
 

 

 

 

 



 


العارف باهللا
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شيخ الطريقة العزمية

 

 


 



 

 



 


نائب عام الطريقة العزمية

 

 


 


        

 

 



 




 



 

 



 




 

 



 





 





 





 





 



 

 

يتفق عليها مع اإلدارة

 

اإلعالنات 

 

 

غـــايتـــنا

 

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

 

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

 

 

دعوتنا

 

شعارنا 

 

 

  اإلسالم دين اهللا وفطرته    :أوالً
.الىت فطر الناس عليها

 

 
 اإلسـالم نسب يوصـل   :ثانياً

.ص إىل رسول اهللا

 

 
 اإلسالم وطن واملسلمون    :ثالثاً

.مجيعاً أهله

 

 

االشتراكات

 

 
.ا خالصة رسوم الربيد جنيه سنوي١٠٠ر ـداخل مص

 

 
. دوالراً سنوياً خالصة رسوم الربيد٥٠باقى دول العامل 

 

 

اللــه  معـبودنا

 

واجلهـاد خلقـنا 

 

 
الرسول مقصودناو

 

واخلـالفـة غايتنا 

 

 
والقـرآن  حجتنا

 

وأبو العزائم  إمامنا 

 

 

 

 

 

.. وداعا مستر ترامب :االفتتاحية* 

 

 

 

  *

 

 

 

 
    بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم   

 

 

 

 ٤

 

 

 

 

 

 
لإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبى العزائم.. )٨( الجهاد *

 

 ٨

 

 

 

 

 

 
..)٨(إعادة المجد الذي فقده المسلمون .. غايتنا ..مية؟لماذا الطريقة العز* 

 

 

 

 

 

 

 

 
لعزائم اأبيالدين ماضى السيد أحمد عالء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 

 ١٢

 

 

 

 

 

 
المفكر اإلسالمي الكبير عباس محمود العقاد.. )٨(معاوية في الميزان  *

 

 ١٤

 

 

 

 

 

 
محمود عبد القادر محمد. د.أ).. ١٠! (ت؟من كتب مخطوطات البحر المي* 

 

 ١٦

 

 

 

 

 

 
محمد اإلدريسي الحسني.  د)..٢٧(الصوفية فقط على منهج السلف الصالح * 

 

 ١٨

 

 

 

 

 

 
المستشار رجب عبدالسميع وأ عادل سعد)..  ١٤(نصرة النبي المختار في أهل بيته األطهار * 

 

 ٢٠

 

 

 

 

 

 
بليغ حمدى. د.أ ..) ٢(ابط االجتهاد النص وضو.. في نقد مرجعية الخطاب السلفي المعاصر * 

 

 ٢٢

 

 

 

 

 

 
جمال أمين. د .. )١١(تربية األوالد في اإلسالم  *

 

 ٢٤

 

 

 

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

 

 ٢٦

 

 

 

 

 

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

 

 ٢٩

 

 

 

 

 

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

 

  

 

 
 األستاذة لبنى محمد الشعراوى..مستقبل األمة  *

 

 ٣٢

 

 

 

 

 

 
نور الدين أبو لحية. د. أ.. ) ٥(شيخ اإلسالم في قفص االتهام * 

 

 ٣٤

 

 

 

 

 

 
.. !!عندما يساومك عدوك على كسرة خبز من رغيفك المسروق.. صفقة القرن *

 

 

 

 

 

 

 

 
 الحسينى عبد الحليم العزمىالشريف                                                           

 

 ٣٦

 

 

 

 

 

 
أحمد محمود كريمة. د.أ.. ) ١٠(نقض شُبه السلفية * 

 

 ٤٠

 

 

 

 

 

 
فضيلة الشيخ علي الجميل) .. ٢(شرح الصدور بوصف المحبوب * 

 

 ٤٢

 

 

 

 

 

 
العسالةسامي عوض . د) . ١(مصادر اإلمام أبي العزائم في العقيدة * 

 

 ٤٤

 

 

 

 

 

 
محمد الشندويلى) .. ٥/٧(أهمية اإليجابية في حياة المسلم * 

 

 ٤٦

 

 

 

 

 

 
هـ١٤٤١من أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خالل شهر جماد ثان * 

 

 ٤٧

 

 

 

 

 

 
فاروق الدسوقى. د. أ .. )٤٨(الصالة والسالم على والدي خير األنام * 

 

 ٤٨

 

 

 

 

 

 
محمد حسينى الحلفاوى.  د.. ]٩) [األسس الفكرية لإلرهاب (أباطيل اإلسالم السياسي* 

 

 ٥٠

 

 

 

 

 

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

 

 ٥٢

 

 

 

 

 

 
الهادى  قنديل عبدالشيخ )..٣ (إشارات قرآنية في جنات المعارف وجنات الزخارفمعاني و *

 

 ٥٤

 

 

 

 

 

 
رفعت سيد أحمد.  د..ن كفَّروا مذاهب األمةالسلفيو.. باألدلة  *

 

 ٥٦

 

 

 

 

 

 
المجتمع العزمى* 

 

 ٥٨

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

ـ  ه ١٤٤٠جماد أول   ( من مجلة اإلسالم وطن      ٣٩٣في العدد رقم    

 

شكرته ) شكرا للرئيس ترامب   (: بعنوان  مقاالً نشرتُ) م٢٠١٩ يناير   -
٣٩١(على استجابته لنصيحة قدمتها له في العددين الـسابقين   

 

-٣٩٢ (
.من مجلة اإلسالم وطن

 

 
حة حول توجيه الرئيس ترامب بتخفيف حدة التهديـد         تبلورت النصي 

فائه في  ل ألنها ذات أهمية كبرى له ولح      ؛تجاه المملكة العربية السعودية   
تل أبيب، وأوضحت له أن المملكة أسـست لحمايـة أمـن واسـتقرار              

.إسرائيل، وأن هذا الهدف هو أبرز أهداف إقامتها

 

 
لسعودية وإسرائيل  العدد المذكور بعد أن أوضحنا له كيف أن ا        وفي  

صير، وأن السعودية تحمي إسـرائيل       أشقاء في التأسيس والم   

 

أدرك  -
الرئيس ترامب أهمية التراجع عن الهجوم على المملكـة الـسعودية،           

أن مصير الكيان السعودي مـرتبط ارتباطًـا        أيضا  بعد أن أوضحنا له     و
وثيقًا بمصير الكيان الصهيوني، وأنه لو سـقط النظـام فـي أحـدهما             

.سيسقط في اآلخر

 

 
أن يـسقط النظـام الـسعودي       وقد حذرناه فيما مضى بأنه إذا أراد        

فسيمنعه اللوبي الصهيوني في أمريكا؛ ألن المصير واحد، بل قـد يـتم       
!!.ذاته بإسقاطه، ناهيك عن خسارته البنته وزوجها اليهوديته معاقب

 

 
رامب  ألن ت  ؛، أقولها )وداعا: (واليوم أكتب للرئيس ترامب ألقول له     

تخلى عن كونه رجل سالم، وتصرف بالعجرفة األمريكيـة المعهـودة،           
وكذب على شعبه والعالم، وقتل محاربي اإلرهاب، لـصالح اسـتمرار           

.اإلرهاب

 

 
أهم أوراقهـا فـي لعبـة التنـافس         في عهد ترامب فقدت     واشنطن  

قر فيـه   أستراتيجي مع روسيا والصين في هذا التوقيت الحرج الذي          اإل
أنها تمر بمرحلة ضمور إستراتيجي، وقد تآكلـت قـدراتها          البنتاجون ب 

.العسكرية التنافسية أمام تكتالت اقتصادية وعسكرية أخرى

 

 
في هذا المقال سنعرض عددا من األسباب التي تجعلنا نقول للرئيس           

وداعا، وداعا للدور األمريكي في المنطقة، ووداعا لـشخص         : األمريكي
ووداعا لوضع حاولت أمريكـا لـسنوات       ترامب في الداخل األمريكي،     

طويلة ترسيخه، ووداعا للواليات المتحدة األمريكيـة كقـوة عظمـى           
عسكرية ودبلوماسية في العالم، ووداعا ألي شخص كـان يظـن أنـه             

.يحتمى باألمريكان

 

 
لقد كانت فترة حكم الرئيس ترامب كاشفة له ولغيره مـن حلفائـه             

خدم إال الكيان الـصهيوني، ورغـم       وعمالئه، وتأكد مع الوقت أنه لم ي      
.ذلك لم يكسب لشخصه أي شيء، فخسر في الداخل والخارج

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 



يتساءل كثيرون عن مغـزى قـرار       

الرئيس األميركي ترامب قتـل الجنـرال       

اإليراني قاسم سليماني، األمر الـذي لـم        

يختره الرؤساء األميركيون السابقون، بل     

قرروا تجنب القضاء علـى الشخـصية       

الرئيسة للنفوذ اإليرانـي فـي الـشرق        

 الـسياسة    أمـام  يقـف األوسط الذي كان    

.األميركية في المنطقة

 

 

أسالف ترامب كانوا يخشون مـن أن       

فيلـق  "يتسبب اغتيال قاسم سليماني، قائد      

في الحرس الثوري بحرب جديدة     " القدس

في المنطقة في وقت أن القوات األميركية       

موجودة علـى األرض فـي كـل مـن          

.أفغانستان والعراق

 

 

ترامب قرر على عكس أسالفه قتـل       

ني، وأبو مهدى المهندس نائب قائـد    سليما

الحشد الشعبي العراقي، بعـد أيـام مـن         

قصفه لمعسكرات الحشد الشعبي وحـزب    

فماذا كانـت تفعـل هـذه       .. اهللا العراقي 

التنظيمات؟

 

 

كانت تحارب تنظيم داعش اإلرهابي،     

وقد قاتل الجنود األمريكان إلى صـفوفهم       

خالل الحرب على داعش، فلـم تطلـق        

د الـشعبي علـى     رصاصة مـن الحـش    

 ولم تطلـق رصاصـة مـن        ،األمريكان

األمريكان على حزب اهللا العراقي، ففـي       

الوقت الذي كانـت طـائرات التحـالف        

الدولي تدك داعش، كـان رجـال هـذه         

التنظيمات على األرض يكسبون أرضـا      

تلو األخرى ويطهرونهـا مـن رجـس        

.!!اإلرهاب، المصنوع أمريكيا بالمناسبة

 

 

 مستر ترامـب وهـم      فلماذا قتلتهما يا  

 عـدو  :ك غير المباشرين من منطق   ؤحلفا

عدوي صديقي؟

 

 

مـا نـشرته    اإلجابة ترجع بنا إلـى      

 ٢٩ فـي    "جيـروزاليم بوسـت   "صحيقة  

مـصدر  أكتوبر الماضي، حيث نقلت عن      

رفيع المستوى بوزارة الدفاع اإلسرائيلية     

 إن الثالثة يمثلون وجوها مختلفـة       :يقول

ران، التي  إيلتهديد قادم من مصدر واحد،      

  ا من الحدود اإلسـرائيلية    باتت قريبة جد. 

.بحسب ادعائه

 

 

السيد حسن نصر   : هؤالء الثالثة كانوا  

وبهاء أبـو   اهللا، والجنرال قاسم سليماني،     

المــسؤول العــسكري للجهــاد  العطــاء

.اإلسالمي في شمال قطاع غزة

 

 

أما بهاء أبو العطاء فقـد اسـتهدفته        

،  نــوفمبر الماضــي١٢إســرائيل فــي 

 ينـاير   ٣وسليماني استهدفه األمريكا في     

.الماضي بصحبة المهندس في بغداد

 

 

هذا يعني أن ترامب ساعد الـصهاينة       

في تنفيذ مخططاتهم، وقد يساهم مجـددا       

 في استهداف السيد حسن نصر اهللا األمين      

العام لحزب اهللا اللبناني ليحقق األمن الذي       

.ترضاه إسرائيل

 

 

سـليماني  إذن فترامب في عملية قتل      

هدف للقضاء على الرجال الذي يحاربون      

ى خـصوم   داعش، وفي الوقت نفسه صفَّ    

الكيان الصهيوني، فتحـول مـن رجـل        

يحارب اإلرهاب لرجل ينصر اإلرهـاب      

واإلرهاب االستيطاني  ) داعش(التنظيمي  

).إسرائيل(

 

 

وكانت نتيجة الكـشف عـن الوجـه        

اإلرهابي لترامـب، تـصويت البرلمـان     

القـوات األمريكيـة مـن      العراقي بطرد   

وهو انتهـاء للـدور األمريكـي       بغداد،  

 هـذا م، وب٢٠٠٣المخرب للعـراق منـذ     

 أمريكا على يد ترامب في      اهتزت صورة 

.العراق

 

 











 



 

 
  للطرق الصوفيةرئيس االتحاد العالمى

 عضو المجلس األعلى للطرق الصوفية
شيخ الطريقة العزمية

 

 

السيد محمد عالء الدين ماضى أبو العزائم

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 



حيث سوريا،  الهزيمة الثانية كانت في     
اعتبر األكراد انسحاب القوات األمريكيـة   

طعنة ، هذه ال  ”طعنة في الظهر  “من سوريا   
. تحوالً في األزمة السوريةمثلت

 

 
قواتـه مـن    ترامب ل مع بدء سحب    ف

المناطق السورية الواقعة علـى الـشريط    
الحدودي مع تركيا، تكون واشـنطن قـد        

ت عن حليفها، المتمثـل فـي قـوات         تخلَّ
سوريا الديمقراطية، والذي دعمته ضـمن    

.داعشتحالف دولي للقضاء على تنظيم 

 

 
قراطية التي  وجدت قوات سوريا الديم   

 يشكل المقاتلون األكراد عمودها الفقـري     
 ا لوجه أمام التهديد العـسكري      نفسها وجه

التركي، إثر بدء االنسحاب األمريكي من      
غان شن عملية   شمال سوريا وإعالن أردو   

.عسكرية في المنطقة

 

 
تقاطع المصالح األمريكيـة وقـوات      

    ا، وبالتالي  سوريا الديمقراطية، لم يعد قائم
. ، وفق رغبـة واشـنطن     هىهما انت تحالف

فاألكراد بالمنطقة كـانوا بحاجـة لـدعم        
واشنطن لتقوية وجودهم فيها، وحمـايتهم      
من أي تدخل تركي، وواشـنطن كانـت        
تحتاج لحليف في ذات المنطقة للقـضاء       

.داعشعلى تنظيم 

 

 
أكراد قـوات سـوريا الديمقراطيـة       

   ا لمصالحهم،  بدورهم، يغيرون مواقفهم تبع
ات المتحدة من جانبها، تعاملت مع      الواليو

ــة، وفقًــ  ــوريا الديمقراطي ــوات س ا ق
ا كورقـة   تها أيـض  واستخدم لمصالحها،

.ضغط على أردوغان

 

 
فرصة لالستفادة  أردوغان  ترامب منح   

   القليل من   إلعادةا،  من هذا الوضع سياسي 
وبهذه العمليـة   . الحياة لشعبيته في الداخل   

ـ     "العسكرية،   ذين فهو يعاقب األكـراد ال
توا ضده في االنتخابـات األخيـرة      صو "

إرضاء أطراف في المنظومة السياسية     "و
".التركية لها مواقف معادية لألكراد

 

 
ترامب تخلى عن األكـراد حلفائـه،       

 على حليفتهم واشـنطن     آماالًرغم تعليقهم   
لردع أي هجوم تركي محتمل، قبـل أن        

ـ  ":يعلن البيت األبيض في بيـان      ا، قريب
ا في عمليتهـا التـي       قدم ستمضي تركيا 

". في شمال سورياخططت لها طويالً

 

 
تركيـا  "وبحسب البيت األبيض، فإن     

ستكون المسؤولة اآلن عن جميع مقـاتلي       
احتجزوا في العـامين    الذين   داعشتنظيم  

الماضيين غداة الهزيمـة التـي ألحقتهـا        
ـ   " الواليات المتحـدة   ا أن  بـالتنظيم، علم

ـ        راد عشرات اآلالف مـن مقاتليـه وأف
عائالتهم يقبعون في سجون قوات سوريا      

العملية "الديمقراطية، التي حذرت من أن      
العسكرية التركية، سيكون لها تأثير سلبي      
كبير على حربنا ضد داعش، وستدمر كل       
االستقرار الذي تحقق خـالل الـسنوات       

".الماضية

 

 
الــسماح لألتــراك بالوصــول إلــى 

ــسكرات تنظــيم داعــش  ــي أن مع يعن
يعمل على تحريرهم وإعـادة     أردوغان س 

. أخرىةإحياء التنظيم مر

 

 
، ذكر الرئيس   بعد االنسحاب األمريكي  

األمريكي دونالد ترامب أنه يريد بالتأكيـد    
حماية األكراد، لكنه دعا الرئيس السوري      
بشار األسد، وكل من يستطيع حمـايتهم       

. ..!!إلى التقدم لحمايتهم  ) روسيا والصين (
ترامب لعمالئه  في تأكيد واضح على بيع      
فمـن الـذي    .. وحلفائه وعدم اكتراثه لهم   

استفاد؟

 

 



 



بمجـرد تخطـيط الـرئيس ترامـب     

، لم تتأثر   لالنسحاب األمريكي من المنطقة   

المنطقة ولم تضربها الفتن والـصراعات      

 ر األمريكان لسنوات طويلة، بل     كما صو

بالعكس أصبحت المنطقة كما هـي دون       

 الوجود األمريكي غير مهم أو      تغيير كأن 

.ذو ثقل

 

 

ــراغ نالــصين وروســيا يمــآل  الف

األمريكي بالمنطقة منـذ مـدة طويلـة،        

ويهزمان الواليات المتحدة هزائم متتالية،     

ها اقتصاديا وروسيا تحقـق     مالصين تهز 

االنتصارات الدبلوماسـية واحـدة تلـو       

.األخرى

 

 

طريق الحريـر الـصيني يـضرب       

مقتل، وإجراءات  االقتصاد األمريكي في    

 ترامب للحرب التجارية فشلت ولم تـؤتِ      

أكلها، بوتين أصبح يجلس فـي جلـسات        

السالم في سوريا وليبيا كأنه يدير العالم،       

وأصبح الوجـود األمريكـي مـضمحالً       

اللغاية، وتمثيلها ثانوي.

 

 

بدأت الواليات المتحـدة فـي عهـد        

ترامب تعود كدولة عاديـة مثلهـا مثـل         

طانياألمانيا أو بري  

 

 التي هـي األخـرى      -

تسير في طريق االنعزالية   

 

 متخلية عـن    -

دورها الذي أوهمت به العـالم لـسنوات        

طويلة، هذا الدور الذي تمحـور حـول        



 

 

 

 

 



 



 

حامية العالم وشرطية الـشرق األوسـط       

.وقطب الكوكب األوحد

 

 



 



في الـسياسة   رغم أن ترامب عربد     و

الخارجية األمريكية، ومنح إسرائيل ما لم      

يمنحه رئيس أمريكي سابق بهدف البقـاء       

 أن فترته كانت مـن أشـد       إالفي منصبه   

.واليات العهد اضطرابا وعدم استقرار

 

 

عدة اتهامات  ب ونيالديمقراطفقد اتهمه   

تـه  شـهادات شـهود إلدان    مستندة على   

 :، ومنها وطلب عزلهومساءلته

 

 

خل م سلطات منصبه لطلب تد    استخدا

، بطلبه  م٢٠٢٠دولة أجنبية في انتخابات     

ــوديمير  ــي فول ــرئيس األوكران مــن ال

زيلينسكي فتح تحقيق مع مواطن أمريكي،      

وضغط باتجاه مـساءلته، فـي محاولـة        

إلعاقة حظوظ نائب الرئيس السابق جـو       

.بايدن في المنافسة على الرئاسة

 

 

تكليـف ترامـب     علـى    اعتمدواكما  

يه الشخصي رودي جولياني بقيـادة     لمحام

وبينما . جهود فتح التحقيقات في أوكرانيا    

كان جولياني يعمل على تحقيـق ذلـك،        

تحايل علـى قنـوات وزارة الخارجيـة        

ض السياسة األمريكية تجاه أوكرانيا،     وقو

بحسب روايات شهود في جلسات التحقيق      

.السرية

 

 

 مـواد مـساءلة   يونوصاغ الديمقراط 

إسـاءة اسـتخدام سـلطاته      تتهم ترامب ب  

والتالعب بـوزارة الخارجيـة لتحقيـق       

مكاسب سياسية، وتكليف جولياني بعمـل      

.”قذر“

 

 

إدارة أن  شهادات الشهود   كما تضمنت   

الـشيء مقابـل    “ترامب استخدمت لعبة    

ة أوكرانيا وضمان إجراء    ضلمقاي” الشيء

تحقيقات حـول اتهـام بايـدن بالفـساد،         

ي فـي    بطلب تدخل خارج   يينوالديمقراط

.م٢٠١٦انتخابات 

 

 

أحد عناصر اللعبة شملت حجب دعوة      

من البيت األبـيض لزيلينـسكي لزيـارة        

واشنطن، يستدلون برسالة نصية أرسـلها      

كورت فولكر، الذي كان مبعوث ترامـب       

المختار إلـى أوكرانيـا، إلـى مـساعد         

زيلينسكي أندري ييرماك، لترتيـب لقـاء    

 بين الرئيسين، والتي فتحت باب التأويـل      

بأن الرئيس ربط الحصول علـى دعـوة        

.االجتماع بإعالن فتح التحقيق

 

 

باإلضافة إلى تعليـق زيـارة البيـت     

 تجميـد إدارة    يون الديمقراط أثاراألبيض،  

 مليـون دوالر كمـساعدات      ٣٩١ترامب  

عسكرية وأمنية ألوكرانيا، التي ال تـزال       

في حالة حرب مع روسيا والميليـشيات       

.التي يدعمها الكرملين

 

 

 ألن  ؛ا اتهم ترامب بعرقلة العدالـة     كم

أن تحقيق المـساءلة    أعلن  البيت األبيض   

وأمر المـوظفين بعـدم     ” غير دستوري “

التعاون من خـالل تقـديم مـستندات أو         

.شهادات إلى محققي مجلس النواب

 

 

القضية من مجلس النواب بعد     أحيلت  

ترشيح عزل ترامب إلى مجلس الشيوخ،      

في المجلـس   ية   ألن األغلب  ؛لكنه لم يعزل  

حزب الجمهوري، لكن المساءلة    اللصالح  

   ت الرئيس وكشفت عـن     في حد ذاتها عر

!!.ضعفه في الداخل األمريكي

 

 




 



وجاءت صفقة القـرن، والتـي قـام        

بصياغتها كبير الـصهاينة فـي البيـت        

 جاريد كوشنر األبيض،  

 

 صهر ترامـب    -

وكبير مستشاريه   

 

 يـدع   لتؤكد بمـا ال    -

مجاالً للشك أن ترامب وإدارته يـضعون       

إسرائيل وخدمة الصهاينة أمـام أعيـنهم       

مقدمة حتى على المصالح األمريكية فـي       

العالم، فالموقف األمريكي في هذه الصفقة      

لن يفيد أمريكا بل بالعكس سيخرجها من       

دور الوسيط فـي أي مفاوضـات جـادة        

.تخص القضية الفلسطينية

 

 



 




 



بعـد مـا سـردته      .. الرئيس ترامب 

 وداعـا، فـدورك     :أستطيع أن أقول لك   

 قدمت ما قدمت للصهاينة وقتلـت       ،انتهى

 محاربي اإلرهاب 

 

  الذي صنعه أسالفك   -

 

 وتركت العالم لصالح روسيا والصين،      ،-

وتخليت عن حلفائك أو ساومتهم وقبضت      

منهم نظير حمايتهم، وفعلت كل الموبقات      

سية والعسكرية مـن أجـل الكيـان        السيا

 وسواء فـزت  ، يفيدك نالصهيوني، لكنه ل  

ا دة جديدة أم ال، فأنت سقطت سياسـي       بعه

 ولن يؤبه لـك فـي       ، تقوم لك قائمة   نول

.العالم مهما فعلت

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

اإلمام ادد

 

 
 السيد حممد ماضى أبو العزائم



 





 



)٢(  اجلهادآداب :الثالثالفصل  :بقية

 

 




 



مرض التنازع ما فشا فى األمة إال أفسد العقيدة والخلق   
وأنسى العبادة والخشوع والخـشية     ، ومحى الملك والعزة  

ومـن  ، قلوب بسوء الظن باِإلخوان   وأظلم ال ، من اهللا تعالى  
فتح باب المنازعة على المسلمين باء بغضب اهللا وسخطه         

نبهنا اهللا فى كتابـه     . وتحمل اآلثام بقدر ما أفسده التنازع     
العزيز إلى حسن الخلق والدعوة إلى اهللا تعـالى بـالعطف           

 على أن نكـون أطبـاء       وحثنا  ، والرحمة ولين الجانب  
دنيا وزينتها ونحب الخيـر لكـل       نحقر ال ، رحماء بالقلوب 

مسلم ونسارع إلى نجاة إخوتنا المؤمنين مما يوبق اإلنسان  
وخصوصا فى مثل هذا الزمـان الـذى        ، فى الدنيا واآلخرة  

ولم يكن هناك سيف يكـبح جمـاح        ، أهملت فيه حدود اهللا   
وقـد انتـشرت    ، وال سوط يرد طغيان األجـسام     ، النفوس

فَها الِحس وَأِنستْ بها الـنفس    وَأِل، المفاسد فى البر والبحر   
. وال حول وال قوة إال باهللا العلى العظـيم      ، وتلذذ بها الجسم  

، تنازع المسلمون ففشلوا وسلط اهللا عليهم من كانوا أتباعا        
، فزالت العزة وضعفت القوة وانفصمت عـروة الجماعـة        

.واهللا ال يخلف وعده

 

 
فْشَلُواْ وتَذْهب ِريحكُم   ﴿ والَ تَنَازعواْ فَتَ   : يقول اهللا تعالى  

 ﴾اِبِرينالص عم اللّه واْ ِإنِبراص٤٦: األنفال(و .(

 

 
كالـذى  ، معنى التنازع أنه مخالفـة رسـول اهللا         

الجبن : حصل من الصحابة يوم أحد، فأدى إلى الفشل، أى        
.والضعف أمام العدو

 

 
ـ      ﴿ فَتَفْشَلُواْ : أما قوله تعالى   ين ﴾ فمعنـاه ضـعف اليق

وكشف العورات له حتـى     ، المؤدى إلى الهزيمة أمام العدو    
.يتمكن من أغراضه

 

 



 

 

 

 

 



 



فـاهللا تعـالى معـه    ، وكل مجتمع اتحد 
﴿كَم من ِفَئٍة   : قال اهللا تعالى  ، بقدرته وتأييده 

          ـعم اللّـهةً ِبِإذِْن اللِّه وتْ ِفَئةً كَِثيرقَِليلٍَة غَلَب
  ﴾اِبِرينفـشل  ، وكيف ي  )٢٤٩: البقرة(الص

المسلمون وهم ينتظرون مـن اهللا إحـدى        
النصر والتمكين فـى األرض     ! الحسنيين؟

بالحق والفوز برضوان اهللا األكبـر يـوم        
.أو الشهادة وهى بغية المؤمنين، العرض

 

 
هذا وإن االتحاد نصرة من اهللا تعـالى        
، لمن تمسكوا به ولو كانوا عزالً من السالح       

ب حق  فعلى القائمين بطل  ، خلوا من اآلالت  
، أن يتحدوا موقنين بالنصرة من اهللا تعـالى       

واالتحاد المقصود فى   . ويحذروا من التفرقة  
 هذه اآلية هـو التـشبه برسـول اهللا          

وأصحابه من إخـالص العمـل هللا وبـذل         
.المجهود فى نيل المقصود

 

 
وإن من التفرقة ما يشتغل به بعض من        
لم تتجمل نفوسهم باليقين من البحـث عـن         

فإن ذلك مـع أنـه      ، اهللا تعالى علم ما قدره    
مستور عن النفوس الكاملـة خفـى عـن         

فإن البحث عنه باب مـن أبـواب        ، العقول
وكيف ال؟ وطالب الحق ينبغى أن      ، التفرقة

حتى يظفر بـه أو يفـوز       ، يثبت على طلبه  
ولو كوشـف اإلنـسان     ، بالشهادة فى سبيله  

فإن المطالبـة   ، بعدم نيل الحق لترك طلبه    
، ل إنسان يأثم بتركهـا    بالحق واجب على ك   

فإن ، وال يعذر إال إذا بذل كل ما فى وسعه        
عذب يوم  ، كوشف بعدم فوزه وترك الطلب    

ومـن  ، القيامة على ترك المطالبة بـالحق     
ال أجر له يوم    ، طالب بالحق بعد علمه بنيله    

، ألنَّا إنما نطالب بالحق ألنه حـق      ، القيامة
 فإذا قدر اهللا لنا نيل الحق فخير عجلـه اهللا         

وإن قضى واحد منا نحبه فـى طلـب         ، لنا
.الحق فاز بالحسنى الباقية والخير األبدى

 

 




 



حبس النفس عن الجزع عند      : والصبر
وال ، مقتضاه فى إعالء كلمـة اهللا تعـالى       

يحسن الصبر عن إحياء الـسنة وإعـالء        
كما ال يحسن الجزع فى الشدائد عند  ، الكلمة
.ء كلمة اهللا ودفع الظالم والتظالمإعال

 

 
،  ولما كان الصبر محبوبـا هللا تعـالى       
، والمتصف به عند مقتضاه حبيب اهللا تعالى      

 ألن اهللا   ؛بشره اهللا سبحانه وتعالى بأنه معه     
وال شرف  ، تعالى صبور يحب كل صبور    

 ألنهـم فـازوا     ؛أعلى من شرف الصابرين   
وكل ثمن يدفع فـى هـذا       ، بمعية اهللا تعالى  

.لشرف قليلا

 

 
والحمد هللا قد سـرت ريـح النـصرة         

، وجمعت قلوبا متفرقة، فأحيت أشالء رميمة
وال يصلح آخر هـذه     ، ونشطت أبدانًا بطيئة  

واهللا ولـى   ، األمة إال بما صلح به أولهـا      
.التوفيق

 

 



 





 



)٣(الصرب: أوالً

 

 

نصر اهللا مشروط بالصبر ألمره به فى       
ا َأيها الَِّذين آمنُواْ اصـِبرواْ      ﴿ي: قوله تعالى 

         لَّكُـملَع اتَّقُـواْ اللّـهاِبطُـواْ ورواْ واِبرصو
 ﴾ون٢٠٠: آل عمران(تُفِْلح.(

 

 
ومعنى الصبر أن يكون تحمالً لـألذى       

﴿َأم : والشدائد كما جاء فى قولـه تعـالى       
 مثَُل الَِّذين حِسبتُم َأن تَدخُلُواْ الْجنَّةَ ولَما يْأِتكُم 

خَلَواْ ِمن قَبِلكُم مستْهم الْبْأسـاء والـضراء        
وزلِْزلُواْ حتَّى يقُوَل الرسوُل والَِّذين آمنُـواْ       
معه متَى نَصر اللّـِه َأال ِإن نَـصر اللّـِه           

  ﴾سبب نزول هـذه     )٢١٤: البقرة(قَِريب ،
ابه لمـا    وأصـح  أن رسول اهللا    : اآلية

هاجروا إلى المدينة عاداهم اليهود وكانوا قد    
خرجوا بعد ترك أموالهم وبيوتهم فى مكة،       

ثم حصل بعد ذلك  . فأصابهم فى المدينة شدة   
وكان فى أحد ما    ، واقعة بدر فأحد فالخندق   

﴿واللّه : ال يطاق من الشدة فأنزل اهللا تعالى      
﴾ يهِدي من يشَاء ِإلَـى ِصـراٍط مـستَِقيمٍ        

، وقد نال هؤالء من الـشدة       )٢١٣: البقرة(
والبالء فى الدعوة إلى الحق والعمل به بين        
أعداء اهللا ما تنوء به الجبال، وأنتم أقمـتم         
هذا المقام، هل ترضون أو تصبرون علـى   

وتلـك  ... ما يصيبكم مما أصابهم وأكثـر؟     
فاهللا تعالى يخاطب رسـول اهللا   ، اآلية مدنية 

 ،   ء إلـى يـوم     ويخاطب األمة جمعـا
 ﴿َأم  :القيامة فيقول بعد ما تقدم من اآليـات       

ظننتم ﴿َأن تَـدخُلُواْ الْجنَّـةَ﴾      : حِسبتُم﴾ أى 
التى أعددتها ألحبابى وأوليائى وأنـتم فـى        

﴿ولَما يْأِتكُم مثَُل الَّـِذين      راحة من أعدائى  
يأتكم من البالء والشدة : خَلَواْ ِمن قَبِلكُم﴾ أى  

جاءهم من تسليط أعداء اهللا عليهم     شبه الذى   
﴿مثَـُل  : وفصل ما أجمله فى قوله    . وأذيتهم

: الَِّذين خَلَواْ ِمـن قَـبِلكُم﴾ فقـال سـبحانه     

۞
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﴿مستْهم الْبْأسـاء والـضراء وزلِْزلُـواْ﴾       
فالبأساء كل بالء فى مال أو تـسليط مـن          

والـضراء  ، ظالم أو تضييق من عدو قاهر     
 بالجسم من مـرض وآالم مـن        كل ما ألم  

أهينـوا  : أى، الحروب، ومعنـى زلِْزلُـوا    
 ألن  ؛بانتقالهم من مكان إلى مكـان آخـر       

زلزل مأخوذة من زال فإذا كثرت اإلزالـة        
﴿حتَّى يقُوَل الرسوُل والَّـِذين     . زلزل: قيل

آمنُواْ معه متَى نَصر اللِّه َأال ِإن نَصر اللِّه         
ن سبحانه الشدائد التى قد     د أن بي  قَِريب﴾ بع 

يطيقها أهل اليقين الكامـل ذكـر النهايـة         
﴿حتَّـى يقُـوَل    : العظمى فى الشدائد فقال   

الرسوُل والَِّذين آمنُواْ معه﴾ ورواية نـافع       
، برفع الالم وغيره يرويها بنـصب الـالم       

فإن الحالة إذا   ، وإلى هذه الغاية تنتهى الشدة    
لرسول عليه الصالة والسالم    بلغت إلى أن ا   
﴿متَى نَصر اللِّه﴾، تكون قد     : يضجر ويقول 

تجاوزت الحد الذى تطيقه نفوس األنبيـاء       
ومن علم أن الرسل    . عليهم الصالة والسالم  

عليهم الصالة والسالم لم يشكُّوا فى تحقـق        
وإنما كان االسـتفهام عـن      ، النصر من اهللا  

معه وكذلك من يكونون    ، زمان قرب أو بعد   
من أهل اإليمان الكامل فإنهم جميعـا لـم         
يشكُّوا فى أن اهللا وعـدهم النـصر وهـو          

وليس ألحـد أن يـسأل      ، سبحانه ناصرهم 
: كيف يبلغ بالرسـول أن يـضجر فيقـول        

﴿متَى نَصر اللِّه﴾؟؛ ألن الرسول عبد مـن        
عبيد اهللا تجوز عليه أعراض البشرية ولـه        
مقدار من الصبر والرضا خـصوصا فـى        

.ام اليقين بتأييد اهللا لهمق

 

 
﴿متَى نَـصر اللّـِه﴾     : وفى قوله تعالى  

إظهار كمال العبودية والعجز أمام اهللا تعالى     

 

 خصوصا فى مقـام نـصر اهللا تعـالى          -
وإعالء كلمته وااللتجاء إلى اهللا تعالى عند        

الشدة  

 

 عبادة هللا، وتبرئة العبد من الحـول  -
. والقوة إال به سبحانه

 

 

 كل مـؤمن أن يتـأدب       والواجب على 

 ويلتجئ إلى اهللا عنـد      بآداب أصحابه   

ويضرع إليه سبحانه عنـد كـل       ، كل شدة 

.خطب

 

 

﴿َأال ِإن نَصر اللِّه قَِريب﴾ ابتدأ اآليـة        

ثم أتـى   ، لتصغى قلوبهم إلى ما بعدها    ، بأال

: ثـم قـال   ، بحرف التوكيد لتطمئن قلوبهم   

﴿نَصر اللِّه قَِريـب﴾ ليـشرح صـدورهم        

وجـائز أن   ، نسهم بسرعة إغاثته لهـم    ويؤا

، يكون الذين قالوا أصحاب الرسـول       

﴿ َأال ِإن نَصر اللِّه قَِريب﴾      : فأجابهم بقوله 

وسياق اآلية يدل على أن هذه الكلمة كلمـة         

ومن هـذا نعلـم أن كـل داع         ، اهللا تعالى 

فمنهم من يـسمع    ، مضطر يجيبه اهللا تعالى   

، يه فى قلبه من الطمأنينة    عن اهللا بما يرد عل    

وسـرعة  . ومنهم من يدعو موقنًا كأنه سمع     

اإلجابة يقين الداعى أنه يسأل سميعا قويـا        

.قادرا مجيبا

 

 

)٤(املصابرة: ثانيا

 

 



 



المصابرة هى النوع الثانى من الـصبر     
الذى اقتضته الحقيقة اإلنسانية، التى خلقهـا     

المبادلة المقتـضية   اهللا تعالى مضطرة إلى     
للمعاملة والمفاضلة والمنازعة، فـصابروا     

:غيركم، والغير أنواع

 

 
١

 

 إما من معه فى المنزل من الوالدين        -
واألقارب واألهل واألوالد، أو من معه من       

أو ، إخوانه المؤمنين فى القرية أو المدينـة      
من معه من أهل ذمـة اهللا ورسـوله فـى           

ولهـؤالء  . محلته، أو المجتمع اإلسـالمى    
مصابرة خاصة بينها اهللا تعالى فى كتابـه        
العزيز بيانًا شافيا للعامة وللخاصة فى قوله       

﴿وقَضى ربك َأالَّ تَعبـدواْ ِإالَّ ِإيـاه        : تعالى
)... ٢٣: اإلسـراء (وِبالْواِلديِن ِإحـسانًا﴾    

.اآلية

 

 
٢

 

 وأما مصابرة األعـداء فتختلـف       -
 كان العدو الـذى     باختالف نوع العدو، فإن   

عاديته لنفسك من إخوتك، فيجب أن تتأدب       
واصـِبر  ﴿ :بآداب اهللا تعالى فى قوله تعالى     

       ِشيالْعاِة وم ِبالْغَدهبر ونعدي الَِّذين عم كنَفْس
   ﴾ههجو ونِريدوإن كنـت    )٢٨: الكهف(ي ،

عاديته فى اهللا تعالى لبدعة أو إلظهار شر        
 فـى  اهللا أدب بآداب رسول   وفسوق، فت 

.  والحديث مشهور)٥()الدين النصيحة: (قوله

 

 
وإن كان بغضك للقوم، لما تناله مـنهم        
من العناء والتعب فى إصالحهم فتدبر فـى        

يِحبـون  ﴿: وله تعالى مثنيا على األنصار    ق
        وِرِهمـدِفي ص ونِجدال يو ِهمِإلَي راجه نم

وا ويْؤِثرون علَى َأنفُِسِهم ولَو     حاجةً مما ُأوتُ  
). ٩: الحشر(كَان ِبِهم خَصاصةٌ﴾ 

 

 
٣

 

 أما المصابرة مع أعداء اهللا وأعداء       -

۞









 


۞







 


 

۞

 



 



 



 




 





 

 

 

 

 



 



، فقــد بينهــا اهللا تعــالى  رســول اهللا
 إلـى تأويـل      بيانًا ال يحتاج   ورسوله  

والَ تَركَنُواْ ِإلَى الَِّذين    ﴿: وتفسير، قال تعالى  
 واْ فَتَمالنَّ ظَلَم كُمس  ﴾وقـال   )١١٣: هود(ار ،

الَّ يتَِّخِذ الْمْؤِمنُون الْكَاِفِرين َأوِلياء     ﴿: سبحانه
     ﴾ـْؤِمِنينِن الْمو٢٨: آل عمـران  (ِمن د .(

﴿يا َأيها الَِّذين آمنُوا ال تَتَِّخذُوا      : وقال تعالى 
الْمودِة﴾ عدوي وعدوكُم َأوِلياء تُلْقُون ِإلَيِهم بِ     

﴿ فَتَـرى   : ، وقال سـبحانه   )١: الممتحنة(
        ِفـيِهم وناِرعـسي ضرِفي قُلُوِبِهم م الَِّذين
     ى اللّـهسةٌ فَعآِئرنَا دنَخْشَى َأن تُِصيب قُولُوني
َأن يْأِتي ِبالْفَتِْح َأو َأمٍر من ِعنِدِه فَيـصِبحواْ         

: المائدة(َأنْفُِسِهم نَاِدِمين﴾   َأسرواْ ِفي    علَى ما 
٥٢ .(

 

 
ومصابرة هؤالء يجب أن تراعى فيهـا       
، الحكمة التى ال تخرج المسلم عن اإلسالم      

وال توقعه فى الحـرج المـضر باألمـة،         
والواجب على المسلم فى مثل هذا العـصر        
أن يرجع إلـى أحكـام اهللا تعـالى إال إذا           
اقتضى الحكم الشرعى أن تبـذل النفـوس        

نفائس، فال تتقى لديها منهم تقاة، بـدليل        وال
آل (﴿ ويحذِّركُم اللّه نَفْـسه ﴾       : قوله تعالى 

والواجب على المسلمين فى    ). ٢٨: عمران
وقت المصابرة أن يكونوا يدا واحدة علـى        
من صابروه من أميرهم لحقيرهم، خوفًـا       
من أن تفتح التفرقة بابا يدخل منه العـدو         

نى ال أقـول إن إبـداء       على جماعتهم، ولك  
الرأى من أهله واالختالف فـى الوسـائل        
الموصلة إلى الغرض من التفرقة، ولكنـى       
أحب أن تكون اآلراء لبيان الوسيلة التـى        
بها نيل المقصد، وأن تكون علـى بـساط         
األنس والصفا، وأن يقبل الرئيس الرأى من       
أحقر المرءوسين، فإنما هى نعمة مـن اهللا        

سبحانه، فقد ينطـق عـن      تنال بإلهام منه    
.الهوى من ال خبرة لهم بما هو خير

 

 
وقد أمر اهللا المعصوم الذى ال ينطـق        

 فـى   عن الهوى بالمشورة، وقد أمـر       
غزوة بدر بالنزول فى مكان وقام إلى غيره        
برأى رجل من األنصار، وأحب أن يقاتـل        
قريشًا فى واقعة ُأحـد بالمدينـة، وخـرج         

تعلم جاللة  بمشورة أحد األنصار، وهو من      
، وقبل مشورة أبى بكـر فـى        وقدرا  

.أسرى بدر

 

 
فالواجب على المسلمين عند مـصابرة      
العدو أن ينسى الرئيس رئاسـته والحقيـر        
ذلته، ويتمثلون أنهم جسد واحد، كل واحـد        
منهم عضو مسارع لخير الجـسد وحفظـه    
ونصرة اهللا ورسوله، وعلى كل مـسلم أال        

تـضح  يذعن إال بعد أن تقـوم الحجـة وت        
المحجة، ويقوم مجاهدا ال مقلدا، عامالً من       
عمال اهللا ال ذيالً، ويكون الرئيس فى هـذا         
الوقت، هو كتاب اهللا وسنة رسوله كما قال        

) :٦()المسلمون متكافئون(.

 

 
ومتى صابر المسلمون أعداء اهللا تعالى      
منحهم اهللا جميعا الخيـر، إمـا بالـشهادة         

تمكين فـى   وإما بـال  ، والسعادة فى اآلخرة  

، األرض بالحق والعلـو فيهـا بعونـه         
. واألجر العظيم يوم القيامة

 

 
وفى تحقيق نيل تلك الخيرات، تتضاءل      
فى نظره مالذ تلك الحيـاة، وهـذا أميـر          

إن : ( يقـول المؤمنين عمر بن الخطاب     
فقـام شـاب    ) رأيتم فى اعوجاجا فقومـوه    

المـؤمنين، واهللا لـو      يا أمير : صغير فقال 
وقـد  .  فيك اعوجاجا لقومناه بـسيوفنا     رأينا

فنادى بأعلى ، خطأته امرأة وهو على المنبر    
ولـم  ) أخطأ عمر وأصابت امرأة   : (صوته

تأخذه الِعزةُ باإلثم وهذا هو الصبر الحقيقى       
وكل مسلم يحب السيادة والنباهة     . والتصابر

فى المجتمع وحسن األحدوثـة      

 

 فتـسلب   -
ه الذين هـم    الرحمة من قلبه ويعادى إخوان    

أعضاؤه  

 

 يء مخطئ وإن أصاب، ومـس     -
والخطأ فـى   . وإن أحسن، ومضر وإن نفع    

المصابرة شر عام بخـالف الخطـأ فـى         
 .الصبر

 

 
                                              

راجع مجلة المدينة المنورة السنة التاسعة األعداد       ) ١(
ومجلة الـسعادة األبديـة     ، ٤٤، ٤٣، ٤٢، ٤١، ٣٥

.١٣السنة التاسعة العدد األول ص

 

 
 ٧ السابعة العدد    راجع مجلة السعادة األبدية السنة    ) ٢(

.١٧٧ص

 

 
 الـسنة  ٣٣راجع مجلة المدينة المنـورة العـدد       ) ٣(

.التاسعة

 

 
راجع مجلة السعادة األبدية العدد الخامس الـسنة         )٤(

.١٣٤التاسعة ص

 

 
، ومـسلم   )١٦٩٨٢، رقم   ٤/١٠٢(أخرجه أحمد   ) ٥(
ــم ١/٧٤( ــو داود )٥٥، رق ــم ٤/٢٨٦(، وأب ، رق

بـن  ، وا )٤١٩٧، رقـم    ٧/١٥٦(، والنسائى   )٤٩٤٤
، والبيهقى فى شـعب     )٤٥٧٤، رقم   ١٠/٤٣٥(حبان  

، ٤/٣٢٤(، والترمذى   )٥٢٦٥، رقم   ٤/٣٢٣(اإليمان  
).١٩٢٦رقم 

 

 
، وابـن   )٢٧٥١، رقـم    ٣/٨٠(أخرجه أبو داود    ) ٦(

 ،  ٨/٢٩(، والبيهقـى    ) ٢٦٨٥، رقم   ٢/٨٩٥(ماجه  
المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهم    : (بلفظ).. ١٥٦٩١رقم  

تهم أدنـاهم، ويجيـر     يد على من سواهم، يسعى بذم     
عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، يرد مِشدهم         
على مضِعِفِهم، ومتسريهم علـى قاعـدهم، ال يقتـل       

).مؤمن بكافر، وال ذو عهد فى عهده

 

 

۞















 


۞

 



 



 



 



 



 


 

۞

 



 



 



 




 





 

 

 



 



 



 

 



 


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

 

 

 

 

* 

 



*

 



*

 



 

 




 


ا للمسلم كان ولما كان المسلم أخً 

بد من معرفـة حقـوق تلـك         ال
األخوة حتى يقـوم بمـا يجـب        

؛ ورعاية  إرضاء هللا ورسوله    
لبني اإلسالم على اختالف ألسنتهم     

. وألوانهم

 

 
ألخوة مثـل الزجاجـة     فمثل ا 

الرقيقة ما لم تحفظها وتوقها كانت   
معرضة لآلفات، واستتمام اإلخاء    
إلى خير الوفاة أشد من ابتـدائها       

حال الحياة، وأفضل األخوة كما 

 

 
المحبة الدائمـة واأللفـة     : قال بعض العلماء  

الالزمة، فقـد يـصطحب االثنـان ويتـواخى         
 الرجالن عشرين سنة، ثم ال يختم لهما بحـسن        
األخوة فيحبط بذلك ما سلف من الصحبة، فلذلك        
شرط العالم المحبة الدائمة واأللفة الالزمة إلـى       

.الوفاة لتختم له به

 

 
ما حسد العدو متعاونين علـى بـر؛        : ويقال

 ومتحابين فيه، فإنـه     حسده متآخين في اهللا     
يجهد نفسه ويحث قبيله على إفساد ما بينهمـا،         

وقُل لِِّعباِدي يقُولُواْ الَِّتـي ِهـي :       وقد قال   
      مـنَهيغُ بنزي طَانالشَّي ِإن نسَأح ) اإلسـراء: 

يقولون الكلمة الحسنة بعـد نـزغ       : ، يعني )٥٣
. الشيطان

 

 
ِمن : ا عن سيدنا يوسف      مخبر وقال  

 بعِد َأن نَزغَ الشَّيطَان بيِنـي وبـين ِإخْـوِتي         
ما تآخى اثنان فـي     : ، وقد يقال  )١٠٠ :يوسف(

 ففرق بينهما إال بذنب يرتكبه أحـدهما،        اهللا  
إذا قصر العبد فـي طاعـة اهللا        : فقال بشر   

. من يؤنسهتبارك وتعالى سلبه اهللا 

 

 
وليس اإلخاء كف األذى ألن هـذا واجـب،         
ولكن اِإلخاء الصبر على األذى، وكـان أبـو        

 

 

 

 
.

 

 

 

 

إذا تغيـر أخـوك     : الدرداء يقول 
حال عما كان فال تدعـه ألجـل        و

 فإن أخاك يعوج مرة ويستقيم      ،ذلك
ال تقطع أخاك وال    : أخرى، وقالوا 

تهجره عند الذنب فإنه يرتكبه اليوم      
اويتركه غد.

 

 


 


ومن حقوق األخوة إصـالح ذات      
: البين، انظر إلى لطيف قوله تعالى   

  ِإ ْؤِمنُونا الْمِإنَّم   نيوا بِلحةٌ فََأصخْو
    ونمحتُر لَّكُملَع اتَّقُوا اللَّهو كُميَأخَو 

، ومعنـى هـذا     )١٠ :الحجرات(
اإلصالح أن يقوم إلخوته المؤمنين 

 

 
بما به صفاء حالهم، وصـالح ذات بيـنهم،         
وإصالح شأنهم ببذل المال والنفس، ثم أعقـب        

: أي) كُـم تُرحمـون   واتَّقُوا اللَّه لَعلَّ  : (ذلك بقوله 
خافوا اهللا مراقبة لحقوقه التي أوجبها عليكم من        
الرحمة بكل مسلم والشفقة عليه، لعلكم تفوزون       
برحمة اهللا تعالى بقدر ما قمتم به من الرحمـة          

.إلخوانكم المسلمين

 

 


 


واعتَِصمواْ ِبحبِل اللَّـِه    : قال اهللا تعالى       

، وقـال   )١٠٣ :آل عمران (  تَفَرقُواْ جِميعا والَ 
) : أبو داود والترمـذي   ) "الجماعةُ بركة" ،

، )كونوا مؤلِّفين وال تكونوا منفِّرين    : (وقال  
إن أحبكم إلى اهللا أحسنُكم أخالقًـا،       : (وقال  

الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفـون، وإن       
 أبغضكم إلى اهللا المشاءون بالنميمة المفرقـون      
) بين اإلخـوان الملتمـسون للبـرآء العثـرات        

إن أقـربكم   : (، وقال رسول اهللا     "الطبراني"
 ـ   ا أحاسنكم أخالقً  مني مجلس ا ا الموطؤون أكنافً

، وعن أبـي    "الطبراني) "الذين يألفون ويؤلفون  
إنكـم ال : (قال رسول اهللا   :  قال هريرة  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


 

          نـسطُ وجوٍه وحستسعون الناس بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم ب

إن اَهللا حرم من المؤمن مالَه      : (، وقال النبى    "الطبراني) "خُلُق

، وفـي الخبـر     "الحـاكم ) "ودمه وِعرضه وأن تظن به ظن السوء      

ال تجسـسوا وال تحسـسوا وال تقـاطعوا وال          : (السائر عنه   

."متفق عليه) "ِهللا إخوانًاتدابروا وكونوا عباد ا

 

 

 كـان أصـحاب رسـول اهللا        : وقال أنس بن مالك     
يتماشون، فإذا استقبلهم صخرة أو أكمة فرقت بينهم فـالتقوا مـن            

من أكرم أخاه المؤمن : (ورائها سلم بعضهم على بعض، وفي الخبر      

".الديلمي) "فإنما يكرم اهللا تعالى

 

 

 أنه سبحانه يقول للعبـد      وفي تأويل الخبر عن اهللا تعالى بمعناه      

كيف ُأطِْعمـك وأنـت رب      : جعت فلم تُطِْعمني، فيقول   : يوم القيامة 

جاع أخوك المسلم فلم تطعمه ولو أطعمتَه كنـتَ         :  فيقول ،العالمين؟

.قد أطعمتني

 

 

من سر  : ( ألنه أقامه مقامه، وفي الخبر     ؛فظاهره حرمة المسلم  

ال تُظهر الـشماتةَ    : (وقال  ،  "البيهقي) "مؤمنًا فقد سر اهللا     

ال يجني جاٍن إال على     : (، وقال   )ألخيك، فيرحمه اُهللا ويبتليك   

".البخاري) "نفِسه

 

 



 



ومن واجب األخوة تخصيص أخيك وإفراده بالدعاء واالستغفار        

ا، وفي  رله في الغيب، فلو لم يكن من بركة األخوة إال هذا كان كثي            

: دعاء األِخ ألخيه بالغيِب ال يرد ويقول الملَك       : (الحديث عنه   

بك : يقول اُهللا تبارك وتعالى   : (، وفي لفظ آخر   "مسلم) "ولك مثل هذا  

يستجاب للمرء في أخيه ما ال يـستجاب      : (، والحديث المشهور  )أبدأ

". أبو داود والترمذي) "له في نفِسه

 

 

م يكن في اتخاذ اإلخوان إال أن أحدهم        لو ل : وقال بعض العلماء  

يبلغه موت أخيه فيترحم عليه ويدعو له فلعله يغفر له بحسن نيتـه             

من بلغه موت أخيه فترحم واستغفر له كأنه شهد جنازته          : له، ويقال 

وصلى عليه، وقد كان اِإلخوان يوصون إخـوانهم بعـدهم بـدوام            

.اتهمالدعاء لهم ويرغبون في ذلك لحسن يقينهم وصدق ني

 

 



 



 ألن اإلسالم جعل كل فرد من       ؛والتكافل حق من حقوق األخوة    

: المسلمين لكل فرد ككل عضو من الجسد لكل عضو، قـال            

مثَُل المسلمين في تعاطفهم وتراحمهم كمثـل الجـسد الواحـد إذا            (

ـ : ، وقال اهللا تعالى)اشتكى منه عضو اشتكى كله   يكُم وما جعَل علَ

، فجعـل لنـا سـبحانه األرض        )٧٨ :الحج( ِفي الديِن ِمن حرجٍ   

مسجد  ا، وأحل لنا الغنائم، وجعل الزكاة مـن كـل          ا وترابها طهور

أنواع األموال، وعمم النفع بها ألنواع من الناس حتى ظهـر سـر             

 ، وقولـه  )١٠ :الحجرات( ِإنَّما الْمْؤِمنُون ِإخْوةٌ  : قوله اهللا تعالى  

 :اءرالضاء ورِفي الس نِفقُوني الَِّذين )١٣٤ :آل عمران(.

 

 

:  ما نقل من سيرة الـسلف        ومن حق األخوة في اهللا      

: كان الرجل يجيء إلى منزل أخيه من حيث ال يعلم فيقول ألهلـه            

ليس : هل عندكم دقيق؟، ألكم زيت؟، أتحتاجون إلى كذا؟، فإن قالوا         

ولم يكن األخ يفرق بين عيالـه       : عندنا، اشترى لهم مصالحهم، قال    

ويلقى أخاه فال يعِلمه بشيء من      : وعيال أخيه يقاسمهم المؤونة، قال    

.ذلك

 

 

هـذا  : ق السلف أنه لم يكن أحد منهم يقول في رحله         ومن أخال 

لي وهذا لك، بل كان كل من احتاج إلى شيء استعمله مـن غيـر               

:  المؤمنين بهـذا فـي قولـه تعـالى         مؤامرة، وقد وصف اهللا     

     نِفقُوني مقْنَاهزا رِممو منَهيى بشُور مهرَأمو ) ٣٨ :الـشورى( ،

د به واحد، بل هم فيه سـواء، ﴿وِممـا          مشاع مقسوم وال يستب   : أي

كانوا خلطاء في األموال ال يميـز بعـضهم         : رزقْنَاهم ينِفقُون﴾ أي  

. شركاء: رحله من بعض، أي

 

 

أثقل إخـواني علـي مـن أحتـشمه         : وقال بعض أهل البيت   

. ويحتشمني

 

 

. كانوا ال يغتنمون وال يحتشمون: وقال بعض السلف

 

 

: الذي أكل ماله بغير إذن منه فقـال       وسئل الحسن عن الصديق     

من استراحت إليه النفس، وسكن إليه القلب، فإذا كان كذلك فال إذن            

. له في ماله

 

 

وكان بعض الناس يفاجئه الضيف فال يكون عنده ما يقدمه إليه،           

     فيذهب إلى منزل أخيه فيأخذ خبز را كان طبخها فيحمله إلـى      ا وِقد

تحسنه منه ويأمره بفعل مثل ذلك في ضيفه، فيلقاه أخوه بعد ذلك فيس   

لَيس علَيكُم جنَـاح َأن تَـْأكُلُوا جِميعـا َأو          : كل نائبة، وقال تعالى   

 فسوى بين غيبتهم وشهودهم لتسوية إخـوانهم     )٦١ :النور( َأشْتَاتًا

.بينهم وبين أمالكهم

 

 



 





  

 

 



 


 

 

 



 




 





 




 




 


 



 



وقد سمع هرقل صيحة الوعاظ بهذا النكير بأذنيه فـي مـؤتمر        

وهو يودعها ذلك الوداع الذي كاد الـرواة         أنطاكية، وغادر سورية  

كلمات سـليمان الحكـيم    أن يحفظوه بكلماته الالتينية، كما يحفظون  

.عن باطل األباطيل

 

 

:لبكاءفقبل أن يفارق األرض السورية صاح كأنه ينشج با

 

 

". األخيرالوداع يا سورية، الوداع"

 

 

"Vale Syria et ultimatum vale"

 

 

ورسخت هذه العقيدة في قلوب خلفائه، فلم تغن فيها وفرة العدة           

وأسلحة البر والبحر التي كانوا يجمعونها، وال تكـاد          وكثرة الجند، 

تتفرق قبل اللقاء من أجل منـام        تجتمع حتى تتفرق ألول صدمة أو     

للتـسليم؛   أوهام، وقد روى جيبون أن حفيد هرقل خنع        )١(فةأو عيا 

ألنه رأى في المنام أنه في سالونيكا، وهي كلمـة تجانـسها كلمـة        

".أعط النصر لغيرك ":باليونانية معناها

 

 

إن المنتقم الجبار أتـى بأبنـاء       ": في تاريخ ميخائيل السوري   و

."ليخرجوا األمم من ربقة الروم إسماعيل من الصحراء؛

 

 

: قد روى ابن األثير من حوادث سنة خمس وعشرين هجرية         و

فبلغ عمورية، فوجد الحـصون التـي بـين     إن معاوية غزا الروم "

كثيرة من أهل الشام  أنطاكية وطرطوس خالية، فجعل عندها جماعة     

."والجزيرة

 

 

ولم ييأس العواهل الضعفاء من سورية وما جاورها من آسـيا           

ة نفسها وهموا مـرات بنقـل       من القسطنطيني  الصغرى، بل يئسوا  

سـنة  ( قنـستانز فعـالً    العاصمة منها إلى صقلية، وتركها العاهل     

 ؛ ليقيم له عاصمة في صقلية، فأوشك أن يقيمها لوال أنه قتل           )م٦٦٨

!في سرقسطة

 

 

واقترنت بهزيمة الروم في سورية هزائم شتى وشواغل متفرقة         

لشواغل حرب  على الدولة اإلسالمية، ومن هذه ا      أيأستهم من الغلبة  

في بعـض الوقـائع بآسـيا        الشعوب السالفية ومحالفتهم للمسلمين   

 الصغرى، ومنها الشقاق بين الكنيستين الشرقية والغربيـة، ومنهـا         

انقسام األسطول بين قيادتين إحداهما للعاصمة واألخرى للواليـات         

.المتفرقة

 

 

وربما كان اسم الدولة اإلسالمية في إبان الفتح حماية لها تقـوم          

مقام العدد والحصون، وال أدل على ذلك مـن          في ترويع خصومها  



 

 

 

 

 



 


 

 















 







 



 



 



 



 



 





 



الذي اعتزل الحكومـة،     سالمة هذه الدولة في عهد معاوية الثاني      

ـ   "ولزم داره كما جاء في تاريخ الخلفاء للسيوطي          ا، أربعـين يوم

".…ثالثة أشهر: شهرين، وقيل :وقيل

 

 

مور ولم يخرج إلى الباب وال فعل شيًئا من األ        ": قال السيوطي 

أيها الناس ضعفت عـن     ": خلع نفسه قال   ولما. "وال صلى بالناس  

نحـو العـشرين     ، ثم احتضر وهو في    "أمركم فاختاروا من أحببتم   

    ما أصبت من حالوتها فلـم      ": ا، فقال فسألوه أن يستخلف أخاه خالد

".مرارتها؟ أتحمل

 

 

ولم يتفق المسلمون على خليفة بعد معاوية الثاني حتى قام عبد           

بعـد تـسع    : أي… باألمر سنة ثالث وسـبعين        بن مروان  الملك

.سنين

 

 

ودولة تسلم من بيزنطة تسع سنين وهي بغير خليفة متفق عليه           

عدوها أن يحتاج الدفاع عنها إلى قدرة خارقة من  ال يبلغ من خطر 

سنين قبل ذلك بين مقتل      ولي األمر فيها، وقد سلمت من ذلك العدو       

مـن   عثمان ومقتل عليٍّ، ولم يكن بين المقتلين يوم سالم واستقرار    

فريقيـة  أالحجاز إلى الجزيرة إلى الشام إلى مصر، وما يليها من           

.اإلسالمية

 

 

، )٢(والثابت المعروف أن الدفاع عن الـشام إنمـا استحـصد          

 الـدفاع   بواليتها في أيام عثمان، وأن     وتوطد قبل استقالل معاوية   

والة الجزيرة،   األكبر عنها بعد ذلك إنما كان يتواله من قبل الشرق         

فريقية، وعندهم الجند والسفن ولهم     أومن قبل الغرب والة مصر و     

لدائمة بالحجاز يسألون الخليفة المدد، فيأمر من يشاء مـن           الصلة

.معاوية في الشام الوالة أن يمدوهم به، ومنهم

 

 

دولة اإلسالمية هي التي جعلت لها تلك وهذه الفترة في تاريخ ال 

بيزنطة من جدوى الهجوم عليها، وصـرفتها        المهابة التي أيأست  

القوة وانقسام األولياء    إلى غير هذه الوجهة من حدودها، مع إدبار       

.واألعوان، وضياع الثقة بالنصر، بل باستحقاق النصر من اهللا

 

 

…وبعد 

 

 

لمـؤرخ األمـين    فالمحصل من هذه الحوادث والتمهيدات أن ا      

   قدرة"في حسابه، وإال كان كالمه عن        امسئول أن يحضرها جميع" 

الرجـال    ال يؤخذ به فـي تمييـز أقـدار         )٣(امعاوية كالما جزافً  

وخصائص الطباع، وال يفيدنا شيًئا في التعريف بالوسائل التي مهد          

لنجاحه، والوسائل التي تمهدت له قبل مولـده، وقبـل           بها معاوية 

.اإلسالم

 

 

: وتتلخص قدرة معاوية في خالئق مشهورة مترادفة، أشـهرها        

.الهمة أو الطموح الدهاء والحلم وعلو

 

 

وهذه الخالئق هي موضوع البحث فيما يلي من الفصول قبـل           

.وعمله وموجز تاريخه وصفوة الرأي فيه الكالم على نشأته،

 

 
                                                           

.زجر الطير، والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها: العيافة) ١(

 

 
.استحصد الزرع حان له أن يحصد، والحبل استحكم فتله: استحصد) ٢(

 

 
بيعك الشيء أو اشتراؤك إياه : والقياس بالكسرالجزاف بالضم، : اجزافً) ٣(

.بال وزن وال كيل

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 




 




 



 )١٠( 

 

 

 

 
حممود عبد القادر حممد. د.أ

 

 
جامعة قناة السويس

 

 



 


قــصاصات ألربعــة " ســترجنل"وصـف  

مخطوطات لنص له خصوصيات معينـة مـن        
لـى وكأننـا    إ مما يؤدي    ؛مفردات اللغة والعقيدة  

أمام عمل حكيم لطائفة قمـران ومناسـب ألن         
يساعد في إعـادة صـياغة مـا يطلـق عليـه       

عـدة  " سـترجنل " وظـل    ،"الالهوت األخالقي "
سنوات في حالـة ارتبـاك بخـصوص تلـك          

ا بأهميتها وأنهـا قـد     نصوص حيث كان مقتنع   ال
 ا ذا محتـوى شـرعٍي يحكـي عـن     تحمل نص

ـ   ا بـالطقوس  الممارسات القديمة والمتعلقة أساس
 أو  ةالتي نبعت من التشريع الكهنـوتي للتـورا       

وكذلك قد يكـشف    .  األسفار الخمسة المعروفة  
هذا النص عن اآلراء الـشرعية للمجموعـات        

هذا وقد دفعـه    . ك الوقت اليهودية القديمة في ذل   
فضوله حول أهمية ذلك النص لنشر دراسة في        

" بومجـارتن " لـلفيلسوف األلماني    م١٩٨٠سنة  
عن واحد مـن القـوانين الكهنوتيـة، وكانـت          
مالحظات بومجارتن على القـانون الكهنـوتي       

 ربمـا تكـون عـامالً   " ميليك"الذي ترجمه عن    
فيما يخص النص الثمـين  " سترجنل"ا لـ   مساعد

ولسبب ما وفي بداية سنة     . الذي تمسك به طويالً   
يعقـوب  " قام بالبحـث عـن الباحـث         م١٩٨٢

من الجامعة العبريـة لمعاونتـه فـي      " سوسمان
تفسير أو توضيح المحتوى الشرعي للـنص أو        

وهـو  " اليشا كيمرون "لى  إا  يضأولجأ  .  القانون
متخصص في العبرية القديمة ومؤلـف كتـاب        

 لمعاونته في مزيد مـن      " عبريات البحر الميت  "

التوضيح وفهم لغته العبرية التي كانت مهمة من        
" المـشناه "باعتبارها كلغـة    " ميليك"وجهة نظر   

التي كتبت بها الشريعة الشفهية التي تعتبر أول        
 الـشفهية التـي تـضمنت       ةما ألف في التـورا    

الشرائع ومجموعة واسعة من تفاسـير العهـد        
  كتابـاتهم خاصـة    القديم التي قالها التنائيم فـي     

بالرغم أن لغة النص كانت     ". التوسفتا"و" المشناه"
ا من أوجـه    ن عدد ألى حد كبير، و   إغير عادية   

الشبه بين الممارسات الطقوسية وقـوانين هـذا        
العمل أو النص وبين المخطوطات األخرى فقد       

 ال عمـالً  إ ليست   ةأكدا الباحثان أن ميقات التورا    
ون في البداية   مؤلفلطائفة قمران، كما افترض ال    

ال إمن قمـران أي لـيس      ياأن النص كان شرع   
نص ا من أحد كهوف قمران، وبعد ذلـك        ا مشتق

        ا كتبوا أنه واحد من أكثر الوثائق أهمية وأيـض
 نـسخ مـن   ٦ا فقد كانت هناك يضأمن قمران،   
 في أحد كهوف قمـران، وهـل        ةأعمال التورا 

وقـت  ته في ال  ءمعنى هذا أن النص قد تمت قرا      
. الذي كانت المخطوطات مختبئة؟

 

 


 


 :ا بقولـه  معلقً" جولب. ن"ويواصل المؤلف   

 تغيرت الظروف فـي مدينـة       م١٩٨٤في سنة   
 ا ما، وقد طُِلب منه أن يلقي محاضرة        القدس نوع

أو متحف فلسطين لآلثار     " متحف روكفلر "بـ

 

- 
وهو متحف أثري يقع في القدس الشرقية يـضم         

ة كبيرة من القطع األثرية المكتشفة مـن        مجموع
الحفريات التي أجريت فـي فلـسطين        

 

 عـن   -
ا وقد وجد نفـسه مجـدد     " المخطوطات والقدس "

، وفي أثنـاء مناقـشة      "أصول قمران "لى  إيعود  
مفعمة بالحيوية أعلن أمـين المتحـف ويـدعى       

أمام مجموعة كبيـرة مـن البـاحثين        " بروشي"
ـ  وبعض علماء قمـران المعـروفين أن       ا  خطاب

ا من طائفة قمران قد تم حفظه في الكهـف     أصلي
قد أطلعه على قطع مـن     " كيمرون" وأن   ،٤رقم  

هذا وقد  . م١٩٨٣سنة  " روكفلر"المخطوطة في   
  أولبرايـت "ا أو لقاء بمعهـد      كان هناك اجتماع "

تلـك النقطـة    " رابينـوفتش "أخفى فيه الحاخام    
، "ةميقـات التـورا  " في بحثه األخير عن      المهمة

والذي كشف عن جهود أو محـاوالت أخـرى         
رسـالة بـولس    "مة محتويـات    ءمتناقضة لموا 

ــول ــل  " الرس ــن أص ــة ع ــرة القديم والفك
فعلى سبيل المثال كانت الفكرة أن      . المخطوطات

المؤلفين قد جمعوا قصاصات لخطاب مـدهش       
لـى  إكُِتب بواسطة مكتشف طائفة البحر الميت       

كـان  ومـا   . في القدس " ويكيد بريست " الكاهن
سـل كـان    مريدعو للدهشة هو أن الكاتب أو ال      

مدرس    ا ما والمرسل   ا لالستقامة أو الصالح نوع
ومن الجدير بالـذكر    ". بريست"ليه هو الكاهن    إ

ن أطالق، و لم يكن به أسماء على اإل     " النص"أن  
" بروشى"و" كيمرون"و" سترجنل"جهود كل من    

لى مثال جوهري لما وصـفه باقتـضاب        إأدت  
ـ    م" كرامر" مغالطة تحديـد   "ن جامعة تل أبيب ب

".   الهوية

 

 


 




 


 طُِلـب مـن أحـد       م١٩٨٧في بداية سنة    

المهتمين بالدراسات العبرية واليهوديـة وهـو       



 

 

 

 

 



 



 










 



أن يعلق على قوانين الطقوس     " لورنس شيفمان "
ا على بعـض المقـاطع الـشرعية مـن          معتمد

    طقوس  ":ا بعنوان نصوص قمران، وكان له كتاب
حيث كان يعكس الحكمة التقليديـة فـي        " قمران

ا دراسـة  وكان لـه أيـض  . منتصف السبعينيات 
القانون الطائفي في مخطوطات البحر      ":بعنوان
مخطوطـة   ":ثم بعد ذلك مقالة بعنـوان     " الميت

حيث استنتج أنـه    " المعبد ونظم القانون اليهودي   
ة بين  من المستحيل أن تكون هناك عالقة مباشر      

المخطوطة ونظم القانون اليهـودي كمـا هـو         
معروف من المصادر المتاحـة، حتـى تقـويم         

ا مع التقويم العبري    مخطوطة المعبد كان متوافقً   
. المتأخر وال يتفق مع تقـويم طائفـة قمـران         

وباالعتراف بآثـار نظريـة قمـران الطائفيـة         
والخاصة باكتشاف مخطوطـة تحتـوي علـى        

" شيفمان"قمرانية، أشار   قوانين في الغالب ليست     
" طائفـة قمـران   "لى  إوليس  " قمران"الى طائفة   

لى إشكالية أو صعوبة تلك التعبيرإا منه تلميح .

 

 
كانـت  " مخطوطة الهيكـل  "ا بدراسة   وإلحاقً

النسخة التي   " التوراةميقات  "هناك مناقشة حول    
ا آخر  من قبل، وكان هناك تحدي    " شيفمان"تسلمها  

لمكتشف من الكهف رقـم     وهو النص الشرعي ا   
" سـترجنل "نه كل من     قواني إلى، حيث تطرق    ٤

عا أن اثنين أو ثالثة من طقوس       واد" كيمرون"و
ن في الفكر أو األدب     والطهارة أو النقاء موجود   

ا لمجموعة  خالفً" نيالصديقي"الحاخامي لمجموعة   
ـ م وهكذا أصبح العمل دلـيالً    ". نيالفريسي" ا هم
المـدون فـي   " نيالصديقي"ثبات أو تحديد فكر     إل

 مـن   ومما يـذكر أن كـال     . المصادر العبرية 
كانتـا مـن    " نيالفريسي"و" ن  يالصديقي" طائفتي  

أكبر الطوائف أو التجمعات اليهودية خالل كـل        
من القرن األول قبل الميالد والقرن األول بعـد         

.الميالد

 

 

وكأنهـا لـم    " شيفمان"ا بدت مناقشة    وأخير
توضح هـذه المـسألة، وأدرك أن محتويـات         

لم تكن لها نفس القـدر مـن        " مخطوطة الهيكل "
األهمية فيما يتعلق بالمخطوطات األخرى، وأكَد      

لى أي حـد كانـت      إدراك  إعلى أنه يمكن اآلن     
ـ  . المكتبة في قمران انتقائية    ا عـن   ولكن عوض
بـدون   " التوراةميقات  " تقديم دراسة هادفة لـ     

حول كيفية تناسب النص لتحديـد      مفاهيم مسبقة   
صورة المكتبة االنتقائية، فقد صـرح وبـشكل        
مبدئي أن العمل كان بالضرورة ما قاله كل من         

مـضمونه  " اخطاب"أنه كان   " سترجنل وكيمرون "
وبالتالي فقد أهمل    . من قادة الطائفة  

 

 وبـدون   -
توضيح  

 

 من قبـل  إليه  االستنتاج الذي توصل    -
سة وفشل في أن يـذكر      في نفس البحث أو الدرا    

مشكلة المصطلح الحاخامي في النص الـذي ال        
 القرن الثاني قبل الميالد ولكن يـشير        إلىيشير  

. لى القرن األول بعد الميالدإ

 

 
شيفمان عن وجود قوانين أو     " كذلك صرح   

شعائر بنيت على التخمين في نص لم تكن قطعه         
ـ       ا عنـدما   المتناثرة مؤكدة، ولم يكن هذا مفهوم

 محاضرته األولى في مدينة القـدس سـنة         ألقى
 بعـد أن بـدأ       رغم اعتبار ذلك دلـيالً     م١٩٨٧

الباحثون من بالد مختلفة وعن طريـق البريـد         
ومن مصادر عديدة في استالم نسخ من الـنص         
كتبت بخـط اليـد لمقارنتـه       
بقائمة القوانين التي تحـدث     

وصــرح ". شــيفمان"عنهــا 
ا أن النص قـد     أيض" شيفمان"

 قرابين معدة في    احتوى على 
أوعية من النحاس، ولم يكن      

  القانون معتمـد   ا ا أو مركَـز
على طبيعة الوعـاء ولكـن      
على نوعية من جاءوا لتقديم     

.تلك القرابين

 

 
كانت هناك قـوانين أو      
شعائر أخرى معقولة أو مفهومـة تـم حفظهـا          

: سبيل المثالىبشكل أفضل، منها وعل

 

 
١

 

ظ في   الحبوب التي ينتجها الوثنيون تحف     -
٢ ،أفنية المعبد 

 

 إحـضار  يمنع الوثنيون مـن      -
قرابين تحتوي على أو تسبب عـدم الطهـارة،         
بينما الدوافع الدينية لهؤالء العباد مشكوك بهـا،        

٣

 

 غير مسموح لكهنة المعبد باالحتفاظ بكـل        -
القرابين طوال الليل وأن تقدم كطعام في أماكن        

٤ذبحها،  

 

 هؤالء الذين يشاركون فـي إعـداد        -
د العجول عليهم أن يتأكدوا من أنهم يقومون        رما

٥بتطهير أنفسهم،   

 

 التـوراة  تطبق كل قوانين     -
 في الـصحراء    اإلسرائيليينالمرتبطة بمخيمات   
٦بالمثل على القدس،    

 

 صب سوائل من وعاء     -
طاهر في وعاء غير طاهر يؤدي الـى عـدم           

٧الطهارة  وتـدنيس الوعـاء األول،       

 

 يمكـن  -
ا إذا المس عظـام     هرلشيء مدنَس أن يكون طا    

اتًيا مإنسان أو شخص.

 

 
" وبالرغم من الشعور بغرابـة أن قـوانين         

 " التوراةميقات  

 

" جولـب   .  كما في رأي ن    –

 

- 
نه يجـب   أ إاليمكن أن تؤثر في القارئ الحديث       

مراعاة أن بالنسبة ليهود عصور ما بين العهدين        
فإن القوانين المختلفة والمحظورات المنصوص     

ألجزاء الشرعية في أسـفار موسـى       عليها في ا  
. الخمسة هي جديرة باالهتمام

 

 
يعتبـر   " التـوراة ميقات  " إن مؤلف بحث    

" كتـاب موسـى     " أسفار موسى الخمسة بمثابة     
            وهو تعبير لم يسمع عنـه فـي أي مـن 

المخطوطات، والكتابات األخرى التـي قدسـها       
" داوود  " بشكل خاص هى كتب نبوية وكتـاب        

 المزامير" م أو من طراز     نما هو تصمي  إ ."
  أو " التبريكـات   " لـى   إا المؤلـف    أشار أيـض

" سـليمان   " و" داوود  " الكلمات التي استخدمها    
         في طلب المغفرة من اهللا، مما اعتبره ذلك 

 ا على األفعال الخاطئة التي تنسب      المؤلف تأكيد
ا مع  رغم أن هذا يتناقض تمام    ..... لى داوود   إ

مـن اهللا والتـي     " داوود  " صورة التقى وخشية    
وهنا . ليهإظهرت جلية فى المزامير التي تعزى       

 ، هذا التنـاقض   مئيالبحث المؤلف أو حاول أن      
تم العفو عنها فـي     " داوود  " ا أن أخطاء    مقترح

.ضوء تقواه العامة أو الشاملة

 

 
كذلك كانت هناك نصوص للمؤلف تتعلـق       

نهـا  إه  ا لرؤيت ، وفقً "نهاية األيام أو العالم     " بـ  
" موسـى   " ا لما استنتجه مما تنبأ به       قريبة، طبقً 

 لى اهللا،  إن النهاية ربما تجعل الناس تعود       أ
. عندما يشعر المخطئ بالعقاب

 

 
فإن " يوسفوس"وكما يرى المؤرخ اليهودي     

       إلـى ا  ما جاء أو كتبه المؤلف ربما يرجع غالب 
 إلـى لى حـد قليـل      إويرجع  " الفريسيين"طائفة  
" الصدوقيين "إلىلى حد أقل إو" ينييناإلس"طائفة 

 

 
   ألنهم  ؛"الفريسيين "إلىا  وقد أعزى ذلك غالب 

 ،يؤمنون بأن الروح لديها القوة لالحتفاظ بالحياة      
  اوأن هناك ثواب تحـت األرض لهـؤالء      ا وعقاب 

الذين عاشوا حياتهم بالفضيلة وهـؤالء الـذين        
نما تعبر  إعاشوها بالرذيلة، بينما األرواح الطيبة      

.لى حياة جديدةإوبيسر 

 

 


 





 

 

 

 

 



 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 




 




 



 



 





 


المسبحة آلة اتخذت لضبط األعداد المطلوبة التي وردت فـي         

السنة، وهي األعداد التي يصعب على كثير من المشتغلين بالـذكر           

 قد عرفـت منـذ زمـن        بحة أو األصابع، والمس   ألناملضبطها با 

، إال أنها لم تكن بهـيئة المسبحة المعـروفة عندنا         الرسول  

 بعض من الصحابة رضوان اهللا عليهم أجمعـين         اليـوم، فقد اتخذ  

الحصى والنوى فـي ضبط أذكارهم، وقد كان لسيدنا أبي هريـرة        

               خيط فيه ألفا عقدة ال ينام من الليل حتى يسبح بـه اهللا  .

اعقدوا األنامل بالتسبيح فإنهن مـسئوالت      ( :وقول الرسول   

ل ال   ال يعارض اتخاذ مسبحة إنما هو توجيه لألفـض         )مستنطقات

 وربما صعب ضم األصابع وبـسطها علـى         ،مصادرة للمفضول 

ـ     ا للـذاكر،  البعض فـي الذكر الكثير فيكون اتخاذ المـسبحة مهم

والواحد منا يستعمل المسبحة باألنامل فيكون قد جمع بين الفاضل          

، والنظر إلـى المـسبحة   واألفضل من توجيهات المصطفى   

وضبط األعداد   ل المسبحة  بل إن استعما   يذكر المسلم بذكر اهللا     

 ولكن يجب على متخذ   .باعث للهمة ومنشط للذكر وهذه فائدة جليلة      

المسبحة أن تكون نيته خالصة لوجه اهللا تعالى من غير ريـاء وال             

 :ا سبحة فقيل لـه    وقد رِئيت فـي يد أبي القاسم الجنيد يوم       . سمعة

هللا طريق وصلت به إلى ا     ":أنت مع شرفك تأخذ بيدك سبحة؟، قال      

 يـا   : البصري سبحة فقيل لـه     سن ورِئيت فـي يد الح    ،"ال أفارقه 

شـيء   ":أستاذ مع عظيم شأنك وحسن عبادتك تتخذ السبحة، فقال        

استعملناه فـي البدايات ما كنا نتركه فـي النهايات أحب أن يذكر           

 إن المسبحة بدعة من مدعي : يقولوالذي ،"اهللا بقلبي ويدي ولساني

 ألن  ؛ إن علمك بالسنة قاصر وفهمك ضامر      : له نصرة السنة نقول  

السنة جاءت على ثالثة    

 أن تكون سنة    إما أوجه،

ــة أو   ــة أو قولي فعلي

تقريرية، فالمسبحة من   

السنن التقريرية التـي    

 أقرها الرسـول    
وإذا علمنا  . ولم ينكرها 

أن اإلكثار من الذكر قد     

أمر اهللا تعالى به فـي     

محكم تنزيلـه وحثـت     

لنبويــة  الــسنةعليــه ا

المطهرة ورغبت فيـه    

ـ    ا فــي   فال نجد عجب

اتخاذ المسبحة منذ زمن    

.الرسول 

 

 

وإليكم بعـض مـا     

ورد فـي ذلـك مـن      

اآليات القرآنية الكريمة   

ــول  ــث الرس  وأحادي

:

 

 

يا :  اهللا تعالي  قال

َأيها الَِّذين آمنُوا اذْكُروا    

ِذكْــر اللَّــها ا كَِثيــر* 

 ِصيالًوَأ وسبحوه بكْرةً 
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 ٤١ :األحزاب(

 

ا واذْكُروا اللَّّـه كَِثيـر    :  ، وقال جل شأنه    )٤٢ -

 ونتُفِْلح لَّكُملَّع) وقال جل من قائل    )٤٥ :األنفال ، :   اللَّـِه لَِذكْرو

رَأكْب) وحسبك أن الذكر كان خاتمـة المراقـي         ،)٤٥ :العنكبوت 

 ِإن المـسِلِمين   :اإليمانية فـي قوله تعالى فـي سورة األحـزاب       

 والـصاِدِقين  والْقَاِنتَـاتِ  والْقَاِنِتين والْمْؤِمنَاِت والْمْؤِمِنين والْمسِلماِت

 والْخَاِشـعاتِ  والْخَاِشـِعين  والـصاِبراتِ  والـصاِبِرين  والصاِدقَاِت

ِقيندتَصالْمقَاِت ودتَصالْمو  اِئِمينالـصو اتِ واِئمالـص   ـاِفِظينالْحو

مهوجاِفظَاِت فُرالْحو   كَِثير اللَّه الذَّاِكِرينـم      اولَه اللَّه داِت َأعالذَّاِكرو

.)٣٥ :األحزاب( اا عِظيموَأجر مغِْفرةً

 

 

أما ما ورد من األحاديث النبوية فـي الحـث علـى الـذكر              

 :، قال رسول اهللا      هريرة   ي عن أب  :والترغيب فيه فمنها  
كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فـي الميـزان حبيبتـان إلـى     (

 .]متفـق عليـه   [) سبحان اهللا وبحمده، سبحان اهللا العظيم     : الرحمن

من قال ال إله إال اهللا وحده       (:  قال  أن رسول اهللا      وعنه

يوم  له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فـي ،ال شريك له

مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيـت      

     ا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي       عنه مائة سيئة وكانت له حرز

 وقـال .. )ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إال رجل عمل أكثر منه           

 :)قال سبحان اهللا وبحمده فـي يوم مائة مـرة حطـت            من 

  وعن ثوبـان     .]متفق عليه [ )خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر     
، إذا   رسـوُل اِهللا     كـان  :كما رواه مسلم في صحيحه، قـال      

 ومنـك  السالم أنت اللهم: (وقال انصرف من صالِته، استغفر ثالثًا    

قال). واإلكراِم الجالِل ذا يا تباركت السالم ل فقلتُ: الوليد ألوزاعي :

 وقيـل ،  "سـتغفر اهللاَ  أسـتغفر اَهللا، أ   : تقول:  قال ،كيف االستغفار؟ 

 : يقـول  : قـال  ، كيف االستغفار  :لألوزاعي وهو من رواة الحديث    

 عـن    وعن أبي هريرة     .]رواه مسلم  ["استغفر اهللا استغفر اهللا   "

ـ        من سب ( : قال رسول اهللا    ا ح اهللا فـي دبر كل صـالة ثالثً

تمام  وقال   ،ا وثالثين ر اهللا ثالثً   وكب ،ا وثالثين  وحمد اهللا ثالثً   ،وثالثين

 ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له الملك وله الحمـد وهـو                :المائة

ـ              ) رعلى كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبـد البح

 : يقـول  سمعت رسـول اهللا      ": قال  وعنه .] مسلم رواه[

 :، قيل )سبق المفردون (

ــا  ومــن المفــردون ي

 : قــال،رســول اهللا

)ا الــذاكرون اهللا كثيــر

رواه [ )والــــذاكرات

  جابر   وعن]. مسلم
 سمعت رسول اهللا    :قال

 أفـضل  ( : يقول

) الــذكر ال إلــه إال اهللا

 :رواه الترمذي وقـال   [

 وعـن   .]حديث حـسن  

 عبد اهللا بن بـسر      
 يا رسول   : قال جالًأن ر 

اهللا إن شرائح اإلسـالم     

 فأخبرني  يقد كثرت عل  

 : قال ،بشيء أتشبث به  

ـ    ( ا ال يزال لسانك رطب

 رواه [)ذكر اهللابـــــ

 حديث  : وقال ،الترمذي

وعــن أبــي ، ]حــسن

قال :  قال الدرداء  

لقيت ( رسول اهللا   

إبراهيم ليلة أسري بي    

 يا محمد أقـرئ     :فقال

 ،أمتــك منــي الــسالم

وأخبرهم أن الجنة طيبة    

نها أالتربة عذبة الماء و   

ــها  ــان وأن غراس قيع

سبحان اهللا والحمـد هللا     

ــه إال اهللا واهللا  وال إلـ

 رواه الترمـذي  [) أكبر

.] حديث حسن:وقال

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 



 





 





 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       المستشار                       الباحث    

 

 






 



 




 




 




 




 


اآلية الثانية

 

 
        َةدـوا ِإالَّ الْمرِه َأجلَيع َألُكُمقُل الَّ َأس

).٢٣: الشورى( ِفي الْقُربى

 

 
ا جزء من آية    هى أيض  (:تفسير اآلية 

)وليست آية مستقلة

 

 
١ 

 

:تفسير ابن كثير  -

 

 
قُل الَّ َأسَألُكُم علَيِه َأجـرا      : قوله  

 أى قل يا محمـد      ِإالَّ الْمودةَ ِفي الْقُربى   
لهؤالء المشركين مـن كفـار قـريش ال      
 أسألكم على هذا البالغ والنصح لكم مـاالً      

ن تكفوا شركم   تعطونيه وإنما أطلب منكم أ    
 إن لـم  ،عنى وتذرونى أبلغ رساالت ربى  

تنصرونى فال تؤذونى بما بينـى وبيـنكم        
قال البخارى حدثنا محمد بن     . من القرابة 

بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شـعبة        
عن عبد الملك بن ميسرة قـال سـمعت         

 أنـه   طاوس يحدث عن ابن عباس      
ـ    ِإالَّ: سئل عن قوله تعالى    ي  الْمـودةَ ِف

 قربـى آل    : فقال سعيد بن جبير    الْقُربى

 عجلت إن النبـى     : فقال ابن عباس   ،محمد
      لم يكن بطن من قريش إال كان لـه 

 فقال إال أن تصلوا ما بينـى        ،فيهم قرابة 
وبينكم من القرابة وانفرد بـه البخـارى        
ورواه اإلمام أحمد عن يحيى القطان عن       

 وهكـذا روى عـامر الـشعبى    ،شعبة به 
ك وعلى بن أبى طلحة والعـوفى       والضحا

ويوسف بن مهران وغير واحد عن ابـن        
 وبـه قـال مجاهـد       ، مثلـه  عباس  

وعكرمة وقتادة والسدى وأبو مالك وعبد      
وقـال  . الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم     

الحافظ أبو القاسـم    
الطبرانــى حــدثنا 

بن اهاشم بن القاسم    
ــى   ــد الطبران زي
وجعفر القالنـسى   

 حدثنا آدم بن    :قاال
أبى إيـاس حـدثنا     
شريك عن خصيف   

د بن جبير   يعن سع 
عن ابـن عبـاس     

 قال لهم  :  قال
 :رســول اهللا 

ال أســألكم عليــه "
ا إال أن أجــــر

تودونى فى نفـسى    
ــنكم   ــى م لقرابت
وتحفظوا القرابـة   

 وروى اإلمام أحمـد عـن       ،"بينى وبينكم 
 حدثنا قزعة يعنـى ابـن     حسن بن موسى  

م بى حاتم عن أبيه عن مـسل      أسويد وابن   
بن سويد عن ابن    ابن إبراهيم عن قزعة     ا

 أبى نجيح عن مجاهد عن ابن عباس        
ال أسألكم على مـا     : " قال أن النبى   

      ا إال أن   آتيتكم من البينات والهـدى أجـر
 ،"توادوا اهللا تعالى وأن تقربوا إليه بطاعته      

وهكذا روى الحسن البصرى مثله وهـذا       
 كأنـه يقـول إال      ،كأنه تفسير بقول ثـان    

ودة فـى القربـى أى إال أن تعملـوا          الم
.بالطاعة التى تقربكم عند اهللا زلفى

 

 
وقول ثالث وهو ما حكـاه البخـارى        
وغيره رواية عن سعيد بن جبير ما معناه        
أنه قال معنى ذلك أن تودونى فى قرابتى        

وقال الـسدى   . أى تحسنوا إليهم وتبروهم   
 بعلـى بـن     يءلما ج : عن أبى الديلم قال   

 فأقيم على درج دمشق     ا أسير الحسين  
 الحمـد هللا    :قام رجل من أهل الشام فقال     

 .الذى قتلكم واستأصلكم وقطع قرن الفتنة     
 أقـرأت   :فقال له على بن الحـسين       

 أقرأت آل حـم؟     :قال.  نعم :القرآن؟ قال 
 : قال ، قرأت القرآن ولم أقرأ آل حم      :قال

َألُكُم علَيِه َأجرا  َأسقُل الَّ  :  قال  ؟ما قرأت 
 وإنكم ألنتم   :؟ قال  الْمودةَ ِفي الْقُربى   الَِّإ

 : نعم وقال أبو أسحاق الـسبيعى     :هم؟ قال 
سألت عمرو بن شعيب عن قوله تبـارك        

 َألُكُم علَيـِه َأجـرا ِإالَّ      َأس قُل الَّ  :وتعالى



 

 

 

 

 



 



 



 



 













 



 قربـى النبـى     : فقال الْمودةَ ِفي الْقُربى  
،   ثم قـال ابـن     .  رواهما ابن جرير

قالـت  :  قـال  ير عن ابن عباس     جر
 فقال ابـن    ،األنصار فعلنا وكأنهم فخروا   

 عباس أو العباس    

 

 شك عبد السالم    –

 

 فبلغ ذلك رسول اهللا     ، لنا الفضل عليكم   :–
    يا معشر  ( : فأتاهم فى مجالسهم فقال

 )األنصار ألم تكونوا أذلة فأعزكم اهللا بى؟      
لـم  أ( : بلى يا رسول اهللا قال       :قالوا

 بلى  : قالوا ) فهداكم اهللا بى؟   الالًتكونوا ض 
 ما  : قالوا )أفال تجبيونى (يا رسول اهللا قال     

أال تقولون ألـم  ( :نقول يا رسول اهللا؟ قال  
يخرجك قومـك فآوينـاك أو يكـذبونك        

 : قال )فصدقناك أو لم يخذلونك فنصرناك    
 يقول حتـى جثـوا علـى      فما زال   

أموالنـا فـى أيـدينا هللا       :كب وقـالوا  الر 
ـ  فنزلت   : قال ،ولرسوله ـ  ل الَّ قُ َأس  َألُكُم

 وهكذا   الْمودةَ ِفي الْقُربى   علَيِه َأجرا ِإالَّ  
رواه ابن أبى حاتم عن على بن الحـسين         
عن عبد المؤمن بن على عن عبد السالم        
عن يزيد بن أبى زيـاد وهـو ضـعيف          

وفــى . ا منــهبإســناده مثلــه أو قريبــ
 من  الصحيحين فى قسم غنائم حنين قريب     

هذا السياق ولكن ليس فيه ذكر نزول هذه        
 ؛ وذكر نزولها فى المدينة فيه نظر      ،اآلية

ألن السورة مكية وليس يظهر بين هـذه        
وقال . اآلية وهذا السياق مناسبة واهللا أعلم     

ابن أبى حاتم حدثنا على بن الحسين حدثنا        
رجل سماه حدثنا حسين األشقر عن قيس       

 نن اب عن األعمش عن سعيد بن جبير ع      
لما نزلت هـذه اآليـة      :  قال عباس  
 َّقُل ال ا ِإالَّ    َأسرِه َأجلَيع ةَ ِفـي    َألُكُمدوالْم 

 يا رسول اهللا من هـؤالء       : قالوا الْقُربى
فاطمـة  ( :الذين أمر اهللا بمودتهم؟ قـال      

وهذا إسناد ضـعيف فيـه       )وولدها  
مبهم ال يعرف عن شيخ مثل هذا كما قال         
وهو حسين األشقر وال يقبل خبره فى هذا        

 وذكر نزول اآلية فى المدينة بعيد       ،المحل
  إنها مكية ولم يكن إذ ذاك لفاطمـة       ف

 إال  أوالد بالكلية فإنها لم تتزوج بعلى       
 :بعد بدر من السنة الثانية مـن الهجـرة        

ذه اآلية بما فسرها به حبر      والحق تفسير ه  

األمة وترجمان القرآن عبد اهللا بن عباس       
    وال ننكـر    ، كما رواه عنه البخارى 

الوصاة بأهل البيت واألمر باإلحسان إليهم      
واحترامهم وإكرامهم فـإنهم مـن ذريـة        
طاهرة من أشرف بيت وجد على وجـه        

 األرض فخر ا وحسب ذا إ وال سيما    ،اا ونسب
نة النبويـة الـصحيحة     كانوا متبعين للس  

 وقد  .الواضحة الجلية كما كان عليه سلفهم     
 قال  ثبت فى الصحيح أن رسول اهللا       

إنى تـارك فـيكم     ( :فى خطبته بغدير خم   
الثقلين كتاب اهللا وعترتى وإنهما لم يفترقا       

 وقـال اإلمـام     )حتى يردا على الحوض   
أحمد حدثنا يزيد بن هارون أن إسـماعيل     

ن أبى زياد عـن     بن أبى خالد عن يزيد ب     
عبد اهللا بن الحارث عن العباس بن عبـد         

قلت يا رسـول اهللا إن      :  قال المطلب  
ا لقوهم ببشر   ا إذا لقى بعضهم بعض    قريشً

 .حسن وإذا لقونا لقونا بوجوه ال نعرفهـا       
ا ا شـديد   غـضب   فغضب النبى    :قال

والذى نفسى بيده ال يـدخل قلـب      ( :وقال
 )رسـوله الرجل اإليمان حتى يحبكم هللا ول     

 حدثنا جرير عن يزيد بـن       :ثم قال أحمد  
أبى زياد عن عبد اهللا بن الحـارث عـن          
عبد المطلب بن ربيعة قال دخل العبـاس        

    على رسـول اهللا  إنـا  : فقـال 
ا تحدث فـإذا رأونـا      لنخرج فنرى قريشً  

 ودر   فغـضب رسـول اهللا       .سكتوا
واهللا ال  ( :عرق بين عينيه ثم قـال       
مان حتى يحبكم   يدخل قلب امرئ مسلم إي    

 وقال البخارى حدثنا عبـد      ،)هللا ولقرابتى 
بن عبد الوهاب حدثنا شعبة عن واقد       ااهللا  

قال سمعت أبى يحدث عن ابـن عمـر         
     عن أبى بكر 

 

 وهـو الـصديق      –

 

– 
 قال :  ا   ارقبوا محمد    فى أهـل 
 قال  وفى الصحيح أن الصديق     . بيته

 واهللا لقرابة رسول اهللا     : لعلى  
 وقـال   ،صل من قرابتـى   أحب إلى أن أ   

 واهللا  :عمر بن الخطـاب للعبـاس       
إلسالمك يوم أسلمت كان أحب إلى مـن        

 ألن إسـالمك    ؛إسالم الخطاب يوم أسلم   
 من إسالم   كان أحب إلى رسول اهللا      

.الخطاب

 

 
 هو الواجب على    فحال الشيخين   

كل أحد أن يكون كذلك ولهذا كانا أفضل        
 المؤمنين بعد النبيـين والمرسـلين       

وقـال  . عن سائر الـصحابة أجمعـين     و
 ا حدثنا نـصر بـن عبـد        الترمذى أيض

الرحمن الكوفى حدثنا زيد بن الحسن عن       
جعفر بن محمد بن الحسن عن أبيه عـن         

رأيت رسول  :  قال جابر بن عبد اهللا     
 فى حجته يوم عرفة وهو على       اهللا  

يـا  : (ناقته القصواء يخطب فسمعته يقول    
ما إن أخـذتم    أيها الناس إنى تركت فيكم      

به لن تضلوا كتـاب اهللا وعترتـى أهـل     
ا وقال حسن   تفرد به الترمذى أيض   ) بيتى

وفى الباب عن أبـى ذر وأبـى        . غريب
سعيد وزيد بن أرقم وحذيفـة بـن أسـيد         

 .   ا حـدثنا أبـو     ثم قال الترمذى أيض
داود سليمان األشعث حدثنا يحيـى بـن        

بن يوسف عن عبد اهللا     امعين حدثنا هشام    
مان النوفلى عن محمد بن على بن       بن سلي 

عبد اهللا بن عباس عن أبيه عن جده عبـد          
قال رسـول اهللا    :  قال اهللا بن عباس    

) :       أحبوا اهللا تعالى لما يغذوكم مـن
 وأحبـوا أهـل     ، وأحبونى بحب اهللا   ،نعمة

ثم قال حسن غريـب إنمـا       ) بيتى بحبى 
 وقد أوردنا أحاديث    .نعرفه من هذا الوجه   

ِإنَّما يِريـد اللَّـه     : لىأخر عند قوله تعا   
      كُمرطَهيِت ويَل الْبَأه سجالر نكُمع ذِْهبِلي

 وهللا  ، إعادتها ههنا   بما أغنى عن   تَطِْهيرا
.الحمد والمنة

 

 



 

 

 

 

 



 













 




 





 





 



 





 



قد حدد لنا ديننا اإلسالمي الحنيـف       ل
مالمح عالقتنا بالذميين منهـا سـماحة       
اإلسالم تجاه أهل الذمـة فـي اختيـار         
عقيدتهم، حيث يرفض اإلسالم أن يكره      
الناس علـى الـدخول فـي عقيـدة ال          
يرتضونها، فاإلنسان بعقله الذي وهبـه      

يق يسلكه   عليه أن ينظر أي طر     ،اهللا إياه 
من طريقي الهدى والـضالل، وعلـى       
المسلمين أن يبلغوا رسالة اإلسالم إلـى       
من عداهم، فإما أن يهتـدوا ويختـاروا        
طريق الخير وهو طريق اإلسالم، وإما      

.أن يختاروا الطريق اآلخر

 

 
وال زلت أحسد المنتمين للخطـاب      

 هذا الحـضور الـشرعي      ىالسلفي عل 
  ت  داخل إحـداثيا   اوغير الشرعي أيض

السياق المجتمعي والمشاركة بـصورة     
علنية معظم الوقـت وسـرية بعـض        
األحايين في فعالياتـه بـل وتأسيـسها        

قوة الخطـاب    ى إل وهذا ال يشير  . اأيض
ـ    ىالسلفي فحسب، بل وإل     ى قدرتـه عل

النفاذ والتوغل بشراسة بين ثنايا طوائف      
وفئات المجتمع التي أصـبحت مؤهلـة       

ـ    إلى   اتمام صوص دغدغة مشاعرها بن
 إلـى   تراثية غير محققة أو لم تخـضع      

. آليات التحليل والتأويل

 

 
وعجيب ما رصدته بحضور كثيف     
وطاٍغ في الخطاب الديني المعاصـر،      
فهناك نبرة استعالئية غريبة، رغـم أن       
الخطاب الديني في كنهه رسالة وقيمـة       
إنسانية في األساس، ولكن ما سـمعته        
وقرأته من كتابات أكد لدي حقيقة هـي        

ن الخطاب الديني السلفي الـذي بـات        أ
بين التجديد والتطـوير والتعـديل       اتائه 

تأسيس درجات متعددة مـن      إلى   يسعي
القمعية والسلطوية، فصاحب الخطـاب     

 نفسه صفة   ىيزال يضفي عل   والنص ال 
القاضي والمشرع والمفتـي وصـاحب      

ـ       المتلقـي   ىاألمر والنهي والقمـع عل
ـ   يحول خطابه الديني   ىالبسيط حت  ى  إل

. سلطة قمعية

 

 
ونحن في مصر على سـبيل       افعجب 

المثال ندعي أن اإلسـالم هـو ديـن          
وهو في الحق لـيس ادعـاء       (األغلبية  

ومع ذلك  ) بحكم البيانات واإلحصائيات  
يصر الخطاب السلفي فـي نـصوصه       
المعاصرة وبرامجه الفضائية الفراغيـة     
أنه يتحدث لقلة فقط وهم المتفقون معهم       

الدينيـة والمتـوائمين    في أيديولوجياتهم   
ـ   ى المستو ىمعهم عل  ا  التنظيري وأحيانً

 فـي فقـه الحالـة       ىالذين يجدون هو  
المشهورين به، وأنا ال أزعم بل أكـاد        
أجزم بأن جميع البرامج الفضائية الدينية      
ال تحاول االقتراب من فكرة الحوار مع       

. اآلخر

 

 
    مـع   اهذا اآلخر ليس المختلف عقدي 

بل المختلف عنه   هوية الخطاب السلفي،    
من ناحية مصادر التكـوين وإشـارات       

ولقد نجح الخطاب   . السلوك االجتماعي 
السلفي المعاصر في ضمان بقاء انتشاره 

في ذلـك أسـاليب الدعايـة        امستخدم 
الخومينية عـن طريـق التـسجيالت       

 إلـى   الصوتية التي سرعان ما تحولت    
وجود مرئي طـاٍغ، والنـاظر برويـة        

 ىالذي يـر  (صر  للخطاب السلفي المعا  
األصل  إلى   اإلصالح هو مسألة الرجوع   

   يـستطيع  )  في الصعود  اأي ما كان سبب
بسهولة أن يحدد عناصـره ومالمحـه،    
فهو ال يخرج عن قضايا محددة، فهـو        
تارة ينتظر جديـد المؤسـسة الدينيـة        
الرسمية من أخبار وفتاوي ومحاضـر      
اجتماعات وتـصريحات وربمـا زالت      



 

 

 

 

 

 

ا عـن    مدافع عابرة، حتي ينصب نفسه   
اإلسالم الذي هو في األساس في حماية       

.مطلقة من اهللا

 

 
 إلـى   إن الخطاب الـسلفي بحاجـة     

عملية تثوير جذرية، وكلما قرأت اآلية      
ومـا يلَقَّاهـا ِإالَّ      :القرآنية التي تقول  

وما يلَقَّاهـا ِإالَّ ذُو حـظٍّ    الَِّذين صبروا
ـ   ) ٣٥: فصلت( عِظيٍم  ىأدركـت عل

 الفور أننا أمامنا طريـق طويـل جـد        ا
لتغيير النبـرة االسـتعالئية للخطـاب       
الديني، وأن قبـول المناقـشة وتقـدير        
التنوع الثقافي دون استعالء أو استكبار      

 .لهو أمر جلل بال ريب

 

 
 مثل هذا ال يحمل سـمة       اوأن خطاب 

التسامح وتقدير التنوع الثقافي والفكري     
      إلـى    ما ادون قمع أو قهر ال يؤدي يوم 

بناء أو نهضة، بل سيسفر عن أجـساد        
 األرض ال هدف لهـا فـي        ىتمشي عل 

فكيف تنهض هذه األمة    . الحياة أو منها  
ــة  وال ــدعاة واألئم ــض ال ــزال بع ي

يدغدغون مشاعرنا وأعصابنا بقـصص   
تاريخية عن الصراع اإلسـالمي ضـد       

 مـن   ىقوى غيبية، وأنه ال فائدة ترتج     
ـ        االحوار مع اآلخـر المختلـف فكري 

اوثقافي.

 

 


 



يكاشفنا فضيلة الشيخ عبـد الجليـل       
  فضيلة والذي وصفه ) رحمه اهللا (عيسى  

الشيخ العالم محمد متـولي الـشعراوي       
في تقديمه للجزء الثالث من     ) رحمه اهللا (

" التيسير الميسر للقرآن الكـريم    "كتاب  
ناصر الـسنة،    ،إنه أستاذ أجيالنا  : "فقال

يسر كتاب اهللا وسـنة      وم ،وقاهر البدعة 
بحقيقة ترصد  " رسوله للقارئ والدارس  

حالة مجتمعاتنا اإلسـالمية المعاصـرة      

حينما ذكر في كتابه صغير الحجم كبير       
ما ال يجوز فيه الخـالف بـين        " القيمة  

أن التفرق البغـيض الـذي      " المسلمين  
مزق المسلمين حتى وقتنا الراهن مفاده      

ال يخرج االبتعاد عن المنهل األول الذي    
عن كتاب اهللا وسنة نبيـه المـصطفى        

       وما تركه لنا السلف الصالح من 
.نماذج حياتية سليمة وقويمة

 

 
ولقد حدد الشيخ عبد الجليل عيـسى       

قاق بين المـسلمين    أسباب الخالف والش  
:في ثالث صور هي

 

 

 

، وجرى  رجل أرخى عنان خياله    -
، وإذا وقف في طريقـه      صوراتهوراء ت 

معاول التأويـل  نص صريح، أعمل فيه     
.والتصريف حتى ينسفه من طريقه

 

 

 

ورجل جمد مع ظـاهر الـنص،        -
وألغى عقله، وجهـل نـص الخطـاب        

.وفحواه

 

 

 

ورجل مقتصد وفَِقه روح التشريع      -
 فهدي إلـى الـصراط    ،افكان أمة وسطً  

.المستقيم

 

 
وهذه الصور هي التي تشكل صلب      
الشقاق والنزاع الفكـري بـين عمـوم        

 ا زاد المشكلة تعقيد    وما .المسلمين اليوم 
 ،أن عموم الناس أصـبحوا ال يقـرأون       

وإذا كلفوا أنفسهم عبء القراءة فإنهم ال       
ــاء  ــى االكتف ــون، فاســتكانوا إل يفطن
بالتسجيالت الصوتية لبعض المتنطعين    
الذين لم يؤهلوا لحمل أمانة الكلمـة أو        

 فكانت النتيجة هي مزيـد مـن        ،الدعوة
.التطرف والغلو غير المحمود

 

 
قد أصابت األمة اإلسالمية عـدة      ول

   بالخطـاب   اأمراض فكرية ارتبطت جلي 
 من أبرزها أن الناقلين لـبعض       ،الديني

النصوص الفقهية لـم يكلفـوا أنفـسهم        
بتحري الدقة في النص أو البحث عـن        

 فكانوا أشد قسوة    ،الراوي أو الداعي له   
ـ    ؛على أنفسهم  بـداء   ا ألنهم أصيبوا حق 

وإذا استمعوا إلى    ،الجمود وعدم التجديد  
رأي يخالف نصهم السابق فإنهم يرمون      

    بالضالل  اهذا الرأي وربما صاحبه أيض 
 ولقد اجتهد المجتهدون .والفجور والفسق

األوائل في اإلسالم في تعلـيم العقـل         
المسلم فقه األولويات المقصود به فقـه       

 لحديث رسولنا   ا ألنهم فطنوا جيد   ؛الواقع
دعوني ما  " : الذي قال فيه   الكريم  
 إنما أهلك من كان قبلكم كثـرة        ،تركتكم

 ا فـإذ  ،أسئلتهم واختالفهم على أنبيـائهم    
 وإذا أمرتكم   ، فاجتنبوه يءنهيتكم عن ش  

وهـذا   ."بأمر فأتوا منه مـا اسـتطعتم      
  االحديث يعد توجيه ـ  ا نبوي إلـى   ا كريم 

البدء بفقه الواقع، وأكد الرسول الكـريم       
      ضرورة عدم استشراف الواقـع 

 الفقهي بمسائل فقهية قد ال تحدث أساس      ا
    اوإنما يعد الولوج فيها باب  مـن   ا رئيـس 

أبواب الخالف والجـدل الـذي يقـسم        
 ،المسلمين إلى فصائل وطوائف متباينة    

 ."هلك المتنطعون: "فقال رسولنا 

 

 



 





 

 

 

 

 



 


 

تربيــــــــــة تربيــــــــــة 

األوالد في  األوالد في  

ــالم ــالماإلســـ اإلســـ
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:بي القاسمأهل يجوز التكنية ب ) ج(

 

 

والد باسم النبي   جمع العلماء بتسمية األ   أ

      للحديث الذي رواه مسلم عن جـابر ،

 لد لرجل منـا غـالم فـسماه        :  قالو

ال ندعك تسمي باسم    : ا، فقال له قومه   محمد

، فانطلق بابنه حامله على       رسول اهللا 

، مولد لي غـال   : ره، فقال يا رسول اهللا    هظ

 ال ندعك تسمى   : ا، فقال قومي  فسميته محمد

، فقـال رسـول اهللا      باسم رسول اهللا    

 :)   بكنيتـي،   اتسموا باسمي وال تكنُّو 

.)قسم بينكمأنا قاسم أنما إف

 

 

ما التكني بكنيته عليه الصالة والسالم،      أ

 المجتهـدون، مـذاهب     ئمـة فقد ذهـب األ   

، األقـوال ليكم هذا   إ عدة، و  وأقوالمختلف،  

:ثم الراجح منها

 

 

ا، وحجتهم في ذلك     الكراهة مطلقً  :األول

 أبيوحديث  . الحديث السابق الذي مر ذكره    

 أنهريرة الـذي رواه البخـاري ومـسلم         

تسموا باسمي، وال   (:  قال رسول اهللا   

مـام  ي اإل أ، وقد قال بهذا الر    )تكنُّوا بكنيتي 

.الشافعي

 

 

تجـوا بمـا    حا، وا باحة مطلقً  اإل :الثاني

،  داود في سننه عن عائـشة         أبو رواه

:  فقالت لى النبي   إة  أجاءت امر : قالت

ني قد ولدتُ غالما فـسميته      إ! يا رسول اهللا  

نـك  أ: با القاسم، فذُِكر لـي أا، وكنيته   محمد

حـل اسـمي،    أما الذي   ( :تكره ذلك؛ فقال  

).وحرم كنيتي؟

 

 

حدثنا محمـد بـن     : ي شيبة بأبن  وقال ا 

بي عوانة عن المغيـرة عـن       أالحسن عن   

شـعث ابـن    كان محمد بن األ   : براهيم قال إ

.با القاسمأخت عائشة، وكان يكني أ

 

 

بي خيثمة عـن الزهـري      أوروى ابن   

صـحاب  أبنـاء   أربعة مـن    أدركت  أ: قال

ـ ، كل منهم يسمى مح    رسول اهللا    ا دم

 عبـد   محمد بن طلحة بن   : با القاسم أويكنى  

بي بكر، ومحمد بن علـي      أد بن   ماهللا، ومح 

بـي  أبي طالب، ومحمد بن سعد بـن        أبن  ا

.وقاص

 

 

ـ عمن اسمه مح  : مام مالك وسئل اإل  د، م

لم يرد في ذلك    : فأجاببي القاسم؟   أويكنى ب 

.اسأرى بذلك بأنهي، وال 

 

 

ا باحة مطلقً ائفة التي قالت باإل   طوهذه ال 

. نها منسوخةأحاديث النهي على أحملت 

 

 



 

 

 

 

 



 


 

إني ألدخل في الصالة وأنا أريـد       : (قال رسول اهللا    

صالتي ممـا   في  ها، فأسمع بكاء الصبي فأتجاوز      أن أطيل 

  ).أعلم من شدة وجدانه من بكائه

 

 

               

 

ما هيحيمسلم في صحالبخاري و رواه -

 

-

 

 






 



 ال يجوز الجمـع بـين الكنيـة         :ثلثالا

بي أا ويكنيه ب  ن يسمي ولده محمد   أواالسم ك 

.القاسم في وقت واحد

 

 

.نه جائزإ التكنية فأو التسمية إفراد أما

 

 

 داود  أبـو وحجة هذا الطائفة لما رواه      

  النبـي    أن في سننه عن جـابر      

يتكنى بكنيتـي،     المن تسمى باسمي ف   (: قال

 ولما  ،)باسميسمى  ومن تكنى بكنيتي فال يت    

بي شيبة عن عبد الرحمن عـن       أرواه ابن   

قال رسـول اهللا    : بي عمرة عن عمه قاله    أ

 :)      ال تجمعوا بين اسـمي وكنيتـي(، 

ن محمـد بـن     أ: بي خيثمة أولما رواه ابن    

:  فقال بي  نتى طلحة ال  أطلحة لما ولد،    

ال : بـا القاسـم؟ فقـال   أنيه أكاسمه محمد،  

.بو سليمانأتجمعهما له، هو 

 

 

هي عن التكنية مخـصوص     ن ال :بعالرا

ما بعد وفاته عليه الصالة والسالم      أبحياته،  

.س بهاأفال ب

 

 

 داود  أبوائفة بما رواه    طواحتجت هذه ال  

د بن الحنفيـة    مفي سننه عن منذر عن مح     

ن ولد لي بعدك ولد     إ(: قال علي   : قال

 بكنيتك؟ قـال عليـه      وأكنيهسميه باسمك   أ

.)نعم: الصالة والسالم

 

 

وقال حميد بن زنجويـه فـي كتـاب         

) مالك(ويس ما كان    أ أبيلت ابن   أس: األدب

 يقول في رجل يجمع بين كنية النبي        

: لى شيخ جالس معنا فقـال     إشار  أواسمه؟ ف 

ا، بـوه محمـد   أسماه  ) محمد بن مالك  (هنا  

با القاسم، وكان يقول     أوكناه  

 

مـام  ي اإل أ –

مالك

 

 نما نهى ذلك في حياة النبي       إ: -

حد باسمه وكنيته، فيلتفت    أن يدعى   أ كراهة

ما اليوم   أ، ف النبي  

 

ي بعد وفاتـه    أ –

 

– 

.س بذلكأفال ب

 

 

رجـح  ولعل القول الرابع هو القول األ     

حاديث مام مالك، ولأل  للمعقولية التي قالها اإل   

.فادت ذلكأالنبوية التي 

 

 

وعلى هذا يجوز التسمية باسـم النبـي        

   ث حادين األ  أل ؛، ويجوز التكنية بكنيته

 ةياتـه خـشي   حتي تفيد النهي مختـصة ب     لا

االلتباس وقت النداء بشخصية المخاطـب،      

ما بعد وفاته عليه    أ ،وشخصية النبي   

الصالة والسالم فال التباس؛ فدل ذلك على        

.الجواز

 

 

ا حديث الزهري   يضأومما يؤكد الجواز    

بنـاء  أربعة من   أدرك  أنه  أالذي سبق ذكره    

    با أنى  ويكا  الصحابة، كل منهم يسمى محمد

.القاسم، واهللا اعلم

 

 

مهات  باء واأل فما على اآل  

 

 بعد الـذي    –

علموه في هذا الفـصل      

 

ن ينهجـوا   أال  إ –

ن أوالدهـم، و  أية  مقوم في تـس   الطريق األ 

قـدارهم،  أسماء التي تحط من     يجنبوهم األ 

وتمس بكرامتهم، وتحطم من شخـصياتهم      

سـوا  أن يت أوعليهم كذلك   .... ومعنوياتهم  

صلوات اهللا وسالمه عليه،    فى  بي المصط نبال

والدهم منذ الصغر بكنية حبيبـة      أفي تكنية   

سـماعهم، حتـى   ألـى   إلى قلوبهم، لطيفة    إ

خصيتهم، وتنمو فـي نفوسـهم      شيشعروا ب 

روح المحبة والتكـريم لـذواتهم، وحتـى        

دب العالي مع من حـولهم فـي        يعتادوا األ 

.قرانألاالخطاب ، ومالطفة 

 

 

 هـذه   سسأبا  خذ جميع أن ن أحرانا  أفما  

ن نسير على مبادئ هذا     أالتربية الفاضلة، و  

ن نعيد  أردنا  أن  إسالمي العظيم،   المنهج اإل 

متنا المجد الداثر، والكيان الكبير،     أنفسنا و أل

خلـصنا  أن  إوما ذلك علـى اهللا بعزيـز،        

ا وتربيـة   سالم تـشريع  وطبقنا، والتزمنا اإل  

اومنهاج.

 

 



 

 

 

 

 



 



  

 





 



 



  

مع بداية العام الميالدي الجديد بدأ فيروس كورونا الجديد في حـصد            
.األرواح في الصين، ثم انتقل منها لمختلف دول العالم

 

 
فيروس كورونا الجديد ساللة جديدة تنتمي لعائلة متالزمة االلتهـاب          

ومتالزمة الشرق األوسط التنفسية المعروفة بــ       ) سارس(التنفسي الحاد   
).MERS(إنفلونزا اإلبل “

 

 
ظهر ألول مرة في سوق للمأكوالت البحرية في مدينة ووهان وسـط            

. ثم وجد طريقه إلى دول أخرى،الصين

 

 
أعراض فيروس كورونا الجديد تشمل الحمى والسعال بشكل أساسي،         
كما يعاني بعض المرضى من صعوبة التنفس، لكـن منظمـة الـصحة             

العالمية

 

 التي أعلنت حالة الطوارئ العالمية-

 

.قق من إمكانية وجود حاالت بدون أعراض أو أعراض معتدلة غير مكتشفة تتح-

 

 
في الوقت الحالي، يبدو    . يحسب معدل الوفيات، وهو إحصاء مهم في علم األوبئة، بقسمة عدد الوفيات المعروفة على عدد الحاالت المعروفة                

. م١٩١٨عام ، وهو يماثل معدل وباء األنفلونزا ل%٣أن معدل الوفيات بالفيروس حوالي 

 

 
.يدرس علماء الفيروسات في جميع أنحاء العالم اآلن تسلسل الجينوم، وال تزال أسئلة كثيرة مفتوحة

 

 
يتـراوح  (واستنادا إلى بيانات من فيروسات كورونا األخرى، يعتقد الخبراء أن فترة حضانة فيروس كورونا الجديد تبلغ حوالي خمسة أيـام              

). يوما١٤المدى من يومين إلى 

 

 
وألن األجسام المضادة للفيروس ال تميل إلى    . وال يعرف حتى اآلن مدى إمكانية انتشار فيروس كورونا من شخص مصاب إلى شخص سليم              

.البقاء في الجسم طوال هذا الوقت، فمن الممكن أن يصاب شخص ما بالفيروس وبعد أربعة أشهر يصاب مرة أخرى، بحسب واشنطن بوست

 

 
احة األخبار العالمية، ومواقع التواصل االجتماعي، وظهرت عدة تفسيرات لإلجابة عن أسباب تطوره اآلن؟أزمة كورونا طغت على س

 

 
عقاب إلهي من اهللا للصين، الضـطهادهم       حاولوا الترويج ألن الفيروس      وجماعة اإلخوان،    النظام التركي تيار اإلسالم السياسي، ومن ورائه      

 وتسهيل عودة اإلرهابيين من سوريا للـصين  مته الواليات المتحدة وتركيا إلضعاف االقتصاد الصيني    لمسلمي اإليغور، وهو ادعاء سياسي استخد     
. وقد دحض استغاللهم لألزمة إصابة مناطق اإليغور بالفيروس وسقوط إصابات ووفيات منهم للمرض.لزعزعة االستقرار

 

 
 أن تكون قوة عظمى لكن ظهور األمراض الفتاكة كـان           تأنها حاول التي شمتت في الصين واعتبرت      ثاني التحليالت كانت لإلعالم الغربي،      

. بحسب وكالة بلومبرج. مليار دوالر١٦٠ وتوقعت حدوث خسائر محتملة على الصين واالقتصاد العالمي تصل لـالنتيجة،

 

 
أخبر وزير التجارة األمريكي ويلبر روس شركة فوكس بزنس أن اندالع المرض قد يحفز المزيد من الشركات على نقـل التـصنيع إلـى                و

وهو ما فشلت الواليات المتحدة في فرضه بعد إعالنها الحرب التجارية على الصين، وتجبرها الظروف اآلن بسبب                 . الواليات المتحدة والمكسيك  
ن أن تعلن أمريكا في     ووتوقع الكثير . تصنيعه في المعامل األمريكية   هو ما رجحه أعضاء بالبرلمان الروسي حيث قالوا أنه تم            و .ظهور الفيروس 

.يوم ما عن اكتشافها لعالجه ألنها من صنعته

 

 
ـ   القيادة الصينية في واقع ا    ، وأن   أن تطور الفيروس تم في معامل صينية      وآخر التحليالت حول ظهور الفيروس كانت         الحال استخدمت تكتيكً

اتضليلياقتصادي من االحتكارات الخاصة% ٣٠ مليار دوالر أمريكي بظرف يومين؛ هذا باإلضافة إلى استعادة ٢٠حصد ، لاا خاص.

 

 
 قبل فيروس كورونا كانت معظم األسهم والحصص في المشاريع االستثمارية في معامل إنتاج التكنولوجيـا والكيماويـات تعـود ملكيتهـا                    

 يللمستثمرين األوروبيين واألمريكيين، وهذا يعني أن نصف األرباح من الصناعات التكنولوجية والكيميائية الخفيفة والثقيلة، كانت تذهب إلى أياد                 
ولة بعـد  ن في بيع أسهمهم فاشترتها الدوومع توقف المصانع في منطقة ووهان الصناعية، بدأ المستثمر      المستثمرين، وليس إلى الخزينة الصينية،      

. وتستعيد مكانتها الصناعية بعد تأميمها لالستثمارات األجنبية بهذه الخدعة، ثم ستعلن عن عالج الفيروس،انخفاضها

 

 



 

 

 

 

 



 





 




 




 




 




 




 




 


 

 





 



أكد الجيش الليبي، أن قواته الجوية قصفت آليات عـسكرية تابعـة لميليـشيات              

مصراتة في منطقة البغلة والواقعة جنوب منطقة زمزم وتحديدا في الطريق الرابط            

.بين منطقة زمزم والجفرة شرق مصراتة

 

 

  التي يقودها صالح بادي والمحـسوبة      " دلواء الصمو " على ميليشيا    اجاء ذلك رد

على تنظيم اإلخوان والتي تحركت من مدينة مصراتة نحو منطقة بوقرين جنـوب             

.ا لغارات جوية من سالح الجو التابع للجيش الليبيالمدينة، قبل أن تكون هدفً

 

 

فاق والمحسوبة  التابعة لقوات الو  " لواء الصمود "وكان صالح بادي، قائد ميليشيا      

، أعلن االنقالب على الهدنة التـي التزمـت بهـا األطـراف             ظيم اإلخوان على تن 

.المتحاربة في مؤتمر برلين حول ليبيا

 

 

هذا ويسيطر الجيش الليبي، على مناطق القداحية والهيشة والوشـكة وأبـوقرين            

بالكامل الواقعة شرق مدينة مصراتة، بينما بدأت ميليشيا مصراتة الحشد السـتعادة            

.ودفعت بتعزيزات عسكرية إضافية إلى محاور القتال شرق المدينةالسيطرة عليها 

 

 

اشتبكت قوات الجيش الليبي، مع مجموعة من المرتزقـة الـسوريين بعـدما             و

 يختبئون فيه، خالل تقدمها بمحـور مـشروع الهـضبة جنـوب             حاصرت منزالً 

.العاصمة طرابلس

 

 

لى العاصـمة   سكرية جديدة إ  على صعيد متصل، دفع الجيش الليبي بتعزيزات ع       

.طرابلس

 

 

 عدد القتلى جراء العمليـات      أفاد أن يذكر أن المرصد السوري لحقوق اإلنسان،       

 مـن أصـل      من المرتزقة السوريين،    مقاتالً ٧٢العسكرية في طرابلس ارتفع إلى      

٢٩٠٠ا نقلهم إردوغان لليبيا إرهابي. 

 

 




 



خول قوات من الجيش الـسوري       عن د  الدولة السورية أعلنت  

 الواقعة جنـوب شـرق منطقـة    اإلستراتيجيةإلى مدينة سراقب  

.إدلب لخفض التصعيد شمال غرب البالد

 

 

 أن الجيش   لموقع روسيا اليوم  وسبق أن ذكر مصدر عسكري      

السوري دخل سراقب، التي تعتبر أكبر معقل للمسلحين جنـوب          

 إن القـوات    :الًالمنطقة بعد تحرير مدينة معرة النعمـان، قـائ        

 جهـات   ٣الحكومية حاصرت مطار تفتناز في ريف إدلب من         

.وقطعت ناريا الجهة الرابعة

 

 

ودخلت وحدات من الجيش السوري إلى بلـدة إفـس شـمال         

سراقب وقرى الذهبية وجديدة طالفح وطالفح وجالس، بعـد أن     

 حققت تقدم ا من محور أبو الضهور إلى بلدة تل طوقـان،          ا كبير

.ريا على الطريق الدولي حلب سراقبوسيطرت نا

 

 

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن ستة جنـود أتـراك قتلـوا            و

 للجيش الـسوري  قصف مدفعي كثيف    "وجرح تسعة آخرون في     

ا دمـر عـدد  "، موضحة أن الجيش التركي رد و   في منطقة إدلب  

".من األهداف

 

 

ويأتي ذلك في وقت ذكرت فيه وسائل اإلعـالم التركيـة أن            

ـ      ى المنطقـة لـدعم القـوات       الجيش التركي أرسل تعزيزات إل

.المتمركزة

 

 

 استعداد الجيش العربي السوري وتصميمه على التـصدي ألي عـدوان علـى            السوري أكدت القيادة العامة للجيش   
ية المتزامنة لدعم اإلرهاب لن تفلح في ثنيه عن متابعـة مهامـه   األراضي السورية وأن المحاوالت اإلسرائيلية والترك    

.الميدانية حتى القضاء على اإلرهاب على كامل التراب السوري

 

 
ا من اآلليات والمـدرعات مـن منطقـة         يضم عدد  دخول رتل عسكري تركي   ،  منهفي بيان   وأعلنت القيادة العامة    

.منه العدوان الجوي اإلسرائيلي بل وبغطاء بتزامن فاضح مع ،باتجاه الداخل السوري/ أوغلينار

 

 
بهدف حمايـة   ” بنش، معرة مصرين، تفتناز   “انتشر على خط بين بلدات      ” وأوضح البيان أن الرتل العسكري التركي     

وعرقلة تقدم الجيش العربي السوري ومنعه من إكمال القضاء على اإلرهاب           ) جبهة النصرة (اإلرهابيين وعلى رأسهم    
.”ا بشرية لديهصر المدنيين في محافظة إدلب ويتخذهم رهائن ودروعالمنظم الذي يحا

 

 
إذ تتابع مهامها الوطنية في الدفاع عن أمن الوطن والمواطنين فإنها تؤكد في             "وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة       

".وأشكالهان مهما اختلفت تسمياته الوقت نفسه استعداد الجيش العربي السوري وتصميمه على التصدي للعدو

 

 
المحاوالت اإلسرائيلية والتركية المتزامنة لن تفلح في ثني جنودنا الميامين عن متابعة            "أن  بوختم بيان القيادة العامة     

.”مهامهم الميدانية حتى يتم تطهير كامل التراب السوري من رجس التنظيمات اإلرهابية المسلحة

 

 
.رائيلي استهدف محيط دمشق والمنطقة الجنوبيةلعدوان إسي الدفاعات الجوية صدتوأعلن مصدر عسكري 

 

 



 

 

 

 

 



 





 


لقاءه  أن  البرهان  الفتاح  عبد  السودان  في  السيادة  مجلس  رئيس  أكد

 

 انـدماج   فـي   سيـسهم   نتنيـاهو   بنيامين  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس 
 .الدولي بالمجتمع السودان

نهع نيابة ألقاه خطاب في  البرهان  وقال

 

 مـصالحه،  أجـل  من يعمل السودان إن :الحسن محمد عامر ركن العميد الجيش باسم المتحدث 
 منه  يستفيد  ما  فيها  وطرحنا  أشهر  ثالثة  منذ  بدأت  وبومبيو  نتنياهو  مع  االتصاالت" أن  وأضاف  الفلسطينية،  القضية  عدالة  مع  التعارض  دون

 عزمـه   إلى  امشير  ،"الطريق  هذا  في  السير  من  أحد  يمنعنا  ولن  ،اآلخرين  مثل  دوليةال  المنظومة  ضمن  العيش  في  الحق  لنا" وتابع ".السودان
.إسرائيل مع العالقة وعيوب مزايا لدراسة والوزراء السيادة مجلسي من لجنة تشكيل

 

 
 لديها  ليس  غييروالت  الحرية  قوى  أن  على  امشدد  موعده،  من  يومين  قبل  عنتيبي  بلقاء  حمدوك  اهللا  عبد  الوزراء  رئيس  أخطر  أنه  وأوضح

.الذهاب قبل حولها التشاور عدم على جاء اعتراضها لكن الخطوة، على اعتراض

 

 

 

 

 

 



 




 


ألول مرة أظهرت إحصاءات جديدة أن عدد المسلمين في إنجلترا          

وقد تضاعف عدد المسلمين في البالد خـالل        .  ماليين مسلم  ٣تجاوز  
.عقد نتيجة الرتفاع معدل الهجرة ومعدالت المواليد

 

 
، بأنه فـي     مفصالً وكان مكتب اإلحصاء الوطني قد أصدر تحليالً      

يبلغ عدد المسلمين نحو نصف عدد الـسكان، وإذا         بعض أنحاء لندن،    
استمرت وتيرة ارتفاع عدد المسلمين، فإنهم سوف يمثلون األغلبية في          

.تلك المناطق خالل عشر سنوات

 

 
ويشار إلى أن نصف المسلمين في إنجلترا وويلـز ولـدوا فـي             
الخارج، في حين أن نسبة المسلمين الذين تبلغ أعمارهم أقل من عشرة       

كثر من أي فئة عمرية أخرى، مما يشير إلى أن أعدادهم سوف أعوام أ
.تزداد خالل األجيال المقبلة

 

 
 إن عدد الثالثة ماليين مسلم     :وقال التقرير 

 

-ا بين  الذي يمثل مسلم
ا في البالد     مواطنً ٢٠كل  

 

 بشأن تغيير وجـه      من شأنه أن يثير جدالً     -
 . ين في البالدبريطانيا في ظل الدعوات المتزايدة الندماج المسلم

 

 



 




 


المـسيحيين حـول    ورجحت دراسة أن يتساوى عدد المسلمين       

 . ثالثة مليارات شخصهم، إذ سيبلغ أتباع كل منم٢٠٦٠العالم، عام 

   مليار شخص، فيما يبلغ عـدد       ٢,٣ا  ويبلغ عدد المسيحيين حالي 
ا لمركز مليار شخص، وفق١,٨ًالمسلمين 

 

بيو 

 

.لألبحاث 

 

 
الدراسة تضاعف عدد المسلمين خالل أربعة عقود إلـى     وعزت  

أكثر من المسيحيينا وينجبون أطفاالًأن مجتمعاتهم أكثر شباب .

 

 
وعلى عكس االنطباع السائد بأن غالبية المسلمين تتركـز فـي           
منطقة الشرق األوسط، فإن األرقام تشير إلى أن الغالبيـة سـتتركز           

ان، نيجيريـا، إندونيـسيا،     الهند، الباكست :  في كل من   م٢٠٦٠خالل  
 التي ستـضم    ،بنغالديش، مصر، العراق، تركيا، إيران وأفغانستان     

. في المئة منهم٦٠

 

 
أميركـا، البرازيـل،    :  في المئة من المسيحيين فـي      ٤٧وسيتركز  

.نيجيريا، الكونغو، الفلبين، المكسيك، تنزانيا، أوغندا، كينيا وإثيوبيا

 

 

 

 
 

 



 


ـ   ع علـى  أعلن وزير الداخلية اإلسرائيلي أرييه درعي أنه وقَّ

مرسوم يقضي بالسماح لليهـود ولكـل مـن يحمـل الجـواز             

.ة ألغراض تجارية ودينيةاإلسرائيلي بالسفر إلى السعودي

 

 

ويسمح مرسوم درعي بالمغـادرة إلـى المملكـة العربيـة           

ـ           ا أن  السعودية بشكل علني ألول مرة منذ قيام إسـرائيل، علم

السلطات اإلسرائيلية كانت تمنع الـسفر للـسعودية بـالجواز          

".ادولة عدو"اإلسرائيلي، حيث كانت تصنف السعودية 

 

 

الداخليـة اإلسـرائيلية، فـإن      ا لبيان صادر عن وزارة      ووفقً

المرسوم اتُخذ بقرار مشترك مـع المؤسـسة األمنيـة ووزارة           

 .الخارجية ومجلس األمن القومي والجهات األخرى ذات الصلة

 

 



 


المحكمة اإلدارية العليا بمجلس الدولة، بقضت دائرة فحص الطعون 

قبة بجامعة القاهرة، وتأييد  باحثة منت٨٠برفض الطعن المقام من 
 .هيئة التدريسلالحكم قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب 

فى المحكمة وقالت . ر قابل للطعنالحكم الصادر نهائيا غيويعتبر 
 إن حرية الفرد فى اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية :حيثيات حكمها

بأى قيود تفرضها الشخصية التى كفلها الدستور وال يتقيد الفرد العادى 
عليه جهة اإلدارة وله أن يرتدى ما يروق له من زي، إال أن هذه 
الحرية ليست مطلقة، وإنما عليه أن يمارسها فى حدود احترام اآلداب 

هذه الحرية قد تحمل قيود تنص عليها القوانين واللوائح أو فالعامة، 
. أو تقاليد الوظيفةاإلداريالقرارات اإلدارية أو العرف 

 

 

 

 

|

 




 




 





 

 

 

 

 



 



 



 


:بن أبى طالب  على اإلمام  أمير المؤمنينقال

 

 

 

-  ك أن ترى صديقك عند عدوك، فإنه إن        ليس يضر
.لم ينفعك لم يضرك

 

 

 

قلَّ أن ترى أحدا تكبر على من دونـه إال وبـذلك             -
.المقدار يجود بالذل لمن فوقه

 

 

 

ا تهون   فليذكر الموت، فإنه   من عظمت عليه مصيبةٌ    -
.عليه، ومن ضاق به أمر فليذكر القبر فإنه يتسع

 

 

 

خير الشعر ما كان مثالً، وخير األمثال ما لم يكـن            -
.شعرا

 

 

 

فإن الق الناس عند حاجتهم إليك بالبشر والتواضع،         -
منت ذلة التنصل   أنابتك نائبة، وحالت بك حال لقيتهم، وقد        

.إليهم والتواضع

 

 



 


دخلت بعض مقابر األعراب، ومعـي      : قال األصمعي 
جارية على قبر كأنها تمثال وعليها مـن        صاحب لي فإذا    

 ما لم أر مثله، وهي تبكي بعـين غزيـرة          لل،  الحلي والح
هـل رأيـت    : فقلتإلى صاحبي،   وصوت شجي فالتفت    

 وال أحسبني أراه، ثم قلـت       ال واهللا : أعجب من هذه؟ قال   
زينة، ومـا عليـك زي الحـزن،      يا هذه إني أراك ح    : لها

:فأنشدت تقول

 

 
فإن تسأالني فيم حزني فإنني

 

 
ا فتيانـر يـرهينة هذا القب

 

 
وإني ألستحييه والترب بيننا

 

 
نيآكما كنت أستحييه حين ر

 

 
أهابك إجالالً وإن كنت في الثرى

 

 

مخافة يـوم أن يسـؤك لساني

 

 
:في البكاء وجعلت تقولثم اندفعت 

 

 
 ينعم بييا صاحب القبر يا من كان

 

 
اتيـا مواسـي الدنيـباالً ويكثر ف

 

 
رك في حلي وفي حللـقد زرت قب

 

 
ت من أهل المصيباتـني لسـكأن

 

 
ت أعرفهـما كنـك فيـآتيأردت 

 

 
ض هيآتيـن بعـأن قد تسر به م

 

 
ولهةـري مـي رأى عبـفمن رآن

 

 
ن أمواتـكي بيـزي تبـعجيبة ال

 

 



 


أعرابي من ينظر إلى زوجته فطلقها غيرة على        رأى  

المحارم، فلما عوتب في ذلـك قـال قـصيدته الهائيـة            
:المشهورة ومنها

 

 
ضـأترك حبها من غير بغ

 

 
هـرة الشركاء فيـوذاك لكث

 

 
امـإذا وقع الذباب على طع

 

 
دي ونفسي تشتهيهـرفعت ي

 

 
اءـوتجتنب األسود ورود م

 

 
هـب ولغن فيإذا رأت الكال

 

 



 


قال اإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبـو العـزائم          

:رضوان اهللا عليه

 

 

 

وقَفُوا عن ِإحاطَِة معِرفَِة حِقيقَـِة ِسـر         :لْمتَحقِّقُونٱ -
 لْجهـلِ ٱ هـو عـين      لْعاِرِفينٱ ِعنْد   لتَّحِقيقَٱ ألَِن؛  لْمجلَٰىٱ
 لْمحيـرةِ ٱ ِللْعقُـوِل    ِهـشَةِ لْمدٱ لـداِئرةِ ٱ هِٰذِه   ِفي،  لْمطْلَِقٱ

.)للَِّهٱكُلُّكُم حمقَٰى ِفي ذَاِت (: ِلَأللْباِب

 

 



 

 

 

 

 

 



 





 





 



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

وللخالفة عنه سبحانه    

 

 ولما كانـت تلـك      –
اإلنـسان   الحكم الثالث تقتضى أن يكـون     

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

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

 

 
والمؤهلون ألعلـى الـدرجات أبـرار       

والمقربون يتفاضلون عنـد اهللا     ، ومقربون
 تعالى بحسب القرب منه     

 

 فـأرفعهم   –
وأعالهم من جمله اهللا تعالى بصفاته العلية       

ر من الرحمة والرأفـة والـصبر والـشك       
واإلحــسان والواليــة والعنايــة والحفــظ 

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

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

 

 تقدست ذاته   –

 

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

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

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

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

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

ثـم األمثـل    ، صلوات اهللا وسالمه علـيهم    
.فاألمثل

 

 



 



ا كانت تلك الكماالت مع تفاوتها لهـا        لم



 


       سماحة موالنا اإلمام المجدد حجة اإلسالم

ضى والمسلمين فى هذا الزمان السيد محمد ما      
أبو العزائم   

 

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

 

مـع   –
هالل شهر رجب الفرد يكثـر الحـديث عـن          

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

فنرجو من سماحتكم أن تكـشف لنـا        ، التقطها
مة اإلسراء بالنسبة لسيدنا رسـول اهللا       عن حك 
 ، حتى ننتفع بهـذا    ، وبالنسبة للمسلمين

..الخير الكثير

 

 
: فأجاب سماحته قائالً

 

 

 

 



 

 

 

 



 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

.وأصحابه األخيار وورثته األطهار

 

 
ولتلك المعانى اقتضت الحكمة اإللهيـة      

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

:

 



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

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

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

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

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

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

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

 أو بذوق هذا     بشميم هذا العبير   الحسنىمنه  
.الطهور

 

 
:

 




 



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

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

.اصطالحا

 

 
ـ  يفارق فِ  الىوالمسافر إلى اهللا تع     هرطَ

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

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

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

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

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

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

 

 
 يجعلـه   بد للسالك من نورٍ    لذلك كان ال  

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

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

 

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

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

.اح برهان ربهضفينفر التِّ

 

 
 لتلك األشـياء    وبيان رسول اهللا    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

، واهللا يمنحنا عين العبـرة    ، ِحكْمِة اإلسراء 
.آمين.. وصمت الفكرة، ولسان الحكمة
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رج           تاليا خالد منير سالم          عمر فتحي السيد    محمد رجب أبو سالم          سارة عادل ف

 

 
    كفر ميت أبو الكوم             سيدي سالم                  كوم حمادة                  برج العرب

 

 

 أحمد محمد غانم       محمد كمال ذكي       محمد منير السيد حسن       أحمد طارق ممدوح         

 

 
         الريـاض              السنطة 

 

 غربية             الطود –

 

 بحيرة              برج البرلس–

 

 
 






 مع  ، نُحِصيهِ  ِنعِم اللَِّه تَعالَى ما ال     قَد َأصبح ِبنَا ِمن   : اَل بعض صلَحاِء السلَفِ   قَ :ابني مستقبل األمة  

 علَـى مـن عـرفَ       فَحقَّ،   َأم قَِبيح ما يستُر    ، َأجِميَل ما ينْشُر   : نَدِري َأيهما نَشْكُر   ، فَال كَثْرِة ما نَعِصيهِ  
 النِّع ِضعوتَِثالً   مما ملَهقْبي ِة َأنا   ما كُلِّفَ ِمنْها   ، ِلماِئهِبَأد كُونا يولُهقَبو ،        ـما َأنْعلَى مالَى عتَع اللَّه شْكُري ثُم 
.كَلَّفَنَا ِمن شُكِْر ِنعِمِهفَِإن ِبنَا ِمن الْحاجِة إلَى ِنعِمِه َأكْثَر ِمما ، ِمن إسداِئها

 

 
فَِإن نَحن َأدينَا حقَّ النِّعمِة ِفي التَّكِْليِف تَفَضَل ِبِإسداِء النِّعمِة ِمن غَيِر ِجهـِة               :عزيزي مستقبل األمة  
ظَّ الدنْيا واآلِخـرِة، وهـذَا هـو الـسِعيد           ومن لَِزمتْه النِّعمتَاِن فَقَد ُأوِتي ح      ،التَّكِْليِف، فَلَِزمتْ النِّعمتَانِ  

 تَكِْليفَ ِفيـِه ِمـن ِنعِمـِه، فَنَفَـرتْ     ن شُكِْرِه قَصر عنَّا ما ال  وِإن قَصرنَا ِفي َأداِء ما كُلِّفْنَا مِ      ،  ِقطْالِباِإل
 ِفـي    لَه ِفي الْحياِة حـظٌّ وال       ومن نَفَرتْ عنْه النِّعمتَاِن فَقَد سِلب حظَّ الدنْيا واآلِخرِة، فَلَم يكُن           ،النِّعمتَاِن

.الْموِت راحةٌ، وهذَا هو الشَِّقي ِباالسِتحقَاِق

 

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

 

].٧٥صاهرة  الق–

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 




 



 

 

٣٣ 

بالهنا

 

 

 

والشفا

 

 

 

 


 

اشْتَرى رجٌل ِمن رجٍل عقَارا لَـه، فَوجـد) :   قال رسول اهللا   :  قال عن أبي هريرة    

             قَارى الْعالَِّذى اشْتَر فَقَاَل لَه ،با ذَهةً ِفيهرقَاِرِه جِفى ع قَارى الْعُل الَِّذى اشْتَرجالر:   كبخُذْ ذَه 

   تُ ِمنْكيا اشْتَرِمنِّى، ِإنَّم     بالذَّه ِمنْك تَعَأب لَمو ،ضاَألر  .   ضاَألر قَاَل الَِّذى لَهو:     تُـكـا ِبعِإنَّم 

 ِلـى   : قَاَل َأحـدهما   ؟ َألَكُما ولَد  :اَألرض وما ِفيها، فَتَحاكَما ِإلَى رجٍل، فَقَاَل الَِّذى تَحاكَما ِإلَيهِ         

غُالَم،  قَاَل اآلخَرارِ  : وةٌ ِلى جقَالَ ،ي :           ،ا ِمنْـهلَـى َأنْفُـِسِهمَأنِْفقُوا عةَ، واِريالْج وا الْغُالَمَأنِْكح 

.)وتَصدقَا

 

 

١٢/١٩(، ومسلم في األقضية )٧/٣٢٧(البخاري في نزول عيسى من األنبياء رواه [

 

-٢١.[

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زيادة معدالت اإلصابة بأمراض    شكلت  

في فاة  للوالقلب، التي تعد المسبب األول      

س لالجتماعـالرئيدول الخليج، المحور 

 

 

األول الذي عقد بين جمعية القلب اإلماراتيـة،         المشترك

ألمراض القلب، وتشير الدراسات الحديثة     والكلية األمريكية   

 ٥٣٠٠التي تمت مناقشتها خالل االجتماع، وشـملت نحـو       

من % ٥٠مريض من مختلف دول الخليج إلى أن أكثر من          

ـ س التعاون الخليجـي     سكان دول مجل   خلـالً فـي    نون  ايع

مـنهم يعـانون    % ٢٥، في حين أن     مستويات الكوليسترول 

ارتفاع ضغط الدم، أما المصابون بمرض السكر فيـشكلون         

مثيرة للقلق بشكل كبير    ، وتعد هذه النتائج     %٢٥ و   ١٥بين  

مع الزيادة السريعة بمعـدالت اإلصـابة بالـسمنة         ال سيما   

.بها المرتبطة واآلثار السلبية

 

 

 



 



 



 



 



 




 


نصف ك مكرونة    

 

 نصف ك طماطم صحيحة      –

 

 جـم مـن     ٧٠ –
الزبدة  

 

 جبنة بيضاء    ١ –

 

 باذنجانات ٣ –

 

 ريحـان  –

 

 زيـت  –

 

– ٤ 
مالعق جبنة البرموزان المبشورة 

 

 بصلة –

 

 ملح –

 

. فلفل–

 

 


 



 

ن حي الباذنجـا  ملِّ،  فيه ثم قطعيه إلى دوائر    شاغسلي الباذنجان ون   -
، ضعي على النار في إناء البصل المقطـع  ودعيه يرتاج مدة ساعة   

وعشرين جرام من الزبـدة     مالعق من الزيت    إلى دوائر مع ثالث     
وأوراق الريحان ثم حمريها بعض دقائق، أضيفي الطماطم وضعي         
الملح والفلفل واطهيها نصف ساعة تقريبا، بعد النضج ضعي كـل           

حمى في مقـالة كميـة      المكرونة  أثناء غليان ماء    هذا في مصفاه،    
أضـيفي إليـه    .. كبيرة من الزيت وعندما يصبح الزيت حاميا جدا       

يجب أن تظل متماسكة ثم     صفي المكرونة التي    الباذنجان وحمريه،   
اسكبيها في إناء وأضيفي إليها الزبدة الباقية والجبنة ثم حركي جيدا           

لبيـركس  هذا التحضير في إنـاء مـن ا       حتى يمتزج الكل، اسكبي     
 المقلي ثم ضعي طبقة من صلـصلة الطمـاطم          وغطيه بالباذنجان 

وشرائح الجبنة، ضعيه في الفرن الساخن مدة عشر دقـائق حتـى            
.تذوب الجبنة ثم قدميه ساخنًا

 

 



 

 

 

 

 



 





 




 




 



 



 

 

















 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

األستاذ الدكتور

 

 

نور الدين أبو حلية

 

 

اجلمهورية اجلزائرية

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 


 




 



.هات الشاهد الثاني: قال القاضي

 

 

لم يكتف ابن تيمية بقطع     : قام الهندي، وقال  

تلك العالقة العاطفية الجميلة لألمة عـن نبيهـا         

          بل راح يمنع بكل ما أوتي من وسـائل ،

فت عليه البـشرية، ودلـت    من أمر فطري تعار   

.عليه النصوص الكثيرة

 

 

وما هو؟: قال القاضي

 

 

.. زيارة قبر رسول اهللا     : قال الهندي 

فقد حاول ابن تيمية بكل ما أوتي مـن أسـلحة           

التبديع والتضليل أن يحول من زيارته التي تحن        

لها القلوب، إلى معصية من المعاصي، بل بدعة        

عليه األمـة   من البدع، مع أن ذلك مما تعارفت        

اإلسالمية سلفها وخلفها، بل ما تعارفـت عليـه         

األمم من قبلها حتى ال تنقطع صلتها بمن ترجع         

إليهم في شؤون دينها ودنياها، وحتى ال تـزول         

.آثارهم التي تدل عليهم

 

 

باإلضافة إلى ما في ذلـك مـن المعـاني          

التربوية العظيمة، والصلة الوجدانيـة العميقـة،       

من تشرف بزيـارة تلـك      وهي مما يجدها كل     

.المقامات الشريفة

 

 

والواقع يدل  .. كالمك صحيح : قال القاضي 

فهل أنكر ابن تيمية هذا؟.. عليه

 

 

فمـن  .. أجل سيدي القاضـي   : قال الهندي 

المعروف لكل من درس تراث السابقين أن ابن        

تيمية انفرد في القرن السابع الهجري بمنع إنشاء        

عنه في  ، وقد وردت    السفر لزيارة النبي    

هذا الفتاوى الكثيرة، وقد أحدث ذلك لغرابته ردة        

فعل شديدة في المجتمع اإلسالمي الـذي كـان         

 ويعتبـر الجـدل    يقدس زيارة رسول اهللا     

.فيها سوء أدب معه 

 

 

لقد قال الحافظ ابن حجر يشير إلى الفتنـة         

: التي حصلت بسبب فتاوى ابن تيمية في ذلـك        

 بتحـريم شـد     والحاصل أنهم ألزموا ابن تيمية    (

.. الرحل إلى زيارة قبر سيدنا رسول اهللا        

وهي من أبشع المـسائل المنقولـة عـن ابـن           

 .)١()تيمية

 

 

وقال الحافظ أبو زرعة العراقي في بعـض        

األجوبة المرضية عن األسـئلة     (أجوبته المسماة   

عند الكالم على المسائل التي انفرد ابن       ) المكية

ـ    : (تيمية بها  ن تيميـة فـي     وما أبشع مسألتي اب

      ا الشيخ  الطالق والزيارة، وقد رد عليه فيهما مع

رد ذلك بالتصنيف فأجـاد     تقي الدين السبكي، وأف   

.)٢()وأحسن

 

 

وللـشيخ تقـي    ): (طرح التثريب (وقال في   



 

 

 

 

 



 











 



الدين ابن تيمية هنا كالم بشع عجيب يتـضمن         

منع شد الرحل للزيارة، وأنه ليس من القـرب،         

ـ         ي الـدين   بل بضد ذلك، ورد عليه الـشيخ تق

سقام فـشفى صـدور قـوم       السبكي في شفاء ال   

.)٣()مؤمنين

 

 

وذكر الحافظ العالئي المسائل التي انفرد بها 

ومنهـا أن  : (ابن تيمية، ومنها هذه المسألة، فقال  

 معـصية ال    إنشاء السفر لزيـارة نبينـا       

تقصر فيها الصالة، وبالغ في ذلك ولم يقل بـه          

.)أحد من المسلمين قبله

 

 

أنت تعلم أننـا فـي مجلـس        : قاضيقال ال 

قضاء، وأنه ال يكفي فيه شـهادات المخـالفين         

ا بل نحتاج إلى أدلة أكثر قوة وثبوتً      .. والخصوم

.وداللة

 

 

أردت .. أجل سيدي القاضـي   : قال الهندي 

فقط أن أذكر لك استبشاع العلماء لتلك الفتـاوى         

 ألنها لم   ؛التي أصدرها، وكيف صدمت األمة بها     

.هناك من يتجرأ على مثل ذلكتكن تتصور أن 

 

 

لكن مع ذلك ال مناص لنا من       : قال القاضي 

هكـذا تقتـضي    .. أن نستمع البن تيمية نفـسه     

.).العدالة

 

 

لقد ذكر ابن تيمية هذه المسألة      : قال الهندي 

في مواضع كثيرة من كتبه، ومنها فتـواه لمـن          

من زار قبري وجبت له     : (سأله عن قوله    

ت ولم يزرنـي فقـد      من زار البي  (، و )شفاعتي

 علـى وجـه     ، وهل زيارة النبي     )جفاني

االستحباب أو ال؟

 

 

من زار قبري وجبـت     : (أما قوله : (فأجاب

فهذا الحـديث رواه الـدارقطني ـ    ) له شفاعتي

فيما قيل ـ بإسناد ضعيف، ولهذا ذكـره غيـر    

واحد من الموضوعات، ولم يروه أحد من أهـل     

 والـسنن   الكتب المعتمد عليها من كتب الصحاح     

من حـج   : (والمسانيد، وأما الحديث اآلخر قوله    

، فهذا لم يروه أحد     )البيت ولم يزرني فقد جفاني    

من أهل العلم بالحديث، بل هو موضوع علـى         

 ومعناه مخالف لإلجماع، فإن     رسول اهللا   

وأما زيارته  ..  من الكبائر  جفاء الرسول   

تّفاق المسلمين، بل ليس فيها أمر      فليست واجبة با  

في الكتاب وال في السنّة، وإنّما األمر الموجـود         

وأكثر . في الكتاب والسنّة بالصالة عليه والتسليم     

ما اعتمده العلماء في الزيارة قوله في الحـديث         

ما من مسلم يسلّم علي، إالّ : (الذي رواه أبو داود  

.)٤()مرد اهللا علي روحي حتى أرد عليه السال

 

 

بل إن األمر وصل به إلى هذا الجفاء الذي         

أن إتيان مـسجد رسـول اهللا       : (عبر عنه بقوله  

         وقصد ذلك والسفر لذلك أولى من إتيـان 

قبره لو كانت الحجرة مفتوحـة والـسفر إليـه          

فإن الصحابة كـانوا يـأتون      . بإجماع المسلمين 

مسجده في اليوم والليلة خمس مرات والحجـرة        

 ألنهم قد   ؛جد لم يدخلها أحد منهم    إلى جانب المس  

علموا أنه نهاهم أن يتخذوا القبور مـساجد وأن         

  وكذلك قد علموا أن    .. اا أو وثنً  يتخذوا قبره عيد

صالتهم وسالمهم عليه في المسجد أولـى مـن         

وكل من يسافر للزيارة فسفره إنمـا       . عند قبره 

يكون إلى المسجد سواء قصد ذلك أو لم يقصده         

ــى ال ــسفر إل ــالنص وال ــستحب ب ــسجد م م

 .)٥()واإلجماع

 

 

لو كان قبر نبينا يزار كمـا تـزار         : (وقال

القبور لكان أهل مدينته أحق الناس بذلك كما أن         

أهل كل مدينة أحق بزيارة مـن عنـدهم مـن           

 فلما اتفق السلف وأئمة الدين على أن        ،الصالحين

أهل مدينته ال يزورون قبره بل وال يقفون عنده         

 المسجد وخرجوا وإن لم يسمى      للسالم إذا دخلوا  

!! هذا زيارة ، بل يكره لهم ذلك عند غير السفر         

كما ذكر ذلك مالك وبين أن ذلك من البدع التي          

لم يكن صدر هذه األمة يفعلونه علم أن من جعل       

يـره فقـد    زيارة قبره مشروعة كزيارة قبـر غ      

.)٦()خالف إجماع المسلمين

 

 

كان ولهذا  ): (الرد على األخنائي  (وقال في   

الصحابة في عهد الخلفاء الراشـدين إذا دخلـوا     

لم يكونوا يذهبون إلى ناحيـة القبـر        .. المسجد

فيزورونه هناك وال يقفون خارج الحجرة كما لم        

   وال .. ا لزيارة قبره  يكونوا يدخلون الحجرة أيض

 ا يأتون من بيوتهم لمجرد زيارة قبره       كانوا أيض

،        مـة   بل هذا من البدع التي أنكرهـا األئ

 وإن كان الزائر لـيس مقـصوده إال         ،والعلماء

يه وبينـوا أن الـسلف لـم        الصالة والسالم عل  

.)٧()يفعلوها

 

 

ومعلـوم أن أهـل     : (وقال في نفس الكتاب   

المدينة ال يكره لهم زيارة قبـور أهـل البقيـع           

 ولكن قبر النبي    ... وشهداء أحد وغيرهم  
  خص بالمنع شرع ا كما دفن في الحجـرة      ا وحس

الناس من زيارة قبره من الحجـرة كمـا         ومنع  

تزار سائر القبور فيصل الزائر إلى عند القبـر،      

 ليس كذلك فال تستحب هـذه       وقبر النبي   

.)٨()الزيارة في حقه وال تمكن

 

 



 


                                                           

).٥/٦٦(الفتح ) ١(

 

 
٩٦األجوبة املرضية عن األسئلة املكية ص) ٢(

 

–٩٨.

 

 
 .)٦/٤٣(طرح التثريب ) ٣(

.٢٧/٢٥: جمموع الفتاوى) ٤(

 

 
.)٢٧/٣٠٩(جمموع الفتاوى ) ٥(

 

 
.٢٤٣/ ٢٧جمموع الفتاوى ) ٦(

 

 
.٣٨٥خنائي ص الرد على األ) ٧(

 

 
.٣٨٦الرد على األخنائي ص ) ٨(

 

 



 

 

 

 

 



 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 


   

 




 




 








 










 








 





 





 





 





 





 


 

 

 

كوشنر يفترض أن الموقف الفلسطيني سيئ ويزداد سوءا، ويطلب من "
الزعماء الفلسطينيين التفاوض من أجل جزء من رغيف بدالً من مشاهدة 

".اختفاء الرغيف بالكامل

 

 
وا صهر الرئيس األمريكي وكبير أحد األشخاص الذين سمعهكذا وصف 

واشنطن صفقة القرن، بحسب صحيفة  يصف رمستشاريه جاريد كوشن
.بوست

 

 
 يتعامل مع األمر ببلطجة سياسية واضحة، يسرق األراضي كوشنر

: الفلسطينية ويطالب الفلسطينيين بقبول دولة أفضل وصف لها هو
، فأغلب مناطقها ليست متصلة، وإنما "دولة األنفاق والكباري"

 اتجاه، ترتبط أصبحت بمثابة قرى متفرقة يتخللها العدو من كل
.ببقية األجزاء بكباري أو أنفاق سيغلقها المحتل وقتما يريد

 

 
كوشنر بعدما أعلن صهره ترامب وبجواره رئيس وزراء االحتالل 
اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن الخطة خرج ليستغرب رفض 

" إن القادة الفلسطينيين يبدون حمقى للغاية: "الفلسطينيين، ويقول
صفقة القرن التي تهدف لوضع حد للصراع  للرفضهم الفوري

الفلسطيني

 

 . اإلسرائيلي-

الفلسطينيين "ن إ :"رويترز"وأضاف كوشنر في تصريحات لوكالة 
يحتاجون ربما إلى قليل من الوقت ألخذ حمام بارد واستيعاب 

".الخطة

 

 
لقد رفضوا الخطة قبل أن يروها، وظنوا أنها لن تكون  ":وتابع قائالً

هذه لحظة فارقة بالنسبة لهم حتى يظهروا للعالم ... حجيدة كما اتض
".ا ألن يصبحوا دولة أو الستعدين حقما إذا كانوا م

 

 
الحقيقة أنا ال أستغرب تصريحات الصهيوني كوشنر، الذي عندما 

 في السابعة عشرة من عمره، وقف إلى جانب آالف الطالب كان
 اح ملوم١٩٩٨عام في بولندا " أوشفيتز"اليهود اآلخرين في مقبرة 

، وهو يستمع إلى خطاب لرئيس حكومة االحتالل دولة االحتاللبعلم 
  المزعومة"مجزرة الهولوكوست"بنيامين نتنياهو يتحدث فيه عن 

.الكيان الصهيونيوتاريخ الحركة الصهيونية ودورها في بناء 

 

 
لكن على خالف الطالب اليهود اآلخرين، الذين رافقهم في رحلة من 

يات المتحدة انتهت في األراضي المحتلة في فلسطين، تعرف الوال
كوشنر إلى رئيس الحكومة اإلسرائيلية قبل ذلك التاريخ، عندما زار 
نتنياهو، وهو صديق والده رجل األعمال الثري، منزل عائلة كوشنر 
في والية نيوجرسي، ونام في غرفة جاريد، الذي اضطر في تلك 

حينها كان جاريد ال يزال العب . ق السفليالليلة إلى النوم في الطاب
كرة سلة في المدرسة الثانوية، ولم يكن ليخطر في ذهنه أنه قد 
يلتقي نتنياهو في البيت األبيض، بصفته المستشار األول للرئيس 

لكن اختيار القيادات األمريكية . األميركي في قضايا الشرق األوسط
ل ترامب شخصيا إلى البيت ال يتم من فراغ أو عبثًا، فقد يكون إيصا

األبيض بهدف وصول كوشنر لصناعة القرار فيه، وتقديم هذا 
.العرض السخي لصديق والده

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

  

 



 


تضم خطة الرئيس األمريكي ترامب للسالم      

ـ   في الشرق    ا باسـم   األوسط، والمعروفة إعالمي
 مخططاً مفـصالً تحـدد أفكـار        "صفقة القرن "

ه حول كيفية حل القضايا األساسية المتعلقة       إدارت
 .بالنزاع الفلسطيني اإلسرائيلي

الصفقة تلزم إسرائيل بالقبول بها كاملة دون       
 سـنوات   ٤تجزئة، وتتيح للفلـسطينيين مهلـة       

.وهذه أهم بنودها.. انتقالية لاللتحاق بها

 

 
:

 



 

) داخل الـسياج األمنـي    ( القدس بالكامل    -
 .ليةتحت السيادة اإلسرائي

 

ــدس   - ــساحة الق ــاقي م ــارج ( ب خ
)السياج

 

شاملة 

 

كفار (األحياء الشمالية والشرقية     
سـتنقل  ) عقاب وأبو ديـس ونـصف شـعفاط       

.للفلسطينيين حال قبلوا الخطة

 

 
:

 



 

 السلطة الفلـسطينية مطالبـة باسـتعادة        -
السيطرة الكاملة على قطاع غزة ونزع سـالح        

 .الفصائل

 

هولـة   منح الفلسطينيين أراضي غيـر مأ     -
بالسكان في النقب قرب الحدود بين غزة ومصر        

 مستوطنة في الضفة    ١٥كتعويض عن أراضي    
.داخل منطقة دولتهم المقترحة في الضفة

 

 
:

 



 

 الدولة الفلسطينية المـستقبلية ستحـصل       -
، )”ب“و  ” أ“(على كامل أراضـي المنطقتـين       

، لتغطي الدولة المـستقبلية     )ج(ونصف المنطقة   
ن الضفة الغربية، بحـسب جيـروزاليم       ٪ م ٨٠

 .بوست

 

 ستبقى المسؤولية األمنيـة عـن غـور         -
األردن بين يدي إسرائيل في المستقبل المنظور،       

الفلـسطينية  لكن يمكن تقليصها مع قيام الدولـة        
.، بموجب شروط الخطةالناشئة ببناء قدرتها

 

 

 

 ستفرض إسرائيل سيادتها على مساحتها      -
يـة إذا لـم يـرد       المخصصة في الـضفة الغرب    

.الفلسطينيون على الصفقة خالل بضعة أسابيع

 

 

 

 ال يحق إلسرائيل مد سيطرتها لألراضي       -
المخصصة للدولة الفلسطينية المحتملـة حـال       
رغب الفلـسطينيين فـي اسـتئناف محادثـات         

.التفاوض في السنوات المقبلة

 

 

 

 مستوطنة في جيوب صغيرة ستترك      ١٥ -
كون معزولة عـن    تابعة للسيادة اإلسرائيلية؛ ست   

المساحة المتصلة، لكنها تخضع لحماية الجـيش       

.اإلسرائيلي

 

 

 

حال الرفض، لن يتمكن الفلسطينيون من       -
ضم األراضي من جانب واحد، لكـن سـيكون         
إلسرائيل حق بسط سـيادتها علـى المنـاطق         

.المخصصة لها

 

 
:

 



 

 بنهاية الفترة االنتقالية المقـدرة بـأربع        -
يتمكن الفلسطينيون بعدها من إعـالن      سنوات، س 

دولة مستقلة، عاصمتها المساحة المتبقيـة مـن        
شريط حـدودي بـين النقـب       + غزة  + القدس  

 .من الضفة الغربية% ٨٠+ وغزة ومصر 

كل ذلـك مـشروط بقبـول الفلـسطينيين         
بالخطة، وتوقف السلطة عن التحـريض علـى        
اإلرهاب، ونـزع سـالح حمـاس والجهـاد،         

د، واحترام حقوق اإلنسان وحرية     ومحاربة الفسا 
.الدين والصحافة

 

 
منزوعـة  ستكون  : سلطات الدولة محدودة  

السالح تماما، دون سيطرة على المجال الجوي       
أو المعابر الحدودية أو الحدود، وغير مـسموح        

.لها بالتحالف مع دول أخرى

 

 

 

 لربط المساحة المقترحة، المقسمة علـى       -
شطرين،

 

 الـضفة   ربطتقترح الخطة بناء نفق ي     
.الغربية وقطاع غزة كممر آمن للفلسطينيين

 

 

 

 مليار دوالر لتمويـل     ٥٠ يقدم البرنامج    -
.مشاريع في مناطق مخصصة للدولة الفلسطينية

 

 


 



 

.ن لألراضي اإلسرائيليةو لن يعود الالجئ-

 

 

 

ة إلى أراضي الدولـة     د سيسمح لهم بالعو   -
.الفلسطينية

 

 

 

 لالجئينيضا   الواليات المتحدة ستقدم تعو    -
 وتـسهيالت للحـصول علـى       الذين لم يعودوا  

.)١(جنسية الدول الموجودين بها

 

 



 


ســتراتيجية موقــع مركــز الدراســات اإل

 يـصف صـفقة     "ستراتفور "واألمنية األمريكي 
أقل من خطة سالم وأكثر من تدوين       "القرن بـ   

ــراهن ــي "للوضــع ال ــب ، فه ــل للمطال تمي
فتقــر إلــى إدراج المــدخالت اإلســرائيلية، وت

.لفلسطينية في معظم أجزاء صياغتهاا

 

 
خطة ترامب ستكون مجرد ذريعة إلسرائيل      
للمضي قدما في ضم بعـض أجـزاء الـضفة          
الغربية وإلقاء اللوم على الفلـسطينيين لكـونهم        

.يعيقون تنفيذ صفقة القرن

 

 
 إنه سوف يتحـرك     :في الواقع، قال نتنياهو   

ردن ومـستوطنات   إلى األمام بـضم غـور األ      
. الضفة الغربية األخرى

 

 
الخطة لديها القدرة علـى إعطـاء دفعـة         
صغيرة لنتنياهو أو منافسه بينـي غـانتز فـي          

 . الحالي مارس٢االنتخابات اإلسرائيلية في 

 

 
العديد من المواقع األمريكية واإلسـرائيلية      

ـ          ةركزت على أن اختيار التوقيت يرجـع لرغب
االنتخابـات  ترامب فـي دعـم نتنيـاهو فـي          

اإلسرائيلية التي تعاد للمرة الثالثة بسبب فـشل         
 ومة، وكذلك دعم قاعدته االنتخابيـة     تشكيل حك 

.قبل انتخابات نوفمبر المقبل

 

 



 


حقيقة النوايا األمريكية ظهرت على لـسان       

ـ أكـد   سفيرها في القدس، حيث      سفير ديفيـد   ال
ليـين  يفريدمان، لزعمـاء مـن اليهـود واإلنج       

مريكيين، عدم قيام دولة فلـسطين حتـى إذا         األ
وافقوا على شروط خطة السالم المعروفة بــ        

.صفقة القرن

 

 
تـايمز أوف   "وكشفت مـصادر لـصحيفة      

، حضرت لقاء السفير األمريكي، ديفيد      "إسرائيل
فريدمان، أن األخير طمأن زعماء من اليهـود        

ليين األمريكيين، بعدم منح الفلـسطينيين      يواإلنج
 لو وافقوا على شروط خطة الـسالم        دولة حتى 

.التى طرحها ترامب

 

 
ا وغير  وقالت الصحيفة، أن اللقاء كان مغلقً     

ـ  ٢٠ أكثر من    وبينرسمي بين فريدمان     ا  زعيم
يهودي ا وإنجيلي ا عقب نشر البيت األبيض     ا أمريكي

بنود صفقة القرن، وقال لهـم أن قيـام الدولـة           
لمـستقبل  الفلسطينية لن يأتي على أي حال في ا       

القريب، لتهدئة مخاوفهم من مبدأ حل الـدولتين        
.الموجود ضمن بنود الخطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
األمين العام والمتحدث الرسمي

 

 
                               لالتحاد العالمى للطرق الصوفية

ى الحسينىلعزم اعبد الحليمف الشري

 

 



 

 

 

 

 



 



 

  

 

وقال مسئول يهودي أمريكي حضر اللقـاء       
قال السفير فريـدمان إن الفلـسطينيين       : "السري

سيحتاجون إلى مقدار ملموس من الوقت لبنـاء        
ـ       ا المؤسسات المطلوبة إلقامة دولة صالحة تمام

ن هذا هو أحد أسباب إدخال      ا إلى أ  ، مشير "للحياة
بند فى الخطة يـنص علـى تجميـد األنـشطة          
االستيطانية لمدة أربع سـنوات فـي المنـاطق         

.المخصصة للدولة الفلسطينية المسقبلية

 

 
وأشارت الصحيفة، إلى أن اللقـاء المغلـق        
عقد لتوضيح نقاط غامضة تـسببت فـى قلـق          

سيما مسألة القـدس، بعـد أن أثـار          اليهود ال 
كثير من التساؤالت عنـدما أعلـن أن        ترامب ال 

المدينة ستكون عاصمة غيـر مقـسمة لدولـة         
 إن  :إسرائيل، ثم قال بعد ثـوان فـى المـؤتمر         

 ستكون في   ةالمستقبليعاصمة الدولة الفلسطينية    
، والحقيقة أنه كان يقصد شرق      )٢(القدس الشرقية 

.القدس وليس القدس الشرقية

 

 
م صدفقد  رئيس فلسطين محمود عباس،     أما  

الجميع في كلمته بالجامعة العربية عقب إعـالن     
 من طلب دولة منزوعة السالح       هو الصفقة بأنه 
.من ترامب

 

 
أساسـها   الصفقة رغـم أن       عباس ورفض

 بيلين(اتفاقية  

 

م والذي جاء   ١٩٩٥عام   ) عباس –
يـتم توسـيع     ف أما فيما يتعلق بوضع القدس    : فيه

أبـو ديـس    : (حـدود المدينة الكبرى لتـشمل    
، وتــستطيع الــسلطة )يــة وســـلوانوالعيزر

الفلسطينية فيما بعد أن تتخذ من األحياء الجديدة        
  االمستحدثة عاصمـة ومركز لها يـصبح    ا إداري 

ــمها ــدس : (اس ــة ) AL-QUDSالق بالعربي
، بينمـا تـسمى     )Jerusalem(والالتينية وليس   

بقية أنحاء المدينة القديمة بحدودها البلدية القائمة       
م  أورشـلي (احاليJERUSALEM (ألي  امنع 

التباس، ويعترف بها كعاصمة أبدية إلسـرائيل،       
وتشكل األحياء الجديدة المـستحدثة مـن أبـو         
ديـس وسـلوان والعيزريـة وحدة جغرافيـة      
وسياسية مستقلة تشكل عاصـمة للدولـة التـي         
ستعلن عقب انقـضاء فتـرة اختبـار النوايـا          

.المنصوص عليها في هذه االتفاقية

 

 



 


ا غير  الواليات المتحدة نهجا دبلوماسي   اتبعت  

 التي تنفذها على    تقليدي هذه المرة إلتمام الصفقة    
 منذ تولي ترامـب رئاسـة الواليـات          مراحل

دعمـت اإلسـرائيليين    حيث  . المتحدة األمريكية 
بشكل غير اعتيادي    

 

 القدس  اعتبار بما في ذلك     –
 قبـل    المحتل  الجوالن اومنحهعاصمة إلسرائيل   

 إعالن الصفقة 

 

 حاولـت    وفي الوقـت نفـسه     –
 الفلسطينيين بالمال، وطلبـت مـن بقيـة       اءغرإ

.العالم إقناع الفلسطينيين بقبول األمر الواقع

 

 
وإلغراء الفلسطينيين بقبول خطته للحل هذه      
المرة، أرفق ترامب بـ صفقة القرن مشروعات       

 مليـار دوالر،    ٥٠اقتصادية تصل قيمتها إلـى      
رض أن تنعش االقتصاد الفلسطيني، وتخلـق       يفت

.مليون فرصة عمل

 

 
وول سـتريت جورنـال،     صـحيفة   تقول  

؛ إن هذه خطة مؤيدة إلسرائيل     :المؤيدة لترامب 
فال تفرض عليها إخالء المستوطنات من الضفة       
الغربية، بينما تشترط نـزع سـالح الفـصائل         
الفلسطينية في غزة، وتمكن إسرائيل من ضـم        

ا لألمـن علـى     يالذي تعتبره حيو  غور األردن   
  أقـل مـن    تمنح الفلسطينيين ، و حدودها الشرقية 

من الضفة الغربية، وتعتـرف بـبعض       % ٨٠
، بما  م١٩٦٧التوسع اإلقليمي إلسرائيل منذ عام      
.يعكس التغيرات في الوقائع السياسية

 

 
 صـفقة القـرن تتمتـع        إن :صحيفة تقول ال

لتـي  بشكل من الدعم من دول الخليج العربية، ا       
تقف في نفس الخندق مع إسرائيل ضد إيـران،         

الملل من الرفض الفلسطيني المتكرر     ب يبتوأص
.ألي مقترح للحل

 

 



 


 اإلسـتراتيجية موقع مركز الدراسات     يقول

يمكـن أن   نـه   إ :"ستراتفور "واألمنية األمريكي 
تشكل الخطة محطة جديدة بين الدول العربيـة         

.والفلسطينيين

 

 
 أن ترفض دول الخليج العربي      فمن الصعب 

صراحة خطة طرحتها واشنطن، وهي حليـف       
 وكذلك إلسرائيل، وهي حليـف      ،تحتاجه وتريده 

هادئ على نحو متزايد في السنوات األخيـرة،        
.عتبر سياساتها غير عادلة تماماحتى لو كانت ت

 

 
   مان واإلمـارات   حضر سفراء البحرين وع

.ضاإلعالن عن خطة ترامب في البيت األبي

 

 
ال تريد أي دولة عربيـة أو إسـالمية أن           
تعارض علنًا المطالب الفلسطينية، لكن ال توجد       
دولة شرق أوسطية تريـد المجازفـة بموقفهـا         
الدبلوماسي أو االقتصادي مع الواليات المتحـدة       

.األقوى لصالح كونها راعية للفلسطينيين

 

 
اإلمارات والسعودية، اللتان تتمتعان بالنفوذ     

الثقل إلحداث تغيير، لن تتحركا على      اإلقليمي و 
جزء من  . األرجح حسب توجيهات الفلسطينيين   

السبب هو تحالفات الفـصائل الفلـسطينية مـع         
خصوم إقليميـين ظهـر عـداؤهم ورغبـتهم         

التوسعية إلى العلن في العقدين األخيرين، مثـل        
وجزء آخر أن سـكان المنطقـة       . إيران وتركيا 

. وجهة نظرهمالشابة لم تعد القضية مهمة من

 

 
من بين الرعاة التقليديين للقضية الفلسطينية      

 

 األردن ومصر وسوريا ودول الخليج العربي،       –
وبدرجة أقل لبنان وتركيا     

 

 لـم تعـد القـضية    –
. الفلسطينية مثار جدل كمـا كانـت مـن قبـل          

.)٣(األوضاع الداخلية صارت الشغل الشاغل

 

 
مراكز الدراسات األمريكية هنا تقسم العرب      

قسم خليجي يرى أن تحالفـه مـع        :  قسمين إلى
أمريكا وإسرائيل يصب في صالحه، وقسم آخر       
مشغول بأوضاعه الداخلية نتيجـة الـصراعات       

.والحروب والمشاكل االقتصادية

 

 
وقد رفضت الجامعة العربية ومنظمـة      هذا  

التعاون اإلسالمي الـصفقة جملـة وتفـصيالً        
.م١٩٦٧وطالبت بالعودة للتفاوض على حدود 

 

 



 


قبـل  في الشرق األوسط نحن نشرب الماء       "

، كانت هذه أولى كلمات رئيس      "أي رحلة طويلة  
أي وزراء دولة االحتالل نتنياهو قبل أن يتفوه ب       

في كلمته بمؤتمر إعـالن صـفقة القـرن     كلمة  
.بالبيت األبيض، ثم أعقبها بشرب شربة ماء

 

 
تلميح نتنياهو كان موجهـا لمـصر لـيس         

، فمفاوضات سد النهضة جرت أليام في       لغيرها
واشنطن متزامنة مع إعالن صفقة القرن، فبـدا        

نوا المياه قبل أن تدخلوا     أم: (وكأنه يقول لمصر  
).معنا في مرحلة جديدة

 

 
 دقيقة فقط من    ٣٠مصر أصدرت بيانًا بعد     

إعــالن صــفقة القــرن علــى لــسان وزارة 
مـصر تقـدر الجهـود      خارجيتها، جاء فيه أن     

يكية المتواصلة من أجل التوصل إلى سالم       األمر
شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بما يسهم فـي        
دعم االستقرار واألمن بالشرق األوسط، وينهي      

الصراع الفلسطيني

 

.اإلسرائيلي-

 

 
وأضافت أن مصر تـرى أهميـة النظـر         
لمبادرة اإلدارة األمريكية من منطلـق أهميـة        
التوصل لتسوية القضية الفلسطينية بمـا يعيـد        
للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة مـن       
خالل إقامة دولته المستقلة ذات الـسيادة علـى         

ـ     ا للـشرعية   األراضي الفلسطينية المحتلة، وفقً
.الدولية ومقرراتها

 

 
دعا البيان الطرفين المعنيـين بالدراسـة       و

المتأنية للرؤيـة األمريكيـة لتحقيـق الـسالم،         
والوقوف على كافة أبعادها، وفتح قنوات الحوار       
الستئناف المفاوضات برعاية أمريكية، لطـرح      



 

 

 

 

 



 



 

  

 

رؤية الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي إزاءهـا،      
من أجل التوصل إلى اتفاق يلبي تطلعات وآمال        

ن في تحقيق السالم الشامل والعادل فيمـا        الشعبي
بينهما، ويؤدي إلى إقامـة الدولـة الفلـسطينية         

.المستقلة

 

 
 للـشرعية   اوفقً"الالفت في البيان هو جملة      

، وهو ما يعنـي أن مـصر        "الدولية ومقرراتها 
ترى أن الدولة الفلسطينية حدودها هـي حـدود         

 وفـق القـرارات      وعاصمتها القـدس،   م١٩٦٧
و ما يعني عدم التفريط في حقـوق        الدولية، وه 

.الشعب الفلسطيني

 

 
يذكر أن مصر وقفت وقفـة قويـة أمـام          
المحاوالت األمريكية الستقطاع جزء من سيناء      
لتوسعة قطاع غزة، ورفضت القيادة الـسياسية       
والقوات المسلحة مرارا أي محـاوالت لـذلك،        
رغم أنه وبشهادة الرئيس الفلـسطيني محمـود        

إن رئيس اإلخـوان محمـد      عباس أبو مازن، ف   
مرسي، عرض عليه بوضوح استقطاع جـزء        

.من سيناء مقابل إنهاء القضية الفلسطينية

 

 
 األمـين العـام     تصريحوأيد موقف مصر،    

 بدعم خطـة    االلتزامن  الذي أكد أ  لألمم المتحدة   
السالم في الشرق األوسط، ذلك علـى أسـاس         

.قرارات الشرعية الدولية واالتفاقيات الثنائية

 

 
ضاف أنطونيو جوتيريش في بيان نقلتـه       وأ

ملتزم بدعم خطة سالم الشرق األوسط      "رويترز  
على أساس قرارات المنظمة الدولية والقـانون       
الدولي واالتفاقات الثنائية وتحقيق رؤية الدولتين      

".٦٧على أساس حدود ما قبل 

 

 
:لكن لنعود مجددا لتمليح نتنياهو، ونتساءل

 

 



 


لإلجابة عن ذلك علينا أن نعود لجفر اإلمام        

: (... ، الـذي يقـول    علي بن أبي طالـب      
وترى ما ترى الكنانة حرب فى السر من يهود         

رضها المـوت   ألجندها الهالك؛ ينثرون ب    يبغون
غبار ويذرون بالذاريات ليالً   ،اا نثر  ا حتى  ونهار
  أي أن ما يحدث في النيل لـه عالقـة         .)٤()نيلها

.مصرمباشرة باليهود ومؤامراتهم على 

 

 
ويتحدث في موضع آخر عن أحداث آخـر        

ويبدو النجم من قبـل المـشرق       : (الزمان فيقول 
ويشرق قمركم كمل شهر وليلة تمام، أال فاعلموا        

، وخوف فـى النيـل      )٥(أن قبله بثق فى الفرات    
.)٧( ...))٦(الرحيب

 

 
عجبا لكم يا أهـل     : (يقول في موضع آخر   و

 ، وينجـز مواعيـدكم  ،ر اهللا كـسركم   بجمصر ي 
 ويرتق فـتقكم    ، ويقضي مغرمكم  ،ويغني عائلكم 

أال إنها ستكون    ما دمتم في سبيل اهللا مرابطين،     
فتنة في فلسطين تتردد في البالد تردد الماء في         

 ويكون قلب مصر مع المظلوم وأياديهـا        ،القربة
.)٨()...موثقة بأغالل

 

 



 


في هذا العدد يوجه سماحة      :رامبالرئيس ت 

السيد عالء أبو العزائم شيخ الطريقـة العزميـة     
ورئيس االتحاد العالمي للطرق الـصوفية لـك        
الكثير من الرسائل بعد أن يكشف ما أخفيته من         
وجوه وفضحتها مواقفك، وسأقدم لـك تحـذيرا        

 لتحيزك للصهاينة من كالم أئمـة أهـل         واضحا
:البيت 

 

 
 أبو   السيد محمد ماضي   لمجدداإلمام ا يربط  

بين انحياز األمريكـان    العزائم في كتابه الجفر     
للــصهاينة، ونهايــة االثنــين بــسبب ظلمهــم 

:م١٩٢٥ سنة للفلسطينيين فيقول

 

 
في فلسطين قد تلوح شؤون

 

 
 محو صهيون والقوي السالب

 )أمريكا: إسرائيل، القوى السالب: صهيون(

ال يوجـد بـين     اعلم أنـه    : الرئيس ترامب 
ولكن أمريكا وبين المسلمين عداء قديم أو جديد،        

 تقود الحـرب ضـد المـسلمين؛ ألن         حكومتك
الصهيونية العالمية قد أحكمت قبـضتها علـى        
رقبة صناع القرار في واشنطن، وباتـت تـدير         
دفة األمور فيها وفي العالم من خاللها بـأخالق         
اليهود الشريرة، ويساعدها توافر القوة العسكرية      

وجية مما يوقعها دائما في الظلم الـذي        والتكنول
يغضب القهار عليهم، يكشف ذلك اإلمـام أبـو         

 : فيقولالعزائم 

هجَؤجي غْضِريكيا بِض َأمِفي َأر 

 طَاِمِعٱنَارِبلْمرح ِمنِغلٍّ و ِمن  

 المواقف المتعنتة ألمريكا ومساندتها     وبسبب
    ا وشـرقًا   للصهاينة الذين يعربدون شماالً وجنوب

وغربا بتأييد أمريكي بالسالح والكلمة، وترفض      
مجرد اإلدانة الشكلية إلسرائيل فترفع في وجـه        
الجميع حق الفيتو، ونسيت أمريكا أن اهللا حـرم         

 ليس  ذيالظلم على نفسه، وأنه سينتقم للمظلوم ال      
 وبين ربه حجاب، وما يعلـم جنـود          دعوته بين

 يبشرنا بـذلك    ربك إال هو، واإلمام أبو العزائم     
 :بقوله

وأمريكا يجري البالء عليها 

 

 
 انتقاما لفتـنـة الصهيـون

فـى الجفـر أن        أكد اإلمام على   وقد
سبب بالء أمريكا هو مساندتها للـصهاينة فـى         
: اغتصاب أراضى فلسطين وسفك الدماء فيقول     

يهبط من السماء على بالد األمريك في الحائط        (
اب عندما تكتفي   الغربي من األرض كويكب العذ    

المرأة بالمرأة، والرجـل بالرجـل، ويرضـى        
...  يسال في القـدس    ريءالحاكم هناك بالدم الب   

فيرسل اهللا عذاب الرجفة على األمريك، وتمطر       
السماء ويالً لهم، وتشب نار بالحطـب الجـزل         

 . )٩()غربي األرض

 مـا   :فيا رئيس الواليات المتحدة األمريكية    
.اع الصهاينةكتبت إال صفقة ضياعك وضي

 

 
علم أن اإلمام علي ربط نهايتكم باكتفـاء        او

وقد حدث ذلك   المرأة بالمرأة، والرجل بالرجل،     
م ٢٠١٥بـإقراركم زواج المثليــين فـي عــام   

 لكـم   وتعميمه على جميع الواليات، ولـم يبـقَ       
 يسال فـي  ريءيرضى الحاكم بالدم الب سوى أن   

، وها أنت ذا قد كتبت صفقة ظالمة لـن          القدس
ها الفلسطينيون وسيقومون  يرضا

 

 بعدما يـضم    -
الصهاينة أراضيهم بالقوة لرفضهم لمـا خطتـه        

يداك

 

 بإشعال انتفاضة سـيواجهها الـصهاينة       -
ك بالدم الحـرام    ؤبالقتل، وسترضى أنت أو خلفا    

سال في البقعة المقدسة، فوقتها سيجري الـبالء       ي
ق اهللا وعـده    قعليكم وعلى الـصهاينة، وسـيح     

دخلناه أول مرة، ونتبر مـا      وندخل المسجد كما    
.بيراتعلوتم ت

 

 
أال ولتعلم أنت، ومن وقف بجوارك يشرب       
الماء، أن مصر سـتظل الـشوكة فـي حلـق           

أال : (الصهاينة، مصداقًا لقول اإلمام علـي       
روا أهل مصر بأنهم يدخلون القدس، ولهـم        وبشِّ

  ونحن في انتظـار هـذا      .)١٠ ()مع القدس موعد  
.دا، الذي نستعد له جيالموعد

 

 
نسأل اهللا تعالى أن يكشف لقلوبنـا حقيقـة         

الذى به ننجذب بكليتنـا إلـى       ، الجمال الربانى 
وصلى اهللا وسلم وبارك على      ..الرضوان األكبر 

.سيدنا وموالنا محمد وعلى آله أجمعين

 

 
                                                           

 .م٢٠٢٠ر  يناي٢٨موقع دقائق، ) ١(

 .م٢٠٢٠ يناير ٣٠موقع فيتو، ) ٢(

 .م٢٠٢٠  يناير ٢٩موقع دقائق، ) ٣(

الجفر األعظم، ماذا قال على فى آخر الزمـان، للـسيد      ) ٤(
 .٣٢٨على عاشور ص

 .إشارة أزمات المياه في العراق) ٥(

المكائد التى تحاك ضد مصر من الغرب وإسرائيل عن         ) ٦(
ل حـوض النيـل،     طريق الضغط على مصر من خالل دو      

وهى التى ستعمل على إفاقة المصريين من غفوتهم، وهـى          
:سر قول اإلمام أبى العزائم

 

 
 يوقظ النائمين مـاء حياة

 

 نيل مصر حياتها والمكاسب    

 .٢٦٢الجفر األعظم، ص) ٧(

٣٢٩الجفر األعظم، ص) ٨(

 

-٣٣٠. 

 .٣٩٠الجفر األعظم، ص) ٩(

 .٣٢٩الجفر األعظم، ص) ١٠(



 

 

 

 

 



 


 



 




 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الدكتور

 

 








 




 



 

 

 




 


في السطور التالية من واقع إصدارات      
وما يعدونه فتاوي هجـوم كـالح وتـسفيه         

     ا كأئمة  وتشهير وتجريح ضد أهل القبلة قديم
ــاحثين    ــابر الب ــراثيين، وأك ــم الت العل
المعاصرين، والمؤسسات اإلسـالمية ذات     

: بوثائق وأعرض حقائق،العالقة

 

 



 


عينــة مــن منــشورات وإصــدارات 
المتسلفة، قالت واحدة من كبريات مجالتهم،      

 لسان جماعة أنصار الـسنة      "التوحيد"مجلة  
، ٢٢، ص ٥المحمدية بالقاهرة مصر، العدد     

الـدعوة إلـي    : ، تحت عنـوان   ١٣المجلد  
محمـود مهـدي    : إصالح األزهـر بقلـم    

:ول، جاء فيهاستنباب

 

 
إصالح األزهر صالح للعالم اإلسالمي     
كله، وليس هناك من وسيلة إلصـالحه إال        
باقتالع بعض المـواد التـي تـدرس لـه          
كالتصوف والفلسفة والمنطق وعلم الكالم،     

، وإن منهاج كليـة أصـول الـدين         ......
باألزهر قسم العقيدة ما هي إال مواد لهـدم         

!!.!أصول اإلسالم

 

 
ام األزهر بتدريس الفقـه     وال داعي لقي  

المذهبي، وينبغي توحيد المذاهب إلي مذهب      
 ) هكـذا (واحد هو مـذهب محمـد       

والعمل بمقتضاه، ويجب تغيير المناهج لكي      
تتفق مع عقيدة السلف الصالح ألمة ما زال        

.!!!ه.أ. يدرس الكفر باسم االيمان

 

 
 متـروك التعليـق للقـارئ       :ال تعليق 

.الحبيب العزيز

 

 
، تحت  ١٦، المجلد   ٤٣ ص ،١العدد  * 
محمـد  :  بقلم "احذروا هذه الفتاوي  "عنوان  

نجيب لطفي، حيث نقـد مجمـع البحـوث         
اإلسالمية باألزهر الشريف واتهمـه بأنـه       
مؤسسة المفترض فيها العمل باإلسـالم ال       

مقـاالت  (لهدمه، حيث نشر المجمع كتاب      
يوسف الـدجوي، عـضو     / وفتاوي الشيخ 

ين كبيـرين   جماعة كبار العلماء في مجلـد     
 محشوان بفتاوي وآراء في غايـة الزيـف       

!!!.)والبطالن

 

 
تجد ) التوحيد( أعداد مجلة    ىبالرجوع إل 

األزهـر،  : ا شـديد الوطـأة علـي      هجوم
األوقاف، إذاعة القرآن الكريم، الـصحف       

اللواء اإلسالمي، دار اإلفتاء : اإلسالمية مثل
خطب ودروس أشياخ المتـسلفة     . المصرية

ضائية ونـدوات تمتلـئ     بمساجد وقنوات ف  
بالتنقيص واالحتقار واالزدراء لألزهـريين     

!.!بزيغ وفساد العقيدة: وتصفهم

 

 
 ٢٥تصرفات المتسلفة عقـب أحـداث       

م بمصر، من عـدوان علـي       ٢٠١١يناير  
األزهر الشريف، وإنشاء هيئـات موازيـة       
وربما بديلة عنه، وسب وقذف رموزه فـي       

.قنواتهم الفضائية مشهورة معلومة

 

 
 باألزهر ما لم تفعلـه كنـائس        يفعلون

نجليــز النــصاري وال المحتلــون اإل 
والفرنسيون، وال حاخامـات اليهـود، وال       
مراكز اإللحاد، ولم يوجه المتسلفة أي كلمة       

إضـعاف  : ضد هؤالء، مشكلتهم وقضيتهم   
وإنهاك وإغالق األزهـر، ليقومـوا علـي        

.وراِئِهم مِحيطٌ واللَّه ِمنأنقاضهم، 

 

 
كان له قلب   (لمن  ) عينة(رد  ما ذكر مج  

). السمع وهو شهيدىأو ألق

 

 
وما يقوم به متسلفة في مساجد ومعاهد       
ومراكــز دعويــة وغيرهــا مــن اتهــام 
األزهريين في هيئات األزهـر الـشريف       
وجهات الدعوة واإلعالم اإلسالمي بـأنهم      

زيـع وفـساد    "يعنون ويقصدون   ) أشاعرة(
لـة   أي الكفر، وجعلوا كراهية وبلب     "العقيدة

وشوشرة علي أداء األزهريين في الكليـات       
والمعاهد والمدارس والمساجد وغير ذلـك،      

ويشيعون  

 

- ا   كذب

 

 أن األشـعري كـافر      -
.!وضال مضل

 

 
٪ مـن عمـوم     ٩٥وبالتالي يخرجون   

.!المسلمين بأنحاء العالم عن اإلسالم

 

 
إن لم يكن هذا التكفير وعداوة العلمـاء        

ي واحتقار الدعاة وإجهاض العمـل الـدعو     
والثقافي واإلعالمي لعموم المسلمين فـأي      

!.!شيء يكون؟

 

 



 

 

 

 

 



 



















 





 



 





 


أكتفي بإحالة قارئنا العزيـز إلـي مـا         
سطرته أيدي الحقد، ومداد الحـسد ضـد        
عموم المسلمين من تسفيه وتخطئة وتشويه      

:وتشهير، ببعض إصداراتهم

 

 
 هـذه الـصوفية عبـد       :ضد الصوفية 

، الفكر الصوفي في ضـوء      الرحمن الوكيل 
....الكتاب والسنة عبد الرحمن عبد الخالق

 

 
مئات الكتب صادرة عـن      :ضد الشيعة 

جماعة أنصار السنة المحمديـة بالقـاهرة،       
وجمعية إحياء التراث بالكويت، وإصدارات     

.ال يحصيها عد

 

 
 إصـدارات وفتـاوي     :ضد اإلباضـية  

مجلة الفرقان الكويتية   (بالسعودية كسابقتها   
.)٢٣ ص ٨١٧د العد

 

 
ماذا بقي إذن من المسلمين وكلهم فـي        
نظر المتسلفة مخطئون مبتدعون مـارقون      
ينتظرهم سوء الحـساب، وألـيم العقـاب،        

وعدهم 

 

 لألسف -

 

. من الفرق الضالة؟-

 

 
ضد أكـابر العلمـاء فـي الماضـي         

 ذم وطعن وتجريح في أئمة العلم       :والحاضر
النـووي، أبـو الحـسن      : التراثيين مثـل  

ــدي، األشــعري، ــصور الماتري ــو من  أب
الزمخشري، ابن رشد، الفارابي، ابن سينا،      

ابن حجر، أبو حنيفة، عموم المفـسرين        

 

- 
عدا ابن كثير    

 

 عموم شـراح األحاديـث      -
الحنفي، المالكي،  : النبوية، عموم أئمة الفقه   

الشافعي، الظاهري، الجعفـري، الزيـدي،      
.إلخ.... اإلباضي

 

 
 أصحاب الفـضيلة    :والمعاصرون مثل 

الحليم محمود، علي جمعـة،      عبد: الشيوخ
محمد السيد طنطاوي، أحمد محمد الطيب،      

... أحمد عمر هاشم، أحمد محمود كريمـة      
.إلخ

 

 
نقـد الذع    :ضد المؤسسات العلميـة   

مشيخة األزهـر الـشريف،     : وتجريح ضد 
مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر الشريف،     

وقـاف،  العشيرة المحمديـة الـصوفية، األ     
، إذاعـة القـرآن     "اللواء اإلسالمي "صحف  

.إلخ.... الكريم المصرية

 

 
 مجلـدات   : وجه الخصوص  ىراجع عل 

أعداد مجلة التوحيد لـسان حـال جماعـة         

محمـد  . أنصار السنة المحمدية وقد كتب د     
: حسيني الحلفاوي، سلسلة مقاالت بعنـوان     

: صوت وكالء الوهابية في مصر مجلـة      "
 ى، فليرجع إل  "م وطن اإلسال"بمجلة  التوحيد،  

سلسلة مقاالته، حيـث رصـد اعتـداءات        
 من وما سبق من واقع مجلة       ىالمتسلفة عل 

 باأللقاب،  ز، والتناب ءسيال كنموذج   "التوحيد"
) الفرقـان (ومجلـة   ! والسخرية واالحتقار 

.الكويتية

 

 
الناس، (باإلضافة إلي ما يبث في قناتي       

السلفيتين مـن تجـريح وتـشهير       ) الحافظ
ونهش في األعـراض، وسـباب      وتنقيص  

وشتائم ما جاوز المعقول والمقبول معا، وقد    
قامت هيئات وشخصيات برفـع دعـاوي       
قضائية ضد أشياخ المتسلفة لبذاءات األلسنة      

).فبأي حديث بعده يؤمنون! (والتطاول الفج

 

 
 : أخالقيـات اإلسـالم    ىيعرض هذا عل  

قرآنًا وسنة وسلف صالح حقيقتين، هل هذا       
 اإلجابـة   !سـالم وأتباعـه؟   في صالح اإل  

معروفة، وهذا يميط اللثام عـن المتـسلفة        
.خوارج العصر واألوان دون منازع

 

 
إن أخطر مـا الكتـه ألـسنة أشـياخ          

 برروا بذاءاتهم عبـر قنـواتهم       :المتسلفة
الفضائية ومنابر مساجدهم أن القرآن الكريم      

  وأن الصحابة    وأن النبي محمد    
هكذا علنًا  ! نكانوا يسبون ويشتمون ويلعنو   

وصراحة جهاردون أدني بصيرةاا نهار !.!

 

 
والغريب والعجيب أن حسن البنا يصف      

، "!!سلفية"جماعته اإلخوان عند نشأتها أنها      
 لعموم المسلمين   وقريب من تجريح المتسلفة   

يسير اإلخوان على نرجسية أنهم وحـدهم       
!.معين واحد! الفاهمون الممثلون لإلسالم

 

 



 


اقرأ تدبر تفكـر وازن     : لفأخي المتس 

.!واحكم

 

 
 نتاج علمي لتصحح بنفسك     ىأحيلك عل 

       ا مفاهيم مغلوطة، تصوب بنفـسك أفكـار
!.!خاطئة

 

 
 *  ا قراءة نقدية لمذهب    داعية وليس نبي

الشيخ محمد بن عبد الوهاب فـي التكفيـر         
تأليف حسن بن فرحان المالكي بالـسعودية       

.طبعة دار الرازي بعمان األردن

 

 
. د. ا لألمة باسم السلف أ    زيقًكفي تم * 

.عمر عبد اهللا كامل

 

 
. قضية التكفير في الفقة اإلسـالمي أ    * 

.أحمد محمود كريمة. د

 

 
ــتالف  *  ــالميين واخ ــاالت اإلس مق

.المصلين لإلمام األشعري

 

 
 األشاعرة  ىإلقاء الحجر للمتطاول عل   * 

.من البشر للشيخ السقاف

 

 
إسماعيل  نقد تعليقات األلباني للشيخ   * 

التنكيل بما في كتب األلبـاني      "نصاري و األ
من التناقضات واألباطيـل للـشيخ حـسن        

."السقاف

 

 
عبد الحليم  . د. أبحاث في التصوف أ   * 
.محمود

 

 
م التوحيد بين التأصيل الشرعي     يتقس* 

عبد الباسط الـسيد    . د. والحقيقة التاريخية أ  
التألف بين  " المؤلفمؤسسة  "(مرسي، نشر   
).الناس الخيرية

 

 
. د. ن التقسيم الثالثي للتوحيد أ    بطال* 

.عمر عبد اهللا كامل

 

 
.هموم داعية للشيخ محمد الغزالي* 

 

 
السنة النبوية بين أهل الحديث وأهل      * 

.الفقه للشيخ محمد الغزالي

 

 
وكالمي علـى المتـسلفة ينـسحب       * 

بالضرورة على اإلخـوان؛ ألن مؤسـسهم       
قرر صراحة أنهم جماعة سلفية، وإن كانوا       

.)التكفير( مسألة وقضية أخف وطأة في

 

 



 

 

 

 

 



 



 









 



 



 





 


 لْعِلـى، ٱ لْجمـالَ ٱ جِليا، وَأشْهد َأوِلياءه     لمكْنُونٱ َأظْهر غَيبه    لَِّذىٱ ِللَِّه   لْحمدٱ
انَه ِليدلَّهم ِبِه علَيِه، وِليوصلَهم ِبحِبيِبِه ﴿صلَّى اُهللا علَيِه وآِلـِه            سبح لخَلْقَٱخَلَقَ  

.وسلَّم ﴾ ِإلَيِه

 

 
 لْـوِلى، ٱ فَهو لَهـم     لرسَلٱ وواثَقَ لَه    لْعِلى،ٱ ِمن نُوِرِه    لْمحمِدىٱ لنُّورٱ خَلَقَ

:  قَاَل سـبحانَه   لمرسِلين،ٱ رسوُل    َألرواِح عاِلين، فَهو     َأشْرقَتْ َأنْواره بدءا  
مِإالَّ  او لْنَاكسَأر    ِشيركَافَّةً لِّلنَّاِس ب  نَِذيراا و  انَهحبقَاَل سو  :   َِّإال ـلْنَاكسا َأرمو 

الَِمينةً لِّلْعمحر.

 

 
 يباِيعونَك ِإنَّما   لَِّذينٱِإن:    وقَربه وواالَه، فَقَاَل     َأقَامه سبحانَه مقَام نَفِْسِه،   

  وناِيعبٱيللَّه   دلَٰى نَفِسهِ        للَِّهٱ ينكُثُ عا ين نَّكَثَ فَِإنَّمن َأوفَـٰى    ۦۖ فَوقَ َأيِديِهم فَممو 
 لَيهع دهٰا عٱِبمللَّهِظيما عؤِتيِه َأجريا فَس. 

 

 
الَةُٱولص ٱ والَمِبيِب    لسلَى حِس    للَِّهٱ عشَم ،طَفَاهصمقِّٱ وـشِْرقَةِ ٱ لْحِبنُـوِر  لْم 

. ِبقَلٍْب سِليٍمللَّهٱ يوم الَ ينْفَع ماٌل والَ بنُون ِإالَّ من َأتَى لْمذِْنِبينٱهداه، شَِفيِع 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 حـضرنا   :عن ابن شُماسةَ المهِري قال    

ا طـويالً   عمرو بن العاص فذكر لنا حـديثً      

وما كان أحد أحب إلي من رسول اهللا        : فيه

         وال أجلَّ في عيني منه، وما كنـت ،

أطيقُ أن أمأل عيني منه إجالالً لـه، ولـو          

 ألني لم أكن أمأل     ؛سئلتُ أن أصفه ما أطقت    

.نهعيني م

 

 

وكما وصف الـصحابة رضـوان اهللا       

 في حياته، فقد      رسول اهللا  عليهم وجه 

وصفوه كذلك عند مرضه ووفاته، فعن أنس     

 فكشف النبي   :  قال   ستر الحجرة 

ينظر إلينا وهو قائم كأن     ) في مرض موته  (

. رواه البخاري.وجهه ورقة مصحف

 

 

عبارة عن الجمال البارع،    : قال النووي 

". ء الوجه واسـتنارته وحسن البشرة، وصفا  

وإذا كان هذا الـصفاء والجمـال وحـسن         

البشرة في يوم مرضه ووفاته، فكيف كـان        

!.؟أيام شبابه وصحته 

 

 

:وقال حسان بن ثابت 

 

 

وَأحسن منـك لـم تـر قـطُّ عينـي                      

اءتَِلِد النّس لَم ُل ِمنْكمأجو

 

 


 



 من المعلوم والثابت أن يوسـف       
ُأعطـي) :   الحسن، لقوله    أوتي شطر 

ولكنه مع  . رواه مسلم ) يوسفُ شطر الحسن  

ذلك ما فاق جمالُه جمـاَل وحـسن النبـي          

   وهـذا ظـاهره أن     : ، قال ابن حجر

 كان أحسن من جميع الناس،      يوسف  



 

 

 

 

 



 



 

 

 
فضيلة الشيخ علي الجميل

 

 
واعظ مركز رشيد

 

 

 

 

 

 

     
   

     
   
  
        
     

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

مـا  : (لكن روى الترمذي من حديث أنـس      

ـ    ا إال حـسن الوجـه، حـسن        بعث اهللا نبي

ـ الصوت، وكان نبـيكم أحـسنهم        ا، وجه

، فعلى هذا فيحمل حـديث      )اوأحسنهم صوتً 

، المعراج على أن المراد غير النبي       

إن المتكلم ال يدخل في : ويؤيده قول من قال  

.عموم خطابه

 

 

وفي شرح الزرقاني علـى المواهـب       

: قال ابن المنير وغيره في حـديث      : اللدنية

، يتبادر إلـى    )ُأعِطي يوسف شطر الحسن   (

لنـاس يـشتركون فـي      بعض األفهام أن ا   

البعض اآلخر، وليس كذلك، بل المراد أنه       

، أوتي شطر الحسن الذي أوتيه نبينا       

.فإنه بلغ الغاية ويوسف شطرها

 

 

: وقال القسطالني في المواهب اللدنيـة     

 اإليمان  اعلم أن من تمام اإليمان به       

بأن اهللا تعالى جعل خلق بدنه الشريف على        

لـق آدمـي    وجه لم يظهر قبله وال بعده خ      

وقد صـرحوا بـأن     : "وقال المناوي . مثله

كمال اإليمان اعتقاد أنه لم يجتمع في بـدن         

إنسان من المحاسن الظاهرة ما اجتمع فـي        

 قد أعطـى    فإن كان اهللا    .. بدنه  

) نـصف ( شطر   ليوسف بن يعقوب    

الحسن، فقد أعطى الحسن كله لنبينا محمـد       

.

 

 

 لقد اصطفى اهللا سـبحانه نبينـا        
وفضله على العالمين، وفطره على شـمائل     

وصفات عظيمة، ظهـرت علـى سـلوكه        

القويم، وعلى بدنه الـشريف، وجوارحـه       

ِتلْـك الرسـُل    : الطاهرة، قال اهللا تعالى   

        اللّه ن كَلَّمم منْهٍض معلَى بع مهضعلْنَا بفَض

. )٢٥٣: البقـرة  (ورفَع بعضهم درجاتٍ  

ــا ــشريق ــضهم : "ل الزمخ عب ــع ورفَ

ومنهم من رفعه على سـائر  :  أي درجاٍت

األنبياء، فكان بعد تفاوتهم في الفضل أفضل       

منهم بدرجات كثيرة، والظـاهر أنـه أراد        

ا  محمدل علـيهم      ؛فَّـضألنه هو الم  .

 أحبـوه،   ومن ثم فالذين عرفوا النبي      

لقـه  ِلما رأوا من كمال خُلُِقـه وجمـال خَ        

صــلوات اهللا وســالمه عليــه، فــالقلوب 

والنفوس تتعلق بالجمال كأمر ِفطري، فكيف  

ـ          ا بمن جمع اهللا له الجمـال والكمـال خَلْقً

.وخُلقاً

 

 

 إلى األزلوجمال المصطفى جمال من     

 المجدد الـسيد    اإلمام وفى هذا يقول     ،األبد

: أبو العزائمماضيمحمد 

 

 

يا                 ـِد الَح َأزالً علـاالً قَـجم يا

 

 

قَبَل ﴿ كُن ﴾ كُنْتَ ظَاِهرا ووِليا              

 

 

          يـلتَّجلِّٱَل ـكَماالً َأشْرقْتَ قَب يا

 

 

 كُنْتَ نُورا عِليا          لْقُدِسٱ ِفي َأنْتَ

 

 

 طُفْتَ حِبيِبي         يـلْعِلٱ ذَاِت حوَل

 

 

ضـةٌ نُـقَبا بهـورا َأبا                             ـدِدي

 

 

نُور روِحي         يالْوجوِدٱ ِسر َأنْتَ

 

 

              َألحمِدياٱورك ـ نُروحـلٱَأشِْهِد 

 

 

      لْمجاِليٱ نُورا تَطُوفُ حوَل كُنْتَ

 

 

    كُنْتَ رِضيا       الَِكـَألمٱ كَوِن قَبَل

 

 

يسٰى          ـ الَ آدم والَ روح ِعحيثُ

 

 

ِمنْك ارلْخَِليُلٱ صا ما               ـ نُورِضي

 

 

ي         ـ يانُور قَلِْبلْجِميِعٱ َأصُل َأنْتَ

 

 

يا                   ـدوةً مرِضـ قُلْعهِدٱِصرتَ ِب

 

 

داهٱ عللَّهسـ ري اـلَه يِبي             ِبـح

 

 

ي ـَأنـكُونُوا َأتْبلـاعَأز ا ـِهي

 

 

وهم             ـِه ودعـم ِبـ قَومهبشَّروا

 

 

ِليا                            ـوالً جـ قَِبـلْحِبيٱ ِالتِّباِع

 

 

دتْ              ـوِرك سجـِه ِلنُـ َأمالَِككُلُّ

 

 

يا               ـ آدِماـلضيٱقَ رـِحينَما َأشْ

 

 

        ٰىـلْمرجٱ لشَِّفيعٱسيِدي   ياَأنْتَ

 

 

                  اـلشَِّهيٱ ورـلطَّهٱ ولراحٱ َأِدِر

 

 

ناِجهِهوجا ِبومغْرتَّـ مح ٰىـك

 

 

بطَ ِفي طَيعـيـٍة شُها هاـودِني

 

 

حِبيِبي وقَصِدي ربي علَٰى صلِّ

 

 

 جماالً عِليااـلرضٱ ِمنْها نُعطَ

 

 



 

 

 

 

 



 



 









 




 



 





 


تكاد كلمة المسلمين تتفق على أن المعارف التي يجب على المسلم   

. أصول الدين، وأحكام الشريعة: استيعابها هي

 

 
وإن كانت المعرفة    

 

 بشكل عـام   -

 

، وبكـل  ة مطلوبـة، ومـراد  -
بالجوانـب  فروعها، فيما يتعلق بالكون والحياة، وبخاصة ما يرتبط         

االجتماعية واإلنسانية التي تحدد عالقة اإلنسان ببني نوعه، وذوات         
جنسه من كافة المخلوقات، كاألخالق الفاضلة، والمعاملة الحـسنة،         

  ا جبارة من المصلحين، وفي مقدمتهم األنبياء       التي استقطبت جهود
.واألئمة، والعلماء، والصالحين من الناس

 

 

 

 

 

 



 






 




 



القرآن الكريم هو المصدر األول للعقيدة      

، واإلمـام ذو   عند اإلمام أبي العـزائم      

تجربة طويلة حكيمة مع كتاب اهللا تعالى فقد       

ـ        المعاهـد   يحفظه منذ الصغر ودرسـه ف

ه الدينية، وفى كلية دار العلوم، وقد سـاعد       

على ذلك نشأته الدينيـة الخالـصة، وقـد         

حرص اإلمام على االستمساك بكتـاب اهللا       

 فى لمحاته وأنفاسه، وعمل     وسنة نبيه   

على نشره وبيان أحكامه بين األنام، ومـن        

اهتمامه بالقرآن تفسيره له، وذلـك تعظـيم       

الَ يْأِتيِه الباِطُل   : وإجالل لكتاب اهللا تعالى     

).٤٢: فصلت (ِمن خَلِْفِه والَ ِمن بيِن يديِه

 

 

 فى مثـل    ويتجلى ذلك عند اإلمام     

:)١(قوله

 

 
)انظروا(رتل اآلى التى فيها 

 

 
ا فى الهيام قين الحق كشفًـبالي

 

 

يلفت اإلمام النظر إلى اآليـات التـى        

تدعوا إلى التفكر والتدبر فى جالئل عظمة       

وهـو   :قدرة اهللا تعالى، مثل قوله تعـالى   

نْشََأكُم ِمـن نَفْـٍس واِحـدٍة فَمـستَقَرّ     الَِّذي أَ 

لْنَا اآل   وّفَص قَد عدتَوسم   ـونفْقَهٍم يياِت ِلقَو 

).٩٩: األنعام(

 

 

قُْل ِسيروا ِفي   :  ومثل قول اهللا تعالى   

اَألرِض ثُمّ انْظُـروا كَيـفَ كَـان عاِقبـةُ          

كَذِِّبينالْم،        ضوا فـي اَألرقُـْل سـير

نْظُروا كَيفَ كان عاقبةُ الَّذين من قَبُل كان        فَا

شْركينم مهَأكْثَر) ٤٢: الروم .(

 

 

فالقرآن الكريم هو المصدر األول عند      

 وترد منه أكثـر االستـشهادات     اإلمام  

مقارنة باألنواع األخرى، واألمثلـة علـى       

االستشهاد القرآني كثيرة وعديدة، ونـسوق      

الً عند تناولـه صـفة      مثاالً على ذلك، فمث   

الوجود يبدأ بإيراد األدلة على ذلـك مـن         

كتاب اهللا حيث يقول فى كتابـه اإلسـالم         

: وطن

 

 

إذا تقرر ذلك، فما علينا إال أن نبـين         "

معنى صفة الوجود بما بينه اهللا لنا فى كتابه         

العزيز، فقد ذكر اهللا تعالى من اآليات الدالة        



 

 

 

 

 



 



 

 

 
        

    
    

         
     
     

       
          

         
        
         
      

        
   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
سامي عوض العسالة. د

 

 

 

مدير عام بوزارة األوقاف

 

 

 ما  على وجوده وعظيم قدرته وبدائع صنعه     

فيه عبرة لمعتبر، وحجة قاطعة لمـن أراد        

التقرب إليه سبحانه بمعرفة وجوده، ثم يبدأ       

بإيراد األدلة على ذلك من كتاب اهللا مثـل         

وِمن آياِتِه َأن خَلَقَكُم من    :قوله جلت قدرته  

        ونتَنتَـِشر شَرِإذَا َأنتُم ب اٍب ثُمتُر*   ِمـنو 

 مـن َأنفُـِسكُم َأزواجـا       آياِتِه َأن خَلَقَ لَكُم   

 ِإن  ۚلِّتَسكُنُوا ِإلَيها وجعَل بينَكُم مودةً ورحمةً       

وِمن آياِتـِه   * ياٍت لِّقَوٍم يتَفَكَّرون    ِفي ذَِٰلك آل  

فُ َألِْسنَِتكُم  سماواِت واَألرِض واخِْتال  خَلْقُ ال 

  اِنكُمَألْوِفي ذَٰ   ۚو آل  ِإن ِلك     ـاِلِمينـاٍت لِّلْعي* 

وِمن آياِتِه منَامكُم ِباللَّيِل والنَّهاِر وابِتغَـاُؤكُم       

ياٍت لِّقَوٍم يسمعون    ِإن ِفي ذَِٰلك آل    ۚمن فَضِلِه   

 وِمن آياِتِه يِريكُم الْبرقَ خَوفًـا وطَمعـا         *

    فَي اءاِء ممالس ُل ِمننَزيو    ضِيي ِبـِه اَألرح

  ِإن ِفي ذَِٰلك آلياٍت لِّقَوٍم يعِقلُون      ۚبعد موِتها   

 ٢٠: الروم(

 

- ٢٣(.

 

 

سنُِريِهم آياِتنَـا ِفـي     : وقوله سبحانه 

اآلفَاِق وِفي َأنفُِسِهم حتَّٰى يتَبين لَهم َأنَّه الْحقُّ        

ۗ     ع َأنَّه كبكِْف ِبري لَمَأو    ٍء شَِهيدلَٰى كُلِّ شَي 

). ٥٣: فصلت(

 

 

 َأَأنْتُم *َأفَرَأيتُم ما تُمنُون   : وقوله تعالى 

     الْخَاِلقُون ننَح َأم نَا     *تَخْلُقُونَهرّقَـد ـننَح 

      وِقينبسِبم نا نَحمتَ ووالْم نَكُميب*   لَى َأنع 

  نُنِْشَئكُمو ثَالَكُمدَِّل َأمنُب       ـونلَما ال تَعِفي م * 

 تُمِلمع لَقَدالَ   والنَّشَْأةَ اُألولَى فَلَو     ونتَـذَكَّر * 

    ثُونرا تَحم تُمَأيَأفَر*  ننَح َأم ونَهعرتَز َأَأنْتُم 

  وناِرعّالز*      ا فَظَلْتُمطَامح لْنَاهعلَج نَشَاء لَو 

  ونتَفَكَّه*      ـونمغْرِإنَّـا لَم *     ـنـْل نَحب 

  ونومرحم*      ونبالَِّذي تَشْر اءالْم تُمَأيَأفَر * 

        نِْزلُـونالْم ننَح ِن َأمزالْم ِمن وهلْتُمَأنْز َأَأنْتُم

 * تَـشْكُرون    ء جعلْنَاه ُأجاجا فَلَوال    لَو نَشَا  *

 َأَأنْـتُم َأنْـشَْأتُم     * تُورون   َأفَرَأيتُم النَّار الَِّتي  

     نِْشُئونالْم ننَح ا َأمتَهرـا   *شَجلْنَاهعج ننَح 

    قِْوينا ِللْمتَاعمةً وتَذِْكر*     بِّـكِم رِباس بِّحفَس 

 ٥٨: الواقعة (الْعِظيِم

 

 وقوله فـى    ،)٧٤ -

وِفـي  : اآليات الدالة على وجوده سبحانه    

 وِفي َأنْفُِسكُم َأفَـال  *ِللْموِقِنين اَألرِض آياتٌ   

 ونِصر٢()٢١ ،٢٠: الذاريات(تُب(.

 

 

لقد كانت لنصوص القرآن الكريم عنـد       

 فى العقيدة أهميـة      اإلمام أبى العزائم  

 إذ كان النص القرآنى عنـده هـو         ،خاصة

وهو  .المعول عليه فى إثبات مسائل العقيدة     

 ل  المصدر األول للعقيدة عنده حيث يقو     

وقد بين اهللا تعالى التوحيد     : "... فى تفسيره 

بيانًا مفصالً ال يحتاج إلى بيان بعده، ومـن         

تلقى عقيدة التوحيد من غير القرآن هـوى        

.)٣("فى هاوية الحجاب

 

 

قد :  "فالقرآن على حد قول اإلمام      

بين العقيدة التى يجب أن يعقد عليها القلب،        

.)٤(..."ن القرآنوال نجاة للمسلم إال بتلقيها م

 

 

ولبيان مكانـة القـرآن عنـد اإلمـام         

  ا من ذلك النص الذى     ومريديه، نسوق جزء

يحدثنا فيه اإلمام عن عالقـة آل العـزائم         

القرآن المجيـد   : "بالقرآن حيث يقول    

مورد آل العزائم الروى، وروضهم الجنى،      

وحوضهم المورود، وكـوثرهم المـشهود،      

هم، يسألونه  وميزان أحوالهم، ومرجع مقامات   

قبل العمل، فإن أذن سـارعوا، وإن منـع         

 ؛روا، فهو اِإلمام الناطق وإن صـمت      استغف

ألنهم يسمعونه عن رسول اهللا فتسمعه آذان       

قلوبهم حضور٥("اا ووجود(.

 

 
                                                           

.١٧٦٤/٥ضياء القلوب، ) ١(

 

 
.٣١اإلسالم دين اهللا لإلمام أىب العزائم ص ) ٢(

 

 
 ٢/٣٦: أسرار القرآن لإلمام أىب العزائم) ٣(

 .٦/٤٣: املرجع السابق) ٤(

، من فضل الفتـاح   شراب األرواح لإلمام أىب العزائم      ) ٥(
.٢٨ ص، دار املدينة املنورة.ط

 

 



 

 

 

                                                              

 

 

 

 



 

 
 



 



 



 





 



 



 





 



 



 





 





 



 

 

 





 











 






 


تعـد أقـدم    إن حركة المنافقين    

وأخطر حركة هددت كيان الـدعوة      
بل فـي   اإلسالمية في عقر دارها،     

كـان النبـي    عمق بيتها، ومع ذلك     
      يقابل تحركـاتهم بالتغاضـي 

والعفو والصفح ترجيحا لمـصلحة     
الحفاظ على كيان األمة، وحـصنها      

 جاِبرالداخلي، فقد روى الشيخان عن      
 قَاَل كُنَّا ِفى غَـزاٍة       عبِد اللَِّه    بنا

      الً ِمنجر اِجِرينهالْم ٌل ِمنجر عفَكَس
ــصا ــاَل اَألنْ ــصاِر فَقَ ــا :ِرىاَألنْ ي 

 يـا   :وقَـاَل الْمهـاِجِرى   . لََألنْصاِر
اِجِرينهوُل اللَّـِه     . لَلْمسر ذَاك ِمعفَس

ــاَل ــوى  ( : فَقَ عــاُل د ــا ب م
 يا رسوَل اللَِّه كَسع     : قَالُوا )؟جاِهِليِةال

        ـالً ِمـنجر ـاِجِرينهالْم ٌل ِمنجر
. )ا فَِإنَّها منِْتنَةٌ  دعوه( :فَقَاَل. اَألنْصاِر

قد  :فَسِمع ِبذَِلك عبد اللَِّه بن ُأبى فَقَالَ      
فَعلُوها، َأما واللَِّه لَِئن رجعنَـا ِإلَـى        

. الْمِدينَِة لَيخِْرجن اَألعز ِمنْهـا اَألذَلَّ     
 يا رسـوَل اللَّـِه دعِنـى        : عمر َلقَا

فَقَاَل النَِّبى  . لْمنَاِفِقَأضِرب عنُقَ هذَا ا   
: )       َأن ثُ النَّـاسـدتَحالَ ي هعد

هابحقْتُُل َأصا يدمحم(.

 

 
:في هذه الواقعة نستفيد

 

 
١

 

 أن المحافظة علـى سـمعة       -
.الجماعة مطلب شرعي

 

 
٢

 

أن ذلك يكون بالعمل ولـيس       -
.بالدعاوى والشعارات الخاوية

 

 
٣

 

ية  أن التسمي باألسماء الشرع    -
المعبرة عن واقع المجموعة ال غبار      

.عليه

 

 
٤

 

 وأنه إذا ترتب على التـسمية      -
نوع من العصبية صارت باطلة غير      

.شرعية

 

 
وإليك واقعة أخرى أظهرت هذه     

، الصفة من أخـالق الرسـول       

وهذه المرة مع عدو لدود من المشركين       
كان يتحين فرصة سانحة للقضاء على      

:صاحب الدعوة وتصفيته جسديا

 

 

 َأخْبـره   عن جاِبِر بِن عبِد اللَِّه      

 ِقبَل نَجٍد،   َأنَّه غَزا مع رسوِل اللَِّه      

 قَفَـَل معـه   ،فَلَما قَفََل رسوُل اللَِّه     

فََأدركَتْهم الْقَاِئلَةُ ِفى واٍد كَِثيِر الِْعـضاِه،       

، وتَفَرقَ النَّـاس    فَنَزَل رسوُل اللَِّه    

ِفى الِْعضاِه يستَِظلُّون ِبالشَّجِر، ونَـزَل      

 تَحتَ سمرٍة، فَعلَّقَ ِبها     رسوُل اللَِّه   

سيفَه، قَاَل جاِبر فَِنمنَا نَومـةً، ثُـم ِإذَا         

 يدعونَا، فَِجْئنَاه فَـِإذَا     رسوُل اللَِّه   

  ج اِبىرَأع هوُل اللَّـِه     ِعنْدسفَقَاَل ر اِلس

: )      َأنَا نَاِئمِفى، ويطَ سذَا اخْتَره ِإن

فَاستَيقَظْتُ، وهو ِفى يِدِه صـلْتًا، فَقَـاَل        

فَها هو  .  اللَّه : من يمنَعك ِمنِّى قُلْتُ    :ِلى

 اِلسـوُل اللَّـِه       . )ذَا جسر هاِقبعي لَم ثُم

] لم وغيرهماالبخاري ومس[.

 

 

: ... ووقع في رواية ابن إسـحاق     

 فوقع السيف من يده فأخذه النبي       

ال :  قـال  )من يمنعك أنت مني؟   (: فقال

، فلما ولى   )قم فاذهب لشأنك  (: أحد، قال 

.، ثم أسلم بعدأنت خير مني: قال

 

 

فقد من عليه   : قال الحافظ بن حجر   

 فـي اسـتئالف   لشدة رغبة النبي    

اإلسالم، ولم يؤخـذ    الكفار ليدخلوا في    

.بما صنع، بل عفا عنه

 

 

أنه رجـع إلـى     : وقد ذكر الواقدي  

.قومه فاهتدى به خلق كثير
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الـسيد  سماحة  قامت مشيخة الطريقة العزمية تحت رعاية       
 العزمية  محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم شيخ الطريقة       

 ا، تأكيـد  ه١٤٤١  عدة محاضرات خـالل شــهر     
:بصير األمة بالواجب المطلوب منهالدورها الكبير فى ت

 

 



 


مـت   أقي م٣١/١/٢٠٢٠ ، الموافق ه١٤٤١  ٥فى يوم   

بقاعة اإلمـام المجـدد      مائةال بعد   الثالثون و ثامنةال هل البيت أليلة  
السيـد محمد ماضى أبى العزائم حيث حضرها عدد من أسـاتذة           
الجامعات والمراكز العلمية، ورجال الصحافة واإلعالم، وعدد من        
أبناء اإلمام أبى العزائم، وأبناء الطريقة العزميـة مـن مختلـف            

.المحافظات

 

 
وجـود قـضايا     الطريقة العزمية عن     سماحة شيخ وقد كشف   

جديدة في كل عصر تحتاج إلى تجديد الخطاب الديني لمواجهتها،          
وبين أن أهم شيء في تجديد الخطاب الديني هو تعريف الجهـاد            

الجهاد مفروض اليوم لتحريـر  : ومع من؟ ومتى يفرض؟، وأجاب    
فلسطين، ثم أكد سماحته أن التجديد يكون بتنقيـة التـراث مـن             

سرائيليات وخصوصا التفاسير، والدعوة إلى الحضارة والتقدم،       اإل
الشعوب على إبداء   وتشجيع البحث العلمي وإتقان العمل، وتشجيع       

علـى حـب    رأيها في االنتخابات واالستفتاءات، وتربيـة األوالد        
الـصحراء،  الوطن، مع الحفاظ على األرض الزراعية وتعميـر         

.اج وفرص العمل للشبابونشر األخالق الفاضلة، وتيسير الزو

 

 
أن السلفية يتكلمون عن النار حتى يكره النـاس         ونبه سماحته   

لقاء اهللا فضعفت الهمة وتكالب علينا األعداء، وطالـب بتكثيـف           
الدروس والخطب عن الجنة، مع التأكيد أنها ليس فيها جماع وإنما           

حتى نقطع الطريق على تجار الـدين       أنس بالزوجة والحور العين     
روا أنفسهم في   ن يوهمون الشباب بجماع الحور العين كي يفج       الذي

.األبرياء

 

 
وختم حديثه مطالبا بفتح باب االجتهاد عند السنة كمـا يفعـل            

.الشيعة

 

 
 الشريف عبدالحليم العزمي الحسيني حديثـه حـول         واصلو

 بعض معارف اإلمام زيـن      عن بالحديث سيرة أهل البيت    
والفقه صول العقيدة ومباحث الكالم،     العابدين في القرآن الكريم، وأ    

مـن  وأحكام الشريعة، وبدأ الحديث عن رسالة الحقوق، وانتهـى          
 للحقـوق الخمـسين، والتـي       الحديث عن ملخص مقدمة الرسالة    

افتتحها بحق اهللا تعالى، ثم حق النفس، وحقوق الجوارح، ثم حقوق    
م، حقوق األئمة، وحقوق الرعية، وحقوق الرح     : الغير المتمثلة في  

والتي قدرت بستة   وانتقل منها إلى الحقوق العامة للناس واألشياء،        
وعشرين حقا، ووعد بتفصيل الحقوق الخمسين في اللقاء القادم إن          

.شاء اهللا تعالى

 

 
إلمام أبي العزائم   اوقامت الفرقة العزمية باإلنشاد من مواجيد       

.األستاذ أحمد مخلوفبقيادة 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

بينا اللقاء 
َّ َّ

 

املاضي أن اهللا 

 

 كان ينحـي مـن إخـوان جـدوده 
ِّ َ ُ



 

 املــشركني أوال بــأول، وكــان ينحــي مــن إخــوان جــدوده 
ِّ َ ُ ً

 

مرتكب الكبائر أوال بأول، وهذه جناسـات جـسدية، فهـل كـان 
ً

 

!.. يرتك يف آبائه وجدوده املشرك، واملـشرك جنـس قلبـي؟

 

ويف 

 

:هذا املقال نواصل احلديث

 

 

 

 


 




 




 




 




 






 


١١

 

-   ا قوله    يؤكد هذا أيض:)  إن
اهللا تعالى خلق خلقـه فجعلهـم فـريقين،         

خير الفريقين، ثم جعلهم قبائل،     فجعلني فى   
ـ         ا، فجعلني فى خير قبيلة، ثم جعلهـم بيوتً

ا، فأنا خيركم قبيلـة     فجعلني فى خيرهم بيتً   
 وال خير إال فى التوحيـد،       )١()اوخيركم بيتً 

ـ       شر فـى   وال مصدر لنقيض الخير وهو ال
ـ    ا أتـم   ر خيـر  الكون إال الشرك، فاألكـث

توحيد   ا من األقل خير  ا أعظم  ا، واألكثر شر
.ا، وهكذاا أقل شر واألقل شركً،اشركً

 

 
١٢

 

أنا محمد بن    (:ا أيض  وقال   -

اهللا بن عبد المطلب، إن اهللا تعـالى خلـق          
الخلق فجعلني فى خيرهم، ثم جعلهم فرقتين       
فجعلني فى خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائـل        
ـ        ا فجعلني فى خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتً

ـ    ا، فأن فجعلني فى خيرهم بيتً    ا ا خيـركم بيتً
٢()اوخيركم نفس(.

 

 
 قد وصـف    فإذا كان رسول اهللا     

نفسه مقارنة بغيرها من نفـوس الـصحابة        
وسائر الموحدين المحمديين بأنـه خيـرهم       

أى خيـر   ، وقال عن بيته أنه خيرنـا      ،انفس 
ا، فهل فى   الصحابة وخير أمته الموحدة بيتً    

 وهلـك   ،حاشا وكـال  ! بيته مشرك واحد؟  
ــو ــم المتَنَطِّعـ ــون وُألْجـ ن والمتهوكـ
.المتَخَرصون

 

 
 هـو عبـد اهللا      إن بيته الخاص    

 ثم هو عبد المطلب وهاشـم وعبـد         ،وآمنة
 واألطهر واألعظم   مناف فهو البيت اَألخْير   

ـ  اا وتوحيد إيمانً ا إلـى إسـماعيل     ، رجوع
، ثم رجوعا إلى نوح وآدم      وإبراهيم  

   ًرة أوالطَهكلَّما نبـا    ، بأول ، ذرية م 
ا مشرك أستأصـله اهللا وأبعـده لتظـل       منه

على ملة واحـدة    ) ذرية بعضها من بعض   (
هى الحنيفَّية السمحاء والفطرة الموحدة، في      

.غير عهود الرساالت والنُّبوات

 

 
، ولكل رسول   وهذا كان لموسى    

ا بدليل قولـه     أيض :    ـىوسنَـا مآتَيو
يَل َأالَّ الِكتَاب وجعلْنَاه هـدى لِّبِنـي ِإسـرائِ     

ذُريةَ من حملْنَـا    * تَتَِّخذُوا ِمن دوِني وِكيالً     
    دبع كَان نُوٍح ِإنَّه عم اا شَكُور)  اإلسـراء: 

٢ 

 

– ٣.(

 

 
  إبراز اتصال نسب موسى      فَتَدبر

وأنبياء بني إسرائيل ذرية بعضها من بعض       
ا من نوح وآدم     بدء،     وهكـذا شـأن 

.جميع الرسل واألنبياء

 

 
 يكون الحال بالنسبة لوالدي وآباء      فكيف

وعلـيهم  صلى اهللا عليـه     سيدهم وإمامهم   
!.وسلم؟

 

 
١٣

 

 مـن    هل تَبرأ رسول اهللا      -
!.أحد جدوده أو آبائه؟

 

 
 من أب لم ينتف رسول اهللا    : كال

أو من جدة من . من آبائه، أو جد من جدوده 
حاشا هللا،  .جداته، فلم يثبت تَبرؤه من أحدهم

 االنتفاء عن أى أحـد مـنهم فـى          بل نفى 
  الحديث الذى رواه األشعث بن قـيس      

نحـن بنـو     (: قال رسـول اهللا      :قال



 

 

 

 

 



 



 












 






 



النضر بن كنانة ال نقفو ُأمنَا وال ننتفي مـن      
أى ال نتهمها   : ال نقفو ُأمنَا  ( ومعنى   )٣()بيناأ

ا إذا قذفه بما    قفا فالنً وال نقذفها، يقال فالن     
.)٤()ليس فيه

 

 
١٤

 

 سعد عن ابن أبى ذئب       وروى ابن  -
إن : عن أبيه أنه قيـل لرسـول اهللا         

 ا من كندة يزعمون أنك منهم، فقال       ههنا ناس
:)        إنما ذلك شيء كان يقوله العبـاس

بن عبد المطلب وأبو سفيان بـن حـرب         ا
ليأمنا باليمن، معاذ اهللا أن نُزنِّى أمنَا أو نقفو         
أبانا، نحن بنو النضر بن كنانة، مـن قـال          

.)٥()لك فقد كذبغير ذ

 

 
أى ) معاذ اهللا أن نُزنِّـى أمنَـا       (ومعنى

نَتَّهمها بالزنى، واألم المقصودة هنا أى جدة       
 وجدات آبائـه وجـدوده      من جداته   

القرشِّيين حتى يكون بنو هاشم وبنو أميـة        
وبنى زهرة وجميع قبائل قـريش مـن أب         

.واحد وجد واحد هو إسماعيل 

 

 
ن آباء   م  هذا تأكيد على أنه      وفى

.وأمهات أطهار مهتدين مجتَبين

 

 
 كان قد ثبت لنا أن من أهم أحكـام          فإذا

التوحيد اإلسالمى الملزمة للموحد التَّبـرء      
من الكافرين المستحقِّين الخلود فى النـار،       
ولو كانوا اآلباء أو اإلخوان أو األمهـات،        

اهللا   من أبيه عبد   فهل تبرأ رسول اهللا     
 أمه ووالدته آمنة، أو هل      الذى هو والده، أو   

 المطلب وأجداده هاشـم     عبدتَبرأ من جده    
فعبد مناف فمن قبلهم؟ هل تبرأ مـن أحـد          

طلب إلى إسماعيل؟ مجدوده بدءا من عبد ال

 

 
 يثبت هذا بالقطع بل انتسب إلـيهم،        لم

أنا محمد بن    (:انتسب إلى أبيه عبد اهللا قائالً     
وإلى الذين من قبلهم مـن      .) ..... عبد اهللا 
أجداده 

 

 
 ....)    ا عن  ولم تزل تنازعني األمم كابر

ضل حيـين مـن   كابر، حتى خرجت من أف   
 فجعل زهرة مـع     )٦()العرب هاشم وزهرة  

هاشم أفضل حيين فى العرب، ومن ثم فقد        
انتسب إلى أمه آمنة وأجداده ألمه من بنـي      

ـ    مشيد ،زهرة ا بجـدوده ألبيـه     ا بل متباهي
 مجدوده ألمه على سائر جدود الناس آلبائهو

.وأمهاتهم

 

 
١٥

 

- ا قال رسول اهللا  وأيض:)  أنا
 وكان  )٧()نبي ال كذب أنا ابن عبد المطلب      ال

هذا فى غزوة حنين عندما تراجـع جـيش         
ا بجده   متباهي المسلمين عنه فثبت هو     

عبد المطلب، بعد إثبـات وتأكيـد نبوتـه         
يش،  ألن عبد المطلب كان سيد قـر       ؛

 فـى   والمباهاة والمفاخرة يحبهمـا اهللا      
ميدان القتـال اسـتعالء علـى الكـافرين         

والَ تَِهنُـوا والَ    : المحاربين لقوله تعـالى   
   ـْؤِمِنينِإن كُنـتُم م نلَواَألع َأنتُمنُوا وزتَح 

).١٣٩ :آل عمران(

 

 
١٦

 

أنـا   (:ا أيـض   وقال النبي    -
ـ        ب، أنـا  النبي ال كذب أنا ابن عبـد المطل

أعرب العرب، ولدتني قريش ونشأت فـى       
 .)٨()بني سعد بن بكر، فأنَّي يأتيني اللحن؟

 

 
١٧

 

ــاهرات  - ــه الط ــاة بجدات  ومباه
أنا ابـن العواتـك      (:المطهرات قال   

ــواطم ــضمخَةُ ) والف ــة هــى المتُ والعاتك
، وفيهـا داللـة علـى المكانـة         )٩(بالطيب

على االجتماعية العالية الشريفة لهن، عالوة      
.طهر الجسد والقلب

 

 
١٨

 

-  ا   وقاله أيض     فـى ميـدان 

القتال الذى يستَحب فيه التفـاخر باآلبـاء        
واألمهات والجدود، وهذا بحسب رواية ابن      

 عساكر لهذا الحديث السابق عن جابر       
ا ضـرب    يوم رأيت رسول اهللا    : قال

خذها وأنا ابـن    (: ِبسيفَين فى سبيل اهللا قال    
.)١٠()ليم سالعواتك من

 

 
 ينتمى بل ويفتخر ويباهى رسـول       فهل

 بغير موحدات صالحات أو بغير      اهللا  
موحدين صالحين مجتَبـين مهتـدين، واهللا       

 ا يْؤِمنُون ِباللَّـهِ   الَ تَِجد قَوم  : يقول تعالى
     اللَّه ادح نم ونادوِم اآلِخِر يوالْيو ولَهسرو 

  مهاءكَانُوا آب لَوو      َأو مانَهِإخْو َأو مهنَاءَأب َأو 
متَهِشيرع )٢٢ :المجادلة.(

 

 
 أنـه مـن خيـر     أثبت النبي    لقد

 ، وخيـر العـشائر    ، وخير القَبائل  ،الشعوب
   ـ   وخير البيوت، فجدوده جميع ا ا األكرم دائم

على اهللا تعالى فى كل أجيال البشرية مـن         
  ن المهتدين كسائر لدن آدم إلى والديه المجتبي

آبائه حتى إسماعيل وإبراهيم ونـوح وآدم       
.عليهم جميعا الصالة والسالم

 

 

                                             

 

 
 سنن الترمذى كتاب املناقب باب فـضل الـنيب    ) ١(

وقال حسن عـن كـرت العمـال بـرقم          ) ٣٦٠٧(رقم  
.وقال أخرجه احلاكم) ٣١٩٤٩(

 

 
عـن  ) ٣٦٠٨(سنن الترمذى نفس املواضع حـديث       ) ٢(

.)٣١٩٥٠(الكرت برقم 

 

 
 من نفى رجالً  : دود باب   أخرجه ابن ماجة كتاب احل    ) ٣(

سـناد  إهـذا   : وقال ىف الزوائد    ) ٢٦١٢(من قبيلته رقم    
.)٣١٩٧٦(صحيح رجاله ثقات عن كرت العمال رقم 

 

 
.)٤/٩٥(النهاية ) ٤(

 

 
 حـديث رقـم     ١١ابن سعد عن كرت العمال جملـد        ) ٥(
)٣٢٠١٣(. 

.١١/٣٢٠١٩عن كرت العمال ) ٦(

 

 
 وغريمها عـن    مام أمحد عن الرباء والنسائى    أخرجه اإل ) ٧(

.٣١٨٧٢ / ١١/ كرت العمال 

 

 
رواه الطرباىن عن أىب سعيد عن كرت العمـال بـرقم           ) ٨(
.١١الد ) ٣١٨٧٣(

 

 
.١٧٩ صـ٣/ النهاية الد ) ٩(

 

 
.١١الد ) ٣٢٠٨٧(ابن عساكر عن الكرت برقم ) ١٠(

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 












 



 









 



 








 



 





 



 



 



 





 



 

 



 




 



٢

 

- 

 

:وهبة الزحيلى. د 

 

 
قسم فقهاؤنا الكرة األرضية إلى     : (يقول
دارين  

 

 دار إسالم ودار كفر  –

 

 مـدفوعين  –
:إلى ذلك بدافعين

 

 
 أول  فـي  حاجـة المـسلمين      :أوالهما

أمرهم إلى توحيد جهودهم وتوجيه قـواهم       
ترك مـن أجـل      مـش  خـارجي نحو عدو   

الم فى بدء تكوينه    المحافظة على كيان اإلس   
.فى بالد العرب

 

 
 فقهـي  تأصيل   :ثانيهما

 كانـت   التيلواقع العالقات   
 والتيبين المسلمين وغيرهم    

 هي الغالب   فيكانت الحرب   
 شأنها ما لم    فيالحكم الوحيد   

تكن هناك معاهدة ولم يكـن      
 كما  تشريعي ذلك سند    فيلهم  

ـ    يء ش  فإن الواقع  ،رأينا  يء والتـشريع ش
 فهم صوروا لنا حالة الحرب الفعليـة   ،آخر

 فـي بين العرب وغيرهم كالفرس والروم      
ذلك الزمن، دون أن تتوقف بعدئذ حمـالت    
العرب علـى عـدوهم بـسبب عـدوانهم         

ن نـار  إ بالدهم أرض حـرب إذ   فاعتبرت
الحرب إذا اتقدت وأورثت العداوات قلمـا       

وقـد  ... ....تنطفئ جذوتها أو يخمد لهيبها    
ظل هذا الواقع المر إلى عـصر االجتهـاد      

ن الـبالد  أ وإلى مـا بعـده، حتـى       الفقهي
  ا لمعـارك عنيفـة     اإلسالمية كانت مسرح

أوشكت القضاء على اإلسالم لوال عناية اهللا       
كان األعداء يثيرون هذه الحروب     .. القدير

 فمن صـنيع الـروم      ، حلقات متسلسلة  في
 إلـى   ،تر إلى وحشية المغول والت    ،والفرس

 إلى  ، القرون الوسطى  فيتعصب الصليبين   
 العـصر الحـديث،     فيطمع المستعمرين   

والحقيقة أن هذا التقسيم لم يرد به قرآن وال         
 وأن الجهاد لم يكن العالقة الطبيعـة        ،سنة

بين المسلمين وغيرهم وإنما دعا اإلسـالم       
 إلى نشر عقيدته بالطرق الودية السلمية       أوالً

ت السالم، والجهاد مجرد كما الحظنا من آيا   
وســيلة لحمايــة الــدعوة والــدفاع عــن 

وإذ قد عرفنا أن هذا التقسيم      ........ النفس
مبنى على أساس الواقع ال علـى أسـاس         
الشرع ومن محض صنيع الفقهاء فى القرن       

 وأنه من أجل ترتيب بعض      ،الهجري الثاني
 ، المعامالت ونحوهـا   فياألحكام الشرعية   

 هذا التقسيم فهو    فيب   السب هيوأن الحرب   
تقسيم طارئ بسبب قيام الحرب أو الحرب       

 دعت  التي بانتهاء األسباب    ينتهينفسها فهو   
 هي أن الدنيا بحسب األصل      الحقيقة... إليه

.دار واحدة

 

 
 اختالف أن أساس    : رأينا فيوالخالصة  

الدارين هو انقطاع العصمة وأمـا تغـاير        
الدينين  

 

 اإلسالم وعدمه    –

 

ط  فليس هو منا   –
 وإنما مناطه األمن والفزع كمـا       االختالف

فة فيما سبق فالدار األجنبية أو      يبينه أبو حن  
 حالة سلم   في لم تكن    التي هي: دار الحرب 

مع الدولة اإلسالمية وهذا أمر عارض يبقى       
.  بانتهائهاوينتهيبقيام حالة الحرب 

 

 
 والـشريعة   الدولي القانون   يلتقيوبذلك  

لدنيا دار واحـدة    اإلسالمية فى اعتبار أن ا    
وأن الحرب أمر عارض يقيم حالة عـداء        
مؤقت بين بلدين فإذا ما انتهـت الحـرب         

 .)١()زالت معها هذه الحالة

 

 
٣

 

: عبد اهللا بن بيهالشيخ -

 

 
فأكثر الـدور اآلن     : "...... يقول

 

 أي  –
ديار غير المسلمين  

 

 هي في الحقيقة مـن      -
هذا النوع مـن دار الهدنـة، بنـاء علـى           

 فيهـا   انخـرط  الدوليـة التـي      االتفاقيات
المسلمون مع غيرهم فـي ميثـاق األمـم         
المتحدة فيمكن اعتبار هذه الدور في العـالم       
الغربي والعالم الشرقي أنها من بـاب دار        
الهدنة ودار الموادعة، وبالتالي فـيمكن أن       
تعتبر دار سلم، وليست دار إسـالم، فـدار       
اإلسالم هي الدار التي يحكمها المـسلمون،       

 التي تتـسم بـشرائع      :ض العلماء يقول  وبع
 إن الـدار    :اإلسالم، لكن بصفة عامة نقول    

التي يكون أكثر سكانها مـسلمين فهـي إن         
شاء اهللا دار إسالم، أما الدار التي تحكمهـا         
قوانين غيـر إسـالمية وسـكانها ليـسوا         

مسلمين، فهذه تعتبر في الوقت الحاضر       

 

– 
إال ما شذ وندر     

 

  هي دار موادعة أو دار     –
سلم، يطلق عليها دار سلم لوجود معاهدات       

....دولية تمنع االعتداء

 

 
ا على أرض الواقع هنـاك شـيء        طبع

آخر، يعني طموحات أو ميوالت عدوانيـة       
لدى بعض الدول، لكن مع هذه الميـوالت        
العدوانية هي ال تعلن أنها تحارب اإلسالم،       
ومع وجود الميوالت العدوانية عند بعـض       



 

 

 



 



 


 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى. د   

 

 

عض المسلمين، أو بالنـسبة     الدول بالنسبة لب  
لبعض البالد اإلسالمية تكون هـذه الـدول        
ذات الميول العدوانية بالنسبة لها تعتبر دار       

 إن ميثـاق    :حرب، ولكن بصفة عامة نقول    
األمم المتحدة والتداخل العالمي الحالي جعل      
الدور كلها يمكن أن تعتبر دار سلم، إال ما         

ـ        ك قل وندر، كدولة بني إسرائيل ونحو ذل
ـ    حقيقيـة علـى بعـض       االتي تعلن حرب 

.)٢("المسلمين

 

 
٤

 

: د عبد اهللا يوسف الجديع-

 

 
: " يقول

 

 للمعمـورة   التاريخي التقسيم   –
أو غيـر   " دار حرب   " و" دار إسالم   " إلى  

     ـ  ذلك من التسميات، ليس نـص ا، ال  ا مقدس
      ا فـى   يقبل التبديل وإنما هو وإن كان مأثور

بعض النصوص، فهـو توصـيف للحالـة      
.السياسية يومئذ

 

 

 

 فـي  وجميع تعريفات فقهاء اإلسالم      -
.موضوع الدور وضعية اجتهادية

 

 

 

 وال يعدو ذلـك التقـسيم أن يكـون          -
توصيفي  ا للحالة السياسية السائدة    ا للواقع تبع

 وليس مطلوب   ا به فـي    ا لذاته، فليس مأمور
دالئل الكتاب والسنة ال أمر إيجاب وال ندب     

.ين اإلسالموعليه فليس من لوازم د

 

 

 

 وحيث إنه كذلك فهو قابـل للتغيـر         -
بحسب متغيرات الواقع ولذلك ظهرت فـي       
تاريخ الدولة اإلسالمية من بعد مصطلحات      
أمالها واقع حادث ممـا يعطـي فـسحة         

الدار "  حسب المتغيرات كمصطلح     لالجتهاد
".المركبة

 

 

 

 وهذا التقسيم قـد زال فـى الواقـع          -
 مـن   المعاصر وال ينطبق عليه مـا قيـل       

التعريفات بهذا الخصوص، حيـث انتقـل       
 قـانون   التـزام وضع العالقات الدولية إلى     

دولى أصل للعالقات الدولية على الـسلم ال       
.الحرب

 

 

 

 ونصوص الوحي أمرت أهل اإلسالم      -
بقتال من يبدأهم القتال وحرمت عليهم البدء       
بالعدوان وجعلت لقتالهم إذا قـاتلوا غايـة        

دوهم عن عدوانه   ينتهي إليها وهي انتهاء ع    
    ا كمـا ال قتـال      وال قتال ليسلم الناس قسر

.لمجرد كسب المال أو ملك األرض

 

 

 

 تأصيل العالقة بين المسلمين وغيرهم    -
 وإنما األصل أن    ، الحرب والقتال خطأ   ىعل

يقوم حملة رسالة اإلسـالم بالتبـشير بهـا         
وعظيم نفعها للعباد   وإظهار رحمتها بالخلق    

 .)٣("وعموم البالد

 

 
٥

 

:سعد الدين هاللى. د-

 

 
إن تقسيم الديار إلى إسـالمية      : " يقول

وغيرها كان قراءة للواقع الـذى اقتـضته        
األوضاع المناسبة من نـصب العـداء أو        
المبادرة بالسلم، وليست قسمة دينية تعبدية،      
ولذلك وجدنا الحنفية والشافعية ال يشترطون   
لصفة الديار باإلسالمية أن يكون حاكمهـا       

ل يمكن أن يكـون الحـاكم غيـر        ا، ب مسلم
المسلم والدار إسالمية بأمانها أو بممارسـة       
المسلم ألحكام إسالمه فيها، بل زاد الشافعية       
أنه يحرم على المـسلم الهجـرة مـن دار          

   ا على إظهار دينه دون     الحرب إن كان قادر
 ألن هجرته فى هذه الحال إضـعاف        ؛فتنة

 .)٤("لإلسالم وإخفاء له

 

 



 


:اآلتييتبين لنا 

 

 
١

 

 تقسيم العالم إلى دار إسـالم ودار        -
 لم يتعبدنا اهللا    تاريخيكفر ما هو إال اجتهاد      

.سبحانه وتعالى به

 

 
٢

 

-    ا عن   الواقع المعاصر مختلف تمام
بد  واقع الفقهاء القدامى، وبناء على ذلك ال      

ـ       ا لالجتهـاد   من اجتهاد جديد مغـاير تمام
الكبار فى القرن   القديم، وهذا ما فعله فقهائنا      

محمد أبو زهرة، محمود شلتوت،    " الماضي
"  وغيرهم الغزاليمحمد 

 

 
٣

 

بد مـن حـذف هـذا التقـسيم           ال -
 " التـي ا من كتـب الفقـه        تمام االجتهادي

" لطالبنا فى المعاهد العلمية الدينية      " تدرس  
مثل األزهر، الزيتونة والقرويين، ديوبنـد      

يقدمه ، ويدرس للطالب فقه جديد      "وغيرها  
 يناسب ما توصـل     الحضاريعلماء اإلفتاء   

 العالقـات الدوليـة     في اإلنسانيإليه العقل   
 منطلقها الـسالم والتعـاون ولـيس        والتي

القرآن " ينطلق من    والذيالحرب والعدوان،   
" الكريم والسنة الصحيحة

 

 
وإذا لم نفعل ذلك فإننا لن نقضى علـى         

 ا، وسيخرج لنا ألف سيد قطب      اإلرهاب أبد
ف بن الدن وألف داعش، حيـث يبـدأ         وأل

!!! اإلرهاب بفكرة ثم يتحول لمدفع

 

 
: وغير مقبول بالمرة االحتجـاج بأننـا      
 ،ندرس هذه األقوال للطـالب األزهـريين      

والمدرس عليه لفت نظرهم أن هـذا كـان         
 ال يناسـب العـصر      تاريخيمجرد اجتهاد   

" كما برر أحد أسـاتذة األزهـر        " الحديث  
ل وتبرير لعدم تطوير    فهذا استخفاف بالعقو  

 ألن هذه األقوال تـشكل      ؛المناهج األزهرية 
 اإلعـدادي  فـي وعى الطالب الـصغار     

.والثانوي

 

 
٤

 

 أن نطمس كتب    كالمي ليس معنى    -
، فهذا ال يقوله عاقل، ولكـن       الفقهيالتراث  

ــاء   ــين العلم ــراث ب ــذا الت ــدرس ه ي
، اجتهـادي المتخصصين، على أنه تـاريخ      
طب ابـن   كان يناسب عصره، كما ندرس      

سينا اآلن، على أنه تاريخ للطـب ولـيس         
.للتطبيق اآلن وإال أدى لكوارث طبية

 

 
٥

 

 والفعلـي  التاريخي نؤكد أن الواقع     -
    ا، ولـم يكـن     للمسلمين كان غير ذلك تمام

بمثل هذه الحدية، وكانت هناك عالقات بين       
وال يمكن أخـذ تـاريخ      . المسلمين وغيرهم 

يرهم من  العالقات الدولية بين المسلمين وغ    
. خالل كتب الفقهاء فقط

 

 
٦

 

-  ا بأنه يجب نقـل هـذا        نكرر أخير
 بتقسيم العالم لدار إسالم     التاريخياالجتهاد  

، اإلسـالمي ودار كفر إلى متحـف الفقـه        
يزوره من يريد معرفة تاريخ الفقه، مثلمـا        
ننظر لكتب الطب القديم، على أنها مجـرد        

 يتاريخ، ولكن لو أردنا تنفيذ ما بها سـنود        
!!!بحياة المرضى

 

 
ا  بها أيـض   توديوالدول والحضارات   

.!!!األفكار الميتة والسامة

 

 
                                                           

آثار احلرب ىف الفقه اإلسالمى دراسـة       " أنظر كتاب   ) ١(
١٩٢ص  " مقارنة  

 

م دار  ١٩٩٨ ط الثالثـة سـنة       ١٩٦ -
.الفكر بدمشق

 

 
موقع اإلسالم اليـوم  ،  عبد اهللا بن بيه    )٢(

 

 الفتـاوى  –

 

– 
 ٤بتاريخ 

 

-٥

 

.م٢٠٠٤ -

 

 
تقسيم املعمورة يف الفقه اإلسالمي وأثـره يف        " كتاب  ) ٣(

عبد اهللا بن يوسف اجلديع عضو الـس األوريب         " الواقع  
٤٨م ص ٢٠٠٧لإلفتاء والبحوث  

 

-٥٠ 

 

– ١٥٧.

 

 
سـعد الـدين    .د" اإلسالم وإنسانية الدولة    " كتاب  ) ٤(

.١٣٨م، ص ٢٠١٢هالىل، اهليئة املصرية العامة للكتاب، 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


 

 

 

 

 

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     

ور بيـان   من بحر عرفان ون   
.مجدد هذا الزمان

 

 
 حكــم هـذه ال ىحـد إنقـدم  

قــ تعليايمة يعقبهــالعظ

 

 
ى نيلـ نسترشد به ف   

 

 
.المجد اإلسالمى       

 

 

األستاذ

 

 
قنـديلمحمود سميـح 

 

 
 



 







 




 



 

 

 

 

الذكر عند اإلمام أبـى العـزائم ظهـرت          
أهميته فى كالمه المنثور والمنظـوم وجوامـع        
كلمه، فهو أساس السكينة والطمأنينة، ويبدأ بذكر       
الجوارح ثم الحقائق، وينتهـى بـذكر اهللا عـز          
وجل، فيبين لنا أنه إذا ذّكـر اللـسان سـكنَت           

وإذا ذكرت النفس سكن القلب، وإذا ذكر       ، النفس
كنت الروح، وإذا ذكرت الروح سـكن       القلب س 

السر، وإذا ذكر السر سكنت نفخة القـدس، وإذا         
ذكرت نفخة القدس ذُكر اهللا تعالى، فـذكر كـل          
جارحة أو حقيقة يوصل إلى سكينة الحقيقة التى        
       ربه حاضر ا فوقها، والذكر األكبر أن يذكر العبد

وجاللهمعه، مشاهد ا لجماله العلى .

 

 
 إشـارة  ذْكُروِني َأذْكُـركُم فَا: قال تعالى 

 تَكْفُـرونِ  والَ واشْكُروا ِلي إلى ذكر القلب،    
إشارة إلى ذكر الجوارح، وقـال تعـالى فـى          

من ذكرنى فى نفسه ذكرتـه      : (الحديث القدسى 
فالنفس عبارة عن الوجود، والـذكر      ) فى نفسى 

عبارة عن الشهود، وذكره لعبده مدده الذى بـه         
من ذكرنى فى مأل ذكرته فى      و(السعيد مسعود،   

ومـن ذكرنـى فـى مـإل       : أى) مأل خير منهم  
، ذكرتـه فـى مـإل        )الكثـرة (ناظرين بالفرق   

، فهم عبيـد حـضرة      )الوحدة(ُمشاِهدين بالجمع   
.اإلطالق

 

 
لفظة، فلذة، فخلـوة، فجلـوة،      : الذكر أربعة 

ـ     النقطـة،  : ا أربعـة  ويزيل عن الذاكر أمراض
 وذكر القلـب    والسكتة، والنفاق، ومرض القلب،   

أوله النية، والثـانى الخـشية      : يحتاج إلى أربعة  
والخوف، والثالث المحبة والـشوق، والرابـع        
االصطالم، وقد يكون ذكرك هللا أو لرسـول اهللا         

         من أوليـاء اهللا، فـذكر اهللا أول لولى ، :
مـواطن  : مواطن الرضوان، وذكر رسـول اهللا     

مـواطن الخيـر    : الغفران، وذكـر ولـى اهللا     
.مةوالرح

 

 
وإذا كان ذكر اللسان حسنات، وذكر القلب       
قربات ودرجات، فذكر القلب هو حضور القلب       
ويقظته وحركته فى الفكر فى تزكية الـنفس، أو     
االعتبار بالحوادث، أو التأمل فى مـصنوعات       
اهللا تعالى، مما فـى الـسموات واألرض مـن          
أسرار القدرة وغوامض الحكمة، وما فيه مـن        

ئب الحكمة، وما فى مراتب     عجائب القدرة وغرا  
الوجود من النسب واالرتباطات، مما سخر لـه        

        ا فـتح   وقام ألجله، وإذا أراد اهللا أن يوالى عبـد



 




 





 

 

 

 

 



 


 

عليه باب ذكره، وإذا استلذ بالذكر فتح عليه باب         
القرب، وكما أنه إذا لم يأكل اإلنسان وال يشرب         
أليس يموت؟ كذلك القلب إذا فـارق ذكـر اهللا          

.مات

 

 
 هو العلـم بآيـات اهللا تعـالى،         ذكر القلب 

المشرقة أنوارها فى األنفس واآلفاق، ثم بأسرار       
القدرة والحكمة، ثم مشاهدة تلك اآليات عن قادر        
حكيم، ثم شروق أنوار معانى الـصفات لبيـان         
حقيقة النفس للمشاِهد، وانكشاف مراتب الوجود،      

مكانة واجب الوجود وممكـن     : وتمييز المكانتين 
ا حتى  كون من الذاكرين اهللا كثير    الوجود، ولن ت  

 تذكره قائم ا وقاعد ا ومضطجع ا، مع العلم   ا ونائم
أن الغافل فى الذكر شر من الغافل عن الـذكر،          
فإذا صفت حضرة الفكر، بعد الرياضة بالذكر،        
انبلجت من تلك الحـضرة أسـرار الكائنـات،         
مشرقة عما بها من اآليات، ومتى ذكرته فأنـت         

ه فأنت محبوب، ومـا      ذكر محب، ومتى سمعتَ  
         ،ر أذنك من صممها الحـسىعليك إال أن تطه
ومن قيدها السفلى النفسى، واصغ إلى نغمـات        

.تلك اآليات عند تسبيجها بأفصح العبارات

 

 


 


وحينما سمعنا قول اهللا تبارك وتعالى فـى        

 واذْكُـر ربـك ِإذَا نَـِسيتَ      : كتابه الكـريم  
كيـف يـذكر    : ، تحيرنا وتساءلنا  )٢٤ :الكهف(

اإلنسان ربه وهو ناٍس، ولكن اإلمام أبو العزائم        
فك لنا هذه الشفرة، حين بين لنا أنك ال تستطيع          
أن تذكر اهللا حقيقة إال إذا نسيت ما سـوى اهللا،           
فكيف تذكر اهللا وأنت تذكر غيره؟ فال تعلق قلبك         

    ا له   بغيره سبحانه حتى تكون ذاكرا، ثم قـال    حق
:ا فى القصيدةمبينً

 

 
أذكر اَهللا إن نسيتَ ســـواه

 

 
قل بقلٍب فى الذكر يا اللـه

 

 
ال تعلق بالقلب غير إلـــٍه

 

 
قد تجلى للعالمين سنـــاه

 

 
حضور أهل الصفا شهود ذكر

 

 
غافُل القلِب ذكــره آاله

 

 
يعبد اهللا كى ينال عطــاء

 

 
أو ِجنانًا واُهللا جلَّ عــاله

 

 
بدنه لذاته أفردنْـــنهفاع

 

 
والمراد المحبوب قد وااله

 

 
 فى كثير من آياته البينات      لقد أمرنا اهللا    

بكثرة ذكره، ودوام ذكره وكيفية ذكره سـبحانه        
 على كل حال، ولقد استفاض رسول اهللا         

ـ          ا في الحديث عن الذكر استفاضـة مـألت كتب

بأكملها، وألفت في ذلك كتب كثيـرة، وأبـواب         
كما تحدث علماؤنـا    . في كتب السنة  مستفيضة  

األجالء  

 

 صوفية وغير صوفية     -

 

- ا عـن    أيض
فضيلة الذكر وثمرته، فقال اإلمام أبـو القاسـم         

الذكر منشور الواليـة، ومنـار      : القشيري  
الوصلة، وتحقيق اإلرادة، وعالمة صحة البداية،      
وداللة النهاية، فليس وراء الذكر شيىء؛ وجميع       

جعة إلى الذكر ومنـشؤها     الخصال المحمودة را  
  الذكر ركن قوي في طريق     : االذكر، وقال أيض

، بل هو العمدة في هذا الطريـق، وال         الحق  
.يصل أحد إلى اهللا تعالى إال بدوام الذكر

 

 
للذكر مقام شريف، ومكانة مرموقـة عنـد        
الصوفية، فهو الذي يثمر المقامات كلهـا مـن         

ـ       وال اليقظة إلى الشهود، ويثمر المعارف واألح
سالكون، والتي ال سبيل إلـى      التي شمر إليها ال   

نيل ثمارها وبركاتها إال من شجرة الذكر، وكلما        
عظُمت تلك الشجرة ورسخ أصلها، كان أعظـم        
لثمرتها وفائدتها، والذكر أصل كل مقام وقاعدته       
التي يبنى عليها، كما يبنى الحائط على أساسـه،      
وكما يقوم السقف على جداره، ولم يحظ نمـط         

بعد أداء الفـروض بالعنايـة      من أنماط العبادة    
الفائقة، مثل ما حظي به الذكر من ِقبِل رجاالت         
التصوف، فالذكر عندهم ركن أساسي وقوي في       

، وال يصل أحد إلى اهللا تعالى       طريق الحق   
.إال بدوام الذكر

 

 


 


وقد امتثل الصوفية ألمر موالهم عز وجل       

ـ         ريقهم في اإلكثار من ذكره سبحانه، فبنـوا ط
وتوجههم على ذكر اهللا تعالى، وجعلـوه قـوام         
وأساس التصوف الذي هو روح اإلسالم، وقـد        
أشار إلى ذلك سيد الطائفة الصوفية اإلمام الجنيد        

     التصوف : ، حيث قال في تعريفه للتصوف
أن تكون مع اهللا بال عالقة، وهذه الكينونة فـي          
 المعية اإللهية ال تتحقق إال بدوام الذكر، لقـول        

أنا عنـد ظـن     : (اهللا تعالى في الحديث القدسي    
عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في         
نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني فـي مـأل          

متفق عليه، وقـال اهللا     ) ذكرته في مأل خير منه    
 أنا جليس من   :  (ا في الحديث القدسي    أيض

 عـن النبـي     ، فعن أبي هريـرة      )ذكرني
 إن اهللا   : (، قال أنا مع عبـدي    : يقول

). إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه

 

 
ـ         ا قـال   وعن عبد اهللا بن بـسر أن أعرابي

يا رسـول اهللا، إن شـرائع       : لرسول اهللا   

اإلسالم قد كثرت علي، فأنبئني منهـا بـشيء          
ا من ذكـر  ال يزال لسانك رطب   : (أتشبث به، قال  

سنن ابن ماجة، وعن أبـي الـدرداء        ) اهللا  
 رسـول اهللا     قال:  قال ) :   أال أنبـئكم

بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعهـا       
في درجاتكم، وخير لكـم مـن إنفـاق الـذهب       
والوِرق، وخير لكـم مـن أن تلقـوا عـدوكم           

بلى، : فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، قالوا    
: ، فقال معاذ بن جبل      )ذكر اهللا تعالى  : قال

.ذكر اهللاما شيء أنجى من عذاب اهللا من 

 

 
وال ريـب فـي أن      : وقال ابن قيم الجوزية   

القلب يصدأ كمـا يـصدأ النحـاس والفـضة           
وغيرهما، وجالؤه بالذكر، فإنه يجلـوه حتـى        
يدعه كالمرآة البيضاء، فإذا تُرك صدأ، فإذا ذكر        

بالغفلـة، والـذنب،    : جاله، وصدأ القلب بأمرين   
باالستغفار والـذكر، قـال اهللا      : وجالؤه بشيئين 

وال تطع من أغفلنا قلبـه عـن        : (في ذلك تعالى  
 :الكهـف  ()ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فُرطا     

٢٨(.

 

 
: قواعده" في   وقال الشيخ أحمد زروق     

الخواص ثابتة في األقوال واألفعال واألعيـان،       
وأعظمها خواص األذكار، إذ ما عمـَل آدمـي         
عمالً أنجى له من عذاب اهللا من ذكر اهللا، وقال          

ال يكون الفـتح علـى      : بة  سيدي ابن عجي  
تحقيق العبد بمقام الرضا إال بعد تحققه بثالثـة         

: االستغراق في االسم المفـرد    : أمور في بدايته  
اهللا، وهذا خاص بالمأذونين بذكر االسـم مـن         
مرشد كامل، وصـحبته للـذاكرين، وتمـسكه        
بالعمل الصالح الذي لم يتصل بـه شـيء مـن        

دية، وقـال   العلل، وهو التمسك بالشريعة المحم    
الذكر هو  : سيدي ابن عطاء اهللا السكندري      

التخلص من الغفلة والنسيان، بـدوام حـضور        
ترديد اسـم اهللا بالقلـب      : القلب مع الحق، وقيل   

واللسان، أو ترديد صفة من صفاته، أو حكم من         
أحكامه، أو فعل من أفعاله، أو غير ذلـك ممـا           

.يتقرب به إلى اهللا تعالى

 

 
ا العبد بذكر اهللا، ال يجد أنس     طمأن قلب   افإذا  

إال به سبحانه، ولذلك يوالى ذكـره فـى كـل           
أحواله، فإذا استلذ حالوة الـذكر سـارع إلـى          
مرضاة مواله، فعمل ما يحبه ويرضاه بتوفيقه،       
ويفرغ قلبه لعبادة ربه سبحانه كما أمره، وهـو         
يعلم أن كل العبادات إنما جعلت لغايـة سـامية          

: ذا مدحهم سبحانه بقولـه    وهى ذكر اهللا تعالى، ل    
  كَِثير اللَّه الذَّاِكِريناِت اوالذَّاِكرو )األحزاب: 

٣٥(.

 

 









 










 















 





 





 





 



 



 



 

 

 

 

 



 



 


 

 

 

 

 
قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ 

 

 

 

 



 



إن اهللا الذي صـورك فـي       : أيها المؤمن 

، فوجدت ما ال بـد      رحم أمك وأخرجك طفالً   

لك منه وأكمل من والدة تحنو عليك، وغـذاء        

يناسب طفوليتك، وألقى عليك محبـة منـه،        

فأدخل بوجودك السرور على والديك وإخوتك      

فال ينظر إليك أحد إال وعطف عليك وقبلـك         

ى صدره، ووجدت أرضـا تقلـك،       وضمك إل 

وسماء تظلك، وكواكب تضيء لك، وأنهـارا       

تجرى حولـك، ونباتـات متنوعـة لقوتـك         

 لمـسرتك،   ولباسك، ووجدت نـسيما علـيالً     

فتتنفس فيه لحياتك، ووجدت مـن الخيـرات        

التي ال تحصى وال تعد، وكل ذلك هو غنـي          

. عنك وأنت الفقير إليه سبحانه

 

 

ن تنـسى مـا     فهل بلغ من جهلك بربك أ     

أنعم به عليك مما لو كلفت بأقل القليل منـه          

لعجزت أنت والناس جميعا، وهذا فعل القوي       

. الغني الكبير المتعال

 

 

فهل تذكرت أيها المؤمن فـذكرت؟، أو       

استحضرت فحضرت؟، أم نسيت نعماه فلـم       

ينسك؟، وخالفت أمره فلم يسرع بالعقوبـة؟،       

وبارزته بالمعصية فغفر لك وعفـا عنـك؟،        

. وهذا شأن الرب الكبير المتعال

 

 

فهال فكرت في الحال والمآل، فخجلـت       

من إحسانه إليك وإساءتك إلى نفـسك، فإنـه         

سبحانه ما أغدقه عليك من النعم       

 

 بعـد أن    -

ا كبيرا  أوجدك من العدم وأعد لك سبحانه ملكً      

ونعيم ا  ا مقيم

 

 وبشرك إال لتشكره وتـذكره      -

 تعبـده   فال تنساه سبحانه وال تعـصيه، وأن      

. وتوحده فال تخالفه وال تجحده

 

 

إن ربك يحبك، ويحب لـك      : أيها المؤمن 

دار الكرامة، فسارع إلـى العمـل بـأوامره         

وترك نواهيه، فإنك ضعيف ال تقـوى علـى         

عقوبته، واسـأله أن يقيمـك حيـث يحـب          

ويرضى، وال تسارع إلى ما يكرهه فتعصيه       

للطمع في الدنيا أو للخوف من العبيد أمثالك،        

إن اإلنس والجن لو اجتمعوا على أن ينفعوك        ف

 ألنه هو الضار    ؛بما لم يقدره اهللا لك ما فعلوا      

النافع، ولكنه وضع األشياء لتدرك العقول بها       

العلم باهللا الذي وضعها، أعاذنا اهللا وإياك يـا         

أخي من أن تحجبنا األسباب عنه سبحانه، أو        

أن يدعونا الحظ والهوى أن نطمع فيما يفنـى     

.رك ما يبقىونت

 

 

ومن جوامع الكلم كأنما يخاطب المـولى       

يا عبد اللَِّه َأنْتَ عبد آِبقٌ،      [: سبحانه عبده قائالً  

ِألنَّك ِفي الصالَِة تَسهو، وِفي صوِمك تَلْهـو،        

          ،لَـى نَفْـِسكـِك علُطِْف اللَِّه تَشْكُو، اب ِمنو

، فَهْل رَأيتَ حِبيبا    جررتَ ِرجلَيك ِللصالَِة جرا   

: الَ يِريد ِلقَاء حِبيِبِه؟، ينَاِجيك ربـك فَِيقُـولُ        

عبِدي؛ َأمرتُك ِبِخدمِتي، وضِمنْتُ لَك ِنعمِتي،      

        لَـمنْتُ، وا َأبشَكَكْتَ ِفيمتُ، ورا َأملْتَ ممفََأه

 ولَم َأكْتَـِف    َأكْتَِف لَك ِبالضماِن حتَّى َأقْسمتُ،    

        ـونفْقَها يـادتُ ِعبثَّلْتُ، فَخَاطَبتَّٰي مِم حِبالْقَس

ـ      : فَقُلتُ ـا تُوعمو قُكُماء ِرزمِفي السو وند

رِض ِإنَّه لَحقٌّ مثَْل ما َأنَّكُم      فَورب السماء واألَ  

تَنِطقُــون )٢٢ :الــذاريات 

 

– ٢٣( قَــدو  ،

 قْتُ مزـفَ الَ        راِني، فَكَيـصعنِّي وغَفََل ع ن

]...َأرزقُ من َأطَاعِني ودعاِني

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 



 



والجنة وعد اهللا لعباده المتقـين، وهـي        

الجزاء والثواب العظيم الذي أعده اهللا تعـالى        

أعـددت  : (ألهل طاعته مما ذكره اهللا سبحانه     

ن رأت، وال أذن    لعبادي الصالحين ما ال عـي     

ثـم قـال    ) سمعت، وال خطر على قلب بشر     

اقـرءوا إن   : سيدنا وموالنا رسول اهللا     

فَال تَعلم نَفْس ما ُأخِْفي لَهم من قُـرِة         : شئتم

".البخاري ")١٧ :السجدة( َأعين

 

 

ونعيم الجنة ال وجه للمقارنة بينه وبـين        

عيم الجنة  متاع الدنيا، إذ متاع الدنيا بالنسبة لن      

إن موضع سوط : (ا، قال  ال يساوي شيئً  

".الحاكم) "في الجنة لخير من الدنيا وما فيها

 

 

وسعادة المـؤمنين ال توصـف عنـدما        

  ا؛ قـال اهللا تعـالى  يساقون إلى الجنة زمـر :

         اـرمنَّـِة زِإلَى الْج مهبا راتَّقَو ِسيقَ الَِّذينو

 َأبوابها وقَـاَل لَهـم      حتَّى ِإذَا جاءوها وفُِتحتْ   

     ا خَاِلِدينخُلُوهفَاد تُمِطب كُملَيع الما سنَتُهخَز  

. )٧٣ :الزمر(

 

 

 ومع أن سيدنا وموالنا رسول اهللا       
    ا؛ لكن صوت   قد جاء بالترغيب والترهيب مع

الترهيب عال في زماننا فاقتـصرت خطـب        

البعض ومواعظهم ودروسـهم علـى ذكـر        

ر ووحشته، حتى أصبح المسلمون     عذاب القب 

.كغثاء السيل يحبون الدنيا ويكرهون الموت

 

 




 



ولم يذكر في اإلنجيل أي تفصيل للجنـة        

والجحيم والقيامة وجزاء األعمـال فيهـا إال        

باإلجمال، وال أثر لهذا في األسفار الخمـسة        

 ، بل ال يوجد فيها سوى     لسيدنا موسى   

المواعيد الدنيويـة للمطيعـين، والتهديـدات       

الدنيوية للعاصين، كما ذكره الشيخ رحمـت       

".الحق إظهار: "اهللا الهندي في كتابه

 

 

وقوله هذا عن األسفار الخمسة قال بـه        

كثيرون من السابقين عليه ومن اآلتـين مـن         

بعده، يقول القاضي أبو الوليد محمد بن رشد        

ول مـن قـال     أ": تهافت التهافت : "في كتابه 

بحشر األجساد هم أنبياء بني إسرائيل الـذين        

 وذلك بين من الزبـور  أتوا بعد موسى    

ومن كثير مـن الـصحف المنـسوبة لبنـي          

: إسرائيل، ومن قبل ابن حـزم فـي كتابـه         

يقول عن  " الفصل في الملل واألهواء والنحل    "

وال يقـرون   : "السامريين من بني إسـرائيل    

ليس في  : "نالعبرانييويقول عن   " بالبعث البتة 

 وال لجـزاء بعـد      توراتهم ذكر معاد أصـالً    

".الموت

 

 

ومن بعدهم الشيخ محمد أبو زهرة فـي        

: عن اليهود " محاضرات في النصرانية  "كتابه  

إن التوراة التي بأيديهم خلت من ذكر اليـوم         "

".اآلخر ونعيمه أو جحيمه

 

 

 السماوي الوحيـد الـذي أورد       والكتاب

 لوصف الجنة ونعيمها وصفًا دقيقًا هو       تفصيالً

القرآن الكريم، وفصل سيدنا وموالنا رسـوُل       

 في أحاديثه الـشريفة مـا أجملـه         اِهللا  

القرآن الكريم في مواضع عـدة مـن آياتـه          

.الشريفة

 

 

 لقد كان سيدنا وموالنا رسول اهللا        
؛ وكأنمـا بدقـة     يصف الجنة ألصحابه    

، وأدخلهـم   وصفه لها قد اقتطعهم من الـدنيا      

الجنة فعاينوها، وعايـشوا أهلهـا، وعـانقوا        

حورها، وطعموا طعامها، وشربوا شـرابها،      

فنظروا جمالها، وشموا عبق عبيرها، وذاقوا      

لذة حسنها، فزهدوا فـي الـدنيا ومـا فيهـا           

وصغرت في أعينهم، وسارعوا إلى الجهـاد       

.في سبيل اهللا تعالى شوقًا إلى الجنة

 

 

 رسول اهللا   وها هو سيدنا وموالنا     

قد خرج من عريشه إلى الناس في غزوة بدر         

والذي نفس محمٍد   : (الكبرى؛ فحرضهم وقال  

 فيقتَـُل صـابرا     بيِده ال يقاتلُهم اليوم رجـلٌ     

 غيـر مـدِبٍر؛ إال أدخلـه اُهللا         محتِسبا؛ مقبالً 

).الجنةَ

 

 

 وبيده تمرات   فيقول عمير بن الحمام     

بٍخ بٍخ   : يأكلهن  

 

 لتعظيم األمـر     كلمة تقال  -

والتعجب منه   

 

 ما بيني وبين أن أدخل الجنة       -

إال أن يقتلني هؤالء، ثم قذف التمـرات مـن        

.يده، وأخذ سيفه فقاتل القوم حتى قُتل

 

 

قوموا إلـى   : ( قال وفي رواية أنه    

جنة عرضـها الـسموات واألرض أعـدت        

بٍخ بٍخ، فقـال   : فقال عمير بن الحمام   ) للمتقين

) : ِخْبتُب رجاء أن أكون من    : فقال) خُ؟ِلم

: أهلها، فأخذ تمرات فجعل يلوكهن، ثم قـال       

واهللا إن بقيتُ حتى ألوكهن      

 

إن :  وفي لفـظ   -

حييتُ حتى آكل تمراتي هذه      

 

 إنهـا لحيـاة     -

فنبذهن، وقاتل، وال زال يقاتل حتـى       . طويلة

 نال الشهادة؛ 

 

-.

 

 

 أن  وأورد البخاري وغيره عن أنس      

ا مـع   يشهد بدر  لم   عمه أنس بن النضر     

: ؛ فشق ذلك على قلبه وقال     رسول اهللا   

 غبت عنه،   أول مشهد شهده رسول اهللا      

أما واهللا لئن أراني اهللا مشهدا مع رسـول اهللا     

ليرين اهللا ما أصنع .

 

 

فشهد ُأحدا في العام القابل فاسـتقبله     : قال

واها : إلى أين؟، قال  :  فقال سعد بن معاذ    

.ريحها دون ُأحدلريح الجنة، إني ألجد 

 

 

ووجد في جسده بـضع     ، فقاتل حتى قُتل  

: وثمانون ما بين رمية وضربة، فقالت أختـه       

: ما عرفت أخي إال ببنانه، فنزلت هذه اآليـة        

        وا اَهللاـداها عقُوا مداٌل صِرج ْؤِمِنينالْم ِمن

).٢٣ :األحزاب( ...علَيِه

 

 



 

 

 

 



 



 

..  باألدلة

 

السلفيون كف
َّ

 

روا مذاهب األمة

 

 

 

: الرئيس العام لجمعية أنـصار الـسنة      * 
كفرة وبعض السذج قالوا إنهم مـن       » الشيعة«

!!المسلمين

 

 
عقيدة األشـاعرة   : أبو إسحاق الحوينى  * 

!!أقبح من عقيدة النصارى

 

 
ضـريح الـسيد   : محمد حسان للصوفية * 

!!البدوى صنم

 

 
مـن  : محمد الفقى متحدثًا عن المعتزلة    * 

!!نديقيقول إن القرآن مخلوق ملحد وز

 

 
    **       *       *       *     

 

 
بعد هزيمة التيار الـسلفى بقيـادة حـزب     

 البرلمانية، ظهـر    م٢٠١٦النور فى انتخابات    
على السطح مجددا بعض السلفيين وبعض المدافعين عنهم مـن          
مثقفى مصر يبرئون هذا التيار من فتاوى التكفير لآلخر الدينى أو        

لمقال نعيد التذكير بما سبق وكتبناه قبل فى هذا ا.. اآلخر السياسى
شهور عن نماذج من فتاوى هذا التيار التكفيـرى لكـل مـذاهب     
األمة، وكيف أن التكفير هو البداية للقتل المنظم طالما لم يرفض           
أو يعتذر أصحاب هذه الفتاوى عن فتاويهم حتـى اآلن، وكـأنهم            

با أنهم ضد   اليزالون يعتبرونها دستورهم الحقيقى مهما ادعوا كذ      
أولى  وهذه نماذج من فتاوى دواعش مصر فانتبهوا يا       ... التكفير

:األلباب ويا أصحاب القرار فى بالدنا

 

 



 


 مجلة التوحيد وتحت عنوان     ١٦ المجلد   ١٠ ص   ٧فى العدد   

محمد على عبد الرحيم الرئيس العـام لجمعيـة         : بقلم» الشيعة«
:أنصار السنة جاء فيه

 

 

 

 الشيعة   -

 

 كفرة   -

 

 وإذا كان بعض السذج مـن المـسلمين         -
يعتقدون أنهم من المسلمين بحجة أنهم يقولون ال إله إال اهللا فقد            

وما يـْؤِمن َأكْثَـرهم ِباللَّـِه ِإالَّ وهـم          : صدق فيهم قوله تعالى   
شِْركُونم .فهم ينطقون بالشهادة وال يعملون بمقتضاها.

 

 
 من مجلة التوحيد وتحـت      ٢٢ المجلد   ٦صـ  ) ٦(وفى العدد   

:بقلم صفوت الشوادفى جاء فيه» عودة الشيعة«عنوان 

 

 

 

. وكفرا شيعة أكثر فرق األمة الضالة ضالالً ال-

 

 
 من مجلة التوحيد وتحـت      ٢٩ المجلد   ٢صـ  ) ٤(وفى العدد   

محمد صـفوت   : بقلم  » آل البيت بين الهوى واإلنصاف    «عنوان  

:نور الدين جاء فيه

 

 

 

ى على عبـادة القبـور       دين الشيعة مبن   -
 والمطالع  ،والشرك الصريح باهللا رب العالمين    

ـ ع«لكتبهم فى القديم والحديث يعلم أنهـم         اد ب
وتاريخهم ..... ة اليهود عينوهم ص .... »أوثان

.ملوث بالدماء

 

 

 

الخـالف فـى    «:  ويقول ياسر برهامى   -
تكفير شيعة إيران والعراق خالف شائع بـين        

 حرف، ومن العلماء أهل السنة فهم يقفون على
من يكفّرهم، والراجح أن كفرهم كفـر نـوع،         

شرح منة الـرحمن    «، كتاب   »وليس كفر عين  
.٣٦٠ص» فى نصيحة اإلخوان

 

 



 


 من مجلة التوحيد وتحت     ٣١ المجلد   ٦٦صـ  ) ١٠(فى العدد   

: بقلم أسامة سليمان جاء فيه»صفة الرؤية الحلقة الثالثة«عنوان 

 

 

 

لسنة شاعرة إحدى الفرق الملحدة والمخالفة ألهل ا       يعتبر األ  -
.فى توحيد المعرفة واإلثبات

 

 
 من مجلة التوحيد، وتحـت      ١٨ المجلد   ٢٦ ص ٤وفى العدد   

محمـد  : بقلم» التعريف بالبدعة وأشهر أحكام المبتدعين    «عنوان  
:عبد الحكيم القاضى جاء فيه

 

-

 

 

 

ـ         - ن  أعتبر األشاعرة من الطوائف المبتدعة، وأن جماعة م
.السلف قاموا بتكفيرهم

 

 
القول « وتحت عنوان    ٣٣ المجلد   ٢٠صــ  ) ٤(وفى العدد   

» السديد فى الرد على من أنكر تقسيم التوحيد الحلقـة األخيـرة           
:المحسن البدر جاء فيه الرازق عبد عبد: بقلم

 

 

 

 المتكلمون أمثال الشهرستانى والبيجورى يهملون توحيـد        -
: ثم قال .  ال ذكر له عندهم البته     األلوهية، فهذا النوع من التوحيد    

ومن المعلوم أن المشركين لو أقروا بذلك كله         «

 

 أى مـا يقـره      -
علماء الكالم واألشاعرة    

 

 لم يخرجوا من الشرك الذى وصـفهم        -
 ما لم يأتوا بتوحيـد  اهللا به فى القرآن وقاتلهم عليه الرسول  

.»األلوهية

 

 
بح من عقيدة عقيدة األشاعرة أق«: ويقول أبو إسحاق الحوينى

.).سلسلة البدعة وأثرها فى محنة المسلمين(» النصارى

 

 



  

 

 



 












  


 




 




 





 



 وفى  ٤ المجلد   ٤٠ ص   ٢،١فى العدد   

مقال لمؤسس جماعـة أنـصار الـسنة        

المحمدية محمد حامـد الفقـى بعنـوان        

» الهوى يهوى بصاحبه إلى أتعس عاقبة     «

من يقول إن القرآن مخلـوق      «: يقول فيه 

، وكما هو معـروف     »فهو ملحد وزنديق  

.هذا قول المعتزلة

 

 



 



دة وح «٢ المجلد   ٢٩ ص   ٩فى العدد   

» األديان عند الصوفية لعبد الرحمن الوكيل

:جاء فيه

 

 

 

إله الصوفية هو عين الصنم فـى        «-

.»الجاهلية والعجل فى السامرية

 

 

 

إن كبار الصوفية يكفرون بالبعث      «-

 ألنهــم يكفــرون باأللوهيــة ؛وبــالجزاء

.»والربوبية

 

 

 

 المجلـد  ٢٢صــ  ) ٧( وفى العدد    -

أوليـاء اهللا وأوليـاء   « وتحت عنوان   ٢٠

بدوى محمد خير جـاء     : بقلم  » الشيطان

:فيه

 

 

 

 دين المتصوفة    -

 

 حمل كل وثنيات    -

األمم السابقة بدءا من البوذيـة ومـرورا      

ــشيعة   ــر ال ــاء بفك ــة، وانته باإلغريقي

والباطنية، وضم بين جنباته عقائد اليهود      

والنصارى وشركيات الجاهليـة العربيـة      

األولى، وكانت مصر رائدة فى ذلك حـين        

. دعوة الشيعةاحتضنت

 

 

 

 المجلـد  ٢٦صــ  ) ٥( وفى العدد    -

لجنة : بقلم» الفتاوى« وتحت عنوان    ٢٩

الفتوى بالمركز العام لجمعية أنصار السنة      

التى تمثل رأس الحربة الخاطف لمفهـوم       

زيـارة  : جـاء فيـه   » السلفية فى مصر  «

األضرحة وقراءة الفاتحة والتبـرك بـآل       

.البيت هو عين الشرك

 

 

ابن عطاء  «امى بكفر   ويقول ياسر بره  

ـ     الحـسن الـشاذلى     ياهللا السكندرى وأب

كتـاب شـرح منـة      » وإبراهيم الدسوقى 

.٣٤ص«الرحمن فى نصيحة اإلخوان 

 

 

 

 ويصف محمد حسان ضريح السيد      -

ـ  «البدوى   ر منتـديات روض    بالصنم انظ

.»م٤/٩/٢٠٠٨الرياحين 

 

 

عالوة على تكفيـر علمـاء األزهـر        

، ٢٥ المجلـد    ٢٢ ص   ٧الشريف العـدد    

 ٨فير وزارة األوقاف المصرية العـدد       تك

، تكفير جامعة األزهر    ١٦ المجلد   ١٦ص  

، تكفيـر وزارة    ٧ المجلد   ٢٠ ص   ٣العدد  

 المجلـد  ٦ ص  ٣الثقافة المصرية العـدد     

 ١العالمة يوسف الدجوى العدد     تكفير ٢٩

، وتكفير الشيخ أحمد حسن ١٦ المجلد ٤٣

، ٨ المجلـد    ٤٤ ص ١١الباقورى العـدد    

 عبد الحليم محمـود العـدد       وتكفير اإلمام 

ناهيك عن تكفيـر    . ٣ المجلد ٥٨ ص ٩،٨

، ٢١ المجلد   ٨ ص   ٢نجيب محفوظ العدد    

 المجلـد   ٦ ص   ٣وتكفير طه حسين العدد     

، وتكفير الموسيقار محمد عبد الوهاب      ٢٩

 المجلد  ٤٢ ص   ٦ومحمد الكحالوى العدد    

 ٨ ص ٢، تكفير جمال الغيطانى العدد      ٢٠

ن هيكـل   ، تكفير محمد حـسي    ٢١المجلد  

، تخوين سعد   ٢٣ المجلد   ٢٧ ص   ٧العدد  

 وغيـر   ٢٣ المجلد   ٦ ص   ٣زغلول العدد   

.ذلك كثير

 

 

فهل بعد هذه النقـول مـن مـصادر         

السلفية الوهابية المصرية يقـول بعـض       

المنتسبين للسلفية الوهابية المصرية مـن      

ال يوجد نص مكتوب أو     : أمثال حزب النور  

شيعة منطوق بأن السلفية المصرية تُكفّر ال     

واألشاعرة والمعتزلة وغيرهم،   والصوفية  

وأنه ال يؤيد هذا االتهـام أى دليـل فـى           

إننا ندعو ياسر برهامى وأعـضاء      !! الدنيا

برلمـان أن   الحزب النور الـذين دخلـوا       

يعيدوا نقد أنفسهم، وأن يمتلكوا شـجاعة       

نقد الذات واالعتذار علنًا عـن فتـاويهم        

ــادروا بحــذفها مــن،التكفيريــة   وأن يب

لماذا ألنها  .. مناهجهم ومنابرهم وأعالمهم  

ببساطة شديدة تمثـل اليـوم المرجعيـة        

الفكرية والدينية لداعش وأخواتهـا فـى       

 فهـل يفعلـون     ...مصر والعراق وسوريا  

 شجاعة االعتذار    وهل يمتلكون فعالً   ؟،ذلك

 ويمارسـون علينـا     ونؤيجرأما أنهم ال    

أسلوب التقية الذى يلومون اآلخرين على      

.دامه؟استخ

 

 



 

 

 

 

 



 



دعوة عامة

 

 
دم شيخ الطريقة العزمية بدعوة جميع أبنـاء الطريقـة        يتق

 العزميــة ومحبــى آل بيــت ســيدنا رســول اهللا 
:لالحتفاالت التالية

 

 
١

 

 بمشيخة الطريقة   مولد اإلمام على بن أبى طالب        -
 مارس  ٨الموافق  ه ١٤٤١ رجب   ١٣ حدالعزمية يـوم األ  

.م٢٠٢٠

 

 
٢

 

 رجب ٢٦ االحتفال بليلة اإلسراء والمعراج يوم السبت  -
.م٢٠٢٠ مارس ٢١الموافق ه ١٤٤١

 

 
٣

 

 االحتفال بمولد اإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبـى     -
 ٢٢الموافـق   ه ١٤٤١ رجب   ٢٧ يوم األحد    العزائم  
.م٢٠٢٠مارس 

 

 
٤

 

 يـوم    االحتفال بمولد السيدة آمنة بنت وهـب         -
.م٢٠٢٠ مارس ٢٣الموافق ه ١٤٤١ رجب ٢٨االثنين 

 

 
٥

 

 يـوم    زينـب الكبـرى       االحتفال بمولد السيدة   -
.م٢٠٢٠ مارس ٢٤الموافق ه ١٤٤١ رجب ٢٩الثالثاء 

 

 
٦

 

 ٣ يـوم الجمعـة    االحتفال بمولد اإلمام الحسين  -
.م٢٠٢٠ مارس ٢٧الموافق ه ١٤٤١شعبان 

 

 



 




 




 



 



تشاِهد روِحي الْوجه قُربا ِبـالَ حجـِب           
       ـتيالْب ـوا ِبِه قَلِْبـي هودهش  ـاِمرع 

 

 
أَِغيــب عــِن اآلثَــاِر حــالَ شــهوِدِه         
فَيسِكر روِحـي ِبالْمـداِم تـدار ِلـي                

 

 
لَديها الْجِميلُ الْحـق الَح ِبـالَ خفًـا              

اِضــعخ ــدبــا الْعــي أَنلَِٰكنو أَِغيــب

 

 
وكَم جننت أَهـلَ الْمقَامـاِت خمرِتـي            

ــٍد             ومحــوِر مِلن دِنــي فَــرلَِٰكن

 

 
          هــد حــِه و ــدأُ بــدِئي الْحــب ِللَّ بمو

وغَيب عـِن اَألمـالَِك ِعلْـم مكَـانِتي         

 

 
أَنا الْعبد ِمـن ِطـٍني حِقيقَـةُ نـشأَِتي         

 

 

 

 

 

    بِة الــررــضــا ِإلَــٰى ح انلْهو زتفَــأَه

 

 
ِر مجلَى الذَّاِت ِفي حظْـوِة الْقُـرِب        ِبأَنوا

يناِولُِني الـراح الطَّهـور ِبـالَ شـوِب            
           ِة الِْحـبرـضـي ِإلَـٰى حِني ِمنِذبجيو

 

 
فَغيبِنــي عنــي ِبــِه ِفــي ســنا غَيِبــي       

 

 
 بــر ــن ال ــب ِم ــا قَِري لْيــِه الْع ِآلداِب

 

 
  أَه تشهأَد كَمِب      ورِة ِفـي الـشايلَ الِْعن

وِرثْت مقَام الْحب ِمن ِخـريِة الـصحِب        
وسيِري علَٰى نهِج الشِريعِة ِفـي الْقُـربِ       

 

 
 ألَِني مراد اللَّـِه ِفـي حـضرِة الْغيـِب             

 

 
ــِب يــالَ ر ــز الْغيــوِب ِب ــي كَن ولَِٰكنِن

 

 

 

 
  

 

 
  

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

تـهــانــى

 

 












األخ الفاضل الدكتور عبـد الحلـيم العزمـي الحـسيني          * 

 

 
 واألخ الفاضل الدكتور رفعت صديق بحفيـدتهما الـسعيدة         

.بالقاهرة.. فاطمة الزهراء محمد عبد الحليم

 

 
 الفاضل الحاج عبد المنعم جزر      األخ* 

نائـب الطريقــة العزميــة وصــاحب  
محالت السلف الصالح بزفاف كريمته     
الدكتورة نور الهدى لألسـتاذ محمـد       

بالحمام .. الباشا

 

. مرسى مطروح–

 

 







 

 





األخ الفاضل والمحب الصادق، صاحب     * 

الهمة العالية والقلـب النقـي، الـصورة        
الحاج محمد عبد الباسط    : المشرفة للطريق 

اذ نائب الطريقة العزمية بأسوان، والد األست    
 .. والدكـتور عصـامخالد وعـلي وأحمد

 

 
بدراو 

 

. محافظة أسوان–

 

 
األخ الفاضل السابق الصادق، الذي أعطي فشكر، وابتلي        * 

.برشيد.. فصبر، الحاج رجب شداد نائب الطريقة العزمية

 

 
األخت الفاضلة صابرين أحمد عبـداهللا حـرم فـضيلة          * 

وزارة  عوض العسالة مدير التفتيش السابق ب      يالدكتور سام 
.برشيد.. األوقاف وداعي الطريقة العزمية

 

 
األخ الفاضل المرحوم عبد الفتاح العبـة والـد محمـود           * 

.بدمنهور.. ومحمد

 

 
السيدة الفاضلة والدة األخ الصادق الشيخ نافع منـصور         * 

بدقلت  .. وزوجة عم األخ الفاضل الدكتور أحمد منصور      

 

– 
.كفر الشيخ

 

 
رية السالم بق.. المهندس صالح محمود السيد* 

 

. بلبيس–

 

 
الحاجة صباح صالح السباعي زوجة الحاج جمال محمد         * 

بقرية فرج الكبرى    .. الصادق نائب آل العزائم   

 

 الرياض   –

 

– 
.كفر الشيخ

 

 
المرحومة سامية طه النجار شقيقة الحاج أحمد طه النجار         * 

ويحتسب الحاج عبـد العزيـز      .. وأخيه رمضان طه النجار   
ج محمد محجوب النجار ووالـد      محجوب النجار شقيق الحا   

.. األستاذ حامد النجار وابن عم الحاج أحمد طـه النجـار          
بعزبة النجار 

 

 شابه –

 

. دسوق–

 

 
زوجة الحاج راشد بسيوني عطية وابنة الحاج عطية عبد         * 

 .بسيدي سالم.. الستار عليوه









