
 

 

 

 

 



 


العارف باهللا

 

 


 


 ه١٤٠٧سنة 

 

م١٩٨٧ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




 




 




 



 

 



 


شيخ الطريقة العزمية

 

 


 



 

 



 


نائب عام الطريقة العزمية

 

 


 


        

 

 



 




 



 

 



 




 

 



 





 





 





 





 



 

 

يتفق عليها مع اإلدارة

 

اإلعالنات 

 

 

غـــايتـــنا

 

 
د الذى فقده املسلمون الذى لن يتحقق إال بعودة اخلالفة اإلسالميةإعادة ا.

 

 
.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

 

 
سالم وطن واملسلمون    اإل :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 

 

 

 

 

 

..)٢/٢( األخالق الفاضلة طريقك إلى الجنة :االفتتاحية* 

 

 

 

  *

 

 

 

 

    بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم   

 

 

 

 ٤

 

 

 

 

 

 

 أبى العزائملإلمام المجدد السيد محمد ماضى.. )٢٦( وسائل نيل المجد اإلسالمي *

 

 ٨

 

 

 

 

 

 

) ..٣ (الفكر والسياحة من سمات أولي األلباب ..لماذا الطريقة العزمية؟* 

 

 

 

 

 

 

 

 

لعزائم اأبيالدين ماضى السيد أحمد عالء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 

 ١٢

 

 

 

 

 

 

الشريفالمرحوم الشيخ يوسف الدجوي العالم باألزهر .. )٥(التكفير والتقليد  *

 

 ١٤

 

 

 

 

 

 

محمود عبد القادر. د.أ) .. ٣(من كتب مخطوطات البحر الميت؟ * 

 

 ١٦

 

 

 

 

 

 

محمد اإلدريسي الحسني.  د)..١٧(الصوفية فقط على منهج السلف الصالح * 

 

 ١٨

 

 

 

 

 

 

عادل سعد. المستشار رجب عبد السميع وأ)..  ٤(نصرة النبي المختار في أهل بيته األطهار * 

 

 ٢٠

 

 

 

 

 

 

بليغ حمدى. د.أ .. والتجديد في التصوف اإلسالمي فقه االجتهاد* 

 

 ٢٢

 

 

 

 

 

 

جمال أمين. د .. )١(تربية األوالد في اإلسالم  *

 

 ٢٤

 

 

 

 

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

 

 ٢٦

 

 

 

 

 

 

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

 

 ٢٩

 

 

 

 

 

 

٣٠  العزائم أبومحمد ماضىاإلمام  .. ]األئمة السنة وعند فضائل الصوم في[حكم الدين  *

 

  

 

 

 األستاذة لبنى محمد الشعراوى..مستقبل األمة  *

 

 ٣٢

 

 

 

 

 

 

نور الدين أبو لحية. د. أ.. ) ٢٠(الطائفيون والحكماء السبعة * 

 

 ٣٤

 

 

 

 

 

 

سينى الح عبد الحليم العزمىالشريف.. أسرى غزوة بدر الكبرى بين المؤمنين والمشككين * 

 

 ٣٦

 

 

 

 

 

 

توضيح عن أسرة السيد عبداهللا المحجوب* 

 

 ٤١

 

 

 

 

 

 

فضيلة الشيخ علي الجميل].. ١/٣[ واألنبياء والصالحين حكم االستغاثة برسول اهللا * 

 

 ٤٢

 

 

 

 

 

 

أحمد محمد الشرنوبي. د.أ) .. ٥٠(الدعوة إلى اهللا تعالى من خالل الشبكة الدولية اإلنترنت * 

 

 ٤٤

 

 

 

 

 

 

حمد الشندويلىم.. الصوم ال مثل له* 

 

 ٤٦

 

 

 

 

 

 

هـ١٤٤٠من أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خالل شهر شعبان * 

 

 ٤٧

 

 

 

 

 

 

فاروق الدسوقى. د. أ .. )٣٨(الصالة والسالم على والدي خير األنام * 

 

 ٤٨

 

 

 

 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى.  د.. ]٩٦) [مجلة التوحيد(وكالء الوهابية فى مصر صوت * 

 

 ٥٠

 

 

 

 

 

 

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

 

 ٥٢

 

 

 

 

 

 

 قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ ) ..٣١ (معاني وإشارات قرآنية *

 

 ٥٤

 

 

 

 

 

 

رفعت سيد أحمد. د!! اإلسالموفوبيا في زمن داعش..  بعد مذبحة نيوزيلندا *

 

 ٥٦

 

 

 

 

 

 

المجتمع العزمى* 

 

 ٥٨

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

تحدثنا اللقاء الماضي عن األخالق في الرسالة اإلسالمية، والفرق بـين            
 بخلقه وتأكيده على أهميـة      األخالق ومكارم األخالق، ومدح المصطفى      

األخالق، وأوضحنا الفرق بين األخالق الفطرية واألخالق المكتسبة، وعرضنا         
وفـي  .. ث العقالنية والشمول والتوازن   خصائص األخالق في اإلسالم من حي     

.هذا اللقاء نستكمل الحديث عن التوازن األخالقي في اإلسالم

 

 
:يمكن تلخيص الموازنة واالعتدال فى اإلسالم، بما يأتى

 

 
١

 

. اعتبار الحياة الدنيا مرحلة فى هذا الوجود، ومقدمة لعالم اآلخرة-

 

 
٢

 

هللا، وعدم التكالب علـى      التهيؤ لعالم اآلخرة بالعبادة، والتوجه إلى ا       -
.الدنيا

 

 
٣

 

. إعطاء الجسد والغريزة حقهما، واالستمتاع بطيبات الحياة المحللة-

 

 
٤

 

فى الطعام، والشراب، والحـب، والـبغض،       :  االعتدال فى كل شىء    -
إلخ، فقد نهى اإلسالم عن اإلسراف والتبذير والتفـريط         .. واإلنفاق، والعبادة 

الم اتجاه الرهبانية واعتزال الحيـاة،      واإلفراط فى كل شىء، وقد رفض اإلس      
فى الوقت الذى ال يسمح لإلنسان أن يغالى فى طلب الدنيا، ويتهالك عليهـا،              

.ها غريزتها، وشهواتهاإلى بهيمة، هم فيتحول

 

 
:يقول اإلمام أبو العزائم

 

 
ي اَألخْالَقُ َأسرار الْمعالِِيــِه

 

 
ِليتُفَاض علَٰى ُأوِلي الِْهمِم الْعوا  

رى اِإلنْسان ِإنْسانًا ِعيانًاـــتَ

 

 
ور الِْمثَاِلــــوتَشْهده ِبها نُ  

يلُوح علَيِه نُور الْوصِف يجلَٰى

 

 
 كَما يجلَٰى علَى الْملَِك الْمواِلي

الَِق الْمهيِمِن قَد تَحلَّٰىــِبَأخْ

 

 
اِلـــفَحملَٰى ِبالْجَأع قَاملَّ م  

ي ِبِه فَخَاِريــــذُلِّي ِللْعِلفَ

 

 
ي ِبِه نَواِليــــوفَقِْري ِللْغَِن  

رِبيــِبَأضداِد الصفَاِت َأنَاُل قُ

 

 
)١(الِْوصاِلـوَأحظَٰى ِمن ِإلَِٰهي ِب  



 


إذا كان لإليمان األثر األكبر في سلوك المسلم وأخالقـه، وفـي تـذكره              

 له، وتذكره اآلخرة، فهو يعتبر الوسيلة األولى أيضا فـي تزكيـة             مراقبةَ اهللا 
النفس، وتأتي بعد اإليمان باهللا أنواع العبادات في تزكية النفس، وفي تذكره            
مراقبة اهللا له، فهي وسائل مساعدة، فقد فرضها اهللا لتذكر المسلم فـي كـل            

ذه الـصلة فـي   حين بارتباطه باهللا، طاعة ورغبة ورهبة، وأنه بحاجة إلى ه     
سرائه وضرائه، وأول هذه العبادات الصالة، فهي من وسائل التزكية الكثيرة،       

، وتعتمد في صحتها علـى مـا        توحيدالوالتي تعتمد في قبولها عند اهللا على        
وهو الـصادق الـذي ال        محمد   سيدنا وموالنا جاء بوحي من اهللا على      

.زكية النفسينطق عن الهوى، فالعبادات والطاعات وسائل لت

 

 
 



 

 

 



 



 



 



 


 بعـــضها، ســـبحانه اهللا أظهـــر

 زال  وال  منهـا،   جـزءا   العلماء  واستنبط
 كـل   فـي   يتجـدد  مقاصـدها   من  الكثير
 فـي   الترمـذي   الحكيم  ألف  وقد  ،عصر

 مقاصــد :ســماه كتابــا الثالــث القــرن
 مقاصـد   أهـم   ومـن   وأسرارها،  الصالة
 :الصالة

١

 

 وَأِقــِم ﴿ :اهللا عبوديــة تحقيــق  -
١٤ :طه( ﴾ ِلِذكِْري ةَالالص.(

 

 
 ٢

 

 َأفْلَـــح قَـــد ﴿ :الخـــشوع -
ْؤِمنُونالْم *   الَّـِذين   ـمـ   ِفـي   ه الصِتِهم 
ون٢ ،١ :المؤمنون( ﴾ خَاِشع.(

 

 
 ٣

 

 وركـوع،   قيـام   من  :هللا  التذلُّل -
 مراتـب   أسـمى   وهـذا   ودعاء،  وسجود
 الَّـِذين   َأيهـا   يـا  ﴿  سبحانه  هللا  العبودية

 ربكُـم   واعبـدوا   واسجدوا  كَعواار  آمنُوا
 :الحـج ( ﴾ تُفِْلحـون   لَعلَّكُم  الْخَير  وافْعلُوا

٧٧.(

 

 
 ٤

 

 :تعـالى   قـال   السلوك؛  تهذيب -
 عـنِ  تَنْهـى   ةَالـصال   ِإن  ةَالصال  وَأِقِم ﴿

 َأكْبـر   اللَّـهِ   ولَـِذكْر   والْمنْكَـرِ   الْفَحشَاِء
اللَّهو  لَمعي  ام   وننَعالعنكبـوت ( ﴾ تَـص: 
٤٥.(

 

 
 ٥

 

 :المـصلين   بـين   األلفـة   نظام -
 المحـالِّ؛   فـي   المـساجد   شرعت  ولذلك

 أوقـات   فـي   باللقـاء   التعاهـد   ليحصل
 .الجيران بين الصالة

 ٦

 

 الجاهـل   يـتعلم   حيـث   :التعليم -
 أحكــام مــن يجهلــه مــا العــالم مــن

 .الصالة

٧

 

 عـن   :والخطايـا   الذنوب  محو  -
 :قـال   النبـي   عـن   ، عثمان

 صـالة   تحـضره   مـسلم   امرئ  من  ما(

 وخـشوعها   وضـوءها   فيحسن  مكتوبة،
 قبلهـا   لمـا   كفـارة   كانت  إال  وركوعها،

 وذلـك   كبيـرة،   يؤتَ  لم  ما  الذنوب،  من
٢٠٦ /١ مسلم[ )كلَّه الدهر.[  

٨

 

 :الـشدائد   علـى   الـصبر   تعلم  -
 الًقَِلـي   الِإ  اللَّيـلَ   قُِم  * الْمزمُل  َأيها  يا ﴿
 ِزد  َأو  * الًقَِلـي   ِمنْـه   انْقُص  َأِو  صفَهِن  *

 سـنُلِْقي   ِإنَّـا   * الًتَرِتي  الْقُرآن  ورتِِّل  علَيِه
ــكلَيع ١ :المزمــل( ﴾ الًثَِقــي الًقَــو 

 

– 
٥.(  

٩

 

 عـن   :الـنفس   طمأنينـة   تجلب -
  النبـي   أن  : مالـك   بـن   أنس

 والطيــب، النــساء إلـي  حبــب( :قـال 
ــل ــرة وجع ــي ق ــ عين ــصالة يف  )ال

ــي[ ــان ،]٤٢٠ /٢٠ الطبران ــي وك  النب
 ــه إذا ــر حزب ــال أم ــا( :ق  أِرحن

].٩٦ /٤( داود أبو[ )بالل يا بالصالة

 

 

 : 

 :أهمها من كثيرة، الزكاة ومقاصد

١

 

 لمـا   :منهـا   واإلكثـار   التوسع  -
 العامــة والمــصالح الخيــر مــن فيهــا

 : قـال   المـسلمين؛   على  والخاصة
 مـن   إال  عملـه   انقطع  م،آد  ابن  مات  إذا(

 ينتفـع   عمـل   أو  جاريـة،   صدقة  :ثالث
 /١ مـسلم [ )لـه   يدعو  صالح  ولد  أو  به،

٢٠٦.[ 

٣

 

 طيـب   عـن   صـادرة   تكون  أن -
 الَّـِذين   َأيهـا   يا ﴿ :تردد  يخالجه  ال  نفس
 ِإن  ِةالوالـص   ِبالـصبرِ   اسـتَِعينُوا   آمنُوا
اللَّه عم اِبِرين١٥٣ :البقرة( ﴾ الص.(

 

 
 ٣

 

 : لقولـه   :العدالـة   تحقيق -
 )فقـرائهم   إلـى   فترد  أغنيائهم  من  تؤخذ(
].٥٠٥ /٢ لبخاريا[

 

 
٤

 

 العائـد   النمـاء   :النمـاء   تحقيق -
 أو  المتـصدق   أو  المنفـق   الشخص  على

 أخــذ الــذي للفقيــر ونمــاء المزكــي،
 قــال وأهلــه؛ نفـسه  فيعــف الـصدقة، 

: )صـدقة   مـن   مـال   نقـص   ما( 
ــد[ ــذيو )٢٣١ /٤( أحمـ  /٤( الترمـ

٦٢٥(.[

 

 
٥

 

 قـال   وتزكيتـه؛   القلـب   تطهير -
 صــدقَةً َأمــواِلِهم ِمــن خُــذْ ﴿ :تعــالى
مهرتُطَه  كِّيِهمتُزا  وـلِّ   ِبهصو   ِهملَـيع  ِإن 











 



 

 
 رئيس االتحاد العالمى للطرق الصوفية
 عضو المجلس األعلى للطرق الصوفية

ميةشيخ الطريقة العز

 

 

السيد محمد عالء الدين ماضى أبو العزائم

 

 



 

 

 



 



 



 

الصتَك كَنس ملَه اللَّهو ِميعس  ِلـيمع ﴾  

).١٠٣ :التوبة(

 

 
٦

 

 ابـن  يقـول  :المواسـاة  تحقيـق  -
 علـى  مـة قائ  التبرعـات   عقود" :عاشور
 لمعنـى   األمـة   أفراد  بين  المواساة  أساس

 وأثـر   جليلـة،   مـصلحة   فهـي   األخوة؛
 حـصلت   فبهـا   جميـل،   إسـالمي   خلق

 المقتـرين،   وإغنـاء   المعوزين،  مساعفة
 .المسلمين مصالح من الجم وإقامة

 ٧

 

 يكـون   ال  حتـى   :المـال   تبادل -
ــال ــع الم ــة م ــال أخــرى؛ دون فئ  ق
ــي ﴿:تعــالى ــةً يكُــون ال كَ ــ دولَ بين 

).٧ :الحشر( ﴾ ِمنْكُم غِْنياِءاَأل

 

 
 ٨

 

 إلـى   ذريعـة   التبرع  يجعل  أال -
 أو  وارث  حـق   مـن   :الغير  مال  إضاعة
 أراد  لمـا   لـسعد   قال  ولذلك  دائن؛

 لــه قــال هللا، كلــه بمالــه يوصــي أن
: )،أن  إنـك   كثيـر؛   والثلث  الثلث 
عأغنياء  ورثتك  تد  تـدعهم   أن  مـن   خير 
 /٣( بخـاري ال[ )النـاس   يتكففـون   عالة

 ].)٧ /٥( مسلمو ،)١٠٠٧

 : 

ــضا ــد وأي ــصيام مقاص ــرة ال  كثي
 مـن   العلمـاء   عليهـا   تعرف  ومتنوعة،
ــالل ــم خ ــتقراء فه ــصوص واس  الن
 أهـم   ومـن   بالصيام،  الخاصة  واألحكام

 :المقاصد هذه

١

 

ــف - ــنفس ك ــن ال ــث ع  الرف
 ...جنَّـة   الـصيام ( : قـال   والخنا؛

 /٢( البخـاري [ )يجهـل   وال  يرفـث   فال
 ].)١٥٧ /٣( مسلمو ،)٦٧٠

٢

 

 فيفطـر   المـشقة،   ورفع  التيسير -
 ال  الـذي   والعجـوز   والمريض  المسافر

 .الصيام على يقدر

٣

 

ــة - ــع تربي ــسلم المجتم  أن الم
 َأيهـا   يـا  ﴿ :اآلخـرة   الـدار   إلى  يتطلع
نُوا  الَِّذينآم  كُِتب   كُملَـيع   اميـا   الـصكَم 
لَـى   كُِتبع   الَّـِذين   ـ   ِمـن  لَعلَّكُـم   بِلكُمقَ

١٨٣ :البقرة( ﴾ تَتَّقُون.(

 

 
٤

 

 لــئال النــاس عــن األذى كــف -
 يـدع   لـم   مـن ( : قال  ثوابه؛  يبطل
 هللا فلــيس بــه، والعمــل الــزور قــول

ــة ــدع أن حاج ــه ي ــرابه طعام  )وش
 /٢( أحمـــدو ،)٦٦٢ /٢( البخـــاري[

٩٧١٧(.[ 

٥

 

ــسخاء  - ــود ال ــان" :والج  وك
  ،افـي   يكـون   ما  أجود  وكان  جواد 

].)١٣٠٤ /٣( البخاري[ "مضانر

 

 
٦

 

ــحة - ــسد ص ــتفراغ :للج  باس
ــل المعــدة مــن الفاســدة المــواد  بتقلي
 .والشراب الطعام

 ٧

 

ــيم - ــه أحكــام تعل  الــصيام، فق
 ممـا   وغيرهـا   الفطـر   وزكـاة   والقيام،
 .رمضان في المسلم يحتاجه

٨

 

 قـال   :الـصيام   على  النفس  تعود -
: )ــن ــام م ــضان ص ــا رم  إيمانً

 )ذنبـه   مـن   تقـدم   ما  له  غُفر  واحتسابا،
ــاري[ ــسلمو ،)٢٢ /١( البخـ  /٢( مـ

١٧٧(.[  

٩

 

 قـال   :القيـام   علـى   النفس  تعود -
: )ــن ــام م ــضان ق ــا رم  إيمانً

 )ذنبـه   مـن   تقـدم   ما  له  غُفر  واحتسابا،
 /٢( مـــسلمو ،)٧٠٧ /٢( البخـــاري[

١٧٦.(

 

 
 ١٠

 

 قــراءة علــى الــنفس تعــود -
 ُأنْـِزلَ   الَّـِذي   رمـضان   شَهر ﴿ القرآن

 ِمـن   وبينَـاتٍ   ِللنَّـاسِ   هـدى   الْقُرآن ِفيِه

).١٨٥ :البقرة( ﴾ والْفُرقَاِن الْهدى

 

 
١١

 

ــدعاء - ــستجاب ال  وِإذَا ﴿ :الم
َألَكاِدي  سنِّي  ِعبفَـِإنِّي   ع   قَِريـب   ُأِجيـب 
 ِلـي   فَلْيـستَِجيبوا   دعـانِ   ِإذَا  الداِع  دعوةَ

ــوا ــي ولْيْؤِمنُ ــم ِب لَّهلَع ريونــد  ﴾ شُ
  ).١٨٦ :البقرة(

١٢

 

 :الجنـة   بـدخول   الكبير  األجر -
 :القدسـي   الحـديث   فـي   العزة  رب  قال

 الـصوم؛   إال  لـه،   آدم  ابـن   عمـل   كلُّ(
 حـديث [ )بـه   أجـزي   وأنـا   لـي،   فإنه

 مـسلم و ،)٢٢١٥ /٥( البخـاري   قدسي،
)١٨/٥٨ /٣(.[

 

 

: 

 اهللا  ونـوه   كثيـرة،   الحـج   ومقاصد
 لَهـم   منَـاِفع   يـشْهدوا ِل ﴿ :فقـال   عليها

 معلُومـاتٍ   َأيـامٍ   ِفـي   اللَِّه  اسم  ويذْكُروا
 نْعـامِ اَأل  بِهيمـةِ   ِمـن   رزقَهـم   ام  علَى
 الْفَِقيـر﴾   الْبـاِئس   وَأطِْعمـوا   ِمنْها  فَكُلُوا

.]٢٨ :الحج[

 

 
 :المناسك في المقاصد أهم ومن

 التعبـد  :منهـا   عقدية،  مقاصد  :الًأو
 ِإن ﴿ :تعـــالى قـــال هللا؛ لخـــالصا

ِكي  ِتيالصنُسو  اييحمـاِتي   وممِللَّـهِ   و 
بر ــالَِمين ــام( ﴾ الْعـ  ،)١٦٢ :األنعـ

 يعظِّـم   ومـن   ذَِلك ﴿ :اهللا  شعائر  تعظيم
اِئرا  اللَِّه  شَعفَِإنَّه   ى   ِمـنالْقُلُـوبِ   تَقْـو ﴾ 

).٣٢ :الحج(

 

 
ــا ــة، تــشريعية مقاصــد :ثاني  فقهي

 عــن الحــرج ورفــع التيــسير :منهــا
ــة، ــي األم ــية ف ــج فرض ــى الح  عل
 النَّـاسِ   علَـى   وِللَّـهِ  ﴿ :فقط  المستطيع

ِت  ِحجيِن  الْبم   ـتَطَاعـهِ   اسـِبي   ِإلَيالًس ﴾ 
ــران آل( ــذ ،)٩٧ :عم ــاألحوط األخ  ب



 

 

 



 



 



 

 نـسي   إذا  :الـشرعية   التكـاليف   أداء  في
 .الجمرات رمي في أو األشواط، عدد

 مـن  :وفكريـة   يةمعل  دمقاص  :ثالثًا 
ــة ــة، التوعي ــرورة الديني ــم وض  تعل

 المعرفـة   وسـائل   إشاعةو الحج،  مناسك
 وغيرهـا،   ومرئيـات   وشرائط  كتب  من

 والوعـاظ  والمفكـرين  العلمـاء   ولقاءات
.والدعاة

 

 
 اإلنفـاق  :اقتـصادية   مقاصـد  :رابعا

 آمنُـوا   الَّـِذين   َأيها  يا ﴿ :حالل  مال  من
 مـا وِم  كَـسبتُم   مـا   طَيبـاتِ   ِمـن   َأنِْفقُوا

 تَيممـوا   الو  رِضاَأل  ِمـن   لَكُـم   َأخْرجنَا
 الِإ  ِبآِخِذيـهِ   ولَـستُم   تُنِْفقُـون   ِمنْه  الْخَِبيثَ

وا  َأنوا  ِفيِه  تُغِْمضلَماعو  َأن   اللَّـه   غَِنـي 
ِميدال  :أحمـد   قـال   ،)٢٦٧ :البقرة( ﴾ ح 

 انتعـاش   حـالل،   بمـال   إال  الحج  يجزيه
 الحـرمين،   بـالد   فـي   االقتصادية  الحياة

 التـي   والـدول   منهـا،   القريبـة   والدول
 علَـيكُم   لَـيس  ﴿  وأمتعة،  بضائع  تصدر
نَاحج  تَغُوا  َأنتَب  الًفَض   ِمـن   كُـمبفَـِإذَا   ر 

تُمَأفَض  فَاٍت  ِمنرع   وافَـاذْكُر   اللَّـه   ِعنْـد 
).١٩٨ :البقرة( ﴾ الْحراِم الْمشْعِر

 

 
 اجتماعيـــة، مقاصـــد :خامــسا 

ــنفس علــى األمــن :منهــا  والمــال ال
 الواجبـة   العبـاد   حقوق  أداءو والِعرض،
 الــديون وقــضاء الخــصوم، بإرضــاء
 الرفـث   تجنـب و واألمانـات،   والودائع

 إحيـاء و وتماسـكها،  وحدتهاو والفسوق،
 اإلسـالمية،   الحـضارية  والقيم  المعاني
 لهـم؛   منـافع   ليـشهدوا   :الجامع  المقصد

 ِبـالْحج  النَّـاسِ   ِفـي   وَأذِّن ﴿ :تعالى  قال
ْأتُوكا  يلَى  الًِرجعـاِمرٍ   كُـلِّ   وض   ـْأِتيني 

كُلِّ  ِمن  ِميـقٍ   فَجوا   * عدـشْهِلي   نَـاِفعم 
م٢٨ ،٢٧ :الحج( ﴾ لَه.(

 

 



 


 أثـرا   تتـرك   وأن  بـد  ال  العبادة إذًا
والمجتمـع،  الفـرد   علـى   يعـود   اإيجابي 

 خلـق   فـي   العبـادة   هـذه   تؤثر  لم  فإذا
 بهـا   قيمـة   فـال   سلوكه  وتهذيب  اإلنسان

 سـوء   ألن  ؛اآلخـرة   فـي   لها  ثمرة  وال
ــق ــك يأكــل الخل ــادات تل ــك العب  وتل
 فعـن   الحطـب،   النار  تأكل  كما  الحسنات

  ِهاللَّــ رسـولَ  َأن( :هريــرة أبـي 
 الْمفِْلـس   :قَـالُوا   الْمفِْلس  ما  رونَأتَد  :قَاَل
 :فَقَـالَ   ،متَـاع   وال  لَـه   مِدره  ال  من  ِفينَا
ِإن  فِْلسالْم  ِتي  ِمنّْأِتي  ُأمي   مـوـةِ   يامالِْقي 

 شَـتَم   قَـد   ويـْأِتي   وزكَاٍة  وِصياٍم  ِبصالٍة
ـ   وَأكََل  هذَا  وقَذَفَ  هذَا ـذَا   اَلمه  ـفَكسو 
مذَا  ده  برضذَا  وطَى  ،هعـذَا   فَيه   ِمـن 

 فَِنيـتْ   فَـِإن   ،حـسنَاِتهِ   ِمن  وهذَا  حسنَاِتِه
نَاتُهسَل  حقَب  ى  َأنقْضـا   يـهِ   ملَيُأِخـذَ   ع 

ِمن  خَطَايمتْ اهـهِ  فَطُِرحلَيع  ثُـم  طُـِرح 
 الـصلة و  البـر   كتـاب   مسلم،[ )النَّاِر  ِفي

)].٤٦٨٤( ح واآلداب،

 

 
 فـي   شـيء   مـن   مـا ( : وقال
 رواه[ )الخلـق   حـسن   من  أثقل  الميزان
  سـئل   وعنـدما  ،]٢٠٠٢ الترمذي

 :فقـال   الجنـة   الناس  يدخل  ما  أكثر  عن
ــوى( ــسن اهللا تق ــق وح  رواه[ ..)الخل

].)٢٠٠٤( الترمذي

 

 
 إلـي   أحـبكم   مـن   إن( : قالو

 القيامــة يــوم الــسمج يمنِّــ وأقــربكم
ــن ــ كمأحاس ــذي رواه[ )اأخالقً  الترم

)٢٠١٨([.

 

 
 هـي   األخـالق   محاسـن   كانت  وإذا

ــق ــى الطري ــة إل ــإن الجن ــساوئ ف  م
 دخـول   مـن   صـاحبها   تحـرم   األخالق

.الجنة

 

 

١

 

 ال( : اهللا رســـول قـــال -
ــدخُُل ــةَ ي ــام الْجنَّ ــسلم رواه( )نَم  م

ــال ،)١٠٥ح ــدخُُل ال( : وقـ  يـ
ــةَ ــاتٌ الجنَّـ ــاري رواه( )قَتَّـ  البخـ

ــسلمو ،٥٦٦٠ح ــات ).١٠٥ح م  :والقت
.النمام

 

 
٢

 

 الْجنَّـةَ   يـدخُلُ   ال( : وقال  -
نال  م  نْأمي  هارج   اِئقَـهومـسلم   رواه( )ب 
  ).٤٦ح

 

 
٣

 

 الْجنَّـةَ   يـدخُلُ   ال( : وقال  -
نم  ٍة  ِمثْقَاُل  قَلِْبِه  ِفي  كَانذَر   ـرٍ   ِمـنِكب( 
  ).٩١ح مسلم رواه(

 

 
٤

 

ـ   ُليـدخُ   ال( : وقال  -  ةَالْجنَّ
ــواظُ ــو رواه( )الْج  ).٤٨٠٣ح داود أب

.الفظ الغليظ :والْجواظُ

 

 
٥

 

 الْجنَّـةَ   يـدخُلُ   ال( : وقال  -
ِحٍم قَاِطع٢٥٥٦ح مسلم رواه( )ر.( 

 

 
٦

 

 الْجنَّـةَ   يـدخُلُ   ال( : وقال  -
،ــان ــاقٌّ، وال منَّ ال عو ِمنــد ــٍر م خَم( 

).٥٦٨٨ح النسائي رواه(

 

 
:العزائم أبو اإلمام يقول

 

 
اَألخْالَقُ ِهي باٌل ِنساتِّصو

 

 
 ِإلَٰى َأوِج التَّنَزِل والْمجاِلي

ِهي بالنَّس قَِريٍب ِإلَٰى الْقَرِِيب

 

 
 وِحصن الِْحفِْظ ِمن كُلِّ الْوباِل

يدهطَفَٰى وصالْم اجرٍب ِمعقُر

 

 
 ِإلَٰى نَيِل السعادِة والِْوصاِل

ربي صالَةُ الْحِبيِب ذَاِت علَٰى

 

 
 وَأصحاٍب وَأحباٍب وآِل(٢)

                                              

ديوان ضياء القلوب لإلمـام أبـي العـزائم         ) ١(

.٢١٩٣ قصيدة رقم ٥/١٤٩

 

 

 ديوان ضياء القلوب لإلمـام أبـي العـزائم        ) ٢(

.٢١٩٣ قصيدة رقم ٥/١٤٩

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 
اإلمام ادد

 

 
 السيد حممد ماضى أبو العزائم

 

 



 



 



 









 




 


دينك اإلسالم، ووطنك اإلسالم، ونـسبك      .. أيها المسلم 

اإلسالم، ولغة القرآن هي لغتك، فلم تلقى بنفسك من األفُق          
العلي إلى المكان السحيق؟ تبعد نفسك عن اهللا تعالى وعن          

إنـي  :  من أخوة المؤمنين فتقـول     ، وتقطعها رسوله  
تونسي، أو أفغاني، أو تركـي، أو مـصري، أو بخـاري،            

أنا أقول تلك الكلمة عند التعارف ألميز نفسي أمـام          .. نعم
غيري، وألرفع الستار عن منزلتي من إخوتي المـؤمنين،         
فربما كان المتكلم معي له قرابة لي لها واجب شرعي غير           

لكن يلزم أن   . صلة أو إحسان  واجب األخوة اإلسالمية، من     
وأن . أكون موقنًا أن اإلسالم وطني ونسبي، كما أنه ديني        

لغتي هي لغة القرآن التي ال أتكلم إال بها، ولو مـع غيـر              

المسلم كائنًا من كان، من غير نظر إلى أني تركي أكره أن            
أتكلم بلغة العرب، أو أني صيني وهي لغة العرب، بل ألنها           

فإن تعصب العربـي لهـا      . نها لغة العرب  لغة القرآن ال أل   
         كمـا  . ألنها لغته ولغة آبائه فقط، بذلك يكون فاسقًا ضـاال

يحصل التعصب للغة العربية من نصارى مـصر والـشام          
زعما أنها لغة آبائهم، أو أنها اللغة الفـصحى التـي مـن     

فمن تعصب للغة العرب بتلـك المعـاني        . دونها كل اللغات  
. ن كانت في الحقيقة هي اللغة حقـا       فقط فليس بمسلم، وإ   

ويجب على كل عاقل من أنواع بني اإلنسان أن يتكلم بها،           
لغزارة مادتها، وخفة ألفاظها علـى الـنفس، ولتأثيرهـا          
الروحاني على أهل العقول وحسن أساليبها، ولكن مجـدها         
الحقيقي وشرفها الحقيقي من جهة أنها لغة القرآن فقـط،          

أنا مسلم،  : لمه بأنها لغة القرآن وقال    فمن لم يتعلمها بعد ع    
 .فقد ظلم نفسه وأساء إليها

 

 



 

 

 

 

 



 



أيها المسلم الحبشى والنوبى والفارسى     

والبخارى والتركى، تعلمك اللغة العربيـة      

ونطقُك بها ال ينسيك نسبك آلبائك، الذي به        

التعارف والتمييز، ولكنه يجملـك بالنـسب       

 الرباني، ويجعل لك ملكًا يدوم وال يـزول،       

تنتقل منه من ملك الدنيا إلى الملك الكبيـر         

وأنت أيهـا   . األبدى في جوار رب العالمين    

العربي المدعى أنك أشـرف الخلـق، وأن        

اللغة العربية هي أعظم اللغات، إن كنـت        

تقول ذلك ألنك مسلم مؤمن باهللا ورسـوله،        

فأنت صادق ألن أكـرم الخلـق علـى اهللا         

ربيـة  األتقياء، وإن حكمت بشرف اللغة الع     

ألنها لغة القرآن صدقت، وهذا ما يقول به        

أخوك التركى والفارسى والهندى والصينى     

.والسودانى

 

 

: وأى مسلم من أنواع الخلق تقول لـه       

اللغة العربية أفضل اللغات، ويجب تعلمهـا       

ال؟، وأى مسلم   : ألنها لغة القرآن، يقول لك    

إنى عربـى   : من أى أنواع الناس تقول له     

له عامل بكتاب اهللا وسنة     مؤمن باهللا ورسو  

رسول اهللا، فأنا كريم على اهللا، ويقول لـك         

. ال؟: المسلم

 

 

تنبه من غفلتـك أيهـا العربـي،        .. إذًا

واحفظ إلخوانك المسلمين حقوقهم، وإن كان 

مــا يفتخــر بــه اليهــودي والنــصراني 

والمجوسي ممن يدعون أنهم عرب هو فخر     

 لك فاستعذ باهللا أيها اإلنسان، فمـن افتخـر       

على إخوته المؤمنين بما يفتخر به هـؤالء        

وكيف يرضيك أن   . فليس بمسلم عند العلماء   

تقول إني عربي، وأنت تعين الكافر الـذي        

يتعصب للغته ليفرق كلمة إخوتك المؤمنين      

من ترك أو فرس أو هنود      

أو أفغانيين، إذا كنت تعادي     

إخوتك المـؤمنين ألنهـم     

ترك، وتحـب النـصارى     

ب، أعوذ  واليهود ألنهم عر  

كـل  . باهللا ممن أعماه الحظ وأضله الهوى     

مسلم يتعصب لجنسه فقط، أو للغته فقـط،        

بدون نظر إلى الدين كما يتعصب اليهـود        

والنصارى للّغة العربية أو العرب، فـذلك       

عدو ال نصلي عليه إذا مات، وال ندفنه في         

قبور المسلمين، وال نزوجه منا ألنه مـرق        

. م من الرميةمن الدين كما يمرق السه

 

 

وأنت أيهـا األخ التركـي والفارسـي        

والهندي والبخاري، بل وكل من تفضل اهللا       

عليه باإلسالم، واختارهم لتوحيده ولكتابـه      

المجيد، اعلموا أن النصارى واليهود ممـن       

يدعون أنهم عرب شياطين يـسعون فـي        

جماعة المسلمين، ليفسدوا ببث روح التفرقة      

ما أنزل اهللا بـه     بين المسلم والمسلم بشيء     

من سلطان، وهذا سلمان الفارسي مـن آل        

بيت رسول اهللا، كالعباس بن عبد المطلـب        

وأبو لهب الهاشمي مقطـوع     . وحمزة  

وبالل الحبشي مـن    . من هذا البيت الكريم   

نسب رسول اهللا، وزيد بن حارثـة جعلـه         

، وزوجه   ابنه كالقاسم    رسول اهللا   

ألمر يـا   ليس ا . سيدة من سادات بني هاشم    

أقول قولي هذا   . إخوتي بنسب اآلباء ولغتهم   

وأنا

 

 والحمد هللا  -

 

 حسنى حسينى من والدى     -

ووالدتى، وإنما األمر ببذل النفس والمـال       

والجاه والنسب واللغة لنيـل رضـوان اهللا        

األكبر، وإلعالء كلمة اهللا، ولعلونا جماعـة       

المسلمين في األرض بالحق، واستبدل كـل       

ولغـة القـرآن وعـزة    ذلك بنسب اإلسالم    

اإليمان لنيل رضوان اهللا األكبر، وإلعـالء       

كلمة اهللا وإذالل أعداء اهللا، ولعلونا جماعة       

المسلمين فـي األرض، حتـى يكـون اهللا         

ورسوله أحب إلينا مما سواهما، وتكون لغة       

القرآن أحب إلينا من لغة أنفسنا، ونسب اهللا        

ورسوله أحب إلينا من نـسب آبائنـا، إال         

 الـذي نـصل رِحمنـا، ونتعـارف         بالقدر

. ببعضنا

 

 




 


يا إخوتي الترك، إن اهللا تعالى مـنحكم        

اإلمامة ومكَّن لكم في األرض، كـل ذلـك         

باإلسالم ال بغيره، وبسر روحانية رسـول       

، ويعلم اهللا فيكم الخيـر، فـإن اهللا         اهللا  

: أعلم حيث يجعل إمامته، قـال اهللا تعـالى        

        ِتـييذُر ِمنا قَاَل وامِللنَّاِس ِإم اِعلُكِإنِّي ج

      ـِدي الظَّـاِلِمينهنَاُل عقَاَل ال ي)  البقـرة :

، وشُكر اهللا تعالى واجب، فاشـكروا       )١٢٤

اهللا بأن تجعلوا لغة القرآن لغتكم، ونـسب        

رسول اهللا نسبكم، فيصبح جميع المـؤمنين       

ـ         م إخوة لكم، آنسين بكـم، يتفـاهمون معك

ويأمنون جانبكم، أنتم يا إخـوتي األتـراك        

حفظتم حوزة الدين زمانًا طويالً، ونـشرتم       

اإلسالم فـي بـالد الـروم، وألسـالفكم         

الصالحين تمسك بالقرآن وعمل بالسنة بها      






 



 

 

 

      

 



 



مكَّن اهللا لهم في األرض، ولكن اشـتغالهم        

بالجهاد وبالفتوحات لم يمكنهم مـن تعمـيم        

ا، وها أنـتم    اللغة العربية وجعل التفاهم به    

والحمد هللا شعرتم بهذا الـنقص، وبـالفراغ    

الواسع بينكم وبـين إخـوتكم المـؤمنين،        

فسارعوا إلى تعليم اللغة العربية يا إخوتي،       

أيد اهللا بكم دينـه، وجـدد اهللا بكـم مجـد            

المسلمين وأذل بكم أعداء الدين، واجتهـدوا     

أن تجعلوها هي اللغة التي يجب أن يـتكلم         

 المسلم أو مع غيره ويجب      بها كل مسلم مع   

أن يتكلم بها غير المسلم مع المـسلم ومـع          

غيره من بالد اإلسالم، حتى تزول التفرقة       

التي أوجدها مـن ليـسوا مـسلمين فـي          

المسلمين، طمعا فـي إضـعاف سـلطان        

المسلمين، وتمزيق المجتمـع اإلسـالمي،      

ويأبى اهللا إال أن يـتم نـوره ولـو كـره            

ِإنَّما الْمْؤِمنُـون   : لىيقول اهللا تعا  . الكافرون

وهذا نـسب اهللا    ). ١٠: الحجرات (ِإخْوةٌ

الذي يحكم به، وحكمه الذي أخبرنـا بـه،         

فكيف نترك العمل بكتاب اهللا تعالى ونعمل       

المصري أخـو المـصري،     : بهوانا فنقول 

والشامي أخو الـشامي، والتركـي أخـو        

. التركي، والفارسي أخو الفارسي؟

 

 

أعاننا بأن نجعـل لغـة      إذا وفقنا اهللا و   

القرآن هي اللغة التي يجب أن يكون التفاهم        

ــا اهللا أوالً ــر بهــا، أكرمن : بهــا والتحري

باالئتالف واالتحـاد حتـى     

: ثانيا. نكون كالجسد الواحد  

يحفــظ اهللا مجتمعنــا مــن 

تداخل األجنبي بيننا بالفساد    

: بوجوه

 

 

 أنــه ال يــتكلم معنــا إال باللغــة :أوالً

مكنه أن يدس دسيسة باللغـة      العربية، فال ي  

 ألنـه يخـشى أن ينفـضح أمـام        ؛العربية

.المسلمين

 

 

 أن غير المسلمين ممن يـدعون       :ثانيا

أنهم عرب، ال يجدون لهم باب شر يدخلون        

. منه على جماعة المسلمين ليفرقوهم

 

 

أنا تركي، واآلخـر    :  أني لو قلت   :ثالثًا

أنا عربي، ونحن نتكلم باللغة العربية،      : قال

 تحصل عداوة بيننا ألننا نمثل رجلـين،        ال

كل رجل من قبيلة يفتخر بقبيلته، ال دخـل         

للدين في الموضوع، كما يفاخر بنو هاشـم        

.بني أمية

 

 

 يحصل خير عظيم بتعليم اللغـة       :رابعا

 ألن الشياطين   ؛العربية، وجعلها لغة التفاهم   

ن بـالتفريق   الذين يدخلون بـين المـسلمي     

بدعوى أن الخالفة تركيـة أو عربيـة، ال         

يجدون سبيالً، وكم من عدو للمسلمين يسهر       

الليل ليكيد لهـم بـسبب اللغـة التركيـة          

والعربية، ولو أن إخوتنا الترك محوا هـذا        

الشر لجددوا مجد اإلسالم، وردوا لـه مـا         

.كان في عصر سلفنا الصالح

 

 

ما أ.. هذا ما يحصل من الخير في الدنيا      

ما يحصل من النعيم المقيم يـوم القيامـة،         

فذلك بما ينكشف للعقل من أسرار القـرآن،     

وما يتجلى للروح من أنواره، وما يطمـئن        

به القلب من أدلته وحججه، حتـى ينعقـد         

القلب على توحيد اهللا تعالى والصدق فـي        

معاملته، واإلخالص لذاته األحدية بما يفهمه    

ـ        ن روحانيـة   من كتاب اهللا، وما يمد به م

. رسول اهللا عند قراءة كالمه 

 

 

هذا وإن اإلفرنج يتعلمون اللغة العربية      

يا إخوتي لغرض دنىء من أغراض الـدنيا      

ليكيدوا لنا، وقد نالوا ما نالوه بتعليم اللغـة         

العربية، واألخذ بعلم السلف الـصالح فـي        

فإذا كان  . االستعمار واألخالق والمعامالت  

 العربية التي ليـست     اإلفرنج يتعلمون اللغة  

لغة دينهم وال لغة أوطانهم وال لغة آبائهم،        

فكيف بنا؟ وهي لغة كتاب اهللا، ولغة رسول        

اهللا، ولغة العلوم والفنـون واآلداب، ولغـة     

أئمة الهدى من عجم وعرب، وقد فـرض        

.علينا تعليمها

 

 

إنا والحمد هللا علـى يقـين أن إخوتنـا     

األتراك فقهاء في الـدين، ال فـرق بـين          

التركي وصميم العربي في اليقين الحـق،       

وربما كـانوا علـى جانـب مـن اآلداب          

واالحترام للقرآن الشريف ينبئ عن كمـال       

اليقين الحق، قد ال يبلغه إال أهل المعرفـة         

من غيرهم، فلم يبق سوى إيثار لغة القرآن        

 علـى غيـره مـن       ولغة رسول اهللا    

اللغات، حتى يبرهنوا أنهـم يـؤثرون اهللا        

 ولغة كتابه العزيز علـى أنفـسهم        ورسوله

وآبائهم ولغتهم، فينالون بذلك الرضا من اهللا       

تعالى والمعونة منه سبحانه، بالتمكين فـي       

األرض، وقطع جـراثيم الـضالل الـذين        

يسعون بين جماعة المسلمين باإلفساد بسبب      

اختالف اللغات، وبذلك يسد باب الفتنة، فال       
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قباط  ألن أ  ؛يحصل الخالف لتركي وعربي   

مصر الذين يتكلمون باللغة العربية يحسبون      

وكذلك نصارى الـشام    . بين المسلمين عربا  

الذين هم من أبناء الرومان، يدعون أنهـم        

عرب لتكلمهم باللغة العربية، ويتعـصبون      

للعرب بسبب ذلك لإلفساد ولبث السم فـي        

الدسم، أعاذ اهللا جماعـة المـسلمين مـن         

ك بما يضر   التعصب لغير الحق، ومن التمس    

في الدنيا واآلخرة، وال ينفع في الـدنيا وال         

اآلخرة، منحنا اهللا جميعا التعصب للحق ولو 

على أنفسنا، حتى نكون مع الحق سـبحانه        

.وتعالى ويكون الحق معنا

 

 

وقد تبين لنا أن اللغـة العربيـة إنمـا          

نتعصب لها ال ألنها لغة العرب، بل ألنهـا         

، ل اهللا   لغة القرآن الشريف، ولغة رسو    

وكل شيء من اهللا ورسوله هو أحب إلينـا         

من أنفسنا ومن آبائنا، حبا فـي اهللا وفـي          

، وإيثارا هللا ورسـوله علـى       رسوله  

. أنفسنا وعلى من سواهما ومـا سـواهما       

 ألن تعليم اللغة    ؛وليس ذلك باألمر الصعب   

العربية إذا كان عن رغبة فـي اهللا تعـالى          

 علـى   ؛ تيسر للكبير وسـهل    ورسوله  

وقد ال تمضي شهور إال والكـل       . الصغير

يتكلمون باللغة العربية مع الرغبة والحب،      

وال أشك أن هذا األمل إذا حققه اهللا تعـالى          

أصبح المجتمع اإلسالمي كما كان أوالً، لهم       

السيادة والسلطان والمنعة والقوة والتمكـين      

في األرض بالحق، كل الذي قررته حقائق       

كل من تكلم بغير اللغـة      بدهية، ال أشك أن     

العربية منا يشعر في نفسه بنقص، ال أقول        

في كمالياته، بل في ألزم ضرورياته التـي        

بها صحة دينه وسعادته في الدنيا، وراحـة        

قلبه، وذلك ألن المسلم الذي     

يتكلم بغيـر لغـة القـرآن       

الكريم يجهل دينه، وما بـه   

من الكمـاالت واألخـالق     

   سـلفنا الـصالح،     والمعامالت التي بها ساد 

ويلزم على ذلك أن الصناعات والتجـارات       

والفنون والحرف التي حث عليها القـرآن،       

وأمرنا بالمسارعة إلى عملها، والعمل فيها      

للدين تهمل، أو تكون كتبها بغير لغة القرآن        

الشريف، ويختص بها أعداء القرآن، وهي      

ضرورة لحفظ ديننا وراحتنا فـي الـدنيا،        

ن تركوا الـتكلم بلغـة      فيحصل الضعف لم  

القرآن في دينهم ودنياهم، وتنحصر العلوم       

القرآنية

 

 التي تتجاوز األلف علم عدا     -

 

 في  -

.غير أهل اإلسالم

 

 

كل ذلك يحصل ألن المسلمين يتفاهمون      
بغير لغة القرآن الكريم، والمـسلمون مـذ        
كانت لغتهم لغة القرآن الكـريم، كـانوا ال         

المـسلمين،  يهتمون إال بما هو خير لجميع       
واهللا سبحانه وتعالى أسأل أن يوقظ قلوبنـا        
جميعا من نومة الغفلـة ورقـدة الجهالـة،         
ويبصر العربي منا بتقصيره في التعـصب       
للحق، وتعصبه للغته بدون مالحظة أنهـا       
لغة القرآن، وينبه إخواننا بالنقص الناشـئ       
بترك لغة القرآن، وتعصبهم للغتهم عنـادا       

فسدين الذين يثيـرون    ألهل الجهالة من الم   
شحناء المفاسد بيننا إليقاع العداوة بين األخ       
وأخيه في اهللا تعالى، بعد أن اتصل نـسبنا         

، فصرنا  باهللا سبحانه وتعالى ورسوله     
ونَزعنَا ما ِفي    :إخوانًا في اهللا كما قال      

صدوِرِهم ِمن ِغـلٍّ ِإخْوانًـا علَـى سـرٍر         
تَقَاِبِلينم) ٤٧ :الحجر.(

 

 
وقد تمكنوا مـن قلـوب فريـق مـن          

المسلمين حتى شغلوهم بعـداوة بعـضهم،       
وبعمل المكايد لبعضهم، فالتفتوا عن العمل      
الصالح من تقويـة الثغـور، وفـتح دور         
الصناعات إلعداد العـدة وجمـع القلـوب        
للعدو، ونشر العلوم القرآنية بين جماعـات       
المسلمين، ونشر الدين بين العالم بـالطرق       

ي سلكها سلفنا الـصالح، حتـى يـسعد         الت
المسلمون بقوة السلطان في الدنيا والسعادة      

 ترك الجماعـة    ،ولكن. األبدية في اآلخرة  
االقتداء بالسلف الـصالح، وشـغلهم أهـل        

.الفساد حتى حصل ما ال يخفى على مسلم

 

 
أسأله سبحانه أن يجمع قلوب المسلمين      
بروح منه سبحانه، لتقوى الرغبة فيما عند       

 تعالى، وتشتد محبة المـسلم للمـسلم،         اهللا
ويسارع كل مسلم في خير إخوته المسلمين،     

: حتى يعود اإلسالم كما بدئ سر قوله        
 )١()بِدئ اإلسالم غريبا وسيعود كما بـِدئَ      (

ومعنى الحديث ظاهر لمن ألقى السمع وهو       
هو الَِّذي َأرسَل   : شهيد، وقد قال اهللا تعالى    

هدى وِديِن الْحقِّ ِليظِْهـره علَـى       رسولَه ِبالْ 
    شِْركُونالْم كَِره لَويِن كُلِِّه والد)  الـصف :

، وسنة اهللا تعالى في عباده ال تبديل لها،         )٩
وسيجعل اهللا للمسلمين التمكين في األرض      
ويظهر دينه على الدين كلـه كمـا وعـد          
سبحانه، وال تبديل لكلمات اهللا، وصلى اهللا       

.سيدنا محمد وآله وسلم آمينعلى 

 

 
                                              

) بدأ اإلسالم غريبا وسيعود كما بدأ     : (أورده بلفظ ) ١(
، وابن ماجه فـى     ١/٩٠مسلم فى صحيحه    : كل من 
، واإلمام أحمد فـى مـسنده       ٣٩٨٦ ح ٥/٤٦٨سننه  

.١٦٦٩٠ ح٢٧/٢٣٧

 

 

 



 



 

 

 

 

 



 



 

 



 


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

 

 

 

 

* 

 



*

 



*

 



 

 

 
لما كانت اآليات الحاثة علـى      
الفكر قد وردت في الكتاب العزيز     
مفصلة ومجملة فـي مواضـيع      

كثيرة  

 

- ا التفكـر فـي      خصوص
الــنفس وفيمــا فــي الــسموات 
واألرض وفي األفالك والـسحب     

ـ     ات والهواء والحيوانـات والنبات
والجبال وأنواعها   

 

بد  ؛ كان وال  -
   ا بتعريف كل   للسالك أن يحيط علم

ه ـنوع حتى يمكن أن يجول بنفس

 

 
 وآياتـه   المفكرة في أسـراره المنطويـة فيـه       

الظاهرة، ليعلم من قدرة ربه تعالى ما يجعلـه         
.من حكمته سبحانه ما يجعله مسلماموحدا، و

 

 
 كر ساعٍة خير ِمن عبـادةِ     تف: (لذا قال      

تفكر سـاعة   : (ا، وعن أنس مرفوع   )سنةستين  
فى اختالف الليل والنهار خير من عبادة ثمانين        

؛ وهو التفكر الذي ينقل من المكاره إلـى         )سنة
المحاب، ومن الرغبة والحرص إلـى القناعـة        

هو التفكر الذي يظهر مـشاهدة      : والزهد، وقيل 
: وتقوى؛ ويحدث ذكرا وهدى؛ كقولـه تعـالى       

    تَتَّقُون لَّكُما ِفيِه لَعوا ماذْكُرو)  ٦٣: البقـرة( ،
لَعلَّهم يتَّقُون َأو يحـِدثُ لَهـم       : وكقوله تعالى 

يبين اللَّـه لَكُـم     : ، ومثله )١١٣: طه (ِذكْرا
 اآلياِت لَعلَّكُم تَتَفَكَّرون ِفـي الـدنْيا واآلِخـرةِ        

 ٢١٩: البقرة(

 

يفعلون لما يبقى،   :  أي ؛)٢٢٠ -
.ويرغبون فيما يدوم، ويزهدون فيما يفنى

 

 



 


 فكرة في عين التوحيـد      :األول

وفي صفات الكمال ونعوت العظمة   
والجالل، وذلك بحر ال ساحل له،      
وال ينجي من الغرق في هذا البحر       

؛ ىإال االعتصام بحبـل اهللا تعـال      
 بالعلم الظاهر، قال اإلمام     والتمسك

مـن  : علي بن اإلمام الحسين   
عرف اهللا باألخبـار دون شـواهد     
االستبصار واالعتبار؛ اعتمد على    

.ما تلحقه التهم

 

 
ا؛ مـا   لو كان إبليس بالحق عارفً    : وقال الدقاق 

.اكان لنفسه باإلضالل واإلغواء واصفً

 

 
من زعـم َأن    : وقال اإلمام جعفر الصادق     

ي شَيء َأو من شَيء َأو علَى شَـيء فَقَـد           اللَّه فِ 
 ولو  ، إذ لو كَان علَى شَيء لكان محموالً       ؛أشرك

    ء لكان محصورِفي شَي مـن      ،اكَان ولو كَـان 
.اشَيء لكان محدثً

 

 
: وقيل لتمامة بن األشرف رحمة اهللا تعالى عليه       

لـم  : ومتى لم يكن؟، فقيل   : متى كان اهللا؟؛ فقال   
. الجواب عليه:  فقالكفر الكافر؟؛

 

 
يا محمد  : قال لي موالي  : وقال خادم أبي عثمان   

: أين معبودك؟؛ ما كنت تجيب؟، قال: لو قيل لك  
فـأين  : فإن قيل لك  : بحيث لم يزل، قال   : أقول

.  بحيث هـو اآلن    :أقول: كان في األزل؟، فقال   
. هينفنزع قميصه وأعطا

 

 
محقـك اهللا،   : أين هـو؟، فقـال    : وقيل لصوفي 

.مع العين أين؟أيطلب 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


 

أيكم وصي محمد؟، فأشـاروا إلـى   : وأتى يهودي المسجد فقال   
إني سائلك عن أشـياء ال يعلمهـا إال نبـي أو       : ، قال الصديق  

فأخبرني عما ليس هللا، وعما ليس عند       : سل، قال : وصي نبي، قال  
هذه مسائل الزنادقة، وهم بقتله، فقال      : اهللا، وعما ال يعلمه اهللا، فقال     

وه، إما أن تجيبوه وإما أن تصرفوه إلى مـن          ما أنصفتم : ابن عباس 
اللهم اهِد قلبـه    : ( يقول لعلي  يجيبه، فإني سمعت رسول اهللا      

: فقال له سيدنا علي   . قم معه إلى علي   : ، فقال أبو بكر   )وثبت لسانَه 
 ال يعلم   إنه ابن اهللا، واهللا     : رأما ما ال يعلمه اهللا فقولكم في عزي       

 ويقُولُون هُؤالء شُـفَعاُؤنَا ِعنـد اللَّـهِ   : لزينله ولدا، قال في الت  
: فالظلم، وأما مـا لـيس لـه       : ، وأما ما ليس عند اهللا     )١٨: يونس(

يـا  : فأسلم اليهودي، فقبل أبو بكر رأس علي وقال لـه         . فالشريك
.مفرج الكربات

 

 
 الفكرة في لطائف الـصنعة، وفـي أسـرار الحكمـة،       :الثاني

كر في آالئه، وفي تواتر إحسانه ونعمائه من        وعجائب اإلبداع، والتف  
حيث يحتسب العبد ومن حيث ال يحتسب، وفيما يعلم العبد وفيما ال            

. يعلم

 

 
بـاإلهليج يجفـف الحلـق      : بم عرفت ربك؟، قال   : قيل لطبيب 

.       ويلين

 

 
: بنحلة، في أحد طرفيهـا    : بما عرفت ربك؟، قال   : وقيل ألديب 

. لوب اللسعلسع، والعسل مق: عسل، وفي اآلخر

 

 
ورقـة  : وسأل الدهريةُ اإلمام الشافعي عن دليل الصانع فقـال        

تأكلها دودة القز فيخرج منها اإلبريسم، والنحـل فيكـون     الفرصاد،
منها العسل، والظباء فينعقد في نوافجها المسك، والشاة فيكون منها          

. البعر، فآمنوا كلهم وكانوا سبعة عشر

 

 
البعرة تدل على البعير،    : ربك؟، فقال بم عرفت   : وقيل ألعرابي 

والروث يدل على الحمير، وآثار األقدام تدل على المسير، فـسماء           
. ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، أما يدل ذلك على العليم القدير؟

 

 
بنقض عزائم الـصدور،    : بم عرفت اهللا؟، فقال   : وقيل ألعرابي 

. وسوق االختيار إلى حبائل المقدور

 

 
 عن القدرة؛ فأعرض عنه، فألح      إلمام عليا   وسأل قدري ا  

أترونـه  : أخلقك كيف شئتَ أم كيف شاء؟، فأمسك، فقال: عليه فقال 
أيجيبـك  : كيف شاء، فقال  : كيف شئتُ؛ إذًا واِهللا أقتله، فقال     : يقول

أيـدخلك حيـث    : كيف يشاء، فقال  : كيف تشاء أو كيف يشاء؟، قال     
اذهب فليس لك مـن     : قالحيث يشاء،   : تشاء أو حيث يشاء؟، قال    

.األمر شيء

 

 
 الفكرة في معاني األعمال واألحـوال؛ كتفكـره فـي           :الثالث

تقصيره عن الشكر في ظواهر النعم وبواطنها، وعجزه عن القيـام           
بما أمره من حسن الطاعة ودوام الشكر على النعمة، أو يتفكر فيما            

 ستر اهللا عليه من األوامر والنوادب فيما يستقبل، أو يتفكر في كثيف      
تبارك وتعالى عليه، ولطيف صنعه به، وخفي لطفـه لـه، وفيمـا             
اقترف وفرط فيه من الزلل، وفي فوت األوقات الخالية من صـالح     

.العمل

 

 
ومن ذلك عند إقامة العبد الصالة وإتمامه الوضوء لها؛ ينبغـي           
أن يكون قلبه في همه، وهمه مع ربه، وربه في قلبه، فينظر إليـه              

يكلمه بخطابه، ويتملقه بمناجاته، ويعرفه من صـفاته،        من كالمه، و  
فإن كل كلمة عن معنى اسم أو وصف أو خلق أو حكم أو إرادة أو               

.  ألن الكلم ينبئ عن معاني األوصاف ويدل على الموصوف؛فعل

 

 
وكل كلمة من الخطاب تتوجه عشر جهات للعارف، من كـل            
جهة مقام ومشاهدات، أول الجهات اإليمان بهـا، والتـسليم لهـا،            
والتوبة إليها، والصبر عليها، والرضا بها، والخوف منها، والرجاء         

. لها، والشكر عليها، والمحبة لها، والتوكل فيها

 

 
ن الكلمـة حـق      أل ؛فهذه المقامات العشرة تشمل مقامات اليقين     

اليقين، وهذه المعاني كلها منطوية في كل كلمة يشهدها أهل التملق           
 ألن كالم المحبـوب حيـاة       ؛والمناجاة، ويعرفها أهل العلم والحياة    

: القلوب ال ينذر به إال حي وال يحيا به إال مستجيب، قال اهللا تعالى             
       م نِذرِلي ِبينم آنقُرو ِإالَّ ِذكْر وه ا  ِإنيح ن كَان )٧٠،  ٦٩: يس( 

 استَِجيبوا ِللَِّه وِللرسوِل ِإذَا دعاكُم ِلمـا يحِيـيكُم        : وقال سبحانه 
). ٢٤: األنفال(

 

 
وال يشهد هذه العشر مشاهدات إال من نقل في العشرة مقامـات    

ِمِنين ِإن الْمسِلِمين والْمـسِلماِت والْمـؤْ     : المذكورة في قوله تعالى   
       اِبِرينالـصاِدقَاِت والصو اِدِقينالصالْقَاِنتَاِت وو الْقَاِنِتينْؤِمنَاِت والْمو
والصاِبراِت والْخَاِشِعين والْخَاِشـعاِت والْمتَـصدِقين والْمتَـصدقَاِت        

  و مهوجفُر اِفِظينالْحاِت واِئمالصو اِئِمينالصو  الـذَّاِكِريناِفظَاِت والْح
: األحزاب (اللَّه كَِثيرا والذَّاِكراِت َأعد اللَّه لَهم مغِْفرةً وَأجرا عِظيما

؛ فأولها مقام المسلمين، وآخرها مقام الذاكرين، وبعـد مقـام           )٣٥
الذكر هذه المشاهدات العشر، فعنـدها ال يمـل المناجـاة لوجـود             

يثقل عليه القيام للذاذة واإلفهام، ويسهل عليه الوقوف        المصافاة، وال   
لدنو العطوف، ويتنعم بالعتاب بحالوة االقتراب، هنالك يندرج طول         

. القيام في التالوة فال يجده؛ كاندراج القبلة في الصالة فال يشهدها

 

 
فإن ركع وقف قلبه مع التعظيم للعظيم فال يكون في قلبه أعظم            

فإن رفع شهد الحمد للمحمود فوقف مع الشكر        من اهللا تعالى وحده،     
للودود فاستوجب منه المزيد، وسكن قلبه بالرضا ألنه حقيقة الحمد،          
: وإن سجد سما قلبه في العلو فقرب مـن األعلـى بقولـه تعـالى              

اقْتَِربو دجاسو) ١٩: العلق(. 

 

 



 





  

 

 



 


 

 

 



 




 





 




 


 



 


حضرة خادم السنة واإلسالم، وعالمة العلماء األعالم، صاحب        

أبقاكم اهللا تعالى فى سـعادة      . الفضيلة سيدى الشيخ يوسف الدجوى    

.وأمان، راغمين أنف كل زائغ فتان

 

 

فعندنا طائفة ليس لها شغل إال بالحط من قـدر األئمـة            : وبعد

 مقلديهم بأقبح الذنب، وهم ينادون بتحريم التقليد        والطعن عليهم، وذم  

وبعضهم يجعله كفرا مثل كفـر الـذين اتخـذوا          . وأنه من الكبائر  

إن الواجب علـى    : أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اهللا، ويقولون      

العامى أن يطلب من العالم الذى يستفتيه ذكر الدليل من الكتـاب أو            

كر له ذلك وينهاه عن تقليده أو تقليد        السنة، ويجب على العالم أن يذ     

غيره، فإنه ال يجوز اتباع آراء الرجال، ويجب الرجوع فـى كـل             

.شىء إلى الكتاب والسنة

 

 

 أن تغيثونا ببيان الحق، فإنهم شوشـوا علـى          فنسألكم باهللا   

) األزهـر األنـور   (وليس لنا إال    . العامة وآذوا الخاصة إيذاء بليغًا    

م فى المهمـات، وتكـشف بهـم جميـع          وعلماؤه الذين يرجع إليه   

أبقاكم اهللا حصنًا للدين وملجأ للمسلمين . المعضالت

 

. آمين-

 

 
                     عبد اهللا بن رابح                     

 

 
                     الجزائر                         

 

 



 



.الحمد هللا، وسالم على عباده الذين اصطفى

 

 

من شر النزعات التى ابتلى بها المسلمون من أولئك         هذه نزعة   

الذين يدعون االجتهاد، ويثيرون فى األرض الفساد، ويبذرون بذور         

الشقاق واالنقسام، ويهونون أمر سلفنا الصالح فى نفوس العامـة           

 

- 

شأن الخوارج الذين هم شر الطوائف       

 

 ويزجون بأولئك الجهـال     –

.ل خطر وفتنةفيما ال يحسنونه، فيعرضونهم بذلك لك

 

 

ِإن ِفـي   وهى شنشنة نعرفها من إخـوانهم عنـدنا بمـصر           

وكنا نود أن يكونوا    ). ٥٦: غافر ( ِكبر ما هم ِبباِلِغيهِ    صدوِرِهم ِإالَّ 

ِننَا الَِّذين سبقُونَا ِباِإليمـاِن     خْواربنَا اغِْفر لَنَا وإلِ   : من الذين يقولون  

، ولكن أخبرنا   )١٠: الحشر ( لِّلَِّذين آمنُوا  ِبنَا ِغال  تَجعْل ِفي قُلُو   والَ

 أنه سيلعن آخر هذه األمة أولها، وأن ذلـك مـن            رسول اهللا   

عالمات الساعة، وسيتخذ الناس فى آخر الزمان رؤسـاء جهـاالً           

فيسألونهم فيفتون بغير علم، فيضلون ويضلون، وما كانوا رؤسـاء          

.إال لتلك الدعاوى الكاذبة

 

 

إذا أعرض اهللا عـن العبـد أورثـه      :  روى عن على  وقد  

أخوف ما أخاف على    : (وروى عنه   . اإلنكار على أهل الدين   

).أمتى كل متفيهق عليم اللسان

 

 

 ألن األمـة  ؛أما أئمة اإلسالم المتقدمون فال يضرهم ذلك شـيًئا   

كلها على توقيرهم وإجاللهم ومعرفة فضلهم، إال تلك الشرذمة التى          

:دهم مثل ُأحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفهلو أنفق أح

 

 
جعل المليك خدودهن نعالها        وسعى إلى بعيب عزة نسوة

 

 

وأما اختالف األئمة وما يطنطنون به حوله فهو مـن الرحمـة            



 

 

 

 

 



 


 

 





 



 







 



 





 



ما يـسرنى أن    : وقد قال عمر بن عبد العزيز     . الكبرى بهذه األمة  

. لم تكن رحمة لم يختلفوا ألنهم لو لم يختلفوا        أصحاب محمد   

أهل : وقد قال يحيى بن سعيد وهو من كبار المحدثين من التابعين          

العلم أهل توسعة، وما برح المفتون يختلفون، فال يعيب هذا علـى            

على أن الناس لو أخذوا من القرآن والسنة كما يريد هـؤالء            . هذا

لما وقف بهم االختالف عند حد، وألصبحت المذاهب أربعة آالف          

. ربعة، ويومئذ يكون الويل كل الويل للمسلمين      بدالً من أ  

 

 ال أرانا   -

اهللا ذلك اليوم 

 

-.

 

 

وأما دعواهم حرمة التقليد فيردها العقل والنقل        

 

 ومن العجب   –

! العجاب أنهم يحرمون التقليد ولكن يدعون الناس إلى تقليدهم

 

-.

 

 

ولو لم نسمع تلك األصوات المنكرة ما صدقنا أن أحـدا فـى             

الوجود يحرم التقليد ويوجب على الناس على اخـتالف طبقـاتهم           

.وتفاوت استعدادهم أن يأخذوا من الكتاب والسنة

 

 

وأنه ليدل على فساد ما قالوا المعقول والمنقول، فإن العـامى           

 مـن الكتـاب     مكلف باألحكام قطعا، وال يمكنه أن يأخذ األحكـام        

.والسنة قطعا لما سنبينه

 

 

فقد كان الصحابة والتابعون يفتون السائلين بالحكم       : وأما النقل 

فتارة يذكرون مأخذه إذا اقتضت الحال ذلك، وتارة يقتصرون على          

ذكر الحكم، وذلك معلوم على القطع من حالهم، ولو كـان األمـر           

سائلين الذين كان  على ما زعم هؤالء اللتزموا ذكر الدليل ألولئك ال        

.يضلوا فيه ألنهم من أهل اللغة يمكنهم أن يفهموه وال

 

 

 إلى البلدان، كمعاذ بن جبل وأبـى        وكذلك كانت رسله    

يعلمون الناس األحكام من غيـر التـزام ذكـر          : موسى األشعرى 

أنه إذا لم يجد الحكم فى كتـاب        : بل قال معاذ للنبى     . الدليل

وخير .  على ذلك   رأيه، وأقره    اهللا وال سنة رسول اهللا اجتهد     

عمر شريحا، فى أن يجتهد رأيه فيما اشتبه عليه وأن يراجعه فيه،            

.وإن كان ذلك أحب إلى عمر

 

 

 فَاسَألُواْ َأهَل الذِّكِْر ِإن كُنتُم الَ تَعلَمـون       : ويقول اهللا تعالى  
أى عما اشتبه عليكم ال عن دليله، فلم يشترط القرآن          ) ٤٣: النحل(

.غير أن يكون المسئول من أهل اذكر

 

 

وال شك أن األئمة المسلمين من أهل الذكر الموثوق بأمـانتهم           

وعدالتهم، ودينهم وعلمهم، وليس يسألهم المستفتى عـن آرائهـم          

البحتة بالضرورة، وإنما يسألهم عن حكم اهللا المأخوذ من كتاب اهللا           

ار والرهبان،  وسنة رسول اهللا، ولكونهم أعلم به منه، بخالف األحب        

.فإنهم كانوا يحللون ويحرمون بأهوائهم

 

 

والمدار على أن يحصل للمستفتى ظن قوى بأن هذا هو حكـم            

اهللا، فإذا حصل له ذلك الظن بموجب ثقته بإمامه الذى اتبعه، وجب     

.عليه العمل به وال يجوز له مخالفته بوجه من الوجوه

 

 

لحكـم مـن    وما أدرى كيف يبيحون لكل إنسان أن يأخذ دليل ا         

.الكتاب والسنة

 

 

وكيف يأخذ الحكم من الحديث مثالً وهو ال يمكنه أن يعـرف            

درجة الحديث وال ماله من معارض وال ما فيه من تخصيص عام            

أو تقييد مطلق أو نسخ ناسخ، وال ما بينه وبين غيره من تـرجيح              

..إلخ إلخ

 

 

إنه يسأل العالم عن ذلك كله فقد هدموا مـا بنـوا،            : فإذا قالوا 

ورجعوا إلى التقليد الذى فروا منه، فإن العالم إنما يتكلم فى ذلـك             

.كله برأيه، فلم يخرجوا من تقليد آراء الرجال كما يقولون

 

 

ولو كانت الشريعة جاءت بهذا الحرج لكلفت الناس شـططًا،          

ولم تكن شريعة سمحة تسع األمم كلها وتصلح لألزمان كلها، ولـم         

، )٢٨٦: البقرة ( ِإالَّ وسعها الِّفُ اُهللا نَفْس  الَ يكَ : يقل اهللا فى شأنها   

فعجبا ألولئك الذين يعمدون ألكبـر ميـزة للـشريعة اإلسـالمية            

.فينقمونها عليها
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جامعة قناة السويس

 

 



 


يعتقد أن بعض الروحانيين قـد قـاوموا        
الرومانيين عن طريق اسـتخدامهم الكهـف       

ا لهم، وقد أيد هذا الفرض الكثير مـن         حصنً
المكتشفين وعلماء اآلثار، كما اتفق كثير من       
المؤرخين على أنهم ال يسعون لشن حرب ما، 
وأنه ال يمكن أن يكون بين هـؤالء الرجـال          

ثل السهام والرمـاح    صانعي أدوات حرب م   
والسيوف والدروع وغيرها، أو من لديه أيـة        

. هوايات عسكرية

 

 
ومما أثـار دهـشة بعـض المكتـشفين         
والمهتمين بخربة قمران وجود منطقة مقـابر       

 وكان  المبانيا شرق    متر ٥٠ حواليعلى بعد   
تصميم منطقة المقابر يدل على احتماليـة أن        

  حانيين  أعضاء فى مجتمع الرو    النساء لم يكن
.أو لسن على نفس الدرجة من الرجال

 

 
كذلك أخبر بعض المكتشفين عن وجـود       

 تـشمل الخزانـات     ا موضـع  ١٤٠أكثر من   
والحجرات الموجودة بالخربت والتي تـصل      

وتـم  .  متر مربع  ٤٨٠٠ حوالي إلىمساحتها  
تعريف بعض المواضع منها التي كانت بمثابة 
مطابخ وصاالت طعام وورش فخار، وكانت      

 توجد   صاالت الطعام مشابهة لتلك التي     بعض
.باألديرة أو المجمع الكنسي

 

 
" نورمان جولب "ولمزيد من التفاصيل قام     

بدراسة مخطوطات يهودية أخرى من أماكن      
 إلــى باإلضــافةوفتـرات زمنيــة مختلفـة   

مخطوطات البحر الميت، وذلك لحـل لغـز        
أصل المخطوطات المكتشفة بالكهوف القريبة     

هذا وقد تم االحتفاظ ببعض      ،من البحر الميت  
. م١٩٥٤ سنة   اإلسرائيليالنصوص بالمتحف   

والتي احتوت   

 

  فيما احتوت عليـه    –

 

 علـى   -
نصين من إحدى الكتب المقدسـة وبالتحديـد        

ا على األعمال التي لـم      وأيض" للنبي أشعياء 
تكن معروفة وقتئذ مثل مجموعـة التـرانيم        

 في أسـلوب    Hodayot بالدينية المعروفة     
ه لتلك التـرانيم الموجـودة بـالمزامير        مشاب

وثـائق أخـرى    " جولب"كما تناول   . المقدسة
كانت موجودة بإحدى حجرات المعبد اليهودي    

والتي تعرف بــ ) الفسطاط(بالقاهرة القديمة 
Cairo Genizah.

 

 
وكانت تلك الوثائق عبارة عن مجموعـة       
ضخمة من كتابات يهوديـة منـذ القـرون         

لنصف الثاني للقـرن    الوسطى وتم نقلها فى ا    
" سـولومون شـشتر   "التاسع عشر بواسـطة     

 مكتبات بأوربا من مخزن     إلىورحالة آخرين   
وفـي منتـصف    .. المعبد اليهـودي القـديم    

ا فـي تلـك     منغمس" جوتن"الخمسينيات كان   
.النصوص العبرية

 

 
هذا وقد احتوت وثائق المعبـد بخـالف        
المخطوطات التي اكتشفت في كهوف قمران      

ت تاريخية دونت بخـط اليـد       على مخطوطا 
 نـصوص   إلى باإلضافةبواسطة عدة علماء،    

.أدبية

 

 
 إلـى " جولـب "ولمزيد من الدراسة عاد     

كامبردج في الوقت الذي انشغل فيه فريق من        
الباحثين بدراسة ونشر المخطوطـات التـي       
اكتشفت في منطقة إلحدى القبائـل اليهوديـة    

 منـشغالً " جولب"غرب البحر الميت، وكان     
هل كانت تلك النصوص مـن   : ذ بسؤالين وقتئ

 مخطوطات أصلية كتبت    هيالنوع األدبي أم    
!! بخط اليد قام بتدوينها كاتب أو ناسخ سابق       

وكانت هذه الوسيلة كتلك التي اتبعت بواسطة       
علماء البرديات اإلغريقيـة المختلفـة التـي        
اكتشفت في مـصر فـي زمـن الرومـان          

.والبيزنطيين

 

 
لمتمرسـون فـي    وقد استطاع الباحثون ا   

 .C(دراسة نصوص ووثائق المعبد اليهودي 

G (        أن يحددوا خـواص تلـك النـصوص
بسهولة، فكانت المخطوطات التي دونت بخط      

اليد  

 

 على سبيل المثـال    –

 

 مكتوبـة علـى     -
صحائف أو رقائق مفردة من ورق البرشمان       

 حد ما وغير مـستوي،      إلىبخط أسود سميك    
وكانت تحتوي علـى سـمات شخـصية أو         

. غرافية ألسماء ما، وعلى تـواريخ دقيقـة       ج
وكانت الصحيفة أشبه بدستور مدون على أحد   
جانبيها، وعلى الجانب اآلخر تتناثر كتابات أو 

. مراسالت شخصية أو خاصة بأعمال ما

 

 
  ا أنـواع أخـرى مـن    وكانت هناك أيض

الوثائق اليدوية مثل قـوائم كتـب وأخـرى         
وكان .. لبيانات وأخرى لحسابات بيع وشراء      

   وثائقية أساسية عادة    النص الذي يحمل مالمح 
ما يلفت نظر الباحث لدراسة نوعيته وتقيـيم        
أهميته التاريخية، وبالتالي كان هذا النوع من       
المخطوطات أو الوثائق الذي يجذب منطقيـة       
وبديهة وصف شاهد العيـان محـل بحـث         

.مؤرخي المعبد اليهودي بشكل خاص

 

 
" أشـتور "و" جون"ومن هؤالء المؤرخين    



 

 

 

 

 



 



 










 



المتميز في مثل تلك    " يعقوب مان "ومن قبلهم   
النصوص والوثائق والذي بدأ في دراسـتها       

نجلترا في القرن التاسع    إ إلىبمجرد وصولها   
أن يدون مكان المنطقة    " مان"عشر، استطاع   

اليهودية بمصر خالل الفترة من القرن العاشر   
وفي ضوء التاريخ   .. الى القرن الثاني عشر     

" أشـتور  "اسـتخدم  واألطلس اللغوي    المقارن
في وصف تاريخ تلـك المنطقـة       " مان"رؤية  

بنشر دراسة مكثفة   " جوتن"كما قام   , اليهودية
للمجتمع اليهـودي فـي ضـوء النـصوص         

.المكتشفة في المعبد اليهودي بمدينة الفسطاط

 

 
ومن الجدير بالذكر أن تلك الدراسات قد       

 تكوين صـورة عـن المجتمعـات        إلىأدت  
 كما أمكن استخدام الـبعض      ،دية القديمة اليهو

منها كوسيلة لتقييم وربمـا لتغييـر بعـض         
الفروض التي رسخت لفترة طويلة والخاصة      

وكانت المخطوطـة   . بالكتابة التقليدية للتاريخ  
هـذه  " جولـب "األولى التي اسـتنتج منهـا       

 عبارة عن رسالة مخطوطـة باليـد       اإلمكانية
مـا  على ورق البرشمان وكتبت في مكـان        

بجنوب فرنسا منذ أكثر من تـسعمائة سـنة         
وتضمنها المعبد اليهودي بالفـسطاط، وتـم       

م، ولوحظ ١٨٩٦ كامبردج سنة  إلى إحضارها
 كتبت بخط سميك يقترب مـن الـشكل          أنها

واحتوت تلك  . الدائري وباصطالحات عبرية  
 عناصر من أربعـة حـروف     الدراسات على 

ربما تعبر عن المكان الـذي كتبـت فيـه،          
. MNYWوبتكبير تلك الحروف وجد أنهـا       

   ا لـسيدة   ا أو موثقً  ووصفت تلك الرسالة عهد
 جنـوب فرنـسا حيـث       إلىمتدينة هاجرت   

 ،تزوجت من أحد أفراد أسرة يهودية شـهيرة      
 المكـان المـبهم     إلـى ثم هاجرت بعد ذلك     

MNYW    أن هناك من     وذلك بعد أن علمت 
. موطنهاإلىيبحث عنها إلعادتها 

 

 
وبعد فترة من الوقت وبعـد زواج تلـك         

السيدة في ذلك المكان هوجمت المـستعمرة        
اليهودية الموجودة به وقتل زوجها واختطف      

 من أبنائها ولم يستطع بقية اليهود الذين        اثنان
 إلىظلوا أحياء أن يساعدوها سوى بتهريبها       

 مدينـة   إلىا  ت أخير  أن وصل  إلىمكان آخر   
الفسطاط كما تصف إحدى رسـائل المعبـد        

. اليهودي

 

 
ومن الجدير بالذكر أن األحـداث التـي        

ة ألحـداث  وصفتها تلك الرسالة كانت مميـز     
، وكانت بمثابة وثيقـة     الحملة الصليبية األولى  

فريدة ليهود كانوا يقيمون بمقاطعة بروفانـسا       
. العصور الرومانيةإلىبفرنسا وترجع 

 

 
ا وقد تحطمت أجزاء من برج مراقبة       هذ

هذه المقاطعة الموجودة على أقصر طريـق       
.. بين أفيجون ومونت جنيفر عبر جبال األلب      

وهو الطريق الذي سلكته الحملـة الـصليبية        
، والتي تعد من أكبر     م١٩٠٦البرفانسية سنة   

ا وقوة ضاربةالغزوات الصليبية حشد .

 

 


 


ـ     ذه الدراسـة بهـذا     وبينما اسـتمرت ه
   ا التطـورات فـي     األسلوب، استمرت أيـض

دراسة مخطوطات البحر الميت، وتم طبع أو       
 ،م١٩٥٥نشر أول مجلد من النصوص سـنة      

في إلقـاء   " جولب"واستمر  
محاضرات عن النـصوص   
المتاحة وذلك فـي مدينـة      
شيكاغو، واكتمـل كـشف     

قمـران  ) أو خربت (كهف  
، وأثناء تلـك    م١٩٦٠سنة  

رت النظرية التي   الفترة تطو 
سنة " سوكنك أليعازر"بدأها  
، فيمـــا يتعلـــق م١٩٤٨

بالنصوص األولـى التـي     
اكتشفت في كهف قمـران     
وعالقتــه بالروحــانيين  
ومعتقداتهم، تطورت هذه النظرية بواسـطة      

الـذي قـام    " أندر سومر "وأيدها  " دي فوكس "
بنشر مجموعة من التقارير التي تدعم هـذه        

 أن الباحثين لـم     سومر يرى "النظرية، وكان   
    ا مـن األفكـار     يستطيعوا أن يرجعوا كثيـر

 ألنها كانـت    ؛ اليهودية إلىالمسيحية السابقة   
أو ( حد كبير مع معتقدات الفريسيين       إلىتتفق  

ومنذ ذلك الحين وحتى    ). المتظاهرين بالتقوى 
) م١٩٩٥سنة   (بصددهطبع الكتاب الذي نحن     

يصرح بأن وثائق قمران أخذتهم     " سومر"أخذ  

 قلب طائفة الروحانيين ورفعت الحجـاب       لىإ
وهكـذا  . عن طقوس وعادات تلك الطائفـة     

في وضع حجر األساس لفكرة     " سومر"ساعد  
أن األوصاف التقليدية لطائفة الروحـانيين       

 

– 
والمـسجلة فـي    " جوزيف"و" بلنى"لكل من   

القرن األول بعد الميالد     

 

 لم تكن بالضرورة    –
لرجوع صحيحة ولكنها ربما تكون مكملة بـا      

. النصوص المكتشفة بكهف قمرانإلى

 

 

 

 
        

    

 



 أن مخطوطـات   " سـومر "ا  واعتقد أيض
ــدات أو آراء   ــل معتق ــت تمث ــر المي البح

 قام  م١٩٦٠الروحانيين من الداخل، وفي سنة      
فريق من باحثي تلك المخطوطـات بتحديـد        

علـق  أجزاء ألكثر من سـتمائة نـص ال تت        
بالتوراة أو الكتاب المقدس كانت موجودة في       

   ا منها كان غير متوافق     الكهوف، إال أن كثير
ا لهـذه الحقيقـة     وتأكيد.. مع البعض اآلخر    

أن تلك الوثائق لم تكن كلها في       " سومر"أعلن  
نفس الفترة الزمنية، ومن الممكن أن تخـدع        

بل ومن .. تطور أو تحديد تلك المعتقدات بدقة    
. ثيقةوخر من نفس المقطع آل

 

 
وبالتالي فإن المتناقضات الموجودة فـي      
المخطوطات عند تتبع تطور مذهب الروحانية 
وكذلك عدم توافق األفكار الروحانية التي تم       

 عدم  إلىوضعها في القرن األول ربما يعزى       
وجود المعلومات الكاملة لدى الكتَاب القدامى      
الذين لم يتمرسوا في دراسـة أفكـار هـذا          

.المذهب، وبالتالي لم يصفوها بدقة

 

 
وبدمج هذه الرؤية بالصورة التي رسمها      

أنه " سومر"لخربت قمران اقترح    " دي فوكس "
من الممكن تخيل حياة تلك الطائفة التي كانت        
قاسية في مثل تلك الصحراء العارية والمتقدة، 

نه قد حان الوقت لقراءة الكتب التي تصف        أو
.ا التي كانت سرفكرهم الروحي ومعتقداتهم

 

 



 





 

 

 

 

 



 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 




 




 



 



 





 




 



 في تفسير األلوسي وجاء

 

ثـم إن  : ٩٣ ـ البـاب   ٦الجزء  -

اشعيب            بعد هالك من أرسل إليهم نزل مع المؤمنين به بمكة 

وقبورهم   ،حتى ماتوا هناك  

 

 منبهعلى ما روى عن وهب بن        -

 

- 

 عـساكر   وأخرج ابن . في غربي الكعبة بين دار الندوة وباب سهم       

 في المسجد الحرام قبران ليس فيـه        : أنه قال  عن ابن عباس    

 أما قبر إسماعيل ففـي  ، قبر إسماعيل وقبر شعيب    :غيرهما

. وأما قبر شعيب فمقابل الحجر األسود،الحجر

 

 

أخـرج  : ١٢٧ ـ البـاب  ١ المنثور ـ الجـزء  الدروجاء في 

ي الجندي من طريق عطاء بن السائب عن محمد بن سابط عن النب           

 النبي من األنبياء إذ هلكت أمته لحق بمكة فيتعبد          كان (: قال 

فيها النبي ومن معه حتى يموت، فمات بها نوح وهـود وصـالح             

 األزرقـي   وأخرج). ، وقبورهم بين زمزم والحجر    وشعيب  

 لقا: والجندي من طريق عطاء بن السائب عن محمد بن سابط قال     

 تـاجر بربـا وال       ال يسكنها سافك دم وال     مكة (رسول اهللا   

ودحيت األرض من مكـة وكانـت المالئكـة         : قال. مشاء بنميمة 

تطوف بالبيت وهي أول من طاف به، وهي األرض مـن مكـة              

وكانت المالئكة تطوف بالبيت وهي أول من طـاف بـه، وهـي             

: البقـرة ( ِإنِّي جاِعٌل ِفي اَألرِض خَِليفَـةً     األرض التي قال اهللا     

 وكان النبي مـن      )٣٠

نبياء إذا هلك قومـه     األ

فنجا هو والـصالحون    

معه أتاها بمـن معـه      

فيعبدون اهللا حتى يموتوا    

فيها، وإن قبـر نـوح      

 وصـالح   يبوهود وشع 

بــين زمــزم والــركن 

 الذهبىوذكر  ). اموالمق

عالم النـبالء   أفى سير   

سـيرة   (في،  )١/١٤٥(

) : ١١١/ ١) (ابن هشام 

وكـان  : سحاقإقال ابن  

سـماعيل فيمـا    إعمر  

مائــة ســنة يــذكرون 

وثالثين سنة ثم مات     

 

- 

رحمة اهللا وبركاته عليه    

 

ودفن في الحجر مع     -

أمه هاجر رحمهـم اهللا     

 نحو ذلك    وذكر ،تعالى



 

 

 

 

 



 


  

 

 

*




 



*










 



*






 

 

*




 



/ ١) (تاريخ اإلسالم ( والذهبي في    ،)٥٢/ ١) (بقاتهط(ابن سعد في    

) أخبـار مكـة    (وفـي  ).٤٤/ ٢) (تاريخه( وابن خلدون في     ،)٢٠

جرهم وبنـي إسـماعيل أن      وكان من حديث    ):" ٨١/ ١(لألزرقي  

إسماعيل لما توفي دفن مع أمه في الحجر وزعموا أن فيـه دفنـت    

ومن طريقـه   ) ٥٢/ ١) (الطبقات( ابن سعد في     أخرج". حين ماتت 

عن أبي الجهم بـن حذيفـة       ) ٣٠٦/ ١) (المنتظم(ابن الجوزي في    

 أن يبني البيت وهـو      أوحى اهللا إلى إبراهيم     " :الصحابي قال 

بن ثالثين سـنة فبنـاه معـه    اة سنة وإسماعيل يومئذ بن مائ ايومئذ  

وتوفي إسماعيل بعد أبيه فدفن داخل الحجر مما يلي الكعبة مع أمه            

ومن طريقه ابن الجـوزي فـي   ) ٥٢/ ١( ابن سعد وأخرج. هاجر

مـا  :  عن إسحاق بن عبد اهللا بن أبي فروة قال         ،)١/٣٠٦ المنتظم(

 تحت  نهقبر إسماعيل فإ   : يعلم موضع قبر نبي من األنبياء إال ثالثة       

 وقبر هود فإنه في حقف مـن الرمـل          ،الميزاب بين الركن والبيت   

تحت جبل من جبال اليمن عليه شجرة تندى وموضعه أشد األرض           

وقبر رسول اهللا   ،احر   .نبي اهللا إسماعيل بالحجر مـع       ودفن 

       وروى. ا وثالثين سنة  أمه هاجر، وكان عمره يوم مات مائة وسبع 

 إلى ربـه    شكا إسماعيل   : بن عبد العزيز أنه قال      عن عمر   

 مكة، فأوحى اهللا إليه  حر  :ا مـن الجنـة إلـى    إني أفتح لك باب

 يجرى عليك روحها إلـي يـوم القيامـة   . الموضع الذي تدفن فيه

.نابت ، وقيذار:  الحجاز كلهم ينتسبون إلى ولديه وعرب.

 

 

يـة والنهايـة    البن كثير وكتاب البدا   األنبياء كتاب قصص    وفي

أخبرني  : الرزاق عن ابن جريج قال     عبد : إسماعيلباب ذكر   

 سابط عن عبد اهللا بن ضمرة الـسلولي         نعبد اهللا بن عثمان عن اب     

 معه حتى إذا كنا بين الركن والمقام، فذكر كـذا وكـذا،   طفت: قال

حتى ذكر قبر إسماعيل    

هنالك  

 

 أحسبه   -

 

 ذكر  -

ـ     ا، أو  نحو تـسعين نبي

كر مـن    ذ باب سبعين،

قبر بين الركن والمقام     

 

 مصنف عبد الرازق   -

 ابن جريٍج، وبلَغَِني    قَاَل

: " عن كَعٍب َأنَّه قَـالَ     

 علَيـِه   يَلقَبر ِإسـماعِ  

 ما بين   موالسّالةُ  الصّال

. زمزم والرّكِْن والْمقَامِ  

 في أخبار مكة في   وجاء

قديم الدهر وحديثـه     

 

–

 الفاكهي

 

د  محم حدّثَنَا -

ثنا َأبو  : اَلبن زنْبوٍر قَ  

  يع نكِْر بثنا : اٍش قَالَ ب

الْكَلِْبي ناِلٍح،   ، عَأِبي ص 

ـ    بِن عِن اباٍس  ع 

ِفـي الْمـسِجِد    : " قَاَل

الْحراِم قَبراِن، لَيس ِفيِه    

غَيرهما، قَبر ِإسماِعيَل   

سماِعيَل وشُعيب، فَقَبر إِ  

كِْن لِْحجِر مقَاِبَل الر  ِفي ا 

.سوداَأل

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 



 





 





 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المستشار                       الباحث           

 

 






 



 




 




 




 



أهل : قال ابن منظور في لسان العرب     

 وأهل الرجل أخص النـاس      ،البيت سكانه 

 أزواجه وبناته    وأهل بيت النبي     ،به

  ا  وصهره أعنى علي . نـساء   :وقيـل 

 وقـال   )١(النبي والرجال الذين هـم آلـه      

 أهـل   :)٢(ي مفرداته الراغب األصفهانى ف  

الرجل من يجمعه وإياهم نسب أو دين أو        

ما يجرى مجراهما من صـناعة وبيـت        

.وولد 

 

 

 ثـم قلبـت     ،أهل): آل(وأصل كلمة   

الهاء إلى همزة فصارت أأل، ثم خففـت        

فآل وأهل واحـد، وآل     . بعد ذلك إلى آل   

.الرجل هم أزواجه وذريته وأقرباؤه 

 

 

 اآلل( إن داللـة كلمـة       :اوقيل أيض (

 وهذا معنـى    ،يدل على الزوجة  ) األهل(و

يحتمله اللسان ولكنه معنى ال يعـرف إال        

أن يكون له سبب أي كـالم يـدل عليـه         

تزوجت، : ولذلك يقال للرجل  ). كالقرينة(

ما تأهلـت   : فيقول

ــسائل  ــرف ال فيع

بأوله الكـالم أنـه     

أراد ما تزوجت أو    

يقول الرجل أجنبت   

من أهلي فيعـرف    

ــا  ــة إنم أن الجناب

. من الزوجةتكون 

 

 

وعليه فإن أهل   

اللغة أقـروا بـأن     

أهل الرجل عند اإلطالق الحقيقي هم أهله       

ه وعصبيته ودمه فهم أقاربـه مـن نـسب        

 عنـد   ا وتدخل فيه الزوجة مجاز    ،وذريته

ومن ثم فإن   . وجود القرينة الصارفة لذلك   

ــة ال  الزوجــة تــدخل فــي اآلل بالتبعي

 حيث إنها قبل اقترانها بـالزوج       باألصالة

لم تكن من أهل بيته كما أنها عند طالقها         

ويقـول  . وانفصالها عنه تخرج عن أهله    

 إن أهـل  :الشيخ الـشعراوي رحمـه اهللا   

الرجل عـشيرته وتطلـق فـي عـرف         

. االستعمال علـى الزوجـة أو المـرأة       

والقرآن الكريم استعمل لفظ اآلل أو األهل       

:بمعنى الزوجة في مواضع كثيرة منها

 

-

 

 

١ 

 

ى لسان المالئكة    عل قول اهللا    -

عن إبراهيم صلوات اهللا عليه وعلى أهل       

قَالُواْ َأتَعجِبين ِمن    :بيته األخيار وزوجته  



 

 

 

 

 



 















 



َأمِر اللِّه رحمتُ اللِّه وبركَاتُه علَيكُم َأهـَل        

ِجيدم ِميدح ِت ِإنَّهيالْب )٧٣: هود(.

 

 

٢

 

 عن امرأة العزيـز     قول اهللا    -

قَالَتْ ما جزاء مـن     : اأنها قالت لزوجه  

 تريـد   )٢٥: يوسف( َأراد ِبَأهِلك سوءا  

.بذلك نفسها

 

 

٣

 

عليـه  ( عن موسى    قول اهللا    -

ِإذْ قَـاَل   ): وعلى نبينا الصالة والـسالم    

هِلِه ِإنِّي آنَستُ نَارا سآِتيكُم منْها      موسى ألَ 

 وأهله زوجتـه التـى     )٧: النمل( ِبخَبٍر

.هكانت مع

 

 

ومن جماع ذلك فإن مراجعـة كتـب        

لكلمة في الكتـاب    اللغة وموارد استعمال ا   

ن مفهوم األهل يـراد     أوالسنة تعرب عن    

به المعنى العام وهو يشمل كل مـن لـه          

صلة بالرجل والبيت صلة وطيدة مؤكـدة       

ومن غير  . من نسب أو سبب أو غير ذلك      

فرق بين الزوجة واألوالد وغيـرهم وأن       

 ليس هو األصل كما     تخصيصها بالزوجة 

أن تخصيصها باألوالد وإخراج الزوجات     

يخالف نصوص القرآن واستعمالها الشائع     

.فيه كما سبق بيانه

 

 


 



يا َأيهـا النَِّبـي قُـل      :  يقول اهللا 

زواِجك ِإن كُنتُن تُِردن الْحيـاةَ الـدنْيا        َأل

  ُأم نالَيا فَتَعِزينَتَهو و كُنا  تِّعاحرس كُنحرُأس

لَّـه ورسـولَه    وِإن كُنتُن تُِردن ال    * جِميالً

ِخرةَ فَِإن اللَّه َأعـد ِللْمحـِسنَاِت       والدار اآل 

يا ِنساء النَِّبي مـن      *ِمنكُن َأجرا عِظيما    

يْأِت ِمنكُن ِبفَاِحشٍَة مبينٍَة يـضاعفْ لَهـا        

الْعذَاب ِضعفَيِن وكَان ذَِلك علَى اللَِّه يِسيرا       

 ومن يقْنُتْ ِمنكُن ِللَِّه ورسوِلِه وتَعمـْل        *

لَهـا  صاِلحا نُّْؤِتها َأجرها مرتَيِن وَأعتَدنَا      

 يا ِنساء النَِّبي لَستُن كََأحـٍد       *ِرزقًا كَِريما   

 تَخْضعن ِبـالْقَوِل    لنِّساء ِإِن اتَّقَيتُن فَالَ   من ا 

  قَلِْبِه مرض وقُلْـن قَـوالً      فَيطْمع الَِّذي ِفي  

 تَبـرجن    وقَرن ِفي بيوِتكُن والَ    *معروفًا  

الْ تَب جِة األُ راِهِليالَ     جالـص ـنَأِقمةَ ولَـى و

وآِتين الزكَاةَ وَأِطعن اللَّه ورسـولَه ِإنَّمـا        

يِريد اللَّه ِليذِْهب عنكُم الرجس َأهَل الْبيِت       

 واذْكُرن ما يتْلَى ِفي     *ويطَهركُم تَطِْهيرا   

 والِْحكْمِة ِإن اللَّه كَان     بيوِتكُن ِمن آياِت اللَّهِ   

 ٢٧: األحزاب( لَِطيفًا خَِبيرا

 

– ٣٤(.

 

 

ولعل ورود اآلية الخاصة بلفظ أهـل       

البيت في ظل سياق خاص بأزواج النبي       

        جعل من قضية تحديد أهل البيـت 

في الشريعة الغراء مثار خالف كبير بين       

 وذلك يرجع في رأينا     ،الفقهاء والمفسرين 

والتعصب المذهبي بين الفرق    إلى التحيز   

اإلسالمية المختلفة الـذي يكـشف عـن        

اجتراء البعض على حق أمهات المؤمنين      

 خاصـة أم المـؤمنين      رضي اهللا عـنهن   

 وقد برأها اهللا من كل صلف       عائشة  

وجور بدافع من السياسة ال الـدين فـي         

محاولة إلخراجهم من دائرة أهل البيـت       

كان الرأي  ا   وأي ،األطهار والنسل الشريف  

فإننا ننقل جميع اآلراء التي قيلت في هذه        

القضية تاركين للقارئ حرية االختيار مع      

ترجيحنا في النهاية لرأى منهم يعبر عـن       

وجهة نظر شخصية غير مفروضة علـى   

   ا عـن التـشدد والعـصبية       أحد ما بعيـد

 في محاولة لـدرء هـذا       ،المذهبية المقيتة 

ـ       ط الخالف وتوحيد الجميع على رأى وس

.وكلمة سواء

 

 
                                                           

.١١/٢٩مادة أهل / لسان العرب ) ١(

 

 

.٢٩الراغب األصفهانى / المفردات ) ٢(

 

 



 

 

 

 

 



 















 



 





 



سبق متصوفة اإلسالم غيرهم في البدء      

بتجديد الخطاب الديني وإحـداث الحـراك       

اإليجابي في الفكر المرتبط بالعقيدة، ذلـك       

هم على يقين بأن بوابة التجديـد هـي         نكو

االجتهاد، وهو الـشأن الـذي امتـاز بـه          

التصوف اإلسالمي عن الفلسفة التـي لـم        

لجـدال أو نقـل الطروحـات       تخرج عن ا  

األجنبية التي لم تعد على مجتمعاتنا العربية       

إال بالخلل الذي أصاب القيم ونظام األخالق       

.بوجه عام

 

 

وهذا ما دفع الشاعر الكبير محمد إقبال       

في القول بـإن االجتهـاد ارتـبط بالفقـه          

والتصوف أكثر من ارتباطه بالفلسفة فـي       

جعل الشيخ  ثقافتنا العربية، نفس األمر الذي      

مرتضى المطهري يؤكد على حقيقة مفادها      

االجتهاد مـن معجـزات اإلسـالم ؛ ألن         

وأقطاب . اإلسالم قادر على مواصلة دربه    

التصوف اقتنعوا بأن منطق االجتهاد هـو       

     ا مفتوحا على  التعامل مع النص بوصفه نص

. المعنى

 

 

والفرق بين المتصوفة وأهل الفلسفة في      

ا لدينية البشرية أيض  التعامل مع النصوص ا   

كبير ؛ ألن التصوف بوصفه حالـة مـن         

الحرية اعتبر أصـحابه نـصوص الفكـر        

الدينية غير قابلة لالنـسداد أو االنغـالق،        

بخالف الفالسفة الذين وقعوا فـي شَـرك        

النقل واالقتباس دون   ) بفتح الشين والكاف  (

إعمال العقـل بحريـة كاملـة       التجديد أو   

.وكافية

 

 



 



وما امتاز به أقطاب التـصوف أنهـم        

اعتمدوا ألنفسهم قواعد رصينة في االجتهاد      

عموما، وفي التعامل مع النصوص الدينيـة   

والفكرية على وجه االختصاص، فحـددوا      

متطلبات لالجتهاد، من أبرزها شدة الفحص      

للمقروء، وعدم التـسليم المطلـق لطـرح        

 الذي يقبل   بشري يقبل الصواب بنفس القدر    

 ا، كذلك عمق البحث، فكثير من      الخطأ أيض

المستشرقين اعتقد عن خطأ وعمد مقصود      

أن متصوفة اإلسالم هم أهل القلوب فقـط،        

ونأوا عن فكرة االجتهاد العقلي المتميز، في       

حين أن الصوفيين الحقيقيين اجتهدوا فـي       

إعمال العقل والنظر والتدبر، بـل سـبقوا        

لتخلـي عـن ذهنيـة      هؤالء الفالسفة في ا   

 عن التحرر من سلطة النقل      التبعية، فضالً 

. والضغط الثقافي المجتمعي السائد

 

 

وربما االتهامات المتالحقة التي نالـت      

من التصوف بحجة أنه اتجاه روحي فحسب       

وال عالقة له بالعقل أو فعل اإلرادة، هـي         

التي دفعت المتأخرين من مؤرخي حركـة       

 دور الوعي   التصوف اإلسالمي نحو إبراز   

واإلدراك لدى متصوفة اإلسالم، وأن كنـه       

   االتصوف ال يتمثل في مساجالت تنظم شعر 

أو مجرد أقوال مرهونة بمواقف محددة بل       

هو وعي شديد الحـضور وضـرب مـن         

ضروب النـشاط العقلـي والـذهني، وإن        

جازت التسمية في بعض األحايين بأنه مـا        

ن وإذا كا . فوق اإلدراك وما وراء المعرفة    

مؤرخو التصوف اإلسالمي قد أسرفوا في       

جمع المواضـعات الخاصـة والمرتبطـة       

ـ    علـى التجربـة     ابالمفهوم وركزوا غالب 

الروحية للمتصوفة معتمدين في ذلك علـى       

التعريف األشهر للتـصوف الـذي قالـه        

الصوفي الكبير بشر بن الحارث المعروف      



 

 

 

 

 

 

بالحافي بأن التصوف هو صفاء األسـرار       

ا أكدوا علـى  فإن كثيرين أيضونقاء اآلثار،  

أن التجربة الروحية تلك متالزمـة علـى        

الدوام مع العقل، بـل إن بعـضهم أجـاز          

اعتبار صمت المتصوفة خير دليـل علـى        

إعمال العقـل والتـدبر فـي المجـردات         

.والمحسوسات

 

 

لذلك وجدنا عنـد هـؤالء المتـصوفة        

األقطاب من يصل بالعقـل إلـى أقـصى         

ن الصعب لـديهم    درجات الفعالية، وبات م   

بخالف الفالسفة جواز تقليد الميـت مـن        

      ا السابقين حيث إن التصوف في حقيقته أيض

وإذا كانـت   . حالة فريدة تجاهـد الـزمن     

الفلسفة وأصحابها في ادعاء مـستدام بـأن        

الفلسفة هي حب الحكمة، فـإن التـصوف        

اإلسالمي الذي أيقن باالجتهاد باعتباره قوة      

من أجل الحكمة ذاتها، فاستحالت المعرفـة       

 ا في الحقيقة ال مجرد حبهـا       عندهم خوض

. فحسب

 

 



 



وفي سطور سابقة للتأكيد على فكـرة       

االجتهاد المعرفي عند المتصوفة أشرت إلى      

أن الجانب العقلي في التصوف ال يقتـصر        

بالبدهي على عالم المحسوسات وهو الملمح      

 ا عند فالسفة اليونان ورجـال      األكثر شيوع

المنطق األرسطي خاصة، لكن عمل العقل      

ـ      ف لدى الصوفيين هو حراك ديدني ال يتوق

في األمور الباطنية الروحية التي تصل بهم       

أو تساعدهم في الوصول إلى يقين للمعرفة،       

والمعرفــة عنــدهم هــو شــهود للــذوق 

والوجدان، وفي ظل الحديث عن العقل في       

      ا التصوف اإلسالمي نجد سـجاالً واضـح

ومساجالت تزخر بها الكتب التي تناولـت       

عن التصوف والتي تتحدث عن المعرفـة       

ن القلـب والعقـل، حتـى       رجح بي وهي تتأ 

 إلى نتيجة مفادها أن القلـب       اخلصوا جميع 

اسم جامع يتضمن العقل وعمله وتدبره وأن       

القلب لطيفة ربانية غير مادية يـدرك بهـا         

اإلنسان الحقيقة الوجودية، وميز الصوفيون     

وهم بصدد تناول طرائق القلب والعقل في       

الوصول إلى المعرفة واليقين حينما سـموا       

  ا وإدراك القلـب معرفـة      إدراك العقل علم

ا وأطلقوا على صاحب الطريق األول      وذوقً

ا، بينما أطلقوا على صاحب الطريـق       عالم

. ااآلخر عارفً

 

 

ولمحمد بن عبد الجبار النفـري كـالم        

ا في كتابه   بليغ دال حينما أفرد للمعرفة موقفً     

المواقف والمخاطبات، يقول فـي موقـف       

فنـي فـي معرفـة      أوق: " معرفة المعارف 

المعارف وقال لي هي الجهل الحقيقي مـن        

كل شيء بي، وقال صفة ذلك فـي رؤيـة          

قلبك وعقلك أن تشهد بـسرك كـل ملـك          

وملكوت وكل سماء وأرض وبـر وبحـر        

وليل ونهار ونبي وملـك وعلـم ومعرفـة       

وكلمات وأسماء وكل ما في ذلك وكل مـا         

بين ذلك يقول ليس كمثله شيء وترى قوله        

علمه ومنهـى    هو أقصى    يء ش ليس كمثله 

 النفري في موقـف     اويقول أيض ". معرفته  

وقـال لـي لمعرفـة    : " معرفة المعـارف  

المعارف عينان تجريان عين العلم وعـين       

الحكم، فعين العلم تنبع من الجهل الحقيقـي        

وعين الحكم تنبع من عين ذلك العلم، فمـن         

اغترف العلم من عين العلم اغترف العلـم        

 اغترف العلم مـن جريـان       والحكمة، ومن 

العلم ال من عين العلم نقلته ألـسنة العلـوم          

وميلته تراجم العبارات فلـم يظفـر بعلـم         

مستقر ومن لم يظفر بعلم مستقر لم يظفـر         

".  بحكم 

 

 

ـ    ا أكثـر ارتباطًـا     وألن االجتهاد دوم

ـ      ا تلـك   باإلبداع، فإن الفالسفة افتقدوا تمام

عوا المزية على عكس المتصوفة، الذين تمت     

بالفيض الداخلي أو ما عـرف باإلشـراق،        

واإلشراق في التوصيف النفـسي العلمـي       

مرحلة من مراحل اإلبداع، لذا فال توجـد        

مرجعية إبداعية في التصوف اإلسـالمي،      

ألن كل طرح صوفي هو في الحقيقة حالة        

إبداع، أما في الفلـسفة فالمرجعيـة نقليـة         

. بالضرورة تقبل االقتباس دون التجديد

 

 

ما كان هذا االجتهاد والتجديد إال فـي        و

سبيل الدفاع عن العقيدة اإلسالمية والتأكيـد    

ائزها الرئيسة، لذا فهم في وجـدهم    كعلى ر 

     ا وإشراقهم وفيضهم الروحي اكترثوا كثيـر

ا بخلق إطار معرفي مرجعي وتأسيس      أيض

تيار عقلي متميز لمواجهة العقائد والتيارات      

.الفكرية الفاسدة

 

 



 

 

 

 

 



 


 

تربيــــــــــة تربيــــــــــة 

األوالد في  األوالد في  

ــالم ــالماإلســـ اإلســـ
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ما البداية الصحيحة في تكوين المجتمع      

 اآلباءالصالح؟ ما المهمة الملقاة على كاهل       

 في  واإلصالحوالمربين، ورجاالت التربية    

هذا العصر؟ كل هذه التساؤالت في الحقيقة       

 غاية  إلىتدور حول منطلق واحد، وترمي      

....واحدة 

 

 

فالن :  تدور حول منطلق واحد    إنها أما

، وكل من يعتني    اإلصالح أمركل من يهمه    

بقضية التربية يسعى جهـده لتغييـر هـذا         

 الناس فيه،   أكثرالواقع المرير الذي يتخبط     

 ليرى  وإمكاناتويبذل كلما يملك من وسائل      

هذا المجتمع في المستوى الالئق، والحيـاة       

.الهانئة الكريمة

 

 

ن فأل:  غاية واحدة  إلى ترمي   إنها وأما

عاملين في حقـل التربيـة والتوجيـه        كل ال 

 يجنـدون قـواهم، ويـشحذون       واإلصالح

 وإيجـاد  المجتمع الفاضل،    إلقامةعزائمهم  

، والقويـة فـي     إيمانهـا  القوية فـي     األمة

 والقوية فـي  ،، والقوية في جسمانها   أخالقها

 أنعلومها، والقوية في نفسيتها لتـستطيع       

 النصر المؤزر، والوحدة الشاملة،     إلىتصل  

!!مجد الضخم العريضوال

 

 

ولكن ما مالك هذا كله؟ ومـا وسـائل         

تطبيقه، ومراحل تنفيذه؟

 

 

 الأالجواب يكمن في كلمـة واحـدة،        

).التربية(كلمة : وهي

 

 

والت كثيـرة،   اولكن لهذه الكلمـة مـد     

!!..، ومفهومات شاملةومجاالت واسعة

 

 

تربية الفرد،  : والتها ومفهوماتها افمن مد 

جتمع، وتربيـة   ، وتربية الم  األسرةوتربية  

 وتحت كـل صـنف مـن هـذه          اإلنسانية

 ،أقـسام ، وتنـدرج    أنواع تتفرع   األصناف

 المجتمع الفاضـل،    إقامة إلىوكلها تهدف   

. المثلىاألمة وإيجاد

 

 



 



 فرع من تربيـة     إال األوالدوما تربية   

 إعـداده  إلـى  اإلسـالم الفرد الذي يسعى    

  وتكوينه ليكون عضو اوإنسانً،  اا نافع ا صالح

.في الحياة

 

 

 إنبل تربية الولد  

 

 ووجهت أحسنت –

 

– 

 إعداد متين في    أساس إالما هي في الحقيقة     

 بأعبـاء الفرد الـصالح، وتهيئتـه للقيـام        

.المسؤولية، وتكاليف الحياة

 

 



 

 

 

 

 



 


 

عـالم  لإذا رأيـت ا   : (قال رسول اهللا    
 يخالط السلطان مخالطة كثيرة فـاعلم أنـه       

  ).لص

 

 
        

 

رواه البيهقي في شعب اإليمان -

 

-

 

 






 



كلمات التي بين يديك     الوما هذه   

 

 أخي –

القارئ  

 

 تبيان للمنهج الكامل الصحيح     إال –

وحـين   .. ماإلسـال  في   األوالدفي تربية   

 من مزايا   أنيوفقك اهللا سبحانه لقراءته تعلم      

 مزيـة الـشمول،     اإلسـالمي هذا التشريع   

 فـي   اإلنسانيةامل لكل ما يسعد     كالشمول ال 

 أندينها ودنياها وآخرتها، ويتبين لك كذلك       

 طريقته في التربية، ومنهجه فـي       لإلسالم

 المربون بطريقتـه    يأخذ فحينما   .اإلصالح

 واألمـن  االستقرار   األمة ومنهجه  يحل في   

 ،والسعادة محل الفوضى والخوف والشقاء    

 هو  اإلسالم هذا   أن اأيضويتضح لناظريك   

، ودين الـوعي    اإلنسانيةدين الحياة، ودين    

 وحينما تهتدي البشرية    ،واإلصالحوالتربية  

 وتأخـذ  من معينـه،     األممبهديه، وتستقي   

ن السالم البشرية   إدائه وتشريعه، ف  مالدول ب 

في العالم يسود، ومعالم المجتمع الفاضـل       

ح، ويعـيش   و بجالء ووض  لألعينتتراءى  

!!منينآ سعداء اإلسالمالناس في ظالل 

 

 

 ديـن رب العـالمين،      ألنـه .. لماذا؟  

 والتـشريع    اإلنـسانية ورسالة فخـر    

الشامل الكامل الذي ارتـضاه اهللا للبـشرية     

ليكون لها دستوراا ومنهاج.

 

 

 منـذ   اإلنـسان سوف نبين ما يحتاجه     و

الطفولة ثم سن التكليف ثم مرحلة الرشـد        

 التربية ونتنـاول مـا      أساليبفي  . وغيرها

:يأتي

 

 

 

كلمة عن الزواج المثالي وارتباطـه       -

.بالتربية

 

 

 

كلمة عن الـشعور النفـسي نحـو         -

.األوالد

 

 

 

 عامـة تتعلـق     أحكـام كلمة عـن     -

 أربعـة  األحكـام بالمولود، وتشمل هـذه     

:حثمبا

 

 

١

 

.ما يفعله المربي عند الوالدة -

 

 

٢

 

.وأحكامهتسمية المولود  -

 

 

٣

 

.وأحكامهاعقيقة المولود  -

 

 

٤

 

.وأحكامهختان المولود  -

 

 

 األوالد االنحراف عند    أسبابكلمة عن   

.ومعالجته

 

 



 




 



 التـي   األسـس شرع في بيان    أ أنقبل  

 أن يحسن   والداأل في تربية    اإلسالموضعها  

 أتعرض

 

 ولو باختصار    –

 

 للـزواج مـن     –

:نواح ثالث

 

 

.إنسانيةالزواج فطرة  )أ (

 

 

.الزواج مصلحة اجتماعية )ب (

 

 

.الزواج انتقاء واختيار )ج (

 

 

ن التعرض لمثل هذه النواحي توضح      أل

وجه ارتباط التربية بتحمـل المـسؤولية،       

 الذرية، واالعتراف بنسب الولـد،      وإنجاب

 عاطفـة   وتـأجيج ،  وأخالقهوسالمة جسمه   

 نحوه، وتعاون الزوجين على تربيتـه       أبويه

ا  صـالح اإنـسانً  وإعدادهوتقويم اعوجاجه،  

.للحياة

 

 

 كل ناحية   بعض التفاصيل في  وسنأتي ب 

 في العدد القادم إن     من هذه النواحي الثالث   

.شاء اهللا تعالى

 

 



 

 

 

 

 



 



  

 





 



 



 

 

 

المنعقـدة فـي   العادية الثالثين لمجلس جامعة الدول العربية للقمة أكد البيان الختامي    
 تونس، على رفض قرار أميركا االعتراف بسيادة إسرائيل         شهر مارس الماضي، بدولة   

وطالب البيان بإنهـاء    ،   على لبنانية مزارع شبعا وتالل كفرشوبا      امشدد،  على الجوالن 
.مبدأ األرض مقابل السالماالحتالل اإلسرائيلي، وفق 

 

 
:نعرضها مختصرة بندا، ١٧وتكون البيان من 

 

 
١ . على مركزية قضية فلسطين بالنسبة لألمة العربية جمعـاء، وعلـى            انؤكد مجدد 

.الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين

 

 
ستراتيجي تجسده مبادرة السالم العربية التي تبنتها جميع الـدول العربيـة   إ عربي نشدد على أهمية السالم الشامل والدائم في الشرق األوسط كخيار       . ٢

 ودعمتها منظمة التعاون اإلسالمي التي ال تزال تشكل الخطة األكثر شمولية لمعالجة جميع قضايا الوضع النهائي، وفـي  م٢٠٠٢في قمة بيروت في العام    
.والسالم إلسرائيل مع جميع الدول العربية، ونؤكد على التزامنا بالمبادرة وعلى تمسكنا بجميع بنودهامقدمتها قضية الالجئين التي توفر األمن والقبول 

 

 
نؤكد بطالن وعدم شرعية القرار األميركي بشأن االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، مع رفضنا القاطع االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، حيـث                    

.لعربيةستبقى القدس الشرقية عاصمة فلسطين ا

 

 
ا، ويعكس حالة من الخروج      وموضوع  شكالً ا باطالً وأكد القادة أن اإلعالن األميركي الذي صدر باالعتراف بسيادة إسرائيل على الجوالن، يعتبر إعالنً             

.موكدين أن الجوالن أرض سورية محتلة وال يحق ألحد أن يتجاوز.. على القانون الدولي

 

 
ياته إزاء االنتهاكات اإلسرائيلية واإلجراءات التعسفية التي تطال المسجد األقصى والمصلين فيه، واعتبـار إدارة               نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤول    

قرار إغـالق  اعتبار و،أوقاف القدس والمسجد األقصى األردنية السلطة القانونية الوحيدة على الحرم في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه                
.هي محاولة احتاللية مكشوفة ومفضوحة لوضع مستقبل السيادة على المسجد األقصى ومحيطه على طاولة محاكم االحتالل وأذرعه المختلفةباب الرحمة 

 

 
٣

 

ي  نرفض التدخالت اإليرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية وندين المحاوالت العدوانية الرامية إلى زعزعة األمن وما تقوم به من تأجيج مذهب                     -
.رهابية في عدد من الدول العربيةوطائفي في الدول العربية بما في ذلك دعمها وتسليحها للميليشيات اإل

 

 
نشدد على ضرورة إيجاد حل سياسي ينهي األزمة السورية، بما يحقق طموحات الشعب السوري الذي يئن تحت وطأة العدوان، وبما يحفظ وحـدة                       . ٤

.وينهي وجود جميع القوات الخارجية والجماعات اإلرهابية الطائفية فيهاسوريا، ويحمي سيادتها واستقاللها، 

 

 
، كما يعرب القادة عن دعمهم للبنـان        االنتهاكات اإلسرائيلية المتكررة  ويجدد القادة العرب تضامنهم مع لبنان وحرصهم على سالمة أراضيه بوجه            . ٥

.لمترتبة على أزمة النزوح السوريفي تحمله لألعباء ا

 

 
دد اإلعالن على التأكيد على أن أمن العراق واستقراره وسالمة ووحدة أراضيه حلقة مهمة في سلسلة منظومة األمن القومي العربـي، ونـشدد         ويج. ٦

.نجازات التي حققها الجيش العراقيعلى دعمنا المطلق للعراق في جهوده للقضاء على العصابات اإلرهابية ونثمن اإل

 

 
.ا في جهودهم لدحر العصابات اإلرهابية واستئصال الخطر الذي تمثله بؤرها وفلولها على ليبيا وعلى جوارهانؤكد وقوفنا مع دولة ليبي .٧

 

 
نلتزم بتهيئة الوسائل الممكنة وتكريس كافة الجهود الالزمة للقضاء على العصابات اإلرهابية وهزيمة اإلرهابيين فـي جميـع ميـادين المواجهـة                       .٨

.والخارجالعسكرية واألمنية والفكرية، واالستمرار في محاربة اإلرهاب وإزالة أسبابه والقضاء على داعميه ومنظميه ومموليه في الداخل 

 

 
وندين وبشدة محاوالت الربط بين اإلرهاب واإلسالم، ونطالب المجتمع الدولي ممثالً باألمم المتحدة إصدار تعريف موحد لإلرهاب، فاإلرهـاب ال                    . ٩

.دين وال وطن وال هوية له، ونطالب حكومات دول العالم كافة بتحمل مسؤولياتها لمكافحة هذه اآلفة الخطرة

 

 
ونؤيد جميع اإلجراءات التي    ) طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأبو موسى     (مارات العربية المتحدة على جزرها الثالث       ونؤكد على سيادة دولة اإل    . ١٠

تتخذها الستعادة سيادتها عليها، وندعو إيران إلى االستجابة لمبادرة دولة اإلمارات العربية المتحدة إليجاد حل سلمي لقضية الجزر الـثالث مـن خـالل                        
. أو اللجوء إلى محكمة العدل الدوليةالمفاوضات المباشرة

 

 
.التنميةوونؤكد التضامن الكامل مع األشقاء في جمهورية السودان من أجل صون السيادة الوطنية للبالد وتعزيز جهود ترسيخ السالم واألمن . ١١

 

 
.في ممراته المائية الدولية فيه وكما نؤكد دعمنا لجهود الدول العربية المطلة على البحر األحمر الرامية لتعزيز األمن. ١٢

 

 
.كما نؤكد دعمنا المتواصل لجمهورية الصومال لنشر األمن واالستقرار ومحاربة اإلرهاب، وإعادة بناء وتقوية المؤسسات الوطنية. ١٣

 

 
.م٢٠٣٠لصاعدة عام كما نؤكد دعمنا المتواصل لمبادرة الحوار الوطني بجمهورية القمر المتحدة لتحقيق رؤية الوصول إلى مصاف الدول ا. ١٤

 

 
.كما ندعم الجهود السودانية والصومالية والقمرية لالستفادة من مبادرة مؤسسات التمويل الدولية بشأن الدول المثقلة بالديون. ١٥

 

 
 المبـادرات   دور البرلمان العربي في مسيرة العمل العربي المشترك وندعم قيامه بالمهام المناطة به على أكمـل وجـه عبـر                    ونؤكد على أهمية  . ١٦

.ات جامعة الدول العربيةالداعمة للنهوض بأمتنا في سبيل تحقيق مزيد من االزدهار والرقي والتقدم لشعوب المنطقة، وبما يتوافق مع توجه

 

 
رارات القمـم  ونقدر الجهود المبذولة من المجلس االقتصادي واالجتماعي خاصة ومنظمات ومجالس الجامعة العربية ومنظماتها عامة في متابعة ق    . ١٧

السابقة والعمل على تنفيذها بهدف تطوير التعاون االقتصادي العربي، وزيادة التبادل التجاري وتدعيم وربط البنى التحتية في مجـاالت النقـل والطاقـة،          
 وتعزيز االستثمارات العربية

 

.ق التنمية االقتصادية واإلقليمية العربية بما يحق-

 

 



 

 

 

 

 



 











 



 





 


أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، في بيان على التلفزيون الرسمي      

.اعتقال الرئيس عمر البشير وتشكيل مجلس عسكري لقيادة البالد لمدة عامين

 

 

، وحل الحكومة  أشهر٣ وفرض حالة الطوارئ  لمدة كما أعلن تعطيل الدستور
. الحياة العامةىلإدعوة حاملي السالح لالنضمام س الواليات، ووالبرلمان ومجال

 

 

ـ           ت وأشار بيان القوات المسلحة السودانية، إلى المصاعب االقتصادية التي ألم
 الماضي، لكن ذلك    بالشعب السوداني، وأشاد بالتظاهر السلمي الذي بدأ في ديسمبر        

. على الكذب والحلول األمنية، فأصرلم ينبه النظام

 

 

 إنهـا   :أضاف أن اللجنة األمنية تعتذر عما وقع من خسائر في األنفس، وقال           و
 ا، لكنها اصطدمت بعناد وتركيز على حلول أمنيـة كانـت   حذرت مما وقع، مؤخر

ا هائلةستحدث أضرار.

 

 

وأكد جهاز األمن والمخابرات الوطني السوداني، إطالق سراح جميع المعتقلين          
.السياسيين في كل أنحاء البالد

 

 

. شخصية مقربة من الرئيس السوداني عمر البشير١٠٠وتم اعتقال أكثر من 

 

 

ـ الخرطوم  ذلك في وقت تجمعت حشود ضخمة في شوارع العاصمة         أتى د ، بع
 .للقوات المسلحة السودانية" مهمبيان "اإلعالن عن 

وشوهد المتظاهرون وهم يتعانقون، ويلوحون باألعالم ويتبادلون الحلوى، في         
 . في إطار تحقيق مطالبهمصبلذي بيان الجيش اارتياحهم لمؤشرات واضحة على 

 وكانت تيارات المعارضة، قد دعت الجيش للمساعدة في التفاوض إلنهاء حكم          
 .البشير، واالنتقال نحو الديمقراطية

، بعـدما بـدأ آالف المحتجـين     مطلع أبريـل  وتصاعدت وتيرة االحتجاجات،    
ا خارج مقر وزارة الدفاع وسط الخرطوم حيث مقر إقامة البشيراعتصام. 

واندلعت اشتباكات بين جنود عملوا على حماية المحتجين، وأفراد من أجهـزة            
.عتصام، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحىاألمن كانوا يحاولون فض اال

 

 




 


قرر المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبـي         

 المنطقـة الغربيـة   لتحريـر    إطالق عمليـة عـسكرية    
.والعاصمة طرابلس

 

 
قوات الجيش الوطني   "وجاء في بيان للجيش الليبي أن       

مدن المنطقة الغربية لتطهير ما تبقى مـن        تتحرك نحو   
األراضي الليبية من قبضة الجماعات اإلرهابية الموجودة 

القوات المسلحة الليبية حريصة علـى      "ا أن   ، مؤكد "فيها
".سالمة المواطنين والممتلكات العامة في البالد

 

 
 مليشيات رئيسية مدعومـة     ٨طرابلس  على  وتسيطر  

ا، تشتعل الصراعات فيما بينها بين الحين واآلخـر،       دولي
ومن أبرزها قوة الردع الخاصة، وتمثل أقـوى كتائـب          
طرابلس، ينتمي قائدها عبد الـروؤف كـاره وأغلـب          
مسلحيها للتيار السلفي، وتعتبر كتيبة ثوار طرابلس، ثاني 
أكبر قوة بطرابلس، وتسيطر على أغلب أجزاء جنـوب         

بلس، ويقودها المالزم هيثم    وجنوب شرق العاصمة طرا   
التاجوري، أما كتيبة األمن المركزي والتدخل الـسريع        
فتتشكل مناطق سيطرتها في حي أبوسليم ومناطق وسط        
العاصمة، يقودها مدني ذو خلفيات سلفية، هو عبد الغني         

.الككلي، وتعتبر القوة الثالثة في طرابلس

 

 
 وتمثل معركة المشير حفتر ضد المليـشيات الليبيـة        

 المدعومة دولي       ا ا، نقطة محورية في مستقبل ليبيا، نظـر
للنتائج التي يمكن للجيش الوطني الليبي تحقيقهـا حـال          
نجاحه في إخضاع تلك المليشيات لسيطرته وتوحيد القوة        
العسكرية في ليبيا تحت لواء واحد يكفل للبالد الحفـاظ          

 .على أمنها واستقرارها

.ا للبالدا مؤقتًبريل، رئيس مجلس األمة عبد القادر بن صالح رئيسأ ٩جلسته الثالثاء أعلن البرلمان الجزائري خالل 

 

 

ويأتي هذا اإلعالن المتوقع خالل الجلسة التي تم عقدها بهدف إثبات الشغور الرئاسي للبالد وإعالن رئيس مؤقـت                  

.حتى إقامة انتخابات رئاسية للبالد

 

 

.بريل الماضيأ ٢ قد أعلن استقالته من رئاسة الجزائر، كان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

 

 

ا رئيس المجلس الدستوري    أخطر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رسمي       «:وقالت وكالة أنباء الجزائر في بيان     

ا للجمهوريةبقراره إنهاء عهدته بصفته رئيس«.

 

 

رة الدفاع الوطني بيان قال خالله رئيس أركـان         وجاءت استقالة الرئيس الجزائري بعد وقت قصير من إصدار وزا         

المساعي المبذولة من قبل الجيش الوطني الشعبي منذ بداية األزمة وانحيازه           " إن   :الجيش الجزائري الفريق قايد صالح    

الكلي إلى المطالب الشعبية، تؤكد أن طموحه الوحيد هو السهر على الحفاظ على النهج الدستوري للدولة، وضمان أمن    

".استقرار البالد وحماية الشعب من العصابة التي استولت بغير وجه حق على مقدرات الشعب الجزائريو

 

 



 

 

 

 

 



 



 
.م٢٠١٦بـ مقارنة م٢٠١٧ عام %٣٠٧ بنسبة المسلمين ضد الكراهية جرائم ارتفاع اإلسبانية، الداخلية وزارة أعلنت

 

 
 ،)شـرق   شـمال ( كتالونيـا   إقليم  في  غالبيتها  بالد،ال  عموم  في  دينية  بدوافع  كراهية  جرائم  ١٠٣ شهد  م٢٠١٧ عام  أن  التقرير  وأوضح

."إسالموفوبيا" طابع وتحمل

 

 
.اإلقليم في امسجد ٣١٧ ولديهم كتالونيا، في معظمهم يعيش نسمة، مليوني نحو يبلغ البالد في المسلمين عدد أن إلى ولفت

 

 
ـ  كتالونيا، عاصمة  برشلونة،  مدينة  في  العامة  النيابة  لدى  والتمييز  الجنائية  الجرائم  شؤون  مدير  أغيالر،  أنخيل  ميغيل  وقال  علـى  اتعليقً

.إسالموفوبية دوافع ذات كانت ،م١٧٢٠ عام النيابة، فيها حققت الدينية بالكراهية متعلقة ٤١ بين من قضية ٣٩ إن :التقرير

 

 
 نحـو " إن  :اإلسـباني   اإلعـالم   في المسلمين  ضد  الكراهية  خطابات  بمتابعة  المعنية  "المنارة" مؤسسة  رئيس  ،"روخو  بيدرو" قال  بدوره

 ألول  القـول   يمكننا  وعلمية،  أكاديمية  دراسة  على  بناء :مضيفًا  ،"اإلسالموفوبيا  طابع  يحمل  م٢٠١٧ عام  اإلعالم  وسائل  في  نشر  مما  %٦٥
."لإلسالم معادية المحلية اإلعالم وسائل معظم إن مرة

 

 

 



 


المعهد الوطني للدراسات الديموغرافية في     أجراه  أظهر المسح الذي    

 بالمئـة مـن     ٩٠أن   فريقيـا أالقادمين من شمال      على المهاجرين  فرنسا
األسماء التي أطلقها الجيل األول منهم على أبنائهم وأحفادهم كانت أسماء 

 .ذات طبيعة إسالمية واضحة مثل محمد ورشيد وخديجة وفاطمة

اتبع نفس  ) قرابة الثلثين (اني منهم فإن معظمهم     أما بالنسبة للجيل الث    
مسار اآلباء في إطالق أسماء عربية إسالمية على أوالدهم وأحفـادهم،           
لكن كانت هناك مسحة غربية يكاد المرء يلحظها وذلك مع ظهور بعض      

ن الجيل الثالث منهم قد أصـبح أكثـر         أبيد  . األسماء مثل ميريام ونادية   
ا مما تختاره األغلبية ألبنائهم، ففي العام    ء وقرب غربية في اختياره لألسما   

 كانت غالبية أسماء اإلناث من قبيل سارة وإيناس ولينـا،            مثالً م٢٠٠٨
بينما غالبية أسماء الذكور كانت على شاكلة يانيس ونيكوال وتوارت عن           

 .األنظار أسماء مثل محمد ويوسف للذكور وياسمينا وحتى نور لإلناث

 االندماج في المجتمعات ال يحصل ببساطة بتعلم         الدراسة أن  وتؤكد
     إطالق األسـماء   البلد ب ا بل بتبني ثقافة     لغة البلد الجديد والتحدث بها جيد

 .!! اإلسالميةمما سيضيع هويتهم.. األبناءالشائعة في هذا البلد على 

 

 




 


أعلنت األمم المتحدة، أن شهر مارس الماضي شهد تضاعف         

 ألف  ٧٦عدد المصابين بمرض الكوليرا في اليمن، مسجالً إصابة         
 في فبراير، في بلد أصبح األكثـر        ا ألفً ٣٢شخص، مقابل إصابة    

في العالم من الكوليرااتضرر .

 

 
 حصد الوباء   م٢٠١٦إلى أنه منذ عام      وأشارت األمم المتحدة    

 آالف شخص وأصاب ما يزيـد عـن مليـون         ٣ثر من   أرواح أك 
. ألف آخرين٤٠٠و

 

 
       ة فـي المستـشفى     وأضاف التقريـر أن الممـرات واآلسـر

    االجمهوري بتعز تكتظ بالمرضى، كبار عن عالج   ا، بحثً ا وصغار 
ا إلى وفاة أربعة أشخاص بالوباء حتى اآلن غال ثمنه، مشير.

 

 
ي اليمن أسوأ مما ويخشى أن تكون موجة تفشي الكوليرا هذه ف

كان الحال عليه في العام الماضي، حينما كان يتم تشخيص إصابة           
. ألف حالة إصابة أسبوعية بهذا الداء٥٠

 

 
المحاليل الوريديـة   اليمن نقص   الصحية في   وتواجه المراكز   

. عدد العاملين في قطاع الرعاية الصحيةقلةإضافة إلى 

 

 

 



 


مـن  العربية السعودية   أثار تكريم الفنانة المصرية سمية الخشاب في المملكة         

 وتسبب فـي سـيل      واسعا، اغضب" جمعية المنتجين والموزعين السعوديين   "قبل  
. الذع من االنتقادات على مواقع التواصل االجتماعي

 

 
ا يحتوي  عجمعية الفنانة المصرية عن أغنيتها الجديدة بتسليمها در       الفقد كرمت   

 مغردون عمـالً  الاعتبره  إذ   ،بموجة غضب التكريم  قوبل  ، ف ”ختم الرسول “على  

وعدم احترام للمقدسات اإلسالمية، والتي يتم إقحامها في الفن وإقحام           ااستفزازي ،
.الفن فيها خالل الشهور الماضية بدون مبررات واضحة

 

 

 تلقت دعوة مـن  كشفت الفنانة سمية الخشاب، في تصريحات صحفية، أنها قد  
وزارة اإلعالم بالمملكة العربية السعودية، لحضور ملتقي المرأة، كضيف شرف، 

 مكتوب عليه تكريم     بدرع تفاجأتُ بتكريمي : (مصرية، قائلة ممثلة عن شخصية    

)!!.خاص للفنانة سمية الخشاب وال أعرف سبب الهجوم واالنتقادات

 

 

 

 



 




 


أيد جميع أعضاء برلمان نيوزيلندا، باستثناء عضو 
واحد، تعديل قوانين األسلحة بعد مرور أقل من شهر على 
هجوم على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش أودى بحياة 

٥٠ا شخص.

 

 
، مقابل عضو واحد، لصالح تمرير ا عضو١١٩وصوت 

خيرة مشروع قانون بتعديل قوانين األسلحة في قراءته األ
.بالبرلمان

 

 
 ٢٨( بالقتل إلى برينتون تارانت ا اتهام٥٠وتم توجيه 

الذي يشتبه بأنه يؤمن بتميز العرق األبيض، بعد  ،)اعام
 ٥٠ مارس  وقتل ١٥الهجوم الذي شنه على المسجدين في 

اشخص.

 

 

|

 




 




 





 

 

 

 

 



 



 



 



:بن أبى طالب  على اإلمام  أمير المؤمنينقال

 

 

 

األسخياء يشمتون بالبخالء عند الموت، والبخالء يشمتون        -

.باألسخياء عند الفقر

 

 

 

.ليس يضبط العدد الكثير من ال يضبط نفسه الواحدة -

 

 

 

-           ك، إذا أحسن أحد من أصحابك فال تخرج إليه بغاية بـر

نـك منـه الزيـادة فـي        تزيده إياه عند تبي    منه شيًئا ولكن اترك   

.نصيحته

 

 

 

. الوقوع في المكروه أسهل من توقع المكروه-

 

 

 

الحسود ظالم، ضعفت يده عن انتزاع ما حسدك عليـه،           -

.فهعليك بعث إليك تأس رصفلما قَ

 

 



 



انـة،  األنَّ: ال تتزوجوا من النساء سـبعا     : قال بعض العرب  

.انةاقة، والكنَّداقة، والشَّاقة، والبرانة، والحدانة، والحنَّلمنَّوا

 

 

التي تكثر من الشكوى واألنين، وعـصب رأسـها       : انةفاألنَّ

.تظاهرا بالمرض

 

 

. على من فعلت فيه معروفًاالتي تكثر من المن: انةوالمنَّ

 

 

.التي تحن إلى زوجها األول: انةوالحنَّ

 

 

إلى كل شيء وتشتهيهالتي تنظر: اقةوالحد .

 

 

التي تقضي أغلب نهارها فـي صـقل وتـزيين          : اقةوالبر

.وجهها

 

 

. التي تتشدق بالكالم دائما:اقةدوالشَّ

 

 

كان أبي كذا، وكـان يعمـل       : التي دائما ما تقول   : انةوالكنَّ

.كذا

 

 



 



سـلوني  : جلس مقاتل بن سليمان يوما فأعجبته نفسه، فقال       

!.عما دون العرش

 

 

.آدم لما حج من حلق له رأسه؟: فقال له رجل

 

 

.أمعاء النملة في مقدمها أو مؤخرها؟: وقال آخر

 

 

هذا ليس مـن علمكـم، ولكـن        : ثم قال .. فلم يدر ما يقول   

.أعجبتني نفسي فابتليت

 

 



 



 السيد محمد ماضى أبو العزائم رضوان       قال اإلمام المجدد  

:اهللا عليه

 

 

 

نْـتَ ِبـِه     حيثُ كُ   ِبربكُم َألَستُيذَكِّرك ِبعهِد   : لصومٱ -

بالَ تَشْرةً الَ تَْأكُُل واِنيبةً رورص.

 

 

 

 ِإلَى ما يِحب سـبحانَه،      مسارعةًتَرك ما تُِحب     : لصيام ٱ -

، لتَّجِديـدِ ٱ و لشَّهوِةٱ، وباِعِث   لتَّحِديِدٱ و لْحيطَِةٱج ِمن سوِر    وخُرو

.لْبِريِةٱ، تَشَبها ِبَأخْالِق رب ِإلنْساِنيِةٱ لْحياِةٱبْل ولَواِزِم 

 

 

 

- سِهلَيلَيع مرا حِفيم قَعوو ،لَه ا ُأِبيحم كتَر ناِئٍم مِبص .

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



 






 


١

 

قال رسول :  قالعن 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 هريرة     -
) 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

 

 




 


 فـى   قال اإلمام أبو طالب المكـى       

فى ذكر فضائل الـصوم ) قوت القلوب(كتابه  

 

 
: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 اإلنسان أيعود  وإنما هو شهر ال يدر,المفسد

لى أن يتحصن بلباس التقـوى       فاألو ,له أم ال  
ويعمر أوقات الشهر بخير القربـات ليغتـنم        

 ويحـرص أن يقلـل الطعـام        ,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

ـ  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(

وِإنِّى خَِشيتُ , الشَّيطَان يجِرى ِمن اِإلنْساِن مجرى الدمِ 
: دون قولـه  ) َأن يقِْذفَ ِفى قُلُوِبكُما سوءا َأو قَاَل شَيًئا       

)الشَّي اِرىجقُوا ميوِعفَضطَاِن ِبالْج(.

 

 
 .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 طالـب المكـى         )١٨(

٣٧. 

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

 

 



 

 

 

 



 

 ٣٢ 



 





 



    فاطمة محمد عرفة طه      حال خالد محمد منير        أمل صالح الدرعة         رؤى حسن محمد خليل

 

 
   منيا القمح   

 

 شرقية       كوم حمادة –

 

 بحيرة           سجين –

 

 قطور              دمنـهـور–

 

 

       محمود علي الزغبي    فاطمة الزهراء محمد الخولي          محمد وعالء الدين أحمد مسعد

 

 
         كفـــر الشــــيخ          برج البرلس             الحـــامـــول         

 

 
ط

 

 






 ِبخَلِْقِه وتَفَضِلِه علَى ِعباِدِه َأن َأقْدرهم علَى مـا          ِة اهللا تعالَى  كَان ِمن رْأفَ   :ابني مستقبل األمة  

عـِل الطَّاعـاِت   هم ؛ ِليكُونُوا مع ما قَد َأعده لَهم نَاِهِضين ِبفِ        حرج عنْهم ِفيما تَعبد   كَلَّفَهم، ورفَع الْ  
وما جعَل علَيكُم   :  وقَالَ ، وسعها  يكَلِّفُ اللَّه نَفْسا إالَّ    الَ: قَاَل اللَّه تَعالَى   .ومجانَبِة الْمعاِصي 
.ِفي الديِن ِمن حرٍج

 

 
رهم ِباعِتقَاِدِه، وِقسما َأمـرهم     ِقسما َأم : ثَةَ َأقْسامٍ وجعَل ما كَلَّفَهم ثَال    :عزيزي مستقبل األمة  

    نْهِبالْكَفِّ ع مهرا َأممِقسِلِه، واخِْتال  ِبِفع كُونوفُ  ؛ ِلي        نـوَأعوِلـِه، ولَى قَبثَ ععاِت التَّكِْليِف َأبِجه
، وسوف  ِقسما إثْباتًا، وِقسما نَفْيا   : وجعَل ما َأمرهم ِباعِتقَاِدِه ِقسمينِ    ،  علَى ِفعِلِه، ِحكْمةً ِمنْه ولُطْفًا    

لهما العدد القادم إن شاء اهللا تعالىنفص.

 

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

 

].٧٠ ص القاهرة –

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

٣٣ 

بالهنا

 

 

 

والشفا

 

 

 
 

 



:بلغ عمر بن عبد العزيز أن ابنًا له اشترى فصا لخاتمه بألف درهم، فكتب إليه

 

 

 

 بلغني أنك اشتريت فصا بألف درهم، فإذا أتاك كتابي هذا فبع الخاتم، وأشـبع ألـف                 -

ا بدرهمين، واجعل فصا، واكتب عليهبطن، واتخذ خاتمه حديد:

 

 

.)رحم اهللا امرءا عرف قدر نفسه(

 

 

]١٤٩الرسالة القشيرية ص [                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
يرتبط شهر رمضان لدى معظم الناس بعـادات سـلوكية وغذائيـة       

.النافعةد تحرم الصائم من فوائد الصيام قضارة 

 

 
 بـلرمضان،ليست في اختيار الغذاء الصحي في شهر إن العبرة 

 

 
ده الملحوظة على أجهـزة     ئلوكي متكامل طوال أيام الشهر، تكون له فوا       تحقيق برنامج غذائي س   

:الجسم كلها، وآثاره النافعة المختلفة، وذلك باتباع البرنامج التالي

 

 
وعلى عكس الشائع لدى معظم الناس، أنصح       السحور، واإلفطار،   : وجبتان رئيسيتان خالل اليوم   

بـة  جذائيـة قويـة، ويكـون الـسحور الو       أن تكون وجبة اإلفطار خفيفة وخالية من عناصر غ        
ساعات العمل بعد الفجر وقت نـشاط  الرئيسية؛ ألن مجهود الصائم نهارا، ومن الطبيعي أن تبدأ        

 لذلك  ؛ممارسة النشاط وإلى االسترخاء والراحة    لاألعضاء، لذا يحتاج الجسم إلى الغذاء المتوازن        
 ،طه الذي يحتاجه في صـالة التـراويح   الستعادة الجسم نشا  بالنوم بين العصر والمغرب،     أنصح  

 ننسى أننا ننام بعدها ولـيس       الال حاجة لنا لغذاء متكامل، بل لغذاء منشط ومقو،          وعند اإلفطار   
من المنطقي إرهاق أجهزة الجسم المختلفة بهضم الغذاء أثناء النوم، ممـا يـؤدي إلـى تـراكم                

.ه نشاطها الطبيعيعضاء في موعد ال تمارس فيألا كالدهون على الكبد واستهال

 

 
بعض الصائمين بالشره الشديد للحوم فننصح باإلقالل منها؛ ألنها تحتوي على نـسبة  وقد يصاب  

كبيرة من البروتينات والدهون طالما هي مطهوة، تحتاج إلـى اإلنزيمـات المحللـة للبـروتين                
وم بكثرة إهـالك    م جيدا، ويقوم الكبد بالهضم بصفة رئيسية، لذلك يتبع تناول اللح          ضوالدهون لته 

على حاجة اإلنسان إلى البولينا، وتعتبر الكلى المسئول عـن   سريع للكبد وتتحول زيادة البروتين      
التخلص منها، مما يسهم في استهالكها سريعا أيضا، أما زيادة الدهون فيرافقها ارتفاع في نسبة               

 تـصلب   : لإلصابة بمتاعـب الـدورة الدمويـة       ودهون الدم، وهي السبب الرئيس    الكوليسترول  
ز هضمي قوي، تعفن لجزء مـن  كذلك يحدث مع غياب جها    جلطات وأمراض القلب،     ؛الشرايين
 مما يؤدي إلى زيادة السموم في الجسم، وهي تؤثر سلبا في الصحة العامة، فضالً عـن                 اللحوم؛

. الكسل والوهن والبدانة

 

 



 


 كـوب مـن     ٢ح قليالً،    فناجين من الماء الممل    ٤

األرز الطويل، حفنة من البصل األخضر، حفنـة        
ونس المفـروم، حفنـة مـن الكزبـرة         دمن البق 

.المفرومة، ربع فنجان من الزبدة

 

 



 



 

مملـح  ل فناجين مـن المـاء ا      ٤سخني حوالي    -
لدرجة الغليان في مقالة واسعة، أضـيفي األرز،        

رز،  سم فوق مـستوى األ     ٢,٥ويجب أن يغطي    
تغطية على نار معتدلة لمـدة      اطهي األرز دون    

 دقائق، ضعي األرز واغسليه بالماء البـارد،        ١٠
ضعي األرز ثانية، اجمعـي البـصل األخـضر         

بقدونس والكزبرة في إنـاء متوسـط       لالمفروم وا 
الحجم، اخلطي المواد جيـدا، أذيبـي الزبـدة أو          

 أضـيفي ربـع     ،السمن النباتي في مقالة كبيـرة     
ري فوق المزيج ثلث األعشاب، ضعي      ثاناألرز و 

ب طبقات األرز واألعشاب منتهية باألرز،      وبالتنا
ارفعي األعشاب عن النار، ضعي منشفة قماشية       
فوق المقالة ثم ضعي فوقهـا الغطـاء، اجمعـي       

سويه فـوق   فوق الغطاء وثبتيها    أطراف المنشفة   
 تغلي  دالغطاء بواسطة شريط الصق، دعي الموا     

 ٢٥لمدة  على نار هادئة    

 

 دقيقة حتى يصبح    ٣٠ –
.األرز لينًا

 

 



 

 

 

 

 



 





 




 




 



 



 

 




 




 










 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

األستاذ الدكتور

 

 

نور الدين أبو حلية

 

 

اجلمهورية اجلزائرية

 

 

 

 

 

 

إلحسانإلحسانإلحسانااا: : : ساساساسادسادساد

 

 

 

 

 

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

أليس اإلحسان من القيم العظمى التي نادى بهـا         
القرآن الكريم، وأوجبها على المؤمنين؟

 

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

صبياننا يعلمون هذا، وكيف ال يعلمونـه، وهـم      
ا بين الـدعوة للعـدل      ن قوله تعالى جامع   يقرؤو

حـساِن  لَّه يْأمر ِبالْعـدِل واإلِ    ِإن ال ﴿: واإلحسان
وِإيتَاِء ِذي الْقُربى وينْهى عِن الْفَحشَاِء والْمنْكَـِر        

 ﴾ونتَذَكَّر لَّكُملَع ِعظُكُمغِْي يالْب٩٠: النحل[و[.

 

 
 العظـيم   فهل تعلمون الجـزاء   : قال الحكيم 

.الذي أعده اهللا للمحسنين؟

 

 
وأوله وأعظمه معية اهللا    .. أجل: قال الرجل 

﴿ِإن اللَّه مع الَّـِذين     : للمحسنين، كما قال تعالى   
 ﴾ِسنُونحم مه الَِّذينا و١٢٨: النحل[اتَّقَو[.

 

 
وقبله وبعـده ومعـه حـب اهللا        : قال آخر 

ِفي سـِبيِل    ﴿وَأنِْفقُوا: للمحسنين، كما قال تعالى   
 تُلْقُوا ِبَأيِديكُم ِإلَى التَّهلُكَِة وَأحِسنُوا ِإن اللَّه اللَِّه والَ 

 ﴾ِسِنينحالْم ِحب١٩٥: البقرة[ي[. 

وبعد ذلـك كلـه خيـر الـدنيا         : قال آخر 
والذي عبرت عنه آيات كثيرة منهـا       .. واآلخرة

ـ      : قوله تعالى  ِه وهـو   ﴿بلَى من َأسلَم وجهـه ِللَّ
 خَوفٌ علَيِهم ولَـا     ه َأجره ِعنْد ربِه والَ    محِسن فَلَ 

   ﴾نُونزحي موقـال  ]١١٢: البقرة[ه ، :  الَّـِذين﴿
        حالْقَر مهابا َأصِد معب وِل ِمنسالروا ِللَِّه وابتَجاس

ـ         آل [يم﴾  ِللَِّذين َأحسنُوا ِمنْهم واتَّقَـوا َأجـر عِظ

.]١٧٢: عمران

 

 
بل إن اهللا تعالى ذكر أنـه أعـد         : قال آخر 

فلهـم  .. للمحسنين من الجزاء ما لم يعده لغيرهم      
نُوا ﴿ِللَِّذين َأحـس  : قال تعالى .. الحسنى والزيادة 

 ِذلَّةٌ  يرهقُ وجوههم قَتَر والَ    الْحسنَى وِزيادةٌ والَ  
: يونس[ هم ِفيها خَاِلدون﴾     ُأولَِئك َأصحاب الْجنَّةِ  

٢٦[.

 

 
أتدرون سر كـل    .. بورك فيكم : قال الحكيم 

.هذا الجزاء العظيم المعد للمحسنين؟

 

 
فاإلحـسان هـو    .. أجـل : قال رجل منهم  

وقد قال تعالى يـذكر     .. المرتبة العليا من الدين   
 ﴿ومن َأحسن ِدينًا ِممن َأسلَم وجهه ِللَِّه وهو  : ذلك

ـ        ذَ اللَّـه   محِسن واتَّبع ِملَّةَ ِإبراِهيم حِنيفًـا واتَّخَ
، وقال رسول اهللا    ]١٢٥: النساء[﴾  ِإبراِهيم خَِليالً 

   أن تعبد اهللا كأنك    : ( في تعريف اإلحسان
.)١()تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك

 

 
أال ترون أن مرتبة عظيمة مثل      : قال الحكيم 

أن ينـالوا رضـوان اهللا      هذه استحق أصحابها    
وينالوا فـوق ذلـك الجـزاء       .. ومعيته ومحبته 

أال ترون أننا بحاجة    .. العظيم في الدنيا واآلخرة   
إلى التحقق بها، بل وضع كل همتنا في الرقـي          

في درجاتها الرفيعة؟

 

 
.ونحن نفعل ذلك بحمد اهللا.. بلى: قالوا

 

 
من السهل أن ندعي ألنفسنا ما      : قال الحكيم 

 ؛ األمر خالف ما نتوهم أو نتمنـى        لكن.. نشاء
ألن هللا تعالى موازين ال يمكن تجاوزها، وقـد          

 َأماِني َأهِل الِْكتَاِب    ﴿لَيس ِبَأماِنيكُم والَ  : ىقال تعال 



 

 

 

 

 



 











 



  نالَ    مِبِه و زجا يوءْل سمعوِن اللَِّه      يد ِمن لَه ِجدي 
]١٢٣: النساء[ نَِصيرا﴾ والَوِليا 

 

 
لكنا نشعر أننا مـذ     .. صدقت في هذا  : واقال

تحركت فينا همة الجهاد في سبيل اهللا نلنا أرقى         
وقـد  .. المراتب، وتحققنا بأعلى درجات اإليمان    

وعدنا مشايخنا بأننا بمجرد أن تسفك دماءنا في        
هذه الحرب المقدسة، ستستقبلنا المالئكة، ومعها      

.كل ما نهواه من فضل ونعمة

 

 
ألـيس الـشيطان    .. نيأجيبـو : قال الحكيم 

يتالعب بالحقائق، ليخدع بها من يشاء؟

 

 
وقد قال أخبر تعالى    .. أجل: قال رجل منهم  

، وأنه وعدهما   عن وساوس الشيطان آلدم     
﴿فَوسـوس لَهمـا    : بالخلود إن أكال من الشجرة    

          ـا ِمـنمنْهع وِريـا وا مملَه ِديبِلي طَانالشَّي
ا عن هِذِه الشَّجرِة     ما نَهاكُما ربكُم   سوآِتِهما وقَالَ 

 * َأن تَكُونَا ملَكَيِن َأو تَكُونَا ِمـن الْخَاِلـِدين           ِإالَّ
      ﴾النَّاِصِحين ا لَِمنا ِإنِّي لَكُممهمقَاساألعراف[و :

٢١، ٢٠[.

 

 
أال ترون أن خدعة الـشيطان      : قال الحكيم 

ه اهللا من    مع ما علم   التي انطلت على آدم     
األسماء، وما رآه من العجائب، ومع التحذيرات       

يمكن أن تنطلـي علينـا    .. اإللهية التي حذر بها   
؟ا، والجور عدالًا، فنتصور اإلساءة إحسانًأيض.

 

 
ذلك صحيح، فنحن لسنا    .. بلى: قال الرجل 

.معصومين

 

 
أهم معـصومون   .. ومشايخكم: قال الحكيم 

.يعدونكم به؟أو .. فيما يدعونكم إليه

 

 
فهم ال يـدعون ألنفـسهم      .. ال: قال الرجل 

.ونحن ال ندعي لهم ذلك.. ذلك

 

 
أال يمكن أن تكون الوعود التي      : قال الحكيم 

وعدوكم بها مما أخطأوا فيه؟

 

 
فهم قد اقتبـسوها    .. محال ذلك : قال الرجل 

.من المصادر المعصومة المقدسة

 

 
فهل في هذه النصوص المقدسة     : قال الحكيم 

.هذه الحرب، وما العمل فيها؟ذكر ل

 

 
ولو كـان   .. ليس فيها ذلك  .. ال: قال الرجل 

.فيها ذلك ما وقع الخالف

 

 
.فهو فهموه إذن؟: قال الحكيم

 

 

وفهمهم محترم ألنه نابع    .. أجل: قال الرجل 
.من اجتهاد

 

 
أال .. وهل كل محترم معصوم   : قال الحكيم 

يمكن أن يكون ذلك المحترم قد أخطأ في هـذه          
.ون غيرها؟المسألة د

 

 
.ذلك ممكن: قال الرجل

 

 
ا مـن   ألم تعلموا أن خطأ واحد    : قال الحكيم 

، وهو أكله من الشجرة، تسبب فـي        آدم  
هبوطه من الجنة؟

 

 
.ذلك صحيح: قال الرجل

 

 
ولكن الخطأ الذي قد يقع فيـه       : قال الحكيم 

.مشايخكم ربما يوردكم جهنم

 

 
 ألن  ؛نحن ال نخاف ذلـك    .. ال: قال الرجل 

ونحـن  ..  أخطأ أو أصاب   انال أجر كل مجتهد ي  
ا بما أننا مقلدون لهم، فسيتحملون عنا مـا         أيض

.وقعوا فيه من اجتهاد خاطئ

 

 
أراك مع حفظك الجيد للقـرآن      : قال الحكيم 

﴿ِإذْ تَبـرَأ   : الكريم نسيت أن تحفظ قوله تعـالى      
          ـذَابا الْعَأورـوا وعاتَّب الَّـِذين وا ِمناتُِّبع الَِّذين

األَ  و تْ ِبِهمتَقَطَّع  اببس* َأن وا لَوعاتَّب قَاَل الَِّذينو 
         ِريِهمي وا ِمنَّا كَذَِلكءرا تَبكَم مَأ ِمنْهرةً فَنَتَبلَنَا كَر
        ِبخَـاِرِجين ما همو ِهملَياٍت عرسح مالَهمَأع اللَّه

.]١٦٧، ١٦٦: البقرة[ِمن النَّاِر﴾ 

 

 
وهي في سـورة    .. بلى أحفظها : قال الرجل 

.البقرة

 

 
فهل تعلم التحذيرات العظيمـة     : قال الحكيم 

.التي وردت فيها؟

 

 
فهي تخبر عن مشهد من   .. أجل: قال الرجل 

مشاهد القيامة، حيث تبـرأ فيـه األتبـاع مـن           
ـ     .. المتبوعين ا نيـران   وحيـث يـصلون جميع

.العذاب

 

 
.فهل ينفع ذلك التبرؤ؟: قال الحكيم

 

 

بل سـيظلون   .. ال ينفعهم .. ال: ل الرجل قا
.يتحسرون

 

 
أال يمكـن أن يكـون هـؤالء        : قال الحكيم 

ن الذين أوردهم متبوعوهم العـذاب هـو        يالتابع
.أنتم؟

 

 
فمـشايخنا  .. ال يمكـن  .. ال: قال الرجـل  

.يستحيل أن يكونوا كذلك

 

 
فهل لكم دليل من الغيب علـى       : قال الحكيم 

.استحالة ذلك عليهم؟

 

 
أال :  ما يقول، فقـال الحكـيم      لم يجد الرجل  

يدعوكم هذا بدل الرجـوع إلـى مـشايخكم أن          
والتي يرتبط .. ترجعوا إلى مواقفكم الخطيرة هذه 

أن تعرضوا أعمالكم هذه    .. بها عز األبد أو ذله    
على معايير اإلحسان كما وردت في المـصادر        

 ا عن آراء الرجال، لتـروا هـل        المقدسة، بعيد
.تنسجم معه أم ال؟

 

 
.ذلك صحيح.. بلى: قالوا

 

 
أال يـستدعي ذلـك      : قال الحكيم 

 

  أوالً -

 

- 
الرجوع لتلك المصادر للتعرف علـى حقيقـة         

.. حسان الذي أنيط به كل ذلك الجزاء العظيم       اإل
حتى ال تصيبنا خدع الشيطان التي يلـبس بهـا          

.على العقول؟

 

 
.فالعلم مقدم على العمل.. بلى: قالوا

 

 
.ن؟فهل تدرون ما اإلحسا: قال الحكيم

 

 
.. وكيف ال ندريـه   .. أجل: قال رجل منهم  

: فالمحاسن ضد المـساوئ، كمـا قـال تعـالى     
، أي  )٢٢ :الرعـد (﴿ويدرُؤن ِبالْحسنَِة السيَئةَ﴾    

يدفعون بالكالم الحسن ما ورد عليهم من سـيء        
.غيرهم

 

 



 


                                                           

.رواه البخاري ومسلم) ١(
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بدر هى قريةٌ مشهورةٌ، نسبت إلى بدِر بن يخْلُد بن النضِر بن 
بدر :  وقيلبدر بن الحارِث حافر بئرها،: ِكنَانَةَ، كان نزلها، وقيل

اسم للبئر، والتى سميتْ به الستدارتها، أو لصفاِئها ورؤيِة البدِر 
.)١(فيها

 

 
وغزوة بدٍر الكبرى تسمى بالعظْمى، والثانية، وبدِر القتاِل، ويومها  

 

 الجمعة السابع عشر من رمضان السنة الثانية بعد الهجرة -

 

- 
وما َأنزلْنَا علَى عبِدنَا : لىهو يوم الفرقاِن المذكور فى قوله تعا

).٤١: الفرقان (يوم الفُرقَاِن يوم التَقَى الجمعاِن

 

 
ألن اهللا فرق فيه بين الحقِّ والباطِل، وهو يوم البطشِة الكبرى 

يوم نَبِطشُ البطْشَةَ الكُبرى ِإنَّا : المذكور فى قوله تعالى
وننتَِقمم) ى ). ١٦: الدخاناهللا فيه اإلسالم، وقو أعز فهو يوم

أهله، ودفع فيه الشِّرك وخَرب مِحلَّه، مع ِقلَِّة عدد المسلمين، 
وكثرة العدو، فهو آيةٌ ظاهرةٌ على عناية اهللا تعالى باإلسالم 
.وأهله

 

 
ولَقَد نَصركُم اُهللا ِببدٍر : ولهذا قال تعالى ممتنا على المؤمنين

أو ألنكم أذلة هللا، أى قليٌل عددكم؛ ). ١٢٣: آل عمران (نْتُم َأِذلَّةٌوَأ
.لتعلموا أن النَّصر إنما هو من عند اهللا ال بكثرة العدد والعدد

 

 
والحاصُل أن هذه الغزوة كانت أعظم غزوات اإلسالم؛ إذ منها كان 
ظهوره، وبعد وقوِعها أشرفَ على اآلفاِق نوره، ومن حيث 

وِعها أذل اهللا الكُفَّار وأعز اهللا من حضرها من المسلمين، وهو وق
:يقول اإلمام أبو العزائم  .عند اهللا من المقربين

 

 
دوجقٌ ِفى الْوقَاِن فَرليلةُ الْفُر

 

 
وددص ٍر َأونَصاٍن وسِإح نيب 

فَرقَتْ بين الْحقَاِئقِِ َأظْهـرتْ

 

 
)٢(وبينَِت الْحدودغَاِمض الِْعلِْم 

 



 


العشَيرِة لم يزل متَرقِّبا غزوة  من بعد رجوع رسول اهللا 

رجوع عيِر قريٍش من الشام، فلما سمع بقُفُوِلها نَدب المسلمين، 
هذه عير قريٍش فيها أموالُهم، فاخرجوا إليها لعلَّ : (أى دعاهم قائالً

.)٣()أن ينِْفلْكُموهااَهللا 

 

 
 لم يلْقَ فأجاب ُأنَاس، وثَقَُل آخرون؛ لظَنِِّهم أن رسوَل اِهللا 

: يهتَم بها، بل قال: ، أى)٤(حربا، ولم يحتَِفْل لها رسول اهللا 
، ولم ينتظر من كان ظَهره )٥()من كان ظَهره حاِضرا فليركب معنا(

.)٦(غائبا عنه) ركوبته(

 

 
وكان خروجهم يوم السبت الثنتى عشرةَ خلت من رمضان، 

.)٧(وخرجت معه األنصار، ولم تكن قبل ذلك خرجت معه 

 

 
وقد انتهت غزوة بدر الكبرى بقتل سبعين من المشركين وأسر 
 .سبعين منهم

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

  

 


 


ذكر صاحب السيرة الحلبيـة والـذهبى       ٧

: والطبرى وابن كثير واإلمام أبـو العـزائم       
 أبا بكر وعمر وعليا فيما هـو        استشار  

األصلح من األمرين القتل أو أخذ الفداء؟ فقال       
يا رسـول اهللا هـؤالء بنـو العـم          : أبو بكر 

، قد أعطـاك اهللا الظفـر       والعشيرة واإلخوان 
ونصرك عليهم، أرى أن تـستبقيهم وتأخـذَ        
الفداء منهم، فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على       
الكفار، وعسى اهللا أن يهديهم بك فيكونون لنا        

.عضدا

 

 
ما تقول يا ابـن     : (فقال رسول اهللا    

يا رسـول اهللا قـد كـذبوك        : قال) الخطاب؟
بـو  وقاتلوك وأخرجوك، ما أرى مـا رأى أ       

بكر، ولكن أرى أن تمكننى من فالن      

 

 قريب -
له أو نسيب له     

 

 فأضرب عنقه، وتُمكِّن عليا     -
من أخيه عقيل فيضرب عنقه، وتمكن حمزة        
من أخيه العباس فيضرب عنقه، حتى يعلم اهللا        
أن ليس فى قلوبنا مودة للمـشركين، هـؤالء         

فأعرض عنـه   .  وقادتهم )٨(صناديدهم وأئمتهم 
 قال ذلك، فأعاد الكالم ورسول      رسول اهللا لما  

اهللا يعرض عنه ثالث مرات؛ لما جِبَل عليـه         
        ،من الرأفة والرحمة فى حالة أذاهم له 

.؟فكيف فى حال قدرته عليهم 

 

 
يا رسـول اهللا انظـر      : فقال ابن رواحة  

واديا كثير الحطِب، فأضرمه عليهم نارا، فقال 
.مكثَِكلَتْك رِح: سيدنا العباس وهو يسمع

 

 
يـا رسـوَل اهللا     :  فقال فقام أبو بكر    

أرى أن تعفو عنهم وتقبل الفداء منهم، فذهب        
، ولم يذكر عن    )٩( ما كان من الغَم    عنه  

   اإلمام على       الثالثـِة ا مع أنه أحدجواب 
.المستشارين

 

 
ألنه لما رأى تغير    : قال العالمة الزرقانى  

 حين اختلفَ الـشيخان لـم       المصطفى  
.هر له مصلحةٌ حتى يذكُرهاتظ

 

 
هذا هو المعهود بالنسبة لإلمـام      : ونقول

  على       ؛ ألن مراده ذاب فى مراد رسول
.اهللا 

 

 
 ما قاله أصـحابه     سمع رسول اهللا    
يأخذ بقول : فقال أناس. فدخل ولم يِجب بشىءٍ 

أبى بكر، وأناس بقول عمر، وأناس بقوِل ابن        
ن اهللا ليلـين    إ[: ثم خرج فقال    . رواحةَ

قلوب أقوام فيه حتى تكون ألين مـن اللـبن،          
 أقوام فيه حتى تكون أشد قلوب نوإن اهللا ليشد
من الحجارة، مثلُك يا أبا بكر فـى المالئكـِة          
مثُل ميكائيَل ينزُل بالرحمـِة، ومثلُـك فـى         

فَمن تَِبعِنى  : األنبياِء مثُل إبراهيم حيثُ يقول    
 ى ومن عصاِنى فَِإنَّك غَفُور رِحـيم      فَِإنَّه ِمنِّ 

، ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى       )٣٦: إبراهيم(

ِإن تُعذِّبهم فَِإنَّهم ِعبـادك     : ابن مريم إذ قال   
        ِكـيمالح ِزيـزَأنْتَ الع فَِإنَّك ملَه ِإن تَغِْفرو 

).١١٨: المائدة(

 

 
ـ        ل ومثلك يا عمر فى المالئكة مثُل جبري

ينزل بالشدة والبأس والنقمة على أعـداء اهللا        
: تعالى، ومثلك فى األنبياء مثل نوٍح إذ قـال        

         الْكَـاِفِرين ِض ِمـنلَى اَألرع ال تَذَر بر
، ومثلك فى األنبياء مثـل      )٢٦: نوح (ديارا

ربنَا اطِْمس علَى َأمـواِلِهم     : موسى إذ قال  
ِهم فَالَ يْؤِمنُواْ حتَّـى يـرواْ       واشْدد علَى قُلُوبِ  

 اَألِليم ذَابالْع) ثم قـال     )٨٨: يونس ، 
لو اتفقتما ما خالفتكما، وأخذ بقول أبى       : متابعا
، وقال ال يفلتَن أحد منهم إال بفـداء         بكر  

.)١٠(]أو ضرِب عنٍُق

 

 


 


كان عدد األسرى سبعين أسـيرا، أمـر        

 بقتل أسيرين فقـط ِلفَـرِط       ل اهللا   رسو
عداوتهما للمسلمين؛ إذ اعتبرهمـا مجرمـى       
حرٍب ال مجرد أسيرين، أما بقيـةُ األسـرى         
وعددهم ثمانيةٌ وستون فقد وزعهم الرسـول       

  ًاستوصــوا : ( علـى صــحابته قـائال
 ثم أفدى أغنياء األسـرى      )١١()باألسرى خيرا 

ان بالمال، وكان الفداء على قدر أموالهم، وك      
من أربعة آالٍف إلى ألٍف، أما فقراء األسرى        
فأطلق سـراحهم دون مقابـل، كمـا كلَّـفَ          
المتعلمين منهم بتعليم عـشرة مـن أطفـال         
المسلمين القراءة والكتابة، ثم أطلق سـراحهم      
بعد ذلك، وكان زيد بن ثابت ممن تعلم بهـذه          
الطريقة، وفى ذلك من تقدير للعلم وتـشجيع        

ا ال يحتاج إلى بياٍن، ومات      للقراءة والكتابة م  
.فى األسر مالك أخو طلحة بن عبيد اهللا

 

 


 


تواصتْ قريشٌ على أن ال يعجلُـوا فـى         

طلب فداء األسرى؛ لئالَّ يغَاِلى المسلمون فى       
.. ولكن هـذا لـم يـستمر طـويالً        .. الفداِء

:وتوضيح ذلك

 

 



 



 


الحلبيـة والـذهبى    ذكر صاحب السيرة    

لـم  : والطبرى وابن كثير واإلمام أبو العزائم     
يلتفت لذلك المطلب ابن أبى وداعة السهمى،       
بل خرج من الليل خفية وقَِدم المدينة فأخذ أباه   

.)١٢(بأربعة آالف درهم، فكان أول أسير فدى

 

 



 



 


ذكر صاحب السيرة الحلبيـة والـذهبى       

أن : مام أبو العـزائم   والسيوطى والبيهقى واإل  
جبير بن مطعم    

 

 وهو كافر    -

 

 جـاء إلـى     -
 فى أسارى بـدر،     المدينة يسأل النبى    

لو كان شيخك أو الشيخ أبوك      : فقال له   
حيا  

 

 توفى قبل بدر بسبعة أشهر       -

 

 فأتانـا   -
لو كان مطعم حيا    : فيهم لشفعناه، وفى رواية   

وكلمنى فى هؤالء النفر أو النَّتْنَـى لتـركتُهم         
.)١٣(له

 

 
 للمطعم  وهذا وفاء من رسول اهللا      

الذى أجاره بعد عودته من الطـائف، وكـان         
ممن سعى فى نقـض الـصحيفة والرسـول        

فى شعب أبى طالب .

 

 



 



 


أن : ذكر صاحب السيرة الحلبية والذهبى    

        قَـِدم ،الوليد بن الوليد بن المغيرة المخزومى
بأربعـة آالف   فى فدائه أخواه خالد وهـشام       

فلما افْتُِدى أسلم، فقيل لـه      .. درهم، وذهبا به  
كرهتُ أن تظنوا بـى أنـى       : فى ذلك، فقال  

جِزعتُ من األسر، فحبسوه بمكـة، وكـان        
 يدعو له فى القنـوت، ثـم        رسول اهللا   

ــول اهللا   ــق برس ــرب ولح ه ــد  بع
.)١٤(الحديبية

 

 



 



 


ـ       رى ذكر صاحب السيرة الحلبيـة والطب

كان أبو عزيز   : وابن كثير واإلمام أبو العزائم    
بن عمير شقيقَ مـصعب بـن عميـر فـى      ا

مر بى أخـى ورجـل مـن        : األسرى فقال 
شُد يديك به، فإن ُأمه     : األنصار يأسرنى فقال  

.)١٥(ذاتُ متاٍع، لعلها تفديه منك

 

 
وهذه صورة من أعظم صور اإلخاء فى       

فهـو  ..  الوالدة العقيدة، والذى يقَدم على إخاء    
يريد ألخ العقيدة أن يربح من أسيرِه وهو أخ         

.الوالدة

 

 
يا أخى أهـذه وصـيتُك      : فقال أبو عزيز  

بى؟، فبعثت أمه أربعة آالف درهم ففدته بها،        
.)١٦( ثم أسلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
األمين العام والمتحدث الرسمي

 

 
                               لالتحاد العالمى للطرق الصوفية

ى الحسينىلعزم اعبد الحليمالشريف 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

  

 
كنتُ فى رهـٍط    : ويذكر أبو عزيز يقول   

من األنصاِر حين أقبلوا من بدٍر، فكـانوا إذا         
خـصونى بـالخبز    قدموا غذاءهم وعشاءهم    

 إياهم  وأكلوا التمر، كوصيِة رسول اهللا      
.باألسرى: ، أى)١٧(بنا

 

 


 





 



 


 فيما قالـه أهـل      كان سيدنا العباس    

العلم بالتاريخ قد أسلم قـديما، وكـان يكـتم          
إسالمه، وكان يـسره مـا يفـتِح اُهللا علـى           

 يطلعـه علـى     المسلمين، وكان النبى    
اره حين كان بمكة، وكان يحـضر مـع         أسر

 وهو يعرض نفسه على القبائل،      النبى  
وهو الذى أخذ العهد على األنصار فى بيعـة         
العقبة الكبـرى وحـثهم وحرضـهم علـى         

ورواية أبو رافـع تـدلُّ علـى        .. مناصرته
.إسالمه

 

 
أنه : وذكر القسطالنى واإلمام أبو العزائم    

، كان يكتم إسالمه، وأظهره يوم فـتح مكـة        
وكان إسالمه قبل بدر، وكان يكتـب أخبـار         

، وكـان يحـب     المشركين إلى النبـى     
 فكتـب إليـه     القدوم على رسـول اهللا      

 :     ـا  . )١٨(إن مقامك بمكة خير لـكولم
خرج مع المشركين مكرها يوم بـدٍر، قـال         

يقتله، فإنه  من لقى العباس فال     : (النبى  
.)١٩()خرج مستَكْرها

 

 
ى وابن كثير وصاحب    وقد ذكر القسطالن  

: السيرة الحلبية واإلمام أبو العزائم والطبرى     
شد وثاقه كبقية األسرى فصار يِئن،       لما أسر 

   النبى فسمع       أنينه فلم يأخذه نوم، فقيـل 
سـمعت  : ما سهرك يا رسول اهللا؟ قـال      : له

تضور العباس فى وثاقه، فقاموا إلى العبـاس        
ا ذلك  وفعلو.. وأطلقوه فنام رسول اهللا     

، ورضـاء   باألسرى كلهم إكرامـا لـه       
.)٢٠( لرسول اهللا

 

 
اسـتأذن  : وذكر صاحب السيرة الحلبيـة    

 فى الهجرة، فكتـب      النبى    العباس
يا عم َأِقم مكانك الذى أنت فيه، فإن اهللا         : إليه

        يختم بك الهجرة كما ختم بى النبـوة  .
.)٢١(فكان كذلك

 

 
 مع سيدنا العباس بظـاهر      تعامل  

افد نفسك يا عباس وابنى أخيك      :  فقال له  حاله
عقيل بن أبى طالب، ونوفل بن الحارث ابنى        

.)٢٢(عبد المطلب وحليفك عتبة بن عمرو

 

 
فقال سيدنا العباس كما ذكـر صـاحب        

: السيرة الحلبية والذهبى وابن كثير والطبرى     
عالم يؤخذ منا الفداء وكنا مـسلمين؟ وفـى         

ستكرهونى، كنت مسلما، ولكن القوم ا    : رواية

اهللا أعلم بما تقـول، إن      : فقال له النبى    
         أمـِرك ا فإن اهللا يجزيك، ولكن ظاهريك حق

يـا  : أنك كنت علينا، فأنزل اهللا تعالى قوله      
َأيها النَِّبى قُل لِّمن ِفى َأيِديكُم من اَألسرى ِإن          

      رخَي ْؤِتكُما يرخَي لَِم اُهللا ِفى قُلُوِبكُمعا ُأِخذَ   يما م
     ِحيمر اُهللا غَفُورو لَكُم غِْفريو ِمنكُم) األنفال :

٢٣()٧٠(.

 

 
وذكر أبو نعيم فى الدالئل والقـسطالنى       

أنه جعل على العبـاس مائـة       : فى المواهب 
.. أوقيٍة وعلى عقيل ثمانين أوقية من ذهـبٍ       

تركتنى أتكفَّف قريشًا، فقال لـه      : فقال العباس 
) : فأين الذه        إلـى أم الـذى دفعتَـه ب

: ، فقال العباس)الفضِل وقت خروِجك من مكةَ
         عليه أحد طَِّلعأشهد أنك صادق، فإن هذا لم ي
إال اهللا، وأنا أشهد أن ال إله إال اهللا وأنك عبده           

، وكان يقول وددت    )٢٤(وفدى نفسه .. ورسوله
لو أخذ منى أضعافَها مع مـا أرجـو مـن           

.)٢٥(المغفرة

 

 




 


يكشف اإلمام أبو العزائم الحكمة من فعل       

  ذلك مع عمه العبـاس     رسول اهللا   
:فيقول 

 

 
 بظاهر حالـه تطييبـا       عامله) ١(

، حيث فعل مثل ذلـك      لقلوب الصحابة   
.بآبائهم وأبنائهم وعشائرهم

 

 
جاء أن العباس كان له ديون ومـاٌل        ) ٢(

ٍش، وكان يخشى إن أظهـر إسـالمه        فى قري 
.ضياعها، ولم يظهر النبى إسالمه رفقًا به

 

 
أذن له فى إخفاء إسالمه ليكون لـه        ) ٣(

        عينًا ينقل إليه أخبار القوم، وعلى هذا فإظهار
إسالِمِه يوم فـتح مكـة ال ينـافى أسـبقية           

.)٢٦()إسالمه

 

 
أن األنـصار فهمـوا     : وذكر القسطالنى 

ق العبـاس،    بفك وثا  رضا رسول اهللا    
وسألوه أن يتركوا له الفداء طلبا لتمام رضاه        

.)٢٧(فلم يجبهم

 

 



 



 


ذكر ابن كثير أن سـيدنا العبـاس دفـع          
أربعمائة دينار فدية البن أخيـه نوفـل بـن          

.)٢٨(الحارث

 

 
وذكر صاحب السيرة الحلبية والسيوطى     

 قال  أن رسول اهللا    : وابن سعد والبيهقى  
مـا  : افد نفسك يا نوفل، قال    : بن عمه نوفل  ال

افد نفسك من   : قال. لى شىء أفتدى به نفسى    
بأرماِحك التـى   : مالك الذى بجدةَ، وفى لفظ    

أشهد أنك رسـول اهللا، واهللا مـا   : بجدةَ، فقال 
.)٢٩(أحد يعلم أن لى بجدةَ أرماحا غير اهللا

 

 

ونالحظ أن رسول اهللا يكـشف أسـرارا        
 القوم فيـشهدون لـه بالرسـالة،        ألهله أمام 

وينطقون بكلمة التوحيد تثبيتًا لقلوب غيرهم،      
.وإعالما بنبوته 

 

 


 





 


ذكر صاحب السيرة الحلبيـة والـذهبى       

: والطبرى وابن كثير واإلمام أبـو العـزائم       
وكان من جملة األسارى سهيل بن عمـرو،        

فداء سـهيل بـن     فقدم ِمكْرز بن حفص فى      
عمرو، فقال عمر بن الخطـاب لرسـول اهللا         

 :      لَعددعنى أنزع ثنيتى سهيل السفليين ي
لسانه، فال يقوم عليك خطيبا فى مواطن أبدا،        

إنه عسى أن يقـوم     : (فقال رسول اهللا    
).مقاما ال تذمه

 

 
وهو إشارة إلى المقام الذى قامه سـهيل        

 الرفيق   إلى بمكة بعد انتقال رسول اهللا      
األعلى، حين ارتد بعض العرب، ونَجم النفاق       
فى المدينة وغيرها، فقام بمكة فخطب الناس       

.وثبتهم على اإلسالم

 

 
فلما قاولهم فيه مكـرز، وانتهـى إلـى         

اجعلوا : هات الذى لنا، فقال   : رضائهم، قالوا 
وا سبيله حتى يبعـث     رجلى مكان رجله وخلُّ   

وحبـسوا  وا سـبيل سـهيل      إليكم بفدائه، فخلَّ  
.)٣٠(ِمكْرزا عندهم

 

 


 





 



 


رسول اهللا    من        علـى نفـر مـن 

األسارى بغير فداء، منهم أبو عـزة عمـرو         
 الجمِحى الشاعر، فقد كان يؤذى النبى       

يا رسول اهللا إنـى     : والمسلمين بشعره، فقال  
فقير وذو عيال وحاجة قد عرفتها فامنن على ،

 واعتقـه، وأخـذ      عليه رسول اهللا     منف
عليه أن ال يظاهر عليه أحدا، ولما وصل إلى         

.سحرت محمدا: مكة قال

 

 
ولما كان يوم أحد خرج مع المـشركين        
       ،يحرض على قتال المسلمين بشعره، فُأِسـر

:  بـضرب عنقـه، فقـال      وأمر النبى   
ال : ( اعتقنى وأطلقنى فإنى تائب، فقال    

، فضربت  )٣١()ر مرتين يلدغ المؤمن من جح   
وِإن يِريـدوا   : عنقه، وأنزل اهللا تعالى قوله    

ِخيانَتَك فَقَد خَانُوا اَهللا ِمن قَبُل فََأمكَن ِمنْهم واُهللا 
ِكيمح ِليمع) ٣٢()٧١: األنفال(.

 

 



 



 


ذكر صاحب السيرة الحلبيـة والـذهبى       

ألسارى زوج وكان فى ا: والطبرى وابن كثير
، وهـو   زينب  السيدة   بنت النبى   



 

 

 

 

 



 



 

  

 
أبو العاص بن الربيع،     

 

 وهو ابـن خالتهـا      -
هالة بنت خويلد    

 

 فبعثت السيدة زينب فـى      -
فداء زوجها قالدة لها، كانت أمهـا خديجـة         

         أدخلتها بها عند زواجهـا، فلمـا رأى 
 تلك القالدة رقَّ لهـا رقَّـةً        رسول اهللا   

ن رأيتم أن تطلقـوا     إ: (شديدةً، وقال للصحابة  
). لها أسيرها وتردوا عليها قالدتهـا فـافعلوا    

نعم يا رسول اهللا، فأطلقوه وردوا عليها       : قالوا
 أن قالدتها، وشرط عليـه رسـول اهللا    

.يخلى سبيل السيدة زينب لتهاجر إلى المدينة

 

 
فلما وصل أبو العـاص مكـة أمرهـا          

وقد أسلم بعد ذلـك     .. باللحوق بأبيها فخرجت  
   كان   وقد      أرسل يزيد بن حارثـة 

تكونان بمحلِّ  : ورجالً من األنصار قال لهما    
كذا  

 

 محلٍّ قريٍب من مكة      -

 

 حتى تمر بكما    -
.زينب فتصاحباها حتى تأتيا بها

 

 
وذكر أن كنانة بن الربيع أخـا زوجهـا         
وابن خالتها قدم لها بعيرا فركبته واتخذ قوسه        

ى هودج  وكنانته، ثم خرج بها نهارا يقودها ف      
لها وكانت حامالً، فتحدث بذلك رجـال مـن       
قريٍش فخرجوا فى طلبها حتى أدركوها بذى       
طوى، فكان أول من سبق إليها هبـار بـن          
األسود، فنخس البعير بالرمح فوقعت وألقـت       

.حملها

 

 
: فبرك كنانة ونثر كنانته وأخذ قوسه وقال

واهللا ال يدنو منى رجل إال وضعت فيه سهما،       
ه أبو سفيان فى رجال مـن قـريش،   فجاء إلي 

وقال له، كف عنا نبلك حتى نكلمك فكف، ثم         
إنك لم تصب فى فعلك، فإنك خرجت       : قال له 

بها جهارا على رءوس األشهاد، وقد عرفت       
مصيبتنا التى كانت، وما دخـل علينـا مـن          
محمد، فيظن الناس إذا خرجت زينب عالنية       
على رءوس الناس من بين أظهرنا أن ذلـك         

 ذل أصابنا، وأن ذلك منا مـن ضـعف           من
ووهن، ولعمرى ما لنا بحبسها عن أبيها من         
حاجة، ولكن ارجع بهـا حتـى إذا هـدأت          
األصوات وتحدث الناس أن قد رددناها فسر       

وأقامت ليالى ثم   . بها سرا فألحقها بأبيها ففعل    
خرج بها لـيالً حتـى أسـلمها إلـى زيـد            

.)٣٣(وصاحبه

 

 



 


هم من فدى بالمـال أو      إن أسرى بدر، من   

فدى بتعليم أبناء المسلمين، ومنهم من خلـى        
سبيله من غير فداء مثل أبـى العـاص بـن           
الربيع، وأبى عزة الشاعر، ووهب بن عمير،       
ومنهم من مات مثل مالك بن عبيد اهللا، ومنهم        
من قتل مثل النضر بن الحارث وعقبـة بـن     

.أبى معيط

 

 



 


ن البعض ممن جهلوا مقـام      إ في الحقيقة 

النبوة ووظيفة الرسالة، وحكموا على سـيدنا       
 بالبشرية فقط، فهموا خطًأ أن اهللا محمد  

تعالى عاتبه بشأن ما فعله وحكم بـه علـى          
ما كَـان   : األسرى، مستشهدين بقوله تعالى   

ِلنَِبى َأن يكُون لَه َأسرى حتَّـى يـثِْخن ِفـى           
 ونِض تُِريداَألر        ِريـداُهللا يا ونْيالـد ضـرع 

   ِكيمح ِزيزاُهللا عةَ واِهللا    * اآلِخر نم ال ِكتَابلَو
     ِظيمع ذَابع ا َأخَذْتُمِفيم كُمسقَ لَمبفَكُلُـوا  * س

         اَهللا غَفُور اتَّقُوا اَهللا ِإنا وبالالً طَيح تُما غَِنمِمم
ِحيمر) ٦٧:األنفال

 

- ٦٩.(

 

 



 


هذا الكالم مردود عليه بأدلة كثيرة نذكر       

:منها

 

 
١

 

 ال ينطق عـن      أن رسول اهللا     -
الهوى، ونطقه وحى يوحى، مصداقًا لقولـه       

ِإن هـو ِإال    * وما ينِطقُ عِن الْهوى   : تعالى
٣:النجم (وحى يوحى 

 

فكيف يعاتـب   ). ٤ -
 وحى أوحـى إليـه؟ وإذا كـان    أو يالم على  

 فعالم يعاتب ويالم رسول ،الوحى من عند اهللا
!!.؟اهللا 

 

 
٢

 

 لو جاز للنبى أن يفعل المعصية، أو        -
يخطئ وينسى، وصدر منه شىء مـن هـذا         
القبيل، فإما أن يجب اتباعه فى فعله الصادر        
عنه عصيانًا أو خطًأ، أو ال يجب، فإن وجب         

 المعاصى برخصة من  اتباعه، فقد جوزنا فعلَ   
اهللا تعالى، بل أوجبنا ذلـك، وهـذا باطـل          
بضرورة الدين والعقل، وإن لم يجب اتباعـه        
فذلك ينافى النبـوة التـى ال بـد أن تقتـرن            

من يِطِع الرسوَل   : بالطاعة أبدا، قال تعالى   
).٨٠: النساء (فَقَد َأطَاع اَهللا

 

 
٣

 

 من تأمل ما جاء فى روايات قـضية         -
 كان مصيبا   ألسرى يظهر له جليا أنه      ا

:)٣٤(فيما فعله، وذلك من وجوه متعددة

 

 

 

 عمل بمقتضى    أن النبى    : األول -
المشاورة التى أمره اهللا تعالى بها فى قولـه         

وشَاِورهم ِفى اَألمِر فَـِإذَا عزمـتَ       : تعالى
).١٥٩: آل عمران (فَتَوكَّْل علَى اِهللا

 

 

 

جنح إلى رأى مـن       أنه   : الثانى -
قال بالفداء؛ لما فيه من الرحمـة والعطـف         
واللين، بمقتضى المقام الذى أقامه تعالى فيه،       

وما َأرسلْنَاك ِإالَّ رحمـةً     : وهو قوله تعالى  
الَِمينلِّلْع) ١٠٧: األنبياء.(

 

 

 

 كان موافقًا لما     أن فعله    : الثالث -
الى سبق فى الكتاب األول الذى قضى اهللا تع       

 خاصة، ولـم تحـل    فيه حل الغنائم له     
 يـشيد بهـذه     ألحد قبله، ومن ثم كان      

النعمة فى جملة من المناقب التى خـصه اهللا         

أعطيت خمسا لم يعطهـن     : (تعالى بها فيقول  
، نصرت بالرعب مـسيرة شـهرٍ     : أحد قبلى 

وجعلت لى األرض مسجدا وطهورا، وأيمـا       
رجل من أمتى أدركتـه الـصالة فليـصل،         

أحلت لى الغنائم، وكان النبى يبعـث إلـى         و
قومه خاصة، وبعثـت إلـى النـاس كافـة،          

.)٣٥()وأعطيت الشفاعة

 

 
 فـى   قال سيدنا عبد اهللا بن عباس       

 لَوالَ ِكتَـاب مـن اِهللا سـبقَ       : قوله تعالى 
فـى أم الكتـاب األول، أن المغـانم         : يعنى

لَمـسكُم ِفيمـا    ..  )٣٦(واألسارى حالل لكم  
).٦٨: األنفال (خَذْتُم عذَاب عِظيمَأ

 

 

 

 للفـداء    وكما أن قبوله     : الرابع -
وافق قضاء اهللا تعالى السابق فـى الكتـاب         
األول، فإنه وافق أيضا الشرع الالحق النازل       

فَكُلُوا : فى الكتاب الحكيم، وهو قوله تعالى     
، فكيف يقال فى أمر     ِمما غَِنمتُم حالالً طَيبا   

ق الكتاب األول، ووافق الـشرع النـازل        واف
!!.بعد، إنه خطأ؟

 

 

 

 أن نزول التشريع بـإحالل      : الخامس -
فَكُلُوا ِمما غَِنمـتُم    : الغنائم، وهو قوله تعالى   

هو إقـرار لمـا     ) ٦٨: األنفال (حالالً طَيبا 
، وتصويب لما رآه؛ إذ     فعله رسول اهللا    

عليـه  لو كان فعله خطأ كيف يقره اهللا تعالى         
ويجعله شرعا باقيا؟، ولو كان خطأ ألمره اهللا        
تعالى أن يرد الفداء، وأن يستغفر اهللا تعـالى         

. الذى وقع فيهأمن الخط

 

 

 

 أخطأ   كيف يحكَم بأنه     : السادس -
 أمر أن يخيـر     فى أسرى بدر، مع أنه      

أصحابه فى ذلك ثم عمل بمقتضى ذلك، فقـد         
حـاكم  روى الترمذى والنسائى وابن حبان وال     

:  قـال  بإسناد صحيح عن سيدنا علـى       
 يوم   إلى رسول اهللا     جاء جبريل   
ر أصحابك فى األسارى إن     خي: بدر، فقال له  

شاءوا القتل، وإن شاءوا الفداء على أن يقتـل    
منهم 

 

 أى الصحابة -

 

 فى العام المقبل مثلهم، -
يقتـل  : نختار الفداء، ويقتل منـا، أى     : فقالوا

 الشهادة فى سبيل اهللا     منهم سبعون، رغبة فى   
.)٣٧(تعالى

 

 
بل : وعند ابن سعد من مرسل قتادة، قالوا   

نفاديهم فنقوى بهم عليهم، ويدخل العام المقبل       
.)٣٨(ا الجنة سبعون، ففادوهمنَِّم

 

 
وهذا دليل علـى    : قال الحافظ القسطالنى  

.أنهم لم يفعلوا إال ما أذن لهم فيه

 

 
٤

 

 َأن  ما كَان ِلنَِبـى   :  أما قوله تعالى   -
يكُون لَه َأسرى حتَّـى يـثِْخن ِفـى اَألرِض          

 تُِريدون عرض الدنْيا واُهللا يِريـد اآلِخـرةَ       
).٦٧: األنفال(

 

 
 أن هذه اآلية إخبار مـن اهللا    :فالـصواب 

 عـن حكـم هـذه       تعالى لسيدنا محمد    



 

 

 

 

 



 



 

  

 
يا : القضية فى الشرائع السابقة، وهى تقول له      

ى ممن سبقك من األنبياء، أن محمد ما كان لنب   
يكون له أسرى حتى يكثر القتل والقهر فـى         

د أبحنـا  العدو، هذا حكم من سبق، أما أنت فق      
 وخصوصية تتميز بهـا     وأحللنا لك ذلك مِزية   

.عنهم

 

 
فاآلية اشتملت على تقرير تمـام النعمـة        

له به   ببيان ما فض   لسيدنا وموالنا محمد    
 كان محرما على    مواله، واختصه به اهللا مما    

فتدبر، وليس فيها عتاب أو لوم أو       .. من سبقه 
 أن  ونسأله  .. خصام، فالحمد هللا على ذلك    
.يرزقنا الفهم فى كتابه العزيز

 

 
فالعتاب فى هذه اآلية لمن أشـار علـى         

 بالفداء بغية عرض الدنيا، وهـو       النبى  
المال المفدى به، حين استشار عامة النـاس        

أبا بكـر وعمـر     : مقبل أن يستشير خاصته   
.وعليا 

 

 
تُِريدون عـرض   : فأراد بقوله سبحانه  

 أولئك النفر الذين أرادوا المال وآثروا       الدنْيا
.الدنيا على ثواب اآلخرة

 

 
 فلـم يقـصد     أما سيدنا رسول اهللا     

بقبول الفداء عرض الدنيا، وحاشاه من ذلك،       
فإن الدنيا كلها ليس لها قيمة عنده، وقد قـال          

:)          ما لى وللدنيا، ما أنـا إال كراكـب
، وقد  )٣٩()استظل تحت شجرة ثم راح وتركها     

عرضت عليه جبال تهامة أن تكون له ذهبـا         
!!. من عرض الدنيا؟فأبى، فأين هو 

 

 


 





 


أما ما جاء فى الحديث من قـول سـيدنا      

فلما كان من الغد جئـت، فـإذا        : عمر  
و بكر قاعدان يبكيـان،      وأب رسول اهللا   

يا رسول اهللا أخبرنى مـن أى شـىء         : فقلت
أبكى للذى عرض   : تبكى أنت وصاحبك، فقال   

أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عـرض        على 
على عذابهم أدنى من هذه الشجرة       

 

 شـجرة   -
 قريبة من رسـول اهللا      

 

:  وأنـزل اهللا   -
      ىـرَأس لَه كُونَأن ي ِلنَِبى ا كَانم ـ ة،  اآلي

.)٤٠(فأحل اهللا الغنيمة لهم

 

 
 أن عذابهم هذا الذى رآه      : فالجواب

هو الذى يستحقونه لو لم يكن ما شـرعه اهللا          
مما هدى إليه رسوله الصادق األمـين مـن         
قبوله الفداء وأخذ الغنائم، ثم بعد إظهار ذلـك    

 بكى، ثم أعلمه اهللا     لحضرة المصطفى   

 

 جل شأنه  -

 

بما  بصحة ذلك وأنه هو الحق، -
أنزل عليه من اآليات البينات التى صـوبت        
عمله، وأيدت قوله وفعله، وجعلت ما ذهـب        
إليه شريعة متَّبعةً، وسمةً قائمةً، ونظاما مـن        

أصول األنظمة الحربية فى شأن األسرى إلى       
.قيام الساعة

 

 
 زيادة المنة مـن اهللا      :وفائدة هذا العرض  

هم مما  تعالى بتعظيم النعمة عليهم فيما أباحه ل      
كان محرما على من قبلهم، وذلك ببيان مـا         
يستحق هؤالء األسرى من الجزاء والعقاب لو 
جرى األمر على ما كان، مما هو مـشروع         

.من قبل

 

 
نسأل اهللا تعالى أن يكشف لقلوبنا حقيقـة        

الذى به ننجذب بكليتنا إلـى      , الجمال الربانى 
.الرضوان األكبر

 

 
ا وصلى اهللا وسلم وبـارك علـى سـيدن        

.وموالنا محمد وعلى آله أجمعين

 

 
                                                           

، ١/٣٤٨المواهب اللدنية للقسطالنى    : ينظر) ١(
المكتب اإلسالمى . ٢ط

 

.ه١٤٢٥ بيروت، –

 

 
ديوان ضياء القلوب، لإلمـام أبـى       : ينظر) ٢(

 .٨٦٩، قصيدة رقم ٣/٩٣٧العزائم، 

، وتـاريخ   ١/٦٠٦سيرة ابن هـشام     : ينظر) ٣(
ــرى  ــذهبى ٢/٤٢٧الطب ــاريخ ال ، ١/٥٠، وت

، والــسيرة الحلبيــة ٥/٥٦والبدايــة والنهايــة 
: ، بـنص  ٤/٣١، وسبل الهدى والرشاد     ٢/١٨٩

 .انتهى) عسى اهللا أن يغنمكموها(... 

 .المصادر السابقة: ينظر) ٤(

، والسيرة  ٤/٣١سبل الهدى والرشاد    : ينظر) ٥(
 .٢/١٨٩ية الحلب

 .٢/١٨٩السيرة الحلبية : ينظر) ٦(

، والمواهـب   ٢/٤٣١تاريخ الطبرى   : ينظر) ٧(
.١/٣٤٩اللدنية 

 

 
 حـديث   ١/٢٥٣مسند اإلمام أحمـد     : ينظر) ٨(

ــرى ٢٠٨ ــاريخ الطب ــسيرة ٢/٤٧٤، وت ، وال
.٣٩٤، والنجاة ٢/٢٥٠الحلبية 

 

 
، الـسيرة   ٤/٩٢سبل الهدى والرشاد    : ينظر) ٩(

.٣٩٥، ٢/٢٥٠الحلبية 

 

 
، وسـبل   ٢/٤٧٦تاريخ الطبـرى    : ينظر) ١٠(

ــاد  ــدى والرش ــة ٤/٩٢اله ــسيرة الحلبي ، وال
 ٣٩٥، والنجاة ٢/٢٥٠

 

– ٣٩٦.

 

 
، والنجاة في   ٢/٢٤٧السيرة الحلبية   : ينظر) ١١(

.٤٠٣ سيرة رسول اهللا 

 

 
، والنجـاة   ٢/٢٥٣السيرة الحلبيـة    : ينظر) ١٢(

٤٠٣.

 

 
، والنجـاة   ٢/٢٥٤السيرة الحلبيـة    : ينظر) ١٣(

٤٠٤.

 

 
، ٤/١٢٣الطبقات الكبرى البن سعد     :  ينظر )١٤(
مكتبة الخانجى   . ١ط

 

 القاهرة، والسيرة الحلبية    –
٢/٢٥٨.

 

 
، والبدايـة   ٢/٤٦٠تاريخ الطبـرى    : ينظر) ١٥(

، ٢/٢٦٠، والـسيرة الحلبيـة      ٥/١٩١والنهاية  
.٤٠٣والنجاة 

 

 
، والنجـاة   ٥/١٩١البداية والنهايـة    : ينظر) ١٦(

٤٠٣.

 

 
، والبدايـة   ٢/٤٦٠تاريخ الطبـرى    : ينظر) ١٧(

، ٢/٢٦٠، والـسيرة الحلبيـة      ٥/١٩١والنهاية  
.٤٠٣والنجاة 

 

 

                                                             

، والنجـاة   ١/٣٧٤المواهب اللدنية   : ينظر) ١٨(
٣٨٩.

 

 
، وتـاريخ   ١/٦٢٨سيرة ابن هشام    : ينظر) ١٩(

ــرى  ــذهبى ٢/٤٥٠الطب ــاريخ ال ، ١/٥٨، وت
، والـسيرة الحلبيـة     ٥/١٢٨والبداية والنهايـة    

 ٣٧٣، والنجاة ٢/٢٢١

 

– ٣٧٤.

 

 
، والـسيرة   ٢/٤٦٣تاريخ الطبرى   : ينظر) ٢٠(

.٣٩٠، والنجاة ٢/٢٦٠الحلبية 

 

 
، والنجـاة   ٢/٢٦٢السيرة الحلبيـة    : ينظر) ٢١(

٣٩٠ 

 

– ٣٩١.

 

 
.٢/٢٦٠السيرة الحلبية : ينظر) ٢٢(

 

 
، والطبقـات   ٢/٤٦٥تاريخ الطبرى   : ينظر) ٢٣(

.٢/٢٦١، والسيرة الحلبية ٤/١٢الكبرى 

 

 
، والـسيرة   ٤/١٣الطبقات الكبرى   : ينظر) ٢٤(
.٢/٢٦١لحلبية ا

 

 
.٢/٢٦١السيرة الحلبية : ينظر) ٢٥(

 

 
 النجاة في سـيرة رسـول اهللا        : ينظر) ٢٦(

.٣٨٩لإلمام أبى العزائم ص

 

 
.٤/٣٧٢المواهب اللدنية : ينظر) ٢٧(

 

 
.٥/١٧١البداية والنهاية : ينظر) ٢٨(

 

 
 حـديث   ٣/٢٩٨المستدرك للحاكم   : ينظر) ٢٩(

، والسيرة  ٣/١٤٤، ودالئل النبوة للبيهقى     ٥١٤٠
.٢/٢٦٢لحلبية ا

 

 
، وسـبل الهـدى     ٢/٤٦٥تاريخ الطبـرى    ) ٣٠(

، ٢/٢٥٧، والـسيرة الحلبيـة      ٤/١٠٦والرشاد  
 ٤٠٤والنجاة 

 

– ٤٠٥.

 

 
، ٦١٣٣ ح   ٨/٣١صحيح البخارى   : ينظر) ٣١(

.٧٦٩٠، ٧٦٨٩وصحيح مسلم ح 

 

 
، والنجـاة   ٢/٢٦٣السيرة الحلبيـة    : ينظر) ٣٢(

٤٠٥ 

 

– ٤٠٦.

 

 
، والـسيرة   ٢/٤٦٨تاريخ الطبرى   : ينظر) ٣٣(

.٢/٣٥٥الحلبية 

 

 
النجاة فى سيرة رسول اهللا، لإلمـام       : ينظر) ٣٤(

 ٣٩٨أبى العزائم، ص

 

– ٤٠١.

 

 
، ٣٣٥ ح   ١/٧٤صحيح البخـارى    : ينظر) ٣٥(
.٤٣٨ ح ١/٩٥

 

 
 .٥/١٦٧البداية والنهاية : ينظر) ٣٦(

، ٨٦٠٨ حديث   ٨/٤٦سنن النسائى   : ينظر) ٣٧(
خيـر أصحابك من األسـارى إن      : (.... بنص

ن شاءوا فى الفداء علـى أن       شاؤوا في القتل وإ   
يقتل عاما مقبالً مثلهم منهم فقالوا الفداء ويقتـل         

.انتهى).. منا

 

 
 .٢/٢٠الطبقات الكبرى البن سعد : ينظر) ٣٨(

 حـديث   ٤/٥٨٨سـنن الترمـذى     : ينظر) ٣٩(
، ٤١٠٩ حديث   ٥/٥٥٧، سنن ابن ماجة     ٢٣٧٧

دار الجيل   . ١ط

 

مـا أنـا    : ( بيروت، بـنص   –
يا كراكب اسـتظل تحـت      والدنيا؛ إنما أنا والدن   

.انتهى).. شجرة، ثم راح وتركها

 

 
، ٣/١٣٧دالئـل النبـوة للبيهقـى       : ينظر) ٤٠(

، والـسيرة الحلبيـة     ٥/١٦٢والبداية والنهايـة    
٢/٢٥١.
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 حمي الديً إمساعيلالصيد  -
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 شيخ الطريقة العزميةو 

 عصاوالصيد 
 الديً



 

 

 

 

 



 



 











 



 



 





 


الحمد هللا أوضح الحق لمن هداه سبيله، ضيق الطريق على من لـم يكـن               

ب علينـا    وهدى ألقرب الطرق للوفود عليه، قـر       دليله، أنار سبل الوصول إليه    
.الشديد البعيد، وسهل علينا العسير

 

 
والصالة والسالم على سيدنا محمد صالة نستنزل بها غيث عفوك ومغفرتك           

 حتى نتجمل بجمال من جماالت      ؛ونتوسل بها لنوال رضوانك ومعونتك سبحانك     
 فنقـوم    ستائر مكانته    ك بك والقبول لديك سبحانك؛ لتنكشف لنا      ياإلقبال عل 

 مـن   بحول منك وقوة وتوفيق ومعونة على القيام بما أوجبته علينا لذاته            
.الصالة والسالم علما وعمالً وحاالً وقوالً

 

 
وعلى أهل بيته األطهار، الهداة المنار، أهل الصفوة وأهل النجوى، وأهـل            

 بعين اهللا ينسخهم    لم يزالوا . لى أهل الدنيا، القوام في البرية     التقوى، الحجج ع  
من أصالب كل مطهر، ويفصلهم من أرحام المطهرات، لم تدنـسهم الجاهليـة             

وعلـى صـحابته   .  طابوا وطاب منبتهم،هالء، ولم تشرك فيهم فتن األهواء   الج
.الهادين المهديين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالتنا هذه عن حكـم االسـتغاثة       

 أحياء والصالحين سواء كانوا     باألنبياء

 بـاألموات ن االسـتغاثة    أ و ،اأمواتً أم

عى الـبعض لـو     ا كما يد  ليست شركً 

فقهنا الفرق بين المـصدر والمظهـر       

ن الحياة البرزخيـة    أ و ،ونسبة األفعال 

 عـدم   ليست واألولياء لألنبياءبالنسبة  

األنبيــاء  لكــن ،وال لغيــرهم كــذلك

 بالتـصريف    خصهم اهللا    واألولياء

.ليست لغيرهم من الخلقأمور في 

 

 



 



يقال في النّصرة، والغَيثُ     :الغَوثُ

  تَغَثْتُهطلبت الغوث أو   : في المطر، واس

الغيث، فََأغَاثَِني من الغوث، وغَـاثَِني      

من الغيث، وغَوثت من الغوث، قـال       



 

 

 

 

 



 



 

 

 
فضيلة الشيخ علي الجميل

 

 
واعظ مركز رشيد

 

 

 

 

 

 
  

  
   

     
    
  



 

 
        
  

 

 :األنفال( ِإذْ تَستَِغيثُون ربكُم  : تعالى

فَاستَغاثَه الَِّذي ِمن   : وقال تعالى  ،)٩

 ِشــيعِتِه علَــى الَّــِذي ِمــن عــدوِه

 ).١٥ :القصص(

 

 

واالستغاثة التي نحن بصددها هي     

 ممن  هنواعأشكاله و أطلب الغوث بكل    

 من األنبيـاء    إمدادهجعلهم اهللا مظاهر    

 حياتهم الدنيويـة    والصالحين سواء في  

.األخروية أو البرزخية أو

 

 



 



يخلط البعض بين الغلو واالحترام     

 فقد يجعلون حـب المحبـين       ،والحب

ا وهو غيـر     والصالحين غلو  لألنبياء

 إلـى  نرفع المحبوب    أن الغلو   إذ ،ذلك

 وهذا محال فـي أمـة       لوهيةاألدرجة  

من  التي عصمها اهللا      رسول اهللا 

 فعن عقبـة بـن      ،الوقوع في الشرك  

 خرج   أن رسول اهللا     عامر  

إلى قتلى ُأحد فصلى عليهم بعد ثمـان        

 ثـم   ،سنين كالمودع لألحياء واألموات   

إني بين أيديكم   (: طلع إلى المنبر فقال   

 وإن موعـدكم    ،فرط وأنا شهيد عليكم   

الحوض وإني ألنظر إليه من مقـامي       

ن هذا أال وإني لست أخشى علـيكم أ       

تشركوا ولكن أخشى عليكم الـدنيا أن       

فكانـت  :  قال ،)تنافسوها أن تنافسوها  

خر نظرة نظرتها إلـى رسـول اهللا        آ

.

 

 

والعجب العجاب أن هؤالء يرمون     

اُألمةَ بالشرك الذى عصمنا اهللا منـه       

والذى ال يخاف علينا منه رسـوُل اهللا        

، الذى خاف علينا منه وهـو       أما

ا فيه وتنافسوا   التنافس في الدنيا ووقعو   

فـاخر  أ العمارات وركبوا    اعليه وبنو 

.السيارات باسم الدين والدعوة

 

 

اهللا بن عباس     أن عبد : وقد روي 

 

- 

 

 

 كــان يمــسك بزمــام ناقــِة -

 الصحابي الجليل زيد بن ثابـت       

دعها يا ابن عباس، فقـال ابـن      : فقال

هكذا ُأِمرنا أن نفعَل بعلمائنـا،      : عباس

فنَزل زيد بن ثابت من علـى ناقتـه،         

ناولْني يدك، فناولَه   : وقال البن عباس  

هكذا ُأِمرنا أن نفعـَل     : يده فقبلها وقال  

.بآل بيِت نبينا 

 

 

مـام ابـن    حدث بين سيدنا اإل    ما

 أن نـستطيع    عباس وزيد بن ثابت ال    

 حترام بين   لكنه األدب واال   انسميه غلو

 وكذا  ل بيت رسول اهللا     آاألمة و 

.العلماء

 

 



 

 

 

 

 



 



 










 





 



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

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

 

 
ومن ثم فإن أبناء اإلسالم مطالبون اليوم باالستفادة من هـذا           
اإلنجاز العلمي الضخم وتسخيره في خدمة اإلسالم والتعريـف         

.به، ونشر رايته في العالمين

 

 

 

 

 

 



 




 




 




 




 


لبيان أهمية الدعوة من خالل الشبكة      

، وأثرهــا علــى )اإلنترنــت(الدوليــة 
المدعوين، وضـرورة أن يقـوم كـل        
مستطيع بما يقدر عليـه مـن تبعـات         

ذا المبحـث   الدعوة ومسئولياتها، أختم ه   
:بهذه القصة الحقيقية

 

 
: يقول الدكتور فهد محمد الخضيري    

 كنت في مهمة عمل في مدينـة سـاو        
في البرازيل، ونزلت أحد الفنادق     باولو  

قريبا من المركز اإلسالمي في المدينة،      
وذات مرة توجهت إلى مسجد المركز؛      

 الفجر، وكان الجو بـاردا      ألداء صالة 
ـ      سجد حتـى   ماطرا، وما إن دخلت الم

غمر بدني وروحي دفء عميق، ولكن      
فاجأني وجود امرأة تجلس فـي آخـر        
الصفوف، تضع منديالً علـى رأسـها،       
ومالبسها غيـر محتـشمة، اسـتغربت       

 ،تـساؤالت الودارت في رأسـي     ! لذلك

لكني أرجأت البحث عن إجاباتها حتـى       
.أدرك الصالة

 

 
وبعد الصالة قام   كنا ثمانية مصلين،    
 عمره يتحـدث  شخص في الخمسين من   
أنا فالن مـن    : اإلنجليزية بطالقة، فقال  

، أعمل محاميا، وقـد ولـدت       نيوزيلندا
مسلمين، وبعد أن كبـرت     هناك ألبوين   

تعرفــت علــى اإلســالم الحقيقــي ال 
فتلذذت به أيما تلذذ، وحرصت    الوراثي،  

أبرئ على دعوة المحرومين إليه؛ حتى      
للعمـل  ذمتي أمام اهللا تعالى، وقد وفقت       

وي من خالل شـبكة اإلنترنـت،       الدع
وخاطبت كثيرا مـن النـاس، وممـن        
خاطبتهم تلك المرأة التي تجلس هنـاك       
في آخر الصفوف، وقد بـدأت حـديثي       

ة عن العمل، فهي تعمل     شمعها عبر الشا  
نـا فـي   ثمحامية أيضا، ثم تعمقت أحادي  

األديان والعقائد، فأخـذت أبـين لهـا        
محاسن اإلسالم ومزايـاه، واسـتمرت      

عدة أشهر، فاقتنعـت أخيـرا      قشاتنا  منا
م عن رغبة وإيمان، لكنها     البدخول اإلس 

لم تجد من يعينها على ذلك هنا، وبحثت        
عن مراكز الدعوة اإلسالمية، فلم تجـد       

.إال مركزا مغلقًا

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

    
       
    

 

 

 
     

    
    

   
    

  

 

 

 

 
الدكتور

 

 
أحمد محمد أحمد الشرنوبي

 

 

 

أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالمية املساعد 

 

 بكلية أصول الدين

 

-

 

 جامعة األ

 

 زهر

 

 

وألني خـشيت أن يلـين عزمهـا،        
لحـضور   نيوزيلنـدا فأتيت فورا مـن     

إسالمها، وتعليمها بعض مبادئ الـدين،      
ها بــبعض المــسلمين الــذين وإيــصال
هنا؛ ليعين بعـضهم بعـضا،      يعيشون  

ولوال ارتبـاطي بقـضايا مهمـة فـي         
لبقيت عدة أيام، وما أسـرعت       نيوزيلندا

بالحضور إال ألني ال أدري هل أعيش       
أنا؟ أو تعيش هي حتى أفـرغ وأجـد         

.الوقت المناسب؟

 

 
اآلن سوف تنطـق    : ثم ناداها وقال  

قدمـة  بالشهادة أمامكم، فجاءت إلـى م     
: المسجد، ونطقت بالشهادة، فقال الرجل    

اآلن هدأ بالي، وسأعود إلى نيوزيالندا      
وأتركها أمانة في أعناقكم يا مسلمي ساو  

مـسئوليتكم أن تنـصروها     إنها   ،باولو
م، اللهـم   وتتعاهدوها، وتعلموها اإلسال  

.هل بلغت، اللهم فاشهد

 

 
كالمه فقـام أحـد     انتهى الرجل من    

المصلين  

 

ين في ساو باولو     من المقيم  –

 

أنا أتعهد بهـا مـع زوجتـي        :  وقال –
.البرازيلية

 

 
سرت في جسدي قشعريرة، فلم أنتبه      
إال وأدمعي تذرف، وإذا بالذي بجواري      

والذي بجواره كـذلك،    يبكي وينتحب،   
كلنا نذرف الدمع، عندها عرفت     وإذا بنا   

أنه ال يزال في الناس من يبذل الغـالي         
ن النـار،   نفس م والنفيس من أجل إنقاذ     

ن هناك من يبكي فرحا بـذلك، وأن        وأ
هناك من سيبكي خجالً إذا لم يبذل شيًئا        

.لهذا الدين

 

 
ن هـذا الداعيـة     أبقي أن تعرفـوا     

المسلم قد قطع نـصف قطـر الكـرة         
األرضية قبل أن يصل إلى ساو بـاولو        

.)١(!ليصلي معنا صالة الفجر

 

 


 


هـذا البحـث المتعلـق      وفي ختام   

بالدعوة إلى اهللا تعالى من خالل الشبكة       
، أود أن أشير إلى ما      )اإلنترنت(الدولية  

من نتائج وتوصيات،   يمكن استخالصه   
:أوجزها فيما يلي

 

 



 



 



الشبكة الدولية وسيلة من الوسائل     * 
المشروعة للدعوة إلى اهللا تعالى، وهي      

هذه تطورت امتداد لوسائل دعوية سابقة     
الوسائل عبر العصور المختلفة، ومن ثم      
يندرج استخدام هذه الشبكة في الـدعوة       
إلى اهللا تعالى تحت هذا األصل، وهـو        

.تطور وسائل الدعوة إلى اهللا تعالى

 

 
دعا كثير من علماء اإلسالم إلى      * 

استخدام هذه الشبكة الدولية في الـدعوة       
إلى اهللا تعالى، لما لها من آثار طيبـة،         
وثمار نافعة في هذا الميدان العظيم؛ إذ       

التواصـل  يمكن للدعاة مـن خاللهـا       
المفتوح والمستمر مع أعـداد كبيـرة،       

 فـي شـتى     وأجناس متنوعة من البشر   
يـدلونهم علـى الحـق،      بقاع األرض،   

ويهدونهم إلى الخير، ويبثون في نفوسهم    
أسباب الصالح واالستقامة، ويحثـونهم     

 العجـل   على التمسك بما يـنفعهم فـي      
.واآلجل

 

 
تتميز الشبكة الدولية باستقالليتها    * 

وعدم خضوعها لجهة معينة تتحكم فيها،      
وتملي عليهـا   وتفرض عليها سياستها،    

بل إن المتحكم فيهـا     أنظمتها الخاصة،   
هو من يستخدمها، فله أن يتعامل معهـا     
كيفما شاء، يبث من خاللها مـا شـاء،         
ويستقبل ما يريد، ال رقيـب عليـه وال         
حسيب إال ربه سبحانه الـذي يراقبـه،        
ويحصي عليه ما يعمل من خير أو شر،      

 ن يفَم   رٍة خَيْل ِمثْقَاَل ذَرماع هرن  *  يمو
 ٍة شَرْل ِمثْقَاَل ذَرمعاًيهري ) ٧: الزلزلة ،

٨(.

 

 
                                                           

 وما  ١٥٦كيف خندم اإلسالم من خالل اإلنترنت ص      ) ١(
.بعدها

 

 



 

 

 

                                                              

 

 

 

 



 

 
 



 



 



 





 



 



 





 



 



 





 



 



 





 



 



 





 



 



 





 





 



 

 

 
  



 






 







 





 



الصوم أعظم مرب لإلرادة، وكابح     

والــصائمون هــم لجمــاح األهــواء، 

. هللا ما أحالها سـياحة    اف. ."السائحون"

عليك : (ل له، قال     مث الوالصوم  

: ، وفي رواية  )بالصوم، فإنه ال عدل له    

).ال مثل له(

 

 

والصوم هو إعـداد لألمـة التـي        

فرض عليها الجهاد في سبيل اهللا لتقرير  

منهجه فـي األرض لتـستعلي علـى        

ضرورات الجـسد كلهـا، ولتتحمـل       

مشقات الطريق المفـروش بالعقبـات      

واألشواك والتي تتناثر علـى جوانبـه       

. والشهواتلرغباتا

 

 

وعندما أخذت أقـرأ عـن الـسلف        

الصالح من المتصوفة أمثال إمام أهـل       

 وجدته  التصوف اإلمام أبي العزائم     

ا، وكان قليل الطعام، مثله في ذلك       صوام

.مثل كبار الصحابة األجالء

 

 

ــال األ ــي ال أتعجــب لح ــة وإن م

يصومون وال يصلون، اإلسالمية، تجدهم   

هـزة  تجدهم يصومون ولكـن أمـام أج      

.حتى مطلع الفجرالتليفزيون 

 

 

حتى أن حـال القنـوات الفـضائية        

دول اإلسـالمية ال تـرق    لوالمحلية في ا  

.مراد اهللا ورسولهلحال الصائم حسب 

 

 

وإني ال أخفي عليكم حيث أنني كنت       

مندوبا لإلذاعة والتليفزيون على مـدى      

قلـيالً، كانـت    خمسة وثالثين عاما إال     

ضان تعلـن   االستوديوهات قبل شهر رم   

تخصص للفـوازير   حالة الطوارئ، أي    

والبرامج التافهة والتسالي وما إلى ذلك،      

وكأن شهر رمضان هو شـهر تـضييع        

الوقت في اللهو واللعب والتسلية، وهـذا       

وإني  . فهم خاطئ 

 

 من هذا المنبـر      -

 

- 

أتوجه إلى كل المسئولين فـي أجهـزة        

انهضوا إلعـالء شـأن     : اإلعالم وأقول 

  يتـه  لغاعوا رمـضان    شهر الصوم، طو

شـهر جهــاد الــنفس  الكبـرى؛ ألنــه  

.ورياضتها

 

 

كان السلف الصالح يـدعون اهللا سـتة        

ـ      ة أشـهر   تأشهر أن يبلغهم رمضان، وس

الباقية من السنة أن يتقبل اهللا منهم الصيام،        

.!فأين نحن كمسلمين من هؤالء؟

 

 



 





 



عـن أبـي    ،  صاحب رسول اهللا    

 غَـزوةً   َأنْشََأ رسوُل اِهللا    : أمامة  

 ادع اللَّـه ِلـي      ، يا رسوَل اهللاِ   :فََأتَيتُه فَقُلْتُ 

 .)اللَّهم سـلِّمهم وغَـنِّمهم    ( : فَقَالَ .ِبالشَّهادِة

 ثُم َأنْشََأ رسـوُل     : قَالَ . فَسِلمنَا وغَِنمنَا  :قَاَل

 يـا   : فََأتَيتُـه فَقُلْـتُ    ، غَزوا ثَاِنيا  اِهللا  

 : فَقَـالَ  . ادع اللَّه ِلي ِبالـشَّهادةِ     ،رسوَل اهللاِ 

)    مهغَـنِّمو مهـلِّمس منَا   : قَـالَ  .)اللَّهلَّمفَـس 

 فََأتَيتُـه   ، ثُم َأنْشََأ غَزوا ثَاِلثًـا     : قَالَ .وغَِنمنَا

ك مرتَيِن قَبَل    ِإنِّي َأتَيتُ  ، يا رسوَل اهللاِ   :فَقُلْتُ

مرِتي هِذِه فَـسَألْتُك َأن تَـدعو اللَّـه ِلـي           

 فَدعوتَ اللَّه َأن يسلِّمنَا ويغَنِّمنَـا       ،ِبالشَّهادِة

 فَادع اللَّه ِلي    ، يا رسوَل اهللاِ   .فَسِلمنَا وغَِنمنَا 

 .) وغَـنِّمهم  اللَّهم سـلِّمهم  ( : فَقَالَ .ِبالشَّهادِة

 يـا   : ثُم َأتَيتُـه فَقُلْـتُ     ، فَسِلمنَا وغَِنمنَا  :قَاَل

علَيـك  ( : قَـالَ  . مرِني ِبعمـلٍ   ،رسوَل اهللاِ 

     الَ ِمثَْل لَه ِم ؛ فَِإنَّهوقَالَ .)ِبالص :    ِئـيا رفَم 

 .ماَأبو ُأمامةَ والَ امرَأتُه والَ خَاِدمه ِإالَّ صيا       

 فَكَان ِإذَا رِئي ِفي داِرِهم دخَان ِبالنَّهاِر        :قَاَل

.ِقيَل اعتَراهم ضيفٌ نَزَل ِبِهم نَاِزٌل
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الـسيد  سماحة  قامت مشيخة الطريقة العزمية تحت رعاية       

 العزمية  محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم شيخ الطريقة       

 ا، تأكيـد  ه١٤٤٠  عدة محاضرات خـالل شــهر     

:بصير األمة بالواجب المطلوب منهالدورها الكبير فى ت

 

 



 


 مت أقي م١٢/٤/٢٠١٩، الموافق   ه١٤٤٠  ٦جمعة  الفى يوم   

بقاعة اإلمام المجدد الـسيـد      مائةال بعد   العشرون و ةمناثال 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

 

 

الـشعب المـصري علـى    ة شيخ الطريقة العزميـة       سماح حثوقد  

) نعم(ب : سواءضرورة المشاركة في االستفتاء على الدستور والتصويت        

أجرا لو أخطأ وأجران لـو      المجتهد  في األمر؛ لينال    بعد االجتهاد   ) ال(أو  

سوف يحضر االستفتاء مـشاركًا، وحـذر مـن عـدم           أصاب، وأكد أنه    

 : وأضـاف  .ادة، وكاتم الشهادة آثم قلبـه     المشاركة؛ ألنه خيانة وكتم للشه    

.حتى لو تم تزوير نتائج االستفتاء فأنت قمت بواجبك

 

 

وطالب شيخ األزهر أن يقوم بواجبه نحو إصالح ذات البـين بـين             

الح بين المسيحيين فـي روانـدا     صفعل بابا الفاتيكان باإل   يالمسلمين، كما   

.وجنوب السودان

 

 

األموي ويدعون محبة أهل    نهج  وكشف عن سير معظم األمة على ال      

البيت بالحناجر فقط، ويعلقون خيبتهم على شماعة المهدي المنتظر، وليس       

لهم أي مساهمات في الحضارة اإلنسانية اليوم، بل هم عالة على العـالم             

 من  وافي السالح والدواء والطعام، وطالبهم بتربية أبنائهم وأحفادهم ليكون        

. ويتحقق على أيديهم ظهور اإلسالمالمستقبلرجال 

 

 

حديثه حول سيرة أهل    الحليم العزمي الحسيني     وواصل الشريف عبد  

 من كربالء إلى الكوفـة،      آل الرسول بالحديث عن ترحيل     البيت  

، وفـصل   مرورهم بسيد الشهداء اإلمـام الحـسين     دوما حدث عن  

، ورد شـبهة    )القربانا هذا   نَّل مِ اللهم تقب  (:الحديث عن قول السيدة زينب    

وواصل الـسير مـع     أعداء أهل البيت أن السيدة زينب شخصية وهمية،         

كيف استقبلها الناس، وتوقف عند     بين  ت الكوفة، و  لحتى وص مسيرة اآلالم   

. ألهل الكوفةخطبة السيدة زينب 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

بينا اللقاء املاضي أن ال حجة للمتهوكني املـسارعني يف تكفـري 
َّ َّ

 

والدي النبي 

 

 حتت زعـم كفـر وشـرك آزر أبـي إبـراهيم 

 

الذي ترب

 

أ

 

 منه 

 

إبراهيم 

 

، وثبت كفره بل وموته على الكفر 

 

عدوا هللا؛ ألنه كان أبا إلبراهيم وليس والدا له
ً ً 

 ..

 

ويف هذا املقال 

 

:نواصل احلديث فنقول

 

 

 

 







 


 حدث هو أن إبراهيم قد علـم        فالذيا  إذً

أن آزر قد مات على ما شاب عليـه مـن           
الشرك وعبادة األصنام، حينئذ علم أنه مات       

ولي  ا هللا   ا للشيطان وعدو    فتوقف عـن ،
 ، بل وتبرأ إبـراهيم      الدعاء بالمغفرة له  

منه، ولم يعد يعتبر أنه أبـوه كمـا كـان،           
ـا كانـت         فالتبرؤ من الكفر والكافرين، أيـ
درجة قرابتهم للعبد الموحد هو من األسس       

     ا ال  واألركان القلبية لإليمان باهللا تعالى واحد
. شريك له

 

 
وينبنى على هذا األساس القلبـى مـن        

لتبرؤ من  أسس التوحيد اإلسالمى، أال وهو ا     
الكافرين، ولو كانوا أولى قربى، ينبنى عليه       

 لهم، مادام قد تبين للعبـد       االستغفاررفض  

الموحد كفرهم، فال يجوز االستغفار ألحدهم      
حتــى ولــو كــانوا آبــاءهم أو أمهــاتهم 

 فـى كتابـه    وقد نهـى اهللا      ،وأشقاءهم
  الحكيم المحكم نهي ا عن االسـتغفار    ا صريح

ان ِللنَِّبي والَِّذين آمنُوا    ما كَ : لهم بقوله   
َأن يستَغِْفروا ِللْمشِْرِكين ولَو كَـانُوا ُأوِلـي        
          ابـحَأص ـمَأنَّه ملَه نيا تَبِد معب ى ِمنبقُر

وما كَان اسِتغْفَار ِإبراِهيم َألِبيِه ِإالَّ       * الجِحيِم
     اها ِإيهدعٍة وِعدون مع     ودع َأنَّه لَه نيا تَبفَلَم

        ِليمح اهَألو اِهيمرِإب ِإن َأ ِمنْهرـا  * لِّلَِّه تَبمو
   نيبتَّى يح ماهدِإذْ ه دعماً بِضلَّ قَوِلي اللَّه كَان

         ِلـيمٍء عِبكُلِّ شَـي اللَّه ِإن تَّقُونا يم ملَه 
 ١١٣: التوبة(

 

– ١١٥.(

 

 
ـ    فتدبر ـ   قوله تعالى ناهي ـ  ا نهي ا ا قطعي
ا النبــى صــريح عــن االســتغفار 

للمشركين وكـذلك نهـى المـؤمنين عـن        
االستغفار لهم ولو كانوا من ذوى أرحامهم،       

 مـن    إبـراهيم    وحتى يبـرئ اهللا     
المخالفة لهذا النهى أو باألحرى من نقـض        
هذا األساس من األسس القلبيـة للتوحيـد        

، لم يكن   أثبت أنه، أى إبراهيم     الخالص،  
يعلم، حين وعد أباه آزر باالستغفار له أنـه    

، ومن ثم كان اسـتغفاره لـه        عدو هللا   
ا لوعده له، لكنه لما علم أنه مات ولـم         تنفيذً

يؤمن، تبين له أنه عدو هللا تعـالى فتوقـف          
متنع عن االستغفار له وتبرأ منه بمقتضى       او

. النص الصريح لآلية الكريمة

 

 
ا النبـى   ا قاطع  نهي  ثم نهى اهللا     منو
     والمؤمنين عن االستغفار للمشركين 

حتى ولو كانوا من ذوى أرحامهم ثم عقب        
ا وما كَان اللَّه ِليِضلَّ قَوم    : سبحانه بقوله   

      ِإن تَّقُـونـا يم ملَه نيبتَّى يح ماهدِإذْ ه دعب
     ِلـيمٍء عِبكُلِّ شَـي اللَّه)  ١١٥: التوبـة( ،

والمعنى أن من يعود إلى مواالة أعداء اهللا        
    قربى، المشركين، ولو كانوا من أولى ال 

بأى صورة من صور المواالة ورفـض أن    
يتبرأ منهم، فإن اهللا تعالى يضله، ومن ثـم         

ن اهللا   بي       للمسلمين فى كتابـه وجـوب 
 التبرؤ القلبى من المشركين أعداء اهللا        

ة والتولى على اهللا ورسـوله      الاوقصر المو 
والمؤمنين فحسب، ومن أحكام هذا الـوالء       

 حـرم اهللا    ماوالبراء االستغفار للمؤمنين، ك   
تعالى على المؤمنين االسـتغفار والـدعوة       
بالرحمة للمشركين أو الكافرين، ولو كانوا      

. أولى قربى، بل ولو كانوا آباءهم

 

 
 وأعلـن   هو ما فعله إبـراهيم     وهذا
. متنع عن االستغفار لهاآزر، وتبرأه من 

 

 



 

 

 

 

 



 



 













  







 



 كان هذا فى حياة سيدنا إبـراهيم        فمتى
؟

 

 
لما   هذا فى عهد شبابه أو كهولته،      كان

مات آزر وتبرأ منه إبراهيم عليه الـصالة        
.والسالم

 

 
 من المعقول أن يدعو إبراهيم آلزر       فهل

بالمغفرة له ولوالدته، وهو أى إبراهيم فـى        
.عهد شيخوخته ؟ بالقطع ال

 

 
مكن أن يكـون آزر هـذا والـد          ي هل

متنـع عـن    اإبراهيم الذى تبـرأ منـه، و      
االستغفار له فى شبابه أو كهولته، ثم هـو         

. بالقطع ال ! يعود ويدعو له فى شيخوخته؟    
وحاشا هللا تعالى أن يكون فى كتابـه هـذا          

. التناقض والتضارب

 

 
 أن يطيع اهللا تعالى      إلبراهيم   وحاشا

ويعصيه فى  فى شبابه أو كهولته ثم يخالفه       
شيخوخته ؟ 

 

 
!  أيها المتنطِّعون، كيف تحكمون؟    مالكم

لكم أيها المتهوكون المتـسارعون فـى        ما
!   أفال تعقلـون؟  ! ؟والدى إبراهيم الخليل    

      ا وفى كل   إن داللة لفظ األب ال تصدق تمام
ا لقد كان   حق. األحوال على داللة لفظ الوالد    

ه ألنـه   آزر أباه لكنه لم يكن والده، كان أبو       
كان عمه أو كان زوج أمه وبالنظر إلى أنه         
رباه، ولكنه لم يكن والده الذى حملـه فـى          

ألن ؛  صلبه ثم خرج من صـلبه، وأنجبـه       
ا ا ووالدته أيـض   والده رحمه اهللا مات مؤمنً    

ماتت مؤمنة، وبحسب سنته سـبحانه فـى        
 فـإن   ذُريةً بعضها ِمـن بعـضٍ     النبوة  

مؤمنين من ذرية مؤمنة    والدى إبراهيم كانا    
نوح عليه الصالة    تىا إلى الوراء ح   رجوع 

.والسالم

 

 
 القـاطع والبرهـان الـساطع       والدليل

والحجة الملجمة للمعارضة اآلثمـة دعـاء       
إبراهيم لوالديه بالمغفرة فى شيخوخته بعـد       
أن أنجب إسماعيل وإسحق علـى الكبـر         

الى وأمه مكـة  وأسكن إسماعيل بأمر اهللا تع    
وِإذْ  :المكرمة ثم بنى الكعبة، قال تعـالى      

ـ          ا قَاَل ِإبراِهيم رب اجعْل هـذَا البلَـد آِمنً
    نَاماَألص دبَأن نَّع ِنيبِني ونُباجو *   نِإنَّه بر

 كَِثير لَلْنِمنِّي       َأض ِني فَِإنَّهن تَِبعالنَّاِس فَم نا م
 صع نمو     ِحيمر غَفُور نَا ِإنِّي  * اِني فَِإنَّكبر

        ٍع ِعندرِر ِذي زاٍد غَيِتي ِبويكَنتُ ِمن ذُرَأس
بيِتك المحرِم ربنَا ِليِقيموا الـصالةَ فَاجعـْل        
        ـنم مقْهزارو ِهمِوي ِإلَيالنَّاِس تَه نةً مَأفِْئد

 لَّهاِت لَعرالثَّم   ونشْكُري ا    * مم لَمتَع نَا ِإنَّكبر
نُخِْفي وما نُعِلن وما يخْفَى علَى اللَّـِه ِمـن          

الحمـد  * شَيٍء ِفي اَألرِض والَ ِفي السماِء       
ِللَِّه الَِّذي وهب ِلي علَى الِكبـِر ِإسـماِعيَل         

رب * وِإسحاقَ ِإن ربي لَـسِميع الـدعاِء        
اجعلِْني مِقيم الصالِة وِمن ذُريِتي ربنَا وتَقَبْل       

ربنَا اغِْفر ِلي وِلواِلدي وِللْمـْؤِمِنين      * دعاِء  
  ابالِحس قُومي موي )٣٥: إبراهيم 

 

– ٤١(، 
 نوسواء أكان هذا الدعاء، بعـد أن أسـك        

ا وأمه التى    إسماعيل رضيع  إبراهيم  
ا عند بيته المحرم،     جميع هى والدته   

 : أى،أم كان هذا الدعاء بعد أن بنيا الكعبـة  
       ا فـإن   هو وإسماعيل، بعد أن صـار شـاب

ا فـى الـسن فـى       ا كبير إبراهيم كان شيخً  
الحالين، سواء هذا أو ذاك، فها هو إبراهيم        

   الكعبة المشرفة، علـى     ء يدعو بعد بنا 
ديـه  األرجح هو وإسـماعيل لنفـسه ولوال      
. وللمؤمنين بالمغفرة يوم يقوم الحساب

 

 
رب اجعلِْني مِقيم الصالِة وِمن      :فقوله

دليل على أنه كان يرجو مـن اهللا         ذُريِتي
ذُريـةً  أن تستمر سنة اهللا تعالى فى النبوة     

ا أبناء وأحفاد: فى ذريته  بعضها ِمن بعضٍ  
 وعد اهللا   ا إلى آخر الزمان، بحسب    وأسباطً

. تعالى له

 

 
ربنَا اغِْفر ِلـي وِلواِلـدي :       وقوله

     ابالِحـس قُـومي موي ْؤِمِنينِللْمو   برهـان
ساطع ودليل قاطع على أن أباه الذى هـو         
والده، ليس هو آزر الذى تبرأ إبراهيم منه        

   ا هللا من قبل، وأن والده هذا لم يمـت عـدو
ه التى هى والدته    تعالى مثل آزر، وأنه وأم    

ماتا مؤمنين موحدين، كما هـى سـنة اهللا         
 ذريـة   األنبياءتعالى فى اصطفاء الرسل و    

مؤمنة موحدة بعضها من بعض، فاسـتحقا       
.أن يدعو لهما بالمغفرة

 

 
 فبحكم قطعى ونتيجة يقينية، لم يكن       اإذً

آزر هو والد إبراهيم عليه الصالة والسالم،       
فى شبابه من  ألنه قد تبرأ    ؛وإن كان هو أباه   

أبيه آزر، ودعا فى شيخوخته على الكبـر        
.لوالديه وللمؤمنين بالمغفرة

 

 
 كانا بالقطع مـؤمنين     فوالدا إبراهيم   

موحدين شأنهما شـأن والـدى كـل نبـى      
صطفاء اورسول حسب سنة اهللا تعالى فى       

 ذُريةً بعضها ِمن بعضٍ   األنبياء والرسل   
مهتدين، وهـذه   فوالداه كانا من المجتبين ال    

ـ       : بقولـه  هالسنة يؤكدها دعاء نوح لوالدي
        ِتـييخََل بن دِلمو ياِلدِلوِلي و اغِْفر بر

مْؤِمنًا وِللْمـْؤِمِنين والْمْؤِمنَـاِت والَ تَـِزِد        
 فها همـا    )٢٨: نوح( الظَّاِلِمين ِإالَّ تَبارا  

، الذى لم ينج معـه فـى        والدا نوح   
ا فى طول األرض    ال ثمانون مؤمنً  السفينة إ 

.وعرضها ماتا موحدين

 

 
 النتيجة التى تخص والدى إبراهيم      وهذه
ها فى موضوعنا الرئيس لهذا      ب يءسنستض
: البحث

 

 
هل كان والدا النبى األكـرم      :  وهو أال
       مؤمنين موحدين حنيفـين بـالفطرة 

على األقل، فال يصدق عليهما الحديثان، أم       
 مشركين مستحقين لعذاب    كانا، والعياذ باهللا،  

اإلجابـة  ! النار، فيصدق عليهما الحديثان؟   
ذن اهللا تعالى  إ ب ية التال المقاالتهى موضوع   
.وفتحه وتوفيقه

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 





  






 



 







 



 











 



 

 



 





 




 



٢٤

 

وتحت  ٣٨ ص   ٤٠٢وفي العدد    -

وجوب العمل بحديث اآلحاد فـي      :" عنوان  

. إعداد متولى البراجيلـى " العقائد واألحكام  

ديث اآلحاد الصحيحة السند    احأيجب العمل ب  

الغير مخالفة للقـرآن فـي      

ولكن في العقائد   . األحكام نعم 

 وهذا هو رأي جمـاهير      ،ال

.العلماء المحققين 

 

 

٢٥

 

 ٤٠٢ وفي العـدد     -

 وفي فتاوى المركز العـام فتـوى        ٥٧ص  

 ألنها  ؛لعب األطفال الحديثة ال تجوز    : تقول

.عنده أصنام ومضاهاة لخلق اهللا

 

 

٢٦

 

 نجـد   ٤٠ ص   ٤٠٣ وفي العـدد     -

ا كالعادة علـى الـصوفية والـشيعة        هجوم

ء وأنهما يقفان في خندق واحد مـع أعـدا        

.اإلسالم

 

 

٢٧

 

 ومـن   ٥٩ ص   ٤٠٣ وفي العدد    -

 :فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية فتوى تقول     

اجتماع الناس في المسجد فـي يـوم مـن          

.األسبوع لقراءة القرآن كله بدعة ضاللة 

 

 

٢٨

 

 يبـدع   ٦٥ ص   ٤٠٤ وفي العدد    -

حسن الدسوقي االحتفال بليلة النصف مـن       

.شعبان 

 

 

٢٩

 

 فتـوى   ٧١ ص   ٤٠٥ وفي العدد    -

 ، إنه ال تجزيء القيمة في زكاة الفطر       تقول

 وفي نفس الورقـة     ،إعداد أبو بكر الحنبلي   

ا عليك أخـي المـسلم       تيسير :إعالن يقول 

    ا إلـى أقـرب     بارك اهللا فيك توجه مشكور

فرع من فروع جماعـة أنـصار الـسنة         

دفع إليهم القيمة النقدية    االمحمدية بمنطقتك و  

 لزكاة الفطر وهم ينوبون عنك في شـرائها       

ا من قوت البلد ثم يقومـون بتوزيعهـا         عينً

.٧٢على فقراء المسلمين ص 

 

 

وهل حدث هـذا    !! أليس هذا تناقضا؟  

في عهد الرسول أو الصحابة أو التـابعين        

بنفس منطق الوهابية حتى يقوموا بعمـل       

!ذلك ويأخذوا القيمة؟

 

 

٣٠

 

 وتحـت  ٤١ ص٤٠٧ في العـدد    -

عنوان مناسك الحـج وأخطـاء الحجـيج        

ل جاء فيه أنه ال يجزئ الرمي       لمعاوية هيك 

 مع أن هناك آراء لعلماء مـن        ،قبل الزوال 

 عالوة علـى أن     ،السلف الصالح تبيح ذلك   

     ا فـي   التعصب في هذا الرأي يتسبب سنوي

موت آالف الحجاج وذلك لتزاحم الماليـين       

.في وقت واحد للرمي

 

 

٣١

 

 فتـوى   ٥٧ ص   ٤٠٧ وفي العدد    -

ـ        هادة أن اللعب بالشطرنج حرام وال تقبل ش

.العب الشطرنج

 

 

٣٢

 

 وفي باب الفتاوى     -

 

 لجنة الفتوى   -

بالمجلس العام 

 

 فتوى  ٥٧ ص   ٤٠٧  العدد    -

تقول حكم التواشـيح واالبتهـاالت بدعـة        

.ضاللة

 

 

٣٣

 

 وتحت  ١٣ ص   ٤٠٨ وفي العدد    -

 ،عنوان رضاع الكبير إعداد زكريا حسيني     

أورد حديث زوجة أبي حذيفـة وكيـف أن     

 ،)رم عليك أرضعيه يح ( : قال لها  النبي  



 

 

 



 



 


 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى. د   

 

 

 وأورد الكاتب   ،يقصد سالم مولى أبي حذيفة    

آراء من أخذ بهذا الرأي كعائشة رضي اهللا        

 وكذلك رأي من لم يأخذ بـه        ،عنها وغيرها 

كسائر أمهات المؤمنين وجماهير الفقهـاء      

.لمخالفته لما هو أصح منه

 

 

وكان األولى من المجلة عدم الخوض      

في هذا الموضوع أو رد الحديث لما عليه        

.من إشكاالت ولما يجر من مخاطر

 

 

٣٤

 

ــدد - ــت . ١٧ ص ٤٠٨ الع وتح

عنوان سد الذرائع في مسار العقيدة الحلقـة    

: دكتور عبد اهللا شاكر جاء فيه ةالسابع

 

 

من هذه األشياء النهي عـن تـصوير        

.ذوات األرواح

 

 



 



١

 

 وتحت عنوان   ٥٣ ص   ١في العدد    -

 " لندوة قصة تحكيم إبليس في دار ا" 

:علي حشيش جاء فيه : بقلم 

 

 

تضعيف قصة اجتماع زعماء قـريش      

في دار الندوة وحضور إبليس هذا االجتماع       

 وذلك للقضاء علـى     ،في هيئة شيخ نجدي   

 وذلـك   ،النبي صلى اهللا عليه وسلم ودعوته     

.ليلة الهجرة 

 

 

٢

 

 وتحــت ٥٩ ص ٢وفــي العــدد  -

إعـداد لجنـة الفتـوى      " الفتاوى  " عنوان  

: العام جاء فيه بالمركز

 

 

خلع النعال عند دخول المقابر مـأمور       

.به

 

 

٣

 

 وتحــت ١٨ ص ٣وفــي العــدد  -

فقه الصالة على النبي صـلى اهللا       " عنوان  

صالح نجيب الدق جاء    : بقلم  " عليه وسلم   

:فيه 

 

 

جهر كثير من المؤمنين بالصالة علـى       

النبي صلى اهللا عليه وسـلم عقـب اآلذان         

.بدعة ضاللة

 

 

٤

 

 وتحـت   ٤٢ ص   ٣  وفي العـدد    -

" تحذير العابد من بـدع الموالـد        " عنوان  

:معاوية محمد هيكل جاء فيه: بقلم

 

 

 

االحتفال بمولد النبي صلى اهللا عليه       -

.وسلم بدعة منكرة

 

 

 

الحسين رضي اهللا   سيدنا  يصف مولد    -

 .عنه بالعيد الشركي

 

يصف ضريح السيد البدوي بالـصنم    -

 .الذي يعبد

٥

 

 وتحــت ٦٤ ص ٣وفــي العــدد  -

" عذاب القبر بين اإلقرار واإلنكار      " عنوان  

:جاء فيه

 

 

" قدس اهللا روحـه     " بوصف ابن تيمية    

ا؟أليس هذا غلو!!

 

 

٦

 

 وتحــت ٣٠ ص ٤وفــي العــدد  -

) " ٢(محاذير في لباس الرجـال      " عنوان  

:محمد فتحي جاء فيه: إعداد

 

 

البدلـة   ( خالصة القول فـي لـبس       

 

– 

سلم هو أن يبتعد الم   ) والقميص والبنطلون   

 عن هذا اللباس ما استطاع إلى ذلك سـبيالً        

.إال أن تلجئه الحاجة إليه

 

 

٧

 

 وتحــت ٥٦ ص ٤وفــي العــدد  -

لجنـة الفتـوى    : بقلـم   " الفتاوى  " عنوان  

:بالمركز العام جاء فيه 

 

 

.ال يجوز الذهاب إلى المصائف

 

 

٧

 

 وتحــت ٣٨ ص ٥وفــي العــدد  -

: إعـداد   " الشيعة الخطر القـادم     " عنوان  

:د هيكل جاء فيه معاوية محم

 

 

 

 يصف الشيعة باألبعدين-

 

 

 

 ينتقد من ينادون بالتقريب بين السنة       -

 ألن الـشيعة    ؛والشيعة ويطالبهم بتقوى اهللا   

.في نظره دعاة إفك وأئمة كذب

 

 

٨

 

 وتحـت   ١٤ ص   ٦ وفي العـدد      -

" التداوي بألبان اإلبـل وأبوالهـا      :" عنوان  

:جاء فيه 

 

 

دفاع عن أن بول اإلبـل يـشفي مـن          

 وأن مـن    ، الكبد والجهاز الهضمي   أمراض

ينكرون ذلك اعتادوا التنكر لما ينسب إلـى        

.دين اإلسالم ونبى اإلسالم

 

 

٩

 

 وتحــت ٢٩ ص ٦وفــي العــدد  -

:جاء فيه" دعوة للمشاركة "  :عنوان

 

 

:طلب المشاركة بالصدقة من أجل

 

 

 

 طباعة كتيب يوزع مع مجلة التوحيد       -

.امجانً

 

 

 

. نشر تراث الجماعة-

 

 

 

 نسخة من المجلة نسخة      عمل مليون  -

لكل خطيب من خطباء األوقاف واألزهـر       

..تصله على عنوانه 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


 

 

 

 

 

حكم عاليـة، ودرر غاليـة،      
اب المسطور،  أفيضت من الكت  

والبحر المسجور، ونطق بها    
لسان الرق المنشور، أخـذًا     

سعد من  . من البيت المعمور  
فهم هذه الحكـم علمـا، أو       
تمتع بها ذوقًا، أو سار على      
هديها سلوكًا؛ ألن عباراتهـا     
من بحر عرفان ونور بيـان      

.مجدد هذا الزمان

 

 
 حكــم هـذه ال ىحـد إنقـدم  

قــ تعليايمة يعقبهــالعظ

 

 
ى نيلـترشد به ف نس   

 

 
.المجد اإلسالمى       

 

 

األستاذ

 

 
قنـديلمحمود سميـح 

 

 
 



 



  


 



 

 

 

 

لعل أهم ما تميز به تـراث اإلمـام أبـى           
العزائم فى موضوع من أهم الموضوعات وهو       
اإلنسان، أنه تحدث عن الحقيقة اإلنـسانية قبـل      
ظهورها في العالم المادى المحسوس المتمثل في       
عالم الدنيا، فقد أكد اإلمـام أن عـالم األرواح           
: متقدم على عالم األجسام، مستدالً بقوله تعـالى       

َلقُلْ     و ثُم نَاكُمروص ثُم خَلَقْنَاكُم الِئكَـِة    قَدنَـا ِللْم
 ثُم: ، وقوله )١١ :األعراف( دماسجدوا آل 

 في عـالم  ..ولَقَد خَلَقْنَاكُم   تفيد التراخي، أي    
 كما سـبق فـي      .. ثُم صورنَاكُم..  الروح  

   فى  منكم في صورة معينة      علمنا أن نصور كال
 واألمـر   عالم األرحام، ثم كان خلق آدم       

.     للمالئكة بالسجود له

 

 
وقد أكد القرآن الكريم على هـذه الحقيقـة         
حين ذكَّرنا سـبحانه بنـشأة حقيقـة اإلنـسان          

ولَقَد عِلمتُم النَّـشَْأةَ    : الروحانية فى قوله تعالى   
  ونال تَذَكَّراُألولَى فَلَو )فاإلمـام  )٦٢ :الواقعة ، 

ـ        خلـق الحقيقـة     ييرى أن النشأة األولـى ه
الروحانية، بل ويؤكد على أهمية تعرف اإلنسان       

مـن عـرف نـشأته      : على نشأته األولى فيقول   
األولى، سارع إلى نيل الـسعادة فـى النـشأة          

ومن جهل نشأته األولى، اعتقد الخلود      . األخرى
فى الدنيا فعمل لها فهلك وأهلك وال خلود فيهـا؛     

اإلنسان عن الحيوان بمعرفة نـشأته      وإنما يتميز   
األولى، وإال فهو حيوان وأضل منـه، والنـشأة         

ا لقولـه   األولى هى الخَلق األول لإلنسان مصداقً     
 :األنبيـاء ( هيدِع نُّ ٍقلْ خَ َلوا أَ نَْأدا ب مكَ: تعالى
وِل بْل هم ِفي    َأفَعِيينَا ِبالْخَلِْق األَ  : ، وقوله )١٠٤

. )١٥ :ق( لٍْق جِديدلَبٍس ِمن خَ

 

 
والخلق الجديد المراد هنا هو هـذا الهيكـل    

    ره الحق أطوارا فـي عـالم     الجسمانى الذي طو
بطن األم، ليؤدي دوره في الدنيا إلى أن تنتهـي          
منه األنفاس، واللبس جاءنا من ظن اإلنسان أن        

أى حقيقتـه، ولـو أدرك      ) أنـا (هذا الهيكل هو    
كل سكن مؤقت لحقيقته،    الحقيقة لعلم أن هذا الهي    

وأن اإلنسان إنسان بمعناه ال بمبنـاه، يوضـح         
: اإلمام أبو العزائم ذلك فيقول فى حكمة بليغـة        

الخلقُ األوُل هو أنتَ، والخلـقُ الجديـد جـاء          
ليعرفك من أنتَ، فـالخلق األول خلـق حقيقـة          



 




 





 

 

 

 

 



 


 

اإلنسان ومعناه، والخلق الجديـد خلـق جـسم         
) الجـسم (الجديد  اإلنسان ومبناه، ووظيفة الخلق     

أن يتعرف اإلنسان من خالله على ما أودعه اهللا         
فيه من المعانى والحكم واألسرار، فإذا انقضت       
مدة الجسم المحددة بالموت رجع الى أصله وهو        
التراب، وبقيت حقيقة اإلنسان بمكوناتها لتكمـل       

.رحلتها فى عالم جديد هو البرزخ

 

 


 


فـى جوامـع كلمـه إلـى        ويدعونا اإلمام   

الرجوع إلى النشأة األولى للتعرف على الحقيقة       
:اإلنسانية فيقول فى الِحكم

 

 
نسيان بدء الشهود مؤد إلـى نـسيان بـدء          
الوجود، ونسيان بدء الوجود مؤد إلـى نـسيان         
العهود، ونسيان العهود مؤد إلى فك القيود، وفك        

.القيود مؤد إلى نسيان الملك المعبود

 

 
نسان نشأته األولى، وينـسى     كيف يجهل اإل  

عهد المولى، ويميل إلى أسفل سافلين، وهو معد        
.ألعلى عليين؟

 

 
ارجع إلى العدم ليظهر وتخفى، فيظهـرك       

.مجمالً

 

 
ـ   يكن لك أب   كن لربك طفالً   ا، بمعنـى   ا وأم

ا فى بطن أمك    اعتمادك الحق عليه، وكن له جنينً     
ـ          ا يخرجك بأنوار شهوده، وكن لـه مـاء مهينً

ـ        يصورك ا  وينفخ فيك من روحه، وكن له طينً
ـ      ا عنـه فـى     يخلقك بيديه، ويجعلك خليفة نائب

.أرضه

 

 
لكل حقيقة ظاهر وبـاطن وحـد ومطلـع،         
فاإلنسان ظاهره الجسم، وباطنه القلـب، وحـده       
الروح، ومطلعه نفخة القـدس، والجـسم ظـل         
الروح، والروح ظل نفخة القدس، ونفخة القدس       

 جاِعٌل ِفـي اَألرِض     ِإنِّي: ظل اهللا، قال تعالى   
فَـِإذَا  : وقال فى الخليفة  ) ٣٠: البقرة (خَِليفَةً
تُهيوس       ـوا لَـهوِحـي فَقَعنَفَخْتُ ِفيـِه ِمـن رو

اِجِدينس) ٢٩: الحجر(.

 

 
ويكشف اإلمام عـن سـر التنـزل وسـر          
الظهورفى البدء من قبل الخلق واألمر، فيقـول        

:     فى القصيدة

 

 
عم قد كان تكوينىفى البدء نور ن

 

 
ال كون ال أين حاَل البدء يحوينى

 

 
قد كنتُ فى أزل) كن(من كلمة هى 

 

 
ا أطوف بقدس المجِد تمكينىنور

 

 

بل صورةٌ أشرقت أنوار طلعتها

 

 
من قدس عظموتها فى حال تلوينى

 

 
فى عالم الغيِب كان الوجه حيطتُها

 

 
أنوارها أشرقت فى القدس تُحيينى

 

 
ت فى أزٍلمن قبل خلٍق وأمٍر كن

 

 
فى حضرة العلم فى أسوار تعيينى

 

 
الغيب أشرق فى المجلى والِزمها

 

 
سر التدلى بدا فى مظهر الطين

 

 
نور أضاء لمن صافاهمو أزالً

 

 
الحقُّ يظهرنى والكون يخفينى

 

 
سر التنزل فى األطوار أشهدنا

 

 
سر الظهور بمعنى باطِن الدين

 

 
هذا الطهور سقاه اهللا من أزل

 

 
فاقرأنه بعد تبيين) هل أتى(فى 

 

 
خَلَـقَ اُهللا   : (ولقد ورد فى الحديث الشريف    

ِ ويفسر اإلمام أبو العزائم هذا      )آدم علَى صورِته  
آدم عليه السالم هـو المخلـوق       : الحديث فيقول 

الذى تجلى فيه الحق سبحانه لخلقـه، فـإن اهللا          
سبحانه خلق آدم على صورته، وليس المراد أنه        

 صورة لها أبعاد وحدود وكٍم وكيف،       خلقه على 
بل المراد أنه جمله بمعـانى صـفاته وجمـال          

.أخالقه

 

 
ومعنى هذا أن تجليات السميع والبـصير،       
والمتكلم والخالق والمدبر فيك، هـي تجليـات        
ربك ألنها أسماؤه، فكما تسرى أشـعة الـشمس      

ي مـشرقة   فيك فتنتفع خالياك، فإن شمس التجل     
ا، فتُظهرك إنسانً  اأيض ا فيك مـن مظـاهر       سوي

الربوبية، وكما ال يدعى من تشرق عليه الشمس        
أنه عين الشمس، كذلك ال يستطيع عبد أن يدعي         

ـ    ٕبإمداداته وا  ه أنـه   شراقات أنوار الربوبية علي
رب، ومن ادعى ذلك فقد هلك، فكل أسـماء اهللا          
وصـفاته تنزلــت فيـك علــى قـدر أهليتــك    

اهللا حقٌ  واستحقاقك، ولكن مع الفارق أن صفات       
هللا مستعارة لإلنسان، فهى هللا بحكم األصل ثـم         

سرى حكمها فينا    

 

 بحـسب اسـتعداد قوابـل       –
نفوسنا لهـا  

 

 بحكـم الخلـق علـى الـصورة         -
.الرحمانية

 

 


 




 


والتجلي في عالم بطـن األم فـوق إدراك         

العقل والروح، وال يصل إليـه واصـل بفكـر          
 أن عالم بطن األم هـو       محدود، ويكفي أن نعلم   

عالم الخلق والتصوير والتجليات فـي أسـمى         
وكَان عرشُه علَى المـاِء     : مراتبها، ومن قرأ  

، احتـاج  )٧: هـود  (ِليبلُوكُم َأيكُم َأحسن عمالً 
إلى الخبير القرآني الذي يكاشفه بماء التكـوين        
الذي تعرش عليه األسماء بتجلياتها، والـصفات       

.نزالتهابت

 

 
وهنا يكشف له الخبير أن فى هذا الـوطن         
تجتمع الحضرة األسـمائية األكمليـة، الممثلـة        
ألسماء حضرة الحق كلها، ولكل اسم عمل فـي         
ماء التكوين، فتجليات اسـم الخـالق والبـارئ       
والمصور، والسميع والبصير، والمتكلم والحي،     
والقادر والمريد، والعالم والـرزاق، والمحيـى       

الخ األسـماء لهـا تجليـات       ..والمميت

 

 ألن -
 اإلنسان هو مظهر لكل هذه األسماء     

 

 فيغطـي   -
نور تجلي هذه األسماء هذه النطفة الصغيرة في        
نظر العين، والجامعة لكل الحقائق في نظر أهل        
اليقين، وتبدأ دورة الخلق في رحم األم، يقـول         

فتعرش األسماء علـى مـاء      : اإلمام أبو العزائم  
الم األرحـام الـذي هـو رمـز         التكوين في ع  

الرحمن علَى  : راد قول الحق  الرحمن، وهذا م  
: وقولـه تعـالى   ) ٥: طـه  (العرِش اسـتَوى  

     نـسَأح كُـمَأي كُملُوباِء ِليلَى المع شُهرع كَانو
. )٧: هود (عمالً

 

 
: وليس من المعقول أو من المنطق أن نقول       

لماء في نهر معين، أو     أن عرش ربنا كان على ا     
 بحر من البحار أو محـيط مـن المحيطـات؟         

 ألنهـا  ؛هنا ليست داللة على الماضى  ) كان(و

 

- 
فى بعض معانيها في القرآن      

 

 تشير إلى البداية    -
ا وكَان اللَّه غَفُور  : كما يقول سبحانه  : والنهاية

ِحيمار أي  :    ـ  كان اهللا ولم يزل غفور ا، ا رحيم
 ولم يزل عرشه علـى المـاء،        كان: لذلك نقول 

ولكن اهللا في هذه اآلية يعلل وجود عرشه  على          
 ِليبلُوكُم َأيكُـم َأحـسن عمـالً      : الماء بقوله 

، وعلى هذا   بتالء هنا بظهور األحسن عمالً    واال
فوجود العرش على الماء هـو ألجلنـا نحـن          

، نـسأل اهللا    ليبلونا، أي يختبرنا أينا أحسن عمالً     
.الخاتمةحسن 

 

 







 












 









 





 





 



 



 



 

 

 

 

 



 



 


 

 

 

 

 
قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ 

 

 

 

 



 




 






 



واإلمام يبين أن النفس واحـدة وقواهـا        
قوة تسمي النفس الملكيـة أو الناطقـة      : ثالث

وهي أعلي النفوس وأكملها، وقـوة تـسمي        
النفس السبعية أو الغضبية وهي أدنـي مـن        

كية، وقوة تسمي النفس البهيمية أو      النفس المل 
الشهوانية وهي أدنـي النفوس، واإلنـسان ال      

 ؛ إال بالنفس الملكيـة    ا حقيقة كامالً  يكون إنسانً 
ألنه بها يشارك المالئكة، وبها يمتـاز عـن         
البهائم، فأكمل الناس وأشرفهم من كملت فيه       
تلك النفس وانصرف إليها، وأما من غلبـت        

حط عن رتبة اإلنسانية     النفسين ان  ىعليه إحد 
.بقدر غلبتها عليه

 

 
وإذا لم يتفضل اهللا على اإلنسان بـأنوار        
تلك النفس وحصل العلم كـان شـرا علـى          
المجتمع اإلنساني من الشيطان، وأضر مـن       
الوحش المفترس، وانحط إلى أسفل سـافلين،       
وبعد عن اهللا تعالى، ولذلك فإن اهللا سـبحانه         

 الحضيض األسـفل    شنع عليهم، وأنزلهم إلى   
َأال ِإنَّهم هم السفَهاء ولَـِكن     : بقوله سبحانه 

ونلَمعالَّ ي.

 

 
نفى اهللا تبارك وتعالى عنهم العلم، ونفي       
العلم يقتضي فقد النفس القابلة له التـي هـي       
محل صورة رسم المعلوم عليها، فإن حقيقـة        
العلم أن تتصور النفس رسوم المعلوم، بمعنى       

ن العبد كأنه يرى المعلوم رؤية تأثير       أن يكو 

على النفس والجسم والحس؛ تحفظ الجـوارح     
من تعدي حدود اهللا، وتحفـظ الجـسم مـن          
الوقوع فيما حرم اهللا، وتحفـظ العقـل مـن          

.التخبط في بيداء الحظ والهوى

 

 
فإذ تحقق ذلك فالواجب علـى العبـد أن         
يترجم عن علمه بسلوكه، فيتجلى فيـه أثـر         

ة؛ والعبادة الخالصة؛ والمعاملـة     العقيدة الحق 
الحسنة؛ واألخالق الفاضلة، واهللا تعـالى إذا       
تفضل على العبد بنفس ملَكية طاهرة زكيـة؛        
ومنحه تحصيل العلوم النافعة؛ بلغ من الكمال       
مبلغًا يصير به فوق المالئكة قربـا مـن اهللا          

.تعالى

 

 
أما إذا لم تتصور النفس رسوم المعلوم        

 

- 
نافقين  كما هو حال الم   

 

 كان العلم كالمال إذا     -
ملكه من ال خالق له؛ أو كالعافية إذا منحـت        
ألهل الفساد؛ أو كمنصب الحكم إذا ناله الظالم   
الطاغي، والكمال إنمـا هـو بـالنفوس؛ ال         
بالدروس، يقول اإلمام فـي صـدر إحـدى         

: قصائده

 

 
ببالعلـــوِم تُقر أنك أتظن

 

 
وبفهِم أسـراٍر بهـا تتحبـب

 

 
خانتك نفسك فانتبه ِمن غَيها

 

 
نِصبك ميقينًا أن ِعلْم لَمواع

 

 

ومن إشارة البن عجيبة عند تفسيره لهذه       
وإذا قيل ألهل اإلنكـار علـى أهـل         : اآلية

الخصوصية؛ القاصـدين مـشاهدة عظمـة       
الربوبية؛ قـد تجـردوا عـن لبـاس العـز           

: واالشتهار؛ ولبسوا أطمار الـذل واالفتقـار      
يق هؤالء المخصوصين، وادخلـوا    آِمنُوا بطر 

قَالُواْ َأنُْؤِمن  معهم كي تكونوا من المقربين؛      
  اءفَهالس نا آمكَم       ونترك ما نحن عليه مـن 

العز والكبرياء، قال اهللا تعـالى فـي تـسفيه        
؛ َأال ِإنَّهم هم السفَهاء   : رأيهم وتقبيح شأنهم  

ي ال  حيث تعززوا بعز يفنى، وتركوا العز الذ      
:يفنى، قال الشاعر

 

 
تَذَلَّْل ِلمن تَهوى ِلتَكِْسب ِعــزةً

 

 
فَكَم ِعزةً قَد نَالَها المرء ِبالــذُّلِّ

 

 
ِزيزى عوتَه نم إذَا كانا ولم تكُن

 

 
ذَِليالً لَه فَاقْر السالم علَى الوصِل

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 

فلو علموا ما في طي الذل من العز؛ وما         
قر مـن الغنـى؛ لجالـدوا عليـه       في طي الف  

. بالسيوف، ولكن ال يعلمون

 

 


 



وِإذَا : ورد أن اآلية في قول اهللا تعـالى       
لَقُواْ الَِّذين آمنُواْ قَالُواْ آمنَّـا وِإذَا خَلَـواْ ِإلَـى       
 ــنــا نَحِإنَّم كُــمعقَــالُواْ ِإنَّــا م اِطيِنِهمشَــي

ِزُئونتَهسم )نزلت في عبد اهللا     )١٤ :البقرة 
بن ُأبي   ا

 

 رأس المنافقين    -

 

 كـان إذا لقـي      -
ِنعم الدين دين محمـد، وإذا      :  قال سعدا  

شـدوا  : خال برؤساء قومه من أهل الكفر قال  
.أيديكم على دين آبائكم

 

 
وخرج ذات يوم مع أصحابه فاسـتقبلهم       
نفر من الصحابة رضوان اهللا عليهم، فقـال         

نظروا كيف أرد هـؤالء     ا: عبد اهللا ألصحابه  
:  فقالالسفهاء عنكم، فأخذ بيد أبـي بكر       

مرحبا بالصدِّيق سيد بني تَيم، وشيخ اإلسالم،       
 في الغار، الباذل نفـسه      وثاني رسول اهللا    
.وماله لرسول اهللا 

 

 
مرحبا بـسيد  :  فقالثم أخذ بيد عمر  

بني عدي بن كعب، الفاروق، القوي في دين        
. وماله لرسول اهللا اهللا، الباذل نفسه

 

 
ثم أخذ بيد اإلمام عِلي كـرم اهللا وجهـه          

 وخَتَِنه   مرحبا بابن عم رسول اهللا      : فقال

 

- 
ِصهره  

 

 سيد بني هاشم ما خال رسـول اهللا         -
  يا عبد اهللا؛ اتق اهللا وال : ، فقال اإلمام علي

   خليقة اهللا، فقال عبد     تنافق، فإن المنافقين شر 
ا الحسن؛ أنَّى تقول هذا؟؛ واهللا       يا أب  مهالً: اهللا

إن إيماننا كإيمانكم؛ وتـصديقنا كتـصديقكم،       
.فنزلت اآلية

 

 
مـرادهم بـه التـصديق      ) آمنَّا: (وقولهم

بالقلب؛ ألن إيمانهم باللـسان متحقَّـق عنـد         
الصحابة لجهـرهم بـه، ولكـنهم يـدعون         
اإلخالص في اإليمان، وهم كاذبون؛ ألنهم إذا       

 من كبار المنـافقين      خلوا إلى مردِتهم  

 

:  أي -
انفردوا بهم   

 

-   كُمعقَالُواْ ِإنَّا م   فإذا أنكروا ،
عليهم إظهـارهم اإليمـان ووجـودهم مـع         

: الصحابة منعوا عنهم تلك الـشبهة بقـولهم       

ِزُئونتَهسم نا نَحإنَّم.

 

 
ف، فهــم هــو االســتخفا: واالســتهزاء

ـ     يستِخفُّون بالمؤمنين جهالً   م  منهم أن اهللا يعل
خائنة األعين وما تخفي الصدور، واعتقـادا       
بأنهم متى سلموا مـن عقوبـة المـؤمنين ال          
يصيبهم شيء بعد ذلك؛ ألن نور اإليمان لـم         

. يباشر قلوبهم

 

 
 إظهار الموافقة مع إخفـاء      :واستخفافُهم

.الشر والسوء في القلوب

 

 


 



 



 ائم  وفي سياق شرح اإلمام أبي العز     
لهذه اآلية بين أن اهللا تعالى خلـق اإلنـسان          
وجمله بمعاني صفاته؛ ليرى في نفسه وفـي        
اآلفاق من بـدائع إبـداع صـنع اهللا تعـالى           
وعجائب قدرته وغرائب حكمته؛ ما به يفقـه        
أن اهللا تعالى إنما خلقه ليظهر سبحانه له؛ ال         

ـ     ليظهر اإلنسان لنفسه نافع  ا ضـار  ا ا مريـد
اِع       ا  منازعرلربه؛ فيكون من الغافلين إذا لم ي

أسرار التوحيد، أو من الهالكين إن نسي مبدأه        
: ومعاده أو نسي يوم القيامة؛ كما قال سبحانه       

   مهَأنفُس ماهفََأنس وا اللَّهنَس )١٩ :الحشر( ،
وِقيَل الْيوم نَنـساكُم كَمـا      : وكما قال تعالى  

.)٣٤ :الجاثية( نَِسيتُم ِلقَاء يوِمكُم هذَا

 

 
لتلك الحكمة خلق اهللا أرواح من سـبقت        
لهم منه الحسنى ِمن نور جماله، وخلق نفوس        
المنافقين من سافلين، وخلق نفوس الكـافرين       

.من أسفل سافلين

 

 
فمن سبقت لهم الحسنى منحهم اهللا تعالى       

لقابل الذي يقبل الفيض المقدس، كمـا قـال         ا
ِإنَّما الْمْؤِمنُون الَِّذين ِإذَا ذُِكـر اللَّـه        : تعالى

        ـمتْهادز اتُهآي ِهملَيتْ عِإذَا تُِليو مهِجلَتْ قُلُوبو
    كَّلُـونتَوي ِهمبلَى رعانًا وِإيم ) ٢ :األنفـال( 

ا مـا ُأنـِزَل ِإلَـى       وِإذَا سِمعو : وقال تعالى 
الرسوِل تَرى َأعينَهم تَِفيض ِمن الـدمِع ِممـا         

، وقـال   )٨٣ :المائـدة ( عرفُوا ِمن الْحـقِّ   
: سبحانه في الحكم على الكافرين ولفقد القابل      

   لَى قُلُوِبِهمع اللَّه خَتَم )وقـال   )٧ :البقرة ،
قُواْ الَِّذين  وِإذَا لَ : في المنافقين لضعف القابل   

 ألن الحس ؛)١٤ :البقرة( ...آمنُواْ قَالُواْ آمنَّا 
.تسلط على قواهم فنسوا يوم الحساب

 

 
:يقول اإلمام 

 

 
ا محيروفيك انْظُرن تشهد جماالً

 

 
رابديعا تراه باليقين مصـــو

 

 
ـَّـه فسبح حكيما قادرا سلْه حب

 

 
ار محكم القرآِن يتلَى مبشِّـترى

 

 
نتَ محبوبا لربك ِنلْتَ ماـإذا ك

 

 
به فاز أهُل الحب وجهك نَضرا

 

 



 



 اللَّه يستَهِزُئ ِبِهم  : في قول اهللا تعالى   
؛ نـسب سـبحانه إلـى نفـسه         )١٥ :البقرة(

االستهزاء بالمنـافقين، والواجـب علينـا أن        
ـ         بحانه نتأدب لكالم اهللا تعالى، ونعتقد أنـه س

ليس كمثله شيء؛ ال في ذاته؛ وال في أسمائه؛   
وال في صفاته؛ وال في أفعالـه، فهـو كمـا           
وصف نفسه بالمعنى الذي يليق به جل جالله        

وما قَدروا اللَّه حـقَّ     : وبصفاته، قال تعالى  
. )٦٧ :الزمر( قَدِرِه

 

 
وأنوار التوحيد تجعل القلوب تخشع بمـا       

ار عـالم الغيـوب،     يلوح لها بالعلم من أسر    
فتلزم الخشية واألدب مع كالم اهللا تعالى، فال        
تتأوله بقدر العقول واألهواء، وال تقيس الغيب      
المصون بالمحسوس المشهود، وال تزن كالم      
الخالق العظيم القهار المعبود بكالم المخلوق      

.العابد

 

 
: ولذلك تأول بعض األئمة قولـه تعـالى       

  ِزُئ ِبِهمتَهسي اللَّه توبيخه إيـاهم،   :  بمعنى
ولومه لهم على مسارعتهم إلى معـصية اهللا        
والكفر به، فتأولوا استهزاء اهللا تعـالى إمـا         
بهالك المنافقين والكفار وتـدميرهم؛ وإمـا        
بإمالئه لهم واستدراجه إياهم ليزدادوا نفاقًـا       

. وكفرا؛ ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر

 

 
وما ورد في القـرآن مـن االسـتهزاء         

ر والخديعة مؤول عندهم بهذا المعنـى،     والمك
وهذا مذهب سلفنا الصالح أهل التسليم، جملَنا       

. اهللا تعالى بما جملَهم به من الفقه والتسليم

 

 



 

 

 

 



 



 

بعد مذحبة نيوزيلندا

 

 

 

(اإلسالموفوبيا يف زمن 

 

) داعش

 

مجدد
ً َّ ُ

 

!ا

 

 

 

بعد المذبحة المروعة التـي وقعـت فـي         

 وراح  م١٥/٤/٢٠١٩مسجدي نيوزيلندا يـوم     

ا وعشرات الجرحى والتـي    شهيد ٥٠ضحيتها  

 ُأعيد الحديث   ؛ارتكبها متطرف عنصري غربي   

عالمي دجدأو (ا عن ظاهرة اإلسـالموفوبيا      ا وم

 وفـي   ،في غالب دول الغرب   ) كراهية اإلسالم 

ت المشاعر الحقّـة لـدى      الواقع وبعد أن هدأ   

 ،عموم المسلمين من جراء جريمة نيوزيلنـدا      

 لما جرى   اج إلى مقاربة هادئة وأكثر عمقً     نحتا

 ظـاهرة  ؛وما قد يجري تحت العنوان الكبير لتلك الظاهرة الخطرة      

.اإلسالموفوبيا

 

 

 إذا ما قلنا    ،بداية ينبغي التأكيد أننا نخفي رؤوسنا في الرمال       

د أن هِزم تنظيم داعش في البالد التي نـشأ          وبع) م٢٠١٩( اليوم

إن صورة اإلسالم فـي عقـل الغـرب         _  العراق وسوريا  _فيها  

 الواقع أنه قـد     ، أضحت ناِصعة البياض   ،وسياساته بل وجمهوره  

شابها تشويه كبير بفضل داعش وأخواتها من تنظيمات اإلرهاب         

ـ   الدين والممولة في أغلبها خليجي     باسم وأن ظـاهرة    ،اا وأميركي 

   ت تاريخية الغرب   اإلسالموفوبيا كما استقرقـد ُأعيـد     ؛ا في ذهني 

 وهو األمر الذي بات يحتاج إلـى        .إنتاجها بقوٍة أكثر من ذي قبل     

جهوٍد جبارٍة من النُخَب اإلسالمية والعلمائية واإلعالمية في شرقنا 

اإلسالمي لمعالجة اآلثار السلبية التي لحقـت بـصورة اإلسـالم           

 اإلقليميـين والمسلمين بسبب هذه التنظيمات اإلرهابية ورعاتهـا   

 في هذا السياق دعونـا نُحـرر المفـاهيم المتّـصلة            .والدوليين

 قبل أن نقترح جملة من الوسائل       ، ظاهرة اإلسالموفوبيا  ؛بالظاهرة

بداية يحدثنا التاريخ القريب أنه في أجواء ما ُأطِلـق          . لمواجهتها

ا وعـن   ازداد الخلط الغربي أمـور     ،)رات العربية ربيع الثو (عليه  

ال يمكن أن    ، تجاه أمور وقضايا تتصل بشرقنا اإلسالمي      ،عمد منه 

تجتمع في نسٍق ِقيمي أو معرفي واحد وهي أن         

 وهـذا غيـر     ،اإلسالم دين للعنف واإلرهـاب    

ـ  ،صحيح ـ   تاريخي أو أن المقاومـة     ،اا وواقعي 

ـ      ة فـي   المشروعة ضد االحتالل مثل المقاوم

 هي إرهـاب دينـي      ،فلسطين والعراق ولبنان  

 أو أن كل ما جرى في المنطقة خالل         ،وسياسي

 في حين أن الحقـائق      ،)ثورات (م٢٠١١العام  

على األرض اإلسالمية العربية تؤكّد أن كل ما        

  وأن بعض ما جرى ثـورات       ،ايلمع ليس ذهب 

 أو أشـواق    ،لحلـف النـاتو   ) مـؤامرات (بالفعل والبعض اآلخر    

صالح والتغيير ركب عليها الغرب واألدوات التي صنعها ومنها         لإل

 ، لتحقيـق حمايـة طويلـة المـدى        ،داعش واإلخوان المسلمين  

 ؛ ألهم مصلحتين استراتيجيتين له في المنطقـة       ،ومتجددة الروح 

.)حماية أمن إسرائيل(و) نهب النفط(

 

 

 لهو سمة ثابتة وغالبـة      ،ا عمد ،إن خلط الحقائق والقضايا   * 

 تجاه  ، ساسة ومفكّرين  ،في رؤية الغرب  )  من استثناءات قليلة   إال(

 خالل المائتى عـام األخيـرة       ،الشرق اإلسالمي وقضاياه الرئيسة   

 إلـى طبيعـة     اا في أيامنا هذه نظر    لِسمة وضوح ولقد زادت هذه ا   

.األحداث والثورات المتالِحقة التي تلم بالمنطقة

 

 

 ،ا خلط المفـاهيم   ا غربي ومن بين أبرز القضايا التي تم فيه      * 

ما اصطُلح علـى    ) العداء لإلسالم (أو  ) الخوف من اإلسالم  (قضية  

 أن  ، والتي تعني فى أبسط معانيهـا      ؛)اإلسالموفوبيا(تسميته بـ   

 ، وكراهية لآلخر  ، دين للعنف وأن المسلمين دعاة تعصب      ،اإلسالم

 حضارة ترفض الحرية والعـدل وِقـيم        ،وأن الحضارة اإلسالمية  

ا مما دعـا إليـه هـذا الـدين      على النقيض تمام   ،لحق والجمال ا

 عبـر تـاريخهم الممتـد وبنتـه         ،ومارسه أتباعه من المسلمين   

. منيرة ألنبل الِقيم اإلنسانيةحضارتهم من نماذج

 

 



  

 

 



 














 




 




 



وال شك تحتـاج    ) اإلسالموفوبيا(إن  * 

ـ (منا إلى تقٍص دقيق لعالقة اإلسـالم         ا دينً

 العـداء    وأسـباب هـذا    ،بالغرب) وحضارة

الغربي لإلسالم خاصة فـي زمـن داعـش        

 والذي ولَّد هذه الحال من الخوف       ،وأخواتها

 ومـا هـي سـبل       ،)اإلسـالموفوبيا (منه  

اجهـا  المواجهة لهذه الظاهرة التي ُأعيد إنت     

سـم الـدين    اعلى أيدي تنظيمات اإلرهاب ب    

 وكما تأكّد اليوم بعـد      ،والتي هي باألساس  

رد أدوات فـي     كانت مج  ؛هزيمتها المرحلية 

أيدي هذا الغرب ذاته وفي أيـدي أجهـزة         

 .مخابراته

 

 



 





 


إذا كانت ظـاهرة اإلسـالموفوبيا لهـا        

 والتاريخيـة   ،العقائديـة / أسبابها الروحية   

 فإن مواجهتها أو عالجهـا      ،،واالستراتيجية

يتطلّب أن يكون على نفس المستوى مـن        

 وعليه فإننا نقتـرح جملـةً مـن         ،التحدي

ــاهرة  ــة ظ ــات لمواجه ــوات واآللي الخط

:اإلسالموفوبيا يمكن تلخيصها في اآلتي

 

 

 

: ي تقديم اإلسالم الوسط-

 

 

الوسطية دعا إليها القرآن الكريم فـي       

وكَذَِلك جعلْنَاكُم ُأمـةً وسـطاً      : قوله تعالى 

ن الرسوُل  لِّتَكُونُواْ شُهداء علَى النَّاِس ويكُو    

. )١٤٣: البقرة (علَيكُم شَِهيداً

 

 

 وهـي   ،والوسطية هي المنهج القرآني   

ا فـي   ، فإنه كـان وسـطً      منهج النبي 

 وفـي   ، وفي خُطبه  ، وفي موعظته  ،منهجه

 . بل وفي عبادته، وفي سلوكه،دعوته

 

 

 

 : البعد عن التعصب المفـرق لألمـة       -

     ب هو  خاصة بين السنّة والشيعة فهذا التعص

الذي أعطى للغرب صـورة مـشوهة عـن      

 وكانت داعـش والقاعـدة ومـن        ،اإلسالم

شابههما خير ِمثال لهذا التعـصب المولِّـد        

.بالضرورة للعنف المسلّح واإلرهاب األعمي

 

 

 

 االهتمام بـاإلعالم لتقـديم الـصورة      -

الصحيحة عن اإلسالم المحمدي األصيل وأن      

م داعـش   ثمة فوارق كبيرة بينه وبين إسال     

الذي يصر إعالم الغرب فـي أغلبـه علـى          

تصديره إلى العالم خاصة بعد ربيع ما سمي        

 ، على أنه هـو اإلسـالم      ،بالثورات العربية 

.وهذا مخاِلف للتاريخ وللعقل

 

 

 

 نَشْر التـاريخ المـضيء للحـضارة        -

اإلسالمية وتوثيقها عـن طريـق العلمـاء        

 خاصـة أن الجـزء      :والحكماء والمحقّقين 

غالب من الكتابات الغربية عـن اإلسـالم        ال

 إال بعـض    ،والمسلمين يشوه حقيقة التاريخ   

المستشرقين القالئل ممن أنصفوا اإلسـالم      

. وتاريخه

 

 

 

 ينبغي أن نعمل من أجل التقارب بين        -

 بهـدف   ،المسلمين عامة والعـرب خاصـة     

التعاون في إيجاد خطاب فكـري وسياسـي        

ا مع الغربواحد نسبي.

 

 

 

ــرورة- ــدور  ض ــشف ال ــان وك  تبي

الصهيوني في تشويه اإلسالم كعقيدٍة وعبادٍة   

 وتشويه المـسلمين وتـصويرهم      ،وشريعة

كشعوٍب متخلّفة ال تمت للحضارة في عقيدته 

.وفكره وثقافته

 

 

 

 ينبغى أن تقوم المؤسسات اإلسالمية      -

والعربية ذات الخطاب المعرفـي المـستنير       

الغربية بدورها في التواصل مع المؤسسات      

.المشابهة

 

 

 

 إيجاد خطّة على المـستوى الثقـافي        -

والفكري لالستفادة من المـسلمين الـذين       

يعيشون في الغرب والـسعى إلـى تفعيـل         

 ،مؤسساتهم ومراكزهم الفكريـة والثقافيـة     

بهــدف تبيــان حقيقــة اإلســالم وأبعــاده 

ــة    ــسياسية واالجتماعي ــصادية وال االقت

.والحضارية واألخالقية

 

 

 

ل كبير بدور المساجد والمراكز  إن األم-

الثقافية والمنتديات والجمعيـات اإلسـالمية      

ـ     ـ  التي ترعى المسلمين ثقافي ا فـي   ا وديني

 في مواجهة هذه الحملة الممنهجـة       ،الغرب

 وطَمس معـاِلم    ،لتشويه اإلسالم والمسلمين  

.الحضارة اإلسالمية

 

 

هذه هـى بعـض اآلليـات والوسـائل         

 أو الخـوف مـن      لمواجهة ظاهرة العـداء   

وهي تحتاج إلى من    ) اإلسالموفوبيا(اإلسالم  

 فإذا ما تم ذلك فإن هـذه        ، ويفعلها ،يؤكّدها

ــالم    ــة لإلس ــة والعدائي ــصور النمطي ال

 خاصة في مرحلة ما بعد داعش       ،والمسلمين

 وسيبدأ من جديـد     ، سوف تنتهي  ؛وأخواتها

ا  مبرء ،اإلسالمي الحقيقي / النهوض العربي   

ات التاريخ وِمحن الحاضر والتـي      من سلبي 

 الدين والـذي رعـاه      باسمأنتجها اإلرهاب   

 طيلـة الـسنوات الثمـاني      ،الغرب ومولـه  

.الماضية

 

 

رحم اهللا شهداء نيوزيلندا وشهداء األمة      

في فلسطين واليمن وسوريا الـذين مـاتوا        

.بأسلحة وتمويل وتخطيط غربي بامتياز

 

 

.واهللا أعلم            
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 (ليلة اإلشراققصيدة )
   لإلمام اجملدد السيد حممد ماضي أبى العزائم

ََ الالالالال ر    الالالال ر الالالالي  َ َ   ْ صر الالالالالَمَ ْر َاٍَالالالالَْدَعال َي َثالالالالَ 
َََََََََََََ الالالالالالالالالالالالالالالالالالَ م  َ َزال الالالالالالالالالالالالالالالالالالال   َ  إ ََلَاَّلله َف الالالالالالالالالالالالالالالالالاليَ  ََزصر

َ   الالالالالالال َاا ْ ََْأعالر الالالالالالال ََتالالالالالالالْ   الالالالالالالهيََوجر   صهالالالالالالالَ َََََََْأيَوجَ 
ََ  ْ الالالالالالالالالالالالَ ََو يالالالالالالالالالالالال ر ْر َ ي الالالالالالالالالالالال   سر  ٍ َ  َُ ََ الالالالالالالالالالالالَادي ََوَأسر

ْ َََََََََََْأيََ الالالالالال  م  َاارَ  رالالالالالَ ََسالالالالالالْ   ْر َ ََأ ٍرالالالالالَدٍَالالالالالمر َا
َع َ الالالالالالالالمر  َ ََََََََََْ َزالي رالالالالالالالال   الالالالالالالالَيا   ْر ُيَاي  َاٍَالر الالالالالالالال َأزالالالالالالالاللر
َََََََََََ الالالالالالالالالالالالََْأَ  ه الالالالالالالالالالالال ََ َ   َاا ه ْر   إ َلَه الالالالالالالالالالالال َفالالالالالالالالالالالالَارر 

الالالالالالالالالال َا ر   َ ََُإ َلَه الالالالالالالالالال َايرََْالالالالالالالالالال َ  عالالالالالالالالالال َْعََوَجذر  َ َط 
الالالالالالالالالالالال َ  ذه َ َي الالالالالالالالالالالذر   َ ي الالالالالالالالالالالَطي  َاارذيِنر ََ َإ َلَه الالالالالالالالالالال ََأ

َ

الالالالالالالالَْفالالالالالالالالْ  ٍ  َيََ  ََُاا   رالالالالالالالال َ َ   ٍَ الالالالالالالال  ْ ََْ َ الالالالالالالاليي َنال ر
َََََََََ الالالالالالالال   َاايهسر َْالالالالالالالالَْلَ  َ َإ ََله ْر الالالالالالالال ه ََ َا َْالالالالالالالالَْلَ  الالالالالالالالَ َاار   
ََََََََ الالالالالال ر   ُ َاا َ  عالالالالالال ََجذر الالالالالاله َ   ْيالالالالالال ي   َاارَ جر ٍرالالالالالالَدَ َونال

ََ الالالالالالال رََ الالالالالالال الالالالالالال ر ْ  رالالالالالالال َ َْطالالالالالالالَْي يَ   َ الالالالالالال ر َميو يََو  
ََََََََ ََواي  ر  الالالالالال   ََُا ر  ر الالالالالال َوي رَذالالالالالال الالالالالال  َََر ي َْ ر الالالالالالَ َاار   
ََََََََََ الالالالالالالال َ  َاارَ الالالالالالالال ر     َ الالالالالالالال ر الالالالالالالالَيا يَ   الالالالالالالَ َمَ َْاََفالر ا ٍَصر

ٍَالالالالالالالالالالال ر      َ ََ الالالالالالالالالالْ     الالالالالالالالالالَيا  َامر َاََأسر ََالالالالالالالالالَ ا  
َََََََََََََََ ْ  رالالالالالالالالالالال   ار َ   رالالالالالالالالالالالَ ََوٍ  َ الالالالالالالالالالالْ   ْر ي   ٍ الالالالالالالالالالالَيَاَ فالر

الالالالالالالال  َ ََواايََ  َْالالالالالالالال ر َ ع َ ِنر ُ َاار عالالالالالالالال ََجذر   َ الالالالالالالالَ ا   َتر
َ

   
   

 دعوة عامة
يتقدد م خددلط يقة اقددم يقبدعلددم يدد بنا  طلددي ةيظدد   يقة اقددم 

قىضددن   يقبدعلددم حعى دد  يل يلددا رددل هللا   رددنل   
يقىفددا يقي لدد  سطظ ردد م عنقدد  ردد إل يق رددنل ي عدد م يقى دد  

    عضدددد ن  61حغدددددحا يدددد   يقي دددد ء يددددنم يق   دددد 
م.. سطقددددد  يقة اقدددددم 1162 ين عددددد 16يقطنيفددددد  ه 6441

 يقبدعلم س قق ه ا.
 
 

 دعاء اليوم األول 
 من شهر رمضان

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا               
ِو  َِ َقد ََّق د ََ يْقَطْى ودنيِّلَ و َحيَِّمَطد ٍل ََ ِِّ َةْ َحي َ ب ِّ سَِّجَط ٍل َ َذْيَا سِّد

حيِّلُّدنَنو حَ  ِِّ يْقيو و ْ  َبَظَطتِّ دْ َ  َب قونَنو َحيْحَتَ َق عِّ ََ يَِّجدَ ٍل ََ
ِِّ َبد ِّ  دَ يَدَكو َحيِّظودنٍ  يْحَتَجْ دَا سِّد ِِّ عو دْ َ  سِّد ََ َ  َدَكو َحَةْظ ِِّ بِّ سِّ

. دَ يئِّ ِّ َ يهللَا اِّ يق   ِِّ َبْ  عو و َحيَِّغْلٍب َبَلْنَ  سِّ  يْقَ َص ئِّ ِّ
َ يَيدٍمو  َََيدٍمو َحَودْ َب هِّ دب  َح َظ َيٍمو َححو َِّ  َ ْذَسَم بِّ َةْرََّقوَك َي  إَِّق

 َ َْ دَ   َل إِّْخَ ٍصو َحإِّ ظداو عِّ د  تو دْ َى هللَاَك إِّهللا ِّ َ  َةهللادَا رو َِ إِّ َ إَِّق
د   دَ  يْقَغدو ِّ َحَتدَذقَِّك هللاوظجِّ ْلَظد  و عِّ ِو َحهللَاج  لَ * َف ْرَتَجْ َظ  َقد يقظ  قِّطِّ

ظِّل َ   (.77 - 78)يألهللا ل  :  يْقطوْؤعِّ
        ِِّ ٍ  َحَبَل  يقِّ هللَا  عوَىط   َحَصل    و َبَل  َرل ِّ ِّ
ِِّ َحَرل وَ                    َ.َحَصْى ِّ

 

 
 
 

 
 من: شوخ الطريقة العزموة عند اهلل تعاىل كالًّحيتسب *  

* المرحومة  اليةة/ةف حيةةة   رة/ بكةة  قيةر  لةاةا  الةةكر   ةك  قيةةر  
ئة  ل  الزةئائو لالةةكر  ةكر قيةر  لا فةيك  حيةة  قيةر و لالمرحومة  نك

اليةة/ةف حيةةة  ب قيةر  لةاةا  الةةكر  رةوحة لالةةكر لحمة/ لالميي ةةكب 
كفةةر  – رةةكو لا فةةيك   ةةكسر لا فةةيك    ةةك  قيةةر لل  رةةرر الرةةرل  

 ال ةخل
* الية/ة الفكضم  لال/ة ا خ ال ةكح  الة/كيوب بحةةل الرركةر لل قية ة  

 غركة ل –كو  ال
* المرحومةةةة   للةةةة  الةةةةةكر ب ل ةةةةو الزةدةةةةة  اليةةةةدرك   لالةةةة/ة ا فةةةةيك  
لفةةةةةكم  لا فةةةةةيك  لحمةةةةة/ لالةةةةة/كيوبة لمةدةةةةة  لالةةةةة/كيوب مةمةةةةةوحلل قكلمةمةةةةة  

 الكررىل
* المرحو  ا خ الفكضل الةكر  ةيى لزة  لالة/ كةل مة   ب للحمة/ 

 ةةةةةارو ل رةةةةة/ الةمةةةةةة/و لالمرحومةةةةة  لالةةةةة/ة ا خ الفكضةةةةةل  ةةةةةفوت ب 
لالمرحةةو  ال ةةةخ حةةساح موفةةى  ركةة  لةةاةل ا خ الفكضةةل فةةكم  موفةةى 
 ركةة  للالةةة/ ا فةةيك  م ةةةحفىو لالمرحومةةة  لالةة/ة ا خ الفكضةةةل مةمةةةوح 

 بحك لل  /مدهوبل
* المرحو   ر/ الوسكب ب الية/ اليمير  لالة/ ب ل رة/ .لل  ة/ رب 

 لرقة ل –ن و 
ب  لال/ كةل مة   ا خ ب لا خ * المرحو  الةكر  ر/ المدزو ب الئنك

 كمك لل قيفر ال ةخل
 –الةةةكمو   –* المرحةو  ا فةةيك  سةةكن   رةة/ الةمةة/ حيةة لل قكلمدكلحةة  

 كفر ال ةخل
* ا خ الفكضةةةل لالمةةةة  ال ةةةكح  الةةةةكر لمزةةة   رةةة/المزح لل قار ةةة  

 لكفر ال ةخ -(3)
ا خ الةكر بلكح  ر/ الزئ ئ الر/بى لالة/ ا خ لحمة/ بلةكح ل * المرحو  

 -مة  ال ةةزةرةلل  رة/ الزئ ةئ بلةةكح لا ة   ةو الةةةكر  رة/ ال ةكحى الرةة/بى 
 رةةرةلال -إ يكى الركبلح
الةةةةكر  رةةة/ المةةةسم  ال دةةة/ى لالةةة/ ال ةةةةخ ب  رةةة/ المةةةسم  * المرحةةةو  

 رةةرةلال -لرراخةتلل ال د/ى إمك  لخحة  قك لقكف
 ا بواسـع رمحته،اهلل تعاىل أن يتغمدهم مجوًع سائاًل

 وأن يسكنهم فسوح جناته، وألهلهم خالص العزاء.

 
 

 تـهــانــى
 شوخ الطريقة العزموة يهنئ* 

 من: كالًّ السود حممد عالء الدين ماضى أبو العزائم

* ال/كيوب لحم/ حية  قير  لخ كئ  لم/ي  لت مةةل الر ةرة قكلئحةكف اليةزة/ 
  مى ال/كيوبة غمةكر حو   لخ كئة  ل فك لل  ررر الررل ل

* ا خ الفكضل لالمة  ال كح  الةكر  م  ل و لزرة قخحرة  ن مة  ا فةيك  
 بل  لآلني  لي   م   ل للل  /مدهوبل
ل و الةئ ة/ نئسة  نكئة  الحر اة  الزئمةة  * ا خ الفكضل لالمة  الفكن  الةكر 

 حقهمة ل –قخحر  ن م  المهد/و ب لآلني  ال/كيوبة لفمكر خمةللل قأللةم  
* ا خ الفكضةةةل لالزكلةةةل الفةةةكن  ال ةةةر ع إفةةةمك ةل ب  مةةة  قكفةةةو  ئحةةةكف 
ن مي  إيمكن إلى ا   لاةا  ا فيك   ر/ الرحم  لزركن ب  م  قكفولل  د ع 

 فوسكرل  -المراغ  الضةكع مركئ 
            سائال اهلل تعاىل دوام السعادة واهلناء، والتوفوق والسداد، 

 والربكة فى األوالد، و الوسعة فـى األخالق واألرزاق.


