
 

 

 

 

 



 


العارف باهللا

 

 


 


 ه١٤٠٧سنة 
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شيخ الطريقة العزمية

 

 


 



 

 



 


نائب عام الطريقة العزمية

 

 


 


        

 

 



 




 



 

 



 




 

 



 





 





 





 





 



 

 

يتفق عليها مع اإلدارة

 

اإلعالنات 

 

 

غـــايتـــنا

 

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

 

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

 

 

دعوتنا

 

شعارنا 

 

 

 اإلسالم دين اهللا وفطرته     :أوالً
.الىت فطر الناس عليها

 

 
 اإلسـالم نسب يوصـل   :ثانياً

.ص إىل رسول اهللا

 

 
 اإلسالم وطن واملسلمون    :ثالثاً

.مجيعاً أهله

 

 

االشتراكات

 

 
.ا خالصة رسوم الربيد جنيه سنوي١٠٠ر ـداخل مص

 

 
. دوالراً سنوياً خالصة رسوم الربيد٥٠باقى دول العامل 

 

 

عـبودنااللــه  م

 

واجلهـاد خلقـنا 

 

 
والرسول مقصودنا

 

واخلـالفـة غايتنا 

 

 
والقـرآن  حجتنا

 

وأبو العزائم  إمامنا 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

  *

 

 

 

 
    بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم   

 

 

 

 ٤

 

 

 

 

 

 
د السيد محمد ماضى أبى العزائملإلمام المجد.. )١٢( وسائل نيل المجد اإلسالمي *

 

 ٨

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
لعزائم اأبيالدين ماضى السيد أحمد عالء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 

 ١٢

 

 

 

 

 

 
 الشريفالمرحوم الشيخ يوسف الدجوي العالم باألزهر.. ) ٤(حياة األنبياء  *

 

 ١٤

 

 

 

 

 

 
خالد برادة. د ..الرحالت العربية ومحاولة اكتشاف العالم الغربي *

 

 ١٦

 

 

 

 

 

 
محمد اإلدريسي الحسني.  د)..٣(الصوفية فقط على منهج السلف الصالح * 

 

 ١٨

 

 

 

 

 

 
..تحقيق دخول السيد يحيى المتوج باألنوار مصر ودفنه بها* 

 

 
عادل سعد. المستشار رجب عبد السميع وأ

 

 ٢٠

 

 

 

 

 

 

بليغ حمدى. د.أ  ..)٢/٢(التصوف اإلسالمي نصوص متشظية وتنوير مستدام * 

 

 ٢٢

 

 

 

 

 

 
جمال أمين. د .. )١٧(وقفة مع الذات لكي تكون شخصية مؤثرة  *

 

 ٢٤

 

 

 

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

 

 ٢٦

 

 

 

 

 

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

 

 ٢٩

 

 

 

 

 

 
٣٠  العزائم أبومحمد ماضىاإلمام  .. ] وللمسلمينحكمة اإلسراء لرسول اهللا [حكم الدين  *

 

  

 

 
 األستاذة لبنى محمد الشعراوى..مستقبل األمة  *

 

 ٣٢

 

 

 

 

 

 
نور الدين أبو لحية. د. أ.. ) ٦(الطائفيون والحكماء السبعة * 

 

 ٣٤

 

 

 

 

 

 
..)] ٢/٢(ريب المجتمع دور اإلشاعات في تدمير الفرد وتخ[صواريخ مضادة * 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الحسينى عبد الحليم العزمىالشريف

 

 ٣٦

 

 

 

 

 

 
 أحمد محمود كريمة . د.أ ) ..٣(تاريخ ومعالم مدينة القدس * 

 

 ٤٠

 

 

 

 

 

 
عبدالكريم حريري. د).. ١/٢(لمحات في تأصيل القرآن الكريم لمقاصد البعثة النبوية * 

 

 ٤٢

 

 

 

 

 

 
أحمد محمد الشرنوبي. د.أ) .. ٣٦(دولية اإلنترنت الدعوة إلى اهللا تعالى من خالل الشبكة ال* 

 

 ٤٤

 

 

 

 

 

 
محمد الشندويلى] .. ١/٢) [جماعة اإلخوان رؤية نقدية شرعية: (كتاب جديد قرأته لك* 

 

 ٤٦

 

 

 

 

 

 
هـ١٤٣٩من أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خالل شهر جماد ثان * 

 

 ٤٧

 

 

 

 

 

 
فاروق الدسوقى. د. أ .. )٢٤(الصالة والسالم على والدي خير األنام * 

 

 ٤٨

 

 

 

 

 

 
محمد حسينى الحلفاوى.  د.. ]٨٢) [مجلة التوحيد(وكالء الوهابية فى مصر صوت * 

 

 ٥٠

 

 

 

 

 

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

 

 ٥٢

 

 

 

 

 

 
 قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ ) ..١٧ (معاني وإشارات قرآنية *

 

 ٥٤

 

 

 

 

 

 
رفعت سيد أحمد . د!!..خريف اإلخوان يتمدد..  من سوريا إلى مصر*

 

 ٥٦

 

 

 

 

 

 
المجتمع العزمى* 

 

 ٥٨

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 



 




 



 


كل حضارة تصطبغ في منهجها كله، وفي إنتاجها جميعه بلون الفكرة التي منها          
نشوؤها وتطورها، حتى أنه ليتكون من ذلك في كل حضارة فقه خاص بها يتمثل في 

م به سيرورتها انفعاالً بالفكرة التي نـشأت        منطق داخلي تتكون عليه بنيتها وتتحك     
منها، ويتمايز ذلك المنطق بين حضارة وأخرى، ومعروف لدى فالسـفة التـاريخ             
والحضارة أن الحضارة التي تتمخض عن عقيدٍة ما، يرتبط مصيرها إلى حد كبيـر              
بدوافع نشوئها، فإذا ضعف الدافع العقدي أو عانت المعطيات الحضارية من تقطعه            

ابه بهذه النسبة أو تلك فقدت قدرتها على النمو واالستمرار، وتفككت األواصر            وغي
. التي تشد أجزاءها وتحركها صوب هدفها المرسوم

 

 
فإذا أمعنا النظر في العوامل التي أنشأت الحضارة الغربية أمكننـا اسـتخالص             

: النقاط التالية

 

 
لحضارات في عاملين   حصرت النظريات الغربية نفسها وهي تفسّر نشوء ا       : أوالً

يعودان للطبيعة واإلنسان، وال يمكن فهم انغالق هذه النظريات على هذين البعدين،            
اإلنسـان والطبيعة، إال بفهم الظروف والبيئة التي نشأت فيها تلك النظريات وهـي         

 

 أي النظريات    -

 

-            ر عن الحياة والكون والوجود ككل، حيـث إنالتي شكَّلت التصو 
 انبثقت من نظرية المعرفة في الفكر الغربـي، ومـن المعـروف أن         النظرة للوجود 

النظريات العامة عن الوجود في الفكر الغربي ترتد في أصولها األولى والمنشئة لها        
إلى التراث اليوناني    

 

 الروماني الغارق في الوثنية والتعددية، ولقد نتج عن هـذا           -
ذه النـزعات في مجملها كانـت      التصور نزعات فلسفية مثل المادية والطبيعية، وه      

. وليدة القول بمحورية اإلنسان الفرد الصمد

 

 
ولقد كان من نتائج انحصار الفلسفة الغربية في دراسة الواقع المحـسوس أو             
عالم الشهادة تمركزها حول الذات اإلنسانية والطبيعة، فال غرو أن يعتبر الجنس أو             

وأن يكون الجنس األبيض هو منشئ العرق هو العامل األساس في إنشاء الحضارة،  
الحضارة لما يتمتـع به من خـواص حددها واضعو تلك النظريـات، وأن تـدخل              
الطبيعة هي األخرى كعامل في نشأة الحضارة، وأن ينشأ صـراع بـين اإلنـسان                

. والطبيعة لتتفجر طاقات ذلك اإلنسان الفرد الصمد

 

 
لفكر الغربي إلى ظاهرة اإلفساد وقد أدى هذا الصراع بين اإلنسان والطبيعة في ا

بديالً للتعمير، حيث إن اإلنسان في تعامله مع الكون يتحرك وفق تصور إيديولوجي، 
ولعل ما رافق حياة بعض الناس من تأليـه         . وذلك في نطاق تصوره للوجود عامة     

، لعناصر الطبيعة منذ القدم إلى اآلن يمثِّل أجلى مظهر لعالقة اإلنسان العقدية بالكون 
عد العقدي للكون يعتبر عنصرالب على ذلك فإن وبناءا في الحضارة من حيث ا أساسي

  ورة  . ا، ومن حيث صبغتها ومنحاها بعد ذلك نشوئها وتطورها أساسالـص وذلك ألن
التي يحملها اإلنسان عن الكون من حيث مأتاه ومـصيره، ومـن حيـث طبيعتـه                

نسان ستكون هي المحددة لموقف اإلنـسان       وتركيبه، ومن حيث قيمته وعالقته باإل     
   العملي من الكون التحام  ا به واقتحام   عي   ا عنه وانكماشً  ا لمناكبه، أو ابتعادا عن الس

   عليه وتسخير ا منه وتذلالً له، وتاريخ الحـضارات       وفًا لمنافعه أو تخ   فيه، واستعالء
. شاهد على ذلك

 

 

 

 



 

 

 



 



 



 

 للعالقـة   تـصوره   اإلسـالم   رسـم   ولقد  
 تقـوم   عالقـة   وهـي   والعالم،  اإلنسان  بين
 والوفـاق   والتكامـل   واالنسجام  الوئام  على

ــانس ــام والتج ــين وااللتح ــسان ب  اإلن
 والعـالم،   المؤمنـة   الجماعة  بين  والطبيعة،

 قـد   وطاقاتهـا   طبيعـة ال  قـوى   دامت  فما
ــخَّرت ــ س ــة اأساس ــسان لخدم  اإلن

ــ ــى ساعدتهوم ــي عل ــضاري الرق  الح
 ليـست   بينهمـا   العالقة  فإن  العالم  وإعمار
 وبغـضاء   وغـزو   وصـراع   قتال  عالقة

 وتواصـل   وتقابـل   انـسجام   عالقـة   إنما
 ...وتنقيـب   وتكـشُّف   وتكامـل   وتعـاون

والعـالم   اإلنـسان   بـين   الصراع  فكرة  إن 
ــة نظــرة ــا وهــي صــرفة، غربي  مهم
 تبـدو   شـاملة   فلـسفات   أطر  في  وضعت
 فإننـا   ومبـررة   منطقيـة   األولـى   للوهلة
 ومنحنياتهـا   دقائقهـا   فـي   التوغل  بمجرد

 الــذي الـصراع،  منطـق  علـى  سـنعثر 
 يـضعه   اصـراع   معطياتهـا،   عليه  تنبني

 أي  بـه   ويبـرر   الفكـر   عالم  في  »هيجل«
 متفـوق   أوربـي   شـعب   يمارسها  شوفينية
 المستـضعفة،   الـشعوب   وقتـل   الستعباد
 التبـدالت   ميـدان   في  »ماركس« ويضعه

 تمارسـها   مذبحـة   أي  بـه   ليبـرر   لماديةا
.طبقة ضد طبقة

 

 
 العكـس   علـى   اإلسـالمي   والتصور

 قـد  اإلنـسان   دام  مـا   أنه  يرى  إذ  ذلك  من
 قـوى   فيهـا   تـشتبك   صـيغة   وفـق   خُلق

 فـي   ينطلـق   أن  لـه   فـإن   والمادة  الروح
 ينتفـي   الـذي   التوازن،  نقطة  من  نشاطاته

 اإلنـساني   الجهـد   ويتحـول   الصراع  فيه
 التوحـد   أجـل   مـن   قخـالّ   سـعي   إلى

 قـوى   دام  مـا   وأنـه   .واالنسجام  والتكامل
 العالم

 

 أخـرى  جهة  من  –

 

 سـخِّرت  قـد  –
 عالقـة   فـإن   األرضـية   اإلنـسان   لمهمة

 واقتتـال   صـراع   عالقة  ليست  به  اإلنسان
 والتنقيــب الكــشف محاولــة هــي إنمــا

 ممكـن   قـدر   أكبر  إلى  للوصول  واالندماج
 بعـد   والعـالم   اإلنـسان   بـين   التفاهم  من
 .الطبيعية ونواميسه سننه عن كشفال

 

 

عـصرنا  فـي  فيـه  جـدال  ال مما  إن 
 أفـسدت   المعاصـرة   الحضارة  أن  الراهن
ــة ــة؛ البيئ ــالكون عالقاتهــا ألن الكوني  ب
 والمغالبـة   الـصراع   فكـرة   على  تأسست

 فبـرزت   األخالقيـة   للقيم  استصحاب  دون
ــشـكالت ــستجدة الم ــي الم ــالم ف  الع

 يئيـة، الب  المـشكلة   قبيـل   مـن   المعاصر
ــتنفاد ــوارد واس ــصادر الم ــة وم  الطاق
 والتعـاظم   النفــايات،   وتراكم  المخزونة،
ــوالي ــلحة المت ــدمار ألس ــشامل ال  ال
ــسل للحــرث المهلكــة والحــروب  .والن

 اإلنـساني   للـسلوك   نتيجة  هو  الفساد  وهذا

 البـرِّ  ِفـي  الفَـساد  ظَهر  :الراشد غير

  ِسالنَّــا َأيــِدي كَــسبتْ ِبمــا والْبحــِر
ــروم( ــهوال  ،)٤١:الـ ــب الَ لَّـ  يِحـ

فِْسِدينالم )٦٤:المائدة.( 

 

 
اثاني:  فـي   الغيبـي   البعـد   استبعاد  تم 
 فتعاملـت   الغربيـة   الحضارة  قيام  عوامل

 واقتـصر   الـشهادة،   عـالم   مع  الحضارة
 علـى   للوجـود   وتمثالتها  وقوانينها  علمها

 الـصراع،   علـى   القائمة  الوضعية  المفاهيم
 فـإن   آخـر   جانـب   ومن  انب،ج  من  هذا

 تـضخيم   علـى   عملـت   الغربية  النظريات
ــسان دور ــه اإلن ــز بجعل ــ امرك اوإله 

 الواقعيـة   الفلـسفية   عملـت   كمـا   للكون،
 هـي   فألّهتهـا   الطبيعـة   دور  تضخيم  على

ــرى ــذا .األخ ــي وه ــضارة أن يعن  الح
 اللَّـذة   لتحقيـق   وتـسعى   سـعت   الغربية

 غرائـزه   إشـباع   أي  لإلنـسان،   والمنفعة
ـ   فظهـر   الروحي،  الجانب  همالإ  مع اتبع 

ــذلك ــواء ل ــي الخ ــي الروح ــالم ف  الع
 المنــذرة الــصيحات وتعالــت المعاصــر

 .بالخطر

 

 
 الحـضاري   التفـوق   مقياس  إن  :اثالثً

 مـا   بقـدر   الكمي  اإلنتاج  حجم  في  يكمن  ال
 المتحـضرة   الجماعـة   أخالقيـة   في  يكمن

 اإلنــسـانية األهــداف لخدمــة وســعيها
 الحـضارة   لـه   تنتبه  لـم  ما  وهذا  الشاملة،
 تتجـاوز   إنّها  إذ  الغربية،

 

 علـى   حتـى  -
ــستوى ــر م ــسفة الفك  والفل

 

ــدود -  ح
 عـن   اكثيـر   وتهـبط   الشاملة  الموضوعية

 فتحـصر   إنـسان،   هو  بما  اإلنسان  أخالقية
 أو  دولـة   نطــاق   في  ومعطياتها  أهدافها
 عنــد الحــال هــو كمــا معــين عــرق

 عنـد   هـو   كمـا   معينة  طبقة  أو  ،»هيجل«
 حـال   أحـسن   على  أو  ورفاقه، »ماركس«

 هـو   كمـا   معينة  حضارية  وحدة  إطار  في
 .»توينبي« عند الحال

 

 
وحيث  :ارابع  الغربيـة   الحـضارة   إن 
 اسـتحكمت  فقـد  المحـسوس   مـع   تتعامل

 فـإن   ثـم   ومـن   واللّـذة،   المنفعة  قيم  فيها
 ذلـك   الـصراع،   فلسفة  على  قائمة  حركتها







 



 



 

 
 رئيس االتحاد العالمى للطرق الصوفية
 عضو المجلس األعلى للطرق الصوفية

شيخ الطريقة العزمية

 

 

السيد محمد عالء الدين ماضى أبو العزائم

 

 



 

 

 



 



 



 

فـي   كامنـة   عـدو   عـن   البحث  فكرة  أن 
 .فلسفتها

 

 
اخامس:  عـن  الحـضارة   انفـصال   إن 

 أفـضى   سـلطانه   مـن   وتحررهـا   الدين
 األخـالق   انحـالل   إلى  بد  وال  بها  ويفضي

ــا، ــاجالً وانحطاطه ــالً، أو ع ــد آج  وق
 الغـرب   فـي   الحيـاة   استحالت

 

 نتيجـة   –
 الدين  إلبعاد

 

 علـى   فتنامـت   عبثية،  إلى  –
 بـرء   منهـا   يرجـى   ال  مشكالت  ساحتها

ــار ــشار األســرة كانهي  مخــدراتال وانت
 مـن   وغيرهـا   الجـنس   ذات  من  والزواج

 منهـا   تـشكو   صـارت   التـي   األعراض،
 .الغربية المجتمعات

 

 
ــ اسادس: ــضارة وألن ــة الح  الغربي

 المحـسوس   مـع   وتعاملـت   الدين  أهملت
 فقــد التجريبيــة المعرفــة لمــنهج اوفقًــ

 مـشاعر   مـن   فيه  بما  اإلنسان  مع  تعاملت
 ذلـك   انعكـس   فقـد   ثم  ومن  مادة،  بوصفه

 :»كاريـل « يقـول   اإلنساني،  لواقعا  على
»فـي   نفـسها   تجد  العصرية  الحضارة  إن 

 لقـد   تالئمنـا،   ال  ألنهـا   ؛صـعب   موقف
 الحقيقيـة   بطبيعتنـا   معرفة  أي  دون  أنشئت

 االكتـشافات   خيـاالت   مـن   تولّدت  نهاإ إذ
ــة ــهوات العلمي ــاس وش ــامهم النّ  وأوه
 الـرغم   وعلـى   ورغباتــهم،   ونظرياتهم

 غيـر   أنهـا   إال  تنابمجهودا  أنشئت  أنّها  من
.»وشكلنـا لحجمنا بالنسبة صالحة

 

 
 :يقــول فإنــه »ولــسن كــولن« أمــا

 إلـى   نظرتـي   لحـضارتنا   أنظر  وكنت«
 تمثِّـل   أنهـا   باعتبـار   تافه  رخيص  شيء

ــاط ــع انحط ــاييس جمي ــة المق  ...العقلي
 حـضارتنا   فـي   الروحـي   الجانب  انعدام

 .»الماديـة

 

 
الغربيـة   للحـضارة   مخرج  ال  :اسابع 

 بـدأت   الـذي   والتـدهور،   نهيـار اال  من
 البــرت« نظــر فــي أخطــاره تــستعظم
ــسر ــاد إال ،»شفيت ــة بإيج ــة نظري  كوني

 .حركتها تسير

 

 



 




 


ــع ــم تجم ــذاهب معظ ــسير م  التف

 سـقوط   بحتميـة   القـول   علـى   الوضعي
ـــ الحــضارات، ــاركس«ف  يخــضع »م

ــة ــاريخ، حرك ــدولها الت  وحــضاراتها ب
 اإلنتـاج   وسـائل   تبـدل   لحتمية  تجاربها،و

 كـل   أن  ويـرى   الظروف،  على  وانعكاسه
 هـذا   بمجـرد   الزوال  مآله  تاريخي  وضع

 الــدائم، »الحركــي« الــديناميكي التبــدل
 فـي   يقـع   أن  »مـاركس « يلبـث   ما  لكن

 يقـرّر   عنـدما   نظريتـه   مع  أساس  تناقض
 الطبقـة   حــكم   لمرحلـة  والثبات  الدوام
.دهابع زوال ال حيث العاملة

 

 
 فيؤكـدان   »تـوينبي «و  »شبنجلر« أما
 غيـر   منـه،   مفـر   ال  كأمر  السقوط  حتمية

تنـاقض   فـي   اآلخر  هو  يقع  »توينبي« أن 
 بقـاء   فـي   أمـالً   هنـاك   أن  يؤكِّـد   حينما

ــضارة ــة الح ــه المعاصــرة الغربي  بوج
 بقيـة   إلـى   نظـر   إنـه   حيث  األعاصير،
 فقـرر   فيهـا   الكامنة  الالهوتية  اإلشعاعات

 وقـود   وكـل   مادة  كل  نأل  وذلك  أزليتها؛
 .إشعاع إلى يتحول

 

 
 الحـضارة   سـقوط   توينبي  أرجع  وقد

 :هي أسباب ثالثة إلى

 

 
١

 

 األقليـة   فـي   الخالقة  القوة  ضعف  -
 .تعسفية سلطة إلى وانقالبها الموجهة

 

 
٢

 

 عـــن األكثــــرية تخــــلي -
ـــواالة ــة م ــدة األقلي ــسيطرة الجدي  الم

 .محاكاتها عن وكفّها

 

 
٣

 

 فـي   ةالوحـد   وضـياع   االنشقاق  -
 .كله المجتمع كيان

 

 
 فـإن   الحـضارات   انحـالل   دور  وفي

 ويطـرأ   النـاس،   أرواح  فـي   يدب  الفساد
 تغييـر   وحيـاتهم   ومشاعرهم  سلوكهم  على

 البـاهرة   الـصفات   محـل   ويحل  جذري،
 بهـا   تزخـر   كانـت   التي  المبدعة  والقوى
 ثنائيـة   الحـضاري   النمو  دور  في  ذواتهم
ــن ــات م ــف النزع ــة والمواق  العقيم

 تتقـاذف   الـسلوك   فـي   ثنائية  ،المتناقضة
 المطلـق   استـسالمها   بـين   األفراد  نفوس
 انـضباطها   وبـين   الجارية  رالمقادي  لمشيئة

 وثنائيـة   القـاهرة،   باإلرادة  اشديد  اانضباطً
 وفـي  النّـاس،  قلـوب   تتقاذف  الشعور  في
 اأيـض   الروحـي   الفساد  يتعرى  الدور  هذا
 والعـادات،   األخـالق   تعـم   فوضوية  عن

 والفنـــون اآلداب يـــسود وانحطـــاط
 بـين   للتوفيـق   عقيمة  ومحاوالت  واللغات،
 وتــسعى .والفلــسفات الــديانات مختلــف

 إلـى   معينـة   حاالت  في  المسيطرة  األقلية
 فلـسفة   رعاياهـا   علـى   بالقوة  تفرض  أن

 فـي   تخفـق   ولكنها  امختار  ادينً  أو  خاصة
 تتمثـل   شـاذة   حالة  باستثناء  هذه  محاولتها

ـ   بهـا   انتـشرت   التـي   الكيفية  في  دعوةال
 .المغلوبة األمم بين اإلسالمية

 

 
 الغربيـة   الحـضارة   سـقوط   وحتمية

 فـي   تأسـست   التـي   النظريات  إلى  ترجع
 ارتبطـت   التـي   الحـضارة،   تلك  ضوئها
 فقـد   ثـم   ومن  والطبيعة،  اإلنسان  بقدرات

 ســيرورة فــي التفاســير تلــك تحكمــت
 نـشوئها   فـي   تحكمـت   كمـا   الحضارة،

مـن   الـرغم   وعلى  .ابتداء  الحـضارة   أن 
 مـع   تعاملهـا   مـأزق   تعـيش   المعاصرة

ــسوس ــصارها المح ــى واقت ــالم عل  ع
 علـى   اإلجابـة   عـن   وعجزهـا   الشهادة

 مــن هنـــاك أن إال الكليــة، األسئـــلة
 الالهــوتية   اإلشعــاعات   بقية  إلى  نظر

 الغربيـة   الحـضارة   أن  فقرر  فيها  الكامنة
 وكـل   مــادة   كل  ألن  وذلك  وأزلية،  باقية
 بقيـة   أمـا   ع،إشـعا   إلـى   يتحـول   وقود

ــضـارات ــي الح ـــا فه ـــددة إم  مه
ــالزوال ــراض ب ــذوبان أو واالنق ــي ال  ف
 .الغربية الحضارة

 

 
 العوامــل ذات إن األمــر؛ وخالصــة

 هـي   الغربيـة   الحضارة  عليها  قامت  التي
 إلـى   أدت  التـي   العوامـل   ذاته  الوقت  في

 .زوالها إلى احتم وستؤدي تدهورها

 

 



 

 

 



 



 



 




 




 




 


الحـضارة  سـقوط  أو قيام  إن 

 

 كمـا  -
 ذكرنــا أن ســبق

 

 صــميم فــي يكمــن -
 أو  الطبيعـة   فـي   ال  نفسه  البشري  الموقف
 اإلرادة  إطـار   فـي   إنما  المادية،  العالقات
 فـي   اإلنـسان   اهللا  استخلف  فقد  اإلنسانية،

 فيهــا، الحــضاري دوره ألداء ألرضا
 المجتمـع   تقـدم   أسـباب   فـإن   ثـم   ومن

 لإلنـسان   تعـود   وانحطاطه  تأخره  وأسباب
 هـذه   الكـريم   القـرآن   أكّـد   وقـد   نفسه،

 التـي   األرضـية   عن  يتحدث  وهو  الحقيقة
 حيـث   واالنحطـاط   الرقي  بذور  فيها  تبذر
يبـدأ   الـشهادة   عـالم   في  تغيير  أي  أن  أكد 
 نحـو   ذلـك   كان  ـواءس  النّاس،  نفوس  من

 سـورة   ففـي   األسـوأ،  نحو  أو  األحسـن
 مـا   يغَيـر   الَ  اللَّه  ِإن :يذكر  )١١:الرعد(

 وفـي   ،ِبَأنفُـِسِهم   مـا   يغَيروا  حتَّى  ِبقَوٍم
 ِبـَأن   ذَِلـك  :يـذكر   )٥٣:األنفال( سورة

اللَّه  لَم  كراً  يغَيةً  مما  نِّعهملَـى   َأنْعمٍ   عقَـو 
 ذلـك   وصـورة   ِبَأنفُِسِهم  ما  يغَيروا  حتَّى
قي  إلى  االنقالب  أنلـه   االنحطـاط   أو  الر 

 :درجتان

 

 
 أو  الـذهني   االنقـالب   درجة  :األولى

 .النفسي

 

 
 أو  العملـي   االنقـالب   درجة  :والثانية

 .الخلقي

 

 
ــق واألول ــالتغيير يتعل ــداخلي، ب  ال

 أي  الخـارجي،   بـالتغيير   يتعلـق   والثاني
قـي   إلـى   تـدرجت   إذا  األمة  أنالر   فـإن 

 فــي يتحقّــق الداخليــة القــوى إصــالح
ــة،  واألحاســيس األفكــار وتتغيــر البداي

 الجـواهر،   تنـشأ   ثـم   للحياة  والتصورات
 تفـسد   والنكبـة   بالـذل   أمة  تصاب  وحينما

 والـنظم   الفكـر   ويتغير  الداخلية  قواها  أوالً
 أهليـة   علـى   تقضي  التي  الجراثيم  تنشأ  ثم

 األمـة   بقـاء  أن  أي  .كذلك  رجبالتد  الحياة

ــون ــصالحها مره ــ ب ــم أوالً اداخلي  ث
مرهـون   وفناؤهـا   .ذلـك   بعـد   اخارجي 
 بعـد   أعمالهـا   فساد  ثم  أوالً  نفوسها  بفساد
 الـصالح   أن  خلقـه   فـي   اهللا  فـسنة   ذلك،
ـ   للبـشرية   فيـه   ألن  يبقى؛ وغيـر   ا،نفع 

 فََأمـا  :فيـه   نفع  ال  ألنه  ؛يبقى  ال  الصالح
دبالز  فَيبذْه  فَاءا جَأمـا   وم   نفَـعي   النَّـاس 

 ).١٧:الرعد( اَألرِض ِفي فَيمكُثُ

 

 
 مـا   هـو   لألنفس  الداخلي  التغيير  وهذا

 هـو   اإليمـان   إن  إذ  اإليمـان،   بـه   يقوم
 علـى   األفـراد   لتنـشئة   الوحيـدة   الوسيلة

 وهـو   األولـى،   الدرجة  من  محكمة  سيرة
ــذي ــع ال ــراد يطب ــى األف ــصدق عل  ال
 ومحاسـبة   والعفـاف   واألمانة  صواإلخال
 الحـق   وإيثـار   نوازعهـا   وضـبط   النفس
 والكـرم   الهمـة   وعلو  والقلب  النظر  وسعة

 والتواضـع   والتـضحية   والفدائية  والسخاء
ــضوع ــشعور والخـ ــب والـ  بالواجـ
ــتقامة ــشجاعة واالسـ ــسالة والـ  والبـ

 الـسمع   وعاطفـة   واالسـتغناء،   والقناعة،
 ألن  ويـؤهلهم   القـانون،   واتبـاع   والطاعة

 أحـسن   الوجـود   حيـز   إلـى   بهـم   يبرز
 .وأطهره مجتمع

 

 
عـالم   تغييـر   أن  فيـه   شك  ال  مما  إن 
 حقيقـة   عـن   لفكرة  اوفقً  إالّ  يتم  ال  األنفس
 علـى   ذلـك   وينعكس  الحياة  وغاية  الوجود

 الفكـرة   دفـع   مـن   فينـشأ   اآلفـاق   عالم
 مـا   وهـو   ا،معينً  احضاري  انمطً  وتوجيهها

 رةحـضا   إن« :بقولـه   نبي  بن  مالك  أكّده
 علـى   تطبـع   جوهريـة   فكرة  نتاج  هي  ما

 التحـضر   قبـل   مـا   مرحلـة   في  مجتمع
 ويبنـي   التـاريخ،   بـه   تـدخل   التي  الدفعة
ــ الفكــري نظامــه المجتمــع هــذا  اطبقً

 يتجـذّر   أنـه   لحضارته،  األصلي  للنموذج
 سـائر   يحـدّد   أصـلي   ثقـافي   محيط  في

 الثقافـات   عـن   تميـزه   التـي   خصائصه
 .»األخرى والحضارات

 

 
ــ إذا ــدة تعتبــر الحــضارة تكان  ولي
 تحمـل   أن  ينبغـي   الفكـرة   هذه  فإن  فكرة

والكـون   واإلنـسان   لإللـه   امعينً  اتصور 

 والتـي   بينهـا   الناشـئة   وللعالقات  والحياة
 اإليمـان،   أو  العقيـدة   علـم   بمجملها  تشكّل
.القرآني المصطلح حسب

 

 
 :هـو   تـساؤل   األذهان  إلى  يتبادر  وقد

 المـوفّر   هـو   بـاهللا   اإليمـان   يكون  كيف
 أن والحــال للتعميــر النفــسية للــشروط

ــضارات ــشهودة ح ــادت م ــالم س  الع
 بـاهللا   إيمـان   بغيـر   قامت  وقد  بإنجازاتها

 .اليوم؟ الغالبة الحضارة بينها ومن

 

 
 هـذه   أمـر   تفحصنا  لو  نناإ :والجواب
 النفـسية   الـشروط   أن  لوجدنا  الحضارات

 لهـا   يـتم   لـم   إلنجازها  امنطلقً  كانت  التي
 بعــض فــي ةمنقوصــ فبقيــت اكتمــال
 فـي   بـين   انعكـاس   لذلك  وكان  أركانها،

 جـراء   مـن   معيبـة   هي  فإذا  بنيتها  طبيعة
 حملتـه   بمـا   باهللا  إيمان  غير  على  نشوئها

 تحـت   تعمـل   الفنـاء   بذور  من  نفسها  في
 الـضعف   إلـى   بهـا   يـؤول   بما  بهرجها

ــالل؛ ــك واالنح ــزوع أن ذل ــذه ن  ه
 إلـى   امفـضي   يكن  لم  الفعل  إلى  الحضارة

ــر ــشا التعمي ــ مل،ال ــ امادي اوروحي 
الحـضاري   فعلهـا   انحـصر   إذ  ،اوأخالقي 

 األعلـى   غرضـه   الذي  المادي  الجانب  في
 وانعكـس   الـشّهوة،   وإشباع  الرفاه  تحقيق

 فـإذا   الحـضارة   تلـك   أهل  على  اسلب  ذلك
 علـى   يـسيطران   والقلق  بالخوف  بالشعور

 الحـضارة   لقيـام   إال  ذاك  وما  مجتمعاتها،
 يقـول   هللا،بـا   اإليمـان   غيـر   أساس  على

 فَـِإن   ِذكْـِري   عن  َأعرض  ومن  :تعالى
ِعيشَةً لَهنكاً مض  )١٢٤:طه.( 

 

 
 الـذي   األسـاس   بوصفه  اإليمان  وفي

 عالقتــه تـرتبط  الحـضارة  عليـه  تقـوم 
 فـي   آثـار   مـن   يحـدثه  بما  بالتحـضر

 يـصبغ   إنـه   إذ  لإلنـسان،   العملية  الحيـاة
 عليهـا   ويـضـفي   بصبغته،  كلها  الحيـاة

 :بدونـه   اأبـد   تنالـه   ال  مـا   خيـرته  نم
ِنفَم عاتَّب ايدـِضلُّ  فَالَ هالَ يـشْقَى  وي * 

نمو  ضرن  َأعِذكِْري  ع  فَِإن   ِعيـشَةً   لَـهم 
١٢٣:طه(  اضنكً
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سرعان ما ينسى اإلنسان ما شهده في غيره من نتائج          

الحوادث واألعمال، فكم يرى اإلنسان من أمة شادت مجدها     

وأذلـت  . على الظلم والجور، واستلت عـروش الملـوك       

ها، وانمحت آثارهـا،    تيجانهم، لم تلبث إال واندثرت معالم     

وأصبح ملكها الذي كان يزاحم الربوبيـة سـوقة، يـأمره           

بل وكـم مـن مجتمـع فـي ضـعف           . وينهاه أذل الخدم  

واضمحالل تحت سيطرة أهل الظلم والطغيان، يمسي ذليالً        

كل ذلـك مـن   . فيصبح عزيزا يسيطر على من تسلط عليه      

م اإلنسان الظالم يفرح بتمزيق جـس     . الظلم ووخامة عاقبته  

أخيه اإلنسان بمقذوفات النار، ويسره أن يرى المجتمعـات        

من اإلنسان تلتهب فيها النار، وقـد ينـشر بـين النـاس             

الغازات الخانقة، أو يلقى على البالد القنابل المفرقعة، فإذا         

سمع أنين المحترقين يتلذذ به فرحا بما أحدثه من الظلـم           

ـ          . والجور بغيره  ك وجهل اإلنـسان، ويـا ليتـه صـب تل

الصواعق ورمى بتلك المقذوفات على مجتمعات الوحـوش     

.الكاسرة، التي هي آمنة في غاباتها، جهل واهللا

 

 

.. الذي خلق اإلنسان غيور عليه رحيم به، يمهل نعـم         

 ألنه   هذا الظالم قليالً ويبكي كثيرا؛     ولكنه ال يهمل، فيضحك   

ال يلبث إال وقد نزع القهار المنتقم الملـك منـه والقـوة،             

 عليه من كان يحرقهم بالنار في الدنيا، وألقـاه فـي     وسلط

.الدرك األسفل من النار يوم القيامة

 

 



 

 

 

 

 



 



 من خيـر    وحين سئل رسول اهللا     

بـي بـن   الصديقُ بن الن: (الناس؟ قال  

بن إسحاق بـن    الخليل، يوسف بن يعقوب     

 دل ذلك على أن الـشرف       )١()إبراهيم  

يحفظ في العائلة، ويـورث لـذريتهم مـن         

بعدهم إذا تولى تربيتهم مـن يحـب لهـم          

فإذا كان الوصي عدوا ظلوما سالَّبا      . الخير

تسلط على شرف العائلة ومجـدها ومالهـا      

ِإن الْملُـوك ِإذَا    : فأفسدها، قال اهللا تعـالى    

دخَلُوا قَريةً َأفْسدوها وجعلُوا َأِعـزةَ َأهِلهـا        

  لُونفْعي كَذَِلكَأِذلَّةً و) تـشير   )٣٤: النمل ،

هذه اآلية الشريفة إال أن المجتمع اإلسالمي       

يجب أن ال يكون له ملك إال اهللا، وال عمل          

إال بكتاب اهللا وسـنة رسـول اهللا، ومتـى          

ضعف اإليمان في قلوب أهل اإلسالم سلبت       

:  العزة التي كانت لهم بدليل قولـه تعـالى        

  ْــؤ ِللْمــوِلِه و سِلرةُ وــز  ِمِنينوِهللا الِْع

).٨: المنافقون(

 

 

قُْل : ومؤمن كامل يعتقد قول اهللا تعالى     

           لَـمو ولَدي لَمو ِلدي لَم دماُهللا الص داُهللا َأح وه

   دا َأحكُفُو لَه كُني)  يكره  )سورة اإلخالص ،

أن يرى عبدا نظيره تؤلمـه بقـة، وتقتلـه       

هللا شرقة، وتنتن جسمه المشقة ملكًا نظيـر ا       

تعالى، يعصي اهللا في طاعته، ويبيع دينـه        

ومن . لمسرته، ويحبه كحب اهللا أو أشد حبا      

أحب أن يوصف بالجاللة والملك، وكره أن       

يكون عبدا هللا وأخًا لعبيده، ورضـى عنـه         

الناس وسارعوا فيه كذب على اهللا وعلـى        

نفسه وعلى الناس، وأمـة ترفـع عليهـا         

 وحظـه   نظيرها فتذل له وتسارع في هواه     

انحطت من الرتبة اإلنـسانية إلـى أدنـى         

مراتب الوجود، والملك في الحقيقة هو اهللا،       

والحكم له سبحانه ال شريك     

له، ومن جهل تلك الحقيقـة   

 ألن اإلسالم لم    ؛فليس بمسلم 

يجعل فوق اإلنـسان إال اهللا   

: بآية فذة في القرآن وهـي قولـه تعـالى         

     ااوما ِفي الـسم لَكُم خَّرسـا ِفـي     ومِت و

 ا ِمنْهِميعِض جاَألر) ونفـى  )١٣: الجاثية ،

سبحانه صفات الربوبية عن العالم أجمـع        

وأثبت لهم صفات العبوديـة وهـي قولـه         

ِإن كُلُّ من ِفي السماواِت واَألرِض      : تعالى

).٩٣: مريم (ِإال آِتي الرحمِن عبدا

 

 

فات، فالمسلم ال تقهره المدافع والمقـذو     

وإنما يقهره الحق سبحانه ألنه عبـده، وال        

يخضع إال للحق، فهو وإن خضع إلنـسان        

فهو إنما يخضع للحق الذي يأمر به أو يبينه        

للناس أو يدعو إليه، وكيف ال؟ وهو يعلـم         

بد له منه، وأن المـوت فـي         أن الموت ال  

إعالء الحق والعمل له سبحانه مجد يـدوم        

 التعيسة التي يميـل     فال يزول، وأن الحياة   

إليها سفلة الخلق في ذل االستعباد الباطـل        

حياة بهيمية ال يرضاها إال مـن رد أسـفل     

السافلين الجهالة بحقيقة نفسه، فنسى نـشأته    

ومن أذلته بطنه وفرجـه     . األولى واآلخرة 

فصار عبدا لهما وذل للباطل فذلك في نظر        

 «العلماء الربـانيين أحقـر مـن الجعـل          

 الذي يتـرك نـسيم الريـاض        »الجعران  

وخضرة األنهـار ويتلـذذ تحـت الزبـل         

. والقاذورات

 

 

كيف ترضى أمة جعل اهللا لهـا العـزة    

ومكَّن لها في األرض بالحق وأذل لها كـل         

من ال يدينون بالتوحيد، أن تختار لها وصيا        

يحارب دينها ويسلب دنياها؟ فإنها إمـا أن        

ترضى بوصايته معتقـدة حـسن واليتـه،        

 أقل من الحيوانات الداجنة التي تعيش فتكون

 ألنها مع إكرام اإلنـسان      ؛في البيوت لتذبح  

لها، وعنايته بها، تفر منـه فرارهـا مـن          

السبع، ولو نظرت إلى الدجاج وقـد ألقـى         

و يلتقط الحبة   اإلنسان له طعامه وشرابه وه    

 للفرار ألول حركـة     )٢(يقظ القلب مستوفزه  

و ال يقهره   من اإلنسان، ينظر إليه نظر العد     

إال النوم، مع أنه في كل وقت يراه يخدمـه          

وينظف له مكانه ويحافظ عليه من عـدوه،        

وهذا اإلنسان السافل الهمة الناقص العقـل       

تبلغ به الجهالة مبلغًا حتى يشرب مع الحية        

الرقطاء في اليوم الصائف، مغترا بحـسن       

شكلها ولين ملمسها، مع أنه رأى قتالها في        

دنى الحيوانات يحتـرس مـن      كل نفس، وأ  

وإما أن  . غير جنسه ويكره الخضوع لجنسه    

تقبل وصايته مرغمة، وليس حالها يدل على 

. ذلك وإال فلم الثقة به ومواالته وإعانته؟

 

 

انحطت منزلة اإلنسان حتى خالف ربه      

ال تَِجـد   : ووالى عدوه، واهللا تعالى يقول    

آلِخِر يوادون من   قَوما يْؤِمنُون ِباِهللا والْيوِم ا    

          َأو مهـاءكَـانُوا آب لَـوو ولَهسراَهللا و ادح

       كَتَب ُأولَِئك متَهِشيرع َأو مانَهِإخْو َأو مهنَاءَأب

         وٍح ِمنْـهِبـر مهـدَأيو اناِإليم ِفي قُلُوِبِهم

نْهـار  ويدِخلُهم جنَّاٍت تَجِري ِمن تَحِتهـا األَ      

        نْـهوا عضرو منْهاُهللا ع ِضيا رِفيه خَاِلِدين

           ـماِهللا ه بِحـز اِهللا َأال ِإن بِحـز ُأولَِئك

ونفِْلحالْم) كيـف يتـرك     )٢٢: المجادلة ،
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اإلنسان الحق وبه رفعته في الدنيا، وسعادته 

ومجده يوم القيامة؟ وإني ألعجب من مسلم       

، وتعلم القرآن مـن     ولد من أبوين مسلمين   

صغره، وتحصل العلوم النافعة في كبـره       

يضعف إيمانه حتـى ينـسى اهللا واليـوم         

وينسى حياته اإلسالمية التي كـان      !! اآلخر

له بها العزة من اهللا تعالى، وكمال الثقة به         

سبحانه، والتوكل عليه وحسن الظـن بـه        

سبحانه، ويتناسى حياته االجتماعية، التـي      

امالً في مجتمع له السيادة     كان بها عضوا ع   

والتمكين بالحق، والسلطة على العالم أجمع      

بالعدل، كيف يفقد حياته العملية التي كـان        

بها في مجتمع هو كعبة األمـم، ومـصدر         

خيراتهم، ومورد نفعهم طبـا وصـناعات،       

وفنونًا وحكمة وسياسـة، ونجـدة وخبـرة        

ومعونة؟

 

 

!!عجبا

 

 

 في  بل كيف ينسى حريته التي كان بها      

مجتمع ليس فوقه إال اهللا تعالى، ثم الكتـاب         

والسنة، ثم العامل بهما المنفذ ألحكامهما؟،      

نسيت أيها المسلم أو تناسيت    

 

 وال مكـابرة    -

في الحقائق   

 

 تغيرت األحوال، حتى صار     –

كل من كان يحتاج إليه العالم في تجاراتـه         

وزراعاته وفنونه وآدابه محتاجا إلى اإلبرة      

 ثوبـه، فـأنتج ذلـك الـذل      التي يخيط بها  

للمتساهل، فأصبح ذليالً لمن كـانوا عالـة        

. عليه وأرقاء يباعون في سوقه

 

 

ــدت،  ــوت وس ــالم فعل ــك اإلس أقام

ــم  ــى األم ــتوليت عل واس

ــور،   ــا الن ــشرت فيه فن

وأظهرت فيها العدل، حتى    

أيقظتهم من نومـة الغفلـة      

ورقدة الجهالة، وأحييتهم من موتة عبـادة       

حجـار واألناسـي،    األفالك والبحـار واأل   

وأطلقت عقولهم من سجن ظلمات تقـديس       

الحيوانات وعبادة الملوك ونسبة الولـد هللا       

تعالى، فسعد باإلسالم من سبقت له الحسنى       

من اهللا في الدنيا واآلخرة، وسعد بـه فـي          

الدنيا من لم يقدر اهللا لهم السعادة في اآلخرة        

فرتعوا في حصون األمن، ورفعوا بالعدل،      

ا الحرية والمساواة، حتى كان أعظـم       ونالو

رجل من المسلمين مساو ألحقر رجل مـن        

أهل الذمة في المعامالت واالنتفاع بمرافق      

ثم انحرف المسلمون فتركوا ما بـه       . الحياة

سعدوا وسادوا من العمل بالكتاب والـسنة،       

بعد أن أيقظوا األمـم الجاهليـة والـضالة         

بـدة األوثـان،    والمبدلة، فاألمم الجاهلية ع   

واألمم الضالة من ال ديـن لهـم، واألمـم          

المبدلة الكتابيون الذين يحرفون الكلم عـن       

مواضعه، فكانوا على المـسلمين كالـذئب       

الذي أكرمه اإلنسان فغذاه لبن شاته، فلمـا        

اشتد أكلها، ألنه خالف أمر الحكيم العلـيم        

 وال تَركَنُوا ِإلَى الَّـِذين    : الذي قال سبحانه  

  النَّار كُمسوا فَتَمظَلَم) ومـع   )١١٣: هود ،

كل تلك الحوادث فالمسلمون   

 

 والحمد هللا  -

 

- 

ال يزال بين ظهـرانيهم كتـاب اهللا وسـنة      

، وال تزال قلوبهم مطمئنـة      رسول اهللا   

.ال تيأس من روح اهللا

 

 

نعلم يقينًا أن اهللا إذا كره شيًئا غيـره،         

ا من انتفعوا   وقد كره الظلم لنفسه، وقد ظَلَمنَ     

بسماحة اإلسالم ووصايا القرآن لنا عليهم،      

وانتفعوا بتركنا للعمـل بكتـاب اهللا وسـنة      

رسول اهللا، وقـد تحققنـا بـسر تأخرنـا          

وتسلطهم علينا، ولـم يبـق إال أن نرجـع          

بكليتنا إلى ما به سعد سلفنا وسادوا، وهـو         

العمل بكتـاب   : محصور في أمر واحد هو    

دى األئمة الراشدين   اهللا وسنة رسول اهللا وه    

والمرشدين، مع الثقة بأن اهللا على كل شيء        

قدير، وأنه قابل التوب، وغافر الذنب، وأنه       

شديد الغيرة ألهل التوحيد على أهل الظلم،       

ِإن تَنْصروا اَهللا ينْـصركُم     : قال اهللا تعالى  

كُمامتْ َأقْدثَبيو) ٧: محمد.(

 

 

م ِإذْ ظَلَموا َأنْفُسهم   ولَو َأنَّه : وقال تعالى 

جاءوك فَاستَغْفَروا اَهللا واستَغْفَر لَهم الرسوُل      

).٦٤: النساء (لَوجدوا اَهللا تَوابا رِحيما

 

 

ومتى كشفت الحقائق بطلـت األوهـام       

.والظنون، واهللا ولي المؤمنين

 

 



 



لذي عقد قلبه على    المسلم هو اإلنسان ا   

علم أنه عبد خلقـه اهللا، وأودع فيـه مـن           

الحقائق ما حير العقول مما قامت به الحجة        

على عجائب قدرتـه سـبحانه وغرائـب        

ال بـد منـه      وخلق له سبحانه مـا    . حكمته

وأكمل، من خيرات ميسرة له من غير عناء      

ــات  ــواء واألرض والحيوان ــاء واله كالم

نهار والمعادن  والشمس، وما في البحار واأل    

بأنواعها، ووضع له كنوزا غالية في كـل        

تلك الحقائق ينتفع بهـا فـي ضـرورياته         

وكمالياته بيـسير عمـل بجوارحـه مـع         

االستعانة بالعقل، ليجمله بجمـال العمـال       

المخلصين للبحث عما كنـز لهـم الفاعـل     

المختار الرزاق الكريم المنعم المتفضل جل      





 



 

 

 

 

 



 



ن اهللا تعـالى    فالمسلم الكامل يرى أ   . جالله

الرءوف الرحيم القوي المتين خلـق كـل        

 ألنه سبحانه غني عن كـل       ؛شيء لمنفعته 

شيء، فالمسلم ال إمام له وال قائد له إال ما          

أنزل اهللا له على لسان رسله فـي القـرآن          

المجيد، وما جاءنا بالسند الصحيح من قول       

ــول اهللا  ــه  رس ــه وأعمال  وإقرارات

لمستقيم الـذي   وهذا هو الصراط ا   . وأحواله

ال يكون المسلم مسلما حقا إال إذا هـداه اهللا          

فسلك عليه للوصول إلى الغاية األخـرى،       

وهي الملك الكبير الذي يضمحل في جانبه       

فالمسلم فـي   . كل نعيم في الدنيا وملك فيها     

الدنيا يعمل ليتمتع بزينة اهللا التي جعلها له،        

    وبنعمته التي أغدق عليه، مالحظًا أنه عبـد 

. لرب كريم متفضل منعم

 

 

وبعيشك أيها القارئ؛ هل يتوهم متوهم      

أن مسلما بمعناه صدق بكتـاب اهللا وسـنة         

 يرضى أن يذل نفسه لغير      رسول اهللا   

من تفضل عليه بنعمة العزة وواسع الفضل       

العظيم؟ أو يقتدي بعبد مثله غرته القوة وهو     

 يقين أنه إذا دفع الباطل انتقـل إلـى          ىعل

بير والنعيم المقيم؟ حاشا يرضـى      الملك الك 

مسلم أن يمتع جسمه بما اشتركت فيه معـه   

البهائم السائمة وعبيد المادة، ثم يحرم نعـيم   

العزة باهللا في الدنيا، وبهجة المسرة في دار        

.البقاء

 

 

يظن المستعمرون أن قوة الحديد والنار      

تسلب ما في القلوب من نور اإليمـان، أو         

ــسلم كح ــون أن الم ــا يتوهم ــر أمريك م

وأستراليا، فيخدعونه تارة بما ال يخدع بـه        

إال مقلد لوالديه لم يباشر اإليمان قلبـه، أو         

من ولد من غير مسلم، أو من نَـسى يـوم           

الحساب فقاده الطمع في رياسة أو جـاه أو         

مال، مع بغـضه لنفـسه      

ــه   ــه وتمني ــن خدع ولم

إهالكهم، وتأوله أن هـذا     

وكيف ال؟ وهـو    . مداراة

فَتَـرى  : وله تعالى يعلم ق 

        ِفـيِهم وناِرعـسي ضرم ِفي قُلُوِبِهم الَِّذين

يقُولُون نَخْشَى َأن تُِصيبنَا داِئرةٌ فَعـسى اُهللا        

َأن يْأِتي ِبالْفَتِْح َأو َأمٍر ِمن ِعنِْدِه فَيـصِبحوا         

     نَاِدِمين وا ِفي َأنْفُِسِهمرا َأسلَى مع) المائدة: 

ال تَِجد قَوما يْؤِمنُون    : ، ويقول سبحانه  )٥٢

ِباِهللا والْيوِم اآلِخِر يـوادون مـن حـاد اَهللا          

   مهاءكَانُوا آب لَوو ولَهسرو....) المجادلة :

والعجب أن بعض هؤالء يظنون أن      ). ٢٢

عامة المسلمين تحت سـيطرتهم ينقـادون       

كثـر الـصائحين    لزعامتهم، ويعلم اهللا أن أ    

معهم معتقدون أن دعوة الزعماء للرجـوع       

بهم إلى ما كانت عليه األمة مـن الحـول          

والطول والحرية واالسـتقالل والمـساواة      

. ومحو الرذائل المنتشرة

 

 
ولكن غَر دول اإلفرنج مـا رأوه مـن         
الطاعة العمياء التي قدمها لهم من خدعوهم       

ن بالرياسة والسيادة واألمـوال، وجهلـوا أ      
المخدوعين ممن رفعوهم على األسرة هـم       
أيضا يخدعون اإلفرنج، ولكن اهللا ال يؤيدهم       
ألنهم لم يقتدوا بما وعدهم النصر بالعمـل        
به، وقد انكشفت الحقائق لذي عينـين، وإال        
فأين حسين بن علي ووحيد الدين وعرابـي     
باشا؟، كشفت لنا جريدة السياسة في العـدد        

الخمـيس أول    نـوفمبر و   ٣٠يوم األربعاء   
م ١٩٢٧ ديسمبر سـنة     ٢ديسمبر والجمعة   

أسرارا دلت على اقتدار االسـتعمار فـي        
خديعة المسلمين العـاملين بغيـر شـرائع        

يعجب القارئ لتلك األسرار عندما     . اإلسالم
يرى مندوب المستعمرين بمـصر يتملـق       

الحسين بن علي ويمنيه بالملك والخالفـة،       
ـ          ى بينما نرى حسين بن علـي يتكبـر عل

المستعمرين، ويطلب منهم الطلبات التي ال      
وهـم  !! يطلبها إال من له سلطة على القوم        

يلبون دعوته، ويطلبون منه تأليف القبائـل       
ألعدى أعدائهم وهم األمة التركية، الذين هم   
أصل نعمته وسبب رفعته، فيقوم تحت راية       
االســتعمار بــإهالك المــسلمين بــسوريا 

از، فلما أدى وفلسطين وشرق األردن والحج
ما يريدون منه قلبوا له ظهر المجن فرموه        
كما ترمى النواة، بعد أن سلطوا عليه آخر        
من أمراء المسلمين نظيره، وأمدوه بالسالح      
وأذلوا نصيرهم ومعينهم حسين بن علـي،       
ولو قرأت في تلـك األسـرار أن حـاكم          
السودان يكتب لمن ينتسبون إلـى شـرف        

الك المـسلمين،   النبوة فيستعين بهم على إه    
وكان إذ ذاك فضيلة قاضي السودان الـذي        
كافَأوه علـى جزيـل خدماتـه ومقاالتـه         
المــشهورة بجريــدة الــسودان والمقطــم 
وغيرهما، كما كافَأوا أغا خـان صـاحب        
المقاالت المشهورة، وستنكـشف األسـرار      

.وتسود وجوه وتبيض وجوه

 

 
                                              

مجمع الزوائد البن حجـر الهيثمـى       : ينظر) ١(
 أنه سئل مـن      النبي   عن: (، بنص ٣/٤٤٧

يوسف بن يعقوب بن إسـحق      : أكرم الناس؟ قال  
يا رسـول اهللا مـن      : قيل: (وبنص. انتهى...) 

يوسف بن يعقوب بن إسـحق بـن        : السيد؟ قال 
.انتهى....) إبراهيم 

 

 
)٢ (        را غَيا منتصبدته إذا قعد قعودأستوفز في ِقع

طمئنم.

 

 





 



 

 

 

 

 



 



 

 



 


في الوقت الذي يواجه فيه     

ا ا فكريــالمجتمــع تطرفَــ
ـ  وشذوذً ا باسـم   ا أخالقي
الدين  

 

 والدين منه براء    -

 

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

ـ  تكسب الفرد ذوقً   ا ا رفيع
ا جليلة وعقيدة حقة،    ميوِق
قد اهتم منهج التـصوف     و

ــاء الفــرد وتقويمــه  ببن
باعتباره مـصدر القـوة     

    ا؛ للمجتمع إذا كان صـالح
ــصوف أصــبح  إال أن الت

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

 عقيدة يجب أن يكون عليه   
ا، وعبادة ومعاملة وأخالقً  

ليصح السلوك إلى ملـك     
.الملوك سبحانه

 

 

 

 

* 

 



*

 



*

 



 

 

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

 

 
لما كان القلب محل نظر الحـق       

ــر  ؛ ــث األوام ــه تنبع  ومن
 ؛لألعضاء فيصرفها حيث شـاء    
و وقد ينبعث منه األمر بالخير وه     

يقصد الشر كما يفعل المنـافق أو       
 ؛المتملق أو المخادع أو المخاتـل     

تتكيف بكيفية حسنة    فإن جوارحه 
تعين على مراده، ولكـن القلـب       

.مخفى فيه غير ذلك

 

 
وقد تتكيف األعضاء بـصورة تنفـر النـاظر         
وتخيفه وتغضبه، والقلب مخفى فيه كل خيـر،        
ومكنون فيه الرأفة والحنانة، كما يحصل مـن        

لد الشفيق أو األخ الرفيق عند نصحه ولـده         الوا
 فـإن   ؛أو صديقه، أو نهيه عن قبيح حصل منه       

بواعث الشفقة والرحمة إذا اندفعت من القلـب        
.قضت على الجوارح بالشدة والقسوة

 

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

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

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

 

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

  الوصول ويدلوا الناس على مناهج البر وموارد     
 باألساليب التي يرون نجاحها   

 

دامت مباحة    ما -
ا مبتذلة عرفً  ا ولو كانت  شرع 

 

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

القلـــــــــوب وهممهـــــــــا

 

 
 

 

 

القلوب وهممها إعالء كلمـة اهللا،      
.والمحافظة على حدوده

 

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

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

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

كل حظ لغيره، مستهينا بكل هوى      
لغيره، وعليه 

 

مع هـذا الـصفاء      -
 هـالذي يحصل لقلب

 

ون ـأن يك -

 

 
ا في صفائه، فيحتاط من الناس بظـاهره        حكيم

خشية من حصول الوحشة بينهم بسوء ظـن أو         
.بسوء عمل

 

 
وتلك الحيطة تكون بظاهر األعضاء مع سالمة       

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

.في جميع ما معه وما عنده محافظة على إخائه

 

 
حتى يتحقق هو لك بمثل ما تحققت بـه، فـإذا           

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


 

: 

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

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

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

 .وجهه الكريم

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 .مدع مغرور بنفسه، يحسب أنه يحسن وهو مسيء

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

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

قضاه خالقه وبارئهقضاء . 

 

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

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

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

 

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

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

 . وتتوالى أيادي الفضل إليه،عليه

 

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

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

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

احيرة الدنيا واآلخرة إذا لم تكن ممن ينظر إليه كفاح. 

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

.قلوب آخرين

 

 
عندي  فهكذا  

 

  والقول لإلمام أبي العزائم      -

 

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

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

 

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

".    منصور الديلمي

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

 

 
 أهل الذكر والفكر والـشكر،      اطلب حياة قلبك بمجالسة    :ويقول

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

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

وسوف نطرق في العدد القادم      

 

 تعـالى  إن شـاء اهللا    -

 

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

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

آله وسلم تسليماا كثير.

 

 



 





  

 

 



 


 

 

 



 




 





 




 


 



 





 



إن اهللا  : (منهـا حـديث   : ورد فى هذا الموضوع أحاديث كثيرة     

وهو حديث صحيح فى    ) حرم على األرض أن تأكل أجساد األنبياء      

نهاية الصحة ال غبار عليه، صححه من األئمـة مـن ال يحـصى              

ـ           ره الـذهبى   عددهم، منهم ابن خزيمة وابن حبـان والحـاكم وأق

، وصححه أيضا النووى فى األذكار،      ) من المستدرك  ١ ج ٢٧٨ص(

والحافظ عبد الغنى ابن سعيد المقدسـى، واإلمـام القرطبـى فـى       

إنه صحيح محفوظ ينقله العـدل      : التذكرة، والحافظ ابن يحيى وقال    

عن العدل، وحسنه ابن العربى المالكى فيما نقله عنه الثعالبى فـى            

حسنه أيضا المنذرى فيما نقله عنـه الـسخاوى،         العلوم الفاخرة، و  

وصدره فى الترغيب والترهيب بعن، وهى عالمة الصحيح والحسن 

.عنده

 

 

ومع تصحيح هؤالء الحفاظ األعالم، وفيهم الذين ال يعرف لهم          

تساهل كالذهبى والمنذرى، وابن العربى المالكى، فإنا نتكلم علـى          

الحديث أخرجه سعيد بن    : الحديث من جهة الصنعة الحديثية فنقول     

منصور، وابن أبى شيبة فى مسنده، وابن أبى عاصم فى الـصالة            

له، وأبو داود والنسائى وابن ماجة فى سـننهم، والطبرانـى فـى             

معجمه، وابن خزيمة وابن حبان والحاكم فى صحاحهم، والبيهقـى          

فى حياة األنبياء وشعب اإليمان وغيرهما من تصانيفه، كلهم مـن           

بن على الجعفى، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر      طريق حسين   

قـال  : عن أبى األشعث الصنعانى عن أوس بن أوس الثقفى قـال          

أفضل أيامكم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قُـبض  : (رسول اهللا  

وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا على مـن الـصالة فيـه فـإن              

  تنا عليك وقـد    وكيف تعرض صال  : قالوا). صالتكم معروضة على

أرمت  

 

 يقولون بليت    -

 

إن اهللا حرم على األرض أن تأكـل       : ( قال -

).أجساد األنبياء

 

 

أبو األشعث الـصنعانى    : رجاله كلهم ثقات على شرط الصحيح     

اسمه شراحيل بن أدة، روى له مسلم ووثقه العجلى، وذكـره ابـن             

وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر روى له البخارى         . حبان فى الثقات  

سلم، ووثقه ابن معين والعجلى، وابن سعد والنسائى ويعقوب بن          وم

والحسين بن علـى الجعفـى روى لـه         . سفيان وأبو داود وغيرهم   

بخ بخ ثقـة    : البخارى ومسلم، ثقة باتفاق، قال عثمان بن أبى شيبة        

 شيخ جماعـة ممـن       وبه تم اإلسناد، فإن حسين بن علي       صدوق،

 به أولئك الحفاظ من الـصحة  فهذا برهان ما حكم: أخرجوا الحديث 

.لهذا الحديث

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 

















 



 



 



 



 



 





 



ثم إن له طريقًا آخر أخرجه ابن ماجة فى سـننه عـن أبـى               

أكثروا الصالة على يوم الجمعة فإنـه مـشهود         : (الدرداء مرفوعا 

يشهده المالئكة وإن أحدا لن يصلى على إال عرضت على صالته           

عد الموت، إن وب: (وبعد الموت؟، قال: قلت: قال). حتى يفرغ منها  

قـال الحـافظ    ). اهللا حرم على األرض أن تأكل أجساد األنبيـاء        

إسناده جيد، وكذا قال العالمـة      : المنذرى فى الترغيب والترهيب   

، وقال الـسخاوى فـى      )٢ ج ٤٠٦ص(السمهودى فى وفاء الوفا     

رجالـه  : القول البديع والحافظ البوصيرى فى زوائد ابـن ماجـة         

 ألن الحـديث  ؛انقطاعه ال يـضر : قلت. ثقات، إال أن فيه انقطاعا   

.األول الصحيح شاهد له

 

 

أكثروا علـى مـن     : (وله طريق ثالث عن ابن شهاب مرسالً      

الصالة فى الليلة الغراء واليوم األزهـر، وإن األرض ال تأكـل            

أخرجه النميرى والطبرانى كما ذكره السخاوى فى       ) أجساد األنبياء 

.القول البديع

 

 

وله طريق رابع أخرجه ابن ماجة من حديث شداد بـن أوس            

بلفظ حديث أوس بن أوس، وله طرق أخرى ذكر الحافظ المنذرى           

فى اختصار السنن ألبى داود أنه جمعها فى جزء خـاص، فـال             

يرتاب مع هذه الطرق والشواهد فـى صـحة هـذا الحـديث إال              

.متعصب جاهل أو معاند مضل

 

 

ن أن نتمم به هذا المقام، وهو       ويلتحق بذلك الموضوع ما يحس    

رواه أبـو يعلـى     ) األنبياء أحياء فى قبـورهم يـصلون      : (حديث

بن مالك، قال المنـاوى  يهقى من طرق متعددة من حديث أنس        والب

رجاله ثقات، وصـححه   : فى شرح الجامع الصغير قال السمهودى     

.انتهى .البيهقى

 

 

، )٢ ج ٤٠٥ص(والسمهودى ذكر ذلك فى وفـاء الوفـا         : قلت

): ١٢٦ص(سبقه إلى ذلك الحافظ السخاوى فقال فى القول البديع          و

.رجاله ثقات، وصححه البيهقى

 

 

ولنبين ذلك من طريق الصناعة الحديثية حتى ينقطع لسان كل          

حدثنا أبو الجهم ابن علـى، حـدثنا        : قال أبو يعلى  : مكابر، فنقول 

يحيى بن بكير، حدثنا المستلم بن سعيد عن الحجاج بن األسود عن            

األنبياء أحياء  : (قال رسول اهللا    : ثابت عن أنس بن مالك قال     

رجاله كلهم ثقات    ) فى قبورهم يصلون  

 

هـو البنـانى، ال     :  ثابت –

.يسأل عنه إلمامته وجاللته، ثقة باتفاق، من رجال البخارى ومسلم

 

 

وقال ابـن   . ثقة، رجل صالح  : والحجاج بن األسود قال أحمد    

لح الحديث، وذكر ابن حبـان فـى        صا: ثقة، وقال أبو حاتم   : معين

إنه غيـر معـروف، ورد ذلـك        : الثقات، ولم يعرفه الذهبى فقال    

الحافظ ابن حجر فى لسان الميزان بأنه معروف، روى عن ثابـت          

وجابر بن زيد وأبى نضرة وجماعة، وعنه جرير بن حزم وحماد           

بن سلمة وروح بن عبادة وآخرون، ثم ذكر عن األئمـة توثيقـه             ا

ناه، والراوى عنه مستلم بن سعيد من رجال األربعة، قال          الذى قدم 

لـيس  : شيخ ثقة، من أهل واسط قليل الحديث، وقال النسائى  : أحمد

به بأس، وذكره ابن حبان فى الثقات، ويحيى بن أبى بكير ثقة، من             

: رجال البخارى ومسلم، وثقه ابن معين والعجلى وقال أبو حـاتم          

. ة، وذكره ابن حبان فى الثقات     ثق: صدوق، وقال على بن المدينى    

وأبو الجهر روى له البخارى فى األدب المفـرد، والحـاكم فـى             

.صحيحه وذكره ابن حبان فى الثقات

 

 



 





 

 

 

 

 



 















 



 



 

 

 

 

 

 



 


 إن  :لن نجانـب الـصواب إذا قلنـا       

الرحالت ال تنفك عن اإلنسان، بحيث قـد    
 ا له في حياته، فـال يـستقر        تكون مطمح

حاله إال إذا يمم وجهه صـوب المـصر         
الذي يتطلع إليه، ولكن الدافع إلى بعـض        

    الرحالت قد ال يكون دافع ا، حيـث   ا نزيه
أنك تجد في كثير من الرحالت الغربيـة        

ها، ولـذا   ءلدافع التنصيري كان ورا   أن ا 
وربيـين  فقد تجشّم كثير من الرحالـة األ      

   مفي رحالتهـم    االصعاب، كي يمضوا قُد 
الكتشاف الشرق، وقد يظن أن هدفهم كان       
هو اكتشاف العـالم اإلسـالمي، ولكـن        

أرادوا أن يثبتـوا    "سرعان ما يتبين أنهم     
 وكانـت   ،"تفوق النصرانية على اإلسالم   

م إلى المسلمين، نظرة يشوبها     نظرة بعضه 
العداء  

 

 الذي عرفه التاريخ   -

 

 ويتجلـى   -
ذلك في رمي المسلمين بأبـشع النعـوت        

 والمواصفات، فهذا مثالً  

 

 )وليام ليثقو ( -

 

- 
نظـر إلـى    "وهو أحد أوائل الرحالة، قد      

 ورماهم بأبشع   ،"المسلمين على أنهم كفار   
النعوت والمواصفات؛ ولم تخُل رحـالت      

الة من إعداد تقارير لـصالح      أوالئك الرح 
 لمعرفة العدو الشرقي كما     بلدانهم، تسهيالً 

يسمونه، وليسهل عليهم ادعاء مـا أرادوا       
أن يثبتوه، على أنه ما لبـث بعـضهم أن          
تطامن للحق، لما اسـتقر اإلسـالم فـي         

.نفوسهم

 

 
ولئن كان الحال لدى جـلِّ الرحالـة        
الغربيين على النحو الذي أشـرنا إليـه؛        

د بعض الرحالت العربية، كـان      فإنك تج 
هدفها هو التزود من علوم الغرب، وذلك       

بمراسيم دولية، دونك    

 

 مثالً –

 

 البعثـات   -
الطالبية المغربية إلى الـديار الفرنـسية،    
ويبدو أن الغاية مـن إرسـالهم، وطلـب        
مكوثهم لسنوات عدة للدراسة فـي ديـار        

تثير فـي ذهـن     "الغرب، كان بهدف أن     
ــة  ــرة عظم ــضائها فك ــضارة أع  الح

 وهذا له أسوأ األثر على الثقافة       ،"الفرنسية
في المغرب، حيث إن ذلك الوفد الطالبي،       
سرعان ما عاد ليتبوأ مناصب لها تـأثير        

إنزال : على ثقافة أهل المغرب، وأخطرها    
النموذج الغربي، في المراحل الدراسـية      
لدى الناشئة، وطالب الجامعة؛ وهذا مما      

كـن النمـوذج    أضر بالتعليم، حيث لـم ي     
 ا له، ومن ثم لم يكـن مـن        الغربي صالح

.ورائه نفع يرتجى

 

 


 


ولقد عمد كثير من الطـالب الـذين        
رحلوا إلى الديار األوربية إلى تصوير ما       
اعتمل في نفوسهم إبـان الرحلـة، مـن         
إعجاب بما رأوه، فوصفوا لبني جلدتهم ما       
أمكنهم وصفه، ويغلب على ذلك إعـالء       

اآلخر، مقابل التهوين مـن قـدر       صورة  
الذات، ومن ذلك ما ذهب إليـه عبـد اهللا          
الفاسي الفهري، من وصفه لرحلته إلـى       

فرنـسا هـي    "باريس، حيـث يـرى أن       
الجديرة بما تستحقه من الثناء واإلعجاب      
والفخر الذي ليس على شمـسه المنيـرة        

 وينحو هذا النحو السوري محمد      ،"حجاب
حلتـه إلـى   كرد علي، الذي عمد بعـد ر     

الغرب إلى طريقة المقارنة بين الغـرب       
 لينتقل بعد ذلك إلى التحـريض       ،والشرق

على التخلص من براثن البيئة الخاصـة       
لقبول بيئـة أخـرى واإلقبـال عليهـا،         
واالنخراط في بنية قيم بشرية مغايرة لها       

. صولتها على النفوس

 

 
ويبدو أن هذه الرحالت العربية على       

يـه، ال تعـد مـن       النحو الذي أشـرنا إل    
االستغراب في شيء، بل هي داخلة فـي        

، حيث  )االنبهار بالغرب (ما يسمى بــ    
يتم التزود بحضارته، لإلشادة بها، علـى       
حساب التهـوين مـن شـأن الحـضارة         

اإلسالمية، فالرحالت إلى الغرب     

 

سواء  –
من المغرب أو المشرق     

 

 إذا لم تخـضع   -
الغرب للفحص العميق، والنقـد الـدقيق،       



 

 

 

 

 

 

ه ال يمكن اعتبارها من االستغراب، بل       فإن
ال تعدو   

 

 إذاك –

 

 أن تكون من التغريب؛     -
فالمحك الحقيقي في تـصنيف الـرحالت       
العربية ضمن أبحاث االسـتغراب، هـي       
تلك التي كان منطلقها اكتشاف جغرافيـة       

.اآلخر وفكره، لوصفه ثم تمحيصه ونقده

 

 
ونُنوه هنا ببعض الرحالت التـي لـم    

لى الغرب، فاعتمدت علـى     تكن متحيزة إ  
الوصف وحده، ومن أبرزها تلـك التـي        
كان هدفها وصف بالد الروس، كرحلـة       
محمد عياد الطنطاوي، إبان القرن التاسع      

رافق مسيرة االستشراق   "عشر، حيث أنه    
الروسي منذ العقد الرابع من القرن التاسع       

ا ا بـارز   وقد أبدى الطنطاوي دور    ،"عشر
بيـة فـي الـبالد     في تدريس اللغـة العر    

 وسواه ممن تعاقب على تدريس      ؛الروسية
اللغــة العربيــة وآدابهــا فــي جامعــة 

سليم نوفل،  "بطرسبورغ، ونذكر من بينهم     
وعبد اهللا كلزي، وجمال الدين األفغـاني،       

       ا فـي   وإن كان هذا األخير قد لعـب دور
 ."االستعراب الروسي

 

 


 


ويجدر بنـا اآلن أن نقـدم صـورة         
مشرقة عما كان عليه الرحالة المسلمون،      
الذين جابوا األقطار منـذ عهـد مبكـر،         

أحمد بن فضالن، الذي    : ونذكر من بينهم  
، ورسـم صـورة     )بلغاريـا (رحل إلى   

واضحة عن تلك البالد، وحضارة أهلهـا       
 عـن وصـفه للعجـم        فضالً ؛وعاداتهم

هـذا مـا    واألتراك، والروس والصقالبة؛    
عدا الرحالة الذين زاروا تلك البالد بعـد        
ابن فضالن، ولكن معظمهم لم يدون عنها       

ا يذكر؛ ورحل أبو الريحان البيرونـي   شيًئ
إلى بالد الهند، حيث وقـف      ) هـ٤٤٠ت(

تـاريخ الهنـد؛   : موقف المؤرخ في كتابه   
ـ        ا وإذا ذكرنا الرحلة إلى الهند، فإنه لزام

لشهير محمد  علينا أن نشير إلى الرحالة ا     
الذي رحل إليها   ) هـ٧٧٩ت(بن بطوطة   ا

كذلك، ووصف عادات الناس هناك، كما       
 وذكر أن للمسلمين    ،أنه وطأ بالد الصين   

امتيازات بها، ومفاد ذلك فـي أن أمـور         
ترجع إلى شيخ لهـم، تكـون       "المسلمين  

أمورهم راجعة إليـه، وقـاض يقـضي        
."بينهم

 

 
ويعتبر ما قام به أبو الحسن محمد بن        

 من رحالت مـدخالً   ) هـ٦١٤ت  (بير  ج
ــسلمين   ــين الم ــة ب ــم العالق ــى فه إل

نبه إلى ما كان مـن      "والمسيحيين، حيث   
مودة وعالقـات تجاريـة بـين أفـراد         

ا  مما يعتبر إسهام   ،"المسلمين والمسيحيين 
في علم االستغراب، وإن لم      ا داخالً معرفي 

يعرف وقتذاك بهذا االسـم؛ حيـث بـدأ         
أخبار البلدان التـي    المسلمون في تدوين    

رحلوا إليها وجاسوا خاللهـا، وخبـروا       
ـ ٢٨٤ت(أهلها، ومن بينهم اليعقوبي      ) هـ

ــطخري   ــدان، واإلص ــاب البل ــي كت ف
ـــ٣٤٦ت( ــاليم، ) ه ــور األق ــي ص ف

فـي مـروج    ) هـ٣٤٦ت(والمسعودي  
. الذهب ومعادن الجوهر

 

 
مسالك األبـصار   (ومن يطالع كتاب    

يجد أن صـاحبه     ) في ممالك األمصار  

 

-
 )هـ٧٤٩ت(فضل اهللا العمري    ابن  

 

، قد  -
أرخ لتاريخ الحضارة اإلسـالمية، التـي       
امتدت إلى كافة األمصار واألقطار، مثل      
الهند، وإيران، وبالد التـرك، والـصين،      
والروم، وسواهم من البلدان في كل صقع       

ابن فـضل اهللا    (ونجع؛ ولم يقتصر عمل     
في كتابه على الذي ذكرناه، بل      ) العمري

 اسـتعراض العمـران عنـد       تعداه إلـى  
الشعوب، مع قيامه بمقارنة بين الـشرق       

.والغرب

 

 
إن اكتشاف هؤالء للبلدان، وخاصـة      
لديار الغرب، لم يكن بباعث التنائي عـن        
ديارهم، لتسلية نفوسهم، بـل إن الـسفر        

ا ا، حيث كان يبغي تجشم    إذاك لم يكن هينً   
للصعاب، ومن همتهم أنهـم لـم يكتفـوا         

 ا،باالرتحال بر     ا؛  بل سافروا كذلك بحـر
والذي حدا بهؤالء إلى الرحلة إلى ديـار        
الغرب، كان بهدف معرفته عـن قـرب،        
ومن ثم تقـديم وصـٍف كاشـف عنـه          
ألقوامهم، يحدوهم في ذلك هدي سـلفهم،       
وال يعزب عن ذاكرة التاريخ ما هدى اهللا        
إليه الخليفة الراشـد الثـاني عمـر بـن          

م طلب من حكـي "، حيث أنه   الخطاب  
معاصر له أن يصف له المـدن وجوهـا         

."ومنازلها وأثر المناخ على سكانها

 

 


 


ولقد كان للتقاعس عن دراسة األمـم       
األخرى أسوء األثر في ابتعاد المـسلمين       
عن تحصين ذاتهم منه؛ مما سهل الغـزو        
الصليبي، واالستعمار العسكري والغـزو     

التبعية للغـرب،   الفكري، فأدى ذلك إلى     
ومرد ذلك إلى تقـاعس المـسلمين عـن        
تجشم الصعاب واقتحام األهوال، للرحلـة      

إلى بالد العجم    

 

وإن رحلوا فال تعـدوا      -
 أن تكون بعثات طالبية تغريبية    

 

ـ  - ا  بحثً
عن فهم طبيعة عيش القوم هناك، ومعرفة       
عاداتهم، واألهم من ذلك هـو اكتـشاف        

ين طريقة تفكيرهم، ومعرفة ديـنهم الـذ      
.يدينون به، ونظرتهم إلى المسلمين

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 




 




 



 



 





 


فالصوفي مفوض في التسليم أو التأويل، والزائغ متقول علـى          

 والطغـام،   جدالئل التنزيل، ينفي المتشابه في القرآن، ليغرر بالسذّ       

فيدعي أرباب هذا الفكر اإلثبات للصفات وأن سواهم معطلة نفات،          

 الحديث عن مـنهج     ناءا، هذا منحى سنبينه مفصال أث     افتراء وزور 

.ئفة إن شاء اهللا تعالىهذه الطا

 

 

 فهذه المنحى اآلخر فإنهم يتهمون الصوفية بأنهم حلولية،         وأما

دعوى باطلة عارية عن الصواب،ألن منهج الصوفي محق السوى،  

 فالتهمة عائدة إلى من رمى، قـال        ، السوى دوالحلول يقتضي إيجا  

 عمـن دونـه،     بـري التصوف هو التّ  : عمر األصفهاني رحمه اهللا   

:  اإلمام النووي في رسـالته المقاصـد       قالو. ن سواه والتخلي عم 

تقوى اهللا فـي الـسر والعالنيـة،        : أولها: أصول التصوف خمسة  

اإلعراض عن الخلـق فـي      : إتباع الكتاب والسنة، وثالثها   : وثانيها

الرضا عن اهللا فـي القليـل والكثيـر،         : اإلقبال واإلدبار، ورابعها  

.هـ.ا. والضراءالرجوع إلى اهللا في السراء : وخامسها

 

 

ا ألحد ال في الـدنيا وال فـي         ا وال ضر   ال يعتقد نفع   فالصوفي

اآلخرة، ال في الحياة وال في الممات، وأن كل ما يجـري بتـدبير          

 بإذن اهللا تعـالى     لسبب مع إيمان الصوفي بضر ونفع ا      وذلك. الحق

....      ًوالسثَ رعتَّى نَبح ذِِّبينعا كُنَّا ممو )وقال )١٥ :اإلسراء ،: 

      َِّإال اللَّه هكَلِّمشٍَر َأن يِلب ا كَانمو يحِمـن   و ا َأو     ـاٍب َأواِء ِحجرو

         ِكـيمح ِليع ِإنَّه شَاءا يِبِإذِْنِه م وِحيوالً فَيسِسَل رري ) الـشورى: 

٥١( .

 

 

 الصوفي من هدي الحق مراد الحق من األسـباب، ففـي            تعلم

مضي إلى التوكل على اهللا، وفي مقام التوكل على اهللا          مقام السبب ي  

وعلم ذلك فـي كتـاب المـسلمين مـسطور،         . يمضي إلى السبب  

وأسرار تلك المعاني في    

ــصين   ــدور المخل ص

موقور، الدين علم وحلم    

ــة  ــم ورأف وذوق وفه

ورحمة، وليس الـدين    

   ا شقاشق أقوال، وسـفه

وانتحال أحوال، وغلظة   

وتشدد ا وعناد  اا، وكبـر 

وبطر ا للـسداد   ا، وجحد

فمن كان كذلك يـصدق     

 فيمـا   فيه قولـه    

رواه مسلم في صحيحه    

: عودعن عبد اهللا بن مس    

ــر بطــر الحــق ( الكب

ــاس ــط الن ، أي )وغم

رفض كـل تأويـل ال      

 وتخطئة  ،يوافق تأويلهم 

كل حقيقـة ال توافـق      

.رأيهم

 

 

ــصوف  ــم الت وعل

مبنــي علــى أصــول 

التــشريع، ومقامــه  

إحساني، مبنـي علـى     

ة الذوق اإليمـاني    تزكي

الرفيع، وهـم للـذوق     
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فاقدون وبالفقه جاهلون، وال نملك إال أن نحض المـسلمين علـى            

حسن الظن في اهللا، والصدق مع أولياء اهللا، وعدم االلتفات إلى من            

خذله اهللا وأشقاه، بالتجرؤ على أصفياء اهللا، بالسباب والشتم وقـول           

تيبات أو في الصحف الزور، والكذب على رسول اهللا، من خالل الك      

أو اإلذاعات المسموعة أو المرئية، حتى أصبح في مخيلـة أبـسط            

 الدين، وفلـسفة الهنـود      عنرجل في المجتمع أن التصوف مروق       

واليونانيين، وما هذا إال محض افتراء، جاء به المنغمـسون فـي            

.الشهوات، والبعيدون عن طريق المجاهدات

 

 

ريف بهـذا العلـم وعـن       وقد طفحت كتب األئمة األعالم بالتع     

 اإلمام ابـن    قال ،مسمى هذه الطائفة، وعن رجاالتها وعن أحوالهم      

علم التصوف هو   : عجيبة في معراج التشوف إلى حقائق التصوف      

 وهو مقـام    ال،سيد العلوم ورئيسها، ولباب الشريعة وأساسها كيف        

اإلحسان الذي هو مقام الشهود والعيان، كما أن علم الكالم تفـسير            

لمقام اإليمان، وعلم الفقه تفسير لمقام اإلسالم، وقد اشتمل حـديث           

 على تفسير الجميع، فإذا تقرر أنه أفضل العلوم، تبين          جبريل  

              ا أن االشتغال به أفضل ما يتقرب به إلى اهللا تعـالى لكونـه سـبب

 علم ذوقي تربـوي     وهو. ة الخاصة التي هي معرفة العيان     للمعرف

يعرف به كيفية السلوك إلى حضرة ملك الملوك، أو تصفية البواطن         

من الرذائل وتحليتها بأنواع الفضائل، أو غيبة الخلق فـي شـهود            

 في أوله علم ووسطه عمل وآخره       ،الحق، أو مع الرجوع إلى األثر     

. والهروب من المعصيةوثمرته النهوض إلى الطاعة. موهبة

 

 

التمـسك  : أصول طريقنا سبعة  : ( عن أصوله فقال التستري    أما

بالكتاب، واالقتداء بالسنة، وأكل الحالل، وكـف األذى، وتجنـب          

).المعاصي، ولزوم التوبة، وأداء الحقوق

 

 

الجـوع  : (وهـي : وأركانه أربعة كما ذكرها اإلمام الشعراني     

).والعزلة والسهر وقلّة الكالم

 

 

 اإلمام األفخم والعلم األلمع سـيدي    ولعن اشتقاق الكلمة فيق    أما

أحمد الرفاعي الكبير    

 

 قدس سره    –

 

، )٦٣ص( في البرهان المؤيد     –

أن األصل في تسمية الصوفية يعود إلى بني صوفة، الذين كـانوا            

قوم زهد وعبادة وصالح، فنسب إليهم العباد والزهاد والصالحون،         

، )١٦٥/ ١(ه ابن هشام في سـيرته       ومورد هذا االستنباط مما حكا    

من أنه كان الغوث بن     

مر بن أد بن طابخة بن      

إلياس بن مـضر يلـي    

اإلجازة للناس بـالحج    

من عرفة، وولده مـن     

بعده، وكان يقـال لـه      

 وإنمـا   ،"صوفة" ولولده

ولي ذلك الغـوث بـن      

 ألن أمـه كانـت      ؛مر

امــرأة مــن جــرهم، 

وكانت ال تلد، ونـذرت   

 هللا إن هي ولدت رجالً    

أن تتصدق به للكعبـة،     

ا لها يخدمها ويقوم    عبد

عليها فولدت الغـوث،    

فكان يقوم على الكعبـة     

في الـدهر األول مـع      

أخواله من جرهم، فولي   

اإلجـازة للنـاس مــن   

عرفة، لمكانه الذي كان    

به من الكعبة، وولـده     

ــى   ــده، حت ــن بع م

انقرضوا، فقال مر بن    

:أد لوفاء نذر أمه

 

 

 جعلت رب من    إني

ــيب ــة  * * * ن ربيط

العلية ةبمك

 

 

ية أل ها ب ي ل فباركن 

واجعله لي من    * * *

صالح البرية

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 



 





 





 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       المستشار                       األستاذ    

 

 






 



 




 



بمكــة ) (ولــد اإلمــام يحيــي 

 ١٤٠ ربيع األول سنة     ٢٥[المكرمة في   

/ قضى فترة مع والده اإلمـام       و ،]هـ

ـ      ا حسن األنور بالمدينة المنورة مالزم

 جده سيد الخلق سـيدنا محمـد        روضل

، ىتلقى علوم القرآن الكريم عل    و 

ـ      ،التـابعين وصحابة  أيدي طائفة من ال

حفظ القرآن الكريم وعمره أربعة عشر و

ن يحـدى وعـشر   إحج بيت اهللا    و ،عاما

 المتوج باألنوار   ى لقب بيحي  .)٢١(حجة  

ا من   ميراثً ة من هيبة وبرك   ىلما كان عل  

في سـنة   و،  نور جده المصطفى    

 مصر ومعه بعـض     ى هـ نزل إل   ١٩٤

 ا بناحية بلبـيس إلـي      الصحابة ومرور

حسن / ية والده سيدنا اإلمام     القاهرة لرؤ 

 وأخته  ،األنور ومكث معه عشر سنوات    

بنتـه  ا و ،نفيسة العلوم / السيدة الشريفة   

زينب الصغرى التي كانـت     / الشريفة  

تقوم برعاية عمتها   

ــسة ــسيدة نفي  ،ال

ــام   ــى باإلم التق

 وتعلـم   ،الشافعي

منه اإلمام الشافعي   

الكثير وتعلم منـه    

الكثير من العلماء   

دينيـة  لفصاحته ال 

حضر صالة الجنازة   و ،وهيبته النورانية 

 ٢٠٤ سيدنا اإلمام الشافعي سـنة       ىعل

مكث عشر سنوات بالقاهرة وكان    و ،هـ

دائم التنقل بين القاهرة ومدينـة بلبـيس    

وذلك لرؤية أصحابه ووالدتـه الـسيدة       

زينب بنـت سـيدنا     ) أم سلمة (الشريفة  

الحسن المثنى بن موالنا الحسن الـسبط       

 علي كرم اهللا وجهه التي اشتد بن اإلماما

/  ثم رحل مع ابنته السيدة       ،بها المرض 

زينب وبعض أهله وصـحابته وأثنـاء       

ـ        ىالرحيل من القاهرة إلي بلبيس وعل

ناحية الغار وكانـت تـسمى بغـاردين        

والتى مكث بها عامان وجاء بوالدته من       

ستشهد سـيدنا   ا ، الغار ىناحية بلبيس إل  



 

 

 

 

 



 













 



نوار ومن معه   يحيي المتوج باأل  / اإلمام  

من أهله وصـحابته بقريـة غـاردين        

    ا بعـد   والمعروفة باسم قرية الغار حالي

معركة دارت بينه وبين أعـداء أهـل        

 ودفن ومن معه في مكانه الحالي       ،البيت

ربيع األول سـنة    [بقرية الغار في شهر     

ـ ٢٠٦ ـ  ٦٦عن عمر يناهز    ]  ه ا عام 

.

 

 

وحكى العبدلى عن محمد بن جعفر      

جينا سنة مـن الـسنين      ح: الحسنى قال 

وكان معنا سيدى يحيى المتوج، فضللنا      

عن الطريق فتعلقنا به فصلى ركعتين ثم       

سيروا على بركـة اهللا     : رفع يديه وقال  

وعونه فسرنا خطوات يسيرة فإذا نحن       

ا، ا شـديد  فعطشنا عطشً .. .على الجادة 

فشكونا له ذلك فبسط يديه ودعا فما أتم        

من الجبل،  الدعاء حتى نزل سيل عظيم      

ففرحت الناس وشربوا منـه وحملـوا       

معهم حتى اكتفوا، فما رأيت أسرع من       

.دعائه

 

 

: وحكى عنه الحسن الوليدى أنه قال     

وقال له  . ما عصى اهللا من شرف نسبه     

اعمل : فقال! ألسنا من آل محمد؟   : رجل

ا، فإنه بلغنـى عـن رسـول اهللا         صالح

  إن من أصحابى من لم     : " أنه قال

يرنى بعد أن يفارقنى وإنه ليقـال يـوم         

اليوم أضع األنـساب وأرفـع      : القيامة

 ِإن َأكْرمكُم ِعند اللَّـِه َأتْقَـاكُم      نسبى  

أين أنت مـن جـدك      ] ١٣: الحجرات[

        يا شريف حين كان يشد مئـزره 

: ويوقظ أهله ويقوم لعبادة ربه ويقـول      

 سخطك وبمعافاتـك    أعوذ برضاك من  "

من عقوبتك وبك منك، ال أحصى ثنـاء        

.)١("عليك أنت كما أثنيت على نفسك؟

 

 

وجاء فى مرشد الزوار لموفق الدين      

أن يحيى بن الحسن األنور     : بن عثمان ا

بن زيد األبلج هو أخو السيدة نفيـسة        ا

ودفن بالمراغـة    

 

 وهـو مـا أكدتـه       –

الدكتورة سعاد ماهر والـشيخ محمـد       

حيث ذكر أن قبره بالقرب  زكى إبراهيم   

من مسجد اإلمام الليث وبالقرب من قبر      

).الشبيهى(يحيى بن القاسم 

 

 

إال أننا نرجح أن قبره بالشرقية وقد       

 لهذا الـولى    ةما كر )٢(اتم اكتشافه حديثً  

من أعمدة آل البيت فى مـصر حيـث         

ولعـل  . أخبرهم عن نفسه ومكان دفنه    

دفين المراغة أو من بالقرب من مسجد       

يث هو يحيى بن زيـد بـن الحـسن          الل

نفيـسة  (وأخته نفيسة هـى بالمراغـة       

عمة السيدة نفيسة بنت الحسن     ) الكبرى

وقبرها تجاه القبر الطويل كمـا جـاء        

ا، واهللا أعلمبمرشد الزوار أيض.

 

 
                                                           

 ١٩٢مرشد الزوار إلى طريق األبرار، ص       ) ١(

.وما بعدها

 

 

كان ذلك بمحضر من جمع كبير من علماء        ) ٢(

األزهر الشريف أثناء عملية الحفر، حيث وجدوا       

لطاهر بهيئته كما هو ونور يسطع منه،       الجثمان ا 

وبجانبه لوحة رخامية مكتـوب عليهـا نـسبه         

الشريف، وأقر الضريح مشيخة الطرق الصوفية      

يراجع صحيفة الحـزب العربـي الناصـري        (

)م١/١٠/٢٠١٠واألخبار 

 

 



 

 

 

 

 



 















 





 



 





 





 



تجد أكثر المغالين لرفض التصوف ال      

يعقلون على سبيل المثال ما جاء بكتـاب        

 أبـي   أبي الحسن علي بن عثمـان بـن       

كـشف  "الجالبي الهجـويري الغزنـوي      

من رؤى وطروحات صوفية    " المحجوب

تحتاج بحق قراءة غيـر بـاردة لهـا ال          

وال تفطن لإللغاء    ،تعرف لإلقصاء سبيالً  

.اطريقً

 

 

وأبو الحسن الهجـويري ولـد فـي        

هجوير وهو حـي يقـع بمدينـة غزنـة         

 ولد في أواخر القـرن الرابـع    ،بخراسان

  وهذا القـرن يحمـل دالالت ال    .الهجري

ينبغي لدارس التـصوف أن يحجبهـا أو        

 فالحياة الـسياسية    ،يغفل عنها بالضرورة  

واالجتماعية والثقافيـة اتـسمت آنـذاك       

تسارع والتواتر غير المنتظم بإحداثياته     بال

السياسية مثل دخول ظغرل بك السلجوقي      

 وبدايـة الفتـرة التركيـة للدولـة         ،بغداد

 كذلك تعرض الدولة العباسـية      ،اإلسالمية

إلى سلسلة من الهجمات سواء من الداخل       

كالدولة الفاطمية التي بدأت فـي فـرض        

 أو مـن الخـارج كـالحمالت        ،سيطرتها

 .الصليبية

 

 

وهذا التصور السياسي جعل التصوف     

    ا يقـارب اإلبـداع     يأخذ منحـى جديـد

 ،والتصنيف الرسمي للنصوص الصوفية   

المشهد الذي عرف بعد ذلك بظهور علـم   

التصوف كما يشير المستشرق جـوزيبي      

 وهذا العلم هو الذي أنتج بعـد        ،سكاتولين

ذلك األدب الصوفي الذي يعاديه كثير من       

ة المعاصـرة كأمثـال     التيارات الراديكالي 

 وظل المغالون في التحريم     ،تنظيم الدولة 

والتكفير يشيعون حمالتهم التجهيلية التـي     

  تتوسل التكفير سالح ا ثـم وسـيلة   ا معرفي

 .إرهابية في مواجهة اآلخر

 

 



 



ــوب   ــشف المحج ــاب ك ــد كت ويع

 ألنه قصد فيـه     ؛ا رصينً للهجويري عمالً 

ات المنسوبة  إلى مناقشة اآلراء والممارس   

 وهي مناقشة تأويليـة أنتجـت       ،للصوفية

طرح ا أدبي استهدف من خاللـه     ،اا متميز 

الدفاع عن التـصوف اإلسـالمي ضـد        

 وتلك  ،االتهامات الباطلة التي أطلقت عليه    

االتهامات طالت الصوفية ونصوصهم من     

زاوية التمسك بحرفية النص اللغوي دون      

ة التـي   مراعاة أبعاد داللة اللغة المتشظي    

 رغـم أن    ،انفرد بها الـنص الـصوفي     

 ا كان يؤكد على الطاعـة      الهجويري دائم

وهو نفـس المـشهد      .المطلقة للشريعة 

      ا الراهن الذي نحياه والذي يتشابه كثيـر

مع ما حدث من مقتل المصلين بمـسجد        

الروضة بالعريش فـي نهايـة نـوفمبر        

 وهذا الكتـاب أهـم      . في مصر  م٢٠١٧

غة الفارسية، ويعتبر   آثاره وهو مكتوب بالل   

أقدم الكتـب الفارسـية فـي التـصوف         

وقد قال محمد تقي بهار فـي       . اإلسالمي

كـشفُ  «عـن   » سـبك شناسـي   «كتابه  

 أن  كتاب نفـيس قـلَّ     «:أنه» المحجوب

 .»يوجد له نظير في اللغة الفارسية

 

 

ويقول أبو الحسن الهجـويري فـي       

 والحقيقة التـي ال     :كتابه كشف المحجوب  

 المسلمين هي أن اإليمـان      جدال فيها بين  



 

 

 

 

 

 

هو المعرفة واإلقرار وقبول األعمال فكل      

 ،من عرف اهللا عرفـه بإحـدى صـفاته        

 أوصـاف   : على ثالثة أنواع   وصفاته  

 ، وأخرى متصلة بجاللـه    ، بجماله ةمتصل

وثالثة متصلة به فليس للخلق طريق إلـى      

كمال معرفته إال إذا أثبتوا الكمال له ونفوا        

 الجمال والجـالل     ومثل ذلك أهل   .النقص

فمن كان برهانهم جمال اهللا تعـالى فهـم         

ـ       ا يكونون في معرفتهم مشتاقين إليه دوم

 أما الشوق فهـو     ،وقلوبهم في مقام الهيبة   

 وكـذلك كـره     ،ثمرة العشق أو المحبـة    

 ألن رفع الحجاب عـن      ؛الصفات اآلدمية 

."الصفات اآلدمية هو عين الحقيقة

 

 



 



ا من المصنفات   ثير أفاد الهجويري ك  

 وخاصة مصنفات   ،الصوفية السابقة عليه  

 ، والطوسي ،كل من عبد الرحمن السلمي    

 وهو بصدد الدفاع عـن  ،واإلمام القشيري 

األحوال والمقامات التي اعترض عليهـا      

فتنـاول   ،ا رجال الفقه في عصرهم    كثير 

     ا موضوع الوجد والتواجد الذي نال غضب

ا من جانـب الفقهـاء المتـشددين        واسع

والمتمسكين بحرفية النص دون تأويله أو      

 فخـصص أبـو     ،قراءته بصورة تفاعلية  

 في كتابـه     كامالً الحسن الهجويري فصالً  

كشف المحجوب بعنوان الوجد والتواجـد      

وهو بـصدد مناقـشة آراء وممارسـات        

الصوفية في سياق حديثه عـن اإليمـان        

  فيةا رؤيتـه الـصو    والمعرفة موضـح، 

ونختتم المقال بما سرده في فـصله عـن         

الوجد والتواجد تاركين القارئ لعقله مـن       

أجل التأويل للنص الصوفي الذي تجـاوز    

 في مـضامينه    حد اللغة السطحية متغلغالً   

وإحداثياته اللغوية التي تسعى إلى تفجيـر       

.العقل لمهاراته

 

 

 الوجـد   : يقول أبو الحسن الهجويري   

ول معناه الحزن،   فاأل: والوجود مصدران 

والثاني معناه الوجدان، واسـم فاعلهمـا       

واحد، وال يمكـن التفريـق بينهمـا إال         

ا وجـد يجـد وجـود     : بالمصدر، فيقـال  

    ا؛ بمعنـى أن    ووجدانا، ووجد يجد وجـد

 ا وجد يجد جـدة؛ بمعنـى       يحزن، وأيض

الغنى، ووجـد يجـد موجـدة؛ بمعنـى         

الغضب، والفرق بينها كلها بالمصادر ال      

ل وهذان المصطلحان يـستعملهما     باألفعا

الصوفية للداللة على حالتين تجليان لهـم       

.في السمع

 

 

فالحالة األولـى متـصلة بـالحزن،       

والثانية بنيل المراد، وحقيقة معنى الحزن      

هو فقد المحبوب، والعجـز عـن نيـل         

المطلوب، وحقيقة الوجود حصول المراد،     

والفرق بين الحزن والوجد، هو أن الحزن       

ى األسف النفسي، وأما الوجـد      ينطبق عل 

فينطبق على األسف لوجود الغيـر فـي        

طريق المحبة، مع أن نسبة الغير ال تصح        

 ال يتغير عما   ألن اهللا    ؛إال لمريد الحق  

كان قبل، وأنه ليستحيل أن نعبـر عـن         

 ألن الوجد هو األلـم      ؛حقيقة معنى الوجد  

في المعاينة، واأللم ال يصفه القلم، فالوجد       

بين الطالب والمطلوب، وال يظهر     ا سر   إذً

إال باالنكشاف كما أنه ال يمكن أن نوضح        

 ألن الوجـود هـو      ؛حقيقة معنى الوجود  

نشوة الطلب فـي مـشاهدة اهللا تعـالى،         

والطرب ال يمكن نيله بالطلب، فـالوجود       

هو نعمة يكرم بها المحبوب الحبيب، نعمة       

ال يمكن أن تلحقهـا إشـارة، أو تبينهـا          

أن الوجد هو ألم قلبي شديد      عبارة، ورأيي   

 ،ناتج إما عن حزن أو فـرح، أو وجـد         

والوجود هو إزالة الحزن عـن القلـب،        

     ا لذلك،  والوقوف على األمر الذي كان سبب

      ا فمن شعر بالوجد فإما أن يكون مضطرب

بالشوق المحرق في حـال الحجـاب، أو        

ا بالمشاهدة في حال الكـشف إمـا      مستكينً

ين وإما أنين، إمـا  زفير وإما نفير، إما حن 

عيش وإما طيش، إما كرب وإما طـرب،   

وللمشايخ آراء مختلفة في الوجود أيهمـا       

أن الوجـود هـو     : أكمل، فبعضهم يقول  

صفة المريدين، والوجد صفة العـارفين،      

والعارفون أرقى مرتبة مـن المريـدين،       

وعلى ذلك يكون الوجد أرقى وأكمل مـن     

ـ       ؛الوجود ل  ألنهم يقولون أن كل شيء قاب

للوجود يدرك، والمدرك مجانس للمدرك     

 منزه عـن    في احتمال التحديد، واهللا     

 ."التحديد

 

 



 

 

 

 

 



 


 

وقفة مع الذات   وقفة مع الذات   
ــون   ــي تكــ ــون  لكــ ــي تكــ لكــ
ــصية  ــصية شخــــــــ شخــــــــ
ــؤثرة ــؤثرةمـــــــــــــ مـــــــــــــ
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عقـد   وأ ربما كان دماغ اإلنسان أعجب    

جهاز عرف حتى اآلن بما فيه من أقـسام         

مختلفة سواء في مراكز اإلبصار والـسمع       

والحس والشم والذوق، أو في مراكز اللغة       

والحركة واالختزان للمعلومات والتوجيـه     

للمشاعر والحفاظ على التوازن فـي كـل        

.ذلك

 

 

مات في الدماغ   والذاكرة تختزن المعلو  

بعد تمريرها من خـالل إحـدى الحـواس      

الخمس إلى مراكز الذاكرة، وكلمـا كانـت       

الحواس التي من خاللهـا تـم اسـتيعاب         

كان إمكانية االحتفـاظ    المعلومة أكثر كلما    

ا كبر، وأكثر الحـواس ترسـيخً     بالمعلومة أ 

للمعلومات في الذاكرة هي حاسة اإلبصار،      

لمعلومة حاسة  ولذلك إذا كانت وسيلة حفظ ا     

أخرى غير اإلبصار، فحـاول أن تقـرن        

ــة أو   ــسموعة أو المتذوق ــة الم المعلوم

.المشمومة بصورة مرئية

 

 

ـ   او ـ  عط نفسك وقتً ا السـتيعاب   ا كافي

الصورة بكل تفاصيلها من خالل التـدقيق       

.والتركيز والحرص

 

 

 له  هاوصقل الذاكرة وتقويتها أو إضعاف    

 مـا وإ ، وراثيـة  إما : خلقية تكوينية  أسباب

ا وما  ه الحمل وتغذيت  أثناء األمبسبب صحة   

 تستنـشقه مـن     أو أدويـة قد تتناوله مـن     

.غازات

 

 

 تغذيـة المـرء     : كسبية مثل  أسبابوله  

وتهوية المكان الذي يقيم ويمارس عمليـة       

 ومثـل   ،التفكير والحفظ على استذكار فيـه     

التمارين التي سبق الحديث عنها في مبحث       

.التركيز الذهني

 

 

 في اكتـساب    األكبر الشأن والقراءة لها 

 بل هي الوسيلة    ،العلوم والمعارف والثقافات  



 

 

 

 

 



 


 

من مات ال يـشرك     : (قال رسول اهللا    

               ).باهللا شيًئا دخل الجنة

 

 

          

 

رواه البخاري في صحيحه  -

 

-

 

 






 



التقليدية لذلك والتي ال يعرف كثيـر مـن         

 مـن   اإلنـسان الناس غيرها، وكلما طور     

 في القراءة والتعامل مـع      وأساليبهطريقته  

.كبرأالحرف كانت استفادته من ذلك 

 

 

 القارئ الذي يجعل القـراءة       واإلنسان

وتصبح هواية مالزمة لـه      ا من حياته  جزء 

هو الذي يستطيع بعد فترة وجيزة من حياته        

 وأسـلوب  في تفكيره    أقرانه يتميز على    أن

 اآلخـرين تعامله مع الحياة بل وفي نظـر        

القـراءة سيـصبح تنـاول       وبإدمان،  اأيض 

الكتاب بالنسبة لـك لـيس وسـيلة للعلـم          

والمعرفة والثقافة والتجـول فـي الكـون        

ـ    اأيضفحسب بل سيصبح     ا  متعـة وترويح

.اإلطالقونزهة ال يدانيها شيء آخر على 

 

 

ولترى كم مـن المعلومـات يمكنـك        

 إليـك استيعابها والحصول عليها بالقراءة،     

:األرقامبعض هذه 

 

 

 فـي الدقيقـة     أ يقر أن اإلنسانيستطيع  

 أن البعض يـستطيع     أنا   علم ،كلمة) ٥٠٠(

.كلمة لكن هذا نادر) ٩٠٠( حدود إلى أيقر

 

 

كلمة تساوي صفحتين مـن     ) ٥٠٠ (لوا

 اإلنـسان  أنكتاب متوسـط الحجـم، أي       

 مقدار  أ يقر أنيستطيع في ساعة من الزمن      

 كان الكتـاب المتوسـط      فإذا صفحة،   ١٢٠

نك تحتـاج   أ صفحة، فهذا يعني     ٤٠٠يبلغ  

.لى ثالث ساعات وعشرين دقيقة لقراءتهإ

 

 

 ساعات  أربع إلىنك تحتاج   أولنفترض  

كل يوم ساعة للقراءة     أعطيت فلو   ،لقراءته

ـ  أيام أربعة في كل    لقرأت أي فـي    ،ا كتاب 

.ا حوالي تسعين كتابأ تقرأنالسنة يمكنك 

 

 

 إذاثر سيكون فـي حياتـك       أ أي   وتأمل

  في كل عام تسعة كتب مختارة فضالً       قرأت

  األوقـات ا، كم يا ترى من      عن تسعين كتاب 

الثمينة تضيع منهـا فـي اللهـو والعبـث          

 إاليها  مقدار الخسارة ف   وال ندرك    ،الضياعو

. بالمغيبوأذنت غربت شمس الحياة إذا

 

 

 أ تقـر  أن القراءة هـو     أحوال وأفضل

قراءة صامتة متمعنة في جو هادئ وارتياح       

 حتـى الـشبع     األكل يكون بعد    وأالنفسي،  

 الشعور بالجوع الـشديد،     أثناء أو ،مباشرة

 والتهويـة والحـرارة     اإلضاءةن تكون   أو

ن تكون الجلسة   أبة، و والبرودة جيدة ومناس  

 يكون فـي يـد      أنمريحة ومعتدلة، وحبذا    

القارئ قلم يخط به بعض الخطوط تحـت        

 ويكتب به بعض العناوين     ،العبارات المهمة 

 ويلخـص بعـض     األرقامويرقم به بعض    

 وكذلك اختيار الوقت المناسب بعد      ،األفكار

 .النوم الكافي



 

 

 

 

 



 



 

 





 



 



 

 

 

 أعلن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي عن         فبراير الماضي  ٩يوم الجمعة   صباح  
 للقضاء علـى العناصـر   اإلستراتيجيةتنفيذ القوات المسلحة عملية شاملة بمختلف االتجاهات      

ا لتكليف الرئيس عبـدالفتاح السيـسي       ، تنفيذً )٢٠١٨سيناء  .. العملية الشاملة ( باسم   اإلرهابية
.العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخليةإلى القيادة 

 

 
 .وتشارك جميع أفرع القوات المسلحة إضافة إلى الشرطة المدنية في هذه العملية الكبرى

 إن العملية تهدف إلى تطهير المناطق التي يتواجد بها عناصر           :وقال المتحدث العسكري  
 والتنظيمـات اإلرهابيـة    إرهابية، القتالع اإلرهاب من جذوره والمجابهة الشاملة للعناصـر        

واإلجرامية بشمال ووسط سيناء، ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الـصحراوي غـرب             
ستراتيجية بهدف إحكام السيطرة علـى المنافـذ الخارجيـة    اتية أخرى على كافة االتجاهات اإل     وادي النيل، إلى جانب تنفيذ مهام ومناورات تدريبية وعملي        

 .للدولة المصرية

 الجيش أن تقوم القوات بضمان تحقيق األهداف المخططة لتطهير المناطق التي يتواجد بها بؤر إرهابية وتحصين المجتمع المصري من                    وتضمن بيان 
 .شرور اإلرهارب والتطرف بالتوازي مع مجابهة الجرائم األخرى ذات التأثير على األمن واالستقرار الداخلي

الوثيق مع قوات إنفاذ القانون لمجابهة اإلرهاب واقتالع جذوره واإلبالغ الفوري عـن أي عناصـر                وطالب المتحدث العسكري المصريين بالتعاون      
.تهدد أمن واستقرار الوطن

 

 
 االتجاهـات تلخصت نتـائج أعمـال قتـال القـوات علـى كافـة       ، ولعملية الشاملةالمبدئية لنتائج الستعرض المتحدث العسكرى  فبراير، ا٢٢ويوم  

:تياإلستراتيجية فى اآل

 

 

 

. بواسطة المدفعيةاهدفً) ٤١٣( بواسطة القوات الجوية واهدفً) ١٥٨( تدمير -

 

 

 

.آخرين) ٥(فرد تكفيرى والقبض على ) ٧١( القضاء على -

 

 

 

  وتم اإلفراج عن عدد كبير منهم بعد       ،العناصر التكفيرية   أو مشتبه فى دعم    ابين عناصر إجرامية ومطلوبة جنائي     فرد ما ) ١٨٥٢( القبض على عدد     -
.تسليمهم كافة متعلقاتهم الشخصيةوثبوت عدم تورطهم فى أى قضايا ، مع  تخاذ اإلجراءات القانونية حيالهما

 

 

 

اإلدارية والطبية واألسلحة والذخائر واأللغـام والمـواد         حتياجاتبية تستخدمها لإلختباء وتخزين اال     للعناصر اإلرها  ا ومخزنً اوكر) ١٢٨٢( تدمير   -
.الناسفة التى تستخدم فى تصنيع العبوات

 

 

 

.مركز إرسال تستخدمها العناصر التكفيرية) ٢( وإعالميمركز ) ٢( وتدمير عدد اكتشاف -

 

 

 

 .TNT ومادة سي فورعبوة ناسفة وكميات كبيرة من مادة ) ٣٩٣( وتدمير اكتشاف -

 

 

 

.التكفيرية العناصربدراجة نارية خاصة ) ٢٦٩(عربة و) ١١٢(ير وضبط عدد  وتدماكتشاف -

 

 

 

ـ  باإلضافة إ  ،الحدود الغربية  عربة دفع رباعى محملة باألسلحة والذخائر على      ) ١٤( وتدمير وضبط عدد     اكتشاف - بندقيـة  ) ٩٩(ى ضـبط عـدد      ل
.خرطوش

 

 

 

.ن العسكريينفتحة نفق بواسطة قوات حرس الحدود والمهندسي) ٣( وتدميراكتشاف -

 

 

 

) ٣٩,٣( وضـبط حـوالى   ،مزرعة لنبات البانجو) ٥٣(تدمير  تم،  بالتوازى مع مالحقة العناصر العاملة فى مجال زراعة وتهريب المواد المخدرة    -
. ألف قرص مخدر١٠٠مليون و ٢طن من المواد المخدرة و

 

 
 أثنـاء مداهمـة    آخـرين  ٦من أبطال القوات المسلحة وإصابة      ) ٧( عدد   استشهادونتيجة لألعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات تم          

.البؤر اإلرهابية

 

 
 أشهر٣تعليماته للفريق محمد فريد حجازي، رئيس األركان، باستعادة استقرار وأمن شبه جزيرة سيناء خالل أصدر السيسي يذكر أن الرئيس 

 

 
 أشـهر،   ٣أنت مسؤول أمامي عن استعادة األمن في سيناء خـالل           «:  نوفمبر الماضي  ٢٩ريف،  وقال السيسي، في احتفالية ذكرى المولد النبوي الش       

 .»باستخدام كل القوة الغاشمة



 

 

 

 

 



 





 




 

 

 




 



، وهم أحد األضلع الرئيسية فى العمليـة        "المدفعية"يشارك رجال   
، فيمطرون البؤر اإلرهابية بالمقذوفات لدكها فـور        "٢٠١٨ سيناء"

.التزود بإحداثيات المواقع

 

 
 إنه موجود منذ فترة فى المنطقة       :وقال قائد إحدى نقاط المدفعية    

دة له هو واألبطال، وأنهم مستعدون جيدا للعمليـة الـشاملة،           المحد
.لمكافحة اإلرهاب

 

 
ـ          سـاعة، وأن    ٢٤وأكد أن القوات مستعدة للقتال على مدار الـ

قت، موضحا أن هنـاك     الجميع مستنفرون لتنفيذ أى أمر فى أى و       
 بين قوات المداهمة على األرض وقوات المدفعية عبر         تنسيقًا كامالً 
.ات المركزيةغرفة العملي

 

 
 "المدفعية"، أحد أبطال    "أحمد"من جانبه، قال جندى مقاتل رديف       

، إنه طلب رسميا هو وزمالؤه عـدم        "٢٠١٨سيناء  "المشاركين فى   
، لكى يحاربوا ويواجهوا البؤر     م٢٠١٨ مارس   ١إنهاء خدمتهم فى    

.اإلرهابية، وليطهروا سيناء من جماعات الظالم

 

 
، من محافظة أسيوط، خريج     "حمدم"كما قال جندى مقاتل رديف      

انتقلت لموقعى منذ بدء العمليـات العـسكرية        ": كلية تربية نوعية  
لتطهير سيناء من اإلرهاب، ورغم صعوبة الجو والحياة، لكن لدينا          

."إصرارا وعزيمة من أجل تحقيق النصر، ولكى نحافظ على وطننا

 

 
 سيناء،   فى وسط  "المدفعية"، أحد أبطال    "عماد"وأما رقيب مقاتل    

 سنوات، وانتقلـت    ٨شرفت بالعمل فى القوات المسلحة منذ       ": فقال
 ٧إلى سيناء للمشاركة فى العمليات العسكرية، وأنا متـزوج مـن            

أشهر، وأنتظر ابنتى، وأسرتى تشجعنى كل يوم لمواصلة تطهيـر          
".سيناء

 

 



 


 الشرطة المـصرية ذات المعركـة،       فى ذات السياق، يخوض أبطال    

 بوسط  "الحسنة"بالتنسيق مع القوات المسلحة، ويقول مأمور قسم شرطة         
يتمثل دور رجال الشرطة فى غلق مـداخل ومخـارج مدينـة           ": سيناء

الحسنة ووسط سيناء، بالتعاون مع أبطال القوات المسلحة، وذلك لمنـع           
 المدينة أو القـرى     وصول أو هروب العناصر التكفيرية واإلرهابية إلى      

."التابعة لها

 

 
نجرى عمليات تفتيش ومداهمة واسـعة، للبيـوت        ": وأضاف البطل 

، مؤكدا  "المشتبه بها، فى إطار البحث عن العناصر التكفيرية واإلرهابية        
أن شيوخ القبائل وأهالى سيناء يتعاونون مع قوات الـشرطة والقـوات            

.ية والتكفيريةالمسلحة فى عملية التبليغ عن البؤر اإلرهاب

 

 
وأشار إلى أن الحياة تسير بشكل طبيعى فى مدينة الحـسنة، وفـى             
منطقة وسط سيناء كاملة، موضحا أن اللواء مجدى عبدالغفار، وزيـر           

.الداخلية، وجه بتقديم كل أوجه الدعم ألهالى وسط وشمال سيناء

 

 
من جانبه، قال أحد أبطال قوات األمن المركزى المـشاركين فـى             

 إن أهالى سيناء يدركون حتمية اإلجراءات التى        :"٢٠١٨سيناء  "عملية  
تُتخذ من أجل مواجهة جماعات الظالم، وحمايتهم، ويتعاونون مع قوات          
إنفاذ القانون، ويتفهمون أسباب تشديد اإلجراءات األمنية على المعـابر          

 من قوة مكافحة    "أ. م"والمعديات من وإلى سيناء، بينما قال جندى مجند         
سعيد بوجودى هنا، وبمشاركتى مع أبطال الجيش فى القضاء ": اإلرهاب

. "على اإلرهاب، وإن شاء اهللا يا فندم ها نطهر سيناء

 

 
، "عمرى ما ها ارتاح غير لما نقضى على اإلرهابيين دول يا فنـدم            "

بتلك الكلمات الحماسية ونبرة الجندى البطل الشُجاع، تحدث البطل مجند    
، أحد أبطال األمن المركزى، مشيرا إلى أن عناصـر الـشرطة            "ج. أ"

المشاركة عناصر ذات تسليح وتدريب خاص على مجابهة اإلرهـاب،          
ونحن مكلفون بمهام تطهير المناطق بشمال ووسط سيناء من العناصر          "

والبؤر اإلرهابية، بالتعاون والتنسيق التام والكامل مع أبطـال القـوات           
."المسلحة

 

 

 

 

تتعامل قوات الجيش الثالث الميدانى، مدعمة بعناصر من القوات الخاصة من الصاعقة والمظالت، تعاونها              
عناصر من الشرطة المدنية، مع البؤر اإلرهابية ومناطق تكديس الدعم اللوجستى لها، عبـر تقـسيم منـاطق          

.اعات رئيسيةالمداهمات من شرق القناة بوسط سيناء، حتى خط الحدود الدولية، إلى عدة قط

 

 
ويأتى ذلك بالتوازى مع فرض طوق أمنى لمنع هروب وتسلل العناصر الهاربة إلـى الـدروب والوديـان                  
المؤدية إلى جنوب سيناء، وإحكام السيطرة على الشريط الحدودى الشمالى الشرقى، مع تقديم الدعم واإلسـناد                

 وتأمين المعابر المؤدية إلى سيناء وسـاحل    الجوى والبحرى عبر تنفيذ أعمال القصف الجوى للبؤر اإلرهابية،        
.البحر األحمر

 

 
كما تتحرك دوريات استطالع على مدار الساعة، للقبض على العناصر المشتبه بها، وتمشيط القرى للبحث               

.عن العناصر اإلرهابية، وقطع الدعم اللوجستى عنها

 

 
بيوت بصورة محترفة، مـع مراعـاة   والتعليمات فى عملية التمشيط واضحة، وهى أن تتم عملية التمشيط لل      

 والحفاظ على أرواحهم، والقبض على المشتبه بهم دون إثارة رعـب األهـالى، وتفتـيش                "حقوق المواطنين "
المنازل للبحث عن أدوات أو لوجستيات يمكن أن تستخدمها العناصر اإلرهابيـة والتكفيريـة فـى عمليتهـا                  

).م٢٠١٨ فبراير ٢٤ر الدستو (اإلجرامية ضد قوات األمن والمواطنين

 

 



 

 

 

 

 



 





 


التـى تـأتى فـى     فبراير، و٢٥يوم  بسيناء،   اإلرهابق القناة لمكافحة     للقوات المسلحة قيادة قوات شر     األعلىافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد      

 منظومة التطوير والتحديث الشامل للقدرات التنظيمية والقتالية بالقوات المسلحة بما يمكنها من تنفيذ المهام المختلفـة لحمايـة ركـائز األمـن           إطار

. ودعم مقومات التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناءالمصري القومي

 

 

ومن داخل مركز قيادة العمليات بقيادة قوات شرق القناة تابع الرئيس السيسى مراحل سير العمليات من خالل شبكة الفيـديو كـونفرانس المتـصلة                        

ـ         ستمعاو ،بمراكز القيادة والسيطرة بنطاق التشكيالت التعبوية ومراكز القيادة المتقدمة داخل سيناء           ال  الى عرض الموقف العام وملخص أعمـال قت

 .القوات وأبرز النتائج التى تم تحقيقها بواسطة قادة التشكيالت التعبوية وممثلى األفرع الرئيسية للقوات المسلحة

 

 القوات المسلحة والشرطة المدنية فى الدفاع عن الوطن والقـضاء علـى جـذور اإلرهـاب                 واوأشاد القائد األعلى بالجهد الذى يبذله أبطال ومقاتل        

 الستكمال وأعرب عن تمنياته للشفاء العاجل لمصابى العمليات وعودتهم          ، للوطن لتحية ألرواح الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء       ا ا مقدم ،والتطرف

 المتخـذة  لإلجـراءات  تعاونهم الكامل مع القوات المسلحة والشرطة وتفهمهم      ى سيناء الشرفاء عل   ألهاليا التحية والتقدير    ، مقدم أداء مهامهم المقدسة  

.م٢٠٢٢، ووجه بسرعة إنهاء إجراءات تنمية سيناء قبل عام رهاب اإلىضاء علللق

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 إن  :الرئيس عبـدالفتاح السيـسي    قال  

هناك معلومات كثيرة تم اكتشافها خالل      

، ″٢٠١٨سـيناء   “تنفيذ العملية الشاملة    

تم الترتيب لهـا     ليةعمالفتًا إلى أن هذه ال    

.منذ فترة كبيرة

 

 

وأضاف السيسي، خالل كلمتـه أثنـاء       

سـيناء  “استعراض نتائج العملية الشاملة     

بمقر قيادة شرق القناة لمكافحـة     ” ٢٠١٨

ـ  “: اإلرهاب للـي  إ شـهور    ٣خالل الـ

فاتوا، اتضح أن حجم ما تتعـرض لـه         

.”مصر من مؤامرات ضخم قوي

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

شفت حجـم   العملية الشاملة ك  : السيسي

المؤامرة على مصر

 

 

الرئيس عبـدالفتاح السيـسي، إن      قال  

هناك معلومات كثيرة تم اكتشافها خالل      

، ″٢٠١٨سـيناء   “تنفيذ العملية الشاملة    

تم الترتيب لهـا     عمليةالفتاً إلى أن هذه ال    

.منذ فترة كبيرة

 

 

وأضاف السيسي، خالل كلمتـه أثنـاء       

سـيناء  “استعراض نتائج العملية الشاملة     

بمقر قيادة شرق القناة لمكافحـة     ” ٢٠١٨

ـ  “: اإلرهاب  شـهور اللـي     ٣خالل الـ

فاتوا، اتضح أن حجم ما تتعـرض لـه         

.”مصر من مؤامرات ضخم قوي

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 



 



أعلن األزهر الشريف، دعمه الكامـل      

للعمليات العسكرية لمواجهـة العناصـر      

اإلرهابية واإلجرامية في سيناء وأنحـاء      

.أخرى بالمحافظات

 

 

نـاء  ودعا األزهر الـشريف، كافـة أب      

الشعب المصري لدعم القوات المـسلحة      

ورجال األمـن فـي مـواجهتهم لتلـك         

حتـى  "العناصر اإلرهابية واإلجرامية،    

تتطهر مصر من دنس تلك العـصابات،       

التي روعت اآلمنـين وسـفكت الـدماء        

االمعصومة، وعاثت في األرض فساد."

 

 

 

أشاد أهالى سيناء بما تقدمـه القـوات المـسلحة مـن            
مساعدات لهم، وأكدوا أن قوافل المواد الغذائية تنتشر فى         
سيناء، يرافقها رجال القوات المـسلحة، وتـوزع مئـات          
العبوات الغذائية عليهم، وأنهـم متفهمـون لإلجـراءات         

م تطبيقهـا بمنـاطق مكافحـة النـشاط         االستثنائية التى يت  
. اإلرهابي

 

 
المسئول عن توزيع المنتجـات الغذائيـة، مـن جهـاز        
مشروعات الخدمة الوطنية بشمال سيناء، قال إن دوره هو         
رفع المعاناة عن أهالى شمال سيناء، موضحا أن القوافـل          

ا لحـوم    جنيها للكيلو، وهناك أيض    ٦٠تضم لحوما بسعر    
 جنيهـا  ١٧ا للكيلو، ودواجن بـسعر     جنيه ٦٢قطع بسعر   

ـ   ـ        ٨للكيلو، وأرز ب  ٥ جنيهـات للكيلـو، والطمـاطم بـ
 عن العدس والشاى والزيت والجـبن       ت فقط، فضالً  جنيها

والبطاطس والبصل والبسلة، وغيرها من السلع التى تلقى        
.رواجا كبيرا بين المواطنين

 

 

 

 

 

 

أشاد أهالى سيناء بما تقدمـه القـوات المـسلحة مـن            

عدات لهم، وأكدوا أن قوافل المواد الغذائية تنتشر فى         مسا

سيناء، يرافقها رجال القوات المـسلحة، وتـوزع مئـات          

العبوات الغذائية عليهم، وأنهـم متفهمـون لإلجـراءات         

االستثنائية التى يتم تطبيقهـا بمنـاطق مكافحـة النـشاط           

. اإلرهابي

 

 

المسئول عن توزيع المنتجـات الغذائيـة، مـن جهـاز        

ات الخدمة الوطنية بشمال سيناء، قال إن دوره هو         مشروع

رفع المعاناة عن أهالى شمال سيناء، موضحا أن القوافـل          

 جنيها للكيلو، وهناك أيضا لحـوم       ٦٠تضم لحوما بسعر    

 جنيهـا  ١٧ جنيها للكيلو، ودواجن بـسعر     ٦٢قطع بسعر   

ـ   ـ        ٨للكيلو، وأرز ب  ٥ جنيهـات للكيلـو، والطمـاطم بـ

 عن العدس والشاى والزيت والجـبن       الًت فقط، فض  جنيها

والبطاطس والبصل والبسلة، وغيرها من السلع التى تلقى        

.رواجا كبيرا بين المواطنين

 

 

 

 

 



 



الرئيس التركـي رجـب طيـب    ذكرت العملية الشاملة للقوات المسلحة العالم أجمع بما أعلنه   
وا مـن مدينـة      داعش المتطرف الذين فر    ن قادة تنظيم  من أ ،   ديسمبر الماضي  ٦في  أردوغان،  

 .أصبحوا في سيناءالسورية الرقة 

في البرلمان ) العدالة والتنمية (أمام كتلة حزبه     وذكر أردوغان، خالل خطاب ألقاه    

 

قبل انعقـاد    
وكلت لهم مهـام جديـدة هنـاك     قادة داعش "ن  إ،   بحسب سكاي نيوز   الجلسة األسبوعية للمجلس  

". هذه المهام خالل الفترة القادمةسنعرف"ا ، مضيفً)"سيناء(

 

 
إلـى أن   وكانت الدول الداعية لمقاطعة الدول الراعية لإلرهاب، وعلى رأسها مصر، تـشير             

  تركيا كانت دائم ا للمسلحين ا ممر

 

       ا لفـصائل متـشددة    إلى سوريا والعراق، كما كانت تقدم دعم ،
عليهم، أصبح واضـحا أمـام      واآلن وبعد ظهور اإلرهابيين في سيناء وقضاء الجيش المصري          

العالم الدور التركي المشبوه في ترحيل اإلرهابيين من سوريا والعراق إلى سيناء بغرض إنهاك              
.الدولة المصرية، لكن رجال القوات المسلحة والشرطة المدينة كانوا في استقبالهم وقضوا عليهم

 

 
 

 

 



 



ت نعى تنظيم داعـش اإلرهـابى، عبـر منـصا         

التواصل االجتماعى، عناصره اإلرهابية التـى تـم    

القضاء عليها خالل العمليات العـسكرية الـشاملة        

، والتى تقوم بها قوات الجيش، منـذ        ٢٠١٨سيناء  

. الماضىالشهر

 

 

ونشر التنظيم المتطرف صورة مجمعة لعدد كبير       

من القيادات اإلرهابية، الذين قتلـوا إثـر العمليـة          

ناعيا إياهم بعد مقتلهم خالل     ،  ٢٠١٨الشاملة سيناء   

.االشتباكات

 

 

|

 




 




 





 

 

 

 

 



 



 



 


:بن أبى طالب  علىقال اإلمام 

 

 

 

- باعدك من غضب اهللا أال تغضبي.

 

 

 

-  ا ما استقام لـك،  بأخ لك قديم أخً    ال تستبدلنا مستفاد
    فإنك إن فعلت فقد غي  ـ  رت، وأن غي ـ رت نِ رت تغي عاهللا  م 

.عليك

 

 

 

- عداءأل ا من البالء شماتةُأشد.

 

 

 

.ك إن غضضت طرفكجليس يزني فر -

 

 

 

كما ترك لكم الملوك الحكمة والعلم فـاتركوا لهـم           -
.الدنيا

 

 

 

- تفقأ عين الحكيمةُالهدي .

 

 

 

ـ      -  مـنهم إلـى     كرليكن أصدقاؤك كثيرا، واجعل ِس
.واحد

 

 



 


 يحذر أصحابه مـن االخـتالف،       كان الرسول   

 ، وكان يحذرهم من   )ال تختلفوا فتختلف قلوبكم   : (فيقول لهم 
فيقـول فـي الحـديث      االختالف وهم يقرءون القـرآن      

ما ائتلفت عليه قلـوبكم، فـإن       اقرءوا القرآن   : (الصحيح
أخرجه الشيخان وأحمـد والنـسائي       [)اختلفتم فيه فقوموا  

[.

 

 



 


 إن المؤمن في خمسة :بن عفان عثمان سيدنا  قال  

.أنواع من الخوف

 

 

.نه اإليمانمن قبل اهللا تعالى أن يأخذ م: أحدها

 

 
من قبل الحفظة أن يكتبوا عليه ما يفتضح به         : والثاني
.يوم القيامة

 

 
.من قبل الشيطان أن يبطل عمله: والثالث

 

 
من قبل ملك الموت أن يأخذه علـى غفلـة          : والرابع

.بغتة

 

 
من قبل الدنيا أن يغتر بها وتـشغله عـن          : والخامس

.اآلخرة

 

 



 


ماضى أبـو العـزائم     قال اإلمام المجدد السيد محمد      

:رضوان اهللا عليه

 

 

 

، وَأبـداُل    للَِّهٱهم صور رسوِل    : لْعزاِئِمٱآُل   -
 لشَِّريعِة،ٱ وَأوتَاد   لْمْؤِمِنين،ٱ وَأتِْقياء   لشُّهداِء،ٱ و لصديِقين،ٱ

 جرسا،ٱونْيلد اِبيحصمِةٱ وآلِخر.

 

 

 

 لِْحكْمـةُ، ٱ ونُطْقُهـم    لْمحبةُ،ٱ شَرابهم   لْعزاِئِم؛ٱ آُل -
 مهنَظَرةُٱودشَاهلْم.

 

 

 

ـ  َألخْـذِ ٱالَ يتَقَدمهم َأحد ِفي     : لْعزاِئِمٱ آُل -  لْعزاِئِم؛ٱ ِب
   مه مٱألَِنَّهاِرفُونٱ للَِّه،ٱ بِ لْع وناِرعـسلْم    ـهِحبـا يِإلَـٰى م 

 مفَه ،اهضرياِئِم    وزلَٰى عاِلٱ عواِئِم     َألحـزلَٰى ععِقيقَةً، وح 
ـ      للَِّهٱ علَى   كَذَب شَِريعةً، و  َألعماِلٱ  لرخَِصٱ مـن َأخَـذَ ِب
ِهٱوقَاَللشُّبآِل :  و اِئِمٱَأنَا ِمنزلْع.

 

 

 

 ِبِهم علَٰى   للَّهٱ يمن   َألنِْبياِءٱ ِصفَاٍت ِمن ِصفَاِت     ثَالَثُ -
 وحاٌل يجمـع قُلُـوب      لِْحكْمِة،ٱ ِلسان نَاِطقٌ بِ   :لْعزاِئِمٱِل  آ
.لتَّْأِليِفٱ وميلُهم ِإلَى لْحقِّ،ٱ علَى لْخَلِْقٱ

 

 



 

 

 

 

 

 



 





 





 



معلـوم أن اهللا تعـالى خلـق        : يا بنى 
 ، ولعبادته   ،اإلنسان الستعمار األرض  

وللخالفة عنه سبحانه    

 

 ولما كانـت تلـك      –
اإلنـسان   الحكم الثالث تقتضى أن يكـون     

  عنايةً، ألرقى درجات الكمالبفطرته مؤهالً
 أو  ، منه سـبحانه    وفضالً ،من اهللا تعالى به   

معا للدرك األسفل من النار بحسب ميوله       د
. من اهللا تعالىعدالً

 

 
والمؤهلون ألعلـى الـدرجات أبـرار       

والمقربون يتفاضلون عنـد اهللا     ، ومقربون
 تعالى بحسب القرب منه     

 

 فـأرفعهم   –
وأعالهم من جمله اهللا تعالى بصفاته العلية       

ر من الرحمة والرأفـة والـصبر والـشك       
واإلحــسان والواليــة والعنايــة والحفــظ 

 حتى يحصل   من باقى صفاته    ، وغيرها
وإذا ، التقرب إليه سبحانه بما هو منه       

تفضل اهللا بتلك الصفات على عبٍد جمعـه        
    ه  عليه وجمع به عباده وخص

 

 تقدست ذاته   –

 

 بصفاته العلية من العلم والبيان والحكمة       –
 ما تفضل   وبقدر، والهداية واإلكرام والعزة  

اهللا به عليه من تلك المعانى يكون قربه من         
 حتـى يجملَـه     واتصاله به   ، اهللا تعالى 

بالقوة على تحمل مواجهته سبحانه والتلقى      
وشهود ما ال تقوى المالئكـة علـى        ، منه

وأكمـل  ، فضالً عن بنى اإلنـسان    ، شهوده
الناس فى هذا المقام العلى أولو العزم مـن         

وسـالمه علـى نبينـا      الرسل صلوات اهللا    
فورثـة الرسـل    ، ثم يليهم األنبياء  ، وعليهم

ثـم األمثـل    ، صلوات اهللا وسالمه علـيهم    
.فاألمثل

 

 



 



ا كانت تلك الكماالت مع تفاوتها لهـا        لم



 


       سماحة موالنا اإلمام المجدد حجة اإلسالم

والمسلمين فى هذا الزمان السيد محمد ماضى       
لعزائم  أبو ا 

 

-   كُمونفعنا اهللا بكم  ،  قدس اهللا ِسر ،
وجعلكم وليا مرشدا لطالب العلم النافع       

 

مـع   –
هالل شهر رجب الفرد يكثـر الحـديث عـن          

ولمـا  ، حتى أصبحت الرواية مكررة   ، اإلسراء
كانت الحكمة هى ضالة المؤمن أنَّـى وجـدها         

فنرجو من سماحتكم أن تكـشف لنـا        ، التقطها
اء بالنسبة لسيدنا رسـول اهللا      عن حكمة اإلسر  

 ، حتى ننتفع بهـذا    ، وبالنسبة للمسلمين
..الخير الكثير

 

 
: فأجاب سماحته قائالً

 

 

 

 



 

 

 

 



 



غايـة    وتلك النهاية هى   ،نهايات هى غايتها  
 وهى المنزلة   ،الفضل العظيم من اهللا تعالى    

رى التى يختص اهللا    العليا والخصوصية الكب  
 بها فرد ا هو خير عباده لديه وأعزهم      ا واحد

 ، مقامـه  اهللا تعالى  يقيمه   ،عليه وأقربهم منه  
يفتتح بـه سـبحانه اإليجـاد فيكـون أول          

 ويختتم به معانى الكمال والجمـال       ،مخلوق
 مـا   حتى يبين سبحانه به     ، والجالل

  وعبـادةً  ، وقـوالً   عقيـدةً  ،يحبه ويرضاه 
 ويحفـظ مـا     ،امالت وأحواالً  ومع ،اوأخالقً

   تفضل به عليه باقي ـ  ، لذكره ا بقاء ا  محفوظً
ـ       ا لكرامتـه   بمن اجتباهم من أوليائـه حفظً

، ًوهذا  ،الخاتم  على أنه الفاتح    وداللة 
اإلنسان المخصوص بهذا الفضل العظـيم      

    د بهـا  الممنوح كل تلك الكماالت التى تفـر
 دون غيره من العوالم الروحانية والملكوتية     

ِكلْوالمهو سيدنا وموالنا محمد بن عبـد        ِةي 
 ،اهللا صلوات اهللا وسالمه عليه وآله الكرام      

.وأصحابه األخيار وورثته األطهار

 

 
ولتلك المعانى اقتضت الحكمة اإللهيـة      

 لـيعلم حـق     ،أن يشهده اهللا ماله عنده      
 مـن اهللا    فضالً ،اليقين منزلته من اهللا تعالى    
طلبه إليه مـن     و ،افتتحه به من غير سؤال    

 كما حصل من أولـى  غير طلب منه  
ـ       ا  العزم من الرسل غيره؛ فإن نوح 

 ى ِمن َأهلِ  ىِنِإن اب  : قال ،سأل اهللا فلم يجبه   
 والخليـل   ، )٤٥: هود( وِإن وعدك الْحقُّ  

    تعالى سأل اهللا  ه كيف يحيـى     أن يري
 َأولَـم تُـْؤِمن  :  فقـال سـبحانه   الموتى

ــرة( ــيم صــلوات اهللا ، )٢٦٠ :البق  والكل
رب : وسالمه عليه سأل اهللا تعالى قـائالً      

 فلـم   ،)١٤٣ :األعراف(  َأنظُر ِإلَيك  ىَأِرِن
ـ     وداود   ،سبحانه يجبه ا  سأل اهللا مقام

ِإنَّا جعلْنَاك   : وقال ،بهفوق الخالفة فلم يج   
 وعيسى  ، )٢٦ :ص( رِض األَ ىخَِليفَةً فِ 
  ئـدة لتطمـئن قلـوب      ه الما  سأل رب

   ا عليه بقولـه    أصحابه فأجاب سبحانه مشدد
 :   ِمنكُم دعب كْفُرن يىفَـِإنِّ  فَم   ـهذِّبُأع 

  هذِّبا الَّ ُأعذَابع   الَِمينالْع نا مدَأح )المائدة: 
١١٥(.

 

 

:

 



، وهذا الفرد المراد لـذات اهللا سـبحانه     
   افتتحـه  ، هللا تعالى  الحبيب المصطفى 

 ،بأكمل من تلك الكمـاالت وأعلـى منهـا        
 لم يتفضل به على   فتفضل سبحانه عليه بما     

ا منه بمنزلته لديه    إعالم أحد من أولى العزم   
 ،ًالذى  تعالى على أنه حبيب اهللا      ودليال 

 أقامه مقام  ا لم يقم  العزم ا من أولى   فيه أحد ، 
ا كانت عناية اهللا به    ولم   أن   تقتـضى 

 ومتـى ، تكون تلك الكماالت بقدرتـه      
 ،تعلقت القدرة بكائن أبرزتـه مهمـا كـان        

  وخشعت القلـوب    ،افسجدت العقول تسليم 
 ومن أين   ،ا وابتهجت األرواح أنس   ،اتصديقً

 أبرزتها القـدرة    للعقل أن يبحث عن حقيقةٍ    
 إال إذا أكرم من سـبقت لهـم   اإللهية؟ اللهم 

 أو بذوق هذا     بشميم هذا العبير   الحسنىمنه  
.الطهور

 

 
:

 




 



بينت لك حكمة اإلسراء بالنسبة لرسول      
وهى ، وله ِحكَم أخرى تتعلق بنا    ،  اهللا

، أن كل مسلٍم مطالب بالسفر إلى الحق        
وهذا الـسفر يـسمى سـلوكًا أو طريقًـا          

.اصطالحا

 

 
ـ  يفارق فِ  الىوالمسافر إلى اهللا تع     هرطَ

كالحـسد  ، المهملة ومقتـضيات بـشريته    
     والطمع والحرص وغيرها مما هو مـ ب  دِع

ـ       موبقٌ ،عن اهللا تعالى    م فى نار جهنم إن ل
ها السالك باستبدالها بأضـدادها مـن       يفارقْ

وتلـك المفارقـة ال      ،ومراضيه  اهللا محاب 
ى للسالك بمجرد العلم بـضرر تلـك        تتسنَّ

 الـذين    أكثـر  ا؛ فإن المذمومة شرع  العوائد
 فترى علماء الدنيا    ،يعلمون قبحها يرتكبونها  

، يحرصون على جمـع المـال وادخـاره       
ى األمراء واألغنياء ولو كانوا     ويسارعون إل 

ن أن تلك األعمال تغضب      وهم يعلمو  ،اكفار
. وال يبالوناهللا تعالى

 

 
 يجعلـه   بد للسالك من نورٍ    لذلك كان ال  

اهللا تعالى له تستبين بـه تلـك الرذائــل          
قـال   ، تجعل القلب ينقبض منهـا     ستبانـةًا

لَتَرون *  لَو تَعلَمون ِعلْم الْيِقينِ    كَالَّ :الىتع
ِحيمالْج )٥: التكاثر

 

 :ى وقال تعـال   ،)٦ -
    ا كُنتُمم نَأي كُمعم وهو)  ٤ :الحديـد( ، 

    ا يبلغ به اليقيـن يرى     فمن جعل اهللا له نور
 عندما يه ةًالجحيم جلي بعمٍلم ا يوجبها شرع، 

.اح برهان ربهضفينفر التِّ

 

 
 لتلك األشـياء    وبيان رسول اهللا    

الموجبة لغضب اهللا تعالى إنما هو بيان عن        
وهذا البيان يحصل للـسالكين     ، شهود عيان 

أو بعناية من اهللا    ، إما بإلهام ، إلى اهللا تعالى  
أو ، تعالى تمنعه عن عمل تلك المنكـرات      

ِإن : هللا ووعيده قال تعـالى    بتذكير وعد ا  
 الَِّذين اتَّقَواْ ِإذَا مسهم طَاِئفٌ من الـشَّيطَانِ       

 برعايـة  أو،  )٢٠١: األعراف (تَذَكَّرواْ
وسالك فى طريق اهللا تعالى     ، معية اهللا للعبد  

لم تنكشف له شناعة وبشاعة تلك المنكرات       
، يجب عليه أن يتوب من دعوى الـسلوك       

سالك على طريق يفارق فى كل نفٍس       وإن ال 
وكذلك السالك  ، بعض آثار الطريق ومعالمه   

يفارق فى كل نفس بعض عوائده ومألوفاته       
، حتى يخرج من أسوار حظوظـه وآمالـه       

ومن نظر إلى تلك المثل التى بينها رسـول      
ومـال  ، وأكل الربـا  ، عن الزنا :  اهللا

والمرائـى  ، وعن الداعى إلى الفتنة   ، اليتيم
غيرهم بغير الِعبرِة والِفكْـرِة حـِرم ذوق        و

، واهللا يمنحنا عين العبـرة    ، ِحكْمِة اإلسراء 
.آمين.. وصمت الفكرة، ولسان الحكمة

 

 



 

 

 

 

 



 

 ٣٢ 



 





 



    محمود فاروق أبو الخير    كريم محمود مشعل         إبراهيم السيد الحوت         حلمي أحمد المعاملي    

 

 
          ههيا

 

    نديبة           شرقية                   دمنهور   -

 

   سيدي سالم  دمنهور    -

 

  كفر الشيخ-

 

      محمد أحمد صادق        ياسمين سعيد عبدالعزيز     يوسف أيمن عبدالفتاح       بسمة محمد صديق

 

 
    هورين

 

 السبع                رشيد                  سنهور  بركة-

 

 بحيرة               السويس–

 

 
 






قَسم الْخَِليُل بن َأحمد َأحواَل النَّاِس ِفيما عِلموه َأو جِهلُوه َأربعةَ َأقْساٍم متَقَاِبلٍَة ال               :ابني مستقبل األمة  
:الرجاُل َأربعةٌ: يخْلُو اِإلنْسان ِمنْها فَقَاَل

 

 

 

.ي فَذَِلك عاِلم فَاسَألُوهرجٌل يدِري ويدِري َأنَّه يدِر -

 

 

 

- وهنَاٍس فَذَكِّر ِري فَذَِلكدي ِري َأنَّهدال يِري ودٌل يجرو.

 

 

 

- وهِشدفََأر ِشدتَرسم ِري فَذَِلكدال ي ِري َأنَّهديِري ودٌل ال يجرو.

 

 

 

-ٌل ال  وجالر ِري َأنَّهدال يِري ودِري فَذَيدي وهفُضاِهٌل فَارج ِلك.

 

 
ولْيكُن ِمن ِشيمِتِه الْعمُل ِبِعلِْمِه، وحثُّ النَّفِْس علَى َأن تَْأتَِمر ِبما يْأمر ِبـِه،    :عزيزي مستقبل األمـة   

      الَى ِفيِهمتَع قَاَل اللَّه نِمم كُنال يو:       اةَ ثُمرلُوا التَّومح ثَُل الَِّذينِمـُل        محـاِر يثَـِل الِْحما كَمِملُوهحي لَم
يِريد الَِّذين يـستَِمعون    ) قَوِل ويٌل ِللْمِصرين  ماِع الْ ويٌل ِلج (:  َأنَّه قَالَ   عن النَِّبي    ىورِو،  َأسفَارا

إنَّما زِهد النَّاس ِفي طَلَِب الِْعلِْم ِلما يرون ِمـن         (: عِلي بن َأِبي طَاِلبٍ   اإلمام  وقَاَل  ،   يعملُون ِبهِ  الْقَوَل وال 
ِلما عِبم ِلمع نِقلَِّة انِْتفَاِع م(.

 

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

 

].٦٠ص القاهرة –

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

٣٣ 

بالهنا

 

 

 

والشفا

 

 

 



 


 




 



كانت امرأة ترعى الغنم، وكان لها أربعة إخوة، وكانت تأوي بالليل إلى صومعة راهب، ففجـر                
اقتلها ثم ادفنها، فإنك رجل مصدق يسمع قولك، فقتلها ثم           :بها الراهب فحملت، فأتاه الشيطان؛ فقال له      

فلما أصبحوا قـال  على مكان دفنها، دفنها، فأتى الشيطان إخوتها في المنام، فأخبرهم بما حدث ودلَّهم           
: فقال الثالـث  وأنا واهللا لقد رأيت ذلك،      : واهللا لقد رأيت البارحة رؤيا فقصها، فقال اآلخر       : رجل منهم 

.نا واهللا قد رأيت ذلكأو

 

 
إنـي أنـا الـذي    : فانطلقوا فأتوه فأنزلوه، ثم انطلقوا به إلى ملكهم، فلقيه الشيطان، فقال للراهب      

ري، فاسجد لي سجدة واحدة كي أنجيك مما أوقعتك فيه، فسجد له، أوقعتك في هذا، ولن ينجيك منه غي   
كَمثَِل الشَّيطَاِن ِإذْ قَاَل ِلِإلنساِن اكْفُر : فنزل فيه قول اهللا تعالى. فلما أتوا به ملكهم تبرأ منه وُأخذ فقُتل

.)١٦: الحشر (لَِمينفَلَما كَفَر قَاَل ِإنِّي بِريء منك ِإنِّي َأخَافُ اللَّه رب العا

 

 
]٢٠٢ع تنبيه الغافلين، صجرا[                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 
الفليت هو االسم الشائع الـذي يطلقـه معظـم        

التي تستخدم  السوائل المبيدة للحشرات    الناس على   
 مضغوطة في أسـطوانات     وسواء بطريق الرش أ   

 ، وهي المادة تحتوي على مادة البيروتيرومصغيرة

 

 
الفعالة داخل السائل، وإذا ما استخدمت بحرص داخل المنـزل فـال        
ضرر منها على الكبار، لكن لها أضرار صـحية عديـدة إذا مـا تـم                

إلى استنشاقها بشكل مركز على األطفال أو تناولها خطأ بالفم، كما تؤدي            
.لد الصغار الرقيق لهاالتهابات جلدية شديدة إذا ما تعرض ج

 

 
 احمـرار شـديد بالجلـد،    ابة بهذا السائل تتمثل فـي    صأعراض اإل 

أما استنـشاق المحلـول      ،يع، مع التهابات شديدة في العين     تصاحبه فقاق 
اإلغماءة مع والحنجرة وصعوبة التنفس وأحيانًا     فيؤدي إلى احتقان األنف     

ت العـضلية   السعال الشديد وزرقة الوجه والمغص والقـيء والتـشنجا        
.درجة الحرارة مع الشحوب الشديدوارتفاع 

 

 
نزلي ينصح بسرعة غـسل الجلـد الملـوث بالمـاء           مولإلسعاف ال 

 أما في حالة ابتالع المحلول يعطـى        ،والصابون ثم يدهن بزيت الزيتون    
 فناجين صغيرة من زيت البارافين لمنع تطـاير واستنـشاق           ٣للمصاب  

 بياض البـيض    بما يعطى للمصا  ك. السم، مع استخدام المقيئات بحرص    
واللبن لتهدئة المعدة، مع إجراء عملية التنفس الصناعي له، لحين نقلـه            

.إلى أقرب مستشفى لتلقي العالج الطبي الالزم

 

 



 



 

          . كيلو بطاطس -

 

. نصف كيلو لحمة مفرومة–

 

 

 

               .  بيضتان–

 

. بقسماط–

 

 

 

          .  رشة بهارات–

 

.زيت للمقلي –

 

 



 



 

 في وعـاء    راغسلي البطاطس جيدا ثم ضعيها على النا       -
. فيه ماء

 

 

 

. اتركي البطاطس تغلي على النار حتى تنضج -

 

 

 

 ثم قشريها واهرسيها بمفرمة ارفعي البطاطس عن النار    -
. اللحمة

 

 

 

. ضعي مع اللحمة المفرومة البقدونس والبصل -

 

 

 

ثم أضيفي لها البيضتين مع      مع الكفتة اخلطي البطاطس    -
. إضافة الملح والبهارات

 

 

 

. شكلي البطاطس على شكل كرات -

 

 

 

 كرات   وعندما يحمى اقلي   رضعي زيت القلي على النا     -
. البطاطس حتى يصبح لونها ذهبيا

 

 

 

يها من الزيت وذلـك بوضـع       ارفعيها عن النار وصفِّ    -
. محارم ورق تحتها فيمتص الزيت

 

 

 

.يها ساخنةرتبيها بضمن وقدم -

 

 



 

 

 

 

 



 





 




 




 



 



 

 





















 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

األستاذ الدكتور

 

 

نور الدين أبو حلية

 

 

اجلمهورية اجلزائرية

 

 

 

 

 

 

 العبودية العبودية العبودية:::أوالًأوالًأوالً: : : بقيةبقيةبقية

 

 

 

 

 

 
ولهـذا وقـف الـصالحون      : قال الحكـيم  

العارفون باهللا مع هـذه النـصوص، فراحـوا         
.. يتهمون أنفسهم وقصورهم

 

 
هل يمكـن   .. أجبني: ثم التفت للرجل، وقال   

أن تصف نفسك بأنك من الخاشعين أو المقربين        
أو الصديقين؟ 

 

 
وأنا عند نفسي أقـل مـن       .. ال: قال الرجل 

ثم إني سمعت اهللا تعالى وهو ينهانا       . .ذلك بكثير 
﴿فَال تُزكُّوا َأنْفُسكُم هو     :أن نزكي أنفسنا، فيقول   

﴿َألَم تَر   :، ويقول )٣٢: النجم(َأعلَم ِبمِن اتَّقَى﴾    
         شَاءي نكِّي مزي ِل اللَّهب مهَأنْفُس كُّونزي ِإلَى الَِّذين

)٤٩:نساءال(وال يظْلَمون فَِتيالً﴾ 

 

 
بل اإليمان  .. ومثل ذلك اإليمان  : قال الحكيم 

فـال يكـون    .. هو األساس لكل أوصاف الكمال    
 ا وال صديقً  الشخص مقرب   ا بـدون   ا وال خاشـع

ولهذا خشي الصالحون أن يدعوا ما هم       .. إيمان
.مقصرون فيه

 

 
.ولكن الشك محرم: قال الرجل

 

 
ا فـي   شك الصالحين ليس شك   : قال الحكيم 

وإنما هو شك في قبول ذلك منهم، ألـم         إيمانهم،  
﴿ والَِّذين يْؤتُـون مـا آتَـوا        :تسمع قوله تعالى  

          ﴾ـوناِجعر ِهـمبِإلَـى ر ـمِجلَةٌ َأنَّهو مهقُلُوبو
)٦٠:المؤمنون(

 

 
وقد سـئل رسـول اهللا      .. بلى: قال الرجل 

        عن تفسيرها، وهل هي في الذي يسرق ،
ف اهللا عـز    ويزني ويشرب الخمر، وهو يخـا     

ال، ولكنه الـذي يـصلي      ( :وجل؟ فقال   

.)١()ويصوم ويتصدق، وهو يخاف اهللا عز وجل

 

 
بل .. فهذا يدل على ذلك ويؤكده    : قال الحكيم 

ورد هذا النص القرآني في سياق يبـين الحـال          
التي يكون عليها المؤمن من الخشية والعبوديـة        
والتواضع، فاهللا تعالى يصف عبـاده المـؤمنين        

 المؤدية للتواضع قبل وصفهم باإليمان،      بالخشية
﴿ِإن الَِّذين هم ِمن خَشْيِة ربِهم مـشِْفقُون         :فيقول

      ﴾ْؤِمنُوني ِهمبِبآياِت ر مه الَِّذين٥٦:المؤمنون(و 

 

، أي هم مع إحسانهم وإيمانهم وعملهـم        )٥٧ -
الصالح، مشفقون من اهللا خائفون منه، وجلـون        

.من مكره بهم

 

 
وقد ذكرتني بقول   .. بورك فيك : قال الرجل 
ا إن المـؤمن جمـع إحـسانً      ( :الحسن البصري 

) وشفقة، وإن المنافق جمع إساءة وأمنًا

 

 
فقارن بين هـذا وبـين مـن        : قال الحكيم 

يستعلي بإيمانه، ويتسلط به، ويقاضي الخلق على   
أساسه، ثم ال يرضى إال أن يرميهم بـالكفر أو          

.البدعة أو الزندقة

 

 
.. نحن نسلم بهـذا   :  رجل آخر، وقال   نهض

.. وهذا قد يصح مع األعمال ال مع أصل اإليمان      
ا أرأيت لو أنك أخبرت عن نفسك بأنك رأيت شيئً    

ا ال حرج   ا طبيعي أليس ذلك شيئً  .. قد رأيته حقيقة  
وال تعتبر بأنك زكيـت نفـسك       : عليك في ذكره  

بذلك؟

 

 
ولكن اإليمان أخطر من ذلـك      : قال الحكيم 

.. وهو إيمان بالغيب  .. إن اإليمان غيب  .. بكثير
.. بخالف ما ذكرت من الشهادة

 

 
ولكن هذا الغيب له ما يدل عليه    : قال الرجل 

.في الشهادة

 

 



 

 

 

 

 



 









 



وهذا هو الـذي يمنعـك مـن        : قال الحكيم 
ألم تسمع اهللا يقصر وصـف      .. التعالي باإليمان 

اإليمان على أناس مخـصوصين بلغـوا القمـم      
العالية من العمل الصالح؟

 

 
 :فـاهللا تعـالى يقـول     .. بلـى : ال الرجل ق

﴿والَِّذين آمنُوا وهاجروا وجاهدوا ِفي سِبيِل اللَِّه       
ـ    والَِّذين آووا ونَصروا ُأولَ    قح ْؤِمنُونالْم مه اِئك 
 ﴾قٌ كَِريمِرزةٌ وغِْفرم م٧٤:ألنفال(لَه(

 

 
ويعبر القرآن الكريم بصيغة الحصر التـي       

اإليمان على من اتصفوا بأوصاف معينة،      تقصر  
﴿ِإنَّما الْمْؤِمنُون الَِّذين ِإذَا ذُِكر اللَّه       :فيقول تعالى 

    ِهملَيتْ عِإذَا تُِليو مهِجلَتْ قُلُوبانًوِإيم متْهادز اتُها آي 
    ﴾كَّلُونتَوي ِهمبلَى رعويقـول  )٢:ألنفـال ا(و ،: 

ِمنُون الَِّذين آمنُوا ِباللَِّه ورسوِلِه ثُم لَم       ﴿ِإنَّما الْمؤْ 
يرتَابوا وجاهدوا ِبَأمواِلِهم وَأنْفُِسِهم ِفي سِبيِل اللَِّه       

 ﴾اِدقُونالص مه ١٥:الحجرات(ُأولَِئك(

 

 
 :ويصف الصادقين بأوصاف كثيرة، فيقول    

       كُمـوهجلُّوا وتُو َأن الِْبر سـشِْرِق    ﴿لَيـَل الْمِقب
   نم الِْبر لَِكنغِْرِب والْمِم اآل    ووالْيِباللَِّه و نِخِر  آم

والْمالِئكَِة والِْكتَاِب والنَِّبيين وآتَى الْماَل علَى حبِه       
ذَِوي الْقُربى والْيتَامى والْمساِكين وابن الـسِبيِل       

الرقَاِب وَأقَام الصالةَ وآتَى الزكَاةَ     والساِئِلين وِفي   
والْموفُون ِبعهِدِهم ِإذَا عاهدوا والـصاِبِرين ِفـي        
         الَّـِذين ـْأِس ُأولَِئـكالْب ِحيناِء ورالضاِء وْأسالْب

      ﴾تَّقُـونالْم مه ُأولَِئكقُوا ود١٧٧:البقـرة (ص( ،
 بالعهد والـصبر    فشرط عشرين وصفاً كالوفاء   

. على الشدائد

 

 
اإليمان ( :ومثل ذلك يقول رسول اهللا      

  أدناهـا إماطـة األذى عـن        ابضع وسبعون باب 
.)٢()الطريق

 

 
فبمثل هذا تـصنف درجـات      : قال الحكيم 

.. المؤمنين

 

 
وهل ترانا نصنف الناس بغيـر  : قال الرجل 

ذلك؟

 

 
أنتم تصنفون المـؤمنين    .. أجل: قال الحكيم 

.. بحسب مواقفهم من بعـض فـروع العقائـد        
فترفعون الفاسق غليظ القلب الـذي يعتقـد مـا          

بـل  .. تعتقدونه إلى أعلـى درجـات اإليمـان       
وتفضلونه على الصائم القائم الخاشع القانـت إذا   
كان يخالفكم في تلك الفروع التي قسمتم الخلـق         

.على أساسها

 

 

.. ولكن البدعة أخطر من الفسق : لرجلقال ا 
ألم تسمع قول ابن تيمية يحكي حكاية حصلت له         

: كان قد قال بعضهم   ( :مع بعض المبتدعة، فقال   
: مماذا تتوبونهم؟ قـال   : نحن نتوب الناس، فقلت   

: من قطع الطريق والسرقة ونحو ذلـك، فقلـت        
حالهم قبل تتويبكم خير من حالهم بعد تتـويبكم،         

ساقاً يعتقدون تحريم ما هـم عليـه        فإنهم كانوا ف  
ويرجون رحمة اهللا ويتوبـون إليـه أو ينـوون     
التوبة، فجعلتموهم بتتويبكم ضـالين مـشركين       
خارجين عن شريعة اإلسالم، يحبون ما يبغضه       
اهللا ويبغضون ما يحبه اهللا، ونثبت أن هذه البدع         

.)٣()التي هم وغيرهم عليها شر من المعاصي

 

 
لبدعـة والفـسوق    كال مـن ا   : قال الحكيم 

انحراف عن الطريق الصحيح الـذي يقتـضيه        
.ا بينهما لم تالحظوهولكن هناك فرقً.. اإليمان

 

 
وما هو؟: قال الرجل

 

 
إن الفسق ال شك فيه من ناحية       : قال الحكيم 

تحريم الـشرع لـه، وتـأثيره علـى الـذات           
ألن كـل   .. ولكن البدعة محل شك   .. والمجتمع

وهـي تتـوهم    .. فرقة تعتقد بدعية من خالفهـا     
.أفضليتها بحسب ذلك

 

 
   ا على ذلك، فبعـضهم     بل ليس األمر قاصر

يرمي بالبدعة أبسط التصرفات مع أن الـشرع        
وستسمعون من إخواني من الحكماء     .. وسع فيها 

.من يوضح لكم هذا

 

 
فنحن بحمد اهللا قد    : نهض رجل آخر، وقال   

جمعنا من أوصـاف المـؤمنين مـا ورد فـي           
.. عن ذلك تزكيـة   ونحن ال نتحدث    .. النصوص
 :ألم تسمع قوله تعـالى    .. ا بنعمة اهللا  وإنما تحدثً 

) ١١:الضحى(﴿وَأما ِبِنعمِة ربك فَحدثْ﴾ 

 

 
فرق بين أن تتحدث بنعمـة اهللا       : قال الحكيم 

عليك، وبين أن تتباهى بها، وتلعـن مخالفيـك         
ثم من يضمن لك بـأن هـذه النعمـة          .. ألجلها

مكر اهللا؟أين األمن من .. ستسمر لك

 

 
وأين حسن الظن باهللا؟: قال الرجل

 

 

حـسن الظـن بـاهللا يـدعوك        : قال الحكيم 
للتواضع هللا ولعباد اهللا، فال تحكم على أحـدهم         
بالشقاء ما دامت فيه عين تطرف، فقد يتوب اهللا         
عليه في أي لحظة، وال تحكم لنفسك بالـسعادة،         

ألـم تـسمع   .. فقد يأتيك الشقاء من حيث ال تعلم 
، وهم يتخوفون من سوء الخاتمة؟الصالحين

 

 
وقد كان أبـو الـدرداء      .. بلى: قال الرجل 

يحلف باهللا ما من أحد يأمن أن يسلب إيمانه إال           
لو عرضـت   ( :وقد قال بعض العارفين   .. سلبه

علي الشهادة عند باب الـدار والمـوت علـى          
التوحيد عند باب الحجرة الخترت الموت علـى        

 أدري مـا    التوحيد عند باب الحجـرة ألنـي ال       
يعرض لقلبي من التغيير عن التوحيد إلى بـاب         

) الدار؟

 

 
أتدري ما مثل ذلك؟: قال الحكيم

 

 
ما مثله؟: قال الرجل

 

 
فـإن  .. مثله مثل رجل صـائم    : قال الحكيم 

صومه متعلق باستمراره على صومه إلـى أن        
تغرب الشمس، فلو لم يبق بينه وبين المغـرب         

.اميعغير لقمة واحدة، فأكلها بطل صومه ج

 

 
فلذلك انشغل األذكياء بمراعاة خـواطرهم      
حتى ال تفسدها الوساوس واألوهـام، وانـشغل        
ــاس ال  ــي ســرائر الن ــون بالبحــث ف المغفل

ويلمـزوهم،  .. ليصلحوهم، وإنما ليتيهوا عليهم   
.وينبزوهم، ويقاتلوهم، ويقتلوهم

 

 
ما وصل الحكيم من حديثه إلى هذه الموضع 

.. قط بعضها حتى انحنت كثير من السيوف، وس     
وهرع رجال يقبلون إخوانهم ممن كانوا يهمون       

.بقتالهم، ويعانقوهم، ويذرفون الدمعات بين ذلك

 

 



 


                                                           

.الترمذي وابن أبي حاتمورواه أحمد ) ١(

 

 
.رواه البخاري ومسلم) ٢(

 

 
.١/٧٢: جامع الرسائل) ٣(

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

 





 





 











 









 









 



 





 





 





 


 

 

 

ا في العدد الماضي أنواع اإلشاعات ودوافعها وشروطها وعوامل نَّبي

. نكمل حديثنالقاءانتشارها، وفي هذا ال

 

 

 

 

 



ي إدراك الحدث أو الخبر من جانب  أ:مرحلة اإلدراك االنتقائي: أوالً

ويرجع اهتمام هؤالء بالحدث أو الخبر  اص،شخص أو عدة أشخ

.لمغزاه االجتماعي في نفوسهم

 

 

وذلك حتى تتالءم العناصر  :مرحلة التنقيح بالهدف واإلضافة :اثاني

المكونة لإلشاعة مع بعضها البعض من جهة، ومن ثقافة المجتمع من 

.جهة أخرى

 

 

كون وذلك بعد أن ت :مرحلة االستيعاب النهائي واالنتشار :اثالثً

مستصاغة، سهلة االستيعاب، متوافقة مع المعتقدات واألفكار والقيم 

.السائدة في المجتمع

 

 



 


ولإلشاعة أضرارها، فهي بال شك ظاهرةٌ ضارةٌ وال يقتصر ضررها 

 ليشمَل المجتمع عند األفراِد أو المجموعاِت الصغيرِة وإنّما قد يمتد

 ما يؤثّرةعبأسِرِه، وربوِل خاص؛ في حاِل الحرِبلى الد حيثُ يكثر 

 ِة التي تتبعها البلدانإليها واستغاللها في الحرِب النفسي اللجوء

ها الكبيِر في تخذيِل الطرِف اآلخِر، وتشتيِت ذهنه، المتحاربةُ نظرا لدور

 .وتبديِد وحدته، وخلخلِة جبهته الداخليِة

 مروجيها إذا ما وجدت الجو واإلشاعة قد تنجح في تحقيِق أهداِف

واألجساد ، والظروفَ المهيأةَ النطالقتها، والبيئةَ المناسبةَ لنمِو بذرتها

الرخوةَ التي تسمح لجرثومتها باالنتشاِر واالستشراِء والفتِك، كما أنّها 

ةَ التي تصيخُ السمع تصيب هدفَها إذا ما وجدِت اآلذان المرخاةَ الصاغي

 العقوَل المغسولةَ أو التي ال تدرك وإذا ما وجدت، واردةو لكّل شاردة

لب األشياء، واألعين محدودةَ البصيرِة أو التي ال تنظر إلى ما وراء 

 .السطوِر، ألنّه ال تعمى األبصار وإنّما تعمى القلوب التي في الصدوِر

  التوجيهي اإللهي األمر كم فاسقٌ بنبأ ( ولذلك جاءجاء نواإنفال ) فتبي

وال ، بد إذن من التثبِت في األموِر، وتقليِبها على ناِر الحقيقِة الهادئِة

 عن نفسه كيد من إعماِل الفكِر والعقِل والبصيرِة، حتى يدرأ اإلنسان بد

.اإلشاعات وهذا ما أمر به اُهللا تعالى

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 




 



 لها  شاعاتأثبت علماء االجتماع أن اإل    
 ،تأمينـه  و  على سعادة الفـرد    ،آثار بالغة 

هذا يتنافى مع غـرض وجـوده علـى         و
 حيـث   ، الذي خلقه اهللا من أجله     ،األرض

تهديد أمننا   و ،أن اهللا خلقنا لنعمر األرض    
 ،يجعلنا غير قادرين على هـذه المهمـة       

لك قوله تعالى في سـورة      الدليل على ذ  و
الَِّذي *  هذَا الْبيِت    فَلْيعبدوا رب  :قريش

.َأطْعمهم ِمن جوٍع وآمنَهم ِمن خَوٍف

 

 
 ،قصد اإلسـالم سـالمة الـشخص       

في اآلخرة   و سعادته في تلك الحياة الدنيا    و
حرص على أن يكـون اإلنـسان    و ،اأيض
مـا   على عكس    ،لآلخرين و  لنفسه ،انافع

بذلك فلها تأثير كبير     و ،تفعله تلك األمور  
نهـا تـؤثر علـى      إ حيث   ،على اإلنسان 

اإلنسان في كثير من األوقـات بـالحزن        
ذلـك   و ،اإلخفـاق و اإلحباطو  بل ،الشديد
ا على ما حدث أيام رسول اهللا        اعتماد 

 حـين   ،ينالسيدة عائـشة أم المـؤمن      مع
سمعت إحدى االتهامات الكاذبة   

 

حادثة   في  
ثر سماعها  أقد مرضت    و ،الشهيرة فكاإل

برأها اهللا  ظلت تبكي حتى     و ،بهذا االتهام 
.تعالى

 

 
وجدنا في حياتنا اليومية الكثيـر      ولقد  

 شاعات من فعل اإل   ،من األسر قد تفككت   
أموال  و  بل ،ير من البيوت قد هدمت    كم كب 

 كل هذا من    ،أطفال تم تشريدها   و ضاعت
هذا  و ،جراء فعل شخص منافق أو كاذب     

 ،بالطبع له كبير األثر على المجتمع بأثره      
 أال  ،لذا حثنا ديننـا اإلسـالمي الحنيـف       

ي كافة   ف ،نتحرى الصدق و شاعاتاإل نتبع
 . ما نسمع

األسرة هم لبنة تعمل على بناء       و الفرد
تأثر هذه اللبنة يضعف من      و ،المجتمع كله 

 التـي يقـوم عليهـا       ،المعايير و األسس
ا علـى الحـديث     ذلك اعتمـاد   و المجتمع
 قـال    عن النعمان بن بشير      ،الشريف

مثل المؤمنين فـي     (:قال رسول اهللا    
ـ    و تراحمهم و توادهم سد؛ تعاطفهم مثل الج

 لـه سـائر     إذا اشتكى منه عضو تداعى    
 .رواه مسلم )الجسد بالسهر والحمى



 



 ومن  خذُ من ديِننا اإلسالمي الحنيف    سنأ
ـ     كتاِب اِهللا الكريِم نموذج  ا علـى   ا واحـد

، وهـو نمـوذج     شاعةمحاربِة اإلسالِم لإل  
ــدٍ  ــي آٍن واح ــوي ف ــي وترب  .إعالم

ِإن الَّـِذين جـاُؤوا     :  قولَه تعـالى   ولْنَتُْل
ِباِإلفِْك عصبةٌ منكُم ال تَحسبوه شَرا لَّكُـم        
بْل هو خَير لَّكُم ِلكُلِّ امـِرٍئ مـنْهم مـا           
        مِمـنْه هرلَّى ِكبالَِّذي تَواِإلثِْم و ِمن باكْتَس

  ِظيمع ذَابع لَه ،   تُمـِمعال ِإذْ سلَو   ظَـن وه
الْمْؤِمنُون والْمْؤِمنَاتُ ِبَأنفُِسِهم خَيرا وقَالُوا     

  ِبينم ذَا ِإفْكـِة     ، هعبِه ِبَأرلَياُؤوا عال جلَو
        ِعنـد اء فَُأولَِئكدْأتُوا ِبالشُّهي اء فَِإذْ لَمدشُه

  ونالْكَاِذب مكُ ، اللَِّه هلَـيُل اللَِّه عال فَضلَوو م

ورحمتُه ِفي الدنْيا واآلِخرِة لَمسكُم ِفي مـا    
      ِظـيمع ـذَابِفيـِه ع تُمَأفَض ،   نَـهِإذْ تَلَقَّو

ِبَألِْسنَِتكُم وتَقُولُون ِبَأفْواِهكُم ما لَيس لَكُم ِبِه       
      ِظيماللَِّه ع ِعند وهنًا ويه ونَهبستَحو ِعلْم ،

ِإذْ سِمعتُموه قُلْتُم ما يكُـون لَنَـا َأن         ولَوال  
        ِظـيمع تَـانهـذَا به انَكحبذَا سِبه نَّتَكَلَّم ،

يِعظُكُم اللَّه َأن تَعودوا ِلِمثِْلِه َأبدا ِإن كُنـتُم         
ْؤِمِنينم )١١: النوِر 

 

– ١٧(.

 

 
إن هذِه اآلياِت الكريمةَ إضـافةً إلـى        

   بالزنـا فإنّهـا      وضعها التشريع الخـاص
، خاصـةً تلـك التـي       شـاعة عالجِت اإل 

تتعرض إلى السمعِة الشخـصيِة، والتـي       
يمكن أن يؤدي وجودها ونـشرها إلـى        
خراٍب وفساٍد وتدميٍر للشخـصيِة قـد ال        
تقف آثارها عند جيٍل واحٍد، بل تتجـاوزه       
إلى جيِل األبناِء واألحفـاِد، وتلـك هـي         

يس لها دليٌل، سـوى   اإلفِك التي ل إشاعات
بينما ال  ، األلسِن تلوكُها واإلعالِم يتداولها   

ا يؤكِّدها، ولقد قطـع الـوحي       برهان مبينً 
   دابر اإلفِك التي شاعت عن     إشاعةاإللهي 

أم المؤمنين السيدِة عائشة بنِت أبي بكرٍ      

 

- 
.-رضي اهللا عنها

 

 
 الحاقـدةُ   شاعاتوهذا الحادثُ وتلك اإل   

وبال شـك   ، ما أثر كبير  المغرضةُ كان له  
ـ  أن نزوَل الوحي جـاء     ا ببـراءِة    إعالم

   يِق، وإعالميقِة بنِت الصدا بالتشريِع  الصد
 . في مـا يتعلّـقُ بإثبـاِت الزنـا         اإللهي

إن اإلعالم الحقَّ هو الذي يتصدى بالكلمِة       
 المغرضِة وبالقوِل   شاعاتالطاهرِة لكلِّ اإل  

ن هنا يتبين لنا    وم، الفصِل، وباللساِن البينِ  
أن اإلعالم األفضَل واألقوى وما يقـصده       
من التّهذيِب والتّقويِم والتّعلـيِم هـو ذاك        
الذي يتّصُل بالوقائِع اليوميـِة والطارئـِة       
ويتصدى لكلِّ طارئ وحادٍث من محدثاِت      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
األمين العام والمتحدث الرسمي

 

 
                               لالتحاد العالمى للطرق الصوفية

ى الحسينىلعزم اعبد الحليمالشريف 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

األياِم بكلِّ الوضوِح والبيـاِن والمنطـِق       
.والحجِة

 

 
اإلعــالِم أن تــستفز واجــب ه لــيس

 قراءةً  شاعاتاألحداثُ، فتأتي معالجته لإل   
ا، أو الرد عليها وتفنيـدها      ا حرفً لها حرفً 

بالكالِم المصنوِع المدبِج، وإنما مقارعـةُ      
الحجِة بالحجِة وإعالن الحقيقِة الناصـعِة،      
والخبِر اليقيِن الذي ال يعرفُ االخـتالفَ،       
ــاظِ  ــةَ األلف ــأةَ، أو ال بهرج  .وال التأت

 بإبانِة الحقيقـِة    شاعةسالم عالج اإل  إن اإل 
         ِة اإلفـِك، وحـاربكما حدثَ في قـص

كُم  ِإن جاء   بطلب التثبت والتبين     شاعةاإل
  يٍإ فَتَبنُوافَاِسقٌ ِبنَب     الناس ولم يأخذْ اإلسالم 

بالشبهاِت، وإنّما طلب أربعةَ شهوٍد إلثباِت      
       منيع وسد ،الزنا، وهذا حاٍم وحاجز  أمـام

 التي يمكـن أن تـدمر سـمعةَ         شاعةاإل
 أو امرأةً، ويمكـن أن       كان اإلنساِن رجالً 

       ،المجتمـع رأن تدم األسرةَ ويمكن رتدم
ويمكــن أن تمــزقَ أواصــر العالقــاِت 

م يِة والصالِت األسريِة التـي تقـو      اإلنسان
على الثّقِة واالحتراِم والـسمعِة الحـسنِة،       

إذا أتاكم من ترضون     (:وكما في الحديثِ  
وهذا الرضى نتاج السمعِة    ) دينه فزوجوه 

 أن تعـصفَ    شاعةالحسنِة التي يمكن لإل   
 .بها وتجعلَها سمعةً سيئةً منفّرةً



 



١

 

وجـوب التثبــت مـن األخبــار    -
: واإلشاعات عند انتشارها في المجتمـع     

 ا َأياء    ينُوا ِإن جآم ا الَِّذينـٍأ    هفَاِسقٌ ِبنَب كُم
   موا قَونُوا َأن تُِصيبّيوا    فَتَبِبحالٍَة فَتُـصها ِبج
    نَـاِدِمين لْتُما فَعلَى مع ) ٦: الحجـرات (

 أي يـا    :جاء في التفسير المنير للزحيلي    
أيها الذين صدقوا باللَّه تعـالى ورسـوله        

         إن أتاكم فاجر ال يبـالي بالكـذب ،

، فتبينوا الحقيقـة،    بخبر فيه إضرار بأحد   
وتثبتوا من األمر، وال تتعجلـوا بـالحكم        
حتى تتبصروا في األمر والخبر لتتـضح       
ـ       ا الحقيقة وتظهر، خشية أن تصيبوا قوم

   ا ال يستحقونه،   باألذى، وتلحقوا بهم ضرر
وأنتم جاهلون حالهم، فتصيروا على مـا       

 نادمين على ذلـك،     أحكمتم عليهم بالخط  
وفـي  .  وقوعـه  مغتمين له، متمنين عدم   

داللة علـى   ) ٍأِبنَب(و) فاِسقٌ(تنكير كلمتي   
أي : العموم في الفساق واألنباء، كأنه قال     

فاسق جاءكم بأي نبأ، فتوقفـوا وتطلبـوا        
بيان األمر وانكشاف الحقيقة، وال تعتمدوا      

 ألن من ال يتحـامى جـنس        ؛قول الفاسق 
الفسوق ال يتحامى الكذب الذي هو نـوع        

.منه

 

 
 يأمر تعالى   :ير في تفسيره  يقول ابن كث  

بالتثبت في خبر الفاسق ليحتَاطَ له، لـئال        
يحكم بقوله فيكون    

 

 في نفس األمـر    -

 

- 
كاذبا أو مخطًئا، فيكون الحاكم بقوله قـد        
اقتفى وراءه، وقد نهى اهللا عن اتباع سبيل        
المفسدين، ومن هاهنا امتنع طوائف مـن       
العلماء من قبول رواية مجهـول الحـال        

 فسقه في نفس األمـر، وقبلهـا        الحتمال
آخرون ألنا إنما أمرنا بالتثبت عند خبـر        
الفاسق، وهذا ليس بمحقق الفـسق ألنـه        

.مجهول الحال

 

 
٢

 

عدم ترديد اإلشاعة وعدم الخوض      -
وذلك ألن ترديـدها هـو      : مع الخائضين 

انتشار لها ومساهمة في ترويحهـا مـن        
 وفـي ذلـك     ،حيث ندري أو ال نـدري     

 ،غير قصد بقصد أو   مساعدة المغرضين ب  
ا من  ا وإثم وإن ترديد اإلشاعة هو أشد إفكً     

الكذب، والمعلوم أن الكالم السيئ كالنـار       
ـ        ن إفإنه يزداد باالنتقـال واالنتـشار، ف

اإلشاعة تروج وتكبر إذا وِجـدتْ ألـسنة        
وشفاه ترددهـا، وآذان تـصغي إليهـا،        

 !!ونفوس مريضة حاقدة تتقبلها وتصدقها    

 اإلسالمي العظيم عـن     هذا وقد نهى ديننا   
نقل الكالم من غير بينة وال دليل، فإذا لم         
تتمكن من معرفة صحة الخبر أو كذبـه        

    ا، وال نعيره   فإنه يتوجب علينا طرحه جانب
: أي اهتمام وال نتحدث بـه قـال تعـالى     

        اِتنَـاِفـي آي ونخُوضي تَ الَِّذينَأيِإذَا رو
   خُوضتَّى يح منْهع ِرضـِديٍث    وفََأعاْ ِفي ح

 ِإمِرِه وغَي       ـدعب دفَالَ تَقْع طَانالشَّي نَّكنِسيا ي
    ِم الظَّـاِلِمينالْقَو عى مالذِّكْر ) األنعـام :

٦٨( ،ــِسنَِتكُم ــه ِبَألْ ــون ِإذْ تَلَقَّونَ  وتَقُولُ
 اِهكُم مِبَأفْو       ونَهبـستَحو لَكُم ِبِه ِعلْم سا لَي

   ِظـيماللَِّه ع ِعند وهيِّناً وه)  ١٥:النـور (
مـن كـان    : (ويقول رسولنا األكرم    

       ا أو  يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقـل خيـر
 وفـي   ، رواه البخاري ومـسلم    )ليصمت

وكفى بالمرء  : (حديث نبوي شريف آخر   
اه مسلم  رو ،)ا أن يحدث بكل ما سمع     إثم .

ـ ( مـن     بدالً )اكذب(وفي رواية    وال  ،)اإثم 
فإذا كـان التحـدث     تضارب في المعنى،    

بكل ما يسمعه اإلنسان نوعا مـن أنـواع       
الكذب يعاقب عليه اإلنسان عقوبة شـديدة       
في اآلخرة، فكيف بمن يتحدث بما لم يره        

وفي حديث نبـوي شـريف       .أو يسمعه؟ 
 وهل يكب الناس على وجوههم     .(.: ثالث

رواه أحمد والترمذي    )إال حصائد ألسنتهم  
ما  (:وإن القاعدة الفقهية تقول   ،  وابن ماجة 

).يحرم قوله يحرم سماعه

 

 
٣

 

ــل    - ــى أه ــر إل ــرد األم أن ي
االختصاص وهذه قاعدة عامة فـي كـل        
األخبار التي لها أثرها الواقعي، كما قـال     

وإذَا جاءهم َأمر مِّـن اَألمـِن َأِو        : تعالى



 

 

 

 

 



 



 

 

 

سوِل وه إلَى الر  ِه ولَو رد   َأذَاعوا بِ  الخَوِف
          الَـِذين ـهِلملَع مـِر ِمـنْهِلي اَألموإلَى ُأو
       كُملَـيُل اللَِّه عال فَضولَو مِمنْه تَنِبطُونَهسي

 ورحمتُه التَّبعـتُم الـشَّيطَان إالَّ قَِلـيالً       
جاء في التفـسير المنيـر      ). ٨٣: النساء(

 قد يبلغ الخبر عن أحوال األمن       :ليللزحي
من مـصادر   ) الحرب(والخوف  ) السلم(

غير موثوقة إلى الجهلة أو المنـافقين أو        
ضعفة المسلمين الـذين ال خبـرة لهـم         
بالقضايا العامة، فيبادرون إلـى إذاعتـه       
ونشره وترويجه بين الناس، وهـذا أمـر        

لذا يجب أن . منكر يضر بالمصلحة العامة   
ي الشؤون العامـة إلـى      يترك الحديث ف  

، أو إلى أولي األمـر وهـم       الرسول  
أهل الرأي والحل والعقد ورجال الشورى      
في األمة، فهم أولـى النـاس وأدراهـم         
بالكالم فيها، فهم الـذين يتمكنـون مـن         
استنباط األخبار الصحيحة، واستخراج ما     
يلزم تدبيره وقوله بفطنـتهم وتجـاربهم       

.اومعرفتهم بأمور الحرب ومكايده

 

 
٤

 

التماسك االجتماعي بـين أفـراد       -
 هذا التماسك الذي يقـوم علـى        ،المجتمع

اإليمان والتقوى وغرس الثقـة المتبادلـة       
وحسن الظن فيما بين الجماهير لقوله عز       

ِإنَّما الْمْؤِمنُون ِإخْوةٌ فََأصِلحوا بين      :وجل
       ـونمحتُر لَّكُـملَع اتَّقُوا اللَّـهو كُميَأخَو 

ويقول عليـه الـصالة     ) ١٠: الحجرات(
المؤمن للمؤمن كالبنيان يـشد     ( :والسالم

 متفـق   )ا ثم شـبك أصـابعه     بعضه بعض 
.عليه

 

 
ا فـال   فحينما يكون المجتمع متماسـكً    
 ألنها  ؛مجال لتسريب اإلشاعات بين الناس    

ال تنتشر، كمـا هـو مالحـظ إال فـي           
ــة    ــة والمتنازع ــات المتفكك المجتمع

.والمتخلفة

 

 



 






 



النقاط والقواعد التالية التي تقوم فـي       
الواقع علـى مالحظـات فنيـة يمكـن         
االسترشـاد بهـا فــي الـسيطرة علــى    

، وسيجد الذين يحاولون محاربة     شاعاتاإل
 : فائدة كبيرة في اتباعهاشاعاتاإل

١

 

اإليمان والثقة بالبالغات الرسمية،     -
هير الثقة فـي هـذه      نه لو فقدت الجما   إإذ  

 تأخـذ فـي     شـاعات البالغات فـإن اإل   
 .نتشاراال

٢

 

عرض الحقائق على أوسع مدى،      -
ويجب أن تستغل الـصحافة، واإلذاعـة       

يمكن مـن    والتليفزيون في تقديم أكثر ما    
األنباء، مع حذف التفاصيل التي قد ينتفع       

إن الناس تريد الحقائق فإذا لم      . منها العدو 
ا فإنهم يتقبلـون    يستطيعوا الحصول عليه  

 .شاعاتاإل

٣

 

الثقة في القادة والزعمـاء أمـر        -
، فقـد   شـاعات جوهري في مقاومـة اإل    

يتحمل الناس الرقابة على النشر أو نقص       
المعلومات، بل قد يحسون أن ما يسمعونه       
ليس إال أكاذيب غير صحيحة إذا ما كانت        

ألحوال  ا وفي مثل هذه  . لديهم ثقة بقادتهم  
عي الكـافي إلدراك    يكون لدى الناس الو   

أسباب نقص المعلومات التي لو نشرت قد       
 .تفيد العدو

٤

 

إن الملل والخمول ميدان خـصب       -
 وترويجهـا، فـالعقول     شـاعات لخلق اإل 

الفارغة يمكـن أن تمتلـئ باألكاذيـب،        
لذا . واأليدي المتعطلة تخلق ألسنة الذعة    

فإن العمل واإلنتاج وشغل الناس بما يعود       
 إلى حـد كبيـر فـي        عليهم بالنفع يساعد  

 .شاعاتمقاومة اإل

٥

 

- الهجومية  شاعاتا ما تكون اإل   غالب 
المسمومة نتيجة دعاية العدو، أما من يقوم       
بترويجها فهم أولئك الذين يعتبرون أعداء      

ولذا فإن النجاح في كشف دعاية      . للوطن
العدو بطريقة سهلة واضـحة ومحاربـة       

 بكل وسيلة لهما دعامتان     شاعاتمروج اإل 
اسيتان يرتكز عليها تخطـيط مقاومـة       أس
 .شاعاتاإل



 



من لندرك جميعا أن أعداءنا قد اتخذوا       
حروب الجيل الرابع والجيل الخامس ومن     
حرب اإلشـاعات وتـشويه اإلنجـازات       
والرموز الوطنية، ومحاوالت النيل مـن      
كل ما هو وطني سبيالً إلفشال دولنا، أو        

ضـهم  إسقاطها، أو تفتيتها؛ لتحقيق أغرا    
ومآربهم، فعلينا أن ندرك أننا أمام حرب       
ضروس تحاك لنا، واإلشاعات وقودهـا،      

حتى ال نسقط في    فيجب أن نتحقق ونتثبت     
ويجب أن نثق في أنفـسنا      أعدائنا،  مكائد  

وفي قيادتنا وفي جيشنا وشـرطتنا، وأال       
ـ نعطي أسماعنا ألعـداء الـوطن، و       ن م

يعملون على النيل منا، أو من معنوياتنـا،   
حباطنا وبث روح اليأس    إ يفكرون في    أو

وفـي   بيننا، مؤكدين أن ثقتنا فـي اهللا        
أنفسنا كفيلة برد كيد أعدائنا في نحـورهم        

.بإذن اهللا تعالى

 

 
نسأل اهللا تعالى أن يكشف لقلوبنا حقيقة       

 انىالجمال الرالذى به ننجذب بكليتنـا     ، ب
.إلى الرضوان األكبر

 

 
نا وصلى اهللا وسلم وبارك علـى سـيد    

.وموالنا محمد وعلى آله أجمعين

 

 



 

 

 

 

 



 


 



 




 




 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الدكتور

 

 








 




 



 

 

 


ه ١٥(تم فتح إيلياء سنة     

 

في ) م٦٣٦ -
عهد أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب       

)الجيش اإلسـالمي يطـوف     وظل  . )١
حول المدينة وال يدخلها في انتظار قـدوم        

اخل دالخليفة، وكان زعماء المسيحيين في      
أيـضا ومعهـم    المدينة ينتظرون الخليفـة     

 مـا يريـد     مشروع معاهدة تقـضي بكـل     
المسلمون بشرط اإلبقاء على الحرية الدينية      
للمسيحيين، واحترام المـشاهد المـسيحية      
المقدسة فـي البلـد، واسـتمرار القـرار         
الروماني القديم بمنع اليهود من النزول إلى       

، ولما قدم سيدنا عمر بن الخطـاب        المدينة
         ـا، إال الـشرطقبل شـروطهم جميع

د من دخـول    األخير الخاص بحرمان اليهو   
القدس، موضحا بأن القرآن الكريم قد حدد       
ما ألهل الكتاب وما عليهم، وليس فيه شيء        

ولكنه تعهد لمسيحي القدس بأال     يسمح بهذا،   
يدخل أحد من اليهود إلى مقدساتهم أو يسكن   

ثم صعد عمر بـن الخطـاب       . في حاراتهم 
       اإلى هضبة جبل موريا واختط مسجد

التي كـان النبـي     بجانب الصخرة الشريفة    

         ،قد أسري به إليها فـصلى عنـدها
 علقمة   سيدنا عمر بن الخطاب     وجعل  

أسـكنه  بن حكيم على نصف فلـسطين، و      ا
 على نصفها رالرملة، وجعل علقمة بن مجز   

.اآلخر، وأسكنه إيلياء

 

 



 


ضمت القدس إلـى    وفي عهد بني أمية     

بن قيصر،  فأقام عليها معاوية سالمة      ،الشام
طوال أيام الخلفاء   ولم يجرؤ أحد من اليهود      

 وأوائل عهد خلفاء الدولـة      الراشدين  
موية على االستيطان بالقدس حتى سمح      األ

لهم بذلك الخليفة عبد الملك بـن مـروان،         
ـ      الذي   ة أعاد بناء المسجد األقصى وبنى قب

ه ٧٢(الصخرة عام 

 

).م٦٩١ -

 

 
 وقد بلغ من تقدير الخليفة سليمان بـن       

أخـاه  عبد الملك لمدينة القدس، أنه تـرك        
إلـى القـدس،    وحضر  في دمشق   األصغر  

علهـا عاصـمة الخالفـة     وهو ينوي أن يج   
.)٢( عدل عن ذلكاإلسالمية، ثم

 

 



 


لما استولى الفاطميون علـى مـصر       و

ه ٣٥٨ســنة (وســوريا 

 

تبعــت ) م٩٦٩ -

القدس للمعز لـدين اهللا الفـاطمي، وكـان         
ا بعطفه الشديد على األقليـات مـن      مشهور

.)٣(أهل الكتاب وخاصة اليهود

 

 
على بيت المقـدس    السالجقة  واستولى  

سـنة  (بعد أن أخذها الملك ألب أرسـالن        
ه ٤٦٥

 

.من الفاطميين) م١٠٧٢ -

 

 
وبينما النزاع قائمـا بـين الـسالجقة        

ن، كان الصليبيون يعدون العـدة      يوالفاطمي
للزحف صـوب القـدس، وأخـذها مـن         

مسلمين، فقد دخلوا القدس ألول مرة بقيادة       ال
حاكم مقاطعة لورين   )  بويون يجودفري د (

، وذلـك سـنة     فرنساالسفلى أو المنخفضة ب   
ه ٤٩٣

 

جميع المسلمين  م، فأبادوا   ١٠٩٩ -
وأحرقـوا   ،واليهود في المدينـة المقدسـة     

ديارهم ومقدساتهم وحرموا عليهم دخولها،     
ب وظلت القدس تحت الحكم الصليبي يتعاق     

 ٨٨(قرابـة   على حكمها ملوك الـصليبيين      
فرقتان من الفرسـان،    وتكونت فيها   . )عاما

 Knights(فرسان الهيكل : فرقةأشهرها 

Templar (     أو الجنود الفقراء، وكانـت
).فرسان الداوية(تعرف بين المسلمين باسم 

 

 
ولم ينقطع المـسلمون عـن مقاومـة        

ه ٤٩٣سـنة   الصليبيين منذ احتاللهم القدس     



 

 

 

 

 



 













 



 

إذا ما انتهى صالح الدين      حتى   م١٠٩٩ -
ه ٥٨٣األيــوبي مــن موقعــة حطــين 

 

- 
م، حاصر مدينة القدس مما اضـطر       ١١٨٧

،  وطلب الـصلح   الصليبيين إلى االستسالم  
على أن يغادروا المدينة    فوافق صالح الدين    

.مقابل الجزية

 

 
والملك الصالح  وانتهت الدولة األيوبية    

بيـت المقـدس ضـد      عن  نجم الدين يدافع    
ــصليبية  ال ــة ال ــسابعة حمل ه ٦٤٦(ال

 

- 
بقيادة لويس التاسع ملك فرنـسا،      ) م١٢٤٨

وقد استطاعت دولة المماليك التي خلفـت       
دولة بني أيوب من رد الصليبيين واالحتفاظ       

ـ         آت شبالقدس وأقامـت الكثيـر مـن المن
والمباني، وفي عهد دولة المماليـك خـرج      
الصليبيون من بيت المقدس وبـالد الـشام        

غير رجعة، فقـد عقـدت بـين        كلها إلى   
السلطان األشرف خليل بن قالوون والفرنج      

ه ٦٨٢سـنة   في عكا   

 

م معاهـدة   ١٢٨٣ -
مدتها عشر سنين تقريبا، علـى أن يكـون         
للسلطان جميع الديار المصرية والحجازية     
ومعظم بالد الشام واألردن وفلسطين بمـا       
في ذلك القدس، وظلـت القـدس موضـع         

يـك البحريـة    التقدير طوال عـصر الممال    
.والمماليك الجراكسة

 

 



 


ـ    و  العثمـاني   صركانت القدس في الع

مركزا لوحدة إدارية كبيرة تعـرف باسـم        
، ولمـا خـسرت الدولـة       )سنجق القدس (

م، انتقلـت   ١٩١٤العثمانية الحـرب سـنة      
القدس من أيديهم إلى أيدي اإلنجليز سـنة        

، الذين خططوا بخبـث ودهـاء       )٤(م١٩١٧
ومكر وأعوانهم لتـسليمها لليهـود وفـق        

.)٥(مخططات دبرت بليل

 

 
والمؤامرة اإلسرائيلية الكبرى النتـزاع     

مـع قيـام إسـرائيل،    القدس بالكامل بدأت  
ـ       احة سويتضح ذلك من خالل مضاعفتها م

مربع بدالً مـن  ح مائة كيلومتر    بالقدس لتص 
م؛ ١٩٤٨كما كانت قبـل     أربعة كيلومترات   

البية يهودية كبيرة ضـمن     غلضمان وجود   
حدود بلدية القـدس مـع تغيـر الطبيعـة          

مـن خـالل وضـع      للمدينة  ) رافيةجالديم(
العقبات أمام سكان القدس األصليين الـذين       

مـا يؤكـد أن     ميتناقصون يوما بعد يـوم،      
تمسك إسرائيل بالقـدس يرجـع ألطمـاع        
سياسية ال دينية أو عقائديـة؛ ألن أمـاكن         

 كصفد وطبريا كانت عند أحبـارهم       أخرى
أكثر قداسة من القدس التي لـم يكتـشفوا         

م، بعـد تأسـيس     ١٨٩٧قدسيتها إال عـام     
الحركة الصهيونية، حتى الحـائط الوحيـد       
الذي يسيطر عليه اليهود ويتشبثون به اليوم       

الذي يحمل اسـما    ) حائط المبكى (ويسمونه  
حـائط  (إسالميا منذ فجر اإلسـالم وهـو        

 ، الذي هبط عنده رسول اهللا        )البراق
نـت  افي رحلة اإلسراء والمعراج، وأنها ك     

.ولى القبلتينأ

 

 
 فقـد   ، مؤامرة تهويد القـدس    تصاعدوت

ـ قالت موسوعة ويكيب   ديا الـشهيرة علـى     ي
أن : اإلنترنت عند تعريف مدينـة القـدس      

إسرائيل تعتبر المدينة عاصمة لها، في حين       

 أن المجتمع الدولي يرفض ذلـك، كمـا أن        
الوضع النهائي للمدينة لم يتحدد بعـد فـي         

الفلسطينية اإلسرائيلية، حيـث    المفاوضات  
فضلت هذه الموسوعة العالمية أن تعطـي       
القدس وضعين مختلفين، في حل ذكي ولكن      
غير عادل لهذه المـشكلة، ففـي الجـزء         
الخاص بالقدس في النسخة العربيـة مـن        

ديا، تعرف الموسوعة مدينة القـدس      يويكيب
مدن إسرائيل سواء مـن حيـث       ا أكبر   بأنه

المساحة أو عدد السكان، وأنهـا عاصـمة        
.إلسرائيل غير معترف بها دوليا

 

 
أما في النسخة اإلنجليزية فيتم تعريفهـا   
على أنها عاصمة إسرائيل وهو ما يعني أن        
كافة متصفحي الموسوعة باللغة اإلنجليزية     
على اإلنترنت سيفهمون أن هـذا الوضـع        

الحقيقي للعاصمة، وذلك خالفًـا     الطبيعي و 
لما تنص عليه القرارات الدولية، بينما يـتم        

 يريدون القـدس    تقديم فكرة أن الفلسطينيين   
نهـا مـزاعم فلـسطينية      أعاصمة لهـم ب   

)Palestinian Claims.(

 

 
إن : ويقول النص اإلنجليزي عن المدينة  

الجزء الغربي فقط من المدينة هـو الـذي         
كلون أغلبية سـكان    يقطنه اليهود والذين يش   
نـه األكثـر تمـدنًا      أالمدينة بصفة عامة، و   

بينمـا تـشكل األغلبيـة      . الخ.. وتحضرا
الجزء األكبر من شرق    العربية أو المسلمة    

القدس القديمة وجنوبها وشمالها، وأن أكبر      
وجود عربي حقيقي في المدينة هـو بيـت         

.!الشرق

 

 
                                                           

.٥١فتوح الشام للواقدي ص) ١(

 

 
.٣٢٩التنبيه واإلشراف للمسعودي ص) ٢(

 

 
. العارفتاريخ القدس، عارف) ٣(

 

 
مختصر تاريخ العرب والتمدن اإلسالمي ) ٤(

.، سيد مير علي ترجمة رياض رأفت٢٣٣ص

 

 
 .٣٨٧تاريخ فلسطين ص) ٥(



 

 

 

 

 



 



 









 



 





 


لم يغفل القرآن الكريم الحديث عن جانب الحضرة النبوية، بل أعطاها           

 مساحة فسيحة المجال في آي الكتاب، تصور مالمح من شخـصيته            
، إلى أن أدركته عناية التشريف اإللهي بحمـل  بواكير عمره منذ تقلبه في    

رسالة القرآن، وما لقيه في سبيلها من أشجان وأحزان، وكيـف سـري             
عنه ما يكابده من هموم القيام بشرف الدعوة بالمواساة والتسلية، حتـى            

    تمت عناية اهللا به مخبر ـ      ا ومظهر ع ا؛ لتنطلق نفسه وجوارحه متفاعلة م
     ا وسلوكً القرآن، وفي سبيل القرآن حياة ومنهج ـ    ا وتعليم ا ا، فكـان قرآنً

.يمشي على األرض

 

 

 

 

 

 

 

 

وإذا كان القرآن المـصدر المؤسـس       

ألحكام عامة المسلمين، فمن باب أولـى أن        

 زيخصص حي ا لبيان المقاصد الكبرى    ا كبير

ا إلى بعث روح التعلـق      من بعثته استشرافً  

ــه، إذ  ــال"بجناب  ،المقاصــد أرواح األعم

؛ )١(وأعمال بال مقاصد أعمال بـال أرواح       

ذلك أن الحديث عن مقاصد بعثتـه يغيـر         

ظرة النمطية لدى كثير من المسلمين من       الن

ا فحسب؛ وال يخفـى أن       مبلغً كونه رسوالً 

هذه النظرة المجردة مـن روح المقاصـد        

تضيع على الفرد فهم كثيـر مـن كليـات          

الدين، وتغمسه في الخالف حول الجزئيات،      

كما تفوت على دعاة المسلمين سلم أولويات       

الدعوة، واالستفادة مـن منهجـه      

 الدعوة في بيان     في ودعوته  

عالمية اإلسالم في شموليته ونبـل      

  ا أيها القارئ   تشريعه؛ وسنطوف مع

الكريم من خالل هـذه اللمحـات       

السريعة فـي ريـاض القـرآن       

الغناء، لنجتني من أفانين أزهاره     

ا مـن فـوح طيـب       ما نشم به عبقً   

.مقاصد اآليات، من بعثة خير البريات

 

 




 






 



إن الحرية والكرامة قدرة الفرد علـى       
ل أو  ذ القرار المناسب له دون أي تدخ      اتخا

ـ  تأثير من أي طرف    ا  آخر؛ سواء كان مادي
 وعدم اتباعه ألي شخص بدون      اأو معنوي ،

إذ إن كل إنسان له الحق في الحرية        . تفكير
كيـر واتخـاذ    واالستقاللية الذاتية فـي التف    

القرارات التي يراها مناسبة له، في إطـار        
منظم يضمن حقوق النفس والغير، ويلحـظ       
هذا المقصد من خالل ما جـاء بـه مـن           
التوحيد الخالص هللا وحده، وتـرك عبـادة        
غيره من األصنام واألوثان، واالبتعاد عـن      
كل محرم، ونبذ لكل تقليد أعمى يبقى معـه      

حكم فيه بما   اإلنسان رهين موروث سائد يت    
يحمل من تخلف موبوء، يلغى مظهر تميز       
اإلنسان عن غيره بالعقل حتى يصير أضل       

َأَأرباب متَفَرقُون خَير َأِم اللَّـه      من األنعام ﴿  
 ارالقَه اِحد؛ كما أن فيه    )٣٩: يوسف(﴾  الو

ـ     تقصيد ا لكرامتـه   ا لتقويم الفكـر، وتحقيقً
ولَقَـد   ﴿ عاقالًا  ا مكرم الفطرية بصفته إنسانً  

  مِني آدنَا بمكَر   رِفي الب ملْنَاهمحـرِ  وحالْبو 
وفَضلْنَاهم علَى كَِثيٍر    ورزقْنَاهم من الطَّيباتِ  



 

 

 

 

 



 



 

 

 
  عبد الكريم حريريالدكتور

المملكة المغربية

 

 

 

 

 

 
    

   
    

  
     

   
    
   
        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

.)٧٠: اإلسراء(﴾ ممن خَلَقْنَا تَفِْضيالً

 

 



 



 ، وهي غاية الغايات مـن بعثـه      
الرأفة والرفـق    :لُقٌ حميد تَعني  والرحمة خُ 

واللين في التعامل مع الكائنات التي يعـيش        
    أم حيوانات، امعها اإلنسان سواء كانت بشر 

لتشع أنوار المحبة واأللفـة بـين العـالم،         
ـ      ا فيصبح المجتمع كالجسد الواحد، متراحم

ا تذوب مع تعاليمه كـل الفـوارق        ومتعاونً
ة إلـى   الجنسية والجغرافية؛ شعاره الـدعو    

ومن روائع بالغة التعبيـر     . السالم العالمي 
القرآني أنه ساق هذا المقصد في أسـلوب        
حصر بالغي كأنه لم يرسـل إال لتحقيـق         
وظيفة نشر الرحمة، فيقول الرحيم الرحمن      

﴾ وما َأرسلْنَاك ِإالَّ رحمةً لِّلْعالَِمين    ﴿: سبحانه
وما تـزال ظـالل هـذه       ) ١٠٧: األنبياء(

 وارفة، في تعاليم اإلسالم لمن يريد       الرحمة
أن يستظل بها، ويستروح فيها نسائم السماء       
الرخية، فـي هجيـر األرض المحـرق،        

. وبخاصة في هذه األيام

 

 
وإن البشرية اليوم لفي أشد الحاجة إلى       
حس هذه الرحمة ونداها؛ وهي قلقة حائرة،       
شاردة فـي متاهـات الماديـة، وجحـيم         

وال . والقلـوب الحروب، وجفاف األرواح    
يخلص من هذه األدواء إال النهل من ينبوع        
الرحمة؛ فعلى المسلمين مهما كانت أجناسهم 
وأوطانهم أن ينتبهوا إلى أنهم حملة رايـة        

لتبليغها عـن   العدل والرحمة والتسامح بعد     
، فيكونوا حملـة رايـة      سيدنا محمد   

    ا لآلخر فـي   الرحمة والسلم إلى العالم تحبيب
.رحيمهذا الدين ال

 

 




 



جاءت هذه الغايات الثالث مقرونات في      
لَقَد من اللَّه علَى المـْؤِمِنين ِإذْ        :قوله  

         ِهملَـيتْلُـو عي َأنفُِسِهم نوالً مسر ثَ ِفيِهمعب
وِإن  والِْحكْمةَ ويعلِّمهم الِكتَاب  ويزكِّيِهم آياِتِه

آل  (كَانُوا ِمن قَبُل لَِفـي ضـالٍل مِبـينٍ        
وقبل الشروع في بيان مـا      ) ١٦٤: عمران

اشتملت عليه هذه اآلية المباركة من الفوائد       
العظيمة، ال بأس من ذكر نظائرها الواردة       
في مواطن مختلفة من كتاب اهللا جل وعال،        
 :يقول اهللا تعالى على لسان سيدنا إبـراهيم       

وابعثْ ِفيِهم رسوالً منْهم يتْلُو علَـيِهم    ربنَا﴿
اِتكآي  الِكتَاب مهلِّمعيةَ والِْحكْمو   ِإنَّك كِّيِهمزيو

  ِكيمالح ِزيزويقول . )١٢٩: البقرة(﴾  َأنْتَ الع
كَما َأرسلْنَا ِفيكُم رسوالً منكُم يتْلُو      ﴿: سبحانه

 ويعلِّمكُـم الِكتَـاب    ويـزكِّيكُم  نَاعلَيكُم آياتِ 

﴾ ويعلِّمكُم ما لَم تَكُونُـوا تَعلَمـون       والِْحكْمةَ
: ا جـل ذكـره    ويقول أيض . )١٥١: البقرة(
﴿        مـنْهوالً مسر ينيثَ ِفي اُألمعالَِّذي ب وه

 م الِكتَـاب  ويعلِّمه ويزكِّيِهم يتْلُو علَيِهم آياِتهِ  
وِإن كَانُوا ِمن قَبُل لَِفـي ضـالٍل         والِْحكْمةَ

وهـو   وآخَِرين ِمنْهم لَما يلْحقُوا ِبِهم    *  مِبيٍن
ِكيمالح ِزيز٢: الجمعة (﴾الع 

 

- ٣(.

 

 
لقد اشتملت هذه اآليـات علـى فوائـد     

عظيمة، في بيان مقاصد البعثة النبويـة        

 

-
ة وأزكى السالم،   على صاحبها أفضل الصال   

:أجملها في نقط مختصرة متمثلة فيما يلي

 

 
أ

 

 والذي دل عليه    :التذكير بآيات اهللا   -
﴾، وإنمـا   يتْلُو علَـيِهم آياِتـهِ    ﴿:قوله تعالى 

فسرت التالوة بالتذكير ألنه مقصود التالوة      
المتكررة والغرض منها، وقد وردت التالوة     

هذا لإلشارة إلى أن    " يتلو"بصيغة المضارع   
. الكتاب المشتمل على اآليات تتكرر تالوته     
: قال العالمة محمد الطاهر بـن عاشـور       

ومعنى يتلو عليهم آياته يقرؤهـا علـيهم        «
.)٢(»قراءة تذكير

 

 
ب

 

 والتـي دل عليهـا قولـه        :التزكية-
﴾، والتزكية إكساب النفس     ويزكِّيِهم﴿:تعالى

الزكاة أي النماء، ذلك أن اهللا جـل وعـال          
ان في أحسن تقويم، وجعل فـي       خلق اإلنس 

فطرته ما يقتضي بلـوغ أقـصى غايـات         
الكمال الممكنة في أمثاله، قال العالمة ابـن      

التزكية تطهير النفس، مشتقة من     «: عاشور
الزكاة وهي النماء، وذلك ألن فـي أصـل         
خلقة النفوس كماالت وطهارات تعترضـها      
أرجاس ناشئة عـن ضـالل أو تـضليل،         

يدها من ذلـك    مها يز فتهذيب النفوس وتقوي  
.)٣(»الخير المودع فيها

 

 
                                                           

مشهور : املوافقات، إبراهيم بن موسى الشاطيب، حتقيق     ) ١(
ـ ١٤١٧،  ١بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط          / هـ

.٤٤، ص ٣م، ج ١٩٩٧

 

 
التحرير والتنوير، حممد الطاهر بـن عاشـور، الـدار          ) ٢(

.٧٢٣، ص ١م، ج ١٩٨٤ التونسية للنشر،

 

 
.٤٩، ص٢املرجع نفسه ج) ٣(

 

 



 

 

 

 

 



 



 










 





 



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

، والتي أضحى العالم من خاللهـا       )اإلنترنت(ب ة المسماة   الدولي
.قرية صغيرة يمكن لإلنسان الوصول إليها

 

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

.به، ونشر رايته في العالمين

 

 

 

 

 

 



 




 




 




 




 


وسائل الدعوة إلى اهللا تعـالى مـن        : بقية

خالل البريد اإللكتروني

 

 



 



نظيرتها الورقية، وهـي    وهي تشبه   

واع عبارة عن ورقة منتجة عادة من أن      

الورق الفاخر، تشتمل على المادة المراد      

اإلعالن عنهـا سـواء كانـت سـلعة         

 كانت موضـوعا إسـالميا      أوونحوها،  

يراد تعريف الناس به، ودعوتهم إليـه،       

والمطويات تشبه إلى حد بعيد البطاقات      

البريدية، لكن االختالف بينهما يتمثل في      

أن موضوع المطوية يشتمل على كثير      

طاقة بب بالمقارنة بموضوع ال   من اإلسها 

البريدية الذي يكون عادة مختصرا فـي      

آية قرآنية، أو حديث نبوي، أو حكمة،       

فموضوع المطوية يكـون موضـوعا      

متكامالً في أحد شئون الدعوة المختلفـة    

سواء منها ما يتصل بالعقيدة، أو الفقه،       

أو األخـــالق واآلداب، أو الرقـــائق 

بيــة، أو والمــواعظ، أو الــدعوة والتر

إلخ، لكنه يتجه نحـو     .. السيرة والتاريخ 

االختصار غير المخل بقدر اإلمكـان؛      

حتى ال يكون باعثًـا علـى الملـل أو          

.اإلعراض من قبل المدعو

 

 

ومن أشـهر المواقـع اإللكترونيـة       

، )١()كلمـات : (المعنية بالمطويات موقع  

ويقوم الموقع بتحويل المطويات الورقية     

 ورغبـة مـن     إلى مطويات إلكترونية،  

الموقع في تحري المعلومة اإلسـالمية      

الصحيحة فإنه يقتصر علـى تحويـل       

المطويات الصادرة عـن دور النـشر       

الموثوقة فقط، كما يقدم الموقع خدمـة       

إرسال المطوية لآلخرين عبـر البريـد       

اإللكتروني، رغبة في نشر الخير على      

.أكبر عدد من الناس

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

     
       
   

  
     
  
    

   
       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 
الدكتور

 

 
أحمد محمد أحمد الشرنوبي

 

 

 

أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالمية املساعد 

 

 بكلية أصول الدين

 

-

 

 جامعة األ

 

 زهر

 

 

وباإلضافة إلى هذا هنـاك موقـع       

الذي يعرض ألكثـر    ) رقة الدعوية الو(

من مائتي نموذج في شتى الموضوعات      

اإلسالمية للمطوية اإللكترونيـة التـي      

.الورقة الدعوية: يطلق عليها

 

 

والدعاة الذين يرون االستفادة مـن      

هذه الوسيلة الدعوية يختارون منها مـا       

يشاءون مما يرون أنه األنـسب لهـذا        

ـ        د المدعو أو ذاك فيرسلونها إليـه، وق

هنا شخـصا واحـدا أو      يكون المدعو   

مجموعة من األشـخاص، فهـذا كلـه        

متــروك لمهــارة الداعيــة وحكمتــه، 

وإحاطته بأسـاليب الـدعوة وطبـائع       

.المدعوين

 

 



 





 



من الوسائل التي تقوم عليهـا مـن        

إرســال : خــالل البريــد اإللكترونــي

المحاضـرات،  الخطب، والـدروس، و   

 على  )٢(وتشمل أغلب المواقع اإلسالمية   

الكثير من هذه المـواد، تقـدمها فـي         

صورها المختلفة مـسموعة ومقـروءة      

ويستطيع القـائم بالـدعوة أن      ومرئية،  

يختار منها ما يشاء ليرسله عبر بريـده        

.اإللكتروني إلى من يريد دعوته

 

 

كما أن أكثر هذه المواقـع يـشتمل        

أرسل هذا الموضوع   : (على هذا الرابط  

، فما على الداعي إال أن يختار       )لصديق

الموضوع النافع المفيد، ثم يقوم بـالنقر       

فيظهـر نمـوذج    على هـذا الـرابط،      

مراسلة، يتضمن اسم المرسل وبريـده      

اإللكتروني، واسم المرسل إليه وبريـده      

اإللكتروني، ويتولى الموقـع إرسـال      

هـذا  رسالة إلكترونية تتضمن رابـط      

الموضوع المفيد سواء كان مقـاالً، أو       

أو ، أو درسا دينيا، أو محاضـرة،      خبرا

ورة، أو مقطعا صوتيا أو غير      صلقطة م 

.ذلك

 

 

ــدعوة    ــائمون بال ــان الق وإذا ك

المتعاونون عليها ليـسوا كلهـم دعـاة        

مؤهلين، فإن الواحد من هؤالء يستطيع      

أن يدلي بدلوه في هذا الميدان من خالل        

ركة في إرسال هذه المواد إلى من       المشا

تخصصه، وقلة  عدم  م  غيريد دعوتهم، ر  

وعية بما ينبغي اإلحاطة به من أمـور        

الدعوة، ويتأكد هذا حين نعلم أن الدعوة       

واجبة على المسلمين جميعا، كل علـى       

حـصل  ، فـإذا    )٣(حسب سعته ومقدرته  

التعاون بين أبناء األمة علـى إيـصال        

 جهودهم  فرتالدعوة إلى الناس، وتضا   

ى القيام بهذا الواجب، تحققت     جميعا عل 

ا لقولـه   الخيرية لهذه األمـة، مـصداقًَ     

كُنتُم خَير ُأمٍة ُأخِْرجتْ ِللنَّـاِس       :تعالى

 وتَنْهون عِن المنكَرِ   تَْأمرون ِبالْمعروفِ 

 .)١١٠: آل عمران (وتُْؤِمنُون ِباللَِّه

                                                           

www.kalemat.org: انظر الرابط) ١(

 

 
موقع إسالم أون الين على هذا      : انظر على سبيل املثال   ) ٢(

:الرابط

 

 
www.islamonline.net 

:وموقع رسالة اإلسالم على هذا الرابط

 

 
www.islammessege.com 

:وموقع اإلسالم للجميع على هذا الرابط

 

 

 

www.islam

 

۲all.com 

املدخل إىل علم الدعوة    : انظر يف حكم وجوب الدعوة    ) ٣(
 . وما بعدها، مرجع سابق٣١للبيانوين ص



 

 

 

                                                              

 

 
 

 



 

   



 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 





 




 



 

    







 










 



حركة منـسوبة   اإلخوان المسلمون   
نشأت .. إلى العمل اإلسالمي المعاصر   

ـ         شر وظهرت فـي القـرن الرابـع ع
الهجري  

 

 العشرين الميالدي في مصر    –
في ظروف سياسية أهمها إلغاء الحكـم       
العثماني التركي المعـروف إعالميـا      

ــة"ب ه ١٤٣٢" الخالفـــ

 

م، ١٩٢٤ -
للعديد مـن الـبالد     واالحتالل األوربي   
وثقافية منها تزايـد    العربية واإلسالمية   

حمــالت التغريــب والتنكــر للثقافــة 
اإلسالمية  

 

 خلـو   :هـا والدينيـة أهم   -

 ىالساحة من مؤسسات فاعلة للحفاظ عل     
 حيث  ،ا وإحياء الشريعة اإلسالمية تطبيقً  

 ىمالت المؤسسات اإلسالمية الرسمية إل    
 وعـدم وجـود     ،العمل التعليمي التقليدي  

مؤسسات دعوية ذات تأثير جمـاهيري      
.وفقدان خطاب إسالمي واضح المعالم

 

 
هذه الظروف مجتمعة ساعدت علي    و

هيري لظهور جماعة تنسب    التقبل الجما 
.للعمل اإلسالمي

 

 
المشهور لدى المـؤرخين    : المؤسس

أن حسن البنا مـدرس اللغـة العربيـة         
والتربيــة اإلســالمية أســسها بمدينــة 

بمصر في ذي القعدة عـام      اإلسماعيلية  
ه ١٣٤٦

 

م، مع أول شعبة مـن    ١٩٢٨ -
.ستة عمال

 

 
وكان تنظيم الجماعة في ظل قانونها      

ساس التدرج مـن    األساسي يقوم على أ   
أخ "ثم إلى   "  منتسب أخ"إلى  " أخ مساعد "

 ولكن عدل هذا النظام بقـانون       ،"مجاهد
.. وية علـى درجتـين فقـط      ضجعل الع 

" عضو عامل "ثم  " عضو تحت االختبار  "
بحيث يقضي العضو الجديد فترة ال تقل       
عن ستة أشهر يثبت فيها نـشاطه فـي         
إنجاز واجبات العضوية ثم يـسمح لـه        

عـامالً فـي    صبح عـضوا    بعدها أن ي  
.الجماعة

 

 
: والهيئات الرسمية للجماعـة هـي     

وهـو رئيـسها العـام،      " المرشد العام "
ومكتب اإلرشاد العـام، وهـو الهيئـة        

ـ      ى اإلدارية العليا لإلخوان والمشرف عل
مسيرة الـدعوة، والموجـه لـسياستها       

وهـي  " الهيئـة التأسيـسية   "وإدارتها، و 
 مجلس الشورى العام للجماعة، وهنـاك     
أقسام لمكتب اإلرشاد مثل قـسم نـشر        

الدعوة، وقسم الطالب، وقسم العمال، وقسم      
.الفالحين، وقسم األخوات المسلمات

 

 
م حدث الـصدام مـع     ١٩٤٠وفي عام   

في العهد الملكي مثل حكومـة      نظم الحكم   
مـاهر باشـا،    حسين سري وحكومة أحمد     

وحكومة إبراهيم عبد الهادي باشـا، وفـي       
العهد الجمهوري مع مجلس قيادة الثـورة       

ومع الرئيس الـسادات أواخـر      . م١٩٥٢
.حكمه ومهادنة نظام مبارك

 

 
ثم الصدام مع الـشعب كلـه وكافـة         

 يونيـو عـام     ٣٠مؤسسات الدولـة بعـد      
.م وحتى اآلن٢٠١٣

 

 
جماعـة  على مدار تاريخها مارسـت      

عمليـات اغتيـاالت    مـسلمين   اإلخوان ال 
:أعمال عنف مسلح أهمهاو

 

 

 

 ديـسمبر   ٢٨ اغتيال النقراشي باشا     -
م على يد اإلخواني عبد المجيد أحمد       ١٩٤٨
.حسن

 

 

 

 محاولة اغتيال حامد جودة رئـيس       -
.مجلس النواب

 

 

 

. اغتيال القاضي الخازندار-

 

 

 

 نظـام   بلقل" السيارة الجيب " قضية   -
.م١٩٤٨ نوفمبر ١٥الحكم 

 

 

 

ة اغتيال الرئيس جمال عبـد       محاول -
ــدان المنــشية  ــوبر ٢٦الناصــر بمي  أكت

.وهم ينكرون هذه الواقعة. م١٩٥٤

 

 

 

. قتل محمود ماهر-

 

 

 

ظهور فكر التكفير وجاهلية المجتمع      -
ووجوب الهجرة منه واالعتزال عنه إثـر       

."معالم في الطريق"تأليف سيد قطب كتابه 

 

 

وللحديث بقية في العدد 
.تعالى اهللا إن شاءالقادم 
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الـسيد  سماحة  قامت مشيخة الطريقة العزمية تحت رعاية       
 العزمية  محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم شيخ الطريقة       

 ا، تأكيـد  ه١٤٣٩  عدة محاضرات خـالل شــهر     
:بصير األمة بالواجب المطلوب منهالدورها الكبير فى ت

 

 



 


ت م أقي م١٦/٢/٢٠١٨، الموافق   ه١٤٣٩  ٣٠جمعة  الفى يوم   

بقاعة اإلمام المجدد السيـد محمد  مائةال بعد   عشرةة  رابعال أهل البيت ليلة  

ماضى أبى العزائم حيث حضرها عدد من أساتذة الجامعـات والمراكـز        

العلمية، ورجال الصحافة واإلعالم، وعدد من أبناء اإلمام أبى العـزائم،           

.وأبناء الطريقة العزمية من مختلف المحافظات

 

 

الشعب المـصري إلـى     ماحة شيخ الطريقة العزمية     سدعا فيها   وقد  

أوالً ثـم المطالبـة     ورة صوفية أخالقية، لتأدية الواجب      ثضرورة القيام ب  

.بالحق ثانيا، مع الحفاظ على الحب فيما بينهم، والعمل الجاد لبناء وطنهم

 

 

وأشار إلى أن الفساد متجذر في المجتمع منذ عهد عبد الناصر حتى            

حيث تأصلت الكراهية وقلة األدب بين أفراد الـشعب         نهاية عهد مبارك،    

المصري في عهد عبد الناصر، والنهب والسلب بدون رادع فـي عهـد             

السادات، وترك الباب مفتوحا للفساد على مصراعيه بشرط عدم االقتراب          

من الكرسي في عهد مبارك، ولم ينظر أحد لبنـاء الـوطن، أو تقويـة               

.الروابط االجتماعية

 

 

ته أن غالء األسعار اليوم شيء طبيعي؛ ألننا فـي حالـة         وأكد سماح 

 ضاعف الغالء أن بعض الشعب      م حتى اآلن، وقد   ٢٠١٣رب منذ عام    ح

المصري ليس لديه أخالقيات ورحمة، ونبه سماحته أن واجب الوقت أن           

.نقف خلف القيادة المصرية

 

 

ن أن الطريقة العزمية لم ولن تعرف النفاق والتملق للحكام؛ لذلك           وبي

وطنـي  فدعمها اليوم للرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية نابع من واجب           

.وأداء شهادة هللا سنسأل عنها يوم القيامة

 

 

 الشريف عبد الحليم العزمي الحسيني حديثه حول سيرة أهل          واصلو

ابعة والخامسة لإلمام الحـسين      الر تينالمحاول الحديث عن ب البيت  

 إليقاظ األمة وهما:

 

 

 

. استعادة حق مضيع-

 

 

 

. تذكير األمة بمسئولياتها-

 

 

وأشار إلى انتهاء المنافسة بين بني أمية وبني هاشـم إلـى مفتـرق              

 طريق، وجد       ل الحديث عـن قـضية      معاوية في أخذ البيعة ليزيد، ثم فص

بنه يزيد، وموت معاويـة      وعرض وصية معاوية ال    ،لك عند بني أمية   الم

  لك، ورسالته لحاكم المدينة بأخذ البيعة من اإلمام الحـسين    وتولي يزيد الم

.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

بينا اللقاء املاضي أن املفـسرين واحملـدثني واملـؤرخني وكتـاب 
َّ َّ

 

السرية النبو

 

ية أمجعوا أن السيدة آمنـة والـدة النبـي 

 

 

 

مدفونة باألبواء، ومن ثم فهذه األم التي نزل على قربهـا يف 

 

.. ثنية عسفان هي على األرجح ثويبة مرضـعته قبـل حليمـة

 

:ويف هذا املقال نواصل احلديث فنقول

 

 

 

 




 






 



 


٥

 

 مصنف عبد الـرزاق      -

 

 بـاب    –

 

– 
جزء 

 

 صفحة –

 

.٦٧١٤ حديث رقم –

 

 
 حـدثنا   :عبد الرزاق عن بن جريج قال     

عن ابن مـسعود    (عن مسروق بن األجدع     
 فخرجنا معـه     خرج رسول اهللا     :قال
تى انتهينا إلى المقابر فأمرنا فجلسنا ثـم        ح

تخطينا القبور حتى انتهينا إلى قبـر منهـا         
الحديث سـبق   ..) .فجلس إليه فناجاه طويالً   

.ذكره مطوالً

 

 
  ا ما قلته فى سوابقه فهو      وأقول فيه أيض

.اا وسندساقط من موضوعنا متنً

 

 
٦

 

 الدر المنثور فى التفسير بالمأثور     -

 

– 
والَّـِذين   ما كَان ِللنَِّبي   :تفسير قوله تعالى  

 آمنُــوا َأن يــستَغِْفروا

 

 ١١٣ البــاب –

 

– 
 ٥الجزء 

 

:١٧٦ صفحة –

 

 
وأخرج ابن أبى حاتم والحـاكم وابـن        
مردويه والبيهقى فى الـدالئل عـن ابـن         

ا  يوم خرج رسول اهللا     (:مسعود قال 
إلى المقابر، فاتبعناه فجاء حتى جلس إلـى        

الحديث سـبق   ..) .قبر منها، فناجاه طويالً   
.ذكره

 

 
 إلـى   خرج رسـول اهللا      (:قوله

..) .المقابر فاتبعناه حتى جلس إلى قبر منها      
.الخ

 

 
إما أن يكون فى المدينة بعـد الهجـرة         

 وإما أن يكـون     ،ومن ثم فالمقابر هى البقيع    
هذا الخروج إلى المقابر فى مكة بعد العمرة        
أو الحج أو بعيد فتح مكة المكرمـة وهـى          

 وإما أن يكون ،)ثنية عسفان(لحجون  مقبرة ا 
ى األبواء، ومن ثم يكـون هـذا        الخروج إل 

 من المدينة إلى األبواء وهى مسافة ال        سفرا

. ميال٩٠ًتقل بأى حال من األحوال عن 

 

 
أما بالنسبة لهذا االحتمال الثالث فهـو       

 خرج رسول اهللا يوما    (: صحيح لقوله  غير
لى سفر  ومسافة األبواء تحتاج إ   ) إلى المقابر 

 وتعبيـر   ،وشد الرحال ومبيت فى الطريق    
 إلـى المقـابر     خرج رسـول اهللا     (
.ينفى بشدة أن يكون سفرا) اتبعناهف

 

 
لفرقـد فهـذا   أما بالنسبة لمقابر بقيـع ا     

ا، إذ لم يقل أحد      تمام االحتمال مستبعد أيضا  
الرواة أن السيدة آمنة بنت وهـب عليهـا         

 حـدث   السالم مدفونة فيها ولو بالغلط، كما     
 اليـوم ) الحجـون (لمقابر ثنية عـسفان     

 

– 
  غير صحيح لقول ابن مـسعود        وأيضا

 إلى المقـابر     يوما خرج رسول اهللا    (
 وهذا يدل   )فاتبعناه حتى جلس إلى قبر منها     

على أنها مقابر كثيرة بينما الواقع المشهود       
حتى اليوم أن السيدة آمنة بنت وهب عليها        (

 األرض  السالم مدفونة فوق مرتفـع مـن      
 ألنها توفيت أثنـاء عودتهـا مـن         ؛وحدها

المدينة إلى مكة فى الطريق ومن ثم فيحق        
لنا أن نقطع بأن هذه المقابر ليـست هـى          
البقيع وليست هى مقبرة األبواء فلم يبق إال        

اليوم ) الحجون(أن تكون مقبرة ثنية عسفان      
بمكة المكرمة األمر الذى ينفى أن تكـون         



 

 

 

 

 



 



 







 






 




 



.الرواية عنها

 

 
  الـسيدة  ية تنص على أن قبر    وكل روا 

. بمقابر الحجون غلط من قائلهاآمنة 

 

 
وال يصح بالنسبة لهذه المقبـرة إال أن        

 تكون الرواية خاصة بذكر أم للنبـى        
  أمى بغير ذكر اسـم آمنـة         :بقوله

باعتبار أنها إحدى أمهاته فى الرضـاعة،       
وهذا على فرض صحة الحديث الذى ثبت       

.ضعف سنده

 

 
٧

 

ر فى التفسير بالمأثور    الدر المنثو  -

 

– 
 ١١٣باب  

 

 ٥ جـزء    –

 

 ١٥٥ صـفحة    –

 

– 
والَّـِذين   ما كَان ِللنَِّبي   :تفسير قوله تعالى  
:آمنُوا َأن يستَغِْفروا

 

 
وأخرج ابن المنذر والطبرانى والحاكم     
وصححه وتعقبه الذهبى عن ابـن مـسعود       

 جاء ابنا مليكـة      (: قال

 

 وهمـا مـن     –
األنصار  

 

رسـول اهللا إن أمنـا       يا   : فقاال –
كانت تحافظ على البعل وتكـرم الـضيف،      
 :وقد وأدت فى الجاهلية فأين أمنـا؟ فقـال        

 فقاما وقد شق ذلك عليهما،      .أمكما فى النار  
 أال  : فرجعا، فقال  فدعاهما رسول اهللا    

.الحديث..) .إن أمى مع أمكما

 

 
 مليكة فى مصادر    ابنيوقد ورد حديث    

:متعددة وهى

 

 
أ

 

حاكم   المستدرك لل  -

 

 تفسير سـورة    –
ـ   ـ ٢بنى إسرائيل ج  حديث رقـم    ٣٩٦ ص

٣٣٨٥.

 

 
 هذا حديث صحيح اإلسناد ولـم       :وقال

.يخرجاه وعثمان بن عمير هو ابن اليقظان

 

 
 :وعلق الذهبى عليه فى التلخيص فقال     

ال واهللا فعثمان ضعفه الدارقطنى والباقون      (
فالحديث ضعيف بـشهادة الـذهبى      ) ثقات

.رحمه اهللا

 

 
أال (والذى يهمنا فى هذا الحديث عبارة       

وال بأس ألن لفظ األم ال      ) إن أمى مع أمكما   

       ا يعنى وال يفيد بالقطع والدته آمنة ولكنها أم
.له فى الرضاع ولعلها ثويبة واهللا أعلم

 

 
ب

 

المعجم األوسط للطبرانى حـديث      -
: قال الطبرانى٢٥٥٩رقم 

 

 
 حدثنا عارم أبـو     :حدثنا أبو مسلم قال   

 حدثنا الصعق بن حزن عـن       :ان قال النعم
على بن الحكم البناني عن عثمان بن عمير        

جـاء   (:عن أبى وائل عن ابن مسعود قال      
 يا رسول   : فقاال بنا مليكة إلى النبى     ا

اهللا إن أمنا كانت تحفظ على البعل وتكـرم         
 ؟،الضيف وقد ماتت فى الجاهلية فأين أمنا      

  فقاما وقد شـق ذلـك   . أمكما فى النار   :قال
 فرجعـا   عليهما فدعاهما رسول اهللا     

الحديث وسبق ذكـره    )  أمى مع أمكما   :فقال
. وأقول فيه ما قلته فى سابقه.بطوله

 

 
ج

 

 مسند البزار    -

 

 مسند عبـداهللا بـن      –
مسعود  

 

 ١ جزء   –

 

 ٢٦١ صفحة   –

 

 حديث  –
:١٥٣٤رقم 

 

 
حدثنا الحسن بن يحيى، وبشر بن آدم،       

 حدثنا أبو النعمان محمد بـن الفـضل         :قال
 : حدثنا سعيد بن زيد، قـال      :وسى، قال السد

حدثنا على بن الحكم، عن عثمان بن عمير،        
 :اهللا، قال  عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد     

 جاء ابنا مليكة الجعفيان إلى النبـى        
 إن أمنا كانـت تكـرم       ، يا رسول اهللا   :فقاال

الزوج وتعطف على الولد، وذكرا العطف،      
 :قـال غير أنها كانت وأدت فى الجاهلية، ف      

إن أمكما فى النار، فأدبرا والشر يعرف فى        
   وجوههما، فأمر بهما فرا، والسرور يرى   د

)  إن أمى مـع أمكمـا      :فى وجوههما، قال  
. وأقول فيه ما قلته فى سابقيهالحديث،

 

 
ا فـى    مليكـة أيـض    ابنيوجاء حديث   

:المصادر التالية

 

-

 

 
د

 

، صفحة  ٢بن عساكر جزء    ا معجم   -
.)١١٤٢( حديث ٤٤

 

 
هـ

 

) ٢(قضاء والقدر للبيهقى جزء      ال -
.)٥٥٩( حديث رقم ٨٣ص

 

 
و

 

 الدر المنثور فى التفسير بالمـأثور       -
صـفحة  ) ٥(جـزء   ) ١١٣(للسيوطي باب   

)١٧٨(.

 

 
وكل الروايات التى جاءت عـن خبـر        

: مليكة تتضمن عبارتينابني

 

-

 

 
. مدلولها أن أمهما فى النار:األولى

 

 
.) مع أمكماأميأال إن  (: قوله:الثانية

 

 
 العبارة تتوافق مع خبر منعه من       وهذه

.االستغفار ألمه المدفونة فى مكة

 

 
وحيث قد ثبت لنا بما ال يـدع مجـاالً          
للشك أن قبر والدته وأمه آمنة عليها السالم        
فوق مرتفع من األرض باألبواء فى الثلـث       
األقرب إلى المدينة فى طريق المـسافرين       
من المدينة إلى مكة قبـل إنـشاء الطـرق          

.المعاصرة

 

 
 مليكة  ابنيفإن هذه األم التى هى مع أم        

 على فرض صحة الحديث، والتى      ،فى النار 
 فى االستغفار لها     له   لم يأذن اهللا    

.هى بالقطع ليست والدته آمنة عليها السالم

 

 
وهذا هو الذى يهمنا في موضوعنا فى       

.بحثنا هذا والحمد هللا رب العالمين

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 







 

–





 



 







 



 







 



 







 



 

 



 





 




 



 ١

 

 وتحـت   ٣٠صـ  ) ١( وفى العدد    -

لجنة الفتوى بالمركز   : بقلم " الفتاوى"عنوان  

: العام جاء فيه

 

 

 

 اللحوم المستوردة من الصين واليابان    -

تحـل ذبيحتهـا وال يجـوز أن         وروسيا ال 

.تؤكل

 

 

٢

 

صـ ) ٢( وفى العدد    -

 ودائـع " وتحت عنـوان     ٢٦

" البنوك وشهادات االستثمار    

علـى الـسالوس     . د. بقلم أ 

: جاء فيه

 

 

 

 وضع مبلغ من المال فى أحد البنوك        -

ى عنه ربا وكان يحـدث      وأخذ راتب شهر  

.فى الجاهلية

 

 

٣

 

 وتحـت   ٣٤صـ  ) ٢( وفى العدد    -

: بقلم  " أسئلة القراء عن األحاديث     " عنوان  

:جاء فيه لبانىاأل

 

 

 

على  وضع جريدة أو وضع الزهور       -

ـ القبور عند زيارتها بدعة وفيـه إ       راف س

.وضياع للمال 

 

 

٤

 

 وتحـت   ٢٤صـ  ) ٤( وفى العدد    -

األضــرحة "عنــوان 

 

 مــدخل تــاريخى -

بقلم وليد فكرى فارس عـضو      " جتماعى  او

لجنة الدعوة فرع العاشر من رمضان جاء       

: فيه

 

 

 

 قد ال يعلم الكثيرون أن بجوار هـذه         -

قبـور  هناك  " األهرامات  " القبور المشيدة   

مندرسة لحوالى مائة ألـف عامـل ممـن         

شتركوا فى بناء هـذه األهرامـات فـى         ا

بـشعة ضـد االسـتعباد والظلـم      مظاهرة  

.والبغى

 

 

٥

 

 وتحـت   ٣٢صـ  ) ٤( وفى العدد    -

لجنة الفتوى بالمركز   : بقلم  " الفتاوى"عنوان  

: العام جاء فيه

 

 

 

ــه أن - ــه ونرجح ــل إلي ــذى نمي  ال

 بعبارة   تخصيص على  "جهـه   م اهللا و  كر "

    ـ    هو من موروثات التشيع وغالب ل ا مـا ينق

.المتصوفة عن الشيعة بغير تمييز

 

 

 وتحـت   ٣٤صـ  ) ٥(ـ وفى العدد    ٦

الرحمن الوكيل الرئيس    الشيخ عبد "عنوان  

بقلم فتحى أمـين عثمـان        " األسبق للجماعة 

: جاء فيه

 

 

 

 كان يشغل منصب رئـيس تحريـر        -

مجلة الهدى النبوى ويكتب التفسير بهـا        

 

- 

 من سورة مريم٥٤قف عند تفسير اآلية تو

 

 

 

. له ابن وبنتان-

 

 

 

 يعتبر أول من قال من علماء جماعة        -

التصوف كلـه   "نة المحمدية بأن    أنصار الس 

".شر

 

 

٧

 

 وتحـت   ٣٨صـ  ) ٥( وفى العدد    -

الـرحمن   عنوان من كتابات الـشيخ عبـد      

ابن بطوطـة يفتـرى     "  الوكيل رحمه اهللا  

: جاء فيه " الكذب على ابن تيمية 

 

 

 

. يصف علم الكالم بالمضطرب-

 

 

 

. والصوفية بالزندقة-

 

 

 

.ني والفقهاء بالمتنابذ-

 

 

 

ـ        - ا وال   الدين لـيس فلـسفة وال كالم

.صوفية وال فقهنة

 

 

 

ـ       - دون  يتهم ابن بطوطة بأنه ممن يعب



 

 

 



 



 


 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى. د   

 

 

.األولياء ويعبدون الطواغيت

 

 

٨

 

وتحـت   ٤٢صـ  ) ٥( وفى العدد    -

جاء مصطفى درويش   : بقلم   " اهللا" عنوان  

: فيه

 

 

 

 ربنا اهللا فى السماء كما جـاء فـى          -

 والسماء ال تعنى األولى أو      ،القرآن والسنة 

السابعة أو غيرها إنما تعنى العلو المطلـق        

 .يءالذى ليس فوقه ش

 

 

٩

 

 وتحـت   ٤٢صـ  ) ٦( وفى العدد    -

الشيخ رشـاد الـشافعى المؤسـس       "عنوان  

" الثانى لجماعة أنصار الـسنة المحمديـة        

:  فيهفتحى أمين عثمان جاء: بقلم

 

 

 

م بمنـوف    ١٥/١٠/١٩١٩ ولد فـى     -

.محافظة المنوفية

 

 

 

 حصل على مؤهل تجارى ثم أكمـل        -

على دبلوم عال تعاونى من     دراسته فحصل   

.رومانيا

 

 

 

-ا  عمــل فــى أول حياتــه ســكرتير

ء حيث كان أحد شباب     ا ألحد الوزرا  برلماني

.الحزب السعدى

 

 

 

خر حياته منصب مـدير     آ شغل فى    -

.لجيزةعام تموين محافظة ا

 

 

 

-  ا لمجلس إدارة الجمعيـة      اختير رئيس

التعاونية االستهالكية بالجيزة وظل فى هذه      

الوظيفة حتى وفاته 

 

 

 

 تعرف على حلقـات دروس الـشيخ        -

ا بمـساجد   الرمالى الذى كان يعمل مفتـشً     

 وقد كان يكثر من الحديث عـن        ،األوقاف

وحيد ونـصرة الـسنة ومحاربـة       دعوة الت 

.البدعة

 

 

 

 

شيخ محمد حامد الفقى     تعرف على ال   -

حيث ذهب ومعه مجموعـة مـن شـباب         

السعديين إلى مسجد أنصار الـسنة لطلـب        

: التبرع ، فأذن له رئيس الجماعة  وقال له       

ثم بـدأ   . منبر أنصار السنة لك كلما أردت       

نـضم إليهـا حتـى      ايتردد على الجماعة و   

أصبح سكرتيرا على الفروعا ومشرفًا عام.

 

 

 

 الشافعى مؤسـس     يعتبر الشيخ رشاد   -

الجماعة الثانى حيث إن الجماعة تم ضمها       

للجمعية الشرعية فى عهد الرئيس جمـال       

الناصر وعندما تولى الرئيس السادات      عبد

تـصل  االحكم نشط األستاذ رشاد الشافعى و     

ا حتى أعاد    مباشر تصاالًابالرئيس السادات   

.الجماعة

 

 

 

.م١٩٧٢ وتولى هو رئاستها عام -

 

 

 

لسان حال  " ة التوحيد   ل كما أصدر مج   -

".الجماعة 

 

 

١٠

 

 وتحت  ٤١صـ  ) ٧( وفى العدد    -

بقلم " الرحيم   الشيخ محمد على عبد   "عنوان  

:فتحى أمين عثمان جاء فيه

 

 

 

ــة إ - ــس جمعي ــج أس ــوان الح خ

.م١٩٤٣باإلسكندرية عام 

 

 

١١

 

 وتحت  ١٦صـ  ) ٨( وفى العدد    -

محمـد  : بقلم" حول الجن وتلبيسه    "عنوان  

:جاء فيهصفوت نور الدين 

 

 

 

نس ثابـت   باإل اقتران الجن وتلبيسه     -

.بنصوص القرآن والسنة

 

 

 

سم عالج علـى    ا ال يجوز أن يطلق      -

قيـة    تسمى ر  وإنمامن يقوم بقراءة القرآن     

 .شرعية

 

 

 

-     قية  العالج يقتضى متخصصين والر

ليست كذلك فالطبيـب يمكـن أن يرقـى         

مريضه وللمريض أن يرقى نفسه وألهلـه       

قيـه وال  رلغيـرهم أن ي أن يرقوه ويمكـن    

الرقية فحص ولمـس أو نظـر       يشترط فى   

.وغير ذلك

 

 

 

 ما يفعله كثير من الناس من ضرب         -

أو خنق  المريض ويستدلون بما ال يـصلح       

أو ابن  كقول منسوب لإلمام أحمد لذلك دليالً 

.ال يجوز.......... تيمية 

 

 

ولو كان الضرب هو المؤثر لكان النبى       

مر مـن يجلـد     يـأ ) صلى اهللا عليه وسلم   (

!!المصروع ال من يرقيه

 

 

١٢

 

 وتحت  ٤٤صـ  ) ٨( وفى العدد    -

لجنة الفتوى بالمركز   : بقلم" الفتاوى"عنوان  

: جاء فيهالعام 

 

 

 

 ال يجوز العمل بالحـساب الفلكـى        -

.ويجب العمل بالرؤية الشرعية فقط

 

 

١٣

 

 وتحـت   ٦صـ  ) ٩( وفى العدد    -

: بقلـم   " بين الـسحور والفطـور      "عنوان  

: دفى جاء فيه صفوت الشوا

 

 

 

. مدفع اإلمساك بدعة باطلة-

 

 

١٤

 

 وتحت  ٤٠صـ  ) ٩( وفى العدد    -

لجنة الفتـوى   : بقلم" ردود سريعة   "عنوان  

:  جاء فيه بالمركز العام

 

 

 

 قراءة سورة اإلخالص بين ركعتـى       -

.القيام بدعة ضاللة

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


 

 

 

 

 

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

سعد من  . من البيت المعمور  
فهم هذه الحكـم علمـا، أو       
تمتع بها ذوقًا، أو سار على      
هديها سلوكًا؛ ألن عباراتهـا     
من بحر عرفان ونور بيـان      

.مجدد هذا الزمان

 

 
 حكــم هـذه ال ىحـد إنقـدم  

قــ تعليايمة يعقبهــالعظ

 

 
ى نيلـ نسترشد به ف   

 

 
.المجد اإلسالمى       

 

 

األستاذ

 

 
قنـديلمحمود سميـح 

 

 
 



 






 




 



 

 

 

 

 هـو دوام استحـضار األسـماء        :الشهود
الربانية، والنعوت القدسية، فى معاليم المـشاهد       
الكونية، بمعنى أن تنمحى عنه ظـالل اآلثـار         
الحاجبة بنور األسرار، فيشهد من كل أثر نـور         

 المؤثر، شهود   ا فى معيـة    ا يجعل الشاهد حاضر
 ا ألنوار التجليات، والشهود مقـام      الحق، مشاهد

ين، وقد يكشف الملكوت األعلـى ألولـى        السالك
.القرب من كُمل األولياء

 

 
نَىــس نُوا الحــس َأح ــِذين ــادةٌ لِّلَّ ِزيو 
فنـاؤك  :  شهود الجمال العلى، والزيادة    :الحسنى

به عن شهودك، ومن شهد قبل العلم هلك، ومن         
شهد بعد العلم ساد وملك، أما مراتـب الـشهود          

 أنت، وسـر اهللا     شهود حقيقتك، وعلم من   : فهى
.الذى يخفيه عنك به

 

 
 من لم يشهد إال ما شـهدته        :شهود المالئكة 

المالئكة، فقد وقف عن حٍد وجهٍل، والمالئكـة        
شهدوا فينا معانى تجلياته بعد النفخة، ومن نظر        
فى نفسه ما نظرته المالئكة منه حجب عـن اهللا          

.تعالى

 

 
 يا عبد، كيـف تـشهد       :الشهود فى النفس  

فقدت معانيك، وأنا ال أشـهد لـك إال         معانى إذا   
فيك؟ إذا فقدت نفسك فقدتنى، وإذا وجدت نفسك        
وجدتنى وعرفتنى، ليس ما تشهده فيـك وفـى         
اآلفاق إال أسرار تجليات الخالق، وهـو منـزه         
علوا عن االتصال واالنفصال، فكيـف تدريـه        

.العقول فى حال من األحوال؟

 

 



 


 شهود الوجـود ووجـود      وهناك فرق بين  

الشهود، فمتى شهدتَ الوجود وقفت فى الحدود،       
 ألن  ؛وإذا وجدتَ الشهود وصلت إلى المعبـود      

سلب أِنيتك يوجب حسن هيئتك، وشهود وجودك       
هو عين صدودك، إنما يخفـى عنـد شـهودك          
وإثبات وجودك، ويظهر عنـد فقـدان آنيتـك         
وانعدام غيرتك، ولـذلك يطالبـك اإلمـام أبـو      

ائم أن تفر من شهود الوجود إلـى وجـود          العز
الشهود، لترقى إلى رتب الصعود، وإال سـلب         



 




 





 

 

 

 

 



 


 

.منك ما فيك من جمال المعبود

 

 
 فالقلب موجـه لجهـات      :والقلب له شهود  

إلــى الملــك، والملكــوت، والعــزة، : أربعــة
والجبروت، فبنور العقل يشهد الملـك، وبنـور        
اإليمان يشهد الملكوت وهو اآلخـرة، وبنـور        

يقين يشهد العزة وهى الصفات، وبنور المعرفة       ال
.يشهد الجبروت وهى الوحدانية

 

 
 فـالروح مـشهدها     :والروح لهـا شـهود    

الملكوت، فإذا صفت فمشهدها حضرة العـزة،       
فإذا تجملت بنفخة القدس فمشهدها الجبـروت،        
ولكل مشهد أنوار وأسرار وأحوال، والقلب بيت       
 التجلى وعرش المتجلـى، والـنفس إذا زكـت        
أشـرفت علـى غيـب التنـزالت، وكوشـفت      
بالمنازالت، واإلنسان الكامل سره مشرق بأنوار      
: اإلطالق، وعلنه مستنير بنور الحصون من سر      

وُل اللَِّهسر دمحم هعم الَِّذينو )٢٩ :الفتح(.

 

 
 فهو أول مرتبة من المراتـب       :أما الشاهد 
شـاهد، وعـارف، ومتحقـق      : األولية األربـع  

لع، والشاهد إن كان علـم فـشاهد حـس          ومطِّ
وعقل، وإن كان رؤية فشاهد يقين عن واحديـة         
هوية المظاهر، وهو مقام نسب إلى أعلى مقـام         

.تصديق ما بلغه

 

 
:والمشاهدة ثالث

 

 
١

 

 وهى رؤيـة األشـياء      :مشاهدة بالحق  -
.بدالئل التوحيد

 

 
٢

 

. وهى رؤية باألشياء:مشاهدة للحق -

 

 
٣

 

اليقين بـال    وهى حقيقة    :مشاهدة الحق  -
.ارتياب

 

 
: وهناك بون شاسع بين المشاهدة والمجاهدة     

فال مجاهدة إال بعلم، وال مشاهدة إال بمجاهـدة،         
م، الباآل) المشاهد(ومتى حصلت المشاهدة، تلذَّذ     

وأنس بالمالم، وسهلت عظائم األمور وجالئـل       
األعمال، قال السحرة لفرعون بعد أن شـاهدوا        

ما َأنْتَ قَاٍض ِإنَّما تَقِْضي     فَاقِْض  : نور اإليمان 
ِإنَّا آمنَّا ِبربنَـا ِليغِْفـر لَنَـا         * هِذِه الحياةَ الدنْيا  

 واللَّه خَير  وما َأكْرهتَنَا علَيِه ِمن السحرِ     خَطَايانَا
 ٧٢: طه (وَأبقَى

 

 ونفََس فى المـشاهدة     )٧٣ –
.خير من سنة فى المجاهدة

 

 
 يثبتون الكون به سـبحانه،      :شهودوأهل ال 

ويوحدونه فيه، احذر أن تشهد نفسك فى الكون،        
ولكن اشهد نفسك مع اهللا واسع اإلحسان، كيـف         
يشهد ربه من الجنة سكنت قلبه؟، إذا رأيت من         
غاب عن حسه بمشاهدة نفسه الملَكية، فلم يشعر        
بوجوده الستغراقه فى شهوده، ال تقتـد بـه وال       

.تنكر عليه

 

 
 اإلمام أن أنوار المـشاهدات تمحـو        ويبين

الكائنات، الوجود فى الشهود صعود، والـشهود       
انمحاق : ود فى الشهود  فى الوجود سعود، فالوج   

ما سوى الحق وبقاء المعانى الخفية بال خلق فى         
اإلنسان، وهذا صعود يترقى به لمقـام الـدنو،         

تمييز بين مرتبـة العبـد      : والشهود فى الوجود  
وربه، حتى تتجلى مكانـة العبوديـة الكاملـة،         

.فيكون العبد فى سعود دائم

 

 
: وأرضاهيقول اإلمام 

 

 
 شهودىادـالروح فى نوِر اتح

 

 
دـى تحديـوالعقل فى بحث وف

 

 
نور الشهود يلوح لى فى ِوجهتى

 

 
فيستَّر اآلثار بالتجريـــــد

 

 
يجلى لى الوجه الجميل بال خفا

 

 
أفنى به عنى لدى تفريـــدى

 

 
ال عقل يحجبنى إذا الوجه انجلى

 

 
ودىـى ووجـا بحقيقتلى مشرقً

 

 
لـوان بـنور المكون ستَّر األك

 

 
دـيا التوحيأخفى وجودى بالض

 

 



 


 عن  ويكشف اإلمام أبو حامد الغزالي      

حالة من جاوز األحوال والمقامات، فعزب عن       
فهم ما سوى اهللا تعالى، حتى عزب عن نفـسه          
وأحوالها ومعامالتها، وكان كالمدهوش الغائص     
في بحر عين الشهود، الذي يضاهي حاله حـال         

هدة جمـال   النسوة الالتي قطعن أيديهن، في مشا     
، ، حتى دهشن وسقط إحـساسهن     يوسف  

وعن مثل هذه الحالة تعبر الصوفية بأنه قد فنى         
ومهما فنى عن نفسه فهو عن غيـره        ، عن نفسه 

أفْنى، فكأنه فنى عن كل شيء إال عن الواحـد          
ا عن الشهود، فـإن القلـب       وفنى أيض ، المشهود

ا إذا التفت إلى الشهود وإلـى نفـسه بأنـه           أيض
.فقد غفل عن المشهودمشاهد، 

 

 

إن : يقول اإلمام محمد بـن عجيبـة        
هـو  :  الفناء هو أن تبدو لك العظمة،  أو تقول        

شهود حق بال خلق، كما أن البقاء هـو شـهود           
فمن عرف الحق شهده فـي كـل        ... خلق بحق 

شيء، ولم ير معه شيئاً، لنفوذ بـصيرته مـن          
شهود عالم األشباح إلى شهود عـالم األرواح،        

ود عالم الملـك إلـى شـهود فـضاء          ومن شه 
الملكوت، ومن فني به وانجذب إلـى حـضرته         
غاب في شهود نوره عن كل شيء، ولم يثبـت          
مع اهللا شيئاً، وإن الصوفية يطلقون البقاء علـى         
وحدة الشهود، والفناء على وحدة اإليجاد، ويرى       

. بعض منهم أنهما متالزمتان

 

 
، "ا غير اهللا  ال أرى شيئً  : "وإذا قال الصوفي  

فهو في حال وحدة شهود،

 

 
، "ا إال وأرى اهللا فيـه ال أرى شيًئ: "وإذا قال 

فهو في حال وحدة وجود،

 

 
يقول أبو العال عفيفي فـي وصـف حالـة          

هو التوحيد الناشـئ عـن       :اا دقيقً الشهود وصفً 
إدراك مباشر لما يتجلَّى في قلب الصوفي مـن         
معاني الوحدة اإللهية، فـي حـاٍل تَِجـلُّ عـن           

.الوصف

 

 
إن القلوب التى يحبهـا     : ويقول اإلمام   

ا تـشهد جمالـه، وتلـك       اهللا تعالى منحها عيونً   
العيون التى منحها إياها تشتاق إلى أن ترى هذا         

 لها بقدرها، ثم يوسعها فال      الجمال، فيتجلى   
، فــإذا  تزال فى شوق حتى تـصل إليـه        

 انتقشت معانى صفاته عليهـا؛      وصلت إليه   
 األرض، واألرض هـى     فتبدلت األرض غيـر   

الهيكل اإلنسانى، والسموات غيـر الـسموات،       
وتلك السموات هى القوة الروحانيـة، فبعـد أن         
كان شوقها إلى ربها، صـار شـوقها إلـى اهللا           
تعالى، وال ينتهى الشوق ولو كان اإلنسان فـى         
مقعد صدق؛ ألن معبوده ال يحويه مكان، ولـو         

ـ         ه؛ أقامه فى مقعد صدق لكان هذا المكان حجب
ألن محب اهللا    

 

 تعالى –

 

 ال يأنس لغيـر ذاتـه،       -
وذاته تنزهت عن أن تُحد أو تُعد أو تُوصـف؛          
فيدوم شوقه إليها، ويتوالى انكشاف جماله العلى       

.لهذا المحب إلى ما ال نهاية

 

 









 





 



 





  

 





 





 





 



 



 



 

 

 

 

 



 



 


 

 

 

 

 
قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ 

 

 

 

 




 



شَتَّان بين العلم وبين اإليمان، فبين العلـم      

ا عنـد العلمـاء     عظـيم جـد   واإليمان فرق   

.الربانيين

 

 

فإن المعلوم ال يكون علما للـنفس إال إذا         

أن العلم هو تـصور     : تصورت رسومه، أي  

.        النفِس رسوم المعلوم في ذاتها

 

 

تصديق المخبر في خبره    أما اإليمان فهو    

من غير أن تتصور النفس رسوم المعلوم في        

.ذاتها

 

 

ومعنى أن تتصور النفس رسوم المعلوم      

تتلقى النفس المعلوم فتنفعـل     : في ذاتها، أي  

به، فتترجم قُوى العبد الباطنـة وجوارحـه        

يتمثـل  : الظاهرة عن ذلك العلم بالعمل؛ أي      

العبد صورة المعلوم علـى جـوهر نفـسه،         

كون كأنه يرى المعلوم رؤية تـأثير علـى         في

النفس والجسم والحس؛ تحفظ الجوارح مـن       

تعدى حدود اهللا، وتحفظ الجسم من الوقـوع        

فيما حرم اهللا، وتحفظ العقل من التخبط فـي         

.بيداء الحظ والهوى

 

 

هذا مما بينه اإلمام أبـو العـزائم حـال          

الَّـِذين يْؤِمنُـون    : تفسيره لقول اهللا تعـالى    

.        )٣ :البقرة( الْغَيِبِب

 

 

وباتصاف العبد بتلك الصفات يستقيم حاله      

معاملةً وخُلُقًا، بل إنه يتعرض لمزيد فـضل        

واتَّقُواْ اللَّه ويعلِّمكُم   : اهللا تعالى، قال سبحانه   

اللَّه )٢٨٢ :البقرة(    وقـال ،) :  ـنم

، )علـم عِمَل بما عِلم ورثَه اُهللا ِعلْم مـا لـم ي          

فصارت القلوب مؤهلة لتلقي علوما أخـرى       

:بالفضل ال بالعمل، يقول اإلمام في قصيدة له

 

 

إذا كان نور القرِب بالِعلِْم والحاِل

 

 

ك مراقي الفضِل ال األعماِلـفتل

 

 

وإن أشرقت تلك الشموس مضيئةً

 

 

فقد نال كُلَّ الفضِل كُلُّ مــواِل

 

 

ترجمـقلوب عن الِعلِْم اإللهي تَ

 

 

اَل كاألبـداِلـفـصيرِت األطـف

 

 

ار جهوُل الناِس باِهللا عارفًـاـفص

 

 

وصيرِت المبعود في اإلقبـــاِل

 

 



 



 بد من اإليمان قبـل     ويجيب اإلمام أنه ال   

 ألن أخبـار    ؛العلم؛ وإال عاش اإلنسان جاهالً    

الرسل عليهم الصالة والسالم عن اهللا تعـالى        

جب على الناس أن يـصدقوا بـه مـن          بما ي 



 

 

 



 



 


 

 

 

؛ معاني الكماالت اإللهية؛ وتنزيه ذاتـه       

؛ ال تدركـه األرواح  وما وصف به نفسه    

بـار الرسـل يجـب       عن العقول، فأخ   فضالً

 ألن اإليمان هـو المـدخل       ؛اإليمان بها أوالً  

لتلقي تلك المعاني ِعلْما، وغيـر المـؤمن ال         

. يتلقاها

 

 



 



ألن النفــوس ال يمكنهــا أن : واإلجابــة

تتصور رسومه أو تبين معانيه قبل التصديق       

الذي هو اإليمان؛ واإلقرار الذي هـو حجـة        

على التصديق، بل وقبـل مجاهـدة الـنفس         

لتزكيتها وتطهيرها من كثافة الجهل، وظلمات      

العقائد الباطلة واآلراء الفاسـدة والحظـوظ       

.واألهواء

 

 

التصديق، : حظ أن اإلمام ذكر شيئين    ونال

: واإلقرار، وبين أن التـصديق الـذي هـو        

حجة على  : اإليمان، فما هو اإلقرار الذي هو     

. التصديق؟

 

 

:وهنا نقول

 

 

االلتـزام واالعتـراف،    : المراد باإلقرار 

وِإذْ َأخَـذَ  : وفي اإليمان واإلقرار قال تعالى  

تَيتُكُم من ِكتَاٍب وِحكْمٍة    اللَّه ِميثَاقَ النَِّبيين لَما آ    

ثُم جاءكُم رسوٌل مصدقٌ لِّما معكُم لَتُْؤِمنُن ِبِه        

        لَـى ذَِلكُـمع َأخَذْتُمو تُمرقَاَل َأَأقْر نَّهرلَتَنصو

ِإصِري قَالُواْ َأقْررنَا قَاَل فَاشْهدواْ وَأنَاْ معكُـم        

الشَّاِهِدين نم )٨١ :آل عمران(.

 

 

، وبعـد   خالصة األمر أن اإليمـان أوالً     

اإليمان فحدث عـن فـضل اهللا وال حـرج،          

فاإليمان أصل يسبق ما بعده مـن المقامـات         

ا قاس على اإليماِن    العالية، فإذا علم العبد شيئً    

ِعلْمه، فما وافق اإليمان عِمل به، وما خالف        

      تركَه، أما إذا لم يسبق اإليمان اإليمان   العلـم 

فقد يقيس اإلنسان اإليمان على ما عِلم؛ وهذا        

ما ال يجوز البتة، فاإليمان هو األصل الـذي         

: يقاس عليه، يقول اإلمام 

 

 

انــجِذبتُ وهل بعد الشهود بي

 

 

انـوقد كان قبل الجذب لي إيم

 

 

أشاهد في نفسي معاِني قدسـه

 

 

انـوهل بعد كشف حقيقتي تبي

 

 

يـت معالمتستر أنوار الصفا

 

 

فيظهر لي في وجهتي الديـان

 

 



 



   ومنهج األنبياء أممهم إلـى     دعوة 

، ثم حثهم على طلـب      اإلقرار والتصديق أوالً  

الَِّذين : المعارف الحقيقية بدليل قول اهللا      

، ولـم يقـل     )٣ :البقـرة ( يْؤِمنُون ِبالْغَيبِ 

طلب يؤمنون بالشهود، ثم حثهم على      : سبحانه

فَـاعتَِبروا يـا ُأوِلـي      : العلم بقوله تعـالى   

: ، ثـم مـدح فقـال      )٢ :الحشر( بصاِراَأل

         ُأوتُـوا الَّـِذينو نُوا ِمنكُمآم الَِّذين فَِع اللَّهري

.)١١ :المجادلة( الِْعلْم درجاٍت

 

 




 



األنبياء للمالئكة وأول اإليمان هو تصديق   

فيما يخبرونهم عنه ممـا هـو فـوق إدراك          

النفوس البـشرية قبـل أن تخبـر المالئكـة          

األنبياء، فالتصديق بأخبار المالئكة من الرسل      

.عليهم الصالة والسالم أول اإليمان

 

 

وإذن فالتصديق سابق على الخبر كما قال   

ربِه آمن الرسوُل ِبما ُأنِزَل ِإلَيِه ِمن       : تعالى

والْمْؤِمنُون كُلٌّ آمن ِباللَِّه ومآلِئكَِتـِه وكُتُِبـِه        

.)٢٨٥ :البقرة( ورسِلِه

 

 

والمالئكة متفاوتون في درجات العلـوم      

 لَـه   وما ِمنَّـا ِإالَّ   : كما أخبر اهللا عنهم فقال    

 لُومعم قَامم )هـذه  : ، قيل )١٦٤ :الصافات

      مقولة جبريـل للنبـي    معـشر   عـن

المالئكة، وأشرف المالئكة حملـة العـرش       

.الذين هم في أعلى المقامات في العلوم

 

 

ومع أنهم في أعلى المقامات من العلوم؛       

فإنهم أيضا محتاجون إلى اإليمان كما أخبـر        

الَّـِذين  : عنهم سبحانه بقولـه جـل ثنـاؤه       

يحِملُون الْعرشَ ومن حولَه يـسبحون ِبحمـِد        

ِبهر ْؤِمنُونيو ِهمب )٧ :غافر(.

 

 



 

 

 

 



 



 

من سوريا إىل مصر

 

 

 

!!خريف اإلخوان يتمدد

 

 

 

ترى كيف لنا أن نقرأ بيـان اإلخـوان         
األخير عن الهجوم التركي علـى عفـرين        

ل هي  السورية، وتبريرهم لهذا الهجوم؟ ه    
.التحالفُات القديمة تتجدد؟

 

 
هل هـو رد للجميـل بعـد احتـضان          

عقـب ثـورة    " الجماعـة "أردوغان لقادة   
 في مصر وتبنّيه لخطابهم     م٣٠/٦/٢٠١٣

ـ " رابعة"بل واختراعه لشعار   شهير إثـر  ال
ِصدامهم الدامي مع الشرطة والجيش فـي       
أم هـو العـداء     ! منطقة رابعة في مدينة نصر في القـاهرة       

المتأصل لديهم تجاه كل ما هو قومي عربي سواء جاء مـن          
            مسوريا أو من مصر؟ أم هو سوء التقدير الكامل الـذي الز
هذه الجماعة تجاه أحداث المنطقة منذ سبع سنوات سـميت          

ا فيها يتّخذون الموقف الخطأ  بيع العربي والتي كانوا دائم    بالر
صلة عملهم الـسياسي    في التوقيت الخطأ؟ وينحرفون في بو     

عن االتجاه الصحيحاوالوطني بعيد !.

 

 



 


يطالب بيان اإلخـوان المـسلمين حـول عفـرين          : أوالً

السوري الذي تأسـس    بمساندة من أسمته بالجيش الوطني      
 فصيالً  ٣٩ديسمبر الماضي والمكون من     /  في كانون األول  

ي سابقً     ا ي مسلّحمبالجيش الحـر   (انتمي أغلبهم إلى ما س( ،
 ألن الجماعات   ؛وأنها تسانده ومعه الجيش التركي الداِعم له      

المسلّحة في عفرين، تُعد في عرفهم جماعـات انفـصالية،          
ضد هذه الـروح االنفـصالية؟      ) خوانأي جماعة اإل  (وهي  

والسؤال هنا بأي دليل من تاريخ ومواقـف اإلخـوان فـي            
وضد االنفـصال؟   ) للوحدة(سوريا وخارجها، كانوا هم دعاة      

ألم يكن ما جرى في مصر خالل فترة تواجـدهم الـسياسي            

)٢٠١١

 

ا عنوانً وحكمهم مصر، ) م٢٠١٣-
ــسلطة  ــراد بال ــوطني، واالنف للتمــزق ال

، بل وبالتنازل الضمني عن أجـزاء      والقرار
في سيناء وفي حاليـب وشـالتين علـى         
الحدود الجنوبية مع السودان؟ ونفس الحال      
في السبع سنوات الِعجـاف فـي سـوريا         

)٢٠١١ 

 

والتي ساهم الـدور    ) م٢٠١٧ –
باعتبارهــا الجماعـة األبــرز  (اإلخـواني  

 واألشمل سياسي فـي  ) ا للمسلّحين ا وتمويلي
، كمقدمـة ضـرورية     اإلقليميةلبة التجاذبات   إدخال سوريا ح  

والمتضمن ) عفرين(خير عن   للتفتيت الوطني، وما بيانهم األ    
حق تركيا في اتخاذ الخطوات الالزمة بما فيها احتالل          (انص

أليس هذا كله   !!) األرض السورية للدفاع عن أمنها القومي     
ما يدحض دعـوة اإلخـوان للوحـدة ورفـض الجماعـات            

لية، وهي سيدة تلك الجماعات، وعنوانها الدائم قبل        االنفصا
.وبعده؟) المزيف(هذا الربيع العربي 

 

 
فإننا نعتقد  ) بيان عفرين (وإذا ما ابتعدنا قليالً عن      : اثاني

أن اإلخوان، في ضوء ما يجري في سوريا، وفـي مـصر            
)قد باتوا في ِمحنة حقيقية جديدة، وهنا أصل الداء،         ) اتحديد

 والنهاية التدريجية كجماعة دوليـة      )الخريف(ة  وهي محب ،
كبيرة وهو خريف يتّصف، بالتخبط، وسوء التقدير السياسي        

وحوامله ) الربيع العربي (لمجريات الهزيمة التي يعيشها هذا      
من تيارات وجماعات تكفيرية، إن ما كان يصلُح أن يقولـه           

 أن  )م٢٠١٨( اليوم   ا، لم يعد صالح   م٢٠١١عام  ) اإلخوان(
 وواليـة   يقال، فلقد تلقّت داعش والنصرة والجيش الحـر،       

سيناء وأنصار الشريعة وفجر ليبيا، ضـربات مؤلمـة أدت          
  تدريجيا إلى هزيمتهم، وهي جماعات ال تنفي جذور عالقتها

 

 



  

 

 



 












 




 



 

  على األقل السياسية   -

 

 باإلخوان المسلمين؛   -
إن الدولة الوطنية، بجيـشها الموحـد، فـي         

، )ومن قبل في العـراق    (ا  ديدسوريا ومصر تح  
 تتقدم على األرض رغم الـصعوبات التـي ال        
تزال قائمة، وفي المقابل يتراجـع المـشروع        
اإلرهابي مع داعميه، بل إن بعضهم بدأ ينقلب        
على تلك الجماعات التي صِنعت على عينـه،        
وعلى نفطه وفتاويه الوهابية؛ وداخل مراكـزه       

هذه ).. تركيةمثل معسكرات أضنة ال   (الحدودية  
    دا اإلخـوان   التحويالت والهزائم، ال يقرأها جي

تزال القيادات خاصة من هـم       المسلمون، وال 
ألن الصف األول فـي بلـد       (خارج المعتقالت   

ال ) المنشأ مـصر كلـه اآلن فـي الـسجون         
يحسنون قراءة تلك الهزائم التي منوا بها هـم         

 هم من التنظيمات المسلّحة، وهو فَهـم      ؤوحلفا
قاِصر أدى إلى مواقف خاطئة، ومهِلكـة فـي         
آن؛ سرعان ما أدخلتهم فـي هـذا الخريـف          

!السياسي الطويل

 

 
) خريف اإلخوان (إن أحد أهم مظاهر     : اثالثً

المـالي  (هو هذا الرفـع للغطـاء الخليجـي         
عنهم، إلى حـد إصـدار وثـائق        ) والسياسي

توقيف ومنع دولية بحقّهم، وجرى رفع الغطاء       
قطر مع الدول األربع والتي بدأت في       بعد أزمة   

ا ، فالسعودية تحديـد   )م٢٠١٧(يونيو حزيران   
    ا  كانت أحد أبرز الداعمين مالي)ويعود ابياا وه (

لإلخوان، طيلة سنوات عمرهم المديد والـذي       
ـ       أنـِشئت  (ا  وصل هذا الشهر إلى تسعين عام

؛ اآلن السعودية   )م١٩٢٨جماعة اإلخوان عام    
تقف بقوة ضـد جماعـة اإلخـوان، ومعهـا          
اإلمارات والبحرين والكويـت ومـن خلفهـم        

والتي رغـم   ) قطر(ا مصر، ولم يبق إال      جميع
) تمـيم (الروابط القوية بين أميرهـا الحـالي        

والقول بأنه أصالً ينتمي إلى جماعة اإلخـوان        
وأنـه انـضم إلـيهم عبـر الـشيخ يوسـف       

 أن قطر ذاتها بـدأت تتراجـع        القرضاوي، إال 
ا في مجال دعمها الواسع لإلخـوان وإن        تدريج

لم تتخل بالكامل عنهم، ربما لحاجتها إليهم في        
خارج الحدود، كما كـان     ) معارك(و) وظائف(

!يجري إبان الربيع العربي

 

 
إن رفع الغطاء الخليجي عن اإلخوان، مثَّل       
 ضربة سياسية ومالية شديدة التأثير على بنية      

قليمية؛ ما ساهم في إدخال اإلخـوان       التنظيم اإل 
في مرحلة الخريف السياسي؛ خاصة وأن هذه       

ا مـصدر " اإلخـوان "الدول الخليجية، ترى في     
لتهديد أمنها القـومي، مـن خـالل العالقـات          

فـي سـوريا ومـصر،      " اإلخوان"الممتدة بين   
والجماعات الدينية المتشددة في تلـك الـدول؛        

ف المـستقبلي مـن أن تنتقـل     فضالً عن الخو  
التي كان اإلخوان أحـد     ) الحال السورية (إليهم  

أبرز قادتها، خاصة والبيئة الشعبية والدينيـة       
في تلك المشيخيات الخليجية مهيأة لهذا النوع       

.من التطرف وتوظيف الِدين في لعبة السياسة

 

 
إن اإلخوان وهم يعيشون خـريفهم      : ارابع

راتهم ومـواقفهم،   السياسي، يتخبطون في قرا   
ولقد تجاوز األمر سوريا وليبيا لتذهب أشـكال        
التخبط وتتنوع في مناطق االشتعال الطائفيـة       
والمذهبية والسياسية العربية، وتأتي العـراق      
واليمن وليبيا على قمتها، فإذا ما بحثنـا عـن          
دور لإلخوان المسلمين هناك سـنجد مواقـف        

   ا تقـف فـي    مضطربة، وقرارات خاطئة ودائم 
ـ      ا مواجهة الشعوب وحقوقها المشروعة ودائم

تنحاز إلى قـوى إقليميـة، ودوليـة ظالمـة          
ومعتدية، أو تمسك العصا من المنتـصف فـي         

فتصبح أسوأ  ) مثل حالة اليمن  (حروب عدوانية   
.من المعتدي، في جرائمه ضد الشعب األعزل

 

 



 


سـيمتد لـسنوات    ) خريف اإلخـوان  (إن  

ن تقل عن السنوات السبع     طويلة قادمة، ربما ل   
لما سمي بالربيع العربي، وقد تتجاوزها إلـى        
العشر سنوات وإن كان من نـصيحة، تهـدي،         
لهم، في خريفهم، وآمالً في أن يعودوا ثانيـة         

الحقيقي كما ينبغي له، أن يكون،      ) ربيعهم(إلى  
فهو أن تعيد الجماعة بوصلتها التي انحرفـت        

ثـل أوالً فـي     إلى االتجاه الصحيح، والذي يتم    
اتجاه الوحدة للدول الوطنية، ودعـم جيوشـها       

ا بعبـاءة   في حربهم ضد اإلرهاب الملتحف زيفً     
الدين أو العرقية، أو العدوان للجـار الطـامع         

كما هو حال تركيا     (ا  تاريخي

 

 أردوغـان مـع     –
).سوريا

 

 
أن تتجه البوصلة ثانيـة، وعبـر        : اوثاني

حركات السياسة أو السالح إلى فلسطين، ودعم       
المقاومة بها بال شروط مذهبيـة أو سياسـية،         

كأن تدعم حماس   (وبدون تخصيص أيديولوجي    
ـ  ١٣فثمة  .. فقط ألنها إخوانية   ا  فـصيالً مقاوم

في فلسطين موجودين هناك ويحتـاجون إلـى        
!).الدعم

 

 
أن تكف الجماعة عن خلط السياسة      : اوثالثً

علـى الطريقـة الوهابيـة      (بالدعوة أو بالدين    
ا في حالـة مـصر، فثمـة        ؛ وتحديد )نيةاإلخوا

حساسية شديدة، لدى الرأي العـام المـصري،        
تجاه هذا األمر، خاصة بعد تجربتهم المريـرة         

 ٢٠١٢(مع حكم اإلخـوان عـام       

 

). م٢٠١٣ –
والتي أصبح بعدها الموقف ضد اإلخوان لـيس        

ا فقط عنـد أجهـزة الدولـة وجيـشها          موجود
. عبوشرطتها بل لدى قطاعات واسعة من الش      

إن تفكيك هذا العداء يحتاج إلى شجاعة في نقد         
الذات، ونقد التجربة وإعادة تصويب البوصـلة       
في االتجاه الصحيح لخدمـة األوطـان ولـيس         
لخدمة الجماعة فقط، وهنا فقط، ساعتها، قـد         

" الربيـع "ويبـدأ   ) الخريف(ينتهي  .... قد.... 
.واهللا أعلم.. اإلخواني الصحيح

 

 



 

 

 

 

 



 



دعوة عامة

 

 
 يتقدم شيخ الطريقة العزمية بـدعوة جميـع أبنـاء          

دنا رسـول اهللا    الطريقة العزمية ومحبى آل بيت سـي      
لالحتفاالت التالية :

 

 
١

 

 بمـشيخة    مولد اإلمام على بن أبى طالب        -
ه ١٤٣٩ رجـب    ١٢الطريقة العزمية يـوم الجمعة     

.م٢٠١٨ مارس ٣٠الموافق 

 

 
٢

 

 االحتفال بليلة اإلسراء والمعراج ومولد الـسيدة        -
 يـوم    بمسجد اإلمام أبـى العـزائم        آمنة  

 أبريـل   ١٣الموافـق   ه ١٤٣٩ رجـب    ٢٦الجمعة  
.م٢٠١٨

 

 
٣

 

 االحتفال بمولد اإلمام المجدد السيد محمد ماضى        -
ه ١٤٣٩ رجـب    ٢٧ يوم الـسبت     أبى العزائم   

.م٢٠١٨ أبريل ١٤الموافق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





نعي أخـي   بقلوب راضية بقضاء اهللا أ    * 

سماحة السيد محمد عصام الدين محمـد       
زكى إبراهيم شيخ الطريقـة المحمديـة       

العالم ،  الشاذلية ورائد العشيرة المحمدية   
الكتابالعامل، الذى سلك الطريقة متبعا 

 

 
جمعه اهللا مع الذين أنعم اهللا عليهم من        .. العزيز والسنة النبوية  

. أولئك رفيقًاالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن

 

 
فضيلة الشيخ نصر أحمد سعد العقاد صاحب الهمة العاليـة          * 

.بالفيوم.. والعزيمة القوية واإلرادة التي ال تلين 

 

 
األخ الفاضل والمحب الـصادق الحـاج       * 

محمد علي جويلي نائب آل العزائم بدمنهور       
المربي إلخوانه والعاشق إلمامه حتى صار      

والـذوق  مضرب المثل في األدب العـالي       
.الرفيع، والد الدكتور أسامة محمد جويلي

 

 
األخ الفاني والصادق الواجد الشيخ عبـد       * 

المجيد بخيت محفظ القرآن صاحب الصوت      
الشجي بلبل آل العزائم والد الـشيخ محمـد      

.بفايد.. واألستاذ أحمد

 

 
الحاج محمد هاشم، وزوج شقيقة الحـاج محمـد صـبحي،         * 

م مـسجد اإلمـام أبـي       وزوج أخت الشيخ فوزي راجح إمـا      
.بالسويس.. العزائم

 

 
السيدة الفاضلة توحيد المهدي شقيقة األخ الفاضل المهنـدس         * 

بكفر الوزير .. جمعة المهدي

 

. دقهلية–

 

 
ــصادق، *  ــب ال ــل والمح األخ الفاض

، صاحب الهمة العالية، والقلـب النقـي       
المحب إلخوانه الطائع إلمامـه، الـذي       

سي  الحاج مو  أعطي فشكر وابتلي فصبر   
 بكوم حمادة.. عبد الحفيظ

 

.البحيرة -

 

 
المرحوم سامي إسماعيل شقيق كل من األخ عبد اهللا ومحمد          * 

بعزبة الخاليفة .. وابن عم األخ شحاته حميده 

 

. دمنهور–

 

 
 ٦ب .. الدكتورة مروة مصطفى إبراهيم مشعل وابنتها جنـى       * 

أكتوبر 

 

. القاهرة–

 

 
اج عبد الواحـد    الحاج فكيه محمود طايل شقيق المرحوم الح      * 

بالقرضا .. محمود طايل

 

. كفر الشيخ–

 

 
ج عبد السالم عبد الفتاح الفقي شقيق المرحوم        المرحوم الحا * 

الشيخ عبد العزيز عبد الفتاح واألخ عبد اهللا عبد الفتاح وابـن            
خال األخ محمد عامر، والحاجة عزة أحمـد عـامر زوجـة            

الحاج عبـداهللا   : المرحوم الحاج إسماعيل متولي ووالدة كل من      
بـدقلت   .. وعبد الرسول وإبراهيم وعمة األخ محمد عـامر       

 

– 
.كفر الشيخ

 

 








 

 

 

 

تـهــانــى

 

 











األخ الفاضل الدكتور أحمـد الـدخاخني بحـصول كريمتـه           * 

دة على درجة الدكتوراه في علـم النـساء والتوليـد       الدكتورة رغ 
.بالمحلة الكبرى.. جامعة طنطا

 

 
األخ الفاضل األستاذ عالء الـدين الجمـال بـالمولود محمـد          * 

بالرويسات، واألخ الفاضل الداعي إلى اهللا الشيخ كرم أبو اليزيـد       
.بمرسى مطروح.. عبد اللطيف بالمولود عز

 

 
.. مود جزر بالزفـاف الـسعيد     األخ الفاضل األستاذ محمد مح    * 

.باألسكندرية

 

 
األستاذ محمد عبد اهللا عطا اهللا بـشركة األسـكندرية لتـداول            * 

.الحاويات بخطبة ابنه األستاذ أحمد لآلنسة آية عماد حمدي

 

 
األخ الفاضل الشيخ سلطان أحمد عجاج بزفاف نجله األسـتاذ          * 

بمنشأة دهشور .. عصام

 

. الجيزة–

 

 
ائم بحفيدته ليان حسام مكي وزفـاف ابـن         السيد بهاء أبو العز   * 

.بالقاهرة.. أخته مصطفى نبيل عارف

 

 
اآلنسة ريهام سامي عبد المعطي نجم بخطبتها لزميلها أحمـد          * 

.بطنطا.. جمال حسب النبي

 

 
األخ معوض إسماعيل سلطان بالمولودة ريتاج حفيـدة الحـاج    * 

بالقرضـا   .. فكيه محمود طايل والحاج إسماعيل سلطان     

 

 كفـر   –
.الشيخ

 

 








