
 

 

 

 

 



 


العارف باهللا

 

 


 


 ه١٤٠٧سنة 

 

م١٩٨٧ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




 




 




 



 

 



 


شيخ الطريقة العزمية

 

 


 



 

 



 


نائب عام الطريقة العزمية

 

 


 


        

 

 



 




 



 

 



 




 

 



 





 





 





 





 



 

 

يتفق عليها مع اإلدارة

 

ناتاإلعال 

 

 

غـــايتـــنا

 

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

 

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

 

 

دعوتنا

 

شعارنا 

 

 

 اإلسالم دين اهللا وفطرته     :أوالً
.الىت فطر الناس عليها

 

 
  اإلسـالم نسب يوصـل  :ثانياً

.ص إىل رسول اهللا

 

 
 اإلسالم وطن واملسلمون    :ثالثاً

.مجيعاً أهله

 

 

االشتراكات

 

 
.ا خالصة رسوم الربيد جنيه سنوي١٠٠ر ـداخل مص

 

 
. دوالراً سنوياً خالصة رسوم الربيد٥٠باقى دول العامل 

 

 

اللــه  معـبودنا

 

واجلهـاد خلقـنا 

 

 
والرسول مقصودنا

 

واخلـالفـة غايتنا 

 

 
والقـرآن  حجتنا

 

وأبو العزائم  إمامنا 

 

 

 

 

 

..) ٤(ما استعصى على قوم مناٌل إذا اإلقدام كان لهم ركابا : االفتتاحية* 

 

 

 

  *

 

 

 

 
    بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم   

 

 

 

 ٤

 

 

 

 

 

 
د السيد محمد ماضى أبى العزائملإلمام المجد.. )١٤( وسائل نيل المجد اإلسالمي *

 

 ٨

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
لعزائم اأبيالدين ماضى السيد أحمد عالء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 

 ١٢

 

 

 

 

 

 
 الشريفالمرحوم الشيخ يوسف الدجوي العالم باألزهر.. ) ٦(حياة األنبياء  *

 

 ١٤

 

 

 

 

 

 
لإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبى العزائم.. حكم الصوم الخمسة عند أصحاب المقامات  *

 

 ١٦

 

 

 

 

 

 
محمد اإلدريسي الحسني.  د)..٥(الصوفية فقط على منهج السلف الصالح * 

 

 ١٨

 

 

 

 

 

 
عادل سعد. المستشار رجب عبد السميع وأ ..)١(شبهات وردود حول بقيع مصر الصغير * 

 

 ٢٠

 

 

 

 

 

 
بليغ حمدى. د.أ  ..)٢/٢(الولع الديني في مصر * 

 

 ٢٢

 

 

 

 

 

 
جمال أمين. د .. )١٩(وقفة مع الذات لكي تكون شخصية مؤثرة  *

 

 ٢٤

 

 

 

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

 

 ٢٦

 

 

 

 

 

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

 

 ٢٩

 

 

 

 

 

 
٣٠  العزائم أبومحمد ماضىاإلمام  .. ]ائل الصوم في السنة وعند األئمةفض[حكم الدين  *

 

  

 

 
 األستاذة لبنى محمد الشعراوى..مستقبل األمة  *

 

 ٣٢

 

 

 

 

 

 
نور الدين أبو لحية. د. أ.. ) ٨(الطائفيون والحكماء السبعة * 

 

 ٣٤

 

 

 

 

 

 
..] اإلرهاب يحتفل بتأسيس دولته.. في ذكرى النكبة[صواريخ مضادة * 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الحسينى عبد الحليم العزمىالشريف

 

 ٣٦

 

 

 

 

 

 
 أحمد محمود كريمة . د.أ ) ..٢/٢(فتنة المزايدة بالمرأة * 

 

 ٤٠

 

 

 

 

 

 
عية صالة النفل قبل صالة الجمعةإثبات مشرو* 

 

 ٤٢

 

 

 

 

 

 
أحمد محمد الشرنوبي. د.أ) .. ٣٨(الدعوة إلى اهللا تعالى من خالل الشبكة الدولية اإلنترنت * 

 

 ٤٤

 

 

 

 

 

 
محمد الشندويلى] .. ١/٢) [التصوف النفسي: (يد قرأته لككتاب جد* 

 

 ٤٦

 

 

 

 

 

 
هـ١٤٣٩من أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خالل شهر شعبان * 

 

 ٤٧

 

 

 

 

 

 
فاروق الدسوقى. د. أ .. )٢٦(الصالة والسالم على والدي خير األنام * 

 

 ٤٨

 

 

 

 

 

 
محمد حسينى الحلفاوى.  د.. ]٨٤) [مجلة التوحيد(وكالء الوهابية فى مصر صوت * 

 

 ٥٠

 

 

 

 

 

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

 

 ٥٢

 

 

 

 

 

 
 قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ ) ..١٩ (معاني وإشارات قرآنية *

 

 ٥٤

 

 

 

 

 

 
رفعت سيد أحمد . د)..٢/٢(الجديد يتشكل " داعش.. " إرهابيو ليبيا *

 

 ٥٦

 

 

 

 

 

 
 المجتمع العزمى*

 

 ٥٨

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أسباب قيام وانهيار الحضارة في المفهوم الغربي وعوامـل         عرضنا فيما سبق    
قيامها في المفهوم اإلسالمي، وفي هذا اللقاء نستعرض عوامل سقوط الحضارة في            

.ميالمفهوم اإلسال

 

 



 


إن أسباب سقوط الحضارات في الرؤية اإلسالمية   

 

 كما أسلفنا –

 

 ترجـع إلـى   -
    ا لنظرية استخالف اإلنسان في األرض لعمارتها       اإلنسان وإرادته، وهذا يجيئ امتداد

يعينه على أداء وتحقيق العبودية هللا عليها، وقد سخر اهللا كل ما في الكون لإلنسان ل
    ا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم        دوره، ولم يكن اهللا مغير :  ِبَأن ذَِلك

           ا ِبَأنفُِسِهموا مرغَيتَّى يٍم حلَى قَوا عهمةً َأنْعمراً نِّعغَيم كي لَم اللَّه) أي ) ٥٣ :األنفال
والنعمة والرخاء والهنـاء ويبـدلها بـاآلالم        ال يزيل ما بقوم من العافية       «أن اهللا   

واألمراض والنوازل والفتن واألحداث وغيرها من ضروب العقاب الربـاني حتـى            
 ويتمـردون علـى     ، فيجحدون النعمة ويعلنون الكفر والمعاصي     ،يزيلوا هم ويغيروا  

 ويتظاهرون بالفحش والمنكر والفساد فتكون النتيجة أن        ،سنن اهللا في إسعاد البشر    
. »ل بهم قوارع الدهر وينـزل بساحتهم عذاب من اهللاتح

 

 
وكما أن الحضارة تؤسس على األخالق المنبثقة عن اإليمان باهللا فإن سقوطها            

 وكلما  ،يؤسس على سوء الخلق، فكلما التزمت جماعة ما بمزيد من القيم األخالقية           
؛ كلما تمكنت مـن     سعت إلى صقل هذه القيم وتأصيلها في أعماق البنية االجتماعية         

. حماية وحدتها وتأخير عمرها الحضاري، وإبعاد شبح التدهور والسقوط بالتـالي          
ـ          عي     وكلما بدأت جماعة بالتخلّي عن هذه االلتزامات وإطراحها جانبا وعـدم الـس

لبلورتها وتعميقها في الممارسة الجماعية كلما عرضت وحدتها للتفتيـت وآذنـت            
. ة الشاملة بمصير سيئ قريبمعطياتها ونشاطاتها الحضاري

 

 
ومعروف لدى فالسفة التاريخ والحضارة أن الحضارة التي تتمخض عن عقيدة           
ما، يرتبط مصيرها إلى حد كبير بدوافع نشوئها، فإذا ضعف الدافع العقدي أو عانت              
المعطيات الحضارية من تقطعه وغيابه بهذه النسبة أو تلك فقدت قدرتها على النمو             

. ءها وتحركها صوب هدفها المرسوموتفككت األواصر التي تشد أجزاواالستمرار، 

 

 
وتسهم عوامل ومؤثرات شتى، عقدية وسياسية وإدارية واقتصادية واجتماعية         

ا، وهو زوال   وليس بالضرورة أن يكون السقوط دائم     . وأخالقية في سقوط الحضارة   
ائدة، وإنما هو االنهيار    األمم من الوجود وفناء أفرادها كما هو الحال مع األقوام الب          

الداخلي للمجتمعات وذهاب قوة األمم وعزتها وهوانها على األمم األخـرى، أي أن             
تتنازل الجماعة عن مركزها القيادي وتتراجع إلى الخطوط الخلفية لكـي تمـارس             
التبعية للجماعات األقوى بعد أن كانت متبوعة مطاعة، والقرآن الكريم يسمي هـذه    

ويستَخِْلفْ ِمـن    ِإن يشَْأ يذِْهبكُم  : دال وهو من سنن اهللا في التاريخ      الظاهرة باالستب 
  شَاءا يِدكُم معب) ١٣٣ :األنعام(   ا ا غيركم وال تـضرونه شـيئً     ، ويستخلف ربي قوم

، )٣٨ :محمد( ا غَيركُم ثُم الَ يكُونُوا َأمثَالَكُم     وِإن تَتَولَّوا يستَبِدْل قَوم   ،  )٥٧ :هود(
               ونَهِحبيو مهِحبٍم يِبقَو ْأِتي اللَّهفَ يوِديِنِه فَس نع ِمنْكُم تَدري ننُوا مآم ا الَِّذينها َأيي

            لَو خَافُونال يِبيِل اللَِّه وِفي س وناِهدجي لَى الْكَاِفِرينٍة عَأِعز ْؤِمِنينلَى الْمـةَ  َأِذلٍَّة عم
         ِليمع اِسعو اللَّهو شَاءي نْؤِتيِه مُل اللَِّه يفَض الِئٍم ذَِلك) ٥٤ :المائدة(    فحيثمـا دب ،

الفساد وعم الخراب جاء السقوط واالستبدال باألصلح واألنفـع لتتواصـل مـسيرة          
. البشرية كما اقتضت الحكمة اإللهية

 

 

 

 



 

 

 



 



 



 

ــد   ــبق وق ــا أن س ــذاهب أن ذكرن  م
 علـى   أجمعـت   للتاريخ  الوضعي  التفسير
 أسـلفنا   لعوامـل   الحضارات  سقوط  حتمية

 حتميـة   يقـرّر   اإلسالمي  والتفسير  ذكرها،
 فـي   يقـرّر   أنه  غير  الحضـارات  سقوط
 جماعـة   أو  أمـة   أية  إمـكانية  الوقت  ذات
 أو  دولـة   تنـشئ   لكـي   باستمرار  تعود  أن
 القيـادة   زمـام   تتـولى   أو  جديـدة   ربةتج

 الـشروط   تـستكمل   أن  بمجرد  الحضارية
 التغييـر   عمليـة   وأولهـا   ،لـذلك   الالزمة
 اإليجـابي   حـدها   القرآن  أكّد  التي  الداخلي

 ِبقَـومٍ   مـا   يغَيـر   الَ  اللَّه  ِإن :تعالى  بقوله
 :الرعــد( ِبَأنفُــِسِهم مــا يغَيــروا حتَّــى

١١(، 

 

 
 والنهـوض   الـسقوط   أمر يعود  وهكذا

 .اإلنساني للموقف

 

 
للـسقوط   األساسـية   األسباب  من  إن 

ــضاري ــي الح ــة ف ــالمية الرؤي  :اإلس
ــشرك ــاق ال ــرف والنف ــسوق والت  والف

ــان ــتغالل والطغيـ ــر واالسـ  والمكـ
ــرار ــالنفس واالغت  االســتقرار وعــدم ب

 الباطـل،   واتبـاع   العمـل   وترك  واألنانية
 مـن   اليقـين   ينزعـان   والنفـاق   فالشرك

 بالنظريـات   التـسليم   بقـي   لو  حتى  لبالق
 العمـل   وتـرك   .اظاهري  اتسليم  واألصول

 األمـة  أفـراد   مـن   ينـزع   العمل  سوء  أو
 لتنفيـذ   إليهـا   يحتـاج   التـي   الصالحيات
ــول ــات، األص ــي والنظري ــنهم وينف  ع
 والطاعـة   الالزمـة   للتضحيات  االستعداد
 مـيلهم   مـضى   ما  على  ويترتب  الواجبة،

ـ   الباطـل   اتبـاع   إلى  بأنفـسهم   رارواالغت
 االسـتقالل   صـفة   فـيهم   تنعـدم   ثم  ومن

 األنانيـة   علـيهم   يطريس  بل  النفس  وضبط
 .)١(الثبات وعدم

 

 
 فـي   الـسقوط   أسـباب   إجمال  ويمكن

 :التالية النقاط في اإلسالمية الرؤية

 

 



 



 


انفـصال   يعنـي   الـشرك   أو  الكفر  إن 

 مــن وتحررهــا الــدين مــن الحــضارة
 إلـى   بـد   وال  بهـا   يفـضي   وهذا  سلطانه

 عـاجالً  وانحطاطهـا   األخـالق   انحـالل
ـ   يبدو  ما  وهذا  . آجالً  أو حالـة   فـي   اجلي 

 الكـافر   المجتمـع   لها  رضيتع  التي  الشقاء
 جِميعـاً   ِمنْهـا   اهِبطُـوا   قُلْنَا ،المشرك  أو

 هـداي   تَِبـع   فَمـن   هدى  ِمنِّي  يْأِتينَّكُم  فَِإما

ــيِهم خَــوفٌ فَــال  يحزنُــون هــم الو علَ
*الَِّذينوا   ووا   كَفَـركَـذَّباِتنَـا   وِبآي   لَِئـكُأو 

ابــح ــاِر َأص ــم النَّ ــا ه ِفيه ونــد  خَاِل
٣٨ :البقرة(

 

-٣٩(،  ـانَّكُم   فَِإمـْأِتينِّـي   يم 
 والَ يـِضلُّ   فَـالَ   هـداي   اتَّبـع   فَمِن  هدى
 فَـِإن   يِذكْـرِ   عـن   َأعرض  ومن * يشْقَى

ِعيشَةً لَهنكً ماض )١٢٣:طه 

 

- ١٢٤(.

 

 
ُوا   فَقُلْتـتَغِْفراس   كُـمبر   ِإنَّـه   كَـان 
 * ِمـدراراً   علَـيكُم   السماء  يرِسْل  * غَفَّاراً

 كُمـِددمياٍل ووِبــَأم  ِنـينبــْل وعجيو لَكُــم 
١٠:نـوح ( َأنْهـاراً   لَكُـم   ويجعْل  ٍتجنَّا

 

-
١٢(.

 

 
نِمَل  ماِلحاً  عص  ذَكَـرٍ   ِمن  ُأنثَـى   َأو 

ــو هو ــْؤِمن م ــه ــاةً فَلَنُحِيينَّ يــةً ح بطَي 
منَّهِزيلَنَجو   مهـرنِ ِبَأ  َأجـسـا   حكَـانُوا   م 

لُونمعي )٩٧:النحل(.

 

 
برضو  ثَالً  اللَّهةً  ميآِمنَـةً   كَانَـتْ   قَر 

 كُـلِّ   ِمـن   رغَـداً   ِرزقُهـا   ايْأِتيه  مطْمِئنَّةً
 اللَّـه   فََأذَاقَهـا   اللَّـهِ   ِبـَأنْعمِ   فَكَفَرتْ  مكَاٍن

ــاس ــوِع ِلب ِف الْجــو ــا والْخَ ــانُوا ِبم  كَ
وننَعصي * لَقَدو   مهـاءـولٌ   جسر   مِمـنْه 

وهفَكَذَّب  فََأخَذَهم   ـذَابالْع   ـمهو   ونظَـاِلم 
.)١١٢:النحل(

 

 
ْل  قُْله   ـُئكُمنُنَب   ِرينـاالً   ِباَألخْـسمَأع 

*  لَّ  الَِّذينض  مهيعـاةِ   ِفـي   سيا   الْحنْيالـد 
مهو  ونبسحي   ـمَأنَّه   ـِسنُونحـنْعاً   يص * 

ُأولَِئك  وا  الَِّذينـاتِ   كَفَرِبآي   ِهـمبِلقَاِئـهِ   رو 
 الِْقيامـةِ   يـوم   ملَه  نُِقيم  فَال  َأعمالُهم  فَحِبطَتْ

 كَفَـروا   ِبمـا   جهـنَّم   جزاُؤهم  ذَِلك  * وزناً
ــذُوا ــاِتي واتَّخَ ــِلي آي سرو وــز اه 

١٠٣:الكهف(

 

-١٠٥(.

 

 
الَّــِذينوا وكَفَــر مــالُهماٍب َأعركَــس 
 جـاءه   ِإذَا  حتَّـى   ماء  الظَّمآن  يحسبه  ِبِقيعٍة

لَم  هِجدي  ئاًشَي   ـدجوو   اللَّـه   هِعنْـد   فَّـاهفَو 
هابــس ــه ِح ــِريع واللَّ اِب ســس  َأو * الِْح













 



 

 
 رئيس االتحاد العالمى للطرق الصوفية
 عضو المجلس األعلى للطرق الصوفية

شيخ الطريقة العزمية

 

 

السيد محمد عالء الدين ماضى أبو العزائم

 

 



 

 

 



 



 



 

 ِمـن   مـوج   يغْشَاه  لُجي  بحٍر  ِفي  كَظُلُماٍت
 ظُلُمـاتٌ   سـحاب   فَوِقـهِ   ِمـن   موج  فَوِقِه

 يكَـد   لَـم   يده  َأخْرج  ِإذَا  بعٍض  فَوقَ  بعضها
 لَـه   فَمـا   نُوراً  لَه  اللَّه  يجعْل  لَم  ومن  يراها

نُوٍر ِمن )٣٩:النور.( 

 

 
ــة إن ــضارة تجرب ــرة الح  المعاص

 ترينـا   الحـضارة   تلـك   مفكري  وصيحات
 أو  بـاهللا   الكفـر   علـى   ترتبت  التي  اآلثار

 به  اإلشراك

 

 وكَـم  هدامـة   آثـار   وهي  –
ـ  ظَاِلمـةً   كَانَـتْ   قَريٍة  ِمن  قَصمنَا  شَْأنَاوَأن

ــِرين قَومــاً بعــدها  ،)١١:األنبيــاء( آخَ
 الجنـوح   إن  :القـول   يمكن  ال  ثـم  ومـن
 قـوى   بـه   تميـزت   طالمـا   الذي  المادي
 وحتـى   التــاريخ   فــجر   منـذ   الـكفر

 مـــن كـــضرورة الـــراهن وقتنـــا
 بـــاألرض التـــصاقها ضــــرورات

 المثــل أو بالغيــب إيمــان أي ورفــضها
ـ   اتعبـير  يمثَّل  إنما  العليا،  الـسـعادة   نع

 هـذا   فـإن   العكس  على  الشَّامل،  بمفهومها
ـً   يمثَّل  الجنوح ـ   اكبيـر   انقـص  اوانحرافً

خالياهــا يمــأل تجربــة فــي اخطـــير 
 .والشقاء بالتعاسة وشرايينها

 

 
 الحـضارة   فـإن   أمـر   من  يكن  ومهما

 

ــة - ــضارة أي  ح

 

ــة - ــسنن محكوم  بال
ــة، ــذه اإللهي ــسنن وه ــي ال ــال ف  المج

ــضاري  الح

 

ــا - ــلفنا كم  أس

 

ــى -  عل
 الـشهادة   بعـالم   تتعلق  جزئية  سنن  نوعين؛

 علـى  يوظفهـا  مـن   كل  تعطي  سنن  وهي
 وكـافر،   مـؤمن   بين  تفرّق  وال  سعيه  قدر

 الـسنن   هـذه   علـى   حاكمـة   كليّة  وسنن
ــة، ــي الجزئي ــنّة وه ــان س ــاهللا اإليم  ب
 مـصير   تحــدد   التـي   وهي  وتوحيـده،
 وتعتبـر   ا،سـقوطً   أو  انمـو   الحضارات،

ـ   الحـضارات  سـقوط   عوامل  جميع اتبع 
 بـاهللا   اإليمـان   غيـاب   أي  ،العامـل   لهذا

 .وتوحيده

 

 



 



 


 سـقوط   عوامـل   أكبر  من  الظلم  يعتبر

 عـريض   شـامل   مفهوم  وله  الحضارات،
 كافـة   فـي   التـوازن   فقـدان   إلـى   يؤدي

 مـع   اإلنـسان   وعالقـات   الحياة  مجاالت
 هـذا   وعـن   .غيـره   ومـع   اهللا  ومع  نفسه

ــق ــواهر تنبث ــسية ظ ــة نف  واجتماعي
 فاسـدة   وتـصورات   مرضـية   واقتصادية

 الحيـاة   الفـساد   فـيعم   كلـه،   الوجود  عن
 :بأسرها اإلنسانية

 

 
امو  كَان  كبر   ِلـكهى   ِليِبظُلْـمٍ   القُـر 

 ،)١١٧:هــود( مــصِلحون وَأهلُهــا
كَذَِلكَأخْذُ  و  كبى   َأخَذَ  ِإذَا  رالقُـر  ِهـيو 

 :هــود( شَــِديد َأِلــيم َأخْــذَه ِإن ظَاِلمــةٌ
١٠٢.( 

 

 
ـــرآن ــريم والق ــي الك ــى ينع  عل

 أي  فـي   الظلـم   قبـول   المؤمنين  جماعـة
 الْمالِئكَـةُ   تَوفَّـاهم   الَّـِذين   ِإن :كان  شكل

 كُنَّـا   قَـالُوا   كُنـتُم   ِفيم  قَالُوا  َأنفُِسِهم  ظَاِلِمي
ِفينعتَضسِض  ِفي  مقَـالُوا   اَألر   َألَـم   تَكُـن 

ضةً  اللَِّه  َأراِسعوا  واِجرـا   فَتُهِفيه   لَِئـكفَُأو 
ماهــْأوم ــنَّمهتْ جــاءســِصيراً وِإالَّ * م 

ِفينعــض ــن الْمستَ ــاِل ِم جاِء الرــس  والنِّ
 وال ِحيلَــةً يــستَِطيعون ال والِْولْــداِن

ونتَدهِبيالً  يس *   لَِئـكى   فَُأوـسع   اللَّـه  َأن 
فُوعنْ  يعمه   كَـانو   اللَّـه   فُـواع   اغَفُـور 

٩٧:النساء(

 

-٩٨(، كَنتُمساِكنِ   ِفـي   وـسم 
وا  الَِّذينظَلَم   مهَأنفُـس  نـيتَبو   ـفَ   لَكُـمكَي 

ــا ــم فَعلْنَ ــربنَا ِبِه ضو ــم ــاَل لَكُ  اَألمثَ
 ).٤٥ :مإبراهي(

 

 



 



 


 مقدمتـه   فـي   طويالً  خلدون  ابن  وقف

 التــرف واعتبــر التــرف، ةمــسأل عنــد

 بانتقـال   التحـضر   بعمليـة   ترتبط  حتمية
 والتنقـل   البـداوة   مـن   البشرية  الجماعات

 والحـضارة   الغنـى   إلـى   الـصحراء   في
 جانبيهـا   مـن   المسألة  وعالج  واالستقرار،

.واالقتصادي األخالقي

 

 
 إليـه   يـؤول   مـا   األولـى   فـي   فبين
 وركـود   األخـالق   فـي   تفكك  من  الترف
 علــى بالــضرورة يــنعكس الهمــة فــي

 تـدفقها   بتوقـف   ويـأذن   الحضارة  مسيرة
.ودمارها انحاللها وبالتالي بداعياإل

 

 
 طغيـان   يعنيـه   مـا   الثانيـة   في  وبين

 فـي   اخـتالل   مـن   ما  مجتمع  في  الترف
 ومـن   واالسـتهالك،   اإلنتاج  بين  التوازن

ــضخيم ـــزعة ت ــى االســتهالكية للن  عل
 الـذي   األمـر   والعطـاء   التنميـة   حساب
 التطـور   علـى   اسـلب   خـر اآل  هو  ينعكس

 .العام الحضاري

 

 
ــرف إن ـــة الت ـــدمرة، ممارس  م
 عليهـا   تـسـكت   التي  كلها  للجماعة  سواء

 فــي تغلــو أو الطــرف عنهــا وتغــض
 وتـداهن،   وتتقـرب   فتتملـق   انـهزاميتها

 الثـراء   يعمـي   الذين  أنفسهم،  للمترفين  أو
 ممارسـة   مـن   عنـه   ينبثـق   وما  الفاحش

ــية ــصائرهم مرض ــس ب ــى ويطم  عل
 أخالقـي   إحـساس   كل  ويسحق  حهم،أروا

 كـل   عـنهم   ويحجب  نفوسهـم،  في  أصيل
 الـدنيا  فـي   اإلنـسان   لـدور   حقيقية  رؤية

 العالقـات   وطبيعـة   الكـون،   في  وموقعه
 والـشـهادة   الغيـب   عـالمي   بين  المتبادلة
 يؤكِّـد   الكـريم   والقـرآن   .والروح  والمادة

 بِطـرتْ   قَريـةٍ   ِمـن   َأهلَكْنَـا   وكَم :ذلك
 ِمـن   تُـسكَن   لَـم   مـساِكنُهم   فَِتلْك  تَهامِعيشَ
ِدِهمعكُنَّـا   قَِليالً  ِإالَّ  بو   ـننَح   اِرِثينالْـو * 

 يبعـثَ  حتَّـى  الْقُـرى  مهِلك ربك  كَان  وما
 ومـا   آياِتنَـا   علَـيِهم   يتْلُوا  رسوالً  ُأمها  ِفي



 

 

 



 



 



 

  ظَـاِلمون   وَأهلُهـا   ِإالَّ  الْقُـرى   مهِلِكي  كُنَّا
٥٨:القصص(

 

-٥٩.( 

 

 
ِإذَانَـا  ودَأر َأن  ِلـكـةً  نُهينَــا قَررَأم 

 الْقَـولُ   علَيهـا   فَحـقَّ   ِفيها  سقُوافَفَ  متْرِفيها
.)١٦:اإلسراء( تَدِميراً فَدمرنَاها

 

 
املْنَا  وسٍة  ِفي  َأريِإالَّ  نَّـِذيرٍ   مِّـن   قَر 

 كَـاِفرون   ِبـهِ   ُأرِسلْتُم  ِبما  ِإنَّا  متْرفُوها  قَاَل
 ومـا  وَأوالدا َأمـواالً  َأكْثَـر  نَحن وقَالُوا *
٣٤:سبأ( ِبمعذَِّبين حننَ

 

-٣٥.( 

 

 



 



 


 الحــضارات ســقوط أســباب مــنو
 فـي   الفـواحش   وانتشار  المعاصي  ظهور

 عــن النــاس ســكوت مــع المجتمعــات
 صـدرت   إذا  المعـصية   أن  ذلك  تغييرها،

 ضـررها   كـان   خفيـة   بها  وأتى  دفر  من
إذا  أمـا   غيـره،   إلى  يتعداه  ال  عليه  اقاصر 

 يعلنـون   المنحرفـون   المجرمـون   صبحأ
ــرامهم ــاهرون إج ــسوقهم ويتظ ــم بف  ول

 عـن   ويـردهم   أيديهم  على  يأخذ  من  يوجد
 إلـى   الفاحـشة   ضرر  حينئٍذ  دب  عصيانهم
ــة ــة العام ــم والخاص ــق ول ــا يب  وباله
م   .مرتكبيهـا   على  امقتصرالقـرآن   وقـد 
 وامـرأة   لـوط   بقـوم   لذلك  انموذج  الكريم
 سـورة   تجـاء   كما  وصويحباتها،  العزيز
 الـسنَّة   وناقـشت   الزنا،  آلثار  مبيّنة  النور

 فــي وآثارهــا الفــواحش هــذه النبويــة
 .والمالحم الفتن أحاديث

 

 
 نهايـة   فـي   كلهـا   تنبثق  العوامل  هذه

 عـن   االنحـراف   أو  االبتعـاد   مـن   األمر
 فيـه   شـك   ال  ومما  .والتوحيد  باهللا  اإليمان

وليـدة   هـي   المعياريـة   األخالقية  القيم  أن 
ــدة ــاناإل عقي ــاهللا، يم ــا ب  غــاب وحيثم
 التوحيـد   مـسار   عـن   انحرف  أو  اإليمان

البـر   فـي   الفـساد   ظهور  هي  النتيجة  فإن 
 .والـسقوط   بالتـدهور   يؤذن  الذي  والبحر،

ــر  الحــضاري اإلمكــان عوامــل أن غي
 رجعـت   مـا   متى  للنهوض  لألمة  متوافرة

 المنطقيـة   األمـور   ومـن « عقيدتها،  إلى
 ال الحـضارة  أن الحـضارات   قـضايا   في

 إطـار   فـي   إالّ  أخرى  مرة  تقوم  وال  تتجدد
ــا ــصها األول منطلقه ــة وخصائ  الذاتي
 بحاضـرها؛   وربطـه   ماضيها  واستحضار

أمـر   التـاريخ   منجزات  عن  االنسالخ  ألن 
 .»مستحيل

 

 
ــد ــحنا أن بع ــل أوض ــام عوام  قي
ــار ــضارات وانهي ــي الح ــوم ف  المفه
 :سـؤال   علـى   نجيب  أن  علينا  اإلسالمي،

اإلسالمية؟ ةاألم  النبي بنى كيف

 

 


 




 


نُـِشير   أن  نود 

 

 بـدء   ذي  بـادئ   -

 

- 
 مجتمـع  عليهـا  كـان  التـي  الحالة إلى

 الكـريم،  الرسـول  بعثـةِ  قبل" الجاهلية"
" المقومـات  "أثَّـرت  مدى أي إلى لنرى

 بنـاء   فـي   بهـا   جاء  التي  األسس  أو
 .الجديد اإلسالمي مجتمعه

  


: 

 الرسـول   بعثـة   قبـلَ   المجتمـع   كان
 الواسـعة   بالغابـة   يكـون   ما  أشبه  الكريم

 يأكـل  قـويهم  ،"القـوم  "فيها يِتيه المظِلمة
 إلـى   يهـِديهم   طريقًا  يعرفون  ال  ضعيفَهم،
 يستأنـسون   وال  الغابـة،   تلك  من  الخروج
 الـصواب،   طريـق   إلـى   يرِشدهم  بمرِشد

 لـم   ضـائعة   أو  معطَّلة  ريةالبش  فالقدرات
 الـصحيح   التوجيـه   تُوجـه   ولم  بها،  ينتَفع

 أصـحاِبها   علـى   وبـاالً   فكانـت   السليم،
 .جمعاء اإلنسانية وعلى

 وهمجيـةً،   فتكًـا   الشجاعة  تحولت  فقد 

 والـذكاء   وإسـرافًا،   تبذيرا  الجود  وأضحى
 والعقـل   وخداعا،  خفَّةً

 

 كـان   -

 

 وسـيلة   -
 وإرضـاء   نايـات الج  ابتكـار   فـي   للتفنُّن

 .السواء على الحيوانية النزوات

ــة  ــم وبالجمل ــد تكــن ل  معظــم عن
 فـصار   تُعـد،   أو  تُـذكَر   فضائُل  المجتمع

 عمـت   وعتمـةً،   ظالما  وتبدل  شرا،  الخير
 جـادة   عـن   األبـصار   وطمست  القلوب،
 .الطريق

 ـلِّ  القاتمـة   الـصورة   تلك  وإزاءِلج 
 لالرسـو   عاصـره   الذي  الجاهلي  المجتمع
 اهللا  صـلوات   عليـه،   لزامـا   كان  الكريم،

ــه وســالمه ــه علي  مــن يــضع أن ،وآل
 مـا   المقومـات   مـن   يوِجـد   أو  األسس،
 الفاسـد   المجتمـع   هذا  حال  على  به  يقضي

ــم،  الــصورة تلــك بــه ويمحــو والمظِل
 مجتمعـه   بفـضلها   لينِشئ  المظهِر؛  القبيحةَ

 ومكـان،   زمـان   لكـل   الصالح  اإلسالمي
 التـي   الجديـدة   صورتَه  ِلهاخال  من  وليحدد
واضـحةِ   فلـسفةٍ   علـى   بنائها  في  ترتكز 
 التـي   الفلـسفة   تلـك   واألهـداف،   المعاِلم

 حالـه   مـن   الجـاهلي   المجتمـع   هذا  تنقل
 فيـه   يـشعر   حـال   إلـى   المزِري،  البائس

 "الفرد"

 

 جديـد   من  -

 

 وكرامتـه   بِكياِنـه   -
 علـى   وجـوِده   حقيقـةَ   ويـدِرك   وقيمته،

 الجديـد   الـشعور   اهذ  من  فيتولَّد  األرض،
عديدون،  أفراد  مجمـوِعهم   فـي   نـون يكو 

إلـى   يرمـي   الـذي   اإلسـالمي   المجتمع 
 تلـك   وراء  مـن   الكـريم   الرسوُل  تأسيسه
.المقومات أو األسس

 

 
                                              

ة الرؤيـة اإلسـالمي   الفصل الثاني مـن كتـاب       ) ١(

، للـدكتور   دراسـة مقارنـة    - والمسألة الحـضارية  

 ١٤٣٤الطبعـة األولـى     ،  عبد اهللا محمـد األمـين     

   م٢٠١٣/ هـ 



 

 

 

 

 



 



 

 
اإلمام ادد

 

 
 السيد حممد ماضى أبو العزائم

 

 



 



 



 









 




 



 ألنـه   ؛عرف العلماء اإلنسان بأنه حيوان ديني بالطبع      
هو النوع الذي خلقه اهللا لعمارة الكون، ولينتفع بما خلقـه           
سبحانه في عالم ملكه وملكوته، ولنيل تلك الكماالت التـي          

عاون اإلنسان بكل أفراد نوعه، ليقوم لـه كـل          يجب أن يت  
واحد منهم بحاجته، إذ ال يمكنـه أن يقـوم لنفـسه بكـل              

.ضرورياته فضالً عن كمالياته

 

 
بد لإلنسان من قوة قاهرة تدفع عنه الظلم         لذلك كان وال  

والتظالم عن المعامالت، تلك القوة إما أن تكـون بقـانون           
لحكومة، وأنـواع   وضعي مجرد عن الصبغة الدينية تنفذه ا      

الحكومات كثيرة جدا، وكلها لم يصل بها اإلنسان إلى كماله          
.المنشود له في الدنيا واآلخرة

 

 

أما الحكومة التي تحكم على الجـسم والـروح فهـي           
الحكومة الدينية، وكلُّ نبي من األنبياء الذين سـبقوا أتـى           
بمقدار من األحكام يناسب زمنه، حتى أتـم اهللا الرسـالة           

، كمل اهللا للناس ا برسوله وحبيبه سيدنا محمد  وختمه
الدين الذي به يكونون في الدنيا كأنهم في اآلخرة، إذا هـم        

 ألن كل فرد من المـسلمين يـؤثر         ؛حافظوا على العمل به   
أخاه بالخير والرحمة والمساعدة، يحسن إليـه إذا أسـاء،          
ويصله إذا قطعه، ويعطيه إذا حرمه، وبذلك يكون كل مسلم          

.ضو عامل في جسد المجتمع اإلنسانيكع

 

 
جمع القرآن ما به خير النفس والعقل والحس والجسم،         
فحكم على الروح حتى قامت للجسم بما يجب عليهـا لـه،          
وحكم على الجسم حتى فطر على طاعة الـروح واالتحـاد           
بها، وعلى المسارعة إلى تنفيذ ما تحبه الروح وترضـاه،          

سد الواحد في تعـاطفهم     وبذلك صار المسلمون يمثلون الج    
.وتوادهم

 

 



 

 

 

 

 



 



والمسلمون إذا حافظوا علـى الكتـاب       
والسنة أذلَّ اهللا لهم أعداءهم، ومكَّن لهم في        
األرض كما مكَّن لسلفنا الصالح، بالمحافظة      
على العمل بالشريعة المطهـرة، وإن مـا        
أصاب المجتمع اإلنساني إنمـا هـو مـن         
، اإلهمال في القيام بواجب الخالفة العظمى     

ألن الخليفة يمثل مقام النبـوة وهـو قلـب          
الجـسد اإلســالمي الــذي يــدير الجــسم  

.والجوارح، وبفقده يختل نظام الجسد

 

 
والخليفة في الحقيقة هو المسيطر على      
الروح والجسم بتنفيذ أحكام القرآن والـسنة       
وهو اإلمام العدل، وما تمكن األعداء مـن        

عدم المسلمين إال بفقد هذا الركن المهم، أو ب       
قيامه بما يجب عليه للمسلمين، وإهمـالهم       
فيما يجب عليهم له، وجسم يفقد قلبه كيـف         
تصح لـه الحيـاة؟ وإليـك تحقـق هـذا           

:الموضوع

 

 
كان المسلمون أصحاب الطول والحول     
والقوة والمنعة، وكان العالم بأجمعه أتباعـا       
لهم، وكان هذا القلب قائما بما يجب عليـه،        

جه عـن حـدود     حتى ضعف الخليفة بخرو   
الشريعة، واتخاذه أهل الغوايـة والطمـع       
أعوانًا، فمرض المجتمع اإلسالمي بالتفرقة     
واالختالف، مرضـا مكـن منـه العـدو         
الضعيف، إلى أن صارت الحال كما تـرى        
من احتالل األعداء أو استعبادهم أكثر األمم       
اإلسالمية، أو استبدال المسلمين بغيـرهم،      

ها، أو بخروج   كما حصل في األندلس وغير    
بعض األمم اإلسالمية علـى بعـض كمـا        
حصل بين الحجـاز وسـوريا وفلـسطين        
والعراق بخروج حسين بن علـي وأوالده       
على دولة الخالفة، وما اعتـور المجتمـع        
اإلسالمي من خروج بعض من ولدوا فـي        
زمان انتشار العهارة، فإنهم نشروا الجحود،      
ومنهم من تنصر ودعا للنصرانية، ومـنهم       

ن مرق من الدين كما يمرق الـسهم مـن          م
الرمية، نجد سبب ذلك كله فقد اإلمام القائم        
إلعالء كلمة اهللا، وإن المسلمين يجب عليهم       
أن يتداركوا األمر بالعمل لعـودة الخالفـة        

.ليعود لنا مجد سلفنا

 

 



 



الخليفة على هذا هـو     
أكمل صورة لرسـول اهللا،    

لغيـور هللا   الـذَّكَر المـسلم العاقـل ا      : فهو
ولرسوله ولجماعـة المـسلمين، المحـب       
لمحاب اهللا ولمـن يحـبهم اهللا، المـبغض         
لمغاضب اهللا ولمن يبغضهم اهللا، المـوالي       
لمن والى اهللا تعالى، المعادي لمن عادى اهللا       

وله على  . ورسوله بكفر أو ظلم أو معصية     
األمة حقوق واجبة يعـصون اهللا بتركهـا،        

. خليفة بتركها وعليه لألمة حقوق ال يكون      
: قال رجل ألمير المؤمنين عمر بن الخطاب 

لو وجدنا فينا اعوجاجا لقومناك بـسيوفنا،       
الحمد هللا الذي جعل في   : فقال عمر ما معناه   

. أمة محمد من يقومني بسيفه إذا اعوججت      
وما دامت األمة اإلسالمية على مـا كـان         
عليه السلف الصالح فالخليفـة فـرد مـن         

فرق بينه وبين أدنى مـسلم، ال       أفرادها، ال   
حق له على مسلم إال على مرتكـب إثمـا          
يوجب حدا، والخليفة في هذا الوقت منفـذ        

.ألحكام اهللا، والحكم في الحقيقة هللا

 

 
والمسلمون مع سيد الرسل المعـصوم      
الموحى إليه شركاء في الشئون العامة، قال       

: الشورى (وَأمرهم شُورى بينَهم  : تعالى
 وشَاِورهم ِفي اَألمـرِ   : ، وقال تعالى  )٣٨

، وكـان الـصحابة      )١٥٩: آل عمران (

 

- 
رضوان اهللا عنهم    

 

 في األمـور العامـة      -
، وقد سأل صحابي    يسألون رسول اهللا    

رسول اهللا في غزوة بدر عندما نزل فـي         
يا رسول اهللا، هذا من عند اهللا؟       : مكان قائالً 

بـل  : (أم هذا الرأي والمشورة؟ فقال      
: فقـال الـصحابي   ). هو الرأي والمشورةُ  

ننزل بمكان كذا، فأجابه رسول اهللا، وكـان        
وفي وقعة ُأحد حيث أحب     . النصر والظفر 

رسول اهللا أن يجاهد المشركين وهـو فـي         
المدينة، فرأى الصحابة الخروج إلى ُأحـد       

وفي وقعة  . فخرج رسول اهللا وخرجوا معه    

حـسن  األحزاب شاورهم رسـول اهللا فاست     
سلمان الفارسي حفر الخندق حول المدينة،      

.فقبل منه رسول اهللا

 

 
والحوادث في هذا الشأن كثيرة، وهـذا       
هو رسول اهللا المعصوم، ولكن اهللا تعـالى        
أحب أن يجعل لألمة منزلة عنده سـبحانه،        
وأن يرفعها لديه باستعمال مـواهبهم التـي        
وهبها لهم، لهذا يجب أن تكون األمة فـوق         

ليس فوقها إال الحق، وأن يكون      كل شيء، و  
لها الحق في خلع من شاءت خلعـه مـن          
الخلفاء، ما دام ال يحرص على إعالء كلمة        
اهللا، وحفظ سنن رسول اهللا، والقيام بحفـظ        
ثغور المسلمين، ومعاداة أعدائهم، ولهم أن      
يولُّوا من شاءوا من المـسلمين باإلجمـاع        
بالشروط المشروعة، وهذا حق من حقـوق   

أهل : ة، وأعني باألمة التي تولي وتخلع     األم
الشورى والغيرة من أئمة األمـة وأولـي        
رأيها، ومتى أجمع هؤالء كان حكما الزما       

.على كل مسلم

 

 



 



الواجب على الخليفة  

 

 إذا تحقق عجزه    -
عن حفظ الثغور، وإقامة الحـدود، ودفـع        

األعداء المحتلـين الـبالد اإلسـالمية    

 

 أن -
 أهل العلم والشورى، وأن يجعل نفسه       يجمع

فردا منهم، وينتخب خليفة غيـره، رحمـة        
فإن لم يفعـل    . بنفسه، وحفظًا للدين والمجد   

فعلى األمة أن تخلعه بعد أن تقـيم عليـه          
الحجة، حفظًا للدين ورحمـة بالمـسلمين،       
ورغبة في نيل ثواب اهللا، ومحافظة علـى        

.سنة رسول اهللا

 

 



 



الواجب على المسلمين في مثـل هـذه        





 



 

 

 

      

 



 



الفتن المضلة؛ أن يتعصبوا للحق جميعـا،       
وأن يغاروا هللا ولرسوله وللسنة المطهـرة،       
وأن يتداركوا األمر باالتحاد على خلع رجل       
ال يضر المسلمين خلعه، تحفظًا من وقـوع        
الفتن التي تفـتح أبـواب الـشرور علـى          
المسلمين، وتمكن العدو من التـداخل فـي        

وليس خلع خليفة بالبدع المـضلة،      . ونهمشئ
وخصوصا إذا كان المـسلمون محـاطين       
باألعداء المستعبدين المستعمرين، فقد خلـع    

، المسلمون ذا النورين عثمان بن عفان       
، وخلع أبو موسى األشعري اإلمام عليا       

        وخلع معاوية بن أبي سفيان الحسن بن علي
        بـن  ، وخلع بنو أمية معاوية بن يزيد

إلى أن كان آخر مخلوع     . معاوية، وغيرهم 
رجل الغيرة ولي اهللا عبد الحميد خان رحمه 

هذا وإن الشريعة تخلـع الوالـد عـن         . اهللا
التصرف في أوالده إذا أسرف فـي مالـه         
المملوك له شرعا، وتـولي مـن يـصلح         
شرعا، وهـذا الوالـد، فكيـف بمـن والَّه       

. المسلمون ليقوم بإصالحهم وصالحهم؟

 

 
يعلم كل مسلم مطامع    : الحجة على ذلك  

األعداء الذين مزقوا المجتمع اإلسالمي كل      
ممزق، وأجمعوا على أن يطفئوا نـور اهللا        
بأفواههم بمعاهدة سيفر، وأعانوا برجـالهم      
وأموالهم وسالحهم اليونـان علـى محـو        
الخالفة وقوة اإلسالم، ومزقوا جسد األمة،      

ـ      اج فأعانوا رجالً في الحجـاز وألبـسوه ت
الملك، وآخر في العراق، وآخر في الشام،       
وخدعوا في كـل مجتمـع مـن يـدعون          

، واستعملوهم  االنتساب إلى رسول اهللا     
حتـى  . آلة لمحو الدين، وتمزيق المجتمـع     

أظهر اهللا بقيته الباقية له مـن أنـصار اهللا          
ورسوله وأنصار الخالفة اإلسالمية وقتئذ،     

هـم،  فقاموا لدفع شرور األعداء عـن بالد      

فأيدهم اهللا ونصرهم وأمدهم    
بروح منه سبحانه، حتـى     
تمكنوا من دفع العدو عـن      
بالدهم، فظهر أن الخليفـة     
ــضة  ــي بي المحــصور ف
اإلسالم والى األعداء، وسارع لهـم فـي        
تنجيز مـا يحبـون، وذل أمـامهم فقبـل          
مطالبهم، وأمضى عنه وكيله معاهدة سيفر،      
وأعلن خروج أنصار اهللا تعالى عن الحق،       
وهم الذين كانوا يقاتلون أعداء اهللا وأعـداء        

، ويدفعون عنـه شـرور      رسول اهللا   
األعداء، وأفتى بقـتلهم، وأعلـن حـربهم،        
وأرسل لهم جيوشًا، متحـدا مـع األعـداء       

وهذه . مسالما، راضيا عنهم، مسارعا فيهم    
األعمال إذا ثبتت على أقل مسلم حِكم عليه        

ينَاُل عهـِدي   ال  : بالكفر، واهللا تعالى يقول   
الظَّاِلِمين) فكيـف يكـون     )١٢٤: البقرة ،

الموالي ألعداء اهللا إماما للناس؟ أو خليفـة        
ال : ؟ واهللا تعـالى يقـول     لرسول اهللا   

       ِهمِإلَـي تُلْقُون اءِليَأو كُمودعي وودتَتَِّخذُوا ع
والموالي لعدو اهللا   ). ١: الممتحنة (ِبالْمودِة
.عدو اهللا

 

 




 



أن ينتخـب أهــل الــشورى والــرأي  
والعصبة اإلسالمية خليفة من أتقى المسلمين 
وأورعهم إن تيسر، ودليل ذلك مـن آثـار         

 السلف الصالح أن عمر بن عبد العزيز        
حمد بن سهل أن يبين له      طلب من أستاذه م   

بن الخطاب ليعمل بهـا، وأن      صفات عمر   
 على أهل التقـوى فيـوليهم أعمـال         يدله

يا عمر، إذا أنا بينت     : فكتب إليه . المسلمين
لك ما كان عليه أمير المؤمنين وقمت بها،        
فأين الرجال الذين كانوا مع عمر؟ يا عمر،        
سر في الناس بقدرهم في زمانهم، ولكنـي        

ولِّ أمور المـسلمين ذوي     : أدلك على خير  
لـم  البيوت والشرف والمجـد، فـإنهم إن        

يمنعهم عن الدناءة دينهم؛ مـنعهم شـرف        

.أنفسهم

 

 
والخليفة إنما هـو حـصن المـسلمين        
ووالدهم، والشريعة لم توجب تعيينـه مـن        
بيت مخصوص، ولو كان كـذلك لتـولى        

 العباس بن عبـد     األمر بعد رسول اهللا     
         نا ممبن أبي طالب، وه المطلب، أو علي
يعلم المسلمون قرابتهما مـن رسـول اهللا        

        وتوالَّه رجل من بني تيم أمره رسول ،
اهللا أن يصلي بالناس في حياته، فلما تبـين         
للمسلمين أن رسـول اهللا اختـاره لـدينهم         
اختاروه لدنياهم، وهو أبو بكـر الـصديق        

      فالخليفة مختار األمة، وأمينها، ووليها ،
.بعد رسول اهللا، فالحق في تعيينه لألمة

 

 



 



 بكل مسلم أن يشكر اهللا، ويتقرب    األولى
إليه سبحانه بالصدقات والقربات على مـا       
أوالنا من النصر على أعدائنا، وأن يؤيـد        
أهالً ومحالً، وتستقبل األمة اإلسالمية كـل       
ما رآه المسلمون خيرا لنا بقلب هاش باش        
حرصا علـى االتحـاد وحفـظ المجتمـع         

.اإلسالمي

 

 
الرجال وإني أسأل اهللا تعالى أن يجعل       

القائمين بتجديد اإلسالم والسنة من الـذين       
فَسوفَ يـْأِتي   : بشرنا اهللا بهم بقوله تعالى    

       ْؤِمِنينلَى الْمَأِذلٍَّة ع ونَهِحبيو مهِحبٍم ياُهللا ِبقَو
َأِعزٍة علَى الْكَاِفِرين يجاِهدون ِفي سِبيِل اِهللا       

ٍم ذَِلك فَضُل اِهللا يْؤِتيِه     وال يخَافُون لَومةَ الئِ   
ِليمع اِسعاُهللا وو شَاءي نم) ٥٤: المائدة(. 



 



هو قيم األمر المصلح له، ورسـول اهللا   
       إمام األئمة من الرسل الكرام قبلـه 

 

- 
 عليه وعليهم الـصالة والـسالم     

 

 ومـن   -
الخلفاء بعده، والخليفة إمام الرعية، ولفظة       

   ا على الملـك فـي بـالد        إمام ال تزال علم
. اليمن، أو علـى المتقـدم علـى األمـة         

واالصطالح الشرعي إبدال لفظـة اإلمـام       
  ألن أصـحاب رسـول اهللا        ؛بالخليفة





 



 

 

 

 

 



 



كانوا يسمون أبا بكر الصديق خليفة رسول       
، وكانوا يسمون عمر بن الخطاب      اهللا  
      خليفة خليفة رسول اهللا    حتى دعا ،

أميـر  رجل مصري عمرو بن العاص بيا       
هذه أولى بها خليفة خليفـة    : المؤمنين، فقال 

.، وكتب بها إليهرسول اهللا 

 

 
وقد شرحنا طريـق تعيـين الخليفـة،        
والواجب عليه لألمة، وعلى األمة له فـي        

 ولكنَّا فـي سـياق      )١()النور المبين (كتاب  
التفسير ال نخلى الموضوع من مزيد، قـال        

ـ    : (رسول اهللا    ون حِلمسالْم ا رآهنًا مس
نسح و٢()فَه(.

 

 
ما فَرطْنَـا   : معلوم أن اهللا تعالى يقول    

فمـا  ). ٣٨: األنعام (ِفي الِْكتَاِب ِمن شَيءٍ   
من شيء كان في عهد رسول اهللا أو يحدث         
بعده إال وبينه القرآن المجيد، إما بالصريح       
الجلي، أو بآية جامعة تتضمن مـا يحتـاج         

ان كما قال اهللا    المسلمون إليه إلى آخر الزم    
وما اخْتَلَفْتُم ِفيِه ِمن شَيٍء فَحكْمـه       : تعالى

هذه هي اآليـة    ). ١٠: الشورى (ِإلَى اللَّهِ 
الجامعة، ثم فتح لنا باب االسـتنباط بقولـه         

ولَو ردوه ِإلَى الرسوِل وِإلَى ُأوِلي      : تعالى
 نِْبطُونَه ِمـنْهم  اَألمِر ِمنْهم لَعِلمه الَِّذين يستَ    

إلـى  : ، وإلى الرسـول، أي    )٨٣: النساء(
العلماء الراسخون  : السنة، وإلى أولي األمر   

فــي العلــم، ســواء كــانوا ظــاهرين أو 
مستورين، وقد فهم قوم أن األئمة هم الرسل   
عليهم السالم، ونعم، ولكن ذلك كـان قبـل        

 ألن الرسل   Pإشراق شمس رسول اهللا     
ئعهم، وترسـل رسـل     السابقين تنسخ شرا  

، وأبقاه  ُأخر، حتى أكرمنا اهللا برسوله      
   فينا، قال تعالى  :   ِـوَل اهللاسر ِفيكُم 

).٧: الحجرات(

 

 
 فينا بتجديد أئمـة الهـدى،       وبقاؤه  

وقد غالى اإلمامية حتـى قـالوا بعـصمة         
اإلمام، وليس األمر كذلك في الحقيقة ونفس       
 األمــر، واألمــة ال تــسلم تــسليما إال هللا
ولرسوله، ثم تسلم ألصحاب رسول اهللا، ثم       
تأخذ وتترك من غيـرهم، فـإن العـصمة         

للرسل صلوات اهللا وسالمه    
عليهم، والواجب على األمة    
أن تبذل ما في الوسع فـي       
اختيار الخليفة، ثم تكـون     
سياجا حوله، تحفظه مـن     

األعداء إعانة له على الحق، وتـرده إلـى         
 الحكـم   الحق إعانة للحق عليه، حتى يكون     

 ِإِن الْحكْم ِإال ِللَّـهِ    : هللا وحده، قال تعالى   
).٥٧: األنعام(

 

 
وأمة تقبل من الخليفة ما ليس صـريحا      
في كتاب اهللا وسنة رسول اهللا، وال مأخوذًا        
منهما بتأويل قريب، عرضت نفسها اللتفات      

 لهـا،   اهللا عنها ومفارقة رسـول اهللا       
لى لها،  وسعادة األمة بدوام مواجهة اهللا تعا     

ووجود رسول اهللا فيها، ومتى فقدت األمة       
 سلط اهللا عليهم أذل خلقـه،       رسول اهللا   

فساموهم الخسف وجاسوا خالل ديـارهم،      
وطعنوا في دينهم، واستعبدوهم فـي قعـر        
دارهم بعد أن كانوا أرقـاء يبـاعون فـي          
األسواق، وال أقوى من البرهـان الحـسي        

عزة كان السلف الصالح مجمالً ب    : الملموس
اهللا وقوته وتمكينه إياهم في األرض بالحق،       
محا اهللا بهم الكفـر والظلـم، وأذل بهـم          
الجبابرة الطغاة من كسرى وقيصر وابـن       
السماءين ملوك الهند والصين، وأراح عباده      
من ظلم الظالمين وإفساد المفسدين، حتـى       
: اختلف الخلف فتفرقوا شيعا، قـال تعـالى       

  ِدِهمعب الةَ     فَخَلَفَ ِمنوا الـصاعخَلْفٌ َأض 
       نا ِإال مغَي نلْقَوفَ يواِت فَسووا الشَّهعاتَّبو

تَاب) ٥٩: مريم

 

ونعـم أضـاعوا    ). ٦٠-
الصالة واتبعوا الشهوات فسلط اهللا علـيهم       

.من كانوا أرقاء تحت أيديهم

 

 
من هم اليونان واألرمـن واإلنجليـز       

الـديار  وأسبانيا وغيرهم ممن جاسوا خالل      
وطعنوا في الدين؟ بل ومن هـم اإلفـرنج         
واليابان واألمريكان إال سياط غـضب اهللا       

 على قوم التفتوا عن اهللا وعن رسوله        
بإضاعة حدود اهللا وشرائعه، وكيف ال؟ وقد       
أباحوا الزنا حتى صار مألوفًا، والربا حتى       

صار معاملة، والخمر حتى صـار تحفـة        
سارعوا فـي   للزائرين، وأقبح من هذا أنهم      

أعداء اهللا، بل وأعانوهم على محـو آثـار         
 من العمل بالقرآن والسنة،     رسول اهللا   

ومن تأييد الخليفة األعظم، ومـن التـشديد        
على حجاج بيت اهللا، ومن التفرقـة بعمـل         
األحزاب لمساعدة ألد خصوم رسـول اهللا،       
ومن التعاون على إطفاء نـور اهللا بفـصل         

ة، وجعلنا ممالك   البالد اإلسالمية من الخالف   
بسفك دماء المسلمين كما فعل في الحجـاز        
وفلسطين والعراق وغيرها من بالد الشرق،   
كل تلك الباليا وهم ال يحسون بآالمهـا وال         

.يدركون سببها

 

 
سبب ذلك 

 

 يا قوم  -

 

 االلتفات عـن اهللا     -
ورسوله، وإنا 

 

 والحمد هللا  -

 

 مهما اشـتدت    -
األزمة، وضاقت الحلقات، ال نيـأس مـن        

، وال نقنط من رحمة اهللا، قال اهللا        روح اهللا 
ِإال من تَاب وآمن وعِمـَل عمـالً        : تعالى

صاِلحا فَُأولَِئك يبدُل اللَّه سـيَئاِتِهم حـسنَاٍت      
). ٧٠: الفرقـان  (وكَان اُهللا غَفُورا رِحيما   

إن اهللا ال يجمع ُأمِتـي علَـى        : (وقال  
 وهذا الحـديث معجـزة مـن        ،)٣()ضالَلٍة

.معجزات رسول اهللا 

 

 
                                              

يطلب من دار الكتاب الصوفي لنشر تراث اإلمام        ) ۱(
المجدد السيد محمد ماضي أبى العزائم قدس اهللا سره، 

. ش مجلس الشعب القاهرة١١٤

 

 

: كـل مـن   ) فهو عند اهللا حسن   (... رواه بلفظ   ) ۲(
، والحاكم فـى  ٣٦٠٠ ح٦/٨٤اإلمام أحمد فى مسنده    

، والهيثمـى فـى مجمـع       ٤٥٢٧ح ٣/٨٩المستدرك  
.٨٣٢ ح١/٤٢٨الزوائد 

 

 

، وسنن ابن ماجه    ٢١٦٧ ح ٤/٤٦٦سنن الترمذى   ) ۳(
 ٤٥/٢٠٠، ومسند اإلمـام أحمـد       ٣٩٥٠ ح ٥/٤٤٠
ــى ٢٧٢٢٤ح ــر للطبران ــم الكبي  ٢/٢٨٠، والمعج
.٢١٧١ح

 

 





 



 

 

 

 

 



 



 

 



 


في الوقت الذي يواجه فيه     

 اا 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
حقة، ا جليلة وعقيدة    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     

ن عليه عقيدة  يجب أن يكو  
ا، وعبادة ومعاملة وأخالقً  

ليصح السلوك إلى ملـك     
.الملوك سبحانه

 

 

 

 

* 

 



*

 



*

 



 

 

 
 ال يقبل علـى      اهللاَ ﴿إن : قال
قبل على  ، ولكن ي   الحكيمِ  كالمِ كلِّ
هِهموه اه﴾ الحديثو.

 

 
لما كان القلب محل نظر الحـق       

ــر  ؛ ــث األوام ــه تنبع  ومن
 ؛لألعضاء فيصرفها حيث شـاء    

خير وهو  وقد ينبعث منه األمر بال    
يقصد الشر كما يفعل المنـافق أو       
 ؛المتملق أو المخادع أو المخاتـل     

تتكيف بكيفية حسنة    فإن جوارحه 
تعين على مراده، ولكـن القلـب       

.مخفى فيه غير ذلك

 

 
وقد تتكيف األعضاء بـصورة تنفـر النـاظر         
وتخيفه وتغضبه، والقلب مخفى فيه كل خيـر،        

ـ        ن ومكنون فيه الرأفة والحنانة، كما يحصل م
الوالد الشفيق أو األخ الرفيق عند نصحه ولـده         

 فـإن   ؛أو صديقه، أو نهيه عن قبيح حصل منه       
بواعث الشفقة والرحمة إذا اندفعت من القلـب        

.قضت على الجوارح بالشدة والقسوة

 

 
فالحكيم قد يهتم قلبه بعمل هللا خـالص، ويميـل       
هواه إلى مراد هللا، ولكن يدعوه مقتضى الوقت        
أن يعمل هذا العمل بحالة ربما ظن منه الجاهل         

 وحكم  ؛بها أنه منافق أو مراء أو مخالف للشرع       
عليه بذلك، وهو في عمله هذا من المقربين إلى         

 يـومئ اهللا المحبوبين هللا، وإن كان ظاهر عمله        
.إلى مخالفة باطنه

 

 
فإن الحكماء قضت عليهم أنـوار الحكمـة أن         
 ،ينشروا الخير بين الناس، ويظهروا الفـضيلة      

  الوصول ويدلوا الناس على مناهج البر وموارد     
 باألساليب التي يرون نجاحها   

 

دامت مباحة    ما -
ا مبتذلة عرفً  ا ولو كانت  شرع 

 

  غير مبالين بما   -
مـت مقاصـد    دا بهم من الئمة الخلق؛ مـا      يلم

القلـــــــــوب وهممهـــــــــا

 

 
 

 

 

القلوب وهممها إعالء كلمـة اهللا،      
.والمحافظة على حدوده

 

 
وهو مسلك من المسالك التي ينبغي      
لكل مرشد أن يتجمل به، بحيث أنه       

  ا، ويحاسـب   ا وعلنً يراقب قلبه سر
نفسه في أصغر الصغائر وأكبـر      
 الكبائر، ويجاهد هواه في ذات اهللا     

 يهم إال   تعالى مجاهدة تجعل قلبه ال    
      ا هللا، وال يهوى إال هللا، مستـصغر

كل حظ لغيره، مستهينا بكل هوى      
لغيره، وعليه 

 

مع هـذا الـصفاء      -
 هـالذي يحصل لقلب

 

ون ـأن يك -

 

 
ا في صفائه، فيحتاط من الناس بظـاهره        حكيم

خشية من حصول الوحشة بينهم بسوء ظـن أو         
.بسوء عمل

 

 
وتلك الحيطة تكون بظاهر األعضاء مع سالمة       

لقلب من األحقاد، وحفظه من الغلول، وتطهيره       ا
من المنافسة فيما ال بقاء له من العرض الزائل،         
فيجعل أخاه كنفسه إال أنه شخص آخر، يحب له         
ما يحب لنفسه، باذال له ما يحبه من ماله، زاهدا          

.في جميع ما معه وما عنده محافظة على إخائه

 

 
حتى يتحقق هو لك بمثل ما تحققت بـه، فـإذا           

حقق بذلك قبلت منه ما تشرح صدره بقبولـه         ت
ـ     ،كمنه، وبذلت له ما يشرح صدره بقبولـه من

ا في ذلك الحيطة بالمحافظة على إخائه،       مالحظً
نَّة، وال تمكنه منك فـي      فال تسلك معه مسلك ظِ    

حالة ربما أدت إلى سوء ظنك به، حتى يـدوم          
اإلخاء في اهللا تعالى، وال يكون ذلك خالصا هللا         

 إذا بذلت له كل ذلك للقرب إلـى اهللا،          تعالى إال 
ونوال فضل اهللا ورضوانه سبحانه، ال لغـرض   
آخر، فإن األخ إذا صفا لك وصـفوت لـه هللا           

وبلغت بـه    كنت به في معية اهللا تعالى،      تعالى
 وما تقدمه هللا فـي      ؛ بما تبذله هللا   منازل المقربين 
.ذاته، واهللا أعلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


 

: 

بد وأن يطهر من الـشواغل   يبين اإلمام أبو العزائم أن القلب ال    
ا بالحق سبحانه كما قال سبحانه في       ا معمور واألغيار حتى يكون بيتً   

  قلب وِسعِني ولكن   سماِئي وال   يِض أر وِسعتِْنيا  م: (القدسيالحديث  
ـ    فإذا طهر القلب م   ،  ) المؤمن يعبد ا ا معمـور  ن األغيار؛ صار بيتً

باألنوار، ومن أدام النظر بقلبه أورثه ذلك حبه إياه، ومن اشتاق إليه     
وزهد فيما سواه ورعى حقه وخافه بالغيب أورثه ذلك النظر إلـى            

 .وجهه الكريم

 

 
لـل وبـاء بالخـسران      زن أهمل تطهير قلبه ال يسلم من ال       وم

مّا كَانُوا    ران علَى قُلُوِبِهم   كَالَّ بلْ : وحجب عن ربه كما قال تعالى     
 ١٤ :المطففـين ( لَمحجوبون يكِْسبون كَالَّ ِإنَّهم عن ربِِّهم يومِئذٍ     

 

– 
١٥( ،ا له عن شهود الجماالت اإللهيةفيكون هذا الران حجاب . 

 حتى ال   ؛وتطهير القلب قد يتحقق عند قوم في آنات مخصوصة        
هم أهل مقام مع الحق سبحانه، حتى إذا فتنوا يشك المشاهد لهم في أن

بالخير أو بالشر انكشفت حقيقتهم لخاصة الناس، وهؤالء ليسوا أهل          
 ألن أهل اإلقبال على الحق من       ؛ لإلقبال على الحق   صفاء وال أهالً  

 ؛صفاتهم أنهم عند االبتالء بالخير أو بالشر يسكنون إلى اهللا تعـالى           
لك األحوال أو أعظم، تارة بالصبر      كسكونهم إليه سبحانه في غير ت     

 ألن أهـل االجتبـاء      ؛ا بالرضا ألهله، ومـرة بالـشكر      ألهله، وآنً 
حاضرون بمعية موالهم، فال يغيب عنهم جماله وجالله، وال تنفـك         

 في جميع تجلياته، مشاهدة تجعلهم ال       قلوبهم عن مشاهدة كماله     
عمالهم برهان  إذن فأ  يتأثرون بتغيرات اآلثار، وال بتعاقب األحوال،     

ـ            ا على طهرة قلوبهم مما سوى الحق سبحانه، حتى صار القلب بيتً
ا بالحق، ومن لم يبرهن بأعماله على ما تكنه سريرته فهـو            معمور

 .مدع مغرور بنفسه، يحسب أنه يحسن وهو مسيء

 ينـتج   التـي فطهارة القلب عما سواه مقام من المقامات العالية         
والرضا عن اهللا سبحانه بأجلى حقيقته،      عنها التوكل ببدايته ونهايته،     

     ا، لتحققه أن الفاعل هـو اهللا       حتى يكون بمواقع الباليا أعظم سرور
ا من أعمال سيده ومواله، أو يـسخط        سبحانه، فيخشى أن يكره عملً    

قضاه خالقه وبارئهقضاء . 

 

 
إال أنه في مثل هذا الحال يخاف عظمة العظيم أن يتلقى جالله            

ا بتبتل وتـضرع    الحق سبحانه، فيتلقاه متبتلً   بفرح وسرور فيغضب    
 في دفع هـذا     وتذلل ومسكنة، وفزع إليه سبحانه، واستعاذ به        

 ا أنه سبحانه هو الفاعل، وهو سبحانه المغيث الحفيظ،         البالء، معتقد
 .فال يهلع ويلوذ بالخلق، وال ينسى عقيدته ويقينه باهللا سبحانه

 

 
لم أو الكرامة أو الجـاه أو        عليه بنعمة من الع    وإذا أنعم اهللا    

الدنيا فإنه يرى ذلك بالء من اهللا تعالى، فعليـه أن يـالزم الـشكر        
والمحافظة على مقام العبد، ويعتقد أن اهللا سبحانه وتعالى هو الذي           
تفضل عليه بمحض فضله، وأنعم عليه بإحسانه، وبذلك تدوم النعمة          

 . وتتوالى أيادي الفضل إليه،عليه

 

 :قلت لبعض أهل المعرفة :قال بعض المريدين من أهل الطريق
 ي أوصـن  ؛ كثير الغفلة عن اهللا قليل المسارعة إلـى مرضـاته          إني

  إن استطعتَ  أخييا   : من هذا، قال   يفوتني أعمله أدرك به ما      بشيء
 أن تتحبب    مــن قلـوبهم فافعـل، لعلهـم          إلى أولياء اهللا وتتقرب 

 كـل يـوم     فينظر إلى قلوب أوليائه      فإن اهللا عز وجل ي     ؛يحبونك
 فيجيرك  ؛ قلوبهم لمحبتهم لك   فيسبعين نظرة، فلعله أن ينظر إليك       

احيرة الدنيا واآلخرة إذا لم تكن ممن ينظر إليه كفاح. 

 ينظر إلى قلوب الصديقين والـشهداء       إن اهللا   : وكذلك يقال 
  قلوب قوم، وإلى قلوب قوم من فيمواجهة، ثم ينظر إلى قلوب قوم       

.قلوب آخرين

 

 
عندي  فهكذا  

 

  والقول لإلمام أبي العزائم      -

 

 مـن عـزائم     -
 أن تتبغض إلى أعدائه وتتمقت إليهم مـن         ؛ وسبيل الورعين  ؛الدين

المبتدعين والظالمين ليبغضوك ويمقتوك، فيكون لك مـن القربـة          
.كحب أوليائه لك وحبك لهم، فهذا من أسباب والية اهللا

 

 
أبـو  ) "قلبي فيحبه   اد ي عنِدي  لفاجرٍ ْلا تجع  لَ مهاللَّ: ( قال

".    منصور الديلمي

 

 
:  أوحى اهللا تعـالى إلـى داود  : وفى خبر وهب بن منبه

)إنك تسألني، وال  مسألتي  تكثرأن أهب قـال  الشوقَ لك ،:  يـا رب 
ـ   المـشتاقين   قلوب  خلقتُ إنِّي:  قال ،؟وما الشوقُ  ، ين رضـوان   ِم

 إلـى   نظـِري  هم موضـع   أسـرار  جعلتُ، ف ي وجهِ ها بنورِ وأتممتُ
ـًا ينظرون بـه إلـى عجائـبِ       ن قلوبِ  مِ ، وقطعتُ األرِض  هم طريق
، مالئكِتـي  و نجباء ع، ثم أد  يا إل  شوقً  يومٍ  كلِّ في فيزدادون   قدرِتي
ـ فَ ار لعبادِتي، مكُعد لم أَ   إنِّي :، فأقول ادج س ليوا  رى خَ ِنوفإذا أتَ  وا ع

رءوسكُِر أُ كملُ قُ موب إل  المشتاقين ي ِع، فويتز ياِللَ وج ـ   إن س مياِتو 
 ).اينْ الد ألهِل الشمسيءا تضمهم كَ قلوِبن نوِر ِميءِضتُلَ

 

حافظوا على ما يبقى لكم خيره يوم القيامة من أعمال           :إخواني
 س برسـول اهللا     القلوب والجوارح، حتى تكونوا أشـبه النـا       

وبالصحابة، واحذروا مصاحبة أهل الدنيا ومجالـسة أهـل البـدع           
وِإذَا رَأيتَ الَِّذين يخُوضون ِفـي آياِتنَـا        : المضلة، قال اهللا تعالى   

          طَانالشَّي نَّكنِسيا يِّإمِرِه وِديٍث غَيوا ِفي حخُوضتَّى يح منْهع ِرضفََأع
ب دفَال تَقْعِم الظَّاِلِمينالْقَو عى مالذِّكْر دع" ٦٨: األنعام." 

 عبـاده،  فـي اتقـوا اهللا   إخواني؛ : نصائحه إلخوانهفيويقول 
وعليكم أنفسكم، فاجلوا مرآة  قلوبكم بعمـل القلـوب، واشـتغلوا            
بذنوبكم، فإنكم محاسبون عليها ال على ذنوب غيـركم، وارحمـوا           

م باللين، أعينوهم بفـضل  وهظُبالحسنى، ِعوهم ركِّعباد اهللا تعالى، ذَ  
 .أموالكم وجميل كالمكم، وأحبوا لهم ما أحببتم ألنفسكم

 

 
إن القلوب تمل كما تمل األبدان، فابتغوا لهـا طرائـف    : ويقول

الحكمة، والقلوب أرض خصبة ابذروا فيها خيـر البـذور وذلـك            
.بصحبة العارفين والصالحين

 

 
 أهل الذكر والفكر والـشكر،      اطلب حياة قلبك بمجالسة    :ويقول

﴿َأولَم :  قال اهللا تعالى   ،واستجلب نور القلب بالخلوة ومجاهدة النفس     
يتَفَكَّروا ِفي َأنفُِسِهم ما خَلَقَ اللَّه السماواِت والَْأرض وما بينَهما ِإلَّـا            

ِتي اللهم اجعـْل صـم) :  وقال  ، اآلية"٨:الروم "﴾... ِبالْحقِّ
 ).ا، ونَظري ِعبرا، ونُطقي ِذكْراكْرِف

وسوف نطرق في العدد القادم      

 

 تعـالى  إن شـاء اهللا    -

 

بـاب   -
الفكر، ونفتح باب الذكر، ونفصل معانيهما وأسرارهما، نـسأل اهللا          

 نفوسنا، وأن يجعلنا من أهل الفكـر        ي ويزك ، قلوبنا يتعالى أن يحي  
 على سيدنا محمد وعلى     والذكر إنه قريب مجيب الدعاء، وصلى اهللا      

آله وسلم تسليماا كثير.

 

 



 





  

 

 



 


 

 

 



 




 





 




 


 



 





 



أن أبا حاتم   : طاعنًا فى الحديث ما خالصته    صاحب المنار   قال  

جزم بأن فى الحديث علة خفية، وهى أن راويه حسينًا الجعفى غلط            

فى اسم جد شيخه عبد الرحمن بن يزيد فسماه جابرا، وإنمـا هـو              

.يث، فالحديث منكر لهذه العلةتميم، وابن تميم منكر الحد

 

 

.هذا محصل عبارته على تحريف وغلط فيها

 

 

أن سماع حسين   : لكن هذه العلة ردها الدارقطنى وقال     : ثم قال 

من جابر   

 

 وصوابه من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر          -

 

 ثابـت،   -

وإلى هذا جنح الخطيب، والعلم عند اهللا تعالى، وهنالـك أحاديـث            

.ه.أ. أخرى تقويه وتشهد له

 

 

كيف يحل لك بعد ما ذكرت كثيرا من أولئك األئمـة      : ونقول له 

الذين صححوه، وبعد ما ذكرت أنت أن الدارقطنى رد هـذه العلـة      

أن سماع حسين الجعفى من عبد الرحمن بن يزيد بن جـابر            : وقال

.ثابت ووافقه الخطيب

 

 

كيف يحل لك بعد ذلك كله أن تجعل القائلين بأن األرض           : نقول

، أفال تعقل يا أستاذ ما تكتب؟ أما        ! أجساد األنبياء مخرفين؟   ال تأكل 

كان ينبغى لك أن تقول فى المقدمات غير ما قلت؟، أو تكتب فـى              

ولكن ال غرابة، فلست من أهل هذا الشأن،        . النتيجة غير ما كتبت؟   

.وليس فيك استعداد ألن تكون من أهل المنطق

 

 

أن من أبى حـاتم،     أن الدارقطنى أثبت فى هذا الش     : وبعد فنقول 

وال أدرى كيف يتجه هذا الطعن والحديث فـى سـنن أبـى داود              

والنسائى وغيرهما، وفيه التصريح بأن عبد الرحمن هو ابن يزيـد           

!.بن جابر ال ابن تميم؟

 

 

ولنذكر لك شيًئا مما ذكره علماء المصطلح عن أبى حاتم الذى           

:  جميعا قدمه الشيخ رشيد على أولئك األئمة الذين صححوا الحديث        

:قال فى شرح التقريب

 

 

١

 

جهله أبو حاتم ألنه لـم يخبـر        : عن عاصم البلخى  ) أحمد (-

.حاله، ووثقه ابن حبان

 

 

٢

 

.جهله أبو حاتم وعرفه البخارى): أبو اليسع (-

 

 

٣

 

جهله أبو حاتم ووثقه المدينى وابن حبان       ): بيان بن عمرو   (-

أبـى  وابن عدى، وروى عنه البخارى وأبو زرعة وعبد اهللا بـن            

.واصل

 

 

٤

 

جهله أبو حاتم ووثقه أحمد     ): الحسين بن الحسن بن يسار     (-

.وغيره

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 

















 



 



 



 



 



 





 



٥

 

جهله أبو حاتم ووثقه الذهبى     ): الحكم بن عبد اهللا المقبرى     (-

.وروى عنه الثقات

 

 

٦

 

جهله أبو حاتم ووثقه أحمد     ): عباس بن الحسين القنطرى    (-

 وابنه وروى عنه البخارى والحسن بن على المعمرى، وموسى بن         

.هارون الحمال، وغيرهم

 

 

٧

 

جهله أبو حاتم ووثقـه ابـن       ): محمد بن الحكم المروزى    (-

.حبان، وروى عنه البخارى

 

 

وبعد فما أدرى كيف يطعنون فى هذا الحديث بتلك العلة التى           

ال معنى لها بعد أن صرح حسين الجعفى بأنـه راو عـن عبـد               

تمـيم،  الرحمن بن يزيد بن جابر ال عن عبد الرحمن بن يزيد بن             

وليس من شأنه أن يروى عن الضعاف، وال يعقل أن يخفى ذلـك             

.عليه، وال أن يغلط فى شيخه

 

 

هـو  : ا من ترجمته زيادة على ما تقدم فنقـول        ولنذكر لك شيئً  

حسين بن على الجعفى مقرئ الكوفة وعابدها ومحـدثها، وشـيخ           

أحمد وابن راهويه وابن معين وغيرهم، وثقه العجلى وابن معـين           

وابن حبان وغيرهم، وكان فى الورع آية، وقد خرج له الـشيخان            

.وأصحاب السنن األربعة، فلن يجد المتطلب مغمزا فيه

 

 

:لون آخر

 

 

وقبل إلقاء القلم نتحفك بشىء طريف يدلك على علـم الـشيخ            

رشيد وتحريه وسعة اطالعه، ونقول على عقله الكبيـر وعلمـه           

:الغزير

 

 

جاء فى تفسير ابن كثير الذى طبعه الشيخ رشيد هذا الحـديث            

:  قـال  الذى رواه الحاكم عن عبادة بن الصامت أن النبـى           

قُْل تَعالَواْ َأتُْل مـا  :  قرأ قوله تعالىثم) أيكم يتابعنى على ثالث؟   (

  كُملَيع كُمبر مرح....) إلى آخر اآليات الـثالث،     ) ١٥١: األنعام

صحيح على  : قال الحاكم ) إلخ.. فمن وفَّى فأجره على اهللا    : (ثم قال 

.شرط البخارى ومسلم، ولم يخرجاه

 

 

عنى فـإن   لكنه غير صحيح الم   : فعلق عليه الشيخ رشيد بقوله    

.الوصايا خمس ال ثالث

 

 

ولم يبين حضرته فى الحديث علة تقدح فى صحته غيـر مـا             

أبداه من فهمه السقيم، فإنه فهم أن الثالث هى الوصـايا، والنبـى             

            يريد بها اآليات ال الوصايا، وقد جاء التصريح بذلك، فـى 

رواية غير الحاكم، فقد رواه الترمذى وابن المنذر وابن أبى حـاتم            

: لطبرانى وأبو الشيخ وابن مردويه عن عبادة بن الصامت وفيه         وا

 إلـى   ..قُْل تَعـالَواْ  : ثم تال ) أيكم يتابعنى على اآليات الثالث    (

.ثالث آيات

 

 

فانظر إلى تسرع الشيخ واجتهاده الذى يبنيه دائما علـى شـفا            

. وكم له وألتباعه من أمثال هذه التعليقـات الحمقـاء         ! جرف هار 

.امرءا عرف قدره، فلم يتعد طورهفرحم اهللا 

 

 

ولعلنا نذكر للقارئ ما يبين خطأه فـى المحـسوس، ومقـدار            

أمانته فى النقل بما ال يستطيع أن يمارى فيه، ولعمر اهللا ما قرأت             

إال وجدت فيه من الجهل والتناقض وقلـة        ) المنار(عددا من أعداد    

ثيـرا  الذوق وسخافة التعبير ما لو أردت أن أكتب فيـه لكـان ك             

.وخطيرا، ولكان التعليق على المنار أكثر من المنار

 

 



  

 

 

 

 



 







 




 




 



 


 



 


 


 




 



 

 



 


:إن للصوم حكم خمس

 

 


 


.  وحكمة شرعية، وحكمة اجتماعية،وتشمل حكمة صحية 

 

 
١

 

: حكمة الصيام الصحية -

 

 
أكثـر   معلوم أن المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء، وأن   

األمراض سببه المعدة، ولذلك فإن الطبيب يأمر المريض بتـرك          
الخالق العظيم أرحم بخلقـه     األكل والشرب فى كل األمراض، و     

من أنفسهم، ومن رحمته بهم أمـرهم بتـرك األكـل والـشرب             
  ا فى رمـضان، لتقـوى المعـدة وتـصح          ومالمسة النساء نهار

 منهم  َلِبوقَ توفر الدم، رحمة بهم وعناية منه سبحانه،      يالجوارح و 
هذا العمل عبادة له سبحانه ووعدهم عليه بالنعيم المقيم، فسبحان          

 بما هو خير لنا   من أمرنا   

 

  وهو الغنى عنـا وعـن أعمالنـا        -

 

- 
وأثابنا عليه بالجنة، وعبد يكرمه مواله فيأمره بما هـو صـحة            
وعافية وخير، ثم يتفضل فيعطيه الجنة جزاء للعبد على ما هـو            
نفع له، والعبد اللئيم يظلم نفسه فيخالف ربـه فيقـع فـى باليـا               

، أسأله سـبحانه أن     األمراض فى الدنيا وشديد العذاب يوم القيامة      
.يعلمنا حكمة العبادة ويعيننا عليها حتى نسعد فى الدنيا واآلخرة

 

 
بينت حكمة الصيام الصحية ليعلم الصائم أنه إنمـا يـصوم           

يستريح عند    وألن كل عضو من أعضاء الجسم      ،لصحته وعافيته 
 فجعل اهللا الصيام راحة للقلـب وراحـة         ،النوم إال المعدة والقلب   

 وال  ،المعدة للهضم  لصائم ال يحتاج إلى حركة تجهد      ألن ا  ؛للمعدة
.تعب القلبييتولد دم غليظ من كثرة األكل 

 

 
 ٢

 

: حكمة الصيام االجتماعية-

 

 
معلوم أن اإلنسان ال يمكنه أن يقوم بنفسه بجميع لوازمهـا            

كالحيوانات التى ال يحتاج فرد من أنواعها إلى مساعدة غيره فى           
ـ د يحتاج إلى كث   جميع لوازمه، فاإلنسان الواح    ر مـن األنـاس     ي

بد له منه    والحيوانات واآلالت البخارية والكهربائية فى نيل ما ال       
إذا ، )٢: المائـدة  (وتَعاونُواْ علَى الْبر والتَّقْـوى     :قال سبحانه 
:تقرر ذلك

 

 
 يكسب قلب األغنياء رحمة بالفقراء، وقلب الرؤساء        :فالصيام

وك شفقة بالرعية فيصبح المجتمـع      ا على العمال، وقلب المل    عطفً
 وغنى لم   ،)٢٩: الفتح (رحماء بينَهم  :كما قال سبحانه وتعالى   

يذق ألم الجوع والعطش كيف يرحم الفقراء؟ ورئيس لم يحس بفقد 
 إلى من والهـم     نا لسلطان الشريعة كيف يحس    مشتهياته خضوع 

ويمنح  هوملك ال يجاهد نفسه بالصيام كيف يعدل فى رعيت  ! عمله؟
.األمة الحرية والمساواة

 

 
 هو العمل الذى يزكى الـنفس ويهـذبها، ويجعـل           :فالصيام



 

 

 

 

 



 



 

 وعابد لمعبود قوى، ال     ،قادر اإلنسان يحس بأنه عبد مقهور لقهار     
. والملك والمملوك لديه،فرق بين الغنى والفقير عنده

 

 
         ا فإذا نحن تركنا الصيام انقلبت النفس اإلنسانية فصارت نفـس

ـ   أو وحشية، فأفسدت المجتمع بقدر    إبليسية    مـن تنفيـذ     هما تطيق
فالمسلم تارك الصيام شر على األمة، شر       . أغراضها لنيل شهواتها  

. على الوطن، شر على أسرته وعلى نفسه

 

 
  ا يفطر رمضان وال تقوم فى وجهـه مـشنعة         وأمة ترى مسلم

 ألن  ؛عليه ليرتدع، فتحت على نفسها أبواب غـضب اهللا تعـالى          
 رمضان دون عذر شرعى أغضب ربه سبحانه بمخالفة المفطر فى

  بترك التشبه به    ونبيه   ،أمره

 

 ورجل يغضب ربـه كيـف       -
      يحيا ( :وا حناجرهم بقولهم  يرضى والديه أو قومه؟ ولعل الذين بح

 وهم يحاربون الـشريعة ويعقـون الوالـدين ويقطعـون           )الوطن
األرحام

 

م، ولـو    ظهرت لهم نتيجة أعمالهم بتسليط األعداء عليه       -
عملوا بأوامر دينهم وبوصايا نبيهم لجمعهم سبحانه علـى الحـق،           

قال سبحانه ...  أعداءهم هم وأذلَّ وأعز:       ِعنـِد ِإالَّ ِمن را النَّصمو
).١٠: األنفال (اِهللا

 

 
 عمل يكسب الصائم رحمة وعزة واستجابة للـدعاء،         :فالصيام

 يكون  ،ة كاألسرة  وتصبح األم  ، وتتحد الكلمة  ،وبذلك يسعد المجتمع  
 ا عطوفً رئيسها والد وتكون األمة أبناء بـررة      ،ا ببنيه ا واثقً ا رحيم 

.  وتلك النتائج مقدماتها القيام بأحكام الشرع الحنيف،واثقين بوالدهم

 

 
٣

 

: حكمة الصيام الشرعية-

 

 
 ا أن اإلنسان هو المخلوق الوسط بين عالم األرواح     معلوم شرع

خليفة ربه فى األرض منحه ما بـه        المجردة وعالم الحيوان، وهو     
يسخر كل األنواع التى تحيط به فهى مخلوقة له، ال فرق بين مـا              
فى السموات من األفالك واألمالك والجنة وغيرهـا، ومـا فـى            

عادن والحيوانات، ومـا فـى      األرض من الجمادات والنبات والم    
فاإلنسان فـى الحقيقـة     .. األجواء من الهواء واألمطار والسحب    

 ألنه سبحانه خلق األشياء وهـو غنـى         ؛ونفس األمر له كل شىء    
عنها، ومن نظر بعقله فى العالم أعاله وأسفله يظهر له أنه خلـق             

ى لنفع اإلنسان، وبقدر ما يناله اإلنسان من العلم تكون له القدرة عل           
تسخير جميع الكائنات، فقد يبلغ اإلنسان بعقله أن يقهر كل شـىء            

      المالئكة، ولو علم   فيه  ا تخدمه   لينتفع به، وقد يبلغ بتزكية نفسه مقام
  اإلنسان نفسه علم ا بنور الكشف لتضاءلت فى عينه أكمـل        ا مؤيد

 بهمة لنيـل     وفر ،مراتب الدنيا، واضمحل فى نظره كل خير فيها       
نى ليفوز بالخير الحقيقى فى جوار األطهـار حيـث          كماله الروحا 

 روحه بما يجانسها    ةالبقاء فى مسرات الحياة، وصفاء العيشة، آنس      
من عالم الطهر، وعقله بما يشاكله من جمال اآليات، وجسمه بمـا        

 ،عناء أو جهـاد   أو  يطيب به من ملذات ومسرات، من غير شوب         
.وال كدر انقطاع وزوال

 

 

ا بكـل الحقـائق،   ة إيجاد اإلنسان ممتع اقتضته حكم  :الـصيام  
ـ  ف ،ومعلوم أن شكر النعمة متعين على كل منعم عليـه          رض اهللا  ف

تعالى الصيام لنشكره سبحانه على نعمته علينا بتسخيره مـا فـى            
السموات لنا من األفالك واألمالك واآليات واألسـرار، وتـسخير          

 اهللا لنا   السحاب وتصريف الرياح، ولما كانت المالئكة التى سخرها       
ا مجردة ال تأكل وال تشرب وال تالمس النساء، تقوم لنا بمـا           أرواح

ال غنى لنا عنه، وكذلك األفالك، لزمنا أن نتقرب إلـى اهللا المـنعم           
المتفضل علينا بترك األكل والشرب عبادة له سبحانه، فإننا نشكره           

.على تسخير مالئكته وأفالكه لنا

 

 
.وهى أول حكمة من حكم الصيام

 

 


 


أن الصائم يتحقق أنه عبد مملوك هللا بطبعه، إذا أمـره بتـرك             

  ألن العبد ال يتصرف    ؛ضرورياته

 

  وال فى نفسه-

 

 ، إال بأمر سيده-
 وفى ذلك من السعادة للعبد التى من أجلها رضـوان سـيده عنـه،             
وإسباغ إحسانه عليه، مما ال يمكن لألرواح أن تشهده وهى فى عالم   

.األشباح

 

 


 


أن الصائم أشبه المالئكة، فتكون لروحه ملكوتية تقتبس فيهـا           

 نفسه قبس ا نوراني ا تجمل به العقل والحس والجسم، فـيلحظ        ا ملكوتي
 ا من الحكمة العلية   الصائم أنوار، ا من اآليات المنبلجة فـى       وأسرار

ا مـن   يبنفسه وفى اآلفاق، فيميل بكليته إلى الفضائل التى تجعله قر         
ا بصفاته من الرحمة والعطف والحنان،      ا بأخالقه، متصفً  ربه، متخلقً 

ا إلى نيل كماله الروحانى، لينفع       مسارع ،واإلحسان والعلم والعرفان  
.نفسه وأهل عصره بما يناله من هذا الخير

 

 


 


أن الصائم يشعر من نفسه أنه تشبه بأفضل الرسل عليه وعليهم           

الم، فيكون له من الفرح والبهجة وعلو الهمة ما يجعله          الصالة والس 
الخلق، ويحسن إلى من أسـاء        ويتباعد عن ضرر   ،يكره المعاصى 

. ا بمعية األخيار يوم القيامة آنس،ا فى الدنيا وبذلك يعيش عزيز،إليه

 

 


 


هى أن الصائم بإمساكه عن لوازم الحيوانية، يقل نومه وينشط           

وقات بالعبادة وتحصيل العلم، وتالوة القرآن، وتزهد نفسه     لعمارة األ 
بليسية، حتـى   فى شهوات الحيوانات، ومالذ البشرية ومقتضيات اإل      

   ا لما تقتبسه روحه من العالم األعلى، وفـى         يكون فى نومه مشاهد
 ا ربه، وبذلك تنكشف له غيوب بما يرد على قلبه مـن            يقظته مراقب

ناء تدبير الجسم الشهوانى، فيكـون      الروح لصفائها وراحتها من ع    
 م يكون اإلنسان أفـضل مـن       ا للروح، وفى هذا المقا    الجسم مجانس

 ألنه مجاهد، والمالئكة مفطورون على الخير، وذلك فضل     ؛المالئكة
.اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 




 




 



 



 





 


هنا أقول أن التقوى ال تعني فقط معرفة الحق بل االلتزام به،             

ا للعلم  أي تربية النفس على ما عرفت من الحق وإلزامها به، تحقيقً          
 ويعلِّمكُـم اللَّـه    واتَّقُوا اللَّه  :دني الذي ال يتحقق إالّ بالتقوى     الل
ث والمـؤرخ   ابن كثيـر المفـسر والمحـد       وذكر،  )٢٨٢: البقرة(

في ترجمة الموفق   ) ١٣/١١٠: (المعروف في كتابه البداية والنهاية    
بن قدامة الحنبلي الصوفي صاحب المغني    ا

 

–  مـصدر ا  الذي يعـد
ا من مصادر الفقه الحنبلي      مهم

 

وكانت لـه أحـوال     : ( نصه ما   –
 الحافظ الذهبي أن ابن قدامة ممن سلك طريـق   ونص). ومكاشفات

 باهللا عبد القادر الجيالني كما فسر أعـالم         التصوف على العارف  
.وذكر نحو كالم ابن كثير) ٢٢/١٦٦(النبالء 

 

 
 ابن تيمية فقد أثنى على أئمة التصوف في أكثر من موطن    وأما

١٠/٥١٦(في الفتاوى   

 

أمـا  : حيث يقول وبالحرف الواحد   ) ٥١٧-
المستقيمون السالكون كجمهور مشايخ السلف مثـل الفـضيل بـن     

 وأبي سـليمان الـداراني، ومعـروف        ،يم بن أدهم  عياض، وإبراه 
الكرخي، والسري السقطي، والجنيـد البغـدادي وغيـرهم مـن           

المتقدمين، ومثل الشيخ عبد القادر الجيالني       

 

 قدس اهللا روحـه    –

 

- 
 كـذلك  من عنـدي  وأضيف) (وأضيف. (والشيخ حماد أبي البيان     

الـسالم األسـمري      عبـد  الشيخ أحمد زروق و   الشيخالشأن عند   
 والشيخ أحمد التيجاني والشيخ محمد ماضـي         اإلدريسي لفيتوريا

 أحمد بمب، والشيخ أحمد بـن إدريـس         يم والشيخ الخد  العزائمأبو  
فهم ال يسوغون للسالك ولو طـار فـي         ) وغيرهم من المتأخرين  

الهواء أو مشى على الماء أن يخرج من األمر والنهي الشرعيين،           
لمحظور إلى أن يموت، وهذا هو      بل عليه أن يعمل المأمور ويدع ا      

 كثيرال هذا منالحق الذي دّل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف، و
٣٥٢ص  ( ذكر في كتابه شرح حديث النزول        وقد. في كالمهم   

 

-
: إلى أن قال  )  سيد الطائفة، إمام هدى    الجنيد  : (ما نصه ) ٣٥٣

كما ذكر في الجزء العاشـر مـن        ) ومن خالفه فمن أهل الضالل    (
ا  سيد الطائفة ومن أحسنهم تعليم     وكان  (،  )٦٨٦ص  (لفتاوى  ا

اوتأديباهـ) ا وتقويم.

 

 
ا  هذه النصوص السابقة تبين لنا أن التصوف ليس مستنبطً         فمن

        ا إلى أصول غير    من أصول ال تمت إلى اإلسالم بصلة، وال منتسب

إسالمية وعربية، كمـا    
يزعم أعداء اإلسالم من    

وتالمذتهم  المستشرقين
لذين ابتـدعوا أسـماء     ا

مبتكرة، فـأطلقوا اسـم     
التصوف على الرهبنـة    
البوذيــة، والكهانــة  
النصرانية، والـشعوذة   

تصوف : الهندية، فقالوا 
بوذي، وتصوف هندي،   
ــصراني،  ــصوف ن وت
ــي،   ــصوف فارس وت
يريدون بذلك تشويه اسم    

 مـن جهـة،     وفالتص
واتهام التصوف بأنـه    
راجع في نشأته إلى هذه     
ــضالة  ــسفات ال ، الفل

ــسلمين   ــغال الم وإش
باألسماء عن المسميات،   
     وبالقشور عـن اللـب
والجوهر، مع أن ذلـك     
قد نفاه وأنكره بعـض     
المستــشرقين أنفــسهم، 
حيث ذكر المستـشرق    

ــالً ــسون نق  عــن نيكل
) نولدكــه(المستــشرق 

ا أن تكون الكلمـة     منكر
راجعة إلى أصل يوناني    
أو بوذي أو غيره، ثـم      

ال يوجـد دليـل     : قال
رجع افتـراض   إيجابي ي 

أن الكلمة مـشتقة مـن      
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، )الحكمة(ومعناها بلغتهم   )  أو صوفيزم  صوفوس،(األصل اليوناني   
ـ          ابفي حين أن نسبتها إلى الصوف تؤيدها نصوص من أقوال الكت

 هو الحق الذي ليس عنه محيص، وليس بعد         فهذا. المسلمين أنفسهم 
لذلك وجب على كل مؤمن مخلص أن ينـصح         . الحق إال الضالل  

 يعرفوا الحق ل  يعرفوا وأن   يسمعون و يقرؤون مما   التحريؤمنين ب الم
 الرجال بالحق، وال نعـرف      نعرف: (الرجال، كما قال علي     

 علينا أال نسم تلك الطائفة الطاهرة بما نراه         فينبغي).  بالرجال الحق
في زماننا هذا من التستر خلف تلك الطائفة، فقد حذّر اإلمـام ابـن       

 وغيره من أولئك المتسترين تحت عبـاءة         رحمه اهللا  الهيثمي حجر
الرجال، تسموا باسمهم، وليسوا منهم في شيء، بل هم في غـرور            

     ا تارة، ودعوى أخرى   وباطل وغلط، يتسترون باسم الصوفية توقي .
 هؤالء ينهجون منهج أهل اإلباحة ويزعمون أن ضـمائرهم          وبعض

خلصت إلى اهللا، وأن الترسم بمراسم الشريعة رتبة العوام، وهذا هو   
عين اإللحاد والزندقة، إذ كل حقيقة ردتها الشريعة زندقة، وبعضهم          
يقول بالحلول، ويزعمون أن اهللا تعالى حـّل فـيهم، ويحـل فـي              

هومهم معنى من النـصارى فـي   أجسامهم مصطفيها، ويسبق إلى ف 
 في شيء أو يحّل به شيء،       يحل تعالى اهللا أن     والناسوت، هوتالال

ومنهم من يستحل النظر إلى المحرمات إشارة إلـى هـذا الـوهم،             
وبعضهم يزعمون أنهم مجبورون على األشياء ال فعل لهم مع اهللا،           
ويسترسلون في المعاصي وكل ما تدعو إليه النفوس، ويركنون إلى          
البطالة ودوام الغفلة واالغترار باهللا، والخروج من الملّـة وتـرك           

 عن رجـل  الحدود واألحكام والحالل والحرام، وقد سئل سهل  
هذا ال يقوله إال أحـد  : يقول أنا كالباب ال أتحرك إال إذ حرك، فقال 

رجلين إما صديق إشارة إلى أن قوام األشـياء بـاهللا مـع إحكـام               
 لـى عبودية، وإما زنديق إحالة لألشياء ع     األصول ورعاية حدود ال   

اهـ كما  . ا عن الدين ورسمه   ا للوم عن نفسه، وانخالع    اهللا، وإسقاطً 
.في الفتاوى الحديثية

 

 
 هذا تبين لنا الحق من الباطل، فعلى كل جاهل بأمر هـذه             وبعد

الطائفة أن يحسن الظن فيهم، فقد تضافرت أقوال أهل العلم أن من            
.والعياذ باهللا. يخشى عليه من سوء الخاتمةال يحسن الظن فيهم 

 

 
:وخالصة لما تقدم نقول

 

 
اإلسـالم، اإليمـان،    ( أحد أركان الدين الثالثـة       التصوف إن  
، فمثلما اهتم الفقه بتعاليم شريعة اإلسالم، وعلـم العقيـدة       )اإلحسان

وهو أن تعبد اهللا (باإليمان، فإن التصوف اهتم بتحقيق مقام اإلحسان        
 ،رواه مسلم في صـحيحه    ) فإن لم تكن تراه فإنه يراك      تراه،   أنكك

وهو منهج أو طريق يسلكه العبد للوصول إلى اهللا، أي الوصـول            
 السكندري فـي الحكـم      اهللا ابن عطاء    قال  (،إلى معرفته والعلم به   

نا أن  ك إلى العلم به، وإال فجلَّ رب      وصولك إلى اهللا وصول   : العطائية
 وذلك عن طريق االجتهـاد      ،)يءيتصل به شيء، أو يتصل هو بش      

في العبادات واجتناب المنهيات، وتربية النفس وتطهير القلب مـن          
وهذا المنهج يقولون أنه    . األخالق السيئة، وتحليته باألخالق الحسنة    

يستمد أصوله وفروعه   
 ةمــن القــرآن والــسن

النبوية واجتهاد العلماء   
فيما لم يرد فيه نـص،      
فهو علم كعلم الفقه لـه      

بــه ومدارســه  مذاه
ومجتهديه وأئمته الذين   
شيدوا أركانه وقواعـده    

جيالً )  من العلوم  كغيره(
 حتى جعلـوه    ،بعد جيل 
ــ ــم علم ــموه عل ا س

التـــصوف، وعلـــم 
التزكية، وعلم األخالق،   
فألفوا فيه الكتب الكثيرة    

ــا أصــوله ب ــوا فيه ين
.وفروعه وقواعده

 

 
ومن أشـهر هـذه     

قـوت القلـوب    : الكتب
 محمد طالب   أبو للشيخ

بـن عطيـة    ابن علي   
 والِحكَم ،الحارثي المكي 

 ابـن  لـشيخ العطائية ل 
 ،عطاء اهللا الـسكندري   

 التصوف للشيخ   وقواعد
أحمد زروق، وإحيـاء    
علــوم الــدين لإلمــام 
ــالة  ــي، والرس الغزال
ــام  القـــشيرية لإلمـ

ــشيري  والوصــية ،الق
للــشيخ عبــد الــسالم 
ــسي  ــوري اإلدري الفيت

 العقـد  وكتابالحسني،  
جواهر النفيس في نظم    

التدريس للشيخ أحمد بن    
ــسوري  ــس المي إدري

 مـن  وكتاباإلدريسي،  
 إلمـام لجوامع الكلـم    

 ي ماضــي أبــمحمــد
.العزائم وغيرها

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 



 





 




 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          المستشار                       األستاذ 

 

 






 



 




 




 


يقع مشهدها بين مشهد السيدة نفيسة      "

  الحسين   اإلماموالسيدة سكينة بنت    
 ومشهد  ،فى حى الخليفة بمدينة القاهرة    

السيدة رقية فى مكان يعرف ببقيع مصر   
.)١("الصغير

 

 
والسيدة رقية هى بنت اإلمام علـى       

لكاظم بـن جعفـر     الرضا بن موسى ا   
الصادق بن محمد الباقر بن على زيـن        

 وعلـى   ،العابدين بـن الحـسين      
:ضريحها بيت من الشعر يقول

 

 
بىـبقعة شرفت بآل الن

 

 
رقيةوببنت الرضا على  

وعمتها الـسيدة عائـشة الـساكنة       
ضريحها الموجود بالقرب منهـا، أمـا       

وقـد  (السيدة نفيسة فهى زوجة عمهـا       
 وهى قادمة إلى    روى عن كراماتها أنها   

مصر من المدينة المنـورة اعترضـها       
شخص من خصوم أبيهـا وأراد قتلهـا        

فتوجهت إلـى اهللا مـستجيرة وداعيـة        
بالنجاة فوقفت يد هذا الرجل فى الهواء       

.)٢("احين هم بضربها ثم سقط ميتً

 

 
وفى أواخر النصف األول من القرن      
السادس الهجرى أقام الخليفة الفـاطمى      

.ا على قبرها مشهدالحافظ لدين اهللا

 

 
 تاريخ المـشهد    (Ravisse)ويرجع  

ا على المحراب الخشبى المتنقـل      اعتماد
 لفن اإلسـالمى   ا بمتحف ا  الموجود حالي

هـ  ٥٢٨إلى  

 

م، ويؤيد ذلـك    ١١٣٤ -
النص الذى أورده   
المقريزى والـذى   

أبو (جاء فيه، أن    
ــراب ــل ) ت وكي

األميرة بنى مسجد   
السيدة رقية، وقد    

) بأبو ترا (توفى  
ـ  ٥٢٨سنة   .  هـ
) فان برشـم  (لكن  

يعتقد أن المـشهد    
هـ ٥٥٠بنى سنة   

.هـ٥٥٥أو سنة 

 

 
وقد اسـتطاع   

 العثـور علـى تـاريخ       األستاذ كزويل 
 على القبة مـع كتابـات       المشهد مكتوبا 

قرآنية باللون األزرق علـى أرضـية       
بيضاء، جاء فيها فى شهر ذى الحجـة        

ـ ٥٢٧فى   وتعتبر الكتابة المرسومة   .  ه
.)٣(أقدم كتابة فى مصربالزيت 

 

 


 


وقريب ا من مشهد السيدة سـكينة     ا جد

الكبرى، إلى الشمال الغربى منه، يقـع       
قبر السيدة رقية بنت على الرضا بـن        
موسى الكاظم بن جعفر الـصادق بـن        
محمد الباقر بن على بن العابـدين بـن         

، وكثير من النـاس    اإلمام الحسين   
  بن طالب  ظنونه للسيدة رقية بنت على    ي

أخت زينب والحـسين، وهـذه دفينـة        
دمشق، ومـشهدها معـروف هنـاك،       
ويسمى مشهد السيدة رقية بنت الرضـا       

لكثـرة  ) بقيـع مـصر   (بالقاهرة بــ    
المدفونين حولها مـن كبـار الـسلف        

صالح، الذين سوف نشير إلى بعضهم      ال
.ن شاء اهللاإ

 

 
لـم  ع(وقد جدد هذا القبـر الـسيدة      

زوجة الخليفة المستعلى بـاهللا     ) اآلمرية
، ثم جدده عبد    )هـ٥٢٧(الفاطمى عام   



 

 

 

 

 



 



 










 



الرحمن كتخدا، ثم عمره عبـاس األول       
وزوجته، ونقل إلى الضريح المقصورة     
المطعمة بالصدف التى كانت على قبر       
الحسين قبل عمل المقصورة النحاسـية      
التى استبدل بها اآلن المقصورة الفضية      

 الكريمـة،   واألحجـار  ة بالذهب تالمكف
الى ضريح  ) البهرة(والتى أهدتها طائفة    

الحسين فى خواتم القرن الرابع عـشر       
.الهجرى

 

 
الترقـى  : وقد أخذ اسم رقيـة مـن      

الترفع والعلو، أو هو تصغير     ووالسمو  
بمعنـى الـدعاء    ) رقيـة (لطيف للفظ   

 اهللا فى شـأن أصـحاب       إلىواالبتهال  
.البالء

 

 
علـى  ولم يبق من المبنى الفاطمى      

ضريح السيدة رقية بنت على الرضا إال       
اإليوان الذى به الضريح، ومـا عـداه        
فمستحدث، وليس بالقبة إال السيدة رقية      

إن معهـا   : وحدها، ولكن بعضهم يقول   
محمـد  (فى القبر جثمان العالم التركى      

وزوجته السيدة زبيـدة، وهمـا      ) رضا
اللذان استضافا السيدة رقية منذ جـاءت       

وفيت بمنزلها الذى أصبح    القاهرة حتى ت  
ا للجميع، وليس هذا بمـستبعد،      ضريح

.واهللا أعلم

 

 


 


قبـر  : وبجوار مشهد السيدة رقيـة    

بنت زيد بن عمرو بـن      ) عاتكة(السيدة  
نفيل القرشى زوجة سيدنا محمد بن أبى       

ـ    ا علـى  بكر الصديق، الذى كـان والي
م، مصر تزوجها بعد الزبير بن العـوا      

ودخلت معه مصر، وماتت فيهـا بعـد        
، ويظن كثير من الناس أنهـا  مقتله  

، ولـيس   عاتكة عمة رسول اهللا     
.كذلك

 

 
وبجوارها قبـر الـسيد الجعفـرى       

الصوفى الجليل من سلسلة أبناء جعفـر       
، الطيار أخى على بن أبى طالـب        

وقد ترجمـه األزورقـانى، ووصـفه       
 األنفـاس،   بالصالح والتقوى وطهـارة   

وبعضهم يظن خطأ أنه على بن جعفـر        
الصادق أى شقيق السيدة عائشة وحفيد      

.اإلمام على زين العابدين، وليس كذلك

 

 
وبهذا المشهد طائفـة أخـرى مـن        

العالمة المحقق  : األشراف والعلماء منهم  
أبـو  (النسابة اللغوى المحـدث الـسيد       

الحنفى ) الفيض محمد مرتضى الزبيدى   
، ومعـه زوجتـه أم      الشريف الحسينى 

الفضل زبيدة التى سبقته الى رحمة اهللا،       
وقد أحاطت المساكن الشخـصية بهـذه       
المشاهد، وتداخلت معها، فأساءت إليها     
من كل الوجوه حتى ابتلعـت بعـضها        
بالفعل، وامتدت يد التغييـر والتبـديل       
والتضليل على بقية قبور المبنى الجليل،      

.وال قوة إال باهللا

 

 
كتورة سعاد ماهر فى  وهناك رأى للد  

ــاء اهللا  ــاب مــساجد مــصر وأولي كت
أن رقية صاحبة هذا    : " هو )٤(الصالحين

، "الضريح هى رقية بنت النبـى       
   ن الثابت أن   إا حيث   وهذا القول بعيد جد

األخيرة دفينة البقيع بالمدينـة المنـورة    
ومعها رقية بنت زيد األبلج أخت السيدة       

.نفيسة الكبرى 

 

 
حـسين والـسيدة    أما رقية أخت ال   

 فهى دفينة   زينب أبناء اإلمام على     
 أخت  ةدمشق فى قرية راوية وهى رقي     

 أمـا   ، ألبيها فقط  زينب بنت على    
أمها فليست السيدة فاطمة الزهراء وإنما      

 كانت مـن  )٥(أم حبيب الصهباء التغلبية   
سبى الردة الذى أغار عليه سيدنا خالد       

 بن الوليد بعين التمر فأشتراها سـيدنا      ا
من سيدنا خالد، فعمر األكبر شقيق       على 

البـن  ] الفـصول المهمـة   [رقية وفى   
هذا ] عمر[ وعمر   ،نا تؤأمين كاالصباغ  

 سنة وحاز نصف ميراث  ون وثمان خمس
وذلك أن أخوته األشقاء وهم عبد       ،على 

اإلمـام  اهللا وجعفر وعثمان قتلوا مـع       
.الحسين بالطف فورثهم

 

 
                                                           

 فى مصر    آل بيت النبى    ) ١(

 

 أحمد أبـو    –
.كف

 

 
. سراج النبوى جبرأحفاد النبى ) ٢(

 

 
راجع الدكتورة سعاد ماهر، مساجد مصر،      ) ٣(

.١٣٠، ص ١ج 

 

 
، ١سعاد ماهر، ج    . راجع مساجد مصر، د   ) ٤(

.١٢٨ص 

 

 
: بنـت : هى أم حبيب الـشهيرة بالـصهباء      ) ٥(

       كـرم اهللا   (ربيعة بن بجير التغلبى، اشترى على
وذلك عندما فتح خالد الثنـى     . من السبايا ) وجهه

 قرب الـشرقى    والزميل وهو موضع بالجزيرة   
شرقى الرصافة وبعث بالخمس مع النعمان بـن        

    ا ورقية الكبرى،   عوف الشيبانى فولدت له عمر
، وعـين التمـر     ٢٥، ص   ٤راجع الطبرى، ج    

بلدة قريبة من األنبار غربى الكوفة وهى علـى         
طرف البرية افتتحها فى أيام أبى بكر خالد بـن          

، ص  ٦ هـ، معجم البلـدان، ج       ١٢الوليد سنة   
.٢٦، ص ٣ وج ،٢٥٣

 

 



 

 

 

 

 



 









 





 





 



 





 



هناك فتاوى دعت إلى ضرورة قصر      

 حق  : مثل ،حق الفتوى على أسماء بعينها    

الزوج في معاشرة زوجته المتوفاة تحـت    

 وجواز معاشرة   ،مسمى مضاجعة الوداع  

الرجال لبعض أنواع البهـائم كالمـاعز       

 وأن الغنـاء كـالزنى      ،واألبقار واألغنام 

 ناء بـدالً   وجواز الحج إلى سي    ،والدعارة

 ،من بيت اهللا الحرام في مكـة المكرمـة        

وجواز شرب الخمـر بحجـة أن النبـي         

   وأن الـصحابة قـد      ، قد توضأ به 

 وحسبي اهللا ونعم الوكيـل      ،شربوا بعضه 

.في هذا العبث غير الممنهج

 

 

ا لبعض هـذه الفتـاوى الـشاذة        ووفقً

والغريبة والتي من بعضها ما تفجر فـي        

ـ      ي مـصر   أثناء حكم جماعة اإلخوان ف

والثورة الفضائية للقنوات البعيـدة عـن       

الرقابة اإلعالمية الرسمية والتي صدرت     

 : مـن أمثـال    ،لنا كل ثانية فتوى جديدة    

إرضاع الكبير ونكاح الصغيرة وتحـريم      

 فإنه مـن    ،أكل الموز والخيار وغير ذلك    

الضروري التصدي لمثل هذه الخرافـات      

.المتعلقة بالعقيدة

 

 

ا ير أيـض  لكن أرى ويرى غيري كث    

  ا ونحن أمة عريقة بفكرهـا      أننا نبالغ كثير

وثوابتها الدينية الرصينة فـي التـصدي       

لمهازل بعض ممن ينتسبون إلـى العلـم        

 وفي نفس الوقـت ال أزال       ،والفكر الديني 

أؤكد أننا نعيش حالة من القطيعة المعرفية       

التامة بين الفكر الديني الرصين والمتجدد      

سنة وبين حالـة    المرتكز على القرآن وال   

الحراك المجتمعي الشعبي الغـارق فـي       

لـع والـزواج    قضايا تتعلق بالطالق والخُ   

العرفي والظواهر المجتمعيـة المرتبطـة      

.بالحالة االقتصادية

 

 



 





 



ويزداد حزن النخبـويين مـن أجـل        

قصور المؤسسات الدينية الرسـمية فـي       

 اهيم العقدية لدى المصريين ال    تعميق المف 

سيما الطالب الذين يـذهبون للمدرسـة        

 وأن دور األزهـر     ،والجامعة كل صباح  

ا وقليــل ووزارة األوقــاف بــات غائبــ

 وأن  ،الحضور فـي مناهجنـا التعليميـة      

الوزارة نفسها   

 

 وزارة التربية والتعلـيم     -

والتعليم الفنـي    

 

 بوزيرهـا الـراهن ال      -

 االسـتدالل   يراهن على تعميق وتطـوير    

 لذا نجد هؤالء حينما يكبرون      ،لدى طالبنا 

ويــذهبون إلــى الجامعــات المهمومــة 

بالمذكرات الجامعية وبامتحانـات نهايـة      



 

 

 

 

 

 

 لالصطياد من جانب أئمة     العام أكثر قبوالً  

.الفتنة وفقهاء اللغط

 

 

وما دام األمر هكـذا فإننـا سـنعيش      

فترات طويلة قادمة قد تستمر لعقود بعيدة       

منطق الجدل والسفـسطة ولـن     ا في   أيض

ننتقل إلى مساحات من المنطق المرتكـز       

 بحجة أن   ،على التأسيس الممنهج الواعي   

الشارع يحتاج إلى مزيـد مـن الحكـي         

والحواديت حول الرجل الـذي يريـد أن        

 والرجل المفتون   ،يتزوج بأكثر من امرأة   

 والزوجة التي تتصل    ،بالفتيات الصغيرات 

 أجل أنهـا ال     بالشيخ عبر الفضائيات من   

تدرك أهي على عصمة زوجها أم أنه        

 

- 

زوجها المبجل   

 

 قد طلقها وهـي بغيـر       -

.علم

 

 



 



 ا كهذا أمامه تحديات داخليـة      إن شعب

تتمثل في طوائف وتيارات متطرفة تسعى      

 ،إلى تقويض الوطن وتفتيت نسيجه القوي     

ومؤامرات خارجية تحيط بمصر من كل      

 لهو أحرى بالبحث عن المـستقبل       ،ناحية

 من العودة إلـى الـوراء بـصورة         بدالً

 ولعل اليوم أكثر من البارحة جاز       ،مخجلة

 ا أن نلعن حرية الفضائيات ولعنة      لنا جميع

شبكات التواصل االجتماعي المتمثلة فـي      

الفيس بوك وتويتر ويوتيوب التي سمحت      

لكل من هب ودب وشب وخـط األرض        

غيـر علـم أو فقـه أو        بقدميه ألن يفتي ب   

ا ا كبيرا من بلغ من العلم قدر      وأيض ،دراية

لكنه هوى وراء رغبات المـشاهد الـذي        

يجرجره إلى مساحات من البوح العبثـي       

فكان منه أن يدغدغ أعصاب ووصـالت       

المشاهد العصبية بقصص وحكايا باهتـة      

وبائدة عن عصور مضت وربما كاذبـة       

 .من مثل الوضوء بالخمر

 

 

الظـواهر االجتماعيـة    ومثل هـذه    

المتعلقة بالشأن الديني تدعو إلى تفجيـر       

الذكرى المتصلة بدعاوى جماعة اإلخوان     

 الذين اعتصموا برابعة العدوية   

 

 عقـب   -

العزل الشعبي لوكيل الجماعة في الحكـم       

محمد مرسي   

 

 قد هبط   بأن جبريل    -

إلى ساحة المكان وسط المعتصمين ومـا       

ديني لدى  شابه ذلك من عبث يتعلق بولع       

.المصريين

 

 



 



وإذا كان المجلـس األعلـى لتنظـيم        

اإلعالم بالتعاون مع األزهـر الـشريف       

    ا إلى إصـدار    ودار اإلفتاء قد لجأوا جميع

بيان يتضمن أسماء من حقهـا التـصدر        

 فإنها  ،للفتوى عبر وسائل اإلعالم الرسمي    

     ستظل عاجزة بل أكثر وأبلغ عجز ا ا وفقر

 ،لمتطرف من ناحيـة   في مواجهة الفكر ا   

ومجابهة الفقر الثقافي الديني لدى جمـوع    

 مـا دام    ،من المصريين من ناحية أخرى    

 ا عن كنه تجديد الخطاب الديني      األمر بعيد

وهو األمر الذي يشبه الفرق بين مواجهة       

 .اإلرهاب والتصدي لإلرهابيين

 

 

فاألحرى واألجدى هو تغيير مالمـح      

لـع  الصورة الذهنية لدى المـصري المو     

بقضايا دينية جدلية تدفعه إلى مزيد مـن        

ترقب الفتاوى الشاذة المدهشة والتي قـد       

  حسنً ا وقبوالً تجد صدى طيب  ا لـدى   ا أيض

بعض المـشايخ والعلمـاء مـن خـالل         

برامجهم الفضائية التـي تنـافس بقـوة        

ــداد   ــي وإع ــرامج الطه ــراوة ب وض

.المأكوالت

 

 



 

 

 

 

 



 


 

وقفة مع الذات   وقفة مع الذات   

ــون   ــي تكــ ــون  لكــ ــي تكــ لكــ

ــصية  ــصية شخــــــــ شخــــــــ

ــؤثرة ــؤثرةمـــــــــــــ مـــــــــــــ
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:النوم

 

 

وِمن آياِتِه منَامكُم ِباللَّيـِل     : قال تعالى 

.والنَّهاِر وابِتغَاُؤكُم من فَضِلِه

 

 

لهية العجيبة التي   سرار اإل حد األ النوم أ 

ودعها اهللا في خلقه، والتي ال يستغنى عنها        أ

ن يبلـغ   أحوال، فبعد   نسان بحال من األ   اإل

لجهد مداه يتغـشاه    نسان غايته وا  التعب باإل 

 ، بحيويته قد تجـددت    فإذاالنوم ثم يستيقظ    

 والنـاس فـي     ،ونشاطه ونظراته قد عادت   

. شتىأصنافتعاملهم مع النوم 

 

 

 أن القليلـة    األسطر في هذه    وسأحاول

 بعض القواعد المثلى في التعامل      إلى أشير

مع قضية النوم ليؤدي لك وظيفته وال يكن        

وجـب اهللا   أ أداءوسيلة تعويق وتثبيط عن     

عليك نحو ربك ونحو نفسك ونحو الحيـاة        

اعموم.

 

 

:ليك هذه القواعدإو

 

 

١

 

ال تنس حق جسمك مـن الراحـة         -

 اأرض ال   تَّبنْن الم إمهما كانت الظروف، ف   

  فتحميل النفس مـا ال      أبقىا  قطع وال ظهر ،

تطيق من السهر تدمير لطاقتهـا وتعويـق        

 .لعملها

٢

 

م  قاعدة في التعامل مع النـو      أفضل -

ا واسـتيقظ   نم مبكـر  :  هي اإلنسانعرفها  

امبكر. 

٣

 

-   وقـات  أفـضل   أن  أا  لقد ثبت علمي

ن الساعة  أالنوم ما كان بعد صالة العشاء، و      

ول الليل تعادل ساعتين مـن      أمن النوم في    

آخره وال يقوم مقامها سـاعات مـن نـوم       

 .النهار

٤

 

كل مباشرة، بل اجعل    ال تنم بعد األ    -

 .رخاءبينهما فترة من االست

٥

 

ول أوقات النوم ما كان فـي       أسوا  أ -

و بين العصر والمغـرب، ولكـل       أالنهار  

 .قاعدة استثناء كما يقال

٦

 

غلـب  أال تكن من الذين يقـضون        -

 الفـراش   إلىحياتهم في الفراش بل اذهب      



 

 

 

 

 



 


 

من أفطر يوما فـي     : (قال رسول اهللا    
رمضان من غير رخصة وال مـرض لـم         

             .)يجزه صوم الدهر كله وإن صامه

 

 
           

 

رواه البخاري في صحيحه  -

 

-

 

 




 

–

 

–


 



 النوم وغادره عنـد عـدم       إلىعند الحاجة   

 .إليهالحاجة 

٧

 

ال تعــود نفــسك علــى عــادات  -

 مثل طبيعـة الفـراش      مستحكمة عند النوم  

، بل حـاول    اإلزعاجومقدار الضوء وعدم    

 تكسب نفسك القدرة على النوم فـي أي         أن

 .ظرف

٨

 

 يتعـود علـى     أن اإلنسانيستطيع   -

االكتفاء بقدر قليل من النوم بالتـدرج فـي         

 .ذلك

٩

 

ال تنس دعاء النـوم واالسـتيقاظ        -

 .ودوام ذكر اهللا كلما صحوت من نومك

:الرياضة

 

 

سائل حفظ حيوية الجسد     و أفضل من   إن

 باإلضـافة  الحياة   بأعباءوقدرته على القيام    

للتغذية الجيدة والنـوم الكـافي ممارسـة        

.الرياضة باعتدال وبالقدر الكافي

 

 

والرياضة المعتدلـة التـي يمارسـها       

 باعتبارها وسيلة من وسائل الحفاظ      اإلنسان

على قوة بدنه وصحته ال باعتبارها غايـة        

جلها أوجود له في الحياة، عليها يوالي ومن        

يعادي، ويجعل كل شيء في الحيـاة مـن         

جلها، وهذه بعض التوجيهات العامة فـي       أ

:التعامل مع الرياضة

 

 

١

 

-   ا من برنامجك   اجعل الرياضة جزء

قل ذلـك   أ و حوالكأالذي ال تنساه في جميع      

 .المشي والسباحة

٢

 

ال تدمن الرياضة فتصبح غاية لك       -

جلها حينئذ مسئولياتك   أال وسيلة وتترك من     

تجاه ربك وعملك وعائلتك وتـسبب لـك         

 .اآلخرين مع إشكاالت

٣

 

ا في تحديد تمارين    خصائيأاستشر   -

 تكون سهلة   أنمنوعة لجميع الجسد شريطة     

ليهـا فـي    ا ثم حـافظ ع     منك وقتً  تأخذوال  

 .سفرك وحضرك

٤

 

 لك،  تهيأت إذاال تتردد في السباحة      -

 . الرياضاتوأمتع أفضلفهي من 

٥

 

احــذر مــن التمــارين الخطــرة  -

 . بسببهاوتأثموالعنيفة، فقد تؤذيك 

٦

 

 األكـل ال تمارس الرياضة بعـد       -

 .مباشرة حين تشكو من شدة الجوع

٧

 

 أقوالـك ال تنس مراقبـة اهللا فـي         -

 . الرياضة تمارسوأنت وأفعالك

:  الرياضةأنواعومن 

 

 

 تأملالرياضة الفكرية وهي عبارة عن      

 واألرضوتــدبر فــي خلــق الــسماوات 

 الخلق مـن    وأحوالواختالف الليل والنهار    

 يترقـى   إنمـا  واإلنسان ، النهاية إلىالبداية  

 أشاربفكره ويستخدم في ذلك الوسائل التي       

ع ِإن الـسم  :  في كتابه، قال تعالى    إليهااهللا  

          نْـهع كَـان لَِئـككُـلُّ ُأو الْفَُؤادو رصالْبو

.)٣٦: اإلسراء (مسُئوالً

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 





 



 

 

 

 محل  ن ال تزاال  ..مت ظهر العرب  ص وسوريا التي ق   ..إيران الحاضر الغائب  
اختالفات ومساومات ومزايدات العرب المجتمعين على عجل في قمة الظهران         

 

- 
التي عقدت في منتصف أبريل الماضي     

 

 التي ستسجل كسابقاتها تفـاقم العجـز        -
وتوشك أن تدفع   العربي وفشل الجامعة العربية في االنتصار لقضايا باتت مزمنة          

. ما ال يمكن ألمهر الخبراء توقعهإلىبالمنطقة 

 

 
صحيح أن القمة العربية التاسعة والعشرين أعادت بعض االعتبـار للقـضية     

ولوية في قائمة البنود التي تضمنها بيانها الختـامي ولكـن       األالفلسطينية ومنحتها   
  زمات  السياسية لأل   استمر تغليب الحلول   ا بمزيد المآسي في حال    المشهد يظل منذر

 أن  األرجـح ن  إف)  الفلسطينية اإلغاثة مليون دوالر لألوقاف وجهود      ٢٠٠(وحتى ال نتهم بالعدمية وبإنكار حزمة المساعدات التي أقرتها القمة           ... الحارقة
.مالمسة القاع ليس باألمر البعيد

 

 
لعربية المنعقدة بالظهران شرقي السعودية جاءت مـن حكومـة االحـتالل    أول المالحظات التي يتعين التوقف عندها بعد أن أسدل الستار عن القمة ا          

خطوة مدروسة ورسـالة ال نخالهـا     ...  ثالثة أيام متتالية وذلك قبل حتى أن يجف الحبر الذي دون به البيان             وإغالقها التي أعلنت عزل القدس      اإلسرائيلية
 قرار ترامـب نقـل      إعالن رفضها لما تضمنه البيان من تأكيد على رفض          إعالنياهو  شك أنه رد أرادت من خالله حكومة ناتن        وال.. تخفى على مراقب  

.مايو الجاري ١٥ القدس المحتلة واالستعداد إلعالنها عاصمة أبدية إلسرائيل في إلى أبيب من تل األمريكيةالسفارة 

 

 
 واشنطن ولندن وباريس في عدوانها الثالثي علـى مواقـع           ، الشعار الذي انعقدت في ظله القمة العربية بعد ساعات فقط على مشاركة            »قمة القدس «

 العربي إلدانته صراحة من طرف القمة المنعقدة بحضور ستة عشر           اإلجماعلن يجد   » عدوان«سورية بدعوى استعمال النظام السوري السالح الكيمائي،        
.من القادة العرب

 

 
 إلـى  ولبنان والعراق اتجهـت      واألردنت، ويبدو أن الدول المغاربية ومعها مصر        ن القمة لم تخل من انقساما     إ الكواليس، ف  أخباروحسبما تسرب من    

 الهجمات العسكرية على سورياوإدانةرفض 

 

 التي ظل مقعدها شاغرا للعام السادس على التوالي-

 

.. فيما رحبت دول الخليج بالعملية-

 

 
اإلقليميـة  من صراعات دموية ومن تـدخل للقـوى   األوسطنطقة الشرق   ا سيكون من السذاجة تحميل القمة أكثر مما تحتمل في ظل ما تشهده م             طبع 

 رؤيتهم للقضايا   وإلقاءا يجمع القادة العرب للتداول على المنبر        ا سنوي  المسلحة، وهي تظل لقاء بروتوكولي     اإلرهابيةوالدولية وانتشار للجماعات والحركات     
 أو الصراعات والمآسي التي تتحمل تداعياتها الخطيرة شـعوب          األزماتتركة كفيلة بتقليل عبء     ستراتيجيات مش إ العالقة، ولكن دون أهداف أو       واألزمات

..المنطقة، التي تجد نفسها رهينة بين مطرقة القتل اليومي الممنهج وسندان الخراب والجوع والتشرد والضياع

 

 
 لمواكبة فعاليات نقـل  إسرائيل إلى الذي ينتظر بيان الظهران ستتضح نتائجه خالل أسابيع معدودة عندما يتجه ترامب              األهمولكن الحقيقة أن االختبار     

 بـدعم  األمـر  العربية التي ال تختلف عندما يتعلق طرافاأل وتجاهل موقف الحليف السعودي ومعه بقية      ، القدس المحتلة في ذكرى النكبة     إلىسفارة بالده   
..ا ال يتجاوز حدود التضامن المعنوي واالنضواء تحت راية الشرعية الدولية وقانون العدالة الدولية العرجاءن كان دعمإنية حتى والقضية الفلسطي

 

 
 الخيبات واإلخالالت والتغطية على المآسي المستمرة على تخـوم المملكـة سـواء فـي                إخفاءقد منحت القضية الفلسطينية القادة المجتمعين فرصة        ل

لـى  إمن دمار وخراب وشقاء وأوبئة، أو كذلك في المشهد العبثي السوري حيث تحولت بالد الشام                » اليمن السعيد «اليمني المستمر وما بات عليه      النزيف  
ركـات   الـسورية، وبـين الح     اإلستراتيجية المستوردة من مصانع الغرب، بين القوى الدولية المتنافسة على المواقع            األسلحةبر مفتوح ألحدث أنواع     تمخ

.. سوريا وتتمدد في أكثر من منطقةإلى التي استباحت العراق قبل أن تنتقل اإلرهابيةالمسلحة والشبكات 

 

 
، فإن مـا قيـل   األحداثا عن استباق وبعيد.. وفي انتظار الموعد القادم للقمة العربية خالل عام والتي ستعقد في تونس بعد رفض البحرين احتضانها              

 وتعمـق ضـعف   ،ان قد يقال في قمة تونس بعد عام وفي كل قمة عربية قادمة طالما استمر تأجيل الملفـات الحارقـة        ها في عم  في قمة الظهران وما قبل    
 .)م٢٠١٨ أبريل ١٧الصباح التونسية (. وهشاشة الموقف العربي المتردي



 

 

 

 

 



 







 





 

 



 

 

 



 





 


ا وتلقى بظاللهـا علـى       تثير لغطً  م٢٠١٨  أبريل ١٤ اآلثم على سوريا فى      الثالثيزالت واقعة العدوان     ما

نسا وجـاء    نفذته أمريكا وشريكاها بريطانيا وفر     الذيإنه العدوان   . مشهد األحداث المتعاقبة فى سوريا الحبيبة     
حادت الدول الثالثة عن الجادة وامتطت صهوة الشيطان وداسـت          . ليجسد غطرسة القوة واالستبداد والعنجهية    

 وقامت بهذا العدوان على سوريا دون تفويض من مجلس األمن، فانتهكت بـذلك ميثـاق                الدوليعلى القانون   
صمت مريب  . اك رغم عدم شرعية العدوان     لم يبد أى حر    الدوليولكن ومع األسف فإن النظام      . األمم المتحدة 

وال شـك أن صـمت   . ا لعصابة اإلجرام الثالثية  فلم يبد أى حراك ليصبح بذلك شريكً       الدوليران على النظام    
انهار .  أظهره كمؤسسة أصابها الوهن والعجز ولم تعد قادرة على االضطالع بالدور المنوط بها             الدوليالنظام  
ه بعد أن فقد آلية تطبيق معايير المحاسبة والمراقبة والمساءلة وتبددت مكانتـه              وسقط من عليائ   الدوليالنظام  

 صورة العجـز البـين عنـدما خلـط          في الدوليظهر النظام   .  الباطل وإزهاقكنظام يسعى إلى إحقاق الحق      
.دوليينا على السلم واألمن الغم أن ما فعلوه يمثل خطرا كارثياألوراق وأذعن لعصابة الشياطين الثالثة ر

 

 
 فى عدم احترام    الدوليظهر مجلس األمن عاجزا عندما لم يضطلع بدوره وانعكس هذا بالسلب على النظام              

ولهذا اجترأت أمريكا وبريطانيا وفرنسا فانتهكت القانون بعدوان غيـر مبـرر علـى              .  شرعها التيالقوانين  
عجـز  .  فى دومـا   الكيميائي للسالح   يالسور يثبت استخدام النظام     مادي دليل   أيسوريا، حيث لم يكن هناك      

 وظهوره بال حراك شجع أمريكا ومن حالفها على ارتكاب هذا العدوان اآلثم الذى انتهـك عـن            الدوليالنظام  
تجاهل الشياطين الثالثة جهود األمم المتحدة      . واإلنسانيةعمد كل القوانين والمعايير األخالقية والشرائع الدينية        

 وعمل اللجنة التى أرسلت إلى دوما للتحقيق فى الموضوع، فغيبـوا بـذلك              كيميائيالومنظمة حظر االنتشار    
سارعوا بشن العدوان خشية أن تحول نتائج تحقيق اللجنـة دون           . الحقائق التى كان يمكن للجنة الوصول إليها      

 التـزم   يالـذ  العالميشجعهم على ذلك عدم قيام مجلس األمن بما يتوجب عليه، وتراجع دور النظام              . تنفيذه
.الصمت حيال استخدام القوة فى العالقات الدولية ولم يعد يجرؤ على تجريمها كما ينص ميثاق األمم المتحدة

 

 
ـ  بإرسال عربية    المنطقة أكثر وأكثر عبر مطالبتها دوالً      إشعال عندما سعت أمريكا إلى      األثافيثالثة   وات  ق

وكأن أمريكا بـذلك قـد باتـت    . متمركزة فى سوريا عن القوات األمريكية العسكرية إلى سوريا لتكون بديالً   
ولهذا كانت سوريا علـى حـق عنـدما         . صاحبة السيادة على سوريا وهى التى تقرر ما يجرى على أرضها          

اعتبرت أن قيام دولة احتالل غير شرعى بتوجيه دعوات ألطراف أخرى كى تأتى وتحتل البلد سـابقة فـى                   
.العالقات الدولية

 

 
نفثتها الدول الثالثـة   التي األفاعي اآلثم فلقد انتصرت سوريا وتبددت سموم        الثالثيدوان  ا كان ورغم الع   أي  .

 الصواريخ التى أطلقت عليها، وهى الصواريخ التى راح ترامب يقدمها على أنها جميلة              لثلثي إسقاطهاويكفى  
يأت بالثمار التى تطلع إليها      لم   الثالثيورب ضارة نافعة؛ حيث إن العدوان       . وذكية ليكايد بها روسيا ويتحداها    

ويكفى أن العدوان فـشل فـى أن يغيـر          .  فى مصلحة النظام السورى    باإليجابمرتكبوه وعلى العكس صب     
 األسبوع. (ا للدولة السورية وجيشها العظيم    ا مبهر  سجل انتصار  الذيالواقع الموجود على األرض وهو الواقع       

.)م٢٣/٤/٢٠١٨

 

 




 


 المصرية الدكتور   رأكد مفتي الديا  
ال مانع شرعا مـن     شوقي عالم أنه    

، وال  )شهادة أمان المصريين  (شراء  
تُعد أرباح هذه الشهادات مـن قبيـل        
الربا؛ ألنَّها ليست فوائـد قـروض،       
وإنما هي عبارةٌ عن أرباٍح ناتجٍة عن       

 تحقـق مـصالح     عقوٍد اسـتثماريةٍ  
وال مانع أيضا من ارتبـاط      . أطرافها

      ؛ فـإنالشهادة بوثيقة تأميٍن جماعي
التأمين بكل أنواعه أصبح ضـرورةً      
اجتماعيةً تُحتِّمهـا ظـروف الحيـاة       
     االستغناء عنه؛ لوجود الكَم بعصوي
الهائل من العمـال فـي المـصانع        
ــة   ــصادية العام ــشركات االقت وال

غيـر ذلـك مـن      والخاصة وفـي    
األعمال، وليس المقصود من التأمين     
هو الربح أو الكسب غير المشروع،      
وإنما هو التكافل والتضامن والتعاون     
في رفع ما يـصيب األفـراد مـن         
أضرار الحوادث والكوارث، ولـيس     
التأمين ضريبةً تُحصل بالقوة، وإنمـا   
هو تكاتفٌ وتعاون على البر واإليثار      

كمـا أنـه   . إلسالمالمأمور بهما في ا   
يجوز شرعا أخـذ الجـائزة علـى        
. الشهادة لمن توافقه قرعة الـسحب     

ه ١٤٣٩شـعبان   (مجلة األزهـر    

 

- 
.)م٢٠١٨أبريل 

 

 

 

 
الـذي نـشر الـشهر      استخدمت وزارة الخارجية األمريكية في تقريرها السنوي عن حقوق اإلنسان في العـالم،              

ـ  "األراضي المحتلة "عن   بدالً" الضفة الغربية وقطاع غزة   "مصطلح  ،  الماضي ا لوكالـة األنبـاء والمعلومـات       ، وفقً
".وفا"الفلسطينية 

 

 
واعتبرت الخارجية األمريكية التقارير عن خرق سلطات االحتالل اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان الفلسطيني، بمثابـة              

".تهم"و" ادعاءات"

 

 
إسـرائيل، هـضبة   "المحتلة، أطلـق عليـه      ا للتقارير السابقة، فإن الفصل الذي يتناول إسرائيل واألراضي          وخالفً

".الجوالن، الضفة الغربية وقطاع غزة

 

 
واعتبر األمين العام لجبهة النضال الشعبي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجـدالني، تخلـي وزارة                 

ديثها عن الـضفة    الخارجية األميركية، في تقريرها السنوي عن االصطالح التعبيري الشامل لألراضي المحتلة في ح            
            الغربية وقطاع غزة وهضبة الجوالن، محاولة لنفي صفة االحتالل عن هذه األراضي، وتأكيد ا على الشراكة   ا أمريكي

.مع االحتالل

 

 
ا لالحتالل، وتنزع الثقة والمـصداقية عنهـا        كل الخطوات التي تقوم بها إدارة ترامب تجعل منها شريكً         : وأضاف

.سيةوعن فريقها للعملية السيا

 

 
وقبل دخول الرئيس األميركي دونالد ترمب، البيت األبيض، كانت الصيغة المتبعة في وثـائق مـن هـذا النـوع             

).م٢٤/٤/٢٠١٨عقيدتي  ("إسرائيل واألراضي المحتلة"

 

 



 

 

 

 

 



 





 


 وطالب المفتي كل شبابنا     ،شوقي عالم مفتي الجمهورية أن لعبة الحوت األزرق ومثيلتها حرام شرعا ويحرم االشتراك فيها             . أكد د 

 ووصف المفتي هذه اللعبة بعد سرعة سقوط أول ضحية          ،جريم هذه اللعبة واتخاذ كافة الوسائل لمنعها      باالبتعاد عنها والخروج منها وت    
في مصر وعدد من الضحايا في أنحاء العالم كالنار في الهشيم وسط الشباب، حيث يمر المشترك عبر شبكة اإلنترنت بعدة تحـديات                      

 وتطلب اللعبة المـسماة بـالحوت األزرق مـن          ،نه ارتكاب جريمة ما   والتي تنتهي بطلب االنتحار من الشخص المشترك أو تطلب م         
.المشترك في إحدى مراحلها عمل مشنقة في المكان المتواجد فيه مما ترتب عليه سقوط عدد من الضحايا في أنحاء العالم

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

حربه الضروس ضد   " المتحضر"يواصل العالم   

الغوطـة  "الجيش والدولة الـسورية، لتحريـر       

من أيدي قوى اإلرهاب، بعد احـتالل       " الشرقية

ويغمض العالم نفسه عينيـه     .. دام لسبع سنوات  

لقـوات التركيـة،    عن المذابح التي ارتكبتهـا ا     

في نفـاق   .. السورية) عفرين(واحتاللها لمدينة   

واضح للمجتمع الدولي، الـذي يكيـل األمـور         

يتهجم على من يحرر أرضـه مـن        .. بمكيالين

اإلرهاب، ويصمت أمام المحتل التركي لألرض      

.السورية

 

 

 

 
)!الغوطة(و) عفرين(بين 

 

 
حربه الضروس ضد   " المتحضر"يواصل العالم   

الغوطـة  "ة الـسورية، لتحريـر      الجيش والدول 
من أيدي قوى اإلرهاب، بعد احـتالل       " الشرقية

ويغمض العالم نفسه عينيـه     .. دام لسبع سنوات  
عن المذابح التي ارتكبتهـا القـوات التركيـة،         

في نفـاق   .. السورية) عفرين(واحتاللها لمدينة   
واضح للمجتمع الدولي، الـذي يكيـل األمـور         

رر أرضـه مـن     يتهجم على من يح   .. بمكيالين
اإلرهاب، ويصمت أمام المحتل التركي لألرض      

.السورية

 

 



 



تعطى قراءة األرقام النهائية لالنتخابات الرئاسية    

ي أعلنتها الهيئة الوطنية لالنتخابات،     ، الت م٢٠١٨

نسبة حـصل   % ٩٧,٠٨نسبة مشاركة،   % ٤١,٥

عدة دالالت، لعل أهمهـا     عليها الرئيس السيسي،    

أن خروج المصريين إلى صناديق االقتراع كان        

بمثابة التفاف شعبي حول الرئيس عبـد الفتـاح         

، وعبر عن رغبة منهم فـي اسـتكماله         يالسيس

دأها، هذا باإلضـافة إلـى      لمسيرة التنمية التي ب   

توصيل رسالة للعالم، أن مصر تقف حول رجل        

واحد وأنها تجاوزت مخاطر التهديدات الداخليـة       

والخارجية التي كان لإلرهاب بجميـع أشـكاله        

.وبمختلف طرق تمويله دور كبير فيها

 

 

 

 
تعطى قراءة األرقام النهائية لالنتخابات الرئاسية    

لوطنية لالنتخابات،  ، التي أعلنتها الهيئة ا    م٢٠١٨
عدة دالالت، لعل أهمها أن خروج المصريين إلى        
صناديق االقتراع كان بمثابة التفاف شعبي حـول   

، وعبر عـن رغبـة      يالرئيس عبد الفتاح السيس   
منهم في استكماله لمسيرة التنمية التي بدأها، هذا        
باإلضافة إلى توصيل رسالة للعـالم، أن مـصر         

جـاوزت مخـاطر    تقف حول رجل واحد وأنها ت     
التهديدات الداخلية والخارجية التي كان لإلرهاب      
بجميع أشكاله وبمختلف طرق تمويله دور كبيـر        

.فيها

 

 

 

أحدث الملعومات تجزم أن    

من اغتال الجاسوس الروسي    

في لندن، عضو في جهـاز      

الموساد اإلسرائيلي، يـدعى    

ويبلـغ مـن    " ناهيل هيرفرا "

 عاما، حيث وصل    ٣١العمر  

إلــى لنــدن بجــواز ســفر 

مكسيكي، وباسـم مـستعار،     

وبوظيفة وهمية، حيث أنجز    

 إلى  مهمته المكلف بها، وعاد   

المكسيك ومن المكسيك استقل    

."تل أبيب"الطائرة إلى 

 

 

 

 
أحدث الملعومات تجزم أن    
من اغتال الجاسوس الروسي    
في لندن، عضو في جهـاز      
الموساد اإلسرائيلي، يـدعى    

ويبلـغ مـن    " ناهيل هيرفرا "
 عاما، حيث وصل    ٣١العمر  

إلــى لنــدن بجــواز ســفر 
مكسيكي، وباسـم مـستعار،     

أنجز وبوظيفة وهمية، حيث    
مهمته المكلف بها، وعاد إلى     
المكسيك ومن المكسيك استقل    

."تل أبيب"الطائرة إلى 

 

 

 



 




 



األوقاف والشئون الدينية الفلسطينية الـشيخ يوسـف إدعـيس إن           قال وزير   
الشريف سلطات االحتالل اإلسرائيلي منعت رفع األذان في المسجد اإلبراهيمي          

 الماضـي؛ بحجـة إزعـاج       مـارس ا للصالة خالل شـهر       وقتً ٥٢ألكثر من   
.المستوطنين

 

 
ياسة تنتهجهـا سـلطات     أن هذه الـس   "دعيس في تصريح صحفي،     إوأوضح  

االحتالل بشكل متواصل، للتضييق على المسلمين، ومنعهم مـن أداء صـلواتهم        
بالمسجد الشريف، إلى جانب اإلجراءات العـسكرية المـشددة علـى المـداخل        

".والطرق الرئيسية المؤدية إليه،  ومواصلتها تدنيس باحاته، وأركانه

 

 
 وحرية العبادة التي كفلتهـا كافـة        ا على الديانات السماوية،   تعدي"واعتبر ذلك   

ن كل األشهر تتمثل بهذه السياسة، وتتنـوع        أا  ، مضيفً "الشرائع والقوانين الدولية  
، والمرابطين فيـه، وتحـاول      يساليب االحتالل في النيل من المسجد االبراهيم      أ

.حكام السيطرة عليهإجاهدة بحجج واهية ال تنطلي على أحد 

 

 
ل تخضع المصلين لعمليات االبتزاز والتفتـيش       دعيس أن قوات االحتال   إوبين  

لكترونية، والحواجز العسكرية المؤدية للمـسجد اإلبراهيمـي،        على البوابات اإل  
.والبلدة القديمة من مدينة الخليل، وتواصل مضايقتها لهم

 

 
 

 

 



 




 



علي عبـد العـال     . وافق مجلس النواب برئاسة د    
بصفة نهائية على مشروع قـانون يقـضي بتنظـيم          

ت التحفظ واإلدارة والتـصرف فـي أمـوال         إجراءا
الجماعات اإلرهابية بموجب أحكام محكمة القـاهرة       

 ١٨ ويتضمن مـشروع القـانون       ،لألمور المستعجلة 
مادة تنظم اإلجراءات القانونية للتحفظ علـى أمـوال         

ماعة اإلخوان اإلرهابية بإنشاء لجنة مـستقلة ذات        ج
طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ اإلجراءات       
المتعلقة بتنفيذ األحكام الصادرة باعتبار أي جماعة أو        

 وتتكـون   ،كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية      
 محكمة االستئناف   ةاللجنة من سبعة أعضاء من قضا     

لجمهورية بعد موافقـة    ويصدر بها قرار من رئيس ا     
المجلس األعلى للقضاء ويكون مقر اللجنـة مدينـة         
القاهرة وتعقد اجتماعاتها بوزارة العدل إلـى حـين         

.توفير مقر مستقل لها

 

 

|

 




 




 





 

 

 

 

 



 



 



 


:بن أبى طالب  علىقال اإلمام 

 

 

 

في عملكـم   ال تجالسوا إال من يذكركم اهللا رؤيته، ويزيد          -
.منطقه، ويرغبكم في اآلخرة عمله

 

 

 

.كثرة الطعام تميت القلب كما تميت كثرة الماء الزرع -

 

 

 

.ضرب الوالد الولد كالسماد للزرع -

 

 

 

ادق رجالً فأغضبه، فإن أنـصفك فـي        إذا أردت أن تص    -
.غضبه وإال فدعه

 

 

 

 إذ أتيت مجلس قوم فارمهم بسهم اإلسالم، ثم اجلـس            -

 

– 
يعني السالم   

 

 فإن أفاضوا في ذكـر اهللا فأجـل سـهمك مـع             –
. وانهضسهامهم، وإن أفاضوا في غيره فخلهم

 

 



 


أهلها الزوج لغنى   لو أن امرأة استغنت عن       اعلمي   :أي بنية 

 للرجـال خلقـن ولهـن خلـق       اءسلكنت أغنى الناس، ولكن الن    
أمـا  : خصال تكن لك ذخرا   احفظي عني عشر    بنتي  االرجال، يا   

فالمعاشرة بالرضا والقناعـة، وحـسن الـسمع        : األولى والثانية 
فالتفقد لموضـع أنفـه وموقـع       : والطاعة، وأما الثالثة والرابعة   

منـك إال أطيـب    وال يشمنعلى قبيح، عينه، فال تقع عينه منك     
فالهدوء عند منامه، والتفقد لوقت     : ، وأما الخامسة والسادسة   ريح

 النوم مغضبة، وأمـا     صطعامه، فإن مرارة الجوع ملهبة، وتنغي     
فاالحتفاظ بماله واإلرعاء على حشمه وعياله،      : السابعة والثامنة 

و تفـشي لـه     أي له أمرا    صفإياك أن تع  : وأما التاسعة والعاشرة  
ه لم  وإن أفشيت سر  فإنك إن عصيت أمره أوغرت صدره،       سرا،  

تأمني غدره، وأعظك بعد ذلك من الفرح إن كان ترحا، ومـن            
.الترح إن كان فرحا

 

 



 


الفقر يخـرس   : وقالوا. حسن مقاله من حسن حاله استُ   : قالوا

إذا افتقـر   :  وقـالوا  .الفطن عن حجته، ويجعله غريبا في بلدته      

من كان يحـسنه،    من كان يأتمنه، وأساء به الظن       اتهمه  الرجل  
اإلمام قال  . ومن كان له صار عليه    فإذا أذنب غيره نُسب إليه،      

:الشافعي 

 

 
يمشي الفقير وكل شيء ضده

 

 
هاـوالناس تغلق دونه أبواب

 

 
بـا وليس بمذنوتراه ممقوتً

 

 
ويرى العداوة ال يرى أسبابها

 

 
الًـحتى الكالب إذا رأته مقب

 

 
رت أنيابهـانبحت عليه وكشَّ

 

 
اا ماشينيـا غومـوإذا رأت ي

 

 
حنت إليه وحركت أذنابهــا

 

 
اطـخـن تكلم بالإإن الغني و

 

 
قالوا أصبت وصدقوا مـا قاال

 

 
اب قالوا كلهمـوإذا الفقير أص

 

 
ذا وقلت ضالالـأخطأت يا ه

 

 
إن الدراهم في المجالس كلها

 

 
ال مهابة وجالالـتكسو الرج

 

 
فهي اللسان لمن أراد فصاحةً

 

 
الح لمن أراد قتاالـوهي الس

 

 



 


قال اإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبو العزائم رضوان         

:اهللا عليه

 

 

 

 لـشُّربِ ٱو َألكْـلِ ٱعِن  : لْمسِلِمينٱِصيام  :  َأربعةٌ لصيامٱ -
اِعٱولِْجم،   امِصيْؤِمِنيٱولْمِن  : ناِرحِ ٱعـوتَّةِ ٱ لْجلـس   امِصـيو ،
 خَـواِطر وتَمـن، وِصـيام       لْقَلْـبِ ٱ تَخْطُر علَى    َأالَّ: لْمحِسِنينٱ
.لصمِدٱ ِللتَّشَبِه ِبلصمِديةُٱ: لْموقِْنينٱ

 

 

 

: ، وِشـفَاء  للَّـه ٱ فَرض فَرضه    ِإنَّهحيثُ  : ِعبادةٌ: لصوم ٱ -
ِللنَّفْسِ   ح دري ثُ ِإنَّهةٌ  يِكيتَزا، وتَهِصح :     ِللنَّفِْس ِمن الَءج ثُ ِإنَّهيح
.لْفَِضيلَةُٱ ِهى لَِّتيٱ لْوسطَىٱ لْحاَلِةٱ عِن لتَّطَرِفٱ

 

 

 

. عبوِديتَكيشِْهدك لصوم ٱ-

 

 

 

.خُلْوةٌ بينَك وبين ربك: لصوم ٱ-

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



 






 


١

 

قال رسول  :  قال عن أبى هريرة     -
ـ  ع لُّكُ: (اهللا   ـ ِلم ِن ابآد ـ م ي ضفُاع ،

 اَل، قٍَفع ِضِةاَئِمِعبى سلَا ِإهاِلثَم َأِرشْع ِبةُنَسحالْ
، ِهى بِ ِزجا أَ نََأى و  لِ هنَِّإ، فَ موص الْ الَِّإ: ىالَع تَ اُهللا
يدشَ ع هتَوه طَ وعاممِ ه أَ ن ِل(،  )١()ىِلج ِماِئلـص 
ـ  عِ ةٌحرفَ و ِهِرطْ فِ دنْ عِ ةٌحر فَ اِنتَحرفَ ـ  لِ دنْ  اِءقَ
ر٢()ِهب(  ،)ِم فَ وفُلُخَلَو طْ َأِماِئ الصيـ  ِعب   اِهللادنْ
.)٣()ِكسِم الْيِح ِرنِم

 

 
٢

 

ـ  ذَِإفَ ةٌ جنَّ مايالص: ( وفى رواية  -  انا كَ
يوم ص أَ ِمو كُِدحالَ فَ م ي ثْفُر الَ و ي خَصِإ، فَ بن 
ـ  إِ ْلقُيلْ فَ هلَاتَقَ و أَ دح أَ هماتَشَ ـ  نِّ اِئى صـ  إِ م ى نِّ
اِئص٤()م(.

 

 
٣

 

قـال  :  قال  سعيد   نوعن سهل ب   -
 لَه يقَاُل بابا الْجنَِّة ِفى ِإن) : اهللا رسول
انيالر دخُُلي ِمنْه وناِئمالص  مـوـةِ  يامالَ الِْقي 
 هلَخَ دنمو(وزاد الترمذى  )٥()َأحد معهم يدخُُل

 ).ادب َأُأمظْ يالَ

٤

 

قـال  :  قـال   وعن أبى هريـرة      -
) مطَّ فَ نر اِئصا كَ ملَ ان ـ  مِ ه ـ  أَ ُلثْ ِهِرج 

.)٦()اًئي شَِماِئص الِرج َأن ِمصقُنْ ي الَهنََّأ) الَِّإ(

 

 
٥

 

قـال رسـول اهللا     : قـال   وعنه   -
) :خََل ِإذَاد رشَه انضمتْ رفُتِّح ابوَأب 

 وسلْـِسلَتْ  جهـنَّم  َأبـواب  وغُلِّقَـتْ  الرحمِة
اِطين٧()الشَّي(.

 

 
 نَاٍدى م اِدنُيو: (أخرى للنسائى رواية  وفى  

 ر الـشَّ  ىاِغا ب ي و م هلُ ِريخَ الْ ىاِغا ب  ي ٍةلَي لَ لَّكُ
.)٨()رِصقَْأ

 

 
 ٍءى شَ لِّكُِل (:ويقول عليه الصالة والسالم   

باب و ،بِع الْ اببِةاد  الـص ووإنمـا كـان     )٩()م 
ا به ألن له عمالن عظيمانالصوم مخصوص:

 

 

 

كف النفس، وهو عمل سرى،     : أحدهما -
 لع عليه أحد غير اهللا تعـالى، ولـيس        ال يطَّ 

.كالصالة والزكاة وغيرهما

 

 

 

أن الصوم قهر لعدو اهللا فـإن       : الثانى -
 ولـن يقـوى العـدو إال        ،الشيطان هو العدو  
 والجـوع يكـسر جميـع       ،بواسطة الشهوات 

الشهوات التى هى آلة الشيطان، ولذلك يقول       
ـ ي لَ انطَي الشَّ نِإ: (عليه الصالة والسالم   ى ِرج

ِمن ِن اب آد م م جر ـ  ِمى الد ـ وا م قُيض فَ اِرجى 
.)١٠()وِعجالْ ِباِنطَيالشَّ

 

 




 


 فى كتابه   قال اإلمام أبو طالب المكى      

فى ذكـر فـضائل الـصوم      ) قوت القلوب (

 

 
:ووصف الصائمين

 

 

 

 



 


        ةَ اإلسـالمجسماحة موالنا اإلمام المجدد ح

والمسلمين فى هذا الزمان السيد محمد ماضى       
ئم  أبو العزا 

 

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

 

مـع   –
حلول شهر رمضان المبارك نود من سماحتكم       

ل الصوم فى الـسنة وعنـد       ائالتكرم ببيان فض  
.األئمة وعند آل العزائم

 

 
:فأجاب سماحته قائالً  



 

 

 

 



 



 

صوم الخـصوص حفـظ الجـوارح       [ -
غض البصر عن االتساع فى النظر،      : الست

 أو  ،ى محـرم  وصون السمع عن اإلصغاء إل    
الوزر أو القعود مع أهـل الباطـل، وحفـظ          
اللسان عن الخوض فيما ال يعنى جملة، ممـا     
إن كتب عنه كان عليه، وإن حفظ له لم يكن          

 ومراعاة القلب فعكوف الهم عليه وقطـع        ،له
الخواطر واألفكار التى كف عن فعلها، وترك       

 وكف اليد عن البطش     ،التمنى الذى ال يجدى   
 وحـبس   ،كسب أو فاحـشة   إلى محرم من م   

الرجل عن السعى فيما لم يؤمر به ولم يندب         
.إليه من غير أعمال البر

 

 
  ا بهذه الجوارح الـست     فمن صام تطوع

وأفطر بجارحتى األكل والشرب والجمـاع،      
 ألنـه   ؛فهو عند اهللا من الصائمين فى الفضل      

من الموقنين الحافظين للحدود، ومن أفطـر       
جارحتى البطن  بهذه الست أو ببعضها وصام ب     

والفرج فما ضيع أكثر مما حفظ، فهذا مفطر        
.عند العلماء، صائم عند نفسه

 

 
يـا حبـذا نـوم      أ :وقد قال أبو الـدرداء    

األكياس كيف يعيبون قيام الحمقى وصومهم،      
عبادة  ولذرة من تقوى أفضل من أمثال الجبال

من المغترين، ومثل من صام عـن األكـل         
ـ        سح كـل   وأفطر بمخالفة األمر مثل مـن م

عضو، فصالته مردودة عليه لجهله، ومثـل       
من أفطر باألكل والجماع وصام بجوارحـه       
عن النهى مثل من غسل كل عـضو مـرة          
واحدة وصلى، فهو تارك للفضل فى العدد إال        
أنه مكمل للفرض بحسن العمـل، فـصالته        

إلحكامه لألصل وهو مفطـر للـسعة،      متقبلة
صائم فى الفضل، ومثل من صام عن األكل        
والجماع وصام بجوارحه الست عن اآلثـام،       

ا فقد جمع   ا ثالثً كمثل من غسل كل عضو ثالثً     
الفرض وأكمل األمر والنـدب، فهـو مـن         

 وهـذا   ،المحسنين وعند العلماء من الصائمين    
صوم الممدوحين فى الكتـاب الموصـوفين       

.بالذكرى من أولى األلباب

 

 
ومن فضائل الصوم أن يجتنب حظـوظ       

مـن األشـياء ويفـضل       الجوارح والشبهات 
الحالل ويرفض الشهوات الداعية إلى العادت، 

 منه، فبـذلك    وال يفطر إال على حالل متقلالً     
ل امرأته فى صومه وال      وال يقب  .يزكو الصيام 

يباشرها بظاهر جسمه، فإن ذلك إن لم يبطل        
صومه فإنه ينقصه وتركه أفضل إال لقـوى        

يعقل متمكن مالك ألربه، وليقل نومه بالنهار ل      
حساس جوعه  إصومه بعمارة األذكار، وليجد     

يتـسحرون بـالتمرتين     وعطشه، وقد كـانوا   
من  والثالث، وبالحبات من الزبيب والجرعة    

الماء، ومنهم من كان يقضم من شعير دابتـه         

ا لبركة السحور، وليكثر ذكر اهللا تعالى       التماس
ويسقط االهتمام بهم  وليقلل ذكر الخلق بلسانه،   

 وال يجادل وال    .لك أزكى لصومه  عن قلبه، فذ  
 علـى   ئيخاصم، وإن شتم أو ضرب لم يكاف      

 وال يهتم لعشائه قبل ،ذلك ألجل حرمة الصوم  
محل وقته، يقال أن الصائم إذا اهتم بعـشائه         
قبل محل وقته أو من أول النهار كتبت عليه         

وليرض باليسير مما قسم له أن يفطر       ،  خطيئة
ا عليهعليه، ويشكر اهللا تعالى كثير.

 

 
ومن فضائل الصوم التقلل مـن الطعـام        

وتعجيل الفطور وتأخير السحور،    .. والشراب
ويفطر على رطب إن كان، وإال على تمر إن         

 أو على شربة من ماء فإنـه        ،وجد فإنه بركة  
.طهور

 

 
 ِوهكذا ررسول اهللا   عن   ى) :نـه  أ

كان يفطر على جرعة ماء أو مذقة من لـبن          
ـ : (وفى الخبر  ،)أو تمرات قبل أن يصلى      مكَ

ـ  نِم ٍماِئ ص ـ  ح ـ  هظُّ ـ  ن ِم ـ  الْ ِهاِمي ِص جوع 
الْو١١()شُطَع(.

 

 
 هو الذى يجوع بالنهار ويفطر على       :قيل

 هو الذى يصوم عن الحالل من       :حرام، وقيل 
 :الطعام، ويفطر بالغيبة من لحوم الناس، وقيل

هو الذى ال يغض بصره، وال يحفظ لـسانه         
د إذا كذب أو اغتاب     عن اآلثام، ويقال أن العب    

أو سعى فى معصية فى ساعة مـن صـومه        
ا  م ةٌنَّ ج موالص (:وفى الحديث . خرق صومه 

وكانوا يقولون  . )١٢()ٍةبيغَ بِ و أَ ٍبِذكَا بِ هقِْرخْ ي ملَ
ون من أذى   ئالغيبة تفطر الصائم وكانوا يتوض    

.المسلم

 

 
 :وروى عن بشر بن الحرث عن سـفيان       

)تَ اغِْنمفَاب سد صوم١٣()ه(.

 

 
ـ (وروينا عن ليث عن مجاهد        اِنتَلَصخَ

ـ الْ و ةُبيغَ الْ مو الص اِندِسفْتُ وروى . )١٤()بِذكَ
ـ خَ: (عن جابر عن رسـول اهللا        مس 

ِطفْيرن اِئ الصـ ، الْ م ـ يغَالْ و بِذكَ ةُب ـ ِمالنَّ و ةُيم 
الْوِمياِذكَ الْينبظَالنَّ وشَ ِبره١٥()ٍةو(.

 

 
يقال أن من الناس من يكمل له صـوم         و

رمضان واحد فى عشر رمـضانات أو فـى         
عشرين مثل سائر الفـرائض مـن الـصالة         
والزكاة التى يحاسب عليها العبد، فإن وجدت       

.كاملة وإال تممت من سائر تطوعه

 

 
ـ  ابتَ اغْ ِنم: (وفى الخبر  ـ قَر خَ ص ومه 

 من الصيام   والمراد. )١٦()اِرفَغِْتاالس بِ هعقَريلْفَ
مجانبة اآلثام ال الجوع والعطـش، كمـا أن         
المراد من األمـر بالـصالة االنتهـاء عـن          

: الفحشاء والمنكر كما قال رسـول اهللا      
)ملَ ن م تْ يرقَ ك َلو وِر الز الْ وعلَ فَ ِه بِ َلميهللاِ س  
حى َأ ِفةًاجنتْ يرطَك عامههابشَر١٨(])١٧() و(.

 

 



 


من فضائل الـصوم أن يحفـظ جميـع         
جوارحه مما يوقع فى هفـوة أو مكـروه أو          
محرم، والتفصيل معلوم فإن الصائم متـشبه       

 ال: بعالم الملكوت األعلى الذين قال اهللا فيهم
  ما َأمرهم ويفْعلُون ما يْؤمرون     يعصون اهللاَ 

 يقعون فـى    فكيف يغفلون أو   ،)٦: التحريم(
وشر تلك الجـوارح علـى الـصائم        . محرم

 فإن كلمة قبيحة من الـصائم       ،اللسان والفرج 
 وقصد الشهوة أو وجودها يفسد      ،تفسد صيامه 

 لـى لـضعاف آل العـزائم أن    الصيام، واألو
يتباعدوا عن مجالس الغافلين وعـن طـول        

ا للـصيام مـن     اإلقامة مع الزوجات صـونً    
ى اإلنـسان    وإنما هو شهر ال يـدر      ،المفسد

لى أن يتحـصن بلبـاس       فاألو ،أيعود له أم ال   
التقوى ويعمر أوقات الشهر بخير القربـات        

 ويحرص أن يقلل الطعام     ،ليغتنم عظيم األجر  
 وال يفطر إال على ما يتحقق    ،والشراب والنوم 
.حله بعد االجتهاد

 

 
وخير عمل الصائم تالوة القـرآن بعـد        

مـن  الفرائض، ونوم الصائم فى الصيام خير       
ـ  (:قال رسـول اهللا     . قيام األحمق   مونَ

عِ ِماِئالص بةٌاد، ـ  و صتُمـ  ه ـ د و ،يحِبس تَ اُؤعه 
متَسجوآل العزائم لهم فى رمـضان       )١٩()اب

 ،مشاهد ملكوتية فى نومهم بالرؤيا الـصالحة      
.وفى يقظتهم بدوام المراقبة

 

 
                                           

.٢٧٦٣ ح٣/١٥٨صحيح مسلم  )١(

 

 
.١٨٠٥ ح٢/٦٧٣صحيح البخارى  )٢(

 

 
.١٧٩٥ ح٢/٦٧٠صحيح البخارى  )٣(

 

 
 .١٧٩٥ ح٢/٦٧٠صحيح البخارى ) ٤(

.١٧٩٧ ح ٢/٦٧١صحيح البخارى  )٥(

 

 
.٨٠٧ ح٣/١٧١سنن الترمذى ) ٦(

 

 
.١٨٠٠ح ٢/٦٧٢صحيح البخارى ) ٧(

 

 
 .٢٤١٧ ح ٢/٦٧رواه النسائى فى الكبرى  )٨(

 ١٧/٤٦٦لسيوطى فى جـامع األحاديـث       رواه ا  )٩(
.١٨٦١٧حديث 

 

 
ِإن : ( بلفظ ٣١٠٧ ح ٣/١١٩٥صحيح البخارى    )١٠(

وِإنِّـى  ، الشَّيطَان يجِرى ِمن اِإلنْساِن مجـرى الـدمِ       
دون ) خَِشيتُ َأن يقِْذفَ ِفى قُلُوِبكُما سوءا َأو قَاَل شَيًئا        

.)طَاِن ِبالْجوِعفَضيقُوا مجاِرى الشَّي: (قوله

 

 
 .٨٨٥٦ ح١٤/٤٤٥مسند اإلمام أحمد ) ١١(

.٢٢٣٢ح٤/٤٧٧سنن النسائى بشرح السيوطى  )١٢(

 

 
 .٢/٣٧ قوت القلوب ألبى طالب المكى  )١٣(

.٣٦٥٠ ح٣/٣١٧فى شعب اإليمان للبيهقى  )١٤(

 

 
.٢٣٨٢٠ ح٨/٥٠٠كنز العمال ) ١٥(

 

 
.٢٣٨٦٣ ح٨/٥٠٧كنز العمال ) ١٦(

 

 
.١٨٠٤ ح٢/٦٧٣صحيح البخارى  )١٧(

 

 
، ٣٦، ٢/٣٥قوت القلوب ألبى طالب المكـى        )١٨(

٣٧. 

ــى  )١٩( ــان للبيهق ــعب اإليم ، ٣٩٣٨ ح٣/٤١٥ش
.٧٣٦١ ح١/٢٥١٣٤والجامع الكبير للسيوطى 

 

 



 

 

 

 

 



 

 ٣٢ 



 





 



              مصطفى والحسن أحمد محمود عنب              نهال عصام صدقي          أميرة عبد الناصر شامة

 

 
                     شبراخيت 

 

             قطور  بحيرة                            الوادي الجديد    –

 

  غربية-

 

  مصطفى عبد الحميد الجندي    شمس ماجد حسني       يوسف محمد عطية            رونزا إسالم

 

 
    ميت غمر 

 

            برج البرلس                  األسكندرية دقهلية                دمنهور   –

 

 
 






ِمن آداِب الْعلَماِء َأن ال يبخَلُوا ِبتَعِليِم ما يحِسنُون وال يمتَِنعوا ِمن إفَـادِة مـا    :ابني مستقبل األمـة   

ونلَمعخَْل ِبِه لَ   ،  يالْب ْؤفَِإن     ِإثْمو دسح ِمنْه نْعالْمو ،ظُلْمو م ،موغُ لَهسفَ يكَياو   ا ِمـنودج وهِنحا مخُْل ِبملْب
َأم كَيفَ يجوز لَهم الشُّح ِبما إن بذَلُوه زاد ونَمـا، وِإن كَتَمـوه              ،  غَيِر بخٍْل، وُأوتُوه عفْوا ِمن غَيِر بذْلٍ      

 ِهيوو لَِو،  تَنَاقَصَل        وصا ولَم مهمتَقَد نم ِبذَِلك تَنوا       اسارلَصو ،اِضِهمِبانِْقر منْهع ضالنْقَرو ِهمإلَي الِْعلْم
.، وِبتَقَلُِّب اَألحواِل وتَنَاقُِصها َأرذَاالًعلَى مروِر اَألياِم جهاالً

 

 
 فَقَـد جعـَل     ،ِه تَعالَى َأحدهما ما يرجوه ِمن ثَواِب اللَّ     : ِبالتَّعِليِم نَفْعانِ للعالم   :عزيزي مستقبل األمة  

  النَِّبي   َقَةً فَقَالدص ِليمالتَّع  :)      هددسْأٍي يرو ،هِشدرِبِعلٍْم ي لَى َأِخيكُمقُوا عدالثَّاِني  .)تَص النَّفْعةُ :  وادِزي
عِلمت مـا جِهلْـت،     أنت قد    فَِإذَا   ؛علِّم ِعلْمك وتَعلَّم ِعلْم غَيِرك    :  قَاَل بعض الْعلَماءِ   ،الِْعلِْم وِإتْقَان الِْحفْظِ  
.وحِفظْت ما عِلمت

 

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

 

].٦٣، ٦٢ص القاهرة –

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

٣٣ 

بالهنا

 

 

 

والشفا

 

 

 



 


 



 



.يا رسول اهللا، علي ذبحها : فقال رجل، في سفر، وأمر أصحابه بإصالح شاةكان النبي 

 

 

.علي سلخها: وقال اآلخر

 

 

.علي طبخها: وقال آخر

 

 

).وعلي جمع الحطب: (فقال رسول اهللا 

 

 

.نكفيك العمليا رسول اهللا : فقالوا

 

 

 يكره من عبده أن       ولكني أكره أن أتميز عليكم، وإن اهللا       ،علمت أنكم تكفونني  : (فقال  

.)يراه متميزا بين أصحابه

 

 

])٧/١٠٢(راجع إتحاف السادة المتقين [                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 
للصوم فوائد كثيرة ال يعلمها معظم الناس ولو كانوا على علم بها لفضلوا 

ى مـدى عقـود     ـت عل ـي تم ـالصوم طوال العام، حيث تؤكد البحوث الت      
 الناس سلوكيات   على مدى العام تتبع   ، ف فوائد صحية كثيرة   للصيامماضية أن   

الناس سلوكيات غذائية خاطئة، حيث يتناول بعضهم كميات كبيـرة وغيـر            
منضبطة من األغذية، مما يؤدي إلصابتهم بأمراض كثيرة كالسمنة، وتصلب 

 

 
صيام من هذه السلوكيات الخاطئة، أال وهـي عـدم      الشرايين، والتهاب المفاصل، وهنا يعدل ال     

االنتظام في تناول الوجبات الغذائية، فيكون الصيام فرصة ليتخلص فيها الصائم من هذه التراكمات، 
هـذا  .  ساعة ١٥حيث يمتنع األفراد عن الطعام من فترة السحور حتى اإلفطار التي تعادل حوالي              

.ن مما يؤدي الرتباك الجهاز الهضميمعناه أننا استبدلنا ثالث وجبات بوجبتي

 

 
 أو تمرتين أو تينتين؛ ذلك      ،أن يبدأ الصائم إفطاره بتناول نصف كوب عصير أي نوع         نصح  نو

 .ألن السكر الموجود في الدم يكون قد انخفض انخفاضا شديدا على مدار اليوم، فال بد أن تعوضه                
رمانه من الماء طوال اليوم، ثم يـصلي        بعد ذلك يتناول أي نوع من أنواع الحساء، وهذا نظرا لح          

المغرب، حتى يكون السكر دخل الجسم، وبعد ذلك يبدأ في تناول الوجبة الغذائية التـي يجـب أن                  
األرز  ": تحتوي على جميع العاصر الغذائية مثل     

 

 المكرونة   -

 

البروتينات  باإلضافة إلى    " الخضار –
أمـا   .م من اللحم أو ربع فرخة أو سـمكة         جرا ١٠٠ب االكتفاء  كاللحوم واألسماك، وعلى الصائم     

الناس الذين ليس لديهم مقدرة على شراء اللحوم، فعليهم بتناول الفول، الفاصولياء، اللوبيا، وال بـد             
أن تحتوي الوجبة على نسبة من الدهون، واألهم من كل ذلك طبق السالطة، وال بد أن يحتوي على 

جزر   "جميع الخضروات 

 

 طماطم   –

 

خس   –

 

 جرجير   –

 

بقدونس   –

 

وحينما يـشعر الفـرد     ".  فلفل –
تناول الماء، أيضا يمكن للصائم     بأي شيء مرة ثانية، وعليه      بالشبع ينهي فورا وال يحاول أن يأكل        

.تناول قطعة صغيرة من الحلوى المفضلة لديه، لكن ال بد أال يتجاوز الحد المطلوب

 

 
خل أي مواد غذائية بطنه حتـى       أن يحرص على أال تد    ال بد للفرد    طار حتى السحور    فمن اإل 

أن يبدأ الساعة الثانية صباحا حتـى        وال بد    .فتأخير السحور مهم جدا   ينشط الجهاز الهضمي، لذلك     
عند تناول الصائم السحور ال بد من حصوله على          و .الفجر، بحيث ينشط الجهاز الهضمي    ذان  أقبل  

تجـات  ن تناول األطعمة الخفيفة مثل م     ى إل  الحار، باإلضافة  كمية كبيرة من الماء نظرا لطبيعة الجو      
ينام بعـد   أال  على الصائم   و ،األلبان؛ ألنها ذات قيمة غذائية عالية وسهلة الهضم خصوصا لألطفال         

 .وجبة السحور مباشرة على األقل ينتظر ساعة ونصف الساعة

 

 



 



 

.  أكواب من الحليب   ٦ -

 

كـوب   –
. سكر

 

.  نصف كوب نشا   –

 

كوب  –
. ماء

 

.  زهـر  ءف كوب ما  نص –

 

– 
حبيبــات مــن المــستكة العربيــة 

. المطحونة

 

 فستق حلبي مطحـون     –
. خشنًا

 

.لوز مقشر منقوع –

 

 



 



 

ضـعي  . ذوبي النشا بكوب مـاء     -
الحليب في وعاء ثم ضـعيه علـى        

أضيفي النشا المـذوب علـى      . النار
زيج باسـتمرار   محركي ال . الحليب

أضيفي الـسكر علـى     . حتى يغلي 
. ية مـع التحريـك المـستمر      المهلب

أضيفي المـستكة المطحونـة مـع       
أضيفي ماء  .  دقائق ٥التحريك لمدة   

. الزهر ثم ارفعي الوعاء عن النـار      
. اسكبي المهلبية في صحون عميقة     

زيني المهلبية بالفستق الحلبي واللوز     
.تؤكل باردة. المنقوع المقشر
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األستاذ الدكتور

 

 

نور الدين أبو حلية

 

 

اجلمهورية اجلزائرية

 

 

 

 

 

 

إلسالمإلسالمإلسالم ا ا ا:::ثانياثانياثانيا: : : بقيةبقيةبقية

 

 

 

 

 

 
 فـي   لقد قال رسول اهللا     : قال الحكيم 

الحديث الـذي تـصححونه، وتتفقـون علـى         
من صلى صالتنا، واستقبل قبلتنـا،      : (تصحيحه

وأكل ذبيحتنا، فذلك المسلم الذي له ذمة اهللا وذمة    
.)١()رسوله، فال تخفروا اهللا في ذمته

 

 
 جاء إلى رسـول  وفي حديث آخر أن رجالً    

 من أهل نجد، ثائر الـرأس، يـسمع      اهللا    
دوي صوِته، وال يفقه ما يقول، حتى دنا، فـإذا          

: هو يسأُل عن اإلسالم، فقال رسـول اهللا       
، فقال هل علي    )خمس صلواٍت في اليوم واللَّيلة    (

، قال رسول اهللا    )ال، إالَّ أن تَطوع   : (غيرها؟ قال 
) : ه؟     )وصيام رمضانغير قال هل علي ،

وذَكَر رسول اهللا   : ، قال )ال، إالَّ أن تَطوع   : (الق
       غيرها؟ قـال ال، : ( الزكاة، قال هل علي

: فأدبر الرجل وهو يقـول    : ، قال )إالَّ أن تَطوع  
واهللا ال َأزيد على هذا وال أنقص، قال رسول اهللا         

) :قدص إن ٢()َأفْلح(.

 

 
خمـس  : (وفي حديث آخـر قـال       

ى العباد، من أتى بهن لـم      صلوات كتبهن اهللا عل   
يضيع منهن شيًئا استخفافًا بحقهن، كان له عنـد         

اهللا  

 

 تبارك وتعالى    -

 

 عهد أن يدخلَـه الجنـة،    -
ومن لم يأِت بهن، فليس له عنـد اهللا عهـد، إن            

.)٣()شاء عذَّبه، وإن شاء غفر له

 

 
لكن هذا الحديث كمـا نـص       : قال الرجل 

ولذلك ..  مطلقهمشايخنا مخصص عمومه، ومقيد
يمكن أن يقع في الكفر والبدعة والشرك من فعل         

وقد كتب بعض مشايخنا فـي      .. كل هذه األمور  
ذلك رسائل كثيرة تبين أن تلك الطائفـة التـي          

وال ينفـع مـع     .. نحاربها قد وقعت في الشرك    

.الشرك طاعة

 

 
لكني سمعتهم يشهدون أن ال إله      : قال الحكيم 

ا من يقولها؟فكيف يكون مشركً.. إال اهللا

 

 
من وقع في نواقضها وقع فـي       : قال الرجل 

وحل دمه بذلك.. ا الشرك، وأصبح مرتد.

 

 
أو اعتقـد  .. لكنه إن تأول ذلك   : قال الحكيم 

وكان له برهان على    .. أن ما هو فيه ليس شركا     
أال .. وكان له من العلماء مـن يـسانده         .. ذلك

ينفعه كل ذلك لتعذروه؟

 

 
بل هو  .. عه كل ذلك  ال ينف .. ال  : قال الرجل 

ا مـن اليهـود     بل هـو أشـد كفـر      .. مشرك  
. كما نص على ذلك علماؤناىوالنصار

 

 
فهل تعرف حديث الذي طلـب      : قال الحكيم 

من أهله أن يحرقوه إن هو مات؟

 

 
وكيف ال أحفظه وهـو     .. أجل  : قال الرجل 

في صحيح البخاري ومسلم اللذين أجمعت األمة       
. إال زنديقوال يرد أحاديثهما.. على صحتهما

 

 
.فهال رويته لي: قال الحكيم

 

 
ولدي سند طويـل بـه،      .. أجل: قال الرجل 

ونصه هو .. وأجازني في روايته مشايخي الكبار    
كان رجل يسرف على نفسه، فلما      : (قوله  

إذا أنـا مـتّ،     : حضره المـوت، قـال لبنيـه      
فأحرقوني، ثم اطحنوني، ثم ذروني في الـريح،        

ا ما عذبه   ذبني عذاب فواهللا لئن قدر علي ربي ليع     
فلما مات فُِعل به ذلك، فـأمر اهللا األرض         . اأحد
. اجمعي ما فيك منه، ففعلت، فإذا هو قائم       : فقال
يـا رب   : ما حملك على ما صنعت؟ قال     : فقال

 .)٤()فغفر له. خشيتك

.. بورك فيـك وفـي حفظـك      : قال الحكيم 
لو أن هذا الرجل وقع بين .. اأخبرني وكن صادقً  



 

 

 

 

 



 









 



 تحكمون عليه؟أيديكم، فبم

 

 
ال شـك أنكـم     : سكت الرجل، فقال الحكيم   

 ألنه أنكر قـدرة اهللا، أو       ؛ستحكمون عليه بالكفر  
ا عن أن يجمع ذراتهتصور اهللا عاجز.

 

 
ولكن لجهله عـذره اهللا     .. أجل: قال الرجل 
.سبحانه وتعالى

 

 
فـاهللا  .. فلم ال تعذرون خلق اهللا   : قال الحكيم 

وهو الـذي   . .هو الذي يعلمهم وهو الذي يربيهم     
ينقلهم من حال إلى حال إلى أن يرتقوا في سـلم     

.الكمال الذي كتبه اهللا لهم

 

 
فستغرق هـذه   .. إذا فعلنا ذلك  : قال الرجل 

األمة في متاهات الضاللة، ولن تبقى فيهـا أي         
.فرقة ناجية

 

 
ألم يعطنا اهللا تعـالى صـفات       : قال الحكيم 

بد؟الفرقة الناجية، بل الفالحة، بل الفائزة بعز األ

 

 
وقد نص  .. بلى  : سكت الرجل، فقال الحكيم   

على ذلك في مواضع من القرآن الكـريم منهـا      
 الَِّذين هم ِفي    *قَد َأفْلَح الْمْؤِمنُون    : قوله تعالى 

 والَِّذين هـم عـِن اللَّغْـِو        *ِتِهم خَاِشعون   صالَ
  ونِرضعم*      كَاِة فَاِعلُونِللز مه الَِّذينو *  الَِّذينو 

    اِفظُونح وِجِهمِلفُر ما     ِإالَّ* هم َأو اِجِهمولَى َأزع 
      لُوِمينم رغَي مفَِإنَّه مانُهملَكَتْ َأيتَغَـى    *مِن ابفَم 
    ونـادالْع مه فَُأولَِئك ذَِلك اءرو*   ـمه الَّـِذينو 

والَِّذين هـم علَـى      *مانَاِتِهم وعهِدِهم راعون    َأل
   اِفظُونحي اِتِهملَوص*       اِرثُـونالْو ـمه ُأولَِئك * 

        ونـا خَاِلـدِفيه ـمه سودالِْفر ِرثُوني الَِّذين 
 ١: المؤمنون(

 

- ١١.(

 

 
انظر كيف أخبر اهللا تعالى أن أولئك الـذين         
اتصفوا بتلك السعادة لم ينجوا فقط، وإنما نـالوا         

.ألعلىالفردوس ا

 

 
واآليات الكريمة  .. ذلك صحيح : قال الرجل 
.صريحة في ذلك

 

 
فهل تراكم أنتم وهؤالء الـذين      : قال الحكيم 

تحاربونهم تختلفون في تلك المعاني التي وردت       
بها تلك اآليات؟

 

 
أنـا أعـرفكم    : سكت الرجل، فقال الحكيم   

جميع   ا، وال أحد مـنكم وال      ا، وقد خالطتكم جميع
فكلهـم  .. منهم ينكر معنى من تلـك المعـاني       

..يؤمنون بالصالة والزكاة واألمانة

 

 
.. صدقت: رمى رجل من القوم سيفه، وقال     

لقد تذكرت اآلن الكثير من األحاديث التي كـان         
يجتهد مشايخ السوء الذين مألوا قلوبنا باألحقـاد       

ـ  عكي ننساها، حيث كانوا يؤولونها تأويالً  ا، جيب

..فال نخرج منها بشيء

 

 
وا صـلُّ : (ومن تلك األحاديث قولـه      

وا على مـن    ال إله إال اهللا، وصلُّ    : خلف من قال  
وأتذكر ذلك اليـوم الـذي       )٥()ال إله إال اهللا   : قال

ذهبت فيه لبعض مشايخي، وحدثته بهذا الحديث،    
ثم أخـذ   .. وأنا في غاية السرور، لكنه انتهرني     

ماء التي تحـرم الـصالة      يسرد علي فتاوى العل   
وراء جميع المخالفين لنا، بل تجعـل صـالتنا         

.)٦(خلفهم باطلة

 

 
: ومن تلك الفتاوى ما أفتى به بعضهم، قال       

الصالة خلف المبتدع فيها تفصيل، فـإذا كـان         (
ـصلى     مبتدعا بدعة مكفرة كالجهمية؛ فهـذا ال ي

خلفه، والمعتزلـي الـذي يـؤول صـفات اهللا          
فهم، أما إذا كانت بدعته     والخوارج ال يصلى خل   

خفيفة ال تفضي إلى الشرك فـاألمر فـي هـذا           
سهل، ولكن إذا تيسر إزالته والتماس إمام مـن         
أهل السنة؛ فهذا أمر واجب، ولكـن إذا دعـت          
الضرورة أن يصلى خلفه، كالتي بدعته ال تكفره        

٧()اكالعاصي فهذا يصلى خلفه ما دام مسلم(.

 

 
ستدعي أال أصلي ثم بين لي أن هذه الفتوى ت  

 ألن األمـة    ؛خلف أحد من الناس سوى أصحابنا     
ا أصبحت جهمية  جميع .. ا ال تقـول    ألنها جميع

بإثبات اليـدين والعينـين والـرجلين والحقـو         
.. والضرس هللا

 

 
لقد .. بورك فيكما   : رمى آخر بسيفه، وقال   

ذكرتماني بحديث أنستنيه األيام ومشايخ السوء،      
ن كف لسانه عن    رحم اهللا م  : (وهو قوله   

، وفـي   )٨()أهل القبلة إال بأحسن ما يقدر عليـه       
 ال  ،وا عن أهل ال إلـه إال اهللا       كفُّ: (رواية أخرى 

تكفروهم بذنب فمن أكفر أهل ال إله إال اهللا فهو          
.)٩()إلى الكفر أقرب

 

 
ا ا واحـد   ضابطً فقد وضع رسول اهللا     

إلدخال المؤمن في الدين، وحماية عرضه مـن        
أو هو التوجه   .. قول ال إله إال اهللا    التكفير، وهو   

وهـي محـل اتفـاق بـين        .. للقبلة في الصالة  
االمسملين جميع.

 

 
لقـد  .. بورك فيكم : رمى آخر بسيفه، وقال 

ذكرتموني بحديث خطير لكأنه يحكـي واقعنـا        
كان مشايخ السوء يكتمونه بكل ما أوتوا       .. اتمام

فإذا مـا عجـزوا راحـوا       .. من صنوف الحيل  
وهو ما رواه  حذيفة بـن       .. ن معناه يحرفونه ع 
إن ممـا   : ( قال رسـول اهللا     : اليمان قال 

أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن، حتى إذا رؤيت        
بهجته عليه ، وكان رداؤه اإلسالم اعتراه إلى ما         
شاء اهللا انسلخ منه ونبذه وراء ظهـره وسـعى          

: ، قال حذيفة  )على جاره بالسيف، ورماه بالشرك    
 بالشرك المرمـي أو   أيهما أولى  يا نبي اهللا  : قلت

.)١٠()بل الرامي: (الرامي؟، قال

 

 
لقـد  .. بورك فيكم : رمى آخر بسيفه، وقال 

ذكرتموني بأحاديث كثيرة للسلف الذين نـدعي       
هـل  : ا سأل جابر  منها أن رجالً  .. انتسابنا إليهم 

  ا؟ قـال  ا من أهل القبلة مشركً    كنتم تدعون أحد :
ا  كنتم تدعون أحد   هل: معاذ اهللا، ففزع لذلك، قال    

. )١١(ال: منهم كافرا؟ قال

 

 
: وعن يزيد الرقاشي أنه قال ألنس بن مالك       

إن أناسا يشهدون علينـا بـالكفر       ! يا أبا حمزة    
.)١٢(أولئك شر الخلق والخليقة: والشرك، قال

 

 



 


                                                           

.رواه البخاري ومسلم) ١(

 

 
 .رواه البخاري) ٢(

.رواه أمحد، وأبو داود، والنسائي) ٣(

 

 
.رواه البخاري ومسلم) ٤(

 

 
.٦/٤٠٣: تاريخ بغداد) ٥(

 

 
التراث الـسلفي حتـت     [بنا  انظر تلك الفتاوى يف كتا    ) ٦(

.من هذه السلسلة] اهر

 

 
 ٣٦٤نور على الـدرب     : الفتوى للشيخ ابن باز، انظر    ) ٧(

.٢٥ب د

 

 
.ابن أيب الدنيا يف الصمت) ٨(

 

 
.رواه الطرباين) ٩(

 

 
ــان يف صــحيحهارواه ) ١٠( ــن حب ورواه . ٢٨٢/ ١: ب

، )٢٧٩٣(، والبـزار    ) ٢٩٠٧(البخاري يف التاريخ الكبري     
ِإسناد جيد ، وحسنه األلباين يف الـصحيحة        : قال ابن كثري  

)٣٢٠١(.

 

 
.)الكبري(رواه أبو يعلى والطرباين يف ) ١١(

 

 
.رواه أبو يعلى) ١٢(

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 





 


 

 

 

 

لم يكتف الرئيس األمريكي دونالد ترامب بقرار نقل السفارة 
 ،م٦/١٢/٢٠١٧ األمريكية من تل أبيب المحتلة إلى القدس المحتلة

وهو اليوم الذي يوافق ، م٢٠١٨ مايو ١٥ يوم افتتاحها في بل قرر
.دولة الكيان الصهيونيالذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية وتأسيس 

 

 
جورج بوش (وليس موقف ترامب ببعيد عن موقف نصير اإلرهاب 

متسادا يجب أال : (على تلة مسعدة ليقولمن قبل الذي وقف ) االبن
، وذلك العهد الذى يقسمه الجنود الصهاينة، هذا القسم). تسقط ثانية

ى أدلى به الرئيس عندما تطوع جنديا فى خدمة القسم ذاته الذ وهو
.وأجندتها االستعمارية االستيطانية) إسرائيل(

 

 
بوش 

 

!!  راعى السالم-

 

 لم يكتف بالعهد والقسم بل أطلق جملة -
ا تزامنً، من المواقف التصعيدية ضد الفلسطينيين والعرب والمسلمين

ن إسرائيل مؤكدا أ، مع الذكرى الستين للنكبة والتشرد والضياع
أن الواليات المتحدة : أى،  مليون٣٠٧ ماليين بل ٧ليست 

وأن إسرائيل لن ، األمريكية ستقف لحماية المشروع الصهيونى
.تستطيع البقاء من دون الحماية األمريكية

 

 
مع الطروحات اليمينية الصهيونية ومن بعده ترامب تَماِهى بوش 

لسطينية على التراب كشف زيف الوعود الكاذبة بإقامة الدولة الف
كما كشف أن االعتماد على أن التسوية بضمانات ، الفلسطينى

بد أن يستعيد  وأن الشعب الفلسطينى ال، أمريكية مراهنة خاسرة
، ا فى الصفوف والمواقفام المبادرة من تلقاء نفسه توحدزم

وأن أى محاولة أمريكية لتلطيف ، والتفافًا حول إستراتيجية التحرير
 التى أطلقها بوش لن تفلح فى تغيير الحقائق، وجاء ترامب المواقف

ليكون أكثر حسما من سابقيه وينقل سفارة االحتالل ويعمل على 
.إنهاء حلم إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس

 

 
وال تصلح وسيطًا ، أمريكا أثبتت مرارا وتكرارا أنها دولة منحازة

لنكبة األمة اإلسالمية فى فلسطين وأن تجاهلها ، نزيها لحل الصراع
لم تفلح معها ) الصهيونية المسيحية(نابع من قناعات أيديولوجية 

فخطاب بوش قد أعطى ، كل محاوالت التجميل بل أكثر من ذلك
للكيان الصهيونى الضوء األخضر بالعدوان على الفلسطينيين 

.مما يدفع للقول بأن القادم هو األسوأ، وغيرهم

 

 
) ١١( قد شهدنا اتفاقات سالم ومبادرات للحل بلغت خصوصا وأننا
وما زالت ، ولم تتقدم القضية إلى اآلن خطوة واحدة، مبادرة

كما ، إسرائيل تعانى العزلة على الرغم من اتفاقات السالم معها
من أنه ) ٧٠(يتخوف الكيان الصهيونى الذى يحتفل بعيد ميالده الـ 

وأن ثقبا قد حدث فى جدار ، علم يعد ذلك الكيان الذى يخشاه الجمي
أن نواصل توسيع وكان علينا ، م٢٠٠٦ قوته بحرب لبنان األخيرة

، لكن قرار ترامب جاء ليعيد !!هذا الثقب بتبنى إستراتيجية التحرير
لالحتالل الثقة المفقودة ويحقق أحالمه التي كانت فيما مضى مجرد 

.أحالم

 

 



 





 



    

 





 









 



 





 








 



 





 

 

 

 

 



 



 

 

 



 


استطاعت الصهيونية باإلرهاب وأدواتـه أن      

كمـا اسـتطاعت تلـك الدولـة        ، تؤسس دولة 
، أن ترسـخ كيانهـا    ، باإلرهاب وأدواته أيـضا   

وتمد هيمنتها إلى ما بعد تلـك       ، وتوسع حدودها 
.الحدود

 

 
أحد المقومات  ، وال يزال ، ولقد كان اإلرهاب  

وأهـم  ، الفكرية األساسية للحركـة الـصهيونية     
 التـى طبقتهـا الـصهيونية لتحقيـق         األساليب

لـذا فقـد    . وهو إقامة إسرائيل  ، غرضها األول 
اقترن إنشاء دولـة إسـرائيل بأبـشع أشـكال          

ثم أخذت إسرائيل عن    . اإلرهاب وأفظع أنواعه  
لتمارسـه  ، فكرا وأسـلوبا  ، الصهيونية اإلرهاب 

.ضد الشعب العربى الفلسطينى والدول العربية

 

 
 وإسرائيل حافـل    وتاريخ الحركة الصهيونية  

بسلسلة طويلة من أعمـال اإلرهـاب والقتـل         
بمثـل مـا هـو التـراث الفكـرى          ، الجماعى

الصهيونى واإلسرائيلى غنى باألعمال الفكريـة      
فقد نشر  . عقيدة ووقائع ، التى تعبر عن اإلرهاب   

قادة الصهيونية وزعماء إسرائيل ومفكروهمـا      
مؤلفات كثيرة بحثوا فيهـا اإلرهـاب كعقيـدة         

وتحـدثوا عـن المنظمـات      ، ة ووسـيلة  وسياس
اإلرهابية وأيديولوجياتها ونـشوئها وتنظيمهـا      
. وأهدافها وإنجازاتها والجرائم التـى ارتكبتهـا      

ويمكن القول إنه لـيس فـى العـالم القـديم أو           
المعاصر تراث عسكرى أو سياسى ألى شـعب        
ــصهيونى   ــراث ال ــشبه الت ــشعوب ي ــن ال م

.واإلسرائيلى عن اإلرهاب

 

 
رت الصهيونية فى إقامـة دولـة       وعندما فك 

يهودية خالصة فى فلسطين رأت أن ذلك لن يتم         
أو طردهم عن   ، إال بإبادة سكان البالد األصليين    

وعلى هـذا شـكَّل اإلرهـاب       . طريق اإلرهاب 
والعنف منذ البداية صلب الخطـة الـصهيونية        

.الرامية إلى احتالل فلسطين

 

 
وهكذا استعملت الـصهيونية فـى غزوهـا        

 ومن ثم دولة إسـرائيل فـى تثبيـت          ،فلسطين
وتفريغ فلسطين  ، وتوسيع حدود احتاللها  ، كيانها

من أهلها   

 

 أساليب إرهابية كثيرة استمدتاها من      -
الفكر الصهيونى والتقاليد الموروثة فـى هـذا        

فالمذابح الجماعية التى تحدثت عنها كتب      . الفكر
اليهود القديمة فى أكثر من موضع هى النموذج        

دمته وسارت على هديه فيمـا بعـد        الذى استخ 

، المنظمات الصهيونية وإسرائيل فى دير ياسين     
وكفـر  ، ونحالين، والرملة، واللد، وغزة، وقبية
والفاكهانى وصبرا وشاتيال   ، )فى فلسطين (قاسم  

. وسـواها ) فى لبنـان  (والجنوب اللبنانى وقانا    
وهى المذابح التى تمت كلها لتحقيق هدف واحد        

الفلسطينى وتـصفيته جـسديا     هو إبادة الشعب    
.بالقتل والتهجير

 

 
وإذا كانت مذابح الفاكهانى وصبرا وشـاتيال       

١٩٨١(والجنــوب اللبنــانى وقانــا 

 

- ١٩٨٢

 

- 
قد استهدفت التصفية الجسدية للمقاومة     ) م١٩٩٦

، الفلسطينية والشعب الفلـسطينى فـى المنـافى       
فإن مذابح دير   ، وللمقاومة اللبنانية ضد االحتالل   

والخليل ) م١٩٥٦(وكفر قاسم   ) م١٩٤٨(ياسين  
كانت تستهدف إضافة على التـصفية      ) م١٩٩٤(

الجسدية للشعب الفلسطينى تهجير من لم تطلهم        
المذابح عن طريق بث الرعـب فـى نفوسـهم          

.ودفعهم إلى مغادرة البالد

 

 
ولعل أكثر ما يجذب االنتبـاه فـى سلـسلة          
المذابح التى نفَّذتها الصهيونية وإسـرائيل ضـد       

شعب الفلسطينى أن المنفـذين كـانوا دائمـا         ال
وأن اتجاه العنف واإلرهاب    ، يعرفون ما يفعلون  

والقتل الجماعى الذى تَربـتْ عليـه الكـوادر         
األولى المؤسسة للجيش اإلسرائيلى ظلت      

 

 وال  -
تزال  

 

 تتناقلـه أجيـال الجـيش اإلسـرائيلى         -
والقيادات الصهيونية واإلسرائيلية جـيالً بعـد       

.جيل

 

 



 


اإلسرائيلى ليس وليد   / واإلرهاب الصهيونى 

فهو يضرب بجذوره فى أعماق     . اليوم أو األمس  
وفى جذور دولة   ، الفكر والممارسة الصهيونيين  

إسرائيل وقيادتها وأجيالها ومؤسساتها وأحزابها     
يقول الدكتور هيثم الكيالنـى     . ومجتمعها المدنى 

وحينمـا  ):  دولـة  اإلرهاب يؤسـس  (فى كتابه   
يستعرض أى باحث التاريخ الفكرى والوقـائعى       

ومن ثم قادة دولة إسـرائيل      ، للصهيونية وقادتها 
:فإنه يستنتج المالحظات اآلتية، من بعدهم

 

 
١

 

 تأسس المشروع الصهيونى سواء فـى       -
، أو مرحلة رسم خططه   ، مرحلة صياغة مفهومه  

ها أو مرحلة التنفيذ على المبادئ األولية التى بنا       
وأبرزهـا أن   ، الفكر اليهودى طـوال تاريخـه     

وأن سائر البشرية   ، اليهود هم شعب اهللا المختار    
هم األغيار الذين يـأتون فـى سـلم الـشعوب           
، بدرجات هى أدنى من مرتبة شعب اهللا المختار       

وأن من حق هذا الشعب أن يـستخدم األغيـار          
.لخدمته ومن أجل مصلحته

 

 
٢

 

رية مـا    انبنى على هذه النظرية العنص     -
كالحقد والكره  ، يترتب عليها من نوازع وأخالق    

وما ماثلها من أخـالق     ، واالستعالء واالستكبار 
وتجسدها تيارات وحركـات    ، تولدها العنصرية 

كانت تمثـل فـى التـاريخ القـديم والحـديث           
، والمعاصر فلسفة ومرجعية لبعض أنظمة الحكم     

فى ألمانيـا   ، كمثل النازية والفاشية والعنصرية   
وقد زادت الـصهيونية    . طاليا وجنوب أفريقيا  وإي

عليها جميعها بـأن انفـردت بتأسـيس دولـة          
.جوهرها العنصرية ووسيلتها اإلرهاب

 

 
٣

 

 حينما تعاملت الصهيونية مـع العـرب        -
كانت قد صنَّفتهم فى درجـة دنيـا فـى سـلم            

/ وهو ما أباح لقادة اإلرهاب الصهيونى     ، األغيار
لوسائل الممكنة  اإلسرائيلى أن يستخدموا جميع ا    

للقتل واإلبـادة واالغتيـال والطـرد واإلبعـاد         
ــدمير   ــسف والت ــذيب والن ــال والتع واالعتق

وبذلك تأسست مدرسـة لإلرهـاب      . والتخريب
ومتمـايزة عـن    ، خاصة بالصهيونية وإسرائيل  

غيرها من المدارس اإلرهابية القديمة والحديثـة       
.والمعاصرة

 

 
٤

 

واعـه   الَزم اإلرهاب بمختلف أشكاله وأن -
المشروع الصهيونى منذ بدأ زعماء الـصهيونية   

ولـم  ). تيودور هرتـزل  (وبخاصة  ، التفكير فيه 
تكن مالزمة اإلرهاب للمـشروع الـصهيونى       

وإنما كان اإلرهـاب يـشكل      ، مؤقتة أو مرحلية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
األمين العام والمتحدث الرسمي

 

 
                               مى للطرق الصوفيةلالتحاد العال

ى الحسينىلعزم اعبد الحليمالشريف 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

بحيث إن المشروع كان سيفقد     ، جوهر المشروع 
القدرة على التجسيد على األرض لو لـم يكـن          

أشكاله وأنواعه وأدواته سبيله    اإلرهاب بمختلف   
ومن هنا يالحظ ذلك التوارث فـى       . إلى التنفيذ 

اإلرهاب بين قادة الصهيونية وزعماء إسـرائيل       
وال ، وال تباطؤ فى حركته   ، توارثًا ال انقطاع فيه   

وبالتالى ال  ، نزول وال انخفاض فى خطه البيانى     
، وال تناقص فى قادته   ، تراجع فى فكر اإلرهاب   

بل يالحظ  . الكم وال من حيث النوع    ال من حيث    
، تصاعد فى الخط البيانى فى حركة اإلرهـاب       

، وتنويع فى أحداثه  ، وتكاثر فى أساليبه ووسائله   
حتى إن اإلرهاب غدا    ، وتزايد فى قادته ورجاله   

وال ، ال عيبـا أخالقيـا فيـه      ، عمالً يوميا عاديا  
.رادعا قانونيا يحد من غلوه ووحشيته

 

 
٥

 

ــيس ضــ- ــد  ل روريا أن يمــارس القائ
ذلـك أن   ، اإلرهابى اإلرهاب بنفسه أو بإشرافه    

لإلرهاب مستويات فـى التفكيـر والتخطـيط        
فثمة مفكـرون يـصممون فكـرة أو        . والتنفيذ

مفهوما ال يمكن تطبيقهما إال بـالقوة والعنـف         
وثمة زعماء يخططـون للفكـرة أو       . واإلرهاب

ـ        ر للمفهوم ويوفرون لهمـا العوامـل والعناص
واألسباب والظروف والبيئة الالزمـة لتطبيـق       
. الفكرة أو المفهوم بالقوة والعنـف واإلرهـاب       

ويأتى بعد أولئك وهؤالء القادة المنفذون الـذين        
. يستخدمون القوة والعنف واإلرهاب فى التنفيـذ      

وهكذا يصبح المفكر ورجل األعمال والمزارع      
والعامل وأستاذ الجامعة والموظـف والـضابط       

كل فـى   ، جميعهم إرهابيون ، دى وسواهم والجن
موقعه وفى حدود عمله ومـستواه الفكـرى أو         

.التخطيطى أو التنفيذى

 

 
٦

 

 ال يقتصر التفنن واإلبداع على فئة دون        -
ففـى كـل    ، أخرى من الفئات الثالث المذكورة    

سواء من حيث التفكيـر     ، منها مجال واسع لذلك   
ويحتوى تاريخ اإلرهـاب    . أو من حيث التدبير   

اإلسرائيلى على ابتكارات وإبداعات    / صهيونىال
فى اإلرهاب هى حصرا من صنع اإلرهـابيين        

.اإلسرائيليين وحدهم دون سواهم/ الصهيونيين

 

 
٧

 

 لقد كان من البديهى أن تنتج تلك اآلليـة          -
اإلسـرائيلى   / الضخمة لإلرهاب الـصهيونى   

 

- 
التى تكاملت أجهزتها وتطورت حسب ما تتطلبه       

راحل المشروع الـصهيونى     كل مرحلة من م   

 

- 
بحيـث  ، أجياالً متعاقبة متواصلة مع اإلرهابيين    

كانت كل مرحلة تتطلب أنواعا وفئـات معينـة         
. حسب ما تقتضيه متطلبات كل مرحلـة      ، منهم

ففى المراحل األولى كان المشروع الـصهيونى       
، يتطلب تكاثرا فى فئة المفكـرين والمخططـين       

بخاصـة قبيـل    و، حتى إذا بدأت مرحلة التنفيذ    
إنشاء الدولة وفى السنوات األولى من إنـشائها        
كان قادة اإلرهاب المنفـذون يـشكلون الفئـة         

وحينما استقر كيان الدولـة وتكاملـت       . الكبرى
مؤسساتها العسكرية كان إرهاب الدولـة هـو        

وكان الضباط يـشكلون القـوة      ، المرحلة الغالبة 
م وانتشار  ١٩٦٧وبعد حرب   . اإلرهابية األولى 

الستيطان االستعمارى فـى الـضفة الغربيـة        ا
وقطاع غزة والجـوالن تـشاركت المنظمـات        
اإلرهابية التطوعية األهلية والدولـة معـا فـى       

.التخطيط والتنفيذ للعمليات اإلرهابية

 

 
٨

 

 من الثابت أنه ال يوجد فى العالم كله ما          -
. يماثل إسرائيل فى ممارساتها إلرهاب الدولـة      

،  تأسـست باإلرهـاب    ذلك أن إسرائيل نفـسها    
تخدامه؛ ألنـه يـشكل     واستمرت فى اس  ، وعليه

 ا رئيسا مـن أسـس     ، ا من مقوماتها  مقوموأساس
ومـا مـن    . استراتيجياتها العسكرية والسياسية  

إال كان إرهابيـا    ، مسئول صهيونى أو إسرائيلى   
ومن . أو فى كليهما معا   ، أو الممارسة ، فى الفكر 

 واإلسـرائيلى   يراجع تاريخ اإلرهاب الصهيونى   
يجــد أن أســماء معظــم القــادة والمــسئولين 

بن جوريون وشامير ورابين    : اإلسرائيليين مثل 
وغيرهم هم قادة للمنظمات    ... وشارون وباراك 

اإلرهابية الـسرية والعلنيـة أو مـسئولون أو         
.عاملون فيها

 

 
لقد أصبحت إسرائيل نموذجا حيا متكامالً لـ       

ريد ال يوازيه أو    وهو نموذج ف  ، )إرهاب الدولة (
وعلَّـة  . بين دول العالم) إرهاب دولة (يماثله أى   

هذا التفرد والنموذجية تكمن فى أن إسـرائيل ال         
تقيم أى وزن أو اعتبار ألى ميثـاق أو التـزام           

وليس فى العالم كله دولة تبز      . دولى أو أخالقى  
أو تضاهى أو تماثل إسرائيل فى تحللها من كل         

ولهذا فقد هانت علـى     . ىالتزام دولى أو أخالق   
إسرائيل جميع المواثيق والمعاهدات واالتفاقـات      
واإلعالنات والقرارات الدوليـة التـى قامـت        

.إسرائيل على أساسها أو انضمت إليها وأيدتها

 

 
وما بـين إرهـاب الـصهيونية وإسـرائيل        
ومذابحهما ضد الشعب الفلسطينى منـذ أن بـدأ         

ك م هنـا  ١٩٩٣الغزو الصهيونى وحتى العـام      
 ألف  ١٦١،  ألف جريح  ١٨٦و،  ألف شهيد  ٢٦١
وقرابة مليونين من الفلسطينيين هجـروا     ، معوق

، بقوة السالح واإلرهاب على مدى نصف قـرن       
وهؤالء الـذين ُأخِْرجـوا      . وأصبحوا الجئين 

 

- 
وهم مليونان   

 

 أصبحوا اآلن خمـسة ماليـين       -
: محمـد حـسين هيكـل     [وأربعمائة ألف نسمة    

، ة بـين العـرب وإسـرائيل      المفاوضات السري 
، م١٩٩٦القـاهرة   ، دار الشروق ، الكتاب األول 

].٢٥ص 

 

 



 


ألن اإلرهاب يـشكل جـوهر الـصهيونية        

ووسيلتها كخطة للتنفيذ كان من الطبيعى      ، كعقيدة
ويبتدع أدواته بما   ، أن يطور هذا اإلرهاب نفسه    

ـ ، يتناسب مع المتغيرات الدولية واإلقليمية     ع وم
:متطلبات كل مرحلة من مراحل عمله

 

 
١

 

 ففى مرحلة الغزو الصهيونى لفلـسطين       -
كانت الحاجة ملحَِّة لدفع اليهود من الشتات إلـى        

وفى هذه المرحلة لم تتـورع      . األرض الجديدة 
الصهيونية عن إرهاب يهود الـشتات أنفـسهم        
حتى ال يكون أمامهم سبيل إلنقاذ حياتهم سـوى         

.الهجرة إلى فلسطين

 

 
٢

 

 وفى مرحلة العقاب الجماعى فرضـت       -
إسرائيل عقوبة الحصار على الشعب الفلسطينى      
فى الضفة الغربية وقطاع غزة؛ لتجويعه وإفقاره       

وبـذلك انخرطـت    . وإفقاده مقومـات العـيش    
إسرائيل فى شبكة الحصارات التى خططت لها       
، الواليات المتحدة األمريكية فى المنطقة العربية     

 العربيـة أو تلـك بفـرض        فتعاقب هذه الدولة  
ض ويعـر ، يها يطال الدولة كمؤسسة   حصار عل 

شعبها للحرمان والفقر والجوع والمرض وبؤس      
.العيش

 

 
٣

 

 وفى مرحلة أخرى وجدت إسـرائيل أن        -
التلويح بامتالك السالح النووى مفيد كقوة رادعة       

فقـد صـرح رئـيس الـوزراء        . [ضد العرب 
مـادام  ): (شـيمون بيريـز   (اإلسرائيلى األسبق   

يشكون فى أن إسرائيل تملـك      ) العرب(جيراننا  
دعهـم  ... سالحا نوويا فإن هذا يشكل رادعـا      

، )يتشككون فلست أجد داعيا لتهدئـة مخـاوفهم       
إيهود (ويتفق وزير الخارجية اإلسرائيلى آنذاك      

فقـد  ، مع رئيس الوزراء فى هذا االتجاه     ) باراك



 

 

 

 

 



 



 

 

 

خيل إن قوة إسرائيل العظمى تكمن فى ت      : (أعلن
أن إسرائيل قـوة  ، قادة وشعوبا، الضمير العربى 

وهكـذا يعلمـون    ، وهكـذا يتحـدثون   ). نووية
].م٥/٤/١٩٩٦، صحيفة األهرام]. [أطفالهم

 

 
وهكذا يفتخر قادة إسرائيل بإرهاب الضمير      

ذلك ألن الترسـانة  ، أمة وقيادات ودوالً  ، العربى
النووية اإلسرائيلية ليس أداة للـردع؛ إنهـا أداة         

لقد اسـتُخِْدم تعبيـر الـردع       . هاب النووى لإلر
النووى بين الدول النووية كوسيلة لمنع استخدام       

فى حين أن إسرائيل تـستخدمه      ، السالح النووى 
.لإلرهاب واالبتزاز

 

 



 


/ ومــا كــان لهــذا اإلرهــاب الــصهيونى

اإلسرائيلى أن يبلغ هذا المستوى مـن التنـوع         
لـوال أنـه    ، ى استخدام أدواتـه   ومن القدرة عل  

يحظى بالتأييد الدائم والمتنـوع مـن الواليـات         
وهو تأييد فاق كل ما عرفـه       ، المتحدة األمريكية 

التاريخ فى العالقات بين الدول من تأييد مـادى         
ويبدو أن هذا التأييد سـيبقى شـاذا        . أو معنوى 

.وفريدا فى التاريخ المعاصر

 

 
ى بين الواليات   لقد تطور التعاون اإلستراتيج   

المتحدة األمريكية وإسرائيل تطورا ال يبدو أنـه        
وإنما ، سيبلغ مستوى أو حدا أو سقفًا ينتهى عنده       

صاعد إلى األعلى   ، هو متوالد بعضه من بعض    
وهدفـه األول أن تبقـى      . ومتسع أفقيـا دومـا    

إسرائيل هى األقوى من جميع الـدول العربيـة         
ريا وتكنولوجيـا   والمتفوقة عليها عسك  ، مجتمعة

وأن تكون الدولة الوحيدة التى يحق       ، وحضاريا
وأن يحرم ذلـك    ، لها أن تحوز السالح النووى    

أو أية دولـة    ، على أية دولة أخرى فى المنطقة     
وأن يكون إلسرائيل حـق تـدمير أى        ، إسالمية

مشروع  

 

 أو االدعاء بأن هنـاك مـشروعا         -

 

- 
لقـائم  يمكن أن يؤثر فى نوعية وحجم الخلـل ا        

.ميزان القوى بين العرب وإسرائيلباآلن 

 

 
لقد استطاعت إسرائيل بفـضل مـساعدات       

 هـا الواليات المتحدة وحمايتها إقليميا ودوليـا ل      
ولمشروعها الصهيونى أن تطور إرهابها ليكون      
، سبيلها إلى االزدهـار االقتـصادى والهيمنـة       

ذلـك أن   . مستخدمة فى ذلك تفوقها العـسكرى     
ح فى المرحلـة الراهنـة إلـى أن       إسرائيل تطم 

يكون اإلرهاب ودعوتهـا إلـى الـسالم وفـق          

مفهومها وأغراضها معا وفـى آن واحـد هـو        
، طريقها إلى الهيمنة على منطقة الشرق األوسط      

بـل ومـن    ، ليس من الناحية االقتصادية فحسب    
.الناحيتين اإلستراتيجية والعسكرية أيضا

 

 



 


١

 

 على بدء الغزو الـصهيونى       لقد مضى  -
بالعنف واإلرهاب الحتالل فلسطين أكثـر مـن        

ون سبعوعلى قيام إسرائيل    ، وعشر سنوات مائة  
أى أن ثالثة أجيال من اإلسـرائيليين قـد         ، سنة

وهـى تحمـل العقيـدة      ، تعاقبت جيالً بعد جيل   
وتؤمن بـالعنف واإلرهـاب     ، الصهيونية نفسها 

ب بالقتل  وتسعى على الخالص من العر    ، ذاتهما
ــادة والطــرد والممارســات العنــصرية  واإلب

أى بالوسائل ذاتها دون تغيير سـوى       ، والتدمير
ذلك التغيير الذى تبيحه التكنولوجيا الحديثة فـى        

.وسائل اإلبادة والتعذيب والتدمير

 

 
٢

 

 إن النفسية اإلرهابية اإلجرامية ال يمكن       -
فتغيير أسماء الهاجاناة   . أن تتغير بتغير األسماء   

البالماخ واإلرجون وشتيرن إلى جيش الـدفاع       و
وتغيير أسماء قادة إسرائيل ورجالها     ، اإلسرائيلى

، ال يعنيان مطلقًا أن تركيبهم النفـسى والخلقـى       
ومـوقفهم مـن    ، وتصورهم للعالقات اإلنسانية  

فأكثر رجال هـذه المنظمـات      . العرب قد تغير  
اإلرهابية وقادتها هم اليوم من قـادة إسـرائيل         

أو من تالميذ أو سالالت أو مـدارس        ، لهاورجا
. أو مذاهب أو عقائد أولئـك القـادة والرجـال         

وال تزال  ، ويكفى أن نتذكر ما ارتكبته إسرائيل     
ترتكبه من قتل وتدمير وإرهاب ضـد الـشعب         

وضد الـشعوب   ،  والسوري الفلسطينى واللبنانى 
.العربية األخرى

 

 
٣

 

 يتضح من المصادر الكثيرة المنـشورة       -
هيونيين واإلسـرائيليين الـذين قـادوا       أن الص 

ثـم كتبـوا عنهـا وصـفوا        ، عمليات اإلرهاب 
بحيث تلبـسهم جريمـة القتـل       ، جرائمهم بدقة 

.واإلبادة واإلرهاب شكالً وموضوعا

 

 
٤

 

 تشكل هذه المصادر األولى فى اإلرهاب       -
اإلسرائيلى مجموعة فريدة ال مثيـل      / الصهيونى

ـ . لها فى أى تراث تاريخى أو سياسى       ك أن  ذل
القارئ يجـد كتبـا فـى عـدة لغـات كتبهـا             

وأمـا  . عن أفعالهم أثناء الحروب   ) الكوماندوس(
، أن يجد تراثًا بكاملـه يبحـث فـى اإلرهـاب          

ويعطـى  ، وجـوده  ويبـرر ، ويفلسفه، ويؤكده
فهـذه ظـاهرة جـديرة      ، تفاصيل أبشع الجرائم  

بالتأمل لسبر أغوارها ومعانيهـا فـى أدبيـات         
وقـد جـاءت    . ة فى العالم  البربرية والال إنساني  

ومـن  ، كتب هذا التراث اإلرهابى من الغـرب      
حيث تنتشر  ، أكبر دور النشر فى أمريكا وأوربا     

إذ يعد  ، االزدواجية والتناقض فى القيم والمواقف    
ويعـد مجـرم    ، مجرم الحرب األلمانى مجرما   

الحرب اإلسرائيلى أو الصهيونى مؤسس دولـة       
.ورجل دولة

 

 



 


 الماضـية انـدلعت     السبعينسنوات  خالل ال 

القاسـم  ، أكثر من عشر حروب رئيسة وثانوية     
وال تزال هذه   ، المشترك فيها الرؤية الصهيونية   

الرؤية نفسها التى دفعت اليمين المحافظ لغـزو        
والعبث بمـستقبل الـشعوب     ، واحتالل العراق 

..العربية واإلسالمية

 

 
أما الالفت للنظر فإن أسرار هذه الحروب ال        

فكيف ينتصر لـواء يهـودى     ، زال لغزا محيرا  ت
كان ضمن الجـيش البريطـانى فـى الحـرب          
، العالمية الثانية على الجيوش العربية مجتمعـة      
، وكيف لم تُفَك ألغاز الخامس من يونيه إلى اآلن        

ولماذا يصر البعض على أن العرب أضـاعوا        
ولماذا أخيرا أصبح هـؤالء هـم       ، فرص السالم 

!!. التاريخ؟من يكتبون روايات

 

 
وقـراءة  ، ينبغى أن نفتح النوافذ للهواء النقى     

ما بين السطور فيما يجرى فى المنطقـة حتـى          
فهناك عـدة مـشاريع     ، نتالفى ما يدبر للمنطقة   

تُطْرح اآلن فى مراكز األبحاث الغربية تخـص        
وإمكانية جعلهـا   ، الثروات الطبيعية فى المنطقة   

وتقـسيم  ، تخضع للقانون الدولى  ) موارد دولية (
المنطقة إلى دويالت صغيرة، ضعيفة، حتـى ال        

وهنـا  ،  تبقى دولة قوية سوى الكيان الصهيوني     
وإذا نُفِّذَتْ هذه المـشاريع     ، تكمن الطامة الكبرى  

م مجرد مـرض عرضـى      ١٩٤٨تصبح نكبة   
..مقارنة بما يدبر لنا

 

 
نسأل اهللا تعالى أن يكـشف لقلوبنـا حقيقـة          

ب بكليتنـا إلـى     الذى به ننجذ  ، الجمال الربانى 
.الرضوان األكبر

 

 
وصلى اهللا وسلم وبارك على سيدنا وموالنا       

.محمد وعلى آله أجمعين

 

 



 

 

 

 

 



 


 



 




 




 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الدكتور

 

 








 




 



 

 

 





 



قـال   ، الحفظ والرعاية  :مفهوم القوامة 

 الرجاُل قَوامون علَى النِّـساءِ     :اهللا  

، ومن الشروح الجيـدة فـي       )٣٤: النساء(

القوامة بالفضل ال بالتغلـب واالسـتطالة        

القوامة كما هو مقـرر     ، ومقتضى   )١(والقهر

ويحسن ذل المهر والنفقة    شرعا أن الرجل يب   

العشرة ويحجب زوجتـه عمـا يـضرها،        

 ويعلمهـا شـعائر      بطاعة اهللا    ويأمرها

الدين، وعليها الحفظ لما له، واإلحسان إلى       

أهله وااللتزام ألمره وقبـول قولـه فـي         

.)٢(الطاعات

 

 

ومن الكتابات والفهوم الجيدة الـسليمة      

":القوامة"لمفهوم ومقاصد 

 

 

أ

 

ى شئون النـساء    يقومون عل  الرجال   -

بالحفظ والرعاية والشفقة والتأديب وغيـر      

.ذلك مما تقتضيه مصلحتهن

 

 

ب

 

 قيم المرأة وقوامهـا الـذي يقـوم      -

بأمرها ويهتم بحفظها وإصـالحها رعايـة       

.شئونها

 

 

كان من تفضيل وهبي أو سـببي       وإذا  

والعنايـة ال   باعتبار القيام بأعباء الرعايـة      

ـ     باعتبار   يص، التسلط والجبـروت أو التنق

لَقَد خَلَقْنَا ،  )النساء شقائق الرجال  (فاألصل  

، )٤: التـين  (اِإلنسان ِفي َأحسِن تَقْـِويمٍ    

   مِني آدنَا بمكَر لَقَدو)  ٧٠: اإلسـراء( ،

 أنوثة، فقد   أولمهام أعباء ذكورة    فالتفضيل  

تفـضيل الجـنس علـى      : قرر أئمة العلم  

الجنس، ال تفضيل اآلحاد علـى اآلحـاد،        

فيوجد من النساء من هـي أقـوى عقـالً          

.وإدراكًا من بعض الرجال

 

 

ويجب الفهم السليم لآلية الكريمة، فاهللا      

 قال  :       لَـىع مهـضعب َل اللَّها فَضِبم

، ولم يقل    )٣٤: النساء (بعٍض

 

 مـثالً    –

 

– 

ـ    )بما فضلهم اهللا علـيهن    ( ن أ؛ لإلشـعار ب

الرجال من النساء، والنساء من الرجـال،       



 

 

 

 

 



 














 



، بعضهم علَـى بعـضٍ     :كما قال   

إلى أن هذا التفضيل هو لـصالح       ولإلشارة  

الرجال والنساء معا، فعلى كل التفرغ ألداء       

المهمة التي كلف بهـا الـشرع المطهـر         

.)٣(بإخالص وطاعة ليسعد الجميع

 

 

وما ورد من تـأويالت للقوامـة فيمـا     

جاءت بها أخبار صحيحة فهي وقائع عـين     

.ة أو عامةليست مطلق

 

 

أو ويجب فقه أن القوامة ليست رياسـة    

.زعامة بل أعباء وقيادة ومهام

 

 

وليست مسوغًا لقهر أو تسلط أو ظلم،        

بل اتفاقًا مع سنن كونية في عوالم متعـددة         

.متنوعة

 

 



 





 



شرط إسالم الـزوج    من المقرر شرعا    

ــال اهللا  ــسلمة، ق ــ وال :َللم وا تُنِكح

، )٢٢١: البقـرة  (المشِْرِكين حتَّى يْؤِمنُوا  

َالاِفِر وِم الكَوِسكُوا ِبِعصتُم)  الممتحنـة :

١٠(.

 

 

وباالستقراء في فقه الزواج واألسـرة،      

فالشرع اإلسالمي منع وقطع واليـة غيـر       

: على المسلمين، قـال اهللا تعـالى  ين  مالمسل

   ِِللْكَاف َل اللَّهعجلَن يو    ـْؤِمِنينلَى المع ِرين

.)١٤١: النساء (سِبيالً

 

 

:ومعلوم أن من آثار الزواج

 

 

أ

 

 في حالة اختالف الديانـة      : التوارث -

، وقـول النبـي     )٤() أهل ملتين  ثال يتوار (

) :       ال يرث المسلم الكافر وال الكـافر

.)٥()المسلم

 

 

ب

 

 اتفق الفقهاء   :طاعة المرأة لزوجها   -

 مقيدة بأن ال     وجوب طاعة الزوجة   أنعلى  

 لقول سيدنا محمد     معصية اهللا    يتكون ف 

ال طاعة لمخلوق فـي     : (رسول اهللا   

.)٦()معصية الخالق

 

 

ال يتحققان فيما لو كان     وهذان األمران   

الزوج غير مسلم، يضاف إلى ذلك أن مـن    

: وسائل إنهاء عقد الزواج بـين الـزوجين       

 هذه الوسـائل  الطالق والخلع اإلسالميين، و   

.إذا كان الزوج غير مسلم ال تتحقق

 

 

 دفع المفاسد مقدم على     :والقاعدة تقرر 

جلب المصالح، وال نعطي الدنية في ديننـا        

.للعلمنة والتغريب

 

 



 




 


                                                           

، طبعـة دار    ١/٥٢٣الكشاف للزمخـشري    ) ١(
.المعرفة

 

 
، طبعـة   ١/٥٣٠أحكام القرآن البن العربي     ) ٢(

.دار الكتب العلمية

 

 
.١٠/٨٨تفسير الفخر الرازي ) ٣(

 

 
.٣/٣٢٨ أبي داود سنن) ٤(

 

 
، ١٢/٥٠فـتح البـاري     : أخرجه البخاري ) ٥(

.٣/١٢٣٣وصحيح مسلم 

 

 
 .١/١٣١مسند اإلمام أحمد ) ٦(



  

 

 



 


 

 

 

 

 

                

                      

        

             

                       

       

 

 

                 

                  

      

 

 

                 

       

 

 



 





 




 




 




 



 
قال الحافظ ابـن حجـر فـى       

 لم يـذكر    :فائدة: )١(تلخيص الحبير 
الرافعى فى سنة الجمعة التى قبلها      
حديثاً، وأصح ما فيه ما رواه ابـن        
ماجة عن داود بن رشـيد، عـن        
حفص بن غياث، عن األعمـش،      
عن أبى صالح، عن أبى هريـرة،       
: وعن أبى سفيان عن جابر قـاال      

 الغطفانى ورسـول اهللا     جاء سليك 
   أصـليت  : يخطب، فقال له

. ال: ركعتين قبل أن تجـئ؟ قـال      
ز فـصل ركعتـين وتجـو     : (قال

).فيهما

 

 
: قال ابن تيمية فى المنتقـى      

دليل علـى   ) يءقبل أن تج  : (قوله
أنهما سنة الجمعة التى قبلهـا ال       

بـأن   وتعقبه المزى    تحية المسجد، 
أصليت ركعتين قبل أن    : الصواب

تجلس؟ فصححه بعـض الـرواه،      
كان : عن ابن عباس ماجة  وفى ابن 

 يركع قبل الجمعة أربع     النبى  
ركعات ال يفصل بيـنهن بـشئ،       
وإسناده ضعيف جداً، وفى البـاب      
عن ابـن مـسعود وعلـى فـى         

.هـ.أ.. الطبرانى األوسط

 

 
عن ابـن   ابن ماجة   أما حديث   

فى  فقد رواه الطبرانى     عباس  
وأربعاً بعـدها،   : معجمه وزاد فيه  

واٍه جـداً،   ه  وسند: )٢(قال الزيلعى 
بشر بن عبيد فـى الوضـاعين،       مف

.هـ.أ.. وحجاج وعطية ضعيفان

 

 
وفى الباب عن ابـن     : أما قوله 

مسعود وعلى، فحديث ابن مسعود     
رواه الطبرانى فى معجمه األوسط     

بن عمر  ازى، عن سليمان    رعن ال 
عن بن خالد، عن غياث بن بشر،       ا

خصيف بن أبى عبيدة، عن عبد اهللا  
كان رسـول اهللا    : ابن مسعود قال  

      ـ ا  يصلى قبل الجمعـة أربع
قال الحافظ ابـن    ... اأربعوبعدها  

 أخرجه الطبرانـى فـى      :)٣(حجر
األوسط عن على ابن سعيد الرازى      

.هـ.أ.. بسنده وفيه ضعف

 

 
      أما حـديث علـى   فقـد

أخرجه الطبرانى أيضاً فى معجمه     
أحمـد بـن    حـدثنا   : األوسط قال 

الحسين البغـدادى، ثنـا سـفيان       
صعرى، ثنا محمـد بـن عبـد        الق

الرحمن التيمى، ثنا حصين بن عبد      
الرحمن السلمى، عن عاصم بـن      

كان رسول  : ، عن على قال   ضمرة
يجعـل  :  نحوه سواء، وزاد   اهللا  
.م فى آخرهن ركعةيالتسل

 

 
 وورد  :)٤(قال الحافظ ابن حجر   

فى سنة الجمعة التى قبلها أحاديث      
أخرى ضعيفة منها عن أبى هريرة      

كان يصلى قبل   : زار بلفظ رواه الب 
الجمعة ركعتين وبعدها أربعاً، وفى     

 :)٥(ثم قـال  . هـ.أ.. سنده ضعف 
عنـد الطبرانـى    وعن ابن مسعود    

مثله وفى إسـناده ضـعف      أيضاً  
وانقطاع، ورواه عبد الرزاق عـن      

ا وهو الصواب،   ابن مسعود موقوفً  
وروى ابن سعد عن صـفية زوج       

ا نحو حديث أبى     موقوفً النبى  
.هـ.أ. .هريرة

 

 
وروى الطبرانى فى األوسـط     

 عن أبى هريـرة أن النبـى        
كان يصلى قبل الجمعـة ركعتـين      
وبعدها ركعتين، رواه فى ترجمـة      

.أحمد بن عمرو

 

 
ــن مــسعود  أمــا حــديث اب

 )٦(الموقوف فقد رواه عبد الـرزاق     
: مصنفه عن معمر، عن قتـادة     فى  

 كان يـصلى    أن ابن مسعود    
 قبل الجمعة أربع ركعات وبعـدها     

صححه الحافظ ابن   أربع ركعات،   
أن  )٨(وروى ابن أبى شيبة   . )٧(حجر
كان يصلى قبل الجمعة    مسعود  ابن  
ا أيض) ٩(وأخرج عبد الرزاق  . أربعاً

أن ابن مسعود كـان يـأمر بـأن         
قـال  ،  يصلى قبل الجمعـة أربعـاً     

رواتـه  و،  )١٠(الحافظ ابـن حجـر    
.ثقات

 

 
وروى أبو داود وابن حبـان      

كـان  : لعن نافع قـا    )١١(وغيرهما
ابن عمر يطيل الصالة قبل الجمعة      
ويصلى بعدها ركعتين فى بيتـه،      

 كـان   ويحدث أن رسول اهللا     
ابن سـعد فـى      وروى   .يفعل ذلك 
 عن يزيد بن هـارون،    )١٢(الطبقات

عن حماد بن سلمة، عـن صـافية     
رأيت صـفية   : سمعها وهى تقول  

ا قبـل    صلت أربع   بنت حيي 
خروج اإلمام وصلت الجمعة مـع      

. ركعتيناإلمام

 

 

عـن   )١٣(وروى ابن أبى شيبة   
أبى مجلز أنه كان يصلى فى بيتـه     
ركعتين يوم الجمعة، وعن عبد اهللا      

س عن أبيه أنه كـان ال       وبن طاو ا
 حتـى   يأتى المسجد يوم الجمعـة    
 وعـن   يصلى فى بيته ركعتـين،    
كـانوا  : األعمش عن إبراهيم قال   

يصلون قبلها

 

 أى الجمعة-

 

-ا أربع.

 

 
 أن  :وقد ورد عن ابن عمـر     

 كان يصلى قبـل     رسول اهللا   
الظهر ركعتين وبعدها ركعتـين،     
وبعد المغرب ركعتين فـى بيتـه،       
وبعد العشاء ركعتـين، وكـان ال       

 فيصلى بعد الجمعة حتى ينـصر     
الحـديث رواه   .. فيصلى ركعتـين  

البخارى فى صحيحه تحـت بـاب       
.الصالة بعد الجمعة وقبلها

 

 
ولم : )١٤(قال الحافظ ابن حجر   

 ى الصالة قبلها  ا ف يذكر شيئً 

 

 يعنى  -
الجمعة

 

 قال ابـن المنيـر فـى        -
كأنه يقول األصل استواء    : الحاشية

الظهر والجمعة حتى يدل دليل على 
 خالفه ألن الجمعة بـدل الظهـر،      

ه بحكم الـصالة    وكانت عنايت : قال
بعدها أكثر ولذلك قدمه فى الترجمة  
على خالف العادة فى تقديم القبـل       

 وقـال   :لثم قا . هـ.أ.. على البعد 
لم يقع ذكر الصالة قبل     : ابن التين 

الجمعة فى هـذا الحـديث فلعـل        
   ا علـى   البخارى أراد إثباتها قياس

وقواه الزين بـن    .. الظهر، انتهى 
المنير بأنه قصد التـسوية بـين       



 

 

 

 

 



 


 

الجمعة والظهر فى حكم التنفل كما      
قصد التسوية بين اإلمام والمأموم     
فى الحكم، وذلك يقتضى أن النافلة      

 والذى يظهر .. ا سواء، انتهى  لهم
أن البخارى أشار إلى ما وقع فـى        
بعض طرق حديث الباب وهو مـا       
رواه أبو داود وابـن حبـان مـن         

كـان  : طريق أيوب، عن نافع قال    
ابن عمر يطيل الصالة قبل الجمعة      
ويصلى بعدها ركعتين فـى بيتـه       

 كـان   ويحدث أن رسول اهللا     
يفعل ذلك، احتج به النـووى فـى      

 عن إثبات سنة الجمعـة      الخالصة
.هـ.أ.. التى قبلها

 

 
ابن المنير هو الحـافظ     : قوله

عبد الكريم بن عبد النور بن المنير       
، وكتابه  ٧٣٥الحلبى المتوفى سنة    

البـدر المنيـر    (على البخارى هو    
).السارى فى الكالم على البخارى

 

 
ولـم يـذكر     )١٥(قال الزيلعى 

ى الدين النووى  يالشيخ مح 

 

 فـى   -
الباب

 

ديث عبـد اهللا بـن       غير ح  -
بين كل : ( قالمغفل أن النبى  

أخرجـه البخـارى    ) أذانين صالة 
ومسلم ذكره فى كتـاب الـصالة،       

كـان  : نافع قال وذكر أيضاً حديث    
ابن عمر يطيل الصالة قبل الجمعة      
ويصلى بعدها ركعتين فـى بيتـه       

 يفعل  ويحدث أن رسول اهللا     
رواه أبـو داود    :  قال هـ.أ.. ذلك

البخارى، انتهـى،  بسند على شرط  
وسنة الجمعـة ذكرهـا صـاحب       

الكتاب

 

 فى االعتكـاف   -

 

:  فقـال  -
السنة قبل الجمعة أربـع وبعـدها       

بع، وأشـار إليهـا فـى إدراك        رأ
ولو أقيمت وهـو    : الفريضة فقال 

فى الظهر أو الجمعة فإنه يقطـع       
.. على رأس الركعتين، وقيل يتمها    

.هـ.أ

 

 
: )١٦(قال الحافظ ابـن حجـر     

 فى مشروعية   تمسك به يوأقوى ما   
ركعتين قبل الجمعـة عمـوم مـا        

من حـديث   ) ١٧(صححه ابن حبان  
ما من  : عبد اهللا بن الزبير مرفوعاً    

صالة مفروضة إال وبـين يـديها       
حديث عبد اهللا    )١٨(ركعتين، ومثله 

بن مغفل الماضـى فـى وقـت        ا
.. بين كل أذانين صـالة    : المغرب

.هـ.أ

 

 
 القـسطالنى فـى     هوذكر نحو 
.)١٩(شرح البخارى

 

 

 البدر العينى فى شـرح      وقال
عنـد الكـالم علـى       )٢٠(البخارى

حديث البخارى السابق الذكر مـا      
الترجمة مشتملة  ..  قلت فإن: نصه

على بعد الجمعة وقبلها وليس فى      
أجيـب  : الحديث إال بعدها؟ قلت   

.عنه من وجوه

 

 
 ما وقع   أشار إليه  كأنه   :األول
حديث الباب وهو   طرق  فى بعض   

وابن حبان مـن   ما رواه أبو داود     
كان : طريق أيوب، عن نافع قال    

ابن عمر يطيـل الـصالة قبـل        
الجمعة ويصلى بعـدها ركعتـين      

 كان  ويحدث أن رسول اهللا     
وقد جرت عادته بمثل    .. يفعل ذلك 

.ذلك

 

 
أشار بـه إلـى     أنه  : والثانى

الظهـر والجمعـة بـدل      استواء  
الظهر، وكانـت عنايتـه بحكـم       

ى أكثر فلذلك ذكره فالصالة بعدها  
العادة الترجمة مقدماً على خالف     

.فى تقديم القبل على البعد

 

 
الخبر فى البعد   ورد  : والثالث

وأشار إلى ذلك فيه القبـل   صريح  
فذكر الذى فيـه البعـد صـريحاً      

.. وأشار إلى الـذى فيـه القبـل       
.هـ.أ

 

 
وروى عن   :)٢١(قال الترمذى 

يصلى كان  أنه  عبد اهللا بن مسعود     
.. أربعاًقبل الجمعة أربعاً وبعدها     

وذهب سـفيان الثـورى     : ثم قال 
وابن المبارك إلـى قـول ابـن        

قال ابن العربـى    . هـ.أ.. مسعود
: )٢٢(المالكى فى شرح الترمـذى    

وأمــا الــصالة قبلهــا

 

 يعنــى -
الجمعة

 

.هـ.أ..  فإنه جائز-

 

 
قال أبو عبد الرحمن شـرف      

: ما نـصه   )٢٣(الحق العظيم أبادى  
الحديثو

 

 أى حديث ابن عمـر      -
المتقدم

 

علـى مـشروعية    يدل   -
الصالة قبل الجمعة، ولم يتمـسك      
المانع من ذلك إال بحديث النهـى       

وقت الزوال، وهـو    عن الصالة   
مع كون عمومه مخصصاً بيـوم      
الجمعة ليس فيه ما يدل على المنع  
من الصالة قبل الجمعـة علـى        
اإلطالق، وغاية ما فيه المنع فى      
وقت الزوال وهـو غيـر محـل       

قبل ة  والحاصل أن الصال  النزاع،  
الجمعة مرغب فيها عموماً، ثـم      

حديث ابن عمـر الـذى       :)٢٤(قال

: شرحه قال النووى فى الخالصة    
صحيح على شرط البخارى، وقال     

:  فـى شـرح الترمـذى      ىالعراق
إسناده صحيح، وقال الحافظ ابـن    

إسناده صحيح  : الملقن فى رسالته  
ال جرم، وأخرجه ابن حبان فـى       

.هـ.أ.. صحيحه

 

 
عتين قبل  مشروعية رك ويكفى  

ليل ابن  الجمعة فعل الصحابى الج   
م مسعود، وابن عمـر، وصـفية أ   

، وفعل أبى مجلـز      المؤمنين
بـن حميـد تـابعى      اوهو ال حق    

 بن كيسان اليمانى سووطاوجليل،  
 أحد أكابر تالميذ ابن عباس      

ومن سادات التـابعين وثقـاتهم،      
وإبراهيم بن زيد النخعـى وهـو       

فـى  تابعى ثقة ومفتى أهل الكوفة      
سـفيان الثـورى    وإقرار  زمانه،  

وابن المبارك اللذين هما من أكابر      
العلماء العاملين، ومنهم الحـافظ     
الثقة الثبت الزين العراقـى شـيخ      
الحافظ ابن حجر العسقالنى كمـا      
هو مذكور فى شرحه على سـنن       

.الترمذى

 

 
أبـو بكـر    وقد روى الحافظ    
أن رسول اهللا الخلعى فى الخلعيات 

   ـ   صلى قبل الجم ا عـة أربع
 ا وإسناده جيد، كمـا     وبعدها أربع

ذكر ذلك الحافظ العراقى فى شرح    
هــذا وتــضيق هــذه الترمــذى، 

الوريقات فى سرد األدلة على ما      
ذكرناه، ولكن فى ذلك كفاية لغير      

.المتعنتين

 

 



 

 
وفى ختام ردنا نوجه كلمـة      

ـ   ألتباع    مناصر األلبانى نقـول له
فى  ى شيخكم األلبان  لقد خالف : فيها

الحرانـى  ابن تيمية    مهذا زعيمك 
.ه شيخ اإلسالمونالذى تسم

 

 
فقد أجاز صالة النافلـة قبـل       

من فعل ذلـك لـم      : الجمعة وقال 
ينكر عليه كما نقل عنه صـاحب       

.. ٤٠٦ ص ٢اإلنصاف الحنبلى ج  
.هـ.أ

 

 
..وبعد أخى المسلم

 

 
لقد تبين لك من هـذا الـرد        
مشروعية صالة النافلة قبل صالة     

ال أهـل العلـم     الجمعة من أقـو   
نكون قـد فنـدنا      وبهذا   ،والمعرفة

إن سـنة الجمعـة     : (قول األلبانى 
 ال أصل لهـا فـى الـسنة         يةالقبل

أحـد مـن     وإنه لم يقل     ،الصحيحة
).األئمة بها بل هو أمر محدث

 

 
وتبين لك أخى المسلم التذبذب     
واالختالف بين األلبانى وزعيمـه     

.الحرانى ابن تيمية

 

 
منـا  ونسأل اهللا تعـالى أن يله     

السهر على حفظ شريعة رسول اهللا      
،       ونسأله أن يرزقنـا العلـم 

. أعلم وأحكموالعمل به واهللا 

 

 
                                             

.٢/٧٤تلخيص الحبير ) ١(

 

 
.٢/٢٠٦نصب الراية ألحاديث الهداية ) ٢(

 

 
الدراية فى تخـريج أحاديـث الهدايـة     ) ٣(

.٢١٨ص

 

 
.٢/٣٤١فتح البارى ) ٤(

 

 
.المرجع السابق) ٥(

 

 
 .٣/٢٤٧مصنف عبد الرزاق ) ٦(

.٢/٧٤تلخيص الحبير ) ٧(

 

 
.١/٤٦٣مصنف ابن أبى شيبة ) ٨(

 

 
.٣/٢٤٧مصنف عبد الرزاق ) ٩(

 

 
الدراية فى تخريج أحاديـث الهدايـة       ) ١٠(

.٢١٨ص

 

 
كتـاب  : أخرجه أبو داود فـى سـننه      ) ١١(

وابـن  . الصالة، باب الصالة بعد الجمعـة     
، ٤/٨٤حبان فى صحيحه انظر اإلحـسان       

، وأحمـد  ٣/١٦٨وابن خزيمة فى صحيحه     
.٢/١٠٣فى مسنده 

 

 
.٨/٤٩١طبقات ابن سعد ) ١٢(

 

 
.١/٤٦٣مصنف ابن أبى شيبة ) ١٣(

 

 
.٢/٣٤١فتح البارى ) ١٤(

 

 
ــة ) ١٥( ــث الهداي ــة ألحادي نــصب الراي
٢/٢٠٧.

 

 
.٢/٣٤١ فتح البارى )١٦(

 

 
أخرجه ابن حبان فى صحيحه، انظر       ) ١٧(

٤/٧٧اإلحسان 

 

-٧٨.

 

 
أخرجه ابن حبان فى صحيحه، انظر       ) ١٨(

٣/٤٨اإلحسان 

 

- ٧/٥٢٣، ٤٩.

 

 
سارى لشرح صحيح البخارى    إرشاد ال ) ١٩(
٢/٦٩٦.

 

 
عمدة القارى بشرح صحيح البخـارى   ) ٢٠(
٦/٢٤٩.

 

 
: انظر سنن الترمذى أبواب الـصالة     ) ٢١(

.باب ما جاء فى الصالة قبل الجمعة وبعدها

 

 
.٢/٣١٢شرح الترمذى ) ٢٢(

 

 
عون المعبود على سـنن أبـى داود        ) ٢٣(
١/٤٣٨.

 

 
عون المعبود على سـنن أبـى داود        ) ٢٤(
١/٤٣٩.

 

 



 

 

 

 

 



 



 










 





 



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

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

 

 
ومن ثم فإن أبناء اإلسالم مطالبون اليوم باالستفادة من هـذا           
اإلنجاز العلمي الضخم وتسخيره في خدمة اإلسالم والتعريـف         

.به، ونشر رايته في العالمين

 

 

 

 

 

 



 




 




 




 




 



يمكن تقسيم المواقع المعنية باإلسالم     

على الـشبكة الدوليـة إلـى قـسمين         

:أساسيين

 

 



 



مخلصة هدفها خدمـة    وهي مواقع   

إليـه، وهـي كثيـرة      اإلسالم والدعوة   

ومتنوعة، ويمكـن تقـسيمها بحـسب       

الجهات القائمة عليها الداعمة لها إلى ما       

:يأتي

 

 
١

 

:شأتها الحكوماتن مواقع أ-

 

 

كموقع وزارة األوقـاف القطريـة،      

ــى  ــس األعل ــع المجل ــشئونوموق  لل

اإلسـالمية التــابع لــوزارة األوقــاف  

ــاف  ــع وزارة األوق المــصرية، وموق

األوقاف والشئون  الكويتية، وموقع دائرة    

اإلسالمية بدبي، وموقـع دار اإلفتـاء       

المصرية، وغيرها من المواقـع التـي       

.تدعمها الحكومات

 

 
٢

 

: مواقع أنشأتها مؤسسات-

 

 

وهي المواقـع التـي تقـوم علـى         

 مؤسسات خيرية، أو منظمـات      هاتيرعا

 طالبيــة فــي جمعيــاتإســالمية، أو 

الجامعات العربية أو الغربيـة، ومنهـا       

موقـع إسـالم أون     : لمثالعلى سبيل ا  

الين، وموقع جمعية دار البر، والشبكة      



 

 

 

 

 



 



 

 

 
     

     
    
  
      
     

        
   
  
  
   
       

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ورالدكت

 

 
أحمد محمد أحمد الشرنوبي

 

 

 

أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالمية املساعد 

 

 بكلية أصول الدين

 

-

 

 جامعة األ

 

 زهر

 

 

.اإلسالمية، وغير ذلك

 

 
٣

 

:شأها أفرادن مواقع أ-

 

 

وهي مواقع أشئت بجهود شخـصية      

فردية، وهي كثيرة جدا منها على سبيل       

موقـع سلـسبيل، والمحـدث،      : المثال

والمشكاة، ويدخل فـي ذلـك المواقـع        

لعلماء ها كثير من ا   أالشخصية التي أنش  

.)١(والدعاة

 

 

وإن نظرة فاحصة على هذه المواقع      

المختلفة لتدلنا على أن المواقـع التـي        

تدعمها جهات حكومية ال تـزال قليلـة        

العدد للغاية مقارنة بالمواقع التي أنشأها      

األفراد بجهود شخصية، وهذا يؤكد على 

ضرورة اضطالع الجهات الحكوميـة     

المختصة بالدعوة، وكذلك المؤسـسات     

اإلسالمية الكبرى بدور أكبر في ميدان      

خدمة اإلسالم، والتعريف به، والـدعوة      

إليه، وإزالة الشبهات المثـارة حولـه،       

وذلك من خالل إنشاء المواقع اإلسالمية      

بشتى اللغات، وتوظيف الجهود القادرة     

على نشر كلمة هذا الدين، ورفع رايتـه     

في العالمين، ولعل هذا ما يتماشى مـع        

ظر التي سبق التأكيد عليها من      وجهة الن 

ضرورة العمل الجماعي فـي ميـدان       

الدعوة على الشبكة الدولية، خـصوصا      

وقد ثبت من خالل مراجعة محتويـات       

هذه المواقع، والمقارنـة بـين جـودة        

اقع التـي   والخدمات التي تؤديها أن الم    

تدعمها جهات حكومية، أو مؤسـسات      

دعوية عادة ما تكون مواقع احترافيـة       

ذات تصميم جيد، وقيمة كبيـرة، ويـتم        

تحديثها بصورة دورية، وبالتالي فـإن      

تكـون  الدعوية التي تقـدمها     الخدمات  

عالية المستوى عظيمة الفائـدة، بينمـا       

أو عدة  المواقع التي يقوم بها فرد واحد       

 أقل مستوى، وذلك من جهة      أفراد تكون 

المحتوى الذي يشتمل عليه هذه المواقع      

والخدمات الدعوية التي تؤديها، ولعـل      

السبب في ذلك يعود إلى قلة إمكانيـات        

األفراد المادية والتقنية مقارنة بما تملكه      

 .تلك المؤسسات في هذا الصدد

                                                           
من الوسائل اليت ميكن الوصول من خالهلا إىل أٍي من          ) ١(

هذه املواقع سواء كانت مواقـع أنـشأا حكومـات أو           
قع يف خانـة البحـث      مؤسسات أو أفراد، إدخال اسم املو     

جوجـل،  : ألٍي من حمركات البحـث املعروفـة، مثـل        
)google(    أو ياهو ،)yahoo(     أو غريمها، وحينئـذ ،

.سيظهر لك خيارات عديدة اختر منها املوقع الذي تريده
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: ي كتاب مهم جـدا وهـو      ناستوقف

وهو كتاب يحتـوي    " يالتصوف النفس "

.على عدة مباحث

 

 

النفس اإلنسانية في   : لالمبحث األو 

ثم المبحـث   ميزان الفلسفة والتصوف،    

.آفات النفس وكماالتها: الثاني

 

 

الثاني يحتوي على مبحث    ثم القسم   

.العالج الصوفي في ضوء علم النفس

 

 

أما القسم الثالـث فالمبحـث األول       

العالج النفسي الحديث وتاريخـه،     : فيه

بين العـالج النفـسي     : والمبحث الثاني 

.العالج النفسي الحديثالصوفي و

 

 

والكتاب يقع في أربعمائة وخمـسة      

من القطع الكبير للعـالم     وتسعين صفحة   

الرباني الكبير أستاذنا فـضيلة الـدكتور     

عامر النجار أستاذ الدراسات الفلـسفية      

قامـت بطبعـه    .. بجامعة قناة السويس  

.الهيئة المصرية العامة للكتاب

 

 

ن لكتاب اهللا الخالد القـرآ    لقد كان   .. 

الكريم األثر في دراسة النفس اإلنـسانية       

.لدى الصوفية

 

 

فـي  " نفـس "وقد ذكرت لفظـة     .. 

القرآن الكريم مائتين وتـسعة وسـبعين       

.مرة

 

 

ها قوفي القرآن الكريم يتحدث خال    .. 

األعظم عن الـنفس أروع مـا يكـون         

وهو اللَِّطيفُ   يعلَم من خَلَقَ   َأالَ الحديث

الخَِبير) ومن األمثلة على    .)١٤: الملك

واتَّقُـوا  استعمالها للداللة على اإلنسان     

موئً        ين نَّفْـٍس شَـيع ِزي نَفْساا الَّ تَج 

).٤٨: البقرة(

 

 

ومخالفة النفس لـدى الـصوفية      .. 

.رأس العبادة

 

 


 



علـى أن   يكاد يجمع الـصوفية     .. 

فهي .. النفس مصدر كل الشرور واآلثام    

و األكبر الـذي يجـب علـى        عندهم العد 

الصوفي منازلته، والشر المستطير الـذي      

وهذا هو قدر مشترك بـين      .. يجب محوه 

.الصوفية جميعا

 

 

 بأنهاالنفس  "ويعرف اإلمام الغزالي    .. 

ما هو ثابت فيك منذ كنت فهو نفسك ومـا          

."يطرأ عليك ويزول فهو األعراض

 

 

واإلمام الغزالي يـشير إلـى بقـاء        .. 

 علويـة  النفس بعد فناء الجسد؛ ألن حقيقتها     

.سماوية فهي جوهر األعراض

 

 

واإلمام الغزالي هنا يجعل النفس في      .. 

اسـما مـشتركًا للعقـل والقلـب        إطالقها  

نحن حيث أطلقنا لفـظ     : "فيقول.. والروح

النفس والروح والقلب والعقـل نريـد بـه       

..". التي هي كل المعقوالتالنفس اإلنسانية

 

 

" الحكيم الترمذي "ويدرك  .. 

 

 وهـو   –

 الهجري البارزين   رابعأحد صوفية القرن ال   

 

ـ : "النفس فيقـول عنهـا     حقيقة   –  يأرض

 ، ميال إلى شهوة عقـب شـهوة       "شهواني

..  ال تهـدأ وال تـستقر      ،ومنية عقب منية  

.. فأعمالها مختلفة ال يشبه بعضها بعـضا      

ومـرة  .. بيـة ومـرة ربو  .. مرة عبودية 

.. ومـرة عجـز   .. ومرة تملك .. استسالم

فإذا ريضت النفس وأدبـت     .. ومرة اقتدار 

.انقادت

 

 

وللحديث بقية في العدد 
. اهللا تعالىإن شاءالقادم 
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الـسيد  سماحة  قامت مشيخة الطريقة العزمية تحت رعاية       
 العزمية  محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم شيخ الطريقة       

 ا، تأكيـد  ه١٤٣٩  عدة محاضرات خـالل شــهر     
:بصير األمة بالواجب المطلوب منهالدورها الكبير فى ت

 

 



 


 مت أقي م٢٠/٤/٢٠١٨، الموافق   ه١٤٣٩  ٤جمعة  الفى يوم   

بقاعة اإلمام المجـدد الـسيـد       مائةال بعد   عشرةة  سداسال أهل البيت ليلة  

محمد ماضى أبى العزائم حيث حضرها عدد مـن أسـاتذة الجامعـات             

والمراكز العلمية، ورجال الصحافة واإلعالم، وعدد من أبناء اإلمام أبى          

.العزائم، وأبناء الطريقة العزمية من مختلف المحافظات

 

 

عدم الشعب المصري إلى    احة شيخ الطريقة العزمية     سمدعا فيها   وقد  

إيداع أموال زكاتهم لدى الجمعيات الخيرية، وتأسيس بنك للزكـاة فـي             

.مختلف محافظات ومراكز الجمهورية

 

 

من تل أبيب، وضـرب مـثالً       وأكد سماحته أن إعالمنا فاسد ويدار       

، وال  فقـط بالالعب محمد صالح الذي يركز اإلعالم عليه كالعب كـرة      

للـشباب  يظهر الجوانب اإلنسانية والوطنية في شخصيته ليكـون قـدوة           

وكذلك ال يظهر المشروعات التـي تـتم علـى أرض           ورجال األعمال،   

مصر، ويكبر المشكالت ويضخمها إلحداث إحباط ويأس لـدى الـشعب           

.المصري

 

 

ن سماحته أن اإلمام الحسين      وبي     ،قتل كل يومأننا نسمع طالما  ي

انتحر، ويطلقون الـسيادة علـى الطلقـاء وأبنـائهم،          ن أنه   التلفية يرددو 

 وآل بيته، ونحن ال نرد علـيهم،        سيدنا رسول اهللا    عن  ويمنعونها  

وال نأخذ ديننـا    مطالبا بعدم التعامل مع التلفية بيعا وال شراء وال زواجا           

. )النقاب، العقال، اللحيـة الطويلـة     (: عنهم، خصوصا سنن بني إسرائيل    

إلى أن األمة ضعيفة وال تـرى عزهـا فـي           رجع سماحته سبب ذلك     وأ

.!!اإلسالم وتراه في المادة

 

 

 الشريف عبد الحليم العزمي الحسيني حديثه حول سيرة أهل          واصلو

، رسائل أهل الكوفة إلى اإلمام الحسين        الحديث عن ب البيت  

كـان  اكم الكوفة، كاشفًا أن النظام األموي الحإلى  وإرساله مسلم بن عقيل     

الدور الخطير الذي لعبه ابـن      مؤكدا  عميالً للدولة البيزنطية النصرانية، و    

.اإلمام الحسين في تثبيط الناس عن نصرة زياد 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

بينا اللقاء املاضي أن القرآن أثبت أن النبي 
َّ َّ



 

 أب جلميـع 

 

الصحابة واملؤمنني روحيا وإميانيـا وقلبيـا ولـيس عـصبيا، أي 
   

 

أب

 

وة السبب وليست أبوة النسب، فهو 

 

 كـان أبـا روحيـا 
 ً

 

وقلبيا وعقليـا لزيـد، ومل يكـن والـده، أي مل يكـن أبـا بـشريا 
 ً  

 

جسديا له


 .

 

:ويف هذا املقال نواصل احلديث فنقول

 

 

 

 





 




 




 




 





 



 



 قـال   أما بالنـسبة للفـظ االبـن فقـد        

أصله بنَو لقولهم الجمع    : بنوا(األصفهاني  

قَاَل  :ي قال تعالى  بنَ: أبناء وفي التصغير  

        ِتـكلَـى ِإخْوع ـاكؤير صالَ تَقْص نَيا بي

        وـداِن عِلِإلنس طَانالشَّي داً ِإنكَي وا لَكِكيدفَي

ِبينم )وقال تعالى  ،)٥ :يوسف :   ـافَلَم

بلَغَ معه السعي قَاَل يا بنَي ِإنِّـي َأرى ِفـي           

 َأذْبحـك فَـانظُر مـاذَا تَـرى    المنَاِم َأنِّي  

وِإذْ قَاَل  : وقال تعالى ). ١٠٢: الصافات(

وهو يِعظُه يا بنَي الَ تُشِْرك ِباللَِّه      لُقْمان البِنهِ 

ِظيمع لَظُلْم كالشِّر ِإن )١٣: لقمان.(

 

 

ا لكونه بنَاء لألب، فإن     بنًاويسمى الولد   

 فـي   ه وجعلـه اهللا بنَّـاء     األب هو الذي بنا   

إيجاده، ويقال لكل ما يحصل من جهة شيء       

أو من تربيته أو بتفقده أو كثرة خدمته له أو       

بن حرب،  ابنه، نحو فالن    اقيامه بأمره هو    

بن السبيل للمسافر، وابن الليـل، وابـن        او

، وفالن ابن بطنه وابن فرجه، إذا       .....العلم

ه إذا لم   ا إليهما، وابن يوم   كان همه مصروفً  

.وهكذا.. يتفكر في غده

 

 

        ي أو المعلـم أبوكما أن الشيخ المرب

روحي للمريد، أو أب عقلي للتلميذ فكـذلك        

ستاذه أو  ا أل ا روحي بنًابن يمكن أن يكون     اال

         ا، شيخه، كما أن الولد ابـن لوالـده أيـض

       ا فالبنوة تصدق بالنـسب وبالـسبب أيـض

.كاألبوة سواء بسواء

 

 

 

 





 



 



الواو والالم  (قال ابن فارس في معجمه      

والدال أصل صحيح وهـو دليـل النجـل         

: والنسل، ثم يقاس عليه غيره، مـن ذلـك        

: الولَد وهو للواحد والجميع، ويقال للواحـد      

األنثى، والجمع والئد: والوليدة. اولد أيض.

 

 

حصل عنه،  : وتَولد الشيء عن الشيء   

.)١()واللِّدة نقصانه الواو ألن أصله ولدة

 

 





 



 



يتضح لنا مما سبق أن الولِْدية مرتبطة       

ا بوالدة الولد عن والدين نسال،       وثيقً اارتباطً

فال يصح هذا الوصف إالَّ للعالقة النـسلية        



 

 

 

 

 



 



 

  













 



لد إالَّ  والرابطة العصبية، وال يصح نسبة الو     

.للذي جاء من صلبه

 

 

والوالدة هي التي جاء الولد من رحمها،       

فهي رابطة رحمية عصبية وال تصح هـذه        

.الرابطة إال بهذا

 

 

ويلحق بهذه الرابطة الرحمية رابطـة      

الرضاعة حيث يحرم من الرضـاعة مـا        

يحرم من النسب، لكن المرضع ال تـصير        

ن  ألنها لم تلده م   ؛والدة الطفل الذي أرضعته   

رحمها، بل تصبح أمـه فـي الرضـاعة،         

وكذلك زوجها يصبح أباه في الرضـاعة،       

وأبناؤهما هم إخوته في الرضاعة، إن كان       

وإن  ،ا تحرم عليه أخواته من الرضاعة     ذكر 

كانت أنثى فيحرم زواجهـا مـن إخوتهـا         

الذكور من الرضاعة وهكذا، وهذا توسـع       

في داللة لفظ األب ولفظ األم ولفـظ األخ         

ألخت من غير العصب، مع تحديـد       ولفظ ا 

وقصر لفظا الوالد على الـصلة الرحميـة        

فقط، فرابطة األبوة والبنـوة تتبـاين عـن         

عالقة الوالدين بالولد، والعكس مـن هـذا        

الوجه صحيح، إذ ال يلزم أن يكون االبـن         

      ا، كمـا ال    من نسل أو صلب الذي يتخذه أب

ابنًاتخذه اا للذى يلزم أن يكون األب والد.

 

 

فالوالد أب لولده، والولد ابـن لوالـده،        

والوالدة أم لولدها وولدها ابن لها، والولـد        

هابن أيضا لوالدي.

 

 

ولكن األبوين ليسا بالضرورة والـدين،      

     لدا ألبيه، أو   كما أن االبن ليس بالضرورة و

.يا أبي أو يا أبت: لمن يقول له

 

 

  أقسم بوالد ومـا ولـد     ورب العزة   

وَأنْـتَ  * ال ُأقِْسم ِبهذَا البلَِد      :فقال تعالى 

لَقَد خَلَقْنَا * ولَد  وما وواِلٍد* ِحلٌّ ِبهذَا البلَِد 

 ١ :البلد( اِإلنسان ِفي كَبٍد

 

-٤.(

 

 

والوالد كل من يلد من ذكـر أو أنثـى          

.والولد كل مولود من ذكر أو أنثى

 

 

 ألن  ؛والقسم بوالد وما ولد، قسم بعظيم     

ألجيال بعضها من بعض أي خروج      تناسل ا 

 ثم تحول الولد إلى والـد       ،الولد من والدية  

 هو آية عظمى من آيات اهللا تعـالى       ،وهكذا

.في الخلق

 

 

وألن الوالدين هما الـسبب الطبيعـي       

األكبر واألوحد للولد، ثم هما بعد والدتـه        

يربيانه حتى ينمو ويكبر فهما أحق النـاس        

والديـه،  بأن يكونا أبويه بجانـب كونهمـا     

  ا، ولكـن األب أو األم      فالوالدان أبوان أيض

ليسا بالضرورة والدين، فكل والدين أبوان،      

 وبالتالي فكل والد    ،وليس كل أبوين والدين   

     ا البنه، وكذلك   أب لولده، وليس كل أب والد

كل والدة أم لولدها وليست كل أم والدة لمن         

.يقول لها يا أمي أي البنها

 

 

و الوالدة ما يقـال فـي      ويقال في األم أ   

.األب واالبن بالنسبة لألبناء واألوالد

 

 

وقد كان للشيخ األكبر سلطان العارفين      

سيدنا محي الدين بن عربي شيخة عمرهـا        

 ا خدمها وتتلمذ عليهـا فكانـت       تسعون عام

 إن أمك عائشة هي أمك الترابيـة        :تقول له 

.وأنا أمك الروحية

 

 

  أنه لـيس :وخالصة هذا البحث اللغوي 

كل أب والدا في حين أن كل والد أب.

 

 

وكذلك ليست كل أم والدة في حـين أن         

كل والدة أم.

 

 



 



 



وكذلك األخوة رابطتان كرابطتي األبوة     

ِإنَّمـا المْؤِمنُـون ِإخْـوةٌ      : فقوله تعـالى  

  كُميَأخَو نيوا بِلحفََأص)  ١٠ :الحجـرات .(

ة بجانب األخوة الرحميـة     تثبت أخوة روحي  

.شقاءالنسبية أي بجانب أخوة األ

 

 

أما الروحية فهي أخوة اإليمان والعقيدة      

ِإنَّمـا   :والدين أو الملـة فقولـه تعـالى       

دليل على هذه الرابطـة،      المْؤِمنُون ِإخْوةٌ 

يغْتَـب بعـضكُم     والَ :ومثلها قوله تعالى  

يْأكَُل لَحم َأِخيِه ميتـاً  بعضاً َأيِحب َأحدكُم َأن  

وهتُمفَكَِره        ِحـيمر ابتَو اللَّه ِإن اتَّقُوا اللَّهو

فكل شقيق أخ وليس كـل      ) ١٢ :الحجرات(

.أخ شقيق

 

 

                                             

 

 
.١٤٣ صـ٦جملد / معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس) ١(

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 












 



 






 



 






 



 






 



 

 



 





 




 



٦

 

ـ ) ٦( وفى العـدد   -  وتحـت  ٢صـ

صفوت الشوادفى  : بقلم  " مع القراء "عنوان  

: جاء فيه

 

 

 

ــحة   - ــى ص ــداث عل ــد األح  تؤك

ومصداقية الفتوى التى صـدرت مـن دار        

اإلفتاء المصرية والتى تنص    

على أن الصلح مع اليهـود      

ـ       ام غير جائز وذلك فـى ع

م فال نامـت أعـين      ١٩٥٦

.الجبناء

 

 

٧

 

ـ ) ٦( وفى العدد    -  وتحـت   ١٥صـ

محمد صفوت  : بقلم  " سترة المصلى "عنوان  

: نور الدين جاء فيه

 

 

 

. السترة واجبة-

 

 

٨

 

ـ ) ٦(وفى العدد    -  وتحـت   ٢٢صـ

: بقلم" خصائص العقيدة اإلسالمية    "عنوان  

:اللطيف محمد بدر جاء فيه  عبد

 

 

 

  وإن تعجب فعجب أن ترى مشركى      -

هذا الزمان إذا مسهم الضر فى أى مكـان         

 فهذا يـدعو    :دعوا المخلوقين من دون اهللا    

 وغيره يدعو   ، وذلك يدعو البدوى   ،الحسين

 . وما أكثر المدعوين من دون اهللا...اإلمام

 

 

٩

 

ـ ) ٦( وفى العدد    -  وتحـت   ٣٠صـ

لجنة الفتوى بالمركز   : بقلم" الفتاوى"عنوان  

: العام جاء فيه 

 

 

 

نى باإلنسى ودخوله    مسألة تلبس الج   -

 اختلـف جسده ليست مسألة قطعية ولهـذا       

.العلماء حولها

 

 

١٠

 

 وتحـت   ٣٢صـ) ٧( وفى العدد    -

لجنـة الفتـوى    : بقلـم " الفتاوى  " عنوان  

: بالمركز العام جاء فيه 

 

 

 

 الفتاة التى ترتدى النقاب وتضطر أن       -

تكشف وجهها أمام الشرطى لتدخل الجامعة      

من فعل بهـا    لى   وإنما اإلثم ع   ،ال إثم عليها  

.ذلك بغير سبب شرعى

 

 

 

. السبحة بدعة-

 

 

 

 ال يجوز الذبح لغير المسلم فى أعياده      -

 .الدينية

 

 

١١

 

 وتحـت   ٢٣صـ) ٨( وفى العدد    -

حوار مع رئيس مجلـة المعـارف       "عنوان  

وتم اللقاء فـى مكـة      " اإلسالمية فى كينيا    

: جمال سعد حاتم جاء فيه : المكرمة بقلم

 

 

 

 فى جميـع    ال المسلمون كما هو الح    -

 متخلفــون أوالً أنحــاء العــالم االســالمى

منهم يشركون باهللا وهم ال      ا وكثير حضاري 

.يعلمون

 

 

١٢

 

 وتحـت   ٤٦صـ) ٨( وفى العدد    -

إيضاح وبيان حول ليلة النـصف      " عنوان  

السيد محمد مزيد جـاء     : بقلم "من شعبان   

: فيه

 

 

 

 االحتفال بليلة النصف مـن شـعبان        -

 يومهـا   بالصالة أو غيرهـا وتخـصيص     

بالصيام بدعة منكرة عند أكثر أهل العلـم        

.وليس لها أصل فى الشرع المطهر

 

 

١٣

 

 وتحـت   ٥٧صـ) ٨( وفى العدد    -

م  ١٨٨٢الغفار المـسالوى     عبد" عنوان  

 

- 

:فتحى أمين عثمان جاء فيه: بقلم "م١٩٦٤

 

 

 

 كان له تالميـذ توفـاهم اهللا علـى          -

 ونخص بالذكر منهم الشيخ لبيـب       ،التوحيد

 حيث أنهما لما    ،خيه بالرمالى شرف وبكر أ  



 

 

 



 



 


 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى. د   

 

 

عرفا الحق قاما بإحراق مقام شـيخ البلـد         

حتى ينهيا الناس عن عبادتـه  " يسمى هالل "

 وسـمع   ،والطواف حوله وعمل المولد لـه     

الشيخ أبو الوفاء درويش بـذلك الحـادث         

فأخذت الغيرة على الدين الشيخ أبى الوفاء       

ا فى مجلة الهـدى      رائع درويش فكتب مقاالً  

".إله ينتحر" عنوان تحت 

 

 

 

 كان للشيخ عدة مقاالت فى اآليـات        -

والصفات رد فيها علـى الـشيخ محمـود         

.اب وابنه الشيخ أمين رحمهما اهللاخط

 

 

١٤

 

 وتحـت   ٦صـ) ١٠( وفى العدد    -

صـفوت  : بقلـم " كلمة التحريـر  " عنوان  

: الشوادفى جاء فيه

 

 

 

 التصوف دخيل على اإلسـالم فـى        -

لما اشتمل عليه   لفظه ومعناه وعقيدته ومبناه     

من الضالالت والخرافات واقترن به مـن       

وأحاط بـه مـن الغمـوض       ... الشوائب  

ولمـا تخللـه مـن شـبهات        ... روالشرو

.وشهوات

 

 

١٥

 

ـ  ١١ وفى العدد    -  وتحـت   ٢ـ ص

محمـد  : بقلم  " أزواجكم وأنفسكم   " عنوان  

:صفوت نور الدين جاء فيه

 

 

 

 أمر اهللا سبحانه وتعالى الرجل عنـد        -

جة أن يكون الـسؤال مـن      اسؤال المرأة ح  

.وراء حجاب

 

 

 

جعَل لَكُم من َأنفُـِسكُم     :  قوله تعالى  -

اجواَأز )٧٢: النحل.(

 

 

 

ى ما يزعمه بعض النـاس مـن        ينف -

 .نسى من الجنىزواج اإل

 

 

١٦

 

 وتحـت   ٦صـ) ١١( وفى العدد    -

: بقلـم   " الصوفية وعبادة الشيطان    "عنوان  

: صفوت الشوادفى جاء فيه 

 

 

 

الصوفية قـد جمعـت فـى        الطرق   -

صفوفها من يعبد الـشيطان ويـسمع لـه         

.ويطيع

 

 

 

. الصوفية جمع نذور وتقديس قبور-

 

 

١٧

 

 وتحت  ٤٥صـ) ١١( وفى العدد    -

نص فتوى العالمة الـشيخ ناصـر       "عنوان  

: جاء فيه" الدين األلبانى فى أقوال الخمينى

 

 

 

-     ا ولو بعض ما     كل من قال بها معتقد

 وصـلى   من صـا  إفيها فهو مشرك كافر و    

.وزعم أنه مسلم

 

 

 

 ويدعو إلـى عـدم التعـاون مـع          -

"ينيالخمين"

 

 

 

للخمينـى  " مة اإلسالمية الحكو" كتيب   -

.به كفريات

 

 

١٨

 

 وتحت  ٥٦صـ) ١١( وفى العدد    -

بقلـم مـصطفى    " عبدة الـشيطان    "عنوان  

: درويش جاء فيه

 

 

 

 يصف أضرحة الصالحين بأنها معابد      -

 .للشيطان

 

 

١٩

 

 وتحـت   ٩صـ) ١٢( وفى العدد    -

رئيس : بقلم" وقاف  فتوى وزير األ  " عنوان  

: التحرير جاء فيه

 

 

 

ـ     - اء النذر ألصحاب األضرحة واألنبي

.الصالحين باطل بإجماع الفقهاء

 

 

 

 طلب   -

 

 صفوت الـشوادفى     -

 

 مـن   -

الدعاة أن يقرأوا هذه الفتوى على المصلين       

عقب الـصالة وأن تعلـق فـى لوحـات          

.بالمساجد ظاهرة حتى يراها الناس

 

 

٢٠

 

 وتحت  ١٠صـ) ١٢( وفى العدد    -

العظـيم   عبد: بقلم  " بدعة النساء   " عنوان  

: بدوى جاء فيه 

 

 

 

يجوز ألى شخص كان غير إمام        ال -

المسلمين أن يأخذ من أتباعه بيعة من فعـل    

تبع الهوى وخالف الهدى وشـاق      اذلك فقد   

اهللا ورسوله وخالف جماعة المسلمين وأتبع      

  .غير سبيل المؤمنين

 

 

٢١

 

 وتحت  ٤٢صـ) ١٢(ى العدد    وف -

لجنة الفتوى بالمركز    :بقلم" الفتاوى" عنوان

: العام جاء فيه

 

 

 

 وقت الصالة وقـت متـسع يتـسع         -

 فإذا أخر اإلنسان الصالة     ،للصالة وغيرها 

عن أول وقتها حتى ينتهى من عمله أو من         

حصته ثم صالها بعـد ذلـك فـى وقتهـا       

 .فصالته صحيحة

 

 

 

 عن أول    من يزعم أن تأخير الصالة     -

ن وقتها فهو إما جاهل وإما      الوقت تأخير ع  

.معاند

 

 

٢٢

 

ــدد - ــى الع ـــ) ١٢( وف       ٤٣ص

ا مفاده أن الـرئيس     نجد خبر  "فى الهامش "

العام محمد صفوت نور الدين قد عاد إلـى         

 ١٩أرض الوطن بعد زيارته ألمريكا لمدة       

 حتـــى م٢٨/١١/١٩٩٧ا مـــن يومـــ

بدعوة من مركز المـروة     م،  ١٨/٣/١٩٩٧

. بنيويوركسالمياإل

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


 

 

 

 

 

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 

 

 
 



 







 




 



 

 

 

 

كمال الروح والجـسم فيمـا يحبـه اهللا، ال          
يكون إال للورثة الكمل القائمين مقام رسـول اهللا   

  ال تكن بكلِّك إال لنبـى أو       (: ، يقول اإلمام
: ثالثة إذا ظهروا قهـروا    (: ، ويقول )وارث نبى 

النبى والوارث والعاشق، فالنبى مؤيـد بـروح        
القدس، والـوارث مؤيـد بـالفيض المقـدس،         

 جذاب لألرواح إلى الفتاح، الوارثـون       والعاشق
قليل ألنهم فى مقام اإلصـطفاء، والمقتطعـون        

.)كثير ألنهم فى مقام االجتباء

 

 
ويكشف اإلمام أن هذا الوارث المحمدى له       

بد من دفعـه     ميراث، وهذا الميراث له ثمن ال     
، ويختلف هذا الثمن بحسب مقام من يطلبه،        أوالً

ه للـوارث    الذى نعطي  فثمن ميراث النبى    
الـسمع  : ا يكون ثمنه من السالك    لننال منه قسطً  

 وَأطَعنَـا  سـِمعنَا : والطاعة، قال اهللا تعالى   
الـنفس  : ، وثمنه مـن الواصـل     )٢٨٥: البقرة(

ِإن اللَّـه اشْـتَرى ِمـن      : والمال، قال تعـالى   
 مهَأنفُس ْؤِمِنيننَّـةَ       المالج ـملَه م ِبـَأنالَهوَأمو 

الفرار مـن  : ، وثمنه من المتمكن  )١١١: لتوبةا(
فَِفروا ِإلَى  : الدنيا واآلخرة إلى اهللا، قال تعالى     

ِبينم نَِذير نْهاللَِّه ِإنِّي لَكُم م) ٥٠: الذاريات(.

 

 
وفى عبارة جلية ال لبس فيها وال غموض،        

الورثـة  : يبين اإلمام حقيقة هؤالء الورثة فيقول     
ن المرآة األولى التى واجهـت    أشبه بالمرائى، فإ  

، الحقيقة المحمدية ورسمت فيها صورته      
ال فرق بينها وبين آخر مرآة رسمت فيها تلـك          
الصورة، ولكن التفاوت بين الظرف والظرف ال       
المظروف، وبين اإلناء واإلناء ال مـا فيهمـا،         
والصورة لم تتغير فهى هى، وتكـون المـرآة         

 خير زمان   بحسب زمانها، فخير مرآة تكون فى     
.وكلها خير

 

 
م اهللا وجهـه    هو سيدنا اإلمام على كر     وها

يؤكد هذا المعنى ويبين سر الوراثة وأهميتهـا،        
اللهم بلى، ال   (: فيقول لتليذه كميل بن زياد      

         ا تخلو األرض من قائم هللا بحجة، إمـا ظـاهر
ا، أو خائفً  مشهور ا لئال تبطل حجـج اهللا      ا مغمور

أولئـك؟ أولئـك واهللا     وبيناته، وكم ذا؟ وأيـن      
 األقلون عدد  را، يحفظ اهللا بهـم     ا واألعظمون قد

حججه وبيناتـه، حتـى يودعوهـا نظـراءهم،         
ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلـم        
على حقيقة البصيرة، وباشـروا روح اليقـين،        
واستالنوا ما استوعره المترفون، وأنـسوا بمـا        

بأبـداٍن  استوحش منه الجاهلون، وصحبوا الدنيا      
أرواحها معلقة بالمحل األعلى، أولئك خلفاء اهللا       



 




 





 

 

 

 

 



 


 

ا إلـى  في أرضه، والدعاة إلى دينه، آه آه شـوقً       
.)رؤيتهم، انصرف إذا شئت

 

 
ويبين إمامنا أن الوراثـة امتـداد لوظيفـة         

وهـم  :  لها فيقول عن الورثة    الرسالة واستكماالً 
أئمة الهدى، الدالون على الحق بـالحق، الـذين         

ر إلى ماضيه، وبهم تزكو النفـوس       يعيدون األم 
﴿كَما َأرسلْنَا ِفـيكُم رسـوالً      : كما قال اهللا تعالى   

        الِْكتَـاب كُملِّمعيو كِّيكُمزياِتنَا وآي كُملَيتْلُو عي نكُمم
       ﴾ونلَمتَكُونُواْ تَع ا لَمكُم ملِّمعيةَ والِْحكْمالبقرة(و :

 التي أظهرها اهللا برسـوله      ، فتلك األنواع  )١٥١
، فمن  اا واتباع  ختم ابتداء يظهرها بورثته    

عـن  أراد أن يفوز بالسعادتين فليبـدأ بالبحـث         
    خير من عبادة    االمرشد، فإن صحبة المرشد نفس 

:ألف عام

 

 
 اثَـِةٱنُورلِْور ِسر الَِةٱ عنسلرقَـد 

 

 
 مِنعٍل وتْ ِبفَضِهبِلٱولْفَضٱ وهِبلْو

 

 
 عنللَّـدنِّىٱفَـرد تَجـمَل ِبالِْعلْـِم 

 

 
 والَ شَرٍق والَ غَـرِبلْيِقـيِنٱ حقِّ

 

 
ابِدينَِةٱ باِل لْمح نِةٱ علْفُتُـوـنع 

 

 
ِةٱ نُورولنُّب ـمٱ ِنعلذُّخْـرٱ وبسلْح

 

 
 شَمس هـدىلْعلْياِءٱِلسان ِحكْمِتـِه 

 

 
قَدممُلٱ  علْفضٱ ودادِإلمٱ وبلْكَس

 

 
سِقيقَِةٱ شَملْح ردِعٱ بلَتْلشَّركَم قَد 

 

 
 والَ فَخْـر والَ عجـبلْمعاِنيٱ ِفيِه

 

 


 


ورثة األقوال وهـم حملـة      : الورثة أربعة 

الشريعة األمناء الممنوحـون الفهـم، وورثـة        
ن، وورثة األحـوال    األعمال وهم العباد الورعو   

وهم أهـل المواجيـد الـصادقون المحـدثون،         
والوارث الفرد الجامع وهو هيكل الرب ومشكاة       
المكانة المحمدية، وشجرة زيتون المثل األعلـى       

 القائم بالحي الـذي اسـتظهر       حمدية،للمكانة األ 
بالقرآن من لدن، ورتله محادثة مع ربـه بعـد          

فـرده اهللا    ألن الفرد قرآنى، وهو الذي أ      ؛تالوته
باإليثار لحبيبه، ﴿ولَقَد آتَينَاك سبعاً من الْمثَـاِني        

   ﴾ِظيمالْع آنالْقُرهنـا  ) عظيم(، و )٨٧: الحجر(و
إشارة إلى إقبال القلوب على الفرد القائم إقبـاالً         

   ا في نفوسهم بعـد غفلـة       به يكون القرآن عظيم
القلوب، ولكل وارث أصحاب، ولكن الرضوان      

ر ألهل الفرد الوارث الجامع ألنهـم أهـل        األكب
الذكر األكبر، وذلك ألنهم استغرقوا في ذكر اهللا        
في كل شأن، بعد أن أتقنوا الوضـوء وصـلوا          

من توضـأ فأحـسن    : (الركعتين هللا، قال    
الوضوء وصلى ركعتين هللا خرج مـن ذنوبـه         

].رواه الطبراني في الكبير) [كيوم ولدته أمه

 

 
في شأن هـذا الـوارث      ا   اإلمام نظم  ويقول

:الفرد الجامع

 

 
اِرثُٱوٱ لْودالْفَردشِْرقٌ أبتٌ ميز 

 

 
 وهو اِلينلَى ِلعجُلٱيللَّيـاحبِإص 

 

 
 قُرب االتِّحـاِد ِبِه لْفَرِدٱ رْؤيِة ِفي

 

 
 وضاحلْفرِدٱ ونُور محيى يخْفَي

 

 
بِن غَيوِحٱ عِلخَاِلِقلر وبـبحِه م

 

 
وهُلٱ ومجٱ ِفيِه لْموحلرٱ واحلر

 

 
ِةٱ ِستْرـودبلْعهنَكَّــرو َأخْـفَاه 

 

 
 يذْكَر وهاب وفَتَّــــاحوِفيِه

 

 
: يقول فى موضع آخرثم

 

 
اِرثُٱوٱ لْودِلخَاِلقِهلْفـر وبـبحم 

 

 
 تَحـِقيقاً وتَمِكـينَالْمقَـاماِتٱفَاتَ 

 

 
 ِفي ذُلٍّ ومسكَنٍَةَألرِضٱ علَى يمِشي

 

 
ـامٱ هالَِئكقًلْمِنيـنَاا شَـوحِفيِه و 

 

 


 


وفى القرآن الكريم من األدلـة مـا يؤكـد          
ضرورة اتخاذ المرشد الحق فى الوصول إلـى        
اهللا تعالى، فبعد أن بين سبحانه ضـرورة أخـذ          

قَـد  :  فى قوله تعالىاألسوة من الرسل   
     اِهيمرنَةٌ ِفي ِإبسةٌ حوُأس كَانَتْ لَكُم)  الممتحنـة :

لَقَد كَان لَكُم ِفي رسـوِل      :  وقوله سبحانه  ،)٤
 يات جاءت آ  )٢١: األحزاب (اللَِّه ُأسوةٌ حسنَةٌ  

: كثيرة تنادى باتخاذ القدوة من الصالحين

 

 
اللَّـه فَهـو    من يهـِد    : منها قوله سبحانه  

ـ  ومن يضِلْل فَلَن تَِجد لَه     المهتَِد ِليو  ِشـدراا م 
فإن من أراد اهللا أن يهديه يجعـل     ) ١٧: الكهف(

ِإنَّمـا  : له وليا مرشدا يهتدى به، وقوله تعالى      
 نِذرادٍ   َأنْتَ مٍم هِلكُلِّ قَوو )وعلـى  ) ٧: الرعد

ى يصلوا بـه    كل قوم أن يهتدوا بهذا الهادى حت      
ْل ِبـِه   َأالرحمن فَاس : إليه سبحانه، وقوله تعالى   

اخَِبير )فالكل فى حاجة إلى هذا     ) ٨٩: الفرقان
: ، وقوله تعالى  الخبير للوصول إلى الرحمن     

َالِمثُْل خَِبيٍر و ُئكنَبي )أما غيـر  ) ١٤: فاطر
الخبير فلن يتمكن من اإلنباء الحق بالنبأ اليقين،        

فَاسَألُوا َأهَل الذِّكِْر ِإن كُنـتُم الَ       : وله تعالى وق
ونلَمتَع )وهم أهل بيـت النبـى      ) ٤٣: النحل

:  وقولـه تعـالى  يقين،الطاهرين فعندهم الخبر ال  
 نُوا اتَّقُوا اللَّـهآم ا الَِّذينها َأيي    ـعكُونُـوا مو

اِدِقينالص )تـأتونى   يعنـى ال  ) ١١٩: التوبة
ين فإن يد اهللا مع الجماعة، ولكن كونـوا         منفرد

مع أهل الصدق واليقين، قال تعالى فـى حـق          
: الفاتحة( وِإياك نَستَِعين ِإياك نَعبد: الجماعة

 ألنـه سـبحانه     ؛أعبد أو أسـتعين   : ولم يقل ) ٥
 مجتمعين، وقولـه    ضرتهيريدنا أن نأتى إلى ح    

لِّمِن ِمما علِّمـتَ    هْل َأتَِّبعك علَى َأن تُع    : تعالى
شْدار )وهو قول موسى     ) ٦٦: الكهف 

للعبد الصالح، وفيه دليل وبرهان علـى أهميـة         
المرشد العالم الربانى فى الوصول، مهما كانت       
: منزلة طالب الوصول والمعرفة، وقوله تعـالى      

  اِئِهمـمم ِبَأسَأنِْبْئه ما آدقَاَل ي)  ٣٣: البقـرة( ،
:ا آدم هو الشيخ المعلم للمالئكةفكان سيدن

 

 
 ربى لهم شيخ يعلمهمأمالك

 

 
فكيف ال تطلبون الشيخ بالهمم

 

 
 واتَِّبع سِبيَل من َأنَاب ِإلَي    :  تعالى وقوله

، ومن سار على درب الواصـلين،       )١٥: لقمان(
واتبع سبيل المؤمنين المنيبين إلى ربهم، أوصله       

.اهللا إلى منازلهم وحشر فى معيتهم

 

 
يظهر ممـا سبق بيانه، أنه يلزم لمـن أراد         

أن يسلك طريق اهللا تعالى      

 

 لتحصل له النجـاة     –
والفوز والـسعادة والوصـول      

 

 أن يبـدأ أوالً     –
بالبحث عن الرجل الحـى، العـالم بكتـاب اهللا          

، والعالم بتزكيـة    تعالى وبسنة رسول اهللا     
النفوس وتخليصها من أمراضـها ورعوناتهـا،       

 المحمديـة المتجمـل بهـا،        بـاألخالق  لموالعا
الممنوح الحال الذي به يجرد النفوس من أوحال        
التوحيد، العاِلم بعلوم اليقين، ومشارب األبـرار       
ومشاهد المقربين، العاِلم بحقيقة التوحيد الخالص      

. من الشرك الخفي واألخفي

 

 
فإذا وجد هذا الرجل، فهو إمام أهل عصره        

   تركوا الحظ  ا أن ي  جميعهم، والواجب عليهم جميع
والهوى، والعلو في األرض، والتعصب لآلبـاء       

     ا لكل لذة   واألجداد، إقباالً على اهللا تعالى، وتحقير
يعقبها العذاب، وكل سيادة تنتج الـشقاء، وكـل         

 وكل  ،شهرة تؤدى إلى حرمان الرحمة والغفران     
وظيفة تبعد عن دار الكرامة واإلحسان األبدى،       

     ا من أعـضائه  حتى لو أن العاقل رأى أن عضو
يمنعه عن االقتداء بالرجل الذي جعـل اهللا لـه          
النور ومنحه الحكمة، لقطع العضو وفـر إلـى         

.المرشد، خشية من الشقاء األبدى

 

 
اِرثُٱوٱ لْوـوصخْصكَانٍَةلْمم دفَر 

 

 
َألحـداِقٱشَمس تَُرى ِللروِح الَ 

 

 
ـَتْ  معاِلمـه وَألِْبـس حـلَّةًفَِني

 

 
جتْسا ـدٱ لَهالَكِباِإلشْفَاِقَألم 

 

 
ـَةً َأحــِديةًلْمكَـانَِةٱ وِرثَ  رتْب

 

 
ـا ِمنوِنهلَكُـوتُٱ دشَّاِقيلْما عي 

 

 
ـرِبالَ ُأفٍُقخَم ـسٍح شَمِبالَ قَـد 

 

 
وحِل رـكٌَل ِلتَنَـزياِقيٱ ِبالَ هلْو

 

 
 مكَانَتُه عن عـاِرٍف فَاٍنعـزتْ

 

 
 حـِقيقَتُه عن مخِْلـٍص راِقغَابتْ

 

 
 ِلمالْعـِلىٱ للَّهٱ رِئـى يذْكَـر ِإذَا

 

 
لُوحى يٍس فَي ِحمنُوِر قُد اِقيٱ ِمنلس

 

 








 










 




 




 





 





 



 



 



 

 

 

 

 



 



 


 

 

 

 

 
قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ 

 

 

 

 




 




 



أما عن الغيب ومعانيـه فـي قـول اهللا          

 )٣ :البقرة( الَِّذين يْؤِمنُون ِبالْغَيبِ  : تعالى

كل مـا غـاب     : فإن الغيب في كالم العرب    

السمع، البـصر،   : عنك، فال تدركه الحواس   

الذوق، اللمس، الشم، وهـذه هـي الحـواس       

اهرة، وهناك أدوات مـن أدوات اإلدراك       الظ

وملكات في النفس ليست ظاهرة؛ وهـي وإن       

كانت تدِرك فوق ما تدركه الحواس الظاهرة؛       

  . أنها أيضا ال تدِرك الغيبإال

 

 



 



وقد اختلف المفسرون في تأويـل ذلـك        

: الغيب على وجوه

 

 

اهللا : الغيب في هـذه اآليـة     : قالت فرقة 

.ال تدركه األبصارسبحانه الذي 

 

 

. القضاء والقدر: وقال آخرون

 

 

القـرآن  : وقال آخرون عن معنى الغيب    

وما يعلَـم   : وما فيه من الغيوب؛ قال تعالى     

        قُولُـونِفي الِْعلِْم ي اِسخُونالرو ِإالَّ اللَّه تَْأِويلَه

 ُأولُـواْ   آمنَّا ِبِه كُلٌّ من ِعنِد ربنَا وما يذَّكَّر ِإالَّ        

.)٧ :آل عمران( األلْباِب

 

 

الغيب كل ما أخبـر بـه       : وقال آخرون 

الرسول عليه الصالة والسالم مما ال تهتـدي        

إليه العقول من أشراط الساعة وأخبار البرزخ      

والحشر والنشر والصراط والميزان والجنـة      

.  والنار، إلى غير ذلك

 

 

ــل ــِب: وقي ِبالْغَيــضمائرهم:  أي  ب

.الف المنافقينوقلوبهم بخ

 

 

وفي تعريٍف لإلمام أبـي العـزائم فـإن         

:الغيب غيبان، كما يقول في إحدى قصائده

 

 

غيبان؛ غيب مدبِر األكـــــواِن

 

 

ر ُأبيح به؛ بنور بيـــــاِنـحظ

 

 

ه وِلــيـن بـن َأِديـاُؤه ِديـإخف

 

 

راِنـوةُ السكـشـحاَل اصطالِمي ن

 

 

ىوالغيب غيب الكوِن في رمزي يِر

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 

يقةَ التبيـــــاِنـين حقـللعارف

 

 

:أما عن المشاهد الغيبية فيقول 

 

 

يعِقُل الْعقُْل التَّصور والمبـان

 

 

هم الْعقُْل الْمكَون والْمعـانـيفْ

 

 

والعقل يـستمد علمـه مـن الحـواس،         

والتصور نشاط ذهني طبيعي للعقل يفتـرض       

قـل  وجود عالم حقيقي ليتحرك من خالله الع      

لمعالجة وفهم موضوع ما، ويتقيـد بقـوانين        

ي تصاميمه الهندسية المادة، كحال المعماري ف 

.وما إلى ذلك

 

 

وبعد ذكر أن العقل يعقل ويفهم يأتي ذكر        

:الغيب

 

 

ـضـى غَاِمـفَوقَه غَيب عِل

 

 

اِل التَّدانفي ح احواألر زجأع

 

 

قْتَضالْم بغَياٍر وأقْد بىـغَي

 

 

غَيالتَّهان ى ِعنْداٍف تُرصأو ب

 

 

 من القَضاِء   هو ما يقَدره اُهللا     : والقَدر

ويحكُم به من اُألموِر، أما غيـب المقتـضى         

المقتضى في ظاهر   : فنقرب أمر فهمه بقولنا   

األمر هو ما يقتضيه النص ليستقيم الفهم، كأن       

يوجد حذف في الجملة فنقـدر هـذه الكلمـة        

 فـي قولـه     صح المعنى، فمـثالً   المحذوفة لي 

 :النـساء ( حرمتْ علَيكُم ُأمهـاتُكُم   : تعالى

هـي  " الزواج"الزواج بهن، فكلمة    : ، أي )٢٣

.المقتضى

 

 

رفع عن أمتي الخطأ    : ( ه قول ومثالً

هـذا هـو   ) والنسيان وما اسـتكرهوا عليـه    

إثم الخطأ وإثم النسيان    : المقتِضي، والمقتضى 

.هوا عليهوإثم ما استكر

 

 

عمـوم المقتـضى    : وهناك شيء اسـمه   

        ا ومثاله أن يسقط عمن تكلم في الصالة ناسـي

اإلثم والحكم وصحت صالته، ومن لم يقـل        

بعموم المقتضى جعل اإلثم هو الذي يـسقط        

عنه وال تصح صالته، فـاإلثم هـو حكـم          

.إعادة الصالة: أخروي، والحكم الدنيوي

 

 

 فالمقتضى الـذي يعجـز األرواح هـو       

مقتضى سر أقدار الحق جل شـأنه، يقـول         

: اإلمام في مطلع قصيدة له

 

 

حضرة األقدار من فوق العقول

 

 

ة والفحولـوق أرواح األئمـف

 

 

قُِل اللَّهم ماِلك الْملْـِك     : فاهللا تعالى يقول  

تُْؤِتي الْملْك من تَشَاء وتَنِزع الْملْك ِممن تَشَاء        

ِذلُّ من تَشَاء ِبيِدك الْخَيـر      وتُِعز من تَشَاء وتُ   

    ٍء قَِديركُلِّ شَي لَىع ِإنَّك ) ٢٦ :آل عمران( ،

فاهللا حصر الخير في يده سبحانه، وفي قولـه     

 ِبيِدك الْخَير : سبحانه

 

 كما يبين اإلمام     -

 

- 

 خير، ولو انكشفت الحقائق     فكل ما قدره    

لعيون البصائر لرضينا عن اهللا فيمـا قَـدر         

تحققا بأنه ال يقَدر إال خيرا، وأهـل الجهالـة        

يحكمون على ما يالئم طباعهم بأنه خير، وما        

ال يالئمها بأنه شر، والخير الحقيقـي عنـده         

سبحانه يهبه لمن يشاء من خلقه وهو معرفة        

ية بكل شـيء فـي      اهللا والشوق إليه والتضح   

.سبيل الوصول إليه

 

 

وهناك غيوب فوق ذلك تحـدث عنهـا        

:اإلمام بقوله

 

 

ضــفَوقَ هذَا الْقَدِر غَيب غَاِم

 

 

غَيب أسماٍء تَعالَتْ عن معــان

 

 

فَوقَ غَيِب االسم غَيب الْغَيِب في

 

 

الْبيـاِنـكَنِْز محٍق لَيس يـدرك ِب

 

 

نع ّلُوفي عِتـــالَـ شُهوٍد ِباج

 

 

حضرِة األوصاِف في عيِن الِْعياِن

 

 

 ذَا نُورقَ هلَفَوجذَّاِت قـى الـمد

 

 

دك ِسينَا والْكَِليـم لَدى التَّــدان

 

 

ذَا حقَ هلَــفَوةُ الذَّاِت عرتْض

 

 

ي كُــلَّ آِنـالَ يراهاَ غَيرها ف

 

 



 

 

 

 



 



 

إرهابيو ليبيا

 

 
"

 

" داعش

 

اجلديد يتشكل

 

 

 

٩

 

 :القاعدة وأذرعهـا المـسلّحة     -

ينتشر تنظيم القاعدة في ليبيا، وله العديـد        

من الجماعات المسلّحة المنضوية مباشرة     

 ومنها ما سبق اإلشارة إليـه       ،تحت لوائه 

ــل  مث

 

ــشريعة- أنــصار ال

 

 إال أن ثمــة -

: ا ومن أبرزهـا   تنظيمات أخرى أشد تطرفً   

يسة لتنظـيم   جيش تحكيم الشريعة الذي يعد من األذرع الرئ       

القاعدة، وهو نتاج عدد كبير من التنظيمات التي توحدت في          

سم، وضلع هذا التنظيم في عدد من       تنظيٍم واحٍد حمل هذا اال    

التابعة "  صاعقة ٢١الكتيبة  "العمليات اإلرهابية، إذ استهدف     

 فـي مدينـة     م٢٠١٤ أبريل   ٢٩للقوات الخاصة الليبية في     

األحداث الداميـة، ويـضم    بنغازي شرق البالد، وغيرها من      

التنظيم عشرات من العناصر اإلرهابية من كٍل مـن تـونس           

والجزائر، وآخرين عائدين من سوريا، ويعتمد في تمويلـه         

على أموال منهوبة من مؤسـسات الدولـة الليبيـة أثنـاء            

!المؤامرة على القذافي والتي أسماها البعض ثورة

 

 

 *  ى   ولتنظيم القاعدة أيضا جماعة تُسم

وهـي تمثـل    ) شهداء بوسـليمى  (جماعة  

جماعة إرهابية صـغيرة تابعـة للقاعـدة،       

وزعمت مع بداية تشكيلها عـدم صـلتها        

بتنظيم القاعدة بزعم أنها كتيبـة مـسلّحة        

مستقلّة، ولكن على أرض الواقع تُعتبر أحد األذرع التابعـة          

للقاعدة، وهي تتكون من معتقلي الجماعة الليبية المقاِتلـة          

ي سجن أبو سليم، ممـن لـم يلتزمـوا بمراجعـات           ا ف سابقً

، ومازالوا يحملون األفكار القاعديـة      م٢٠٠٨الجماعة لعام   

.المتطرفة، ويتركّز نشاطها في مدينة درنة

 

 

ويوجد لتنظيم القاعدة    * 

 

 كذلك   -

 

كتيبة ( جماعة تسمى    -

ا وهـي   وهي من الجماعات المسلّحة األشد إجرام     ) الفاروق

مـا قـصف      وشاركت في القتال، بعد    متواجدة في مصراته  

طيران الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفـة حفتـر أهـدافاً           

  .للمتطرفين في مدينة مصراته
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ينـضوي  ": داعش"جماعات   -

تحت لواء تنظيم داعش، العديد من الجماعات       

المسلّحة في ليبيا، نذكر منها على سبيل المثال        
ال الحصر، جماعة مجلـس شـورى شـباب         

سالم وهو يعد من أبـرز التنظيمـات التـي     اإل

إنـشاء  «، عبر   "داعش"أعلنت انتماءها لتنظيم    

، والتـي   »وشرطة إسـالمية  . محكمة إسالمية 

قادت عمليات إعدام وجلْد علنية، كما واصـلت       

ارتكاب جرائم قتْل جرت غالبيتها في بنغـازي        
ودرنة ومع غياب ضبط الحدود البريـة مـع         

اإلضافة إلى االقتتـال    مصر والدول األخرى، ب   

الداخلي بين القبائل، كل ذلك ساهم في تـدهور   

وتفاقُم الوضع األمني وسمح باستمرار االتّجار      

بالبشر والمخدرات واألسـلحة عبـر الحـدود        

الليبيــة مــع تــشاد، والــسودان، ومــصر، 
والجزائر، ويتمركز التنظيم في منطقـة درنـة     

.في شرق ليبيا

 

 

 *     ى كتائـب   وهناك جماعة أخـرى تُـسم

 السجين الشيخ عمر عبـد الـرحمن      

 

 وهـو   -

المفتي السابق للجماعة اإلسالمية في مـصر       

والذي مات في الـسجون األميركيـة وكانـت         
 ا في قتْل السادات   فتاويه سبب 

 

 وهذه الجماعة   -

الليبية كانت مسؤولة عن سلـسلة الهجمـات        

التي وقعت في بنغازي، أبرزها الهجوم الـذى        

لدولية للـصليب األحمـر،     شنّته على اللجنة ا   

بهجوم بقنبلة ضد القنصلية األميركية، وعلـى       

.موكب السفير البريطاني

 

 
 *  ا لتنظـيم داعــش ذراع  وتوجـد أيـض

سمها جماعة مجاهـدي ليبيـا      امسلحة مهمة   

وهي جماعة تخصصت في قتْـل المـصريين        

ــا     ــاط المني ــل أقب ــادث قتْ ــا ح وآخره

، وهذه الجماعة تنتـشر فـي       م١٦/٥/٢٠١٧

 مناطق هي برقة     ثالث

 

 فـزان    –

 

 طـرابلس،   –
.وارتكبت العديد من الجرائم اإلرهابية

 

 

ا هناك جماعة مجلس شورى درنة       وأخير

والذي وجه إليه الجيش الوطني الليبي بقيـادة        

) م٢٠١٨شباط  /فبراير(حفتر ضربات موِجعة    

ا لهذا التنظيم في منطقـة       هدفً ١٣٦بعد تحديد   

!درنة وحدها

 

 



 





 


هذه الجماعات اإلرهابيـة     * 

 

رهـا   وغي –

كثير  

 

ـ    – سـمه  اا،   كبيـر  ا تمثّل مجتمعةً عنوانً

ـ       ا جماعات اإلرهاب المسلّح، وهم يشتركون مع

في ِقيم ومفـاهيم إرهابيـة داعـشية الرؤيـة      

والمنطلَق، وإن لم تنضِو كلها      

 

 كما الحظنا    –

 

– 

 تلتقـي   ، إال أننا نتوقّـع أن     "داعش"سم  اتحت  

ا على أهداف استراتيجية واحدة، أهمهـا       جميع

     ا استمرار تفكيك ليبيا، واستمرار جعلها مصدر

ا للخطر المسلّح على األمن القومي لدول       رئيس

الجوار وخاصة مصر، وإذا ما علمنا أن هـذه         

الجماعات، عبر عناصر مسلّحة لها، ارتكبـت       

ا من أهم أحداث اإلرهاب ضد المـصريين        أربع

:ننا نتوقّع منها المزيد، وتلك األحداث هيفإ

 

 

ا غرب  ا مصري  مسيحي ٢١حادث ذَبح   ) ١(

طرابلس بالقرب من سرت لدرجة تلوين ميـاه        

ــي    ــك ف ــدمائهم وذل ــط ب ــر المتوس البح

.م١٥/٢/٢٠١٥

 

 

ا ا مصري ا وجندي  ضابطً ٢٨حادث قَتْل   ) ٢(

في منطقة الفرافرة في الصحراء الغربية، فـي        

.م١٩/٧/٢٠١٤

 

 

 ٢٤ا وجـرح    مـسيحي  ٢٩حادث قتل   ) ٣(

.وأغلبهم نساء وأطفال في محافظة المنيا

 

 

ا ا مــصريا وجنــدي ضــابط١٦ًقتــل ) ٤(

وإصابة العشرات في حادث الواحات الـشهير       

.م٢٠/١٠/٢٠١٧يوم 

 

 

هذه األحداث إذا أضـفنا إليهـا التمويـل         

الواسع لتنظيم والية سيناء بالسالح المنهـوب       

ليبي بعد سقوط القـذافي     من مخازن الجيش ال   

شامالً الصواريخ المضادة للطـائرات، فإنهـا       

ا لألمـن  ا مباشـر تزال تهديـد  مثّلت بذلك، وال 

القومي المصري ونفس الحـال فـي تـونس         

.والجزائر

 

 




 


إن داعش الجديدة، فـي ليبيـا، سـتكون         
جامعة لتنظيمات عديدة أخرى بأسماء مختلفة،      

روٍح إرهابية واحدة تقوم على الدم وبه       ولكن ب 
   د، وتلك الجماعات معـ    تتعم ا، ا ستـشكّل عنوانً

لإلرهاب المسلّح الـدامي، فـي ليبيـا، خـالل          
الشهور والـسنوات القادمـة، داخـل الـبالد         

 األمر في ليبيـا،     ووخارجها، وإذا لم ينتبه أول    
خاصة الجيش الوطني بقيادة حفتر وخارجهـا       

م والفوضـى واإلرهـاب     خاصة مصر، فإن الد   
سيتدفّق عبر الحدود ولـن تحـول دون ذلـك          

المبعـوث الـدولي،    : وصفات غسان سـالمة   
إلجراء انتخابات برلمانية ودستور ومـصالحة      

ألن .. ، لمـاذا؟    فبرايـر الماضـي    فيكما قال   
ليبيا، باتت مستعصية على العالج التقليدي كما       

 ، فجماعات !يقدمه غسان سالمة وأممه المتحدة    
قليميـين خاصـة قطـر      اإلرهاب وداعميها اإل  

وتركيا وبعض الدول األوربية، ال يرد علـيهم        
سوى بوسائل غير تقليديـة؛ فهـذا اإلرهـاب         
المسلّح، ال يرد عليه سوى بالمقاومة المسلّحة       
له، وباستحضار الشعب في المواجهة، ووفـق       

ستراتيجية، أعمق وأبعد ممـا تقدمـه األمـم         إ
ن لــفّ لفّهــا وبــشأن هــذه المتحــدة، ومــ

ستراتيجية فإن أهل ليبيـا وجيرانهـا أدرى        اإل
.واهللا أعلم! بِشعابها

 

 



 

 

 

 

 



 



 دعاء اليوم األول

 

 
من شهر رمضان

 

 
بسم اهللا الرحمن الرحيم               

 

 
         لَه اٍل تََألَّهِبكَمو ،وِبينبحالْم احوتَ ِبِه َأرذَباٍل جمِبج بر

ٍل قَهرتَ عالُون، واحتَرقَ ِمن عظَمِتِه الْكُروِبيون، وِبجالَ
ِبِه ِعبادك، وَأظْهرتَ ِبِه مرادك، وِبنُوٍر احتَجبتَ ِبِه عِن         

.الْبصاِئِر، وِبغَيٍب علَوتَ ِبِه عن مدانَاِة السـراِئِر

 

 
َأسَألُك يا ِإلَِهى جذْبةَ ِعنَايٍة، وحب والَيٍة، وقُرب ِهدايٍة،         

ال ِإلَه ِإالَّ َأنتَ سبحانَك ِإنِّى كُنتُ ِمن        الٍَص،  وِإقْباَل ِإخْ 
نُنِجـى      * الظَّاِلِمين كَذَِلكو الْغَم ِمن نَاهينَجو نَا لَهبتَجفَاس
ْؤِمِنينالْم) ٨٧: األنبياء 

 

- ٨٨.(

 

 
وصلَّى اُهللا علَى سيِدنَا محمٍد وعلَى آِلِه       

 

 
                 لَّمسِبِه وحصو .

 

 



 




 



ِإلنـساِني الْقَـدِر رسـِمي     الَيلَةُ  

 

 
لتجلِّـي اِإنْ أَضاَءت ِفيِه ِبنـوِر      

 

 
لْمعمـور ِمنـه ِبـآيٍ     ابيت ربي   

 

 
لْقَدِر هيكَِلـي ِإنْ تجلَّـت     الَيلَةُ  

 

 
  ِرقشـ اي لن    اهـري ـهِفيـِه ِمن ور

 

 
ــِل  ترٍ ارــد ــِة قَ آلي آي لَيلَ

 

 
ِب  اورـورٍ    اشطَه بح احر احلر

 

 
رب عفْوا يارب واِسـع فَـضلٍ      

 

 
 وأَولَـى  لْمِجيب أَعطَىٰ اقَد سأَلْنا   

 

 

 

 

 

لـرحمٰنِ اِفيِه غَيب ِمن صـورِة       

 

 
ـ        وحـةً ربكَع ـا أَوتيب اراِنيص

 

 
لْفُرقَـانِ الْقُـرآِن و  اِمن جمـاِل    

 

 
لْكَمـاِل ِمـن ديـانِ     اِفيِه مجلَى   

 

 
ـ     لريحـانِ الروِح و اكُلُّ فَـرٍد ِب

 

 
لتهـاِني الروح أُنِزلَـت بِ   اتشهِد  

 

 
  كَرقَـاِم     اأَسِفي م وحاِني الرـدلت

 

 
ِباو ومــد ــاِدي ت اِناَأليــس ِإلح

 

 
ِنلـرحمٰ اقَلْب ِنعمـةَ    شكُرنْ  افَ

 

 

 

 
  

 

 
ةدعوة عام   

 

 
يتقدم شيخ الطريقة العزمية بـدعوة جميـع        
أبناء الطريقة العزمية ومحبى آل بيت سيدنا       

 لحـضور الحفـل الكبيـر       رسول اهللا   
بمناسبة مولد سبط الرسول اإلمـام الحـسن        

     ١٦ جمعـة  وغزوة بدر الكبرى يوم ال 
ــضان  ــق ه ١٤٣٩رم ــه ١المواف  يوني

.بمقر الطريقة العزمية بالقاهرة.. م٢٠١٨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تـهــانــى

 

 












والمحب الصادق الداعي إلى اهللا تعالى األستاذ محمد عمر         األخ الفاضل   * 

د السميع بزفاف كريمتـه     السقيم بحفيده مصطفى شعبان، والشيخ محمد عب      

بـسجين الكـوم     .. هالة على المهندس إسالم طلعت درويش     

 

 قطـور    –

 

- 

.غربية

 

 








 

 






.بدمنهور.. السيدة الفاضلة والدة السيد المستشار أحمد عبد الاله* 

 

 

األستاذ حسين أمين منصور شقيق األخ الفاضل الداعي إلـى اهللا           * 

.بالقاهرة.. جمال أمينالدكتور تعالى 

 

 

المرحومة الحاجة نوال علي رية ابنة عم المستشار عادل أبو رية           * 

نائب آل العزائم بالشرقية والمهندس عصام أبو رية نائب آل العزائم           

.محافظة الشرقية.. بههيا

 

 

األخت الفاضلة أميمة محيي حافظ كريمة الحاج محيي حافظ والدة    * 

ية الفنون التطبيقيـة جامعـة      الدكتورة آية فيصل فتوح الدكتورة بكل     

بشالما البلد .. دمياط

 

. سيدي سالم–

 

 

المرحوم شقيق األخ عبد الغفار عبد الرازق الشهير بعبيد وشقيق          * 

األخ عبد العزيز عبد الرازق محمد والمقدم يس عبد الرازق والـد            

الدكتور عبد الرازق يس والمهندس أحمد يس وشقيق الحاج رمضان          

بالشعيرة .. د الرازقعبد الرازق وسعيد عب

 

. إيتاي البارود–

 

 

المرحومة أنوار عبد الستار أخـت األخ صـالح عبـد الـستار             * 

بسجين الكوم .. الدرعة

 

 قطور –

 

. غربية-

 

 

المرحومة والدة الحاج محمد إبراهيم أبو خليفة واألخ خليفة أبـو           * 

قرية الخاليفة .. خليفة

 

 . دمنهور–









