
 

 

 

 

 



 


العارف باهللا
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شيخ الطريقة العزمية

 

 


 



 

 



 


نائب عام الطريقة العزمية

 

 


 


        

 

 



 




 



 

 



 




 

 



 





 





 





 





 



 

 

يتفق عليها مع اإلدارة

 

اإلعالنات 

 

 

ـايتـــناغــ

 

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

 

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

 

 

دعوتنا

 

شعارنا 

 

 

 اإلسالم دين اهللا وفطرته     :أوالً
.الىت فطر الناس عليها

 

 
 اإلسـالم نسب يوصـل   :ثانياً

.ص ل اهللاإىل رسو

 

 
 اإلسالم وطن واملسلمون    :ثالثاً

.مجيعاً أهله

 

 

االشتراكات

 

 
.ا خالصة رسوم الربيد جنيه سنوي١٠٠ر ـداخل مص

 

 
. دوالراً سنوياً خالصة رسوم الربيد٥٠باقى دول العامل 

 

 

اللــه  معـبودنا

 

واجلهـاد خلقـنا 

 

 
والرسول مقصودنا

 

واخلـالفـة غايتنا 

 

 
والقـرآن  حجتنا

 

عزائم  إمامناوأبو ال 

 

 

 

 

 

..أنت لست إلها .. شيخيعفوا : االفتتاحية* 
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    بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم   

 

 

 

 ٤

 

 

 

 

 

 

ئملإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبى العزا.. )١٩( وسائل نيل المجد اإلسالمي *

 

 ٨

 

 

 

 

 

 

) ..٤ (فضائله ومراتبه وآدابه وهيئاته: الذكر ..لماذا الطريقة العزمية؟* 

 

 

 

 

 

 

 

 

لعزائم اأبيالدين ماضى السيد أحمد عالء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 

 ١٢

 

 

 

 

 

 

سمير مندي. د] .. ٢/٣[محاوالت التذكر في رواية خبيئة العارف  *

 

 ١٤

 

 

 

 

 

 

أسامة مرعي.أ. ]٢/٥ [ من يدعي أن المسجد األقصى يوجد في الطائف بالسعوديةىعلالرد * 

 

 ١٦

 

 

 

 

 

 

محمد اإلدريسي الحسني.  د)..١٠(الصوفية فقط على منهج السلف الصالح * 

 

 ١٨

 

 

 

 

 

 

عادل سعد. المستشار رجب عبد السميع وأ ..)٦(شبهات وردود حول بقيع مصر الصغير * 

 

 ٢٠

 

 

 

 

 

 

بليغ حمدى. د.أ  ..] ٢/٤[ي في القرآن الكريم وجوه اإلعجاز اللغو* 

 

 ٢٢

 

 

 

 

 

 

جمال أمين. د .. )٢٤(وقفة مع الذات لكي تكون شخصية مؤثرة  *

 

 ٢٤

 

 

 

 

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

 

 ٢٦

 

 

 

 

 

 

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

 

 ٢٩

 

 

 

 

 

 

٣٠  العزائم أبومحمد ماضىاإلمام  .. ]اهللا جل جالله والموحدونتوحيد [حكم الدين  *

 

  

 

 

 األستاذة لبنى محمد الشعراوى..مستقبل األمة  *

 

 ٣٢

 

 

 

 

 

 

نور الدين أبو لحية. د. أ.. ) ١٣(الطائفيون والحكماء السبعة * 

 

 ٣٤

 

 

 

 

 

 

..] في ذكرى استشهاد اإلمام الحسن [صواريخ مضادة * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحسينىلعزمى عبد الحليم االشريف

 

 ٣٦

 

 

 

 

 

 

 أحمد محمود كريمة . د.أ ] ..١/٣[الوقف في التشريع اإلسالمي * 

 

 ٤٠

 

 

 

 

 

 

فضيلة الشيخ علي الجميل].. ٢/٢[حكم هدم األضرحة * 

 

 ٤٢

 

 

 

 

 

 

أحمد محمد الشرنوبي. د.أ) .. ٤٣(الدعوة إلى اهللا تعالى من خالل الشبكة الدولية اإلنترنت * 

 

 ٤٤

 

 

 

 

 

 

محمد الشندويلى..  يعالج بالحوار ال بالصراع االختالف االجتهادي* 

 

 ٤٦

 

 

 

 

 

 

هـ١٤٤٠من أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خالل شهر محرم * 

 

 ٤٧

 

 

 

 

 

 

فاروق الدسوقى. د. أ .. )٣١(الصالة والسالم على والدي خير األنام * 

 

 ٤٨

 

 

 

 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى.  د.. ]٨٩) [مجلة التوحيد(وكالء الوهابية فى مصر صوت * 

 

 ٥٠

 

 

 

 

 

 

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

 

 ٥٢

 

 

 

 

 

 

 قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ ) ..٢٤ (معاني وإشارات قرآنية *

 

 ٥٤

 

 

 

 

 

 

رفعت سيد أحمد . د..هل اقتربت نهاية المسلحين في سوريا؟ *

 

 ٥٦

 

 

 

 

 

 

 العزمىالمجتمع* 

 

 ٥٨

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قد يأتي على المرء وقت تعتريه رغبة في أن يكتب خالصة تجاربه كي يستفيد              
.منها من هم أقل عمرا، أو من هم مؤهلون لتولي مسؤوليات كمسؤولياته

 

 
ر المقبلة أحببت أن أعرض خالصة تجاربي في تحمل المـسؤولية،           في السطو 

وأن أهديها لكل ذي سلطة ربما يستفيد أحدهم من هذه الكلمات، فعلى كل الحق أن               
         يستفيد من تجارب سابقيه، كما وجه اإلمام علي      مالكًا األشتر حين والَّه مصر 

ِمـن  : هتُك إلَى ِبالٍَد قَد جرتْ علَيها دوٌل قَبلَك       ثُم اعلَم يا ماِلك أنِّي قَد وج      : [فقال له 
عدٍل وجوٍر، وأن النَّاس ينْظُرون ِمن ُأموِرك ِفي ِمثِْل ما كُنْتَ تَنْظُر ِفيِه ِمـن ُأمـوِر                

         تَدسا ي؛ وإنِّما كُنْتَ تَقُوُل ِفيِهمم ِفيك قُولُونوي ،لَكالَِة قَبـا      الوِبم اِلِحينلَى الـصلُّ ع
يجِري اُهللا لَهم علَى ألْسِن ِعباِدِه؛ فَلْيكُن أحب الذَّخَاِئِر إلَيك ذَِخيرةً العمـُل الـصاِلح؛               
 فَامِلك هواك، وشُح بنَفِْسك عما ال يِحلُّ لَك؛ فإن الشُّح بالنَّفِْس اإلنْصافُ ِمنْها ِفيمـا              

].أحبتْ أو كَِرهتْ

 

 


 


بعد سنوات طويلة من قيادة مشيخة الطريقة العزمية، أجد أن أقرب تشبيه مالئم 

 صوفية هو إدارة مملكة، فالطريقة مملكة وشيخها هو الملـك،           طريقةلوضع إدارة   
مسؤول عن رعيته، وتتنوع مسؤولياته ما بين المسؤوليات الدنيوية مـن رعايـة             

 نصح وإرشاد وأخـذ بيـد المريـدين أو          منوجيه ومساعدة، ومسؤوليات دينية     وت
. الطريق المستقيمسيرا علىالرعية إلى الجنة 

 

 


 


يقول اإلمام المجدد السيد محمد ماضي أبو العزائم في كتابه دستور الـسالكين             

٩٤طريق العالمين ص  

 

، عد وفاتـه  شيخ الطريق هو الذى يقوم مقام اإلمام ب       : [٩٥-
.إلقامته شروط تستوفى حتى يمثل اإلمام من كل أنحاء كماالته وهنا يجب

 

 
:أخص صفاته

 

 
١

 

-     الطريـق كلـه     فإن،   وإلمام الطريق  ههللا ولرسول  ا أن يكون أكمل الناس أدب
.أدب

 

 
٢

 

-     فإن زاد  ،  ا باإلمام فى العلم بقدر ما يجب للسالك        أن يكون أكمل الناس شبه
وإال   عميم، فخير

 

السالك    لم يزد عن قدر تربية      بأن -

 

السالك وإرادتـه    ةَم فإن هِ  -
ـ ِع ِىالَع تَ  اهللاُ هثَرو مِلا ع مِب َلِم ع نم:) بدليل قوله   ،  تبلغه المقصد  ـ  ملْ ـ  ا م  ملَ

يلَعم(().

 

 
٣

 

-   الناس بـذوى    وأرحم،  وأوصل الناس لرحمه  ،   الناس بوالديه   أن يكون أبر
فإن من فقد البر والصلة      ر والرحمة والصلة بالسالكين،   لبعلى ا  نيؤم حتى،  قرابته

.!!بها فى النوافل؟ والرحمة التى أوجبها اهللا عليه؛ كيف يتجمل

 

 
٤

 

].اهللا تعالى كل ذلك فى، والكرم، والشجاعة، والعدالة، العفاف والوفاء -

 

 
ـ   ملك أو رئيس أو حاكم أو واٍل أو شيخ طريقة ينقسم النـاس             : وكل مسئول ك

.مقربون، وغير مقربين، وعاديون:  إلى ثالثة أصنافحوله

 

 
أما المقربون   

 

 وهم أخطر أنواع الرعية لقربهم إلى القائد وتـأثيرهم فيـه             -

 

- 
.صادقون ومنافقون: ينقسمون إلى قسمين

 

 


 



 

فهم من يعملون من أجل مـصلحة المـشيخة أو الدولـة أو             :  أما الصادقون  -
 إليه، وكلما اختار القائد أصدق الناس لقربه كلما كان موفقًا           المجتمع الذين ينتمون  

.من اهللا عز وجل

 

 



 

 

 



 



 



 

 ال  الـصادقين  المقربين نإ :الحقيقة  فيو١   
 ال  ألنهـم  ؛المقـربين   غيـر   أو القادة  يحبهم
أكثرهم  ويكون  يتملقون،  وال  كالمهم  لونيجم 
 اسـتقامة   وال وتوجيـه،   ومعارضة  نقد  عين
 مـن   المخلـصين   لـرأي   سمع  إذا  إال  لنظام
 وكذلك  بالشورى،   النبي  أخذ  فقد  ،رجاله

 أهـل   وأئمة  والصحابة  والخلفاء  بياءاألن  فعل
 المـشورة   كانـت   كثيرة  أوقات  وفي  البيت،

 النـصر   سبب  يه  المختلفة  لآلراء  واالستماع
.المجتمع رفاهية أو المعارك في

 

 
 القحط  سنوات  من  مصر  نجاة  أن  ويكفي 

 بـسبب   كانت   يوسف  سيدنا  عصر  في
 وكان ،رآها رؤيا في  لرجاله  الفرعون  مشورة
 الوحيـد  السبيل هو  وقتها  سفيو  سيدنا  توجيه
 مـشورة  كانـت  وكذلك بأسرها، مملكة  لنجاة

 أسـباب   من  سببا  بدر  يوم  المنذر  بن  الحباب
.االنتصار

 

 
 ودور  كبيـرة   أهمية  الصادقين  وللمقربين

 :فقـال   األشـتر   لمالك  علي  اإلمام  هنبي  عظيم
]... نلم ِمم اِونعا يا وال ظُلِْمِه؛ علَى ظَاِلمآِثم 

 وأحسن  مُئونَةً،  علَيك  أخَفُّ  ُأولَِئك  إثِْمِه،  ىعلَ
ونَةً،  لكعنَى  موأح  كطْفًا،  علَيوأقَلُّ  ع  ِركلغَي 

 وحفَالَِتـك،   لخَلَواِتك  خَاصةً  ُأولَِئك  فاتَِّخذْ  إلْفًا؛
ثُم  كُنِلي  مهآثَر  كِعنْد  ملَهأقْو  رقِّ  بمالح   ،لَـك 

مةً  وأقَلَّهداعسا  مفيم  كُوني  ا  ِمنْكِمم   اُهللا  كَـِره 
.وقَع حيثُ هواك ِمن ذَِلك واِقعا َألوِلياِئِه،

 

 
 ثُـم   والـصدِق،   الـورعِ   بأهـلِ   والْصقْ

،مهضر  أي:  ،مهدوأالَّ  علَى  ع  ،وكطْري  أي: 
 والَ  :أي  يبجحـوك،   وال  مـدِحك،   في  يِزيدوا

،وكحفَراِطٍل  يبب  ؛  لَملْهتَفْع  ةَ  فإناِء  كَثْراإلطْر 
 يكُـونَن   وال  الِعزِة،  ِمن  وتُدِني  الزهو،  تُحِدثُ

ِسنحالم  ِسيءوالم  كنِْزلٍَة  ِعنْداٍء؛  ِبموس   فـإن 
 اإلحساِن،  في  اإلحساِن  ألهِل  تَزِهيدا  ذَِلك  في

ِريبِل اوتَدِة ألهاءِة، علَى اإلساءاإلس وألِْزم كُال 
ما ِمنْهم مألْز هنَفْس.[

 

 



 


 الناس،  أشر  فهم  المنافقون المقربون وأما

 وأضـاعوا   أضـاعوه   القائد  حول  دواِجو  إذا
 يعملون الذين فهم مجتمعه، أو دولته أو دعوته

 فقـط   قائـد ال  لـصالح   أو  أنفسهم،  لصالح  إما
 تكـون  ال ذلـك  وراء مـن   منفعة  لهم  لتكون

.الناس ولباقي لغيرهم

 

 
 الملـك   لهـم   أنصت  لو  المنافقون  هؤالء

 أنصت إذا إال لدولة نجاة  فال  مملكته،  لضاعت
 إلـى   واسـتمع   رجاله،  من  للمخلصين  قائدها
 وتغليب  والمنطق  العقل  بميزان  ووزنها  آرائهم

.بأكملها الجماعة مصلحة

 

 
 كل  حول  نجدف  ،مجتمعنا  يف  الحال  كذلك

 والقائـد   ن،يومخلـص   نيمنافق  مسؤولية  ذي
 كـل   نوايـا   ويعرف  يفرزهم  من  هو  عياالو

 ،يءش  كل  ضاع  النفاق  غلب  فإن  منهم،  رجل

.العدل وتحقق الملك دام الصدق غلب وإن

 

 
 عهده  في  صفاتهم  علي  اإلمام  لخص  وقد

 ِمنْـك،   رِعيِتـك   أبعـد   ولْـيكُن [ :فقال  لمالك
،مأي  وأشْنََأه:   ،مهغَـضأب   ،كِعنْـد   مهأطْلَـب 
 الـواِلي   عيوبا  النَّاِس  في  فإن  النَّاِس؛  لمعاِيِب

 عنْـك   غَاب  عما  تَكِْشفَن  فال  ستَرها؛  من  أحقُّ
 واُهللا  لَـك،   ظَهر  ما  تَطِْهير  علَيك  فإنَّما  ِمنْها،
كُمحا  علَى  يم  نْ  غَابع،تُِر  كةَ  فَاسروـا   العم 

 ِمـن  سـتْره  تُِحب ما ِمنْك اُهللا يستُِر  استَطَعتَ
ِتكِعير.

 

 
 واقْطَـع   ِحقٍْد،  كُلِّ  عقْدةَ  النَّاِس  عِن  أطِْلقْ

نْكع  ببِوتٍْر،  كُلِّ  س  ٍة،  :أياودع  ،وتَغَاب  أي: 
 لك،  يظْهر،  :يأ  يِضح،  الَ  ما  كُلِّ  عن  تَغَافََل،

 فـإن  نَماٍم؛ :أي ساٍع، تَصِديِق إلى تَعجلَن  وال
اِعيغَاشٌّ  الس  وإن   هتَـشَب   وال  .بالنَّاِصـِحين 
ِخلَنفي  تُد  ِتكشُورِخيالً  مـِدلُ   بعي   ـنِ   ِبـكع 

 عِن  يضِعفُك  جبانًا  وال  الفَقْر،  ويِعدك  الفَضِل،
 بالجوِر؛  الشَّره  لَك  يزين  حِريصا  الَو  اُألموِر،

خَْل  فإنالب  نبوالج  صوالِحر   اِئـزشَـتَّى   غَر 
.باِهللا الظَّن سوء يجمعها

 

 
إن  شَر  اِئكرزو  نم  اِر  كَانلألشْر   لَـكقَب 
 لَك  يكُونَن  فال  اآلثَاِم؛  في  شَركَهم  ومن  وِزيرا،

].الظَّلَمِة وإخْوان األثَمِة، أعوان فإنَّهم ةً؛ِبطَانَ

 

 
ـ   وأب  اماإلم  عمج  وقد العأوصـاف  ِماِئز 
 ،ِهِمِلكَ  ِعاِموج  نِم  ٍةمكِْح  في المنافقين  المقربين

:اَلفقَ

 

 
]بةٌسالَ  ع  تَستَِشرمِفي  ه  ٍرَأم   ـورِ   ِمـنُأم 

 ،كهالَلْا لَك يتَمنَّى وعدو ،ضلُّكي جاِهٌل :ياكدنْ
ودسحنَّى  وتَماَل  يوز  ِنعِتكاٍء ،مرمو  تَقَلَّبي  عم 

وِلملنَّاِسا ي، انبجو  هيرـ  ب  ،حاجـةِ لْا دِعنْ
 نَّهألَِ  ؛هوى  وذُو ،لسَؤاِلا دِعنْ  يجود  الَ  وبِخيٌل
َأِسير اهو٢(]ه(.

 

 



 


 الـصادقون   فمـنهم   :المقربين  غير  أماو
 مـنهم   الصادقون  يكون  وقد  المنافقون،  ومنهم
 الصدق فعالمة المقربين،  الصادقين  من  أفضل

 المجتمـع   أجـل   من  والعمل  القلب  تقوى  هي
 مـن  قـرب   أو  شخـصي   مقابل  انتظار  دون
.القائد

 

 









 



 

 
 رئيس االتحاد العالمى للطرق الصوفية

  الصوفيةعضو المجلس األعلى للطرق
شيخ الطريقة العزمية

 

 

السيد محمد عالء الدين ماضى أبو العزائم

 

 



 

 

 



 



 



 

 المقربين  بين  الًعاد  يكون  أن  قائدال  وعلى
 منـه   للقـرب   يكـون  وأال  ،المقربين  وغير

 اإلمام  يقول  فقط،  للقرب  إال  يءلش  ال  مكاسب
 اسِتْئثَار  ِفيِهم  :وِبطَانَةً  خَاصةً  للواِلي  إن[ :علي

 فَاحـِسم  معاملَـٍة؛   في  إنْصاٍف  وِقلَّةُ  وتَطَاوٌل،
 وال  األحـواِل،   ِتلْك  أسباِب  بقَطِْع  ُأولَِئك  مادةَ

نٍد  تُقِْطعألح  ِمن  ِتكاِشيح  ِتكامةً،  وحوال  قَِطيع 
نعطْمي  ِتقَاِد  في  ِمنْكٍة  اعقْدع  رتَض  نا  ِبمِليهي 

ٍب،   في  :النَّاِس  ِمنِمـلٍ   أو  ِشـركٍ   عـشْتَرم 
ِملُونحي  ُؤونَتَه؛ علَى مِرِهمغَي كُوننَُأ فيهم ذَِلك 

ملَه ،ونَكد هبيوع كا في علَينْيِة الدواآلِخر.

 

 
 والبِعيِد،  القَِريِب  من  لَِزمه  من  الحقَّ  وألِْزِم

في  وكُن  ا  ذلكاِبرا،  صتَِسبحا  ماِقعو  من  ذلك 
ِتكابقَر  ِتكثُ  وخَاصيح  ،قَعتَِغ  وواب  تَهاِقبا  عِبم 

].محمودةٌ ذلك مغَبةَ فإن ِمنْه؛ علَيك يثْقُُل

 

 
 فـأكثرهم   منهم  ضرر  فال  :العاديون  وأما
.اآلخرة أو الدنيا في سواء النجاة يريد مخلص

 

 



 


 العزميـة  الطريقـة  مريدين  عدد  أن أعلم
 بكثيـر،   أكثـر   محبيهـا   عـدد   لكن  باآلالف

 إذا  إال  وإخالص  بإتقان  يعملوا  لن  نوالمريدو
 بمعنى  أو  وجاذبة،  جميلة  الشيخ  صورة  تكان
 حـب   ألن  ؛حـسنة   قدوة  لشيخا  كان  إذا  أدق

.فيه واإلخالص للعمل الدوافع يولد القدوة

 

 
 السؤال  يبقى  لكن

 

 الطويلة  السنوات  بعد -
 خضناها  التي  والتجارب  عشناها  التي

 

 كيف  -
 في  عليها  أطلقنا  كما  المملكة  أو  الطريقة  تتقدم

.!!؟البداية

 

 
:يلي فيما يظهر الجواب

 

 



 



 


 حكمـه   أسـس   يعلن  أن  دائما القائد  على
 مريديه  امأم  بوضوح  والدنيوية  الدينية  ومبادئه

 يكون  وال  األمر  في  يشاركوه  حتى  رعيته،  أو
.آخر واٍد في وهم واٍد في

 

 
 يعـرض   أن  القائد على  يجب  ،هذا  وعلى

 أن  وعلـيهم   شعبه  فهم  أتباعه على  مشكلة  كل
 فـي   يـشاركوه   حتـى   يحدث  ما  كل  يعرفوا

.والحلول المصائب

 

 
 وأكِْثـر [ :األشتر  لمالك  علي  اإلمام  قولي

 تَثِْبيِت  في  الحكَماِء،  ومنَاقَشَةَ  العلَماِء،  مدارسةَ
 ِبِه  استَقَام  ما  وإقَامِة  ِبالَِدك؛  أمر  علَيِه  صلَح  ما

النَّاس لَكقَب.[

 

 
 شـعبه   مع  اختالطه  يكثر  أن  القائد وعلى

 يحتجـب   وأال  وصغيرة،  كبيرة  بكل  ويعلمهم
 احِتجابك  تُطَولَن  ال[ :علي  اإلمام  يقول  عنهم،

 الرِعيـةِ   عِن  الوالَِة  احِتجاب  فإن  رِعيِتك؛  عن
 بـاُألموِر،   ِعلْـمٍ   وِقلَّـةُ   الـضيِق،   من  شُعبةٌ

ابِتجواالح  مِمنْه  قْطَعي  منْهع  وا  ما  ِعلْمبتَجاح 
،ونَهد  غُرصِع  فيمهنْد  ،الكَِبير  ظُمعوي  ،ِغيرالص 
حقْبوي  ،نسالح  نسحوي  ،القَِبيح  شَابـقُّ   ويالح 

 مـا   يعـِرفُ   ال  بـشَر   الواِلي  وإنَّما  بالباِطِل؛
 ولَيـستْ   اُألمـوِر،   ِمن  ِبِه  النَّاس  عنْه  تَوارى

 دِقالص  ضروب  ِبها  تُعرفُ  ِسماتٌ  الحقِّ  علَى
ا  الكَِذِب،  ِمنأنْتَ  وإنَّم  دِن  أحلَيجا  :رِرٌؤ  إمام 

 احِتجابـك   فِفيم  الحقِّ؛  في  بالبذِْل  نَفْسك  سخَتْ
اِجِب  ِمنقٍّ  وِطيِه،  حتُع  ِل  أوِديِه؟  كَِريٍم  ِفعتُس! 
 عـن   النَّاِس  كَفِّ  أسرع  فما  بالمنِْع؛  مبتَلًى  أو

َألَِتكسوا  إذَا مأِيس  ِمن   ،ـذِْلكب   ـعم  أن   أكْثَـر 
 :علَيـك   ِفيِه  مُؤونَةَ  ال  ما  إلَيك  النَّاِس  حاجاِت

ٍة،  شَكَاِة  ِمنظْلَمافٍ   طَلَـبِ   أو  مفـي   إنْـص 
].معاملٍَة

 

 



 



 


 أن  المملكـة   ملـك   أو  الطريقة  شيخ  على

 علـى   ورعيتـه   مريديـه   تعليم  على  يحافظ
 مملكـة   تعنى  الجاهلة  الرعيةف  عاٍل،  مستوى
 األفكـار   أو  اإلشـاعات   تهاجمها  قد  ضعيفة

 اهش  مجتمعها  ويصبح  التشكيك،  أو  المغلوطة
خطر أي مع للسقوط اجاهز.

 

 
 الحبيب  السابق  التونسي  الرئيس  أن  أذكر
 معمـر   الـسابق   الليبي  للرئيس  قال  بورقيبه
 لو  :القذافي  فقال  شعبك،  معلِّ  معمر  يا  :القذافي
 لـو   :بورقيبـة   قال  علي،  سيثورون  علمتهم
 لو أما سيحاكمونك،  متعلمون  وهم  عليك  ثاروا
 ما  وهذا  ،!!سيقتلونك  جهالء  وهم  عليك  ثاروا
.ليبيا في القذافي مع حدث

 

 



 



 


 أن  المملكـة   ملـك   أو  الطريقة  شيخ  على

 بتعلـيمهم،   االهتمام  بنفس  األتباع  بصحة  يهتم

 قادرا سيكون  الجيدة  الصحة  صاحب  فالمريد
 مجتمعـه   لصالح  والعمل  الطاعات  أداء  على

 هـذا   فـإن   جيدة  صحته  كانت  وإذا  وتقدمه،
 يأخـذ   قـد   كبيرا  اهم  اهلهك  على  من  سيرفع
.شيًئا ينتج فال ووقته تفكيره

 

 
 العمـل،   إلى  أتباعه  يرشد  أن  قائدال  فعلى

 :الكلـم   جوامـع   في  العزائم  أبو  اإلمام  يقول
 لعاِمُلا ِرخَيلْا علَى  لداُلا وه  :حِقيِقيلْا ِشدمرلْا[

 قَاَل  ،كَِرمنْلْا عِن  لنَّاِهىوا روِفمعلْا آلِمرا ِبِه،
 الْخَيـرِ   ِإلَى  يدعون  ُأمةٌ  منكُم  ولْتَكُن :تَعالَٰى

ونرْأميوِف  ورعِبالْم  نونْهيـنِ   ونكَـرِ   عالْم 
لَِئكُأوو مه ونفِْلحالْم.[

 

 



 



 


 فقدناها  فإذا  األمم،  بقاء  قوام  هي  األخالق

 بمجتمـع   يكـون   مـا   أشبه  امجتمع  أصبحنا
.اإنساني امجتمع وليس حيوانات

 

 
 مفـسدات   مـن   األتبـاع  نحمي  أن  علينا
 التـي   والـدراما   والمسرح  فالسينما  األخالق،

الطالب  فعالقة  مقاطعتها،  علينا  األخالق  ثتلو 
 ،)المشاغبين  مدرسة( مسرحية  أفسدتها  لمهبمع

 مـسرحية   أفـسدتها   باآلبـاء   األبناء  وعالقة
 يقـدم   بعـدهما   جاء  ما  وكل  ،)كبرت  العيال(

.سيئة بصورة المجتمعية العالقات

 

 
 اإلعالم تشكيك من األتباع نحمي أن علينا

 هو  العلماني  فاإلعالم  واإلنجازات،  العقائد  في
 دةالقـا   يحـارب   أخـرى   صـهيونية   صورة

 تكون  قد  والسلطة  والسياسية،  الدينية  والسلطة
 اإلعالم  أن  أي  منافقين،  مقربين  من  مخدوعة

 فـي   والمجتمعـات   ورطة  في  القادة  يضع  قد
.تذبذب

 

 



 



 


 ألتباعـه  القـدوة   يبـرز   أن  قائدلا  على
 أال عليـه  لكن  واألخالق،  العمل  منها  ليتعلموا
 هنـاك  فلـيس  القدوة، في بالمغاالة لهم  يسمح
 رثاالـو   اإلمام  مقام  بلغ  شيخ  خليفة  أو  شيخ
 ولـيس   الخـالق،   اإلله  وال  المرسل  النبي  وال

 أو  األلوهيـة   مرتبة  بلغ  ملك  أو  رئيس  هناك
.ألوهية النصف

 

 
 مظـاهر  فـي   مبالغـات  من  رأيناه  فما



 

 

 



 



 



 

 لرئيسا  ميالد  على سنة  ١٠٠ مرورب االحتفال
 يـتم   ال  حين  في  الناصر، عبد  جمال  الراحل

 الـسادات   أنـور   الشهيد  بالرئيس  االحتفال

 

- 
 إعـالء  فـي  المنافقين دور على واضح  مثال
 قـد   قدمـه   ما  أن  رغم  وتضخيمه  رمز  قيمة
 ،إخالصا  أكثر  خرآ رمز  قدمه  مما  أقل  يكون
.يكرمونه ال المنافقين لكن

 

 



 



 


 فـي   العدالة  قواعد  يرسخ  أن  القائد على

 أو  ،شـيًئا   يقدم  لم  لمن  الثناء  يكثر  فال  ،رعيته
 ؛والفاشلين  المنافقين  على  عطاياه  وافر  يفيض

.نوظاهر أو نومقرب ألنهم فقط

 

 
 العمل قدر على المكافأة مقدار يكون وإنما

.ومملكته مجتمعه تجاه الفرد قدمه وما

 

 
 جـور أ  تكـون   أن  يصح  ال  مجتمعنا  ففي
 ماليـين  وهناك بالماليين والرياضيين  الفنانين

 وال والنهار الليل طوال يعملون ممن الكادحين
 تهـدد   مهدرة  عدالة  فهذه  الفتات،  إال  يأخذون
.دولة ألي االجتماعي النظام

 

 
 أنِْصِف[ :األشتر  لمالك  علي  اإلمام  يقول

 خَاصِة  وِمن  نَفِْسك،  ِمن  :النَّاس  وأنِْصِف  اَهللا،
 إالَّ فإنَّك رِعيِتك؛ ِمن هوى ِفيِه لك ومن هِلك،أ

 خَصمه اُهللا كان اِهللا ِعباد ظَلَم ومن تَظِْلم؛ تَفْعْل
وناِدِه؛  دِعب  نوم  هماُهللا  خَاص  ضحأد  ،تَهجح 
ا  ِهللا  وكانبرحتَّى  ح  نِْزعأو  ي  ،تُوبي   سولَـي 
ءى  شَيعـةِ   تَغِْييِر  ىإل  أدمِجيـلِ   اِهللا،  ِنعوتَع 
 ِنقْمِتِه

 

-  ٍة  ِمنظُلٍْم؛  علَى  إقَام  اَهللا  فإن   ـِميعس 
.بالِمرصاِد للظَّاِلِمين وهو المضطَهِدين، دعوةَ

 

 
كُنولي  بوِر  أحاُألم  كا   إلَيـطُهسفـي   أو 

 ضـى ِلر  وأجمعها  العدِل،  ِفي  وأعمها  الحقِّ،
 ِبِرضـى   يجِحـفُ   العامِة  سخْطَ  فإن  الرِعيِة؛

 ِرضى  مع  يغْتَفَر  الخَاصِة  سخْطَ  وإن  الخَاصِة،
 علَـى   أثْقَـلَ   الرِعيـةِ   ِمن  أحد  ولَيس  العامِة،
 في  لَه  معونَةً  وأقَلَّ  الرخَاِء،  ِفي  مُئونَةً  الواِلي
 باإللْحـاِف،   وأسَأَل  لإلنْصاِف، وأكْره  البالَِء،
 عنـد   عذْرا  وأبطََأ  اإلعطَاِء،  ِعنْد  شُكْرا  وأقَلَّ

 الـدهرِ   مِلماِت  عند  صبرا  وأضعفَ  المنِْع،

 

- 
ِل  ِمنِة؛  أها الخَاصوإنَّم اديِن، ِعمالد  ـاعوِجم 

،ِلِمينسةُ  المداِء  والعدلألع 

 

 اُألمِة؛  نِم  العامةُ  -
كُنفلْي كفْوص ،ملَه لُكيوم مهعم.[

 

 

 المناسب  الرجل  تولية  أيضا  العدالة  ومن
 المجتمـع   صالح  ليكون  المناسب  المكان  في

 ثُـم [ :األشتر  لمالك  علي  اإلمام  يقول  وتقدمه،
وِر  في  انْظُرُأم  اِلكمع  مِملْهتَعا،  فاساروال  اخِْتي 

 شُـعبِ   ِمن  ِجماع  فإنَّهما  وأثَرةً؛  محاباةً  ِهمتُولِّ
 التَّجِربـةِ   أهـلَ   ِمنْهم  وتَوخَّ  والِخيانَِة،  الجوِر

 في والقَدِم الصاِلحِة، البيوتَاِت أهِل ِمن  والحياِء
 وأصـح   أخْالقًا،  أكْرم  فإنَّهم  المتَقَدمِة؛  اإلسالَِم

 في  وأبلَغُ  إشْرافًا،  المطَاِمِع  في  أقَلُّو  أعراضا،
].نَظَرا اُألموِر عواِقِب

 

 



 



 


 وال  يخطئ  ال  إله  أنه  القائد يظن  ال  حتى
 الوارد  في  يحاسبوه  أن  الرعية  على  ،يحاسب

 بأسلوب  المحاسبة  تكون  أن  على  والمنصرف،
.أحبابه قلوب في مكانته للقائد يحفظ مهذب

 

 
 اإلمام  قاله  ما  دوما  يتذكر  أن  ئدالقا وعلى

 يخِْطيء  دالْمرِش[ :الكلم  جوامع  في  العزائم  أبو
 والطَِريـقُ  النِّيـِة،   ِفي  يخِْطيء  والَ  الْعمِل  ِفي

.)٣(]وِنيةٌ عمٌل

 

 
 عليه  الموقف،  هذا  في  القائد يقع  ال  وحتى

 األمـور   تفاصيل  ويعلن  البداية  من  يبادر  أن
 بمـا   علـم   على  الجميع  فيكون  هلرعيت المالية
.يحدث

 

 
 التـي   الكلمـات   تذكر  دوما  القائد وعلى

 حـين   األشتر  لمالك   علي  اإلمام  خطها
 عفْـِوك   ِمـن   عِطِهـم أ[ :بقولـه   مصر  هوالَّ

فِْحكالذي  ِمثَْل  وص  أن  تُِحب  كِطيعاُهللا  ي   ِمـن 
 مـرِ األ  وواِلـي   فَوقَهم؛  فإنَّك  وصفِْحِه؛  عفِْوِه
كلَيع  ،قَكقَ   واُهللا  فَوفَـو   ـن؛  مالَّكوقَـدِ   و 

تَكْفَاكاس  ،مهرأم  تَالَكواب  ،فـال   ِبِهم   نتَنْـِصب 
كِب  نَفْسراِهللا؛  لح  ال  فإنَّه  دي  ِتـِه،   لكوال  بِنقْم 
 علَى  تَنْدمن  وال  ورحمِتِه،  عفِْوِه  عن  ِبك  ِغنَى
 إلَـى  تُـسِرعن  وال بعقُوبٍة، جحنتَب وال  عفٍْو،
 إنِّـي   :تَقُولَن  وال  منْدوحةً،  ِمنْها  وجدتَ  باِدرٍة
رَؤمم  ر؛  آمفُأطَاع  فإن  غَاٌل  ذلكالقَلِْب،  في  إد 

.الِغيِر ِمن وتَقَرب للديِن، ومنْهكَةٌ

 

 
 ِنكسـلْطَا   ِمن  ِفيِه  أنْتَ  ما  لك  أحدثَ  وإذَا

 فَوقَك، اِهللا ملِْك ِعظَِم إلَى فَانْظُر مِخيلَةً أو ُأبهةً
 نَفِْسك؛  ِمن  علَيِه  تَقِْدر  الَ  ما  علَى  ِمنْك  وقُدرِتِه

فإن  ذلك  طَاِمني  كإلَي  ِمن   ،اِحـككُـفُّ   ِطموي 

نْكع  ِمن  ،ِبكغَر  ِفيءوي  كا  إلَيِبم  بزع   ِمـن 
قِْلكع.!  اكاةَ  إيامسِتِه،  في  اِهللا  ومظَمع  هوالتَّشَب 

 ويِهين  جباٍر،  كُلَّ  يِذلُّ  اَهللا  فإن  جبروِتِه؛  في  ِبِه
].مخْتَاٍل كُلَّ

 

 
 السيِد  المجدِد  اإلماِم  إلى  القائد أيها  استَِمعف
 عن  كلَ  يكِْشفُ  وهو  العزاِئِم  أِبي  ماِضي  محمِد

ِقيقَِتكِلِه حبقَو: 

؟ـياكوِن الَِّذي سم ِهينالْم اءا الْمها َأي

 

 

ومِن الَِّذي ِفي ظُلْمِة اَألحشَاِء قَد واالَك؟

 

 
ورتْــد صـقَراِرها قَـِطْفَةً بـنُ يا

 

 

ذَا الِّــم نَاِنـن؟ـِه َأنْشَـِذي ِبحاك

 

 
د جملَتْـِه قَـِنن حسـورةً ِمـص يا

 

 

ذَا الَّــم اِلـنمـِذي ِبجـِه ح٤(؟الَّك(
 



 



 


 العمـل   إلـى   شعبه  هيوج  أن  القائد على
 على عالة هو ينتج وال يعمل ال فمن واإلنتاج،
 األخـذ   إلى  همهيوج  أن  أيضا  وعليه  مجتمعه،
 نع وايكفُّ وأن  العلم،  على  واالعتماد  باألسباب

 تبدأ  نتيجة  فكل  ،فقط  "البركة"بـ  مورهمأ  أخذ
.بذرة بطرح تبدأ ثمرة وكل ،بأسباب

 

 



 


ــاح إن النج

 

ــسؤوليات ألصــحاب -  الم
الدنيوية

 

والنجاة  -

 

 المـسؤوليات   ألصـحاب   -
الدينية

 

 ودون  جيـد  تخطـيط   دون  يأتي  ال  -
 الحـق   فكل  الصالحين،  تجارب  من  االستفادة

 درٍب  فـي   رواصا  نمم  السابقين  دراسة  عليه
 على ويسير تجاربهم، من فيتعلم  لدربه،  مشابٍه
.والنجاة النجاح له اهللا يكتب حتى هديهم

 

 
                                              

 ٢كشف اخلفاء ومزيل اإللبـاس ج     . رواه أبو نعيم ىف احللية    ) ١(
ملنتثـرة ىف األحاديـث املـشتهرة    وجاء ىف الـدرر ا    , ٣٦٥ص  

 حـديث   ١/١٦٨وىف ختريج أحاديث اإلحياء     , ١/٢٠للسيوطى  
وىف , ٢٥٩٥ حديث   ٦/٢٤٤, ٢٥٧٨ حديث   ٦/٢٢٧, ١٦٨

 .٤/١١, ٣/٤٩١, ١/١٣٨إحياء علوم الدين 

، حكمـة   ٨٨من جوامع الكلم لإلمام أىب العزائم ص      : ينظر) ٢(
).٧٧٠(رقم 

 

 
، ١١٣أيب العـزائم ص   من جوامع الكلم لإلمام     : ينظر) ٣(

 ).١٠٠٣(حكمة رقم 

، قـصيدة   ٧ديوان ضياء القلوب لإلمام أيب العزائم ج      : ينظر) ٤(
.٣٣٥، ص٦٤٨٤: رقم

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 
اإلمام ادد

 

 
 السيد حممد ماضى أبو العزائم

 

 



 



 



 








 




 





 



 معنى هذا الحديث الشريف   

 

  واهللا أعلم ورسـوله    -

 

-: 

أن التائب من الذنب يمحو اهللا سيئاته حتى ال يبقى عليـه            

ذنب، أو يبدل اهللا سيئاته حسنات حتى يكـون كأنـه لـم             

فإنَّا جماعة المـسلمين    . نجس أبدا، وقد ثبت برهان ذلك     يت

ط اهللا من كانوا    خالفنا وصايا نبينا وتعدينا حدود ربنا، فسلَّ      

أرقاء يباعون في أسواقنا على من تعدوا حدود اهللا تعالى،          

فأيقظنا من رقدة الجهالة ونومة الغفلة، وعملنـا بوصـايا          

، وأذلَّ لنا أعداءنا،    نبينا، فجمع اهللا قلوبنا وأيدنا بروح منه      

وال . ومكَّن لنا في األرض بالحق، له الحمد ولـه الـشكر          

وِإذَا سَألَك ِعباِدي عنِّي فَـِإنِّي   : عجب فإن اهللا تعالى يقول    

). ١٨٦: البقرة (قَِريب ُأِجيب دعوةَ الداِع ِإذَا دعاِن

 

 

ر ودليل ذلك ما تفضل اهللا به علينا بنصرة إخواننا أنصا         

اهللا في األناضول، وبقيام كل مجتمع من المسلمين في كـل   

أرض مطالب بحقوقه الشرعية في بالده بعزيمة خالـصة،         

ونية صادقة هللا رب العالمين، بعد أن كنا جميعـا نتغنـى             

برحمة أوربا وحضارتها ومدنيتها، ونلقـي بأنفـسنا فـي          

حضانة أممها، ونبذل الـنفس والنفـيس لننـال الراحـة           

 بهم، جهالً منا بما كان لسلفنا الـصالح، وجهـالً        والسعادة

حتى ابتلينا بهم فأهلكوا   . بما في أيدينا من نعم اهللا وخيراته      

الزرع والضرع، وسلبوا الرحمة والعدل، كنـا ال نتحمـل          

السوط فأصبح الشرق ميدانًا لمقذوفات النيـران وتمزيـق         

.الجلود وقصم العظام

 

 



 

 

 

 

 



 



! !هل هذه الرحمة التي كنـا ننـشدها       
ولكـن  .. والمدنية التي كنا نتلهـف عليهـا    

والحمد هللا الذي أظهر لنا نوايا أوربـا بنـا          
وخصوصا دولة اإلنجليز، فإنا نسمع كـل       

 وبياناته التـي   )١(يوم خطب المستر كرزون   
ترمي إلى محو اإلسالم والمسلمين، وإعانة      
غير المسلمين ولو كانوا ال يعـدون علـى         

يـا مـن    األصابع، كاألرمن وسـكان تراق    
اليونان والبلغاريين، وجعل األقليات سـلَّما      
لظلم المسلمين وتظالمهم، ولم يرد بذلك إال       
إظهار العداوة الكبرى ألهل اإلسالم، نسمع      
خطبه في تمزيـق الجامعـة اإلسـالمية،        
واستخدمه بعض من ال خالق لهم لتفرقـة        
المجتمع اإلسالمي، وفَصل أعـضائه مـن       

الموصــل جــسده كالحجــاز والعــراق و
وفلسطين، كما عملوا من قبل فـي عمـان         
وحضرموت ومصر وغيرها مـن األمـم       

ولكن القهار المنتقم الذي خلـق      . اإلسالمية
السموات واألرض بالحق وأقامها بالعدل ال      
ينام، وال ينبغي له أن ينام، يهب الملك لمن         
يشاء، وينزع الملك ممن يشاء، ويعز مـن        

.يء قديريشاء، بيده الخير وهو على كل ش

 

 



 








 



 عدم حبس النفس لالنتفاع     :الحرية لغة 
.بها

 

 
 خلوصها من قيود الـرق      :واصطالحا

وهي بهـذا   . واالستعباد والذلة واالضطهاد  
المعنى صادقة على الفرد والجماعة، فاألمة      

 حرة وال تعتبر مستقلة إال إذا كـان         ال تعد 
لها تصرف عام في جميع شئونها، وتـدبير       
خاص في أحوال معاشها، ومتـى كانـت        

كذلك نالت بغيتها وبلغـت     
أمنيتها، وحق لها أن تنافس     
غيرها من األمم المجاورة    

أمـا إذا   . لها والنائية عنها  
فقدت هذا المجد الميـسور     

قيـاد  باستسالمها لعدوها وتـسليمها إيـاه       
أمورها، فقّل أن تبلغ أمالً مـن آمالهـا، أو      
تنال غرضا من أغراضها، بل إنها تعـيش        
عيشة مرةً تسام فيها الخـسف والجـور،         

. وتعدم بسببها العزة والنعمة

 

 
فإن اإلنسان الذي خلقه    . وبئس هذه حياة  

اهللا ليعيش حرا يتحرك بإرادتـه ويـسكن        
 عليـه   بإرادته، ظلم نفسه وغيره، فسلط اهللا     

أشر أشرار خلقه، فـسلبوا منـه حريتـه         
وضيقوا عليه جولته فأصـبح ذلـيالً بعـد         
العزة، ضعيفًا بعد القـوة، وضـيعا بعـد         

قد خلقـت   .. الرفعة، فرحماك اللهم رحماك   
اإلنسان وفضلته على كثير ممن خلقت، ثم       
منحته بجانب ذلك قوة اختيارية يتحرك بها       

فهل إذا شاء، ويسكن متى شاء وكيف شاء،        
طرأ طارىء غير اإلنسان فجعلـه يعمـل        
برأي الثعلب، ويمشي على مذهب الجراد،      
ويحكم بحكم العقارب؟ أم هذه نقمـة منـك         
أنزلتها به فصيرته كذلك؟ أنت يا مـوالي        
خلقته ضعيفًا وال حول وال قـوة إال بـك،          
فكيف تكله إلى نفسه حتى تمكن منه عـدوه     

حمـة  وتنصره عليه وتخذله أمامه؟ فاللهم ر     
منك بعبادك الضعفاء، وحنانًا مـن لـدنك        
بعبيدك األذالء، فأنت المعز وأنـت المـذل       

.وأنت على كل شيء قدير

 

 




 



اعلم أن لكل شيء من األشـياء نفـسا         
تتأثر بالخير أو الشر حقيقة أو حكما، ولكن        

تختلف مظاهرها باختالف ذواتها وأعيانها،     
فهي في اإلنسان والحيـوان غيرهـا فـي         
النباتات والجمادات، ألنها في األول عبارة      
عن القوة التي تصدر عنها األفعال وتتـأثر        

أما كونها فـي الثـاني فهـي        . بالطوارىء
عبارة عن حال إلهامية يمكنه بها معرفـة        
الخير فيسكن إليه، والشر فيعـرض عنـه        

لرابع وأما كونها في الثالث وا    . ويتملل منه 
فهي عبارة عن رقة في جوهرهما ونضارة       
في ذاتهما، وبهجة في شكلهما، فإن حدث ما 
ينافي حقيقة فطرتهمـا وال يالئـم طبيعـة         
زهوتهما، فال شك أنهما يتغيران في الحال،       
تغيرا يدل على أنهما فقدا حريتهما وعـدم        

ومن هنا تعلم أن األشياء كلهـا       . استقاللهما
ب الحرية، غيـر أن     تشارك اإلنسان في طل   

هذا الطلب يختلف اختالفًا متباينًـا بحـسب    
اختالف العوالم، فاإلنسان يطلـب الحريـة       

.بلسان المقال، وغيره ينشدها بلسان الحال

 

 




 



تعتبر كلمة الحرية في العـالم بمنزلـة        
الكلمة الطيبة في الكالم الخاص، فإن جميع       

ت أو عجماوية تطلبهـا،     النفوس بشرية كان  
وأقرب دليل على ذلك الطير السائح في جو        
السماء، فإنك إذا أمسكت بواحد منـه ثـم         
حبسته في قفص فإنك تـراه يتـأثر لـذلك          
الحبس كثيرا، وبذل مجهوده في الخـروج       
منه ليتمتع بالحرية المطلقة واإلرادة التامة،      
لذا ال يهدأ له بال وال يطمئن له خـاطر إال       






 



 

 

 

      

 



 



وإذا كان هذا حال الحيوان الـذي       . لتهإذا أف 
ال يعقل، فما بالنا باإلنسان الذي وهبـه اهللا         

. تعالى قوة اإلدراك ومنحه العقل والتمييز؟

 

 
الذين نـصبوا فخـاخ     .. فيا أيها القوم  

المكر والخديعة لبني اإلنسان طمعـا فـي        
مص دمائهم، ورغبة في استنزاف أموالهم،      

 في االنتقـام    وطلبا في سلب حريتهم، وحبا    
انظروا إلى العالم بعيون بـصائركم      : منهم

قبل أن تنظروا إليه بعيون أبصاركم، فإنكم       
والحالة هذه، ال تودون أن يضغط أحد على        
حريتكم، أو يتصرف في إرادتكم، فكيـف       
تحبون ذلك لغيركم؟ ألستم خُلقتم من طـين        
وماء مهين؟ أم أنتم خلق آخر ترون المذلة        

. معزة لكم؟لغيركم هي عين ال

 

 
حـرروا ذلـك اإلنـسان      .. أيها القوم 

الطاهر من العبوديـة الباطلـة، وأعطـوه        
حريته، وخلِّصوه من قيود الرق واالستعباد      
والذلة واالضطهاد، فإن اهللا تعالى ما خلـق       
هذا الخلق ليعبدكم من دونه، ولكـن قـال         

وما خَلَقْـتُ الِْجـن واِإلنْـس ِإال        : تعالى
، فكيف يحل لكم    )٥٦: الذاريات (ِليعبدوِن

بعد هذا أن تنازعوا اهللا تعالى في هذا المجد         
. الذي خص به نفسه؟

 

 
ال تَغُرنَّكُم هذه الحياة الفانية     .. أيها القوم 

جهالً بحقائق الحياة الباقية، فإن لكم أجالً ال        
يعدوكم، وسـترجعون بعـد إلـى ربكـم،         
 فيحاسبكم بأعمالكم، ويؤاخذكم بما كـسبت     
قلوبكم، فهيا واستعدوا للحـساب برحمـة       
ــي رداء   ــازعوا اهللا ف ــضعفاء، وال تن ال
الكبرياء، وكفُّوا عنا وعن الخلق مظالمكم،      

قبل أن يسلط اهللا عليكم من      
هو أشد منكم قوة وأكثـر      
جمعا، فيحل بكم العـذاب     

.من حيث ال تشعرون

 

 



 



قد علمتَ مما سبق أن الحرية عبـارة        
 حركات الـنفس وتـصريفها      عن خلوص 

باإلرادة في وجوههـا المـشروعة، فـإذا        
وجدت هناك ضواغط تمنع االختيار بتاتًـا،       
أو تخرج به عن خالل االعتدال، فقل على        

وحينئذ يجب على الفرد أو     . الحرية السالم 
األمة التي فقدت هذا المجد وذهب عنها هذا        
الشرف أن تتخذ أنجع الوسائل في الحصول       

لسعي فيما يقـرب إليهـا، وهـذه    عليها، وا 
:األسباب وتلك الوسائل أهمها ما يأتي

 

 
١

 

 حب الفـضائل وبغـض الرذائـل        -
والمحافظة على حقوق اهللا تعالى حسبما في       

.اإلمكان واالستطاعة

 

 
٢

 

. االتحاد بين األفراد والجماعة-

 

 
٣

 

 تحسين الصناعة وترويج البضاعة     -
. وتخصيب الزراعة

 

 
٤

 

ــبالد - ــتغناء بمحــصوالت ال  االس
ومــصنوعاتها ومنتجاتهــا عــن األشــياء 

.المجلوبة من الخارج

 

 
٥

 

 استعمال قوة االختراع في الماديات      -
. التي ال تستغني األمة عنها غالبا

 

 



 



نتيجة الشيء عبارة عما يؤول إليه من       
خير أو شر، وال تنتج الحريـة إال خيـرا          

:  فيما يليمحضا يكاد أن ينحصر

 

 
١

 

 الفرد أو األمة متى كانـا حـرين         -
أمكنهما أن يعمال بجد ونشاط فيما يحسن به        
أمر معاشرتهما، وتحصل به سعادتهما ويعم      

.به الخير لبالدهما

 

 

٢

 

 إغالق باب الشرور والمفاسد، فإن      -
األمة المستعِمرة تعمل دائما علـى إيقـاع        
الضرر بمن استعبدتهم وأذلتهم، وال سـبيل       

 هذه المصائب ورد هـذه المحـن إال         لدفع
باستقالل النفوس وجوالنهـا فـي ميـدان        
الحرية، وسيرها على مقتـضى الطبيعـة       
البشرية، فإن الذل أمر على الـنفس مـن         

.الحنظل، وأثقل عليها من الجندل

 

 
٣

 

 إذا أطلقــت النفــوس مــن قيــود -
استعبادها؛ وصارت لها الخيرة في تصريف 

أنهـا تعمـل    حركاتها وسكناتها، فال غرو     
أعماالً يبتسم لها الدهر، وتمجـدها األيـام،        
ويسجلها التاريخ، ويكون لها الفخر علـى       
سائر األمم بما ينالها مـن العـز والمنعـة          
والقهر والسلطان، وتـصير أيـضا قـدوة        
ومثاالً حسنًا لألمة المجاورة لهـا والنائيـة        
عنها، بل يضرب بذكرها المثل فترتفع بذلك      

، وتناطح بشرفها ورفعتها    فوق عنان السماء  
.الجوزاء، ونعمت أمة هذا حالها

 

 
 إني لكم ناصـح     :فيا معشر المسلمين  

أمين، فاستيقظوا من غفلتكم، وتنبهوا مـن       
رقدتكم، وشمروا عن ساعد جدكم، وسيروا      

.. على منهج سلفكم، حتى تعيـدوا مجـدكم       
.واهللا ولي المؤمنين

 

 



 



ان شـر مـن   اإلنسان من حيث هو إنس  
الشيطان، وأضر من الوحوش الكاسرة على      

ه من بني اإلنسان والعالم أجمع      تنفسه وإخو 
إن لم يتداركه اهللا تعالى بالعنايـة ويزكـي         

فـإن اإلنـسان جمـع      . نفسه ويقهر حسه  
الحقائق الحيوانية بكل أنواعها، والحقـائق      
الشيطانية بجميع مقتضياتها، فهـو منفـرد       

ـ       واع الوحـوش   يمثل أفراد كثيرة مـن أن
والحيوانات، وأنواع القوى الشيطانية، ففيه     






 



 

 

 

 

 



 



قوة الحسد التي ال يقر لها قرار حتى تسلب         
نعمة المحسود أو تهلكه، وفيه قوة تمزيـق        

 ألنه قـد    ؛األعضاء أشد من السبع الكاسر    
يدس السم في المجتمع من غير أن يتحرك        

وقـد  . حركة وال أن يعلم فيهلكهم جميعـا      
 مجتمع بالغيبة والنميمـة     يسلط الظلمة على  

فيهلكهم، وقد يخترع آلة يحملها على كتفـه        
أو يديه فيهلـك بهـا مجتمعـا كالمـدافع          
الرشاشة، وكمقذوفات المـدافع الـضخمة      
والطيارات والغواصات، وقد يدخل اإلنسان     
على مجتمع فال يلبث إال وقد أفسد أخالقهم،        
وأثار ثائرة الشرور بينهم، ويـصبح كـل        

.وحشًا كاسرا وشيطانًا منفراواحد منهم 

 

 
 ألن اهللا   ؛هذا هو اإلنسان من حيث هو     

تعالى أودع فيه من القوى ما لم يودعه في         
كل األنواع الحية من الملـك والملكـوت،        
فاإلنسان إذا وكله اهللا إلى نفسه كان شـرا         

ومع هذا  . من الشيطان، وأضر من الحيوان    
ينسى وال  فإن الحكَم العدل القهار المنتقم ال       

يغفل وال يغيب، وبينما يكون اإلنسان فـي        
استعمال تلك القوى لإلفساد واإلضالل، وإذا  
بالحكم العدل باغته فأذله، وسلب منـه مـا         

فَلَما نَـسوا مـا      :منحه من النعم، قال     
ذُكِّروا ِبِه فَتَحنَا علَيِهم َأبواب كُلِّ شَيٍء حتَّى        

ُأوتُوا َأخَذْنَاهم بغْتَةً فَِإذَا هـم      ِإذَا فَِرحوا ِبما    
ونِلسبم) هذه اآليـة دالـة      )٤٤: األنعام ،

على أن المجتمع الجاهلي من بني اإلنـسان      
ال يعجل اهللا له النقمة، ولكن يبعـث فـيهم          
رسوالً يبين لهم طرق الحق وسبل الخيـر،        
فإن أمدهم بالتوفيق والعناية قبلوا وأقبلـوا،       

ى أنفــسهموإن وكلهــم إلــ

 

 أعــاذني اهللا -
وإخواني جميعا 

 

 أنكـروا وأدبـروا، فـال       -
يلبثون إال وقد باغتتهم الـنقم، وعـاجلتهم        

 ألن اهللا حكم عدل ال يظلم النـاس         ؛الشدائد
وما كُنَّا معـذِِّبين حتَّـى      : شيًئا، قال تعالى  

: اإلسـراء  (نَبعثَ رسوالً 
١٥ .(

 

 
نسى أهل الـشرق مـا      

لى ألـسنة   ذكرهم اهللا به ع   
رســله، والــشرق مهــبط 

ط عليهم  الوحي، فأسرع إليهم بالعقوبة وسلَّ    
أهل الغرب، وما كـان لهـم أن يـسلطوا          

 ألن أهل الغرب لـم يبلغـوا رتبـة      ؛عليهم
اإلنسانية التي بها اإلنسان يقبل الحق، ولـو   
: بلغوها لبعث اهللا إليهم رسالً، قال تعـالى       

       ـرخَي ِفـيِهم اللَّـه ِلمع لَوو  مهعـما َألس 
، فلم يكونوا في نظر اهللا أهالً       )٢٣: األنفال(

ألن يدعوهم إليه ألنه هو الحكيم الخبيـر،        
فكانوا في نظـر أهـل العقـول الكاملـة          
ــال  ــدة لألعم ــة المقل ــات الراقي كالحيوان
اإلنسانية، كالنسناس والقرد والخيـل ومـا       

وما كان لتلك األنواع وإن بلغـت       . أشبهها
واني أن تسلط علـى اإلنـسان       كمالها الحي 

فتستعبده وتذله، إال إذا أراد اهللا ذلك ليظهر        
دالئل غضبه وآيات سخطه على من أهلهم       

.للسماع منه وعنه وقبول أحكامه

 

 
تسلطت أوربا على الـشرق فابتـدأت       

بالقارة المجهولة منـه التـي تـسمى اآلن         

بأمريكا، وكان سكانها من الجاهلية العمياء      

لفكر والسالح، وأهل أوربـا   المجردين من ا  

الختالطهم بالمسلمين في األندلس والبندقية     

وسكان آسيا الوسطى ومـصر والمغـرب       

انتفعوا بشيء من المسلمين، ولكن هذا النفع       

استعملوه في الحـسد اإلبليـسي، والطمـع     

القابيلي، وكلنا يعلم حسد إبليس آلدم، وطمع       

قابيل في أخته حتى خالف اهللا وقتل أخـاه         

فكذلك سكان أوربا انتفعوا من     .  والديه وعق

المسلمين بالغيرة، ولكن جعلوها فيما يكرهه      

وبعلو الهمة،  . اهللا تعالى من الظلم والتظالم    

ولكن جعلوها للكبرياء فـي األرض بغيـر        

وبتحـصيل  . الحق والتسلط علـى الخلـق     

الفضائل، ولكن جعلوه في سـلب حقـوق        

ـ       ن العباد ومحو آثار الفضائل والكماالت م

أمهلهم القهار المنـتقم أدبـا لعبـاده     . البالد

المسلمين، فكفروا باهللا إنكارا لقوته وقهـره       

وقدرته فأظهروا الفساد في البر والبحـر،       

وأضلوا العباد، وأفسدوا البالد، واعتقـدوا      

أنهم آلهة ال ينازعهم قوي إال قهـروه، وال         

يمانعهم ذو حق إال أذلوه، ونسوا سريع نقمة   

وعاجل بطش القهار، بـل ونـسوا       المنتقم،  

نشأتهم األولى التي هي بولة من ذكر أبيهم،        

ومن فرج أمهم، ولم يتذكروا الموت الـذي        

يرونه في كل يوم بـأعينهم فـي أنفـسهم          

اشتد ظلمهم فـي البـر      . وأهليهم وجيرانهم 

والبحر حتى أحزنوا سكان سموات اهللا من       

الظلم والتظالم، واهللا تعالى يمهل وال يهمل،       

حتَّـى ِإذَا َأخَـذَِت     : قال سبحانه وتعـالى   

       ـما َأنَّهلُهَأه ظَننَتْ ويازا وفَهخْرز ضاَألر

قَاِدرون علَيها َأتَاها َأمرنَا لَـيالً َأو نَهـارا         

       ِس كَذَِلكِباَألم تَغْن لَم ا كََأنِصيدا حلْنَاهعفَج

, )٢٤: يونس ( يتَفَكَّرون نُفَصُل اآلياِت ِلقَومٍ  

فلتطمئن قلوب المسلمين . وصدق اهللا العظيم  

وأهل ذمة اهللا معهم، واألمر إذا انتهى إلـى   

.حده رجع إلى ضده

 

 
                                              

كـان وزيـرا لخارجيـة      : المستر كرزون ) ١(

.إنجلترا في ذلك الوقت

 

 





 


 



 

 

 

 

 



 



 

 



 


في الوقت الذي يواجه فيه     

ا ا فكريــالمجتمــع تطرفَــ
ـ  وشذوذً ا باسـم   ا أخالقي
الدين  

 

 والدين منه براء    -

 

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

ـ  تكسب الفرد ذوقً   ا ا رفيع
ة حقة،  ا جليلة وعقيد  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     

كون عليه عقيدة  يجب أن ي  
ا، وعبادة ومعاملة وأخالقً  

ليصح السلوك إلى ملـك     
.الملوك سبحانه

 

 

 

 

* 

 



*

 



*

 



 

 




 


يبين اإلمـام أبـو العـزائم أن        
األعمال المشتركة بـين القلـب      
والجوارح محصورة في أعمـال     
بدنية خاصة، أو مالية خاصة، أو      

: بدنية مالية

 

 
ونتناول بالذكر هنـا األعمـال      

لمـشتركة بـين القلـب      البدنية ا 
فالـصوم والـصالة    : والجوارح

   وذكر اهللا القلبي فكر ا ا واستحضار
ا مـا ورغبة ورهبة وتعظيويقينً

 

 
ا، وغير ذلـك مـن      ا وحب ا وطمع وخشية وخوفً 

مقامات اليقين، والجهاد في سـبيل اهللا بـالنفس         
كالعيادة : للمعدم، ومعاونة المسلمين بغير المال    

 عـن الطريـق     ىطة األذ وتشييع الجنائز وإما  
 والمساعدة بالجـاه ورد غيبـة       ىوقيادة األعم 

المسلم، وكطلب العلم وتعليمه، وحفظ القـرآن       
المجيد، والصلح بين الناس، وكغض البصر عن       
ــغاء   ــسن اإلص ــشاشة وح ــورات، والب الع

 أجملها،  ىوالمخاطبة، وحمل أحوال اإلخوان عل    
 المسيء بالقول الحسن، والعفـو      ىواإلحسان إل 

.وكظم الغيظ والصبر عند لزومه

 

 
وحب المسلمين، وبغض أعمالهم المخالفـة      
للسنة بغضا يجعله يكره العمل ويكره أن يقـع         
فيه، وينفر منه، وتنـزعج نفسه مـن رؤيتـه         
أمامه ولو كان العمل مالئما للطبع ولذة عاجلة        

  ا فانيأو مال  ا من حظ أو شهرة أو سيادة        أو خير
        ا عنه شرعا، أو أصدقاء ما دام هذا العمل منهي

 قـبح صـورته،     فيكون لبغضه فيـه متمـثالً     
ومستحضر  ـا    ا عاقبته، ومشاهدا عقوبته، وعالم

. حرمه ألن الشارع ؛أنه رذيلة

 

 

ويبغض الكافر، وينفر منه بقلبـه      
وجوارحه، اللهم إال أن يتقي منهم      

ات تقاة، فالمداراة أسلم، وليحذر ذ     
ــسة   ــه المالب ــن أن توقع اهللا م
والمجالسة في المجانـسة، فيبـوء      
بسخط اهللا وغضبه، نعوذ باهللا من      

قُِل : ذلك، وليستحضر قوله تعالي   
اللَّهم ماِلك الْملِْك تُْؤِتي الْملْك مـن       
      تُِعزن تَشَاء وِمم لْكالْم تَنِزعتَشَاء و

يـِدك  من تَشَاء وتُِذلُّ من تَـشَاء بِ      
        ٍء قَـِديركُلِّ شَـي لَىع ِإنَّك رالْخَي
      ارالنَّه تُوِلجاِر وَل ِفي الْنَّهاللَّي تُوِلج

ن الْميِت ـِفي اللَّيِل وتُخِْرج الْحي ِم

 

 
وتُخِْرج الَميتَ ِمن الْحي وتَرزقُ من تَـشَاء        

ــساٍب ــِر ِح ِبغَي )ــران  ٢٦ :آل عم

 

– ٢٧( ،
ا يعلم به سبل النجاة من السقوط فيما        استحضار

يسلب اإليمان من القلوب ولو كانـت األبـدان         
إن اَهللا ال ينظـر     : (عاملة بالطاعات، قال    

ـ        ىإل  ى صوركم وال إلي أموالكم، ولكن ينظر إل
، والمـداراة  "مسلم وأحمد) " أعماِلكم ىقلوِبكم وإل 
 إما طمع     ة ال قبل ا لمضرا في تأليف للدين أو دفع

 فإن عالم الغيوب ال     ىله بها، وليس هذا بالدعو    
.تخفي عليه خافية

 

 
النظافة هللا، وتحـسين    : ومن األعمال البدنية  

ا بنعمته، وتعلم حرفة أو صـنعة أو        الهيئة تحدثً 
عمل يعمله ليستغني عن سـؤال النـاس بـاهللا          
تعالي، ومنها تعلم السباحة والرمايـة والكتابـة        

 ا عامالً ل حتي يكون عضو   وتدبير النفس والمنز  
   ا بالـسلف الـصالح     في الجسد اإلسالمي، مقتدي

.وإماما لمن بعده

 

 
ـ         ىواألعمال البدنية الخاصة بالبـدن ال تخف

ا أعمال الفطرة كإعفـاء     بصير، خصوص  ىعل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


 

اللحية، وحف الشارب، وقص شعر الرأس، ونتف اإلبـط، وقلـم           
األظفار، وحلق العانة، والختان والخفاض، ونظافة الجسم، وغيـر         

  اقتداء بسنة رسول اهللا      ىذلك، مع النية بأن هذا العمل هللا تعال       
.  يتشبه به صلوات اهللا وسالمه عليه بقدر االستطاعةىحت

 

 


 


تذكر كل الحقائق الموجودة فى اإلنسان حتـى يكـون          وهو أن   

مذكور    إذا : "ا، وفي هذا يقول اإلمام أبو العـزائم       ا بعد أن كان ذاكر
ذكر اللسان سكنت النفس، وإذا ذكرت النفس سكن القلب، وإذا ذكر           
           سكن السر، وإذا ذكر السر وحوح، وإذا ذكرت الرسكنت الر القلب

".ذا ذكرت نفخةُ القدِس ذكر اهللا تعالىسكنت نفخة القدس، وإ

 

 


 


     ا يتجمل بها السالك بحـسب      وضع اإلمام أبو العزائم للذكر آداب

: الزمان والمكان الذي يذكر فيه، وإليك بعض تفصيلها

 

 



 




 



 


لـة، وأن   فَاألولَى أن يكون على طهارة، وأن يكون مستقبل القب        

يكون له راتب معلوم، واألولَى أن يكون تلقنه من مرشـد عـالم،             
وأحب أن يكون على مزيد في كل ليلة ولو بزيادة كلمة، وأن يفتتح             
بالقرآن ويختتم بالقرآن، وبعد تمامه يغمض عينيه، ويستحضر أنـه        

 مأذون بهذا الراتب من المرشد المتصل سـنده برسـول اهللا            
ٍه بالمعية المحمدية، فتَِرد على قلبه لطـائف        ليحصل له اتصال بوج   

الذكر، من فهم لمعاني الكلمات، أو فقه ألسرار اآليات، أو شـهود            
لغيب المعاني، وبيان أسرار المغاني، أو ذوق مقامات المرشـد، أو           
التجمل ببعض أحواله، وهذا كله دليل على حضور القلـب وعلـى         

.ا لذكر القلبلوقت مفتاحابتداء يقظته، ويكون ذكر اللسان في هذا ا

 

 


 



 


يلزم أن يكون المكان طاهرا، وأن يكون بعيدا عـن الغوغـاء            
 واألسواق وأماكن اللهو، واَألولى أن تُفتـتح مجـالس الـذكر أوالً           

بقراءة القرآن، ثم بالتهليل     

 

ال إله إال اهللا     :  أي -

 

، بشرط المحافظة   -
   لتوسط في الصوت، ويكـون المفتَـِتح       ا، وا على اللفظ الوارد شرع

للذكر أخشعهم قلبا، شديد المالحظة لمعاني المذكور، حتى يمـدهم          
. بروحانية الذكر، وأن يكون شديد الحضور والمراقبة

 

 
فإذا ظهر أن الذكر نبه القلب؛ يكتفي بالتنبيـه فيغيـر اللفـظ،             
ويلزمه أن يتوسط فال يطيل الذكر إطالة تخرج السالك عـن حـد             

 ألن المراد من    ؛ا ال يبلغ به تنبيه القلب     عتدال، وال يقصر تقصير   اال

. الخروج من الغفلة وتنبيه القلب: الذكر في المجتمع

 

 
ويجب أن يراقب حفظ نظام المجلس، وتوحيد الكلمة، ومساواة         

الصوت والحركة، فإذا رأى أن أحد اإلخوان وجد         

 

بِه وجد؛  :  يقال –
والحب اعتراه حال من الشغف  : أي

 

ا أو  يلزمه أن يغير الذكر لفظً-
ا لحالة التوسط، قال حركة، وإن وجد الجميع يلزمه أن يجلسهم حفظً      

.)١٤٣ :البقرة( وكَذَِلك جعلْنَاكُم ُأمةً وسطًا: اهللا تعالى

 

 


 



 


ومن آداب الذكر أن يعتقد الذاكرون أنهم إخوان في اهللا، وأنهم           
اجتمعوا هللا، وأنهم  ذكروا اهللا إما لفقرهم إليه سبحانه ليغنـيهم، أو             
بتوبة ليغفر لهم، أو باضطرار إليـه ليجيـبهم، أو بـشكر لنعمـاه              

.ليزيدهم

 

 
وال تظهر تلك المعاني للقلوب إال إذا نزع اهللا ما في صدورهم            

بعضهم، وقد يحجب اإلمداد عن الذاكرين لوجـود رجـل          من غل ل  
واتَّقُوا ِفتْنَةً  : منهم سيئ السريرة أو حسود أو مفسد، قال اهللا تعالى         

.)٢٥ :األنفال(  تُِصيبن الَِّذين ظَلَموا ِمنْكُم خَاصةًالَ

 

 
وعلى اإلخوان في وقت الذكر وبعده أن يتناسـوا حظـوظهم           

فَـاذْكُروِني  :  جليس اهللا، قال اهللا تعـالى       ألن الذاكر  ؛وأغراضهم
كُمَأذْكُر )١٥٢ :البقرة( .

 

 
       ؛ا بعين التعظيم  ويجب أن يكون األخ الذي قدمه المرشد منظور 

ألن المراد منه اجتماع الكلمة، فتقبل نصيحته، ويطاع أمره فيما هو           
واجب أو مندوب أو مستحب، وتُقبل معذرته إذا أخطـأ واعتـذر،            

نَبنصح إذا غفل بحالـة مقبولـة،             ويذَكَّر إذا سها، وييه إذا نسي، و
ـ             ا والواجب عليه أن يكون حسن  الكالم، بشوش الوجـه، محترم

  لجميع إخوانه معظم  ا إلى خيرهم، أرحم بالواحد منهم      ا لهم، مسارع
          ا، ويقبـل   من نفسه، يغض بصره عن عيوبهم التي ال تضر شـرع

. لفة والمحبةاعتذارهم، ويجتهد في دوام األ

 

 
ويلزم أن يكون الذكر لغير غرض عاجل، من مال أو شهرة أو            
عناد أو تفرقة أو إرضاء للخلق أو طلب للدنيا، أو إلشهار عمل من             
أعمال الناس غير الذكر، فإن الذكر أفضل العبادات على اإلطـالق          

 ولَـِذكْر اللَّـِه َأكْبـر     :  بمعناه، قـال اهللا تعـالى      إذا كان كامالً  
، وإنما يذكر العبد ليتقرب إلى المـذكور سـبحانه          )٤٥ :العنكبوت(

، قال رسول اهللا    !فكيف يعصاه بذكره ويبعد عنه بما يتقرب به إليه؟        
) :      ِل اآلخرةنيا بعمطلب الد نم ونلْعم ونلْعوإنمـا هـي     )م ،

.النيات ولكل امرئ ما نوى

 

 



 





 

 

 

 

 



 


 

 



 





 





 





 



تطرح الرواية، بالمثل، أسـئلة حـول       
هل تنطوي الحقيقة   . ماهية الحقيقة التاريخية  

التاريخية، بالضرورة، على اليقين الذي ال      
كيف تكتب الـسلطة التـاريخ؟      يقبل الشك؟   

 ا    وهل حقا يمكن أن يكون المـؤرخ محايـد
إلى النهاية؟ وما هو نصيب التـاريخ مـن         

يبه من الحقيقة؟ أسئلة من هـذا    الخيال ونص 
وهو " خيري محفوظ"النوع واجهت الدكتور   

يحاول كتابة تاريخ الطريقة العزمية، سواء      
باعتباره مؤرخًا يؤمن بالحقيقة التاريخيـة      
القائمة على العلمية، أو من ناحيـة سـعيه         
وراء قصة حياة صـوفي تكمـن حقيقتـه         

:بالتحديد خارج الحسابات العلمية

 

 
اء أنا الدكتور خيري محفـوظ      أود ابتد "

وأعوذ باهللا من قـول أنـا، السـيما فـي           

حضرتكم، أن أعبر لفخامتكم علـى      
عظيم امتناني وسعادتي بتكليفكم لي     
عبر ناظر وقف البلد بكتابة سـيرة       

أو " محمد ماضي أبو العزائم   "الشيخ  
أقول حكاية وأعنيها ألننـي     . حكايته

كتبتها على هذا النحو حتى تكـون       
" سلة أمامكم وأنتم تطالعونها كاملةطيعة سل

 

 
يحتج المؤرخ بالوثائق واآلراشيف التي     
تدعم وجهة نظره، لكن إذا كانت الوثـائق        
تدعم جانبا مما كان، وال أقول حقيقـة مـا          
. كان، فإنها ال يمكن أن تعكس كل ما كـان        

وغالبا ما تكون الوثائق مكتوبة من منظور       
حايا السلطة مما يهدد بضياع أصوات الـض     

:والمهمشين

 

 
أنا ال أقتصر في كتابة التاريخ على ما        "

في الكتب، وال مـا تجـود بـه الوثـائق           
والمخطوطات، إنما أجعل ما يتداوله الناس      
عن الذين رحلوا مادة طيعة لي، تساعد في        
كشف ما غمض، وإتمام ما نقـص، ونفـخ      

" الروح في الحكايات المصمتة

 

 
رخ، أيضا بتقدير المؤ  " الشهادة"تحظى  

إذ يعدها، إلى جانب الوثائق واآلراشـيف،       
إحدى دعائم براهينه العلمية علـى صـدق        

وشهادة المهمشين جانب اليـزال     . إدعاءاته

مهمالً حتى اآلن مـن جوانـب التـاريخ         
والسرد يمتدح المؤرخ الذي يأخذ     . الرسمي

بعين االعتبار مسألة دمج شهادة البـسطاء       
ة إنها تـرى ضـرور    . في التاريخ الرسمي  

يقول . إفساح المجال إلنطاق المسكوت عنه    
:     السرد

 

 
ومن مزاياه أيضا أنه لم يحصر نفـسه     "

في موضوع واحد، مثلمـا فعـل بعـض         
زمالئه، إنما تجول في أيام التاريخ الحديث       
والمعاصر، يفتش في جنباتها ويـستنطقها      
فتهديه حكايات ومأثورات ومواقف وأمثلـة      

مزجها على  وأشعارا وقرارات وسياسات ي   
مهل، فنفهم معه التاريخ على أنه أعظم من        
أن يسجل تاريخ السالطين واألمراء وقـادة       

وفي سطوره يتحول هؤالء  . الجند والوجهاء 
من أبطال منفردين بـالكالم والفعـل إلـى      
شخصيات عادية قد يجاورها أو يناطحهـا       
فران كان يتفانى في الخبيز ليأكل الناس أو        

 من النيل في رضاء     سقاء كان يحمل القرب   
ليشرب العطشى فـي البيـوت، أو حكـيم         
يداوي المرضى، أو درويش يهـيم علـى        
وجهه في الشوارع باحثًا عن الحقيقة فـي        

" وجوه الناس، أو وراء الحجب

 

 
 يبحث المؤرخ في أوراق الشيخ، فـي       



 

 

 

 

 



 



   

 







 



سيرته، في األماكن التي زارها أو عاش أو        
عمل  فيها على امتداد مـصر والـسودان         

الً أن يعثر على إشارة إلـى طريـق         محاو
لكنه ال يعثر إال على مـا       . الكنز المزعوم 

يعيد فتح ملفات وأسئلة مسكوت عنها حول       
الدور السياسي لمتصوفي الطريقة العزمية     
في مناهضة االحتالل اإلنجليزي في مصر      

والدور السياسي واالجتمـاعي    . والسودان
 الذي يمكن أن يلعبه التصوف باعتباره بديالً      

وذلك في إشارة   . للحركات الدينية المتشددة  
، من خالل   )زمن السرد (إلى انتقاد الحاضر    

يقـول  ). الـزمن الماضـي  (سرد الماضي  
: السارد

 

 
كما وجد وثيقة تتحدث عن عالقة أبو        "

العزائم بالزعيم الشاب المناضل مـصطفى      
كامل حيث كان يرسـل إليـه وهـو فـي           

ليـه  السودان ليشد على يده وينصحه بما ع      
أن يفعله في مقاومة االحتالل، ووجد أخرى       
تدل على مشاركة قوية لمريـدي الطريقـة     

 وأن الـشيخ    م،١٩١٩العزمية في ثـورة     
الكبير التقى سعد زغلول ورفاقه مرات في       

".  النادي السعدي

 

 
من ناحية أخـرى، جـاءت خيـارات        
التأليف متواشجة مـع فكـرة الروايـة أو         

ال يحفل إال   إذ لو كان التاريخ     . موضوعها
 العظيمة، فإن الرواية قد بدأت      بالشخصيات

من الهامش  ) خطى العارف (أولى فصولها   
إذ بدأت من اثنين مـن المـوظفين الـذين          

اثنان يعانيان،  . يعملون في وزارة األوقاف   
. كما  يعاني غيرهم، مـن الفقـر والقهـر         

وهما، في الوقت نفسه، من مريدي الطريقة       
هذه الطريقة التي يبدو أنها لم تكن       . العزمية

يش الذين يهيمون   ومجرد مجموعة من الدرا   
على وجوههم في الشوارع أو يتيهون فـي        

 لهم، على ما يبـدو، دورا  إن. حلقات الذكر 
ا في مناهضة االحتالل اإلنجليـزي      تاريخي

وبالتـالي يبـدأ أول     . في مصر والسودان  

فصول الروايـة مـن الهـامش الطبقـي         
:يقول السارد. والفكري

 

 
طريقًا لتبديـد   " ليوةع"و" ماهر"لم يجد   "

الحيرة، سوى الثرثرة والغرق في األمنيات      
يقضيان أغلب الوقت بالمكتب فـي      . الكاذبة

حديث حول الكنز المطمور تحـت األرض       
والزمن، يشكو كل منهما إلى اآلخر حيلتـه        
وهوانه على الظروف القاسية التي أوقعت      

"الجميع بين شقي الغالء والفساد

 

 
رخ الذي يكتـب    لقد تأخرت حكاية المؤ   

التاريخ عن حكاية البسطاء الذين يعـانون       
رقة الحال وقهر السلطة، لتفتح المجال أمام       

وربما بوعي أو   . إنطاق أصوات المهمشين  
بغير وعي ربط السرد التأريخ باستقـصاء       
حكايات البسطاء عبر محافظـات مـصر       

إن ها هنا حقيقة ما، هـي حقيقـة         . وقراها
في الكـشف   شيخ طريقة وتتلخص المهمة     
لـم يكـن    . عن أسراره ومجاهداته وأفكاره   

الشيخ أبدا مواليا للسلطة، وال هو كان ممن        
. يرضى عن السلطة أو ترضى السلطة عنه      

 ومن سـلوكه وفعلـه      مجتمعهإنه يقف من    
وبالتـالي فـإن    . موقف الهامش من المتن   

سبيل المؤرخ الكتناه حقيقـة الـشيخ هـي        
من . صوتهاستنطاق الهامش واالستماع إلى 

ناحيــة أخــرى، تتــصل حقيقــة الــشيخ 
إذ . االجتماعية والسياسية بحقيقته الفكريـة    

هو، في نهاية المطاف، صوفي عول على       
شئون الذوق سبيالً للمعرفة، وعلى الحدس      

والصوفية، كما نعلم، التصقت    . سبيالً لليقين 
إنهم ، من وجهة نظـر      . بهم تهمة الدروشة  

الجتمـاعي  العامة، غائبون عن الـوعي ا     
وبكلمة واحدة فإن حكاية الشيخ     . والسياسي

االجتماعية والسياسية والفكرية هي حكايـة      
. الهامش

 

 
مثل هذه التوازيـات الرمزيـة بـين        
التأليف، بما هو ترتيب يستبق فيه الهـامش        
المتن، والتحبيك بما هو تحبيك السـتعارية       
الحقيقة ورمزيتها، يؤكد الطبيعة التأويليـة      

لمؤرخ مدعو للحديث عن حقائق     فا. للتأريخ
.              تنتهكها اإلرادات والمصالح والسياقات

 

 
) خطى العارف (وإذا كان الفصل األول     

قد أكد على ضرورة البداية من الهامش، أو        
إعادة االعتبار للمهمشين وإعادة دمجهم في      
واقعهم التاريخي واالجتماعي، فإن الفصل     

ع أرشـيف   قد وض ) أوراق العارف (الثاني  
المؤرخ ووثائقه في الترتيب الثـاني بعـد        

وهـذا  . حكاية الهامش االجتماعي والفكري   
االستباق في البدء بحكاية ما جرى وتقديمها       
على الحكاية المؤرخـة أو المكتوبـة هـو        
استباق تمليه الطبيعـة األصـلية لحركـة        

إذ تجري الوقائع واألحـداث أوالً،      . التاريخ
وبكلمـة  . بـة ثانيـا   ثم يبدأ التدوين والكتا   

أخرى، فإن الفكر تابع للممارسـة ولـيس        
الفكر يأتي بعد الممارسة كما يقول      . العكس

وبالتـالي فـإن التثنيـة      . بول ريكور بحق  
بحكاية تدوين الـدكتور خيـري محفـوظ        

لحكاية الطريقة العزمية ودورهـا    " المؤرخ"
االجتماعي والسياسي والفكـري انـصياع      

إن . وي عليها التاريخلفكرة البعدية التي ينط   
التاريخ، بهذا المعنى، حبكة يضطلع فيهـا       

كان ذات يـوم ثـم      الخيال بدور تمثيل ما     
.انقضى بال رجعة

 

 



 

 

 

 

 



 














 




 



 



 

 

 

 

 

 






 


٧

 

 وأخرج النسائي وابن مردويه من      -
 طريق يزيد بن أبي مالك، عن أنس        

ُأتيت ليلة  ( : قال  أن رسول اهللا     :قال
أسرى بي بدابة فوق الحمار ودون البغل،       
خَطْوها عند منتهى طرفها، كانت تـسخَّر       

اء قبلي، فركبتُـه ومعـي جبريـل،      لألنبي
: انزل فصلِّ، ففعلت، فقال   : فِسرت، فقال 

أتدري أين صليت؟ صليت بطيبة، وإليها      
انزل فصلِّ،  : ثم قال  المهاجر إن شاء اهللا،   

أتدري أين صليت ؟ صليت     : ففعلت، فقال 
ثـم   بطور سيناء، حيث كلم اهللا موسـى،      

أتـدري  : انزل فصلِّ، فصليت، فقال   : قال
ت ؟ صليت ببيت لحم حيث ولـد    أين صلي 

عيسى، ثم دخلت بيت المقدس، فجمع لي       
 فقدمني جبريل، فـصليت     األنبياء  

.)بهم

 

 
٨

 

 وأخرج ابن أبي حاتم من وجـه        -
آخر عن يزيد بن أبي مالك، عـن أنـس          

 فلما بلغ بيت المقدس أتى إلـى        : قال 
 الحجر الذي ثمة، فغمزه جبريـل       
.بإصبعه، فثقبه، ثم ربطها، ثم صعد

 

 
٩

 

 وأخرج ابن جرير وابن مردويـه      -
والبيهقي في الدالئل مـن طريـق عبـد         

 الرحمن بن هاشم بن عتبة عن أنس        
حتى انتهى إلـى بيـت المقـدس،        : قال

فعرض عليه الماء والخمر واللبن، فتناول      
 اللبن، فقال له جبريـل      رسول اهللا   

:أصبتَ الفطرة .

 

 
١٠

 

 وأخرج البزار وابن أبي حـاتم       -
بن مردويه والبيهقـي فـي      والطبراني وا 

الدالئل، وصححه، عن شـداد بـن أوس        
 ـا بـدت لنـا         (:  قالثم بلغنـا أرض

: انزل، فنزلت، ثم قـال    : قصورها، فقال 
أتـدري  : صلِّ، فصليت، ثم ركبنا، فقـال    

:  فقـال  ،اهللا أعلـم  : أين صليت ؟ فقلـت    
صليت ببيت لحم، حيـث ولـد عيـسى         

.)المسيح ابن مريم

 

 
١١

 

األوسـط   وأخرج الطبراني في     -
وابن مردويه من طريق محمد بن عبـد         
الرحمن بن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن        

: أبيه عبد الرحمن عن أبيه أبي ليلى وفيه       
.ثم انطلقا حتى أتيا بيت المقدس

 

 
١٢

 

 وأخرج الحارث بن أبي أسامة      -
والبزار والطبراني وابن مردويـه وأبـو       
نعيم في الدالئل وابن عساكر من طريـق        

:  قـال  بن مـسعود     عن ا  علقمة  
ثم مضينا حتـى    (: قال رسول اهللا    
.)أتينا بيت المقدس

 

 
١٣

 

 وأخرج الطبراني وابن مردويه     -
ثم انطلق حتى   (:  قالت عن أم هانئ    

.)أتى بي إلى بيت المقدس

 

 
١٤

 

 وأخرج أبو يعلى وابن عـساكر     -
حتى انتهينا إلى   (:  قالت عن أم هانئ    
.)بيت المقدس

 

 
١٥

 

ــز- ــذي والب ــرج الترم ار  وأخ
والحاكم، وصححه، وابن مردويه وأبـو      

قال :  قال نعيم في الدالئل عن بريدة      
لما كان ليلة أسـري     ( :رسول اهللا   

بي، أتى جبريل الـصخرة التـي ببيـت         
المقدس، فوضع أصبعه فيهـا، فخرقهـا،      

.)فشد بها البراق

 

 
١٦

 

 وأخرج أحمد وابن مردويه عن      -
قـال رسـول اهللا     :  قال أبي هريرة   

 :) لة أسري بي وضعت قدمي     إني لي
 من بيت   حيث توضع أقدام األنبياء     

.)المقدس

 

 
١٧

 

 وأخرج ابن سعد وابن عـساكر       -



 

 

 

 

 

 

عن عبد اهللا بن عمر وأم سلمة وعائـشة         
وأم هانئ وابن عباس     

 

 رضي اهللا عنهم    -

 

:  دخل حديث بعضهم في بعض، قالوا      ،-
  ليلـة سـبع      أسري برسـول اهللا     (

ة عشرة من شهر ربيع األول قبل الهجـر       
بسنة من ِشعب أبي طالـب إلـى بيـت          

 حتى  وخرج العباس   : المقدس، وفيه 
يا محمد،  : إذا بلغ ذا طوي، فجعل يصرخ     

لبيـك  : يا محمد، فأجابه رسول اهللا      
ابن أخي، أعييتَ قومك منـذ      :  فقال ،لبيك

يت مـن بيـت     أت: الليلة، فأين كنت؟ قال   
.)نعم: ؟ قالفي ليلتك: المقدس، قال

 

 
١٨

 

النـسائي وابـن     وأخرج مسلم و   -
قـال  (:  قال مردويه عن أبي هريرة     

لقد رأيتني في الِحجـر     : رسول اهللا   
وقريش تسألني عن مسراي، فسألوني عن      
أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربـت        

 فرفعـه اهللا لـي   ،كربا ما كربت مثله قط    
 ما سـألوني عـن شـيء إال         ،أنظر إليه 
.)أنبأتهم به

 

 
١٩

 

 وأخرج أحمد وأبو يعلى وابـن       -
 مردويه وأبو نعيم عن ابن عبـاس        

 إلـى بيـت     أسـري بـالنبي     : قال
المقدس، ثم جاء من ليلته، فحدثهم بمسيره       
وبعالمة بيت المقدس وبعيـرهم، فقـال       

نحن ال نصدق محمدا بمـا يقـول،       : ناس
فارتدوا كفارا، فضرب اهللا رقابهم مع أبي       

.)جهل

 

 
٢٠

 

ي شيبة وأحمـد     وأخرج ابن أب   -
والنسائي والبزار والطبراني وابن مردويه     
وأبو نعيم فـي الـدالئل والـضياء فـي          
المختارة وابن عساكر بسند صحيح عـن       

فقال رسـول اهللا    (:  قال ابن عباس   
 :   إلـى  :  قالوا ،إني أسري بي الليلة

إيليا ؟  :  قالوا ،إلى بيت المقدس  : أين ؟ قال  

هرانَينا ثم أصبحت بين ظ   :  قالوا ،نعم: قال
.)نعم: قال! ؟

 

 
٢١

 

ــسلم  - ــاري وم ــرج البخ  وأخ
والترمذي والنسائي وابن جرير عن جابر      

قـال رسـول اهللا     (:  قال بن عبد اهللا    
 :       لما كذبتني قريش لما أسري بـي
 بيت المقدس، قمت في الِحجر، فجال     إلى  

 فطفقت أخبرهم عن    ،اهللا لي بيت المقدس   
.)آياته وأنا أنظر إليه

 

 
٢٢

 

لواسطي مـن طريـق    وأخرج ا -
أبي حذيفة مؤذن بيت المقدس عن جدتـه        

 وكعبـا   أنها رأت صفيةَ زوج النبي      
  يا أم المؤمنين، صلِّي هـا      :  يقول لها

 صـلى بـالنبيين     هنا؛ فإن النبـي     
         حين أسري به ها هنا، وأومأ أبـو 

حذيفة بيده على القبلة القصوى في دبـر        
.)الصخرة

 

 
٢٣

 

ن  وأخرج الواسطي عن الوليد ب     -
حدثني بعض أشياخنا أن    (:  قال مسلم  

 لما ظهر علـى بيـت       رسول اهللا   
المقدس ليلة أسري به، فإذا عـن يمـين         

المسجد وعن يساره نـوران سـاطعان،       
: يا جبريل، ما هذان النوران ؟ قال      : فقلت

أما هذا الذي عن يمينك فإنـه محـراب         
 وأما هذا الـذي عـن       ،أخيك داود   

.)يسارك فإنه قبر أختك مريم

 

 


 


٢٤

 

 ما أخرجه ابن أبي حـاتم مـن         -
طريق السدي عن أبي مالك وأبي صـالح     

 وعن مرة الهمـداني  عن ابن عباس  
سـبحان   : في قوله عن ابن مسعود    

:  قـال  ،)١: اإلسراء( الَِّذي َأسرى ِبعبِدهِ  
 بمكة، فحمله على    أتى جبريل النبي    
.)ى بيت المقدسالبراق، فسار به إل

 

 
٢٥

 

 وأخرج ابن جرير وابـن أبـي        -
حاتم وابن مردويه والبيهقي في الـدالئل       

 وابن عساكر عن أبي سعيد الخدري       
 بالمدينة عن   حدثنا رسول اهللا    (: قال

ليلة أسري به من مكـة إلـى المـسجد          
حتى أتيت بيت المقـدس،    : األقصى، وفيه 

فأوثقت دابتي بالحلقة التي كانت األنبيـاء       
 توثقها بها(.

 

 
٢٦

 

 وأخرج البزار وأبو يعلى وابن      -
جرير ومحمد بن نصر المـروزي فـي        
كتاب الصالة وابن أبي حاتم وابن عـدي        
وابن مردويه والبيهقي عن أبـي هريـرة        

    في قوله تعـالى  :    الَّـِذي انحـبس
الْحراِم ِإلَـى    ِمن الْمسِجِد    َأسرى ِبعبِدِه لَيالً  

قْصى الَِّذي باركْنَا حولَه ِلنُِريه     الْمسِجِد األَ 
         ـِصيرالْب ِميعالـس ـوه اِتنَا ِإنَّـهآي ِمن 

ثم سار حتى أتـى     : ، وفيه )١: اإلسراء(
بيت المقدس، فنزل فـربط فرسـه إلـى         
الصخرة، ثم دخل فصلى مـع المالئكـة        

(.

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 




 




 



 



 





 




 



خصصنا هذه الفقرة ألهل الطريق ومحبي المنهج الـصوفي           

الكريم، لذلك سيكون الحديث بلغة تفهمونها، حديث الحجة لمن يريد  

    وبـالقرآن   ا وبالطريق سـبيالً   الحجة، فكلكم يؤمن بالتصوف منهج 

رائد  ا وبا ا وبالرسول قائد ا، بيد أنكـم تتبعـون      ا وباإلسالم دينً  هللا رب

ـ       ا وتنتهجون سبالً  طرقً  صوفية، عرفت فـي تاريخ اإلسالم باسم ال

والذين فـي قلوبهم مرض دفعهم للتأرجح بين المحكم والمتـشابه          

من آيات اهللا، بغيتهم الفتنة والتفريق بين المسلمين عـن قـصد أو             

 ،أنه بدعة وضـاللة   جهل، لذلك هم ينكرون هذا االسم ويزعمون        

وكل بدعة ضاللة وكـل      ":ويقولون محتجين بقول الرسول     

وهو حديث ضعيف لم يرد عند أحد قبل اين         (،  "ضاللة فـي النار  

ا بالنار، ال لشيء إال ألنكم ابتدعتم       ، ليكون الحكم عليكم حكم    )تيمية

ا ما أنزل اهللا بها من سلطان تحت ما         بدع" زعم هؤالء القوم  "فـي  

لتصوف، ولهذا سنبدأ باألصل الذي زعم الزاعمون أنـه         عرف با 

 بالسماء لتـؤتي    ت تمت الفروع حتى التحق    صلبدعة، فإن ثبت األ   

أكلها كل حين بإذن ربها، وإن اهتز األصل ولم يكن له قرار كان             

 ق غصنً      ا هزيالً فرعه ضاويومـن هـذا    . ا ال يحمل ثمرة وال يور

:يكون السؤال

 

 


 



اللغة العربيـة المباركة التي اختارها الخالق ليخاطـب بهـا          

عباده وعبيده وختم بهذا    

ــاالته،   ــاب رس الخط

 مباركفتشرفت بالذكر ال  

الحكيم، تبين لنا من تتبع     

داللة المفردة، أن االسم    

مستمد من زي معـين     

ــيص  ــبس القم ــن ل م

  ا، الصوفي الخشن زهد

ولكن الذين فـي قلوبهم    

تخذون من هذا   مرض، ي 

االسم هزوا، ويتخذونكم   

 ا، ذلك ألنهـم    به سخري

يجعلونكم بهـذا االسـم     

شركاء مـع الخـروف     

لــو كــان  ":ويقولــون

ــصوف  ــصوف بال الت

، بيد أن   "لطار الخروف 

الذين يسخرون من هذا    

االسم، فـاتهم أن لكـل      

زي داللة اعتبارية تميز    
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فما هي شـارات الـصوفـي ومـا هـي         .ا بصفة معينة  أشخاص 

العلماء الـذين بحثـوا عـن تـاريخ         : شـارات من تصــوف؟  

التصوف فردوه إلى أصوله من القرآن والسنة وحيـاة الـصحابة،           

 من المضامين التربويـة،     دوأرجعوا دالالت لبس الصوف إلى عد     

ذلك ألن األصل فـي صدر اإلسـالم أن الـصحابة رضـوان اهللا      

ها من الزاهدين، حتى    عليهم كانوا يتقللون من متاع الدنيا، وكانوا في       

أن الواحد منهم كان يبيت الليالي ذوات العدد من غيـر أن يـدخل              

، الذي  فـي جوفه طعام، وكانوا فـي ذلك يتأسون بالرسول         

   آثر أن يجوع يوم  ا غير أن اهللا عرض عليه بطحاء مكة        ا ويأكل يوم

ذهب       ا بهذا الرسـول الكـريم   ا فآثر أن يكون عبد اهللا ورسوله، فتأسي

الذي بعث فـي األميين وهو منهم ليتلو علـيهم آياتـه ويـزكيهم             

 الكـريم   خلقويعلمهم الكتاب والحكمة فكان الصحابة يعيشون هذا ال       

وهذا النهج التربوي السليم، حتى إذا انقضى عصر النبوة وانقضى          

 ا عصر الخالفة الراشدة وجد الناس الذين عاصروا الصحابة أن عدد

هم الدنيا وأخذوا من بهرجها ما أنتج لـهم،        من المسلمين قد استهوت   

وشغلتهم بل وصرفتهم عن كثير من مهمات أمورهم الدينية فــي           

مختلف المجاالت، فحاول الربانيون فيهم أن يعودوا بهم إلى ما كان           

، ليكونـوا   وأصـحابه     وأهل بيته    عليه الرسول   

، حتـى   بذلك من الغرباء الذين يحيون ما اندثر مـن سـنته            

 وأصحابه، فدعوا الناس     لمصطفىيكونوا على ما كان عليه ا     

إلى التَّقلُّل من الدنيا، ودعوا الناس إلى الرجوع إلى الحق، وأظهروا       

ذلك بعمل ملحوظ مشاهد، ومن ذلك لبسهم ما اخشوشن من الثياب،           

 لمتطلبـات الزهـد     وقد وجدوا أن الصوف هو أكثر الثياب تحمالً       

  وهذا الزي الذي اتخذه كبار الزهـاد فــي        ا،والتقشف فاتخذوه زي 

صدر اإلسالم هو الذي عرفت به طائفة من المسلمين فيمـا بعـد،             

وحينها تقعدت قواعد المذاهب اإلسالمية على مختلف مناحي العلم،         

  سواء كان علم  ا ا عقـدي

 أو علم ا، ولـهذا  ا فقهي

نشأ أن كلمة صوفـي     

عرفت بالـضبط سـنة     

خمس وسـبعين مـن     

رة، يعني فــي    الـهج

 األول،  الميالقرن اإلس 

والــصحابة يومئــذ  

ــوافرون ألن آخــر  مت

الصحابة مات سنة مائة    

وواحدة، والفرق بـين    

مائة وواحدة وخمـس    

وسبعين فرق كبير، من    

هنا فإن الذي يزعم أن     

ـــي  ــة صوفـ كلمـ

وتصوف ما عرفت إال    

بعد أن انقـضى عهـد      

 :الصحابة، نقـول لـه    

زعمك باطل وعلمـك    

ن المسلم   ذلك أل  ؛قاصر

إذا حكم فـي مسألة ما،   

عليه أن يتحقق ويـدقق     

ويجمع أصولـها حتى   

ال يتهم بالتقصير فيمـا     

.يقول

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 



 





 




 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       المستشار                        األستاذ    

 

 





 



 




 




 



لما كان الثابت لدينا وجـود مرقـد        

السيدة عاتكة زوجة محمد بن أبى بكـر       

،       وكان السبب المباشـر لـدخولها 

 وهـو   ،أرض مصر هو زواجها منـه     

 والية مصر بعـد     علىاإلمام  ه  الذى والَّ 

الى المعـين  قتل األشتر النخعى وهو الو  

 ؛  علـى   اإلمام على مصر من قبل   

لذا آثرنا عرض هذه الشخصيات لما لها       

ــسياسية  ــالظروف ال ــاط ب ــن ارتب م

وإن كـانوا   . والتاريخية إبان تلك الفترة   

ليسوا من أهل البيت وال هم دفينا بقيـع         

.مصر الصغير

 

 

 ١٠(هو محمد بن أبى بكـر       

 

– ٣٨ 

عبد اهللا بن أبى قحافة عثمان بـن        ) هـ

مر بن كعب بن سعد بن تيم القرشى،        عا

وأمه أسماء بنت عميس كانـت تحـت        

.جعفر الطيار قبل أبيه

 

 

م حجة الـوداع   ولد فى كنف أبيه عا    

ـ ١٠  توفى أبو بكر الصديق بعـد       ، ه

      زمن ليس بكثير من والدته فتزوج على 

بن أبـى طالـب     ا

أســماء بنــت  

ــى  ــيس، ترب عم

محمد فـى بيـت     

بن أبى طالب على 

. هكولد مـن ولـد    

كان من الثـائرين    

ــة   ــى الخليف عل

عثمان وكان ممن   

حاصروه وممـن   

دخلوا عليه يوم قتل وأخذ بلحيته قبل أن        

.يتخلى عن الحصار واعتزال الثوار

 

 

كان محمد بن أبى : قال ابن عبد البر

بكر أخذ على عثمان وخـرج عليـه،        

والصحيح أنه لم يقتله ولم يشترك فـى        

ن فـى   دخل على عثما  ا  نه لم إقتله، بل   

ره بمكانته من أبيه، فخرج عنه      الدار ذكَّ 

قال ابن كثير فى البداية . ا على فعلهنادم

أى عثمان مهالً يا ابـن      : فقال: والنهاية

ا مـا كـان     أخى فواهللا لقد أخذت مأخذً    

أبوك ليأخـذ بـه، فتركـه وانـصرف      

مستحيي ا فاستقبله القوم على بـاب      ا نادم

الصفة فردهم طويالً فـدخلوا، وخـرج       

امحمد راجع.

 

 

وقد ذكرت بعض الروايات أن محمد 

بن أبى بكر شارك فى قتل عثمـان أو         ا

: قتله، فقال ابـن كثيـر بعـد ذكرهـا         



 

 

 

 

 



 









 





 



والصحيح أن الذى فعل ذلك غيره، وأنه       

لقـد  : استحى ورجع حين قال له عثمان     

أخذت بلحية كان أبوك يكرمها، فندم من       

ذلك وغطى وجهه ورجع، وحاجز دونه      

ا، ا مقـدور   أمر اهللا قدر   فلم يقدر، وكان  

اوكان ذلك فى الكتاب مسطور.

 

 

  ولـم يكـن كفـأ       تولى مصر لعلى 

 فغلبه أهـل مـصر      ،لعمرو بن العاص  

على أمره وانفض عسكره من حولـه،       

 هـ قتله معاويـة     ٣٨مات بمصر عام    

 :ديج بن جفنة الـسكونى، وقيـل      حبن  ا

 وفى  .عمرو بن عثمان، وأحرقوا جثته    

أنهم وضعوه فـى    إحدى الروايات يقال    

ولما بلغ عائـشة    . بطن حمار وأحرقوه  

   ا، وتولـت تربيـة     قتله حزنت عليه جد

ولده القاسم، فنشأ فى حجرها فكان من       

.)١(أفضل زمانه

 

 

محمد : )٢(ورد فى كتاب االستيعاب   

بن أبى بكر الصديق، أمه أسماء بنـت        ا

ولد عام حجة الـوداع  . عميس الخثعمية 

فـة أو   فى عقب ذى القعدة بـذى الحلي      

بالشجرة فى حـين توجـه رسـول اهللا        

 ذكر الواقـدى، قـال   . حجتهلى  إ

حدثنا عمر بن أبى عاتكة، عـن عبـد         

الرحمن بن القاسـم، عـن أبيـه         

 

 أن  –

عائشة سمت محمد بن أبى بكر وكنتـه        

وذكر أبو حـاتم الحنظلـى      . أبا القاسم 

الرازى، حدثنا عبد العزيز بن عبـد اهللا      

حدثنا محمد بن عبد اهللا     : األويسى، قال 

ـ : بن عبيد بن عمير الليثى، قـال      ا ان ك

محمد بن أبى بكر قد سمى ابنه القاسم،        

فكان يكنى بأبى القاسـم، وإن عائـشة        

كانت تكنيه بهـا، وذلـك فـى زمـان          

    ا، ثم كان   الصحابة، فال يرون بذلك بأس

  بن أبى طالب، إذ تزوج      فى حجر على 

أمه أسماء بنت عميس، وكـان علـى        

الرجالة يوم الجمل، وشهد معه صفين،      

ها، قتله معاوية بن    ه مصر، فقتل ب   ثم والَّ 

 ا، وذلك فـى سـنة ثمـان        حديج صبر

.وثالثين

 

 

   بن أبى طالـب     ومن خبره أن على 

ى فى هذه السنة مالك بـن الحـارث         ولَّ

األشتر النخعى مصر، فمات بالقلزم قبل    

   أن يصل إليها، سقدم .  فى زبد وعسل   م

 ى علـى  بين يديه فأكل منه، فمات، فولِّ     

يه عمرو بن   محمد بن أبى بكر، فسار إل     

العاص فاقتتلوا، فانهزم محمد بن أبـى       

بكر، فدخل فى خربة فيها حمار ميت،       

ـ     حرق فـى جـوف     أفدخل فى جوفه ف

بل قتله معاوية بن حديج     : وقيل. الحمار

حـرق فـى جـوف      أفى المعركة، ثم    

إنـه أتـى عمـرو      : ويقال. الحمار بعد 

     ا، فقال العاص بمحمد بن أبى بكر أسير :

 عقد من أحد؟    هل معك عهد؟ هل معك    

 بـن   فأمر به فقتل، وكان على    . ال: قال

أبى طالب يثنى على محمد بن أبى بكر        

ويفضله؛ ألنه كانت له عبادة واجتهـاد،      

نه إ: وقيل. وكان ممن حضر قتل عثمان    

شارك فى دمه، وقد نفى جماعـة مـن         

أهل العلم والخبر أنه شارك فـى دمـه         

لو رآك أبوك لم    : وأنه لما قال له عثمان    

رض هذا المقام منك خرج عنه وتركه، ي

إنه أشار  : وقيل. ثم دخل عليه من قتله    

.على من كان معه فقتلوه

 

 
                                                           

، ص  ٣يراجع الكامـل البـن األثيـر، ج         ) ١(
١٨٠.

 

 
بن ب االستيعاب فى معرفة األصحاب، ال     كتا) ٢(

.١٣٦٦، ٣عبد البر، ج 

 

 



 

 

 

 

 



 










 



 





 



من أبرز معالم إعجاز القرآن الكـريم       

ذات التـأثير    وهي   ،ظاهرة القرائن اللفظية  

الخاص على الوضع اللغوي والتي تـسبب       

 وهذا هـو  ،صرف اللفظ عن معناه الحقيقي    

الشيء الذي يحـصل فـي االسـتعماالت        

المجازية بما للمجاز من مدلول عام يشمل       

 والقرينة فـي    .االستعارة والكناية وغيرهما  

 ،اللغة مأخوذة من المقارنة، وهي المصاحبة    

معجم "ويعرفها اللغوي ابن فارس في كتابه       

يقـال فـالن قـرين      " :بأنها" مقاييس اللغة 

 يء ويقال قرنت الـش    ، أي مصاحب  ،فالن

 وصلته به، وتطلق القرينـة علـى        يءبالش

 كما تطلق علـى   ،ا به هنفس اإلنسان القتران  

 قرينـة فـالن أي       فيقـال فالنـة    ،الزوجة

 ."زوجته

 

 

وقد أشار أستاذنا الدكتور تمام حـسان       

" البيان في روائع القرآن     " في كتابه الماتع    

إلى القرينة اللفظيـة بأنهـا عنـصر مـن          

عناصر الكالم يستدل به علـى الوظـائف        

فيمكن االسترشاد بها أن نقول هذا    " النحوية  

 ويـذكر أن    ." وذلك مفعول به     ،اللفظ فاعل 

ه القرائن كمثل معالم الطريق التـي       مثل هذ 

 .يهتدى بها المرء إلى المكان الذي يقـصده       

 ومـن   ،وتختلف القرائن باختالف اللغـات    

القرائن اللفظية  في اللغة العربيـة قرينـة         

البنية واإلعراب والربط  والرتبة والتضام،      

.والسياق

 

 

اعتبار ويؤكد الدكتور تمام حسان على      

المعنى المراد مـن    قرينة السياق في تحديد     

ص، وبيان اعتماد هـذه القرينـة علـى         النَّ

مختلف القرائن من داخل النص وخارجـه،    

وهكذا تمتد قرينـة الـسياق علـى        : "بقوله

مساحة واسعة من الركائز، تبدأ باللغة مـن        

حيث مبانيها الصرفية وعالقاتها النحويـة      

ومفرداتها المعجميـة، وتـشمل الـدالالت       

لى عقلية إلى طبيعية،    بأنواعها من عرفية إ   

كما تشتمل على المقام بما فيه من عناصر        

حسية ونفسية واجتماعية كالعادات والتقاليد     

ومــأثورات التــراث، وكــذلك العناصــر 

الجغرافية والتاريخية، مما يجعـل قرينـة       

السياق كبرى القرائن بحق؛ ألن الفرق بين       

االستدالل بها على المعنى، وبين االستدالل      

 اللفظية النحوية كالبنية واإلعـراب     بالقرائن

 هو فرق ما بـين      ،والربط والرتبة والتضام  

ص واالعتـداد بـروح     االعتداد بحرفية النَّ  

النص، وقرينة السياق هـي التـي يحكـم         

بواسطتها على ما إذا كان المعنى المقصود       

هو األصلي أو المجازي، وهي التي تقضي       

ـ          ابأن في الكالم كناية أو تورية أو جناس، 

وهي التي تدل عند غياب القرينة اللفظيـة        

على أن المقصود هذا المعنى دون ذاك؛ إذ        

."يكون كالهما محتمالً

 

 



 



قد تخرج اللفظة الواحدة عـن داللتهـا        

المعجمية الحرفية إلى دالالت ومعان أخرى      

 ،بحسب ورودها داخل سياق لغوي متصل     

 بـداللتها  األلفاظأثره في فهم    بذلك  وللسياق  

إذ ال يمكن  فهم أية      . التي يقصدها المرسل  

كلمة على نحو تام بمعزل عـن الكلمـات         



 

 

 

 

 

 

 ،األخرى ذات الصلة بها التي تحدد معناها      

وفي التعبير القرآني تفردت طائفـة مـن         

 ،األلفاظ بقرينة الـسياق بداللـة خاصـة       

جاوزت حدود معناها المعجمي إلى معـاٍن       

 والقرآن الكريم  ،صةجديدة ذات إيحاءات خا   

كنص لغوي معجز وفريد اتـسم بالـدالئل        

 فمثالً نقرأ في   ،اللغوية الشاهدة على إعجازه   

وِإذْ قَالَـتْ    :القرآن الكريم قولـه تعـالى     

الْمالِئكَةُ يا مريم ِإن اللَّه اصطَفَاِك وطَهرِك       

      ـالَِميناِء الْعلَـى ِنـسطَفَاِك عاصو)  آل

 األولـى   )اصـطفاك (، فكلمة   )٤٢ :عمران

 ، والثانية بمعنـى فـضلك     ،بمعنى اختارك 

وهذا النوع من التكرير للكلمات واألصوات      

   من  ،ا بجمال التعبير  يثير في النفس إحساس 

. خالل تجاوب األصوات وتناغم األصوات

 

 

ومن أسباب جمال الجناس في التعبيـر       

 ، تالؤم الحروف وتناسب األلفـاظ     ،القرآني

فيحدث التجاوب الموسيقي الـصادر مـن       

        اتماثل الكلمات تمـاثالً كـامالً أو ناقـص، 

 " :ويلخص الفيروز أبادي هذه الفائدة بقوله     

وأما تالؤم الكلمات والحروف ففيه جمـال       

 : نحو قولـه تعـالى  ،"المقال، وكمال الكالم 

لُواتَفْع لَنلُوا وتَفْع لَم فَِإن) ٢٤: البقرة( .

 

 

طور المقبلة إن شاء اهللا نـورد  وفي الس 

ا من األمثلة بغير إخالل أو تفـريط إن         عدد

استطعنا ذلك التي توضـح وتـشير إلـى         

اختالف داللة اللفظ الواحد باختالف وروده      

.وذكره في سياق لغوي معين

 

 



 



 



من السياق القرآني    لفظة البغتة    اكتسبت

 خاص صـل اللغـة    فهي في أ   ،ا بها إيحاء :

 .أي فاجأه بغْتَـةً     : مشتقة من باغَتَه مباغتةً   

 مفاجـأة الـشيء مـن حيـث ال          :والبغت

فـي اللغـة تعنـي      ) البغتة(إذن   .يحتسب

فهما لدى غيـر المـدقق فـي         ،)المفاجأة(

أمـا فـي    . المعنى اللغوي بمعنـى واحـد     

إذ احتملت  ؛  االستعمال القرآني فهما متباينان   

ا على الفجأة؛   ا إضافي ا داللي عنصر) البغتة(

ألن هذه اللفظة لم يستعملها السياق القرآني       

ولو تتبعنا سياق البغتة في القـرآن        ،انهائي 

 لوجـدنا   ، بورودها ثالث عشرة مـرة     ،كله

التخويف ( وهو   ،اا إضافي ا داللي عنصرفيها  

 .)بالعذاب

 

 

واستقراء اآليات يؤدينا إلـى أنهـا ال        

 ، ثالـث لهمـا    تستعمل إال في سـياقين ال     

:  واآلخـر  .الوعيد بوقوع القيامـة   : أحدهما

الوعيد بوقوع عذاب في الدنيا وشيك، كمـا        

في قوله تعالى يؤكد فيه وقوع العذاب على        

 ، بموعد ثابت قادم هو يوم القيامة      ،الكافرين

 ويـستَعِجلُونَك ِبالْعـذَاِب     : إذ قال تعالى  

لْعذَاب ولَيْأِتينَّهم  ولَوال َأجٌل مسمى لَجاءهم ا    

     ونرشْعال ي مهغْتَةً وب) ٥٣ :العنكبوت(، 

وفي قوله تعالى يبين فيها طريقـة مجـيء      

 حـين يـأتي     ،العذاب للكافرين يوم القيامة   

قَد خَِسر الَِّذين كَذَّبوا ِبِلقَـاِء اللَّـِه        : امفاجًئ

 قَـالُوا يـا     حتَّى ِإذَا جاءتْهم الساعةُ بغْتَـةً     

 :نعـام ألا (علَى ما فَرطْنَا ِفيهـا     حسرتَنَا

٣١(.

 

 

وقد اكتسبت البغتة في السياق القرآنـي       

 فضالً عـن    ، هو العذاب  ،إيحاء خاصاً بها  

 ،)الفجـأة (المعنى اللغوي الذي تحمله وهو      

وعند مجيء الساعة والعذاب للكافرين دون      

         عـدلتلـك  توقع لوقته مع االيذاء لمن لم ي

وال يعلم  . يمانإل من الهداية وا   ،الساعة العدة 

وقـد تنبـه     .أحد متى مجيء هذه الـساعة     

بعض المحدثين إلى أن السر في اسـتعمال        

فقط دون لفظة ) البغتة(السياق القرآني لفظة 

 ، مع أن لهما المعنى اللغوي نفسه      ،)الفجأة(

ـ  عنصرأن في البغتة     وهو ا داللي  اا إضـافي 

 بل هو زائد عليها،     ،ي الفجأة غير موجود ف  

ـ ) التلبس بالعقـاب  (وهو   ا كـان أو    دنيوي

ال تمـنح   ) الفجأة(ا؛ وبذلك فإن لفظة     خرويأ

يحاء الكامل المعبر عن الحـدث      إلالسياق ا 

القرآني بشكل دقيق وكامل كما تمنحه لفظة       

؛ ألن الثانية اكتسبت مـن الـسياق        )البغتة(

  إضافي ار بـاألذى   هو اإلشع ،االقرآني معنى

 .والعقوبة



 

 

 

 

 



 


 

وقفة مع الذات   وقفة مع الذات   

ــون   ــي تكــ ــون  لكــ ــي تكــ لكــ

ــصية  ــصية شخــــــــ شخــــــــ

ــؤثرة ــؤثرةمـــــــــــــ مـــــــــــــ
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 الحديث عن االتصال والتواصـل مـع        إن

 والتأثير فيهم واالسـتفادة ممـا لـديهم      اآلخرين
يستلزم الحديث عن فـن بنـاء العالقـات مـع        

 المجاملة والكياسة في التعامل     وأساليب اآلخرين
 القواعد التـي يجـب      أهممع الناس، وهذه هي     

: في بناء العالقات مع الناستباعهاا

 

 
١

 

 ما بينك وبين اهللا يصلح اهللا مـا         أصلح -
ن القلوب بيد اهللا يصرفها     ؛ أل اآلخرينبينك وبين   

، وأبكـى ضحك  أكيف يشاء سبحانه، فهو الذي      
وِإن يِريـدوا َأن يخْـدعوك فَـِإن        : قال تعالى 

   اللَّه كبسۚح       ْؤِمِنينِبالْمِرِه وِبنَص كدالَِّذي َأي وه  *
رِض  لَو َأنفَقْـتَ مـا ِفـي األَ        ۚفَ بين قُلُوِبِهم    وَألَّ

          منَهيَألَّفَ ب اللَّه لَِٰكنو قُلُوِبِهم نيا َألَّفْتَ با مِميعج ۚ
ِكيمح ِزيزع ِإنَّه) ٦٣، ٦٢: األنفال(.

 

 
٢

 

 إنسان لكل   أنلنفسية  ا الدراسات   أثبتت -
 إمـا ا هـي     عموم األنماطن  أا به، و  ا خاص نمطً

 ينظر للعالم ويتعامـل  اإلنسان أي  ،نمط صوري 
 أي  ، نمـط سـمعي    أومعه من خالل الصورة     

ينظر للعالم ويتعامل معه مـن خـالل الكلمـة          
 ينظـر   إحـساسي  صاحب نمط    أو ،المسموعة

 . ومشاعره الداخليةأحاسيسهللعالم من خالل 

 ثـم   ، الذي تتعامل معه   اإلنسانفمعرفة نمط   
من خالل النمط المناسب لـه      محاولة الدخول له    

 وإقامـة يعجل باالنسجام والتوافق بينك وبينـه       
د حديث عن هـذا      مزي وسيأتيالثقة فيما بينكما،    

.ن شاء اهللالموضوع بعد قليل إ

 

 
٣

 

 ثـم   اآلخـرين ضع نفسك في مكـان       -
 تسمعه وتصرف   أنسمعهم من الكالم ما تحب      أ

.اآلخرون يعاملك به أنمعهم بما تحب 

 

 
٤

 

ا وبخاصة عنـد المواقـف      مابتسم دائ  -
 . المخيفةواألحداثالصعبة 

٥

 

احتفظ بهدوئك ورباطة جأشـك عنـد        -
ال : (االستفزاز وتذكر وصية المـصطفى      

 .)تغضب، ال تغضب، ال تغضب

٦

 

-    اآلخرينا مشاعر   ضع في حسابك دائم 
وحقوقهم وحاجـاتهم، وتـذكر قولـه سـبحانه         

نْفَـضّوا  لِْب ال  غَِليظَ الْقَ  اولَو كُنْتَ فَظ  : وتعالى
ِلكوح ِمن) ١٥٩: آل عمران(. 

٧

 

اختر كلماتك بعناية وبخاصة فـي أول        -
 عنـد التفـوه بكلماتـك مـع         لقاء وكن متهلالً  

اآلخرين، واحذر من جمود القـسمات وغلظـة        
رق من النـسيم،    أن كانت كلماتك    إالوجه حتى و  

 :قال الشاعر

وإذا نظرت إلى أسرة وجهه

 

 

لللمتهبرقت كبرق العارض ا  
٨

 

إذا كانت األجواء غير مناسبة للحـديث     -
جله إلـى   ي موضوع ما فانه الحديث بلباقة وأ      ف

.وقت آخر يكون أكثر مناسبة

 

 
٩

 

رصع حـديثك بالنكـت والطرائـف        -
واألمثال وال تجعلها تطفي على حديثك وال تقل        

 إا، ف إال حق  ا مـن التفاعـل علـى       ن يضفي جو
 .الحديث

١٠

 

ــة وإ  - ــة الجميل ــغرتن الهدي  ،ص
ن قلت من أهم    إوالمسارعة لمساعدة اآلخرين و   

وسائل كسب القلوب وبناء العالقة بين النـاس،        
 .)تهادوا تحابوا: (قال 

١١

 

إفشاء السالم ورد التحية بأحسن منها       -
مفتاح القلوب، فاحرص على امتالك هذا المفتاح       

اه اآلخـرون   حيإذا  وال تكن كبعض الناس الذي      
ا لماذا يسلمون عليـه     غربنظر إليهم بتجهم مست   

 .وهو ال يعرفهم وال يعرفونه

١٢

 

الوفاء بالوعد وصدق الحديث يجعـل       -
ن لم تستطع أن تفعل لهم ما       إاآلخرين يحبونك و  

 وليس في صفات اإلنـسان أرذل مـن         ،يريدون
الكذب واستمرائه، فهو يـسقط هيبتـه ويجعـل        

ن الكذب هـو  أالناس يفقدون الثقة فيه، وال تنس    
جور والنار، ومن صفات أهل النفـاق       طريق الف 

 .والعياذ باهللا

١٣

 

ن قل يبوؤك أعلى    إالكرم بالميسور و   -
المنازل في قلوب الناس، وال يمكـن أن ينـال          
اإلنسان محبة الناس وهـو مـن الموصـوفين         

ومن يوقَ شُح نَفِْسِه فَُأولَِئك هم      بالخجل والشح   
ونفِْلحالْم. 

١٤

 

تكلف في التعامـل،    البساطة وعدم ال   -
مع التنظيم ألمور الحياة وعدم الفوضى يكـسبك    

 .احترام غيرك حتى ولو كان من أعدائك

١٥

 

النظافة في البـدن والفـم والملـبس         -
واألناقة غير المبالغ فيها وطيب الرائحـة ممـا         

.يريح المتعامل معك وال ينفره منك

 

 



 


 ا مزيج مركـب معقـد مـن     اإلنسان عموم

 ،ف العقالنيـة والذاتيـة والموضـوعية      العواط
ــارجي ــداخلي والخ ــرأة،وال ــذر والج  ، والح

 ، والعطـاء واإلمـساك    ،والسماحة والفظاظـة  
 وغير ذلك مـن النـوازع       ،والسمو واالرتكاس 

.البشرية المتصارعة أو المتوافقة

 

 
ويزيد نسبة هذا الـسلوك أو تلـك الـصفة          

    الوراثـة   :ا منها ويقلل غيرها عوامل أكثر تعقيد 
التربية والمؤثرات البيئية والمنظومة االعتقادية     و



 

 

 

 

 



 


 

مـا زال جبريـل     : (قال رسـول اهللا     
ثهيوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيور.(  

 

 
             

 

 
                

 

رواه البخاري ومسلم  -

 

-

 

 






 



ــة والظــروف  ــيم واألعــراف االجتماعي والق
االقتــصادية والمكتــسبات الثقافيــة المعرفيــة 
ــة والظــروف  ــرات والتجــارب العملي والخب
االقتصادية والحالة األمنية للشخص، وغير ذلك      

.من العوامل التي تفوق الحصر

 

 
: العزائم أبو اإلماميقول 

 

 
من ائقـعت يا هيكل كل الحقجم

 

 
ن ذنبـجذب ومل الفضائل ـك  

خفىفيك المالئك فيك الجهر وال

 

 
 فيك البهائم من شرق ومن غرب

ية الكبرىفيك الشياطين فيك اآل

 

 
ك نفخته من عالم الغيبـبل في  

والتصنيف الذي سأورده هنا ال يعني حصر       
الناس بشكل قاطع فيما سأذكره من تصنيفات؛ إذ        

س ال يدخلون تحت هذا التصنيف أو       قد يوجد أنا  
نسبة ومقدار كل صـفة مـن الـصفات التـي           

.سأذكرها لهم

 

 
أ

 

هـم  أ و ،العقالني االجتماعي الـصوري    -
:صفاته

 

 
١

 

رؤية العالم من خالل الصور الرؤيـة        -
نه عنـد الحـديث عـن المعـاني        أبالعين حتى   

.المجردة يحولها إلى صور مشاهدة

 

 
٢

 

ين يميل إلى إقامة عالقة مـع اآلخـر        -
 .ويتفهم حاجاتهم

٣

 

سرعة الكالم عند الحديث بسبب تأثره       -
بالنمط الصوري القائم على الصور المتالحقـة       

 .والضوء

٤

 

يتميز بخلو البـال مـن الحـساسيات         -
 .المفرطة

٥

 

يهتم بالتفصيالت وينشغل بالمـشكالت      -
 .اليومية

٦

 

ين، يمتلك قدرة على االندماج في اآلخر      -
 .ويستطيع كسب ثقتهم واحترامهم

٧

 

ن يكـون   أيفضل العمل في النهـار، و      -
عمله واضحا من الناسا مشاهد. 

٨

 

ال يصلح لألعمال االنفرادية وال يصبر       -
 .على ذلك

٩

 

يجد متعة في األنشطة الجماعية ويبدع       -
 .فيها

١٠

 

-  ا في اإلنفاق ويعطي ثقتـه  يكون كريم
 .لآلخرين بصورة سريعة

ب

 

هـم  أ و ،ني االنطوائي الـسمعي   العقال -
:صفاته

 

 
١

 

- ا باختيار األلفاظ والعباراتيهتم كثير.

 

 
٢

 

كالمه بطيء ويركـز علـى نبـرات         -
 .صوته عند الكالم

٣

 

- ايحب االستماع كثير. 

٤

 

- ايميل للمعاني التجريدية النظرية كثير. 

٥

 

ــره   - ــراد ويك ــدة واالنف ــب الوح يح
 .الضوضاء والصخب

٦

 

بناء عالقات مـع    قدراته محدودة على     -
 .اآلخرين واالندماج في األعمال الجماعية

٧

 

يبالغ في الحسابات الدقيقة لكـل عمـل     -
يكلف به وال يحب المغامرة واألعمـال غيـر         

 .المحسوبة

٨

 

يتفوق في أعمال األبحاث والتخطـيط       -
حيث الحاجة للتفرغ والهدوء وعدم وجود العدد       

 .الكثير من الناس
٩

 

ـ  يقول ما يؤمن به بقـوة      - ا أن   مفترض
 .ااآلخرين يسلمون بمنطقة سلفً

١٠

 

ينظر للعالم من خالل الكلمة واللغـة        -
وحتى لو أراد التعبير عن الـصور المـشاهدة         

 .الجامدة حولها إلى متكلمة ناطقة معبرة
ج

 

هـم  أ و ، العاطفي االنطـوائي الحـسي     -
:صفاته

 

 
١

 

.ا من سابقيهكالمه أكثر بطًئ -

 

 
٢

 

ـ ا ب ا مصحوب يخرج صوته عميقً   -  أو  ةأنَّ
 . عميقآهة أو نفٍس

٣

 

يستشعر ثقل المسئولية أكثر من غيره؛       -
 .ولذلك ينفعل للمبادئ ويندفع للعمل لهما

٤

 

يسيطر عليه الخجـل والتـردد عنـد         -
المواجهة لغيره ويكره التجديد والمغامرة في أي       

 .عمل أو االنتقال لعمل جديد
٥

 

- ا في قدراته وإمكاناتهيشكك دائم. 
٦

 

ن اخـتلط   إتصال بالنـاس و   ال يحب اال   -
بهم كان حاد الطبع يثور ألتفه األسباب لكنـه ال         

 .ايظهر ذلك إال أحيانً
٧

 

لغير في حـاالت    لكثير التنظير والنقد     -
 أو في أثناء التواصل مع دائرة ضـيقة         ،انفراده

 .مع الناس
٨

 

ال ينجح في قيادة غيـره وينقـاد فـي           -
طن  ولكنه شديد التذمر في البـا      ،الظاهر بسهولة 

 .من أي شخص يوجهه
د

 

:هم صفاتهأ و، العاطفي االجتماعي-

 

 
١

 

 .نه ذو حركة دائمة ونشاط متجددأ -
٢

 

صاحب مزاج متقلب ال يثبـت علـى         -
 .شيء

٣

 

نه حاد في حبه وبغـضه مبـالغ فـي     أ -
 .مدحه ونقده لغيره غير موضوعي في أحكامه

٤

 

ال يصلح لعمل قيادي أو طويل المـدى         -
 .ة القريبةلكنه يصلح لألعمال القصير

٥

 

يبدع في تحريك األجواء الراكدة ولكن       -

 .لفترات محدودة
٦

 

ال ينجح في بناء عالقات دائمـة لكنـه         -
 ةا في بناء عالقات قـصير     ا ملحوظً يحقق نجاح 

 .وبخاصة مع قليلي الثقافة والطموح
٧

 

ا فـي أقوالـه    يكون في الغالب صـادقً     -
ا فـي أفكـاره ال يجيـد التوريـة وال           ومباشر
 .ةالموارب
٨

 

ال يطيق الوحدة واالنفراد وبالتـالي ال        -
يناسبه وال ينجح في العمل الذي مـن لوازمـه          

 .و الهدوءأاالنفراد 
هذه األنماط هي الغالبة على النـاس كمـا         
ذكرت حسب ما أثبتته الدراسات النفسية، وقـد        
يكون هناك أنماط أخرى فقد يكـون اإلنـسان          

عاطفي ا انطوائي ـ  ا، وقـد يكـون    ا سمعي ا  عقالني
انطوائي ـ    ا صوري ـ  ا، وقد يكون عقالني ا ا اجتماعي

حسي  ا أو غير ذلـك مـن التركيـب         ا أو سمعي
المختلف للصفات، وأنت ترى أن الكمـال فـي         

يجابية إن كل إنسان فيه صفات      أالناس عزيز، و  
وأخرى سلبية؛ ولذلك عند تعاملك مع اآلخـرين        

هـو ثـم    عليك أن تحدد ابتداء من أي األنماط        
تحاول أن ترصد أهم صفاته ثم تضع لك خطـة          

.للتعامل معه

 

 
واإلنسان يستطيع بالمجاهـدة والمـصابرة      
وبأساليب وطرائق ليس هنا مجال التفصيل فيها       
أن يجمع في شخصه أكثر مـن نمـط نفـسي           

      ا مـن   إنساني، وبالتالي يمكنه أن يكتسب كثيـر
ن أيجابية في أكثـر مـن نمـط، و        الصفات اإل 

الصفات السلبية التي فـي نمطـه       يتخلص من   
.الخاص به

 

 
 ا أن يربـي ويهـذب غيـره        ويستطيع أيض

ليحقق فيه ما ذكرت ولكن بجهد أكثر ومصابرة        
 وعمليات التربية والتهذيب هذه هي التـي        ،كبرأ

يمتاز الناس بعضهم على بعض بعد ذلك، قـال         
ا وِإن  والَِّذين جاهدوا ِفينَا لَنَهِدينَّهم سـبلَنَ     : تعالى

  ِسِنينحالم عاَهللا لَم)  وقـال   )٦٩: العنكبـوت ،
وجعلْنَا ِمنْهم َأِئمةً يهدون ِبَأمِرنَـا لَمـا        : تعالى

.)٢٤: السجدة ( وكَانُوا ِبآياِتنَا يوِقنُونۖصبروا 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 





 



 



 

 

 

الـشريف مؤسـسات     األزهر   طالب،   سواء في العمل أو الشارع     بعد انتشار ظاهرة التحرش واالعتداء على المرأة      
: محاور رئيسة، وهى٧، التى تضمنت  بنود وثيقته الخاصة بالمرأةبمراعاةالدولة واألفراد 

 

 

 

أوال
ً

 :

 

ساواة مع الرجل، سواء فـى  يتأسس وضع المرأة فى اإلسالم على الم   :قيمة املرأة اإلنسانية واالجتماعيـة
لعالقة بين المرأة والرجل تقوم على المسئولية المشتركة        ، فا لمجتمعمكانتها اإلنسانية أو من حيث عضويتها فى األمة وا        

.واألفضلية فيها كلمة الحق والعدلالتى أساسها ومعيار التفاضل 

 

 
ة بين الجنسين فى األمة قـد قررتهمـا آيـات    إن مبدأى المساواة والمسئولية المشتركة كأساس لفهم وتأسيس العالق   

وإذا كانت المساواة فى النفس والـروح والكرامـة         . واضحة، بحيث ال يجوز تحجيمهما من خالل أحكام جزئية خاصة         
ؤكـد علـى المـسئولية      اإلنسانية، والمشاركة فى المسئولية عن الكون وإعماره، مفاهيم جوهرية لعالقة الرجل والمرأة فى اإلسالم، فإن مفهوم القوامة ي                 

.للمرأة الحق فى المشاركة فيه متى توافرت لها الكفاية والمقدرةو... الحكيمة، ويعنى االلتزام المالى نحو األسرة

 

 

 

ثاني
ً

 

: ا

 

ل المـستقل  تتمتع المرأة باألهلية الكاملة ولها ذمتها المالية المستقلة، ومسئوليتها القانونية، وحق التصرف الكام    :الشخصية القانونية للمـرأة
.دولة ضمان حصول المرأة على حقهاللمرأة حق شرعى غير منازع فى الميراث، وعلى الف ..فيما تملك منذ صدر الدعوة

 

 

 

ثالث
ً

 

: ا

 

فاألسرة كيـان تعاقـدى   . ، وينبغى اتخاذ كل اإلجراءات والتيسيرات التى تدعم هذا الكيان وتصونهاألسرة هى أساس المجتمع  :املرأة واألسرة
القة إرادية تنشأ باالتفاق وتنتهى إما باالتفاق أو بحكم القضاء مع التعويض أو دونه، وللرجل والمرأة فى ذلك كله إرادة متـساوية فـى إنـشاء                          لكونها ع 

سرة فريـضة    وقد كتب اهللا على الرجل اإلنفاق على األ        ،تقوم األسرة على المشاركة والشورى والمودة والرحمة      و.. ة وإنهائها باألصالة أو التفويض    األسر
 ؛ وال يعنى ذلك حبس كيان المرأة والرجل فى تلك األدوار          ، لقيام المرأة بدورها الطبيعى فى اإلنجاب ورعاية األبناء        اعليه، نظر      ا ألن لكـل منهمـا أدوار 

.أخرى متعددة

 

 

 

رابع
ً

 

: ا

 

.رص المرأة فى التعليم دون تمييز فالتعليم حق من حقوق المرأة ويجب أن تسعى الدولة والمجتمع لتوفير ودعم :املرأة والتعليم

 

 

 

خامس
ً

 

: ا

 

إن الواقع المعاصر فى متطلباته االقتصادية أو نتيجة للتعليم قد فرض على النساء العمل إلى جانب القيام بتبعات وظيفـتهن                 : املرأة والعمل
اسب مع ظروف الزوجين وأبنائهما طالما اقترن بالحفاظ        والعمل نهج شريف لتحصيل الرزق، ال يرفضه الدين بما يتن         . اإلنسانية والطبيعية فى حفظ النوع    
أولها أن يقوم على قاعدة تكافؤ الفـرص        : إن عمل المرأة بهذا المعنى يرتب على أولى األمر مجموعة من االلتزامات           . على الفروض واآلداب اإلسالمية   

 لألسر من االنهيار؛ ولـذلك ينبغـى تيـسير    ا لمبدأ الرعاية والتيسير ال مجرد المساواة فحسب حفظً  الًوالعدالة، وبخاصة المحتاجة والفقيرة والمعيلة؛ إعما     
.المادية كرعاية األبناء واآلباءقواعد العمل بالنسبة للنساء العامالت، وتحقيق التوافق األسرى على التعاون والتضافر فى حمل األعباء المادية وغير 

 

 

 

سادس
ً

 

: ا

 

املرأة واألمن الشخص

 

. على أنه أمانة ومسئولية أمام اهللا عز وجـل        ) وشتى جوارحه (يتبنى اإلسالم رؤية متكاملة بالنسبة لجسد اإلنسان        : ى
وقد كان وال يزال   

 

 لألسف الشديد    -

 

االستغالل والعدوان بكل صوره، ومنه التحرش وسائر صور االعتداء الجنسى            -

 

 خاصة على المرأة، أحد المآسـى       -
وإذا كان تحمل مسئولية وحفظ الجسد اإلنسانى من الفواحش هو مسئولية الفرد، فإنها على الجانـب المقابـل   . كبرى على مدى التاريخواآلفات اإلنسانية ال 

  إن موضوع زى   . ، وخاصة فى الظروف المستجدة، بل هى من الضرورات الشرعية، حفظ النفس والدين والعرض والعقل والمال               امسئولية الجماعة أيض
إلسالم أمر حسمته الشريعة، وجرى عليه جمهور فقهاء المسلمين وعلمائهم، وفحواه أن الحشمة فى الزى مطلوب شرعى، وأن كشف الوجـه                     المرأة فى ا  

.والكفين أجازتهما الشريعة، وال ينبغى أن تمنع عادة، أو تحول دونه ثقافة

 

 

 

سابع
ً

 

: ا

 

اكتسبت المؤهالت، التى تقتضيها تلك الوظائف، وعلى الدولة أن تحـافظ           للمرأة الحق فى تولى الوظائف العامة متى         :املرأة والعمل العـام
اتهـا  هذا وللمرأة الحق فى العمل التطوعى الخدمى والعمل العام حسبما تهيؤه لهـا ظروفهـا الخاصـة وإمكان                  تكافؤ الفرص إزاء المرأة والرجل،    على  

فى الجماعة الوطنية ولها حق       فإن المرأة صاحبة حق أصيل       اوأخير،  ومواهبها وحوافزها الشخصية  

 

 وواجب -

 

 النصيحة والـشورى والقيـام بالقـسط،       -
.)م٩/٩/٢٠١٨ صوت األزهر ( ..وهى محملة باألمانة مستخلفة كالرجل، سواء بسواء،

 

 



 

 

 

 

 



 












 



 





 


حذر رئيس دائرة القدس باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وزير         
شؤون القدس عدنان الحسيني، من استمرار االحتالل بتشويه طـابع          
القدس الحضاري والتاريخي، ومحاوالت طمـس الهويـة العربيـة          

 .للمدينة، وإضفاء طابع تلمودي عليها

يـصل بـين    ) تلفريك(، أن مخطط إنشاء وتشغيل      وأكد الحسيني 
 إلى باحة حائط البراق، يأتي في هذا الـسياق،          الًجبل الزيتون وصو  

على أنه مخطط مرفوض ونُدينه وتُدينـه كـل المؤسـسات            امشدد 
 ).الرأي(الدولية، بحسب ما جاء على موقع وكالة 

ونوه الحسيني إلى خطورة استمرار االحـتالل فـي اسـتهداف           
 .جد األقصى المبارك، ومحاولة وضع اليد عليهالمس

إن الحملة على األقصى تزداد شراسة في فترة األعيـاد          : وقال
      متـوترة بـسبب   االيهودية، وفي كل سنة تعـيش القـدس أوضـاع 

  ار اليهود، الذين يأتون إلى المدينة بهـذه    تصرفات المستوطنين والزو
مـسجد األقـصى    المناسبات، ويكون الضحية في هذا األمر هـو ال        

 .والعاملين فيه، وأهل المدينة، وخاصة في البلدة القديمة

وأشار الحسيني إلى أن هذا األمر يمر كل عـام ويـزداد حـدة     
، وتزداد إجراءات االحتالل التي ال تمت بـصلة إلـى           اويزداد تطرفً 

 .العدالة أو المنطق والشرعية الدولية

       مـن حيـث     اوأضاف، أن هذا العام كانت المقدمات صعبة جد ،
زيادة االقتحامات، ومحاوالت الهيمنة على المسجد واألوقـاف فـي          
المسجد األقصى وعلى حراس وإدارة المسجد، والتي أصبحت فـي          
غاية اإلحكام، وأصبح صاحب القرار هو شـرطة االحـتالل مـع            
األسف الشديد، باإلضافة إلى أن تصرفات كثيرة قد حـصلت ومـا            

 عقل هذه الحكومـة اليمينيـة وفـي    زالت تحصل، تشير إلى أنه في 
خططها تغيير الوضع القائم في المسجد، وهـذا األمـر فـي غايـة         

 .الخطورة، وقد يجرنا إلى أوضاع ال تُحمد عقباها

لجنة البنى التحتيـة  "وتعتزم البلدية والوزارة إيداع المخطط لدى    
 . اإلسرائيلية للمصادقة النهائية عليه" الوطنية

إلسرائيلية بتشجيع من المستوطنين المخطط     وتدفع هذه الجهات ا   
 . اأيض) سلطة تطوير القدس(منذ عدة سنوات، من خالل ما يسمى 

وبحسب المخطط، فإن هذا التلفريك، سينطلق من الحي األلماني         
ويمر عبر بلدتي أبو طور ومستوطنات في القدس المحتلة، ويـصل           

ستيطانية في حـي    اال) إلعاد(إلى مركز الزائرين الذي أقامته جمعية       
سلوان المحاذي للحرم القدسي، ومن هناك يواصـل طريقـه إلـى            

 موقـع دنيـا الـوطن     . (.محطته األخيـرة فـي سـاحة البـراق        
.)م١٦/٩/٢٠١٨

 

 



 


 أول دولة تنقل سـفارتها إلـى القـدس          جواتيماالفي مايو الماضي، كانت     

نذ اإلعالن األميركي عن نقل السفارة في الشهر ذاته، حينها، أعلنت           المحتلة م 
 على هذه الخطوة، لكن ما هي المكافـأة التـي           جواتيماالواشنطن أنها ستكافئ    

 حصلت عليها؟

يعتقد خبراء ومسؤولون سابقون في اإلدارة األميركيـة أن المكافـأة هـي             
ية التي يرتكبها الـرئيس     اطالتجاهل األميركي لجملة الخطوات المعادية للديمقر     

واتيمالي، جيمي موراليس، الخاضع منذ أكثر من عام للتحقيق في االشـتباه            جال
، م٢٠١٥بارتكابه تجاوزاٍت مالية تقدر بمليون دوالر خالل انتخابـات العـام            

 .التي أسفرت عن فوزه بالرئاسة

، جواتيماالوتجري التحقيقات اللجنة الدولية لمكافحة اإلفالت من العقوبة في          
التابعة لألمم المتحدة، والتي حصلت علـى دعـم مـن اإلدارات األميركيـة              
المتعاقبة منذ أكثر من عقد، بدءا من إدارة جورج بوش، ثـم بـاراك أوبامـا                
وأخيرا دونالد ترامب، مرده إلى القناعة األميركية بـضرورة وجـود جـسم             

 .واتيماليةج الخارجي ومستقل للتحقيق في تجذّر الفساد في الحياة السياسية

ورغم الخطوات التي قام بها موراليس ضد اللجنة، وآخرها إصداره أمـرا            
بطرد رئيس اللجنة ما تسبب باستقاالت واسعة داخل حكومته، قادت إلى تدخل            
المحكمة العليا وإصدارها قرارا بوقف األمر الرئاسي، ورغم قرار المحكمـة           

لجيش لمكاتب اللجنة األممية وسـحب  العليا، إال أن موراليس أرسل قوات من ا  
تأشيرة الدخول من المحقق الرئيس فيها، ورغـم أن هـذه الخطـوات غيـر               
مسبوقة، إال أنها لم تنل أي إدانٍة أميركية، إنما مجرد تـصريحات فـضفاضة              

 وتـدعم   جواتيماالتحترم الواليات المتحدة األميركية سيادة      "وحمالة أوجه مثل    
 ."مكافحة الفساد فيها

 كبيرا في سياسات اإلدارة نفسها، مقارنـةً  الًويشكّل التصريح األميركي تحو  
، حاول مـوراليس اتخـاذ خطـوات        م٢٠١٧بالعام السابق، ففي صيف العام      

مشابهة ضد اللجنة، إال أن الرد األميركي القوي آنذاك، حـال دون ذلـك، إذ               
مة لعمل اللجنـة،     صورةً له مع الفتة داع     جواتيماالنشر السفير األميركي في     

باإلضافة إلى إعراب مبعوثة الواليات المتحدة الدائمة لدى األمم المتحدة، نيكي           
هيلي، عن دعمها غير المشروط للجنة، داعيةً موراليس إلـى احتـرام عمـل         

 .المحققين

ويرجح خبراء أميركيون أن التحول في الموقف األميركي جاء بعد قـرار            
 " هـآرتس "القدس المحتلة، وفقًا لما ذكرته صـحيفة   نقل سفارتها إلى   جواتيماال

؛ وهو األمر ذاته الذي افترضه محلـل الـشؤون األميركيـة             سبتمبر ١٧يوم  
بـين  " اعـِط وخـذ   "، الذي يعتقد أن هناك صفقة       "بلومبيرغ"الالتينية في موقع    

 لقـرار   جواتيماالاإلدارة األميركية وحكومة موراليس تقوم على دعم حكومة         
خصوص القدس، مقابل التغاضي األميركي عن إجراءات مـوراليس         ترامب ب 

 ).١٧/٩/٢٠١٨ يوم ٤٨موقع عرب . (.ضد اللجنة األممية

 شهدت المسيرة التعليمية بمدينة القدس المحتلة بداية العام الدراسي الجديد سابقة خطيرة لم تعهدها من قبل، بافتتاح                
ما بين شارعي المسعودي وصالح الدين وسـط مدينـة          "  المختلطة   مدرسة العال "رئيس بلدية االحتالل نير بركات      

 .القدس المحتلة

 النـشيد الـوطني   طالبهـا المدرسة التي كانت تابعة لألوقاف اإلسالمية بالقدس وتعلم المنهاج الفلسطيني ويـردد         
 طالبها األناشيد باللغـة     الفلسطيني تحولت اليوم إلى مدرسة تابعة لبلدية االحتالل وتدرس المنهاج اإلسرائيلي ويردد           

 .العبرية

 منها تتبع بلدية االحتالل بالقدس ودائرة المعارف وذلـك          ٧٠ مدرسة   ١١٩وتبلغ عدد المدارس شرقي القدس نحو       
ا وطالبة؛ في حين تبلغ عدد المدارس التابعة لألوقـاف اإلسـالمية    طالب٣٩١٤١، وتضم   م٢٠١٧وفق إحصائية لعام    

 . وطالبةا طالب١٢٣١٢ مدرسة، وعدد طالبها ٤٩

أقيمت على أنقاض مدرسة الفتاة الالجئـة       " العال المختلطة "والمسماة  المحتلة  المدرسة االحتاللية الجديدة في القدس      
 .. لمديرية التربية والتعليم الفلسطينية، لتضاف إلى قائمة المباني الخاضـعة لـسيطرة االحـتالل              تابعةكانت  الثانوية  

 .)م١٧/٩/٢٠١٨وكالة صفا اإلخبارية (

 

 



 

 

 

 

 



 





 


 فـي  العربيـة  اللغة بتعليم والقاضي والبحوث ساتارللد" مونتاني "معهد قدمه القتراح دعمه بالنكير ميشال نسيالفر التربية وزير أعلن
 اإلسـالم  صـناعة  "عنوان تحت التقرير أعد من وهو القروي حكيم أكد جهته، من". اإلسالمي التطرف محاربة "بهدف العمومية المدارس
 ."المساجد في التالميذ عدد ارتفع كلما المدارس في العربية اللغة تعليم في تأخرنا كلما "أن" المتطرف

 اللغـة  تعليم "بـ الماضي سبتمبر ٩ في صدر الذي األخير تقريره في والبحوث الدراسات في المتخصص الفرنسي" مونتاني "معهد أوصى
 ."والجهادية المتطرفة فكاراأل تنامي دون وللحيلولة المتطرف اإلسالم لمحاربة "أولى كخطوة العمومية المدارس في" العربية

 كمـا  .األجنبـي  التمويل منابع وتجفيف المساجد مثل العبادة أماكن بناء تمويل ألجل "حالل" منتجات على ضرائب فرض إلى التقرير ودعا
 .ومبادئها الفرنسية الجمهورية قيم وفق اإلسالمي الدين وتعليم المساجد في الخطب إللقاء فرنسيين أئمة بتكوين أوصى

 الديانـة  مـن  مـسؤولين  وإيجـاد  "فرنسا إسالم" يسمى ما تنظيم إعادة إلى ماكرون إيمانويل الرئيس فيه يسعى وقت في التقرير هذا ويأتي
 معاهـد  بعـض  حـسب  نسمة مليون ٣,٥ حوالى عددها يقدر التي الفرنسية المسلمة الجالية لدى واسع وبتمثيل باحترام يحظون اإلسالمية

 .الرأي استطالعات

 

 





 

 
بحسب تقرير جديـد لمكتـب األمـم        

فقـد  " أونكتاد"المتحدة للتجارة والتنمية    
الـة فـى األراضـى      طارتفع معدل الب  

% ٢٧الفلسطينية المحتلة إلى أكثر من      
وهو أعلى معدل للبطالة فـى العـالم،        

الفـردي   الـدخل ا مع انخفـاض  تحديد 
.%١١ بنسة الزراعي تاجاإلنوتقليص 

 

 
بأن ما يقـرب    " أونكتاد" وأكد تقرير   

 ممـن   الفلسطينيمن الشعب   % ٥٠من  
ا، ال  عامــ٣٠تقــل أعمــارهم عــن 

يعملون، بسبب اإلجـراءات التعـسفية      
 أثـرت   والـذي ،  اإلسرائيلي لالحتالل

بشكل كبير على النساء والشباب بشكل      
.غير متناسب

 

 



 


طالبت وزارة الخارجية والمغتـربين الفلـسطينية،       
اإلدارة األمريكية أن تثبت لنفسها ولمنتقديها الكثـر        
فى كل أنحاء العالم بمـا فـيهم الجاليـة اليهوديـة            
  ا األمريكية، أن لديها بقايا حسن نوايا، وتتدخل فـور

 هدم قريـة الخـان       لوقف اإلسرائيليلدى االحتالل   
األحمر بشكل نهائي، وإجبار حكومة المـستوطنين،       

 بالكامل عن قراراتها بهدم التجمعـات       التخليعلى  
.البدوية أينما تواجدت هذه التجمعات القانونية

 

 
وذكرت الخارجية الفلسطينية، أنه نتيجـة للجهـود        
السياسية والدبلوماسية الفلسطينية لمواجهـة قـرار       

عنصرى التعسفى بهدم الخـان األحمـر       االحتالل ال 
وترحيل مواطنيه بالقوة، تتوالى ردود الفعل الدولية       
المنددة بعمليات التطهير العرقي، والتـى تطالـب        

 عـن هـذا     الفـوري الحكومة اإلسرائيلية بالتراجع    
ا للقانون  القرار االستعماري، بصفته جريمة ومخالفً    

.الدولى واتفاقيات جنيف

 

 




 


من األلمان  % ٧٣رفض  ظهر استطالع للرأي    أ

ــتم للحــزب االشــتراكي  لمطلــب سياســي من
.الديمقراطي بعدم السماح للمسلمين بدخول البالد

 

 
ن وأشار االستطالع إلى أن األلمـان يرفـضو       

يتعين حظر هجرة المسلمين مـن ناحيـة        (عبارة  
، وهي أحد المقتطفات المحورية في الكتاب       )المبدأ

الجديد للسياسي االشتراكي والكاتب المثير للجدل      
.تيلو زاراتسين

 

 
اسـتيالء  (وكان زاراتسين طرح كتابه الجديـد       

، )معاٍد، كيف يعوق اإلسالم التقدم ويهدد المجتمع      
.من الجهات معاديا لألجانبوالذي اعتبره الكثير 

 

 
ورفض الحزب االشتراكي الديمقراطي المواقف     
المطروحة في الكتاب، ويدرس الحزب حاليا مـا        
إذا كان كتاب زاراتسين الجديد مـن الممكـن أن          

.يؤدي إلى خروجه من الحزب

 

 

 



 




 


 البالد، في التعليم وزير تصريح النمسا، في ونشطاء أكاديميون استنكر

 األطفـال  روضـات  فـي  الحجاب حظر نطاق بتوسيع فاسمان، هاينز
 .الوسطى المرحلة وطالبات المعلمات يشملل االبتدائية، والمدارس

 الدراسـية  الـسنة  حـول  لـه  تلفزيـوني  تصريح في فاسمان، ودافع
الجديدة،

 

 االبتدائيـة،  والمدارس األطفال روضات في الحجاب حظر عن 
 ."الطالبات وحماية التعليم حرية أجل من فرض "إنه :قائالً

 على تعيني "هأن امضيفً المعلمات، على الحجاب بحظر فاسمان وطالب
 أثنـاء  أيدولوجيـة  أو دينية رموز ارتداء عدم العام القطاع في العاملين

 فـي  واسع نطاق على مناقشته يجب الموضوع هذا لكن مهامهم، أدائهم
 ."البالد

 واألكاديميين المسلمين أوساط في اقلقً أثارت التعليم، وزير تصريحات
.اإلسالمي بالدين ارسمي تعترف التي بالنمسا والنشطاء

 

 



 




 


ا لطالبي اللجـوء    ا قياسي في السنوات األخيرة، شهدت أوربا تدفقً     

الفارين من النزاعات في سوريا وغيرها من البلدان ذات األغلبيـة   
.المسلمة

 

 
دفعت هذه الموجة من المهاجرين المسلمين إلى النقـاش حـول           

ان وأثار األمر تساؤالت سياسات الهجرة واألمن في العديد من البلد     
.حول العدد الحالي والمستقبلي للمسلمين في أوربا

 

 
ـ       "بيو"مركز أبحاث    ا ، الذي وضع ثالثة سيناريوهات تختلف تبع

ن الوصـول   ولمستويات الهجرة المستقبلية، بعد أن استطاع المسلم      
ا في االتحاد األوربي، باإلضافة إلى النرويج وسويسرا         بلد ٢٨إلى  

٢٥,٨، ويقـدر عـددهم بنحـو        م٢٠١٦ن منتصف عام    ا م اعتبار 
.٪ من إجمالي السكان٤,٩ حوالى أيمليون نسمة، 

 

 
 ٧,٤السيناريو األول ارتفاع عدد السكان المسلمين في أوربا إلى          

، والثاني أن يـصل عـددهم إلـى         م٢٠٥٠في المائة بحلول عام     
.٪ من سكان أوربا١٤٪، والسيناريو األخير أن يشكلوا ١١,٢
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:بن أبى طالب  علىقال اإلمام 

 

 

 

.الحرص ينقص من قدر اإلنسان وال يزيد في حظه -

 

 

 

.الفرصة سريعة الفوت بطيئة العود -

 

 

 

. أبخل الناس بماله أجودهم بعرضه-

 

 

 

.ا لالعتذارال تتبع الذنب العقوبة واجعل بينهما وقتً -

 

 

 

.لملك يقوى والدين با، الملك بالدين يبقى-

 

 



 



أحضر سيدنا أبو بكر سيدنا عمر رضى اهللا عنهمـا وقـال       

، وأوصـاه   ستخلفك على أصـحاب رسـول اهللا        أإنى  : له

يا عمر، إن هللا حقا بالليل ال يقبله بالنهـار،          : بتقوى اهللا، ثم قال   

وإنه ال يقبل نافلة حتـى تـؤدى        . وحقا فى النهار ال يقبله بالليل     

.يضةالفر

 

 

ألم تر يا عمر، إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينـه يـوم             

القيامة، باتباعهم الحق وثقله عليهم، وحق لميزان ال يوضع فيـه     

غير الحق أن يكون ثقيالً؟

 

 

ت موازينه يـوم    ت موازين من خفَّ   ألم تر يا عمر، إنما خفَّ     

تباعهم الباطل، وخفته عليهم، وحق لميزان ال يوضـع         القيامة، با 

 إال باطل أن يكون خفيفًا؟فيه

 

 

ألم تر يا عمر، إنما نزلت آية الرخاء مع آية الشدة، وآيـة             

الشدة مع آية الرخاء، ليكون المؤمن راغبا راهبـا، ال يرغـب            

رغبة يتمنى فيها على اهللا ما ليس له، وال يرهب رهبـة يلقـى              

فيها بيديه؟

 

 

م، ألم تر يا عمر، إنما ذكر اهللا أهل النار بأسـوأ أعمـاله            

إنى أخاف أن أكون من     : وأمسك عن حسناتهم فإذا ذكرتهم قلت     

 ألنه تجاوز عمـا     أنه ذكر أهل الجنة بأحسن أعمالهم؛     هؤالء؟ و 

أين عملى من أعمـالهم،      : كان لهم من سيئ، فإذا ذكرتهم قلت      

فإذا حفظت وصيتى، فال يكونن غائب أحب إليك من المـوت،           

ائب أبغض إليك   وهو آتيك، وإن ضيعت وصيتى، فال يكونن غ       

.من الموت، ولن تعجزه

 

 



 



قال اإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبو العزائم رضوان         

:اهللا عليه

 

 

 

ـ ا ينَـاُل    محبـةُ، والَ  لْا عزاِئِملْا آِل   يِقَأساس طَرِ  - سان ِإلنْ

بـوِب،  محلْافَاِت  ِم ِبـصِ  ِعلْلْا :ثَِة ُأصولٍ ِم ِبثَالَ ِعلْلْاد   بع محبةَ ِإالَّ لْا

ِقِه، الَِم ِبَأخِْعلْلْاوِعلْلْاوهِحبا يِم ِبم

 

 

 

-  عالَىٰ ِهللَّاِرفَِة  طَِريقُ مـةُ   :  تَعـ اِعنَاي يتُـه  الَ، وو  َأزالً ِهللَّ

بسالَى َأبتَعو انَهاحد.

 

 

 

- نم عجا رِإالَّم عجر لطَِّريِقا  ِمن،اِصُل الَلْا ووي رِجع.

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

التوحيد

 

 
 هو تمييز الحـادث مـن       :التوحيد :يا بنى 

القديم، وتجرد القلب من نظره إلى الجديد حتـى         
يذوق حالوة التوحيد بإشراق أنـوار اآليـات،        

.وظهور غرائب وعجائب الحكمة

 

 
ز الحـادث   يالتوحيد هو تمي   :حالوة التوحيد 

من القديم، حتى يذوق حالوة التوحيد، ولم يكـن        
ديد، ومن حكم عليه خيالـه       لبس من خلق ج    يف

 اهللا  يووهمه، نظر إلى المادة وأعراضها، فنـس      
نَـسوا اَهللا    : قال،  تعالى، فأنساه اهللا نفسه   

 مهَأنفُس ماهفََأنس) نفسه  يومن نس ) ١٩: الحشر 
ابدءا ونهاية، تمنى يوم القيامة أن يكون تراب.

 

 
 هو إفراد المقصود بالقصد، وهـو       :التوحيد

 سقاه اهللا بيد عنايته مـن       يلطهور الذ الشراب ا 
سلسبيل محبته، إحسانًا منـه سـبحانه بـسابقة         
الحسنى أزالً، وهو رابطة اإلسـالم، ورابطـة        

.النبوة، ورابطة اهللا

 

 
التوحيد هـو    :أول التوحيد ووسطه وآخره   

الجليلـة  الجميلـة و  أن يعرف العبد صفات اهللا      
 من  ال يتلقى ووالكاملة، وهو اإلقرار بالوحدانية،     

الورق، إنما يتلقى من أفواه الرجال، وهو سـر         
يكاشف اهللا به عباده، وال يمكن التعبيـر عنـه          
بالكالم، وهو أدق من أن يـشار إليـه بأكمـل           

.العبارات

 

 
١

 

. تسليم: أوله-

 

 
٢

 

 اتحاد بالعليم، مسارعا إلى مـا       : وسطه -
. ما يحبهييحبه الواحد، وإن حرم الثان

 

 
٣

 

. النهج القويم قيام بالقيومية على: آخره-

 

 
 :والتوحيد ثالثة

 

 
١

 

. توحيد اهللا اهللا-

 

 
٢

 

. توحيد الناس اهللا باهللا-

 

 
٣

 

أنفسهم، وهو الشرك   ب توحيد الناس اهللا     -
.يالخف

 

 

 

أنواع التوحيد

 

 
: أنواع التوحيد خمسة

 

 
١

 

:  مآخـذه قولـه      : توحيد اإلقرار  -
 ِإالَّ   يقُولُـوا الَ ِإلَـه     ُأِمرتُ َأن ُأقَاِتَل النَّاس حتَّىٰ    (
.)١()ُهللاٱ

 

 
ـ  ةجاناإلقرار بالتوحيد    :توحيد اإلقرار   ي ف
، وفوز بالجنة يوم القيامة إن       الدنيا من كل شدة   



 



         ـةَ اإلسـالمجسماحة موالنا اإلمام المجدد ح

والمسلمين فى هذا الزمان السيد محمد ماضى أبو        

العزائم

 

وجعلكم , ونفعنا اهللا بكم  ,  قدس اهللا سركم   -

 وليا مرشدا لطالب العلـم النـافع      

 

نرجـو مـن     –

سماحتكم التكرم ببيان تعريف التوحيد، ودرجاتـه،       

.، ومشاهدهوأنواعه، وحالوته، وكماله

 

 

:فأجاب سماحته قائالً

 

 



 

 

 

 



 



 غفر اهللا له ذنوبه، أو رجوعه إلـى الجنـة إن          
.حاسبه اهللا عليها

 

 
٢

 

: خـذه قولـه تعـالى     أ وم : توحيد العلم  -
     ََّأن الا ُأنِزِل ِبِعلْـِم اِهللا وواْ َأنَّملَمِإالَّ  فَاع ِإلَــه 
وه) ١٤: هود.(

 

 
هذا التوحيد ينتج بعد وضوح  :توحيد العلـم  
 الكائنات وشـهود اآليـات      يالدالئل المشرقة ف  

ـ         يالبينات، وصاحب هذا التوحيد مؤهل للفقه ف
دين اهللا وذوق أسرار القرآن المجيـد وصـحبة         

ال رسل اهللا، بل وصـحبة الـوارث الفـرد          دأب
وحد العالم بعلمه، ذاق    الجامع، وإذا عمل هذا الم    

. الكثرةيحالوة الوحدة ف

 

 
٣

 

: خذه قوله سـبحانه   أ م : توحيد الشهود  -
         ْلُـواُأوالَِئكَةُ والْمو وِإالَّ ه الَ ِإلَـه اُهللا َأنَّه شَِهد

 ًالِْعلِْم قَآِئم        ِزيـزالْع ـوِإالَّ ه ِط الَ ِإلَــها ِبالِْقـس
ِكيمالْح) ١٨: آل عمران.(

 

 
 ثمرة  ي هذا التوحيد الشهود   :د الشهود توحي

.االستقامة وصاحبه يتمكن في مقام اإلحسان

 

 
ِإن الَِّذين قَـالُوا ربنَـا اُهللا ثُـم :          قال

) ٣٠: فصلت (استَقَاموا تَتَنَزُل علَيِهم الْمالِئكَةُ   
نـه  الَّوهو الواصل المتصل بل هو نجم آلله وخِ       

.ح الفضل والمننيسقى الماء واللبن، ويمن

 

 
٤

 

خذه من قوله   أ م : توحيد وجود التوحيد   -
 :       ـونبلْعي ِضِهمِفي خَو مهذَر قُِل اُهللا ثُم 

).٩١: األنعام(

 

 
ووجود التوحيد يدار فيـه خمـرة المحبـة         

 جـذب   هبالعناية، وتمنح فيه حلل الوالية، صاحب     
جذبة الخلة، طمست بقية آثار بشريته الباطلـة،        

 ألنـه  ؛المتعالبتحد االسر وقهر الحال فإذا حفظ  
ار الحق عليه فأمـسكه     غرام فهام وكان فبان،     

.لديه

 

 
٥

 

 سـر قولـه     : محو التفريد بالتوحيـد    -
: الزمـر ( وما قَدروا اَهللا حقَّ قَـدِرهِ     : تعالى
٦٧.(

 

 
 يهو التوحيد الـذ    :توحيد اهللا نفسه بنفسه   

ـ لُّكُ( : األثـر  يال يطيقه مخلوق مقهور، وف      مكُ
ح( : قال الصديق األكبر   )ِهللاٱ اِتذَي   فِ ٰىقَمالْعجز 
ِإلا ِنعدِإاِكر در٢()اك(.

 

 
 هو أن تعلم أن قـدرة اهللا علـى    :التوحيـد 

ـ  ، ، وصنعه لألشياء بال عـالج     )كن( األشياء ب

ء صنعه، وال علة لـصنعه، ي كل ش يوال علة ف  

 

 
ـ   ى السموات العل  يوليس ف  ضـين  ا األر ي وال ف

ـ    السفلى مدبر    ـ   ا  غير اهللا، وكل م  ييتـصور ف
.فهمك فإنه بخالف ذلك

 

 
 يتوحيـد اهللا الـذ     :توحيد من اصـطفاهم   

ـ       ييتفضل اهللا به على من اصـطفاهم مـن أول
العزم وعلى من اجتباهم مـن رسـله وأنبيائـه          

مـن اختطفـتهم يـد      وعليهم الصالة والسالم،    
العناية، من ورثة رسول اهللا، وأبـدال الرسـل         

، ممن أظهـر أرواحهـم      عليهم الصالة والسالم  
ـ    يعلى بديع جماله العل     الكـون   ي، وذكـرهم ف

بألسنة الرسل والورثة، بما أظهرهم عليه بـدءا        
اُهللا نَـزَل   :   قـال  ا،وأعانهم فقبلوا وأقبلو  

  ِديِث ِكتَابالْح نسَأح تَشَاِبها م     ِمنْـه تَقْشَِعر ثَاِنيا م
          مهلُـودج تَِلـين ثُـم مهبر نخْشَوي الَِّذين لُودج

.)٢٣: الزمر (وقُلُوبهم ِإلَى ِذكِْر اِهللا

 

 
إذا  :توحيد الخلق ربهم بالنظر واالسـتدالل     

 نظر القلب إلى الحادث الجديد، صار محجوبـا       
بٍس مـن خَلْـٍق     بْل هم ِفي لَ    : ، قال بعيدا
لقلب إلى  لوإنما الجديد ليشير    ) ١٥: ق (جِديٍد

 القيوم، ونور القادر الخالق     يما فيه من سر الح    
 إلـى الجديـد،     ه من نظر  لبالعليم فإذا تجرد الق   

أشرقت أنوار اآليات، وصار للغيب شهيدا، وإذا       
تجرد من شهوده، ظهـرت غرائـب القـدرة،         

القـادر الحكـيم    وعجائب الحكمة فجذبته إلـى      
 بقدرته الباهرة،   وأظهر الجديد كله، ليعرف     

ويلحظ القلب أنواره الظـاهرة فيـشكره العبـد         
ويذكره وال يكفره، ويطيعه ويعبده وال يجحـده،        

 طـال   ي عن القديم الباق   يومن شغله الجديد الفان   
.اغترابه ودام عذابه

 

 
يكون بالقـصد واإلرادة،     :ديارالتوحيد اإل 
 قلـب المـؤمن،     في  اهللا  يجعله يوهو النور الذ  

ينجذب به إلى طلب اهللا تعالى، والبحـث عـن          
 يتلقى عنه العلم بـاهللا وبأحكامـه        يالعارف الذ 

.يامه مع التسليم بعد التبصرةأوب

 

 
ـ   ال يكـون إال باألخبـار       :يالتوحيد العلم

والمعرفة وهو إثبات صفات الكمـال والجـالل        
ـ نز الشبيه والضد والنـد، وت     يوالجمال، ونف   هي

. والعيوبص المقدس عن النقائبالجنا

 

 

 

كمال التوحيد ومشاهده

 

 
أن يتحقـق العبـد بكمـال        :كمال التوحيد 

التجريد، وهو التجرد من الحول والقوة والتبرئة       
.من الثقة بغير اهللا

 

 
فناء عنك بـه،     :مشاهدة التوحيد بالتوحيد  

ا،  صفاته، فظهورك هيكالً نوراني    يفظهور معان 
تحقق بالنـسبين،   مدين،  ض لل فتمكينك بعبد جامع  

. ومشاهدة التوحيد ال تبطل الشرائع

 

 
ـ     :مشاهد التوحيد   يتمحو األسـباب، وتخف

مـن أعلـى    وثنا عشر مـشهدا،     االنسب، وهو   
ألَِن معِصيةً ِفي شُـهوِد      ( الذنوب  التوحيد مراتب

لـشِّرِك،  ٱلتَّوِحيِد خَير ِمن طَاعٍة ِفـي شُـهوِد         ٱ
ِقرِني ِإلَيك سبحانَك، خَير ِمن طَاعـٍة       فَمعِصيةٌ تُفْ 

  ٱتُوِجب  انَكحبس كلَيع وتحلـو مـشاهد     )لْفَخْر ،
التوحيد في ثياب العبيد، وتجمل مشاهد العبيـد        

محبـوب اهللا يـسعد     في مقامات التفريد، والعبد     
 علـى   يبالحسنى من وااله، ومشهد التوحيد خف     

الوصول، وليس   ألهل   يأهل العقول، ونوره جل   
من ارتاب بأدلة العقول أهالً ألن يذوق حـالوة         
التوحيد، وال من بحث عن الواحد بالدليل محالً        

فَالَ وربك الَ   :  قال،  لشهود جمال الجميل  
يْؤِمنُون حتَّى يحكِّموك ِفيما شَجر بيـنَهم ثُـم الَ          

   جرح واْ ِفي َأنفُِسِهمِجدا يمواْ     ا ملِّمـسيتَ ويقَـض 
ِليماتَس) ومشاهد التوحيد فـوق    ،  )٦٥: النساء

.العمل ألف ألف مرة

 

 
 شتان بين من يعامل اهللا      :التوحيد والعبودية 

بالعبودية، وبين مـن يعـرف اهللا بالوحدانيـة،         
ومحو التوحيد بالعبودية شرك، ومحو العبوديـة       

.كبالتوحيد هال

 

 
، وحـصنه   رأس مال المؤمن   :علم التوحيد 

خيرته عند الـشدة، ونجاتـه عنـد       ذالحصين، و 
ِإن اَهللا الَ يغِْفـر َأن       : الفزع األكبر، قال  

          ـشَاءـن يِلم ذَِلـك ونا دم غِْفريِبِه و كشْري 
وبقدر إشراق أنواره على القلـب      ) ٤٨: النساء(

يكون ارتفاع المسلم إلى درجات القرب ومنازل       
 ِذين ُأوتُوا الِْعلْم درجاتٍ   وال :َّ قال،  الحب

.).١١: المجادلة(

 

 
                                           

 ١/٣٨، وصحيح مـسلم     ٣٩٢ ح ١/٨٧صحيح البخارى   ) ١(
.كتاب اإليمان

 

 
دار الفكـر  . ، ط ١/٥٨٣تاريخ ابن خلدون    ) ٢(

 

 بيـروت،   -
م ٢٠٠١

 

.ه١٤٢١ –

 

 



 

 

 

 

 



 

 ٣٢ 



 





 



                علي ويوسف أحمد السعدني              مصطفى عبد الحميد الجندي  إبراهيم السيد الحوت

 

 
   أبو حمص                 

 

 البحيرة                   ميت القرشي –

 

 ميت غمر      ههيا –

 

 شرقية-

 

 

            أبو بكر وزينب أيمن الشوادفي محمد             محمد أحمد عبد اهللا        دعاء حسني صديق

 

 
               سيدي سالم 

 

دقلت  كفر الشيخ                      –

 

 كفر الشيخ             السويس–

 

 
ط

 

 






وقَـاَل  ،   لَم يكُن لَه ِهمةٌ ِفيما يِجد بدا ِمنْه        ِفي الِعلْمِ من كَان صاِدقَ النِّيِة      :ابني مستقبل األمة  

ومـن آنَـسه     .لْوةٌمن تَفَرد ِبالِْعلِْم لَم تُوِحشْه خَلْوةٌ، ومن تَسلَّى ِبالْكُتُِب لَم تَفُتْه س           : بعض الْبلَغَاءِ 
، وال ظَِهيـر    ال سِمير كَـالِْعلْمِ   : لَماِءوقَاَل بعض الْع  ،  ِقراءةُ الْقُرآِن، لَم تُوِحشْه مفَارقَةُ اِإلخْوانِ     

.كَالِْحلِْم

 

 
ـ   : صِري رِحمه اللَّه قَالَ   روى الْحسن الْب   :عزيزي مستقبل األمة   ال  (:ِه  قَاَل رسوُل اللَّ

 صـلَحاُؤها   ، ولَـم يـزك    ماِر قُراُؤها ُأمراءهـا   مةُ تَحتَ يِد اللَِّه وِفي كَنَِفِه ما لَم ي        تَزاُل هِذِه األُ  
 علَـيِهم جبـاِبرتَهم     فَِإذَا فَعلُوا ذَِلك رفَع عنْهم يده ثُم سلَّطَ       ،  ، ولَم يماِر َأخْيارها َأشْرارها    فُجارها

 مهبرضذَاِب، والْع وءس موهامَألفَسمالْفَقِْر واِبالْفَاقَِة وبعر مهقُلُوب .(

 

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

 

٦٧ص القاهرة –

 

-٦٨.[

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

٣٣ 

بالهنا

 

 

 

الشفاو

 

 

 

 

 




 



    تزوج رجل امرأة جميلة جد  ثم أصيبت الزوجة بمرض جلدي خطير جعـل جلـدها           ،اا، وأحبها جد 
ايتساقط، وهنا شعرت الزوجة الجميلة بأنها فقدت جمالها لكن زوجها كان مسافر.

 

 
وفي طريقه للعودة أصيب بحادث أدى لفقد بصره وأصبح أعمى، وأكمل الزوجان حياتهما الزوجية،              

وأكمـال ،  ا الزوجة تفقد جمالها وتتشوه أكثر وأكثر، والزوج أعمى ال يعلم بالتـشوه شـيئً              ا وراء يوم  يوم 
، الرجل يحبها بجنون ويعاملها باحترامه السابق، وزوجته كذلك ، إلـى         حياتهما بنفس درجة الحب والوئام    

.ا لفراق حبيبتها شديد، وحزن الزوج حزنً)رحمها اهللا(ت فيه زوجته يأن جاء يوم توف

 

 
كيف ستمشي وحدك وهي    ..  فالن   ا يا أب  :عد الدفن قام الزوج وخرج من المكان وحده فناداه رجل         وب

إنما تظاهرت بالعمى حتى ال أجرح      ،  !!لست أعمى : فقال الزوج .. !؟كانت من تقودك طيلة الفترة السابقة     
             ستها فتظاهرت  ا بنك زوجتي عندما علمت بإصابتها بالمرض ، لقد كانت نعم الزوجة وخشيت أن أكون سبب

..بالعمى طوال الفترة السابقة ، وتعاملت معها بنفس حبي لها قبل مرضها 

 

 
.!!هل نحن محتاجون للتظاهر بالعمى كى ال نرى عيوب اآلخرين ؟ف

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 باحثين عـن حلـول      مهاتألمشكلة يواجهها الكثير من األباء وا     

زمالئهم عملية لمواجهة تعرض أبنائهم لألذى أو الضرب من قبل          
 رفض العودة إلى المدرسـة،      ىفي المدرسة، مما يدفع األطفال إل     

أو التحجج والتظاهر بالتعب فقط، من أجل الهروب مـن إيـذاء            
 .زمالئه له

بن من مواجهة  تلك المشكلة وتعزز من ثقته بنفسه أمـام أصـدقائه             تمكن اال هذه الحلول   
: نتسبب في تحويله إلى طفل عدوانيدون أن

 

 

١

 

خر  ألن الخوف هو ما يجعل الطرف اآل       ؛الطفل الشجاعة واإلبتعاد عن الخوف     تعليم   -
  .يستمر في اإليذاء وإثارة العنف تجاهه

٢

 

. إلى كل تفاصيل المشكلة من االبن االستماع الجيد-

 

 

٣

 

 .لمطالبة بحقه وإن كان من والديه دربي طفلك على ا-

٤

 

 يبكي أمامه بل ينظر فـي عينـه مباشـرة،       ميه أال  حينما يعتدي أحد زمالئه عليه علِّ      -
.ويواجه الموقف

 

 

٥

 

 . ولي األمر بما يحدث مع طفلهة عدم استهان-

٦

 

 .خرى، يجب طلب ولي األمر لرقم أهل الطفلأ وفي حالة تكرار هذة المشكلة مرة -

٧

 

. سرياضة من رياضات الدفاع عن النف إشراك الطفل في -

 

 



 



 

 حليب كوبربع  -

 

 

 

 

 

 من الدقيق كوب٢ -

 

 

 

 كيس من الخميرة الجافة -

 

 

 

 بيض٢ -

 

 

 

 ملعقة صغيرة من السكر١ -

 

 

 

كوب زبدة نصف -

 

 

 

   ملعقة صغيرة ملح١ -

 

 

 

 

 

ملعقة صغيرة من صودا الخبز ربع -

 

 

 

ليا ملعقة صغيرة من الفاني٢ -

 

 



 



 

ـ          - م يتم وضع الحليب والزبدة فى قدر متوسـط الحج
، ثم تـضاف إليهمـا   على نار خفيفة حتى تذوب الزبدة   

 الجافة والسكر إلى اللـبن، ونتـركهم حتـى           ةالخمير
.يختمر الخليط

 

 

 

قليب جيـدا   تيضاف الملح ومزيج الدقيق إليه، مع ال       -
.حتى يصبح الخليط ناعما

 

 

 

عندما تكونى مستعدة لطهيه، قومى بتسخين صـينية        -
خبز الوافل، ثم قومى بتقليب البـيض المخفـوق مـع           

.نيلياصودا الخبز والفا

 

 



 

 

 

 

 



 





 




 




 



 



 

 

















 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

األستاذ الدكتور

 

 

نور الدين أبو حلية

 

 

اجلمهورية اجلزائرية

 

 

 

 

 

 

قوىقوىقوىتتتللل ا ا ا:::رابعارابعارابعا: : : بقيةبقيةبقية

 

 

 

 

 

 
بورك فيـك أيهـا     : رمى آخر سيفه، وقال   

لقد تذكرت لتوي ما رواه ابن هشام من        .. الحكيم
 حين  أن بعض المنافقين استهزأ بالرسول      

خرج بالجيش لمواجهة الروم فى غزوة تبـوك        
وتوقعوا أن يأسر الروم الرسـول والمـسلمين        

 بمقـالتهم، فجـاءوا إليـه       وعرف النبى   
يا رسول اهللا كنا نخـوض      : ن، ويقولون يعتذرو

﴿ولَِئن سَألْتَهم لَيقُولُن   : ونلعب، فنزل قوله تعالى   
ِإنَّما كُنَّا نَخُوض ونَلْعب قُْل َأِباللَِّه وآياِتِه ورسوِلِه        

   ﴾ِزُئونتَهتَس ولم يتعرض لهم    ]٦٥: التوبة[كُنْتُم ،
.النبى 

 

 
 فيـك أيهـا     بورك: رمى آخر سيفه، وقال   

لقد تذكرت لتوي ما رواه المؤلفون في       .. الحكيم
      ا مـن المنـافقين     أسباب النزول مـن أن نفـر

 وعنـدهم   اجتمعوا، وأخذوا يسبون النبى     
: غالم من األنصار اسمه عامر بن قيس، فقالوا       

     ا لـنحن أشـر مـن       لئن كان ما يقول محمد حق
 فـأخبره   الحمير، فـأتى عـامر للنبـى        

ا كـاذب،   لهم فحلفوا له أن عامر    فاستدعاهم وسأ 
اللهم ال تفرق   : (وحلف عامر أنهم كاذبون وقال    

بيننا حتى تبين صـدق الـصادق مـن كـذب           
﴿وِمـنْهم الَّـِذين    : ، فنزل قوله تعـالى    )الكاذب

     ٍر لَكُـمخَي قُْل ُأذُن ُأذُن وه قُولُونيو النَِّبي ْؤذُوني
    ْؤِمنيِباللَِّه و ْؤِمننُوا    يآم ةٌ ِللَِّذينمحرو ْؤِمِنينِللْم

        ﴾َأِليم ذَابع موَل اللَِّه لَهسر ْؤذُوني الَِّذينو ِمنْكُم
ومع عظم مقولتهم إال    .. ، ومع ذلك  ]٦١: التوبة[

بل تركهم بـين قـومهم      .. اأنه لم يفعل لهم شيئً    
.يسرحون ويمرحون

 

 
بورك فيـك أيهـا     : رمى آخر سيفه، وقال   

لقد تذكرت لتوي ما روي أنـه خـرج        .. حكيمال

 إلى غـزوة    بعض المنافقين مع الرسول     
      وا الرسول  تبوك فكانوا إذا خلوا إلى بعضهم سب

وطعنوا فى الدين، فنقل ما قالـه حذيفـة إلـى           
ما هـذا   :  فقال لهم النبى     الرسول  

فنـزل  .. الغنى عنكم؟ فحلفوا ما قالوا شيئً     الذى ب 
فُون ِباللَِّه ما قَالُوا ولَقَد قَـالُوا       ﴿يحِل: قوله تعالى 

 ِمِهم وهموا ِبما لَـم    كُفِْر وكَفَروا بعد ِإسالَ   كَِلمةَ الْ 
 َأن َأغْنَاهم اللَّه ورسولُه ِمـن  ينَالُوا وما نَقَموا ِإالَّ  

 يعذِّبهم فَضِلِه فَِإن يتُوبوا يك خَيرا لَهم وِإن يتَولَّوا   
 ذَابع اآل    اللَّها ونْيا ِفي الدِفـي     ا َأِليم ما لَهمِة وِخر

.]٧٤: التوبة[ نَِصيٍر﴾ رِض ِمن وِلي والَاَأل

 

 
: بل روى النيسابورى فـي قولـه تعـالى        

﴿وهمواْ ِبما لَم ينَالُواْ﴾ أن بعضهم تآمر على قتل    
له لم يفعل   ومع ذلك ك  ..  ليلة العقبة  النبى  

.الهم شيًئ

 

 
بورك فيـك أيهـا     : رمى آخر سيفه، وقال   

لقد تذكرت لتوي ما رواه النيـسابورى       .. الحكيم
َأيها  ﴿يا: من روايات فى سبب نزول قوله تعالى      

     ِفي س تُمبرنُوا ِإذَا ضآم الَ   الَِّذيننُوا ويِبيِل اللَِّه فَتَب 
   كُمَألْقَى ِإلَي نالَ ا تَقُولُوا ِلملس    تَغُونْؤِمنًا تَبتَ ملَس م

       ةٌ كَـذَِلككَِثير غَاِنماللَِّه م ا فَِعنْدنْياِة الديالْح ضرع
          كَان اللَّه نُوا ِإنيفَتَب كُملَيع اللَّه نُل فَمقَب ِمن كُنْتُم

، ومنها أنهـا    ]٩٤: النساء[ِبما تَعملُون خَِبيرا﴾    
 فى معركة انهزم فيها المشركون، وهرب       نزلت

منهم رجل فتبعه رجل من المسلمين، فلما غشيه        
 مسلم، فكذبه   إني مسلم   إني: بالسالح قال الهارب  

قتلتـه  : وقتله وأخذ متاعه فقال له النبى        
 يا رسول اهللا إنمـا      :بعد ما زعم أنه مسلم، فقال     

فهـال  : ( من القتل، فقال له الرسول     اقالها متعوذً 
قت عـن قلبـه، فتنظـر أصـادق هـو أم            شق

.)١(!)كاذب؟

 

 
لقـد  .. بورك فيكم : رمى آخر بسيفه، وقال 



 

 

 

 

 



 









 



 ال  ذكرتموني بحدث عظيم لرسـول اهللا       
.. ا على أحد من الناس كانطباقه علينا      أراه منطبقً 

إن المفلس من أمتي    : (لقد قال رسول اهللا     
يأتي يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة، ويأتي قد        

قذف هذا، وأكل مال هذا، وسـفك دم        شتم هذا و  
هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا    
من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما         
عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طـرح         

.)٢()في النار

 

 
ويـل  .. ويلـي : ثم أخذ يبكي بشدة، ويقول    

إن كان هـذا الرجـل      .. ماذا فعلت بها  .. نفسي
ا  قد شـتم شخـص      اهللا   الذي ذكره رسول  

اواحد .. ا معـدودين، فأنـا شـتمت       أو أشخاص
.. وإن كان قد سفك دم واحد     .. ماليير األشخاص 

ويلـي  .. فأنا كنت أفتي بسفك دم ماليير البـشر    
وما هي الحسنات التي تكفـيهم      .. ماذا أفعل لهم  

وويل لي من سيئاتهم    .. إن خاصموني عند ربهم   
.إن صبت علي

 

 
لقـد  .. بورك فيكم : قالرمى آخر بسيفه، و 

 ذكرتموني بحديث خطيـر لرسـول اهللا        
  أتدرون ما الغيبة؟  :: (ا أصحابه يقول فيه مخاطب(  

ذكرك أخاك بما   : (قال. اللّه ورسوله أعلم  : قالوا
أرأيت إن كان في أخي مـا أقـول؟     : قيل) يكره
وإن لـم   . إن كان فيه ما تقول، فقد اغتبته      : (قال

.)٣()يكن فيه فقد بهتّه

 

 
وأنا وأصحابي لم نقع في الغيبة فقط، بل كنا   

لقد .. نمارس البهتان وشهادة الزور بكل ألوانها     
كان مشايخ السوء يلقنوننا كل حين جواز الكذب        

وقد قال لنا   .. فير الناس عنهم  نعلى المخالفين لت  
مما اتفق عليه جميع أعالمنا الكبـار،       : بعضهم

مال وأصدروا فيه الفتاوى الكثيرة، جواز اسـتع      
جميع ألوان الحيل والخدعة مع المخالفين، ذلـك       

وقد جرى على هذا المـنهج      .. أن الحرب خدعة  
كبار علمائنا كشيخ اإلسالم ابـن تيميـة الـذي          
استعمل هذا مع جميع المبتدعة المخالفين، حتى       
أنه كان يـضعف الحـديث الـصحيح إذا رأى           

..المبتدعة يستعملونه لحرب السنة

 

 
وأذكر أنني كنت ذات يـوم مـع بعـض          
مشايخنا، وكان اسمه الشيخ على الخضير، وقد       

 اهل يجوز لي أن أقول سوء     : (لسؤالسألته هذا ا  
عن شخص مما هو وأمثاله فيه وأنا أعرف أنـه   

للدين؟ وهل يجوز لي أن أقـول       فاسق أو عدو    
عن رجل صالح من أهل الدين والتقـوى         اخير 

ة تـضره بذاتـه أو      والجهاد لتخليصه من مشكل   
)بسمعة الصحوة اإلسالمية؟

 

 

المؤمن أخو المؤمن،   : (فأجابني الشيخ بقوله  
بد أن ينصره حال طلب النجدة أو عند العلم          وال

بحاجته، ومن النصرة مؤازرته ودفع الـضرر       
ومن ذلك الكذب؛ فالكذب يجوز لنـصرة       . عنه

فقـد صـح فـى      . المسلم ولدفع الكافر أو العدو    
كذب لتحقيـق مـصلحة ومـن       الحديث جواز ال  

كما تجـوز   .. المصلحة رفعة المسلم وذلة سواه    
المخادعة للعدو في حـال الحـرب أو ألجـل          
الحرب فهذا ال خالف في جوازه، وذلك لحديث        

).. الحرب خدعة : (الصحيحين، قال النبي    
ومعنى المخادعة في الحرب إظهـار المكيـدة،        
وحسن التدبير والرأي والتعريض ليظهر للعدو       
خالف ما يعده لـه المـسلمون مـن الكمـائن           

والخداع هو عمدة الحروب وأساسها     .. والمكائد
وعليه يكون مدار االنتصار، وهو أحد األسباب       

.. الشرعية التي ينبغي األخـذ واالعتنـاء بهـا        
ومفهوم الحرب في هذه األحاديث أعم مـن أن         
يقصر على نصب القتال والتقاء الصفين وتقابل       

 يدخل في ذلك أيضا السعي للفتك       الزحفين، وإنما 
برأس من رؤوس الكفـر واإللحـاد والعلمنـة         

ومـن الحـرب    .. والفسق المحادين هللا ورسوله   
حرب األفكار، وهي أشد مـن حـرب القتـال،       
فيجب استخدام الخدعة ويباح الكذب فيها إلظهار     
أهل البدع والشركيات وأهل الفرق الباطلة مـن        

ثة وقرامطة  روافض وزنادق وأهل علمنة وحدا    
يغتـر بهـم     وغيرهم بمظهرهم المخزي لكي ال    

عوام المسلمين؛ وإظهار أهل السنة وأصـحاب       
ولهذا فإنه  .. العقيدة السليمة بمظهرهم الالئق بهم    

يجوز لك الكذب والشهادة وتغليظ اليمين لنصرة       
الدين اإلسالمي ونهجه القويم ونـصرة أخيـك        

الل أهل ؛ وإذالمسلم الصالح ممن يريدون به كيدا
.)٤()البدع والضالالت والفرق الفاسدة

 

 
بعد أن سمعت الفتوى، ودهشت لما فيهـا،        

: فقال لـي يطمئننـي    .. هذه فتوى خطيرة  : قلت
هكذا لقننا جميع مشايخنا، وقد كان من مشايخي        
رجل يقال الفوازان، وقد سـألته حينهـا هـذا          

انتشر اليوم بين الـشباب أنـه يلـزم         : (السؤال
ا من  إذا انتقدت فالنً  : نقد فيقولون الموازنة في ال  

الناس في بدعته وبينت أخطاءه يلزمك أن تذكر        

محاسنه، وهذا من باب االنـصاف والموازنـة،       
فهل هذا المنهج في النقد صحيح؟ وهل يلزمنـي      

)ذكر المحاسن في حالة النقد؟

 

 
إذا كان المنتقد مـن أهـل       : (فأجابني بقوله 

 التـي ال   األمـور السنة والجماعة وأخطاؤه في     
تخل بالعقيدة، فنعم، هذا تذكر ميزاته وحـسناته،    

أمـا إذا كـان     . تُغمر زالّته في نصرته للـسنة     
المنتقد من أهل الضالل ومن أهـل االنحـراف         
 ومن أهل المبادئ الهدامة والمشبوهة، فهـذا ال       

يجوز لنا أن نذكر حسناته      

 

 كان له حسنات    إذا -

 

ـ          - اس  ألننا إذا ذكرناها فإن هـذا يغـرر بالن
فيحسنون الظن بهذا الضال أو هذا المبتـدع أو         
هذا الخرافي أو الحزبي، فيقبلون أفكـار هـذا         

واهللا . الضال أو هذا المبتدع أو ذاك المتحـزب       
جل وعال رد على الكفرة والمجرمين والمنافقين       

ا من حسناتهم، وكذلك أئمة السلف      ولم يذكر شيئً  
يردون على الجهمية والمعتزلـة وعلـى أهـل         

 ألن  ؛ا مـن حـسناتهم    يذكرون شيئً  ضالل وال ال
 واإللحـاد فـر   حسناتهم مرجوحة بالضالل والك   

نك ترد على ضال، مبتدع،     أفال يناسب   . والنفاق
منحرف، وتذكر حسناته وتقول هو رجل طيـب     

: نقول لك .. عنده حسنات وعنده كذا، لكنه غلط     
 ألن الناس يثقـون     ؛ثناؤك عليه أشد من ضالله    

ا روجت لهذا الـضال المبتـدع      بثنائك عليه، فإذ  
ومدحته فقد غررت بالناس وهذا فتح باب لقبول        

.)٥()أفكار المضللين

 

 
ا من تلك الفتاوى كنت أكذب علـى        وانطالقً

طوائــف األمــة خــالف طــائفتي وأرمــيهم 
ولم أكن أنال علـى ذلـك الكـذب         .. بالطامات

فمشايخ السوء  .. قديرتوالتزوير إال التشريف وال   
.درون إال المزورين والكاذبينال يحبون وال يق

 

 


 


                                                           

.رواه البخاري ومسلم) ١(

 

 
.خاري ومسلمرواه الب) ٢(

 

 
.رواه مسلم) ٣(

 

 
مىت خيلع شـيوخ الـسعودية      : نقال عن مقال بعنوان   ) ٤(

سراويلهم الغربية 

 

. شبكة املنطقة-

 

 
.٢٤/ ١األجوبة املفيدة يف أسئلة املناهج اجلديدة، ) ٥(

 

 



 

 

 

 

 



 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 




 




 




 











 









 









 

 

 





 





 


 

 

 

 اماإلم امما د ِريدا يِبم ظْفَرلن ي بني أميةَ أنَّه حاكم دجو
الحسن حيا، وعِلم أنَّه ال يمِكن إنْجاز مِهمتَه إالَّ بالتَّفِْكيِر في 

 بِن قَيٍس القَضاِء علَيِه، ووجد في جعدةَ ِبنِْت األشْعِث

 

 وكَانَتْ –
 ِمن زوجاِت اإلماِم الحسِن 

 

 األداةَ التي تُمكِّنُه ِمن تَنِْفيِذ -
خُطَِّتِه، فأبوها األشْعثُ ابن قَيٍس 

 

 المنَاِفقُ المعروفُ الذي –
أسلَم مرتَيِن بينَهما ِردةٌ منْكَرةٌ 

 

–اماإلم غَمَأر نِمم ا  كانعلي 
علَى قَبوِل التَّحِكيِم، وإنَّه ليطْمع في أن يِجد في االبنَِة عونًا 

.فكَيفَ تَم االغِْتياُل؟.. كما وجد في األِب عونًا

 

 



 


، كَما تفَاوتَِت األقْواُل عن كَيِفيِة اغِْتياِل اإلماِم الحسِن 

:يِلي

 

 
لٍَم في ِكتَاِبِه :الًأوو عِفيقُ أبتَاذُ تَوقاَل اُألس )ِليِن بِن عسالح (

 ٢٦٨ص

 

– ٢٧٣ : نسالح كان ةَ فياِويعطَ علَى مشَر 
 تَكُون وأن ،هدعٍد بالِخالفَِة بإلى أح دهعلِْح أالَّ يوِط الصشُر

وأراد معاِويةُ : لفَرِج األصفَهاِنيقاَل أبو ا. الِخالفَةُ لَه ِمن بعِدِه
البيعةَ البِنِه يِزيد فلَم يكُن شَيء أثْقََل علَيِه ِمن أمِر الحسِن 

اتَا ِمنْهفم ما السِهمإلَي سقَّاٍص فدِد بِن أِبي وعَل إلى . وسسأر
 ِزيدِك بيجوزِث أنِّي منَِة األشْعاب ،نسي الحمتَس ِني علَى أناب

ا ِمنْههجوزٍم ولم يها بِماَئِة ألِْف ِدرهثَ إلَيعوب...

 

 
رعبِد الب اِب قاَل ابنِتيعوفي االس : تْهمس ،ِليع بن نسالح مس

ٍس الِكنِْديِث بِن قَيِبنْتُ األشْع َأتُهرام.

 

 
مإج هِشب نَاكةُ وهفالشِّيع ،ماتَ بالسم نسالح اماإلم اٍع علَى أن

 هجِنِه ووالب ا لهخْلُولي همس نِه مإلَي سةَ قد داِويعم أن نوري
 ذلك نورنَِّة، يالس ِة ِمناعمخُو الجَؤرم الِخالفَِة، وكذلك

ِتِه، ويايِرو ِمن ونكِْثروي علَى ذلك ِخينَؤرالم بعض تَشِْهدس
بأن الموتَ بالسم قد عِرفَ في أياِم معاِويةَ بشَكٍْل غَِريٍب 
ومِريٍب، فقد استُشِْهد ماِلك األشْتَر مسموما في طَِريِقِه إلى 

ةُ أواِويعةَ، وقاَل ماِويعلم رتْ ِمصفخَلَص رِة ِمصو ِواليرمع 
إن ِهللا جنْدا ِمن عسٍل، وماتَ عبد الرحمِن بن : ابن العاِص

 اماإلم تُشِْهداس وكذلك ،صا بِحموممسِليِد مخَاِلِد بِن الو
 نسالح قاَل نسالح اماإلم اُل التَّاِريِخ بأنثُ ِرجدويتَح ،

لقَد سِقيتُ السم مراٍت، : (األِخيِرلبعِض عاِئِديِه في مرِضِه 
ولِكنِّي لم ُأسقَ سما أشَد علَي ِمن هذا الذي سِقيتُه هذِه المرةَ، 

).ولقد لفَظْتُ آِنفًا ِقطْعةً ِمن كَِبِدي

 

 
إن جعدةَ ِبنْتَ األشْعِث وضعتْ له السم في اللَّبِن : وِقيَل

 

– 
اإلم ا وكاناِئمص ام

 

 فتَنَاوَل ِمنْه جرعةً، فلما وصَل إلى –
جوِفِه تقَطَّعتْ أمعاُؤه، فقاَل 

 

 وقَد أحس بألٍَم شَِديٍد –

 

إنَّا ِهللا : (-
 ،ِلينسرِد الميي سدِهللا علَى ِلقَاِء ج دمالح ،وناِجعِه روإنَّا إلَي

ُأمي سيدِة ِنساِء العالَِمين، وعمي جعفٍَر وأبي سيِد الوِصيين، و
).الطَّياِر، وحمزةَ سيِد الشُّهداِء

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

  

 

) صلِْح اإلماِم الحسنِ  (   ذَكَر المداِئِني في ِكتَاِبِه      
إن : (، قَوَل اإلمـاِم جعفَـٍر الـصاِدقِ       ٣٦٥ص

         نَتَـهواب ،ـْؤِمِنينِم أِميِر المفي د كثَ شَراألشْع
جعدةَ سمِت الحسن، وابنَه محمدا شَرك فـي دِم         

سِنالحي.(

 

 
، ٤/١٨٥وجاء في موسوعِة أعالِم الِهدايـِة   

أن النُّصوص علَى اغِْتياِل معاِويةَ لإلماِم الحسِن       
  ِنَِّة ِمثْـلِل السةٌ في كُتُِب أهاِفرتَضم مبالس  :

، ومقَاِتـِل   ١٤٩ رقـم    ٨٤طَبقَاِت ابِن سعٍد ص   
، ٦٠ األصـفَهاِني ص   الطَّاِلِبيين ألبـي الفَـرجِ    

ومستَدرِك الحاِكِم، وشَرِح نَهِج البالغَِة البِن أبي       
، وتَذِْكرِة الخَـواص لـِسبِط بـِن        ٤/١٧الحِديِد  

  ِزيو٢/٦٠الج 

 

، واالسِتيعاِب البِن عبـِد     ٦٢ –
  ـرِب  ٥٥٥ بـرقم  ١/٣٧٩البوِج الــذَّهـروم ،

 وِديعس٢/٤٢٨للم.

 

 
  نَفَى ابن خُلْدون   :ثَاِنيا

 

 اُألمِوي النَّزعِة    –

 

-  
إن ما ينْقَُل ِمـن     : عن معاِويةَ هذِه الجِريمةَ قَاِئالً    

أن معاِويةَ قَد دس السم إلى اإلماِم الحسِن علَـى          
يِد زوجِتِه جعدةَ ِبنِْت األشْعِث فهو ِمن أحاِديـِث         

لِكنَّنَا ذَكَرنَا لَكُـم    ..  وحاشَا لمعاِويةَ ذلك   الشِّيعِة،
تْ ذلكنَِّة التي أكَّدالس كُتُب.

 

 
 ذَهب فَِريقٌ آخَر إلى أن يِزيـد هـو          :ثَاِلثًا

، حيـثُ ورد  الذي دس السم لإلماِم الحسِن   
جاهه فـي  أن يِزيد لما عرفَ ِمن واِلِدِه معاِويةَ اتِّ 

أن يقِْلب الِخالفَةَ إلى ملْـٍك، ويجعلَـه ِوراِثيـا          
يتَعاقَبه ولَد عن واِلِدِه، صادفَ ذلك هـوى فـي          
نَفِْس يِزيد؛ ألنَّه يتُوقُ إلَيِه ويتَمنَّـاه، واخْتَمـرِت    
، الِفكْرةُ في نَفِْس يِزيد، واستَبد بِه حـب الملْـكِ         

    إلى أِبيِه وقَاَل له دتَ     : فقَصنَعص اكِت ما أريا أب
شَيًئا لبِنيك ِمن بعِدك، وما دبـرتَ لَهـم أمـرا،           
وعهِدي ِبك داِهيةَ العجِم والعرِب ورجَل السياسِة       

.والتَّجاِرِب

 

 
 عـن   يا بنَي لَم أغْفُلْ   : فابتَسم لَه أبوه وقَالَ   

          نـيِنـي وبيب ٍد ِكتَـاِبيهتَِبطٌ بعرٍر، ولِكنِّي مأم
الحسِن بِن عِلي علَى أن تَكُون له الِخالفَةُ بعدي         
          ِدثُ بعـدحلَّ اَهللا يلع فَانْتَِظر ،لَهتُ قَبإذَا أنَا قُِبض

.ذَِلك أمرا

 

 
ه تَفِْكيـره   وانْصرفَ يِزيد يفَكِّر ويدبر، فهدا    

         تَـهِوالي تَِرضِة التي تَعقَبالع ِمن يتَخَلَّص إلى أن
        تَهجوز فَاِوضي نم ِزيدَل يسأِبيِه، فأر دعلِْك بللم

في أن تَسم اإلمام الحسن،     ) جعدةَ ِبنْتَ األشْعثِ  (
     جوتَزي ٍم، وأنهقَاِبَل ِماَئِة ألٍْف ِدرم    ـدعب ِزيدا يه

، فـأعمى اُهللا بـِصيرتَها      )١(وفَاِة اإلماِم الحـسنِ   
وبصرها، وجعلَتْ تُدبر أمرها وتَضع خُطَّتَهـا،       

.وتَمكَّنَتْ ِمن تَنِْفيِذها

 

 
لِكن معاِويةَ سِخر ِمنْها، ولم يِف لها بزواِج        

   تْ ِمنْهحيثُ طَلَب ،ِزيدٍة      يخِْريا بـسهدر فقَد ،ذلك 
إنَّا نُِحب حياةَ يِزيد، ولَوالَ ذلك      : واسِتهزاٍء قَاِئالً 

.)٢(لوفَينَا لَِك بتَزِويِجِه

 

 

 رد ابن كَِثيٍر في الِبدايـِة والنِّهايـِة         :راِبعا
  الرواياِت الساِبقَةَ، دون أن يقَدم دِلـيالً       ٤/٥٣١

    دعلَى هذا الر

 

 كعادِة المدرسِة الوهاِبيِة التَّيِميِة     –
اُألمِويِة، في الدفَاِع عن بِني ُأميةَ 

 

: فقَاَل–

 

 
روى بعضهم أن يِزيد بن معاِويةَ بعثَ إلى        
جعدةَ ِبنِْت األشْعِث، أن سـمي الحـسن وأنَـا          

 بعده، ففَعلَتْ، فلَما ماتَ الحسن بعثَـتْ        أتَزوجِك
إنَّا واِهللا لم نَرضِك للحسِن أفَنَرضـاِك       : إلَيِه فقَالَ 

وِعنِْدي أن هـذا    : ألنْفُِسنَا، وعلَّقَ ابن كَِثيٍر قَاِئالً    
لَيس بصِحيٍح، وعدم ِصحِتِه عن أِبيـِه معاِويـةَ         

!!.ى واألحرىبطَِريِق األولَ

 

 
 أذَاع بعض المستَشِْرِقين أن اإلمـام       :خَاِمسا

الحسن تُوفِّى بالسلِّ، حيـثُ قَـاَل المستَـشِْرقُ         
أن اإلمـام   ): المـنس (و) روتلدس. روايت م (

الحسن ماتَ بالسلِّ، وهذا القَوُل ِمـن الغَرابـِة         
   إلَي بذْهكَاٍن، ولم يبم       ،ِخينـَؤرالم ِمـن ـدِه أح

ويبدو أن هؤالِء المستَشِْرِقين كَتَبوا دون تَحِقيٍق،       
الـسم  : أو لَم يفَرقُوا بين حرِف الِميِم في كَِلمـةِ        

!!.السلِّ: وحرِف الالَِّم في كَِلمِة

 

 
 كان أغْرب اآلراِء في هذِه القَِضيِة،       :ساِدسا

ِن،        ريـسح كْتُوِر طَهالد ِبيرِب العِميِد األدع ْأى
ولَستُ أقْطَـع   : تَعِليقًا علَى ِقصِة السم، حيثُ قَالَ     

بأن معاِويةَ قد دس إلى الحسِن من سمه، لِكنِّـي          
!!.ال أقْطَع كذلك بأنَّه لَم يفْعْل

 

 
  اِد اإلمِتشْهَل اسِن   وقَبساِم الح   ـىصأو 

:ِعدةَ وصايا ِمنْها

 

 


 





 



 


ذَكَر اُألستَاذُ تَوِفيقُ أبو علَـٍم فـي ِكتَاِبـِه          

)    ِلـيـِن عِن بس٢٧٣ص) الح 

 

– ٢٧٦  دروو ،
 ٤/١٨٦بموسوعِة أعالِم الِهدايِة 

 

– ١٩٢:

 

 
أن جنَادةَ بن أبي ُأميةَ      

 

 الصحاِبي الجِليَل    –

 

– 

 عاِئدا لَه، فالْتَفَتَ    دخََل علَى اإلماِم الحسِن     
.ِعظِْني يا بن رسوِل اِهللا: إلى اإلماِم قَاِئالً

 

 
فأجاب اإلمام ِطلْبتَه وهو في أشَد األحـواِل        

ما وِمحنَـةً، فأتْحفَـه بهـذِه       حراجةً، وأقْساها ألَ  
الكَِلماِت التي هي أغْلَى وأثْمن ِمن الجوهِر، وقد        

:كَشَفَتْ عن أسراِر إمامِتِه، قَاِئالً

 

 
استَِعد لـسفَِرك، وحـصْل زادك      ! يا جنَادةُ (

قَبَل حلُوِل أجِلك، واعلَـم أنَّـك تَطْلُـب الـدنْيا           
يطْلُبك، وال تَحِمْل هم يوِمك الـذي لَـم         والموتَ  

يْأِت علَى يوِمك الذي أنْتَ ِفيِه، واعلَـم أنَّـك ال           
تَكِْسب ِمن الماِل شَيًئا فَوقَ قُوِتك إالَّ كُنْـتَ ِفيـِه    
خَاِزنًا لغَيِرك، واعلَـم أن الـدنْيا فـي حالِلهـا         

قَاب، وفـي الـشُّبهاِت     ِحساب، وفي حراِمها عِ   
ِعتَاب، فأنِْزِل الدنْيا بمنِْزلَِة الميتَِة، خُذْ ِمنْها مـا         
         تَ ِفيِه، وإندهالالً كُنْتَ قد زح كان فإن ،كِْفيكي
كان حراما لم يكُن ِفيِه ِوزر فأخَذْتَ ِمنْـه كمـا           

        الِعقَـاب كـان تَِة، وإنيالم أخَذْتَ ِمن  فالِعقَـاب
يِسير، واعمْل لدنْياك كأنَّك تَِعيشُ أبدا، واعمـْل        
آلِخرِتك كأنَّك تَموتُ غَدا، وإذَا أردتَ ِعزا ِبـال         
عِشيرٍة، وهيبةً بال سـلْطَاٍن، فـاخْرج ِمـن ذُلِّ          

، وإذَا نَازعتْك   معِصيِة اِهللا إلى ِعز طَاعِة اِهللا       
 إذَا         إلى ص ـنم بـحـةٌ فاصاجاِل حجِة الربح

صِحبتَه زانَك، وإذَا أخَذْتَ ِمنْـه صـانَك، وإذَا         
        وإن ،لَكقَ قَودقُلْتَ ص وإن ،انَكونَةً أععتَ مدأر
صلْتَ شَد صولَتَك، وإن مـددتَ يـدك بفَـضٍل          

 سدها، وإن رَأى ِمنْك     مدها، وإن بدتْ ِمنْك ثُلْمةً    
        نْهكَتَّ عس وإن ،طَاكألْتَ أعس ا، وإنهدنَةً عسح
        ،ـاكاساِت وِلمى المدإح لَتْ ِبكنَز وإن ،َأكتَداب
   ِمنْـه كلَياِئقُ، وال تَخْتَِلفُ عوالب ِمنْه ال تَْأِتيك نم

   ِعنْد خْذُلُكاِئقُ، وال يا    الطَّرتُمعتَنَاز قَاِئِق، وإنالح 
كا آثَرمنْقَسم.(

 

 
ثُم انْقَطَع نَفَسه، واصـفَر لَونُـه       : قاَل جنَادةُ 

        نيـسالح امخََل اإلمِه، ودلَيحتَّى خَِشيتُ ع 
        ـاماإلم فانْكَب ،َؤِليِد الدوأبي األس بن دوواألس

ى قَبَل رْأسه وبين عينَيِه، ثُم قَعد       الحسين علَيِه حتَّ  
    دوا، فقَاَل األسِميعا جارفتَس هِه    : ِعنْدإنَّا ِهللا وإنَّا إلَي

    نسالح إن ،وناِجعر      ،هِه نَفْـستْ إلَيقد نُِعي 
فماذا جاء فـي    .. وقد أوصى إلى الحسيِن     

!!.هذِه الوِصيِة؟

 

 



 



 


ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم، هذا ما أوصى بِه        (

          ،ِلـيِن بـِن عيسإلى أِخيِه الح ِليع بن نسالح
أوصى أنَّه يـشْهد أن ال إلَـه إالَّ اُهللا وحـده ال             

 شَِريك لـه    شَِريك له، وأنَّه يعبده حقَّ ِعبادِتِه، ال      
في الملِْك، وال وِلي له ِمن الذُّلِّ، وأنَّه خَلَقَ كُـلَّ           
شَيٍء فقَدره تَقِْديرا، وأنَّه أولَى من عِبد، وأحـقُّ         
من حِمد، من أطَاعه رشَد، ومن عصاه غَـوى،         

.ومن تَاب إلَيِه اهتَدى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
األمين العام والمتحدث الرسمي

 

 
                               لالتحاد العالمى للطرق الصوفية

ى الحسينىلعزم اعبد الحليمالشريف 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

  

 

ي ِل أه ن مِ تُفْلَّ خَ نم بِ نيس يا ح  يكوِصي أُ فإنِّ
ِدلَوو ِلي وأه ب ِتيك، تَ  أن فَصـ  ح ع ـ  ن ِهيِئِس مم، 
  وأن ،اداِلا وو فًلَ خَ مه لَ ونكُ وتَ ،مِهِنِسح م ن مِ َلبقْوتَ
ـ   فـإنِّ    اهللاِ وِلس ر عي م ِننَِفدتَ ـ  قُّي أح  ِه ِب

وببِهِتي، فإن  أب ا علَ ويشُنْ فأَ كدبالقَ اهللاَ ك رالتـي  ِةاب 
ـ ِةاس المِمِح والر،كنْ ِم اهللاُ برقَ ـ  رن ِم اِهللاوِلس  

 ال  أن يهِفقَار ِري أمي محجـ )٣(ةٌم  ٍم دن ِم
ـ ى ر قَلْى نَ حتَّ اهللاِ وَلس   َـ خْ فن ـ  إلَ مِصتَ ِهي، 
.)انَي إلَاِسالنَّأمِر  ن ِما كانم ِبهرِبخْونُ

 

 
 عينَا اإلماِم الحسيِن بالـدموِع،      فاغْرورقَتْ

فنَظَر إلَيِه اإلمام الحسن، وقَاَل ما يبِكيك يا أبـا          
.عبِد اِهللا؟

 

 
.أبِكي ِلما صِنع ِبك: قاَل

 

 
واستَشَفَّ اإلمام الحسن ِبما سيجِري علَـى       

وأرخَـى  أِخيِه ِمن بعِدِه، فهان علَيِه ما هو ِفيِه،         
: عينَيِه بالدموِع، وقاَل بنَبراٍت مرتَِعشٍَة حِزينَـةٍ      

            مـوال ي ُأقْتَُل ِبِه، ولِكـن مس إلَى الذي ُأوِتي إن
 إلَيـك   )٤(كيوِمك يا أبا عبِد اِهللا، وقـد ازدلَـفَ        

ـ          محنَا مـدِة جُأم ِمن مأنَّه ونعدألْفًا ي ٍد ثَالثُون
       علَـى ونتَِمعجالِم، فياإلس ِدين نْتَِحلُونوي ،

قَتِْلك وسفِْك دِمك، وانِْتهـاِك حرمِتـك، وسـبِي         
أي ،اِب ثَقَِلكوانِْته ،اِئكوِنس اِريكذَر :تَاِعكم.

 

 
يا أِخي مـن تَـتَِّهم؟   : )٥(فقاَل اإلمام الحسينِ  

إن يكُـِن الـذي     : نَعم، قالَ : اَلِلم لتَقْتُلَه؟ ق  : قاَل
أظُن فاُهللا أشَد بْأسا وأشَد تَنِْكيالً، وإالَّ يكُن فَمـا          

ِريءقْتََل ِبي بي أن ُأِحب.

 

 

ج

 



 


      نـسالح ـاماإلم روأم  اـر٦( قُنْب(  أن 

ن الحنَِفيـِة، فمـضى إلَيـِه       يحِضر أخَاه محمد ب   
هْل حـدثَ   : مسِرعا، فلما رآه محمد ذُِعر، فقَالَ     
أِجـب أبـا    : إالَّ خَيرا؟، فأجابه ِبصوٍت خَاِفـتٍ     

.محمٍد

 

 
فذُِهَل محمد، وانْدهشَ، وخَرج يعدو حتَّـى       

كَثْرِة ذُهوِلِه، فدخََل    ِمن   )٧(أنَّه لم يسو ِشسع نَعِلهِ    
علَى أِخيِه وهو مصفَر الوجِه، قد مشَِت الرعـدةُ   

: له، وقَاَلبأوصاِلِه فالْتَفَتَ 

 

 
          ـنع ِمثْلُـك ِغيـبي سفلَي ،دمحيا م ِلساج
سماِع كَالٍم تَحيا ِبـِه األمـواتُ، وتَمـوتُ بـِه           

  ِعيكُونُوا أو ،اءيى،     األحجالـد اِبيحصةَ الِعلِْم وم
فإن ضوء النَّهاِر بعضه أضوء ِمن بعٍض، أمـا         

 جعَل ولَـد إبـراِهيم أِئمـةً،        عِلمتَ أن اَهللا    
وفَضَل بعضهم علَى بعٍض، وآتَى داود زبورا؟       

حاُهللا ِبِه م تَْأثَرا استَ ِبمِلمع ا وقَددم.

 

 
   ِليع بن دمحيا م :    ،دسالح كلَيإنِّي أخَافُ ع

: وإنَّما وصفَ اُهللا بِه الكَـاِفِرين، فقَـاَل تعـالَى         
كُفَّار دسا ح         نـيا تَبِد معب نِعنِد َأنفُِسِهم م نا م

ولـم يجعـِل اُهللا     ) ١٠٩: البقـرة  (لَهم الحـقُّ  
. علَيك سلْطَانًاللشَّيطَاِن

 

 

  ِليع نب دمحتُ   : يا مـِمعـا سِبم كأالَ ُأخِْبر
ِفيك أِبيك ِمن.

 

 
دمحلَى: قاَل مب.

 

 
 اماإلم هابفأج :       مـوقُـوُل يي ـاكتُ أبِمعس

من أحب أن يبرِني في الدنْيا واآلِخـرِة       : البصرِة
دمحم ربافلْي.

 

 
   ِليع بن دمحوأنْتَ     : يا م كُأخِْبر ِشْئتُ أن لَو

تُكرألخْب ِر أِبيكنُطْفَةً في ظَه.

 

 
   ِليع بن دمحيا م :     بن نيسالح تَ أنِلما عأم

عِلي بعد وفَاِة نَفِْسي، ومفَارقَِة روِحـي جـسِدي      
تَاِب الماِضي ِوراثَةَ   إمام بعِدي، وعند اِهللا في الكِ     

  النَِّبي     ِه؟اثَِة أِبيِه وُأما في ِورهابأص  .  ِلـمع
اُهللا أنَّكُم خَير خَلِْقِه فاصـطَفَى ِمـنْكُم محمـدا،          
واخْتَار محمد عِليا، واخْتَارِني عِلـي لإلمامـة،        

نيستُ أنَا الحواخْتَر.

 

 
 محمـد مظِْهـرا لـه الطَّاعـةَ         فانْبرى إلَيهِ 

اد٨(واالنِْقي(.

 

 


 


، واشْتَد بِه الوجع    ، حاُل اإلماِم    )٩(وثَقَُل

فعِلم أنَّه لم يبقَ ِمن حياِتـِه الغَاِليـِة إالَّ دقَـاِئقُ،      
فالْتَفَتَ إلى أهِلِه قَاِئالً     

 

–        ـنطُ ابِسـب هما ذَكَـر 
     اصِة الخَوفي تَذِْكر ِزيوكَِثيٍر   ٢/٦٤الج وابن ،

 ٤/٥٣١في الِبدايِة والنِّهايِة    

 

أخْرجوِني إلـى   : -
.صحِن الداِر، أنْظُر في ملَكُوِت السماِء

 

 
فحلُموه  إلى ص ِنح فلَ اِر الد ،ـ  م قَتَا اسبـه   ر 

فَرع ْأ رسه   إلى الـس ـ  اِءم ـ  ي ذَ وأخَ ـ ي ر اِجنَ به 
:الًاِئ قَِهي إلَعرضويتَ

 

 
ـ  هي، فإنَّ ِسفْ نَ كدنْ عِ بِستَحأي   إنِّ مهاللَّ ا أعز 

ـ ي لم أُ  لَ ع ِسفُاألنْ صـ ِلثْ بمِ ب ـ ا، اللَّ ه هـ  م  س آِن
صري، وآِنِتعفي القَس ِوِرب حيِتد.

 

 
وأضافَ صـاِحب موسـوعِة المـصطَفَى       

ثُـم اسـتَدعى أخَـاه اإلمـام        : ٥/٣٦١والِعتْرِة  
  نيسالح    بِه، وقَاَل لَه دـ يا أِخ:  وانْفَر ي ي إنِّ

قُاِرفَمبِ قٌ والحِ ك رب  يتُِقي، وقد س الس ا  مارِمـر  ،
ورمي في الطِّ  ِدِب كَ تُيـ  فـإذَ ... )١٠(ِتس  تُيضا قَ

ـ  ِنلِْخي وأد نِّفِّي وكَ ِنلْسي وغَ ِنضمي فغَ ِبحنَ ى ي علَ
ـ  ددج ألُ   اهللاِ وِلسي ر دري إلى ج  رِيِسَ  ِه ِب

عها، ثُ دم ر ي إلى قَ  ِندِرب ج اِطي فَ ِتدـ  ِتنْ بِ ةَم ٍد أس 
 وننُّظُ ي مو القَ نأ م أُ ن يا اب  ملَعتَ وس ِعنْدها،ي  نِِّفدافَ
ـ رجدي   دنْي عِ ِنفْ د ونيدِر تُ مكُأنَّ اِهللا وِلس  
فيِلجبفي   ون   عن ذلك نِْعكُمِسقْ أُ باِهللا و ،مم   ـكعلَي

ـ ى إلَ ص و م، ثُ ٍم د ةَمجحي م ِر في أم  قَيِرتُأالَّ   ِهي 
ِهِلبأهِهِتاكَِر وتَِهِدلَ وو.

 

 
:)١١(ثُم خَال اإلمام بنَفِْسِه، وأخَذَ يدعو

 

 
) يا مبِ ن ِهاِنطَلْس ِصتَنْ ير لُظْ الموبِ وم ،عـ و  ِهِن

يِصتَعم لُكْ الموم س ،تْقَب تَُئيِش موتَ ك ،ِل كَ تْمـ م ، كتُ
...يٍرِدٍء قَي شَلِّى كُ علَتَوأنْ

 

 
ـ  ج تُرخَي ما ذَ   أنِّ ملَع فقد تَ  مهاللَّ ي، وال  ِده

نَمتُع و لَّفَى انْ ي، حتَّ ِدج ح د قَي، وبتُي ـ  و ي، ِدح

ـ    ِنمد تقَ ن م يقَِر طَ تُعبفاتَّ ـ اِد الع فِّي فـي كَ ِةي ،
ـ  دِ ن ع ِةياِغ الطَّ يِنِكسوتَ ـ  اِءم ـ  ِل أه شَ المايِةع ،
وحرتُس  ما ح رسه ِل أوي مِ اِئيـ  ن آخِ ِر أم ـ ر ي ِت
نْوديِهِمظْ ككَ تُنْ، فكُ ايِظ أكْ مِهاِمظَِن، وبِ مِظتَ أنْ مم ،

ـ مِس أتَّمِهِمِسي، وبممنَّس أتَ مِهِتيقَِرولطَ  يِتى يـأْ ، حتَّ
ـ و وع قِّ الح راِص نَ تَ، وأنْ كرصنَ ـ  ب ، وإن هنُ عد 

المد ِنى ع الم َأ، ونَ اِدتَر ـ ى الو ـ  تُقْ ع ـ  إفْ ن  اِءنَ
األضاِدد  ،

 

 محمٍد   ٍد وآلِ محى م  علَ لِّ ص مهاللَّ -

 

- 
ِزوامجهم م النَّ ع اِبص  في س رِدم ـ او،  اِبذَ الع ِمع 
ِنع ِدشَ الر أب صارهـ  م كِّ، وسعهـ  فـي غَ   م ماِتر 
ةً رح، وس ونلُاِف غَ م وه ةُتَغْبال مهذَخُْأى تَ  حتَّ مِهاِتذَّلَ

ـ  هرِهظْ الذي تُ  قِّ، بالح ونماِئوهم نَ  ـ  الَّ ِد، والي ي ِت
ـ  يـهِ ِدب الـذي تُ   ِملْا، والعِ ه بِ شُِطبتَ ـ  ك، إنَّ  يمِر كَ
ِلعيم..(..

 

 
    اِئـِه اآلالَمعد ِة ِمنِة األِخيرفي الِفقْر سلْموي
         ،ـِويكْـِم اُألمالح ا ِمناِنيهعي ِهقَةَ التي كانرالم
وقَد دعا اَهللا أن يْأخُذَهم أخْذَ عِزيٍز مقْتَِدٍر علَـى          

.انِْتهاِكِهم لحرِمِتِه وحرماِت رسوِلِه

 

 
   اموأخَذَ اإلم      ،ِكـيِمالذِّكِْر الح تْلُو آيي 

          هـتْ نَفْـسنَاِجيِه حتَّـى فَاضتَِهُل إلى اِهللا ويبوي
الزِكيةُ إلى جنَِّة مْأوى األصِفياِء، وسـمتْ إلـى         
الرِفيِق األعلَى، تلـك الـنَّفْس الكَِريمـةُ ِحلْمـا          

ى النَّـاِس   وسخَاء، وِعلْما وعطْفًا وحنَانًا وِبرا علَ     
.جِميعا

 

 
       وكَِريم ،ِلِمينسالم ِليما حنْياةَ الديقَ الحلقد فَار
أهِل البيِت، وسيد شَباِب أهِل الجنَّـِة، وريحانَـةُ         
الرسوِل، وقُرةُ عيِنِه، فأظْلَمـِت الـدنْيا ِلفَقْـِدِه،         

   لَتَيوِمِه للَيةُ بقُدقَِت اآلِخرِر     وأشْرشَـه تَا ِمنِقيِن ب
صفٍَر سنَةَ ِتسٍع وأربِعين من الِهجرِة علَى أرجِح        

.األقْواِل، ولم يكِْمِل الساِبعةَ واألربِعين ِمن عمِرِه

 

 
       ،يناِشـِميـوِت الهيب ةُ ِمنحيِت الصتَفَعوار

ينَـِة،  وعالَ الصراخُ والعِويُل ِمـن بيـوِت المدِ       
        وَل اللُّبذْهِن، مياِكي العةَ وهو بريرو هأب ِرعوه

 وهو ينَاِدي بـأعلَى     إلى مسِجِد رسوِل اِهللا     
ماتَ اليوم ِحب رسـوِل     ! يا أيها النَّاس  : (صوِتِه

وصدعتْ كَِلماتُه القُلُـوب    . )١٢() فَابكُوا اِهللا  
  ى يكَِت األسفي      وتَر نم ِرعفي النُّفُوِس، وه زح

 وهم ما بـين واِجـِم   )١٣(المِدينَِة نَحو ثَوى اإلمامِ   
       نـزالح نَخَـب وٍه ونَـاِئٍح، قَـدشْداِئٍح، وموص
        ِع ِعنْـدفْزِأ، والملْجالِذ والمعلَى فَقِْد الم ،مهقُلُوب

.ِئِبنُزوِل الكَواِرِث، أو حلُوِل المصا

 

 


 


    نيسالح اموأخَذَ اإلم    ،ِهيِز أِخيِهفي تَج 

 نَّطَهوح لَهوِع مـا       )١٤(فغَسمالد ذِْرفُ ِمنوهو ي ،
        ـرِهيِزِه، أمتَج اِغ ِمنالفَر وبعد ،فُونالج تْهداعس

ألجـِل الـصالِة    أن يحمَل إلى مسِجِد الرسـوِل       
.علَيِه

 

 
        اصِة الخَـوفي تَذِْكر ِزيوالج طُ بنِسب ذَكَر

٢/٦٤ :         نيـسالح أخُـوه هـرلَّى أمتَو فِّيا تُولم



 

 

 

 

 



 



 

  

 

        ابـن ِعيدس ِجِد، وكانسإلى الم هجوأخْر ،
ال يصلِّي  : العاِص أِمير المِدينَِة، فقَالَتْ بنُو هاِشمٍ     

لَـوالَ  : (فقَدمه الحسين وقَـالَ   . يِه إالَّ الحسين  علَ
تُكمنَّةُ ما قَدالس.(

 

 
: قاَل السيد الطَّباطَباِئي في هاِمِش الطَّبقَـاتِ      

ِعنْدنَا  

 

 أِي الشِّيعةُ اإلماِميـةُ      –

 

 أن اإلمـام ال     –
     امِه إالَّ اإلملِّي علَيصوال ي هزهجي     ،هـدعالـذي ب 

       اماإلم ووه ،نيسالح أخُوه هزهج نسالح امواإلم
          مـِه، وقَـدلَيما ع يَؤدةً ليِه خُفْيلَّى علَيوص هدعب
سِعيد بن العاِص أِمير المِدينَِة يومِئـٍذ للـصالِة         

.علَيِه في الظَّاِهِر وأمام المِأل

 

 
، ٤/٥٣٢بن كَِثيٍر في الِبدايِة والنِّهايِة      وذَكَر ا 

) الحسِن بـِن عِلـي    (وتَوِفيقُ أبو علٍَم في ِكتَاِبِه      
 نَقْالً عن مقَاِتِل الطَّاِلِبيين ألبي الفَـرِج        ٢٧٧ص

 كـان   أن اإلمام الحسن    : األصفَهاِني بسنَِدهِ 
 أن تَْأذَن لَه أن     شَةَ  قد أرسَل إلى السيدِة عائِ    

    النَِّبي مع فَندي ْفقَالَت ، :     ِقـيب ما كَان ،منَع
.إالَّ موِضع قَبٍر واِحٍد

 

 
         بـن انورةَ، قاَل مينُو ُأمب تْ بذلكِمعا سفلَم

، )١٦( هي خَير ِمن دعـةٍ     )١٥(يا رب هيجا  : الحكَِم
   انثْمع فَندأي      نـسالح فَندِدينَِة، ويى المفي أقْص

.مع النَِّبي؟ ال يكُون ذلك أبدا وأنَا أحِمُل السيفَ

 

 
وكَادِت الِفتْنَةُ أن تَقَع بين بِني هاِشٍم وبِنـي         
ُأميةَ لَوال أن تَدخََّل اإلمـام الحـسين صـاِئحا          

 فـي وِصـيِة أِخـي ال        اَهللا اهللاَ : بإخْواِنِه وأهِلهِ 
واِهللا لَوال عهد الحسِن إلي بحقْـِن       ... تُضيعوها

الدماِء، وأن ال ُأهِريقَ فـي أمـِرِه محجمـةَ دٍم           
         ا، وقَـدْأخَذَهم وفُ اِهللا ِمنْكُميفَ تَْأخُذُ سكَي تُمِلملع

أبطَلْتُم ما اشْـتَرطْنَا    نَقَضتُم العهد بينَنَا وبينَكُم، و    
.علَيكُم ألنْفُِسنَا

 

 
       ِعنْد فَنُوهقَِد فدِقيِع الغَرِش إلى با بالنَّعوضوم

.)١٧(جدِتِه السيدِة فَاِطمةَ ِبنِْت أسِد بِن هاِشٍم 

 

 
، ٨/٢٢٨وذَكَر ابن عساِكر فـي تَاِريِخـِه        

ن تَـشِْييع   أ: ١/٣٣٠وابن حجٍر في اإلصـابِة      
         هنَِظيـر دتَشْه اِفالً لَما حتَشِْييع ِن كانساِم الحاإلم

، فقَد بعثَ الهاِشِميون إلـى      مِدينَةُ الرسوِل   
        ـمهِلمعي ـنِدينَِة مِحيطَِة بالمي الماِلي والقُروالع

ـ        شِْييِع بانِْتقَاِل اإلماِم، فنَزحوا جِميعا ليفُـوزوا بتَ
         ـناِلٍك عم ةُ بنلَبثَ ثَعدِظيِم، وقد حاِن العثْمالج

شَِهدتُ الحسن يوم تُـوفِّي،     : كَثْرِة المشَيِعين فقَالَ  
ودِفن في البِقيِع، ولو طُِرحتْ ِفيِه إبرةٌ لَما وقَعتْ         

.إالَّ علَى رْأِس إنْساٍن

 

 


 


الحسِن بِن  (ذَكَر اُألستَاذُ تَوِفيقُ أبو علٍَم في       

ِلي٢٨٠ص) ع 

 

، وصـاِحب موسـوعِة     ٢٨١ –
 ٥/٣٦٥المصطَفَى والِعتْرِة   

 

، واإلمام أبو   ٣٦٦ –
، وجاء في   ١٧/١٥٩٥) النَّجاِة(العزاِئِم في ِكتَاِبِه    

 اإلمـام   أن: ٤/١٩٢موسوعِة أعـالِم الِهدايـِة      
الحسين لما فَرغَ ِمن الدفِْن، وقَفَ علَـى حافَّـِة          

:روضِة أِخيِه، وأخَذَ يَؤبنَه قَاِئالً

 

 
)         كُنْتَ لتُنَاِصـر ٍد، إنمحا ماُهللا يا أب كِحمر

الحقَّ مظَانَّه، وتُْؤِثر اَهللا ِعنْـد التَّـداحِض فـي          
 بحسِن الرِويِة، وتَستَـِشفَّ جِليـَل       مواِطِن التَِّقيةِ 

معاِظِم الدنْيا بعيٍن لها حاِقرٍة، وتُِفيض علَيها يدا        
طَاِهرةَ األطْراِف، نَِقيةَ اُألسرِة، وتَـردع بـاِدرةً        
        ووال غَـر ،كلَيُؤونَِة عِر المسبأي كاءدتْ أعغَر

 )١٨(لَِة النُّبـوِة، ورِضـيع لَبـانِ      فأنْتَ ابن سـال   
        ظَـمنَِّة نَِعيٍم، أعاٍن وجحيٍح وروِة، فإلى رالِحكْم
        نـسح لنَا ولَكُم بهِه، ووعلَي راألج اُهللا لَنَا ولَكُم

نْهى عاألس.(

 

 
ثُم هاجتْ بِه األحزان فجلَس علَـى شَـِفيِر         

ألرض بأنَاِمِلِه، وقد أحاطَ ِبِه     روضِة أِخيِه يخُطُّ ا   
       وخُلَّـص ،يناِشِميةُ الهِقيِتِه وبوممنُو عوب تُهإخْو
أصحاِبِه وهو في أشَد حاالِت الحزِن والبكَـاِء،        

:وأنْشَد هذِه األبياِت قَاِئالً

 

 
يــَأَأدهن رْأِسي َأم تَِطيب مجاِلِس

 

 
ـُورْأسك معف ور وَأنْتَ سِليبـــ  

َأَأشْرب ماء المزِن ِمن غَيِر مـاِئِه

 

 
ـُورْأسك معف ور وَأنْتَ سِليبـــ  

يٍء ُأِحبهــــَأو َأستَمِتع الدنْيا ِلشَ

 

 
  ما َأدنَا ِإلَيك حِبيب ُلـــــَأالَ كُ

ا نَاحم ِكيكَأبكٍَةـــسةُ أياممتْ ح

 

 
واِز قَِضيبِح الِْحجوِفي د را اخْضم  

ي ِببعِد الَِّذي مضىـفَالَ يفْرح الْباِق

 

 
ـَكُلُّ فَتًى ِللْمفَ وِت ِفيِه نَِصيبــ  

ِريبح سلَياِلِه)١٩(اوِبم ُأِصيب نم 

 

 
م لَِكنــوِريبح ى َأخَاهارو ن  

ةٌِويٌل والدموع غَِزيرــبكَاِئي طَ

 

 
ِريبـَد والْمزار قــوَأنْتَ بِعي  

: ٤/٥٣٣قاَل ابن كَِثيٍر في الِبدايِة والنِّهايـِة        
         اءِنـس رتَما، واسعبس اءاُل والنِّسجالر كَاهوقد ب
بِني هاِشٍم ينُحن علَيِه شَهرا، وحدتْ ِنساء بِنـي         

.هاِشٍم علَيِه سنَةً

 

 
ا كان الحاُل في المِدينَِة، فكَيـفَ كـان         هكذ

!!.الحاُل بالشَّاِم؟

 

 


 


        اصِة الخَـوفي تَذِْكر ِزيوالج طُ بنِسب ذَكَر

٢/٧٦ : اِقِديتُ      : قَاَل الوـوـةَ ماِويعلَغَ ما بولم
الحسِن  

 

 وكان بالخَضراِء    –

 

–  تَكِْبير را   كَبهِمعةً س
.أهُل المسِجِد

 

 
: ٤/٣٣١وقاَل ابن عبِد ربِه في الِعقِْد الفَِريدِ      

           خَـر ِلـيِن بـِن عستُ الحوةَ ماِويعلَغَ ما بولم
.ساِجدا ِهللا

 

 
وقَاَل ابن قُتَيبـةَ فـي اإلمامـِة والـسياسِة          

١/١٥٠ :    حفَر رأظْه رالخَب ا أتَاها،   فلَمورـرا وس
هعم كَان نم دجوس دجحتَّى س.

 

 
وقَاَل اُألستَاذُ تَوِفيقُ أبو علَـٍم فـي ِكتَاِبـِه          

لما بلَغَ معاِويةَ موتُ    : ٢٧٩الحسِن بِن عِلي ص   

 سجد، وسجد مـن حولَـه، وكَبـر         الحسِن  
هعوا مروكَب.

 

 
لما : ٤/١٨٥ أعالِم الِهدايِة    وورد بموسوعةِ 

وصَل خَبر مروان ابِن الحكَِم لمعاِويـةَ بمـوِت         
، وكان بالخَـضراِء فكَبـر      اإلماِم الحسِن   

وكَبر معه أهُل الخَضراِء، ثُم كَبر أهُل المـسِجِد         
ـ       ةُ ِبنْـتُ   بتَكِْبيِر أهِل الخَضراِء، فخَرجـتْ فَاِختَ

:  لها، فقَالَتْ  )٢٠(من خَوخَةٍ ] زوج معاِويةَ [قُرظَةَ  
          لَغَـكما هذا الذي ب ،ْؤِمِنينالم اُهللا يا أِمير كرس

: موتُ الحسِن بِن عِلي، فقَالَتْ    : فسِررتَ ِبِه؟ قالَ  
تَ مـا : إنَّا ِهللا وإنَّا إلَيِه راِجعون، ثُم بكَتْ وقَالَتْ       

.سيد المسِلِمين، وابن ِبنِْت رسوِل اِهللا 

 

 
وفي ِروايِة صاِحِب موسـوعِة المـصطَفَى       

أعلَـى مـوِت ابـِن     : ثُم قَالَتْ : ٥/٣٦٤والِعتْرِة  
.فَاِطمةَ تُكَبر؟

 

 
.ما كَبرتُ شَماتَةً، ولَِكِن استَراح قَلِْبي: قاَل

 

 
اِذ تَوِفيـِق أبـو علَـٍم       وفي ِروايـِة اُألسـتَ    

ِنعما واِهللا ما فَعلِْت، إنَّـه      : أنَّه قاَل لها  : ٢٧٩ص
.كان كذلك أهالً ألن يبكَى علَيِه

 

 
 أن معاِويةَ انْـتَهج ِسياسـةً       :خُالصةُ األمرِ 

 لتَثِْبيـِت   جِديدةً بعد اسِتشْهاِد اإلماِم الحسِن      
.ِةو بالقُيدِز يِةعي بِضرِكِه العضوِض بفَدعاِئِم ملْ

 

 
نسأل اهللا تعالى أن يكشف لقلوبنـا حقيقـة         

 الذى به ننجذب بكليتنـا إلـى        ،الجمال الربانى 
.الرضوان األكبر

 

 
وصلى اهللا وسلم وبارك على سيدنا وموالنا       

.محمد وعلى آله أجمعين

 

 
                                                           

 ٢/٦٠سبط بن الجوزي ) ١(

 

– ٦١. 

 .٤/٥٣١البداية والنهاية البن كثير ) ٢(

.مقدار ما يؤخذ من دم للحجامة) ٣(

 

 
.اقترب) ٤(

 

 
.٤/٥٣٠البداية والنهاية البن كثير ) ٥(

 

 
.خادم أبيه أمير المؤمنين) ٦(

 

 
 .سير يمِسك النَّعَل بأصاِبِع القَدِم) ٧(

 ٢/٤٨٧حياة اإلمام الحسن، للمدائني ) ٨(

 

– ٤٨٩. 

.اشتد مرضه) ٩(

 

 
.إنَاء كَِبير مستَِدير ِمن نُحاٍس أو نَحِوِه للغَسِل) ١٠(

 

 
 ٤/٢١١موسوعة اعالم الهداية ) ١١(

 

– ٢١٢. 

، ٢/٣٠١تهذيب التهذيب البن حجر العسقالني      ) ١٢(
 .٤/٢٢٧وتاريخ ابن عساكر 

.إقامة ومستقر اإلمام) ١٣(

 

 
كل ما يطيب به الميت من مسك وعنبر : الحنوط) ١٤(

.وكافور وغيرها

 

 
 .حرب) ١٥(

 .هدوء واطمئنان) ١٦(

 عن كفايـة    ٢/٤٩٩حياة اإلمام الحسن للمدائني     ) ١٧(
.٢٦٨الطالب ص

 

 
 .صدر) ١٨(

)١٩ (الحريب :كُلُّه الُهم ِلبمن س.

 

 
هي الكوة التي تؤدي الضوء إلى البيت، والباب        ) ٢٠(

.لباب الكبيرالصغير في ا

 

 



 

 

 

 

 



 


 



 




 




 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الدكتور

 

 







 




 



 

 

 


الوقف في التشريع اإلسالمي، باب مهم      

الرتباطه بالحياة العملية للفرد والمجتمـع،      

ـ له معال في شتى األعصار واألمصار،      ه م

ومجاالته ومقاصده وآثاره التـي أوسـعها       

العلماء الراسخون تأصيالً وتنظيرا وتفريعا،     

ونبهوا على عظـم آثـاره فـي المجتمـع          

تهانة بـه   االسووضحوا عواقب   اإلنساني،  

والتعدي عليه واالنحراف به عـن حـدود        

إبراء الشرع المطهر، ومع معالمه الرئيسة      

.عن العهدةللذمة وخروجا 

 

 



 




 



: من معانيه فيما لـه صـلة وعالقـة        

في حبستها  : وقفت الدار وقفًا  : الحبس، يقال 

تعالى، ويطلـق علـى الـشيء       هللا  سبيل ا 

ف، اأوق: المصدر، وجمعه الموقوف تسمية ب  

.)١(كثوب وأثواب

 

 



 



أ

 

حبس العين على حكم ملك      : الحنفية -

.)٢(لواقف والتصدق بالمنفعة ولو في الجملة

 

 

ب

 

 إعطاء منفعة شيء مـدة      :المالكية -

وجوده الزما بقاؤه في ملك معطيـه ولـو         

.)٣(تقدير

 

 

ج

 

 حبس مال يمكن االنتفاع     : الشافعية -

نه بقطع التصرف في رقبتـه      به مع بقاء عي   

.)٤(على مصرف مباح موجود

 

 

د

 

 تحبـيس مالـك مطلـق       : الحنابلة -

التصرف ماله المنتفع به مع بقـاء عينـه         

وغيره في رقبتـه بـصرف      بقطع تصرفه   

، )٥(ريعه إلى جهة بر تقربا إلى اهللا تعـالى        

.)٦(حبيس األصل وتسبيل المنفعةت: وقيل

 

 

توجه إليهـا مناقـشات     وهذه التعاريف   

 وعليـه   ،واعتراضات تطلب من محالهـا    

فتعريف الحنابلة المختار العتبارات مهمـة      

:منها

 

 

١

 

 أن السبب في جمع الـشارع بـين         -

تبيان لحـالتي   " التسبيل"و" التحبيس"لفظتي  

.االبتداء والدوام

 

 

٢

 

 أن التعريف مأخوذ من قول سيدنا       -

 لسيدنا عمر بن الخطـاب      رسول اهللا   

) :       ت إن شئت حبـست أصـله وسـبل

حبس األصـل وسـبل     : (، وخبر )٧()ثمره

.)٨()الثمرة

 

 



 


 بـدليل الكتـاب والـسنة       قفثبت الو 

:واإلجماع

 

 

أ

 

 منه قـول اهللا     : دليل القرآن الكريم   -

 :      ـونتُفِْلح لَّكُـملَع ـرلُوا الخَيافْعو 

).٧٧: الحج(

 

 

عمـوم وإطـالق فعـل       :وجه الداللة 

الح، والوقف مـن    الخيرات وهي إمارة الف   

.وسائلها

 

 

ب

 

: منها: دليل السنة النبوية-

 

 

١

 

  روي أن عمر بن الخطـاب        -

 أصاب أرضا بخيبر، فـأتى النبـي        

إنـي  يـا رسـول اهللا      : يستأمره فيها، فقال  

أصبت أرضا بخيبر لم أصب ماالً قط أنفس        

إن شـئت   : (عندي منه فما تأمر به؟ قـال      

بهـا  ، فتصدق   )حبست أصلها وتصدقت بها   



 

 

 

 

 



 
















 



ر أنه ال يباع وال يوهـب وال يـورث،          عم

وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفـي        

الرقاب وفـي سـبيل اهللا وابـن الـسبيل          

والضيف، وال جناح على من وليها أن يأكل        

.)٩(...منها بالمعروف، ويطعم غير متمول

 

 

٢

 

 له مـال    نأعلم أحدا كا  ما  : "روي -

 إال حـبس    من المهاجرين واألنصار    

ة مؤبدة ال تشترى أبـدا وال       ماالً من صدق  

.)١٠("توهب وال تورث

 

 

 هذا إجماع الصحابة     :وجه الداللة 

وقـف،  لذي قدر منهم على الوقـف       افإن  

، فكـان   واشتهر ذلك، فلـم ينكـره أحـد       

.)١١(إجماعا

 

 

ج

 

 اإلجماع   -

 

 عامة   –

 

 األحباس سنة   :-

 والمسلمون  قائمة عمل بها رسول اهللا      

.)١٢(من بعده

 

 



 


الوقف أصله الندب، وقد تعتريه أحكام      

يكون واجبـا   فقد  أخرى في حاالت معينة،     

في حالة النذر، ومباحا إن لم يقصد القربة،        

وحراما كالوقف على المعاصي، وقد يكون      

مكروها كالوقف على الذرية الـذكور دون       

.)١٣(اإلناث

 

 



 


ــدى جم ــل ــاء ه ور الفقه

 

ــة –  المالكي

ة والحنابلة   والشافعي

 

الصيغة، الواقـف،   : -

.)١٤(الموقوف عليه، الموقوف

 

 



 



١

 

 وهو المتبـرع الحـابس      :الواقف -

.للعين

 

 

٢

 

 الـشيء المحبـوس أو      :الموقوف -

.الموقوف من أموال عينية ونقدية

 

 

٣

 

لمنتفعـة  ا الجهـة    : الموقوف عليه  -

.بالعين المحبوسة

 

 

أ

 

نـسان علـى    وقف اإل  : وقف أهلي  -

 ثم على أوالده، ثم على ذريته،       ،نفسه مثالً 

.ثم إلى وجوه خير أخرى

 

 

ب

 

 الوقف مباشرة على    :وقف خيري  -

شئون الـدعوة اإلسـالمية،     جهات بر مثل    

ومؤسسات تعليمية عامة أو خاصة، والنفع      

العام لغير ما ذكر مثل مرافق عامـة ومـا    

.أشبه

 

 

٤

 

ألفاظ الوقف الصريحة أو     : الصيغة -

ــة، الكا ــةفي ــة والكتابي واإلشــارة  ،القولي

.)١٥(المفهمة

 

 



 



  

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

: مـادة : لسان العرب، والمـصباح المنيـر     ) ١(
".وقف"

 

 
 ومـا بعـدها،     ٣/٣٥٧حاشية ابن عابدين    ) ٢(

. وما بعدها٣/١٣والهداية 

 

 
، وجــواهر اإلكليــل ٤/٣٤مــنح الجليــل ) ٣(
٢/٢٠٥.

 

 
.٢/٣٧٦مغني المحتاج ) ٤(

 

 
، واإلنصاف  ٢/٤٨٩رادات  شرح منتهى اإل  ) ٥(
٧/٣.

 

 
.٢/٣٠٧المقنع ) ٦(

 

 
 ومـا   ٥/٣٥٤فتح الباري   : أخرجه الشيخان ) ٧(

.٣/١٢٥٥بعدها، وصحيح مسلم 

 

 
، وسنن ابـن ماجـة      ٦/٢٣٢سنن النسائي   ) ٨(
٢/٨٠١.

 

 
.سبق تخريجه) ٩(

 

 
.٦الخصاف في أحكام األوقاف ص) ١٠(

 

 
.٥/٥٩٩المغني ) ١١(

 

 
.٤/٣٤منح الجليل ) ١٢(

 

 
 ومـا بعـدها،     ٣/٣٥٨عابدين  حاشية ابن   ) ١٣(

، وحاشـية الدسـوقي     ٥/٢٠٦والبحر الرائـق    
 ومـا بعـدها،     ٢/٣٨٠، ومغني المحتاج    ٤/٩٧

.٤/٢٤٦وكشاف القناع 

 

 
، ٢/٣٧٦، ومغني المحتاج    ٧/٧٨الخرشي  ) ١٤(

.٢/٤٩٠وشرح منتهى اإلرادات 

 

 
 ومـا  ٥/٢٠٥ البحر الرائق :مراجع تراثية ) ١٥(

ـ    ٢/٢٩٩بعدها، والشرح الصغير     دها،  ومـا بع
 وما بعـدها، وشـرح      ٢/٣٨١ومغني المحتاج   
. وما بعدها٢/٤٩منتهى اإلرادات 

 

 
الـسيد  / د.أ" الوقف اإلسالمي  ":مراجع معاصرة 

محاضـرات فـي    "عبد الحليم محمد حـسين، و     
الوقـف فـي    "و زهرة، و  بللشيخ محمد أ  " الوقف

حـسن عبـد اهللا األمـين،       / د" الفقه اإلسالمي 
 اهللا أحمد السيد،    عبد" الدور االجتماعي للوقف  "و
للـشيخ  " الوقف ودوره في التنمية االقتصادية    "و

أحكام الوقـف فـي الـشريعة       "صالح كامل، و  
الوصـايا  "محمـد الكبيـسي، و    / د.أ" اإلسالمية

وهبة الزحيلي،  / د.أ" والوقف في الفقه اإلسالمي   
" أحكام الوقـف  "زهدي يكن، و  " أحكام الوقف "و

ــد  ــه أحم ــوان ذات ــا، والعن مــصطفى الزرق
الوصايا واألوقاف والمواريث في    "لحصتاف، و ا

.عبد الودود السريتي/ د.أ" الشريعة اإلسالمية

 

 



 

 

 

 

 



 



 







 



 





 


 الـصالحين   أضرحة الحركات اإلسالمية أن     إلىزعم بعض المنتسبين    

  النبـي  روضـة  أن ادعـو اأوثان يجب محوها وال عجب فهم الذين      
 فـي   ل بيت النبى    آوا معالم وقباب الصحابة و    س وهم الذين طم   ،وثن

 المسألة ليست عقائدية    أن والحقيقة   ،البقيع بنفس الحجة وادعاء التوحيد    
لسنة  فهي لم تذكر في كتب ا      ،ى من الفروع  أ ،كما يزعمون بل هي فقهية    

 وال التوحيد بل ذكرت في باب الجنائز والـصالة وصـفة            اإليمانفي باب   
لى عبادة القبور   إا حولوا القضية من زيارة القبور        وأيض، قبر النبى   

ويشهد كـل    إال فما من زائر لمراقد األنبياء والصالحين        ،ا وبغير حجة  كذب 
.ولها عبده ورسن محمدأ اهللا وإال ال اله أنيوم بعدد صلواته 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



يـدى  أ فـي    أيـديكم لماذا ال تضعون    

ن تتميـزوا عـن     أ لماذا تريدون    ؟المسلمين

المسلمين بأنكم حماة الدين وبـأنكم معاقـل        

ومن َأحسن   : قال  وربنا   ؟،التوحيد

      اِلحِمَل صعا ِإلَى اللَِّه وعن دمالً مقَاَل  قَوا و

  ِلِمينسالْم ِإنَِّني ِمن   ولم يقل من العلماء وال 

مـن الــدعاة فكونـوا متواضــعين غيــر   

 كونوا مع المـسلمين ال تـشقوا        ؟متجبرين

مـة وال تظنـوا     الصف وال تفرقوا بين األ    

بإخوانكم المسلمين السوء فاألمـة موحـدة       

.بإذن اهللا

 

 

مــام أحمــد فــي المــسند خــرج اإلأ

وسـط  والطبرانى في معجميه الكبيـر واأل     

 علـى   هبورى على مستدرك  والحاكم النيسا 

 ووافقه الحـافظ    ، صحيح :الصحيحين وقال 

 الذهبى في تلخيصه على حاشية المستدرك     

قبل مـروان   أ :بى صالح قال  أعن داود ابن    

 وضـع وجهـه     ابن عبد الحكم فرأى رجالً    

 فقال له مروان ابـن      على قبر النبى    

ليه فإذا  إتدرى ما تصنع؟ فأقبل     أ :عبد الحكم 

ارى الصحابى الجليـل    نصهو أبو أيوب األ   

 ولم آتـى     نعم جئت رسول اهللا      :قال

  سمعت رسول اهللا : ثم قال له .الحجر
 ،ال تبكوا على الدين إذا وليه أهلـه       ( :يقول

.)ذا وليه غير أهلهإولكن ابكوا عليه 

 

 

نصارى يعيب عليه   يوب األ أفسيدنا أبو   

ن أبا أيوب    أل ؛نه في غير محله   اعتراضه أل 

نما يحب من  إيقدس القبر   لم يسجد للقبر وال     

، ولتقريب المعنى أن الذى     في القبر   

قَبل جلدة المـصحف يقبلهـا مـن أجـل          

المصحف ولو نزعت منه لـم تُقَّبـل ولـم          

ن المقـصود المـصحف الـذى        أل ؛تُقَّدس



 

 

 

 

 



 



 

 

 
خ علي الجميلفضبلة الشي

 

 
واعظ مركز رشيد

 

 

 

 

 

 
    

  
  
       



 

 
    

     
  
   

. 

ن الـذى   أبالداخل وليس الجلد الظاهر مع      

        ُل القبرقَبُل هو الجلد الظاهر وكذلك قد يقَبي

والمرادالساكن .

 

 

 إن كنتم تتشدقون بـأنكم      :وأقول لهؤالء 

لى كتب السلف مثل كتاب     إسلفيون ارجعوا   

مـا   سير أعالم النبالء للحافظ الذهبى عند     

 :حد السلف الصالح يقول هذه العبارة     أيذكر  

 وكذلك في معجم الشيوخ     ،وكان قبره ترياق  

.ايضأا كان يقول ذلك يضأللحافظ الذهبى 

 

 

ب السحب الوابلة على    وارجعوا الى كتا  

ضرائح الحنابلة واقرأوا طبقـات الحنابلـة       

ألبى يعلى الحنبلى وانظروا كيـف كـانوا        

ضرحة األولياء والصالحين بـل     أيعظمون  

مام وكيف كانوا يتبركون بها ، بل وسِئل اإل       

ن نتبـرك بالرمانـة؟     أحمد هل يجوز لنا     أ

الذى كان رسول    كانت على حرف المنبر   {

ن  أل ؛أجـاز ذلـك   } يه يخطب عل  اهللا  

الصحابة رضوان اهللا عليهم كانوا يتبركون      

أي الجـذع   { وبالحنانة   ،بها إذا خال المسجد   

 رسول اهللا    ىلإ الذى حن  {  وليس هذا

 يتقاتلون  فقط بل كان أصحاب النبى      

على ماء وضوئه أي الماء الذى يتقطر من        

.وضوئه

 

 

سـالمه  إوحديث عروة بن مسعود قبل      

كاسـرة فمـا    ى الملوك واأل   وفدت عل  :قال

ا كتعظيم أصـحاِب    ا يعظم أحد  دحوجدت أ 

 ةً    ،  امحمٍد محمدنُخَام ال وقعت في   إما تنخم

.هيِد أحِدهم فدلَّك بها وجهه وجلد

 

 

وهذا التبرك بأعظم بركة في الوجـود       

ثبت اهللا البركة لمـن هـو       أ وقد   ،وكيف ال 

وجعلَِني :  وقال السيد المسيح   دونه  

وقال اهللا   )٣١: مريم (اً َأين ما كُنتُ   مبارك

 وعلَـى ِإسـحاقَ   وباركْنَا علَيِه :تعالى

.)١١٣: الصافات(

 

 

سبحان الَِّذي َأسـرى     واألماكن تبارك 

ِبعبِدِه لَيالً مِّن الْمسِجِد الْحراِم ِإلَى الْمـسِجِد        

   لَهوكْنَا حارى الَِّذي باَألقْص) ١: إلسراءا( 

َأن بوِرك من ِفي النَّاِر ومن      والنار تبارك   

    الَِمينبِّ الْعاللَِّه ر انحبسا ولَهوح )النمل: 

ونَزلْنَا ِمن السماِء مـاء      والماء يبارك    )٨

 مباركًا فََأنبتْنَا ِبِه جنَّاٍت وحـب الْحـِصيدِ       

) .٩: ق(

 

 

رك وشـجرة مباركـة     وهناك بيت مبا  

 ذاإو نسان مبارك والبركة من اهللا،    إوكذلك  

جـل  أكانت هذه األشياء التي خلقت مـن        

نسان الصالح والغير صالح مباركة فكيف     اإل

ا؟ ويتقرب  فال يكون مباركً  أبالولى الصالح؟   

.لى اهللا؟ ما لَكُم كَيفَ تَحكُمونإبحبه 

 

 

 مصدرها  ،والبركة لها مصدر ومظهر   

لتمس أهذا ال يتعارض في كونى       و ،اهللا  

 أجراها ومظهرها من    ،البركة من مظهرها  

 ويـدل   ،و عليها من كل ما ذكرنا     أاهللا عليه   

 البخـارى فـي     اإلمـام على ذلك ما رواه     

:  قال  عن عبد اهللا بن مسعود       هصحيح

 ،ياِت بركَةً وَأنْتُم تَعدونَها تَخِْويفًا    كُنَّا نَعد اآل  

ر عوِل اللَِّه كُنَّا مس اءفٍَر فَقَلَّ الْمِفي س َ

 فَجاءوا ِبِإنَاٍء   )اطْلُبوا فَضلَةً ِمن ماءٍ   ( :فَقَاَل

 :نَاِء ثُم قَـالَ   ِليٌل فََأدخََل يده ِفي اإلِ    ِفيِه ماء قَ  

)        كَـةُ ِمـنرالْبِك واربوِر الْملَى الطَّهع يح

ماء ينْبع ِمن بيِن َأصـاِبِع       فَلَقَد رَأيتُ الْ   )اللَِّه

 ولَقَد كُنَّا نَسمع تَـسِبيح،      رسوِل اللَِّه   

.الطَّعاِم وهو يْؤكَُل

 

 

تـى  ائ :يا أيها المعترض على التبرك    ف

ـ  ،نت وقل ما شـئت    أبماء وضع يدك      ي ح

 ،لـف مـرة   ألـف   أعلى الطهور المبارك    

وانظر هل سيزيد الماء كما زاد ونبع مـن         

.؟ين أصابع المصطفى ب

 

 

 نـه    أل ؛تدرى لما زاد للنبـى؟    أ
 اهللا   والفضل يمن  ،مظهرها ومظهر العطاء  

 : قال  والنبى   ،عز وجل به لمن يشاء    

. ألنه مصدرها؛والبركة من اهللا

 

 



 

 

 

 

 



 



 











 





 



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

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

 

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

.به، ونشر رايته في العالمين

 

 

 

 

 

 



 




 




 




 




 






 



٥

 

عمل الدعاية الالزمة للموقـع،      -
وهو أمر في غاية األهمية، حتى ينتشر       

بـين النـاس علـى اخـتالف        موقع  ال
ــاتهم، ــشاربهم، وتوجه ــون م  فيتعرف

، عليه،ـ ويستعينون به، ويستفيدون منه    
فيؤدي الموقع دوره، ويحقـق هدفـه،       

.ويأتي بالثمار المرجوة منه

 

 
مختلفـة  وتكون الدعاية بأسـاليب     

مـن خـالل المنتـديات      وصور شتى   
ورسائل البريد الكترونـي، وبخاصـة      
رسائل القوائم البريدية التـي يقرؤهـا       

ن أن تكـو  ويستحـسن   أحيانًا،  اآلالف  
ـ الدعاية للموقع    بيـان اسـم    منة  ضمت

الموقع، والتعريف به، مع وضع صورة      

: معبرة عنه، ويمكن إضافة سؤال مثـل     

هل زرت هذا الموقع؟ أو هل لك فـي         
. نحو ذلكأوزيارة هذا الموقع؟ 

 

 
ويمكن  

 

ضافة إلى ذلك    اإل ب –

 

عمل  –
وية ورقية، تشتمل على اسم     إعالنات دع 

توزع الموقع، وعنوانه، والتعريف به،     
في المحافل في شتى المناسبات الدينيـة       
واالجتماعية عقب صـالة الجمعـة أو       
عقب المحاضرات والـدروس الدينيـة      

.التي تلقى في المساجد وغيرها

 

 
٦

 

أن يتوفر قبل    اإلخالص، فينبغي    -
ذلك وبعده إخالص النيـة هللا تعـالى،        
وصدق التوجه إليه وحده بهـذا العمـل    

ـ    سطاعة له    اته، بحانه، وطلبـا لمرض
جر والمثوبة منه   ورغبة في تحصيل األ   

.تبارك وتعالى

 

 
الموقـع الـدعوي    تلك مواصـفات    

الناجح لمـن رجـا لعملـه أن يجـدي         
وأراد أن يدلي بدلوه    ولجهوده أن تثمر،    

في هذا الميدان الفسيح الـذي تحتـاج        
من قبل  الساحة فيه إلى المزيد والمزيد      



 

 

 

 

 



 



 

 

 

   
    
   
   

  

 

 
      

      
       



 

 

 

 
الدكتور

 

 
أحمد محمد أحمد الشرنوبي

 

 

 

أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالمية املساعد 

 

 بكلية أصول الدين

 

-

 

 جامعة األ

 

 زهر

 

 

المتخصصين من العلماء والدعاة وأهل     
ن المسلمين في كل أرجاء العالم      الخير م 

.اإلسالمي

 

 


 




 


على شـبكة اإلنترنـت     وهي مواقع   

عبارة عن سـاحات ومنـابر خاصـة        

المفتوحة في شتى   بالحوارات والنقاشات   

مناحي الحياة بين المشاركين من كـل       

مكان، سواء كانت المـشاركة بإنـشاء       

ـ       ضايا قضايا جديدة، أو بالمساهمة في ق

موجودة من قبل، وتشمل كل ما يـدور        

في الذهن من أمور دينيـة أو دنيويـة،         

بالتوجه إلى أحـد    حيث يقوم المستخدم    

المواقع التي توفر هذه الخدمة ثم يختار       

الموضوع الذي يهـتم، ويرغـب فـي        

الدخول في نقاشاته، وسـيجد نقاشـات       

يرة بحسب أهميـة    وردودا وتعليقات كث  

بإمكانـه حينئـذ    ، و الموضوع وجاذبيته 

المشاركة في الحوار الـدائر بإضـافة       

تعليق على مـسألة، أو شـرح نقطـة         

مبهمة، أو بيان رأي في قضية، أو حتى        

ــق   ــسار يتعل ــؤال أو استف ــديم س تق

 بالموضوع المثار، كما يمكنه أن يضيف     

موضوعا جديدا لم يكن موجـودا فـي        

.القائمة الرئيسية

 

 

وقد ظهرت منتديات الحوار العربي     

م ١٩٩٧في الشبكة الدولية أواخر عـام       

م، وكان أولها منتدى    ١٩٩٨وبداية عام   

الجلسة، ومنتـدى الـساحة العربيـة،       

وكانت تلك المنتديات   ومنتدى الجارح،   

ال تشترط التسجيل قبل الكتابـة فيهـا،        

منها في جذب أكبر عـدد      وذلك رغبة   

لذي تغيـر   ممكن من األعضاء، األمر ا    

فيما بعد، ثم بدأت المنتديات العربية في       

.)١(م١٩٩٩التكاثر بداية عام 

 

 



 



تتميز منتديات الحوار على غيرهـا      
:مما تقدمه شبكة اإلنترنت بما يلي

 

 
١

 

أنها مصدر ضخم للمعلومـات      -
والخبرات في العديـد مـن المجـاالت        
المختلفة التي توافق رغبـات وميـول       

.ستخدمالم

 

 
٢

 

لطـرح األفكـار     مجال رائـع     -
وفي ومعرفة الردود عليها،    ومناقشتها،  

ذلك ما فيـه مـن إثـراء للموضـوع          

.المطروح

 

 
٣

 

 إمكانية الحصول على حلـول      -
حدى إمن خالل طرحها في     ة  لألي مشك 

المنتديات، ومن ثم ترقب الـردود مـن    
ــروج   ــرين، والخ ــستخدمين اآلخ الم
ــرات  ــن خب باالســتفادة المباشــرة م

.آلخرينا

 

 
٤

 

 ال تنتهي المناقـشات بانتهـاء       -
اللقاء كما هو حاصـل فـي الحـوار         

المباشر أو الدردشة، بـل قـد يـستمر         
الموضوع المطـروح للنقـاش أيامـا       
وأسابيع مما يزيـد مـن المـشاركات        

في إثـراء   والنقاشات الفاعلة، ويساهم    
إلى حلول  الموضوع، ويسمح بالوصول    

تحقـق  ال ي وهو ما قد    مناسبة،  وإجابات  
المرتجل الذي يكـون    من خالل الشكل    

.)٢(عليه الحوار المباشر

 

 
                                                           

تديات حوار الشبكة يف أعـني املـشاركني،        من: انظر) ١(
 بتصرف، جملة إنترنت العامل العـريب،       ٥٤عماد الدين ص  

.م٢٠٠٠السنة الثالثة، العدد السادس، إبريل 

 

 
، ١١٣كيف خندم اإلسالم من خالل اإلنترنت،       : انظر) ٢(

.بتصرف يسري

 

 



 

 

 

                                                              

 

 
 

 



 

   



 



 



 





 



 



 





 



 



 





 



 



 





 



 



 





 





 




 



 

   



 











 









 





 


ذلكم هو التقريب بين المـذاهب      .. 

اإلسالمية الذي يستهدف جمـع شـمل       
والوقوف ضد أعدائهم وأعداء     المسلمين

اإلسالم ومن تبعهم من دعـاة التفرقـة     
 إلـى األلفـة     ، فديننا يـدعو   والخالف

واالعتصام بحبل اهللا تعالى، حيث يقول      
 اواعتَِصموا ِبحبِل اللَِّه جِميع   : سبحانه

، كما  )١٠٣: آل عمران  (تَفَرقُوا والَ
يحذرنا تعالى من التفرقـة والخـالف،       

 تَنَازعوا فَتَفْشَلُوا والَ:  جل شأنهفيقول
كُمِريح بتَذْهو) ٤٦: األنفال.(

 

 

عـن رسـالة اإلسـالم      حديث  لإن ا 
وتاريخ الدعوة إليها، والعمل على نشرها      
هو نفسه الحديث عـن قيـام المجتمـع         
اإلسالمي والمبادئ التي قام عليها هـذا       
المجتمع ونهض بها، والقرآن الكريم حدد   

ه المبادئ ورسـمها بعربيتـه      أصول هذ 
ــاراته   ــصوصه وإش ــي ن ــه ف وهدايت

، وقد تناولت عالقة اإلنـسان      وإيحاءاته
بربه، ثم عالقته مـع نفـسه، وعالقتـه       

 وكذلك عالقتـه بالمجتمعـات      ،بمجتمعه
 في السلم والحرب، والتعاون في    األخرى

 بجميع المجاالت بعيـدا عـن التعـص       
.والمغاالة

 

 
ـ       اهر إن رسالة اإلسالم تتجـاوز ظ

إلـى  باطنها، وتتجاوز أيضا      إلى الحياة
عن طريـق  تنمية العالقات بين الشعوب    

التي هي  من خالل تلك الرسالة     اإليمان،  
حبل اهللا المتين الممدود من السماء إلـى        

الشعوب اإلسالمية برباط   ليربط  األرض  
التعاون واإليمان تحـت ظـل التقـوى        

:  تعـالى  هوالعمل الصالح، مصداقًا لقول   
ان ذَكٍَريِإنَّا خَلَقْنَاكُم م ا النَّاسهُأنثَى  َأيو 

 وبشُع لْنَاكُمعجاو      فُوا ِإنـاراِئـَل ِلتَعقَبو
    اللَِّه َأتْقَـاكُم ِعند كُممَأكْر)  الحجـرات :

ولَقَد كَرمنَا بِنـي    : ، وقوله تعالى  )١٣
مآد) ٧٠: اإلسراء.(

 

 
أن اهللا  وقد ثبت من نصوص الشرع      

    أذن لرسوله     فـي االجتهـاد 
عمال العقل،  إالستنباط األحكام الشرعية ب   

ا مع تكريم اهللا لإلنـسان      وهذا يمثل اتساقً  
إلعمال عقله وفكـره، فوجـدنا      ودعوته  
 يجتهد فـي كثيـر مـن        الرسول  

 ويقرر الحكم الذي اهتـدى إليـه        ،القضايا
، مثلما حدث فيما يتَّبع فـي شـأن         باجتهاده

ى بدر، فكان من رأي الـصديق أبـي      أسر
عليهم بالفداء، وكان مـن   أن يمن بكر  

أن يتم قتلهم، فأخذ الرسول      رأي عمر   
       برأي أبي بكر، فنزل القرآن الكريم 

 ذلـك، فقـال     فييبين أن المصلحة كانت     
ما كَان ِلنَِبيٍّ َأن يكُون لَه َأسـرى        : تعالى

).٦٧: األنفال (حتَّى يثِْخن ِفي اَألرِض

 

 



 



 فـي   وكما اجتهـد رسـول اهللا       

األحكام فقد أِذن ألصحابه أن يجتهدوا، كما       

 عندما بعث معاذ    ورد أن رسول اهللا     

بـم  : (إلى اليمن قاضيا قـال لـه  ابن جبل  

وإن : (بكتاب اهللا تعالى، فقال   : قال) قضي؟ت

، بسنة رسـول اهللا     ف: فقال) لم تجد؟ 

أجتهد رأيـي وال    : قال) جد؟فإن لم ت  : (قال

 على صـدر  فضرب رسول اهللا  . ألو

ـ   (: معاذ وقال   ق رسـولَ الحمد هللا الذي وفَّ

.)اهللا لما يرضي اهللا ورسولهرسوِل 

 

 

 تفـرق  رسـول اهللا  صر  عوبعد  

كثير من الـصحابة فـي أقطـار الدولـة          

اإلسالمية، وصار كل واحد مـنهم قـدوة        

للناس في البلد الذي أقـام بهـا، وكثـرت          

 واألحـداث فـي هـذه       الوقائع والقـضايا  

المجتمعات، وكان من الطبيعي أن يتوجـه       

مـن  الناس بأسئلتهم إلى هـؤالء العلمـاء        

الصحابة، وكل منهم يجيب بحسب ما حفظ       

من نصوص القـرآن أو الـسنة أو بمـا          

 من أحكام منهما، فإذا لم يجد أعمل      هاستنبط

.فكره واجتهد في المسألة التي يسأل فيها
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الـسيد  سماحة  قامت مشيخة الطريقة العزمية تحت رعاية       
 العزمية  محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم شيخ الطريقة       

 لدورها ا، تأكيده١٤٤٠  عدة محاضرات خالل شـهر  
:بصير األمة بالواجب المطلوب منهاالكبير فى ت

 

 



 


 مـت  أقي م١٤/٩/٢٠١٨، الموافق   ه١٤٤٠  ٤جمعة  الفى يوم   

بقاعة اإلمام المجدد السيـد     مائةال بعد   العشرونالواحدة و  أهل البيت ليلة  

محمد ماضى أبى العزائم حيث حضرها عدد مـن أسـاتذة الجامعـات             

والمراكز العلمية، ورجال الصحافة واإلعالم، وعدد من أبناء اإلمام أبى          

.العزائم، وأبناء الطريقة العزمية من مختلف المحافظات

 

 

العمـل علـى زرع     ا سماحة شيخ الطريقة العزمية إلى       دعا فيه وقد  

:ثالثة أمور في األمة حتى تنهض من كبوتها، وهي

 

 

١

 

. وورثته الهادينوتتمثل في رسول اهللا :  القدوة-

 

 

٢

 

.ويتمثل في الجنة: الهدف -

 

 

٣

 

لذين يحملون أمانة الـدعوة     اوهم المتنافسون في الحق،     : الرجال -

.ووظيفة الرسالة

 

 

مطالبـا   ليس القوة، وإنما القوة تكون في سبيل الحق،          وأكد أن الحق  

م أن يؤدي عمله على الوجه األكمل، حتى يبارك له في رزقـه،             كل مسل 

. حتى ال يسقط الوطنتخلق بأخالق رسول اهللا  يوأن

 

 

وحذر من تأليه شيخ الطريق أو الحاكم، واعتقاد أن أقواله ال تـرد؛             

ألنه معصوم من الخطأ، مبينًا أن ذلك يتعارض مع مبدأ الشورى الـذي             

.في أكثر من موضع أخذ به رسول اهللا 

 

 

م  فكيف نـسلِّ   ،وأشار إلى أن بعض الحكام العرب من أصول يهودية        

عي أنهم ال يخطئون؟لهم األمور وند.

 

 

رعـت أوالً   أنهـا ز  حيث أكد   كشف أغراض الوهابية،    تم حديثه ب  وخ

تبني مسلما متسيبا، يقـوم     واآلن  . لبناء مسلم متشدد، يقوم بإبادة المسلمين     

.إلخ... بإبادة مسلم واحد هو الشيعة، ثم الصوفية 

 

 

 الشريف عبد الحليم العزمي الحسيني حديثه حول سيرة أهل          واصلو

وليلة عاشوراء التي    ،ع من المحرم  تاسوم ال  الي ببيان أحداث  البيت  

ظهر فيها أصالة معدن أوفى األصحاب وأبر األهل مع اإلمـام الحـسين           

.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

بينا اللقاء املاضي أن مشيئة اهللا 
َّ َّ



 

 أن ال يولـد نبـي إال مـن 

 

والدين مؤمنني موحـدين طـاهرين صـاحلني، بـل لـيس مـن 

 

نبي إال ومجيـع آبائـه وأجـداده مـن لدنـه إىل آدم موحـدين 

 

.. مؤمنني

 

:ويف هذا املقال نواصل احلديث فنقول

 

 

 

 



 


 خــاتم ن رســول اهللا إوحيــث 

 استجابالنَّبيين فال نبي بعده، فإن اهللا تعالى        

 ومن  هذا الدعاء في آخر التشهد منه       

المسلمين المصلين فجعل فـي آل محمـد        

     يقين أي الدرجة التي تليأولياء وِصد 

 وعلمـاء   فهم عـارفون بـاهللا      النبوة،  

مجددون ومجاهدون زهاد عباد على درجة      

األنبياء والرسل، وإن لم يكونوا أنبيـاء وال        

 خاتم النَِّبيين فال نبي بعده،      رسالً ألنه   

 أولياء كأنبيـاء بنـي      ولكن في آله    

إسرائيل، ومعلوم عند العارفين وأهل العلم      

مم الـسابقة   أنه ما من نبي أو رسول في األ       

 األمـة على األمة المحمدية إال وفي أولياء       

المحمدية، من هو علـى قدمـه أي علـى          

درجته، وتفسير هذا أنهم ذرية بعضهم من       

بعض، يدل على هذا ما رواه الحاكم فـى         

قال :  قال   المستدرك عن زيد بن أرقم      

 :الثَّقَلَيِن ِفيكُم تٌكرتَقد   : (رسول اهللا   

 وجلَّ عز اللَِّه ِكتَابخر  أحدهما أكبر من اآل   

فانظروا كيـف تخلفـونى فيهمـا        وِعتْرِتي

 )١()الْحوض علَي يِردا حتَّى ِرقَافيتَ لَن فإنهما

قال الحاكم هذا حديث صحيح على شـرط        

الشيخين ولم يخرجاه بطوله، أما الذهبى فقد       

.سكت عنه فى التلخيص

 

 

 يفترقوا  أي أن علماء العترة النبوية لن     

عن القرآن أي لن يبتعدوا أو يضلوا عـن         

 في كل   الحق الذي يدل عليه كتاب اهللا       

قضية ومسألة إلى يوم القيامة، وهذا نـوع        

من الحفظ لهم من الضالل فـي آيـات اهللا          

.تعالى المنزلة على رسوله 

 

 

ومن ثم فقوله سبحانه وتعالى في آخـر     

) ذرية بعضها مـن بعـض     (صطفاء  آية اال 

ر أي يصدق على ذرية سيدنا وسـيد        مستم

 كما صدق على ذريـة      الخلق محمد   

.آدم ونوح وإبراهيم وآل عمران

 

 

 هم أهل العبـاءة الـذين        وذريته

 سيدتنا فاطمة الزهراء وسـيدنا علـي        :هم

ــسين   ــسن والح ــديهما الح ــا وول زوجه

لقـد  ( قوله   وذريتهما، كما صح عنه     

 وإن ،صلبه في نبي كل ذرية  اهللا   جعل

 بـن   علي صلب في ذريتي جعل تعالى اهللا

 .)٢()أبى طالب

 

 

 أن  :فالخالصة بالنسبة للتَّعلُّق الثـاني    

 اآلدمية على المالئكيـة     اصطفىاهللا تعالى   

ا، ومن ثـم صـارت اآلدميـة        ة مع يوالجنِّ

 على  واصطفىمصطفاة على سائر الخلق،     

     بـآدم   ااآلدمية ذرية بعضها من بعض بدء 

حفـاده وأسـباطه    ومن آمن من أبنائـه وأ     

 ومـن   ،ا من إدريس إلى نوح    وذريته عبور 

    ا بإسحق إلى   أوالده إلى إبراهيم وآله عبور

ا لهذا الفرع اإلبراهيمـي   وختام ،آل عمران 

بن مريم عليهما الصالة والـسالم،      ابعيسى  



 

 

 

 

 



 



 












 



سماعيلي إلـى خـاتم وإمـام       ثم الفرع اإل  

 النَّبيين، ثم إلى آخر مؤمن من ذريته وآلـه        

 .

 

 

الذرية التي بعضها مـن بعـض       فهذه  

 اهللا تعالى على جميـع خلقـه أي         اصطفاها

على العالمين، ومن ثم فالنبيون مصطفون،      

على جميع خلق اهللا كلهـم، ومـن آبـائهم          

.وإخوانهم مجتبون

 

 

 والتعلق الثالث يتمثل في تَعـدي       :ثالثًا

مـن  (بمعنى  ) ل(بحرف  ) صطفىإ(الفعل  

.ا من أجل كذا أو لكذاصطفاهأي ) أجل

 

 

 آدم  فمن أجل مـاذا إصـطفى اهللا        

   ا والذريـة مـن آدم      النوع وآدم الفرد أيض

  والذرية من إدريس إلى     ، إلى إدريس 

 والذرية ، إلى إبراهيم والذرية من نوح   ،نوح

من إبراهيم إلى مريم وعيسى عبر إسـحق        

   ا من ناحية، ثم    عليهم الصالة والسالم جميع

مني الذرية من إبراهيم عبر إسماعيل ومـؤ      

، ثم الذرية من    قريش إلى رسول اهللا     

  وفاطمة    عبر علي  رسول اهللا   
 الحـسن والحـسين     :من خالل فرعين هما   

       وذريتهما هم آل بيت النبي وعترته 

         حتى آخر ولي من الـسادة ذريـة ،

 ومن األشراف ذرية سـيدنا      ،سيدنا الحسن 

الحسين متمثالً في خاتم الوراثة المحمديـة       

رين أي الـذي    بين النُّو لجامع  الكاملة وهو ا  

جمع اهللا تعالى فيه النور الحسنِى والنـور        

 ني معيسثم من بعـده إلـى جيـل         )٣(االح ،

المؤمنين من هذه الذرية هؤالء هم الـذين        

  اهللا تعالى ذريـة بعـضها مـن        اصطفاهم

بعـض، وتفـصيل هــذا التعلـق الثالــث    

ـ  سطور في ال  لالصطفاء ، بـإذن اهللا    ة التالي

.فتحه ومددهوعونه و

 

 






 






 


صطفاهم اهللا  ا :في كلمة واحدة   :اإلجابة
للنبوة . 

 

 
 وأنبيــاء وهــل كــل الذريــة رســالً

ا الرسل منهم ِقلَّة قليلة جـد     : مصطفون؟ ال 
 واألنبياء منهم   ،ثة وثالثة عشر  اعددهم ثالثم 

ـ        ا عددهم مائة ألف وأربعة وعـشرون ألفً
 وأمهاتهم  وآباءهمفقط، في حين أن جدودهم      

من ناحية وأحفادهم وذرياتهم وإخوانهم من      
ناحية أخرى عددهم بالماليين أو بعـشرات       
الماليين، بل ربما أكثر، والرسل واألنبيـاء       

ما بقية الذريـة فهـم    فقط هم المصطفون، أ   
 ألنهم ذرية بعـضها مـن       ؛أولياء مجتَبون 

.بعض

 

 
:واألدلة على هذه الحقيقة متعددة

 

- 

 

 
 أن النبوة هي التي من أجل الفوز        :أوالً

 آالف السنين قبـل     بها عبد إبليس اهللا     
  ا في أن تكـون لـه وفـي         خلق آدم، طمع

 لهـا،   االصطفاءذريته، فلم ينل هو وذريته      
 آدم وذريته لها لما سمع   اصطفاءببل فُوجئ   
:  المالئكة وكان معهم   ا مخاطب قول اهللا   
        نشَراً مالِئكَِة ِإنِّي خَاِلقٌ بِللْم كبِإذْ قَاَل ر

ونَفَخْتُ ِفيِه ِمن روِحـي      فَِإذَا سويتُه * ِطيٍن  
    اِجِدينس وا لَهفَقَع *    ـمالِئكَـةُ كُلُّهالم دجفَس

مَأج  ونع *  رتَكْباس ِليسِإالَّ ِإب     ِمـن كَـانو
  الكَاِفِرين *       دجَأن تَس كنَعا مم ِليسا ِإبقَاَل ي

          كُنـتَ ِمـن تَ َأمرـتَكْبَأس يدا خَلَقْتُ ِبيِلم
  اِلينخَلَقْتَِني ِمن نَّـارٍ       * الع نْهم رقَاَل َأنَا خَي 

 ٧١: ص (وخَلَقْتَه ِمن ِطيٍن

 

- ٧٦(.

 

 
والنبوة نور، والنُّبوة كمـال، والنبـوة       
رفعة، والنبوة قرب من الخـالق سـبحانه،        
والنبوة سعادة أبدية، والنبوة روح، ويلـي       
النُّبوة في المقام أو المرتبـة الـصديقية أو         

صطفاء مـن اهللا    االوالية، وإذا كانت النبوة     
ة جتباء وهداي اتعالى لألنبياء، فإن الصديقية     

، لذا كان إبلـيس يطمـع أن        من اهللا   
. ولذريته لهتكون النبوة والصديقية

 

 
    اوقال في هذا تعالى أيض:    ِإذْ قَـاَلو

ِإنِّي خَاِلقٌ بشَراً من صلْصاٍل      ربك ِللْمالِئكَةِ 
ونَفَخْتُ ِفيـِه    فَِإذَا سويتُه * من حمٍأ مسنُوٍن    

ـ     فَـسجد  * ه سـاِجِدين    ِمن روِحي فَقَعوا لَ
    ونعمَأج مالِئكَةُ كُلُّهى َأن    * المَأب ِليسِإالَّ ِإب

    اِجِدينالس عم كُوني *      ا لَـكم ِليسا ِإبقَاَل ي
     اِجِدينالس عم َأالَّ تَكُون *  دجَأكُن َألس قَاَل لَم

   ِمن ص شٍَر خَلَقْتَهأٍ  ِلبمح ناٍل منُونٍ لْصسم  
 ٢٨(الحجر 

 

– ٣٣.(

 

 
 لقد أدرك إبليس أن آدم فاز بـالنبوة         اإذً

 عن هـذا المخلـوق      لما سمع قول اهللا     
.....)ونفختُ فيه من روحي(... الجديد 

 

 

                                             

 

 
.٤٥٧٦املستدرك للحاكم حديث رقم ) ١(

 

 
رواه الطرباين عن جابر ، واخلطيب عن ابن عباس عن كـرت            ) ٢(

).٣٢٨٩٢(العمال رقم 

 

 
ي اإلمام حممد ماضي أبو العـزائم       هو موالي وسيدي وشيخ   ) ٣(
س سرهم١٩٣٧توفَّى عام .  وأرضاه وقد.

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 

 











 



 


 



 



 




 



 









 



 

 



 





 




 



 



١٦

 

 وتحـت   ٦ص) ٦( وفى العـدد     -

لجنة الفتوى بالمركز   : بقلم" الفتاوى"عنوان  

: العام جاء فيه

 

 

 

 لباس المرأة يجب أن يستر البدن كله        -

.عند الخروج

 

 

 

يجــوز أن يعطــى   ال-

ــازة  ــزى إج ــك المرك البن

للمسيحيين فى عيد القيامـة     

 ،الة الممنوعـة  امن المو فهذا  

 عن مخالفتـه لعقيـدة      فضالً

 .المسلم فى أن المسيح لم يقتل ولم يقبر

 

 

١٧

 

 وتحـت   ٣٣ص) ٧( وفى العدد    -

لجنة الفتوى بالمركز   : بقلم" الفتاوى"عنوان  

: العام جاء فيه

 

 

 

كتاب جيد فى بابه،    " فقه السنة " كتاب   -

   عرض أبواب الفقه عرض ا جيـد ا، ا ميـسر

نى تعليقات طيبة على بعـضه      وللشيخ األلبا 

عترض افيها خير كثير وال نسلم له كل ما         

. عليه أو خالف المنصف فيه واهللا أعلم

 

 

١٨

 

وتحـت   ٥٦ص) ٨( وفى العدد     -

شذرات من ترجمة شيخنا أسـتاذ       "عنوان  

محـدث العـصر     العلماء عمدة المحققـين   

 اهللا القريـونى   عاصم بن عبد   :بقلم" األلبانى

:جاء فيه

 

 

 

اهم حهم اهللا وال مـس     صـب   الشيعة ال  -

.بخير

 

 

١٩

 

وتحـت   ٢ص) ١٠( وفى العدد     -

 :بقلـم " ارتحل عنا الضيف الكريم   "عنوان  

:جاء فيه محمد صفوت نور الدين

 

 

 

ين بأن   العرب كانوا مقر   ي إن مشرك  -

.اهللا وحده خلق السماوات واألرض

 

 

٢٠

 

وتحـت   ٢٩ص) ١٠( وفى العدد    -

 " هاأعياد الكفار وموقف المسلم من     "عنوان  

 :جاء فيه  إبراهيم بن محمد الحقيل:بقلم

 

 

 

 تنظيم األلعاب األوليمبية فـى بـالد        -

 ألن أصلها عيد وثنى مـن       ؛المسلمين حرام 

أعياد اليونان وكونها تحولت إلـى مجـرد        

    ـ  ألعاب ال يلغى كونها عيد ا باعتبـار   ا وثني

.سمهااأصلها و

 

 

 

. عيد العمال حرام-

 

 

 

 يجب عدم اإلهداء     -

 

  للمسيحيين -

 

أو  -

.عانتهم على عيدهم ببيع أو شراءإ

 

 

 

 يجب اجتناب المراكب التى يركبونها      -

 .لحضور أعيادهم

 

 

 

. يجب عدم تهنئتهم بعيدهم-

 

 

 

.يجوز اإلهداء لهم فى عيدهم  ال-

 

 

 ٢١

 

وتحت  ٤٠ص) ١٠( وفى العدد    -

 لجنـة الفتـوى     :بقلـم "  الفتاوى "عنوان  

:جاء فيه بالمركز العام

 

 

 

 التى تهاجم ختان   إن الموجة العالمية     -

رائها نشر الفاحشة إنما يريدون من و    اإلناث

.بين المسلمين

 

 

 

. قراءة حظك اليوم شرك-

 

 

٢٢

 

وتحـت   ٤٤ص) ١٠( وفى العدد    -

من فتاوى العالمة األلبانى رحمـه       "عنوان  

 :جاء فيه " اهللا

 

 

 

 على ، رقص المرأة أمام زوجها جائز-

أال يكون فيه هز لألرداف ونحو ذلك ممـا         

.نفوس أو يثير الشبهاتيحرك ال

 

 



 

 

 



 



 



 


 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى. د   

 

 

 

. بدعة كافرةالعسكري االنقالب -

 

 

٢٣

 

وتحـت   ٤٤ص) ١١( وفى العدد    -

"  أخطاء الحجاج والمعتمـرين    من "عنوان  

 :جاء فيه اهللا  شادى السيد أحمد عبد:بقلم

 

 

 

ـ       -  ه زيارة قبر الرسول صلى اهللا علي

.وسلم قبل الصالة فى مسجده بدعة ضاللة

 

 

 

النبـى   إكثار الصالة والسالم علـى       -

وهو فى طريقه للقبر ) صلى اهللا عليه وسلم(

.بدعة ضاللة

 

 

 

صـلى اهللا عليـه     ( اعتقاد أن النبى     -

حى فى قبره هذا غير صـحيح وال        ) وسلم

.أصل له

 

 

 

ال ) صلى اهللا عليه وسلم   ( زيارة قبرة    -

.تشرع فى حق النساء

 

 

٢٤

 

وتحـت   ٤٨ص) ١١( وفى العدد    -

صالة  بيان أنصار السنة عن وقت     "عنوان  

 :جاء فيه"  فجرال

 

 

 

 تأييد لقرار دار اإلفتـاء المـصرية        -

والذى يفيد بأن مواقيت الصالة فى مـصر        

لتزام مطابقة للشرع والعلم والفلك ويجب اال     

بها والوقوف عندها فى الصوم والصالة مع       

مراعاة الفروق الثابتة للمواقيت التى تختلف      

 وأن من يشككون فـى      ،لى آخر إمن مكان   

س عندهم دليل علمى يعتمد     هذه المواقيت لي  

.إثارة الفتنةعليه ويتسببون فى 

 

 

٢٥

 

 وتحـت   ٥٢ص) ١١( وفى العدد    -

"  ا رجال الجهاد  لئك الرجال حق  أو "عنوان  

 :جاء فيه  مجدى قاسم:بقلم

 

 

 

 فَاقْتُلُوا المشِْرِكين حيثُ   آية السيف    -

مهودتُّمجو مهخُذُوو مهورصاحوا  وـداقْعو 

ترد على كل   ،  )٥ :التوبة( هم كُلَّ مرصدٍ  لَ

 إن الجهاد قد شرع للـدفاع عـن         :من قال 

ـ     األرض ول مـردود   اإلسالمية فقط فهذا ق

.واألدلة الكثيرة تخالفه

 

 

٢٦

 

 وتحـت   ٨ص) ١٢( وفى العدد    -

 صـفوت   :بقلـم "  غـسيل المـخ    "عنوان  

 :جاء فيه الشوادفى

 

 

 

لـى  إ الشيخ رفاعة الطهطاوى سافر      -

ا وعاد بعد خمـس سـنوات       هريباريس أز 

:يدعو فى مصر الى أمرين

 

 

 عـن   إحياء الفرعونيـة بـديالً     :األول

.اإلسالم

 

 

 الغربى المـدمر    إباحة الرقص  :الثانى

.لألخالق والفضيلة

 

 

 

 قاسم أمين رجع من أوربا مغـسول        -

المخ مفتون القلب فيرفع صوته بالدعوة إلى       

 ويقصد تحريرها من    ،تحرير المرأة المحتلة  

ويسانده ويـساعده    لتزام بأحكام الشريعة  اال

الزعيم سعد زغلول فـى القـضاء علـى         

.!!الحجاب من وراء حجاب

 

 

٢٧

 

 وتحـت   ٥٨ص) ١٢( وفى العدد    -

زهر بيان للناس من جبهة علماء األ "عنوان  

بقلـم  "  الجزء األول من روائع الماضـى     

 :جاء فيه محمد الشربينى :رئيس الجبهة

 

 

 

  ميالدية ١٩٥٠ نقد لمفتى مصر سنة      -

 بجواز تقبيـل مقـود جمـل        :لقوله وذلك

 ألن ذلك تعظـيم لـرب الجمـل         ؛المحمل

ا للجمل وال    وليس تعظيم  ،والمالئكة والكعبة 

، وقاسه على تقبيل الحجر األسـود    ،للهودج

 إن التعدد مباح عند الضرورة      :وكذلك قوله 

.فقط

 

 



 



 



١

 

وتحـت   ٤٢ص) ٢(  وفى العـدد   -

 :بقلـم "  خطآن هما سبب النكـسة     "عنوان  

 :جاء فيه العظيم المطعنى عبد.د

 

 

 

ى التى يمر بها    حالة الضعف المزر   -

.العرب اآلن سببها

 

 

 

نفصال األمة العربية قبيل الحـرب      ا -

.العالمية عن حزام دولة الخالفة العظمى

 

 

 

 قبول التصالح مع إسرائيل ويحمـل       -

.ا الخطأهذالرئيس السادات مؤنة 

 

 

٢

 

وتحـت   ٣٨ ص) ٣( وفى العـدد     -

 لجنـة الفتـوى     :بقلـم "  الفتاوى "عنوان  

 :جاء فيه بالمركز العام

 

 

 

 نصح وإرشاد لإلعراض عن سماع      -

ومشاهدة برامج قناة الجزيرة والفتاوى التى      

وارات ويصفها بأنها   تصدر عنها وكذلك الح   

".برامج سيئة"

 

 

 

يجوز الصالة فى المساجد التـى        ال -

.قبورا فيه

 

 

٣

 

 "وعلـى    ٦٥ ص) ٣( وفى العدد    -

:جاء فيه"  الغالف الخلفى

 

 

 

الفتـاح    نعى لألستاذ سعيد أحمد عبد     -

الفتاح مـؤذن الـشيخ      بن الشيخ أحمد عبد   ا

حامد الفقى مؤسس جماعة أنـصار الـسنة    

.المحمدية

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


 

 

 

 

 

كم عاليـة، ودرر غاليـة،      ح
أفيضت من الكتاب المسطور،    
والبحر المسجور، ونطق بها    
لسان الرق المنشور، أخـذًا     

سعد من  . من البيت المعمور  
فهم هذه الحكـم علمـا، أو       
تمتع بها ذوقًا، أو سار على      
هديها سلوكًا؛ ألن عباراتهـا     
من بحر عرفان ونور بيـان      

.مجدد هذا الزمان

 

 
 حكــم هـذه ال ىحـد إنقـدم  

قــ تعليايمة يعقبهــالعظ

 

 
ى نيلـ نسترشد به ف   

 

 
.المجد اإلسالمى       

 

 

األستاذ

 

 
قنـديلمحمود سميـح 

 

 
 



 







 




 



 

 

 

 

ـ َأمنذ أن شهدت األرواح فى يـوم        ِ  تُسلَ
 ضياء وجه المحبوب، وسـمعت لذيـذ        مكُبرِب

خطابه فى العهد والميثاق، وهى دهـشى فـى         
محبته، متحيرة فى معرفته، فال هـى تـستطيع         
الوصول إليه لعلو ذاته وتنزه صفاته، وال تقـدر     
على الصبر عنه خشية المحو والحرمان، وكـم        

تفتتت أكباد، وصـرعت أرواح     احترقت قلوب و  
فى سبيل هذا العشق اإللهى، وانطلقـت أرواح        
العارفين من سجن وجودها إلى نور شـهودها،        

ا للقاء، ولكن هيهات أن     ا فى الوصال وشوقً   طمع
تنال ما تريد، إال إذا تفـضل الحميـد المجيـد،           
فكشف لثام الشوق، وبسط بساط المحبـة، لمـن    

.يشاء من أحبابه

 

 
ألسنة المحبين   وقد عبرت   

 

 بقدر ما سـمح   -
لها  

 

 عن بعض هذا الجوى وذلك الهيام، وتلك        -
النشوة والحيـرة، وأحـوال الفـرح والحـزن         
واالشتياق، ولكنهم ما ازدادوا بما قالوا إال حيرة        

ا، ولكن ال بأس أن نقطف مـن         وتقصير وذهوالً
رياض المحبين بعض الزهور والرياحين، لعلنا      

 الفواح، لتطمئن به القلوب     نشم منها عبق المحبة   
.وترتاح

 

 
:ويعرف العشاق المحبة بأنها

 

 

 

.الميل الدائم بالقلب الهائم -

 

 

 

.إيثار المحبوب على جميع المصحوب -

 

 

 

.موافقة الحبيب فى المشهد والمغيب -

 

 

 

محو المحب بصفاته وإثبات المحبـوب        -
.بذاته

 

 

 

.مواطأة القلب لمرادات الرب -

 

 

 

 يزيد البـسطامى    ويقول العارف باهللا أبو    -
 :      المحبة استقالل الكثير من نفسك واستكثار

.القليل من حبيبك

 

 

 

 ال تنـال    وعند اإلمام أبى العـزائم       -
بمحبة أهـل المحبـة،     : المحبة إال بثالثة أمور   

وبتحصيل العلم الذى يكشف صفات المحبـوب،       
وبنفْس طاهرة يمن بها على صـاحبها، ومـن         

علـى مقـام،   عرج على معارج المحبة ارتفع أل 
ومن عرج على معارج المجاهدة والشدة ارتفـع     
لحضرة اإلنعام، وشتان بين من هو مع المـنعم         
ذى الجالل واإلكرام، وبين من وصل لحـضرة        
: اِإلنعام، وعنده أن المحب على أنـواع ثالثـة        

محب للدنيا، وهى الصحة والقـوت واألمـن،        
ومحب للدين، وهى المحبة واالستقامة واإليثار،      

ب هللا، وهى واحدة أال وهى الفنـاء عمـن          ومح



 




 





 

 

 

 

 



 


 

       ،سواه، المحبوب عنده غيب، والدليل عليه خفى
 ألن نـار المحبـة ال       ؛والوصول إليه ال بد منه    

.تبقى فى القلب لغير المحبوب حبة

 

 


 


وحين يتكلم اإلمام عن أهل المحبة، يبـين         

حهم شربت  أنك تراهم بين الناس جلوسا، وأروا     
وسـا، أهـل    ؤبيد الحبيب من طهور الشراب ك     

المحبة يخافون من البعد وهم فى أقرب القرب،        
 يجب  وأهل الجفا يأمنون وهم فى أبعد البعد، وال       

 ألن من رأى ذلـك      ؛أن يرى اإلنسان لنفسه حبا    
ـ           ا ليس بمحب، إنما المحب من لم ير لنفسه حب

يحبك حتى يكون هو المحبوب، أما إذا أردت أن         
وتحشر مع أهل المحبة، فانظر إلى ما منه إليك،         
وال تنظر إلى ما منك إليه، فإن نظرت إلى مـا           

   منه إليك كنت عبد ا، وإن نظرت إلـى مـا       ا حق
.امنك إليه كنت مشركً

 

 
وحين يكتب العبد مع أهل المحبة فى سجل        
المتحابين، فإنه يجذب بجاذبة الحب بالكلية إلـى        

اه فى كل شيء يـراه       المحبوب، فال يرى سو   

 

- 
مع النزاهة   

 

:  يقول ذو النون المـصرى       -
، فقلت لهـم فـى      ا يرجمون رجالً  رأيت صبيانً 
إنه مجنون، يزعم أنه يرى ربـه،       : ذلك، فقالوا 

لـو احتجـب    : فدنوت منه فأخبرته بذلك، فقال    
عنى طرفَة عين، لتقطعت من ألم البين، ثم أنشد         

:يقول

 

 
هطلب الحبيِب من الحبيب رضـا

 

 
اهـِب من الحبيب لقـومنى الحبي

 

 
ن قلبـــهـه بأعيـا يالحظأبد

 

 
ـَّــ راهـه ويوالقلب يعرف رب

 

 
يرضى الحبيب من الحبيب بقربه

 

 
دون العباد فال يريد ســـواه

 

 
عنـد أهـل    : أمجنون أنت؟ قـال   : فقلت له 

: األرض نعم، أما عند أهل السماء فال، فقلت له        
ته منذ عرفتـه،    ما جفو : كيف أنت مع اهللا؟ قال    

لما جعل اسـمى فـى      : ومتى عرفته؟ قال  : قلت
.المتحابين

 

 
ـ  ويقدم لنا اإلمام القشيرى      ا فـى    بيانً

قُْل : لطائف اإلشارات، حول معنى قوله تعالى     
اللَّه كُمِببحوِني يفَاتَِّبع اللَّه ونتُِحب ِإن كُنتُم  غِْفريو

كُمذُنُوب لَكُم )فيقول) ٣١: آل عمران:

 

 
.جمع) يحببكم اهللا(فرق، و ) تحبون اهللا(

 

 
) يحبـبكم اهللا  (مشوب بالعلة، و  ) تحبون اهللا (

.بال علة، بل هو حقيقة الوصلة

 

 
وهناك فرق بين الحبيب والخليـل عليهمـا        

فمن تبعنى فإنـه    : (الصالة والسالم، الخليل قال   
، فإن  )فاتبعونى يحببكم اهللا  : (وقال الحبيب ) منى

، فإن متبع الحبيـب     ليل منه إفضاالً  كان متبع الخ  
.محبوب الحق سبحانه، وكفى بذلك قُربة وحاالً

 

 
ويغفر لكم  : (ثم قال ) يحببكم اهللا : (وقال أوالً 

، والواو تقتـضى الترتيـب، لـيعلم أن         )ذنوبكم
 ؛المحبة سابقة للغفران، فالمحبة توجب الغفران      

.ألن العفو يوجب المحبة

 

 
ال، ومنـه   والمحبة تشير إلى صفاء األحـو     

.حبب األسنان وهو صفاؤها

 

 
والمحبة توجب االعتكاف بحضرة المحبوب     

أحب البعير إذا اسـتناخ فـال       : فى السر، ويقال  
.يبرح بالضرب

 

 
وحين سكر المحبون من شـراب الوجـد         

لحال، وفنوا عن آمالهم وعن المال والعيـال،        وا
وغابوا بهذا السكر فلـم تـشهد بـصائرهم إال          
المهيمن المتعال، طلب اإلمام أبو العـزائم مـن        
 ؛الساقى لهذه المدامة، أن يمزج شرابهم بالحـب       

ألنه المشهد العالى، ومعـراج القبـول، وبـاب        
:الوصول، لذا نسمعه يقول

 

 
ـاِلـ والحيا ساقى القوم خمر الوجِد

 

 
أسكرتهم ففنوا عن كل آمــــال

 

 
غابوا بسكرك لم تشهد بصائرهــم

 

 
إال المهيمن من داٍن ومن عـــال

 

 
هال مزجتَ لهم هذا الشراب عسـى

 

 
أن يمنحوا الحب فهو المشهد العالى

 

 
الحب معراج قرب للوصول إلــى

 

 
مقام قدٍس وإكراِم وإيصـــــال

 

 
الحب يمحق من قلب الحبيب سوى

 

 
اليراه ال بأمثــــــمحبوبه ف

 

 
لو قطرةٌ مزجت بالحب واتصلـت

 

 
ا عالـىا مشرقًبالقلب أشرق نور

 

 
تصفو به النفس ترقى للعلى على

 

 
رفارف خصصت لوصـول أبدال

 

 
الحب ما الحب نور اهللا يمنحــه

 

 
أهل الصفا بجمال الود والحــال

 

 
لقد صار المحبوب يمأل على المحب كـل        

ى كل أوقاته، وهو حديثـه      حياته، فهو أنفاسه ف   
مع جالَّسه، وهو معه فى أفراحه وأتراحه، بـل         
إنه يرى خياله فى كل كأس يشربها ليروى بهـا      

:ظمأه، يقول الحالج

 

 
واهللا ما طلعت شمس وال غربت

 

 
إال وحبك مقرون بأنفاســـى

 

 
وال جلستُ إلى قوٍم أحدثهـــم

 

 
وإال وأنت حديثى بين جالسـى

 

 
ـاا وال فرحوال ذكرتك محزونً

 

 
إال وأنت بقلبى بين وسواسـى

 

 

وال هممت بشرب الماء من ظمأ

 

 
 منك فى الكاسإال رأيت خياالً

 

 


 


ورغم ما أفرده اإلمام أبو العزائم للمحبـة        
من كشف وبيان، ونور وتبيان، على اعتبار أنها        

 ألن ؛أساس الوجود، وباب القرب مـن الـودود    
دة مزدحمـة إال بـابى المحبـة        كل أبواب العبا  
 ا المحبة من أرقـى المقامـات،       والرضا، معتبر

ولكنه فى هذه الحكمة يقول أن المحبة حجـاب،         
:  ذلك بأنها تشغل عن المحبوب، متـسائالً       معلالً

   وهل يسع القلب محبوبـ ا وح ا؟ فكيـف تكـون   ب
ا؟المحبة حجاب.

 

 
هناك محبة ومحبـوب، والمحبـة وصـف      

 ومتطلبات، ال بد أن يقـوم       المحب، ولها أعباء  
بها المحب لتظهر عليه آثارها، وقد تشغل أعباء        
المحبة المحبوب عن حبيبـه، وعندئـذ تكـون         
المحبة قد حجبته عمن يجب أن ال يشغل بسواه،         
حتى لو كانت المحبة ومتطلباتها وآثارها، وهذا       
مشهد نورانى رائع، ال يذوق حالوته وطالوتـه        

.المحبوبإال من فنى بالكلية فى 

 

 
 فى هـذا    يقول العارف باهللا السوسى     

ال تصلح المحبة إال بالخروج عن رؤية       : المعنى
المحبة إلى رؤية المحبوب، بفناء عن المحبـة،        

: ويقول العارف باهللا عبد اهللا بن المبـارك         
ا من المحبة ولم يعط مثلـه مـن         من ُأعطى شيئً  

المحبـة سـكر ال     : الخشية فهو مخدوع، وقيل   
احبه إال بمشاهدة محبوبه، ثم الـسكر       يصحو ص 

الذى يحصل عند الشهود ال يوصـف، ويقـول         
مثقـال ذرة  : العارف باهللا يحيى بن معـاذ      

من الحب أحب إلى من عبادة سبعين سنة بـال          
.حب

 

 
ا  مفـرد  ويقول اإلمام أبـو العـزائم       

: المحبوب بالقصد

 

 
لـىأفردن بالقصد موالك الع

 

 
ـىتشهدن غيبا مصونًا أولـ

 

 
فى المظاهر فاشهدن آيا تَرى

 

 
جلى للولـــىه قد الح يغيب

 

 
ال تقف عند العلوِم وسرهــا

 

 
منه به ُأخَـى واطلب المعلوم

 

 
اال تقف عند المحبة إنهـــ

 

 
بة العشاق عن غيٍب بِهىجح

 

 
واعبد المعروفَ جل جاللـه

 

 
ِنىوالكشفَ الس نحت العلمإن م

 

 
صد مواله العلـى،    جعلنا اهللا ممن أفرد بالق    
 .لشهد الغيب المصون األولى







 









 





  



 





 





 





 



 



 



 

 

 

 

 



 



 


 

 

 

 

 
قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ 

 

 

 

 




 




 



 الغشاوة معلومة لغة وهي مـا يغـشى        

األبصار فيخفى عنها الحقـائق، واهللا تعـالى        

 :البقـرة ( وعلَى َأبصاِرِهم ِغشَاوةٌ  : يقول

غشاها من الظلمة ما حجبهـا عـن        :  أي )٧

 كمال قدرتـه، وعمـا      رؤية آياته الدالة على   

أظهره سبحانه من المعجزات على يد حبيبـه        

 مما جذب قلوب من سبقت      سيدنا محمد   

.لهم منه الحسنى

 

 

والغشاوة خاصة باألبصار، يوضح ذلـك      

َأفَرَأيتَ مِن اتَّخَذَ   : قوله تعالى في آية أخرى    

 ِإلَهه هواه وَأضلَّه اللَّه علَى ِعلٍْم وخَتَم علَـى        

سمِعِه وقَلِْبِه وجعَل علَى بصِرِه ِغشَاوةً فَمـن        

 :الجاثيـة (  تَذَكَّرون يهِديِه ِمن بعِد اللَِّه َأفَالَ    

٢٣(.

 

 



 



في تقديم السمع على البصر دليل      : وقيل

على أنه أفضل فائدة لصاحبه من البصر، فإن    

ية المقدم، وذلك ألن السمع     التقديم مؤذن بأهم  

آلة لتلقي المعارف التي بها كمال العقل، وهو        

وسيلة بلوغ دعوة األنبياء إلى أفهـام األمـم         

على وجه أكمل من بلوغها بواسطة البصر لو 

فقد السمع، وألن السمع ترد إليه األصـوات        

المسموعة من الجهات الست بـدون توجـه،        

جـه  بخالف البصر فإنـه يحتـاج إلـى التو        

.بااللتفات إلى الجهات غير المقابلة

 

 



 



وهنا إشارة   

 

 ذكرها اإلمام أبو العـزائم      -

حال تفسيره لتلك اآلية     

 

 إلى أن اهللا تعـالى      -

 في العبد وفيـضا     قدر للسعادة العظمى قابالً   

: مقدسا منه

 

 

فمن لم يتفضل اُهللا عليه بالقابـل حـرم         

ن من قرابة الرسل صلوات اهللا السعادة ولو كا  

. وسالمه عليهم

 

 

ومن منح القابل ولم يتيسر لـه الفـيض         

المقدس على يد مرشد دال حـرم الـسعادة          

. أيضا

 

 

 فانقـسم   فاهللا سبحانه بعث حبيبـه      

: الناس إلى ثالثة أقسام

 

 

١

 

 قسم سبقت لهم الحسنى وهم الـذين        –

، وقد أثنى اهللا عليهم     انتفعوا برسول اهللا    

:  إلى قوله  )٢ :البقرة( هدى لِّلْمتَِّقين : ولهبق

  ونفِْلحالْم مه لَِئكُأوو )يقـول   )٥ :البقرة ،

بد ِلِإلنساِن ِمن    الَ: اإلمام في حكمة من حكمه    

 ِقيِن ِللرقْتَـٍد       : اثْنَيٍم مِجـسخِْلـٍص؛ وقَلٍْب م

.ِبرسوِل اللَِّه 

 

 

٢

 

وسـجل عليـه     وقسم حرم االنتفاع     -



 

 

 



 



 


 

 

 

القضاء بالكفر وهم المذكورون في هذه اآلية       

ممن قُدر عليهم أن يـؤذوا الرسـل علـيهم          

 ألن من أثنـى     ؛السالم؛ وهم قوم مخصصون   

اُهللا عليهم كانوا كفارا قبل بعثـة رسـول اهللا          

همن إسالمسفأسلموا وح  .

 

 

٣

 

 وقسم ثالث مِنحوا الفيض وحِرمـوا       -

ء وهم المنافقون الذين    القابل فمالت بهم األهوا   

لم تَصفُ جواهر نفوسهم فتتـصور رسـوم        

 ألن اإليمـان  ؛المعلوم تصورا يقوى به اليقين 

لون واحد، والكفر لون واحد، والنفاق ألـوان        

.متعددة

 

 



 



السمع ليس هو اآلذان، فال يطلق علـى        

آلذان اآلذان سمع، أال ترى أنه جمع لما ذكر ا     

يجعلُـون َأصـاِبعهم ِفـي      : في قوله تعالى  

وِفي آذَاِننَـا   : ؛ وقوله )١٩ :البقرة( آذَاِنِهم

قْرو )فلما عبر بالسمع أفـرد      )٥ :فصلت ،

بخالف القلوب واألبـصار، فـإن القلـوب        

. متعددة، واألبصار جمع بصر

 

 

ويجيب اإلمام أبو العزائم عن إفـراد اهللا        

صار  السمع وجمع األب  

 

:  في قولـه تعـالى     -

        لَـىعو ِعِهمملَى سعو لَى قُلُوِبهمع اللَّه خَتَم

 )٧ :البقرة( َأبصاِرِهم ِغشَاوةٌ 

 

 بأن المراد   -

السمع الذي يسمع به عن الحق سـماع        : هنا

قبول، ال األسماع التي تسمع داعي الـشهوة؛        

والحظ؛ والعلو في األرض؛ والهوى، وجمع      

نها ال تشهد ما يدل علـى الحـق         األبصار أل 

.صريحا كالسمع

 

 

والسمع يصغى إلى كالم اهللا تعالى الدال       

على كماله وجماله وجالله وبهائه وضـيائه       

ونوره، بل ويصغى إلى اإلشارات؛ بخـالف       

األبصار؛ فإنها إنما ترى المظاهر فتوصـل       

صورها إلى الخيال، والخيال يمثلها للعقـل،       

 الـنفس؛ فـتحكم     والعقل يوصلها إلى جوهر   

        بحسب صفائها أو شوبها، فقد يرى البـصر

الحقيقةَ فتصل صورتها إلى الـنفس فـتحكم        

بشهوة، وقد تصل صورة تلك الحقيقـة إلـى         

نفس أخرى فتحكم بعطف ورحمة، وتـصل       

إلى نفس أخرى فتحكم ببدائع إبداع صنع اهللا        

تعالى وعجائب قدرته، ولهذا جمع األبصار؛      

. وأفرد السمع

 

 

:يقول 

 

 
سمعتُ فأحياني السماع وقادِنـي

 

 
وِة الزلْفَى بال تحديدـظـى حـإل

 

 
سماع به كَان الطهور يـدار ِلي

 

 
ى المعبودـه جِذبتْ روِحي إلـب

 

 

يـا َأيهـا    : وصدق اهللا العظيم إذ يقول    

الَِّذين آمنُواْ استَِجيبواْ ِللَِّه وِللرسوِل ِإذَا دعاكُم       

حا يِلمِييكُم )٢٤ :األنفال( .

 

 




 



والعذاب العظيم الوارد ذكره في قول اهللا       

 هو  )٧ :البقرة( ولَهم عذَاب عِظيم  : تعالى

النكال الشديد، وهذا خبر من اهللا تعالى توعد        

به أهل الكفر، وهو أرحم الراحمين فقد يرحم        

.ويغفر

 

 

فال يجوز لنا أن نحكم وال نقطع على اهللا         

تعالى بشيء، وال أن نوجب لنا عليه شـيًئا،         

إنما نحن بـين عدلـه وفـضله، وبمـشيئته          

واختياره، إن حقق علينا وعيده فـنحن أهـل         

ذلك، وإن غفر لنا فهو أهل التقـوى وأهـل          

المغفرة، والعقل ال يبلغ أسـرار أقـدار اهللا          

.تعالى وال حكمة تقديره

 

 

:  اإلمام في قصيدة لهيقول

 

 
فلظى بالعدل تولي

 

 
عيم لمن تريدـوالن

 

 

ذا أنت عدم إ: "ويقول في حكمة من ِحكَمه  

".حظَك بفضلهعاملَك بعدله، وملَك إذا ال

 

 

ومن دالئل الـسعادة وسـابقة الحـسنى        

التسليم هللا فما َأخبر، وطاعتـه فيمـا أمـر،          

والمسارعة إليه بما يحب من غير شـك وال         

 تحكيم للعقل، فهو يعذب من يـشاء        ريب وال 

ويغفر لمن يشاء لحكمة تخفى عـن األرواح        

. عن العقولفضالً

 

 

حفظنا اهللا تعالى مما يغضب اهللا ورسوله       

     ومنحنا التسليم، قال سـبحانه  :  َفَـال

        را شَـجِفيم وككِّمحي تَّىح ْؤِمنُونالَ ي كبرو

َأنفُـِسِهم حرجـا ممـا      بينَهم ثُم الَ يِجدواْ ِفي      

. )٦٥ :النساء( قَضيتَ ويسلِّمواْ تَسِليما

 

 

ومما يجب أن نحكِّم اَهللا ورسولَه فيه مـا         

شجر بين عقولنا وأنفـسنا، وبـين الخيـال         

والوهم، والحس والجسم، بل وبين كل تلـك        

.الحقائق وبين ما جاءنا به رسول اهللا 

 

 

 

مـرآة  فـي اإلنـسان هـو       " الخيال" و -

هو مرآة المعنويات" الوهم"المحسوسات، و

 

-.

 

 



 

 

 

 



 



 

هل اقرتبت نهاية املسلحني يف سوريا؟

 

 

 



 





 



ـ        ثار فى أروقِة اإلعالم والـسياسة دولياي 

سـؤال مهـم بخـصوص مـستقبل         اوإقليمي ،

: سوريا، وهوى الجماعات اإلرهابية المسلّحة ف

لماذا اختارت تلك الجماعات محافظـة إدلـب        

كمقر لها بعد إجبارهـا علـى تـرك المـدن           

كانت تحتلها منذ بداية    ى  ق السورية الت  والمناط

ـ       آذار / مـارس (ى  المؤامرة علـى سـوريا ف

خارطة توزيع تلك الجماعات وأعدادها وإلـى   ى  ؟ وما ه  )م٢٠١١

من خالل معرفة مساره ربمـا يتحـدد        ى  أين يتّجه مصيرها والذ   

مصير سوريا حين تتطهر من أدران تلك الجماعات ومحركيها؟

 

 
: نُجيب عليها وبإيجازتساؤالت نحاول هنا أن

 

 



 



 تُحدثنا الجغرافيا السورية بأن محافظة إدلب تقع شمال         :الًأو

ـ  ،ا شرقً ٣٧,١٥ و ا غرب ٣٦,١٥(طول  ى  سوريا بين خط   ى  وخط

بمثابة بوابة سوريا ى ، وه الً شما ٣٦,١٥ و ا جنوب ٣٥,١٥عرض  

 لـواء  الً يحدها شـما  ،٢ كم ٦١٠٠الشمالية مع تركيا، ومساحتها     

 كم،١٥٨ حماة بطول    ا وجنوب ، كم ١٢٩اإلسكندرون وتركيا بطول    

 ٢٩ الالذقية بطـول     ا وغرب ،كم ١٥٩ محافظة حلب بطول     اوشرقً

وعدد سكانها قبل قدوم المهاجرين واإلرهابيين كان حـوالى         . كم

 وكانـت   ،مليون ونصف مليون واآلن صار قرابة ثالثة ماليـين        

 اتُعتَبر قديم للقوافل التجاريـة مـن      االغُزاة وطريقً  لجيوش   ا معبر 

ى سـتراتيج هذا الموقع اإل األناضول وأوربا إلى الشرق وبالعكس، 

.ا إليها كما سنبين الحقًناإلرهابيي نزوح ىكان له تأثيره عل

 

 

ى  وه*

 

 إدلب -

 

حيث  ،اسمها لها حظ من   -

يرى البعض من مؤرخى اللغة والتـاريخ أنـه        

 اآلرامية القديمة    للغة اوفقً) إله العاصفة (يعنى  

ترى هل تهـب    ). هواء ينعش القلب  (، أو هو    

 اسـمها  من   االعاصفة القادمة من إدلب اشتقاقً    

 داعلى اإلرهابيين الذين لجأوا إليها لينعش مجد 

، اسـمها  من   احاضر سوريا ومستقبلها انطالقً   

.سؤال برسم الغيب؟

 

 



 



ة تواجد الجماعات اإلرهابية المـسلّحة       ماذا عن خارط   :اثاني

 ٢٠إدلب؟ تُحدثنا الحقائق أن بداخلها اآلن عدد يترواح بـين           ى  ف

 ٥٩ جماعة مـسلّحة و    ١٢٨ألف مسلّح يتوزعون على      ٣٠إلى    

ـ ى  جنسية، أما أبرز تلك الجماعات فيمكن تحديدها ف        بعـد  ى  اآلت

:رصدنا لعشرات الوثائق والمراجع المهمة

 

 

١

 

ـ ) هيئة تحرير الشام  (ى  ألبرز واألخطر ه   الجماعة ا  - ى الت

تسيطر على أغلب محافظـة  ى   وه ا،صرة سابقً فتح الشام والن  ى  ه

ـ       ـ  ، آالف مـسلّح   ٦إدلب وتمتلك قوة مسلّحين تزيد على ال ى  وه

ـ           اأيديولوجيى  تنتم ى  إلى فكر القاعدة رغـم انـشقاقها عنهـا ف

 أدى إلـى خـروج    ى  ، وهو االنـشقاق الـذ     م٢٠١٦تموز  /يوليو

 منها مثل ما يسمى بجـيش       اإلى القاعدة أقّل شأنً   ى  تنظيمات تنتم 

.البادية وجيش المالحم

 

 

 جنـد  : منهـا ،ولهيئة تحرير الشام تنظيمات مؤيدة وأنـصار  

األقصى ولواء الحق وهذه الهيئة ترفض الحلول السلمية وتكفّـر          

ى وأستانا الت ى  اتفاقات سوتش ى  وتُقاتل من شارك فيها وخاصة ف     

.م٢٠١٧ى تمت ف

 

 



  

 

 



 






 





 


 

 




 



٢

 

ورغم أنها ضـربت    " داعش" تنظيم   -
أغلب المناطق السورية والعراقية إال أن      ى  ف

ـ       ى خالياها النائمة استيقظت ثانية وبدأت ف
الحدود مع حماة وبالقرب    ى  النشاط خاصة ف  

ـ      تقاتـل ضـد    ى  من مطار أبو الظهور وه
).النظام وجماعات المعارضة(الجميع 

 

 
٣ 

 

بة من   الفصائل المتحالفة أو القري    –
الحر ومنها أحرار الـشام     ى  الجيش السور 

سبق وانشقّت عن هيئة تحرير الشام      ى  والت
وهـم  ( ى  اإلسـالم ى  والحزب التركـستان  
) مقاتلون من الصين  

 

 جماعة نور الـدين     –
ى  زنك

 

 جيش األحرار    –

 

 فيلـق الـشام      –

 

– 
جيش العزة   

 

 جيش المجاهدين    –

 

 جماعـة   –
استقم كما أمرت    

 

 صقور الجبل    –

 

 جـيش   –
ة وغيرها، وتعداد كل فصيل من تلـك        السنّ

الجماعات يتراوح بين ألف مقاتل وخمـسة       
تحاول أن تقـدم نفـسها   ى آالف مقاتل، وه 

هيئـة تحريـر    ( من   الًباعتبارها أكثر اعتدا  
ـ   ى  الت) الشام مجمـل أرجـاء    ى  تقـاتلهم ف

.محافظة إدلب

 

 
٤ 

 

وهـو  ى  السورى   المجلس اإلسالم  –
نفـسه   هيئة ورابطة ويقدم     ٤٠يتكون من   

 اباعتباره إطار  ـ  ا سياسـي ـد   ا معارضيؤي ،
وأستانا وجنيف وغيرها   ى  مؤتمرات  سوتش  

.... ويرأسه شيخ يدعى أسـامة الرفـاعي      
 اوثمة تنظيمات وجماعات أخرى أقّل شـأنً      

إدلبى ، لكنها تتواجد فاوعدد.

 

 



 


 لماذا إذن أتوا إلى إدلب؟ لماذا كل :اثالثً

مـن  إدلب  عات اإلرهابية اختارت    هذه الجما 
دون غيرها أم أنها أجبـرت علـى ذلـك؟          

تقديرنا على هذا السؤال    ى  اإلجابة األصح ف  
ى  ذكرها الرئيس السورى تلك التى الكبير ه

حواره مع الفضائية الروسية ى بشّار األسد ف
آ(

 

 ر -

 

ى نشره موقع سبوتنك ف   ى  والذ)  تي -
أن هنـاك   ( وجاء نصها    م٢٠١٨أيار  /مايو

:سببين لخروج المسلّحين إلى إدلب

 

 

 

تخرج مـن   ى   أولهما أن الفصائل الت    -
ى مناطق القتال تحمل نفس األيديولوجيا الت     

تسيطر على إدلب وهنا ى تحملها الفصائل الت

.ذهابهم إلى إدلب تحت رغبتهمى يأت

 

 

 

ى  أما السبب الثان–

 

 لألسد ا وفقً–

 

 فهو –
ـ  أن خروجهم وتجميعهم   إدلـب يـشكّل    ى   ف

 من  الًفبدى  أفضلية عسكرية للجيش السور   
أن ينشغل الجيش بعشرات الجبهـات مـن        

 له أن تنحـصر الجبهـات       ااألفضل عسكري 
").بجبهتين أو ثالث أو أربع جبهات

 

 
الواقع نحن نقـول    ى  ف: (وأضاف األسد 

ر كل جزء مـن سـوريا،         :ادائمإننا سنحر 
ـ ى  وبالتال رك أيـة  من المستحيل أن نتعمد ت

خارج سـيطرتنا   ى  منطقة من التراب السور   
، إذن هم تجمعوا هناك بـإرادتهم       ) كحكومة

ـ         ى من ناحية ألن من يسيطر هناك إما ينتم
لفكر القاعدة أو داعش، أو لفقـه اإلرهـاب    
بالمطلَق، ومن ناحيٍة أخرى، فإن الحـاالت       

هـؤالء  ى  أجبر فيها الجـيش الـسور     ى  الت
لى تلـك الوجهـة   المسلّحين على المغادرة إ   

د ذلك ليقلّص عدد الجبهات       اتحديدكان يتعم 
منطقـٍة  ى  يحشرهم ف ى  المفتوحة ضده، ولك  

 ى  واحدةٍ ستؤدما بينهم  ى   لصراعات ف  احتم
وبعضها اآلخر بين ى صراعات بعضها مناطق

 الًمقاتلين أجانب ومحليين، ما يسهل مستقب     
حصارها وضـربها   _ وهنا مربط الفرس    _ 

ى المؤكّد لدى الدولة السورية، التوهو األمر 
ى ذرة تراب سوري، وإدلب هى لن تفرط ف

 

– 
كما تقول الجغرافيا والتاريخ     

 

درة هذا  ى   ه –
 نافذتـه   اأيضى  وهى  التراب وعمقه التاريخ  

.االستراتيجية على الشمال

 

 



 


ع هؤالء  ..  خالصة األمر إذن   :ارابعتجم

 بدايـة النهايـة     إدلب، هـو  ى  المسلحين ف 
لمشروعهم، وليس بداية جديـدة لحيـاتهم       
وإرهابهم كما تأمل وتحاول أميركا والرعاة      

تركيـا   (اإلقليميين األساسـيين    

 

 قطـر    –

 

– 
تحت دعـوى   ) ىوبعض دول الخليج األخر   

أنهم سيشكّلون نواة موحدة لجيٍش موحـٍد       
يـستنزف الدولـة    )  ألف مقاتل  ٥٠(قوامه  

إلـى  ى   جديدٍة تـؤد   السورية  لفترٍة زمنيةٍ   
انفصاِل حلب وتحويلهـا لدويلـٍة إسـالميٍة        

) صعبة االقتالع (متطرفٍة، تمثل شوكة دائمة     

ظهر الدولة السورية، إن الوقائع علـى       ى  ف
 والحلفاءى   إن الجيش السور   :األرض تقول 

إيران  (

 

 حزب اهللا    –

 

قاربوا علـى   )  روسيا –
درعــا (االنتهــاء مــن معركــة الجنــوب 

كوا السيطرة علـى أغلـب      وامتل) والقنيطرة
تسميها ى  والت(المدن السورية االستراتيجية    

وأن سوريا غير   ) سوريا المفيدة (المعارضة  
ـ   إدلـب هكـذا تقـول أدبيـات        ى  المفيدة ه
قد تبدأ  ى   وأن المعركة القادمة الت    ،المعارضة

ـ     ـ  )إدلـب (ى  بالحصار ثم القتال ه ى ، ولكن
ى أتصور أن الدولة السورية غير متعجلة ف      

 ألن الجماعات المسلّحة    ؛خوض تلك المعركة  
 ا أن تمثـل جيـشً     ا أميركي الًكان مأمو ى  والت

داآلن تتقاتل مـع بعـضها       ،إدلبى   ف اموح
 عن الصراع المكتـوم بـين       الًالبعض، فض 

 بين قطر ومعهـا     ا وتحديد ينياإلقليمالرعاة  
تركيا من ناحيٍة وبعض دول وممالك الخليج       

 عـن الـصراع     الًض ف ،من الناحيِة األخرى  
الدامي، والدولة الـسورية    ى  والكردى  الترك

ترى أن من مـصلحتها     ى  تتابع كل ذلك، وه   
استمرار هذا الـصراع وتـصفية بعـضهم        

ـ    النهايـة المعركـة   ى البعض، ثم تخوض ف
من تلـك الجماعـات     ى  األخيرة مع من تبقّ   

ساعتها معركة أسهل من اآلن،     ى  وستكون ف 
د سـاعتها   ومن المؤكّد أن سوريا ستـستر     

أرضها كاملة ومطهرة من دنَِس هذا اإلرهاب 
..واهللا أعلم. ورعاته

 

 



 

 

 

 

 



 





 


يحتفل أبناء الطريقة العزمية بمصر     
والعالم اإلسالمى بالليلـة الختاميـة      
لمولد العارف باهللا سماحة السيد عز      

يوم , الدين ماضى أبى العزائم     
 المــوافق   ه١٤٤٠ صفر   ٤ السبت

ك ـ وذل،م٢٠١٨ر ـوبــ أكت١٣

 

 
البارود محافظـة البحيـرة عقـب صـالة         بمسجده بإيتاي   

.المغرب

 

 

 

 كما يحتفل أبناء الطريقة العزمية بمولـد الـسيد أحمـد            -
 ١٧الموافـق   ه ١٤٤٠ صفر ٨ يوم األربعاء    البدوي  
.م بطنطا٢٠١٨أكتوبر 

 

 

 

 يـوم   بمولد الـسيد إبـراهيم الدسـوقي         ويحتفلون   -
م٢٠١٨ أكتـوبر    ٢٤موافق  اله ١٤٤٠ صفر   ١٥األربعاء  

 

 
.   بدسوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تـهــانــى

 

 












ـ           *  سن األخ الفاضل الحاج أنور خطاب المصري بالحفيدة يمنى محمـد ح

ببلقاس.. عيسى

 

. دقهلية-

 

 

بكفـر  .. األخ الفاضل مشحوت عبدالهادي الجمال بزفاف نجلـه أحمـد         * 

الجمالة

 

 الشهداء-

 

. منوفية-

 

 

المهندس الشرنوبي جلو بزفاف بنت شقيقته دكتوره رفيدة محمـد عرفـة            * 

بمنيا القمح.. إلى المهندس أحمد محمد حسيب

 

. شرقية-

 

 

ستاذ محمد بخيت المحـامي بـالمولودة       األخ الفاضل والمحب الصادق األ    * 

.باإلسكندرية.. زهراء

 

 

األخ محمد أحمد علي مصطفى بالمولودة جنَّة، واألخ السيد شعبان عوض           * 

.بعزبة أبو خليفة مركز دمنهور.. ماضي بالمولود محمود

 

 









 

 






األخ الفاضل نصر عبدالرحمن المنـسي      * 

ابن عم الدكتور عبدالحليم العزمي وشـقيق       

األخ الفاضل األسـتاذ وليـد عبـدالرحمن        

والد المنسي مدير حسابات بوزارة المالية، و     

األســتاذ محمــد وأســامة وأحمــد نــصر 

بالحامول.. عبدالرحمن

 

. كفر الشيخ-

 

 

األخ الفاضل والمحب الصادق، المكرم إلخوانه، والمطيع إلمامه        * 

الحاج عبداهللا رفاعي صاحب الهمة العالية والعزيمة القوية، واألستاذ         

.بالسويس.. هاشم عبدالسالم نائب رئيس جمعية آل العزائم

 

 

صالح الشرنوبي شقيق األخ الفاضل سمارة الـشرنوبي        المرحوم  * 

بأورين.. وابن عم المستشار محمد فرحات الشرنوبي

 

. شبراخيت-

 

 

المرحومة حرم أحمد جمال لبن ابن شقيق األخ الفاضـل أنـور            * 

بشنديد.. عبدالرازق لبن

 

 إيتاي البارود-

 

. بحيرة-

 

 

ح الـشرمة   المرحوم عبدالباسط عبدالعال ابن شقيقة الحاج عبدالفتا      * 

.بقرية جنبواي مركز إيتاي البارود.. والدكتور خالد الشرمة

 

 

بعزبـة أبـو    .. المرحومة شقيقة األخ رمضان إسماعيل حميـدة      * 

خليفة

 

. دمنهور-

 

 

المرحوم الحاج عبدالعزيز علي شرف والد األخ حـسن شـرف           * 

بكفر الجمالة.. واألخ محمد شرف

 

 الشهداء-

 

. منوفية-

 

 

 والد األستاذ خالد وخال الحاج السيد أبـو         الحاج سليمان عطا اهللا   * 

بإصالح شالما.. الخير

 

. سيدي سالم-

 

 

الحاجة نادية السيد موسى والشيخ كمال السيد موسى أوالد عمـة           * 

األخ أنور خطاب المصري، والحاجة روحية محمد إبـراهيم أبـو           

حسين حرم الحاج حسني عمر األعرج وزوجة خـال األخ أنـور            

 .باإلسكندرية.. خطاب المصري










