
 

 

 

 

 



 


العارف باهللا

 

 


 


 ه١٤٠٧سنة 
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شيخ الطريقة العزمية

 

 


 



 

 



 


نائب عام الطريقة العزمية

 

 


 


        

 

 



 




 



 

 



 




 

 



 





 





 





 





 



 

 

يتفق عليها مع اإلدارة

 

اإلعالنات 

 

 

غـــايتـــنا

 

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

 

 
.لىت ننشدها واد الذى فقده املسلمون ونسعى لتجديدههذه هـى الضالة ا

 

 

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

 

 
.سوم الربيدا خالصة را سنوي جنيه٥٥ر ـداخل مص

 

 
. دوالراً سنوياً خالصة رسوم الربيد٥٠باقى دول العامل 

 

 

اللــه  معـبودنا

 

واجلهـاد خلقـنا 

 

 
والرسول مقصودنا

 

واخلـالفـة غايتنا 

 

 
والقـرآن  حجتنا

 

وأبو العزائم  إمامنا 

 

 

 

 

..) ٧(الصوفية ماضيها وحاضرها ومستقبلها : االفتتاحية * 

 

 

 

  *

 

 

 

 
    بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم   

 

 

 

 ٤

 

 

 

 

 

 
لإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبى العزائم .. أسرار القرآن *

 

 ٨

 

 

 

 

 

 
) ..٤ (حاجة المسلم إلى المرشد الكامل ..ذا الطريقة العزمية؟لما* 

 

 

 

 

 

 

 

 
لعزائم اأبوالدين ماضى السيد أحمد عالء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 

 ١٢

 

 

 

 

 

 
المرحوم الشيخ يوسف الدجوي العالم باألزهر الشريف.. ) ٦(التوسل واالستغاثة  *

 

 ١٤

 

 

 

 

 

 
محمد عبد الحليم العزمي. أ ..ل لشباب آل العزائمالملتقي األو *

 

 ١٦

 

 

 

 

 

 
محمد اإلدريسى الحسنى.  د) ..١٠( وحقوقه على أمته معرفة النبي الخاتم * 

 

 ١٨

 

 

 

 

 

 
 ..) ١٢(البراهين الساطعة على صحة دخول ووجود رأس اإلمام الحسين بأرض مصر * 

 

 

 

 

 

 

 

 
عادل سعد.      المستشار رجب عبد السميع وأ                                                

 

 ٢٠

 

 

 

 

 

 
 إسماعيلبليغ حمدى. د.أ) .. ١/٢(مشاهد من مقامات الواصلين * 

 

 ٢٢

 

 

 

 

 

 
جمال أمين. د .. )٦ (تأصيل مفهوم التعددية واحترام اآلخر في مراحل قبل التعليم الجامعي *

 

 ٢٤

 

 

 

 
يل محمد فوزى نب. د ..اإلسالم وطن وجولة مع أخبار الوطن اإلسالمى *

 

 ٢٦

 

 

 

 

 

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

 

 ٢٩

 

 

 

 

 

 
٣٠  العزائم أبومحمد ماضىاإلمام  .. ]األئمة واإلمامة والخالفة[حكم الدين  *

 

  

 

 
 األستاذة لبنى محمد الشعراوى..مستقبل األمة  *

 

 ٣٢

 

 

 

 

 

 
نور الدين أبو لحية. د. أ.. اإلسالميون وانهيار القيم * 

 

 ٣٤

 

 

 

 

 

 
 ..)]٣/٣ (الفكر االقتصادي عند أئمة أهل البيت [صواريخ مضادة * 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الحسينى عبد الحليم العزمىالشريف

 

 ٣٦

 

 

 

 

 

 
أحمد محمود كريمة. د. أ).. ١(من لعدوان السلفية * 

 

 ٤٠

 

 

 

 

 

 
) ..٤٨(إعالم القاصى والدانى بأخطاء ذلك الوهم الكبير ابن تيمية الحرانى * 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الجاويش عبد الهادى  بنالشريف محمد

 

 ٤٢

 

 

 

 

 

 
أحمد محمد الشرنوبي. د.أ) .. ١٩(الدعوة إلى اهللا تعالى من خالل الشبكة الدولية اإلنترنت * 

 

 ٤٤

 

 

 

 

 

 
محمد الشندويلى!.. انقذوا أفراحنا: بسبب قتلى األعيرة النارية* 

 

 ٤٦

 

 

 

 

 

 
هـ١٤٣٨ محرممن أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خالل شهر * 

 

 ٤٧

 

 

 

 

 

 
فاروق الدسوقى. د. أ .. )٧(الصالة والسالم على والدي خير األنام * 

 

 ٤٨

 

 

 

 

 

 
محمد حسينى الحلفاوى.  د.. ]٦٥) [مجلة التوحيد(وكالء الوهابية فى مصر صوت * 

 

 ٥٠

 

 

 

 

 

 
سميح قنديل. أ..  )ة والستونخامس الالحكمة(  لإلمام أبى العزائم شرح جوامع الكلم *

 

 ٥٢

 

 

 

 

 

 
قنديل عبد الهادى.  أ) ..١٥٠(ألمة ونماذج القدوة الحسنة أهل البيت نجاة ا *

 

 ٥٤

 

 

 

 

 

 
رفعت سيد أحمد. د)..٢/٣(قطر حين تتشفى وتعاير مصر بعالقتها مع واشنطن وتل أبيب * 

 

 ٥٦

 

 

 

 

 

 
المجتمع العزمى* 

 

 ٥٨

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 



 




 



 



 

 
معلوم أن األئمة هم القائمون بإعالء كلمة اهللا وإحياء سـنة رسـول اهللا              

            وهم نوابه وورثة شريعته والقائمون مقامه، فكمـالهم أن يتخلقـوا ،
يـا  :  فيما يتعلق بحفظ األمة وتدبير شؤونها، كما قال تعالى         بأخالقه  

 ولَـو علَـى َأنفُـِسكُم    ا قَواِمين ِبالِْقسِط شُهداء ِللَّـهِ َأيها الَِّذين آمنُوا كُونُو
).١٣٥: النساء(

 

 
التعصب بالمعنى األكمل للدين، حتـى يبلـغ بهـم          : ومن أشرف صفاتهم  

التعصب من الحمية مبلغًا يجعل الرجل منهم يستهين بحياته عند المقتضيات،           
.ذه فى اهللا لومة الئمويرخص عنده كل غال، ويبذل كل عزيز حتى ال تأخ

 

 
ومن أخالقهم الغيرة هللا تعالى ببذل ما فى الوسع للمحافظة على حرمـة             

الشريعة بالحمية 

 

 حمية المؤمنين  -

 

 حتى يحفظ اهللا تعالى المسلمين مـن أن         -
يدخل عليهم فساد فى دينهم من أعداء الدين العاملين على إطفـاء نـور اهللا               

 .تعالى بأفواههم

قلب فى كل األوقات احتياطًا من مكر الماكرين مهما         ومن أخالقهم يقظة ال   
 .أظهروا من الملق والكيد

ومن صفاتهم االستغاثة باهللا تعالى عند الجهاد، ومالزمة الشكر هللا تعالى           
يقول اإلمام أبو العزائم الحـسنى    .. على كل حال؛ ألن كل أحوال المؤمن خير       

:الحسينى 

 

 
وجودى فـى التمكـين أعلـى مكـانتى        

 

 
ــام بــ  ــى مق ــرام أئمت ــص الك ه خ

 

 
فررت إلـى المجلـى فكنـت بهـا لهـا          

 

 
ــى  ــستر رتبت ــا ت ــى العلي ــال رتبت ف

 

 
وال ظل رسمى يحجب النور فـى اجـتال        

 

 
أرى نور أسـماء الجميـل تحـيط بـى         

 

 
أالحظــه فــى  االتحـــاد ألننـى      

 

 

 

 

 

أنا العبـد فـى بـدئى وفـى تفريـدى           

 

 
ــدى   ــضى تأيي ــودة مقت ــر العب وس

 

 
أنا الفـرد فـى األسـوار فـى التعديـد          

 

 
ــدمــ ــد والتردي ن الكــون فــى التجدي

 

 
معانى صـفات الحـق حـال شـهودى        

 

 
ــود   ــن المعب ــى م ــدو ل ــونى يب وك

 

 
تناولت من راح  الـــوراثة جــودى       

 

 

 

 

ولم يقف دور اإلمام أبى العزائم       

 

 أستاذ الشريعة اإلسالمية رضوان اهللا      -
عليه  

 

 الجهادى عند مسقط رأسه مصر، بـل امتـد إلـى أرجـاء العـالم                -
:صور هذا الجهاد كما يلىاإلسالمى، وتنوعت 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 



 

 فى الهند كان يساعد محمد على جناح        -
مؤسس دولة باكستان، والشاعر محمد إقبال،      

.وشوكت على والشيخ القرشى وغيرهم

 

 

 

م ١٩٠٨ ساعد الثورة التونـسية عـام        -
برئاسة على باش حمية، وزميله عبد العزيز       

.الثعالبى

 

 

 

 فـى مـراكش      ساعد الثورة المغربية   -
بقيادة عبد الكريم الخطابى، وبعد نفيه أقام مدة    

.فى مصر بدار اإلمام أبى العزائم بالقاهرة

 

 

 

 ساعد الثورة الليبية بزعامة الـشريف       -
.م١٩١١السنوسى عام 

 

 

 

 ساعد شباب أندونيسيا علـى تأسـيس        -
جمعية نهضة العلماء علـى األسـس التـى         
وضعها اإلمام أبو العزائم ليقظـة الـشعوب        

.اإلسالمية، ووسائل استعادة مجدها

 

 

 

 ساعد الثورة الجزائرية فـى تكـوين        -
وكـان مـن    ) نـادى الترقـى   (جمعية باسم   

مؤسسيها السيد أحمد توفيق المـدنى زميـل        
.اإلمام أبى العزائم باألزهر الشريف

 

 

 

م ١٩١٨ ساعد الثورة الـسورية عـام        -
.بقيادة يوسف العظمة

 

 

 

 م قامت ثورة بالسودان   ١٩٢٤ فى عام    -
بقيادة على عبد اللطيف تلميـذ اإلمـام أبـى          

.العزائم

 

 

 

م أعلن ثوار فلـسطين     ١٩٣٦ فى عام    -
ثورتهم الكبرى على الصهيونية، وكان اإلمام      
يبعث للثوار ويلتقى بهم فى داره، وفى مواسم        

.الحج

 

 
وكان اإلمام يساعد هذه الثورات وغيرها      
بماله، وبمقاالته التى كانت تنشر فى المجالت       

، )السعادة األبدية (مجلة  يكتب فيها ك  ان  التى ك 
المدينـة  (، ومجلة   )الفاتح(مجلة  أو يصدرها ك  

، وبرسائله التى كان يرسـلها إلـى        )المنورة
ملوك ورؤساء العالم يحثهم علـى الوقـوف        

.بجوار الحق

 

 



 


 ى لإلمام أبى العزائم     وأشهر فت كانت  

ـ       ١٩٢٥سنة   نة م بعد صدور وعد بلفـور س
 لليهـود فـى      قـومى  م بإنشاء وطن  ١٩١٧
حكم الدين فى بيـع     : ( وكانت بعنوان  فلسطين

حيث أفتى بأن من باع شبرا      ) أرض فلسطين 
من أرضه لليهود أو توسط فى بيعها خـرج         
من اإلسالم، ويفرق بينه وبـين زوجتـه وال         

.يصلى عليه وال يدفن فى مقابر المسلمين

 

 



 


تبط اسـم اللـورد كرومـر الحـاكم         ار

حـين  .. اإلنجليزى بمصر بحادثة دنـشواى    
صدر أوامره بنـصب المـشانق للفالحـين        أ

المصريين، الذين وقفوا ضد جنود بريطانيـا       
.العظمى

 

 
وطبقت أحكام القتل بالشنق علـى أهـل        

بأوامر صدرت .. دنشواى بال رحمة وال شفقة
من اللورد كرومر، ووقف مـصطفى كامـل    

اليب بريطانيا واللورد كرومر فـى      يفضح أس 
صحف العالم، ورغم تواجد اإلمام أبو العزائم       

يعة ربالسودان وقتئذ لتـدريس علـوم الـش        
اإلسالمية بجامعة غوردون، إال أنه اتـصل       

بمصطفى كامل، ومحمد فريد، وعبد العزيـز   
جاويش لتـدعيم مـوقفهم ضـد اإلنجليـز         

  الهلباوى كرومر، وعاب اإلمام المجدد علَى    و
موقفه موقف المـدعى مـن أبنـاء مـصر          

ولم يرهبه طغيان   .. الشرفاء، وتملقه لإلنجليز  
كرومر، فأرسل اإلمام إليه رسـالة شـديدة        
اللهجة يدعو اهللا فيها لينصر الفقـراء أبنـاء         
مصر الشرفاء، ويتوعد كرومر بنقمـة مـن        

:قال فيها.. اهللا

 

 
إليك أمرى يا موالى أرفعه

 

 
هوالـوالعبد يسأل باإلخالص م  

أنت الغيور على الفقراء تنصرهم

 

 
اهـى ضارعا هللا أغنـن أتـوم  

يا سيدى غارة من سوط نقمتكم

 

 
 على من يرد ذلهم والناصر اهللا

طغى علينا بما قد نال من نعم

 

 
 من زينة العرِض الفانى ومبناه

وـوليس للفقراء غوث يغيثهم

 

 
 إذا رموا غير قولى حسبى اهللا

:ثم أشار إلى كرومر قائالً

 

 
فأسرعى فى دمارهمو بكارثة

 

 
 ترمى عميدهمو فالبغى أعماه
، وتحققت دعوة اإلمام أبى العـزائم       

وفضح كرومر عميد الطغيان، وأقصى عـن       
.مصر، وذهب إلى غير رجعة كما تنبأ اإلمام

 

 




 


كان دور اإلمام المجدد أبى العزائم فـى        

ا، فمطابعه كانت تطبـع     م خطير ١٩١٩ثورة  
المنشورات لجمعية اليد السوداء التى تعقبهـا       
اإلنجليز فى كل مكـان، ونـصائحه كانـت         
متالحقة على أذن سعد زغلول ورفاقه، وقـد        

م، وفـى   ١٩١٩ مرتين عام    اعتقل اإلمام   
المرة األولى اعتقل هو وولده األكبر وخليفته       
األول السيد أحمد ماضى أبو العزائم، علـى        

.. ر طبع منشورات ضد االحتالل اإلنجليزىأث
 ربيع  ١١وأودع ثكنات سجن قصر النيل فى       

هـ، وذهب رسل باشا حكمدار     ١٣٣٨األول  
األمن اإلنجليزى، ليتفقد اإلمام فـى معتقلـه،        
فوجده يصلى ووراءه الموكلون بحراسته من      

 ٨٠٠الجند الذين كان يربـو عـددهم علـى       
اللهم أهلك  : (نسمة، ولما أتم صالته دعا قائالً     

اللهم أخرج هذه الفرقة الطاغية من  .. اإلنجليز
والجنـد مـن    ).. اللهم أبطل كيـدهم   .. بالدنا

.آمين آمين: ورائه يقولون

 

 

 
  

 







 



 

 
رئيس االتحاد العالمى للطرق الصوفية

 

 

ميةشيخ الطريقة العز

 

 

السيد محمد عالء الدين ماضى أبو العزائم

 

 



 

 

 

 

 



 



 

ل باشا، وأمر بإطالق سراحه     فانزعج رس 
. ألن سجنه أخطر عليهم من حريتهفورا؛

 

 



 


بأنقرة يوم بعد أن قررت الجمعية الوطنية   

 مارس  ٢هـ الموافق   ١٣٤٢ رجب   ٢٦األحد  
م، إلغاء الخالفة اإلسالمية، دعا اإلمام      ١٩٣٤

أبو العـزائم لتأسـيس جماعـات للخالفـة         
اإلسالمية بجميع أنحاء العـالم اإلسـالمى،       
وانتخب رئيسا لجمعية الخالفـة اإلسـالمية       

يوم الخمـيس   ) مصر والسودان (بوادى النيل   
ــعبان ١٣ ـــ ١٣٤٢ شـ ــق  هـ الموافـ
م، وناب عن شعب مصر فـى       ٢٠/٣/١٩٢٤

حضور مؤتمر الخالفة اإلسالمية الذى انعقد      
 هــ الموافـق   ١٣٤٤فى مكة المكرمة سنة  

 اقتراحا للمؤتمر، وفـشل     ١٣م، وقدم   ١٩٢٦
المؤتمر نتيجة خيانة بعض الحكام ومواالتهم      

.ألعداء اإلسالم

 

 
كل تلك الجهود أثارت الغيرة والحسد فى       

فؤاد، الذى كان يطمع أن يكـون       قلب الملك   
خليفة للمسلمين، فجند جنـوده مـن علمـاء         
السلطة للدعوة إلى تنصيبه خليفة للمـسلمين،       
وحاول الملك فؤاد استمالة اإلمام المجدد أبى       
العزائم، فأرسل إليه رئيس الـديوان الملكـى        

إن الملك فـؤاد    : ليقول له ) حسن باشا نشأت  (
ـ        يعطيك يحب أن يراك، ولو حضرت إليه س

أكبر وظيفة دينية فى الدولة وأمواالً طائلـة،        
فربت اإلمام بيده على وجه حسن باشا نشأت        

أنت يا حـسن    : (لما بينهما من مودة وقال له     
تريد أن تغرر أباك الشيخ بالدنيا، وهل ملـك         

. نعم: قال حسن باشا  ) مصر يتمنى أن يرانى؟   
إن أبـا   : قل لفـؤاد  .. يا حسن : (فقال اإلمام 

 ال يحب أن يراك، ولو أحببت أن يأتى      العزائم
فؤاد إلى هنا لجاءنى حبوا، إذا وقف الرجـل         
على باب السلطان حرم عطاء الحنَّان، ورجل       
الحق تخضع له التيجان، وخادم الحـق لـه         
الخلق خدم أينما كان، والخير اإللهـى لمـن         

).صدق وثبت

 

 
ثم قال اإلمام كلمته الخالدة عـن فـؤاد         

إن قومـا فقـدوا     : (لسوءوأمثاله من أمراء ا   
اإلسالم فى أنفسهم وبيوتهم وشؤونهم الخاصة      
والعامة ألعجز أن يفيـضوه علـى غيـرهم         

). ال يعطيهيءودعوة سواهم إليه، وفاقد الش

 

 
وأبلغه سعد زغلول يوما أن الملك فـؤاد        
يتهدد اإلمام ويتوعده إن لم يساير الملك فـى         

الً سياسته، فأمسك اإلمام بأذن سعد زغلول قائ      

أبو العزائم يقول لك، دولة تدول،      : قل له : (له
).وملك يزول، وجانب اهللا يبقى وال يزول

 

 
وبدأت الحكومة والسراى فـى محاربـة       
اإلمام أبى العزائم بـشتى الطـرق العلنيـة         
والسرية، وهذا هو سر التعتيم اإلعالمى على       
شخصية وتراث اإلمام أبى العزائم، وإظهـار   

 يظهر فـى وجـود      غيره ممن ال يستحق أن    
.اإلمام الحق

 

 




 


الحـاكم العـام    ) ونجت(استطاع مستر   

اإلنجليزى بالسودان أن يجند بعـض علمـاء        
السلطة لخدمة اإلنجليز بالسودان، والـدعوة      
لطاعتهم، بحجة أنهم أولو األمر، حيث رددوا       

ـ         : رآنأن طاعة اإلنجليز واجبـة بـنص الق
وا اللَّهوَل َأِطيعسوا الرَأِطيعِر وِلي اَألمُأوو 
، فكانوا يرددون تلك اآلية، ثـم       )٥٩: النساء(

.وُأوِلي اَألمِريقفون عند كلمة 

 

 
وانتشرت هذه األفكار الخبيثة بين مسلمى      
السودان، وهنا انبرى اإلمـام المجـدد أبـو         

 فـألقى   العزائم لتوضيح األمر ألهل السودان،    
خطبة فى الجامع الكبير بالخرطوم، مبينًا أن       
الذين قالوا ذلك من علماء السلطة خانوا دينهم        

:  ولم يقولوا الَ تَقْربوا الصالةَ  : كالذين قالوا 
 ىكَارس َأنْتُمو)  فـالقرآن   )٤٣: النـساء ،

منكم أيهـا   :  أى وُأوِلي اَألمِر ِمنكُم  : يقول
.نجليزالمسلمون وليس اإل

 

 
واستدعى مستر ونجت اإلمام أبا العزائم      
بدعوى أنه يحـرض أهـل الـسودان ضـد        
اإلنجليز، ودار نقاش بينهما، انتهـى بـسؤال     

أتكتـب  : اإلمام أبو العزائم للحاكم اإلنجليزى    
كيف : ضد اإلنجليز؟، فقال الحاكم اإلنجليزى    

: هذا وأنا رجل متعلم، فرد عليه اإلمام قـائالً        
نى أن أكتب ضـد وطنـى     إذن كيف تطلب م   

ووصلت المواجهة بين اإلمـام     .. وأنا معِلم؟ 
والحاكم اإلنجليزى أقصاها، فـأمر بإقـصاء       
اإلمام عن التدريس بجامعة غـوردون فـى        

.م، وعودته إلى مصر١٩١٥أغسطس 

 

 


 


آثـار  : (أشارت رسالة ماجستير بعنوان   
) لـشعرية اإلمام محمد ماضى أبى العـزائم ا      

..  إلى جهاد اإلمام المجدد أبى العزائم      ٩٣ص
وتلك الرسالة قدمت إلى قسم اللغة العربيـة       

 

- 
حيث ذكرت الرسـالة    . كلية اآلداب بسوهاج  

صور الجهاد عند اإلمام المجدد أبى العزائم،       

:ورأت أنها تنحصر فى أربعة أمور هى

 

 
جهاده بمؤلفاتـه العلميـة واألدبيـة،       ) ١

:  اإلسالمية، كمؤلفاته فى   للحفاظ على الهوية  
التفسير، والعقيدة، والفقه، والحديث، والسيرة     
النبوية، والرد على المستشرقين، والمناسبات     
اإلسالمية، والصلوات واألدعية، والمسرحيات 
والقصص اإلسالمى، وعلوم التصوف، وبيان     
مقامات األولياء والصالحين، وغيرها التـى      

مـة  تحث علـى تـضامن المـسلمين ومقاو       
االستعمار، وشعره الوطنى فـى االسـتعمار       
وفساد الحكم، وخطبـه ورسـائله ومقاالتـه        
وأدعيته، التى كانت جميعا تحث على الجهاد       

.من أجل الدين والوطن

 

 
جهاده برحالته وتنقالته مـن أجـل       ) ٢

تحقيق المجد اإلسالمى، وجمع كلمـة األمـة    
اإلسالمية، وكان يرى أن ذلك يتحقق بـست        

:وسائل هى

 

 
الرجوع إلى اهللا بنصرة الحق وإقامـة       ) أ

الخالفـة  ) ج. العاملون الرجال) ب. الحدود
ـ . والعمـل  العلم) د. اإلسالمية العـدل  ) هـ
 .اللغة العربية) و. والحرية

جهاده بماله ووقته وعمله فى كل ما       ) ٣
 .يخدم الدين والوطن

جهاده ضد فساد الحكم واالحـتالل،      ) ٤
بالعمل المتواصل واالشتراك فـى ثـورات       
عصره وأحداث عصره، وخاصة دوره فـى       

 .مسألة الخالفة اإلسالمية



 


أما جهاده ضد الصهيونية فقد أشار اإلمام      
أبو العزائم إلى أن موسى شاريت اليهـودى        

لـسطين  يعمل ضابطًا بالجيش العثمانى فى ف     
ليمهد لدخول الجيوش اإلنجليزية ومعها الكثير 
من مهاجرى اليهود، وأخذ اإلمام ينبه األمـة        
إلى ما يحاك من مؤامرات ضـد فلـسطين،         
فأشار إلى فيلق البغالة يحمله الجنرال اللنبـى       
فى فلسطين، وإلى أن قائده دافيد بن جوريون        
الصهيونى الخطير، وهذان إنما يعمالن على      

قالقل والفتن وتدبير المؤامرات ضـد      إثارة ال 
.فلسطين

 

 
م، وحينما نشرت   ١٩١٨وفى أعقاب عام    

الحركة الصهيونية صورا لمـشروع هيكـل       
جديد يقام مكان الصخرة المباركة، مطـالبين       
بشراء المنطقة التى تحيط بحـائط البـراق،        
وكونوا لذلك جمعية حراس المسجد األقصى،      

بعث برسـائله   نهض اإلمام أبو العزائم قائما ي     



 

 

 

 

 



 



 

إلى بابا روما وقناصـل الـدول والزعمـاء         
والملوك والرؤساء العرب والمسلمين يحـثهم      
على الجهاد، ويذكرهم بأعمـال االسـتعمار       
االستيطانى فى أمريكا وأسـتراليا وجنـوب       
أفريقيا، ويكشف لهم عن نوايا الصهيونية فى       
إقامة وطن قومى يهودى فى فلسطين وامتداده 

إن مـا   : لفرات، ويقول لهـم   من النيل إلى ا   
تتعرض له فلسطين اليوم ما هو إال بداية لما         
قد يتعرض له الوطن اإلسالمى والعربى كله،       

:وأشار إلى ذلك فى كتابه الجفر

 

 
وى فلسطين هى البركان بل

 

 
  األخضرانكفتنة عميا تد

:وقال أيضا

 

 
فى فلسطين فتنة من رآها

 

 
 قال صغرى لكنها نار واصب



 


تكلم الشيخ محمد الفحام   

 

 شيخ األزهـر    -
األسبق

 

 رحمه اهللا، عن الـدور الجهـادى         -
من الحق أن جهود    : (لإلمام أبى العزائم فقال   

اإلمام أبى العزائم فى إرساء قواعد التصوف       
على أساس سليم منزه مما علـق بـه مـن           
شوائب، وجهوده فى لم شعث األمة، والتنبيه       

حزبيـة البغيـضة، وتوجيـه      إلى مخاطر ال  
نصائحه إلى الزعمـاء، ودوره فـى ثـورة         

م وأعقابها، ثم دوره الفعال فى مسألة       ١٩١٩
الخالفة اإلسالمية، ما يشهد لهذا الرجل بـأن        
يكون فى طليعة المجاهدين، الذين ال يسألون       

).عن جهادهم أجرا، وال عن عملهم شكرا

 

 
:يقول اإلمام أبو العزائم قدس اهللا سره

 

 
الم أفديهــربكم وطنى اإلسب

 

 
 بالنفس والمال والرحمن يعليه

والمسلمون همو نفسى وحبهمو

 

 
 فرض على بصدق القول أرويه

وكل من ناوأ اإلسالم غطرسة

 

 
ون اهللا أرميهـدو بعــهو الع  

الدين موطن نفسى أصل رفعتها

 

 
 من شر كل أولى الطغيان تحميه

ور المبين لقدـبه استظلت وبالن

 

 
د تقديس وتنزيهـــرأت مشاه  

نفسى قليل ومالى أن أجود به

 

 
ال بتمـــويهاهللا فى الدين حق  



 


وقد كشف اإلمام أبو العزائم عن مستقبل       
األمة اإلسالمية وحدده فى خمس نقاط فـى         

) الجفر(كتابه  

 

وهو العلم الذى ينفـرد بـه        -
 اإلمام المجدد فى كل عصر    

 

 هـذه النقـاط     -
:هى

 

 
 تغيير الشرق ما به بعودتـه للعمـل         )١

.باإلسالم

 

 
قيام حرب مدمرة بـالغرب بانتقـام       ) ٢

إلهى، تجعله مشغوالً بنفسه، ويعود فى نهايتها 
 .إلى الجهل والتخلف

فى حال انشغال الغرب بنفسه، يبـدأ       ) ٣
االتحاد بين دول اإلسالم فى المشرق، ويبـدأ        
بين تركيا وإيران، واتحاد بالمغرب يبدأ مـن        

 .ولة المغرب العربىد

قيام دولة أهل البيـت بعـد اتحـاد         ) ٤
المشرق اإلسالمى بالمغرب اإلسـالمى مـع       

 .إمام من مصر

كثرة الخيرات والبركات فـى بـالد       ) ٥
المسلمين، وغنيمتهم بال حرب لكل صناعات      

.وآالت الغرب

 

 



 


واستمر عطاء وجهاد الطريقة العزميـة      

ام المجدد أبى العزائم قدس اهللا      بعد انتقال اإلم  
م، حيث شارك جمع مـن أبنـاء        ١٩٣٧سره  

الطريقة العزمية فى حـرب فلـسطين ضـد      
م، وهذا ما أكده    ١٩٤٨الكيان الصهيونى عام    

الفريق سعد الدين الشاذلى فى قناة الجزيـرة        
القطرية، ونشرته جريدة الرأى الكويتية يـوم       

 هــ الموافـق     ١٤١٢ رمضان   ١٧الجمعة  
.م٢٢/١١/٢٠٠١

 

 
كما أن أول شهيد مصرى علـى أرض        
أفغانستان فى الحرب ضد االحتالل السوفييتى      

أحـد  ) حمدى البنا (كان هو الشهيد المهندس     
أبناء الطريقة العزمية بسوهاج، نشرت ذلـك       
مجلة الجهاد التى أصدرها المجاهدون األفغان   

.من أبناء الطرق الصوفية

 

 
قسم ونظرا لخطورة الفكر الوهابى الذى ي     

المسلمين إلى كافر ومشرك ومبتدع، أصـدر       
اإلمام المجدد أبو العزائم عدة مؤلفات للـرد        

الوسـيلة، ومـا    : (على هذا الفكر الشاذ منها    
الفرقـة  (، و   )اختلف فيه من السنة والبدعـة     

، وأصدر السيد عز الدين ماضى أبو       )الناجية
) أيها القرنيـون هـالَّ فقهـتم      (العزائم كتاب   

الصوفية هو الحل ال إسـالم      إسالم  (وكتاب  
االحتفال بموالد األنبيـاء    (، وكتاب   )الخوارج

، وقـام بإنـشاء     )واألولياء مشترع ال مبتدع   
العديد من المراكـز اإلسـالمية بمحافظـات     

جمهورية مصر العربية، وكذلك أصدر مجلة      
).اإلسالم وطن(

 

 
وتقوم الطريقة العزمية فى الوقت الحالى      

 األمة اإلسـالمية،    بتسخير الدعوة لجمع كلمة   
ومحاربــة أعــداء اإلســالم فــى الخــارج 

ــصليبية( ــصهيونية وال ــداخل )ال ــى ال ، وف
وأصدر شيخها عدة كتب    ) العلمانية والوهابية (

ليس بمخلصهم، شكرا : (تخدم هذا المنهج منها
نتنياهو، األمة اإلسالمية فى نهاية قرن وبداية       
قرن جديد، يهود أم حنابلة، العلمانية الوجـه        

آلخر لليهودية، مؤتمرات المرأة بين الجهالة      ا
وقـام بإنـشاء لجنـة البحـوث        ).. والعمالة

والدراسات بالطريقة العزمية، والتى أصدرت     
ن من الكتيبات للرد على الوهابية      ستيحوالى  

براهين الحقائق الجلية فى كشف     : (كان منها 
زندقة الوهابية، والخديعة الكبرى، والوهابية     

وحدون ال قبوريون، وخونة لمصلحة من؟، وم
كشف االرتياب فى إمامـة     (وكتاب  ) اإلسالم

، وكتـاب   )ابن سعود وابـن عبـد الوهـاب       
).الصوفية فى عيون سلفية(

 

 
وقد انطلقت الدعوة العزمية إلى أوربـا       
وأمريكا حيث انتشرت مراكزها فى المجـر       
ــدا والواليــات المتحــدة  ــدانمارك، وكن وال

ى العديد مـن    األمريكية، بخالف مراكزها ف   
ولم .. البالد اإلسالمية كمصر والسودان وليبيا    

تكتف بذلك بل قامت بتوحيد كلمة الـصوفية        
االتحـاد العـالمي للطـرق      (في العالم تحت    

والذي تم تأسيسه بفرنسا نـوفمبر      ) الصوفية
وقادت الطريقـة العزميـة حملـة       . م٢٠١٣

المقاطعة لبضائع الدول التى تـساند أمريكـا        
لتصدى لحمالت التبـشير فـى      وإسرائيل، وا 

االختيـار  (العالم اإلسالمى بإصدار موسوعة     
، ونظرا ألهمية التجديد    كاتب المقال ل) الصعب

فى كل عصر، فقد نقلت الطريقـة االحتفـال     
بموالدها على المسرح، وإنشاء الفرقة العزمية    
لإلنشاد الدينى، وإصدار الكتـاب الـصوفى       

عة على  المسموع، والقصائد الصوفية المسمو   
، وتسخير شـبكة    .C.Dشرائط كاسيت، و    

اإلنترنت لنشر الفكـر الـصوفى الـصحيح،       
والرد على أعداء اإلسالم، وسـخرت لـذلك        
مطبعة للكتب والمجالت، ومطبعة واسـتديو      

، وإنشاء معهد   .C.Dلشرائط الكاسيت والـ    
لتخريج الدعاة الصوفية، ودورات لتعليم الصم 

ديـة لتـدريس    والبكم، وإقامة الليـالى المحم    
م االسيرة النبوية وسيرة أهـل البيـت الكـر        

.بأسلوب عصرى
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َيا َأيَُّها النَِّبيُُّّ قلي    تعاىل:  الق
َِْن   أَلِسَواِجَك ِإن كلنُتنَّ ُتيِز

َفَتَعيياَلِيَن َوِسيَنَتَهييا  احَلَييياَ  اليييُِّاَيا
َوألَصزِِّحكلنَّ َصيَزاحا    ألَمتِِّعكلنَّ

َِْن َجِنيال  َوِإن كلنُتنَّ ُتِز
َواليييَّاَر اِِرييَزَ    َوَرُصييََلُ  اللَّييَ 

َفييِننَّ اللَّييَ  َأَ يييَّ ِلِلُنِاِضييَناِ     
َييا ِاَضياَ    ِمنكلنَّ َأِجزا  َ ِظينيا  

ُِِ  ِمييينكلنَّ  النَِّبيييُِّّ َمييين َيييي
َِ َلَهيييا  ِبَفاِحَشيييم  مُّ َبيَِّنيييم  ُيَعييياَ 

َوَكاَن َذِلَك  الَعَذاُب ِضِعَفِيِن
 :األحيشاب ) َ َلى اللَِّ  َيِضياا  

52 - 63.) 
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ىدرسىلألزواج:

ىللزوجات:ىدرس

ىلماذاىالتمتوعىقبلىالتدروح؟



 َما َكاَن ُمَانٌَّي َأَبا َأَحي  مِّن
 َوَلِكيين رَُّصييََل اللَّيي ِ   كلِهرَِّجيياِل

َوَكياَن اللَّيُ  ِبكلي ِّ     َوَراَتَه النَِّبيِّنَي
َييا َأيَُّهيا الَّيِذيَن      َشُِّ   َ ِلينا 

ىاتىمناازلتك ىىىىى إنماااىعااورعىال ااذاتىامكاااتىالمااممنوته
تج لكااااتىقاااادو،ىلأواااارهتبىورتىلاااالتكتىبالردااااولىىىىى
ونداابتكتىإلوااجىتوجااتىرلااوكتىانبت ااادىرااتىكاالىماااىىىى

ىوذوتىوو وت.



 م4233نوفمرب   -ـ ي 3658  (533) ( العدد53السهة ) ..      ...وطوى     

  وا اللََّ  ِذِكزا  َكِثاا آَمُنَا اِذكلُز
 (74 - 73األحشاب: )
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ِه ُك ِل ا َج زِّ ن  َل  مِّ و ُس زَّ ن  ِك َل َو

ل ِها نَي لَّ يِّ ِب نَّ ل ا َه  َت ا َخ  َو
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ّا ن ي ِل َع ٍء  ِي َش لِّ  ُك ِب ُه  لَّ ل ا َن  ا َك  َو



ا  و ُن َم آ َن  ي ِر لَّ ا ا  َه يُّ َأ ا  ُسَي ُك ِذ َه ا لَّ ل ا ا  و

ّس ِك رّيِذ ِث َك  اا 

ىالذكر:





ىتحدودىااحكا ىالذرروةىإنىالذكر:







الكماالىالمللا ىىىىبتىاللجىلدودناىوموننااىمحمادىىىرث
فيىالردالةىوخت ىالنبو،بىونفىىرنجىربو،ىالوند،ىاحادىى
متىاللحابةىالتيىتقتعايىتحارو ىمااىرباحاجىاللاجىت االىىىىىىىى

ىل باده.



 

 

 

 

 



 



 

 



 


في الوقت الذي يواجه فيه     

ا يــا فكرالمجتمــع 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
يدة حقة،  ا جليلة وعق  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     

 يكون عليه عقيدة   يجب أن 
ا، وعبادة ومعاملة وأخالقً  

ليصح السلوك إلى ملـك     
.الملوك سبحانه
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المراد بالعامة كل من لـم ينـل        
الحظوة الخاصة بالرجـل، فمـن      
يكتم الرجل عليه حاله ويخاطبهم     

بظاهر األمر في دين أو دنيـا        

 

- 
وإن كانوا علماء    

 

 هؤالء آدابهم   -
ــصوصية،  ــل الخ ــة بأه منوط
، فيهذبون أخالقهم بالقول والعمل   

ويعلمونهم الخُلُق الجميل بالبشاشة    
وتحمل األذى من النـاس حتـى       
ــذل،    ــرم بالب ــدوهم، والك يقل
والشجاعة بالعمل، واإلقبال على 

 

 
اهللا بالترغيب والترهيـب، وكـشف مقامـات        

 باتباع أوامره   والشوق إلى النبي     الرجال،
وإحياء سنته، والمحافظة على الوقـت النفـيس    

 ذكر أو عمل نافع     بصرفه في طاعة أو علم أو     
لألهل واإلخوان، والود والحب والمعاونة فـي       

، حتى تزكو نفوسهم، ويكونوا أهـالً    اهللا وهللا   
ألن يصحبوا الرجال صحبة تسليم وتفهيم، مـع        
إرشادهم لعلم الشرع الحافظ لألبـدان واألرواح       

.من الخلل والزلل، واهللا سبحانه ولي المؤمنين

 

 


 


١

 

أن نقيمة مقام الوالد الرءوف الرحيم ونقوم        -
يقوم به الولد البار الكريم، وقـد أدب اهللا   له بما

من اجتباهم في صحبة األئمة حتى بلغوا أرقى         
مقامات المحبة والقرب، وكلما تفضل اهللا عليهم       

ا، ا، وإحسانه وإقباله، وفضله علمبعواطفه عرفانً
 ومننه شهود   ا لنعمتـه علـيهم     ا؛ قاموا هللا شكر

بتعظيم الوسيلة، وسارعوا لشكر من أجرى اهللا       
ا، وقربهم  النعمة لهم على يديه، فزادهم اهللا يقينً      

 بلغـوا مقامـات الـشهداء       لديه زلفى، حتـى   
 وهم على ما هم عليه مـن األدب،        والصديقين

ِمن الْمْؤِمِنين ِرجاٌل صدقُوا ما    : كما قال تعالى  

 

 

 

 

عاهدوا اللَّه علَيِه فَِمنْهم من قَضٰى      
تَِظر وما بـدلُوا    نَحبه وِمنْهم من ين   

، مـا دام    )٢٣ :األحزاب( تَبِديال
، المرشد متحدا مع رسول اهللا      

فإنهم صحبوه على بـصيرة مـن       
 ألنهم أحبوا الحق وأحبـوا      ؛أمرهم

المرشد للحق، وما دام على الحق      
م ووالدهم وسيدهم، وإن    فهو حبيبه 

خالف الحق خالفوه وهم صفوة اهللا      
.من عباده

 

 
٢

 

 ومن آدابهم أن السالك مهمـا      -
أكرمه اهللا تعالى ال يخطـر علـى       
قلبه أنه أشبه المرشد، أو ساواه، أو 

 

 
استغنى عنه، فإن ذلك دليل القطيعـة عـن اهللا          
تعالى، وإن كان الرجال ال يحظرون على فضل        

لطريق ال يسلم فيه إال أهـل       اهللا تعالى، ولكن ا   
األدب، وفيه سوء األدب عطب، والعطية مـن        
اهللا تعالى توجب على العبد مزيد الشكر، ومـن         

   ا في الكفر أو موجبة للفخر      كانت العطية له سبب
.فهي بلية؛ أعاذنا اهللا وإخواننا منها

 

 
وقد أدب اُهللا أولياءه بهجرة الكليم عليه الـصالة       

الم، وبين لنا أدب الكليم عليـه       والسالم للعبد الع  
الصالة والسالم معه؛ مع ما القـاه منـه مـن           

قَاَل ِإنَّك  : الجفوة واالحتقار في مخاطبته بقوله    
         ا لَملَٰى مع ِبرفَ تَصكَيا وربص ِعيم تَِطيعلَن تَس

 ٦٧ :الكهف( تُِحطْ ِبِه خُبرا  

 

، انظر يـا    )٦٨ –
عه، وإلى خشونة   أخي إلى تلطف موسى وتواض    

 ،الخضر وتصريحه بما ال تقبله النفوس الكبيرة      
، ولكن هذا القول    فضالً عن نفوس الرسل     

 وفـي   امتحان منه ليعلم قوة تسليم موسى       
هذه اآلية أكبر عبرة للسالك والمرشد، فإذا قال        

ِلم؛ بعد أن قامت الحجـة ووضـحت        : للمرشد
    ا كـامالً؛ كـان     المحجة على أنه يصحب مرشد

ا في حسن اتباعه لهذلك نقص.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 سوء أدب موسى السامرى وبلعام بن باعوراء الذي أخبر وبين لنا 
واتُْل علَيِهم نَبَأ الَِّذي آتَينَاه آياِتنَا فَانـسلَخَ ِمنْهـا فََأتْبعـه            : اهللا عنه بقوله  

   الْغَاِوين ِمن فَكَان طَانالشَّي )وكان من خاصة أصحاب     )١٧٥ :األعراف ،
ا ظن فيه مساواته له وتفوقه عليـه،  م، فبلغ في محبته مبلغً الكليم عليه السال  

وقد أثبت التاريخ سوء أدب يهوذا صاحب المسيح عليه السالم؛ الذي سعى            
في قتله بعد أن اعتقد أنه تفوق عليه بما ناله، وسوء األدب مع المرشد دليل     

.الطرد والخسران يوم القيامة

 

 
    دنَيصحب رجٌل الج"   د مولده ومنشأه ببغـداد      هو أبو القاسمنَيالج 

وهو أول من تكلم في علم التوحيد ببغداد ويعد شيخ مذهب التصوف، توفي           
؛ فنال بصحبته شهرة بين الناس، فاعتقد مـساواته للجنيـد           "هـ٢٩٧سنة  

وتفوقه عليه فاعتزله، وكان يشهد مشاهد ظنها معارج، ولكن اهللا تداركـه            
ال حول وال قوة إال باهللا، فقالها، فتبين        : لق: بلطفه فتوجه له الجنيد وقال له     

.أنه على ضالل

 

 
وكثير من السالكين يهبهم اهللا تعالى لسان بيان ويقبل سبحانه بالوجوه            
عليهم فيظنون لجهالتهم أن هذا هو الوصول، فيلتفتون عن المرشد فيفتنون،        

 تَنْس نَِصيبك ِمن    ةَ وال رِخيما آتَاك اللَّه الدار اآل    وابتَِغ فِ : واهللا تعالى يقول  
  كَم ِسنَأحا ونْيِفـي األَ         الد ادِغ الْفَسال تَبو كِإلَي اللَّه نسال    ا َأح اللَّـه ِض ِإنر 
 فِْسِدينالْم ِحبي )وكل من استعان بنعم اهللا على معاصيه        )٧٧ :القصص ،

بطرا فهو هالكا وفخر.

 

 
وقد صحبني   

 

ماِم المجدد    والقوُل لإل  -

 

 في بالد مصر ناس منحهم اهللا       -
ـ            ا البيان، وأقبل بالوجوه عليهم، فمالوا إلى حظوظهم، فمنهم من التفت ظان

أنه استغنى عن المرشد فتخطفه الشيطان، ومنهم من استدرجه اهللا تعـالى            
     وطرده من الخير الحقيقي فأصبح ذام   ا بعد المدح، منكر   ا ا بعد التسليم، فرح

ا أن المال في الدنيا هو الخير الذي يمن اهللا بـه            يفرح به اليهود، معتقد   بما  
على أوليائه، ونسي أن رسل اهللا صلوات اهللا وسالمه عليهم عاشوا فقراء،            

     ا منه لهم، ولو علم ما أوقعـه فيـه          وأنه عجل ألعدائه ما يحبونه استدراج
.الشيطان ألوقع نفسه من شاهق جبل

 

 
ي األدب مع المرشد حتى يفارق الدنيا، وحفظه        والسعادة في الطريقة ه   

بعد موته، فإن سوء األدب مع المرشد في حياته يدل على أن السالك يحرم              
، وإنما يفوز بها أهل األدب مع المرشـد،         الجمعية على رسول اهللا     

ومن ظن في نفسه أنه ساوى المرشد ويقدم رأيه علـى رأيـه؛ ال يـصلح     
نقص المرشد وفرح بما يفرح به اليهود من        للجمعية على رسول اهللا، ومن      

المال باء بالخسران، وحفظ األدب في الـصحبة دليـل علـى عنايـة اهللا               
.بالسالك، وإنما هو األدب في الطلب، وبه الرقي إلى أعلى الرتب

 

 
ومسيء األدب لم يدخل الطريق ولم يخرج منه، ألنه دخل في حظـه             

ر عنه وارتد أمام الخلق إلـى       فظن الناس أنه في الطريق، وكشف اهللا الست       
    ا، وهو كما قـال اهللا تعـالى       حظه، فهو بعيد أوالً وآخر :   نَـاِفِقينالْم ِإن
   هخَاِدع وهو اللَّه ونخَاِدعال    يوا ِإلَى الصِإذَا قَامو وا كُ  مِة قَام   وناءـرالَٰى يس
ذَبذَِبين بين ذَِٰلك ال ِإلَٰى هٰـُؤالِء وال ِإلَـٰى          م  قَِليالً النَّاس وال يذْكُرون اللَّه ِإالَّ    

 ١٤٢ :النساء( للَّه فَلَن تَِجد لَه سِبيالًِء ومن يضِلِل ا هُٰؤال

 

، ومـن  )١٤٣ –
وضع قدما في الطريق لزم أعتاب الرفيق، واهللا يتولى الصالحينا واحد.

 

 
ال :  على الوفاق، وقال   ما سلم عبد من النفاق ما لم يعمل       : قال الشاذلي 

.تصحب من يؤثر نفسه عليك فإنه لئيم

 

 
٣

 

كما أنه يجب على السالك أن ينظر إلى المرشد بعـين الـروح ال      -
 ألنه ألهمه اهللا تعـالى      ؛ ألن المرشد الكامل يعمل واجب الوقت      ؛بعين العقل 

علم ما لم يعلمه الناس وفقهه في الدين، إال أن السالك يجب أن يقف عنـد                
الشريعة فيما يختص بنفسه، غير منتقد وال متأول، ونكون بالنسبة لمـا          حد  

يحصل منه   

 

 مما هو خالف اَألولَى      -

 

 كأننا موتى ال نشعر، فال نقلده، وال   -
ننكر عليه، حتى يكشف المرشد للسالك عن الحقائق التي يطمئن بها قلبـه             

ـ           الى لخليلـه   بعد التسليم للمرشد، فإن طمأنينة القلب فوق اإليمان؛ قال تع
 :قَلِْبي ِّئنطْملَِكن ِليلَى وقَاَل ب تُْؤِمن لَمَأو )٢٦٠ :البقرة.(

 

 
٤

 

يجب أال نسيء الظن بالمرشد    -

 

 فإن سوء الظن بالمرشد قطيعة -

 

- 
ولو كلفنا فوق طاقتنا، أو أظهر لنا ما يدل على بغضه، أو أهاننا في مجتمع   

زعج منه القلـوب كـاألمر بتـرك        نحب أن نعظم فيه، أو اختبرنا فيما تن       
ما يمتَهن ِمـن    : الِبذْلَةُ والِمبذَلَةُ بكسر أولهما   "األعمال الدنيوية، أو باالبتذال     
، أو بخدمة دنيئة، وطريقنا كله أدب، "امتهانُه: الثِّياِب، وابتذاُل الثَّوِب وغيِرهِ   

السـتقامة، وال   وال أدب إال بالمحبة، وال محبة إال بالعلم، وال علـم إال با            
.استقامة إال باإليثار

 

 
٥

 

ـ       - ا مـع  ويجب على السالك في صحبته أن يستر خـصوصيته أدب
المرشد، إال إذا أمره المرشد بأن يظهر خصوصيته لجمـع الخلـق علـى          

 على نفسه من الغرور، فـإن       االحق، وفي هذه الحال يسمع ويطيع محافظً      
كثيراً من السالكين يمنح لسان الحكمة، أو الهمة في شفاء األمراض بـإذن             
اهللا، والسيطرة على الجن بإذن اهللا، وشفاء القلوب من أمراضها بإذن اهللا؛            
فيغتر، وربما رد عن الطريق فاستدرجه اهللا تعالى فهوى في الحـضيض            

.ميت بين يدي المغسل لم يظفر بطلبتهاألسفل، ومن لم يكن مع المرشد كال

 

 
ملْعون ملْعون، : (وماذا تقول في رجل باع دينه بدنياه؟، قال رسول اهللا       

، لكن  أو كما قال    ) من باَع ِدينَه ِبدنْياه   : من يا رسوَل اِهللا؟، قَالَ    : قَالُوا
ه ولم تضره؛ فهـو   من طلب اآلخرة فيسر اهللا له الدنيا إكراماً لدينه فلم تغر          
، والصوفي ال   من السعداء المقبولين، والهدايا لم يحرمها رسول اهللا         
.يسأل وال يرد، وهو أوثق بما في يد اهللا مما في نفسه

 

 
٦

 

ومن آدابه أن يؤثر إخوانه على نفسه، فإن آداب طريق الرجـال             -
 المحبة، واالستقامة، واإليثار، فمن أحب نفسه أوبقها، ومن خـالف هلـك،         

 وربك  فَال:  اهللا تعالى  ومن لم ير أمر المرشد فأطاعه أطاع شيطانه؛ قال        
 يِجدوا ِفي َأنفُـِسِهم حرجـا   يما شَجر بينَهم ثُم ال يْؤِمنُون حتَّٰى يحكِّموك فِ   ال

   ِليموا تَسلِّمسيتَ ويا قَضاِمم )وأشد الخطر علـى الـسالك       )٦٥ :النساء ،
 ألن السعادة كلها متوقفة على الفوز بـصحبة         ؛نازعة نفسه ألمر المرشد   م

.المرشد وطاعته

 

 


 


التشبه يكون في الزى والخُلُق والعمل، فالتشبه بهم في الزي جائز لدفع 

بنَاِتك وِنـساِء   َأزواِجك و يا َأيها النَِّبي قُل لّ    : المضرة وغيرها؛ لقوله تعالى   
ْؤِمِنينالالْمِمن ج ِهنلَيع ِنيندي ِبيِبِهن )٥٩ :األحزاب.(

 

 
ومن ذلك لبس الخرقة للتمييز وللدخول في القوم بالتشبه، لكن بـشرط            

، وال يقدح عدم االجتمـاع      "ذُّل الدنَاءة : أي"اجتناب الكبائر وصغَار الِخسة     
 بلغه مناقبه وطريقته بالتواتر، فإنا كمـا نحـب          بالمرشد في محبته بعد أن    

 وأصحابه ولم نرهم     رسول اهللا   

 

 وإننا نقتدي بهم فيما بلغنا عنهم ال        -
بجسمهم  

 

-           متَـرحوي ـبح؛ فكذلك المرشد والمتشبه والمنتسب جزاؤه أن ي
فيوضع له القبول في الخلق والحرمة في القلوب، فال يراه أحد إال احترمه             

.وعظمه

 

 
أربعة آداب إذا خال منها الفقير المنتسب فال تعبأ به وإن كـان          : قالواو

مجانبة الظلمة ، وإيثار أهل اآلخرة، ومواساة أهـل الفاقـة،           : أعلم البرية 
.ومواظبة الجماعة

 

 


 


للمرشد أحوال خاصة به ينبغي أن ال يقلَّد فيهـا إال بعـد اإلذن منـه                

ملها لألخ في اهللا؛ مثل الصولة عند األمر بالمعروف والنهي عن المنكر،        بع
ومثل اشتغاله بالعلم والمذاكرة عن بعض النوافل، ومثل مداراتـه للخلـق            
وتأليفه ألهل المنازل والشرف، ومثل تركه للذكر باللسان واشتغاله بـذكر           

بعـض  القلب، وبذل جميع ما في يده غير خائف من الفقر، ومثل تكليـف              
اإلخوان بما يناسبهم من األعمال البدنية والصدقات أو الرياضات، ومثـل           
أن يسأله النساء عن أحكام الدين فيجيـبهن، ومثـل أن يعمـل أعمـاالً ال      
يقتضيها الوقت هي سنة بالنسبة له تخفى على غيره حكمتهـا، ومثـل أن              
يحب الجميل من كل شيء في المأكل المشرب واللباس والفراش، ومثـل            
سكوته على أمور يلزم المبادرة بمحوها مما هو مكروه أو مخالف للـسنة؛        
فإن الرجل إنما يسعى ليزيل المرض المنتج لآلالم ال ليـسكن اآلالم، فقـد             
يسكت عن المكروه أو المخالف حتى يعلم حقيقة المرض فيعالجه بـالعالج        

 باب مـن  ا لالشرعي، والشافي هو اهللا، وربما كان سكوته على المكروه سد
.أبواب الفتنة والتفرقة

 

 
فالمريد ال يقلد المرشد في كل تلك الخصوصيات حتى يظهر له سـر             
حكمتها، وعلى المريد أن يسلِّم له، ويعلم أنه لم يؤت من العلم إال القليـل،               
وليتشوف إلى فضل اهللا والمزيد من العلم، فالمريد الذي يقلد المرشد فـي             

ان يحـاكي كـالقردة والنـسانيس، أو        خصوصياته ليس بمريد، ولكنه حيو    
.رضيع يحاكي أعماله والده

 

 



 





  

 

 



 


 

 

 



 






 


 



 




 





 


حيث ثبتت حياة األرواح باألدلة القطعية التى قـدمنا      : فإذا نقول 

بعضها فال يسعنا بعد ثبوت الحياة إال إثبات خصائصها، فإن ثبوت           
الملزوم يوجب ثبوت الالزم كما أن نفى الالزم يوجب نفى الملزوم           

.كما هو معروف

 

 
االستمداد منها كما يـستعين     وأى مانع عقالً من االستغاثة بها و      

الرجل بالمالئكة فى قضاء حوائجه، أو كما يستعين الرجل بالرجل          
).وأنت بالروح ال بالجسم إنسان(

 

 
وتصرفات األرواح على نحو تصرفات المالئكة ال تحتاج إلى         
مماسة وال آلة، فليست على نحو ما تعرف من قوانين التـصرفات            

َألُونَك عِن الروِح قُِل الروح ِمن َأمِر    ويسعندنا فإنها من عالم آخر      
بىر) وماذا يفهمون من تصرف المالئكة أو الجن       ) ٨٥: اإلسراء

.فى هذا العالم؟

 

 
وال شك أن األرواح لها من اإلطالق والحرية ما يمكنها من أن            
تجيب من يناديها، وتغيث من يستغيث بها، كاألحياء سواء بـسواء،         

وقد ذكرنا لك فيما سبق عن ابن القـيم أن األرواح       . بل أشد وأعظم  
القوية كروح أبى بكر وعمر ربما هزمت جيشًا، إلـى آخـر مـا              
ذكرناه، فإن كانوا ال يعرفون إال المحـسوسات وال يعترفـون إال            

!.بالمشاهدات فما أجدرهم أن يسموا طبيعيين ال مؤمنين

 

 
رقة األجساد على أننا نتنزل معهم ونسلم لهم أن األرواح بعد مفا      

إذا فرضنا ذلك وسلمناه    : ال تستطيع أن تعمل شيًئا، ولكن نقول لهم       
أنه ليست مساعدة األنبياء واألولياء للمستغيثين      : جدالً فلنا أن نقرر   

بهم من باب تصرف األرواح فى هذا العالم على نحو ما قدمنا، بل             

مساعدتهم لمن يزورهم أو يستغيث بهم بالدعاء لهم، كمـا يـدعو            
لرجل الصالح لغيره، فيكون من دعاء الفاضل للمفضول، أو على          ا

األقل من دعاء األخ ألخيه، وقد علمـت أنهـم أحيـاء يـشعرون              
ويحسون ويعلمون، بل الشعور أتم والعلم أعم بعد مفارقة الجـسد           

.لزوال الحجب الترابية وعدم منازعات الشهوات البشرية

 

 
 فإن وجد   ه  أن أعمالنا تعرض علي   : وقد جاء فى الحديث   

إن : خيرا حمد اهللا وإن وجد غير ذلك استغفر لنا، ولنـا أن نقـول             
المستغاث به والمطلوب منه اإلغاثة هو اهللا تعالى، ولكـن الـسائل         
يسأل متوسالً إلى اهللا بالنبى أو الولى فى أنه يقضى حاجته، فالفاعل         
 هو اهللا، ولكن أراد السائل أن يسأله تعالى ببعض المقـربين لديـه            

، فارحمنى  )محسوبيه(أنا من محبيه أو     : األكرمين عليه، فكأنه يقول   
 ألجله، وسيرحم اهللا كثيرا من الناس يوم القيامة ألجل النبى           

.وغيره من األنبياء واألولياء والعلماء

 

 
فإكرام اهللا لبعض أحباب نبيه ألجل نبيه بل بعـض           :وبالجملة

 الذين يـصلون    العباد لبعض أمر معروف غير مجهول، ومن ذلك       
: على الميت ويطلبون من اهللا أن يكرمه ويعفو عنه ألجلهم بقـولهم           

.وقد جئناك شفعاء فشفعنا فيه

 

 
والمقصود من ذلك كله إثبات أن اهللا يرحم بعض العباد ببعض،           
على أن توجه اإلنسان إلى النبى أو الولى والتجاءه إليه تحس بـه             

 ذو وجاهة عنـد اهللا      روح النبى والولى تمام اإلحساس، وهو كريم      
 اوكَان ِعند اِهللا وِجيه   : تعالى، كما قال تعالى فى بعض أصفيائه      

ـ : ، وكما قال تعالى فى بعض آخر      )٦٩: األحزاب( ِجيهِفـي   او 
، فتعتنى تلـك الـروح بـذلك        )٤٥: آل عمران  (الدنْيا واآلِخرةِ 



 

 

 

 

 



 


 

 




 

 






 



 






 



هى والمالئكة  الملتجئ أشد االعتناء فى تسديده وتأييده، والدعاء له         
.الذين يجلونها ويحبون مسرتها ورضاها

 

 
إن : (واألنبياء واألولياء محبوبون للمالئكة بشاهد قوله       

إن اهللا يحـب فالنًـا      : اهللا إذا أحب عبدا نادى جبريل فى الـسماء        
إلى آخر الحديث، وأن المالئكة لتقول للذين قالوا ربنا اهللا          ) فأحبوه

 ِخـرةِ  الْحياِة الـدنْيا وِفـي اآل      ياُؤكُم ِفي نَحن َأولِ : ثم استقاموا 
.كما نص على ذلك القرآن الشريف) ٣١: فصلت(

 

 
تهم، لتنتبه أرواحهم لحال    وذلك سر التوجه إلى األولياء وزيارا     

الزائر، وتلتفت إلى معونته بما أعطاهم اهللا تعالى من الخصائص،          
كما تنفع أخاك بما أعطاك اهللا من قوة أو وجاهة أو مكانة أو ثروة              
أو أعوان أو أنصار إلى آخره، وإن اإلنسان هو هو فـى الـدنيا              
. واآلخرة، من حيث روحه التى هى باقية فـى العـالمين جميعـا          

ولكنهـا  (وليس اإلنسان إنسانًا إال بها كما شرحنا، واألمر جلـى           
).األهواء عمت فأعمت

 

 
 

 


أنه ال يكفر المستغيث إال إذا اعتقد الخلق واإليجاد لغيـر اهللا            
تعالى، والتفرقة بين األحياء واألموات ال معنى لها، فإنه إن اعتقد           

فى خلق األفعال، وإن    اإليجاد لغير اهللا كفر، على خالف للمعتزلة        
.اعتقد التسبب واالكتساب لم يكفر

 

 
وأنت تعلم أن غاية ما يعتقد الناس فى األمـوات، هـو أنهـم              
متسببون ومكتسبون كاألحياء، ال أنهم خالقون موجودون كاإلله، إذ       
ال يعقل أن يعتقد فيهم الناس أكثر من األحياء وهم ال يعتقدون فى             

إذا كان هناك غلط فليكن فى اعتقاد       األحياء إال الكسب والتسبب، ف    
التسبب واالكتساب؛ ألن هذا هو غاية مـا يعتقـده المـؤمن فـى       
المخلوق كما قلنا، وإال لم يكن مؤمنًا، والغلط فى ذلك ليس كفـرا،        

.وال شركًا

 

 
وال نزال نكرر على مسامعك أنه ال يعقل أن يعتقد فى الميت             

حى على سبيل التـسبب     أكثر مما يعتقد فى الحى، فيثبت األفعال لل       
ويثبتها للميت على سبيل التأثير الذاتى واإليجاد الحقيقى، فإنـه ال           

.شك أن هذا مما ال يعقل

 

 
فغاية أمر هذا المستغيث بالميت      

 

 بعد كل تنزل     –

 

 أن يكـون    –
كمن يطلب العون من المقعد غير عالم أنه مقعد، ومن يستطيع أن            

للميت وفى إمكانه أن يقول إن ذلك شرك؟، على أن التسبب مقدور       
يكتسبه كالحى بالدعاء لنا، فإن األرواح تدعو ألقاربهم كمـا فـى            

اللهم راجع  : (الحديث الشريف إذا بلغهم عنهم ما يسوءهم، فيقولون       
).بهم أو ال تمتهم حتى تهديهم

 

 

بل األرواح يمكنها المعاونة بنفـسها كاألحيـاء، ويمكنهـا أن           
 ذلك على ما شرحناه، وكثيرا      تلهمك وترشدك كالمالئكة، إلى غير    

.ما انتفع الناس برؤيا األرواح فى المنام، ولعلنا نعود إليه

 

 



 





 


بدأ الكالم معى فى العتـب علـى        : قال فضيلته عن ذلك العالم    

ى فيما نسبه إلى الغـالة  فضيلة األستاذ المحقق الشيخ يوسف الدجو 

من تكفيرهم بالتوسل واالستغاثة بالموتى، فقـد زعمهـم األسـتاذ           

يسوون بين االستغاثة والتوسل فى اإلنكار، وليس األمـر كـذلك           

عندهم، فهم وإن لم يقولوا بالتوسل ال ينكرونه، إنكارهم لالستغاثة           

اثة وال يكفرون به، إنما المنكر فى نظرهم أشد اإلنكار هو االسـتغ           

.بالموتى

 

 

ولقد كان من حق األستاذ أن يفحص كالمهـم ويتثبـت ممـا             

.يقولون قبل أن ينسب إليهم ما نسب

 

 

إننا كتبنا ما كتبنا إجابة عن سـؤال يقـول           :أوالًونحن نقول   

 حتـى إن    إنه اشتد النزاع فى التوسل برسـول اهللا         : سائله

.بعضهم كفر من يتوسل به 

 

 

يكفينا منكم تكفيـر المـسلمين      : لغالى نقول لذلك العالم ا    :وثانيا

 .باالستغاثة على ما يفهم من كالمك السابق

 





 





 

 

 

 

 



 





 





 



 

 

 



 



 



 




 




 



 

 

من أجل ربط أوالد مريـدي الطريقـة         
العزمية بالطريقـة، وتـشجعيهم لالنـضمام       
والمشاركة في الدعوة إلى اهللا على نهج اإلمام 
المجدد السيد محمد ماضي أبي العزائم، قرر       
سماحة شيخ الطريقة العزمية السيد عالء أبو       
العزائم إقامة الملتقى األول لشباب الطريقـة       

 بمقر م٢٠١٦ سبتمبر ٢٣العزمية يوم الجمعة 
.مشيخة الطريقة العزمية

 

 
الربط والتشجيع،  : لتحقيق هدفي الملتقى  و

التعريـف  : وضع سماحته عدة أدوات منهـا     
باإلمام أبي العزائم ورسالته بالنـسبة لألمـة        
اإلسالمية، وهي استعادة المجد الـذي فقـده        

مـن  المسلمون، ودراسة ما يـراه الـشباب        
للطريقة العزميـة،   سلبيات وإيجابيات بالنسبة    

لقضاء على السلبيات واستغالل اإليجابيـات      ل
.لنشر الدعوة

 

 


 


في بداية الملتقى تحدث سـماحة شـيخ        
الطريقة العزمية وأكد في كلمته علـى عـدة         

:نقاط

 

 
١

 

 ١٠٠ الدعوة إلى أن يكـون هنـاك         -
شاب من شباب الطريقة العزمية قدوة للشباب       

ة سـنة، وإذا    بالتحلي بالصدق واألمانة لمـد    
وا مـن   نجحوا تستمر التجربة، على أن يبدء     

 شـباب   ٥ بهـم ، ويقتدي   الحاليشهر محرم   
اشهري.

 

 
٢

 

.قراءة كتب اإلمام أبي العزائمأهمية  -

 

 
٣

 

 زرع حلم وأمل في الشباب لتحريـر     -
فلسطين، كما زرع شـمس الـدين آق فـتح          

.القسطنطينية في نفس السلطان محمد الفاتح

 

 
٤

 

مل مع المعارضـين     الرفق في التعا   -
.لمنهج الطريق

 

 
٥

 

 في   العزمية  عمل ملتقى للمرأة   يمكن -
ل، على أال تـأتي إال      حالة عدم حضور رجا   

.فقطب في معية األ

 

 
٦

 

 وضع هدف لدى المسلم هو الجنـة        -
خالق، والعلم، والجهـاد فـي      األ: عن طريق 

.سبيل اهللا

 

 
٧

 

امتناع شباب الصوفية عن    ضرورة   -
.التدخين

 

 


 


ترك سماحته الكلمة لشباب الطريقـة      ثم  

العزمية، الذين ألقوا كلماتهم تباعا، وكانت أهم 
:النقاط التي تحدثوا فيها

 

 
١

 

 االهتمــام بالعمــل التطــوعي فــي -
.الطريقة

 

 
٢

 

 وجود نقص في التواصل بين شباب       -
الطريقة، ومطلوب عمـل قاعـدة بيانـات،        
ومتابعات بصفحات ومواقع وقنوات الطريقة     

ية، وتحويل الكتب لصوتية لتـسهيل      اإللكترون
قراءتها، وعمل دورات للشباب فـي نـشر        

.الثقافة الدينية والدنيوية

 

 
٣

 

 تأهيل جيل مـن الـدعاة الـشباب،         -
واالهتمام بالليالي المحمدية، والتواصل مـع      
أبناء الطرق الصوفية، وتكوين عالقات مـع       
جمعيات المجتمع المـدني، وإنـشاء شـركة        

الدعوة، وتوزيع المجلـة   تجارية لإلنفاق على    
.بالدعاية والتسويق من أبناء الطريق

 

 
٤

 

 عمل جهاز رقابي للتفتـيش علـى        -
النواب والجمعيات، لكـشف مـن يعملـون        

.لحسابهم الخاص

 

 
٥

 

 اهتمام الدعوة بالموضوعات التي تهم  -
الشباب، وتقويم الشباب وتوجيهه نحو العمـل   

.الجاد

 

 
٦

 

 عدم وجود دور فاعل للمـرأة فـي         -
.ةالطريق

 

 
٧

 

 عدم إجبار اآلباء ألبنائهم للحـضور       -
في فعاليات الطريق وترك حريـة االختيـار        

.لهم، وتوصيل المعلومة بالرفق

 

 
٨

 

ــضور  - ــي ح ــشباب ف ــل ال  تكاس
.الحضرات

 

 
٩

 

 وضــع خطــة تنظيميــة مــستقبلية -
.للطريقة، وقبول اآلخر المختلف

 

 
١٠

 

 مساهمة شـباب آل العـزائم فـي         -



 

 

 

 

 

 

 

نـارة  تصحيح سلبيات المجتمـع كأعمـدة اإل   
، وظهورهم  )أنا مالي (بالنهار، ومواجهة ثقافة    

.كقدوة في أي مكان

 

 
١١

 

 التواصل بين النـواب ومريـديي       -
الطريقة، وعمل معاهد للدعاة بالطريقة فـي       
جميع المحافظات، واالهتمام بتوزيع المجلة،     
وعمل مقرات في كـل محافظـة للطريقـة،         

ظاهرة اعتبار البعض أن رأيهم هو      ومواجهة  
، وتربية األبنـاء علـى حـب        الصواب فقط 

 واالهتمام باألخالق، وشـراء الكتـب     اإلمام،
.وقراءتها

 

 
١٢

 

 بعض الزوجات واألبناء في بيوت      -
بد  بعض المريدين متمسكين بفكر السلفية، وال  

من عمل لقاءات بالمنـازل لتـدريس الـدين         
.الصحيح

 

 
١٣

 

الطريق هـو    اإليجابي في    ىء الش -
 موالنا السيد والصف األول من الـدعاة، وال       

بد من وجود تواصـل بـين الـصف األول          
والصف الثاني، وتوحيد الدروس في المساجد      
بالنسبة للدعاة، وااللتزام بالخطبة الموحدة من      
األوقاف، وعدم االنتظار حتى وفـاة النائـب        

.غير العامل لتغييره

 

 
١٤

 

  الطريق ينقصه المـربين، ونريـد      -
.دعاة من الصعيد وكذلك منشدين

 

 
١٥

 

تـساهل أهـل    القضاء على سلبية     -
دورات تدريبية للـرد علـى       وعملالطريق،  

الفكر السلفي، واالهتمام بالمقامات وصيانتها     
وعمل الموالد، وتوزيع المجلة غير منتشر في   
الصعيد لقلة المكاتب التى توزعها، وأعـداء       

.الدعوة يشترون المجلة ويتلفونها

 

 
١٦

 

. نحتاج إلى نشر الحب ألنه مبدؤنا-

 

 
١٧

 

 نحتاج إلى دعاة صوفية متمكنـين       -
في العلوم الشرعية للـرد علـى الـشبهات،         
وإحياء ما انـدثر مـن احتفـاالت الـسادة          
الصوفية، والدعاية لآلثار اإلسالمية المرتبطة     
بالتصوف ومقامات الصالحين وتجديد رحالت 

م المزارات، وتحديد مفهوم المصطلحات، وعد
.فرض الطريقة على أنها الحق المطلق

 

 
١٨

 

الحال والحب قبـل    بتكون  الدعوة   -
نتجـت عـدم    أفقد    بالتنفير الدعوةأما  الكالم،  

.الرحمة بالصغير وعدم توقير الكبير

 

 
١٩

 

ثـم  ..  وتربية وقـدوة   هم:  الطريق -
.المنتج

 

 
٢٠

 

-نقرأ ال ألننا : ا لماذا ال ننتشر إعالمي
 على  هامشاركتفي ب نكتواألخبار المنشورة عنا    

ند وجود  ال نشتري الصحف ع   ، و الفيس بوك 
.خبر عنا

 

 
٢١

 

ننتقد الدعاة والنواب بل    يجب أن    ال   -
نحن ال نستطيع تقديم أنفـسنا   فنشغل بالعمل،   ن

.صح

 

 
٢٢

 

 سلبيات الموالد تصرف الناس عن      -
.الخالفات بين األتباعكذلك  و،التصوف

 

 
٢٣

 

لعقـاب فـي    ل عدم وجود سياسـة      -
.ختراقالسهولة اإلى أدت الطريق، 

 

 


 


ثم بعد انتهاء ملتقـى الـشباب اجتمـع         
سماحته مع كبار دعـاة الطريقـة العزميـة         

:لتحليل ما قاله الشباب، وتوصلوا إلى ما يلي

 

 
١

 

بد من    مصادر التمويل ضعيفة، وال    -
.تفعيل مبادرة أن كل أخ يدفع جنيه في اليوم

 

 
٢

 

عليم، أهمية التربية في الطريق قبل الت  -
: البقـرة  (ويعلِّمكُم ويزكِّيكُم: تعالى لقوله
١٥١.(

 

 
٣

 

 إنشاء قاعدة بيانات خاصة بكل أبناء       -
.الطريقة العزمية

 

 
٤

 

  توجيه الدعوة نحو التركيـز علـى       -
وتهـتم   الموضوعات التي تجـذب الـشباب     

.بمشاكلهم

 

 

 

 



 

 

 



 



 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 




 




 



 



 



 


 


 من آدم عليـه  دلَّت اآلثار على أن كل أصل من أصوله  

السالم إلى أبيه عبد اهللا هو من خيـر قرنـه وأفـضله أو خيـره             
كما وردت آثار كثيرة أن األرض من عهد آدم إلى بعثة            .وأفضله
 وإلى قيام الساعة، ال تخلو من نـاس علـى الفطـرة             النبي  

  يعبدون اهللا ويوح        ـندونه، وبهم تحفظ األرض، ولوالهم لهلكت وم
 لم يكن فيهم    عليها، فهذه وتلك تدل على أن أصول الرسول         

مشرك وإالَّ لما صح أن يكون كل أصل منهم من خير أهل قرنـه              
أو خيرهم إذ المشرك ال يكون خيرا من المسلم بـأي حـال مـن               

 من مسلم في كـل  واآلثار الدالة على أن األرض لم تخلُ      . األحوال
بإسناده على  » مصنّفه«القرون كثيرة منها ما رواه عبد الرزاق في         

 قال علي بن    : قال ابن المسيب   :شرط الشيخين عن ابن جريج قال     
لم يزل على وجه الدهر في األرض سبعة مـسلمون          [ :أبي طالب 

 مـا رواه    :ومنهـا  .]فصاعدا فلوال ذلك هلكت األرض ومن عليها      
بـسند  » كرامات األوليـاء  «والخالَّل من   » الزهد«في  اإلمام أحمد   

ما خلت األرض   [ :صحيح على شرط الشّيخين عن ابن عباس قال       
وفـي   .]من بعد نوح من سبعة يدفع اهللا بهم عـن أهـل األرض            

 ألنّه كان مع أبيـه      ؛]إن سام بن نوح مؤمن باإلجماع     [ :»الحاوي«
وجعلْنَا ذُريتَه هـم    الى  في السفينة ولم ينج فيها إالَّ مؤمن، قال تع        

اِقينالْب) افّاتعلَـم مـن           .)٧٧ :الصا يثم ساق الـسيوطي آثـار
 من آدم إلى زمن نمرود كـانوا  مجموعها أن أجداد الرسول    

 . ثم استمر التّوحيد في ولد إبراهيم وإسـماعيل        :مؤمنين بيقين، قال  
ين إبـراهيم قائمـا،     كان د : (»الملل والنّحل «قال الشهرستاني في    

والتّوحيد في صدر العرب شائعا، وأول من غيره واتّخـذ عبـادة            
كانـت  : (»تاريخه«وقال ابن كثير في      ).األصنام عمرو بن لحي   

العرب على دين إبراهيم إلى أن ولي عمرو بن عامر الخزاعـي             
مكة فأحدث عبادة األصنام، وشرع للعرب الضالالت من السوائب         

 :»الروض األنـف  «وقال السهيلي في     ).في التّلبية   وغيرها وزاد   
كانت العرب قد جعلت عمرو بن لُحي مطاعا ال يبتدع لهم بدعـة       (

 ). ألنه كان يطعم الناس ويكسوهم في الموسـم        ؛إالَّ اتخذوه شرعة  
فهو أول من غَير دين إبراهيم ونَصب األوثان وبحـر البحيـرة،            

ة، وحمى الحامي، وأول من أدخل      وسيب السائبة، ووصل الوصيل   
لبيك ال شريك لك إالَّ شريكًا هو لـك تملكـه ومـا              (( :في التلبية 

، وتبعته العـرب    ))ملك
ومع ذلك بقيت بقايا من     
دين إبـراهيم وظلـت     
خزاعة على الحرم إلى    
أن انتزع منهم قـصي     

ــت ــة البي ــال .والي  ق
 وهذا يثبـت    :السيوطي

 من  أن آباء النبي    
 إلى زمان   عهد إبراهيم 

عمرو المـذكور كلّهـم     
مؤمنون حيث لم يدخل    
التّبديل والتّغييـر فـي     
شريعة إبراهيم إالَّ فـي     
زمن عمرو بن لحـي      

ثـم أخـرج     .الخزاعي
السيوطي روايات عـن    
ابن عبـاس والطبـري     
ــي    ــعد ف ــن س واب

، والسهيلي في   »طبقاته«
ــف « ــروض اُألن » ال

ــاب  ــي كت ــع ف ووكي
» الغرر من األخبـار   «

ا على بقاء   يدل مجموعه 
كل من عـدنان ومعـه      
مضر وإلياس وكعب بن    
ــرة،  ــده م ــؤي وول ل
وغيرهم مـن العـرب     

ونقل عن  . على اإليمان 
دالئـل  «الماوردي في   

وأبي نعيم فـي    » النّبوة
أن كعب  » دالئل النّبوة «
بن لؤي كان يخطـب     ا

قريشًا يـوم العروبـة،     
وهــو يــوم الجمعــة، 
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نّه مـن ولـده، ويـأمرهم       ، ويعلمهم أ  فيذكّرهم بمبعث النبي    
 كـالب،   :ويبقى بعد مرةَ مـن آبائـه         .باتّباعه واإليمان به  

وقُصي، وعبد مناف، وهاشم وعبد المطّلب، وعبد اهللا والده، ومـا           
 :ذكرناه من دعوات إبراهيم عليه السالم لذريته من إسماعيل          

نُباجاألَ    و دبنَع َأن ِنيبِني و  نَامص ...*بال    رالـص ِقيملِْني معِة  اج
 وجعلَها كَِلمةً باِقيةً ِفي عِقِبهِ    ،  )٤٠،  ٣٥ :إبراهيم( وِمن ذُريِتي 

يدل على أن من ذريته من بقي علـى اإليمـان            .)٢٨ :الزخرف(
وأوالدهم به سلسلة األجـداد واآلبـاء الـشريفة الـذين خُـصوا             

ر النّبوة واحدا بعد واحد، فهم أولى بأن        باالصطفاء، وانتقل إليهم نو   
 في اآليات   يكونوا هم البعض المشار إليهم في دعاء إبراهيم         

وقد دل ما سبق من دالئل على إيمانهم وحسبك ما رأوا من        .السابقة
« قال أبو الحسن الماوردي في كتابه        .دالئل نبوته التي نقلت عنهم    

 من أطيب المناكح،     رسولَه   إن اهللا استخلص   (:»أعالم النبوة   
وحماه من دنَس الفواحش، ونقله من أصالب طاهرة إلـى أرحـام            

وتَقَلُّبـك ِفـي     :منزهة، وقد قال ابن عباس في تأويل قوله تعالى        
اِجِدينالس )أي تقلّبك من أصالب طاهرة من أب        :)٢١٩ :الشعراء 

فكان نور النبوة ظاهرا في آبائه، ثم لـم   . بعد أب إلى أن جعلك نبيا     
يشركه في والدته من أبويه أخ وال أخت النتهاء صـفوتهما إليـه             
وقصور نسبهما عليه، ليكون مختصا بنسٍب جعله اهللا للنبوة غايـة،           
ولتفرده نهاية فيزول عنه أن يشارك فيه، ويماثل فيه، فلذلك مـات            

و حمل، وأما أمه فماتـت      عنه أبواه في صغره، فأما أبوه فمات وه       
وهو ابن ست سنين، وإذا خَِبرتَ حال نسبه وعرفت طهارة مولـده            
علمت أنه ساللة آباء كرام، ليس في آبائه مـسترذل وال مغمـور             
مستبدل، بل كلهم سادة قادة، وشرف النّسب وطهارة المولـد مـن            

). شروط النبوة

 

 
ين علـى   أكثر البعض دون علم في عبد المطّلب مستدلّ       هذا وقد   

كفره بما ال يصلح دليالً، ويعارض ما بينه العلماء مثل الشهرستاني           
 في أسـارير     ظهر نور النّبي     :»الملل والنّحل «الذي قال في    

عبد المطّلب بعض الظّهور، وببركة ذلك النّور كان يأمر ولده بترك      
الظّلم والبغي، ويحثّهم على مكارم األخالق، وينهاهم عـن دنيـات           

 إنّه لن يخرج من     :، وببركة ذلك النّور كان يقول في وصاياه       األمور
الدنيا ظلوم حتّى ينتقم منه وتصيبه عقوبة إلى أن هلَك رجل ظلـوم         

واهللا إن  : ولم تصبه عقوبة، فقيل لعبد المطّلب في ذلك ففكر وقـال          
وراء هذه الدار دارا يجزى فيها المحسن بإحسانه ويعاقـب فيهـا            

إن : ببركة هذا النّور قال عبد المطّلب ألبرهـة       و .المسيء بإساءته 
ـ         .لهذا البيت ربا يحميه     يوببركة هذا النّور قال وقد صعد جبل أب

ال يغلـبن صـليبهم      اللهم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك       :يسبق
،  اليوم آلك  هوانصر على آل الصليب وعابدين     ومحالهم يوما محالك،  

 قد انتسب إليه يـوم      ا أن النّبي     وينضم إلى هذ   :قال السيوطي 
، وهذا مـن    )أنا ابن عبد المطّلب   ... أنا النّبي ال كذب   (:حنين، فقال 

أقوى ما يقوى به القول أنّه كان على ديـن إبـراهيم، ألن الفخـر               
باالنتساب إلى اآلباء الكفّار منهي عنه، فروى البيهقي عـن ابـن             

وا بآبائكم الذين مـاتوا     ال تفتخر : (  قال عباس أن رسول اهللا     

في الجاهلية، فو الـذي     
نفسي بيده لما يـدحرج     
الجعل بأنفه خير مـن     
آبائكم الذين ماتوا فـي     

ــة وروى  ).الجاهليــ
البيهقي أيضا عن أبـي     

 عن النبي   هريرة  
ــال إن اهللا  (: قـ

ــة  بيأذهــب عــنكم ع
ــا   ــة وفخره الجاهلي
باآلباء، لينتهين أقـوام    

مـا  يفتخرون برجال، إنّ  
هم فحم من فحم جهنّم،     
أو ليكونن أهون علـى     
اهللا من الجعالن التـي     
ــتن ــع النّــ ترفــ

 

 
ــا ــارته  ). بأنفه وإش

 إلــى اصــطفاء 
آبائه ليس مـن بـاب      
ــو ــا ه ــر، وإنّم الفخ

 

 
 من باب التحدث بنعمة    

وقد أتم ذلـك     .اهللا عليه 
الداللــــة علــــى

 

 
 سالمة أصـوله مـن     

وما ورد فـي     .الشّرك
من قـول   » الصحيح«

أموت على  : (البأبي ط 
ال ) ملّة عبد المطّلـب   

داللة فيه على أن عبـد      
المطّلب قد مات علـى     
ــدا  ــشّرك أو أن أح ال
منهما قد عبد األصـنام     
وإنّما أبو طالـب أدرك     

 ولم  مبعث النّبي   
يؤمن به ظاهرا، أمـا     
عبد المطّلب فإنّـه لـم      

، فلم  يدرك مبعثه   
يتشرف باإليمان به وال    

 أنّه  داللة في ذلك على   
لم يكن على دين حـق،    

 وهو ملة إبراهيم    
.التي لم تنسخ بعد

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 



 





 





 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       المستشار                       األستاذ    

 

 





 



 




 




 


٢

 

أما زهير بـن القـين فيقـول         -
نى قتلت ثم نشرت    أواهللا وددت   : امحدثً

ن اهللا  ألف مرة و  أثم قتلت حتى أقتل كذا      
عز وجل يدفع بذلك القتل عـن نفـسك         

 .وعن أنفس هؤالء الفتيان من أهل بيتك      
:وقال

 

 
أنا زهير وانا ابن القين

 

 
يمينى مرهف الحدينوفى   

ذب بالسيف عن الحسينأ

 

 
 الطاهر ابن الطاهر الجدين

: وهو يقتلثم أنشد قائالً

 

 
ا مهدياأقدم حسـينًا هادي

 

 
اليوم نـلقى جـدك النبيا           

 

 
ا والمـرتضى علياوحسنً

 

 
وذا الجناحين الفتى الكميا           

 

 
وأسـد اهللا الشهيـد الحيا    

 

 
٣ 

 

 :األسـدى مسلم بن عوسـجة      -
أنحن نتخلى عنك، ولم نعذر إلى اهللا فى        
أداء حقك، أما واهللا ال أفارقـك، حتـى         

كسر فى صدورهم رمحى، وأضـربهم     أ
بسيفى ما بقى قائمه بيدى، ولو لم يكـن         
معى سالحى لقذفتهم بالحجـارة حتـى       

.أموت معك

 

 
٤ 

 

ثم دنا من الحسين حبيب بـن        -

 أنى أعلم أنى فى     اللو: مظاهر يقول له  
 الحق بك، ألحببت أن توصـينى       أثرك،

.حتى أحفظ بما أنت أهل له

 

 
:حبيب قائالًوأنشد 

 

 
أنا حبيب وأبى مظاهر

 

 
 وفارس الهيجاء ليث قسور

عد عدة وأكثرأأنتم 

 

 
 ونحن أوفر منكم وأصبر

ظهرأونحن أعلى حجة و

 

 
عذرأا وأتقى منكم وحق  

٥ 

 

بن  الحر –
ــاحى ــد الري : زي

وقف الحر بن زيد    
ــيالً  ــاحى قل الري

نه أر فى أمره    يفك
ن الحـسين   أيعلم  

ن أ و،مــع الحــق
بن زياد  االدنيا مع   

فأخذ يـدنو مـن     
الحسين قليالً فلما   

: اقترب منه قـال   
جعلنى اهللا فداك يا    

 أنا  ،بن رسول اهللا  
ــذى  ــاحبك ال ص
ــد   ــستك عن حب

ــق   ــى الطري ــايرتك ف ــوع وس الرج
 واهللا ال   ، فى هذا المكان   )١(وجعجعت بك 

يـردون  إله إال هو ما ظننت أن القـوم      
ا، وال يبلغون   عرضت عليهم أبد  أعليك ف 

منك هذه المنزلة فقلت فـى نفـسى ال         
 ،أبالى أن أطيع القوم فى بعض أمـرهم       

 ،نى خرجت من طـاعتهم    أوال يردون   
ا مما كان منى إلـى      نى قد جئتك تائب   أو

ا لك بنفسى حتى أموت بين       مواسي ،ربى
فترى ذلك لى توبة، فقـال لـه        أ ؛يدك

نعم يتـوب اهللا عليـك      : اإلمام الحسين 
.ويغفر لك

 

 
:فأنشد الحر قائالً

 

 
لنعم الحرن حر بنى رياح

 

 
 صبور عند مشتبك الرماح

اونعم الحر إذا نادى حسينً

 

 
 وجاد بنفسه عند االجتياح

وهكذا يؤتى بكل قتيـل إلـى هـذا         
قتـل مثـل    : الفسطاط والحسين يقـول   

 ثم التفت إلى الحـر     ،نين وآل النبي  يالنبي
 له وهو يمسح الـدم      وكان به رمق فقال   

:عنه

 

 
ك أمكتا سميـأنت الحر كم

 

 
 وأنت الحر فى الدنيا واآلخرة

٦ 

 

 عمرو بن عبـد اهللا      مة ثما أبو -



 

 

 

 

 



 















 



الصائدى قال للحسين أثناء المعركة قبل      
 ، يا أبا عبد اهللا نفسى لك الفداء       :أن يقتل 

نى أرى هؤالء قد اقتربوا منك ال واهللا        إ
.ال تقتل حتى أقتل دونك إن شاء اهللا

 

 
٧ 

 

وخرجت امرأة عبـد اهللا بـن        –
أم وهـب  عمير الكلبي، وكانت تـسمى   

جلست عند رأسه تمـسح الـدم عنـه         ف
 أسأل اهللا الـذى   ، لك الجنة   هنيًئا :لوتقو

 ثم أمر   ،رزقك الجنة أن يصحبنى معك    
ـ الشمر غالمه رستم     ضرب رأسـها   ب

وهى أول  . بالعمود ففعل وماتت مكانها   
. من أصحاب الحسينتمرأة قتلا

 

 
نماذج من أصـحاب الحـسين      هذه  

       وهى جزء من كل حملوا أرواحهم 
  ـ  على أيديهم فداء ا عـن اإلمـام      ودفع

 ولـم   ،الحسين وأهـل بيتـه األطهـار      
 ألنهـم كـانوا     ؛يتراجعوا فى الذود عنه   
 وقد سمعوا   ،يعلمون أن الحق معه     
من أدرك  (: وفهموا حديث النبى    

.)الحسين يومئذ فليناصره

 

 
أما اإلمام :  علم وكما يقول توفيق أبو   

  الحسين بن على      فقد استشهد فـى 
ساحة اإليمان بعد حياة حافلة من طاعة       

ـ       ،اهللا ا وكفاح فى سبيل دعوة اهللا مجمع 
.فى شخصيته سمات البطولة النادرة

 

 


 




 


تختلف رؤية الـرواة والمـؤرخين      
لموقف ابن زياد والحـسين فـى هـذه         

 فيرى فريق   ،من مراحل الثورة  المرحلة  
منهم أن الحسين قد عرض على عمـر        

بن سعد   ا

 

 قائد جيش ابن زيـاد       –

 

 أن  –
إما أن تدعونى   : "يختار واحدة من ثالث   

نصرف من حيث جئت، وإما تدعونى      أف
ـ       لحق أفأذهب إلى يزيد، وإما تدعونى ف

، ويروى ذلـك الفريـق مـن        "بالثغور
المؤرخين أن ابن زياد لما علـم بـذلك        

 العرض سبه وقبله، لوال شمر بن ذى       ر 
الجوشن، أحد رجال القبائـل الكوفيـة،       
الذى لم يزل به ينفخ فى غروره، حتى        

رفض ذلك، وبعث بشمر هذا إلى ابـن        
سعد ليعرض على الحسين وأصـحابه      

، فإن قبلـوا    النزول على حكم ابن زياد    
أرسل بهـم إليـه، وإن أبـوا قـاتلهم؛          
وأوصى ابن زياد أنه إن رفـض ابـن         
سعد تنفيذ ذلك عزلـه شـمر وقتلـه؛         
وأصبح هو أمير الجند، وهكذا يـصور       

، الحـسين   ةهؤالء المؤرخون والـروا   
ما فى وسعه لتجنب القتال،      ا باذالً مسالم 

ـ     ا ا متـصلب  ويصورون ابن زياد متعنتً
يسعى إلـى إذاللـه      ا بالحسين، متربص 

وقتله، وال تخلو هـذه الروايـات مـن         
التلميح إلى ضـعف شخـصية عامـل        
العراق؛ حتى يحوله أحد رجال القبائـل       

.المغامرين عن رأيه بتلك السهولة

 

 
فى حين ينفى بعض كتاب الـشيعة       
المحدثين هذه الروايات ويزعم أنها من      
ــوانهم، وأن   ــويين وأع ــع األم وض

لك تشويه موقف   واضعيها إنما أرادوا بذ   
الحسين، وإيهام الناس بأنه قـد خـشع        

، )٢(وخضع وأحنـى رأسـه للـسلطان      
ا نستبعدها ألسباب لـيس      أيض )٣(ونحن

منها أنها موضوعة بفعل األمـويين أو       
نها روايات شيعية األصل،    إأعوانهم، إذ   

رواتها من الشيعة، وكتبت بيد أعـداء        
األمويين، وأنها أساءت إلى عاملهم على      

ق ومجدت موقف الحسين المسالم،     العرا

 وصورته شهيد كما أنه قد   ... ا  ا مظلوم
ال يكون فى هـذه الروايـات معنـى         
الخضوع من الحسين لبنى أميـة، لـو        
فهمنا عرض الحسين أن يـذهب إلـى        

ليرى "يزيد أو أن يضع يده فى يد يزيد         
" فيه رأيه 

 

 حسب تفصيل أبى مخنـف      –
للرواية السابقة   

 

 على أنـه ال يعنـى       –
بالضرورة استعداده لمبايعة يزيد، وإنما     

وليرى فيه  . "استعداده للتفاوض مع يزيد   
إذ لو كان الحسين يعنى بقولـه       ". رأيه

البيعة للخليفة األموى ألعلنها صراحة،     
    ا إلى عرض   ولم يكن عند ذاك مضطر

خيارات أخرى، إذ إن البيعة ليزيد هى       
.كل ما يريده األمويون

 

 
روايـة؛  ومما يزيد ضعف هـذه ال     

ويدفعنا إلى الـشك فيهـا؛ أن بعـض         
المؤرخين والرواة ينفى حدوث خضوع     

  من الحسين نفي ا، إذ يـروى أبـو      ا تام
مخنف عن عقبة بن سـمعان    

 

 مـولى  –
الرباب زوج الحسين    

 

صـحبت  :  قوله –
ا فخرجت معه من المدينـة إلـى        حسينً

مكة، ومن مكة إلى العراق، ولم أفارقه       
ـ      ه النـاس   حتى قتل، وليس من مخاطبت

كلمة  

 

 بالمدينـة وال بمكـة وال فـى         –
الطريق وال بالعراق وال فى عسكر إلى       

يوم مقتله   

 

 إال وقد سمعتها، أال واهللا ما       –
أعطاهم ما يتذاكر الناس وما يزعمـون       
من أن يضع يده فى يد يزيد بن معاوية،         
وال أن يسير إلـى ثغـر مـن ثغـور           

فألذهب فى هـذه    : المسلمين، ولكنه قال  
لعريضة حتى ننظر ما يصير     األرض ا 
.أمر الناس

 

 
                                                           

حبـسه  أالموضع الضيق مـن األرض      : الجعجع) ١(

.وضيق عليه

 

 

.٢١٥محمد مهدى شمس الدين، ثورة حسين، ) ٢(

 

 

/ الدولة والمجتمع فى العصر األموى، الـدكتور        ) ٣(

.١٥٧، ص ٢٠٠١حمدى شاهين ، طبعة 

 

 



 

 

 

 

 



 





 





 







 



 





 



احتار كثير من الفقهاء فـي األزمنـة        
المتقدمة في تعرضـهم لـبعض أقطـاب        

 السيما الخراز   ،التصوف اإلسالمي وأئمته  
 ،شيخ الصوفية وفقيههـا واإلمـام الجنيـد       

ا وأنهما الصوفيان اللذان لم يـنال       خصوص
بـل  ،ا منهم سوى كل احترام وتقدير     هجوم  

وصفوهما عالنية بأن منهجهما الـصوفي      
كان يمثل المـنهج اإلسـالمي المتـوازن        
 ،والمتكامل والمعتدل بغير إفراط أو تفريط     

ولعل أحد أسـرار انبهـار أهـل الـسنة          
والجماعة وفقهاء العـصر الـذهبي للفقـه        
اإلسالمي باإلمام الجنيد طاووس الفقـراء      
وحلية أهل التصوف على وجـه التحديـد        

 أنه كـشخص اسـتطاع أن       واالختصاص
 ، وبين الدين والدنيا   ،يجمع بين العلم والعمل   

وأنه امتاز عن كثير من أهل عصره مـن         
 بأن منهجه اقتصر على االلتزام      ةالمتصوف

بالقرآن الكريم والـسنة النبويـة العطـرة        
.فاستحق اإلعجاب واإلنصاف

 

 



 



ين أبي سعيد الخراز واإلمام وما يجمع ب  
الجنيد أن كليهما ولد ببغداد حاضرة الثقافة       

 بجانب معاصرة كل منهما     ،العربية األصيلة 
 بل هناك نقطة اتفاق واضحة بينهما       ،لآلخر

وهي أنهما تتلمذا على يد نفس الشيوخ مثل        
الصوفي االستثنائي بشر بن الحارث الحافي     

  ":صاحب أجمع تعريف للتصوف بقولـه     
صفاء القلب معناه عدم تكديره بالـشهوات       

 ،"والرغبات وكـل مـا يـشغل عـن اهللا           
التـصوف   " :ومعروف الكرخي الذي قال   

هو األخذ بالحقائق واليأس مما فـي أيـدي      
 وسرى السقطي الـذي أجمـل       ،"الخالئق  

التـصوف   " :ا للتصوف بقوله  ا مانع تعريفً
اسم لثالثة معاٍن وهو الذي ال يطفئ نـور         

 وال يتكلم بباطن فـي      ،نور ورعه معرفته  
 ،علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب أو الـسنة       

وال تحمله الكرامات علـى هتـك أسـرار         
 النون المـصري الـذي      و وذ ،"محارم اهللا 

أوجز محبته هللا بإجابته عن سؤال كيف أنت 

 ،ما جفوته مذ عرفتـه     " :مع اهللا ؟ فأجاب   
 لمـا جعـل     : قال ، ومتى عرفته ؟   :فقيل له 

 وهذه التربـة    ،"باده المتحابين   اسمي مع ع  
العلمية والدينية التي احتضنت كليهما يمكن      
توصيفها بأنها تربـة ارتقـاء التـصوف        

 ويكاد يجمع مؤرخـو     ،اإلسالمي وازدهاره 
حركة التصوف بأن الفترة التي عاصـرها       
الخراز والجنيـد هـي العـصر الـذهبي         
للحضارة اإلسالمية ؛ حيث انفتحت الثقافة       

لى أبعاد وروافد ليست بمألوفة     اإلسالمية ع 
 وامتزجـت   ،من العلوم والفكـر والفنـون     

ن العربية واألجنبية آنـذاك لينتهـي       االثقافت
العصر بإكسير ثقافي متمايز ومتفرد أثرى      

ا ا كبير  وأتاح قدر  ،الحياة العربية من ناحية   
من اتساع الرؤية لهؤالء األقطاب من أهل       

 .التصوف اإلسالمي

 

 
لتصوف اإلسالمي في   وال يمكن عزل ا   

ـ     ا عـن تـأثيرات     هذه الفترة الخصبة ثقافي
الفلسفة التي بالتأكيد زادت مـن التجربـة        

 وأفـردت   ،اا اسـتثنائي  ا ذهني الروحية عمقً 
ــا وراء  ــة ودالالت م ــساحات للعرفاني م

 ومع ظهور   ،المعرفة إلى مقامات الصوفية   
أســماء المعــة لفالســفة رواد كالكنــدي 

نا، عالوة على الـشهود     والفارابي وابن سي  
الحضاري لكثير من العلوم آنـذاك كعلـم        
الكالم والظهور المتفرد لفرقـة المعتزلـة       
      ا الكالمية التي مألت الدنيا في وقتها ضجيج
  ،وجدالً ودخلت معـارك فكريـة طويلـة       

وعلوم القرآن والحديث الشريف والفقه الذي 
أخذ بحق في التوسع والميل إلى اإلطنـاب        

ا التخييل أو مـا     التجريد وأحيانً في السرد و  
والنبوغ الشعري الذي    ،عرف بفقه الحاالت  

لم يقبل بعرف التكرار أو التقليد على أيدي        
شعراء فحول كالبحتري وأبي تمام وأبـي       

 كل ذلك ألقى بقليل من الظلل علـى         ،نواس
الطروحات الصوفية التي تزامنت مع هـذا       

.المد الثقافي

 

 
ة الفارقة  لكن التصوف في هذه المرحل    

من عمر الحضارة اإلسـالمية والعربيـة       
اختلف بالضرورة عن المرة التـي تـسبقه        

  ا ألسباب وعوامل متباينـة     والتي تليه أيض



 

 

 

 

 

 

ـ    حينً  هـذا   .ا آخـر  ا ومتصلة ومتحدة حينً
ا فـي   االختالف كان محصلته الحقيقية عمقً    

 وأضـاف   ،العرض والتحليـل والـرؤى    
كثيرون بغير شك في عمق صـوفية هـذا         

 لكن امتاز التصوف في     ،ر وروحانيته العص
القرن الثالث الهجري بـالنظرة الـشاملة،       
وبالفعل فإن خير شاهد على عمق الرؤيـة        
الصوفية مقامات اإلمام أبي سعيد الخـراز       
واإلمام الجنيد السـيما مقـام الواصـلين        
وعالماتهم ومشاهداتهم ومـواهبهم والتـي      
اعتاد العامـة أن يطلقـوا عليهـا لفظـة          

 لكن كلمة المواهبة تتعدي تخوم      ،اتالكرام
 ألنها تكشف عـن حجـم       ؛اللفظة وحدودها 

المكابدات النفسية والرياضـات الروحيـة      
والطاعات التعبدية التي قـام بهـا هـؤالء         

وإن كان سلطان العارفين محـي       .األقطاب
 إذ  :الدين بن عربي له في الكرامـة رأيـا        

االسـتقامة  يرى أن الكرامة الحقيقية هـي       
ا إلى األمام دون     والمضي قدم  ،على الجادة 

 .االلتفات إلى أي عارض يعترض الطريق     
ال تطلب من اهللا في      ":ويشير إلى ذلك بقوله   

 ولـو   ، وال تعلق الهمة بغيره    ،خلوتك سواه 
عرض عليك كل ما في الكون فخذه بـأدب         

 وصمم على طلبـك فإنـه       ،وال تقف عنده  
 وإذا  ، فاتـك  يء ومهما وقفت مع ش    ،يبتليك

 ."يءحصلته لم يفتك بش

 

 



 



وزيادة مطلقـة    ،الوصل تجرد وتعفف  
وهـو   ،في االستئناس باهللا تبارك وتعـالى     

هجرة مستدامة إلى اهللا سبلها العلم والعمـل    
حتى يرتقي المتصوف من حال إلى حـال        

 وهذا الوصـل    ،عماله ومعارفه أعن طريق   
    ـ   ا في جنة  من عجبه ال يكون طمع ا  أو خوفً

ـ   ،من نار ملتهبة وسعير وجحيم     ا بل طوع 
 لذا  ،في القرب ومعرفة هللا في كماله فحسب      

  ا لدى الخراز وغيرهمـا     فحال الوصل دوم
ا بالتأدب مع   من أعالم التصوف يأتي مقرونً    

.اهللا البارئ المصور المتعال

 

 
ويشير مؤرخـو مراحـل التـصوف       
اإلسالمي إلى أن المرحلـة الثالثـة مـن         

اإلسالمي والتي يمثلهـا الخـراز      التصوف  
والجنيد استجاب فيها أتقياء اهللا من الصوفية       
لثورة الحب اإللهي وحل في قلوبهم حـب        

 وأصبح الحـب    ، محل الخوف منه   اهللا  
والوصل الباعث األول في كل ما أتوا بـه         

.من أعمال الطاعة والعبادة

 

 
والمحبة كما يقول اإلمام أبو عبـد اهللا        

محاسـبي زهـرة أهـل      الحارث بن أسد ال   
التصوف وشيخ علوم الظاهر والمعـامالت      

 بكليتك ثـم    يءميلك إلى الش  : " واإلشارات
 ثـم   ،إيثارك له على نفسك وروحك ومالك     

  موافتك له سر ثم علمك بتقصيرك    ،اا وجهر 
أما حاتم األصم وهو من الطبقة      ."في محبته   

 إن أصـل    :األولى من الـصوفية فيقـول     
ب ال يـستريح مـن       والمح ،الطاعة المحبة 
.ذكر المحبوب

 

 
والوصل هو غايـة قـصوى تـصل        
بالمتصوف إلـى ذروة المقامـات وهـي        

 حامـد    فكما يقول الشيخ الذهبي أبو     ،المحبة
إحيـاء علـوم    (الغزالي في كتابه المـاتع      

المحبة هي الغاية القصوى مـن        " :)الدين
 فما بعد المحبة مقام إال وهو ثمرة     ،المقامات

من توابعهـا كالـشوق      وتابع   ،من ثمارها 
 وال قبل المحبة    ،واألنس والرضا وأخواتها  

مقام إال وهو مقدمة من مقدماتها كالتوبـة        
الحقيقة الصوفية تـشير     و ."والصبر والزهد 

 فقد تمـت    ، وأحبه اهللا  ،إلى أن من أحب اهللا    
 من ال   ، والمحب على الحقيقة   ،واليته بالحب 

 وال مـشيئة   ،سلطان على قلبه لغير محبوبه    
 ، على خالف منطق الفقهاء    ،ير مشيئته له غ 

بد وأن يتمثل في     حيث يرون أن حب اهللا ال     
 الطاعة واالقتداء بالنبي المـصطفى      

قُـْل ِإن كُنـتُم    :عمالً بقوله تبارك وتعالى  
      اللَّـه كُمِبـبحوِني يفَاتَِّبع اللَّه ونتُِحب)  آل

 كما أنهم يقرون أنه ال يجوز       ،)٣١: عمران
 لهـذا   ا وطبقً ،لحب إال بين متماثلين   وقوع ا 

 أمـا الحـارث     .فال مماثلة بين العبد وربه    
المحاسبي فانفرد وحده بتمزيق مقام المحبة      

 ، والشوق ،إلى أبواب وصنوف مثل العشق    
 ولـذة  ، واألنـس ، واستنارة القلب ،واللطف
 ومشكلة المعاصرين التي سـتظل       ،الخلوة

 ،أبدية هي فقر المصطلح وداللتـه عنـدهم       
هوس التصنيف الذي ال يصح في البـدء        و

 ليس ألنهم خـارج     ،وال يليق في الختام بهم    
 لكن ألن التجربة نفـسها      ،حدود التصنيف 

.تعد استثنائية غير متكررة

 

 
ا للوصل وهـو مـا      واعتُِبر الذكر قرينً  

يجري علـى اللـسان ويـشتمل المناجـاة         
 إن كان المتصوف أكثر     ،والدعاء والصالة 

فال يـسأل اهللا الـشفاء       ا فحينما يمرض  أدب 
 ا فيقول كيف أجعل لنفـسي إرادة       حياء وأدب

إلى جانب إرادة اهللا فأسأله ما لم يفعل وأنا         
ويقول  .الذي ال أعلم ما ينفعني مما يضرني      

:  علي الروذباري فـي األدب مـع اهللا        أبو
ى ربه بأدبه وبطاعتـه إلـى       يصل العبد إل  "

 وسرى السقطي يقول فـي شـأن        ،"الجنة  
صليت ليلة من الليـالي فمـددت       : " المعنى

: رجلي في المحراب فنوديت فـي سـري       
وعزتـك  : أهكذا تجالس الملـوك؟، فقلـت     

    أما إبـراهيم   ". اوجاللك ال مددت رجلي أبد
بن األعزب فله قدر بليغ في التأدب مع اهللا         ا

من تأدب بأدب الصالحين صـلح      : " فيقول
لبساط القربة ، ومن تأدب بآداب األوليـاء        

 لبساط المحبة ، ومن تـأدب بـآداب         صلح
".الصديقين صلح لبساط المشاهدة 

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 مفهـوم     مفهـوم   تأصيل تأصيل
التعدديـــــــــــة التعدديـــــــــــة 
واحتــرام اآلخــر واحتــرام اآلخــر 
فـــي مراحـــل  فـــي مراحـــل  
ــيم   ــل التعلـ ــيم  قبـ ــل التعلـ قبـ
الجــــــــــامعيالجــــــــــامعي
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 وارغَيتَّى يٍم حا ِبقَوم رغَيالَ ي اللَّه ِإن

ا ِبَأنفُِسِهمم )١١ :الرعد(.

 

 

 لقي معلم من بالفعل حدثت القصة هذه

 التغيير يقبلوا أن بد ال أنهم تالميذه نم

.النفس له التم ام ويغيروا

 

 

 وكان الموجه ومعه الفصل المعلم دخل

 النحو في سيشرحه الذي لدرسا موضوع

 الطالب وعلم الحصة أوبد ،والصرف

 :وقالوا الطالب فرفض الدرس بموضوع

 في حصة أول وكانت ،أستاذ يا علينا صعب

 الحصة نغير خالص :المعلم قال ،المادة

 وكانت سؤاالً ووضع ،لعبة ورسم بلعبة

 من وطلب ،دجاجة داخلها في زجاجة اللعبة

 نخرج أن تطيعنس كيف :قال التالميذ

 أو الزجاجة كسر دون الزجاجة من الدجاجة

 .الدجاجة موت

 

 

 الزجاجة كسرن أستاذ يا :واحد فقال

 نستطيع وال، الدجاجة تموت ال عشان

 .إخراجها

 دخلأ من: عندي الحل آخر قال

.يطلعها الدجاجة

 

 

 هذا فعالً األستاذ وقال التالميذ فضحك

.الحل هو

 

 

 مادة قبول عدم يوه: مشكلة لديكم نتمأف

 صعبة أنها افترضتم ألنكم ؛والصرف النحو

 الفكرة هذه أخرجتم نكمأ فلو ،ممارسة دون

 اهللا على وتوكلتم وابتدأتم أذهانكم من السيئة

.المادة عليكم لسهلت العلم طلب في

 

 

 كما الفكرة هذه تخرجون الذين نتمأف

ِإن  اآلية عليهم وتال ،قبل من أدخلتموها

ير ما ِبقَوٍم حتَّى يغَيروا ما اللَّه الَ يغَ

ِبَأنفُِسِهم التعددية قبول في البداية فهذه 

 قبول دون تحول التي األفكار إخراج

 تفريغ عملية ،اآلخر يأالر واحترام التعددية

.وإحالل

 

 

قالوا اوقديم:

 

 

ترانا سوانا من القلب غفر

 

 

 وبهانا الناـجم ادـمري يا             

وتدبر وصفنا في لـوتأم

 

 

 انلحما امنًآ ورـبالن ترقى             

 بعض من وأ المدرسة دور فهذا إذن

 اآلخرين قبول  مهارة ننمي كي أدوارها

 االجتماعي صائيخاأل وقيام ،األنشطة خالل

.النية إخالص مع بدوره كل والنفسي

 

 



 


 ووحدات مختلفة إدارات من هيئاته بكل

 الثقافية والمكتبة اآلباء لسومجا محلية

 تأثير له كل ألن ؛الدين ورجال والمسرح

 اآلخر وقبول التعددية مهارة تنمية في هام

 وبرامج والندوات تاالجتماعا في وذلك

.اإلنسانية والعالقات التوعية

 

 



 

 

 

 

 



 


 

ــول اهللا  ــال رس ــالى : (ق إن اهللا تع
استخلص هذا الدين لنفـسه، وال يـصلح        
لدينكم إال السخاء وحسن الخلق أال فزينوا       

  ).دينكم بها

 

 
              

 

رواه الطبراني في الكبير -

 

-

 

 






 



 افكر أوالً القيادة من الفكر فيكون

ويقدمها ةصاخال صلحةالم بحي ،اسطحي 

 مع بالتعاون يتم حتى مة،العا المصلحة على

 الفهم لديه جيل إنشاء والتعليم التربية

.اآلخر مع للتسامح والقابلية الصحيح

 

 

 مدى في كبرأ بصورة ذلك كل ويتضح

 المصلين على ودوره المسجد تأثير

 البعيد الوسطي الفكر هذا بث في وتعليمهم

 وبيان. أشكاله بكل الديني اإلرهاب عن

 واحترام للتعددية قبوله في اإلسالم عظمة

 وذلك ،الحسنة والموعظة بالحكمة اآلخرين

 التاريخية الوقائع وسرد األمثال بضرب

 المواطن تكوين يتم وبذلك ؛الزمان عبر

.الصالح

 

 



 




 


 موارد من اهام امورد احةيالس تمثل

 معالم من فيها مصر نأ شك وال ،الدولة

 اإلنسان حضارة يضم امتحفً رعتبت وآثار

 هذا ،سنة آالف سبعة من القديم المصري

 آثار من بها وما المعتدل مناخها عن فضالً

 .الناظرين تجذب وجبال احاتوو

 الفرعونية السياحية إبراز وكذلك

 الجديدة السويس كقناة الحديثة واإلسالمية

 اهللا شاء إن القادم النووي والمشروع

 التعرف إلى أوالدنا يدعو ذلك كل ،ضبعةبال

 وسع يحقق بما لمناطقاو اآلثار هذه على

 التعددية وقبول المعرفة وازدياد االطالع

 على المشرف دور وهذا ،اآلخر والفكر

 االجتماعي األخصائي بجانب الرحالت

.والنفسي

 

 



 


 وقبول التعددية مفهوم تأصيل خالل من

 مواطن تكوينهي  تيجةالن تكون اآلخر

 المعاصرة األصالة بين يجمع ،صالح

 نذكرها سماته وهذه اآلخر الرأي واحترام

:نقاط عدة في

 

 

 

 .واألديان ورسوله باهللا اإليمان -

 

 اآلخرين مع المعاملة حسن -

 .واحترامهم

 

 يعيش الذي للمجتمع واالنتماء الوالء -

 .فيه

 

 جلأ من واإلنتاج بالعمل االهتمام -

 .فيه يعيش الذي وطنال رفعة

 

 بكل اإلرهاب ذبون الدينية الوسطية -

 .أشكاله

 

 واألخذ واألنبياء األديان احترام -

 .ورماأل بعزائم

 

 امتسامح الينً اهينً ابشوشً يكون أن -

 .اآلخرين مع

 

 وسنة الكونية السنة يفهم أن -

 .والمعتقدات اآلراء في االختالف

 

 ويختار حدأ فكر على يحجر أال -

 .ادائم لاألفض

 

 الفرقة وعدم داحاالت إلى يدعوا أن -

 .الوطن أبناء جميع بين المواطنة وتحقيق

 

 والتحديث األصالة بين يجمع أن -

 .والعمل والعلم

 

 وأرحامه هبوالدي ابار يكون أن -

 .والصالحين النبيين ألخالق مثاالً ،وجيرانه



 


 على لقائمينل بالشكر أتوجه ختامال في

 تأصيل إلى التي تدعو )سالم وطناإل(مجلة 

 من ذلك ونشر قرائها لدى التعددي الفكر

ِإن ُأِريد ِإالَّ اِإلصالح ما : تعالى قوله باب

 وما تَوِفيِقي ِإالَّ ِباللَِّه علَيِه تَوكَّلْتُ استَطَعتُ

ِه ُأِنيبِإلَيو) ٨٨: هود(.

 

 

 على القائمين لكل تعالى اهللا وأدعو

 وإخالص والسداد بالتوفيق التعليمية ليةالعم

 والسعي الوطن هذا حب جلأ من النية

.تهلرفع

 

 

 الطريق إلى والهادي الموفق واهللا

.مالمستقي

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 





 



 



 

 

 فالقـانون   ، التعويضات المالية وحسب   ىبدو أن األمر لن يكون مقصورا عل      ي
األمريكي ذاته يفتح الباب واسعا، أمام خيار مالحقة المتهمين الذين تثار حـولهم             

.الشبهات، وهو ما أكدت عليه نصوص القانون

 

 

 

 
 أن يتم السماح بمقاضـاة      ىعل» جاستا«لقد نصت المادة السادسة من قانون       

واألخطر من ذلك، هو ما نصت عليه       ا قضائيا من كل األمريكيين أنفسهم،       دولة م 
عني باختصار أن األمر لن يتوقف عند حـدود         تالمادة الخامسة من القانون والتي      

 حد طلب مثول مسئولين من الدولة       لىالمالي فقط، ولكن األمر قد يصل إ      االبتزاز  
المثول أمام المحاكم الفيدراليـة     المتهمة بالمساندة بشكل مباشر أو غير مباشر في         

.األمريكية

 

 
 سبتمبر برفـع قـضايا   ١١إن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، ماذا عن الموقف إذا ما أصدرت المحاكم األمريكية التي بادر بعض أسر ضحايا حادث                   

.بية التي تسببت في مقتل ذويهمأمامها، تم فيها اتهام المملكة العربية السعودية مباشرة بتقديم الدعم لمنفذي الهجمات اإلرها

 

 
إنني لن أناقش هنا من هم الفاعلون األساسيون وراء أحداث الحادي عشر من سبتمبر، غير أن تحريك القضية بعد خمسة عشر عامـا مـن وقـوع                           

:األحداث من خالل إصدار هذا القانون يؤكد عددا من الحقائق الهامة أبرزها

 

 
ـ     ـ أن الواليات المتحدة وبعد أن فش        المواجهة المباشرة إلحداث حالة مـن     ىقررت اللجوء إل  » ق األوسط الجديد  الشر«لت في مخططها الذي اسمي ب

.الفوضي في البلدان المستهدفة

 

 
 القانون الدولي، يسمح لواشنطن بتنفيذ أجنـدتها فـي الهيمنـة االقتـصادية     ىاألولوية عل » القانون األمريكي  «ـ أن هذا المخطط الجديد الذي يعطي      

 البلدان التـي سـتعارض   ى توجيه ضربات عسكرية وفرض حصار اقتصادي على األشخاص والتدخل في الشئون الداخلية للدول وصوالً إل ىوالقبض عل 
.تنفيذ األجندة األمريكية المفروضة

 

 
أي قضية تتم فيها المطالبة بتعويـضات   أنه لن تكون هناك دولة أجنبية محصنة أمام السلطات القضائية األمريكية في        ىـ إذا كان القانون قد نص عل      

مالية من هذه الدول نتيجة أفعال وقعت ناجمة عن أعمال إرهابية أو أفعال تصدر من الدول األجنبية، أو من أي مسئول أو موظف أو وكيل بتلك الدولـة                            
قديري يفتح الباب لمحاكمة قادة ورؤساء حـاليين يمكـن أن           أثناء فترة توليه منصبه بغض النظر، عما إذا كانت العمليات اإلرهابية تمت أم ال، فهذا في ت                

توجه إليهم هذه االتهامات دون سند أو دليل، وقد يحكم فيها القضاء األمريكي بالمثول أو اإلدانة وهو ما يجعل العالم ساحة مـستباحة لقـانون الفوضـي                           
.وشريعة الغاب، دون محاسبة من أي جهات دولية أو غيرها

 

 
الـشرق األوسـط    «، وهي تعاقب بسبب كونها عقبة أمـام مخطـط           »الهدف األمريكي  «ىن يؤكد مجددا أن السعودية باتت في مرم       ـ أن هذا القانو   

 العـراق فـي     ىمدير المخابرات المركزية األمريكية األسبق عشية الحرب عل       » جيمس ويلس «وباعتبارها الهدف االستراتيجي الذي تحدث عنه       » الجديد
...األمريكي» الهدف «ى الحالية، والتي هي أيضا في مرم من الحلفاء األساسيين لإلدارة المصريةةواحد، وكونها أيضا م٢٠٠٣

 

 
 أجندة معادية لوحدتها وثوابتها، وقد تصل       ى تبن ىـ إن المقصود من وراء صدور هذا القانون هو ممارسة أكبر قدر من الضغوط إلجبار المملكة عل                

 حروب أهلية خطيرة قد تؤدي      ىو أمر من شأنه أن يقود البالد إل       ، وه »دولة فيدرالية «كيانات طائفية وعرقية في إطار       حد السماح بقيام     ىهذه الضغوط إل  
.لسقوط مؤسساتها وانهيار كيانها الوطني الموحد

 

 
 الحدث، أتراه الخوف، أم التردد، أم       ا، وكأن هناك غيابا متعمدا عن     تلك هي األهداف الحقيقية للمخطط الجديد، غير أن رد الفعل العربي ال يزال باهتً             

االنتظار لحين البدء في التنفيذ؟

 

 
 السعودية وحسب، أقول لهم بل إن المـستهدف مـن وراء هـذا              ى والذين يظنون أن األمر مقصور عل      في كل األحوال هذا القانون لن يستثني أحدا،       

فتيت المنطقة، كما أن المتهمين بارتكاب الحادث، ليسوا الـسعوديين وحـدهم،    تىلخنوع للمخطط األمريكي الهادف إل  القانون، كل من يرفض الخضوع وا     
. )م٣٠/١٠/٢٠١٦األسبوع ( . من عليه الدور بعد السعودية؟ىتر.. ن اإلمارات وأحد اللبنانيينبل هناك مصري واثنان م

 

 



 

 

 

 

 



 











 



 





 


 لكـن مـن     ، أموال التنظيم وقيادته ومقاتليه األجانب     "داعش"استنزفت الحرب على    

العام الحالي في مدينة الموصل بـشمال العـراق         نهاية  المنتظر أن تكون المعركة األكبر      
.قبل عامين" دولة خالفة"التي أعلن منها زعيمه أبو بكر البغدادي قيام 

 

 

أكثر من نصف األراضـي التـي اسـتولوا      تنظيم داعش خالل الفترة األخيرة      سر  خ
     ا في سوريا المجاورة لكنهم ما زالوا قادرين علـى    عليها في العراق ومساحة مماثلة تقريب

السيطرة على معقليهما الموصل والرقة وترمزان للدولة التي سعوا لبنائها في قلب الشرق             
.األوسط

 

 

العسكرية واإلنسانية على قدم وساق الستعادة الموصـل أكبـر          وتجري االستعدادات   
ا لإلمدادات اللوجيستية   وتقيم القوات األمريكية مركز   . مدينة تحت سيطرة التنظيم المتشدد    

ا هذا العامإلى الجنوب بينما تحذر األمم المتحدة من أكثر عملية إنسانية تعقيد.

 

 

ة والمناطق المحيطة على نهر دجلة هذا       جاءت استعادة العراق لقاعدة القيارة الجوي     و
 كيلومتر جنوبي الموصل لتمهد الطريق لحملة كبيرة علـى          ٦٠الصيف وتقع على مسافة     

ا مـا إذا كـان      وليس واضح ،   إنها يمكن أن تبدأ بحلول أواخر أكتوبر       : يقول قادة  ،المدينة
نظـيم صـفوفه    تنظيم داعش سيقرر البقاء ليقاتل حتى الرمق األخير أم سينسحب ليعيد ت           

. لكن بغداد تتوقع معركة شرسة ويستعد التحالف الدولي الذي يدعمها لذلك،ويعاود القتال

 

 

 التنظـيم   إن مقاتلي : لوكالة رويترز ويقول اللواء نجم الجبوري قائد عملية الموصل        
األشداء تسللوا على األرجح إلى خارج المدينة وانتقلوا عبر الصحراء إلى سوريا حيـث              

، ر من كبار القادة والمقاتلين األجانب عندما اسـتهدفوا فـي ضـربات جويـة              قتل الكثي 
 مما يعني تنفيـذ تعهـدات       إن تحقيق االنتصار بحلول نهاية العام سيكون سهالً       : أضافو

.رئيس الوزراء حيدر العبادي

 

 

تأرجحت الحرب على المتشددين في الشرق األوسط بين الصعود والهبوط لكن هناك            
تحول دفة األمور ضد تنظيم داعش، ففي العامين األخيـرين خـسر            قة ب شعورا في المنط  

التنظيم أجزاء كبيرة من األراضي ومواقع استرتيجية، في العراق أجبر على االنـسحاب             
من تكريت وسنجار في الشمال وبلدة بيجي التي توجد بها مصفاة النفط وأخيرا الرمـادي             

 . )م١٦/٩/٢٠١٦صوت األزهر ( .والفلوجة بمحافظة األنبار في غرب البالد

 

 



 


هذا االتفاق دليل على الوثاق المتين بـين الواليـات          (

أكثـر ممـا   المتحدة وإسرائيل، فلم تعمل أي إدارة أخرى      
وهذا يعتبر أكبر التزام    فعلته إدارة أوباما ألمن إسرائيل،      

ولة في تـاريخ    فردي للمعونة العسكرية األمريكية ألي د     
لم تكن هذه الكلمات لمحلل سياسـي       .. )الواليات المتحدة 

عربي يعلق على اتفاق المعونـة العـسكرية األمريكيـة          
الجديدة إلسرائيل بل كانـت مجـرد اعتـراف صـريح           

" سوزان رايـس  "ئيس أوباما   راألمن القومي لل  لمستشارة  
التي حضرت مراسم توقيع ما يسمى بمذكرة التفاهم بـين          
إسرائيل والواليات المتحدة في الرابع عشر من سـبتمبر         

تزيد المعونة العسكرية لتل أبيـب       والتي بموجبها    الجاري
 مليار دوالر سنويا لمـدة    ٣,٨ مليار دوالر بواقع     ٣٨إلى  
.م٢٠٢٨حتى عام م ٢٠١٩ تبدأ من عام  سنوات١٠

 

 
المعونة التي وصفتها سوزان رايـس بـأكبر معونـة          
عسكرية تقدمها الواليات المتحدة ألي دولة في التـاريخ         

ـ حيث تزيد على نصف المعونات التي تقدمها وا       ( نطن ش
 التفاوض بشأنها عشرة أشهر     قاستغر) لجميع دول العالم  

خلف األبواب المغلقة إلى أن صـرح رئـيس الـوزراء           
يلي بأنه سيعرضها على الرئيس األمريكي المقبل،       اإلسرائ

أن موافقة أوباما علـى مـذكرة التفـاهم         ورأى مراقبون   
جاءت قبيل خروجه من البيت األبيض ليقطـع الطريـق          

واتهامها بأنها لم تقدم الـدعم الكـافي        على انتقاد إدارته    
إلسرائيل وذلك في الوقت الذي تتفاوص إدارة أوباما مع          

 .ائيلية بشأن المعونة العـسكرية الجديـدة      الحكومة اإلسر 
).م١٩/٩/٢٠١٦ األسبوع(

 

 

 

 

أن الـسلطات   / أوتـشا / الفلسطينية المحتلة    ي األراض يذكر تقرير مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشئون اإلنسانية ف        
ص إسرائيلية  بحجة عدم حصولها على تراخي    ) ج(ا فى القدس الشرقية والمنطقة      ى فلسطيني  مبنً ١٥اإلسرائيلية هدمت   

. آخرين٢٠٠ شخصا، وتضرر مصادر كسب الرزق لما يزيد عن ٥٥ للبناء، مما أدى إلى تهجير

 

 
 مبنى من بين المباني التي استهدفت تتـضمن         ١١ سبتمبر أن    ٥ أغسطس إلى    ٢٣وأوضح التقرير عن الفترة من      

قة وبالتالي يصل عدد المباني التي      بها جهات مانحة استجابة لعمليات هدم ساب      وبئر مياه تبرعت    كمساكن ومراحيض   
.٢٢٣م إلى ٢٠١٦هدمت منذ مطلع عام 

 

 
 واستخدمت المتفجرات لهـدم منـزل   ،نفذت عملية هدم عقابية في قرية دورا بالخليل     وأفاد بأن القوات اإلسرائيلية     

ـ              عائلـة  ى تهجيـر  عائلة فلسطيني معتقل حاليا متهم بالمساعدة في قتل مستوطن إسرائيلي في أول يوليو مما أدى إل
 شجرة زيتون فلسطينية في قريتـي جيـوس         ٣٠٠ فضالً عن قيامها باقتالع      ،مكونة من ثالثة أفراد من بينهم طفالن      

 وكان المزارعون قد حرموا سابقًا من الوصـول  .لقيلية بحجة أن األرض أعلن عنها أراضي دولةقورأس عطية في    
د استكمال تحويل المسار، وتخضع جميع أراضي الدولة تقريبا         م بع ٢٠١٤إلى المنطقة بسبب مسار الجدار حتى عام        

.)م١٣/٩/٢٠١٦ عقيدتي( .الختصاص المستوطنات اإلسرائيلية) ج(في المنطقة 

 

 



 

 

 

 

 



 





 


 ألف وثيقة وفقًا لتقرير نشرته منظمة األمم المتحـدة للتربيـة            ٤٠٠تعتبر مالي مخزنًا للمخطوطات القديمة في قارة أفريقيا باحتوائها على أكثر من             

ـ           ارات، وهـي  والعلم والثقافة اليونسكو في وقت سابق تتنوع بين مؤلفات كبرى وأخرى صغرى ودواوين شعر ورسـائل ووثـائق التجـارة والعق
.مخطوطات صنفت كتراث عالمي لإلنسانية رغم تعرض بعضها للتدمير والنهب واإلتجار على يد تنظيمات مسلحة

 

 
وتحتوي المخطوطات على أجزاء من كتب علمية مختلفة كعلم القانون، وعلم الفلك، والفلسفة والتاريخ، وغيرها العديد من الوثائق المكتوبـة باللغـة    

 سنة، لتشكل تراثًا علميا خلفه العديد من الطـالب الـذين            ٨٠٠ية محلية وأفريقية أخرى والتي توثق إنجازات البشرية على مدار           العربية ولغات مال  
.وصلوا مالي قديما طلبا للعلم في تلك الحقبة

 

 
بول مقرا له أنه توصـل المركـز التفاقيـة          ومؤخرا أعلن خالد إيران رئيس مركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية الذي يتخذ من اسطن              

تعاون مشتركة مع السلطات في دولة مالي سيقوم المركز من خاللها بترميم وإصالح آالف المخطوطات اإلسالمية المطبوعة بخط اليد التي تعـود                      
.للقرن الحادي عشر الميالدي

 

 
من سكانها اإلسـالم،    % ٩٠طويلة عاشتها مالي التي يعتنق أكثر من         ألف مخطوطة تحمل تفاصيل حقب تاريخية        ٣٧٠وسيستلم المركز ما يقارب     

.ودول أفريقية أخرى وصلتها الحضارة اإلسالمية، حسب تصريح إيران لصحيفة يني شفق التركية

 

 
د مشيرا إلـى أن     وأضاف إيران أن هذه الخطوة جاءت بناء على طلب تقدمت به السلطات المالية لمساعدتها في الحفاظ على اإلرث الحضاري للبال                   

.المركز سيعمل على تطوير نسخ إلكترونية من المخطوطات من شأنها تسهيل عملية وصول الباحثين إليها

 

 



 




 


ــصرية،  ــرا الم ــت دار األوب نظم
احتفالية فنية بمناسبة ذكـرى العـام       

 محـرم   ١ الجديد يوم األحد     الهجري
، م٢٠١٦ أكتوبر ٢هـ الموافق  ١٤٣٨

 الفـرق   تعلى المسرح الكبير، وأنشد   
 :الصوفية قصائد ألعالم التصوف مثل    

اإلمام أبو العـزائم، الـشيخ صـالح        
 ،القوصي، الشيخ سـالمة الراضـي     

وتـضمنت  . وسيدي صالح الجعفري  
 األول لفرقة اإلنـشاد     :الحفلة فصلين 
لمايسترو الدكتور عالء   الديني بقيادة ا  

فريـق  لعبد السالم، والفصل الثـاني      
وختمـت  . األخوة أبو شعر الـسوري    

فرقة اإلنشاد الـديني فـصلها األول       
ـ    ليـالي  ( العـزائم  يبقصيدة اإلمام أب

، والتـى قامـت الفرقـة       )رسول اهللا 
جميعها بغنائها فـي صـوت واحـد        

.كخاتمة لهذا االحتفال الرسمي الكبير

 

 

 

 


في مفاجأة غير متوقعة، فك أحـد تجـار         
الجلود شفرة لغز الذبح الجماعي للحمير في       
بر مصر بصورة مثيرة للجدل، األمر الـذي        

 األذهان إلى توقع ذبحها من أجـل بيـع          قاد
لحومها، ولكن كان هناك سـر آخـر وراء         

حيث تقوم الصين باسـتيراد     ) مذابح الحمير (
عن جلـد   )  جنيه ٢٠٠٠(جلود الحمير مقابل    

كل حمار، األمر الذي حقق مكاسب خياليـة        
لتجار الجلود، الذين أصبحوا يجمعون الحمير      

تـاجر  لذبحها وتصدير جلودها للصين، وأكد      
ر اسمه أن هناك عددا     الجلود الذي رفض ذك   

من الجزارين بعد تأدية دورهـم فـي ذبـح          
الحمير، يطلبـون شـراء لحمهـا لتتحقـق         
المكاسب لتجار الجلود من جميع الجهـات،       
وتسببت هذه المؤامرة بـين تجـار الجلـود         

في أزمـة بحـدائق     ) الحمير(والصين على   
الحيوانات والسيرك، حيث إنهم يعانون نقصا      

مير التـي تقـدم وجبـات      حادا في لحوم الح   
للحيوانات المفترسة، وعدم توافرهـا رغـم       
ارتفاع سـعرها، بعـد مزاحمـة اإلنـسان         

.للحيوانات في أكل لحوم الحمير

 

 

 

في واقعة تقشعر لها األبدان، وتكشف عن       
فـي  ) داعـش (جبروت ما يسمى بتنظـيم      

اختراع فنون للتعذيب والقتل، تفتقـد أدنـى       
درجات اإلنسانية والرحمة، نشرت إحـدى      

أن أحـدث صـيحات     الصحف العراقيـة    
هو إجبارهم  ) داعش(التعذيب للرهائن لدى    

على تناول وجبة كفتة مشوية مـن أشـالء         
البشر، حيث يقومون بجلـب أجـزاء مـن         
أجساد القتلى في ثالجات المـوت وفرمهـا        
أمام رهائن وشيها في أسياخ على الفحـم،        
ويتم إجبارهم على تناول هذه الوجبة البشعة       

دودة األجـزاء،   واألسلحة فوق رءوسهم مش   
ليكون الرهائن بين خيار المـوت أو أكـل         

!!.الموتى

 

 
ورفض عدد من الرهـائن تنـاول هـذه         
الوجبة البشعة وكان مصيرهم القتل، ليفاجأ      
الرهائن أن وجبة اليوم التالي مـن أجـساد         
الذين كانوا يقفون بجوارهم علـى طاولـة        

!!.الطهو البشري

 

 

 

 

 

 



 



 





 


في واقعة مؤسفة يقـوم آالف المـواطنين العـاطلين فـي          

ب افظات بالتحايل على القانون ويدعون أنهـم مـصابون          المح
للحصول على معاش من الدولة،     ) فيروس الكبد الوبائي سي   (

رغم أنهم ال يعانون أي أمراض، ويقدمون طلبـات لـوزارة           
الشئون االجتماعية، من خالل مكاتبها المنتشرة في محافظات        

).معاش شهري(مصر، للحصول على 

 

 
ر اسمه إلى أن عـددا مـن        وأشار مصدر مطلع رفض ذك    

الموظفين معدومي الضمير يقومون بـالتواطؤ مـع هـؤالء          
العاطلين مدعي المرض وتسهيل دورة اإلجـراءات الورقيـة         

.بحيلة خبيثة دون العرض على لجنة صحية، كما هو متبع

 

 
هذه اللعبة القذرة تكبد الوطن خسائر بمئات       : وقال المصدر 

عوا ضـمائرهم ويجيـدون   الماليين، بسبب قلة من موظفين با 
فنون تسوية األوراق لتنزف الدولة أمـواالً علـى عـاطلين           
يقومون بالنصب على الدولة بدالً من أن يبحثوا عن مـصادر           

 .رزق شرعية لهم

 

 

 

 



 




 


 عالء الدين ماضى أبو العزائم     كرمت األكاديمية الملكية باألمم المتحدة السيد محمد      

 

- 
شيخ الطريقة العزمية، رئيس االتحاد العالمى للطرق الصوفية       

 

 لهذا العـام، ومنحتـه      -
        ا للسالم والتـسامح    الدكتوراه الفخرية فى العلوم اإلنسانية، باإلضافة إلى تنصيبه سفير

ـ  ٢٥ الدينى بجميع دول العالم، كما منحته وسام األكاديمية على مجهوداته طيلة           ا  عام
فى نشر السالم والتسامح الدينى فى البالد العربية واإلسالمية، ومشاركته المئات مـن             

  المؤتمرات الدولية داعي        ا للتـصدى لكـل   ا فيها إلى نبذ العنف والتطرف، كما قام جاهد
. اإلرهاب بأنواعه التى تؤدى إلى القتل والعصبية وتفرقة الشعوب وضياعهاأنواع

 

 
 أبو العزائم عن سعادته بهذا التكريم الذى أتى من خارج مـصر،             ء السيد عال  أعرب

الفتا إلى أن هناك جمعيات وهيئات عالمية تدرك وتتابع من يقوم بكل عمل طيب يخدم               
.اإلنسانية في كل بالد العالم

 

 
أقيم حفل التكريم بنادى القوات البحرية بالزمالك بالقاهرة، بمشاركة عدد كبير مـن             

 ورجال التصوف اإلسالمى وشخصيات دينية كبيرة، وأبناء الطريقـة          الرموز الوطنية، 
العزمية، وبدء الحفل ببعض آيات القرآن الكريم، وتخلل الحفل اإلنـشاد الـدينى مـن          

 .الفرقة العزمية

 

 

 



 





 

 

 

 

 



 



 



 


:بن أبى طالب  علىقال اإلمام 

 

 

 

.إذا قصرت يدك عن المكافأة، فليطل لسانك بالشكر -

 

 

 

من لم ينشط لحديثك فارفع عنه مؤنـة االسـتماع           -

.منك

 

 

 

. الزمان ذو ألوان، ومن يصحب الزمان ير الهوان-

 

 

 

ال تزهدن في معروف، فإن الدهر ذو صروف، كم          -

.ليه، ومتبوع أمسى تابعامن راغب أصبح مرغوبا إ

 

 

 

إن غلبت يوما على المال فال تغلبن علـى الحيلـة            -

.على كل حال

 

 

 

ما تكـون    كن أحسن ما تكون في الظاهر حاالً أقل          -

.في الباطن ماالً

 

 



 


إلهي ال شريك لـك     : تعلق شاب بأستار الكعبة، وقال    

فيؤتى، وال وزير لك فيرشى، إن أطعتك فبفـضلك ولـك          

فإثبـات  وإن عصيتك فبجهلي ولك الحجة علـي،        لحمد،  ا

حجتك علي وانقطاع حجتي لديك إال غفرت لي، فسمع من   

.بأنه عتق من النار: يبشره

 

 



 


وقف أعرابي مشوه الفم أمام أحد الوالة يلقي قـصيدة          

يمدحه فيها طلبا للمكافأة، ولكن الوالي لم يأمر بهـا، بـل            

لعله عقاب من   :  معوجا؟ فقال األعرابي   ما بال فمك  : سأله

.وألي شيء عاقبك اهللا؟: اهللا، فقال الوالي

 

 

لكثرة ما كذبت عليه بالثنـاء الباطـل        : قال األعرابي 

.على بعض الناس

 

 



 


:لإلمام الشافعي رضوان اهللا عليه

 

 

وعينك إن أبـدت إليــك معـايبا

 

 

فصنهـا وقل يا عين للناس أعين

 

 

بمعروف وسامح من اعتدىوعاشر 

 

 

نــوفارق ولكن بالتي هي أحس

 

 



 


قال اإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبـو العـزائم          

:رضوان اهللا عليه

 

 

 

مقَـاِم   ِويٍن ِإلَىٰ فَةُ تَلْ ، وخَطْ  ِلحقٍّ بةُ حقٍّ جذْ: َألغَاِنيٱ -

ِكيٍنتَم.

 

 

 

.فَتَّاِحلْٱجاِذبةُ ِإلَى لْٱواِح َألرٱرةُ خَم: آِنقُرلِْبٱي لتَّغَنِّٱ -

 

 

 

- لْٱقُ  ذَوعفُكَشْ: نَٰىم لْٱ ِسر ِة، وادخُولُ ٱمِإلَـى   لـد 

بِة سلنِّٱ فَنَاِء عن لْٱد  وجوِد بع لْٱ َأحِديِة   ِتقَاُل ِإلَىٰ ِالنْٱ: نَٰىمغْلْٱ

.واِصِل ِللْمِريِد ومعاِرجَل ذَِلك فَمراٍق ِللِْإلضاِفيِة، وما قَبٱ

 

 

 

ـ   تُتَر  َأن سن عن َأللْٱ  عجزتِ ِإن ِللَِّه جماالً   - ه، ِجم عنْ

.َألغَاِنيوٱحان َأللْٱه  عنْجمتْرفَتَ

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

    

 

 هي الوراثة، والورثة هـم      :اإلمامة -

أشبه بالمرائي، فإن المرآة األولـى التـي        

واجهت الحقيقة المحمدية ورسـمت فيهـا       

، ال فرق بينها وبـين آخـر       صورته  

، مرآة رسمت فيها تلـك الـصورة        

ولكن التفاوت بين الظـرف والظـرف ال        

المظروف، وبين اإلناء واإلناء ال ما فيهما،       

 لم تتغير فهي هي، وتكون المرآة       والصورة

بحسب زمانها، فخير مرآة تكون في خيـر        

.زمان، وكلها خير

 

 

 

هي عبـارة عـن خالفـة        :الخالفة -

  شخص من األشخاص لرسـول اهللا     

في إقامة األحكام الشرعية، وحفظ حـوزة       

الملة على وجه يجب اتباعه علـى كافـة         

.األمة

 

 

 

األئمة اددون

 

 

، الذين   هم ورثة سيدنا رسول اهللا    

يجدد اهللا بهم لألمة أمر دينها، وهم أفـراد         

يصطفيهم اهللا لنفسه، فـيفقههم فـي دينـه،     

ويلهمهم الصواب فـي القـول والعمـل،        

ويقيمهم مقام رسله صـلوات اهللا وسـالمه        

على نبينا وآله وعليهم، إال أنهم ال يـوحى         

 ، وال حظ  ، وال هوى  ي،ليس لهم رأ  إليهم، و 

 رسوله  يلى ويرض  اهللا تعا  يإال فيما يرض  

  ،    هم مـن اهللا    لبقدر النور الموهوب

 ألنهـم   ؛تعالى، وعبارتهم فـوق شـهودك     

، أو  اهللا   يقتبسون من مشكاة رسـول    

مما وقر في قلوبهم من اإللهـام، أو مـن         

 

 

 

 



 


         ـةَ اإلسـالمجسماحة موالنا اإلمام المجدد ح

حمد ماضى أبو   والمسلمين فى هذا الزمان السيد م     
العزائم

 

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

 

: يقول اهللا تعالى   –
        وارـبـا صِرنَا لَمِبَأم وندهةً يَأِئم ملْنَا ِمنْهعجو 
، فنرجو من سماحتكم بيان الفـرق       )٢٤: السجدة(

رق بين اإلمام المجـدد     بين اإلمامة والخالفة، والف   
.والبدل

 

 
:فأجاب سماحته قائالً

 

 



 

 

 

 



 



األخذ بالعزائم بعـد طمأنينـة القلـب        

.وصفاء جوهر النفس

 

 
 : الموهوباإلمامهو ف

 

 في  هو الذي وهبه اهللا الحكمة والفقه      -

دينه، ولسان العبـارة، وهـو الحجـة هللا،         

 ي به المؤمنون، مطـو    يوالنجم الذي يهتد  

 .سره، مجهول مقامه، خفي حاله

 :  الوارثاإلماموهو 

 

ــة  - ــشكاة المكان ــامع م ــرد الج  الف

المحمدية، وشجرة زيتون المثـل األعلـى       

نه أ وغاية ما يعرف عنه      للمكانة األحمدية، 

علوم الرسالة، الفرد الوارث ألسرار النبوة و

 الراسخ  ي، واإلنسان الروحان  يالعالم الربان 

في العلم، وال يظهر سره وال حاله إال ألهل         

. الذين جعل اهللا لهم نورا،الصفو

 

 
 :المرشدهو اإلمام و

 

الممنوح المجتهد الملهم فقه الكتـاب       -

والسنة في كل زمان بحسبه، وهو المرشـد       

مـان  الكامل الذي يقيمه اهللا تعالى في كل ز       

 .احتاج المسلمون فيه إلى البيان

 : وهو اإلمام الجامع لسر الخالفة

 

 الجامع لسر الخالفة في مقام الرسالة       -

ظهورا، ونور الوراثة فـي مقـام النبـوة         

بطونًا، المقصود بدعاء أمير المؤمنين سيدنا      

َألرض ِمن قَاِئٍم  ٱللَّهم الَ تُخِْل    ٱ: (علي  

ظَاِهرا مـشْهورا، َأو باِطنًـا      لَك ِبحجٍة ِإما    

 ججطَُل حا؛ ِلَئالَّ تَبورغْمٱمنَاتُهيبِهللا و.( 

  :وهو اإلمام الفرد الكامل

 

الفرد الكامل الذي ال تخلـو األرض        -

آل عنـد   منه ليقوم هللا بالحجـة، ويـسمى        

. اإلمام المجددالعزائم

 

 
 : اإلمام المجددوهو 

 

تنبط الطريـق    وهو مس  ،العالم العابد  -

وصاحبه، وله السمع والطاعة من مريديـه       

ا علـى   ما دام عامالً بالكتاب والسنة، سالكً     

مناهج الـسلف الـصالح مـن الـصحابة         

والتابعين وتابع التابعين، وإليه فـي حياتـه    

ترجع أمور الدين، وبه في حياتـه يكـون         

االقتداء والتقليد، ما لم يخالف قول أو عمل        

.أو حال صريح السنة

 

 

 

األبدال

 

 

ل اهللا سـبحانه معـالمهم       الذين بـد   مه

بمعالمه، ومـشاهدهم المقيـدة بمـشاهداته       

 تلك الصفات الكاملـة     يالقدسية، حتى تنجل  

 .في المرآة الكاملة

 

 

، وهو البـدل    ي هو العالم الربان   :البدل

ويسمى بدالً؛ ألن اهللا     اهللا   عن رسول 

له لوراثة رسول اهللا    جم وهو صورة ،

 .اإلمام المرشد

 

 

 هي التأثير على اإلخوان     : البدل أعمال

 .باألعمال الموافقة للشرع

 

 

 التي تعلو بها همـم       هي : البدل أحوال

النفوس عن الميل إلى الفانيات بالمـسارعة       

 .إلى ما به نيل السعادة الباقية

 

 

 إلى لنفوسا  المشوقةُ هي:رات البدلعبا

 ي في الخير الحقيق   محبة اهللا تعالى، والرغبة   

: فعمله. ، والفرار مما يوجب غضبه    ياألبد

إصالح الناس والـصلح بيـنهم، وتـأليف        

النافرين والكافرين، لتميل قلوبهم إلى الحق      

فيتبعوا سبيله، وهـو الـذي تلقـى علـوم          

     ثه اهللا  الشريعة والحقيقة، وعمل بما علم فور

.علم ما لم يكن يعلم

 

 

و  هـم عـشرة رجـال أ       :أبدال الرسل 

خمسة أو سبعة، وهم جنـة عاليـة، وهـم          

الشجر الذي غرسـه الحـق بيـده، وهـم          

المعنيون بسبعين ألف حجاب مـن النـور،     

ستروا عن العقول واألوهـام والخيـاالت       

بساطعة وميض األحديـة، أو رذاذ غيـث        

الواحدية، أو نور زيت المشكاة المحمديـة،       

هم درجـاتٌ ِعنـد اِهللا واُهللا       : قال سبحانه 

ب  لُونمعا يِبم ِصير)   ١٦٣: آل عمـران( ،

وهم الذين ألهمهـم اهللا غـوامض أسـرار         

.الحكمة

 

 

 هم الذين اختطفتهم    :األبدال الروحانيون 

يد العناية، وصاغ اهللا نفوسهم مـن نـور         

جماله، واألولى أال يصحبهم إال أهل العلـم        

 .لعلو إشاراتهم

 

 

 ، خزانة علـم بـاهللا     :يالبدل الروحان ف

أمراض النفـوس وتزكيتهـا،     ب و ،اهللاوبأيام  

 وسـير   ،وهو أعلم أهل زمانه بطريـق اهللا      

 وأحوال أهل اليقين، ويكون     ،السلف الصالح 

السالكين، وهو يطهر النفوس مـن       امرجع 

رعونتها ولقسها، ويعين علـى المحافظـة       

.على الواجبات والنوافل

 

 

رثـة  و هم أصـحاب     :أبدال الصديقين 

.الرسل عليهم الصالة والسالم

 

 

 هو خزانة علـم األحكـام       : األئمة لبد

الشرعية، وهو أعلم أهل عـصره بأحكـام        

.الشريعة الذي يرجع إليه العلماء

 

 



 

 

 

 

 



 

 ٣٢ 



 





 



بع الدين بكر   مريم محمود جمال الصادق  رحمة رأفت فؤاد بل       منار أحمد عبد الباسط     محمد عالء

 

 
           دراو 

 

 أسوان               الــريـــاض -

 

 كفــر الشيــخ                دمنهور–

 

 

لريس     فاطمة الزهراء علي ياسين  آدم عمرو أحمد إسماعيل  مصطفى محمد عبد النبي  محمد إسماعيل ا

 

 
الطود            برج البرلس                شرم الشيخ                  القاهرة             

 

     كوم حمادة–

 

 
ط

 

 






ولَو ،  قْباَل ِفي َأكْثَِرِهم   مع ِقلَِّتِهم، لَوجدت اإلِ    لَو فَتَّشَتْ َأحواَل الْعلَماِء والْعقَالِء،     :ابني مستقبل األمة  

         ِفي َأكْثَِرِهم انمتْ الِْحردجلَو ،ِتِهمكَثْر عقَى، ممالْحاِل وهالْج ورت ُأمرـاِل      ،  اخْتَبذُو الْح ـِصيرا يِإنَّمو

كَما َأن ِحرمان الْعاِقِل الْعاِلِم غَِريب      ،  ب وِإقْبالَه مستَغْرب  جن حظَّه ع  َألالْواِسعِة ِمنْهم ملْحوظًا مشْتَِهرا؛     

. عِجيباللهوِإقْ

 

 

، ةٌ وِإقْباٌل، وِإن قَلَّ معهما الْماُل، وضاقَتْ معهما الْحاُللِْعلْم والْعقَْل سعادإن ا :عزيزي مستقبل األمة

والْجهَل والْحمقَ ِحرمان وِإدبار وِإن كَثُر معهما الْماُل، واتَّسعتْ ِفيِهما الْحاُل؛ َألن السعادةَ لَيستْ ِبكَثْرِة               

َأم كَيـفَ   ،   والْجهُل يـضعه   ،وكَيفَ يكُون الْجاِهُل الْغَِني سِعيدا    ،   ومِقلٍّ سِعيد  ،ِثٍر شَِقي الْماِل فَكَم ِمن مكْ   

.يكُون الْعاِلم الْفَِقير شَِقيا والِْعلْم يرفَعه؟

 

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

 

 ٢٩ص القاهرة –

 

- ٣٠.[

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

٣٣ 

بالهنا

 

 

 

والشفا

 

 

 

 


 



 





 



وِجلَةٌ َأنَّهم ِإلَى  وقُلُوبهم والَِّذين يْؤتُون ما آتَوا:  قول اهللا تعالىقرأت السيدة عائشة 
وناِجعر ِهمبر) ٦٠: المؤمنون(.

 

 
: ثم سألت رسول اهللا 

 

 
يا رسول اهللا، هل هو الرجل يسرق ويزني ويفعل الموبقات، ويخاف إذا رجع إلى ربـه                

!. تعالى عليها؟أن يعاقبه اهللا

 

 
:فقال النبي 

 

 
ال يا عائشة؛ إنما هو الرجل يصوم ويصلي ويفعل الخيرات، ويخاف أن يرجع إلى ربه               (

).أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون: أال يتقبل منه ذلك، يا عائشة

 

 
.]٣١٧٥أخرجه الترمذي ح[                                                            

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 
 

 

 
 يعشقون الشطة، وبالرغم مـن      كثيرون
سمائها في المطابع العربية، حيث     تعدد أ 

 وفي  ) الهريسة(يطلقون عليها في ليبيا 

 

 
، فإن المطبخ المـصري هـو األشـهر فـي           )البسيس(الخليج  
سواء وضعها مباشرة في     ،هذه القرون الحمراء البراقة    استخدام

دمها في إعداد الطرشـي والمخلـالت،       الطعام العادي، أم استخ   
لكن هذا العشق للشطة أو الفلفل الحار قد يـؤدي إلـى بعـض     

حيث أن تطايرها قـد يـؤدي إلـى حـدوث        المشاكل الصحية   
التهابات في العين، أو الجلد، وقد يسبب مشاكل أكبـر لـبعض           
أفراد األسرة، خصوصا األطفال وكبار السن منهـا المغـص          

واألمل عند التبـول   ، والحرقان الشديد    والقيء وحموضة المعدة  
فرادهـا  أننصح ربة األسرة في حالة تعرض أحد        وأو التبرز،   

لهذه األعراض أن تعطي المصاب كميات كبيـرة مـن اللـبن            
ومعها فنجان صغير من زيت الزيتون للتخلص مـن         والسوائل  

.اآلثار الضارة للشطة الحريفة باألمعاء

 

 
ل المنطقة المصابة جيدا بالماء     أما في حاالت تهيج الجلد، فتغس     

 والصابون، ثم تضع عليها المواد الملطفة مثـل مـرهم           ئالداف
.البوريك أو الفازلين أو زيت الزيتون

 

 
، وبعـدها يـتم   ئوعند التهاب العين تغسل جيدا بالمـاء الـداف     

استعمال قطرة زيت البرافين أو مرهم البنسلين أيهما، تم توافره          
.ات اإلسعافات األولية بالمنزليلفي صيد

 

 



 

 

 

. صلصة لحم  -

 

.  صلصة قشطة  –

 

.  نصف كيلو مكرونة اسبكتي    –

 

 ربـع   –
. فنجان زبدة أو سمن نباتي    

 

. نصف فنجان من جبنة بارميـان مفرومـة        –

 

 

 

.  ربع ملعقة صغيرة من جوز الطيب المطحون أو القرفة         –

 

. حفنة سـكر   –

 

 

 

.  بيضات مخفوقة  ٣. فلفل.  ملح -

 

فنجـان مـن جبنـة بـارميزان         ربع   –
.المفرومة

 

 



 



 

سباكيتي  اطهي المكرونة أو اال    ،حضري صلصة اللحمة وصلصة القشدة     -
. حسب التعليمات 

 

. صفي المكرونة واقلبي المكرونة المصفاة في المقـالة        –

 

 

 

 أضيفي الزبدة أو السمن وربع فنجان من جبنة بارميزان وجوز الطيـب             –
. ملح، والفلفل والقرفة والسكر وال  

 

.  حركي المواد قليالً   –

 

 أضيفي البـيض    –
. وحركي المزيج حتى تتبل المكرونة جيدا     

 

وسـخني   دعي المواد جانبـا      –
.  درجة مئوية  ١٧٥الفرن لدرجة حرارة    

 

 ٢٤ شحمي مقالة شواء بمساحة      –
.  ابسطي نصف المكرونة بشكل متساٍو في مقالة شـواء         ،٣٥× 

 

 اسـكبي   –
اسكبي مزيج  . ونة وغطيها بمزيج المكرونة المتبقي    صلصة اللحم فوق المكر   

. القشدة متساو فوق غطاء المكرونة    

 

نة بارميـان  ب انثري ربع فنجان من ج     –
 ٥٠واشوي الطبق لمدة    

 

.  دقيقة أو حتـى يحمـر  ٥٥ –

 

 قطعـي الطبـق   –
. مباشرةه سم وقدمي٨لمربعات بقطر 

 

 



 

 

 

 

 



 





 




 



 



 

 















 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

األستاذ الدكتور

 

 

نور الدين أبو حلية

 

 

اجلمهورية اجلزائرية

 

 

 

 

 

 

)))تركيا منوذجاتركيا منوذجاتركيا منوذجا(((املشروع اإلسالمي املشروع اإلسالمي املشروع اإلسالمي 

 

 

 

 

 

 
 المالحظات الجديرة باالهتمام، والتـي      من

يحاول اإلسالميون ـ بمختلف صنوف التالعب  

باأللفاظ ـ االحتيال عليها ذلك االنهيار العجيب  

الذي أصاب القيم التي كـانوا يزعمـون أنهـم          

يؤمنون بها، ويدعون الناس إليها ويضحون في       

 له بسنة اهللا في ابـتالء       سبيل ذلك، ويستشهدون  

..الصالحين من عباده

 

 

إن المشروع اإلسالمي   :  يقولون للناس  كانوا

 من القيم والمبادئ واألخالق، ولذلك فإن       ينطلق

العالم الممتلئ بالفساد سيواجه هـذا المـشروع،        

ـ        والـصلبة،   ةوسيعلن عليـه الحـرب الناعم

 وسيقاطعه اقتصادي  ولكن .. اا، وسيشوهه إعالمي

لك ال مناص لنا مـن الـسعي لتحقيقـه،          مع ذ 

والصبر على ذلك حتى لو اضطررنا في ظـل         

المقاطعات االقتصادية إلى الصوم والجوع وكل      

..أصناف البالء

 

 

 يقولون هذا، وهو مسطر في مراجعهم    كانوا

 مـشهور   ومصطفىالكبرى من كتب سيد قطب      

..وغيرهما

 

 

.. ولست أدري كيـف وال لـم         .. ولكنهم

 اتغيروا تغير لقد أصبحت القيم عندهم    .. ا   جذري

هي النجاح في االقتصاد، ومقاومـة البطالـة،        

وال يهم الطريق المؤدي إلى  .. والنهوض بالتنمية 

..ذلك

 

 

 يستعملون النموذج التركي مادة إلشهار     وهم

.. هذا المشروع والدعوة إليه

 

 

 أسهل على أي حـاكم      وما

 

 سـواء كـان   –

ليبرالي  ا أو ال د   ا أو علمانيا  يني

 

 أن يطبق هـذا     -

:المشروع

 

 

 عليه سوى أن يلبس زوجتـه الحجـاب      فما

أما المجتمع فيمكنـه    .. لتسير معه، وهي ترتديه   

. أن يلبس ما يشاء، وال رقابة عليه في ذلك

 

 

ـ       وال  ث، عليه سوى أن يحفظ بعض األحادي

..  في خطبهولهاويقلد بعض األئمة في ق

 

 

ا مـن    عليه سـوى أن يـستقبل نفـر        وال

 ويضع في يدهم بعـض      ،الميين المطاردين اإلس

القنوات الفضائية ليـسبحوا بحمـده، ويلعنـوا        

.. أعداءه، ولو كانوا من إخوانهم وأهل بالدهم

 

 

 عليه سوى أن يقطـع العالقـات مـع          وال

جيرانه، ويعلن العداوة عليهم، بل يمكنـه فـي         

سبيل النهوض باقتصاده أن يسرق مـصانعهم،       

.ى بلدها إل جميعموسواحهم ليحوله

 

 

 حرج عليه بعد ذلك      وال

 

 في سبيل حماية    –

أمنه القومي   

 

 أن يقيم عالقات استراتيجية مـع       -

الكيان الصهيوني، وأن يتحـالف مـع النـاتو،         



 

 

 

 

 



 





 



 








 



.بالده فيويضع قواعده العسكرية 

 

 

 عليه   وال

 

 في سبيل أن يستقطب السواح       –

 

– 

أن يفتح جميع المالهي الحالل منها والحـرام،        

واذ والمنحرفين، وأن يسمح    وأن يقيم شواطئ للش   

.ببيع جميع أنواع الخمور والمحرمات

 

 

 ال حرج عليـه أن يعطـي تـراخيص          بل

للقنوات اإلباحية، ويعطي معها التراخيص لكـل      

بل يـسمح ببنـاء اسـتديوهات       .. أنواع الرذائل 

خاصة بذلك تحميها الدولة ومشروعها اإلسالمي      

مل لترسل للعالم اإلنتاج اإلباحي اإلسالمي في أج  

.صوره الدالة على التسامح واالنفتاح

 

 

 يمكن لمن يرى تركيا بالصورة الحالية       هل

  ا للمشروع اإلسالمي القـائم     أن يعتبرها نموذج

على األخالق والقيم والمبادئ؟

 

 

 انهارت القيم لدى اإلسـالميين حتـى        وهل

صارت إلى هذا الدرك المنحط؟

 

 

ــست ــول   ل ــت عق ــل اخترق  أدري ه

ذه هي المبادئ التي كانوا     أم أن ه  .. اإلسالميين؟

يؤمنون بها، ولكنهم كانوا يطلونها بذلك الطالء       

البراق ليسقطبوا السذج من أمثالي، فإذا ما ثاروا        

على هذه االنحرافات خونوهم واتهموهم بـأنهم       

هل ذلك الذي   .. ولست أدري من تغير   .. تغيروا

 أم ذلك الحريص على القـيم       ،باع دينه للشيطان  

ق ولو ضحى في سبيلها بكـل       والمبادئ واألخال 

ما يملك، ألن اهللا لم يودعنا هذه األرض لنعمـر        

االقتصاد، وإنما أودعنـا فيهـا لنعمـر قلوبنـا          

.وأرواحنا بالقيم والمبادئ واألخالق

 

 



 




 



 اإلسالميين الكبرى هي االسـتعجال      مشكلة

وعدم رعاية سـنن اهللا فـي الكـون والحيـاة           

ولهذا يتصورون أن الوصول إلى     .. والمجتمعات

إقامة حكم اهللا في األرض يكون بممارسـة مـا         

 من ممارسات   حزابتمارسه سائر المذاهب واأل   

سواء كانـت عـسكرية انقالبيـة، أو سـلمية          

.امع أن األمر مختلف تمام.. ديمقراطية 

 

 

 التي يدل عليها القـرآن الكـريم،        فالحقيقة

وتدل عليها سنن اهللا هي أن تمكـين المـؤمنين          

الصالحين من الحكم فضل إلهي لمـن راعـى         

السنن، وسار على منهج األنبياء عليهم الـصالة        

والسالم بالدعوة والمحبـة والـسالم، وإعطـاء        

.النموذج المثالي للمسلم في جميع المجاالت

 

 

إلى التنازل عن    الستعجال دعاهم هذا ا   وقد

كثير من المبادئ التي انطلقت منهـا دعـوتهم،         

ا على الوصول إلـى المناصـب التـي         حرص

فبينما كانوا فـي  .. يحلمون بها في أقرب فرصة   

بداية عهدهم ينادون بعودة الخالفة التي تـشمل        

جميع البالد اإلسالمية، ويذكرون أنهم ال يؤمنون   

سيم، بكل ما حصل في األرض اإلسالمية من تق       

وأن جهودهم عالمية، وتنظيمهم عالمي، إذا بهم       

ينحدرون  

 

 أول األمر    –

 

 إلى اإليمان بالدولـة     -

القطرية، وأنه يكفي أن يقام مشروعهم فـي أي         

ثم ينحدرون أكثـر    .. دولة من الدول اإلسالمية   

فيكتفون باحتالل المدن، وقد تحقق ذلك عنـدما        

إبـان   ىا أخر  احتلوا بعدها مدنً   ثم.. احتلوا حماة 

.الفتنة السورية والليبية

 

 

 ينحـدرون أكثـر، فيكتفـون بـاحتالل         ثم

األحياء، ولـست أدري مـا جـدوى احـتالل          

وهـل يمكـن أن يقـام المـشروع         .. األحياء؟

اإلسالمي في حي منفصل عن مدينتـه، وعـن         

دولته، وعن العالم؟

 

 

 يمكن أن يعيش الناس مطمئنين، وهم        وهل

حونه، محاصرون ضمن حي من األحياء ال يبر      

وال يختلطون بمن حولهم من أهـل بلـدهم أو          

غيرهم؟

 

 

 يظن أنني أدعي فلينظر في نـشرات        ومن

األخبار بعقله إلى أولئك المساكين المحاصـرين       

في بعض أحياء حلـب بـسبب تعنـت أولئـك           

.. اإلسالميين العاشقين للسلطة

 

 

 األيام التي   تلك فلينظر عبر اليوتيوب إلى      أو

ـ      .. صر حـي رابعـة    احتل فيها اإلخوان في م

وتصوروا أن الدولة ستـسلمها لهـم بالمجـان         

يحرضون من خاللها على الفتنة، ويدعون إلـى    

..الكراهية

 

 

ا أنه ال يوجد نظـام       كان أي عاقل مدركً    لقد

في الدنيا   

 

–   ا   مهما كان ديمقراطي

 

 يـسلم ألي    -

جهة باحتالل أي شبر من أرضه حتى لو قتـل          

.. جميع سكان الحي المحتل

 

 

كانت النهاية الطبيعية لذلك االحتالل      ولذلك

 يش من طرف الشرطة أو الج     اجهاألخرق أن يو  

وهو شيء طبيعي تقوم به أي دولة،      .. أو غيرهم 

 ألن الذي أسقطهم هو الـذي       ؛ولو سقط ضحايا  

ا إلشعال نيران الفتناستعملهم وقود.

 

 

 أدري إلى ما سـيؤول إليـه انحـدار       لست

ـ    لعلـه  .. سلطةاإلسالميين، وهم يلهثون وراء ال

يأتي اليوم الذي يحتلون فيـه بيـوت النـاس،          

.ويكتفون بها إلقامة مشروعهم

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 




 




 




 




 








 








 








 



 

 

 

 





 





 



 

 

 

حدثنا في اللقاءين الماضيين عن عناصر اإلنتاج والتوزيع ت
واالستهالك والحاجات االقتصادية في فكر أئمة أهل البيت ونواصل 

.هذا اللقاء بالحديث عن فروع النشاط االقتصادي

 

 


 




 



تعد التنمية الزراعية الشاملة مهمة مستمرة طويلة األمد تتصف 
وتنطلق فى العملية البنائية من . الشمولية والتكاملية والتعدديةب

.)١(األسفل إلى األعلى وفق مبدأ االعتماد على النفس

 

 
:ويعتمد اإلنتاج الزراعى والغذائى على ثالثة عوامل رئيسة

 

 

 

 

 

).األرض والموارد المائية والمناخ( المصادر الطبيعية -

 

 

 

).المستعملة فى اإلنتاجقوة العمل والطاقة ( األيدى العاملة -

 

 

 

البذور ( رأس المال الالزم لتأمين مستلزمات اإلنتاج الزراعى -
.)٢()واألسمدة، واآلليات ومختلف المشاريع

 

 



 



، )٣(اللَّه فأبعده افتقر ثم اوتراب ماء وجد من:  علي اإلماميقول 
 والتجارة، والعمارة، اإلمارة،: خمسة الخلق معايش إن : عنهو

 َأنشََأكُم هو(: تعالى فقوله العمارة وجه وأما... والصدقات واإلجارة،
ِض مِّناَألر كُمرمتَعاسا وقد أنّه سبحانه فأعلمنا  ،)٦١: هود) (ِفيه 

 األرض؛ من يخرج بما لمعايشهم اسبب ذلك ليكون بالعمارة؛ أمرهم
 معايش اللَّه جعله مما ذلك، شاكل ماو والثمرات، الحب، من

.)٤(للخلق

 

 
: األجناد اُمراء إلى يكتب كان  اعلي إن :الباقر اإلمامويقول 

.)٥(ِقبلَكم يظلموا أن األرض حيفال في اللَّه أنشدكم

 

 



 



هناك مجموعة من المتطلبات واإلجراءات التي يجب اتباعها لتنشيط 
لتأكد من سير اإلستراتيجية الصناعية على  وا،القطاع الصناعي

 : منها،أكمل وجه

١

 

 التخطيط الجيد في اإلعداد والتكوين لإلستراتيجية الصناعية، -
.ووضع مشاريع معدة جيدا، ومتابعة تنفيذها، وتقييمها

 

 
٢

 

 دراسة االعتبارات والصعوبات التي تعترض تنفيذ الخطط -
التسهيالت الالزمة من الموجودة؛ للعمل على تذليلها، وتوفير 

سهولة اإلجراءات واألراضي والسيولة الالزمة للتمويل؛ لتيسير 
.التوسع في اإلنتاج والتعامل معه

 

 
٣

 

 إعادة تطوير نظام الحوافز الصناعية، وتعزيز القدرة على -
المنافسة، وتحفيز المبادرات الفردية، ويأتي ذلك من خالل التوسع 

 األهمية للتكنولوجيا في عملية الشامل للقطاع الصناعي وإيالء
التنمية الصناعية، ورفع كفاءة العمالة وزيادة أعدادها في المنشآت 
الصناعية، وزيادة اإلنتاج ذي القيمة المضافة العالية، وتوفير 
المتطلبات الالزمة لتمويل المشاريع الصناعية، وتوفير المتطلبات 

.والتشابكات المكانية

 

 
٤

 

صخصة ومشاركة القطاع الخاص،  فتح المجال أمام الخ-
باإلضافة إلى دعم المنتج الوطني ودعم وتشجيع الصناعة 

.)٦(المحلية

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 
١٢٣٤٥٦٥

 

 االهتمام بصورة أساسية بالتعليم، ليس      -
فقط من حيـث حجـم اإلنفـاق والميزانيـات          
المخصصة للنظام التعليمي، إنما ال بد أيضا من        

ــ ــاة الت ــاع مراع ــي القط ــب ف وازن المناس
 .)٧(الصناعى

٦

 

 االهتمام بالبحث العلمي والتطوير؛ ألنه      -
أحد المتطلبـات األساسـية السـتدامة التنميـة         
الصناعية، ولضمان استمرار قـدرة الـصناعة       
المحلية على المنافسة مع الصناعات األخـرى       

.)٨(في العالم 

 

 



 


 المـرء  )٩(حرفـة :  علـي  اإلماميقول  

 يحـب  وجـلّ  عز اللَّه إن : عنه، و )١٠(كنز
  عنهو ،)١١(األمين المحترف

 

 الحكـم  في -
 إليه المنسوبة

 

 واطلب العمل، سرعةَ تطلب ال: -
 مـن  فرغ كم في يسألون ال الناس فإن تجويده؛
)١٢(صنعته جودة عن يسألون إنّما العمل،

 

 
 مر: خعيةالن الحسن اُم عن الكافيوجاء فى   

 تصنعين شيء أي: فقال  أميرالمؤمنين بي
 أحـلّ  إنّـه  أما: فقال. أغزل: قلت الحسن؟ اُم يا

 الكسب

 

.)١٣(الكسب أحّل من أو -

 

 
 بـن  محمـد  عن العياشي تفسير وروي في 

 امـرأة  علـى  النخعي إبراهيم مر: الضبي خالد
 يقـال  وكان بكرة، دارها باب على جالسة وهي

: فقـال  به، تغزل مغزل يدها وفي ،بكر اُم: لها
 هذا تضعي أن لِك يأن ألم! كبرِت أما بكر، اُم يا

 بن علي وسمعتُ أضعه وكيف: فقالت! المغزل؟
 مـن  هـو : يقول  أميرالمؤمنين طالب أبي

.)١٤(الكسب طيبات

 

 



 


المـدلول االقتـصادى    : ىالمدلول االقتصاد 

ـ    " تجارة"لكلمة   ة الوسـاطة   ينصب علـى عملي
وينجم عن ذلـك    . والتوسط بين منتج ومستهلك   

خروج نوعين من األعمال عن نطاق التجـارة        
وإن كانا يقعان علـى طرفـى خـط النـشاط           

هو ما يقوم به المنتج     : االقتصادى، النوع األول  
األول للسلعة وخاصة إذا تعلق األمر بالمنتجات       

فهو ما يقـوم بـه      : أما النوع الثاني  . الزراعية
ستهلك األخير من أفعال تقتصر على شـراء        الم

السلعة بهدف استهالكها واالنتفاع بها، ومن هنا       
نجد تالقيا بين المفهوم اللغوى للتجـارة وبـين         
المفهوم االقتصادى للتجارة والذى بدوره يتمثـل    

)١٥(فى النشاط واألعمال المتصلة بتداول السلع 
. 

 مـن  التجـارة  مفهوم أما: ىالمدلول القانون
الـسلع   تـداول  تعنـى  فإنهـا  القانونيـة  ناحيةال

 العمليـات  إلـى  باإلضافة وتوزيعها، والثروات
.)١٦(باإلنتاج  المتعلقة الصناعية

 

 



 


 للتجـارة؛  تعرضوا:  علي اإلمام يقول

ا لكم غنى فيها فإن١٧(النـاس  أيـدي  فـي  عم( ،
 عنهو

 

 للموالي -

 

 لكم؛ اللَّه ركبا اتّجروا،: -
 الـرزق : يقول  اللَّه رسول سمعتُ قد فإنّي

 وواحدة التجارة، في أجزاء تسعة أجزاء؛ عشرة
.)١٨(غيرها في

 

 
 عنهو

 

 األشتر مالك إلى عهده في -

 

- :

ار استوِص ثموأوِص الـصناعات،  وذوي بالتج 
 بمالـه،  والمـضطرب  مـنهم  المقيم ،اخير بهم

 وأسـباب  المنـافع،  مواد فإنّهم ببدنه؛ والمترفّق
 ،)١٩(والمطـارح  المباعد من بهاوجالَّ المرافق،

 ال وحيـث  وجبلـك،  وسهلك وبحرك، برك في
 عليهـا؛  يجترئـون  وال لمواضعها، الناس يلتئم
 تُخـشى  ال وصـلح  بائقتُه، تُخاف ال ِسلم فإنّهم

 حواشـي  وفي بحضرتك، اُمورهم وتفقّد. غائلتُه
.)٢٠(بالدك

 

 
 اإلمـام التجـار وذوى      فى هذه الفقرة ذكر   

الصناعات، وأمر مالكًا األشتر أن يعمل معهـم        
الخير، وأن يوصى غيره من أمرائه وعماله أن        

.يعملوا معهم الخير

 

 
ثم قسم اإلمام الموصى بهم من التجار ثالثة        

المـسافر، وهـو    : الثانيالمقيم، و :  األول :أقسام
هم أصحاب  : الثالثالذى يضرب فى األرض، و    

ـ ذين يترف الصناعات ال  ـ ون بأبـدانهم، و   ق ل وعلَّ
:اإلمام وصيته بهم بذكر مزايا ما يقومون به

 

 

 

أنهم يمدون المجتمع بما يأتون بـه       :  فمنها -
من البلدان، وما يجلبونه مـن أقاصـي األرض         
وأطرافها؛ ال يستطيع غيـرهم مـن النـاس أن       

جهـالً مـنهم لمكانهـا، أو خوفًـا     : يذهب إليها 
تجار يبحثـون عـن     ووحشة من سبيلها، بينما ال    

البضائع وينقلونها، ويتحملون فى سبيل ذلك مـا        
ال يتحمله أفراد النـاس؛ طلبـا مـنهم للفوائـد           

.واألرباح

 

 

 

 ومنها أنهم  -

 

 على عكس أصحاب الخراج،     -
وقادة الجند 

 

- الون إلى السلم، وكف الـشرور       مي
من جهتهم ما سلمت لهم تجارتهم ودرت عليهم        

.األرباح

 

 

 

ـ      ومنها أن التجار   - ا مماة توفر للناس كثير  
يحتاجونه من المواد الخام، والصناعات التى ال       
تصنع فى بلدانهم، واألدوات والمعـدات التـى        

.تساعدهم فى ممارسة مهنهم، وإنجاز أعمالهم

 

 



 


 نود أن نبـين     الحديث عن التجارة  فى ختام   

:لالفرق بين تجارة األمس وتجارة اليوم، فنقو

 

 
كانت التجارة فى عهد اإلمـام علـي        : أوالً

أى داخل  : عليه السالم فى األغلب تجارة داخلية     
الدولة المسلمة؛ فالتجار فيهـا كـانوا يقومـون         
بشراء المنتجات وبيعها داخل الدولة اإلسـالمية       

.بوسائل بسيطة

 

 
أما تجارة اليوم فقد أصبحت تحـت رحمـة         

ن االستعمار االقتصادي إن صـح التعبيـر؛ أل       
الدول المـصنعة تغـرق األسـواق بمنتجاتهـا         
وتضرب المنتج المحلي إن وجد، وهناك اليـوم        

ه الكارثة، من تهريـب الـسلع وانعـدام         بما يش 
.الرقابة

 

 
 كان أكثر التجار فى عهد اإلمام مـن         :ثانيا

الهادفين إلى سد الحاجة، والبحـث عـن لقمـة          
عيش تسد الرمق، وكانوا فى الغالـب يعرفـون     

الخير والشر، والعدل والظلـم، وربمـا       الدين، و 
كـالغزل  : كانت هناك بعض الصناعات البسيطة   

اليدوي، ولـم يكـن للـشركات االحتكاريـة،         
وعابرات القارات أى وجود، فلم يكـن اإلمـام         
بحاجة للتنبيه عليها، أو يأمر والته بدعم الـسلع         

 ا، وعدم السماح بالمنافس األجنبـي      المنتجة محلي
 البلد، فاكتفى عليه الـسالم      على حساب اقتصاد  

بمراقبة التجار أصحاب الـشح القبـيح الـذين         
يمارسون االحتكـار، وضـبطهم ومعـاقبتهم،       
ــائع  ــا ال يجحــف بالب وضــبط األســعار بم
والمشترى، وأن يكون البيع والشراء سمحا وفقًا       

.لموازين العدالة من غير تطفيف وال خسران

 

 
حريـر  أما نحن اليوم فأمام تيار العولمة، وت      

التجارة من القيود والشروط والعوائـق، وذلـك        
يعنى سيطرة الدول المتقدمة صناعيا واقتصاديا      

شئنا أم أبينا؛   : وتكنولوجيا، نحن أمام فك مفترس    
ولذلك ال يمكن أن تظل الدول المتخلفة خـارج         

بـد مـن     النظام العالمي إلى ما ال نهاية؛ فـال       
ـ       اد لنلحـق   الصراع من أجل البقاء، والعمل الج

بالقافلة البشرية، وتحويـل بالدنـا إلـى جنـة          
زراعة، وصناعة، وإبداعا، فنسأل اهللا     : األرض

.)٢١(أن يحقق لنا ذلك

 

 


 





 


قال اإلمام علي    

 

 في عهده إلى مالـك      -
األشتر  

 

وتفقّد أمر الخراج بما يصلح أهلـه؛       : -
فإن في صالحه وصالحهم صالحا لمن سواهم،       
وال صالح لمن سواهم إالَّ بهم؛ ألن الناس كلّهم         

وليكُن نظـرك فـي     . عيال على الخراج وأهله   
عمارة األرض أبلغ من نظرك فـي اسـتجالب         
الخراج، ألن ذلك ال يدرك إالَّ بالعمارة؛ ومـن         
طلب الخراج بغير عمارة أخرب البالد، وأهلك       

ا ثقـالً  فإن شكو . العباد، ولم يستقم أمره إالَّ قليالً     
أو علّةً، أو انقطاع شـرٍب أو بالّـة، أو إحالـة           
أرٍض اغتمرها غرقٌ، أو أجحف بها عطـشٌ،        
خفّفت عنهم بما ترجو أن يصلح به أمرهم؛ وال         
يثقلن عليك شيء خفّفت به المؤونة عنهم، فإنـه         
ذخر يعودون به عليك فـي عمـارة بـالدك،          
وتزيين واليتك، مع اسـتجالبك حـسن ثنـائهم         

ك باستفاضة العدل فيهم، معتمـدا فـضل    وتبجح
قوتهم بما ذخرت عندهم من إجمامك لهم، والثقة        
منهم بما عودتهم من عدلك عليهم ورفقك بهـم،         
فربما حدث من االُمور ما إذا عولت فيه عليهم         
من بعد احتملوه طيبةً أنفسهم به؛ فإن العمـران         
محتمٌل ما حملته، وإنّما يؤتى خـراب األرض        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
األمين العام والمتحدث الرسمي

 

 
                               لالتحاد العالمى للطرق الصوفية

ى الحسينىلعزم اعبد الحليمالشريف 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 
إعواز أهلها، وإنّما يعوز أهلهـا إلشـراف        من  

أنفس الوالة على الجمع وسوء ظـنّهم بالبقـاء،         
.)٢٢(وقلّة انتفاعهم بالِعبر

 

 
قبل شرح هذه الفقرة نود أن نبين أن الخراج         

كل ما تقوم الدولـة بجمعـه مـن         : بمعناه العام 
مـن زكـوات وضـرائب وجمـارك        : الرعية
.ونحوها

 

 
 الـصائبة   أن الـسياسة   وقد أكد اإلمام    

تقتضي أن يحافظ عليها بالنمـاء كمـا يحـافظ          
التاجر على رأس ماله الذى يقلبه فى التجـارة،         
وكما أن التجارة تحتاج إلى إدارة يقظة تتعامـل         

بون، زبحذر، وتتحين الفرص، وتحرص على ال     
كذلك إدارة الدافعين إلى خزينة الدولة إن لم تكن         

.ناجحة أفلست خزائن الدولة ال محالة

 

 
علـى رعايـة     ن تأكيد اإلمام علـي      إ

: إصالح األرض قبل أخذ الخراج منهـا بقولـه        
وليكن نظرك فى عمـارة األرض أبلـغ مـن          (

نظرك فى استجالل الخراج؛ ألن ذلك ال يـدرك   
إال بالعمارة، ومن طلب الخراج بغيـر عمـارة         
أخرب البالد، وأهلك العباد، ولم يستقم أمره إال        

)قليالً

 

ت القديمـة والحديثـة؛      من أبلغ السياسيا   -
ألن اإلنفاق على تطوير الحيـاة االقتـصادية،        
وتنمية الموارد أوالً هى المطلوبـة؛ فـالبقرة ال         
تحلب حتى تـشبع مـن األعـالف، ويحـسن          
معاملتها، أما مجرد خلس الناس وسلب أموالهم،       
ونزع لقمة العيش من أفواههم بغبـاء مطبـق،         
 وقسوة مفرطة؛ فهذا خراب، وتـدمير وظلـم،       
وإهالك للعباد، وتبدو العبارة األخيـرة شـديدة        
الداللة على أن اإلنسان هو الهدف، وأن الخوف        

ب البالد يبرره كونه يؤدى إلى هـالك        رامن خ 
.العباد، مما يعني أن مصلحة العباد هى األساس

 

 
  ا  إن اإلمام علي       يطلب مـن الحـاكم أن

يكون رحيما برعيته عموما، وعنـد اسـتجالب        
صوصا، وأن يستمع لشكواهم مهمـا      الخراج خ 

:تعددت أسبابها، كما يلي

 

 
ثقـل  : ، أى )إن شـكوا ثقـالً    : (قوله: أوالً

الخراج المضروب عليهم، أو ثقل وطأة عامـل        
.الخراج

 

 
، نحو أن يصيب الغلـة     )أو علة : (قوله: ثانيا

.آفة كالجراد والبرق أو البرد

 

 
بأن يـنقص   ) ٍبر شِ اعأو انقط : (قوله: ثالثًا

لق أرض الـشرب عنـه      تعء في النهر، أو ت    الما
.لفقد الحفر

 

 
.يعنى المطر) ٍةأو بالَّ: (قوله: رابعا

 

 
أو إحالـة أرض اغتمرهـا      : (قوله: خامسا

يعنى أو كون األرض قد حالـت، ولـم         ) غرق
 ألن الغرق غمرها وأفـسد      ؛ ارتفاع ايحصل منه 

.زرعها

 

 
: ، أى ) بها عطـش   أو أجحفَ : (قوله: سادسا
. الماء أو كان موجودا وال يكفىاعأتلفها انقط

 

 
    ن اإلمام للحـاكم    وبعد ذكر األسباب الستة بي

 عنهم بما ترجو    تخفف: (ماذا يفعل حيالها بقوله   
أن يصلح به أمرهم، وال يـثقلن عليـك شـىء           

أمره أن يخفـف    : ، أى )خففت به المؤونة عنهم   
عنهم متى لحقهم شىء من ذلك؛ فإن التخفيـف         

كان يدخل على المال    يصلح أمورهم، وهو وإن     
نقصا فى العاجل إال أنه يقتضي توفير زيادة فى         

جل، فهو بمنزلة التجارة التى ال بد فيها مـن          اآل
. وعود ربحههإخراج رأس المال، وانتظار عود

 

 
: ونتيجة هذا التخفيف تظهر فى قول اإلمـام       

فإنه ذخر يعودون به عليك فى عمارة بـالدك،         (
 حـسن ثنـائهم،     وتزيين واليتك، مع استجالبك   

وتبجحك باستفاضة العدل فيهم، معتمـدا فـضل    
: قوتهم بما ذخرت عنـدهم مـن إجمامـك، أى         

ترفيهك، لهم، والثقة منهم بما عودتهم من عدلك        
).عليهم، ورفقك بهم

 

 
ثم يؤكد اإلمام على أن البالد ال تخلو مـن           
حدوث كوارث يحتاج فيها الحاكم إلـى معونـة         

ـ     : شعبه يهم قرضـا، أو    إما بمال يقـسطونه عل
معونة محضة؛ فإذا كانت لهم ثروة نهضوا بمثل        
: ذلك، طيبة نفوسهم به، يقول اإلمام فـى ذلـك         

لت فيه عليهم   مور ما إذا عو   فربما حدث من األ   (
من بعد احتملوه طيبة أنفسهم به، فإن العمـران         

.)محتمل ما حملته

 

 
هذه الفقرة ببيان أن سبب      ثم ختم اإلمام    

وإنمـا  : (فقر أهلهـا، فقـال  خراب األرض هو  
، وسـبب  )يؤتى خراب األرض من إعواز أهلها     

فقر أهل األرض هو طمع والتهم فـى الجبايـة        
وجمع األموال ألنفسهم ولسلطانهم وسوء ظـنهم      

الذى يحتمل أنهم يظنون طـوال البقـاء        : بالبقاء
وينسون المـوت والـزوال، أو يحتمـل أنهـم          

ص، يتخيلون العزل والصرف، فينتهزون الفـر     
موال، وال ينظرون فـى عمـارة       ويقتطعون األ 

البالد، وال يعتبرون بمن سبقهم من الظلمة الذين        
ـ وإنمـا ي  : (فعلوا ذلك، يقول اإلمام    وز أهلهـا   ع

إلشراف أنفس الوالة على الجمع، وسوء ظـنهم        
.)٢٣( )بالبقاء، وقلة انتفاعهم بالعبر

 

 



 


  علي اإلمام وقال

 

 كمال إلى عهده في -
 األشتر

 

 علـي  اللَّـه  عبـد  بـه  أمر ما هذا: -
 عهده في األشتر الحارث بن مالك أميرالمؤمنين

 وجهـاد  خراجها، جباية: مصر هوالَّ حين إليه،
.)٢٤(بالدها وعمارة أهلها، واستصالح عدوها،

 

 
هـذه الفقـرة بتحديـد       بدأ اإلمام علي    

المسئوليات التى أسندها لواليه، متمثلـة بـأربع        
أساسية، يدخل تحتها مسئوليات ومهـام      سلطات  
سواء منها ما كـان يحمـل الطـابع         : الحكومة
كالمالية، والـدفاع، واألمـن، أو ذات       : السيادي

ــدمي  ــابع الخ ــصحة،  : الط ــالتعليم، وال ك
ــصادي  ــضاء، أو االقت ــالت، والق : والمواص
: كالزراعة، والخراج، أو ذات الطابع الـسياسي      

رهـا مـن    كالعالقات الخارجية، والشورى وغي   
األمور التى تتضح من خالل قراءة بقية العهد،        

:والسلطات األربع هى

 

 
١

 

وهـذه هـي الوظيفـة      :  خراجها  جبايةُ -
المالية، وهى وسيلة إليجاد التوازن االجتماعي،      
من خالل أخذ الموارد من القادرين وصرفها فى        

.مصارفها

 

 
٢

 

ويتم ذلك من خالل بنـاء      :  جهاد عدوها  -
ص هللا لجهاد األعداء،    جيش قوى، محترف، مخل   

.ال لقمع الحريات، وإيذاء الشعوب

 

 
٣

 

وذلك يـتم بـالتعليم،     :  استصالح أهلها  -
والتثقيف منذ الصغر، وغـرس قـيم الحـب،         
والخير، واحترام الحياة، والتربية على النظافة،      

 فـصل   دوالنشاط، ومما يصلح الـبالد والعبـا      
.الخصومات بالقضاء العادل، واألمن

 

 
٤

 

وذلك بتوجيـه المـوارد     : ا عمارة بالده  -
نحو التنمية واستغالل ثروات الـبالد الطبيعيـة        
والبشرية، واالهتمام بها من أجل زيادة اإلنتـاج        

كالسمك، وما أخرجـت    : من الثروات المتجددة  
األرض، وعدم اإلسراف واإلهدار للثروات غير      

.كالذهب والبترول والمعادن األخرى: المتجددة

 

 
استصالح النـاس،   جهاد العدو، و  : فمن أجل 

يطيب الخراج، ويبـادر دافعـو      : وعمارة البالد 
الزكاة، والضرائب، ونحو ذلك بالـدفع طيبـة        
نفوسهم؛ لعلمهم أنها لن تذهب إلى جيب الـوالي    
 وأعوانه، بل إلى بيـت مـالهم، يحرسـها والٍ         
عفيف النفس، نظيف الكف، ملتزم بتقـوى اهللا،        

ردهم وإيثار طاعته، وإسعاد الناس، وتوفير موا     
عليهم، لتعبيد الطرق، ونهضة التعليم، والصحة،      
والزراعة، والصناعة، وتثبيت األمن، والقضاء     

.)٢٥(العادل، ونحو ذلك

 

 
وعنه  

 

 مما كتبه إلى قرظة بن كعـب        -
األنصاري  

 

أما بعد، فإن رجـاالً مـن أهـل    : -
الذمة من عملك ذكروا نهرا في أرضهم قد عفا         

 المسلمين، فـانظر    وادفن، وفيه لهم عمارة على    
أنت وهم، ثم اعمر وأصلح النهر؛ فلَعمري ألن        
يعمروا أحب إلينا من أن يخرجوا وأن يعجـزوا      
. أو يقصروا في واجـب مـن صـالح الـبالد        

.)٢٦(والسالم

 

 
.)٢٧( البلدان عمارة السلطان فضيلة: عنهو

 

 


 


عالقـة  :  جانب مهم هو   علىالبد من التأكيد    

ـ     االقتصاد   ، األخالقيـة القيم  عند أهل البيـت ب
ظهر أن االقتصاد اإلسالمي له طابع تعبـدي        يو

:، كما يلي عند أئمة أهل البيتوأخالقي

 

 



 


 بـن  يزيـد  عن الطبري تاريخفقد جاء فى    

 مـن  اخارج  عليا رأيت: عثمان بن عدي
 ثـم  بينهما، ففرق يقتتالن، فئتين فرأى همدان،
 فخـرج ! باللَّـه  ياغوثـا : اصوتً فسمع مضى،
: يقول وهو نعله خفقَ سمعتُ حتى نحوه يحضر

 يـا : فقال رجالً، يالزم رجل فإذا الغوثُ، أتاك
 دراهـم،  بتـسعة  اثوب هذا بعتُ أميرالمؤمنين،

 وال )٢٨(امغمـوز  يعطينـي  أالَّ عليـه  وشرطتُ
امقطوع 

 

 يومئٍذ شرطهم وكان -

 

 بهـذه  فأتيتُه -
!فلَطَمني فلزمتُه، ى،فأب لي، ليبدلها الدراهم

 

 
 فأتـاه  اللطمة؟ على بينتُك: فقال. أبدله: فقال

 إنّي: فقال! فاقتص دونك: قال ثم فأقعده،. بالبينة
 أن أردتُ إنّمـا : قال. أميرالمؤمنين يا عفوتُ قد

 درات، تـسع  الرجل ضرب ثم حقّك، في أحتاط
.)٢٩(السلطان حقّ هذا: وقال

 

 



 


 علي اإلماميقول  

 

 رفاعة إلى كتابه من -

 

- :كرة، عن إنْهركب فمن الح فأوِجعـه،  النهي 
٣٠(احتكر ما بإظهار عاقبه ثم(.

 

 



 


 علي اإلمام قال

 

 عباس البن كتابه في -

 

 رأيـتَ  مـا  وذكرتَ رسولك، علي قدم فقد: -
 انـصرافي،  بعـد  البـصرة  أهـل  عن وبلغك

 لرغبـة  ممقـي  بـين  هم: القوم عن وساُخبرك
 راغـبهم  فأرِغـب  يخشاها، عقوبة أو يرجوها،

.)٣١(إليه واإلحسان له، واإلنصاف عليه، بالعدل

 

 
 عنهو

 

 األشتر مالك إلى عهده في -

 

- :



 

 

 

 

 



 



 

 

 
 الحـقّ،  فـي  أوسطها إليك األمور أحب وليكن

... الرعيـة  لرضى وأجمعها العدل، في وأعمها
ة أفضل إنفـي  العـدل  استقامة الوالة عين قر 

.)٣٢(الرعية مودة وظهور د،البال

 

 
  عنهو

 

 قُطْبة بن األسود إلى كتابه في -
 حلْوان جند صاحب

 

 إذا الـوالي  فإن بعد، أما: -
 فلـيكن  العدل، من اكثير ذلك منعه هواه اختلف

 فـي  ليس فإنّه سواء؛ الحقّ في عندك الناس أمر
 تنكـر  مـا  فاجتنـب  العدل، من عوض الجور
.)٣٣(أمثاله

 

 
 عنهو

 

 أبـي  بـن  محمد إلى عهده في -
 مصر قلّده حين بكر

 

 جناحـك،  لهم فاخفض: -
 بينهم وآِس وجهك، لهم وابسط جانبك، لهم وأِلن
 في العظماء يطمع ال حتى والنظرة، اللحظة في

 عليهم؛ عدلك من الضعفاء ييأس وال لهم، حيفك
يسائلكم تعالى اللَّه فإن 

 

- عباده معشر 

 

 عـن  -
 والظـاهرة  كبيـرة، وال أعمـالكم  من الصغيرة

 يعـفُ  وإن أظلـم،  فأنتم يعذِّب فإن والمستورة،
.)٣٤(أكرم فهو

 

 
 حـسك  علـى  أبيـتَ  ألن واللَّه:  عنهو

 ،امـصفّد  األغالل في اُجر أو ،امسهد السعدان
أحب القيامـة  يوم ورسوله اللَّه ألقى أن من إلي 
. الحطام من لشيء اوغاصب العباد، لبعض ظالماً
 قفولها، الِبلى إلى يسرع لنفس اأحد مأظل وكيف

.)٣٥(!حلولها؟ الثرى في ويطول

 

 
 السبعة األقاليم أعطيت لو واللَّه:  عنهو

 نملة في اللَّه أعصي أن على أفالكها، تحت بما
 عنـدي  دنياكم وإن فعلته، ما شعيرة جلب أسلبها
 لعلي ما تقضمها، جرادة فم في ورقة من ألهون
.)٣٦( !تبقى ال ولذّة يفنى، ولنعيم

 

 

: بتـسع  القيامة يوم الناس اُحاج : عنهو
 بالمعروف، واألمر الزكاة، وإيتاء الصالة، بإقام

 والقسم الرعية، في والعدل المنكر، عن والنهي
 الحدود، وإقامة اللَّه، سبيل في والجهاد بالسوية،
.)٣٧(وأشباهه

 

 
: ربيعة بن علي عن دمشق تاريخوجاء فى   

 يـا : فقـال  علـي  إلـى  بيـرة ه بن جعدة جاء
 إلى أحب أنت إن الرجالن يأتيك أميرالمؤمنين،

 نفسه من أحدهما

 

 وماله أهله من أو -

 

 واآلخر -
 على لهذا فتقضي لذبحك، يذبحك أن يستطيع لو

 لو شيء هذا إن: وقال علي )٣٨(فلَهزه: قال هذا؟
.)٣٩(للَّه شيء ذا إنّما ولكن فعلت، لي كان

 

 
: الزهـري  عـن  ليعقوبيا تاريخ في وجاء

 أنا فبينا ،ايوم] العزيز عبد بن [عمر إلى دخلت
 أن يخبـره  لـه  عامـل  من كتاب أتاه إذ عنده،

 إن: لـه  فقلـت  مرمة، إلى احتاجت قد مدينتهم
 هذا، بمثل كتب طالب أبي بن علي عمال بعض
 ونـقِّ  بالعـدل،  فحـصنها  بعد، أما: إليه وكتب
 إلـى  عمـر  لكبـذ  فكتـب . الجور من طرقها
.)٤٠(عامله

 

 


 


إن الواقع االقتصادي القائم اليوم يختلف تمام       

 الفكر االقتصادي فى مدرسة أهل      االختالف عن 
البيت عليهم السالم، فنجد اختالل التوازن قد بلغ        

 جدا، فيصل الدخل المتوسـط لـدى        اضخمحدا  
الصفر فى حين يصل    قريبا من   بعض المسلمين   

 ١٨٠٠٠سط فى محل آخـر إلـى        الدخل المتو 
دوالر، وتجد تحول مبدأ التكافل العام إلى مجرد        
مساعدات صغيرة تمنح لتحقيق أغراض سياسية      

 أو ،أما التنمية اإلنتاجية فهى إما معدومة     .. بحتة
كاذبة بقيام معامل المونتاج المعتمدة على الكفر       

لة، هـذا   ق صفتها المست  دالعالمي تماما والتى تفق   
ومن جهة أخرى فهـى تـصب فـى          ،من جهة 

.جيوب مجموعة من المترفين الكبار المستغلين

 

 
وهكذا تجد الترف واإلسـراف فـى جهـة،     
والجوع والحرمان فى جهة أخرى، ونجد كـل        
منطقة تتعامل مع المنطقة اإلسـالمية األخـرى        

.كعميل أجنبي ال فرق بينه وبين أى عميل آخر

 

 
  عليه الـسالم    اإلمام علي  وهكذا يصدق قول  

اضـرب   ":فى تعبير رائع عن الصورة القائمة     
بطرفك حيث شئت من الناس فهـل تبـصر إال          

 أو بخيالً اتخذ    ،ل نعمة اهللا كفرا    أو غنيا بد   ،فقيرا
أفبهـذا تريـدون أن     .. البخل بحـق اهللا وفـرا     

تجاوروا اهللا فى دار قدسه، وتكونوا أعز أوليائه        
.)٤١ (.."عنده؟ هيهات

 

 
يكـشف لقلوبنـا حقيقـة    نسأل اهللا تعالى أن     

الجمال الربانى، الذى به ننجذب بكليتنـا إلـى         
.الرضوان األكبر

 

 
وصلى اهللا وسلم وبارك على سيدنا وموالنا       

.محمد وعلى آله أجمعين

 

 
                                                           

التنمية الزراعية فـى الـوطن العربـى الخـصائص،          ) ١(
المتطلبــات، مــصطفى العبــد اهللا الكفــري، المقومــات، 

كليــة االقتــصاد، جامعــة دمــشق، الحــوار المتمــدن، 
  .م، بحث منشور إلكترونيا٢٩/٤/٢٠٠٤، ٨١٩العدد

  .المرجع السابق) ٢(

 الحـسين  عـن  ١١٥/٤٠٤:  للحميـري  اإلسـناد  قرب )٣(
 عليهمـا  (أبيـه  عـن  الـصادق  اإلمـام  عـن  علوان بن

 .١٠٣/٦٥/١٠: بحاراألنوار ،)السالم

 تفــسير عــن نقــالً ١٣/١٩٥/١٠: الــشيعة وســائل )٤(
ــاني ــن النعم ــاث ع ــن غي ــراهيم ب ــن إب ــام ع  اإلم

 .٤٧ و ٩٣/٤٦: بحاراألنوار ،)السالم عليه(الصادق

 عـن  البختـري  أبـي  عـن  ١٣٨/٤٨٩: اإلسناد قرب) ٥(
ــام ــصادق اإلم ــه(ال ــسالم علي ــاراألنوار ،)ال : بح

١٠٠/٣٣/١٠. 

ــصناعي) ٦( ــاع ال ــات القط ــعار ..معوق ــاع األس  ارتف
، والمتاجرة بالقسائم والبيروقراطيـة والـدورة المـستندية       

 اإلثنـين ، صـحيفة الـشاهد الكويتيـة،        عبدالرحمن كمال  
 .م٤/٦/٢٠١٢

ـ       ) ٧( دور التعلـيم  .. انحو قطاع صـناعي فاعـل خليجي ،
ــسقا.د.أ ــراهيم ال ــة، محمــد إب ــدة اآلن اإللكتروني ، جري

 .م٣٠/١٠/٢٠١٢الكويت، 

 .لسابقالمرجع ا) ٨(

 االكتـساب  وهـو  االحتـراف؛  مـن  االسـم : الحرفة )٩(
 ).١/٣٨٩: البحرين مجمع (والتجارة بالصناعة

 .٥٥:  لقاسم العامليالعددية المواعظ) ١٠(

 عــن مــسلم بــن محمــد عــن ٥/١١٣/١: الكـافي ) ١١(
: الفقيـه  يحـضره  ال مـن  ،)الـسالم  عليه(الصادق اإلمام

 يربـص  أبـي  عـن  ٦٢١/١٠: الخصال ،٣/١٥٨/٣٥٨٠
 عنـه،  آبائـه  عـن  الـصادق  اإلمام عن مسلم بن ومحمد
 .١١١: العقول تحف

 .٢٠/٢٦٧/١٠٣: البالغة نهج شرح )١٢(

: األحكـــام تهـــذيب ،٥/٣١١/٣٢: الكـــافي )١٣(
٦/٣٨٢/١١٢٧. 

ــسير )١٤( ــي تف ــاراألنوار ،١/١٥٠/٤٩٤: العياش : بح
١٠٣/٥٣/١٥. 

 .التجارة، ويكبيديا، الموسوعة اإللكترونية الحرة) ١٥(

 عصام حنفـى محمـود، أسـتاذ   . القانون التجارى، د) ١٦(

الحقـوق،   والبحـرى، كليـة   التجارى القانون قسم ورئيس

                                                             
بنهـا، مقـرر علـى المـستوى األول، الفـصل       جامعـة 

 .١ت، ص.الدراسى الثانى، د

 عــن مــسلم بــن محمــد عــن ٥/١٤٩/٩: الكـافي ) ١٧(
: الفقيـه  يحـضره  ال مـن  ،)الـسالم  عليه( الصادق اإلمام

 بـصير  أبـي  عـن  ٦٢١/١٠: الخصال ،٣/١٩٣/٣٧٢٣
 علـيهم ( آبائـه  عـن  الصادق اإلمام عن مسلم بن ومحمد
 العبـد  يحـب  عزوجـلّ  اللَّه وإن« آخره في وزاد) السالم

 .»األمين المحترف

 عـن  قـرة  أبـي  بن الفضل عن ٥/٣١٩/٥٩: الكافي) ١٨(
: الفقيـه  يحـضره  ال مـن  ،)الـسالم  عليه( الصادق اإلمام

ــدة ،٣/١٩٢/٣٧٢٢ ــداعي ع ــوالي ،٧٢: ال ــي ع : الآلل
 ) .وسلم وآله عليه اللّه صلى( قوله وفيه ١/٢٦٧/٦٨

: العـرب  لـسان  (البعيـد  والمكـان  البعـد : الطَّرح )١٩(
٢/٥٢٨.( 

 .٥٣ الكتاب: البالغة نهج )٢٠(

موســوعة ســيرة أهــل البيــت، للباحــث، المجلــد ) ٢١(
 .الرابع

: سـالم اإل دعـائم  وراجـع  ٥٣ الكتاب: البالغة نهج) ٢٢(
١/٣٦٢. 

موســوعة ســيرة أهــل البيــت، للباحــث، المجلــد ) ٢٣(
 .الرابع

 .١٢٦: العقول تحف ،٥٣ الكتاب: البالغة نهج )٢٤(

موســوعة ســيرة أهــل البيــت، للباحــث، المجلــد ) ٢٥(
 .الرابع

 .٢/٢٠٣: اليعقوبي تاريخ) ٢٦(

 عيــون ،٦٥٦٢: آلمــدي التميمــيل الحكــم غــرر) ٢٧(
 .٣٥٧/٦٠٤٤: يلليثي الواسطل والمواعظ الحكم

: البحـرين  مجمـع  (عيـب  أي: مغْمـزة  فيـه  ليس) ٢٨(
٢/١٣٣٥.( 

: التــاريخ فــي الكامــل ،٥/١٥٦: الطبــري تــاريخ )٢٩(
.»فئتين« بدل »رجلين« وفيه نحوه ٢/٤٤٢

 

 
.٢/٣٦/٨٠: اإلسالم دعائم) ٣٠(

 

 
.نحوه ١/٣٢٢: الدر نثر ،١٠٥: صفّين وقعة) ٣١(

 

 
 ١٢٨ : قـول الع تحـف  ، ٥٣ الكتـاب  : البالغة نهج )٣٢(

 ٣٥٥ / ١: اإلســالم دعــائم وراجــع نحــوه ١٣٣ وص
.٣٥٨ وص

 

 
: بحــاراألنوار  ،٥٩ الكتــاب: البالغــة نهــج )٣٣(

٣٣/٥١١/٧٠٨.

 

 
: العقـول  تحـف  ،٤٦ و ٢٧ الكتـاب : البالغـة  نهج) ٣٤(

.»عليهم عدلك« إلى كالهما ١٧٧

 

 
ــج )٣٥( ــة نه ــة: البالغ ــون ،٢٢٤ الخطب ــم عي  الحك

 ؛١/١٦٣: ستقيمالمــ الــصراط ،٥٠٦/٩٢٨٥: والمـواعظ 
 وراجـع  »الحطـام « إلـى  وفيه ١/٤٤٢/٦: المودة ينابيع

.٧١٩/٩٨٨: للصدوق األمالي

 

 
: المـستقيم  الـصراط  ،٢٢٤ الخطبـة : البالغـة  نهج )٣٦(
ــابيع ؛١/١٦٣ ــودة ين ــع ١/٤٤٢/٦: الم ــالي وراج  األم

.٧٢٢/٩٨٨: للصدوق

 

 
ــضائل) ٣٧( ــصحابة ف ــن ال ــل الب  ؛١/٥٣٨/٨٩٨: حنب

 »بـسبع « وفيـه  ربعـي  بن ةعباي عن ٣٦٣/٥٣: الخصال
 »اللَّـه  سـبيل  فـي  والجهـاد « فيـه  ولـيس  »بتسع« بدل

.»أشباهه«و

 

 
: النهايـة  (الـصدر  فـي  الكفّ بجمع الضرب: اللَّهز )٣٨(
٤/٢٨١

 

 
؛ ٨/٥: ، البدايـة والنهايـة    ٤٢/٤٨٨: تاريخ دمـشق   )٣٩(

. نحوه٢/٥٧/٥٤٥: المناقب للكوفي

 

 
.٢/٣٠٦: اليعقوبي تاريخ) ٤٠(

 

 
ــصاد اإل) ٤١( ــذاهب   االقت ــى الم ــالمي، دروس ف س

وتأصيل للمسائل المـستحدثة وتركيـز علـى المـصرفية          
 .٣٥٥اإلسالمية، محمد على التسخيري، 



 

 

 

 

 



 


 



 




 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الدكتور

 

 







 




 



 

 

 




 


النشأة للفكـر المتـسلف     منذ بواكير   

الوهابي إبان ابن تيمية ثم محمد بن عبد        

الوهاب وخلفائه وهم يعتنقون ويروجون     

 وفـي   ،احتقار أئمة العلوم اإلسـالمية    

عصرنا الراهن ينال األزهر الـشريف      

الح مـن   كالحظ والنصيب من الهجوم ال    

رات الـسلفية   رموز ومرجعيات وإصدا  

واهللا (إلضعافه ووراثة تواجده ورسالته     

، وباالسـتقراء فـي     )من ورائهم محيط  

المصادر السلفية التراثية والمعاصـرة     

يتضح لذي عينين المؤامرة الماكرة التي      

تحض على سـوء الظـن والكراهيـة        

واالحتقار لعلماء المـسلمين، وبالمثـال      

:يتضح المقال

 

 

مـاء  على عل  عدوان السلفية : أوالً

:سادتنا الصحابة 

 

 

منهاج السنة البـن    : [قال ابن تيمية  

:ما نصه] ١.، ط١٨٣تيمية ص

 

 

وعمر بن الخطاب، أقل خطأ مـن       "

الفقه التي  ، وقد جمع العلماء مسائل      على

ضعف فيهـا قـول أحـدهما فوجـدوا        

    وسـاق   ..." الضعيف في أقوال علـى

ه.أ .. اأمثلة وصور.!!

 

 

 

ام عليـا    ابن تيمية يمدح قاتل اإلم     -

 :"        ـا كـان يـصليوالذي قتل علي

ويصوم ويقرأ القرآن، وقتله معتقـدا أن       

، وفعل ذلك   يحب قتل على  اهللا ورسوله   

وإن كان فـي ذلـك      محبة هللا ورسوله،    

.)١("ضاال مبتدعا

 

 

 

في يطعن   محمد بن عبد الوهاب      -

 متوافقًا  بعض صحابة رسول اهللا     

إن جماعـة مـن     : "مع غالة الـشيعة   

صحابة كانوا يجاهدون مع الرسـول      ال

ويـصومون  زكـون   يويصلون معـه و   

ويحجون، ومع ذلك فقد كـانوا كفـارا        

.)٢("بعيدين عن اإلسالم

 

 

 

 محمد بن عبد الوهاب يحكم على       -

 الــصحابي عبــد اهللا بــن عمــر 

 لما قال : باالبتداع

 

-  

 

 يا محمـد    :-

 علـق ابـن عبـد       )٣(لما خدرت رجله  

سـنة  وتحري هذا ليس مـن      : الوهاب

.)٤(الخلفاء الراشدين، بل هو مما ابتدع

 

 

 

 اتهام الوهابيين لترجمان القـرآن      -

حبر األمة عبد اهللا بـن عبـاس        الكريم  

       أنه في تفسيره قول اهللا  : اُهللا

هـادي،  :  أي نُور السماوات واَألرضِ  

بالكرب والشدة بأن   " الساق: "وتأوله للفظ 

.)٥(هذا فكر المعتزلة الضالين

 

 

 

ابن تيمية، ابـن    "خطئة الوهابية   ت -

ألعـالم  " القيم، محمد بن عبد الوهـاب     

 حيث خطأوا اجتهاد عمر     الصحابة  

        ،في الطالق الثالث بلفـظ واحـد 

ابن حجر الهيثمي عن ابن تيميـة       وذكر  

إن عمـر لـه     : أنه قال عن عمر     

الفتـاوى  [غلطات وبليـات أي بليـات       



 

 

 

 

 



 






 
  



 



].الحديثية

 

 

 

-      وقالوا عن اإلمـام علـي  : 

 . عشر موضـعا   ةخالف القرآن في سبع   

وخطأ عبد العزيز بن باز عبد اهللا بـن         

 استالمه لمنبر سيدنا رسـول      عمر  

ما نقل عن ابن    : " تبركًا، فقال  اهللا  

عمر من استالمه المنبر اجتهاد منه لـم        

يوافقه عليه أبوه وال غيره من الصحابة       

، مـع أن    )٦(" أعلم منه بهذا األمـر     موه

أحمد بن حنبل    

 

 رحمـه اهللا تعـالى    –

 

– 

 أجاز تقبيل ومس منبر رسول اهللا       

من تمرغ  ، وما ثبت يقينًا     )٧(والتبرك به 

 بوجهه علـى قبـر      بالل الحبشي   

لما قدم من الشام     سيدنا رسول اهللا    

 فجعل يبكي   لزيارة قبر رسول اهللا     

.)٨(ويمرغ وجهه عليه

 

 

 

 وهدم الوهـابيين لجميـع قبـور        -

لومـة،   وصارت غير مع   الصحابة  

وبناؤهم سورا حديديا مغطى بطبقـات      

عازلة لمنع مجرد الرؤية على البقيـع       

. وشهداء أحدوقبر حمزة 

 

 

ــا ــى : ثاني ــسلفية عل ــدوان ال ع

:األشاعرة

 

 

 

 األعظــم مــن د مــذهب الــسوا-

.)٩(المسلمين السنة

 

 

عدوان السلفية علـى أئمـة      : ثالثًا

.)١٠(التفاسير القرآنية

 

 

 صحيح  عدوان السلفية على  : رابعا

.)١١(البخاري

 

 

عدوان السلفية على أئمـة     : خامسا

.)١٢(أصول الفقه

 

 

العدوان المتسلف على أئمة    : سادسا

.)١٣(الفقه اإلسالمي

 

 

العدوان السلفي على أئمـة     : سابعا

.)١٤(الصوفية

 

 

العدوان السلفي علـى غيـر      : ثامنًا

السلفيين من المسلمين المعروف عنهم     

.)١٥(بتكفير المسلم المعين

 

 

النقد السلفي الالذع علـى     : ا تاسع

.)١٦(باحثين معاصرين

 

 

العدوان المتـسلف علـى     : عاشرا

.)١٧(فتاوى ثورات الربيع العربي

 

 

بعض من كل، قليل من كثير، من    * 

عدوان السلفية على علماء المـسلمين،      

والتغلغـل  ! فأي خطاب ديني يرتجـى؟    

والتمدد الـسلفي بمؤسـساته الدعويـة       

واإلعالمية والسياسية على قدم وسـاق      

بغطاءات حسابات سياسية ومصالح مع     

.!وصفقات أمنية! دول المنشأ والدعم

 

 

أما صحيح اإلسالم وعلومه فلـذلك      

.!!وأليس الصبح بقريب؟! رب يحميه

 



.وإلى اهللا المشتكى 

 

 

.وللحديث بقية

 

 
                                                           

. وما بعدها٧/١٥٢منهاج السنة النبوية ) ١(

 

 
رسالة كـشف   : ل لمحمد بن عبد الوهاب    الرسائ) ٢(

.١٢٠الشبهات ص

 

 
.٢٣٥األدب المفرد للبخاري ص) ٣(

 

 
.٣٩٠اقتضاء الصراط المستقيم البن تيمية ص) ٤(

 

 
نـداء اإلسـالم     : مجلة) ٥(

 

 جمـادى اآلخـرة      –

 

– 
.٢٨، صه١٤١٥

 

 
.٥٦٣جريدة المسلمون، عدد ) ٦(

 

 
.٣٥العلل ومعرفة الرجال ص) ٧(

 

 
.٤/١٤٠٥وفاء الوفا ) ٨(

 

 
، والرسـالة   ٣/٢٨٩المرجع السابق البن تيميـة      ) ٩(

، ٧/٢٤٦السابعة والثالثين لمحمد بن عبد الوهـاب         
، ومجلة التوحيد بجماعة أنصار     ١/٥٢والدرر السنية   

، وكتاب  ٢٢، ص ١٣، المجلد   ٥السنة المحمدية العدد  
توحيد الصفات بين اعتقاد السلف وتأويالت الخلـف        

.لمحمود عبده عبد الرازق

 

 
، ٥/٨٧موعة الرسائل والمسائل البن تيميـة       مج) ١٠(

، والرسالة الثالثة والثالثـون     ٤/٥٥مجموع الفتاوى   
، والـدرر الـسنية     ٧/٢٢٢لمحمد بن عبد الوهـاب      

، وتنبيهات على تفسير الصابوني البن بـاز        ١٠/٧٢
.وجماعته بالسعودية

 

 
التنبيه على المخالفات العقدية في فتح البـاري        ) ١١(

علي الشبل تقريظة ابن بـاز      شرح صحيح البخاري ل   
وصالح الفوزان وعبد اهللا عقيل وعبد اهللا منيع وعبد         
اهللا الغنيمان، وكتاب أخطاء فتح الباري في العقيـدة         
لعبد اهللا الدويسن وعبد اهللا العبدلي وبالحاشية تعليقات        

.البن باز

 

 
.أخطاء األصوليين في العقيدة لصالح العدني) ١٢(

 

 
، والرسـالة   ٤/٥٠يميـة   الفتوى الكبرى البن ت   ) ١٣(

 ٢٦٠السابعة والثالثون لمحمد بن عبد الوهاب ص      

 

– 
، والرسالة الرابعة عشر البـن عبـد الوهـاب       ٢٧٧

٧/٩٧.

 

 
، ٥/٥١مجموعة الرسائل والمسائل البن تيميـة       ) ١٤(

 الـسنية   ر، والدر ٧/٢٦٦ابعة والثالثون   لسوالرسالة ا 
١/٥٤.

 

 
، ١٢/٤٨٧،  ٣/٤٧٤،  ١/١٦٥فتاوى ابن تيمية    ) ١٥(

 ومـا   ١/٤٣٦،  ٣/٥٨،  ١/٩٦تاوى األئمة النجدية    وف
بعدها، وكتاب ضوابط تكفير المعين عند ابن تيميـة         
وابن عبد الوهاب تأليف أبي العال راشـد بـن أبـي      

.العال، وقدم له صالح الفوزان بالسعودية

 

 
الرد على القرضاوي والجديع والعلواني تأليف      ) ١٦(

ي يوسف حام الكلب العاوفعبد اهللا رمضان موسى، وإ  
.)سلفية اليمن(القرضاوي 

 

 
تحذير الشباب من فتنة الخروج والمظـاهرات       ) ١٧(

تأليف محمـد بـن ناصـر العرينـي، والبـراهين           
الواضحات في حكم المظاهرات لعلـي بـن حـسن          

) منتـديات كـل الـسلفيين     (األثري وإعداد مشرفي    
 جمادى اآلخرة   ١٧تاريخ  ) صوت األزهر (وصحيفة  

ه ١٤٣٢

 

أسـامة  .  محاضرة د  م،٢٠١١ مايو   ٢٠ -
مظاهرات ميدان التحرير ليست    (عبد العظيم السلفي    

).شرعية

 

 



  

 

 

 



 







 





 





 





 





 





 


 

 



 


 

 



 




 



 

 



 





 










هذا الحديث قد رواه المحدثون بخمسة ألفاظ، إليك بيانهـا          : قلت

.مع التخريج

 

 

١

 

). غيرهءيكان اهللا ولم يكن شَ( :اللفظ األول -

 

 

) ١١٢٤٠(والنسائي في السنن الكبـري      ) ٣١٩١(خاري  الب* 

: هود[وابن جرير في تفسيره     ) ١٥٦(وابن أبي عاصم في األوائل      

) ٦١٠٧(وابـن حبـان     ) ٥٩٣(وابن خزيمـة فـي التوحيـد        ] ٧

والطبراني في  ) ٥٦٣٢،  ٥٦٣٠(والطحاوي في شرح مشِْكِل اآلثار      

بـرى  والبيهقـي فـي الـسنن الك      ) ١٨/٢٠٤/٤٩٨(المعجم الكبير   

، ١٠٢(وفـي شـعب اإليمـان       ) ٩٢ص(وفي االعتقاد   ) ١٧٧٠٢(

وأبو سعيد الدارمي فـي رده      ) ٨/٢٥٩(وأبو نُعيٍم في الحلية     ) ١٧٩

.كلهم عن عمران بن حصين) ٤٠(

 

 

.عن بريدة األسلمي) ٣٣٠٧(كما أخرجه الحاكم * 

 

 

ُأسِد الغابة   [وأورده عز الدين ابن األثير في       * 

 

 نقالً عن ابـن     –

ن  شاهي

 

، والحافظ ابن   )]٥١٦٤( في ترجمة نافع بن زيد الحميري        –

اإلصابة [حجر العسقالني في  

 

 نقالً عن ابن عبد البر في األفراد –

 

– 

].مكتبة مصر. ط) ٢٠٩٨(في ترجمة حصيب 

 

 

٢

 

).كان اهللا ولم يكن شيء قبله (:اللفظ الثاني -

 

 

]  تحفة األحـوذي   ٩/٤٠٤/٣٩٠[والترمذي  ) ٧٤١٨(البخاري  

) ٥٥٨(والحميدي في الجمع بين الـصحيحين       ) ٦١٠٩(حبان  وابن  

وعبد الغني المقدسـي فـي      ) ١٧٧٠١(والبيهقي في السنن الكبرى     

.كلهم عن عمران بن حصين) ١٠(كتاب التوحيد 

 

 

٣

 

).كان اهللا ولم يكن شيء معه (:اللفظ الثالث -

 

 

 أقف على هذا اللفظ في دواوين السنة، كل ما هنالك وجـدتُ     مل

ابــن حجــر العــسقالني، يقــول فــي فــتح البــاري الحــافظ 

ولم يكـن شـيء     : (وفي رواية غير البخاري   ): [٦/٣٢٣/٣١٩١(

)].معه

 

 



 

 

 

 

 



 



 

٤

 

).كان اهللا قبل كل شيء (:اللفظ الرابع -

 

 

والطحاوي فـي شـرح مـشكل اآلثـار         ) ١٩٧٦٢(أحمد  * 

، وعبد الغني   )٢٦١ص(والبيهقي في األسماء والصفات     ) ٥٦٢٩(

.عمران بن حصينكلهم عن ) ٩ (المقدسي في كتاب التوحيد

 

 

والبزار  ) ٩٥٣١(وأحمد  * 

 

) ٩٣( كما في مجمع الزوائد      –

 

- ،

) ٥٧/٧٣(وابن عساكر في تاريخه     ) ٢/٢١٦(وأبو نعيم في الحلية     

.عن أبي هريرة

 

 

عن أبـي   ) ٨٩٧٣(كما أخرجه الديلمي في مسند الفردوس       * 

.سعيد الخدري

 

 

٥

 

).كان اهللا وال شيء معه (:اللفظ الخامس -

 

 

ُأسِد الغابة، ترجمـة   [أورده الحافظ عز الدين ابن األثير في        * 

)].١١٦٩(حصيب 

 

 

ــرش   *  ــاب الع ــي كت ــذهبي ف ــافظ ال ــا أورده الح كم

)٢/١٨٢/١٢٠.(

 

 

وفي ): [١٣/٤٦٥/٧٤١٨(وقال الحافظ ابن حجر في الفتح       * 

كان اهللا  : (وهو بمعنى ) كان اهللا قبل كل شيء    : (رواية أبي معاوية  

)].وال شيء معه

 

 

وفي هذا الحديث داللة قاطعة من السمع علـى نفـي           : قلت* 

الِقدِم عن كل ما سوى اهللا 

 

 جل ثناؤه -

 

-.

 

 








١

 

 قال اإلمام ابن حبان      -

 

ب حديث أبي رزين العقيلي       عق –

 

- :

]في هذه اللفظة حماد بن سلمة      و في غمـام  (: من حيث قوله  !! ِهم (

يريد به أن الخلق ال يعرفون خالقهم من حيث         ) في عماءٍ (إنما هو   

ومن لم يعرفْ له زمان وال مكان هم، إذ كان وال زمان وال مكان،  

وال شيء معه؛ ألنه خالقها، كان معرفةُ الخلِق إياه كأنه في عمـاٍء    

عن علم الخلق، ال أن اهللا كان في عماٍء؛ إذ هذا الوصـف شـبيه               

.ه.أ.)١(]وصاف المخلوقينأب

 

 

٢

 

كان اهللا ولم يكن شيء غيره،      : (قوله: [ قال اإلمام البيهقي   -

يدل على أنه لم يكن شيء غيره ال الماء         ) وكان عرشه على الماء   

وكان عرشـه   : (وال العرش وال غيرهما، وكل ذلك أغيار، وقوله       

.)٢(]ثم خلق الماء، وخلق العرش على الماء: يعني به) على الماء

 

 

٣

 

كان اهللا ولم يكن    : (قوله: [قال اإلمام أبو القاسم بن عساكر      -

يدل على أنه لم يكن شيء غيره ال الماء وال العـرش            ) شيء غيره 

وكان عرشه على   : (وال غيرهما، فجميع ذلك غير اهللا تعالى، وقوله       

ثم خلق الماء، وخلق العرش على الماء، ثم كتب فـي           : يعني) الماء

.ه.أ.)٣(]الذكر كل شيء

 

 

٤

 

-       ةَقال قاضي القضاة بدر الدين بن جاعكان : (في حديث : [م

فيه دليل على أنه    ) ، وكان عرشه على الماء    اهللا ولم يكن شيء غيره    

 

 سبحانه   –

 

 لم يكن معه شيء غيـره ال العـرش وال المـاء وال              –

) وكان عرشه على المـاء    : (الغير مطلقًا، وقوله  غيرهما؛ ألنه نَفَى    

لى الماء، ثم كتب في الـذكر وهـو اللـوح           ثم خلق العرش ع   : أي

].المحفوظ كل شيء

 

 

]: رغم ضعف اإلسـناد   [ثم قال في حديث أبي رزين العقيلي        * 

]: عماء[ بالمد والقصر، فأما المد      يفقد روِ ) في عماء : (وأما قوله [

فوق العماء بـالقهر    : فهو الغيم الرقيق، والمراد به جهة العلو، أي       

فقال الترمذي عن يزيد بن     ]: عما[ما بالقصر   والتدبير ال بالمكان، وأ   

أي ليس معه شيء، فالمراد به أنـه كـان          : العما: هارون أنه قال  

وحده وال شيء معه، ويدل عليه حديث عمران بن حصين الثابـت            

) وال شـيء معـه   (ورِوي  ) كان اهللا وال شيء غيره    : (في الصحيح 

ا، وكـذلك   فشبه عدم األشياء بالعمى؛ ألن األعمى ال يـرى شـيئً          

ما تحتـه  : (المعدوم ال يرى، ونَفْي التحتية والفوقية في العمى بقوله     

ليس تحت المعدوم المعبر عنه بالعماء هواء، وال فوقه       : يعني) هواء

هواء؛ ألن ذلك المعدوم ال شيء، فلم يكـن لـه تحـت وال فـوق                

 .ه.أ.)٤(]بوجه

.والبقية العدد القادم إن شاء اهللا تعالى

 

 

                                             

 

 
ـ    (كذا يف   ) ١( م، دار  ١٩٩٦،  ٢.ط] ٨/٤/٦١٠٨[ن حبـان    اإلحسان بترتيب صحيح اب

).الكتب العلمية

 

 
) االعتقاد واهلداية إىل سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب احلـديث          (كذا يف   ) ٢(

م، دار اآلفاق اجلديدة ١٩٨١، ١.، ط٩٢ص

 

. بريوت–

 

 
. ١، ط ٦٧ص] تبيني كذب املفتري فيما نِسب إىل اإلمام أيب احلسن األشعري         [كذا يف   ) ٣(

م، دار الكتاب العريب ١٩٨٤

 

. بريوت–

 

 
م دار  ٢٠١٠. ١ ط ٥٥٥،  ٥٥٤،  ٥٤٥ص] الترتيه يف إبطال حجج التـشبيه     [كذا يف   ) ٤(

البصائر 

 

.حممد أمني علي علي:  القاهرة، حتقيق–

 

 



 

 

 

 

 



 



 










 





 



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

، والتي أضحى العالم من خاللهـا       )اإلنترنت(ب سماة  الدولية الم 
.قرية صغيرة يمكن لإلنسان الوصول إليها

 

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

.به، ونشر رايته في العالمين

 

 

 

 

 

 



 




 




 




 




 




 



بصفة عامـة   تتطلب الدعوة إلى اهللا     

والدعوة في الشبكة الدولية بصفة خاصة  

نوعية متميزة مـن الـدعاة المـؤهلين        

، الناجحين، الذين يلفتون إليهم األنظـار     

ويجذبون إليهم القلوب والعقول بحـسن      

أسلوبهم، وتميـز عرضـهم، وصـدق       

لهجتهم، وحالوة منطقهم، وقوة حجتهم،     

وسعة علمهم، حتى يؤثروا في مرتادي      

الشبكة الدولية على اختالف مـشاربهم،      

هـاتهم،  اوتباين مداركهم، وتعـدد اتج    

وتغاير ثقافتهم، فيأخذوا بمجامعهم بلين     

ودة إلى منهج   ويسر، ويهدوهم برفق وم   

.اهللا تعالى

 

 

في الشبكة الدولية   ومقومات الداعية   

ال تختلف كثيرا عن مقوماته في غيـر        

تلك الشبكة، فالداعية الناجح له مقومات      

إذا توافرت فيه حقق النجاح لدعوته في       

وفـي أي موقـف     أي مكان يذهب إليه     

يتواجد فيه، وهـذا الداعيـة المحقـق        

مطر أينما لمقومات النجاح في دعوته كال  

حل نفع، فأنبت النبات وأحال الصحراء      

القاحلة جنة وارفة الظالل تؤتي أكلهـا       

.الطيب وتجود بثمارها النافعة

 

 

والداعية في الشبكة الدولية أحيانًـا      

ــب أو   ــات أو خط ــه كلم ــسجل ل ي

محاضرات بالصوت والصورة، وأحيانًا    

بالصوت فقط، وتكـون موجـودة فـي      

يها زائـر   موقعه على الشبكة، يرجع إل    

ال الموقع في أي وقت يشاء، وهو بهذا        

يختلف كثيـرا عـن القـائم بالـدعوة         

المباشرة، وأحيانًـا يرسـل الرسـائل       

فيقرأ الناس رسائله   الدعوية هنا وهناك،    



 

 

 

 

 



 



 

 

 
     

   
   
       



 

 
     

    
     
     
   

 

 

 

 

 
الدكتور

 

 
أحمد محمد أحمد الشرنوبي

 

 

 

أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالمية املساعد 

 

 بكلية أصول الدين

 

-

 

 جامعة األ

 

 زهر

 

 

دون أن يروه، فينبغي أن يلمسوه فيـه        

من سعة العلم وصدق اللهجة وحـرارة       

العاطفة وقوة اليقين مـا يـؤثر فـيهم،         

بهم إلى اإليمان   هم، ويدفع   ويستحوذ علي 

والهداية، ومن ثم يلزمه أن يحقق مـن        

مقومات الداعية الناجح ما يستطيع معه      

أن يحرز هذا التـأثير المنـشود فـي         

جمهوره، وخصوصا من يقرأ كلماتـه      

.وال يرى وجهه

 

 

إن الدعوة إلى اهللا تعالى في الشبكة       

الدولية تحتاج   

 

 كما تحتاج الدعوة إلى     –

كان  اهللا في كل م   

 

 إلى داعية تتوفر له     –

فـي تكوينـه    مقومات النجاح الالزمة    

الدعوي، والتي يصدر عنها ويحقق من      

خاللها النجـاح فـي دعوتـه، وهـذه         

المقومات كثيرة ومتعددة قد يطول بهـا       

الحديث، ومن ثم سألقي الضوء علـى       

المقومــات األساســية األكثــر أهميــة 

وضرورة والتي يندرج تحتها غيرهـا،      

:و التاليعلى النح

 

 



 



ال يتصور وجود داعية أصـالً، أو       

يتوقع نجاح لدعوته دون أن يكـون ذا        

، فهـي أحـد أهـم       صلة قوية بربه    

مقومات الداعية، ومن أولى األولويـات      

بالنسبة له، وإال فكيف يقـوم الداعيـة        

بدعوة الناس إلى أحد صلته به واهيـة،        

: ولذلك يقول سبحانه  ! ومعرفته به قليلة؟  

   ِاتومالَِّذي خَلَقَ الـس ضاَألرـا   ومو

بينَهما ِفي ِستَِّة َأياٍم ثُـم اسـتَوى علَـى        

 ِش الررالع      ـَئْل ِبـِه خَِبيـرفَاس نماح 

.)٥٩: الفرقان(

 

 

وقوة الصلة باهللا تعالى فـي حـق        

الداعية تعني قوة اليقين في اهللا سبحانه،       

الخشية منه، وصدق التجرد لـه،      وشدة  

وحسن التوكل عليه، وكثرة اإلنابة إليه،      

كما تعني أن يكون الداعية مجتهدا فـي        

الطاعات، مسابقًا فـي الخيـرات، وأن       

هللا محبا، ولصراطه سالكًا، ومـن    يكون  

    ا بالنهار  عذابه مشفقًا، وأن يكون صوام

ا في       قوا بالليل، وأن يتقدم الناس جميعام

ل هذا حتى يصير الناس بالنسبة له في      ك

:ذلك تبعا، يقول الشيخ محمد الغزالي

 

 

إن اإلناء   

 

 لكي يرشح علـى مـا       –

حوله  

 

 يجب أن يفيض، وأن ينزل فيه       –

ما يزيد على سعته، وما ينـسكب مـن         

جوانبه، ونفوس الدعاة كذلك ال بـد أن        

والحماس يكون لديها مقادير من اليقين      

 عـداها،   والفضل يتجاوزها إلـى مـا     

ويجعل االستفادة منها ميسرة لآلخرين،     

على الداعية أن يعرف ربـه،      : فإذا قلنا 

فلسنا نعني المعرفة العامة التي مكلـف       

إياها كل مؤمن، بل نعني مزيـدا مـن         

المعرفة، يجعل صـاحبه أنـور قلبـا،        

ــضارا،  ــا، وأدوم استح ــب فقه وأرح

.)١(وأنضر استذكارا

 

 
                                                           

مع اهللا، دراسات يف الدعوة والدعاة، الـشيخ حممـد          ) ١(
.م٢٠٠٥. ٦، مطبعة ضة مصر، ط١٤٩الغزايل، ص

 

 



 

 

 

                                                              

 

 

 

 



 

 
 



 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 



 




 





 



 

 





 









 











 



 

بعض أفراح الزواج،   أتابع  كنت   -
وري من خالل مر كمدعو، وغير مدعو    

في بعض الـشوارع أو مـن خـالل         
منزلي، وكأن األفـراح فـي مـصرنا        

بكـل  نموذج واحد، نعم العائالت تبتهج     
صور االبتهاج، والفرح صورة يحـث      
عليها ديننـا اإلسـالمي، لمـاذا؟ ألن        
اإلسالم حث على اإلعالن لـيعلم كـل        
الناس أن هذين زوجان يرضيان ربهما، 
وكما أن أسرة الزوجين تشاركان فـي       

.لك إرضاء هللا ولرسوله ذ

 

 
ولكني أتوقف مع صورة المجتمـع      

جـد مـن    حيـث أ  في األفراح   الحالي  
الضرورات إطالق األعيـرة الناريـة      

والصواريخ التي تتشكل منهـا رسـوما       
.وشجرا وورودا نادية

 

 
وهذه األعيرة النارية والـصواريخ     

 في سقوط قتلـى أكثـرهم مـن         تبتسب
.األطفال األبرياء

 

 
لمي خط هذه الكلمـات     والسبب أن ق  

ــا محافظــة  ــة البلين ــز ومدين أن مرك
يروح فيه ضحايا كل شـهر،      .. سوهاج

والسبب األفراح؟ والسؤال هـل تلغـى       
اإلجابة ال، ولكـن يجـب أن       ! األفراح؟

ونحن نسعد  تكون لدينا ثقافة في أفراحنا      
العروسين وأهل العروسين وكـل مـن       

ة ثم  فرحتبدأ ب ناهيك أن األفراح    .. شارك
م وحزن، بمواراة جثة كل فرح      غي ب تنته

.أكثرهم من األطفالو

 

 
وفي القاهرة العاصمة ناهيك عن قمة  

ال بد أن  الجهل وأنت تمشي في الشوارع      
تتوارى وتبتعد عن كل فرح، مخافـة أن   
يصيبك طلق ناري أو صاروخ، نقرأ من       

ن امرأة أصـيبت مـن      أالحين والحين   
خالل رؤيتها للفرح من شباك منزلهـا،       

مصر القديمة أتذكر أن فتاة لم يمر       وفي  
 عام، فإذا بفرح في الشارع      ى زواجها عل

وشـظية  التي تسكن فيه، فإذا بصاروخ      
نها، فقـأت عينهـا اليـسري       يتسكن ع 

وأصيبت بالعمى، ولم تفرح، ولم يفـرح       
ب شأصحاب الزوجين، وكادت معركة تن    

بين أهلها وأهل العروسين، وما زالـت       
.القضية في المحاكم

 

 
ا في القرى والمراكز والمـدن      وأيض

والمحافظات األفراح شكل واحد ال بـد       
ونعوذ باهللا من نـار الـدنيا       ) النار(من  

واآلخرة يا رب العالمين، تتحول األفراح      
عندنا إلى مآتم، وبـدالً مـن أن ينتهـي     
الفرح بفرح الزوجين وعائلة الـزوجين      
تنتهي بالتخاصم، وربما تنتهي بفشل هذا      

.الزواج

 

 

 من ذلك ينتهي إلى مأساة وهي       واألشد
ـ   تم الـذي يـستمر سـنوات،       أالثأر، والم

والمجاملة التي تنتهي إلى خصومه وعداء      
 وتتحول الفرحة إلى محزنة، وللعلم      ة،وفرق

أن هذا الزواج بهذا الـشكل العبثـي فـي          
األفراح، هو اغتيـال لالبتهـاج والفـرح،      

 وكيـف   ؟،فكيف نحول هذا الزوج إلى نكد     
يصبح الباطل عندنا ضـرورة ومخدعـة،       

!!.رضينا أم أبينا

 

 
إني أتوجه إلى معالي وزير األوقـاف       
فضيلة الدكتور محمد مختار جمعـة، فـي        
رسالته الناجحة، بالخطبـة الموحـدة، أن       
تكون إحدى موضوعات خطبة الجمعـة،      

ـ   عأفراحنا كيف نج   ي اهللا  لها إسالمية ترض
ـ       ث أن  ورسوله والناس أجمعين، فـال يلب

يستسلم المسلمون جميعهم في كل مـساجد       
مصر أن يستمعوا للخطباء وهم يوجهـون       

.األسر، حتى تكون أفراحنا إسالمية

 

 
.ماذا نفعل؟

 

 
أوالً أن نبعد إطالق األعيـرة الناريـة       
والصواريخ، وما إلى ذلك؛ ألن فيها ترويع       
للمارة وللصغار والكبار، وأيضا نبعد عـن     

 واألصـوات   واإلزعاج بمكبرات الصوت،  
.ةبالنائ

 

 
وبذلك تتغير معايير األمور، فينـسلخ      
الناس من إهاب التقليد العمياء إلـى القـيم         

 وبذلك تنتظم األفراح    ،في اإلسالم الرشيدة  
ويسعد الناس ويعود الناس واألسـر إلـى        
بيوتهم ليس بينهم من فقد ابنـه وابنتـه أو          

.أصيب أحد

 

 
االستقرار في األفـراح     وبذلك يسود   

 

– 
 اهللا ورسوله    لترضي

 

ى بين جنباته   د وتتها –
نسمات الـسكينة والمـودة والرحمـة        

 

- 
واإلسالم يبارك هذا الفرح     

 

بل إنه ليبارك    –
ة ي وكل من شارك بـصورة سـلم       مذلك له 

.ذاء ألحديليس فيها إ

 

 



 

 

 

 



 



 



 



 




 




 

–


 




 

–


 



 


 



 



 

 



الـسيد  سماحة  قامت مشيخة الطريقة العزمية تحت رعاية       
 العزمية  محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم شيخ الطريقة       

 لدورها ا، تأكيده١٤٣٨  عدة محاضرات خالل شـهر  
:بصير األمة بالواجب المطلوب منهاالكبير فى ت

 

 



 


 م٧/١٠/٢٠١٦، الموافق   ه١٤٣٨  ٦جمعة  الفى يوم   

بقاعة اإلمـام المجـدد      نوتسعالة و مناثال أهل البيت  ليلة   متأقي
السيـد محمد ماضى أبى العزائم حيث حضرها عدد من أساتذة          
الجامعات والمراكز العلمية، ورجال الصحافة واإلعالم، وعدد       
من أبناء اإلمام أبى العزائم، وأبناء الطريقة العزمية من مختلف          

.المحافظات

 

 
أن إلـى  األمـة   الطريقة العزمية   وقد دعا فيها سماحة شيخ    

ينظروا نظرة طيبة إلى تاريخهم؛ ألن من ليس له تاريخ ليس له         
مستقبل، وأعداؤنا يعملون على أن ننسى تاريخنا، وكلما ابتعدنا         

سـيزداد  ) الجنة( وغاب عنا الهدف     عن سيدنا رسول اهللا     
.تخلفنا

 

 
يحـاولون سـرقة تاريخنـا ونـسبة        محذرا من أن اليهود     

تنا إلى أنفسهم، كزعمهم بناء األهرامات، والسبب فـي         حضار
، )ال تكـذب  ( :ذلك أن الوصايا العشر في التوراة لـيس فيهـا         

فـي مكـة   ويساعدهم السلفية الوهابية بطمس المعالم اإلسالمية       
والمدينة حتى تأتي أجيال ال ترى أثرا لإلسـالم فـي مهـبط             

.الوحي

 

 
ونبه سـماحته أن داعـش وأخواتهـا يقتلـون المـسلمين            
والمسيحيين خدمة إلسرائيل، وهم معتدون ال يحبهم اهللا، وليسوا         

.بمسلمين، وقتالهم في النار، ومن قتلوه فله الشهادة

 

 
وطالب األمة بأن تجعل رسالتها هي المـصلحة العامـة،          
وتتخلص من العمل ألجل المال فقط حتى ال يكـون أفرادهـا            

.دا لهعبي

 

 
 الشريف عبد الحليم العزمي الحسيني حديثه حـول         وواصل

اإلمـام  بالبدء في الحديث عن استشهاد       سيرة أهل البيت    
:ر التاليةو وفق المحاعلي 

 

 
١

 

. باستشهاد اإلمام علي  إخبار النبي -

 

 
٢

 

. باستشهاده إخبار اإلمام علي -

 

 
٣

 

. المؤامرة في اغتيال اإلمام علي -

 

 
تاريخيا، ببيان دور الخوارج ومعاوية      المؤامرة   وقام بتحليل 

.وقطام كل على حدة

 

 
من مواجيد اإلمام أبي    الشيخ محمد حسنين     دوشارك باإلنشا 

.العزائم

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

بينا يف اللقاء املاضي أن مهمة الرسل و
َّ َّ

 

األنبيـاء ذات جـانبني 

 

متباينني وإن كان كل منهما مكمال لآلخر
ً

:

 

 

 

. جانب العقيدة، مهمة األنبياء بالنسبة له تذكرييـة

 

وجانـب 

 

الشريعة، ومهمة األنبياء بالنسبة له تعليمية، ويف هذا املقال 

 

:نواصل احلديث فنقول

 

 

 

 





 









اتفقت كتب السير والتـاريخ علـى أن        

 هـو   محور حياة عبد اهللا والد النبي       

حادثه عزم أبيه عبد المطلب الشديد علـى        

، لـذا  ذبحه، وإقدامه على تنفيذ الذبح فعـالً   

 لموقفه  اانًاستبيسأستعرض تفاصيل ذلك كله     

من التعرض المؤكـد للمـوت ولمواقفـه        

األخرى التي يمكن منها معرفة عقيدته التي       

عاش بها ومات عليها في ريعـان شـبابه         

.المبكر

 

 

 الفـرج نـور الـدين       وكتب العالمة أب  

الحلبي فـي سـفره المعـروف بالـسيرة         

 عن قصة إقدام عبد المطلب على       )١(الحلبية

ـ       ، ...د اهللا ذبح أجمل وأعز وأحب أبنائه عب

:كتب ما يلي

 

-

 

 

١

 

:  قـال  عن علي بن أبي طالب       -

 إذ )٢(الحجر في لنائم  إني :قال عبد المطلب  

 ومـا  : فقلت،  طيبة احفر : فقال آت أتاني

 إلـى  فرجعـت ،  عنـي  ذهـب  ثم ؟ طيبة

 احفر : فقال فجاءني،  الغد فنمت،  مضجعي

 فلمـا ،  عني ذهب ثم ؟ برة وما: قلت،  برة

، فنمـت  جعيمـض  إلـى  رجعت الغد كان

 وما: قلت: قال،  زمزم احفر : فقال فجاءني

 تـسقي ،  تـذم  وال ،تنزف ال : قال ؟ زمزم

 عند والدم الفرث بين وهي،  األعظم الحجيج

قوله . النمل قرية عند األعصم الغراب نقرة

أي ال يفرغ ماؤهـا، وال يلحـق        : ال تنزف 

.قعرها

 

 

٢

 

وعندما جاء عبد المطلب بـالمعول    -

: ت إليه قريش، فقالوا لـه     وقام ليحفر، قام  

 اللـذين   )٣(واهللا ال نتركك تحفر بين وثنينـا      

 فقال عبـد المطلـب لولـده        ،ننحر عندهما 

أي امنع عني حتى أحفر،     : الحارث ذد عني  

فو اهللا ألمضين لما ُأِمرتُ بـه، فلمـا رأوه        

ـ       ر وكفـوا   غير نازع خلوا بينه وبين الحف

:  حتى بدا له الطي    عنه، فلم يحفر إال يسيرا    

أي البناء، فكبر وقال هذا طـي إسـماعيل         

 :       أي بناؤه، فعرفت قريش أنه أصاب

 واهللا يـا عبـد      :حاجته، فقاموا إليه وقالوا   

المطلب إنها بئر أبينا إسماعيل، وإن لنا فيها        

ما أنا بفاعـل، إن     : فقال: ا فأشركنا معك  حق

 :هذا األمر قد خُصصتُ به دونكم، فقـالوا       

جعلوا بيني وبيـنكم    ا: نخاصمك فيها، فقال  

كاهنـة بنـي   : من شئتم أحاكمكم إليه، قالوا  

سعد بن هذيم وكانت بأعلى الشام، فركـب        

عبد المطلب ومعه نفر من بني عبد مناف،        



 

 

 

 

 



 



 









  





 



وكـان   وركب من كل قبيلة من قريش نفر،    

 ال  )٤(إذ ذاك ما بين الحجاز والشام مفازات      

ماء بها، فلما كان عبد المطلب ببعض تلك        

ـ ماؤه وماء أصحابه، فظم   المفاوز فني    وا ئ

ا حتى أيقنوا بالهلكة، فاستقوا ممن       شديد ظمًأ

معهم من قبائل قريش فأبوا عليهم وقـالوا        

نخشى على أنفسنا مثل ما أصـابكم، فقـال    

ما :  ما ترون؟ قالوا   :عبد المطلب ألصحابه  

إنـي أرى أن    : رأينا إال تبع لرأيك، فقـال     

 أن يحفر كل أحد منكم حفيرة يكون فيها إلى      

يموت فكلما مات رجل دفعه أصحابه فـي        

حفرته ثم واروه حتى يكون آخرهم رجـالً        

عةُ رجل واحد   واحديأي يتـرك بـال     : ا فَض

ـ       ،مواراة ا،  أيسر من ضيعة ركـب جميع

نعم ما أمرت به، فحفر كل حفيـرة        : فقالوا

لنفسه ثم قعدوا ينتظرون الموت، ثـم قـال         

ـ   : عبد المطلب ألصـحابه    ا واهللا إن إلقاءن

بأيدينا هكذا إلى الموت لعجز، فلنضرب في       

األرض فعسى اهللا يرزقنا، فانطلقوا، كـل       

ذلك وقومهم ينظرون إليهم ما هم فـاعلون        

فتقدم عبد المطلب إلى راحلته فركبها، فلما       

انبعثت ناقته انفجرت من تحت خفها عـين        

 ثم  ،عذب، فكبر عبد المطلب وكبر أصحابه     

 نزل فشرب وشـرب أصـحابه ومـألوا       

هلمـوا إلـى    : أسقيتهم، ثم دعا القبائل فقال    

الماء فقد سـقانا اهللا فاشـربوا، واسـتقوا،         

فجاؤوا فشربوا واستقوا، ثـم قـالوا لعبـد         

 قد واهللا قُِضى لك علينا يـا عبـد          :المطلب

   االمطلب، واهللا ال نخاصمك في زمزم أبـد ،

إن الذي سقاك الماء بهذه الفالة لهو الـذي         

     ا، فرجـع   سقاك فارجع إلى سقايتك راشـد

.ورجعوا معه ولم يصلوا إلى الكاهنة

 

 





 



إن عبد المطلب لما قال لولده الحارث       (

أي امنع عني حتى أحفر، وعلـم       : ذد عني 

، نـذر إن رِزقَ     أنه ال قدرة له على ذلـك      

عشرة من الولد الذكور يمنعونه ممن يتعالى       

.عليه ليذبحن أحدهم عند الكعبة

 

 

 إن عبد المطلب نـذر أن يـذبح         :وقيل

ا إن سهل اهللا له حفـر زمـزم، فعـن           ولد

معاوية أن عبد المطلب لما أمر بحفر زمزم        

نذر هللا إن سهل األمر بها أن ينحر ولـده،          

زمزم ُأِمـر   أي وحفر   : فلما صاروا عشرة  

أي قيل لـه قَـرب      : في النوم بالوفاء بنذره   

أي بعد أن نسي ذلك، وقد قيل       : أحد أوالدك 

ا َأوِف بنـذرك، فـذبح كبـشً      : له قبل ذلك  

قَرب : وأطعمه الفقراء، ثم قيل له في النوم      

      ا، ثم قيل لـه     ما هو أكبر من ذلك فذبح ثور

 قَرب ما هو أكبر من ذلك، فذبح        :في النوم 

 قرب مـا هـو      :جمالً، ثم قيل له في النوم     

وما هو أكبر من ذلك؟     : أكبر من ذلك فقال   

 قرب أحد أوالدك الـذي نـذرت        :فقيل له 

ذبحه، فجمعهم وأخبرهم بنذره، ودعاهم إلى      

.)٥()الوفاء فأطاعوه

 

 

وحيث قد أجمعت المصادر األصـيلة      

وأمهات كتب السيرة النبوية على أن عبـد        

ان أحسن فتـى فـي      مطلب ك اهللا بن عبد ال   

 ، وكان نور النبـي   قريش خلُقًا وخَلْقًا  

 أحسن رجل في قريش     بينا في وجهه وكان   

، وفي رواية أنه كان أكمل بني أبيه،        منظرا

.وأحسنهم وأعفَّهم، وأحبهم إليه وإلى قريش

 

 

                                             

 

 
السيرة الحلبية وهذا اسم الشهرة للكتاب المسمى       ) ١(

ف تـألي / إنسان العيون في سيرة األمـين المـأمون       

العالمة أبي الفرج علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبـي          

ضبطه وصححه عبـد    / هـ١٠٤٤الشافعي المتوفى   

/ لبنان/ دار الكتب العلمية بيروت     / اهللا محمد الخليلي  

. وما بعدها بتصرف٤٨من صفحة / المجلد األول

 

 

هو حجر إسماعيل وهو جزء من مساحة       : الِحجر) ٢(

ربعة وهـو المحـاط     الكعبة لكنه خارج جدرانها األ    

بسور من الرخام حول الضلع الشمالي الغربي للكعبة        

.تحت الميزاب

 

 

هما صنما إساف ونائلة والموروث عنهما      : وثَنَينَا) ٣(

 وامـرأة   نهما كانا رجالً  أفي ذاكرة وتاريخ أهل مكة      

ارتكبا الفاحشة في الحرم بجوار الكعبة فمسخهما اهللا        

       ـ ارا وثنـين    صنمين من الحجر، ومع الوقت ص

.يعبدان وهذا من سفه عقول الجاهليين

 

 

: المفازة مساحة ممتدة في الصحراء ليس بها ماء       ) ٤(

أو حياه، فهي مهلَكة لمن يعبرها إن لم يكن معه المياه 

والطعام والنوق الصالحة لعبورها وإنما أطلقوا عليها       

.امفازة تيمنً

 

 

 .٥٤ صـ١السيرة الحلبية جـ) ٥(



 

 

 

                

 



 


 

 

 












 



 









 



 






 



 






 



 

 



 





 




 



١٣

 

ــي العــدد -  وتحــت ١٥ص ٧وف

محمد علي عبد   : بقلم"باب الفتاوى   " عنوان  

:الرحيم جاء فيه

 

 

 

 . التبرع باألعضاء حرام-

 

 

 انتقد رأي األلبـاني     -

 اليدين  ىبأنه يجب النزول عل   

 وأنه مخـالف    ،قبل الركبتين 

 وأن  ،لرأي أغلـب األئمـة    

لرأي هـذا العـالم     ب  التعص

 .المعاصر ال يجوز

١٤

 

 وتحت عنوان   ١٨ص ٨في العدد  -

 محمد علي عبد الرحيم     :بقلم"باب الفتاوى   " 

:جاء فيه 

 

 

ـ       الحيـوان   ىتزغيط البط فيه قسوة عل

. يحب الرفق في األمر كلهىواهللا تعال

 

 

١٥

 

 وتحت عنوان   ٥٣ص ٨ في العدد  -

: بقلـم   " الجاهلية في األرصـاد الجويـة     " 

: جاء فيهالتوحيد

 

 

تهام لرئيس هيئة األرصـاد الجويـة       ا

المصرية بأنه سلك مسلك الجاهلية وذلـك       

احذر المواطنين مـن خـداع       " :عندما قال 

: ثم قـال  " شتاء هذا العام فإنه شتاء خبيث      

   ا أن أفكار الجاهلية تـصل      وما كنا نظن أبد

. رأس في هيئة األرصاد الجويةى أعلىإل

 

 

١٦

 

ــي العــدد -  وتحــت ١٧ص ٩وف

لمحمد علـي عبـد     " باب الفتاوى   " عنوان  

:الرحيم جاء فيه

 

 

ال يحق ألخ الزوج أن يري زوجة أخيه 

 لو كان يكبرها في الـسن ويعتبرهـا         ىحت

، ويجوز لـه أن يكلمهـا مـن وراء          كابنته

.حجاب

 

 

١٧

 

ــي العــدد -  وتحــت ٣٠ص ٩وف

 بقلـم   "أسئلة القراء عن األحاديث     " عنوان  

:علي إبراهيم حشيش جاء فيه

 

 

". األم بدعة المتفرنجينعيد"

 

 

١٨

 

ــي العــدد -  وتحــت ٤١ص ٩وف

م عبـد   بقل" مواضع قراءة الفاتحة    " عنوان  

:الرحمن محمد لطفي جاء فيه

 

 

 

أن قراءة الفاتحة ممنوعـة إال فـي         -

: مواضعةثالث

 

 

عند تالوة القرآن فتقرأ كأي سورة       )١

.من سور القرآن

 

 

.في الصالة) ٢

 

 

.في الرقية) ٣

 

 

 

ر هذه المواضـع   وأن قراءتها في غي    -

الفاتحة لحـضرة    " :فهي من البدع كقولهم   

 هـذه النيـة، الفاتحـة       ىالنبي، الفاتحة عل  

ألمواتنا وأموات المسلمين بعد انتهاء القارئ    

من قراءة القرآن، والفاتحة بعد االنتهاء من       

صالة الجنازة، والفاتحة بعد االنتهاء مـن       

دفن الميت، الفاتحة لصاحب هـذا المقـام،        

." الفاتحة عند خطبة النساءوقراءة

 

 

١٩

 

 وتحـت   ١٧ص ١٠وفي العـدد   -

بقلم  محمـد علـي      ": باب الفتاوى " عنوان  

 :عبد الرحيم جاء فيها

ستر الوجه   

 

واجب –

 

 فـي حـضرة     -

.الرجال

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى. د   

 

 

٢٠

 

 وتحـت   ٣٨ص ١٠وفي العـدد   -

رجـب   :أعدها وقـدمها  " سهرة مع "عنوان  

:خليل جاء فيها

 

 

حوار مع الشيخ محمد علي عبد الرحيم       

:فيهجاء 

 

 

 

ـ       - ا مـن   علينا أال نجعل اللحيـة ركنً

 ونمشي مع الناس بالتشويق     ،أركان اإلسالم 

ا بالعنف من    وال نجعله ممزوج   ، اإلسالم ىإل

.أجل اللحية

 

 

 

 .تقصير الثياب ليس فيه إلزام -

٢١

 

 وتحـت   ٤٩ص ١٠وفي العـدد   -

: بقلـم   " دفاع عن السنة المطهرة     " عنوان  

:علي إبراهيم حشيش جاء فيه

 

 

للدكتور إبراهيم ياسـين مـدرس      اتهام  

الفلسفة بكليـة اآلداب والتربيـة جامعـة        

:المنصورة باآلتي

 

 

 

الدفاع عن شطحات المتـصوفة وإن       -

.ظهر فيها الشرك والزندقة

 

 

 

إحداث أسماء وصفات لـم تكـن هللا         -

.ىسبحانه وتعال

 

 

 

تحليل المحرمـات بأحاديـث غيـر        -

.صحيحة

 

 

 

 اإلسالم بأحاديث غيـر     ىء عل افترا -

.صحيحة

 

 

 

االستدالل بآيات قرآنية فـي غيـر        -

 .مواضعها

 

 

 

اتهام شيخ اإلسالم ابن تميمة بعـدم        -

."الصوفية" تذوق علوم القوم ىقدرته عل

 

 

 

أنه يؤمن بعقيدة وحدة الوجود مثـل        -

.ابن عربي

 

 

٢٢

 

 وتحـت   ٥٤ص ١٠ وفي العـدد   -

علي عيد   :بقلم" برنامج ناجح ولكن  " عنوان  

:جاء فيه

 

 

" هللا الحـسني  أسـماء ا  "إشادة ببرنامج   

ولكنه أخذ عليه أن المادة العلمية التي زود        

بها البرنامج قد جاءت عارية مـن الدقـة         

.والتحقيق

 

 

٢٣

 

 وتحـت   ٢٧ص ١١وفي العـدد   -

رجب خليل جـاء    : بقلم" سهرة مع " عنوان  

:فيه

 

 

حوار مع الشيخ محمد علي عبد الرحيم       

:جاء فيه

 

 

 

.النقاب واجب -

 

 

 

حـد  ال ينبغي أن يكون في البلد الوا       -

 وال أن يكون فـي البيـت الواحـد         ،عيدان

 ،ا هذا يفطر اليوم والثاني يفطر غد      :أخوان

    هـذه  ،اهذا يحتفل بالعيد اليوم واآلخر غـد 

 وهذه فتنة والفتنة أشد ،تفرقة ال يرضاها اهللا 

 .من القتل

 

المفتي معه لجنـة وعنـده مكتـب         -

وتليفونات وتأتيه برقيات فلما يجد الحصيلة      

يها وهي أن سماء مصر لـم        إل ىالتي انته 

يظهر فيها القمر ماذا يفعل المفتي؟ يقلد؟ ال        

فطـروا  أصوموا لرؤيتـه و   (يحكم حديث   

 أكملـوا  ، وإن غم علينا في مـصر   )لرؤيته

العدة، ال أبحث عن دولـة معينـة أحبهـا          

  وأهواها فأصوم تبع    ا ا لها فهذا يعتبر خروج

والخروج عن الجماعة شذوذ    . عن الجماعة 

 .واهللا يريد الوحدة واأللفة

٢٤

 

ــي العــدد-  وتحــت ١ص ١٢ وف

: بقلـم " تـرك الـصالة      ىدعوة إل " عنوان  

:رئيس التحرير جاء فيه

 

 

نقد ألحد أساتذة طب العيون وذلك لقوله       

في مقال بأخبار اليوم أن طول فترة الركوع     

لدموية  احتقان األوعية ا   ىوالسجود يؤدي إل  

 تحـرك العدسـة     ىوتؤدي إل  داخل العين، 

البلورية للعين مع القزحية لألمام وقد تؤدي       

 واعتبر هذه النصيحة    ،ةي انفصال الشبك  ىإل

.العلمية دعوة لترك الصالة

 

 

٢٥

 

 وتحـت   ١٠ص ١٢وفي العـدد   -

محمد علي عبد   :م  بقل" باب الفتاوى " عنوان  

:الرحيم جاء فيه

 

 

 

 عمـل  ما يعرف بالبطاقة المحمديـة   -

.مشين

 

 

 

-       ا يشهد اهللا أن اللحية واجبة وذلك رد

 قارئ سعودي فهم من كالمه أن اللحية    ىعل

 .سنة فقط

 

قولهم أن اختالف األئمة رحمة لألمة       -

 ."كالم مكذوب "

 

اتهام ابن تيمية باطل وال يصدر إال        -

.من أعداء التوحيد

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


 

 

 

 

 

حكم عاليـة، ودرر غاليـة،      
أفيضت من الكتاب المسطور،    

بها والبحر المسجور، ونطق    
لسان الرق المنشور، أخـذًا     

سعد من  . من البيت المعمور  
فهم هذه الحكـم علمـا، أو       
تمتع بها ذوقًا، أو سار على      
هديها سلوكًا؛ ألن عباراتهـا     
من بحر عرفان ونور بيـان      

.مجدد هذا الزمان

 

 
 حكــم هـذه ال ىحـد إنقـدم  

قــ تعليايمة يعقبهــالعظ

 

 
ى نيلـ نسترشد به ف   

 

 
.المىالمجد اإلس       

 

 

األستاذ

 

 
قنـديلمحمود سميـح 

 

 
 



 





 




 



 

 

 

 

ن أن نعتبـر هـذه الحكمـة        ـن الممك ـم
 لبيان مقام األنس بـاهللا، الـذى سـبق          استكماالً

 السابقة، والتـى     قبل شرحه من قبل فى الحكمة    
طوبى لمـن   : يقول فيها اإلمام أبو العزائم      

استوحش بالخلق وأِنـس بـالحق، وقـد وردت         
سنةُ : حكمة اليوم فى أقوال السابقين بألفاظ منها      

، وِسنة الفصل سنة، ولكـن اإلمـام     الوصل ِسنة 
 مـن الوصـل،     استخدم اصطالح األنس بـدالً    

 من الفصل فى هذه الحكمة، علـى        والهجر بدالً 
اعتبار أن األنس ال يتحقق إال بعد الوصل الذى         
ال فصل فيه وال هجر، فلذة الوصل فى األنس،         

. الذى هو غايته ومراد العبد منه

 

 
هتان فـى   السنة والـسنة كلمتـان متـشاب      

الحروف، مختلفتان فى التشكيل، ومتباينتان فى       
المعنى، فالسنة معلوم أنها فترة زمنيـة مـدتها         

  نة فـى اللغـة فهـى        اثنى عشر شهرا، أما الس :
غفوة، نوم قصير، نعـاس     : مصدر وِسن بمعنى  

: يتقدم النَّوم، فإن خالط القلب صار نوما، يقـال        
ة إلى النَّـوم    حاج: دبت السنة فى الجفون، وقيل    

عابرة لكنَّها ال تُقاوم، وقيل حالة مرضية تتميز         
اُهللا الَ ِإلَه إالَّ    : بنوبات نوم قصيرة، قال تعالى    

مالَ نَوسِِنَةٌ و الَ تَْأخُذُه ومالْقَي يالْح وه.

 

 
واألنس والهجر متقابالن، أما األنـس فقـد        

 أفضلها  ذكرنا له من قبل تعريفات متعددة، ومن      
بهجـة  : تعريف اإلمام أبى العزائم لألنس بأنـه      

النفس بمطلوب متمنى، مع األمن مـن الـزوال       
والعقوبة، وهناك تعريفات أخرى كثيرة قال بها       
أئمة التصوف، سيأتى ذكرها فى هـذه الحكمـة     

اأيض.

 

 
هجـر يهجـر    : وأما الهجر فهو من الفعل    

و مهجور، هجر الـشخص أ    : هجرانا، والمفعول 
: تركه وأعرض عنه، هجـر األحبـاب      : يءالش

ابتعد عنهم وتركهم بجفاء، والهجر عند العارفين       
هجر التأدب، وهجـر التـسلب،      : له أنواع منها  

وهجر التعتب، وهجر التقرب، والهجر الجميل،      
وعن هجر التأدب يقول الشيخ علي البنـدنيجي        

هو الهجر الـذي يقـع      : هجر التأدب : القادري
د الـتمكن واإليقـان، وأمـا هجـر         للسالكين بع 

 فهو الهجر الذي يقع للمجـذوبين بعـد       : التسلب
هو الهجر الـذي يقـع      : العرفان، وهجر التعتب  

للسالكين بعد شهود الحق بعين الجنان، وهجـر        
هو الهجر الذي يقع للعالمين الواصلين      : التقَرب

.بعدما انطوى عليهم الزمان والمكان

 

 
ل اإلمـام   أما عن الهجر الجميل فقـد قـا       

هو أن تعاشرهم   : الهجر الجميل : القشيرى  
الهجر : بظاهرك، وتباينهم بسرك وقلبك، ويقال    

ما يكون ِلحق ربك ال ِلحـظ نفـسك،         : الجميل
أال تكلمهـم، وتكلمنـي     : الهجر الجميل : ويقال

ألجلهم بالدعاء لهم، ويقول سيدى عبـد القـادر         



 




 





 

 

 

 

 



 


 

هجـر  :  عـن هجـر المحبـوب      الكيالني  
ي نار يضرمها مالك الـصدر فـي    ه: المحبوب

.جهنم الوجد 

 

 
: يقول الشيخ ابن عطاء اهللا السكندري       

متى أوحشك من خلقه، فاعلم أنه يريد أن يفـتح          
هـو حـضرة    : لك باب األنس به، بساط األنس     

القدس، محل المفاتحة والمواجهـة، والمجالـسة     
والمحادثة، والمشاهدة والمطالعة حال األنـس،      

د يد األطماع إلى اقتطاف ثمـر       م: حقيقة األنس 
تصرف العبد في ملك الرب،     : المواصلة، غايته 

ا على التحقيق بصحة المحبة، التي توجب       اعتماد
.رفع ِعلل المعايرة

 

 


 


ال يـصح    :يقول الشيخ علي الخواص     

األنس باهللا حقيقة لعدم المجانسة، وإنما األنـس        
وبأهل تلك الحـضرة مـن      بالتقريبات اإللهية،   

األشباح واألرواح، كما يجد اإلنسان عند رؤيـة        
الصالحين، والوحـشة والنفـرة عنـد رؤيـة         

مؤانسة : الفاسقين، ويقول الشيخ أحمد بن عجيبة     
هي أول أقسام المؤانـسة التـي يجـدها          :الذكر

العامل بعد العمل، وهي ألهل الفناء في األفعال        
لفـرار مـن    من أهل اإلسالم، وهي توجب له ا      

الناس والوحشة منهم، وال تليق بـه إال العزلـة          
لضعفه، وهي توصل إلـى مؤانـسة القـرب،         
ومؤانسة القرب توصل إلى مؤانـسة الـشهود،        

هي ثاني أقسام المؤانسة التـي      : مؤانسة القرب 
يجدها العامل بعد العمل، وهي ألهل الفناء فـي         
الصفات، وهم أهل االستشراق من أهل اإليمان،       

وجب القرب للناس علـى حـذر مـنهم،       وهي ت 
هي ثالث أقسام المؤانسة التـي       :مؤانسة الشهود 

يجدها العامل بعد العمل، وهي ألهل الفناء فـي         
الذات من أهل اإلحسان، وهي توجب الـصحبة        

 ألنه يأخذ مـنهم وال يأخـذون        ؛لهم ومخالطتهم 
.منه، وال يليق بصاحبها إال الصحبة

 

 
نـس هـو    األ: ويقول اإلمام القشيري    

حياة : عيش السر، من غير مالحظة البر، وهو      
بـرد الحيـاة بـوداد      : القلب بنسيم القرب، وهو   

: وجد الحبيب لفقد الرقيب، وهـو     : المداناة، وهو 
هـم  : ذوق الوصول فوق المأمول، أهل األنـس   

، وال يدخل علـيهم  )بسطهم( الذين يدوم نهارهم  
 الحقيقـة  ليل حال الهيبة واألنس وإن جلتا، فأهل 

ا، لتضمنهما تغير العبديعدونهما نقص.

 

 
األنـس   :يقول أحمد الكمشخانوي النقشبندي   

وهـو بـالخلق،    : أنس العـام   :على ثالثة أقسام  
: وهو بذكر اهللا، وأنس األخـص     : وأنس الخاص 

وهو بالحق، فاألنس بالخلق هم واقع، واألنـس        
بذكر اهللا شيء نافع، واألنس بالحق نور ساطع،        

األنـس حـال    : يخ عمر السهروردي  ويقول الش 
شريف يكون عند طهارة الباطن، وكسبه بصدق       
الزهد، وكمال التقوى، وقطع األسباب والعالئق،      

. ومحو الخواطر والهواجس

 

 
األنس علـى   : يقول الشيخ عبد اهللا الهروي    

األنــس :  الدرجـة األولـى   :ثـالث درجـات  
وهـو اسـتحالء الـذكر، والتغـذي        : بالشواهد

وقوف على اإلشـارات، والدرجـة      بالسماع، وال 
وهو أنس شاخص   : األنس بنور الكشف   :الثانية

عن األنس األول، تـشوبه صـولة الهيمـان،          
      ا على  ويضربه موج الفناء، وهذا الذي غلب قوم

  ا طاقة االصـطبار، وخـلَّ      عقولهم، وسلب قوم
أنـس  : عنهم قيـود العلـم، والدرجـة الثالثـة        

ال يعبـر عـن     : ي شهود الحضرة  اضمحالل ف 
.عينه، وال يشار إلى حده، وال يوقف على كُنهه

 

 
يصل إلى   ال: يقول الشيخ أبو بكر الواسطي    

محل األنس، من لم يستوحش من األكوان كلها،         
أهل األنس فـي     :ويقول الشيخ السراج الطوسي   

من أنس بالذكر   : فمنهم :األنس على ثالثة أحوال   
فلة، وأنس بالطاعة واستوحش    واستوحش من الغ  

فهو لعبـد   : من الذنب، والحال الثاني من األنس     
قد استأنس باهللا، واستوحش ممـا سـواه، مـن          
العوارض والخواطر المشغلة، والحـال الثالث      

هو الذهاب عن رؤية األنس، بوجود       :من األنس 
الهيبة والقرب والتعظيم مع األنس، كمـا ذكـر         

ا إن هللا عبـاد   : عن بعض أهل المعرفة أنه قـال      
أوجدهم من الهيبة له ما أخذهم به عن األنـس          

االعتمـاد عليـه،    : بغيره، األنس بـاهللا تعـالى     
والسكون إليه، واالستعانة به، وال يتهيأ أن يعبر        

.عنه بأكثر من هذا

 

 


 


األنس من  : يقول الشيخ أبو سعيد المجددى    

ن خواص الروح، ويقول الـشيخ أبـو الحـسي        
 ؛ال يكون األنس باهللا إال ومعه التعظـيم  : الوراق

ألن كل من استأنست به سقط عن قلبك تعظيمه،         
ا، إال ازددت   سإال اهللا تعالى فإنك ال تتزايد به أن       

امنه هيبة وتعظيم.

 

 
ـ  يقول اإلمام المجدد أبو العزائم       ا  نظم

:فى حالة األنس والفناء والتعظيم والهيبة

 

 
ميل بال خَفــاُأنِْسى شهودك يا ج

 

 
َأشهِِد عيون الروح وجهك فى صفا

 

 
بالتجلى ظاهـــــر احتى ُأهنى

 

 
فى االتحاد الصرف سر االصِطفا

 

 
سـىـوصال يدوم به الحبيب مؤان

 

 
فى حضرة الزلفى وفاء ال جفــا

 

 
فى رسومى فى صفاء تنزلـىـتَخ

 

 
تفنى المعالم حيث كونى قد عفــا

 

 
هــــتفى حضرة أحدية قد نُز

 

 
عن أعين األرواح قد صح الوفــا

 

 
أفنى بها عنى به فيلوح لـــــى

 

 
فيها أنا عبد إِِمامى المصطفــــى

 

 
لمؤمنين كتب مطرف بن عبد اهللا إلى أمير ا       

    ليكن أنسك  : ، قال فيه  اعمر بن عبد العزيز كتاب

 اقطاعك إليـه، فـإن هللا تعـالى عبـاد         باهللا وان 
ـ    استأنسوا باهللا، فكانوا في    ا  وحدتهم أشد استئناس

من الناس في كثرتهم، وقد حكـي عـن داوود          
      ا، فقال  الطائي أن أحد الدراويش رآه مرة مبتسم

يا أبا سليمان من أين لك هـذا االنـشراح؟           :له
: ا يقال لـه   أعطوني الصباح شراب  : فقال داوود 

شراب األنس، فاليوم يوم عيد، أسـلمت نفـسي         
م الغزالي أن األنس    لالبتهاج فيه، ويبين لنا اإلما    

والخوف والشوق من آثار المحبـة، بيـد أنهـا          
ا تختلف بحسب نظرة المريد الصادق، وما       جميع

يغلب عليه في وقته، وإذا غلب على حالِه األنس         
.لم تكن له رغبة إال في العزلة واالنفراد

 

 
 فقد  وذلك كما حدث إلبراهيم بن أدهم       

س باهللا،  من األن : من أين أقبلت؟ فقال    :سئل مرة 
ذلك ألن األنس بـاهللا يالزمـه التـوحش        

 

 أي -
شعور بالغربة   

 

 مع غير اهللا، ولهذا فإن أثقـل        -
األشياء على المريد الصادق أن يجد في قلبه ما         
يعوق تلك الخلوة بـاهللا، ولـذلك يقـول أحـد           

ا ربه يا مـن آنـسني بـذكره،         مناجي: الصوفية
ـ : من خلقه، وقال بعض الحكماء وأوحشني اعجب 

ـ      للخ ا للقلـوب   الئق كيف أرادوا بك بدالً؟، عجب
.كيف استأنست بسواك عنك؟

 

 
  والحكمة تكشف لنا أن مـن أكرمـه اهللا         
باألنس به سبحانه، يجد من لـذة الـروح مـع           

ثنـى  المحبوب فى أنسه ما يجعل السنة ذات اال       
 ا تمر بسرعة شـديدة، حتـى تبـدو         عشر شهر

مـا  وكأنها ِسنة، يعنى غفوة ضئيلة ال تـذكر، ل        
يجلى على قلبه من جماالت وكماالت وتجليـات      
ـ        ا المآنس له سبحانه، يقول ابن الفارض مخاطب

، اآلنسين باهللا علـى     أهل بيت المصطفى    
: الدوام

 

 
افعـــىـأحبةَ قلبى والمحبةُ ش

 

 
ـُْل لديكم إذا شئتم بها اتصل الحب

 

 
رةـعسى عطفة منكم على بنظـ

 

 
ـْـ لـفقد تعبت بينى وبينكم الرس

 

 
اـأحباى أنتم أحسن الدهر أم أسـ

 

 
فكونوا كما شئتم أنا ذلك الِخــل

 

 
إن كان حظى الهجر منكم ولم يكن

 

 
بِِعاد فذاك الهجر عندى هو الوصل

 

 
وما الصد إال الود ما لم يكن ِقلـى

 

 
 غير إعراضكم سهليءوأصعب ش

 

 
وج كــمـوتعذيبكم عذْب لدىرو

 

 
على بما يقضى الهوى لكم عـدل

 

 
ا على ذلك فإذا كانت سنة األنـس أو         قياسو

الوصل تكون ِسنة قصيرة، فكذلك ِسنة الفـصل        
أو الهجر مع المحبوب، تكون بالنـسبة للعبـد         

 ألنه اعتاد على البسط واألنس      ؛كأنها سنة طويلة  
معه على الدوام، فيكون قليل الهجر بالنسبة لـه         

.كثير وطويل وغير محتمل

 

 









 










 




 




 



 



 



 

 

 

 

 



 



 


 

 

 

 

 
قنديل عبد الهادى. أ

 

 

 

 



 



 

استمرت مسيرةُ الدعوِة إلى اهللا تعـالى       

:على يد خلفاء اإلمام من بعده، وهم

 

 



 



ابنه األكبر السيد أحمـد ماضـي أبـو         

 جمـادى   ٢٣العزائم، ولد يـوم الخمـيس       

 ديسمبر  ٢٠هـ الموافق   ١٣١٢اآلخرة عام   

 كليــة غــوردون م، وتخــرج فــي١٨٩٤

، وكـان يـتكلم     "شـعبة اآلداب  "بالخرطوم  

اإلنجليزية كأهلها، وأنشأ في حيـاة والـده        

التي " مطبعة المدينة المنورة   " المجدد اإلمام

كانت تقوم بطبع المنشورات ضد االحتالل      

: البريطاني، وقام بإدارتها، وإدارة مجالت    

المدينـة  :"، و "الفـاتح :"، و "السعادة األبدية "

، وتحمل أعباء الجهاد برفقة والده      "رةالمنو

وبعد توليه الخالفة من بعده، وكان والـده        

ولدي أحمـد؛  : "اإلمام المجدد يخاطبه بقوله  

حب  ك حبي، وب غـض ـ   ك ب لمك غـضي، وِس

 يا بني ال يحبك   لمي، وحربك حربي، واهللاِ   ِس

 منـافق،    مؤمن، وال يبغضك إال كلُّ     إال كلُّ 

". واالك وعاِد من عاداكاللهم واِل من 

 

 

وقد عني والده اإلمام المجدد بتربيتـه       

وإعداده لحمل مسئولية الدعوة من بعـده،       

      فقام بذلك خير قيام، وشكَّل عمـر  ا ا جديـد

وانتقـل  ، لدعوة اإلمام ونشر تراثه العلمي    

 ٢٠رضي اهللا عنه إلى الرفيق األعلى يوم        

 ٢٦هــ الموافـق     ١٣٩٠ربيع أول سنة    

م، ودفن بمسجد والـده اإلمـام       ١٩٧٠مايو

.المجدد بشارع مجلس الشعب بالقاهرة

 

 



 



السيد عز الدين ماضي أبـو العـزائم،        

حفيد اإلمام المجدد، واالبن األكبر للخليفـة       

 جماد ثاني عـام     ٥األول، ولد يوم الجمعة     

م، ١٩٢٦ نـوفمبر    ١١هـ الموافق   ١٣٤٥

ـ       ال مـدير  وتخرج في كلية الحقوق، وعم

 بشركة مـصر للبتـرول،      للشئون القانونية 

 بالنقض، وقد كان جده اإلمام      اوكان محامي 

أعزك اُهللا يا بنـي،     : "المجدد يدعو له بقوله   

  والديك بك وكـان والـده الخليفـة       "وأعز ،

حقيقتـي فـي حيـاتي،      : "األول يقول عنه  

".وصورتي الباقية بعد مماتي

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 

ل والـده، وقـام     تولى الخالفة بعد انتقا   

بنشر القسط األكبر من تراث جده اإلمـام        

المجدد، وحمل لواء الدعوة إلى اهللا تعـالى        

بال كلل وال ملل، وشيد المقر العام الحـالي        

: للطريقة العزمية بالقاهرة، وأسس مجلـة     

التـي تـصدرها مـشيخة      " اإلسالم وطن "

هــ  ١٤٠٧الطريقة العزمية منـذ عـام       

 العديد من المساجد    م، وأنشأ ١٩٨٧الموافق  

 في العديد من    والمراكز اإلسالمية وغيرها  

" دار الكتـاب الـصوفي    "، وأنـشأ    المناطق

التابعة لمشيخة الطريقة العزمية بالقـاهرة،      

وصدر له العديد من المؤلفـات، وحـارب        

بكلمته وقلمه اإلرهاب والتطرف واإلفراط     

، "قُلْها ومـتْ  : "والتفريط، وشعاره المأثور  

تقل رضي اهللا عنه إلى الرفيق األعلى   وقد ان 

هـ الموافـق   ١٤١٥ محرم   ٢٢يوم الجمعة   

م، ودفن بمسجده بمدينـة     ١٩٩٤أول يوليو   

إيتاي البارود محافظة البحيرة بمصر يـوم       

 ٣هــ الموافـق    ١٤١٥ محرم   ٢٤األحد  

.م١٩٩٤يوليو 

 

 



 



السيد محمد عالء الدين ماضـي أبـو        

د اإلمام المجدد، وشقيق الخليفة     العزائم، حفي 

م، ١٩٤٣ ديـسمبر    ٣١الثاني، ولـد فـي      

وتخرج في كلية العلوم قسم الجيولوجيا سنة       

م، وعمل بالهيئة العامـة للبتـرول       ١٩٦٧

ي سلك الوظائف بها حتى عمـل       وتدرج ف 

لمركـز المعلومـات الجيولوجيـة،       امدير 

وانتُدب مدة للتدريس بالجامعة، وقد تـولى       

م ١٩٩٤ريقـة العزميـة عـام       مشيخة الط 

اإلسالم : "وتولى رئاسة مجلس إدارة مجلة    

 للقيـادة الـشعبية     ا، وانتُِخب عـضو   "وطن

م، وانتُخـب   ١٩٩٥لعالمية عام   اإلسالمية ا 

بالمجلس الصوفي األعلى بمـصر      اعضو 

كو عام  ا باليونس م، واخِتير عضو  ٢٠٠١عام  

٢٠٠٩   لالتحاد العالمي   ام، وتم اختياره رئيس 

وحـصل  م،  ٢٠١٣ق الصوفية عـام     للطر

ه الفخرية في العلوم اإلنسانية،     اعلى الدكتور 

ومنح لقب سفير الـسالم مـن األكاديميـة         

وقـد  م، ٢٠١٦الملكية باألمم المتحدة عـام   

استكمل نشر معظم تـراث جـده اإلمـام         

المجدد، وانتشرت دعوة الطريقة العزميـة      

إلى اهللا تعالى على يديه في الكثير من بقاع         

لعالم، وله العديد من المؤلفات والمقـاالت       ا

والمشاركات اإلعالمية التي تواكب أحوال     

األمة اإلسالمية وتعالج واقعهـا، ووقـف       

رصاد لدعوة خوارج زماننـا، وأدلـى       بالم

بدلوه للتوحيد بين طوائف األمة اإلسـالمية       

والتقريب بين مذاهبها، وأعلن منـذ بدايـة        

أنـا ال   : توليه مشيخة الطريقة العزمية قوله    

أعمُل ِمن أجِل الطريقِة العزمية، بل أعمُل        

. ِمن أجِل األمِة اإلسالمية

 

 

ومن أجل ذلك كان سـعيه فـي كافـة        

: ء العالَم لتحقيق غاية الـدعوة وهـي       أرجا

".عودة المجد اإلسالمي الذي فقدته األمة"

 

 



 



السيد أحمد عالء الدين ماضـي أبـو        

العزائم، ابن الخليفة القائم شـيخ الطريقـة        

العزمية، وحفيـد الخليفـة األول لإلمـام        

م، ١٩٧٦ ديـسمبر    ٨المجدد، ولـد يـوم      

اديميـة الحديثـة لعلـوم      وتخرج فـي األك   

، وحصل علـى    التكنولوجيا وإدارة األعمال  

، ويعمل رئيس   درجة الماجستير في اإلدارة   

قسم بقطاع البترول، وهـو نائـب رئـيس      

، ولـه   "اإلسالم وطن : "مجلس إدارة مجلة  

ـ       ا، تهـتم   سلسلة مقاالت بها تـصدر تباع

بالدرجة األولى بتربيِة الفرِد المسلِم وبنـاِء       

المي، وبـث ثقافـة المعرفـة       البيِت اإلس 

.بالطريِق إلى اِهللا تعالى

 

 



 

 

 

 



 



 

قطر حني تتشفى وتعاير مصر

 

 

 

بعالقاتها بواشنطن وتل 

 

أبيب

 

 
 

 

 

 

/

 





 



ثم نأتى إلى القضية التى تلح عليها        :اثاني 

قطر وإخوانها من داعش والقاعدة واإلخـوان       

المسلمين، والتى تصف من خاللهـا القيـادة        

المصرية الحالية بأقبح األلفاظ بـشأنها وهـى    

العالقات مع إسرائيل، هنا دعونا نأخذ أحـدث        

ميمية مشهد فى السياسة القطرية الذى يؤكد ح      

وتاريخية العالقة مع العدو الـصهيونى، إنـه        

المشهد الذى يتمثل فى حـرارة لقـاء وزيـر          

خارجية قطر بالوفد اإلسرائيلى فى مؤتمر األمن الدولى فى ميونخ 

 كانوا  اف الجارح لمشاعر المسلمين إخوانً    األلمانية، ثم هذا الوص   

القات ع(أم غير إخوان، عندما يصف العالقات مع إسرائيل بأنها          

، فلقد قال الصحفي اإلسرائيلي رفائيل أهرين، في تقرير له          )أخوة

، إن وزيـر الخارجيـة      »ذي تـايمز أوف إسـرائيل     «على موقع   

القطري صافحه مصافحة دافئة وطويلة استمرت حتـى بعـد أن           

.عرف أنّه من إسرائيل

 

 

           ة فعل الوزير القطري الـذي ردر أهرين عن سعادته بردوعب

.»بالطبع، نحن أخوة «:عليه بالقول

 

 

 إن وزير الخارجية القطري وعده باالتصال به وتحديد         :وقال

حتى نستطيع «موعد، بعد أن طلب منه مناقشة القضايا الجوهرية         

.»مناقشة هذه المسألة بعمق أكثر

 

 

 إنّه لن   :وأكد أن الوزير القطري خالد بن محمد العطية قال له         

 ث في الوقت ا     يكون قادرثق بكالمي، سـنقوم    «لحالي  ا على التحد

وطلب من مساعدته الحصول على بطاقـة العمـل         » باالتصال بك 

.الخاصة بالصحفي اإلسرائيلي لالتصال به وتحديد موعد

 

 

ويحدثنا التاريخ أنه سبق لوزير الخارجية القطـري الـسابق          

ل ثاني أن صرح، بعد اجتماعه      آحمد بن جاسم    

فان بوزير الخارجية اإلسرائيلي األسـبق سـيل      

     العالقات بـين قطـر     «شالوم في باريس، أن

 ".إستراتيجيةوإسرائيل عالقات 

 

 

وكانت البعثة التجارية اإلسـرائيلية التـي       

بدأت أعمالها في العاصـمة القطريـة العـام         

، قد أغلقت أبوابها قبيل قمة منظمـة        م١٩٩٦

المؤتمر اإلسالمي المنعقدة فـي قطـر العـام         

اإلسـرائيليين  ، غير أن الدبلوماسيين     م٢٠٠٠

 المكلفين بالعمل في هذه البعثة التجارية بقـوا فـي الدوحـة وال           

.يزالون يعملون حتى اليوم

 

 

بإسرائيل أنها أقوى بكثير     قطر وتؤكد حقائق التاريخ لعالقات   

من عالقات األخيرة بمصر، حيث تعود هـذه العالقـات الـسرية            

 مدريـد  رفى نشأتها إلى مؤتم   ) االقتصادية والعسكرية والنفطية  (

 وتم  اإسرائيلي علني  / قطري ات حيث كان أول لقاء    يأوائل التسعين 

الذي افتتح المكتـب التجـاري اإلسـرائيلي        " شمعون بيريز "مع  

، والـذى أخبـر فيـه بيريـز وزيـر           م١٩٩٦عـام    الدوحة في

وقتها، بأنه كانت له لقاءات سابقة مع عرب ولكنها          قطر خارجية

كما . اإلسرائيلية كانت معلنة  القطرية غير معلنة، وأن كل اللقاءات    

لعضوية غير دائمة في مجلس  قطر استهدفت العالقة وقتها ترشيح

.األمن الدولي

 

 

بالفعل بإسرائيل في ظل اتفاقيـة التجـارة         قطر وقد اعترفت 

نه ال توجـد    أ :فهذه االتفاقية لها شروطها ومنها    " الجات  " الحرة  

 والعالقـات   ،ية طبيعيـة  اإلسـرائيل  القطريـة  مقاطعة، والعالقات 

.وإستراتيجيةمبنية على أسس سليمة  المتحدة الواليات مع

 

 



  

 

 



 










 

 




 



قد قررت   قطر وتجدر اإلشارة إلى أن   

التبرع بستة ماليين دوالر لبنـاء مجمـع        

فى داخل الخط " سخنين " رياضي في بلدة    

األخضر فى إسرائيل، كمـا تـم إجـراء         

 قطـريين  لقاءات عديدة بـين مـسئولين     

، ومن أهمها اللقاء الذى تـم       وإسرائيليين

السابق حمد بـن     قطر بين وزير خارجية  

جاسم آل ثانى ووزير خارجية إسـرائيل       

لى هامش  ع،  م٢٠٠٥سيلفان شالوم عام    

 اجتماعــات الجمعيــة العموميــة لألمــم

أمام  القطري حيث أثني المسؤول  . المتحدة

مجلس العالقات الخارجية بنيويورك على     

وطالـب   غـزة  من اإلسرائيلى االنسحاب

ستجابة للمبادرة، وقبيل   الدول العربية باال  

ه بنظيره اإلسرائيلي سيلفان شالوم في ئلقا

اجتماع مغلق فقد استبعد آل ثاني إقامـة        

عالقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل إعالن      

.الدولة الفلسطينية

 

 

إال أنه عاد وأشار أمـام حـشد مـن          

من الممكـن أن يـتم       " :الصحفيين قائالً 

كيف .. لكننا نحتاج إلى جدول زمني    . .ذلك

 ".سنبدأ العملية السلمية وكيف سـننتهي؟     

وغيرهـا  ) ليفنى(ثم تعددت اللقاءات مع     

ــسياسة  ــابرات وال ــاالت المخ ــن رج م

 حتـى  ١٩٩٥اإلسرائيلية طيلة الفترة من     

 .م٢٠١٥

اإلسرائيلية  القطرية هذا وشهدت العالقات  

قطيعة في اإلعالم بينما شهدت عالقـات        

دة في السر حيـث نـشرت صـحيفة         وطي

 عـن إحـدى     اإلسرائيلية نقـالً  " معاريف"

الصحف الفرنسية األسبوعية قبـل عـدة       

أن رئيس الحكومـة اإلسـرائيلية       سنوات

    ا مـع رئـيس    بنيامين نتنياهو التقى سـر

حمـد بـن جاسـم فـي         القطري الوزراء

.باريس

 

 

ـ      ا للمـصدر   وقد بحث الجانبـان وفقً

كذلك صفقة   و ،موضوع السالم الفلسطيني  

التبادل مـع جلعـاد شـاليط، وأضـافت         

وإسـرائيل   قطر الصحيفة أن العالقات بين   

ــى   ــرب عل ــاب الح ــي أعق ــت ف قطع

، ومنذ ذلك   م٢٠٠٩أواخر عام    غزة قطاع

رسالتين إلسرائيل تعبـر     قطر الوقت بعثت 

فيهما عن رغبتها في تجديد العالقات مـع      

إسرائيل، ولكنها رفضت من قبل رئـيس       

ـ   رائيلية ووزيـر خارجيتـه     الحكومة اإلس

.ليبرمان

 

 

بتزويـد إسـرائيل     قطر هذا وقد قامت  

بالغاز ولمـدد غيـر محـدودة وبأسـعار        

رمزية، بعد توقف إمدادات الغاز الطبيعـى     

إلى إسرائيل مـن خـالل خـط األنابيـب          

بعد أن فجـره     سيناء المصري الواقع في  

، م٢٠١١مجهولون فى بداية ثورة ينـاير    

بعمليـة تزويـد     القطريـة  قامت السلطات 

سريعة إلسرائيل من خـالل ضـخ الغـاز         

  ا عـن توقـف الغـاز       الطبيعى لها عوض

.المصري

 

 

وعندما أعلن مجلس التعاون الخليجي     

عن وقف المقاطعـة االقتـصادية غيـر         

المباشرة المفروضة على الشركات العاملة     

وتلت ذلـك إقامـة      في إسرائيل أو معها،   

عالقات بين إسرائيل وهيئات ومؤسـسات      

مثـل الخطـوط     وشركات طيران عربية،  

وطيران الخليج ومقرهـا     الملكية األردنية، 

 القطريـة،  البحرين، والخطوط الجوية   في

وغيرها من الشركات التي سـهلت مـن        

القيود المفروضة على المسافرين والمؤن     

 .اآلتية من إسرائيل إلى الـدول العربيـة       

!.قطرية وكلها بمساعدة

 

 

عة من   نقلت مجمو  م٢٠١٣وفى عام   

 من اليهود مـن الـيمن إلـى         ٦٠حوالى  

علـى الخطـوط     الدوحـة  إسرائيل عبـر  

وقد أجريت العملية تحت    . القطرية الجوية

 رعاية إسرائيل، ثم تلتها عمليات طيـران      

 يهودى  ٤٠٠مستمرة لنقل حوالى     قطرية

يمنى خاصة بعد تـدهور األوضـاع فـى         

.اليمن
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تـهــانــى

 

 












الدكتور أحمد عبد الباسط صميدة بالزفـاف علـى         األخ الفاضل   * 

بالوسطى .. الدكتورة سارة مصطفى مرسي

 

. بني سويف–

 

 

آل العـزائم   األخ الفاضل األستاذ عبد الرحمن محمد يسري نائب         * 

بماقوسة .. عن محافظة المنيا بالزفاف السعيد

 

. المنيا–

 

 

األخ الفاضل درغام سالم بزفاف نجله األستاذ محمود على اآلنسة          * 

.بكفر الشيخ.. أسماء رأفت عويضة

 

 

األخ الفاضل عباس محمد بكري بخطبة كريمته اآلنـسة إينـاس           * 

ببرج .. ارةليسانس حقوق لألستاذ أحمد محمد حسن بكالوريوس تج       

.البرلس

 

 

األخ الفاضل األستاذ مجدي عبد المجيد عمـر بزفـاف كريمتـه     * 

بأبيس .. الدكتورة علياء طبيبة األسنان للمهندس أحمد رزق سليمان       

 

. اإلسكندرية–

 

 

األستاذ محمد بهاء أبو العزائم لحصوله على درجة الماجستير في          * 

ـ       رين سـعيد أبـو     العلوم السياسية والعالقات الدولية، والمهندسة ش

.العزائم لحصولها على درجة الماجستير من جامعة كامبردج بلندن

 

 

 فريـدة  المولـودتين  علـى  مهنا قطب سامى أحمد الدكتور األخ* 

بالشعيرة.. كرمةو

 

 . إيتاي البارود-

الدكتور شوقي عمران نائب الطريقة البرهامية بزفـاف شـقيقه          * 

بالباهي .. الدكتور محمود عمران

 

.بارود إيتاي ال–

 

 

األخ الفاضل المحاسب محمد محمد عبد الهادي بالحفيـدة رقيـة           * 

.ببرج العرب.. عمرو محمد عبد الهادي

 

 

األخ المهندس محمد علي عياد باعتماده عضوا بنقابة قراء القرآن          * 

بأوليلة .. الكريم

 

 مركز ميت غمر –

 

. دقهلية–

 

 

تور محمد  األخ الفاضل الحاج منير فخر الدين بخطبة أحفاده الدك        * 

جاد اهللا للدكتورة إيمان رزق، وعائالت مرعي وفخر الـدين أوالد           

.عمه بالكوم الطويل بزفاف أنجالهم

 

 

األخ الفاضل الحاج محمد بكر لخطبة حفيده محمد عـز الـدين            * 

.بالرياض.. لآلنسة رانيا نبيل عمران

 

 









 

 





األخ الفاضل األستاذ محمد أبو أحمـد شعيـشع بالـضرائب            * 

عبد الرحمن ويحيـى ومـصباح وعبـد        : العقارية شقيق كال من   
الناصر وجمال شعيشع، وابن عم األستاذ عبد الخـالق شعيـشع،           

.. وابن خال األستاذ إبراهيم البري، وعم األستاذ أسامة شعيـشع         
.بالحامول

 

 
 أحمد حسن خال األستاذ محمـد       المرحوم الحاج عبد اهللا حسين    * 

بالواسطي .. عبد الباسط صميدة

 

. بني سويف–

 

 
.. المرحوم الحاج بهجت محمد شامة والد األستاذ حسن شـامة         * 

بسجين 

 

 قطور –

 

. غربية–

 

 
الحاج السيد عبد الحميد البرعي شقيق األخ البرعي عبد الحميد          * 

بأوليلة .. البرعي

 

. دقهلية–

 

 
د ربـه عاشـور ببنـك التنميـة         المرحوم المهندس سمير عب   * 

واالئتمان الزراعي بكفر الشيخ عديل المستشار محمد محمود أبو         
.يوسف ببرج العرب

 

 
المرحوم اللواء رفعت محمد مصطفى العجينـي زوج أخـت          * 

.بالعاشر من رمضان.. اللواء وسام فضل

 

 
األخ رمضان أحمد سيف الدين شقيق األخ محمود سـيف الـدين      

.بكفر الشيخ.. ميرموظف باإلنشاء والتع

 

 
المرحومة ابنة المرحوم الحاج عبد اللطيف خزيمـة وشـقيقة          * 

.باإلسكندرية.. األستاذ خميس والحاج محمود عبد اللطيف خزيمة

 

 
األستاذ السيد ألهم النجار ابن عم الحاج أحمد طه النجار وعـم            * 

بعزبة النجار .. العميد رأفت ألهم النجار

 

. دسوق–

 

 
ي شقيق الحاج حمادة محمود مرسـي       صبري محمود مرس  . أ* 

ووالد محمود صبري، واألخ ياسر محمد فاضل نسيب األخ عبد          
الاله عبد الحافظ وكيل إدارة األوقاف سابقًا وابن عـم الـدكتور            
رياض يوسف نوفل، والسيدة أمينة خالد عبادة شقيقة األخ الحاج          

.بسيدي سالم.. سعيد واألخ جمال عبادة

 

 
بكوم .. خ الفاضل األستاذ عبد المنعم حبيب     المرحومة والدة األ  * 

النور 

 

. دقهلية–

 

 
الحاجة عصمت عبد العليم سالم زوجة األستاذ الشيخ نبيه حامد          * 

بقرية أبشواي .. إبراهيم

 

 قطور –

 

. غربية–

 

 
األخ الفاضل األستاذ علي أحمد إبراهيم شلبي والـد األسـتاذ           * 

 وطه وشلبي   الدكتور محمد والحاج عمر   : محمد، وشقيق كال من   
وطاهر أحمد شلبي، ونسيب الحاج فاروق عبد المجيد رزق، وابن  
عمة الحاج حلمي حسن غازي عبد الاله، والدكتور محمد محمود          

بعزبة عبد الاله .. غازي عبد الاله

 

. كفر الشيخ–

 

 
مـصطفى وزوج شـقيقة   . المرحوم محمد محمد شريف والد أ * 

.ندريةباإلسك.. األخ الفاضل األستاذ أنور خطاب

 

 
بالـصالحية   .. المرحوم الشحات عبد الرحمن عمـارة     * 

 

 أبـو   –
حمص 

 

. بحيرة–

 

 
.. أحمد سـامي بركـة  . حرم الحاج سامي موسى بركة والدة أ  * 

.بدمنهور

 

 
الشهيد مصطفى فتحي عطية أمين شرطة بالعريش، والمرحوم        * 

اتة والد عباس وبسام وصدام، وابن عم الـشيخ         الحاج سامي شح  
طلعت شحاتة، وابن خال الحاج فرج ومحمد وأحمد عبد الحفيظ،          

بكفر ميـت أبـو الكـوم    .. وابن الحاج وحيد الغزولي 

 

 تـال  –

 

– 
.منوفية

 

 








 

 

 

 


