
 

 

 

 

 



 


العارف باهللا
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شيخ الطريقة العزمية

 

 


 



 

 



 


ةنائب عام الطريقة العزمي

 

 


 


        

 

 



 




 



 

 



 




 

 



 





 





 





 





 



 

 

يتفق عليها مع اإلدارة

 

اإلعالنات 

 

 

غـــايتـــنا

 

 
.دة اخلالفة اإلسالميةإعادة اد الذى فقده املسلمون الذى لن يتحقق إال بعو

 

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

 

 

دعوتنا

 

شعارنا 

 

 

 اإلسالم دين اهللا وفطرته     :أوالً
.الىت فطر الناس عليها

 

 
 اإلسـالم نسب يوصـل   :ثانياً

.ص إىل رسول اهللا

 

 
 اإلسالم وطن واملسلمون    :ثالثاً

.مجيعاً أهله

 

 

تاالشتراكا

 

 
.ا خالصة رسوم الربيد جنيه سنوي١٠٠ر ـداخل مص

 

 
. دوالراً سنوياً خالصة رسوم الربيد٥٠باقى دول العامل 

 

 

اللــه  معـبودنا

 

واجلهـاد خلقـنا 

 

 
والرسول مقصودنا

 

واخلـالفـة غايتنا 

 

 
والقـرآن  حجتنا

 

وأبو العزائم  إمامنا 

 

 

 

 

 

.. مصر تنتظر الثورة األخالقية :االفتتاحية* 

 

 

 

  *

 

 

 

 

    بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم   

 

 

 

 ٤

 

 

 

 

 

 

لإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبى العزائم.. )٤( الجهاد *

 

 ٨

 

 

 

 

 

 

..)٤(إعادة المجد الذي فقده المسلمون .. غايتنا ..ريقة العزمية؟لماذا الط* 

 

 

 

 

 

 

 

 

لعزائم اأبيالدين ماضى السيد أحمد عالء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 

 ١٢

 

 

 

 

 

 

المفكر اإلسالمي الكبير عباس محمود العقاد.. )٤(معاوية في الميزان  *

 

 ١٤

 

 

 

 

 

 

محمود عبد القادر محمد. د.أ).. ٧! (لبحر الميت؟من كتب مخطوطات ا* 

 

 ١٦

 

 

 

 

 

 

محمد اإلدريسي الحسني.  د)..٢٣(الصوفية فقط على منهج السلف الصالح * 

 

 ١٨

 

 

 

 

 

 

المستشار رجب عبدالسميع وأ عادل سعد)..  ١٠(نصرة النبي المختار في أهل بيته األطهار * 

 

 ٢٠

 

 

 

 

 

 

غ حمدىبلي. د.أ ..) ٢/٢(مراقي التصوف اإلسالمي * 

 

 ٢٢

 

 

 

 

 

 

جمال أمين. د .. )٧(تربية األوالد في اإلسالم  *

 

 ٢٤

 

 

 

 

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

 

 ٢٦

 

 

 

 

 

 

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

 

 ٢٩

 

 

 

 

 

 

٣٠  العزائم أبومحمد ماضىاإلمام  .. ])٢(وجوب السعي للرجل الحي الممنوح [حكم الدين  *

 

  

 

 

 األستاذة لبنى محمد الشعراوى..مستقبل األمة  *

 

 ٣٢

 

 

 

 

 

 

نور الدين أبو لحية. د. أ.. ) ١(شيخ اإلسالم في قفص االتهام * 

 

 ٣٤

 

 

 

 

 

 

 الحسينى عبد الحليم العزمىالشريف ..  في الربيعآيات والدة المصطفى * 

 

 ٣٦

 

 

 

 

 

 

ريمةأحمد محمود ك. د.أ.. ) ٦(نقض شُبه السلفية * 

 

 ٤٠

 

 

 

 

 

 

فضيلة الشيخ علي الجميل) .. ٣(المشركون مدحوا والد رسول اهللا والخوارج ذموه * 

 

 ٤٢

 

 

 

 

 

 

سامي عوض العسالة. د) . ٥(جهود اإلمام أبي العزائم في العقيدة * 

 

 ٤٤

 

 

 

 

 

 

محمد الشندويلى) .. ١/٧(أهمية اإليجابية في حياة المسلم * 

 

 ٤٦

 

 

 

 

 

 

هـ١٤٤١قة العزمية خالل شهر صفر من أنشطة المركز العام للطري* 

 

 ٤٧

 

 

 

 

 

 

فاروق الدسوقى. د. أ .. )٤٤(الصالة والسالم على والدي خير األنام * 

 

 ٤٨

 

 

 

 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى.  د.. ]٥) [األسس الفكرية لإلرهاب (أباطيل اإلسالم السياسي* 

 

 ٥٠

 

 

 

 

 

 

سميح قنديل. أ )..ة بعد المائةالثانيالحكمة ( لإلمام أبى العزائم  شرح جوامع الكلم *

 

 ٥٢

 

 

 

 

 

 

الهادى  قنديل عبد)..٤ (إشارات قرآنية في معرفة اهللا تعالى وعبادته ودالئل النبوةمعاني و *

 

 ٥٤

 

 

 

 

 

 

رفعت سيد أحمد. د..  كيف اخترق التكفيريون مصر؟ *

 

 ٥٦

 

 

 

 

 

 

المجتمع العزمى* 

 

 ٥٨

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

على مدار األسابيع الماضية تابعت حالة االستقطاب التي حدثت علـى مواقـع             
التواصل االجتماعي في مصر، بين أنصار جماعة اإلخوان اإلرهابيـة ومعارضـي            

.جهة أخرىالنظام من جهة، وبين المؤيدين للنظام من 

 

 
خالل هذه الفترة ظهر جليا أن كالً من الطرفين تميزا بسوء الخلق، فكل امـرء               

.منهم يدافع عن وجهة نظرة بتطاول وشتائم للطرف اآلخر

 

 
مجموعة تطالب بثورة لخلع النظام، وأخرى تطالب بثورة سياسية أو إعالمية،           

ن إلـى أي مـن هـذه        لكن الجميع فقدوا البوصلة الصحيحة، فمصر ال تحتـاج اآل         
الثـورة  : (الثورات، لكنها بحاجة إلى الثورة الوحيدة التي ال يطالب بها أحد، وهي           

، التي تبني اإلنسان بناء صحيحا؛ ألن بناء البشر مقدم على بناء الحجر؛             )األخالقية
ألن فَقْدنَا لألخالق أفقدنا هويتنا، وأفقدنا رسالتنا وحضارتنا، فمصر القديمـة التـي       

نت فيها األخالق أسمى وأعلى القوانين، وديننا الحنيف الذي جاء إلتمام مكـارم             كا
األخالق، بعدنا عنهما وعن رسالتنا، ففقدنا هويتنا الثقافية الحضارية، وفقدنا روح           

.ديننا

 

 
لذلك، فإننا نطالب السيد رئيس الجمهورية بعمل ثورة أخالقية تبدأ من الشارع            

ن بالتناوب على كل كيلو متر من شوارع الجمهورية المصري، حيث يتم تكليف شابي
.  جنيهـا  ٥٠ جنيهات، قمامة بيته     ١٠يرمي سيجارة   : بعمل مخالفة تدفع فورا لمن    

 ١٠٠ جنيها، توكتـوك     ٥٠ جنيهات، موتوسيكل    ١٠عجلة  : يسير معاكسا للطريق  
: يسب أو يشتم بالشارع   .  جنيها ٢٠٠٠ جنيه، عربة نقل     ٥٠٠جنيه، سيارة مالكي    

تأمينـات عليـه،    % ٢٠من قيمة الغرامة، و   % ٣٠ جنيها، يحصل الشاب على      ٥٠
للدولة، مع إنشاء بنك ألموال الزكاة لحل مشاكل الشباب من وظائف وزواج % ٥٠و

وسكن، واالهتمام بالبحث العلمي عن طريق توفير اآلالت والمواد الخام، وتوعيـة            
ش ليأكل، وكـذلك محـو أميـة    الشعب بالغذاء الصحي حتى يأكل ليعيش وليس يعي       

.الشعب، وإفساح المجال أمام التصوف اإلسالمي لنشر األخالق الفاضلة

 

 
 الهدف األساس من بعثة األنبياء والرسل عليهم السالم، هو          وكما هو معلوم أن   

 ؛توجيه اإلنسان نحو الخير، وإصالح شخصيته، وبناء ذاته، وتقويم سلوكه ووجدانه
ا من معالم رساالتهم، قال     ا بارز ا فى دعواتهم، ومعلم   أساسيا  لذا كانت األخالق هدفً   

).٧٣: األنبياء (وَأوحينَا ِإلَيِهم ِفعَل الخَيراِت وجعلْنَاهم َأِئمةً يهدون ِبَأمِرنَا: تعالى

 

 
 المثل األعلى فى األخالق واالسـتقامة، وحـسن         ولقد كان الرسول الكريم     

وِإنَّـك  : اس، وحب الخير للجميع لذلك وصفه القرآن الكريم بقولـه         التعامل مع الن  
).٤: القلم (لَعلَى خُلٍُق عِظيٍم

 

 
دقيق ودال على أهمية األخالق فى الرسالة اإلسـالمية مـا ورد عـن              هو  وكم  

.)١()إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق: ( من قولالرسول الهادى سيدنا محمد 

 

 
ه وبعثته إنما تتركز فى تحقيق مكارم األخالق وإصالح         ليوضح أن أهداف رسالت   

النفوس وتزكيتها حتى تتحلى بالصدق واألمانة، والحب، والرحمة، والعدل، والحلم،          
.والكرم، والشجاعة، واإلخالص، والوفاء

 

 
وتخليص اإلنسان من مساوئ األخالق ورذائلها، كالكذب والغـش، والخيانـة            

النفاق والرياء، والبخل وسوء المعاشـرة، والحقـد        والغيبة، والبهتان والنميمة، و   
 ألنها من أسباب سـقوط المجتمـع وشـقاء اإلنـسان            ؛إلخ.. والحماقة، والسخط 

، )٢()من ساء خلقه فقـد عـذب نفـسه        : (وتعاسته، لذلك يقول الرسول الكريم      
وعلى أساس هذه التربية األخالقية شاد اإلسالم دعوته إلى حب الخيـر للجميـع،              

 المـسلمين   لتحقيق الخير للناس، كل الناس لذلك يحث الرسول الكريم          ونداءه  
وقـد ورد فـي      ،على فعل الخير ويدعوهم إليه، ويحذرهم من الشر، وينهاهم عنه         

الخلق كلهـم   : ( وقال. )٣()خير من الخير معطيه، وشر من الشر فاعله       : (األثر
.)٤()عيال اهللا، فأحب الخلق إلى اهللا أحسن الناس إلى عياله

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 اإلنـسانى   المجتمع  وبناء  إلشادة  ذلك  كل ١٢٣٤٥٦
 وليكـون   الخلـق،   وحسن  الخير،  أساس  على

وسـوء   والرذيلـة،   الـشر   من  انظيفً  امجتمع 
 هـى   الخير  وحب  األخالق،  ألن  ذلك  الخلق،

 أهم من وسمة اإلنسان،  ميزات  أبرز  من  ميزة
.المقدسة وقيمها اإلسالمية، الحضارة سمات

 

 
ــسا نإ ــسان نيةإن ــل ال اإلن  إال تكتم

 والـسعى   الخيـر،   وحب  الفاضلة،  باألخالق
 الـركن   اإلسـالم   فى  األخالق  وتعتبر  نحوه،

ــاس ــى األس ــاء ف ــرة، بن ــة األس  والدول
ــع، ــاألخالق والمجتم ــرتبط وب ــانون ي  الق
ــسياسة ــصاد وال ــخ، ..واالقت ــ إل  اارتباطً

.اوثيقً

 

 
 كالمـاء   اإلسـالمية   الحياة  فى  فاألخالق

ـ   تملؤها  ات،النب  خاليا  فى وتمنحهـا   اجميع 
.والجمال والنضارة والنمو الحياة،

 

 


 


 سـبب    اهللا  رسـول   لخـص   عندما

 ،)األخـالق   ألتمـم   بعثت  إنما( :يقل  لم  بعثته
 مكــارم ألتمــم بعثــت إنمــا( :قــال بــل

 فاضـلة   إلـى   تنقـسم   فـاألخالق   ،)األخالق
 وغيـر   بالحـسنة،   الحسنة  مقابلة  تعني  وهي
 لكـن   بالـسيئة،   السيئة  مقابلة  وتعني  لةفاض

ــارم ــي األخــالق مك ــة تعن ــسيئة مقابل  ال
 اللَّـه  اتَّـقِ ( : قولـه  ذلك ومن  بالحسنة،

 تَمحهـا،   الْحـسنةَ   الـسيَئةَ   وَأتِْبِع  كُنْتَ  حيثُما
 وقولـه   ،)٥()حـسنٍ   بخُلُـقٍ   النَّـاس   وخَالِق
: )فـي   اهللا  خـشية   :بتـسع   ربي  أمرني 
 الغـضب   فـي   العدل  وكلمة  نية،والعال  السر

 وأن  والغنـى،   الفقـر   في  والقصد  والرضى،
 حرمنـي،   مـن   وأعطـي   قطعني،  من  أصل
 صـمتي   يكـون   وأن ،ظلمنـي   عمن  وأعفو
.)٦()عبرة ونظري ا،ذكر ونطقي ،فكرا

 

 



 


 بـين  البعثـة   قبـل   النبـي   عِرفَ

 بالـصادق   لُقِّـب   حتى  وأمانته،  بصدقه  قومه
 :مكذوبـة  ولـو   روايـة   فى  يِرد  ولم  األمين،

 مـن   معـصوم   ألنـه   ؛قـط   منكرا  فعل  أنه
.ربه

 

 
 عالمـة   األخـالق   بمكـارم   تجمله  فكان

 قـول  ذلـك   علـى   دلَّ  وقد ، له  مميزة

 خلـق   عـن   سـئلت   لمـا   عائشة السيدة
 ،)٧()القـرآن   خلقـه   كـان ( :قالت   النبي
 خُلُـقٍ   لَعلَـى   وِإنَّـك  :وعال  جل  يقول  واهللا

 العمـل    خلقـه   كـان ف )٤:القلم( عِظيٍم
 دل  فيمـا   واالجتهـاد   القـرآن،   عليه  دل  بما

 األوامـر   فعـل   من  إليه  ودعا  القرآن،  عليه
 اهللا  ذكـر  مـن   واإلكثـار   النـواهي،   وترك

 خلقـه   هـو   هـذا   إليـه،   والتوبة  واستغفاره
يـدعو   هـذا   إلـى   يـدعو   القرآن  ألن  ؛ 
 نهـى   مـا   تـرك   وإلى  اهللا  أمر  ما  فعل  إلى
 والتوبـة   واالسـتغفار   الذكر  كثرة وإلى  اهللا،

  كــان فهكــذا بالماضــين، واالعتبــار

 ويـأتي   االسـتغفار،   ومن  اهللا  ذكر  من  يكثر
.النواهي ويدع األوامر

 

 
 :قـال   سـمعان   بـن   النـواس   عن

 .واإلثـم   البـر   عـن    اللَِّه  رسول  سألت
 حـاك   مـا   واإلثـم   .الخلق  حسن  البر( :فقال
 عليــه يطلــع أن وكرهــت صــدرك، فــي
.)٨()الناس

 

 
 قــال قــال،  هريــرة أبــي وعــن

ـ   المـؤمنين   أكمـل ( : اللَِّه  رسول  اإيمانً
ــسنهم ــ أح ــاركم ،اخلقً ــاركم وخي  خي

.)٩()لنسائهم

 

 
ـ   النَّـاسِ   َأحسن  ِإن: ) وقال االِإسم 
منُهس١٠()خُلُقًا َأح(.

 

 
 رسـول   إلـى   رجل  جاء( أنه  روي  وقد

 ؟الـدين  مـا  اهللا رسـول  يـا   :فقال  اهللا
.)١١()الخلق سنح :فقال

 

 


 


 علينـا   األخالقيـة،   ثورتنـا   نبدأ  أن  قبل

 لــىإ تنقــسم األخــالق أن يقينًــا علــمن أن
ــسمين ــسيين ق ــة :رئي ــسبة، فطري  ومكت
 فطريــة، أخــالق النــاس أخــالق فـبعض 

 والـبعض   نـشأتهم،   بدايـة   منذ  فيهم  تظهر
 البيئـة،   مـن   مكتـسب   أخالقهـم   نم  اآلخر
ـ الخ  تتابع  ومن  وكثرتهـا   والتجـارب   راتب
 ثورتنـا   فـي   نـسير   أن  وعلينا  ،ذلك  ونحو

.القسمين هذين من كالً إنماء طريق في

 

 



 


ــالق ــة األخ ــي :الفطري ــدن ه  المع

 .اإلنـسانية   األخـالق   لبنية  بالنسبة  والجوهر
 المعـدن  هـذا  يـدعم  مـا   هـي   :والمكتسبة

 بـين  نـورا  ويـشع  وصـالبة   قـوة   ويزيده
.الخلق

 

 
ــا ــة قألخالف ــة الفطري ــة قابل  للتنمي
 األخـالق   وجـود   ألن  والتعـديل؛   والتوجيه

ــة ــدل الفطري ــى ي  االســتعداد وجــود عل
 وتكـرر   والتعلـيم   بالتدريب  لتنميتها  الفطري

 لتقويمهـا   الفطـري   واالسـتعداد   الخبرات،
.وتهذيبها وتعديلها

 

 
 التـي   الـسليمة   للفطرة  القرآن  أشار  وقد

 فـي   الخيـر   وطريـق   الـشر   طريق  تدرك
 :البلـد ( النَّجـدينِ   وهـدينَاه  :تعالى  ولهق

١٠(.

 

 







 




 



 



 

 
 رئيس االتحاد العالمى للطرق الصوفية
 عضو المجلس األعلى للطرق الصوفية

خ الطريقة العزميةشي

 

 

السيد محمد عالء الدين ماضى أبو العزائم

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 :قولـه   فـي    المصطفى  لها  وأشار
 والفـضة،   الـذهب   كمعـادن   معادن  الناس(

 اإلسـالم   فـي   خيارهم  الجاهلية  في  خيارهم
.)١٢()فقهوا إذا

 

 
ــي ــول وف ــول ق ــاس( : الرس  الن

 الفطريـة   الهبـات   فروق  على  دليل  )معادن
ــة، ــه الخلقي ــت وفي ــول يثب  أن  الرس

 هـم   الفطـري   التكـوين   فـي   النـاس   خيار
 يرافـق   الخلقـي   التكوين  وهذا  خلقًا،  أكرمهم
 فـإذا   .أحوالـه   كـل   في  ويصاحبه  اإلنسان
 غيـر   النـاس   مـن   مجموعـة   إلـى   نظرنا
 مجتمـع   وسـط   فـي   أو  مهذبة،  وال  متعلمة

 نظرنـا  فـي  يمتـاز  أن بـد  ال  فإنَّه  جاهلي،
 خيـرهم   فهـم   أخالقًـا،   أحاسـنهم   بينهم  من

ـ   سـلوكًا   وأفضلهم  ،معدنًا إذا  ثـم   ا،اجتماعي 
ــا ــذه نقلن ــة ه ــا المجموع ــا كله  فعلمناه

 ثــم جاهليتهــا، مــن وأنقــذناها وهــذبناها
 لنـرى  عامـة  نظـرة  ذلـك  بعد إليها  نظرنا

 فـي   يمتـاز   أن  بـد  فـال   أفضلهم،  هو  من
 ؛سـابقًا   امتـاز   قد  كان  من  بينهم  من  نظرنا

واإليمان  والتهذيب  العلم  ألن  كـان   مـن   تمد 
 فتزيـده   فطرتـه،   أصـل   في  حسن  خلق  ذا

ــق حــسن ــده ســلوك واســتقامة خل  وتزي
 كـان   الـدين   فـي   الفقـه   جاء  إذا  ثم  ،الًفض

 ارتقـاء   بـه   فـضلوا   فيمـا   هـؤالء   ارتقاء
 ال ســواهم مــن علــى الــسابقين يجعلهــم
ــة، ــذلك محال ــون وب ــروق تك ــسبة ف  الن
.وكرما الًفض لصالحهم

 

 



 


 هـو   خـالق األ  الكتـساب   األول  السبب

 وإدراكـه   بعقلـه  اإلنـسان  ويستطيع  العقل،
 األخــالق اكتــساب حولــه مــن لألشــياء
 كــاألعرابي الحــسنة، والــصفات الحميــدة

 وعرضـته   يءبـش   الدين  أمر  ما( :قال  الذي
).العقل وقبله إال العقل على

 

 
 الهـوى،   لغلبـه   لعقله  اإلنسان  ترك  ولو

 هللا  عنـد   مـن   الـشرائع   جاءت فقد  ثم  ومن
.وضبطها خالقاأل لتكميل

 

 
 ماضـي   محمـد   السيد  المجدد  اإلمام  قال

:العزائم أبو

 

 
ا النُّفُوِس ِفطَرها تَقُودنَاهِلع

 

 
 واللَّه ِبالشَّرِع الشَِّريِف هداها

الْهدٰى سبَل بينَتْ الشَِّريعةُ لَوالَ

 

 
  ضلَّتْ نُفُوس ِفي سِحيِق هواها(١٣)



 


 بأنهـا   اإلسـالم   في  األخالق  تميزت لقد
.ومتوازنة شمولية وذات عقالنية

 

 



 



 


 كبيــرة، اإلســالم فــي العقــل مكانــة

 ومـن   التكليـف،   مناط  فهو  رفيعة،  ومنزلته
 بـه   اهللا  امـتن   وقـد   والتشريف،  النعم  أعظم
 النـافع   بـين   بـه   يميـز   ألنه  ؛اإلنسان  على

 الـشرعية،   التكـاليف   بـه   ويدرك  والضار،
 بـه   ويفهـم   القرآنيـة،   اآليـات   بـه   برويتد

 أمـوره   فـي   بـه   ويجتهد  النبوية،  األحاديث
 لإلنـسان   غنـى   ال  واسـطة   فهـو   الدنيوية،

 ولهـذا،   ودنيـاه،   دينه  أمور  إدراك  في  عنها
 انظـر   كبـرى،   عنايـة   بـه   اإلسالم  اعتنى

.ألهميته

 

 
 بـين   الْحـالَلَ   ِإن: ) اهللا  رسول قال

ِإنو امــر الْح نــي ــا ب منَهيباتٌ وــشْتَِبه الَ م 
نهلَمعي   كَِثيـر   ـنِ   ،النَّـاسِ   ِمـناتَّقَـى   فَم 

 وقَـع   ومـن   ،وِعرِضِه  ِلِديِنِه  استَبرَأ  الشُّبهاِت
 وقـد  ،)١٤(..)الْحـرامِ   ِفى  وقَع  الشُّبهاِت  ِفى

 مـا ( :بقولـه   الحـديث   هذا  األعرابي  ترجم
 علـى   هوعرضـت   يءبـش   الـدين   هذا  أمر

 الـدين   هـذا   نهى  وما  العقل،  وقبله  إال  العقل
 وقبلـه   إال  العقـل   على  وعرضته  يءش  عن

).العقل

 

 



 



 


 رسـول   قـال   الشريف،  الحديث  يف  جاء

 فَـِإن   ونَـم،   وقُـم   وَأفِْطـر،   صم: ) اهللا
ِدكسِلج  كلَيا،  عقح  ِإنو  ِنكيِلع   ـكلَيـا،   عقح 

ِإنِل وــك ــك زوِج لَيــا، ع قح ِإنو ِركوــز  ِل
كلَيـا   عقالـشريف   الحـديث   وهـذا   )١٥()ح 

 .كامل حياة منهج للمسلم، بالنسبة

 

 
 المـؤمن  عبـد   إيمـان  الـدكتورة   تقول

 يجعـل   لـذي ا  الـشمول   هـذا ( :الدين  سعد
 جميـع   يـشمل   الًكـام   منهجـا   منه  اإلسالم
 والمجتمـع   للفـرد   الحيـوي   النشاط  مظاهر
 جوانـب   وكافـة   اإلنـسان،   عالقات  عوجمي

 بالحيـاة   ارتباطاتـه   جوانـب   وجميع  حياته،
.واألحياء

 

 
 والعبــادات العقيــدة يــشمل فاإلســالم 

 للـــسلوك واآلداب والـــنظم والقـــوانين
.واألخالق

 

 
 شـموليتها   تـستمد   اإلسالمية  واألخالق

 فهـي   ،ومبادئـه   اإلسالمي  الدين  شمولية  من
 والعقلـي   الروحـي   بالجانـب   تعنـى   بذلك

ــسمي ــي والجـ ــاعي والخلقـ  واالجتمـ
ــالي، ــي والجم ــدما وه ــد عن ــذه تتعه  ه

 فـي  تـستهدف  فإنمـا  بالتربيـة،  الجوانـب 
 نموهــا وحركــة تكاملهــا، نفــسه الوقــت
 تعـده   الـذي   اإلنسان  يصبح  بحيث  وتناسقها

 شـمولية   نظـرة   ذات  شخـصية   في  الًمتكام
.)١٦()الحياة بعد وما الحياة في لألمور

 

 
 عالقـة   تـشمل   اإلسـالم  في  فاألخالق

ــسان ــه، اإلن ــن برب ــالل م ــه خ  التوجي
 وعالقـة   والعالنيـة،   الـسر   في  باإلخالص

 كـل  عـن  بهـا   عـد تيب  بـأن   بنفسه  اإلنسان
 ويـديم   وجـل   عـز   المـولى   يغضب  يءش

 بـأن   النـاس   مع  وعالقته  وطاعته،  اهللا  ذكر
 واألمانـة   والوفـاء   كالصدق  بالفضائل  يلتزم

.إلخ ..واألخوة والمحبة واإليثار

 

 
 جميـع   اإلسـالمية   خـالق األ  تشمل  كما

ــاس ــسلمين( الن ــر م ــسلمين وغي  ،)م
 المـسلم،   غيـر   والجار  الكافرين،  دينكالوال
 حنَيـٍف،   بـن   سـهلُ   كَان( :حديث  ذلك  ومن

سقَيو  نٍد  بعنِ   سيِة،   قَاِعـدوا   ِبالقَاِدِسـيـرفَم 
 ِمـن   ِإنَّهـا   لَهما  فَِقيَل  فَقَاما،  ِبجنَازٍة،  علَيِهما

 :فَقَـاالَ   الذِّمـِة،   َأهـلِ   ِمن  َأي  ،اَألرِض  َأهِل
ِإن  النَِّبي   ْترةٌ  ِبِه  مِجنَاز   ،فَِقيـلَ   فَقَـام 
ا  :لَهةُ   ِإنَّهِجنَـاز   ـوِديهتْ   :فَقَـالَ   ،يـسَألَي 

.)١٧()نَفْسا

 

 
 اإلنـسان   علـى   األخـالق   تقـصر   ولم

 أبـي   عـن ف الحيـوان،   إلـى   تعدته  بل  فقط،
 بينمـا   :قَـالَ   اللَّـه   رسـول   أن  هريرة
 الْعطـشُ،   علَيـهِ   اشْـتَد   بطَريٍق  يمِشي  رجٌل
 خَـرج   ثُـم   فَـشَرب،   ِفيها  فَنزَل  اِبئر  فَوجد
 الْعطَـِش،   ِمـن   الثَّرى  يْأكُُل  يلهثُ  كلْب  فِإذا
 ِمـن   الْكَلْـب   هـذَا   بلَـغَ   لَقَـد   :الرجُل  فَقَاَل

 فَنَـزلَ   ِمنِّـي،   بلَغَ  قَد  كَان  الَِّذي  ِمثَْل  العطِش
خُفَّه  فَمَأل  الِْبْئر  اءم  كَه  ثُمـسحتَّـى  ِبفيـِه،  َأم 
قَى رِقيفَس ،الْكَلْب فَشَكَر لَه اللَّه لَه فَغَفَر.

 

 
 الْبهـاِئم   فـي   لَنَا  ِإن  اللَّه  رسوَل  يا  :قَالُوا

رطْ كَِبٍد كُلِّ في" :فَقَاَل ؟اَأجبٍةر ر١٨("َأج(.

 

 
 النبـات،   إلـى   الحيـوان   تجـاوزت   بل



 

 

 

 

 



 



 

 ؛لـشجرة    عبـاس   ابـن   سقي  ذلك  ومن
. اهللا رسول تأظلَّ ألنها

 

 



 



 


ــد ــت لق   الرســول شخــصية كان
ــيرته ــة، وس ــل العملي ــى المث ــى األعل  ف
 واآلخـرة،   الـدنيا   شؤون  ومراعاة  االعتدال،

ـ مبلِّ  اإلسـالم   نبـى   كـان   فقد  اهللا  عـن   اغً
 اومجاهـد   اإلسـالم،   إلـى   وداعية سبحانه،

 ورجـل   دولـة،   ورئـيس   القتال،  سوح  فى
 اوقديـس   اوعابـد   اجتماعيـة،   وحياة  مجتمع
 األرض،  فـى   نظيـر   لـه   ليس  بربه،  امتعلقً
 منظـره،   وجمـال   بهيئته  يعتنى  أسرة،  ورب
 فهـو   .الطيبـة   ورائحته  بعطره  يعرف  وكان

 هــذه علــى مــسلم لكــل األعلــى المثــل
ــق ألرض،ا ــشريعة والمطب ــادئ لل  والمب

.انموذجي اتطبيقً اإلسالمية

 

 
 واالعتـدال   الموازنـة   تلخـيص   يمكنو

:يأتى بما اإلسالم، فى

 

 
١

 

 فـى   مرحلـة   الـدنيا   الحياة  اعتبار  -
.اآلخرة لعالم ومقدمة الوجود، هذا

 

 
٢

 

ــؤ - ــالم التهي ــادة، اآلخــرة لع  بالعب
 علـى   التكالـب   وعـدم   اهللا،  إلـى   والتوجه

.الدنيا

 

 
٣

 

 حقهمـا،   والغريـزة   الجـسد   إعطاء  -
.المحللة الحياة بطيبات واالستمتاع

 

 
٤

 

 فــى :شــىء كــل فــى االعتــدال -
 والــبغض، والحــب، والــشراب، الطعــام،
 اإلسـالم   نهـى   فقد  إلخ،  ..والعبادة  واإلنفاق،

 واإلفـراط   والتفـريط   والتبذير  اإلسراف  عن
 اتجـاه   اإلسـالم   رفـض   وقد  شىء،  كل  فى

 الوقـت   فـى   يـاة، الح  واعتـزال   الرهبانية
 طلـب   فـى   يغالى  أن  لإلنسان  يسمح  ال  الذى

 بهيمـة،   إلـى  فيتحول  عليها،  ويتهالك  الدنيا،
وشهواتها غريزتها، هاهم.

 

 
:العزائم أبو اإلمام يقول

 

 
الْمعالِِي َأسرار اَألخْالَقُ يــِه

 

 
 تُفَاض علَٰى ُأوِلي الِْهمِم الْعواِلي

ِعيانًا انًاِإنْس اِإلنْسان رىـــتَ

 

 
 وتَشْهده ِبها نُــــور الِْمثَاِل

لُوحِه يلَيع ِف نُورصلَٰى الْوجي

 

 
 كَما يجلَٰى علَى الْملَِك الْمواِلي

تَحلَّٰى قَد الْمهيِمِن الَِقــِبَأخْ

 

 

 فَحـــلَّ مقَام َأعلَٰى ِبالْجماِل
اِريفَخَ ِبِه يــــِللْعِل فَذُلِّي

 

 
 وفَقِْري ِللْغَِنــــي ِبِه نَواِلي

رِبيــقُ َأنَاُل الصفَاِت ِبَأضداِد

 

 
 وَأحظَٰى ِمن ِإلَِٰهي ِبـالِْوصاِل(١٩)



 


 فـي   األكبـر   األثـر   لإليمـان   كان  إذاو

ــه، المــسلم ســلوك ــذكره وفــي وأخالق  ت
ـ   فهـو   اآلخرة،  وتذكره  له،  اهللا  مراقبةَ  ريعتب
 الـنفس،   تزكيـة   فـي   أيضا  األولى  الوسيلة
 فـي   العبـادات   أنواع  باهللا  اإليمان  بعد  وتأتي
 لـه،   اهللا  مراقبـة   تذكره  وفي  النفس،  تزكية
 اهللا  فرضـها   فقـد   مـساعدة،   وسـائل   فهي

 بـاهللا،   بارتباطـه   حين  كل  في  المسلم  لتذكر
 إلـى   بحاجـة   وأنـه   ورهبة،  ورغبة  طاعة
 وأول وضـرائه،   سـرائه   فـي   الـصلة   هذه
 وسـائل   مـن   فهـي   الصالة،  العبادات  هذه

 قبولهـا   فـي   تعتمـد   والتي  الكثيرة،  التزكية
 صـحتها   فـي   وتعتمد  توحيد،ال على  اهللا  عند
 سـيدنا  علـى   اهللا  مـن   بوحي  جاء  ما  على

 ال  الـذي   الـصادق   وهو  محمد  وموالنا
 والطاعـات   فالعبـادات   الهـوى،   عن  ينطق
.النفس لتزكية وسائل

 

 


 


ــادة إذًا ــد ال العب ــرك وأن ب ــرا تت  أث
 لـم   فـإذا   والمجتمع،  الفرد  على  يعود  إيجابيا
 اإلنــسان خلــق فــي العبــادة هــذه تــؤثر

 لهـا   ثمـرة   وال  بها  قيمة  فال  سلوكه  وتهذيب
 تلـك  يأكـل  الخلـق  سـوء   ألن  اآلخرة؛  في

 النـار   تأكـل   كمـا   الحسنات  وتلك  العبادات
 سـولَ ر  َأن( :هريـرة   أبـي   فعـن   الحطب،

 :قَـالُوا   الْمفِْلـس   مـا   رونَأتَد  :قَاَل  اللَِّه
فِْلسِفينَا  الْم   ـنـ   ال  م هِدرم   ال  لَـهو   ،تَـاعم 

 يـوم   يـْأِتي   ُأمِّتـي   ِمـن   الْمفِْلـس   ِإن  :فَقَاَل
 قَـد   ويـْأِتي   وزكَـاةٍ   وِصـيامٍ   ِبصالٍة  الِْقيامِة

ذَا  شَتَمقَذَفَ  هذَا  وَأكََل هاَل  وـذَا   مه   ـفَكسو 
مذَا  ده  برضـذَا   وطَـى   ،هعـذَا   فَيه   ِمـن 

 فَِنيـتْ   فَـِإن   ،حـسنَاِتهِ   ِمـن   وهـذَا   حسنَاِتِه
نَاتُهسَل  حقَب  ى  َأنقْضا  يـهِ   ملَيُأِخـذَ   ع   ِمـن 
خَطَايمتْ  اهـهِ   فَطُِرحلَيع   ثُـم   ِفـي   طُـِرح 
.)٢٠()النَّاِر

 

 
 الميـزان   فـي   شيء  من  ما( : لوقا

 سـئل   وعنـدما   ،)٢١()الخلـق   حسن  من  أثقل
 الجنـة   النـاس   يـدخل   مـا   أكثر  عن 
.)٢٢(..)الخلق وحسن اهللا تقوى( :فقال

 

 
ــالو ــن إن( : ق ــبكم م ــي أح  إل

 أحاسـنكم   القيامـة   يوم  السمج  يمنِّ  وأقربكم
.)٢٣()اأخالقً

 

 
:العزائم أبو اإلمام يقول

 

 
اَألخْالَقُ ِهي باٌل ِنساتِّصو

 

 
 ِإلَٰى َأوِج التَّنَزِل والْمجاِلي

ِهي بالنَّس قَِريٍب ِإلَٰى الْقَرِِيب

 

 
 وِحصن الِْحفِْظ ِمن كُلِّ الْوباِل

يدهطَفَٰى وصالْم اجرٍب ِمعقُر

 

 
 ِإلَٰى نَيِل السعادِة والِْوصاِل

ربي صالَةُ الْحِبيِب ذَاِت علَٰى

 

 
 وَأصحاٍب وَأحباٍب وآِل(٢٤)

                                              
 .٢/٣٨١مسند أحمد و، ٨الموطأ باب ) ١(

 .٢/٢٥٩مسند أحمد ) ٢(

 .١٤٦أكثم بن صيفي ومأثوراته ص) ٣(

، ٥٥٤١حأخرجه الطبراني في المعجم األوسط      ) ٤(
، والبيهقـي فـي     ٢/١٠٢نعيم في حلية األولياء     وأبو  

.٧٠٤٨ حشعب اإليمان

 

 
)٥ ( مذيالتِّر كتاب البر والصلة، باب معاشرة      رواه ،

 .١٩٨٧الناس، ح

 .١١/٦٨٧جامع األصول البن األثير ) ٦(

حـديث الـسيدة    : رواه اإلمام أحمد في مـسنده     ) ٧(
 .٢٤٦٠١عائشة، ح

)٨ (ــسِلمم اهولة واآلداب، كتــاب البــر والــص: ر
.٢٥٥٣ح

 

 
كتاب الرضاع، باب حق المرأة     : رواه التِّرِمِذي ) ٩(

.١١٦٢على زوجها، ح

 

 
.٢٠٨٣١ مسند الكوفيين، ح: رواه اإلمام أحمد) ١٠(

 

 
.٢٤٢١ ح٤/١٥٧٤إحياء علوم الدين للغزالي ) ١١(

 

 
 واللفـظ   ٢٦٣٨ ومسلم   ،٣٣٨٣رواه البخاري   ) ١٢(
.له

 

 
 ١٨/٦٢العزائم  ديوان ضياء القلوب لإلمام أبي      ) ١٣(

 .٨٥٩١قصيدة رقم 

كتاب المساقاة، بـاب    : رواه مسلم في صحيحه   ) ١٤(
.١٥٩٩أخذ الحالل وترك الشبهات، ح

 

 
كتاب الصوم، باب   : رواه البخاري في صحيحه   ) ١٥(

.١٩٧٥حق الجسم في الصوم، ح

 

 
  إيمـان عبـد    للـدكتورة  في اإلسالم    األخالق) ١٦(

 ١٠٢ ص ٤المؤمن سعد الدين ط 

 

- ١٠٣. 

).١٣١٢(اه البخاري رو) ١٧(

 

 
.٢٢٤٤، ومسلم ح٢٣٦٣رواه البخاري ح) ١٨(

 

 
ديوان ضياء القلـوب لإلمـام أبـي العـزائم          ) ١٩(
.٢١٩٣ قصيدة رقم ٥/١٤٩

 

 
صحيح مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، ح       ) ٢٠(
)٤٦٨٤.(

 

 
.)٢٠٠٢(  في سننهرواه الترمذي) ٢١(

 

 
.)٢٠٠٤ ( في سننهرواه الترمذي) ٢٢(

 

 
.)٢٠١٨(سننه في رواه الترمذي ) ٢٣(

 

 
ديوان ضياء القلـوب لإلمـام أبـي العـزائم          ) ٢٤(
.٢١٩٣ قصيدة رقم ٥/١٤٩

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

اإلمام ادد

 

 
 السيد حممد ماضى أبو العزائم



 





 



)١(هنواع وأاجلهاد: الفصل الرابع

 

 

. جهـاد الـنفس   : أولهمـا : الجهاد نوعان رئيـسيان   
.جهاد العدو: وثانيهما

 

 



 



أول الجهاد وأجلُّه هو مجاهدة الـنفس حتـى تكـون           
مسارعة إلى العمل بمحاب    ، مقهورة تحت سلطان الشريعة   

.اهللا ومراضيه

 

 
إال إذا كملــت ، وال تكــون تلــك المجاهــدة صــحيحة

حتى ال يصدر من المؤمن قول وال عمل إال بعـد           ، المراقبة
، وأنه خالص لوجـه اهللا    ، أن يستبين له أنه خير مشروع     

وهـذا المـؤمن    ، وأنه مقصود به نيل فضل اهللا ورضوانه      
وغيـره تكـون   ، تكون عاداته عبادات وهو المؤمن الكامل  

وجهلـه بتحريـر    ، اداته عادات لغفلة قلبه فى العبـادة      عب
ومن لم يجاهـد    ، وهذا هو الجهاد األكبر   . النوايا والقصود 

قـال اهللا   . نفسه حتى تزكو لم يفلح فى عمل من األعمـال         
* فََألْهمها فُجورها وتَقْواها    * ونَفٍْس وما سواها    : تعالى

٧: الشمس (قَد َأفْلَح من زكَّاها   

 

رجعنَا : (، وقال   )٩-
 وقد  )٢()ِمن الِْجهاِد اَألصغِر ِإلى الِْجهاِد اَألكْبِر، ِجهاِد النَّفْسِ       

ا فيما سبق لنا مـن            نَّبيا فى طريق جهاد النفس بيانًا شافي
الكتب، وطالب النجاة والسعادة يـسارع إلـى فهـم تلـك            

. األسرار من مواضعها

 

 



 



أما جهاد العدو فأوله إنكار القلب لكل حادثـة تخـالف           
فإن قوى اإلنكار جاهد بلسانه مبينًا      ، الشريعة ولمن أحدثها  
فإن قويت المراقبة دفع مـا يغـضب     ، الحق ومبطالً الباطل  

.اهللا تعالى بيده

 

 



 

 

 

 

 



 



وقد بينه ، والجهاد له شروط مخصوصة

، بالقول والعمـل والحـال      رسول اهللا 

: دور عليه رحاه قولـه      وقطبه الذى ت  

موقظًـا    وقولـه    ،)٣()الْحرب خُدعةٌ (

اسـتَِعينُوا علَـى    : (للقلوب ومنبها لألفكار  

ِإنْجاح الْحواِئِج ِبالِْكتْماِن فَِإن كُلَّ ِذى نعمـٍة        

ودسحوعمله   )٤()م      ،الذى هو الحجـة 

.فقد كان يقصد جهاد قوم ويورى بهم

 

 

 أظهـر اهللا رجـاالً      وإنا والحمد هللا قد   

هوا  وتـشب  جددوا سـنن رسـول اهللا       

فجاهدوا أعداء اهللا بالسيف    ، بأصحابه الكرام 

فنـصرهم اهللا   ، والخديعة وإخفاء قصودهم  

أيدنا . تعالى لتشبههم بحبيبهم واقتدائهم بعمله    

وأمدنا وإيـاهم   ، اهللا وإياهم بروحانيته    

بالنصر والفتح المبين، وجدد بنا جميعا سنن       

ا جماعة المسلمين علـى     وإنَّ. د المرسلين سي

      ن بأقطارها  يقين حق بأنه لو اجتمع علينا م

، ونحن على ما عليـه إخوتنـا المؤمنـون        

منحنـا اهللا   ، لنصرنا اهللا وأذل لنا أعـداءنا     

، كان عليه سلفنا الـصالح     الرجوع إلى ما  

.وأعاد لنا المجد إنه مجيب الدعاء

 

 

هاد جهاد المال وج  : وجهاد العدو نوعان  

.بالنفس

 

 



 



وال على األنفس فى  قدم اهللا الجهاد باألم   

وتُجاِهدون ِفي سـِبيِل اللَّـِه      ﴿: قوله تعالى 

    ﴾َأنفُـِسكُمو اِلكُمو١١: الـصف (ِبَأم(

 

 وإن  -

كانت الواو ال تقتضى ترتيبا    

 

 لحكمة، وهى   –

أن اِإلنسان يحصل األموال ويحفظها لحفظ      

فإذا بذل المـال أوالً     . سراتهحياته ودوام م  

وهو مادة حياته ومسراته صغرت فى عينه       

ـ  ؛حياته بذالً فى سبيل اهللا تعالى      ا نجـد    ألنَّ

الشرور كلها فى العالم ناتجة عـن حـب         

األموال والمنافسة بها، فكأن المـال سـبب      

الفتن والهرج والمـرج، فقدمـه اهللا علـى         

النفس حتى يجرد المـؤمنين مـن أسـباب       

مسلم يعلـم أن إخوتـه المـؤمنين        و. الفتن

يدفعون عن أنفسهم شرور أهل الكفر بـاهللا        

وظلمهم، ويـدفعون عـن ديـنهم مفاسـد         

أعدائهم، ويمكنه أن يعينهم بفـضل مالـه        

 ؛دعى ذلك ويبخل عليهم ليس بمسلم، وإن ا     

وجاهدواْ ِفي سـِبيِل    ﴿: ألن اهللا تعالى يقول   

      ﴾َأنفُـِسِهمو اِلِهمو٢٠: التوبـة (اللِّه ِبـَأم( ،

ثم عطف سبحانه   . ورتب على الجهاد النجاة   

النفس على المال ليقدم المؤمن ما فى وسعه        

، من مال ونفس ليحيى سـنن رسـول اهللا        

، ويعز إخوتـه المـؤمنين    ، ويعلى كلمة اهللا  

الـذى   وبذلك يكون عامالً هللا مخلصا وهو     

يرتفع إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر فى        

جاهدوا فى اهللا حـق     جوار األطهار الذين    

.جهاده

 

 






 



إن الجهاد ال يكون خيرا فـى الحقيقـة         

ونفس األمر إال بعد العلم الحقيقـى الـذى         

يعرف اإلنسان به نفـسه وربـه وحكمـة         

حتى يتكمل باإلخالص والـصدق     ، أحكامه

ويتحقق بأن كل بالء يـصيبه فـى سـبيل          

فيـشكر اهللا   ، جهاد هو أكمل النعم عليـه     ال

تعالى على توفيقه ومعونته إياه على القيـام        

والقتل ، فتكون اآلالم مالذًا  ، بما يحبه تعالى  

فى سبيل اهللا خالصا من الحجب ورقيا إلى        

ذَِلكُم خَير لَّكُم ِإن    : اهللا تعالى، قال سبحانه   

 ونلَمتَع كُنتُم) إلى  ، يشير هنا  )١١: الصف 

اإليمان باهللا ورسوله والجهاد بالمال والنفس      

بعد القيام بها حـق القيـام، والخيـر هـو        

وهذه اآلية أعظم   . المحبوب للنفوس الزكية  

آية تحث على طلب العلم ومالزمة العلماء       

 ألن العلم بالتعلم والحلم     ؛الراسخين فى العلم  

:كأنه يقول ، بالتحلم

 

 

۞






 


۞






 

 

 

۞

 



 



 



 




 





 

 

 

      

 



 



قداره إن كنتم تعلمون حكمة الجهاد وم      

تفوزوا بالخير الحقيقى فى جـوارى     ، لدى ،

، مشرفين على قدسى مـواجهين بـوجهى      

وإنما تكون البهجة والمسرة بالشدائد بقـدر       

ورجل يعلم أنه ليس بينه وبين الخير       ، العلم

، أو ضربة سـيف   ، الحقيقى إال طعنة رمح   

وحبيبـه أمامـه    ! ؟فكيف يفر إلى ورائـه    

،  جمـالى  تنل مـشاهدة  ، أسرع إلى : يناديه

أو فـى   ، والفوز بالنعيم فى مقعـد صـدق      

.فردوسى األعلى

 

 



 



والجهاد بالنفس متوقف علـى الجهـاد       

وقد شكا الفقراء قلة ذات اليد فأمر        ، بالمال

 أهل الثراء باإلنفاق وحثهم     رسول اهللا   

،  ألن أساس الجهاد وجود المـال   ؛على ذلك 

حلـة  الحتياج المجاهـد إلـى الـزاد والرا       

﴿ وَأنِفقُـواْ ِفـي   :واألسلحة فأنزل اهللا تعالى 

سِبيِل اللِّه والَ تُلْقُواْ ِبَأيِديكُم ِإلَـى التَّهلُكَـةَ﴾         

).١٩٥: البقرة(

 

 

والنفقة هو كـل مـال يـصرف فـى          

وما صرف فى غيـر المـصالح    . المصالح

والظاهر أن قولـه    . يسمى إسرافًا أو تبذيرا   

فـى الجهـاد    :  أى ﴿ ِفي سِبيِل اللِّه﴾   :تعالى

إلعالء كلمة اهللا، ونشر سـنن رسـول اهللا          

.

 

 

: وجائز أن ننظر إلـى قولـه تعـالى        

﴿وَأنِفقُواْ﴾ فيكون بال قيد، وتكـون النفقـة        

التى أمر بها فى سبيله هى كل ما صـرف          

، وطلب علـم  ، فى المصالح الشرعية كحج   

وعلـى  ، ونفقة على أوالد وأهل ووالـدين     

 ذلك كلـه فـى       ألن ؛الضيوف والمحتاجين 

.سبيل اهللا تعالى

 

 






 



ظاهر اللفظ فى سياق هذه اآلية خاص       

أبذلوا أموالكم وال تلقوا بأيديكم  : بالجهاد، أى 

. إلى التهلكة

 

 

﴿واقْتُلُوهم : وجائز أن يكون قوله تعالى    

، تأويل هذه   )١٩١: البقرة(فْتُموهم﴾  حيثُ ثَقِ 

اقتلوهم عند القدرة عليهم، وتـدل      : اآلية أى 

نقدم على القتـل إال إذا       الكلمة على أننا ال   

أنسنا من أنفسنا القدرة عليهم، فـال نلقـى         

بأنفسنا إلى التهلكة من غير بصيرة، وقـد        

يش المسلمين يقاتـل الـروم عنـد        كان ج 

القسطنطينية، وجيش الـروم قـدر جـيش        

المسلمين عشرات المرات، فهجـم علـى       

الروم رجل من التابعين فى الجيش فقـال        

 فقـال   ،"ال تلق بنفسك إلى التهلكة      : " رآخ

ليس هذا المقـام    : أبو أيوب األنصارى    

مقام التهلكة، نزلت هذه اآلية علينا جماعـة     

نما التهلكة أن يتأخر اإلنـسان      األنصار، وإ 

ا قد تركنا   إنَّ: وقال. عن الهجوم على العدو   

أهلنا وأموالنا أن نقيم فيها ونصلحها حتـى        

ثم قال بعضنا لبعض سـرا      ، نصر اهللا نبيه  

ــول اهللا  ــد : دون رس ــا ق إن أموالن

ضاعت، وإن اهللا تعالى قد أعـز اإلسـالم         

وكثر ناصروه فلـو أقمنـا فـى أموالنـا          

:  فأنزل اهللا الخبر مـن الـسماء       ،نصلحها

        ِإلَى ِديكُمالَ تُلْقُواْ ِبَأيِبيِل اللِّه وَأنِفقُواْ ِفي سو

تتركوا الجهاد  : ، أى )١٩٥: البقرة (التَّهلُكَِة

. وتقيموا بين أهليكم فى أعمال التكسب

 

 

: وجائز أن يكون المراد فى هذه اآليـة       

، لن يتـوب اهللا علـى     : الرجل يذنب فيقول  

وييأس فيلقى بنفسه إلى التهلكة، وكلنا نعلم       

أن اهللا نهانا عن اليأس من روح اهللا، وعن         

القنوط من رحمته، وأكثر من يلقون بأنفسهم     

إلى التهلكة، هم الجهالء بأنفسهم وربهـم،       

فإن اهللا تعالى إنما قدر المعاصى على العبيد    

ليندموا ويرجعوا إليه سـبحانه، منكـسرة       

۞



















 


۞

 



 



 



 



 



 


 

۞

 



 



 



 




 





 

 

 

 

 



 



ضل اسمه التواب العفـو     قلوبهم ليمنحهم ف  

الغفور، ولينالوا بالتوبة بعد الحوبة جمـال       

: اسم التواب، فيحبهم اهللا كما قال سـبحانه       

       ـِرينتَطَهالْم ِحبيو اِبينالتَّو ِحبي اللّه ِإن﴿

).٢٢٢: البقرة(﴾ 

 

 

أن اهللا  ، ولك أن تفهم فى هـذه اآليـة       

سنا سبحانه يعلمنا أن نحافظ على ديننا وأنف      

فنزن أعمالنا  ، وأموالنا وأعراضنا وأوطاننا  

، وأقوالنا وأحوالنا بموازين الشرع الشريف    

حتى نعيش فى حصون الحفظ اإللهى آمنين       

.فرحين ومطمئنين

 

 




 



القرض أن يعطى الرجل لغيـره مـاالً       

والقـرض  . إذا تقاضـاه  ، يملكه ليرده إليه  

، ما يقدمه اإلنسان من حسن وسـيئ      أيضا  

﴿ من ذَا الَّـِذي يقْـِرض اللّـه         : قال تعالى 

﴾ فَه لَه َأضعافًا كَِثيـرةً    قَرضا حسنًا فَيضاعِ  

ومعنى هذه اآليـة أن اهللا      ). ٢٤٥: البقرة(

تعالى يتفضل ببيان ما ننال به الفوز العظيم        

 من ذَا : فيقول سبحانه ، فى الدنيا واآلخرة  

  اللّه قِْرضالَِّذي ي يعين المجاهـدين  :  أى ،

ويجاهـد  ، ويعين الفقيـر  ، فيقوى الضعيف 

بنفسه فيكون أقرض اهللا تعالى ماله ونفسه       

ِإن اللّه اشْـتَرى    : كما قال سبحانه وتعالى   

ِمن الْمْؤِمِنين َأنفُسهم وَأموالَهم ِبَأن لَهم الجنَّةَ       

  ِفي س قَاِتلُونا     يدعو قْتَلُونيو قْتُلُونِبيِل اللِّه فَي

وكما قال سبحانه   ). ١١ :التوبة (علَيِه حقا 

مثَُل الَِّذين ينِفقُون َأمـوالَهم ِفـي       ﴿: وتعالى

سِبيِل اللِّه كَمثَِل حبٍة َأنبتَتْ سبع سنَاِبَل ِفـي         

     اللّـهٍة وبَئةُ حلٍَة منبـن   كُلِّ ساِعفُ ِلمـضي

وهذه اآلية بـشرى    ). ٢٦١: البقرة(يشَاء﴾  

 ألنه سبحانه جعـل مـا       ؛من اهللا تعالى لنا   

 ،نقدمه فى سبيل اهللا قرضا اقتـرض منـا        

ليكشف عنا به الحجاب ويشهدنا ما يجعلنـا        

عندية ننـال مـا     ، به عنده سبحانه وتعالى   

﴿لَهم ما يـشَاءون    : نشاء بها كما قال تعالى    

  ِعند     ﴾ِسِنينحاء الْمزج ذَِلك ِهمبالزمـر (ر :

٣٤ .(

 

 

وهذه اآلية بشرى تطمئن بهـا قلـوب        

وقد وعـد اهللا    ، فإن وعد اهللا حق   ، المؤمنين

تعالى أن يضاعف لنا نفقاتنا على الجهـاد        

فنحرص أن نبـذل أنفـسنا      ، أضعافًا كثيرة 

والـضعف أن ينـال اإلنـسان       ، وكل مالنا 

 إلى سـبعمائة    ضعف ما أنفق فى سبيل اهللا     

.ضعف

 

 

والقرض الحسن أن يقدم ماله ونفـسه       

يعلمه إال هـو     لربه ليفوز من اهللا بخير ال     

ما ال عـين رأت وال      : (كما ورد ، سبحانه

).أذن سمعت وال خطر على قلب بشر

 

 

أنه أتى  ، وقد ورد عن ابن الدحداح      

يا رسول اهللا إن    :  فقال  إلى رسول اهللا  

، )م يا أبا الدحداح   نع(: فقال!! اهللا يستقرضنا 

أقرضت ربى حائطًا لى فيها ستمائة      : فقال

.)٥()نخلة

 

 

إن اهللا أعطـاكم    : وقال بعض العلمـاء   

فـإن  ، وسـألكموها قرضـا   ، الدنيا قرضا 

أعطيتموها طيبة بها أنفسكم ضاعف لكم ما       

بين الحسنة إلى عشرة إلى سـبعمائة إلـى         

 .أكثر من ذلك

 

 
                                              

 السنة العاشرة ٢ية العدد راجع مجلة السعادة األبد )١(
 .٣٤ص

، ٣٧٣، ح ٢/١٦٥أخرجه البيهقى فـى الزهـد        )٢(
قدمت خير مقدم مـن     : (بلفظ.. ١٣/٥٢٣والخطيب  

الجهاد األصغر إلى الجهاد األكبـر مجاهـدة العبـد          
.)هواه

 

 
، والبخارى  )١٠٨٦، رقم   ١/١٣١(أخرجه أحمد    )٣(
، رقـم   ٢/٧٤٦(، ومـسلم    )٣٤١٥، رقم   ٣/١٣٢١(

ــو )١٠٦٦ ــم ٤/٢٤٤(داود ، وأبـ ، )٤٧٦٧، رقـ
.)٨٥٦٣، رقم ٥/١٦٠(والنسائى فى الكبرى 

 

 
، وأبـو  )١٨٣، رقـم   ٢٠/٩٤(أخرجه الطبرانى    )٤(

، والبيهقى فى شعب اإليمان     )٥/٢١٥(نعيم فى الحلية    
، والطبرانـى فـى األوسـط      )٦٦٥٥، رقم   ٥/٢٧٧(
، رقـم   ٢/٢٩٢(، وفى الصغير    )٢٤٥٥، رقم   ٣/٥٥(

.)٢٦٩قم ، ر١/٨٥(، والديلمى )١١٨٦

 

 
، رقم  ٣/٢٤٩(أخرجه البيهقى فى شعب اإليمان       )٥(

.)٧٦٤، رقم ٢٢/٣٠١(، وفى المعجم الكبير )٣٤٥٢

 

 

۞








 


۞
 




 

۞

 



 



 



 




 





 

 

 



 



 



 

 



 


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
ا جليلة وعقيدة حقة،    ميوِق
د اهتم منهج التـصوف     وق

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     

عقيدة يجب أن يكون عليه    
ا، وعبادة ومعاملة وأخالقً  

ليصح السلوك إلى ملـك     
.الملوك سبحانه

 

 

 

 

* 

 



*

 



*

 



 

 




 




 




 


لم تقف أنوار اإلسـالم علـي       
التأثير علي العقـول والنفـوس      
والخيال والبصائر، ولكنها أشرقت  
بمعني أكمل، فجعلـت الزواجـر      

للـشر  ا مانعـة    والحدود حصونً 
وأهلــه، كابحــة جمــاح أولــي 
الطغيان، ماحقـة أهـل الظلـم       

ولَكُم : ىوالفساد، اقرأ قوله تعال

 

 
، وقولـه   )١٧٩ :البقـرة ( ِفي الِْقصاِص حياةٌ  

من قَتََل نَفْسا ِبغَيِر نَفٍْس َأو فَساٍد ِفـي          : ىتعال
 :المائـدة ( اَألرِض فَكََأنَّما قَتََل النَّاس جِميعـا     

النَّفْس ِبـالنَّفِْس والْعـين     : ى، وقوله تعال  )٣٢
        نالـسِبـاُألذُِن و اُألذُناَألنفَ ِباَألنِف وِن ويِبالْع

اصِقص وحرالْجو نِبالس )وقوله )٤٥ :المائدة ،
ِإنَّمـا الْخَمـر والْميـِسر واَألنـصاب        : ىتعال

  نم سِرج الَماَألزو    وهتَِنبطَاِن فَـاجِل الشَّيمع  
الزاِنيـةُ  : ، وقوله جلت قدرتـه    )٩٠ :المائدة(

        ٍة ولْـدا ِمَئةَ جمنْهاِحٍد موا كُلَّ وِلداِني فَاجالزالَو 
، )٢ :النـور ( تَْأخُذْكُم ِبِهما رْأفَةٌ ِفي ِديِن اللَّـهِ      

 طَعواْ َأيـِديهما  والساِرقُ والساِرقَةُ فَاقْ  : وقوله
).٣٨ :المائدة(

 

 
ـ          ىولم يسل سيف اإلسالم ليقهر النـاس عل

اعتناقه، وإنما ليزيل الفـساد ويمحـو أسـباب         
 أن  التفرقة والعناد، حتي أمرنا رسول اهللا       

نعامل أهل الذمة بما نعامل به أنفـسنا، فكـان          
سيف اإلسالم رحمة ال نقمة، وسياطه نعمـة ال         

ال عناء، فكيف يكـون حـال       شقاء، وآالمه لذة    
المجتمع اإلنساني إن لم يغثه اهللا بتلك الرحمـة         

.!الواسعة؟

 

 
.

 

 

 

 



 




 


إن ما تـراه بعـين رأسـك مـن          
المخترعات والصناعات والفنـون    
والعلوم التي يسمونها عصرية هي     

ج القرآن المجيد، وقطرة    بعض نتائ 
من نعمة اهللا علينـا بهـذا النبـي         

.الكريم 

 

 
برهان ذلـك أن أحكـام اإلسـالم        

ـ      الـرزق،   ىأوجبت الـسعي عل
وحصرت وجوه ذلك فيما يكتسب     
من تجارة أو زراعة أو صناعة أو       
عمل بدني أو غنيمة أو ميراث أو 

 

 
هبة، وجعل ما يكتسب بالعمل أحل الحـالل        

نا القرآن الكريم أن نتفكر     وأطيب الطيبات، وأمر  
 بجد في   ىفيما في السموات واألرض؛ وأن نسع     

.إخراج كنوز الكائنات

 

 
 أن الحكمـة ضـالة المـؤمن        وأخبرنا  

 يعجبه الحسن   يلتقطها حيث وجدها، وكان     
 يحـب إذَا    إن اهللاَ : (من كل شيء سر قوله      

، "البيهقي وغيـره  ) " أن يتِقنه  عِمَل أحدكم عمالً  
 تعليم الصناعة والعنايـة     ى يحث عل  وكان  

. بالزراعة

 

 
 ى جعل فدية بعض أسـر     ودليل ذلك أنه    

قريش تعليم بعض المهاجرين واألنصار الكتابة،      
 بإعداد العدة والقوة، وال تكـون       وأمرنا اهللا   

هذه العدة والقوة إال بالصناعات التي بها قـوة         
.المجاهدين في سبيل اهللا وحماية ثغور المسلمين

 

 
 ى فنهجوا عل   سر تلك األحكام الخلفاء      فهم

 تنبهت  ىهذا السنن القويم والطريق المستقيم حت     
أفكار المجتمع اإلسالمي، وكان العـرب إذ ذاك        
قليلين والذين اعتنقوا اإلسـالم وأهـل الذمـة         
كثيرون، فانتشرت تلك الصنائع بين من اعتنـق   

. وبين المسلمينىم من األمم األخراإلسال

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 آثار بغـداد واألنـدلس ودمـشق وغرناطـة          ىومن اطلع عل  
وغيرها؛ يعلم حق العلم أن ما يراه اآلن بعيني رأسه في كل المدن             
سواء كانت في الشرق أو الغرب إنما هو طل من وابـل القـرآن              

.ورذاذ من هاطل السنَّة المحمدية

 

 
 فـي تخطـيط األرض بـالتحقيق خلفـاء          ىوكان أول من سع   

ا يغتـرف منهـا     هي الكتب اإلسالمية ال تزال بحار     المسلمين، وها   
غير المسلمين وينسبون ألنفسهم، وال يزال الغرب مع ما بلغ مـن            

ا يرضع من لبان العلـوم اإلسـالمية         صغير إتقان الصناعات طفالً  
. والعلوم العربية واآلثار الشرقية

 

 
ـ          ـ  نزل القرآن فجعل كل فرد من أفراد المسلمين طبيب ا ا حكيم

اصانع النفس ينافس في الفضائل، حت       مفكر ِليصار كل فـرد     ىا ع 
: ى فجمع الطب في كلمة قوله تعـال من أفراد المسلمين أمة عظيمة، 

ِْرفُواالَ تُسواْ وباشْروكُلُواْ و )٣١ :األعراف( .

 

 
والَ تَجعْل يـدك    : وجمع االقتصاد المالي والسياسي في كلمة     

. )٢٩ :اإلسراء( ِقك والَ تَبسطْها كُلَّ الْبسِطمغْلُولَةً ِإلَى عنُ

 

 
خُِذ الْعفْو وْأمر ِبالْعرِف    : وجمع مكارم األخالق كلها في كلمة     

اِهِلينِن الْجع ِرضَأعو )١٩٩ :األعراف( .

 

 
الَِّذين ينِفقُـون ِفـي     : وجمع فضائل النفس وكماالتها في كلمة     

 رالضاء ورـِن النَّـاسِ        السع ـاِفينالْعظَ والْغَي الْكَاِظِميناء و ) آل
. )١٣٤ :عمران

 

 
ويبين الحكمة القدسية والميل إلى الكمال األكمل واحتقـار مـا           

اللَّـه  * قُْل هو اللَّه َأحـد       :  الكماالت العلية في كلمة واحدة     ىسو
 ١: اإلخـالص ( كُن لَه كُفُوا َأحد ولَم ي  * لَم يِلد ولَم يولَد       * الصمد

 

– ٤( .

 

 
 لعظمته وإعالء   وحقَّر كل كائن في عين المؤمن الكامل إجالالً       

  يخْشَون َأحدا ِإالَّ   ِت اللَِّه ويخْشَونَه والَ   الَِّذين يبلِّغُون ِرساالَ  لكبريائه  
اللَّه )ى، وقوله تعال  )٣٩ :األحزاب :  ْا الها َأيي  ثِّردم *   فََأنِذر قُم *

رفَكَب كبر١ :المدثر() و 

 

– ٣( .

 

 
أمرنا أن نقول كلمة في كل يوم فوق الخمـسين مـرة تجعـل              

اهللا أكبر، ال يقولها حاضـر القلـب إال         : نفوسنا فوق المالئكة وهي   
 من عين بصيرته ومن عين رأسه كـل صـغير وكبيـر،             ىوانمح

وِللَّـِه  : ىيداء قلبه سر قوله تعال  وأحاطت به العزة وسرت في سو     
ْؤِمِنينِللْموِلِه وسِلرةُ والِْعز )٨ :المنافقون(.

 

 
وبهذا يؤكد اإلمام أبو العزائم أن دين اإلسالم يغنينا عـن كـل             
دستور للحياة من وضع البشر، وأنه العروة الوثقى التي يجـب أن            

قائديـة،  نتمسك بها في عالم اشتدت فيـه عواصـف الفوضـى الع    
وفسدت فيه القيم الروحية، واختلت فيـه المـوازين االقتـصادية           

.واالجتماعية

 

 



 


ومما ينبه به اإلمام أبو العزائم كل مسلم إلى سبيل عزه وسبب            

أيها المسلم الذي أطعت هواك فعصيت ربك؛ غرك مـال         : ذله قوله 
غراضه تكتسبه أو جاه تفرح به أو قرب من ذي سلطان يستعملك أل           
          ا لجميـع   فتأثم لخير غيرك، ثم إذا بلغ مراده أخزاك فصرت عـدو

.ا من اهللا وخلقهالناس ممقوتً

 

 
ـ          وأمـل   ىتهاونت بشعائر اهللا التي أمرك بتعظيمها لشهوة تفن

كاذب، ال بالعقل اقتديت، وال بالقرآن اهتديت، ولكنك غرتك الـدنيا           
عن اآلخرة فهويت في مهواة الخزيان وُأِلبستَ لباس الذل، تمسكك           

. بالدين عز لك في الدنيا واآلخرة

 

 
 بعد العز، يحكمك مـن      انظر كيف صار حالك؟؛ صرت ذليالً     

ا تتجر فيهمكنت تملك رقابهم وتراهم عبيد .

 

 
بل بلغ بك الجهل بفضيلة دينك إلى أن حسنْتَ رذائلهم ورأيتهـا   

 بلغ بك الذل أن حكموا فيـك بغيـر كتـاب ربـك،              ىفضائل، حت 
 ألن تحكـم     لإلكرام وال محالً   وجعلوك في وطنك وبلدك لست أهالً     

. نفسك بنفسك

 

 
، أأنت كما يرمونك به أيها المسلم مـن         !بعيشك كيف كان ذلك؟   

ا بمعنـاه   ، أو أنك لست إنـسانً     !رقي والمدنية؟ أن دينك ليس دين ال    
!. الحقيقي؟

 

 
أمرك : ال، وكذبوا، بل سبب ذلك تركك وصايا ربك وسنة نبيك         

آل ( واعتَِصمواْ ِبحبِل اللَِّه جِميعا والَ تَفَرقُـواْ      : ىربك فقال تعال  
ب والَ تَنَـازعواْ فَتَفْـشَلُواْ وتَـذْه      : ى، وقال تعـال   )١٠٣ :عمران
كُمِريح )ى، أوصاك سبحانه فقال تعال    )٤٦ :األنفال :  ْنُواـاوتَعو

، )٢ :المائـدة ( علَى الْبر والتَّقْوى والَ تَعاونُواْ علَى اِإلثِْم والْعدوانِ 
  اوقال سبحانه آمر :         ـاِطبِمن رٍة ون قُوتُم متَطَعا اسم مواْ لَهَأِعدو

: ، وقال سبحانه  )٦٠ :األنفال(  تُرِهبون ِبِه عدو اللَِّه وعدوكُم     الْخَيِل
           ـْلفْعن يمو ْؤِمِنينوِن الْماء ِمن دِليَأو الْكَاِفِرين ْؤِمنُونتَِّخِذ الْمالَّ ي

           يتُقَاةً و مٍء ِإالَّ َأن تَتَّقُواْ ِمنْهاللَِّه ِفي شَي ِمن سفَلَي ذَِلك    اللَـه كُمـذِّرح
هنَفْس ) وقال سـبحانه   )٢٨ :آل عمران ، :     يوـدالَ تَتَِّخـذُوا ع

: ى، وقال تعـال   )١ :الممتحنة( وعدوكُم َأوِلياء تُلْقُون ِإلَيِهم ِبالْمودةِ    
َال     الْيِباللَِّه و ْؤِمنُونا يمقَو ِم اآل  تَِجدو     ـادح ـنم ونادوِخِر ي   اللَّـه 

           متَهـِشيرع َأو مانَهِإخْـو َأو منَاءهَأب َأو ماءهكَانُوا آب لَوو ولَهسرو 
.)٢٢ :المجادلة(

 

 
 بما يتعلق بمعاملة المـسلم      هذا بعض ما وصانا به وأمرنا       

.لغيره

 

 



 





  

 

 



 


 

 

 



 




 





 




 




 


 



 



         ا، زبدة الصفحات التالية أن رأس الدولة األموية كان رجالً قدير

.العظيم ولكنه لم يكن بالرجل

 

 

والفرق بين القدرة والعظمة يوضحه االصطالح، وال توضحه        

: التوضيح الذي نعنيه، فقد يقال عن العظـيم        المعجمات اللغوية هذا  

يخطئ القائل من الوجهة  ، والإنه عظيم: إنه قدير، ويقال عن القدير

.اللغوية في هذا الترادف المقبول ما لم يقيده االصطالح

 

 

إنما االصطالح الذي نعنيه وننظر فيه إلى أحوال الطبـاع أن           

.أشياء القدرة غير العظمة في

 

 

فربما وصف الرجل بالقدرة؛ ألنه مقتدر على بلـوغ مقاصـده           

إذا وصف بالعظمـة،    واإلضرار بغيره، ولكنه      منافعه )١(واحتجان

اإلنسانية العامـة، وخيـر      فإنما يوصف بها لفضل يقاس بالمقاييس     

.تغلب فيه نية العمل لآلخرين على نية العمل للعامل وذويه

 

 

ولعلنا نقترب من توضيح االصطالح إذا نقلنا التفرقة من القدرة          

.والتعظيم والعظمة إلى التقدير

 

 

     ن أو غير عظـيم، بـل       ا كا ً فنحن نقدر اإلنسان بمقداره عظيم

ولو لم يكن لها عمل، ولم تكـن مـن وراء            نقدر األشياء بمقاديرها  

له التعظيم علينا؛    العمل نية، ولكننا إذا عظمنا اإلنسان فإنما نوجب       

ألنه يعنينا ويستحق إكبارنا، ويرتفع إلى المكانـة التـي تلحظهـا            

.بأسرها، وتعود عليها في منافعها وخيراتها اإلنسانية

 

 

…عظيم قدير فكل 

 

 

…ولكن ليس كل قدير بالعظيم 

 

 

…والعظمة قدرة وزيادة 

 

 

 عـن أن    أما القدرة فليس من الالزم أن تكون عظمة، فـضالً         

…ومعاوية قدير وال ريب  تكون عظمة وزيادة،

 

 

أما أنه عظيم فذلك الذي نعرض له في الصفحات التالية؛ لنبين           

من أنفع الرجال   القدرة والعظمة، في ترجمة رجل       فيها الفارق بين  

.الحوادث وميزان األخالق النابهين لتوضيح هذا الفارق بميزان

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 














 



 



 



 



 



 





 



 



 



 



 



 





 



 إن معاوية لم يكن يعمل بباعث من        :ومن سرف القول أن يقال    

بباعث من أحكام المروءة والعرف المتبـع فـي     الغيرة الدينية، أو  

.األخالق

 

 

فليس في وسعه أن يتجرد من هذه البواعث لو أراد، وليس في            

 وصاحبه، وعمل على أيدي     يد النبي     أسلم على  وسع رجل 

غيرة دينـه، وأحكـام فرائـضه،        الجلة من صحابته أن يغفل عن     

…وواجبات المروءة في عرف زمنه 

 

 

إال أننا   

 

 مع العلم بغيرته الدينية فـي شـعوره وفعالـه            —

 

— 

 أو مـصلحة    "الذاتية"بعلة المصلحة    نستطيع أن نعلل جميع أعماله    

.األسرة والعشيرة

 

 

نستطيع أن نعمم القول بغير استثناء على كل مـسعى مـن            و

إن :  وكل مأثرة من مآثره، فنقـول      ،حيله مساعيه، وكل حيلة من   

لتعليلها والقيام   المصلحة الذاتية أو مصلحة األسرة والعشيرة كافية      

بها، وإنه لم يعارض المصلحة الذاتية بإرادته في حـين واحـد،            

ا ولكنه لـم     قدير  كان رجالً  المصلحة العامة في أحيان،    وعارض

.يكن بالرجل العظيم

 

 

ومهمة المؤرخ في سيرته أن يقدر قدرته، وأن يعرف ما اقتدر        

وما اقتدر عليه بمـساعدة الـزمن وممـاألة          عليه بسعيه وتدبيره،  

…الحوادث والمصادفات 

 

 

وهذه المهمة تتقاضانا    

 

 أوالً –

 

 أن نجمل القول فـي جميـع        -

االقتدار على مقاصده، ومنها مـا كـان         التمهيدات التي مكنته من   

وما تـم فـي      ا لمولده، ومنها ما تم قبل ملكه،      ا لإلسالم وسابقً  سابقً

…أثناء ملكه إلى ما بعد موته 

 

 

وتتقاضانا هذه المهمة    

 

 ثانيا –

 

 أن نـزن المواهـب العقليـة        -

.وأسند إليها ما أسند من أسباب نجاحه والخلقية، التي اشتهر بها

 

 

ي الفصول التالية بالتمهيدات التاريخية من قبـل        فنبدأ الكالم ف  

األموية، ثـم نتلوهـا بتحليـل األخـالق          اإلسالم إلى قيام الدولة   

…والمواهب التي تعد من وسائل نجاحه 

 

 

 التي ثبتت لهذا الرجـل      "نقدر القدرة "ونالحظ في ذلك كله أن      

واألهاجي، ووراء الدعاية لـه والدعايـة        القدير من وراء المدائح   

.هعلي

 

 

ونحسب أننا وفينا بهذه األمانة إذا انتهينا من هذه الصفحات إلى  

الذي يوزن به رأس الدولة األموية، ويوزن بـه          الوزن الصحيح، 

.غيره من أعالم التاريخ

 

 
                                                           

احتجن الشيء جذبه بالمحجن وهو العصا المنعطفة الـرأس،         : حتجانا) ١(

نفسه احتواه وضمه إلى: واحتجن المال

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 




 




 



 )٧( 

 

 

 

 
حممود عبد القادر حممد. د.أ

 

 
جامعة قناة السويس

 

 



 


تمثـل  " كانت المخطوطـة النحاسـية      

تطور ا في مجال أبحاث مخطوطـات    ا كبير

 نـص مـن   احتـوى حيـث  . البحر الميت 

 عمود على هيئة نـص      ١٢نصوصها على   

 بعد  األول القرن   إلىتأريخي بالعبرية يعود    

 لمواقـع   أسـماء الميالد، واحتوت علـى     

أو " أريحـا   " جغرافية حقيقية معروفة مثل     

ــاكن ــةأم ــر معروف ــرة .  غي ــي الفت وف

ييجـال  "  وبتوجيهات من    م١٩٦٤/١٩٦٥

كشف علماء اآلثار منطقة ماسـادا      " يادين  

وكـذلك  " هيرود  " بالكامل متضمنة مكان    

المكان الذي استخدمه الالجئون من مدينـة       

. القدس خالل فترة المقاومة ضد الرومـان      

وقد تم العثور على العديد من آثـار تلـك          

واقتـرح  .  طائفة اإلسينيين  ىإلالفترة تعود   

ــن   ــل م ــر " و " روث " ك أن " درايف

مخطوطات قمران كانت من نواتج طائفـة       

ــ ــة تعــرف بال ــوت  " ـيهودي أو " الزيل

.غيورون التي نشأت في القرن األولال

 

 

" يادين  " وفي دراسة لـ    

 

 باالشتراك  -

" جون ستراجنل   " مع  

 

 أوضح فيهـا أن     –

حيـة  اكتشاف نصوص ماسادا يعد من النا     

 ألنه  يدل على اشتراك   ؛اا هام التاريخية شيئً 

أعضاء من مجتمع قمران     

 

سينيين  ربما اإل  –

 

 في التمرد على الرومان، وقد أدى البحث -

في الكهوف الموجودة جنوب وادي مربعات  

 والذي يوجـد بـه آالف   ٤ الكهف رقم   إلى

ــة ــى باإلضــافةهــذا . القطــع األدبي  إل

جـودة  مخطوطات أخرى في الكهوف المو    

. بالقرب من أريحا

 

 

 كان اكتشاف المخطوطة النحاسية عامالً

ا إلمداد المهتمين بتلك النوعية مـن       مساعد

المخطوطات باستنتاج نهائي حول سـر أو       

غموض اإلخفاء الضخم للمخطوطـات أو      

 كانت  م١٩٦٥وفي سنة   . النصوص العبرية 

هناك مخطوطة واحدة من بين المخطوطات      

 والتـي أطلـق     ٢م  المكتشفة في الكهف رق   

تحتوي علـى   " مخطوطة المزامير   " عليها  

. كل من المزامير الكنسية وغيـر الكنـسية   

" أليرجو  "  احتوى كتاب    م١٩٦٨وفي سنة   

على أكثر من تعليق أو تفسير حول الكتب        

".  الزابور " طفات من كتاب تالنبوية ومق

 

 

 ١٥٠وعلى مدى حوالى أكثـر مـن          

ـ       ا فـي   مخطوطة أو نص تم التعرف عليه

الستينيات كان من الواضح أن كل نص كان      

ا بيد مختلفة عما سبقهمكتوب .

 

 




 


مؤلـف  " نورمـان جولـب     " يواصل  

 بأنه سـنة    ، وفي الجزء الثاني منه    ،الكتاب

ـ   م١٩٧٧ " إيجال يـادين    "  استطاع بحث ل

حول مخطوطة مـن مخطوطـات البحـر        

 إلـى اتها أن يعود بـه      الميت وشرح محتوي  

" يـادين   " مشكلة المخطوطات، فقد أصدر     



 

 

 

 

 



 



 









 



م١٩٦٧ا في مدينـة القـدس سـنة        إصدار 

لمخطوطة تحتوي على قواعـد أو مبـادئ        

" تتعلق بمعبد أو هيكل القدس وأطلق عليها        

عـن  " يادين  " وقد نوه   ". مخطوطة المعبد   

أن تلك المخطوطة قد اشتملت على القواعد       

 باالسـتعداد والتأهـب     أو المبادئ الخاصة  

ـ      ا عـن   العسكري والتي كانت تختلف كلي

حرب أبناء النـور    " الوصف الذي جاء في     

 وبخالف المخطوطات   ،"ضد أبناء الظالم    

األخرى كانت كلماتها مقدسة وكأنهـا مـن       

في ذلك  اإلصدار    " يادين  " وقد أكد   . الرب

لـى  إلى أو تعـود     إأن المخطوطة تخضع    

وفي أثنـاء تلـك     . انطائفة اإلسينيين بقمر  

نصوص كوخبا والتي " يادين " الفترة طرح   

 "عين جدي   "  بالقرب من    اكتشفت

 

 كمـا   -

سبق وصفها في هذه المقـاالت     

 

وكـذلك   -

ـ    ا، حيـث ركّـز     مخطوطات ماسادا جانب

اهتمامه على إنتاج إصدار دقيق لمخطوطة      

 هـو  المعبد بتعليقات واضحة هدفها الرئيس  

الدفاع عـن نظريـة أو عالقـة قمـران          

. باإلسينيين

 

 

ورغم اكتشاف تلك المخطوطـة فـي       

، إال أنهـا كانـت      ١١كهف قمران رقـم     

 يـادين   " ا ما، وبينما كـان      غامضة نوع "

 أنـه  إال" مخطوطة قمران   " ليها بـ   إيشير  

ا عن   عن مصدرها وامتنع أيض    لم يقدم دليالً  

بيت " ة  أن يكشف عن البائع المجهول بمدين     

نه قـد   إوحيث  . ا كثير إليهالذي أشار   " لحم  

ــس  ــة وخم ــع مائ ــم دف  آالف دوالر ةت

لتاجر آثـار مقابـل تلـك       )  ١٠٥،٠٠٠(

مـن هـذا    "  يادين  " المخطوطة فقد طلب    

ن تلك  التاجر عدم إفشاء سر مصدر أو مكا      

!!.المخطوطة وال لمن باعها

 

 

إذن علـى   " جولب  "  المؤلف   ويتساءل

دين أن المخطوطـة    يـا " أي أساس صرح    

ـ      ا عـن بقيـة     كانت من منطقة قمران دونً

ــاكن األ ــرىمـ  األخـ

!!!.  بالصحراء اليهودية

 

 

ــنص  ــر ال ــد ظه لق

العبري لمخطوطة المعبـد    

عليهـا  " يادين  " وتعليقات  

هذا وقـد   .  م١٩٧٧سنة  

كانت معظم القوانين التي    

احتوت عليها هذه المخطوطة لم تكن فـي        

العـصور  الحقيقة ترجع الى أي من يهود       

أن تلك  " يادين  " ومن هنا استنتج    .  القديمة

 حركـة مـا     إلـى المخطوطة ربما ترجع    

. وبمرور الوقت كونت طائفة قمران

 

 

في بدايات الثمانينيات كان هناك وفيما      

ا عن العمل على المخطوطـات،      يبدو توقفً 

 كتب عضو من الباحثين     م١٩٨٢وفي سنة   

ـ         ه لزميل له سابق أن يوافيه بأحدث ما فعل

باتريـك  " ومـنهم كـان األب      . اآلخرون

 وقـام   م١٩٨٠الذي توفى سـنة     " سكيهان  

بإعداد النصوص المقدسة ولكن هذا اإلعداد      

جوزيـف  " ، و   م١٩٩٣ سـنة    إاللم يظهر   

 ،الذي تـرك الكهنـوت وتـزوج      " ميليك  

ا لـه عـن     الذي نشر عدد  " موريس بيلر "و

ــنة   ــصوص س ــون " ، و م١٩٨٢الن ج

ا بالقدس إلعداد   الذي قضى عام  " ستراجنل  

مؤلفه عن النصوص رغم عدم ظهور ذلك       

و " ستاركي  " وآخرون غيرهم مثل    .  العدد

) أو لم تظهر  (ممن ظهرت   " يميلي بويش   إ" 

.لهم مؤلفات

 

 

ـ     ا فيمـا يتعلـق    وهكذا كان هناك مأزقً

بالمخطوطات في بداية الثمانينيات، حيـث      

توقفت األعداد الجديدة الخاصة بهـا، مـع        

 منهـا بـين أيـدي الطـالب         تداول صور 

الستخدامها فـي أطروحـات أو أبحـاث        

للدكتوراه، هذا وقد شهدت السنوات التـي       

  ا لمناقشات كثيرة حول معنى     تلت ذلك تفشي

   ا بـوعي   اكتشافات صحراء يهودا مصحوب

.عام حولها

 

 

ووسط ذلك التنافس أو المناقشات كـان      

ا أو عمالًهناك نصا باألهمية جدير.

 

 



 





 

 

 

 

 



 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 




 




 



 



 





 



 

 ابنُوا علَيِهم بنْيانًـا     فَقَالُوا﴿: قوله تعالى :  فمن القرآن الكريم   -
 ﴾ربهم َأعلَم ِبِهم قَاَل الَِّذين غَلَبوا علَى َأمِرِهم لَنَتَِّخذَن علَيِهم مسِجدا          

القول األول هـو قـول       اآلية يدل على أن      وسياق]. ٢١: الكهف[
 وأن القول الثاني هو قول الموحِّدين، وقـد حكـى اهللا            ،المشركين

تعالى القولين دون إنكار؛ فدل ذلك على إمضاء الشريعة لهما، بل           
إن سياق قول الموحدين يفيد المدح؛ بدليل المقابلة بينه وبين قـول            
، المشركين المحفوف بالتشكيك، بينما جاء قول الموحـدين قاطعـا       

 قـال . وأن مرادهم ليس مجرد البناء بل المطلوب إنما هو المسجد         
نعبـد اهللا  : ﴾ مـسِجدا  م علَيهِ ﴿لَنَتَِّخذَن": [تفسيره"اإلمام الرازي في    

 وقال. اهـ] فيه، ونستبقي آثار أصحاب الكهف بسبب ذلك المسجد       
فـي هـذه    ": [حاشيته على تفسير البيضاوي   "الشهاب الخفاجي في    

.اهـ] ى اتخاذ المساجد على قبور الصالحيندليل عل

 

 

 

-  حديث أبي بصير    : ةنَّ ومن الس     الذي رواه عبد الرزاق 
، وموسى بن عقبة فـي      "السيرة"، وابن إسحاق في     عن معمر   

" مغازيه"

 

 كما يقول اإلمام مالك    زيوهي أصح المغا  -

 

 ثالثتهم عن   -
الز روة بن الزير هِري عن عب   ر بـنمـة   عـن الِمـسوخرم 

 دفن أبـا  أن أبا جندِل بن سهيل بن عمرو  : ومروان بن الحكم  
 لَما مات وبنى على قبره مسجدا بِسيف البحر، وذلـك           بِصير  

 ومثـل هـذا     ،وهذا إسناد صحيح  . بمحضر ثالثمائة من الصحابة   
 ، ومع ذلك فلم يِرد أنه       الفعل ال يخفى على رسول اهللا       

  ثبت عن النبـي  كما. المسجد أو نبشهأمر بإخراج القبر من   
ـ      ف«: أنه قال  سبعين نبي أخرجـه البـزار    » اي مسجد الخَيِف قَبر

، وقال الحـافظ ابـن حجـر فـي          "المعجم الكبير "والطبراني في   
 ثبـت فـي     وقد. اهـ] هو إسناد صحيح  ": [مختصر زوائد البزار  "

نا في   قد دفِ   إسماعيل عليه السالم وأمه هاجر       نااآلثار أن سيد  
الِحجر من البيت الحرام، وهذا هو الذي ذكره ثقـات المـؤرخين            

واعتمده علماء الـسِّير؛    
ــي   ــحاق ف ــابن إس ك

، وابن جريـر    "السيرة"
، "تاريخـه "الطبري في   

الروض "والسهيلي في   
، وابن الجـوزي    "األنف
، وابـن   "المنـتظم "في  

، "الكامـل "األثير فـي    
تـاريخ  "والذهبي فـي    

في ، وابن كثير    "اإلسالم
ــة " ــة والنهاي ، "البداي

وغيرهم من مـؤرخي    
.اإلسالم

 

 
النبـي    وأقر  

ذلك ولم يأمر بنبش هذه     
القبور وإخراجها مـن    
مسجد الخيف أو مـن      

.المسجد الحرام

 

 

 

 وأمـــا فعـــل -
 حكـاه   فقـد : الصحابة

" الموطأ"اإلمام مالك في    
بالغًا صحيحا عنـدما    
ذكر اختالف الـصحابة    
في مكان دفـن النبـي      

 ف: [ فقالقال ناس :
يدفَن عند الِمنبِر، وقال    

ونِقيِع،   : آخَربـالب دفَني
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سـِمعتُ رسـوَل اِهللا     : فجاء أبو بكٍر الصِّدِّيقُ رضي اهللا عنه فقال       
 ُيقول  :»  نَِبي ِفنفِّي فيه      قَطُّ إالَّ  ما دكاِنه الذي تُوفي م «  ِفرفح ،
 ينكر أحد من الصحابة     والمنبر من المسجد قطعا، ولم    . اهـ] له فيه 

 أن  هذا االقتراح، وإنما عدل عنه أبو بكر تطبيقًا ألمر النبي           
؛ فدِفن في حجرة الـسيدة       الشريفة   وحهيدفَن حيث قُِبضت ر   

 المتصلة بالمسجد الذي يصلي فيه المسلمون، وهذا هو         عائشة  
نفس وضع المساجد المتصلة بحجرات أضرحة األولياء والصالحين        

.ننافي زما

 

 
 فهـي غيـر    دعوى الخصوصية في ذلـك للنبـي       وأما

صحيحة؛ ألنها دعوى ال دليل عليها، بل هي باطلة قطعـا بـدفِن             
 في هذه الحجرة التي كانت السيدة       سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر      

 تعيش فيها وتصلِّي فيها صلواتها المفروضة والمندوبة؛ عائشة 
. على جوازهفكان ذلك إجماعا من الصحابة 

 

 

 

صـالة  :  ومن إجماع األمة الفعلي وإقرار علمائهـا لـذلك         -
 لمـساجد ، واالمسلمين سلَفًا وخَلَفًا في مسجد سيدنا رسول اهللا    

التي بها أضرحة من غير نكير، وإقرار العلماء من لـدن الفقهـاء             
السبعة بالمدينة المنورة الذين وافقوا على إدخال الحجـرة النبويـة           

المسجد النبوي سنة ثمان وثمانين للهجرة، وذلك بـأمر    الشريفة إلى   
الوليد بن عبد الملك لعامله على المدينة حينئٍذ عمر بن عبد العزيز            
رحمه اهللا، ولم يعترض منهم إال سعيد بن المسيب، ال ألنـه يـرى    
حرمة الصالة في المساجد التي بها قبور، بل ألنه كـان يريـد أن              

 يطَّلع عليها المـسلمون حتـى        كما هي  تبقى حجرات النبي    
 حديث  وأما. يزهدوا في الدنيا ويعلموا كيف كان يعيش نبيهم         

لَعن اُهللا  «:  قال أن النبي   " الصحيحين" في   السيدة عائشة   
     ساِجدَأنِبياِئهم م وروالنَّصارى اتَّخَذُوا قُب ودهجمـع  : جد؛ فالمسا »الي

يصلح للداللة على الزمان    مصدر ميمي   : مسِجد، والمسجد في اللغة   
السجود لهـا علـى     : والمكان والحدث، ومعنى اتخاذ القبور مساجد     

وجه تعظيمها وعبادتها؛ كما يسجد المشركون لألصنام واألوثان         

 

-
كما فسرته الرواية الصحيحة األخرى للحديث عند ابن سـعد فـي            

اللهـم ال   «:  مرفوعا بلفـظ   عن أبي هريرة    " الطبقات الكبرى "
، »ل قبري وثنًا؛ لعن اهللا قوما اتخذوا قبـور أنبيـائهم مـساجد         تجع

: بيان لمعنى جعل القبر وثنًـا، والمعنـى  » ...لعن اهللا قوما «فجملة  
 قبـور اللهم ال تجعل قبري وثنًا يسجد له ويعبد؛ كما سـجد قـوم ل             

لمـا كانـت اليهـود والنـصارى        : [ اإلمام البيضاوي  قال. أنبيائهم

أنبيائهم؛ يسجدون لقبور   
تعظيمـــا لـــشأنهم، 
ويجعلونهـــا قبلـــة، 
ويتوجهون في الصالة   
ــذوها   ــا، واتخ نحوه
أوثانًا، لعنهم اهللا ومنـع     
المسلمين عن مثل ذلك    
ونهاهم عنه، أما مـن     
اتخذ مـسجدا بجـوار     
صاِلٍح أو صـلَّى فـي      
ــه  ــصد ب ــه وق مقبرت
ــه  ــتظهار بروح االس
ووصول أثر من آثـار     

عبادتــه إليــه  

 

ال  -
التوجـه التعظيم له و  

 

- 
 فال حـرج عليـه، أال     
ترى أن مدفن إسماعيل    
في المسجد الحرام ثـم     
الحطيم، ثـم إن ذلـك      
المسجد أفضل مكـان    
يتحــرى المــصلي   
بصالته، والنهي عـن    
الصالة فـي المقـابر     
مختص بالمنبوشة؛ ِلما   

.اهـ] فيها من النجاسة

 

 
على ذلـك   وبناء : 

فإن الصالة في المساجد    
ــا أضــرحة  ــي به الت

ــاء و الــصالحين األولي
جائزة ومشروعة، بـل    
ومستحبة أيضا، والقول   

 أو بطالنهـا    بتحريمها
قوٌل باطل ال يلتَفَتُ إليه     

 وعواهللا. ُل عليـه  وال ي 
أعلم .

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 



 





 





 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       المستشار                       الباحث    

 

 





 



 




 




 




 


آل البيت هم من حرمت عليهم الزكاة       

:)بنو هاشم(

 

 
 :األدلة: بقية

 

 
روى البيهقى عن أبى أسيد الساعدى      

 للعباس بن عبد    قال رسول اهللا    : قال
ا يا أبا الفضل ال ترم منزلك غد      : (المطلب
وك حتى آتيكم، فـإن لـى فـيكم         أنت وبن 

فانتظروه حتـى جـاء بعـد مـا         ) حاجة
الـسالم  : (فدخل علـيهم فقـال    . أضحى
وعليك السالم ورحمـة    : فقالوا) .. عليكم

) .. كيـف أصـبحتم   (اهللا وبركاته، فقال    
 أصبحنا بخير والحمـد هللا فكيـف        :قالوا

.. أصبحت بأبينا وأمنا أنت يا رسول اهللا        
: فقال لهم ). هللاأصبحت بخير أحمد ا   : (قال

تقاربوا تقاربوا يزحـف بعـضكم إلـى        (
شـتمل علـيهم    احتى إذا أمكنوه     ).بعض

رب هذا عمى وصـنو      يا: (بمالءته وقال 
سترهم من النـار  اأبى وهؤالء أهل بيتى ف  

نت فأم: قال ).كسترتى إياهم بمالءتى هذه   
آمـين  : أسكفه الباب وحوائط البيت فقالت    

.آمين آمين

 

 
نحن : (قال  : وروى الديلمى قال  

أنـا  : بنو عبد المطلب سادات أهل الجنة     
وحمزة وعلى وجعفر والحسن والحـسين      

).والمهدى

 

 
:ومما تقدم يتضح

 

 
 فى اهللا، أحباء أهل بيت رسول       يإخوت

 أن المدقق النظـر فـى هـذه         :اهللا  
اآلراء الثالثــــة 
ــد  ــسابقة ال يج ال

ا علـى   بينهم خالفً 
ــث  ــالق حي اإلط
ــن اســتيعابها  يمك

س مـن   ا لـي  جميع
 واحـد   يخالل رأ 

وإنما مـن خـالل     
حب واحـد وهـو     
حب أهل بيت النبى    

.األطهار

 

 
فأهل البيت هم   
ــاع  ــصدر اجتم م
وتآلف واعتـصام   

ــة ــالوا . األم فتع

نجتمع عليهم وال نتفرق ونختلف علـيهم       
 ؛واللحاق بسفينتهم وركوبها فى هذه الدنيا     

ألنهم هم الموحدون هللا، وورثـة النبـى        
    أحباؤه بـل هـم     ، وهم أولياء اهللا و

.الطريق إلى اهللا

 

 
فإذا نظرنا إلى األمر الذى ورد فـى        
كتاب اهللا بفرضـية حـب أهـل البيـت          

 َألُكُم علَيـِه َأجـرا ِإالَّ      َأس قُل الَّ ومودتهم  
       نَةً نَِّزدسقْتَِرفْ حن يمى وبةَ ِفي الْقُردوالْم

 ورلَه ِفيها حسنًا ِإن اللَّـه غَفُـور شَـكُ         
وكما يقول اإلمام الحسن    . )٢٣: الشورى(
ا من أهل بيت افتـرض اهللا        إنَّ :يبن عل ا

 واقتراف الحـسنة    ،مودتهم على كل مسلم   
ـ     ،مودتنا أهل البيت    ه كما جاء فى خطبت

الشهيرة بالمسلمين بعد قتل أبيـه اإلمـام        
ومن هنا يجب أن نعلم وبصدق أن       . على

  ي للنب تُّكل من يم     بصلة من قريب 
و بعيد يجب علينا احترامه وتوقيره وحبه       أ

 ووده ونصرته كرامة لرسـول اهللا       
فإذا ما نظرنا آلل    . ا ألمر الحق    وتنفيذً

البيت من هذه الزاوية اجتمعنا عليهم ولم       
نختلف، أمـا إذا عـصفت بنـا أهـواء          
الــسياسة، وميــول الــسلطة، والقبليــة، 
والتعصب المذهبي البغيض، خرجنا عـن    

ومنهج الحب الذى أمرنـا     جادة الصواب   



 

 

 

 

 



 



 



 








 








 



إن الذين حاولوا   . اهللا به فى محكم التنزيل    
 يمن قبل وحتى اآلن فى إخراج نساء النب       

        أمهات المؤمنين من دائـرة أهـل 
البيت وحصرها فى طائفة محددة يخالفون      

 وهـم ال  كتاب اهللا ويؤذون الرسول    
.يشعرون

 

 
فالمتبع لآليات واألحاديث النبوية يجد     

ة أهل البيت ثبتت بطـرق      أن مفهوم وصف  
:عدة

 

 
منهم ثبت له هذا الوصف عن       :األول

.طريق القرآن الكريم وهم أزواجه 

 

 
منهم من ثبت لهم عن طريق       :الثاني

النسب والعصب وعـن طريـق حـديث        
.الكساء وهم فاطمة وعلى وابناهما 

 

 
منهم من ثبت لهم عن طريق       :الثالث

العصب فقط وهم بنو هاشم على التفصيل       
.بقالسا

 

 
منهم مـن ثبـت لهـم هـذا          :الرابع

الوصف بدون أي طريق مـن الطـرق        
آل البيت بتشريف    السابقة وإنما دخل فى   

ـ  من رسول اهللا     ا لـه دون     وتكريم
صفة نسب أو عـصب أو غيـره مثـل          
الصحابي الجليل سلمان الفارسي الذى قال   

سـلمان منـا آل     : (فيه رسول اهللا    
وقد دخل فى هـذا الـشرف مـن      ) البيت

الل إخالصه هللا فى عبادته ومن بـاب        خ
.)١(حب أهل النبى 

 

 
ومن جماع ما تقـدم يتـضح لنـا أن       
التفسير الشرعي لمفهوم آل البيت علـى       
النحو السالف ال يخـرج عـن التحديـد         
اللغوي للفظ اآلل على المعنى العام بـل        
يخرجان من مشكاة وأصـل واحـد وال        

.يختلفان

 

 
ــسام    ــالف واالنق ــي للخ وال داع

ب المقيت حول هؤالء األطهـار      والتعص
فروع الدوحة والشجرة النبوية المباركـة      
التي أصلها سيد المرسلين وخاتم األنبيـاء    
وقائد الغر المحجلين وإمام أهـل التقـى        

والصالح إلى يوم الـدين سـيدنا محمـد         
.

 

 
فما أهل البيت إال أهل العلى والرفعة       

:كيةزوالشرف الرفيع والعترة ال

 

 
 نور اهللا المنـزل     أعالهم النبى   

إلى أهل السماوات واألرضـين وأصـل       
الشجرة النبوية والدوحة الربانيـة قطـب       
دائرة الفالح وإمام كل عابد وشاكر خيـر        
من وطئ الثرى وارتقـى فـى مـدارج         
النبيين حتى كان قاب قوسين أو أدنى من        

.رب العالمين

 

 
ويليه في الفخر والـشرف الطـاهر       

فاطمة سيدة  الذكي ثمار الشجرة المحمدية     
نساء العالمين وعلى بن أبى طالـب أبـو     

 ووصيه أسـد    األئمة وأخو الرسول    
بنى غالب وليث المـشارق والمغـارب       
ربيب بيت النبوة ومنبت الذرية المحمدية      
أبو األطهار وزوج الطاهرة البتول وابـن    

 أصل كل طهر ومـصدر      عم النبى   
 قـرة   كل نور، والحسن، والحسين     

سيدا شباب أهل الجنـة     عين رسول اهللا و   
ملوك اآلخرة وأبنـاء الرسـول الكـريم        

.

 

 
ويليهم فى الشرف واألنوار ومـصدر      
كل فخار وأصل كل طهر وطهار أمهاتنا       

 فـروع الروضـة     أمهات المؤمنين   

الندية المباركة من غمرتهم أنوار النبـى       
       وعاشوا معه ليل نهار واقتـسموا 

معه الطعام والشراب ورأوا من جمـال       
 ما لـم يـصفه الواصـفون        ى  النب

وحجب عن خاصة الخواص واستنـشقوا      
من شذا عطره الندى وعبيق منبته الذكى       
ما غطى أريجه البيداء ونـسم نـسماته        

.الفيحاء

 

 
ويليهم فى العز والـسؤدد والمكانـة       
الشريفة أغصان شجرة النبوة بنو هاشـم       
آل جعفر وآل عقيل وآل العبـاس أهـل         

غنـى أهـل    الصالح والتقى والعفاف وال   
الدين وخاصة الطاهرين من أصل طاهر      
المنفحين بنفحات النبى المجتبى والرسول     

.الخاتم محمد 

 

 
تلك الشجرة الربانيـة فـى الدوحـة        
المحمدية التى حوت أهل النقاء والـصفاء   
والوالية والعنايـة، األوليـاء الربـانيين       

ن أنـوار النـور     ين المختـار  يوالمصطف
حمدى التـى   األحمدى ونسمات النسيم الم   

تسقى من نور عرش اهللا منبع كل نـور         
ــين والمرســلين  ــوار النبي ومــصدر أن

 ،هواألولياء والعارفين وأهل اهللا وخاصـت     
فلوال منور األنوار والسر الـذاتي لنـور        
وضياء كل منير لذهبت شوارق األنـوار       
وأظلمت المصابيح والـسرج وانطفـأت      

نور كل ولى وسراج كل منير      . المشكاة  
لسماوات واألفالك واألراضـين    وضياء ا 

ومن لَّم يجعِل اللَّـه     ) نور اهللا (واألمالك  
 )٤٠: النـور ( لَه نُورا فَما لَه ِمن نُّورٍ      

         ـنِلنُـوِرِه م ِدي اللَّههلَى نُوٍر يع نُّور
.)٣٥: النور( يشَاء

 

 
                                                           

الذين ثبت لهم الوصف عـن طريـق        : المحرر) ١(
صـحاب الكـساء   أالقرآن والسنة هم أهل بيت النبوة  

الخمسة، والذين ثبت لهم عن طريق النسب هم بنـو          
هاشم أهل بيت الرجل، والذين ثبت لهم عن طريـق          
السبب هم زوجاته أهل الرجل، والذين ثبت لهم عـن   

ـ طريق االنتساب هم الخُلَّص مـن األتبـاع        سلمان ك
.وبالل

 

 



 

 

 

 

 



 









 





 



 





 



تكفي اإلشارة السريعة لسيرة سـهل      
التستري دون مغالبـة الولـوج إلـى        
ــ    ا تفاصـيل المولـد والمـسيرة اهتمام

بالطرح الصوفي نفسه، إلى ما أشـار        
إليه اإلمام األكبر الدكتور عبد الحلـيم       
محمود شيخ األزهر السابق في سطور      

رويـه  معدودة، يقـول سـهل، فيمـا ي       
كنت ابن ثالث سنين، وكنت    : " القشيري

أقوم الليل أنظر إلى صالة خالي محمد       
ويـشفق  . بن سوار، وكان يقوم الليـل     ا

الشيخ على الغالم أن يصيبه برد، أو أن        
  ا في ضعفه، ويشغل يكون عدم النوم سبب

ذلك قلبه؛ رحمة بالغالم وشفقة عليـه،       
يا سهل اذهب فـنم فقـد       : افيناديه أحيانً 

".ت قلبي شغل

 

 
ويحاول الغالم االستمرار إرضـاء     
لرغبته، ويحاول الذهاب إلـى النـوم        
إرضاء لخاله، ويتأرجح بين هذا وذاك،      

ا تتغلـب   ا، وأحيانً وتتغلب الرغبة أحيانً  
إطاعة خاله، ولكن األيام تمر، والغالم      
يحضر خلوة خاله، ويألف خاله وجوده      
بجواره، ويألف الغالم مالزمة خاله في      

 وعبادته، حتى كانت لحظة فارقة      تهجده
في حياته الروحية صـوب التـصوف       

ـ  حينما قال له خاله محدثً     قـل  : " اها إي
بقلبك، عند تقلبك في ثيابك، ثالث مرات     

اهللا معي،  : من غير أن تحرك به لسانك     
. )١("اهللا ناظر إلي، اهللا شاهدي

 

 
وكانت هذه اللحظة بحق فارقة فـي       

بـد اهللا   حياة القطب الصوفي سهل بن ع     
التستري الذي تعنينا طروحاته الصوفية     
أكثر مما يعنينا تقصي حياته وأحوالـه       
ومقاماته، ولعل أبـرز مـا فـي تلـك         

المسيرة هي مداومة القرآن الكريم التي      
.وجد فيها النور والهداية 

 

 


 



أبرز ما يعنينا من قـصة العـارف        
 هو ذلـك الطـرح      باهللا سهل التستري  

الصوفي الذي تجسد فـي جملـة مـن         
اإلشراقات التي تمثل تجربته الروحيـة      
وتعكس عباداته ومجمل طاعتـه لربـه       

        ومن أهم تعاليمه فـي التـصوف ،
الذكر الدائم، فمن خالله يتذكر اإلنسان      
يوم الميثاق في األزل، ويعتبـر سـهل        
التستري من األوائل الذين ركزوا على      

الكـريم، وكمـا يؤكـد    تفسير القـرآن   
التجليات " جوزيبي سكاتولين في كتابه     

فـإن سـهل    " الروحية فـي اإلسـالم      
التستري شـدد علـى طلـب التوبـة         

وفي التوكل  . المستمرة والتوكل على اهللا   
أول مقام التوكـل أن     : " يقول التستري 

يكون العبد بين يـدي اهللا عـز وجـل          
كالميت بين يدي الغاسل، يقلبـه كيـف        

".  يكون له حركة وال تدبير أراد، وال

 

 
ولسهل التستري رأي في التوبـة،       

 ؛ إن التوبة النصوح أال يرجع     :فهو يقول 
ألنه صار من جملة األحبة، والحـب ال     

ويقول .  ال يحبه الحبيب   يءيدخل في ش  
عالمة التائب أن ال تقله أرض      : " اأيض

وال تظله سماء إال هو متعلق بـالعرش        
". لـدنيا   وصاحب العرش حتى يفارق ا    

 فـي الـدنيا مـن       يءليس ش : " ويقول
الحقوق أوجب علي للخلق من التوبـة،       
فهي واجبة في كل لمحة ولحظـة، وال        
عقوبة عليهم أشد من فَقِْد علم التوبـة،        

أن ال تنـسى    : ما التوبة ؟، فقال   : فقيل
". ذنبك 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ويستطرد سهل التـستري طـويالً     
ا في حديثة الشائق عـن التوبـة،       وكثير

د إلـى أعلـى     ب توصل الع  ا حاالً بوصفه
المقامات الصوفية، وهو يشير إلـى أن       
التوبة ال تصح ألحد حتى يدع الكثيـر        
من المباح مخافة أن يخرجه إلى غيره،       

قالـت أم المـؤمنين الـسيدة       كما  ا  تمام
اجعلـوا  ): "  وعن أبيهـا   (عائشة  

ا من الحالل بينكم وبين الحرام ستر ."

 

 
عـن  ولعل حديث سهل التـستري      

الحجب شغل الكثير من وقـت وفكـر        
القطب الصوفي الكبير، ونثراته كثيـرة      
حول هذا الموضوع، ويسرد التـستري      
الحجب السبعة التي تحجب اإلنسان عن      

 عقله وعلمـه    :، فالحجب هي  ربه  
وقلبه وخشيته ونفسه وإرادته والـسابع      

. مشيئته

 

 
ويشرح سهل التـستري مـا قـام        

ـ       تغاله بإجماله من حجب، فالعقـل باش
بتدبير الـدنيا، والعلـم بمباهاتـه مـع         
األقران، والقلـب بالغفلـة، والخـشية       
بإغفالها عن مـوارد األمـور عليهـا،        
والنفس ألنها مأوى كل بليـة، واإلرادة       
إرادة الدنيا واإلعراض عن اآلخرة، أما      

. )٢(المشيئة بمالزمة الذنوب

 

 


 



احتل موضوع الصبر مكانة مرموقة    
وذات قيمة في نثائر سهل بن عبـد اهللا         
التستري، ويعد الـصبر مـن أعظـم        
الفرائض إشارة إلى قول اهللا تعالى فـي   

واصِبر وما صبرك ِإالَّ    : سورة النحل 
ِباللَِّه وال تَحزن علَيِهم وال تَك ِفي ضيٍق        

  ونكُـرما يِمم  ر إذعـان هللا    ، والـصب
ته في تـصريف    موحكمه وقضائه وحك  

وتدبير المقادير، يقول المـولى تبـارك       
: الطور (واصِبر ِلحكِْم ربك  : وتعالى

.  بالصبر لحكمه  فقلد أمرنا اهللا    ) ٤٨
والصبر ال جزاء له سوى الفالح ونيل       
المقاصد التي ارتضاها اهللا لعبده باعتبار      

ط أن الصبر شرط رئيس مـن شـرائ       
اإليمان التي يرفع اهللا بها درجات العبد       

يرفَـِع اللَّـه    : في الجنة، يقول تعالى   
  نُوا ِمنكُمآم الَِّذين      ُأوتُـوا الِعلْـم الَِّذينو

، وعلم العبـد   )١١: المجادلة (درجاٍت
ويقينه بأن صبره على البالء واالبـتالء      

لقدر هو برزخ يعبره المرء     وتصاريف ا 
ية كبيرة هي الفوز برضا اهللا       لغا اتحقيقً
.عنه

 

 
 منهـا   :والصبر أنـواع وصـنوف    

الصبر هللا في مقام حق اليقين لقول اهللا        
واصِبر ِلحكْـِم ربـك     : تبارك وتعالى 
وفي هذه اآلية الكريمـة      فَِإنَّك ِبَأعيِننَا 
 لحكم اهللا تعالى، ومنهـا      روجوب للصب 

ا الصبر باهللا على تحمـل أعبـاء        أيض
 واصِبر: الة والمهمة كقوله تعالى   الرس

، )١٢٧: النحل (وما صبرك ِإالَّ ِباللَّهِ   

ومن أبرز وأحكم أنواع الصبر، الصبر      
في اهللا، فمن صبر في اهللا ومعه كـان         
معه وفـي معيتـه ورعايتـه التـي ال       

واصِبر نَفْـسك   : تنقضي، يقول تعالى  
والْعـِشي   الْغَداِةمع الَِّذين يدعون ربهم بِ    

ونِريدي ههجو) ويقول  ،)٢٨: الكهف
ِإن اللَّـه مـع     : تعالى أحكم الحاكمين  

اِبِرينالص) ويرى أبـو   ). ٤٦: األنفال
الحسن الماوردي أن الصبر على امتثال      
ما أمر اهللا به تعالى واالنتهاء عما نهى        
عنه من أرفع درجات ومقامات الصبر؛      

ـ ه تخ ألن ب  ص الطاعـة، وبخلـوص     ل
الطاعة يصح الدين وتؤدى الفـروض      

.ويستحق الثواب

 

 
ويقول سـهل التـستري أن أصـل        
اآلفات كلها قلة الصبر على األشـياء،       
وغاية شكر العارف معرفته بعجزه عن      

أن تركب الصبر   : "بلوغ الشكر، ويقول  
" فافعل، وال تكن مما يركبـه الـصبر       
 ويوضح التستري حقيقة الصبر علـى      

وجوهه األربعة؛ صبر على المصائب،     
وصبر على الفرائض، وصبر على أذى      

فأما الفرائض  . الناس، وصبر على الفقر   
 عليها رأيت حسن المعونة     تفمتى صبر 

، وأمـا المـصائب فمتـى       من اهللا   
صبرت عليها وجب لك األجر، ومتـى       
صبرت على أذى الناس وجب لك حب       
الناس، ومتى صبرت على الفقر وجب      

.  )٣(ضوان اهللا لك ر

 

 
                                                           

العارف باهللا سهل بن عبد اهللا      : عبد الحليم محمود  ) ١(
 ، دار المعـارف، القـاهرة،     "حياته وآراؤه "التستري  

.م٢٠١٥

 

 
المقدمـة فـي التـصوف      : عبد الرحمن السلمي  ) ٢(

.م١٩٨٧وحقيقته، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، 

 

 
تهذيب األسرار، المجمع   : عبد الملك الخركوشي  ) ٣(

.م١٩٩٩الثقافي، أبو ظبي، 

 

 



 

 

 

 

 



 


 

تربيــــــــــة تربيــــــــــة 

األوالد في  األوالد في  

ــالم ــالماإلســـ اإلســـ
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 اهللا  أودعهاومن المشاعر النبيلة التي     

، باألوالد، شعور الرحمة    األبوينفي قلبي   

 وهو شعور   ، بهم، والعطف عليهم   والرأفة

 إعـدادهم  وفي   األوالدكريم له في تربية     

.اآلثار عظموأ النتائج، أفضلوتكوينهم 

 

 

والقلب الذي يتجرد من خلق الرحمن،      

يتصف صاحبه بالفظاظة العاتية، والغلظة     

 وال يخفي ما فـي هـذه        ،اللئيمة القاسية 

الصفات القبيحة مـن ردود فعـل فـي         

 أوحال، وفي تخبطهم في     األوالدانحراف  

......الشذوذ، ومستنقعات الجهل والشقاء 

 

 

 اإلسـالمية لهذا كله نجـد شـريعتنا       

غراء، قد رسخت فـي القلـوب خلـق         ال

الرحمة، وحضت الكبار من آباء ومعلمين      

لـي بهـا، والتخلـق      ح على الت  ومسئولين

.بأخالقها

 

 

 بموضوع  ليكم اهتمام الرسول    إو

الرحمة، وحرصه الزائد على تحلي الكبار    

:بهذا الخلق الكريم، والشعور النبيل

 

 

 

ي عــن ذ داود والترمــأبــوروى  -

  عن جـده     هأبيبن شعيب عن    اعمرو  

ليس منا مـن    : (قال رسول اهللا    : قال

).لم يرحم صغيرنا، ويعرف حق كبيرنا

 

 

 

 المفـرد   األدبروى البخاري في     -

 تى النبـي  أ:  قال هريرة أبيعن  

ليـه،  إرجل ومعه صبي، فجعل يـضمه       

نعـم،  :  قال )ترحمه؟أ( :فقال النبي   

رحـم  أرحم بك منه، وهـو      أفاهللا  (: قال

).الراحمين

 

 

 

ــان - ــن حــدأى أذا رإ  وك ا م

والده يزجره بحـزم،    أصحابه ال يرحم    أ

سـرة  لى ما فيه صالح البيت واألإويوجه  



 

 

 

 

 



 


 

 لعانًـا،   ثإني لم أبع  : (قال رسول اهللا    
ولكن بعثت داعيا ورحمة، اللهم اهِد قومي       

  ).فإنهم ال يعلمون

 

 
        

 

رواه البيهقي في شعب اإليمان -

 

-

 

 







 



فقد روى البخـاري فـي      ..... والد  واأل

جاء :  قالت دب المفرد عن عائشة     األ

تقبلـون  أ:  فقـال  لى النبي   إعرابي  أ

و أ: (صبيانكم، فما نقبلهم؟ فقال النبي      

).ك الرحمة؟ن نزع اهللا من قلبأملك لك أ

 

 

 

 با هريرة   أ أنوروى البخاري    -

 الحسن بن علي، ل رسول اهللا   قب: قال

قرع بن حابس التميمي جـالس،      وعنده األ 

ن لي عشرة من الولد مـا       إ: قرعفقال األ 

 ا، فنظر رسـول اهللا      حدأقبلت منهم   

).من ال يرحم ال يرحم: (ه ثم قاليلإ

 

 

 

نـس  أدبه عن أى البخاري في   وور -

 عائـشة   إلـى ة  أجاءت امر : لك قال بن ما 

  ،عائـشة ثـالث تمـرات،       فأعطتها 

 وأمـسكت  كل صبي لها تمـرة،       أعطت

 الـصبيان التمـرتين     فأكللنفسها تمرة،   

 التمرة  إلى األمت  دم، فع أمهما إلىونظرا  

 كل صبي نصف تمـرة،      فأعطتفشقتها،  

:  عائشة فقـال   فأخبرته،  فجاء النبي   

وما يعجبك من ذلك؟ لقـد رحمهـا اهللا         (

).برحمتها صبييها

 

 

 

 يحتضر،  ي طفالً أذا ر إ وكان   -

ن تقبض روحه فاضت عينـاه      أوشكت  أو

ـ  بالدموع حزنً  ا علـى الـصغار،     ا وعطفً

مة فضيلة العطـف والرحمـة      ا لأل وتعليم

سامة بن  أروى البخاري ومسلم عن     ..... 

بيها ألى  أرسلت ابنة النبي إ   : قال زيد  

 فأرسـل  فاشـهدنا،  )١(ابني قد احتَضر  ن  أ

له وسلم يقـرئ الـسالم،      آعليه الصالة و  

، أعطـى خذ وله مـا     أان هللا ما    : (ويقول

 فلتـصبر  ،جل مـسمى أل شيء عنده ب  كو

ليـه تقـسم عليـه      إرسلت  أف). ولتحتسب

تينها، فقام ومعه سعد بن عبادة، ومعاذ       ألي

بي بن كعب، وزيد بن ثابت،      أبن جبل، و  

  رسـول اهللا     لـى إورجال، فرفـع    

 فـي حجـره، ونفـسه       فأقعـده ي،  الصب

يـا  : ، ففاضت عيناه، فقال سـعد     )٢(تقعقع

هـذه رحمـة    : (رسول اهللا ما هذا؟ فقال    

وفـي  ). جعلها اهللا تعالى في قلوب عباده     

جعلها اهللا في قلوب من شاء من       : (رواية

م اهللا مـن عبــاده  حنمـا يــر إعبـاده، و 

).الرحماء

 

 

ظاهرة  أنب عن البال    عز ي أالوينبغي  

، وترسخت  األبوينت قلب   ألم إذالرحمة  

في نفسيهما؛ قاما بما يترتب عليهما مـن        

ديا ما عليهما من حق تجاه من       أواجب، و 

وجب اهللا عليهما حق الرعاية، وواجـب       أ

.!!األوالد وهم أالالمسؤولية، 

 

 
                                                           

املوت مقدمات حضرته: أي) ١(

 

 
.وتضرب تتحرك يأ: عقعتق) ٢(

 

 



 

 

 

 

 



 



  

 





 



 



 

أعلن الصوفية دعمهم الكامل ألجهزة الدولة وعلى رأسـها القيـادة الـسياسية والقـوات               
المسلحة ورجال الشرطة فى مواجهة الحملة اإلرهابية الشرسة التى تستهدف أمن واستقرار            

.، وأنهم قوة كبيرة يجب أن تأخذ دورها الحقيقي في أمن واستقرار المجتمعالبالد

 

 
يادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى، وأن مرجعيتهم الدينية        مؤكدين أنهم يقفون خلف الق    

.تتمثل فى كعبة العلم الشرعى والعلماء المستنيرين فى األزهر الشريف

 

 
ـ         ـ  ٢٠وطالبوا جميع الطرق الصوفية وأتباعهم الذين يتجاوز عددهم ال ، التكـاتف   ا مليونً

  والترابط والوقوف صفرجل واحد منهم، خلـف القيـادة   ا، وأن يكونوا على أتقى قلب ا واحد
السياسية الرشيدة، حتى يكونوا حائط صد منيع أمام كل من يحاول التشويش على القيادة أو ترويج الشائعات المغرضة التى تـستهدف زعزعـة األمـن                         

.ر المحروسةواالستقرار، لتفويت الفرصة على المغرضين والمخربين الذين يسعون للنيل من مكانة ومهابة البلد العريق مص

 

 
وأعلنوا

 

مبر ت سـب  ١٨ األربعـاء     آالف صـوفى،   ٧ فى مؤتمرهم العام الذى عقد بقاعة المؤتمرات باألزهر الشريف بمدينة نصر، وحضره أكثر من                -
 بحضور جميع أعضاء المجلس الصوفى األعلى، وعدد كبير من الشخصيات العامة  م،  ٢٠١٩

 

لـرئيس   تأييدهم الكامل للقيـادة الـسياسية ممثلـة فـى ا    -
عبدالفتاح السيسى، وأن أرواحهم فداء لمصر، كنانة اهللا فى أرضه، حتى تعيش آمنة مطمئنة، دولة حاضنة لجميع أبنائها بال تفرقة أو تمييـز أيـا كـان                           

.نوعه

 

 
 عبدالحكم صالح سالمة  في البداية قدم الدكتور   

 

 األستاذ بجامعة األزهر-

 

التحية للرئيس السيـسى الـذى    باسم جميع الصوفية ومحبى آل البيت الشكر و-
   أصدر توجيهاته وتكليفاته للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، للبدء فورا فى تطوير وتحديث منطقة ومسجد سيدنا اإلمام الحسين، ليصبح مزارا يليـق  ا عالمي

امة للطرق الصوفية بتجديد وترميم ورفع كفاءة مـساجد   عن استجابة وزارة األوقاف لمطالب المشيخة الع فضالً بمكانة ومنزلة سبط سيدنا رسول اهللا    
    آل البيت والصالحين واألولياء، تأكيد     االدعاء بأنهم أهل شعارات أو انطواء، والمساجد التى تقرر تجديـدها ورفـع            اا على دورهم التربوى والدعوى، نافي 

 ماليـين  ٩ا، اإلمام الـشافعى بمبلـغ    ألف٥٠ً مليون و١٢، السيدة زينب بمبلغ  ألف جنيه  ٢٩٣ ماليين و  ٨إبراهيم الدسوقى بكفر الشيخ بمبلغ      : كفاءتها هى 
ـ  ٤٣١ ماليين و  ٣ ألف، األحمدى بطنطا بمبلغ      ٥٠٠ ماليين و  ٣ا، سيدى طلحة بمبلغ      ألفً ٦٣٧ ماليين و  ٩ا، اإلمام الرفاعى بمبلغ      ألفً ٩٧٣و ا، الـسيدة    ألفً

ا، اإلمام على زيـن   ألف٣٩٠ً ألف، سيدى شبل بالشهداء منوفية بـ   ٤٠٠ ألف جنيه، أحمد الطوخى بالمنيا بـ        ٤٠٠عائشة بمليونى جنيه، السيدة نفيسة بـ       
. ألف جنيه٣٠٠العابدين بـ 

 

 
 عبدالهادى القصبى  الدكتوروأشار  

 

 شيخ مشايخ الطرق الصوفية    -

 

يل لإلصالح والبناء والتنميـة والتقـدم والرقـى         التصوف منهج ربانى أص    إلى أن    -
 لآلخر هـو    ا وحبا وقبوالً  ا أخالقية وِصدقًا وتسامح    ألنه باعتباره قيم   ؛والحضارة، وأن األمة أصيبت فى مقتل يوم غفلت عن التصوف فى حياتها وواقعها            
مة الذى نحن أحوج ما نكون الستثماره دون كبيـر عنـاء أو جهـد          ثقافة راسخة فى ضمير الناس وسلوك متأصل فى حياة الجماهير، وهو رأس مال األ             

ليصبح فى ذات الوقت صمام أمن وأمان وأداة لتطهير المجتمعات من جماعات اإلرهاب والتشدد والتعصب ومحترفى التكفير والتشريك والتبديع إلى آخر                     
.ما هنالك من المهازل التى أجهدت األمة ومكّنت منها أعداءها

 

 
 محمد محمود أبو هاشم    الدكتورمة الصوفية،   وألقى كل 

 

 شيخ السادة الهاشـمية، نائـب       -
ارئيس جامعة األزهر سابقً   

 

دور التصوف فى ترسيخ قـيم المواطنـة الفاعلـة          " بعنوان   -
ا أن الصوفية عبر التاريخ كانوا هم قادة األمة وحرروها من           ، موضح "والتعايش مع اآلخر  

رارها، وليس كما يدعى المغرضون بأنه كـسالى أو         االستعمار وحافظوا علي أمنها واستق    
تفرغوا للعبادة عن الحياة، بل هم فرسان بالنهار رهبان بالليـل، وضـرب عـدة نمـاذج                 

صالح الدين األيوبى، أبو الحسن الشاذلى، أحمد البدوى، العـز       : ا فى سيرتهم مثل   مستفيض
لدولة واستقرارها حتى وإن    ا تقف فى صف دعم ا     ا أن الصوفية دوم   بن عبد السالم، مؤكد   ا

.!كانوا من غير المصريين فكيف بنا نحن المصريين أال نقف وندعم بلدنا؟

 

 



 

 

 

 

 



 















 



 



 على جمعة  الدكتور ووجه

 

 شيخ الطريقة الصديقية العلوية    -

 

للدولـة  رسالة   -
التصوف منسوب سنده إلى سيدنا رسول اهللا مـن صـحابته           : المصرية مفادها 

 بن أبى طالب كرم اهللا وجهه ورضـى عنـه، وأم سـلمة              يمام عل إلالكرام وا 
ـ             ،يوالصديق وسلمان الفارسى، ومن بعدهم البصرى واإلمام الحسن بـن عل

والسند المتصل يرسل لنا العلم من ناحية، والبركة من ناحية أخرى، فمن غير             
.أهل اهللا ال فائدة للعلم

 

 
أحمد عمر هاشم  وتحدث الدكتور   

 

 عضو هيئة كبار العلماء، رئيس جامعـة  -
األزهر األسبق 

 

دور التصوف فى بناء العقلية العلمية ونـشر الوسـطية          " عن   -
ن يكونوا على قلب رجل واحد لنـصرة الـدين          لمتصوفة بأ ، مطالبا ا  "والتسامح

 ا أن الرئيس السيسى جاء فى وقت اختاره اهللا إلنقاذ الوطن من            والوطن، مؤكد
.الفتن

 

 
عالء أبو العزائم، شيخ الطريقة العزمية، ورئيس االتحاد        سماحة السيد   أكد  و

إلخـوان  ل الفكر المتطرف    يحارب أن التصوف     على العالمى للطرق الصوفية،  
فية، وأن الصوفية تفهم معنى الجهاد على حقيقته وليس لـضرب وقتـل             السلو

 وغيرهـا مـن الـسلفية        داعش :اآلمنين مثل ما تقوم به الجماعات اإلرهابية      
.واإلخوان

 

 
 م١٩٥٢إن التيارات الدينية عانت من التهميش بعد ثورة         : وقال أبو العزائم  

 الدينيـة بـسبب     ش الرئيس الراحل جمال عبد الناصر جميع التيارات       حيث هم 
اإلخوان، مضيفًا أن الرئيس الراحل محمد أنور الـسادات اهـتم بالتـصوف             

.وأصدر قانونًا بتنظيم المجلس األعلى للطرق

 

 
وأشار شيخ الطريقة العزمية، إلى أن الرئيس األسبق محمد حسني مبـارك            
أهمل التصوف للغاية، قبل أن يقوم الرئيس الحـالي عبـد الفتـاح السيـسي               

 لم يخرج من تحت عباءتها إرهابى واحد، بل         ألنها ؛م بالطرق ودعمها  باالهتما
           ا تتصدى للفكر المتطرف وتنشر قوافل توعية لنشر الفكر اإلسـالمي، مـشدد

على أن المؤتمر يأتي لمواجهة الحملة المعادية التي يشنها المغرضـون ضـد             
الجيش المصري العظيم، فمصر لن تكون دولة بغيـر جيـشها الـذي يقـف               

.لصخرة أمام األعداءكا

 

 



 


في شـمال   " نبع السالم "أطلقت القوات التركية عمليتها العسكرية      

.سوريا، حسبما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

 

 
ا في تغريدة على تـويتر إلـى أن الهـدف هـو األكـراد          مشير

. على حد سواءواإلرهابيين

 

 
مما  على مدينة رأس العين الحدودية        غارات وشن جيش أردوغان  

.لمدنيينانزوح أدى ل

 

 
ام  إلـى اسـتخد    ا، ، مـسلحيه   "الجيش السوري الحر  "  ميليشيات دعو

.أقصى درجات العنف ضد األكراد

 

 
ويتركز هدف أردوغان من االعتداء على األراضي الـسورية فـي           
خلق مساحة آمنة لنقل الالجئين السوريين من بالده إليهـا، وتغييـر            

طبيعة الديموغرافية في الشمال والشمال الشرقي الـسوري بطـرد          ال
األكراد وتوطين السوريين المتقاربين مع تركيا، وتحرير الـدواعش         

.الذي يعتقلهم األكراد في معسكرات اعتقال

 

 
ـ      لعـدوان  ل" أشـد العبـارات   "وحمل بيان الخارجية المصرية إدانة ب

.التركي على األراضي السورية

 

 
أية مساع تهدف إلى احـتالل      "رة المجتمع الدولي لوقف     ودعت القاه 

لتعديل التركيبة السكانية   " هندسة ديمغرافية "أراض سورية أو إجراء     
".في شمال سوريا

 

 
ودعت القاهرة إلى عقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لبحـث           
التطورات الراهنة وسبل العمل على الحفاظ علـى سـيادة سـوريا            

.المة أراضيهاووحدة شعبها وس

 

 
وتأتي الحملة التركية بعد االنسحاب األمريكي من شـمال سـوريا،           
وتناقض تصريحات الرئيس األمريكي حول دعمـه أو رفـضه أو           

.تنسيقه للعملية العسكرية التركية

 

 

 

 

بيا، حيث ا للخط األحمر الذي رسمته إثيو إن اقتراح مصر يعتبر عبور     :قالت وزارة المياه والري والطاقة في إثيوبيا      
.تمت مناقشة الوضع الحالي للمشروع وآخر التطورات في االجتماع الثالثي الذي جمع مختلف أصحاب المصلحة

 

 
 إن  :ا لوكالة األنباء اإلثيوبية فإن مدير شؤون األنهار الحدودية بوزارة المياه والري والطاقة، تيفيرا بين، قـال                ووفقً

لمياه كل عام، وإطالق المزيد من المياه عندما يكون سد أسوان أقـل   مليار متر مكعب من ا ٤٠مصر اقترحت إطالق    
.ا في المناقشات بين الدول الثالثا رابعا فوق مستوى سطح البحر، ودعت طرفً متر١٦٥من 

 

 
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تابع عن كثب نتائج االجتماع الثالثي لوزراء الري فـي مـصر والـسودان                    و

أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمـة بحمايـة         ، مشددا على    قشة ملف سد النهضة اإلثيوبي    جل منا وإثيوبيا من أ  
الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفـي إطـار                    

.محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق

 

 
 ترحب بالتصريح الصادر عن     مصرراضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن        بدوره، أكد السفير بسام     

.البيت األبيض بشأن المفاوضات الجارية حول سد النهضة

 

 
.كما أشار إلى أن مصر تتطلع إلى قيام واشنطن بدور فعال بشأن مفاوضات سد النهضة

 

 
ائية والري، أن مفاوضات سد النهضة قد وصلت إلى          المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد الم      أتى ذلك بعد إعالن   

طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب اإلثيوبي ورفضه كافة األطروحات التي تراعي مصالح مـصر المائيـة وتتجنـب        
.إحداث ضرر جسيم لمصر

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 بغـداد   العاصمة  في  القتلى  من  األكبر  العدد  ووقعو  ا،مصاب  ٣٩٩١و  قتيل  ١٠٠ إلى  العراق  تشهدها  التي  المظاهرات  ضحايا  عدد  رتفعا
.الخدمات ونقص الحكومي والفساد البطالة ضد العراق جنوب مدنو دبغدا في اندلعت التي االحتجاجات في شخصا، ٦٠ مقتل شهدت التي

 

 
 ومطـالبكم  تتظـاهروا   أن  قبل  مسموع  صوتكم" إن  :قائال  المتظاهرين،  مطالب  مشروعية  عبدالمهدي  عادل  العراق  وزراء  رئيس   وأكد
 األمـن  علـى  والحفاظ القانون سلطة راماحت  ضرورة  على  نفسه  الوقت  في  شدد  لكنه  ،"محقة  مطالب  هي  الشامل  واإلصالح  الفساد  بمحاربة

.واالستقرار

 

 
 تظـاهرات  فـي  خرجـوا  الذين االعتداءات التي طالت المحتجين في عاجل تحقيق بفتح وجه أنه صالح،  برهم  العراقي،  الرئيس  أعلنو
.أكتوبر من األول منذ بالعراق حاشدة

 

 
 .عملها في نوعية طفرة يحقق بما الحكومة أداء لتحسين وزاري تعديل إجراء ضرورة إلى صالح دعا كما

 

 

 

 

 

 



 


أعرب اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجـيش الـوطني          
الليبي، عن مخاوف ليبيا من نقل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان          

 .آالف اإلرهابيين من تنظيم داعش إلى البالد بعد غزوه سوريا

وقال المسماري خالل مؤتمر صحفي مـن بنغـازي، إن الغـزو       
 إلى هروب عناصر داعـش مـن        التركي لشمالي سوريا ربما يؤدي    

 .السجون التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية

       ا فـي يـد     وتابع أن الخاليا النائمة للتنظيم اإلرهابي أصبحوا حالي
األتراك الذين يسعون لنقلهم لمأوى آمن، وربمـا تكـون ليبيـا هـي              

 .وجهتهم، بسبب الفراغ األمني في مناطق مصراتة وطرابلس وزوارة

مثل هذه الجريمة كانت تحدث في السابق، لكن كانت         " أن   وأضاف
    ا فأعتقد أن أردوغـان سـينقل آالف        أعداد اإلرهابيين مئات، أما حالي

ا على األمن والسالم في كل المنطقةاإلرهابيين، وهذا يمثل خطر". 

وكشف المسماري عن وجود عائالت إرهابية ليبية تـسكن فـي           
 . من سوريا، أبرزها عائلة الصالبيتركيا ستسهم في نقل اإلرهابيين

 

 

 



 




 


" التكاتف"دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الفرنسيين إلى        

 داخل مديرية يفترض أنها أحد رؤوس حربة أمن         هجوم إرهابي بعد  
.الدولة

 

 
 زائف يحمـل المـوت      سقطوا بضربات إسالم   ":وقال ماكرون 

، وذلك في كلمة أمام النعوش األربعة في        "ويتعين علينا القضاء عليه   
باحة مقر شرطة باريس حيث قتل شرطي مرتكب االعتداء ميكايـل         

.هاربون بعد قتله زمالءه

 

 
الـوحش  "في وجه   " التحرك"إلى  " األمة بأكملها "ودعا ماكرون   

ستتـضح   ":وقال ".قظمجتمع ي "عبر بناء   " التكاتف"وإلى  " اإلسالمي
".الوقائع، ترفع الشكوك، تحدد المسؤوليات وتأخذ العدالة مجراها

 

 
ــ ــتا   وبع ــسيون هاش ــن فرن ــاكرون دش ــديث م  جد ح

#SignaleUnMusulman)   وأصبح األكثر تداوالً   )بلغ عن مسلم ، 
.في فرنسا خالل ساعات حيث تفاعل معه عشرات آالف

 

 
 

 

 

 

 



 




 


 أفراد األمن الهولندي، مسجد روتـردام فـي         اقتحم عدد من  

على أحـد   باالعتداء  الكالب البوليسية   وقامت  هوالندا، باألحذية   

ـ     مما أ الموجودين في المسجد،     ي غضب الجاليات اإلسـالمية ف

.المدينة، معتبرين إياها انتهاك صريح لحرمة المسجد

 

 

وانتشر مقطع فيديو، على مواقع التواصل اإلجتماعي يظهـر         

 أفراد من البوليس الهولندي، بصحبتهم كلـب بوليـسي،          ٣فيه  

وتهديده بالكلب، ليبدأ المطلوبين أمنيا  يقومون بتحذير أحد األفراد     

ناهشًا جسده في حـضور     في االنصياع لهم فينقض الكلب عليه       

.أفراد األمن الذين حاولوا السيطرة على الموقف

 

 

 

 

 



 


ا للحوثيين لوقف إطالق النار، األمر الذي قد تدرس السعودية اقتراح

.مدمرةالحرب اليعزز جهود األمم المتحدة إذا تم التوصل التفاق إلنهاء 

 

 

ف عن شن هجمات بالصواريخ  التوقفي سبتمبروعرض الحوثيون 
والطائرات المسيرة على السعودية إذا فعل التحالف بقيادة الرياض الشيء 

".بالمصالحة الوطنية الشاملة"نفسه كخطوة نحو ما وصفه زعيم الحوثيين 

 

 

لكن الرياض .  وقتهاولم تقبل السعودية عرض الحوثيين أو ترفضه
وقالت ثالثة مصادر دبلوماسية ومصدران .. ةبالخطوأول أكتوبر رحبت 

 من أشكال وقف  إن المملكة تدرس بجدية شكالً:مطلعان آخران لرويترز
.إطالق النار في محاولة لوقف تصعيد الصراع

 

 

ودفعت حرب اليمن المستمرة منذ أربعة أعوام ونصف العام واحدة من 
لمتحدة الحرب وتصف األمم ا.  إلى شفا المجاعةأفقر الدول العربية بالفعل

.بأنها أسوأ كارثة إنسانية في العالم

 

 

|

 




 




 





 

 

 

 

 



 



 



 



:بن أبى طالب  على اإلمام  أمير المؤمنينقال

 

 

 

ليس ينبغي أن يقع التصديق إال بمـا يـصح، وال            -

. بما تحسن فيه العاقبةل، وال االبتداء إالحالعمل إال بما ي

 

 

 

.الوحدة خير من جليس السوء -

 

 

 

.لكل شيء صناعة، وحسن االختبار صناعة العقل -

 

 

 

.كرك على إحسانك إليهمن حسدك لم يش -

 

 

 

. البغي آخر مدة الملوك-

 

 

 

 ألن يكون الحر عبدا لعبيده خير من أن يكون عبدا           -

.لشهواته

 

 



 



 إذا صعد المنبر فنهى     كان سيدنا عمر بن الخطاب      

إني نهيت الناس عـن     : الناس عن شيء جمع أهله، فقال     

إلـى  كذا، وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم نظـر الطيـر         

اللحم، وأقسم باهللا ال أجد أحدا منكم فعله إال ضاعفت عليه           

.العقوبة

 

 



 



لما استخلف عمر بن عبد العزيز أرسل إلى سالم بـن      

:عبد اهللا أن ينصحه، فقال له سالم

 

 

بر أباك، واحفظ أخـاك،  فابنًا، واجعل الناس أبا وأخًا  

.وارحم ابنك

 

 



 



ن اما من شيء أشد على الشيط     : همقال إبراهيم بن أد   

.م تكلم بعلم، وإن سكت سكت بحلملإن تك: من عالم حليم

 

 

انظروا إلى كالمه أشـد علـي مـن         : يقول الشيطان 

.سكوته

 

 



 



قال اإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبـو العـزائم          

:رضوان اهللا عليه

 

 

 

 ،لنُّوراِنيةُٱ للَِّطيفَةُٱ، و لرباِنيةُٱ لْجوهرةُٱِهي  : لروحٱ -

ِقيقَةُٱوةُٱ لْحاِنيِإلنْس ٱ، وما : لِْجسلَه بثَو،     ـخَّرس قَدٱ و للَّـه 

  ِميعاِلِمٱجولْع  اماِن ِإكْرِقيقَةِ ا ِلِإلنْسوحِ  ٱ  ِلحلـر، ٱو ملِْجـس 

ِبذَِلك تَّعتَمي.

 

 

 

 ليقَظَِةٱ، وِفي   لْملَكُوِتٱ يِف  تَسبح لنَّوِمٱِفي  : لروح ٱ -

.لصالَِةٱ ِفي حاِل لْقُدِسٱتَسبح ِفي 

 

 

 

فَمـشهدها   ، فَِإذَا صـفَتْ   لْملَكُوتُٱمشْهدها  : لروح ٱ -

فَمـشْهدها   لْقُـدسِ ٱحضرةُ الِعزِة، فَِإذَا تَجملـتْ ِبنَفْخَـِة        

.ٌلاو وَأسرار وَأح، وِلكُلِّ مشْهٍد َأنْوارلْجبروتُٱ

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

الرجل احلي املمنوح خيف

 

ي

 

 

 

 خصوصياته ليجمع القلوب

 

 

١

 

 هم :السالكون طريق اهللا سـبحانه   -

أهل النفوس الزكية، الذين يحفظ اهللا سبحانه       

 بهم كلمته، ويجـدد بهـم       يبهم دينه، ويعل  

سننه، وهم محل نظـره، وأهـل محبتـه،         

يستعملهم فيما يحب، ويمكن لهم في األرض    

، ويوضـح بهـم     بالحق، ويبين بهم آياتـه    

مناهجه وسبله، وهم أهل اهللا في كل زمان،        

 في كل مكان،    وأهل معية رسول اهللا     

ذكرهم في آخر سورة الفتح، ومدحهم وأثنى      

ن صـفاتهم وأعمـالهم     رهم، وبي عليهم وبشَّ 

وأحوالهم بمحكم اآليات، وليـست المعيـة       

معية جسمانية، ال، ولكنهـا معيـة اتبـاع         

.ومشاهدة وفهم

 

 

٢

 

إذا كانوا هم األئمة     :األئمة صفات   -

للناس والسرج للخلق فـي كـل زمـان؛         

فصفاتهم أوالً الرحمة الحقيقية بكل مـسلم       

بعطف يودده، وحلم يقربه، وكرم يحببـه،       

وعمل يرغبه، وعلم يكمله، وزهد فيما في        

 المسلمين يؤلفهم، وبذل لهم ليجمعهم،      يأيد

وحنان بهم يهذبهم، وتباعد عما ينفرهم من       

 علم أو حال، أو تفـضيل بعـض         عمل أو 

المسلمين على بعض؛ اللهم إال بذكر علـوم       

السلف وأعمالهم وصدقهم مع اهللا وصبرهم      

على بالئه سبحانه، ومجاهدتهم فـي ذاتـه        

أعداءه، أو مجاهدة أنفسهم، من دون تفضيل       



 


         ـةَ اإلسـالمجسماحة موالنا اإلمام المجدد ح

والمسلمين فى هذا الزمان السيد محمد ماضى أبو        
العزائم

 

وجعلكم ، ونفعنا اهللا بكم  ،  قدس اهللا سركم   -
وليا مرشدا لطالب العلـم النـافع      

 

نرجـو مـن     -
سماحتكم التكرم ببيان أهمية البحث عـن الرجـل         
الحي، والواجب عند وجوده على أهـل الطريـق،         
وما هـي الخـصوصيات التـي يخفيهـا ليجمـع           
القلوب؟، وكيف تكون صحبته؟ وما هي منزلته في        

.العلم؟

 

 
:جاب سماحته قائالًفأ

 

 



 

 

 

 



 



لذواتهم على غيرهم من المسلمين، وال ذكر       

لخصوصياتهم التي ال تقبلها العقول، أو إذا       

ذكرت أضرت أهل الجهل ممن ال يعلم قدر        

اإلنسان أنه عبد مسكين لرب عظيم يهبه ما        

يشاء من فضله، وأن الفضل بيد اهللا، فتذكر        

الخصوصيات ليشتاق العاملون إلى نـوال      

تلك المقامات؛ ال ليفرقـوا بـين جماعـة         

المسلمين بتفضيل بعضهم علـى بعـض،       

وقيام العداوة بسبب ذلك، فالـسالك مريـد        

ق محب لما يحبه الحق، عامـل لنـوال      للح

مرضاته وللفوز بنعـيم اآلخـرة، وتلـك        

.الخيرات ال تنال إال بما يحبه

 

 

وأحب األعمال إلى اهللا تعـالى عمـل        

يجمع عباده عليه، ويعرفهم مقامه سبحانه،      

ويدلهم على أنه هو األحد الصمد، الفاعـل        

المختار، وأن كل ما سـواه ومـن سـواه          

تقـر إليـه تعـالى،      مخلوق له سبحانه، مف   

مضطر إلى جوده وبره، ال عمل ألحد، وال        

نفع وال ضر ألحد من أحد سواه، وبـذلك         

تجتمع القلوب، ويتحـصل العامـل علـى        

.المطلوب

 

 

٣

 

:  السالكون غير طريـق الرشـاد      -

السالك الـذي يحفـظ كرامـات الرجـال         

وخصوصياتهم وأحوالهم؛ ثم يقوم فيـشغل      

يات، المسلمين بالتفضيل بين أهل الخصوص    

واالعتقاد في بعضهم حتى ينسى الواجـب       

عليه، ويتهاون بكماالت نفسه التي بها يصل    

إلى درجة األفراد، حتى يوقع العداوة بـين        

زقة، ال أظنـه    الشيع المتفرقة والنحل المتم   

 ألن اهللا تعالى أرسـل      ؛سالكًا طريق الرشاد  

 للخلـق أجمعـين،     نبيه سيدنا محمدا    

لمختلفـة  ان ا  بين أهل األدي   وألف به   

والمذاهب المتخاصمة، بنور الحق، مبينًـا      

سبل الحق، موضحا طرقه، حتـى شـغل        

الخلق باهللا، ونزع من نفوسهم حب األصنام       

واتخاذ األنبياء آلهة، أو أبناء اإللـه حتـى         

عشقوا الحق، وبذلوا أنفـسهم فـي نـوال         

مرضاته، وشغلهم ذكره عن غيره، وطلبـه       

حبـة  عن طلب سواه، حتى بلغت درجة الم      

للحق والشوق إليه ومعرفة مقامه سـبحانه       

 أنهم كانوا في بعـض      ،ومقام رسوله   

 يشفق  المضايق يرون أن رسول اهللا      

 التـشديد علـى     عليهم فيطلبون منه    

أنفسهم، أو يرونه عنـد بعـض األعمـال         

 تـرك    جانبهم، فيطلبون منه     ييراع

العمل، كل ذلك لعلمهم بمقام ربهم سبحانه،       

سول اهللا قلوبهم مـن علـوم   وما جمل به ر 

التوحيد واليقين، وما كان يشهدهم رسـول       

 في نفسه أنه بشر وعبـد ذليـل         اهللا  

 العظيم، وما كان يهذبهم به      يمفتقر إلى الول  

من مساواته لهم بالمشورة، وبالبسط، وفـي    

األكل والشرب والملبس والمجالسة، ممـا      

أذاقهم به حقيقة التوحيد وكمـال مـشاهدة        

.الغيوب

 

 

ــسبة  ه ــسالكون بالن ــون ال ــذا يك ك

لمشايخـهم، فإنهم يلزمهم أن يبحثوا عـن       

الرجل العالم العامـل المؤلـف، المتحقـق        

، الذي منحـه اهللا     بأخالق رسول اهللا    

الحكمة البالغة، فيتلقون عنه العلم النـافع،       

والعمل الموصل، ويجتهدون فـي تـأليف       

قلوب المسلمين واجتماع كلمـتهم، بـدون       

صب وال ذكر لخـصوصيات     تنفير وال تع  

الرجال إال ليعمل بعملهم، ال ليفـرق بـين         

المسلمين، وبذلك تتحد القلوب على الحـق،       

وتجتمع على الهدى، ويقـوى المـسلمون       

ويتحابون بروح اهللا في كل بلد، وتتعاطف       

قلوبهم، ويكونون يدا واحـدة علـى مـن         

عاداهم، فيعزهم اهللا ويذل أعداءهم، ويمكن      

ارتضى لهم، ويفـتح لهـم      لهم دينهم الذي    

البالد، وينشر بهم اإلسالم في بالد الكفـار        

حتى تكون لنا العزة والملـك فـي األرض         

بالحق، وللكفار الذل والهـوان، ويكونـون       

أرقاء يباعون في األسواق كما كانوا، وكل       

 أوليائه، ويظهـره  يذلك يجعله اهللا على أيد   

 يجدد بنا سـنته،     على يد أحبابه، واهللا     

 بنا كلمته، ويجمع بنا قلـوب عبـاده       يويعل

.آمين.. المسلمين بجاه حبيبه األمين 

 

 



 

 

 

 



 

 ٣٢ 



 





 



مصطفى علي     محمود طاهر البوصيلي عمرو أيمن أحمد عبدالوهاب فاطمة محمد عرفه طه       زينب 

 

 
            هــهــيــا 

 

 شــرقــية              منيا القمح –

 

 شرقية           دراو –

 

 أسوان-

 

 
ط

 

 

 عبد العزيز  منار محمد عبده الشرقاوي سناء أمير إبراهيم حبليزة     محمد عصام قنديل      ياسمين سعيد

 

 
        األسكندرية                  رشيــد            كفر بني هالل 

 

 دمنهور        سنهــور–

 

 
 






 اَألمواِل وقَدمها علَى فَرِض الْحج؛ َألن ِفي الْحج مـع           ةزكَااهللا  فَرض   :ابني مستقبل األمة  

هـا  إنْفَاِق الْماِل سفَرا شَاقا، فَكَانَتْ النَّفْس إلَى الزكَاِة َأسرع إجابةً ِمنْها إلَى الْحج، فَكَان ِفي إيجابِ               
 وتَبعثُهم علَى   ، التَّقَاطُعِ  الْبغْضاِء وتَمنَعهم ِمن   ِوي الْحاجاِت تَكُفُّهم عنِ   مواساةً ِللْفُقَراِء، ومعونَةً ِلذَ   

 الْحاجـةُ  شْتَدِتالتَّواصِل؛ َألن اآلِمَل وصوٌل والراِجي هاِئب، وِإذَا زاَل اَألمُل وانْقَطَع الرجاء وا   
 الْعداوةُ بين    فَحدثَ التَّقَاطُع بين َأرباِب اَألمواِل والْفُقَهاِء، ووقَعتِ       ، الْبغْضاء واشْتَد الْحسد   وقَعِت

.غِْريِر ِبالنُّفُوِسذَِوي الْحاجاِت واَألغِْنياِء حتَّى تُفِْضي إلَى التَّغَالُِب علَى اَألمواِل والتَّ

 

 
هذَا مع ما ِفي َأداِء الزكَاِة ِمن تَمِريِن النَّفِْس علَى السماحِة الْمحمودِة             :عزيزي مستقبل األمة  

ومـا يبعـثُ     ،والشُّح يصد عنْها   ومجانَبِة الشُّح الْمذْموِم؛ َألن السماحةَ تَبعثُ علَى َأداِء الْحقُوقِ        
شَر ما  (:   اهللاِ ، قال رسولُ  علَى َأداِء الْحقُوِق فََأجدر ِبِه حمدا، وما صد عنْها فََأخِْلقْ ِبِه ذَما           

خَاِلع نبجو اِلعه شُح دبالْع ِطيُأع( .

 

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

 

].٧٣صة  القاهر–

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

٣٣ 

بالهنا

 

 

 

والشفا

 

 

   


 




 



: قال عن أبي ذر

 

 
:قال رسول اهللا 

 

 
)تعب من بني إسرائيل   د عابد ،      ا فعبد اهللا في صومعته ستين عام،   ت فأمطرت األرض فاخضر، 

:فأشرف الراهب من صومعته فقال

 

 
 فنزل ومعه رغيف أو رغيفان فبينما هو فـي األرض           ،"اازددت خير فلو نزلت فذكرت اهللا     "

 فجـاءه  ، فنزل الغدير يستحم، ثم أغمي عليه  ،تكلمه حتى غشيها   فلم يزل يكلمها و    ،لقيته امرأة 
. ثم مات، فأومأ إليه أن يأخذ الرغيفين أو الرغيف،سائل

 

 
ة فرجحت الزنية بحسناته   يزنت عبادة ستين سنة بتلك الزن     فو،  أو الرغيفان   ضع الرغيف  ثم و

).مع حسناته فرجحت حسناته فغفر له

 

 
].بموارد الظمآن) ٨٢٠(روه ابن حبان في صحيحه رقم     [                               

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 
حذر الخبير االسترالي البروفيسور    

روبرت بوي، المتخصص في طـب      

األطفال، أن التدخين الـسلبي لـيس       

األطفال، بل هناك األسوأ على صحة 

 

 

أخطر من ذلك يرتكبه األب المـدخن فـي حـق           ما هو   

بيلهم، مشيرا إلـى أن قبلـة       وتقحيث يقوم بعناقهم    أوالده،  

.المدخنين مميتة بالفعل

 

 

لمدخنين مرشحون لحمل بكتيريا    اوأشار روبرت إلى أن     

مسببة لمرض التهاب السحايا في أسـفل حلقهـم، وتلـك           

 األطفـال عبـر     إلـى ريا قادرة على االنتقال بسهولة      يالبكت

 ١٠العناق والقبل العائلية الطبيعية، وأكد أن طفالً من كـل           

ن بهذا االلتهاب يكون مصيره المـوت، مؤكـدا أن          يصابو

 وأن قبلـة األب     ،المدخنين يحملون جراثيم خطيرة عديـدة     

ثيم إلى أوالده، حتـى وإن      المدخن يمكن أن تنقل هذه الجرا     

. في خارج المنزل فقطكان يدخن

 



 



 




 



 

نصف كـوب مـن   كوب من الفول المقشر، نصف كوب من الحمص،        -
 بصالت، نصف باقة من الكزبرة الخـضراء،        ٥س ثوم،    رءو ٣البرغل،  

 ملعقتا دقيق، ملح، ٢ ملعقتا طعام من الملح،     ٢نصف كوب من البقدونس،     
، )الفلفل الحريف (بهارات، كزبرة ناشفة، نصف ملعقة صغيرة من الشطة         

، نصف ملعقة صغيرة من الكمون      نصف ملعقة صغيرة من الفلفل األسود     
 مالعـق   ٣نصف ملعقة من القرفة، نصف ملعقة من الكربونات،         الناعم،  

. أكواب زيت نباتي لقلي األقراص٥من البكنج بودر، 

 

 



 



 

 سـاعة أو    ١٢ينقى الفول والحمص من األوساخ وينقعان بالماء لمدة          -
ليلة كاملة، ينقع البرغل الناعم بعد أن ينقى من الحجارة لمدة ساعة، ثـم              

 والثـوم   للحمص والفول والبرغل من الماء جيدا، يقشر البـص        يصفى ا 
ويفرمان جيدا، تفرم الكزبرة والبقدونس ويغسالن ويصفيان، تخلط جميع         

 البعض جيدا ثم تفرم فرما ناعما مرتين فـي مطحنـة            االمواد مع بعضه  
يضاف إلى الخليط الملح والتوابل والكربونـات والبكـنج بـاودر          ،  اللحم

د جيدا، يترك الخليط جانبا حتى يختمر لمدة ساعة ونصف ثم           وتعجن بالي 
 وتقطـع   ،يعجن مرة ثانية، يوضع الزيت في مقالة عمالقة على نار قوية          

 ببل كن على ذلا ويستع،عجينة الفالفل آلة خاصة بالفالفل أو بملعقة طعام
اليد بقليل من الماء، تقلى األقراص في الزيت الحار حتى تحمر قلـيالً،             

ونس بالطحينة والحامض ومع سـلطة      دم الفالفل ساخنة مع سلطة البق     تقد
.الخضر والكبيس

 

 



 

 

 

 

 



 





 




 




 



 



 

 

 







  








 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

األستاذ الدكتور

 

 

نور الدين أبو حلية

 

 

جلزائريةاجلمهورية ا

 

 

 

 

 

 

هذه الروايةهذه الروايةهذه الرواية

 

 

 

 

 

 
تحاول هذه الروايـة مـن خـالل األدلـة          

والوثائق الكثيرة إثبات الجنايات التي جناها ابن       

تيمية على اإلسالم األصيل، سواء مـن ناحيـة         

تشويهه للعقائد في اهللا التي هي أصـل أصـول          

الدين، والتي حولها إلى عقائد تجـسيم وتـشبيه         

سل أو من ناحية تشويهه للرسالة والر     .. ووثينة  

أو .. ومن يتعلق بهم من أولياء اهللا وأصـفيائه         

من ناحية صراعه مع األمة بل مـع البـشرية،          

.ونشره للفتن بينها 

 

 

ذلك أن ابن تيمية ليس مجرد رجل عـاش         

في القرن السابع الهجري، ثم مات بعدها مثلـه         

بل هو رجل ال يزال يعيش      .. مثل سائر الناس    

ـ          ي كـل   بيننا، نراه في كل محل، ونسمع بـه ف

مكان، وتتحدث عنه كل القنوات، وتغرد به كل        

.األلسنة

 

 

املقدمةاملقدمةاملقدمة

 

 

 

 

 

 
ال يمكن للصادقين الذين يريدون أن يقفـوا        

بحزم في مواجهة الدجل والـدخن والتحريـف        

الذي علق بهذا الدين، فحوله من دين سماحة إلى      

دين عنف، ومن دين رحمة إلى دين قسوة، ومن         

ارة إلى  دين عقل إلى دين خرافة، ومن دين حض       

ا ا أو سـلبي   ا أو حيادي  دين تخلف؛ أن يقف صامتً    

أمام شخصية محورية خطيرة كشخـصية ابـن        

.تيمية

 

 

فابن تيمية ليس مجرد رجل عاش في القرن        

السابع الهجري، ثم مات بعدها مثله مثل سـائر         

بل هو رجل ال يزال يعيش بيننا، نـراه         .. الناس

ث في كل محل، ونسمع به في كل مكان، وتتحد        

..عنه كل القنوات، وتغرد به كل األلسنة

 

 

إننا نراه في كل كنيسة تحـرق، أو مـسجد     

يهدم، أو سوق تفجر، أو أعناق تقطع، أو أحرار         

.يستعبدون

 

 

ونسمعه في كل تلك القنوات التـي حولـت      

وحولـت  .. الدين إلى خرافة وشـعوذة وبـداوة     

عقول الماليين الذين يعلفون في مرعاهـا إلـى         

 لها، وجمادات ال مـشاعر لهـا،        بهائم ال عقول  

وإمعات ال هم لهـا إال الـسير خلـف راعـي            

وراعي القطيع ليس سوى ابن تيميـة       .. القطيع

.وتالميذ ابن تيمية

 

 

وهكذا نالحظه فـي مكتباتنـا وجامعاتنـا        

ومؤتمراتنا التي تسبح بحمده آناء اهللا وأطـراف        

فكلهم يخضعون له، ويـسجدون بـين       .. النهار

يل لمن تسول له نفسه أن يفكر       وويل ثم و  .. يديه

في االعتراض عليه أو انتقاده أو الحط من قدره         

.الذي ال يضاهيه أي قدر

 

 

التي صارت  ] شيخ اإلسالم [ولذلك فإن كلمة    

ا  ا مطلقً ا على ابن تيمية صادقة عليه صدقً      علم ..

فاإلسالم الذي نراه بعنفـه وهمجيتـه وبداوتـه         



 

 

 

 

 



 











 



م رسول اهللا   وتخلفه هو إسالم ابن تيمية، ال إسال      

 ..     فابن تيمية هو شيخ هـذا النـوع مـن

ره ورائده وله وحده الحق في      اإلسالم، وهو منظِّ  

.الحديث عنه

 

 

 وإسالم أولئـك    أما إسالم رسول اهللا     

الصادقين من أمته الذين أخذوا الدين من منابعه        

فهو إسـالم   .. األصيلة ال من منابعه المسمومة    

 عقـل ال مـن      ألنه ينطلق مـن ال     ؛امختلف تمام

الخرافة، ومن القرآن ال مـن الهـوى، ومـن          

الصادقين من السابقين ال من اليهـود وتالميـذ         

.اليهود

 

 

وبناء على هذا حاولـت هـذه الروايـة أن       

تواجه هذا اإلسالم التيمـي المزيـف باإلسـالم      

ــدي األصــيل ــة .. المحم ــد المحاكم وأن تعق

ألطروحات ابن تيمية من خالل ذلـك اإلسـالم         

ذي مثله كبار أعالم األمـة، والـذين        المقدس ال 

وقفوا في وجه ابن تيمية في عصرهم، وفي كل         

.العصور

 

 

وقد حاولت عبر األحداث المختلفة ـ التي   

لن أحكيها للقارئ حتى ال أفـسد عليـه متعـة           

المتابعة لألحداث ـ أن أركز على ثـالث تهـم    

كبرى وجهت البن تيمية، وتوجه لكل من تـأثر         

:به، وهي

 

 

 تهمة التجـسيم والتـشبيه،      :ولىالتهمة األ 

والتي اتفق كل من انتقد ابن تيمية من العلمـاء          

المعاصرين له أو غيرهم على رميه بها، وهـي       

تتعلق بذلك التحريف الخطير الذي أجراه ابـن        

تيمية على عقائد اإلسالم التنزيهية، حيث عمـد        

إلى ذلك التراث السلفي الحديثي الذي كاد يندثر        

ه، ونظر له، وطاله بكثير من      في عصره، فأحيا  

وذلك التراث الذي تركه هو الـذي       .. الزخارف

ثم أعادت لـه    .. أعاد له ابن عبد الوهاب الحياة     

فنسيت عقيدة  .. السلفية الحديثة المزيد من الحياة    

التنزيه، وتحولت العقيدة اإلسالمية في اهللا إلـى        

.عقيدة تجسيمية ممتلئة بالتشبيه والوثنية

 

 

 تهمة النصب والعداوة، وهي     :التهمة الثانية 

تهمة تتعلق بموقف ابن تيميـة مـن رسـل اهللا           

وأوليائــه وأصــفيائه الــذين أمرنــا بمحبــتهم 

لكـن  .. وتعظيمهم وتقديم كل صنوف الوالء لهم     

ن مـن شـأن   فهـو .. ابن تيمية حارب ذلك كله    

 ز عليهم المعاصي بأنواعهـا، بـل       األنبياء وجو

ثـم راح إلـى تلـك       .. فر نفسه ز عليهم الك  جو

 العالقات التي جمعت بين األمة ونبيهـا        
..ليقطعها، بل يحولها إلى بدعة وضاللة وشرك

 

 

 تهمة الصراع والفتنة، وهي     :التهمة الثالثة 

التي ال نزال نعيش آثارها، وهي ما نشره ابـن          

تيمية من قيم الـصراع بـين مـذاهب األمـة           

والتـي  .. هاومدارسها وطوائفها وشعوبها وأديان   

أزالت عن اإلسالم صورته الـسمحة الجميلـة،        

.وحولته إلى دين عنف وقتل ومصادرة للحريات

 

 

  ا ترتبط بكل مـا يـرتبط       وهذه التهم جميع

:بالدين من جميع جوانبه

 

 

 فتتعلق بتشويه ابن تيمية للعقائد      :أما األولى 

..في اهللا التي هي أصل أصول الدين

 

 

 للرسـالة   فتتعلـق بتـشويهه  :وأما الثانيـة  

والرسل ومـن يتعلـق بهـم مـن أوليـاء اهللا            

..وأصفيائه

 

 

 فتتعلق بصراعه مع األمة بـل       :وأما الثالثة 

..مع البشرية، ونشره للفتن بينها

 

 

وقد حاولنا في هذه الرواية أن نبرهن على        

ثبوت كل هذه التهم بالبينات والشواهد واألدلـة        

واألمثلة المختلفة من خالل كتـب ابـن تيميـة          

مدة والمعروفة والتي يقر تالميـذه علـى        المعت

.نسبتها إليه

 

 

  ا من كـل ذلـك التـراث        وقد استفدنا أيض

العريض الذي ألفه من انتقد ابن تيمية من علماء         

المذاهب المختلفة، لذلك جعلنا المدعين على ابن       

تيمية في هذه الرواية هم أعالم تلـك المـذاهب          

.هالذين وقفوا في وجهه في حياته أو بعد ممات

 

 

ولم نغفل   

 

 من باب الموضوعية واألمانـة      -

العلمية  

 

 أن نذكر المنتـصرين البـن تيميـة         -

والمعظمين له، والذين نراهم في كـل محـل،         

.ونسمع بهم عند كل حادث

 

 

وبـتعلقهم الـشديد    .. لذلك بدأنا الرواية بهم   

.. بابن تيمية وتعظيمهم له، وتعظيمهم ألنفـسهم      

:لغرضين

 

 

التعامل مع الشيعة    لنبين تناقضهم في     :األول

والصوفية وغيرهما بحجة الغلـو فـي أئمـتهم         

اومشايخهم بينما هم يغالون في بعضهم بعض.

 

 

 لنبني على ذلك الثناء االنتقادات التي   :الثاني

ترد عن ذكر حجج العلماء المدعين على ابـن         

.تيمية

 

 

وقد جعلنا في الرواية محاكمة ابـن تيميـة         

جـسده وال    ألننـا ال يهمنـا       ؛محاكمة غيابيـة  

شخصه، وإنما تهمنا أفكاره الخطيـرة التـي ال         

.نزال نتجرع آثارها

 

 

 وسوف نختار من بين هذه التهم     

 

 في هذه   –

المقاالت  

 

:  التهمة الثانية والتي تلخـصت فـي  -

دعوة ابن تيمية إلى قطع صلة األمة عن نبيهـا،     

، ونختـار   ونصب العداوة آلل رسول اهللا      

الصراع مع  ) لفتنةالصراع وا (من التهمة الثالثة    

.الصوفية
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ب السند السابق عن السيدة      ذكر أصحا  -
فبينا أنا كذلك إذا بديباج أبيض قد       : آمنة قالت 

مبين السماء واألرض، وإذا قائـل يقـول        د  :
ورأيت رجاالً قد : خذاه عن أعين الناس، قالت

وقفوا فى الهواء بأيديهم أباريق من فضة، ثم        
طفة من الطير قد أقبلت حتـى       نظرت فإذا بقِ  

   ـ   غطت حجرتـى، مناقير ن الزمـرد   هـا م
وأجنحتها من الياقوت، فكشف اهللا عن بصرى  

رأيـت  مغاربهـا، و  وفرأيت مشارق األرض    
ـ   ا، علم ةثالثة أعالم مضروب   ا بالمشرق وعلم 

٣( فوق الكعبةابالمغرب وعلم(.

 

 
وهذه األعالم إشارة إلى أن دعوته سـتعم        
مشارق األرض ومغاربها، وقد أشار إلى ذلك       

 ح رواه يفـى حـديث صـح       المصطفى
ــى زوى اَهللا ِإن(: مــسلم  فَرَأيــتُ اَألرض ِل

 ما ملْكُها سيبلُغُ ُأمِتى وِإن ومغَاِربها مشَاِرقَها
ِوىا ِلى زوروى عنه    .)٤()ِمنْه   أنه قال  :

زِويتْ ِلى األرض حتى رأيـت مـشارقها        (
     واألبيض ن األصفريِطيتُ الكنزومغاربها وُأع

إن ملك أمتك   : لذهب والفضة وقيل لى   يعنى ا 
.)٥(..)إلى حيث زِوى لك

 

 
٣

 

وليلـة  : ذكر صاحب السيرة الحلبيـة     -
كن ـ تزلزلت الكعبة، ولـم تـس       والدته

ن، وكان ذلك أول عالمـة      ـثالثة أيام ولياليه  
.)٦(رأت قريش من مولد النبى 

 

 
ـ  :وذكر أبو نعيم والسيوطى    ِموسمـن   ع 

ـ   يقول جوف الكعبة صوتٌ   اآلن يـرد   : ا أيام
ا نورى،   على  آلن يجىء زهر طارى، اآلن أ  و

.)٧(من أنجاس الجاهلية

 

 
٤

 

 ذكر أبو نعيم والقسطالنى والسيوطى      -
: فى الخصائص، عن الـسيدة آمنـة قالـت        

)   افأخذنى المخاض فوضعت محمد 

 

 فنظرت  ،
إليه فإذا هو ساجد قد رفع أصبعيه إلى السماء        

 السيرة   يقول صاحب  ،)٨()كالمتضرع المبتهل 
وفى هذا إشارة إلى حصول كل رفعة : الحلبية

.)٩( وسيادة له

 

 
٥

 

 ذكر أصحاب السند السابق عن السيدة       -
ثم رأيت سحابة بيضاء قد أقبلت      : (آمنة قالت 

من السماء حتى غشيته فغيبته عنى، فسمعت       
ا ينادى طوفـوا بـه مـشارق األرض         منادي
اربها، وأدخلوه البحار ليعرفـوه باسـمه       غوم
ـ     ونع ته وصورته، ويعلمون أنه سمفيهـا   ى 

       ـ الماحى، ال يبقى شىء من الشرك إال م  ىِح
.)١٠()فى زمنه

 

 
طوفوا به مـشارق األرض      :وفى قولها 

أنه إسـراء أول، لكنـه       ومغاربها، يظهر لنا  
أكبر من اإلسراء المعـروف مـن المـسجد         

.الحرام إلى المسجد األقصى

 

 
وأدخلوه البحـار ليعرفـوه      :وفى قولها 

سمه ونعته وصورته، أن المصطفى تعرفه      با
رسل رحمـة   كل العوالم ألنه أصلها، وألنه أُ     

 يعلم جميع العوالم وجميع      للعالمين، وهو 
خلق اهللا األمم ألف أمـة،      : (بدليل قوله  ،األمم

، )١١()ستمائة فى البحر، وأربعمائة فى البـر      
أرسلت إلى اإلنس والجن وإلى     : ( وقوله

اسم فى كل عالم     وله.. )١٢()كل أحمر وأسود  
 من العوالم، ففى البحار اسمه الماحى، وكان      

         ،يتمثل بصورتهم حينمـا يلتقـى بهـم 
. بوفد الجن ءهلقاوخصوصا 

 

 
ال : ( للصحابة   ومن ثم نفهم قوله     

.ألنه جاء لجميع العوالم) تبدءونى بحديث

 

 
٦

 

ـ : (ل السيدة آمنـة   اصو وت -  تجلـت   مث
بـه   نـا السحابة عنه فى أسرع وقت، فـإذا أ   

مدثوب صوف أبيض وتحته حريـرة    فىج  ر 
خضراء، وقد قبض على ثالثة مفـاتيح مـن         

قبض محمـد   : اللؤلؤ الرطب، وإذا قائل يقول    
على مفاتيح النصرة، ومفاتيح الريح، ومفاتيح      

).النبوة

 

 
٧

 

 روى الخطيب البغدادى بسنده، وأبـو       -
نعيم عن ابـن عبـاس، والقـسطالنى فـى          

عـزائم فـى بـشائر      المواهب، واإلمام أبو ال   

لما وضعته  : [األخيار، عن السيدة آمنة قالت    
عليه الصالة والسالم، رأيت سحابة عظيمـة       
لها نور، أسمع فيها صهيل الخيل، وخفقـان        

ب ياألجنحة، وكالم الرجال، حتى غشيته، وغُ     
  طوفوا بمحمـد   : ( ينادى اعنى فسمعت منادي

   عرضوه علـى كـل      جميع األرض، وا
نس والمالئكة والطيور   واإلروحانى من الجن    

،  آدم، ومعرفة شيث   قَلْوالوحوش، وأعطوه خَ  
ن الـة إبـراهيم، ولـس     وشجاعة نـوح، وخُ   

سحق، وفصاحة صـالح،    إماعيل، ورضا   إس
 لوط، وبشرى يعقوب، وشدة موسى،      ةوحكم

     ـ وصبر أيوب، وطاعة يونس، وجهاد ي ، عوشَ
 دانيال، ووقار إليـاس،     ب، وح وصوت داود 

زهد عيسى، واغمسوه فـى   يحيى، و ةوعصم
ثم انجلت عنى فإذا به     :  قالت ،)أخالق النبيين 

ـ    اقد قبض على حريرة خضراء مطويـة طي 
ينبع من تلك الحريرة ماء، وإذا قائـل         اشديد 
 على الدنيا    قبض محمد !! بخ بخ   : (يقول

 ىا ف عيبق خلق من أهلها إال دخل طائ       كلها لم 
.)١٣( )]قبضته

 

 
 ضد جميع األر  طوفوا بمحم  :وفى قولها 

واعرضوه على كل روحـانى مـن الجـن         
واإلنس والمالئكة، إسـراء ومعـراج أول،       
بخالف اإلسراء والمعراج المعـروف ليلـة       

 لـذلك فجميـع     ؛السابع والعشرين من رجب   
العوالم قد تشرفت به بعـد مولـده، والعـالم          

    األعلى من الروحانيين يعرفونه جيذلك لا، و د
 ليلة اإلسـراء،     لما استفتح سيدنا جبريل   

ومـن  :  محمد، لم تسأله المالئكة    معى: قالو
.ليلة مولدهمحمد؟ ألنهم يعرفونه وقد رأوه 

 

 



 


قبض محمد على الدنيا كلها      :وفى قولها 

ـ لم يبق خلق من أهلها إال دخل طائ        ـ  ع  ىا ف
قبضته، إشارة إلى ظهور اإلسالم على جميع       

تلفوا فى كيفية    ولكن العلماء اخ   ..أهل األرض 
: هى أقوالأربعةلى عالظهور هذا 

 

 
 المهدى ونـزول     اإلمام بعد ظهور  :األول

السيد المسيح يقتل الخنزير ويكسر الـصليب       
ويدعو إلى اإلسالم، ويرفع الجزية، فمن لـم        

تل، فال يبقى على وجـه       اإلسالم قُ  ى ف يدخل
ـ     :  لقولـه تعـالى    ااألرض إال المسلم، تحقيقً

َلع هظِْهريِن كُلِِّهِليى الد) ٢٨ :الفتح.(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
األمين العام والمتحدث الرسمي

 

 
                               لالتحاد العالمى للطرق الصوفية

ى الحسينىلعزم اعبد الحليمالشريف 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

سيظهر اإلسالم بظهور أحكامـه      :الثانى
على سائر األحكـام حتـى وإن بقـى أهـل       

وهذا ما  .. ما هم عليه  الشرائع األخرى على    
نرى بعضه اليوم من أخذ بعـض الكنـائس         
بتعدد الزوجات والطالق، رغم أنهم يحرمون      

ومن ذلك قـول االقتـصادى الكبيـر        . ذلك
إن المال لن يؤدى دورته الحقيقيـة       ): ىزِكنْ(

فى الحياة إال إذا كان معدل الفائـدة يـساوى          
اصفر ..باوهو يعنى القضاء على الر.

 

 
أن شمس اإلسالم ستـشرق مـن       : الثالث

الغرب، بدخول أهله فى اإلسالم، بعد ظهور       
اآليات فى أنفسهم وفى اآلفاق مصداقًا لقولـه        

      تـشرق : ( فى بيان عالمـات الـساعة 
).الشمس من مغربها

 

 
أن اإلسالم ظهـر فـى البدايـة         :رابعال

رام، وقد وعد   وصحابته الك   برسول اهللا 
 القرآن الكريم أنه سوف يـأتى بقـوم         ىاهللا ف 

يحبهم ويحبونه يرفعون راية اإلسالم، فقـال       
م عن  يا َأيها الَِّذين آمنُواْ من يرتَد ِمنكُ      : تعالى

 ويِحبونَه َأِذلٍَّة    ِبقَوٍم يِحبهم   اهللاُ ىِتِديِنِه فَسوفَ يأْ  
ى الْكَاِفِرين يجاِهـدون   الْمْؤِمِنين َأِعزٍة علَ ىعلَ
: المائدة ( والَ يخَافُون لَومةَ آلِئمٍ     سِبيِل اهللاِ  ىِف

فالبشرية سوف تكثر مشاكلها، وستعجز   . )٥٤
ـ        دوا عن إيجاد حلول لهذه المشاكل، ولن يج

 سوى اإلمام الوارث الختم لسيدنا رسـول اهللا       


 

 ليضع لهم سبل النجاة مما هـم فيـه،          ،
وحوله حزب اهللا الذين جاءت أوصافهم فـى        

:يقول اإلمام أبو العزائم .. اآلية السابقة

 

 
ـِهظْي اٍمـمِإ ِبهــينَ ِد اُهللارـ

 

 
ى القُـ ِف اُهللاقَقَّحِت انِْنارصهار  

حلَوِح الْهزِحب زبر ِو قَبى

 

 
ِركْ الذِّةُآيو ضشَى اِإل ِلتْحهار  

سفَوىِتْأ يو عدم اِهللان قٌّ ح

 

 
هارــــبِعالْا وهصنَا ِبهنَْأرقْافَ  

ولَى ديها يلَو ـلُعيٍن ِدلِّكُى ـع

 

 
)١٤(هاربخْا َأنَوا لَلُاتْى فَـب رينِد  

٨

 

د الـسابق، عـن      ذكر أصحاب الـسن    -
ثم نظرت فإذا به كـالقمر      : (السيدة آمنة قالت  

يحه يسطع كالمسك األذفر، وإذا ليلة البدر، ور
حدهم إبريق من فضة، وفى  نفر فى يد أثةالثب

، وفى يـد    ر طست من زمرد أخض    ىيد الثان 
بيضاء، فنشرها فأخرج منهـا     الثالث حريرة   

تحار أبصار الناظرين دونه، فغسله من       اخاتم 
م ختم بين كتفيـه     ك اإلبريق سبع مرات، ث    ذل

فأدخلـه  له احتم الحريرة، ثم    ىه ف بالخاتم، ولفَّ 
بين أجنحته ساعة ثم رد١٥()ه إلى(.

 

 
والخاتم الذى ختم به بين كتفيه هو خـاتم         

هى   إن السيدة آمنة  : النبوة، ولهذا نقول  
 وآمن به،    أول من عرف مقامه الشريف    

.منذ لحظة والدته 

 

 
٩

 

قى وأبو نعيم وابن عساكر     هيج الب  أخر -
:  قـال  ىالعباس عم النب  سيدنا  وابن سعد عن    

مقطـوع  : ، أى )١٦(ا مسرور ا مختونً  ولد
السةر.

 

 
١٠

 

سيدنا قى وابن كثير عن     ه أخرج البي  -
! يا رسـول اهللا   : قال عم رسول    العباس

 إلى الدخول فى دينك أمارة لنبوتـك،        ىدعان
تـشير إليـه    رأيتك فى المهد تناغى القمر و     

إنـى  : (قالبأصبعك، فحيث أشرت إليه مال،     
 عـن البكـاء،     ى ويلهين ىكنت أحدثه ويحدثن  

 سمع وجبته أو

 

صوت الساقط    -

 

حين يسجد   -
.)١٧()تحت العرش

 

 
١١

 

صاحب و  أخرج أبو نعيم وابن كثير،    -
ـ هيرة الحلبية، والقسطالنى والبي   الس  عـن   ىق
أخبرتنـى أمـى    : ان بن أبى العاص قال    ثمع

  حـضرت والدة رسـول اهللا     ا  لم: قالت
      ورأيت ا،  رأيت البيت حين وقع قد امتأل نور

.)١٨(نها ستقع علىأجوم تدنو حتى ظننت الن

 

 
١٢

 

ـ  : ر القسطالنى ذك - ده زادت  بعد مول
ـ حراسة الـسماء بالـشهب، وق      ع رصـد   ط

.)١٩(راق السمعستالشياطين، ومنعوا من ا

 

 
أن الكـون عاليـه     يظهر   هذا البيان    منو

 ح بمولده ودانيه، قد فر  

 

 ولذلك اسـتحب    ،
 وتعليـق    العلماء الفـرح برسـول اهللا     

واستحبوا الزينات فى مولده، وفى لياليه، بل       
 صحيح  ى ورد ف  ، لما ىاإلنفاق على هذه الليال   

، وابن  ىخارى، والمواهب اللدنية للقسطالن   الب
ى أبو لهب بعد موته فى      ئر: كثير فى السيرة  
 النار، إال   ىف: لاما حالك؟ فق  : المنام، فقيل له  

 من بين   صى كل ليلة اثنين، وأم     عنِّ فَفِّنه خُ أ
أشار بـرأس أصـبعه،     أصبعى هاتين ماء، و   

 بوالدة  ىما بشرتن  عند بةي لثو ىوأن ذلك بإعتاق  
.)٢٠( وبإرضاعها لهالنبى 

 

 
إذا : )٢١(جزرى وقال ابن ال:قال القسطالنى

 ى ف ىِزوجه  زل القرآن بذم  نكان هذا لكافر،    
ى  رحه ليلة مولد النب   النار بف 

 

 فما حـال    ،
    المسلم من أمته الذى يسولده، ويبذل مـا     بم ر

  محبته ىتصل إليه قدرته ف   

 

 لعمرى إنما   ،
يكون جزاؤه من اهللا الكريم أن يدخله بفضله        

.)٢٢(العميم جنات النعيم

 

 
   ولذلك فإن الذين يحيليال ون رسـول اهللا   ى  



 

ــالى  ، ــشرون باللي ــون ويستب  ويفرح
..دية، لهم أجر عظيم عند اهللا تعالىالمحم

 

 
: قال اإلمام أبو العزائم

 

 
اهور نُقَرشْ َأ اِهللاوِلــــسى راِليلَ

 

 
لَعنَيكَى الْـــِفا ونَوفَِني احِب عيراه  

ٍدمحى مــاِليا لَيح َأنــمى ِلرشْبفَ

 

 
اهوردـــ بتْح الَاِلبقِْإلا ِبىا ِههفَ  

ـَمح َأىــاِلي لَىــِيحا نُنَا ِبيهفَ دـ

 

 
)٢٣(اهوِرح واِننَِج الِْسودرفَ ِبىظَحنَِل
 




 


: ثالثة أوجهىالحكمة تتلخص ف

 

 
١

 

.  ما يخص ذاته-

 

 
٢

 

. هء ما يخص عطا-

 

 
٣

 

. رهث ما يخص أ-

 

 

 

 فالربيع خيره عام  : أما ما يخص ذاته    -
ى  المؤمن وغير المؤمن، والمـصطف      به ينتفع
  فع بها المـؤمن قـال      تني،  ةرحمته عام
وفٌ ءِبـالْمْؤِمِنين ر  حِريص علَـيكُم    : تعالى
ِحيمر )َؤو). ١٢٨ :التوبةيمبها الكـافر،    ن 

  ِليعذِّبهم وَأنتَ ِفيِهم   وما كَان اهللاُ  :قال تعالى 
.)٣٣: األنفال(

 

 

 

 فالربيع فصل   :هءطاوأما ما يخص ع    -
االعتدال، ليس فيه حرم قلق، وال بردزعج،  م

طول خارق، بل كلـه      ه ونهار ه ليل ىوليس ف 
فكان ذلك شـبه الحـال بالـشريعة        .. معتدل

 اإلصـر   ِعفْرمن    السمحة التى جاء بها   
.واألغالل التى كانت على من كان قبلنا

 

 

 

  فالمصطفى: وأما ما يخص أثره    -
شَيفُر    ـ  الزمان والمكان، وال ي  هـو   فُرشَتَ

بالزمان والمكان، فالمدينة المنورة قبل هجرته      
إليها لم يكن لها قيمة، أما بعد أن أقام فيهـا،           
أصبحت قبلة للعارفين والمحبين، ويوم االثنين   



 

 

 

 

 



 



 

 

 

الثانى عشر من ربيع األول قبل مولده، كـان    
ايوم ـة ا لـيس فيـه أ      عاديولكـن   ة ميـز  ي ،

. ذلك اليوم بمولده فيهفَرالمصطفى شَ

 

 
ى رِبيِع عواِئدـــآلِل الْعزاِئِم ِف

 

 
 يرون رسوَل اِهللا عينًا ِبالَ حجِب

وب الْقَوِم تَرَأى حِبيبهاــَألن قُلُ

 

 
)٢٤(ٍع حاَل ِذكِْرهمو ربىـِبشَهِر رِبي

 

أما عن حكمة ميالده فى يوم االثنين، فألن 
 بداية األسبوع واالثنين هو ثانى أيام       األحد فى 

 واهللا أحــد، لاألســبوع، واألحــد هــو األو
 ظهـرت   لوبظهور نـور المـصطفى األو     

 فكانت المثنوية خالق ومخلـوق،      الموجودات
.فكان المصطفى هو سر االثْنَيِنية

 

 
كل آيـات     اإلمام أبو العزائم     ويلخص

:حمله ووالدته فيقول

 

 
ىافَوـيِب رخَالْ ِبانَ لَّعِريالْ وشْبىر

 

 
ىربكُى الْده الْسم شَتْقَرشْ َأدقَ لَيِهِف  

تْــحضاتَّ وارتَخْم الْدِل ودقَ لَيِهِف

 

 
الْآى هدالتَّى وقَيِهى ِفاِنه ـتْ تَدىر  

تْلَزــا نَم السكالَم َأِةدالَِو الَْلبقَ

 

 
النُّوورقُِرشْ يد وا لَمــكْ الذِّةَلَيىر  

الْوباَأل ِبَللِّ ظُتُيِكالَمقْ يدمـــهم

 

 
ىرـــس َأِهيِبِبح ِبن م اِهللان ِمورنُ  

هعمج َأنوكَ الْءىِضا تُسم شَتَزِربُأ

 

 
ىتَّحُأتَْأ ر مِمه ِهوِرـ  نُّنب صىر  

ةًَئاِس خَامـنَصا اَألهِسْأى رلَ عتْرخَ

 

 
ِمخْ ُأْلبنَتْد ِإار لٍَّلالَض ِكىد سىر  

ِجالْوقَن دِح دـالوا ِبررِمجانْ ودحوار

 

 
ارثْ نَالَا ورـــعا ِشدبوا َأعمس يملَ  

ِهِدــــِلوما ِبيِرب طَةُريح بتْاضفَ

 

 
ىر جم ثُاءمى الْاو سةُريح بتْاضغَ  

عَأن عالْى ِفِقلْخَالْ ِني غَوِتكُلَم يبه

 

 
ىرــــ سينِمالَعلْ ِلِها ِبم لَيُلِربِج  

ِهِعــبصُأ ِبىلَع اَألِسدقُ الْىلَا ِإموَأ

 

 
رمنَّ َأىلَ ِإزفَه ضالً ســــا قَمدار  

هدِلو موتَــكُلَمالْ وكلْملْا َلم جدقَ

 

 
ىرخْ اُألىِفا وينْ الدى ِفِةادع السُلصَأ  

اهمدخْ ياِءــمصع الْةَنَ آِمِتي بىِف

 

 
ْلبــ مريا مِعةُنَب ـمرانآِس وةُي  

ــحتُاِننَِج الْور اِلويهخْ فَالَا وار

 

 
ارذْعلْ ِلُلضفَ الْانكَ واِنمدخْ يدــقَ  

ةًباِط قَِلس الرري خَوهوا فَـبجع تَالَ

 

 

وهِف الشَّويعفَ واِهللاُلض الْ وشْب٢٥(ىر(  
نسأل اهللا تعالى أن يكشف لقلوبنا حقيقـة        

الذى به ننجذب بكليتنا إلـى      ، الجمال الربانى 
.الرضوان األكبر

 

 
وصلى اهللا وسلم وبـارك علـى سـيدنا         

.وموالنا محمد وعلى آله أجمعين

 

 
                                                           

بشائر األخيار فى مولد المختار لإلمام أبى   : ينظر )١(
، ودالئـل النبـوة ألبـى نعـيم         ٦٦ ص العزائم  

٢/٦١٠

 

، القول فيما أوتى عيسى     ٥٥٥ حديث   ٦١٢ -
       من دالالت حمل النبـى ،

 

 والخـصائص   ،
١/٨٤، والسيرة الحلبيـة     ١/٨٢الكبرى للسيوطى   

 

- 
، والمواهـب اللدنيـة     اب ذكـر مولـده      ، ب ٨٥

١/١٢٤للقسطالنى  

 

، والبداية والنهاية البـن     ١٢٥ -
٩/٤٠٩كثير 

 

- ٤١١.

 

 
.التخريج السابق )٢(

 

 
.التخريج السابق )٣(

 

 
 حـديث رقـم     ٨/١٧١صحيح مسلم   : ينظر )٤(

 وأشراط الساعة، باب هـالك      الفتن، كتاب   ٧٤٤٠
.هذه األمة بعضهم ببعض

 

 
 حديث  ٨/٢٠٠ للطبرانى   المعجم األوسط : ينظر )٥(

 حديث  ١١/٣٦٦، وكنز العمال للمتقى الهندى      ٨٣٩٧
٣١٧٦١. 

، باب ذكـر مولـده      ١/٩٣السيرة الحلبية   : ينظر )٦(
.

 

 
.١/٨٠الخصائص الكبرى للسيوطى : ينظر )٧(

 

 
، والمواهـب   ١١/٤٩٣السيرة الـشامية    : ينظر )٨(

، والخـصائص الكبـرى     ١/١٢٥اللدنية للقسطالنى   
، ودالئـل   ١/٦٩والسيرة الحلبيـة    ،  ١/٨٢للسيوطى  

، القول فيما أوتـى عيـسى       ٢/٦١١النبوة ألبى نعيم    
    من دالالت حمل النبى ،  والبداية والنهايـة ،

.٩/٤١٠البن كثير 

 

 
.١/٧٠السيرة الحلبية : ينظر )٩(

 

 
.في التخريج قبل السابقسبق تخريجه  )١٠(

 

 
١١/٢٦٨كنز العمال للمتقى الهنـدى      : ينظر )١١(

 

- 
، والمطالب العالية للحافظ ابـن   ٣١٤٨٤ حديث   ٢٦٩

، كتاب الصيد، بـاب     ٢٣٧٥ حديث   ١٠/٦٥٩حجر  
دار العاصمة ودار الغيـث بالمملكـة       . ١الجراد، ط 

م، وفـى الـسيرة     ١٩٩٨ه ١٤١٩العربية السعودية،   
١/٥٣٢الشامية  

 

، باب فى ذكر ما وقفت عليه       ٥٣٣ -
. وما يتعلق بها من فوائدمن أسمائه الشريفة 

 

 
، ٢/٣٣٨ الخصائص الكبرى للـسيوطى      :ينظر )١٢(

. بقوله ربنا ولك الحمدباب اختصاصه 

 

 
بشائر األخيار فى مولد المختار لإلمـام       : ينظر )١٣(

 ٧٠ ص أبى العزائم   

 

، ودالئل النبوة ألبـى     ٧١ -
٢/٦١٠نعيم  

 

، القول فيما أوتـى     ٥٥٥ حديث   ٦١٢ -
ــسى  ــى  عي ــل النب ــن دالالت حم ، م

 

، 
، والـسيرة   ١/٨٢والخصائص الكبـرى للـسيوطى      

ــة  ١/٨٤الحلبي

 

ــده ٨٥ - ــر مول ــاب ذك ، ، ب
١/١٢٤والمواهب اللدنية للقسطالنى  

 

، والبداية ١٢٦ -
٩/٤٠٩والنهاية البن كثير 

 

- ٤١١.

 

 
ه ١٣٤٣، قصيدة المحرم    ١١٥الجفر ص : ينظر) ١٤(

 

دار الكتاب الـصوفى     . م، ط ١٩٢٤ -

 

 القـاهرة،   –
.م٢٠٠٠

 

 
.المصدر قبل السابق )١٥(

 

 
 حـديث  ١/١٥٤نبوة ألبى نعـيم  دالئل ال : ينظر )١٦(

                                                             
، فى بيان رضاعه وفصاله وأنه ولد مختونًا        ٩٣،  ٩٢

، ١/١١٤، ودالئـل النبـوة للبيهقـى        مسرورا  
١/١٣٣والمواهب اللدنية للقسطالنى    

 

، بـاب   ١٣٨ -
ختانه  

 

، باب  ٣/٨٠ وتاريخ دمشق البن عساكر      ،
ذكر مولد النبى عليه الصالة والسالم ومعرفـة مـن          

٣/٤١٠ن أمره،   كفله وما كان م   

 

، باب ذكـر    ٤١٤ -
طهارة مولده وطيب أصله وكرم محتده، والطبقـات        

، باب ذكر مولده رسول اهللا      ١/٨٣الكبرى البن سعد    
      باب صفة   ٣/٣٨٨، والبداية والنهاية البن كثير ،

.مولده 

 

 
 ٣/٢٣٦جامع األحاديث لإلمام السيوطى     : ينظر )١٧(

 ١١/٣٨٣، وكنز العمال للمتقى الهندى      ٨٣٦١حديث  
، بـاب   ٢/٤١، ودالئل النبوة للبيهقى     ٣١٨٢٨حديث  

، والـسيرة   ما جاء فى حفظ اهللا تعالى رسـوله         
، ١/٤٢٣، والسيرة الشامية    ١/٢١١النبوية البن كثير    
 للقمر فى مهده وكالمـه فيـه،    باب فى مناغاته    

، ١/٩٢، والخصائص الكبـرى للـسيوطى    ١١/٣٩٤
ــة  ــسيرة الحلبي ــب اللد١/١٠٢وال ــة ، والمواه ني

، والبداية والنهايـة البـن كثيـر       ١/١٥٤للقسطالنى  
.، باب صفة مولده ٣/٣٩٠

 

 
١/١١٠دالئل النبـوة للبيهقـى      : ينظر )١٨(

 

- ١١١ ،
، والروض األنف   ١/٢٠٧والسيرة النبوية البن كثير     

، والدة رسول اهللا     ٢/١٤٩للسهيلى  

 

مكتبـة  .  ط ،
ه ١٤١٠ابن تيمية، مكتبة العلم بجـدة،       

 

م، ١٩٩٠ -
، والخصائص الكبـرى    ١/٤١١يرة الشامية   وفى الس 

، وأسد الغابة   ١/٧٤، والسيرة الحلبية    ١/٧٨للسيوطى  
دار الكتب العلمية، بيروت  . ١، ط ٧/٢٢٣البن األثير   
ــان،  ه ١٤١٥لبن

 

ــرى  ١٩٩٤ - ــاريخ الطب م، وت
٢/١٥٦

 

. ٢، ط ، ذكر مولد رسـول اهللا       ١٥٧ -
ه ١٣٨٧دار المعارف بمصر،    

 

م، والبدايـة   ١٩٦٧ -
٣/٣٨٥البن كثير والنهاية 

 

- ٣٨٦.

 

 
.١/١٣٢المواهب اللدنية للقسطالنى : ينظر )١٩(

 

 
٧/٩صـحيح البخـارى     : ينظر )٢٠(

 

 حـديث   ١٠ -
، كتاب النكاح، باب وأمهاتكم الالتى أرضعنكم       ٥١٠١

ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النـسب، الـسيرة          
١/٤٤٤الشامية  

 

، باب فى أقوال العلماء فـى       ٤٤٥ -
الناس له وما يحمد من ذلك      المولد الشريف واجتماع    
، باب ذكر رضاعه    ١/١١١وما يذم، والسيرة الحلبية     

      بـاب   ١/١٤٧، والمواهب اللدنية للقـسطالنى ،
.رضاعه عند الوالدة

 

 
ــى : ينظــر )٢١( ، ٧/٤٥، ١/٢٢٧األعــالم للزركل
دار العلم للماليين، بيروت     . ١٥ط

 

م، ٢٠٠٢ لبنان،   -
، وهو محمد بن محمد بن محمد بن على بن يوسـف          

أبو الخير، شمس الـدين العمـرى الدمـشقى، ثـم           
الشيرازى الشافعى، الشهير بابن الجـزرى، شـيخ        
اإلقراء فى زمانه، من حفاظ الحديث، ولد ونشأ فـى          

، )دار القـرآن  (دمشق، وابتنى فيها مدرسة سـماها       
ورحل إلى مصر مرارا، ودخل بالد الروم، وسـافر         

حـل إلـى   مع تيمور لنك إلى ما وراء النهر، ثـم ر         
.شيراز فولى قضاءها

 

 
، باب  ١/١٤٧المواهب اللدنية للقسطالنى    : ينظر) ٢٢(

.رضاعه عند الوالدة

 

 
.٩٩بشائر األخيار فى مولد المختار ص: ينظر) ٢٣(

 

 
ديوان ضياء القلوب لإلمـام أبـي       : ينظر) ٢٤(

 .٦٢٧ قصيدة ١العزائم ج

، ٧٦بشائر األخيار فى مولد المختار ص     : ينظر) ٢٥(
٧٧.

 

 



 

 

 

 

 



 


 



 




 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الدكتور

 

 







 




 



 

 

 





 




 



أورد مجترئون شبهات عديدة فـي      
 حيث يرون أنهمـا     مصير والديه   

!!.كافرين معذبين في النار

 

 
١

 

: أخبار نبوية-

 

 
أ

 

 عن حماد بن سلمة بـن ثابـت         -
يـا  : البناني عن أنس أن رجـالً قـال       

) فـي النـار  : (رسول اهللا أين أبي؟ قال  
إن أبي وأبـاك    : (الفلما مضى دعاه فق   

.)١()في النار

 

 
ب

 

قال :  قال  هريرة   أبي عن   -
استأذنت ربـي أن    : (رسول اهللا   

أستغفر ألمي فلم يأذن لي واستأذنته أن       
.)٢()أزور قبرها فأذن لي

 

 
ــة ــه الدالل ــر : وج األول دل الخب

 ،"إن أبي وأبـاك فـي النـار       "بظاهره  
والثاني على أن عدم اإلذن باالسـتغفار       

!.ى كفرهاألمه يدل عل

 

 


 



إن أبي ( خبر :مناقشة سند الحديثين 

).وأباك في النار

 

 
ما  : والشاذ من األحاديث   :خبر شاذ 

رواه الثقة مخالفة األوثق أو غيره مـن        
 فقـد   ةالثقاة حيث ال يتفق عليه الـروا      

عن ثابـت عـن     خالفه معمر بن راشد     
إذا مررت  : (أنس فلم يذكره، ولكن قال    

، وال داللة فـي   )لناربقبر كافر فبشره با   
وهو أثبـت،  هذا اللفظ على حال الوالد،  

فإن معمرا أثبت من حماد فإن حمـادا        
ـ    ووقـع فـي أحاديثـه       هتكلم في حفظ

مناكير، ولم يخرج لـه البخـاري وال        
خرج مسلم في األصول إال من روايته       
عن ثابت، وأما معمر فلم يـتكلم فـي         
حفظه وال استنكر شيء مـن حديثـه،        

 التخريج له الشيخان، فكـان      واتفق على 
.)٣(لفظه أثبت

 

 
فروايـة معمــر بــن راشــد هــو  
المحفوظ، وهو أوثق من حماد بن أبـي        

.سلمة

 

 
وقد قدح في رواية حماد غير واحد       
من أئمة العلم منهم اإلمام أحمد بن حنبل    
واإلمام الذهبي، وكان البخاري يتـرك      

.)٤(حمادا

 

 

إن ( أن خبـر    :يضاف إلى ما ذكـر    
خبر آحاد، وأخبار   ) ي النار أبي وأباك ف  

اآلحاد ال تثبت بها عقائد منهـا ومنهـا         
استأذنت ربـي   : "ومثله خبر " الغيبيات"

...".في زيارة قبر أمي

 

 
 فإن الحديث الـذي     :على ضوء هذا  

رواه الثقة لكن خالفه األوثق أو بـاقي        
ـ الثقاة، فإن هذا الحديث      صير عنـده   ي

غير مقبول وال يصلح التخـاذه      مردودا  
 وهو الحديث الشاذ عنـد علمـاء    حجة،

.مصطلح الحديث

 

 
الحديثان على فرض   : مناقشة المتن 

أن رواهما ثقة، لكن عارضـا القـرآن        
الكريم، يصيران مردودين غير مقبولين     
وال يصلحان التخاذهما حجـة، وهـو       
الحديث المعلل بعلة فادحة عند علمـاء       
مصطلح الحديث، وهو أحق بالرد؛ ألن      

ـ     ورود وقطعـي   المعارض له قطعي ال
الداللة أال وهي اآليات القرآنية المحكمة      

ومنها قوله   

 

 سبحانه   –

 

- :    ـا كُنَّـامو
: اإلسراء (معذِِّبين حتَّى نَبعثَ رسوالً   

قطعـي الداللـة ال      ، وهذا النص  )١٥
يحتمل غيـر مـا يـدل عليـه لفظـه           



 

 

 

 

 



 






 

–


 




 

–

 

–










 




 



 



وعموم اآليات المحكمة التي     ،بالمطابقة
 مخـصص   ال ناسخ لها من القرآن وال     

لها الداللة على عذر أهل الفترة بأنهم لم        
يأتهم نذير ومـاتوا دون إدراك رسـالة        

.)٥(اإلسالم أنهم ناجون

 

 
ومما استدل به مجترئـون قـائلون       

إن : ( خبـر  بكفر وعذاب والديه    
قبـر  : القبر الذي رأيتموني أناجي فيـه     

أمي آمنة بنت وهب، وإنـي اسـتأذنت        
أذنته في  ربي في زيارتها فأذن لي، فاست     

        االستغفار لها فلم يأذن لي ونزل علـي
ما كَان ِللنَِّبي والَِّذين آمنُوا    : قوله تعالى 

َأن يستَغِْفروا ِللْمشِْرِكين ولَو كَانُوا ُأوِلي      
        ابحَأص مَأنَّه ملَه نيا تَبِد معب ى ِمنبقُر

 ِإبـراِهيم   وما كَان اسـِتغْفَار   * الجِحيِم  
َألِبيِه ِإالَّ عن موِعدٍة وعدها ِإيـاه فَلَمـا         
         اِهيمرِإب ِإن َأ ِمنْهرلِّلَِّه تَب ودع َأنَّه لَه نيتَب

ِليمح اهَألو )١١٤، ١١٣: التوبة(.

 

 
 أن منعه من االستغفار     :وجه الداللة 

ألمه يدل على كفرها مثل منـع سـيدنا        
 مـن االسـتغفار ألبيـه       إبراهيم  

.الكافر

 

 


 



 



الحديث أخرجه ابن حبان والحـاكم      
عن ابن جريج عن أيوب بن هانئ عن        

من حديث عبـد اهللا    مسروع بن األجدع    
بن مسعود وأورده األلباني في السلسلة      ا

.)٦(الضعيفة

 

 
والقياس في الحديث الضعيف قياس     

ـ       إبـراهيم   عمنع استغفاره ألمه على من
        من االستغفار ألبيه قيـاس مـع 

الفارق؛ ألن أبا إبـراهيم رأى وسـمع        
، بينمـا أم النبـي      )٧(وتلقى دعوة ابنـه   

        لم تتلق دعوة ولم يكن رسول اهللا 
آنذاك بنبي فسقط القياس .

 

 

 لتكلف بعـض أهـل      لال أمي : تنبيه
إن أبي وأباك فـي     (العلم في حمل خبر     

على العم أبي طالب الذي بلغتـه       ) النار
الدعوة وليس على أبيه عبد اهللا الذي لم        
تبلغه الدعوة واللغة العربية تطلق على      

، وال حاجة لتكلف وقد     )٨(العم لفظ األب  
ثبتت نجاته بتعيـين وال علـى أن اهللا         

 حتى آمنـا    تعالى أحيا والديه له     
. لضعف هذا ووضعه)٩(برسالته

 

 
وال القول بالتوقف بـدعوى تكـافؤ       

 وهـذا   )١٠(األدلة كقول اإلمام األبـادي    
 والديه القول غير مسلم؛ ألن نجاة  

ثابتة بالنص القرآني قطعـي الـورود       
وقطعي الداللة وعمومه وإحكامه وعدم     

في خبـر ظنـي     فكيف يتساوى    ،نسخه
خبر آحاد ال يستدل الورود حمال أوجه،    

الكـريم  رآن  به في العقائد معارض للق    
وال بقول أنهما    

 

 أي والديه    –

 

 يطيعان  –
عند السؤال يوم القيامة كغيرهم من أهل       

وأما الذي مات فـي     (.... : الفترة لخبر 
يا رب، ما أتاني رسول،     : فيقولالفترة  

فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه، فيرسل إليهم أن      
فوالذي نفس محمـد    : ادخلوا النار، قال  

م بـردا   دخلوها لكانـت علـيه    بيده، لو   

.)١١(وسالما

 

 
هذا في حق من مـات      : وجه الداللة 

في الفترة، والشيخ الهرم، ومن ولد آله       
أصم، ومن مات مجنونًا أو طرأ عليـه        

.)١٢(قبل أن يبلغالجنون 

 

 
فكل هذا تكلف وقـد يـستأنس بـه         
تقوية، إال أن المعول عليه النـصوص       
الشرعية المحكمة القاطعـة بنجاتهمـا      

.بيقين

 

 
مــن األدلــة   تــضافرت:وعليــه

نصوص القرآن الكريم    

 

 قطعية الورود   –
والداللة  

 

، واألحاديث النبوية    -

 

 قطعية  –
الداللة  

 

 واالستنباط السليم ألئمة علـم      –
تراثيين ومعاصرين، على نجاة والديـه      
الكريمين سيدنا عبد اهللا وسيدتنا آمنـة       

   من أهل الفترة، ودليـل     ، وأنهما
وضـعف  . المعقول بوجـوه معتبـرة    

اسـتدالالت الـشاذ المجتـرئ      وسقوط  
.المفتري

 

 



 


                                                           

صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب بيـان أن        ) ١(
.٢/٩٠من مات على الكفر فهو في النار 

 

 
صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب اسـتئذان       ) ٢(

. في زيارة قبر أمهالنبي ربه 

 

 
.١/٥٦كشف األستار عن زوائد البزار ) ٣(

 

 
.لسلة الضعيفة، الس١/١٦طبقات الحفاظ ) ٤(

 

 
سير القـرآن بـالقرآن     فأضواء القرآن في ت   ) ٥(

للشنقيطي 

 

. من سورة اإلسراء١٥ اآلية –

 

 
.١٣١السلسلة الضعيفة لأللباني رقم ) ٦(

 

 
 وما بعـدها مـن سـورة        ٤١راجع اآليات   ) ٧(

.مريم

 

 
، والروض األنـف    ١/٢٦٦سيرة ابن هشام    ) ٨(

.٢/٨للسهيلي 

 

 
الروض األنف للسهيلي ) ٩(

 

ابق  مرجع س–

 

-.

 

 
عون المعبـود بـشرح سـنن أبـي داود          ) ١٠(

١٠/٢٣٦.

 

 
.١٤٣٤مسند أحمد السلسلة الصحيحة رقم ) ١١(

 

 
اإلصابة في معرفة الصحابة     ) ١٢(

 

 ترجمة أبي   –
.٣/٣٥٧ب لطا

 

 



 

 

 

 

 



 



 









 



 



 





 



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

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

، والصالة والسالم على سيدنا محمد عبده المنتخب ورسـوله المرتـضى          

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

العـاملين   ،امين بـأمره  القـو ، المطيعين هللا ، وعلى آله األئمة الراشدين   

.وعلى صحابته الهادين المهتدين ،الفائزين بكرامته ،بإرادته

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 الرد علـى خطـأ فهمهـم        :والًأ: بقية

وأقـوال  ). إن أبي وأباك في النار    ( :لحديث

.العلماء العاملين في هذا الحديث

 

 
 :شيخ اإلسالم شرف الدين المناوي

 

 

وقد نقل عنه السيوطي أنه سـئل عـن         

هل هو في النار؟ فـزأر      : والد النبي   

هـل  : ئلالسائل زأرة شديدة، فقال له الـسا    

إنه مات في الفترة، وال     : ثبت إسالمه؟ فقال  

: مـسالك الحنفـا   (هـ  .أ. تعذيب قبل البعثة  

.)١٤ص

 

 
:ه٩١١اإلمام السيوطي الشافعي ت

 

 

ألف ست رسائل طبعت بالهنـد سـنة        

: وهي هـ،١٣٣٤

 

 

١

 

ــا «- ــسالك الحنف ــدي م ــي وال  ف

.»المصطفى

 

 

٢

 

.»الدرج المنيفة في اآلباء الشريفة «-

 

 

٣

 

سية فـي النـسبة     المقامة الـسند   «-

.»المصطفوية

 

 

٤

 

التعظيم والمنـة فـي أن أبـوي         «-

.» في الجنةرسول اهللا 

 

 

٥

 

نشر العلمين المنيفين في إحيـاء       «-

.»األبوين الشريفين

 

 

٦

 

.»السبل الجلية في اآلباء العلية «-

 

 
الحافظ زين الدين العراقـي فـي مـورده         

:الهني ومولده السني

 

 
حفظ اإللـه كرامــةً لمحمٍد

 

 
ا السمِهجاد صونًـ األماءهـبآ

 

 
تركوا السفاح فلم يصيبهم عاره

 

 
ى أبيـِه وأمـِه ـدٍم وإلآمن 

 

 
: الحافظ ابن سيد الناس

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 
لفضيلة الشيخ علي الجمي

 

 
واعظ مركز رشيد

 

 

 

 

 

 
      

    
        

    
     

    
  
      
       

      
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رِوي َأن عبد اهللا بـن       :هقال في سيرت  

عبد المطّلب وآمنة بنة وهب أبوي النبـي        

 منـا بـه    آ أحياهما له ف   ىن اهللا تعال  أ

المطلب  ا في حق جده عبد    يضأوروي ذلك   

 أحمد عن   هوهو مخالف لما أخرج    ":لثم قا 

قُلْتُ يا رسوَل اللَّـِه  : أبي رزين العقيلي قال  

 : قُلْـتُ  ،)ُأمك ِفي النَّـارِ   ( : فَقَالَ ؟،َأين ُأمي 

    ِلكَأه ى ِمنضم نم نى  ( : قَالَ ؟فََأيضا تَرَأم

).َأن تَكُون ُأمك مع ُأمي

 

 

لجمع مـا   هل العلم في ا   أوذكر  : ثم قال 

ن تكون هذه درجة    أحاصله أن من الجائز     

د أن لم   حصلت له عليه الصالة والسالم بع     

ا عن  خرأيمان مت تكن أن يكون األحياء واإل    

".ذلك فال معارضة

 

 
هامش (رحمه اهللا   مام الشهاب الخفاجي    اإل

):١/٣٥٤شرح الشفا 

 

 
الـام عـقَـه مـدي طَـواِلـِل

 

 
واِب ـداِر الثَّلِْد وـِة الْخُـِفي جنَّ

 

 
هـٍت لَالـن فَضـرةٌ ِمـطْـوقَ

 

 
ِفي الْجوِف تُنِْجي ِمن َأِليِم الِْعقَاِب 

 

 
حفَ َأرلَـفَكَي قَـام غَـه تْـدد

 

 
ذَابـاِر الْعـى ِبنَـحاِملَةٌ تُصلَ

 

 
:اإلمام القسطالني الشافعي

 

 

والحذر الحذر من ذكرهما بمـا فيـه        

، فإن  ي النبي   نقص، فإن ذلك قد يؤذ    

العرف جار بأنه إذا ذكر أبو الشخص بمـا         

ينقصه، أو وصف وصـف بـه، وذلـك         

الوصف فيه نقص تأذى ولده بذكر ذلك له        

.عند المخاطبة

 

 

ال : (وقد قال عليه الـصالة والـسالم      

ــاء بــسب األمــوات رواه ) تــؤذوا األحي

الطبراني في الـصغير، وال ريـب أن أذاه     

عندنا كفر يقتل فاعله إن لم يتب .

 

 
قول اإلمام الزرقاني في شـرح المواهـب        

:اللدنية

 

 

وقد بينا لك أيها المالكي حكم األبـوين،      

إنهما ناجيـان فـي   : فإذا سئلت عنهما، فقل   

الجنة، إما ألنهما أحييا حتى آمنا، كما جزم        

به الحافظ السهيلي والقرطبي، وناصر الدين   

ا، كمـا   بن المنير، وإن كان الحديث ضعيفً     ا

 ؛جزم به أولهم ووافقه جماعة من الحفـاظ       

ألنه في منقبة وهي يعمل فيهـا بالحـديث         

.الضعيف

 

 

وإما ألنهما ماتا في الفترة قبل البعثـة        

.وال تعذيب قبلها، كما جزم به األبي

 

 

وإما ألنهما كانا على الحنيفية والتوحيد      

ولم يتقدم لهما شرك، كما قطع بـه اإلمـام     

 المتـأخر محـشي     السنوسي والتلمـساني  

 ).١/٣٤٩: شرح المواهب اللدنية (.الشفاء

 

 
العالمة البيجوري في شرح البيت التاسـع       

:من الجوهرة قال

 

 

إذا علمت أن أهل الفترة ناجون علـى        "

 ناجيـان   الراجح، علمت أن أبويـه      

لكونهما من أهل الفترة، بل جميـع آبائـه         

      وأمهاته ناجون ومحكوم بإيمانهم، لم 

وال رجـس، وال عيـب، وال       يدخلهم كفر،   

شيء مما كان عليه الجاهلية بأدلـة نقليـة         

، وتَقَلُّبك ِفـي الـساِجِدين    : كقوله تعالى 

لم أزل أنتقل من األصالب     : (وقوله  

، وغيـر   )الطاهرات إلى األرحام الزاكيات   

".ذلك من األحاديث البالغة مبلغ التواتر

 

 
عالمة اليمن القاضي محمد بن عمر بحرق       

 :ه٩٣٠حضرمي الشافعي المتوفى سنة ال

 

 

حدائق األنوار ومطالع   ( كما في كتابه    

.)١١٣: األسرار في سيرة النبي المختار

 

 



 

 

 

 

 



 



 









 




 



 





 


تكاد كلمة المسلمين تتفق على أن المعارف التي يجب على المسلم   

. أصول الدين، وأحكام الشريعة: استيعابها هي

 

 
وإن كانت المعرفة    

 

 بشكل عـام   -

 

، وبكـل  ة مطلوبـة، ومـراد  -
اة، وبخاصة ما يرتبط بالجوانـب      فروعها، فيما يتعلق بالكون والحي    

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

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

 

 

 

 

 

 



 




 




 




 




 





 



ال شك أن شرف العلم تابع لـشرف        

المعلوم، وغايته أشرف الغايات وأجداها     

ودالئله يقينية يحكم بها صريح العقـل       

.)١(وقد تأيدت بالنقل

 

 



 



د لكل بناٍء ماديا كان أو معنويـا      ال ب 

من أساس يقوم عليه، والدين اإلسالمي      

بناء متكامل يشمل جميع حياة المـسلم        

منذ والدته وحتى مماته ثم مـا يـصير         

إليه بعد موته، وهذا البناء الضخم يقوم       

على أساس متين هو العقيدة اإلسالمية؛      

مكث عـشر     لذا نجد أن الرسول   

ليه القرآن وكان في    سنين بمكة ينزل ع   

غالبه ينصب على البناء العقدي حتى إذا  

ما تمكنت العقيدة في نفـوس أصـحابه        

رضوان اهللا عليهم نزلـت التـشريعات       

. األخرى بعد الهجرة إلى المدينة

 

 

ا  يلهج دوم   واإلمام أبو العزائم  

في تقريراتـه بأهميـة تحريـر أمـر         

ــه  ــه، وتعظيم ــداءة ب ــاد، والب االعتق

 هو األسـاس واألصـل،      وتفخيمه؛ إذ 

واألعمال بناء وفرع    

 

 كما سيتضح بعد    -

فى الفصل القادم    

 

: التوحيـد : " فيقول -

رأس مال المؤمن، وحصنه الحـصين،      

وذخيرته عند الشدة، ونجاته عند الفزع      

األكبر، وبقدر إشراق أنواره على القلب      

يكون ارتفاع المسلم إلى درجات القرب،     

ـ     ومنازل الحب،  ات وإنما تكـون مقام



 

 

 

 

 



 



 

 

 
     

    
     

         
     
    
         
    

    

 

 
      

     
      

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
سامي عوض العسالة. د

 

 

 

مدير عام بوزارة األوقاف

 

 

اليقين كلها بقدر ذوق أسرار التوحيـد        

.)٢("وفهم غوامضه

 

 




 



العقيدة الصحيحة ال تستقى إال مـن       

الوحي المعصوم الذي ال تتـدخل فيـه        

. األهواء، وال يعتريه التحريف والتبديل    

ومن هنا ال تؤخذ من موروث العادات،       

، فإن   تقليد اآلباء  ىكما أنها ال تعتمد عل    

العادات تختلف من مجتمع آلخر، ومن      

زمان آلخر داخل المجتمع الواحد، بـل       

إن الفرد الواحد تتغير عاداته من زمان       

. آلخر

 

 

كما أن العقيدة الصحيحة ال يمكن أن     

 العقل المجرد؛ ألنها تتضمن     ىتعتمد عل 

ا غيبية ال مجال للعقل فيها، وليس       أمور

عقائد معنى هذا إهمال العقل في مجال ال      

بل يجب إعماله في فهـم النـصوص،        

 بقولـه    والنظر في ملكوت اهللا عمالً    

 

- 

قُِل انظُروا ماذَا ِفي السماواِت     : تعالى

 وما تُغِْني اآلياتُ والنُّذُر عن      ۚواَألرِض  

. )٣()١٠١: يونس ( يْؤِمنُونقَوٍم الَّ

 

 

:ومن هنا نقول

 

 

إن مصدر العقيدة الـصحيحة هـو       

 فـي نـصوص     متمثالً" حي اإللهي الو"

فى ضوء العقل وفهـم     . القرآن والسنة 

سلفنا الصالح   

 

 رضوان اهللا علـيهم      –

 

- 

 العـزائم    وهذا ما يقرره اإلمام أبو    

هذا العلم   " :فيقول

 

 أي علم التوحيد     –

 

– 

إنما يتلقى من القرآن والسنة، ومن أفواه       

واجههـم  أهل الخشية من اهللا، الـذين       

بجماله العلى مواجهة منحـتهم اليقـين       

. الحق فرَأوا ملكوت السماوات واألرض    

وليس للعقـول    

 

 وإن كملـت     –

 

 قـوة   –

تستبين بهـا حقيقـة هـذا العلـم؛ ألن          

  ِلـىعظـيم، غيـب عـن       المطلوب ع 

.)٤("األرواح، والدليل عليه خفي

 

 



 



مـع  لقد بدأت جذور علم العقيـدة       

مرحلة العهد النبوي حيث توالت العقائد      

في النبوة والوحي، والبعث والحـشر،      

والحساب والجزاء، والجنـة و النـار،       

ووقف الناس متسائلين عن بدء الخلـق،   

ومصير الكون، وعالقة اإلنسان بخالقه،     

وفي مواقف كثيرة عدة تكلم الـصحابة       

فى القضاء والقدر، وطرحوا تـساؤالت      

 وتلقاهم الرسـول   أمام رسول اهللا  

       بما يشرح الصدر ويقيم الحجـة 

.ويقطع دابر الشبهة

 

 
                                                           

كتاب املواقف   ) ١(

 

 اإلجيي الكتاب    –

 

 عضد الدين عبـد     –
دار اجليل : ، الناشر١/٤١الرمحن اإلجيي 

 

. بريوت-

 

 
اإلسالم دين اهللا، لإلمام أىب العزائم       ) ٢(

 

 ط دار املدينـة     –
املنورة 

 

.٢٢ ص -

 

 
/ د.دراسات يف علم العقيـدة اإلسـالمية، أ       : يراجع) ٣(

رجب الديب 

 

.م٢..٦دار السعادة،/ ، ط٥ ص–

 

 
دار /  ط   ٣٥٤صاحملمـديني،   خامت الـوراث    : كتاب) ٤(

.الكتاب الصويف

 

 



 

 

 

                                                              

 

 
 

 



 

   



 



 



 





 



 



 





 



 



 





 





 



 

 

 





 











 





 



كنت أتمنى أن يتصف المـسلم      

 باإليجابية في ظاهره وباطنه   

 

 كما  –

أوجب اإلسالم   

 

 البعض   ترى  ولكن –

األخالق بينما  يقدم النصح ويخطب    

  ا عنه، وإني   واإليجابية منفصلة تمام

.أتساءل لماذا؟

 

 

أين نحن من اإليجابيـة كخلـق       

..سالمي أصيل؟إ

 

 

يبدو لي أن اإليجابية كمـصطلح      

السلبية ال توجـد    حديث مقابل لمعنى    

 باالشـتقاق   ةلها صلة قويـة ظـاهر     

اللغوي المـذكور، ويمكـن تحديـد       

حالة نفسية سـلوكية    "بأنها  مفهومها  

تكسب المرء نظرة تفاؤلية خيرية إلى      

ــات، األ ــات والمجتمع ــراد والهيئ ف

مله على أداء مسئولياته الشرعية     حوت

".واألدبية

 

 

تتميز بـأن   والشخصية اإليجابية   

نظرتها إلى األفـراد والمجتمعـات      

تتمشى مع البـراءة األصـلية فـي        

مخلوقات اهللا، وتتوقع دائمـا الخيـر       

والصفاء والنقاء ما لم يـرد شـيء        

معتبر يغيـر عنـده هـذه النظـرة         

بينما تجد الشخصية السلبية     ،يةالتفاؤل

تنظر إلى الناس نظرة تشاؤمية تطبع      

مـة مظلمـة    تفي مخيلته صـورة قا    

.شريرة ال خير فيها وال تفاؤل معها

 

 


 




 


، المجتمع مجموعة مـن األسـر     

واألسرة مجموعة من األفراد؛ فالفرد     

إذن هو العمود الفقري للمجتمع، فإن      

قويا الفرد من اآلفات وكان     سلم هذا   

فتيا إيجابيا كانت أمته كذلك بال شك،       

وإن كان علـى العكـس فمجتمعـه        

سيكون كذلك، والمجتمع الذي ال يعرف      

أفراده اإليجابية وال يعملون من أجلهـا       

.مجتمع متفكك متأخر متشرذم

 

 

على أهمية غرس أسـس     وهذا يدل   

اإليجابية في نفوس أفراد األمة، وعلى      

خطورة اإلهمال في هذا الجانب، ومن      

:دالئل أهميتها أيضا أنها

 

 

 

 تمنع من االنحراف فـي الـدين        -

.عقيدة وعبادة وسلوكًا

 

 

 

تحمل على الصبر على قـضاء       -

.اهللا وقدره

 

 

 

 تحمل على الرضا باهللا وبرسوله      -

.وبدينه

 

 

 

 المفـاهيم    تحمل على تـصحيح    -

.ةئالخاط

 

 

 

تقي المجتمع عوامـل الـضعف       -

.والكسل

 

 

 

 تعرف المسلم مـا عليـه مـن         -

.واجبات وما له من حقوق

 

 

 

تكسب المرء القدرة على تحمـل       -

.أعباء الحياة والتغلب عليها

 

 

 

تمنع من الوقـوع فـي اليـأس         -

.والقنوط

 

 

 

 تساعد في نشر الخير والفـضيلة       -

.كما تساعد على تقليل الشر والرذيلة

 

 

 

 ي تسهم فـي البنـاء الحـضار       -

.لمجتمع إسالمي راق
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الـسيد  سماحة  قامت مشيخة الطريقة العزمية تحت رعاية       

 العزمية  محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم شيخ الطريقة       

 لدورها  ا، تأكيد ه١٤٤١  عدة محاضرات خالل شـهر   

:بصير األمة بالواجب المطلوب منهاالكبير فى ت

 

 



 


مـت   أقي م٢٧/٩/٢٠١٩ ، الموافق ه١٤٤١  ٢٨فى يوم   

بقاعة اإلمام المجـدد     مائةال بعد   الثالثون و ةبعارال أهل البيت ليلة  
السيـد محمد ماضى أبى العزائم حيث حضرها عدد من أسـاتذة           
الجامعات والمراكز العلمية، ورجال الصحافة واإلعالم، وعدد من        
أبناء اإلمام أبى العزائم، وأبناء الطريقة العزميـة مـن مختلـف            

.المحافظات

 

 
الـسيد رئـيس     يخ الطريقـة العزميـة    ة ش  سماح طالبوقد  

الجمهورية بعمل ثورة أخالقية تبدأ من الشارع المصري، حيـث          
يتم تكليف شابين بالتناوب على كـل كيلـو متـر مـن شـوارع          

 ١٠يرمـي سـيجارة     : الجمهورية بعمل مخالفة تدفع فورا لمـن      

 ١٠عجلة  : يسير معاكسا للطريق  .  جنيها ٥٠جنيهات، قمامة بيته    
 جنيه، سيارة مالكي    ١٠٠ جنيها، توكتوك    ٥٠وتوسيكل  جنيهات، م 

٥٠٠ ا ٢٠٠٠، عربة نقل    ا جنيه٥٠: يسب أو يشتم بالشارع   .  جنيه 
% ٢٠مـن قيمـة الغرامـة، و      % ٣٠جنيها، يحصل الشاب على     

.للدولة% ٥٠تأمينات عليه، و

 

 
مع إنشاء بنك ألموال الزكاة لحل مـشاكل        : وأضاف سماحته 

سكن، واالهتمام بالبحث العلمي عن     الشباب من وظائف وزواج و    
طريق توفير اآلالت والمواد الخـام، وتوعيـة الـشعب بالغـذاء           
الصحي حتى يأكل ليعيش وليس يعيش ليأكل، وكذلك محو أميـة           
الشعب، وإفساح المجال أمام التصوف اإلسالمي لنشر األخـالق         

.الفاضلة

 

 
وواصل الشريف عبدالحليم العزمي الحسيني حديثـه حـول         

عن عودة آل الرسول من دمشق       بالحديث رة أهل البيت    سي
إلى المدينة مرورا بكربالء، حيث بقوا فيها ثالثة أيام مـع جمـع             
كبير من الناس يتقدمهم الصحابي جابر بن عبد اهللا األنصاري، ثم           

منها خرج أهلها عن بكـرة      انطلقوا قاصدين المدينة، فلما اقتربوا      
 العابدين خطبة بليغة عن كـربالء       اإلمام زين أبيهم، فخطب فيهم    

وما حدث فيها، ثم دخلوا المدينة وانقطع اإلمام زين العابدين عـن         
الناس، بينما ظلت السيدة زينب تكلم النساء عن مأساة آل البيت في    
كربالء، مما جعل السلطة تضيق ذرعا بكالمها، ثم ختم الحـديث           

ـ بلـسان بذكر حديث أم أيمن عن أحداث كـربالء،      ام زيـن   اإلم
.العابدين 

 

 
الفرقة العزمية  من مواجيد اإلمام أبي العزائم      وشارك باإلنشاد   

.ألستاذ أحمد مخلوفابقيادة الشيخ محمد حسانين و

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

بينا القاء املاضي أن الوالء والرباء مقيـاس دقيـق لإلميـ
َّ َّ

 

ا

 

ن 

 

الذي يشرتط االنتمـاء لألمـة اإلسـالمية مـن عدمـه، وأن 

 

املؤمنني ليسوا من دون اهللا تعـاىل؛ ألن كـال مـنهم مـن 


 

اهللا يف شيء، والكـافر لـيس مـن

 

..  اهللا يف شـيء

 

ويف هـذا 

 

:املقال نواصل احلديث فنقول

 

 

 

 




 






 




 






 


ا عن مـواالة    تتضمن نهي السابقة  فاآلية  

تبـر مـن     ألنها تناقض التوحيد وتع    ؛الكفار

 ألن  ؛الصريح المباح المخرج مـن الملـة      

. الة حب ونصرة بالقلب واللسان واليداالمو

 

 

الة القلب لقوم أو ألمـة، فهـو        اأما مو 

حبها، وأن يتمنى الموالى الخير والنـصر       

والسؤدد لها، ويفرح لخيرها بل ويسعده أن       

تكون كذلك، ويحزنه أن تكون أمته فى فاقة        

 ومن ثم قـال     وشر وهزيمة وذلة لغيرهم،   

ِإنَّهم لَن   : عن الظالمين  تعالى لنبيه   

وِإن الظَّـاِلِمين    انُوا عنك ِمن اللَّـِه شَـيئً      يغْ

 وِلي المتَِّقـين   واللَّه بعضهم َأوِلياء بعضٍ  
 وفى هذه اآلية تقرير وإثبات      )١٩: اثيةالج(

ن إع الوالء والبراء عنـد النـاس، إذ         لواق

شركين بعضهم أولياء بعض، وكل أهـل    الم

ملة أو أهل دين بعضهم أولياء بعض، قال        

وِلي الَِّذين آمنُوا يخِْرجهم من      اللَّه :تعالى

والَِّذين كَفَروا َأوِليـاُؤهم     الظُّلُماِت ِإلَى النُّورِ  

الطَّاغُوتُ يخِْرجونَهم من النُّوِر ِإلَى الظُّلُماِت 

 ولَِئك َأصحاب النَّاِر هم ِفيهـا خَاِلـدون       ُأ
).٢٥٧: البقرة(

 

 

من دون اهللا   "  يدل على أن عبارة      ومما

ال تعنى كل مخلوق سواه سبحانه هو قوله        " 

ودوا لَو تَكْفُـرون كَمـا كَفَـروا         :تعالى

ى فَتَكُونُون سواء فَالَ تَتَِّخذُوا ِمنْهم َأوِلياء حتَّ      

       مها فَخُـذُولَّوِبيِل اللَِّه فَِإن تَووا ِفي ساِجرهي 

 تَتَِّخذُوا ِمنْهم  والَ وجدتُّموهم واقْتُلُوهم حيثُ 

ِليالَ اوو انَِصير )وهذا يدل   ،)٨٩: النساء 

على أن الوالء والبراء مقياس دقيق لإليمان       

 مـن   ةالميمة اإلس نتماء لأل الذى يشترط اال  

عدمه، وأن المؤمنين ليـسوا مـن دون اهللا         

 منهم من اهللا فـى شـيء،         ألن كال  ؛تعالى

. والكافر ليس من اهللا فى شيء

 

 

ا قولـه    على هذا المعنـى أيـض      ويدل

 وما لَكُم الَ تُقَاِتلُون ِفي سِبيِل اللَّـهِ        :تعالى

داِن والِْولْ والنِّساِء والْمستَضعِفين ِمن الرجالِ  

الَِّذين يقُولُون ربنَا َأخِْرجنَا ِمن هِذِه القَريـِة        

ْل واجع اوِلي واجعل لَّنَا ِمن لَّدنك الظَّاِلِم َأهلُها 

   نَِصير نكالَّنَا ِمن لَّد *     قَـاِتلُوننُوا يآم الَِّذين

 ِفـي   والَِّذين كَفَروا يقَـاِتلُون    ِفي سِبيِل اللَّهِ  

       طَاِن ِإنالـشَّي اءِليِبيِل الطَّاغُوِت فَقَاِتلُوا ُأوس

 ٧٥ :النساء( اكَيد الشَّيطَاِن كَان ضِعيفً   

 

– 

٧٦.(

 

 

 الشيطان هم الذين مـن دون اهللا   فأولياء



 

 

 

 

 



 



 














 




 



تعالى، وبالتالى فالمعنى الدقيق لقوله تعالى      

هو من أعـداء اهللا أو مـن        ) من دون اهللا  (

 يتول ملة فهـو مـن       حزب الشيطان، فمن  

ألن كل أهل ملـة بعـضهم أوليـاء       ؛  أهلها

.  بعض

 

 

 ثم فهم يعادون المؤمنين الموحدين      ومن

ــيهم،  ــستكبرون عل ــنهم وي ــرأون م ويتب

وينصرون أعداءهم عليهم، فمن يتولهم ممن      

 : قال تعـالى   ،ينتمون إلى اإلسالم فهو منهم    

        نُـوا الَ تَتَِّخـذُوا اليآم ا الَِّذينها َأيي  ـوده

والنَّصارى َأوِلياء بعضهم َأوِلياء بعٍض ومن      

         مِدي القَوهالَ ي اللَّه ِإن مِمنْه فَِإنَّه نكُمم ملَّهتَوي

الظَّاِلِمين *       ضـرِفي قُلُوِبِهم م ى الَِّذينفَتَر

يساِرعون ِفيِهم يقُولُون نَخْشَى َأن تُـِصيبنَا       

         نٍر مَأم ِبالْفَتِْح َأو ْأِتيَأن ي ى اللَّهسةٌ فَعاِئرد

        وا ِفي َأنفُـِسِهمرا َأسلَى موا عِبحصِعنِدِه فَي

نَاِدِمين*        ُؤالِء الَّـِذيننُوا َأهآم قُوُل الَِّذينيو 

تْ َأقْسموا ِباللَِّه جهد َأيماِنِهم ِإنَّهم لَمعكُم حِبطَ      

  وا خَاِسِرينحبفََأص مالُهمَأع *  ا الَّـِذينها َأيي

آمنُوا من يرتَد ِمنكُم عن ِديِنِه فَسوفَ يـْأِتي         

 يِحبهم ويِحبونَه َأِذلٍَّة علَى المْؤِمِنين      اللَّه ِبقَومٍ 

َأِعزٍة علَى الكَاِفِرين يجاِهدون ِفي سِبيِل اللَِّه       

والَ يخَافُون لَومةَ الِئٍم ذَِلك فَضُل اللَِّه يْؤِتيِه        

      ِليمع اِسعو اللَّهو شَاءن يم *   اللَّه كُمِليا وِإنَّم

الةَ      والص ونِقيمي نُوا الَِّذينآم الَِّذينو ولُهسر

     وناِكعر مهكَاةَ والز ْؤتُونيلَّ   * وتَـون يمو

 ماللَِّه ه بِحز نُوا فَِإنآم الَِّذينو ولَهسرو اللَّه

  وننُـوا الَ تَتَِّخـذُوا        * الغَاِلبآم ا الَِّذينها َأيي

ا مـن الَّـِذين   ا ولَِعبين اتَّخَذُوا ِدينَكُم هزو الَِّذ

ُأوتُوا الِكتَاب ِمن قَبِلكُم والْكُفَّار َأوِلياء واتَّقُوا       

     ـْؤِمِنينِإن كُنتُم م اللَّه)  ٥١: المائـدة 

 

- 

٥٧(.

 

 

 قوله تعالى عن الذين يتخـذون       فَلْنتدبر

 ومـن   اليهود والنصارى أولياء بأنهم منهم،    

    كان دينهم أولياء فهو     اثم فمن يتخذ قوما أي 

يا َأيها  :  ولنتدبر قوله تعالى بعد هذا     ،منهم

 أى  الَِّذين آمنُوا من يرتَد ِمنكُم عن ِديِنـهِ       

 أو أى   ،تخاذه أولياء من اليهود والنصارى    اب

ملة كافرة أو مشركة أخرى، فإنـه يكـون         

. عن اإلسالمادمرت

 

 

ا ر قوله تعالى بعد هـذا آمـر       دب فلْنت ثم

 اسبحانه أمر ا بقصر وحصر الوالء     وجوبي

ِإنَّما وِلـيكُم اللَّـه      :هللا ورسوله والمؤمنين  

فهو أمر فرضى فى  ورسولُه والَِّذين آمنُوا

.صورة الخبر

 

 

 تدبرنا قوله سـبحانه عـن الـذين         فإذا

م حزب يتَولَّون اهللا ورسوله والذين آمنوا أنه    

اهللا، وأنهم هم الغالبون فى الصراع بيـنهم        

، وهو حزب الـشيطان     وبين الحزب اآلخر  

مـاء إال    فى اإلسـالم وال انت     افال موالة إذً  

   معاداة إال لحـزب     ةَلحزب اهللا، وليست ثَم 

.الشيطان، وليس ثم تبرؤ إال منه

 

 

 لم يتولَّ اهللا ورسوله والمـؤمنين،       فمن

 وفعله لحزب اهللا،    ومن لَم ينتم بقلبه ولسانه    

فهو من أولياء الشيطان وعدو هللا ولرسوله       

والمؤمنين، والعكس فى هذا صحيح، إن لم       

يكن فى الحالة الثالثة، إذ ثمتَ حالة ثالثة ال         

يتَولَّى العبد فيها اَهللا ورسولَه والمؤمنين، أى      

، وهو العبد    يكون من حزب اهللا      أنه ال 

  ا اهللا   الذى ليس موحد ا   توحيدا أو  فطري

توحيد ا بهداية كتاب منزل صـحيح      ا إيماني

، كما ال يكون هذا العبـد       من عند اهللا    

في نفس الوقت أوغَل فى الكفر والشر حتى        

صار ولَياً للشيطان وحزبه، وهـو الـذى        

  اُل، فهو ليس من المغضوبيوصف بأنه ض 

عليهم، كما أنه ليس من المتبعين للـصراط        

ـ    ذين أنعـم اهللا تعـالى      المستقيم، صراط ال

. عليهم، ومن ثم فهو من الضالين

 

 

 حائر متخبط يحتاج إلى مـن       والضال

.ينير له الطريق إلى الحق

 

 

ا ا وال كفر   الحالة التى ليست إيمانً    وهذه

قلبي  ا وإنمـا هـى     ا وال شركً  ا وليست توحيد

 أن أبـاه    الحالة التى ظن سيدنا إبراهيم      

هى حالـة   آزر كان عليها فى أول األمر و      

 أن ينتقل من الضالل     يكون العبد فيها قابالً   

إلى الهدى واإليمان حتى يصير من حزب       

 لالنتقال من الـضالل     اهللا، كما يكون قابالً   

يزداد فى الكفر حتَّـى يـصير   إلى الكفر، و  

للشيطان أى يكون من حزبه، فيعـادى        اولي 

منين فـى سـبيل     حزب اهللا ويقاتـل المـؤ     

قل يتمنـى انتـصار     ألالطاغوت، أو على ا   

.حزب الشيطان
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: الدكتور ربيع المدخلى 

 

 

أما المودودى فقد جعل مـسألة     : " يقول

مسألة المسائل فى الحياة اإلنـسانية       الحكم

بل جعلها غايـة الـدين      ... وأصل أصولها 

.ة وغاية مهمة األنبياءيالحقيق

 

 

:باآلتيثم يرد 

 

 

ث عــن  إن الحــدي:أوالً

رسل اهللا ال يجوز أن يكـون      

ــتنتاج   ــق االس ــن طري ع

، الـــسياسيواالســـتنباط 

وقصص األنبيـاء وتـاريخهم ال يجـوز        

 الـذي  الوحيالخوض فيها، إال فى حدود      

. أوحاه اهللا إلى محمد 

 

 

 فقال ن اهللا غاياتهم إجماالً   وقد بي  : امو

لَيـِه  َأرسلْنَا ِمن قَبِلك ِمن رسوٍل ِإالَّ نُوِحي إِ       

 ).٢٥ :األنبياء( لَه ِإالَّ َأنَا فَاعبدوِنَأنَّه الَ ِإ

 

 

الـدعوة إلـى    : فغاية الرسل واألنبياء  

 فـي التوحيد والدعوة إلى الخيـر، ولـيس     

 السنة ما يؤيد مـا زعمـه        فيالقرآن وال   

.المودودى

 

 

إن عدد األنبياء والرسـل يزيـد        :اثاني 

على عشرين ومائة ألف، ولـم يقـص اهللا         

ا  خمسة وعشرين نبي   حواليلينا إال قصة    ع

 القرآن، والواجـب علينـا أن       في ورسوالً

نؤمن بجميع األنبيـاء والرسـل وكتـبهم        

، وبما ذكـره مـنهم ومـن كتـبهم          إجماالً

.تفصيالً

 

 

وما سكت عنه منهم ومن قصصهم ولم       

   ا  يخبر به رسوله محمد    فهو من أمور 

ولذلك  " :الغيب، وأعتقد أن قول المودودى    

نقالب  وكل رسول إلحداث اال    نبيسعى كل   

 لـيس مـن العلـم       ،" حيثما بعث    السياسي

.الموروث عن خاتم األنبياء 

 

 

ـ  ا أن يطلق علـى   ال يجوز شرع  :اثالثً

دعوات األنبياء الحكيمة وهدايتهم الرحيمـة      

المشتملة على الحكمـة والعلـم والثبـات        

، ال يجوز أن يطلق علـى       والتأنيوالصبر  

 ؛نها محاولة انقالبات سياسية   هذه الدعوات أ  

ألن االنقالبات السياسية تقوم على المكايـد       

 ال يقوم بها إال     التيوالدسائس والمؤامرات   

أناس ال يبالون بسفك الدماء وإهالك الحرث     

. األرضفيوالنسل واإلفساد 

 

 

إن هذا التفسير لمهمة األنبيـاء       :ارابع 

وغايتهم فى غاية الخطورة، لتأثيره الخطير      

 ألنهـم قـد     ؛ى شباب األمة المـساكين    عل

إذا كان األنبياء زعماء سياسـيين،      : يقولون

وقادة حركات انقالبيـة، فلمـاذا ال يكـون       

 ا سياسيين انقالبيين، ويسلكون    أتباعهم أيض

إلى غايتهم ما تتطلبه االنقالبات الـسياسية       

 وهـل سـيكونون     ؟،من التخبط والتـدابير   

.؟ياسية إحداث االنقالبات السفيمعصومين 

 

 

ال أدرى مـا يريـد األسـتاذ         :اخامس 

فاقتصرت جهود بعضهم   : " المودودى بقوله 

على تمهيد السبيل، وإعداد العـدد كـسيدنا        

..." إبراهيم

 

 

ـ    ا سياسـية  هل يريد أنه وضـع خططً

 بعده من األنبياء والقادة     يأتيوانقالبية لمن   

.ا آخرالسياسيين، أو يريد شيًئ

 

 

ة وعلى كل حال، هذا يعطـى صـور       



 

 

 



 



 


 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى. د   

 

 

غريبة عجيبة رهيبة عـن األنبيـاء، لـم         

يصورها القرآن وال السنة وال عرفها علماء 

اإلسالم، برههم عنهاأ اهللا األنبياء منها ونز.

 

 

إن قصة إبراهيم    

 

  مثالً -

 

 في واضحة   -

 ، القـرآن  فيالكتاب والسنة قد كررها اهللا      

  سبيل التوحيد، وفـى    فيا  وكلها كانت جهاد 

ة والبرهـان وباليـد     تحطيم األوثان بالحج  

. إلى ذلكئعندما ألج

 

 

ا من االنقالبـات    ولم يذكر اهللا عنه شيئً    

 وال إعداد العدد لها، وال تمهيـد        ،السياسية

.السبيل إليها

 

 

 بالحركـة   ومتى قـام عيـسى فعـالً      

وكيف توقـف أو أحـبط هـذا      ! االنقالبية؟

وما هو الرهان على هذا القول      !! االنقالب؟

.!الخطير؟

 

 

 إال موسى ومحمد فقـط      وكيف لم يبلغ  

مع أنـه قـد     !! إلى منازل الفوز والنجاح؟   

 وكل رسول إلحداث االنقالب     نبيسعى كل   

 السياسي

 

 كما يزعم المودودى     –

 

 فكيف لم   –

يبلغوا إلى منازل الفـوز والنجـاح، وهـم         

!!يزيدون على عشرين ومائة ألف؟

 

 

ة، وإلـى   ر ثمار الغلو الم   معيأال ترى   

 تزلزل اإليمان   التي نتائجه الصعبة الخطيرة  

.والعقيدة؟

 

 

فإذا كان اثنان فقط من أعداد األنبيـاء        

الهائلة، قد وصال إلى منازل الفالح والفوز،       

أفال يحكـم القـارئ الكـافر، والـضعيف        

اإليمان، والجاهل، على األنبياء اآلخـرين      

بالخيبة والخسران؟ 

 

 

إذا كنا نحن نرسم لألنبياء هذه الغايات،       

 وأعمالهم الخياالت، فإن    ونحكم فى دعواتهم  

. ا صعبة جدستأتيالنتائج 

 

 

 تحديد غاياتهم، وفى    فيوإذا كنا نعتمد    

رسم أعمالهم على كتاب اهللا الخالد، وسـنة        

: ال ينطق عن الهوىالذي رسوله 

 

 

دعوة إلـى   : فهذه مهمتهم وهذه غاياتهم   

، والمعاصيتوحيد اهللا، وتحذير من الشرك      

ــذار ال  ــؤمنين وإن ــشير الم ــافرين وتب ك

.والمعاندين

 

 

    ا إلـى   وقد أدوا واجبهم، ووصلوا جميع

منازل الفالح والنجاح، ونصرهم اهللا علـى       

ا يوم يقوم    الدنيا، وينصرهم غد   فيأعدائهم  

 .)١(."األشهاد

 

 

............  وبعد

 

 

 

 السياسيإن خطيئة جماعات اإلسالم      -

أنها جعلت الوصول للحكـم هـو هـدفها         

.األسمى

 

 

 

ا ق ذلك قدمت تفسير   وفى سبيل تحقي   -

.للدين ما أنزل اهللا به من سلطان

 

 

 

- اا وحديثًمخالفة علماء األمة قديم.

 

 

أبـا  " فلم نسمع أن الفقهاء الكبار أمثال       

، قـاموا   "بن حنبل   ا،  الشافعيحنيفة، مالك،   

بحشد تالميذهم وأتباعهم إلحداث صـراع      

ا بـأن   علم.  عصرهم في مع الحكام    سياسي

. الحكام كان يفعلون األفاعيلهؤالء

 

 

" ولكن هؤالء األعالم يعرفون رسالتهم      

" الدعوة إلى اهللا بالحكمة والموعظة الحسنة 

 

 

عالوة على أنهم لم يقوموا باسـتغالل       

حب الناس لهم من أجل الوصول للـسلطة        

.والحكم

 

 

" مهما كانوا طغاة    " ولذلك كان الحكام    

ـ      ى يحترمون هؤالء العلماء ويقدرونهم، عل

!األقل بينهم وبين أنفسهم لماذا؟

 

 

 ألنهم يرون هـؤالء العلمـاء هـدفهم        

األسمى تعليم الناس ديـنهم، ال يـشترون        

 الحكم مهمـا    وكرسي " ا قليالً بآيات اهللا ثمنً  

". كان عرض زائل 

 

 

 

 

"  فهدفهم   السياسيأما دعاة اإلسالم     -

وفى سبيل تحقيـق ذلـك      " الوصول للحكم   

ـ  الـسياسي قاموا بالصراع    ع األنظمـة    م

.  البلدان العربيةفيالحاكمة 

 

 

 من أن تكون دعوة الحكـام       وهكذا بدالً 

 هيوالمحكومين بالحكمة والموعظة الحسنة   

.الهدف األسمى لدعاة اإلسالم

 

 

 هـي أصبحت الصراعات والمؤامرات    

.أسلوب هذه الجماعات

 

 

" دين اهللا الخاتم    " وهكذا حولوا اإلسالم    

وأالعيبهـا  ليكون مطية لصراعات السياسة     

من أجل وصولهم للحكم حتى لو كان الثمن        

.  هو تزوير الدين وتشويهه

 

 

الـذين    الـسياسي ا لدعاة اإلسالم    تعس 

.ا قليالًيشترون بآيات اهللا ثمنً

 

 
                                                           

للدكتور " منهج األنبياء ىف الدعوة إىل اهللا " كتاب ) ١(
١٢٠ربيع بن هادى املدخلى ص 

 

. بتصرف١٢٥ -

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


 

 

 

 

 

حكم عاليـة، ودرر غاليـة،      
لكتاب المسطور،  أفيضت من ا  

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 

 

 
 



 





 

 




 



 

 

 

 

البر اسم جامع لكـريم الخـصال وحميـد         
الفعال، بـين اهللا معنـاه وفـضله فـى كتابـه            
الكريــم، ومدح أهله وأعد لهم جنات النعـيم،        

البـر  : ( بقولـه وعرفه سيدنا رسول اهللا     
ما اطمأنت إليه النفس واإلثـم مـا حـاك فـى            

: ومعناه ،)صدرك وخشيت أن يطّلع الناس عليه     
 إلى عمل الخير وخير     إنصاف النفس وتوجيهها  

العمل وإمساكها عليه، وهو من أخص صـفات        
األنبياء والرسل، قال تعالى عن سـيدنا يحيـى         

 :ربهِ وياِلدا ِبو   اربكُن جي لَمو ِصياا ع 
ا وبر :، وعن سيدنا عيسى     )١٤: مريم(

).٣٢ :مريم (اا شَِقيولَم يجعلِْني جبار ِبواِلدِتي

 

 
واألبرار هم عباد من عباد اهللا المخلصين،       
الذين اطمأنت نفوسهم على الدوام لعمل الخيـر        
وخير العمل، فـى القـول والفعـل، وتجملـوا          
بصفات أهل البر التى بينهـا اهللا فـى كتابـه،           

 فـى سـنته الـشريقة،       وفصلها النبـى    
ـ   ا الزم وأصبحت هذه الصفات وصفً    ا ا لهم دائم

وا بمعانى البر فصاروا مـن      بغير تكلف، وتحقق  
األبرار، فهم عشاق نعم المنعم المتواليـة علـى         
الجميع، وقد تحققوا بالعجز عن شكرها، وهـم        

ا عشاق جماله سبحانه الذى ظهر لهم فـى         أيض
.  كل شيء تراه أعينهم

 

 
 وللبر واألبرار فى كتاب اهللا وسنة حبيبـه        

معان عديدة منها :

 

 
، بأن يأمرها   على اإلنسان أن يبر نفسه أوالً     

بفعل الخير والمعروف قبل أن يـأمر غيـره،         
َأتَـْأمرون النَّـاس    : وذلك معنى قوله سبحانه   

ِبالِْبر  كُمَأنْفُس نوتَنسَأفَـالَ       و الِكتَـاب تَتْلُون َأنْتُمو
ِقلُونتَع) والخطاب ألهل الكتاب    )٤٤: البقرة ،

اتباعه،  وأمروا الناس ب   ألنهم عرفوا النبى    
ثم أنكروه بعد بعثته، ولكن اآلية حكمهـا عـام،    

 بفعـل الخيـر     واألبرار يأمرون أنفـسهم أوالً    
 ألنهم أهل عقـل     ؛والمعروف ثم يأمرون غيرهم   

.يعقل عن اهللا كالمه

 

 
      ا فـى   إن األبرار يعلمون أن البر ليس اتباع

الشكل والظاهر، وإنمـا هـو تنقيـة الـسرائر          
ات والوفـاء   وتصفية الضمائر، وعمـل الخيـر     

بالعهود والصبر فى البأساء، وحـين اعتـرض        



 




 





 

 

 

 

 



 


 

أهل الكتاب والسفهاء على تحويل القبلـة إلـى         
ا حقيقة البر   المسجد الحرام، خاطبهم سبحانه مبينً    

لَيس الِبر َأن تُولُّـوا     : بقوله وأوصاف األبرار 
        ـنم الِبر لَِكنغِْرِب والْمشِْرِق وَل المِقب كُموهجو
آمن ِباللَِّه والْيوِم اآلِخـِر والْمالِئكَـِة والِْكتَـاِب         
والنَِّبيين وآتَى الماَل علَـى حبـِه ذَِوي القُربـى          
والْيتَامى والْمساِكين وابن السِبيِل والساِئِلين وِفي      

ـ        ون الرقَاِب وَأقَام الصالةَ وآتَى الزكَـاةَ والْموفُ
ِبعهِدِهم ِإذَا عاهدوا والـصاِبِرين ِفـي البْأسـاِء         
والضراِء وِحين البْأِس ُأولَِئـك الَّـِذين صـدقُوا         

  تَّقُونالم مه لَِئكُأوو) فبينت اآلية   )١٧٧: البقرة 
.أنواع البر ومن هم األبرار

 

 
واألبرار يأتون البيوت من أبوابها ال مـن        

، والعرب فى الجاهلية كانوا إذا تطيروا       ظهورها
أو تعسر عليهم أمر، نقبوا ظهور بيوتهم وجعلوه        

ا لهم لمدة عام كامل، فنفى اهللا ذلك بقوله         مخرج
ولَيس الِبر ِبَأن تَـْأتُوا البيـوتَ ِمـن         : سبحانه

وْأتُوا البيوتَ ِمـن     ولَِكن الِبر مِن اتَّقَى    ظُهوِرها
واَأباِبه      ـونتُفِْلح لَّكُـملَع اتَّقُوا اللَّهو)  البقـرة :

إلى بيـوت    ، وإن كان ظاهر اآلية يشير     )١٨٩
    ا أن يؤتى كل بيـت      السكنى، فإن من البر أيض

من بابه، فالعلم بيت له باب وكـذلك الـشريعة          
:  يقـول  والحقيقة والحكمة، والمـصطفى     

البيوت ، ومن دخل    )أنا مدينة العلم وعلى بابها    (
.امن غير أبوابها يعد سارقً

 

 


 


واألبرار ينفقون من الشيء الـذى يحبونـه    
وليس من سواه، حيـث يقـول الحـق تبـارك           

 لَن تَنَالُوا الِبر حتَّى تُنِفقُوا ِمما تُِحبون      : وتعالى
         ِلـيمِبـِه ع اللَّه ٍء فَِإنا تُنِفقُوا ِمن شَيمو)  آل

كأن : ، ويقول العارفون فى معناها    )٩٢: عمران
لن تنالوا محبتى وفى قلوبكم محبة      : اهللا يقول لهم  

غيرى، ومن البر إقامة العـدل وإلـزام القلـب          
بالتقوى ونبذ الحقد والعدوان، ويلزمـه حـسن        
التعاون على فعل الخير وقول الحـسن، لقولـه         

 والَ قْـوى والتَّ وتَعاونُوا علَـى الِبـر    : سبحانه
، )٢: المائـدة  (والْعـدوانِ  تَعاونُوا علَى اِإلثْمِ  

ويبرهم سبحانه باإلجابة مهما كانت أوصـافهم،       
 طمـرين   يرب أشعث أغبـر ذ    : (لقوله  

).مدفوع عن األبواب لو أقسم على اهللا ألبره

 

 
إن مفتاح البر عند األبرار هو الصدق لقوله        

) :      إن البـر   إن الصدق يهدى إلى البـر و

الحـديث، والبـر مكفّـر      ) ...يهدى إلى الجنة    
للذنوب العظيمة، فقد جاء رجل إلى رسـول اهللا         

 وقال  :    ـ  يا رسول اهللا أصبت ذنب ا ا عظيم
: ال، قال :  قال )ألك أم؟ : (فهل لى من توبة؟ قال    

، فـاألبرار   )فبرها(:  قال ،نعم:  قال )ألك خالة؟ (
يلتمسون أسباب العطايا اإللهية بال حساب، مـن     

ما من ولد بار بوالديه      : (قول رسول اهللا    
ينظر إليهما نظرة رحمة إال كتب اهللا لـه بكـل           

وإن نظر كل يـوم     : نظرة حجة مبرورة، قالوا   
، وكان سيدنا   )اهللا أكبر وأطيب  : مائة نظرة؟ قال  

ة فاطمـة    ال يأكل مع أمه الـسيد      الحسين  
 فى صحفة واحدة، ولما سـئل       الزهراء  

أخاف أن تسبق يدى إلى لقمة      : عن سر ذلك قال   
.سبق نظرها إليها

 

 
واألبرار أهل عطاء دائم وثـواب متجـدد،        

رسول اهللا   يا: نقطاع فيه، قال رجل   اووصل ال   
لقد مات أبواى فهل بقى على من برهما شىء؟         

، )قنعم تبر صديقهما وتحج عنهما وتتصد     : (قال
وهذا دليل على أن من مات له حقـوق علينـا           

ـ         ا، وأن  يجب أداؤها وإال أعتبـر اإلنـسان عاق
.الثواب يصل إليهم لدوام حياتهم عند ربهم

 

 
يقول اإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبو       

:العزائم 

 

 
إلهى أنت بى بر رحــيم

 

 
معين رازق غوث كريـم

 

 
وكم نجيتنى من كل هـول

 

 
العميموكم وافى بك الخير 

 

 
إلهى أنت تعلم بى وحسبى

 

 
بأنك سيدى أنت العليــم

 

 

ورغم أن حسنات األبرار تعد سيئات عنـد        
المقربين، إال أن اهللا تعالى أعـد لهـم الجـزاء           

 ِإن اَألبرار لَِفي نَِعـيمٍ    : األوفى لقوله تعالى  
كَالَّ ِإن ِكتَـاب    : وقوله تعالى ) ١٣: االنفطار(

* وما َأدراك ما ِعلِّيـون      * لِّيين  اَألبراِر لَِفي عِ  
   قُومرم ِكتَاب * ونبقَرالم هدشْهي ) المطففـين :

١٨ 

 

- ٢١(

 

 
 وما ِعند اللَِّه خَير لَِّألبرارِ    :  وقال تعالى 

).١٩٨: آل عمران(

 

 



 


ار ويبين اإلمام أبو العزائم الفرق بين األبر      

والمقربين، كاشفا أن األبرار عشاق نعم المـنعم        

وجماله، فهم أهل التقييد، الذين يسارعون علـى        
 ألنهـم أبـروا   ؛النجب إلى الفردوس يوم القيامة   

اهللا تعالى، فلم يخالفوا أمره، ولم يعملوا ما نهى         
عنه، والمقربون عشاق المنعم الجميل، فهم أهل       

األنـوار  اإلطالق الذين يسارعون على رفارف      
إلى حظيرة الرضوان يوم القيامة، ِلما كان لهـم         
من جمال ظاهر، وبسط يؤلِّف النافر، وبـشاشة        
تلين قلب الكافر، شغلتهم عن القيـود الحظـوة         

.برب العالمين

 

 
ا جوشراب األبرار يناول لهم فى كأس ممز      

بطهور العين، الذى هو خالص شراب عباد اهللا        
لمقـربين هـى    المخلصين فى توحيده، مشاهدة ا    

أول مراقبة المشاهدة، فمن كان مقامه المراقبـة        
كان حاله المحاسبة، ومن كان مقامه المـشاهدة        

. كان وصفه المراقبة

 

 
األخيار هم المقربون، فإذا حجبت األنـوار       
اآلثار فالمشهد لألبـرار، وإذا أخفـى الجمـال         
باألسرار فالمشهد لألخيـار، فـإن اهللا أخفـى         

ــشرية ــى الب ــا إال الخــصوصية ف ، وال يراه
.المقربون

 

 
واهللا تعالى هو القريـب المجيـب، قـرب         
المقربين إليه بفضله فأقامهم فيما يحبه، وجملهم       
بجماالت قربه، وكشف لهم الستار، ورفع عنهم       
الحجب واألغيار، فهم فى رياض قربه يتنعمون       

والـساِبقُون  : بروح وريحـان وجنـة نعـيم      
اِبقُونالس *  لَِئكُأو  ونبقَرنَّاِت النَِّعيِم    * المِفي ج *

     ِلـيناَألو نثُلَّةٌ م *     اآلِخـِرين ـنقَِليـٌل مو 
 ١٠: الواقعة(

 

، وقرب الحق من العبـد      )١٤ -
قرب رحمة واجتباء، وتقرب واصطفاء، هذا فى       
حق الخواص، وفى حق العوام قـرب إحاطـة         

.وقدرة، وتصريف وقهرية

 

 
نه له، لذا يقول اإلمـام      والقرب من اهللا به م    

:

 

 
وهل بعد قربى واتحادى أرى سوى

 

 
د حبى هل يلذ صدودىـل بعـوه

 

 
ـَّــة به القرب منه والصفا منه من

 

 
به نور كشفى نعمة التوحيــــد

 

 
عجبت وكنت السفل فى بدأ نشأتى

 

 
ودىـوها أنا واألمالك بعض وف

 

 
اللهم اجعلنا من عبادك األبرار، وانظمنا فى       

.ك المقربينِعقد أحباب

 

 











 





 

–
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قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ 

 

 

 

 



 



وفي هذا السياق الذي أورده اإلمام أبـو        

يبين لنـا   " أسرار القرآن : "العزائم في تفسيره  

أن القرآن الكريم دعوى وحجة، ولم يـسبق        

لرسول من الرسل الكـرام علـيهم الـصالة         

والسالم أن اهللا تعالى ينزل عليه كتابـا هـو          

دعوى وحجة في آن واحـد، ففـي القـرآن          

كريم المقصود من علـم التوحيـد، وعلـم         ال

المواعظ، وعلم العبادات، والقرآن فيـه مـا        

يبشر وما ينذر به، وفيه تفـصيل العبـادات         

الروحانية والجسمانية، واألخالق والتـاريخ     

والعبر، وفيه تدبير اإلنسان منفردا، وتـدبير       

العائلة، وتدبير المجتمعات القروية والمدنيـة      

. هو معجزة وكتابوالمجتمع العام، ف

 

 

 وِإن كُنتُم ِفي ريـبٍ    : يقول اهللا تعالى  

هو الـشك مـع     ) ِفي ريبٍ : (الريب في قوله  

العناد، ولما كان الريب فـي رسـالة خـاتم          

األنبياء بعد إقامة تلك الحجـج القويـة مـن          

 التـي يجـب أن ال       األمور المستقبحة عقالً  

التي للتشكيك في   ) إن(تكون؛ أتى اهللا بحرف     

. بدلَها" إذا"عناها، ولم يقل م

 

 

   ِدنَابلَى علْنَا عا نَزمم   ؛ من هنا للبيـان 

ألنها بينـت حقيقـة المـشكوك فيـه عنـد           

.الممرورين، وما يراد بها القرآن الكريم

 

 



 



معناهـا أن القـرآن     ) نزلنا: (قوله تعالى 

ه لـم   نزل نجوما، آيات، بحسب األحداث ألن     

 ألن اإلنزال نزول الشيء     ؛يقل سبحانه أنزلنا  

، وأما التنزيل فنزول الشيء مرة      ةدفعة واحد 

.بعد أخرى

 

 



 



) علَـى (أتى بكلمة   ) علَى عبِدنَا : (وقوله

بدل الالم إشارة إلى االستعالء بـدليل قولـه         

ـ  : تعالى الً    ِإنَّا سقَـو ـكلَيثَِقـيالً  نُلِْقي ع  

متعـين عليـه     ، فكأنـه    )٥ :المزمل(

.الدعوة

 

 

أشرف وصف يصف بـه     ) عبدنا: (ولفظ

اُهللا خير أحبابه، وهي الكلمة التي حفظت بها        

قلوب المسلمين من أن يتجاوز أحد األدب مع        

. اهللا تعالى في رسوله 

 

 

فإننا والحمد هللا حفظنا اهللا بكتابه العزيـز        

ـ   من أن نتجاوز بحبيبنا      ة؛  مقام العبودي

األمر الذي به نجاتنا، وكم زلت أقدام األمـم         

السابقة فجعلوا األنبياء أو ورثة األنبياء فـي        

مقام األلوهية أو الربوبية، أعاذنا اهللا وإخواننا       

. المسلمين جميعا

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 

 بـ  نَزلْنَا علَى عبِدنَا  : يقول اهللا تعالى  

التي للتعظيم، إشارة إلى تفريـد خـاتم        ) نا(

ام اإلعظام واإلجالل، وإذا كان     المرسلين بمق 

المتبوع في أرقى مقامات القرب والحب من       

اهللا تعالى؛ فأتباعه يفوزون بقسط وافر مـن        

.تلك العناية

 

 

ا في صدر قصيدة لهيقول اإلمام نظم:

 

 
نـاـداِعي العنايِة ِمن أزٍل ينادي

 

 
والمصطفى لصراِط اِهللا يهدينـا

 

 
أشرقَتْ علنا" َألَستُ"في عهد يوم 

 

 
نـاـنَى تواليـلك العنايةُ بالحست

 

 
م اُهللا بالحسنَى لنـا أزالًـد أنعـق

 

 
حتى خُِصصنَا بخيِر الرسِل هادينا

 

 

ولذلك فقد ثبت بتواتر أهل اإليمان أنـه        

شفيع العالم يوم القيامة، وإن أنكـر الـشفاعة    

العظمى من حرم مزيد اإليمان؛ كمـا قـال         

  اهتَـدوا هـدى  ويِزيد اللَّه الَّـِذين   : تعالى

ويـزداد الَّـِذين    : ، وقال تعالى  )٧٦ :مريم(

، فيكاشـفهم   )٣١ :المـدثر ( آمنُوا ِإيمانًـا  

، مكاشـفة   بأسرار مقامات رسول اهللا     

.يقوى بها اإليمان

 

 



 



 خاطب أهل البعد خطابـا      ثم إن اهللا    

 الفخـر   مفحما، وأمرهم أمرا معجزا، يقـول     

الرازي إن المراد من السورة التي يأتون بها        

. هي سورة من طوال السور

 

 

ولكن اإلمام أبا العزائم يبين أن مراد اهللا        

 أن يطالبهم ولـو     مطلق ال مقيد؛ ومراده     

 ألن المراد ليس    ؛بسورة الكوثر أو اإلخالص   

بتحقيق األلفاظ وتنسيق الكلم ولكـن المـراد        

 عجزهم عن نظمه كشف تلك الحقائق التي مع 

اللفظي؛ فإنهم عاجزون عن تلك الحقائق التي       

كشفها القرآن، وليس المراد حسن لفظ الكالم       

فحسب، فإن القرآن المجيد معجز مـن كـل         

جهة، وال قدرة لمخلـوق أن يـأتي بأقـصر          

. سورة منه وال المالئكة

 

 

وقد عجز واِهللا لسان البالغـة وفحـوُل        

يـسجدون  الفصاحة ممن كان كبار الفصحاء      

لكالمهم المعلق على الكعبة عـن أن يـأتوا         

بأقصر سورة منه، وكيف ال؟؛ وهـذه اآليـة        

يا من تعاندون رسـولي     : تنادي بأفصح بيان  

اربونـه؛ اجتمعـوا وأجمعـوا      وتكذبونه وتح 

.توا بسورة من مثلهأأمركم و

 

 

ولعل ممرورا ممن غرته فنـون أوربـا        

التي لم تخرج عن تنويع المادة إلى طيـارات         

وغواصات؛ يظن أن هذه المخترعات ليـست    

من األعمال التي كان يفكر فيها اإلنسان منذ        

نشأته األولى، بعد أن اكتشف الحديد والنـار،    

وأخذ اإلنسان يترقى في الصناعات، ولـيس       

لصناع أوربا فضل إذ الفضل كله للـشرق،        

ـ        د أن أهمـل    ولكنه وصل إلـى أوربـا بع

المسلمون أمر دينهم وتنافسوا الدنيا، وشـغل       

بعضهم ببعض عن العمـل لخيـري الـدنيا         

إن العرب لـم  : واآلخرة، فيقول هذا الممرور   

. يجتمعوا ليأتوا بسورة من مثله

 

 

على فرض هذا؛ والمفروض غير الواقع      

أنهم لم يجتمعوا، فعـدم اجتمـاعهم برهـان         

لممـرور  العجز عن إتيان مثله، ولعل هـذا ا       

يالحظ إيمان فرعون عندما أدركه الغـرق،       

ولو أن عنده قوة تنجيه من البحر مـا قـال           

آمنت بما آمنت به بنـو إسـرائيل، فكـذلك          

العرب تحققـوا بـالعجز ولـم يجتمعـوا أو          

. اجتمعوا، كل ذلك ال يعنينا

 

 

وإذا كانت دول أوربـا تـشهد أللمانيـا         

بالتفنن في اختراع الصناعات، وقام بعـض       

 أواسط أفريقيا يدعون أنهم أتقـن فـي         زنوج

.الصناعات من ألمانيا لكذبوهم

 

 

اهللا جّل ذكره   : ومن المعنى عند الطبري   

 مـن   قال لمن حاجه في نبيه محمـد        

فأتوا بسورة من مثل هذا القرآن مـن        : الكفار

كالمكم أيتها العرب كما أتى به محمد بلغاتكم        

 ومعاني منطقكم، وكالم العرب ال شك له مثلٌ       

في معنى العربية، فأما في المعنى الذي باين        

به القرآن سائر كالم المخلوقين؛ فال مثَل لـه         

. من ذلك الوجه وال نظير وال شبيه

 

 

وقد قال قـوم آخـرون       

 

 فيمـا أورده    -

الطبري في تفسيره   

 

فأتُوا : إن معنى قوله: -

 ؛، من مثل محمد من البشر     بسورة من مثله  

 يعني فأتوا بسورة من     ألن محمدا بشر مثلكم،   

عند بشر مثل محمد     

 

قُْل إنَّما  :  قال تعالى  -

      ى إلَـيـوحي ِمثْلُكُم شَرأنَا ب... ) الكهـف: 

١١٠(

 

-.

 

 



 

 

 

 



 



 

كيف اخرتق التكفرييون مصر؟

 

 

 

من يراقب ما يجري في سيناء المـصرية        

 وهذا  م٢٠١٩ وحتى اليوم    م٢٠١٢منذ العام   

ستمراره رغم  ااإلرهاب المسلح، يستغرب من     

سلسلة التضحيات والعمليات الناجحة للجـيش      

إال أن المتأمل بعمق سيجد أن ثمـة         المصري،

بيئة حاضنة هي السبب الرئيس في قوة تلـك         

سر بقائها حية ومؤثّرة طيلة السنوات      التنظيمات اإلرهابية، وهي    

الماضية، وتلك البيئة ليست فحسب بعض قبائل سيناء المؤيدة لها 

 

كما ذهب البعض     -

 

أو تلك الجغرافيا الـصعبة التـي ال يعلـم           -

األمر أبعد من ذلك     ،رارها إال هؤالء البدو المقاتلين    مسالكها وأس 

 أن ثمة بيئة حاضنة     في تقديرنا وهو الذي يجعلنا ننبه وبقوة إلى       

أخرى لتلك التنظيمات اإلرهابية، ولذلك الفكر الداعشي التكفيري         

ونقصد به بيئة الفكر السلفي التكفيـري بمؤسـساته ومـساجده           

     عاته وقنواته التلفزيونية والتي تلقى جميعا  ود

 

للغرابـة    ويا –

 

- 

ا وموافقة ورضاء من الحكومة المصرية، ربما جهالً بالخطر        دعم 

. بهااستخفافًأو 

 

 

إن ما نود أن نلفت األنظار إليـه أن هـذا الفكـر الداعـشي      

التكفيري له حوامل ومنصات وبيئة حاضنة، إذا لم نقاومها هـي           

ا فإن اإلرهاب سيظل حاضر    ونتصدى لها أوالً؛  

ا في سيناء وخارجهاومنتشر.

 

 

وفي المواجهة الجادة لهؤالء التكفيـريين،      

ابع وحصار األبواب التي ا نبدأ بتجفيف المندائم

نفذوا منها، وفي هذا السياق نشير إلى بعضها        

:على سبيل المثال ال الحصر

 

 

جاء هذا الفكر التكفيري بدعم من مؤسـسات وهابيـة           :أوالً

ات حيث تدفّقت األموال لبناء آالف المـساجد   يخليجية منذ السبعين  

جامعاتها من خالل تمويل أنصارها الذين جنّدتهم وربتهم في كنف          

المعروفة وخاصة ما تسمى بجماعة أنـصار الـسنّة المحمديـة           

والجمعية الشرعية والكثير من اإلخوان والجماعـة اإلسـالمية،         

وغيرها من التنظيمات واألفراد، وصنعت بعـض الرمـوز مـن           

المصريين ممن يعتنقون الفكر السلفي وسلّمتهم مـساجد بنيـت          

محافظات وخاصة اإلسـكندرية    بأفخم وأحدث اإلمكانات في كل ال     

 وزودت تلك المساجد بالمطابع وأجهـزة االستنـساخ         ،والقاهرة

التكفيرية شديدة التأثير وزهيدة الـثمن       وصناعة المواد اإلعالمية  

.في نفس الوقت

 

 



  

 

 



 




  



 




 


  

 




 



ـسات الخليجيـة      : اثانيقامـت المؤس

الراعية لهذا االختراق بإعادة المئات من      

مـوظفين  أساتذة الجامعات والمدرسين وال   

الذين سبق لهم العمل في السعودية ودول       

الخليج وهابية الفكر إلـى مـصر خـالل         

ات من القرن   يات والثمانين يحقبتي السبعين 

الماضي، كي يقومـوا بالـدور المـسنود       

 وأغدقت األموال على العديـد مـن    ،إليهم

أئمة بعض المساجد، وأدخلت الكثير مـن       

عناصرها إلى بعض المراكـز الحـساسة       

جامعات واألوقاف واألزهـر ومجمـع      كال

.البحوث اإلسالمية

 

 

ثم قامت تلك المؤسـسات الخليجيـة       

الوهابية بإنشاء المكتبـات ودور النـشر       

والتوزيع وشراء معظـم األكـشاك التـي     

تنتشر في مدن مصر وقراهـا وزودتهـا        

بالماليين من الكتب والنشرات وأشـرطة      

 والتـي تـولّى     اإلنترنتالكاسيت ومواقع   

التكفيريون نقلها إلى أرجاء مصر ومنهـا       

.سيناء والحدود مع ليبيا

 

 

ت تلك الدول ومولت قرابة     أأنش :اثالثً

 فضائية تبـثّ الفكـر التكفيـري        ٣٥الـ

وتسهم بشكل فعال في خلق ثقافة معادية       

 لمفهوم الدولة الوطنية وداعمـة للفكـر      

    ـن    االداعشي، وكان أكثر الناس تأثرهم م 

في القرى والمناطق الفقيرة خاصـة فـي        

سيناء، حين اجتمع الفقر مع ثقافة التكفير       

ورفض اآلخر مع غياب الدولة واألزهـر       

بإسالمه الوسطي المعتدل، فكانت النتيجة     

حضور داعش والقاعدة واإلخوان ومعهم     

حضر اإلرهاب المسلح الذي يقاتله الجيش      

.منذ سبع سنوات

 

 

اء جمعيـات  باإلضافة إلى إنـش   :ارابع

السنّة المحمدية بالمال الخليجـي قامـت       

بعض الدول الخليجية ذات الفكر الوهـابي       

التكفيري بالدخول إلى مصر عبر إنـشاء       

معاهد لتخريج الدعاة في غفلة من الزمن،       

سرقت دور األزهر القانوني لتخريج الدعاة 

 )معاهد إعداد الدعاة  (ب وأنشئت ما يسمى    

كر السلفي التكفيري   التي تقوم بتدريس الف   

الخالص، كل ذلك لألسف تحت اإلشـراف       

سمي لألزهر واألوقاف، وبعـد دراسـة    اال

سنتين أو أربع يكون فيهـا الـشاب قـد          

        ب هذا الفكر يـتم منحـه ترخيـصا تشر

للخطابة على المنابر ويقوم بدوره لنـشر       

تلك الثقافة والفكر التكفيري فـي مـصر        

!!.بترخيص من األزهر واألوقاف

 

 

تزال  ه الوسائل وغيرها ساهمت وال    هذ

لئـك  وفي خلق بيئة تكفيريـة حاضـنة أل       

اإلرهابيين في سيناء وباقي أركان مصر،      

وهي بيئة نتصورها أخطر في فعلها مـن        

الرصاصة التي يطلقها اإلرهابي، وإذا لـم       

تتنبه الدولة في مصر وفي بـاقي بالدنـا         

لذلك الخطر  العربية التي ابتُليت بهكذا فكر،

ذي تحمله البيئة الحاِضنة لإلرهـابيين؛      ال

فإن كل المحاوالت والبطوالت التي تتم بها       

ألن األصل في النبع    ؛  المقاومة له، ستفشل  

ال في السقاة أو الشاربين، والنبع لألسف       

 فانتبهوايزال ينتج ماءه السام،      الشديد ال 

.يا أولي األلباب
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ــد اَألرواِح ِبــــاَألنوارِ  يامِمــ

 

 

ــور ــِه ن ــةُ اللَّ محر ــك الَ ش ــت أَن

 

 

يـا حِبيِبــي ياشــمس أُفْــِق التجلِّــي 

 

 

ــِه غَــوثٌ أَنــت الَ شــك رأْفَــةُ اللَّ

 

 

ــأَزلٍ  ــورا ِب ــاَء ن ــاالً أَض مــا ج ي

 

 

ــياَء  ــا ِض ــيي بر ــر ــوِت ياِس الالَّه

 

 

أَنت ِحـصن اَألمـاِن غَـوثٌ مِغيـثٌ        

 

 

ِمن أَلَـست شـِهدت نـورك يجلَـىٰ        

 

 

ــي   بِلر ادــر ِدي الْمــي اسي ــت أَن

 

 

ــا عمــِل جسِللر ودقْــصالْم ــاماِإلمو

 

 

ــانٍ    نِن حــي ا ِبعــر ــاحِبيِبي نظَ ي

 

 

ــا   ــا ِبن ــٰى ِمن ــت أَولَ أَنــيم ورِح

 

 

ــا قَلْب ِهــكجِبو اِجــهــي و امــح بيِن

 

 

ــفَاءٌ   ــةٌ وِش محر ــك الَ ش ــت أَن

 

 

ــلٍ    صِبو ــي ــيِدي علَ اسي ــن م

 

 

صــلِّ رب علَــى الــشِفيِع الْمرجــى

 

 

 

 

 

يــا مــِدير الطَّهــوِر ِلَألخيــارِ    

 

 

ــرارِ   ــريِة اَألبـ ــراِدين ِخـ ِللْمـ

 

 

ــالَ   اَألم ــد ــا مِم اِريــر ِك ِباَألس

 

 

والِْغياثُ الْمرجـو ِلكَـشِف الِْعـسارِ      

 

 

قَبلَ ﴿كُن﴾ مشِرقًا كَـشمِس النهـارِ      

 

 

ــاِر ياَألخــِل وسِللر ﴾تأَلَــس﴿ ِمــن

 

 

ــاِر ــولُ ِللْغفَّـ ــشِفيع  الْمقْبـ والـ

 

 

ــستارِ  ــى ال ــوِمي ِإلَ اَءٰى يــر ت ــد قَ

 

 

        ـِضيُء أُفْـقت سـمشلْ واِري بالـس

 

 

ــاِر ــرآِن واَألخبـ ــص آِي الْقُـ نـ

 

 

ــُأل  مارِ   يوــاَألن ــك ِب ِمن ــب الْقَلْ

 

 

ــرارِ   ِباَألس ــك ِمن ــب ــِإل الْقَلْ ام

 

 

ــِستارِ  ــاِن الَ ِب الِْعي فــش ــو كَ جري

 

 

ــارِ  ــاِرِفني واَألخيـ ــِصد الْعـ مقْـ

 

 

ــارِ  ــِر الْفَخ يــٍة ِبخ بــٰى طَي بــي ر ِف

 

 

ــا  هــٰى ِمن ــةَ الْمختــارِ نعطَ ِعيم 

 

 

 

 
  

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

تـهــانــى

 

 












األخ الفاضل الدكتور محمد صبري عزازي بحفيده راكان نجل الـدكتور           * 

بأبو كبير .. أحمد محمد صبري عزازي

 

.قية شر–

 

 

األخ الفاضل الحاج جمال محمد الصادق خليفـة قريـة فـرج الكبـرى              * 

.بكفر الشيخ.. لوصوله درجة نائب عام بمصنع السكر وبلوغه سن المعاش

 

 

بقريـة بنـي    .. األخ الفاضل ياسر شعبان محمدين علي بالمولود شعبان       * 

منصور 

 

 البلينا –

 

. سوهاج–

 

 

يمان بزفاف نجله األستاذ محمد     األخ الفاضل الشيخ أيمن حلمي إبراهيم سل      * 

بقرية فرج الكبرى    .. على اآلنسة ياسمين مصطفى الباشا    

 

 الرياض   –

 

 كفر  –

.الشيخ

 

 

األستاذ شعبان بسيوني شرف ناظر مدرسة بزفاف ابنه محمود صـاحب           * 

.بإيتاي البارود.. مخبز وحلواني أبو العزائم

 

 

 بزفاف أحفاد شقيقه    األخ الفاضل الحاج إبراهيم عطا اهللا نائب آل العزائم        * 

أحمد عبد المجيـد بركـات،     . محمد عبد الستار بسيوني، وأ    . أ: باألسكندرية

نـادر  . محمود صالح عطا اهللا، أ    . أ: وأحفاد شقيقه بالشعيرة وششت األنعام    

.. أحمد صبحي عبده على اآلنسة إسراء سعيد خـضر        . شعبان عطا اهللا، وأ   

.بإيتاي البارود

 

 









 

 






األخ الفاضل والمحب الصادق الحاج يونس عبد الباقي بكر مـن           * 
محمد : أصحاب اإلمام السيد أحمد ماضي أبي العزائم، والد كل من         

بقرية الشمارقة   .. الباقيووليد وأحمد ومصطفى يونس عبد      

 

 كفـر   –
.الشيخ

 

 
المرحوم محمد عبد اللطيف مهدي غراب شـقيق األخ الفاضـل           * 

بقرية أبو دره .. مهدي غراب

 

 مركز شبراخيت –

 

. بحيرة–

 

 
بالقرضـا  .. فقيد الشباب األخ الفاضل محمود عبد الواحد طايل      * 

 

– 
.كفر الشيخ

 

 
أحمد ومحمـود   : المرحومة شقيقة األخ الفاضل أحمد السيد والدة      * 

.بدمنهور.. وعمرو عبد الكريم

 

 
بقرية .. الحاج ماهر السيد الشُّبكي شقيق األخ محمد السيد الشُّبكي        * 

النَّاِحيتَيِن 

 

 الرياض –

 

. كفر الشيخ–

 

 
األخ الصادق األستاذ صالح محمد إبراهيم سعيد والـد األسـتاذ           * 

بكفر صقر.. محمد

 

 . شرقية-










