
 

 

 

 

 



 


العارف باهللا

 

 


 


 ه١٤٠٧سنة 
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عزميةشيخ الطريقة ال

 

 


 



 

 



 


نائب عام الطريقة العزمية

 

 


 


        

 

 



 




 



 

 



 




 

 



 





 





 





 





 



 

 

ها مع اإلدارةيتفق علي

 

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
.الىت فطر الناس عليها

 

 
 اإلسـالم نسب يوصـل   :اًثاني

.ص إىل رسول اهللا

 

 
 اإلسالم وطن واملسلمون    :ثالثاً

.مجيعاً أهله

 

 

االشتراكات

 

 
.ا خالصة رسوم الربيد جنيه سنوي١٠٠ر ـداخل مص

 

 
. دوالراً سنوياً خالصة رسوم الربيد٥٠باقى دول العامل 

 

 

اللــه  معـبودنا

 

واجلهـاد خلقـنا 

 

 
والرسول مقصودنا

 

ايتناواخلـالفـة غ 

 

 
والقـرآن  حجتنا

 

وأبو العزائم  إمامنا 

 

 

 

 

 

..!! )١/٢ (نصيحة للرئيس ترامب: االفتتاحية* 

 

 

 

  *

 

 

 

 

    بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم   

 

 

 

 ٤

 

 

 

 

 

 

ئملإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبى العزا.. )٢٠( وسائل نيل المجد اإلسالمي *

 

 ٨

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

لعزائم اأبيالدين ماضى السيد أحمد عالء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 

 ١٢

 

 

 

 

 

 

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

 

 ١٤

 

 

 

 

 

 

أسامة مرعي.أ. ]٣/٥ [ من يدعي أن المسجد األقصى يوجد في الطائف بالسعوديةىعلالرد * 

 

 ١٦

 

 

 

 

 

 

محمد اإلدريسي الحسني.  د)..١١(الصوفية فقط على منهج السلف الصالح * 

 

 ١٨

 

 

 

 

 

 

عادل سعد. المستشار رجب عبد السميع وأ ..)٧(شبهات وردود حول بقيع مصر الصغير * 

 

 ٢٠

 

 

 

 

 

 

بليغ حمدى. د.أ  ..] ٣/٤[ي في القرآن الكريم وجوه اإلعجاز اللغو* 

 

 ٢٢

 

 

 

 

 

 

جمال أمين. د .. )٢٥(وقفة مع الذات لكي تكون شخصية مؤثرة  *

 

 ٢٤

 

 

 

 

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

 

 ٢٦

 

 

 

 

 

 

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

 

 ٢٩

 

 

 

 

 

 

٣٠  العزائم أبومحمد ماضىاإلمام  .. ]محمد العبد األكمل في صورته البشريةسيدنا [حكم الدين  *

 

  

 

 

 األستاذة لبنى محمد الشعراوى..مستقبل األمة  *

 

 ٣٢

 

 

 

 

 

 

نور الدين أبو لحية. د. أ.. ) ١٤(الطائفيون والحكماء السبعة * 

 

 ٣٤

 

 

 

 

 

 

..] ال يصح إيمان من آمن باهللا ولم يؤمن برسول اهللا [صواريخ مضادة * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحسينى عبد الحليم العزمىالشريف

 

 ٣٦

 

 

 

 

 

 

 أحمد محمود كريمة . د.أ ] ..٢/٣[الوقف في التشريع اإلسالمي * 

 

 ٤٠

 

 

 

 

 

 

فضيلة الشيخ علي الجميل].. ١/٤ [نظرات في سورة المنافقون* 

 

 ٤٢

 

 

 

 

 

 

 الشرنوبيأحمد محمد. د.أ) .. ٤٤(الدعوة إلى اهللا تعالى من خالل الشبكة الدولية اإلنترنت * 

 

 ٤٤

 

 

 

 

 

 

محمد الشندويلى.. ]٢/٣[االختالف االجتهادي يعالج بالحوار ال بالصراع * 

 

 ٤٦

 

 

 

 

 

 

هـ١٤٤٠ صفرمن أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خالل شهر * 

 

 ٤٧

 

 

 

 

 

 

فاروق الدسوقى. د. أ .. )٣٢(الصالة والسالم على والدي خير األنام * 

 

 ٤٨

 

 

 

 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى.  د.. ]٩٠) [مجلة التوحيد(وكالء الوهابية فى مصر صوت * 

 

 ٥٠

 

 

 

 

 

 

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

 

 ٥٢

 

 

 

 

 

 

 قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ ) ..٢٥ (معاني وإشارات قرآنية *

 

 ٥٤

 

 

 

 

 

 

رفعت سيد أحمد . د..لماذا يكره التكفيريون اإلسالم *

 

 ٥٦

 

 

 

 

 

 

المجتمع العزمى* 

 

 ٥٨

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عمرو موسى وبكره إسرائيل، خصوصا بعد أن ازدادت في         أنا بكره   : في البداية 
اآلونة األخيرة وتيرة هجوم الرئيس األمريكي دونالد ترامب ضد المملكـة العربيـة           
السعودية، وأخذ ترامب تارة يهاجم وينتقد، وتارة يساوم من أجل دفع المزيد مـن              

.األموال السعودية ألمريكا

 

 
اه من السعودية العام الماضي، ويأمل أن ويبدو أن الرئيس ترامب أنفق ما تقاض

يحظى سنويا من المملكة بنصف تريليون دوالر أو أكثر من أجل تـوفير الحمايـة               
.للمملكة من أعدائها الدخليين، والخارجيين الذين يلمح دوما أنهم إيران

 

 
نه حـذر الملـك     أ الرئيس األمريكي دونالد ترامب       أكتوبر الماضي، أعلن   ٣في  

دون الـدعم   " أسـبوعين "لمان بن عبد العزيز أنه لن يبقى في السلطة          السعودي س 
.العسكري للواليات المتحدة

 

 
ونقلت وكالة رويترز عن ترامب قوله       

 

 أمام حشد في ساوثهافن في مسيسيبي      -

 

. وأنا أحب الملك، الملك سلمان. يمكننا القول إنهم أثرياء. نحن نحمي السعودية ":-
يجب أن تدفع تكاليف    . قد ال تبقى هناك أسبوعين بدوننا     . نحن نحميكم : ولكنني قلت 

".جيشك

 

 
على الرغم من الكلمات الحادة، فإن إدارة ترامب على عالقة وثيقة بالسعودية،            

.التي تنظر إليها الواليات المتحدة كحصن ضد الطموح اإليراني في المنطقة

 

 
لى كرئيس العام   وكانت السعودية أول دولة زارها ترامب في رحلته الدولية األو         

.الماضي

 

 
وناقشا اإلجراءات المتخذة الستمرار    قبلها بأيام   واتصل ترامب بالملك السعودي     

إمدادات النفط لضمان استقرار األسواق والنمو االقتصادي العالمي، حـسبما قالـت        
.وكالة األنباء السعودية الرسمية

 

 
ك، التي انتقـدها    والسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر دول منظمة أوب         

.ترامب بسبب ارتفاع أسعار النفط

 

 
حيث قال   

 

 سـبتمبر  متحدثا أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويـورك           -
 الماضي

 

".يسرقون باقي دول العالم" إن أعضاء أوبك :-

 

 
ندافع عن الكثير من هذ الدول مقابل ال شيء، وهم يستغلوننا            ": ترامب وأضاف

نريـدهم أن يكفـوا عـن رفـع         . اا جيد هذا ليس أمر  . للنفطبتحديد أسعار مرتفعة    
". نريدهم أن يبدأوا في خفض األسعار،األسعار

 

 
يبدو أن الرئيس ترامب نسى أو تناسى أهمية وجود المملكة العربية السعودية            

.لحماية أمن واستقرار إسرائيل، وأن هذا الهدف هو أبرز أهداف إقامتها

 

 
بهت المخابرات البريطانية التى كانت تهيمن على       تنففي بدايات القرن الماضي     

العراق ومنطقة الخليج، لوجود عبد الرحمن آل سعود وابنه عبد العزيز اللذان كانا             
الجئين بالكويت، فقامت بإعداد االبن وتجهيز الجيوش إلقامة دولة فى منطقة نجد،            

 قتـل  وقـد   (يطرة   وضمان نجاح تلك الس    هركاته بالخبرة العسكرية لقيادة مع    بل ومد
 ثم قامت بـالربط بينـه       ،)النقيب شكسبير وهو يقود الحملة إلسقاط نظام آل رشيد        
 وتسخيره ألغراض    للدين وبين حركة اإلخوان الوهابية، فى استغالل فاضح واضح       

تظهـر علـى    حيث  ،  هم صفة دينية عن   يةدنيوية نفعية، فالعالم أجمع يعرف انتفاء أ      
نكرها الشرع ومنع المسلمين من مجـرد االقتـراب         تصرفاتهم جميع األفعال التى أ    

منها، فهم أباطرة الميسر، ومعاقرى الخمر إلى درجة السفه، ومرتكبى فاحشة الزنا            
.زالت على إنسانيتها بطريقة مقرفة مقززة ترفضها كل نفس ال

 

 

 

 



 

 

 



 



 



 



 


 العزيـز   عبد أصبح  ما  سرعان

 

 الـذى  -
 بالشيخ  يلقب  كان

 

 بايعه  أن  بعد  باإلمام  يلقب  -
 ولألسـلحة   لهـم   وكـان   ذلك،  على  اإلخوان

 الحجـاز   احتالل  فى  الفصل  الكلمة  البريطانية
 بل وأموالهم حرماتهم واستباحة بأهله والتنكيل

 ضـابط   فيلبـى   جون  قيدالع  وكان  ودمائهم، 
 آل  لجـيش   العام  القائد  البريطانية  المخابرات

 جون  قام  اإلذالل  فى  اوإمعانً  الوهابى،  سعود
 واعـتالء   بمكـة   صالتهم  فى  بإمامتهم  فيلبى

 مكـة  أن وليؤكد  الفتح،  خطبة  ليخطب  منبرها
 وقد  بريطانيتين،  مستعمرتين  أصبحتا  والمدينة
 يـز العز  عبـد   العظمـى   بريطانيـا   نصبت

 في  المملكة بدأت  الوقت  ذلك  ومنذ  إلدارتهما، 
 لتكريـه   اإلسـالم   تـشويه  :طريق  في  السير
 اعتناقـه،   مـن   ومنعـه   الغربى  العام  الرأى

 الـصهيونية   الدولـة   مـصالح   على  والحفاظ
.الوليدة

 

 



 





 


 لدولـة   رئـيس   أول  وإيزمان  حاييم قال

 الكيان  إنشاء( :مذكراته فى  الصهيونى  الكيان 
 ..األول  بريطانيـا   مـشروع   هـو   السعودى

 الكيـان   إنـشاء   بعـده   من  الثانى  والمشروع
 عـن   نقـالً   ويـضيف   ،)بواسطته  الصهيونى 

 البريطانية،  للحكومة  األسبق  الرئيس  تشرشل
 قيـام   فـى   وبارز  أساس  دور  له  كان  والذى
 العنصرى  والكيان  السعودى،  الوهابى  الكيان
 :تشرشل  قال  م١١/٣/١٩٣٢ فى( :يونىالصه
 وضـعت   أننـى   وايزمـان   يا  تعلم  أن  أريدك

 الحرب  نهاية  بعد  ينفذ  لكم  امشروع 

 

 الحرب -
 الثانية  العالمية

 

 سـعود   ابـن   أرى  بأن  يبدأ  -
على  كبرائه،  وكبير  األوسط  الشرق  على  اسيد 

 هـذا   قـام   ومتى  أوالً،  معكم  يتفق  أن  شرط
 أمكـن   مـا   منه تأخذوا  أن  عليكم  المشروع،

 السر، هذا كتمان وعليك ذلك، فى وسنساعدكم 
 شـىء   هناك  وليس  روزفلت،  إلى  انقله  ولكن

 أنـا   ألجلـه   أعمـل   عنـدما   تحقيقه  يستحيل
ــت ــيس وروزفل ــات رئ ــدة  الوالي  المتح

 ).األمريكية

 

 
 آل  دولـة   مـشروع   اإلنجليز  أسس  هكذا

 حيـث   العـرب   جزيرة  من  ومكنوهم  سعود
 كخطـوة   المسلمين،  بلةوق  الشريفين  الحرمين
 من  وتمكينها  الصهيونية  الدولة  إلقامة  مرحلية
 واألرض  القبلتين  وأولى  الحرمين  ثالث  القدس
 على  تخفى  ال  ألسباب  حولها،  اهللا  بارك  التى
 الموحدة  العربية  الدولة  قيام  إعاقة  وهى  أحد،

 .العالمية  اإلسالم  دولة  إلقامة  أساس  كمشروع 
ـ   علـى   األمر  زال  وال  مـن   بـالرغم   هحال

 مركـز   تحـول   :وأهمها  ،الدولية  المتغيرات
 وبـروز   ،أمريكـا   إلـى   بريطانيا  من  القيادة

 التـى   سكـسونية   األنجلو  البراجماتية  األفكار 
 تعلـم   بدأت  والتى  األمريكية،  السياسة  تحرك

 أن بعد السعودى النظام مهمة  انتهاء العلم تمام
 ألجلهـا،   أسس  التى  األغراض  جميع  تحققت

 الدين  وتشويه  القومى،  المشروع  تدمير  ىوه
 ولم  المنطقة،  على  قبضتها  وإحكام  اإلسالمى،

 العـام   الرأى  استهجان  تحمل  على  قادرة  تعد
 بـضرورة  المطالب  الدولى  والمجتمع  العالمى

 تمكنـت   أن  بعـد   الجاهلى  النظام  هذا  تغيير 
 وبهم بها  تفعل  وأهلها،  فلسطين  من  الصهيونية

 بات  والخطر  حسيب،  أو  يبرق  دون  تشاء  ما

 علـى   والصامت  ،!!الشريفين  الحرمين  يهدد
 .أخرس شيطان أنه شك ال الحق

 

 
 فى  اعام  ٤٠( كتابه  فى  فيلبى  جون  يقول
 تبـدو   تكـن   لم  فلسطين  قضية  إن[ ):البحرية

 العالقـات   تعريض  تستحق  بأنها  )سعود  آلل(
 ؛وأمريكـا   بريطانيا  مع  تربطهم  التى  الممتازة

 السعودى  الوجود  إلنشاء  التفاقا  أساس  وكان
 تـدخلهم   عدم  على  سعود  آل  سياسة  تقوم  أن

  بريطانيـا  مصالح ضد األشكال  من  شكل  بأى 
 واإلسالمية  العربية  البالد  فى  واليهود  وأمريكا
 أن بد ال والحق  :فليبي يقول ،]فلسطين وأهمها

 فـى   اشـديد  احزنً العزيز عبد حزن  فقد  يقال
 فلـسطين،   فى  العربية الجيوش  هزيمة  أعقاب

 الشديد  الحزن  هذا  سر  فيلبى  جون  كشف  وقد
 احتفظ  الذى  العربى  الجزء  انتقال  كان[ :قائالً

 أكثـر   اأمر  األردن  مملكة  إلى  فلسطين  من  به
 كان  ألنه  ..استساغته  العزيز  عبد  يستطيع  مما
 ..الـصهيونى   الكيان  إلى  أو  إليه  ضمه  يريد

 )معارضتها  ستطعي  فلم  اإلنجليز  إرادة  وألنها(
 عمـوم   حكومـة   إنشاء  بشدة  عارض  ولكنه

 سـيطرة   تحـت   كانت  التى  غزة  فى  فلسطين 
 المتخاذل الموقف هو  هذا  ،]المصرية  الحكومة

 الكتيبة  بطولة  يسجل  التاريخ  ولكن  سعود،  آلل
 الجزيـرة   مـن   اأفـراد   خرجت  التى  العربية
 األرض  تحريـر   أجل  من  متطوعين العربية

 .معظمها ستشهدوا الصهاينة من

 

 
 ما  لكم  ننقل  فيلبى  جون  هو  من  ولمعرفة

 وكتـاب   البريطانية  المخابرات  وثائق  من  يلى
 ):سعود آل تاريخ(

 

 
 الـذى   سعود  آل  جيش  قائد  مصرع  بعد[
 أيـدى   علـى   شكسبير  النقيب  اإلنجليز  أسسه
 المخـابرات   أمـرت   الرشـيد،   ابـن   قوات

 الخلـيج   لمنطقـة   الفعلـى   الحاكم  البريطانية
 كـوكس  بيرسـى  الـسير ( والجزيرة  ربىالع

 سـكرتيره  وتعيـين  سعود  آل  بدعم  )اليهودى 
ـ   فيلبـى   جـون   العقيد  الخاص  للنقيـب   اخلفً

 بكـل   للعمـل   المـسؤولية   وتسليمه  شكسبير،
 ..]سـعود   ابن  خصوم  دحر  من  تمكنه  وسيلة

 مـشروع   إقامـة   على  للعمل  فيلبى  تفرغ  وقد
 متنظـي   وإعـادة   المنطقة،  فى  األول  بريطانيا

 واألسلحة  باألموال  وتمويله  السعودى  الجيش 
 الجاهليـة   األفكـار   إحياء  وإعادة  والذخائر،
 باعتناقهـا   فيلبى  جون  تظاهر  أن  بعد  الوهابية
 اهللا عبـد   بـن  محمـد  اسم نفسه  على  وأطلق
 فى  له  أنصار  إليجاد  جوالت  فى  وبدأ  فيلبى،

 جزيـرة   أنحـاء   فـى   وقرية  وقبيلة  بلدة  كل 
 بالمعلومـات   لتزويده  عمالء  وإيجاد  العرب،

 بـث   مـع   الجزيرة،  أحرار  من  خصومه  عن
 وبـث   الوهابيـة،   الجاهليـة   الـدعوة   أفكار

 كـسب  علـى   والتركيـز   المرجفة  اإلشاعات 






 





 



 

 
 رئيس االتحاد العالمى للطرق الصوفية

  األعلى للطرق الصوفيةعضو المجلس
شيخ الطريقة العزمية

 

 

السيد محمد عالء الدين ماضى أبو العزائم

 

 



 

 

 



 



 



 

 األدعيـاء   الـدين   ورجال  الوجهاء  من  العديد
 أحسن  على  بقيادته  األمور  وسارت  واألغبياء،

 نال  الذى  األمر  البريطانية  الحكومة  تريده  ما
 مـن   تمكن  أن  بعد  خاصة  الكثير،  الثناء  عليه

 وإسـقاط   حائـل،   فى  الرشيد  ابن  حكم  إسقاط
 أم  إنه  بل  الحجاز،  فى  على  بن  الحسين  عرش

 مكـة،   فـتح   عند  الفجر  صالة  فى  المسلمين 
 اهللا  عبـد   لها  ونقل  األردن  شرق  إمارة  وأنشأ

 غيـره   اأشخاص  اإلنجليز  وكلف  الحسين،  ابن
 اإلمـارة   وتنظـيم   اهللا  عبـد  وتوجيه  لمراقبة
 يستطيعوا  لم  األشخاص  هؤالء  أن  إال  الجديدة،
 أنـه   اعتقد  الذى  الحسين  بن  اهللا  عبد  ترويض

 ابعيـد   إرادته  حسب  التحرك  يمكنه  احق  أمير 
 األردن  اتخاذ  فى  وبدأ  له،  المرسوم  الخط  عن

 العـرش   السـتعادة   الهجـوم   إلعـادة   قاعدة
 آلل  اإلنجليز  منحه  الذى  الحجاز  فى  الهاشمى
 الحكومـة   رأت  ذلـك   أجـل   ومـن   سعود،

 األردن  إلـى   فيلبى  ذهاب  ضرورة  البريطانية 
 فـى   فيلبـى   جون  يقول  .ترويضية  مهمة  فى
 األردن  إلـى   وصولى  من  شهرين  بعد[ :ذلك
 الثورة  وكانت  فلسطين،  أنحاء  فى  بجولة  قمت

 فـى   اإلنجليز  ويعيش  بدايتها،  فى  الفلسطينية
 عبد  األمير  توسيط  بعضهم  فحاول  منها،  قلق
 الثـورة،   بإيقـاف   الفلسطينيين  الثوار  لدى  اهللا

 فـى   سيفشل  اهللا  عبد  أن  لعلمى  الفكرة  فحبذت
 وبالتالى  الفلسطينيين،  بين  نفوذه  لعدم  وساطته
 عبـد   العزيـز   لـصديقنا   امهيًئ  الجو  سيكون
 لـدى  أسـهمه   وترتفع  وساطته  فتنجح  العزيز

 اهللا  عبـد   فشل  بعد  فعالً  تم  ما  وهذا  اإلنجليز،
 العزيـز   عبـد   توسيط  اقترحت  وساطته،  فى

 أصـدقاءنا   بـأن   فلـسطين   لثوار  أقسم  الذى
 لـصالح   القـضية   بحـل   تعهـدوا   ليزجاإلن

 العهد،  هذا  مسؤولية  يتحمل  وأنه  الفلسطينيين
 املكً أصبح الذى( فيصل ابنه ذلك لهم نقل وقد

 الوسـاطة   هـذه   لنجـاح   كان  وقد  ،)بعد  فيما 
ـ   صداها  وكانـت   واليهـود،   اإلنجليـز   دىل

 وعـزز   فلسطين،  تاريخ  فى  األكبر  المنعطف
 العزيـز   بعبد  آرائى  كافة  الباهر  النجاح  ذلك
 مـا   الذين  خصومى  وحتى  بل  رؤسائى  أمام
 أصلح  ويعتبرهم  الهاشميين  يؤيد  بعضهم  زال

.]سعود آل من الغربية  للمصالح

 

 
 عرجـت   رحلتـى   أثناء( :فيلبى  ويضيف

 الذى  جوريون  بن  ديفيد  وقابلت  يبأب  تل  على
 أوقفت التى سعود آل وساطة  لنجاح افرح كان

 عـن   قلقـه   أبـدى   أنه  إال  الفلسطينية،  الثورة
 بـن  ل فقلـت  العزيـز،   عبـد   عـن   ابتعادى

 العزيز  عبد  على  نخشى  نعد  لم  إننا  :جوريون
 يكفـى   مـا   الحـصانة   من  فلديه  سعود،  آل

 هـذه   ابتعادى  أن  كما  ..وتطعيمك،  لتطعيمى
 فى  خصومه  ترويض  أجل  من  لصالحه  األيام

 ).األردن شرق

 

 
 أيام  قبل( :له  قلت  جوريون  بن  ولتطمين

 عبد  لتأديب  الوهابيين  اإلخوان  جيش  أخرجت
 بـى   اسـتنجد   وعندما  كيانه،  هددوا  حتى  اهللا

 اإلخـوان   جيش  بإيقاف  العزيز  لعبد  أوعزت
 صـعوبة   وجدوا  وقد  األردن،  يدخلوا  أن  قبل
ـ   صد  فى  الـشرس،   البـدوى   الجـيش   ذاه

 للطـائرات   األمـر   إعطـاء   إلى  فاضطررت 
 األردن  فـى   المرابطـة   البريطانيـة   الحربية
 أفكاره  عن  اهللا  عبد  تخلى  ذلك  وبعد  لتأديبهم،
 بما  واكتفى  الحجاز  غزو  فى  والقومية  الوطنية

 فـى   فيلبـى   جـون   ويستطرد  ،)له  اهللا  قسم
 إلـى   الـذهاب   قررت  عندما  :قائالً  مذكراته
 حملنـى   حاجة،  لقضاء  حج  مهمة  فى  الحجاز

 سعود  آل  العزيز  عبد  إلى  رسالة  جوريون  بن
:نصها

 

 
 اهللا  فـى   أخـى   يا  ..الجاللة  صاحب  يا(

 جنيـه   ألـف   العـشرين   مبلـغ   إن  والوطن،
 فيمـا   لـدعمك   منا  إعانة  إال  هو  ما  إسترلينى

 الجديـد   ملكك  شؤون  تصريف  فى  إليه  تحتاج 
 أحب وإنى لمباركة،ا  ةالشاسع  المملكة  هذه  فى
 من  ذرة  المبلغ  هذا  فى  ليس  أنه :  لك  أؤكد  أن

 بريطانيـا  يهـود   تبرعـات   من  فكله  الحرام،
 الحكومـة   لـدى  دعمـوك  قـد  الذين  وأوربا

 وكافـة  الرشيد ابن ضد السابق  فى  البريطانية
 بصديقها  تضحى  بريطانيا  وجعلت  خصومك، 

 حتـى   رفـض   لكونه  ألجلك،  حسين  السابق
 شردوا  الذين  لليهود  فلسطين  من قطعة  إعطاء

 عن  العزيز  عبد  ىمنِّ  استفسر  وقد  ،)العالم  فى
 هم اليهود أن  فأفهمته الواردة، العبارات بعض
 والـسلطة   الحكم  إنهم  بالفعل،  بريطانيا  حكام

 األقـوى   النفوذ  ولهم  والمخابرات  والصحافة
 االستمرار  وراء  وكانوا  دعمك،  وراء  وكانوا 

 طريـق   عـن   اآلن  ىحت  مرتبك  صرف  فى
 وراء  الـسابق   فى  كانوا  كما  الهندى،  المكتب

 ال  أو  تـرفض   هـل   الختبارك  المرتب  قطع
.لليهود فلسطين بإعطاء التوقيع ترفض

 

 
 بـن   إلـى   رسالة  العزيز  عبد  لنىحم  وقد
 إننا  جوريون،  بن  األخ( :نصها  هذا  جوريون

 العظمى،  بريطانيا  وأبونا  أمنا  فضل  ننسى  لن
 دعمنا  فى  اليهود  عمنا  أبناء  ضلف  ننس  لم  كما
 ونـدعوا   كوكس،  بيرسى  السير  مقدمتهم  وفى
 من  ونعمل  نريده،  ما  أقصى  لنا  يحقق  أن  اهللا

 المـساكين   اليهـود   هـؤالء   لتمكـين   أجله،
 يريدون  ما  لتحقيق  العالم  أنحاء  فى  المشردين 

 ).العناء هذا يكفيهم لهم مستقر  من

 

 



 


 اعالمي  بريطانيا  لمكانة  ريكاأم  وراثة  بعد

 علـى   وأمريكا  السعودية  بين  العالقات  بنيت

 .السعودي للنظام الحماية مبدأ

 

 
 مـشروع  عـضو  "بـرجين   دانيال" كتب

 هارفـارد   بجامعـة   القوميـة   الطاقة  أبحاث
 عن صدر  مقال  في  المالحظة  هذه  األمريكية

 مـا   م٤/٦/١٩٧٨   في  تايمز  النيويورك  مجلة
 :يلي

 

 
 يطـرأ   أن  احتمـاالت   الدوام  على هناك( 

 في  النفطية  للمنشآت  تخريب  أو  طبيعي  حادث
 خطر أن كما  الخليجية،  المناطق  في  أو  الخليج
 رقعة  اتساع  إثر  اتمام  وارد  السوفياتي  التدخل

 العربي الصراع

 

 وقت، أي في ، اإلسرائيلي  -
 بـين   صـراع   قيـام   احتمـال   إلى  باإلضافة

 المنطقة  في  رىأخ  محلية  وقوى  "السعودية"

 

- 
 وإيران  العراق  منها  وباألخص

 

 مـن   ويبقى  -
 أو  فكـري   تحول  أي  باالعتبار  نأخذ  أن  المهم

 اجـد   حقيقي  خطر  وهذا  المنطقة،  في  سياسي
 االنقـالب   خطر  وهو  بإغفاله،  الكثير  يرغب

 إلـى   راديكاليـة   قـوى   ووصول  العسكري
 ).الحكم

 

 
 تخـوف   أن  التصريح  سياق  من  ويتضح

 لتغير  الكبير  االحتمال  من  ألمريكيةا  السياسة
 ومثل  جدي،  أمر  الجزيرة  في  الوهابى  الحكم

 اإلدارة في إسرائيل أنصار  ينتاب التخوف هذا
 "التآمرى" الدور  بسبب  غيرهم،  قبل  األمريكية

 أوراق  ترتيـب   في  الوهابى  النظام  يلعبه  الذي
 العربــي الــصراع

 

 لتــأمين الــصهيونى، -
 فـي   والـصهيونية   يكاألمر  الحيوية  المصالح 

 كـارتر  الـرئيس   أيام  أثيرت  فحينما  المنطقة،
 فـانتوم " طراز  من  طائرة  ستين  إرسال  أهمية
 وقــف  ،"الــسعودية" إلــى المتطــورة " ١٥

 للجنة  فيذيةنالت  الهيئة  رئيس  "إمتباي  موريس"
 أمــام )اإلســرائيلية( األمريكيــة العالقــات 

 عـام   مـايو   شهر  في  األمريكي  الكونجرس
 :قائالً م١٩٧٨

 

 
 نظام  عن  عبارة  هو  السعودي  النظام  إن" 
 هـذا   تغيير  وإن  مستقر،  غير  إقطاعي  ملكي
 "!.وضحاها ليلة  في مرجح النظام

 

 
 الذي  مستقر  الغير  المستقبل  هذا  ظل  وفي

 الحماية  مبدأ  أهمية  تبرز  ،"السعوديين"   يواجه
 وأمريكـا   الغـرب   يوفرهـا   أن  يمكـن   التي

 أخـرى   ومـرة   .المهتز  لعرشهم  بالخصوص
 الخارجية  العالقات  لجنة  عضو  "تلمان" يعقب

 القادة  إن" : قائالً  األمريكي  الشيوخ  مجلس  في
 المتحـدة   الواليـات   يعتبـرون   ""السعوديين""

 قيـام   أو  االنقالبـات   ضد  الضروري  الحامي
 ".عليهم  خارجي عدوان خطر

 

 
 األمريكيـة   الواشنطن  صحيفة  تتحفظ  ولم
 مقـال   فـي   األمـر   هذا حقيقة  على  المتنفذة
 :قائلـة   م١٩٨١ مايو  ٢٧ يوم  كتبته  افتتاحي

 تلفـت   أن  ادائم  ترغب  "السعودية" الحكومة"



 

 

 



 



 



 

 فـي   بقائهـا   أهمية  إلى  الغربية  الدول  أنظار
 تـدفق   اسـتمرار   ضـمان   أجل  من  السلطة 

 "".السعودية" في الغربية  المصالح

 

 
 إلـى   تحتـاج   ال  التصريحات  هذه  ومثل
ـ   أكثـر،  تفـسير   الـشعبية  الثـورة  الفاحتم

 الحكـام   ولعـل   ا،جـد   وارد  أمر  واالنقالب
 من  الخطر  هذا  لمثل  اإدراكً  أكثر  "السعوديين"
 هذا  بوادر  تثبت  قريبة  شواهد  وهناك  .غيرهم 

ــة"   :التــصعيد  العــصيانات ..الحــرم حادث
 إلـى   "..الشرقية  المنطقة  انتفاضة  ..العسكرية

 .السلسلة آخر

 

 
 الـشيوخ  مجلـس   اجتماعـات   أحد  وفي

 من  "كيس" األمريكي  السيناتور  قال  األمريكي،
 :نصه ما األمريكية  نيوجرسي والية

 

 
 مـصالحها   ضـمان   أن  تفهم  "السعودية(" 
 المنطقـة،   فـي   إسرائيل  قوة  على  كلية  يعتمد
 ألن ؛القوة  هذه  لضمان  األمريكي  الدعم  وحجم

 أن بمجرد  الوجود  من  يمسح  سوف  النظام  هذا
 ).إلنقاذه  التدخل في ريكاأم إمكانية تتعطل

 

 



 


 الثورات  مواجهة  في  أنه  التاريخ  يحدثناو

 :أمرين بين السعودية موقف كان الفلسطينية

 

 
 يجـري،   لمـا   والتجاهل  السكوت  :األول

 مـا   وهـذا   للمحتل،  الغلبة  كانت  حينما  وذلك
ــدث ــات ح  م،١٩٣٣ و م،١٩٢٩ النتفاض

 .م١٩٣٥و 

 

 
 الثـورة،   إلطفـاء   السريع  التدخل  :الثاني

 وإرسال  الثورات  قادة  مع  اللقاءات  بعقد  وذلك
 ذرائع  بعدة  السكينة،  على  تحث  التي  النداءات

 الـوطن،   على  والمحافظة  الدماء  حقن  تشمل
 تشرك  بل  بنفسها،  بالعمل  السعودية  تكتفي  وال

 الثـائرين   لطمأنـة   وذلك  العرب  ملوك  معها
 حـدث  لـو   ما  في  المسؤولية  من  قسط  وأخذ

 .يتوقع ما خالف

 

 
 م١٩٣٦ عام ثورة في حدث ما فعالً وهذا

 مـن   الموقّـع   نداءه  زيزالع  عبد  أرسل  حينما
 :قـائالً   الثـائرين  وخاطـب   ،العـرب   ملوك

 ووقـف   الـسكينة   إلـى   لإلخـالد   ندعوكم"
 اهللا  علـى   معتمـدين   للدماء،  احقنً  اإلضراب

 ".بريطانيا صديقتنا نوايا وحسن

 

 
 سـعودي  قـاء ل أول  إن  :القول  يمكنو

 

- 
 ،م١٩٣٩ عـام   إلـى   تاريخه  يعود  صهيوني

 القـضية   حـول   مؤتمر  لندن  في  عِقد  عندما
 كـان   الذي  فيصل  األمير  حضره  الفلسطينية 

 األميـر   اجتمـع   إذ  للخارجيـة،   اوزير  آنئِذ
 اليهـودي   بالوفد  امنفرد  مرات  عدة  السعودي

 العزيـز   عبـد   الملك  كان  حيث  المؤتمر،  في
 عالقاتــه لتوطيــد هجهــد قُــصارى يبــذل
 أصبحت  وعندما  الوقت  وبمرور  .كانيباألمر

 أفلــح ا،التهابــ أكثــر الفلــسطينية القــضية
 العزيـز   عبـد   الملـك   إقنـاع   في  كانياألمر

 مـن   الـتخلّص   أجـل   مـن   اللفظي  بالتحايل
 شديد بيان بإصدار  وذلك  التاريخية،  المسؤولية

 من تعهد أي دون من ولكن اليهود ضد اللهجة
 بوضوح  ذلك  ظهر  وقد  .ضدهم  بالعمل جانبه

.م١٩٤٨ عام حرب في

 

 
 للسياسة اأساس ليكون الموقف هذا واستمر

 مجـرد   :الفلـسطينية   القضية  حول  السعودية
 العربـي   العام  للرأي  ومسايرة  فارغة  بيانات

 يفعلـه   ما  عينه  وهو  .التزام  أي  دون  من  لكن
 صـهيوني   إرهاب  كل  مع  المملكة  حكام  اليوم
 بـات   ما  أن  إال  الفلسطيني،  شعبال  ضد  جديد

 هـو   الـنفط   مملكـة   في  الكبار  جيل  يحِرج
 العلنـي   وتقاربـه   سلمان  بن  محمد  اندفاعات

 لعـشقه   مداراتـه   وعـدم   أبيب  تل  مع  والفج
 أجـداده   يفعـل   كان  مثلما  إلسرائيل  المفرط

 والعالقـات   المصالح  جمعتهم  الذين  وأعمامه،
 مليـة ع  على  تحايلوا  لكنهم  بإسرائيل،  الوثيقة
 واإلسـالمي   العربي  العام  الرأي  أمام  إعالنها

 التي والروحية  السياسية المكانة يفقدوا ال  حتى
 األمـاكن   علـى   سـيطرتهم   إياهـا   أعطتهم

 شـرعي،   مسوغ  دون  من  المقدسة،  الحجازية
 اإلشـراف   لهذا  األمة  انتزاع  أوان  آن  والتي

 بـن  محمد  بقيادة  األبناء  جيل  إن  لها،  وإعادته
 بين الدافئة العالقات من المستور فضح سلمان

.أبيب وتل سعود  آل

 

 



 


 إال  عينيه  المسلم  يفتح  أن  ما :الحقيقة  وفي
 أول  هـم   الوهابي  السعودي  النظام  أن  ويدرك

 ..المـسلمين   بالد  فى  الغربى  االستعمار  خدام
 تـراث   تتبعـت   لـو   إنك  بل  فقط،  هذا  وليس

 تجد  بعده  من  وهابيةال  وقادة  الوهابية  مؤسس
 العربيـة   األمـة   تخلف  في  رئيس  سبب  أنهم

 األرض، لعمـارة  اأثـر   تجد  فال واإلسالمية؛
 ومكافحـة   المظلوم،  وإنصاف  العدل،  وإقامة
 وجه  لتحسين  اأثر  فيه  تجد  وال  والجهل،  الفقر

 واالقتـصادى   العلمـى   التقدم  وتحقيق  الحياة،
.والرخاء للسلم اأثر وال واالجتماعى،

 

 
 المـسلمين   تكفيـر   سوى  فيه  تجد  ال  لب

 واسـتباحة   قتـالهم   وإيجاب  بالشرك،  ورميهم
 هـو   يشغلهم  الذى  كل  إن  ،!!وأموالهم  دمائهم
 :يقول  ورجل  هناك،  ومسجد  هنا،  قبر  وجود

 هـو   هذا  ،!!اهللا  عند  لى  اشفع  الرحمة  نبى  يا
 الوحيد همهم هو وهذا غير،  ال  الشاغل  شغلهم
 دمـاء   ونيـسفك   غطائـه   تحت  انطلقوا  الذى

 ويثيـرون   المحرمات،  ويستبيحون  المسلمين،
 ذلك  بعد  يهمهم  وال  األخرى،  بعد  واحدة  الفتن

 مـن   لألعداء  اغرض  المسلمين  بالد  تكون  أن

.وصهاينة وصليبيين ومالحدة وكفار مشركين

 

 
 ألعـداء   والعلنية  الصريحة  مواالتهم أما
 على  أدل  وليس  بيان،  إلى  تحتاج  الف اإلسالم

 للـصليبية   الهائلة  القوات  هذه وجود  من  ذلك
.العربية الجزيرة بشبه والصهيونية

 

 
 إلى  الكريم  القارئ  أيها  اكثير  بك  نبعد  لن

 المخـابرات   رجـل   همفـر   مستر  تجنيد  أيام
 ليكـون  الوهـاب  عبـد   بن  لمحمد  البريطانى

 لبدايـة   وال  اإلسـالم،   بالد  فى  األول  عميلهم
 سـعود   بـن   محمد  بين  األمة  على  المؤامرة
 حـديثنا   سنبدأ  ولكننا  الوهاب،  عبد  بن ومحمد

 فـى  جاء كما العشرين، القرن  بداية  منذ  معك
 علـى   لمحمـد   )سعود  وابن  بريطانيا( كتاب
٢٢١ ص  سعيد،

 

 :المؤلف  قال  حيث  ،٢٢٥ -
 ابـن   فيهـا   خضع  التى  الفترة  تقسيم  يمكننا(

):مراحل عدة على لبريطانيا سعود

 

 
 عـامى   بـين   وتمتد  :األولى  المرحلة  )١

)١٩٠١

 

 عبـد   اسـتيالء   منذ  أى  ،)م٩٣٣١-
 تسليم  على  عوقَّ  أن  إلى  الرياض  على  العزيز

 فى  ..األمريكية  الشركات  إلى  النفطى  االمتياز
 الفعلـى   المسيطر  بريطانيا  كانت  الفترة،  هذه
 وبـين   بينه  العالقات  إن  بل  سعود،  ابن  على

 به  اتصل  وإذا  ،  معدومة  كانت  األخرى  الدول
 ذلـك   على  انيابريط  يبلغ  الدول  مسئولى  أحد
بريطانيـا   رفـضت   ذلك،  من  واألكثر  ا،فور 

 مـع   عالقـات   بإقامـة   العزيز  لعبد  السماح
 الزعمــاء اوخــصوص العــرب، الزعمــاء
.الفلسطينيين

 

 
 تـاريخ ( كتابه  فى  السعيد  ناصر  ذكر  وقد

 بلفـور   وعـد   قبل  أنه  ،٩٥١ ص  )سعود  آل
 فلسطين  يجعل  ااعترافً  العزيز  عبد  الملك  كتب
 عبـد   الـسلطان   أنا( :فيه  قولي  لليهود  اوطنً

 أقر  السعود،  الفيصل  الرحمن  عبد  بن  العزيز
 كـوكس   برسـى   للـسير   مرة  ألف  وأعترف
 من  عندى  مانع  ال  العظمى،  بريطانيا  مندوب
 غيـرهم،   أو  اليهود  للمساكين  فلسطين  إعطاء

 رأيهـا   عن  أخرج  ال  التى  بريطانيا،  ترى  كما
تصيح حتى

 

تقوم -

 

).الساعة -

 

 

 مراحـل   باقي  لنستكمل  مالقاد  العدد  وإلى
 تغليفهم  بيان  مع  للصهيونية،  السعودي  الوالء
 لخدمـة   الـدين   تـسخير   بل  بالدين،  العمالة

.للعلن الخفاء من الوالء انتقال وكيفية العمالة،

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 
اإلمام ادد

 

 
 السيد حممد ماضى أبو العزائم

 

 



 



 



 








 




 





 



انظر إلى الشرق وما كان فيـه مـن اتحـاد القلـوب             
والتعاون على الحق ومن مسارعة المسلمين في عبادة اهللا         
وطاعته وما كانوا عليه من الرحمة بينهم، وما كانوا فيـه           

سعادة، وما كان لهم من الهمم العلية في نشر         من الخير وال  
كيف طمـس   . العدل والمسارعة لسعادة المجتمع اإلنساني    

اإلفرنج معالمه ودرست آثاره، وأظلم جو الشرق حتى كاد         
يكون كالغابة التي بها أنواع الحيوانات المفترسة وغيرها،        
يأكل قويهم ضعيفهم، ويؤذي رجال الدين بعضهم بعـضا،         

م يسارع إلى الكافر الظالم يتملق له ليؤذي أخاه         فترى العالِ 

م طمعا إلى التقرب في عدوه وعدو ربه، تحصيالً لمـا           العاِل
في يد أخيه المسكين، مع أنه يرى الكافر الظالم مـستعبدا           
          ا على كل شيء كان في يده، فيحارب العاِلمقومه، مستولي

جار أباه واألخُ أخاه والجار والولد هالعاِلم .

 

 
أين تلك العزة التي كانت للمؤمنين؟ وأين تلـك         !! عجبا

الغيرة هللا التي دان لهم بها الخلق أجمعـون؟ وأيـن تلـك         
المسارعة إلى نيل فضل اهللا ورضاه؟ والعمل منافسة فـي          
التشبه بأصحاب رسول اهللا؟ بل وأين تـأثير العلـم الـذي            

 ال  تعلموه؟ والعبادات التي يتقربون بها إلـى اهللا تعـالى؟         
تعجب، فقد أهملوا تزكية النفوس فخابوا وضلوا، وتركـوا         
تطهير القلوب فالتفت عنهم عالم الغيوب، ووكلهـم إلـى          
أنفسهم فاستُعبدوا ألذل الخلق ممن كانوا ممـاليكهم أيـام          

.كانوا أعزاء بالتقوى

 

 



 

 

 

 

 



 



ال يسعد آخر هذه األمِة إال      : (وفي األثر 
 ، وبـم سـعدنا؟ سـعدنا      )بما سعد به أولُها   

بالعمل بكتاب اهللا وسنة رسول اهللا، وقد آن        
األوان، وليس بيننا وبين أن نسعد الـسعادة        
الدائمة إال أن نرجع إال الحق، وإلى االقتداء        
بالسلف الصالح من الصحابة الكرام وعمل      

 األئمة، ليكون اهللا تعالى معنا ورسوله       
وقد ظهرت دالئل انتقام اهللا من اإلفرنج فقد        

إن : (وفي األثر . لى بعضهم سلط الظلمة ع  
: وفي الحديث ) اهللا لينتقم بالظالِم من الظاِلمِ    

إن اَهللا ليملي للظاِلِم حتـى إذا أخـذه لـم           (
فِْلتْههذه الـذكرى، والـذكرى تنفـع        )١()ي 

وقد وعدنا اهللا في كتابه العزيـز       . المؤمنين
فَـسوفَ يـْأِتي اُهللا ِبقَـوٍم يِحـبهم         : بقوله

ه َأِذلٍَّة علَى الْمْؤِمِنين َأِعـزٍة علَـى        ويِحبونَ
       خَافُونال يِبيِل اِهللا وِفي س وناِهدجي الْكَاِفِرين

، فإنـه سـبحانه     )٥٤: المائدة (لَومةَ الِئمٍ 
وتعالى جعل حبيبه محمدا خـاتم الرسـل،        
: وجعل أمته آخر األمم، وقال فـي كتابـه        

  ِْؤِمنالْم ِلياُهللا ووين)   ٦٨: آل عمـران( ،
فهو ولينا، ويظهر في كل زمـان رجـاالً         
يعلون كلمته، ويجددون سنة نبيه، فال تخلو       

وإنا  . األرض من قائم هللا بحجة    

 

والحمـد   -
هللا  

 

نرى في كل أرض رجاالً صغرت في  -
أعينهم الدنيا والشهوات واآلمال، قـاموا هللا       
يذكِّرون إخوانهم، ويدعونهم إلى أن يكونوا      

امين هللا بالحق ولـو علـى أنفـسهم أو          قو
الوالدين واألقربين، إما ظاهرين مشهورين     
أو خافين مغمورين، فعلى كل مسلم أن يقوم      

 معتقدا نيل   هللا مخلصا، وأن يعتمد عليه      
وما النَّصر ِإال ِمن    : النصر، قال اهللا تعالى   

: آل عمـران   (ِعنِْد اِهللا الْعِزيـِز الْحِكـيمِ     
 وأنواع المجاهدة في سبيل اهللا كثيرة       ،)١٢٦

ال يعجز المسلم عن القيام مجاهدا في سبيل        
: اهللا بقدر استطاعته، في كل بلد، قال        

كلُّ واحٍد من المسلمين على ثغر من ثغور        (
اإلسالم فإذا تهاون إخوانُك فَاشدد لئال يؤتى       

احفِظ اهللا  : (، وقال   )٢()اإلسالم من ِقبلك  
 اهللا تَِجده أمامك، كن مع اهللا       يحفظْك، احفظ 

وما تَوِفيِقي ِإال ِباللَِّه علَيِه     . )٣()تر اهللا معك  

  ِه ُأِنيبِإلَيكَّلْتُ وتَو) هود :
٨٨.(

 

 




 



لإلسالم صـولة علـى     
القلوب تقوى بها مراقبة اهللا والخشية منـه،     

الم، مهما كانت دواعي االنتقام والظلم والتظ     
مضى علـى   . وعلى ذلك ألف دليل ودليل    

اإلسالم أربعة عشر قرنًا أكثرهـا كانـت        
الصولة والسلطة والقوة والسلطان للمسلمين     
على العالم أجمع، ولم تخل بلد مـن بـالد          
المسلمين من وجود أقليات إذا نسبت إلـى        
المجتمع كانت كواحد مـن مائـة، وتلـك         

كن األقليات بين يهود ونصارى وصابئة، ول     
كان األجنبي إذا دخل بـالد المـسلمين ال         
يخطر على قلبه أن هذا المجتمع فيه رجـل     
يدين بغير دين اإلسالم، لما يراه من الحرية        
المطلقة والمساواة الفاضلة، وكثيرا ما كانت      
تحصل الحوادث العظـام مـن الحـروب        
الطاحنة بين المسلمين وأوربا، ويحصل في      

يع خالل ذلـك ميـول ومـساعدات وتـش        
وتعصب من األقليات اإلفرنج بسبب الدين،      
والمسلمون يعطفون علـيهم كعطـف األم       
الشفيقة على الولد الوحيـد، فـإذا انجلـت         
الحروب تناسى المـسلمون هـذا العكـر،        

 كما كان، ولوال ذلك لما وجد     وحصل الصفا 
فريقيا وآسيا الوسطى والـشمالية مـن       أفي  

ب أشربت القلوب ح. يدين بغير دين اإلسالم 
اإلسالم مما تجمل به أهله مـن الرحمـة          

حتى انتشر  . ومراقبة اهللا في السر والعالنية    
كانتشار ضوء الشمس على األفق، وهـذه       

ولكن انظر  . األقليات في نمو وكثرة وسيادة    
مـن  : (إلى غير المسلمين ممن أساس دينهم   

 )٤()لطمك على خدك األيمن حول له األيسر      
الذي يقتـضيه   كيف أثر عليهم دينهم التأثير      

من عدم مراقبة اهللا والخشية منه سـبحانه،        
.إنهم ما دخلوا مجتمعا إال محوا أهله

 

 
وإليك مقارنة بين محكمة التفتيش وبين      

هم سلطان : حادثة حصلت من سلطان تركيا   

تركيا أن يكِره نصارى بالده على اإلسـالم   
بالقتل لما قاموا به مـن الفـتن الداخليـة،          

ية، واإلفساد في األرض،    والعصابات الدمو 
فاستفتى اإلمام أبا السعود صاحب التفـسير       
الشهير، فأفتاه مشددا عليه باتبـاع الـسنة        
والرحمة بهم، وإقامة األحكام الشرعية على      

مهما : ما هي عليه، فأخبره بأعمالهم، فقال     
عملوا فإن الشريعة لم تتـرك حادثًـا مـن          

.األحداث

 

 
 لـو   وانظر إلى محكمة التفتيش، التـي     

صورها الكاتب علـى صـفحات األوراق       
ثم انظـر   . ألذابت القلوب وأدمعت العيون   

بعد ذلك إلى األندلس وما كانت عليه ومـا         
آلت إليه، كان بهـا ثمانيـة ماليـين مـن           
المسلمين، فأغرقوا في البحـر وأحرقـوا       
بالنار في أقل من أسـبوع، وأصـبحت ال         

 ثم انظر إلى أمريكا   . ترى فيها مسلما واحدا   
، )٥(التي يسكنها اآلن فوق المـائتي مليـون       

تمشي في طولها والعرض فال ترى فيهـا        
. أمريكيا بل أصبحت كلها إفرنجا

 

 
ال أبعد بك إلى التاريخ السابق، ولكـن        

تـرى  .. انظر بعين فكرك في هذا الـزمن      
اليونان الذين كانوا أرقاء للحكومة التركيـة       
أعانهم أهل الظلـم، حتـى احتلـوا بـالد          

لمسلمين في األناضول فـأهرقوا الـدماء       ا
وأفـسدوا األعــراض وســلبوا األمــوال،  
وضربوا الثغور التـي ليـست محـصنة،        
وهدموا المساجد على من فيها من الملتجئين       
إليها، وكم هدموا مساجد على من بها فـي         

. وقت صالة الجمعة

 

 
كل تلك الفظائع تحصل ودول أوربـا       

 إلـى   تعين عليها، وتنسب كل تلك الفظائع     
المسلمين، فال رحمة بعباد اهللا وال صـدق        

ثم انظر بعين فكرك إلى تأثير      . في األخبار 

 




. 



 

 

 

      

 



 



قام المسلمون فـي   .. اإلسالم على المسلمين  
األناضول يردون أعـداءهم فـي الميـدان        
جهارا بعد إعالن الحرب، وإنذارهم بالجالء      
عن أرضـهم عمـالً بالعـدل والرحمـة،         

 اليونانيين  واألناضول في داخليته كثير من    
المقيمين هناك بين المسلمين، فكـان مـن        
العدل االنتقام منهم أخذًا بالثـأر وال لـوم         
عليهم، وكان كل مسلم في المعمورة يعتقـد        
أن رجال األناضول طهروا داخلية بالدهـم   
من وجود العناصر المعادية لهم األجنبيـة       
بينهم، حتى نشر اإلنجليز على لسان البرق       

كان كل مسلم   . ى األناضول فظائع نسبوها إل  
يرى حصولها متعينًا وال يراها ظلما، حتى       
اطلعنا على الجرائد المـصرية، فوجـدنا        
اليونانيين القاطنين في داخليـة األناضـول       
يجتمعون في كنائسهم في حرية ومـساواة       
وأمن، يدعون للمجاهدين الترك بالنـصرة      
على اليونان وغيرهم من إخوانهم الظلمـة       

!!. )٦(ةفكانت عجيب

 

 
فإن لإلسـالم   .. وال تعجب أيها القارئ   

تأثيرا على قلوب المسلمين يجعلهم يراقبون      
اهللا تعالى ويخشون لقاءه، ويرحمون العالم      

وإني أبشر رجال   . أجمع ابتغاء رضوان اهللا   
األناضول بالنصر والفتح المبـين مـاداموا     
متمسكين بتعاليم القرآن، متشبهين بأصحاب     

وشفقة وعدالً، وأنبه قلوب    رسول اهللا رحمة    
إخوتي المؤمنين إلى بذل ما في وسعهم من        
المساعدة، ليشاركوا إخوانهم المسلمين الذين     
دهمهم العدو ظلما وعدوانًا وبغيا وكفرانًـا،       
وليعلموا أن اهللا تعالى إنما يرحم الرحماء،        

اُهللا في عوِن العبِد ما دام العبـد) :        قال  
اهللا ال يـضيع أجـر   ، و)٧()في عوٍن أِخيـهِ   

.المحسنين

 

 













 




 



من جهل شيًئا عاداه، وكم مـن عـدو         
للحق مجاهر بمحاربته لجهله به، وسـبب       
هذا الجهل فقد القابل، وفاقدوه هم األناسـي        
صورة الشياطين أو البهائم حقيقة، وكم من       

ورة إنسان، ومن وحش    شيطان مارد في ص   
كاسر في صورة إنسان، وكم مـن بهـيم          

وقد يوجد القابل   . وأضل في صورة إنسان   
ويفقد اإلنسان العالم المبين لحكمة اإليجـاد       
وسر اإلمداد، فيعيش مقهورا بما تقتـضيه       
حقائقه اإلنسانية بالنسبة لمـا أحـاط بـه،         
فيعيش كادحا كادا حتى يأتيه المـوت ولـم        

ي نفسه وما فـي اآلفـاق مـن         ينتفع بما ف  
 ألن اإلنسان من حيث هـو       ؛خواص وآيات 

إنسان، لم يمكنه أن ينفذ من أقطار السموات       
يشرف على ما وراء المادة مـن       واألرض ل 

الغيب المصون، وال على مـا فيهـا مـن          
األسرار الدالة على جمال وجالل وكمـال       
مبدعها سبحانه، وال على انفـراده تعـالى        
باأللوهية، وعلوه عـن النظيـر والـشبيه        

بد له من زيادة على حقائقـه        وال. والمثيل
حتى ينال هذا الشرف العظيم، وهو العلـم        

: ال النفـسي، قـال سـبحانه      الذي هو الكم  
        مهـدَأيو ـاناِإليم ِفي قُلُوِبِهم كَتَب ُأولَِئك

 وٍح ِمنْهِبر) وقال سبحانه  )٢٢: المجادلة ، :
     ِفـي نَـهيزو اناِإليم كُمِإلَي بباَهللا ح لَِكنو

قُلُوِبكُم) فالكتابة والزينـة    )٧: الحجرات ،
 على القوى العقلية،    والتأييد مزيد فضل اهللا   

التي هي البرزخ بين النفس الناطقة الملكية،       
ومن . وبين النفس الحيوانية والحس والجسم    

حرم هذا المزيد انحط عن الكمال اإلنساني       
إلى الكمال الحيواني، فقبل من الـصناعات       
والفنون ما تدعوه إليه ضرورته، كما قبـل        
كل نوع من أنواع الحيوانات من الصناعات   

لفنون ما تقتضيه حياته، كالنحل الذي أتقن  وا
الهندسة والتحليل والتركيب بقدره، وكالخيل     

التي أتقنت إدراك مراد الفارس فأطاعتـه،       
وكالطيور التي أتقنت صناعة عشها وجلب      
رزقها وتدبير بيـضها وتربيـة فراخهـا،        
. وكاليربوع الذي يخدع الصياد بـصناعته     

ال وقـد   فما من نوع من أنواع الحيوانات إ      
أتقن من أنواع الفنون ما به يعيش في راحة         

. وهناءة

 

 
ومقتضى الحقائق اإلنسانية ولوازمهـا     
التعاون واالنتفاع بما أحاط بنا من الحقائق       
التي أبدعها لنا الخالق العظيم، فإذا تفـنن        
اإلنسان في اختراع ما به يطير في الجـو         
فذلك بعض ما له بالنسبة لكماله النوعي، إذ        

ق الطير معرفة وقوة واقتدارا علـى       هو فو 
تسخير المادة، وإن عاش تحت طبقات الماء       
أو على وجهه، أو جـرى علـى األرض         
بالقطار البخاري، أو سخر تيارات المـاء       
ومعادن األرض، أو اختـراع مـا يحيـر         

 ألن القـرآن    ؛الجهالء، فذلك بعض ما لـه     
المجيد علم اإلنسان بأن اهللا خلق لـه كـل          

 ما في السموات وما فـي       شيء، وسخر له  
األرض، وأمره أن ينتفع بما كنز له في تلك         
األرض من بحار وأنهار وجبال وحيـوان       
ونبات ومعادن، وخلق فيه قوة العقل التـي        
لها السلطان على ما دونها مـن الحقـائق         
كلها، وكان اإلنسان قبل القرآن يعبد أكثـر        

تلك الحقائق 

 

 عبد قابيل بن آدم النار فـي        -
يه، وعبد بنوه األفالك، ثـم عبـدت        حياة أب 

، )الجعــران(البهــائم كالعجــل والجعــل 
واألنهار، والتماثيل، ثم اشتدت الظلمة على      
العقول فعبد اإلنسان إنسانًا نظيره، وشاد له       
الهياكل، ثم انحط اإلنسان إلى الحـضيض       

األسفل فعبد الصور

 

- .

 

 
حتى أشرقت أنوار القرآن فمحت تلـك       

 وأشرقت على أهـل     الظلمات عن العقول،  
اإلسالم فصغر عندهم كل شيء، وأفـردوا       
اهللا باأللوهية والعبادة، واستخدموا ما كانوا      
يعبدونه من تلك األنواع بل ومن أصـحاب        
العروش، محا القرآن تلك الظلمة عن عقول      
لم تقبل اإلسالم فسمت سموا ماديا، حتـى        
احتقر اإلنسان بما ناله من القرآن رجـاالً        





 



 

 

 

 

 



 



ــانوا  ــون  ك ــن دون اهللا يحل ــدون م بعي
ويحرمون، ويعطون الجنة ويوبقـون فـي       
الهاوية، فأذلهم اإلنسان، كما فعلت فرنـسا       

ثم أطلقت العقول بالقرآن    . برجال الكهنوت 
من سجن الظلمة، حتى أصبحت روسيا بما       

ثم . نالها تنكر من كانت تعبده قرونًا طويلة      
انكسفت أنوار العقول التي كنا نظـن أنهـا         

سارع إلى اإلسالم، بعد أن كـشف عنهـا         ت
ظلمة الجهل بربها، فأنكروا اإلله المعبـود       
ألنهم فقدوا القابل، وفقدوا معه من بين لهم        
ما في القرآن من العلوم النافعة، ووقفوا عند 
المادة التي سخرت لهم، فلم تنفـذ أنـوار          
عقولهم منها إلى ما فوقها من آيات بينات،        

 بهم الجهل مبلغًا    ثم بلغ . وغيوب غامضات 
جعلهم يحكمون على اإلسالم بما حكموا به       

ا عليه وصل إلـيهم مبـدالً       على دين كانو  
!!. تبديالً

 

 
اإلسالم دين العلم، دين العمل، يكـشف       
أسرار الكون واالنتفاع بما فيه من خواصه       
التي كنزها اهللا فيه لينالها اإلنسان بتحصيل       

ع ما  علوم الصناعات، فإذا تعلم وعمل اختر     
به نيل راحته وهناءته، وقرأ القرآن المجيد،       
أالحت له آياته العلية أن ما اخترعته أيهـا         
اإلنسان هو الحجة القويـة علـى أن هـذا          
الكون أبدعه وأنشأه حكيم قادر، لـم يكـن         
عبثًا، وال بطبعه، وال بالصدفة، فإن كل ما        
في هذا الكون من الحقائق ال غنى لإلنسان        

له إال به، وال يكـون هـذا        عنه، وال حياة    
التدبير واإلتقان إال من قادر حكـيم علـيم         
بحاجة اإلنـسان الـضرورية والكماليـة،       

بـد منـه لـه       فتفضل فأوجد له كل ما ال     
وأكمل، وأمره في القرآن أن يتعلم ويعمـل        
ليعيش بنعمة ربه في الدنيا، وليوحده فـال        
يجحده، ويطيعه فال يعصاه، ويـذكره فـال        

ه فال يكفره، كل ذلك بعض ما    ينساه، ويشكر 
 ألن  ؛في القرآن من العلم بأسـرار الكـون       

اآليات الدالة على علوم الكون والنظر فيـه       
والعمل لالنتفاع بكنوزه بضع آالف اآليات،      
كما أن اآليات الدالة على ما في األجـواء         
واألرجاء وما في طبقات األرض وعلـى       

ــالك  ــي األف ظهرهــا وف
ــات ال   ــدائرات والثابت ال
تحصى، ولكن من جهـل     

. شيًئا عاداه

 

 
انتفع المجتمع اإلنساني   
بــالقرآن أيــام الــصحابة 
والتابعين الذين فقهوه وبـه    

عملوا، ولو لم يكن من منافع القرآن إال أنك         
ترى روسيا اآلن تتبرأ من دينها، وفرنـسا        
تحارب الكنائس، وإيطاليا تقهر البابا، ومن      

لتماثيـل  كانوا يعبدون البهائم واألفـالك وا     
يخجلون من دينهم بما أظهره القرآن، ومـا        
بينه المـسلمون أيـام طـولهم وحـولهم،         
وتمكينهم لألمم في األندلس ودمشق وبغداد      
والقاهرة والقسطنطينية وغيرها، فما مـن      
إنسان على وجه األرض من غير المسلمين       
إال وانتفع بالقرآن، وأقل منفعة نالها تمتعـه       

لعدالة في زمان مـن     بالحرية والمساواة وا  
وإني على يقين أنـه     . كانوا يعملون بالقرآن  

سيأتي وقت تقوم األمم من نومـة الغفلـة         
ورقدة الجهالة، فيـضربون علـى أيـدي        
الوحوش الكاسرة من رجال السياسة الذين      
يقودون الناس إلى المجازر لينعموهم بالملك      

. والعلو في األرض بالباطل

 

 
ا إلـى   بعض من يدعون اإلسالم سافرو    

أوربا وهم جهالء بـروح اإلسـالم، بـل         
بمبادئه التي يدركها أطفال المكاتب، فشهدوا      
حرية في فك قيود اآلداب ونيل الغرائـز،        
وما تقتضيه من اإلباحة التي هي رتبة أسفل      
البهائم، فإن أكثر أنواع الحيوانات لها آداب       
ال تتعداها كالطيور والوحوش الكاسرة، فإن      

ثى ال يتعـداها، وللبهـائم      لكل ذكر منها أن   
األخرى آداب أخرى ال تتعداها، فإنك ترى       
الذكر ال يأتي األنثى ما دامت حاملة وال في     
وقت إرضاعها، ولكن أهل الجهالة العمياء      
الصماء يرون في أوربا قبائح تتنزه عنهـا        

 ألنهم انحطوا ؛البهائم، فيرونها خيرا وجماالً   
 تـرى   وها أنـت  . إلى أسفل أنواع الحيوان   

منهم اآلن من يقبح فضائل اإلسـالم، مـع         
انغماسه في أقبح الرذائل، ويتبجح باالعتداء      

على القرآن المجيد، واالستهانة برسول اهللا      
      كطه حسين والرصافي وغيرهما ممن 

ألقوا بأنفسهم إلى هاوية من ختم اهللا علـى         
قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على أبصارهم      

مده سبحانه لي   غشاوة، وإني أشكر اهللا وأح    
وألهل اإليمان ولجميع المـسلمين، حيـث       
حفظنا مما ابتلى به هؤالء التعساء الجهالء،       
الذين هم كالخفافيش التي ال تقـوى علـى         
ضوء الشمس، وسيأتي الوقت الـذي فيـه        

وِتلْك اَأليام نُداِولُها   : يندمون، قال سبحانه  
، فتـزول   )١٤٠: آل عمران  (بين النَّاسِ 

لة عباد المادة وتدول الدولة لنا علـيهم،        دو
      ـوننْقَِلبنْقَلٍَب يم وا َأيظَلَم الَِّذين لَمعيسو 
.)٢٢٧: الشعراء(

 

 
                                              

، وصحيح  ٤٦٨٦ ح ٦/٧٤صحيح البخارى   ) ١(
.٣١١٠ ح٥/٢٨٨، وسنن الترمذى ٨/١٩مسلم 

 

 
 بنفس  ٢/٤٢قوت القلوب ألبى طالب المكى      ) ٢(

ه أبو داود وابن ماجـه والـدارمى        اللفظ، وروا 
لئال يدخل العدو من    (... ومالك فى الموطأ بلفظ     

).قبلك

 

 
.٢٥١٦ ح٤/٦٦٧سنن الترمذى ) ٣(

 

 
) ٥(الكتاب المقدس، إنجيل متى، اإلصحاح      ) ٤(

دار الكتاب المقدس فـى     . ، ط ٩ص) ٣٩(اآلية  
.م١٩٩٥الشرق األوسط، 

 

 
 كان هذا العدد حين إمالء اإلمام المجدد        ) ٥(

.لهذا الكتاب

 

 
كانت تلك األحداث حين إمالء اإلمام المجدد       ) ٦(

لهذا الكتاب .

 

 
، كتاب الذكر والـدعاء     ٨/٧١صحيح مسلم   ) ٧(

والتوبة واالستغفار، باب فضل االجتماع علـى       
تالوة القرآن وعلى الـذكر، وسـنن الترمـذى         

 ١/٢١٥، وســنن ابــن ماجــه ١٤٢٥ ح٤/٣٤
.٢٢٥ح

 

 







 



 

 

 

 

 



 



 

 



 


في الوقت الذي يواجه فيه     

ا ا فكريــالمجتمــع تطرفَــ
ـ  وشذوذً ا باسـم   ا أخالقي
الدين  

 

 والدين منه براء    -

 

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

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

وقد اهتم منهج التـصوف     
ــاء الفــرد وتقويمــه  ببن
باعتباره مـصدر القـوة     

    ا؛ للمجتمع إذا كان صـالح
ــصوف أصــبح  إال أن الت

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

كون عليه عقيدة  يجب أن ي  
ا، وعبادة ومعاملة وأخالقً  

ليصح السلوك إلى ملـك     
.الملوك سبحانه

 

 

 

 

* 

 



*

 



*

 



 

 


ومن اآلداب في ذكر القلب، أن      
المريد يلزمه أن يقف عند ما ُأمر       
به، وأن يحافظ علـى االقتـداء       
بإمامه، بحيث لو الح له مـشهد       
من المشاهد التي تخالف مـا ورد     
في السنة أو ما عليـه المرشـد        

مه أن يخالف كشفه وشهوده،     فيلز
 ألن ذلـك    ؛ويسيء الظن بنفـسه   

ربما كان من  رعوناتها، أو مـن       
وسوسة الخناس الذي يوسوس في     

.صدور الناس

 

 
ومن حضر قلبه وكان فـي مراقـي الوجـد،          
وانزعاج السر، ووله الطمع؛ فالواجب عليه أن       
يلزم الخلوة، أو يجالس أمثاله، أو يالزم المرشد        

 ألن اجتماعه على الخلق     ؛حتى تحصل السكينة  
سلب لحاله، وقطيعة لهم، إال إذا قصدوا وجـه         

ا علـى العامـة،     اهللا في حجزه عن الناس خوفً     
ائب المرشد إذا حـصل ألحـد       والواجب على ن  

اإلخوان انزعاج سره إلى الملكوت األعلى، أن       
يلطف حاله باألعمـال البدنيـة مـن الـصالة          
والصيام، أو تكليفه بخدمة خاصة، ويلزمـه أن        
يبعده عن مجالس الـذكر، وعـن المجتمعـات         
ومجالس المذاكرات وسماع األناشيد الحكميـة،      

.ليحصل له التوسط

 

 
ريق ذكـر القلـب     وقد خص بعض أهل الط    

علـى القلـب، أو     ) اهللا(باستحضار نقش اسـم     
، وجعلوا لـذلك    )اهللا(استحضار أن القلب يذكر     

لطيفة البـرزخ، ولطيفـة    : خمس لطائف وهي  

 

 
 

 

 

القلب، ولطيفة الـروح، ولطيفـة      
الخفا، ولطيفة األخفى، وجعلوا لكل     
ا لطيفة آدابـا مخـصوصة ونقـشً    

ا، وهي طريقة تـصلح     مخصوص
يق الـصامتين ولحفـظ      طر لبداية

اللسان، إال أنها تحتاج إلى الخـتم       
ــصورة   ــل بال ــي المجم الحقيق
المحمدية، الـذي علـم أمـراض       
النفوس ودسائسها، وخفي مكائدها،    
وطرق نجاتها وشفائها، والغريـق     

!.كيف ينجي غيره؟

 

 
ذكرت ال أني عن الوجه قد غبت

 

 
ا ذكرتك قد همــتـولكنني لم  

غيبةوصرت أنا المذكور من بعد 

 

 
 عن العقل والمعقول والحق عاينت

اتجليت لي حتى بدا الوجه ظاهـر

 

 
ا فيه جننتولما بدا لي ظاهــر  

ولوال خفائي في حضوري وغيبتي

 

 
 كشفت حجاب الرمز عني وبينت

ولوال عقول حجبت بظالمــها

 

 
 أبحت علومي ثم حالي وضحـت

ذيـوار تشهــد للـولكنها األن

 

 
ـدتلقد خصه المولى بما أنا شاه  

فسيروا على قدر العقول لتقربوا

 

 
 وخلوا مالمي إن لحالى فسـرت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


 



 


أما ما يتعلق بالجوارح فيلزم أن يالحظ في كل عمل من أكـل             
وشرب ونوم وتعظيم وبيع وشراء وحرفة وصالة وصيام وزكـاة          
وحج وزواج وختان ومجالسة ومعاشرة وجيرة، وغير ذلـك مـن           

، ثم يقتدي في    جميع األعمال كيف كان يعمل ذلك رسول اهللا         
 إال بعد العلم اليقين أنـه مطـابق         ل عمالً ، فال يعم  ىذلك بأئمة الهد  

ـ    ى وعمل السلف الصالح؛ حت    لسنة رسول اهللا      ى يكـون عل
طريقة سنِّيٍة وحالة سنية، فإذا كملت مواجيد قلبه وعمل بجوارحـه           

 بتعاليم سنته؛ والتلقي عن العلماء       غير الطريقة السنية متساهالً    ىعل
فذاك قد يمن اهللا عليه لكمال       بقدر العلم وأهله؛     ا في العمل وجهالً   حب

ـ   ى ينتقل إل  ىإخالصه بمحبة العلم والعلماء حت      المـنهج   ى السير عل
. الحق

 

 
وإن ترك التعلم لجهله بقدر نفسه فذلك مبتدع، وربمـا ابتلـي            

بمرض الكبر   

 

 والعياذ باهللا    -

 

 فأنساه الغرور ِذكْـر اهللا، قـال اهللا         -
 ه هواه وَأضـلَّه اللَّـه علَـى ِعلْـمٍ         َأفَرَأيتَ مِن اتَّخَذَ ِإلَه   : تعالي

.)٢٣ :الجاثية(

 

 


 


من خصائص الذكر أنه غير مؤقت، بل هو مطلوب في عموم           
األوقات وجميع األحوال، إما على جهة الفريضة وإما على جهـة           

ِرجاٌل : النفلية، حتى ال يتلبس بالغفلة حتى في عمله كما قال تعالى  
ِة وِإيتَاء الزكَـاِة    ِذكِْر اللَِّه وِإقَاِم الصالَ    بيع عن    ِهيِهم ِتجارةٌ والَ  تُلْ الَّ

. )٣٧ :النور( بصارتَقَلَّب ِفيِه الْقُلُوب واَأليخَافُون يوما تَ

 

 
فإن اِإلنسان مطالَب أن يجعل كالمه كله ذكرا برعاية ما يحبـه   

ي قوله وعمله، بل في كل شئونه التـي ال          اهللا تعالى من اِإلنسان ف    
يخرج عنها كاألكل والشرب وقضاء الحاجة، واألعمال كالتجارات        
والزراعات، بل وفي كل أحواله الشخصية في نوم، ويقظة، وفرح،          

بد له منه، وبذلك يكون مع اهللا تعـالى، ال           وحزن، ورضا، وما ال   
وقَِليـٌل مـا    ن،  يغفل إذا غفل الغافلون؛ وال ينسى إذا نسي الناسو        

مه )٢٤ :ص(  قال تعالى ، :    ونِلمسَأنتُم مِإالَّ و وتُنالَ تَمو ) آل
، وذلك ال يكون إال بـدوام مراقبـة اهللا فـي كـل              )١٠٢ :عمران

الحركات والسكنات، قال سهل بن عبد اهللا        

 

 من أكابر الصوفية     -

 

- :
. ما أعرف معصية أقبح من نسيان هذا الرب 

 

 
 فإن الذكر غير مقيد بمكان محدد، فالمسجد محل للـذكر،           كذلك

ومن َأظْلَـم ِممـن منَـع       : وحذر سبحانه من منعه كما قال تعالى      
             ا كَـانم لَـِئكا ُأواِبهى ِفي خَرعسو هما اسِفيه ذْكَراللَِّه َأن ي اِجدسم

 ِفي الدنْيا ِخزي ولَهم ِفـي اآلِخـرِة         ِئِفين لهم الَهم َأن يدخُلُوها ِإالَّ خَ    
 ِظيمع ذَابع )ويمكن أخذ اللفـظ علـى الوجـه         )١١٤ :البقرة ،

الخاص وهو المسجد المعروف بأماكن العبادة الخاصة، وقد يـراد          

بالمساجد المعنى العام وهو األرض كلها؛ والمعنية بقـول سـيدنا           
، )ا وتربتهـا طهـورا    جِعلَت لي األرض مسجد) :   رسول اهللا   

: قـال رسـول اهللا      : وأخرج اإلمام مسلم عن أبي هريرة قال      
وما اجتمع قوم في بيت من بيوت اهللا يتلون كتاب اهللا ويتدارسونه            (

بينهم إال نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفـتهم المالئكـة           
).وذكرهم اهللا فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه

 

 
إن هللا مالئكةً فُضال يبتغـون مجـالس الـذِّكر،          : (وقال  

يجتمعون عند الذكر، فإذا مروا بمجالس عال بعضهم على بعـض           
مـن أيـن جئـتم؟،      : حتى يبلغوا العرش، فيقول اهللا لهم وهو أعلم       

من عند عبيد لك، يسألونك الجنة، ويتعوذون بك من النار،      : فيقولون
ي؛ فكيف لو رأوها؟، ويتعـوذون      يسألوني جنت : ويستغفرون، فيقول 

ربنا إن  : من ناري؛ فكيف لو رأوها؟، فإني قد غفرت لهم، فيقولون         
فيهم عبدك الخطاء فالن؛ مر بهم لحاجة له فجلس إليهم، قـال اهللا             

 :     ابن شاهين في الترغيب    ) "أولئك الجلساء ال يشقى بهم جليسهم
ث من أحـسن  هذا الحدي: في الذكر عن أبي هريرة، قال ابن شاهين     

ا وأصحهحديث في الذكر سند .ا أحمدوأخرجه أيض ."

 

 
أن أسيد بن حضير بينما     : وأخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري     

هو ليلة يقرأ في مربده إذ جالت فرسه فقرأ، ثم جالت أخرى فقرأ،             
  فخشيت أن تطأ يحيى، فقمت إليها فـإذا        : ا، قال أسيد  ثم جالت أيض

مثال السرج عرجت في الجو حتى مـا  مثل الظلة فوق رأسي فيها أ     
يـا رسـول اهللا؛     :  فقلت فغدوت على رسول اهللا     : أراها، قال 

بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسـي،             
فقرأت ثم جالـت    : ، قال )بن حضير ااقرأ  (: فقال رسول اهللا    

ا، فقال رسول اهللا     أيض :)  فقرأت ثـم   : ، قال )بن حضير ااقرأ
: ، قـال  )بـن حـضير   ااقرأ  (: ا، فقال رسول اهللا     لت أيض جا

  ا منها خشيت أن تطأه، فرأيت مثل الظلة فانصرفت وكان يحيى قريب
فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها، فقال رسول اهللا            

 :          تلك المالئكة كانت تستمع لك، ولو قرأت ألصبحت يراهـا
). الناس ما تستتر منهم

 

 

 

 الـموضع الذي تـحبس فـيه اِإلبل وغيرهـا،        :والـمربد -
كالـحجرة : فضاء وراء البـيوت يرتفق به، والـِمربد     : والـِمربد

جِرينه الذي يوضع فـيه بعد الــجداد       : فـي الدار، ومربد التمر   
"ابن منظور في لسان العرب"لـيـيبس 

 

- .

 

 
ة وفي هذا إشارة إلى إمكان ذكر اهللا في األماكن الخاصة والعام          

وعلى كل حال وفي أي وقت، وللذكر في األماكن العامة غـرض            
. سنذكره العدد القادم،جليل كشفه اإلمام أبو العزائم

 

 



 





 

 

 

 

 



 


 

 



 





 





 





 



إذا كانت حكاية الشيخ محمد ماضي أبو       

العزائم هي حكاية الهـامش مـن الفكـر،         

 والهـامش مـن     ،والهامش من المجتمـع   

السياسة، فإن السلطة، والشك، لها دور في       

إننـا  . إقرار هذا الهامش وإرساء دعائمـه     

مدعوون دائما، بشكل أو بآخر، للبحث عن       

ألصـوات  السلطة إذا كنا نريـد تحريـر ا       

المقموعة، إذا كنا نريد أن نفـسح المجـال         

والسلطة، كما نعلم،   . إلنطاق المسكوت عنه  

تتشكل عبر عدة قنوات أولها، وليس      

ثم تـأتي   . آخرها، السلطة السياسية  

سلطة الثقافـة بمـا ترسـمه مـن         

سلوكيات وعادات وأعـراف وقـيم      

اجتماعية تقوم في النفوس مقام الحدود التي       

غير . ك بأي حال من األحواليجب أال تُتنته 

أن سلطة الثقافة قارة أيـضا فـي سـلطة          

المكتوب والمعروف والمحـرر بـوعي أو       

إنها كالوشم المنقـوش علـى      . بدون وعي 

 منقوشة في الوعي والالوعي على      ،األجساد

.السواء

 

 

والسلطة حاضرة في هذه الرواية مـن       

 هناك السلطة السياسية التي     :عدة منظورات 

لماضـي، الـدور الـسياسي      همشت، في ا  

واالجتمــاعي للعزميــة أثنــاء االحــتالل 

اإلنجليزي، ثـم عـادت لتهميـشه، علـى         

. طريقتها، في حاضر الـسرد مـن جديـد       

والحقيقــة أن التفــات الــسلطة الــسياسية 

للطريقة العزمية وإصرارها علـى اكتنـاه       

أسرارها يفتقر إلى المـصداقية فـي هـذا         

 لم يكـن،    ن التفات السلطة هنا   إإذ  . السياق

في رأيي، إال مجرد نقلة سردية هدفها دفع        

طالمـا  . السرد إلى األمام وتدعيمه ليس إال     

أن السلطة السياسية لم تكن معنية بالمعرفة       

أبدا من حيث هي كذلك، وال يجب أن يغيب         

عن بالنا األصل االستعاري والرمزي الذي      

ومع . تقوم عليه فكرة الرواية، أعني الكنز     

راح السرد لحبكة البحـث فـي       ذلك فإن اقت  

حقيقة الطريقة العزمية ربما يحمل عرضـا    

بإعادة االعتبار للتصوف باعتبـاره بـديالً       



 

 

 

 

 



 










 





 



للتشدد الديني من ناحيـة، ورفـع تهمـة         

 ،الدروشة والغياب عن الوعي عن التصوف  

وإعادة دمجـه فـي واقعـه االجتمـاعي         

.والسياسي

 

 



 



ية فـي هـذا     إن سرد السلطة الـسياس    

السياق تحديدا تتوسطه إشارات متكررة إلى      

ثورة كانت في الماضـي، أعنـي ثـورة         

تزال حاضرة في وعي     ، وثورة ال  م١٩١٩

المجتمــع وأعنــي بهــا ثــورة الخــامس 

وليس بغائب عن البال    . والعشرين من يناير  

ما تتقاسمه الثورتان من عالقات وظـروف     

ن بوصـفهما   تاإنهمـا حاضـر   . ومالبسات

ان ألصل واحد، مثلما أن المد والجزر       تجلي

واألصل هنا  . تجليان لحركة المياه المتوترة   

هو الرغبة في التغيير التـي تنـدفع إلـى          

األعلى في حركة مد تستهدف تغيير مصير       

لكنهـا قـد تعـود      . الهامش وإعادة كتابته  

وتنحسر على نفسها منسحبة باتجاه العمـق       

. الذي ولّدها وقدح شرارتها

 

 

هذا التوتر بين األفقـين المتقـاطعين،       

الماضي والحاضر، موجود فـي الروايـة       

على طريقة الثورة التـي شـاركت فيهـا         

العزمية قديما فلم يتذكر ولـم يـذكر أحـد          

دورها الذي كان، مثلما لم يعرف أحد أبدا،        

بحسب السرد، مكنونات رموزها بما تحتمله     

وما تحمله من تأويالت وتفـسيرات أشـبه        

أو المنذورة لمـن يـسأل      " المخبأة"كنوز  بال

وموجـود، فـي حاضـر      . ويبحث ويفسر 

إنه . السرد، على طريقة عالم ما بعد الثورة      

ذلك العالم الذي   . ذلك العالم المخيب لآلمال   

أشباح . تتالعب فيه األشباح بمصائر الناس    

.السلطة والخوف وفقدان الطريق

 

 

:يقول السارد

 

 

ـ       " و غاص كل منهما في أحزانـه، وه

عاجز عن تفسير هذا النكوص الذي حـدث      

عدا غير مرة فـي  اله، فقبل سنوات قليلة تو 

ووقفا يهتفان مع الهـاتفين     " ميدان التحرير "

بسقوط النظام، وارتفع صوتهما في أروقـة       

المصلحة، وجهرا بالحـديث عـن بعـض        

العمائم الملفوفة على فساد وعفـن، وعـن        

."الجيوب التي انتفخت من أثر النهب

 

 



 



هو السؤال الذي يلح في هذه الفقـرة،        

إذا . مثلما يلح متكررا في أفق الرواية ككل      

لو كنا نـسأل عـن الحقيقـة بمـستوياتها          

المختلفة، فإننا نسأل أصالً عن حقيقـة مـا         

حقيقة ما حدث في الماضي، وحقيقة      . حدث

هنـاك  . ما يحدث وما يجري في الحاضر     

تفين، هتاف انقطع وجف في حنـاجر الهـا       

وحقيقة غابت في متون الكتب وزاغت عن       

ا مـاذا   حِلوالسرد يسأل م  . أبصار الناظرين 

حدث وماذا جرى اآلن وقبالً أو قبالً واآلن؟

 

 

يسأل السرد في محاولة للعـودة إلـى        

ــاف  ــشاف وحاضــر الهت حاضــر االنك

بالمراوحة بين الحاضر والماضي، يـسأل      

.ويسترجع مرارا وتكرارا لعله يتذكر

 

 



 

 

 

 

 



 














 




 



 



 

 

 

 

 

 






 


٢٧

 

 وأخرج الحاكم وصححه وابـن      -
مردويه والبيهقي في الدالئل عن عائـشة       

 لما ُأسِري بالنبي    (:  قالت  إلى 
المسجد األقصى، أصبح يحـدث النـاس       
بذلك، فارتد ناس ممن كانوا آمنـوا بـه         

 بذلك إلى أبي بكر     وصدقوه، وسعوا   
ـ       : فقالوا ه هل لك في صاحبك؛ يـزعم أن

: أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ قـال       
لئن قال ذلك   : نعم، قال : ؟ قالوا أوقال ذلك 
.)فقد صدق

 

 
ولنا مع هذه األحاديث واآلثار وقفـة       
تأملية؛ فإن من المالحظ أن بعضها حـدد        

 

 بكل دقة    -

 

 مكان هذا المسجد، وذكـر      -
لهادية إليه؛ فإن المتجه إلى     بعض المعالم ا  

الطائف ال يمر بطيبة، وال بطور سيناء،        
وإنما هذا طريق المتجه إلى بيت المقدس،       
حيث تقع إلى الشرق من مـصر، التـي         
شرفها اهللا وباركها بمرور موكب النبـي       

. سيد العالمين محمد 

 

 
ثم أين يوجد بيت لحم الذي ولد فيـه         

؟ وأين يوجد محـراب داود      عيسى  
    وقبر مريم     ؟ وأيـن توجـد

الصخرة المشرفة التي كان يـربط فيهـا        
األنبياء دوابهم؟

 

 
وأين كانت معاهد األنبياء والمرسلين،     

 إال أن ،وال نعلم نبيا خرج مـن الطـائف   
!؟يكون الكذاب

 

 
وهل عرف في أي عصر من عصور       

التاريخ أن الطائف كانت تسمى بإيلياء؟

 

 
المزعـوم  وأين هذا المسجد األقصى     

لـى اآلن؟ أم    ؟ أال يوجد له أثر إ     بالطائف
ولـو كـان    ! ؟طمسته عوامـل التعريـة    

موجودا في مكان قريب يسهل الوصـول       
إليه، وليس واقعا تحت سلطة االحـتالل،       

     حال ألمكن لجميع المسلمين أن يشدوا الر
ولم يتحرقوا شوقًا   ! إليه ابتغاء األجر فيه؟   

إلى تحريره، وينالوا فضل الـشهادة فـي        
!يله؟سب

 

 
أم ترى المسلمين كلهم على ضـالل،       
وقد برئت منهم عقـولهم حتـى آمنـوا         

بأسطورة ال وجود لها إال في خيالهم؟

 

 
أم ترى أن القرآن الكـريم خـدعهم        
طيلــة هــذه القــرون بــوهم اإلســراء 

 وما هي إال    ،والمعراج، كما خدعهم نبيهم   
فزعة في جوف الليل فزعها إلى الطائف،       

..!!بهتان عظيمثم عاد ؟ سبحانك هذا 

 

 
ا نبرأ إليك من ضالل عقولهم،      اللهم إنَّ 

 ونسألك أن   ،ونعوذ بك من شرور نفوسهم    
!تعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن

 

 




 


لقد فهم جميع العلمـاء والمفـسرين       
القدامى قاطبة أن المراد بالمسجد األقصى      

وا سجد بيت المقدس، بفلسطين، ونص    هو م 
 ،على ذلك في تفسيراتهم للقرآن الكـريم      

واليكم قائمة بأسمائهم مرتبة على تـاريخ       
: وذلك كما يلي،وفاتهم

 

 
١ 

 

 ١٥٠: تـوفي ( مقاتل بن سليمان     -
).٥١٣/ ٢(تفسيره ): هـ

 

 
٢ 

 

: توفي( يحيى بن سالم القيرواني      -
).١٠١/ ١(تفسيره ):  هـ٢٠٠

 

 
٣ 

 

 بن همام الصنعاني     عبد الرزاق  -
).٣٦٥/ ١(تفسيره ):  هـ٢١٦: توفي(

 

 



 

 

 

 

 

 

٤ 

 

: توفي( محمد بن جرير الطبري      -
ـ ٣١٠ شـاكر  : جامع البيان، تحقيق  )  ه

)٣٣٣/ ١٧.(

 

 
٥ 

 

: تـوفي ( أبو الليث الـسمرقندي      -
).٣٠٠/ ٢(بحر العلوم ):  هـ٣٧٣

 

 
٦ 

 

 ٤٢٧: توفي( أبو إسحاق الثعلبي     -
الكشف والبيان عن تفسير القـرآن      ): هـ

)٥٥/ ٦.(

 

 
٧ 

 

: تـوفي ( أبو الحسن المـاوردي     -
)٢٢٦/ ٣(النكت والعيون ):  هـ٤٥٠

 

 
٨ 

 

: تـوفي ( أبو الحسن الواحـدي      -
).٩٤/ ٣(التفسير الوسيط ):  هـ٤٦٨

 

 
٩ 

 

: تـوفي ( أبو المظفر الـسمعاني    -
).٢١٤/ ٣(تفسير السمعاني ):  هـ٤٨٩

 

 
١٠ 

 

ـ ٥١٠( أبو محمد البغوي     - ):  ه
).١٠٥/ ٣(معالم التنزيل 

 

 
١١ 

 

: تـوفي ( جار اهللا الزمخشري     -
ـ ٥٣٨ في معرض تحقيقـه لمـسألة      )  ه
الكشاف عـن حقـائق غـوامض       : لغوية

).٦١٠/ ١(التنزيل 

 

 
١٢ 

 

: تـوفي ( أبو محمد بن عطية      -
ـ ٥٤٨ المحرر الوجيز في تفـسير     ):  ه

).٤٣٤/ ٣(الكتاب العزيز 

 

 
١٣ 

 

: توفي( أبو الفرج ابن الجوزي      -
ـ ٥٩٧ ـ     ):  ه سير زاد المسير في علم التف

)٨/ ٣.(

 

 
١٤ 

 

 ٦٠٦: تـوفي ( الفخر الرازي    -
التفـسير الكبيـر    = مفاتيح الغيب   ): هـ

)١١٧/ ٢٠.(

 

 
١٥ 

 

ـ  ٦٧١: توفي( القرطبي   - ):  هـ
 ٢١٠/ ١٠(الجامع ألحكـام القـرآن      

 

- 
٢١٢.(

 

 
١٦ 

 

: تـوفي ( القاضي البيـضاوي     -

ـ ٦٨٥ أنوار التنزيل وأسرار التأويل    ):  ه
)٢٤٧/ ٣.(

 

 
١٧ 

 

ـ  ٧١٠: توفي( النسفي   - : ) هـ
/ ٢(مدارك التنزيـل وحقـائق التأويـل        

٢٤٥.(

 

 
١٨ 

 

-      الكلبـي يز٧٤١: ت( ابن ج 
).٤٤٠/ ١(التسهيل لعلوم التنزيل ): هـ

 

 
١٩ 

 

ـ  ٧٤١: توفي( الخازن   - ):  هـ
/ ٣(لباب التأويل فـي معـاني التنزيـل         

١٠٩.(

 

 
٢٠ 

 

 ٧٤٤: توفي( الحافظ ابن كثير     -
دار الفكـر   / تفسير القرآن العظيم  ): هـ

)٧/ ٣.(

 

 
٢١ 

 

: تـوفي ( أبو حيان األندلـسي      -
).١٠/ ٧(البحر المحيط ):  هـ٧٤٥

 

 
٢٢ 

 

ـ ٧٧٥: توفي( ابن عادل    - ):  ه
).١٩٦/ ١٢(اللباب في علوم الكتاب 

 

 
٢٣ 

 

ـ  ٨٨٥: توفي( البقاعي   - ):  هـ
نظم الدرر في تناسب اآليـات والـسور        

)٢٨٩/ ١١.(

 

 



 


وأكتفي بهذا القدر من أسماء هـؤالء       

 فغيرهم ممن   ،المفسرين القدامى العلماء و 
 ، ومردد لما قـالوه    ،جاء بعدهم ناقل عنهم   

:ولنا مع هذه النقول وقفتان

 

 

 أن بعض العلماء والمفسرين     :األولى

 التواتر علـى    ىالقدامى نقل االتفاق، وحك   

أن المراد بالمسجد األقـصى هـو بيـت         

اتفقوا علـى   : المقدس، قال الفخر الرازي   

مقدس، وكذا قال ابن    أن المراد منه بيت ال    

.عادل في اللباب

 

 

ووقع اإلسراء فـي    : وقال ابن عطية  

جميع مـصنفات الحـديث، وروي عـن        

الصحابة في كل أقطار اإلسالم؛ فهو من       

المتواتر بهذا الوجه، وذكر النقاش ممـن       

رواه عشرين صحابيا؛ فـروى جمهـور       

أن : الصحابة، وتلقى جلُّ العلمـاء مـنهم      

 وأنـه   ،لنبـي   اإلسراء كان بجسد ا   

ركب البراق من مكة، ووصل إلى بيـت        

.المقدس، وصلى فيه

 

 

اء والمفسرين   أن بعض العلم   :الثانية

 بـالقول بـأن المـسجد       القدامى لم يكْتفِ  

األقصى هو مسجد بيت المقدس، بل حدد       

 مع كونه معلوما ، ووصف مكانه  ،موضعه

 وجغرافيا، وكذا   بالضرورة دينيا وتاريخيا  

..!!جد الحرامالمس

 

 

وكأنهم يعلمون أننا سنُبتلى في زماننا      

هذا بمن تختلط علـيهم مواقـع األرض،        

وتلتبس عليهم معـالم الجغرافيـا، فـال        

يفرقون بين شرق وغـرب، وال شـمال        

 يعرفون أين تقع مقدسـات      وجنوب، وال 

..!!المسلمين

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 




 




 



 



 





 


فأول من سمي بالصوفـي هو أبو هاشم يحيى بن زيد بن زين            

         م اهللا وجهـه   العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب كر .

أبو هاشم الصوفـي يحيى الشهيد الذي ثار كثورة أبيه زيد، وزيد           

البـاقر،  وأخ محمـد    )  العابدين زين(هذا هو ولد علي بن الحسين       

 اومحمد الباقر هو والد جعفر الصادق الذي عاصر أبا حنيفة ومالكً          

وكان من مشايخهم، ولـهـذا عندما يقرأ الـدارس عـن تـاريخ            

التصوف يجد أن كلمة صوفـي هذه لم تقتصر على أبـي هاشـم             

هذا، وإنما عرفها الحسن بن يسار المشهور بالحسن البصري، وهو 

ذ ولد لسنتين بقيتا من خالفة عمر بن        بصري النشأة مدني المولد، إ    

، فقد ولد سنة إحدى وعشرين فـي منزل أم سلمة أم         الخطاب  

 ألن أمه كانت موالة ألم سلمة وأبوه له والء لبني هاشم            ؛المؤمنين

 فتربى الحسن فـي بيت النبوة، ويقول ابـن سـعد           ،فـي المدينة 

 بقاتصاحب الط 

 

 وهو أقدم تاريخ معروف عند أهل العلم       -

 

ن إ: -

أم الحسن هذه كانت تغيب عن البيت فـي بعض حاجاتها فيبكـي            

الحسن وهو طفل فتحمله أم سلمة أم المؤمنين فيـدر ثـديها لـه              

.أم المؤمنينفيرضع منه فهو رضيع لبان 

 

 

فـي المدينة حتى استشهد سيدنا عثمان       وقد عاش الحسن    

          وذلك فـي عام خمسة وثالثين من الـهـجرة، فكأنه عـاش 

ي المدينة أربع عشرة سنة ثم ارتحل بعد ذلـك إلـى البـصرة            فـ

 وتعلمون أنه تعود إليـه كـل طـرق          ،وعرف بالحسن البصري  

 ألنه عاصر أمير المؤمنين علي بن أبـي         ؛ لماذا؟ .االتصوف تقريب 

ما   عند اعلين سيدنا   أ حتى   ، من العلم  ر وأخذ عنه الكثي   طالب  

على الكوفـة،  نيف واليه   ذهب إلى الكوفة وهناك التقى بسهل بن ح       

 من مسجد الكوفـة، وخـرج   ) الحكواتي(اص أمره أن يخرج القَص

سيدنا علي ليطوف على هذه الحلق التي تذكر فيها القصص، حتى           

وقف عند حلقـة هـذا      

الشاب المسمى بالحسن   

بن يسار، فالتفت إلـى     ا

يا : سهل بن حنيف فقال   

سهل من هـذا الغـالم      

الذي يشبه كالمه كـالم     

 ذلــك :يــاء، قــالاألنب

 : فقال ،الحسن بن يسار  

ا هذا فأثبتـه فــي      أم

مكانه، ومنذ ذلك الحين    

أخذ الحسن من اإلمـام     

علي الكثير من العلـم     

والمعرفة، وألن سـيدنا    

 لم الحسن البصري   

يلبس غيـر الـصوف،     

 : فقـال  ،سئل فـي ذلك  

يا هؤالء أقصروا، فواهللا 

   ا لقد شهدت سبعين بدري

ـ  )من أهل بدر  ( م ، كله

يلبس الصوف حتى إذا    

نزلت الـسماء علـيهم     

شممت مـنهم رائحـة     

ــضأن ــبس . ال إذن ل

الصوف ليس بالـشيء    

فعــالم يـدل  . الجديد

لبس الصـوف؟، هـذا    
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 ،إن لبس الصوف داللة علـى الـصفاء       .. ما بحثه الباحثون فقالوا   

       لبس  :ا، وقيل ولـهـذا فمن صافى الحق صافاه ليكون بذلك صوفي 

لة على التزام البسيه بالصالة فـي الـصف        الصـوف إشارة ودال  

 ألنهم من الذين يجالسون الحق على الدوام بحيث ال تلهيـهم          ؛األول

 بل إن الصوف يدل علـى أن        :تجارة وال بيع عن ذكر اهللا، وقالوا      

 الـدنيا  ه عند اهللا على ما فـي هذاأهله من صفوة اهللا الذين آثروا م 

 ألنهـا دار    ؛معاملة قاسـية  فقلبوا لـهـا ظهر المجـن وعاملوها      

.فناء، ولدار البقاء عملوا

 

 

 للزهـد والنـسك      إن التصوف مـنهج    :ولهذا نستطيع أن نقول   

 ومـنهج   ، ومنهج ليكون اإلنسان من صـفوة اهللا       ،والذكر والصفاء 

ليكون من أهل الصف األول، فالتصوف بهذه المرتكزات قديم قـدم     

 قـد جـاء عبـر        ألن اإلسالم  ؛اإلسالم، معروف ما عرف اإلسالم    

القرآن الكريم والسنة النبوية بهذه المفاهيم، ولـهـذا لم يتكلم علماء          

ا عن الـهـيئة بقدر ما تحدثوا عن أركان التصوفالتصوف كثير.

 

 


 


وهو مقسم عندهم إلى أربعة أركان إذا قام على دعائمهـا قـام             

ـ     وإذا انهارت هذه ا    ا،البناء شامخ  ا النهيـار   لدعائم انهار البناء تبع
 السـهر لمنهج المتصـوفة هو الركن األولدعائمه، ولـهـذا كان   

 ألن الليل موضع الخلـوة     ؛فلن تجد صوفيا إال وله نصيب من الليل       
الزمانية بين األحبة وحبيبهم، وهو من أدعـى األوقـات لإلجابـة            

ء ربـه،   والقبول، وهو الصلة التي تربط اإلنسان بفيوضات عطـا        
ـ        ـ  ولهذا جعله اهللا تبارك وتعـالى ظرفً ـ  ا زماني ا باألسـرار   ا مليًئ

واللطائف، وأمر عباده الصالحين أن يقوموا من الليـل سـاهرين،           
ولـهـذا نجد فـي كثير من آيات القرآن الكريم الدعوة إلى السهر           

 فيه راحة وسكن،    م،والدعوة إلى قيام الليل ذلك ألن لليل أهالً لـه        
قُـِم اللَّيـَل ِإالَّ   * يا َأيها المزمُل   :هللا رسوله ورباه فقال    ا بوقد أد 
َأو ِزد علَيـِه ورتِّـِل القُـرآن        * نِّصفَه َأِو انقُص ِمنْه قَِليالً      * قَِليالً  
 ١ :المزمل( تَرِتيالً

 

* ِإنَّا سنُلِْقي علَيك قَوالً ثَِقـيالً       ، لماذا؟   )٤ –
 ٥ :المزمل(َئةَ اللَّيِل ِهي َأشَد وطْئاً وَأقْوم ِقيالً        ِإن نَاشِ 

 

هـذه  . )٦ –
الناشئة من الليل التي هي أشد وطئاً، هي التي عرفها أهل التصوف            
وهي التي دعوا الناس إليها ليكونوا من أولئك الذين قال فـيهم اهللا             

َألرِض هونـاً وِإذَا    وِعباد الرحمِن الَِّذين يمشُون علَـى ا       :عز وجل 
   المقَالُوا س اِهلُونالج مها  خَاطَب *  دجس ِهمبِلر ِبيتُوني الَِّذينوامِقياا و 

ــان( ،  )٦٤، ٦٣ :الفرق
 تـون فهؤالء الـذين يبي   

لربهم، أي يقفون ليلهم    
ركع  ا، يبتغـون   ا سـجد

ــضالً ــن اهللا فـ  مـ
ا، ذلك ألن قيام    ورضوانً

 من سيماء   الليل بالعبادة 
الصالحين ومن عالمات   
عباد اهللا المقربين، من    
ـ     ا هذا كان السهر ركنً

ا مـن    ثابتً ا وأصالً ركينً
ــة  ــول التربيـ أصـ
اإلسالمية التي جـاءت    
عبر القـرآن الكـريم     
باعتباره النهج اإللـهي   

.القويم

 

 
 نيالركن الثـا  أما  

فـي منهج المتـصوفة    
، الـذي إذا    الجوعهو  

تأملناه، نجد أن القرآن    
ــ ــريم عب ــه الك ر عن

بالصيام، والصوم هـو    
إمــساك الــنفس عــن 
شــهواتها المعتــادة  
كشهوتي البطن والفرج،   
فمن جاع اتصل بـاهللا     
عبر حبل متين، ذلـك     
   ا ألن الجائع يكون قريب

من ربه فتزكو نفـسه     
وتسمو روحه ويستيقن   
قلبه اإليمـان، ليكـون     
بــذلك مــن المقــربين 

.فالجوع وارد

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 



 





 




 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    األستاذ           المستشار                   

 

 





 



 




 




 



حـدثنا  : روى أسد بن موسى، قال    

حدثنا كنانة مولى   : محمد بن طلحة، قال   

 صفية بنت حيى  

 

 وكان شهد يوم الدار     -

 

نه لم ينل محمد بن أبى بكر مـن دم     أ –

: قال محمد بـن طلحـة     . يءعثمان بش 

 فلم قيل إنه قتله؟ معاذ اهللا     : فقلت لكنانة 

أن يكون قتله، إنما دخل عليه، فقال له        

يا بن أخى، لـست بـصاحبى،       : عثمان

وكلمه بكالم، فخرج ولم ينل من دمـه        

: فمن قتلـه؟ قـال    : فقلت لكنانة . يءبش

جبلة بـن   : رجل من أهل مصر يقال له     

. األيهم

 

 

ودفنت جثته مع رأسه فـى مـسجد        

مولى محمد بـن     "زمام"يعرف بمسجد   

ـ      ارج مدينـة   أبى بكر، وهذا المسجد خ

 وكانت مدة واليتـه خمـسة       ،الفسطاط

.)١(أشهر

 

 


 



 هـ   ٣٧(أما مالك األشتر النخعى     

 

- 

فله قصة  )  م ٦٥٧

أن : تفاصيلها هى 

أهل مـصر قـد     

انقضوا على محمد  

بن أبى بكر الذى    ا

ه اإلمام علـى    والَّ

   عليهم، وليس 

لهذه المهمة فـى    

ــر  ــصر غي . هم

 أمر اإلمام على   شتر، ممتثالً ويسرع األ 

إنه سـيفه فـى شـديد       . م اهللا وجهه  كر

ويأمر . الملمات وعند الخطوب الصعاب   

 اإلمام على ا بالتوجه  م اهللا وجهه مالكً    كر

  لـه،  با على أهلها من ق    إلى مصر، والي

إنى قد بعثـت    : "اليهم منه كتاب  إويحمله  

 ا من عباد اهللا، ال ينـام أيـام     عليكم عبد

عن ) أى ال يتراجع   (الخوف، وال ينكل  

من أشد عباد اهللا    . األعداء حذر الدوائر  

بأس  أضر على الفجار   . اا وأكرمهم حسب

من حريق النار، وأبعد الناس من دنس       

شـتر،  وهو مالك بن الحارث األ    . وعار

ـ فاسمعوا له وأطيعوا أمره ف     ا طـابق   يم

" الحق، فإنه سـيف مـن سـيوف اهللا        

نين ولعمرى، إنها لشهادة من أمير المؤم     

يلحق شـرفها ومجـدها     م اهللا وجهه  كر  



 

 

 

 

 



 








 




 



والنخعيين، ويعهد  إلى األشتر    وفخارها

ا، عهدإليه أمير المؤمنين كرم اهللا وجهه       

يحفل به نهج البالغة، وكتـب الـسير        

والمغازى، فال يدع شـاردة وال واردة       

يستقيم بها الحكم، ويحتاجهما الحاكم، إال      

 ويأتى على ذكرهما، ويجد حكام الـدنيا      

 لألشـتر    اإلمام علـي  فى عهد   

برنامج عمل، ودستور حكم ليس لهمـا       

ويوجس معاوية خيفـة مـن      . من نظير 

األشتر المتوجه إلـى مـصر، وكـان        

  ا، فبعث إلى رجل من     معاوية بها طامع

إن األشتر  : "أهل الخراج، يثق به، قائالً    

خذ منك  آقد ولى مصر، فإن كفيتنيه لم       

ـ      خراج ل بمـا   ا ما بقيت وبقيـت، فاحت

".قدرت عليه

 

 

أطاللها اليوم  (شتر القلزم   فلما قدم األ  

  قـائالً  الرجلأتاه  ) قرب مدينة السويس  

أيها األمير، هذا منزل فيـه طعـام        : له

 ،وعلف، وإنى رجل من أهل الخـراج      

 وقدم لألشتر الطعـام     ،فنزل به األشتر  

 ثم قدمت له شربة من عسل       ،فتناول منه 

مسموم، فلما شربها، استشهد     

 

ضوان  ر –

اهللا عليه   

 

وعندما علم معاوية   .  لساعته –

     أما : ابموت األشتر قام فى الناس خطيب

فإنه كان لعلى بـن أبـى طالـب         : بعد

قطعت إحـداهما يـوم صـفين     : يمينان

، وقطعـت   )عمار بـن ياسـر    : يعنى(

وقال فى  ). األشتر: يعنى(األخرى اليوم   

  إن : امناسبة ثانية حول هذا األمر أيـض

 كناية عن مكـره    ! ( من عسل  اهللا جنود

    ا بالمؤمنين بدس السم فى العسل، غدر .(

إن القائل عمرو بن : ، وقيل !فذهبت مثالً 

.العاص

 

 

   ولما بلغ اإلمام علي م اهللا وجهه،   ا كر

شهادته، قال   

 

 وبصوته غصة التيـاع     –

 ورنة حزن عميق  

 

ا إليـه   ا هللا وإنَّ  إنَّ: -

 اللهم  ،والحمد هللا رب العالمين   ! راجعون

حتسبه عندك، فـإن موتـه مـن        أ ينإ

ا، فلقد كان   رحم اهللا مالكً   ،مصائب الدهر 

.لى كما كنت لرسول اهللا

 

 

ويدخل بعض أصحابه معزين فـى      

الخطب الجلل، فيجدونه وقد استبدت به      

 رهللا د : لوعة ولهفة مذهلتان، وهو يقول    

ا لو كان جبالً لكان فند    ! لكاوما م ! مالك

ا ن صـخر  ، ولو كا  )اجبال عظيم : أى(

 على مثـل مالـك فلتبـك       . الكان صلد

لقـد  ! البواكى، وهل موجود كمالـك؟    

استكمل أيامه، والقى حمامـه، ونحـن       

فرضــى اهللا عنــه، . عنــه راضــون

". وضاعف له الثواب، وأحسن له المآب     

فيقول الحاضرون   

 

 وفى عين كل منهم     –

تترقرق دمعة حرى

 

.آمين: -

 

 

دفن مالك فى قرية القلـج وكانـت        

 وهى  ، الفسطاط القديمة آنذاك   بعيدة عن 

 وهى واحدة   ،اآلن ما زالت تسمى القلج    

والمرج هى المـدخل    (من أحياء المرج    

الشمالى الشرقى لمدينة القاهرة والمدخل     

.)الجنوبى لمحافظة القليوبية

 

 
                                                           

، ٢٢٠، ٢١٩، ص ٦ األعــالم، ج :انظــر) ١(
ــسيارة، ص  ــب ال ، ١٨٦، ١٠٣، ١٩والكواك

مرشـد  و،  ١٢٧،  ١٢٦وتحفة األحبـاب، ص     
 لموفـق   ٢٠٠ص  الزوار إلى قبور األبـرار،      

وقد دفن رأس محمد بن أبـى       . الدين بن عثمان  
جامع محمد  (بكر فى المكان المعروف اليوم ب       

 وقد جاء   ،بشارع الوداع بمصر القديمة   ) الصغير
ا فى كتاب مساجد    ا دقيقً فى وصف الجامع وصفً   

 ١٣٩٣مصر للدكتورة سعاد ماهر، طبعة سـنة        
ومرشد الزوار إلى طريق األبرار، لموفق      . هـ

.٦٦١الدين بن عثمان، ص 

 

 



 

 

 

 

 



 










 



 





 




 



 


     ا في  من األلفاظ التي تباينت داللتها أيض

القرآن الكريم باختالف ورودها داخل سياق      
 )القـدر (النص القرآنـي المطهـر لفظـة     

 ق  :ومشتقات حروفها األصلية الثالثة وهي    
  ـ    د ر، فغالب ا ا ما نجد معنى القـضاء مرادفً
ما  :ة القدر كما في قوله تعالى     مماثالً لكلم 

         لَه اللَّه ضا فَرٍج ِفيمرح ِمن لَى النَِّبيع كَان
          رَأم كَانُل وقَب ا ِمنخَلَو نَّةَ اللَِّه ِفي الَِّذينس

 راللَِّه قَد  ورقْـداا م)  أي  )٣٨ :األحـزاب 
ـ       ا ال محالـة     وكان أمره الذي يقـدره كائنً

فمـا شـاء   ،د عنه وال معدل ا ال محي  وواقع 
ا قولـه    وأيـض  ،.كان وما لم يشأ لم يكـن      

نَحن قَدرنَا بينَكُم الْموتَ وما نَحن       :تعالى
وِقينبــسِبم )أي صــرفناه )٦٠:الواقعــة 

ساوى فيه بين أهـل      : وقال الضحاك  ،بينكم
.السماء وأهل األرض

 

 
 فـي   )القدر(ولكن تعددت دالالت كلمة     

 فمـن   ،الكريم في أكثر من موضع    القرآن  
 كمـا  )التمكن(تلك الدالالت ورودها بمعنى    

ال يقِْدرون ِممـا كَـسبوا       :في قوله تعالى  
         ِعيـدالُل الْبالـض ـوه ٍء ذَِلـكلَى شَيع 

 من  يء أي فلم يقدروا على ش     )١٨:إبراهيم(
 : وقوله تعالى  ،أعمالهم التي كسبوا في الدنيا    

   تَّى ِإذَانَتْ    حيازا وفَهخْرز ضَأخَذَتْ اَألر
وظَن َأهلُها َأنَّهم قَاِدرون علَيها َأتَاها َأمرنَـا        
     تَغْـن لَم ِصيداً كََأنا حلْنَاهعاراً فَجنَه الً َأولَي

     ونتَفَكَّرٍم ياِت ِلقَوُل اآلينُفَص ِس كَذَِلكِباَألم 
ذه اآلية الكريمة ضرب     وفي ه  )٢٤:يونس(

اهللا تبارك وتعالى مـثالً لزهـرة الحيـاة         
 بالنبات ، وسرعة انقضائها وزوالها  ،وزينتها

الذي أخرجه اهللا من األرض ممـا يأكـل         
الناس من زروع وثمـار علـى اخـتالف         

 ومعنى  ،أنواعها وأصنافها وما تأكل األنعام    
قادرون عليها أي على جذاذها وحـصادها       

ذا جاءتها صاعقة أو ريح     فبينما هم كذلك إ   
شديدة بـاردة فأيبـست أوراقهـا وأتلفـت      

 .ثمارها

 

 
 )التـدبير ( بمعنى   )القدر( وجاءت لفظة 
 مثل قوله تعـالى فـي       ،في القرآن الكريم  

 فَلَِبثْتَ ِسِنين ِفي َأهِل مدين ثُم        :سورة طه 
 يقول  )٤٠:طه (ِجْئتَ علَى قَدٍر يا موسى    

  لموسى   ااهللا تعالى مخاطب :    إنه لبـث 
مقيم    ه ئا من فرعون ومل   ا في أهل مدين فار

يرعى على صهره حتـى انتهـت المـدة         
ـ    ،وانقضى األجل  ا لقـدر اهللا    ثم جاء موافقً

 واألمـر كلـه هللا      ،وإرادته من غير ميعاد   
تبارك وتعالى، وهو المسير عباده وخلقـه       

ثُم ِجْئتَ علَى    :فيما يشاء ولهذا قال تعالى    
 أي على موعد وهذا رأي      ،يا موسى قَدٍر  

 علـى قـدر الرسـالة       : وقال قتادة  ،مجاهد
 *ِإنَّه فَكَّر وقَـدر      :وقوله تعالى . والنبوة

    رفَ قَدفَقُِتَل كَي*       رـفَ قَـدقُِتـَل كَي ثُم  
ــدثر(  ١٨ :الم

 

ــاه )٢٠ - ــا أرهقن  أي إنم
ا لبعده عـن اإليمـان ألنـه فكَّـر،          صعود

أي تروى ماذا يقول في القـرآن        قَدرو
حين سئل عن القرآن ففكر ماذا يختلق من         

.المقال

 

 
 بمعنـى التـوقير     )القدر(وجاءت لفظة   

 وما قَدروا اللَّه     :والتعظيم مثل قوله تعالى   
حقَّ قَدِرِه ِإذْ قَالُوا ما َأنزَل اللَّه علَى بـشٍَر          

 اهللا   أي وما عظموا   )٩١:األنعام(ِمن شَيءٍ 
 قال ابـن   ،حق تعظيمه إذ كذبوا رسله إليهم     

 واختاره  ، نزلت في قريش   :عباس ومجاهد 
 وقيل نزلت فـي طائفـة مـن         ،ابن جرير 

 ،اليهود، وقيل في فنحاص وهو رجل منهم      
 واألول أصح ؛    ،وقيل في مالك بن الصيف    

ألن األية مكية واليهود ال ينكرون إنـزال        
بـة   وقريش والعرب قاط   ،الكتب من السماء  

 ؛محمـد   سيدنا  كانوا ينكرون إرسال    
 ومـا    :ألنه من البشر، ومثل قوله تعالى     

قَدروا اللَّه حـقَّ قَـدِرِه واَألرض جِميعـاً         
قَبضتُه يوم الِْقيامِة والـسمواتُ مطِْويـاتٌ       

       ـشِْركُونـا يمـالَى عتَعو انَهحبِميِنِه سِبي 
. )٦٧:الزمر(

 

 
 في القرآن   )القَدر(تت مشتقات كلمة    وأ

 فمنها ما أشـارت     ،الكريم بدالالٍت مختلفةٍ  
 وَأنزلْنَا   : كقوله تعالى  )التحديد(إلى معنى   

ِمن السماِء ماء ِبقَدٍر فََأسكَنَّاه ِفـي اَألرِض        
  ونــاِدر ــِه لَقَ ــاٍب ِب ــى ذَه ــا علَ  وِإنَّ

كريمـة   وفي هذه اآلية ال    ،)١٨:المؤمنون(



 

 

 

 

 

 

يذكر اهللا تعالى نعمه على عبيده التي ال تعد         
وال تحصى في إنزاله القطر مـن الـسماء         

ا فيفـسد    أي بحسب الحاجة ال كثيـر      ،بقدر
 وال قلـيالً فـال يكفـي        ،األرض والعمران 
 بل بقدر الحاجة إليه مـن       ،الزروع والثمار 

ن أ حتـى    ،السقي والشرب واالنتفـاع بـه     
ا لزرعهـا   راألراضي التي تحتاج ماء كثي    

وال تحتمل دمنتها إنزال المطر عليها يسوق       
إليها الماء من بالد أخرى كما فـي أرض         

يسوق اهللا    ويقال لها األرض الجرز    ،مصر
إليها ماء النيل معه طين أحمر يجترفه من        

 فيأتي الماء   ،بالد الحبشة في زمان أمطارها    
 ، فيـسقي أرض مـصر     ،يحمل طيناً أحمر  

 ليزرعوا فيـه ؛     ويقر الطين على أرضهم   
.ألن أرضهم سباخ يغلب عليهم الرمال

 

 
  :وقوله تعالى في سورة الزخـرف     

والَِّذي نَزَل ِمن السماِء ماء ِبقَدٍر فََأنشَرنَا ِبِه        
ــون جتُخْر ــذَِلك ــاً كَ ــدةً ميت ســورة (بلْ

م أي بحسب الكفاية لزروعك   .)١١:الزخرف
.وثماركم، وشربكم ألنفسكم وألنعامكم

 

 
التـضييق  (وجاءت لفظة القدر بمعنى     

 اللَّه يبـسطُ     : مثل قوله تعالى   )واالبتالء
ــِدر ــشَاء ويقْ ي ــن قَ ِلمزــر ســورة (ال

 يذكر اهللا تعالى أنه هو الـذي        ،)٢٦:الرعد
يوسع الرزق على من يشاء ويقتر على من        

 ،مـة والعـدل    لما في ذلك من الحك     ،يشاء
وفرح هؤالء الكفار بما أوتوا مـن الحيـاة         

ا لهم وإمهاالًالدنيا استدراج. 

 

 
 ويكَـَأن اللَّـه يبـسطُ        :وقوله تعالى 

    قِْدرياِدِه وِعب ِمن شَاءي نقَ ِلمزالر)  سـورة
 أي ليس المال دلـيالً علـى        )٨٢:القصص

 فـإن اهللا يعطـي      ،رضا اهللا عن صـاحبه    
 ، ويخفض ويرفـع   ،ويضيق ويوسع  ،ويمنع

وهذا كما في الحديث المرفوع عـن ابـن         
إن اهللا قسم بينكم أخالقكـم كمـا         " :مسعود

 وإن اهللا يعطي المـال مـن        ،قسم أرزاقكم 
 وال يعطي اإليمان إال     ،يحب ومن ال يحب   

  :، وقوله تعالى في سورة القلم     "من يحب 
ٍد قَــاِدِرينــرلَــى حا عوغَــدو) ســورة

 : وقـال مجاهـد    ، أي قوة وشدة   ،)٢٥:القلم
  و ، علـى غـيظ    : وقال عكرمة  ،على جد 

قَاِدِرينأي عليها فيما يزعمون ويرومون  .

 

 


 



 


ـ جاءت    )الجـوع ( و   )الـسغب ( الفظت

 . بهما في التعبيـر القرآنـي      إيحاء خاصٍ ب
 امشتق من سغَب يسغب سغُوب    : فالسغب لغة 

 : والـسغب  ،جـائع  ال : والساِغب .ومسغبةً
 وقد قيل هو في العطش      .الجوع من التعب  

 )السغب(و . وهي مرادفة للجوع   .مع التعب 
 ، أكسبهما التعبير القرآني   ، لفظتان )الجوع(و

 ا بهما، فـضالً عـن معناهمـا        إيحاء خاص
 فإذا ذكر الجوع فـي      .)المعجمي(األساس  

النص القرآني، فال يكون  إال في موضـع         
 والعجز  ، الفقر المدقع  العقاب أو في موضع   

. بقرينة السياق،الظاهر

 

 
 فيكون السياق   ،)الخوف(مقترنة بلفظة   

 أو  ، سياق ابـتالء وامتحـان     ،بهذه القرينة 
 : كما في قوله تعالى    ،عقوبة ألصحاب النار  

    الْخَـو ٍء ِمنِبشَي نَّكُملُولَنَبـوِع   والْجِف و
ثَّمـراِت  نْفُـِس وال  ونَقٍْص ِمن اَألمواِل واألَ   

   اِبِرينشِِّر الصبو)   أخبرنـا   ،)١٥٥البقرة 
اهللا عز وجل أنه يبتلي عباده أي يختبـرهم         
ويمتحنهم فتارة بالسراء وتارة بالضراء من      

فََأذَاقَها اللَّه   :خوف وجوع كما قال تعالى    
فإن ) ١١٢: النحل( والْخَوِف ِلباس الجوِع

 ،ر ذلك عليه  الجائع والخائف كل منهما يظه    
     ا، ولكن  فقد ذكر الجوع في موضعين منفرد

قرينة السياق كانت واضحة في أنه عقـاب        
 وذلك في قوله تعالى يخاطب فيهـا        ،وبالء

 بأنه محفوظ في الجنة من      نبي اهللا آدم    
وذلك قبل نزوله إلـى     ،بالء الجوع والعري  

  تَجوع ِفيها وال تَعرى    ِإن لَك َأالَّ  :رضألا
 فيكون عدم الجوع فيها نعمة      .)١١٨: طه(

.من نعم اهللا تعالى عليه وعلى زوجه

 

 
 فتذكر مع الرحمـة     )السغب(أما لفظة   

 نحو قولـه    ،))في حالة القدرة والسالمة   ((و
تعالى يحث المؤمنين على إطعام الناس في       

َأو ِإطْعـام ِفـي يـوٍم ِذي         :يوم الجـوع  
اق  بقرينـة الـسي  ،)١٤ :البلـد ( مـسغَبةٍ 

* ا ذَا مقْربٍة  يِتيم :المتأخرة في قوله تعالى   
 ١٥ :البلـد  (َأو ِمسِكيناً ذَا متْربةٍ   

 

- ١٦(. 
 قد اكتسبت من    ،)الجوع(فبذلك تكون لفظة    

التعبير القرآني هنا معنى العقوبة والـبالء       
 فقد  ،)السغب( أما لفظة    ،من السياق القرآني  

.اكتسبت معنى الرحمة، والضعف

 

 


 



 


عد لفظة المطر مـن األلفـاظ التـي         تُ

  ا في التعبير القرآنـي     اكتسبت إيحاء خاص
الماء المنـسكب   :  فالمطر لغةً يعني   ،اأيض

فقـد   ، أما في التعبير القرآني    من السحاب، 
اكتسبت لفظته إلى جانب معناها المعجمـي       

 بقرينـة الـسياق     ،معنى آخر، هو العقاب   
م يرد في التعبير القرآني     فالمطر ل . اللفظي

البيان والتبين  " في كتابه   كما يقول الجاحظ    
 وأكثر والعامة   ،إال في موضع االنتقام    " :"

الخاصة ال يفصلون بين ذكر المطر وذكر       
صفهاني حين  وقد وِهم الراغب األ    ."الغيث  

 من ألفـاظ الخيـر، وأن       )المطر(عد لفظ   
هناك صيغة مشتقة منها هي التـي وردت        

فقد ذكر   ،)أمطر( وهي   ،تعبير عن العذاب  لل
 فـي   )أمطر( و ، يقال في الخير   " :أن مطر 
 وإذا رجعنا إلى النص القرآنـي       ،"العذاب  

 ،نجده يعبر بهذه اللفظة عن الشر والعقـاب       
 وبقرينة السياق، ومنه قوله     ،بكل اشتقاقاتها 

 وَأمطَرنَا علَيِهم مطَراً فَساء مطر      : تعالى
 أي أنزل اهللا    )١٧٣ :الشعراء (ذَِرين  الْمنْ

على أولئك العذاب الذي عم جميعهم وأمطر       
.عليهم حجارة من سجيل منضود

 

 



 

 

 

 

 



 


 

وقفة مع الذات   وقفة مع الذات   

ــون   ــي تكــ ــون  لكــ ــي تكــ لكــ

ــصية  ــصية شخــــــــ شخــــــــ

ــؤثرة ــؤثرةمـــــــــــــ مـــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 
)    )    ۲٥۲٥((

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 

 



 


بد لإلنسان من عمـل يؤديـه فـي          ال

الحياة، وهذا العمل إما خيـر وإمـا شـر،         
والحياة على قصرها هي ميـدان التنـافس        
الحقيقي بين األفراد واألمم، والعاقل هو من       
أدرك هذه الحقيقة وبادر الستغالل الحيـاة       
ووجه جهوده للعمل األمثل المنتج بـأرقى       

.ا عطاء وإنتاجاألساليب وأكثرها

 

 
وِفـي  : ذ يقول إتعالى   وقد صدق اهللا  

ونتَنَاِفستَنَافَِس الْمفَلْي ذَِٰلك.

 

 
والعمل قد يكون وظيفة، وقـد يكـون        

 حـرة   عمـاالً أمهنة ، وقد يكون تجـارة و      
.خرىأ

 

 
ولكل منها شروط النجاح الخاصة بـه،      
ولكن قبل ذلك هناك توجيهات عامـة فـي         

خذ النفس  لمام، وأ إلبد من ا   قضايا العمل ال  
:ي عمل، وهيأبها للنجاح في 

 

 
١

 

 إال تأكـل اتق اهللا حيثما كنت وال       -
 لحم نبـت بالـسحت      أيما أن، وتذكر   حالالً

ا  به، فلـيكن عملـك مـشروع       أولىفالنار  
.وأمانةولتؤديه بصدق 

 

 
٢

 

ن ذلك يعني   إاحذر ضياع وقتك، ف    -
 . عمل كانأيفشلك في عملك 

٣

 

-  ضـطراب   والقلـق واال   اقتل الهم
نه الدواء الناجع الذي يجيده     أبالعمل، واعلم   

 . وقليل من يعمل بهإنسانكل 

٤

 

ال  عدم تكليف نفسك ما ال تطيق ما       -
 تتجه للعمـل الـذي      فإماتحسن من العمل،    

 أو القيام بـه     إمكاناتتحسنه وتتوفر لديك    

 اإلمكانـات تؤهل نفسك وتـسعى لتـوفير       
 . على العملاإلقدامالمطلوبة قبل 

٥

 

 األحـداث لمرونة في التعامل مع     ا -
 مؤاخـذة   األمر فما لم يكن في      واألشخاص

 نتـائج حاسـمة   إلـى و سـيؤدي    أشرعية  
ومصيرية في العمل، فتعامل مـع النـاس        

 بمرونة وكياسة،   واألحداثوواجه المواقف   
 التراجـع خطـوة     أووال مانع من التوقف     

ا للتقدم بعد ذلك خطواتللوراء استعداد. 

ك حسن الخلق وسالمة    وهذا يستدعي من  
المنطق وحسن اختيار الكلمات في التعامل      

.اآلخرينمع 

 

 
٦

 

 األحكام إصدارال تعود نفسك على      -
 االنطباعـات   تأثيرالسريعة والوقوع تحت    

 ،األشخاص وعند مقابلة األحداث في  األولية
 نفسك باتباع طريقة التأني والتثبت      ألزمبل  

مات وجمع المعلومات وتحليل المواقف والكل
.األحكام إصدارقبل 

 

 
٧

 

 كثيرة في حياتـك     أحيانستقف في    -
عند خيارات مختلفة وربما عنـد مفتـرق        
طرق متعددة، وقد تكون حاسـمة، وهـذا        
يستلزم منك التفكير في العواقب والنتـائج       

 مـن   أليوالترجيح بين المصالح والمفاسد     
هذه الخيارات ثم حسم الموقـف وتحديـد        

لتوكل علـى اهللا    الخيار الذي ستسلكه بعد ا    
سبحانه وتعالى وعدم المساومة على مبادئ      

 .الحق والهدى

٨

 

ال تهمل تنمية وتطـوير القـدرات        -
واالستفادة من منجزات العلم والمدنية فـي       



 

 

 

 

 



 


 

آذى لي وليـا    من  : (قال رسول اهللا    

 ).فقد آذنته بالحرب

 

 

          

 

رواه البخاري في صحيحه  -

 

-

 

 






 



 وتحـسين   إنتاجـك  وزيـاد    أعمالكتطوير  
، وذلك من خالل التدريب والقـراءة       أدائك

وحضور الندوات والدورات ومتابعة ما يجد 
 أجهزةما له عالقة بعملك مثل      في الساحة م  

والفـاكس   والهـاتف ) الكمبيوتر(الحاسوب  
ــز  ــات ومراك ــاثونظــم المعلوم  األبح

 .ومؤسسات التدريب وغير ذلك

٩

 

 والتأجيـل احذر مـن التـسويف       -
 أوالً أعمالكنجاز  وسارع إل األعمالوتراكم  

 والتصدي للمسئوليات ومباشرتها بـال      بأول
ي أ في   توجس وال قلق، فذلك شرط للنجاح     

 .مل تريد ممارستهع

١٠

 

 بأوضـاع  فـي عملـك      تفاجأقد   -
 واليـأس  باإلحبـاط خاطئة فـال تـصاب      

 بأسـلم  إلصالحهاواالستسالم لها بل بادر     
.ا هدوءوأكثرهاالطرق 

 

 



 


 صور العمل التـي     أهم إحدىالوظيفة  

 إداراتيمارسها كثير من الناس، سواء في       
 مؤسسات  أوة   في شركات عام   أوحكومية  

بـد   خاصة، وهناك بعض الشروط التي ال     
:من توافرها للنجاح الوظيفي، وهي

 

 
١

 

 من انـسجامك مـع العمـل        تأكد -
 ما  ألنهالوظيفي الذي تمارسه ورغبتك فيه؛      

لم يكن هناك انسجام ورغبة في العمل فلن        
، واإلبـداع  مـن العطـاء      اإلنـسان يتمكن  

.وبالتالي لن يتحقق النجاح الوظيفي

 

 
٢

 

بد من توافر المهارات المطلوبة      ال -
 لكـل  نإ إذ، األدنـى لسير العمل في حدها   

عمل خصائصه التي يلزم من يقـوم بهـذا         
 في جوانبها النظريـة     أوالًن يلم بها    أالعمل  

ا بالتدريب والممارسةوثاني. 

٣

 

 منك  أقدماستفد من خبرات من هم       -
ـ   أن كانوا   إفي العمل حتى و    ا قل منك تعليم

 ميـة ة، فالخبرة العملية لهـا أه      شهاد ىوأدن
 .قصوى في العمل

٤

 

استشر رئيسك فيما يعترضك مـن       -
 واعرض عليه مدى تقدمك فـي       ،مشكالت

  ا لتوجيهاتـه، واصـغ     العمل، واستمع جيد
، وليكن لك مواعيد محددة دائمة      رأيهلسماع  

 .معه

٥

 

ليكن لك لقـاءات منتظمـة مـع         -
 وزمالئك فـي    كمرؤوسيالعاملين معك من    

لتدارس شئون العمل والتعرف على     العمل  
ما لديهم من مشكالت والتعاون معهم فـي        
حل هذه المشكالت، وقـدم لهـم التـشجيع     

 البناءة وساعدهم في تبني     واآلراء واألفكار
 .ذلك

٦

 

 بتوزيع يوم عملك الوظيفي على      مق -
نجازهـا، ولـيكن هـذا      إالمهام المطلوب   

ـ  التوزيع ثابتً  ا حتـى يـستفيد منـه       ا دائم
 يمكنك   الذي يتعاملون معك، فمثالً    وناآلخر

 :اآلتية األمورتقسيم يومك الوظيفي بين 

 

وقت الستعراض ودراسة المعامالت     -
. الدوام مثالًأولوالتقارير، وليكن في 

 

 

 

ثم يعقبه مقابلة المراجعين من خارج       -

 يأتي كان في عملك مثل ذلك، ثم        إن اإلدارة
 أوبعده موعد االجتماعات مع المـوظفين       

 مقابلــة أو اســتقبالهم أولعــاملين معــك ا
رؤسائك في العمل، ثم استقبال المكالمـات       
الهاتفية، ثم ليكن نهايـة المطـاف القيـام         

ن كـان   إبالزيارات والجـوالت الميدانيـة      
.العمل يستدعي مثل هذا

 

 
 لوحة على بابه   اإلنسان يضع   أنويمكن  

يحدد فيها برنامجه اليومي بالساعة والدقيقة      
المتعاملون معه متى يمكـنهم     بحيث يعرف   

 ومتى ال يمكنهم ذلـك، وهـذا        إليهالدخول  
 يمكن  إذ،  اإلزاميالنموذج الذي ذكرته ليس     

 . آخرإلى يختلف ذلك من عمل أن

٧

 

يقول المتخصـصون فـي علـم        -
 واالهتمـام   ، الدقة في العمـل    إن: اإلدارة

 والمتابعة له حتى النهايـة هـي        ،بتفاصيله
 أخـذت  إذالـوظيفي    للعمل ا  اإلتقانثالوث  
 أو لـشيء منهـا      إهمال بدون   أي ،بتوازن

 .المبالغة فيه

٨

 

كن قدوة لغيرك من العاملين معك       -
 وااللتـزام   لـة اوالعدفي النزاهة والصدق    

 الدوام الرسمي والتنفيذ للوائح ونظم      بأوقات
يجابي معهـا وتقـديم    المؤسسة والتفاعل اإل  

.المقترحات البناءة حولها

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 





 



 



 

 

 

 سوريا  

تستعد سوريا لصد عدوان رباعي بعد المحادثات التي تجريها ألمانيا مـع            

الواليات المتحدة األمريكية وفرنسا وبريطانيا للعدوان على سوريا خالل الفترة          

المقبلة بذريعة أن سوريا سوف تستخدم أسلحة كيماوية لتحريـر إدلـب مـن              

.اإلرهابيين والمجموعات المسلحة هناك

 

 

لفائها بشأن إمكانيـة    ح إنها تجري محادثات مع      :لمانيةوقالت الحكومة األ  

ار انتقادا حادا من الحـزب الـديمقراطي   ثنشر قوات عسكرية في سوريا، ما أ    

االشتراكي، وفجر صراعا جديدا داخل حكومة المستـشارة أنجـيال ميركـل            

.االئتالفية

 

 

وال يزال القيام بأي عمل عسكري في الخارج قضية حـساسة ال تحظـى      

أي شعبية في ألمانيا بسبب الماضي النازي للبالد، ومن شأن المشاركة في أي ضربات عسكرية في سوريا أن تضع ألمانيا أيضا في مـسار تـصادمي                          ب

مباشر مع روسيا 

 

 الداعم الرئيس لألسد -

 

. للمرة األولى-

 

 

 العسكرية المحتملة إذا اسـتخدمت قـوات        مشاركتهاين واألوربيين   إن ألمانيا تبحث مع الحلفاء األمريكي     : وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت     

.الحكومة السورية أسلحة كيماوية في إدلب، المعقل الرئيس األخير لإلرهابيين

 

 

.موقف يستلزم اتخاذ قرار، مضيفًا أن البرلمان يجب أن يوافق أوالً على أي قرارلم يطرأ : وأضاف زايبرت

 

 

إن وزارة الدفاع األلمانية التي يقودها المحافظون، تدرس خيارات محتملة لالنضمام إلى القـوات األمريكيـة   : ابقيلد قالت في وقت سبكانت صحيفة   

.، إذا استخدمت دمشق األسلحة الكيماوية مجدداوالبريطانية والفرنسية في أي عمل عسكري في سوريا مستقبالً

 

 

. إجراء سريعذأي عمل عسكري بعد القيام به بالفعل إذا تطلب األمر اتخاوأضافت الصحيفة، أنه سيتم إبالغ البرلمان بالمشاركة في 

 

 

واستبعدت أندريا ناليس زعيمة الحزب الديمقراطي االشتراكي األلماني 

 

 وهو شريك صغير في ائتالف ميركل -

 

.دعم أي تدخل ألماني –

 

 

لن يوافق، ال في البرلمان وال في الحكومة، على مشاركة ألمانيا في الحرب فـي سـوريا،                 إن الحزب الديمقراطي االشتراكي     : وقات ناليس في بيان   

.وأضافت أن الحزب يدعم المساعي الدبلوماسية لتفادي أزمة إنسانية

 

 

 حلف شـمال  إن المشاركة في ضربات عسكرية قد ينتهك الدستور، ما لم يصدر تفويض من   : وقال هانز بيتر بارتلز، مفوض البرلمان لشئون الجيش       

.األطلسي أو األمم المتحدة أو االتحاد األوربي، أو على األقل قرار لمجلس األمن الدولي

 

 

لمساعدة لا وأمريكيين بحثوا الشهر الماضي إمكانية تقديم مقاتالت ألمانية          ألمانًإن مسئولين   : على األمر تقرير الصحيفة، وقالت    مصادر مطلعة   وأكدت  

.اتيسالفيا السابقة في التسعينون المعركة، أو إسقاط قنابل ألول مرة منذ الحرب في يوغفي تقييم األضرار الناجمة ع

 

 

ذ مهام استطالعية، مستخدمة أربع مقاتالت من طراز تورنيـدو فـي   يبالفعل دعما بإعادة تزويد الطائرات بالوقود، وتنفالقوات الجوية األلمانية    وتقدم  

 حدة لمحاربة مسلحي تنظيم الدولة اإلسالميةإطار التحالف الذي تقوده الواليات المت

 

داعش  –

 

.)م١٥/٩/٢٠١٨ األهرام العربي( ..في العراق وسوريا -

 

 



 

 

 

 

 



 



 








 



 





 


البنـك المركـزي عـن ارتفـاع        كشفت أرقام االقتصاد الكلي التي أصدرها       

 بـشكل إيجـابي،     م٢٠١٧/٢٠١٨كافة خالل العام المـالي      المؤشرات االقتصادية   
وتعكس هذه المؤشرات الكلية قوة ومتانة االقتصاد المصري رغم ما يواجهه مـن             

االقتصادية الكلية عن تحسن الفت للنظر في معظم        معضالت، وتكشف المؤشرات    
قوة أداء ميزان المدفوعات الذي حقق فائضا كليـا بلـغ           القطاعات االقتصادية مع    

 بينما بلغ التراجع في عجـر حـساب         ، مليار دوالر خالل السنة المالية     ١٢,٨نحو  
الر  مليـار دو   ٨,٤بنحـو    م٢٠١٧/٢٠١٨مالت الجارية خالل السنة المالية      االمع

 مليـار دوالر خـالل الـسنة    ١٤,٤مقابل نحو  ( مليار دوالر    ٦ليقتصر على نحو    
العجز في الميزان التجاري عنـد       كما استقر    %٥٨,٦، وذلك بنسبة    )المالية السابقة 

. سنتي العرض والمقارنةل مليار دوالر خال٣٧,٣نحو 

 

 
 ٢٥,٨لتصل إلى نحـو     % ١٨,٩السلعية بمعدل   وارتفعت حصيلة الصادرات    

لتحـسن درجـة التنافـسية    ، انعكاسا   ) مليار دوالر  ٢١,٧مقابل نحو   (ليار دوالر   م
.للصادرات المصرية في األسواق العالمية عقب قرار تحرير سعر الصرف

 

 
 ١١,١ليسجل نحـو  % ٩٨,١عدل مبكما تضاعف الفائض في ميزان الخدمات   

). مليار دوالر٥٠٦مقابل نحو (مليار دوالر 

 

 
 ١,٦مقابل نحو   ( مليار دوالر    ٧,٤ السفر إلى نحو     ووصل الفائض في ميزان   

% ١٥,٤رسوم المرور بقناة السويس بمعـدل       ، بينما زاد متحصالت     )مليار دوالر 
). مليار دوالر٤,٩مقابل نحو ( مليار دوالر ٥,٧لتسجل 

 

 
لتسجل نحـو   % ٢١وتصاعدت تحويالت المصريين العاملين بالخارج بمعدل       

. مليار دوالر٢٦,٤

 

 
في مصر صافي تدفق    استثمارات األجانب بمحفظة األوراق المالية      فيما حققت   
 مليار دوالر، وذلك على الرغم مما تشهده األسواق الناشـئة  ١٢,١للداخل بلغ نحو    

.من تخارج المستثمرين األجانب

 

 
وسجلت التزامات البنك المركزي مع العالم الخارجي صافي سداد للخارج بلغ           

، األمـر   ) مليار دوالر  ٨,١صافي استخدام بلغ نحو     مقابل  ( مليار دوالر    ٣,٩نحو  
.الذي نتج عنه انخفاض التزامات البنك المركزي تجاه العالم الخارجي

 

 
وتعد هذه األرقام والمؤشرات مقياس النجاح الذي حققه االقتـصاد المـصري            

األهـرام  . (.خالل الفترة األخيرة، وتعكس هذه األرقام صورة االقتصاد الحقيقيـة         
.)م٦/١٠/٢٠١٨ العربي

 

 



 


 ٦٥بمـا قيمتـه     (هل كان القرار األمريكي الفظ بالوقف التام        

وكالة األمـم المتحـدة لغـوث       (" األونروا"لدعم  ) مليون دوالر 
بل هو حلقة   .. بالطبع ال ! مفاجًئا؟) وتشغيل الالجئين الفلسطينيين  

 

 ربما لن تكون األخيرة      –

 

س األمريكي دونالد   في سياسة الرئي   –
إلى هدف أكبـر    العقابية ضد أهلنا في فلسطين، وصوالً       ترامب  

مفاده كسر اإلرادة الفلسطينية لصالح دولة الكيـان الـصهيوني          
.المتطرفة

 

 
الجاري بإعالن  تلك السياسة العقابية في بداية العام       وقد بدأت   

إدارة ترامب قرارها المشئوم بنقل السفارة األمريكية مـن تـل           
واالعتراف بالقدس عاصمة لدولـة االحـتالل       يب إلى القدس    أب

الـشرعية الدوليـة    في ضربة قاصمة لكل قـرارات       الصهيوني  
بما يضمن  ) ، ومبادرة السالم العربية   ١٩٤وفي مقدمتها القرار    (

حق الالجئين في العودة والتعويض، إضافة إلى حـق الـشعب           
.الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

 

 
وفي هذا السايق أيـضا أوقفـت أمريكـا مـؤخرا تمويـل             

 ٢٥قدس الشرقية بما قيمتـه      المستشفيات الفلسطينية الست في ال    
.مليون دوالر

 

 
وتأكدت سياسة ترامب الفظة بإغالق مقر منظمـة التحريـر          

عقابا للسلطة الفلـسطينية برئاسـة أبـو        الفلسطينية في واشنطن    
على مواصلة العمل مع المحكمة الجنائية الدوليـة ضـد          مازن  

.جرائم الحرب اإلسرائيلية اليومية ضد أهلنا في فلسطين المحتلة

 

 
" جـون بولتـون   "وقد بلغ الصلف األمريكي مداه حين هـدد         

ات على المحكمة   عقوبمستشار الرئيس األمريكي مؤخرا بفرض      
متحـدة  لتحقيقات ضد الواليات ا   ، إن هي أجرت     الجنائية الدولية 

 ةفي إشارة إلى أن أمريكا قـد تقـوم بمنـع القـضا             ،وإسرائيل
لدوليـة مـن دخـول      عين العاملين في المحكمة الجنائية ا     والمد

 ).١٧/٩/٢٠١٨ األسبوع. (.!!أراضيها

 دولة في العـالم، وأوضـح       ١١ن اإلرهاب يستهدف    أبدار اإلفتاء   أكد مرصد الفتاوى التكفيرية واآلراء المتشددة       
ان تشهدت أكبر عدد من العمليات اإلرهابية، وجاءت أفغانـس        المرصد أن العراق يأتي في المركز األول للدول التي          

من تنامي نشاط داعش مع عناصر اإلخوان اإلرهابية في مصر، مؤكدا وجـود          مال من بعده، وحذر المرصد      والصو
 دول، مـستفيدا   ةمنتشرة في عـد   عنقودية صغيرة   داعش اإلرهابي نجح في تكوين تنظيمات       عالقة بينهما وأن تنظيم     

إلعـداد وتـصدير    القاعدة الخصبة   شكلت  تي أصابت جماعة اإلخوان المسلمين، والتي       التشرذم والتفكك ال  من حالة   
منظـرو جماعـة   اإلرهابي، وأن التنظيم استغل األفكار التي أسس لها العناصر اإلرهابية المنضمة إلى تنظيم داعش      

بهدف تحقيق ما فشلت فيه الجماعـات       اإلخوان المسلمين كالخالفة والدولة اإلسالمية والحاكمية وجاهلية المجتمعات،         
 التي تستثير حماسة البعض وتؤثر علـى الـشباب          األفكارأنفسها جماعات اإلسالم السياسي، وهي      ى  التي أطلقت عل  

.باطنها التدمير والخرابوبراقة ظاهرها نصرة اإلسالم والمسلمين،  الذي تجذبه شعارات الصغير

 

 
ج وخوان التـي ر   تتطلب مواجهة أفكار ومشاريع جماعة اإل      إن مواجهة التنظيمات اإلرهابية      :تاءفوقال مرصد اإل  

يحملـون  وزاد عليها سيد قطب، لتُخرج لنا في األخير أفـرادا           عشرات السنين، وأسس لها حسن البنا       لها على مدار    
 .)م٢٧/٩/٢٠١٨ اللواء اإلسالمي (..تمعات كافةجملأفكارا قاتلة ألصحابها ول

 

 



 

 

 

 

 



 





 


 .اإلسـالمية   الـشريعة   أساس  على  المبرمة  الزواج  بعقود  االعتراف  بضرورة  الحكومة  إلى  موجها  أمرا  أفريقيا  جنوب  في  محكمة  أصدرت
 ".القـانوني   المـرأة   مركز" من  مرفوعة  دعوى  على  بناء  الحكم  أصدرت  العليا  تاون  كيب  غرب  محكمة  أن  محلية،  إعالمية  وسائل  وأفادت
.الطالق عند وأبنائها المسلمة المرأة حقوق ضمان إلى )الحكومي غير( المركز ويهدف

 

 
.المقبلة والعشرين األربعة األشهر خالل الصدد هذا في تشريع بإدخال الحكومة ديساي سيراجي قاضي وأمر

 

 
 فـي   المـسلمة   لألقليـة   للغاية  مهم  حدث  بأنه  له  بيان  في  القرار  المجلس  ووصف  المحكمة،  بقرار  )أهلي( اإلسالمي  القضاء  مجلس  ورحب
.أفريقيا جنوب

 

 
 يتـرك   أن  يستطيع  بأنه  الرئيس  ذكرنُ  أن  نود  :وتابع  .الشأن  هذا  في  تشريع  بتطبيق  اآلن  )رامافوزا  سيريل( البالد  رئيس  تكليف  تم  :وأضاف
 فقـط  %١,٥ إلـى  تصل نسبة المسلمون ويمثل انتظاره، طال أمر وهو اإلسالمي المجتمع بزيجات االعتراف خالل من التاريخ في  بصمته

 .نسمة مليون ٥٥ عددهم البالغ البالد سكان مجموع من

 

 



 





 

 
قال رئيس المحققين فـي المحكمـة الجنائيـة         

إن المحكمة شرعت في إجـراء عمليـة        : الدولية
تحقيق أولي فيما يتعلق بطرد حكومـة ميانمـار         
لمئات اآلالف من مسلمي الروهينجا خارج البالد       

محكمـة  إلى دولة بنجالديش، وجـاء إعـالن ال       
الجنائية الدولية عقب يوم من إعالن األمم المتحدة        
بأن ما حدث في إقليم الروهينجا هو عملية تطهير         
عرقي وترقى إلى جريمة حرب بعد قيام خبـراء         
من األمم المتحدة إجراء تحقيـق شـامل داخـل          

.اإلقليم وجاءت على أثرها هذه النتيجة

 

 
ـ    " فانو بنسودا "وقالت   ة المدعية العامـة للمحكم

إننا شرعنا في الخطـوة التاليـة       : الجنائية الدولية 
لقرار األمم المتحدة، وهو إجراء تحقيـق أولـي         
داخل إقليم الروهينجا للوقوف على طرد مـسلمي   

.الروهينجا إلى دولة بنجالديش

 

 

 

 
تحقيقات أولية حول طرد ميانمار لمسلمي      

الروهينجا

 

 
قال رئيس المحققين في المحكمة الجنائيـة       

 إن المحكمة شـرعت فـي إجـراء      :الدولية
عملية تحقيق أولي فيما يتعلق بطرد حكومة       
ميانمار لمئات اآلالف من مسلمي الروهينجا      
خارج البالد إلى دولة بـنجالديش، وجـاء        
إعالن المحكمة الجنائية الدولية عب يوم من       
إعالن األمم المتحدة بأن ما حدث في إقلـيم         

ـ       ى الروهينجا هو عملية تطهير عرقي وترق
إلى جريمة حرب بعد قيام خبراء من األمـم         
المتحدة إجراء تحقيق شامل داخـل اإلقلـيم        

.وجاءت على أثرها هذه النتيجة

 

 
المدعيـة العامـة    " فـانو بنـسودا   "وقالت  

إننا شـرعنا فـي     : للمحكمة الجنائية الدولية  
الخطوة التالية لقرار األمم المتحـدة، وهـو        

نجـا  إجراء تحقيق أولي داخل إقلـيم الروهي      
للوقوف على طرد مسلمي الروهينجا إلـى       

.دولة بنجالديش

 

 



 







 


قـال وزيــر األوقــاف والــشئون الدينيــة  

إن االحـتالل  : الفلسطيني يوسـف إدعـيس   
اإلسرائيلي منع رفع األذان في مآذن المسجد       
اإلبراهيمي الشريف بمدينة الخليل لثمـانين      
وقتًا خالل شهر سـبتمبر الماضـي، فـي         
محاولة منه إلتاحـة الفرصـة لمـستوطنيه        

لمـسجد اإلبراهيمـي    المتطرفين القتحـام ا   
الشريف وتدنيس أروقته وسـاحاته وإقامـة       

.صلواتهم التلمودية االستفزازية فيه

 

 
وطالب إدعيس في بيان له، جميع المنظمات       
الدولية واإلنسانية والحقوقية بالعمـل علـى       
منع هذه التعـديات التـي تمـس باألديـان          
وكراماتها ومشاعر معتنقيها من المـسلمين      

إلسـرائيلي ومـستوطنيه    على يد االحتالل ا   
.المتطرفين

 

 

 

 
االحتالل اإلسرائيلي يمنع رفـع األذان     

 وقتًا خـالل    ٨٠في المسجد اإلبراهيمي    
سبتمبر

 

 
قـال وزيــر األوقــاف والــشئون الدينيــة  

إن االحـتالل  : الفلسطيني يوسـف إدعـيس   
اإلسرائيلي منع رفع األذان في مآذن المسجد       

ن اإلبراهيمي الشريف بمدينة الخليل لثمـاني     
وقتًا خالل شهر سـبتمبر الماضـي، فـي         
محاولة منه إلتاحـة الفرصـة لمـستوطنيه        
المتطرفين القتحـام المـسجد اإلبراهيمـي       
الشريف وتدنيس أروقته وسـاحاته وإقامـة       

.صوالتهم التلمودية االستفزازية فيه

 

 
وطالب إدعيس في بيان له، جميع المنظمات       
الدولية واإلنسانية والحقوقية بالعمـل علـى       
منع هذه التعـديات التـي تمـس باألديـان          
وكراماتها ومشاعر معتنقيها من المـسلمين      
على يد االحتالل اإلسـرائيلي ومـستوطنيه       

.المتطرفين

 

 



 




 


كـارلوس  "أكد وزير الخارجية الكولـومبي      

أنه ال تغيير في قرار رئيس      " هولمز تروخليو 
" خــوان مانويــل ســانتوس"بــالده الــسابق 

االعتراف بدولة فلسطينية، وذكرت صـحيفة      
خليو الذي يـزور    المحلية، أن ترو  " إل تيمبو "

الواليات المتحدة األمريكية قال خالل مـؤتمر       
ال توجد لدى بالدنا نية سحب االعتراف       : (فيها

بفسلطين، ال نفكر في الرجوع عن ذلـك وال         
في دفع الوضع إلى األمام، فكل شيء سيستمر        

، وأشار إلى أنه على الرغم من       )كما هو عليه  
قرار االعتراف فإن بالده لـن تتخـذ خطـوة      

.جديدة في العالقات مع فلسطين

 

 
 أغسطس الماضي، اعترف الـرئيس      ٣وفي  

السابق خوان مانويل سانتوس بفلسطين كدولة      
 أيـام مـن انتهـاء       ٤ذات سيادة، وذلك قبل     

.واليته

 

 

 

 
الخارجية الكولومبيـة ال تراجـع عـن        

االعتراف بدولة فلسطينية

 

 
من % ٧٣رفض  ظهر استطالع للرأي    أ

ـ    األلمان   تم للحـزب   لمطلب سياسـي من
االشتراكي الـديمقراطي بعـدم الـسماح       

.للمسلمين بدخول البالد

 

 
وأشار االسـتطالع إلـى أن األلمـان        

يتعـين حظـر هجـرة      (يرفضون عبارة   
، وهـي أحـد     )المسلمين من ناحية المبدأ   

.معاديا لألجانب

 

 
ورفض الحزب االشتراكي الديمقراطي    
المواقف المطروحة في الكتاب، ويـدرس      

 ا ما إذا كان كتاب زاراتـسين       الحزب حالي
الجديد من الممكن أن يؤدي إلى خروجـه        

.من الحزب

 

 

 



 




 


كارثة صحية جديدة توجد في األسـواق       

سـوق اإلمـام    : الشعبية المصرية، ومنهـا   
بإمبابـة،  بالسيدة عائشة، وسوف الجمعـة      

وهي قيام العديد من األشخاص ببيع األدوية       
.منتهية الصالحية بالسوق

 

 
الغريب أن أغلب المواطنين     

 

 وبـسبب   -
ارتفاع أسعار األدوية    

 

 يقومون بشراء هذه    -
.األدوية الملقاة على الرصيف

 

 
هذا األمر دعـا نقابـة الـصيادلة إلـى          
مخاطبة وزارة الـصحة لـسحب األدويـة        

.ن الصيدلياتمنتهية الصالحية م

 

 



 



غرفة عمليات الكرامة التابعة لقيادة الجيش الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر، القبض على             أعلنت  
اإلرهابي هشام عشماوي في حي المغار في مدينة درنة وكان يرتدي حزاما ناسفًا لكنه لم يستطع 

.تفجيره بسبب عنصر المفاجأة وسرعة تنفيذ العملية من أفراد القوات المسلحة

 

 
عاون مع الجيش الليبي في القبض على اإلرهابي هشام العشماوي الـضابط            ونجحت مصر بالت  

.السابق في مدينة درنة الليبية، والذي كانت مصر تبحث عنه حيا أو ميتًا طوال األشهر الماضية

 

 
يذكر أن هشام العشماوي مدبر حادث الواحات الشهير والذي تسبب في استشهاد عـدد مـن                

د الحايس الذي أصرت الدولة المصرية على استعادته حيا قرب          الضباط واختطاف الضابط محم   
.الحدود الليبية

 

 
كان اإلرهابي العشماوي ساهم بخبراته السابقة وطبيعة عمله السابق في تدبير وتخطيط عمليات 

.م٢٠١٧إرهابية كثيرة ضد الجيش والشرطة وآخرها كانت جريمة الواحات في أكتوبر 

 

 
 المصرية أمضوا الشهور في درنة وعايشوا اإلرهابيين حتى تم          كان رجال وصقور المخابرات   

.الوقوع على ذلك الصيد الثمين

 

 

|

 




 




 





 

 

 

 

 



 



 



 



:بن أبى طالب  علىقال اإلمام 

 

 

 

.تاظَغْما خلق لي إنَّ الحاسدنأك -

 

 

 

.عقل الكاتب في قلمه -

 

 

 

. من شهوة خالفت عقلك بالخالف عليهارِص اقتَ-

 

 

 

-  اللهم ص نباإلقتـار،  سار، وال تبـذل جـاهي    وجهي بالي

ى بحمـد   لَتَب وأُ  خلقك، ار شرِ  طالبي رزقك، وأستعطفَ   قَِزرفأستَ

  من منعني، وأنت من وراء ذلك ولـي        م بذَ نِتتَفْمن أعطاني، وأُ  

. والمنع، إنك على كل شيء قديراإلعطاِء

 

 



 



هم الذين إذا جالـسوك     :  السوء، فقال  قرناءسئل حكيم عن    

 غضوا عيونهم عن عيوبك، وغضوا أبصارهم       ،ذبحوك بمدحهم 

 ورذائلك خالالً فاضـالت،     ، حسنات  وبدلوا سيئاتك  ،عن ذنوبك 

وقالوا عن باطلك حق، وقالوا عن سك إنه ترياقم.

 

 



 



الوقـوف عنـد    : ما حد العقل؟ فقال   : الحسن بن سهل   لسئ

.األشياء قوالً وفعالً

 

 

بالظنون والتلمح فيما كان ومـا      ابة  صاإل: وسئل آخر فقال  

.يكون ومراده في القسم الثاني التجربة

 

 

هو درك األشياء على ما هي عليـه مـن حقيقـة            : وقالوا

.معانيها وصحة مبانيها

 

 

ير كامالً في أحد    ما لم   : ما مقدار العقل؟ فقال   : وقيل لحكيم 

.فال يعرف له مقدار

 

 

ال غاية له وال حـد،      لكل شيء غاية وحد، والعقل      : وقالوا

.ولكن الناس يتفاوتون فيه كتفاوت األزهار في الرائحة والطيب

 

 



 



قال اإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبو العزائم رضوان         

:اهللا عليه

 

 

 

 اآلخـر،   ،األول: الذات األحدية لهـا أربعـة تجليـات        -

إذا تجلت باألول جذبت، وإذا تجلـت بـاآلخر     .  الباطن ،الظاهر

بالظاهر أبانـت وأظهـرت، وإذا      أكرمت وأنعمت، وإذا تجلت     

ات األحدية، مظهر   ذ؛ ورسول اهللا مجلى لل    تجلت بالباطن محقت  

أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، علـى حـسب    : في أربع صور  

ظهور كل وجهة من وه الذات األربعج.

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

حقيقة العبد

 

 
! وما يدريك ما العبد؟العبد :يا بني

 

 

١

 

 حجب العظمة القائمة بين مقـام       : العبد -

التنزيه وتنزل التشبيه، وغامض غيـب األيـن،        

حتى لقد يتحلى العبد بحال؛ تفنى فيـه حقيقـة           

التقيد بنور اإلطالق والتجريد، ويـستوي علـى        

أرائك المكانة، والمالئكة يدخلون عليه من كـل        

ب، وتزول ستارة اإلطالق، وحجب التجريـد       با

عن عين الباء، فتتألأل أنوار هوية المقام، ومقعد        

. صدق عند مليك مقتدر

 

 

٢

 

 من غابـت حقيقتـه، وخفيـت        : العبد -

مكانته، ولو انكشفت ستارته؛ لظهرت بالخفـاء       

. حقيقته، ودلت على الظاهر إشارته

 

 

٣

 

 هو سر انكشف من الرب للعبد،       : العبد -

قق لمن هو عبد، فالعبد سر الغيب الذي        حتى تح 

تجملت الكائنات كلها بسر حـضرته، وأفـيض        

عليها جمال الحضرات العليا؛ ليسخرها له مـن        

وسخَّر لَكُم ما ِفي السماواِت ومـا ِفـي         حكم  

نْهِميعاً مِض جاَألر) ١٣: الجاثية.(

 

 

٤

 

.  بعين العين والجميع بعينه العبد-

 

 

٥

 

هو سدرة منتهى علوم الخالئق،      : العبد -

وغيب نهاية مشاهد الكروبيين، فهو غيب الغيب       

على العيون والبصائر، وحجاب العظمة للقلوب      

.والسرائر

 

 

٦

 

 هو شـجرة زيتونـة مباركـة،        : العبد -

أشرقت أنوار زيتها على آفاق أرجـاء العـوالم         

كلها، فأضاءت بنور اإليجاد وسر اإلمداد، حتى       

يدية لنور العبودية، المشرقة    خضعت العوالم التقي  

في سماء الهيكل اإلنساني الكامل، بسر ما ُأودع        

فيه باالستعداد السابق من الحـسنى مـن لـدى          

نَفَخْتُ ِفيِهو) ٢٩: الحجر.(

 

 

٧

 

 هو هيكل الرب الذي ُأودع فيـه        : العبد -

بيته المعمور، ليظهر فيه بأنوار مجاله، وأسرار       

أنواع العوالم،  عاله، ويصرفه بحكم الخالفة في      

فيكون مظهر رهبة ورغبة الربوبية، فيما سواه       

من العوالم، ومشهد رهبة ورغبة الذات األحدية،       

. في نفسه لنفسه

 

 



 


         ـةَ اإلسـالمجسماحة موالنا اإلمام المجدد ح

والمسلمين فى هذا الزمان السيد محمد ماضى أبو        
العزائم

 

كم وجعل, ونفعنا اهللا بكم  ,  قدس اهللا سركم   -
وليا مرشدا لطالب العلم النـافع     

 

: يقـول تعـالى    -
      وهعـداللَِّه ي دبع ا قَاملَم َأنَّهو     ويتـردد علـى ،

 هـو   ألسنة العوام أن سيدنا وموالنا محمـد        
ما كامل إال محمد، فنرجـو      : العبد الكامل، فيقولون  

التفضل ببيان حقيقة العبد، وتوضيح الفـرق بـين      
لعبد الكامل؛ حتى نُكرم باألدب فـي       العبد األكمل وا  
.الخطاب معه 

 

 
:فأجاب سماحته قائالً

 

 



 

 

 

 



 



٨

 

 من كان جماله صفات العبيـد،       : العبد -
وكماله التخلق بأخالق المبديء المعيد، إبلـيس       
عبد اهللا سبعين ألف سنة، لم ينتفع منها بحظـوة          

حسد آدم نَفَسا؛ فطرد وأبعد، فتجمل      ِسنة، ولكنه   
بجمال األخالق، وصغر نفـسك فـي أعينـك         
تعظيما لذى الجالل واإلكرام، من أمدك بـالخير   

. واإلنعام

 

 
٩

 

.   من ملك الكل، وله ما ليس هللا: العبد-

 

 
١٠

 

.   من ال يملكه إال اهللا: العبد-

 

 
١١

 

 هو شهود الواصلين، وبشهوده     : العبد -
.العالمينمعية اهللا رب 

 

 
١٢

 

 ال يعرفه إال مـن أحبـه اهللا ،        : العبد -
. وال يتشبه به إال من اختاره واصطفاه

 

 
١٣

 

 حظه رضا مواله، وهواه أنـه       : العبد -
سبحانه بدوام اإلقبال عليه يتواله، فكن عبدا هللا،        

. تكن ملكًا على سواه

 

 
١٤

 

:  عبد وإن عال وتكمل، والرب     : العبد -
 ل وتنزوإن تفض ل، ولك عنده أكثر مما لـه  رب

. عليك، وله عليك أكثر مما لك عنده

 

 
 هو من أمده    :العبد الذي سبقت له الحسنى     

اهللا تعالى بما يعينه من أهل وإخـوان، وأمـده          
سبحانه بحسن التسليم، وجذبه إليه بنور يقذفـه        
في قلبه، ويحفظه من الميل إلى دواعي الغرور        

مزيد مـن   وبواعث الحظوظ؛ حتى ال يزال في       
اإلقبال، وانشراح الصدر بالقربات، وطمأنينـة      
القلب بحقيقة التوحيد، والتصديق بما جـاء بـه         

، مـن األحكـام، واإلخبـار       رسول اهللا   
. تبالغيبيا

 

 
 نفس واحد مع العبد، خيـر       :نَفَس مع العبد  
. من عبادة ألف سنة

 

 
 مِن الحق مراده وافق هواه،      :العبد الصادق 

. خالف مراده أو

 

 
 من كان عبدا حقا هللا سـبحانه،        :عبد الحق ال

دخل في حصون العناية، وتـواله ربـه بعـين          
العناية، حتى صـار مـن أوليـاء اهللا تعـالى،           
: المحفوظين من الشيطان الرجيم قـال تعـالى       

     لْطَانس ِهملَيع لَك ساِدي لَيِعب ِإن)  الحجـر :
٤٢.(

 

 



 


 بأجمل وأكمـل حلـل   يكمل المتحل العبد األ 

.العبودية

 

 

 ا أحمد عبد  كان : األكمل العبد

ا فـي مقـام     ا محمد  ثم أصبح عابد   ،قبل ظهوره 

 ا في عبودته بعد انتقاله     ثم صار محمود   ،الرسالة

  ،        أقامه اهللا في أرفـع مراتـب العبديـة، 

.وأخص مراتب الفردية الذاتية

 

 

 إبـراهيم   فبينما أخبر عن سيدنا نوح وسيدنا     

 :   ْؤِمِنيناِدنَا الْمِعب ِمن ِإنَّه) الصافات :

ِإنَّهما ِمـن    :وذكر موسى وهارون فقال   ،  )٨١

 ْؤِمِنيناِدنَا الْمِعب وقال :   اِهيمرنَا إبادِعب اذْكُرو

 وِإسحاقَ ويعقُوب ُأوِلي اَأليـِدي واَألبـصارِ      
  أن المختار من ش  أعلى بينما،  )٤٥: ص(

 سبحان الَّـِذي َأسـرى ِبعبـِدِه لَـيالً         :فقال
الْحمد ِهللا الَّـِذي َأنـزَل      :  وقال ،)١: اإلسراء(

    ـِدِه الِْكتَـاببلَى عع ) وقـال ،  )١: الكهـف :

         ِـِدهبلَـى عع قَـانَل الْفُرالَِّذي نَـز كارتَب 
 َألَيس اُهللا ِبكَاٍف عبـده    : وقال،  )١: الفرقان(
فََأوحى ِإلَى عبـِدِه مـا       :وقال،  )٣٦: الزمر(

هو الَِّذي ينَـزُل    :  وقال ،)١٠: النجم( َأوحى

).٩: الحديد (علَى عبِدِه آياٍت بينَاٍت

 

 

العبد هو اإلنسان الوسط الذي      :العبد الكامل 

ب اهللا تعالى،   كتا أسرار به منحـه اهللا نورا فقه   

 فقها بيقـين كامـل عـن         وسنة رسوله 

إخالص وتصديق، فاتقى اهللا سـبحانه بحقيقـة        

التقوى بأجلى معانيها، فأفاض اهللا سبحانه عليـه     

ـ    يمن أسراره الخفية ف     جميـع   ي نفس العبد وف

الكائنات، علما به تمكن مـن معرفـة نفـسه،          

وتحقق بعد التمكن من معرفة نفسه بمعرفة ربه،        

ه المعرفة ذاق لذة العبودية، وشهد أن العبد        وبهذ

ال ملك له، وال حول وال قـوة، وال قـرار وال            

 مرضاة سيده، حتـى     ي ألن العبد يسعى ف    ؛حظ

يحتاط كل االحتياط أن يقع عليه نظـر مـواله          

وهو فيما يحبه ويرضاه، ولما كـان المحبـوب         

 الغالب ال يكـون     يلسيده، والمراد له سبحانه؛ ف    

ه، وال مرادا لها، وكـشف المـراد        محبوبا لنفس 

 ألن  ؛ لسيده غيب عن عينه وعن قلبـه       يالحقيق

الغيوب حظر على العقول واألرواح اإلشـراف       

 ألن التشوق لها ميل إلى حـظ عاجـل،          ؛عليها

       ن، ولذة جسمانية، واشتغال بالكون عـن المكـو

والعبد يخشى مواله أن يراه مشغوالً بكونيات أو        

 الجـالل   يألن العبد ال يدر    ؛ملتفتًا إلى غيبيات  

، فقد يكون الجمـال     ي من الجمال الحقيق   يالحقيق

الذي يتحققه بأنه جمال بالنسبة لما يناسب طبعه        

 حقيقة األمـر عـين الـبالء        يويالئمه، وهو ف  

والمقت من السيد سبحانه، وقد يعلم األمر أنـه         

ـ       الحقيقـة عـين     يجالل بالنسبة لنفسه وهو ف

يه وقربه مـن ربـه،      الجمال، الذي به كمال رق    

ولذلك ترى العبد يشكر اهللا عند النعمة خائفًا من         

سوء العاقبة، ويبتهل إلى اهللا عند النقمة خائفًـا         

من أن النقمة تكون نعمة، وبزوالها يزول عنـه         

فضل مـن اهللا تعـالى، إذ حقيقـة الرضـوان           

والفضل من اهللا تعـالى ال ينـاالن إال بفـضله           

ا ال ترضاه أنـت،     اإللهي، وقد يكون داعيهما م    

 صرفه عنـك، ولهـذا      يوتبتهل الليل والنهار ف   

فالعبد دائم الخوف إن شكر على نعمة، أو ابتهل         

 الحقيقة، ولـم    يلزوال نقمة، وهو الفرد اآلمن ف     

 نفسه من جانـب ربـه،       ييكن أمانه ألنه أمن ف    

ولكن لدوام مراقبة غيب مـواطن الرضـوان،        

لنعمـة  وجفاء داعيات اإلحسان، وخفاء عاقبـة ا  

 هذه الدار الدنيا، ولـذلك فأهـل اهللا         يوالنقمة ف 

 عبيده المخلصون، امتزج خوف اهللا تعالى رهبةً      

ا بسويداء قلوبهـم فـال يزالـون        وعلو وعظمةً

يدعون اهللا رهبا ورغبا، فال الرهـب يحجـبهم         

بكماالت الكبرياء والصمدية والعظمـة والعـزة       

 والجالل عن كمال الجمال، والعطف واللطـف      

والرأفة والحنان والود واإلحسان، وال الرغـب       

ـ         يينسيهم الجبروت، فمقامهم مزيج من رغبة ف

رضوان وفضل موالهم، ورهبـة مـن عظـيم         

كبرياء جالل موالهم، وهم األقلون عددا، محل       

 قـال   نظر اهللا من عباده، وصفوته من أوليائه،      

 ُأولَـِئك لَهم اَألمن وهـم مهتَـدون      : تعالى
.)٨٢: األنعام(

 

 



 

 

 

 

 



 

 ٣٢ 



 





 



     هالة سمير عليوه           رنا أحمد أبو زيد         أميرة سعيد أحمد داود        محمود طلعت مسلم

 

 
          كــــفــــر الــشــيــخ                الحـامـول                 كفر كال الباب

 

 

  مريم رضا الشيخ علي      جمانة عبد الرحمن فهمي    رانيا سمير عيسوي  شادي عبد الفتاح عاطف   

 

 
       سيدي سالم                        كـــوم حـــمــــادة                       القاهرة

 

 
ط

 

 






نَزاهةُ النَّفِْس عن شُبِه الْمكَاِسِب، والْقَنَاعةُ ِبالْميـسوِر         من آداِب العلَماء   :ابني مستقبل األمة  

 والِْعـز  ،ثْـمِ جر َأجدر ِبِه ِمن اإلِ    وكَد الطَّلَِب ذُلٌّ، واألَ    ،فَِإن شُبهةَ الْمكْسِب إثْم   ،  عن كَد الْمطَاِلبِ  
. علَى َأن الِْعلْم ِعوض ِمن كُلِّ لَذٍَّة، ومغٍْن عن كُلِّ شَهوٍة،َألْيقُ ِبِه ِمن الذُّلِّ

 

 
 ويطْلُبوا ثَوابـه    ، َأن يقِْصدوا وجه اللَِّه ِبتَعِليِم من علَّموا       وِمن آداِبِهم  :عزيزي مستقبل األمة  

 نشَاِد ما       ِبِإرضِه ِعولَيوا عتَاضعي ِر َأنغَي وا، ِمنشَدال  َأرقًـا    ، وِه ِرزلَيوا علْتَِمسي   ،    قَـاَل اللَّـه
ب  تَْأخُذُوا علَيِه َأجـرا وهـو مكْتُـو   ال:  قَاَل َأبو الْعاِليِةتَروا ِبآياِتي ثَمنًا قَِليالً    تَشْ والَ :تَعالَى

 َأنَّـه   ورِوي عن النَِّبي    . وِل يا ابن آدم علِّم مجانًا كَما علِّمت مجانًا        لِْكتَاِب األَ ِعنْدهم ِفي ا  
.وحسب من هذَا َأجره َأن يلْتَِمس علَيِه َأجرا .)َأجر الْمعلِِّم كََأجِر الصاِئِم الْقَاِئِم(: قَاَل

 

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

 

٦٧ص القاهرة –

 

-٦٨.[

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

٣٣ 

بالهنا

 

 

 

والشفا

 

 

 
 

 




 



.ى شاب وهو يحتَضر علدخل النبي 

 

 

).كيف تجدك؟: (فقال 

 

 

.واهللا يا رسول اهللا إني أرجو اهللا، وإني أخاف ذنوبي: قال

 

 

:فقال 

 

 

ال يجتمعان في قلب عبد      (

 

 في مثل هذا الموطن      –

 

 إال أعطاه اهللا ما يرجو وأمنه ممـا         –

]٩٨٣أخرجه الترمذي ح     [                                                   .)يخاف

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العاملون في ورش سمكرة الـسيارات المنتـشرة فـي      

معظم أحياء وشوارع وحارات مصر ليسوا فقط المـصدر         

األكثر انتشارا للضوضاء، لكنهم هم أول ضحايا مخاطرها        

أن ،ةـديثـ حةـها دراسـالصحية أيضا، والتي كشفت عن

 

 

فاض كفاءة الجهـاز الـسمعي إلـى حـد          للضوضاء ال يسبب انخ   التعرض  

الوصول للصمم الكامل فقط، بل له مخاطر أخرى من بينها، أنه وراء اإلصـابة            

.بارتفاع ضغط الدم، وزيادة نسبة السكر، والقولون العصبي وتضخم القلب

 

 

كما تؤدي الضوضاء إلى إصابة عمال ورش السمكرة بـالعقم، واضـطرابات             

، وارتفاع نسبة الصوديوم والبوتاسيوم واليوريـا     ةمنالمعدة واألمعاء الحادة والمز   

في البول مما يؤثر بالسلب على الكليتين، كذلك تساعد الضوضاء على إصـابة             

عمال ورش سمكرة السيارات إلى خلل التوازن النفسي نتيجة التعـرض للـدق             

كيش وخالفه، وأيضا الضطرابات عصبية تتمثل فـي ارتعـاش          االمستمر بالشو 

اليدين، واإلجهاد العصبي، وفقدان التركيز، فضالً عن الميل أكثـر للتـصرفات            

. .دوانيةالع

 

 



 



 

. نصف كيلو باذنجان أسود صغير ورفيع-

 

 

 

.  نصف رأس ثوم كبيرة-

 

. ملعقة صغيرة ملح–

 

 

 

.  ملعقة كبيرة كمون ناعم–

 

 

 

. قة صغيرة فلفل نصف ملع-

 

. شطة–

 

 

 

. نصف كوب خل مخفف–

 

 



 


١

 

 ينزع كأس الباذنجان ويغسل ويسلق فى مـاء   -
.وملح حتى ينضج

 

 
٢

 

. ينشل من الماء ويترك حتى يبرد-

 

 
٣

 

 يدق الثوم ناعما ويضاف إليه بقيـة مقـادير          -
.الحشو ما عدا الخل

 

 
٤

 

. يذاب الخليط فى الخل-

 

 
٥

 

جان ويحشو واحدة    يعمل شق طولى فى الباذن     -
.تلو األخرى حتى ينتهى المقدار

 

 
٥

 

 ترص فى برطمان ويصب عليه كميـة مـن     -
الخل المخفف تكفى لتغطيته ويترك مدة أربعة أيام      

.حتى يتم تمليحه

 

 



 

 

 

 

 



 





 




 




 



 



 

 
















 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

األستاذ الدكتور

 

 

نور الدين أبو حلية

 

 

اجلمهورية اجلزائرية

 

 

 

 

 

 

العدلالعدلالعدل: : : خامساخامساخامسا

 

 

 

 

 

 
: قام الحكيم الخامس بين الـصفين، وقـال       
.. أجيبوني يا من ال تزالون تحملـون سـيوفكم        

أليس العدل من األسس التي يقوم عليهـا هـذا          
الدين؟

 

 
فقد .. وهل في ذلك شك؟   .. بلى: قال أحدهم 

لَّـه يـْأمر    ﴿ِإن ال : أمرنا اهللا تعالى بالعدل، فقال    
 وِإيتَاِء ِذي الْقُربى وينْهى عـِن     حساِنِبالْعدِل واإلِ 

      ﴾ونتَذَكَّر لَّكُملَع ِعظُكُمغِْي يالْبنْكَِر والْمشَاِء والْفَح
.]٩٠ :النحل[

 

 
بل إن اهللا تعالى أمرنا أال نراعي       : قال آخر 

   ا  : ا مهما كان، فقال   في تحقيق العدالة أحدها َأيي﴿
   نُوا كُونُوا قَوآم الَِّذين     لَوِللَِّه و اءدِط شُهِبالِْقس اِمين

قْرِبين ِإن يكُن غَِنيا    ِسكُم َأِو الْواِلديِن واألَ   علَى َأنْفُ 
 فَِقير ا فَالَ    َأولَى ِبِهمَأو ا فَاللَّه    ى َأنـوـوا الْهتَتَِّبع 

       كَان اللَّه وا فَِإنِرضتُع وا َأوتَلْو ِإنِدلُوا وـا   تَعِبم 
.]١٣٥ :النساء[تَعملُون خَِبيرا﴾ 

 

 
بل إن اهللا تعالى اعتبر العدل من       : قال آخر 

، وأنه واجـب عليـه      وظائف رسول اهللا    
: العمل به، مثلما هو واجب علينا، قـال تعـالى         

 عفَاد الَ       ﴿فَِلذَِلكتَ وـا ُأِمـركَم ـتَِقماسو    تَتَِّبـع 
لَّه ِمـن ِكتَـاٍب     ما َأنْزَل ال  َأهواءهم وقُْل آمنْتُ بِ   

الُنَا عِدَل بينَكُم اللَّه ربنَا وربكُم لَنَا َأعم      وُأِمرتُ ألَ 
 حجةَ بينَنَا وبينَكُم اللَّه يجمع بينَنَا       ولَكُم َأعمالُكُم الَ  
 ﴾ِصيرِه الْمِإلَي١٥ :الشورى[و[.

 

 
هللا تعالى العدل مـن     وقد اعتبر ا  : قال آخر 

القيم الكبرى التي يفرق بها بين السائرين علـى         

الصراط المـستقيم وغيـرهم مـن الـضالين         
 ﴿وضرب اللَّـه مـثَالً    : ، فقال والمنحرفين عنه 

الَ   ر كَما َأبمهدِن َأحلَيكَلٌّ      ج وهٍء ولَى شَيع قِْدري 
 لَى مالَعالَ   و ههجوا ينَمَأي تَِوي     هسْل يٍر هْأِت ِبخَيي 

هو ومن يْأمر ِبالْعدِل وهو علَى ِصراٍط مستَِقيٍم﴾        
.]٧٦ :النحل[

 

 
بورك فـي حفظكـم للقـرآن       : قال الحكيم 

ألم يكن ما فعلتـه     .. فأخبروني بعد هذا  .. الكريم
 وأصـحابه   قريش مـن حـرب النبـي        

وإخراجهم من ديارهم ظلما؟ا وجور

 

 
.. وهل في ذلك شـك؟    : رجل من القوم  قال  

لقد مارست قريش كـل أنـواع األذى والظلـم          
وقد أخبـر   ..  وأصحابه والجور مع النبي    

﴿ُأِذن ِللَِّذين يقَـاتَلُون    : اهللا تعالى عن ذلك، فقال    
          لَقَـِدير ِرِهملَى نَـصع اللَّه ِإنوا وظُِلم مِبَأنَّه* 

 َأن يقُولُوا ِرِهم ِبغَيِر حقٍّ ِإالَّياالَِّذين ُأخِْرجوا ِمن ِد
 ﴾ نَا اللَّهب٤٠، ٣٩: الحج[ر[.

 

 
ألـم تكـن    .. أخبروني بعد هذا  : قال الحكيم 

وأن دينهـا   .. قريش تعتقد أنها على الدين الحق     
 وأن رسول اهللا    .. هو دين إبراهيم    

.هو الذين انحرف عنهم؟

 

 
ولكن ذلـك لـم     .. ذلك صحيح .. بلى: قالوا

.. فهي على الدين الباطل   .. ايكن يغني عنها شيئً   
أم أنك تريد أن تقنعنـا      .. وليس على الدين الحق   
.أنها على الدين الحق؟

 

 
فأنـا  .. معاذ اهللا أن أقول ذلك    : قال الحكيم 

وأتساءل .. ولكني باحث عن العدل   .. مسلم مثلكم 
إذا كانت قريش تؤمن بـدين،      : بيني وبين نفسي  



 

 

 

 

 



 









 



  ا ت وتقتنع به اقتناعا، ثم رأت أن من بينها من       ام
أال يحق لهـا،    .. خرج عن هذا الدين وارتد عنه     

، أن  وهي تدعي أنها على ملة إبـراهيم        
تقيم عليه حكم الردة الذي يقيمه بعـضكم علـى       

.بعض؟

 

 
سل الكثير من الرجال سيوفهم غاضـبين،       

.ما تقول؟: وقالوا

 

 
لقد أخبـر اهللا    .. ااسمعوني جيد : قال الحكيم 

ن قريشا ظلمت المؤمنين بإخراجهم مـن       تعالى أ 
فلـم  .. ألذيـتهم ديارهم واستعمال كل الوسائل     

هل لكونهم كفرة، أم لكـونهم      .. اعتبرهم ظالمين 
منعوا المؤمنين من حرية التـدين بـأي ديـن          

.شاءوا؟

 

 
بل اعتبرهم ظـالمين    : قال رجل من القوم   

لكونهم منعوا المؤمنين من حرية التدين بأي دين        
.شاءوا

 

 
بـل  .. فأنتم مثلهم في هذا إذن    : الحكيمقال  

    ا على ديـن واحـد،      أنتم أبشع منهم ألنكم جميع
ومع ذلك  .. وإنما اختلفتم في بعض القضايا فقط     

.لم يستطع بعضكم تحمل بعض

 

 
ولكن ما تقـول فـي      : قال رجل من القوم   

اآليات الني وردت في المرتدين؟

 

 
.. اقرأهـا بعقلـك وسـمعك     : قال الحكـيم  
ا؟ا أو رماحد فيها سيوفًوأخبرني هل تج

 

 
ولكن اهللا تعـالى أخبـر عـن        : قال الرجل 

﴿ِإن : العقوبات المشددة على المرتـدين، فقـال      
الَِّذين كَفَروا بعد ِإيماِنِهم ثُم ازدادوا كُفْرا لَن تُقْبَل         

     الُّونالض مه ُأولَِئكو متُهبوا     *تَوكَفَـر الَِّذين ِإن 
مقْ    وي فَلَن كُفَّار مهاتُوا و       ِمـْلء ـِدِهمَأح َل ِمـنب
رِض ذَهبا ولَِو افْتَدى ِبِه ُأولَِئك لَهم عذَاب َأِليم         اَأل

 ﴾نَاِصِرين ِمن ما لَهم٩١، ٩٠: آل عمران[و[.

 

 
فهل طبقتم ما ورد في     : ابتسم الحكيم، وقال  

مـن  هذه اآلية الكريمة من عقوبات بخصوص       
.تختلفون معهم، وتحكمون بردتهم؟

 

 
.. ما لك سكت؟  : سكت الرجل، فقال الحكيم   

أم أنك ترى أن العقوبة المذكورة أعظم مـن أن          
..يستطيع أحد من الناس تطبيقها

 

 
أنا أتحدى اآلن أي    : ثم التفت للجميع، وقال   

شخص فيكم يحمل السالح أو ال يحمله أن يأتيني     
بآية قرآنية واحدة تحض على قتال من نختلـف         

.معهم في شؤون الدين والعقائد

 

 
إن كل اآليات الكريمة التي وردت في الردة        

.تحصر العقوبة في اآلخرة، وليس في الدنيا

 

 
 فما تقـول فـي      :قام رجل من القوم، وقال    

أم أنهـا   .. اآليات الني تأمر بالقتـال والجهـاد      
منسوخة عندك؟ 

 

 
ويستحيل أن  .. كل القرآن محكم  : قال الحكيم 

فـإن  .. يأمرنا اهللا بأن نعبده بما ينهانا عن تنفيذه       
..)١(شئت فاقرأ لي منها ما تراه ألخضع له

 

 
: فقد قال تعالى في سور البقرة     : قال الرجل 

 تَعتَدوا  الَسِبيِل اللَِّه الَِّذين يقَاِتلُونَكُم و    ﴿وقَاِتلُوا ِفي   
 واقْتُلُـوهم حيـثُ     * يِحب الْمعتَـِدين     ِإن اللَّه الَ  

نَةُ ثَِقفْتُموهم وَأخِْرجوهم ِمن حيثُ َأخْرجوكُم والِْفتْ     
ِد الْحـراِم    تُقَاِتلُوهم ِعنْد الْمسجِ   َأشَد ِمن الْقَتِْل والَ   

         كَـذَِلك مفَـاقْتُلُوه قَاتَلُوكُم ِفيِه فَِإن قَاِتلُوكُمتَّى يح
   الْكَاِفِرين اءزج*        غَفُـور اللَّـه ا فَِإنوفَِإِن انْتَه 

  ِحيمتَّى الَ   *رح مقَاِتلُوهو       كُـونيِفتْنَـةٌ و تَكُون 
   وِللَِّه فَِإِن انْتَه ينِإالَّ ا فَالَ الد انودع  لَى الظَّاِلِمينع 

 الشَّهر الْحرام ِبالـشَّهِر الْحـراِم والْحرمـاتُ         *
ِقصاص فَمِن اعتَدى علَيكُم فَاعتَدوا علَيِه ِبِمثِْل ما        
          ـعم اللَّـه وا َأنلَماعو اتَّقُوا اللَّهو كُملَيى عتَداع

 ﴾تَِّقين١٩٠: بقرةال[الْم 

 

- ١٩٤[.

 

 
وهـي  .. ااآليات واضحة جـد   : قال الحكيم 

صريحة بأنه ال يجوز قتال المشرك لشركه، وال        
الكافر لكفره، وإنما يقاتـل المـشرك والكـافر         
لعداوته ومحاربته المسلمين، كما يـشرع قتـال        
الكافر إذا اضطهد المسلمين وأراد فتنتهم عـن        

.. دينهم

 

 
﴿كُِتب علَـيكُم   : فقد قال تعالى  : قال الرجل 

  وهًئا ووا شَيهتَكْر ى َأنسعو لَكُم هكُر وهالِْقتَاُل و
           لَكُـم شَـر وهًئا ووا شَيتُِحب ى َأنسعو لَكُم رخَي

 يـسَألُونَك عـِن     * تَعلَمـون    واللَّه يعلَم وَأنْتُم الَ   
 قُْل ِقتَاٌل ِفيِه كَِبير وصـد       الشَّهِر الْحراِم ِقتَاٍل ِفيهِ   

        اجِإخْراِم ورِجِد الْحسالْمِبِه و كُفْرِبيِل اللَِّه وس نع

 ةُ َأكْبر ِمن الْقَتِْل والََأهِلِه ِمنْه َأكْبر ِعنْد اللَِّه والِْفتْنَ     
ِن يزالُون يقَاِتلُونَكُم حتَّى يردوكُم عـن ِديـِنكُم إِ        

        وهتْ ومِديِنِه فَي نع ِمنْكُم تَِددري نموا وتَطَاعاس
ِخـرِة  عمالُهم ِفي الدنْيا واآل   كَاِفر فَُأولَِئك حِبطَتْ أَ   

        ونا خَاِلـدِفيه مالنَّاِر ه ابحَأص ُأولَِئك٢١٧(و (
ـ       اهجوا وراجه الَِّذيننُوا وآم الَِّذين وا ِفـي   ِإند

        غَفُور اللَّهتَ اللَِّه ومحر ونجري ِبيِل اللَِّه ُأولَِئكس
 ِحيم٢١٦: البقرة[﴾ )٢١٨(ر 

 

- ٢١٨[.

 

 
.. اآليات واضحة في داللتهـا    : قال الحكيم 

وهي إخبار بسبب مشروعية الجهاد، وهو وجود       
.كفار معتدين أخرجوا المسلمين من ديارهم

 

 
﴿قُْل : قوله تعالى فما تقول في    : قال الرجل 

          ِإنلَفَ وس ا قَدم ملَه غْفَروا ينْتَهي وا ِإنكَفَر ِللَِّذين
عنَّتُ اَأليتْ سضم وا فَقَدود ِلينتَّى *وح مقَاِتلُوهو 
 تَكُون ِفتْنَةٌ ويكُون الدين كُلُّه ِللَِّه فَِإِن انْتَهوا فَِإن  الَ

 ِبم اللَّه    ِصيرب لُونمعا ي*     وا َأنلَما فَاعلَّوتَو ِإنو 
       ﴾النَِّصير مِنعلَى ووالْم مِنع لَاكُموم األنفال[اللَّه :

٣٨ 

 

- ٤٠[.

 

 
هذه اآليـات آيـات سـالم ال        : قال الحكيم 

حرب، فهي تـأمر بقتـال المـشركين الـذين          
يضطهدون من أسلم منهم ليردوهم عن ديـنهم        

اإلكراه، واألحاديث والسير متواترة    عن طريق   
.في الداللة على هذا المعنى

 

 
ا، فلم عبرت عنهم بكونهم كفار    : قال الرجل 

.ر عنهم بكونهم معتدين؟بولم تع

 

 
لتبين أن كفرهم وعدم إيمـانهم      : قال الحكيم 

باهللا واليوم اآلخر هو السبب في ذلك الطغيـان         
.. والعدوان الذي يمارسونه على المستـضعفين     

والقرآن يفسر .. ناك آيات كثيرة تدل على هذا وه
ابعضه بعض.

 

 



 


                                                           

حريـة  (انظر هذه اآليات وغريها كثري مع توجيهها كتاب         ) ١(
 حسن بن فرحان    للشيخاالعتقاد يف القرآن الكرمي والسنة النبوية       

.)املالكي

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 




 






 








 








 












 



 



 

اعلم

 

 رحمك اهللا-

 

ظم الواجبات بعد معرفة معنى ال إله  أن من أع-
إال اهللا

 

 إقرار بالتوحيد-

 

 ا محمد سيدنا معرفة العبد لمعنى شهادة أن-
  رسول اهللا

 

 إقرار بالرسالة-

 

فإن ذكر أحدهما يستلزم ذكر ، -
محمد رسول اهللا، سيدنا األخرى، وشروط ال إله إال اهللا هي شروط 

 فمعنى شهادة أن ال ،محمد رسول اهللاسيدنا ونواقضها هي نواقض 
 .ال معبود بحق إال اهللا: إله إال اهللا

اإلقرار باللسان :  رسول اهللامحمدسيدنا ومعنى شهادة أن 
 اهللا ورسوله أرسله  عبد سيدنا محمداواالعتقاد الجازم بالقلب بأن

 .اهللا إلى جميع الخلق كافة من الجن واإلنس

يقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، وتصد: ومقتضى هذه الشهادة
.واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن ال يعبد اهللا إال بما شرع

 

 
ولم يؤمن ال يصح إيمان من آمن باهللا و

 

محمدسيدنا ب 

 

   أو
.كما فعل أهل الكتاب أو غيرهم غيره من األنبياء 

 

 
جاء في شرح الطحاوية

 

البن أبي العز 

 

ونؤمن بالمالئكة ( :قوله 
 ونشهد أنهم كانوا على ،لى المرسلينوالنبيين، والكتب المنزلة ع

).الحق المبين

 

 
آمن الرسوُل ِبما ُأنِْزَل :  قال تعالى،هذه األمور من أركان اإليمان

 ِئكَِتِه وكُتُِبِه ورسِلِهون كُلٌّ آمن ِباللَِّه ومالِإلَيِه ِمن ربِه والْمْؤِمنُ
لِْبر َأن تُولُّوا وجوهكُم ِقبَل لَيس ا: ، وقال تعالى)٢٨٥: البقرة(

نم الِْبر لَِكنغِْرِب والْمشِْرِق والالْمالْمِم اآلِخِر ووالْيِباللَِّه و نِئكَِة  آم
ينالنَِّبيالِْكتَاِب وو )١٧٧: البقرة.(

 

 
 وسمى ،فجعل اهللا سبحانه وتعالى اإليمان هو اإليمان بهذه الجملة

 كما جعل الكافرين من كفر بهذه ، بهذه الجملة مؤمنينمن آمن
ِبِه ورسِلِه والْيوِم ِئكَِتِه وكُتُومن يكْفُر ِباللَِّه ومال:  بقوله،الجملة

في  وقال . )١٣٦: النساء(  بِعيداالًاآلِخِر فَقَد ضلَّ ضال
عن  الحديث المتفق على صحته حديث جبرائيل وسؤاله للنبي 

أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر، (:  فقال،اإليمان
فهذه األصول التي اتفقت عليها . )١()وتؤمن بالقدر خيره وشره

األنبياء والرسل صلوات اهللا عليهم وسالمه، ولم يؤمن بها حقيقة 
.هـ.أ.)٢(اإليمان إال أتباع الرسل

 

 
وأخرج اإلمام

 

أحمد 

 

عن 

 

أبي موسى األشعري 

 

 امرفوع:

 

من سمع ( 
بي من أمتي أو يهودي أو نصراني فلم يؤمن بي لم يدخل 

:اوفي رواية له أيض. )٢()الجنة

 

من سمع بي من أمتي أو يهودي ( 
.والحديث صحيح. )٣()أو نصراني ثم لم يؤمن بي دخل النار

 

 
. إال من اتبعه محمد سيدنا فال يكون من أهل الجنة بعد بعثة 

 وكَفَر به، ولم يؤمن به، فهو من ورة صحيحة بصأما من بلغه خبره
من أهل الفترات الذين  أهل النار، وأما من لم يبلغه خبر النبي 

 أهل الفترة: ن، فهؤالء يقال لهملم يسمعوا بالرسول وال بالقرآ
.الناجين

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 





 





 


 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 


 


من أهم الموضوعات التي يجب علَى      ٢٣

حقيقـة   طالب العلم أن يلم ولو بقدر منها،      
ونبوة غيـره مـن      محمد  سيدنا  نبوة  

اإليمـان  : ن من أركان اإليمـان   أل ؛األنبياء
..بأنبياء اهللا تَبارك وتَعالَى

٤
 

 ، وما حقيقتهـا   ،فال بد من معرفة النبوة    
 وأمثال ذلك ممـا     ،ومدى حاجة النَّاس إليها   

 .يجب أن يعلمه المسلم ولو ِإلَى حد ما

ويتبين لنا عظمة النبـوة وأهميتهـا إذا         
  من الدين يعتبر فرعـا     ءنا أن كل شي   عرف
إثبات النبوة، فاإليمان بالقرآن الذي هو      عن  

كالم اهللا   

 

تَبارك وتَعالَى  -

 

 متفـرع عـن     -
، ولهذا كَان   محمد  سيدنا  اإليمان بنبوة   

بأنه ليس   كفار قريش يجادلون النبي     
بنبٍي؛ ليتوصلوا بذلك ِإلَـى الطعـن فـي         

محمـد  سـيدنا    ألن من أنكر نبوة      ؛القرآن
     آن     أو طعن فيها فقد طعن فـي القُـر

.وطعن في اإلسالم

 

 
 مع جحود   ال يمكن اإليمان بنبي أصالً    و

وأن من جحد نبوته     ، نبوة رسول اهللا  
 وهذا ،افهو لنبوة غيره من األنبياء أشد جحد 

:يتبين من وجوه

 

 
روا أن األنبياء المتقـدمين بـشَّ     : أحدها

 كمـا   ، وأمروا أممهم باإليمان بـه     ،بنبوته
فقد كذب األنبياء قبله     ومن جحد نبوته     ،تقدم

 وخالفهم فيما أوصوا به من      ،فيما أخبروا به  
لـوازم    فالتصديق به الزم من    ،اإليمان به 

 وإذا انتفـى الـالزم انتفـى        ،التصديق بهم 
املزومه قطع.

 

 
 سيدنا وموالنـا    أن دعوة : الوجه الثاني 

هي دعوة جميع المرسلين قبله      محمد  
 .من أولهم إلى آخرهم

 

 
ه مكذب بدعوة إخوانـه     فالمكذب بدعوت 

. فإن جميع الرسل جاءوا بما جاء به،كلهم

 

 
أن اآليات والبراهين التي    : الوجه الثالث 

دلت على صحة نبوته وصـدقه أضـعاف        
 فلـيس   ،أضعاف آيات من قبله من الرسل     

لنبي من األنبياء آية توجـب اإليمـان بـه        
 أو ما هو في     ،مثلها  محمدسيدنا  ول إال

.لم يكن من جنسها وإن ،الداللة مثلها

 

 


 


الطرق التي  :يقول الفقيه الكسائي الحنفي   

ـ     نـص،  : ا ثالثـة  بها يكون الشخص مؤمنً

.وداللة، وتبعية

 

 
فهو أن يـأتي بالـشهادة أو        :أما النص 

هما مع التبرئ مما هو      أو يأتي ب   ،بالشهادتين
 أن الكفرة  , ، وبيان هذه الجملة   اعليه صريح

:أصناف أربعة

 

 
١

 

) اهللا(هم ينكرون الـصانع     صنف من  -
.أصالً، وهم الدهرية المعطلة

 

 
٢

 

-     ون بالـصانع   وصنف مـنهم يقـر
.وينكرون توحيده، وهم الوثنية والمجوس

 

 
٣

 

-     نع ون بالـصا  وصنف مـنهم يقـر
   وهم قوم   اوتوحيده وينكرون الرسالة رأس ،

.من الفالسفة

 

 
٤

 

-     ون بالـصانع   وصنف مـنهم يقـر
لكـنهم  وتوحيده والرسـالة فـي الجملـة،      

 وهـم اليهـود     ،محمدسيدنا  ينكرون رسالة   
، وكفرهم كفر نعمـة ال كفـر         والنصارى

منعم؛ لذلك يعاملون معاملة أهل الكتـاب ال      
 .معاملة الكفار

ن كان من الـصنف األول والثـاني        إف
 ألن  ؛يحكم بإسـالمه  ) ال إله إال اهللا    (:فقال

فـإذا  . هؤالء يمتنعون عن الشهادة أصـالً     
وكذلك إذا  . .ك دليل إيمانهم  أقروا بها كان ذل   

 ألنهـم   ؛)ا رسول اهللا  أشهد أن محمد  ( :قال
يمتنعون من كل واحدة من كلمتي الشهادة،       

ـ  ،فكان اإلتيان بواحدة منهما    تهم كانـت    أي
.داللة اإليمان

 

 
ال ( :وإن كان من الصنف الثالث فقـال      

 ألن منكـر    ؛ال يحكم بإسـالمه    )إله إال اهللا  
 : المقالة، ولو قال   الرسالة ال يمتنع عن هذه    

 ؛يحكم بإسالمه ) ا رسول اهللا  محمد(أشهد أن   

ألنه يمتنع عن هذه الشهادة، فكان اإلقـرار        
 .بها دليل اإليمان

وإن كان من الـصنف الرابـع فـأتى         
ال إله إال اهللا محمد رسول      (:بالشهادتين فقال 

، ال يحكم بإسالمه حتى يتبرأ من الدين        )اهللا
ألن  ؛ النصرانية الذي عليه من اليهودية أو    

من هؤالء من يقر برسالة الرسول       

 

سيدنا  –
محمد

 

 إنه بعث إلى العـرب      :، لكنه يقول  -
خاصة دون غيرهم، فـال يكـون إتيانـه         

 على إيمانـه،    بالشهادتين بدون التبرئ دليالً   
أنا مؤمن  : وكذا إذا قال يهودي أو نصراني     

ال يحكم    آمنت أو أسلمت،   :أو مسلم، أو قال   
ـ   عون أنهـم مؤمنـون    م يـد  بإسالمه؛ ألنه

ومسلمون، واإليمان واإلسالم هو الذي هم      
 .عليه

أشهد أن ال : ولو قال يهودي أو نصراني  
ــه  ــة أو  إالَّ إل ــن اليهودي ــرأ م اهللا وأتب

النصرانية، ال يحكـم بإسـالمه ألنهـم ال         
يمتنعون عن كلمة التوحيد، والتبـرؤ مـن        
اليهودية والنصرانية ال يكون دليل الدخول      

ن اإلسالم، الحتمال أنه تبرأ من ذلك       في دي 
ودخل في دين آخر سوى دين اإلسالم، فال        

 دليل اإليمان مع االحتمـال،      ؤيصلح التبر 
دخلـت فـي ديـن      : ولو أقر مع ذلك فقال    

 حكم باإلسـالم    ،اإلسالم أو في دين محمد    
لزوال االحتمال بهذه القرينة، واهللا سبحانه      

.)٥()وتعالى أعلم

 

 


 


الشفا بتعريـف  (قال القاضي عياض فى  

): حقوق المصطفى

 

 
 وِصحةُ ،نُبوِتِه ثُبوتُ قَدمنَاه ِبما تَقَرر ِإذَا
 َأتَى ِفيما وتَصِديقُه ،ِبِه اِإليمان وجب ِرسالَِتِه

 ورسـوِلهِ  ِباللَِّه فَآِمنُوا: تَعالَى اللَّه قَاَل ،ِبِه
 :وقَـالَ  ).٨ :التَّغَابِن( َأنْزلْنَا ِذيالَّ والنُّوِر
ِإنَّا لْنَاكسا َأرا شَاِهدشِّربما ونَِذيرِلتُْؤِمنُوا و 

 ٨ :الْفَـتْحِ  (ورسوِلِه ِباللَِّه

 

 :وقَـالَ  ).٩ –
ـوِلهِ  ِباللَِّه فَآِمنُواسرو  اُأل النَِّبـي ـيم 
)١٥٨ :اَألعراِف(

 

 
انِبـا  فَاِإليمـدٍ  لنَِّبيمحم   اِجـبو 

نيتَعال م ِتمي انال ،ِبِه ِإال ِإيمو ِصحي المِإس 
 يـْؤِمن  لَم ومن :تَعالَى اللَّه قَاَل ،معه ِإال

 سِعيرا ِللْكَاِفِرين َأعتَدنَا فَِإنَّا ورسوِلِه ِباللَِّه
).١٣ :الْفَتِْح(

 

 
نَأِبي ع يرةَهر ، نوِل عساللَّـهِ  ر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
األمين العام والمتحدث الرسمي

 

 
                               لالتحاد العالمى للطرق الصوفية

ى الحسينىلعزم اعبد الحليمالشريف 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

، تُ( :قَاَلُأِمر ُأقَاِتَل َأن تَّـى  النَّاسح 
 وِبما ،ِبي ويْؤِمنُوا ،اللَّه ِإال ِإلَه ال َأن يشْهدوا

 ِمنِّـي  عـصموا  ذَِلـك  فَعلُوا فَِإذَا ،ِبِه ِجْئتُ
مهاءِدم، مالَهوَأما ِإالَّ وقِّهِبح، ابِحسوملَى هع 

.)٦()اللَِّه

 

 
 :اللَّـه  وفَّقَـه  الْفَـضلِ  َأبو الْقَاِضي قَاَل

 وِرسالَِة نُبوِتِه تَصِديقُ هو  ِبِه يمانواِإل
 وما ،ِبِه جاء ما جِميِع ِفي وتَصِديقُه ،لَه اللَِّه
قَةُ ،قَالَهطَابمِديِق والْقَلِْب تَص ةُ  ِبذَِلكادشَـه 

 اجتَمـع  فَِإذَا ، اللَِّه رسوُل ِبَأنَّه اللِّساِن
 ِبذَِلك ِبالشَّهادِة والنُّطْقُ ،ِبالْقَلِْب ِبِه التَّصِديقُ

 كَمـا  لَـه  والتَّصِديقُ ،ِبِه يماناِإل تَم اللِّساِن
درِديِث ِفي ونَفِْسِه الْح ِة ِمنايِد ِروباللَّـهِ  ع 

 النَّـاس  ُأقَاِتـلَ  َأن ُأِمرتُ( : مرع بِنا
 محمدا وَأن ،اللَّه ِإال ِإلَه ال َأن يشْهدوا حتَّى

.)٧()اللَِّه رسوُل

 

 
قَدو هادا زوحضِديِث ِفي وِريَل حِإذْ ،ِجب 

 النَِّبـي  فَقَـالَ  ،ِماِإلسـال  عِن َأخِْبرِني :قَاَل
: َأن دتَشْه ال َأن  ِإالَّ ِإلَـه  اللَّـه، َأنو 
 ثُم ،ِمسالاِإل َأركَان وذَكَر اللَِّه رسوُل محمدا
َألَهِن ساِناِإل عفَقَـالَ  يم: َأن  ِباللَّـهِ  تُـْؤِمن 

 فَقَـد  ؛)٨(الْحِديثَ ..ورسِلِه وكُتُِبِه ومالِئكَِتِه
رقَر اِإل َأنانتَـا  ِبـهِ  يمحمقْـدِ  ِإلَـى  جالْع 

 النُّطْـقِ  ِإلَى مضطَر ِبِه مواِإلسال ،ِبالْجنَاِن
.التَّامةُ الْمحمودةُ الْحاُل وهِذِه ،ِباللِّساِن

 

 
 ِباللِّـسانِ  فَالشَّهادةُ الْمذْمومةُ الْحاُل وَأما

ونِديِق دذَا ،الْقَلِْب تَصهو وقَـالَ  ،النِّفَاقُ ه 
الَى اللَّهتَع: ِإذَا كاءج نَاِفقُونقَالُوا الْم دنَشْه 
وُل ِإنَّكساللَِّه لَر اللَّهو لَمعي  ِإنَّـك  ـولُهسلَر 

ــه ــشْهد واللَّ ي ِإن ــاِفِقين ــاِذبون الْمنَ  لَكَ
)نَاِفقُون١ :الْم(، َأي ونِفي كَاِذب ِلِهمقَو ذَِلك 

 ،يعتَِقدونَه ال وهم ،وتَصِديِقِهم ،ِتقَاِدِهماع عِن
 َأن ينْفَعهم لَم ضماِئرهم ذَِلك تُصدقْ لَم فَلَما

 فَخَرجوا ،قُلُوِبِهم ِفي لَيس ما ِبَألِْسنَِتِهم يقُولُوا
 ِخـرة اآل ِفي لَهم يكُن ولَم يماِناِإل اسِم عِن

هكْمِإذْ ،ِح لَم كُني  ـمهعم  ـانلَِحقُـوا  ِإيمو 
ِك ِفي ِبالْكَاِفِرينرفَِلاَأل الدس النَّاِر ِمن، ِقيبو 

ِهملَيع كْمال حاِر ،ِماِإلسِة ِبِإظْهادال شَهِماِإلس، 
 وحكَّـامِ  ،ِئمـةِ ِباَأل الْمتَعلِّقَِة الدنْيا َأحكَاِم ِفي

 ِبما ،الظَّواِهِر علَى َأحكَامهم الَِّذين ينالْمسِلِم
وهرَأظْه ال ِمنِةعال مِإذْ ،ِماِإلس  ـلْ  لَـمعجي 

 ِبالْبحِث ُأِمروا وال ،السراِئِر ِإلَى سِبيٌل ِللْبشَِر
 الـتَّحكُّمِ  عـنِ   النَِّبـي  نَهى بْل ،عنْها
 عـن  شَـقَقْتَ  هالَّ( :قَاَلو ،ذَِلك وذَم ،علَيها

.)٩()قَلِْبِه؟

 

 
 ِفـي  جِعَل ما والْعقِْد ،الْقَوِل بين والْفَرقُ

 ،ِمسـال اِإل ِمـن  الـشَّهادةُ  :ِجبِريـلَ  حِديِث
.)١٠(يماِناِإل ِمن والتَّصِديقُ

 

 
:هذَيِن بين ُأخْرياِن حالَتَاِن وبِقيتْ

 

 
 قَبَل يخْتَرم ثُم ،ِبقَلِْبِه صدقَي َأن :ِإحداهما

 ،ِفيـهِ  فَـاخْتُِلفَ  ِبِلساِنِه ِللشَّهادِة وقٍْت اتِّساِع
 ،الْقَـولَ  اِإليمـانِ  تَماِم ِمن بعضهم فَشَرطَ

 مستَوِجبا مْؤِمنًا بعضهم ورآه ،ِبِه والشَّهادةَ
 مـن  النَّاِر ِمن خْرجي:)  ِلقَوِلِه ،ِللْجنَِّة
ٍة ِمثْقَاُل قَلِْبِه ِفي كَانذَر اٍن ِمن١١()ِإيم(  فَلَـم 
ذْكُرى يا ِسوالْقَلِْب ِفي م.

 

 
 وال ،عـاصٍ  غَيـر  ،ِبقَلِْبِه مْؤِمن وهذَا

 ِفـي  الصِحيح هو وهذَا .غَيِرِه ِبتَرِك مفَرٍط
.الْوجِه هذَا

 

 
 ،مهلَه ويطَوَل ،ِبقَلِْبِه يصدقَ َأن :الثَّاِنيةُ

ِلمعا وم هملْزي ِة ِمنادالشَّه، نِْطقْ فَلَمـا  يِبه 
 فَهذَا ،مرةً وال عمِرِه ِفي استَشْهد وال ،جملَةً

 نَّـه َأل مـْؤِمن  هو :فَِقيَل ،َأيضا ِفيِه اخْتُِلفَ
 فَهـو  ،عماِلاَأل جملَِة ِمن دةُوالشَّها ،مصدقٌ
.النَّاِر ِفي مخَلٍَّد غَير ِبتَرِكها عاٍص

 

 
 عقْـده  يقَـاِرن  حتَّى ِبمْؤِمٍن لَيس :وِقيَل

 ،عقْـدٍ  ِإنْـشَاء  الـشَّهادةُ  ِإِذ ،اللِّساِن شَهادةَ
امالِْتزاٍن وِإيم ِهيتَِبطَةٌ ورم عقْـدِ  مال الْعو 

ِتمِديقُ يالتَّص علَِة مها ِإال الْمذَا .ِبههو  ـوه 
ِحيحالص.

 

 
 ِفي ِمالْكَال ِمن متَّسٍع ِإلَى يفِْضي نَبذٌ وهذَا
 الزيـادةِ  وِفي ،وَأبواِبِهما يماِنواِإل ،ِماِإلسال
 لَىع ممتَِنع التَّجزي وهِل ،والنُّقْصاِن ِفيِهما
 وِإنَّمـا  ،جملَةً ِفيِه يِصح ال التَّصِديِق مجرِد
ِجعرا ِإلَى يم ادِه زلَيع ـلٍ  ِمنمع، َأو  قَـد 

ضرعنِ  ،ِصـفَاِتهِ  ِفالخْـِتال  ِفيِه يـايتَبو 
 ،اعِتقَـادٍ  وتَـصِميمِ  ،يِقيٍن قُوِة ِمن ،ِتِهحاال

 وحـضورِ  ،حالَـةٍ  اِمودو ،معِرفٍَة ووضوِح
.قَلٍْب

 

 
 غَـرضِ  عـن  خُـروج  هذَا بسِط وِفي
 ِإن قَـصدنَا  ِفيما غُنْيةٌ ذَكَرنَا وِفيما ،التَّْأِليِف

شَاء الَى اللَّهتَع.

 

 


 


 يماناِإل وجب فَِإذَا ،طَاعِتِه وجوب وَأما

 ؛طَاعتُـه  وجبتْ ،ِبِه ءجا ِفيما وتَصِديقُه ،ِبِه
 يـا  :تَعالَى اللَّه قَاَل ،ِبِه َأتَى ِمما ذَِلك نَأل

 ورسـولَه  اللَّـه  َأِطيعوا آمنُوا الَِّذين َأيها
 اللَّـه  َأِطيعـوا  قُْل :وقَاَل،  )٢٠ :اَألنْفَاِل(

 من :وقَاَل،  )٣٢ :ِعمران آِل( والرسوَل
، )٨٠ :النِّساِء (اللَّه َأطَاع فَقَد الرسوَل يِطِع
 ِليطَـاع  ِإال رسوٍل ِمن َأرسلْنَا وما: وقَاَل
 تَعـالَى  فَجعـلَ ،  )٦٤: النِّساِء( اللَِّه ِبِإذِْن

 طَاعتَـه  وقَـرن  ،طَاعتَـه  رسـوِلهِ  طَاعةَ
 ،الثَّـوابِ  ِبجِزيِل ذَِلك علَى ووعد ،ِبطَاعِتِه
دعَأولَى وخَالَفَِتِه عوِء مالِْعقَاِب ِبس، بجَأوو 
.نَهِيِه واجِتنَاب ،َأمِرِه امِتثَاَل

 

 
 ،اللَّه َأطَاع فَقَد َأطَاعِني من: ) قَاَل

نماِني وصع ى فَقَدصع اللَّه، نمو  َأطَـاع 
 فَقَد َأِميِري عصى ومن ،َأطَاعِني فَقَد َأِميِري

.)١٢()عصاِني

 

 
 اللَّـه  ِإِذ ،اللَِّه طَاعِة ِمن الرسوِل فَطَاعةُ

رِتِه َأمِبطَاع، تُهِتثَاٌل فَطَاعا امِلم رَأم ِبِه اللَّه، 
.لَه وطَاعةٌ

 

 
قَدكَى وح ِن اللَّهكَـاتِ  ِفـي  الْكُفَّاِر عرد 
نَّمهج: موتُقَلَّ يب مهوهجالنَّاِر ِفي و قُولُوني 
 الرسـوالَ  وَأطَعنَـا  اللَّـه  َأطَعنَـا  يالَيتَنَا

 ال حيـثُ  طَاعتَـه  فَتَمنَّوا ،)٦٦ :اَألحزاِب(
مهنْفَعنِّي يالتَّم.

 

 
 عنْـه،   هريـرةَ  َأِبـي  حِديِث وِفي
: )ُِّتي كُلُأم خُلُوندنَّةَ يِإال الْج نى مَأب 
 من :قَاَل ؟ يْأبى ومن ،اللَِّه رسوَل يا :قَالُوا

 فَقَـد  عـصاِني  ومن ،الْجنَّةَ دخََل َأطَاعِني
.)١٣()َأبى

 

 


 


 ،سـنَِّتهِ  وامِتثَـالُ  ،اتِّباِعـهِ  وجوب وَأما

 قُـلْ  :تَعالَى اللَّه قَاَل فَقَد ،ِبهدِيِه قِْتداءواال
ِإن كُنْتُم ونتُِحب وِني اللَّهفَاتَِّبع  كُمِبـبحي  اللَّـه 

غِْفريو لَكُم  كُمذُنُـوب )آِل  انـر٣١ :ِعم(، 
 مـي اُأل النَِّبي ورسوِلِه ِباللَِّه فَآِمنُوا :وقَاَل
 لَعلَّكُـم  ِبعـوه واتَّ وكَِلماِتِه ِباللَِّه يْؤِمن الَِّذي

ونتَدتَه )اِفرقَاَل ).١٥٨ :اَألعو:  فَـال 
كبرال و ْؤِمنُونتَّى يح وككِّمحا يِفيم رشَج 
منَهيب، ِلـهِ  ِإلَىقَو:  اِليمتَـس)  النـساء :
٦٥(، َأي: وننْقَادي كِْمكقَـالُ  ،ِلحي:  ـلَّمس، 

لَمتَساسلَ ،وَأسوِإذَا ،م انْقَاد.

 

 
 اللَّـهِ  رسـولِ  ِفي لَكُم كَان لَقَد :وقَاَل

 والْيـوم  اللَّـه  يرجو كَان ِلمن حسنَةٌ ُأسوةٌ
).٦ :الْممتَِحنَِة( ِخراآل

 

 
مهرالَى فََأمتَع ِبذَِلك، مهدعواال و اءِتـده 

 ،ِبالْهـدى  َأرسـلَه  ىتَعالَ اللَّه َألن ؛ِباتِّباِعِه
 الِْكتَـاب  ويعلِّمهـم  ،ِليـزكِّيهم  الْحقِّ وِديِن

 ،مـستَِقيمٍ  ِصـراطٍ  ِإلَى ويهِديهم ،والِْحكْمةَ



 

 

 

 

 



 



 

 

 

مهدعوو تَهبحالَى مِةاآل ِفي تَعى اُأل يخْـر، 
تَهغِْفرمِإذَا و وهعاتَّب، وهآثَرلَى وع  ـوَأهاِئِهم، 

 ِإيمـاِنِهم  ِصحةَ وَأن ،نُفُوسهم ِإلَيِه تَجنَح وما
اِدِهمِبانِْقي لَه،  مـاهِرضكِْمـهِ  وكِ  ،ِبحتَـرو 

.)١٤(علَيِه عِتراِضاال

 

 


 


قال اإلمام المجدد السيد محمد ماضـي       

كـم  قال اهللا تعـالى فـى مح      [: أبو العزائم 
وِإذْ َأخَذَ اللَّه ِميثَاقَ النَِّبيـين لَمـا         :تنزيله

آتَيتُكُم ِمن ِكتَاٍب وِحكْمٍة ثُم جاءكُم رسـوٌل        
مصدقٌ ِلما معكُم لَتُْؤِمنُن ِبِه ولَتَنْصرنَّه قَاَل       
َأَأقْررتُم وَأخَذْتُم علَى ذَِلكُم ِإصـِري قَـالُوا        

َأقْر          ِمـن كُـمعَأنَـا موا ودنَا قَـاَل فَاشْـهر
الشَّاِهِدين ) وقال عـز    )٨١ :آل عمران ،

  سول فَقَد َأطَاع اللَّـه    يِطع الر  من :وجل
 ِإن :، وقال سبحانه وتعـالى  )٨٠: النساء(

    اللَّه وناِيعبا يِإنَّم ونَكاِيعبي الَِّذين)  الفـتح :
سـيدنا  ينا أن نـشهد أن      ففرضها عل ،  )١٠

، خـاتم    رسـول اهللا     امحمدوموالنا  
األنبياء ال نبى بعده، وكتابه خاتم الكتـب ال   
كتاب بعده، وهو مهيمن على كـل كتـاب،     
ومصدق لما سلف من الكتـب قبلـه، وأن         
شريعته ناسخة للشرائع، قاضية عليهـا، إال     
ما أقره كتابه ووافقه، وكتابه شـاهد علـى         

ر به  يها وأنه هو الذى بشَّ    الكتب، وحاكم عل  
 أمته، وهو الـذى أخبـر بـه        عيسى  
 أمته، وهـو المـذكور فـى        موسى  

 التوراة، واإلنجيل، وسـائر كتـب اهللا        
المنزلة، وهـو الذى أخذ ميثاق النبيين أن        
يؤمنوا به، وينصروه لو أدركوه، فـأقروا       
بذلك وشهد اهللا تعالى على شهادتهم، وهـو        

ادة األمـم علـى     الذى أخذت األنبياء شـه    
اإليمان به، وأمرتهم بتصديقه، وأخبـرتهم      

لـو   بظهوره، وأن موسى وعيـسى      
أدركاه لزمهما الدخول فى شـريعته، وأن       
بقية بنى إسرائيل من اليهـود والنـصارى        
كفرة باهللا، لجحودهم رسالته، وأن إيمـانهم       
بكتابه مفترض عليهم مأمور به فى كتبهم،       

ه ومحبتـه   وعلى ألسنة رسلهم، وأن طاعت    
فريضة واجبة على الكافـة، كطاعـة اهللا        
تعالى، واتبـاع أمـره، واجتنـاب نهيـه،         

   ا أوجبه اهللا تعالى  مفترضان على األمة إيجاب
 ا افترضه على خلقـه متـصالً      له، وفرض 

.)١٥(]بفرائضه

 

 



 


قـال اهللا   : [ويضيف اإلمام أبو العـزائم    

ون اللَّه فَـاتَِّبعوِني    ِحبقُْل ِإن كُنْتُم تُ   : تعالى
        كُمذُنُـوب لَكُـم غِْفـريو اللَّـه كُمِببحي)  آل

ال : (، وقـال الرسـول     )٣١: عمران
يـؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليـه مـن         

 وقـال   )١٦()أهله وماله والنـاس أجمعـين     
) :       لو أدركنى موسى بن عمران مـا

.)١٧()وسعه إال اتباعى

 

 
ـ     : ى تحقيـق المحبـة    وقال اهللا تعالى ف

ِحبيون نم  ِهمِإلَي راجه .   ثم قال تعـالى :
  لَٰى َأنْفُِسِهمع ونْؤِثريو       ِبِهـم كَـان لَـوو 

).٩: الحشر( خَصاصةٌ

 

 
 إيثـار سـننه     فمن محبة الرسول    

على الرأى والمعقول، ونـصرته بالمـال       
 والنفس والقول، وعالمـة محبتـه اتباعـه       

ا وباطنً ظاهر     أداء  اا، فمن اتباعـه ظـاهر 
الفرائض، واجتنـاب المحـارم، والتخلـق       
بأخالقـــه، والتــأدب بــشمائله وآدابــه، 
واالقتفاء آلثاره، والتحسس عـن أخبـاره،       
والزهد فى الدنيا واإلعراض عن أبنائهـا،       
ومجانبة أهل الغفلة والهوى، والترك للتكاثر      
والتفاخر من الدنيا، واإلقبال على أعمـال       

ة، والتقرب من أهلها، والحب للفقراء،    اآلخر
والتحبب إليهم، وتقريبهم وكثرة مجالستهم،     
واعتقاد تفضيلهم على أبناء الدنيا، ثم الحب       
فى اهللا للقريب المحب، وهم العلماء والعباد       
والزهاد، والبغض فى اهللا للبعيد المـبغض،       
. وهم الظلمة المبتدعة والفسقة المجـاهرون   

الباطن مقامات اليقين،   ومن اتباع حاله فى     
الخـوف  : ومشاهدات علوم اإليمان مثـل    

والرضا والشكر والحياء والتسليم والتوكـل     
والشوق والمحبة وإفراغ القلب هللا، وإفـراد       

باهللا، ووجود الطمأنينة بذكر اهللا، فهذه       الهم 
معامالت الخصوص وبعض معانى بـاطن      

ا ، وهو من اتباعـه ظـاهر      الرسول  
قق بذلك فلـه مـن اآليـة        ا، فمن تح  وباطنً

قُْل ِإن   :نصيب موفور، أعنى قوله تعالى    
 تُِحب كُنْتُم      غِْفريو اللَّه كُمِببحوِني يفَاتَِّبع اللَّه ون

كُمذُنُوب لَكُم )٣١: آل عمران.(

 

 
عالمة المحبـة هللا    : وقد كان سهل يقول   

 اتباع الرسول، وعالمة اتباع الرسول      
ا فـى تفـسير     وقال أيض . ياالزهد فى الدن  

ــه ــه والر :قول ــِع اللَّ ــن يِط مــوَل و س

فَُأولَِٰئك عم    ِهملَيع اللَّه مَأنْع الَِّذين) النساء :
يطع اهللا فى فرائضه، والرسول     : قال ).٦٩

فى الدخول فى سننه، فإذا اجتنـب العبـد         
، فقـد   البدع، وتخلق بأخالق الرسول     

  تعالى، وكان معه     اتبعه وقد أحب اهللا   
١٨(]ا فى منزلتها مرافقًغد(.

 

 


 


تتم شهادة أن ال إله      يعلم أن ال  ا سبق   مم

 رسـول   امحمدسيدنا  إال اهللا إال بشهادة أن      
تـتم محبـة اهللا إال        فإنه إذا علم أنه ال     ،اهللا

 فـال   ، وكراهة ما يكرهـه    ،بمحبة ما يحبه  
 طريق إلى معرفة ما يحبه وما يكرهـه إال        

غ  المبلِّ ، محمدسيدنا وموالنا   من جهة   
تباع ما أمر   ا ب ،عن اهللا ما يحبه وما يكرهه     

 فصارت محبة اهللا  ،به واجتناب ما نهى عنه    
وتـصديقه   مستلزمة لمحبة رسـوله     

.ومتابعته

 

 
نسأل اهللا تعالى أن يكشف لقلوبنا حقيقة       

الذى به ننجذب بكليتنا إلى     , الجمال الربانى 
.الرضوان األكبر

 

 
وصلى اهللا وسلم وبارك علـى سـيدنا        

.وموالنا محمد وعلى آله أجمعين

 

 
                                                           

، كتاب اإليمان٣١، ١/٣٠صحيح مسلم ) ١(

 

 
ـ      ) ٢( ، ٢٩٧شرح الطحاوية البن أبى العز الحنفى ص
دار السالم. ١ط

 

.م٢٠٠٥ القاهرة، –

 

 
.١٩٥٣٦ ح٣٢/٣٠٥سند أحمد م) ٣(

 

 
.١٩٥٦٢ ح٣٢/٣٣٢مسند أحمد ) ٤(

 

 
دار الكتـب   . ٢، ط ١٠٣،  ٧/١٠٢بدائع الصنائع   ) ٥(

العلمية 

 

 .م ١٩٨٦ بيروت، –

: ، كتـاب اإليمـان، وقولـه      ١/٣٩صحيح مسلم   ) ٦(
).أقتل: (وليس معناهاأي أجاهد، ) أقاتل(

 

 
.٢٥ ح١/١٤صحيح البخارى ) ٧(

 

 
.ب اإليمان، كتا٣١، ١/٣٠صحيح مسلم ) ٨(

 

 
.١٥٢٧٢ ح٨/٢٢٦المعجم الكبير للطبرانى ) ٩(

 

 
.، كتاب اإليمان٣١، ١/٣٠صحيح مسلم ) ١٠(

 

 
.١٩٩٩ ح٤/٣٦١سنن الترمذى ) ١١(

 

 
.٧١٣٧ ح٩/٦١صحيح البخارى ) ١٢(

 

 
 .٧٢٨٠ ح٩/٩٣صحيح البخارى ) ١٣(

الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض      ) ١٤(
٢/٢ 

 

دار الكتب العلمية.  بتصرف، ط٩ –

 

 .بيروت –

أصول الوصول لمعية الرسـول لإلمـام أبـى         ) ١٥(
 .١٦، ١٥العزائم ص 

.٥٠٢٩ ح٨/٤٨٨سنن النسائى ) ١٦(

 

 
، وكنـز   ١٧٤ ح ١/٣٤٧شُعب اإليمان للبيهقى    ) ١٧(

.١٠١٠ ح١/٢٠١العمال للمتقى الهندى 

 

 
، ١٦أصول الوصول لإلمام أبى العـزائم ص         )١٨(

١٧. 



 

 

 

 

 



 


 



 




 




 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ورالدكت

 

 







 




 



 

 

 



أ

 

 ذهب جمهور الفقهاء    : لزوم الوقف  -

 

في المذاهب   المالكية والشافعية والحنابلة     –

والصاحبان من الحنفية    

 

 إلى أن الوقـف     –

متى صدر ممن هو أهل للتصرف مستكمالً       

شرائطه أصـبح الزمـا، وانقطـع حـق         

الموقوفة بأي تـصرف    التصرف في العين    

يبـاع وال  يخل بالمقصود من الوقف، فـال       

 ، وذلك لقول النبي     ثيوهب وال يور  

تصدق بأصله وال يبـاع وال      : (لعمر  

؛ وألن الوقف تبـرع     )١()يوهب وال يورث  

فلـزم بمجـرد    يمنع البيع والهبة والميراث     

صدور الصيغة من الواقف كالعتق، ويفارق      

الهبة فإنها تمليك مطلق، والوقف تحبـيس       

شـبه  األصل وتسبيل المنفعة، فهو بالعتق أ     

.)٢(لحاقه به أولىإف

 

 

ب

 

 من المقرر شرعا : شروط الواقفين-

يـضعها الواقـف   ن الوقف قربة اختيارية     أ

فيمن يشاء وبالطريقة التي يختارها، وله أن       

الوقف مـا ال    عند إنشاء   يضع من الشروط    

يضعها الشرع، والشروط التي    يخالف حكم   

الوقف يجب الرجـوع إليهـا، وال يجـوز         

تخالف الـشرع أو تنـافي      مخالفتها إذا لم    

شـروط الواقـف    (ن  إمقتضى الوقف، إذ    

وللفقهاء كالم مبسوط يطلب    ) كنص الشرع 

.)٣(من محاله

 

 

ج

 

 اتفق الفقهـاء    :النظر على الوقف   -

في النظر إلـى    على أنه يتبع شرط الواقف      

خص معين، اتبع شجعل النظر لالوقف، فإذا  

 شرطه؛ ألن سيدنا عمر بن الخطـاب        

 تليه مـا    بنته حفصة   جعل وقفه إلى ا   

؛ )٤(ذوي الرأي مـن أهلهـا  عاشت، ثم إلى    

مصرف الوقف يتبع فيه شرط الواقف      وألن  

.)٥(الناظر فيهفكذلك 

 

 

ويشترط في نـاظر الوقـف األهليـة        

المعتبرة شرعا والعدالة من األمانة والـدين      

.)٦(والعدالة ظاهرة وباطنة معا

 

 

د

 

 اتفق الفقهاء   : محاسبة ناظر الوقف   -

اسبة ناظر الوقف على ما ينفقه من       على مح 

من قبل  وجوه الوقف، سواء كانت المحاسبة      

.)٧(القاضي أم من قبل المستحقين

 

 

وفي الواقع المعاش المعاصر لفـضيلة      

 ٦شيخ األزهر حسب ما تقرر في المـادة         

م بـشأن   ١٩٦١ لسنة   ١٠٣من القانون رقم    

إعادة تنظيم األزهر والهبات التي يـشملها       



 

 

 

 

 



 


















 



بقرار رئيس الجمهوريـة    يذية  والئحته التنف 

شيخ األزهر هو   : "م١٩٧٥ لسنة   ٢٥٠رقم  

الذي يمثل األزهر ويكون له حق مقاضـاة        

لموظفين انظار األوقاف التي للمدرسين أو      

أو الطالب نصيب فيها، وذلك دون إخالل        

ــوق   ــن الحق ــاف م ــوزارة األوق ــا ل بم

واالختــصاصات المقــررة فــي اللــوائح 

.)٨("والقوانين

 

 

ه

 

 :ناظر الوقف النظر لغيره    تفويض   -

ذهب الفقهاء إلى أنه ال يجوز للنـاظر أن         

يفوض النظر إلى مـن أراد، أو يوصـي         

إلى غيره إال إذا كان الوقف جعل له       بالنظر  

ذلك وفوضه فيه 

 

 في الجملة –

 

–)٩(.

 

 

المعاصر ال يجوز   وفي الواقع المعاش    

لوزارة األوقاف في الوقف الخيري تغييـر       

 وال جعل النظر فـي      شوط الواقف مطلقًا،  

لغير ناظر الوقف، مهمـا كانـت       األوقاف  

لدواعي من دعوى االسـتثمار أو إعانـة        

الخزانة العامة للدولة أو ألي جهة بالمجتمع       

 وقد صدر بيان هيئة كبار العلماء       ،أو الدولة 

باألزهر الشريف بالرفض لمـا تقـدم بـه         

المـصري مطلـب رئـيس      مجلس النواب   

قف إلى مـا هـو      الوزراء بتغيير شرط الو   

ال : "أصلح، وأكدت الهيئة الموقرة في بيانها     

: موضحة" يجوز شرعا تغيير شرط الواقف    

 كوعلى ذل "  كنص الشارع  فالواقإن شرط   "

اتفقت كلمة الفقهاء قديما وحديثًا، ومن ثم ال        

يجوز بأي ذريعة مخالفة شرط الوقـف، أو      

 الوقف على غير ما شـرطه،       التصرف في 

فق على مشروع النص    اإنها ال تو  : "وقالت

المقترح لتعديل قانون الوقف، على خـالف     

وتـنص  القواعد الشرعية المتفق عليهـا،      

المادة التي رفضتها كبار العلماء والبحوث      

يجوز لرئيس مجلـس    "اإلسالمية على أنه    

الوزراء  

 

 وذلك في الوقـف الخيـري        –

 

– 

قف إلى ما هـو أصـلح،       تغيير شروط الوا  

وذلك تحقيقًا لمـصلحة عامـة تقتـضيها         

.)١٠("ظروف المجتمع

 

 



 



  
                                                           

.٥/٣٩٢فتح الباري : أخرجه البخاري) ١(

 

 

.٤٤/١١٩الموسوعة الفقهية الكويتية ) ٢(

 

 

، والشرح  ٤١٦،  ٣/٣٦١حاشية ابن عابدين    ) ٣(

، ومغني المحتاج   ٤/٨٨الكبير وحاشية الدسوقي    

، واإلنـصاف   ٤/٢٦٣، وكشاف القناع    ٢/٣٨٦

، وإعـالم المـوقعين     ٤/٦٠١، والفروع   ٧/٥٦

٣/٩٧.

 

 

.٦/١٦١السنن الكبرى للبيهقي ) ٤(

 

 

، وفـتح القـدير     ٣/٤٠٩حاشية ابن عابدين    ) ٥(

، ٤/٨٨ وما بعدها، وحاشية الدسـوقي       ٦/٢٣٠

، ٢/٣٩٣، ومغنـي المحتـاج      ٧/٩٢والخرشي  

. وما بعدها٥/٦٤٦، والمغني ١/٤٥٢والمهذب 

 

 

، والبحر الرائق   ٣/٣٨٥دين  حاشية ابن عاب  ) ٦(

 . وما بعدها٤/٢٧٠، وكشاف القناع ٥/٢٤٤

، وحاشـية الدسـوقي     ٣/٣٢٥الدر المختار   ) ٧(

، وكشاف القناع   ٢/٣٩٤، ومغني المحتاج    ٤/٨٩

٤/٢٦٩.

 

 

انظر طبعتي الهيئة العامة لشئون المطـابع       ) ٨(

.م١٩٩٩م، ١٩٩٣األميرية 

 

 

 ٣/٤١١الدر المختار، وحاشية ابن عابدين      ) ٩(

، والحطـاب   ٤/٨٨وما بعدها وحاشية الدسوقي     

ــاج ٦/٣٨ ــة المحت ــي ٥/٣٩٩، ونهاي ، ومغن

.٤/٢٧٢، وكشاف القناع ٢/٣٩٤المحتاج 

 

 

 شوال  ٤٧٨مجلة التصوف اإلسالمي العدد     ) ١٠(

ه ١٤٣٩

 

 يونيه -

 

.٣٤م ص٢٠١٨ يوليه –

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 



 



 





 



الحمد هللا الذي جذب قلوب من سبقت لهم منـه سـبحانه الحـسنى،              

فساحت نفوسهم في ملكوت السموات واألرض مشاهدة آياتـه العليـة،           

والصالة والسالم على الرءوف الرحيم بالمؤمنين، وغياث الخلـق يـوم           

. وورثتهالهول األعظم 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





 



 نـافق   : يقال ، مصدر نافق  :النفاق لغة 

 وهـو مـأخوذ مـن       ،ينافق نفاقًا ومنافقـة   

 ؛ أحد مخارج اليربوع من جحـره      :النافقاء

 ،فإنه إذا طلب من مخرج هرب إلى اآلخر       

 : هو من النفـق وهـو      : وقيل ،وخرج منه 

الذي يستتر فيهتالس ر.

 

 

 إظهـار  : فمعناهالشرعوأما النفاق في   

 سمي ؛ وإبطان الكفر والشر،اإلسالم والخير 

 ،بذلك ألنه يدخل في الـشرع مـن بـاب         

ـ    ،ويخرج منه من باب آخر     ه  وعلى ذلك نب

ــه ــالى بقول ــم  :اهللا تع ه ــاِفِقين ِإن الْمنَ

الْفَاِسقُون.الخارجون من الشرع: أي . 

 

 



 




 



المنافقين هم أشـد أعـداء األمـة        إن  

اإلسالمية، وأخطرهم عليها، فهم يتلونـون      

حــسب البيئــة، يظهــرون بمظهــر األخ 

المشفق، بينما هم ذئـاب فـي جلـد بنـي           

اإلنسان، يحسبهم الظمـآن مـاء، يظـنهم        

المؤمن عونًا له، وهم عون عليه، يحـسبهم       

سـاعون  : له ناصحين، وهم هالكه ودماره    

قلَّما يخلو منهم مجتمع    . في األرض بالفساد  

أو ناٍد، يعملون من وراء الكواليس، ومـن        

.خلف الصفوف

 

 

خطورتهم أفظع من أن توصف، وأكبر      

. من أن تتسع لها الصفحات وبطون الكتب      



 

 

 

 

 



 



 

 

 
فضيلة الشيخ علي الجميل

 

 
واعظ مركز رشيد

 

 

 

 

 

 
     

    
  



 

 
    
  

    
    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 

لَـو  : يكفيك قول ذي الجـالل واإلكـرام   

ــم ِإالَّخَرجــ ــا زادوكُ م ــيكُم   خَبــاالًوا ِف

غُونَكُم الِْفتْنَـةَ وِفـيكُم     لَكُم يب وضعوا ِخالَ وَأل

        ِبالظَّـاِلِمين ِلـيمع اللَّـهو ـملَه وناعمس 

.)٤٧: التوبة(

 

 

 قال الحسن البصري، التابعي الزاهد      

 

- 

رحمه اهللا   

 

ِإن الْمْؤِمن لَم يْأخُذْ ِدينَه عِن      " :-

 فََأخَـذَه   ،النَّاِس، ولَِكن َأتَاه ِمن ِقبِل اِهللا       

اَهللا    و نَـعمو ،انَهِلس طَى النَّاسنَاِفقَ َأعالْم ِإن

 لَهمعو هـال     . قَلْبِدثَا ِفـي اِإلسثَاِن ُأحدِمفَح :

رجٌل ذُو رْأِي سوٍء زعم َأن الْجنَّةَ ِلمن رَأى      

          ـاءِدم ـفَكسو ،فَهـيلَّ سْأِيِه، فَـسِمثَْل ر

 اسو ،ِلِمينسالْم     ـدبعفٌ يتْرمو ،متَهمرلَّ حتَح

الدنْيا، لَها يغْضب، وعلَيهـا يقَاِتـُل، ولَهـا     

طْلُبي".

 

 

الْمنَاِفقُون الَِّذين  ":  قَالَ وعن حذَيفَةَ   

ِفيكُم الْيوم، شَر ِمن الْمنَاِفِقين الَّـِذين كَـانُوا      

ن ُأولَِئـك   َأل...  علَى عهِد رسوِل اهللاِ   

ِسرُؤالكَانُوا يه َأنو ،مِنفَاقَه ونلَنُوهِء َأع".

 

 



 



:النفاق نوعان

 

 

 وهو النفاق األكبـر     :النفاقُ االعتقادي 

 ، ويبطن الكفر  ،الذي يظهر صاحبه اإلسالم   

 ،وهذا النوع مخرج مـن الـدين بالكليـة        

 وقـد   ،وصاحبه في الدرك األسفل من النار     

 مـن   :وصفَ اهللا أهله بصفات الشر كلهـا      

 واالسـتهزاء بالـدين     ،الكفر وعدم اإليمان  

 والميل بالكلية إلى    ، والسخرية منهم  ،وأهله

 لمشاركتهم لهم فـي عـداوة       ؛أعداء الدين 

 ، وهؤالء موجودون في كل زمان     .اإلسالم

وال سيما عندما تظهر قـوة اإلسـالم وال         

 فـإنهم   ،يستطيعون مقاومته فـي الظـاهر     

 ألجل الكيد له وألهله     ؛يظهرون الدخول فيه  

 وألجل أن يعيشوا مع المسلمين      ؛في الباطن 

 فيظهـر   ؛ويأمنوا على دمـائهم وأمـوالهم     

المنافق إيمانه باهللا ومالئكته وكتبه ورسـله       

 وهو في الباطن منسلخ مـن       ؛واليوم اآلخر 

 وال يؤمن   ، ال يؤمن باهللا   ،ذلك كله مكذب به   

أنزله على بـشر جعلـه   بكالم  بأن اهللا تكلم    

 وينذرهم بأسـه    ، للناس يهديهم بإذنه   رسوالً

 وقد هتك اهللا أستار هؤالء      ،ويخوفهم عقابه 

 وكشف أسرارهم فـي القـرآن       ،المنافقين

 ليكونوا منها   ؛ وجلى لعباده أمورهم   ،الكريم

 وذكر طوائف العالم    .ومن أهلها على حذر   

 ،ر والكفـا ، المؤمنين:الثالث في أول البقرة  

 ، فذكر في المؤمنين أربع آيـات      ،والمنافقين

 وفي المنـافقين ثـالث      ،وفي الكفار آيتين  

 ، لكثرتهم وعموم االبتالء بهـم     ؛عشرة آية 

 فإن بليـة    ،وشدة فتنتهم على اإلسالم وأهله    

 ألنهم منسوبون إليه    ؛اإلسالم بهم شديدة جدا   

 وهم أعـداؤه فـي      ،وإلى نصرته ومواالته  

وته في كل قالب يظن  يخرجون عدا؛الحقيقة

 وهو غاية الجهل    ،الجاهل أنه علم وإصالح   

.واإلفساد

 

 

 المنافقين مـع    أحوالوسنتناول وصف   

ــول اهللا  ــورة رس ــن خــالل س  م

العدد القادم إن   من   بداية، وذلك   )المنافقون(

.شاء اهللا تعالى

 

 



 

 

 

 

 



 



 










 





 



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

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

 

 
ومن ثم فإن أبناء اإلسالم مطالبون اليوم باالستفادة من هـذا           
اإلنجاز العلمي الضخم وتسخيره في خدمة اإلسالم والتعريـف         

.ينبه، ونشر رايته في العالم

 

 

 

 

 

 



 




 




 




 




 





 





 



وسيلة دعوية هامـة    تديات  نتعد الم 

الوصول إلى  ومؤثرة، يمكن من خاللها     

الناس في أي مكان ودعوتهم إلـى اهللا        

ل الحـوار والنقـاش     تعالى، من خـال   

والمجادلة بالتي هي أحسن، وال ريـب       

أن معرفة الداعية هنا بأساليب الحـوار       

أن تكـون   المختلفة، وإحاطته بما ينبغي     

أمـر فـي غايـة      جادلـة   عليه هذه الم  

لاللتقـاء بكـل    فهو معـرض     األهمية،

ـ أصناف الناس، واال   طدام بتيـارات   ص

واتجاهـات  وثقافات متعـددة،    مختلفة،  

ة، مما يتحتم معه فتح باب الحوار       متباين

بـضوابطه وشـروطه التـي      والجدال  

وضعها اإلسالم، بحيث يكـون هادًئـا       

هادفًا يمكِّن أطرافه من الوصول إلـى       

.الحق بعيدا عن التعصب واالنفعال

 

 

ويقوم الدعاة بتطبيق أسلوب الحوار     

والمجادلة بالتي هي أحسن مع المسلمين      

ـ        نهج الذين يبدو منهم انحراف عـن م

أي الـذين   الدين الحق فهما أو سلوكًا،      

يسيئون فهم اإلسالم، أو لديهم شـبهات       

تتصل ببعض أحكامه وتـشريعاته، أو      

الذين يسيئون تطبيـق أحكامـه      أولئك  

و أتـه،   ابالتقصير فـي االلتـزام بعباد     

الوقوع في البدع والمخالفات التي ليست      

الدعاة ألمثال  من اإلسالم، وهنا ينبري     

هؤالء  

 

ما أكثرهم  في المنتـديات      و –

 

– 

ليدلوا بدلوهم في هذه الـساحات التـي        

تحتاج إلى جهودهم المخلصة فينبهـوا      

الغافلين، ويوقظوا النائمين، ويبـصروا     

المنحرفين، ويهدوا الناس إلى منهج اهللا      



 

 

 

 

 



 



 

 

 
    

    
    
   
      
     



 

 
        

         
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 
الدكتور

 

 
أحمد محمد أحمد الشرنوبي

 

 

 

أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالمية املساعد 

 

 بكلية أصول الدين

 

-

 

 جامعة األ

 

 زهر

 

 

.القويم

 

 

يستخدموا أسلوب  كما أن للدعاة أن     

الحوار والمجادلة بالتي هي أحسن فـي       

ين  دعوة غير المسلم  

 

 ممن يتـرددون    –

على هذه المنتديات    

 

 من خالل لفـت     –

نظرهم إلى ما في اإلسالم من جوانـب        

العظمة التي تثبت بالبراهين القاطعـة،      

التي ال تُـرد أن هـذا       واألدلة الساطعة   

الدين حق وصدق، وأن ما عداه إنما هو        

من  باطل وضالل، والرد على ما يبدو     

شبهات قد تعرض لهم، وال يخفـى أن        

سالم قد حث أتباعـه علـى حـوار         اإل

اآلخرين بالتي هي أحسن حتى يـصل       

نور اإلسالم إلى الناس، فـإن أصـروا        

على ما هم عليه، فإن سماحة اإلسـالم        

حينئذ تتسع الجميع، حيـث ال مجـال         

إلكراه أحد على الدخول في اإلسالم أو       

حمله على اتباع الحق قسرا وجبرا، قال       

لديِن قَـد تَّبـين     الَ ِإكْراه ِفي ا   : تعالى

الغَي ِمن شْدالر) ٢٥٦: البقرة.(

 

 

عية إلى إسـاءة أو     اوقد يتعرض الد  

تجريح من قبل بعض األعـضاء فـي        

المنتدى، فينبغي التحلي بأخالق اإلسالم     

من حكمة وصبر وحلم، وأن يدفع بالتي       

بمثلهـا،  هي أحسن، وأال يقابل اإلساءة      

ـ         ة بل يعفـو ويـصفح ويـدعو بالهداي

والصالح لمن أساء، فإن عاقبة ذلك في       

حوال طيبـة، وقـد قـال اهللا        غالب األ 

السيَئةُ  والَ تَستَِوي الحسنَةُ  والَ: تعالى

   نَـكيفَِإذَا الَّـِذي ب نسَأح ِبالَِّتي ِهي فَعاد 

  ةٌ كََأنَّهاودع نَهيبو  ِميمح ِليو) فصلت :

٣٤(.

 

 

وتصدق هذه  : "يقول صاحب الظالل  

من الحاالت،  القاعدة في الغالبية الغالبة     

وينقلب الهياج إلى وداعة، والغضب إلى     

سكينة، والتبجح إلى حياء، على كلمـة       

طيبة، ونبرة هادئة، وبسمة حانية فـي       

وجه هائج غاضـب متـبجح مفلـوت        

الزمام، ولو قوبل بمثل فعله ازداد هياجا       

خلع حيـاءه نهائيـا،     وغضبا وتبجحا، و  

.)١("وأفلت زمامه وأخذته العزة باإلثم

 

 

ويمكن للداعية مع ذلك أن يـشتكي       

من جاوز الحد في اإلساءة إلى مراقبي       

ن تجاوبوا معه، وإال تـرك      إالمنتدى، ف 

ذلك المنتدى إن لم يجد بدا إلى غيـره         

.من المنتديات وهي كثيرة ومتعددة

 

 

ت إلى ذلك فإن المنتـديا    وباإلضافة  

تعد وسيلة هامة للدعوة من خالل نـشر   

علـى  مل  تالتـي تـش   المقاالت النافعة   

مفيـدة مـن شـتى      دعوية  موضوعات  

المتصلة باإلسالم عقيـدة    الموضوعات  

وشريعة وأخالقًـا، وللداعيـة هنـا أن        

غيره يستعين بما يكتبه هو، أو ما يكتبه        

ولغير  ،من هذه المقاالت النافعة الهادية    

 على هذه الساحات    الدعاة ممن يترددون  

التـي  بنقل هذه المقـاالت     ساهموا  يأن  

كتبها علماء اإلسالم ودعاته، والمشاركة     

بها في هذه المنتديات، لكـن الواجـب        

عند نقل المقاالت أن تنسب إلى      يقتضي  

 كتبها، ففي ذلك من األمانة والدقة ما من

يشيع الثقة والتقدير في الناقل والمنقول      

.كليهما

 

 
                                                           

، دار ٥/٣١٢٢يف ظـالل القــرآن، ســيد قطــب،  ) ١(
م ١٩٨٧. ١٣الشروق، ط

 

.ه١٤٠٧ –

 

 



 

 

 

                                                              

 

 
 

 



 

   



 



 



 





 



 



 





 



 



 





 



 



 





 



 



 





 



 



 





 





 




 



 

 
 



 









 







 





 


من هنا ظهرت اآلراء المتعددة     .. 

تعصب، بل كانوا   في قضايا كثيرة دون     
يحترمون آراء اآلخرين، فكـان مـنهم    
ومن تابعيهم ومن بعـدهم مـن يقـرأ         
البسملة في الصالة الجهرية في صالة      
الجماعة، ومنهم من ال يقرؤها، ومنهم      
من يجهر بها، ومنهم من ال يجهر بها،        
ومنهم من كان يقنت في الفجر ومـنهم        
من ال يقنت، ومنهم من يتوضأ من أكل        

ل، ومنهم من ال يتوضأ، ومـع       لحم اإلب 
هذا فإن بعضهم كـان يـصلي خلـف         

فكـان أبـو حنيفـة       ،البعض اآلخـر  
 وأصحابه والـشافعي وغيـرهم      

يصلون خلف أئمة المدينة مـن فقهـاء       
المالكية وغيرهم، وإن كانوا ال يقرءون      

.البسملة في صالة الجماعة جهرا

 

 

وجاء عصر أصبح أتباع المـذاهب      
 وال يقبلون تبديلها    يتعصبون آلراء أئمتهم  

حتى لو ناقشهم أتباع مذهب آخر بالدليل       
والحجة، فصار مريد الفقه غير مـستعد       
لتقبل رأي آخر يخالف ما يراه إمامـه،        
ويبذل كل ما في وسعه لنصرة المـذهب   

صـارت ألفـاظ    الذي ينتمي إليه، حتى     
األئمة كما يقول القاضي عياض تنـزل       

.هاعند مقلديهم منزلة ألفاظ الشارع ل

 

 
وقد أدى اإلفراط والغلو والتعـصب      
لمذاهب األئمة السابقين إلى وجود سدود      
بين األمة، ومن المعـروف أن هنـاك        
أسبابا تاريخية أدت إلى ظهور الطوائف      
والفرق والمذاهب العقائدية، لكن هذا كله      
ال يدعو إلى أن يعادي المسلمون بعضهم       
بعضا، وخالفات العلمـاء مـا دامـت        

فمن الواجب معاملة كل    دة،  أصولهم واح 
.طرف اآلخر معاملة المسلم للمسلم

 

 
لكن المشكلة اآلن    

 

 وإن قلت حدتها    –

 

هي ما بين أتباع مذاهب أهل الـسنَّة         –
والشيعة بفرعيها الزيديـة واإلماميـة،      

ألن أئمة كبارا بذلوا     ؛قلَّت حدتها  :وأقول
الجهود الكبيرة للتقريب بين مذاهب أهل      

روجردي بيعة أمثال آية اهللا ال    السنَّة والش 
واإلمام الشيخ محمود شـلتوت واإلمـام       
محمد تَِقي اهللا القسمي، والشيخ المراغي،      
والشيخ عبد العزيز عيسى والشيخ محمد      

.المدني

 

 



 


وال بد أن يدرك المـسلمون اآلن        

 

- 
ها  الفقهية كلها سـني    جميع أتباع المذاهب  

وشيعها  

 

محدقة باألمـة   األخطار ال أن   -
توجب على الجميع أن يتكاتفوا     اإلسالمية  

والتحـزب،   من التمزق والتفـرق      بدالً
فكفانا ما عانينا، طوال حقبة من الزمن،       

 مع أن ديننا واحد     أشبه باألعداء كنا فيها   
.ورسولنا واحد

 

 
وإذا كانت الدعوات تشرف بـشرف      

أهدافها وتسمو بسمو غاياتها، فـإن دعـوة    
ريب بين أتباع المذاهب اإلسالمية تأخذ      التق

أعلى مكانة في تاريخ اإلصالح اإلسـالمي   
 اهللا   ،ألنها دعوة إلهيـة    ؛قديمه وحديثه 

هو الذي وضع أساسها ورسـم منهجهـا،        
ورفع من شأن الداعين إليها، ووجه الرجاء       

كل ذلك في آية واحـدة  إلى اجتناء ثمرتها،  
ِإنَّمـا  : إذ يقول سبحانه  من كتابه العزيز،    

كُميَأخَو نيوا بِلحةٌ فََأصِإخْو ْؤِمنُوناتَّقُوا  المو
ونمحتُر لَّكُملَع اللَّه) ١٠: راتجالح(.

 

 
تقرر حقيقة :  من اآليةفالجملة األولـى  
 ِإنَّما المْؤِمنُون ِإخْوةٌ  من الحقائق الثابتة    

أن هذا شأنهم، وتلك حقيقـة أمـرهم،        : أي
يروا إلـى   لمسلمين بعد هذا أن يـس     فليس ل 

وال أن يخرجـوا    هدف يخالف هذا الهدف،     
عن مقتضيات هذه األخوة ألي سبب مـن        

.األسباب

 

 
تأمر بإصـالح ذات    : والجملة الثانية 

البين، أي بأن يدرأ المسلمون عن أنفـسهم        
كل ما يفسد عالقة األخوة التي قررهـا اهللا         

 ومن أجل ذلك جاء تحذير رسول اهللا     بينهم،  
  إن فساد ذات البين هـي      : (، إذ يقول
).الحالقة

 

 
:  من هذه اآلية الجامعة    والجملة الثالثة 

بأن يكون اإلصالح بين المسلمين في      تأمر  
ظل من تقوى اهللا، فتحذر بذلك من اتبـاع         
الهوى والتواء القصد، وأن يـزعم فريـق        
منهم أنه ما يريد إال اإلصالح، بينما هـو         

فـإن اهللا   ي الباطل،   يريد التعقيد واللجاجة ف   
عليه شـيء   ال يخفى   عليم بذات الصدور،    

.في األرض وال في السماء

 

 
 هي جملـة الختـام،      :والجملة الرابعة 

يوجه اهللا فيها رجاءنا إلى ثمة هذه الدعوة،        
في وما الرحمة    ،لَعلَّكُم تُرحمون : فيقول

هذا المقام إال تيسير اليسرى لمـن اسـتقام        
.لىالمثعلى الطريقة 

 

 
تلك هي دعوة التقريـب بـين أتبـاع         
المذاهب اإلسالمية في أساسـها ومنهجهـا       

.وثمرتها
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الـسيد  سماحة  قامت مشيخة الطريقة العزمية تحت رعاية       
 العزمية  محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم شيخ الطريقة       

 لدورها  ا، تأكيد ه١٤٤٠  عدة محاضرات خالل شـهر   
:بصير األمة بالواجب المطلوب منهاالكبير فى ت

 

 



 


ـ  أقي م١٢/١٠/٢٠١٨، الموافق   ه١٤٤٠  ٣جمعة  الفى يوم    ت م

بقاعة اإلمام المجدد الـسيـد      مائةال بعد   العشرونة و ثانيال أهل البيت ليلة  

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

 

 

االهتمـام بالنظافـة    ها سماحة شيخ الطريقة العزمية إلى       دعا في وقد  

المادية والمعنوية، بأن نتعاون مع الحكومة في نظافة شوارعنا، وقلوبنـا،    

وعلى الدولة أن تقوم بتدوير القمامة واالستفادة منها كما يحدث في الدول            

المحافظة على نظافة نهر النيل حتى تسلم النـاس         المتقدمة، مع ضرورة    

وأكد أن هذا ما حثنـا      وانات واألسماك والزراعات من األمراض،      والحي

.وإذا قمنا به أرضينا ربنا سبحانهعليه ديننا الحنيف، 

 

 

معاملة المواطن، ونبه على    وحثَّ الموظف العام على العمل وحسن       

 ألن األخير خـادم   المواطن أال يتعامل مع الموظف العام على أنه سيده؛          

.للمواطن

 

 

لرهيبة، ودعا إلى تقليل النـسل      امن الزيادة السكانية    وحذر سماحته   

.عن طريق التعليم اإللزامي في المراحل األولى من عمر األبناء

 

 

وعرض على الحاضرين عزمه تكـريم الـرئيس الـسادات يـوم            

م، والالعب محمد صالح كإنسان، والكاتبـة اإلنجليزيـة         ٢٥/١٢/٢٠١٨

، وقد  إلسالم ونبيه   عن ا المنصفة  تها  اكارين أرمسترونج على كتاب   

..الحاضرون على ذلكوافق 

 

 

 الشريف عبد الحليم العزمي الحسيني حديثه حول سيرة أهل          واصلو

  األعمال التمهيدية التي قام بها اإلمام الحـسين       ببيان   البيت  
صباح عاشوراء، ثم عرض دعاء اإلمام الحسين وخطبته األولى مع تقديم         

اإلمام الحسين في ذلـك  ى بعض كرامات ست ملحوظات عليها، وأشار إل  

اليوم، ثم خطبة زهير بن القين وخطبة برير بن خضير مـن أصـحاب              

 قبل بداية   لإلمام الحسين   اإلمام الحسين، وختم الليلة بالخطبة الثانية       

.المعركة مع تقديم أربع وقفات مع الخطبة

 

 

قارئ وكانت الليلة قد بدأت بقراءة آيات من كتاب اهللا تعالى بصوت            

.ضيلة الشيخ محمد فاروق أبو الخيرآل العزائم ف

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

بينا اللقاء املاضي أن اهللا تعاىل اصطفى الذين اصطفاهم مـن 
َّ َّ

 

بني آدم للنبوة، وجعل الرسل مـنهم قلـة قليلـة جـدا، أمـا 
 َّ

 

بقية الذرية فهم أوليـاء جمتبـون؛ ألنهـم ذريـة بعـضها مـن 

 

.. بعض

 

:ويف هذا املقال نواصل احلديث فنقول

 

 

 

 





 


إن إبليس الذي لم ينَل ما ظل يعبـد اهللا          

تعالى ويسجد له من أجله آالف السنين، أالَ        

وهو الفوز بالروح والنُّبوة والخالفة هللا في       

    ِسجد آلدم، حقداألرض، لم ي ا عليـه   ا وحسد

كما سبق بيان ذلك، بل إنه تجـرَأ        فحسب،  

 ألنه في الحقيقة لم يسبق      ؛وعصى اهللا   

له أن سجد هللا تعالى، رغم أن الذين حولـه          

من المالئكة رَأوه يـسجد آالف الـسنين،        

   ا هللا تعالى، فلـم يكـن       ولكنه لم يكن مخلص

  ا هللا رب العالمين، أي لم      سجوده فيها خالص

 يكن تعظيم ا هللا سبحان  ا وتقديس ا منه  ه وإقرار

    ا منـه للتفـوق     بعبوديته له، وإنما كان سعي

ـ على المالئكة، لنيـل الخال     ة هللا تعـالى    ف

 للواليـة فـي     واالجتباء للنبوة   باالصطفاء

ذريته ففضح اهللا تعالى مـا فـي نفـسه،          

 آدم المخلوق من طـين وذريتـه       واصطفى

للنبوة والصديقية بنفخة الروح، 

 

ومن ثـم    

ا أنه لم يكن من الساجدين      بتًقال اهللا عنه مث   

هللا تعالى وإنما كان من الـساجدين لهـدف         

ولَقَد خَلَقْنَـاكُم ثُـم      :يسعى إليه قال تعالى   

        موا آلددـجالِئكَـِة اسقُلْنَا ِللْم ثُم نَاكُمروص

       اِجِدينالـس نكُن مي لَم ِليسوا ِإالَّ ِإبدجفَس 

نه لـم يكـن مـن       ، أي إ  )١١ :األعراف(

   الساجدين من قبل تعظيم   ا ا هللا تعالى وتقديس

 من قبل، وإنمـا      لوهيتهأب اواعترافًله  

كان سجوده لحاجٍة يرغبها، ومن ثم فهو لم        

أنا خير   (:يكن يسجد إالَّ لنفسه، ومن ثم قال      

.وتلك عبادة األنا والعياذ باهللا تعالى) منه

 

 

ـ  اكتساباوالنُّبوة، ال تُنال     ا حـسد   ، فلم

وحقد إبليس على آدم وذريته عليها، لم يكن        

، بعد أن لم يكن     استكبارامن الساجدين آلدم    

ا وعبودية له    وتَضرع من الساجدين هللا تذلالً   

اا وخضوعوانكسار.

 

 

 عطاء خالص من اهللا تعـالى   افالنبوة إذً 

لإلنسان، عطاء عظيم ونعمة كبـرى، بـل        

عـالى  أعظم وأفضل وأسمى ما أعطى اهللا ت      

ا من خلقه، فهي أجلُّ ما من اهللا تعـالى          خلقً

به على مخلوق، وهي التـي مـن أجلهـا          

سجدت المالئكة آلدم فلم يكن السجود آلدم       

 بعـد   وع،الفرد، وإنما كان السجود آلدم الن     

 ذريته وهـؤالء    أن حمل في ظهره     

المصطفين والمجتَبين األخيار، بدليل قولـه      

نَاكُم ثُم صورنَاكُم ثُم قُلْنَـا      ولَقَد خَلَقْ : تعالى

  موا آلددجالِئكَِة اسِللْم ) ١١ :األعـراف( ،



 

 

 

 

 



 



 






  







 



فاألمر بالسجود كان بعد أن أسكن اهللا تعالى        

 كل الذرية الكائنة منه إلى      ظهر آدم   

قيام الساعة، وعلـى رأس هـذه الذريـة         

 وهم الرسل واألنبيـاء     األخيارالمصطفون  

) النبـوة (بون األخيـار أي     واألولياء المجت 

فإذا سويته  (: والوالية، لهذا لم يقل اهللا      

: ، وإنمـا قـال سـبحانه     )فقعوا له ساجدين  

 تُهيوـوا       فَِإذَا سوِحي فَقَعنَفَخْتُ ِفيِه ِمن رو

 اِجِدينس لَه )فالـسجود بعـد     )٧٢: ص ،

 أي بعد أن    ،النفخ في آدم من روح اهللا       

 النبـوة   أنْـوار ه  أودع سبحانه فـي صـلب     

والوالية ممثلتين في نفوس جماعة األنبيـاء    

والمرسلين المـصطفين ونفـوس آبـائهم       

وذرياتهم المجتبين، فالنبوة والوالية حقيقـة      

واحدة في الكينونة اآلدمية اإلنسانية، تبـدأ       

بأول بني اإلنسان وهو آدم وتنتهي بخاتمهم       

، ثم بالعترة من    وسيدهم سيدنا محمد    

 إلى الوارث الكامل الجامع للنـورين       هتذري

.ونوابه وأبداله

 

 

 الوالية تبدأ بذرية آدم ثم ذريـة        وكذلك

نوح ثم ذرية إبراهيم، وهكذا حتى آخر من        

، وهـم   يموت من ذرية سيدنا محمد      

ن وغيرهم من أولياء األمةجميعوتَبا المج.

 

 

اثاني:    ا قوله تعـالى     يدل على هذا أيض

ددهم ثالثمائة وثالثـة    عن كل المرسلين وع   

ِتلْك الرسُل فَضلْنَا بعضهم     :عشر رسوالً 

     اللَّه ن كَلَّمم منْهٍض معلَى بع   مهضعب فَعرو

 وآتَينَا ِعيسى ابن مـريم البينَـاتِ       درجاٍت

لَو شَاء اللَّه ما اقْتَتََل     و وَأيدنَاه ِبروِح القُدسِ  

      متْهاءا جِد معب نِدِهم معب ِمن نَاتُ الَِّذينيالب 

    نآم نم ملَِكِن اخْتَلَفُوا فَِمنْهو   ن كَفَرم مِمنْهو 

ولَِكن اللَّه يفْعُل مـا      ولَو شَاء اللَّه ما اقْتَتَلُوا    

ِريدي )وشاهد في هذه اآلية     ،)٢٥٣ :البقرة 

 ِتلْـك الرسـلُ    :الكريمة في قوله تعالى   

وتلك اسم إشارة للمؤنث المفرد، والرسـل       

جمع مذكر فكيف هذا وما تفسيره؟ أي كيف        

باشارة المفرد  ) الرسل(يشار للجمع المذكر    

.؟)تلك(المؤنث وهو 

 

 

اإلجابة هـي أن بـين اسـم اإلشـارة       

اعـة أو   جم(والمشار إليه محذوف تقديره     

، فاإلشارة هنا إشارة إلى شيء واحد       )١()فئة

 ألن الرسـل    ؛وليس إلى عدد كثير مختلف    

ا بعضهم من بعض ومن ثم فهم ذرية        جميع

 هـو كلمـة     واحدة، وكأن المحذوف فعـالً    

 :بل هو عندي األرجح لقوله تعالى     ) ذرية(

   ٍضعب ا ِمنهضعةً بيذُر     ومع هذا فقـد

هم مفَضِلين ومفْـضولين    جعل اهللا تعالى بين   

رغم كونهم وحدة واحدة، وكـذلك النَِّبيـين        

وعددهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألـف       

نبي ونَيف وفد فَـضل اهللا بعـضهم علـى          

 ا فقال تعالى  بعض أيض:    نِبم لَمَأع كبرو

ولَقَد فَضلْنَا بعـض     واَألرِض ِفي السمواتِ 

  ينضٍ النَِّبيعلَى بع     ـوربز داونَـا دآتَياو 

).٥٥ :سراءاإل(

 

 

ذُريـةً  فمن دالالت أو نتـائج أنهـم        

ا فئة واحـدة    أنهم جميع  بعضها ِمن بعضٍ  

أو جماعة أو ساللة واحدة متَّصلة ممتدة من   

  إلى سيد الخلق خـاتمهم       آدم  

  نقطاع اا، وذلك بدون    وعليهم وذريته جميع

صال بينهم بوجود من ليس منهم، أي       نفاأو  

، من هو على غير دينهم وتوحيدهم اهللا        

 في ذرية هذه الجماعـة أو الفئـة         نفلو كا 

الواحدة الممتدة عبر الزمان مشرك واحـد       

بين آباء أو أمهات الذرية، لمـا أصـبحت         

جماعة أو فئة واحدة، بل لصارت جماعتين       

 :أو فئتين، ولما صح وصفها بقوله تعـالى       

 ُلسالر ِتلْك       أي تلـك جماعـة الرسـل

كلتـا  (ولكان التعبير الصحيح الدقيق هـو       

ِتلْك  :ولكن قوله تعالى  ...) جماعتا الرسل 

دليل قوى على أنهم، وإن تخلـل        الرسُل

خره، إال أنهم آوجودهم الزمان من أوله إلى 

ذرية واحدة ودينهم ودين آبائهم وإخـوانهم       

 الذرية  نلة المتصلة م  وأبنائهم واحد، فالسلس  

.كلهم مسلمون

 

 

                                             

 

 
.حسب قول مجهور املفسرين) ١(

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 




 






 



 





 



 









 



 







 



 

 



 





 




 



٤

 

 وتحــت ٢ص ) ٤( وفــى العــدد -

آل البيت بين الهوى واإلنـصاف           " عنوان  

ــم"  ــدين           : بقل ــور ال ــد صــفوت ن محم

: جاء فيه

 

 

 

زوجات النبى  " بأهل البيت " المقصود   -

. 

 

 

 

 دين الشيعة مبنى على     -

ــشرك   ــور وال ــادة القب عب

 ،ريح باهللا رب العـالمين    الص

 القـديم   يوالمطالع لكتبهم ف  

وهم "  ....  عباد أوثان "والحديث يعلم أنهم    

وتـاريخهم ملـوث    ..... صيغة اليهـود    

.بالدماء

 

 

٥

 

وتحـت   ٢٨ص) ٤( وفى العـدد     -

لجنة الفتوى بالمركز   : بقلم" الفتاوى"عنوان  

: العام جاء فيه

 

 

 

 ال يجوز الصالة فى مـسجد مبنـى         -

.على قبر

 

 

٦

 

 وتحت عنوان   ١ص) ٥( وفى العدد    -

صـفوت الـشوادفى    : بقلم" عودة الصوفية "

: جاء فيه

 

 

 

ير للهيئـة    هدم الدين هو الهدف األخ     -

.المصرية العامة للكتاب

 

 

 

 إذاعة القرآن الكريم شـاركت فـى        -

حتفـال  اإحياء بدعة المولد النبـوى بنقـل        

.!مبتدعة الصوفية بهذه المناسبة

 

 

٧

 

ـ  ٢٦ص) ٥( وفى العـدد     - ت  وتح

لجنة الفتوى بالمركز   : بقلم" الفتاوى"عنوان  

:  جاء فيهالعام

 

 

 

  زيارة األضرحة وقـراءة الفاتحـة      -

.والتبرك بآل البيت هو عين الشرك

 

 

 

ع جماعة التبليغ والـدعوة     الخروج م  -

.ال يجوز

 

 

 

ى فيها قبـور     الصالة فى المساجد الت    -

.ال تصح ويجب إعادتها

 

 

٨

 

 وتحت عنوان   ٤ص) ٦( وفى العدد    -

محمـد  : بقلم" يبة الموت وفقد األعزاء   مص"

: صفوت نور الدين جاء فيه

 

 

 

 . نعى للشيخ صفوت الشوادفى-

 

 

 

. م١٧/٨/٢٠٠٠ توفى فى -

 

 

٩

 

 وتحـت   ٤٠ص) ٦( وفى العـدد     -

لجنة الفتوى بالمركز   : بقلم" الفتاوى"عنوان  

: جاء فيهالعام 

 

 

 

 قراءة الفاتحة فى الجلسات العرفيـة       -

 .ءيليست من الشرع فى ش

 

 

١٠

 

 وتحـت   ٤٥ص) ٦( وفى العدد    -

" من فتاوى دار اإلفتـاء المـصرية    "عنوان  

 الشيخ حسين محمد مخلوف رحمه اهللا     : بقلم

: جاء فيه

 

 

 

نتخابات للمرأة غير خوض معركة اال -

، لكنهم خالفوا هذا القول ورشـحوها       جائز

 ومـا   على قوائمهم في عهد محمد مرسـي      

.تاله

 

 

١١

 

 وتحـت   ٥٢ص) ٧( وفى العدد    -

أسـامة  : بقلم" جموا هذا الفكر    أر" عنوان  

: على سليمان جاء فيه

 

 

 

 هجوم على الدكتور مصطفى محمود        -

إن عقوبة الرجم غير موجودة     : وذلك لقوله 

.بالقرآن وليس بالقرآن إال الجلد

 

 

١٢

 

 وتحـت   ٢٨ص) ٨( وفى العدد    -

لجنة الفتوى بالمركز   : بقلم" الفتاوى"عنوان  



 

 

 



 



 


 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى. د   

 

 

: العام جاء فيه

 

 

 

مولود عمل تناقلـه    ذان فى أذن ال    األ -

 بعد جيـل وتلقـوه بيـنهم        المسلمون جيالً 

.بالقبول واالستحسان

 

 

 

 يجوز الحلف بالمصحف وينعقد بـه       -

  .اليمين

 

 

١٣

 

 وتحـت   ٦٣ص) ٩( وفى العدد    -

عبـد  : بقلم" دعاه على أبواب جهنم   "عنوان  

: الرزاق السيد عيد جاء فيه

 

 

 

 يصف العقيد معمر القذافى بأنه مـن        -

 جهـنم وأنـه صـاحب       الدعاة على أبواب  

.ضالالت

 

 

 

 وأنه يدعو الناس إلى التمـرد علـى      -

.كتاب اهللا وسنه رسوله 

 

 

١٤

 

 وتحـت   ٢ص) ١٠( وفى العدد    -

أنصار السنة وأحداث داميـة فـى       "عنوان  

محمد صفوت نـور الـدين                  : بقلم "السودان

: جاء فيه

 

 

 

 يتهم الترابى وجماعتـه أنهـم وراء        -

 أنصار الـسنة  حادث مقتل المصلين بمسجد   

 ة وذلك ألن جماعة أنصار الـسن      ؛بالسودان

المحمدية ال تقبل تمييع القضايا الشرعية من       

إنكار السنة وفتح البـاب للـشيعة وتبنـى         

 فكانـت مجـزرة قتـل       ،األفكار الـضالة  

 ثم هذا العـام فـى       م،١٩٩٤ ةالمصلين سن 

.م٨/١٢/٢٠٠٠

 

 

١٥

 

 وتحـت   ٥٠ص) ١٠( وفى العدد    -

 مصطفى درويـش  : بقلم" المحاكمة"عنوان  

: جاء فيه

 

 

 

 إنك لو تدبرت آيات القرآن الكـريم        -

لوجدت أن السجن لم يذكر إال فى مـصر         

ا بالتهديد للحمـل علـى تـرك        ومقترنً... 

ارتكـاب  التمسك بالدين والحـض علـى       

.الفاحشة

 

 

١٦

 

 وتحـت   ٥٢ص) ١٠( وفى العدد    -

: بقلم" قصة مفتاح التعامل مع الجان    "عنوان  

:على حشيش جاء فيه

 

 

 

 تــضعيف للحــديث الــذى يتخــذه  -

: المعالجون بالقرآن حجة لهم والذى يقـول      

ا عند النبـى    كنت جالس : عن أبى ليلى قال   

    ـ     : إذ جاءه أعرابى فقال ا  إن لـى أخً

به لمـم   :  قال )ما وجع أخيك؟  ( : قال ،اوجع

 فذهب فجاء به    : قال )ذهب فائتنى به  ا(: قال

      ذه بفاتحـة   فأجلسه بين يديه فـسمعته عـو

اب وأربع آيات من أول البقرة وآيتـين        الكت

من وسطها وإلهكم إله واحد وآية الكرسـى        

وثالث آيات من خاتمتهـا وآيـة مـن آل          

شَِهد اللَّه َأنَّه الَ ِإلَه ِإالَّ    :عمران أحسبه قال  

وه   وآية من األعراف :     اللَّـه كُمبر ِإن

آليـة   ا .. واَألرض الَِّذي خَلَقَ الـسمواتِ   

ا ومن يدع مع اللَِّه ِإلَه     :وآية من المؤمنين  

 : وآيـة مـن الجـن   آخَر الَ برهان لَه ِبهِ 

       ًةـاِحبا اتَخَّذَ صنَا مبر دالَى جتَع َأنَّهالَ وو 

" الـصافات " وعشر آيات مـن أول       ولَد

قُْل هو اللَّه   وثالثة آيات من آخر الحشر و     

دَأح فقام األعرابى قـد بـرأ      "  والمعوذتين

.ليس به بأس

 

 

١٧

 

عدد خاص عن   ) ١١( وفى العدد    -

.وفاة الشيخ ابن عثيمين

 

 

١٨

 

 وتحـت   ٣٢ص) ١١( وفى العدد    -

: جاء فيه" فتاوى ابن عثيمين"عنوان 

 

 

 

لمرأة حرام حتى ولـو      عمل الكعكة ل   -

.كان فى البيت

 

 

١٩

 

 وتحت  ٤٤ص  ) ١١( وفى العدد    -

مين بترجمة الشيخ ابن    تذكير المسل "عنوان  

: جاء فيه اهللا شادى عبد: بقلم" عثيمين

 

 

 

 يذكر المقربون من الـشيخ       -

 

بـن  ا -

عثيمين  

 

 أنه حين عرض عليـه الفريـق        -

الطبى األمريكى فـى الواليـات المتحـدة        

العالج باإلشـعاع النـووى أو الكيميـائى        

ووضحوا له بأن هذا األخير يسبب تـساقط        

 ،لحيتـى  فسأل الشيخ حتى شـعر       ،الشعر

ال أحب أن أالقى ربـى      : " قال ، نعم :فقالوا

 ."بال لحية

 

 

٢٠

 

 وتحـت   ٢ص) ١٢( وفى العدد    -

: بقلـم " خطة تفصيلية لمدن تربوية   "عنوان  

: جاء فيه محمد صفوت نور الدين

 

 

 

 يقترح إقامة مدن تربوية فى مـصر         -

يقيم فيها أبناء المسلمين من جميـع أنحـاء         

ده تربيـة   العالم لكل من يريد أن يربى أوال      

سليمة فيكون فى ذلك إحياء الرحلـة فـى         

 .طلب العلم

 

 

 

وهذا يعنـى قـدوم الماليـين مـن          -

الدارسين من كافة أنحاء العالم يمكث كـل        

منهم مدة تتراوح بين عام وعـدة أعـوام         

.فتنشط الحركة السياحية

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


 

 

 

 

 

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

سعد من  . من البيت المعمور  
فهم هذه الحكـم علمـا، أو       
تمتع بها ذوقًا، أو سار على      
هديها سلوكًا؛ ألن عباراتهـا     
من بحر عرفان ونور بيـان      

.مجدد هذا الزمان

 

 
 حكــم هـذه ال ىحـد إنقـدم  

قــ تعليايمة يعقبهــالعظ

 

 
ى نيلـ نسترشد به ف   

 

 
.المجد اإلسالمى       

 

 

األستاذ

 

 
قنـديلمحمود سميـح 

 

 
 



 






 




 



 

 

 

 

براق المحبة أسرع وأيسر وأجمل وسـيلة       ِ
للوصول إلى المحبوب، يقول اإلمام أبو العزائم       

 : معرفته تعـالى بالقلـب،     : حقيقة المحبة
وذكره باللسان مع الحضور والخـشية، ورفـع        
الهمة عن كل من سواه، والمحبة عنـده تـأتى          
على مراحل متعاقبة لكل مرحلة منهـا أحـوال         

بـين أن المحبـة سـتَّارة       وأوصاف للمحبين، في  
وفضاحة وقهارة، فالسالك بالمحبة يشهد عيوب      
إخوانه فيسترها، فإذا كمل فى سـيره فـضحته         

    وال أهـالً   ا وال مـاالً   المحبة، فال يرى له جاه  ،
     وإن الم عليه الالئم، فإن بلغ االتـصال بـالولى
المتعال، قهرتـه المحبـة فجملـه اهللا بمحابـه          

 على قدر العروسة، قـال اهللا    ومراضيه، والمهر 
 ِإن اللَّه اشْتَرى ِمن المْؤِمِنين َأنفُـسهم      : تعالى

).١١١: التوبة (وَأموالَهم ِبَأن لَهم الجنَّةَ

 

 
فإذا أحبك ربك جملك باألخالق، وطهـرك       
من الريب والنفاق، فشهد قلبك جمالَه عليك منه،        

 صـادقة   فلم تلتفت عنه، ولكى تكـون محبتـك       
مخلصة، عليك أن تعرف من تحب، وما هـى          
أوصافه وأخالقه وما يحبـه المحبـوب، حتـى         
تحسن األدب فى حضرته، فقد كذب من ادعـى         
محبة من لم يعرف، فإنه قد يسيء األدب لجهله         
بمكانة المحبوب، ومتى أحب اهللا العبـد منحـه         
الوسعة، وخير الوسـعة أن يخلِّقـه بأخالقـه،         

 الرضا عنه، فيرضى العبد     ويتفضل عليه بجمال  
عن ربه بعد رضاِء ربه عنه، وها هو العـارف      

  باهللا يصرخ متعجب ا ربه بذل العبوديـة    ا مخاطب :
ليس العجب من حبى لك وأنا عبد فقيـر، بـل           

.العجب من حبك لى وأنت ملك قدير

 

 
  ا مريده وأحبابه بمحبة اهللا     يقول اإلمام مطالب

حب ن حبـه للعليـا      وأل ؛ ألنه هو الجميل   ؛اا شديد
ا وصـول، وللزلفـى      وألن حبه إخالص   ؛سبيل

دليل، وتأتى له بشرى الرسـول، وتنـال بـه          
األرواح الرفعة والقبول، وبه حجـب القلـوب        

:تزول

 

 
 ٱَأِحبللَّه وه وِميٱ فَهُلـلْج

 

 
 بحللَِّهٱولْيبـ ِللْعيُلـِا س

 

 
ٱ َأِحبٰىللَّهُأخْرا ونْيد نع 

 

 
فَحوُلللَِّهٱ بصا وِإخْالَص 

 

 
ٱ َأِحبنَفْللَّهاٍل وم نٍسـ ع

 

 
بحلْفَللَِّهٱ وِليـ ِللزُلـٰى د

 

 
ٱ َأِحبللَّهجوْل وقًا باـ ذَود

 

 
حوُلـ َأفْراد فُلْحبٱ وَأهُل

 

 
ابحَأصٱ ولنَِّبيبَأح واـ لَقَد

 

 



 




 





 

 

 

 

 



 


 

ِمفَالَحج هجِبِه و مُلـي لَه

 

 
ٱ واـَأِحبللَّهبِبِنـ ر ٍمـاكُمع

 

 
 بشَّرهم رسوُللْحبٱ وَأهُل

 

 
م ِبنُوٍرـ َأكْرمكُللَّهٱ بواـَأِح

 

 
فَّقَكُموِبيوس لَكُم ُلـ فَالَح

 

 
حـوِللْقُلُللَِّهٱ ب وِبـ نُور

 

 
لْقَبوُلٱ يرفَعها َألرواحٱ ِبِه

 

 
 حِبيِبيلْهاِديٱ وللَّهٱ َأِحبوا

 

 
 لَقَد تَزوُللْقُلُوِبٱ حجب ِبِه

 

 


 


وقد حمل أئمة التصوف على مر الزمـان،        

 وتعلقوا به، وجعلوه ديـدنهم      اإللهيلواء الحب   
   ا وعمالً الذى يتغنون به علم اا وسـلوكً   ومنهج ،

باعتباره أرفـع المقامـات وأعلـى المنـازل         
لى أبى يزيـد البـسطامى      والدرجات، ونستمع إ  

        وهو يترنم بكلمات المحبة الخالصة، وقـد 
اشتهر عنه دوام سكره من خالص محبـة ربـه       

فيقول :

 

 
ــسى،  *  ــضتُ نف ــى أبغ ــت اهللا حت أحبب

وأبغضتُ الدنيا حتى أحببتُ اهللا، وتركت الـدنيا        
حتى وصلت بـاهللا، واختـرت الخـالق علـى          

.المخلوقين حتى أِنست به

 

 
 *  يسقيه فـى الليـل قلـوب        اإن هللا شراب 

الملكـوت  أحبابه، فإذا شربوه طارت قلوبهم فى       
ا إليها هللا تعالى وشوقًاألعلى حب.

 

 
الجنة ال خَطْر لها عنـد أهـل المحبـة،         * 

.وأهل المحبة محجوبون بمحبتهم

 

 
عرج قلبى إلـى الـسماء فطـاف ودار         * 

: بأى شيء جئتَ معـك؟ فقـال      : ورجع، فقلت 
.المحبة والرضا

 

 
ا لخالقه حتـى يبـذل      يكون العبد محب  ال  * 

     ا وعالنية، ليعلم   نفسه هللا، فى طلب مرضاته سر
.اهللا ِمن قلبه أنه ال يريد إال هو

 

 
ليس العجب من حبى لك وأنا عبد فقير،        * 

.إنما العجب من حبك لى وأنت ملك قدير

 

 
وده ودى، وودى وده، عــشقُه عــشقى، * 

.بى حبهوعشقى عشقه، حبه حبى، وح

 

 
:  قـائالً  وقد كتب له يحيى بن معـاذ        

سكرت من كثرة ما شربت من كـأس محبتـه،          
غيرك شـرب مـن بحـور       : فكتب له أبو يزيد   

السموات واألرض وما روى بعد، ويقول هـل        
:من مزيد، وأنشد يقول

 

 
 لمن يقول ذكرت إلْفىعجبت

 

 
ل أنسى فأذكر ما نسيتـوه

 

 
 إذا ذكرتك ثم أحيــاأموت

 

 
ن ظنى ما حييتولوال حس

 

 
أسـا بعد ك الحب كأسشربنا

 

 

فما نفد الشراب وما رويت

 

 
ـًفأحيا ا بالمنى وأموت شوق

 

 
فكم أحيا عليه وكم أمـوت

 

 
وإذا تمكَّن المحبوب فى قلب حبيبـه، فإنـه       

، فيصير كأنه هـو ولـيس       يفنى فيه فناء كامالً   
:بهو، يقول الحالج

 

 
 من أهوى ومن أهوى أناأنا

 

 
نحن روحان حللنا بدنـــا

 

 
نحن مذ كنَّا على عهد الهوى

 

 
تُضرب األمثال للناس بنـا

 

 
فإذا أبصرتنى أبصرتــه

 

 
وإذا أبصرته أبصرتنـــا

 

 
 السائل عن قصتـــاأيها

 

 
لو ترانا ال تفرق بيننـــا

 

 
 روحى وروحى روحهروحه

 

 
من رأى روحين حلَّت بدنـا

 

 
، فهـا   وهذا أصٌل فى محبة الحبيب      

ا عن شدة    يقول لحضرته معبر   الصديق  هو  
:حبه

 

 
ا لو يفض يسيره على حبأحبك

 

 
الناس مات الناس من شدة الحب

 

 
 أنا موٍف بالذى أنت أهلـهوما

 

 
ألنك فى أعلى المراتب من قلبى

 

 
بل يعبر عن فناء مراده فى مـراد حبيبـه،     

غيـر إرادة   بفيتأثر به فى كل حال من أحواله،        
 لحزنـه، ويمـرض     منه، فيفرح لفرحه ويحزن   

:لمرضه ويشفى إذا رآه معافى، فيقول

 

 
هـدتـ الحبيب فعمرض

 

 
فمرضت من حزنى عليه

 

 
ادنـىـ الحبيب فعشُفى

 

 
رى إليهـفشفيت من نظ

 

 


 


وقصة المحب الذى ذهب لزيـارة حبيبـه        

      ا معـه   مشهورة، فقد علَّمه كيف يكون متوحـد
فسه  ألنه ال يرى ن    ؛"أنا وأنت "بكله، فليس بينهما    

:معه، بل يراه هو نفسه

 

 

 

 
 لى المحبوب لما زرتُـهقال

 

 
من ببابى قلت بالباب أنــا

 

 
 لى أنكرتَ توحيد الهوىقال

 

 
حينما فرقت فيه بيننــــا

 

 
 عام فلما جئتــــهومضى

 

 
أطرق الباب عليه موهنــا

 

 
 من؟ قلت انتظــــرقال

 

 
فما ثَم إال أنت بالباب هنــا

 

 
 لى أدركتَ توحيد الهوىقال

 

 
وعرفت الحب فادخل يا أنا

 

 
ـ  ويقول جالل الدين الرومـى       ا  معرفً

:الحب

 

 
يعنى أن تميل بكلك إلى المحبوب، ثم تؤثره        
         ا على نفسك وروحك ومالك، ثـم توافقـه سـر

ا، ثم تعترف بتقصيرك فى حبه، ويـصف   وجهر
:الحب قائالً

 

 
إنه كالغصن حين يغرس فى القلب فيثمـر        

الل الكثير مـن    على قدر العقل، الحب هو استق     
نفسك، واستكثار القليل من محبوبـك، والحـب        
عنده هو سر الوجود وأساس كل موجود، من ال         
يعرفه ويحيا به فهو فى زاوية النسيان مفقـود،         

اوفى أهل المحبة غير معدود، ثم يقول نظم:

 

 
 شهدتُ جمالَه فى ذاتىولقد

 

 
لما صفَت وتصقَّلت مرآتـى

 

 
 بجماله وجاللـــهوتزينت

 

 
اله ووصاله خلواتــىوكم

 

 
 قد أوقدت مصباحـىأنواره

 

 
فتألألت من ضوئه مشكاتى

 

 
 عن المحبـة    سئل ذو النون المصري     

أن تحب ما أحب اهللا، وتبغض ما أبغـض       : فقال
اهللا، وتفعل الخير كله، وترفض كل مـا يـشغل      
عن اهللا، وأن ال تخاف في اهللا لومةَ الئـم، مـع      

الكافرين، العطف على المؤمنين، والغلظة على      
: ا في الدين، وقال أيض    واتِّباِع رسول اهللا    

من عالمات المحب هللا، متابعةُ حبيـب اهللا فـي        
.أخالقه وأفعاله وأمره وسنته

 

 
من أحـب   : وقال السيد أحمد الرفاعي     

اهللا علَّم نفسه التواضع، وقطـع عنهـا عالئـق          
الدنيا، وآثر اهللا تعالى علـى جميـع أحوالـه،          

م يترك لنفـسه رغبـة فيمـا        واشتغل بذكره، ول  
سوى اهللا تعالى، وقام بعبادته، وقال محمد بـن         

 دوام  بتـه حقيقة مح : علي الترمذي الحكيم    
.األنس بذكره

 

 
وأهل المحبة صرعى بين مـوٍت بالحـب        
وحياٍة بـالمحبوب، مـوتى بـالهجر وأحيـاء         

 أحـوالهم    بالوصل، يشرح لنا الحـالج      

 

- 
ا فـى   يدوهو الذى أوصله الحب إلى الموت شه      

المحبوب 

 

: فيقول مقِْسما-

 

 
واهللا لو حلف العشاقُ أنهمـــو

 

 
موتى من الحب أو قتلى فما حنَثوا

 

 
 إذا هِجروا من بعد ما وِصلواقوم

 

 
ماتوا وإن عاد وصٌل بعده بعثـوا

 

 
 المحبين صرعى فى ديارهمترى

 

 
كفتيِة الكهف ال يدرون كم لبثـوا

 

 
      براق  ما أجمل وأروع من أن يركب المحب 

 .المحبة، وإال طال عليه الطريق










 








 









 





 





 



 



 



 

 

 

 

 



 



 


 

 

 

 

 
قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ 

 

 

 

 



 




 


نزلت أربع آيات من سورة البقـرة فـي         

ذَِلك الِْكتَاب  : المؤمنين؛ من أول قوله تعالى    

     تَِّقـينى لِّلْمدِفيِه ه بيالَ ر...     إلـى قولـه 

ُأولَـِئك علَى هـدى مـن ربِهـم        : سبحانه

   ـونفِْلحالْم مه لَـِئكُأوو ) ٢: البقـرة

 

-٥( ،

واثنتان في نعـت الكـافرين؛ وهمـا قولـه          

ِإن الَِّذين كَفَـرواْ سـواء علَـيِهم        : سبحانه

          اللَّـه خَـتَم ْؤِمنُونالَ ي مهتُنِذر لَم َأم متَهَأَأنذَر

       اِرِهمـصلَى َأبعو ِعِهمملَى سعو لَى قُلُوِبهمع

٦: البقـرة ( اب عِظيم ِغشَاوةٌ ولَهم عذَ  

 

-٧( ،

    ا من قول اهللا    وثالث عشرة في المنافقين، بدء

وِمن النَّاِس من يقُـوُل آمنَّـا ِباللَّـِه         : تعالى

    ْؤِمِنينم ِبما همِم اآلِخِر ووِبالْيو... )البقرة: 

٨

 

-٢٠( .

 

 

وِمـن  : (وروي عن السدي فـي قولـه      

ل علمـاء   هم المنـافقون، وقـا    : قال) النَّاِس

الناس اسم جنس؛ واسم الجـنس ال       : الصوفية

. يخاطَب به األولياء

 

 

ا من النَّوِس   إن اإلنسان سمي إنسانً   : وقيل

: من النـسيان، وقيـل    : وهي الحركة، وقيل  

.ألنسه بربه: ألنسه بحواء، وقيل

 

 

إنه تعـالى ابتـدأ بـذكر       : وقال مجاهد 

المؤمنين في أربع آيات، ثم ثنّى بذكر الكفار        

آيتين، ثم ثلّث بذكر المنافقين في ثـالث        في  

عشرة آية، وذلك يدل على أن المنافق أعظم        

اجرم.

 

 

والنفاق مأخوذ من النفق وهو ما يعملـه        

الناس في بيوتهم إلخفاء النفائس، وما يصنعه       

اليربوع في جحره، وهو نفق لـه بابـان إذا          

جاءه الصياد من باب خرج من اآلخر، ومن        

فـر المتظـاهرين    هذا سمي عمل أهـل الك     

.باإليمان نفاقًا

 

 

وما هم  : وقد كذبهم القرآن المجيد بقوله    

ْؤِمِنينِبم     فنفى عنهم اإليمـان، فـإن اآليـة 

اسمية تفيد تأكيد الخبر عنهم بخالف ما لـو         

.ما آمنوا: قال سبحانه

 

 


 



وقد ذكر الشيخ أحمد سعد العقاد       

 

 تلميذ  -

 اإلمام أبي العزائم  

 

 في تفـسيره أن النفـاق       –

ِعلمي وهو ما يتعلق بالعقائد الفاسدة،      : قسمان

      هو أن يعمل العمل رياء وفخر مليا بـين   وع

        الناس مع اعتقاد التوحيد هللا، والنفاق العلمـي

يؤدي إلى الخلود في الجحيم، والنفاق العملي       

.يحبط ثوب األعمال أعاذنا اهللا من ذلك

 

 

والخداع إبليس،  وأول من فتح باب النفاق      

فإنه تزيا في صورة الصلحاء واحتال حتـى        

اتصل بسيدنا آدم وهو في الجنة، وأقسم باهللا        

كذب      ا فـي   ا إنه لمن الناصحين، وكان ذلك سبب

:  من الـشجرة، قـال تعـالى       أكل آدم   

     وِريا وا مملَه ِديبِلي طَانا الشَّيملَه سوسفَو

ِهما وقَاَل ما نَهاكُما ربكُمـا      عنْهما ِمن سوءاتِ  

          ِن َأولَكَـيِة ِإالَّ َأن تَكُونَـا مرـِذِه الشَّجه نع

    الْخَاِلِدين تَكُونَا ِمن *    ا لَِمنا ِإنِّي لَكُممهمقَاسو

  ةَ     * النَّاِصِحينرا ذَاقَا الشَّجوٍر فَلَما ِبغُرمالَّهفَد

  وا سمتْ لَهدـا     بِهملَيخِْصفَاِن عطَِفقَا يا وماتُهء

ِمن ورِق الْجنَِّة ونَاداهما ربهما َألَم َأنْهكُما عن        

ِتلْكُما الشَّجرِة وَأقُل لَّكُما ِإن الـشَّيطَآن لَكُمـا         

 ِبينم ودع*         ِإن لَّـمنَا ونَا َأنفُسنَا ظَلَمبقَاالَ ر 

تَغِْفر       الْخَاِسـِرين ِمـن نَا لَنَكُونَنمحتَرلَنَا و  



 

 

 



 



 


 

 

 

٢٠: األعراف(

 

-٢٣(.

 

 

فاإليمان لون واحد؛ متى أشـرق نـوره        

على القلب تمكن فيه فسارع العبد إلى القيـام         

. بما أمر اهللا تعالى والتباعد عما نهى عنه

 

 

والكفر  

 

 أعاذنا اهللا منه     -

 

 لون واحـد؛    -

ا  شـيطانً  متى أظلم به القلب صار اإلنـسان      

مارد ا للحق وأهله  ا معادي ,ا كل ما يليق    جاحد

باهللا تعالى من جمال وجالل وبهاء وضـياء        

.ونور وكمال

 

 

 وبين لنا سبحانه أن من أهل الكفر بـاهللا         

فئة هم كفار في الحقيقة إال أنهم أخفوا كفرهم         

بأنواع من الكيد والخديعة فإذا أِمنُوا أظهـروا    

ـ      ا الكفـر   افُوا أخْفَـو  الكفر والعنـاد، وإذا خَ

وأظهروا اإليمان؛ وهم شر من الكفار ألنهـم        

 

 حفظنــا اهللا مــن شــرورهم -

 

ــدون -  يكي

للمؤمنين، وإذا علموا منا ما به تمكين الكفار        

سارعوا فيهم وأعانوهم، فكـل مـا أصـاب         

المسلمين من استعباد األعداء لهم واستبدادهم      

ـ         م فيهم هو من هؤالء المنافقين قاتلهم اهللا، ول

تظهر فتنة في دين وال في ِعرض وال فـي          

.خُلٍُق إال وهم فاتحوا أبوابها

 

 


 



 مؤذن بـأن    وِمن النَّاسِ : وقوله تعالى 

المتحدث عنهم ستساق فـي شـأنهم قـصة         

مذمومة وحالة شنيعة، وفي ذلك من تحقيـر        

.النفاق ومذمته أمر كبير

 

 




 



: واقتصروا في قولهم ما أخبـر اهللا بـه        

   ِِم اآلِخروِبالْينَّا ِباللَِّه وآم  آمنا : ؛ ولم يقولوا

       باهللا ورسوله وباليوم اآلخر؛ فلم يذكروا النبي

       باالعتراف بنبوته، واكتفوا بـذكر اهللا 

ا؛ ألن  واليوم اآلخر محافظة على كفرهم باطنً     

.ادتهم من اليهودأكثرهم وق

 

 

مع أن اإليمان أفـصح عنـه الحـديث         

 أن جبريل جاء فسأل     الصحيح عن عمر    

  النبي   اإليمـان أن   : ( عن اإليمان فقال

تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسـله واليـوم        

مـسلم  ) "اآلخر وتؤمن بالقدر خيره وشـره     

".وغيره

 

 

يقُوُل : وقد حكى اهللا تعالى الحكاية بلفظ     

 فنسب القول إلـيهم     لَِّه وِبالْيوِم اآلِخرِ  آمنَّا ِبال 

وما : ألنهم كاذبون؛ وفيه تمهيد لقوله تعالى     

ْؤِمِنينم ِبمه )٨ :البقرة(.

 

 


 



واإلمام أبو العزائم في تفسيره لتلك اآلية       

يبين أن المنافقين الذين أخبر اهللا عنهم بقولـه         

 ...ِمن النَّاِس مـن يقُـوُل آمنَّـا       و: تعالى
 إنما قالوا ما قـالوا عنـد قـوة          )٨ :البقرة(

المسلمين بدليل قولهم في اآلية بعدها ما أخبر        

وِإذَا خَلَواْ ِإلَى شَياِطيِنِهم قَـالُواْ ِإنَّـا        : اهللا به 

، )١٤ :البقـرة ( ونُئمعكْم ِإنَّما نَحن مستَهزِ   

 يؤمنون باهللا وباليوم اآلخر كذبا      فأخبروا أنهم 

.على المؤمنين

 

 


 



والمؤمن باهللا واليوم اآلخر كملت روحه      

باإليمان باهللا، وكمل جسمه وحسه باإليمـان       

.باليوم اآلخر

 

 

 فاإليمان باليوم اآلخر يجعـل المـؤمن       

يستحضر بهجة النفس ونعيم الجسم وشـقاء       

ذاب الجسم يوم القيامة؛ فيـسارع      الروح وع 

إلى ما ينال به هذا النعيم المقيم؛ ويدفع به عن  

.نفسه العذاب األليم

 

 




 



أخبرنا أبو رِزين   :  عن ابن عباس    

: قـال لـي رسـول اهللا        : العقيلي قال 

ألشربن أنا وأنتَ يا أبا رزين ِمن لـبٍن لـم           (

كيـف يحيـي اُهللا     : قلت: ، قال )ر طعمه يتغي

أما مررتَ بأرٍض لك مجدبة،   : (الموتى؟، قال 

ثم مررتَ بها مخصبة، ثم مررت بها مجدبة،        

: بلـى، قـال   : قلـت ) ثم مررتَ بها مخصبة   

كيف لي أن أعلم    : قلت: ، قال )كذلك النُّشُور (

ليس أحد ِمن هذه األمة      : (أني مؤمن؟، قال  

 

- 

ِمن أمتي   :  أو قال  :قال ابن أبي قيس   

 

 عِمَل  -

حسنةً وعِلم أنها حسنةٌ وأن اَهللا جازيـه بهـا          

خيرا؛ أو عِمَل سيئةً وعلم أنها سيئةٌ وأن اَهللا         

).جازيه بها شرا أو يغِْفرها؛ إال مؤمن

 

 

 من كـان يـسألهم      وِمن الصحابة   

 عن حقيقة إيمانهم فيجيبونه،     رسوُل اِهللا   

  أن رسول اهللا   ،فعن أنس بن مالك     
 ا فاستقبله شاب من األنصار يقـال       خرج يوم

كيـفَ  : (حارثة بن النعمان؛ فقـال لـه      : له

أصـبحتُ مؤمنًـا    : ، قال )أصبحتَ يا حارثة؟  

انظُر ما تقوُل؛ فإن لكـل قـوٍل        : (حقا، قال 

عزفَتْ نفسي : ، قال)حقيقةً؛ فما حقيقةُ إيماِنك؟

 نهـاري،   عن الدنيا؛ فأسهرتُ ليلي، وأظمأتُ    

       ا، وكأني أنظرعرشَ ربي بارز وكأني أنظر

إلى أهِل الجنِة يتَزاورون فيها، وكأني أنظـر        

يـا  : (إلى أهل النار يتَضاغَون فيهـا، قـال       

  مفْتَ فَالْزرتَ  : (، وفي رواية  )حارثةُ؛ عـبأص

هر اُهللا قَلَبنَو ؤِمنم ،مفَالْز.(

 

 

ـ      : صري  ولما سأل رجٌل الحسن الب

اإليمان إيمانان، فـإن    : أمؤمن أنتَ؟، فقال له   

كنتَ تسألني عن اإليمان باهللا ومالئكته وكتبه       

ورسله والجنة والنار والبعث والحساب فأنـا       

مؤمن، وإن كنت تسألني عن قول اهللا تبارك        

ِإنَّما الْمْؤِمنُون الَِّذين ِإذَا ذُِكر اللَّـه       : وتعالى

 هِجلَتْ قُلُوبو       ـمتْهادز اتُهآي ِهملَيتْ عِإذَا تُِليو م

         ـونِقيمي الَّـِذين كَّلُونتَوي ِهمبلَى رعاناً وِإيم

        ـمه لَــِئكُأو نِفقُوني مقْنَاهزا رِممالَةَ والص

 قح ْؤِمنُوناالْم )٢ :األنفال 

 

؛ فواهللا ما   )٤ -

.أدري أنا منهم أم ال

 

 



 

 

 

 



 



 

ملاذا يكره التكفرييون 

 

اإلسالم

 

؟

 

 

 

نعتقد أن كل من يرفض الحوار مع اآلخر        
السياسي أو الديني، وكل مـن يغلـق آفـاق          
االجتهاد والحرية وقيم العدل، ليس فقط يخالف    
صحيح اإلسالم، لكننا نرى أنه يحـارب هـذا         
اإلسالم المحمدي الـصحيح وتحركـه ثقافـة        
الكراهية والغلو التي هي في جوهرها معادية        

فالمتأمل لتـاريخ   لروح الدين وقيمه السامية،     
ـ  ىسالم وتجاربه الكبر  اإل ا  عام ١٤٠٠ عبر ال

ا للحريـة والعـدل   الماضية يقطع بأنه كان دينً  
وباقي منظومة القيم الرفيعة التي استقرت في       

ا فـي بنـاء     نساني، وكانـت سـبب    الضمير اإل 
.الحضارات

 

 
خـوان  من هنا نذهب إلى أن جماعات داعش والقاعـدة واإل         

قصاء  آمن ومارس سياسيات التكفير واإل     المسلمين وغيرهم ممن  
سالم الحقيقي، ودعونا في والذبح، هم محاربون كارهون لروح اإل 

:هذا السياق نسجل اآلتي

 

 



 


 الصحيح   اإلسالم من أصول وقيم ثقافة      :أوالً

 

-  هها والتي شو
هؤالء التكفيريون   

 

، أي أن   "اختالفهم رحمة "تلك الجملة الرائعة     -
 له من السعة في قبول اآلراء المتعددة ما يجعل العقـول            اإلسالم

المتفاوتة واألزمان المتفاوتة واألماكن المتباعدة، يتوفر لها أكثر        
وكلنا يعرف القصة الشهيرة حـين قـال        . من فهم للنص الواحد   

ال " : ألصحابه وقد عزم على الخروج لقتال بني قريظة         النبي
، فخرج المـسلمون وحـين      "يصلين أحدكم العصر إال في قريظة     

ول كالم  أفريق ت : اقترب موعد المغرب، انقسم المسلمون فريقين     
إنما قصد النبي تعجيلنـا للخـروج، واألفـضل أداء          : النبي وقال 

الصالة في الطريق حتى ال يخرج وقتها، وفريق آخر فهم األمـر            
على حرفيته، فصلى العصر حين وصـل قريظـة بعـد غـروب             

وتـرك  .  فعل أي من الفـريقين      لنبياالشمس، وهنا لم يرد     
 ألن في اختالفهم رحمة وحكمة وهو ما لـم          ؛التأويلاختالفهم في   
 هذا الزمان الذين أبدعوا فـي صـناعة التكفيـر           ويدركه تكفيري 

        ا وفـي   وأوغلوا في القتل وسفك الدماء للمختلفين معهم سياسـي
الف وتعدد ا وعقالً االخت والتي أبيح فيها شرع،أمور الدنيا والحكم 

   ا كصالة العصر كما فعل النبي قبل أكثـر         اآلراء، وليس حتى ديني
!!. عام مثال١٤٠٠ًمن 

 

 



 


لقد أثبتت وقائع ما سـمي بـالربيع        : اثاني

 إلـى اليـوم،   م٢٠١١العربي خالل الفترة من     
خاصة في العراق وسوريا وشمال سيناء فـي        

بالد التي ابتليت   مصر وفي ليبيا وغيرها من ال     
بالتكفيريين وجماعـاتهم المتعـددة، أن ثمـة        
مؤامرة لتفتيت الصف اإلسالمي من الـداخل،       
وهذا حق ال ريبة فيه، ولم يعد األمـر مجـرد           
خطط مستترة، بل أصبحت المسائل معلنة، تقال   
في مراكز صناعة القرار الدولي وبخاصة فـي        
واشنطن كمـا تقـال فـي المعاهـد العلميـة           

عــات الكبــرى، وأجهــزة المخــابرات والجام
وأحد أنجح الوسائل التي استخدمتها تلك المؤامرة هـم         . الدولية

سالم والذين يساهمون في تشويه     هؤالء التكفيريون الكارهون لإل   
، ربما، حسب   اعته وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع     صورته وسم 

 قُـلْ  :ا لقوله تعالى في سورة الكهف     رؤيتنا المتواضعة، مصداقً  
الَِّذين ضلَّ سعيهم ِفي الحياِة الدنْيا      * هْل نُنَبُئكُم ِباَألخْسِرين َأعماالً     

     ـنْعص ِسنُونحي مَأنَّه ونبسحي مهاو)  ١٠٤،  ١٠٣: الكهـف( .
ولمزيد من تعميق الحوار دعونا نعود إلى جوهر مسألة التكفيـر           

 وال بأس أن نعرج على هـذه        والتي نرى أنها ذات جذور فكرية،     
ا، لننتقل للحظة الحاضرةالجذور الفكرية سريع.

 

 
يرتبط التكفير بفرقة الخوارج، وأكثر البحوث التـي تناولـت          

ـ    ؛ التكفير، ظهرت حول فرقة الخوارج     قضية ا  ألنهم يمثلون نوع
من فساد الفكر، الذي يؤدي إلى فساد الضمير، وكنا نقـرأ فـي             

  وقع في أيدي الخوارج، ولم يبايع أميـرهم         ا لو أدبياتهم أن مسلم 
ـ       :كانوا يقطعون رأسه، فإذا قال لهم      وا  أنا مـشرك مـستجير خلُّ

وِإن َأحد من المشِْرِكين اسـتَجارك       :سبيله، بموجب قوله تعالى   
       نَهْأمم ِلغْهَأب اللَِّه ثُم كَالم عمستَّى يح هفََأِجر) ر ، فـانظ  )٦: التوبة

معي إلى فساد الفكر الذي يضطر معه مسلم إدعاء الشرك حتـى            
.!يأمن القتل

 

 
 : منها ،لقد وضع لنا النبي قواعد عامة ال ينبغي العدول عنها         

 ألن هـذا التكفيـر      ؛البينة واالستتابة وعدم التعجل بتكفير الناس     
  ا خروجه عن الملة، والتفريق بينه وبين زوجه،        يترتب عليه فور

 وال يدفن في مقابر المسلمين، وأن تعلن األمة البراءة         ل  وأال يغس
.منه، في منظومة شديدة الخطورة تترتب علي حكم التكفير

 

 



  

 

 



 







 



 



 



 








 




 




 



ولعلنا نتذكر تلك الواقعة الشهيرة للنبي      
مع أسامة بن زيد، أن أحد المشركين فـي         
إحدى الغزوات قال ال إلـه إال اهللا، فقتلـه          
 أسامة بن زيد، فالمه النبي في ذلك وقـال        

: أقتلته وقد نطق الشهادتين؟ قال له: ألسامة
!. ا من السيف؟  رسول اهللا إنما قالها تعوذً     يا

ا،  أو إيمانً  ااقتناعا من القتل وليس     أي خوفً 
 شققت  هالَّ: ال له النبي الكلمة المشهورة    فق

ما تصنع بـ ال إله     : ةوفي رواي ! عن قلبه؟ 
!.إذن مسألة التكفير مسألة خطيرة! إال اهللا؟

 

 
ي واقعة آخرى ذات داللة يرويها لنا       وف

الموروث النبوي العظيم وهي أن حاطب بن       
أبي بلتعة، ثبت    

 

 وهو صحابي جليل     -

 

 أنه  -
ب نبأ خـروج المـسلمين لفـتح مكـة         سر

تسريب أسرار عسكرية يمثل جريمة خيانة      "
، ومع ذلك لم يصدر     !"عظمي بمفهوم اليوم  

ا أنـه نقـل      يفهم منه مطلقً   يءعن النبي ش  
، رغم  "الكفر"بن أبي بلتعة إلى مسمي    ب  اطح

بـه وفـق أخـالق النبـي        أنه عاتبـه وأنَّ   
وسماحته، ولم يفعل ما يفعله التكفيريـون       

 األيام، من ذبح وسفك للدماء، كما فعلت ههذ
داعش وأخواتها من جماعات التكفير ضـد       
األسرى والمختلفين معهم من المسلمين في      

!.سوريا ومصر والعراق

 

 



 


 نعود لمسألة ينكرها التكفيريـون      :اثالثً

ويعملون على هدمها وهي وحدة األمة التي       
هي ضرورة اليوم، ونسجل هنا تعجب العديد 

 لمـاذا ينقـسم     :من العلماء الذين تـسألوا    
المسلمون مع أن األصل واحـد، والقبلـة        
واحدة، والصوم والصالة واحـدة، وهنـاك       
ـ          ا قواسم تجمعنا أكثـر ممـا تفرقنـا، وهن

أستدعي مقولة هامة أوردها اإلمام القرطبي      
 لما أسميه   اساسفي تفسيره، وأراها تصلح أ    

فقـه  "، وبعـضهم يـسميه      "فقه االئـتالف  "
 مازال أصحاب النبي    : "، قال "االختالف

يختلفون في أحكام الحوادث، وهم مع ذلـك        
فما دام الخـالف فـي الفـروع        , "متآلفون

، وتأملوا  والتفاصيل فال مشكلة على اإلطالق    
معي طبائع أصـحاب النبـي، كـان فـيهم          
المترخص كابن عباس، وكان فيهم من يأخذ       
بالعزائم كابن عمر، ولكن كان النبي يمثـل        

 ألن  ؛"ة موحدة تجمع بـين االتجـاهين      خيم"
هناك أصوالً عامة تجمع المترخص واآلخـذ   
بالعزيمة، هذا الفقه الذي يرفضه دواعـش       

ا لتعلمه   مجدد هذا الزمان، نحسب أننا نحتاج    
 الحوار، وهنا أذكر مقولة رائعة      آدابوتعلم  

لإلمام الشافعي عقب إحدى مناظراته، حين      
أال : "أخذ بيد مناظرة في ود وحب، متسائالً      

يستقيم أن نكون إخوة ولـو اختلفنـا فـي          
".المسألة؟

 

 



 


من القضايا المهمة التـي بـرز        :ارابع 

هي إثـارة الخـالف     فيها دور التكفيريين،    
وتعميقه بين مذهب أهـل الـسنة ومـذهب         
الشيعة، خدمة باألساس لمخططات سياسية     

أميركية وإسرائيلية، حتى ولو كان عامة       

 

–
وليس قادة 

 

 هؤالء التكفيريون ال يعلمـون      -
بها، وهنا نريد أن نعرف إلى أيـن تأخـذنا          
فتنة السنة والشيعة؟ وهي ثغـرة يحـاول        

نها، ونذكر هنا عبـارة     أعداؤنا النفاذ إلينا م   
أيـام كـان    (أوردها الدكتور محمد عمـارة      

 ا، وقبـل أن تـصيبه لوثـة        معتدالً ومنفتح
 والسلفيين بعـد الربيـع العربـي        اإلخوان

الطريق إلى  "في كتاب له بعنوان     ) المزيف  
كـان الـسني ينـاظر      ": "اإلسالميةاليقظة  

الشيعي والشيعي يناظر السني في المسألة،      
هذا أن يشتركا في محل تجاري      وال يمنعهما   

، كان ذلك في عصور تثمن فيها األمة        "واحد
االختالف وتستطيع أن تجعله ضمانة لقـوة       

 ألن االختالف ثراء فكر، ولكننا اليوم       ؛األمة
عاجزين عن الوصول لنقطة المؤالفة بـين       

 عبر  اإلسالميةالمختلفين كما فعلت التجربة     
.الماضيةسنة  ١٤٠٠الـ

 

 



 


 الـسطور يتبقى أن نسأل فى ختام هذه       

عن عالقة التكفير بالمذهب الوهابي، وعالقة  
المذهب الوهابي باألسرة السعودية الحاكمة،     

 اكــل مــن االســتعمار البريطــاني قــديمو
ا، واعتبار اإلسالم واألميركي اإلسرائيلي حديثً

العدو "، بعد القضاء على     "العدو األخضر "هو  
يقصد به السوفييت، رغم أن  ، والذي   "األحمر

القضاء على المعسكر االشتراكي لم يكن ليتم     
دون استغالل المذهب الوهابي واسـتخدامه      
في حشد الشباب لقتال الروس، كمـا يقـال         

فغانستان أفي  " في بطنهم الرخو  "ا  استراتيجي
.وما حولها، وذلك باسم اإلسالم

 

 
ا اليوم وخاصة في سنوات     لقد ثبت يقينً  

الربيع العربي، أن ثمـة تواصـل       ما سمي ب  
يديولوجي ومالي بـين الوهابيـة      أتنظيمي و 

ومعها األسرة السعودية الحاكمـة خاصـة       
األمير الطموح محمد بن سلمان ولي العهد،       

 وبين جماعات التكفير في مربع العـراق      

 

- 
 سوريا

 

 مصر -

 

 هليبيا، وإذا لم تقطع هـذ      -
ـ الروابط وتحاصر وتفضح علنً   ن سـيل  إا، ف

هيتهم اا، وستظل كر  ريين سيظل منهمر  التكفي
سالم المحمدي المعتدل واألصـيل قائمـة       لإل

..!واهللا أعلم
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 تنـزلِ   ِبـِذكْرىٰ  نِسيم الـصبا وافَـىٰ    

 

 

فَأَشــهد روح الــصب أَنــواره الَِّتــي

 

 

ـاِظِري        فَحِن نـيع ـنع ِت اآلثَـاربج

 

 

أَيــا مظْهــر اَألســماِء ِلآلِلــِه الَّــِذي

 

 

ويــا مظْهــر الْحــق الْمنــزِه ظَــاِهرا

 

 

تفَضلْ علَى الْمضنى الْمـشوِق حنانـةً      

 

 

       ِرقـشم ِهـكجو ـوراِلي نِذي اللَّيٰفَه

 

 

ِفيعــش ــيلَةُ وال ــت الْوِس أَنــٍهو  ِلواِل

 

 

  ــه ــوِد مؤلَّ جالْو ــر ــك ياِس ِبجاِه

 

 

علَيــك صــالَةُ اللَّــِه يــاخير رســِلِه

 

 

 

 

 

ِبموِلِد خيـِر الرسـِل ِسـر الْمعونـةِ         

 

 

ــةِ  ــٍة ِعلِْمي ــي حيطَ ــه ِف ــاَءت لَ أَض

 

 

وِصرت ِبالَ كَـوٍن ِإلخفَـاِء ِسـدرِتي       

 

 

ــعِ   ــالَّه ِبواِس ــٰى فَح ــِةتخلَّ مِنع 

 

 

 ــِسر ــِة﴿ِب عيِبب ــِشري ــِه﴾ ت ــد اللَّ ي

 

 

 ِبأَجمـِل حظْـوةِ    ِبوصٍل ِبـِه يحظَـىٰ    

 

 

ِبها يشهدنه الـصب ِمـن غَيـِر ِريبـةِ         

 

 

 ِفـي اُألمـوِر الْعِظيمـةِ      وأَنت الْمرجىٰ 

 

 

توجهت ِللـرحمِٰن ِفـي نيـِل بغيِتـي        

 

 

 وخيـر عِطيـةِ    لْحـسنىٰ ِبها نمـنح ا   

 

 

 

 
  

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

تـهــانــى

 

 












دكتور عبد الحلـيم العزمـي      األخ الفاضل ال  * 

واألستاذ الدكتور رفعت صديق بزفاف كريمـة       

الثاني اآلنسة إسراء رفعـت إلـى نجـل األول          

.بالقاهرة.. اإلعالمي محمد عبد الحليم

 

 

األخ الفاضل المستشار محمد محمود أبو يوسف بحفيدته فاطمة الزهـراء           * 

.ببرج العرب.. محمد حسن الشهاوي

 

 

رفاية صابر بهيج بزفاف نجلـه األسـتاذ محمـود          األخ الفاضل الحاج ط   * 

بقرية يادم غالب .. المحامي

 

 إطسا –

 

. الفيوم–

 

 

اآلنسة كريمة المرحوم الحاج فاروق نعمان الشبيني إلى األسـتاذ كـريم            * 

.بالمحلة الكبرى.. أحمد عبد الحميد

 

 

األخ الفاضل والمحب الصادق الحاج علي أبـو     * 

آلنسة شـروق   شعرة بخطبة نجله األستاذ محمد ل     

.بدمنهور.. أسامة

 

 

األخ أيمن مصطفى فؤاد بدر بالزفاف على كريمة األخ إبـراهيم فـرج             .* 

بقرية بئر العسل .. بدر

 

 الدلنجات –

 

. بحيرة–

 

 

األستاذ محمد مصطفى شعالن بخطبة كريمته الدكتورة شروق للـدكتور          * 

أحمد عالء أبو زيد، واألخ عبد الحميد حجازي لزفاف نجله األستاذ محمـد             

بأورين  .. بالغرفة التجارية على األستاذة شروق عرفة النمر

 

. شبراخيت-

 

 

األستاذ محمد مبروك شبل بزفاف كريمته إسراء لألستاذ عـالء شـبل،            * 

األستاذ يسري عميرة مدير جمعية آل العزائم بزفاف كريمته اآلنسة أسـما            و

.بإيتاي البارود.. لألستاذ محمود ربيع

 

 








 

 






السيدة الفاضلة ناهد عبد القادر علي عيسى والـدة األخ الفاضـل           * 

الخلوق األستاذ عصام محمد محيي الدين مدير عام مساعد التحليـل           

ركة خالدة للبترول، وكذلك السيدة ثريا      المالي بقطاع االستكشاف بش   

.بالقاهرة.. سيد علي السيد عمته

 

 

األخ الفاضل والمحب الصادق الحاج صبحي الديباني والـد كـل           * 

ببرج البرلس .. كمال ومحمود ومحمد وعصام: من

 

. كفر الشيخ–

 

 

األستاذ محمد إبراهيم الزناتي ابن عمة المستشار محمد فرحـات          * 

.بدمنهور.. يقة العزمية بمحافظة البحيرةالشرنوبي نائب الطر

 

 

.بالشعيرة.. المرحومة والدة األخ عبد الشافي محمد محمود* 

 

 

حسين ومحمـود  : األخ الفاضل المرحوم فرحات بدر والد كل من * 

بقرية بئر العسل .. ومداح ونور الدين وكريم

 

 الدلنجات –

 

. بحيرة–

 

 

:  والدة كل من   المرحومة زوجة الحاج إسماعيل محمد علي حميدة      * 

بعزبة أبو خليفة .. عبد اهللا ومحمد

 

 . دمنهور-










