
 

 

 

 

 



 


العارف باهللا

 

 


 


 ه١٤٠٧سنة 
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شيخ الطريقة العزمية

 

 


 



 

 



 


نائب عام الطريقة العزمية

 

 


 


        

 

 



 




 



 

 



 




 

 



 





 





 





 





 



 

 

يتفق عليها مع اإلدارة

 

إلعالناتا 

 

 

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

 

 
 يوصـل   اإلسـالم نسب :ثانياً

.ص إىل رسول اهللا

 

 
 اإلسالم وطن واملسلمون    :ثالثاً

.مجيعاً أهله

 

 

االشتراكات

 

 
.ا خالصة رسوم الربيد جنيه سنوي١٠٠ر ـداخل مص

 

 
. دوالراً سنوياً خالصة رسوم الربيد٥٠باقى دول العامل 

 

 

اللــه  معـبودنا

 

واجلهـاد خلقـنا 

 

 
والرسول مقصودنا

 

واخلـالفـة غايتنا 

 

 
حجتناوالقـرآن  

 

وأبو العزائم  إمامنا 

 

 

 

 

 

..صالح مدائن من ينطلق األمريكي اإلسالم :االفتتاحية* 

 

 

 

  *

 

 

 

 

    بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم   

 

 

 

 ٤

 

 

 

 

 

 

أبى العزائملإلمام المجدد السيد محمد ماضى .. )٢٤( وسائل نيل المجد اإلسالمي *

 

 ٨

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

لعزائم اأبيالدين ماضى السيد أحمد عالء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 

 ١٢

 

 

 

 

 

 

لشريفالمرحوم الشيخ يوسف الدجوي العالم باألزهر ا.. )٣(التكفير والتقليد  *

 

 ١٤

 

 

 

 

 

 

محمود عبد القادر. د.أ) .. ١(من كتب مخطوطات البحر الميت * 

 

 ١٦

 

 

 

 

 

 

محمد اإلدريسي الحسني.  د)..١٥(الصوفية فقط على منهج السلف الصالح * 

 

 ١٨

 

 

 

 

 

 

عادل سعد. المستشار رجب عبد السميع وأ)..  ٢(نصرة النبي المختار في أهل بيته األطهار * 

 

 ٢٠

 

 

 

 

 

 

بليغ حمدى. د.أ ..] ١/٢[صوفي بالغة السمو ال* 

 

 ٢٢

 

 

 

 

 

 

جمال أمين. د .. )٢٩(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  .. ] إلى السموات العالأدلة المعراج من األرض[حكم الدين  *

 

  

 

 

 األستاذة لبنى محمد الشعراوى..مستقبل األمة  *

 

 ٣٢

 

 

 

 

 

 

نور الدين أبو لحية. د. أ.. ) ١٨(الطائفيون والحكماء السبعة * 

 

 ٣٤

 

 

 

 

 

 

نى الحسي عبد الحليم العزمىالشريف..  الكمال في شخصية اإلمام المجدد أبي العزائم * 

 

 ٣٦

 

 

 

 

 

 

 أحمد محمود كريمة . د.أ ) ..٢/٢(منع غرس األعضاء اآلدمية * 

 

 ٤٠

 

 

 

 

 

 

فضيلة الشيخ علي الجميل].. ١/٢[ما عبس وال تولَّى المعصوم في قصة ابن أم مكتوم * 

 

 ٤٢

 

 

 

 

 

 

أحمد محمد الشرنوبي. د.أ) .. ٤٨(الدعوة إلى اهللا تعالى من خالل الشبكة الدولية اإلنترنت * 

 

 ٤٤

 

 

 

 

 

 

..صيدة اإلمام أبي العزائم عند زيارته للسيدة آمنة بنت وهب ق* 

 

 ٤٦

 

 

 

 

 

 

هـ١٤٤٠من أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خالل شهر جماد ثان * 

 

 ٤٧

 

 

 

 

 

 

فاروق الدسوقى. د. أ .. )٣٦(الصالة والسالم على والدي خير األنام * 

 

 ٤٨

 

 

 

 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى.  د.. ]٩٤) [مجلة التوحيد(وكالء الوهابية فى مصر صوت * 

 

 ٥٠

 

 

 

 

 

 

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

 

 ٥٢

 

 

 

 

 

 

 قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ ) ..٢٩ (معاني وإشارات قرآنية *

 

 ٥٤

 

 

 

 

 

 

رفعت سيد أحمد . د.. على مذبح االحتالل من أسرى فلسطين إلى أسرى العرب*

 

 ٥٦

 

 

 

 

 

 

المجتمع العزمى* 

 

 ٥٨

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي األمير الشاب محمد بن سـلمان آل سـعود،          كان تصريح ولي العهد السعود    
م، والذي كشف فيه أسباب نشر      ٢٠١٨ مارس   ٢٢يوم  " الواشنطن بوست "لصحيفة  

المذهب الوهابي 

 

وسـئل  : ( إشارة إلى بدء عصر جديد، فنشرت الصحيفة ما نصه         -
محمد عن انتشار الوهابية التي تمولها السعودية، وهي العقيدة المتشددة المهيمنة           

إن االستثمار : كة، والتي يتهمها البعض بأنها مصدر اإلرهاب العالمي، فقالفي الممل
السعودي في المدارس والمساجد حول العالم مرتبط بفترة الحرب البـاردة عنـدما             
طلبت دول الحلفاء من بالده استخدام مالها لمنع تقدم االتحاد السوفييتي في العـالم             

فقدت المسار واآلن نريد العـودة إلـى        اإلسالمي، وأضاف أن الحكومات السعودية      
).الطريق

 

 
هذا التصريح الذي اعتبره البعض عابرا هو تصريح تـاريخي بامتيـاز، فهـو              
إعالن رسمي وواضح عن انتقال الوهابية من اإلسالم البريطـاني المتـشدد إلـى              
اإلسالم األمريكي المتسيب، ويؤكد صواب الطريقة العزمية في حربها الفكرية ضـد            

د الوهابي البريطاني، وكذلك صواب حربها الفكرية ضـد التـسيب الوهـابي             التشد
.األمريكي أيضا

 

 
فلم تمض سوى أيام وأسابيع، حتى بدأت السعودية في التحرك في إطار تطبيق             
اإلسالم األمريكي ونقل المجتمع السعودي من أقصى التشدد إلى أقصى التسيب، مما            

، ويمثل خلالً نفسيا قد يفضي إلى ترك الكثير         سيؤثر على المتشددين أتباع الوهابية    
.للدين والتمرد على ثوابته، وربما التوجه نحو اإللحاد

 

 
في مكة المكرمة   ) الكوتشينة(ظهرت بواكير هذا التحول بإطالق مسابقة البلوت        

في أبريل الماضي، وحضر االفتتاح إمام الحرم المكي السابق عادل الكلباني، تزامنًا            
ل للمطرب تامر حسني في جدة، وخروج فتوى من مفتـي الـسعودية             مع إقامة حف  

 ذو طـابع اسـالمي       ألن الحفل  ؛ ويجوز التواجد به   "جائز وحالل "اعتبر فيها الحفل    
، وفي نفس التوقيت كان نجوم المصارعة العالمية يتسابقون فـي           والمغني ذو لحية  

.حضور بدون نقابجدة بأجسادهم شبه العارية، مع السماح للنساء السعوديات بال

 

 
لكن كعادة التاريخ الوهابي، ال يحدث تحوالً دون قيام شـراكة بـين طـرفين،               

 األولى ياسي واآلخر ديني، فكانت الشراكة    أحدهما س 

 

 لقتل وتكفير المسلمين   -

 

 بين  -
محمد بن عبدالوهاب ومحمد بن سعود، بينما كان الطرف األول للشراكة الجديـدة             

محمـد بـن    : وكالعادة كان الطرفان أحدهما من آل سعود      سياسيا واآلخر ترفيهيا،    
.تركي آل الشيخ: سلمان، واآلخر من آل عبدالوهاب

 

 
ولكي نفهم طبيعة العالقة بين آل الشيخ وآل سعود، ال بد أن نسرد كيـف تـم                 

.التحالف بين ابن سعود وابن عبدالوهاب قديما

 

 



 


ـ     الذى التصق ) محمد بن عبد الوهاب    (ال بد من التعريف ب

 

 وما زال  -

 

 اسـمه   -
..العائلة السعودية فيما بعد) المردخائية(واسم عائلته ودعوته الفاسدة باسم العائلة 

 

 
أن محمد  : يؤكد بعض الشيوخ النجديين، وكذلك المصادر التى سيجدها القارىء        

لدونمة فى تركيا بن عبد الوهاب هو اآلخر ينحدر من أسرة يهودية كانت من يهود ا         
التى اندست فى اإلسالم بقصد اإلساءة إليه، والهروب من مالحقة وبطـش بعـض              

.السالطين العثمانيين

 

 
أو سليمان جد ما سمى      ) شولمان(ومن المؤكد أن    

 

 فيما بعد    –

 

 باسم محمد بن    –
عبد الوهاب، مثلما سمى جون فيلبى باسم محمد بن عبد اهللا فيلبى، ومن ثم أصبح               

اج الشيخ عبد اهللا فيلبى، خرج       الح: اسمه

 

 شولمان   –

 

 أو سـليمان     –

 

 مـن بلـدة     –
فى تركيا، وكان اسمه شولمان قرقـوزى، وقرقـوزى بـالتركى           ) بورصة(اسمها  
.البطيخ: معناها

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 



 

 بلدة  فى  للبطيخ  امعروفً  اتاجر  هذا  كان

 

– 
 بورصة

 

 البطـيخ،   مهنة  أن  إال  التركية،  –
 يتـاجر   أن  فرأى  تناسبه  لم  به  والمتاجرة

 من  ألمثاله  أربح  تجارة  الدين  ففى  بالدين،
 البطيخ  تجارة

 

 الطغـاة   الحكام  لدى  –

 

 ؛–
 إلـى   بحاجـة   ليـست   الـدين   تجارة  ألن

 :سوى رأسمال

 وشوارب  طويلة،  ولحية  ليلة،ج  عمامة
 باطلـة   وفتـاوى   ثقيلـة،   وعصا  حليقة،
..هزيلة

 

 
 ومعـه   قرقوزي شولمان  خرج  وهكذا

 إلـى   تركيا  فى  بورصة  بلدته  من  زوجته
 فـى  واستقر سليمان، اسمه  فأصبح  الشام،

.)دوما( هى دمشق ضواحى من ضاحية

 

 
 هذه  البطيخ  ال  بالدين  يتاجر  بها  استقر

 قـصده   كـشفوا  سوريا  أهالى  لكن  ،المرة
 قدميه،  ربطواف  تجارته،  ورفضوا  الباطل،

.األيم اضرب وضربوه

 

 
 رباطـه   مـن   أفلت  أيام  عشرة  وبعد
 مـدة   إال  هـى   ومـا   مصر،  إلى  وهرب
  ،الصوفية  مصر  أهالى  طرده  حتى  وجيزة
 وأخذ  مكة،  فى  واستقر  الحجاز  إلى  فسار

 مكـة   أهالى  لكن  الدين،  باسم  فيها  يشعوذ
 )المنورة( المدينة  إلى  فراح  ،اأيض  طردوه
.طردوه اأيض لكنهم

 

 
 األربـع   تتجـاوز   ال  مدة  فى  ذلك  كل
 بلـدة   فى  واستقر  نجد  إلى  فغادر  سنوات،

 اخصب  مجاالً  وجد  وهناك  ،)العيينة( اسمها
 من  أنه( وادعى  األمر  به  فاستقر  للشعوذة،

 اصغير  والده  به  سافر  وأنه  ربيعة،  ساللة
..).العربى المغرب إلى

 

 
 الـذى  ابنـه   أنجب  )لعيينةا( بلدة  وفى

 وأنجـب   )سليمان  بن  الوهاب  عبد( :سماه

 

 هذا  الوهاب  عبد  –

 

–  األوالد،  مـن   اعدد 
 بـن   محمد  أى  )محمد( باسم  عرف  أحدهم

!..الوهاب عبد

 

 
 الوهـاب   عبـد   بن  محمد  سار  وهكذا

 الدجل  فى  قرقوزى  سليمان  جده  نهج  على
 إلـى   وسـافر   نجد  من  فطورد  ،والشعوذة

..العراق

 

 
 إلـى   وسـافر   العـراق،   نم  وطورد

  إلـى   وسـافر   مصر،  من  وطورد  مصر،
 حيـث   إلى  وعاد  الشام  من  وطورد  الشام،

..بدأ

 

 
 اصـطدم   أنه  إال  )..العيينة( إلى  عاد
 معمر  بن  عثمان  العيينة  بحاكم

 

 آنذاك  –

 

– 
 المـشددة،   الرقابـة   تحت  عثمان  فوضعه

 وهنـاك   ،)الدرعية( إلى  وسافر  أفلت  لكنه
 محمد( )مترات  لوكي  الثالثة  بحاكم( التقى

 )سعود  بن

 

ـ   اأمير  أصبح  الذى  – اإمام 

 

–
.بالدين المتاجرة على اإلثنان وتعاقد

 

 
:كاآلتى االتفاق وكان

 

 
١

 

 :سـعود  بن  محمد  :األول  الطرف  -
 بـن   محمـد ( المـؤمنين   ألمير  يكون  أن

 الزمنية  السلطة  بعده  من  وذريته  )سعود

 

– 
.الحكم أى

 

 
٢

 

 عبـد   بـن   محمد  :الثانى  الطرف  -
 عبد  بن  محمد  )لإلمام( يكون  أن :الوهاب
 الوهاب

 

 الدينية  السلطة  بعده  من  وذريته  –

 

 يسير  ال  من  كل  وقتل  بتكفير  اإلفتاء  أى  –
 مـال،  مـن  لديه ما يدفع وال معنا،  للقتال
 واالسـتيالء   لدعوتنا  الرافضين  كافة  وقتل
.أموالهم على

 

 
ــذا ــت وهك ــصفقة تم ــدأت ،ال  وب

 بن  محمد  األول  الطرف  وسمى  ،المشاركة
 وسمى  ،)المسلمين  إمام( باسم  مردخاى  لآ

)..الدعوة إمام( باسم :الثانى الطرف

 

 
 اتفـق   حينما ،البداية  هى  تلك  وكانت

 الطرف مع  سعود  بن  محمد  األول  الطرف
 ،قرقـوزى   الوهاب  عبد  بن  محمد  :الثانى

.النحو هذا على شركتهما وسارت

 

 
 تلـك   اإلجرامية  أعمالها  بداية  وكانت

 حـاكم  إلـى   مرتـزق   شـخص   إرسال
 بن  دهام( آنذاك  العارض  قرية  )الرياض(

 استولوا  وبذلك  ؛فاغتاله  الغتياله،  )دواس
 المرتزقة  بعض  أرسلوا  ثم  .العارض  على















 



 

 
 رئيس االتحاد العالمى للطرق الصوفية
 عضو المجلس األعلى للطرق الصوفية

قة العزميةشيخ الطري

 

 

السيد محمد عالء الدين ماضى أبو العزائم

 

 



 

 

 



 



 



 

 زيـد   بن  وإبراهيم  راشد،  بن  حمد  :ومنهم
 العيينـة   بلدة  حاكم  )معمر  بن  عثمان( إلى

.الجمعة لصالة أدائه أثناء فاغتالوه

 

 
 علـى   يـصبروا   لم  العيينة  أهالى  لكن

 بـن   ومحمد  الوهاب،  عبد  بن  محمد  ظلم
 واحـد،   رجل  ثورة  عليهما  فثاروا  سعود،

 علـى   انتـصر   قد  السعودى  الظلم  أن  إال
 بلدتهم  فدمر  الحق

 

 العيينـة   –

 

–   اتـدمير 
.آخرها عن شامالً

 

 
 اآلبـار،   وردمـوا   الجـدران،   هدموا
 أعراض  على  واعتدوا  األشجار،  وأحرقوا
 مـنهن،   الحوامـل   بطون  وبقروا  النساء،

 بالنار،  وأحرقوهم  األطفال،  أيدى  قطعواو
 البيـوت،   فى  ما  وكل  المواشى،  وسرقوا
..الرجال كل وقتلوا

 

 
 كيلو  ٤٠( تبلغ  التى  العيينة  بلدة  كانت

المساكن،  متراصة  بالسكان،  غاصة  )امتر 
 األفـراح   أيـام   فى  كن  النساء  أن  حد  إلى

 يتبـادلن   الـشعبية   والمناسبات  واألعياد،
 طريق  من  واألخبار  واألحاديث،  التهانى،
 التهانى،  هذه  تلبث  وما  والنوافذ،  البيوت،

 أنحاء  كافة  تعم  أن  واألخبار  والمعلومات،
 انظـر   الـساعة   تتجاوز  ال  بسرعة  البلدة

 مـن  المرتزقة  ولكن  .بالسكان  الحتشادها
 ،سـعود     بـن   محمـد   )م.م( شركة  جند

 بلدة  من  جعلوا  قد  ،الوهاب  عبد  بن  ومحمد
ـ   ،اصفـصفً   اقاع  العيينة ـ   ،اخراب اتراب، 
 هـذا   الصهيونى  بجرمهم  يريدون  وكانوا
 البلدان  بقية  سكان  نفوس  فى  الرعب  إيقاع

.عليها استيالؤهم ليسهل األخرى،

 

 


 


 بتعيـين   فكانـت   الحديثة  الشراكة  أما

 سـلمان   بـن   محمد  السعودي  العهد  ولي
 لهيئـة   ارئيـس   الـشيخ   آل  تركي  لألمير

 لهيئة  بعد  فيما  ارئيس  ثم  السعودية  ياضةالر
.الترفيه

 

 

د  حفيد  الشّيخ  آل  تركي  تعيين  إنمحم 
 دالالته  له  الترفيه  لهيئة  رئيسا  الوهاب  عبد

 هذه ورسائله؛  المحو  هذا  آليات  في  الكبيرةُ
 تلك  معالم  طمس  لغاية  أنشئت  التي  الهيئة
 بن  محمد  المؤسس  فيها  تحالفَ  التي  الدولة
 ذلـك   الوهـاب؛   عبد  بن  محمد مع  سعود

 فـي  الحكم يكون  أن  يقضي  الذي  التحالف
 آل  فـي   الـشّرعية   والمرجعية  سعود  آل

.الوهاب عبد بن محمد

 

 
َل  إنبعِد  من  األبناء  ينقضه  اآلباء  غَز 

 بـن   محمـد   تحالف  ويتهاوى  أنكاثًا،  قوٍة
 علـى   الوهـاب   عبد  بن  محمد  مع  سعود
 سلمان  بن  محمد  المتحالفين  الحفيدين  أيدي

.الشّيخ آل وتركي

 

 
الوهاب  عبد  بن  محمد  حفيد  تعيين  وإن 

:أمران منه يراد التّرفيه لهيئة رئيسا

 

 
 للمملكـة   الدينية  الصورة  هدم  :األول

 هـذه   بنـى   الذي  نفسه  الشّيخ  أبناء  بأيدي
.باألمس للمرجعية وأسس الصورة

 

 
 الجديد  التّحالف  صورة  ترسيخُ  :الثّاني

 الـشّيخ   آل  مـع   سـلمان   ابن  يريده  الذي
 لجنـازة   الرسـمي   الموعد  إلعالن  تمهيدا
.الموتى ثالجة في المودع األجداد تحالف

 

 




 


ل  وكانـد   حفيد  أعمال  أوعبـد   محم 
 الحفـالت   مـن   موسم  إعالن  هو  الوهاب

 الميالديـة   الـسنة   رأس  بمناسـبة   الفنية
 المدينـة   نطقـة م  فـي   وإقامتها  م٢٠١٩
 وجـه   علـى   صـالح   مدائن  في  المنورة
 فيـديو   مقـاطع   شـاهدنا   وقـد   ،التّحديد
 هـذه  صـخور  فـوق  يرقصن  تلراقصا
.التاريخية المدينة

 

 
 أمام  أننّا  سنجد  الفعل  هذا تفكيك  وعند
 يعـدها   التي  المفاهيم  من  مركّبٍة  مجموعٍة

 ،الــشّعبي :بـشقيه  الــسعودي المجتمـع 

 حتّـى   والجـرائم  فظائعال  من  ،والرسمي
.قريب وقٍت

 

 
 عبـارة   كانت  فقط  سنواٍت  بضع  فقبَل

 ضـروس   حرب  إلشعال  كافيةً  "فني  حفل"
 واسـتنفار   وغيرها،  الدينية  المؤسسة  بين

 غـالبهم   يتلفّـع   الـذين   والـدعاة   العلماء
.اآلن المؤدب بالصمت

 

 
 "الميالديـة   السنة  رأس  حفل" وعبارة

 براء،وال  الوالء  خطاب  لحشد  كافية  كانت
 عقيدتـه   فـي   بهـا   يقـوم   من  كّل  واتّهام

 بـضرورة   العقيـرة   ورفع  دينه،  وأصول
.وعاداِتهم الكفّار من التبرؤ

 

 
 هـذه   علـى   لإلشراف  يختار  واليوم
 الشّرعية،  المرجعية  مؤسس  حفيد  الحفالت

بل  فحسب  هذا  وليس  المكـان   اختيار  يتم 
 ال  عديـدة   أهداف  تحقيق  منها  يراد  بعنايٍة
..قيم وال فيها براءةَ

 

 
 رأس  بمناسـبة   الراقـصة   فالحفالتُ

 المدينـة  منطقـة  في  تُقام  الميالدية؛  السنة
 فـي   معـين   موضع  لها  ويختار  المنورة،

.صالح مدائن هو المنورة المدينة منطقة

 

 


 


رة  المدينة  منطقة  اختيار  إنالتي  المنو 

 عنـد   ومكانةً  قداسةً  المدن  أعظم  ثاني  هي
 المـسلمين،   مـن   ونصف  مليار  من  أكثر

 فـي   والتّهتـك   الـرقص   حفالت  وإقامة
 هـو    اهللا  رسـول   فيها  التي  المنطقة
 وانتهـاك   كلّه،  اإلسالم  على  سافر  اعتداء
 لـم   بطريقـةٍ    النبي  ومكانة  لحرمة
.مثيل لها يسبق

 

 


 


لهـا   التـي   صـالح   مدائن  اختيار  إن 

 اإلسالمي  الشّرعي  الخطاب  في حضورها
 لقـوم   تعـالى   اهللا  تعذيب  موضع  بوصفها

 فيها،  المكوث  بعدم  نبوي  أمر  وفيها  ثمود،
 واستحـضار   منها  الخروج  في  واإلسراع



 

 

 



 



 



 

 تعـالى   اهللا  لعـذاب   استذكارا  فيها  البكاء
.للظالمين

 

 
 عـن   صحيحه  في  البخاري  أخرج  فقد
 النبـي   مر  لما  :قال  عمر  بن  عبداهللا
 لحِِباالذين  مساكن  تدخلوا  ال  :قال  رج 

 إالَّ  أصابهم،  ما  يصيبكم  أن  أنفسهم  ظلموا
 وأسـرع   رأسه،  عقنَّ  ثم  باكين؛  تكونوا  أن

.الوادي أجاز حتّى السير

 

 
 مصادفة،  وليد  ليس  كذلك  االختيار  هذا

 كـلّ   قداسة  لضرِب  ممنهج  اختيار  هو  بل
ــه مــا ــشّرعي بالخطــاب عالقــة ل  ال

.الديني والموروث

 

 
 هيبـةِ   إسـقاط   منـه   يراد  اختيار  هو
 يقوم  أنه  يزعم  مجتمع  في  النّبوي  الحديث

 الـسنّة   تعظـيم   علـى   الجمعي  وعيه  في
.الصالح السلف هيبة وإعالء النّبوية

 

 
 بعـد   مباالةالال  ترسيخ  كذلك  يراد  كما

 خطـاب   من  العلماء  عن  يصدر  بما  اليوم
.الوحي إلى يستند

 

 
و  ماجدة  استضافة  إنونجـوى   ميالر 

 فـي   عالمـة   وراغب  توفيق  ووليد  كرم
 تـشكيل   إلى  يهدف  المنورة  المدينة  منطقة

.الجديدة للسعودية الذّهنية الصورة

 

 


 


 األمريكـي  اإلسـالم  خطة  إطار  فيو
 الـسعودية،   المرأة  على  بشدة  اللعب  كان
 دينها  أمر  في  وتشكيكها  إفسادها  أجل  من
 فتم  لعقود،  شهدتها  التي  قالتضيي  حالة  بعد
 مرة،  ألول  للنساء  السيارات  قيادة  باب  فتح
 السعودي  العهد  ولي  تصريحات  كانت  ثم

 فيـه   هـي   ممـا   لتنقلها  األخرى  تلو  تارة
.للنقيض

 

 
 شــبكة معــه أجرتــه حــوار فــي

 مـارس   فـي  التلفزيونيـة   "اس.بي.سي"
 محمـد  السعودي العهد  ولي قال  ،م٢٠١٨

 يتعين  ال  ملكةالم  في  النساء  إن  :سلمان  بن

 العبـاءة   أو  الـرأس   غطاء  ارتداء  عليهن
 محتـشمة   مالبـسهن   دامـت   ما  السوداء

.ومحترمة

 

 
 الـشريعة   قوانين  بأن  األمير  صرحو

 علـى   يتعـين   أنـه   على  وتنص  واضحة
 مالبـس   ارتـداء   الرجـال،   مثل  النساء،
.ومحترمة محتشمة

 

 
 بالتحديـد   يعنـي   ال  ذلك  أن  وأضاف

 أسر  غطـاء   أو  سـوداء   عبـاءة   ارتداء
 للمرأة  يرجع  القرار  أن  إلى  امشير  ،أسود

 المحتـشمة   المالبـس   نـوع   تحديـد   في
.ارتداءها تريد التي والمحترمة

 

 


 


 دار  أول لسعوديةا  السلطات  افتتحتو

 فــي م٢٠١٨ أبريــل ١٨ فــي للــسينما
 فـي   األولـى   للمـرة   الرياض،  العاصمة
 "إيهإمسي" شركة  مع  االتفاق  بعد  المملكة،

.يكيةاألمر

 

 
 من  أنه  واإلعالم  الثقافة  وزارة  وأكدت

 دار  ٤٠ "إيهإمسي" شركة  تفتح  أن  المتوقع
 سـعودية   مدينة  ١٥ في  سينمائية  عرض
.المقبلة الخمس السنوات خالل

 

 
 بن  عواد  واإلعالم  الثقافة  وزير  وقال

 الرخـصة   هـذه   منح" إن  :العواد  صالح
ـ   يتيح  األولى مهمـة   اسـتثمارية   افرص 

 ... الــسينمائي العــرض دور لمــشغلي
 الثالثـين،  سن دون المملكة سكان  ومعظم

 المفـضلة   األفـالم   لمشاهدة  يتوقون  وهم
".وطنهم في لديهم

 

 
 بـين   فصل  السينما  دور  في  يكن  ولم
 أغلـب  فـي  الحـال  هـو  مثلما  الجنسين
.المملكة في األخرى العامة األماكن

 

 
 بعـض  الـسعودية  لدى كان أنه  يذكر

 الماضي،  رنالق  سبعينيات  في  السينما  دور
 القـوي   النفـوذ   ذوي  من  دين  رجال  لكن

 لتـصاعد  انعكاس في  إغالقها،  من  تمكنوا

 المنطقة  أرجاء  في  المتشدد  الوهابي النفوذ
.آنذاك العربية

 

 
 تـشجيع   الـسعودية   الحكومة  وتحاول

 نـشاطات   مـن   أخرى  وأشكال  العروض
ــه ــي الترفي  طموحــة خطــة إطــار ف

 األميـر   العهـد   ولي  يدعمها  لإلصالحات
 األوساط  معارضة  رغم  سلمان،  بن  مدمح

.المتشددة المحافظة

 

 
 الـدوالرات   ماليين  السعوديون  وينفق

وزيـارة   سـينما   عروض  لمشاهدة  اسنوي 
 سـياحية   مدن  أو  بلدان  في  للترفيه  أماكن

.دبي مثل مجاورة

 

 


 


 الـسعودية  الجتثاث محاولة هو يتم  ما

 ال بحيـث   صـورتها   وتغيير  البريطانية،
 بـسلمان  اليـوم  بعـد   المملكة  فيها  ترتبط

 موسى  ومحمد  العمري،  علي  وال  العودة،
 مـن   وغيرهم  القرني،  وعائض  الشّريف،

 بـالرقص   تـرتبط   أن  ينبغـي   بل  الدعاة،
 والبقـاع،   األمكنـة   أقـدس   في  والتّهتّك
  النبـي   يأمر  حيث  والسرور  والفرح
.العذاب نزول من خشيةً بالبكاء

 

 
 وال لوحي مكانةَ وال  لمكاٍن،  ةَقداس  فال

 وال  لعـاِلم،   احتـرام   وال  لموروث،  هيبةَ
 يهواهـا   التـي   اإلرادة  غير  إلرادة  وجود
.الجديدة السعودية في الحاكم

 

 
 التـي  القديمـة   السعودية  تجتثّ  هكذا

 من  اجتثاثًا البريطاني  اإلسالم  على  أسست
 الترفيـه   سـعودية   محلّهـا   لتحّل  قعرها،

 األمريكـي   اإلسـالم   تمثل  التي والطّرب
 أدنى  وتأباه  الصبيان  إمارةُ  تقتضيه  بهياٍج
.والحكمة الرشد قواعد

 

 
 بالد  في  بخيٍر  يبشّر  ال  متسارٍع  هياٍج
.الشريفين الحرمين

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 
اإلمام ادد

 

 
 السيد حممد ماضى أبو العزائم

 

 



 



 



 








 





 




 



معلوم أن الحيوانات حرمت العقل الذي يعقل عـن اهللا،          

ومتى فقد هذا العقل ولو من مجتمع إنساني انحـط عـن            

ـ         دن وتفـوق فـي     مرتبة البهائم، ولو أنه شاد أعظـم الم

وإليـك مـا عليـه الحيوانـات فـي          . الصناعات والفنون 

مجتمعاتها وخصوصا المفترسة منها يقهر بعضهم بعـضا،        

إلبادتها وضررها ال لينال منها منفعة، حتى كأنه مطبـوع          

على أنه ال يبقى في العالم غيره، أو العتقاده أن وجود ما            

ـ              واع سواه ضار له، أو أنه يقـصد أن يجعـل بقيـة األن

مستعبدة له يستعملها في منافعه، فيفترس منها كل يوم ما          

فيه كفاية قوته وقوت أنثاه، وهذه صفة الحيوانـات، فقـد           

يكون كل شخص من نظيره بهذا الحـال، فتراهـا دائمـا            

تتغالب ويهرب بعضها من بعض، والقـاهر منهـا يكـون           

 ،متمتعا بشهوتي البطن والفرج، وترى بعضها يهلك غيره       

بقاء غيره نقص ومضرة فـي وجـوده، فـإن أبقـى            ألن  

 ألن في طبيعته أنـه موجـود،        ؛الحيوان غيره فإنما يبقيه   

 .ولينتفع به فيستعبده

 

 



 

 

 

 

 



 



وهذه الطبائع التـي فـي المجتمعـات        

الحيوانية تشبه مجتمعات أوربا، فإنها بمـا       

أوتيت من آالت التدمير واإلبادة تعمل عمل       

جدت قوما  الحيوانات المفترسة، فإنها إذا و    

عزالً من السالح ليس لهم دين يجمعهم وال        

قوة تحصنهم، تغلبوا عليهم فأبادوهم بقـوة       

الحديد والنار، والحجة في ذلـك أمريكـا        

وإذا علموا بأمة   . وأستراليا ومجاهل إفريقيا  

متحدة بأخرى ذات قوة ولها دين يجمعهـا        

ومدن عامرة بالصناعة والفنون، خـدعوها      

لحامية لها، واستعبدوها  ففصلوها عن األمة ا   

أوالً بالخديعة والكيد بدعوى أنهـم رجـال        

اإلصالح والرفـق بالحيوانـات وتحريـر       

فـإذا تمكنـوا    . الرقيق والرحمة بالمرضى  

بالخديعة والكيد كشفوا الغـشاء الحريـري       

الذي على اليد الحديدية، ولطمـوا األمـة        

فريقيـا  أبالحديد والنار كما فعلوا في شمال       

ين وجاوا وسوريا وفلـسطين     والهند والص 

وسيبريا وغيرها، مع أن الجاهلية األولى ما       

سمعناه عنها في التاريخ لم يبلغ غاية الظلم        

.والجور هذا المبلغ

 

 




 



كانت تلك المدن أيام كان دينها مؤسسا       

على آراء ضالة سافلة مدنًا جاهليـة، فقـد         

دعون العلم بأسـرار    كان يرى بعض من ي    

الكون لقومهم آراء أحط من     

إنـا  : حال الحيوانات فيقول  

نرى الموجودات المحسوسة  

متضادة، وكل واحد منهـا     

أعطى مع وجوده قوة يدافع بها عن نفـسه         

من الهالك، ومعه قوة أخرى يستخدم بهـا        

سائر األشياء لينال باسـتخدامها الـسالمة       

م هذا  والكرامة ونيل الشهوات، حتى بلغ به     

الوهم الباطل مبلغًا صار به كل واحد مـن         

أصحاب هذه اآلراء، هو الـذي يجـب أن         

ينفرد بالسلطة على الغير ونفوذ الكلمة حتى       

وتلك القوى التي ذكرتها    . يكون سيد الجميع  

لك في األنواع الحية، كالقرون فـي نـوع         

البقر والغنم والغزال والكركدن، وكـاللطم      

ياب والزلومة فـي    باليد في السباع، وكاألن   

الفيل، حتى والبراغيـث، وكالـسرة التـي       

يعرك بها الجمل عدوه، وكالرفس بالرجلين      

في الحمير، وكالجرأة في النمر، وكاللـدغ       

في إلقاء السموم في األفاعي، وكاللسع فـي      

العقارب، وكالعظـام التـي فـي ظهـور         

األسماك، وكالثوب في الجحر التي تختبـئ       

الصدفية، وكسرعة  فيه الزحاف والحيوانات    

العدو في حيوانـات الغابـات الـضعيفة،        

وكاألجنحة في الطيور، ومن القـوى مـا        

وضعه الحق تعالى فـي منـاقير بعـض         

الطيور كالديكة والباز والنسر من الطيـور       

الجارحة، وكالعقل الذي يكتسب به اإلنسان      

اختراع اآلالت واألدوات المدمرة والمبيـدة      

 األشجار فـي    لكل حي، وكقوة التسلق على    

القردة والنسانيس، وكنظم المجتمع كما في      

بعض الطيور والنحل والنمل واألنواع التي      

لها مدينة كالحصون التي تحتمي بها، قـال        

قَالَتْ نَملَةٌ يا َأيها النَّمـُل ادخُلُـوا        : تعالى

اِكنَكُمسم) وشر القوى التـي     )١٨: النمل ،

يهلـك غيـره   يدافع بها اإلنسان عن نفسه و   

العقل المكتسب عند أهل النفوس الخبيثـة،       

الذين عطلوا العقل الـذي يعقـل عـن اهللا          

باقتدائهم بأهل اآلراء السافلة، التي تجعـل       

المجتمع اإلنساني كمجتمع الوحوش الكاسرة     

في الغابات، وانتشرت تلك اآلراء الوحشية      

بين كل األمم الجاهلة والضالة حتى كان كل 

يستريح إال باالنتقام ليكـون     واحد منهم ال    

جبارا في األرض، كمـا قـال المـصري         

ِإن تُِريد ِإال َأن تَكُون جبارا      :  لموسى

).١٩: القصص (ِفي اَألرِض

 

 

كانت المجتمعات كلها قبـل اإلسـالم       

جاهلية أو ضالة، أو مبدلة وهي مدن أهـل         

. األديان السماوية الذين بدلوا الحق بالباطل     





 



 

 

 

      

 



 



سطو في زمن الجاهليـة إلسـكندر       قال أر 

:  وكان بعضهم يقول   )فَقِّر تَمِلك (: المقدوني

) دتَس رر المدن  ":  وآراء أوربا اآلن   )اقْهدم

العامرة وأهلك سكانها بالحديد والنار تخلـد       

إلى األبد، وقدم أفراد األمة لنار المقذوفات       

لتستريح من أمتك ومن أعدائك، وتـستأثر       

 ال ينازعك فيهـا قريـب وال        بالحياة التي 

 وقد أيدوا تلك اآلراء السافلة بنـشر        "غريب

الجحود من القائلين بأن اإلنسان أصله قرد،       

وأن المادة هي الخالقة وليس فوقها شيء،       

كل تلـك   . وأن اإلنسان قادر على كل شيء     

اآلراء المراد منها محو فـضائل األديـان        

. السماوية، والكفر بيوم القيامة

 

 

إلنسان عـن رتبـة الوحـوش       ينحط ا 

الكاسرة، فتصبح األرض  

 

 ال قدر اهللا ذلك  -

 

- 

كما كانت قبل خلق اإلنسان، كل إنسان على   

وجهها وحش كاسر، هذا ما عليه الغربيون       

اآلن، وهي الهاوية التي تلقي باإلنسان فـي        

جحيم العذاب في الـدنيا واآلخـرة، فلـو         

تبصرت جيوش الدول الغربيـة المـسوقة       

قد الحياة، ليتمتـع أهـل اآلراء       ظلما إلى ف  

الباطلة، لثاروا عليهم ثورة ال تبقي مـنهم        

ــع  ــة المجتم ــدا لراح أح

كان بعـض مـا     . اإلنساني

عليـه الغربيـون صــفات   

المدن الجاهلية والـضالة،    

حتى أشرقت أنوار اإلسالم بالسالم والرحمة 

والمساواة والحرية، فلما تساهل المـسلمون      

 أنها وضعت   إالعادت تلك اآلراء المضلة،     

في عبارات خالبة، وانتشرت تلـك اآلراء       

في البالد الغربية انتشارا جعل القوم يسمون       

أرذل الرذائل فضيلة، وشر الظلم عدالـة،       

واختراع اآلالت النارية التي تبيد اإلنـسان       

ولم تقف المفاسد عند حدود     . إصالحا وعلما 

أوربا، ولكنه مرض وبىء أصاب كثيرا من       

ق، فترى الرجل يسعى ليـسمي      أمراء الشر 

نفسه ملكًا، ثم يقوم ليغتصب جيرانـه مـن         

األمم، ويلقي الحروب الطاحنة بينه وبـين       

إخوانه من األمم المجاورة له بسالح أوربا،       

لتستعبد أوربا الجميع بعد أن تنهك الحروب       

قواهم، فيصبح الملك مـنهم سـوقة، والت        

فأغاثنـا اهللا إلحيـاء الـروح       . حين مندم 

.المية برجال يحبهم ويحبونهاإلس

 

 






 



الجهل نقص عظيم، ولكن الجاهل يعذر      

لجهله، وترك العمل بالعلم نقـص عظـيم،        

: ولكن العالم ال يعذر بتركه، قال اهللا تعالى       

     هنَفْس ظِْلمي ا َأووءْل سمعي نمتَغِْفِر   وسي ثُم 

).١١٠: النساء (اَهللا يِجِد اَهللا غَفُورا رِحيما

 

 

كل إنسان على يقـين مـن المـوت،         

وللمسلم يقين آخـر وهـو أنـه سـيبعث          

ويحاسب، فإما إلى جنة وإمـا إلـى نـار،          

فنسيان غير المسلم للموت أو حرصه على       

األعمال التي تدل على بقائه ودوامـه مـن      

، والبخل بها، وطلبها ولـو      الطمع في الدنيا  

بإهالك غيره سببه الجهل بيوم الحـساب،       

أنه يحب أن يتمتع بحياتـه      : وله سبب آخر  

الدنيا بجميع الملذات والشهوات، حتـى إذا       

مات يكون قد تحصل علـى نيـل جميـع          

شهواته، ولكن المسلم كيف ينسى المـوت       

حتى يظن أنه باق، وهو ال يمـضي عليـه      

مساقة إلى القبور، بل    يوم إال ويرى نظائره     

كيف ينسى ما آمن به من القضاء والقـدر         

ويوم القيامة وحساب القبر، حتى يبلغ درجة      

من الغفلة تجعله من أهل الجاهلية بتقليـده        

شرا من الجاهليـة، وأقـيم      : ألوربا، أقول 

:الحجة

 

 

أهل الجاهلية ينكرون البعث وينافسون     

في البقاء منافسة تجعل الدماء رخيصة في       

جانبها، فكان الواحد منهم يقتل اآلخر ليتلذذ       

بماله، وكانت أسـباب ارتـزاقهم الـسلب        

والنهب، ولكنهم مع ذلك كانوا أهـل ذمـة         






. 



 

 

 

 

 



 



ووفاء، وحفظ للعهود والمواعيـد، وأهـل       

نجدة للجار، وأهل غيرة علـى الفـضائل        

االجتماعية، إذا أكل الرجل مع الرجل أنزله       

أنـا  : منزلة نفسه، وإذا قال له أعدى عدوه      

في ذمتك أنزله منزلة نفـسه، وكـان مـن     

وفائهم أن األسير إذا ذكر المالك له بمقابلته        

مرة، أو باألكل معه، أو بالـشرب معـه،         

سببها ) بكر وتغلب (أكرمه وفاء، وحروب    

قتل كُلَيب ناقة المرأة في جوار جـساس،        

ألن الرجل إذا نزل في جوار رجل جاهلي        

حفظ عرضه، قال   بذل ألجله ماله ودمه، و    

: حاتم الطائي

 

 

وما ضر جارا يا ابنة العم فاعلمي

 

 

يجاورنا أال يكــون لــه ستر

 

 

:وقال غيره

 

 

ونكـرم جارنا مادام فينا

 

 

ونتبعه الكرامة حيث ماال

 

 

فكان الوفاء وصدق الوعـد والغيـرة       

والنخوة والنجدة مـن صـفات الجاهليـة        

العمياء، مع ما كانوا عليه من الشرور فـي    

ة البقاء، ولكنا أصبحنا اآلن في حالة       منازع

. هي شر مما كان عليه أهل الجاهلية

 

 

كان أهل الجاهلية ينازعون في البقـاء       

بسيف ورمح وسوط، وأصبحنا نقلد أوربا،      

. وأوربا تنازع في البقاء بكل وسائل الشر

 

 

كان شياطين الجاهليـة    

يطلبون بعـض األمـوال     

ويتركون النساء والعيـال،    

م، فكـانوا يقـاتلون بالـسيف       إال من دافعه  

والرمح فال يقتل إال أفراد في المعركـة ال         

يعدون على األصابع، كما يفعل اللصوص       

ليالً، ولكن أوربا فاقت الجاهلية العمياء، فال       

تكتفي بالمال وال باستعباد الرجال والعيال،      

بل بلغ بهم الظلم إلى حد أنها تمحـو أثـر           

 األمة من علـى وجـه األرض، بـاآلالت        

الجهنمية التي تحصد النفوس حـصدا، وإال       

فأين المسلمون في األندلس وفي غيرها من       

جزر البحر األبيض؟ وأين أهـل أمريكـا        

الزنوج؟ شياطين الجاهلية كانوا إذا وعدوا       

وفوا، ولو وعد الرجل بأن يحضر للقتـل،        

ورجال أوربا المصلحون تكثـر وعـودهم       

 وعهودهم ويسرع وعيدهم وعذابهم، فهم إن     

وعدوا إنما يعدوا ليستعدوا لحصد النفوس،      

ومحو آثار األمم، وإن احتلـوا لإلصـالح        

أفسدوا وتسلطوا على الملوك والعقالء وأهل   

النجدة والرأي، فأذلوهم فـي بالدهـم، أو        

طردوهم منها، وإذا استجار بهم مـستجير       

فـإن أطـاعهم    . استعملوه في مضرة أهله   

ـ        ه، عاملوه معاملة راعـي البهـائم لبهائم

.فسمنوه وأكلوه، أو غذوه واستعملوه

 

 

تدعي أوربا أنها مـصلحة، وناشـرة        

للحضارة والمدنية، ولكن أيـن إصـالحها       

وحــضارتها ألمريكــا، أصــلحت ولكــن 

إصالحها لمـن؟ هـل أصـلحت الـسكان        

ولكـن أصـلحت نفـسها      .. األصليين؟ ال 

بالسيادة والترف، واالختصاص بالخير دون     

.غيرها من أهل البالد

 

 

عون أنهم جاءوا لرقي األمم، ودفـع       يد

المضار عنهم، ولكن أين آثار هذا الرقـي؟        

.وأين آثار هذا النفع؟

 

 

ظهرت آثاره جلية في سلب الملك مـن   

أهله، وحشو السجون بكبار الرجال، وحصد 

النفوس في الشوارع، وإطفاء شعلة العقول      

واألفكار، وغل األيدي، وقطـع األلـسنة،       

لة بدولة من دولهم حتى أصبحت األمة المحت

فريقيا، وأذل مـن    أأجهل من سكان أواسط     

:الحيوانات الداجنة، قال العربي

 

 

ال يحمُل فــي أرٍض يعيشُ بها 

 

 

الحي والوتد إال األذالن عيــر

 

 

هذا على الخسِف مربوط برمِته

 

 

وذا يشج فال يـــرثى له أحد

 

 





 



 

 

 

 

 



 



 

 



 


في الوقت الذي يواجه فيه     

 اا فكريــالمجتمــع تطرفَــ
ـ  وشذوذً ا باسـم   ا أخالقي
الدين  

 

 والدين منه براء    -

 

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

ـ  تكسب الفرد ذوقً   ا ا رفيع
حقة، ا جليلة وعقيدة    ميوِق

وقد اهتم منهج التـصوف     
ــاء الفــرد وتقويمــه  ببن
باعتباره مـصدر القـوة     

    ا؛ للمجتمع إذا كان صـالح
ــصوف أصــبح  إال أن الت

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

ن عليه عقيدة  يجب أن يكو  
ا، وعبادة ومعاملة وأخالقً  

ليصح السلوك إلى ملـك     
.الملوك سبحانه

 

 

 

 

* 

 



*

 



*

 



 

 




 


معلوم أن الذكر والفكـر مـن       
أفضل عبادة العابدين، وهما مـن      
: سمات أولي األلباب، قال تعالى    

ِض     ِإناَألراِت واومِفي خَلِْق الس 
ـ  ِف اللَّ واخِْتالَ النَّهِل وـاٍت   ياِر آلي

الَِّذين يـذْكُرون   * لْباِب  ُألوِلي األَ 
      نُـوِبِهملَٰى جعا وودقُعا وامِقي اللَّه

ونتَفَكَّرياِت      واومِفي خَلْـِق الـس 
 نَا ما خَلَقْتَ هٰذَا باِطالً    رِض رب واَأل

آل  (سبحانَك فَِقنَا عـذَاب النَّـارِ   
 ١٩١: عمران

 

- ١٩١.(

 

 
وقد َأهل اُهللا اِإلنسان للذكر والفكر بما أودعه        

 الذي يعقل عنه، وما أمده به مـن        فيه من العقل  
الهداية والتوفيق، وما كتبه في قلبه من اِإليمان،        
وما زين به اِإليمان في قلبه، وما أيده به مـن           
روحه؛ فيتفضل اُهللا على اِإلنسان بما ال ينالـه         
بجهاد وال برياضة مـن الـشهود، والحـب،         

.والقرب

 

 
:  في وصف أولـي األلبـاب  يقول الحقّ  

لَـٰى          الَِّذينعا وـودقُعـا وامِقي اللَّـه ونذْكُري 
نُوِبِهمج يذكرونه على الـدوام قـائمين      : ، أي

مـن أراد) :   وقاعدين ومضطجعين، وعنه    
، )١()أن يرتَع في ِرياِض الجنة فليكثْر ِذكـر اهللا        

يصلّون على الهيئـات الـثالث حـسب        : وقيل
عمران بـن   الطاقة لقوله عليه الصالة والسالم ل     

حصين  

 

 وكان مريضا    -

 

-) :    لَم ا، فِإنلِّ قاِئمص
          نِْبـكفعلـى ج تَـستِطع لَم ا، فإنتَطْع فقاِعدتَس

).وتُومئ إيماء

 

 

 

 
 

 

 

ا موضوع الذكر   وقد فصلنا سابقً  
وما يتعلق به من فضائل وأحكـام       

.وِحكم وهيئات وأنواع

 

 
أما التفكر فقد فـصله اإلمـام       

د ماضـى أبـو     المجدد السيد محم  
    ـ  العزائم في تراثه نثـر اا ونظم ،

وتكلم فيه غيره من األئمة، ومـن       
:ذلك نورد ما يلي

 

 


 


 ِفي خَلِْق ويتَفَكَّرون: قال تعالى 

ــسماواِت واَأل ــتدالالً رِضال  اس
ادات،ـواعتبارا، وهو أفضل العب

 

 
ــال  ــالتَّفَال: (ق ــادةَ ك ــه )٢()كُّر ِعب ؛ ألن

المخصوص بالقلب، والمقصود مـن الخلـق،       
بينَما رجٌل مستَلٍق علـى ِفراشـِه       : (وعنه  

أشْـهد أن لَـِك   : فَنَظَر إلى السماِء والنُجوِم فَقَال  
خَاِلقًا، اللُهم اغفر لي، فَنَظَر اللَّـه ِإليـه فَغَفـر           

٣()لَه(.

 

 
) كَّرونويتَفَ: (وقد جاء التفكر في قوله تعالى     

ليدل على أن الفكر مفتاحه     ) يذْكُرون: (بعد قوله 
الذكر، وال يأتي الفكر إال بعد صـفاء جـوهر          
النفس بالجهاد الفـادح فـي رعايـة األنفـاس          
والحركات والسكنات، والقيام بالفرائض والسنن     
والمرغبات، فالذكر يستلزم المحبـة، والمحبـة       

وهلـم  تستلزم الشوق، والشوق يستلزم الـذكر،       
اجر.

 

 
قدم : ومن إشارة البن عجيبة في هذا السياق      

الحقُّ الذِّكْر على الفكر على ترتيب السير، فإن        
المريد يؤمر أول َأمِره بـذكر اللـسان؛ حتـى          
يفضي إلى الجنان، فينتقل الذكر إلى القلب، ثـم        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


 

إلى الروح؛ وهو الفكر، ثم إلى السر؛ وهو الـشهود والعيـان،           
١٢٣.وهنا يخرس اللسان، ويغيب اإلنسان في أنوار العيان

 

 
والمحبة والشوق   والذكر  

 

 شريفة    وإن كانت أحواالً   -

 

؛ لكنهـا   -
تدل على بقاء حجاب ما، إذ الشوق إنما يكون إلـى غائـب حتـى           

ر له اآليات التـي هـي   ينكشف للذاكر الغيب الذي في نفسه، وتظه    
دالئل اليقين الحق، فتحصل له البهجة واألنس والسكون؛ بعد لواعج          
الشوق وهيجان الوله، ولديها يحسن للسالك األنس، ويزج به فـي           

.حضرة الفكر فيكون ذاكرا فاكرا

 

 


 


تفكَّر؛ إذا ردد قلبه    : التفكر هو إعمال الخاطر في الشَّيء، يقال      

هو إعمال العقل   : اكثير الفكر، وقيل أيض   : أي: برا، ورجل ِفكِّير  معت
في المعلُوم للوصول إلى معرفة مجهول؛ أو إعمال العقل في أمـر            

   د القُـوى العاقلـة         لحله أو إدراكه، وعمومة تردا فالتفكر اسم لعملي
المفكّرة في اإلنسان؛ سواء أكان قلبا أو روحـا أو ذهنًـا، بـالنَّظر       

التدبر لطلب المعاني المجهولة من األمور المعلومة، أو الوصول         و
.إلى األحكام أو النِّسب بين األشياء

 

 
 ما أوحى به    وأهل الفكر هم أهل العقل الذي يعقل عن اهللا          

اإلى أنبيائه، والفكر هو عمل القلب الذي جعل اهللا له نور : ن لَّممو
    ا فَمنُور لَه ِل اللَّهعجِمن نُّورٍ   ي ا لَه     وحوالتفكر سياحة العقل والر ،

في عالم الملك والملكوت، ونتيجته بلوغ مقامات اليقين كمـا قـال            
وكَذَِلك نُِري ِإبراِهيم ملَكُوتَ السمواِت واَألرِض وِليكُـون        : تعالى

وِقِنينالْم ِمن.

 

 


 


ه على النظر والتفكر، بل ميز سـبحانه        وقد حث المولى سبحان   

قُِل انظُـرواْ  : ىأهل الفكر في القرآن في آيات عديدة كما قال تعال 
َأولَم يتَفَكَّروا ِفي َأنفُِسِهم ما     : ، وقوله ماذَا ِفي السماواِت واَألرضِ   

، الْحقِّ وَأجٍل مسمى   بِ ِإالَّرض وما بينَهما    لَقَ اللَّه السماواِت واألَ   خَ
ن لَهم  فَاِق وِفي َأنفُِسِهم حتَّٰى يتَبي    سنُِريِهم آياِتنَا ِفي اآل   : وقوله تعالى 

: ، وقوله كَذَِلك نُفَصُل اآلياِت ِلقَوٍم يتَفَكَّرون    :  وقوله ،َأنَّه الْحقُّ 
   نيِلتُب الذِّكْر كلْنَا ِإلَيَأنزو       ونتَفَكَّـري ملَّهلَعو ِهمَل ِإلَيا نُزِللنَّاِس م  ،

قُْل ِإنَّما َأِعظُكُم ِبواِحدٍة َأن تَقُوموا ِللَِّه مثْنَى وفُـرادى ثُـم            : وقوله
قُْل هـْل يـستَِوي اَألعمـى والْبـِصير َأفَـالَ           : ، وقوله تَتَفَكَّروا
ونتَتَفَكَّر    تعالى، مع قوله :         ـنفَم كُـمبِمـن ر آِئرصاءكُم بج قَد

رِض قُْل ِسيروا ِفي األَ   : ، وقوله َأبصر فَِلنَفِْسِه ومن عِمي فَعلَيها    
. ، وغيرها من اآلياتفَانظُروا كَيفَ بدَأ الْخَلْقَ

 

 
اللَّهم اجعْل نَظَِري ِعبرا،    : (وكان من دعاء النبي الكريم      

تَفَكُّروا ِفي آالَِء آِهللا،    : (، وقال   )وصمِتي ِفكْرا، ومنِْطِقي ِذكْرا   
. ، وقد ورد أن تفكر ساعة خير من عبادة سنة)والَ تَفَكَّروا ِفي ذَاِتِه

 

 
أشرف المجالس وأعالها الجلوس مع الفكرة فـي        : وقال الجنيد 

يد، والتنسم بنسيم المعرفة، والشرب بكأس المحبة مـن         ميدان التوح 
يا لها من مجالس    : ، ثم قال  بحر الوداد، والنظر بحسن الظن هللا       

. ما أجلّها، ومن شراب ما ألذّه، طوبى لمن رِزقَه

 

 
 قَاَل الشَّاِفِعيلَى الكالم بالصمت، وعلى االستنباط      : وتَِعينُوا عاس

. بالفكر

 

 
 لنظر في األمور نجاة من الغرور، والعزم       صحة ا : اوقال أيض

في الرأي سالمة من التفريط والندم، والروية والفكر يكشفان عـن           
الحزم والفطنة، ومشاورة الحكماء ثبات فـي الـنفس وقـوة فـي             
البصيرة، ففكِّر قبل أن تعزم، وتدبر قبل أن تهجم، وشاِور قبـل أن             

.  تقدم

 

 
 الحكمة؛ وقوامها الفكـرة،    : الفضائل أربع؛ إحداها  : اوقال أيض

القوة؛ وقوامهـا فـي     : العفة؛ وقوامها في الشهوة، والثالثة    : والثانية
. العدل؛ وقوامه في اعتدال قوى النفس: الغضب، والرابعة

 

 
:ويقول اإلمام المجدد أبو العزائم

 

 
زج بالفكِر في شئون المعاني

 

 
ان ـاألمـٍن بـٍن محصـبيقي  

وس ـتتجلى من الشئون شم

 

 
اني ـا الربـشرقاتٌ بنورهم  

ون بفكٍر ـال تجاوز تلك الشئ

 

 
ان ـفالمعاني جلت عن اإلمك  

ورياض التفكير تلك المرائي 

 

 
مي ـه بالمبانـوهو كنز ِطلَّس  

:إلى أن يقول

 

 
نَزه الذاتَ والمعاني عن الفكِر

 

 
ان ـِر األركـائـوجْل في س  

اني تعالت ـجلَّت الذاتُ والمع

 

 
 والكون البيهي غيب ان ـآي  



 


                                                           

.الكشف والبيان للثعلبي) ١(

 

 

.تفسير البيضاوي) ٢(

 

 

.التفسير الكبير للرازي) ٣(

 

 



  

 

 



 


 

 

 



 




 





 




 


 



 






 


وال بأس أن أفكهك بشىء طريف له مغزى شريف عن بعـض      
هؤالء المجتهدين العصريين، ثم نردفهم برؤسائهم المتقدمين الـذين         
كانوا من سعة العلم بالذروة العليا، ولكن ليس فيهم أناة األئمـة وال             

هم ووقارهم، بل كانوا أنانيين متبجحـين، وقلمـا         تحريهم وال رزانت  
وجعلْنَـا  : يأتى المتبجح بخير أو يهدى إلى صواب وقد قال تعالى         

            وِقنُـوناِتنَـا يكَـانُوا ِبآيوا ورـبا صِرنَا لَمِبَأم وندهةً يَأِئم مِمنْه 
).٢٤: السجدة(

 

 
قـان، وعلـى    أما هؤالء الطائشون فال يعرفون الصبر وال اإلي       

الجملة فاألمانة تحتاج إلى استعداد خاص فى طينة النفس وتكوينها          
 والنحاس ال يكون ذهبـا      )١()والناس معادن كمعادن الذهب والفضة    (

.أبدا وإن راقتك صفرته وخفيت عنك حقيقته

 

 
سئل بعض مجتهـدى    : وقد شط بنا القلم، فلنعد إلى تلك الفكاهة       

تْ علَـيكُم الْميتَـةُ والْـدم ولَحـم          حرم : العصر عن قوله تعالى   
هل يبقى التحريم فى لحم الخنزيـر إذا        ) ٣: المائدة (.... الِْخنِْزيِر

أوصلناه من الغليان إلى درجة تقتل كل ما فيه من الديـدان التـى              
فأجاب مجتهدنا الظريف بأنه ال وجـه للتحـريم         . اكتشفوها اآلن؟ 

ِإالَّ مـا   : لك من آخر اآلية حيث تقول     حينئذ، ويمكننا أن نستنبط ذ    
تُمذَكَّي) والتذكية هى التطهير، فحيـث طهـر لحـم          )٣: المائدة ،

.الخنزير مما فيه كان حالالً داخالًً فى هذا االستثناء

 

 
ولم يفرق حضرته بين التذكية بالذال وهى الذبح، وبين التزكية          

دقَةً تُطَهرهم وتُـزكِّيِهم    خُذْ ِمن َأمواِلِهم ص   : بالزاى وهى التطهير  

، وال حقق ما يرجع إليه االستثناء فى اآليـة،          )١٠٣: التوبة (ِبها
وهذا من البدهيات التى يعرفها صغار الطلبة، فماذا تقول فى هـذا            

أليس هذا أشبه شىء بقـول مـن        : االجتهاد وذلك التجديد العصرى   
، ثم استدلت بقولـه  إن النساء أفضل من الرجال بنص القرآن : قالت
غيـر  ) ١٥٣: الـصافات  (َأصطَفَى الْبنَاِت علَى الْبِنـين   : تعالى

مفرقة بين همزة الوصل وهمزة اإلنكار فظنت أنـه إخبـار عـن             
!.فضلهن؟ فال أكثر من هؤالء المجتهدين وال هؤالء المجتهدات

 

 
:لون آخر

 

 
جاء فى تفسير ابن كثير هذا الحديث الذى رواه الحـاكم عـن             

) أيكم يتابعنى على ثالث؟   : ( قال عبادة بن الصامت أن النبى      
 ....قُْل تَعالَواْ َأتُْل ما حـرم ربكُـم علَـيكُم         : ثم قرأ قوله تعالى   

فمن وفَّى فأجره   : (إلى آخر اآليات الثالث، ثم قال     ) ١٥١: األنعام(
، صحيح على شرط البخارى ومـسلم     : قال الحاكم ) إلخ.. على اهللا 

.ولم يخرجاه

 

 
لكنه غير صحيح المعنـى فـإن   : فعلق عليه ذلك المجتهد بقوله    

الوصايا خمس ال ثالث، ولم يبين حضرته فى الحديث علة تقـدح            
فى صحته غير ما أبداه من فهمه السقيم، فإنه فهم أن الثالث هـى              

 يريد بها اآليات ال الوصايا، واآليـات        الوصايا مع أن النبى     
 جاء التصريح بذلك فى رواية غير الحاكم، فقد         ثالث بال شك، وقد   

رواه الترمذى وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى وأبو الـشيخ           
أيكم يتـابعنى علـى     : (وابن مردويه عن عبادة بن الصامت، وفيه      

. إلى ثالث آيات.. قُْل تَعالَواْ: ثم تال) اآليات؟

 

 
ئما علـى شـفا     فانظر إلى تسرع الشيخ واجتهاده الذى يبنيه دا       

جرف هار، وكم لهؤالء من أمثال هذه التعليقات الحمقاء، فرحم اهللا           
.امرءا عرف قدره فلم يتعد طوره

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 





















 



 



 



 



 



 





 



ولنترك هذه الطبقة المتفيهقة المتشدقة على ما بهم من جهـل           
وسخافة، ولنرجع إلى من قبلهم من رؤسائهم وأئمتهم لنرى إمامهم          

، وهم فى تلـك النزعـات       ابن تيمية الذى قدموه على جميع األئمة      
الخبيثة على الرغم من دعوى االجتهاد، مقلدون لـه فـانون فـى        

 وجعـل الـسفر     تقليده، كيف منع من شد الرحال لزيارتـه         
للزيارة سفر معصية ال يصح فيه قصر الـصالة، خارقًـا بـذلك             

، ودليله الـذى    !إجماع المسلمين، غير مستحى من سيد المرسلين      
ه ما لم يستنبطه أحد من األولين واآلخـرين         استند إليه واستنبط من   

 من شد الرحال إال ألحد المساجد الثالثة، ففهم من          هو منعه   
ذلك النهى أن الرحال ال تشد للزيارة بناء على خيال قام برأسه أن             
القصر حقيقى ال إضافى، ولو كان كما فهم ذلك المجتهـد الكبيـر           

ان أو التجارة أو غير لكان شد الرحال لصلة الرحم أو زيارة اإلخو     
!.ذلك محرما، فإذًا تقف مصالح العالم، وتتعطل أمور الدين والدنيا

 

 
 من أن المساجد متـساوية      ولو تبصر قليالً لعلم ما أراد       

فى الفضل فكلها سواء إال هذه المساجد الثالثة، وذلـك ظـاهر ال             
خفاء فيه، فإن األصل أن الشىء يستثنى من جنسه القريب، فـإذا            

ما مات إنسان إال زيد، ولـيس       : ما مات إال زيد، كان معناه     : اقلن
ما مات حيوان إال زيد، ومن فهم ذلك كان من الحيـوان ال             : معناه

.من اإلنسان

 

 
على أننا لو جعلنا القصر حقيقيا لفسدت أمور العالم كما قلنـا،            

.والشريعة إنما جاءت بالصالح ال بالفساد

 

 
من قول ابـن تيميـة      ) ح البارى فت(ويلتحق بذلك ما رأيناه فى      

إنه لم يجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم فى روايـة مـن            : المذكور
 حين سئل عن    الروايات التى وردت فى تعليم الصالة عليه        

ذلك، مع أن الجمع بينهما وارد فى البخارى، وهو لـدى الحفـاظ             
.بمنزلة األجرومية فى النحو، إلى غير ذلك مما هو معروف عنه

 

 
 كبار   وهو من 

 

 أو كبير    -

 

 أولئك المجتهدين، ولو لم يكن لـه      -
إال ما هو معروف عنه وعن تلميذه ابن القيم خصوصا فى نونيته            
من إثبات الجهة هللا تعالى أخذًا بالمتشابهات واغتـرارا بظـواهر           

.)٢(اآليات لكان كافيا لكل منصف فى تقدير ما لهم من علم وعقل

 

 
 الذى ذكره السائل،    )٣(الشوكانىثم انظر بعد ذلك كله إلى كالم        

.وإلى فهمه الكاسد وقياسه الفاسد، وهو من كبار هؤالء أيضا

 

 
فإن األحبار والرهبان كانوا يحللون ويحرمون من عند أنفسهم         

ما حللناه فى األرض فهو محلول فى السماء، وما ربطنـاه          : قائلين
فى األرض فهو مربوط فى السماء، كما هـو معـروف عـنهم             

فى كتبهم المقدسة، فضالً عن تاريخ الكنيسة أو التـاريخ          ومسطر  
.العام

 

 
وأما أئمة المسلمين فلم يدعوا ألنفسهم ذلك المنصب الـذى ال           
ينبغى أن يكون إال هللا، حاشاهم أن يقولوا ذلك أو يصدوا عن غير             

.قول المعصوم وسنته التى هم أعرف الناس بها وأحرصهم عليها

 

 
ا خالفنا الحديث الصحيح فاضربوا     إذ: وقد صرحوا بذلك فقالوا   

إنكم اتبعتم  : فكيف يحل له بعد ذلك أن يقول      .. بقولنا عرض الحائط  
آراءهم ولم تتبعوا الكتاب والسنة، وكل إنسان يعلم أنهم لم يقولـوا            

هذا قول رسول اهللا وذاك فعله وتلك : من عند أنفسهم، وإنما يقولون
.عرف ما جاء فيهسنته، وهم أعرف الناس بذلك وأقدرهم على ت

 

 
وقد وثق الناس بهم فلم يتهموهم فـى ديـنهم وال علمهـم وال              
أمانتهم بعد ما عرفوا أنهم يتمسكون بكتاب اهللا وسـنة رسـول اهللا        

.

 

 
وحاشاهم أن يشرعوا من عند أنفسهم وهم خير القرون، فإن لم           
. يجدوا شيًئا فى كتاب اهللا وال سنة رسوله، اجتهدوا ما اسـتطاعوا           

رف بروح الشريعة ومقاصدها ومناط أحكامها، ولـو لـم          وهم أع 
يفعلوا ما فعلوا لكانت الشريعة اآلن لعبة بيد الجهال كما رأيت فيما            

.تلوناه عليك

 

 
                                                           

رواه العسكرى مرفوعا، وأخرجه الطيالسى وابن منيع والحارث والبيهقى فى          ) ١(
 .حديث بلفظ آخر

إن األمة إذا زنت جلدت مائة إن كانت        : ومن االجتهاد المضحك قول بعضهم    ) ٢(
ِني فَاجِلدوا كُلَّ واِحٍد منْهما ِمَئةَ     الزاِنيةُ والزا  : بكرا لدخولها فى عموم قوله تعالى     

فَِإذَا ُأحـِصن فَـِإن َأتَـين       : فإن تزوجت جلدت خمسين بقوله    ) ٢: النور (جلْدٍة
فالمحـصنة  ) ٢٥: النساء (ِبفَاِحشٍَة فَعلَيِهن ِنصفُ ما علَى الْمحصنَاِت ِمن الْعذَابِ       

نظر إلى هذا االستنباط العجيب، وأعجب منه مـا         عنده أقل من غير المحصنة، فا     
تقل بعضهم عن ابن حزم من أن اإلنسان إذا بال فى الماء الراكد نجـسه لـورود                 
النهى فى الحديث عن ذلك، فإن بال فى إناء ثم صبه فيه لم يتنجس، إلى غير ذلك                 
من المضحكات المبكيات من أولئك المجتهدين الذين ال يأخذون إال مـن الكتـاب              

:وما أحسن قول ابن الجوزى فى حقهم, والسنة

 

 
 لعمرى لقد أدركت منهم مشايخًا            وأكثر من أدركته ما له عقل      

وإنا ال ندرى أشرا أريـد      : لما تولى الشوكانى القضاء قال بعض علماء اليمن       ) ٣(
 بمن فى األرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وهناك ما هو أشد من هذا مـن أقـوال                 

 .العلماء فى حقه، وال داعى إلى نقلها
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كتشف فيهـا   ام التي   ١٩٤٧منذ سنة   

مخطوطات البحر الميت كـان هنـاك       

ا فى المناخ الثقافي فيمـا      ا ملحوظً تغير

يتعلق بالمعرفة الخاصـة باالكتـشافات      

التي تخص الطوائـف والمـستوطنات      

ألديان حيث كانت تلك    اليهودية وتاريخ ا  

 من الصمت قبـل     ءفة بشي المعرفة مغلَّ 

.ذلك

 

 

وطات بمثابة األثر   وتعد تلك المخط  

 ساهم في تشكيل الوعى أو      الذيالثقافي  

 األوربي حول التاريخ اليهودي،    اإلدراك

حـرة  مما جعل المؤلف يطالب بمناقشة      

   إلى النصوص تلك المخطوطات، متطلع 

 مزيد  إلىدراسة قد تساهم بشكل رئيس      

.من الدراسات اليهودية

 

 

وهذه المخطوطات عبارة عن عـدد      

ــصوص   ــن الن ــر م ــت كبي وفتائ

المخطوطات التي تشكل في مجموعهـا      

 مخطوطـة وهـي     ٨٥٠يزيد عـن     ما

مكتوبة بالعبرية واآلرامية وقليل منهـا      

.باليونانية القديمة

 

 

فت تلك النصوص بين سـنتي      شاكت

 في إحـدى عـشرة      م١٩٥٦ و ١٩٤٧

مغارة تقع بالقرب من خربة قمران التي       

تشرف على الشاطىء الشمالي الغربـي      

د لـوحظ أن حـوالي      وق. للبحر الميت 

من هذه المخطوطات نـصوص     % ٢٥

توراتيـة والبــاقي نــصوص تعــددت  

علماء حولها، فأصـاب كـل      نظريات ال 

 يـتمكن   أن من الحقيقة دون     اباحث شيئً 

.من معرفة سر أصحابها

 

 

ومن المحتمل أن تلك المخطوطـات   

تحمل أي تاريخ، وقـد تبـين بعـد          ال

 من  ندراستها أن أصحابها ربما يكونو    

 الغيورين على الـشريعة الـذين       اليهود

يعتقدون أن نهاية األيام قد أتت، فراحوا       

يستعدون، خالل فترة جيل واحـد مـن        

الزمان لشن حرب مقدسة ضد المحتـل       

 ؛ والـشعوب كافـة    األممالغريب وضد   

ــشريعة   ــالفي ال ــد مخ ــة ض وخاص

الموسوية، وقد اعتقدوا أنه خالل تلـك       

الحرب سيأتي المسيح المنتظر ليملـك      

.العالمعلى 

 

 

ترجع قصة اكتشاف المخطوطـات     

 حيث كان صبيان م١٩٤٧لى ربيع عام إ

من بدو التعامرة يرعيان األغنـام فـي        

خربة قمران، يتجوالن في هذه البقعـة       

بمنحـدراتها  ” صحراء اليهوديـة  “من  



 

 

 

 

 



 



 









 



الشديدة على الساحل الشمالي الغربـي      

حدهما على مغارة   أ فعثر   ،للبحر الميت 

ى الـرغم   في سفح صخري عال، وعل    

من وجود ما ال يعد وال يحـصى مـن          

 المتماثلة في تلك المنطقـة إال       اتالمغار

أنها لفتت انتباهـه وأثـارت فـضوله،        

فتسلق بمشقة وعناء بالغ ليلقـي نظـرة     

 ولشدة سـطوع    ،لى داخل تلك المغارة   إ

الضوء في الخارج لم يـستطع رؤيـة        

شيء في المغارة المظلمة، فالتقط حصاة     

، ة المعتمـة  داخـل المغـار   وقذفها الى   

ـ   اليسمع صوتً  ر الخـزف   س كصوت تك

الصيني، ولم يتجرأ على ولوج المغارة      

 ،لى خيمة أهلـه   إالمعتمة، فأراد العودة    

وكان صاحبه على ما يبدو أكثـر منـه        

 لـى المغـارة،    إا، فصحبه   جرأة وإقدام

على كنـز    وهما يمنيان النفس بالعثور   

 وتعاونا علـى التـسلق وولـوج        ،ثمين

مغارة، وخاب ظنهما للوهلة األولـى،      ال

ن مساحة المغارة ال تزيـد      أحيث وجدا   

  ا وحوالي سـبعة أو     عن المترين عرض

ا وارتفاعهـا حـوالى     ثمانية أمتار عمقً  

مترين أو ثالثة أمتار وأرضيتها مغطاة      

بعدد هائل من شظايا وكـسر الجـرار        

 ولم  ،وجذاذات الرق ) يةالخزف(الفخارية  

يعثرا على الذهب الذي كانا يحلمان به،       

 كبيـرة   ةا اثنتي عشرة جر   يضأوالحظا  

 ــدد ــا مج ــشت آمالهم ــاة فانتع ا مغط

بالحصول على كنوز الذهب، ومـا أن       

أزاحا غطاء إحدى الجرار حتى أصيبا      

 لَّ ما عثرا عليه فـي      ، فك ابالخيبة مجدد

   ـ  تلك الجرة كان رق ا ا متالصـقً  ا ملفوفً

، ) متالصقة بهيئة لفافة (

فقامــا بــإفراغ الجــرة 

ليخرجا من داخلها لفيفة    

من الرق تحمل كتابة لم     

وبعـد  . ايفهما منها شيئً  

تفحص سريع أدركا أن    

العديد من الجرار تحتوي علـى دروج       

من الرق وهي لفائف مماثلة من الجلـد        

لى رقـائق   إضافة  إالعتيق وورق قديم    

ليهـا جميعهـا    نحاسية ملفوفة بعناية ع   

ا بقماش من    وبعضها كان مغلفً   ، ما كتابة

الكتان، والدرج قرطاس طويل يكتب فيه  

.ويلف

 

 

ومــا أن ذاع نبــأ اكتــشاف هــذه 

المخطوطات حتى بدأت أعمال التنقيب     

في سفوح التالل المكشوفة على البحـر       

 واسـتمرت سـبع     م١٩٤٩الميت عام   

سنوات، وتنامت المشكلة بـسبب عـدم       

ا لقـاء   جزيا م على من يدفع ثمنً    العثور

سيما  الحصول على هذه المخطوطات ال    

القانونيـة التـي     بسبب االتصاالت غير  

أقدموا على إجرائها، إذ ينبغي علـيهم       

  ا عن مرأى ومـسمع     توخي الحذر بعيد

ن أســيما و ول بريطــاني، الئي مــسأ

تزال محتلة من قبـل      فلسطين كانت ال  

.ذلك الوقتي بريطانيا ف

 

 

 عمـا   وواكب العلماء على التفتيش   

لفي قنينة من الرق    أ يتبقى فجمعوا حوال  

والبردي وكميات من فتائـت الخـزف       

وسراج ـ    ا روماني ا ا ولفافة سجائر وقطع

من الكتان الذي كان قد استخدم في لف        

ن لفافة السجائر أ وتبين ،الدروج لوقايتها

 ،حد رجال المطران الـسرياني    كانت أل 

ميركـا والجامعـة    أيقن العلماء فـي     أف

ن دروج المطران المهربة من     أية  العبر

.فلسطين والمباعة كانت من هذا الكهف

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 




 




 



 



 





 


 وصـفهم ألهـل التـصوف       ،من تقوالت أدعيـاء المعرفـة     

بالقبوريين، وينكرون عليهم زيارة أضرحة األولياء ورفع القبـاب         

 ال يعلمون أن زيارة أضرحة      م كذلك هذا الفعل وه    عونعليها، ويبد 

ون األولياء والتبرك بها كان منهج أهل الصالح مـن أئمـة قـر            

.الخيرية الثالث األولى

 

 

وحتى ال يقع العوام في حبائل هذه الدعاوى الجاهلة نبين مـا            

:يلي

 

 

كل مسلم مدرك ألهمية الدعاء الذي وصفه رسـول اإلسـالم           

  يتحـرى األمـاكن   )وهو مـخ العبـادة  ) (هو العبادة( بأنه ،

المباركة التي يستجاب فيها الدعاء، ويعلم أن هناك أماكن اختصها          

 عرفـات، والبيـت   :ا، مثـل أن يكون عندها الدعاء مـستجاب   اهللا ب 

.الحرام، وبيت المقدس، والمساجد، وغيرها

 

 

ولنا أن نسأل عن السبب الذي جعل هذه األماكن مباركة، فلكل           

مكان مبارك علّة، ولن يغيب عن نباهة المتأمل أن نزول البركـة            

اعيل على عرفات كانت بسبب نزول ما افتدى به الذبيح سيدنا إسم          

عليه السالم، والكعبة المشرفة ذكر العديد من الرواة أن نبـي اهللا            

 نبينا الصالة والتسليم وأمـه الـسيدة هـاجر          ىإسماعيل عليه وعل  

 بحجر  ف في الحطيم الذي يعر    فونانرضي اهللا عنها وأرضاها مد    

  ا من الكعبة المشرفة، وذكر القرطبـي فـي         إسماعيل ويضم جزء

 زمزم  ىبين الركن والمقام إل    ما: ال ق تفسيره أن رسول اهللا     

   قبور تسعة وتسعين نبي  ا فقبروا هناك، وذكر الطبري     ا جاءوا حجاج

كان النبي من األنبياء إذا هلكـت أمتـه         :  أنه قال  عن النبي   

لحق بمكة، فيعبـد اهللا     

 ومن معه حتـى     ىتعال

يموت فمات فيها نوح،    

وهود، وصالح، وشعيب   

    وقبورهم بـين 

 ويقول  .زمزم والحجر 

     في سورة البقـرة 

١٢٥:  لْنَـــاعِإذْ جو

الْبيتَ مثَابةً لِّلنَّاِس وَأمناً    

ــذُو ــاِم اْواتَِّخ ــن مقَ  ِم

ِإبراِهيم مصلى وعِهدنَا   

ِإلَى ِإبراِهيم وِإسـماِعيَل    

    ِللطَّاِئِفين ِتييا برَأن طَه

ــِع   ــاِكِفين والركَّ الْعو

جوِدالس   والمـصلى ،

اسم مكان من الـصالة     

ــدعاء  ــى ال  أي ،بمعن

 اتخذوا من مقامه    

ا للدعاء، والظاهر   مكانً

جعلنا البيـت   : أن قوله 

الـخ، بمنزلـة    .. مثابة

التوطئة، أشير به إلـى     

 ؛مناط تشريع الـصالة   
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واتخذوا مـن مقـام     : وا في مقام إبراهيم، بل قال     وصلُّ: ولذا لم يقل  

 األمر بالصالة في المقام، بل علق علـى         إبراهيم مصلى، فلم يعلق   

 : من قائـل   ل قال ج  ٩٧اتخاذ المصلى منه، وفي آل عمران اآلية        

ِإن           الَِمينى لِّلْعدهكًا واربكَّةَ مِللنَّاِس لَلَِّذي ِبب ِضعٍت ويَل بفيِه  * َأو 

نًا وِللَِّه علَى النَّاِس ِحـج      آياتٌ بينَاتٌ مقَام ِإبراِهيم ومن دخَلَه كَان آمِ       

الْبيِت مِن استَطَاع ِإلَيِه سِبيالً ومن كَفَـر فَـِإن اللَّـه غَِنـي عـِن                

الَِمينالْع    اآليتين، والصحيح من      ا  أن اآليات اإللهية التي كانت سبب

، منها أنه مقام سـيدنا إبـراهيم        )البيت(في بركته وهدايته للعالمين     

  ،           وأنه يوفر األمن للناس، وأنه مقصد للحج، وأنـه احتـوى

على أجساد الصالحين من أنبياء وأولياء ال يعرف عـددهم إال اهللا،            

 أحمد األزرقي   بن محمد بن عبد اهللا      الوليد األزرقي وهو أبو     روى

، ) هجرية ٢٤٥توفي عام   (الغساني المكي من علماء قرون الخيرية       

 : فقـال  ،)ة وما جاء فيهـا مـن اآلثـار         مك تاريخ( المهم   كتابهفي  

 ، عن َأِبي خَيـثَمٍ    ، بن سلَيمٍ  يحيى  حدثَنَا ، بن َأِبي الْمهِدي   مهِدي حدثَنَا

 اللَّـِه بـن     عبد سِمعتُ:  يقُوُل   ،سِمعتُ عبد الرحمِن بن ساِبطٍ    : قَاَل

 بين الركِْن ِإلَى الْمقَاِم ِإلَى زمـزم ِإلَـى          ما(:  يقُولُ ،وِليضمرةَ السلُ 

  نَاِلكوا ها فَقُِبراججوا حاءا، جنَِبي ِعينِتسٍة وعِتس ورِر قَبالِْحج،  فَِتلْـك 

 أنـه   النبي عن  بن سابطمحمد وروى ،)قُبورهم غَور الْكَعبةِ 

 بها هـو    فتعبد مكة كت أمته لحق   النبي من األنبياء إذا هل     كان: قال

ومن آمن معه حتى يموتوا فمات بها نوح وهود وصالح وقبـورهم            

.حجربين زمزم وال

 

 

 ومـن  ):٢٨٩/ ١( في شفاء الغرام بأخبار البلد الحـرام  وجاء

 روينا عن ابن إسحاق     ، فيه قبر إسماعيل     أن :فضائل الحجر 

ي عـن ابـن     في سيرته تهذيب ابن هشام، وروايته عن زياد البكائ        

 سـنة   مائـة   يذكرون فيما  وكان عمر إسماعيل  : إسحاق قال 

وثالثين سنة، ثم مات     

 

رحمة اهللا وبركاته عليه      -

 

فدفن في الحجر    -

حـدثني  :  األزرقـي  وقـال  .انتهى... مع أمه هاجر، رحمهما اهللا      

أخبرني : قال ،حدثنا سعيد بن سالم، عن عثمان بن ساج       : جدي، قال 

 ثـم   ده، وذكر أوال  ا من خبر إسماعيل     فذكر شيئً : ابن إسحاق 

وكان من حديث جرهم وبني إسماعيل، أن إسماعيل لما توفي          : قال

دفن في الحجـر مـع      

 صـاحب   وذكر ،)أمه

أن قبــر " االكتفــاء"

 فــي إســماعيل 

الحجر، وأن قبره ممـا     

 وقـد  .يلي باب الكعبة  

 اختلف في قبر إسماعيل   

 إنـه فـي    : قيل

الحجر، وهو قول ابـن     

وقيل إنه فـي    إسحاق،  

الحطيم، وقد سبق نقـل     

األزرقي له عن مقاتـل     

في أخبار الحطيم، ونقله   

الفــاكهي عــن كعــب 

األحبار، وعـن ابـن     

وقال الفاكهي في   . سابط

حـدثنا  ": فضائل مكة "

: موسى بن محمد قـال    

حدثنا يزيد بـن أبـي      

حكــيم، عــن ســفيان 

الثوري، عن عطاء بن    

السائب، عن ابن سابط    

 بـين الـركن   : أنه قال 

والمقام وزمـزم قبـر     

  ا، وإن  تسعة وتسعين نبي

، قبر هـود، وشـعيب    

ــماعيل  وصــالح، وإس

ــ ــك ـ ف ي تل

.البقعة

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 



 





 





 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       المستشار                       الباحث    

 

 





 



 




 



 هـم بعـد     أهل بيت النبـى     إن  

النبيين خيرة األخيار من الخلق وأعالهـم       

عند الحق    اقدر ،    ولم يجتمع فى نـسل 

أحد من العالمين من يقارب أهل البيـت        

وذريتهم  

 

 عند اهللا ورسوله والمـؤمنين   –

 

– 

ـ  ا أو يدانيهم أخالقً   مقام ا، فهـم   ا وأحالم

 أقطـاب   ،، المهديون سبالً  يالًاألصدقون ق 

الجاللة وشموس النبوة والرسالة، برأ اهللا      

أرواحهم صلة متصلة دائمـة بـالملكوت       

 ووقاها شـح وأدران الجاهليـة       ،األعلى

 وجعل حيـاتهم أداء     ،األولى والحياة الدنيا  

 وقـدوة   ، وخلفة لمن أراد الحـق     ،لألمانة

ا من نـور     وأقباس ،لمن أحب اهللا ورسوله   

ا كنت نـور) :  ما قال    ك جدهم  

 قبـل أن يخلـق آدم       بين يدى ربـى     

 وأحـسن   ،)١()بأربعة عشر ألـف عـام     

ختامهم فاصطفاهم بالـشهادة وخـصهم      

 واالختبار  ،ا فى مواقف اليأس   بالسبق دوم 

بين الدنيا ومادتها وزهرتهـا ومـا عنـد         

ـ   ،الرفيق األعلى  ا المـصطفين    فكانوا حق

ــذين   ــار ال األخي

ــى   ــسارعون ف ي

وهم لهـا   الخيرات  

.سابقون

 

 

ــد وصــانا  وق

  علـى أهــل 

بيته ولزوم مودتهم   

ــسن  ــبهم وح وح

ــاههم  األدب تجـ

وتوقيرهم وإعذارهم محبة وكرامـة لـه       

 ًا ألمر المودة الوارد مـن اهللا        وتنفيذ

   فى القرآن الكريم :   َّـ  قُـل ال َأس  َألُكُم

  الْمـودةَ ِفـي الْقُربـى      علَيِه َأجـرا ِإالَّ   

.)٢٣: الشورى(

 

 

 ذكرهم ونـزههم    فقد أعال الحق    

     ا يتعبد به   عن كل نقيصة وأنزل فيهم ذكر

ِإنَّما يِريد اللَّه ِليذِْهب     :وقرآنا يتلى فقال  

        كُمـرطَهيـِت ويـَل الْبَأه سجالر نكُمع

 وإذا أراد اهللا    ،)٣٣: األحزاب( تَطِْهيرا

ه تعالى فال راد إلرادته، وإذا أراد سبحان      

  ا ليحبه ابتاله واختاره إلـى      أن يختبر عبد

جواره فكان أهل البيت     

 

  بفـضل اهللا   –

 

- 

مصونين عن رجس الدنيا وآثامها بالجهاد      

الدائم والعبادة الحقة والتجرد للحق تعالى      

والتوحيد الخالص، ولن يضاف إلـيهم       

 

– 



 

 

 

 

 



 

















 



وهم عين الطهر    

 

 إال كل طاهر مطهـر      –

ر يشبههم، فهم على بصيرة ويقين واختيـا  

وتطوع العابـدين الزاهـدين الـراكعين       

الساجدين والعلماء المجاهدين والـشهداء     

األحياء عند ربهم يرزقون ومازالوا على      

مدى الزمان   

 

 قبلة العرفاء السائحين فى     –

ملكوت اهللا جل وعـال وأئمـة األوليـاء         

الصالحين مقبلين فى كل األحوال علـى       

اهللا، مؤيدين بفضل اهللا وإرادته ورحمتـه       

.كاته ووراثتهم للنور المحمدىوبر

 

 

غرو أن يحث    ومن ثم فال عجب وال    

 المبعوث رحمة للعالمين أمته     النبى  

على حب أهل بيته حتى تفوز       

 

 بمحبتهم  –

وتسعد بمواالة أخص قرابته    

 

.  بـشفاعته –

فهم معـدن الرحمـة الجامعـة ومهـبط         

البركات الشاملة، وفيهم سر صلة األرحام      

كان كما قال   على مدى الزمان وفى كل م     

رحمتُ اللِّه وبركَاتُه علَـيكُم:      الحق  

 فمن فى الـورى    )٧٣: هود( َأهَل الْبيتِ 

يصدف عن الرحمة والبركة مجتمعـين؟      

ومن ذا الذى ال يرجو نفحة من رحمة اهللا         

ومن ذا الـذى ال تهفـو       ! وبركاته عليه؟ 

! روحه إلى نـسمات القـرب والحـب؟       

 فالمرء مـع    ،ونليحشر معهم يوم يحشر   

من أحب يوم ينقطع كل سبب ونـسب إال         

.سببه ونسبه 

 

 

 ولقد  ،فشرف المحبة أشرف األنساب   

سبقنا سيدنا سـلمان الفارسـي مـن اهللا         

ـ    ة فتبوأ المكان  ،الحسنى شرف  الزلفـى ب

اإلضافة إلى أهل البيت جـزاء لخـالص        

والئه وصادق وفائـه ومحـض طهـره        

فكـان  . وصفائه للنبى وأهل بيته األطهار    

 :سلمان بحق كما قـال الرسـول         

 وبـذلك فـتح     ،)٢()سلمان منا أهل البيت   (

 باب الحب لمحبى أهل البيت      النبى  

أن ينتسبوا إليهم لو أخلصوا فى محبـتهم        

 .ح إلى يوم القيامـة     وهذا الباب مفتو   ،هللا

 فى كل مكـان     وأهل بيت الرسول    

من أرض اإلسالم هم مسئولية وأمانة فى       

بد من إظهار حيـاتهم       ال ،عنق كل مسلم  

الخصبة الثرية، حتـى تتـضح الرؤيـة        

والقدوة أمام كل شاب مسلم وكـل شـابة         

مسلمة، خاصة ونحن نعيش فى عـصر       

ــارات   ــوء بالتي ــراس ممل ــديد الم ش

هب مـن كـل اتجـاه       والعواصف التى ت  

تحاول أن تنال من هذا الدين الخاتم، وأن        

 تنال من البشير النذير سيدنا محمد       

 فحياة أهل بيت النبى     ،وأهل بيته األطهار  

     حياة خصبة ثريـة، حيـاة إيمـان 

وصدق وتقوى، حياة كفاح ودفـاع عـن        

 ،العقيدة مهما تصل إلى حـد االستـشهاد       

ودة حياة كلها علم وخلق وزهد وعبادة وج      

.وسخاء ويقين

 

 
                                                           

 أبيه عـن جـده       بن الحسين عن   يرواه عل ) ١(
) :         فى كتاب حجة اهللا على العـالمين فـى

للنبهانى فى خلق نوره    ) معجزات سيد المرسلين  
.

 

 
 ٣مستدرك الحاكم ج  : المراجع لهذا الحديث  ) ٢(

 ٢٠٠ ص ٦، وتهذيب تاريخ دمـشق ج     ٥٩٨ص
، ٥٤ ص ١، وذكر أخبـار أصـفهان ج      ٢٠٤و

، وبـصائر الــدرجات  ٣٤١واالختـصاص ص 
 ٣٣١ و ٣٣٠ و ٣٢٦ ص   ٢٢، والبحار ج  ١٧ص

ــار ج ٣٧٤ و٣٤٩ و٣٤٨و ــفينة البح  ١، وس
 ١بــن ســعد ج، والطبقــات ال٦٤٧ و٦٤٦ص
، والـسيرة   ٣٣١ ص ٢سد الغابـة ج   أ، و ٥٩ص

، والسيرة النبوية لـدحالن     ٣١٣ ص ٢الحلبية ج 
، وتاريخ الخميس   ١٠٢ ص ٢ج) بهامش الحلبية (
ــب ٤٨٢ ص١ج ــب جأل آ، ومناق ــى طال  ١ب

 ٢ ج  للطبـري  ، وتاريخ األمم والملـوك    ٥١ص
 دار المعارف، والمغازى للواقدى،     . ط ٥٦٨ص
 ٣، والسيرة النبوية البن هـشام ج      ٤٤٦ ص ٢ج

 ٤١٥ ص٤، وقــاموس الرجــال ج ٢٣٥ص
 ٤٣ و ٢٩ و ٣٤/٣٥، ونفس الرحمان ص   ٤٢٤و

.٢١٨عن مجمع البيان، والدرجات الرفيعة ص

 

 



 

 

 

 

 



 









 




 







 





 



 





 


أخطأ من ظن أن النافـذ إلـى عـوالم          

الصوفية المختبئة هو محاولة من محاوالت      

الهروب من عوالم أخرى محيطة قد تدفعه       

ألن تأريخ   ؛ا صوب اإلحباط واالكتئاب   دفع 

التصوف اإلسالمي الضارب في القدم لـم       

 لكـن يظـل     ،يشر إلى هذا الظن الخائـب     

الولوج إلى أكوان التصوف والصوفية رغم      

ا لكيانات إنسانية متشظية     وجداني ك معادالً ذل

 وألن  ؛بالسمو واالعتالء غيـر التنافـسي     

 للتعامل مـع    المتصوف بطبيعته أكثر ميالً   

الباطن والجوانب المضمرة والخفيـة عـن      

 فهو بالضرورة ال يعبـأ      ،المشترك الجمعي 

أو يكترث بالتـصارع االجتمـاعي لـدى        

عله  األمر الذي يج   ،أعضاء المجتمع الواحد  

ا على منصة التتويج الروحيمنفرد.

 

 

ولعل سمة السمو ومزية االعتالء التي      

 جعاله يعزز فرضـية     ،انفرد بهما الصوفي  

    ا فـي   بالغة التعبير واإلفراط المثمر تأويلي

 ،الرمزية التي أرهقت النص الصوفي نفسه     

     ا فـي   وجعلت آليات التلقي أكثر اضـطراب

ـ       ،نفس الوقت  اد  وال يمكن أن يهـرب النق

العرب عبر رحلة النقد العربي الممتدة من       

ابن قدامة الجمحي وحتى عصرنا الـراهن       

من حقيقة مفادها أن التصوير المجازي في       

النصوص الصوفية هي أحد أهـم روافـد        

الشعر العربي السيما ثورات الشعر الحـر       

 .وقصيدة النثر

 

 



 


والصورة اللغوية في النص الـصوفي      

 فعـل الواقـع أو      هي بعيدة تمام البعد عن    

 فإذا كانت   ،الرصد المنطقي لحركة التاريخ   

   فـإن   ،ا في ذاتـه   الصورة اللفظية تعد لغز 

    المعنى في جملته يعد ملغز   ا ا يتطلب قـدر

 من الوعي القتناص تفاصـيل تـدل        طويالً

ومن قبيل  . على ما يريده الصوفي من نصه     

هذا الضرب اللغوي مـا نظمـه سـلطان         

: قائالًالعاشقين عمر بن الفارض

 

 

فيـك متلـني بأنـي يحدثـقلب

 

 

روحي فداك عرفت أم لم تعرِف

 

 

لم أقض حق هواك إن كنت الذي

 

 

لم أقض فيه أسى ومثلي من يفي 

 

 

ي سوى روحي وباذل نفسهـما ل

 

 

في حب من يهواه ليس بمسرِف

 

 

 أعنـي   ،وكعادة أهل السمو واالعـتالء    

 نجد مجمـل نـصوصهم    ،متصوفة اإلسالم 

 ، الوقت والتوصـيف   اللغوية غامضة معظم  

سيما وهم يصفون تجربتهم ويتحـدثون       ال

 وهو ما نلمحه في قصائد ابن     ،عن تفاصيلها 

الفـارض التـي تفــوح منهـا الغمــوض    

ــا   ــسرة لمعانيه ــر المف ــدلوالت غي والم



 

 

 

 

 

 

 ومن ذلـك قـصيدته األشـهر        ،المقصودة

 : والتي يقول فيها،المعروفة بالتائية الكبرى

 

 

مقلتيب راحة ـميا الحـقتني حـس

 

 

ن جلَِّتـوكأسي محيا من عِن الحس

 

 

رابِهمـفأوهمتُ صحبي أن شُرب شَ

 

 

رِةـي بنظـبِه سر سري في انتشائ

 

 

دحي ومن ـوبالحدِق استغنيتُ عن ق

 

 

ولي نشوتيـن شمـلها ال مـشمائ

 

 

ففي حاِن سكري، حان شُكري لفتية

 

 

هم تم لي كتم الهوى مع شهرتي ـب

 

 

ـ    صيدة الـشهيرة تنقـسم     وفي هذه الق

التجربة الصوفية عند عمر بن الفارض إلى       

: هي،ثالث مراحل رئيسة

 

 

 وفيها يـصف الـشاعر      :مرحلة الفَرقِ 

الصوفي حالة التفرقة والتمييز عن محبوبه      

.الذي يخاطبه هو بلغة حب عميقة وواسعة

 

 

 وفيها يصف الشاعر   :ومرحلة االتحـاد  

.حالة الوحدة بينه وبين محبوبه

 

 

 :بالجمعأما المرحلة األخيرة والمسماة     

فيصف الشاعر فيها حالة الوحدة واالندماج      

 ويجتهـد   .بين ذاته هو وكل الموجـودات     

جوزيف سكاتولين في رصد لغة الحب في       

 حيث يقـوم بدراسـتها      ،تائية ابن الفارض  

دراسة داللية حيث أشار إلى تعدد الدالالت       

حــ ـ ب ـ     ( :اللفظية لألصول اللغوية

هـ ـ و ـ   (  و ،)حـ ـ ب  (    و ، )ب

وهي األصـول  ) و ـ ل ـ ي   (  و ،)ى 

اللغوية الثابتة التي تشكل مراحلة الـثالث       

 .التي سبق سردها

 

 



 


وإذا كان بعض نقـاد األدب العربـي        

حاولوا أن يتعاملوا مع النص الـصوفي ـ   

 كونه نص ا  ا لغوي

 

 إال أنهم   ، كخطاب أدبي  -

ات جعلـت الـنص   قد واجهوا ثمة إشـكالي   

 وجعلت  ،الصوفي أبعد ما يكون من تفكيكه     

النقاد أنفسهم بمنأى عـن تأويـل الـنص         

 وهذه اإلشـكاليات    ،الصوفي كخطاب أدبي  

نجمت عن ظواهر شتى مـن أبرزهـا أن         

النص الصوفي الذي امتاز ببالغة الصورة      

  ا عن رصد الناقـد لـم       وغياب المعنى بعيد

 يشير إلى  ا بالنظام اللغوي الذي     يكن محكوم

فرضية العالمة والدال والمدلول التي تـم       

إيفادها إلينا من رواسب المدرسة البنيويـة       

ا لم يخـضع هـذا       وأيض ،في النقد األدبي  

النص إلى أفق التوقعات أو جماليات القراءة     

التي تم تصديرها إلى نقدنا العربي األصيل       

من خالل محاوالت هانز روبرت يـاوس       

ريتهما الموسـومة   وفولفجانج إيزر في نظ   

 .بالتلقي الجمالي

 

 

والشيخ األكبر محي الدين بن عربـي       

خير مثال وأنموذج للتأكيد على افتراضـية       

صعوبة اقتناص آليات وتقنيات النقد األدبي      

لتفاصيل الصورة البالغيـة فـي الـنص        

ا الديوان األشهر فـي      وخصوص ،الصوفي

" ترجمان األشـواق    " تاريخ الشعر العربي    

 وفي  ،ا في التلقي  ا إشكالي يزال طرح  الذي ال 

قصائد رمزية ) ابن عربي(هذا الديوان نسج   

على طرائق الصوفيين الذين يتغزلون فيها      

 وهم ال يقصدون مـن وراء ذلـك         ،بإنسان

ا من   وخوفً ،سوى اإلشارة إلى معاٍن سامية    

سوء الفهم واإلدراك لصنيع ابن عربي في       

ترجمان أشواقه لجأ إلـى وضـع شـرح         

يوان خشية أن يتبادر إلى ذهن العامة فهم     للد

خاطئ ال يتناسب وجالل القصائد الصوفية      

.الماتعة

 

 



 

 

 

 

 



 


 

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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 وجودته هي الغاية من     اإلنتاج زيادة   إن

 في الحياة، وما لم     اإلنسان عمل يمارسه    أي

 متجدد فهو جهد ضـائع      إنتاجيقابل العمل   

 ما يسعى   أهمن من   إوطاقة مهدرة؛ ولذلك ف   

 باستمرار هو زيادة    إليه والمؤسسات   األفراد

ذكر أ أن رأيت ولعالقة ذلك بالعمل     ،إنتاجهم

 أن العامة التـي يمكـن       شاداتاإلربعض  

 ورفـع   اإلنتاجتساعد اآلخذ بها على زيادة      

. عمل كانأيمستواه في 

 

 

:اإلنتاج في التأثير وأسسعناصر 

 

 

١

 

المال -

 

 

٢

 

 المبدعةاألفكار -

 

 

٣

 

 الناجحةاإلدارة -

 

 

٤

 

اليد المدربة العاملة -

 

 

٥

 

األوليةالموارد  -

 

 

٦

 

واألجهزة اآلالت -

 

 

٧

 

لإلنتاجالتسويق الجيد  -

 

 

؟اإلنتاجيمكن رفع كيف 

 

 

١

 

 قواسم مشتركة بينك    إيجادبد من    ال -

 على ممارسة العمل، اإلقداموبين العمل قبل 

وهذا يستدعي منك دراسة العمل والقناعـة       

ا هدافًأهداف العمل   أهميته لتصبح   أ و هاوبجد

.شخصية لك ال يمكنك التنازل عن تحقيقها

 

 

٢

 

فهم العمـل ومعرفـة احتياجاتـه        -

.قي بهوطبيعته شرط للر

 

 

٣

 

ساسية للعمل من   توفير الحاجات األ   -

مكانات إهيل وتدريب شخصي للعاملين و    أت

 ومعـدات ومـواد خـام       اآلالتمادية من   

.وتذليل للمعوقات

 

 

٤

 

 األخرى الذهن من الشواغل     إخالء -

. العمل لهأثناءوتفريغ كامل الفكر 

 

 

٥

 

 ما يقوم   اإلنتاج وسائل رفع    أهممن   -

ـ        مكافـأة ن  به رؤساء العمل ومـسئولوه م

نجاز الـسريع    العالي واإل  اإلنتاج أصحاب

المتقن وبذل التشجيع والحوافز لهم، وهـذه       

 قد تكون ترقيات، وقد تكون مالية،       المكافآت

وقد تكون خدمات، وقد تكون شهادات شكر       

 آليـة نه ينبغي مراعاة وجود     أوتقدير، على   

ا  العاملين بعيد  إنتاجدقيقة وموضوعية لتقييم    

ة والمحاباة في هـذا الحقـل       عن المحسوبي 

اتمام.

 

 

٦

 

 الـوظيفي   بـاألمن  العاملين   إشعار -

 أسـرهم وحماية مستقبلهم وحقوقهم وحقوق     



 

 

 

 

 



 


 

ال تبكوا على الدين    : (قال رسول اهللا    
إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليـه         

              ).غير أهله

 

 
          

 

مد في مسنده رواه اإلمام أح -

 

-

 

 





 



 قد يكون   بأنهن شعور العامل    من بعدهم؛ أل  

 تعسفية غيـر عادلـة وال       عرضة لقرارات 

ي وقت يحول بينه وبين التفرغ   أمنصفة في   

.واإلنتاجالذهني بل والبدني للعمل 

 

 

٧

 

ال يذهب شـيء مـن      أفسك ب لزم ن أ -

 مـن   أوالً :ن ذلـك  وقت العمل لغيـره؛ أل    

ل عنها بـين يـدي اهللا؛       أ التي ستس  األمانة

ـ ا   سلب اإلنتاجا يؤثر على     ثاني وألنه اوإيجاب 

.تأثيربلغ أ

 

 

٨

 

استفد من تجارب وخبـرات مـن        -

سبقوك لمثل هذا العمل باالتصال الشخصي      

ــض    ــي بع ــشارة ف ــة واالست والمكاتب

.محددةالموضوعات ال

 

 

٩

 

تابع كل جديد في مجـال عملـك،         -

 أفـضل واحرص على االستفادة منه، ومن      

الوسائل لهذه المتابعة دوام االطالع علـى       

المجالت والدوريات المتخصصة في هـذا      

 واألبحـاث المجال ومكاتبة مراكز التدريب     

. سنحت الفرصةإذاوالمعارض وزيارتها 

 

 

١٠

 

 اإلبـداع اهتم بتنمية خـصائص      -

والتجديد واالبتكار لديك بصورة عامة وفي      

مجال عملك بصورة خاصة مـن خـالل        

القراءات والدورات التدريبيـة وحـضور      

.الندوات والمحاضرات المهمة بهذا الجانب

 

 

١١

 

 اإلجـازات اعط نفسك حقها من      -

.والراحة الكافية

 

 

١٢

 

 حـسنة   أخويـة احتفظ بعالقات    -

ودائمة مع رؤسائك وزمالئك ومرؤوسـيك      

.لعملفي ا

 

 

نتـاج فـي    مظاهر ودالئل ضـعف اإل    

:العمل

 

 

١

 

اضحة وعدم وجود خطة ناجحة و     -

. بل يخبط العامل خبط عشواء،للعمل

 

 

٢

 

عدم تنفيـذ الخطـة الموضـوعية        -

.واستبدالها باالجتهادات الشخصية

 

 

٣

 

ثناء وقـت   أخرى  أمور  أاالنشغال ب  -

.العمل

 

 

٤

 

ـ   -  واالنـصراف   اخرأالحضور مت

سمي للمؤسسةا عن وقت الدوام الرمبكر.

 

 

٥

 

جازات كثار من االعتذارات واإل   اإل -

.ةل وسيبأيوالتوسل لذلك 

 

 

٦

 

كراهية مقابلة المسئول والمناقـشة      -

. العملأموروالحوار معه في 

 

 

٧

 

كثرة النسيان لما يكلف به الموظف       -

. تظاهره بذلكأوو العامل أ

 

 

:نتاج في العملسباب قلة اإلأ

 

 

١

 

 بالعمـل مـن قبـل       ناعتقاالعدم   -

.املالع

 

 

٢

 

عدم فهم العمل واستيعابه والتـوائم       -

.معه

 

 

٣

 

نجـاز العمـل    إعدم القدرة علـى      -

سـباب  ما أل إ :دائه على الوجه المطلوب   أو

مكانـات  و لنقص فـي اإل    أذاتية في العمل    

و لوجود معوقـات لـم يـتم        أ ،المتوفرة له 

.تذليلها وتجاوزها

 

 

٤

 

و مزاحمته  أتقديم غير العمل عليه      -

.لله في اهتمام العام

 

 

٥

 

.عدم الجدية في حياة العامل -

 

 

٦

 

حساس العامل بعدم التقدير لمـن       إ -

.ينتجون وينجزون في المؤسسة

 

 

٧

 

وجود المشكالت مع زمالء العمل      -

.من رؤسائه ومرؤوسيه وغيرهم

 

 



 

 

 

 

 



 



  

 





 



 



 



 



 

 

 

، "ممـر للرجـال   "بالفتات صغيرة، حملت عبارتي     

، فصل متدينون يهود ما بـين الرجـال         "ممر للنساء "و

والنساء، في شوارع أحياء تقطنها أغلبية من المتـدينين         

.اليهود في مدينة القدس الغربية

 

 

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية على      

ـ  ": م٢٠١٩ فبراير   ٦يوم  موقعها اإللكتروني    دد خطّ ع

من أعضاء الطائفة األرثوذكسية المتطرفـة، الفتـات        

."تفصل ما بين النساء والرجال في أحد شوارع القدس

 

 

، "ممر للنـساء فقـط    "وأضافت أنه تم خطّ عبارات      

. على بعض الجدران أيضا"ممر للرجال فقط"و

 

 

 المحال التجارية وحتى الشوارع فـي فتـرة         وللمتدينين اليهود تواجد واضح في أحياء مدينة القدس الغربية، يعكس نفسه بإغالق           

.عطلة السبت األسبوعية

 

 

من األفضل أن تنزل بلدية     ":  في القدس الغربية قوله    "كيرم أفراهام "ونقلت يديعوت أحرونوت عن أحد السكان المتشددين في حي          

."القدس عن حصانها العالي، وإال فإننا سنقاتلها حتى يتم تقويضها

 

 

."زيفانيا وعزرا) شارعي( ألن الكنيس يقع بين ؛مي في هذه الشوارعالفصل أمر حت": وأضاف

 

 

فـورا  " اليساري اإلسرائيلي، لورا فارتون، البلدية بإرسال مفتـشيها          "ميرتس"وبالمقابل، طالبت عضو المجلس البلدي عن حزب        

."إلزالة هذه الالفتات

 

 

إن ..  للنهوض بمكانة المرأة، نحن لن نسمح بأي انتهاك للقانون         يتم التعامل مع هذه القضية مع مستشار البلدية       ": وأضافت فارتون 

."للمرأة حقوقًا متساوية في هذا البلد، بما في ذلك في أحياء القدس، ومن المستحيل استبعادهن

 

 

 الفتات تدعو للفصل بين الرجال والنساء في القدس،         ٦واستنادا إلى الصحيفة، فإن مفتشي البلدية نجحوا في إزالة واحدة فقط من             

.قبل أن تقوم مجموعة من المتدينين بمهاجمتهم ومطاردتهم في الشوارع

 

 

."اخرجوا من هنا، يجب أن تخجلوا من أنفسكم، أنتم لستم يهودا": ونقلت عن المتدينين هتافهم ضد مفتشي البلدية

 

 

."عدم التمييز ضد المرأة"تدينون اليهود يخالف القانون اإلسرائيلي الذي نص على واستنادا إلى الصحيفة، فإن ما قام به الم

 

 

.وكانت قوة األحزاب الدينية اليهودية قد ازدادت بشكل ملحوظ في السنوات الماضية، مع تصاعد قوة اليمين المتشدد في إسرائيل

 

 



 

 

 

 

 



 

















 





 



 





 


حذر مختصون من األخطار الكبيرة المترتبة على اسـتمرار وتـصاعد سياسـة         
االستيطان اإلسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، والتي من شأنها أن تؤدي إلى إخالء             

.القدس من سكانها الفلسطينيين

 

 
اإلسرائيلية " عير عميم "معية  وكشفت تقرير عن حجم البناء االستيطاني نشرته ج       

طرأ ارتفاع بمخططات البناء اليهودي في شرق القدس في الـسنة           "، أنه   م٢٠١٨لعام  
.العبرية" معاريف"، وفق ما أوردته صحيفة "األخيرة

 

 
ـ         وحدة سكنية اسـتيطانية،     ٥٨٢٠وأظهر التقرير، أنه تم وضع مخططات بناء ل

   ـ    م٢٠١٢لعام  ا من الرقم القياسي     وهذا الرقم يقترب جد  ٦٤٣١، حيث وصل العدد لـ
ترتبط بالسياسة الجديدة للـرئيس األمريكـي       "وحدة استيطانية، مؤكدا أن هذه الزيادة       

دونالد ترامب، والتي تساهم في تقدم مخططات بناء كثيرة في شرق القدس؛ ومعظمها             
".جديدة

 

 
وأوضح أن النصيب األكبر    

 

 مخطط بنـاء اسـتيطاني   ١٥ من أصل من ١٣ -

 

– 
 وحدة، تقام في المستوطنات التاليـة؛       ٢٤٨٣ص منطقة شمال شرق القدس وتضم       تخ
 وحدة ستقام فـي     ٣٣٣٧، والباقي يضم    "رمات شلومو "و  " راموت"،  "بسجات زئيف "

".جيلو"جنوب القدس بمستوطنة 

 

 
 مخططات لـشق طـرق لتوسـيع        ٥تم العمل على ما ال يقل عن        "ونوه إلى أنه    

ذروة مقارنـة   "، مؤكدة أن هذه الخطط هـي        "وزعةالمستوطنات، وتحقيق القدس الم   
".بالسنوات الماضية

 

 
 في ما يخـص تقـدم البنـاء         م٢٠١٨الفجوة اتسعت عام    "ولفت التقرير إلى أن     

للفلسطينيين والمستوطنين اإلسرائيليين في شرق المدينة المحتلة، حيث يدور الحـديث     
" ١١٠٩٤"ا أن مخطـط     عن بضع مئات من الوحدات السكنية للفلسطينيين فقط، كاشفً        

 وحدة سكنية جديدة، يصادر     ٦٤٠عبر بناء   " رمات شلومو "الخاص بتوسيع مستوطنة    
".أراضي بملكية فلسطينية خاصة لغرض شق طريق وصول لمنطقة التوسعة

 

 
وأما على مستوى هدم منازل المقدسيين، فبين التقرير أن سلطات االحتالل هدمت 

 مبنـى   ١٢١ وحدة سـكنية، و      ٧٢س، منها    مبنى شرق القد   ١٩٣، نحو   م٢٠١٨عام  
، م٢٠١٦، في حين كانت سلطات االحتالل تمتنع حتى عـام           )دكاكين ومخازن (آخر  

.عن هدم المنازل في األحياء خلف الجدار

 

 




 


أفاد تقرير لفريق مراقبي عقوبات األمم المتحـدة،        

سـوريا، وال يـزال     لم يهزم في    " داعش"بأن تنظيم   
.التنظيم اإلرهابي األخطر هناك

 

 
مجلس لويشير فريق مراقبي العقوبات، في تقريره       

 داعشي ألف مقاتل    ١٨ و ١٤األمن، إلى وجود ما بين      
. آالف مقاتل أجنبي٣في سوريا والعراق، بينهم نحو 

 

 
داعش لم يهزم بعد في سـوريا،       "وأفاد التقرير بأن    

ا في ما تبقى    ا شديد سكريا ع لكنه ال يزال يواجه ضغطً    
        ا له من أراض في معقله شرق البالد، ويظهر تصميم

".على المقاومة وقدرة على شن هجمات مضادة

 

 
وتابع التقرير أن التنظيم تقلـص إلـى مجموعـة          

يعطي توجيهات لبعض المقاتلين بالعودة "متشتتة، وهو 
الصمود "، بهدف   "إلى العراق لاللتحاق بالشبكة هناك    

".وتعزيز الصفوف واالرتداد في المنطقة المركزية

 

 
وتوقع التقرير، أن يكون بإمكان داعش، أن يعيـد         

ية في الخـارج، لكـن      التركيز على العمليات اإلرهاب   
القيادة المركزية للتنظيم تفتقد في الوقت الراهن للقدرة        

.على إدارة هجمات دولية

 

 
وأعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب في ديسمبر       

، قراره سحب ألفي جندي أمريكي مـن        م٢٠١٨عام  
 سوريا، مؤكد    بـذلك   اا دحر التنظيم المتطرف، مناقض 

ريكية دان كوتس، الـذي     تقييم مدير االستخبارات األم   
ـ  تهديد"اعتبر أن التنظيم يشكل      ا فـي الـشرق     ا قوي

".األوسط وللغرب

 

 

اعتبر الرئيس السوداني عمر البشير، أن قانون النظام العام والوضع االقتصادي المتدهور في البالد هما السبب في                 
.السلطةإثارة الغضب في صفوف الشباب الذين خرجوا في تظاهرات تطالب بتنحيه عن 

 

 
الذين خرجـوا إلـى     " لصحافيين في مقر إقامته بالعاصمة الخرطوم، إلى أن          م  ٢٠١٩ فبراير   ٦يوم  وأشار البشير   

".واحد من أسباب تفجر غضب الشباب"ا أن قانون النظام العام هو ، موضح"الشوارع شباب، غالبيتهم فتيات

 

 
ا ما يـتهمن    تهدف بالدرجة األولى النساء اللواتي غالب      إن القانون المعمول به منذ عشرات السنين يس        :ويقول نشطاء 

".ارتداء مالبس غير الئقة وبسلوك غير أخالقي"بـ

 

 
وحسب ما يصرح به النشطاء تُفرض عقوبات شديدة، بما في ذلك الغرامات والسجن، على النساء اللـواتي تُثبـت                   

 إنه بموجب القانون، يمكـن ألي تجمـع         :نشطاءكما يقول   . إدانتهن بارتداء مالبس غير محتشمة مثل بنطلون الجينز       
.ا للشرطةلنساء ورجال سودانيين، سواء في األماكن العامة أو الخاصة، أن يشكل هدفً

 

 
ونظمت مجموعات شبابية رجالية ونسائية من األطباء والطالب والمحامين تظاهرات فـي العاصـمة الـسودانية                

 ديسمبر عقب قرار الحكومة رفـع أسـعار         ١٩ التي اندلعت في     وغيرها من مناطق البالد، في مواصلة لالحتجاجات      
.الخبز ثالثة أضعاف

 

 
وتحولت االحتجاجات المطلبية إلى مظاهرات سياسية عمت البالد ضد حكم البشير المستمر منذ ثالثة عقود، حيـث          

.يطالب المتظاهرون باستقالته

 

 



 

 

 

 

 



 



 
 اسـالم   ترسي  أن  ريكث  يأمل  استفتاء  نتائج  بحسب  المنطقة،  في  للمسلمين  أوسع  ذاتي  حكم  إقامة  على  الفيليبين  جنوب  في  الغالبية  وافقت

.القتلى آالف عن أسفرت عقود مدى على معارك شهد الذي البالد جنوب في

 

 
 الغالبيـة   ذات  الفيليبـين   فـي   تمـرد   حركـة   أكبـر   ،"للتحرير  اإلسالمية  مورو  جبهة" تخلّي  لعملية  االنطالق إشارة  النتائج  وستعطي 

 سـبعينيات   فـي   انطلقت  التي  التمرد  حركة  جراء  شخص  ألف  ١٥٠ نحو  وقتل ،سياسي  حزب  إلى  وتحولها  المسلّح  التمرد  عن  الكاثوليكية،
.المسلمة الغالبية ذات مينداناو جزيرة في لباالستقال أو ذاتي بحكم للمطالبة الماضي القرن

 

 
 أنـه " امضيفً  ،"الجارف  الشعبي  بالتأييد  اجد  سعداء  نحن" :برس  فرانس  لوكالة  براهيمإ مراد  "للتحرير  اإلسالمية  مورو  جبهة" زعيم  وقال

 حكـم   منطقـة   من  بدالً  ،"الذاتي  الحكم  ذات  بانغسامورو  منطقة  إقامة" االستفتاء  في  مشارك  مليون  ١،٧ نحو  وأيد "..له  مثيل  ال  ساحق  فوز
 التـي   الرسمية  النتائج  بحسب  ا،ألفً  ٢٥٥ نحو  عارضها  فيما  المنافسة،  "للتحرير  الوطنية  مورو  جبهة"و  مانيال  بين  اتفاق  بموجب  أقيمت  ذاتي

.االنتخابية اللجنة أصدرتها

 

 

 

 



 


 عون ألمان، ينتمون إلى الحكومة االئتالفية، أنهم يفكـرون         أعلن مشر

على المسلمين األلمان، مشيرين إلى     " ضريبة المسجد "في طرح قانون    
.أن ذلك االقتراح مماثل لضريبة الكنائس

 

 
رلمانيـة  وقال عضو االئتالف الحاكم في ألمانيا، نائب رئيس الكتلة الب    

للتحالف المسيحي بقيادة أنغيال ميركل، تورستن فراي، في تـصريح          
 إن ضريبة المسجد تعد خطوة مهمة لتحريرهـا         :"دي فيلت "لصحيفة  

.في ألمانيا من التأثيرات الخارجية

 

 
وفي ظل غياب ضريبة مماثلة، فإن المساجد في ألمانيا تعتمد علـى            

ـ    التبرعات والمنح، ما يثير مخاوف من احتمـا        ا مـن  ل تلقيهـا دعم
منظمات خارجية وحكومات أجنبية، األمر الذي قد يغذي الشكوك في          
بعض األحيان بشأن احتمـال أن تعمـد المـساجد إلـى التـرويج              

.أليديولوجيات متطرفة

 

 
 ا مخاوف بشأن تأثير االتحاد اإلسالمي التركي للشؤون        وأثيرت مؤخر

ألمانيا، علـى الجاليـة    الدينية، الذي يعتبر ذراع الحكومة التركية في        
 .ا ألجندتهاالمسلمة في البالد، وتحريكها وفقً



 




 


لفالمندي فـي بلجيكـا،     أثار قرار منع الذبح الحالل في اإلقليم ا       

ردود أفعال المجتمعات المسلمة واليهودية، عقب دخول القرار حيـز          
.م٢٠١٩التنفيذ مطلع العام 

 

 
 في المائـة    ٦واعتبر المجتمعان المسلم واليهودي اللذان يشكالن       

      ا للحريات وعدم احتـرام     من إجمالي عدد سكان بلجيكا، القرار تقييد
 .مجتمعينالخصوصية الدينية والثقافية لل

وحسب الشعائر الدينية اإلسالمية واليهودية، فإن عمليـة الـذبح          
 .لدى اليهود" كوشر"لدى المسلمين و" الحالل "ـالشرعية تسمى ب

انتين أن تكون األضحية سليمة وتتطلب عملية الذبح لدى أتباع الدي
ا وينبغي ذبحها مع إسالة دمها وعدم استخدام عمليـة الـصعق            صحي

و التخدير واعتبارهما طريقتين ال تتوافقان مـع أحكـام          الكهربائي أ 
 .الشريعة

 يعتبر اليمينيون المتطرفون في أوربـا والناشـطون         عاموبشكل  
المدافعون عن حقوق الحيوان، أن ذبح الحيوانات بدون صـعقها أو           
تخديرها، تجعلها تشعر باأللم وأن هذه العملية فيها انتهـاك لحقـوق            

 .الحيوان

 

 

 



 


نسانية واإلغاثة في حاالت الطوارئ، مـارك       أكد منسق الشؤون اإل   

 ماليـين   ٣ ماليين يمني على شفا المجاعة وأكثر من         ١٠“لوكوك، أن   
التقدم السياسي في اليمن ال يغني عـن        " أن   امضيفً” نزحوا عن مدنهم،  

وفي إفادة له خالل جلسة لمجلـس      ". تقديم المساعدات اإلنسانية لليمنيين   
ـ    يالمدني"ن  من حول اليمن، قال لوكوك أ     األ ا ن في الحديدة باتوا أكثر أمنً

بعد اتفاق وقف إطالق النار، ولكن التقدم السياسي في اليمن ال يغنـي             
".عن تقديم المساعدات اإلنسانية لليمنيين

 

 
 ماليين  ١٠الحالة اإلنسانية في اليمن مازالت كارثية،       “وأكد على أن    

” .مـدنهم  ماليين نزحـوا عـن       ٣يمني على شفا المجاعة وأكثر من       
في تجنيد األطفال في اليمن في       % ٢٥زيادة بنسبة   “نه هناك   أضاف  أو

لمرضى في شمال اليمن ال يـستطيعون       ا"، موضحا أن    "العام المنصرم 
الحصول على األدوية، وشحنات غذائية وإنسانية عالقة بسبب األوضاع         

 .”الميدانية في مدينة الحديدة

 

 



 



أعلن ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، رجب طيب 
أردوغان، أن الشاب المصري المحكوم باإلعدام في قضية اغتيال 
النائب العام المصري، محمد عبد الحفيظ حسين، رحِّل بالفعل إلى 
بالده، بعد أن قدم من مقديشو بتأشيرة غير مناسبة، ولم يطلب اللجوء 

.السياسي

 

 
وفي التفاصيل، كشف عناصر وقيادات إخوانية مصرية تسليم 

ية تركيا لشاب ينتمي للجماعة، كان قد حكم عليه باإلعدام في قض
.بركات ، للسلطات المصرية هشاماغتيال النائب العام السابق، 

 

 
 السلطات التركية دخوله، رفضتلمطار،  اإلخواني لبعد وصول

في البالد، بينهم محمود حسين أمين  بقيادات إخوانية تقيم ااتصل فورف
عام الجماعة، وعادل راشد، وصابر أبو الفتوح القياديان بالجماعة، 

 .تركياإلدخاله ل قيادات اإلخوان تقاعست عن التدخل لكن

 

 

|

 




 




 





 

 

 

 

 



 



 



 



:بن أبى طالب  علىقال اإلمام 

 

 

 

- الدقِّين ميسم الكرام، وطالما ورالكرام ين بالد.!

 

 

 

الماضي قبلك هو الباقي بعدك، والتهنئة بآجـل الثـواب           -

.أولى من التعزية بعاجل المصاب

 

 

 

مما تكتسب به المحبة أن تكون عالما كجاهل، وواعظًـا           -

.كموعوظ

 

 

 

بي إذا كان سخيا، فإنه ال يعرف فـضيلة         ال تحمدن الص   -

.السخاء، وإنما يعطي ما في يده ضعفًا

 

 

 

خير اإلخوان من إذا استغنيت عنه لم يزد فـي المـودة،             -

. منهاكصوإن احتجت إليه لم ينقُ

 

 



 



من سمع القرآن   : قال الدكتور مصطفى السباعي رحمه اهللا     

 العبـرة فلـم يعتبـر،    فلم يخشع، وذكر الذنب فلم يحزن، ورأى  

ارثة فلم يتألم، وجالس العلماء فلم يـتعلم، وصـاحب          كوسمع بال 

الحكماء فلم يفهم، وقرأ عن العظماء فلم تتحـرك همتـه، فهـو            

.حيوان يأكل ويشرب وإن كان إنسانًا ينطق ويتكلم

 

 



 



: سأل العتابي رجالً حاجة، فأقلل في كالمه، فقال له الرجل         

وكيـف ال يقـل     : س لك قدرة على ذلك؟ فأجابه العتابي      تكلم ألي 

.كالمي ومعي حيرة الطلب وذلة المسألة وخوف الرد

 

 



 



كان بهرام جالسا ذات ليلة تحت شجرة فسمع منها صـوت        

ما أحسن حفـظ اللـسان بالطـائر        : طائر فرماه فأصابه، وقال   

.واإلنسان، لو حفظ هذا لسانه ما هلك

 

 



 



قال اإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبو العزائم رضوان         

:اهللا عليه

 

 

 

 دلَّتْ علَٰى َأوسـِع     آلياتُٱ خُِتمتْ ِبها    ِإذَا: ِإللَِهيةُٱ َألسماءٱ -

 محـدود،   لْفَهـم ٱ؛ ألَِن   لْكَِلمـاتِ ٱ ِبِه ِمن    تَصلَتْٱ ماِمن مفْهوِم   

 اءمَأسللَِّهٱوكَِلمو وددا حلَه سلَي اتُه.

 

 

 

-   اءماِلٱَأسملْج :   اءمَأسو ،ونعبالَِلٱسلْج :عةَِتس   ،ـشَرع 

  نيباِلٱوملْج الَِلٱ وٱ لْجلنُّور   اءمَأساِلٱ، ولْكَم :    نـيبةُ، وـشَرع

.لضياءٱ لْكَماِلٱ ولْجماِلٱ

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



 


على اإلسراء إلـى     اتفق المسلمون  :يا بنى 

الحجة فـى القـرآن       لورود ،بيت المقدس 
 وقد وردت حجة المعـراج فـى        ،الشريف

 فمـن   ، وفى صحيح الـسنة    ,االقرآن أيض 
حه الكتاب والسنة فهو ممن ال خالف ما وض

يتَعبكالمهد ..

 

 


 




 


ا ضلَّ  م* ىوالنَّجِم ِإذَا هو   :قال اهللا تعالى  

   ا غَـومو كُماِحبـِن      * ىصنِطـقُ عـا يمو
وِإالَّ  * ىالْه وه ِإن حو ى  ـوحى ي *  ـهلَّمع

وهو ِباُألفُِق  * ىذُو ِمرٍة فَاستَو  * ىِديد الْقُو شَ
لَّ  * ىلَاَألعنَا فَتَدد فَكَا* ىثُم    ِن َأويسقَو قَاب ن
ما كَذَب  * ى ِإلَى عبِدِه ما َأوح    ىفََأوح* ىَأدنَ

* ىَأفَتُمارونَه علَى ما يـر    * ىالْفَُؤاد ما رأَ  
   لَةً ُأخْرنَز آهر لَقَدىو *  نْتَهِة الْمرِسد ىِعند *

  نَّةُ الْما جهِعندـا     ِإذْ* ىْأوةَ مردغْشَى السي 
 ىلَقَد رأَ * ىما زاغَ الْبصر وما طَغَ    * ىيغْشَ

رِه الْكُبباِت رآي ىِمن )١: النجم

 

- ١٨(.

 

 


 


عن األحاديث الواردة فقد جـاءت مـن     اأم

 وقد رأينا أن نبدأ منها بأكملها       ،طرق كثيرة 
 فقد روى عنـه     ،ها وهو حديث قتادة   وأجمع

 عن أبى صعـصعة     عن أنس بن مالك     
    أن النبى      حدثهم عن ليلة أسرى 

بينما أنا فى الحطيم وربما قال فى       ( :به قال 
 إذ أتانى آت فشق ما بين       ،ا مضطجع ِرجالِح

 هذه إلى هذه  

 

يعنى من ثغرة نحره إلـى       -
عانته  

 

تيت بطـست    ثم أُ  ،فاستخرج قلبى  -
 ثم حشى   ،ا فغسل قلبى  ملوء إيمانً من ذهب م  

.)١()ثم أعيد

 

 
ثم غسل البطن بماء زمزم، ثم    ( :وفى رواية 
ـ    , ا وحكمةً ملىء إيمانً  ة دون  ثم ُأتيـت بداب

البغل وفوق الحمار أبيض يضع خطوه عند       
  فـانطلق بـى    ، فحملت عليه  ،أقصى طرفه 

 : قيل ، فاستفتح السماء الدنيا  ثم أتى    ,جبريل
 ؟ ومـن معـك    :ل قي ، جبريل : قال ؟من هذا 

 : قـال  ؟قد أرسل إليه    أو : قيل ، محمد :قال
 ،ا به فنعم المجـىء جـاء       مرحب : قيل ,نعم

 هذا  : فقال ,آدم  فإذا فيها  ، فلما خلصت  ،ففتح
 مت عليـه فـرد     فسلَّ ،م عليه أبوك آدم فسلِّ  

ـ  : ثم قال  ،السالم ا بـاالبن الـصالح      مرحب
.والنبى الصالح

 

 
 الـسماء الثانيـة   ثم صعد بى حتى أتـى       

 : قيل ، جبريل : قال ؟ من هذا  : قيل ،استفتحف
قد أرسـل     أو : قيل ، محمد : قال ؟ومن معك 

ا به فنعم المجىء     مرحب : قيل ، نعم : قال ؟إليه
خلـصت إذا يحيـى     فلمـا    , ففتح لنا  ,جاء

 هـذا يحيـى    :قال, وعيسى وهما ابنا خالة   

 

 

 

 



 


 ـةَ اإلسـالم        سجماحة موالنا اإلمام المجدد ح

والمسلمين فى هذا الزمان السيد محمد ماضى أبو        
 العزائم

 

, ونفعنـا اهللا بكـم    ,  قـدس اهللا سـركم     -
 وجعلكم وليا مرشدا لطالب العلم النـافع     

 

بعـض   –
إنه كان  : الناس ينكرون المعراج، وبعضهم يقولون    

ا من سماحتكم   بالروح فقط، مناما ال يقظة، فنرجو     
التكرم بالرد علـى هـؤالء، مـع بيـان اآليـات            
واألحاديث المبينة للمعراج، حتى نتمكن من الـرد        

.عليهم وإبطال زعمهم

 

 
:فأجاب سماحته قائالً  



 

 

 

 



 



 ,افـرد فسلَّمت عليهما   م عليهما   وعيسى فسلِّ 
ـ : ثم قاال  الح والنبـى  ا بـاألخ الـص    مرحب
.الصالح

 

 
 فاسـتفتح   السماء الثالثـة  ثم صعد بى إلى     

 ومـن   : جبريل؛ قيـل   : قال ؟ من هذا  :قيل
 ؟قد أرسل إليـه     أو : قيل ، محمد : قال ؟معك
 ,ا به فنعم المجىء جاء  مرحب : قيل ، نعم :قال
 هـذا   : قـال  ، فلما خلصت إذا يوسف    ،ففتح

 : ثم قال،مت عليه فردم عليه فسلَّيوسف فسلِّ 
باألخ الصالح والنبى الصالحامرحب .

 

 
 الـسماء الرابعـة   ثم صعد بى حتى أتـى       

 : قيل ، جبريل : قال ؟ من هذا  : قيل ،فاستفتح
قد أرسـل     أو : قيل ، محمد : قال ؟ومن معك 

ا به فنعم المجىء     مرحب : قيل ، نعم : قال ؟إليه
 : قال ، فلما خلصت فإذا إدريس    ، ففتح ،جاء

 ثم  ،مت عليه فرد  م عليه فسلَّ  هذا إدريس فسلِّ  
.ا باألخ الصالح والنبى الصالح مرحب:قال

 

 
 الـسماء الخامـسة    ثم صعد بى حتى أتى    

 : قيـل  ، جبريل : قال ؟ من هذا  :فتح قيل فاست
قد أرسـل     أو : قيل ، محمد : قال ؟من معك 

ا به فنعم المجىء     مرحب ، قيل ، نعم : قال ؟إليه
 هـذا   : قال ، فلما خلصت فإذا هارون    ,جاء

 ثـم   ,مت عليه فرد   فسلَّ ،م عليه هارون فسلِّ 
.ا باألخ الصالح والنبى الصالح مرحب:قال

 

 
 الـسماء الـسادسة   ثم صعد بى حتى أتى      

 : قيـل  ، جبريل : قال ؟ من هذا  :فاستفتح قيل 
قد أرسـل     أو : قيل ، محمد : قال ؟ومن معك 

ا به فنعم المجىء     مرحب :لقي ، نعم : قال ؟إليه
 هـذا   : فلما خلصت فإذا موسى قـال      ,جاء

 ، السالم مت عليه فرد   فسلَّ ،يهم عل موسى فسلِّ 
ـ  :ثم قال  ا بـاألخ الـصالح والنبـى        مرحب
 ؟ ما يبكيك: قيل ، فلما تجاوزت بكى   ,الصالح

ا بعث بعـدى يـدخل       أبكى ألن غالم   :قال
.الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتى

 

 
 فاسـتفتح   السماء السابعة ثم صعد بى إلى     

 : قيـل  ،جبريل:  قال ؟ من هذا  : قيل ،جبريل
 أو قد بعـث     : قيل ، محمد : قال ؟ن معك وم
ا به فنعم المجىء     مرحب : قيل ، نعم : قال ؟إليه
 هـذا   : قال ، فلما خلصت فإذا إبراهيم    ,جاء

 مت عليه فرد   فسلَّ ،م عليه أبوك إبراهيم فسلِّ  
ـ  : ثم قال  ،السالم بن الـصالح   ا بـاال   مرحب

.والنبى الصالح

 

 
 فإذا نبقها مثل ،سدرة المنتهىثم رفعت إلى   

 ، وإذا ورقها مثـل آذان الفيلـة       ، هجر قالل
 ، فإذا أربعة أنهار   ، هذه سدرة المنتهى   :قال

 مـا   : قلت ،نهران باطنان ونهران ظاهران   
ا الباطنان فنهـران     أم : قال ؟هذان يا جبريل  

. وأما الظاهران فالنيل والفرات،فى الجنة

 

 
 ثـم أتيـت     ،البيت المعمور ثم رفع بى إلى     

ن وإنـاء مـن     بإناء من الخمر وإناء من لب     
 هى الفطرة التى    : فقال ، فأخذت اللبن  ،عسل

 الصالة   ثم فرضت على   ،أنت عليها وأمتك  
.خمسين صالة كل يوم

 

 

 بـم   : فقـال  ،فمررت على موسى  فرجعت  
بخمسين صـالة كـل       أمرت : قلت ؟أمرت

 إن أمتـك ال تـستطيع خمـسين     : قال ،يوم
 وإنى واهللا قد جربت الناس      ،صالة كل يوم  

 ،ى إسرائيل أشد المعالجة    وعالجت بن  ،قبلك
 ،فارجع إلى ربك فاسأله التخفيـف ألمتـك       

   فرجعت إلـى    ،افرجعت فوضع عنى عشر 
 فرجعت فوضـع عنـى   ، فقال مثله  ،موسى
فرجعت إلى موسى فقـال مثلـه       ،اعشر ، 

فرجعت فأمرت بعشر صلوات كـل يـوم        
 ، فرجعت إلى موسـى فقـال مثلـه        ،وليلة

 ،فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يـوم      
 : قلت ؟ بم أمرت  :فرجعت إلى موسى فقال   

 : قال ,أمرت بخمس صلوات كل يوم وليلة     
إن أمتك ال تستطيع خمس صلوات كل يوم        
وليلة وإنى قد جربت الناس قبلك وعالجت       

 فارجع إلى ربك    ،بنى إسرائيل أشد المعالجة   
 سألت ربـى    : قلت ،فاسأله التخفيف ألمتك  

 فلمـا   ،حتى استحييت ولكنى أرضى وأسلم    
 أمـضيت فريـضتى     :وزت نادى منـاد   جا

.)٢(وخففت عن عبادى

 

 


 




 


 اقتبس أهل   ،من أنوار هذا الحديث الشريف    

المحبة المواجهـون بجمـال ذى الجـالل        
 ،واإلكرام إثبات وجود الحقيقة فى مكـانين      

أى موسى فى قبـره يـصلى        ر ألنه  
م ماء الـسادسة فـسلَّ     ورآه فى الس   ،ويتكلم
 ووقف معه عليهما الصالة والـسالم       ،عليه

ـ   رحمةً ،موقف الخليل لخليله   ا بـه    وعطفً
وبأمته .

 

 
 فى الجالسين على يمـين      ورأى نفسه   

ولى وتلك حضرة فـوق     األ آدم فى السماء  
ية ما نجيب به ألهل العقول      وغا, حكم العقل 

 ,أن الذى رؤى فى الـسماء هـى األرواح        
يقنع من تفضل اهللا علـيهم      وهو جواب ال    

 ولم ، رأيت موسى: قال ألنه  ؛بالعرفان
قنا منا وصـد   وإنا والحمد هللا سلَّ    ،يقل روحه 

ق  ومن صد  ،فمنحنا اهللا ما به اطمأنت قلوبنا     
.بالغيب تفضل اهللا عليه بالشهود

 

 
 لنا هذا الحديث الشريف أن اإلسـراء    أثبت

 بالروح والجسم بأدلة كثيرة     ا كان والمعراج
:منها

 

 
١

 

 علـى البـراق      محموالً  أسرى به    -
وليعلم العقل أنه السيد الكامل   ليثبت األسباب 

ن له أن اإلسـراء كـان     وليبي ،خاتم األنبياء 
 ألن األرواح ال تحتاج إلى      ؛بالجسم والروح 

ـ   محمـوالً   فوصل   ،الركائب ا  مرفوع
ـ     ،ه اإلجـالل واإلعظـام    على البراق يحفُّ

ف اهللا بـه    م شر  ث ،ا بمالئكة الرحمن  محاطً
 ِذ وأَ ِسِدقْبيت المنا  لألنبياء والمرسلين جميع

أن يتشرفوا بمشاهدة أنواره فى هذا البيـت        
قَالموأظهر اهللا تعالى ما اختصه به من ،سد 

.الفضل العظيم حتى صار إمامهم

 

 
٢

 

 البراق بصخرة    وفى ربط جبريل     -
 دليل على أن اإلسراء كـان       ،بيت المقدس 
.وحبالجسم والر

 

 
٣

 

 وطلب الـشراب     ولما أن ظمىء     -
 ذلـك علـى أن    دلَّ،شرب من قدح اللـبن  
 ألن األرواح ال تجوع     ؛اإلسراء كان بالجسم  

.وال تظمأ

 

 
٤

 

 أبواب السماء    وفى افتتاح جبريل     -
 دليل على أن اإلسراء كان بالجسم       ،امستأذنً

ن األرواح ال تستأذن وال تحتاج       أل ،والروح
مفَتَّحـةً لَّهـم   : لى قال تعا ،لى فتح أبواب  إ

فإذا كانت األجـسام    ) ٥٠: ص( بواباَأل
البشرية تفتح لها األبواب فكيف بـاألرواح       

.النورانية

 

 
٥

 

 دليل على أنه    ، وفى رقيه على المعراج    -
 علـى    وحجةً ،أسرى بجسمه وروحه    

 ،أنه السيد الكامل الذى حفظ اهللا به األسباب       
.ومنحه كمال األدب هللا تعالى

 

 
٦

 

ى رسى أَ ِذ الَّ انحبس : وفى قوله تعالى   -
دليل على أن اإلسراء    ) ١: اإلسراء( ِهِدبعِب

ا بجسمه   ألن اإلنسان ال يسمى عبد     ؛بالجسم
ا بكمال  إنما يسمى عبد،فقط وال بروحه فقط

 حتـى   ا وكمال جـسمه عمـالً     روحه علم 
.تحصل العبودية الكاملة

 

 
٧

 

ـ     - رف  ولو أن المعراج كان بـالروح لع
 ألن  ؛للرسل الموجـودين فـى الـسموات      

  ا فال تتناكر  األرواح تعارفت بدء,  ن  وإنما بي
. للجسم ال للروحجبريل 

 

 
٨

 

 وفى تحية الرسل له صلوات اهللا عليه         -
ـ  :وعليهم بقولهم  ا بـاألخ الـصالح      مرحب

 ،بن الـصالح  ، أو بـاال   والرسول الـصالح  
والنبى الصالح دليـل علـى أن اإلسـراء         

 إذ النبوة المطلقة التى هى      ؛حبالجسم والرو 
.الرسالة ال يوصف بها إال اإلنسان الكامل

 

 

 

أدار هذا الحديث الشريف طهـور روح        -
 جعل كل أنواع العـالم        فإن اهللا  ،العناية

 وتقدم  ، تتقرب إلى حضرة المصطفى   
 من خالص المحبة مـا دل علـى         له  

 فإن سيدنا موسى    ،كمال عناية اهللا به     
ره يقول ما يقول كيف وقف    الذى كان فى قب   

وزير ا له   ا نصوح    يردده لتخفيف عدد 
     ؟االصلوات حتى جعل اهللا الخمسين خمس!! 

وفى هذا إشارة إلى أن المجذوب إلـى اهللا         
 من   خدمةً ،تعالى يعينه سبحانه بكل الحقائق    

.ا من الملك األدنى وتسخير،الحقائق العالية

 

 
                                           

.٣٦٧٤ حديث ٣/١٤١٠صحيح البخارى ) ١(

 

 
, ١/٥٣اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان       ) ٢(

 بـاب   ٣٠٣٥ حديث   ٣/١١٧٣وفى صحيح البخارى    
وأيضا فى الجمـع بـين الـصحيحين        , ذكر المالئكة 

.١/٣٥٤البخارى ومسلم 

 

 



 

 

 

 

 



 

 ٣٢ 



 





 



        نور محمد يسري        عرفة عبد القوي عرفة      أحمد حسين صديق        فاطمة عمرو عثمان

 

 
قاس         بل

 

 دقهلية         أبو المطامير –

 

 بحيرة            السويس              شبراخيت –

 

 بحيرة-

 

 

  يوسف أحمد حامد حمد       بركات محمد عامرحمزة محمود يسري أبوطالب  مصطفى عبدالباسط محمود  

 

 
          كفر الشيخ              عزبة فرج 

 

       سيدي سالم                 تال  الرياض    –

 

 منوفية-

 

 
ط

 

 






ِه ولَو  رسولَه ِبالْهدى وِديِن الْحقِّ ِليظِْهره علَى الديِن كُلِّ       اُهللا تَعالَى   َأرسَل   :ابني مستقبل األمة  

 شِْركُونالْم كَِره  ، الَتَهِرس ملَّغَهفَب     تَهشَِريع ملَه نيبو ،تَهجح مهمَألْزتَال ، وو ، لَيـا      عِفيم ،ـهِكتَاب ِهم
َأحلَّه وحرمه، وَأباحه وحظَره، واستَحبه وكَِرهه، وَأمر ِبِه ونَهى عنْه، وما وعد ِبِه ِمن الثَّـواِب   

ن الرغْبةَ  ؛ ألَ ووِعيده تَرِهيبا فَكَان وعده تَرِغيبا،    ،   ِمن الِْعقَاِب ِلمن عصاه    ِلمن َأطَاعه وَأوعد ِبهِ   
اعـٍة ونَهيـا عـن    تَبعثُ علَى الطَّاعِة، والرهبةَ تَكُفُّ عن الْمعِصيِة، والتَّكِْليفُ يجمع َأمـرا ِبطَ   

.وِلذَِلك كَان التَّكِْليفُ مقْرونًا ِبالرغْبِة والرهبِة؛ معِصيٍة

 

 
نِْبياِء الساِلفَِة، وَأخْبـاِر الْقُـروِن   لََّل ِكتَابه ِمن قَصِص األَ   وكَان ما تَخَ   : مستقبل األمة  عزيزي

وكَان ذَِلك ِمـن لُطِْفـِه ِبنَـا        ،  وتَزداد ِبِهما الرهبةُ  الْخَاِليِة، ِعظَةً واعِتبارا تَقْوى معهما الرغْبةُ،       
. يَؤدىمد ِللَِّه الَِّذي ِنعمه ال تُحصى وشُكْره الفَالْح، اوتَفَضِلِه علَينَ

 

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

 

].٦٩ص القاهرة –

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

٣٣ 

بالهنا

 

 

 

والشفا

 

 

 
 

 




 



 وطاف، ثم دعا عثمان بن طلحة، فأخذ منه مفتاح الكعبة،           بعد فتح مكة دخل النبي      
رها مما بها من مظاهر الشرك والكفر، ثم جلس النبـي            وطه فأمر بها ففتحت، فدخلها     

      اإلمام   في المسجد، فقام إليهعلي يا رسول اهللا، :  ومعه مفتاح الكعبة في يده، فقال
فدعي له، فقال   ) أين عثمان بن طلحة؟   : (فقال رسول اهللا     . السقاية اجمع لنا الحجابة مع   

).هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء: (له

 

 
وِإذَا حكَمـتُم بـين      ِإن اللَّه يْأمركُم َأن تَُؤدوا اَألمانَاِت ِإلَى َأهِلها       : فنزل قول اهللا تعالى   

.)٥٨: النساء (اا بِصيرعدِل ِإن اللَّه ِنِعما يِعظُكُم ِبِه ِإن اللَّه كَان سِميعالنَّاِس َأن تَحكُموا ِبالْ

 

 
]٥٨راجع تفسير ابن كثير، سورة النساء، اآلية  [                                     

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حذر باحثون أميركيون من أن تأثير تفضيل األم ألحـد          

ـ   لة الطفولة أطفالها في مرح    حيـث سيـشكو     ا يستمر الحقً

ا ومن بينهم المفضل من عوارض اكتئابأوالدها جميع.

 

 

وعمد الباحثان   

 

كارل بيلمر من جامعة كونيل بنيويورك وجيل سـويتور مـن            -

جامعة بيرديو   

 

ـ  ٢٧٦ إلى تحليل بيانات من مقابالت مع        اوزمالؤهم - فـي   ا أم 

 واستطلعت آراء   ، ما ال يقل عن ولدين      ولديهن ،ات من العمر  يات والسبعين يالستين

٦٧١ا هم أوالد أولئك األمهات شخص.

 

 

 وقال بيلمر 

 

اللندنية عبر موقعها االلكتروني   " العرب" حسبما أوردت صحيفة     -

 

-: 

ما زال تفضيل األم ألحد أطفالها يؤثر على صحة األوالد النفـسية حتـى وإن               "

".مضت سنوات على إقامتهم خارج منزل العائلة وحتى تأسيسهم عائالت جديدة

 

 

وأضاف في الدراسة    

 

 األميركية" الزواج والعائلة "نشرت في مجلة    التي   -

 

 أن  :-

      مفهوم عدم المساواة في المعاملة يترك تأثير ا على كل األوالد سواء الذين      ا ضار

. كانون مفضلين عند أمهاتهم أم ال

 

 



 



 

ربع فنجان من الزيت أو الـسمن النبـاتي           -

 

– 
بصلة كبيرة مفرومة    

 

وانص دجاج مفرومة    ق –

 

– 
فنجان من البرغل الناعم     

 

 ملعقـة كبيـرة مـن       –
النعناع المفروم أو ملعقة صغيرة من ورق النعناع  

الجاف المفتت   

 

لح   م –

 

 فلفل مطحون    –

 

 فنجان  ٤ –
.من مرق الدجاج

 

 



 



 

أذيبي الزبدة أو السمن في مقالة كبيرة، أضيفي         -
البصل والقوانص واقليها حتى يـستوي البـصل        
وتحمر القوانص، اخلطي معها البرغل والنعنـاع       

أضيفي المرق وسـخني المـواد      والملح والفلفل،   
، وغطـي   لدرجة الغليان، خفضي درجة الحرارة    

 ٣٠المقالة، اطهي المواد على نار معتدلة لمـدة         
دقيقة أو حتى يلين البرغل ويتم امتصاص السائل،   

 ديك رومي   ١ دجاجة أو    ٢ل اصنعي حشوة تكفي    
. قطعة من الخضار١٢أو 

 

 



 

 

 

 

 



 





 




 




 



 



 

 















 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

األستاذ الدكتور

 

 

نور الدين أبو حلية

 

 

اجلمهورية اجلزائرية

 

 

 

 

 

 

العدلالعدلالعدل: : : خامساخامساخامسا: : : بقيةبقيةبقية

 

 

 

 

 

 
.. صدقت: رمى رجل من القوم سيفه، وقال     

وقد حدثني من أثق به عن أم المؤمنين عائـشة          
 يعرض نفسه   كان رسول اهللا    : (أنها قالت 

في كل سنة على القبائل من العرب أن يـؤووه          
 ورسـاالته   إلى قومهم حتى يبلغ كـالم اهللا        

 .)١()ولهم الجنة

 

 
وقـد  .. تصـدق : رمى آخر سيفه، وقـال    

أقام : (حدثني من أثق به عن كعب بن مالك قال        
ا  ثالث سنين من نبوته مستخفي     رسول اهللا   

ثم أعلن في الرابعة، فدعا عشر سـنين يـوافي          
الموسم يتبع الحاج في منازلهم بعكـاظ ومجنـة      
وذي المجاز، يدعوهم إلى أن يمنعوه حتى يبلـغ    
         ا رسالة ربه عز وجل ولهم الجنة فال يجد أحـد

نصره، حتى إنه يسأل عن القبائل ومنـازلهم،        ي
قبيلة قبيلة، حتى انتهى إلى بنـي عـامر بـن           
صعصعة فلم يلق من أحد من األذى قط ما لقي          
منهم حتى خرج من عندهم وإنهم ليرمونه مـن         

.)٢(..)ورائه

 

 
.. فهذا الحديث يقوى الحـديثين الـسابقين      

وسنده قوي، وداللته واضحة ال يمكن الجـدال        
كن عقولنا المغلولة بأغالل الكبر جعلتنا      ل.. فيها

.ال نلتفت لذلك

 

 
وقـد  .. صـدقت : رمى آخر سيفه، وقـال    

: حدثني من أثق به عن جابر بن عبـد اهللا قـال   
 يعرض نفسه على الناس     كان رسول اهللا    

أال رجل يعرضني على قومـه؟      : بالموقف يقول 
: ا قد منعوني أن أبلغ كالم ربي، قـال        فإن قريشً 

من : ممن أنت؟ قال  : ن همدان فقال  فأتاه رجل م  
نعم، فذهب  : فعند قومك منعة؟ قال   : همدان، قال 

الرجل ثم إنه خشي أن يخفره قومه فرجع إلـى          
أذهب فأعرض على قـومي  : ، فقالالنبي  

ثم آتيك فذهب وجاءت وفـود األنـصار فـي          
.)٣(..)رجب

 

 
فهذا الحديث واضح الداللة فـي أن مهمـة         

 وحماية هـذا     تقتصر على البالغ،   النبي  
البالغ بقتال المحارب له والمعتدي على بيـضة        
الدولة الناشئة بكل مواطنيها مـسلمين ويهـود        

.ومنافقين وكفار

 

 
وقـد  .. صـدقت : رمى آخر سيفه، وقـال    

أن : حدثني من أثق به عن جابر بـن عبـد اهللا          
 لبث عشر سنين يتبع النـاس فـي         النبي  

من منازلهم في الموسم ومجنة وعكاظ ومنازلهم       
من يؤويني، من ينصرني، حتـى      : (منى، يقول 

ا فال يجـد أحـد    ) أبلغ رساالت ربي فله الجنة؟    
.)٤()ينصره وال يؤويه

 

 
وهذا الحديث يبين أن سبب العرض هو أن        

 ومنعته من دعوة    ا اضطهدت النبي    قريشً
الناس، وهذا يدل على أن الهجرة كانـت لهـذا          
 السبب، وليس التهيؤ للقتال، ولو لـم تـضطهد        

 مـن   قريش المسلمين، ومـنعهم النبـي       
.عرض اإلسالم لما هاجر

 

 

أحاديث بيعة العقبةأحاديث بيعة العقبةأحاديث بيعة العقبة

 

 

 

 

 

 
: قام رجل من القوم، وهو مسلط سيفه، وقال  

لكنه غير كـاف إلقناعنـا بمـا        .. قد علمنا هذا  
فهات المجموعة الثانية مـن األحاديـث       .. تقول

.التي تزعم أنها تؤيدك

 

 
هي األحاديث التي رويت فـي      : قال الحكيم 

وهـي بيعـة علـى      .. يعة العقبة مع األنصار   ب
أن نقول الحق أينما كنا     : أساسيات الدين، ومنها  

ال نخشى في اهللا لومـة الئـم، وعلـى األمـر            
بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن مـن ارتـد         
عن هذه البيعة ونكث فأمره إلى اهللا، وليس هناك         

.أمر بقتله وال إكراهه على الدين

 

 
ولـي  ..  صـدقت  :رمى رجل بسيفه، وقال   

بل أجمع عليها أهـل     .. إجازة بأسانيدها الكثيرة  
المغازي والسير وأهل الحديث، وكلها تذكر أن       

 بايع األنصار ثالث بيعات، وكانت      النبي  
األولى والثانية غير ملزمتين، وإنما هما بيعتان       
على اإلسالم، كأي مجموعة تسلم وتتلقى أوامر       



 

 

 

 

 



 









 



ة فهي ملزمة وهي    الدين الجديد، أما البيعة الثالث    
تستوجب قتال المحاربين للدعوة الجديدة، وهجرة 

وكانت هذه البيعة   ..  والوعد بحمايته  النبي  
بمكة قبل الهجرة بسنة، وقد رويت من طـرق         
عن كثير من الصحابة ممن شهدها منهم عبـادة         

.. بن الصامت وجابر بن عبـد اهللا، وغيـرهم        ا
ـ      ا دعـوة لقتـل    وليس في هذه األحاديث جميع 
.المرتد، أو قتل الناس ألجل دينهم

 

 
فكل مـا   .. صدقت: رمى آخر بسيفه، وقال   

في تلك البيعة هو الدعوة لتكوين جماعة تحمـي      
 ليبلغ رسالته إلى الناس، والتعـاون       النبي  

بين أفراد تلك الجماعة على العـدل ومحاربـة         
 إما بالسيف وإما الكلمة، وعلى التعـاون        :الظلم

 بإيثار  ا ورضا الجميع مسبقً   ف فيما بينهم،  والتكات
الوافدين الفقراء بشيء من الممتلكات الخاصـة       

.حتى يغني اهللا الجميع

 

 
وقد كان  .. صدقت: رمى آخر بسيفه، وقال   

الصحابة يستدلون بتلك البيعـة فـي شـؤونهم         
ا، ومن ذلك ما روي أن عبادة بن الصامت         جميع
 علـى الـسمع     بايعنا رسـول اهللا     : (قال

عسر واليسر، والمنْشَط، والمكْره    والطاعة، في ال  
         ،لَـهٍة علينا، وعلى أال نُنازع األمر أهوعلى أثَر
وعلى أن نقول بالحق أينما كُنّا ال نخافُ في اهللا          

وال نُنـازع  (وفي رواية بمعناه، وفيه   .لَومةَ الئم 
إال أن تَروا كُفـرا بواحـا،       : (، قال )األمر أهله 

.)٥()نعندكم فيه من اهللا برها

 

 

 وثيقة املدينة وثيقة املدينة وثيقة املدينةأحاديثأحاديثأحاديث

 

 

 

 

 

 
: قام رجل من القوم، وهو مسلط سيفه، وقال  

لكنه غير كـاف إلقناعنـا بمـا        .. قد علمنا هذا  
فهات المجموعة الثالثة مـن األحاديـث       .. تقول

.التي تزعم أنها تؤيدك

 

 
هي األحاديـث التـي وثقـت       : قال الحكيم 

ألعظم وثيقة حقوقية بامتيـاز، وهـي الوثيقـة         
، وليس فيها دعوة إلـى      ]يقة المدينة وث[المسماة  

اإلسالم، وال إكراه عليه، بل فيها أن المـسلمين         
ومن تحالف معهم كـاليهود أمـة واحـدة دون          

.الناس

 

 
فقـد  .. صـدقت : رمى رجل بسيفه، وقال   

كانت تلك الوثيقة بمثابة دستور للمسلمين، وكان       
المسلمون فيها في منتهى قوتهم، ومع ذلك لـم          

.تعلق بالمخالف، وال المرتدتتضمن أي عقوبة ت

 

 
وقـد  .. صـدقت : رمى آخر بسيفه، وقال   

وهي تتشكل من نحو    .. رويتها باألسانيد الكثيرة  
 يها أي بند يصادر حريـة      ا، وليس ف  خمسين بند

بل ليس فيهـا سـوى الـدعوة إلـى        .. االعتقاد
.. التكاتف والتحالف ضد كل ظـالم ومحـارب       

وهي تمتلئ بالدعوة إلى العدل والبر وذم الظلـم         
.ووجوب التعاون الستئصاله

 

 
فبنـود  .. صـدقت : رمى آخر بسيفه، وقال   

ولـيس  .. الوثيقة كلها تدعو إلى نصرة العـدل      

نعم ..  وال قوم على آخرين    نصرة دين على آخر   
فيها الترغيب في اإلسالم والدعوة إليه، ولكـن        
ليس فيها اإلكراه عليه وال اشتراطه لالنـضمام        

.إلى الوثيقة

 

 
فبنـود  .. صـدقت : رمى آخر بسيفه، وقال   

الوثيقة أوثق من كل األحاديث التي يروونها في        
منع التعددية داخل الصف اإلسالمي ومحاربـة       

لوثيقة تستوعب اليهود وهم أكثر     حرية الفكر، فا  
الناس عداوة للذين آمنوا، وكانوا في المدينة أقلية      
وكان في المستطاع أن يخرجهم المسلمون مـن        

 أي اتفاقية، لكن لم يفعـل ذلـك النبـي           
والدليل على استطاعة المسلمين فعل ذلـك أنـه      
عند خيانتهم أخـرجهم بـسهولة مـن المدينـة          

 جانبهم حتى يتنازل    وأجالهم، فليسوا ممن يخاف   
.لهم المسلمون عن أمور ال تحق لهم

 

 

أحاديث املرتدينأحاديث املرتدينأحاديث املرتدين

 

 

 

 

 

 
: قام رجل من القوم، وهو مسلط سيفه، وقال  

لكنه غير كـاف إلقناعنـا بمـا        .. قد علمنا هذا  
فهات المجموعة الرابعة من األحاديـث      .. تقول

.التي تزعم أنها تؤيدك

 

 
هي أحاديث كثيرة عن مرتدين     : قال الحكيم 

ومع ذلك لم يطبق    .. رسول اهللا   في عهد   
وذلك أكبـر دليـل     .. عليهم الحد الذي ادعيتموه   

.على عدم صحة حديث عكرمة في قتل المرتد

 

 
.فما دليلها.. هذه دعوى: قال الرجل

 

 
إن شئتم أوردت لكم أربعة أدلة      : قال الحكيم 

.على ذلك

 

 
.فهات الدليل األول: قال الرجل

 

 
التي هو ما روي في الصحاح      : قال الحكيم 

جاء أعرابي إلى النبي    : تعتمدونها عن جابر قال   
          فبايعه على اإلسالم، فجـاء مـن الغـد 
ا  محموم

 

فأصاب األعرابي وعك   :  وفي رواية  -
بالمدينة  

 

أِقلْني بيعتي، فأبى، ثم جـاءه،      :  فقال -
أقلني بيعتي، فأبى، فخرج األعرابي، فقال      : فقال

كير، تنفـي   إنما المدينة كال  : (رسوُل اهللا   
 .)٦()خَبثَها وينصع طَيبها

 

 
 فمع أن هذا الرجل طلب من النبـي         

أن يرتد، وينقض بيعته التي كانت على اإلسالم،        
 لم يقره على هـذا، لكنـه        ومع أن النبي    

أيض   ا بإرجاعه واستتابته وقتلـه إن  ا لم يأمر أحد
 لم يتب في نفس الوقت الذي نرى النبـي          

ا مـن   ك المرأة التي تحمل كتاب    يأمر باللحوق بتل  
حاطب بن أبي بلتعة، ويأمر بـاللحوق بـبعض         

وهذا يدل على أن .. أصحاب الجنايات كالعرنيين  
الردة ليست جناية يتابع عليها المرتد ويـستتاب،    

.نما اكتفى بذم ذلك الرجل وهذا حقوإ

 

 
فهـات الـدليل    .. وعيت هـذا  : قال الرجل 

.الثاني

 

 
 الصحاح التي   هو ما روي في   : قال الحكيم 

ا كان رجـل نـصراني    : تعتمدونها عن أنس قال   
فأسلم، وقرأ البقرة وآل عمران، فكـان يكتـب         

مـا  : (ا، فكان يقـول    فعاد نصراني  للنبي  
، فأماته اهللا، فدفنوه،    )يدري محمد إال ما كتبت له     

هـذا فعـل    : فأصبح وقد لفظته األرض، فقالوا    
محمد وأصحابه لما هرب مـنهم نبـشوا عـن          

حبنا فألقوه، فحفروا له فأعمقوا فأصبح وقـد        صا
لفظته األرض، فقالوا هذا فعل محمد وأصـحابه        

 .)٧()نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم

 

 
فهذا الحديث يفيد بأنه لم يعاقب، مع أنه ليس   
ذا شوكة، فليس هـو مـن اليهـود، وال مـن            
األنصار، وال من قريش، بل هو رجل نصراني، 

 ولم  يستتبه النبي   ارتد بمحض إرادته ولم     
يأمر بقتله، وإنما مات حتف أنفه، وهـو يفيـد          

ا بأن أمر النبي     أيض     لقتل ابن أبي السرح 

 

 الذي له قصة مماثلة    –

 

 إنما كان األمر بقتلـه      -
على أمر زائد فـي المحاربـة وهـو اللحـوق         

 بالمشركين ومناصـرتهم علـى النبـي        
فالقضية فيها خيانة عظمى، ومع ذلك فقد قبـل         

. الشفاعة فيه ولم يقتلهبي الن

 

 
فهـات الـدليل    .. وعيت هـذا  : قال الرجل 

.الثالث

 

 
هو مـا روي فـي الحـديث        : قال الحكيم 

المتواتر عن ردة عبيد اهللا بن جحش، وكان من         
المهاجرين إلى الحبشة، وكان النجاشي قد أسلم،       

 وهو ملك الحبشة، فلـم يـأمره النبـي          
ـ باستتابته، وال قتله وال أهدر دمه،        ا بـأن   علم

النجاشي قد أرسل بعض مسلمي الحبشة لنصرة       
ل الهجرة ومـنهم    ووصل أوائلهم قب   النبي  

.ابن النجاشي نفسه

 

 



 


                                                           

.)٢٥٤ص  / ١ج (دالئل النبوة أليب نعيم األصبهاين ) ١(

 

 
.)٢٥٥ص  / ١ج (دالئل النبوة أليب نعيم األصبهاين ) ٢(

 

 
.)٢٥٣ص  / ١ج (دالئل النبوة أليب نعيم األصبهاين ) ٣(

 

 
.)٣٤ص  / ١٠ج (املستدرك على الصحيحني للحاكم ) ٤(

 

 
.ومسلمرواه البخاري ) ٥(

 

 
.رواه البخاري ومسلم) ٦(

 

 
.رواه البخاري ومسلم) ٧(

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
األمين العام والمتحدث الرسمي

 

 
                               لالتحاد العالمى للطرق الصوفية

ى الحسينىلعزم اعبد الحليمالشريف 

 

 



 


     كر ل الـذِّ  الحمد هللا رب العالمين، نـز

وحفظــه فينــا باألئمــة الورثــة األمنــاء 
المجددين، من أهل بيـت سـيد األنبيـاء         

ِإنَّا نَحـن نَزلْنَـا     : والمرسلين، فقال تعالى  
اِفظُونلَح ِإنَّا لَهو الذِّكْر) ٩: الحجر.(

 

 
والصالة والسالم على سيدنا وموالنـا      

ه لتمنى كل واحد منا يـوم       محمد، من لوال  
م  وسـلِّ  القيامة أن يكون ترابا، اللهم صـلِّ      

وبارك عليه وآله، وأعطنا الخيـر، وادفـع    
.عنا الشر، ونجنا واشفنا يا رب العالمين

 

 
ورضي اهللا تعالى عن صاب الـذكرى       
والذكر اإلمام المجدد السيد محمد ماضـي       

:)١(أبي العزائم القائل رضوان اهللا عليه

 

 
شَِهدوِعِهـممِبسو وِنِهـميِبع ـمتُه

 

 
هاِقيـِق ِمـنِّي ببي لَـم مهابشَـرو 

غَاب الشُّهود وَأشْرقَتْ شَمس الْخَفَا

 

 
ـهاِعيتْ دـدتَب ـمنْهع و ِبِهمملَه 

وهمو الَِّذيـن دعـوا فَلَبوا ِعنْدما

 

 
 نـتُ﴾ ِلمتْ ﴿َألَسِليجهاِديي هلَبي  

وتَْألَألتْ َأنْـوار َأوصـاٍف سـمتْ

 

 
هقَاِضي ا ِهـيـِه  ِبجالَِلها وجمـال

والْكُلُّ نُـور جمـاِلها الَ غَيـرها

 

 
ـهاِقيـِه بلَيع لَى الَِّذي كَـانعو 

ولَقَد جِننْـتُ وبحتُ يا قَوِمي والَ

 

 
 لَيع ملَوـهـاِليمتُ جشَِهـد فَقَد  

ـْتُ تَدفَّقَـتْ لَو قَطْرةٌ ِمـما شَِرب

 

 
ـهـتْ خَاِليذَاب اِل الشُّمقَ الِْجبفَو 

هٰذَا هـو التَّـحِقيقُ ذُقْـه مسلِّما

 

 
هقَاِليم مِل فَهتَنَْل ِبالْفَض ـعاخْضو 

س ارروِب َأسبحالْم عتْفَلَنَـا مـم

 

 
هـِي  ِبالْفَضِل َأوالَهـا فَـعز مكَـان

الَـهمجو ـانَـهسِلي ِإح َأفَاضو

 

 
هاِضيتْ محوِحي فََأضلَٰى رفًا عِصر 

هِٰذي مباِدي حاِلنَـا فَـِإذَا انْجلَتْ

 

 
هاِليمِر نُـوِر جحغَِرقْتُ ِبب سشَم 

ـي ِإالَّ َأنَاَأك ِطـلْسـمـا الَ يدِرِن

 

 
ـهـاِدياِفي ِلذَاِتي بصَأوخَـاٍف و 

دشْهـِي ِلي م عنِّي وِبـي ِمنِّي ول

 

 

هاِئيمى انِْجـالَ َأسوِر لَدالظُّه ِعنْد 
ِفي غَيبِتي َأو حضرِتي َأنَـا كَاِمٌل

 

 
ـهلَـٰى ذَاِتيجم نُـور شَاِهدو هنَز 

ـِيـِه فَضُل محمٍدكُلُّ الَِّذي َأنَـ ا ف

 

 
ـهـوِليصو ِه كَـانِإلَيا ودب ِمنْه 




 


، وهـي   )الكمال هللا وحده  : (لةقومنسمع  

مـا  : (صحيحة من حيث الحقيقة، ونـسمع     
 وقد ألـف سـيدي عبـد        ،)كامل إال محمد  

  اإلنسان الكامـل   (ا أسماه   الكريم الجيلي كتاب
، ولكـن أال    )في معرفة األواخر واألوائـل    

ال سيدنا محمـد كمـا يفهـم        إيوجد كامل   
؟ أم البعض؟ وهل الكمال يليق بمقامه    

) ما كامل إال محمـد     (:أن المقصود بمقولة  
أن كل إنسان يصل إلى الكمال يحمد بـين         

ـ         ولالخالئق؟ وما هو القول في حديث رس
 الرجال كثيـر ولـم      كمل من : (اهللا  

يكمل من النساء إال أربع مريم بنت عمران        
وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلـد       

!!.؟)٢()وفاطمة بنت محمد

 

 
يجيبنا اإلمام أبو العزائم وينتشلنا مـن       
حيرتنا، بأن الكامل فوقه األكمل، وال ينبغى       

         ا، ألحد أن يكون فـوق رسـول اهللا قـدر
الكامل، فيقول  فرسول اهللا هو األكمل وليس      

        فى صلواته على رسـول اهللا  :
 صلِّ وسلِّم ِبكَماِلك وجماِلـك علَـى        للهمٱ(
 لْبـشَِريِة، ٱ ِفـى صـورِتِه      َألكْمِلٱ ِإلنْساِنٱ
ظَِمٱ لنُّوِرٱوِتـِه ِإالَّ      لَِّذيٱ َألعظَمِحيطُ ِبعالَ ي 

نَاهعا َأُهللا ِفى م٣()َأنْتَ ي(.

 

 
 صلِّ وسـلِّم علَـى      للهمٱ: ( ويقول

 َأشْرقَتْ ِمنْـه بـدور      لَِّذىٱ َألكْمِلٱ لْمظْهِرٱ
.)٤()َألوِليِةٱ لشَّراِئِعٱ

 

 
الطهور المدار على قلوب    (وفى كتاب   

 يشير إلـى أن رسـول اهللا        ) األبرار
يجمع كل المحاسن والفضائل، فهو اإلنسان      

:نسان أربعةوأنواع اإل: [الكلى، فيقول 

 

 
١

 

وهو سيدنا رسول اهللا    :  إنسان كلى  -
.

 

 
٢

 

وهم الرسل القائمون   :  وإنسان كامل  -
، قبل إشراق شمسه المحمديـة      مقامه  

 عالم اإلمكان، وأبداله صلوات اهللا عليه       يف
المجددون لسنته بعد رفعه عليـه الـصالة        

.والسالم إلى الرفيق األعلى

 

 
٣

 

وهم الـسالكون   : ي وإنسان روحان  -
.قتدونالم

 

 
٤

 

 مـن    عاصٍ يفحيوان:  وأما الرابع  -
 كـافر، أو     غـاوٍ  يالمسلمين، أو شـيطان   

.)٥(]منافق

 

 
وروعة اإلسالم وعظمته تكمن فى أنه      

 ألنه يعترف باإلنـسان كلـه،   ؛دين اإلنسان 
جسد ا وروح  ـ    ا، عقالً وقلب ا ا، وال يلغى طرفً

على حساب طرف آخـر، ومـن هنـا ال          
 أن  نستغرب على اإلطـالق عنـدما نعلـم       

لم يولد إال فـى     ) اإلنسان الكامل (مصطلح  
.حضن الحضارة اإلسالمية

 

 



 


إذا كان اإلنسان قلبـا وعقـالً ونفـسا         
وحركة، فإن كماله فى كمال أداء وظـائف        
هذه القوى واألعضاء، ويمكننـا أن نحـدد        

:مقومات الكمال اإلنساني بأنها

 

 
١

 

. حب طاهر محله القلب-

 

 
٢

 

.متماسك ظرفه العقل فكر -

 

 
٣

 

. مبدأ كامل تام تتشبع به النفس-

 

 
٤

 

. إحسانية األداء والممارسة-

 

 

 

الكمال ف

 

ى شخصية اإلمام

 

  ادد

 

 أبـي العـزائم

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 
 



 




 



 




 




 


يتلخص ذلك المقوم عند اإلمـام أبـي        

: فيالعزائم 

 

 
١

 

. حب اهللا جل شأنه-

 

 
٢

 

. حب الرسول -

 

 
٣

 

.بيت حب أهل ال-

 

 
٤

 

. حب اإلنسانية-

 

 
٥

 

. حب الجهاد-

 

 
١

 

 عرف اإلمام ربـه    : حب اهللا تعالى   -
: خالقًا فعبده، ومنعما فأحبه، قـال تعـالى       

الَِّذيـ     و بح نُوا َأشَـدآم ا هللاِ ن)  البقـرة :
 ويِحبونَـه  يِحـبهم : ، وقال تعالى  )١٦٥

).٥٤: المائدة(

 

 
وفى ذلك يقول اإلمـام أبـو العـزائم         

)٦(:

 

 
وٍبـزٍج والَ كَـالَ مـالْحب راح ِب

 

 
ِطي لَنَا يعالْم ِمن ورالطَّه وهولَٰى ـو  

لَمعي ـلَمَأح ِسـن ـدالْم ْلـرِة ببح

 

 
ر علَى الْعقِْل آي الْحب الَ تُتْلَٰىـحظْ  

ةٌـقِّ خَاِفيـةٌ ِللْحـاِذبـب جـحـالْ

 

 
جلِّي ورسِمي مظْهر اسِتجالَ غَيب التَّ  

ِف َأجملُهـوصـِفي الْجماُل جماُل الْ

 

 
سِباِإلحالَٰى وتَع لَـاِن قَـِمنْهَأو ٰىـد  

وِح يِن الرع بِني َأِفـغَيِذبِبِهـج ر

 

 
تَعلَٰىـا اسـٰى َأرواِحنَـِمنِّي ِإلَيِه علَ  

ِمنِّـالْح قَـي لَـب ِبِهـه الَ َأِضن د

 

 
  فُ الِحجاِب شُهود تَنَزِل الْمولَٰىـكَشْ

ِرقُ اَألغْيار تَجعلُِنيـم تَحـار نَعـنَ

 

 
تَحذِْبي ولَٰىـِفي نَاِر ججنَاِني ِإلَى الْم  

بح اِذبوالَ جـلَوانَهـا شَـي صعر

 

 
اِبـَأسآد ارقْـرالَّـتَِه اخْـِلي ِبـِه ع  

آداب شَمِس الْهدٰى الْمخْتَاِر ِلي حِفظَتْ

 

 
الْحـوي ـبِني ِللْعِذبلَٰىـالَـجِم اَألع  

ظُِنيـرِد تَحفَـلَوالَ حصون اتِّباِع الْفَ

 

 
لَّٰىـد صـفُكَّتْ رموِزي علَيِه اللَّه قَ  

٢

 

 اعتقد اإلمام : حب الرسـول     -
     ا   أن سيدنا وموالنامحمد   هـو 

المبين لطريق اهللا المستقيم، بل هو الصراط       
المستقيم بين الحق والخلق، الموصل إلـى       
اهللا الدال على كمال توحيده وتنزيهه، وقـد        
أملى اإلمام آالف القصائد في بيان أسراره       

:)٧( من ذلك، فقال وأنواره 

 

 
دءا وخَاتَماـيِبي نُور اللَِّه بـحِب

 

 
ه لَوالَه ـلَكُوتَـِجدن موـم يـولَ  

وِحي ِوطَـقَِليٌل نَعر ِلِهـمِلنَع اء

 

 
يحفُِني ِبنُوِر مشَرفَ ي؟ـفَكَياه !  

ِفداك نَعم روِحي فَجد ِلي ِبنَظْرٍة

 

 
نَّٰى ِبهـا ِفـُأهبـي حِحمـِه واه  

٣

 

 بـالرغم مـن أن      : حب أهل البيت   -
أهل بيت   لأصو من   صلأاإلمام أبا العزائم    

 فهو حسني مـن جهـة       رسول اهللا   
والدته، وحسيني من جهة والـده، إال أنـه         
يعلمنا كيف نتأدب ونحب أهل البيت فيقول       

)٨(:

 

 
اٍرـانِْكسـكُم ِبـآَل طَٰهٰ نَاديتُ يا

 

 
وِفـِبذُلٍّ هعِحمـالَّ ِلضـْي رتُم  

آَل طَٰهٰ ِإنِّي استَجرتُ وحاشَا يا

 

 
بح دعـي َأنِّـبـي ُأضَأنْتُمو ام  

آَل طَٰهٰ ِفي محكَِم الذِّكِْر ربي يا

 

 
مـد طَلَبتُـقَد حباكُم ِبكُلِّ ما قَ  

ِبالْفَض نا تَشَاوو مـلَكُمِل ِمنْه

 

 
ِمم لَكُمـا ِعنْـوم هـا ِشْئتُـدم  

يي ونَسِبـكُم يِقيِنـي ِبـويِقيِن

 

 
مـم قَِبلْتُـم وَأنْتُـصاِدقٌ ِعنْدكُ  

٤

 

 أملى اإلمام كتـاب     : حب اإلنسانية  -
باألدلة العقلية فقـط،    ) وسائل إظهار الحق  (

ولم يستشهد فيه بآية قرآنية أو حديث نبوي،      
    ن دافعه لهـذا    في مخاطبة أهل الكتاب، وبي

ولوال أني أحب الخيـر     : [العمل فقال   
م غيرة األخ لـألخ     لبني نوعي وأغار عليه   

في اإلنسانية، ما اعتنيت بهـم وال التفـت         
].إليهم

 

 
٥

 

 الجهاد عند اإلمام هو     : حب الجهاد  -
المحك األعظم لدعوى الحب هللا ولرسوله،      
: وهي تصديق اإليمان، وينقسم إلى نوعين      

جهاد النفس وجهاد العدو، وال يكون إال في        
سبيل اهللا ومع غير المسلمين من األعـداء،        

اد عند اإلمام متعدد الميادين الفكريـة       والجه
والمادية والمعنوية، مثل دوره فـي ثـورة        

م، وموقفه من إلغاء الخالفة، وتأييده      ١٩١٩
ومساعدته لثورات الـشعوب اإلسـالمية،      
وموقفه من القضية الفلسطينية، ورأيه فـي       
الماسونية واالشتراكية ونظريـة دارويـن،      

ان وقد التأمت في اإلمام خـصلتان نفيـست       
أهلتاه للجهاد، وأمـدتاه بـالوقود الـالزم        

الشجاعة، واألمان الداخلي   : لخوض غماره 
.لكمال ثقته باهللا

 

 




 


لما اندلعت الحرب العالميـة األولـى       

م، ودخلت تركيـا الحـرب ضـد        ١٩١٤
االنجليز، وتركيـا تمثـل دولـة الخالفـة         

 يكـشف   اإلسالمية، قام اإلمام أبو العـزائم     
نجليـز،  الحقيقة أنه ال يجـب مـواالة اإل       

فاستدعى مستر ونجت    

 

 الحاكم العسكري   –
اإلنجليزي للسودان   

 

 اإلمام أبـا العـزائم،   –
وطلب منه أن يثنى على بريطانيـا فـسأله         

 وكان أسـتاذ الـشريعة اإلسـالمية       ،اإلمام
بجامعة غوردون بالخرطوم    

 

أتكتب ضد  : -
ل متعلم؟  كيف هذا وأنا رج   : اإلنجليز؟ فقال 

إذن كيف تطلب منى    : فرد عليه اإلمام قائالً   
.! وأنا معلِّم؟يأن أكتب ضد وطن

 

 
ضـد  وازدادت حملة العداء من اإلمام      

ده بالـسودان   جـو وإلنجليز، حتى أصبح    ا
صدر قـرار إبعـاد     يشكل خطرا عليهم، ف   
، م١٩١٥ أغـسطس  ياإلمام عن السودان ف 
م  عند مغادرة اإلمـا   يووقف القائد اإلنجليز  

أتـى اليـوم    : للسودان يودعه بشماتة قائالً   
الذى يخضع فيه أبـو العـزائم لإلنجليـز،         
وستذهب إلى مـصر ولـن تجـد عمـالً،       

 ألعيدك لعملك، فرد    يل يد بقَوستعود إلينا فتُ  
ردا تجلت فيه الشجاعة واألمان     عليه اإلمام   

ل بقَ ي ي اليوم الذ  يبمشيئة اهللا سيأت  : الداخلي
. يد أبى العزائم وقدمهينجليزفيه القائد اإل

 

 
م، وشاء اهللا تعالى    ١٩١٩وقامت ثورة   

 ليـزور نـاظر     ييذهب القائد اإلنجليز  أن  
، فوجـد   يمدرسة الخديوية وهـو إنجليـز     

 منها، فلم يجد شـارعا إال       ةمظاهرة خارج 
شارع سوق ِمسكَةَ، فلما وصل إلى منتصفه       
وجد مظاهرة أخرى من ناحيـة مدرسـة        

 إسماعيل، فلم يجد    يرسة الخديو الِقرِبية ومد 
إال حارة متفرعة من هذا الـشارع وهـي         
عطفة الفريق، فوجد بوابة كبيـرة فـدخلها        
على أمل أنها ستؤدى به إلى شارع آخـر،         
ولكنها كانت بوابة سراى آل العزائم الـذى        
يقيم فيه اإلمام، ولما دخل من البوابة وجـد         
نفسه فى فناء المنزل، وإذا باإلمام واقـف        



 

 

 

 

 



 



 

 
 

ـ     ال يده وجث  مامه، فقب أ ل  على ركبتيـه يقب
رجليه وقدميه، ويـستعطفه ويطلـب منـه       
النجاة، وطاش عقله لما تذكر ما كان مـن         
قبل وما رآه من أن نبوءة اإلمام تحققـت،         

أنت المـسيح،   : فصار يصرخ قائالً لإلمام   
ولكن الخلق المحمدى غالب    !! أنت المسيح 

على اإلمام رضوان اهللا عليه، فقد أجـاره        
تلـك  وأبلغه مأمنه، وأكرمه، وبعد انتهـاء       

.المظاهرات أمره بالخروج

 

 

 




 




 


والفكر المتماسك يعني أنه فكر قـويم،       
وفكر متسق، أما القوامة فاعتصامه بالنص      
اإللهي يدور في فلكه، وأما اتـساقه فخلـو         
فكره من التناقض واالضطراب، وتـرابط      
األفكار نظريا وعمليا في قـراءة الكـون        

ل، شريعة وحقيقة،   ر، والكتاب المنز  مسخَّال
ويرجع السبب في ذلك إلى ارتباط اإلمـام        

 وشريعته، وإمالء   الشديد برسول اهللا    
:)٩(رسول اهللا عليه، حيث يقول 

 

 
والَـوالَ ولَـوالَ ولَـلَ

 

 
 عهـد وِثيـقٌ ِلمولَـٰى

ي ِستَاِريـلَكَشَفْتُ عنِّ

 

 
والَوبحتُ ِبالسـر قَـ  

جوو ِميـلَِٰكنج ٌلـه

 

 
 ِلعيِن قَلِْبـي تَجـلَّـٰى

يـلَستُ الْمغَنِّي ِبقَوِل

 

 
ٰىـرد َأملَـِإالَّ ِإذَا الْفَ  

يـب عنِّي وُأمِلـَأِغي

 

 
ري تَحلَّٰىــِلمن ِبِس  

ِإن كَان ما قُلْتُ نُورا

 

 
َأغْلَٰىـفَالسلَٰى وَأع ر  

راٍدـرٍد مـيعطَٰى ِلفَ

 

 
كُـع ٍر تَخَلَّٰىـنلِّ غَي  

مو النُّفُوس اعاالًـب

 

 

ِه كُنْتُ َأولَٰىـٰى ِبـحتَّ  

 




 




 


 فهو شموله واستيعابه    :ل المبدأ اأما كم 

لكـل النـاس علـى اخـتالف شـرائحهم      
      ونه وصنوفهم، حتى للجهالء الـذين يـسب

بونه ويعي فيقول اإلمام ،:

 

 
من سبانـي أو ذمني متعمد

 

 
تـهمأبرأتـه هللا خالـص ِذ  

قالأنا ال أريد فضيحة يوم ال

 

 
 أنا ال أسيء محمدا في أمته

 ففـي تغطيتـه لكـل       :أما تمام المبدأ  
اإلنسان على تنوع صعده وشئونه وشجونه،      
بصورة أرقى وأروع وأحسن، وليس هـذا       

اليوم :  التام، قال تعالى   إال لإلسالم الكامل  
ِدينَكُم لْتُ لَكُمِتـي   َأكْممِنع كُملَـيتُ عمَأتْمو 

، )٣: المائـدة  (اورِضيتُ لَكُم اِإلسالم ِدينً   
 ف اإلمام أبو العزائم نفسه فيقول      ولذلك يعر

:

 

 
الخـوف  : محمد ماضي أبو العـزائم    [

تـه، والرهبـة باطنـه،      يقوامه، والذل حل  
غبة ظاهره، والحيرة رداؤه، والـصبر      والر

والثقة ،  أنيسه، والرضا رفيقه، والشكر زاده    
ـ كنزه، والفكر طري   ه، والتـسليم مذهبـه،   ق

ـ والتواضع رفعته، والفقه منهجه، وا     صدق ل
ـ      يد  سضالته، واإلخالص مراده، وال

 واهللا سبحانه معبـوده، والـشكر       ،مقصوده
    ب إلى النـار   ذكره، والدعاء عمله، وما يقر

  الجنة أليفـه، وبـر     ىب إل  وما يقر  ،عدوه
الوالدين سروره، وصلة الـرحم حبـوره،       
وإدخال السرور على عبـاد اهللا وصـوله،        
والرحمة بخلق اهللا تعالى حظوته، والقرآن      
الكريم خلوته، والحضور بقلبه مـع الحـق    

.سبحانه جلوته

 

 
ت قلبـه،   مقلب القلوب واألبصار ثب    يا

، أو  ليكن كل مـاضٍ   غه مراده، وهكذا ف   وبلِّ

١٠(]امن يحب ماضي(.

 

 
وظهر الكمال والتمام في نفس اإلمـام       
في التنزه عن توافه الدنيا وابتذالها بزهد لم        

يله مثيل إال عند أئمة أهل البيت الكرام،         ر 
: مخاطبا الدنيافقال 

 

 
ني لسـواي فقـد دخلـت حمايتـزي

 

 
ي غيري فإني بالنور صار هدايروغُ  

 




 




 


وهذا المقـوم هـو المجلـى لجميـع         
المقومات السابقة، والشاشة التـي تظهـر       
عليها هاتيك المقومات وخالصتها، وربمـا      

ى هذا المقوم فـي   لفاقها مكانة وأهمية، وتج   
:عدة نماذج منها

 

 
١

 

م التقـوى    حيث قـس،    تقواه   -
:بحسب المقامات إلى

 

 
أ

 

 االحتراز :إلسـالم  تقوى أهل مقام ا   -
.من الوقوع في المعاصي والسيئات

 

 
ب

 

 خـوف   : تقوى أهل مقام اإليمان    -
جبروتي يهجم على القلب يجعلـه يراعـي        

.األدب خشية الوقوع في الغضب

 

 
ج

 

 أن : تقوى أهـل مقـام اإلحـسان      -
 حيث أمرك وال يجـدك حيـث        يجدك اهللا 

.نهاك

 

 
د

 

 انكـسار  : تقوى أهل مقام اإليقـان  -
.لب القلوب سبحانهالقلب بين يدي مق

 

 
٢

 

  التزامه التام بالكتـاب والـسنة،      -
والعهد بيني وبينكم يـا     : [حيث يقول   

ذا خالفت  فإأبنائي أني عبد لست معصوما،      
السنة وجب عليكم قهري على العمل بهـا        

، ورحمة بي، فإن أبيت أن أرجع       يشفقة عل 
إلى الحق وجب عليكم معاداتي ومحاربتي،      

].نفسكمومخالفتكم لي نجاة أل

 

 
٣

 

:  حيـث يقـول       بالعلم، ل العم -
ليس العالم من حصل من العلـوم أمثـال         [

الجبال، وليس العالم من قضى نصف عمره       
في التعلم، والنصف اآلخر في التعليم، إنما       



 

 

 

 

 



 



 

 
 

].ه ولو مسألة واحدةمالعالم من عمل بعل

 

 
لقد كان كالم اإلمام من أجل التوظيف،       

ليوم أننا  وليس من أجل الترفيه، ومشكلتنا ا     
فهمـا  ه ألسنتنا وعقولنا باإلسالم، ونوظِّ    نرفِّ

.بغيره

 

 



 




 



 


:)١١(حيث يقول 

 

 
سقَاِني راـوُل اللَِّه كَـسمزمزا مْأس

 

 
 وصيـرِني طَٰـهٰ ِإمـامـا مـقَدما

ِهـن نُوِر حسِن جماِلـهدِني ِمـوَأشْ

 

 
ـاولَّمسو ـِل ِمنْـهصِبالْو اِنـييح  
لْتُ لَملْـفَقَبصو ِمـا َأنـينَـتُ يه

 

 
 وبشَّرِنـي بعـد الشُّهـوِد ِبكُـلِّ ما

اـٰى مطَلْسمـزا تَجلَّـي كَنْـوَأدخَلَِن

 

 
 ِبِه صح ِإيقَاِني وقَد كُنْـتُ مسِلمـا

جتَوـوالْعِميـاِشِقيـِني وج ـنمهع

 

 
 ِبتَاِج شُهوِد الْحقِّ كُـن ِلـي مسلِّما

والَ تَعتَِرض ِإن ِشْئتَ تَشْرب راحنَا

 

 
 فَمن ذَاقَه يغْـدو سِعيـدا معظَّمـا

يـا ِإلَـفَهاٍح صتَنَـٰى رـفَا ولَناو

 

 
 فَكُلُّ فَتًى وافَـٰى ِإلَيـِه ِبـِه سمـا

حظَةً ِمنْه ِلمن رام َأن يرٰىـكَفَٰى لَ

 

 
 مظَاِهر َأسمـاِء الْجِميـِل ويسلَمـا

سر اـوِل اللَِّه قَـفَنُورظَاِهر الَح د

 

 
 وِفيِه لَـه ِبالْخَيـِر والْفَتْـِح عممـا

ٍدـدر محمـان بـوالَ عجب ِإن كَ

 

 
ـلَٰى قَوع ـلُوحايما ِبِه السقَوريٍم و  

اـحِيي قُلُوبنَـه تُـوٍر ِمنْـفَنُقْطَةُ نُ

 

 
!فَكَيفَ ِإذَا ما كُنْتُ بحـرا وَأنْجما؟  

لَٰى فَضع جرفَالَ ح لِّمـفَسمٍدـِل َأح

 

 
اـِغيلَمعقِّ مِللْح اءج نٰى مراِث الْو  

ٰهـوَأيـذَا وِبِإذِْنـقِّ ِمنْـِم الْح ِهـه

 

 
اِعيد نْهتُ عِصر قَدـوِجمتَرماـا و  



 




 


ِإن الَِّذين يباِيعونَـك ِإنَّمـا    : قال تعالى 
 اللَّه وناِيعبي) ويبـايع فعـل     )١٠: الفتح ،

مضارع يفيد االستمرار، والذي يأخذ بيعـة       
 إلى الرفيـق    نتقاله  اهللا ورسوله بعد ا   

األعلى، هو الوارث المجدد في كل عصر،       
:)١٢(يقول اإلمام أبو العزائم 

 

 
مِفي الْج اءمِني اَألسلَّمعاـوِع كُلَّه

 

 
شَاِئع ـنسالْحـقِّ وـَِني ِبالْح  وَأثْبت

ِحبا يٰى مِسو نِإالَّ ع اما صمـوه

 

 
ي الْقُرِب طَاِمعكَذَِلك عبد الذَّاِت ِف  

د َأن ـةَ بعـك اَألمانَـي ِتلْـوحملَِن

 

 
اِئعدآِة قَلِْبـي الْولَـٰى ِمـرلَّتْ عتَج 

ِهـي ِلذَاِتـار ذَاِتـي واخْتَـوبايعِن

 

 
مـفَذُقْتُ جبـِد ِحيـاَل الْعاِيعُأب ن  

بدهـا عـي َأنَـوِلي ِفيِه معنًٰى َأنَِّن

 

 
ِد طَاِبعـي الْعبـوِللسيِد الْوهاِب ِف  



 



 


ِإنِّـي ُأوِشـك َأن ُأدعـى       : (قال  

ِكتَاب اِهللا  : فَُأِجيب ، وِإنِّي تَاِرك ِفيكُم الثَّقَلَينِ     
        ِمـن وددمٌل مباِهللا ح ِتي، ِكتَابِعتْرو ،

َأهُل بيِتـي،   : وِعتْرِتيالسماِء ِإلَى اَألرِض،    
وِإن اللَِّطيفَ الْخَِبير َأخْبرِني َأنَّهما لَن يفْتَِرقَا       
         وا ِبـمفَـانْظُر ،ضـوالْح لَيا عِردتَّى يح

.)١٣()تَخْلُفُوِني ِفيِهما

 

 
فأئمة أهـل البيـت هـم أهـل األداء          
واالقتداء، أي أهـل التبليـغ والمرجعيـة،        

العزائم منهم، سالم اهللا علـيهم      واإلمام أبو   
.أجمعين

 

 
 لوأئمة أهل البيت يتحقق فـيهم الكمـا       

اإلنساني، وإذا ارتبطنا بهـم، أخـذنا مـن         
صفاتهم الكمالية، كما قال سـيدي محيـي        

اإلنسان الكامـل يمكـن     : (الدين بن عربي  
تشبيهه بقطب يدور في فلكه دائما كل طالب  

ر، أي للكمال، وهذا الطالب للكمال يظل يدو    
يخرج من صفاته ويـستبدل بهـا صـفات         
الكمال، وفي دورانه يقترب مـن مركـز        
الدائرة، فيصغر قطر دورانه ويصغر، حتى      

ى القطر تماما، ويتحقق هذا الطالـب       شيتال
ــز  ل ــع مرك ــة م ــه الذاتي ــال بوحدت لكم

.)١٤()الدائرة

 

 

 




 


ا أيها اإلنسان أدن من أئمـة أهـل         هي

ا معا، اجمعـوا    مة، هي البيت، ويا علماء األ   
أمركم على منهاج أهل البيت، ال نفرق في        

         هم ندائنا هذا بين أحد مـن علمائنـا، سـني
وشيعي هم، وصوفي هم، فأهل البيـت    هم وسلفي

يريدون من األمة اجتماع كلمـة ووحـدة        
صف، فتعالوا إلـى أهـل البيـت لنعلـو،          
ونسمو، ونصفو، لنختم سجل الفرقة ونغلقه،      

صفحات اللقاء والتعـاون والتبـادل      ونفتح  
ــالى  ــه تع ــين بقول ــر، متحقق : والتناص

   ِميعِل اللَِّه جبوا ِبحتَِصماعالَ اوقُوا وتَفَر 
).١٠٣: آل عمران(

 

 
فجزاك اهللا كل خير يا سيدي يـا أبـا          

.العزائم

 

 
ك الطاهروسالم اهللا عليك في حب.

 

 
وسالم اهللا عليك فـي فكـرك القـويم         

.المتماسك

 

 
.سالم اهللا عليك في مبدئك الكامل التامو

 

 
وسالم اهللا عليك فـي إحـسان أدائـك         

.وممارستك

 

 
.سالم اهللا عليك أيها اإلنسان الكامل

 

 
.وسالم اهللا عليكم ورحمته وبركاته

 

 
                                                           

ديوان ضياء القلوب، لإلمام أبـي العـزائم        ) ١(
٨٣٠٩: ، قصيدة رقم٩، ج.

 

 
رواه ابن عـساكر فـي مناقـب أمهـات          ) ٢(

.، عن ابن رزين٥٧المؤمنين، ص

 

 
أكمل الصلوات على سيد الكائنات، لإلمـام       ) ٣(

أبي العزائم، الفتح الخـامس مـن الـصلوات،         
١/٣٠. 

أكمل الصلوات على سيد الكائنات، لإلمـام       ) ٤(
.١/٢٨أبي العزائم، الفتح الرابع من الصلوات، 

 

 
الطهور المدار على قلوب األبرار، لإلمـام       ) ٥(

.٣٧أبي العزائم، ص

 

 
ديوان ضياء القلوب، لإلمام أبـي العـزائم        ) ٦(

٢٥٢: ، قصيدة رقم١، ج.

 

 
ديوان ضياء القلوب، لإلمام أبـي العـزائم        ) ٧(

١٠٧١: ، قصيدة رقم٢، ج.

 

 
ديوان ضياء القلوب، لإلمام أبـي العـزائم        ) ٨(

٩٠٨٦: ، قصيدة رقم١٠، ج.

 

 
ديوان ضياء القلوب، لإلمام أبـي العـزائم        ) ٩(

٨٢٣٨: ، قصيدة رقم٩، ج.

 

 
شراب األرواح من فضل الفتاح، لإلمـام        ) ١٠(

.٩أبي العزائم، ص

 

 
ديوان ضياء القلوب، لإلمام أبـي العـزائم     ) ١١(

٨١١٩: ، قصيدة رقم٩، ج.

 

 
ديوان ضياء القلوب، لإلمام أبـي العـزائم     ) ١٢(

٣١٣٩: ، قصيدة رقم٤، ج.

 

 
مسند اإلمام أحمد، مسند المكثـرين مـن        ) ١٣(

.١١١٣١الصحابة، مسند أبي سعيد الخدري، ح

 

 
الموسوعة الفلسفية العربية، مادة اإلنـسان      ) ١٤(

.١٤٤الكامل، بقلم سعاد الحكيم، ص

 

 



 

 

 

 

 



 


 



 




 




 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الدكتور

 

 







 




 



 

 


 


استدل المانعون بأدلة من القرآن الكريم      

:والسنة النبوية والمعقول

 

 



 



:منها

 

 

أ

 

تُلْقُوا ِبَأيِديكُم ِإلَى  وال :َ قول اهللا  -

.)١٩٥: البقرة (التَّهلُكَِة

 

 

 نهـى اهللا تعـالى إلقـاء        :وجه الداللة 

بشرية إلى التهلكة وهي عام يشمل      النفوس ال 

التهلكة وما يؤدي إليهـا، وعمليـات نقـل         

األعضاء من حي إلى حـي تـؤدي إليهـا        

.)١(فتكون محرمة

 

 

ب

 

- َالو       كَـان اللَّه ِإن كُمتَقْتُلُوا َأنْفُس

 ِحيمر اِبكُم)  ٢٩: النـساء(  ،َالتَقْتُلُـوا   و

وصاكُم   ِبالْحقِّ ذَِلكُم  النَّفْس الَِتي حرم اللَّه ِإالَّ    

ِقلُونتَع لَّكُمِبِه لَع) ١٥١: األنعام(.

 

 

نهى اإلسالم عـن قتـل       :وجه الداللة 

النفس  

 

 إال بحق شـرعي      –

 

سـواء مـن     –

الشخص نفسه أو من غيره وعن كـل مـا          

يؤدي إلى ذلك، ونقل األعضاء اآلدمية من       

إلـى ذلـك فتكـون      حي إلى حي يـؤدي      

.)٢(محرمة

 

 

ج

 

- و   مِني آدنَا بمكَر ِفي   لَقَد ملْنَاهمحو

رـرِ  البحالْبـاتِ      وبالطَّي ـنم مقْنَـاهزرو 

 وفَضلْنَاهم علَى كَِثيٍر ممن خَلَقْنَا تَفْـِضيالً      

).٧٠: اإلسراء(

 

 

 عن تشريفه    يخبر اهللا  :وجه الداللة 

ى ني آدم، وتكريمه إياهم، في خلقه لهم عل       بل

م  قد كر  ، فاهللا   )٣(أحسن الهيآت وأكملها  

اإلنسان كله   

 

 جـسدا وروحـا      –

 

وهـذا   –

صيانته وحمايته عن كل ما يلحـق       يقتضي  

به الضرر، ونقل األعضاء تحدث ضـررا       

.فتكون ممنوعة

 

 



 



:منها

 

 

أ

 

إن دماءكم  : (قول رسول اهللا     -

لم كل المس (،  )٤()وأموالكم وأعراضكم حرام  

.)٥()دمه وماله وعرضه: على المسلم حرام

 

 

 حرمة الـدماء عظيمـة      :وجه الداللة 

.)٦(تقتضي حمايتها من كل ما يهددها

 

 

ب

 

.)٧()ال ضرر وال ضرار (-

 

 

أن نقل األعضاء اآلدمية     :وجه الداللة 

.فيه مضرة فتكون ممنوعة

 

 



 



:منها

 

 

أ

 

اإلنسان ليس له واليـة وال ملـك         -

ه فال يصح تصرفه فيما ال يملك ال        ألعضائ

.وال تبرعا) بيع(معارضة 

 

 

ب

 

إن من مقاصـد الـشريعة حفـظ         -

النفس، ومنع االعتداء عليها، وعمليات نقل      

.األعضاء اآلدمية اعتداء عليها فتحرم

 

 

ج

 

ــصالح  - ــت الم ــشريعة راع إن ال

عن الناس، وعمليات نقـل     ودرأت المفاسد   

.األعضاء اآلدمية مفاسد تجب تجنبها

 

 

د

 

 قياس عمليات نقل األعضاء اآلدمية      -

الذي يجب دفعه يجامع الـضرر، وعليـه        

يجب عدم إجراء عمليات نقـل األعـضاء        

.اآلدمية

 

 



 

 

 

 

 



 













 






 


:السنة النبوية :منها

 

 

١

 

غسلوه بماء : (قال رسول اهللا     -

.)٨()وسدر وادفنوه

 

 

سالم  أن مظاهر تكريم اإل    :وجه الداللة 

للموتى دفن أجـسادهم وعـدم تعريـضها        

.لالبتذال والمهانة

 

 

٢

 

.)٩()وال تمثلوا(: قال  -

 

 

تحريم تشويه األجساد بأي    :وجه الداللة 

، )١٠(طريق بالقطع أو االستئصال وما أشبه     

وعمليات نقل األعـضاء تـشويه لجـسد        

.الموتى

 

 

٣

 

كسر عظـم الميـت     : (قال   -

ؤمن أذى الم : (، وقال   )١١()ككسره حيا 

.)١٢()في موته آذاه في حياته

 

 

أن عظم الميت له حرمته      :وجه الداللة 

مثل حرمة عظم الحي، فكان كاسر عظـم        

الميت مثل كاسر عظم الحي فـي انتهـاك         

، وعليه فتمنـع عمليـات نقـل        )١٣(الحرمة

.األعضاء من ميت لحي

 

 

 معلوم أن الشريعة اإلسالمية     :تنويهات

تجعل للموتى   

 

 نوغير المسلمي  مسلمين   –

 

-، 

حرمات من دفن األجساد وعدم االعتـداء       

.)١٤(عليها

 

 

غـرس  ( منع عمليـات نقـل       :وعليه

موم وإطـالق األدلـة     عل) األعضاء اآلدمية 

لبني آدم كلهـم،    وشمولها  النصية وغيرها   

من متطوعين وأسـرى ومحكـوم عليـه        

والميئوس من حياتـه    ) اإلعدام(بالقصاص  

ومن فـي حالـة االحتـضار والمعـوقين         

والمشردين والصغار والكبـار ومـسلمين      

.وغير مسلمين

 

 

١

 

 يصار إلى بدائل طبية ال تتعـرض       -

ألجساد اآلدميين من أعـضاء صـناعية،       

 وأدوية مشروعة، والتحلي بالـصبر علـى      

 والتـسليم بقـضائه، وتحمـل       قدر اهللا   

.المفسدة الصغرى اتقاء للمفسدة الكبرى

 

 

٢

 

 ال يسلم ما قال به المجوزون مـن         -

استدالالت بآيات قرآنية وأحاديـث نبويـة       

واإليثـار ومـشروعية     التعـاون    ةليبفض

التداوي أنها مشروعة فيما ال يلحق ضـرر   

، )ال ضرر وال ضرار   (وال بغيره   بصاحبه  

دفع ( بالمصلحة ادعاء باطل؛ ألن      واالدعاء

، ومـا   )المفاسد مقدم على جلب المـصالح     

عقلية معارضة بنـصوص    ر  وقالوه من أم  

.)١٥()المنع

 

 

٣

 

ينص الدستور المصري الـساري      -

لجسد اإلنسان حرمة واالعتـداء     ": ٦٠مادة  

ه، أو التمثيـل بـه جريمـة     هعليه أو تشوي  

، ويحظـر اإلتجـار     يعاقب عليها القـانون   

 أية تجربة طبية    اءإجر وال يجوز    بأعضائه،

عليه بغير رضاه الحر الموثـق،      أو علمية   

.ووفقًا لألسس المستقرة في مجال العلوم

 

 



 


ماذا عن سيل قوانين بالمجلس النيابي       

.عن إجراء تجارب دوائية على الناس؟

 

 

وما تفعله مستشفيات جامعيـة بمـصر       

عن نزع أعضاء آدمية بغير رضا وال علم        

المرضي وال ذويهم في مرحلة ما يـسمى        

!.؟"موت إكلينيكي"

 

 



 


                                                           

، تفسير البيـضاوي    ١/٥٩٤تفسير الطبري   ) ١(

.١/٢٣٩، تفسير السراج المنير ١/١٧٦

 

 

. التجارب العلمية على جـسم اإلنـسان، د       ) ٢(

ناريمان وفيق   

 

 الجامعة اإلسـالمية     –

 

 بغـزة   –

 . بتصرف٤٠فلسطين المحتلة ص

.٥/٩٧تفسير ابن كثير ) ٣(

 

 

.١/٢٤١م صحيح مسل) ٤(

 

 

.١٢/٤٢٦المرجع السابق ) ٥(

 

 

.٢/٥٦٥التيسير للمناوي ) ٦(

 

 

.٢٣٤٠سنن ابن ماجة، رقم ) ٧(

 

 

 .٢/٨٦٧صحيح مسلم ) ٨(

، وسـنن النـسائي     ٣/١٣٥٧صحيح مسلم   ) ٩(

٧/١٠١.

 

 

حقوق المعوقين بين الـشريعة والقـانون       ) ١٠(

١/٦١.

 

 

سنن النسائي، كتاب تحريم الدم، باب النهي       ) ١١(

.٧/١٠١عن المثلة 

 

 
ــه ١/١٥٤المرجــع ) ١٢( ــن ماج ، وســنن اب

١/١٦١٦. 

.٣/٣٠٩شرح مشكل اآلثار للطحاوي ) ١٣(

 

 

.يرجع إلى أحكام الجنائز) ١٤(

 

 

نقل األعضاء اآلدميـة    : لمزيد من التوسع  ) ١٥(

.٦رضا الطيب ص. بين التحليل والتحريم، د

 

 



 

 

 

 

 



 



 









 



 





 


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

يكن دليله، أنار سبل الوصول إليه وهدى ألقرب الطرق للوفـود عليـه،             
ل علينا العسير الشديد      قراللهم ألحقنا بعبادك الذين    . ب علينا البعيد، وسه

والصالة والسالم   هم بالبدار إليك يسارعون، وببابك على الدوام يطرقون،       
بهـا  صالة نستنزل بها غيث عفوك ومغفرتك ونتوسل        على سيدنا محمد    

 حتى نتجمل بجمال من جماالت اإلقبال       ،لنوال رضوانك ومعونتك سبحانك   
. لتنكشف لنا ستائر مكانته ،عليك بك والقبول لديك سبحانك

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 موضوعنا في هذه المقالة هو دفـع        إن

 عبس :شبهة العتاب الوارد في قوله تعالى    

لما للجناب المحمـدى     )١: عبس (وتَولَّى

رد نص   وقد ي  ،من مكانة عند اهللا عز وجل     

 أو  ،و السنة يفهم بغير حقيقتـه     أفي القران   

فى الفهم فيحدث الخطأ     يكون هناك قصور  

نه ال عتـاب    أحت   وقد أوض  ،أو االختالف 

 أدعـو  ، ومصطفاه بعدة أدلة   همن اهللا لحبيب  

ا في عملى ا للحق ومخلص   أكون موفقً  أناهللا  

.مين يا رب العالمينآ ،إنه عليم خبير

 

 



 



 كما يقال كان دائـم      النبى   :أوالً

 وبشاشة الوجه الكريم كانت مالزمة      ،البشر

 ؛ كان يجهـل عليـه     من حتى مع    له  

.لى حبيبإبشاشة من عدو فيتحول بتلك ال

 

 

والبشاشة هي طالقة الوجه عند اللقاء،      

تبدو في مالمح الوجه وبسمات الشفاه، كما       

تبدو في التبسط والتحبب، ومحاولة التقارب      

.وروعة االستهالل

 

 

ومن فقد البشاشة فقد افتقد كسبا مهمـا        

في أول لقاء، والعكس صـحيح، فعبـوس        



 

 

 

 

 



 



 

 

 
ميلالشيخ علي الجفضيلة 

 

 
واعظ مركز رشيد

 

 

 

 

 

 
     

    
     
        



 

 

        
        

     
      

 . 

خر بعـدم   الوجه يسبب الضيق، ويشِعر اآل    

      ،الرغبة في اللقاء، واالبتسامة وحدها عطاء

وتدل على نفس قادرة على البذل لآلخرين       

ــرحهم   ــرح لف ــاس والف ــام بالن واالهتم

ومشاركتهم في كل أحـوالهم، وهـي أول        

.العطاء وهي المحددة لما بعدها

 

 

 ذلـك   محمـد   سـيدنا   وقد بين   

المعنى، فقال موضحا العالقة بين العطـاء       

وتبسمك فـي وجـه أخيـك       «: مةساواالبت

.)١٩٥٦(أخرجه الترمذي » صدقة

 

 

 فاالبتسامة صدقة، واالبتسامة رسـالة     

حب وصدق وإخالص، تعطيها بال مقابل،      

فتجني من ورائهـا الكثيـر مـن الخيـر،          

واالبتسامة تقطع المشكالت وتحلهـا مـن       

أو تـسهم فـي حلهـا إذا بـدأت،           بدايتها،

يق، واالبتسامة تحـول العـدو إلـى صـد        

واالبتسامة تزيدك قربا ممن تحب، ويـأنس       

واالبتسامة تقضي على الحزن     ،الناس إليك 

والكرب، واالبتسامة تؤلف القلوب وتيـسر      

المهمات، فإذا قابلت المشكالت بابتـسامة،      

فقد قمت بجزء كبير من حلها؛ ألنك تعـد         

نفسك داخليا لمواجهتها، واالبتـسامة عنـد       

.رضي بالقضاءالنعمة شكر، وعند البالء 

 

 

 مكتفيا بأمر   محمد  سيدنا  ولم يكن   

أصحابه باالبتسامة، وحثهم عليها فحـسب،      

. بل كانت سمة بارزة له

 

 

يقول جرير بن عبد اهللا البجلـي أحـد         

 ما رآني رسول اهللا     «: صحابته  

أخرجـه البخـاري    » إال ابتسم في وجهي   

).٢٤٧٥(، ومسلم )٣٠٣٦(

 

 

حابه بأنه أكثر النـاس     ويصفه أحد أص  

ـ        ي دتبسما؛ يقول عبد اهللا بن الحارث الزبي

 :»         ا مـنما أكثـر تبـسما رأيت أحد

ــول اهللا  ــد،  » رس ــه أحم أخرج

.والترمذي

 

 

  كان هذا هو حال رسول اهللا        إذا

َأن *  وتَولَّى عبس :فما معنى قوله تعالى   

.؟جاءه اَألعمى

 

 

نـه دائـم    أ ن من وصفه    أمعلوم  

 حتى مع مـن جهـل       اكما ذكرنا آنفً   البشر

.عليه

 

 

؟فما معنى قوله تعالى عبس وتولى

 

 

هذا ما سنفصله العدد القادم إن شـاء        

.اهللا تعالى

 

 



 

 

 

 

 



 



 










 





 



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

، والتي أضحى العالم من خاللهـا       )اإلنترنت(ب الدولية المسماة   
.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

 

 

 

 

 

 



 




 




 




 




 


وهي المحادثات التي تتم حاالً وفورا      

 أي في نفس زمن حدوثها دون تـأخير،       

ولذلك فإنها تسمى أيـضا بالمحادثـات       

اآلنية، وتنقسم المحادثات التي تجـري      

: إلى ثالثة أنواع هي   في الشبكة الدولية    

ــات   ــة، والمحادث ــات الكتابي المحادث

.الصوتية، والمحادثات والمرئية

 

 



 



 فيطلـق   :الكتابيـة فأما المحادثات   

 ،"chat") الـشات (أو  ) الدردشة(عليها  

بين مستخدمي وهذه التسمية هي الشائعة   

، لكن األفضل   )اإلنترنت(الشبكة الدولية   

من هاتين الكلمتـين؛    عدم استخدام أي    

ألن األولى عامية، والثانية إنجليزيـة،      

بدالً منهمـا   ) المحادثة(واستعمال كلمة   

هو األولى واألجـدر؛ ألنهـا عربيـة        

 وألن لها نفس الداللة     ؛فصحى من جهة  

.من جهة أخرى

 

 

بـين  ويتم هذا النوع من المحادثات      

شخصين أو أكثر، بحيث يكون الحديث      

 من خالل لوحة    بينهم عن طريق الكتابة   

المفاتيح، حيث يكتب كل مـشترك فـي     

المحادثة ما يريده، ويرسـله لآلخـرين       

الذين يردون بنفس الطريقـة، وتقـسم       

واجهة البرنامج حينئذ إلى قسمين، قسم      

علوي تظهر فيه كتابـات المتحـاورين       

ليراها الجميع، وأما القسم السفلي فيكتب      

ر ما يريد، ومن ثم يرسـله       وفيه المحا 

.ر لآلخرين في نفس اللحظةفيظه

 

 

عبـر  على أن أهم ما يميز المحادثة   

الشبكة أنها نوع من االتصال بين الناس       

يقتصر على تبـادل النـصوص بـين        

نوع من حـوار    المتحاورين، وهو لذلك    



 

 

 

 

 



 



 

 

 
    

         
       

  


 

 
    

     
    
    
     

 

 

 

 

 
الدكتور

 

 
أحمد محمد أحمد الشرنوبي

 

 

 

أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالمية املساعد 

 

 بكلية أصول الدين

 

-

 

 جامعة األ

 

 زهر

 

 

 بعيدا عن أي مـؤثرات      تاألفكار البح 

، أو الجنسية، أو الشكل،     قأخرى كالعر 

أو الصوت، ويرى كثير من المحللـين       

ن حال المحادثة عبر الشبكة، كحـال       أ

الشبكة ذاتها، ستغير من طرق اتـصال       

الناس بعضهم مع بعض في دول العالم       

بالتبادل الفكـري   بحيث تسمح   المختلفة،  

.)١(بسرعة لم تشهدها البشرية من قبل

 

 

فهي التي تـتم بـين      أما المحادثات   

عن طريق  راغبي التواصل من خاللها     

 وهي بـديل    الصوت، بدالً من الكتابة،   

رخيص لالتصاالت الهاتفية، إذ يستطيع     

مستخدم الشبكة االتصال بشخص آخـر      

أي دولة أخرى في العـالم متـصل    في  

بالشبكة أيضا لمدة طويلة وبتكلفة مادية      

زهيدة، هي في الواقـع نفـس تكلفـة         

االتــصال بالــشبكة الدوليــة، دون أن 

.يضاف إليها أي أعباء مادية أخرى

 

 



 



 :والمرئيةوأما المحادثات الصوتية     

فهي التي يتواصل الناس من خاللها عن      

وهـي  طريق الصوت والصورة معـا،      

فـي نفـس    أيضا بديل رخيص، لكنـه      

بديل متقدم ومتطور لالتـصاالت  الوقت  

في أي مكان   الهاتفية التي تتم بين الناس      

.في العالم

 

 

وأما بالنسبة للبرامج المستخدمة لهذه     

المحادثــات فهــي كثيــرة ومتنوعــة، 

، ويـاهو   )Paltalk(بال توك   : هرهاشأ

، )Yahoo Massenger(ماســنجر 

 MSN(، و)Skybe(وســــكايب 

Massenger (وغيرها.

 

 



 





 



تعد المحادثات الفورية وسيلة دعوية     

، واسـعة لكـل مـسلم       ذات قيمة كبيرة  

حريص على نشر الخير بين الناس، فقد       

أصبح بإمكان الداعية القيـام برسـالته       

ن أوهو جالس في بيته وبين أهله، دون        

حيث هم في بالدهـم     يذهب للمدعوين   

الكيلومترات للوصول إليهم   قاطعا آالف   

ودعوتهم باذالً لذلك قدرا ال يستهان به        

 إحدى  من الجهد والوقت والمال، وتلك    

فيما ) اإلنترنت(منجزات الشبكة الدولية    

يتصل بهذا الميدان العظيم، وهو ميدان      

الدعوة إلى اهللا تعالى، حيث ال ينبغـي        

إهماله أو تجاهله أو ترك استخدامه على 

.ما له من عظيم الجدوى وكبير الفائدة

 

 

يمكن للداعية القيام بدعوتـه مـن       

خالل المشاركة في الغـرف الدعويـة       

حة فيفيد المدعوين من مرتـادي      المفتو

هذه الغرف بأسلوبه الـدعوي المـؤثر       

مستعينًا باهللا تعـالى أوالً، ثـم بعميـق         

إخالصه، وصدق عاطفتـه، وحـالوة      

منطقه، وقوة حجته، وسعة علمه، حينئذ      

.يصبح الداعية كالغيث، أينما حل نفع

 

 
                                                           

، ٥٤ص" دردشة غـري آمنـة  : "انظر مقال فادي سامل ) ١(
جملة إنترنت العامل العريب، العدد الرابع، السنة الثالثة، ينـاير         

.م٢٠٠٠

 

 



 

 

 

 



 






 




 





 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
لْفَـــضِلٱ ولرضـــواِنٱكَنـــز جـــوهرِة  يـــا

 

 
ــا ــِل  يـ ــيِد رسـ ــِهٱأُم سـ ــمللَّـ  أَجمِعِهـ

 

 
ــا ِس   يــم ش ــق ــدٰىٱأُفْ ــا لْه ِبه ــالَِمني ِللْع 

 

 
ــةٍ     ِل آِمنــض ــن فَ ــستجِديا ِم ــاَء م ــد ج قَ

 

 
 أَجمِعِهـــملْخلْـــِقٱ ِلكُـــلِّ لنجـــاةُٱ أَنـــِت

 

 
ِمنـــٍة فَـــاخرت مكْرمـــةً  روض آ يـــا

 

 
 ــةُٱِفيـــك ــرٱ ولِْعنايـ ــيمٱ لْخيـ ــملْعِظـ  نعـ

 

 
ضور  حـــنٱ ِبـــِه منٰمحلـــرـــهتمحر 

 

 
كَنــز لُؤلُــؤٍة قَــد صــاغَها كَرمــا     يــا

 

 
ــلٌ  ــي أَمـ ــو وِلـ ــٍة أَدعـ ــي روِض آِمنـ ِفـ

 

 
 قــو ــاِنٱفَـ ــيا لِْجنـ ــم روض أَالَح ِضـ  نعـ

 

 
ــ ــلْ فَ ا بــي ــِهدت ِض ش ــو ــدٍق لَ ــِد ِص قْعم قو

 

 
 ِبيـــِبٱأُمـــٰىٱ لْحجرِتـــهِ لْمرد ـــزكَن 

 

 
 ودا وعاِطفَــةًلْهــدٰىٱكَنــز شــمِس   يــا

 

 
 وِلـــيَألمـــانَٱ َألعلَـــىٱأَولَيـــِت ِللْمـــإلَِ 

 

 
 ــم ش ــز كَن دــص ــي مقْ ــصطَفَٰىٱ ِسِل ــا                   لْم مكَر 

ــِت ــيلَةُٱ أَنـ ــا لْوِسـ ــالُ ِبهـ ــاِدي أَنـ  ِللْهـ

 

 
ـ   ــٰى ِبــ ــٍة أَتهنـ ــي طَيبـ ــالْقَبوِلٱِفـ  ِبهـ

 

 
ــا ــا  يِدي يــيس  ــِفيعٱشــذِْنِبنيــٰىلْمأَت 

 

 
 ـــيهِســـيلَةُٱوـــا أُلْواشِلـــي ح دِلـــيرو 

 

 

 

 

 

لْجهــِلٱوشــمس قُــدٍس أَضــاَءت ظُلْمــةَ     

 

 
لطَّوِلٱ ِبــــلْعــــصماَءٱوكَنــــز درِتــــِه 

 

 
ــد ــرق قَ ٱ أَشــور ــي لن ــد يجِل ــاِت قَ ِللظُّلُم 

 

 
 ٱأُمــي ــاِم لنِبـ ــلِّٱ ِإمـ ــي لْكُـ ــلِّٱ ِفـ لْكُـ

 

 
لــسفِْلٱ أَعلَــٰى ِمــن  لْمــصطَفَٰىٱ ِبأَنجيــِت

 

 
ــضلِ     ــن فَ ــت ِم ــا أُوِلي ــا ِبم ــا مِحيطً شرع

 

 
 ٱأُمــي ــِة  لنِبــ ــاِم أَِئمــ ــِلٱ ِإمــ لرســ

 

 
 قــر أَشٱوسمــش ــمس ل ــِدٱ ش علْبــِلٱ و لْقَب

 

 
ــوِرِه ر ــن نـ ــاِمـ ــبنـ ــوِلٱ ولطَّوِلٱ ِبـ لْحـ

 

 
ــي بِ   ــا أَرتِج ــِل م يــي ن ــِبٱِف ــوِلٱ ولْقَلْ لْقَ

 

 
ــدِس  ــِةٱقُـ ــلْجالَلَـ ــِلٱ وَألحواِلٱ ِبـ لِْفعـ

 

 
ــلِّ     ــالَ ِظـ ــٰى ِبـ ــٍة تجلَـ ــواِر آِمنـ أَنـ

 

 
 ــي هــاةُٱو جـ لن ــا ِمـ ــ لَن ــوِلٱ اِدِحن فَ لْه

 

 
ــِلي    ــا أَص ــو عطَ جــٰى أَر أَت ــن ــِدي م تجِللْم

 

 
ــِك  ــاِميٱِمنـ ــينِتظَـ ــي أَهِلـ ــِد أَِحبِتـ  ِبِعقْـ

 

 
ــرةَ   ــِدي نظْـ ــساِنٱِللْمجتـ ــِلٱ ِبِإلحـ لنيـ

 

 
ــلَّ  ــصوِدٱكُ ــن لْقُ ــٰىٱ ِم بلْقُر ــن ــوِلٱ ِم لطَّ

 

 
ــوِة     ــي حظْ ــا ِف ِبه ــوت ــا أَم يــِلٱأَح صلْو

 

 
ــو   ــٍة يرجـ ــد ِبآِمنـ ــصفَاٱعبـ ــيٱ لـ لْكُلِّـ

 

 
ــك قَــد يــوِلي      ٍل ِمنطَــاٌء ِبفَــضــا ع هِمن
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الـسيد  سماحة  قامت مشيخة الطريقة العزمية تحت رعاية       
 العزمية  محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم شيخ الطريقة       

 ا، تأكيـد  ه١٤٤٠  عدة محاضرات خـالل شــهر     
:بصير األمة بالواجب المطلوب منهالدورها الكبير فى ت

 

 



 


مـت   أقي م٨/٢/٢٠١٩، الموافق   ه١٤٤٠  ٣جمعة  الفى يوم   

بقاعة اإلمام المجدد السيـد     مائةال بعد   العشرون و السادسة أهل البيت ليلة  
محمد ماضى أبى العزائم حيث حضرها عدد مـن أسـاتذة الجامعـات             
والمراكز العلمية، ورجال الصحافة واإلعالم، وعدد من أبناء اإلمام أبى          

.العزائم، وأبناء الطريقة العزمية من مختلف المحافظات

 

 
 سماحة شيخ الطريقة العزمية أن أي مجتمع تحكمه ثقافة        وقد أكد فيها  

ودين، والثقافة تغير بالقانون، والدين تصحح مفاهيمه، وأشار أن الخطاب          
 عن الحياة يتبناه بعـض      انعزالياألول، خطاب   : الديني ينقسم إلى نوعين   

.الصوفية، والثاني، خطاب لحب الدنيا وكراهية الموت يتبناه السلفية

 

 
سماحته أن الشعب المصري شعب فهلوي متسرع؛ مما جعـل          وبين  

مجلس الشعب ال يمثل الشعب بل يمثل الحكومة المصرية، والمـسئول ال       
.يبين وجهة نظره قبل العمل، وبالتالي فإن الشعب ال يصطف خلفه فيفشل

 

 
وشدد سماحته على ضرورة مساعدة الدولة في العمليـة التعليميـة،           

 الزراعية، وتحديد النسل، والمحافظة علـى       وعدم االعتداء على األرض   
 الـشباب  اتنهر النيل، وتشفير القنوات والمواقع اإلباحية حفاظًا على طاق   

أن تهدر وعدم ظهور الذكورة واألنوثة المبكرة، واالهتمام بالبحث العلمي          
.عن طريق تخصيص جزء من الزكاة للبحث العلمي

 

 
جرة وترك الوطن، فهـذا     إذا فكر الشباب في اله    : وختم حديثه بقوله  

معناه فشل الدولة في زرع االنتماء في الشباب؛ ألنها لـم تـضمن لـه               
.مستقبالً

 

 
حديثه حول سيرة أهل    الحليم العزمي الحسيني     وواصل الشريف عبد  

، بذكر وداع اإلمام الحسين البنـه اإلمـام الـسجاد            البيت  
، ثم  لكبرى  والذي كان من أصعب الساعات في حياة السيدة زينب ا         

ل الهجـوم    ألهل الكوفة، ثم فـص     اإلمام الحسين للشهادة وخطبه   استعداد  
رغم منع الماء عنه، ثـم       النادرة   الجماعي على اإلمام الحسين وبطوالته    

تحدث عن الوداع الثاني لإلمام الحسين لعقائل النبوة ومخدرات الرسالة،          
ده الطاهر، ممـا    ثم عودته للقتال وكثرة الرمي والطعن والضرب في جس        

جعله يسقط على األرض وال يقوى على القتال، وعرض مقتـل عبـداهللا             
مع ذكر أدعية اإلمام الحـسين، وحـال        بن اإلمام الحسن السبط،     االغالم  

فرس اإلمام الحسين في ذلك اليوم، ووصول السيدة زينب وبنات رسـول       
حديثه  إلى أرض المعركة وكلماتهن التي أدمت القلوب، ثم ختم        اهللا  

.بذكر بشائر أهل الصدق

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

بينا اللقاء املاضي أن من يسقط يف الشرك أو الفسق من أبنـاء 
َّ َّ

 

أو أحفاد أو أسـباط أي نبـي فإنـه وأبنـاءه وأحفـاده وأسـباطه 

 

يسقطون من شجرة النبوة والواليـة، وال مينـع هـ

 

ذا أن يكـون 

 

منهم مسلمون بعد ذلك، لكن ال يكون منهم نبي وال رسول 

 

أبدا
ً

 ..

 

:ويف هذا املقال نواصل احلديث فنقول

 

 

 

 





 


ذُريةً بعضها ِمن    :فقوله تعالى  :بعاسا
 اسـتمرار  يفيد   )٣٤: آل عمران  (بعٍض

 واتصاله بين األجيال الواقعة بين      االصطفاء
نبى وابنه  ) أ(كل نبى وولى، فلو فرضنا أن       

ثم ) هـ(ثم  ) د(وأسباطه  ) ج(ده  وحفي) ب(
) ط(وهكذا، فإن   ) ط(ثم  ) ح(ثم  ) ز(ثم  ) و(

    ا، إال إذا كان اآلبـاء      ال يمكن أن يكون نبي
) ح(فإن أشرك   . موحدين) ح(إلى  ) ب(من  
ا ا أو ولي  ال يمكن أن يكون نبي    ) ط( فإن   مثالً

) أ( ألنه لم يعد مـن ذريـة         ؛على قدم نبى  
 فقد بطل بشرك    النبى وإن كان من أسباطه    

 ألن  ؛النبى) أ(من ذرية   ) ط(أن يكون   ) ح(
تعنى فى المقـام    ) بعضها من بعض   (:قوله

من بعض فى التوحيـد واإلسـالم       (األول  
 وِمن آباِئِهم  :، كما أن قوله تعالى    )والحق

اِتِهميذُرو اِنِهمِإخْوو ًا علـى قولـه     معطوف
ر تعالى عن الرسل واألنبياء األربعة عـش      

.وأنهم قد فضلهم اهللا على العالمين

 

 
 : أى ،يؤكد هذا المعنى قوله تعالى عنهم     

 أن منهم الذين  ،عن اآلباء والذرية واإلخوان   
 واجتَبينَـاهم : يصدق عليهم قوله تعـالى    

 فالرسـل   وهدينَاهم ِإلَى ِصراٍط مـستَِقيمٍ    
واألنبياء من الذرية مصطفون ومن آبـائهم       

وإخوانهم مجتبون ومهتدون إلـى     وذرياتهم  
 وِمـن آبـاِئِهم    :صراط مستقيم، فقولـه   

اِتِهميذُرو اِنِهمِإخْوو  حيـث " تفيـد  " ِمـن
 والمعنـي أن مـنهم المجتبـين        ية،البعض

المهتدين ومنهم الظالمون الذين ال ينـالون       
.    إلبراهيم عهد اهللا

 

 
 ما قرره المفسرون وعلى رأسهم      وهذا
اإلمام الطبرى فـى تفـسير قولـه        شيخهم  

ـ  ِإن اللَّه اصطَفَى آدم    :تعالى نُوحآَل  اوو
اِهيمرِإب     الَِمينلَى العع انرآَل ِعمةً  * ويذُر

آل ( واللَّه سِميع عِلـيم    بعضها ِمن بعضٍ  
 ٣٣: عمران

 

– ٣٤.(

 

 
على العالمين فكان محمد     [: الطبرى قال

اهيم فضلهم اهللا علـى العـالمين       من آل إبر  
بالنبوة على الناس كلهم كانوا هم األنبيـاء        

: قال أبو جعفر  . " المصطفين لربهم  األتقياء
 آل إبراهيم وآل    اصطفىيعنى بذلك أن اهللا     

فالذريـة  ) ذرية بعضها من بعض   (عمران  
ـ        وآل  راهيممنصوبة على القطع من آل إب

نكرة وآل عمـران    " الذرية  "  ألن   ؛عمران
فةمرولو قيـل نـصبت علـى تكريـر      . ع

:  ألن المعنـى     ؛ا لكـان صـواب    االصطفاء
 ذرية بعضها من بعض وإنما جعل       اصطفى

لمواالة والمـؤازرة   بعضها من بعض فى ا    
 : والحق كما قال جل ثناؤه     )١("على اإلسالم   

ْؤِمنُونالْمو      ـاءِليَأو مهـضعْؤِمنَاتُ بالْمو
ـ   )٧١: التوبة( بعٍض  موضـع   ى وقال ف
والْمنَاِفقَاتُ بعضهم مـن     الْمنَاِفقُون :آخر

 يعنـى أن ديـنهم      )٦٧: التوبـة ( بعٍض
ذُريـةً   : فكذلك قولـه   ،وطريقتهم واحدة 
ذرية ديـن   :  إنما معناه  بعضها ِمن بعضٍ  

ـ        تهم بعضها من دين بعض، وكلمـتهم ومل
.واحدة فى توحيد اهللا وطاعته

 

 
 : حدثنا يزيد قـال    :ثنا بشر قال   حد كما

ذرية بعضها   (: قوله :حدثنا سعيد عن قتادة   
فـى النيـة والعمـل      : يقـول ) من بعض 

 انتهى كـالم    )٣(])٢()واإلخالص والتوحيد له  
.اإلمام الطبري رحمه اهللا تعالى

 

 
. المفسرين على هذا القولوجمهور

 

 
 أن تسلـسل    :والخالصة من هذا كلـه    

ـ         عيد األجيال بعضها من بعـض علـى ص
" ساللة"الجانب الوراثي الجسدي فقط يسمى      

ولَقَد خَلَقْنَا اِإلنسان ِمن ساللٍَة      :قال تعالى 
أمـا تسلـسل    ) ١٢ :المؤمنون( من ِطينٍ 



 

 

 

 

 



 



 















 



األجيال بعضها من بعضها فـى الجانـب        
الوراثي الجسدي والروحي التوحيدي الديني     

 ،االصـطفاء ا فال يكون إال ب     مع يعتقادواال
 ذُريةً بعضها ِمن بعضٍ    :ولهومن ثم فق  

يعنى أنه ما من نبى أو رسـول إال وهـو           
مولود من آباء وجدود كلهم علـى األقـل         

 ليس بينهم مسلمون موحدون إلى آدم   
 وجمهـور   مشرك واحد، حسب قول قتادة    
 ألن الفعــل ؛المفـسرين وأكثــر التــابعين 

كمـا  ) ذرية(فى اآلية واقع على     ) اصطفى(
..... ا وآل إبراهيمعلى آدم ونوحهو واقع 

 

 
 حال األولياء أى الصديقين لقوله      وكذلك
: ا بقوله تعـالى   ا اصطفائهم أيض  تعالى مثِْبتً 
 اِئِهمآب ِمنو اِتِهميذُرو اِنِهمِإخْوو منَاهيتَباجو 

 فهـؤالء   وهدينَاهم ِإلَى ِصراٍط مـستَِقيمٍ    
ذريات لهم وإخوانهم ليسوا    اآلباء لألنبياء وال  

أنبياء، ولكن اهللا تعالى اجتباهم وهداهم إلى       
صراط مستقيم فهـم أوليـاء وصـديقون        

 أو  ؤمنـون وصالحون أو علـى األقـل م      
مسلمون موحدون على الفطـرة أو علـى        

 قبل بعـث النبـي      الحنيفية ملة إبراهيم    
.

 

 
 هـو المنتقـي والمتَخَيـر       فالمصطفي

ـ      ه األفـضل أو    والمختار على أسـاس أن
األحسن واَألخْير على كـل الـذين مـنهم         

ختاره وانتقاه اهللا تعالى من بينهم، وال سيما        ا
أن االختيار واالصطفاء ال يكون إال ألمـر        
جلل، وهو أن يكون المختـار أو المنتقـي         

والد      ا لرسول أو لنبي، أو يكون جلنبي أو   اد 
األقربين أو  لكى يكون من ذريته أو أسباطه       

 أو أنبياء أو رسالً    ا أو رسوالً  األبعدين نبي  ،
أو حتى أولياء على أقدام أنبياء أو رسـل،         
وهذا ينفى أن يكون فـى تـاريخ النبـوة          

 من جدود وذريـة     ا أو رسوالً  والرسالة نبي 
فيها مشرك أو كافر واحـد أو مـشركة أو         

 الممتدة منه إلـى     لسلسلةكافرة واحدة فى ا   
.وحواء فى الجدودنوح ثم آدم 

 

 
 اإلمام المجدد   وموالي سيدي سجل   ولقد
 الكامل السيد محمد ماضي المحمديالوارث 

بشائر (أبو العزائم النسب الشريف فى كتابه       
 فقـال   : ) مولـد المختـار    فياألخيار  

 سـيدنا   فهو  : (وأرضاه وقدس سره  
وموالنا وحبيبنا محمد رسول اهللا، ابن كنز       

 شـيبة اهللا، بن    لذبيح عبد اهذه الدرة اليتيمة    
 حفر زمزم ومواله    الذيالمطلب   الحمد عبد 

        ار وااله، بن هاشم الذى هشم الثريـد لـزو
بيت اهللا، بن قمر البطحاء عبد مناف الـذى      
نطق بالحكمة واقتدى العرب بهـداه، بـن        
قصى الذى بعد مع أمه واهللا أرجعـه إلـى         
 ؛الحرم وفيه رقاه، بن حكيم وسمى بكـالب  

ن فـارس الحـرم يحمـى حمـاه،         ألنه كا 
ـ        ويصطاد بالكالب ليطعم من دناه، بن مة ر

الذى قهر بالحكمة من عاداه، بن كعب الذى        
جمع اهللا به قلوب العرب فى يوم العروبـة         

من كل أسبوع ليذكرهم ببعثة رسول اهللا        

 

– 
وهو الذى سمى يوم العروبة بالجمعة ليجمع     
 العرب للدعاء والمناجاة، وبشر بأن النبـى      

       وكان  اهللا، من ولده وبأنه خاتم رسل 
اعه واإليمان  بينشد بعد حث العرب على ات     

:به 

 

 
يا ليتنى شاهد فحواء دعوته

 

 
حين العشيرة تبغى الحق خذالنا

 

 
ابن لؤى بن غالب بن فهـر، وسـمى         

 ألنه كان يبحث عن المحتاج فيعطيه       ؛اقريشً
 ألنـه قـرش   ؛مناه، وإليه تنـسب قـريش   

 ألنـه   ؛ماه، بن مالك  المحتاجين ووسعهم بنع  
ملك الحرم وما حواه بحكمه وجدواه، بـن        

 بن إلياس، وإليـاس أول      ةخزيمة بن مدرك  
من أهدى البدن للبيت فاستنت العرب بهداه،       

 بـالحج   وسمع في صلبه تلبية النبى      
عاه، بن مضر بن نـزار، وسـمى         سامعا د

 بـين عينيـه    نزار لشهود نور النبى     
هـذا  : (عرب وقال فشكر أبوه اهللا، وأطعم ال    

الطعام نزار   

 

قليل  : ي أ –

 

 فى جانب مـا     –
، بن معد بن عدنان، وإليه انتهى       )منحنا اهللا 

ا وما تعداهعقد النسب الشريف شرع.

 

 
 أنـه   وفى الحديث عن ابن عباس      

          كان إذا انتسب لم يجاوز معـد بـن 
عدنان، وصاحب مـسند الفـردوس رواه،       

 إلـى سـيدنا     وينتهى نسبه الشريف    
ا، وغير هذا القـول ال      عيل الذبيح حق  إسما

.)نرضاه

 

 
ِعقْد مجـٍد وسـْؤدٍد وفَخَـارِ      

 

 

 

 

 
 

كَوكَب ٱلِْعقِْد حضرةُ ٱلْمخْتَـارِ     

 

 

 

 
كَان نُورا ِفي وجِه آدم بـدءا       

 

 

 

 
 

 

ــاِر  ِة ٱَألخْيادــس ــه ِلل ــم ِمنْ ثُ

 

 
 
ِمن لَدن آدٍم ِإلَٰى يوِم ِعيـسىٰ       

 

 

 

 
 

 

وهو شَمس ومصدر ٱَألنْـوارِ     

 

 

 

 
ِمن نَِبي ِإلَٰى رسوٍل كَِريــمٍ      

 

 

 

 
 

 

َأو وِفي ِمن صفْوِة ٱَألطْهـارِ      

 

 

 

 
شَمسه قَد تَلُوح ِفي كُلِّ عصرٍ      

 

 

 

 
 

 

ِمن لَدن آدٍم ِإلَـى ٱِإلظْهـارِ       

 

 

 

 
َأشْرقَتْ سيِدي ِبغَيِر غُـروبٍ     

 

 

 

 
 

 

شٍْف َأو نُورها ٱِإلسفَاِرينُور كَ 

 

 

 

 
ِمن َأٍب ماِجٍد ِلجـد كَِريــمٍ       

 

 

 

 
 

 

َأصلُك ٱلنُّور ِمن عِلـي بـارِ       

 

 
 
ياِضياء َأشْرقْتَ بدءا مـِشيرا     

 

 

 

 
 

 

ِللْجماِل ٱلْعِلي نُـورك سـارِ      

 

 

 

 
نَظْرةَ ٱلْود ياحِبيِبي ِلمـضنًى     

 

 

 

 
 

 

 ٱَألجداِد َأهِل ٱلْفَخَـارِ    ِبٱلِْكراِم 

 

 
 
َأنْتَ شَمس ِللرسِل ِمنْك تَحلُّوا     

 

 

 

 
 

 

ِبٱَألياِدي ِفي محكَـِم ٱَألسـفَارِ      

 

 

 

 
حِبيِبـي  ِمنْك نَالُوا فَخَارهم  يا     

 

 

 

 
 

 

ــٱلطَّهوِر   )٤(َأســِعِد ٱلــصب ِب
ــداِر )٤(ٱلْمـــــــــ

 

 

 

 
 

 

 

                                             

 

 
.، تفسري ابن جرير الطربي٦٨٥٤حديث رقم ) ١(

 

 
.، تفسري ابن جرير الطربي٦٨٥٥حديث رقم ) ٢(

 

 
.تفسري الطربي لآلية: انظر) ٣(

 

 
.٨٠٤٤: قصيدة رقم، ٩ديوان ضياء القلوب، ج) ٤(

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 


 







 



 











 



 





 



 





 



 

 



 





 




 



٥ 

 

 وتحت  ٦٩صــ  ) ٣( وفى العدد    -

 "قصة السفيانى والرئيس العراقـى    " عنوان

: بقلم على حشيش جاء فيه

 

 

 

 تضعيف ألحاديث الـسفيانى التـى       -

عتمد عليها صاحب كتـاب     ا

ــان النبــوى بانتــصار " البي

العراقيين على الروم والترك    

 إسـرائيل وتحريـر     وتدمير

 وكــذلك كتــاب ،"األقــصى

خر بيان يا أمة    آهرمجدون  "

 وخطأ تنزيلهـا علـى الـرئيس        ،"اإلسالم

  .العراقى صدام حسين

 

 

٦

 

 وتحــت ٥٦ ص ٦ وفــى العــدد –

: جاء فيه" فتاوى ابن عثيمين" عنوان 

 

 

 

 قراءة القرآن من خالل المـسجالت       -

.بعد الوفاة بدعة ضاللة

 

 

٧

 

تحـت   و ٣٧صـ  ) ٧( وفى العدد    -

: جاء فيه" واحة التوحيد"عنوان 

 

 

 

 قراءة القرآن قبل صالة الجمعة فـى      -

مكبرات صوت أو جلـوس قـارئ يقـرأ         

لجمعـة      القرآن وهو ما يعـرف بقـرآن ا       

.بدعة ضاللة....... 

 

 

٨

 

 وفـى   ٧٠صــ   ) ٧( وفى العدد    -

: الهامش جاء فيه

 

 

 

 قرار إشهار ثالثـة فـروع جديـدة         -

يج للجماعــة فــى المطريــة ورأس الخلــ

 .وفيصل

 

 

٩

 

 وتحـت   ٢٤صـ  ) ٩( وفى العدد    -

: جاء فيه" بدع ومخالفات رمضان" عنوان

 

 

 

 معلوم أن حديث صـالة التـسابيح        -

ـ        ن مختلف فيه بين الصحة والـضعف فم

.العلماء من صححه ومنهم من ضعفه

 

 

.ـ دعاء ختم القرآن بدعة

 

 

 فـى   ـ االعتماد على الحساب الفلكى    

  .تحديد بداية الشهور ال يجوز

 

 

١٠

 

 ٦٦صـــ   ) ١١( وفى العـدد     -

 الحلقـة   ،كيف نفهم العقيـدة   "وتحت عنوان   

: الرازق جاء فيه محمود عبد. بقلم د" الثالثة

 

 

 

 ينبغى قبول خبر الواحد كـالمتواتر       -

. العقيدة وال عبرة بقول المخالففى

 

 

١١

 

 وتحت  ٢٢صـ  ) ١٢( وفى العدد    -

بقلـم   "هل فى اإلسالم بدعة حسنة    "عنوان  

: جاء فيهمعاوية محمد هيكل

 

 

 

ى  القول بأن البدعة الشرعية تنقسم إل      -

.حسنة وسيئة هو قول محدث مبتدع

 

 

١٢

 

 وتحت  ٤٣صـ  ) ١٢( وفى العدد    -

القول السديد فى الرد على من أنكر       "عنوان  

 عبـد . بقلـم د  " تقسيم التوحيد الحلقة الثالثة   

: المحسن البدر جاء فيه الرزاق بن عبد

 

 

 

س  من لم يؤمن بأقسام التوحيـد لـي        -

بالرغم من أن تقسيم التوحيد إلـى        اموحد ،

صفات هـو   وربوبية وألوهية   : ثالثة أقسام 

 .إلدخال التثليث في عقيدة المسلمينمحاولة 

 

 

١٣

 

 وتحت  ٥٣صـ  ) ١٢( وفى العدد    -

  األعرابى إلـى قبـر     يءقصة مج " عنوان  

علـى   :بقلـم " ا االستغفار   طالب) ص(النبى  

: حشيش جاء فيه

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى. د   

 

 

 

ى واعتبارها مـن     تكذيب لقصة العتب   -

 ،القصص الواهية التى يجب التحذير منهـا      

وذلك على الرغم من ورودها عند البيهقى        

فى شعب اإليمان وابن عساكر فى تاريخه        

.١/٥٢٠وأوردها ابن كثير فى تفسيره 

 

 



 



١

 

 وتحـت   ٦٢صـ  ) ١( وفى العدد    -

: جاء فيه" فتاوى بن عثيمين"عنوان 

 

 

 

.ور للذكرى حرامقتناء الص ا-

 

 

٢

 

 وتحـت   ٦٧صـ  ) ١( وفى العدد    -

ا ليتنى كنت معهـم فـأفوز فـوز       "عنوان  

محمد حسين يعقوب جاء فيه: بقلم "اعظيم :

 

 

 

-     ا فى   يعتبر موت مائتى وأربعين حاج

ثياب إحرامهم عند رمى الجمرات فى منى       

 ، هجرية دليل على عظمة اإلسـالم      ١٤٢٤

ا قـد ويعتبر من علق على هذا الحـادث منت      

أسبابه فى الجرائد والمجالت بأنه يتـشفى       

.  ويلوم ويطعن وأنه ليس له قيمة

 

 

٣

 

 وتحـت   ٢٩صـ  ) ٥( وفى العدد    -

: بقلم "موقف السلف من أهل البدع    "عنوان  

: معاوية محمد هيكل جاء فيه

 

 

 

.البدعة اإلضافية ضاللة -

 

 

٤

 

 : وتحت عنوان٣٢ ص ٧ في العدد -

مد هيكل  معاوية مح : بقلم" سمات أهل البدع  "

 :جاء فيه

 

الرازي من أشهر من طعن في خبر        -

 وهذا هو منهج أهـل الكـالم مـن         ،اآلحاد

.األشاعرة ومن سلك سبيلهم

 

 

٥

 

ــدد - ــي الع ــت ٣٦ ص ٧ ف  وتح

:جاء فيه" واحة التوحيد :" عنوان

 

 

 

من الشرك أن نقيم الموالد واألعيـاد        -

لألولياء والصالحين وغيرهم مـن سـكان       

.األضرحة

 

 

٦

 

 وتحــت ٣٦ ص ٨ وفــي العــدد -

:جاء فيه" واحة التوحيد :" عنوان

 

 

 

: قال الشيخ محمد بن عبد الوهـاب         -

إن العاصي من الموحدين     

 

 يقـصد مـن     -

الوهابيين  

 

 يغلـب األلـف مـن علمـاء         -

المــشركين 

 

 يقــصد علمــاء المــسلمين –

المخالفين للوهابية 

 

-. 

٧

 

 وتحــت ٦٩ ص ٨ وفــي العــدد -

 "آدم أبو البشر وإن رغمت أنوف       :" عنوان

:محمود المراكبي جاء فيه: إعداد 

 

 

 

 ،نقد للدكتور عبد الـصبور شـاهين       -

 إن البشر خلقهم اهللا من طـين        :وذلك لقوله 

 وأنهم عاشـوا    ،وأنهم متخلفون وقوم همج   

 وأن اهللا   ،على األرض تسعة ماليين سـنة     

وذلك في كتابـه    . صطفى منهم آدم وحواء   ا

 ".               آدم"

٨

 

 وتحــت ٥٥ ص ٩ وفــي العــدد -

الفتـوى  لجنـة   : إعـداد " فتـاوى " :عنوان

 :بالمركز العام جاء فيه

 

الراجح من أقوال العلماء أن النقـاب     -

فريضة على المرأة دون تفرقة بين الجميلة       

.وغير الجميلة

 

 

٩

 

 وتحـت   ٦٢ ص   ١١ وفي العـدد     -

من فتاوى اللجنة الدائمة للبحـوث      :" عنوان

:جاء فيه " ودية العلمية واإلفتاء بالسع

 

 

 

ال يجوز رمي الجمار إال بعد الزوال        -

.في أيام التشريق

 

 



 



١

 

 تحــت ٢٦ ص ٣٩٧فـي العــدد   -

لعلي عبد  " صفات الفرقة الناجية    :" عنوان  

الرحمن الحذيفي خطيب المـسجد النبـوي       

:جاء فيه

 

 

 

يصحح فيه حديث افتراق األمة على       -

عف الحديث   برغم ض  ،ثالث وسبعين فرقة  

.من ناحية السند وشذوذه من ناحية المتن

 

 

٢

 

 وتحـت   ٢٩ ص   ٣٩٧وفي العدد    -

 "لمحات من حياة اإلمام الـصنعانى     "عنوان  

:جاء فيه عبد اهللا شاكر. بقلم د

 

 

 

الطعن فـي األشـاعرة وتـأويلهم        -

.للصفات

 

 

 

الطعن في اإلمـام الكـوثري وأنـه         -

 .مبتدع

٣

 

 وتحـت   ٦٦ ص   ٣٩٧وفي العدد    -

" ول الصريح عن حقيقة الضريح    الق"عنوان  

 :الحلقة األولى

 

 

 

يصف فيه كتاب الشيخ محمد زكـي        -

.بأنه من المفاسد" مراقد آل البيت " إبراهيم 

 

 

 

ـ        - ا وأن ابن تيمية أكثر العلمـاء تفهم

."ألبعاد هذه القضية وأعمق من تكلم فيها 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


 

 

 

 

 

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 

 

 
 



 





 




 



 

 

 

 

اتُِّهم البعض أهَل التصوف باستخدام ألفـاظ       
ال تليق في حق اهللا تعالى يعبرون بها عن حبهم          

العـشق،  : له عز وجل، ومن هذه األلفاظ لفـظ       
فهل استخدام بعض الصوفية للفظ العـشق فـي         
حق اهللا تعالى للداللة علـى حـبهم لـه جـائز           

.شرعا؟

 

 
ـ         ن الحقيقة أن استعمالهم ذلك ال يخـرج ع

المعنى اللغوي العام وهو شدة المحبة هللا تعالى،        
وال يقصدون من ذلـك مـا يـوِهم أي معنـى            
مستحيل في حقه سبحانه، من لوازم الحوادث أو        
العوارض البشرية، وينزهون اهللا عز وجل عن       

.كل ذلك

 

 
 عن معنـى    ولمزيد من البيان نتعرف أوالً    

:العشق لغة، ومعناه في استعمال الصوفية

 

 
أشـد الحـب،    : كما بينه أئمة اللغة    فالعشق

إذا أحب حبا شَديدا،: عِشقَ: يقال

 

 
والعشق نوع من أنواع المحبـة، والمحبـة        
عاطفة واحدة أو حقيقة واحدة  تتطور وتتصعد،        

سما اوفي كل مرحلة من مراحل تصعدها تتخذ        
الحب، الهوى، الـود، الغـرام، الهيـام،        : مثل
.صطالم، الوله، العشقاال

 

 
 هو ميل الطبع، أو انفعال نفـساني        :حبوال

ينشأ عند الشعور بحسن شيء من صفات ذاتية         
أو إحسان، أو اعتقاد في نفع مـن يجـر إليـه            
الخير، فإن تأكد ذلك الميل وقوي هذا االنفعـال         

.ِعشْقًا: سمي

 

 


 


أما استعمال الصوفية لكلمة العشق فنالحظ      

:فيه ما يلى

 

 
١

 

ارات الـصوفية أن     الذي يظهر من عب    -
: استعمالهم لها يدور حول نفس المعنى اللغـوي       

إن أول من اسـتخدمه فـي    : شدة المحبة، ويقال  
، هـي الـسيدة   الداللة على شدة الحـب هللا     

، واستخدمه أئمة الـصوفيةُ     رابعة العدوية   
معروف الكرخي، ويحيى بن معاذ     : بعدها ومنهم 

 أن  ، والمالحظة الجديرة بالعناية   وغيرهم  
معظم معاجم الصوفية التي بين أيدينا، لم تُـوِرد        
العشق كمصطلح فني من مصطلحات التصوف      



 




 





 

 

 

 

 



 


 

لهم فيه معنى خاص بهم، ليبقى استعمالهم لهـذا         
اللفظ أسير المعنى اللغوي فحسب، يجوز عليـه        
ما يجوز على غيره من استعماالت اللغة، ويمنع        

.منه ما يمنع منها

 

 
٢

 

 الـصوفية    نالحظ أن عامة استعماالت    -
العشق، إنما هو في جانـب العبـد        : لهذه اللفظة 

فحسب، وليس في جانب المولى عز وجلَّ، وما        
وقفنا عليه من كالمهم في جانب المولى تعـالى         
إنما هو على سبيل المنع، كقول أبى علي الدقاق         

 :تجاوز الحد في المحبة، ولهذا ال      : العشق
ـ        ف يوصف الحق بالعشق؛ ألنه سبحانه ال يوص

بأنه تجاوز الحد في محبة العبد، وإنما يوصـف         
.عز وجل بالمحبة

 

 
٣

 

 ومن جهة أخرى فإن العـشق لغـة ال          -
يقتضى لوازم حسية وال جسمية، وتَوهم هذا أو        
إرادته إنما هو في عرف عامة الناس، ولـيس          
في أصل المعنى اللغوي للعشق، والذي ال يعني        
 سوى شدة المحبة، ومن هنا فإننا نـرى جـواز         
استعمال هذه الكلمة في التعبير عن شدة محبـة         

.الصوفي لربه

 

 
٤

 

 وكون القرآن الكريم أو السنة النبويـة        -
 كما جـاء علـى   الشريف لم يستعمالها إال قليالً    

مـن طلبنـى    : (سبيل المثال فى الحديث القدسى    
وجدنى، ومن وجدنى عرفنى، ومـن عرفنـى        
أحبنى، ومن أحبنى عـشقنى، ومـن عـشقنى         

ال يمنـع منـه،     ) ... عشقته قتلتـه   عشقته، ومن 
طالما استعمل في معنـى مـشروع أتـت بـه           

 في  الشريعة وهو شدة المحبة، ولم يستلزم محاالً      
حقه تعالى، والمواد اللغوية في القرآن الكـريم        

مادة لغوية، والمواد اللغوية فـي      ) ١٨٠٠(نحو  
السنة الشريفة بحسب متون كنز العمـال نحـو         

غـة العربيـة تتجـاوز      ، بينما مواد الل   )٦٠٠٠(
مادة، فمن أراد التضييق على الناس      ) ٨٠٠٠٠(

بمنع استعمال ما لم يرد اسـتعماله فـي هـذين     
األصلين فقد حجر واسعا، وضيق على الناس ما        
وسعه اُهللا عليهم استخدامه، وهو أمر متفق عليه        
بين علماء المسلمين سلفًا وخلفًا، وهو ما يعبـر         

التـرك لـيس    : يين بقـولهم  عنه بعض األصول  
بحجة، وعليه فإن استخدام لفظ العـشق جـائز،         
: وذلك خاص من جهة العبد لربه، فيصح قولنـا        

العبد عاشق هللا، على معنى أنه شديد الحـب هللا          

.تعالى

 

 
٥

 

 وقد كُنِّي عن العشق في القرآن بـشدة         -
والَِّذين آمنُوا َأشَـد    : الحب كما في قوله تعالى    

فهو المحبـة التامـة     . )١٦٥: البقرة( حبا هللاِ 
القوية الخاصة التي تشغل قلب المحب وفكـره        
وِذكره لمحبوبه، وعلى هذا المعنى فالعشق هـو        
أحد أنواع الحب الذي ال ينكر وال يـذَم، فكـلُّ           
عشق يسمى حبا، وليس كلُّ حب يسمى ِعـشْقًا،         

.نهاياتُ المحبِة بداياتُ العشق: وقد قيل

 

 
وقد تنافس أئمة التصوف فى إظهار بيـان        
معنى العشق وأحوالـه وعالماتـه، وإظهـار        
صدقهم فى عشقهم لمـوالهم، يقـول موالنـا          

: عن العشقالعاشق جالل الدين الرومى 

 

 
اختـرت  .. من بين كل الطـرق إلـى اهللا       

     الوأنه  .. االعشق، ولتعلم أن العشق صامت تمام 
 مـن   يوجد كلمات يمكنها وصفه، العشق يزهر     

فالعشق ال يمكـن أن     .. تلقاء نفسه بإرادة مستقلة   
.. يكتسب أو يلقَّن، ألِق نفسك في نهـر العـشق         

حتى وإن كان نهرا من الدماء       

 

ولـو  :  بمعنى -
. المشقاتحتحملت فاد

 

 
وأينمـا  .. أينما كان النور فأنا الشغوف بـه     

وأينما كان الجمـال    .. كانت الزهرة فأنا الفراشة   
ا كانت الحكمة فهي ضالتي،     وأينم.. فأنا العاشق 
 عفانغمر، العشق هو تلـك الرحلـة       .. العشق نب

.التي تأخذك من نفسك إلى نفسك

 

 
غير .. كل األشياء تصبح أوضح حين تُفسر     

أن هذا العشق يكون أوضح حين ال تكون له أي          
من عظمة  .. تفسيرات، واعلم أن عظمة العشاق    

        اما يعشقون، فالعاشق ال يعرف اليـأس أبـد ..
. للقلب المغرم كل األشياء ممكنةو

 

 
وستعرف أن كل ذرات الكون     .. انظر بقلبك 

ستعرف أنهـا تـتلمس     .. في رقصة عشق أبدية   
ال .. العاشقين فتعرفهم حين يخلد الجميع للنـوم      

يبقى سوى العشاق يحكون حكايا عشقهم للمولى       
فيسمعهم، وما الموسيقى إال أزيز أبواب الجنـة،   

بقى العـشق وحـده ال      ي.. في كل ما قد تعرفه    
الحب منفصل عـن كـل أشـكال         دينا،  متناهي 

.العاشقون أمة واحدة ودين واحد.. الديانات

 

 


 


ـ  وفى تراث اإلمام أبى العزائم       ا  كالم

فى النثر والنظم يبين فيه معنى العشق وحقيقته،        

فى حالة من شدة الوجد والولـه واإلصـطالم،         
: فى قصيدتهونسمعه يقول 

 

 

عشقتُ ولكن بعد رْأى عيونـى

 

 

ونىـفصح غرامى ثم طاب جن

 

 

زهـاـ لى في كنز الخفاِء منبدا

 

 

ينـعن الكيف والتشبيـه والتعي

 

 

ـًاـنى خطـ موخاطبنى ابا مقدس

 

 

نـانًا لرشــِف معيـفلبيت وله

 

 

 وكان العشقُ باب سعادتىعشقتُ

 

 

به ِحب قلبى نحوه يهدينـــى

 

 

خمـــرةًوناولنى حاَل البداية 

 

 

رأيتُ بها كلَّ العوالِم دونـــى

 

 
 اإلمام في مصطلحات الصوفية عن      ويقول

: العشق 

 

 

 

 
العشقُ يزعج، والشوق ينطـق، والمحبـة       
تُصمت، والعشق يقتـضى الرؤيـة، والحـب        
يقتضى الشهود، وإنما يعشق من عـرف، قـال         

) من عِرفَنى عشقنى  : (تعالى في الحديث القدسى   
.عشقفتمسك بعشاق ذات الحق ت

 

 
العاشق كاشفه اهللا بالحال حتى عشق، قـال        

) من عرفنى عشقنى  : (تعالى فى الحديث القدسى   
والعاشق ال يأنس بمحبوبه مـا لـم يفـن عـن          
صفاته، وال يتأثر بما ال يالئم ذاته، السـتغراقه         

.في شهود محبوبه، ومسارعته إلى نيل مطلوبه

 

 
ا مواله   مخاطب يقول اإلمام أبو العزائم     

:سبحانه

 

 

لـٍةـن بحـ فجملتَ المهيعشقتُ

 

 

اـدس والرقـفكان هو اللوح المق

 

 

وقَ والعشقُ سابقـ لك المعشفكنتُ

 

 

اق والوجد والعشقاـوكنت أنا العشَّ

 

 

ق ولوالك لم أكنـ لم َأعشَولوالك

 

 

م َأشهد ولوالك لم أرقىـولوالك ل

 

 

ـقٌـ بالعشق الذى هو سابكـسألت

 

 

رزقانوال الرضا يا واهب الخيِر وال

 

 

ل صورتــىاوشكرجملذاتك يا م 

 

 

بمعناك في األولى ولم يكن سبقــا

 

 

وصل على المختار نوِر قلوبنــا

 

 

صالة بها لحظيرة القدس قد نرقى

 

 







 


 





  




 






  
 



 





 





 



 



 



 

 

 

 

 



 



 


 

 

 

 

 
قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ 

 

 

 

 



 




 




 


وِإذَا ِقيَل لَهم الَ تُفِْسدواْ     : يقول اهللا تعالى  

        ونِلحـصم ـنـا نَحِض قَالُواْ ِإنَّمِفي اَألر 
هو تغيير الشيء   : ؛ والفساد لغة  )١١ :البقرة(

تغيير         نتفع بـه فيـصير ضـاراا يجعله ال ي ،
العدول عـن   : والفساد ضد الصالح، وحقيقته   

.االستقامة إلى ضدها

 

 
الخُلُـق الحـسن يـذيب      : (يقول  

       والخُلُق السوء ،الجليد الخطايا كما يذيب الماء
الطبراني ) "يفسد العمَل كما يفسد الخلُّ العسلَ     

". وغيره

 

 
وفي هذه اآليـة أخبرنـا اهللا تعـالى أن          

ن علموا مـا    الصحابة رضوان اهللا عنهم الذي    
يقوم به المنافقون من اإلفساد فـي األرض     

 

- 
باتحادهم بأهل الكفر باهللا من مشركي مكـة        
وغيرهم من اليهود في خيبر وقريظة وقينقاع       

 

الَ تُفِْسدواْ ِفـي    :  يقول الصحابة للمنافقين   -
 بإظهاركم اإليمان لنا فنثق بكم ثقتنا       اَألرِض

. ىبإخواننا الصادقين أنصار اهللا تعال

 

 
وإذا بهم شر من األعداء؛ ألن المنـافقين        
بإظهارهم اإليمان يأمن المؤمنـون جـانبهم       
ويقيمونهم مقام أنفسهم فـي نـصرة الحـق         
والعمل إلعالئه؛ وهم في الحقيقـة أنـصار        

. لألعداء يعينونهم على الباطل

 

 
وقيل في بيان إيقـاعهم الفـساد أنـه         

: مراتب

 

 
  إفسادهم أنفسهم باإلصرار علـى     :أولها

تلك األدواء القلبية    

 

 الشك والنفاق والتكذيب    -
وغيرها  

 

 وما يترتب عليها من المذام ويتولد      -
. من المفاسد

 

 
 إفسادهم الناس ببث تلك الصفات      :الثانية

والدعوة إليها؛ وإفسادهم أبناءهم وعيالهم في      
اقتدائهم بهم في مساويهم كما قال سيدنا نوح        

 :  َِإن تَذ ِضلُّ ِإنَّكي مهالَ   رو كـادوا ِعب 
. )٢٧ :نوح(  فَاِجرا كَفَّارايِلدوا ِإالَّ

 

 
 إفسادهم باألعمال التي ينشأ عنها      :الثالثة

فساد المجتمـع؛ كإلقـاء النميمـة والعـداوة         
وتسعير الفتن وتأليب األحزاب على المسلمين      

.وإحداث العقبات في طريق المصلحين

 

 
لعمل  الكفر باهللا، أو ا    :ومن معاني الفساد  

 من مخالفة السنة وعمل البدعة، بمعاصيه  
ومن ظهور الزنا والربا، وشـرب الخمـر،        
وعقوق الوالدين، وقطيعة األرحام، والحرص     
على طلب الدنيا، وإفشاء الحسد في العلمـاء،       
والظلم في الحكام، والخيانة في التجار، والكيد 
في النساء، وهذه كلها من فطر النفوس التـي       

في إحدى   مام أبو العزائم    يقول عنها اإل  
:قصائده

 

 
نفس تميل إلى الحظوظ بطبعها

 

 
ل مناهــاـوالقهر واإلفساد ك

 

 
والجسم آالت لها تسعى بــه

 

 
وبريدها الحس الذي أرداهــا

 

 
تُعطى لتقوية الجسوم وكم رأت

 

 
موتى تشيع صبحها وضحاهـا

 

 
ترجو الخلود وال خلود وتشتهي

 

 
نيل الحظوظ وفي الحظوظ بالها

 

 
 تلك المعاصي يغضب اهللا تعالى      وظهور

فيسلط على من تركـوا األمـر بـالمعروف         
والنهي عن المنكر قوما أولي بـأس شـديد         
فيستعبدونهم بإذالل األعزاء وإعزاز المنافقين     

وقَضينَا ِإلَى بِني ِإسـراِئيَل     : كما قال تعالى  
علُن ِفي الِْكتَاِب لَتُفِْسدن ِفي اَألرِض مرتَيِن ولَتَ      

        كُملَيثْنَا ععا بمُأواله دعاء وا فَِإذَا جا كَِبيرلُوع
ِعبادا لَّنَا ُأوِلي بْأٍس شَـِديٍد فَجاسـواْ ِخـالََل          

 ٤ :اإلسراء( الدياِر

 

– ٥(.

 

 




 


ن بتـرك   المسلمون ظلموا وأفـسدوا اآل    

العلماء األمر بالمعروف والنهي عن المنكر،      
وترك الحكام تنفيذ األحكام الشرعية، وإهمال      
األمة ما يجب عليها من الضرب على أيـدي         
المجاهرين بالمعاصي، فسلط اهللا على الشرق      
أذل خلقه، وسبب ما نحن فيه من الذل لمـن          
كانوا أتباعا لنا وخدما؛ هو العمل بمعاصـي        



 

 

 



 



 


 

 

 

.لى جهرا من غير أن يمنع المجاهراهللا تعا

 

 
والواجب أن نسارع إلى التوبـة وإلـى        
العمل بمحاب اهللا ومراضيه، ليعيد لنا الدولة       
على أعدائنا، ويمكِّن لنا ديننا الذي ارتـضى        

.لنا

 

 




 


أنكر المنـافقون إفـسادهم فـي األرض        

صالح في أنفسهم كما أخبر اهللا      وحصروا اإل 
، قَالُواْ ِإنَّما نَحن مـصِلحون    : عنهم بقوله 

 المفيدة للقصر فأفادت قصر     ِإنَّما بفجاءوا  
ا على قول من قال     لصفة رد الموصوف على ا  

، فهؤالء كمـن قـال اهللا        تُفِْسدوا الَ: لهم
* َأعمـاالً   خْسِرين  قُْل هْل نُنَبُئكُم ِباألَ   : فيهم

          ـمها ونْيـاِة الـديِفي الْح مهيعلَّ سض الَِّذين
    ـنْعص ِسنُونحي مَأنَّه ونبسحاي ) الكهـف: 

:، يقول العربي)١٠٤، ١٠٣

 

 
يقضى على المرِء في أياِم محنِته

 

 
حتى يرى حسنًا ما ليس بالحسن

 

 
والحقيقة أنهم يعلمون حق العلم نوايـاهم       

صدهم التي هي محاربة الـدين وأهلـه،        ومقا
ونصرة الباطل وأهله، ولكن الهـوى أخـو        

.العمى

 

 
غلبت الشقوة فرأوا الكفر باهللا واسـتعباد       
عباده لألعداء بدعوى أنهم رجال اإلصـالح       
والحضارة والمدنية وتحرير األمم خيرا مـن       
الحكم بالكتاب؛ لثقله على النفوس الخبيثة التي       

إليمانية والحرمـان مـن   أصيبت بفقد الحياة ا  
: العقل الذي يعقل عن اهللا تعالى

 

 

 

فجاهروا بما يمكن أن يجاهر به أعداء        -
. اإلسالم في بلد إسالمية

 

 

 

فتحوا أبواب الفـتن علـى المـسلمين       -
. ففرقوا كلمة األمة

 

 

 

: ناصروا األعداء الظالمين، قال تعالى     -
    اء ِمنِليَأو اِطيناتَّخَذُوا الشَّي موِن اللَّـِه    ِإنَّهد 

  ونتَدهم مَأنَّه ونبسحيو ) ٣٠ :األعـراف( ،
والشياطين الذين اتخذهم هؤالء المنافقون هم      

طليعة الجيوش الصليبية    

 

 البعثات   -

 

 التـي    -
تنشر ما ال يرضى من القـول فـي جانـب           

 والكتاب العزيـز والـدين      رسول اهللا   
الحنيف، وقد ثبت ذلك لذي عينين، ووجـود        

ال هؤالء لحكمة اقتضاها تفريد اهللا تعالى       أمث
بإيجاد كل شيء حتى يكمـل توحيـد أهـل          
اإليمان، فال يغتر عالم بعلمه وتقواه فيظن أنه        

.بحوله وقوته عِلم واتقى

 

 





 


وقد بين اإلمام أن النفاق شجرة خبيثـة،        

ن استظل بها أو استند إليها وقع في الدرك         م
األسفل من النار، وقد امتـدت فـروع هـذه          
الشجرة، وسرت العدوى إلى قلوب من اتصل       
بأهلها، والذي جلب تلك المصائب على األمة       
هي السياسة التي تطلب الدنيا علـى حـساب    
الدين، وتضحي في سبيلها بالشرف والـدين،       

 وخبـث   وصاحبها يتلون بـألوان الخديعـة     
.الضمير

 

 




 


كما يبين اإلمام أبو العـزائم فـي هـذا          
السياق أن هذه اآلية الشريفة مـن معجـزات    

 القرآن الكريم؛ فقد قال سلمان الفارسي       
لم يجئ هـؤالء بعـد،      : في تأويل هذه اآلية   

وكأنه يريد أنها ليست خاصة بالمنافقين فـي        
زمان الصحابة فقط؛ ألن خصوص السبب ال       
يقتضي خصوص الحكم، وهؤالء األشـرار      
من المنافقين لم يخل منهم زمان، وهـم اآلن         
شر على المسلمين بمـا جـاهروا بـه مـن           

: اءمحاربة اهللا ورسوله بأنواع من االعتد

 

 

 

تارةً على القـرآن المجيـد بتكـذيب         -
. أخباره

 

 

 

ومرة باالعتراض على أحكام الـدين       -
. الحنيف في تعدد الزوجات

 

 

 

.أو باستهانة ما وعد اهللا به -

 

 

 

ومنهم من ينكر مقادير األنصبة التـي        -
جعلها اهللا تعالى فـي المواريـث، ويحـاول         

.تعديلها بما يتفق مع هواه

 

 

 

ح بـأن تتـزوج   أو بدعوتهم إلى السما    -
المسلمة من غير المسلم وهو مـا يرفـضه         

.القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة

 

 

 

ومنهم من يدعو إلـى تعـدد األزواج         -
للمرأة الواحدة أسوة بالرجل الذي يجوز له أن      

!.يتزوج أربعا

 

 

 

ومنهم من يسارع إلى أعداء الدين من        -
المستعبدين بالنار والحديد، فينـصرون أهـل    

 بأموالهم وآرائهم طمعا في نيـل الجـاه       القوة
والعز بهم، أو خوفًا من أن تصيبهم دائـرة،         
وقد يستدرجهم اهللا فيجري لهم الخير الفـاني        

على يد المتسلط، فيكونون سببا فـي إفـساد         
.القلوب واألخالق، وفي تفرقة األمة وإذاللها

 

 

 

والذين ينـصرون دعـاة النـصرانية        -
 وذلك ألنهم   ؛الءفهم شر من هؤ   " المستشرقين"

يدعون العلم بين أهل الجهالة بروح اإلسالم،       
ثم يحرفون الكلم عن مواضعه بحجـة أنهـم         
يتكلمون بلسان العلم، والعلم بريء منهم، قال       

ياِة الدنْيا وهم   ا من الْح  يعلَمون ظَاِهر : تعالى
.)٧ :الروم( ِخرِة هم غَاِفلُونعِن اآل

 

 

 

ن يسارع إلى من بيده السلطة      ومنهم م  -
من أعداء الدين فيعزه ويكرمه ويبذل له مـا         
في وسعه من المال في االحتفال به ليمكن له         

. في أرض المسلمين

 

 

 

ومنهم من يشكو إلى المتسلط لينتصر       -
به ويظهر للعالم أجمع أنه هو الحاكم العادل،        
كما تفعل حكومة قطر اآلن بالتجائهـا إلـى         

بية لتواجه آثـار المقاطعـة      أمريكا ودول غر  
.التي تتعرض لها من دول عربية وإسالمية

 

 
 علـى مـن     وقد حكم رسول اهللا     

يشكو لغير المؤمنين بمفارقة الدين بسند اإلمام 
البخاري في كتاب األدب المفرد له قال عليه        

من شَكَا لمؤمٍن فقد شَكَا ِهللا : (الصالة والسالم 
شَـكَا اَهللا   ورسوِله، ومن شَـكَا لكـافٍر فقـد         

). ورسولَه

 

 

 

ومنهم من يجاهر بعمـل المعاصـي        -
فيجلس في الحانات الحتساء الخمـر ويعـين     

. على العهارة

 

 

 

ومنهم من ينكر إكرام اهللا ألوليائه فيذم        -
. العلماء العاملين بالكتاب والسنة

 

 

 

. ومنهم المتنطعون الغالة في الدين -

 

 
وكل المنافقين ال يخفون على أهل اإليمان 

 َأالَ: هللا، وكفاهم خزيا حكم اهللا عليهم بقوله      با
        ونرـشْعلَِكـن الَّ يو ونفْـِسدالْم مه مِإنَّه 

.        )١٢ :البقرة(

 

 
والبن عجيبة في هذا المـوطن إشـارة؛        

أنه إذ قيل لمن يشتغل بـالتعويق عـن         : منها
أقـصر  : طريق اهللا واإلنكار على أولياء اهللا     

رجع عـن هـذا الغـي       من هذا اإلفساد؛ وا   
والعناد؛ فقد ظهرت معالم اإلرشـاد ألهـل        

إنما أنا مصلح ناصـح؛     : المحبة والوداد؛ قال  
وفي أحوالي كلها صالح؛ فكأنما يقـول لـه         

بـل أفـسدتَ قلـوب عبـادي؛        : الحق  
ورددتَهــم عــن طريــق محبتــي وودادي؛ 

فَتُـب قبـل    ...وعوقتَهم عن دخول حضرتي   
...قبل المماتالفوات، واطلب من يأخذ بيدك 

 

 



 

 

 

 



 



 

على مذبح االحتالل

 

 

 

من أسرى فلسطني إىل األسرى العرب

 

 

 

حين خصصت  ) الميادين(حسناً فعلت قناة    

 الماضي  ينايرساعات طويلة من بثّها الفضائي      

عن أسرى فلسطين وعميدها المناضـل الفـذّ        

كريم يونس أقدم أسير في العالم ولـيس فـي          

ـ  ٣٧فلسطين فحسب، الذي أمضى      ا فـي    عام

) الميـادين ( إن ما قامت بـه  ،سجون االحتالل 

 اند فـي تقـدير     يع ،وبِحرفية ومهنية عالية  

 

- 

ـ       ـ  ليس فحـسب عمـالً إعالمي ا لكنـه   ا مهم

وباألساس  

 

عمل من أعمال المقاومـة فـي        -

 وهو عمل يستحق االقتداء به من وسائل        ،شقّها اإلعالمي المتميز  

 ،اإلعالم العربية خاصة تلك المحسوبة علـى محـور المقاومـة          

هـو   ومن بال موقف في القضية الفلسطينية        ،فالكلمة هنا موقف  

حترم وأن تتابعه الماليينحتما بال هوية حقيقية تستحق أن ي.

 

 

يستدعي منا أن نبني عليه وأن ندفع        ) الميادين( إن ما أثارته  

 ألنه يشكّل أحد أهم قضايا الـصراع مـع          ؛باستمرار الحديث عنه  

إن قضية األسرى في سـجون العـدو ليـست           ،العدو الصهيوني 

.سياسية وصراعية بامتياز لكنها قضية ،فحسب قضية إنسانية

 

 

:وهنا نود أن نضع بعض النقاط على حروف تلك القضية

 

 



 



في البداية تُحدثنا الحقـائق القادمـة مـن فلـسطين اليـوم             

أن عدد األسرى في سجون االحتالل قد وصل إلى مـا           ) م٢٠١٩(

أسير فلسطيني من كافـة فئـات وشـرائح         ) ٦٥٠٠(يقارب من   

ـ  ،ا ومعـتقالً   سجنً ٢٣جتمع، يتوزعون على    الم ا ألحـدث    ووفقً

 فإن ،م٢٠١٨الصادرة عام  )هيئة األسرى والمحررين(إحصائيات 

ا مـضى علـى     أسـير ) ٤٨(من بين األسرى    

اعتقالهم أكثر من عشرين سنة بشكل متواصل، 

، وأن "عمـداء األسـرى   "وهؤالء يطلق عليهم    

)٢٩ (ـ      أسير ل عـام   ا منهم اعتقلوا منذ ما قب

ا منهم  مـضى علـى       أسير) ٢٥(، و م١٩٩٣

اعتقالهم أكثر من ربع قرن، وهـؤالء يطلـق         

 ،"جنراالت الصبر "عليهم الفلسطينيون مصطلح    

وهم مـن   " أيقونات األسرى "ا هم   أسير) ١٢(و

ـ       ا مضى على اعتقالهم أكثر مـن ثالثـين عام

د بشكل متواصل، وأقدمهم األسير كريم يونس المعتقل منذ ما يزي         

 ،ىوبرفاقـه األسـر   ) الميادين(ا والذي احتفت به     عام) ٣٧(عن  

.احتفاء تستحق أن نشكرها عليه

 

 

) ٦٢(و،  طفـالً ٣٥٠ومن  بين األسرى الفلسطينين حـوالى    

) ٥٠٠(و،  نـواب ) ٦(و،  قاصرات) ٨(ا، و أم) ٢١(أسيرة بينهن   

بحاجة إلى تدخّل   ) ٧٠٠(مريض بينهم   ) ١٨٠٠(و،  معتقل إداري 

.لِعالجي عاج

 

 

ا مـن قطـاع      أسير ٣٧٠ :وخريطة هؤالء األسرى كالتالي   

غزة  

 

ـ     ٦٠٠ -  ٤٨ أسير من القدس وأراضي ال

 

 أسير  ٥٦٠٠ -

 أما األسرى اإلداريـون فقـد ارتفـع    ،من الضفة الغربية المحتلة 

عددهم في الشهور األخيرة     

 

وفقاً للمصادر الفلسطينية     -

 

: إلـى  -

. معتقل إداري٥٠٠

 

 

) ٢٠٦(ة فبلغ عددهم حتى اليـوم       أما شهداء الحركة األسير   

ا ارتقوا نتيجة التعذيب      شهيد ٧٢: منهم  

 

 نتيجـة اإلهمـال    ٥٣ -

الطبى  

 

 نتيجة القتل العمد بعد االعتقال       ٧٤ -

 

 قتلوا بـأعيرة    ٧ -



  

 

 



 












 

–
  


 




 



.نارية داخل السجون

 

 



 





 



مـن المتـابعين    كثير  لعّل ما ال يعرفه     

أسرى ( األسرى في فلسطين أن ثمة       لقضايا

وأنهم  ،داخل سجون العدو الصهيوني   ) اعرب 

يتعرضون لذات اإلجرام الـصهيوني الـذي       

ـ       ا يتعرض له األسرى الفلـسطينيون، ووفقً

لمصادر إعالمية متعددة فإن عدد األسـرى       

 يقترب مـن    م٢٠١٩العرب اليوم في العام     

ا داخل سجون العـدو     ا عربي   أسير  ٣٥الـ  

ا  أسـير  ٢٤ و ، مصريين ٧منهم على األقل    

اأردني.

 

 

أما األسرى المصريون فإن غالبيتهم من 

سكان محافظات سـيناء والـذين يـتّهمهم        

.االحتالل بإدخال السالح إلى قطاع غزة

 

 

وفي سياق التأريخ لدور األسرى العرب      

في مسيرة الصراع  يشير رياض األشقر        

 

- 

م مركز أسرى فلـسطين  وهو الناطق باس  

 

-  

 إلى أن دماء األسرى     ،في دراسة سابقة له   

العرب اختلطت بدماء األسرى الفلسطينيين     

حيث ارتقى عدد منهم شهداء خالل مسيرة       

الحركة األسيرة، بينهم األسـير المـصري       

من العريش والذي ارتقى    " حسن السواركة "

في سجن عسقالن نتيجة التعذيب في عـام        

" عمر شلبي"سير السوري ، كذلك األم١٩٧٢

الذي سقط في سجن عسقالن نتيجة التعذيب       

م١٩٧٣ا عام أيض.

 

 

سيطان "بينما ارتقى بعد التحرر األسير      

من الجوالن، نتيجة األمراض التـي      " الولي

أصيب بها في سجون االحـتالل، واألسـير        

الذي عـانى مـن     "  هايل أبو زيد  "المحرر  

.مرض السرطان خالل فترة اعتقاله

 

 

 إن من بـين األسـرى   :وأضاف األشقر 

 بالسجن المؤبـد    ايقضون أحكام من  العرب  

 وأبرزهم األسـير الفلـسطيني      ،مدى الحياة 

الذي يحمل الجواز والرقم الوطني األردنـي       

وهو صاحب أعلى حكم    " عبد اهللا البرغوثي  "

ا ومعتقـل منـذ العـام        مؤبد ٦٧في العالم   

ح مرعي صـب  "  واألسير األردني    ،م٢٠٠٣

 ١١ومحكوم بالسجن المؤبـد     " أبو سعيدة   

 واألسـير  ،م٢٠٠٤ ومعتقل منذ عـام     ،مرة

 مؤبـدات،   ٥" منير عبد اهللا مرعي   "األردني  

 ٤" هشام أحمـد كعبـي    " واألسير األردني   

.مؤبدات

 

 




 



هل يا تُرى هناك حكومة في مـصر         

 

- 

 ،ىالتي لها أسـر   

 

تهـتم بهـذا الملـف       -

السياسي واإلنساني في آن واحد، أم تراهـا   

نائمة في العسل والتطبيـع المجـاني مـع         

.العدو؟

 

 

ا، متى يلتفت العـرب، والقيـادات     وأيض

الفلسطينية في غزة ورام اهللا، ولو من زاوية 

االهتمام اإلنسانى بقضيتهم الرئيسة المنسية     

 أبرز  قضية فلسطين؟ ومتى يجعلون من أحد     

ملفاتها 

 

  ملف األسرى-

 

 قضية ذات أولوية -

تتجاوز جلسات الدردشة البائسة في جامعة      

ا على حقوق   الدول العربية التى صارت سيفً    

ا لهم؟ ونحسب أنها كـي      العرب وليس سيفً  

بعـض  تستعيد عروبتها بعد طول مـؤامرة       

أن  ،سم الربيع العربي  احكّام الخليج عليها ب   

تونس    (م  جتماعها القاد اتفتح في   

 

 مارس  -

 وأن  تقـدم     ،وبقوة، ملف األسرى  ) م٢٠١٩

  قً   ،لهم بالفعل حالا منمال كالم ا، بات  ا وتافه

سمة رئيسة في غالب لقاءات القمم العربية،       

وأن يتوجهوا بشجاعة ولو لمرة واحدة عبر       

 ببوصلتهم إلى المكـان     ،تاريخ هذه الجامعة  

.نيالصحيح، والعدو الصحيح؛ العدو الصهيو

 

 



 

 

 

 

 



 



دعوة عامة

 

 
جميع أبناء الطريقة العزميـة   يتقدم شيخ الطريقة العزمية بدعوة     

: لالحتفاالت التاليةومحبى آل بيت سيدنا رسول اهللا 

 

 
١

 

 بمـشيخة الطريقـة      مولد اإلمام على بن أبى طالب        -
 مـارس  ٢٠الموافق ه ١٤٤٠ رجب   ١٣العزمية يـوم األربعاء    

.م٢٠١٩

 

 
٢

 

  االحتفال بليلة اإلسراء والمعراج ومولد السيدة آمنـة          -
 يـوم    بمسجد اإلمام أبى العزائم      نب  ومولد السيدة زي  

.م٢٠١٩ أبريل ٢الموافق ه ١٤٤٠ رجب ٢٦الثالثاء 

 

 
٣

 

 االحتفال بمولد اإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبى العزائم          -
     أبريـل   ٣الموافـق   ه ١٤٤٠ رجـب    ٢٧ يوم األربعـاء 

.م٢٠١٩

 

 



 




 


  ورةَٱأَزونصـِت     لْمِبن تطَفَىٰ ٱ ِبنـصلْم                    

 ــر ــهد ِس أَشاِعٱوــِطن ــةً                   ِإلص آيو 

 ـِت    ِإلَٰى زٍب ِبننـولِ ٱيتـا                         لَِّتـي ٱ لْبِبه 

                  لِْقـرىٰ ٱ ِإلَـى    شِتياٍقٱيزورِك فَرع ِفي    

ِٰلــي يــةَٱونلَىٱ بــوــاِمٱ لْمةٌ              ِإلمــونب 

لـضيا ٱ و لْميـاِمني ٱ لطُّهـر ٱنعم أَنتمو   

 

 

ــالَملَــٰى ِبســِت  عــاِمٱنــا                      ِإلمآِلهو 

 ِفـي مـصر ِإنَّ ِلـي                       لْمختـارِ ٱدرةَ   أَيا

وقُوفًــا أُنــاِجي ِفيــِه ربــي ضــاِرعا

 

 

 

 

 

   ارــو أَن دــه ِةٱألَِشــو بلنفَاٱ وــص                      ل

                     صـِطفَا ِإلٱ غَيـِب    ِإلقْبـالِ ٱتدلُّ علَى   

                     لْخفَـا ٱ و لْجهـرِ ٱ ِفي   َألنوارٱتشعشعِت  

  اهالُ ٱِقرـصنِ ٱ تيتبـسى    لنفَـا ٱ لَـدلْو                   

    نتفَـىٰ ٱ ما   لْخيرٱ وذَا   ُألولَٰىٱ لنسبِةٱِإلَى  

لـشفَا ٱأَلْـتِمس    لرسـلِ ٱوأَبناُء خيـِر    

 

 

                    لْجفَـا ٱ قَلِْبـي ِمـن      لرحمٰنٱ يحفَظُ   ِبها

                   لـصفَا ٱ و لِْعنايـةِ ٱوقُوفًا علَـٰى بـاِب      

    ِلي بانَٱأَالَ هوضعِِفَا     لرـسم ِلـي كُن 

 

 

 

 

  

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ق الحاج عبد المنعم البقري من أصـحاب        األخ الفاضل السابق الصاد   * 

ببيال .. موالنا السيد أحمد ماضي أبي العزائم

 

. كفر الشيخ–

 

 
األخ الفاضل الداعي إلى اهللا الذي خدم الدعوة على منبر سيدنا رسول            * 

اهللا بمسجد اإلمام المجدد السيد محمد ماضي أبي العـزائم أكثـر مـن              
بقريـة تيـده   .. ز المـاوي عشرين عاما فضيلة الشيخ سالم عبد العزي  

 

– 
سيدي سالم 

 

. كفر الشيخ–

 

 
األخ الفاضل المرحوم الحاج سعيد محمد علـي        * 

بكري ابن عم الحاج عصام بكري نائب آل العزائم،         
وشقيق الحاج عبودة والحاج أحمد واألستاذ عبـاس        

لحاج عصـام، ووالـد األستـاذ    واألستاذ طاهر وا  
برج البرلس.. محمودد والطالب أحم

 

.فر الشيخ ك-

 

 
األخ الفاضل الشيخ إبراهيم عبدالحميد بـالل شـقيق األخ الفاضـل            * 

بكوم حمادة.. المهندس عاطف بالل نائب آل العزائم

 

. بحيرة-

 

 
األخ الفاضل الحاج عصام يوسف نوفل شقيق األستاذ الدكتور رياض          * 

بعزبة أبو العـزائم   .. نوفل والحاج عبداهللا والحاج نوفل والحاج محمد      

 

- 
.سالمسيدي 

 

 
المرحومة شقيقة األخ الفاضل الحاج فوزي عبدالسالم خيري والحاج         * 

.بدمنهور.. سعيد خيري والدة األستاذ ياسر القاضي مدير بنك القاهرة

 

 
الحاج علي سعد رضوان والد األستاذ محمد وزوج كريمـة الحـاج            * 

عليوة متولي، والحاج محسن محجوب ابن عمة الحاج حسيني عبدالعال          
.بمحافظة الشرقية.. خ محمد وفتحي محجوبخليل وأ

 

 
األخ الفاضل األستاذ عبدالعاطي مهينة بالطود، والحاج عطية حمـودة   * 

كوم حمادة.. بتلبقا

 

. بمحافظة البحيرة-

 

 
األخ عبدالحميد محمد موسى شقيق األخ محمد محمد موسى ووالد كل           * 

بميت غمر.. من األخ األستاذ أحمد واألستاذ موسى عبدالحميد

 

. دقهلية-

 

 
.. المرحومة والء عبيد إسماعيل زوجة األخ محمد نبيل محمد زيـان          * 

بالرياض 

 

. كفر الشيخ–

 

 
الحاج عبد الرحيم عبد الحميد أحمد والد األخ الفاضل األستاذ جمـال            * 

بماقوسة.. عبد الرحيم

 

. المنيا-

 

 
المرحوم األستاذ سمير فراج علي ابن عـم األخ الفاضـل المهنـدس      * 

وهاب علي، والحاجة حرم األخ الفاضـل الحـاج محمـد           محمد عبد ال  
.باألسكندرية.. السطوحي

 

 
الحاجة إحسان عبد العاطي بالي أخت األستاذ محمـد والحـاج عبـد            * 

بعزبة بالي .. الجواد

 

. كفر الشيخ–

 

 
فضيلة الشيخ محمد سليمان شيخ معهـد فتيـات         * 

دراو الثانوي خال األخ أحمد عبد العزيز وعم األخ         
ان حمام وابن عم األخ عبد الباسط العمدة        محمد سلم 

.بقرية الكالحين بدراو محافظة أسوان.. 

 

 
بالعبايـدة   .. المرحومة والدة األخ الفاضل عبد السالم سليم      * 

 

 سـيدي   –
.سالم

 

 








 

 

 

 

تـهــانــى

 

 












األخ الفاضل والمحب الفاني األستاذ جمال محمد الـصادق لترقيتـه         * 
بعزبة فـرج   .. لدرجة مدير قسم الصيانة بشركة الدلتا للسكر بالحامول       

.الكبرى مركز الرياض محافظة كفر الشيخ

 

 
.الطودب ..ليل الريس لزفاف نجله محمدالحاج جمال عبدالج* 

 

 
العميد ناصر غيث لحصول ابنته لمياء علـى المركـز األول فـي             * 

 بخربتا..اإلعدادية

 

 كوم حمادة-

 

.  بحيرة-

 

 









