل على صانعها

 

 
أصـبح  ) وهو أمر جلل(وألن التأويل   

يمثل شهوة لدى بعض العلماء األجـالء        
الذين يطلون علينا عبر الفضائيات تراهم      

التي تفيد ) كل( للفظة  ثر الناس استخداما  كأ
ــالق دون ــيم واإلط ــصيص التعم  ،تخ

وكـل   كل الناس تفعـل كـذا،      :فيقولون
.المصلين يفعلون كذا، وهكذا

 

 
ثم إنك لتجد بعضهم وكأنه في سـباق        
محموم مع اآلخر، فهـو إمـا يناشـدك         
بالدخول في مناظرة ومقارعة علنيـة، أو       

ثل هـذه   يكتفي بأنه أكبر من الرد على م      
وهم فـي الحـالتين وأقـصد       . التفاهات

بعضهم ال الكل بمنأى عن الدعوة وعـن        
اليقين وعن الحقيقة، وربما هـم قـريبين        

ا من كل هذا، عمالً بقول اهللا تعالى       أيض: 
        لَـمَأع كُمبلَى شَاِكلَِتِه فَرُل عمعقُْل كُلٌّ ي

) ١٣: اإلسـراء ( ِبمن هو َأهدى سِبيالً   
تفيد التبعيض والتخـصيص    ) من(مة  وكل

.واالستثناء ال التعميم واإلطالق واهللا أعلم

 

 
ونرى من العلماء األجالء كـالرازي      
واآلمدي وابن الحاجب وأبـي الحـسين       
البصري أنهم أكدوا علـى أن األمـة إذا         
اختلفت في تأويل آية كانوا على قـولين،        

 بعدهم إحداث قول ثالـث،      نوأجازوا لم 
إذا اتفقوا في األحكام على     هذا بخالف ما    

قولين فجوزوا أن تكون األمـة مجتمعـة        
على الضالل في تفسير القرآن والحديث،      
وهكذا كانت سماحتهم ووعـيهم الـديني       

ول الرأي اآلخر ما لم يكـن       بالتأويل وقب 
. للشرعمخالفًا

 

 



 



وخالصة القول والرأي في هـذا أن       
     بـه   ا يطالب التأويل والحمد هللا لم يعد حق 

 ألنه بالرغم مـن     ؛بنو البشر على السواء   
  ا، إال أن فئة من العلمـاء       أنه أصبح مشاع

أصــحاب العقــول الراجحــة الجانحــة 
اغتصبوا هذا الحق لهم وحدهم، وتركونا      

إما نخـاف علـى      ؛منفردين على حاالت  
هيبتنا واحترامنا الثقافي والفكري ألنفسنا     
فالتزمنا الصمت، وإما أننا أكبر من كـل        

ا فيصير هباء   ذا الذي يقولونه ويبثونه بث    ه
ا، أو نقبله كما تورد اإلبـل نحـو         منثور

الماء، فاللهم ال تجعلنا إبالً تـورد للمـاء         
طوعا وكراهيةا وقسر.

 

 



 

 

 

 

 



 


 

وقفة مع الذات   وقفة مع الذات   
ــون   ــي تكــ ــون  لكــ ــي تكــ لكــ
ــصية  ــصية شخــــــــ شخــــــــ
ــؤثرة ــؤثرةمـــــــــــــ مـــــــــــــ
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عند تقييمك لعملك احـرص علـى     -

  بمعنى أال تقع فيما     ،ايكون التقييم موضوعي 

يقع فيه بعض أصحاب الطموحات المبـالغ       

فيها من النظر فقط لإلخفاقـات وتناسـى         

 وعدم رؤيتهـا أو تـذكرها إال        ،نجازاتاإل

بعد ذلك؛ إذ في ذلك  أثناء تحقيقها ثم نسيانها     

 واالستمرار في هذا    ـجحود لنعم اهللا عليك   

المسلك يؤدي إلى الشعور باإلحباط والقلق      

 .والفقر الدائم الذي ال يزيله من النفس شيء

٦

 

ال تنس أن تعطـي نفـسك حقهـا          -

   ا من برنامجـك  عليك، وان تجعل ذلك جزء

ال يمكن إلغاؤه لحساب غيره من األعمـال        

ذا الحق فـي أجـازات      األخرى، ويتمثل ه  

دورية تجم فيها النفس وتريحها من عنـاء        

العمل وفترات لالسترخاء وممارسة بعض     

الهوايات المباحة والعناية بتغذيـة جـسمك       

ن  أل ؛وعالجه مما قد ينوبه مـن أمـراض       

النفوس كالمطايا إذا حملت بدون إطعامهـا       

وسقيها والعناية بها كلت وضعفت وسقطت،    

 جائزة ومكافأة على    وحبذا لو أعطيت نفسك   

نجاز أو نجاح يمـن اهللا بـه عليـك          إكل  

يه على يديك، ولتكن هـذه الجـائزة        رويج

 .إجازة أو هدية أو أشباه ذلك



 



إن الثقة بالنفس هي طريق النجاح فـي        

ن الوقوع تحت وطـأة الـشعور       إالحياة، و 

بالسلبية والتردد وعدم االطمئنان لإلمكانات     

داية الفشل وكثير من الطاقات أهدرت      هو ب 

وضاعت بسبب عدم إدراك أصحابها لمـا       

نعم اهللا بها عليهم    أيتمتعون به من إمكانات     

لو استغلوها السـتطاعوا بهـا أن يفعلـوا         

.الكثير

 

 

:  العزائم أبو اإلماميقول 

 

 
زج بالفكر في شئون المعاني

 

 
انيــمن محصن باألـبيقي  

وسـتتجلى من الشئون شم

 

 
انيــات بنورها الربمشرق  

كر ـال تجاوز تلك الشئون بف

 

 
انـمكفالمعاني جلت عن اإل  

ليـودع الحول للمحول يج

 

 

انـفيه ما شاء من شهود بي  

ليك بعض الخطوات التي يمكن بهـا       إو

التخلص من كثير من األفكـار والمـشاعر     

السلبية في حياتك، سواء كانت في الفكر أو        

أو الكلمات  السلوك أو األخالق أو العادات      

أو غيرها؛ لترفعها من على كاهلك وتحرر       

نفسك من وطأتها وتنطلـق بـالنفس نحـو        

:كبر وآمال مشرقة أوسعأالحياة بثقة 

 

 



 

 

 

 

 



 


 

أيها الناس إنه لـم     : (قال رسول اهللا    
يبق من مبشرات النبوة إال الرؤيا الصالحة       

  ). لهىيراها المسلم أو تر

 

 
                          

 

رواه مسلم  -

 

-

 

 




 



١

 

حدد   -

 

 بتجرد وبال مبالغة     –

 

 أهـم   –

.األفكار والصفات السلبية في حياتك

 

 

٢

 

.افرد كل فكرة أو صفة على حدة -

 

 

٣

 

-   ـ  فكر فيها تفكير ـ  ا منطقي ا ا تحليلي

دي إلى معرفتها وذلك بمعرفة أسـبابها       يؤ

 أو  وحقيقتها وهل هي من واقع حقيقي فعالً      

 .وهم وخيال

٤

 

إن كانت من األوهام فحرر نفـسك    -

ا فتخلص مـن    ا حقيقي ن كانت واقع  إ و ،منها

أسبابها وقلصها إلى أدنى قدر ممكن، واعلم       

ا فـي  أن الصفة كلما كانت أكثـر رسـوخً       

كبر أيحتاج لجهد   حياتك كلما كان استبعادها     

 .وزمن أطول

٥

 

اربط ذهنك وفكرك بشكل مركز       -

 

– 

وليكن في لحظات صفاء وبعـد الـشواغل        

والقلق  

 

يجابي مهم فـي حياتـك      إ بموقف   –

ا كل تفاصيله من صوت وصـورة       مستعيد

ومشاعر وأجواء محيطة، فإذا بلغت الذروة      

من النشاط الـذهني واالرتيـاح النفـسي        

واالنشراح القلبي وغبت عـن واقعـك أو        

ا من جوارحك حركة معينة     كدت فحرك شيئً  

 ن تكبر أو تسبح أو تهلـل      أا ك متميزة تمام، 

ا مع ذلك بإصبعك إشـارة خاصـة،        مشير

 أو  ، خبر نجاحـك   ف مثالً وليكن هذا الموق  

 أو سـماعك    ،يوم زواجك أو ليلة قمتها هللا     

خبر أو أول يوم رأيت فيه      ،ا للمسلمين ا سار 

 .حد الحرمين أو نحو ذلكأ

٦

 

كرر ذلك مرات عديدة حتى يرتبط       -

يجـابي بكـل مـشاعره      هذا الموقـف اإل   

وتداعياته النفسية والشعورية بهذه الحركـة      

ركة منك تنتقل   ا فبمجرد صدور هذه الح    آلي

يجابية العالية،  ا إلى تلك الحالة النفسية اإل     آلي

ن لم تتذكر الموقف المادي الـذي كـان         إو

 .سببا لها

٧

 

إذا وردت عليك أي تلك المـشاعر        -

أو األفكار السلبية في أي موقف فما عليـك   

 وتخرج من تلك    إال أن تغمض عينيك قليالً    

  ثم تتخيل أمامك لوحة كتب عليهـا       ،األفكار

 ).قف(بخط بارز ولون صارخ كلمة 

تأمل هذه الكلمة بعض الوقت وكـرر       

النظر فيها مرة بعد أخرى حتى كأنك لـم         

 .تعد ترى غيرها

٨

 

 وراءهـا   تجاوزها بنظرك متخيالً   -

ا مغردة  ا جارية وطيور  نهارأحدائق غناء و  

كل  ، وتمتع به قليالً   ا من الهواء عليالً   ونسيم 

.ذلك وأنت مغمض عينيك

 

 

 تدور على انتظامكوأفال

 

 

ا حلي الغوانيـنهار بهأو  

ح ناطقاتـ تسبوأشجـار

 

 

 لمن عرف الحقيقة بالبيان

الــجمال ال يشابهه جم

 

 

ينانوحسن ليس يحصيه ج  

٩

 

يجابي وحـرك   انتقل إلى المثير اإل    -

   ا له كما فـي     الجارحة التي أصبحت مفتاح

 حتـى   واستغرق فيه قلـيالً   ) ٥(الفقرة رقم   

ية وتختفـي مـشاعرك   تتبدل حالتك النفـس   

االسلبية تمام. 

١٠

 

ن أعد للتفكير فيما كنت فيه من ش       -

 .ومن عمل

١١

 

إذا عادت األفكار السلبية لإللحاح      -

     ا في هذه   مرة أخرى فتوقف عن العمل تمام

اللحظات، وعش فقط في ذكريات الحالـة       

 .يجابيةاإل

١٢

 

ال تنس اللجوء إلـى اهللا ابتـداء         -

 وأبكـى،   ضـحك  ألنه هو الـذي أ     ؛ونهاية

فبالتوبة واالستغفار ودوام ذكـر اهللا تحيـا        

.القلوب

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 





 



 



 

 

العرب رواد صناديق الثروة السيادية المالية، ولهم نـصيب األسـد علـى             
 تريليونـات  ٣مستوى العالم، وتقدر ثروتهم فى الصناديق العالمية بما يقترب من      

دوالر، إذا لم يكن أكثر من هذه األرقام، وتأتى اإلمارات والـسعودية والكويـت              
...ر وليبيا بنسب متفاوتةوقطر فى المقدمة، وتلحق بها البحرين وعمان والجزائ

 

 
     وقد لعبت أموال هذه الصناديق دور ا فى تـصحيح األزمـة الماليـة        ا بارز

ا الصناديق العربية التى ضخت األموال فى االقتصاد        ، خصوص م٢٠٠٨العالمية  
األمريكى مع نهاية عصر جورج دبليو بوش وبداية عصر باراك أوبامـا وإلـى           

...اآلن

 

 
، وقد حلت الذكرى الجليلة هذه األيام، وقلـت         م١٩٧٣ام المهولة للصناديق السيادية العربية التى تضاعفت بعد نصر أكتوبر           لقد توقفت عند هذه األرق    

الديون المصرية؟ وِلم ال يفكرون فى مبـادرة  » تصفير«لنفسى ِلم ال يفكر العرب بعد ربيع الفوضى، وجراحات االستفتاء، ومؤامرات التفتيت الجارية فى              
تختلف عن مسار العالقات الراهنة أو السياسة الموروثة؟خالقة 

 

 
ر خريطة الثـروة  ا على نصر أكتوبر الذى غي  عام ٤٤إن ديون مصر الخارجية ال تشكل قطرة فى محيط أموال العرب المستثمرة فى الخارج، وبعد                

المبادرة فلن تتبدد فى الهواء الطلق، فهـذا اسـتثمار فـى المكانـة              والقوة فى المنطقة يحق للمصريين أن يتخلصوا من قيد الديون، ولو قام العرب بهذه               
.السياسية والوطنية على المسرح الدولى

 

 
 ماليين نسمة، والرقمان رسميان، األول صادر عن البنك المركـزى           ١٠٤وعدد السكان وصل إلى     .   مليار دوالر  ٧٩فديون مصر الخارجية بلغت     

.  للتعبئة العامة واإلحصاءالمصرى، والثانى أعلنه الجهاز المركزى

 

 
ل الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء تصنيف الـسكان          إن الديون الخارجية فى الحدود اآلمنة، ويفص       :يقول البنك المركزى وخبراء االقتصاد    

.من حيث األعمار والفئات، ولألرقام دالالت مهمة وخطيرة

 

 
ا، طالـب الدولـة المـصرية، شـعب      ن ال الدين إلى هذا الرقم  الكبير، وال لماذا السكان بهذه الكثافة، وتلك النوعية؟ ولكنن               بصدد تفسير لماذا وص    نالس

...وحكومة، ومؤسسات بالتفكير العاجل خارج الصندوق

 

 
ة واضحة للعبور دون السقوط من فـوق      ا عن لطم الخدود، وشق الجيوب، والبكاء على اللبن المسكوب، فنحن فى حاجة إلى بصيرة ثاقبة، وفلسف                بعيد

.جسر يهتز تحت األقدام

 

 
فنحن أمام واقع ال مفر منه، ديون خارجية، وداخلية، ولدينا ارتباط مع المؤسسات الدولية، من بنك دولى، وصندوق نقد دولى، واقتصاد يقـوم علـى        

ا، ولكـن   سباب مختلفة منها، تغييب الجودة العلمية والصناعية والثقافية عمد        األسواق الحرة، وفى نفس الوقت  نحن ال ننافس فى هذه األسواق العالمية، أل             
اهذه األشياء موجودة وقادرة على النهوض بنا، إذا كانت هناك إرادة من الدولة والمجتمع مع.

 

 
دعاة  التخويف من عدد السكان لهم محل مـن  والحقيقة، أن دعاة االندماج الشامل فى االقتصاد العالمى بمؤسساته النقدية ال يقدمون الحل الناجع، وال         

اإلعراب، فهذا العدد يمكن أن يتحول إلى قدرة هائلة فى  التحديث والتنمية، وحماية البالد من األخطار، فالفراغ السكانى فى دول اإلقليم أغـرى القـوى                          
!الطامعة باالنقضاض عليها، وصناعة الفوضى والحروب والتفتيت باالستفتاءات

 

 
األهـرام  مجلـة  ( . إن تصفير ديون مصر فرض عربى؟: الحق فى قولنام الصناديق السيادية العربية وتمشى على الجسر المصرى؟ وهل ل فهل تتقد 

. )م٧/١٠/٢٠١٧ العربي

 

 



 

 

 

 

 



 













 



 





 


من تنظيم داعش يشكلن ذلـك القـدر مـن          ن النساء العائدات    أال يعتقد الكثيرون ب   

كنظائرهن من الرجال، وينبثق ذلك االعتقاد من صورة المرأة المـستقرة فـي             التهديد  
طبيعتُه وأعمال العنف واإلرهاب؛ ولكن في      الوجدان بأنها كائن رقيق عاطفي ال تستقيم        

ال شيء يستقيم مع المنطق والحس المشترك، فطبقًا لمقاٍل نشَره موقـع            " داعش"تنظيم  
؛ فإن النساء اللواتي وقعن في براثن ذلك التنظيم كن يشكلن أحـد             "كالريون بروجكت "

أعنِف الفصائل بداخله، حيث يحكي شهاداٍت صادمةً عن منتـسبات سـابقات لـديوان              
يستخدمنها ضد النـساء   عذيب التي كان الداعشيات الِحسبة التابع للتنظيم؛ عن أساليب الت    

كما أشارت تقارير أخـرى إلـى أن        . األخريات وشملت الجلد والعض بأسناٍن معدنية     
تدريبهن على استخدام القنابل اليدوية وغير ذلك من األسـلحة،            الداعشيات كان يجري      

 .  كما أنهن حصلن على تدريبات للقيام بعمليات انتحارية

 

 
لـم يجبـرن علـى    " داعـش "أن معظم المنتسبات إلى   : ثير الحقيقة التي مفادها   وت

االنضمام إلى التنظيم، مخاوفَ من أنهن متشبعاتٌ في األسـاس بـالفكر المتطـرف،              
من ِقبل أعضاء التنظـيم القُـدامى   " غسِل أدمغة"ما يتعرضن له من  : ويضاف إلى ذلك  

داِت منهن قنابَل موقوتةً توشـك أن تنفجـر إن       لدى انضمامهن للتنظيم، مما يجعل العائ     
لعقيدة النساء لتحقيـق مآربـه،      " داعش"ومما يعد شاهدا على تطويع      . سنحت الظروف 

سـاحة المعركـة بـدون الحـصول علـى إذن       الفتاوى التي أجازت للنساء القتاَل في  
فكـل مـا    أزواجهن؛ إذ ال يتعين على المرأة لكي تصبح شهيدة أن تطلب إذن زوجها،              

. ، إلجازة ذلك لها   )أبي بكر البغدادي  " (خليفة داعش  "يلزمها هو الحصول على إذٍن من       
قد اعتمد على النساء في العمل اللوجستي والـدعائي         " داعش"بأن  : وتفيد التقارير أيضا  

خالل المعارك األخيرة الستعادة الموصـل، وقـد         والتجنيدي وكذلك األعمال الشرطية     
ضـد   بالعديد من اإلناث لتفجير أنفسهن في الهجمات التي شنّها التنظيم           " داعش"استعان  

.الشرطة العراقية

 

 
بصورٍة متزايدة إلى   " داعش"تثير هذه الحقائقُ المخاوفَ بالنظر إلى دعوات تنظيم         

المتأدلجـات  "شَن هجماٍت  في الغرب في الوقت الحالي، من حيث إن أولئك النـسوة               
يشاركن في تنفيذها؛  لذا يجب على الدول التي تستقبل عائداٍت           ربما  " بالتطرف العنيف 

أن تتعامل معهن بحرص، فمجرد التعاطف معهن دون إخضاعهن للعدالـة  " داعش"من  
                ا سوف تترتب عليه أن  يتمإعادة إدماجهن في المجتمع نفسي أو إلعادة التأهيل، ومن ثَم

 صـوت األزهـر   . ( مـرةً أخـرى     وأن ينجرفن في تيـار اإلرهـاب        التالعب بهن   
 .)م١٨/١٠/٢٠١٧

 

 



 




 


اعتاد المسلمون على مـدى سـنوات عديـدة التعـايش           
واإلندماج بشكل كبير داخل المجتمع اإلسـبانى مـع كافـة         

    أطيافه، ويستشعرون أنهم يمثلون جزء ا مهم ا داخل  ا ورئيسي
، لكن بعد الهجمات األخيرة فى برشلونة       شرائح هذا المجتمع  

بدأت ظاهرة اإلسالموفوبيا تجتاح مناطق واسعة فى إسبانيا        
وبالتالى كان على المسلمين هناك توضيح حقيقـة اإلسـالم          

 من كافة االعتداءات التى تقوم بهـا الجماعـات     يءوأنه بر 
ا بترويع اآلمنـين أو     المتطرفة، وأن هذا الدين لم يأمر مطلقً      

 ٦٠٠وفى إطار ذلك ونيابة عـن نحـو         . ق األرواح بإزها
» Yecla«مسلم خرج العديد من النساء واألطفال فى بلدية         

ا عليها  حاملين الفتات مكتوب  » مرسيه«التى تقع شمال مدينة     
أنا مـسلم ولـستُ     «، و »اإلسالم دين السالم  «: عبارات مثل 

وغيرها مـن العبـارات      »ال لإلرهاب باسمنا  «و» اإرهابي ،
المنددة لإلرهاب والتطرف والتى تبين رفـضهم لإلرهـاب         

من جانبها أوضحت المتحدثـة     . وتدعو إلى التعايش السلمى   
أن الهدف من المسيرة هو إعالم      » خلود بلهو «باسم المسيرة   

المجتمع اإلسبانى أن ما يرتكب باسم المـسلمين هـم منـه            
ن اإلسالم ديـن الـسالم والحـب والتفـاهم وأن           براء، وأ 

من قَتَـَل    ألن   ؛المتطرفين ال يمثلون اإلسالم أو المسلمين     
انَفْس             ـا قَتَـَل النَّـاسِض فَكََأنَّماٍد ِفى الَْأرفَس ِر نَفٍْس َأوِبغَي 

ِميعاج.

 

 
مثل هذه الفعاليات تعتبر تفاعالً مـن جانـب المـسلمين           

ة ما تمثله التهديدات اإلرهابيـة علـى        هم خطور ا من وإدراكً
ليس ذلك فحسب، وإنمـا مـا       وصورة اإلسالم والمسلمين،    

يمكن أن تمثله تلك التهديدات من انعكاسات سلبية على حالة          
التعايش السلمى التى بناها المسلمون مع باقى أفراد المجتمع         

ــنوات  ــدى س ــى م ــبانى عل ــر (.اإلس ــوت األزه  ص
.)م١١/١٠/٢٠١٧

 

 

 

 

ما كان له أن يصل إلى الجولة النهائية في التنافس على منصب األمين العام للمنظمة               لمرشح القطري   صحيح أن ا  
وصـحيح أن مـصر   .. وتحويل المعركة إلى صراع سياسي  لوال المال القطري،    " اليونيسكو"التربية والثقافة والعلوم    

لكن الـصحيح أيـضا أن      ..  عن جدارة  لمنصب، والذي تستحقه  اخاضت معركتها بشرف وكبرياء، سعيا إلى الفوز ب       
مصر، لم تحسن االختيار في شخص المرشحة، التي دفعت بها إلى ساحة المنافسة، فالدكتورة مشيرة خطاب، ومـع                  
كل التقدير لشخصها، لم يعرف عنها اهتمامها بمجاالت الثقافة والفكر، وليست لديها رؤية حضارية أو تاريخية، وال                 

ومن ثم فإن اختيارها جاء في غير محله، مما أضعف من فرص فوزها من جانب، وألقى المزيـد          تمتلك عمقًا ثقافيا،    
من األعباء والمسئوليات على القيادة السياسية من جانب، حيث بذل الرئيس عبـد الفتـاح السيـسي المزيـد مـن                      

.حراز الفوزبقيادة الوزير سامح شكري جهدا إضافيا إلالمجهودات لدعمها، وبذلت وزارة الخارجية 

 

 
 وهو أن ندفع بالشخص المناسب في المكـان المناسـب، كـان    ، نتمنى أن نتعلم منه في منافساتنا المقبلة     هو درس 

بإمكاننا الدفع بالدكتور مصطفى الفقي، فهو مفكر وكاتب ومثقف، وكان باإلمكان الدفع بالسفير محمد كامـل عمـرو      
إسماعيل سراج الدين رئيس مكتبة اإلسكندرية السابق، فكلهم        الدكتور  وزير الخارجية األسبق، وكان باإلمكان الدفع ب      

 األسـبوع ( .!الدرس، ونتعلم من التجـارب؟    من رموز الفكر والثقافة، لكن االختيار لم يكن في محله، فهل نستوعب             
.)م١٦/١٠/٢٠١٧

 

 



 

 

 

 

 



 





 


م، مقارنة بالعام الذي سبقه، حسب ما       ٢٠١٧كشفت بيانات للشرطة البريطانية عن تضاعف أعداد جرائم الكراهية التي تستهدف المساجد خالل عام               

).إندبندنت(أفادت صحيفة 

 

 
م ويوليو مـن العـام ذاتـه،    ٢٠١٧ مارس  جرائم كراهية ضد أماكن عبادة المسلمين خالل الفترة ما بين     ١١٠وذكرت الصحيفة أنه تم تسجيل نحو       

.م٢٠١٦ جريمة كراهية فقط خالل الفترة نفسها من عام ٤٧مقارنة بوقوع 

 

 
البريطانية، أن االعتداءات وأعمال التخريب في المساجد والتهديد باستخدام القنابل، كانت أبـرز             ) ذا برس أسوسياشن  (عن وكالة   ) إندبندنت(ونقلت  

.ي تم رصدهاأشكال جرائم الكراهية الت

 

 
د األبرز في عدد جرائم الكراهية ضد المساجد سجلته شـرطة مدينـة مانشـستر، شـمال غـرب             يمن جهتها، أفادت الشرطة في تقريرها أن التزا       

.بريطانيا

 

 



 


ودفعته " ترامب"كذبة واحدة أغضبت الرئيس األمريكي      

لسحب ترخيصها، بعد نـشرها     " إن بي سي  "لتحذير شبكة   
".تقارير كاذبة"ب ما وصفه 

 

 
مب تعلق بما نشرته الشبكة عن      التقرير الذي أزعج ترا   

رغبة الرئيس األمريكي في زيـادة الترسـانة النوويـة          
حيث وصف هذا الكالم بأنـه      " عشرة أضعاف "األمريكية  

مع هذا الكـم    : "، وكتب على تويتر محذرا    "محض خيال "
من األخبار المزيفة الصادرة من إن بي سي في مرحلـة           

".ما سيكون من المالئم الطعن على رخصها

 

 
كذبة واحدة، دعت ترامب للتهديد بسحب رخصة واحدة        
من أكبر الشبكات التليفزيونية األمريكية، يحدث هذا فـي         
بلد الحريات، بينما تتعرض بالدنا لـسيل مـن التقـارير           
الكاذبة، والمعلومات المضللة، وال أحد يتحرك وكأنـه ال         

!!.من شاف وال من درى

 

 



 




 


أكدت دار اإلفتاء المصرية أن جمـاع       

هو فعل محـرم    " الميتة"الرجل لزوجته   
عا بل هو كبيرة من كبائر الـذنوب،        شر

كما ذهب إلى ذلك شيخ اإلسـالم ابـن         
" الزواجـر "حجر الهيثمي فـي كتابـه       

ويستحق مرتكبه المعاقبة والتأديب وهو     
ما تأبـاه العقـول الـسليمة والفطـرة         
المستقيمة، وتنفر منه الطبـاع الـسوية       
حتى أن البهائم ال تفعله فكيف باإلنسان       

ولَقَـد كَرمنَـا    : ىالمكرم في قوله تعال   
مِني آدب.

 

 
. جاء ذلك ردا على مـا أفتـى بـه د          

صبري عبد الرؤوف أنه حالل وال يعد       
!!.من قبيل الزنا

 

 



 


 

فجـر  اعتدى العشرات من المستوطنين     

، علـى   م١٢/١٠/٢٠١٧الخميس الموافق   

ممتلكات الفلسطينيين فـي البلـدة القديمـة      

.بالقدس المحتلة

 

 

وذكرت مصادر محلية أن المـستوطنين      

اعتدوا برشق الحجارة والكراسـي علـى       

عض واجهات المحال التجارية والسيارات     ب

في منطقة عقبة الخالدية بـالواد، ومنطقـة        

، وألحقوا فيها خسائر ماديـة،      باب المجلس 

وأوضحت المصادر، أن الشبان المقدسيين     

االحـتالل  تصدوا للمستوطنين، وأن جنود     

.روا الحماية للمعتدينوفَّ

 

 

 

 

 

 



 





 




 



كشفت حلقة نقاشية عن معلومات خطيرة حول تـدهور         

.حالنا التعليمي، وخاصة للمرأة المصرية

 

 

الحلقة النقاشية التي عقدها المجلس القومي للمرأة برئاسة        

 ألف حالة تسرب مـن  ١٣٤ وجود كشفت عن" مايا مرسي "

ـ  ٢٤٢التعليم بين اإلناث فى المرحلة االبتدائية و        فـي ا   ألفً

ا من الثانوية ، وفـى مقارنـة دوليـة     ألفً ٢٢٤اإلعدادية و   

من عمر  في مصر   نسبة األميات   كشفت الحلقة النقاشية أن     

 فـي  أمـا    %٦,٦فريقيـا   أ وفى جنوب    %٣٤,٦ سنة   ١٥

.%٨,٨ وفى تايالند %٦,٤ فتبلغ ندونيسياإ

 

 

واألخطر فيما كشفته الحلقة النقاشية أننـا نحتـاج إلـى           

.خمسين عاما للقضاء على األمية بالنسبة لإلناث

 

 



 



إن قضية الزيادة السكانية لها أبعاد مختلفة غيـر         : شوقي عالم . قال مفتي الجمهورية د   
د في معالجة هذه القضية في المجتمـع المـصري،          د الديني يعد من أخطر األبعا     أن البع 

وأوضح عالم في اجتماع لجنة التضامن بالبرلمان أن هناك اجتراء فـي قـراءة وفهـم                
الشريعة بشأن قضية الزيادة السكانية، وأن هذه األزمة تحتاج إلى رؤية شمولية لمقاصـد      

.الشريعة من حيث التعامل مع الكيف وليس الكم

 

 
ن هناك أرقاما مهمة وإحصائيات تتعلق بالوضع االقتصادي يجـب          وأشار المفتي إلى أ   

.أخذها في االعتبار، وعند التعامل مع القضية السكانية

 

 
إن األديـان   : ومن جانبه قال سعيد عامر أمين عام الدعوة بمجمع البحوث اإلسـالمية           

لرعايـة  السماوية جاءت رحمة وسعادة للبشرية، لذا يجب على اآلباء رعاية األبناء حق ا          
.بحسن تربيتهم وإعدادهم إعدادا صحيحا لمواجهة الحياة

 

 
وتابع من الضروري توضيح رأي الدين في حل هذه المشكلة خاصة أن هناك مفـاهيم               
مغلوطة وجب على أهل العلم توضيح الصحيح في هذا االتجاه، ولهذا فإن الدعوة لتنظيم              

.األسرة ال تتعارض مع الشريعة

 

 

|

 




 




 





 

 

 

 

 



 



 



 



:بن أبى طالب  علىقال اإلمام 

 

 

 

تابعـان لوقـوع األمـر      الحزن والغضب أميران     -

 إال أن المكروه إذا أتاك ممن فوقك نـتج        ،بخالف ما تحب  

.تاك ممن دونك نتج عليك غضباأوإن  ،عليك حزنًا

 

 

 

- تكاد أوائله وآخره مستثقٌل، فٌّخَستَأول المعروف م ،

للهوى دون الرأي، وأواخره للـرأي دون الهـوى،         ون  تك

. من االبتداء بهاأشد رب الصنيعِة :ولذلك قيل

 

 

 

-  اهللا أن يغنيك عن الناس، فإن حاجات الناس         ال تدع 

بعضهم إلى بعض متصلة كاتصال األعضاء فمتى يستغني        

 اهللا أن يغنيـك عـن       ولكن ادع  !؟المرء عن يده أو رجله    

.شرارهم

 

 



 



يجب على اللطيف الظريف فـي عيـادة المـريض          

 ،الضعيف تخفيف السالم وتقليل الكـالم وتعجيـل القيـام      

 التخفيف خير عادة في     : وقالوا ،ويقال جلسة العيادة خلسة   

 فإن حاله كما قال عمرو بن العـالء وقـد عـاده          ،العيادة

   ؟ ما يبطئـك   :بطأ عنده فقال له   أ به ف  صديق في مرض ألم 

 ، أنت معـافى وأنـا مبتلـي      : قال . أن أسامرك   أريد :قال

 واهللا أسأل ، والبالء ال يدعني أنام،والعافية ال تدعك تسهر  

. وإلى أهل البالء الصبر،أن يسوق ألهل العافية الشكر

 

 



 



 عمر  سيدنا  روي أن    :في اإلحياء لإلمام الغزالي   

مـروا األقـارب أن يتـزاوروا وال        : كتب إلى عمالـه   

يتجاوروا، وإنما قال ذلك ألن التجاور يـورث التـزاحم          

.على الحقوق، وربما يورث الوحشة وقطيعة الرحم

 

 



 



قال اإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبـو العـزائم          

:رضوان اهللا عليه

 

 

 

وهو رسوُل ٱللَِّه   : ىِإنْسان كُلِّ : َأنْواع ٱِإلنْساِن َأربعةٌ   -

  ٌكَاِمل انِإنسو ، :     هقَامم ونُل ٱلْقَاِئمسٱلر مهو 

           الُهدَأبكَاِن، والَِم ٱِإلمِة ِفي عِديمحِسِه ٱلْماِق شَمَل ِإشْرقَب

 

- 

صلَواتُ ٱللَِّه علَيِه    

 

 ٱلْمجددون ِلسنَِّتِه بعد رفِْعـِه       -

وهـم ٱلـساِلكُون    : لَى ٱلرِفيِق ٱَألعلَٰى، وِإنْسان روحاِني    ِإ

  اِبعا ٱلرَأم ،ونقْتَدٱ   : ٱلْم اٍص ِمنع اِنيويفَح   َأو ،ِلِمينـسلْم

طَاِنينَاِفقٌشَيم َأو ،غَاٍو كَاِفر .

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

مقدمة

 

 
هو القـدر العظـيم     : الجاه لغة  :يا بنى 

والمنزلة العالية، والوجيه يطلق على مـن       
كان ذا قدر وجاه، ولفظ وجيه علـى وزن         

 قال اهللا تعالى    ،هاِجو أو م  هاجو م :ي أ ،فعيل
ا ِفي الـدنْيا    وِجيه:  في شأن عيسى  

 وفي شـأن    ،)٤٥: آل عمران  (واآلِخرِة
ـ     وك: َ موسى ِجيهاِهللا و ِعنـد اان 

).٦٩: األحزاب(

 

 

 

الظهور والرفعة  : فالوجاهة في الدنيا   -
.فيها

 

 

 

.القبول والقرب من اهللا: وفي اآلخرة -

 

 

 

مواجهة الحق في   : وفي مقام العندية   -
.الخلق

 

 

 

جهـة الحـق    امو: وفي مقام اللدنية   -
.بالحق بال خلق

 

 
خاصة : فالوجاهة في الدنيا واآلخرة   * 
.ي مقام الوحدة وه بعيسى

 

 
خاصـة  :  والوجاهة في مقام العندية   * 

. وهي مقام الواحديةبموسى 

 

 
خاصـة  : والوجاهة في مقام اللدنية   * 

.وهي مقام األحدية  بسيدنا محمد

 

 
ال  :في مقام المواجهـة     ومقاماته

رها وال يدرك قدرها، فقد بلغ من       ايقدر مقد 
 عندها  يأن اخترق السدرة الت     كماله

ت سـحب   بعلوم الملكوتية، وانـسل   انتهت ال 
الشهود االستحضارية، ومعـارج القـرب      

 ِإذْ يغْشَى السدرةُ ما يغْـشَى      عتباريةاال
 من أنوار السبحات الجبروتية     )١٦: النجم(

 الغين من البين    يوالحجب العظموتية، ومح  
وانمحق البين عن العين فسطع النور علـى    

فـي  النور، وأضاء بغير ظل وال سـتور،        
 بمحو الغيرية   ،)٩: النجم (َأو َأدنَى  مقام
.ثنينيةواال

 

 

 

  من املكنون يف جاهه العظيم

 

 
١

 

ا فكان نعم   بدء  قام اهللا مقامه     -
 ، له )ألست( وبايع الرسل قبل     ،الوكيل عنه 

 ـ ،اوأقامه مقام نفسه ختم ا عنـه   وجعله نائب
. عنهءه وبايع أولياة،نيابة حقيقي

 

 



 



         ـةَ اإلسـالمجسماحة موالنا اإلمام المجدد ح
والمسلمين فى هذا الزمان السيد محمد ماضى أبو        

العزائم

 

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

 

 بمناسـبة شـهر    –
 بمـيالد سـيد األولـين       ربيع األول الذى شـرف    

 نرجوا من سماحتكم أن تتفـضلوا       واآلخرين  
بالرد على من ينكرون التوسل بجاه سيدنا وموالنا        

.، مع بيان المكنون فى جاهه العظيممحمد 

 

 
:فأجاب سماحته قائالً

 

 



 

 

 

 



 



ِإذْ َأخَذَ اُهللا ِميثَـاقَ     و أخذ له الميثاق  * 
نيالنَِّبي)  وكان سـبحانه    )٨١: آل عمران 
فَاشْهدواْ وَأنَاْ معكُم    :ا فقال  عنه بدء  وكيالً

الشَّاِهِدين نم) ٨١: آل عمران.(

 

 
    ا فقـال  وأناب اهللا حبيبه عنه ختم:  ِإن

 ونَكاِيعبي الَِّذين   تحقيقًا واِيعبا ياهللاَ ِإنَّم ن 
ثم أظهر سـر النيابـة فـي        ،  )١٠: الفتح(

يد : المكانة وغيب الحقيقة في اإلنابة وقال     
  ِديِهمقَ َأياِهللا فَو) ولـم يقـل    ،  )١٠: الفتح

لينفتق رتق التقييـد    ) فوق أيديكم  (:سبحانه
بنور اإلطالق ويظهر سر الوراثـة ألهـل        

.األشواق

 

 
 ،إنما كان كل مـن الميثـاق لألنبيـاء        

 لتظهر أسرار النـشأتين،     ،بيعة لألولياء وال
. على الكل أنوار العينقويشر

 

 
الجاه األعظم والقدر األكـرم والنـور       

فَـوقَ   :الساطع األفخم في قولـه تعـالى      
ِديِهمَأي) ١٠: الفتح.(

 

 
٢

 

جعله سبحانه كعبة تنزالت جمالـه       -
 قال ي، وقدس مجلى كماله الصفاتي األسمائ

َأنَّهـم ِإذ ظَّلَمـواْ     ولَـو   : تبارك وتعـالى  
مهَأنفُس  ،   باتباع هواهاوكاءج ا حضور

 اأو استحضار،  َواْ اهللاتَغْفَرفَاس وأا   وجد 
اوجود،    ُـولسالر ملَه تَغْفَراسو  ألنـه ؛ 
  صفات التـواب  يمرآة المجلى لمعان 
ا رفع)  لَهـم تَواستَغْفَر: ( ولم يقل  ،الرحيم
 هـؤالء   عا م اطبخأن يكون م    لمكانته
على  ا لحضرته وعلو مكانته، ودليالً    تعظيم 

مقبول وموصول، وفيها     أن استغفاره 
 :من الشرف والمجد بخالف ما لـو قـال        

)وفَغْتَاسـ  لَ تَر هم .(    ـ ابواْ اَهللا تَوـدجا لَو
ِحيمار )لتحقق لهـم سـر     ،  )٦٤: النساء

منازلـة  نيابته عن حضرة ربه، وحقيقـة ال      
ا  فوجدوا اهللا من الوجدان نور     ،بأسرار حبه 

   أو مـن    ،ا بـالقبول  تطمئن به القلوب فرح 
 يهبه اهللا لهم من فضله ال مـن         يالوجد الذ 

.الوجود

 

 
٣

 

 جعله اهللا تعالى أكمل مثل لصريح       -
الحق حتى كأنه سبحانه هو الدال على نفسه        

 من يِطِع الرسوَل فَقَد َأطَـاع اهللاَ      بنفسه  
).٨٠: النساء(

 

 
٤

 

  بقـصده  ي المقصود األعظم الـذ    -
 تحقق محبة اهللا سبحانه لنا ومحبتنا       ت

 جعل  يحبيب اهللا الذ     ألنه ؛له تعالى 
قُـْل ِإن كُنـتُم     : اتباعه هو عين حبه فقال    

      لَكُم غِْفرياُهللا و كُمِببحوِني ياَهللا فَاتَِّبع ونتُِحب 
).٣١: آل عمران(

 

 
٥

 

 تعالى برحمته المقتضيات   أظهر اهللا  -
 فأرسل حبيبـه    ،فعرفت األسماء والصفات  

قـال  للوجود وأمده باإليجاد ووده باإلمداد      
 وما َأرسلْنَاك ِإالَّ رحمةً ِللْعالَِمين    : تعالى

).١٠٧: األنبياء(

 

 
٦

 

-   جعله سبحانه سر ا في عـالم    ا ساري
ا لحقائق األمـر    ا مبينً  ونور ،األمر والخلق 

واعلَموا َأن ِفيكُم :    والنهي فقال عنه  
رسوَل اِهللا لَو يِطيعكُم ِفي كَِثيٍر من اَألمـِر         

ِنتُّملَع) وقال )٧: الحجرات ، :   ا كَـانمو
َأنتَ ِفيِهمو مهذِّبعاُهللا ِلي) ٣٣: األنفال.(

 

 
٧

 

- صفات جماله   يله سبحانه بمعان   جم 
حِريص علَيكُم ِبالْمْؤِمِنين    :مؤمنين فقال لل

ِحيمُؤوفٌ رر) ١٢٨: التوبة.(

 

 
٨

 

 جعله اهللا نور زيت زيتونة المثـال        -
قَد جاءكُم مـن اِهللا نُـور وِكتَـاب          :فقال
ِبينم) ١٥: المائدة.(

 

 
٩

 

- ه اهللا تعالى بالمقام المحمـود      خص، 
ـ   عـسى َأن يبعثَـك ر      :فقال قَامم ـكا ب

ودمحام) ٧٩: اإلسراء.(

 

 
١٠

 

-  ه اهللا تعالى به في سورة       ما خص
 ا قوله الضحى وخصوص:  ِطيكعفَ يولَسو

).٥: الضحى (ربك فَتَرضى

 

 
    ا قوله وفي سورة الفتح كلها وخصوص: 

ونَكاِيعبي الَِّذين ِإن) ١٠: الفتح.(

 

 
وله تعالىا قوفي سورة القلم وخصوص: 

ِظيٍملى خُلٍُق علَع ِإنَّكو) ٤: القلم.(

 

 
   ا قوله  وفي سورة الحجرات وخصوص

ــالى ــبعضٍ  :تع ــِضكُم ِل عــِر ب هكَج 
).٢: الحجرات(

 

 
١١

 

   جعل اهللا سـبحانه حبيبـه      -

واذْكُروا :  العظمى ألهل محبته فقال    تهنعم
  كُملَيتَ اِهللا عمِنع) فـألف ،  )٢٣١: البقرة 

جاها مـن   ن وأ ،بمحبته بين القلوب المتنافرة   
 وجملها لتكون له على     ،الوقوع في الحافرة  

.نعمته شاكرة

 

 
١٢

 

-  جعله سراج  ا ليفتق بلوامـع    ا منير
 ويضيف لها بهجـة     ،أنواره رتق الكائنات  
 فتخرج مـن ظلمـة      ،الوجود ونور الحياة  

: ، قال تعـالى    ويثبت لها كون وزمن    ،العدم
  َّا النها َأيي   شَاِهد لْنَاكسِإنَّا َأر ِبي  ـشِّربما ا و

نَِذيراو * اِعيدو      اجِسـرا ا ِإلَى اِهللا ِبِإذِْنـِه و
ِنيرام) ٤٥: األحزاب 

 

- ٤٦.(

 

 
١٣

 

 مـن  ه في صغر   ما وقع له   -
 فإن حـواء  ، أبلغ مما وقع آلدم    ،شق صدره 

 ولكـن   ،سلت من ضلعه وهو نائم ال يشعر      
 ،اا خفيفً ضجاعارض  الملك أضجعه على األ   

ثم شق ما بين مفرق صدره إلـى منتهـى          
ثم ،    وفعل ما فعل في طفوليته     ،عانته

 ثـم بعـد   ،شق البلوغ وهو ابن عشر سنين   
 ثم عند البعث    ،البلوغ لينال كمال الرجولية   

ـ  ءلزيادة الكرامة والتهـي     ي، الـوح  ي لتلق
ا شق صدره عند اإلسراء والمعراج      وأخير

: قال تعـالى  ذلك  لعلى و  األ  إلى المأل  يللرق
كردص لَك حنَشْر َألَم) ١: الشرح.(

 

 

 

اخلالصة

 

 
من آتـاه    : صاحب الجاه العظيم  

 في الوجـود، والقـرآن      ياهللا السبع المثان  
 وأعطـاه الكـوثر     ،العظيم فـي الـشهود    

المشهود، والحـوض المـورود، والمقـام       
، )٩: الـنجم  (َأو َأدنَـى   المحمود لخلوة 

: النجم (دنَا فَتَدلَّى ة، وجلوة   حق المعاين 
.للمشاهدة) ٨

 

 
الوجيـه  :  صاحب الجاه العظيم  

األعظم المواجه بكمال اهللا، المواجه ألحبابه      
بجماله سبحانه بدءاا وختم.

 

 
 عنـد اهللا     وال عجب فإن جاهـه    

 وبالتوسـل بجاهـه     ، وخلقه كـريم   ،عظيم
.النعيم

 

 



 

 

 

 

 



 

 ٣٢ 



 





 



          أحمد سمير عليوة          يوسف أحمد حامد       عالء الشرنوبي جلو      فاطمة محمد عرفه طه

 

 
سيـــدي ســــالـم                منيا القمح                           كفر الشيخ           

 

 شرقية-

 

 
 

         إسالم محمد أحمد صديق   نورهان إيهاب البهوني   محمد أيمن محمد خليل      خالد وليد الكفراوي

 

 
باريس            

 

       رشيد           الوادي الجديد         كوم حمادة                   دمنهور       –






ما يِجب َأن يكُون علَيِه الْعلَماء ِمن الَْأخْلَاِق الَِّتي ِبِهـم َألْيـقُ، ولَهـم َألْـزم،                  :ابني مستقبل األمة  

قَِبيح وِبالْعلَماِء َأقْـبح؛  وهو ِبكُلِّ َأحٍد ،  والْعجب منَفِّر،ن التَّواضع عطُوفٌ ضع ومجانَبةُ الْعجِب؛ ألَ   فَالتَّوا
  َألن  ونقْتَدي ِبِهم النَّاس،   ماِخلُهدا يا مكَِثيرِبفَِضيلَِة الِْعلْمِ     و ِدِهمحِلتَو ابجقَّ النَّظَِر     ،   الِْإعوا حنَظَر مَأنَّه لَوو

 َأو ِبِهم عاضالتَّو وِجِب الِْعلِْم لَكَانِملُوا ِبمعنَـاِفي   وي نَقْـص بجالْع ى؛ ِلَأنرَأح ِب ِبِهمجةُ الْعانَبجملَى، و
       .الْفَضَل

 

 
وكَفَـى ِبـالْمرِء    ،  قَِليُل الِْعلِْم خَير ِمن كَِثيِر الِْعبادةِ     (: قَاَل رسوُل اللَِّه     :عزيزي مستقبل األمة  

 اللَّه دبا إذَا عِعلْمكَفَى ِبْأِيِه، وِبر ِجبلًا إذَا ُأعهِء جرالْم(.

 

 
 وتَواضـعوا ِلمـن     ،تَعلَّموا الِْعلْم وتَعلَّموا ِللِْعلِْم السِكينَةَ والِْحلْم :     عمر بن الْخَطَّاِب    سيدنا  وقَاَل  

.، ولَا تَكُونُوا ِمن جباِبرِة الْعلَماِء فَلَا يقُوم ِعلْمكُم ِبجهِلكُم لَكُم من تُعلِّمونَهيتَواضعلمنه علِّمون تَت

 

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

 

 ٥٥ص القاهرة –

 

- ٥٦.[

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

٣٣ 

بالهنا

 

 

 

والشفا

 

 

 

 
 




 



عثمـان   سيدنا   اإلسالم في عهد الخليفة   واتساع أرض   كان من نتائج الفتوحات اإلسالمية      

 أن كثر وصول األموال إلى المدينة، فكانت توزع علـى المـسلمين، وكـان               بن عفان   

. ستة آالفنصيب سيدنا سلمان الفارسي 

 

 

ر أن يعمل بالخوص    بيته، وإنما أنفقها جميعها في سبيل اهللا، وآث       للكنه لم يأخذ منها شيًئا      

:أوعية يبيعها بثالثة دراهم في اليوم ويقسمها إلى ثالثة أقسام

 

 

.ة بيته وأوالده، والدرهم الثالث ينفقه في سبيل اهللاجدرهم لشراء الخوص، ودرهم لحا

 

 

]٥٩صخالد محمد خالد، رجال حول الرسول، [                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 
في العلوم الدوائيـة    صون  صختون م اكتشف باحث 

أن السمسم يفيد الكبد ويملك خصائص      جامعة أوساكا   ب
    ا مضادة لألكـسدة    مضادة الرتفاع ضغط الدم وآثار

 المعروف بقوته وفوائده Eأكثر مما يتمتع به فيتامين 

 

 
.الصحية

 

 
توصل الباحثون لهذه النتيجة بعد دراسة أجريت على فئران تجـارب،           

ساعدت في الوقايـة  " سيزامين"ة السمسم التي تعرف باسم أن ماد واكتشفوا  
.من ارتفاع ضغط الدم عند الفئران

 

 
علماء في جامعة سنغافورة الوطنيـة،      أكدت أبحاث أخرى قام بها      كما  

ن السمسم يحمي   أوعرضت في المؤتمر الدولي الثاني للمنتجات الطبيعية،        
 الكربون ويقلـل مـن      من تلف الكبد الذي يسببه الكحول ومادة تتراكلوريد       

.احتمال ظهور الطفرات الخلوية المشجعة لنمو األورام السرطانية

 

 
ئد الصحية  ادراسات علمية أخرى أن للسمسم العديد من الفو       كما أكدت   

األخرى التي تساعد في عالج العديد من األمراض، حيث يلعـب منقـوع             
ينـصح خبـراء    كما  ،   فى عالج ضيق التنفس والربو     ا كبير اورالسمسم د 

، الصحة العامة باستخدام مطحون السمسم من أجل عالج حبوب البـشرة          
ا في الحصول على أسنان جميلة كما يقوي العظامكما يسهم السمسم أيض.

 

 
وقد أظهرت دراسة علمية حديثة فائدة زيت السمسم الذى يحتوى على           

ـ            ن تركيبة بروتينات عالية مهمة لصحة وسالمة الكبد والكلى، فـضالً ع
.مجموعة من الدهون والفيتامينات

 

 
ل فى تنـشيط القلـب      عين المعدة، كما أنه فا    يويفيد زيت السمسم فى تل    

 تقليـل   اوليسترول، ويستطيع هذا الزيـت أيـض      وتنظيف الشرايين من الك   
.أعراض سن اليأس

 

 



 



 

  . كبابةكيلو لحم -

 

  . ملعقتا شوربة–

 

. بصل مبشور–

 

 

 

   . مدقوق ثالث مالعق شوربة كعك–

 

. ثالث بيضات–

 

 

 

      .  ملح–

 

       . فلفل–

 

         . سمن–

 

. طماطم–

 

 



 



 

يتبل اللحم بالملح والفلفل والبصل والكعك تخلط جيدا         -

    وبعد ذلـك تـدهن      ، صغيرة اثم يشكل من اللحم أقراص 

وترص بالصينية وتخبز في فرن حام      األقراص بالسمنة   

قطع كل واحدة   نوسل الطماطم    ثم نغ  ،مدة ساعة ونصف  

بداخل إلى نصفين بالعرض وتحفر ويوضع قرص لحمة 

ثم يعـاد رصـها      ،كل نصف ويغطي بالنصف اآلخر    

بالصينية وخبزها بالفرن على أن يكون متوسط الحرارة        

.مدة ربع ساعة وتقدم ساخنة

 

 



 

 

 

 

 



 





 




 




 



 



 

 




  




  





 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

األستاذ الدكتور

 

 

نور الدين أبو حلية

 

 

اجلمهورية اجلزائرية

 

 

 

 

 

 

كيف نتفادى املقدور؟كيف نتفادى املقدور؟كيف نتفادى املقدور؟

 

 

 

 

 

 
ا قد يعرف األطباء المختصون أن فرد     : قلت

..  عن مرض معين مسئوالًا  من الناس يحمل جينً   
. فينصحونه بمحاولة تفاديه

 

 
وكيف يتفاداه وقد رسم في جيناته؟: قال

 

 
أصلي، وهو مـا    : لكل مرض سببان  : قلت

رسم في جيناته من حروف العلة، واستفزازي،       
.دواعي الظهوروهو ما يوفر للمرض 

 

 
وهل يمكن أن يحلم حامـل المـرض        : قال

الوراثي أن ال يظهر عليه المرض المسطر في        
جيناته؟

 

 
إذا عرف كيف يترك علته في      .. أجل: قلت

.طور الكمون بأن ال يوفر لها دواعي الظهور

 

 
 عن  فقد فهمت إذن سر إخباره      : قال

.إمكانية تعرض األمة للفتن فيما بينها

 

 
 لقد كنا نتحدث عـن جـسد        ..لم أفهم : قلت

.األفراد، ال عن جسد األمة

 

 
وقـد أخبـر    .. خالق الجسدين واحـد   : قال
   فاعبر من جـسد    ..  أن المؤمنين كالجسد

.الفرد إلى جسد األمة

 

 
.ال طاقة لي بالعبور: قلت

 

 
 أن هذه األمة تحمـل      لقد أخبر   : قال

وهو ما قـد    .. جينات قد تسبب تفرقها واختالفها    
.ا بأسها بينها شديديجر إلى أن يكون

 

 
.وهذا هو المقدور: قلت

 

 
 في هذا الحديث ينبئنـا      لم يكن   : قال

عن المقدور فقط، بل كان ينبئنا عما يجـب أن          
.نفعله لنتفادى هذا الذي سطر في جينات األمة

 

 
كيف نتفاداه وهو مقدور؟: قلت

 

 

كما يتفادى العليـل عللـه الوراثيـة        : قال
.تفزاز عللهبأصناف التحصينات التي تمنع اس

 

 
. كان ينصحنا إذنفالنبي : قلت

 

 
 نصائح  كل أحاديث رسول اهللا     : قال

.. ال يستطيع أي شيء في الـدنيا أن يعوضـها         
ولكنكم تحولونها إلى أشواك تزرع اليأس وتجني       

.اإلحباط

 

 
وقد خصت هذه   .. ولكن كيف ال نحبط   : قلت

أال يـصاب   .. األمة بهذه الجينـات الخطيـرة     
 علـم أن بعـض جيناتـه        المريض بالحزن إن  

تختزن السم الزعاف؟

 

 
 دليل هذا الجين الذي أخبر عنه :  قال

.على كمال األمة، وبشارة بانتشارها

 

 
كيف ذلك؟: قلت

 

 
.. كل كمال ال بد أن يحمل بذور التعدد       : قال

وهو .. وبذور التعدد هي التي قد تنشئ االختالف
.الذي قد ينشئ العداوة

 

 
.لعداوةفقد انتهى األمر إلى ا: قلت

 

 
.. وقد ينتهي إلى تعدد الكمال: قال

 

 
.ال أفهم هذا: قلت

 

 
هذه األمة تضم األجنـاس واأللـوان       : قال
وهي تضم معهـم ألـسنة متـشعبة،        .. المختلفة
وكل .. ا متباينة، ومشارب تختلف أذواقها    وأعرافً

      ا هذا االتساع واالنتشار في الطبيعة ينشئ اتساع
وهذا كلـه   .. اعا في الفكر والفهم والسم    وانتشار

.موصل للكمال

 

 
ا عن إدراك سر عالقة     ال أزال قاصر  : قلت

.الكمال بهذا

 

 
 اهللا عليـه،    ا مـن  أرأيت لو أن تلميـذً    : قال

فكل .. فتتلمذ على مشايخ تتعدد مشاربهم ولغاتهم     



 

 

 

 

 



 









 



أيهمـا  .. يعبر له عن المعلومة بأسلوبه ولغتـه      
أهو، أم ذلك الذي لم يغادر بلده، ولم يتلق         : أكمل
غير معلم قريته؟من 

 

 
ا ال شك أن األول يكون أكثر نـضج       : قلت

.ا، وأقرب إلى الكمال من الثانيوعمقً

 

 
لقـد خـصها اهللا   .. فكذلك هذه األمـة  : قال

أما أولهما،  : بميزتين استدعت ظهور االختالف   
    ا بطبائعهم المختلفـة،    فهو أنها عامة للبشر جميع

وأما الثاني، فهو أنها الرسـالة الخاتمـة التـي          
هيمنت على الكل، ولم يبق بعـدها أي رسـالة          

.تنسخها

 

 
فهمت سـر الكمـال المـؤدي إلـى         : قلت

.االختالف في األول، ولم أفهمه في الثاني

 

 

كيف نتفادى اخلالف؟كيف نتفادى اخلالف؟كيف نتفادى اخلالف؟

 

 

 

 

 

 
إن كونها الرسالة الخاتمـة يـستدعي       : قال

ضمها لكل االحتياجات، ويستدعي كذلك تقبلهـا       
.وهذا مما ينشئ الخالف.. لكل المشارب

 

 
كيف ينشئ الخالف؟: قلت

 

 
ينشأ الخالف عندما ينشأ المتعـصبون      : قال

   ا على مـا فهمـوه      الذي يتصورون الدين قاصر
.منه

 

 
فكيف نتفاداه؟: قلت

 

 
بعلوم وأخالق من تعلمها وتخلق بهـا       : قال

لجين الفاتك، فلم يمد سـيفه      احفظ من آثار هذا     
.على أخيه، ولم يسلط جيوش لسانه عليه

 

 
وأتدرب على  .. لعلومفأين أتعلم هذه ا   : قلت

هذه األخالق؟

 

 
فهو الحـصن   .. هنا في حصن الوحدة   : قال

الذي يدرب المستضعفين علـى ضـم القلـوب         
فعبودية اهللا  .. واألرواح لتتوحد في عبوديتها هللا    

.تجمع وال تفرق

 

 
.. أرى أجنحة كثيرة في هذه الحـصن   : قلت

ا لم أرها من قبلوأرى فيها أمور.

 

 
لن تعرف فـي    و.. لهذا الحصن قصة  : قال

هذا الحصن من هذا الحصن إال هـذه القـصة،          
.وأحسب أنها تكفيك

 

 
فمن يقصها علي؟: قلت

 

 
..  عليك أناسأقصها: قال

 

 
؟ !أنت: قلت

 

 
وقـد  .. ألنها حدثت بين قومي   .. أجل: قال

تعلمت منها ما رضي قـادة هـذا الحـصن أن           
يجعلوه برنامجا للمستضعفين فيها تدريبي.

 

 



 


كانت هناك نخلة قريبة منا تمتلئ بأعـذاق        

فطلبت من صـاحبي أن نجلـس    .. التمر الطيب 
تحتها لنسمع قصة مدينته التي صارت مدرسـة        

.للوحدة في هذا الحصن

 

 
سكت صاحبي برهـة، وكأنـه يـسترجع        

في تلك السنين كنـا أهـون       : ثم قال .. ذكرياته
لقد وفر أعداؤنا علـى أنفـسهم       .. المستضعفين
، واكتفوا بأن يبيعوا الـسالح لنـا        شراء السالح 

.لنقدم لهم أجسادنا وفوقها أموالنا

 

 
أي جنون أصاب قومك يا هذا؟: قلت

 

 
.. هو نفس الجنون الذي يصيب قومك     : قال

      أال .. ا؟أال تراهم بارعون في قتال بعضهم بعض
ترى أنهم انشغلوا عن التحذير مـن الـشيطان         

وتلك وأولياء الشيطان بالتحذير من تلك الطائفة       
أال تـرى أنهـم يعبـدون أنفـسهم         .. الطائفة؟

وأهواءهم وأعراقهم ومذاهبهم، وهـم يحـسبون      
.أنهم يعبدون اهللا

 

 
أكمل حديثك عـن    .. صدقت في هذا  : قلت

.. قومك

 

 
كانوا ال يعرفون مـن     .. قومي كقومك : قال

الدين إال مواطن الخالف، يحفظونها وينشرونها      
أبنـاؤهم  حتى إذا كبر    .. ويربون أبناءهم عليها  

احملوا السالح ليضرب به بعضهم بعض ..

 

 
فحـدثني  .. عرفت كل هذا من قومي    : قلت

كيف صار هؤالء المتنـافرون مدرسـة مـن         
.مدارس الوحدة

 

 

احلكماء السبعةاحلكماء السبعةاحلكماء السبعة

 

 

 

 

 

 
لقد ولد فينا شباب طيبـون اعتزلـوا        : قال

كفتية أهل الكهف ال نراهم وال نسمع أخبـارهم         
أسلحتنا حتى نزلوا علينا ذات يوم، ونحن نشهر        

.للمعركة الفاصلة بيننا وبين أعدائنا من إخواننا

 

 
فماذا فعلوا؟: قلت

 

 
لقد كان في وجوههم من نور اإليمان       : قال

وسالمة اليقين وأدب الحديث ما جعل الكل يلتفت  

.إليهم، ليسمع منهم

 

 
أهم من طائفتك أم من غيرهم؟: قلت

 

 
هم من طائفتنا ومن غيـرهم، ولكـن        : قال

ر على وجوهم جعل منهم طائفة      النور الذي ينتش  
.خاصة ال تماثلها أي الطوائف

 

 
كم كانوا؟: قلت

 

 
كل واحد منهم جبل من     .. سبعة رجال : قال

لقد وقفوا بشجاعة بين الصفين،     .. جبال الحكمة 
.وطلبوا من كال الفريقين أن يسمعوا منهم

 

 
فهل أجابوا؟: قلت

 

 
ولكنهم ظلوا  .. لم يملكوا إال أن يجيبوا    : قال

.سلحتم، وأبوا تركهامشهري أ

 

 
فماذا فعل حكماؤكم السبعة؟: قلت

 

 
تقدم أحدهم ورفع صوته الذي امـتأل       : قال

ال نـشك   .. يا إخواننا : ا في الجموع  ا صائح إيمانً
وال نشك في إيمـانكم     .. في غيرتكم وإخالصكم  

ولهـذا نناشـدكم اهللا أن      .. بربكم وتعظيمكم له  
ن ارموا سالحكم، فـنح   : ال نقول لكم  .. تسمعونا

ولكنا نطلب مـنكم    .. نعلم ما له من قيمة عندكم     
.. أن تسمعوا كلمة من كل واحد منا

 

 
لقد التجأنا إلى اهللا في كل تلـك الـسنوات          
الطويلة أن يعيد لهذه األمة وحدتها وقوتها، فعلم        

       ا من  كل واحد منا كلمة من كلمات الوحدة، وسر
ثم افعلوا .. افاسمعوا منا جميع .. أسرار االجتماع 

.بعد ذلك ما بدا لكم

 

 
فهل سمعوا منه؟: قلت

 

 
فقـد كـان    .. لم يملكوا إال أن يسمعوا    : قال

     ا ال تملـك    لكلماته من اإلخالص ما جعلها بلسم
.القلوب إال أن تذعن له

 

 
فهل سـتحدثني عـن خبـر هـؤالء         : قلت

الحكماء مع قومك؟

 

 
فعلوم هؤالء الحكماء هي التي     .. أجل: قال

.تضعفين المتشتتينيلقنها أهل هذا الحصن للمس

 

 
.فقد اشتقت إليه.. فحدثني حديثهم: قلت

 

 
وسرح خيـالي معـه   .. بدأ صاحبي يتحدث  
.يرسم األحداث ويعيشها

 

 



 





 

 

 

 

 



 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

متى اجتمعت األخوة على الصفا والوفا، أشرقت فى لطائف 
، وهذا سر من أرواحهم نور شمس الحبيب المصطفى 

ا عليه بالسيوف، ولو اكتشفه األسرار، لو عرفه الناس القتتلو
الملوك لتركوا عروشهم وعكفوا على اإلخوة، وهذا السر هو 
.ظهور التنزيه اإللهى فى مقام التشبيه اإليمانى النورانى الربانى

 

 
فإن شئت أيها األخ المؤمن أن تكاشف به، فالق إلى بقلبك وسمع 
:روحك

 

 
 كُلَّ شَيٍء وِسعإن اهللا منزه ال يحويه زمان وال يسعه مكان 

، ال يستطيع أحد أن يجالسه، وال أن يدركه وال )٩٨: طه (ِعلْماً
أن يحسه، وال أن يمسه، ولكنه خلق له أحبابا صاغهم من جمال 
قدسه، وبهاء نوره، وصورهم فأحسن صورهم، وخلقهم فأحسن 
.خَلقهم وخُلقهم، فتبارك اهللا أحسن الخالقين

 

 
لكوت، وصفاء الملك، ومعانى جمع لطائف النور، ورقائق الم

فَنَفَخْنَا ِفيِه : القدس، وضياء عالم األمر الروحانى، سر قوله تعالى
وصورها صورة تليق بقدرته، وتعلن ). ١٢: التحريم (ِمن روِحنَا

عن على عظمته، وتشهد بإبداعه ووحدانيته، لتكون سلوة وأنسا 
ن هذا السراج ألهل الوصول، وجعل من تلك الصورة صورا، وم

سرجا، وفى تلك المرائى مشارقاً تشرق فيها شموس عزته، 
وأقمار رحمته، وكواكب هدايته، ومظاهر خالفته، فمن أتى تلك 
الصور وجد اهللا، ومن استضاء بتلك السرج اهتدى فى الوصول 
إلى اهللا، ومن نظر فى تلك المشارق شاهد جمال اهللا، ومن تقرب 

:  ومن أقرضها فقد أقرض اهللا، قال تعالىمنها فقد تقرب من اهللا،
ًناسضاً حقَر اللَّه قِْرضن ذَا الَِّذي يم) وهل اهللا )٢٤٥: البقرة ،

ويَأخُذُ : كما قال تعالى. يطلب قرضا من عباده؟، تنزه فى عاله
وهل هو فقير ويأخذ من عباده زكاة ). ١٠٤: التوبة (الصدقَاِت

و الذى  خلقهم ورزقهم، كل هذا تشبيه أو صدقة أو نفقة، وه
:وتنزيه فى مقام األخوة، وكأن اهللا تعالى يقول

 

 
إن صورة األخوة هى القائمة فى الحياة الدنيا مقامى، فمن وصلها 
وصلنى، ومن قطعها قطعنى، ومن أقرضها أقرضنى، ومن قدم 
الصدقة لها فقد قدمها لى، ومن أحبها أحبنى، ومن جالسها 

ومن آنسها آنسنى، ومن أكرمها أكرمنى، ومن زارها جالسنى، 
زارنى، ومن خدمها خدمنى، ومن نظر إليها فقد شاهدنى، ومن 
عرفها عرفنى، ومن عشقها عشقنى، ومن بايعها بايعنى، ومن 
.ودها ودنى

 

 
، وصورة األخوة هى القائمة فى األرض مقام حبيبى محمد 

، والعاملة بطريقته، المبلغة لرسالته، والقائمة على شريعته
هم الشهداء عندى يوم القيامة، سر .. والكاشفة لجماله وحقيقته

 ويكُون الرسوُل علَيكُم شَِهيداً لِّتَكُونُوا شُهداء علَى النَّاِس: قولي
هم خلفائى فى أرضى، ونواب عزتى فى نزاهتى ). ١٤٣: البقرة(

).١٦٥: األنعام (خَالِئفَ اَألرِضوهو الَِّذي جعلَكُم : وقداستى

 

 

 

 




 




 




 



  




 




    



 









 





 





 



 



 

 

 

 



 

 

 



 


 

ظهر بصورة األخوة، فـأ   رحم اهللا عباده      
رحمـاء  : فيها رحمته، سر قوله تعـالى     

منَهيب) ظهر فيها باآليـات،     ).٢٩: الفتح 
ليات، وظهر فيها بالنـصر  وظهر فيها بالتج 

ــ :والتأييــد ِرههِبنَــص كــد ــِذي َأي  و الَّ
ْؤِمِنينِبالْمو) ؤه ، فهم خلفـا   )٦٢: األنفال

يا َأيها الَّـِذين آمنُـوا      وأولياؤه وأنصاره   
).١٤: الصف (كُونُوا َأنصار اللَِّه

 

 
هـى جمـال الـصفا      : خوةصورة األ 

واالصطفا، وهى ليل العاشقين من المحبين،      
وهى عين المغرمين المشتاقين، وقد تغنـى       

الـوارثين الـسيد    المجددين وسيد   بها إمام   
:قال فمحمد ماضى أبو العزائم 

 

 
ٍق ِإلَى اُل ـَأهِة ِفي شَوبحِنالْميلْع

 

 
ِب ٱوهِفي غَي نيٱلْعِنٱلتَّنِْزيِه وللَّو  

ِسـللَّاو نتَـو اـرا ِلطَاِلِبهلِّيهج

 

 
وٍن والَ َأيِنـيمحو ِسواها ِبالَ كَ  

اوةٌ واِحدو نياـللَّالْعهرَأظْه نو

 

 
ُل ِستْاوةُ للَّيبجح لَِٰكنو ِنـلاريز  

لْمعنَٰىاللَّيُل ِإالَّ ِستَار يحجب اما 

 

 
يـا وفِّيا ديِنـلَيُل هي عين يا يا  

 نيلِّي ازاِل تَجمةًالْجِن ظَاِهريلْع

 

 
ِنـلٍّ والَ شَيـالَ ِظـِللْعاِشِقين ِب  

ه روِحيلَيُل قَلِْبي واِل ين ياـع يا

 

 
 ا ِمناررَأس تْ ِفيكدشَاه ِناقَدسلْح  

يا عاـيِبم وحَأب اِلي قَدُل مالَيي ن

 

 
)١(لْكَوِنالَم يستَِطعه فَتًى ِفي حيطَِة 

 

فأسبل اإلمام الستار على جمال ظهـر       
وخفى عن الواقفين    فى أهل الصفا األخيار،   

.ثارفى كون اآل

 

 


 


إذا تــدبرت وجــدت جميــع األنبيــاء 
والمرسلين لألخوة جامعين، ولجمال الصفا     

ظهر نور الـصفا فـى      .. اإليمانى خادمين 
فرأته المالئكة فـسجدت،     سيدنا آدم   

وحجــب عــن الــنفس اإلبليــسية فأبــت 
.واستكبرت

 

 
،  النور فى سيدنا نـوح        هذا ظهر
مه األذى ألف سنة إال خمسين       قو منفتحمل  

وهو آنس بهذا الجمال، ولما غضب      ،  عاما

ودعا ربه اهتـزت األرض والـسموات،        
ار نـوح   سوأغرق اهللا لغضبه أهل البعد، و     

وأسـرار  على الماء يصحبه نور الـسالم       
البركات، وترك زوجته وابنه فى المغرقين،      

 ا لصورة األخوة فـى مرائـى       وصار خادم
: هـود  (وما آمن معه ِإالَّ قَِليلٌ     المؤمنين

٤٠(.

 

 
وجاء من بعده هود وشعيب وصالح من       

.المرسلين، وكلهم لألخوة جامعين

 

 
ــل  ــذا الخلي ــورة وه  رأى ص

اإليمان، فباع من أجلها أهله وقومه، وصار       
ـ     ا، يـأنس بـالمالم     لصورة األخـوة خادم

والجحود واإلنكار، ولم يزل كـذلك حتـى        
ت نـار   أضحى بنفسه فى سعير النار، فأطف     

 وصارت النار عليه    حبه نار عدوه اللعين،   
برد اا وسالم    ا، كـل   ، وآتاه اهللا فضالً عظيم

هذا من تحمل األذى ألجل صورة اإليمـان        
 فَآمن لَه لُوطٌ: ، قال تعالىفى لوط 

: العنكبـوت ( وقَاَل ِإنِّي مهاِجر ِإلَى ربي    
٢٦.(

 

 
 حين الح من    يوسف  وهذا سيدنا   

ه عكف على حب  جبينه نور صورة اإليمان،     
، حتى أكلت الغيـرة قلـوب       يعقوب  

أبنائه، وهو سكران فى المحبـة والغـرام،        
وليس هذا عشق بنوة، ولكنه عشق إيمـان        

ولما سطعت أنوار تلـك الـصورة       ونبوة،  
قهرت امرأة العزيز على الخيانة، وقطعت      

. ال يشعرننالنساء أيديهن وه

 

 
حـين   وهذا سيدنا موسى الكليم     

رة اإليمـان   رأى أنوارها، وسمع من شـج     
حديثها

 

 ال شجرة ذات الـرحمن     -

 

 وحـين   -
طلب الرؤية ليكون من الناظرين، صـعق       

سبحانك تبت إليك وأنـا     : من جمالها وقال  
أول المؤمنين، ولم يقل موسى لربـه كـن         
معى وناصرى، ولكنه طلب صورة األخوة      

 *وِزيـراً مـن َأهِلـي    واجعل لِّي: فقال
٢٩: طه (هارون َأِخي 

 

، وبعـد أن    )٣٠-
فَاذْهـب  : خذل بنو إسرائيل موسى وقالوا    

اكتفـى  ). ٢٤: المائدة (وربك فَقَاِتال َأنْتَ
قَـاَل رب   : بفضل اهللا عليه باألخوة فقال    

: المائـدة  (وَأِخـي  ِإنِّي الَ َأمِلك ِإالَّ نَفِْسي
٢٥.(

 

 
 حين  وهذا سيدنا عيسى بن مريم      
مـشرقة  ها  رأى صورة جمال اإليمان، وأن    

   فى صفاء اإلخوان، صـار سـوا علـى  اح
ـ    البـرارى   ا فـى  شواطئ البحار، وهائم 

والفيافى ليجمع صورة األنصار، وصـار      
بتلك الصورة يحيى ويميت، ويبرئ األكمة      
واألبرص بـإذن اهللا، ولمـا عجـب منـه        

ــر   ــرون، وتحي ــه  المعاص ــن أعمال م
تلـك الـصورة   المشاهدون، كشف لهم عن  

من آمـن كإيمـانى     : (نهبقوله الذى يؤثر ع   
.)٢()يعمل كأعمالى وأكثر

 

 
 خـاتم   وهذا سيدنا وموالنا محمد     

النبيين، وكوثر صور المؤمنين، الذى هـو       
 ، ألنـه سـراج المـؤمنين      ؛المؤمن األول 

وقبضة نور اإليمان من رب العالمين، قال       
 آمن الرسوُل ِبما ُأنِزَل ِإلَيِه ِمن ربِه:تعالى

، فالرسـول   )٢٨٥: البقـرة  (ونوالْمْؤِمنُ
  لك الآللئ، وهو أصل صـورة     بحر ت

لـه  اإليمان، فاز من تشبه به واتبعه، وكان        
.فيه أسوة

 

 
 بتلك الـصورة    اعتنى المصطفى   

عناية كبيرة، وتحمل فى شأنها من قومـه        
أذى كثير، وهذا من الغرائب والعجائـب،       
ولكنه ألهل المعرفة والشهود نـور علـى        

ه بالملـك والرياسـة والمـال       يروخنور،  
 أبـى   هممره، فقال لع  أعن  والنساء ليرجع   

واهللا يـا عـم لـو       (: طالب قوله المشهور  
وضعوا الشمس فى يمينـى والقمـر فـى         

أترك هذا األمر، ما تركته     على أن   يسارى  
ما هذا  .. )٣() اهللا أو أهلك دونه    هحتى يظهر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
األمين العام والمتحدث الرسمي

 

 
                               لالتحاد العالمى للطرق الصوفية

ى الحسينىلعزم اعبد الحليمالشريف 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

  

 نفـسه،   األمر الذى باع فيه النبـى       
ولم يقبل فيه ملك وال     ك،  واستعد دونه للهال  

رياسة وال مال، وباع فى سبيله كل غـال         
!.ونفيس؟

 

 
ظهور صورة المـؤمنين،    هو  : الجواب
فََأيدنَا الَِّذين آمنُوا علَى عدوِهم     : قال تعالى 

ــاِهِرين ــبحوا ظَ فََأص) ١٤: الــصف( ..
صورة هذا شأنها، وهـذا مقامهـا، وهـذا         

يليق منا بعـد    ..  بها قدرها، وهذه عناية اهللا   
ذلك أيها المؤمنون أن نعرض عنهـا، وأن        

وأن نبيعها بمتاع قليل، بعـد        جمالها هنشو ،
 مـن   ن اشتراها سيد المرسـلين، وسـلفنا      أ

المهاجرين واألنصار، ومن بعـدهم مـن       
 اشتروها بأنفـسهم  ، التابعينىالتابعين وتابع 

والهم وأهليهم وأوطـانهم ومـساكنهم،      وأم
شـهوة، أو حـب    أو ،بكلمـة ونحن نبيعها  

و حب لزوجة   أ،  رياسة، أو لقمة، أو وشاية    
لئيمة وهى فى الحقيقة ليس لها فى جانـب         
األخوة من قيمة، أو حب ألوالد وهـم لنـا        
عين الفساد، أو رغبة فى وظيفة دنيوية أو        

.أخروية

 

 
األخوة فوق جميع الموجودات الملكيـة      

يد والملكوتية، يقول موالنا اإلمام المجدد الس     
:محمد ماضى أبو العزائم 

 

 
ىـِون ِوداد من آخَانــَأنَا الَ َأخُ

 

 
هع الَ َأنْقُضالَّــو افَاِنىـدِذى و  

ىـوالَ َأرضى ِبالْملِْك والْملَكُوِت ِف

 

 
 َأٍخ ِفى اِهللا حاشَا بْل وال الرضواِن

ــالْماِن الَ ِبجِباِإلخْو ءوِدِهــرد

 

 
 الذُّلُّ ِفكَِثيرو ،ماِنـنَّع٤(ى النُّقْص(  

باشر حب األخوة فـؤاد إنـسان،     فمتى  
ووصل إلى سويداء قلبه، الحت منه أنوار       
، الوراثة والخالفة، وتبدلت فى الحال أحواله 

وتغيرت أعماله، وكسى اهللا باألنوار أقواله،      
وتراه فى قومه وعشيرته، كالرسـول فـى       

ألخوة فـضل   وا.. قومه، أو كالنبى فى أمته    
.اهللا يؤتيه من يشاء، واهللا ذو الفضل العظيم

 

 


 


البد فى نوال صورة األخوة من الفـتن        

َأحِسب النَّـاس   والبالء، واألذية والضراء    
 *وهم الَ يفْتَنُـون  َأن يتْركُوا َأن يقُولُوا آمنَّا

قَبِلِهم فَلَيعلَمن اللَّه الَّـِذين  ولَقَد فَتَنَّا الَِّذين ِمن   
٢: العنكبوت (ولَيعلَمن الكَاِذِبين صدقُوا

 

-
وجعلْنَا بعضكُم ِلبعٍض   :  وقال سبحانه  .)٣

 ونِبرـِصيراً    ِفتْنَةً َأتَـصب ـكبر كَـانو 
لَتُبلَـون  : وقال جل جالله . )٢٠: الفرقان(

ولَتَسمعن ِمـن الَّـِذين    وَأنفُِسكُم مِفي َأمواِلكُ
ِلكُمِمن قَب كُوا   ُأوتُوا الِكتَابَأشْـر الَِّذين ِمنو

وتَتَّقُوا فَِإن ذَِلك ِمن  وِإن تَصِبروا َأذًى كَِثيراً
.)١٨٦: نآل عمرا(ِ عزِم اُألمور

 

 
 ليست سهلة المنال،    ةوا فاألخ وعلى هذ 

 صعائب االمتحان، سر قوله     يف ال وفيها  وك
: المائـدة  (َأِذلٍَّة علَى المـْؤِمِنين    : تعالى
، وفتنها ال تعد وال تحصى، وال يعرف        )٥٤

ذلك إال من باشر دروسها، وعالج نفوسها،       
فترى هذا يحقـرك،  : وشاهد تقلبات أحوالها  

وهذا يؤنبك، وآخر يسخر منـك، وغيـره        
آخـر   وهذا يقدمك و   .ه رأيك يهزأ بك ويسفِّ  

 وهذا يعظمك ويخـدمك، وهـذا        .يؤخرك
وهذا يرفعك وهذا يخفضك    .ك ويشتمك يسب . 

ونفسه، وهذا يسلب منك    وهذا يبذل لك ماله     
ك ويعرفـك،   ومنهم من يؤلف  . المال ويكلفك 

 وترى منهم من    .ومنهم من ينفرك ويكفرك   
يحبك ويودك، ومـنهم مـن يبغـضك وال         

ومنهم مـن   . يتصورك، ويجفوك ويقطعك  
سك، ومـنهم   ننك ويسرك ويؤ  ييعيواسيك و 

 ومـنهم مـن    .من يغمك ويغضبك ويغيظك   
يشرح صدرك عند اللقاء ويحترمك، ومنهم      

خروجك من يعرض عنك ويكيد لك ويتمنى       
من الجماعة، ويحسدك على نعمة اهللا عليك،  
 .وينازعك فى عطية صورة اإليمان إليـك      

ومنهم من تراه خير رفيق وأحسن صديق،       
نافق وأخبث زنديق،   ومنهم من تراه أشر م    

إذا رآك مدح وانشرح، وإذا تواريت عنـه        
 ومنهم من ال يرى لك من     .لمز وهمز وقدح  

لـك  اقوأعيب، ومنهم مـن يـرى جميـع         
 ومنهم مـن إذا رأى      .وأعمالك إثم وعدوان  

 ومنهم مـن إذا    ا أو فضالً يغبطك،     لك خير
رأى لك أية نعمة يحقدك ويحسدك ويتمنـى    

!!. ومصيبتكزوال نعمتك، ويفرح بنقمتك

 

 
ـ   :وأفضل اإلخوان  سر بإكرامـك    من ي

  وهـو  وعطيتك ويطلب لك من اهللا المزيد،     
الذى يدلك على اهللا بأقواله، وينشطك فـى        
عبادة اهللا بأعماله، ويعلى همتك بأحوالـه،       

ويفتح لك أبواب الخيرات، ويعلمك أسـرار       
اآليات، ويشهدك أنوار التجليات، ويزكـى      

يـك بأسـرار    لبالعلم الربـانى، ويح   نفسك  
قـك  آداب القـرآن، ويخلِّ   بالمعانى، ويؤدبك   

وهذا هـو األخ    .. بأخالق المصطفى   
ا، جزاء وال شكور  الذى ال ينتظر على ذلك      

     ا مـن   فيكون عند ذلك بدالً لإلمام، وسراج
، ويكون هو المعنى    سرج المصطفى   

المرء على دين خليله،    : (بقول النبى   
.)٥()فلينظر أحدكم من يخالل

 

 
ـ       فعل  ايك أخى المؤمن أن تختار لك أخً

ناً لـك إذا ذكـرت      يهذه صفاته، ليكون مع   
ربك، ومذكراً لك إذا غفلت عن طاعـة اهللا         
تعالى، والبد لك أن تـصطفى لـك مـن          
اإلخوان دليالً، وتختار منهم خليالً، مع عدم       

يا َأيها الَِّذين   : احتقار أحد منهم، قال تعالى    
قَو خَرسنُوا الَ يكُونُوا آمى َأن يسٍم عن قَوم م

منْهراً مخَي )١١: الحجرات(.

 

 
 اإلخـوان ثالثـة     :قال المـأمون  ولهذا  

:أنواع

 

 

 

 فإخوان كالغذاء ال يستغنى عنهم أبداً،       -
.وهم إخوان الصفاء

 

 

 

 وإخوان كالدواء يحتاج إلـيهم فـى        -
.بعض األوقات، وهم الفقهاء

 

 

 

، ابـد  وإخوان كالداء ال يحتاج إليهم أ      -
.)٦(وهم أهل الملق والنفاق ال خير فيهم

 

 


 


كل آية من القرآن تشير إلى األخـوة،        
وترمز إلى ناحية من نواحى األخوة، فآيات       

 تشير إلى تأليف النفـوس وجمـع        :البشائر
.مل صورة األخوةكحتى تتم وتالوحدة، 

 

 
 إرهـاب لتجمـع األخ      :وآيات اإلنذار 

.الشارد المفارق للجماعة وترده إليها

 

 
 أمر من اهللا تعالى لألخ      :وآيات التكليف 

المؤمن ليقوم بواجبه بين الجماعة التى تمثل      
.صورة جسم األخوة

 

 
 قسوة وتلويح للعقـاب     :وآيات التعنيف 

 تهلتخوف األخ المؤمن ليرجع عن معـصي      
     ا فى  وتقصيره فى واجبه حتى يصلح عضو

.خوةد األجس

 

 
أو  للتربية أو التخليـة      :وآيات التعريف 

التحلية أو التزكية، حتى يجمل األخ بجمال       



 

 

 



 


 

  ا لغيره مـن أفـراد      المعارف فيكون معلم
لمريـدين  األخوة المبتـدئين والـراغبين ا     

.االندماج فى سلك األخوة

 

 
 قانون  :وآيات األحكام الحافظة للحقوق   

 حتـى ال يبغـى      ،عدل بين أفراد األخـوة    
ة ا لصورة األخـو   حفظً ،هم على بعض  بعض

من الظلم والتفرقة والتـشويه واالعتـداء،       
.ليدوم االتحاد والصفاء بين األخوة

 

 
ر من  ي تطه :وآيات القصاص أو الحدود   

ـ نجاسة المعاصى حتـى ال       نجس جـسد   ت
.األخوة

 

 
 :ت القتل أو القطـع أو التغريـب       وآيا

ل عضو فسد من جسد األخوة، خوف        صلف
ـ     أن اقى األعـضاء لتـسلم      يهلك أو يفسد ب

.صورة األخوة من الهالك والفساد

 

 
 رقى ورفعة :التوحيد أو الشهودوآيات 

ألهل الدرجات العال حتى يرفعوا معهم من       
يحب الرفعة من المؤمنين إلـى درجـات        
المقربين، لترقى صورة األخوة إلى مقـام       

وينالوا حلل  األولياء والشهداء والصالحين،    
 ويتوجوا بتـاج    الخالفة عن رب العالمين،   

 فالقرآن  .خرينولين واآل الوراثة عن سيد األ   
من أوله إلى آخره هدية مـن اهللا لـصورة          

 هم أعـضاء صـورة       والمؤمنون ،األخوة
ِإذْ كُنتُم َأعداء فَـَألَّفَ     : األخوة قال تعالى  

آل  (بين قُلُوِبكُم فََأصبحتُم ِبِنعمِتِه ِإخْوانـاً     
عمة اهللا علينا ببعثة    ، وكأن ن  )١٠٣: عمران

 محصورة فـى صـورة      المصطفى  
األخوة، ونعمة القرآن مجموعة فى إصالح      
صورة األخوة، ونعمة العلمـاء واألوليـاء       
والمصلحين من الحكماء والشهداء لحفـظ      

وكل الصور الموجودة فى    صورة األخوة،   
تلـك  الملك والملكوت ما وجدت إال ألجل       

قهـا اهللا   ن الدنيا وما فيهـا خل      أل الصورة؛
مدرسة لصورة األخوة لتتربى فيها وتـتعلم       
وتتهذب وتتأدب، سـر قـول المـصطفى        

) :      ٧()أدبنى ربـى فأحـسن تـأديبى( 
فصار لصورة األخوة معلماا ومؤدب.

 

 
وصورة األخوة سيكون لها الملك الكبير   
الــدائم، والمقامــات العليــة، والوظــائف 

ونَزعنَـا مـا ِفـي      : األخروية قال تعالى  
ٍر         صـرلَـى سانـاً عِغـلٍّ ِإخْو نوِرِهم مد

تَقَاِبِلينم) ٤٧: الحجر(.

 

 



 


خوة هى مقصد اهللا تعالى من      صورة األ 

ِإن : البدء األول والسابقية األولى سر قوله   
الَِّذين سبقَتْ لَهم منَّا الحسنَى ُأولَِئـك عنْهـا         

وندعبم) وهى مقصد اهللا    ،)١٠١: نبياءاأل 
ِإن ِفـي خَلْـِق     : من وجود الدنيا بـدليل    

والنَّهاِر  واخِْتالِف اللَّيِل واَألرِض السمواِت
، )١٩٠: آل عمران  (آلياٍت ُألوِلي اَأللْبابِ  

: وهى مراد اهللا فى اآلخـرة بـدليل قولـه         
نَِّةالج ابحَأص لَِئكُأو) ٤٢: األعراف.(

 

 
ك علمنا أن من خسر مقـام       إذا تقرر ذل  

خوة فى الدنيا فقد خسر حياته، وخـسر        األ
دنياه، وخسر نبيه، وخسر دينـه، وخـسر        

: الحج (ذَِلك هو الخُسران المِبين   آخرته  
).١٥: الزمر(، )١١

 

 
لم يجتمعوا على تلك الصورة،     إن الذين   

وتفرقوا وفرقوا ديـنهم، وتمزقـوا شـيعاً،       
ِإن الَِّذين  : ىل تعال أولئك مأواهم النار، قا   

 مقُوا ِدينَهفَر  كَانُوا ِشيِفـي      و متَ ِمـنْهعاً لَّس
.)١٥٩: األنعام( شَيٍء

 

 
 ةوأما الـذين اجتمعـوا علـى صـور        
      ا األخوة، واتحدوا فى الدين، وكانوا جـسد

األعلون واهللا معهم، كما    ا، فأولئك هم    واحد
 القرآن واألحاديث بأجلى بيـان،       ذلك أثبت

  فى كل زمان   صورة األخوة اإلمام المجدد   ف
من هو رأسها، واألخوة أعضاؤها، فمنهم      و

يمثل السمع، ومنهم من يمثـل البـصر، أو    
 .لـسان، أو اليـدين    الشم، أو الذوق، أو ال    

ومنهم من يمثل العقل، ومنم من يمثل العلم        
 ومنهم مـن يمثـل الـنفس، أو      .أو الحكمة 

نفحـة  القلب، أو الفـؤاد، أو الـسر، أو ال        
أبو بكر وعمر منـى     : (قال  القدسية،  

   منى بمنزلـة    بمنزلة السمع والبصر، وعلى 
وبذلك تكون األخـوة    . )٨()الرأس من الجسد  

صورة رحمانية، وتكون الجماعـة تمثـل       
أبـو العـزائم    المعية المحمدية، قال اإلمام     

:

 

 
ز هيكَِليـرم ضاء ياـَأيها اَألعَأيا 

 

 
اِءـغَوا ِإلَى اَألنْبـم فَاصـِبَأرواِحكُ  

ةُ الْخَتْـَأنَا صـورنَكُميب ِم الَِّذي الَح

 

 
)الراِء(و )الْهاِء (وهٰذَا مقَام الْخَتِْم ِفي  

ثَالُهـم ِإالَّ ِمـس الرسـوا فَلَيـَأِفيقُ

 

 

)٩(ِلي ِبِإسراِءـتِْم الْعـثَْل ِللْخَـوالَ ِم
 

 العزائم القائم، قد وضع     وها هو إمام آل   
صورتها األصـلية، وقواعـدها الكليـة،       

ـ     ل جمالهـا   ووصف شمائلها األولية، ومثَّ
وكمالها فى جميع المؤلفات، وفى صـدور       
دعاته المخلـصين، وأفـراده المحبـوبين،       
وأوالده البارين، وخلفائه القائمين، ونوابـه      
المــوفين الــصادقين، وأبدالــه العــارفين 

وإنــى ه المــرادين، المرشــدين، وأحبابــ
األخـوة  بصحبتى له قد تحققت أن صورة       

األولية ستعود فى دائرة آل العزائم ظاهرة،       
وإنى على يقـين أن     .. بعد أن رأيتها قائمة   

ذلك األمر سيظهر فى القريب، وليس ذلـك   
كَما بدْأنَا َأوَل   : على اهللا بعزيز، قال تعالى    

 هنَا إِ   خَلٍْق نُِّعيدلَيداً ععو    نَّا كُنَّـا فَـاِعِلين 
واللَّه علَى كُـلِّ شَـيٍء      . )١٠٤: األنبياء(

قَِدير) ٦: الحشر(.

 

 
ومتى ظهرت صورة األخوة على ظهر      

 بد أن تغير وجه التاريخ تغيرا       ال األرض،
محسوس ا، بتبديل دول بدول، وأمم     ا ومعنوي

.بأمم

 

 
نسأل اهللا أن يظهر نور األخوة، ويبدل       

بدول اإلسالم، وأمم الظلم بـأمم      دول الكفر   
 إنه مجيـب الـدعاء      .،أهل العدل واإليمان  

.ب العالمينر

 

 
كما أسأله سبحانه أن يكـشف لقلوبنـا        
حقيقة الجمال الربانى، الذى بـه ننجـذب        

.بكليتنا إلى الرضوان األكبر

 

 
علـى سـيدنا    وبارك  وصلى اهللا وسلم    

.وموالنا محمد وعلى آله أجمعين

 

 
                                                           

، ١٠ديوان ضياء القلوب لإلمام أبي العـزائم، ج       ) ١(
٩٧٤١: قصيدة

 

 
.٤أسرار القرآن لإلمام أبي العزائم، ج) ٢(

 

 
.١/٢٨٤سيرة ابن هشام ) ٣(

 

 
 .١/٥٤٢السيرة النبوية لإلمام أبي العزائم ) ٤(

.٨٣٩٨ ح٨/٣٠٧مسند اإلمام أحمد ) ٥(

 

 
، بن عبد البـر   ، ال هجة المجالس وأنس المجالس   ب) ٦(
١/١٥١. 

.١/٧٠كشف الخفاء للسخاوي ) ٧(

 

 
تحفة األحوذي في شرح الترمذي للمبـاركفوري       ) ٨(
.٣٦٧١ ح٦/١٠٧

 

 
، ٩ء القلوب لإلمام أبـي العـزائم، ج       ديوان ضيا ) ٩(

 .٨١٨٨: قصيدة



 

 

 

 

 



 



 









 



 





 


 فبقـدر مـا     ، ولذلك كان أبدع ما يعرف اهللا به       ،اإلنسان أعظم ما خلق اهللا    

 لذلك كـان    ، وبقدر ما يجهل نفسه يجهل ربه      ،يعرف اإلنسان نفسه يعرف ربه    
سان صفاته األساسية التي ال يمكن تعليليها إال بأنها قبس من           أهم شيء في اإلن   

 ثم أخالق اإلنسان والصفات األساسية لإلنسان العلم والمعرفة واإلرادة          ،أمر اهللا 
 كما أن استعداد اإلنسان للعمل ظاهرة من أعظم ظواهر الوجود وعنده            ،والقدرة

ل ويقبل ويرفض    ويحلل ويركب ويخترع ويقيس ويعل     ،استعداد ليعرف كل شيء   
 ويتصور ويستطيع أن يفكر تفكيرا علميا على ضـوء مـا   ا حتى وإن كان خيالي

.ا ويبني حضارةهو معلوم ويرسم للحياة طريقً

 

 

 

 

 

 

 

 

إن علم اإلنسان وبيانه يدالن مباشـرة       

خَلَـقَ   *علَّم القُرآن   *الرحمن   :على اهللا 

  اناِإلنس*   ـانيالب هلَّمع ) رحمن�۱: ال 

 

– 

٬)٤ ْأاقْر  ماَألكْر كبرِبالْقَلَِم  *و لَّمالَِّذي ع

*     لَمعي ا لَمم اناِإلنس لَّمع)  ٣: العلـق 

 

– 

٥(.

 

 

اإلنسان عنده طاقة إرادة يرجح بهـا       و

 كالمـه   ٬بين المتقابلين ويختار بين الضدين    

 وهـو   ٬بإرادة وحركته بإرادة وعمله بإرادة    

وحده المالك لحرية االختيار بشكل ال مثيل       

 يختـار الـصدق     ٬له بين كـل الكائنـات     

 ويختار العمل ويعمـل ويختـار       ٬ويصدق

 ، طاقة هائلـة مـن اإلرادة      ٬اإلعمار فيعمر 

معها طاقة هائلـة مـن القـدرة        و

 يــستطيع أن يــستنبت ٬والخيــال

 وأن يحصد الـزرع وأن      ٬األرض

 وأن يأكل لحم    ٬يركب متن الريح والماء   

 وأن يستخرج من    ٬الطير والسمك 

كل شيء ما ينفعه وينفع أمثالـه       

 وأن يترك من كـل      ٬من البشر 

.شيء ما يضره وما يضر غيره

 

 

واإلنسان بحـسب مـا ورد فـي        

ريم هو محور هذا الكون الفسيح      القرآن الك 

وعلى قمة مخلوقاتـه وموضـع التكـريم        

والعناية اإللهية فيه وخلقه اهللا فـي أحـسن       

 :تقويم وجعله في أكمل صورة يقول تعالى      

        ٍِن تَقْـِويمـسِفـي َأح انخَلَقْنَا اِإلنس لَقَد 
اللَّه الَِّذي جعَل    :ويقول تعالى ،  )٤: التين(

 ضاَألر اراًلَكُمقَر ِبنَاء اءمالسو   كُمرـوصو

كُمروص نسفََأح  اِت ذَِلكُمبالطَّي نقَكُم مزرو

        ـالَِمينالع بر اللَّـه كـارفَتَب كُمبر اللَّه 
.)٦٤: غافر(

 

 

 ٬واإلنسان في هذه الدنيا صاحب رسالة     

فقد اسـتخلفه اهللا علـى األرض ليعمرهـا         

 وأراد اهللا لهذا اإلنسان     ٬يراتهاويستخرج خ 

واع الخير دأن تعاني نفسه من الصراع بين      

 وهو صراع   ٬والشر فيما هو مستخلف فيه    

تكتمل من خالله شخصيته وترتقـي مـن        

 والقانون الذي   ٬الناحيتين الروحية والمادية  

 ٬يحكم هذا كله هو الجزاء على قدر العمـل  

واستخدام العلم من أقـوى الوسـائل إلـى         

 ،يق رسـالة اإلنـسان علـى األرض       تحق

والتطور الهائل في إمكانيات اإلنسان يـدلنا       

على أن اهللا قد أوجد فيه من االستعدادات ما     



 

 

 

 

 



 



 

 

 
عبد الفتاح مصطفي غنيمةد .أ

 

 
أستاذ تاريخ العلوم والتكنولوجيا 

جامعة المنوفية

 

 

 

 
     

   
   
  



 

 
     

       
    
      
   

   

ل بزال مستق   وما ٬لم يوجد في مخلوق آخر    

اإلنسان يحمل من اإلمكانيات في تـسخير       

 ومن  ٬الطبيعة ما لم نعلم وما قد ال يتصور       

ذا الذي كان فيما مضى يتـصور وصـول    

اإلنسان إلى الفضاء الكوني وينـزل إلـى        

 واإلنسان قادر على تعقل مـا       ٬سطح القمر 

.احوله وإعطائه معنى وهدفً

 

 

اإلنسان في اإلسالم مسئول مـسئولية      

دينية وأخالقية عن إقامة العدل الذي هـو        

 وهذا يعنـي    ٬أساس العمران في هذه الدنيا    

ضرورة التغلب علـى نـوازع اإليمانيـة        

 وهذا بدوره يعني بقاء     ٬قلوتغليب جانب الع  

    ٬ فـي النفـوس    ااألمل في تحقيق العدل حي 

  وهذا األمل يشكل دافعا على التـصميم  ا قوي

 األمر الذي   ٬على السعي نحو تحقيق العدل    

يمكن أن يؤدي في نهاية األمـر إلـى أن          

 وأن  ٬يصبح العدل في حياتنا حقيقة واقعـة      

 ومن هنـا    ٬يوجه سلوكنا ويحدد تصرفاتنا   

ا ضد  الكفاح من أجل إقامة العدل كفاح     يعد  

 وفـي   ٬كل شكل من أشكال الظلم واألنانية     

الوقت نفسه يعد الكفاح مـن أجـل سـيادة      

 إن  ٬ وبالتالي يعد عمليـة أخالقيـة      ٬العقل

الحياة بدون العدل وبدون األمل في تحقيقه       

 ومن هنـا يمكـن أن       ٬ا ال يطاق  تعد جحيم 

ـ         ود نطلق على المكان الذي لم يعد فيه وج

 أي ذلك الكهف    ٬عدل اسم الجحيم الدنيوي   لل

 فيـه نـور العقـل       قالمظلم الذي لم يشر   

قابل يمكن أن يطلق اسم     م وفي ال  ٬اإلنساني

نيوي على المكان الذي يتحقق     دالفردوس ال 

ا لتعاليم   وطبقً ٬ويسود فيه العدل واإلنصاف   

القرآن الكريم يتجلى العدل فـي الرحمـة        

 ٬ه بما فيه ومن فيه    اإللهية التي تعم العالم كل    

واكْتُب لَنَا ِفي هـِذِه     : كما جاء في القرآن   

وِفي اآلِخرِة ِإنَّا هدنَا ِإلَيك قَـاَل        الدنْيا حسنَةً 

    َأشَاء نِبِه م ذَاِبي ُأِصيبِتي عمحرتْ  وِسعو

 تَّقُـوني ا ِللَِّذينهَأكْتُبٍء فَسكُلَّ شَي   ْؤتُـونيو

 والَّــِذين هــم ِبآياِتنَــا يْؤِمنُــون الزكَــاةَ
 تلك الرحمـة التـي ال       ٬)١٥٦: األعراف(

 ٬ا خلـق اهللا ين هم جميعذتفرق بين الناس ال  

 وكل  ٬ويحكم بينهم بالعدل ويشملهم برحمته    

إنسان مطالب بالسعي إلـى إقامـة العـدل      

قيقه مـن منطلـق الرحمـة       واألمل في تح  

قُْل يا ِعباِدي الَِّذين َأسرفُوا علَـى        :اإللهية

          اللَّـه ِة اللَّـِه ِإنمحالَ تَقْنَطُوا ِمن ر َأنفُِسِهم

       ِحيمالـر الغَفُور وه ِميعاً ِإنَّهج الذُّنُوب غِْفري 

 *كُمبوا ِإلَى رَأِنيبِل َأن  وِمن قَب وا لَهِلمَأسو

: الزمـر  (ب ثُم الَ تُنـصرون    يْأِتيكُم العذَا 

٥٤، ٥٣(.

 

 

اإلنسان هو الموجود البشري الوحيـد      

بين الموجودات الذي يمكن اعتباره فـاعالً       

 فاألفعال اإلنسانية إنما هي تلك     ،  اعاقالً حر

األفعال العقلية اإلرادية التي يرمي اإلنسان      

 أو أداء ٬من ورائها إلى تحقيق غاية أخالقية 

 ومعنى هذا أن    ٬ قيمة إيجابية  واجب أو بلوغ  

 إنما  ٬القوة المحركة األولى للحياة اإلنسانية    

ي يستشعره اإلنسان في    ذلاهي ذلك التوتر    

 وبين ٬باطنه بين ما يملكه وما يريد تحصيله   

 وهذا التوتر هو    ٬ما حققه وما يرجو تحقيقه    

     ـ  الذي يجعل من اإلنسان موجـود ا ا أخالقي

 يجعل اإلنسان    ألن هذا الذي   ؛بمعنى الكلمة 

 وهـو الـذي     ،يراقب أهواءه وشتى ميوله   

يدفعه إلـى مجاهـدة الـنفس والغرائـز         

.واالنفعاالت والدوافع

 

 

 ألن  ؛فالعالم اإلنساني هو عالم األخالق    

اإلنسان هو الحيوان الناطق الذي يعـرف       

القيمة والغاية والخير والواجـب والحريـة       

والمسئولية والجزاء إلى آخر تلك المفـاهيم       

خالقية التي تتردد لدى سـائر شـعوب        األ

 وليـست   ٬األرض في كل زمـان ومكـان      

األخالق سوى تلك الدراسة المعيارية التي      

تبحث فيها ما يصدر عن اإلنسان من أفعال        

عقلية إرادية لكي نحكم عليها فـي ضـوء         

.المثل العليا أو ما ينبغي أن يكون

 

 



 

 

 

 

 



 


 



 




 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الدكتور

 

 







 




 



 

 

 





 


جماعات وفصائل  : ظواهره المعاصرة 

العنف الفكري المخبر عنهم حيث قال سيدنا       

سيخرج في آخر   : (محمد رسول اهللا    

الزمان، أحداث األسنان، سفهاء األحـالم،      

يقولون من قول خير البريـة، ال يجـاوز         

إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كمـا       

.)١() الرميةيمرق السهم من

 

 

السلفية بفرقها  : وأصل جماعات التكفير  

تكفير "الدعوية والحركية والجهادية فعندهم     

ضوابط تكفير  "فلهم كتاب منشور    ": المعين

البن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب،      " المعين

تأليف أبو العال راشد بن أبي العال الراشد،        

اللجنـة  "وراجعه صالح بن فوزان الفوزان      

".السعوديةالعلمية ب

 

 

:ومن تكفير السلفية للمسلمين

 

 

١

 

.)٢( تكفير ابن تيمية لألشاعرة-

 

 

٢

 

.)٣(!تكفيره ألهل مصر -

 

 

٣

 

. تكفيره للصوفية-

 

 

٤

 

.)٤( تكفيره لوالديه -

 

 

٥

 

 تكفير محمد بن عبد الوهاب لعلماء       -

.)٥(العقيدة

 

 

٦

 

.)٦( تكفيره للفقهاء-

 

 

٧

 

.)٧( تكفيره للصوفية-

 

 

٨

 

.)٨( تكفيره لعموم المسلمين-

 

 

٩

 

 تكفير ابن تيمية وابن عبد الوهـاب    -

.)٩(للمسلم المعين

 

 

١٠

 

 تكفير ابن عبد الوهـاب ألئمـة        -

.)١٠(التفسير

 

 

١١

 

ن يتكفيــر الــسلفية النجــدي   -

.)١١(للمسلمين

 

 

شـهد  ا: لمعتنقي فكره الشهادة الوهابية   

علـى  على نفسك أنك كنت كافرا، واشـهد        

والديك أنهما كانا كافرين، واشـهد علـى        

!!.أنهم كفار" وكذاكذا "علماء 

 

 

تكفير جماعة أنصار السنة المحمديـة      

، )١٢(بمصر للعلـوم اإلسـالمية األزهريـة    

ولعلماء األزهر المعاصرين مثـل الـشيخ       

يوسف الدجوي   / العالمة

 

 رحمه اهللا تعالى    -

 

-.

 

 

تكفير رموز سلفية لعمـوم المـسلمين       

المخالفين للفكـر المتـسلف فمـن العينـة         

اء والصفات بين   توحيد األسم . ")١٣(والنماذج

محمـود  " اعتقاد السلف وتأويالت الخلـف    

.عبده عبد الرازق

 

 



 


إن قصدهم المالئكة واألنبياء واألولياء     "

يريدون شفاعتهم والتقرب إلى اهللا، بذلك هو       

محمد بن عبـد  " هم وأموالهمءالذي أحل دما  

.)١٤(الوهاب

 

 

وأبو لهـب أكثـر توحيـدا       أبو جهل   "

يمانًا باهللا من المـسلمين الـذين       وأخلص إ 

 ؛يقولون ال إله إال اهللا محمـد رسـول اهللا         

محمد " ألنهم يتوسلون باألولياء والصالحين   

.)١٥(أحمد باشميل

 

 

مخالفة السلف الصالح من الـصحابة      "

والتابعين لهم بإحسان فـإنهم لـم يكونـوا         

 يشدون الرحال إلى زيارة قبر النبي       
ه للتسليم عليه  ولم يكونوا يجتمعون حول قبر    



 

 

 

 

 



 









  




 



إلى غير ذلك من األمور التي يفزعون فيها        

إلى قبر النبي وقد عكس المـشركون هـذا         

األمر فزعموا أن الرسول يملك لهم الضر       

والرشد واإلعطاء والمنع وهذا عين محادة      

حمود بن عبد اهللا بـن      " اهللا تعالى ورسوله  

.)١٦(حمود التويجري

 

 

الواقع أن شرك هؤالء المتأخرين زاد      "

على شرك الجاهليـة، فـصاروا يهتفـون        

بأسماء هؤالء األموات في كل مناسـبة وال      

يذكرون اسم اهللا إال قليالً، وإنما يجري على        

 واألسنتهم اسم المولى دائما، واألولون كـان      

يشركون في الرخاء، ويخلصون في الشدة،      

" وهؤالء شركهم دائم في الرخـاء والـشدة       

.)١٧(صالح بن فوزان

 

 

ار ألنهم يعبدون أحمـد     أهل مصر كف  "

البدوي، وأهل العراق ومن حولهم كأهـل       

عمان كفار ألنهم يعبدون الجيالني، وأهـل       

الشام كفار ألنهم يعبدون ابن عربي، وكذلك       

أهل نجد والحجاز قبل ظهور دعوتنا، وأهل       

.)١٨(عبد العزيز بن باز" اليمن

 

 

اعتبر األشاعرة من الطوائف المبتدعة     "

محمـد  " وا بتكفيرهم قاموإن جماعة السلف    

.)١٩(عبد الحكيم القاضي

 

 

إسالم األكثر إسالم اسمي، فإن أكثـر       "

المنتسبين إليه في هذا الوقـت يقـال لهـم          

المسلمون اسما ضد اليهود وهم مرتـدون       

رك ش لكن إذا التزموا وتركوا ال     ،عبدة أوثان 

ـ       " فقيناظاهرا فالظاهر أن حكمهم حكم المن

.)٢٠(محمد بن إبراهيم

 

 

 األموات ودعـوة الغـائبين      إن دعوة "

واالستشفاع بهم وسؤالهم الشفاعة وطلـب      

 ومـن لـم     ،النفع منهم أو الضر كفر بواح     

يكفر المشركين أو يـشك فـي كفـرهم أو          

عبــد اهللا بــن حــسن " يــصحح مــذهبهم

.)٢١(القعود

 

 

فحكام هذا العصر في ردة عن اإلسالم       "

تربوا على موائد االستعمار، سواء الصليبية      

ــشيوعي ــم ال أو ال ــصهيونية،ـ فه ة أو ال

يحملون من اإلسالم إال األسماء وإن صلى       

محمـد عبـد   . م" وصام وادعى أنه مـسلم   

.)٢٢(السالم فرج

 

 

ر وما يماثله ومـا     تأسيسا على ما ذك   

:يناظره ويشابهه

 

 

آن األوان لقيادات مؤسسات إسـالمية      

لـي للمـصارحة    دومعتمدة عقد مـؤتمر     

حازمة واتخاذ قرارات حاسمة و   والمكاشفة،  

بحق اإلرهاب الفكـري، وإلـزام الـدول        

والمؤسسات الداعمـة لإلرهـاب الفكـري     

أساس اإلرهاب المسلح عمـل مراجعـات       

.فورية عالنية

 

 

 ولنا في سيدنا محمد رسـول اهللا   
القدوة واألسوة، فقـد تـصدى لإلرهـاب        

الفكري المتمثل في شعراء الفتنة ولـرأس       

الخوارج، وللمتنطعين وغيرهم، وتـصدى     

  األمة سيدنا عبد اهللا بن عبـاس         حبر
ـ  ـلفكر الخوارج، وعاقبهم سي    ام ـدنا اإلم

. عقوبات رادعةعلي بن أبي طالب 

 

 

 ال بعين   نإن األمور تحتاج للبصر بعيني    

!!.واحدة

 

 

.فهل من مدكر؟

 

 
                                                           

، ومـسلم  ١٢/٢٨٣فتح الباري  : أخرجه البخاري ) ١(
.، وما بعدها٢/٧٤٦

 

 
.٣/٢٨٩منهاج السنة البن تيمية ) ٢(

 

 
.٣/٤٩٥رى الفتاوى الكب) ٣(

 

 
.٥/٥١مجموعة الرسائل والمسائل ) ٤(

 

 
 .٨/٢٨٥، ٤/٣٥٠منهاج السنة ) ٥(

.٧/٢٤٦الرسالة السابعة والثالثون ) ٦(

 

 
، الرسالة الرابعة   ٢٧٧،  ٢٦٠المرجع السابق ص  ) ٧(

٧/٩٦عشر 

 

 
، والـدرر   ٧/١٧٢الرسالة الخامسة والعـشرون     ) ٨(

.١/١١٧السنية 

 

 
.١٢/٤٨٧، ٣/٤٧٤، ١/١٦٥فتاوى ابن تيمية ) ٩(

 

 
، والدرر السنية ٧/٢٢٢الرسالة الثالثة والثالثون ) ١٠(

١٠/٧٢.

 

 
، ١/٤٣٦،  ٣/٥٨،  ١/٩٦فتاوي األئمة النجديـة     ) ١١(

.وما بعدها

 

 
.٢٢ ص١٣ المجلد ٥مجلة التوحيد العدد ) ١٢(

 

 
.٤٣ ص١٦ المجلد ١المرجع السابق العدد ) ١٣(

 

 
 مـن   ناإليضاح والتبيين لما وقع فيه األكثـرو      ) ١٤(

.٤/٧٥مشركين مشابهة ال

 

 
 .١٦كيف نفهم التوحيد محمد أحمد باشميل ص) ١٥(

.٧٢مجموعة فتاوي التويجري ص) ١٦(

 

 
اإلرشاد إلى صحيح االعتقاد والرد على أهـل        ) ١٧(

 .٢٧الشرك واإللحاد صالح الفوزان ص

.١٩١فتح المجيد من كالم وتعليق ابن باز ص) ١٨(

 

 
 ١٨مجلة التوحيـد جماعـة أنـصار الـسنة ج      ) ١٩(

.٢٦ص

 

 
.١/٧٧فتاوى محمد بن إبراهيم ) ٢٠(

 

 
.نواقض اإلسالم) ٢١(

 

 
.٦الفريضة الغائبة محمد عبد السالم ص) ٢٢(

 

 



 

 

 

 

 



 



 










 





 



يشهد العصر الحالي تغيرات وتطورات متالحقة، ويعيش ثورة        
علمية ومعرفية هائلة، كان من أهم منجزاتها شبكة المعلومات         

، والتي أضحى العالم من خاللهـا       )اإلنترنت(ب الدولية المسماة   
.قرية صغيرة يمكن لإلنسان الوصول إليها

 

 
الستفادة من هـذا    ومن ثم فإن أبناء اإلسالم مطالبون اليوم با       

اإلنجاز العلمي الضخم وتسخيره في خدمة اإلسالم والتعريـف         
.به، ونشر رايته في العالمين

 

 

 

 

 

 



 




 




 




 







 




 




 


مبنيـة علـى    لشريعة اإلسـالمية    ا

تحصيل المصالح ودرء المفاسد، وهـذه    
مهمة يجـب علـى الداعيـة أن        قاعدة  

يتعلمها وأن يعي أبعادها، وأن يطبقهـا       
لعظم الحاجة إليها في هـذا      في دعوته؛   

العصر، وخصوصا لمن يباشر الدعوة      
في الشبكة الدولية فيوازن بين المصالح      
والمفاسد حال دعوته، فإذا تعارضـت      
مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة علـى       

الـة  جلب المصلحة، ومن النصوص الد    
 والَ: على هذه القاعدة قولـه تعـالى      

تَسبوا الَِّذين يدعون ِمن دوِن اللَِّه فَيسبوا       
).١٠٨: األنعام (اللَّه عدواً ِبغَيِر ِعلٍْم

 

 
يقول اهللا تعالى ناهيا    : قال ابن كثير  

 والمؤمنين عن سب آلهـة      لرسوله  
المشركين، وإن كان فيه مـصلحة، إال       

ب عليه مفسدة أعظم منها، وهي      أنه يترت 
مقابلة المشركين بسب إلـه المـؤمنين،       

.)١(وهو اهللا ال إله إال هو

 

 
ومن السنة ما رواه البخـاري فـي        

 أن النبي    صحيحه عن عائشة    
يا عائشة لوال قومك حـديث      : (قال لها 
عهدهم  

 

بكفـر   :  قال ابـن الزبيـر     –

 

– 
بـاب  : لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين    

.)٢() وباب يخرجونيدخل الناس،

 

 
وقد ترجم البخاري لهـذا الحـديث       

من ترك بعض االختيـار     : باب: بقوله
مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنـه        

وفي : فيقعوا في أشد منه، قال ابن حجر      
ن قريـشًا   الحديث معنى ما ترجم له؛ أل     

كانت تعظم أمر الكعبة جـدا، فخـشى        
         أن يظنوا ألجـل قـرب عهـدهم 

بـالفخر  ر بناءها لينفرد    باإلسالم أنه غي  
عليهم في ذلك، ويـستفاد منـه تـرك         
المصلحة ألمن الوقوع فـي المفـسدة،       
ومنه ترك إنكار المنكر خشية الوقـوع       

.)٣(في أنكر منه

 

 
 شـرع النبـي     : وقال ابن القيم  

ألمته إيجاب إنكـار المنكـر ليحـصل        
بإنكاره من المعـروف مـا يحبـه اهللا         

 يستلزم  ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر    
ما هو أنكـر منـه وأبغـض إلـى اهللا           



 

 

 

 

 



 



 

 

 

       
  
       
   

  

 

 
          

    
  
     
   



 

 

 

 
الدكتور

 

 
أحمد محمد أحمد الشرنوبي

 

 

 

أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالمية امل

 

ساعد 

 

 بكلية أصول الدين

 

-

 

 جامعة األ

 

 زهر

 

 

نه ال يسوغ إنكاره وإن كـان  إورسوله ف 
.)٤(اهللا يبغضه ويمقت أهله

 

 
فعلى الدعاة اليوم وخصوصا فـي      
الشبكة الدولية أن ينتبهوا إلـى طبـائع        
المدعوين، وواقع الدعوة، وأبعـاد مـا       
يمكن أن يترتب عليها فـي حـق كـل          

موا مدعو من مصالح ومفاسد، وأن يقد      
أو يحجموا بحـسب مـا تـؤدي إليـه          
الموازنة بين تلك المصالح والمفاسد من      
نتائج، فإذا رجحت المصلحة تقـدموا،      
وإذا رجحت المفسدة أحجموا، وال ينبغي     

دون حـساب   أن تقوم دعوتهم متخبطة     
لنتائج وال تبصر في عواقب، فإن مثـل        

ضعيفة األثر،  تلك الدعوة قليلة الجدوى     
 تصلح، وتضر أكثـر     قد تفسد أكثر مما   

مما تنفع، وليستعن الدعاة بـاهللا تعـالى        
ويخلصوا له في ذلك، ويتجنبوا النزعات 
الشخصية واألهواء النفسية عند عقد تلك  
الموازنات، فإنه طريق قد تـزل فيـه        

.القدم، والمعصوم من عصمه اهللا تعالى

 

 


 




 




 




 




 


وسيلة هامـة   يعد البريد اإللكتروني    

من وسائل االتصال بالناس والتواصـل      
وذلك من خالل إرسال واستقبال     معهم،  

الرسائل اإللكترونية، وهو صورة حديثة     
ومتطورة من صور المراسالت البريدية     

ــة  ــة(التقليدي ــ)الورقي ــد ن، لك  البري
بمميزات عـدة   يتميز عنها   اإللكتروني  

:منها

 

 
١

 

 البريـد اإللكترونـي     : السرعة -
أسرع بكثير من البريد التقليدي الورقي،      
إذ ال يستغرق وصول الرسالة من خالله 
إال لحظات قليلة حتى تصل من المرسل       

فـي  إلى المستقبل، بينما تستغرق أياما      
.البريد الورقي

 

 
٢

 

 إذ ال تتطلب أن يكون      : السهولة -
ــصالً بخ ــستقبل مت ــد الم ــة البري دم

اإللكتروني، بل إنها تصل إلى صندوق      
بريده يجدها متى فتح هذا الـصندوق،       
كما ال يتطلب إرسـالها الـذهاب إلـى         
مكتب البريد او غيـره، بـل يـستطيع         
إرسالها من خالل حاسبه اآللي المتصل      

بالشبكة الدولية في بيته، أو مكتبـه، أو        
.الخ.. مقر عمله

 

 
٣

 

  مــن خــالل البريــد: الكفــاءة-
إرسال برامج وملفات   يمكن  اإللكتروني  

وبيانات وأصوات وأفالم وغير    وصور  
ذلك مما يمكن تخزينه علـى الحاسـب        
دون أية تجهيزات إضافية، فـي حـين        
يحتاج إرسال هذه المواد عبـر البريـد        

.العادي إلى إعدادات وتجهيزات خاصة

 

 
٤

 

الرسالة فـي    : الثقة في الوصول   -
وصولها إلى البريد اإللكتروني ال بد من   

المرسلة إليه إذا كان العنوان صـحيحا،       
وإال رجعت إلى مرسلها، بخالف البريد      
الورقي فإنها معرضة إلى خطر فقدانها      

.وضياعها

 

 
٥

 

 حيث إن كـل     :قلة الكلفة المالية   -
ما يتكلفه استخدام البريد اإللكتروني من      
الناحية المالية يتمثل في كلفة االتـصال       

تروني على الـشبكة    بخادم البريد اإللك  
الدولية، وهي كلفة يسيرة إلى حد كبير،       
ثم ترسل وتستقبل الرسائل من وإلى أي       
مكان في العالم في وقت قياسي وبدون       

.كلفة إضافية

 

 
٦

 

فقد أصـبح    :التواؤم مع العصر   -
في عصرنا هذا هـو     البريد اإللكتروني   

الوسيلة األساسية إلرسـال واسـتقبال      
ي كثير مـن    البريد لدى أغلب الناس ف    

دول العالم، وانحسر إلى حد كبير البريد       
.الورقي التقليدي

 

 
                                                           

دار ابـن حـزم،     . ١، ط ٧١١تفسري ابن كـثري ص    ) ١(
ه ١٤٢٠

 

.م٢٠٠٠ -

 

 
العلـم،  : أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه، كتاب     ) ٢(

من ترك بعض االختيار خمافة أن يقصر فهم بعـض          : باب
.١٢٣الناس عنه فيقعوا يف أشد منه، ح

 

 
.١/٢٢٥فتح الباري البن حجر ) ٣(

 

 
 ٣/٥املني البن القيم    إعالم املوقعني عن رب الع    ) ٤(

 

- ٦ ،
دار احلـديث    . عصام الـدين الـصبابطي، ط     : حتقيق

 

– 
ه ١٤٢٢القاهرة، 

 

.م٢٠٠٢ -

 

 



 

 

 

                                                              

 

 

 

 



 

 
 



 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 





 




 



 

 
 





















 





 





 


لقد كانت عناية األمـة اإلسـالمية       
برواية الحديث النبوي وحفظه تهـدف      
إلى صيانة هذا التـراث العظـيم مـن     
التحريف والتبديل فيه؛ فحـاز حـديث       

 من الوقاية والمحافظة مـا      النبي  
لم يكن   

 

 قـط    –

 

لحـديث نبـي مـن     –
األنبياء، فقد نقل لنـا الـرواة أقـوال         

فـي األمـور كلهـا؛       الرسول  

العظيمة واليسيرة، بل في الجزئيات التي      
 موضـع اهتمـام،     تقد يتوهم أنها ليس   

 في طعامـه    فنقلوا تفاصيل أحواله    
وشرابه، ويقظته ونومه، وقيامه وقعوده،     
حتى ليشعر من يتتبع كتب السنة أنها ما        

 إال روتـه    تركت شيًئا صدر عنه     
.ونقلته

 

 
لـسنة   إذا كانت عناية المـسلمين با     

معلومة من الدين والتـاريخ     والعمل بها   
والحــضارة والتــراث اإلســالمي   
بالضرورة، وال يجهل ذلك جاهل، فـإن       
اإلنسان بعد ذلك لتأخذه الدهشة والعجب      
وليحار لبه في أفهام وعقـول منكـري        

وبأي ! في حجيتها؟ السنة، كيف يطعنون    
عقل وعلى أي منطق اعتمدوا في قبولهم       

أليس الذي أخبرنـا    ! ؟ن دون السنة  آالقر
بالقرآن هو صاحب الـسنة، الـصادق       

! ؟ىالمصدوق الذي ال ينطق عن الهـو      
أليس رواة القرآن هم رواة الـسنة مـن         

القـائمين  ! خير القرون وخيرة األجيال؟   
بالحق والمقيمين بالعدل من الصحابة      

 

– 
لهم بالثناء الحسن في التـوراة      المشهود  

واإلنجيل والقرآن   

 

حـسان   والتابعين بإ  –
!.إلى يوم الدين؟

 

 
يقبل منكـرو الـسنة روايـة       فلماذا  

الصحابة والتابعين للقرآن ولم يقبلوها في     
السنة أليسوا هم الذين استرعاهم اهللا على       
الكتاب فكانوا أمناء وشهداء بالقسط فـي       
حفظه وصيانته وروايته، فِلم وثقوا فـي       

أليست الطريق  ! جانب وطعنوا في آخر؟   
ن والسنة منها طريقًـا     التي وصلنا القرآ  

!.واحدا؟

 

 
ألم يكن منهجهم في الحفظ والتثبـت       

وإن اختلف في جعـل     والرواية واحدا،   

للمصدر األول للـدين    الصدارة واألولوية   
إال أنه لـم يمهـل المـصدر        وهو القرآن،   

الثاني وهو السنة، إن الذين يطعنون فـي        
في أخص خصوصيات   السنة إنما يطعنون    

األمة وهو اإلسناد الذي ميز اهللا به أمة        هذه  
اإلسالم وألهمها إياه    

 

 ولم يكن في أمة من      –
قبل  

 

 لحفظ كتابه وسنة نبيه، إنهم يريدون       –
لألمة اإلسالمية أن تكون كالذين من قبلهم،       

قلـوبهم  حيث طال عليهم األمـد؛ فقـست        
 واشتروا بـه    ظهورهمونبذوا دينهم وراء    

وما كان ضالل   ن  فبئس ما يشترو  ثمنًا قليالً   
األمم السابقة وتحريفهم لكتبهم إال لفقدهم ما       
حبانا اهللا به مـن حفـظ اإلسـناد، فهـل           

مثل الـذين مـن قبلنـا    المقصود أن نكون  
فنترك ونهدم شطر الدين؛ فنضل ونحرف      

كل ما ليس له تفـصيل فـي        ونغير ونبدل   
.القرآن

 

 
في الـسنة يكـذبون     إن الذين يطعنون    

د بحفظ الكتاب والسنة،    القرآن؛ ألن اهللا تعه   
ِإنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وِإنَّا لَـه       : قال تعالى 
اِفظُونلَح) وصـدق وعـده    ) ٩: الحجر

حفظوه وذبوا عنـه،    فقيض للقرآن رجاالً    
كما قيض للسنة رجاالً حفظوهـا وذبـوا        

.عنها

 

 
إن الذين يطعنون فـي الـسنة إنمـا         

ون ويخـالف يطعنون في القرآن ويكذبونـه      
 الرسـول   تبـاع ابن أمر   آأوامره؛ ألن القر  

   ونهى عن مخالفته وعصيان     وطاعته
أوامره، وحـث علـى التمـسك بالـسنة         

دعون أنهم يؤمنون   يواالعتصام بها، فكيف    
.!؟به وهم يخالفونه

 

 

وللحديث بقية في العدد 
. اهللا تعالىإن شاءالقادم 
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الـسيد  سماحة  قامت مشيخة الطريقة العزمية تحت رعاية       

 العزمية  محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم شيخ الطريقة       

 لدورها  ا، تأكيد ه١٤٣٩  عدة محاضرات خالل شـهر   

:بصير األمة بالواجب المطلوب منهاالكبير فى ت

 

 



 


 م٢٠/١٠/٢٠١٧، الموافـق    ه١٤٣٩  ٢٩جمعـة   الفى يوم   

بقاعة اإلمام المجـدد الـسيـد       مائةال بعد   شرةاعال أهل البيت مت ليلة   أقي

محمد ماضى أبى العزائم حيث حضرها عدد مـن أسـاتذة الجامعـات             

والمراكز العلمية، ورجال الصحافة واإلعالم، وعدد من أبناء اإلمام أبى          

.العزائم، وأبناء الطريقة العزمية من مختلف المحافظات

 

 

أن يكون  الشعب المصريشيخ الطريقة العزمية  وقد دعا فيها سماحة

ثقافة البناء ال الهدم، وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة،          لديه  

.ن بناء الوطن يكون عن طريق األمة وليس األفرادأمؤكدا 

 

 

ونبه سماحته أن التباهي والتفاخر يكون بالكيف ال الكم، فالمـسلمون           

لكنهم عالة على العالم، وشدد على ضـرورة        اليوم مليار ونصف المليار     

تحديد النسل حتى ال تحدث مجاعة مستقبلية وأزمة سكن، مـع االهتمـام         

.بتربية األوالد وتوفير ما يلزمهم في حاضرهم ومستقبلهم

 

 

الفتًا النظر إلى الفرق الكبير بين من يأكل ليعيش ومن يعيش ليأكل،            

ة، والثاني ينتظـر المـوت،      األول يخترع ما يضمن له السعادة في الحيا       

% ٧٠إلى قلبه عن طريق معدته، ويـستورد       وتتفنن زوجته في الوصول     

!!.وسالحه ودوائه من عدوهمن طعامه 

 

 

وختم حديثه بالدعوة إلى عقد مؤتمر حـواري لتـصحيح المـسار            

ومخاطبة السلطة التنفيذية 

 

 وفق رؤية وطنية –

 

. بما توصل إليه المؤتمر–

 

 

 الحليم العزمي الحسيني حديثه حول سـيرة         الشريف عبد  واصل وقد

ركائز السياسة األمويـة حيـال اإلمـام         الحديث عن ب أهل البيت   

نماذج لقتلى أتباع أهل البيت     الحديث عن خمسة    م فصل   ث،  الحسن  

حكام بني أمية، وكذلك الحديث عن نموذجين لمـن تـم نفـيهم،             على يد   

.الرجالوثالثة نماذج لمن تم ترويعهم وتبكيتهم من 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

بينــا 
َّ َّ

 

ا

 

للقــاء املاضــي أن العلــم بــأن األبــواء هــي موضــع قــرب 

 

السيدة آمنة بنت وهب والدة النبي 

 

 حقيقة من املتفق 

 

عليها بني مجهور علماء اإلسـالم، وليـست احلجـون مبكـة

 

 وال 

 

.. عسفان موضع قربها 

 

ويف هذا املقـال نواصـل احلـديث 

 

:فنقول

 

 

 

 


 






 



 


:ثامنالحديث ال

 

-

 

 

حدثنا (أخرجه الطبراني في الكبير قال      

عبد الرحمن بن خالد الدورقي حدثنا محمد       

بن حزم الضبعي البصري حدثنا إسماعيل      ا

 حدثنا عبـد    بن محمد أبو عامر األنصاري    ا

العزيز بن مسلم عن أبي جناب الكلبي عن        

من بن زيد بن الخطاب عن أبيـه        عبد الرح 

خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليـه       : قال

وسلم يوم فتح مكة نحو المقابر، فقعد رسول 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى قبٍر، فرأينـاه         

كأنه يناجي فقام رسول اهللا صلى اهللا عليـه         

ه عمـر   دموع من عينيه فتلقا   وسلم يمسح ال  

بأبي أنت وأمي   : رحمه اهللا وكان أولنا فقال    

 في  إني استأذنت ربي    : ما يبكيك؟ قال  

زيارة قبر أمي وكانت والدةً ولها قبلي حق        

أن أستغفر لها فنهاني، ثم أومـأ إلينـا أن          

إني كنت نهيتكم عن    : اجلسوا فجلسنا فقال    

زيارة القبور فمن شـاء مـنكم أن يـزور          

يزر، وإني كنـت نهيـتكم عـن لحـوم          فل

األضاحي فوق ثالثة أيام فكلوا وادخروا ما       

بدا لكم، وإني كنت نهيتكم عـن ظـروف         

وأمرتكم بظروف فانتبذوا فإن اآلنية ال تحل       

.)١()ا وال تحرمه واجتنبوا كل مسكرشيًئ

 

 

وهذا الحديث صحيح السند ومتنه خالي      

من أي غلط أو غرابة، بل إنه يحـل لنـا           

 ظهرت فـي بعـض الروايـات        مشكالت

:السابقة لألسباب التالية

 

-

 

 

 أن الزمان الذي حدث فيه هـو        :أولها

.يوم فتح مكة 

 

 

 أن المكان هو بالتالي مقبرة أهل       :ثانيها

الحرم المكي شمال شـرق الحـرم بعقبـة         

الحجون، والمسافة بينهـا وبـين المـسجد        

  ا على األقدام في أقل من      الحرام تقطع سير

.عشرين دقيقة

 

 

 اسـتأذنت  إنـي  « : قوله   :ثالثها

، والدةً وكانت،  أمي قبر زيارة في  ربي

 » فنهاني لها أستغفر أن حق قبلي ولها

 

 

ستأذنت ربـي أن أزور     اإني  (فلم يقل   

ستغفر لها فأذن لي في الزيـارة       أقبر أمي و  

كما جاء فـي    ) ولم يأذن لي في االستغفار    

ـ       ىاألحاديث األخرى، واألولى واألقرب إل

 ألن إخباره بأنـه     ؛غة رسول اهللا    بال

أذن له في الزيارة مـن اإلطنـاب الـذي          

 ا علمه الصحابة المتواجـدون     يتضمن خبر

     ا علـى   معه حينئذ بالمعاينة إذ شاهدوه قائم

.قبرها

 

 

وأما نص الروايات األخرى قوله األول      



 

 

 

 

 



 



 















 



فذكر اإلستئذان من اهللا ولم يـذكر إذن اهللا         

الحديث تَخَطَّى  تعالى له فيها، ولكنه في هذا       

وكانت والدةً، ولهـا     (:هذا إلى قوله    

فلفـظ  ) قبلي حق، أن أستغفر لها، فنهـاني      

خبر كان يفيد أن هـذه األم للنبـي         ) والدة(

        ،ًالتي زار قبرها في مكة كانت والدة 

فهل يصح لغة أن يقال عن الوالـدة، أنهـا          

 هـي الوالـدة     االبنكانت والدة، إن والدة     

) كانت والدة (ر وال يقال    ووالدته مدى الده  

 معلومة  وهذه العبارة على قصرها تَتَضمن    

 وهي أن هـذه  هامة جدا في موضوعنا، أال    

األم المدفونة في الحجون     

 

 إذ كان هذا يوم     –

فتح مكة   

 

 ليست آمنة بنت وهـب التـي        –

   ا عن مكـة مـن      قبرها باألبواء البعيدة جد

ناحية، ومن ناحية أخرى ألن هذه العبـارة        

 حد ذاتها تثبت أنها ليست والدته آمنـة،         في

أي أن هذه   ) كانت والدةً  (:ألن قوله   

 ألنها لـو كانـت      ؛األم كانت بمثابة الوالدة   

أمـي   (:والدته آمنة لقال بكلمة مختـصرة     

، )زيارة قبـر والـدتي     (:أو لقال في  ) آمنة

ومن ثم لم يكن في حاجة أن يبين للصحابة         

 ألن ؛ لهـا  أن لها ِقبلـه حـق أن يـستغفر        

 وأمرنا  الصحابة يعلمون أن اهللا أمره      

بائنـا وأمهاتنـا وبكلمـة أدق       أن نستغفر آل  

ــدينا( ــالى) لوال ــه تع ــل رب  :بقول وقُ

وكانـت   (: أما أن قولـه      ارحمهما

فداللته أنها مع كونها    ) والدةً ولها قبلي حق   

 التي ولدته إال أنها كانت      أمه، لم تكن والدته   

بمثابة الوالدة، ومن ثم فلهـا علـى حـق          

االستغفار لها، وفي هذا تشريع لألمة بـأن        

من تقوم مقام الوالدة في نفع المسلم، وهـو         

في مهـده باإلرضـاع أو فـي طفولتـه          

بالرعاية، فلها عليه حق االستغفار كوالدته،      

  ا وليست والدة، كذلك بالنـسبة      وإن كانت أم

ا، فلـه   من قام مقام والده في تربيته صغير      ل

هذا الحق، وإن كان أباا وليس والد.

 

 

 م التي نُِهى النبي     ومن ثم فهذه األ   
 وإن  ،عن االستغفار لها هي أم للنبي       

كانت ليست والدته آمنة بنت وهـب، وإن        

كانت حين أرضـعته والـدةً، أي بمثابـة         

والدته، وبخاصة أنها أرضعته بعـد آمنـة        

.ا قبل حليمة السعدية عقب والدتهيامأ

 

 

فآمنة بنت وهب هـي الوالـدة للنبـي         

        أما غيرها فهي والدة بدون ألف والم 

.العهد التعريفية

 

 

 أن هذا المتن تضمن في آخره       :رابعها

بعض األحكام الفقهية المتفق عليهـا عنـد        

الفقهاء، وهي ناسخة ألحكام بالتحريم كـان       

م، وهـذا    قد حرمها عليه   رسول اهللا   

يؤكد صحة هذا المتن من أوله إلى آخـره،         

ويؤكد دقة النقل فيه الذي قام بـه الـرواة          

: هيمرحمهم اهللا تعالى، وهذه األحكا

 

-

 

 

١

 

أنه أحلَّ زيارة القبور بعد أن كـان       -

. قد حرمها

 

 

٢

 

 كان قد حرم أن يدخروا      أنه   -

من لحوم األضاحي، ثم أباح لهم في هـذا         

  دخروا منها، وكـان العـرب      الحديث أن ي

   خرونها بالتجفيف فتصير قَِديددا، وذلك بأن   ي

 ا رقيقه ثم يعرضونها ألشـعة      يقطعوها ِقطَع

ومن ثم يمكن االحتفاظ    . الشمس حتى تجف  

.بها إلى حين من غير أن تفسد

 

 

٣

 

كان قد نهى عن استخدام نوع من        -

اآلنية ثم عاد بهذا الحديث فأحل لهـم كـل          

 بيا أن ينتبذوا من طعام أو الشراب       نًاآلنية م

ما شاءوا في أية آنية بشرط أن ال يتحـول          

نتبذوه، أي تركوه في هذه اآلنية مـن    االذي  

.الشراب، بشرط أن ال يتحول إلى مسكر

 

 

كل هذا يدل على أن هذا األثر صحيح        

السند سليم المتن، ويكيفينا لبحثنا هذا النص       

لنـا أن   ليثبـت   ) يوم فتح مكة نحو المقابر    (

األم التي زارها ونُِهى عن االستغفار لهـا،        

 ومـن   ،ليست هي آمنة التي قبرها باألبواء     

ثم سيكون هذا الحديث الشريف عمدة فـي        

موضوع هذا الكتاب، إذ هو يخـص ُأمـا         

مدفونة بمقبرة الحجون بمكة المكرمة، وهي      

بالقطع ليست الوالدة آمنة بنت وهب، وإنما       

ت والدةً، أي أنها كانت هي أما أخرى له كان 

. كأنها والدة له

 

 

؟ هذا ما سنعلمه بعد بـإذن اهللا        فمن هي 

..تعالى وعونه وتوفيقه

 

 

                                             

 

 
ك الزاي باب   ) ٤٦٤٨(املعجم الكبري للطرباين حديث     ) ١(

.زيد بن اخلطاب

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 





 



 



 




 



 






 



 


 



 



 

 



 





 




 



١٠

 

 وتحت  ٦٤صـ  ) ٢( وفى العدد    -

بقلـم  " نشأة جماعة أنصار السنة     " عنوان  

: الشيخ محمد على القاضى جاء فيه

 

 

 

م حضر  ١٩٢٦ ه أنه فى صيف يوني    -

متحان فـى الـشهادة     للقاهرة بعدما أدى اال   

.بتدائية فى أسواناال

 

 

 

ليصلى مع   وأنه ذهب    -

صديقه فى جامع شركس فإذا     

  طلـق اللـسان     ابه يجد إمام 

قوى الحجة واسع اإلطـالع     

 ا لم يعهـده مـن قبـل خطبـاء          يقول كالم

وأنه لم ينقطع عن صـالة مـن        ،  المساجد

ت وال درس مـن الـدروس لهـذا         الصلوا

.اإلمام

 

 

 

 وفى هذه المدة رأيت بعض المصلين       -

يقفون أمام المسجد بعـد صـالة العـشاء         

يتحدثون فى أمر إنشاء جمعية ثم يذهبون       و

إلى قهوة على قاسم فى شـارع البـستان         

أحد األخوة فى كتاب من كتـب       ويقرأ لهم   

.السنة

 

 

 

 فاقترحوا إنشاء دار يطلق عليها دار       -

جماعة أنصار السنة المحمدية ويجتمعـون      

فيها كل ليلة بعد صالة العشاء ويقرأون فيها    

ينهم فأنشأت  كتب السنة ويتدارسونها فيما ب    

.م١٩٢٦الجماعة فى ديسمبر 

 

 

 

 ثم سافر محمد حامد الفقى إلى بـالد         -

الحجاز وقضى هناك حوالى ثالث سنوات      

عة فى هذه الفترة فترة مـن       وأعترت الجما 

.الركود

 

 

 

خالل هذه الفتـرة    نتقلت الجماعة   ا و -

.إلى ثالثة أمكنة

 

 

 

 وعندما عاد محمد حامد الفقى مـن        -

ماعة وكـون لهـا     ا للج الحجاز وضع قانونً  

مـصر    القبة، الجيزة  : عديدة منها  افروع ،

.الجديدة

 

 

 

 يذكر من رجال الجماعة الذين قضوا       -

 :نحبهم

 

 

 

 األستاذ السيد محمد رشيد رضا -

 

 

ـ الشيخ محمود منصور الذى كان له       

الفضل األول فى نشر الـسنة فـى مدينـة      

االسكندرية 

 

 

ـ محمد صالح شريف، عثمان صباح      

 المـشهور بقروبـى،     الخير، حسن أحمـد   

الحميد، هؤالء شاركوا    حجازى فضل عبد  

 .فى تأسيس الجماعة

 

 

١١

 

ـ ) ٣( وفى العدد    -  وتحـت   ٦صـ

بقلم " كلمات فى السياسة واإلعالم     " عنوان  

: صفوت الشوادفى جاء فيه

 

 

 

 يطالب بتوحيد مصدر التلقى وتوحيد      -

المنهج وتوحيد الهدف بأن يكون عندنا خطة      

محددة وواضـحة   زمنية وأهداف وغايات    

نفيـذها علـى المـدى      ننتهى إليها ونتابع ت   

 .القصير والطويل

 

 

١٤

 

 وتحت  ١٦صـ  ) ٤( وفى العدد    -

الديمقراطيـة والنظـام الـسياسى      " عنوان  

:جمال المراكبى جاء فيه.بقلم د" اإلسالمى 

 

 

 

شك أن النظام النيابى هو أقـرب        ال -

ــسياسى  ــة للنظــام ال أشــكال الديمقراطي

. شكله الرئاسىاإلسالمى خاصة فى

 

 

 

 وكذلك فإن الشبه بين نظام االنتخاب       -

 .وبين نظام البيعة عند المسلمين واضح

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى. د   

 

 

١٥

 

  وتحت   ٣٠ صـ) ٤( وفى العدد    -

لجنة الفتوى بالمركز   : بقلم" الفتاوى" عنوان  

: العام جاء فيه

 

 

 

 الراجح قول الجمهور بـأن الزكـاة        -

 وعلـى هـذا   ،تكون فى المقتات من النبات  

 ولكـن   ،كاة فيه أى فى عينـه     ز فالقطن ال 

      ا وحال  تخرج الزكاة فى ثمنه إذا بلغ نصاب

 .عليه الحول

 

 

١٦

 

  وتحت   ٤٠صـ) ٤( وفى العدد    -

بقلم سـيد بـن     " احذر هذه البدعة    " عنوان  

: عباس الجليمى جاء فيه

 

 

 

حاد يفيـد العلـم     ر اآل ب القول بأن خ   -

الظنى ويؤخذ به فـى األحكـام الـشرعية         

جة فى العقائد يكفـر     العملية ولكنه ليس بح   

منكره هذا القول قول باطل ورأى خطيـر        

ومبتدع ومحدث وال أصل له فى الـشريعة        

.إلسالميةا

 

 

 

 وقول يخالف جميـع أدلـة الكتـاب     -

 .والسنة

 

 

ـ إنه ال فرق بين الحـديث المتـواتر         

.وحديث الواحد الثقة

 

 

١٨

 

  وتحت   ٣٠صـ  ) ٥( وفى العدد    -

ى لجنـة الفتـو   : بقلـم " الفتاوى  " عنوان  

: بالمركز العام جاء فيه

 

 

 

 ال يوجد فى الشرع بدعة حسنة بـل         -

. بدعة ضاللة وإن ظنها الناس حسنةكل

 

 

 

 سفور المرأة المسلمة ووجهها مـن       -

.السنن السيئة وكذلك القتل وشرب الدخان

 

 

١٩

 

  وتحت   ٣٥صـ) ٥( وفى العدد    -

بقلم سيد بـن    " احذروا هذه البدعة    " عنوان  

: عباس الجليمى جاء فيه

 

 

يا َأيها الَِّذين آمنُوا ِإن      مفهوم اآلية    ـ

) ٦ :الحجـرات ( جاءكُم فَاِسقٌ ِبنَبٍأ فَتَبينُوا   

ـ       د الثقـة   يدل على الجزم بقبول خبر الواح

.وأنه ال يحتاج إلى التثبت

 

 

٢٠

 

  وتحت   ٣٦صـ) ٥( وفى العدد    -

 بقلـم عبـد   " حول تنظيم النـسل     " عنوان  

: المعبود الجمل جاء فيه

 

 

 

هذه الوسيلة فتحـت علـى األمـة         -

ا من الشر والفساد ال     سالمية وحدها أبواب  اإل

.يعلم إال اهللا سبحانه مداها

 

 

٢١

 

  وتحت   ٤٠صـ) ٥( وفى العدد    -

لدن ورودها ومعناها فى القـرآن      " عنوان  

: بقلم أحمد طه نصر جاء فيه" العظيم 

 

 

 

ت فى الكتاب الكريم تسع عشرة       ورد -

.مرة

 

 

٢٢

 

  وتحت   ٦٤ صـ   )٥( وفى العدد    -

:جاء فيه" مسابقة البحوث األولى" عنوان 

 

 

 

 إعالن عن إقامة مسابقة دينية حـول      -

 من سورة النساء مع بيـان       ٥٩تفسير اآلية   

. اآلية بمصادر التشريعارتباط

 

 

ـ  والجوائز عبارة كتب األول والثانى       

 .ا مجلد٣٧فتاوى ابن تيمية 

 

 

٢٣

 

ـ ) ٦( وفى العدد    - وتحـت   ١صـ

: جاء فيه" بريد القراء " عنوان 

 

 

 

 رسالة من أحد القراء مجدى بن عبد       -

اهللا يشتكى فيها من إدارة مدرسة البدرشين       

 وكيف أنه كـان     ،الثانوية المشتركة بالجيزة  

 منقبـات وأن إدارة المدرسـة       ٩بالمدرسة  

 رتداء النقاب وال يبقى حتـى     اأمرتهن بعدم   

م يمارسون   وأنه ،اآلن إال أخت واحدة منقبة    

معها العراقيل من اسـتدعاء ولـى األمـر      

وتهديد بالطرد خارج المدرسة ويـدعو اهللا       

لها بالتثبيت ويدعو القراء للدعاء حتى يفرج      

.اهللا عنهن

 

 

٢٤

 

ـ ) ٦( وفى العدد    -  وتحـت   ٦صـ

بقلـم صـفوت   " عـودة الـشيعة    " عنوان  

: الشوادفى جاء فيه

 

 

 

 الشيعة أكثر فـرق األمـة الـضالة         -

والكذب والبهتان ركن   .... ا     وكفر ضالالً

!!! من أركان اإليمان عندهم 

 

 

 

ن ال  الحق أن السنة والـشيعة ضـدا      -

.يجتمعان ونقيضان ال يلتقيان

 

 

 

 العالقة بين إيـران واليهـود قويـة         -

.اوخفية وتزيدها األيام توثيقً

 

 

 

 ينتقد الحكم القضائى بعودة جمعيـة       -

أهل البيت ويناشد جميع جهات االختصاص      

.د النظر فى عودة هؤالءأن تعي

 

 

 

  أن التقارب بين الـشيعة والـسنة ال        -

يمكن أن يحدث حتى يلج الجمل فـى سـم          

.الخياط

 

 

٢٥

 

 وتحت  ٢٤صـ  ) ٦( وفى العدد    -

بقلـم محمـد    " حذر هذا الجهاز    ا" عنوان  

خلف أبو طاسة فرع الدخيلة      

 

سكندرية  األ -

:جاء فيه

 

 

 

 هناك نسبة عالية من اإلشعاع تمـأل        -

ود به جهاز التلفاز مما يـؤثر       المكان الموج 

تأثيرا على النظر وعلى المخا مباشر.

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


 

 

 

 

 

حكم عاليـة، ودرر غاليـة،      
كتاب المسطور،  أفيضت من ال  

والبحر المسجور، ونطق بها    
لسان الرق المنشور، أخـذًا     

سعد من  . من البيت المعمور  
فهم هذه الحكـم علمـا، أو       
تمتع بها ذوقًا، أو سار على      
هديها سلوكًا؛ ألن عباراتهـا     
من بحر عرفان ونور بيـان      

.مجدد هذا الزمان

 

 
 حكــم هـذه ال ىحـد إنقـدم  

قــ تعليايمة يعقبهــالعظ

 

 
ى نيلـنسترشد به ف    

 

 
.المجد اإلسالمى       

 

 

األستاذ

 

 
قنـديلمحمود سميـح 

 

 
 



 


  




 




 



 

 

 

 

: تحدثنا فى الحكمة الـسابقة التـى تقـول        
السعادة الحقيقية هى نوال خير ال يعقبـه شـر،          
عن ماهية السعادة، وكيف تتحقق عند اإلنـسان،   

    ا  ومازلنا نبحث عن السعادة أيض

 

- ا للفائدة   إتمام

 

 فوجدناها فى حكمة أخرى لإلمام أبى العزائم        -
 اليقـين فـى    : خمسة من الـسعادة   :  تقول

 والورع فى الدين، والزهد فـى الـدنيا،         القلب،
والحياء، والعلـم، وكـل ذلـك فـى محاولـة           
الستكشاف طريق السعادة الحقـة، كمـا بينهـا         

.علماء الدين من أهل اليقين

 

 
وألنها مطلب الجميع، استفاض العلماء فـى   
الحديث عن أسباب السعادة التي تحـصل بهـا         
الحياة الطيبة، ويتم بهـا الـسرور واالبتهـاج،         

يزول بها الهم والغم بأقوال كثيرة، وكان مـن         و
:بين ما قالوا أن من أهم هذه األسباب

 

 


 


١

 

: اإليمان والعمل الصالح-

 

 
من عِمَل صاِلحا من ذَكَـٍر َأو       : قال تعالى 

        منَّهـِزيلَنَجةً وباةً طَييح نَّهِييفَلَنُح ْؤِمنم وهُأنثَى و
را كَانُواْ يعملونَأجِن مسم ِبَأحه )٩٧: النحل.(

 

 
فأهل اإليمان يتلقون ما يسرهم مـن الـنعم         
بالقبول وشكر اهللا عليها، واستعمالها فيما ينفـع،      
وبالتالي يحصل لهم االبتهاج والسرور، ويتلقون      
المكاره والمضار والهم والغم بالصبر الجميـل،       

ـ : (قال  ، واحتساب األجر والثواب   ا عجب
ألمر المؤمن، إن أمره كله خيـر، ولـيس ذاك          
ألحد إال للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكـان         
) خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا       

.رواه مسلم

 

 
٢

 

 اإلحسان إلى الخَلق بـالقول والعمـل        -
:وأنواع المعروف

 

 
فإن ذلك يدفع اهللا به عـن البـر والفـاجر           

 منها بأكمـل   الهموم والغموم، إنما خُص المؤمن    
الحظ والنصيب، إذ يتميز إحسانه بأنـه صـادر        
عن إخالص واحتساب، فيهون اهللا عليه بـذلك        
المعروف ما يرجوه من الخيـر، ويـدفع عنـه          

الَّ : المكاره بإخالصه واحتسابه، قـال تعـالى    
          قٍَة َأودِبص رَأم نِإالَّ م ماهون نَّجِفي كَِثيٍر م رخَي



 




 





 

 

 

 

 



 


 

 وٍف َأورعم        ْل ذَِلـكفْعن يمالنَّاِس و نيالٍَح بِإص 
      ا عرفَ نُْؤِتيِه َأجواِت اللِّه فَسضرتَغَاء مِظابايم 

).١١٤: النساء(

 

 
٣

 

ـ      - صالحة  االشتغال بعمل من األعمال ال
:أو علم من العلوم النافعة

 

 
مما تأنس به النفس وتشتاقه، فإن ذلك يلهي        

لناشـئ عـن تـوتر      القلب عن اشتغاله بالقلق ا    
األعصاب، وربما نسي بسبب ذلك األسباب التي       
أوجبت له الهم والغم، ففرحـت نفـسه وازداد         

.نشاطه

 

 
٤

 

 اجتماع الفكر كله على االهتمام بعمـل        -
:اليوم الحاضر

 

 
وترك الخوف من المستقبل، أو الحزن على       
الماضي، فيصلح يومه ووقته الحاضر، ويجـد       

على ما  احرص  : (ويجتهد في ذلك، قال     
ينفعك، واستعن باهللا وال تعجـز، وإن أصـابك         

لو أني فعلت كذا كان كذا وكـذا،  : شيء فال تقل  
قدر اهللا وما شاء فعل، فإن لو تفـتح         : ولكن قل 

.رواه مسلم) عمل الشيطان 

 

 
٥

 

:  اإلكثار من ذكر اهللا-

 

 
فإن ذلك من أكبر األسباب النشراح الصدر       

:  قال تعالى  وطمأنينة القلب، وزوال الهم والغم،    
الْقُلُوب ِئنَأالَ ِبِذكِْر اللِّه تَطْم )٢٨: الرعد(.

 

 
:يقول اإلمام 

 

 
أشاهد حاَل الذكِر وجه حبيبى

 

 
فيكرمنى فى الذكِر بالمشروِب

 

 
ه بالروِح والقلِب حاضرافأذكر

 

 
فيذكرنى المذكور بالتقريــِب

 

 
ذاكر والذكر اأكون أنا المذكور

 

 
ـِـيبحبيبى بال ستر وال  تحج

 

 

٦

 

:  النظر إلى من هو أسفل منه-

 

 
أنظروا إلى من هو أسفل     : (كما قال   

منكم، وال تنظروا إلى من هو فوقكم؛ فإنه أجدر         
رواه البخـاري   [ )أن ال تزدروا نعمة اهللا عليكم     

، فبهذه النظرة يرى أنه يفوق كثيرا مـن         ]ومسلم
الخلق في العافيـة وتوابعهـا، وفـي الـرزق          

ل قلقه وهمـه وغمـه، ويـزداد        وتوابعه، فيزو 
.سروره واغتباطه بنعم اهللا عليه

 

 
٧

 

 السعي في إزالـة األسـباب الجالبـة         -
:للهموم

 

 

وذلك بتحصيل األسباب الجالبة للـسرور،      
وذلك بنسيان ما مضى عليه من المكاره التي ال         
يمكنه ردها، ومعرفته أن اشتغال فكره بها يكون        

ـ          ن من باب العبث والمحال، فيجاهـد قلبـه ع
.التفكير فيها

 

 
٨

 

 تقوية القلب وعدم التفاتـه لألوهـام        -
:والخياالت التي تجلبها األفكار السيئة

 

 
ألن اإلنسان متى استسلم للخياالت، وانفعل      
قلبه للمؤثرات، من الخوف واألمراض وغيرها،      
أوقعه ذلك في الهموم والغمـوم، واألمـراض        

. العصبيواالنهيارالقلبية والبدنية 

 

 
٩

 

: والتوكل على اهللا االعتماد -

 

 
والوثوق به، والطمع في فضله، فإن ذلـك        
يدفع الهموم والغموم، ويحصل للقلب من القـوة        

. والسرور الشيء الكثيرواالنشراح

 

 
١٠

 

 أن يقارن بين ما أصابه من مكـروه         -
:وما هو فيه من النعم

 

 
سواء كانت هذه النعم دينية أو دنيوية، فإنه        
سيظهر له كثرة ما هو فيه من النعم، وتـستريح         

.نفسه وتطمئن، ويرضى بما قسمه اهللا له

 

 


 


وجاء فى هذه الحكمة التى يقدمها لنا اإلمام        

، أن من األسباب التى تحقـق       أبو العزائم   
ـ       دمها السعادة الحقيقية لإلنسان خمسة أمور، نق

:بإيجاز وهى

 

 
١

 

 اليقين هو محو الشك     : اليقين فى القلب   -
والريب، بما ينتج اإليقان باآلخرة، وهو شـهود        
أسرار اآليات، وسـر القـدرة الـسارى فـى          
الكائنات، ونور الحكمة المنبلج للبصائر فى كل       
الموجودات، وهو نور من أسـرار المـشاهدة،        
وسر من أنوار المعرفة، ومقام مـن مقامـات         

زلفى، به يحصل التحقيق، ويدوم الحضور مع       ال
الحق، وهو حال من الشهود والرضا فضل من        
الودود، وال شك أن من أكرمه اهللا باليقين فـى          

القلب  

 

 بما سبق من البيان      -

 

 يكون من أسـعد     -
.الناس فى كل أموره وأحواله

 

 
:يقول موالنا اإلمام

 

 
أهل اليقين الحق قد شربوا الشراب

 

 
ا طهورحراحتسى حال الغيـابا ي

 

 
راح طهور قد يدار على الفتــى

 

 

من شم طيب عبيره بالقرب طاب

 

 
ـُـها الذى دارت قبيل ألستُ يشرب

 

 
نال الشهود بحظوة فى اإلقتـراب

 

 
من غير كأٍس بل بعيٍن قدســت

 

 
 والمآبقد تحتسى فى البدِء فضالً

 

 
قبل العهوِد بها سكرتُ ولم أِفـق

 

 
التـرابوالصحو تحقيقى بمرتبِة 

 

 

٢

 

 الـورع هـو تـرك       : الورع فى الدين   -
  ا الشبهات، وهو ترك االستطالة فى المباح حـذر

من الوقوع فى المكروه، وهو باب من أبـواب         
اآلخرة، ومن جمله اهللا بالورع بحفظ جوارحـه        

جميع ا للحق، يستشعر السعادة فى كـل       ا تعظيم
ا الحق فى كل حال مـن       أوقاته وأنفاسه، مالحظً  

.أحواله

 

 
٣

 

 الزهد هو تـرك مـا       : الزهد فى الدنيا   -
يشغل عن اهللا جملة، وإيثار الحق على نفسك فى         

، وهو ترك طاعة الهوى، وأن تعمـل        يءكل ش 
 يءفى الدنيا لآلخرة، وأن ال تحب وجـود الـش         

وال تأس على فقده، والزهد مفتاح الخير، وهـو         
ترك الدنيا عند إقبالها، ومن وفقـه اهللا للزهـد          

ن أهل السعادة فى الدنيا والنجـاة       بمعناه، كان م  
.فى اآلخرة

 

 
٤

 

 ال يـأت الحيـاء إال بخيـر،         : الحياء -
انقباض النَّفس ِمن شيٍء، وتركه حـذرا       : ومعناه

خُلُـق يبعـث    : وقيل أن الحياء  (عن اللَّوم فيه،    
صاحبه على اجتناب القبيح، ويمنع ِمن التقصير       

هو تغيـر وانكـسار     : في حقِّ ذي الحقِّ، وقيل    
تري اإلنسان ِمن خوف ما يعاب بـه ويـذم،          يع

ومحلُّه الوجه، ومن استشعر الحياء فى أخالقـه        
وأحواله شعر بالسعادة القلبية، والراحة النفسية،      

.وحفظ ماء وجهه من كل ما يكدره

 

 
٥

 

 هو حيـاة القلـوب ومـصباح        : العلم -
البصائر، وهو غذاء األرواح، وهو عبء ثقيـل        

هذَّب نفـسك، وجملـك     على األشباح، وهو ما     
بحسن الخلـق، وبالتواضـع لبنـى اإلنـسان،         

      ا عنـك  وبالرحمة بالخَلق، وهو ما كشف لك غيب
       ا ال  ال تدركه الحواس، وهو صفة توجب تمييـز

يحتمل النقيض، ومن رزقه اهللا العلم النافع سعد        
به وأسعد غيره، ونفع به ونفع غيره، وكان من         

.علنا منهمالسعداء، نسأل اهللا تعالى أن يج

 

 








 









 











 





 





 



 



 



 

 

 

 

 



 



 


 

 

 

 

 
قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ 

 

 

 

 



 




 


ر تبـدأ بحـروف     ون الكريم س  آفي القر 

 ،بدأ بحرف واحـد    منها ما ي   ،الهجاء المقطعة 
بـدأ   ومنها ما ي   ، بحرفين ةحتَفتَ م ما هي ومنها  

فتتح بأربعـة   ن السور ما ي   بثالثة أحرف، ومِ  
. أحرفةتح بخمستفومنها ما ي، أحرف

 

  

 

 
 سمى بعض العلماِء تلـك الحـروف        وقد

الواقعة في أوائل بعـض الـسور القرآنيـة         
وعددها أربعـة عـشر     بالحروف النُّورانية،   

نص حكيم له سر    : "، وكَونوا منها عبارة   احرفً
هـذه  ،  "نص حكيم قاطع له سر    ": ، أو "قاطع

 التي فـي  حروف من الالعبارة تمت صياغتها 
تُِفي في العبارة   تلك السور القرآنية، واكْ   أوائل  

بذكر حرف واحد ِمن كُـلٍّ ِمـن الحـروف          
.المكررة

 

 
   اإلمام أبي العزائم   وفي صدر تفسير  

لسورة البقرة تطالعنا العبارات التالية      

 

 التي  -
تعطي صورة من أدبه وتوقيره ألهل العلم        

 

- 
 :البقرة( الم: عند تناوله لشرح قوله تعالى    

أويل تتفاوت  معلوم أن العلماء بالت   ": فيقول )١
مقاماتهم في العلم، فمنهم الراسـخون فيـه،        
ومنهم، ومنهم، ولكل فريق تأويل فـي هـذه         
اآلية الشريفة، وكلهـم علـى حـق ألنهـم          
مجتهدون، واآليات الشريفة تحمل كل تلـك       

 ؛اُهللا أعلَـم بمـراده    : المعاني، وقول بعضهم  
كلمة يقولها كلُّ مؤمن ولو أطلعه اُهللا علـى         

والَ يِحيطُـون   : قال تعـالى  مكنون العلم،   

       ـا شَـاءِعلِْمِه ِإالَّ ِبم نٍء مِبشَي ) البقـرة: 
، فمن شاء اُهللا أن يحيطه بـشيء مـن       )٢٥٥

أن اهللا تعالى كشف    : العلم أحاطه به، وعندي   
تلك الحقائق لمن شاء ممن اجتباهم فعلَّمهم ما        

.   "لم يكونوا يعلمون

 

 


 



 فـي تأويـل     نوعت أقوال العلماء    ت
 تلـك   الحروف التي في أوائل السور، ومـن      

: المعاني ما يلي

 

 
ما قاله عامر الشعبي وسـفيان الثـوري        

هـي سـر اهللا فـي       : وجماعة من المحدثين  
القرآن، وهللا في كل كتاب من كتبه سر، فهي         

 تعالى بعلمه، وال    من المتشابه الذي انفرد اهللاُ    
 ولكن نؤمن بها ونقرأ كما يجب أن يتكلم فيها،  

.جاءت

 

 
بل يجب أن   : وقال جمع من العلماء كبير    

نتكلم فيها، ونلتمس الفوائـد التـي تحتهـا،         
        .والمعاني التي تتخرج عليها

 

 
واختلف العلماء في معنى ذلك على أقوال     

 رضـي   روي عن ابن عباس    ما   عديدة منها 
أن :  كرم اهللا وجهـه     واإلمام علي  اهللا عنهما 

حروف المقطعة في القرآن اسم اهللا األعظم،       ال
.         إال أنَّا ال نعرف تأليفه منها

 

 
 أن المـشركين لمـا      يِور: وقال قـوم  

ال : أعرضوا عن سـماع القـرآن وقـالوا       
 :فـصلت ( تسمعوا ِلهذَا القُرآن والْغَوا ِفيـه     

ــا  )٢٦ ــون له ــستغربوها فيفتح ــت لي  نزل
ا فتجـب   أسماعهم؛ فيسمعون القـرآن بعـده     

.        عليهم الحجة

 

 
: قال) الم: ( تعالى  اهللا  قتادة في قول   عنو

. اسم من أسماء القرآن

 

 
وروي عن محمد بن علي الترمذي أنـه        

إن اهللا تعالى أودع جميع ما فـي تلـك          : قال
السورة من األحكام والقصص في الحـروف       
التي ذكرها في أول السورة، وال يعرف ذلك        

بين ذلك في جميع السورة    إال نبي أو ولي، ثم      
.ليفقه الناس

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 

.هذا مما أورده القرطبي في تفسيره

 

 
للحروف سر عند اهللا تعالى تدخل      : وقيل

في نطاق المتشابه، وننتفع بها من غيـر أن         
 فهمنا لهـا،    ر قائلها ال بسِ   رنعرف معناها بسِ  

كما يستفيد متعاطي الدواء بذلك الدواء مـن        
.ه وسر صناعتهغير أن يلم بتركيبه وِنسِب

 

 
من أسماء نبيه   : وذكر ابن عجيبة أنه قيل    

 :      ،فالميم مختصرة إما من المـصطفى
 المـص ويدل عليه زيادة الـصاد فـي        

، أو من المرسل ويدل عليـه       )١ :األعراف(
 الر، و )١:الرعد( المرزيادة الراء في    

 مختصرة من الرسـول، فكـأن       )١:الِحجر  (
يـا  : المصطفى، أو يا أيها   : الحق تعالى يقول  

 ذَِلك الِْكتَاب الَ ريـب ِفيـهِ      أيها الرسول   
 ِكتَاب ُأنـِزَل ِإلَيـك    هذا  : ، أو )٢ :البقرة(
. أو غير ذلك)٢: األعراف(

 

 
 ويدل على هذا توجيه الخطاب إليه       

: بعد هذه الرموز

 

 
         كُـن ِفـيفَالَ ي كُأنِزَل ِإلَي المص ِكتَاب

ـ     ه ِلتُنـِذر ِبـِه وِذكْـرى       صدِرك حـرج منْ
ْؤِمِنينِللْم )١ :األعراف 

 

– ٢(.

 

 
       كُأنِزَل ِإلَي الَِّذياتُ الِْكتَاِب وآي المر ِتلْك

ِمن ربك الْحـقُّ ولَــِكن َأكْثَـر النَّـاِس الَ           
ْؤِمنُوني )١ :الرعد( .

 

 
       ٍِبـينآٍن مقُـراتُ الِْكتَاِب وآي ِتلْك الَر 

.)١ :الحجر(

 

 


 



وعند أهل اإلشارة كأنما يقول الحق جّل       
:جالله

 

 
، انفراد األلف عـن     أفِْرد ِسرّك ِإلي  : ألف

. سائر الحروف 

 

األلف مـن بـين سـائر        -
الحروف انفردت عن أشكالها بأنها ال تتصل       
بحرف في الخط، وسائر الحروف يتصل بها       

د عند تأمل هذه    إال أحرف يسيرة، فلينتبه العب    
الصفة الحتياج الخلق بجملتهم إليه واستغنائه      

 عن الجميع

 

-.

 

 
. لَيِّن جوارحك لعبادتي: والالم

 

 

أقم معي بمحو رسومك وصفاتك،     : والميم
.أزينك بصفاء األنس والقرب مني

 

 
: وعند القشيري

 

 
، والـالم   "اهللا"األلف تدل على اسم     ) الم(

لى اسم  ، والميم تدل ع   )جبريل(تدل على اسم    
، فهذا الكتاب نـزل مـن اهللا؛         "محمد"

.على لسان جبريل؛ إلى محمد 

 

 
: ويقال

 

 
طالب العبد في سـره عنـد مخاطبتـه         

 . بانفراد القلب إلى اهللا تعالى:باأللف

 

 
 بلين جانبـه فـي      :وعند مخاطبته بالالم  

 .مراعاة حقه

 

 
 بموافقة أمـره فيمـا      :وعند سماع الميم  

.يكلفه

 

 


 



ومن التأويل ما ذكره اإلمام أبو العـزائم        
 في صدر سورة البقرة     )الـم(في قوله تعالى    

  :ما يلي

:  والالم إلى  ،"أنا: "األلف إشارة إلى لفظة   
 فكأنه سبحانه   ،"أعلم: " والميم إلى كلمة   ،"اهللا"

أنا اهللا الملك،   : أنا اهللا أعلم، أو   : وتعالى يقول 
 مأقسم : ا كأنه سبحانه وتعالى يقول    ويكون قَس

.  بي أنا اهللا الملك، وما بعده جواب للقسم

 

 
أنت عاجز  : هي آية متشابهة تقول للعقل    

ال تقوى على تحصيل العلم بمراده سبحانه إال        
. مك ما لم تكن تعلم وعلَّ؛إذا وفقك للتقوى

 

 
 إشارة إلى سجود العقل عجزا عن        يوه

وف إدراك كلمة عربيـة مركبـة مـن حـر        
 ، ذلك التكليف ما ال يطـاق     يالهجاء، وليس ف  

 ،إنما فيه الحث على التمسك بتقوى اهللا تعالى       
والمضنون به من العلم ال ينـال إال بفـادح          

واللَّه  : وكيف ال واهللا تعالى يقول     ،المجاهدة
 َأخْرجكُم من بطُوِن ُأمهاِتكُم الَ تَعلَمون شَيًئا      

. )٧٨ :النحل(

 

 
) المـص (و) الـم  (: تلك اِإلشـارة   وعلى

 : أو ،وغيرها أسماء اهللا تعالى   ) حم(و) الر(و
 يوم  يعلاإلمام هي االسم األعظم، قال 

١:الـشورى  ")عسق حم(حرب الخوارج   

 

-٢" 
 أعـوذُ (ودعا اهللا تعالى بالحـديث الـشريف       

، وهـذا   )قلَا خَ  م رن شَ  مِ  التاماتِ  اهللاِ بكلماِت
ت اهللا التامات هي    الحديث يشير إلى أن كلما    

هذه اآليات الموضوعة فـي أوائـل بعـض         
 يستعاذ إال بأسماء اهللا تعالى، فه      وال ي  ،السور

.أسماء اهللا

 

 

: ومن التأويل أن تلك اآليات أعمار لقوم      

فاَألِلف لسنة واحدة، والالم لثالثين، والمـيم       

 .ألربعين

ومن التأويل أن كل حرف منها دل على        

  ِلمعان كثيرة عم ها م ِلن عها بفضل مـن اهللا     م

 . تعالى

وتلك األسرار العلية يعلمها أهل التقـوى       

بطريق اإللهام إذا تطهروا بالتوبة حتى يحبهم       

اهللا تعالى لخـضوعهم لـسلطان الـشريعة،        

ومجاهدتهم ألنفسهم مجاهدة تجعلهم مجانسين     

لعالم الطهر والـصفاء عمـار ملكـوت اهللا         

للـسياحة  األعلى، فتنفتح لهم أبواب الـسماء       

فيها، ليروا من آيات اهللا الكبرى ما تطمئن به         

قلوبهم، وتلوح لهم غرائب الحكمة، وأسـرار       

بدائع إبـداع اهللا تعـالى، وهـم الـصديقون          

.والشهداء

 

 

ن قصرت بهم هممهم عن التشبه بأهل       وم

 ى أن ال يجمعوا على أنفـسهم       لَالمجاهدة فاألو

لـه،  بين الحرمان من الخير واإلنكار على أه      

فإن الذين راضوا عقولهم بعلـوم الرياضـة        

اخترعوا من الصناعات والفنون ما به طاروا       

 البحار، بل اخترعـوا     ي وغاصوا ف  ، الجو يف

من أنواع الصناعات ما حير العقول واستعبد       

العباد ودمر البالد، فكيف بمن جاهـد نفـسه         

حتى زكت فجانست العالم األعلى وشهدت ما       

 !.؟ونور وجاللهنالك من بهاء وضياء 

 

 

منحنا اهللا التـسليم هللا تعـالى ولرسـوله         

واألدب مع القرآن المجيد .

 

 



 

 

 

 



 



"

 

"داعش

 

!! العائد إىل أوربا

 

 

 



 





 


تطرح االنتصارات المتتالية في العراق     

وسوريا، على تنظيم داعش وأخواته مـن       

من ،  ااعات المسلحة، سؤاالً تكرر كثير    الجم

:دون إجابات قاطعة، والسؤال هو

 

 

إلى أين سيتّجه داعش وأخواتـه فـي        

المرحلة المقبلة؟

 

 

نظيماتـه  صحيح ستبقى بعض خالياه النائمة وذئابـه وت       

الصغيرة المنفردة داخل سوريا والعراق، إال أن المعلومـات         

 المتوافرة تؤكّد أن إحدى الساحات المهمة لعمل      اإلستراتيجية

داعش اإلرهابي القادم هي تلك الساحات التي ساهمت فـي          

 وتـأتي الـساحة األوربيـة فـي         ،تخليقه وصناعته كتنظيم  

وربية بمنأى عن   مقدمها، وفي تقديرنا لن تكون هناك دولة أ       

عمليات هذه التنظيمات والجماعات المتطرفـة، خاصـة أن         

 ألف مقاتل أجنبى ضمن تنظيمات      ٣٠ إلى   ٢٠هناك ما بين    

 ١٠التطرف في سوريا والعراق وليبيا، منهم علـى األقـل           

فهل سيعودون  .. همآالف أوربى، هؤالء سيعودون إلى بالد     

بـالطبع  .. حين؟ أو كي يكونوا مواطنين صال     كي يلعبوا مثالً  

     ا من المجتمع األوربـى     ال، فهم سيعودون، وهم يحملون ثأر

 ألنه هو   ؛الذي خذلهم ) وليس فحسب أجهزة الحكم   (والغربى  

الذى مولهم في البداية، ثم قاتلهم فـي المرحلـة التاليـة،            

وبالتالي هم سيعودون مهزومين كى يثأروا      

منهم، وكل واحد منهم يمكـن أن يـشكّل         

ا جدي تنظيمد   ا أن يقـوم    ا، فليس ضـروري

بالعمليات بنفسه، إنما من خـالل التنظـيم        

الذي يمكن أن يشكّله، خاصة إذا علمنا أن        

هذه الدول األوربية فيها جاليـات أفريقيـة      

ومغاربية مسلمة تعيش حول أحزمة الفقر      

حيـث  ) اباريس نموذج (في المدن الكبرى    

 يمكـن أن    يعيشون كمواطنين من الدرجة الثانية، فهـؤالء      

فين في تلك البالديكونوا مادة خاما لتجنيد المتطر.

 

 



 



 اوربية المرشّحة ألن تكـون مـسرح      إن أبرز الدول األ    

والتنظيمات اإلرهابية األخرى إليهـا     " داعش"للعمل والنتقال   

خـالل  ) أحرار الشام وغيرهـا   "و" القاعدة"و" النصرة"مثل  (

، هي تلك الدول التى مولتهم، وخلقـت هـذه          الفترة المقبلة 

:الظاهرة، وهذه الخريطة على النحو التالي

 

 

 ألن فيهـا أكبـر      ؛بريطانيا تأتي على رأس هذه القائمة     

تجمع إخوانى وإسالمي متطرف، يعمل بالتنسيق مع أجهزة        

المخابرات البريطانية، ولألسف الشديد المخابرات البريطانية      

تجاهل أن منظمات العنـف واإلرهـاب        أو تفهم وت   ،ال تفهم 

ي ه لنشاطها اإلرهابي، و    وال سقف  المتأسلمة ال صديق لها،   

 قد تكون صديقة لهم لبعض الوقت في سوريا، لكنها بعد ذلك 

 

 



  

 

 



 




 
  




 




 




 



بحكم التكوين العقائدي والثقافي اإلرهابي،     

ستتحول إلى عدو صريح لهم، والتجارب      

التاريخية في هذا المجال عديدة سواء في       

ربة أسامة بـن الدن مـع المخـابرات      تج

األميركية في أفغانستان وتجارب التطرف     

 اإلرهاب الشهيرة في    المسيحي وجماعات 

 بريطانيا إذن سـتكون     إن. باأميركا وأور 

مسرح لإلرهاب الداعـشي العائـد،      اا أولي 

على الرغم مـن العالقـة القويـة بـين          

المخابرات البريطانية وتلـك التنظيمـات،      

الكبير الذي لعبته والتـزال تلـك       والدور  

في تحريـك األحـداث فـي       ) المخابرات(

ــائق تؤكــد  ن عالقــة أالمنطقــة، والوث

المخابرات البريطانية بالتنظيمات اإلرهابية  

في المنطقة عالقة قوية، وهـي عالقـة        

المستفيد منها، وعالقة الموظـف لهـا،       

مثلها مثل المخابرات األميركية، وغيرهـا      

ا رات الدوليـة، وأيـض    من أجهزة المخاب  

المخابرات اإلسرائيلية التي تفتح قنـوات      

اتصال خلفية مع تلك التنظيمات اإلرهابية      

  ا، على رأسها أن تنشغل     ألسباب كثيرة جد

ة والمركزية، مثل   جيوش المنطقة الرئيس  

الجــيش المــصري والجــيش الــسوري 

والجيش العراقي والجيش الليبي بمعارك      

ومشاكل داخلية، حتى ال تلتفت إلى بنـاء        

نفسها، وقوتها الذاتية لمواجهـة العـدو       

الرئيس واالستراتيجي لها فـي الحاضـر       

    ا والمستقبل، وهو العدو اإلسرائيلى، وأيض

تجـارة  كى تسيطر على هذه البالد عبـر        

 ..السالح



 


تلعـب فيهـا    " لعبة أمم كبرى  "فنحن أمام   

المخابرات البريطانية واألميركية والغربية    

بشكل عام، والمخابرات اإلسرائيلية بشكل     

 خاص، دور ا في التدريب والتواصل    ا رئيس

مع تلك التنظيمات، وليس بالـضرورة أن       

ـ        تم تكون بشكل علني، لكنها في الغالب ت

بشكل سري وعبر قنوات ملتوية، بحيث ال       

يمكن اكتشافها بسهولة، إال أن ثمة مـثالً        

عربي البعـرة تـدل علـى       ":ا يقول ا شهير

، فهذه األعمال التى تمت على مدار       "البعير

 سنوات الماضـية ضـد الجـيش        ٧الـ  

السوري وضد الجيش المصري والعراقي     

:والليبي، يطرح بشأنها السؤال المركزي

 

 

..من المستفيد؟

 

 

المستفيد من جعل هذه الجيوش ضعيفة أو       

منشغلة بقضايا داخلية، واإلجابة القاطعـة      

بالتأكيد هي إسرائيل وأهم حلفاء لها فـي        

ــة    ــابرات األميركي ــم المخ ــالم وه الع

والبريطانية، حتى يسهل السيطرة على تلك 

الدول، وتتمكّن من تنفيذ مخطّطاتها فـي       

  .المنطقة



 


لألسباب السابقة وغيرها فإن الحقائق     

على األرض بعد هزيمة تلـك التنظيمـات        

     ا ترشّح بريطانيا لتكون ساحة أولى سياسي

من ساحات العمـل اإلرهـابي لتنظيمـات        

التطرف، وللعائدين من سوريا والعـراق      

وليبيا، ثم تأتي فرنسا في المرتبة الثانية،       

   ـ  خاصة أنها لعبت دور ي تمويـل تلـك     ا ف

الجماعات والتنظيمـات، وفـي تـدريبها،       

 وال ننسى دورها    ،خاصة في سوريا وليبيا   

التآمري مع جامعة الدول العربيـة إبـان        

رئاسة عمرو موسى لها في إسقاط القذافي 

، والتي تمتلـئ اآلن     )ليبيا(وتدمير دولته   

وتحولت !! بالدواعش والقاعدة واإلخوان    

.إلى ثالث دويالت متناحرة

 

 



 


ثم بعد فرنسا، ستكون بلجيكـا التـي        

تعرضت من قبل لعمليات إرهابية مـؤثرة،       

ف والدول ولـن    فإسبانيا، وستتوالى األهدا  

الذئاب (بية بمنأى عن تكون هناك دولة أور

العائـدة مـن سـوريا وليبيـا        ) المنفردة

والعراق، والتي تمتلـك اآلن خبـرة فـي         

 وفي األعمال القتاليـة،     صناعة المتفجرات 

    عالية للغاية، وقبلها تمتلك ثأر ا تريد ا مرير

 تلك الدول وهو ما قد يحـدث        تصفيته مع 

.!!واهللا أعلم، وبقوة

 

 



 

 

 

 

 



 














ه







 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






ي سـلك الطريقـة     العالم العامل، الذ  * 
متبعا الكتاب العزيز والسنة النبوية، فكان      
له القدم الراسخ في أحـوال النهايـات،        
واليد البيضاء في علم الموارد، والبـاع       
الطويل، في مواقف الرجال فحظي بثناء      
الناس عليه، األستاذ الدكتور فاروق أحمد      

الدسوقي الفقي الحائز على جائزة الملك

 

 
اإلسالم (دراسات اإلسالمية، والكاتب بمجلة      فيصل العالمية لل  

القضاء والقـدر فـي     : ، صاحب المؤلفات العديدة، منها    )وطن
اإلسالم، وعلم التوحيد، وموسوعة القيامـة الـصغرى علـى          
األبواب، وموسوعة الحقيقة المحمدية، والد األستاذ أحمد وعبد        

بكنج مريوط .. الرحمن

 

. اإلسكندرية–

 

 
الصادق الحاج عبد الـصبور عمـر       األخ الفاضل والمحب    * 

بباريس .. محمدين نائب الطريقة العزمية

 

. الوادي الجديد–

 

 
: السيدة الفاضلة الحاجة زهيرة أحمد إبراهيم والدة كل مـن         * 

مهندس أحمد، والشيخ محمد، والمحاسب سيد، والكابتن ربيع،        
بإيتاي البارود .. والمقدم فؤاد صبري البنداري

 

. بحيرة–

 

 
ضل والمحب الصادق المهندس عبد العظيم إبراهيم       األخ الفا * 

الزاهي شقيق الحاج رمضان الزاهي والمرحوم الزاهي إبراهيم        
ووالد األستاذ حمادة وإبراهيم عبد العظيم وابن عمة المرحـوم          

.بالحامول.. الحاج أنور والحاج فؤاد المنشاوي

 

 
المرحومة سعاد السيد غازي حرم األخ الفاضل الحاج على         * 
بسيدي غازي ..  ِمِحِمدأبو

 

. كفر الشيخ–

 

 
.بالسويس.. المرحوم شقيق األخ غريب واألخ سيد الجرف* 

 

 
المرحومة الحاجة عز عبده القطوري والدة األسـتاذ أحمـد          * 

بسجين الكوم .. عبد العزيز

 

. غربية–

 

 
المرحوم الحاج كامل عبد الرحيم شقيق المرحوم الشيخ سعد         * 

.. األخ أحمد ثابت صبرة سليمان    الدين ووالد رعد الزعيم وجد      
بالمعابدة الشرقية 

 

 أبنوب–

 

. أسيوط-

 

 
المرحومة الحاجة سهير حلمي إبراهيم سليمان شـقيقة األخ         * 

بفرج الكبرى .. صالح حلمي واألخ محب حلمي    

 

 الريـاض  -

 

- 
.كفر الشيخ

 

 
الدكتور محمد عبد المجيد األستاذ بجامعـة األزهـر والـد           * 

.اإلسكندريةب.. زوجة األستاذ عبد العزيز نعيمة

 

 








 

 

 

 

تـهــانــى

 

 












الشريف الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم لتوليه رئاسة جامعـة          * 
بنجع خليفة .. سوهاج

 

 المراغة –

 

. سوهاج–

 

 
األخ الفاضل األستاذ عربي صالح بخطبة نجله األستاذ عبد اهللا          * 

بإيتاي البارود .. لآلنسة عال عصام عامر

 

. بحيرة–

 

 
 األستاذ إسماعيل الريس بحفيدتـه      األخ الفاضل الداعي إلى اهللا    * 

بالطود .. رقية شعبان خفاجي

 

. كوم حمادة–

 

 
.. األخ الفاضل األستاذ إبراهيم الحريري بـالمولودة الـسعيدة        * 

.بالسويس

 

 
بمحلـة روح    .. السيد العميد عمر ناصف بالمولود هـارون      * 

 

– 
.طنطا

 

 
األستاذ محمد حسني عثمان السيد نجل األخ حـسني عثمـان           * 

بالزفاف على اآلنسة آية ممـدوح علـي بكـالوريوس دار           السيد  
.بمدينة األحوال.. العلوم

 

 
األخ الفاضل األستاذ محمد عطية األقور بزفاف نجله األسـتاذ          * 

بسجين الكوم .. إيهاب على اآلنسة هبة جالل الرفاعي

 

. غربية-

 

 
األخ الفاضل عصام عسكر بالمولود صالح الدين حفيد الحـاج     * 

بالعامرية.. م مرسي الزنكلونيالسال مرسي عبد

 

. إسكندرية-

 

 
مصطفى محمد القباني بحفيده أحمد وليـد       الحاج  األخ الفاضل   * 

. برشيد..مرعي

 

 










