
 

 

 

 

 



 


العارف باهللا
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شيخ الطريقة العزمية

 

 


 



 

 



 


نائب عام الطريقة العزمية

 

 


 


        

 

 



 




 



 

 



 




 

 



 





 





 





 





 



 

 

يتفق عليها مع اإلدارة

 

اإلعالنات 

 

 

غـــايتـــنا

 

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

 

 
.لتجديدههذه هـى الضالة الىت ننشدها واد الذى فقده املسلمون ونسعى 

 

 

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

 

 

االشتراكات

 

 
.ا خالصة رسوم الربيد جنيه سنوي١٠٠ر ـداخل مص

 

 
. خالصة رسوم الربيد دوالراً سنويا٥٠ًباقى دول العامل 

 

 

اللــه  معـبودنا

 

واجلهـاد خلقـنا 

 

 
والرسول مقصودنا

 

واخلـالفـة غايتنا 

 

 
والقـرآن  حجتنا

 

وأبو العزائم  إمامنا 
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    بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم   
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ائملإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبى العز.. )٢( مقامات الصوفية *
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..)١٥(إعادة المجد الذي فقده المسلمون .. غايتنا ..لماذا الطريقة العزمية؟* 

 

 

 

 

 

 

 

 

لعزائم اأبيالدين ماضى السيد أحمد عالء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        
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المفكر اإلسالمي الكبير عباس محمود العقاد.. )١٦(معاوية في الميزان  *
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أحمد عبد العاطي األثاري. أ).. ٣/٣(الجهود األزهرية في دراسة اآلثار النبوية  *
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محمد اإلدريسي الحسني.  د)..٣(األشعري واألشعرية * 

 

 ١٨

 

 

 

 

 

 

المستشار رجب عبدالسميع وأ عادل سعد)..  ٢٢(نصرة النبي المختار في أهل بيته األطهار * 
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بليغ حمدى. د.أ ..) ١/٣(ند جماعات اإلسالم السياسي نظرية الدولة الدينية ع* 
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جمال أمين. د .. )١٩(تربية األوالد في اإلسالم  *
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األستاذ فتحي علي السيد  ..اإلسالم وطن وجولة مع أخبار الوطن اإلسالمى *
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عزيز محمود الجندى.  د..قول أنفذ من صول  *
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٣٠  العزائم أبومحمد ماضىاإلمام  .. ]ة واالحتفال بمولده خير عامالرسول رحم[حكم الدين  *

 

  

 

 

 األستاذة لبنى محمد الشعراوى..مستقبل األمة  *
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نور الدين أبو لحية. د. أ.. ) ١٣(شيخ اإلسالم في قفص االتهام * 
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 الحسينىزمى عبد الحليم العالشريف ..!!  حكم الظِّهار بين المجادلة والشكوى والتحاور*
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أحمد محمود كريمة. د.أ.. ) ٣(تداعيات الجماعات المتطرفة على األمن القومي العام * 
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فضيلة الشيخ علي الجميل) .. ٢(إشراقات نورانية في توقر خير البرية * 
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سامي عوض العسالة. د) . ٩(مصادر اإلمام أبي العزائم في العقيدة * 
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محمد الشندويلى.. .. ) ٢/٢(ألسود الحجر ا* 
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      هـ١٤٤٢من أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خالل شهر صفر * 
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فاروق الدسوقى. د. أ .. )٥٦(الصالة والسالم على والدي خير األنام * 
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محمد حسينى الحلفاوى.  د.. ]١٧) [األسس الفكرية لإلرهاب (أباطيل اإلسالم السياسي* 
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سميح قنديل. أ )الرابعة عشرة بعد المائةالحكمة ( لإلمام أبى العزائم  شرح جوامع الكلم *
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الهادى  قنديل عبدالشيخ )..٢ (عهد بين اهللا وبين عبيده *
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 ]..١[دراسة في فكر عالم جليل ..  جمال حمدان الشهيد رهين المحبسين العصري *

 

 

 

 

 

 

 

 

رفعت سيد أحمد. د                                                                           

 

 ٥٦

 

 

 

 

 

 

المجتمع العزمى* 
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إخواني في كل البلدان اإلسالمية

 

 

الحريص على أنفسكم ودمـائكم     تحية طيبة إليكم من أخيكم المسلم       

وأعراضكم، الغيور على حرمات اهللا من أن تنتهك مـن أدعيـاء هـذا              

.الدين

 

 

لم بما أراه يحدث فـي بلـداننا مـن      أكتب إليكم اليوم ويعتصرني األ    

.انقسام وفوضى وتخريب

 

 

خالل العقود األخيرة، رأينا أبناءنـا يرتـدون األحزمـة المفخخـة            

ويمسكون بالبنادق ويغرسون األلغام والعبوات المفخخـة السـتهداف         

.الجميع تحت دعوى الجهاد

 

 

، فهؤالء ليسوا مجاهـدين، وال      "جهاد الهوى "هذا الجهاد ما هو إال      

نطبق على أعمالهم شروط الجهاد، فما هم إال حفنـة مـن المرتزقـة              ت

يسيرون خلف الكذاب، يقتلون ويسرقون وينتهكون األعراض من أجل          

حفنة من األموال، يدفعها إليهم من هم من جلـدتنا أو مـن أعـدائنا،               

.بغرض تمزيق هذه األمة، وتشويه مصطلح الجهاد اإلسالمي

 

 

لهإخواني وأحبابي في اهللا ورسو

 

 

أكتب إليكم اليوم لعلنا نراجع أنفسنا، وليعرف كل واحـد منـا أيـن         

الصواب فيتبعه، وأين الباطل فيجتنبه، وكفانا جهالً بالحقائق وتغييـرا           

.في المفاهيم

 

 

لقد أضحينا في زمن صعب، يقتل المسلم أخيه المـسلم، ويـسرق            

 المسلم أخيه المسلم، وينتهك المسلم حرمة أخيه المـسلم، وكـل هـذا            

بتواطئ من حكومات مسلمة، وبأموال المسلمين أنفسهم التي وهبهـا           

.اهللا لهم من خيرات األرض

 

 

إلى كل أب وأم في هذه األمة

 

 

اقرأوا رسالتي، وفهموها ألبنائكم، وعلَّموهم أن دم المـسلم علـى           

أخيه حرام، وأن الجهاد يكون ضد المعتدين من أعداء األمـة، وضـد             

وغير ذلك ال يعد جهادا، إنما هو بغي وارتـزاق،  البغاة من أبناء األمة،  

.وكالهما حرام

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 


يت أفغانستان فـي    يعندما دخل السوف  

، تزامن ذلك مع القطيعة     م١٩٧٩ديسمبر  
العربية لمصر بسبب اتفاق الـسالم مـع        

 الرئيس المصري محمـد     فدشنإسرائيل،  
جامعــة  "م١٩٨٠أنــور الــسادات فــي 

عوضا عن  " الشعوب اإلسالمية والعربية  
.عضوية مصر بالجامعة العربية

 

 
ي أول مؤتمراتها، دعـت الجامعـة       ف

دين األفغان،  هالدول اإلسالمية لدعم المجا   
ا لجمع التبرعات لهم،    وخصصت صندوقً 

وقدمت مصر السالح لقادة وفد المجاهدين      
األفغان، ودعتهم لحضور جلسة بمجلـس      

.الشعب المصري

 

 
اتفق السادات ونظيره األمريكي جيمي     
كارتر على تزويد المجاهـدين األفغـان       

لسالح الروسي الموجود فـي مـصر،       با
ويض الواليات المتحدة لمـصر     مقابل تع 

، تاله االتفاق مع السعودية على تقديم       عنه
الدعم المادي، بحسب كتـاب الـسياسية       

 ١٩٧٩الخارجية المصرية تجاه أفغانستان     

 

.م٢٠٠٧ –

 

 
 مليـون   ٣٠إدارة كارتر خصـصت     

دوالر فقط للمقاومة األفغانية في البدايـة،     
 مليـون دوالر بحلـول      ٢٥٠إلى  رفعتها  
 في عهد الرئيس ريجان، ودفعت      م١٩٨٥

ا، وزادت الـدعم    ا مـساوي  السعودية مبلغً 
. مليون دوالر٦٣٠حتى وصل إلى 

 

 
هذا الدعم المالي كبير صاحبه تغيـر       
الهدف مـن مجـرد مـضايقة القـوات         
السوفيتية إلى طرد الجيش األحمر خارج      

 فـي   القتـال  أفغانستان، وتم فـتح بـاب     
فغانستان، فتطوع العديـد مـن جماعـة       أ

. اإلخوان والجماعات اإلسالمية األخـرى    
نظم مجلس التنسيق اإلسـالمي ومقـره       
السعودية عمليات نقل المجنـدين الجـدد       

.وصرف المساعدة

 

 
في باكستان، عمل متطوعون عـرب      
في العديد من مكاتـب الهـالل األحمـر         

.السعودي بالقرب من الحدود األفغانية

 

 
أن ما حـدث كـان      يرى  ع   الجمي لظ

يتي على بلد مسلم،    يمقاومة للعدوان السوف  
األميـر  إال أن خرج ولي العهد السعودي       

لـصحيفة  وصـرح   محمد بن سـلمان،     
 ٢٢األمريكيـة فـي     " واشنطن بوسـت  "

، إن بالده تدخلت حينهـا      م٢٠١٨مارس  
بطلب الحلفاء لمنع االتحاد السوفييتي من      

أي .. تحقيق نفوذ في الـدول اإلسـالمية      
جهاد بتوصية من أعداء األمة لمحاربـة       

.عدو محتل إلحدى بلدان األمة

 

 
يت من أفغانستان   يالسوفبعد انسحاب   

، واصلت الواليات المتحـدة     م١٩٨٩عام  
ن لعـام واحـد     تلياقتقديم الدعم المالي للم   

توقف الدعم األمريكـي بـشكل      ثم  . فقط
، لكن الدعم الخليجـي     م١٩٩١نهائي بعد   

.ايون دوالر سنوي مل٤٠٠استمر بحوالي 

 

 



 




 


ين أنفـسهم،   تلاقدبت الخالفات بين الم   

الء ي السـت  م١٩٩٢حتى وصـلت فـي      
. الطاجيك على كابول واإلطاحة بالرئيس    

بالتزامن، كانت التحالف الـدولي بقيـادة       
حدة يقاتل لطرد العراق مـن      الواليات المت 

.الكويت

 

 
صال بـين   في هذه اللحظة حدث االنف    

ين األفغان عن السعودية والكويت،     قاتلالم
وانتقل التمويل إلى المؤيدين الجـدد فـي        

      لـوا  إيران وليبيا والعـراق، والـذين حو
إلـى قـوة سياسـية      " العرب األفغـان  "

وفـي هـذا    .. وعسكرية في أفغانـستان   
.التوقيت نشأت طالبان

 

 
ــاد  ــتالل االتح ــة ضــد اح المعرك

ثمانينيـات  يتي ألفغانـستان فـي ال     يالسوف
الحرب "خلقت المفهوم الحديث للجهاد أو      

، لكن العملية تحولت سريعا من       "المقدسة
مهنـة يكـسب    إلى  جهاد من أجل الدين     

. منها أقواتهمالمرتزقة

 

 
مع بدايـة التـسعينيات، بـدأت دول        
البلقان مثل البوسنة والهرسك، ومقدونيا،     
والجبل األسود وغيرهـا، فـي معـارك        

حـاد اليوغوسـالفي،    االنفصال عن االت  
لتدخل أغلبيتها في معركة كبيرة تـدخلت       

لكيانات الدولية الطامحـة    فيها الكثير من ا   
.ستراتيجيةإألدوار 

 

 
ــداف   ــذه األه ــة ه ــرا ألهمي ونظ

ستراتيجية، صبغت بعـض األطـراف    اإل
جانبا من تلك المعارك بمظلومية الـدين       

العرب "والحرب باسمه، ليزحف مسلحو     
 البوسـنة لمناصـرة     إلى بـالد  " األفغان

المسلمين المستضعفين إلى جانب عدد من      
العرب الذين سافروا مباشرة للهدف ذاته،      
من خالل جماعـات اإلسـالم الـسياسي        
وهيئات اإلغاثة، تحـت رعايـة الـدول        

.األوروبية والناتو

 

 
انتهت الحـرب، ووجـد المـسلحون      

 اخوفًا من البطالة، عادو   . أنفسهم بال عمل  
وباكستان، بـالتزامن مـع     إلى أفغانستان   
 األفغـان بانتقـال     للمقاتلينمرحلة جديدة   

.أسامة بن الدن والقاعدة

 

 

 

 
 رئيس االتحاد العالمى للطرق الصوفية
 عضو المجلس األعلى للطرق الصوفية

شيخ الطريقة العزمية

 

 

السيد محمد عالء الدين ماضى أبو العزائم

 

 













 



 





 

 

 

 

 



 



 



 


، انتقل أسامة بن الدن من      م١٩٩٦في  

.مالذه في السودان إلى أفغانستان

 

 
مزاعم ثم عاش في حماية طالبان بعد       

ــسفارتين   ــرات ال ــي تفجي ــه ف تورط
.م١٩٩٨نيا األمريكيتين في كينيا وتنزا

 

 
 يومـا  م٢٠٠١ سـبتمبر  ١١مثل يوم  

 في تـاريخ حركـة طالبـان، إذ         فاصالً
غانـستان  اعتبرت الواليـات المتحـدة أف     

   ا للـرد، بعـدما     وحركة طالبان هدفًا أولي
الذي زعم  رفضت الحركة تسليم بن الدن      

 تفجير برجي التجـارة     أنه المسؤول عن  
.العالمي

 

 
، شنت الواليـات    م٢٠٠١ في أكتوبر 

متحدة وبلـدان أخـرى حربـا علـى         ال
.أفغانستان ضد القاعدة وطالبان

 

 
في هذه األثناء، انتقـد العديـد مـن         

ها بأنهم  ءالمحللين الواليات المتحدة وحلفا   
.ي نشأة هؤالء المقاتلين باألساسالسبب ف

 

 


 


 وصل األردنـي    م١٩٩٩في نهايات   

أبو مصعب الزرقاوي إلـى أفغانـستان،       
ع تنظيم القاعـدة لتأسـيس      وأبرم صفقة م  

بالد الـشام   لمقاتلي   مستقل   قتاليمعسكر  
غانية، وقدمت القاعـدة    بمدينة هرات األف  

 ا ماليدعم ا ولوجستي ا للمـشروع   ا وسياسي
.الجديد

 

 
ــي  ــاوي م٢٠٠١ف ، اضــطر الزرق

لمغادرة أفغانستان بعـد تلقـي معـسكره      
ضربة أمريكية، فانتقل إلى إيران ومنهـا       

.للعراق

 

 
، أعلـن عـن جماعـة       م٢٠٠٣وفي  

 ضـد   القتـال التوحيد والجهاد، وبدأ في     
التواجد األمريكي بالعراق، وانضم إليـه      
مقاتلين من عدة دول، بعضهم جاء مـن        
أفغانستان وبعضهم من البلقان، واسـتمر      
في تجنيد المقاتلين الجدد، ثم أعلن تنظـيم        
قاعدة الجهاد في بـالد الرافـدين عـام         

دن بـشكل    بعد مبايعـة بـن ال      م٢٠٠٤
.رسمي

 

 
، اندمج مع جماعـات     م٢٠٠٦ثم في   

أخرى لتأسيس مجلس شورى المجاهدين     
 يونيـو   ٧في العراق، لكنه قتل بعدها في       

.م٢٠٠٦

 

 

لـم يعتـرف أحـد بتمويـل قــوات     
المسلحين اإلسالميين الذين عملوا لصالح     

.الزرقاوي وإعاشتهم

 

 


 


بعد مقتل الزرقاوي بـدأت مرحلـة       

نفسهم أ المقاتلين، حيث وجد    الللقتجديدة  
 ففكروا في تكـوين دولـتهم       في العراء، 

.الخاصة

 

 
، بـدأ   م٢٠٠٦ أكتوبر عـام     ١٥في  

اإلعــالن عــن تنظــيم دولــة العــراق 
اإلسالمية، كمظلة لعدد مـن الجماعـات       
المسلحة العاملة في العراق، وأصبح أبـو       

حمزة المهـاجر    

 

 خليفـة الزرقـاوي    -

 

- 
ق اإلسالمية  ا للحرب في دولة العرا    وزير
عمر البغدادي أمير دولة     ي أول ألب  اونائب 

.العراق اإلسالمية

 

 
وبعد وفاة المهاجر والبغدادي، تـولى      
أبو بكر البغدادي إمـارة دولـة العـراق         

، واستمر التنظـيم    م٢٠١٠اإلسالمية في   
في تنفيذ عمليات ضد األمريكان وتلقـي       
الدعم من جهات غير معروفة، وعاد إليه       

.ة أخرى وعمل بجانبهالجوالني مر

 

 
 خالل الحرب   م٢٠١١في أواخر سنة    

األهلية السورية تشكلت جبهة النصرة من      
 محمد  اأب، بعد أن أرسل البغدادي      مقاتلين

 فـي سـوريا،   للقتالالجوالني لفتح جبهة    
وأصبحت الجبهـة مـن أقـوى قـوى         
المعارضة المـسلحة الـسورية لخبـرة       
رجالها وتمرسهم على القتـال، وتبنـت       

 في  تيد من العمليات ضد الدولة وبدأ     العد
.بسط سيطرتها

 

 
 أعلن البغـدادي أن     م٢٠١٣في عام   

جبهة النصرة امتداد لتنظيم دولة العـراق       
اإلسالمية في سوريا، وأطلق عليه تنظيم      

، "داعش"الدولة اإلسالمية بالعراق والشام     
رفــض الجــوالني االنــدماج، واســتقل 
بالنصرة وأعلن بيعتـه للقاعـدة وأيمـن        

 وأنه أصبح فرعا للقاعدة في      ،الظواهري
.سوريا

 

 
انشق العديد مـن رجـال الجـوالني      
لصالح التنظيم الجديد، لكنهم كـانوا قلـة        
وسط الحرب السورية، ولذلك بدأ التنظيم      
في استقطاب العناصر القديمة من البلدان      

.األخرى، وتجنيد عناصر جديدة

 

 
تراشقت دول المنطقة باتهامات دعـم      

 ذلـك ظـل الـدعم يقـدم       داعش، ورغم 
ا في بلدان عدة     وفتح التنظيم أفرع   ،للتنظيم

. فيهاالقتاليةنتيجة مبايعات الجماعات 

 

 


 


أصبحت سـوريا سـاحة لالرتـزاق       

، حيث  القتال، وغلب االرتزاق فيها     القتالي
 فيها مقترنًا بالمكاسب المادية،     القتالكان  

زل جديد،  وتلقي رواتب، والمعيشة في من    
 أطلقـوا   يمـا وعائلة مع زوجة أو أكثر ف     

 أرض الخالفـة، لتتنـافس داعـش        عليه
، المرتزقــةوالنــصرة فــي اســتقطاب 

خصوصا مع سيطرتهم على آبـار نفـط        
 المقـاتلين سوريا وبيعهم النفط وإغـراء      
 المقـاتلين بالحياة الحديثة بعيدا عن تقشف     

.في الكهوف والجبال

 

 
ـ         ن شارك العديد مـن المرتزقـة م

الجمهوريات اإلسالمية في القتـال ضـد       
جرى تنسيق تنقلهم من    والنظام السوري،   

خــالل شــركة ملحمــة تكتيكــال فــي 
أوزبكستان، هذه الشركة التي تم تدشـينها     

 فقـط، وتـم     التكفيريـة لخدمة الحركات   
استئجارها في سوريا مـن قبـل جبهـة         
النصرة، والحزب اإلسالمي التركـستاني     

.) الصينتكفيريو(

 

 
، م٢٠١٤تقرير لإليكونوميست عـام     

أكد وصول مئات األلبان المسلمين مـن        
 للقتالكوسوفو ومقدونيا وألبانيا والبوسنة     

في سوريا، وقد ظهر بعضهم في مقـاطع      
وفقًا للمركـز   . الفيديو التي نشرها داعش   

الدولي لدراسات الراديكالية، فإن حـوالي      
من جميع المقاتلين األجانـب فـي       % ٦

.ريا هم من البلقانالعراق وسو

 

 
واتنقل العديد مـن المقـاتلين الـذين        

بوا في العراق وأفغانستان لـسوريا،      رحا
أغلب هؤالء كانوا تابعين للقاعدة وتنظيم      

.دولة العراق

 

 
العديد من الدول العربية واإلسـالمية      
حاولت فرض قيود هذه المرة على التوجه       

 في سوريا، خشية تكرار سـيناريو       للقتال
من أفغانستان ومن البلقان، لكـن      العائدين  

.الوضع خرج عن السيطرة

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 


بعد هدوء الحرب السورية، بالقـضاء    

علـى داعـش، واالتفاقـات الروســية   

 

- 
التركية، وتوقف عمليات الجيش السوري     
لتحرير إدلب، ودخول تركيا بنفسها فـي       
شمال وشمال شرق سوريا لقمع األكـراد       

، فتحت تركيـا    لمرتزقةبادون االستعانة   
.جبهة جديدة في ليبيا

 

 
هذه المرة، ربما للمرة األولى، تعلـن       

 تكفيـريين دولة أمام العالم أنهـا تنقـل        
.ليحاربوا تحت رعايتهامرتزقة 

 

 
 في ليبيا أصـبح عبـارة عـن         القتال

وظيفة تستقبل طالبيها من خالل شـركة       
متخصصة وبرعايـة الدولـة التركيـة،       

.لطلبويحظى بعروض العرض وا

 

 
ــدنان   ــد ع ــد المتقاع ــس العمي أس

باعتبارهـا  " صـادات "تانريفردي شركة   
الشركة األولى والوحيدة في تركيا التـي       
توفر الخدمات االستـشارية والتـدريبات      
العسكرية في مجال الدفاع الـدولي، ثـم        
ــر   ــانريفردي كبي ــان ت ــين أردوغ ع

 أغسطس  ١٦المستشارين العسكريين في    
 عينـه   م٢٠١٨ أكتوبر   ١٣، وفي   م٢٠١٦

بهيئة السياسات األمنية والخارجية التابعة     
.للرئاسة التركية

 

 
 كتـب مايكـل روبـين،       م٢٠١٧في  

 إن  :المسؤول الـسابق فـي البنتـاجون      
 من الحكومة التركية    صادات تلقت تمويالً  

 مقاتل أجنبي سيتم    ٣٠٠٠لتدريب حوالي   
.نشرهم في سوريا وليبيا

 

 
بعد توقيع اتفاقية التعاون العـسكري      

 نوفمبر الماضي،   ٢٧تركي مع ليبيا في     ال
نشرت صادات مرتزقتها في ليبيا، وقامت      
بتدريب المزيد ونقلهم لمعارك طـرابلس،      
ــدوالر   ــة بال ــات ثابت ــرتهم بمرتب وأغ
األمريكي، وأغرت بعـضهم باستـضافة      
عوائلهم في تركيا عند توجههم للقتال في       

.)١(ليبيا

 

 


 


إخواني شرفاء هذه األمة

 

 
 خالل السرد الماضي يتبين لكـم       من

كيف أن معارك الجهـاد المزعـوم فـي        
العصر الحديث جرى تنسيقها وترتيبهـا      
من قبل أعداء األمة، وبمـساعدة الـدول        

الغنية فـي األمـة اإلسـالمية لتـصفية         
 المـسلمين،   مـن  احساباتها مع خصومه  

 في البدايـة    توكيف أن هذه العمليات بدأ    
ى البحث عـن    برفع راية الدين وانتهت إل    

.المنفعة المادية فقط

 

 
تعجب أن يتـرك الفلـسطيني      إني أل 

أرضه المحتلة من اليهود ليذهب ليقاتـل       
يتـرك الـسوري    أن  الجيش السوري، و  

أرضه المحتلة من األمريكان واألتـراك      
وحلفائهم ليقاتل الجيش الليبـي، فـاألولى    
لكل منهما أن يقاتل من أجر تحرير وطنه        

 األوطان اإلسالمية   بثم بنائه، ال أن يخر    
.المجاورة

 

 
يا عقالء األمة اإلسالمية

 

 
لقد جرى تسميم عقول أبنـائكم مـن        

ية واإلخـوان ومـن     دعاة جهنم من السلف   
  تناسل منهم فكري  روا ألبنـائكم   ا حتى صو

أن القتال ضد المسلمين وجيوش الـدول       
اإلسالمية أوجب من قتال أعداء األمـة،       

ق علـى   حتى أضحت التنظيمات التي تطل    
 ألن  ؛نفسها جهادية ال تقاتل غير المسلمين     

من يمولهم يوجههم إلضـعاف جيـوش       
األمة حتى تنعم إسرائيل باألمن في هـذه        
المنطقة، وحتى يصبح اليهود أسياد هـذا       

.ملالعا

 

 
يكـون  ن فعـل ذلـك      مفباهللا عليكم   

يكـون  ؟ من قتل إخوانه المسلمين      امسلم
امسلم      ا؟ من خرب وطنه أو بلـد  ا مـسلم 

؟ من انتهك الحرمـات     امسلميكون  خر  آ
؟ هل مـن    امسلميكون  وسرق الممتلكات   

يكـون  فعل هذه األفعال وتقاضى أجـرا       
أترك لكل منكم اإلجابـة بعـد       .. ؟امسلم

.مشاورة عقله

 

 


 


إلى كل من تقاضى ماالً مقابل القتال

 

 
، أو  حزامـا ناسـفًا   اعلم يا من تلبس     

    ا، أو تزرع لغما أمام جيوش   تحمل سالح
نـك  مسلمين، أو في تجمعات المدنيين، أ     ال

تقطع صلتك باإلسالم، وتخرج منه بـال       
ِسباب المـسلم   : (عودة، لقول رسول اهللا   

٢()فسوقٌ، وقتاله كفر(.

 

 
واعلم أنك ستدخل النار سواء قَتلت أم       

ها ققُتلت، ولن تنفعك األموال التـي يغـد       
عليك أعداء األمة أو أزالمهم بيننـا مـن         

.األتراك والقطريين ومن على شاكلتهم

 

 

اعلم أيضا أنك أجير عند إسـرائيل،       
إسرائيل تريـد   : مة تدار هكذا  ووأن المنظ 

تأمين وجودها، فتطلب مـن األمريكـان       
وحلفائها الغربيين بالتحرك، فيطلبون من     
الحكومات العميلة فـي المنطقـة بـدفع        
األموال لك لكي تقـوم فتخـرب وطنـك     

ة، وتـضعف جيـوش     واألوطان المجاور 
.المسلمين

 

 
عى أنك من أنصار بيت المقدس أو       تد

أكناف بيـت المقـدس، لكنـك تتحـرك         
لتضرب جيوش المواجهة ليبقـى بيـت       
المقدس مع اليهود، فأنت بذلك خـائن هللا        

.ولرسوله ولكل فرد في هذه األمة

 

 
نك إن مت جوعا أفضل لك من       أاعلم  

 ؛أن تتقاضى أجرا جراء قتـل المـسلمين     
ـ يحب المعتـدين، وال     اهللا ال   ألن   صلح ي

.عمل المفسدين

 

 
أريدك أن تبحث عـن أصـول مـن         
يديرون عقلك وجماعاتك، وأن تبحث عن      
مصادر تمويلها، لتعلم كيـف أنـه يـتم         

 .التالعب بك

أسأل اهللا أن يهديك إلى الصواب، وأن       
يكشف أمام أعينك ما أخفته الـدوالرات       

ض، عنها، لترى حقيقة فسادك فـي األر      
ن أنه في السنوات األخيرة تكـشفت       وأظ

قامت الحجـة   فاألمور أكثر من البدايات،     
على كل مرتزق يدعى أنه يجاهد، ولـم        

م اهللا، فهو مـذنب      أمامه أي عذر أما    يبقَ
..  وفي حق كل إنـسان     في حق كل مسلم   

ولن ينفع إال التوبة والمسارعة إلعمار ما       
خربته يداه، لعل اهللا يغفر له ما اقترفتـه         

.يداه

 

 
أسأل اهللا أن يحفظ أمتنا من كل شـر         

.وغدر

 

 
وصلى اهللا على سيدنا محمد وعلـى       

.آله وسلم

 

 
                                              

ع يف أفغانـستان إىل      من التطـو   ..االرتزاق اجلهادي ) ١(
 يونيـو   ٢٥، موقـع دقـائق،      القتال حتت راية إردوغان   

 .م٢٠٢٠

، وأخرجه البخـاري يف     )٦٤(أخرجه مسلم، حديث    ) ٢(
باب خوف املؤمن من أن حيـبط عملـه         " "كتاب اإلميان "

، وأخرجـه الترمـذي يف      )٤٨(حـديث   " وهو ال يشعر  
" باب ما جاء ِسـباب املـسلم فـسوق        " "كتاب اإلميان "

" كتاب التحـرمي  "، وأخرجه النسائي يف     )٢٦٣٥ (حديث
 ).٤١٢٠(حديث " باب قتال املسلم"



 

 

 

 

 



 



اإلمام ادد

 

 
 السيد حممد ماضى أبو العزائم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





 













وأعلى مقامات السماع، أن يسمع الفرد الكامل، صورة        
الرحمن من الرحمن، حيث ال قيود وال أعالم، وال حيطـة           
وال إمكان، وللقدرة عجائب تسجد علـى فنائهـا العقـول،           

:  قال اهللا تعـالى    وتصعق على وهادها قبل جبالها النفوس،     
           ـِعقًاـى صموس خَـرا وكد لَهعِل جبِللْج هبلَّى را تَجفَلَم 
هذا رذاذ مـن الحكمـة، وطـل مـن          ). ١٤٣: األعراف(

المعرفة، إن صادف أرضا خـصبة مـن أرض القلـوب،           

تفجرت منها ينابيع الحكمة، وأزهرت وربت وأنبتت من كل         
، أو ذات قيعان، فأفـسدت      زوج، وإن صادفت أرضا ملحة    

:قال تعالى. الحكمة، فال حول وال قوة إال باهللا العلى العظيم

 

 
    ِى اللّهدى هدالْه قُْل ِإن)   وقـال  ). ٧٣: آل عمـران
   ثََل ما بعثني اهللا به مـن        : ( فى الحديث الصحيحم إن

الهدى والعلم، كمثل غَيٍث أصاب أرضا، فكانت منها طَاِئفَةٌ         
بالكثير، وكان منها          طي شْبتت الكأل والعفأنْب ةٌ، قَِبلَت الماء

أجاِدب أمسكت الماء، فنفع اهللا بها النَّاس، فشربوا منهـا،          
         انطَاِئفَةً منها أخْرى، إنَّما هي ِقيع وا، وأصابعا ورقَووس

ِهللا ال تُمِسك ماء، وال تُنِْبتُ كًأل، فذلك مثَُل من فَقُه في دين ا            
            فعرثَُل من لم يوعلَّم، وم ما بعثني اهللا به، فعِلم هونَفَع ،

.)١()بذلك رأسا، ولم يقبل هدى اِهللا الذي أرِسلْتُ به

 

 



 

 

 

 

 



 



واهللا تعالى أسأل، أن يأتى بالقوم الذين       

يحبهم ويحبونه، الذين تحققوا باآلخرة حتى      

كأنهم صاروا فيها، وتحققوا بالدنيا وزوالها      

فوا عنها وفارقوها، وأشرف بهم الحق      فتجا

على قدس العزة والجبروت األعلى، ففنـوا       

١:عن الدنيا واآلخرة، قال 

 

 

الدنيا حرام على أهل اآلخرة، واآلخرة      (

حرام على أهل الدنيا، والـدنيا واآلخـرة         

.)٢()حرامان على أهل اهللا

 

 

أكتب فى السماع، وأعلم أن له مضارا       

فى خلقه، أن الخير    بالعامة، ولكن سنة اهللا     

.ينشر ألهله وإن أضر غيرهم

 

 

وهذه الشمس المضيئة نهارا تضر أعين     

كثير من الحيوانات، كالخفافيش، والبـوم،      

والحيوانات المؤذية، ومع ذلـك فـإن اهللا        

تعالى أعالها وأضاءها وسخرها، فال تغيب      

عن أفق، إال وأشرقت فى أفق، مهما كـان         

يِضلُّ : عالىالضرر بها عظيما، قال اهللا ت     

ِبِه كَِثيرا ويهِدي ِبِه كَِثيرا وما يِضلُّ ِبـِه ِإالَّ          

الْفَاِسِقين) ٢٦: البقرة.(

 

 

وإنى أعوذ باهللا أن أكتب ما كتبت لفتنة،   

أو إلظهار بدعـة، أو لفـساد عقيـدة، أو          

: إلضعاف القوى العقلية، قال

 

 

)   ِإنَّماِت واُل ِبالنِّيما اَألعِرٍئ   ِإنَّما ِلكُلِّ ام

ما نَوى، فَمن كَانَـتْ ِهجرتُـه ِإلَـى اللَّـِه           

ورسوِلِه فَِهجرتُه ِإلَى اللَّـِه     

ــتْ  ــن كَانَ مــوِلِه، و سرو

ِهجرتُه ِلـدنْيا يـِصيبها، َأِو    

         رـاجـا هِإلَـى م تُهرا فَِهجهجوتَزَأٍة يرام

.)٣()ِإلَيِه

 

 











أما السماع باآلالت واألوتـار، وذكـر       

ــد  ــشجاعة، وتجدي ــساء، والفخــر وال الن

الضغائن، وإثارة الخواطر، فال أشك أنـه       

.محرم، وأن المجتمعين عليه آثمون

 

 

أما سماع الحكمة نثرا أو نظما، الدالـة        

على الخشوع، والخوف من اهللا، والرغبـة       

ى مـا أوجبـه اهللا    فيما عند اهللا، والحاثة عل    

.، فمتعين على كل مسلمورسوله

 

 

والمنكر عليه من جهة القائم به، وعدم       

.أهميته للقيام به معذور

 

 

أما الحكمة الروحانية، التـى تكـشف       

للقلب أسرار مدلولها، حتى كـأن الـسامع        

يتراءى ربه سـبحانه وتعـالى، إذا كـان         

المجتمعون على السماع فيها تجملوا بالعلوم      

 وتحققوا باليقين الحق، وقاموا هللا      الشرعية،

بما أوجب، وبما رغب فيه، فهى معـراج        

إمـا أن   : ، ومنكرهـا  القرب إلـى اهللا     

 ألن مـن جهـل شـيًئا        ؛يجهلها وله العذر  

عاداه، وإما أن يعلم فضلها ولكنه يخـشى        

على المجتمعين أن تزل بهم القـدم، فلـه         

العذر أيضا فى إنكـاره، ولكـن عليـه أن          

، ليكون مزاجا لهم وقد تحمـل       يحتمل معهم 

 مـن فـادح     سيدنا أبو بكر الـصديق      

يه بالقرآن،  اآلالم، وعظيم المالم، بسبب تغنِّ    

ما ال تتحمله الشُّم الراسيات، ومـن قـرأ         

حديث الهجرة فى صحيح البخارى يـذوق       

رحيق ما كتبت، ويفقه بيان ما وضـحت،        

وال أرانى إال مع من ينكر على السماع إذا         

غير أهله، وإذا أشمخ للجـاهلين بـه،        أبيح ل 

فإنما هو طهور األرواح ال ماء األشـباح،        

.وبراق الوصول ال طريق العبور

 

 
 نَّنتُ﴾ جَألَس﴿ اعمٱسوحلرقْالَٱ ولْع 

 

 
 لْوصالَٱ يلْتَِمس لْفَردٱن منِْذها وـوِم

 

 
مـسِدي اعهٱ ِبِه عِتيلْقَِديـمعلَوو 

 

 
ِمنالَ  والَ فَضا وكُنْتُ نُور ا قَدِلهقَب

 

 
 لَعلَِّني لسماِعٱذَا ـٰى هٰـ ِإلَنـَأِح

 

 
ودِنـ ِإلََأعِمعسِئي فَيدالَٱي ـٰى بلْقَو

 

 
 ولَوعِتيلسماِعٱٰى هٰذَا ـ ِإلَحِنيِني

 

 
 والَ ِظالَّ لْجِميَلٱ لْوجهٱ َأن َأرى ِإلَٰى

 

 
ي ِللسماِع لَما رَأٰى ـيِن حِنوالَـولَ

 

 
ايِسو اِلٱ ِمنوألََح نَّنا جالَٱ مَأله

 

 
موـألَِنَّهٱُل ـ َأهلُوِلـلْقَبموا ـ تَج

 

 
 والَـلطَّٱوا لَما َأنَالَهمو ـ سِمعِبما

 

 
 جاِذب  لشَّوقُٱا نَشْتَاقُ فَـ ِبنَواـتَعالَ

 

 







.

 

 



 

 

 

      

 



 



لسْؤالَٱ ِإذْ كَانَِت ِإلطْالَِقٱ حضرِة ِإلَٰى

 

 



 





 



فَـإن حـآجوك فَقُـْل      : قال اهللا تعالى  

آل  (َأسلَمتُ وجِهـي ِللّـِه ومـِن اتَّـبعنِ        

ومـن يـسِلم :    وقال  ). ٢٠: عمران

         كـستَمفَقَـِد اس ِسنحم وهِإلَى اللَِّه و ههجو

وَأِنيبـوا  ). ٢٢: لقمان (قَىِبالْعروِة الْوثْ 

   وا لَهِلمَأسو كُمبِإلَى ر) وقال ). ٥٤: الزمر

ِإنِّـي  :  سبحانه مخبرا عن خليلـه    

وجهتُ وجِهـي ِللَّـِذي فَطَـر الـسماواِت         

       ـشِْرِكينالْم ا َأنَاْ ِمـنمِنيفًا وح ضاَألرو 

:  ومن دعـاء النبـى    ). ٧٩: األنعام(

خلقتنـى  .. اللهم أنت ربى ال إله أال أنـت       (

، وعلى  )وفى رواية وابن أمتك   (وأنا عبدك   

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك مـن        

         ،شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتـك علـى

وأبوء بذنبى، فاغفر لى فإنه ال يغفر الذنوب      

.)٤()إال أنت

 

 

والتسليم واإلسالم بمعنى واحد، ولذلك      

ربنَـا واجعلْنَـا    ورد فى بعض الروايات     

ــسلِّمِن لَــكيم) البقــرة :

ــشديد). ١٢٨  ألن ؛بالتــ

مدلول اللفظين االستـسالم    

لحكم اهللا وقضائه سبحانه،    

فاالستسالم للحكم شأن المؤمنين العـارفين،      

فَالَ وربك الَ يْؤِمنُـون     : بدليل قوله تعالى  

    منَهيب را شَجِفيم وككِّمحي تَّىواْ    حِجدالَ ي ثُم 

ِفي َأنفُِسِهم حرجا ممـا قَـضيتَ ويـسلِّمواْ         

ــسِليما ــساء (تَ ــفهم اهللا ). ٦٥: الن فوص

):ثالث(بصفات 

 

 

١

 

 بأن يرجعوا فـى أمـورهم إلـى         -

. الرسول

 

 

٢

 

 وبأن يشرح اهللا صدورهم لما يحكم       -

.به

 

 

٣

 

 وبأن يسلموا تـسليما ينبـئ عـن         -

ليما مشوبا بكراهـة    الرضا الحقيقى، ال تس   

وال قبض صدر، فإن كثيرا من الناس يسلم        

.مكرها، وليس هذا بالتسليم عندنا

 

 

والتسليم لقضاء اهللا فيمـا يجريـه اهللا        

تعالى من الشئون، هو الميدان الذى تتسابق       

:  ألن العبد بين حـالتين     ؛فيه همم المؤمنين  

شدة ورخاء، فالمؤمن الكامل يرضى عـن       

ئد رضـا عـن انـشراح        فى الشدا  اهللا  

 لـه    ألن اهللا    ؛صدر، لعلمه بحكمة ذلك   

فى كل شأن حكمـا تطمـئن بهـا قلـوب           

.المؤمنين

 

 

والمؤمن الكامـل يـشكر اهللا سـبحانه        

وتعالى عند الرخاء، شكرا ينبئ عن حقيقة       

التوحيد التى كشفت له أنه عدم، لوال فضل        

اهللا عليه، وأنه ال يستحق شيًئا إال بفضل اهللا        

، فيكون شكره خالـصا ورضـاه       ورحمته

حقيقيا، ومنهم من يعتقد سرعة إغاثـة اهللا        

… تعالى، وينتظر فضله فيـصبر، ومـنهم      

هم درجـاتٌ ِعنـد     : ومنهم قال اهللا تعالى   

وما : وقال  ). ١٦٣:آل عمران  (اللِّه

    لُومعم قَامم ِمنَّا ِإال لَه) ١٦٤: الصافات .(

تعالى يتصل بالتـسليم    والتسليم لقضاء اهللا    

بحكم اهللا، فإن المـؤمن إذا عـرف نفـسه          

عرف ربه، ومتى عرف ربه جمله بالتسليم       

، قال اهللا   ، ويعرف أن الحكم هللا      له  

). ٥٧: األنعام (ِإِن الْحكْم ِإالَّ ِللّهِ   : تعالى

فكذلك جريان الشئون إنما هو بقضاء وقدر       

. م للقضاء من اهللا تعالى، فالمسلَّم للحكم يسلَّ     

وليس المراد بالتـسليم أن يقبـل المـؤمن         

الحكم، أو يخضع للقضاء بـال معارضـة        

ظاهرة، إنما التسليم إرجاع األمور كلها إلى       

اهللا تعالى، واعتقاد أنها منه سبحانه، وأنه ال        

.يحصل شأن من الشئون إال بتقديره

 

 






وهنا لطيفة تخفى على كثيرين من أهل       






.

 

 



 

 

 

 

 



 



نسان إنما يسلم لحكم اهللا فيما      التسليم، فإن اإل  

يتعلق بالمعامالت والعبـادات واألخـالق      

والعقيدة، وال يسلم فى الحكـم بمـا جـاء          

يخالف صريح الـشرع، بـل يلزمـه أن         

يعارض فيه، ويدفعه ما استطاع، ويكرهـه       

وكذلك فى القـضاء    . حتى يغلب على أمره   

، بصفته عبدا هللا يجب عليه أن يسلم هللا         

لشئون بعد بذل ما فى وسـعه       فيما يتعلق با  

لدفع المضرة عن نفسه وجلب الخير لهـا،        

ثم بعد ذلك يسلم له مسارعا إلـى العمـل          

بأمره سبحانه، فإن الــواجب علينـا أن        

نسعى لطلب ما ال بد لنا منه كمـا أمـر،           

.ونرضى عنه سبحانه فيما قدر

 

 

وهناك تسليم للجهالء ليس من الدين فى       

، فـإذا    شىء، فترى الجاهل يعصى اهللا    

مقدر على، وأنا راض بما     : سألته يقول لك  

 قدر  قدره اهللا على، وقد جهل، فإن اهللا        

ما يحبه وما يكرهه، والعبد مطالب أن يكره        

ما يكرهه اهللا، وأن يحـب مـا يحبـه اهللا،         

ومطالب أن ينسب إلى نفسه ما يكرهـه اهللا    

ا مع اهللا    أدب        وأن ينسب إلـى اهللا مـا ،

حقيقًا لكمال التوحيد، ومن قـال      يحبه اهللا ت  

مخالفـة  : تلك الكلمة ارتكب إثمين عظيمين    

لحكم اهللا تعـالى، وسـوء األدب مـع اهللا          

تعالى، فاألدب مع اهللا شـريعة، والتحقـق        

بالتوحيد بأن اهللا قدر كـل      

 حقيقة، ومن تـرك      يءش

الشريعة كيف يتفـضل اهللا     

!.عليه بالحقيقة، والحقيقة روح الشريعة؟

 

 

التسليم تـسليما حقـا إال إذا       وال يكون   

تجرد من العلل، فمن شهد نفـسه مـسلِّما،         

وسكنت نفسه إلى التسليم، لم يكـن مـسلِّما         

عند العلماء حتى يفنى عن تسليمه، ويـرى        

أن اهللا تعالى هو الذى من عليه بالتـسليم،         

وأنه أسلم به إليه سبحانه، فإن التسليم مـن         

لمقربين، قال  أعلى مقامات اليقين ومنازل ا    

 ِإال من َأتَى اللَّه ِبقَلٍْب سـِليمٍ      : اهللا تعالى 

).٨٩:الشعراء(

 

 











رجوع ما تقف دون دركه العقول، بما       

ال ينكشف لألوهام من الغيب للمدبر القادر،       

ثم اإلذعان لما يخـالف ترتيـب العقـول،         

لـدول  ويضاد تجارب النفوس من تـداول ا    

وِتلْك األيام نُـداِولُها    : تصديقًا لقوله تعالى  

مع الرضا  ). ١٤٠:آل عمران  (بين النَّاسِ 

بما قسم معتقدا أنـه بتقـدير أزلـى، ثـم           

المسارعة ببذل المجهود إلى ما يتجمل بـه        

المريد من األحوال السنية، فـإن أسـرار        

الغيب تزاحم العقول مزاحمة، إن استرسل      

عها حجبته عـن مـشاهدة حكمـة       المريد م 

الوجود، وإن لم يخضع لمقتضيات القدر فى       

سير الدول حجب عن التصديق بالقدر، وإن       

لم يسارع إلى بذل الجهد لنيل ما به رقيـه          

رع إليها نفـوس    وقف دون الغاية التى تسا    

.المريدين الطاهرين

 

 
                                              

)١ (        لَّـموع ِلمصحيح البخارى باب فضل من ع

سنن النسائى الكبرى باب مثـل      ، و ٧٩ ح ١/٤٢

، ٥٨٤٣ ح ٣/٤٢٧من فقه فى دين اهللا تعـالى        

 ١٩/٣٩٥وفى جامع األحاديث لإلمام السيوطى      

، ٢٢٨٣ ح ٤/١٧٨٨، وأخرجه مسلم    ٢١٠٥٠ح

 ٨/١٤٩، والبــزار ٣ ح١/١٧٦وابــن حبــان 

 .٣١٦٩ح

 ١٣/٦جامع األحاديث لإلمـام الـسيوطى       ) ٢(

 ٣/١٨٤، وكنز العمال للمتقى الهندى      ١٢٤٢٤ح

 ١/٤١٠، وفى كشف الخفا للعجلـونى       ٦٠٧١ح

.١٣١٤ح

 

 

صحيح البخارى باب كيف كان بدء الوحى       ) ٣(

، وسنن أبى داود باب فيما عنـى بـه          ١ ح ١/٣

، وفى سنن ابن ماجة     ٢٢٠٣ ح ٢/٢٣٠الطالق  

.٤٢٢٧ ح٢/١٤١٣باب النية 

 

 

ــارى  ) ٤( ــحيح البخ ، ٥٩٤٧ ح٥/٢٣٢٣ص

، وفى سـنن    ١٧١١١ ح ٢٨/٣٣٤ومسند أحمد   

.٣٣٩٣ ح٥/٤٦٧الترمذى 

 

 






.

 

 



 

 

 



 



 



 

 



 


في الوقت الذي يواجه فيه     

ا ا فكريــالمجتمــع تطرفَــ
ـ  وشذوذً ا باسـم   ا أخالقي
الدين  

 

 والدين منه براء    -

 

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

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

وقد اهتم منهج التـصوف     
ــاء الفــرد وتقويمــه  ببن
باعتباره مـصدر القـوة     

    ا؛ للمجتمع إذا كان صـالح
ــصوف أصــبح  إال أن الت

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

كون عليه عقيدة  يجب أن ي  
ا، وعبادة ومعاملة وأخالقً  

ليصح السلوك إلى ملـك     
.الملوك سبحانه

 

 

 

 

* 

 



*

 



*

 



 

 




 




 


٦

 

القيام بحقوق األخوة فـي      -
ا ِبحبـِل   واعتَِصمو: قوله تعالى 

 تَفَرقُوا واذْكُـروا    اللَِّه جِميعا والَ  
  لَيةَ اللَِّه عمِنع      اءـدَأع ِإذْ كُنـتُم كُم

فََألَّفَ بين قُلُوِبكُم فََأصبحتُم ِبِنعمِتِه     
       ٍة ِمـنفْرلَى شَفَا حع كُنتُمانًا وِإخْو

 :آل عمـران  ( النَّاِر فََأنقَذَكُم ِمنْها  
َأِحب ألِخيك  : (، وقال   )١٠٣

لنفِسك أخرجه أحمد)"ما تُِحب" ،

 

 
 للمؤمِن كالبنيـاِن يـشد      المؤمن) :وقال  

انْـصر  : (، وقـال   "البخارى)"بعضه بعضا 
يا رسـول اهللا،  : ، قالوا »َأخَاك ظَاِلما َأو مظْلُوما   

     ا، فكيف ننصره ظالما؟ قال هذا ننصره مظلوم :
المسلم : (، وقال   "البخارى)"تَْأخُذُ فَوقَ يديهِ  (

 كان في   أخو المسلم، ال يظلمه وال يسلمه، ومن      
حاجة أخيه كان اهللا في حاجته، ومن فرج عـن     
مسلم كربة فرج اهللا عنه كربة من كربات يـوم          

   ا ستره اهللا يوم القيامة    القيامة، ومن ستر مسلم( 
."البخارى"

 

 
٧

 

أن نعد ألعداء اإلسالم العدة مـن القـوة       -
: قـال تعـالى   ، ومن رباط الخيل بقدر وسـعنا     

    ـاِطِمـن ِربٍة وِمن قُو تُمتَطَعا اسم موا لَهَأِعدو
     كُمودعاللَِّه و ودِبِه ع ونِهبِل تُرالْخَي )األنفال: 

فيعـد  ، ، وذلك في كـل عـصر بحـسبه        )٦٠
المسلمون من العدة ما يفـوق المعـدات التـي          

من عـدد    ، أعدها أعداء اهللا وأعداؤنا   

 

 بفـتح   -
العين  

 

د   وعد -

 

 بضم العين    -

 

 والعدد بحريـة    -
حتى تكون الرهبة فـي قلـوب       ، وبرية وجوية 

، مانعة لهم مـن مهاجمتنـا     ، أعدائنا قاهرة لهم  

 

 

 

 

وبذلك يكون المسلم عزيزا أين كان    
 وعدو اإلسالم ذلـيالً   ، وكيف كان 

.أين كان وكيف كان

 

 
٨

 

إصالح ذات البين مما قد يشق       -
صف المسلمين ويفـرق كلمـتهم      

: هم كما قـال تعـالى     ويشتت شمل 
      بتَـذْهواْ فَتَفْـشَلُواْ وعالَ تَنَازو

كُمِريح ) وقـال   )٤٦ :األنفـال ،
وِإن طَاِئفَتَاِن ِمن الْمْؤِمِنين    : تعالى

اقْتَتَلُوا فََأصِلحوا بينَهما فَِإن بغَـتْ      
ِإحداهما علَى اُألخْرى فَقَاِتلُوا الَِّتي     

 تَِفيء ِإلَى َأمِر اللَِّه فَِإن      تَبِغي حتَّى 
تْ فََأصـفَاءيوا با ِبـِلحمِل ـنَهدالْع

 

 
وَأقِْسطُوا ِإن اللَّـه يِحـب الْمقْـِسِطين ِإنَّمـا          
       اتَّقُوا اللَّهو كُميَأخَو نيوا بِلحةٌ فََأصِإخْو ْؤِمنُونالْم

ونمحتُر لَّكُملَع )٩ :الحجرات 

 

– ١٠(.

 

 
٩

 

التحرز ممن لم يدخل اإليمان في قلوبهم        -
     ا لرضاهم  فيسارعون في أعداء اهللا ورسوله طلب

 ا للعز واألمن في قربهم، وقد نهانا اهللا        أو التماس
الَّ يتَِّخـِذ الْمْؤِمنُـون     : عن ذلك فقال سـبحانه    

 الْكَاِفِرين َأوِلياء ِمن دوِن الْمْؤِمِنين ومـن يفْعـلْ   
           مٍء ِإالَّ َأن تَتَّقُواْ ِمـنْهاللِِّه ِفي شَي ِمن سفَلَي ذَِلك

   هنَفْـس اللِّه كُمذِّرحيتُقَاةً و ) ٢٨ :آل عمـران( ،
الَ تَتَِّخذُوا عدوي وعدوكُم َأوِلياء     : وقال سبحانه 

، وقـال   )١ :الممتحنـة ( تُلْقُون ِإلَيِهم ِبـالْمودةِ   
 تَِجد قَوما يْؤِمنُون ِباللَِّه والْيوِم اآلِخِر       الَ :ىتعال

       مـاءهكَانُوا آب لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نم ونادوي
     متَهِشيرع َأو مانَهِإخْو َأو منَاءهَأب َأو )المجادلة: 

٢٢( .

 

 
ومن ظن   

 

 لفساد في مزاجه     -

 

 أو تـوهم     -

 

- 
لخلل في وهمه    

 

 أو نافق    -

 

  لمرض في قلبه   -

 

- 
ا ألعداء اهللا ورغبة في مواالتهم فقد خان اهللا         حب

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 



 

 

 

 



 

 

 



 



 


 

فَتَرى الَِّذين  : ورسوله ويندم حين ال ينفع الندم، قال اهللا تعالى        

ِفي قُلُوِبِهم مرض يساِرعون ِفيِهم يقُولُون نَخْشَى َأن تُِصيبنَا داِئـرةٌ           

 فَعسى اللَّه َأن يْأِتي ِبالْفَتِْح َأو َأمٍر ِمن ِعنِْدِه فَيصِبحوا علَى ما َأسروا            

نَاِدِمين ِفي َأنفُِسِهم )٥٢ :المائدة(.

 

 

١٠

 

-

 

توحيد المسلمين تحت راية الخالفة اإلسالمية، فالواجـب         

على جماعة المسلمين وأهل ذمـتهم أن يتحـدوا علـى المطالبـة             

بحقوقهم، وأن يرجعوا إلى الحق، متحدين مع إخوانهم الذين عاشوا          

.معهم القرون الكثيرة

 

 

، اعترفت األمة ن رسول اهللا والخالفة هي نيابة شخص ع   

، فانتخبتـه    وعمـالً   وقوالً جمعاء بأنه أشبه الناس برسول اهللا حاالً      

. ، كما قام الخلفاء الراشدون ليقوم فيهم مقامه 

 

 

ولم يكن ثم ولي عهد له نسب بنوة أو أخوة بالخليفة، بل األمر             

...ا لألمة تنتخب من تشاء وتترك من تشاءكان متروكً

 

 

وِإذْ قَاَل ربك   : ر اإلمام أبي العزائم لقول اهللا تعالى      وعند تفسي 

؛ بـين أن  )٣٠ :البقـرة ( ِللْمالَِئكَِة ِإنِّي جاِعٌل ِفي اَألرِض خَِليفَـةً     

    له اُهللا تعالى بالعلم والحكمة والعدالـة       الخليفة هو اإلنسان الذي جم

انية، وجعله  والرحمة، فقد صاغ اُهللا نفسه من أصفى الجواهر النُّور        

وسطًا، وأيده بروح وقوة منه سبحانه ليدفع ظلم الظـالمين، وكيـد            

الكائدين، ويكبح جماح النفس الشهوانية والغضبية، ويحفظ الثغـور         

من شرور األعداء ويقيم الحدود لتعيش األمة في هنـاءة وصـفاء،     

ويقطع شأفة ما يضر بالقوى النفسانية إذا أبيح في المجتمع كالخمور  

 وما يضر باألجسام ويفني األموال كلعـب        ،خدرات والمنومات والم

الميسر وفتح أبـواب المنـاظرات والجـدل والتفـاخر، ويمحـو            

االختالفات الناتجة في األمة بسبب الزنادقة والغالة في الدين وأهل          

اآلراء الباطلة والمذاهب المضلة، ليكون المجتمع اإلسالمي كالجسد        

.    تداعى له بقية الجسد بالسهر والحمىالواحد، إذا اشتكى منه عضو

 

 

وفي هذا السياق ذكر اإلمام باختصاٍر الخصال التي يجـب أن           

:يتجمل بها من تنتخبه األمة اإلسالمية خليفة؛ وهي ست خصال

 

 

. أن يكون حكيما:أولها

 

 

 أن يكون عالما، حافظًا للشرائع والسنن والسير التـي          :والثانية

سالمي، محتذيا في أفعاله كلها حذو السلف       دبرها السلف للمجتمع اإل   

. الصالح

 

 

 أن يكون له جولة استنباط فيما ال يحفظ عن الـسلف            :والثالثة

. شريعة فيه، ويكون فيما يستنبط ناهجا منهج األئمة السالفين

 

 

 أن يكون له جودة رويـة، وقـوة اسـتنباط للحكـم             :والرابعة

ي عصر الـسلف، وأن     الوجودي في األحداث الزمنية التي لم تقع ف       

. يتحرى في ذلك ما فيه صالح األمة

 

 

 أن يكون له مقدرة على اإلرشاد بـالقول المـؤثر           :والخامسة

.الجلي على منهج السلف، وأن ما استنبط بعدهم على منهجهم

 

 

 بنفسه أعمـال     أن يكون له جلَد وثبات بدني ليباشر       :والسادسة

.الحرب، وذلك بأن يكون ملما بالفنون الحربية بكامل أنواعها

 

 

فإن فُِقد الرجل المجمل بكل تلك الخصال التي سـبق ذكرهـا؛            

يرى اإلمام أنه يجب أن ترجع األمة إلى الـشورى، فيقـوم خيـر              

رجالها بتشكيل مجتمع من األفراد، كـل واحـد مـنهم جملـه اُهللا              

الخصال التي تجمل بها أهل الحل والعقـد        بخصلة، فيكون مجموع    

.هي الصفات التي إذا جمعت في شخص كان هو الخليفة

 

 

١١

 

-

 

 وأمرنا به فيما يتعلـق      العمل بما وصانا به المولى       

ال ينْهاكُم اللَّه عِن الَِّذين لَـم       : بمعاملة المسلم لغيره كما قال تعالى     

م وتُقْـِسطُوا   وهم ِمن ِدياِركُم َأن تَبر    ِرجوكُيقَاِتلُوكُم ِفي الدِّيِن ولَم يخْ    

 ِإن ِهمِفـي            ِإلَي قَاتَلُوكُم ِن الَِّذينع اللَّه اكُمنْها يإنَّم قِْسِطينالْم ِحبي اللَّه 

         مهلَّـوَأن تَو اِجكُملَٰى ِإخْروا عرظَاهو اِركُمِمن ِدي وكُمجَأخْرالدِّيِن و 

ونالظََّاِلم مه فَُأولَِٰئك ملَّهتَون يمو )٨ :الممتحنة 

 

– ٩( .

 

 

١٢

 

-

 

فَامشُوا ِفي منَاِكِبها   : ىالعمل في الدنيا لآلخرة؛ قال تعال      

ةُ فَِإذَا قُِضيِت الصالَ  : ى، وقال تعال  )١٥ :الملك( وكُلُوا ِمن رزِقهِ  

، وقال  )١٠ :الجمعة( وا ِمن فَضِل اللَّهِ   فَانتَِشروا ِفي اَألرِض وابتَغُ   

الَِّذين ينِفقُون ِفي السراء والـضراء والْكَـاِظِمين الْغَـيظَ          : ىتعال

من جـاء  : ى، وقال تعال)١٣٤ :آل عمران( والْعاِفين عِن النَّاسِ  

نة أعم مـن أن     ، والحس )١٦٠ :األنعام( ِبالْحسنَِة فَلَه عشْر َأمثَاِلها   

ـ      نافع ا أو صدقة أو عمالً     أو اعتقاد  تكون قوالً  ا ا للمـسلمين أو علم

نافع  ا أو فن    ا، أو إحيـاء صـنعة مـن الـصنائع          ا من الفنون مفيـد

الضرورية إذا قصد بذلك النفع ابتغاء مرضاة اهللا، أو اختراع ما به            

: ىالقوة سلطان المسلمين وراحة أبدانهم وتيسير حوائجهم، وقال تع        

ٌةادِزينَى وسنُواْ الْحسَأح لِّلَِّذين )٢٦ :يونس(.

 

 



 





  

 

 



 


 

 

 



 




 





 




 




 


 



 


اتفق ابن األثير والطبري على رواية واحدة في الجملـة عـن            

وكان سبب موته    ": الوليد موت عبد الرحمن بن خالد بن     

 

 كما جاء   -

في ابن األثير    

 

الشام، ومالوا إليه     أنه كان قد عظم شأنه عند أهل       -

 لما عندهم من آثار أبيه ولغنائه في بالد الروم ولشدة بأسه، فخافـه            

ة وخشي منه، وأمر ابن آثال النصراني أن يحتال في قتلـه،            معاوي

خراجه ما عاش، وأن يوليه خراج حمص،      وضمن له أن يضع عنه    

آثال شربة مسمومة مع     فلما قدم عبد الرحمن من الروم دس له ابن        

له،  بعض مماليكه فشربها فمات بحمص، فوفى له معاوية بما ضمن

ا إلى عروة بن الزبير، لس يوموقدم خالد بن عبد الرحمن المدينة فج  

فعل ابن آثال؟ فقام من عنده وسار إلى حمـص           ما: فقال له عروة  

ا ثم غرمه ديته، ورجع     أيام فقتل ابن آثال، فحمل إلى معاوية فحبسه      

: فقـال  ما فعل ابن آثال؟   : خالد إلى المدينة فأتى عروة، فقال عروة      

:  قاتل الزبيـر   قد كفيتك ابن آثال ولكن ما فعل ابن جرموز؟ يعني         

."!فسكت عروة

 

 

ابن :  يقال له  ذكر جرير وغيره أن رجالً    : وسبق الطبري فقال  

آثال  

 

الذمة    وكان رئيس  -

 

 سقاه شربة فيها سم فمـات، وزعـم         -

وال يـصح، ورثـاه      بعضهم أن ذلك من أمر معاوية له في ذلـك         

:بعضهم فقال

 

 
اوش مغربـاد الجيـذي قـأبوك ال

 

 

فارسإلى الروم لما أعطت الخرج   
ة ـد هجعـه بعـوكم من فتى نبهت

 

 
  ناعس)١(عـو أكتـبقرع اللجام وه

ف لخالد ـفان صـوما يستوي الص

 

 
)٢(وصف عليه من دمشق البرانس

 

وقد ذكروا أن خالد بن عبد الرحمن بن خالد قدم المدينة، فقـال       

ثم رجع إلى حمص،    :  فسكت "ما فعل ابن آثال؟    ":عروة بن الزبير  

كفيتك إياه، ولكن ما فعل ابـن        قد": فقتله، فقال فثار على ابن آثال     

."جرموز؟ فسكت عروة، ومحمد بن مسلمة في قول

 

 

وشاعت الشوائع بمثل ذلك عن آخرين مـن أعـداء معاويـة            

تصديقها أن هؤالء األعداء ماتوا بغيـر        ومنافسيه، يملي للناس في   

عليه سياسته   علة موصوفة في الموعد الذي يبغيه معاوية، وتترتب       

فالحسن يموت قبل بيعة يزيـد؛      … تي كان يرجئها إلى مواعدها      ال

يخرج معاوية على شرطه المكتوب للحـسن، ومالـك بـن            كي ال 

وعبد الرحمن بن خالد يموت وهو  األشتر يموت على أبواب مصر،   

أن يتجمـع    في أوج سمعته بين قوم أعجبوا من قبله بأبيه، ويوشك         

وكله ممـا   … فة والحجاز   حوله الناقمون من أهل الشام وأهل الكو      

وال يعجل بنفيه، ولكنه ال يقوم عليه دليل قاطع، وأضعف مـا       يذكر

المكافأة بإسقاط الخراج، وهي مكافـأة ال        في هذه الروايات تكرار   

كل موعد خراج، وال     توافق جنايات الغدر والغيلة؛ ألنها تتجدد في      



 

 

 

 

 



 


 

 









 









 



 



 



 



 



 





 



 



 



 



 



 





 



     ا بـين العمـال وأصـحاب       يزال السؤال عن سبب إسقاطه متجدد

حتى تنكشف المكيدة كلها مع األيام، وما كان معاوية بعاجز          ألمر،ا

لألعداء ببذل المال المعجل والمؤجـل       عن المكافأة على دس السم    

ـ          وال أن  افي الخفاء، فال يسع المؤرخ أن يقبل هـذه الـتهم جازم

 ا، ولكن الشبهات واألقاويل وحدها تحدثنا بالـشيء        يرفضها جازم

.بمعاوية، ووسائله إلى قضاء ما يبغيهالناس  الكثير عن ظنون

 

 

سبت إلـى   نُِونحسب أننا في هذا قد ألممنا بأفانين الدهاء التي          

ا أن دهاءه من قبيل الدهاء      ويتبين منها جميع   رأس الدولة األموية،  

المنافع، ويتساوى فيه دهاء  الذي يعول على قضاء المصالح وتبادل 

دهـاء   آلخر، فليس الطرفين أو يكون الرجحان من قبل الطرف ا       

ا إلى خدمـة    معاوية من قبيل ذلك الدهاء الذي يسوق األعوان سوقً        

القدرة العقلية الخارقة، وغلبة اإلقناع ال برهـان         مقاصده بسلطان 

 تعمل فيه   "التنويم المغناطيسي  "فيه على الحقيقة، ولكنه ضرب من     

…المشيئتان بمشيئة واحدة 

 

 

وإنما استطاع معاوية أن يستهوي الناس إليه بقضاء المصالح         

ـ       لقيامه على والية   ا الشام عشرين سنة، واستئثاره بأقطارها جميع

شـاء مـن أموالهـا     على أيام عثمان بن عفان، واحتجـازه لمـا       

…وخيراتها، ووالء أعوانها بغير رقابة عليه بعد أيام الفاروق 

 

 

 يملي له طبع مفطـور      فالرجل على نصيب متوسط من العقل     

الحوادث قط، كما تعجلت منافسيه في الحجاز        على األناة لم تتعجله   

العدة في ذلك النزاع الذي      والعراق، وكان ذلك النصيب حسبه من     

.ال سواء فيه بين المصاعب والعقبات من الجانبين

 

 

ٍ ولو أنه قورن بينه وبين زمالئه في سعة الدهاء؛ لكان آخـر             

 اليقين أول األربعة قبل عمرو بـن        و لم يكن على   ا، أ األربعة صف

بين العبقرية   العاص على الخصوص؛ فإنه الفارق بينهما كالفارق      

، أو بين العقل المشبع بالقوة والحيوية، والعقـل الـذي           )٣(والدربة

.الرأي أن يحذر ويتربص، ويتجنب حيثما كان قصاراه من

 

 

اوية سالح كان دهاء عمرو سالح هجوم ودفاع، وكان دهاء مع

األحوال، وكان هو يجهل موازين الرجحان       دفاع دائم على أحسن   

كل ما يطلبه الداهيـة      بين الدهاءين، ويحسب أن اتقاء العواقب هو      

 من دهائه، كأنما الدهاء سالح يعمل عمل الدرع، وال يعمل عمـل           

…السيف أو السهم في وقت من األوقات 

 

 

مـا  : لك؟ قـال  ما بلغ من عق   : سأل معاوية عمرو بن العاص    

لكنني ما دخلـت  : منه، قال معاوية دخلت في شيء قط إال خرجت 

.!في شيء قط وأردت الخروج منه

 

 

ولم يكن عمرو ليقتحم المخاطر على الرغم منه ثم يبحث عـن      

علـيكم  ": ولكنه يقتحم الخطر ويقول غير مرة      مخارج النجاة منها،  

ما ثاب إليـه،    ثقة بدهائه كل   ألنه كان على   … " مهلكة )٤(بكل مزلقة 

ودوافـع   وعلى وفاء لطبيعة اإلقدام واالقتحام التي تقترن بالعبقرية       

القوة والحيوية، وليس من عزم األمور دهاء ال يندفع بصاحبه في           

.يرجى من نفعه قط إال أنه لجام المضمار، وال

 

 

وال نكران   

 

 بعد   -

 

 لدهاء معاوية على هذا التقـدير، وإنمـا         -

ه لم يضيع الفرصة التي سنحت له، وأنه        أن قصاراه من هذا التقدير   

لها قبل أوانها، وقد     صبر في انتظارها وأطال الصبر غير متعجل      

.…كان ذلك حسبه فيما توخاه 

 

 
                                                           

 .األكتع من رجعت أصابعه إلى كفه: أكتع) ١(

رداء خاف يلبسه المـسافر أيـام       : البرنس بضم الباء والنون   : البرانس) ٢(
 .الصيف يتقي به الغبار

.المرانة والعادة على الشيء: الدربة) ٣(

 

 
.أرض ال تثبت عليها قدم: مزلقة) ٤(

 

 



 

 

 

 

 



 



 











 



 



 





 


األزهر المعمور بقعةٌ مباركة، وعلماؤه أئمةُ هدٰى ومصابيح دجٰى، لم يدعوا      

 سلكوه، ولما كان سيدنا محمـد  حق بابا إال طرقوه وال دربا إال   في سبيل بيان ال   
       هم، فقد كانت آثارهأجلَّ خلق اهللا وأعظم  اللفظية والمادية محلَّ عناية 

 رضي اهللا عنهم إلٰى زماننا ٰهذا، واألدلة        الصحابةأتباعه من المسلمين من لدن      
علٰى ٰذلك في روايات المؤرخين والمحدِثين أكثر من أن نحصيها في ٰهذا المقام،            

 علماء األزهر الشريف فـي دراسـة اآلثـار          الذي هو مقام الحديث عن جهود     
 الـدهور،   علٰى مر العصور وكـر     النبوية المادية المنقولة المنسوبة إليه      

عنايةً منهم بكل ما يخص الجناب النبوي المعظَّم، وقد تنوعت ٰهذه الجهود مـا              
:بين تصنيف كُتب وعرضها وتقديمها، وٰذلك علٰى النحو التالي

 

 

 

 

 

 

 المجيد محمود الحنَّاوي لشيخ عبد                              االقادر لشيخ علي حسن عبد      ا     

 

 



 




 




 


المجيـد محمـود الحنَّـاوي ،        هو عبد 

رئيس خدم وعهدة المسجد الحسيني، له من       
المؤلَّفات حفيدة الرسول السيدة زينب بنـت       
السيدة فاطمة البتول، طُبع في مطبعة أحمد       

م، ١٩٥٢ ه١٣٧١علي مخيمر بالقاهرة سنة   
ظيفتُه همتَه أن يؤلِّف كتابا في      وقد شحذت و  

سيرة سيدنا الحسين، فألَّف كتابـه حبيـب        
، وفيـه أفـرد     الجهاد اإلمام الحسين    

لآلثار النبوية المحفوظة بالمسجد الحـسيني      
جزءا، افتتحه بذكر االحتفال الذي صاحب      
انتقال ٰهذه اآلثار إلٰى المسجد الحسيني يوم       

ـ       ٢٥الخميس   نة  من جمـادٰى اآلخـرة س
م بحضور الخديوي توفيق    ١٨٨٨/ه١٣٠٥

باشا وقاضي مصر ومفتيها وشيخ األزهـر       
والعلماء ورجال الطُّـرق الـصوفية، ثـم        
وصف الغرفة التي أمر بإنشائها بعد ٰذلـك        
الخديوي عباس باشا حلمي الثاني وتمت في       

م، ولـم   ١٨٩٣/ه١٣١١ربيع األول سـنة     
       يغفل الشيخ الحناوي عن بيان تركة النبـي 

       وفاته، ثـم وصـف المخلَّفـات يوم 
 واختتم ٰهذا الجزء الكـريم      بالمسجد،النبوية  

ببيان تاريخ ٰهذه اآلثار النبوية قبل إيـداعها        
بالمسجد الحسيني، من عهد الصاحب تـاج       

.     )١(الدين إلٰى زمانه

 

 




 


ف  ما صنِّ  تعاهد العلماء األزاهرة    

في اآلثار النبوية من قبُل، وراح بعـضهم        
ينقِّب عما صار منه فـي طـي النِّـسيان،          
ويزيح الغبار الذي عال أوراقـه، ليعـرف        
الناس بإنتاج من قد سلف، وفاء وإخالصـا        
وبرا، وفي السطور القادمة بيان شيء مـن      

. المبذول لبعض هؤالء العلماءهدالج

 

 


 


هو محمد الخضر بن الحسين بن علي       

بن عمر الحسني التونسي، شيخ األزهـر،       ا
م، في نفطة   ١٨٧٦/هـ١٢٩٣ولد في سنة    

من بالد تونس، وتخرج بجامع الزيتونـة،       
ودرس فيه، انتقل إلٰى القاهرة فـي سـنة          

ــة مــن األزهــر ١٩٢٢ ــال العالمي م، ون
الشريف، ودرس فيه أيضا، وتولٰى مشيخته      

ـ    إلـٰى أن اسـتقال فـي        ه١٣٧١ نةفي س
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د عبد العاطي األثاريأحم. أ

 

 
وثق بدار المحفوظات م

 

 

 

 

 /ه١٣٧٧، وتُوفي بالقاهرة سـنة      ه١٣٧٣
.)٢(م١٩٥٨

 

 
كان الشيخ الخضر رحمه اهللا أوَل مـن        
عرف الناس بكتاب ابن العجمـي تنزيـه         
المصطفٰى المختار، وذلك في مقال نـشرته       
مجلة الهداية اإلسالمية، الـذي كـان هـو         
رئيس تحريرها، وعرضه، وكـشف عـن       

 محتواه، وبي     ن فحواه، بعدما اقتصرت الكتب
 عنوان الكتاب؛   رالمتَرِجمةُ لمؤلِّفه علٰى ذك   

فذكر هو عنوان الكتاب كَـامالً، ثُـم بـين          
       الهدفَ ِمـن تأليفـه، ونقَـل منـه بعـض

هٰى مقالته بالتبـشير ببـدء      نصوصه، ثُم أن  
مة أحمد تيمور نـشر مقاالتـه عـن         العالَّ

معها فيما بعـد  ، والتي ج  )٣(المخلَّفات النبوية 
في صعيٍد واحد في كتابه المشهور اآلثـار        

 وقد انتفع أحمد باشا تيمـور بٰهـذا         ة،النبوي
المقال في كتابه وذكره ودلَّ عليه، وانتفـع        
أيضا بكتاب ابن العجمي، ونقل منه كثيـرا        
في الجزء الخاص بتحقيق أثر القدم النبوية       

.علٰى األحجار

 

 


 


 لة الشيخ علـي حـسن عبـد       هو فضي 

ــري  ــد األزه ــي المعه ــادر، درس ف الق
باإلسكندرية، ثم انتقل إلٰى األزهر، وحصل      

م، وشـهادة  ١٩٢٨علٰى شهادة العالمية سنة     
م، وفـي   ١٩٣٠التخصص في الفلسفة سنة     

م حصل علٰى الـدكتوراه مـن       ١٩٣٩سنة  
جامعة برلين، وأخرٰى من جامعة لندن سنة       

من المناصب؛ حيـث    تقلَّد العديد   . م١٩٤٩
تولٰى عمادة كُليتي أصول الدين والـشريعة       
ــز   ــاألزهر، وإدارة المرك ــالمية ب اإلس
اإلسالمي بواشـنطن، واإلشـراف علـٰى       
المركز اإلسالمي بكنـدا وجـزر البحـر        
الكاريبي، وكان شيخًا للطريقـة الـشاذلية       
القادرية، كما كان رحمه اهللا عضوا بمجمع       

 بهيئـة كبـار     البحوث اإلسالمية وعضوا  
 عن عمر ناهز التسعين     تُوفي  . العلماء

سنة ميالدية، حيث كان مولده فـي سـنة         
تـه فـي سـنة      م، ووفا ١٩٠٠/هـ١٣١٨
.)٤(م١٩٩٠ مايو ١٤/هـ١٤١٠

 

 
 الطبعة الثالثة من كتـاب      قدم رحمه اهللا  

مة أحمد باشا تيمـور، وهـي طبعـة         العالَّ
عيسٰى البابي الحلبي وشركاه، وقد صدرت      

م، وإدراكًا لقيمة وقامة    ١٩٧١/ه١٣٩١سنة  
وقدر تقدمة ٰهذا العالم الجليل للكتاب، فقـد        
حرص ناشروه علٰى وضع اسمه دون غيره       
علٰى ِغالف الكتاب الداخلي إعالما للقارئ،      
علٰى الرغم من وجـود مقـدمين آخـرين         
 للكتاب، وإن كان أحدهما وهو األستاذ عبد      

لتيموريـة  السالم شهاب عضوا باللجنـة ا     
المعنية بنشر الكتاب، فـإن اآلخـر لـيس         

عضوا بها وهو الدكتور محمد حسين هيكل       
.  رحمة اهللا علٰى الجميع

 

 
كانت مقدمة الـشيخ الجليـل شـاملةً،        
جاءت في تسع صفحات، وقد بدأها بالثناء        
علٰى الكتاب، من حيث إنه فريد في بابه، لم         

غًا فـي   يؤلَّف مثلُه من قبل، فَسد بٰذلك فرا      
المكتبة اإلسالمية، ثم بين السبب في عـدم        
وجود تصانيف في الموضوع من قبل، وهو 
انشغال السلف في جمـع أحاديـث النبـي         

    جود ٰهذه اآلثار    وسننه، فضالً عن و
فيما يشبه المجموعات الخاصة في زماننا،      
فلم تُعرض عرضا عاما لجمهور النـاس،       
ولم ينشَط أحد للتأليف فيها، ثم أخذ الـشيخ         
رحمه اهللا في سرد األدلة القرآنية والنبوية        
والتاريخية علٰى حـب المـسلمين لنبـيهم        

 ، وإجاللهم لـه     تعظيمهموإكرامهم و 
م به، مما ال يستغرب معـه أن        ومدٰى تأثره 

يحرصوا قديما وحديثًا علٰى تتبـع آثـاره         
وذخائرها النفيسة في مظانِّهـا المختلفـة،       
رجاء التقرب إلٰى اهللا بحفظهـا والتأسـي        

.)٥(بصاحبها 

 

 
        ِهمإلٰى شيء م فقد بقي أن أشير ،،وبعد
وثيِق الصلَة بموضوع اهتمام األزهـريين      

ب النبـوي الـشريفَ،     بكل ما يخص الجنا   
وهو باختصاٍر شديد اهتمام فضيلة الـشيخ       

 قـديما بالمحيـا     )٦(المتعال الـصعيدي   عبد
النبوي، فقد نَشرت مجلةُ الرسالِة الغراء في       

 القرن الماضي سؤاالً من فضيلته      بعينياتأر
وجهه إلٰى علماء اآلثار لبيان حقيقـة ٰهـذا         

، وقد تبين   )٧(ه وموقعه المحيا النبوي وطبيعت  
نقيب والتنقير وسؤال أهل لي بعد البحث والت

 أن المحيا النبوي ليس أثـرا نبويـا         )٨(الِعلم
ماديا، بل هو مجلس جماعي للصالة علـٰى        

 ليلةَ الجمعة من كُلِّ أسـبوع،       النبي  
وعرف بمجلس المحيا النبوي ألنه يتم ليالً،       

ة بالجنـاب النبـوي     فكأنه إحياء ليلة خاص   
الشريف، وكان له ترتيب خاص وصلواتٌ      
معلومةٌ، ويقرأ فيه ربع معين مـن سـورة         
األحزاب، وقد أسسه العارف باهللا سـيدي       

 المتـوفٰى سـنة     ونيعلي نور الدين الـش    
، فاستحـسنه   ه٨٩٧، وذلك في سنة     ه٩٤٤

العلماء وتعاقبوا علـٰى مـشيخته، وظـلَّ        
. )٩(ل القرن الماضيمعمورا إلٰى أوائ

 

 
                                                           

ايد حممود احلنـاوي    لعبد حبيب اجلهاد اإلمام احلسني     ) ١(
٩٩ص

 

، وراجع املزارات اإلسالمية واآلثار العربية حلسن        ١٠٨-
.٢٧٦: ٢قاسم 

 

 
، والنور األـر يف     ٣٠٢: ١ترمجته يف األزهر يف ألف عام       ) ٢(

، ١٠٩اجلامع األزهر حمليي الـدين الطُّعِمـي ص       طبقات شيوخ   
.١١٣: ٦واألعالم للزركلي 

 

 
أثر القدم النبوية يف األحجار حملمد اخلضر حسني، جملة اهلداية          ) ٣(

٢٦٠، ص٦، ج١هـ، م١٣٤٧اإلسالمية، ذو القعدة 

 

-٢٦١.

 

 
، ٥٥: ٢ترمجته يف تتمة األعالم حملمد خري رمضان يوسـف          ) ٤(

 ٢٣٨: ٧واجلمهرة لألزهري.

 

 
٩اآلثار النبوية ألمحد تيمور ص) ٥(

 

-١٧. 

م، وترمجته يف األزهر يف ألـف     ١٩٥٨/هـ١٣٧٧تويف سنة   ) ٦(
.٢٧٤: ٥، واجلمهرة لألزهري ١٨٦: ٤عام 

 

 
املتعـال   سؤال إىل علماء اآلثار عن احمليا النبوي باألزهر لعبد        ) ٧(

م، ١٩٤٠ ديسمرب سنة    ١٦،  ٣٨٩الصعيدي، جملة الرسالة عدد     
.١٨٣٥ص

 

 
)٨ (          بيـلَ الـدكتورثَ النالفضيلِة املُحد يف ٰذلك صاحب سألت

.أسامةَ األزهري حفظه اهللا تعاٰىل

 

 
)٩ (       ٣٧٢: ٤ / ٢٦٦: ١راجع يف ٰذلك خالصة األثر للمحيب ،

: ٣، وديوان اإلسالم البن الغزي ٢١٨: ٤وسلك الدرر للمرادي 
 الكُـربٰى   ، والطبقـات  ٢٠١، والورد األنسي للعامري ص    ١٦٧

، والتصوف اإلسالمي وأثره يف فنـون األدب        ٥٢٦للشعراينِّ ص 
العريب لقيس كاظم اجلنايب، ودفاع عن العقيدة والـشريعة ضـد      

.١٦٤مطاعن املستشرقني للغزايلِّ ص

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 




 




 



 



 





 





 



 الفقيه األديب الشافعي إمام عـصره       :أبو بكر القفال الشاشي   
ا للشافعيين وأعلمهم باألصول وأكثرهم رحلة في طلـب         كان شيخً 

 هجري، له كتاب    ٣٦٥الحديث، توفي بالشاش في ذي الحجة سنة        
ي، وعنه انتشر فقـه     في أصول الفقه وشرح الرسالة لإلمام الشافع      

.الشافعية فيما وراء النهر

 

 
 الفقيه األديب اللغوي النحـوي الـشاعر    :أبو سهل الصعلوكي  

 هجري، طلب الفقه    ٢٧٦المتكلم المفسر المفتي الصوفي، ولد سنة       
. هجري بنيسابور٣٦٩وتبحر في العلوم، توفي في آخر سنة 

 

 
لمين ومن  المسالفقيه الزاهد، كان أحد أئمة      : أبو زيد المروزي  
ا وأزهدهم فـي    مام الشافعي وأحسنهم نظر   إلأحفظ الناس لمذهب ا   

الدنيا، كان ممن جاهدوا في سبيل اهللا وحج وجاور بالبيت الحرام،           
بكر القفال    هجري، وعنه أخذ أبو    ٣٧١توفي بمرو في رجب سنة      

.وفقهاء مرو

 

 
 الـصوفي فقيـه علـى مـذهب         :محمد بن خفيف الشيرازي   

مـام  نه الشيخ اإلإ :لذهبي في سير أعالم النبالء قال عنه ا ،الشافعي
. هـ٣٧١العارف الفقيه القدوة ذو الفنون،  توفي سنة 

 

 
  االمام الحافظ الحجـة شـيخ   :أبو بكر الجرجاني اإلسماعيلي 

 ٢٧٧الشافعية صاحب صحيح المستخرج على البخاري ولد سـنة          
في مجلـدين،   ) مسند عمر ( هجري، هذب    ٣٧١هجري توفي سنة    

طالعته وعلقت منه وانبهرت بحفظ هذا اإلمام وجزمت : لذهبيقال ا
بأن المتأخرين على إياس من أن يلحقوا المتقـدمين فـي الحفـظ             

.والمعرفة

 

 
 كان من :أبو الحسن عبد العزيز بن محمد بن إسحاق الطبري        

أعيان أصحاب أبي الحسن وممن تخرج به وخرج إلى الشام ونشر           
رياضـة المبتـدي وبـصيرة       (مذهبه في األصول، له كتاب سماه     

).المهتدي

 

 

أبو الحسن علي بن    
ــدي   ــن مه ــد ب محم

 صـحب أبـا     :الطبري
الحــسن األشــعري  
بالبصرة مدة وأخذ عنه    
وتخرج به واقتبس منه    
وصنف تصانيف عـدة    
تدل على علـم واسـع      
وفضل بارع، وهو الذي   
ألّف الكتاب المـشهور    
في تأويـل األحاديـث     
والمشكالت الواردة في   

.الصفات

 

 
و جعفر الـسلمي    أب

 متكلم  :البغدادي النقاش 
ثقة على مـذهب أبـي      
الحسن األشعري، ولـد    

ــنة ــري، ٢٩٤ س  هج
ــنة    ــوفي س  ٣٧٩وت

.هجري

 

 
 :محمد بن القاسـم   

أبو عبد اهللا الـشافعي،     
متكلم على مذهب أهـل     
الـسنة، أشـعري فـي    
األصـــول، تـــوفي 

. هجري٣٨١بأصبهان 

 

 
عبد الواحـد بـن     
أحمد بن القاسـم بـن      

الرحمن محمد بن عبد    
محمـد،    أبـو  :الزهري
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 المتكلم األشعري، كان يصوم الدهر ويختم القرآن في يومين، توفي         
. هجري٣٨٢بنيسابور سنة  

 

 
 المعروف باألودني الفقيه، إمام الشافعيين في       :أبو بكر البخاري  

عصره، كان من أزهد الفقهاء، وأورعهم وأكثـرهم اجتهـادا فـي            
. هجري٣٨٥العبادة، توفي ببخارى سنة 

 

 
 األديب الزاهد، مـن العبـاد العلمـاء       :أبو منصور بن جمشاد   

المجتهدين، تخرج به جماعة من العلماء، وظهر له من مـصنفاته           
 هــ،   ٣١٦أكثر من ثالثمائة كتاب، كان مجاب الدعوة، ولد عام          

. هـ، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة٣٨٨توفي يوم الجمعة سنة 

 

 
لسان عال فـي علـوم       له   :أبو الحسين بن سمعون البغدادي    

التصوف، والمرجوع إليه في آداب الظاهر، إمام المتكلمـين، دون          
الناس حكمه، وجمعوا كالمه، له األسانيد العاليـة فـي الحـديث،            
صحب الشبلي، يأكل من عمل يده، كان بارا بأمه، بصورة مميـزة            

. هـ٣٨٧يقتدى بها، توفي سنة 

 

 
ا على مذهب   كلم كان مت  :أبو عبد الرحمن الشروطي الجرجاني    

  ا بالفقه والطب، كتب الحديث عن أبـي يعقـوب          أهل السنة، وعالم
. هـ٣٨٩النحوي ومن في طبقته، توفي سنة 

 

 
 الفقيه المحدث شيخ عصره :أبو علي زاهر بن أحمد السرخسي

. هـ٣٨٧بخراسان، توفي سنة 

 

 
 محدث كان يلقي دروسه بجـامع       :أبو الحسن السكري الحربي   

. هـ٣٨٦غداد، توفي سنة المنصور ب

 

 
وعن هؤالء األئمة من تالميذ اإلمام األشعري، الذي أخذوا عنه          

 مـن جهابـذة     اآلالفمباشرة وتخرجوا به نفع اهللا بعلمه عشرات        
 بعـد جيـل، وال زالـت المدرسـة     العلماء، طبقة بعد طبقة وجيالً 

 وسنعرض الطبقات   ،اذاألشعرية تخرج العلماء األفذاذ حتى يومنا ه      
.الية من أهم علماء األشعرية إن شاء اهللالت

 

 



 



لقد كان لتميز اإلمام األشعري في عصره وعلو كعبه في جميع           
مجاالت الفقه والعقيدة السبب األهم الذي جعل كبار طلبة العلم فـي         
ـ           ا عصره يلتفون حوله وينهلون من معينه، الذي وجدوا فيه التزام

 والصحابة والتابعين، وقـد     ج الذي كان عليه الرسول      بالمنه
اشتهر منهجه بمنهج أهل السنة والجماعـة، فكانـت هـذه صـفة             

 علـيهم، وتميـزهم   إالاألشاعرة التي اشتهروا بها وكانت ال تذهب    
عن باقي الفرق، وأشتهر أئمة كبار ممن تلقوا العلـم عـن اإلمـام          

 وعن هؤالء األئمة مـن      األشعري أوردنا في المقال السابق أهمهم،     
تالميذه، الذي أخذوا عنه مباشرة، نفع اهللا بعلم أبي الحسن عشرات           

ــذة اآلالف ــن جهاب  م
العلماء، طبقة بعد طبقة    

فهم  بعد جيل، صنَّ   وجيالً
بتفصيل الحـافظ ابـن     

تبيين (عساكر في كتابه    
كذب المفتري فيما نسب   
إلى اإلمام أبي الحـسن     

 وتوسع في   ،)األشعري
ـ   ام الـشافعية   ذلك اإلم

ــي  ــسيكي ف ــاج ال الت
الطبقــات، وغيرهمــا، 
ومورد فيما يلي أهـم      
علماء الطبقة الثانية من    
العلماء الذين أخذوا عن    

:تالميذ اإلمام

 

 
١

 

أبــو بكــر   -
 فقيه مالكي،   :الباقالني

ومحدث، ومتكلم علـى    
ــسنة  مــذهب أهــل ال

انتهت إليـه   . والحديث
رئاسة المالكيـة فـي     
عصره، لُقّـب بـسيف     

. ولسان األمـة  السنة،  
ــه ــم مؤلفات ــن أه : م

اإلنصاف فيمـا يجـب     
ــوز   ــاده وال يج اعتق
الجهــل بــه، وتمهيــد 
ــيص   ــل وتلخ األوائ

سـنة   تـوفي . الدالئل
. هـ٤٠٣

 

 
٢

 

ــي   - ــو عل أب
 :الـدقاق النيــسابوري 

شيخ العارف باهللا أبـي     
القاسم القشيري، توفي    

.. هـ٤٠٥سنة 

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 



 





 





 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       المستشار                       الباحث    

 

 





 



 




 




 




 




 



:الفضائل الخاصة: بقية

 

 

١: بقية

 

  من فـضائل النبـى       –

:)سيد آل بيت النبوة(

 

 

اثاني: بقية

 

: األسرة النبوية–

 

 

:ألبويناألجداد وا: بقية

 

 

 ٢: بقية

 

مطعم الناس  ( عبد المطلب    –

)والوحش والطير

 

 

:عبد المطلب وبيت اهللا الحرام: بقية

 

 

أن أبرهـة بـن      :وقعة الفيل خالصة  

الصباح الحبـشى، النائـب العـام عـن         

النجاشى على اليمن، لمـا رأى العـرب        

يحجون الكعبـة، بنـى كنيـسة كبيـرة         

بصنعاء، وأراد أن يصرف حج العـرب       

ع بذلك رجل من بنى كنانـة،       إليها، وسم 

فدخلها ليالً فلطخ قبلتها بالعذرة، ولما علم       

أبرهة بذلك ثار غيظه، وسـار بجـيش         

عرمرم، عدده ستون ألف جندى      

 

 إلـى   –

 مـن   الكعبة ليهدمها، واختار لنفسه فـيالً     

 : وقيل،أكبر الفيلة، وكان فى الجيش تسعة  

ثالثة عشر فـيالً،    

وواصل سيره حتى   

ــس،   ــغ المغم بل

ك عبأ جيـشه    وهنا

وهيأ فيله، وتهيـأ    

لدخول مكة، أمـا    

عبد المطلب فذهب   

إلى لقاء أبرهـة،    

ــة  ــا رآه أبره فلم

: ه وأعظمه وأكرمه، وقال لترجمانـه     أجلَّ

: ما حاجتك؟ فقال عبـد المطلـب      : قل له 

حاجتى أن يرد على الملك مـائتى بعيـر         

 فقال أبرهـة فـى إنكـار      : أصابها لى :

ها منـك وال    أتكلمنى فى مائتى بعير أخذت    

بائك، قد  آتكلمنى فى بيت هو دينك ودين       

اطمئنـان  بجئت لهدمه؟ فقال عبد المطلب    

إنـى رب اإلبـل، وإن      : قولته المشهورة 

١(ا سيحميهللبيت رب(.

 

 

 وأخرج ابن سعد عن ابن عباس       

أن عبد المطلب قال لما قدم أصحاب الفيل        

:وقد صعد جبل أبى قيس

 

 
عـرء يمنـم أن المـالله

 

 
ع رحالكـامنـ فهـرحل  

همـليبـن صـلبـال يغ

 

 
كـا مِحالدـومِحالهم أب  

:ورده جماعة بلفظأو

 

 
نصر على آل الصليباف

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 















 



 وعابديه الـــيوم آلك

وهذا يدل على أنه كان على الحنيفية       

.)٢(حيث تبرأ من الصليب وعابديه

 

 

 فى وادى محسر بين     ةفلما كان أبره  

المزدلفة ومنى برك الفيل، ولم يقم ليقـدم        

لى الكعبة، وكانوا كلمـا وجهـوه إلـى         إ

الجنــوب أو الــشمال أو الــشرق يقــوم 

يهرول، وإذا صرفوه إلى الكعبة بـرك،       

        ا فبيناهم كذلك إذ أرسل اهللا علـيهم طيـر

أبابيل، ترميهم بحجـارة مـن سـجيل،        

وكانـت الطيـر    . فجعلهم كعصف مأكول  

أمثال الخطاطيف والبلسان، ومـع كـل       

نقـاره،  طائر ثالثة أحجار، حجر فـى م      

 أمثال الحمـص، ال     وحجران فى رجليه  

   إال صـارت تتقطـع      اتصيب منهم أحـد 

أعضاؤه وهلك، وليس كلهـم أصـابت،       

وخرجوا هاربين يمـوج بعـضهم فـى        

بعض، فتساقطوا بكل طريق وهلكوا على      

كل منهل، وأما أبرهة فبعث اهللا عليه داء        

تساقطت بسببه أنامله، ولم يـصل إلـى        

خ، وانـصدع   صنعاء إال وهو مثل الفـر     

.صدره عن قلبه ثم هلك

 

 

وأما قريش فكانوا قـد تفرقـوا فـى         

الشعاب، وتحرزوا فـى رءوس الجبـال       

ا على أنفسهم من معرة الجيش، فلما       خوفً

نزل بالجيش ما نزل رجعوا إلى بيـوتهم        

.آمنين

 

 

وكانت هذه الواقعة فى شهر المحـرم       

ـ   قبل مولد النبى     ا أو  بخمـسين يوم

  ابخمسة وخمسين يوم 

 

 عنـد الكثـر      –

 

– 

وهو يطابق أواخر فبراير أو أوائل مارس       

م، وكانت تقدمة قدمها اهللا لنبيه      ٥٧١سنة  

. وبيته

 

 

وقد وقعت هذه الوقعة فى الظـروف       

التى يبلغ نبؤها إلـى معظـم المعمـورة         

فالحبشة كانـت لهـا     . المتحضرة إذ ذاك  

صلة قوية بالرومان، والفرس ال يزالـون       

ا نزل بالرومان   لهم بالمرصاد، يترقبون م   

وحلفائهم، وذلك سرعان ما جاءت الفرس      

 وهاتـان   ،إلى اليمن بعـد هـذه الوقعـة       

الدولتان كانتا تمثالن العالم المتحضر فى      

فهذه الواقعة لفتـت أنظـار      . ذلك الوقت 

العالم ودلته على شرف بيت اهللا، وأنـه        

هو الذى اصطفاه اهللا للتقديس، وإذن فلو       

نبوة كان ذلـك  قام أحد من أهله بدعوى ال    

هو عين ما تقتضيه هذه الوقعـة، وكـان    

ا للحكمة الخفية التى كانـت فـى        تفسير

نصرة اهللا للمشركين ضد أهل اإليمـان        

.بطريق يفوق عالم األسباب

 

 

:أوالده

 

 

 :وكان لعبد المطلب عشرة بنين، وهم     

الحارث  

 

 والزبير –

 

 وأبو طالب    -

 

 وعبد  –

اهللا  

 

 وحمزة   –

 

 وأبو لهب    –

 

 والغيداق   –

 

– 

لمقوم  وا

 

 وضرار   –

 

 والعباس   –

 

:  وقيـل  –

    قـثم،  : ا اسمه كانوا أحد عشر، فزادوا ولد

عبـد  : كانوا ثالثة عشر، فـزادوا    : وقيل

إن عبد الكعبة هـو     : ، وقيل الكعبة وحجالً 

 هو الغيداق، ولم يكن من      المقوم، وحجالً 

 وأما البنات فـست  أوالده رجل اسمه قثم، 

 وهى البيضاء    ،أم الحكيم : وهن

 

 وبرة   –

 

– 

وعاتكة 

 

 وصفية –

 

 وأروى –

 

. وأميمة–

 

 
                                                           

عبد الحميد جودة السحار، القصص الـدينى        )١(

 

دار : الناشـر .  عبد المطلب جد النبـى       –

١٥ ص ٢مصر للطباعة، قصة 

 

 

  بوى رسول اهللا  أ فى أن    ةالتعظيم والمن ) ٢(

فى الجنة، لإلمام السيوطى، طبعة دار جوامـع        

.٦٠الكلم، ص 

 

 



 

 

 

 

 



 













 





 



 





 



تصاعد العمليات المسلحة صـوب     

بعض الدول العربية بـشأن زعزعـة       

استقرار األوطـان، وفكـرة الظهـور       

النسبي كل فترة للجماعات والتيـارات      

الدينية السياسية بالمنطقـة أعـاد إلـى        

األذهان فكرة وكالة الدين التي تـصر       

ـ       ا قيادات هذه الجماعات البائـدة فكري

ـ  ا على استغاللها    وحضاري ا وجعلها حق

ا لها دون غيرها من المؤسـسات       مكتسب

الدينية الرسمية التي تضم آالف العلماء      

وارتـداد تلـك    . ورجال الدين األكفاء  

الجماعات المتطرفة إلـى ممارسـاتها      

التاريخية المتمثلـة فـي االغتيـاالت       

وأعمال القتل والتعذيب الوحـشي إزاء      

المخالفين هو نـوع مـن االعتـراف        

فشل في إيجاد خطاب فكري     الصريح بال 

لها، أو القدرة على الوجـود الطبيعـي        

الــسلمي أليــديولوجياتها بــين فئــات 

المجتمعات العربية التي باتـت أكثـر       

ا بمحاصـرة الجائحـة الكونيـة       اهتمام

كورونا أكثر من اهتمامهـا بجماعـات       

 خلـف   ىبعينها تظهر وتختفي وتتـوار    

مسميات متعددة كالجماعات اإلسالمية،    

خوان المسلمين، والتكفير والهجرة،    واإل

والـسلفية الجهاديـة،     والتبليغ والدعوة، 

والعائدين من أفغانـستان،     والسرورية،

وتنظيم الدولة، ووالية سيناء، وأنـصار      

ــصرة،   ــة الن ــدس، وجبه ــت المق بي

والمرابطين وغير ذلك من المـسميات      

التي وإن تعددت لم تستطع الفكاك مـن        

ر المجتمـع   شرك التطرف والغلو وتكفي   

وإراقة الدماء للعسكريين والمدنيين على     

. السواء

 

 

 ورغم تعدد التيارات والجماعـات      

السياسية ذات المرجعيـة الدينيـة فـي     

الوطن العربي وكثرة شعاراتها الشعبوية     

التي جاءت بها إال أن هـذه التيـارات         

ـ   ا مـن صـياغة مـشروع       خلت تقريب

إسالمي الـذي كـان مـن المفتـرض         

ن تأتي بها، وهذا من شأنه أن    والمتوقع أ 

يدهش القاصي والداني المتابع للـشأن      

العربي، فقيـادات الجماعـات الدينيـة       

اكتفت بإدالء التـصريحات الـسياسية      

والفتاوى الدينية حول بعـض القـضايا       

ـ    ا إثـارة   االجتماعية المعاصرة وأحيانً

الغبار عن قضايا فقهية انتفى ذكرها منذ       

تناطح تلـك   ورغم وجود حالة ال   . قرون

إال أن المشهد الحالي لهـذه التيـارات        

والجماعات والطوائف أثبت انتفاء تـام      

لوجود مشروع إسالمي يحقق نهـضة      

أمة ال تزال تعاني من مخاض نهضوي       

.لم يكتمل بعد

 

 


 



وكنت أظن أن حالة المد والصعود      

السياسي لبعض التيارات الدينية ستدفعها     

ة وتشييد مشروع إسالمي    لتبني وصياغ 

تنويري حسب شعاراتها الدينيـة وقـت    

االنتخابات التشريعية والتـي دغـدغت      

عقل وقلب الناخب بكافة البلدان العربية      



 

 

 

 

 

 

التي شهدت ما يعرف بثورات الربيـع       

العربي، إال أن هذا المشروع المنتظر لم    

يظهر حتـى وقتنـا الـراهن، وربمـا         

ل توافرت مجموعة من األسباب والعوام    

هي التي أسهمت بصورة غير مقصودة      

في تأخر ظهور المـشروع اإلسـالمي       

النهضوي الذي ال أتوقع ظهوره لفكـرة       

التعانق بين الديني والـسياسي لتحقيـق       

مطامع ومكاسب ومطـامح شخـصية      

. بحتة

 

 

وأزمة غياب المشروع اإلسـالمي     

لدى هذه التيارات التي تعلن ليل نهـار        

سـببها  أنها ذات مرجعية دينية يكـون       

الرئيس في أنها تخاف مـن أن تمـوت       

 وهذا  ،الثورة بالسكتة القلبية أو الدماغية    

معناه أن تعود األحزاب الدينيـة إلـى        

نقطة الصفر من جديد، وربمـا تعـاني        

ا مـن سلـسلة مـن االنهيـارات         أيض

السياسية التي قد تعصف بمستقبلها فـي       

تسيد المشهد االجتماعي والسياسي فـي      

.مصر

 

 

فعلى سبيل المثال، أسـفر المـشهد       

السياسي في الوطن العربي هذه األيـام       

عن تعرض جماعة اإلخوان المـسلمين      

ذات الرصيد التاريخي الـضارب فـي       

 لحملـة انـشقاقات     م١٩٢٨القدم منـذ    

واسعة أسفرت عن وجـود جماعـات       

متعددة وجيوب صغيرة متعـددة ربمـا       

ستعلن استقاللها آجالً عـن المؤسـسة       

والشرعية للجماعة التـي لـم      الرسمية  

تستفد من تجربة الحظر والمنع والقمـع       

.لها طوال عقود بعيدة

 

 

ومشكلة انتفـاء وجـود مـشروع       
إسالمي لدى التيارات الدينيـة ومنهـا       
جماعة اإلخوان والتكفير والهجرة تلـك      
الفئة التي أباحت قتل رجـال الـشرطة        
وأسرهم في ثمانينيات القرن الماضـي      

سانية عن طريق رجال    بغير رحمة أو إن   

ال يفطنون كنه الدين اإلسالمي ومقاصد      
الشريعة اإلسالمية والتمايز الفقهي بين     
المذاهب، ومرجعه أن ثقافة االنشقاقات     
عن تلك الجماعات الراديكالية األكثـر      

ـ  ا تمثـل سـيفً    غلو ا يـضرب   ا تاريخي
جذورها، ومن ثم لم تـستفق التيـارات        

 واستخدام  المتطرفة الموسومة باإلرهاب  
القوة من تحدياتها الداخلية حتى تـشرع       

 ولـذلك   ؛في صياغة مشروع نهضوي   
فهي تسير على نفس الخطى المنهجيـة       
لجماعة اإلخوان وتنظيم القاعدة بغيـر      
إضافات أو مراعـاة لتغيـر الزمـان        

. والمكان لهذه الخطى

 

 
وكانت فكرة االنـشقاق قـد بـدأت        

ا حينما تقدم المهندس أبـو العـال        مبكر
ماضي بطلب في التاسع من يناير عـام       

 إلى لجنة األحـزاب بمجلـس       م١٩٩٦
الشورى المصري إلنشاء حزب جديـد      
يحمل اسم حزب الوسط، ولكن محاولته      
تلك باءت بالفشل وانتهت الفكـرة فـي        
ذلك الوقت باعتقال أصحابها لالعتقـال      

.والسجن والمحاكمة القانونية

 

 

وهذا الخروج غير الشرعي علـى      

سمع والطاعة قد كـسر قاعـدة       ثقافة ال 

الراديكالية الصارمة داخـل الجماعـة،      

واألغــرب أن نائــب المرشــد العــام 

للجماعة آنذاك مأمون الهضيبي أعلـن      

أن اإلخوان لم يطلبـوا إنـشاء حـزب         

سياسي، وأن الذين ذهبوا إلنشاء حزب      

تصرفوا من أنفسهم، وفي الوقت نفـسه       

 أعلن المرشد العام مشهور استياءه العام     

من تصرف مستقل ال يعبر عـن رأي        

الجماعة، وأعلن عـن هـذا صـراحة        

الموضوع باختصار يـتلخص    : " بقوله

في أن بعض شباب اإلخوان كانوا قـد        

فهموا خطأ موافقة الجماعة على تأسيس      

حزب وتصرفوا من تلقاء أنفـسهم دون       

ـ      ا استشارة الجماعة، وأعـدوا برنامج

وجمعوا توكيالت مـن خلـف القيـادة        

ا األوراق إلــى لجنــة شــئون وقــدمو

األحزاب، وكان ذلـك بمثابـة مفاجـأة      

لإلخوان، فكان القرار أال شأن لنا بهـذا    

".الحزب 

 

 



 

 

 

 

 



 


 

تربيــــــــــة تربيــــــــــة 

األوالد في  األوالد في  

ــالم ــالماإلســـ اإلســـ
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 من   كال أمر بمبادئه الرشيدة    اإلسالمإن  

 يقوما بالحقوق نحو بعـضهما      أنالزوجين،  

 نتائج  إلى األمرل بهما   والبعض، حتى ال يؤ   

.ال تحمد عقباها

 

 

طاعـة الزوجـة    : فمن هذه الحقوق  * 

فقـد روى البـزار     . لزوجها بـالمعروف  

اجتمعن مرة في عهد    ن نسوة   أ: والطبراني

لى الرسـول   إحداهن  إرسلن  أ، و النبي  

  وافدة مـن    أنايا رسول اهللا    :  لتقول له 

 لـى ، هذا الجهـاد كتبـه اهللا ع       إليكالنساء  

، وان قتلوا كانوا    أثيبواالرجال، فان يصيبوا    

 عند ربهم يرزقون، ونحـن معـشر        أحياء

؟ األجـر لنا من ذلك     النساء نقوم عليهم فما   

غي أبل(:  الصالة والسالم بقوله    عليه فأجابها

 طاعـة للـزوج،     أنمن لقيت من النـساء      

ا بحقه، يعدل ذلك     واعترافً

 

جر أيعدل  : ي أ -

 المجاهدين في سبيل اهللا   

 

، وقليل منكن من    -

.)يفعله

 

 

ن تحفظ الزوجة   أ: ومن هذه الحقوق  * 

لقوله عليـه الـصالة     . للزوج ماله ونفسها  

 بـركم أخ أال(: ةوالسالم فيما رواه ابن ماج    

 إذاة الصالحة،   أبخير ما يكنز الرجل؟ المر    

 وإذا، أطاعتـه  أمرها وإذا سرته، إليهانظر  

.)غاب عنها حفظته بماله ونفسها

 

 

عدم امتناعها عن   : ومن هذه الحقوق  * 

لقولـه عليـه    . إليهذا طلبها   إفراش زوجها   

الصالة والسالم في الحـديث الـذي رواه        

 إلى امرأته دعا رجل    إذا(: ومسلمالبخاري  

بات غـضبان   ف،  يهإل تجيء   أن فأبتفراشه  

.)حبصعليها، لعنتها المالئكة حتى ت

 

 

قيـام الـزوج    : ومن هذه الحقـوق   * 

 لقولـه   واألوالد على الزوجة    النفقةبواجب  

وعلَى الْمولُوِد لَه ِرزقُهن وِكسوتُهن  : تعالى

).٢٣٣: البقرة (ِبالْمعروِف

 

 

سالم فيمـا رواه    وقال عليه الصالة وال   

 فــإنكماتقــوا اهللا فــي النــساء، (: مــسلم

 اهللا واستحللتم فـروجهن     بأمانة أخذتموهن

بكلمة اهللا، ولهن عليكم رزقكم وكـسوتهن       



 

 

 

 

 



 


 

بعثت أنا والـساعة    : (قال رسول اهللا    

  . والوسطى وضم إصبعيه السبابة)كهاتين

 

 

           

 

رواه البخاري في صحيحه  -

 

-

 

 






 



.)بالمعروف

 

 

استشارة الـزوج   : ومن هذه الحقوق  * 

لقوله عليه الصالة    .مور البيت أزوجته في   

روا مأ(: بو داود أحمد و أوالسالم فيما رواه    

ذنوهن فـي   أاسـت : يأ،  ) في بناتهن  النساء

.ن يخطبنأالبنات قبل 

 

 

ن يغض الـزوج    أ: ومن هذه الحقوق  * 

 زوجته وال سـيما     صطرفه عن بعض نقائ   

ن كان لها محاسن ومكارم تغطـي هـذا         إ

لقوله عليه الصالة والـسالم فيمـا       . النقص

ال يفرك   (: رواه مسلم 

 

 ال يـبغض  : ي أ -

 

- 

ـ إمؤمن مؤمنة،     ا، رضـي ن كره منها خلقً

.)خرآمنها 

 

 

معاشرة الـزوج   : ومن هذه الحقوق  * 

ـ لزوجته بالمعروف ومالطفتهـا وال      حزام

وعاِشـروهن  : لقوله تبارك وتعالى  . معها

 فَـِإن كَِرهتُمـوهن فَعـسٰى َأن        ِۚبالْمعروِف  

 تَكْرهوا شَيًئا ويجعَل اللَّه ِفيِه خَيرا كَِثيـرا       

).١٩: النساء(

 

 

 

قوله عليه الصالة والـسالم فيمـا       و -

خيركم خيـركم   (: رواه ابن ماجه والحاكم   

.)هلينا خيركم ألأهله وأل

 

 

 

نه عليـه   أ: "وروى البخاري ومسلم   -

 الصالة والسالم كان يرى السيدة عائشة 

اللعب في باحة المسجد، فيضع كفه علـى        

، "الباب، ويمد يده وتضع وجهها على كتفه      

ة والـسالم فيمـا     ومن هنا قال عليه الصال    

كمـل المـؤمنين    أ(: رواه البخاري ومسلم  

.)هلهألطفهم بأا وحسنهم خلقًأا يمانًإ

 

 

 

نه عليه  أ: "بو داود والنسائي  أوروى   -

الصالة والسالم كان يسابق السيدة عائـشة       

      يام،  فسبقته مرة، وسبقها في بعض األ

".)هذه بتلك(: فقال

 

 

 وكان مما يقوله عمـر      

 

 وهـو   -

 الجاد في حكمـه وعدلـه        القوي الشديد 

 

- :

هله كالصبي   أن يكون في    أينبغي للرجل   (

 

– 

نس والسهولة   ي في األ  أ

 

ذا كـان فـي     إ ف –

).القوم كان رجالً

 

 

مساعدة زوجتـه   : ومن هذه الحقوق  * 

 ،عمال المنزل اقتـداء بـالنبي       أفي  

، روى الطبراني وغيره عن عائـشة       

ماذا كان يـصنع الرسـول      : نها لما سئلت  أ

  حدكم، أع  نكما يص : (ت قالت  في البي

يشيل هذا، ويحط هذا، ويخدم فـي مهنـة         

م، ويقم البيـت     حهله، ويقطع لهن الل   أ

 

ي أ –

يكنسه 

 

).، ويعين الخادم في خدمته-

 

 

سـالم  وجبها اإل أهم الحقوق التي    أتلكم  

على كل من الزوجين، وهي حقوق واقعية       

وعادلة، عندما ينفذها كـل مـن الـزوج         

ل الفرقة، وتتحقق   والزوجة يحل الوفاق مح   

سـرة  المحبة محل الكراهيـة، وتعـيش األ      

حسن ما تعيش من الـسعادة      أكملها على   أب

ن يحدث ما أوالتفاهم واالستقرار، وال يمكن    

حـدهما  أسرة، وال ما يسيء     يعكر صفو األ  

.خرلى اآلإ

 

 



 

 

 

 

 



 



  

 





 



 



  

فاجأ رئيس حكومة الوفاق فايز السراج الجميع، وخرج ليعلن أنه يعتزم تسليم مهامه كرئيس للوزراء في 
.نهاية أكتوبر

 

 
رغم ذلك، فإن الغموض الحالي في عملية الوساطة الدولية ترك الباب مفتوحا لبقائه كرئيس حكومة 

مختصون في مناصبهم في ذلك الوقت باإلنابة حتى بعد تلك الفترة، حيث لن تكون الهيئات واألفراد ال
.لتولي مهامه

 

 
 إن استقالة فايز السراج ما هي إال تصريح إعالمي لتخفيف الضغط عنه :يقول معهد الشرق األوسط
قام السراج بتقليد خصومه في شرق ليبيا، الذين أعلنوا أيضا استقالتهم من . وإنعاش شعبيته المتدهورة

 االحتجاجات المستمرة على انقطاع التيار الكهربائي، ولكنهم بقوا في مناصبهم قبلها بأسبوع في مواجهة
.مناصبهم تسييرا لألعمال

 

 
خالل السنوات الخمس التي قضاها في السلطة، لم يكن السراج ماهرا في تحويل اإلعالم لصالحه، ولكن 

.هذه المرة ربما يكون قد بدأ في تدارك األمر

 

 
ابيع األخيرة من داخل حكومته، ال سيما من مصراتة ووزير تعرض السراج لضغوط كبيرة في األس

الداخلية فتحي باشاغا، اللذين كان يعتقد أنهما يسعيان إلى استبداله وإلقاء اللوم عليه في انقطاع التيار الكهربائي والفساد واالحتجاجات والتردد في 
.نسحاب الجيش الليبي من محيط العاصمةصنع القرار السياسي الذي عصف بطرابلس خالل األشهر الماضية بعد ا

 

 
من المحتمل أن يكون السراج قد استقال ألن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وغيره من الالعبين الدوليين الرئيسيين، وربما كان منهم مسؤولو 

 إدارة ترامب مثل وزير الخارجية مايك بومبيو ومفوض الشرق األوسط وشمال إفريقيا جاريد كوشنر

 

كانوا يحاولون إجباره على الدخول في  -
.مفاوضات مباشرة مع قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر في باريس

 

 
ألنه ال يمكن رؤيته وهو يصافح حفتر؛اجعل هذا موقف السراج صعب .

 

 
را كبيرة على الديناميكيات الدولية كما أن لها آثا. وبالتالي فإن استقالة فايز السراج هي رفض ضمني ألي عملية إعادة تطبيع قسري مع حفتر

فما نشهده في األساس هو صراع بين مجموعتين من االئتالفات الدولية . المحيطة بالنزاع الليبي، فضالً عن مؤسسات الحكم المحلي في البالد
.للسيطرة على عملية الوساطة

 

 
/  ولكنه سيصر على المشاركة فقط في األمم المتحدة ،المصري/ اإلماراتي / الروسي / صرح السراج أنه لن يعمل مع محور الوساطة الفرنسي 

.ألمانيا/ إيطاليا / المملكة المتحدة / الواليات المتحدة / جنيف / المغرب 

 

 
على الفور، إال أنها ال تزال تمهد الطريق للمفاوضات إلصالح المجلس على الرغم من أن استقالته من المحتمل أال تصبح سارية المفعول 

.الرئاسي

 

 
ومع ذلك، من المحتمل أن يكون هناك صراع على السلطة بين ممثلي الجماعات الليبية الغربية، مما قد يضعف حكومة الوفاق الوطني خالل 

.المفاوضات، حتى لو ظل السراج في منصبه لتصريف أعمال

 

 
لليبيون منذ فترة طويلة عدم استعدادهم للتحدث مع بعضهم البعض، وبالتالي سيكون المجتمع الدولي ضروريا في أي خطوات إلنشاء لقد أظهر ا

.هيكل جديد يحل محل السراج وحكومة الوفاق الوطني

 

 
.فرنسيةربما تكون خطوة السراج قد قلبت الموازين لصالح عملية األمم المتحدة التي يفضلها وضد المبادرة ال

 

 



 

 

 

 

 



 





 










 



 





 


نسان بصنعاء بمقتل أفاد تقرير لوزارة حقوق اإل

١٦٧٧١٢٦٣٥٩ا وجرح  مدنيا آخر، خالل الفترة  مدني
.م٢٠٢٠ وحتى أغسطس م٢٠١٥من مارس 

 

 
 طفال، ٧٤٧ آالف و٣التحالف قتل "وذكر التقرير أن 

 م٢٠١٥ آالف آخرين، خالل الفترة من مارس ٤وجرح 
".م٢٠٢٠طس وحتى أغس

 

 
 ١٤٧ ماليين و٤نزوح أكثر من "ولفت التقرير إلى 

ألف يمني نتيجة القصف الذي طال جميع األراضي 
 مدني ١٠٠٠اليمنية، كما تم اختطاف واعتقال أكثر من 

".في المناطق المحتلة

 

 
التحالف "ولفت تقرير حقوق اإلنسان اليمني إلى أن 

شن آالف الهجمات العسكرية برا وجا وبحرا على و
".األعيان المدنية المشمولة بالحماية الدولية

 

 
 مؤسسة ٤٧تم تدمير أكثر من : "وتابع التقرير

ا، وتدمير ا وتلفزيونيذاعيإا  مركز٢٨عالمية وأكثر من إ
 منشأة رياضية ١٣١ محكمة قضائية و٤١أكثر من 

 منشأة خدمية متنوعة، ٢٠٢٣ منشأة سياحية و٣٦٤و
ا، ا تاريخيا ومعلما أثريموقع ٤١٧ا و مسجد١٣٢٤و
 سيارة ٩٢ا، واستهداف ا صحي مستشفى ومرفق٤٨٦ًو
 ٣٧٢٢كسجين، وأكثر من أسعاف، وتدمير مصنعي إ

 ألف طالب ٤٣٥ ماليين و٤منشأة تعليمية، وفقد نحو 
 ٥ا و مصنع٣٤٨حقهم في التعليم، وجرى تدمير 

ا  ميناء بحري١٤ محطة وقود، و٧٦٣صوامع قمح، و
 طائرات مدنية، وتدمير ٤حراق إ مطارات مدنية، و٩و

 مركز إنزال سمكي، وحرمان ما يزيد ٤٧١٨أكثر من 
 منشأة ٢٢٩٨ا، وتدمير وإعطاب أكثر من  صياد٤٠عن 

 محطة وشبكة كهربائية، ٥٣٨وشبكة مياه، وأكثر من 
".وتدمير أكثر من منشأة تابعة لالتصاالت المدنية

 

 

 



 


 اقتصادية خسائر عن" أندروز سانت "وجامعة" اإلسكوا "مم المتحدةاألكشف تقرير للجنة 

 الثامن العام نهاية بحلول الحرب، جراء من سوريا تكبدتها دوالر مليار ٤٤٢ تفوق فادحة
.النزاع من

 

 
 الرقم فإن للتقرير اووفقً ،"الحرب من سنوات ثماني بعد: سوريا"وحمل التقرير عنوان 

 مليون شخص بحاجة إلى شكل ١١,٧ن إحيث . اناة الشعب السوريمع عن يعبر ال الهائل
.من أشكال المساعدة اإلنسانية

 

 
ا خارج المدارس في العام  ماليين من األطفال السوريين تقريب٣"وذكر التقرير أن 

جتماعي وبتدهور حاد في وينذر الوضع بتفكك النسيج اال. م٢٠١٨/ ٢٠١٧الدراسي 
التنمية البشرية، وقد خفض ترتيب سوريا من مجموعة البلدان ذات التنمية البشرية 

".المتوسطة إلى مجموعة البلدان ذات التنمية البشرية المنخفضة

 

 
من األضرار الناجمة عن النزاع تراكمت في سبعة من % ٨٢ويشير التقرير إلى أن 

مال، وهي اإلسكان والتعدين واألمن والنقل والصناعة ا لرأس الأكثر القطاعات طلب
 مليار دوالر، وخسائر ١١٧,٧فبلغت أضرار رأس المال . التحويلية والكهرباء والصحة

 مليار دوالر، ما يجعل مجموع الخسائر االقتصادية بحدود ٣٢٤,٥الناتج المحلي اإلجمالي 
. مليار دوالر٤٤٢,٢

 

 
، م٢٠١٨ا للبيانات الرسمية، فقد الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بحلول نهاية عام ووفقً

.م٢٠١٠من المستوى الذي كان عليه في عام % ٥٤ما نسبته 

 

 
 مليار ٠,٧ إلى م٢٠١٠ مليار دوالر في عام ٨,٧وانخفضت الصادرات السورية من 

ج والتجارة بسبب األضرار وجاء هذا التدهور نتيجة لتعطل سالسل اإلنتا. م٢٠١٨في عام 
التي لحقت بالبنى األساسية، والقيود االقتصادية األحادية الجانب التي فرضتها الواليات 

.  عن هروب رأس المال المالي والبشري إلى الخارجالمتحدة واالتحاد األوروبي، فضالً
عجز ولم يصاحب انخفاض الصادرات انخفاض مماثل في الواردات، ما أدى إلى توسيع ال

.ا متزايدة على قيمة الليرة السوريةالتجاري وشكل ضغوطً

 

 
 تم تقدير حجم الخسائر التي تكبدتها سوريا في م٢٠١٦وفي تقرير نشر في العام 

. مليار دوالر٢٥٩,٦السنوات األولى بحوالي 

 

 

ة، األمر الذي من أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب، عن اعتذراه عن مهمة تشكيل الحكومة الجديد
.شأنه أن يدخل البالد في حالة جديدة من التوتر السياسي

 

 
فيين، عقب اجتماعه السادس مع رئـيس       اوجاء إعالن رئيس الوزراء اللبناني المكلف خالل كلمة ألقاها أمام الصح          

.الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، للتباحث بشأن تشكيل الحكومة الجديدة

 

 
ا مني على الوحدة الوطنية بدستوريتها ومصداقيتي، فإنني أعتذر عن متابعـة مهمـة              حرص: "تهوقال أديب في كلم   

".اتبين لي أن التوافق لم يعد قائم: "، وأضاف"تشكيل الحكومة

 

 
أتمنى لمن سيتم اختياره للمهمة الشاقة من بعدي، وللذين سيختارونه، كامل التوفيـق فـي مواجهـة                 : "وتابع أديب 

".ة المحدقة ببلدنا وشعبنا واقتصادنااألخطار الداهم

 

 
واصطدمت مباحثات أديب، في إطار تشكيل الحكومة، بعقبات عدة، كان أبرزها تمسك الثنائي الشيعي حـزب اهللا                 

.وحركة أمل، بتسمية الوزراء الشيعة في الحكومة، ال سيما وزير المالية

 

 
     وفق المبادرة الفرنسية، التي تقترح تشكيل حكومة        ا على تأليف حكومة   وكان رئيس الحكومة اللبناني المكلف مصر 

ا عن األحزاب السياسيةمن اختصاصيين بعيد.

 

 



 

 

 

 

 



 





 



في المنطقة، على حد وصـف  » فجر جديد«، دخان سالم بين إسرائيل ودولتين عربيتين، ليتشكل          منتصف سبتمبر  تصاعد من البيت األبيض   

 .» أوسـط جديـد    شـرق «ا عن بزوع     ستنضم إلى القافلة، متحدثً    اتية أو س  مب الذي أعلن أن هناك خمس دول عرب       االرئيس األميركي دونالد تر   

أمام حشد ضم عدة مئات من األشخاص في حديقة البيت األبيض، وقع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفاقين مع وزيري الخارجيـة                      

.اشد الزيانياإلماراتي الشيخ عبد اهللا بن زايد آل نهيان والبحريني عبد اللطيف بن ر

 

 

مب، وقّعت االتفاقيات من ثالث نسخ       اوخالل مراسم ُأقيمت في الحديقة الجنوبية للبيت األبيض رعاها تر         

 

باللغات العربيـة واإلنجليزيـة      -

 والعبرية

 

يدي عمـالً    حيث تم التوقيع في البداية من جانب اإلمارات وإسرائيل ثم من جانب البحرين وإسرائيل، فيما تجنب القادة مصافحة األ                   -

.بإرشادات السالمة بسبب الوباء

 

 

ا وتوقيع اتفاقيتي سالم خالل شهر واحد ا وشرق أوسط جديدإننا نشهد تحوالً تاريخي«: مب في كلمة من شرفة البيت األبيضاوقال الرئيس تر

مـب  اوشدد تر. »ت الصحة واألمن واالقتصادتقيم بموجبهما كل من إسرائيل واإلمارات والبحرين السفارات وتتبادل السفراء وتتعاون في مجاال       

ا إلى أن رحلتـه الخارجيـة       ، مشير »اتفاق أبراهام سيفتح الباب أمام المسلمين للصالة في المسجد األقصى وزيارة األماكن اإلسالمية            «على أن   

 وأن تقرر شعوب    ، المناهض للحضارة  التوحد ضد العدو  « دولة عربية في السعودية حول       ٥٤األولى كانت إلى الشرق األوسط وتحدث فيها مع         

.»إنه يوم عظيم للعالم«: مب كلمته بقولهاوختم تر. »المنطقة شكل الحياة ومستقبل أبنائها بأنفسها

 

 

ثم تحدث رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، فأعرب عن امتنانه لإلدارة األميركية وتقديمها رؤية حقيقيـة للـسالم بـين إسـرائيل                      

وتحدث . ة اإلمارات والبحرينووجه تحياته إلى قاد . »اليوم هو فجر جديد للسالم    «ا إلى أن هذا     نيين، والتوسط لتحقيق هذا السالم، مشير     والفلسطي

السالم الذي نحققه اليوم سينهي النزاع العربي        «: ، قائالً »ويالت الحرب والنزاع وفقدان األبناء    «عن  

 

 اإلسرائيلي بأكملـه وستـصل الفوائـد        -

التي تريد االستثمار فـي الرخـاء   ا بين الشعوب ا بين القادة فقط، وإنما أيضهذا ليس سالم«: وأضاف. »االقتصادية لهذه الشراكات إلى كل فرد    

.»ومواجهة العديد من المشكالت) كورونا(ومكافحة وباء 

 

 

أقف اليوم ألمد يد السالم وأستقبل يد السالم، والبحث عن السلم مبدأ سليم وتتحقق «: إلماراتي الشيخ عبد اهللا بن زايد  وزير الخارجية ا   قالثم  

. »ا سيغير الشرق األوسط وسيرسل األمل حول العالمالمبادئ بتحولها ألفعال، ونحن هنا نشهد حدثً

 

 

ا بسبب النزاعات وفقدان الثقة، ما حرم       منطقة الشرق األوسط شهدت تراجع    «: البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني     وقال وزير الخارجية    

 ،التعاون هو الطريق لتحقيق السالم    «، باعترافه أن    وأشاد الزياني بشجاعة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين          . »األجيال من االزدهار  

 .»ةوب في المنطقوأن السالم ال يمكن أن يحدث إال بحماية حقوق الشع

 

 

 

 

سرائيلي حيث تسعى الـشركات     تخطط موانئ دبي العالمية، إحدى أكبر مشغلي الموانئ في العالم، لتقديم عرض مشترك لميناء حيفا اإل               

 .في اإلمارات لالستفادة من اتفاقية السالم بين اإلمارات وإسرائيل

 

 

بنك لئومي اإلسرائيلي وموانئ دبي العالمية مذكرة تفاهم للعمل معا على زيادة التجارة بـين إسـرائيل وبقيـة دول     جاء ذلك بعد توقيع     

 .ا للتعاون في تطوير الموانئ والبنية التحتية اللوجستية في إسرائيلإطارالشرق األوسط عبر الشحن، وتضمنت مذكرة التفاهم 

في اليوم التالي أعلنت موانئ دبي العالمية شراكة مع شركة أحواض بناء السفن اإلسرائيلية المحدودة للمشاركة في مناقصة خصخصة                   

مية ودوفرتاور، وهي شركة مملوكة من قبل شـلومي فوغـل،           الخطة جزء من االتفاقيات الموقعة في دبي بين موانئ دبي العال            .الميناء

.المالك المشارك ألحواض بناء السفن اإلسرائيلية وميناء إيالت

 

 

كجزء من مذكرات تفاهم موانئ دبي العالمية مع دوفرتاور، ستقوم موانئ دبي العالمية بتقييم تطوير الموانئ اإلسرائيلية، وكذلك تطوير                   

 .ء خط مالحي مباشر بين ميناء إيالت وميناء جبل عليمناطق حرة وإمكانية إنشا

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 


:بن أبى طالب  على اإلمام  أمير المؤمنينقال

 

 

 

- باب مزاح النَّ  السى، وال بأس بالمفاكهة   كَو،  ح يـرو
.بها اإلنسان عن نفسه، ويخرج عن حد العبوس

 

 

 

الهديـة،  : ثالثة أشياء تدل علـى عقـول أربابهـا       -
.والرسول، والكتاب

 

 

 

صيبة، والتهنئـة بعـد     التعزية بعد ثالث تجديد للم     -
.ثالث استخفاف بالمودة

 

 

 

 أنت مخير في اإلحسان إلـى مـن تحـسن إليـه،      -
ومرتهن بدوام اإلحسان إلى من أحسنت إليـه؛ ألنـك إن           

!.وإن أهدرته فلم فعلتهقطعته أهدرته، 

 

 

 

. الناس من خوف الذل في ذل-

 

 


 


:يقول الماوردي في كتابه أدب الدنيا والدين

 

 
:دواعي الحسد ثالثةم أن اعل

 

 
 ، فيأسى عليه بفضيلة تظهـر     ، بغض المحسود  :أحدها

. فيثير حسدا قد خامر بغضا،أو منقبة تشكر

 

 
؛ ألنـه   ها وإن كان أضـر    ،نّوع ال يكون عاما   وهذا ال 

.اسليس يبغض كل الن

 

 
 ، أن يظهر من المحسود فضل يعجـز عنـه         :والثّاني

ا لـواله   ر ذلك حسد   فيثي ،مه فيه واختصاصه به   دفيكره تقَ 
. عنهلكفَّ

 

 
وقد يمتزج بهذا النوع ضـرب مـن        .. وهذا أوسطها 

. ولكنها مع عجز فلذلك صارت حسدا،المنافسة

 

 
 وبخـل   ، أن يكون في الحاسد شح بالفضائل      :والثّالث

 وال بيده فيدفع عنها؛ ألنها      ،بالنّعم وليست إليه فيمنع منها    
 فـي   اهللا   فيسخط على    ،مواهب قد منحها اهللا من شاء     

 وإن كانت نعـم     ، ويحسد على ما منح من عطائه      ،قضائه
. ومنحه عليه أظهر، عنده أكثر اهللا

 

 
 إذ لـيس  ،وهذا النّوع من الحـسد أعمهـا وأخبثهـا        

 وقدرة   فإن اقترن بشر   ، وال لرضاه غاية   ،لصاحبه راحة 
 وإن صادف عجزا ومهانةً كان كمـدا        ،كان بورا وانتقاما  

.وسقاما

 

 


 


قال اإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبـو العـزائم          

:رضوان اهللا عليه

 

 

 

مقَام موسِوي، فَِفر  : مقَام ِعيسِوى، والْغَرب  : الشَّرقُ -
 ِمنْهما ِإلَٰى َأوِل التَّعِييِن، وهو مقَام الْعبِد الْكَاِمِل رسوِل اللَّهِ         

.

 

 

 

قَلْـٍب مخِْلـٍص،    : بد ِلِإلنْساِن ِمن اثْنَيِن ِللرِقـي      الَ -
.وِجسٍم مقْتٍَد ِبرسوِل اللَِّه 

 

 

 

 ِإن لَم يكُن    الْمْؤمِِن الَ يِغيب عنْه رسوُل اللَِّه        -
.ِعيانًا فَبيانًا

 

 

 

. روحنَانَحن كَاَألجساِم، ورسوُل اللَِّه  -

 

 

 

بها الْفَُؤاد ِإالَّ رسوَل اللَّـِه      رْؤيا ِمن الرسِل يكَذِّ   كُلُّ   -
 َأىا رم الْفَُؤاد ا كَذَبم.

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 





 


  نَـىا بوَل اِهللا : يسر ِإن وهرـ ح ِهللا اةُم 

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

 

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

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

 

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

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

 

 ا اهللاُ نَاذَع أَ -

 

-ةٌلْ بو.

 

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

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

 

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

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

سبى اِإل ِفابِكالَهو الداِرم.

 

 
يُلِصفْتَو ا أَ  مجتُلْمه م وضـ كُى الْ  فِ ح  ِبتُ

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

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

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

 

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

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

ـ اَأل ـ اِنوح الرِةمــكِْحالْ ِبةُنَِسلْ ِةي،ِهشَــ وِتد

 

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

.وِبرشْم الْوِرهطَ

 

 

 

 



 


       سماحة موالنا اإلمام المجدد حجة اإلسالم

والمسلمين فى هذا الزمان السيد محمد ماضى       
أبو العزائم 

 

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

 

 نرجو  -
التكرم ببيان بعض جوانب الرحمة المحمديـة       

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

المحبــين الــذين يحتفلــون بمولــده بــأنهم 
.مبتدعون

 

 
:فأجاب سماحته قائالً

 

 



 

 

 

 



 

 

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

 

 
ـ   فِ  ِهِتثَع ب َلب قَ اس النَّ انكَ  ٍمالَى ظَ

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

 

- ي الَنَـا   ى  ِنعومنَا وديس
محما  د 

 

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

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

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

.اِرونْاَأل ويِدِحوالتَّ

 

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

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

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

 

 
كَوالَ فَي  و هو  م ا بِ نَعمِجعـ ز  ِهاِت

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

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

 

 
كَوفَي ِغ ي يـب ـ  و هو   َّالـش مس 

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

     نوتَنْهوِف ورعِبالْم ونرتْ ِللنَّاِس تَْأمُأخِْرج

: آل عمـران   ( الْمنكَِر وتُْؤِمنُون ِباهللاِ   عِن
١١٠(.

 

 



 


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

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

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

وحبا؟ور.

 

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

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

 

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

 هنَِّإ فَ ،ركَنَْأ

 

ـ   اهللاُ رفَغَ -  ه لَ

 

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

 

 
ى أَ نِِّإوتَسِسحلَّ كُ ن ِت االسحاِنس م ، قُا يوم 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

 
ـ نَح و كِوفْع و كاِنسحِإ بِ ْلزنَ تَ مهاللَّ  كاِن

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

 

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

وصَأِهِبح جِعمين.

 

 



 

 

 

 

 



 

 ٣٢ 



 





 



     أحمد عاصم عودة        يوسف عبد المنعم القلشي       خالد هاني شرابيد أحمد    ي      ملك سع

 

 
        الحامول                   الشهداء                            بــــرج البــرلـــس

 

 

 ورباب أحمد الدماطي               لجين ومحمد أحمد عنتر                                  محمد

 

 
                 اإلســكندريــة                                  أوريـــن 

 

 شبــراخــيــت–

 

 
 






ٍث، وكُلُّ حالٍَة ِمنْهـا تَتَـشَعب،     تَتَرتَّب علَى َأحواٍل ثَال    نَفِْسك،   ِرياضةَاعلم أن    :ابني مستقبل األمة  

ببا سِليها يِهيِل مِلتَس ِهيو:

 

 
ِهيك عن آِخرِتك، وال تَجعْل سـعيك لَهـا         َأن تَصِرفَ حب الدنْيا عن قَلِْبك فَِإنَّها تُلْ       : )الْحالَةُ اُألولَى (

مـن  (:  َأنَّه قَالَ  فَقَد رِوي عن النَِّبي      . تَكُن آِمنًا لَها   ، وال فَتَمنَعك حظَّك ِمنْها، وتَوقَّ الركُون إلَيها     
 ، وِحـرٍص ال  يبلُغُ منْتَهـاه ، وَأمٍل ال يفْرغُ عنَاه  ِبشُغٍْل ال َأشْرب قَلْبه حب الدنْيا وركَن إلَيها الْتَاطَ ِمنْها         

.)يدِرك مداه

 

 
 : ِمنْها ِبثَالِث ِخـاللٍ     اعتَضتَ ك ِمن هِذِه الْحالَِة ِبما وصفْتُ      نَفْس رضتَإن   :عزيزي مستقبل األمة  

ناهدإح :    حو ِحبإشْفَاقَ الْم تَكِْفي ةٌ       َأناحاِذٍر رال ِلحشِْفٍق ِثقَةٌ، وِلم ساِمِق فَلَيالْو ةُ .ذَرالثَّاِنيو :   نتَـْأم َأن
.ِهي ِبها مغْرور، والْمغْرور ِفيها مذْعور، فَِإن الالَّاالغِْترار ِبمالِهيها فَتَسلَم ِمن عاِديِة دواِهيها

 

 
َأن تَستَِريح ِمن تَعِب السعِي لَها، ووصِب الْكَد ِفيها، فَِإن من َأحب شَيًئا طَلَبه، ومن طَلَـب                : والثَّاِلثَةُ

خَاب إن ومرحمو ظَِفر إن ا شَِقيِفيه ودكْدالْمو ،لَه ًئا كَدشَي.

 

 
 ١٦. طكتاب أدب الدنيا والدين، ألبى الحسن الماوردى [  

 

 ٩١ص القاهرة –

 

]. بتصرف٩٣ –

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

٣٣ 

بالهنا

 

 

 

والشفا

 

 

 

 


 




 

 

:من يعشي السائل يرحمه اهللا، فقال عمر:  سائالً يقول عمر بن الخطاب  سيدناسمع

 

 

 

.من يعشي هذا السائل؟ -

 

 
.من يعشي السائل يرحمه اهللا؟: ثم ذهب إلى دار اإلبل، فسمع صوت السائل بعد فترة يقول

 

 
:فقال عمر 

 

 

 

.قد عشيناه: قالوا. ألم آمر أن تعشوا السائل؟ -

 

 
:ذا معه جراب مملوء خبزا، فقال لهفأرسل عمر إليه، فإ

 

 

 

.وأخذ عمر بطرف الجراب ثم نثره إلبل الصدقة!  إنك لست سائالً، أنت تاجر-

 

 
]٧٩م، ص١٩٨٤ ،١ط(أحمد الناجي، مكتبة الحلبي .سيرة عمر بن الخطاب الخليفة الراشد، أ[

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

في حالة تعـرض أحـد أفـراد األسـرة          
ـ     لالختناق، ألي سبب،     اة يكـون إنقـاذ حي

المريض متوقفًا على إجراء عملية التـنفس       
تي تجري بطرق مختلفة،ـي، والـالصناع

 

 
، حيث يرقد المـريض علـى ظهـره وتفـرد          "هوارد"منها طريقة   

الذراعين على جانبي الجسم، ثم تثنى الرأس للخلف ويـتم وضـع            
ويركع القائد باإلسعاف بجانب المريض،      مخدة تحت منطقة الصدر،   

. مرة في الدقيقة١٥مفرودتين على الصدر بمعدل ويضغط باليدين ال

 

 
طريقة سلفـستر، وفيهـا     وهناك طريقة أخرى يطلق عليها األطباء       

تحت الصدر،  يرقد المريض على الظهر وتوضع تحت رأسه وسادة         
ثم يركع القائـد بعمليـة التـنفس        عين بجانب الجسم،    االذرمع رفع   

عين، ويتم ضـم    الصناعي عند الرأس، ثم يمسك الذراعين عند الكو       
الذراعين فوق الصدر حتى يتالمسا، ثم يضغط عليهما وعلى الصدر    

 مـرة   ١٥ثم تعاد الذراعين إلى جانب الجسم وتكرر هذه الحركات          
كل دقيقة، ومن عيوب هذه الطريقة أنها مجهدة للقائم بها، كمـا أن             

.نتائجها أقل من الطرق األخرى

 

 
فإذا فشلت ال قدر اهللا كل محاوالت التنفس الصناعي، فعلـى ربـة             
األسرة أو القائم باإلسعاف، توصيل قناع أكسجين عبـر اسـتخدام           
أسطوانات غاز األكسجين المضغوط، والتي يجب توافر واحدة منها         

.سعافات األولية في المنزلعلى األقل ضمن معدات اإل

 

 

 



 



 



 



 




 



 

. كيلو لحمة هبرة-

 

   

 

 

 

. ربع كيلو أرز-

 

 

 

. ثالث بيضات-

 

   

 

 

 

. ملعقتا دقيق-

 

 

 

. بصلة-

 

 

 

 

 

 

 

. ملح-

 

 

 

. فلفل-

 

 

 

 

 

 

 

. سمن-

 

 


 



 

 ، تفرم البصلة ناعمة جدا ويغسل األرز بشكل جيد ثم يسلق          -
وبعد ذلك يصفى ويخلط البصل واألرز المسلوق مع اللحمـة          

. ويوضع لها قليل من الملح،بشكل جيد

 

 

 

 ،م أقراص أو كرات بحجم الجوزة الكبيـرة        تشكل من اللح   -
 وتوضع المصفاة فوق وعاء به      ،ويوضع بعد ذلك فى مصفاة    

 ثم ترفع ونكون قد خفقنا      ، وتترك مدة نصف ساعة    ،ماء يغلى 
البيض مع الدقيق وتغمس أقراص اللحمة بالخليط ثم تحمـر          
بالسمنة ثم ترص بالجاط، وتقدم ساخنة مع البطاطس المقليـة      

.وتزين بالليمون والطماطم والبقدونسأو البيريه 

 

 
يمكن عدم وضعها على البخار وإنما تقلى مباشرة بالسمن بعد          
أن تغطيها بالبيض، ثم توضع فى وعاء للطبخ وتذاب صلصة          
الطماطم وتصب فوقها وترفع على نار هادئة مدة ساعة وتقدم  

.ساخنة مع األرز، وبهذا تصبح كافية لثمانية أشخاص

 

 



 

 

 



 



 





 




 




 



 



 

 

 













 



 















 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

األستاذ الدكتور

 

 

نور الدين أبو حلية

 

 

اجلمهورية اجلزائرية

 

 

 

 

 

 

دعوة ابن تيمية إىل قطع صلة دعوة ابن تيمية إىل قطع صلة دعوة ابن تيمية إىل قطع صلة : : : بقيةبقيةبقية
األمة عن نبيهااألمة عن نبيهااألمة عن نبيها

 

 

 

 

 

 




 



.حت أكثر وضهالَّ: قال القاضي

 

 

اعلم سيدي القاضي أن من     : )١(قال الميالني 

مقاصد الدعاء الحضور مع اهللا، والتحقق بحقائق       

اإليمان، زيادة على ما يطلبه الداعي من تحقيق        

 تقديم حمد   ضه، ولهذا سن لنا النبي      أغرا

اهللا والصالة عليه على ما نطلبه من حاجات، فقد  

 لمن رآه يصلى ويدعو ولم يحمد ربه        قال  

، ثـم   )عجل هـذا  ( :ولم يصل على نبيه     

إذا صلى أحدكم فليبـدأ بحمـد اهللا        :(دعاه، فقال 

والثناء عليه، وليصل على النبي، وليدع بعد بما        

.)٢()شاء

 

 

يم الثناء على اهللا معرفة باهللا، تدعو       ففي تقد 

إلى محبته وإيثاره والثقة فيه، وفي الصالة على        

 تقرب منه ومحبة له تـصفي       رسول اهللا   

القلب وتطهره، فإذا ما صفا القلب بهذه الصورة        

. لقضاء حاجتهكان أهالً

 

 

 المقدمات الطويلة   ولهذا سن لنا النبي     

ء، فـذكر   لبعض األدعية لتناسبها مع نوع الدعا     

     اللهم أنـت   ( : أن سيد االستغفار أن نقول

ربي ال إله إال أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على          

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شـر         

ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبـوء لـك          

بذنبي، فاغفر لي فإنـه ال يغفـر الـذنوب إال           

 .)٣()أنت

 

 

     ا مـع   فإن مقدمات هذا الدعاء تتناسب تمام

عه، فقد قدم الدعاء بمخاطبة اهللا التي تستدعي        نو

حضور القلب معه، ثم اإلقرار بالوحدانية، والتي       

تدل على تصحيح اإليمان، أو تـشير إلـى أن          

 ألن اهللا وعد أن يغفـر  ؛الذنب ال يتعلق بالتوحيد   

غير الشرك، ثم تجديد العبد العهد مع اهللا بحسب         

 وشـره،  االستطاعة، ثم االستعاذة باهللا من الذنب  

مع اإلقرار بنعمة اهللا، وفي األخير طلب المغفرة        

المشفوع بمعرفة أن المتفرد بمغفرة الذنب هـو        

.اهللا تعالى

 

 

وهكذا في كل األدعية نجد الحقائق اإليمانية       

إذا خفـت   ( :التي تناسبها، ومن ذلك قوله      

ال إلـه إال اهللا الحلـيم       : ا أو غيره، فقـل    سلطانً

لسموات الـسبع ورب    الكريم، سبحان اهللا رب ا    

العرش العظيم، ال إله إال أنت، عز جارك وجل         

، فهذه الصيغة تتناسـب     )٤()ثناؤك وال إله غيرك   

.تماما مع نوع الحاجة

 

 

ومن هذا الباب كان التوسـل برسـول اهللا         

      وهو نوع من الحضور معه، والـشعور ،

بمعيته، وله تأثير كبير في ربط القلب بمحبتـه،         

.سلوك سنتهوهو السبيل الصحيح ل

 

 



 

 

 



 



 



 









 



 



 



فالتوسل بذلك، والذي يستحضر فيـه قلـب       

، ثم يستشفع به إلى اهللا،      السائل رسول اهللا    

مع الخلو من اعتقاد الوساطة الشركية، واالمتالء 

    ا برسـول اهللا    بالشعور بالمنة، يمأل القلب شعور

          وذلك ال يفيد السائل فقط في تحقيقه مـا ،

ا من رسول اهللا أراده، بل يزيده قرب.

 

 

    ا مـن هـذا     والقول بذلك يحرم األمة جميع

الخير الجزيل، فال يتمتع به على مقتضى هـذا         

. القول إال المصاحبون لرسول اهللا 

 

 

زيادة على ذلك، فإنا نتوسـل برسـول اهللا         

         في كل األحكام الشرعية، فنرجـع إليـه 

لنعلم أحكام اهللا، بل اهللا تعالى هو الـذي أمرنـا           

ـ   ا حي بالرجوع إليه مطلقً   ا، كمـا قـال     ا أو ميتً

﴿ يا َأيها الَِّذين آمنُوا َأِطيعوا اللَّه وَأِطيعوا        :تعالى

الرسوَل وُأوِلي اَألمِر ِمنْكُم فَِإن تَنَازعتُم ِفي شَيٍء  

نُون ِباللَّـِه   فَردوه ِإلَى اللَِّه والرسوِل ِإن كُنْتُم تُْؤمِ      

ِلـك خَيـر وَأحـسن تَـْأِويالً﴾        ِخِر ذَ والْيوِم اآل 

، وليس هناك من يقول بـأن هـذا         ]٥٩:النساء[

. خاص بحياته 

 

 

 ثم من قال بأن مـوت رسـول اهللا          
يغاير حياته، فإن كان الشهداء، وهم أدنى بآالف        

 قد نفى اهللا    آالف الدرجات من رسول اهللا      

﴿  :موتهم، ونهى عن اعتقاد ذلك، فقال تعـالى       

 سال تَحـْل         واتاً بوِبيِل اللَِّه َأمقُِتلُوا ِفي س الَِّذين نب

  ﴾قُونزري ِهمبر ِعنْد اءي١٦٩:آل عمـران (َأح( ،

 وهـو سـيد الـشهداء    فكيف برسول اهللا  

.والعارفين والنبيين؟

 

 

 أخبر بأن أعمـال     ثم إن رسول اهللا     

 :أمته تعرض عليه، وأنه يدعو لهم، فقال        
لكم تحدثون ويحدث لكم، فإذا أنـا       حياتي خير   (

   ا لكـم، تعـرض علـي    مت كانت وفاتي خيـر

   ا حمدت اهللا تعـالى وإن      أعمالكم فإن رأيت خير

٥()ا استغفرت لكمرأيت شر(. 

 

 

 :فإن شك في هذا الحديث، فقد قال تعـالى        

         ـولُهسرو لَكُـممع ى اللَّـهريلُوا فَسمقُِل اعو﴿

والْمْؤِمنُون وستُردون ِإلَى عاِلِم الْغَيِب والـشَّهادِة    

 ﴾لُونمتَع ا كُنْتُمِبم ُئكُمنَب١٠٥:التوبة(فَي(

 

 

بأن هذه رؤية وليـست دعـاء أو        : فإن قيل 

خبر بـدعوة   إن كان اهللا تعالى أ    : شفاعة، فنقول 

المالئكة ـ عليهم السالم ـ للمؤمنين، كما قـال    

﴿ الَِّذين يحِملُون الْعـرشَ ومـن حولَـه         :تعالى

       ونتَغِْفرـسيِبِه و ْؤِمنُونيو ِهمبِد رمِبح ونحبسي

ِللَِّذين آمنُوا ربنَا وِسعتَ كُلَّ شَيٍء رحمةً وِعلْماً         

فَاغِْفر         ـذَابع ِقِهـمو ِبيلَكوا سعاتَّبوا وتَاب ِللَِّذين 

، فإن كان هذا مـع حملـة        )٧:غافر(الْجِحيِم﴾  

، ومـع أمتـه     العرش، فكيف برسول اهللا     

.التي كلف بها، وهو أحرص الخلق عليها؟

 

 

 أن أعمال األحياء تعرض     وقد أخبر   

على األموات من األقرباء والعشائر في البرزخ،      

إن أعمالكم تعرض على أقـاربكم      ( : فقال

 اشائركم من األمـوات، فـإن كـان خيـر         وع

اللهم ال  : استبشروا به، وإن كان غير ذلك قالوا      

.)٦()تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا

 

 

فإن جاز هذا للعشائر واألقارب، وهم أفراد       

، من األمة، فكيف ال يجوز لرسـول اهللا         

تهم، وقـد   وهو أحن على أمته من آبائهم، وأمها      

﴿النَِّبي َأولَى ِبالْمْؤِمِنين ِمن َأنْفُـِسِهم       :قال تعالى 

 ﴾ماتُههُأم هاجوَأز٦: األحزاب(و(.

 

 

فكيـف غابـت كـل هـذه        : قال القاضي 

.النصوص والمعاني على ابن تيمية؟

 

 

هي لم تغب سيدي القاضـي      : قال الميالني 

يتصور  ألنه ؛عنه، وإنما هو الذي أراد أن يغيبها

أنه هو الذي يقرر ما يكون الدين، ال النصوص         

المقدسة التي تقرر ذلـك، ولـذلك راح يطلـق          

أيقونته المعهودة في تكذيب النصوص التـي ال        

تتناسب مع هواه األموي، فقال في كتابه الـذي         

قاعدة جليلة في التوسـل   (خصصه لهذا الغرض    

السؤال به، فهذا يجوزه طائفة مـن       ): (والوسيلة

س، ونقل في ذلك آثار عن بعض الـسلف،          النا

وهو موجود في دعاء كثير من الناس، لكن مـا          

 في ذلك كله ضعيفٌ بل      روي عن النبي    

موضوع، وليس عنه حديث ثابت قد يظن أن لهم 

فيه حجة، إال حديث األعمى الـذي علَّمـه أن          

أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمـد نبـي        : (يقول

حجة لهم فيه، فإنه    ، وحديث األعمى ال     )الرحمة

 صريح في أنه إنما توسل بدعاء النبـي         
 الـدعاء،   وشفاعته، وهو طلب من النبي      

اللهـم شَـفِّعه    : ( أن يقول  وقد أمره النبي    

ولهذا رد اهللا عليه بصره لما دعا له النبـي          ) في

           وكان ذلك مما يعد مـن آيـات النبـي ،

        عولو توسل غيره من العميان الذين لم يد 

لسؤال به لـم تكـن حـالهم         با هم النبي   ل

.)٧()كحاله

 

 

أرأيت سيدي القاضي كيف يتالعـب ابـن        

تيمية بالنصوص، فهو يتسرع في تكذيبها، كمـا        

 .يتسرع في تأويلها وصرفها عن معانيها؟

 

 



 


                                                           

أسرار (اقتبسنا بعض املعاين الواردة هنا من كتابنا ) ١(
.)األقدار

 

 
 .رواه أبو داود الترمذي وصححه) ٢(

.رواه الترمذي) ٣(

 

 
.ررواه ابن السين عن ابن عم) ٤(

 

 
.رواه ابن سعد عن بكر بن عبد اهللا مرسالَ) ٥(

 

 
.رواه أمحد والطيالسي) ٦(

 

 
.)١/١٢٢(قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة ) ٧(

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 




 




 








 







 










 











 





 





 



 



 



 



 

 

هار  من الحديبية وقع أول ظهار فى اإلسالم، والظِّبعد عودته 

كان معروفًا فى الجاهلية، حيث كان الرجل يغضب ألمر من امرأته، 

لى أنت على كظهر أمى، يقصد علُوى عليك حرام كعلُوى ع: فيقول

ال هى ِحلٌّ له، : أمى، فتحرم عليه وال تطلق منه، وتبقى هكذا

فتقوم بينهما الصالت الزوجية، وال هى مطلقة منه فتجد لها طريقًا 

آخر، وال يستطيع أن يردها إلى عصمته، وكان هذا طرفًا من 

.العنت الذى تالقيه المرأة فى الجاهلية

 

 

امت كان شيخًا كبيرا أن أوس بن الص: يذكر صاحب السيرة الحلبية

قد ساء خلقه، وكان فاقد البصر، وقد تزوج من ابنة عمه خولة 

بنت ثعلبة، فدخل عليها يوما، فراجعته فى شىء فغضب، وقال 

.)١(أنت على كظَهِر أمى: لها

 

 

رآها وهى تصلى وكانت حسنة الجسم، : )٢(يقول الفخر الرازى

تْ، راودها فأبت، فغضب، والرجل به توقان إلى النساء، فلما سلَّم

.ة فظَاهر منهاوكان به خفَّ

 

 

ثم خرج فجلس فى نادى قومه ساعة، ثم دخل على، : تقول خولة

كال، واهللا ال تخلص إلى وقد قلت ما قلت، : فإذا هو يريدنى، فقلت

حتى يحكم اهللا ورسوله فينا، فواثبنى، فامتنعت منه، فغلبته بما 

.يفتغلب به المرأة الشيخ الضع

 

 

 فجلست بين يديه، وعائشة ثم خرجت حتى جئت رسول اهللا 

تمشط رأسه الشريف، فجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه، 

يا خويلة؟، ابن عمك شيخ كبير، :  يقولفجعل رسول اهللا 

.فاتقى اهللا فيه، وهو من أهل بدر

 

 

يا رسول اهللا إن زوجى أوس بن الصامت تزوجنى وأنا : فقالت

: وأهل، فلما أكل مالى وذهب شبابى، ونفضت بطنى، أىذات مال 

 .ال تنجب، وتفرق أهلى ظَاهر منى

 

 
.

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

ما أراك إال   : (فقال لها رسول اهللا     ٢ ١ 

: ، فبكت وصاحت وقالـت    )قد حرمت عليه  

أشكو إلى اهللا فقـرى ووحـدتى، وصـبيةً         

صغارا إن ضممتهم إليـه ضـاعوا، وإن        

ضممتهم إلى جاعوا، وصارت ترفع رأسها      

.إلى السماء

 

 

فلقد بكيت وبكى من    : تقول السيدة عائشة  

.مة لها ورقة عليهاكان فى البيت رح

 

 

 قد فرغ من شقِّ رأسه،      فبينما هو   

وأخذ فى الشق الثانى تغشاه ما كان يتغشاه        

يا خويلـة   : من الوحى، ثم سرى عنه، فقال     

: لقد أنزل اهللا فيك وفى صاحبك

 

 

         ِفـى اِدلُـكَل الَِتي تُجاُهللا قَو ِمعس قَد

ــ اُهللا يــى اِهللا و ــشْتَِكى ِإلَ ــا وتَ ِجهوز عمس

      ـِصيرب ـِميعاَهللا س ا ِإنكُمراوتَح *  الَّـِذين

        ـاِتِهمهُأم نا هاِئِهم من نِّسِمنكُم م ونظَاِهري

       قُولُونلَي مِإنَّهو منَهلَدِإالَّ الالَِّئى و ماتُههُأم ِإن

          فُـواَهللا لَع ِإنا وورزِل والقَـو ـنا منكَرم

غَفُور *       ثُـم اِئِهمِمن نِّـس ونظَاِهري الَِّذينو

يعودون ِلما قَالُوا فَتَحِرير رقَبٍة من قَبـِل َأن   

        لُـونما تَعاُهللا ِبمِبِه و ظُونتُوع ا ذَِلكُماستَمي

ِن      * خَِبيريتَتَاِبعِن ميرشَه امفَِصي ِجدي ن لَّمفَم

 َأن يتَماسا فَمن لَّم يستَِطع فَِإطْعـام        ِمن قَبلِ 

ِستِّين ِمسِكينًا ذَِلك ِلتُْؤِمنُوا ِبـاِهللا ورسـوِلِه        

       َأِلـيم ـذَابع ِللْكَاِفِريناِهللا و وددح ِتلْكو 

١: المجادلة(

 

-٤.(

 

 

مريه فليعتـق   : (فقال رسول اهللا    

ده ما واهللا يا رسول اهللا ما عن : ، فقالت )رقبة

.يعتق، وما له خادم غيرى

 

 

، )مريه فليصم شهرين متتـابعين    : (قال

واهللا إنه لشيخ كبير ما به من طاقة،        : فقالت

إن لم يأكل فى اليوم مرتين يندر بـصره،         

.لو كان مبصرا: أى

 

 

وهى تقسم هنا لتؤكد أنه محروم من كل        

طاقة، وفوق ذلك يثور ألتفه األسباب، ومع       

تؤكد أن فـى حيـاة      ذلك فهى راغبة فيه، ل    

الزوجين ما هو أجمل من متعـة الفـراش         

.وهو الوفاء والمسئولية

 

 

فليطعم ستين مسكينًا حمل بعيـر      : (قال

.يا رسول اهللا ما ذاك عنده: ، قالت)من تمر

 

 

فإنا سنعينك بحمل نخلـة     : (فقال  

يا رسول اهللا وأنا سأعينه     : ، قالت )من تمر 

قد أصـبت وأحـسنت،     : (بحمل آخر، فقال  

 بـابن   هبى فتصدقى به عنه، ثم استوصِ     فاذ

اعمففعلت )ك خير ،.

 

 



 



إذا كانت رجولة الرجل معوانًا له على        

تجاوز اللحظات العصيبة، فـإن العجـب        

واإلعجاب بالمرأة أن تفوق الرجل أحيانًـا       

على ما فيها من ضعف، حين تستعل على         

 اليقين بـأن   جواذب النفس، مما يحملنا على    

المرأة قادرة بإيمانها أن تفرض احترامهـا       

على من حولها، مؤكدة أن الـضعفاء لهـم         

دورهم المرموق فى تحقيق أهداف األمـة       

:  فى حديث البخـارى    على ما يقول    

.)٣()إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم(

 

 

رضت المعركة على خولة فرضا،     لقد فُ 

ـ        ع ولم تكن مسئولة عن نشوبها ابتداء، وم

ذلك فقد أدركت أن مبادرة الصلح يجب أن        

تكون من جانبها، وأن إسهامها المادى فـى        

حل المشكلة عائد عليهـا وعلـى ذريتهـا         

بالفائدة، ولم تعش المشكلة بمفردها متجاهلة      

.الطرف اآلخر

 

 

ـ        ت لقد كانت للزوجة هنا قـضية، فهب

بد من الحركة ولكن فـى       للدفاع عنها، فال  

بد من شـجاعة     ن ال االتجاه الصحيح، وكا  

المواجهة الالئقة بإنـسان يـشعر بـالظلم،        

فيحرص على أن يواجه الحدث، وال يدور       

إن القـوة هـى     : (حوله، وكما يقول العقاد   

الفضيلة، فإذا كانت الحياة هى الصراع بين       

القوى والضعيف، فإن اإلنسان يفضل القوة      

ويحبها، ويحرص على المزيد منها، والناس      

.ويحتقرون الضعيفيكرهون الضعف، 

 

 

فالصبر قوة؛ ألن اإلنسان الصابر هـو       

الذى يتغلب على الصعوبات التى ينحنى لها       

.غيره من الناس

 

 

والرحمة قوة؛ ألنها ال تجـىء إال مـن         

إنسان قوى، فالقوى هو الذى يرحم غيـره        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
األمين العام والمتحدث الرسمي

 

 
                                الصوفيةلالتحاد العالمى للطرق

ى الحسينىلعزم اعبد الحليمالشريف 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

.من الضعفاء

 

 

والقناعة قوة؛ ألنها تدل على أن اإلنسان       

نى بمـا   قادر على أن يمسك نفسه، ويـستغ      

.)٤()لديه عما لدى الناس

 

 

. وكذلك كانت خولة بنـت ثعلبـة        

: وإليك طرفًا من الدروس المستفادة

 

 



 



الوفاء كل الوفاء هو ما صنعته الزوجة       

، لقد رفـضت    األبية خولة بنت ثعلبة     

فكرة الموت فى الوقت الذى توشك فيه أن        

تخسر أعز أمانيها، زوجها وابـن عمهـا،        

ولقد أرادها، فأبت، ثم غالبته فغلبته، بعد ما        

صار شيخًا كبيرا، وكان مـن الممكـن أن         

تعتصم بقوتها فارضة إرادتها على البيـت،       

ما دمنا قد نثرنـا     : ولكن األمر على ما قيل    

فى البيت أشواك الغضب، فمن الحكمة أال       

نمشى حفاة، ولنبحث لنا عن وقاية نتفـادى        

جل ذلك قررت   بها عثرات الطريق، ومن أ    

الزوجة العظيمة الوفية أن تنفـرد بقـرار،        

فلجأت إلى الرائد الـذى ال يكـذب أهلـه          

      ،فهو غوث اللهفان، ومورد الظمآن ،

لقد قررت أن تدق باب الرجاء بالتـضرع        

إلى اهللا، وقبل أن يخرسها الواقع الـصارم،    

.ينطقها األمل فى فرج من اهللا قريب

 

 



 



لقد عرضت الزوجة شكواها وبالتفصيل، 

ثـم كـان   .. وبال حرج، فال حياء فى الدين   

، قطعة من عقلهـا     اختيارها للرسول   

 ألنه الرءوف بأمته، وهكـذا      ؛وآية رشدها 

.يكون ورثته من أهل بيته فى كل عصر

 

 

إنها لم تقصد عاذالً قد يغلبه هواه فينسى        

القضية، ثم يعمل لحساب مآربه، كمـا قـد         

وإنما قصدت الرءوف الرحيم، ! يحدث اليوم 

   الـشمل، ورأب الـصدع،      القادر على لـم 

والوصول باألسرة إلى الشاطئ اآلمن؛ ألن      

وقد عرضت  .. القضية فى يد األمين     

خولة قضيتها بصدق وأمانة لم تـستوجب       

.استدعاء اآلخر لسؤاله

 

 



 



أن : من حق الزوجـة علـى زوجهـا       

عمها مما يطعـم، وأن يكـسوها ممـا          يط

يكتسى، وال يتركها لألحزان تأكل خالياها،      

ثم يذهب هو يتمطـى إلـى النـادى مـع           

أصحابه؛ ليتخلص من همومه هنـاك، بـل      

يجب أن يكون أمرهما شورى، بال عنـف        

.وبال إكراه

 

 

فالزوج لما ظاهر منها، مكث فى البيت       

 لم  س عن قلقله، فلما   مدة، ولعله أراد أن ينفِّ    

يتسع له البيت خرج إلى نادى قومه، لعلـه         

أما هى فقد تلقت    .. أن يجد بين رفاقه أنيسا    

الصفعة، ثم مازالت فى البيت تندب حظها،       

وإذا هو ال يجىء معتذرا عما حدث، وإنما        

زاد الطين بلة بأنانيته حين راودهـا عـن         

بـد مـن     نفسها، فلما طفح الكيل كـان ال      

.د األمينةعرض القضية لتكون فى الي

 

 



 




 



 عمــق المأســاة، فتلطــف أدرك 

يـا  : (بالزوجة حين ناداها بصيغة التصغير    

وذلك مرتين؛ للتخفيف مـن حـدة       ) خويلة

توترها، ثم تذكيرا لها بشيخوخة زوجهـا،       

وابن عمها فى نفس الوقت، وما يجب عليها        

.تجاهه من رعاية وصبر جميل

 

 

 من مرحلـة  ول اهللا   لقد حولها رس  

الجدال بشدته، مرورا بالشكاية بمرارتهـا،      

قَد سِمع اُهللا قَوَل الَِتـى      إلى الحوار برقته    

تُجاِدلُك ِفى زوِجها وتَشْتَِكى ِإلَـى اِهللا واُهللا        

 ليؤكد لنـا درسـا مـن        يسمع تَحاوركُما 

توقف الداعيـة حـين     : دروس الدعوة هو  

متوترا، فى انتظـار هـدوء      يكون المدعو   

.البحر الهائج؛ ليلد بحيرة هادئة

 

 



 




 



على كل زوج أن يعلم أنـه إذا دعتـه          

قدرته إلى ظلم زوجته، فليتذكر قـدرة اهللا        

عليه؛ ألن هذه الزوجة ليست وحدها، وإنما       

تحيط بها القوة التى ال تغلـب، والحـصن         

.ى ال تنامالذى ال يرام، والعين الت

 

 

وعلى الزوجة من ناحية أخرى أن تهدئ  

من غضبها ما دامت القوة الغالبة تراقبهـا        

وترعاها، وعليهما أن يدركا مـع هـذا أن         

الراجى حياة سعيدة على طوال الخط فهـو        

!.واهم، ينشد جذوة نار فى الماء

 

 



 




 



ئ لقد علمتنا الزوجة العظيمة من مبـاد      

أهميـة  : التربية ما كنا نظنه مستوردا وهو     

الحنان لنمو شخصية الطفل، حينما صورت      



 

 

 

 

 



 



 

 

 

مستقبل األوالد المظلم؛ فإن أبقتهم عنـدها       

عضهم الفقـر بنابـه، وإن دفعـتهم إليـه          

.حرموا من حنان أمهم: ضاعوا، تعنى

 

 

 إنهم محتاجون إلى األمن النفسى واألمن     

الغذائى معا، ولو تمت الفرقة لوقع األوالد        

بين ِشقَّى الرحى، ثم تعقدت المشكلة، فاألب       

تربية وعطاء، واألم رحمة وحنـان، األب       

شدة واألم لطف، وال ينفع أحـدهما بـدون         

اآلخر، وال مانع أن يحدث بينهمـا تبـادل         

.لألدوار بين الحين واآلخر

 

 



 



ذا الموقف أن الغريزة الجنـسية      يعلمنا ه 

 تسمع، بـدليل أن     عمياء ال ترى، صماء ال    

، والجـو مـشحون     يلالزوجة كانت تـص   

بالرهبة والخشية، ومع ذلك، طلَّت الغريزة      

الجنسية من جحرها تطلب اإلشباع، وكـان       

ذلك درسا فى االحتيـاط، حتـى ال نبـيح          

الخلوات، وكيف تباح والموقف هنا شـاهد       

.ببطالنه؟

 

 

رجل شيخ، طاعن فى السن، وزوجته      فال

ملك يديه، ومن شأن ما تملكه أن تزهد فيه،         

ثم إن البيت تحول إلـى مـسجد طهـور          

ومع ذلك كله فالغريزة متربصة،     .. معمور

فكيف إذا  .. ال تفتأ تحاول التحرش بالحالل    

      نـه  كان هناك شباب، وفراغ، وحـرام يزي

الشيطان ليكون بالوهم أجمل؟ ولكن الزوجة      

بية التقية ترفض أن تساوم على كرامتها       األ

.ودينها

 

 



 




 



بلغت خولة بنت ثعلبة بأريحيتها الذروة      

هار مـن مالهـا   حين أسهمت فى كفَّارة الظِّ 

الخاص، فأكدت عمق حبها لبعلها، الذى هو       

فى نفس الوقت ابن عمها، ضاربة لمثيالتها       

عاون مـع الـزوج     األمثال فى ضرورة الت   

بالمال خروجا من أزمة طاحنة، ثـم إرادة        

استئناف حياة جديدة، ال تنشر ظلها علـى        

الزوج وحده، وإنما ستنعم هى معه، ومعهما   

زغْب الحواصل الذين حمتهم بمروءتها من      

.الجوع ومن التشرد

 

 



 




 



 تحركت لها   هذه هى المرأة المسلمة التى    

السماء، وسـمع اهللا شـكواها وحوارهـا؛        

لحرصها على دينها وبيتها، فأجابها بقـرآن       

نتعبد به، وتشريع نعمل بمقتضاه إلى قيـام        

الساعة، وسخر لها الحكام يستمعون لهـا،       

وينفذون ما تأمر به بدون مـؤتمرات، وال        

مجالس، وال لجان، وال ندوات، وال برامج       

 رجاالً ونساء من    حوارية، وسيظل العقالء  

ذوى الفطر السليمة يدركون أن هناك فروقًا       

جوهرية بين الـذكر واألنثـى، وسـيظل        

المجتمع المسلم يلفظ الجنس الثالث المخنث،      

الذى ال ينتمى إلى نوع محدد، ولعنـة اهللا         

على المتـشبهين مـن الرجـال بالنـساء،         

.والمتشبهات من النساء بالرجال

 

 

علبة فـوق   لقد بقيت ذكرى خولة بنت ث     

النسيان، ونالت بما فعلت أفضل مـا يليـق      

بأهل اإليمان، روى خليد بن دعلـج عـن         

 وهو يسير   أنها لقيت سيدنا عمر     : قتادة

فى الناس، فاستوقفته، فوقف لها، ودنا منها،    

ووضع يده على منكبيها، وبدأها بالـسالم،       

هيهات يا عمر، عهـدتك وأنـت      : فقالت له 

ـ  تسمى عميرا فـى سـوق عكـا        رع ظ، تُ

الصبيان بعصاك، فلم تذهب األيـام حتـى        

سميت عمر، ثم لم تذهب األيام حتى سميت        

أمير المؤمنين، فاتق اهللا فى الرعية، واعلم       

أنه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد، ومن        

: خاف الموت خشى الفوت، فقال الجـارود      

أكثرت على أمير المؤمنين أيتهـا المـرأة،        

 مـن هـذه     أتـدرى !! ويحـك : فقال عمر 

هذه امرأة سمع اهللا    : قال. ال: العجوز؟ قال 

شكواها من فوق سبع سموات، هذه خولـة        

بنت ثعلبة، واهللا لو لم تنصرف حتى أتـى         

.. الليل ما انصرفت حتى تقضى حاجتهـا       

.)٥(رحم اهللا امرءا أهدى إلى عيوبى

 

 

أن يكشف لقلوبنا حقيقة    تعالى  نسأل اهللا   

نجذب بكليتنا إلى    الذى به ن   ،الجمال الربانى 

.الرضوان األكبر

 

 

وصلى اهللا وسلم وبارك علـى سـيدنا        

.وموالنا محمد وعلى آله أجمعين

 

 
                                                           

.٢/٧٢٢السيرة الحلبية : ينظر) ١(

 

 
تفسير مفـاتيح الغيـب للفخـر الـرازي،         ) ٢(

٢٩/٤٧٧.

 

 
ــر) ٣( ــارى  : ينظ ــحيح البخ ٤/٣٦ص

 

-٣٧ 
.٢٨٩٦ح

 

 
خالصة اليومية والشذور، عبـاس العقـاد،       ) ٤(

.٣٩ص

 

 
اإلصابة فى تمييز الـصحابة البـن حجـر      ) ٥(

دار ابــن تيميــة . ، ط١٢/٢٣٢العــسقالنى 

 

– 
.ه١٤١٤القاهرة، 

 

 



 

 

 

 

 



 


 



 





 





 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الدكتور

 

 







 






 



 

 

 


الواقع المشاهد يسوق تداعيات مريـرة      
تلحق بالكيان االجتماعي، وتعصف بأمنـه      
االجتماعي وتهدد تماسكه وتقـضي علـى       
االنتماء المجتمعي وعلى التوافق والعـيش      
والوئام بين أفـراده كلهـا ناجمـة عـن           

ماعـات العنـف    جممارسات وتـصرفات    
:الفكري والمسلح وذلك فيما يلي

 

 
١

 

:طائفية المجتمعية ال-

 

 
.سبق بيان وتفصيل تحريم وتجريم ذلك

 

 
٢

 

:تكفير المجتمع -

 

 
تكاد تتفق الجماعات المنسوبة إلى الدين      

لصاق تهم بالمجتمع تنال من تدينـه       إعلى  
مثل التشكيك في إسالمه، الحكم بـالتكفير،       

.إلخ.... الفسق، الشرك، المروق

 

 
وأورد أمثلة من نظرة قيادة ومنظـري       

:اإلسالمية المعاصرةللمجتمعات الجماعات 

 

 
أ

 

 يرى حسن البنا     : جماعة اإلخوان  -

 

– 
مؤسس جماعة اإلخـوان     

 

 أن المجتمـع    –
يحتاج إلى تغيير حتـى يـصبح مجتمعـا         
إسالميا حسب مبادئ الجماعـة وأهـدافها،      
سواء على المستوى القانوني أو الـسلوكي       

.)٢(الخاص باألفراد

 

 

ويذهب سيد قطب إلـى أن المجتمـع        
جتماعيـة  ي، وأن النظم الـسياسة واال     جاهل

الحديثة ال تلتزم    

 

وجهـة نظـره      مـن    -

 

– 
بتعاليم اإلسالم، وتنال من الحـق اإللهـي        
المطلق في تحديد القيم واألهداف اإلنسانية،      

) الحاكمية(وعلى أخص خصائص األلوهية     
ومؤدى هذا التغير واقع هذا المجتمـع       .... 
.)٣(بالقوة

 

 
ب

 

 الحكـم   :جماعة التكفير والهجرة   -
على الحاكم والحكومة والمجتمع بـالكفر،      

مـا أنـزل اهللا تعـالى       بوكل من لم يحكم     
والعودة طاغوت، ويجب اعتزال المجتمع،     

إليه بعد تشكيل قوة تستطيع إقامة المجتمـع        
المسلم 

 

 حسب نظرهم –

 

–)٤(.

 

 
ج

 

 المجتمع المـسلم،    : جماعة الجهاد  -
.)٥(والحكومة كافرة

 

 
د

 

لحاكم كـافر،    ا : الجماعة اإلسالمية  -
المـسلمين دار  والمجتمع جـاهلي، وبـالد    
ويعامل المسلم  مركبة مختلطة كفر وإيمان،     

فيها بما يستحقه ويقاتل الخارج عن شريعة       
.اإلسالم بما يستحقه

 

 
ه

 

الفنيــة ( جماعـة شــباب محمــد  -
 المجتمعات كافرة ومعيار الحكم     ):العسكرية

على فرد عدم مواالته للحكومـة الكـافرة        

ر كل من ينفذ أوامـر الحكومـة        حول تكفي 
ون إنكار، وهـذا كفـر؛ ألنهـم        دطواعية  

اتخذوا آلهة من دون اهللا وحكموا بغير مـا         
.)٦(أنزل اهللا

 

 
ال يخفى على أحد مدى المردود السلبي       
على المجتمع وعلى مؤسـساته الحاكمـة       
ومؤسساته التشريعية والتنفيذية وآحاد الناس     

 مـن  ومدى قالقل، وما يحصل ببالد عربية 
.فوضى عارمة ال يحتاج إلى بيان

 

 
٣

 

:العصبية ضد غير المسلمين -

 

 
الجماعــات لغيــر المــسلمين رؤيــة 

ين وهم يشكلون نـسبة     يوخصوصا المسيح 
ليست بالقليلة في المجتمعـات المـسلمة        

 

– 
غير عربية أو عربيـة      

 

 تتـسم بالحـدة     –
، واسـتحالل   )الجزية(واالحتقار، وفرض   

عدم أحقيتهم  هم وأعراضهم وأموالهم، و   ئدما
في مناصب مهمة في مؤسـسات الدولـة،        
وتحريم التهاني والتعازي لهم، والتـضييق      
ــة   ــاداتهم وممارس ــي دور عب ــيهم ف عل

.)٧(شعائرهم

 

 
واضح مدى التأثير السلبي على الوحدة      
الوطنية، مما يعد ذريعة للتدخل العـسكري       
األجنبي لحماية األقليات ومقاومة التعصب     



 

 

 

 

 



 





 

















 



ير العرقي إلى آخـر     الديني ومجابهة التطه  
ما تتذرع به قوى مخابراتية عالمية تتخـذ        

.ذريعة للتدخل حسب مصالحهاهذا األمر 

 

 
٤

 

 : إضعاف أجهزة ومؤسسات الدولة   -
 تهيعتمد فكر الجماعات في تنفيذ إستراتيجي     

الخاصة بتقويض الـنظم الـسياسية علـى        
إسقاط الشرعية عن أجهزة الدولة      

 

خاصة  –
ـ     شرطة، الجـيش،   السيادية مثل القضاء، ال

بفتاوى الجاهلية والكفر مما يعود سلبا على       
.)٨(األمن المجتمعي

 

 



 


يحاول أشياخ الجماعات والتنظيمـات     

 ، والمـسلح  ،الفكـري  :لعنفـين والفصائل ل 
) علمـاء اإلسـالم   (التشكيك في مصداقية    

وإلصاق التهم  ) علماء سلطة (واتهامهم بأنهم   
ــهم  ــى أشخاص ــدى عل ــم، والتع ، )٩(به

إلحالل رموز ومبادئ   ، وذلك   )١٠(ومكانتهم
علـى أنهـم الـدعاة     هذه الجماعات للعوام    

والعلماء، وأن غيرهم منافق، ولذا تنتـشر       
فتاوى وكتيبات تناهض الوسطية والسماحة     

يعود سلبا على حسن فهم     ، مما   !!واالعتدال
رضه، وسمعته في الـداخل     عالدين وحسن   

ـ        ار والخارج حتى وصل األمر إلـى اعتب
وصرنا لألسـف   !! اإلسالم أصل اإلرهاب  

.)١١(في مواقف الدفاع واالعتذار

 

 
باإلضافة إلى شيوع مفاهيم مغلوطـة      

:وأفكار خاطئة

 

 
١

 

 الحكم على عقيدة المـسلم بـالكفر        -
.والشرك والزيغ

 

 
٢

 

معايرة والمعايبـة   ال  التنابز بألقاب  -
.والسخرية واالحتقار

 

 
٣

 

ية والعصبية المنسوبة    إعالء المذهب  -
.إلى الدين

 

 
٤

 

. إيجاد طائفية دينية في المجتمع-

 

 
٥

 

. احتكار فهم الدين-

 

 

٦

 

:  الترويج لدعاوى باطلة من عينـة      -
جاهلية المجتمع، الخروج على الحاكم، قلب      
نظام الحكم، الخالفة، قضية الحكم بغير ما       

.إلخ... أنزل اهللا تعالى

 

 
٧

 

  تبديل األحكام الفقهيـة المـستقرة      -
وتحليل ) في العادات كثيرا  (بتحريم الحالل   

إراقة الدماء، وانتهاك األعـراض،     (الحرام  
، وقلـب المنـدوب إلـى       )وإتالف األموال 

...واجب، والمكروه إلى حرام

 

 
٨

 

 التعبد بـأقوال بـشرية لمنظـري        -
.الجماعات التراثيين والمعاصرين

 

 
٩

 

 السمع والطاعـة العميـاء لقـواد        -
.الجماعات

 

 
١٠

 

بادئ وأدبيات الجماعات    اعتناق م  -
.أكثر من أصول اإلسالم المجمع عليها

 

 
١١

 

. هز الثقة بالعلماء الحقيقيين-

 

 
١٢

 

 جر العلماء وكبار الـدعاة إلـى        -
.ومجادالت ومهاتراتمعارك واختالفات 

 

 
١٣

 

 تبديد الجهود لتطوير خطاب ديني      -
.متوازن

 

 
١٤

 

 النيل من مكانة المرأة، وحقـوق       -
.اإلنسان، وأهل الكتاب

 

 
١٥

 

. االجتراء واالفتراء على اإلفتاء-

 

 
١٦

 

 تأويالت خاطئة لنصوص شرعية     -
.ترويجا ألهدافهم

 

 

١٧

 

. استدالالت مغلوطة للتبرير-

 

 
١٨

 

 اإللباس على العـوام بـشعارات       -
.عاطفية للتجنيد

 

 
١٩

 

 مناهضة النظم لحسن سير الدعوة      -
.في دور العبادة

 

 
٢٠

 

ــة   - ــات اإلرهابي ــي العملي  تبن
.وممارستها

 

 
                                                           

ـ / د .م .ح .بحث عميد أ ) ١( ي، مركـز  أحمد القاض
الدراسات اإلستراتيجية بأكاديمية ناصـر العـسكرية       

بمصر

 

 
.٥٧رسائل اإلمام ص) ٢(

 

 
شكري ) بخط اليد وليست مطبوعة   (الخالفة  ) ٣(

اإلسـالم  (وثائق في كتـاب     : ٣٩مصطفى ص 
السياسي في مصر من حركة اإلصـالح إلـى         

.٢٠٢هالة مصطفى ص. د) جماعات العنف

 

 
ئ قريبة من هذا    تعتنق السلفية الجهادية مباد   ) ٤(

بحـق  (تأثرا بآراء منسوبة إلـى ابـن تيميـة          
).الحمالت الصليبية

 

 
.المرجع السابق، بتصرف) ٥(

 

 
.المرجع السابق، بتصرف) ٦(

 

 
الحركة اإلسالمية في مصر وقضايا التحول      ) ٧(

مـن  .. ، قـرآن وسـيف      ١٧٧الديمقراطي ص 
رفعت سـيد أحمـد     . ملفات اإلسالم السياسي د   

.١٧٦ريق سيد قطب ص، معالم في الط٩٩ص

 

 
تمارس جماعة اإلخوان هذا النهج في مصر ) ٨(

.وليبيا وتونس وغيرها

 

 
/ د.قامت جماعة التكفير والهجـرة بقتـل أ       ) ٩(

محمد حسين الذهبي    

 

 العالم األزهري المفـسر     –
في سبعينيات القرن الماضي، ورمـى قيـادات        
األزهر بكل نقيصة من قبل جماعات اإلخـوان        

 وتمادت وأحرقـوا سـيارتي      والجهاد والسلفية، 
الشعبية الخاصة عمدا، وأهدروا دمي وآخـرين       

.علنًا

 

 
تتماأل الجماعات على إضـعاف األزهـر       ) ١٠(

.الشريف بشتى السبل

 

 
فقه السالم في اإلسالم،    : أصدرت كتبا مثل  ) ١١(

فتنة التكفير، خطاب إسالمي معاصر، الـسلفية       
بين األصيل والدخيل، جماعة اإلخـوان رؤيـة        

 فقهية للرد على شبه ومطاعن الجماعـات        نقدية
.المنسوبة إلى اإلسالم

 

 



 

 

 

 

 



 



 











 



 



 





 


الحمد هللا رب العالمين بجميع محامده كلها ما علمنا منها          

ا يليـق   ا يوافى نعمه ويكافى مزيده، حمد     لم نعلم، حمد   وما
حـصى  أوعزة ِقـدمه ال ، يتهبجالل ربوبيته وكبرياء ديموم 

ثنى على نفسهأ عليه هو كما ثناء.

 

 
دومان المتالزمـان   كمالن األ تمان األ والصالة والسالم األ  

على سيدنا محمد خاتم النبيين وسـيد أولـى العـزم مـن             
 ناصر الحـق    ، والخاتم لما سبق   ،غلقأالمرسلين الفاتح لما    

له حـق   آ وعلى   . صراط اهللا المستقيم   إلى والهادي ،بالحق
.قدره ومقداره العظيم

 

 

 

 

 

 

 

 

أما ما اندرج تحت عموم ما نـدب اهللا         
 فإنـه    إليه أو ما ندب إليه رسول اهللا      
 كما قال عمر    ،يدخل في قسم البدعة الحسنة    

 النبـي ابن الخطاب حينما جمع أصـحاب       
       على صالة التراويح على إمام واحد 

نعمِت البدعة هذه   :  قال ،وهو أبى بن كعب   
والذين ينامون عنها خير ممن يقومون لها،       

هذا مدح من سيدنا عمر لهذه البدعة التـي         ف
 لم تكـن علـى عهـد رسـول اهللا           

 هـذا   أن لىعواستحدثها الناس، وهذا يؤكد     

 أو  م له أصل عند رسـول اهللا        يالتقس
ولهذا جاء هـذا    . عند أصحاب النبى    

 ا بحكم اإلضـافة فيمـا قالـه        التقييد ظاهر
: )   هكذا فـي    )من ابتدع بدعة ضاللة 
من ابتدع بدعة ضـاللة  ( : داوودأبىرواية  

 آثـام ال ترضى اهللا ورسوله كان عليه من        
ن ينقص  أالناس مثل من اتبعه فيها من غير        

.)ا الناس شيًئأوزارمن 

 

 
هنا قيد من ابتدع بدعة ضاللة وصفها       

 والقيد الثانى أنها ال ترضـى       ،بأنها ضاللة 
 فهل مجلسنا هذا ال يرضى اهللا    ،ورسولهاهللا  

كان اجتهاد أقوام في ن إوال رسوله، عجيب   
 األمـة  مكتوبات يحـذرون منهـا       إلصاق

 يحتفلـوا   أنويحذرون منها المسلمين فـي      
 هـذا أمـر     بذكرى مولد رسول اهللا     

.مستغرب

 

 
ن األمة  أفي هذه اآلونة التي نرى فيها       

انصرفت عن دراسـة سـيرة رسـول اهللا         
،         وأصبحت ال تملـك مـن أسـباب 

ـ    إال أيامهاالستشراف على    ن  ما تسمعه م
 لقد فترت الهمم فال نجد من له همة       ،العلماء

 ،في الحرص على قراءة الـسنة والـسيرة       



 

 

 

 

 



 



 

 

 
فضيلة الشيخ علي الجميل

 

 
واعظ مركز رشيد
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ن كان هناك حرص على هذا فقد       إوحتى و 
ال يسعف المرء في طلب هذه الغاية ثقافـة         
يؤسس عليها قراءتـه أو مطالعتـه لهـذه         

 فقد يقرأ القارئ في هذه الكتب وهو        ،الكتب
سـمعه    ماا إاليفهم منها شيئً   يدرك أو ال   ال

 وإذا منعنا العلماء من التحـدث   ،من العلماء 
 فعمـن  في التذكير بأيام رسـول اهللا     

يأخذ العامة ثقافتهم وممن يستمعون إذا حيل       
بين األمة وبين التعرف على أيام اإلسـالم        

 قراءة سيرته هل    إلىاألولى؟ فكيف السبيل    
كلنا علماء؟ هل كلنا مثقفون؟ وحتى ولو كنا        

ثقافة وحدها ال تكفى والقراءة ال      مثقفين، فال 
ن تكون قراءةً واعيـة نـستطيع مـن         أبد  

 وأن نــدرأ ،ن نحلــل المواقــفأخاللهــا 
 وأن ندفع المغامز التي يتوجه بها       ،الشبهات

 لهذا أقول   ؛ نبينا   إلىخصوم اإلسالم   
.كان االحتفال بهذه المناسبات ضرورة

 

 
 ألن  ؛األحـداث فالمولد كما قلت أعظم     

.اإلسالم فرع عنهكل حدث في 

 

 
ن ليلـة مولـده     إ :ومن العلماء من قال   

 من ليلة القدر باعتبار الليلـة       أعظمأشرف  
 ليلة مولده   ن إ إذ ،التاريخية ال الليلة الحولية   

ن ليلة القدر فـرع      أل ؛ من ليلة القدر   أعظم
 لمـا   عن ليلة مولده فلوال ليلة مولده       

.كانت هناك ليلة قدر

 

 
هـذه  وليلة القدر هي من خـصائص       

 ليلة مولده فهي من خصائـصه       أما ،مةاأل
، ًاألحداثا حدث المولد هو أعظم       إذ 
 لـم   ، ولوال رسول اهللا     اإلطالقعلى  

 وال عقل وال شـأن      إيمانيكن لنا نور وال     
 حال الصحابة قبل    إلى، انظروا   إدراكوال  

 هذا التباين الـشاسع     إلى انظروا   ،إسالمهم
.وهذا االختالف الواضح

 

 
 كـان   الـذي  طاب  عمر بن الخ  

 في الجاهلية من العجـوى فـإذا      اإلهيصنع  
 كتب  الذيجاع أكله، هو عمر بن الخطاب       

 وكتبت عنه الكتـب     اإلسالميعنه التاريخ   
 هذه  ،مروالسير وكتب عنه العقاد عبقرية ع     

   ؟ وهـل كانـت     االعبقرية، متى كان عبقري
عبقرية الفاروق من نتاج فكرى بالنظر في       

 كانـت مـن     أم ،تلك العلوم والحـضارات   
.؟اإليمان أنتجهاعبقرية 

 

 
 أنتجهـا  ما كانت عبقريـة      األمرهكذا  

االطالع على حضارات اإلنسانية ومعرفـة   

تاريخها ومعرفة األصـول التـي قامـت        
 أنتجهـا  كانت عبقريـة     إنماوشيدت عليها   

ديق بكل ما جاء به رسـول        والتص اإليمان
 الـذي  هذا هو الفرق بين عمر       ،اهللا  

 الذي وبين عمر ،بيديه آلهةوأد ابنته وصنع    
نك حجـر   أعلم   أل إني :خاطب الحجر بقوله  

ال تضر وال تنفع ولوال أنى رأيت رسـول         
لتك، هل غاب نظـر     لك ما قب   يقب اهللا  

العقل في األول أم هي الجاهلية التي انغمس     
 ا لآلباء؟ فمـا نقـم اهللا       لئك تقليد فيها أو 

ه عليهم تقليد اآلبـاء     تعبادتهم لألصنام كنقم  
: بقوله تعالى

 

 
َِفي    الَف ُؤالَ    تَكه دبعا يٍة ِمميـا   ِمرِء م

 كَما يعبد آباُؤهم ِمن قَبـُل وِإنَّـا         يعبدون ِإالَّ 
: هـود  (لَموفُّوهم نَِصيبهم غَير منْقُـوصٍ    

 ، فلم يقل ما يعبدون ما يعبد آبـاؤهم        )١٠٩
 فهـم عبـدوا     ،ولكن قال كما يعبد آبـاؤهم     

مر مرفـوض فـي     أ وهذا   ،اصنام تقليد األ
 العقـل   أ بو الذين اإلسالم هو     أل ؛اإلسالم

 بكـل   اإليمانهذه المكانة فحال بيننا وبين      
 يـؤمن   أن اإلسالم صـان العقـل       ،خرافة

 اإليمـان بـين   بالخرافات، وهذا هو الفرق     
 بكل ما تنتجه العقليـة      اإليمانبالغيب وبين   

التي سلِّمت وسلمت مقدماتها هذا هو الفرق،    
 ال يصطدم مع العقل، والعقـل ال        اإليمانف

، لذلك ُأِمرنَا في جانب     اإليمانيصادر حكم   
ن ندخل القضية في جانب     أ بالغيب   اإليمان
 يتسع لما ال يتسع لـه       اإليمان ألن   ؛اإليمان

شأنه شأن كل جارحة  لعقل، فالعقل محدود،ا
 سمعك محدود تـسمع     أنفكما   ،اإلنسانفي  
 وبـصرك   ، ثم ينقطع السمع   ا معينً ى مد إلى

 فإن عقلك كذلك محدود، محدود في       ،محدود
  العقل محدود لما تـأخر  أناستشرافه ولوال   

. تلك الحقائق الكونيةإدراكعن 

 

 



 

 

 

 

 



 



 









 




 



 





 


مسلم تكاد كلمة المسلمين تتفق على أن المعارف التي يجب على ال  

. أصول الدين، وأحكام الشريعة: استيعابها هي

 

 
وإن كانت المعرفة    

 

 بشكل عـام   -

 

، وبكـل  ة مطلوبـة، ومـراد  -
فروعها، فيما يتعلق بالكون والحياة، وبخاصة ما يرتبط بالجوانـب          
االجتماعية واإلنسانية التي تحدد عالقة اإلنسان ببني نوعه، وذوات         

لفاضلة، والمعاملة الحـسنة،    جنسه من كافة المخلوقات، كاألخالق ا     
  ا جبارة من المصلحين، وفي مقدمتهم األنبياء       التي استقطبت جهود

.واألئمة، والعلماء، والصالحين من الناس

 

 

 

 

 

 



 






 




 



 فـي    السابقين كيف نجمع بين الرأيين   

العقل؟

 

 
ال ينبغي أن يفهم أن آراء اإلمـام فـي          

 ذلك  ؛العقل قد تكون متضاربة أو متناقضة     

ألن اإلمام يأتي كالمه     

 

  في إطار ذم العقل    -

 

:  في حالتين-

 

 

 عند حديثه عن الماديين،     :الحالة األولى 

وعن عقل الغربيين، الذين منحـوا العقـل        

 : المادي الذي ال يعقل عن اهللا يقـول       
إن القوة التي بها جلـب المنـافع ودفـع          "

المضار واختراع اآلالت واألدوات التي بها      

نيل الكماالت اإلنسانية ليس هو العقل الذي       

به نيل الخيـر األبـدي وتكميـل الـنفس          

 اإلنسانية، وإنما هو قوة مودعـة       بكماالتها

في اإلنسان بوجه أكمل منها فـي البهـائم،       

علـى قــدر    فللبهيم عقل يدبر شئونه به      

لما كـان اإلنـسان     و. ضرورياته وكمالياته 

أكثر حاجيات وأحوج إلى الكماليـات مـن        

الحيوان اقتضت الحكمة اإللهية أن يجعـل       

قوة تدبيره على قـدر احتياجـه فـسبحانه         

فمـن ظـن    . الخبير المدبر المعين  الحكيم  

لفساد رأيه أن العقل الذي بـه االختـراع         

وجلب النفع ودفع الضر والمنافـسة فـي        

الحضور والملك بـالقهر والغلبـة وعمـل     

المعدات الجهنمية لهالك بني اإلنسان هـو       

.)١("العقل الحقيقي فقد جهل حقيقة اإلنسان

 

 

أخاطب العقل الـذي    : "كما يقول   

 أما العقول التي حبستها المادة ،يعقل عن اهللا 

ولوازمها، فرضوا بالحياة الدنيا واطمـأنوا      

بها، والذين غرهم ما اخترعوه من المـادة        

التي هي مخلوقة مسخرة بإذن اهللا تعـالى         

لنا، وإن العقول التي اخترعت واأليدي التي      

ــؤالء   ــال ه ــة هللا، وأمث ــنعت مخلوق ص

 المبعودين عن فقه آيات اهللا ال نقـيم  لهـم          

ا فإنهم إنما ضروا أنفسهم ونظـراءهم       وزنً

وهم أضـل    ممن هم على صورة اإلنسان،    

من القردة والخنازير ألن بيان القرآن فـي        

دالئل التوحيد ودالئل النبوة كالشمس فـي       

.)٢("رابعة النهار ال يشهدها الخفافيش

 

 

وهنا نرى أن اإلمام في ذمـه للعقـل         

ن المادي، يمتدح العقل العلمي الذي يعقل ع      



 

 

 

 

 



 



 

 

 

       
    
    
     



 

 
       

    
    
          



 

 

 

 
سامي عوض العسالة. د

 

 

 

مدير عام بوزارة األوقاف

 

 

 حيث يقول في مـوطن      ،اهللا والعقل العملي  

: آخر

 

 

هي كثيرة، منها العقل    : القوى المفارقة "

العلمي، وهو الذي يستنبط ما يجب فعله من        

األعمال اإلنسانية، ويقيس األشباه والنظائر     

التي لم يرد بها نص صريح ال في الكتاب          

وال في السنة  بالجزئيات المـستنبطة مـن         

 تلـك القـوى العقـل       الكتاب والسنة، ومن  

العملي، وهو الذي يتم به جـوهر الـنفس         

 ا طاهرة زكية بالفعل، وتتفاوت     وتصير نفس

. مراتبه فقد يكون بالوهب أو بالكسب

 

 

هذا هو أفق العقل، فإذا انكشف للعقـل        

 ا، يوقن أن لهذه اآلثار    هذا األفق فصار مبينً   

مبدع ا بقدر ما أدرك من هذه اآلثـار        ا حكيم

     .)٣("يليق بالجناب العلى المقدسال بقدر ما 

 

 

فالعقل الذي يمتدحه اإلمام هـو الـذي        

وأعني بالعقل الذي يبصر    : يشير إليه بقوله  

اآليات الدالة على عجائـب قـدرة القـادر         

وغرائب حكمة الحكيم سبحانه، ويحكـم أن       

كل متغير حادث وأن كل محاط صغير وأن        

كل ما يحتاج إلى قوام ذاته بغيره حقيـر،         

ا تنزه عـن    لعقل الذي يشهد أن للخلق خالقً     ا

 أو يزدوج مـع     ،أن يمتزج بشيء من خلقه    

 أو  ، أو يحل سبحانه في شـيء      ،شيء منه 

 يحل شيء فيه  

 

 تنزه وتعالى    -

 

أو يحتاج   -

إلى مخلوق في ظهوره أو وجوده أو بقائه         

 علو  بل هو يطالب بإزاحـة     .  )٤(اا كبير

تقليد المعوقات التي تعوق العقل عن عمله ك      

هذا هو  : " اآلباء، والتعصب لألهواء، فيقول   

العقل الذي أقصد أن ترفع الـستارة عـن         

نوره، فإن ستارة التقليد لآلباء والتعـصب       

لألهواء وحجاب الطمع فيما يزول كـسفت       

نور هذا العقل عن أن تنفذ أشعته على تلك         

اآلفاق المحيطة بنا ليـدرك دالئـل الحـق         

الدالة على أنه واحد فرد صمد      ويشهد آياته   

          ا أحـد،   لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفـو

")٥(.

 

 

يقول األستاذ الدكتور محمـود حمـدي       

ومن منطلق حرص اإلسالم على     : "زقزوق

ممارسة العقل لوظائفه التي أراداها اهللا كان       

  ا علـى إزالـة كافـة       حرص اإلسالم شديد

".العوائق عن ممارسة نشاطاته

 

 

 اإلسـالم بتحطـيم هـذه       ولهذا طالب 

العوائق ليشق العقل طريقه للفهم الـصحيح       

ي ا ف  ويتجلى لنا ذلك واضح    ،والتفكير السليم 

. رفض التبعية الفكرية والتقليـد األعمـى      

فاإلسالم عندما أمرنا بـالنظر واسـتعمال       

 ،العقل فيما بين أيدينا من ظـواهر الكـون        

نهانا في الوقت نفسه عن التقليد الذي فيـه         

 .ل للعقل عن أداء دوره في الوجـود       تعطي

فالتقليد ضالل يعذر فيه الحيوان، وال يصح       

بحال من األحوال من اإلنسان القادر علـى        

ولهذا عاب القرآن علـى     . التفكير والتميز 

المــشركين تقليــدهم األعمــى ألعــرافهم 

  ا مثل هذا التقليد   وتقليدهم وأسالفهم مستنكر .

ا ِقيَل لَهم   وِإذَ: وفى ذلك يحكى عنهم قولهم    

تَعالَوا ِإلَٰى ما َأنْزَل اللَّه وِإلَى الرسوِل قَالُوا        

 َأولَـو كَـان   ۚحسبنَا ما وجدنَا علَيِه آباءنَـا     

،  يهتَـدون  آباُؤهم لَا يعلَمـون شَـيًئا والَ      

َأولَو كَان آباُؤهم ال    : ويتساءل في استنكار  

. )١٠٤: المائدة(  يهتَدون ن شَيًئا والَ  يعلَمو

 من التقليـد األعمـى   وقد حذر النبي   

 بمعنى ال تكونوا    ،)٦()ال تكونوا إمعة  : (قائالً

٧(ا أعمىمقلدين لآلخرين تقليد(.

 

 
                                                           

 دار  . ط ، لإلمام أىب العزائم   ،النجاة ىف سرية النيب     ) ١(
.٥١الكتاب الصويف بالقاهرة، ص

 

 
 :أسرار القرآن لإلمام أىب العزائم عند تفسري قوله تعاىل        ) ٢(
ِفي ر مِإن كُنتٍبوي ١/٦٥.

 

 
.٢٣اإلسالم دين اهللا لإلمام أىب العزائم ص) ٣(

 

 
.٥١ ص،النجاة ىف سرية النيب ) ٤(

 

 
.٥١املرجع السابق، ص) ٥(

 

 
 تقولـون إن    ،ال تكونوا إمعـة   : (رواه الترمذي ونصه  ) ٦(

 ولكـن وطنـوا    ،أحسن الناس أحسنا وإن ظلموا ظلمنـا      
أنفسكم إن أحسن الناس أن حتـسنوا وإن أسـاءوا فـال            

).تظلموا

 

 
د حممـود محـدي     ٠ أ ،مقدمة ىف الفلسفة اإلسـالمية    ) ٧(

.٣٥ ص، ط املعهد العايل للدراسات اإلسالمية،زقزوق

 

 



 

 

 

                                                              

 

 

 

 



 

 
 



 



 



 





 



 



 





 



 



 





 



 



 





 



 





 



 

 

 






 







 





 


لقد جرى على الحجر األسود عدة      

أثـرت   حوادث خالل األزمنة المتقدمة   
وحفظه ..  هذا نحوفيه بتصدع وتكسر و   

 في كل ذلك حتى كان مـن آيـات          اهللا
حفـظ اهللا لـه مـن       : الحجر وخواصه 

 إلى  الضياع منذ أن هبط إلى آدم       
ما شاء اهللا، مع أنه وقـع لـه أمـور           

..تقتضي ذهابه كالطوفان وغيره

 

 
وهذه بعض الحوادث الذي أصابت     

:البيت على الحجر

 

 
: أصاب البيت الحرام حريقان   : أوالً

 ،م في عهد قريش قبـل اإلسـال    ،األول
.فاحترق الحجر األسود واشتد سواده

 

 
 في اإلسالم، في عصر عبد      ،الثاني

 حـين حاصـره     اهللا بن الزبيـر     
الحصين بن نُمير الكنـدي، فاحترقـت       
الكعبة المشرفة واحترق الحجر األسود، 

 بـن   ة شـعب  هلق ثالث فلَق حتى شد    ففت
الزبير بالفضة، فكان ابن الزبيـر أول       

.من ربط الركن األسود

 

 

 عهد هارون الرشيد كانـت      وفي.. 
الفضة قد رقت وتزعزعت عن محلهـا       
حتى خافوا على الركن أن ينقض، فلمـا        

ه ١٨٨الرشيد عمرته سنة    اعتمر هارون   
أمر بإصالحه، وأمر بالحجارة التي بينها      
الحجر، فثقبت بالماس من فوقها وتحتها      
ثم أفرغ فيها الفضة، وهي الفضة التـي        

.عليها اليوم

 

 
:لمسجد الحرامفي ا القرامطة

 

 
ــم وقعــت ســنة  ــة ه ٣١٧ث حادث

القرامطة في المسجد الحرام وهي حادثة      
ة، والقرامطة تنسب إلى رجل من     رمشهو

دعا إلـى   " قرميط"يقال له   سواد الكوفة   
الزندقة والكفر الـصريح، وهـم مـن        
الباطنية وقتله المكتفي باهللا العباسي سنة      

.ه٢٩٣

 

 
وكان من القرامطة عدو اهللا ملك      .. 

حرين أبو طاهر القرمطي سليمان بن      الب
على بيـت  أبي سعيد الذي تولى العدوان      

لـم يـشعر   ه ٣١٧اهللا الحرام، ففي سنة   
السابع مـن   : وقيل.. الناس يوم التروية    

ذر الحجة   

 

 إال وقد وافاهم عدو اهللا أبو       –
طاهر القرمطي في تسعمائة من أصحابه      
فدخلوا المسجد الحـرام وأسـرع هـو        

في الحـرم،   الحجاج  وأصحابه في قتل    
وردم بهم زمزم، كما قتل غيـرهم فـي         

ثالثين ألفًـا   سكك مكة وما حولها زهاء      
..وفعل أفعاالً منكرة

 

 
ثم جاء إلى الحجر األسود فـضربه       
بدبوس فكسره، ثم قلعه وانصرف إلـى       

وحمله معه يريد أن    " البحرين"بلده هجر   
الحج عنده، لقد خاب وخسر كمـا       يجعل  

.ألشرمخاب قبله أبرهة ا

 

 
وبقي موضع الحجر األسود خاليا     .. 

يضع الناس فيه أيديهم للتبرك     من الكعبة   
.ه٣٣٢إلى حين تم رده 

 

 
:بفعل من أهل الرومحادثة 

 

 
اتحـاف  : كتابـه ذكر ابن فهد فـى      

حوادث سنة  الورى بأخبار أم القرى في      
وفيها بينما الناس فـى وقـت       : هـ٣٦٣

القيلولة وشدة الحر، وما يطوف إال رجل    

أو رجالن، فإذا رجل يسير رويدا، حتى إذا       
ـ        ذ معـوالً،   دنا من الـركن األسـود، فأخ

، ثم رفع يديه    وضرب الركن ضربة شديدة   
ثانيا يريد ضربه، فابتدره رجل من أهـل        

ه، اليمن فطعنه طعنة عظيمة حتى أسـقط      
فأقبل الناس من نواحى المسجد فنظـروه،       
فإذا هو رجل رومى فأخرج من المـسجد        

.الحرام، وجمع حطب كثير، فأحرق بالنار

 

 
:ه٤١٣حادثة على الحجر األسود 

 

 
ن أعمد بعض المالحدة بدبوس وبعـد       

فرغ اإلمام من الـصالة، فقـصد الحجـر     
األسود كأنه يستلمه، فضرب الحجر ثالث      

إلى متـى يعبـد     : الضربات بالدبوس، وق  
ـ      ؟ فليمنعنـى  يالحجر األسود ومحمد وعل

، مانع من هذا، فإنى أريد أن أهدم البيـت        
فتكاثر عليه المـسلمون فقطعـوه، وقُتـل        
جماعة ممن اتهم بمصاحبته ومعاونته على      
ذلك المنكر، وظل الحجر هكذا لمدة يومين،       
ثم إن بعض بني شيبة جمعوا ما وجدوا مما    

بالمسك واللَّك ط منه، وعجنوه  قس

 

 صـبغ  –
أحمر 

 

. وحشيت به الشقوق–

 

 
:ه٩٩٠حادثة على الحجر 

 

 
جاء رجل عراقي أعجمـي، فـضرب       

 وكان عنـد    ،الحجر األسود بدبوس في يده    
البيت األمير ناصر جاوش حاضرا فوجـأ       

.ذلك األعجمي بالخنجر فقتله

 

 
:ه١٣٥١حادثة على الحجر سنة 

 

 
، ه١٣٥١في آخر شهر محـرم سـنة        

رسى من بالد األفغان، فاقتلع     جاء رجل فا  
قطعة من الحجر األسود، وسرق قطعة من       
ستارة الكعبة، فشعر به حـرس المـسجد        

علـى  الحرام، فاعتقلوه، ثم أعدم عقوبـة       
 كما أعدم من تجرأ قبله على الحجر        .فعله

.األسود

 

 
وقد عمل عدة أطواق حـول الحجـر        
األسود خالل األزمنة السابقة كان آخرهـا       

ء الثاني والعشرين مـن شـهر       يوم األربعا 
قبيل المغرب حيث وضـع    ه ١٣٧٥شعبان  

الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود طوقًا        
جديدا من الفضة الخالصة علـى الحجـر        

.األسود
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الـسيد  سماحة  قامت مشيخة الطريقة العزمية تحت رعاية       
 العزمية  محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم شيخ الطريقة       

 لدورها  ا، تأكيد ه١٤٤٢  عدة محاضرات خالل شـهر   
:بصير األمة بالواجب المطلوب منهاالكبير فى ت

 

 



 


مت ليلة   أقي م١٨/٩/٢٠٢٠ ، الموافق ه١٤٤٢  ١فى يوم   

بقاعة اإلمـام المجـدد      مائةال بعد   وناألربع و خامسةال هل البيت أ
حيث حضرها عدد من أبنـاء       ،السيـد محمد ماضى أبى العزائم    

.الطريقة العزمية من مختلف المحافظات

 

 
الكورونا مثـل   أن   لىسماحة شيخ الطريقة العزمية ع     أكدوقد  

النـاس  م األمر، وكثير مـن  األنفلوانزا، لكن اإلعالم العالمي ضخَّ  
.مات بسبب الوهم والخوف

 

 
ة، حيث تريـد حكومـة      موربط سماحته بين ما يحدث والعول     

زادت أسعار الذهب   ومن مظاهر ذلك أن     واحدة التحكم في العالم،     
والفضة والماس التي يتحكم فيها اليهود، ورخصت أسعار البترول         
التابع للعرب والمسلمين، والغرض من ذلك انهيار اقتصاد العـالم          

.ب في مصلحة القائمين على العولمةليص

 

 

مـع  للتطبيـع   من مظاهر العولمة الهرولة     : وأضاف سماحته 
إسرائيل، رغم أن اليهود هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، ومـن            

أن داعش تقتل المسلمين والمـسيحيين وال       : يضا أ ةممظاهر العول 
.تقتل اليهود

 

 
لذي نحـن   وشدد سماحته على أن الجميع يساهم في الخراب ا        

عالة على األمم في دوائهم وسالحهم وغذائهم، ففقـدوا         فيه؛ ألنهم   
دوا على الذلالكرامة وتعو.

 

 
نحن مقصرون في حق أنفـسنا ووطننـا،        : وختم حديثه بقوله  

 ا لد     والوقت ضيىق ونحتاج إلى التغيير بسرعة حتى ال نكون عبيد 
.حكومة العولمة

 

 
الحليم العزمي الحسيني حديثـه حـول         الشريف عبد  واصلو

دور اإلمام الباقر في بنـاء       ، بالحديث عن  سيرة أهل البيت    
الجماعة الصالحة، حيث كشف عن مظهرين من مظـاهر بنائهـا           

:العشرة، وهما

 

 
١

 

 والتي تمثلـت فـي العقيـدة    :مقومات الجماعة الصالحة   -
 السليمة، ومرجعية أهل البيت، وخصائص االنتماء ألهـل البيـت         

.

 

 
٢

 

 والتي تمثلت في مقومات التزكية األربعة،       :تزكية النفس  -
.ومنهج التزكية المتمثل في ست نقاط

 

 
وقامت الفرقة العزمية بإنشاد القصائد العزمية بقيادة األسـتاذ         

.أحمد مخلوف

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

بينا اللقاء املاضي أن السيادة على النساء سيادة إنسانية 
َّ َّ

 

نوعية كليـة؛ ألن الـسيدة الزهـراء سـيدة نـساء العـاملني 

 

وسيدة نساء 

 

أهل اجلنة هـي األوىل علـى كـل نـساء أهـل 

 

اجلنة، فهذا كما

 

ل

 

..  نـوعي إنـساني كلـي

 

ويف هـذا املقـال 

 

:نواصل احلديث فنقول

 

 

 

 


 




 




 




 




 



 


 أما إذا قلنا سيد رجال أهل الجنة فهـذا        

     يؤدى  ايكون كمال إنسانى نوعى كلى أيض 
فى النهاية إلى الكمـال اإلنـساني الكلـى         

.المطلق

 

 
رجـة،  ؟ ألن للرجال على النساء د   لماذا

، بمقتضى الخلقة كما شاء له ولهـا اهللا         
 ودرجة  ،ومن ثم فدرجة النبوة كمال الرجل     

 :الصديقية أقصى كمال المرأة، لقوله تعالى     
       الَِّذين عم لَِئكوَل فَُأوسالرو ِطِع اللَّهن يمو

         يِقيندالـصو ـينالنَِّبي ـنِهم ملَيع اللَّه مَأنْع
الشُّهِفيقً    ور لَِئكُأو نسحو اِلِحينالصاِء واد *

ـ         ِليمكَفَى ِباللَّـِه عاللَِّه و ُل ِمنالفَض اذَِلك 
 ٦٩: النساء(

 

فالصديقية هى الدرجة   ) ٧٠ -

 وبعـد الـصديق   ، النبوة مباشـرة لىالتى ت 
 فالنبوة كمـال الرجـال      ،الشهيد ثم الصالح  

إلنسانية بالنسبة لحقيقة اإلنسانية أو جوهر ا     
فهو الكمال الكلى لإلنسان أى الكمال المقيد       
 بحقيقته الخاصة، ومن ثم فهو ليس كمـاالً       

. ا لإلنسان كنوع من أنواع الخلقمطلقً

 

 
 من قدر المرأة عـن      ا هذا تنقيص  وليس

الرجل فهى كاملة اإلنسانية كالرجل سـواء       
بسواء مـن حيـث الحقـوق والواجبـات         

ـ      ساء إلـى   والمسئولية، والتى تصل من الن
كمالها النوعى المقدر وهى الصديقية تكون      
فى الجنة فى الدرجة التى تكـون لألنبيـاء         

 ألن هذا االخـتالف     ؛والمرسلين فى الجنة  
 فى الدنيا هو اختالف وظيفى      رجتيهمابين د 

شاءه اهللا تعالى للتنوع الوظيفى بين وظيفة       
 التـى   ةكل من الرجل والمرأة االسـتخالفي     

جلها فى الدنيا، أمـا فـى        اهللا من أ   استخلفه
اآلخرة وهى الباقية الدائمة وهى الحيوان لو       
كانوا يعلمون، فالمرأة التى بلغـت درجـة        

جتباها اهللا  ا أصحالصديقية، أو بتعبير أدق و    
تعالى لدرجة الصديقية، تكون فى اآلخـرة       

صـطفاه اهللا  افى نفس درجة الرجل الـذى    
 ألن  ؛تعالى للنبوة والرسالة، بل قـد تزيـد       

المرأة األولى أو سيدة نـساء الجنـة فـى          
اآلخرة هى مع األول أو السيد على الرجال        
زوجة له كما سنرى، فليس ثم نقص فـى         

ا على   فى اآلخرة مترتب   هاحق المرأة وجزائ  
الدرجة التى تنقصها عن الكمال الـوظيفى       

 ألن ابتالء كـل منهمـا       ؛للرجل فى الدنيا  
   خر نتيجـة   ا عن اآل  متميز أو مختلف نوعي

 أى الذى يخصها    ،ألن للمرأة كمالها النوعى   
 كما أن للرجل كماله     ،ا فى الدنيا  والتام أيض 

ا فيهاالنوعى التام أيض.

 

 
 االختالف النوعى فـى الكمـال       وهذا

 فـى جميـع     اختالفبينهما ال يستتبع أى     
الخصائص اإلنسانية األخرى بينهما فهمـا      

 ا فى الحقـوق والواجبـات      متساويان تمام
والمسئولية اإلنسانية سواء بسواء، وكـذلك      
فى الجزاء فى الشرع الحنيف فـى الـدنيا         
واآلخرة، بل إن المرأة لتتميز فـى بعـض         

 على الرجل، أو بتعبير أدق      مفضلةًالحقوق  
إن المرأة ُأما تتميز فـى حـق بـر          : أقول

   ا لتميزها فـى معانـاة      األبناء عن الرجل أب
ية عن األب   الحمل والوالدة وواجبات الترب   

 للسائل عن أحق الناس بصحبته      فقال  



 

 

 

 

 



 



 















 



 ؛)١()ُأمك ثم ُأمك ثم ُأمك ثم أبـوك        (:وبره
 العادلـة،  لفقهيـة ألن الغُنْم، حسب القاعدة ا   

ـ       رم، وال ينكـر    إنما يكون على قـدر الغُ
أفضلية دور المرأة ُأما فى اإلنجاب والتربية   

ا إال ظالم جاحدعلى أفضلية دور الرجل أب .

 

 
 المرأة الرئيـسية االسـتخالفية      فوظيفة

 االبتالئية فى الحياة الدنيا هى اإلنجاب حمالً      
ووالدة وتربية، وهذه الوظيفـة تتعـارض       

ا مع واجبات النبوة والدعوة إلـى اهللا        تمام
تعالى والجهاد في سبيله وتبليغ رسـالة اهللا        
للناس، ومن ثم أعفاها اهللا من هذا الكمـال         

 فـى   كمالهـا عـل   النبوى الرسـالى، وج   
الصديقية، الدرجة التى تكون بها ُأما لنبـى        

ما المِسيح   :أو رسول أو أولياء قال تعالى     
ابن مريم ِإالَّ رسوٌل قَد خَلَتْ ِمن قَبِلِه الرسُل  
وُأمه ِصديقَةٌ كَانَا يْأكُالِن الطَّعام انظُر كَيفَ       

  اآلي ملَه نينُب      ْؤفَكُـونَأنَّـى ي انظُر اِت ثُم 
ا فى أن تكـون     وكمالها أيض ) ٧٥: المائدة(

ا بلغـت فـى     ا أو بنتً  ا لرسول أو أختً   زوج
.الصالح مبلغ الصديقية

 

 
 فى اآلخرة متعينـة     مريم   فمكانة

باعتبارها ُأما وصـديقة أى امـرأة بلغـت       
 وُأما لرسول ،أقصى درجات الكمال النسائى

بنها آيةً  ا و ،لعزم جعلها اهللا تعالى   من أولى ا  
للعالمين بحملها به بغيـر الـسنة العامـة         
البشرية فى الحمل التى شاءها اهللا تعـالى        
لكل البشر عن طريق التقاء الذكر باألنثى،       
وبلوغ مريم وفاطمة الصديقية بإيمانهما باهللا      
تعالى وتبتلهما وعفتهما المطلقـة فـصارتا       

هى مكانتهما ومكانة أخواتهما     فما   ،بتُولَتَين
.الالئى فى درجتهما فى اآلخرة؟

 

 
  ابن عبـاس أن رسـول اهللا    عن

: خط فى األرض أربعـة خطـوط فقـال        
اهللا ورسوله أعلم،   :  فقالوا )أتدرون ما هذا؟  (

أفضل نساء أهـل     (:فقال رسول اهللا    
خويلد وفاطمة بنت محمد    الجنة خديجة بنت    

ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة   
 .)٢()فرعون

 

 
 ِصديقة بنص القـرآن الكـريم       ومريم

ا ِصديقات على درجة واحدة من      فالثالثة إذً 
الكمال مع مريم بنت عمران بدليل الخطوط       

.األربعة التى خطَّها رسول اهللا 

 

 
 عن فاطمة سيدة نساء أهل      وقوله

إال ما كان من مريم بنـت عمـران         الجنة،  
يرفع مستوى كمالهما عـن خديجـة بنـت      

م، لكـن الثالثـة     حخويلد وآسية بنت مـزا    
خديجة ومريم وآسية كلهن بلغـن الكمـال        
النوعى للنساء فى الدنيا فصرن مـؤهالت       

  ا لمن بلغ الكمال النوعى     ألن يصبحن أزواج
 فـى   التام للرجال وهو رسـول اهللا       

كمالهن كمال النساء فى     ف ،الفردوس األعلى 
.حالة كون المرأة زوجة

 

 
 فاطمة بنت محمد عليهما الـصالة       أما

والسالم فكمالها يتميز باالنتـساب للكمـال       
 ، بنْتًا  ألنها بضعة منه     ؛النوعى الكلي 

   ا الكمال النـسوى فـى      كما أنها بلغت أيض
حالة كون المرأة زوجة وُأما، ومن ثم فبينها       

ل فاطمة سيدة نـساء     وبين مريم تشابها يجع   
 ألن فاطمة   ؛أهل الجنة إال ما كان من مريم      

   شباب أهل    كمال األمومة لكونها أم ا لسيدى
 الذين هم أكثـر     الجنة ولعترة النبى    

 ومنهم من   ،العارفين باهللا فى األمة المحمدية    
هو على قدم رسول من أولى العزم، ومنهم        
من هو على قدم رسول من بقية الرسـل،         

ن هم على أقـدام األنبيـاء وهـم         ومنهم م 

. كثيرون

 

 
 ألنهـا،   ؛)إال ما كان من مريم    ( :وقوله

ا لعيسى أحـد أولـى      معالوة على كونها أُ   
العزم األربعة من الرسـل، فإنهـا بلغـت         
الصديقية الكاملة لتكون زوجـة لـصاحب       
الكمال الكلي التام المقدر لإلنسانية، شـأنها       

اشأن خديجة وآسية عليهن السالم جميع .

 

 
 الدليل على أن مريم وآسية وكُلْـثُم        أما

 أخت موسى سيتزوجن رسـول اهللا       
فى الجنة مع خديجة بنت خويلد، وعائـشة        

 ا  وأزواجه جميع

 

 رضي اهللا عنهن   -

 

 قوله  -
      لخديجة وهى فـى مرضـها الـذى 

بالكره منى ما أرى منـك يـا         (:توفيت فيه 
     ا خديجة، وقد يجعل اهللا تعالى فى الكره خير

كثير ِت أن اهللا تعالى زوجنى معك       اا، َأملَمع 
فى الجنة مريم بنت عمران وكلـثم أخـت         

.)٣(!)موسى وآسية امرأة فرعون؟

 

 
 بنت عمران وكلثم أخت موسـى       فمريم

وآسية امرأة فرعون نساء صديقات بلغـن       
درجة الكمال الكلى التام النـوعى للنـساء        
فسيزوجهن اهللا فى الجنة أكمـل الرجـال        

. الخَلْق صاحب الكمال المطلقوأكمل 

 

 
 المرأة كمال تام إنسانى نـوعى       فكمال

ومنه ما هو تام وما هو ناقص فى درجات         
للنساء أدنى من الصديقية وكله بالقياس إلى       
حقيقة اإلنسانية النوعية األنثوية، أما كمـال    
الرجال فهو كمال إنسانى نوعى بالقيـاس        

.قيقة اإلنسانية النوعية الذكوريةإلى ح

 

 

                                             

 

 
 بـاب   ، كتاب الرب والصلة   :سلم ىف صحيحه  أخرجه م ) ١(

جاء رجل إىل رسول    :  قال  عن أىب هريرة     :بر الوالدين 
: من أحق الناس حبسن صـحبىت؟ قـال       :  فقال اهللا  

: مث من؟ قـال   : قال. )مث أمك (:  مث من؟ قال   :، قال )أمك(
 حـديث رقـم     .)مث أبوك (:  قال ؟مث من : قال. )مث أِمك (
حافظ زكـى الـدين     مبختصر صحيح مسلم لل   ) ١٧٥٤(

املنذرى

 

 
عن ابن عبـاس،    ) ٢٩٠٣ رقم   ١/٣١٦(أخرجه أمحد   ) ٢(

وابـن حيـان   ) ٣٣٣٦ بـرقم   ٢/٥٣٩(وأخرجه احلاكم   
رواه أمحد  ) ٩/٢٢٣قال اهليثمى   ) ٧٠١٠ رقم   ١٥/٤٧٠(

: بعلى والطرباىن ورجاهلم رجال الصحيح وقال احلافظ       وأبو
.سناده صحيحإ

 

: يصوتعليق الذهىب على احلاكم ىف التلخ      
.صحيح

 

 
أخرجه الطرباىن عن أىب الدرداء وأورده ىف كرت العمال         ) ٣(

.١٣٢ ص١٢جملد ) ٣٤٣٤٥(املتقى اهلندى برقم 

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 






 









 



 









 












 



 



 



 





 



 

 



 




 



١

 

- 

 

:محمد سعيد رمضان البوطى. د 

 

 

يقولـون   : " يقول

 

 يقـصد جماعـات    –

اإلسالم السياسى   

 

 إذا توقف إنهيار هؤالء     :–

الحكام وزوال سلطانهم على اإليقاع بطائفة      

من البرآء هنا أو هناك، جاز اإليقاع بهم إذ         

ما ال يتم الواجب إال به فهو       

.واجب

 

 

والواجب األول هنا هـو     

.اإلحاطة بالحكام

 

 

أما الواجب الثانى فهـو     

عدم المباالة بقتل من يقتل من البرآء ما دام         

.ذلك هو الطريق إلى الواجب األول

 

 

فما مسألة التترس هذه؟ وما الذى يقوله       

علماء الشريعة اإلسالمية فى ذلك؟

 

 

هذه المسألة يذكرها علماء األصول فى      

 وربمـا ذكرهـا     ،رجيحباب التعارض والت  

بعضهم فى بـاب االستـصالح ويـذكرها        

.الفقهاء فى باب الجهاد

 

 

ولعل اإلمام الغزالى أول من ذكر هـذا        

المثال، ثم درج بقية علماء األصول علـى        

 ثم ذكرها الفقهاء فـى تطبيقـاتهم        ،منواله

.الفقهية

 

 

وقد أطال اإلمام الغزالـى فـى بيـان         

ـ       الشروط التى ال   ام بد منهـا لجـواز اقتح

الترس وقتل أفراده المسلمين فى هذا المثال       

.وهى الضرورة والقطعية والكلية

 

 

فتتمثل فى ضرورة رد    : أما الضرورة 

 .كيد هؤالء األعداء

 

 

فتتمثل فى أن نقطع بأنـا      : وأما القطعية 

لو اقتحمنا هؤالء المسلمين الذى تترس بهم       

األعداء بقتلهم، لتغلبنا عليهم ولقضينا علـى      

.كيدهم

 

 

فتتمثل فى أن يكون الفتـك      :  الكلية وأما

ـ        ا إلـى   الذى نقاومه مـن األعـداء متجه

المسلمين بأسرهم، ال إلى فئة أو جماعة أو        

.أهل بلدة منهم

 

 

فلو فقد واحد من هذه الشروط الثالثة لم       

يجز قتل أى من المسلمين الـذين يتتـرس         

.األعداء بهم

 

 

: وذلك بأن فقدت الضرورة ومثال ذلك     

هجوم علـيهم فـإن هـذه       أن نتجه نحن بال   

المصلحة قد تكـون تحـسينية أو حاجيـة         

.ولكنها ليست ضرورية

 

 

أو بأن فقد شرط القطعية وذلـك كـأن         

يساورنا الشك فى انتـصارنا علـيهم ورد        

هجومهم حتى مع اقتحـام التـرس وقتـل         

.أفراده

 

 

أو بأن فقد شرط الكلية وذلك كأن نعلم        

أن الضرر الذى سيأتى من هجوم هـؤالء        

 محصور فى قرية أو بلدة أو فئـة         األعداء

.من المسلمين

 

 

فهذه هى القاعدة التى يجب أن تؤخـذ        

بعين االعتبار كلما رأى المسلمون أنفـسهم       



 

 

 



 



 


 

 

 

فاوىمحمد حسينى الحل. د   

 

 

أمام هذا الحرج الذى قد يـوقعهم األعـداء         

. فيه

 

 

فهل ينطبق ما يجرى اليوم على أيـدى        

بعض اإلسالميين من نشر أسباب الـذعر       

 مثـال   والقتل بين البرآء اآلمنيـين علـى      

التترس وقاعدته العلمية التى أوضحناها؟

 

 

ــون  ــه أن يك ــرض في ــالتترس يفت ف

ا مهاجمينالمتترسون كفار.

 

 

والواقع الذى يقاس عليه إنما يتمثل فى       

هجوم أو خروج اإلسالميين علـى حكـام        

.مسلمين كما قد أوضحنا

 

 

والترس يفترض فيه أن اقتحام تـرس       

المسلمين بقتلهم سيتسبب عنه بيقين دحـر       

الهجوم العدوانى المتجه إلى المسلمين، وهذا  

معنى كون هذا االقتحـام ينطـوى علـى         

. مصلحة قطعية

 

 

 والواقع الذى يمارسه هـؤالء النـاس       

إرباك الحكام المسلمين بتعريض المـسلمين      

البرآء للقتل بقطع النظر عن النتائج التى ال        

.يمكن إال أن تكون لصالح غير المسلمين

 

 

 أن يكون الضرر    والتترس يفترض فيه  

الذى سيحيق بالمسلمين بسبب اإلمساك عن      

إيذاء المسلمين الذين يتترس بهم األعـداء        

ضررا كليا ال ينحصر فى فئة أو بلدةا عام.

 

 

والواقع الذى يمارسه هـؤالء النـاس       

بتعريض البرآء للقتل هو الذى يتسبب عنه       

بـد أن يحيـق بجماعـة        الضرر الذى ال  

أو جزئى، على حـين     المسلمين بشكل كلى    

أنهم لو أمسكوا عن تعريض إخوانهم هؤالء       

للقتل البتعد بذلك الخطـر والفـساد عـن         

 ،المجتمع اإلسـالمى وجماعـة المـسلمين      

بـد مـن     ومعنى هذا أن الشرط الـذى ال      

وجوده فى مثال التترس يوجد نقيضه فـى        

.الواقع الذى نعانيه ونعالجه اآلن

 

 

لهـا  إذن فمسألة التترس هذه ال عالقة       

قط بالواقع الذى يجرى على أيدى بعـض        

اإلسالميين اليوم، وليس بينهمـا أى شـبه        

يقتضى القياس بل بينهما من التخالف مـا        

. يكاد يصل إلى درجة التناقض

 

 

 ولكم وددت أن يختار هـؤالء النـاس       

أحد طريقين ال ثالث لهما فى ميزان المنطق 

 عـن   بـدين اهللا  االلتـزام إما  : وحكمه

 ، بأحكام الشريعة وضوابطها   تزامااللطريق  

وهذا يستوجب منهم دراسة هادفة مستوعبة      

 مـن التعامـل      بـدالً  اإلسالميدقيقة للفقه   

الغوغائى مع عناوين المـسائل دون فهـم        

.لمضموناتها ودقائقها

 

 

وإما الركون إلى مـا تمليـه علـيهم         

األمزجة واألهواء، ولواعج الثأر للـنفس،      

ثوا عـن الفقـه   وهذا يقتضيهم أن ال يتحـد     

 من أحكامه، بل عليهم فى هذه الحال        يءوش

أن ال يستروا رغائبهم ولواعجهم النفـسية       

 من شعارات اإلسـالم ومبادئـه       يءهذه بش 

. ومظهر التحرق على مصيره

 

 

إن الذى ينشر أسباب الرعب وعوامـل   

القتل بين المسلمين البرآء باسم الجهاد فـى        

.سبيل اهللا أو االنتصار لدين اهللا

 

 

بد إذن أن يعلن عن موقفه من حديث         ال

........ (:  الذى يقول فيه   رسول اهللا   

ها  يضرب بر  أمتي على   أمتيمن خرج من    

 بذي يفيوفاجرها، ال يتحاشى مؤمنها وال      

."رواه مسلم" )عهدها فليس منى

 

 

بد أن يوضح لنا كيف يكون       ال... أجل

 ا بـأوامر اهللا  ا لدين اهللا منضبطً الرجل خادم

ه، ثم يكون مع ذلك ممن يخالف أمر        وحدود

    هـا  رسول اهللا فيخرج على أمته يضرب بر

!وفاجرها وال يتحاشى مؤمنها؟

 

 

      ا كيف يكون الواحد من هؤالء مجاهـد

فى سبيل شرع اهللا عن طريـق تحطيمـه         

ــول اهللا   ــر رس ــن ألوام ــى المعل العمل

١("!؟(.

 

 
                                                           

كيف نفهمه؟ وكيـف    ... اجلهاد ىف اإلسالم  " كتاب  ) ١(
للدكتور حممد سعيد رمضان البوطى، دار الفكر       " منارسه؟  

١٦٢م ص ١٩٩٧ سنة ٢دمشق سورية ط 

 

-١٦٧.

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


 

 

 

 

 

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

سعد من  . من البيت المعمور  
فهم هذه الحكـم علمـا، أو       

على تمتع بها ذوقًا، أو سار      
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 

 

 
 



 




  

 




 



 

 

 

 

ترددت كلمات الراح والـشراب والمـدام،       
والخمر والكأس والحان، فـى عبـارات أئمـة         
التصوف وِحكمهم ومواجيدهم، وهذه الكلمـات      
وغيرها لها عندهم معـانى خاصـة، ودالالت        
معينة ال يفهمها إال مـن ذاق علـومهم، وفـك           

.رموزهم

 

 
ويوضح اإلمام أبو العزائم فى اصطالحات      

المواجيـد بعـض هـذه      الصوفية، وفى الحكم و   
إشارة إلـى الـروح،     : الرموز، فيقول أن الراح   

وإلى راحة الهيكل، وفى هذا المقـام قـد روح          
المحبوب مع الذين روحوا بجواذب تلك الصورة       
الخفية، التى رسمت على جوهر الروح، والراح       
فوقه نفخة القـدس، وهـى راح ولكنـه لـيس           

تصوري  لـسبيل  ا، بل الكـافور أو الس     ا وال تمثيلي
 للبـصير بـالمعنى،     الذى يـسقيه ربنـا      

.وللمقربين بالحقيقة

 

 
 ما دام الشراب فى الكأس، فال أثر        :الشراب

له فى الرأس، فإذا ذاقه الشارب تغيرت جميـع         
حواسه، وظهر بغير مظهره فتأمل، فإذا مـزج        
الشراب طاب، وقوى على تناوله األحباب، ولو       

راد دام هذا الشراب ألحـرق األلبـاب، فمـن أ         
.صافى الشراب، فليلزم هذا الجناب

 

 
 صورة ما رسم على جوهر الروح،       :الراح

ُأولَِئـك  : وهو المزيد الذى أخبر اهللا عنه بقوله      
اناِإليم ِفي قُلُوِبِهم كَتَب   نْـهوٍح مم ِبـرهدَأيو 

:  فى مقـام الجمـع، الـشراب       )٢٢ :المجادلة(
 صورة ما رسم على جوهر الروح فـى مقـام         

هى الكـافور أو الـسلبيل      : الفرق، نفخة القدس  
. الذى يسقيه ربنا وهى فوق الراح

 

 
 إذا رفع الفدام     :المدام والفدام 

 

 وهو غطاء   -
الزجاجة  

 

 ودار المدام، زاد الغرام وال مـالم،        -
وال يتناول هذا المدام إال من خلف الفدام، مـدام          

فى أمعائهم، ومفاتيحه أفواههم، مدام أهل      : الناس
: فى قلوبهم، ومفاتيحه آذانهم، والمدامة    : عزائمال

هى الحكمة البالغة التـى تـصغى إليهـا روح          
هو القوال لألفراد،   : السالك عند سياحته، الساقى   

:  الخمـار ،للمريـدين : للوسط، الساقى : الشماس
هو تالوة اآليـات،    : الماء: العامة، أنواع الراح  

هو علـم األحكـام وحكمتهـا، الخمـر         : اللبن
هو : هو شهود اآليات، العسل المصفى    : طهورال

والـشراب  . التمكين فى مقام شـهود التوحيـد      
بأنواعه فى القرآن الكريم له مـصادر متعـددة         

 إما نازل مـن الـسماء، أو خـارج مـن            :فهو



 




 





 

 

 

 

 



 


 

األرض، أو من بطون األنعام والنحل، أو مـن         
األحجار، وهناك أنواع متعددة مـن الـشراب،        

للنفوس فيـه حيـاة     فمنها ما هو مطلوب محبب      
وشفاء ورى من الظمأ، ومن أمثلة ذلـك قولـه          

فَانْبجستْ ِمنْه اثْنَتَا عشْرةَ عينًا قَد عِلـم     : تعالى
  مهبشْركُلُّ ُأنَاٍس م) وقولـه   )١٦٠: األعراف ،

نُسِقيكُم ِمما ِفي بطُوِنِه ِمن بيِن فَـرٍث        : تعالى
، )٦٦: النحل (ساِئغًا ِللشَّاِرِبين ودٍم لَبنًا خَاِلصا    

يخْرج ِمـن بطُوِنهـا شَـراب       : وقوله تعالى 
، )٦٩: النحـل ( مخْتَِلفٌ َألْوانُه ِفيِه ِشفَاء ِللنَّاسِ    

            ِمنْـه لَكُـم ـاءاِء ممالـس َل ِمنالَِّذي َأنْز هو
ابشَر )١٠: النحل(.

 

 
 ؛وهناك شراب غير مطلوب وال مرغـوب      

ألن فيه عذاب وانتقام وتأديب وآالم، كمـا فـى         
 وقولـه   فَشَاِربون شُرب الِْهـيم    :ىقوله تعال 

 ِبـْئس الـشَّراب وسـاءتْ مرتَفَقًـا       : تعالى
شَراب ِمن حِميٍم   : ، وقوله تعالى  ٢٩: الكهف(

 َأِليم ذَابعو) أو يجمـع اهللا بـين       )٤: يونس ،
هٰذَا عذْب فُراتٌ ساِئغٌ    : الشرابين فيقول سبحانه  
   اجُأج ذَا ِملْحٰهو هابشَر )وسبحان  )١٢: فاطر ،

: البقـرة  (قَد عِلم كُلُّ ُأنَـاٍس مـشْربهم      : اهللا
٦٠(.

 

 
وهناك شراب لألبرار يختلف عن شـراب       

ِإن اَألبرار يـشْربون    : المقربين، يقول سبحانه  
   ِمز ا كَافُوراً   ِمن كَْأٍس كَانها   * اجِبه بشْرناً ييع

، )٦،  ٥: اإلنسان (ِعباد اللَِّه يفَجرونَها تَفِْجيراً     
علَـى  * ِإن اَألبرار لَِفي نَِعـيٍم      : ويقول تعالى 

   وننظُراِئِك يةَ     * اَألررنَـض وِهِهمجِرفُ ِفي وتَع
ِختَامـه  * خْتُـوٍم   يسقَون ِمن رِحيٍق م   * النَِّعيِم  

      ونتَنَاِفستَنَافَِس المفَلْي ِفي ذَِلكو كِمس * هاجِمزو
 عينـاً يـشْرب ِبهـا المقَربـون       * ِمن تَسِنيٍم   

 ٢٢: المطففين(

 

– ٢٨(.

 

 
وفى إشارة من إشارات معنـى قـول اهللا         

 مثَُل الجنَِّة الَِتي وِعد المتَّقُـون     : تبارك وتعالى 
     ٍن لَّـمن لَّبم ارَأنْهِر آِسٍن واٍء غَين مم ارا َأنْهِفيه
          ـٍر لَّـذٍَّة لِّلـشَّاِرِبينخَم نم ارَأنْهو همطَع رتَغَيي
وَأنْهار من عسٍل مصفى ولَهم ِفيهـا ِمـن كُـلِّ           

، يكـشف اإلمـام فـى       ١٥: محمد( الثَّمراِت
هذه األنهار يؤخذ من بعض معانيها      الحكمة أن   

أنها أنهار العلم باهللا، وبأيام اهللا، وبأحكـام اهللا،         
وبحكمة أحكام اهللا، ويحتاج اإلنسان إلـى مـن         
يسقيه منها كل على حسب مقامه، فيقـول فـى          

 عالم يعلمـك اإلسـالم      :العلماء أربعة : الحكمة
وهذا يسقيك من ماء غير آسن فيطهـر اهللا بـه           
ظاهرك، وعالم يعلمك اإليمان وهذا يسقيك مـن      
لبن لم يتغير طعمه فيطهر اهللا به باطنك، وعالم         

يعلمك اإلحسان وهذا يسقيك مـن خمـر لـذة          
للشاربين فتنجذب له جواذب روحـك، وعـالم        
يعلمك اإليقان وهذا يسقيك من عـسل مـصفى         

يقول سيدنا اإلمـام    . فتشرق به شموس حقيقتك   
ا ألوليائه، إذا شـربوا     إن هللا شراب :  على  

سكروا، وإذا سكروا طربوا، وإذا طربوا طابوا،       
وإذا طابو ذابوا، وإذا ذابو خلصوا، وإذا خلصوا        
طلبوا، وإذا طلبوا وجدوا، وإذا وجدوا وصـلوا،     

.وإذا وصلوا اتصلوا، ال فرق بينهم وبين حبيبهم

 

 
 فـى معنـى هـذا       يقول ابن الفارض    

:الشراب األولى

 

 
ةشربنا على ذكر الحبيب مدامــ

 

 
سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم

 

 

لها البدر كأس وهى شمس يديرها

 

 
هالل وكم يبدو إذا مزجت نجــم

 

 

ولوال شذاها ما اهتديت لحانهــا

 

 
ولوال سناها ما تصورها الوهــم

 

 

ومن بين أحشاء الدنان تصـاعدت

 

 
م يبق منها فى الحقيقة إال اسـمول

 

 

ولم يبق منها الدهر غير حشاشـة

 

 
كأن خفاها فى صدور النهى كتـم

 

 
ويكشف لنا اإلمام أن حان الـشراب عنـد         
العارفين هو هذا الوجود الظاهر، بكل مـا فيـه    
من إبداعات الحق، وتجليات أسمائه وصـفاته،       
سواء فى الكون أو فى األنفس، وهو المدامة أو         

لعشاق، بل هو نور الحقيقة، وهو كـذلك        خمرة ا 
براقهم الذى يرتقون به إلى وجه موالهم، وهـو         
الجمال الزاهر الـذى مـأل القلـوب بتجليـات          

:المحبوب فيقول

 

 
ود الظاهــرـو الوجـحان الشراب ه

 

 
اِمــرـول يخـة للعقـدامـو المـوه

 

 

وهو الشراب الصرف عند أولى الصفا

 

 
هـــراـظـحق ثَم مـه للـم بـولك

 

 

و نورهـمـاق بل هـهو خمرة العش

 

 
زاهرـال الـمـو الجـم وهـراقهـوب

 

 
ثم هناك حان آخر اسـمه حـان الرضـا،          
مفتوح للوراد والقصاد من أهل الحب والشهود،       
فمن كان فى شدة العطش إلى أنـوار الحقيقـة،          

  ا من  ا مريئً ا وليشرب هنيئً  فعليه الحضور مسرع
لوب األبـرار،   هذا الراح الطهور، المدار على ق     

الذين هم صفوة األفـراد مـن أهـل العزيمـة           
:والعزائم الماضية، فيقول 

 

 
حان الرضا فتحـــوه للوراد

 

 

ا بالصفا يا صادىفاشرب هنيًئ

 

 

حان به الراح الطهور لمن صفا

 

 
أهل العزائم صفوة األفـــراد

 

 

راح به سكر الكرام أئمتـــى

 

 
فى حظوة الزلفى بغير بعــاد

 

 

 يديرهــاخمر طهور للنفوس

 

 
سر الوجود وكعبة القصـــاد

 

 

حاناتها الملكوت والغيب العلـى

 

 
دارت على األفراد باألفـــراد

 

 
لقد ظهر لحضرته نور من الكنـز العلـى،         
فأشهده حقيقته ومثاله، فـشرب مـن بحارهـا         
التسعين، ولكنها ما غيبته عن مظـاهر حالـه،         
حتى شرب كل البحار ثم محا كل الظالل حتـى     

ها، ولكنه ما زال يحتاج المزيد مـن         من ييرتو
 ألنه ال يرضى إال بمـشهد      ؛فضل الحميد المجيد  

الوجه العلى وهو المشهد المتاللى، فيقول رضى       
:اهللا عنه

 

 
ـىنور من الكنز العلى بدا لــ

 

 
ى ومثالــىـفشهدت منه حقيقت

 

 

ا قد جرت فى باطنىتسعون بحر

 

 
ر حالىـن مظاهـما غيبتنى ع

 

 

حشاشتــىكل البحار شربتها و

 

 
لم ترتوى إال بمحو ظاللـــى

 

 

وأنا به الظمآن مروى ولـــم

 

 
أرض بغير المشهد المتاللــى

 

 
لقد سقاه اهللا هذا الراح فى ليالى القرب من         
مواله، وكان الشراب بكأس النـور مـن بحـر      
المعانى، فشاهد المـشاهد بتجلياتهـا المتعـددة،     

وعاين الجمال الصرف بعد أن شرب براحتيه        

 

- 
ل على شدة الشوق والظمأ  دلي

 

 من هذه الـدنان  -
المعتقة بالجمال الصرف، وكانت النتيجة غيابـه      

ه حتى سكر وتـاه عـن الحـس         ءبالكلية، وفنا 
والنفس، ومال عن الزمان والمكان، إلى حضرة       

:الواحد الديان

 

 
سقونى الراح فى ليل التدانــى

 

 
بكأس النور من بحر المعانــى

 

 
ىوشاهدت المشاهد وهى تجلــ

 

 
برنَّات المثالث والمثانـــــى

 

 
وعاينت الجمال الصرف لمــا

 

 
شربت براحتى من الدنــــان

 

 
سكرت وتهت عن حسى ونفسى

 

 
وملت برشف راحى عن زمانى

 

 








 









 















 





 





 



 



 



 

 

 

 

 



 



 


 

 

 

 

 
قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ 

 

 

 

 




 



ُأولَِئك : وقد بين اهللا نتيجة أمرهم بقوله  

 ونالْخَاِسر مه" ؛ والخاسر هو   "٢٧:البقرة

الذي ذهب منه رأس المال فـي التجـارة         

العمل : العقيدة واإليمان، والربح وهو   : وهو

. الصالح

 

 

وزاد على ذلك أن تـسممت هيـاكلهم        

دت وأفـسدت مـن جاورهـا؛       بالفساد ففس 

كاألمراض المهلكة، حفظنا اهللا من أهل تلك       

.الصفات إنه هو الغفور الرحيم

 

 



 



وتعددت األقوال في معنـى قـول اهللا        

ويقْطَعون ما َأمـر اللَّـه ِبـِه َأن         : تعالى

 فما هو الشيء الذي     )٢٧ :البقرة( يوصَل

: ُأِمر بوصله؟

 

 

.ة األرحامصل: قيل

 

 

اإلشارة إلى دين اهللا وعبادته في      : وقيل

األرض وإقامة شرائعه وحفظ حدوده، فهي      

عامة في كل ما أمـر اهللا تعـالى بـه أن            

.جزء من هذا: يوصل؛ والرِحم

 

 

أمر أن يوصل القـول بالعمـل؛      : وقيل

. فقطعوا بينهما بأن قالوا ولم يعملوا

 

 

أمر أن يوصل التصديق بجميـع      : وقيل

ه؛ فقطعوه بتصديق بعضهم وتكـذيب      أنبيائ

.        بعضهم

 

 

ويبين اإلمام أبو العزائم أن اهللا تعـالى        

صاغ نفوس من سبقت لهم منه الحسنى من        

نور جماله فـسارعت بتوفيقـه وعنايتـه        

سبحانه إلى محابه ومراضيه، بعد أن بـين        

 ما يحبه جـل جاللـه       لنا رسول اهللا    

ـ        ن ويرضاه من القول والعمل والحـال وم

تصريف النوايا، وخلق نفوس من سبقت لهم 

السوءى من ظلمة البعد وأرسل لهم الرسل       

صلوات اهللا وسالمه عليهم فبينوا لهم مناهج       

االستقامة وسبل القـرب مـن اهللا تعـالى،         

فسارع أهل النفوس النورانية إلى قبول مـا      

جاءت به الرسل، وارتد عن القبول أهـل        

 اهللا عـنهم    البعد والقطيعة وهم الذين أخبر    

: مشنعا علـيهم ومقبحـا أعمـالهم بقولـه        

َلوصِبِه َأن ي اللَّه را َأمم ونقْطَعيو .

 

 

واهللا تعالى أمر ببر الوالـدين وصـلة        

الرحم وبإكرام الضيف والجـار وبنـصرة       

المظلوم، أمر بالتعاون على البر والتقـوى،    

أمر بصلة األتقياء والعلماء العـاملين، بـل    

.  خير ونهى عن كل شرأمر بكل

 

 

ولكنهم يستبدلون الخير بالشر وينـأون      

عن الخير إلى الشر في حكم القطع؛ كالذي        

 أو يقطع ما يقطع مما هو مادة،        يقطع حبالً 

والقطع في الحقيقة قطع الشيء عمـا هـو         



 

 

 



 



 


 

 

 

.متصل به وبعده عنه

 

 

وكذلك فعل المنكـرات وتـرك عمـل        

 ألنه فصل العامـل     ؛المأمورات كأنه قطيعة  

 نيل رضوان اهللا وأبعده في الحقيقة عن        عن

القرب من اهللا تعالى، وكل مـا أمـر بـه           

 فهو من أمـر اهللا، قـال        رسول اهللا   

 ِإن هو ِإالَّ  * وما ينِطقُ عِن الْهوى     : تعالى

 :النجم( علَّمه شَِديد الْقُوى  * وحي يوحى   

٣ 

 

– ٥(.

 

 

ة ومعلوم أن المخالفة دليل على االستهان     

باآلمر، وكفى المخالف شرا أنـه اسـتهان        

بربه، وسيأتي عليه يوم يـرى أن عـذاب         

جهنم أقل في نظره مما ينالـه مـن الهـم           

والحزن بسبب مخالفته ومن ندمه على مـا        

.فرط في جنب اهللا

 

 




 



ويفْـِسدون ِفـي    : في قول اهللا تعالى   

ــرةال( اَألرِض ــي )٢٧ :بق ــساد ف ؛ اإلف

األرض خـاص بالمعــامالت واألخــالق،  

وعجيب أن اإلنسان يمن عليه ربه بالمـال        

والعافية أو بنفوذ الكلمة ويأخـذ نعمـة اهللا         

تعالى فيظلم بها عباده ويؤذى بهـا خلقـه،         

ويجهل هذا المغرور أن الذي وهب العافية       

والمال ونفوذ الكلمة رءوف رحيم غيـور       

مر اهللا بل وينـسى الـدار       لخلقه، فينسى أ  

اآلخرة ويعتقد الخلود في األرض، ولـديها       

يستدرجه اهللا تعـالى، نعـوذ بـاهللا مـن          

. استدراجه سبحانه

 

 

ويظن هذا المفتون أن القـوة والملـك        

والسلطة تدوم فال يلبث إال وقـد رحـم اهللا        

عباده فيغيثهم بإحسانه وعطفه، وينتقم مـن       

ن خسف  الظالمين بما يسلط عليهم سبحانه م     

أو غرق أو بركان ينفجر أو يسلط قوما من         

الظلمة الطغاة كما سلط سبحانه على قيصر       

الروس وجنوده وعلى اليونـان، وسيـسلط       

قريبا على المفسدين في األرض مـن دول        

اإلفرنج ما يسلب منهم الملك ويزيل مـنهم        

القوة فيصبحون أذل خلقـه فإنـه سـبحانه     

اَألرض زخْرفَهـا   حتَّى ِإذَا َأخَذَِت    : يقول

وازينَتْ وظَن َأهلُها َأنَّهم قَاِدرون علَيهآ َأتَاها       

        ا كََأن لَّمِصيدا حلْنَاهعا فَجارنَه لًا َأونَا لَيرَأم

، وشر العقوبة   )٢٤ :يونس( تَغْن ِباَألمسِ 

ما ينتقم اهللا به ممن يفسدون في األرض بعد 

. إصالحها

 

 




 



ُأولَِئك هم  : ومن معاني قول اهللا تعالى    

ونالْخَاِسر   أنه      يخبرنا أن من نقضوا 

عهد اهللا من بعد ميثاقه وأفسدوا في األرض        

بسلب الملك  : سيعودون بالخسران في الدنيا   

منهم وإرجاعهم إلى ما كانوا فيه من الذلـة         

القلة وتمكين األمم المستعبدة منهم، وفـي       و

يدخلهم جهـنم فيخلـدون فـي    : يوم القيامة 

.العذاب ال يموتون فيه وال يحيون

 

 



 



ويختم اإلمام أبو العزائم تفسيره لتلـك       

: اآلية الكريمة بدعاء؛ وعظة؛ وبشرى

 

 

ــة  ــرم األم ــالى أن يك ــسأل اهللا تع ن

اإلسالمية برجال يحبهم ويحبونه من الذين      

َأِذلٍَّة علَـى الْمـْؤِمِنين     : أثنى عليهم بقوله  

َأِعزٍة علَى الْكَاِفِرين يجاِهدون ِفي سِبيِل اللَِّه       

. )٥٤ :المائدة( ِئموالَ يخَافُون لَومةَ الَ

 

 

: ق القـائلين  واهللا تعالى يقول وهو أصد    

          ـاواْ مرغَيتَّى يٍم حا ِبقَوم رغَيالَ ي اللَّه ِإن

ِبَأنفُِسِهم )وال حجة لعامـل     )١١ :الرعد ،

ويقْطَعون ما َأمر اللَّـه ِبـِه َأن        : بعد قوله 

        ـمه ِض ُأولَِئـكِفي اَألر ونفِْسديَل ووصي

ونالْخَاِسر )م أعنا على   ، الله )٢٧ :البقرة

إعداد العدة، ومكن لنا في األرض بـالحق،        

ومكن لنا ديننا الذي ارتـضيتَ لنـا كمـا          

وعدتنا، وأغثنا من تسليط من سـلبت مـن         

قلوبهم الرأفـة والرحمـة وخـوف يـوم         

.الحساب

 

 

وتلك اآلية الشريفة بشرى لنا جماعـة       

المسلمين؛ تجعل قلوبنا تطمئن بنيل الخيـر       

وتوقظ القلوب الغافلة   ،   وآجالً من اهللا عاجالً  

عن يوم القيامة فتجعل العاق والديه يبرهما       

ويتوب إلى اهللا، وتجعل القـاطع لرحمـه        

يتدارك األمر فيصل رحمه، وتجعل الظالم      

أو الغاش أو الكاذب أو المعتدي على غيره        

يرجع إلى ما يحبه اهللا ويرضاه ويتوب إليه        

.سبحانه

 

 



 

 

 

 



 



 

 مجال محدان

 

:الشهيد رهني احملبسني العصري

 

 

 

دراسة يف فكر عامل جليل

 

 

 



 


مثلما عاش في صمت وعزلة، رحل جمـال        

يح، تناولـت   صـح . حمدان في صمت وعزلة   
 من سـيرته وعلمـه      ارحيله المأساوي وطرفً  

ا بعض األقالم في األيام التالية لوفاته ـ مختنقً 
 بالغاز

 

 وصحيح أن البعض ألقى باللوم على       -
وعلى الـوطن الـذي      الزمان، وعلى المكان،  

، وأغفلـوا دوره    ألنهم نـسوه  ) حمدان(أنجب  
  ا قبل أن يتسرب إليه الغاز،      وفكره، فمات كمد

مـن  ورحل في موكب ال يتعدى مائة شـخص    
 أن أحدهم قد    اوصحيح أيض . تالميذه وأقربائه 

 الا في تلك الجنازة، بأنهـا جنـازة      همس باكي  
ـ " ألنه لو لم يكن      ؛"برجل شريف "تليق   اعالم "

" عالمة"وكان راقصة أو    

 

 بلغة العصر    -

 

كانت الجنـازة أكثـر      ل -
حرارة، وعدداا وصخب.

 

 
بيد أن كل هذا، لم يقترب ـ في تقديرنا ـ من الرجل ... صحيح

إذ إننا نزعم، أن أغلب من كتـب        .. الذي رحل عنا حق االقتراب    
عن الرجل لم يقرأ له، أو علـى أحـسن          ) ومن لم يكتب بالطبع   (

ورؤيتـه،  لم يقدم فكـره،     . تقدير لم يقدمه لنا كما يجب أن يقدم       
    ذلـك  ... ا بهـا    ا عنها، متمسكً  وقضاياه األساسية التي ظل مدافع

الفكر وتلك القضايا التي أجبرته على أن يتوارى خلـف جـدران            
ا لمحبسين ا به في زمن الردة والعجزة، فصار رهينًمنزله، متحصنً

الذي ال يسمح فيه ألحد أن يـزوره،        ) محبس المنزل (أحالهما مر   
) محـبس العجـزة   (بواب، وبعـض أخوتـه، و     إال ناشر كتبه وال   

وأنصاف الرجال من المسئولين والمثقفين، ومن تـسيد مقاعـد          
    ا الماضية من عمـر الـوطن،       السياسة والثقافة في الثالثين عام

ا مـع أبـي عـالء       ا متشابه ا زاهد معتكفً) حمدان(والتي قضاها   
جعل من محبسيه هذين قـوة  " حمدان"بيد أن . المعري في عصره 

لة للتغيير من خالل العلم والمعرفة، والكتابة الموسوعية عن         هائ
عنـد حمـدان    " المحبـسان "لقد صار   . مصر والعروبة واإلسالم  

.انطالقة نحو األفضل واألثرى من الثقافة

 

 
العصري ـ جمال حمدان ـ احتج بلغتـه    " رهين المحبسين"إن 

الخاصة على عصر االنحطاط العربي، والتراجع المصري، فقـدم         
ويخطـئ مـن    . اباته الفذة، عن األرض، واإلنسان، والحضارة     كت

شخـصية مـصر ـ    (يظن أن كتابات جمال حمدان تقف فقط عند 
فللرجل إسـهاماته   . بأجزائها األربعة ) دراسة في عبقرية المكان   

) شخصية مصر (صحيح أن   . همة، والجديرة بالتسجيل  ماألخرى ال 
، )حمدان(يقف خلف ا ا ضخمهو أنضجها وأعمقها إال أن ثمة تراثً   

ا مـن التراجـع الحـضاري       ا للثالثين عام  ا باسمه، متحدي  متحدثً
.العربي والمصري

 

 

:ولنتذكر فقط هذه اإلسهامات لجمال حمدان

 

 

 

.م١٩٥٨ دراسات في العالم العربي ـ -

 

 

 

 نمـو وتوزيـع الـسكان فـي مــصر     -

 

- 
.م١٩٥٩

 

 

 

.م١٩٦٣ المدنية العربية ـ -

 

 

 

م العربـي     االستعمار والتحرير في العال    -

 

– 
.م١٩٦٣

 

 

 

 بترول العـرب دراسـة فـي الجغرافيـا          -
البشرية 

 

.م١٩٦٤ –

 

 

 

 أفريقيا الجديدة دراسـة فـي الجغرافيـا         -
السياسية 

 

.م١٩٦٦ -

 

 

 

 اليهود -

 

 أنثروبولوجيا -

 

.م١٩٦٧ –

 

 

 

ــر  - ــتعمار والتحري ــتراتيجية االس  اس

 

– 
.م١٩٦٨

 

 

 

 بين أوروبا وآسيا -

 

.م١٩٧٢ –

 

 

 

 نحو مدرسة عربية في الجغرافيا -

 

.م١٩٦٤ –

 

 

 

 الجمهورية العربية الليبية     -

 

 دراسة في الجغرافيا السياسية     -

 

.م١٩٧٣ –

 

 

 

 قناة السويس -

 

نبض مصر  -

 

.م١٩٧٥ –

 

 

 

 من خريطة الزراعة المصرية -

 

.م١٩٨٣ -

 

 
تلك فقط بعض النماذج مما خط جمال حمدان من كتـب، أمـا             
مقاالته ودراساته فلم تتوقف عن التدفق في العديد من المجـاالت     

، وجريـدة   )الطليعـة (و) الكاتـب (مصرية والعربية، مثل مجلة     ال
).األهرام(

 

 
ا جمال حمدان، بأن نختصر تاريخه الفكري في        نظلم كثير .. إذن

، دون سواها من اإلسهامات الفذة، ونظلمه أكثر        )شخصية مصر (
بأن نكتفي بعدم تقديم القشور من المعلومات عما كتبه، وعما آمن 

اصة ما سطره في موسـوعته الرائعـة        به من أفكار ورؤى وبخ    
).شخصية مصر(

 

 
شرعنا في إعداد هذه الدراسة الموسعة عن أبرز أفكـار          .. لذا

مستعينين في ذلك بكتبـه المختلفـة وبخاصـة         ، )حمدان(ورؤى  
بعد إعادة تبويب وترتيب القـضايا المحوريـة،        ) شخصية مصر (

حيث صاغ حمدان موسوعته خاصة     (وبلغة أبسط مما صيغت به      
).ألجزاء الثالثة األولى بلغة المتخصصينا

 

 
:هذا ويمكننا محورة هذه الرؤى والقضايا في اآلتي

 

 
.المالمح الخاصة بشخصية مصر: عبقرية وطن: أوالً

 

 
.محاذير هوية مصر: عروبة وإسالم: ثانياً

 

 
.حيثيات الدفاع عن الوطن: عيوب مصر: ثالثاً

 

 
.مصرجوهر األزمة الراهنة في : أمة في خطر: رابعاً

 

 
وسوف نفصل ما سبق من واقع تراث جمال حمدان وعبر أربع           

..فماذا عنها؟... حلقات 

 

 



  

 

 



 















 




 




 





 





 

 
في كتابات جمال حمدان ليست     ) مصر(

قطعة أرض، أو جغرافيا مـصمتة، علـى        
خارطة العالم، ولكنها كيان حي، له روح،       

 إلـى   وجسد، له ماض وحاضـر ويرنـو      
) حمـدان (وشخصية مصر لدى    . مستقبل

ســيمفونية متناغمــة مــن الخــصائص 
واألحاسيس والبنى، ولقد تبدت لها مالمح      

وبخاصة بكتاب  (خاصة في مجمل كتاباته     
وهـي ذات شخـصية     ). شخصية مـصر  

 وفـي هـذه الشخـصية تكمـن         ،متفردة
". حمدان"كما يسميها   ) عبقريتها اإلقليمية (

 ا حمدان تفسير  دموالنظرية العامة التي يق   
للشخصية المصرية مـن خاللهـا هـي        

التفاعل  

 

ا  ا أو اختالفً   ائتالفً -

 

 بين بعدين   -
أساسيين في كيانهـا، وهمـا الموضـع        
والموقع، فالموضع يقـصد بـه البيئـة        
بخصائصها وحجمها ومواردها في ذاتها،     
أي البيئة النهريـة الفيـضية بطبيعتهـا        
ــشكله    ــوادي ب ــسم ال ــة وج الخاص

أو كما يقول أحمد فخـري      . الخ..وتركيبه
لقـد اسـتمدت    ": "مصر الفرعونية "بحق  

مـن شخـصية    مصر شخصيتها الحقـة     
أما الموقع فهـو صـفة      ". أرضها ونيلها 

تتحدد بالنـسبة إلـى توزيعـات األرض        
والناس واإلنتاج حول إقليمنا، وتـضبطه      

الموضع . العالئق المكانية التي تربطه بها    
خاصية محلية داخلية ملموسـة، ولكـن       

.الموقع فكرة هندسية غير منظورة

 

 
بهذين العنصرين الجوهريين والعالقة    

 بينهما يفسر حمـدان شخـصية       المتغيرة
مصر، فهما يختلفان حين نجـد مـثالً أن         

ـ        ا مـع   حجم الموضع كان ال يتكافـأ دائم
خطورة الموقع الحاسم على ناصية العالم      
وهما يأتلفان في األثر حين يدعوان إلـى        
الوحدة السياسية والمركزية العنيفة، ومن     

    حيث إن زمامها ليس محلي ا وإنمـا   ا تمام
وبين هـذا   . امل خارجية بعيدة  يرتبط بعو 

الشد والجذب تخـرج شخـصية مـصر        
الكامنة كفلتة جغرافية نادرة، فما هي إذن       
مالمح هذه الشخصية في قائمـة عـرض     

أولية مقتضبة؟

 

 

هي بالطبع   

 

ا لحمـدان    وفقً -

 

 مثـال  -
هي البيئة النهرية بامتياز،    .. النهر الكامل 

وبالتحديد نموذج البيئة الفيضية المطلق،     
أكثـر الفياضـانات    "ي بكل سـهولة     بل ه 

خر، آفأكثر من أي بلد     . في الدنيا " فيضية
حياتها كلها هي النهـر، ال وجـود لهـا          
بدونه، فسواء كانت هبة النيل، هبة النيل       
األزرق، هبة الفيضان، هبة التحـاريق أو       
الشراقي، هبة الفالح أو هبة المـصريين،       
فإن مصر تظل في التحليل األخيـر هـي         

.النيل

 

 
هي بعد، عالم الري الصناعي التـام       و

وتجسيم بيئة الري المطلقـة والمجتمـع       
الهيدرولوجي البحت، بل إن مـصر مـن        

الناحية العملية ترعة أكثر مما هـي        

 

 أو  -
بقدر ما هي    

 

 نهر، أو قل ترعـة هـي        -
حسبك فقـط أن    . الترجمة التنفيذية للنهر  

شبكة ترعها والمصارف ليست أو وأقـدم       
وإنما كذلك أكثفهـا     ،ما في العالم فحسب   

إلى اليوم حيث ال مثيل ألطوالها بحـسب        
المساحة أو السكان، إنها ببـساطة ابنـة        

الري جغرافياا، وإن كانت أمة تاريخي.

 

 
مثال النهر الكامل هـي إذن، ولكنهـا        
بالدرجة نفسها مثـال الـصحراء التامـة        

منتهى التناقض، أو ال تناقض على     .. أيضاً
مـساحة تعـد مـصر      اإلطالق، فبنسبة ال  

ا أكبر وأكثر الدول الصحراوية في      إحصائي
العالم بال استثناء بما في ذلك دول الجزيرة 

فنحن دولة الصحراء األولى فـي      . العربية
العالم، بمثل ما أننا دولة النهـر األولـى،         
وسيادة صحارينا ليست بالكم فقط ولكـن       

 ا، فمصر بـصحراواتها تـأتي     بالكيف أيض
 لكبرى مثلما هـي قلبهـا،     قمة الصحراء ا  

ليس هذا فحسب، وإنما صـحارينا عينـة        
جامعة مانعة لكل أنواع وأنماط وتنويعات      
الصحراء الحارة ليثولوجيا ومورفولوجيا    

مصر الصحراوية   . اومناخي

 

باختصار   -

 

- 
.تصغير نموذجي للصحراء الكبرى

 

 
من داخل متناقضة النهر     

 

 الصحراء  -
ال تقـل   يتري رتل من المتناقضات التـي       

إثارة، وإن كانت أقل درجـة كمـا يقـول          
ــم الواحــة .. حمــدان فمــصر فــي حك

الصحراوية، إنها في الـصحراء وليـست       
منها، إنها واحة ضد صحراوية بل ليست       

فـال هـي   . بواحة، وإنما شبه واحة هـي    
تعتمد على المياه الباطنية أكثر مما تعتمـد   
على المطر، وال هي تنفصل عـن إطـار         

.ما تبتعد عن البحرالصحراء أكثر م

 

 
إنها ماء بال مطر، تجمع بين نقيضتي       
الجفاف والحياة، وبالتـالي فإنهـا أرض       
الزراعة بالدرجة األولـى، مهـدها علـى        

.األرجح، وأكثفها على وجه اليقين

 

 
لكنها للسبب نفسه أرض المزروعات      
ال النباتات، والنباتـات الطبيعيـة بـصفة        

ويسمي حمـدان هـذه الخاصـية       . خاصة
كاثف الطبيعي، ويأتي التجـانس بعـد       بالت

تلـك  .. التكاثف كما يدرك حمدان ويصرح    
ا هي الكلمة المفتاح والنغمة األسـاس       يقينً

. داخل هذه البلورة المركـزة المـضغوطة      
فرغم العديـد مـن الفـروق الموضـعية         
والمحجلية واإلقليمية، يسود أجزاء الوادي     

ا ا ومادي طبيعي: قدر غير عادي من التشابه    
ا، ففي هذه البيئة الفيضية، النهـر       وبشري

هو موزع كل شيء وضـابط إيقـاع كـل          
الغرين والماء، التربة والخصوبة،    : شيء

الطبوغرافيا ذاتهـا، الزراعـة واإلنتـاج       
إن النيل جغرافي مصر    . العمراني والسكان 

األول، وربما األوحد، إنه النهر الجغرافـي    
ي وبحكم قوانين اإلرساب النهـر    . بامتياز

ـ     ا إلـى الحـد     تميل هذه التوزيعات جميع
األقصى من التجانس والعدالة والتـشابه،      
وإلى الحد األدنى من التنـافر واالخـتالل        

وبالتالي فال انقطاعات داخليـة     . والتباين
.حاسمة وال نطاقات متبلورة

 

 



 

 

 

 

 



 

























ه







 



 

 



 




 

 

النور أَشرق ِمـن سـما الْفَتـاحِ       

 

 

لشراب علَى النفُوِس فَهيمت   دار ا 

 

 

راح طَهور ِمـن يِمـِني محمـدٍ       

 

 

ِمن ِطيِبها تزكُو النفُوس ورشـفُها     

 

 

راح تشوق لَه الْمالَِئـك رغْبـةً      

 

 

من شم ِطيب عِبِريها يرقَـٰى ِإلَـىٰ       

 

 

ومِن اجتلَٰى أَنوارهـا ِبـشهوِدها     

 

 

ومن ذَاق الْمدامـةَ ِصـرفَها     هٰذَا  

 

 

بشرٰى ِبها عين الْحياِة وصـفْوها     

 

 

وهي الـسعادةُ ِللنفُـوِس ينالُهـا      

 

 

أَهالً ِبطَاِلِعهـا الـسِعيِد ونورهـا      

 

 

يارب صلِّ علَى الْحِبيِب محمـدٍ     

 

 

 

 

 

ويد الْعطَا مـدت ِبهٰـذَا الـراحِ        

 

 

احِ      ِبمـِن اَألقْـدع ـتِفعٍة رامد

 

 

خمر الْـيِقِني ِبنـوِرِه الِْمـصباحِ      

 

 

نيلُ الْوصوِل ِإلَـٰى مقَـاِم فَـالَحِ       

 

 

ــاحِ  ــِه الْفَي ــي أُفِْق ــِتالَ ِف ِلِإلج

 

 

أُفْــِق الْبيــاِن ِببهجــِة اَألفْــراِح

 

 

يعطَٰى جمالَ الرشـِد واِإلصـالَحِ     

 

 

حـضرِة الْفَتـاحِ   فَهو الْمـراد لِ   

 

 

وِبها نِعـيم الـروِح واَألشـباحِ      

 

 

من أَمهـا الَ يحجـبن ِبـالالَِّحي       

 

 

فَضلُ الْـودوِد وِنعمـةُ الْفَتـاحِ      

 

 

وافْتح لَنا كَنـز الْعطَـا ِبـسماحِ       

 

 

 

 
  

 

 
  

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

تـهــانــى

 

 












األخ الفاضل والمحب الصادق الحاج كمال الرميلـي عـضو           * 

المجلس األعلى للطريقة العزمية بنجاح أبنائه المهندس جاد كمال         

ببني منصور .. ليالرميلي، والدكتور ماجد حمدان الرمي   

 

 البلينـا  –

 

. سوهاج–

 

 

األستاذ علي أحمد عبد الكريم بزفاف نجله المهندس أحمد على          * 

سارة محمد علي قنديل، والحاج سالم الصاوي عبد الكريم          ةاألستاذ

بزفاف كريمته الدكتورة أميرة لألستاذ أحمد محمد محمد ياسـين،          

واألستاذ صالح أمين قنديل بزفاف نجله المهندس محمـد علـى           

بالشعيرة  .. األستاذة سمر عبد الفتاح أحمد إبراهيم     

 

 إيتاي البارود   –

 

. بحيرة–

 

 








 

 






صاحب األدب العالي الحاج أنور عبد الـرازق        األخ الفاضل   * 

لبن داعي الطريقة العزمية بمحافظة البحيرة والـد المهنـدس          

.بدمنهور.. طايل ومهناأشرف واألستاذ أكمل ونسيب عائالت 

 

 

المرحوم األخ الفاضل المحاسب أحمد عبد الخالق عشيبة ابن         * 

بأورين.. شقيقة األخ الفاضل األستاذ عبد الحليم محمد ناصر       

 

- 

شبراخيت 

 

. بحيرة–

 

 

الحاجة سعاد حسن األزهري حرم األخ الفاضل الداعي إلـى      * 

: كل من اهللا تعالى الحاج محمد شحاته أحمد بسيدي سالم، والدة          

األخ يسري، والدكتور ياسر، والشيخ أحمد، والـدكتور محمـد          

.محمد شحاته المدرس بجامعة األزهر الشريف

 

 

األخ الفاضل عصام أحمد البيومي ابن المرحوم األخ الفاضل         * 

الداعي إلى اهللا تعالى أحمد بيومي سالم، واألخ سعيد حسن أبو           

ـ          اج دسـوقي   العال زوج ابنة الحاج أحمد بيومي سـالم، والح

.. محمـد ومحمـود  : الطحان تاجر الدقيق بالغربية والد كل من   

.بالمحلة الكبرى

 

 

األخ محمد مسعد أبو شعيشع شقيق األستاذ أحمد واألسـتاذ          * 

.بكفر الشيخ.. محمود واألستاذ بسيوني مسعد أبو شعيشع

 

 










