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شيخ الطريقة العزمية

 

 


 



 

 



 


ئب عام الطريقة العزميةنا

 

 


 


        

 

 



 




 



 

 



 




 

 



 





 





 





 





 



 

 

يتفق عليها مع اإلدارة

 

اإلعالنات 

 

 

غـــايتـــنا

 

 
.الذى لن يتحقق إال بعودة اخلالفة اإلسالميةإعادة اد الذى فقده املسلمون 

 

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

 

 

دعوتنا

 

شعارنا 

 

 

 اإلسالم دين اهللا وفطرته     :أوالً
.الىت فطر الناس عليها

 

 
 اإلسـالم نسب يوصـل   :ثانياً

.ص إىل رسول اهللا

 

 
 اإلسالم وطن واملسلمون    :ثالثاً

.يعاً أهلهمج

 

 

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

 

وأبو العزائم  إمامنا 

 

 

 

 

 

..)٥( يا مسلمي العالم اتَِّحدوا :االفتتاحية* 
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    بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم   
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لإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبى العزائم.. )٣( الجهاد *

 

 ٨

 

 

 

 

 

 

..)٣(إعادة المجد الذي فقده المسلمون .. غايتنا ..لطريقة العزمية؟لماذا ا* 

 

 

 

 

 

 

 

 

لعزائم اأبيالدين ماضى السيد أحمد عالء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        
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المفكر اإلسالمي الكبير عباس محمود العقاد.. )٣(معاوية في الميزان  *

 

 ١٤

 

 

 

 

 

 

عبدالفتاح مصطفى غنيمة. د.أ.. خالقية المسئولية صفة أ* 

 

 ١٦

 

 

 

 

 

 

محمد اإلدريسي الحسني.  د)..٢٢(الصوفية فقط على منهج السلف الصالح * 

 

 ١٨

 

 

 

 

 

 

عادل سعد. المستشار رجب عبد السميع وأ)..  ٩(نصرة النبي المختار في أهل بيته األطهار * 

 

 ٢٠

 

 

 

 

 

 

بليغ حمدى. د.أ ..) ١/٢(مراقي التصوف اإلسالمي * 

 

 ٢٢

 

 

 

 

 

 

جمال أمين. د .. )٦(تربية األوالد في اإلسالم  *

 

 ٢٤

 

 

 

 

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

 

 ٢٦

 

 

 

 

 

 

عزيز محمود الجندى.  د..قول أنفذ من صول  *
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٣٠ زائم الع أبومحمد ماضىاإلمام  .. ])١(وجوب السعي للرجل الحي الممنوح [حكم الدين  *

 

  

 

 

 األستاذة لبنى محمد الشعراوى..مستقبل األمة  *

 

 ٣٢

 

 

 

 

 

 

نور الدين أبو لحية. د. أ.. ) ٢٥(الطائفيون والحكماء السبعة * 

 

 ٣٤

 

 

 

 

 

 

 الحسينى عبد الحليم العزمىالشريف .. في ذكرى استشهاد حليم المسلمين وكريم أهل البيت* 

 

 ٣٦

 

 

 

 

 

 

محمود كريمةأحمد . د.أ.. ) ٥(نقض شُبه السلفية * 

 

 ٤٠

 

 

 

 

 

 

فضيلة الشيخ علي الجميل) .. ٢(المشركون مدحوا والد رسول اهللا والخوارج ذموه * 

 

 ٤٢

 

 

 

 

 

 

سامي عوض العسالة. د) . ٤(جهود اإلمام أبي العزائم في العقيدة * 

 

 ٤٤

 

 

 

 

 

 

محمد الشندويلى) .. ٤/٤(اإلسالم وطن ترد على مزاعم العلمانيين * 

 

 ٤٦

 

 

 

 

 

 

هـ١٤٤١ز العام للطريقة العزمية خالل شهر المحرم من أنشطة المرك* 

 

 ٤٧

 

 

 

 

 

 

فاروق الدسوقى. د. أ .. )٤٣(الصالة والسالم على والدي خير األنام * 

 

 ٤٨

 

 

 

 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى.  د.. ]٤) [األسس الفكرية لإلرهاب (أباطيل اإلسالم السياسي* 

 

 ٥٠

 

 

 

 

 

 

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

 

 ٥٢

 

 

 

 

 

 

 قنديل عبد الهادىالشيخ ) ..٣ (إشارات قرآنية في معرفة اهللا تعالى وعبادته ودالئل النبوة *

 

 ٥٤

 

 

 

 

 

 

رفعت سيد أحمد. د..  نحو فقه للتجاوز يرفض الغلو الديني *

 

 ٥٦

 

 

 

 

 

 

المجتمع العزمى* 
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لب، ودور اإلمـام    تحدثنا المقال الماضي عن دور اإلمام علي بن أبي طا         

 في وحدة األمة، وفي هذا المقال نواصل الحديث عن          الحسين بن علي    
: في وحدة األمة اإلسالمية، فنقولدور اإلمام الحسين 

 

 



 


كان اإلمام الحسين يعيش الرسالة مجسدا لها فى سلوكه ويعدها منهجـا            

 لذلك كان يعيش    ؛هللا فوق كل شىء   ، وأن رضا ا   فى حياته تمثل رضا اهللا      
ليرغب المؤمن فى   : [أزمة ليست شخصية، بل رسالية، وقد عبر عنها بقوله        

، ]لقاء ربه حقا، فإنى ال أرى الموت إال سعادة والحياة مع الظالمين إال برما             
إنه ليس بتعبير عن حالة يأس ولكنه تعبير عن حالـة رفـض كامـل، وأن                

 سعادة؛ ألن اإلنسان يؤكد رسالته ويؤكد انتماءه        الموت فى خط الجهاد يعتبر    
وموقفه وعبوديته لربه، أما الحياة مع الظالمين دون أن يواجههم ودون أن            
يقوم بأى عمل، فإنها تمثل الحياة التى برم بها اإلنسان، بمعنى أنه ال يـشعر     

ذا  لذلك كان اإلمام الحسين يركز على ه       ؛فيها بالحيوية وال يشعر فيها بالحياة     
من خالل تصوير المسألة فـى جانبهـا النفـسى باإلضـافة إلـى الجانـب                

، ثـم   ]أال ترون أن الحق ال يعمل به وأن الباطل ال يتناهى عنه           [الموضوعى  
ليرغب المؤمن فى لقاء ربه حقا، فـإنى ال أرى المـوت إال سـعادة               : [يقول

].والحياة مع الظالمين إال برما

 

 
ى نفوس كل الذين ينطلق معهم، فعندما كان        كان يريد أن يعمق الرسالة ف     

يقف مع معسكر ابن سعد فى كربالء كان يعظهم بين وقـت وآخـر، وكـان                
يحاول أن يضعهم فى أجواء روحانية وعظية تنقلهم إلى اآلخرة وتجعلهم فى            

عبـاد اهللا   : [مواجهة حقارة الدنيا، ففى غداة يوم عاشوراء خاطبهم بقولـه         
دنيا على حذر، فإن الدنيا لو بقيت ألحد أو بقى عليها           اتقوا اهللا وكونوا من ال    

أحد كانت األنبياء أحق بالبقاء وأولى بالرضا وأرضى للفناء، فجديدها بـاٍل،            
ونعيمها مضمحل، وسرورها مكفهر، والمنزل بلغة، والدار قلعـة، فتـزودوا           

 فلو كانت المـسألة عنـد     ]. فإن خير الزاد التقوى، فاتقوا اهللا لعلكم تفلحون       
اإلمام الحسين مجرد مسألة سياسية لكان تحدث معهم بلغة سياسية، فى حين           
نراه يتحدث معهم بلغة قرآنية وبلغة وعظية؛ ألن اإلمام الحسين كان يعـرف       

أن مشكلة المجتمع اإلسالمى آنذاك      

 

 كما هى مشكلة المجتمع اإلسالمى فى       -
كثير من المراحل    

 

فـى اآلخـر،     هى إغالق الناس لقلوبهم وعدم تفكـرهم         –
ولذلك عندما ندرس الكثير من كلمات اإلمام الحـسين         . واستغراقهم فى الدنيا  

فى مسيرته من المدينة إلى مكة ومن مكة إلى كربالء، نرى أن كل أحاديثـه             
وعظية تفتح القلب وتفتح الروح؛ ألنه كان يريد أن ينتج مجتمعا إسـالميا،              

م لذاته، بل لرسالته ليغير الواقع      صحيح أن اإلمام الحسين لم يكن ليطلب الحك       
بد لنا أن نقرأ اإلمام الحسين رسالة شاملة،         ولذلك ال . من خالل تجربة الحكم   

فال نقرؤه فى السياسة وحدها، وال نقرؤه فى المأساة وحدها، وال نقرؤه فى             
حسين منى وأنا من    : (م فيه الكثير مما يتعارفه الناس، وقد قال الرسول الكري       

هذا االندماج بين الرسول وبين اإلمام الحسين لم يكن انـدماجا           ، ف )١()حسين
نسبيا، بل كان اندماجا رساليا؛ ألن اإلمام الحسين قد تحـول إلـى تجـسيد               
للرسالة؛ لذلك فإن هناك رسالة اندمجت فى رسالة، فاإلمـام الحـسين منـه           

. )حسينوأنا من (باعتباره انطلق من رسالة رسول اهللا فى وجوده الرسالى، 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 




 



يعد اإلمـام الحـسين رمـزا للوحـدة         
اإلسالمية؛ ألن المسلمين جميعا يجمعـون      
عليه، ولذلك نحب أن ننبـه علـى تعبيـر          

يـا  (ينطلق فى كتب التاريخ وهو تعبيـر        
بأن علينا أن ال نجعل هـذا      ) ثارات الحسين 

ى الساذج  التعبير يتحرك فى المستوى الشعب    
ليتصور الـبعض أن هنـاك عـددا مـن          
المسلمين يتحركون لألخـذ بثـأر اإلمـام        
الحسين من ظالم قتله، ولكن نحـن نعمـل         
لثارات اإلمام الحسين من كل مستكبر ومن       
كل طاغية ومن كل منحرف، ومـن كـل         
سلطان جائر يستحل حرم اهللا وينكث بعهده،   
ويخالف سنة رسول اهللا ويعمل فى عباد اهللا        
باإلثم والعدوان، فهؤالء هـم الـذين نثـأر     
للحسين منهم؛ ألن اإلمام الحسين انطلق من       
خالل قضية تنطبق على الـشخص الـذى        
عاصره، وعلى أمثاله، سواء كـانوا مـن        
المسلمين أم من الكافرين، وحتـى القولـة        

السالم عليك يا ثـأر اهللا وابـن        : [المعروفة
اهللا ، فثأر اهللا إنما هو من خـالل أن          ]ثأره
         يثأر لدينه ويثأر لرسالته ويثـأر لكـل 

أنبيائه وأوليائه، ولذلك فإن الثـأر هنـا ال         
يتصل بحالة خاصة، وإنما يتصل بـالخط       

.العام فى كل مواقع الحياة

 

 
 فى  وعلينا أن نبقى اإلمام الحسين      

عقولنا فى الدائرة اإلسالمية الواسـعة، وإذا   
 على  كانت الدائرة اإلسالمية الواسعة تنفتح    

الدائرة اإلنسانية الواسعة، فـألن اإلسـالم       
منفتح على اإلنسانية كلها، وعند ذلك فـإن        
اإلمام الحسين ال يعيش فى الجو الـشيعى        
فقط، ولكنه ينفتح على الجو اإلسالمى كلـه      

ومن هنـا نفهـم   . وعلى الجو اإلنسانى كله   
الوحدة التى دعا إليهـا اإلمـام الحـسين،         

ا األمويون، فالوحـدة    والوحدة التى دعا إليه   
الحسينية تتحدث عن اجتماع الناس حـول       

المبادئ والقيم التى علمهم إياها رسول اهللا        
  إنما خرجت لطلـب    : [ وأوصاهم بها

اإلصالح فى أمة جـدى، أريـد أن آمـر          
بالمعروف، وأنهى عن المنكـر، وأسـير       

، بينمـا كانـت علـى       ]بسيرة جدى وأبى  
ى دعا إليهـا    النقيض تلك الوحدة األموية الت    

يزيد بن معاوية، فهى القائمة على السيف،       
.وقوة القهر، واستبداد الرأى

 

 
وبالفهم الحقيقى لمعنى الوحدة التى دعـا       
إليها الدين، نستوعب عناية اإلمام الحـسين       
بها، فلقد التزم طيلة عشر سـنين بـالقبول         

بخالفة معاوية التزاما منه بالـصلح الـذى        
 التزم بذلك بالرغم    عقده اإلمام الحسن معه،   

من مخالفة معاوية لجل شروط الـصلح إن        
لم نقل جميعها، وخصوصا بعد رحيل اإلمام 
الحسن، كما وأن حركة اإلمام الحسن كانت       
ملتزمة بطلب الحوار والقبول به إلى آخـر       
لحظة من حياته، فبالرغم من كل مظـاهر        
االستعداد التى ظهر بها الجيش األموى فى       

منه، فإنه كان يعظ الناس من      كربالء للنيل   
حوله ويدعوهم إلى تحكيم الدين والعقـل،       
فيطلب مـنهم أن يـذكروا نـسبه تـارة،          
ويجادلهم فى خيارات أن يتجه ركبه إلـى        
يزيد حتى يحاوره باعتبارهما كالهما مـن       
قريش، أو أن يرجع إلى مدينة جده مـا دام         
أهل الكوفة الذين أكثروا إليه كتبهم قد نكثوا        

ودهم، ثم يبدى أعلى درجات المرونـة       بوع
والمسئولية اتجاه الواقع اإلسالمى ووحدتـه      
وسالمته عندما يطلب منهم أن يتجه إلـى         
ثغر من ثغور المسلمين مجاهدا ومدافعا عن       

ولكنهم كانوا يصدونه عن كـل      . مصالحهم
تلك الخيارات مشددين على رضوخ اإلمام      
الحسين ونزوله علـى أمـر أميـرهم أو         

أال : [هادة، فما كان جوابـه إال أن قـال        الش
وإن الدعى بن الدعى قد ركز بين اثنتـين،         
السلَّة أو الذِّلَّة، وهيهات منا الذلة، يأبى اهللا        

فـإن كانـت    ]. لنا ذلك ورسوله والمؤمنون   
المسئولية التاريخية اتجاه حفظ اإلسالم فى      
قيمه األساسية، وفى مفاهيمـه المرتبطـة       

روعية والكرامة تتطلب مـن     بالحكم والمش 
اإلمام الحسين الدماء، فهو على كامل أهبته       

ن كان  اللهم إ : [لتقديم الدماء، ليكتفى بالنداء   
.)٢(]هذا يرضيك، فخذ حتى ترضى

 

 


 




 


تعد الوحدة اإلسالمية ضرورة لمواجهة      
التحديات التى تواجه األمة اإلسالمية فـى       

حاضر، كما أنها ضرورة فى كل      العصر ال 













 



 

 
 رئيس االتحاد العالمى للطرق الصوفية

  الصوفيةعضو المجلس األعلى للطرق
شيخ الطريقة العزمية

 

 

السيد محمد عالء الدين ماضى أبو العزائم

 

 



 

 

 

 

 



 



 

عصر، ولذا ال يحق للمسلم أن يتهم غيـره         
من المسلمين بالكفر أو عدم اإلسالم، ما دام        
الجميع يلتقون حول األصل الذى دعا إليـه        

، وفى هـذا الواقـع      الرسول األكرم   
المعاصر نجد أن الدعوة القرآنيـة النبويـة      
هى األصل الذى ينفع النـاس فـى هـذا          

إننا ال نتـصور    : بد من القول    وال الزمان،
أن شعار الوحدة اإلسالمية يعنـى دعـوة        
الشيعة إلى أن يتنـازلوا عـن التزامـاتهم         
الثقافية العقدية فى مـا يـستنبطونه مـن         
التاريخ، أو أن يتنازل السنة عما اقتنعوا به        
من القضايا التاريخية، وهكذا الـشأن فـى        
القضايا الفقهية، بـل إن مـسألة الوحـدة         
اإلسالمية تنطلق من المنهج الموضـوعى      
الذى يدرس الواقع التـاريخى اإلسـالمى       
بطريقة علمية، بحيـث يـدرس المثقفـون        
والعلماء كل ما بأيدينا من نـصوص فـى         
الكتاب الكريم والسنة النبوية دراسة بعيـدة       
عن الحساسيات والعواطف؛ ألن مـشكلتنا      
أننا ندرس الكثير من نصوص التـاريخ أو        

قـرآن الكـريم علـى أسـاس        نصوص ال 
مشاعرنا ال أساس عقولنـا، ولهـذا فـإن         
الكثيرين قد يأخذون موقفًا مسبقًا من مختلف      
القضايا، فإذا كان النص يتفق مع مـوقفهم        
أخذوا به، وأما إذا كان ال ينسجم مـع مـا           
توارثوه فإنهم يعملون على تأويله وإبعـاده       
عن ظاهره وعن سياقه؛ ولذا فقد أصـبحت      

تظهار النصوص خاضعة للذهنيات عملية اس
المسبقة التى تحملها، وغدونا نفرض الكثير      
من هذه الذهنيات على القرآن نفسه، حتـى        
صار القرآن صورة لما نفكر به، بـدل أن         
يكون ما نفكر به صورة للقرآن، واألمـر        
نفسه حصل بالنسبة للمسائل التاريخية التى      
تتصل ببعض الخطوط الفكريـة والثقافيـة       

قدية، فإن البعض يختار من النصوص      والع
التاريخية ما يناسبه ويرفض منهـا مـا ال         
يروق له، أو أنه يحاول أن يرتب التـاريخ         

على حسب مزاجه ومذاقه الفكـرى، ال أن        
يجعل مزاجه الفكرى خاضعا لنتائج البحث      

.العلمى التاريخى

 

 
إن المشكل هو أن عواطفنا هـى التـى         

ندنا، ولسنا  تحكم الكثير من حركة البحث ع     
عقالنيين موضوعيين   

 

 فـى األغلـب      –

 

– 
ندرس األمور على أساس الكتاب والـسنة       
انطالقًا من القواعد التى يتالقى عليها الناس       
فى فهم النص العربى، وال نخضع تفكيرنا       
للنتائج المستفادة من الكتاب والسنة، حتـى       

إن الكتاب ظـاهر    : إذا جاءنا شخص وقال   
اهرة فى حكم ما مما فى أمر ما، أو السنة ظ

ال يتفق مع المألوف والمتـوارث، نادينـا        
بالويل والثبور وعظائم األمور، وتحركـت      

.حمالت التكفير والتضليل والتفسيق

 

 
إن الذين يتبعون هذه األساليب باتهـامهم       
من يخالفهم فى اجتهاداتهم بالكفر والضالل      
والفسق واالنحراف ضعفاء فى ثقافتهم كما      

تهم؛ ألن من يملك الحجة     هم ضعفاء فى حج   
ال يلجأ إلى مثل هذا األسلوب، ومن يملـك         
البرهان الساطع ال ينطق بالكلمـات غيـر        

.المسئولة

 

 
وعندما نـدعو إلـى قـراءة التـاريخ         
بموضوعية، ندعو قبل ذلـك إلـى تنميـة         
الذهنية الموضوعية التى تتحـرك بـدون       
أفكار مسبقة، بل تلحظ مـا يقولـه العقـل          

 وليس كـل مـا يعتبـره       القطعى لتأخذ به،  
البعض حكما عقليا فهو فى الحقيقية حكـم        

بد أن نعتمده ونـؤول النـصوص        عقلى ال 
علــى ضــوئه، ثــم إذا امتلكنــا الذهنيــة 
الموضوعية نأتى إلى النصوص التى بأيدينا      
والتى تمثل األساس الفكرى عندنا دراسـة       
من ال يحمل فكرا مسبقًا موروثًا أو مكتسبا        

البيئة بحيث يحـاكم الـنص      من المحيط و  
.ويفهمه على ضوئه

 

 
   ونحن نعتقد أن الدراسة الموضـوعية      
ال تنتج حساسيات وال تخلق مشاكل تـؤثر        

على وحدة المسلمين؛ ألنها تقوم على أسس       
علمية تخاطب فى اإلنسان عقلـه بـدل أن         

حرك غريزته وعصبيته، وإنما الـذهنيات      ت
ـ        ل الغرائزية هى التى تحاول أن توجه العق

بغرائزهــا وال تحــاول أن تخاطبــه    
.)٣(بعقالنيتها

 

 



 



إذا كان اهللا قد طلب منا أن ندعو أهـل          
الكتاب  

 

 وكم بيننا وبين اليهود والنصارى      –
من خالفات فى العقيدة وفـى كثيـر مـن          

القضايا  

 

 إلى كلمة سواء بيننا وبينهم، أفال       –
تعالوا إلى  : ننقول ألهل القرآن من المسلمي    

، إن األمـر الـذى      !كلمة سواء بيننا وبينكم   
يفرضه علينا القرآن فى التوحد هـو مـا         
يناسب حالة األمة التى تتعرض منذ زمـن        
بعيد إلى حالة حصار؛ ألنهم يعلمون جيـدا        
أن وحدة المـسلمين تمنـع مخططـاتهم،        
ولنتأمل ما قاله بعض قادة ومفكرى الغرب       

:وغيرهم عن اإلسالم

 

 
دنا أن الخطر الحقيقى علينا موجود      وج* 

فى اإلسالم وفـى قدرتـه علـى التوسـع          
لورانس . (واإلخضاع وفى حيويته المدهشة   

).براون

 

 
من يدرى؟ ربما يعود اليـوم الـذى        * 

تصبح فيه بالد الغرب مهـددة بالمـسلمين        
يهبطون إليها من السماء لغزو العالم مـرة        

.)ألبر مشادور. (ثانية، وفى الوقت المناسب

 

 
إذا اتحد المسلمون فى إمبراطوريـة      * 

عربية، أمكن أن يصبحوا أيضا لعنة علـى        
العالم وخطرا أو أمكن أن يصبحوا نعمـة        
له، أما إذا بقوا متفرقين فإنهم يظلون حينئذ        

المنـصر لـورانس    . (بال وزن وال تـأثير    
).براون

 

 
إن الوحدة اإلسالمية نائمة، لكن يجب      * 

. نائم قد يـستيقظ   أن نضع فى حسابنا أن ال     
).أرنولد توينبى(

 

 
وماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من       * 



 

 

 

 

 



 



 

الكوسـت وزيـر المـستعمرات      . (فرنسا؟
).م١٩٦٢الفرنسى عام 

 

 
ال يوجد مكان على سطح األرض إال       * 

واجتاز اإلسالم حدوده وانتشر فيـه، فهـو        
وحيد الذى يميل الناس إلى اعتناقـه       الدين ال 

هـانوتو وزيـر    . (بشدة تفوق أى دين آخر    
).خارجية فرنسا سابقًا

 

 
إن الخطر الحقيقى على حضارتنا هو      * 

الذى يمكن أن يحدثـه المـسلمون حـين         
).ساالزار. (يغيرون نظام العالم

 

 
إذا وجد القائد المناسب الـذى يـتكلم        * 

 الكالم المناسب عن اإلسـالم، فـإن مـن        
الممكن لهذا الدين أن يظهر كإحدى القـوى        
. السياسية العظمى فى العالم مـرة أخـرى       

).المستشرق البريطانى مونتجومرى وات(

 

 
إن أخشى ما نخشاه أن يظهـر فـى         * 

).بن جوريون. (العالم العربى محمد جديد

 

 
يجب أن نزيل القرآن العربـى مـن        * 

وجودهم ونقتلع اللسان العربى من ألسنتهم،      
الحاكم الفرنسى فـى    . (تصر عليهم حتى نن 

الجزائر بعد مرور مائة عام على احـتالل        
).الجزائر

 

 
يجب أن ندرك أن الخالفات القائمـة       * 

بيننا وبين الشعوب العربية ليست خالفـات       
بين دول أو شعوب، بل هى خالفات بـين         

.. الحضارة اإلسالمية والحضارة المسيحية   
حية لقد كان الصراع محتدما ما بين المـسي       

واإلسالم منذ القرون الوسطى، وهو مستمر      
حتى هذه اللحظة، بصور مختلفـة، ومنـذ        
قرن ونصف خـضع اإلسـالم لـسيطرة        
الغرب، وخضع التراث اإلسالمى للتـراث      

.المسيحى

 

 
إن الظروف التاريخية تؤكد أن أمريكا      * 

إنما هى جزء مكمل للعالم الغربى، فلسفته،       
ـ        ف وعقيدته، ونظامه، وذلـك يجعلهـا تق

معادية للعالم الشرقى اإلسـالمى، بفلـسفته     
وعقيدته المتمثلة بالـدين اإلسـالمى، وال       

تستطيع أمريكا إال أن تقف هذا الموقف فى        
الصف المعادى لإلسالم وإلى جانب العـالم    
الغربى والدولة الصهيونية؛ ألنها إن فعلت      
عكس ذلك فإنها تتنكـر للغتهـا وفلـسفتها         

جين روستو رئيس أيو. (وثقافتها ومؤسساتها
قسم التخطيط فى وزارة الخارجية ومساعد      
وزير الخارجيـة األمريكيـة، ومستـشار       
الرئيس جونسون لشئون الشرق األوسـط      

).م١٩٦٧حتى عام 

 

 
لقد كان إخراج القدس عـن سـيطرة        * 

اإلسالم حلم المـسيحيين واليهـود علـى        
السواء، إن سرور المسيحيين ال يقل عـن        

 خرجت من أيـدى    سرور اليهود فالقدس قد   
المسلمين، وقد أصدر الكنيـست اليهـودى       
ثالثة قرارات بضمها إلى القدس اليهوديـة       
ولن تعود إلى المسلمين فى أية مفاوضـات        

رانـدولف  . (مقبلة ما بين المسلمين واليهود    
).تشرشل

 

 
كان قادتنا يخوفوننا بشعوب مختلفـة،      * 

لكننا بعد االختبار لم نجد مبررا لمثل تلـك         
ــالخطر .. اوفالمخــ ــا ب كــانوا يخوفونن

اليهــودى، والخطــر اليابــانى األصــفر، 
لكنه تبين لنا أن اليهـود      .. والخطر البلشفى 

هــم أصــدقاؤنا، والبالشــفة الــشيوعيون 
حلفاؤنا، أما اليابانيون، فـإن هنـاك دوالً        
ديمقراطية كبيرة تتكفل بمقـاومتهم، لكننـا       
وجدنا أن الخطر الحقيقى علينا موجود فى       

ــى التوســع اإل ــه عل ــى قدرت ســالم وف
ــه المدهــشة . واإلخــضاع، وفــى حيويت

).لورانس براون(

 

 
إن الخوف من العـرب، واهتمامنـا       * 

باألمة العربية، ليس ناتجا عن وجود النفط       
. بغزارة عند العرب، بل بـسبب اإلسـالم       

يجب محاربة اإلسالم، للحيلولة دون وحدة      
العرب، التى تؤدى إلى قوة العـرب؛ ألن        

ة العرب تتصاحب دائما مع قوة اإلسالم       قو
وعزته وانتشاره، إن اإلسالم يفزعنا عندما      

. نراه ينتشر بيسر فـى القـارة األفريقيـة        
).مورو بيرجر(

 

 
لما وقف كـرزون وزيـر خارجيـة        * 

انجلترا فى مجلـس العمـوم البريطـانى        
يستعرض ما جرى مع تركيا، احتج بعض       
النواب اإلنجليز بعنـف علـى كـرزون،        

ستغربوا كيف اعترفت انجلترا باسـتقالل    وا
تركيا، التى يمكن أن تجمع حولهـا الـدول    
اإلسالمية مرة أخرى وتهجم على الغرب،      

لقد قضينا على تركيا، التى     : فأجاب كرزون 
لن تقوم لها قائمة بعد اليوم؛ ألننـا قـضينا          

اإلسـالم  : على قوتها المتمثلة في أمـرين     
 كلهـم   فصفق النواب اإلنجليـز   . والخالفة

كــرزون وزيــر . (وســكتت المعارضــة
).خارجية انجلترا

 

 
إن الوحدة اإلسـالمية تجمـع آمـال        * 

الشعوب اإلسالمية، وتساعد على الـتملص      
من السيطرة األوربية، والتبشير عامل مهم      
فى كسر شوكة هذه الحركة، ومن أجل ذلك        
يجب أن نحول بالتبشير اتجاه المسلمين عن       

). سيمونالقس. (الوحدة اإلسالمية

 

 
وبعد، فإن المنهج القرآنى لوحدة األمـة       
هو األمثل لتحقيق التكامل اإلسالمى، وذلك      
دون أن يرغم أحد على التخلى عن مذهبـه     
الفقهى ما دام أن الكل يأخذ مـن القـرآن          
الكريم، كما أن حب المسلمين ألهل البيـت        

النبوى من أقوى دعائم الوحدة؛ ألننا    

 

 نحن –
المسلمين  

 

 وكل الشيعة سنة، وكـل   شيعة،–
، وال بد أن نعمـل علـى        )٤(المسلمين أخوة 

وحدتهم عن طريق التقريـب بـين أتبـاع         
.المذاهب اإلسالمية

 

 
                                              

، وسنن ابن ماجـة     ٣٧٧٥ ح ٥/٦٥٨سنن الترمذى   ) ١(
.١٤٤ ح١/١٥٢

 

 
٢١ص) منوذج الوحدة ىف زمن الفنت    (السنة والشيعة   ) ٢(

 

-
٤٥، وص٢٥

 

-٦٥.

 

 
٧٧املصدر السابق ص) ٣(

 

-٨٠.

 

 
٨٧املصدر السابق ص) ٤(

 

-٩٢.

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

إلمام اددا
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 وأحكامهاجلهاد: ثانىالفصل ال: بقية

 

 



 



وهنا أبين إلخواننـا حفظنـا اهللا وإيـاهم مـن فتنـة             
قبل ، المستعمرين، الذين كانوا مماليك يباعون فى أسواقنا      

ألطمـاع  ثم لما فرقتنـا ا    . مخالفتنا لكتاب ربنا وسنة نبينا    
والتفت عنا ربنا بوجهه الجميل، تمكنـوا منـا،         ، واألهواء

فجاسوا خالل ديارنا، وطعنوا فى ديننا، وسـعوا بالحديـد          
كما فعلت فرنسا فى مـراكش،      ، والنار أن يردونا عن ديننا    

واإلنجليز فى فلسطين والسودان، وفى مستعمراتها شـرق        
ـ      ، أفريقيا وغربها وجنوبها   ، اواوكما فعلت هولندا فـى ج

وكما تفعل كل أمم أوربا فى مـستعمراتها بطالئـع الظلـم           
والبهتان من جنود المبشرين وجنود الكيد والخـداع، ثـم          

.  كل ذلك من مخالفتنا لسنة نبينا. جنود الحديد والنار

 

 
وهنا أصارح إخواننا المسلمين مبينًـا لهـم أن أميـر           

ا أجلى أمم أوربا جميع ،   المؤمنين عمر بن عبد العزيز      
وأبقـى النـصارى بـين      ، عن شمال أفريقيا وغرب آسيا    

أو ،  ألن القرآن المجيد أمرنا برحمة أهل ذمتنـا        ؛المسلمين
ثـم  ، معاملتهم فى الحقوق االجتماعية بما نعامل به أنفسنا       

انتشر اإلسالم حتى وصل إلى غرب أوربا وجنوبها فكانـت   
حـت  أسبانيا األوربية بلدا إسالمية، وكذلك البندقيـة، وفت       

روما بشبان من أبناء المسلمين فى زمان بنى أمية وانتشر      
ثم فتح شرق أوربـا بـالجيوش       . اإلسالم فى جزائر البحار   

العثمانية حتى وصل اإلسالم إلى بولونيا والنمسا والمجر،        
ا قامت الحرب بين فرنسا وأسـبانيا وتمكنـت جنـود           ولم

ـ          ا، أسبانيا من فرنسا، واستجار ملك فرنسا بـسلطان تركي
كتب السلطان فورا لملك أسبانيا أن يوقف الحرب، ويخرج         
من فرنسا وهدده فسمع وأطاع، إلى أن تمزقـت الدولـة           

 العثمانية لم     الضعف فـى    ا ركن إلى الترف خلفاؤها، ودب 
وقام كل زعيم فجعل نفسه ملكًا ألمته،       . المجتمع اإلسالمى 

هم وتعدد الملوك واختلف بعضهم على بعض فأضعفوا أنفس       
ولكن المسلمين مـع تفـرقتهم،      . فكانت الحروب الصليبية  

جمعتهم كلمة الدين بغيرة هللا ألقت فيها على أوربا دروسا،          
خصوصا على ملك فرنسا الذى كان أسيرا فـى دار ابـن            

.لقمان بالمنصورة، وتلك العزيمة دعا إليها مس الدين

 

 



 

 

 

 

 



 



با للمسلمين بمكايد ال يعلمهـا  كادت أور 
ذائل والمفاسـد، فنـشروا فـى       إال أهل الر  

الشرق تحرير الرقيق، ثـم خـدعوا قـادة         
الشرق بالمكيفات والمخدرات، وبالنـساء،     
الالتى كن يهجمن على بيوت قـادة األمـم         
بصفة خدم ومربيات، وال أبعد بك فإن أحد        
سالطين مراكش، كانت عنده فرنسية ولدت      
له ولده الذى كان ولى العهد، وتولى الملك        

يا رأيا ومعيشة وعمـالً، حتـى       فكان فرنس 
خالف الشرع فى أعماله، فتمكنت فرنـسا       
وأسبانيا فـى زمنـه مـن نـشر مبـادئ           
االستعمار، ثم أرسلت أوربا جيشًا آخر من       

فرقة ماليـة وفرقـة تجاريـة       : ثالث فرق 
جنودهـا نـساء    . التبشير: وفرقة يسمونها 

طبيبات أو معلمات، ورهبـان معلمـون،       
،  كل مدينـة مجانًـا     فافتتحوا المدارس فى  

وبذلوا األموال للنشء الـصغير وألهلـيهم       
وأظهـروا أنهـم    ، حتى تمكنوا من األمـة    

رحماء يرحمون العبيد والزنوج والفقـراء      
فمالت إلـيهم قلـوب الهمـج       ، والمرضى

. الرعاع أتباع كل ناعق

 

 
فما مضت عشية أو ضحاها حتى ملكوا       
عقارات األغنياء، وملكوا قلوب الزعمـاء،      

وا الفقراء، وبينما الناس فرحون بهم      وخدع
فى بالد الـشرق، إذا باألسـاطيل تجـوب        
البحار، والفيالق تخـرق المـدن بـالقلوب        
القاسية الجافية، واأليدى الظالمـة اآلثمـة،      
تجعل األحرار أدنى من العبيد، والعظمـاء       
أحقر من العامة، فلم ينس النـاس تحريـر         

أنـه  الرقيق وال الرفق بالحيوانات وتحققوا      
البنج الذى خدروا به أعصاب األمم، حتـى        
سلبوا مرافـق حياتهـا، وتـصرفوا فـى         

وهذا جزاء  . األعراض والدين والصناعات  
هريـرة   قال أبو ، مخالفة الشريعة المطهرة  

" :        إنما يسعد آخر هذه األمة بما سعد به
". أولها

 

 
والواجب علينا جماعـة المـسلمين أن      

الح، وهذا نرجع إلى ما كان عليه سلفنا الص      
 محبة  هيال يكلفنا بذل جهد وال عناء، إنما        

 اهللا، وعمل بسنة رسول     فيفى اهللا، وإخاء    
 اهللا على النفس، والثقة     فياهللا، وإيثار األخ    

بكل مسلم، والحذر من كل عدو لإلسـالم،        
وبذلك يعيد اهللا لنا هذا المجد األثيل، ويعيد        
أعداءنا مماليك يباعون فى أسـواقنا كمـا        

.  لسلفناكانوا

 

 



 



ما من مسلم إال وهو مطالب بالجهـاد        
بقدره، إما بإعداد المعدات أو بها وبنفـسه،        

 اختراع ما   فيفعلى العالم المتفنن أن يجتهد      
به قوة سلطان المسلمين، وعلى التـاجر أن        
يجتهد فى جلب ما به قوة المسلمين، وعلى        

مجاهدين، المزارع أن يعد ما به مساعدة ال      
فكل مسلم فى كل نفـس يجـب أن يكـون       

وليس الجهاد قاصرا   . مجاهدا فى سبيل اهللا   
على مجاهدة العدو، فإن من جهـز غازيـا       
كأنه جاهد فى سـبيل اهللا، وعلـى معلـم          
الصبيان أن يبث فيهم روح الغيـرة علـى         

.الدين والمدافعة عنه وعن أهله

 

 
والجهاد هو العبادة التى تنبـئ بكمـال        

الص هللا تعالى والتصديق بما بشر اهللا       اإلخ
وقد كان النساء يجاهدن فى سـبيل اهللا        ، به

إما بـالغزل أو بالنـسيج أو       ، بما استطعن 
بتجهيز األغذية أو بضماد الجروح أو بنقل       
الماء، حتى كانت المـرأة تقـص شـعرها       
ليكون قيدا لدابة يجاهد عليها مسلم فى سبيل      

مسلم وكل  اهللا لتكون جاهدت، حتى كان كل       
مسلمة فى كل نفس يرى نفسه مجاهدا بأى        

معنى من معانى الجهاد، حتى األعمى، فإنه       
كان يتوجه إلى بيوت إخوانـه المجاهـدين        

. ليقضى لهم حاجتهم ليكتب عند اهللا مجاهدا

 

 
:والجهاد ينتج نتيجتين حقيقتين

 

 
األولى، علـو الكلمـة وعـز أهلهـا،         

 فى فردوس   والثانية، الحياة الطيبة  . والغنيمة
ولم تر  . اهللا األعلى والفوز برضوانه األكبر    

 بتجارة تـربح هـذا      أذنيعينى ولم تسمع    
 وإنـي الربح أبدا إال الجهاد فى سبيل اهللا،        

على يقين أن أصغر مسلم يعلم أن كلمة اهللا         
 ال يكـون    الحقيقيال تعلو إال به، وأن العز       

إال بالجهاد، وال شرف وال مجد أعلى مـن         
. هذا

 

 
ل اهللا تعالى أن يكشف لقلوبنا حقيقة       أسأ
 به ننجذب بكليتنا إلى     الذي،  الربانيالجمال  

. الرضوان األكبر

 

 

)٢(اجلهاد وأساسه: الفصل الثالث

 

 



 



ال يكون الجهاد حقا إال إذا أسس علـى         
العدالة والرحمة، وكل جهاد دعـت إليـه        

واألمة التى تقهرها   . المصلحة فظلم وجور  
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ى للمصلحة يتعين عليها الجهـاد،      أمة أخر 
فنا الجهـاد   وقد عر . ويكون عدالً وفريضة  

أنه بذل ما فى الطاقة لمحو الظلم والتظـالم    
ودفع الضالل والبدع والرجوع إلى الكتاب      

. والسنة

 

 
وأقل الجهاد إنكار القلب لألمر المحرم      
شرعا، ومن ألف الذل والبدع ولم يجاهـد        

بيده وبلسانه وبقلبه    

 

على األقل ينكـر     أو   -
قلبه  

 

ومن جاهد ليدفع ظلم    .  فارق اإليمان  -
الظالمين عن أمته، فهو ناصر للحق والحق       
معه، ومن كان الحق معه نصره اهللا ولـو         
اجتمع عليه من بأقطارهـا، ومـن جاهـد         
ه لتكون كلمة اهللا هى العليا نصره اهللا وأيـد        

كَم من ِفَئـٍة    ﴿: بروح القدس، قال اهللا تعالى    
: البقـرة (ٍة غَلَبتْ ِفَئةً كَِثيرةً ِبِإذِْن اللِّه﴾       قَِليلَ

٢٤٩ .(

 

 



 



ليس العدل رعاية المصالح ووضـعها      

حيث اقتضت، وال الحرص علـى طلـب        

المنافع فى أى وقت تهيأت، وال المسارعة       

إلى دفع المضار عن مـن حلـت بـه إذا           

استحقها، هذا هو الظلم ال العـدل، وبـين         

لحة كما بين النور والظلمـة،      العدل والمص 

 فـى   يءوالعدل فى الحقيقة هو وضع الـش      

والقـوى  . محله وإيصاله إلـى مـستحقه     

اإلنسانية منفردة ال تصل إلى حقيقة العـدل        

وإنما ينال العـدل حقـا      . لغلبة سوء الطبع  

، وكـل   بالعمل بوصـايا رسـول اهللا       

مجتمع لم يكن متمسكًا بالدين، فهو محروم       

روم من العـدل الحقيقـى      من الفضائل مح  

كالمجتمعات الجاهلية التى كانت تتغالـب،      

وكان تغالبهـا علـى الـسالمة والكرامـة        

واليسار واللذات واألسباب التـى توصـل       

والعدل عند هؤالء هو أن يقهر القوى       . إليها

الضعيف، إما بمحوه كما فعل اإلفرنج فـى        

بإذالل المقهورين   أمريكا وفى األندلس، أو   

 كما فعل اإلنكليز وغيرهم مـن       واستعبادهم

دول أوربا فى بالد الشرق، الذين قهـروا        

األمم الشرقية واسـتعبدوهم وكلفـوهم أن       

يعملوا ما هو خيـر لِإلنكليـز فيـرون أن          

استعبادهم لألمم هـو العـدل، وأن عمـل         

المقهورين ما هو إال النفع والخير للقاهرين       

هو أيضا عدل، ويكـون سـلب الـسالمة         

ات والمسرات مـن األمـة      للذوالكرامة وا 

وهـذه هـى   . المقهورة هو العدل والفضيلة 

الطبيعة اإلنسانية إذا لم تقهر على العمـل        

وكم انمحت مجتمعـات  . بوصايا رسول اهللا 

بأجمعها، وانمحت معها فضائلها وصناعتها     

الفاضلة، وآدابها وأخالقها الجميلة، بـسبب      

هذا العدل، الذى هو عدل األمم الجاهليـة،        

تمع لم يخف اهللا تعالى كان كالفرد       وكل مج 

الذى لم يخف اهللا تعالى، الذى يرى مسراته        

فى إذالل غيره وقهره على جلب الخير له        

. ودفع الضر عنه

 

 



 



.ظاهر وباطن: والعدل نوعان

 

 
 ما تعلق باألحكام    :فالعدل الظاهر ) ١(

والمعامالت، وهذا إن لم يؤخـذ بـه مـن          
 تعـالى بطريـق     األصول التى أنزلها اهللا   

االستنباط، أو بطريق الرأى أو القياس مع       
بل هـو ظلـم فـى       ، االجتهاد فليس بعدل  

صورة العدل اقتضته مصلحة األمة القاهرة      
. أو الهيئة الحاكمة

 

 
 هو مراقبـة اهللا     :والعدل الباطن ) ٢(

تعالى والخوف من نقمه، وبه يكون اإلنسان    
.اضالًعدالً ف

 

 
وتظهـره  ، وةأما العدل الذى تنتجه الق    

الرشاشات والمقذوفات الجهنمية والطيارات    
.والغواصات فهو مصلحة ال عدل

 

 




 



 تألفـه النفـوس وتعتقـده       يءالعدل ش 
وإن كان ثقيالً علـى     ، القلوب وتطمئن إليه  

النفوس البهيمية مبغوضا عند مـن جهـل        
 ومقـصد ، وهو بهجة النفوس الزكية   . نفسه

﴿يا َأيهـا   : األرواح الطاهرة، قال اهللا تعالى    
الَِّذين آمنُواْ كُونُواْ قَواِمين ِبالِْقسِط شُهداء ِللِّه       
       ﴾ِبيناَألقْـرِن وياِلدَأِو الْو لَى َأنفُِسكُمع لَوو

). ١٣٥: النساء(

 

 
 وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص        

مقْـِسطين  إن ال : (قال رسول اهللا    : قال
عند اِهللا علَى منابر ِمن نـوٍر عـن يمـيِن           

الرحمِن  

 

 وكلتا يديه يمين     -

 

عدلُون  الذين ي  -
. )٣()فى حكِمِهم وما ولُّوا

 

 
قـال  :  قال وعن أبى سعيد الخدرى     

أحب الناِس إلى اِهللا يـوم) :    رسول اهللا   

۞










 


۞





 

۞

 



 



 



 




 





 

 

 

 

 



 



. إمـام عـادلٌ   : القيامة وأدناهم منه مجلسا   
ى وأبعـدهم    اِهللا تعـال   وأبغض الناِس إلـى   

. )٤()إمام جائر: مجلسا

 

 
: وقال صـلوات اهللا وسـالمه عليـه       

)         ـى بـاِإلخالِص فـى الـسرأوصاِنى رب
والعالنيِة، وبالعدِل فى الرضا والغـضِب،      

.)٥()وبالقصِد فى الغنَى والفقِر

 

 
ادفعوا الحدود ما وجـدتُم     : (وقال  

    يخطئ اِإلمام ا، فََألنفَعدا مفـى العفـِو،   لَه 
. )٦()خير من َأن يخِْطَئ فى العقوبِة

 

 
سـلطان  : ومن كالم عمرو بن العاص    

.عادل خير من مطر وابل

 

 




 



ومن لهم اهللا تعالى بالعدل الحقيقى ال       جم
 ألن اهللا تعـالى هـو   ؛يخافون إال اهللا تعالى 

ت واألرض  الحكم العدل، وخلـق الـسموا     
وهو سبحانه عدو كـل     . ومن فيهن بالعدل  

أمة ظالمة، ولكنه سبحانه وتعالى يـستدرج       
. األمة حتى إذا عم ظلمها أهلكهـم جميعـا        

وكم انمحقت دول قهروا العبـاد وملكـوا        
البالد ونشروا الفساد وظن الناس أن ملكهم       

فما كان إال عشية أو ضحاها إال       ، يزول ال
 ألن الحكـم  ؛كنهمترى إال مسا وأصبحوا ال 

العدل منتقم قهار يكره الظلم من نفسه فكيف 
يرضاه من خلقه؟ ونحن اليوم فى الجاهلية       

إذ الجاهلية األولى كانت فى     ، العمياء الثانية 
فـإن  ، الشرق قبل بعثـة رسـول اهللا        

، الشرقيين سادوا وشادوا وبنـوا وقهـروا      
فأبادهم اهللا تعالى وسلطهم علـى بعـضهم        

ظلم وأذلهم، واحتـل بالدهـم   حتى أبادهم ال 
دولة الرومانيين فظلموا وقهروا، فمحـاهم      
اهللا بالنور اإلسالمى، وها هـى الجاهليـة        

فَـضِرب  : الثانية، فهم كما قال اهللا تعالى     
بينَهم ِبسوٍر لَّه باب باِطنُـه ِفيـِه الرحمـةُ          

ذَابِلِه الْعِمن ِقب هظَاِهرو) ١٣: الحديد .(

 

 
دعون الشرقيين بزخارف األقـوال،     يخ

، وقد آن للشرقيين    يءويسلبون منهم كل ش   
أن يتنبهوا من نومه الغفلة، ويهبوا من رقدة        
الجهالة، ويعتقدوا حقيقة العـدل، ويطلبـوه       
ويعلموا أنه ال يكـون إال بـالرجوع إلـى          
الدين، والعمل بوصايا سنة سيد المرسـلين       

. ينصلوات اهللا وسالمه عليه وعليهم أجمع

 

 
وها نحن فى زمان سرى نسيم الحيـاة        

ولم يبـق   ، فى تلك األشالء النائمة فأيقظها    
بينهم وبين إعادة المجد الحقيقى إال التحفظ       
واالحتياط، خصوصا فى جميع المجتمعات     

فإن تلك النهضة، تنـتج الخيـر       . الشرقية
الحقيقى إذا اعتبروا بـالحوادث الـسابقة،       

لب بالحق،  ووقفوا أمام خصومهم وقفة مطا    
من غيـر أن تقتـل شـعورهم المـصالح          

. واألدواء اإلنسانية والشخصيات

 

 



 



العامل لمصلحة نفـسه، أضـر مـن        
الوحش الكاسر، وأنكى من الوباء، وأفـسد       
من السيل الجارى، مع أنـى ال أنكـر أن          
الباعث لألعمال هـو المـصالح، ولكـن        

المصالح المتحـدة بالـدين الناتجـة عـن         
خالص هللا، والعمل لنيل مرضاته، يكون      اِإل

العمل لها عبادة وإقباالً علـى اهللا تعـالى،         
مهما كانت نتيجتها، فـإن المجاهـد لتلـك         
المصلحة ينتظر الحسنيين أو إحداهما فـإن       
ظفر بالحسنى فى الدنيا، ظفر بالحسنى فى       
اآلخرة، على قدر نيتـه، وإن لـم يظفـر          
 بالحسنى فى الدنيا ظفـر بالحـسنى فـى        
. اآلخرة، وهى بغية أهل النفوس الفاضـلة      

إال استعبدوا لغيرهم،   ، وما ترك الجهاد قوم   
 والذلة، وكانت البهائم أسعد     بالخزيوباءوا  

منهم وأهنأ، والجهاد سعادة لألفراد وعـز       
، ومرضاة هللا ورسـوله،     اإلسالميللمجتمع  

يعيش الناس به فى راحة وصـفاء، ومـن         
ن أحباب  م قضى نحبه منهم جاور األطهار    

اهللا، واألخيار من أولياء اهللا فى فردوس اهللا        
 .األعلى

 

 
                                              

 الـسنة  ٣٥راجع مجلة المدينة المنـورة العـدد       ) ١(
.٢التاسعة ص

 

 
 ٣راجع مجلة السعادة األبدية السنة العاشرة العدد ) ٢(

 .١٠٥ص 

 ومـسلم  ،)٦٤٩٢، رقـم    ٢/١٦٠( أحمد أخرجه) ٣(
).٥٨٨٦( الكبرى فيوالنسائى  ،)٤٧٤٨، رقم ٦/٧(

 

 
، والترمذى  )١١١٩٠ ، رقم    ٣/٢٢(أخرجه أحمد    )٤(
والبيهقى فى شعب اإليمان    ). ١٣٢٩ ، رقم    ٣/٦١٧(
، وفى السنن الكبرى للنـسائى      )٧٣٦٦ ، رقم    ٦/١٤(
، والبغوى فى الجعـديات     )١٩٩٥٦ ، رقم    ١٠/٨٨(
.)٢٠٠٤، رقم ١/٢٩٥(

 

 
 ، رقـم   ٥/٣٢٨(أخرجه الطبرانى فى األوسـط       )٥(

 ، رقم   ١/٤٧١(ى شعب اإليمان    ، والبيهقى ف  )٥٤٥٢
 ، رقـم    ١/٢١٥(، والقضاعى فـى الـشهاب       )٧٤٥
ثالث : (بلفظ).. ٢/٣٤٣(، وأبو نعيم فى الحلية  )٣٢٦

شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المـرء       : مهلكات
العدل فى الرضا   : بنفسه من الخيالء، وثالث منجيات    

والغضب، والقصد فى الغنى والفقر، ومخافة اهللا فى        
 .)عالنيةالسر وال

، )٢٨٥٠٢ ، رقم    ٥/٥١٢(أخرجه ابن أبى شيبة      )٦(
 ٤/٤٢٦(، والحاكم   )١٤٢٤ ، رقم    ٤/٣٣(والترمذى  

، )١٦٨٣٤ ، رقـم     ٨/٢٣٨(، والبيهقى   )٨١٦٣، رقم 
، والـديلمى   ) ٣/٨٤(الـدارقطنى   : وأخرجه أيـضا  

.)٥/٣٣١(، والخطيب ) ٢٥٦ ، رقم ١/٨٢(

 

 

۞
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في الوقت الذي يواجه فيه     

ا ا فكريــالمجتمــع تطرفَــ
ـ  وشذوذً ا باسـم   ا أخالقي
الدين  

 

 والدين منه براء    -

 

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

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

ــاء الفــرد وتقويمــه  ببن
باعتباره مـصدر القـوة     

    ا؛ للمجتمع إذا كان صـالح
ــصوف أصــبح  إال أن الت

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

 عقيدة يجب أن يكون عليه   
ا، وعبادة ومعاملة وأخالقً  

ليصح السلوك إلى ملـك     
.الملوك سبحانه
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    ا، وإن  إن اإلسالم هو الدين حق
سل قبل األديان التي جاءت بها الر  

 كانت أديانًا قبل بعثتـه      نبينا  
      ثم نسخت بدينه الناسخ لكل ،

. دين قبله

 

 
فمثله ومثلهم صـلى اهللا عليـه    
وعليهم أجمعين كاألنجم الزاهـرة     
التي يستضاء بها في ظلمة الليل،      
فإذا أشرقت الشمس حجبـت مـا     

ن غض ـجوم، فمـهنالك من الن

 

 
بصره عن الشمس ولم يهتد بها جنى علـى         

يما ا، ال س  ا مبينً  أكبر جناية، وخسر خسرانً    نفسه
 خـاتم    ألنه   ؛وأن تلك الشمس ال تغيب أبدا     

الرسل وال نبي بعده، وال يزال نوره مشرقًا في         
 اآلفاق بأعمال وأقوال وأحـوال خلفائـه        

الهادين المهتدين الراشدين من العارفين واألئمة،     
فالعارفون واألئمة من المسلمين أمثال األنجـم       

.مضيئة بنور الشمس في أفقهاال

 

 
وقد بحث العقل بقواه كلها في كل ما جاء به          

 

 

 كثيرين   بعد حكمه بأن اهللا أرسل رسالً      -
وتصديقه بهم عليهم الصالة والسالم أجمعين في       

كل ما جاءوا به     

 

-  فحكم حكم ، ا أن كـل    ا نهائي
؛ إنما  رسول جاء قبل سيدنا وموالنا محمد       

جاء ليعد بني اإلنـسان لنيـل تلـك الـسعادة           
. القصوى، التي ال تُنال إال بظهوره 

 

 
 يدعو الناس إلى    ولم يرسل اهللا تعالى رسوالً    

الخير الحقيقي والسعادة الحقيقية فـي الـدارين        
مبينًا أنواع الكماالت اإلنـسانية كلهـا عقيـدة         
وعبادة ومعاملة وأخالقًا، وموضحا اآلداب التي      

 ألن يكون في معية ربه في       جعل اإلنسان أهالً  ت
الدنيا واآلخرة، وصورة كاملة مجملة باألخالق      
الربانية حتى يحصل له الخير الحقيقي وتتم لـه     

 

 

 

 

  السعادة الحقيقية روح ا؛ إال  ا وجسم
.سيدنا وموالنا محمدا 

 

 
    ا أن اإلسالم   إذا تقرر ذلك ظهر جلي

ـ    ا، وأن الـدين هـو      هو الدين حق
سالم، ولن يقبل اهللا مـن أحـد        اإل

ا، قـال اهللا    ابتغى غير اإلسالم دينً   
 الــدِّين ِعنـد اللَّــِه  ِإن: (تعـالى 

، وقال  )١٩: آل عمران  (مسالَاِإل
ومن يبتَِغ غَير اِإلسـالِم     : تعالى

ِدينًا فَلَن يقْبَل ِمنْه وهو ِفي اآلِخرِة       
الْخَاِسِرين ِمن) ٨٥ :آل عمران.(

 

 


 


كل بني اإلنسان لو تجردوا عـن       

ن ـقول عـة للعـالحظوظ الحاجب

 

 
إدراك الحق؛ واألهواء التـى تعمـي عـين         
البصيرة؛ لتحققوا أن اإلسالم هو الـدين الحـق       

.االذي به سعادة الدنيا واآلخرة ِحسا وعيانً

 

 
عا وسـطًا    جعل اإلنسان نو   وذلك ألن اهللا    

بين عوالم المالئكة والحيوانات، ووهب له العقل       
الذي يعقل عنه سبحانه، وسخر لـه مـا فـي           

    ا منـه تقدسـت    السموات وما في األرض جميع
. ذاته

 

 
      ا بصيرا خلق سبحانه آدم علي صورته سميع

ا مؤهالً متكلم   ا، وجعله خليفـة     لتلقي العلم مريد
لبـه  ا فـي ق   في األرض، ومنحه سبحانه عيونً    

يبصر بها أسرار الغيب من اآليات المنبلجة في        
ا مـن    الدين، فال تري فرد    ىاآلثار، وفطره عل  

: أفراد بني اإلنسان إال وهو يخنع لقوة يـسميها        
 الطريق الموصل للحق فيهـا      ى إل ى، اهتد )اهللا(

 معرفته من حجبهم من هداهم اهللا، وأخطأ طريق  
هو الْمهتَِد ومـن    من يهِد اللَّه فَ   : ىاهللا، قال تعال  

. )١٧ :الكهف( يضِلْل فَلَن تَِجد لَه وِليا مرِشدا

 

 
خلق اُهللا اإلنسان ليشهده غرائب قدرته فـي        
مكوناته بما جعل له مـن النـور فـي قلبـه،             
ويكاشفه بعجائب حكمته في آياته بما منحه من       

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


 

نور الفكرة، وجعل له قوة يحكم بها، وأعـده لنيـل الكمـاالت        
وهـدينَاه    : الروحانية أو ارتكاب النقائص الشيطانية؛ قال تعـالي       

ِإنَّا هدينَاه السِبيَل ِإما شَـاِكرا        :ى، وقال تعال  )١٠ :البلد( النَّجديِن
لُوا؛ فَكُلٌّ ميسر ِلمـا     اعم: (وقال   ،  )٣ :اإلنسان( وِإما كَفُورا 

."الطبراني) "خُِلقُ له

 

 



 


 قليـل   لما كان اإلنسان في أول نـشأته منـذ أبينـا آدم             

 إليه   ى اهللا تعال  ىالضرورات؛ أوح 

 

 بعد علم التوحيد     -

 

 ما ال بد له     -
 الرسـل بأحكـام     منه، ثم أخذ اإلنسان تكثر ضرورياته فأرسل اهللا       

شرعية علي قدر ضروريات اإلنسان في كل زمان ومكان، ومـن           
قرأ القرآن الشريف وقرأ أسفار األنبياء في التوراة يظهر له حقيقة           

. ما قلت

 

 
 بما يناسب زمانه، ثم أرسل سـيدنا        ا  أرسل اهللا سيدنا شيثً   

أرسل ا بتوحيد اهللا وعبادته لما كانوا عليه من عبادة األوثان، ثم      نوح
 لينذرهم عاقبة فعل الفاحشة، ثم أرسـل سـيدنا          ا  سيدنا لوطً 

ا  صالح          ليعلمهم العدل والمساواة، وجعل اهللا الناقة له آية بعد 
 ليطهرهم من رجس الشرك ويوجههم      أن أرسل سيدنا إبراهيم     

.ى اهللا تعالىإل

 

 
ـ              ىفلما أن أخذ اإلنسان تكثر ضـرورياته وتـشتاق نفـسه إل

ـ إ يدعو فرعـون أوال       ىاهللا سيدنا موس  الكماليات؛ بعث     ىل
العدل والرحمة ومساواة جميع بني اإلنسان ببعضهم، ويدعو قومـه        

 توحيد اهللا وعبادته، وأنزل اهللا عليه التوراة، ومن قـرأ سـفر             ىإل
 تحقق قدر األحكام الشرعية التي كـان يحتـاج          راةالتالوت في التو  

.إليها اإلنسان في هذا الزمان

 

 
نو إسرائيل يهتمون بأعمال األبدان حتي في زمـان          كان ب  ولما

  ىسيدنا موس 

 

 ودليل ذلك أنهم اتخذوا العجل ليروه بأعينهم،        -
 ذلك أنهم جعلوا الدين وراء ظهورهم وأبدلوه بـأهوائهم          ىوزاد عل 

وحظوظهم  

 

 ليمحو تلك البدع التـي       ى؛ بعث اهللا سيدنا عيس    -
لوب، ويخفف عنهم أثقال     عمل الق  ى التوراة، وينبههم إل   يابتدعوها ف 

. من الحكمة والبياناألعمال البدنية بما جاءهم به 

 

 
 كل رسول من الرسل عليهم الصالة والـسالم بعثـه اهللا            فكان

، أو عمل من األعمال ىتعالي بخُلق من األخالق التي يحبها اهللا تعال       
 بخلـق   ا  ، كما أرسل اهللا سيدنا شـعيب      ىالتي يرضاها اهللا تعال   

. ي وفاء الكيل والوزن بالقسطاس المستقيمالعدالة ف

 

 
ـ  كل رسول ينتظر رسوالً  فكان  أن ى أراد اهللا تعـال ى بعده، حت

 فأنزل عليه القرآن تبيانًا لكل شيء       يختم الرسالة بسيدنا محمد     
من ضروريات اإلنسان وكمالياته في الدنيا، وفـضائله النفـسانية          

.وكماالته الروحانية لنيل سعادة األبد

 

 



 


  ا لكل ما أنزله على رسـله  فالقرآن المجيد أنزله اهللا تعالى جامع

، صلوات اهللا وسالمه عليهم أجمعين قبل سيدنا وموالنا محمد          
ثم تفضل فأتم نعمته علينا وأكمل لنا ديننا الذي ارتضى لنا، وبين لنا       

، فالكتب السابقة كانت    ء لم ينزله من قبل    يفي القرآن المجيد كل ش    
ا لقوة العقل، حتى إذا     بد أن يكون مناسب    كالتعليم في الصغر الذي ال    

تمكن من المبادئ األولية ترقى فـي مراقـي المعـارف والحكـم             
ا يمكنه فيه أن يتلقى العلوم العالية، حتـى         واألحكام، حتى يبلغ مبلغً   

. يبلغ نهاية العلوم وغاية الفهوم

 

 
فكأن الرسل السابقين كأساتذة لإلنـسان فـي سـن الطفوليـة،       
يؤهلونه للتلقي عمن هو أرقى منهم، ذلك هو السيد الكريم والرءوف  
الرحيم إمام األئمة ورسول الرسل عليهم الصالة والـسالم، الـذي           
جمع اهللا له العلم والمعلوم، واالسم والمسمى، واللفـظ والمعنـى،           

األنبياء عليه وعليهم الصالة والـسالم،  والروح والجسد، فكان خاتم  
 للناس عامة، فمن لم يؤمن به كفر، ومن ائتم بغيره هلـك،             ورسوالً

 ما وسعهما إال اتباعه، صـلوات       ولو أدركه موسى وعيسى     
.اهللا وسالمه عليه وآله وصحبه وسلم

 

 



 


سقة؛ أو مدن   كانت كل مدن األرض بين مدن جاهلة؛ أو مدن فا         

مبدلة أو ضالة، ولم يكن ثم فضيلة بمعناها، إذ األعمال الفاضلة قد            
تصدر عن القردة والخنازير والنسانيس والفيلـة والنمـل والنحـل        

 ا، ولكن ال نحكم أنها فضيلة؛ وإنما هي أعمال إلهام          والجرذان أيض
فطرية، وكذلك كانت الفضائل التي تصدر عن اإلنسان إنمـا هـي            

 فطرية، لم يقصد بها تزكية للنفس وال تصفية للخيـال ولـم    إلهامية
.تصدر عن روية بالفكر

 

 
        عـت  فلما أشرقت شمس اإلسالم سرت فيها الروح اإللهية، فنو

 األفكار، وطه  رت النفوس، وجم  نت المعـامالت،   لت األخالق، وحس
. وجعلت اإلنسان أخا اإلنسان

 

 
ـ         ي وصـهيب   انظر كيف صار بالل الحبشي وسـلمان الفارس

الرومي وحارثة وزيد بن حارثة وأسامة بن زيد وأبو رافع النوبي            
  ى أئمة هد         ا  وشموس بيان وقادة المؤمنين، وهم من تعلم نـسب
وحسباا ومنزلة وقدر .

 

 
جاء الحق فمحق الباطل، أصـبحت التيجـان تحـت األقـدام            

 رك ا، بم ذلك؟، ولم ذلك؟، أِكُل الجواب إليك وأنبه فك         والبسوها عبيد
  وَأهلُها ظَـاِلمون    كُنَّا مهِلِكي الْقُرى ِإالَّ    وما: ىإلى فهم قوله تعال   

.)٥٩ :القصص(

 

 



 





  

 

 



 


 

 

 



 




 





 




 




 


 



 


جاء في تاريخ الخلفاء للسيوطي عن اإلمام ابن حنبل أنه سـأل            

ا كان كثيـر األعـداء،      اعلم أن علي  ": فقال أباه عن علي ومعاوية،   

ففتش له أعداؤه عيبا فلم يجدوا، فجاءوا إلى رجل قد حاربه وقاتله،            

منهم له)١(افأطروه كياد ".

 

 

غيرة معهودة متكررة في كل     وهذه دخيلة من دخائل النفس الص     

خصومة، فكثير من الثناء ال يصدر عن حب للمثني          جيل، وفي كل  

وكثير من هذا الحقـد تبعثـه       عليه كما يصدر عن حقد على غيره،      

…الفضائل وال تبعثه العيوب 

 

 

إن تاريخ معاوية بن أبي سفيان ال يحتاج إلى مزيد من تفصيل،            

ا إلى تصحيح الموازين،     جميع وتواريخ النابهين  وإنما يحتاج تاريخه  

وبيان المداخل التي تؤتى من قبلها أحكام النـاس علـى الحـوادث      

     ا علـى عقـب، ويـصاب       والرجال، فتصاب بالخلل أو تنقلب رأس

معها تفكير المفكر، ونظرة الناظر، وإدراك المـدرك لمـا           بالخلل

. سائر األزمنة يحيط به من حوادث زمنه وحوادث

 

 

عاوية، ونفهم معه تواريخ الكثيرين من بناة       ونحن نفهم تاريخ م   

الموازين، وعرفنا ما يعرض لها من االنحـراف         الدول إذا صححنا  

…عن قصد أو عن شعور غير مقصود 

 

 

ولكننا ال نعرف تاريخ معاوية وال تـواريخ غيـره إذا أخـذنا             

وراءها عن بواطن األهواء والبواعـث       بظواهر األقوال، ولم ننقب   

 الدولة األمويـة    مرحلة: نها في هذه المرحلة بذاتها    الخفية، وال بد م   

.األولى على التخصيص

 

 

 بـالغ  لقد كان قيام الدولة األموية بعد عصر الحالفة حادثًا جلالً       

.اإلسالم، وتاريخ العالم الخطر في تاريخ

 

 

وما كان أحد ليطمع في بقاء عصر الخالفة على سنة الـصديق    

ن؛ ألن اطراد النسق مـن والة       الداهري والفاروق أبد اآلبدين ودهر   

تنوء به طاقـة     األمر على هذه الطبقة العليا من الخلق والتقوى أمر        

.بني اإلنسان

 

 

فما كان دوام الخالفة الصديقية أو الفاروقية بمـستطاع علـى           

طول الزمن، وما كان قيام الملك بعد الخالفة باألمر الذي يؤجل إلى  

.زمن بعيد

 

 

كـان فـي    :  على مفترق طريقين   ولكن الملك بعد الخالفة كان    

ا مصونًا من بـذخ     ا نقي ا بار الخالفة ملكً  الوسع أن يسير على مشابه    

.عصوره الخالية الهرقلية والكسروية، وسائر ضروب الملك في

 

 

وكان في الوسع أن يسير على مشابه الملك في العصور الخالية           

ة وخيالء كخـيالء العواهـل مـن القياصـر         ا، وزينة ا ومتاع بذخً

.والشواهين

 

 

كان في الوسع أن يبتدئ الملك في تاريخ العالم علـى الـنهج             

وإن لم يبلـغ هـذا المـدى مـن النزاهـة             الصديقي أو الفاروقي،  

       يتوارثونـه،   ا للرعية والصالح، وكان هذا النهج خليقًا أن يظل إمام
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ويقتدون به ويحميهم نكسة األخالق واآلداب قرونًا وراء قرون من        

 المادية، وما شابهها من آداب تدور علـى         )٢(وأوشاب ةبقايا الوثني 

…أخطر األمور  النفع العاجل، وتقبل المعاذير منه في

 

 

.كان في الوسع هذا، وكان في الوسع ذاك

 

 

ونشأة الدولة األموية على مفترق هذين الطريقين هي الحادث         

وهي الحادث الجلل الذي يقرر تبعتها في        الجلل في صدر اإلسالم،   

.خ اإلسالمي، بل في التاريخ العالمي كلهالتاري

 

 

ورأس الدولة األموية، معاوية بن أبي سفيان، هو صاحب هذه          

تتقرر بأمانتها العظمى في ميزان ال تلعب به         التبعة التي يجب أن   

منها على الحقيقـة،     المنافع المقصودة، أو المنافع التي هي أخطر      

، يشق عليها الصعود   وهي منافع الطبائع المستسلمة أليسر المعاذير     

المثل األعلى، ولو باألمل وحسن المظنـة، ويطيـب لهـا أن          إلى

…في كل يوم   مع مألوفاتها)٣(تسترسل على هينة

 

 

والصفحات التالية تتناول النظر في سيرة معاوية مـن هـذه           

   االوجهة، فليست هي سرد   لتاريخه وال سجال   ا  ألعماله وال معرض

التاريخيـة   لحوادث عصره، ولكنها تقدير له وإنـصاف للحقيقـة        

وللحقيقة اإلنسانية كما يراها المجتهد في طلبها وتمحيصها، ونكاد         

يراها من ال يجتهد في البعد عنهـا وإخفـاء معالمهـا،             نقول كما 

حيث يريد أو ال يريد، وبعض       والتوفيق بينها وبين دخيلة هواه من     

حـين   موي إلى زماننا هذا يفعلون ذلـك      المؤرخين بعد العصر األ   

ينظرون إلى هذه الفترة، فال تخطئهم من أسلوبهم وال من حرصهم           

أهوائهم، كأنهم صنائع الدولة في إبان سلطانها وبين         على مطاوعة 

ورجالها الذين تنعقد بيـنهم      عطاياها المغدقة، ونكاياتها المرهوبة،   

 ر المشايعة فـي   وبين معاصريهم أواصر المودة، والنسب وأواص     

.المطالب والمعاذير

 

 

ولوال أننا نأبى أن نضرب األمثلة باألسماء لذكرنا من هـؤالء        

ـ          ا ينـضح   المؤرخين المعاصرين من يتكلم في هذا التـاريخ كالم

ينكر الخالف   بالغرض، ويشف عن المحاباة بغير حجة، فمنهم من       

 بين هاشم وأمية في الجاهلية، ومنهم من يحسب من همة معاويـة           

للخالفة مع علي، ويحسب من المآخذ على غيره أنهـم           أنه تصدى 

تصدوا للخالفة مع يزيد، ومنهم من يشيد بفضل أبي سفيان علـى            

   مـن   ا يعرف الكتابة والحساب ويعلمهمـا     العرب؛ ألنه كان تاجر

يستخدمهم في تجارته، ومنهم من يلوم أهل المدينة؛ ألنهم نكبوا في           

المسلطين عليهم من جند يزيد، وال      على أيدي    أرواحهم وأعراضهم 

   تكاد تسمعه يعذرهم وال     ا ألولئك المسلطين، بل   تكاد تسمع منه لوم

.يدري ما يصنعون غير ما صنعوه

 

 

ولو أننا ذكرنا أسماء هؤالء المؤرخين المعاصرين لكان تمـام          

 بأطراف من تراجمهم، وألوان من      )٤(نشفعه البيان عن منهجهم أن   

عليهـا، وألـوان مـن       فعة واللياذ بالقادرين  مسالكهم في طلب المن   

معاذيرهم التي يرتضونها ألنفسهم، ويوجبـون علـى النـاس أن           

…لهم أو يلتمسوها لهم، وإن لم يعلنوها  يرتضوها

 

 

ولكننا ندع هذا التمثيل؛ ألننا في غنى عنه بما ثبت من األمثلة            

الشواهد من حوادثه وأقوال رجالـه،       المحفوظة عن زمانها، ونتخذ   

ونتحرى في ذلك كله أن نصون التاريخ        

 

ذمة اإلنسانية     نصون -

 

- 

.أن يملكها من يملك الجاه والسلطان في زمن من األزمان

 

 
                                                           

)١ (مكر به: مصدر كايده، أي: اكياد. 

.عيوب: أوشاب) ٢(

 

 
.السكينة والوقار والرفق: بكسر الهاء: هينة) ٣(

 

 
.ا، وأتبعه بمثلهزوج: شفع العدد صيره شفعا، أي: نشفعه) ٤(

 

 



 

 

 

 

 



 



 







 





 



 





 



ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا سداد الحكمة وصفاء العقل             

 وانقدنا بالهدي من الضاللة، بكف الغفلة ونـزع الحقـد،           ،نقاء الضمير و

صدورنا، وأنزل علينا السكينة، حتـى  ر قلوبنا بحجب األنانية وشرح  وطه

اء بنمـيم،   از مشَّ ، هم يٍنِه م ٍفالَّ ح لَّ كُ عِطيتم لنا حسن التوجه إليك، فال نُ      

 وال تؤاخـذنا إن  ، أثيم، ربنا وال تحملنا ما ال طاقة لنا به      اع للخير معتدٍ  منَّ

.نسينا أو أخطأنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 التـي موضوع علم األخالق هو األعمال    
   صدرت عن اإلنسان عمد  ا ويعلـم   ا واختيـار

صاحبها سـاعة صـدورها منـه ماهيتهـا         
ا  ويدخل فـي الموضـوع أيـض        .وحدودها

 ولكـن   ٬األعمال التى صدرت ال عـن إرادة      
كان من الممكن تجنب وقوعها عند ما يكون        

 صاحبها مريد وهذان النوعان همـا     .اا مختار 
 .ن يحكم عليهما بالخير أو بالشراللذا

 

 
 ال عـن إرادة     ٬أما ما يكـون صـدوره     

 وال يمكن تجنبه في حالة االختيـار        ٬وشعور
 ولذلك يمكن   .فليس من موضوع علم األخالق    

القول بأن المسئولية أو التبعـة األخالقيـة ال         
 فمـا ال دخـل      ٬تكون إال إذا وجدت اإلرادة    

يالم عليه إلرادة اإلنسان فيه ال يسأل عنه وال      
 فال يمدح اإلنسان    .وال يمدح أو يذم من أجله     

ا لقوتـه الطبيعيـة وال يـذم لـضعفه          أخالقي
 ؛ إنه خيـر   : وال يقال لشخص مثالً    ٬الطبيعي

 .حـه  ألنه قبي  ؛ وال شرير  ،ألنه صبوح الوجه  
فحين  ٬فهذه أشياء ال عمل إلرادة اإلنسان فيها    

 ٬توجد اإلرادة إذن توجد المـسئولية     
د اإلرادة فـال مـسئولية    وما لم توج  

 .هناك

 

 
والمسئولية عبارة عـن صـفة      
أخالقية لمن عليه أن يجيب عـن فعـل        

 صاحب الفعـل أن يبـين       ى فعل ،معين له 
 ويتحمل بذلك   ٬ويشرح مسببات فعله  

 فهي نوع من محاسبة     ٬تبعه تخلفاته 
 .النفس عن أفعالها

 

 
وهذا التعريـف يتـضمن أن      

 ٬ في عمله  اإلنسان يجب أن يفكر أوالً    
وأن تكون عنده الحرية وعدم التـأثر       
بأي مؤثر خارجي كالقانون أو أي رادع       

 وأن يتنبأ بنتيجـة عملـه       ٬يوجب الرهبة 

ويتصور ما سيكون عليه الفعل وما سيترتب       
 أي يقدر العواقب    ٬عليه من نتائج في المجتمع    

 . ستكون بعد إتيانه هذا العملالتي

 

 
وهناك طريقة واحدة ليبتعد اإلنسان عـن       

مسئولية وهى أن يعتنق     ال

 

 فـي أخالقـه      –

 

– 
٬ا من مذاهب التفكيـر األخالقـي      ا معينً مذهب 

 ألنهـا   ؛يكيف أفعاله األخالقية حسب ما تمليه     
ا ما تكون مؤيدة بالعرف االجتماعيغالب. 

 

 
 مـسئولية   :وهناك نوعان من المـسئولية    

 فإذا خالف شخص    . ومسئولية أخالقية  ٬قانونية
يه سئل أمام قـضائه     قانون البلد الذي يعيش ف    

وتحمل مغبة عمله وما يترتـب عليـه مـن          
ا فإنه يـسأل    ا أخالقي  أما إذا خالف أمر    ٬جزاء

  ودائرة الـضمير   .أمام اهللا وضميره  

 

 كمـا   -
 نعرف

 

 وبذا تكون   ٬ أوسع من دائرة القانون    -
المسئولية األخالقية أرحب مـن المـسئولية       

ث  فالقانون ال يأمر وال ينهي إال حي       ٬القانونية
يعاقب من يخالف أمره ونهيه بالعقوبات التى       

 أما األخالق فسلطانها مترامـي      ٬نص عليها 
 ألن من يتولي الجزاء فيها ووخز       ؛األطراف
 وكالهما يـشرف علـى األعمـال        ٬الضمير

 فالقـانون ال يـستطيع أن       .الظاهرة والباطنة 
 ألنـه ال    ؛ينهي عن الكذب أو الحقد أو الحسد      

 ولو حاول ذلك    ٬بهايستطيع أن يسأل من يرتك    
ألوقع بالناس من األضرار أكثر بمراحل مما       

 أما األخالق فتنهي عـن      .يبغي من اإلصالح  
الكذب والحقد والحسد وما شابه ذلـك مـن         

 فـي   التـي صفات فيسأل اإلنسان عن نياته      
أعماق نفسه ولو بقيت في المجال السلبي ولم        

 فيثاب على نياته ٬تخرج بعد إلى العالم المادي    
 ويعاقب على نياته الـسيئة أمـام اهللا     ،سنةالح

 .والضمير

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 
عبد الفتاح مصطفي غنيمةد .أ

 

 
أستاذ تاريخ العلوم والتكنولوجيا 

جامعة المنوفية

 

 

 

 

 

 
   

      
    



 

 
    

    
       
   
    

 



 


 نـستطيع أن    ٬والمسئولية أشكال متمايزة  

نذكر منها ثالثة أشكال ظهرت في عـصور        
:مختلفة

 

 
 ويغلب ظهوره في :أولها الشكل الـديني  

 تنعقد فيها الـسيادة لرجـال       التيالمجتمعات  
راعنة وما هو الدين كما كان في مصر أيام الف    

 فكلنا يعرف أن التقـسيم      ؛موجود بالهند اليوم  
 فيوجـد   ٬الطبقي فيها علـى أسـاس الـدين       

المسلمون والمنبوذون والمجوس وما إلى ذلك      
باكستان عن الهند عام     وانفصال   ٬من طبقات 

... .نـا هـذا   لأوضح دليل علـى قو    م  ١٩٤٧
وتتشكل المسئولية داخل كل طبقة حسب مـا        

ظمها ومبادئها، وما دامـت     تمليه تعاليمها ون  
 فـإن   ،تبني على أسس متباينة ألديان مختلفة     
ـ      ا أمـام   األفراد يكونون مـسئولين اجتماعي

فمن يتخلف حسب المبـادئ الدينيـة       . أديانهم
 ،pureا   تدين بها طبقته يـصبح طـاهر       يالت

          ا ومن يحيـد عـن الطريـق يـدعي نجـس
imfure..

 

 
  فيمكن تسميته بالشكل   :أما الشكل الثاني  

 وقد ظهر في المجتمعات المتأخرة مثل       :الكلي
 وهـذه   ،الهنود الحمر وقبائل أواسط أفريقيـا     

المجتمعات تمتاز بقلة العدد وتعـيش تحـت        
 وهو تأليه مظـاهر     Totem" الطوطم"تأثير  

والمسئولية هنـا   . الطبيعة وعبادة الحيوانات  
كلية بمعني أنه إذا أخطأ أفراد القبيلـة فـإن          

 ولقد ظـل هـذا      .بيلة كلها الخطأ يقع على الق   
      ا فلم الشكل حتى آخر القرن الثامن عشر تقريب

يكن يكتفي بعقاب المذنب فقط بل يعاقب معه        
 ونستطيع القول بـأن الـروح       .أهله وأوالده 
 ما زالت تـرتبط بـالموروث       يالعصبية الت 

الثقافي في صعيد مصر إن هي إال صـورة         
 .من صور المسئولية الكلية

 

 
 :ال هو الشكل الفـردي    وثالث هذه األشك  

 فالمـسئولية   ،وهو أرقي من الشكلين السابقين    
فيه ال تكـون إال أمـام الوجـدان الـداخلي           
والشعور النفسي وهى مسئولية تجريدية تبني      

 .على الفهم والشعور واإلرادة

 

 
وطبيعي أن هذه المسئولية لم توجد كذلك       

 نتيجة للتطور االجتماعي الذي سـاد       يبل ه 
 ولقد كان آخر تطور لها قبل أن تصل         ٬العالم

 هو الـشكل المـادي أمـام        ٬إلى هذا الشكل  
ا يعرف أن القانون عمل مـادي       ن فكل ٬القانون

فهو مكتوب من جهة وعقابه مادي من جهـة       
 .أخرى

 

 



 


       ا ولقد حاول العلمـاء أن يجـدوا تفـسير

يفسرون به أصل المسئولية في التاريخ فذهبوا 
 ونستطيع أن نميز من     .ي ذلك مذاهب شتي   ف

 :بين أقوالهم مذهبين واضحين

 

 
 وقـال بـه     ٬المـذهب النظـري   أولهما  

الفالسفة الذين يؤمنون بالحرية النفسية أمثال      
 فالنفس فـي رأيهـم حـرة        ٬ديكارت وكانت 

 ٬ وحريتها هذه هي أساس المسئولية     ،بطبيعتها
وكل إنسان يمتلك حركاته الجسمية وموجاته      

 والعقل واإلرادة والشعور التى يبني      ٬ريةالفك
 وإنما هـى    ٬عليها الفعل األخالقي ال تتناقض    

 وكـون   ٬عناصر ضرورية للحدث األخالقي   

 بعضها على الـبعض اآلخـر       باإلنسان يغل 
ا ال يقره الـشعور     ن يريد شيئً  أ ك ،اا مطلقً تغليب

 فهـذا   ٬أو العقل وإنما تريده اإلرادة المطلقة     
 ألنه سيكون لـه     ؛ كلية  ال يمكن تحقيقه   يءش

 ألن  ؛ا وهو خطأ أيـض    .صفة التحيز والتحكم  
اإلنسان يقيد نفسه بنفسه وال يحقق التـوازن        

 وهذا ما يلقي المـسئولية      .بين ملكاته النفسية  
 ألن  ؛على الفرد أمام نفسه ولـيس أمـام اهللا        

المولي خلق اإلنسان وأعطاه القدرة النفـسية       
 وهو ٬تزانوملكات التخلق وسبيل التحرر واال

  ا أو أهمل فيه أو تسرع مسئوالً      إذا جهل أمر 
فالمسئولية في نظر هؤالء الناس     .. أمام نفسه 

 فاإلنسان عندهم   ٬مبنية على الحرية الطبيعية   
 .موجود عاقل مسئول أمام نفسه

 

 
 ٬المذهب العملـي  أما المذهب الثاني فهو     

ويفسر المسئولية ال باعتمادها على عناصـر       
علـى عناصـر جـسمية    نفسية مجردة بـل    

. عضوية وعناصر اجتماعية يجـب تغليبهـا      
 إن  :يقول) Lambroso(مبروزو  فالعالمة ال 

 ا بعوارض جـسمية تـأتي   المسئولية تحدد آلي
عن طريق الوراثة؛ ويقـول تلميـذه فيـري         

)Ferri(:     ي الت ي إن أهمية البيئة االجتماعية ه 
فمن يعـيش فـي     ... .تحدد المسئولية الفردية  

ال يمكن أن المسئولية بالشكل الذي وسط فاسد  
 ؛"يدركها به من يعيش في وسط مهـذب راق      

ومعني هذا أن اإلنسان مجبـر ولـيس حـر          
 : ذلك ألن إرادة اإلنسان تتأثر بشيئين      ٬اإلرادة

 الوراثة والبيئة فهو يرث من أبويـه ميـوالً        
 شريرة وكذلك تؤثر فيه البيئة      خيرة أو ميوالً  

أصدقاء وكتب  التى حوله من بيت ومدرسة و     
 فمن  ٬ونحو ذلك من بقية الظواهر االجتماعية     

نشأ بين أبوين مجرمين وورث منهما الميـل        
إلى اإلجرام أو شب بين قوم فاسدين وسـمع         

  ولم يكن   ٬ا إلى اإلجرام  أحاديثهم كان مضطر 
 وليس في اسـتطاعته     ٬حر اإلرادة فيما يفعل   

   وإذا أريد إصالحه فـال     ٬اإال أن يكون مجرم  
 وواضح أن في     ... إصالح البيئة أوالً   بد من 

  فـإن اإلرادة وإن تـأثرت       ٬اهذه الرأي غلو 
 فإنها ال تفقـد     ٬بالوراثة والبيئة إلى حد كبير    

حريتها وآية ذلك ما نشعر به فـي داخليـة          
 وأننا نستطيع أن نعمل     ٬أنفسنا بحرية االختيار  

 فمن كذب شعر بأنه كان      ٬ أو ال نعمله   يءالش
 ومن أجل هذا يندم علـى       ٬يستطيع أال يكذب  

 ، هذا.ا عليه ما ندم ولو كان كذبه محتم    ٬كذبته
 أنه لوال حرية اإلرادة لما كان هناك معني         إال

 ولكان األمر بفعل الخيـر      ٬للتعاليم األخالقية 
   ا من العبث، ولما كان     والنهي عن الشر ضرب

.هناك معني للثواب والعقاب أو المدح أو الذم

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 




 




 



 



 





 


م٠١/٠١/٢٠١٢: التاريخ . ٢٢٣٩:  المسلسل الرقم

 

 

عكـس   جهـة  ضريح، ويقع الضريح في      ره يوجد بجوا  مسجد 

القبلة، وتوجد مساحة مقترحة ضعف مساحة المسجد الحالية مما ال          

يستوجب ضرورة إزالة الضريح، وهذا الضريح موجود في أقـدم          

ا من أهل البلدة يريـد      لجهة، وعدد قليل جد   االخرائط ضمن معالم    

 في المسجد صحيحة، وعدد كبير      إزالة الضريح حتى تكون الصالة    

ا من أهل القرية يريد تجنب هدم الضريح وتجديد المسجد التابع           جد

فما رأي الدين وما الحكـم بـين   . لألوقاف وترك الضريح كما هو    

 المعنيةالرأيين؟ مع العلم أن الضريح مسجل بالجهات

 

 

:أمانة الفتوى بدار اإلفتاء المصرية: الجواب

 

 

 المقرر شرعا أن مكان القبر إما أن يكون مملوكًا لصاحبه           من

قبل موته، أو موقوفًا عليه بعده، وشرط الواقف كنص الشارع؛ فال           

             م اإلسـالمتَّخَذَ هذا المكان ألي غرض آخر، وقد حـريجوز أن ي

 بـالنبش؛ ألن    ورهم يجوز التعرض لقب    فال وات؛انتهاك حرمة األم  

حرمة المسلم ميتًا؛ كحرمته حيّا، فإذا كان صاحب القبر ِمن أولياء           

اهللا تعالى الصالحين فإن االعتداء عليه بنبش قبره أو إزالته تكـون         

أشد حرمةً وأعظم جرما؛ فإن إكرام أولياء اهللا تعالى ومعرفة حقهم           

 عنـد رب   وأرجى الطاعات قبوالًأحياء وأمواتًا من أقرب القربات   

البريات، وقبورهم روضات من ريـاض الجنـة، ويجـب علـى            

المسلمين أن يأخذوا على يد من تُسوُِّل له نفـسه انتهـاك حرمـة              

األموات، وبخاصة أولياء اهللا الصالحين ِمن أهل البيت وغيـرهم؛          

فإنهم موضع نظر اهللا تعالى، ومن نالهم بسوء أو أذًى فقد تعرض            

؛ كمـا    هللاحرب ا ل

ــديث   ــي الح ــاء ف ج

من عادى ِلي   «: القدسي

ِليبِ   ورِبالْح آذَنْتُه ا فَقَد «

ــن   ــاري م رواه البخ

.حديث أبي هريرة 

 

 

علـى ذلـك   وبناء  :

فإن إزالة األضرحة من    

المساجد أو نقل رفاتهـا     

إلى أماكن أخرى 

 

تحت -

أي دعوى، حتـى لـو      

كانت توسعة المـسجد    

وتجديــده

 

  هــو أمــر-

محرم شرعا؛ لما فيـه     

من االعتـداء الـسافر     

على حرمة األمـوات،    

وسوء األدب مع أولياء    

ــم  ــصالحين، وه اهللا ال

الذين توعـد اهللا مـن      

آذاهم بأنه قـد آذنهـم      

بالحرب، وقـد ُأِمرنـا     

ــم  ــوقيرهم وإجالله بت

ــا، وال  ــاء وأمواتً أحي
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 أو  د ومن أراد توسعة مسج    باطل،يجوز التوصل إلى فعل الخير بال     

تجديده يجب عليه شرعا أن يبِقي الضريح الذي فيه في مكانه حتى            

لو أصبح وسط المسجد، أو يتْرك المسجد كما هو حتى يقـيض اهللا             

تعالى له من يتولى توسعته ِمن عباده المخلصين الـذين يعرفـون            

لتعدي على أضرحة   األوليائه قدرهم وحرمتهم، وينأون بأنفسهم عن       

إقامةُ المساجد علـى تقـوى ِمـن اهللا تعـالى           الصالحين؛ لتتحقق   

.ورضوان

 

 

 اإلفتاء المصرية تهيب بعموم المسلمين إلى التصدي لهذه         ودار

الدعوات الهدامة التي ما تفتأ ترفع عقيرتها بين الفَينَـة واألخـرى            

زاعمة أن قبور الصالحين التي بنى المسلمون المساجد عليها شرقًا          

سلفًا وخلفًا   اوغرب 

 

بنبيها بدءا -

 

 في روضته الشريفة بالمدينة -

المنورة، ومرورا بالصحابة وآل البيت الكرام؛ كسيدنا أبي بـصير          

في جدة البحر، واإلمام الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة بأرض          

مصر، واألئمة المتبوعين؛ كالشافعي والليث بن سعد بمصر، وأبي         

وأولياء اهللا الصالحين؛ كالشيخ عبـد القـادر        حنيفة وأحمد ببغداد،    

الجيالني الحنبلي ببغداد وأبي الحسن الشاذلي بمصر، وعلماء األمة         

ومحدثيها؛ كاإلمام البخاري في بخارى وابـن هـشام األنـصاري           

والعيني والقسطالني وسيدي أحمد الدردير في مصر، وغيرهم ممن        

 عن حصرهم  مقاميضيق ال 

 

عمـال   الـشرك وأ   ئر هي مـن شـعا     -

المشركين، وأن المسلمين إذ فعلوا ذلك فقد صاروا مشركين بـربهم    

سبحانه، ويجعلون التوسل باألنبياء والصالحين وتعظـيم أمـاكنهم         

وزيارة أضرحتهم   

 

 إثـر   ا أطبقت عليه األمة وعلماؤها جـيالً      مم-

جيل

 

 ضربا من ضروب الوثنية والشرك، غير عـابئين بتـراث           -

 يعود المسلم يحس بمجد تاريخي وال       األمة ومجدها وحضارتها، فال   

علمي وال ثقافي ينتسب إليه، وال يعود يرى سلَفَه إال شُـذَّاذ آفـاٍق              

مضللين يعبدون غير اهللا ويشركون به من غير أن يشعروا، فينهار           

المسلم أمام نفسه ويصغر في عين ذاته؛ وذلك كله جريا منهم وراء            

ديث النبوية التي وردت في     فهم سقيم لبعض اآليات القرآنية واألحا     

المشركين الذين يعبدون غير اهللا، ال في المسلمين الموحدين الـذين           

 وأولياء اهللا الصالحين ويكرمونهم أحياء      يحبون اهللا ورسوله    

وأمواتًا، وهـذه كلهـا     

ــوارج؛   ــاوى الخ دع

يعمدون إلى اآليات التي    

نزلت فـي المـشركين     

فيجعلونها في المسلمين؛   

مـــام كمـــا رواه اإل

" صحيحه"البخاري في   

عن عبد اهللا بن عمـر      

  ــف ــي وص  ف

الخوارج تعليقًا، ووصله  

تهـذيب  "الطبري فـي    

. بسنٍد صـحيح  " اآلثار

ــى ــسلمين أن فعل  الم

يأخذوا على تلك األيدي    

اآلثمة التي ال تريد أن     

تعرف لقبور الصالحين   

وال أن ترقـب    حرمةً،  

 وال  في أولياء األمة إالَّ   

 عـن حكـم     أمـا . ذمةً

لصالة فـي المـساجد     ا

التي يوجد بها أضرحة    

ــاء والــصالحين  األولي

ــحيحةٌ   ــي صـ فهـ

ومشروعةٌ، بـل إنهـا     

ــة  ــى درج ــصل إل ت

ــتحباب، وذ ــكاالس  ل

بالكتاب، والسّنَّة، وفعل   

الصحابة، وإجماع األمة   

.الفعلي

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 



 





 





 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       المستشار                       الباحث    

 

 






 



 




 




 




 



آل البيت هم من حرمت عليهم الزكاة       
:)بنو هاشم(

 

 
 :األدلة

 

 
:وفيمن حرمت عليهم الزكاة قوالن

 

 
١

 

: أن الذين حرمت عليهم الزكـاة      -
بنو هاشم وبنو المطلب، وهـذا مـذهب        

ـ    ى الشافعية والحنابلة، وذلك أن النب
فهو محمد بن عبد    . يرجع نسبه إلى هاشم   

والمطلـب  . اهللا بن عبد المطلب بن هاشم     
أخو هاشم وهو عم عبد المطلب جد النبى        

.

 

 
بل إن عبد المطلب نسبوه إلى عمـه،        
وذلك أن اسمه شيبة الحمد، ولكنه تربـى        
عند أخواله من بنى النجـار مـن أهـل          
المدينة، ولذلك يقال لهـم أخـوال النبـى     

 وفى هاشم وولده شـيبة عنـد       ، وت

أخواله، فذهب عمه المطلب فأخذه إلـى        
مكة، فظن الناس أن شيبة الحمد هو عبد        

هذا عبد المطلب، فقـال     : المطلب، فقالوا 
ال، هذا شـيبة ابـن أخـى        : لهم المطلب 

هاشم، ولكن غلب عليه اللقب حتـى مـا         
. صار يعرف فى مكة إال بعبد المطلـب       

م الزكـاة   أن الذين حرمت علـيه    : الشاهد
.على القول األول بنو هاشم وبنو المطلب

 

 
٢

 

أن الذين حرمت عليهم الزكاة بنو       -
وهـو  : (هاشم فقط 
و حنيفـة   مذهب أب 

وأما الدليل  ) ومالك
ن هؤالء هم   أعلى  

أهل بيـت النبـى     
   فحديث زيد ،

عن  بن أرقم   ا
ــه النبــى   أن

أذكـركم اهللا   : (قال
أهل بيتى، أذكركم   
ــى،  ــل بيت اهللا أه

اهللا أهــل أذكــركم 

 : قـال  ؟من هم آل بيته    :، فقيل لزيد  )بيتى
 يوهم آل عل  . أهل بيته من حرم الصدقة    (

، فعـد   )وآل عقيل وآل العباس وآل جعفر     
هؤالء األربعة   

 

  أي أقارب النبـى      -
.أخرجه مسلم

 

 
 يوكذلك استدلوا بحديث الحسن بن عل     

     فقال لـه   .  أنه أخذ تمرة من الصدقة
حمد وال آلل   أنها ال تحل لم   : ( النبى
.متفق عليه). محمد

 

 
واستدلوا بحـديث عبـد المطلـب أو        

المطلب بن ربيعة    

 

 على اخـتالف فـى      -
اسمه  

 

 والفضل ابن العباس أنهما ذهبـا       -
 وسـأاله أن يـستعملهما      إلى النبى   

على الصدقة حتى يناال األجر      

 

:  يعنـى  –
األجر المادي   

 

 ألنهم مـن األصـناف      ؛–
ـ . الذين يـستحقون الزكـاة     الْعو اِمِلين

، فأراد الفضل بـن     )٦٠ :التوبة( علَيها
العباس، وعبد المطلب بن ربيعة أن يكونا       

: فقال لهما النبى . من العاملين عليها  
، )إنها ال تحل لمحمـد وال آلل محمـد        (

.أخرجه مسلم. ومنعهما من ذلك

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 
















 



فدل هذا على أن الفضل بن العبـاس        
بن عبد المطلب وعبد المطلب بن ربيعة       ا
بن عبد المطلب ال تحل لهما      رث  بن الحا ا

. ألنهما من آل بيت النبى ؛الزكاة

 

 
ولكن من هم بنو هاشـم بـن عبـد          

مناف؟

 

 
 الخـامس،   عبد مناف جد النبى     

. له أربعة من الولد كما ذكر أهل العلـم        
. هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل:وهم

 

 
 الحكـم وأميـة،     :عبد شمس ولد لـه    

 الملـك   والحكم والد مروان وجـد عبـد      
.مؤسس الدولة المروانية

 

 
ومنهم عثمان بن   : وأمية والد بنى أمية   

.عفان وأبو سفيان والد معاوية

 

 
 مطعم بـن عـدى،      :ونوفل من نسله  

وعبد اهللا بن جبير بن مطعم بن عدى كان         
قائد الرماة الذين تركوا مكانهم فى غزوة       

.أحد

 

 
ركانـة الـذى    : والمطلب من نـسله   
ـ  اشتهر أنه صارع النبى      صرعه  ف

.النبى

 

 
ومن نسله اإلمام الشافعى، ولذلك يقال      

ولـذلك  . اإلمام المطلبى : لإلمام الشافعى 
  بن أبى طالب     يلما تكلم رجل فى عل    

، رد معاويـة علـى الرجـل      عند معاوية 
حــد أفاســتغرب ، يودافــع عــن علــ

الحاضرين، خاصة مع القتال الذى كـان       
، فسافر إلـى الكوفـة      يبين معاوية وعل  

 ا  وأخبر علي      ـ : ي بما وقع، فقال له عل
ال : أتدرى لم فعل معاويـة ذلـك؟ قـال        

يلتقى معـي   . ألجل أنه ابن عمى   : أدرى
.فى عبد مناف

 

 
فيان بعد صـلح    وكذا لما خرج أبو س    

، والتقى بهرقـل هـو      الحديبية إلى الشام  
أيكـم أقـرب    : والذين معه سألهم هرقل   

 ؛أنـا : ا بمحمد؟ قال أبو سفيان    الناس نسب 
 فـى   ألنه كما قلنا يلتقى مع النبـى        

.الجد الخامس عبد مناف

 

 
عبـد المطلـب    : أما هاشم وله ولدان   

 وأسد وهـو والـد      ،الذى هو شيبه الحمد   
ولـه أوالد   . فاطمة أم على بن أبى طالب     
.واهللا أعلم. ذكور ولكن ال يذكر لهم ذرية

 

 
أما عبد المطلب، فقد ذكر أهل التاريخ       

:لولد، وهمأن اهللا رزقه عشرة من ا

 

 
١ 

 

 وليس  والد النبى   : عبد اهللا  -
.له غير النبى 

 

 
٢ 

 

.وال عقب له: حمزة -

 

 
٣ 

 

وهو أكثرهم ذرية، لـه     : العباس -
عبد اهللا البحـر الحبـر،     : ثمانية من الولد  

وعبيد اهللا، وعبد الـرحمن      

 

 وكثيـر    –

 

– 
وتمام  

 

 وقثم   –

 

 ومعبد   –

 

 والفضل، وبـه    –
من  ظاهراسلما  أوهذان اللذان   . كان يكنى 

 حمــزة والعبــاس أعمــام النبــى 
)١(.

 

 
٤ 

 

: وله أربعة من الولد   : أبو طالب  -

على  

 

 وعقيل   –

 

 وجعفر   –

 

 وطالب الذى   –
.كان به يكنى

 

 
٥ 

 

.ولم يعقب: الزبير –

 

 
٦ 

 

: عبد العـزى  : واسمه: أبو لهب  -
عتبـة   : له ثالثة من الولد   

 

 وعتيبـة    –

 

– 
.ومعتب

 

 
٧ 

 

: وله أربعة من الولـد    : الحارث -
ربيعة  

 

 اهللا    وعبـد  –

 

 وأميـة    –

 

 وأبـو   –
سفيان، وأبو سفيان بن الحارث هو الذى       

 ثم بعد ذلك تاب وتـابع       هجا النبى   
 ال يكلمه حتـى     ي وكان النب  ،النبى  

 بن أبى   يبعد إسالمه حتى اشتكى إلى عل     
ما بال رسـول اهللا     : طالب ابن عمه فقال   

   أو ما علمت ما قد     :  ال يكلمني؟ قال
ات اهللا  هجوت النبى صـلو   : يعنى. فعلت

: ثم قال له  . وسالمه عليه وأنت ابن عمه    
اذهب إليه، فقل له قـال إخـوة يوسـف          

تَاللَِّه : ليوسف صلوات اهللا وسالمه عليه    
 وِإن كُنَّـا لَخَـاِطِئين   لَقَد آثَرك اللَّه علَينَا

، فجاء أبـو سـفيان بـن        )٩١: يوسف  (
 فقـال للنبـي   . الحارث بن عبد المطلـب    

 : َِإن كُنَّا      تَاللِّه لنَا ولَيع اللّه كآثَر قَد
لَخَاِطِئين    فقال النبى ،     كمـا قـال 

: إلخوتهيوسف صلوات اهللا وسالمه عليه      
        وهو لَكُم اللّه غِْفري موالْي كُملَيع يبالَ تَثْر

اِحِمينالر محَأر) ٩٢: يوسف.(

 

 
٨ 

 

.المقوم -

 

 
٩ 

 

.الغيداق –

 

 
١٠ 

 

. صفار–

 

 
ؤالء ومن جاء مـن بعـدهم مـن         فه

.الذرية كلهم أهل النبى 

 

 
                                                           

 ماتـا علـى     تجدر اإلشارة أن أبوي النبي      ) ١(
تفصيالً بـالجزء الخـاص     اإلسالم وسيأتي ذكر ذلك     

.ن شاء اهللابالمفاهيم إ

 

 



 

 

 

 

 



 









 





 



 





 



تظل المـشكلة الرئيـسة ألقطـاب       
التصوف اإلسالمي مـع العامـة هـي        
الشيفرة اللغوية التي تقتنص الرمزيـة      

ـ    ـ   وحدها وتميل طوع ا إلـى   ا أم كره
استخدام خطاب لغوي غيـر متحفـي       

أو مؤسسي تداولي،   ) نسبة إلى المتحف  (
بل هي لغة تلجأ عادة إلـى االحتفـاظ         

نها تشكل  بأسرار دالالتها االستثنائية وكأ   
ا غير مواز للغة الفصيحة المؤسسية      نص

أو لغة الشارع الذي يحتـرف التلقـي        
هذا ما يمكن أن نتلمسه     . السلبي بامتياز 

بوضوح في الخطاب الـصوفي عنـد       
محي الدين بن عربي، والحـسين بـن        
ــسهروردي،   ــالج، وال ــصور الح من
وغيرهم، ولعل متـصوفة اإلسـالم ـ    
 وحــدهم ـ اســتطاعوا أن يتلمــسوا  

خصائص اللغة العربية التي انفردت بها      
اللغة العربيـة مـن اشـتقاق ونحـت         
ــذه  ــشترك لفظــي، ورغــم أن ه وم
الخصائص هي سمات ميـزت اللغـة       
العربية في استخدامها الفصيح إال أنهـا       
لدى الصوفية شكلت مراوغـة لغويـة       
أمكنت من الفرار من شره التـصنيف       
والقنص تارة، ومن مـشاكلة الطـرح       

.ل العقل تارة أخرىالفكري داخ

 

 
واللغة التي تبدو رمزية وغامـضة      
معظم الوقت، وربمـا رمزيـة الـنظم        
وغموضه يعد من أسـرار التـصوف؛       
حيث إن الذين يعمدون الوصول إلـى       
معارجه ال يتجرعوا مـرارة اإلخفـاق       
وتعثرات النفس التي تصاحب الفشل في      

الحياة االجتماعية، بل هو اختيار قصدي   
 سـبيالً، أو مثلمـا      ال يعرف للتصنيف  

يعاني إنسان ما متاعب الحياة ويتحمـل       
عثراتها فيلجأ مباشرة صوب االحتمـاء      
بأستار الدين كتوجه ظاهري فقط، أمـا       
أولئك الذين ذهبوا للتصوف ليس كطوق      
نجاة فحسب من فتنة الدنيا وكدرها فإنهم     
لم يغـادروا الـدنيا بمـشاعرهم نحـو      
نصوص السلف القـدماء مـن أجـل        

ها بل تيقنوا أن بتصوفهم هـذا        اجترار
بـل  . يؤكدون إرادة تحقق العقل وكماله    

إن معظم أقطاب الصوفية اعتبروا عن      
جهد ورويـة أن اإلرادة هـي جـوهر         
اإلنسان نفسه، وبمقتضاها يـستطيعون     
إثبات وجودهم وكنههم، بل إن بعـضهم   
طـرح فكـرة أن اإلرادة هـي ســبيل    

 ألنـه   ؛الوصول إلى اهللا سبحانه وتعالى    
. طلوبهمم

 

 
وربما الصوفي الوحيد الذي استطاع     

 مـن رمزيـة     أن يهرب ولـو قلـيالً     
االستخدام اللغوي الذي عادة يشير إلـى      
غياب صـاحب الـنص هـو النفـري         
صاحب المواقف والمخاطبات، حيـث     
دلل في طرحه الصوفي على وجـوده       

 السمة التي الزمت الكثير     ،ضد الغياب 
من أهل التصوف حتى وإن اسـتعملوا       

ا نيات المتكلم إال أن الغياب كان بارز      تق
إن اهتمام النفري في المواقف     . امشهود

والمخاطبات بالماورائية تعد إرهاصات    
ا عن طبيعة التصوف   تمهيدية للمريد بحثً  
 لذلك لـم    ؛ إلى غايته  اإلسالمي وصوالً 

يلجأ النفري في كتابه إلـى انزياحـات        



 

 

 

 

 

 

معرفية سابقة أو مبـررات لتعبيراتـه       
ا قام به محي الدين بن عربي       بخالف م 

في بعض مصنفاته التـي قـام بعمـل         
ا من قصر الفهم    شروح قصيرة لها خوفً   

لكن الكتاب في مجمله والـذي      . وسوئه
يمتاز بلغة رمزيـة شـديدة الترميـز        
والتلميح بغير تصريح أو استطراد فـي       
الشرح يحتاج إلى قارئ مثـالي يجيـد        
آليات التأويل ويعتبر نفسه أمـام نـص        

ـ   أج ا فيـستحيل بـذلك     نبي وليس عربي
مترجم ا فني  ا له، مع محاولة   ا وليس حرفي

     ا اجتيار اللغة النصية المباشرة اجتيـاز
إلى لغة أخرى غير بائنة بسبب ثـراء        
اللغة الرمزية المتوافرة بكتاب المواقف     

.للنفري

 

 


 



ويظل ما بين القرن الثالث وبدايـة       
القرن الرابع الهجـريين هـو مرحلـة        
ارتقاء التصوف اإلسـالمي وازدهـاره    
بشهادة مؤرخي التصوف والمهمـومين     
بالتجربة الروحية فـي اإلسـالم مـن        
المستشرقين، بل يحرص كثيـر علـى       
توصيف هذه المرحلة بأنهـا العـصر       
الذهبي للحضارة اإلسالمية في مجملها     

ا منذ خالفة هارون الرشيد وابنـه     السيم
المأمون الذي أسس فـي بغـداد بيـت         
الحكمة الذي استحال فيما بعد المركـز       
األبرز لترجمة المئات من الكتب فـي       
مختلف صنوف المعرفة والثقافة ممـا      
أمكن للثقافة اإلسالمية االنفتـاح علـى       

وهـذا  . ثقافات العالم المعاصر آنـذاك    

 عنه وجـود    الرفد الثقافي هو الذي نتج    
آثار فلسفية عريضة وظهـور فالسـفة       

والتجاوز الثقافي  . مثل الكندي والفارابي  
     ا جديـدة   في هذه المرحلة أضفى أبعـاد

على الطرح الصوفي مثـل المركزيـة       
الكونية والتحليـل النفـسي والمعرفـة       

. )١(وأحوالها

 

 
وفي ظل هذه الثورة الثقافية استطاع      

لة التصوف اإلسالمي أن ينتقل من مرح     
الشيخ الصوفي الذي يهـتم المريـدون       
والمعارضون بأخباره وحكاياه وبعـض     
قطوفــه اللغويــة القــصيرة ومواقفــه 
الشخصية مع العامة واألمـراء علـى       
السواء، إلى مرحلة جديدة وفارقة فـي       
تاريخ التصوف وهي مرحلة تـصنيف      

 ممـا   ؛المؤلفات الكبيرة ذات التخصص   
أمكن المتخصصون أن يطلقـوا علـى       

ن القرنين علـم التـصوف لكثـرة        هذي
التصنيفات والمؤلفات، ورأينا المصنفات    
الصوفية التي تجري في موضوع واحد      

وتقتصر على قـضية واحـدة بعينهـا        
بخالف ما سبق من تـصنيفات كانـت        

. تتناول موضوعات وقضايا شتى

 

 
ويمكن توصيف هذه الحقبة الزمنية     
بأنها ثمة انتقال التصوف مـن مرحلـة       

مة والجملـة والعبـارة إلـى       إبداع الكل 
مرحلــة الخبــرة الــصوفية الواســعة 
والشاملة، وربما اتساع دائـرة العلـوم       
اإلسالمية آنذاك وظهور عواصم عديدة     
للثقافــة اإلســالمية وانتــشار العلــوم 
اإلسالمية وشيوع المدارس الدينية وفتح     
أبواب االجتهاد الفقهي مع دعوات تجديد      

لى ظهور  الفكر الديني هو الذي ساعد ع     
. علم التصوف في سلطة مجازه اللغوي     

ومن أبرز هذه المصنفات التي راجـت       
في عصر التصوف الذهبي معتمدة على      

اللمــع فــي (ســلطة المجــاز كتــاب 
ألبي نصر السراج الطوسي،    ) التصوف
قـوت القلـوب فـي معاملـة        (وكتاب  

المحبوب ووصف طريق المريـد إلـى       
ب ألبي طالب المكي، وكتا   ) مقام التوحيد 

ألبي القاسم  ) الرسالة في علم التصوف   (
خـتم  (عبد الكريم القـشيري، وكتـاب       

ـ   ) األولياء ي، وكتـاب   ذللحكـيم الترم
لعبـد الجبـار    ) المواقف والمخاطبات (

 ا المـصنفات الـصوفية     النفري، وأخير
.)٢(الرائعة لسهل بن عبد اهللا التستري

 

 
                                                           

 التجليـات الروحيـة فـي       :جوزيبي سـكاتولين   )١(

.م٢٠١٢ ، القاهرة، الهيئة المصرية للكتاب،اإلسالم

 

 

 ، مواجيد ومقامات الصوفية   :بليغ حمدي إسماعيل   )٢(

.م٢٠١٥ ، القاهرة،دار الكتاب الصوفي

 

 



 

 

 

 

 



 


 

تربيــــــــــة تربيــــــــــة 

األوالد في  األوالد في  

ــالم ــالماإلســـ اإلســـ

 

 

 

 

 

 

 

 
)    )    ٦٦((

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 

 



 




 



 مـا   إبـراز : المقصود بالشعور النفسي  

 من حب   األبوين اهللا سبحانه في قلب      أودع

والحكمة  ... أوالدهماوعاطفة ورحمة نحو    

في ذلك؛ هي اسـتهجان عـادات جاهليـة         

بغيضة استحكمت فـي بعـض النفـوس         

 البنـات،   إلى السيئة   النظرةالمريضة، وفي   

 لمن يصبر   واألجرلمثوبة   فضيلة ا  وإظهار

 اوأخيـر ..... على فقد الولد ويتجلد لفراقه      

 تعارضـت مـصلحة     إذا األبوانماذا يفعل   

 مع مصلحة الولد؟اإلسالم

 

 

كل هذه المشاعر النفسية، والعواطـف      

القلبية، وكل هذه التصورات والتـساؤالت      

ســتجدها 

 

 الكــريم األخ أيهــا -

 

 مبينــة -

اهللا قصد  ، وعلى   مقاالت ال هموضحة في هذ  

.السبيل، ومنه نستمد العون والتوفيق

 

 





 



 األبـوين  قلـب    أنمن المعلوم بداهـة     

 ومتأصـل  الولـد،     علـى محبـة    مفطور

 األبويـة بالمشاعر النفـسية والعواطـف      

لحمايته، والرحمة بـه، والـشفقة عليـه،        

.بأمرهواالهتمام 

 

 

 من  انياإلنس النوع   النقرضولوال ذلك   

 علـى رعايـة   األبوانلما صبر  و،  األرض

، ولما قاما بكفـالتهم، وتـربيتهم،       أوالدهما

.، والنظر في مصالحهمأمرهموالسهر على 

 

 

ن العظيم هذه   آ يصور القر  أنوال عجب   

 تـصوير،   أجمل الصادقة   األبويةالمشاعر  

الْماُل :  تارة زينة الحياة   األوالدفيجعل من   

: الكهف (.......ۖحياِة الدنْيا  والْبنُون ِزينَةُ الْ  

٤٦.(

 

 

خرى نعمـة عظيمـة     أويعتبرهم تارة   

ََأمـددنَاكُم  : تستحق شكر الواهب المـنعم    

 ِبَأمواٍل وبِنـين وجعلْنَـاكُم َأكْثَـر نَِفيـرا        

).٦: االسراء(

 

 

ن كـانوا  إعـين   أ ثالثة قـرة     همويعتبر

ولُون ربنَا  والَِّذين يقُ : سالكين سبيل المتقين  

هب لَنَا ِمن َأزواِجنَا وذُرياِتنَا قُـرةَ َأعـيٍن         

).٧٤: الفرقان (واجعلْنَا ِللْمتَِّقين ِإماما

 

 

نيـة  آيات القر لى غير ذلك من هذه اآل     إ

والد، بوين نحو األ  التي تصور عواطف األ   

وتكشف عن صدق مـشاعرهما، ومحبـة       



 

 

 

 

 



 


 

عليكم بالجماعـة،   : (قال رسول اهللا    
وإياكم والفرقة فإن الشيطان مـع الواحـد        

  ).وهو من االثنين أبعد

 

 
  

 

رواه البخاري ومسلم في صحيحهما  -

 

-

 

 






 



.كباد، وثمرات الفؤاد األذفالأقلبيهما تجاه 

 

 

ليك  إو

 

يها القارئ الكريم   أ -

 

 طاقة مما -

شعار أوالد، وهي   قاله الشعراء في محبة األ    

ا وعاطفة  جج شعور أا، وتت تفيض رقة وحنانً  

وهي بمجموعها تؤكد ظاهرة الحـب      ..... 

بوين، ودعها اهللا في قلبي األ    أوالحنان التي   

ليبذال قصارى جهودهما، وغاية مـساعيها      

ا نـسانً إعـداده ليكـون     إبية الولد، و  في تر 

ا في الحياةصالح.

 

 

بي الصلت فـي    أمية بن   أ بما قاله    أونبد

حق ولده العاق، وهي من غرر القـصائد         

ـ     ا، والتـي تـصور     التي تفيض رقة وحنانً

:بوية نحو الولدصدق المشاعر القلبية األ

 

 

اعـك يافـا وعلتودـغذوتك مول

 

 

هلـك وتنـا أدني إليـل بمـتع  

الشكو لم أبتـابتك بـة نـليلإذا 

 

 

ملـا أتملرـواك إال ساهـكـلش  

ك بالذيـكأني أنا المطروق دون

 

 

ني تمهلـي وعيـطرقت به دون  

يـة التـفلما بلغت السن والغاي

 

 

دى ما كنت منك أؤملـها مـإلي  

ا وغلظةجعلت جزائي منك جبه

 

 

ضلـم المتفـت المنعـكأنك أن  

يـق أبوتـفليتك إذ لم ترع ح

 

 

ار المجاور يفعلـعلت كما الجف  

وار ولم تكنـفأوليتني حق الج

 

 

لـخـك تبـعلي بمال دون مال  

ما يقوله الـشاعر     إلى فلنستمع   اوأخير 

 في صدق   األميريالكبير االستاذ عمر بهاء     

 أوالدهالحنان والشاعرية، وذلك لما سـافر       

 حلب؛ فتلبث وحده  إلىالثمانية من المصيف    

 العربـي   ألدباحـف   ت خلوة شعرية لي   يف

 اإلبـاء قصيدة من غرر القصائد في محبة       

:لألبناء

 

 

ج العذب والشغبـأين الضجي

 

 

عبـه اللـدارس شابـأين الت  

وقدهاـي تـولة فـفـأين الط

 

 

 أين الدمى في األرض والكتب

رضـا غـين التشاكس دونمأ

 

 

بـه سبـي مالـاكـأين التش  

ي والتضاحك فيـاكـأين التب

 

 

ربزن والطـ والح،معا وقت  

يـي مجاورتـأين التسابق ف

 

 

ربواـوا وإن شـا إذا أكلشغفً  

الستيـلى مجـيتزاحمون ع

 

 

بواـي حيثما انقلـوالقرب من  

رتهمـوق فطـيتوجهون بس

 

 

 نحوي إذا رهبوا وإن رغبوا

واـإذا فرح) بابا: (فنشيدهم

 

 

إذا غضبوا) بابا: (ووعيدهم  

دواـإذا ابتع) بابا: (وهتافهم

 

 

ربواـتإذا اق) بابا: (ونجيهم  

زلناـباألمس كانوا ملء من

 

 

 واليوم، ويح اليوم قد ذهبوا

رـم أثـفي كل ركن منه

 

 

ل زاوية لهم صخبـوبك  

من هذا كله نعلم قوة العاطفة الفياضـة        

 نحـو   األبـوين في قلـب     اهللا   أودعهاالتي  

ا نحـو    سـوقًًً  اقا ليـس  إال، وما ذاك    األوالد

تربيتهم، ورعايتهم، واالهتمـام بـشؤونهم      

.مومصالحه

 

 

       اهلَيع النَّاس تَ اللَِّه الَِّتي فَطَرالَ ِۚفطْر  

.)٣٠: الروم (.......ۚتَبِديَل ِلخَلِْق اللَِّه 

 

 



 

 

 

 

 



 



  

 





 



 



 

 

 

، المحـال    سـبتمبر الماضـي    ٤يوم  أغلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي،     
التجارية في البلدة القديمة من مدينة الخليل، وأخلت كافة المدارس فيها قبل            

.وخالل اقتحام رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو للحرم اإلبراهيمي

 

 
ل أغلقت المحال   أن قوات االحتال  ) وفا(وذكرت وكالة األنباء الفلسطينية     

التجارية الممتدة من حارة الساليمة إلى منطقة تل الرميدة وسـط الخليـل،             
إضافة إلى منطقة واد الحصين، وحارة جابر، وشددت من إجراءاتها علـى   

.الحواجز المنتشرة وسط البلدة القديمة

 

 
كما شددت قوات االحتالل اإلسرائيلي، من إجراءاتها العسكرية في محيط        

 للحرم الشريف، واستدعت مسؤول ملف البلـدة القديمـة مهنـد            "اليوسفية التحتا  "براهيمي بمدينة الخليل المحتلة، وأغلقت منطقة     الحرم اإل 
.الجعبري

 

 
التداعيات الخطيرة لهذا االقتحام الذي يقوم به نتنياهو لكسب أصوات "وحذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، من           

". المتطرف اإلسرائيلي، وضمن مخططات االحتالل لتهويد البلدة القديمة في الخليل، بما فيها الحرم اإلبراهيمي الشريفاليمين

 

 
حكومة االحتالل مسؤولية هذا التصعيد الخطير، الذي يهدف لجر المنطقة إلى حرب دينية ال يمكن               "ل أبو ردينة، في بيان صحافي،       وحم

".األحد تحمل نتائجها وعواقبه

 

 
التي تضم مقام النبي يوسـف، وعـززت مـن          " اليوسفية التحتا " إن قوات االحتالل أغلقت      :وقال مدير أوقاف الخليل، حفظي أبو سنينة      

إجراءاتها العسكرية منذ ساعات الصباح الباكر، وأخضعت المواطنين والمصلين لعمليات تفتيش دقيقة عبر البوابات والحـواجز المؤديـة                  
. الوصول إليهللحرم، لمنعهم من

 

 
، مشاركة نتنياهو في اقتحام الحرم اإلبراهيمي الـشريف فـي           "الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات     "من جانبها، اعتبرت    

الحـتالل  ا على عنـصرية ا ا حيا، وشاهد لعملية سلخه عن عروبته ثانيا من المخطط التهويدي الذي يستهدفه أوالً، واستكماالً       جزء"الخليل،  
اوتطرفه أخير."

 

 
اقتحام نتنياهو وزمرته المتطرفة لمدينة الخليل، فـي إطـار حملتـه            "إلى ذلك، حذر قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش من تداعيات           

.، حسب تعبيره"الدعائية لكسب أصوات المتطرفين والمستوطنين في االنتخابات المقبلة

 

 
 الفلسطينية والمقدسات اإلسالمية في مهاترات انتخابية هو جريمة وانتهاك للحقوق الفلـسطينية فـي األرض                إقحام األراضي " إن   :وقال

التابعـة  ) اليونـسكو (والمقدسات، وانتهاك سافر للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرارات منظمة التربية والثقافة والعلوم          
مرة أن مدينة الخليل والحرم اإلبراهيمي الشريف هو تراث إسالمي خالص وال حق لغير المسلمين فيـه               لألمم المتحدة التي أكدت أكثر من       

".أسوة بالحرم القدسي الشريف والبلدة القديمة لمدينة القدس

 

 
م نتنياهو للحـرم    بدوره، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة حقوق اإلنسان والمجتمع المدني أحمد التميمي، اقتحا               

ا للقرارات الدولية وقوانينها، خاصة أن منظمة األمم المتحدة للتربيـة  تحمل مدلوالت خطيرة وتحدي  "اإلبراهيمي الشريف في الخليل، خطوة      
".ا أصيالً من التراث الفلسطيني اإلنساني جزءاإلبراهيمياعتبرت الحرم ) اليونسكو(والعلوم والثقافة 

 

 



 

 

 

 

 



 












 



 





 


 حسن نصر اهللا المعاني الهامـة        السيد "حزب اهللا "كشف أمين عام    

األخيرة التي شنها الحزب ضد موقع للجيش اإلسرائيلي قـرب           للعملية  
.ا من العقاب إلسرائيل إنها كانت جزء:الحدود اللبنانية، وقال

 

 

، ئي المركـزي  لعاشـورا ا في المجلس    وتناول نصر اهللا في كلمته      
   كـسر أحـد    "ا أنها مكنت المقاومة من      العملية األخيرة ونتائجها، معتبر

ا ، في إشارة إلى أن الحزب ضرب هـدفً        "أكبر الخطوط الحمراء للعدو   
ا داخل الحدود اإلسرائيليةإسرائيلي.

 

 

 كان من الخطوط الحمراء بالنسبة للعـدو        ٤٨ بحدود   المس: "وقال
الذي حصل في العمليـة     ..  أي عمل ضده هناك    وال يتحمل أن يحصل   

".هو أن أهم خط أحمر إسرائيلي منذ عشرات السنين كسرته المقاومة

 

 

وأشار إلى تخبط المسؤولين اإلسـرائيليين فـي الروايـات التـي            
.أوردوها عن هذه العملية ومحاولتهم التعمية على حقائق عنها

 

 

ـ     وركزت كلمة نصر اهللا      ذه العمليـة،   على الدالالت الـسياسية له
ية ودورها في الحفاظ على قواعد االشتباك وتوازن الردع، وأكد جاهز         

.إسرائيلي فور وقوعه قوات حزبه للتصدي ألي هجوم

 

 

إذا اعتديتم علينا فكـل حـدودكم       : "وتوعد نصر اهللا إسرائيل قائالً    
".وجنودكم ومستعمراتكم في دائرة االستهداف والرد

 

 

، رفعـت   "المتكبرة والطاغيـة  "ـ  وذكر أن إسرائيل التي وصفها ب     
، وقامت بـ   "فوق العادة "مستوى االستنفار األمني على الحدود بالداخل       

، كما أخلت بالكامل مواقع وثكنـات       "تفعيل كل إمكانات الدفاع الجوي    "
على الحدود وبالعمق على خلفية العملية التي تمثلـت فـي اسـتهداف             

يق ثكنة أفيفـيم، مـا      عناصر الحزب آللية عسكرية إسرائيلية عند طر      
.أسفر عن تدميرها

 

 



 


أكد المبعوث األممي إلى اليمن مارتن غريفيث أن تقسيم اليمن          

ا إلى ضرورة مضاعفة الجهودتحول إلى تهديد حقيقي، مشير.

 

 
تقـسيم  " إن   :وقال غريفيث خالل إحاطة أمام مجلس األمـن       

 العـودة إلـى الوضـع       اليمن تحول إلى تهديد حقيقي ويجب     
هـذا يـستدعي    والطبيعي لمنع تمزيق النسيج االجتمـاعي،       

".مضاعفة جهودنا

 

 
هناك ضرورة عاجلة لوضع حد للنـزاع        ":وأضاف غريفيث 

واستئناف االنتقال السياسي، وكل الخطوات التي ناقشناها هنا        
من قبل على مدار أشهر شهدت تأخيرات ولم تكـن المهمـة            

ال وقت نـضيعه وازدادت      ":ا، مؤكد "ايبالسهلة منذ بدأت عمل   
."الرهانات المرتبطة بمستقبل اليمن والمنطقة والعالم بأكمله

 

 
      ا لكل األطراف لتحقيـق     كما أشار غريفيث إلى أنه قدم اقتراح

المزيد من التقدم في تنفيذ المرحلة األولى من اتفاق الحديـدة،           
تقدمنا باقتراح لتحقيق المزيد من التقدم لتنفيذ المرحلـة        ":وقال

."  األولى من اتفاق الحديدة

 

 
هذا وندد بالعنف الذي تشهده محافظات عدن وأبين والجهـود          

التي يبذلها المجلس االنتقالي الجنوبي المدعوم      " غير المقبولة "
ا من من اإلمارات للسيطرة على مؤسسات الدولة بالقوة، محذر

.انية انتشار العنف وانتقاله إلى المحافظات األخرىإمك

 

 
 المسؤولية الكاملة عن اإلمارات، دولة  حملت الحكومة اليمنية  و
الذي نفذه االنفصاليون الجنوبيون فـي العاصـمة        " االنقالب"

.المؤقتة عدن وعدد من المحافظات الجنوبية

 

 

فاق فايز السراج وحلفائه مـن تنظـيم اإلخـوان          تصاعدت حدة الخالفات بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الو        
.المسلمين بشأن إدارة المعركة ضد الجيش الليبي في العاصمة طرابلس

 

 
، حملة انتقادات غير مسبوقة ضد السراج، الـذين اتهمـوه بالـضعف             في ليبيا وقياداته   تنظيم اإلخوان    إعالمد  ويقو

حفتر، حيث عبر خالد المشري رئيس المجلس األعلى للدولـة          والمرونة في مواجهة قائد الجيش الليبي الجنرال خليفة         
والقيادي في تنظيم اإلخوان عن عدم رضاه عن أداء قوات حكومة الوفاق في معركة طرابلس العسكرية، وعلق كـل                   

.الفشل السياسي واألمني والعسكري على المجلس الرئاسي، كما هدد بتشكيل حكومة والتقليص في أعضاء الرئاسي

 

 
وجود خلل في إدارة المعركة العسكرية      "المشري في مؤتمر صحافي عقده في طرابلس مطلع سبتمبر، عن           وتحدث  

لدى قوات حكومة الوفاق جراء عدم وجود وزير ووكيل لوزارة الدفاع، إضافة إلـى عـدم وجـود رئـيس لجهـاز          
".المخابرات العامة

 

 
ن تغيير السراج لموقفه إزاء حفتر وقبـول        وأوضح مصدر من العاصمة طرابلس أن هناك مخاوف لدى اإلخوان م          

الجلوس معه مرة أخرى وتقديم بعض التنازالت، خاصة في ظل الضغوط الدولية الداعية لوقف إطالق النار والعـودة     
للعملية السياسية، وتسرب أنباء عن أن السراج يدعم هذه الخطّة، موضحا أن وقف الحرب والعودة إلى المفاوضـات                  

فضه اإلخوان، خاصة أن تبعية أغلب قوات الوفاق الحقيقية ووالءاتها ليست للـسراج إنمـا لمدينـة                 السياسية أمر ير  
.مصراتة ولتنظيم اإلخوان، وهي متفقة على محاربة حفتر وجيشه وعدم الجلوس والتفاوض معه

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 اإلعالميـة   القنـوات   إحـدى   عبر  متطرفة  شخصيات  تقودها  حملة  بوادر  وجود  عن  المتشددة  واآلراء  التكفيرية  الفتاوى  مرصد  كشف
 الواليـات   في  للمسلمين  والثقافي  االجتماعي  االندماج  تحقيق  إلى  تسعى  والتي  األمريكية،  المتحدة  الوالياتب اإلسالمية  المراكز  ضد  المضللة
.العربية الحكومات من المعتدلة مواقفها بسبب المسلمة والشخصيات المنظمات مهاجمة على مؤسسة الحملة أن المرصد وأكد المتحدة،

 

 
 جماعـة  ومواقـف  رغبـات  يخـالف  ما كل ضد التشويه حمالت لشن الرئيسية البوابة باتت "الجزيرة" منصات أن  على  المرصد  وأكد
 الـداخل  فـي  لـسيطرتها  تخضع ال التي المؤسسات كافة مهاجمة على الماضية الفترة خالل دأبت الجماعة أن موضحا اإلرهابية،  اإلخوان
 األشـخاص  هـؤالء  وسلوكيات نوايا في التشكيك على تعمل الحملة أن المرصد وأوضح ،"عدونا فأنت معنا تكن لم  إذا" مبدأ  تحت  والخارج
 مـن   محاولة  يثبت  ما  وهو  أمريكا،  في  المسلمين  موقف  في  عجز  بإحداث  المنظمات  تلك  واتهام  وفعالياتهم،  مواقفهم  جراء  بالتربح  واتهامهم

 .هناك الملموسة والوقائع الحقائق تزييف نحو الحملة وراء يقف

.

 

 



 


تنفيذ في إقليم   ظر ذبح الحيوانات دون صعقها، حيز ال      دخل قرار ح  
ويأتي ذلك بموجب قانون تبنـاه برلمـان اإلقلـيم          . .والونيا البلجيكي 

، بدعوى أن ذبـح     م٢٠١٧وغالبية سكانه من الناطقين بالفرنسية، عام       
وكان قرار مماثل دخل حيـز   ،  "باأللميشعرها  "الحيوانات دون صعقها    
.لي، في اإلقليم الفالمنكي، في بلجيكاالتنفيذ مطلع العام الحا

 

 
، ردود أفعال المجتمعات المـسلمة      "الذبح الحالل "وأثار قرار منع    

.م٢٠١٩واليهودية، عقب دخول القرار حيز التنفيذ مطلع العام 

 

 
 مـن   % ٦واعتبر المجتمعان المسلم واليهودي اللـذان يـشكالن         

      عـدم احتـرام    ا للحريـات و   إجمالي عدد سكان بلجيكا، القرار تقييـد
.الخصوصية الدينية والثقافية للمجتمعين

 

 
، أن  )اإلسالمية واليهودية (تتطلب عملية الذبح لدى أتباع الديانتين       

   ا وينبغي ذبحها مع إسـالة دمهـا وعـدم          تكون األضحية سليمة صحي
 واعتبارهما طـريقتين ال     استخدام عملية الصعق الكهربائي أو التخدير     

 .يعةتتوافقان مع أحكام الشر

 

 



 


 مليون من سكانها    ٢سام الهندية أن قرابة     آكشفت سلطات والية    

لم يتم إدراج أسمائهم في سجل لتعداد مواطني هذه الوالية، الواقعـة         
بشمال غرب الهند، أجري بمبادرة من الحكومة القومية الهندوسـية          

 .قه في مناطق أخرىورئيسها ناريندرا مودي، الذي ينوي تطبي

ن هؤالء السكان، الذين قد تكـون غـالبيتهم مـن           أويعني ذلك   
 .المسلمين، قد يحرمون من الجنسية وقد يتم ترحيلهم في نهاية األمر

 مليون شـخص مـن      ٣١,١ إن ما مجموعه     :وقال بيان رسمي  
 ١,٩سكان آسام أدرجوا على لوائح السجل الوطني للمواطنين، لكن          

.ضم أسماؤهم إلى السجلمليون آخرين لم ت

 

 
والهدف الرسمي من السجل الوطني مكافحـة الهجـرة غيـر           

. الشرعية

 

 
لكن معارضيه يتهمون القوميين الهندوس باستخدام هذا التعـداد         

  ا األقلية المسلمة، التي تمثل ثلث سـكان        لمهاجمة األقليات وخصوص
 .سامآ

 

 

 

 



 


وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في      برر  

 ضـربات إليـران      إسرائيل تغريدة له على موقع تويتر توجيه     

، وذلك على خلفية شن إسرائيل      "دفاع عن النفس   " بأنها وأذرعها

.في سوريا" ا إيرانيةأهدافً"غارة على ما اعتبرتها 

 

 

ا القـصف   تغريدة التي أيد فيه   لأعلن العراق رفضه وإدانته ل    و

اق وأهداف اإلسرائيلي األخير على مواقع للحشد الشعبي في العر

وقالت.. أخرى في سوريا ولبنان   

 

الحشد " إن   :الخارجية العراقية   

الشعبي وقف إلى جانب قواتنا المسلحة، والشرطة والبـشمركة،         

ومقاتلي العشائر، للدفاع بكّل شرف عن أراضينا، وقدم تضحيات 

 ." العراق، وهزيمة عصابات داعشكبيرة لتحرير مدن

 



 




 


 الحسين،  اإلمام تطوير مسجد بتكليف رئاسيقررت الحكومة المصرية

.، بعد ترميم األجزاء المتهالكةعلى غرار الحرمين الشريفين

 

 

ساحة ، على وجود رة تطوير الساحة الخارجية للمسجدوترتكز فك
 كل العناصر الممكنة من ممرات الحركة مركزية مغطاة للصالة، مع توجيه

جاه القبلة، مع التالخاصة بالمشاة، والمناطق الخضراء، ووسائل الحركة 
.أجل تسهيل عملية الدخول والخروج المسجد من مداخلتوفير ساحات أمام 

 

 

للصالة، عبارة عن يشمل ثالثة أماكن سمقترح أعمال تطوير المسجد  
، بحيث )بدروم(وساحة خارجية ) سطحي(داخل المسجد، وساحة خارجية 

 من النساء في ١٤٥٠ و آالف مصٍل من الرجال،٦يصل عدد المصلين إلى 
حالة استخدام كامل مسطح البدروم، كما يشمل البدروم في الساحة الخارجية 

.أماكن للوضوء، مع إنشاء عدد من المظالت في الساحة

 

 

|

 




 




 





 

 

 

 

 



 



 



 


:بن أبى طالب  على اإلمام  أمير المؤمنينقال

 

 

 

يمنع الجاهل أن يجد ألم الحمق المستقر في قلبه ما           -
.يمنع السكران أن يجد مس الشوكة في يده

 

 

 

. ومن خدم غير نفسه فليس بحر،نية مخدومةالقُ -

 

 

 

. بل اطلب األكل لتحيا،ال تطلب الحياة لتأكل -

 

 

 

 العامة منازل الخاصة من السلطان حسدتها إذا رأت  -
. وتمنت أمثالها فإذا رأت مصارعها بدا لها،عليها

 

 

 

.الشيء الذي ال يستغني عنه أحد هو التوفيق -

 

 



 


يروى أن رجالً جاء إلى اإلمام أبى حنيفة ذات ليلـة،           

منذ مدة طويلة دفنت ماالً في مكان ما،        ! يا إمام : وقال له 
سيت هذا المكان، فهل تساعدني فـي حـل هـذه           ولكني ن 
المشكلة؟

 

 
ليس هذا من عمل الفقيه؛ حتى أجد لك        : فقال له اإلمام  

 حتـى يطلـع     اذهب، فصلِّ : لحظة وقال له   ثم فكر . حالً
.الصبح، فإنك ستذكر مكان المال إن شاء اهللا تعالى

 

 
وفجـأة، وبعـد وقـت      . فذهب الرجل، وأخذ يصلي   

ر المكان الذي دفن المال فيـه،  قصير، وأثناء الصالة، تذك   
.فأسرع وذهب إليه وأحضره

 

 
وفي الصباح جاء الرجل إلى اإلمـام أبـى حنيفـة،           

كيـف  : وأخبره أنه عثر على المال، وشكره، ثـم سـأله         
ألني علمت  : فقال اإلمام ! عرفت أني سأتذكر مكان المال؟    

أن الشيطان لن يتركك تصلي، وسيشغلك بتذكر المال عن         
.صالتك

 

 



 


في يوم من األيام، ذهب أحد المجادلين إلـى اإلمـام           

:الشافعي، وقال له

 

 
ا مـن النـار، ويعذبـه اهللا        كيف يكون إبليس مخلوقً   

!بالنار؟

 

 
ففكر اإلمام الشافعى قليالً، ثم أحضر قطعة من الطين         
الجاف، وقذف بها الرجل، فظهرت على وجهه عالمات         

هل أوجعتك؟: فقال له. األلم والغضب

 

 
نعم، أوجعتني: قال

 

 
ا من الطين ويوجعك    كيف تكون مخلوقً  : فقال الشافعي 

!الطين؟

 

 
فلم يرد الرجل وفهم ما قصده اإلمام الشافعي، وأدرك         

خلقه اهللا : شيطان كذلك أن ال 

 

 تعالى -

 

 من نار، وسـوف     -
.يعذبه بالنار

 

 



 


قال اإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبـو العـزائم          

:رضوان اهللا عليه

 

 

 

-نَامالَ ي امالْغَر هقَلْب جعَأز نم .

 

 

 

. ِإنَّما يعشَقُ من عرفَ -

 

 

 

اهد اآلياِت، فَكَيفَ تَحجب    الَ تَحجب الْكَاِئنَاتُ قَلْبا شَ     -
!الْجنَّاتُ روحا تَشْتَاقُ ِإلَٰى مجلَى الذَّاِت ؟

 

 

 

-          ،اِدينـرالْم قُ ِعنْـدى الشَّوقْوِلي تْرُل السصحا يِإنَّم 
           ،ـالَِمينالْع بِلـر بقَرا يِل مِنينًا ِإلَى نَيح تَِرقَ الْقَلْبحيو

  كُونِه،         فَيبر ا ِبقَلِْبِه ِمنِة ُأنِْسِه، قَِريبرضح ا ِبنَفِْسِه ِمنقَِريب
هِحس ِجبحو همِجس دعب ِإنو.

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

البحث عن الرجل احلي

 

 
يلزم لمن أراد أن يسلك طريق       :يا بنى 
اهللا تعالى   

 

ـ   - ه النجـاة والفـوز      لتحصل ل
والسعادة والوصول   

 

أن يبدأ أوالً بالبحث     -
، العالم بكتاب اهللا تعـالى      الحيعن الرجل   

، والعـالم بتزكيـة     وبسنة رسول اهللا    
ــها   ــن أمراض ــصها م ــوس وتخلي النف

ـ    األخالق المحمديـة   ورعوناتها، والعالم ب
 به يجرد   الذيالمتجمل بها، الممنوح الحال     

، العـالم بعلـوم     حيدالتو النفوس من أوحال  
اليقين ومشارب األبرار ومشاهد المقربين،     
العالم بحقيقة التوحيد الخالص من الـشرك       

.الخفي واألخفى

 

 

 

الواجب عند وجود الرجل احلي

 

 
إذا وجد هذا الرجل، فهو إمـام أهـل         و

هم، والواجب عليهم جميعا أن     عصره جميع 
يتركوا الحظ والهوى، والعلو في األرض،      
والتعصب لآلباء واألجداد، إقباالً علـى اهللا       
تعالى، وتحقيرا لكل لذة يعقبها العذاب، وكل    

 إلـى   يسيادة تنتج الشقاء، وكل شهرة تؤد     
حرمان الرحمة والغفران، وكل وظيفة تبعد      

 حتى لو   .يعن دار الكرامة واإلحسان األبد    
أن العاقل رأى أن عضوا مـن أعـضائه         
يمنعه عن االقتداء بالرجل الذي جعل اهللا له        

     إلى  النور ومنحه الحكمة لقطع العضو وفر 
.يالمرشد، خشية من الشقاء األبد

 

 

 

وجوب السع

 

ي

 

 للرجل احلي املمنوح

 

 
كل مسلم مطالب شـرعا بواجبـات       و

 من اعتقاد به النجاة إذا كان مطابقًا        :شرعية
لما جاء به الكتـاب والـسنة، وبعبـادات،         
ومعــامالت، وأخــالق، وبتزكيــة نفــسه 

قَد َأفْلَـح مـن     :  قال تعالى  وطهارتها كما 
قَـد  : ، وقال تعالى  )١٤: األعلى( تَزكَّى

، وبالفكر في   )٩: الشمس (َأفْلَح من زكَّاها  
بـد   وكل تلك الواجبات ال   . آيات اهللا وآالئه  

، عامـل مـن     ي تق يم ح وأن تتلقى من عال   
عمال اهللا تعالى، متحقق بوراثـة العلـوم        
المحمدية، يطمئن القلب به أو ممـن تلقـى        

 

 

 

 



 


         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      

 

جـو مـن    نر -
سماحتكم التكرم ببيان أهمية البحث عـن الرجـل         
الحي، والواجب عند وجوده على أهـل الطريـق،         
وما هـي الخـصوصيات التـي يخفيهـا ليجمـع           
القلوب؟، وكيف تكون صحبته؟ وما هي منزلته في        

.العلم؟

 

 
:فأجاب سماحته قائالً

 

 



 

 

 

 



 



فإذا لم يسع كل مسلم ليتحصل على ما        . منه
فهو مقصر، وربما   به القيام بتلك الواجبات     

 مغرور يبث فيه سـم الفـساد        يدعب ب يابتل
 يباألخالق واالعتقـاد واألعمـال، فيعـاد      

مين، ويتهاون بما أوجبـه اهللا      إخوانه المسل 
 وراء النفـع    يعليه من العلم والعمل والسع    

لجميع إخوانه تقربا إلى اهللا تعالى واقتـداء        
.برسوله 

 

 
المسلم والحمـد هللا يترك أباه إذا بلـغ        
الحلم، ويسعى في أن يتبع العالم ويعتقد أن        

 يأباه جاهل، ويكره أن يكون مثله وأن يقتد       
.احقبه، هذا هو المسلم 

 

 

 

تلق

 

ي

 

 األسرار واألنوار عن الرجل 

 

احلي املمنوح

 

 
بينما أنك ترى بعض النـاس يقتـدون        
برجل جاهل يـدعوهم إلـى عـالم ميـت          

 يويتعصبون له، فإذا حضر العالم الربـان      
بينهم نفروا منه، ورموه بما يوحيـه إلـيهم     

ـ        يهذا الجاهل وتعصبوا عليه، وحرموا تلق
به تزكية  أسرار القرآن وأسرار السنة، وما      

أنفسهم وتمكينهم فـي التوحيـد ونـوالهم        
من إنـسان    فاعجب يا أخي  . السعادة الباقية 

 ىال يتعصب لوالده الذي رباه ويتركه، ويتبن     
للعالم وال يخجل من ذلك، وربما أنكر على        

وانظر إلى  . والده وأمره ونهاه ويفتخر بذلك    
من يتعصبون لجاهل ليس له عليهم أبوة وال     

تركون العالم الذي به سعادة     فضل تعليم، وي  
. الدنيا واآلخرة

 

 
 أنتم الذين مـنحكم اهللا      :فيا أهل الطريق  

منة التسليم، ووهب لكم الرغبة فيما عنـده        
سبحانه، والتلذذ بذكره سبحانه، وصـرف      

 وأنـا   يأنـتم إخـوان   . الوقت فيما يرضيه  
صوا أنفسكم بالسير على الطريق     أخوكم، خلِّ 

مـة الطريـق    المستقيم الذي سار عليـه أئ     
والعلماء الربانيون الراسخون فـي العلـم،       
وهو العمل بكتـاب اهللا وسـنة رسـوله،         
وتهذيب النفس، وتلقين العلوم على يد عالم       

 يواعلموا أن الناج . عارف باهللا أو بدٍل عنه    
حقيقة الذي ينجو اإلنسان باتباعه واالقتداء      

به هو رسول اهللا فحسب، وأنه ال يخــلو         
منة من عارف باهللا وبأيام      زمان من األز   يأ

اهللا وبأحكام اهللا، تجتمع تلك الصفات فـي        
فرد واحد، أو يقـوم بهـا جماعـة مـن           

فعلينا . المسلمين، كل على قدر ما وهبه اهللا      
جميعا أن نتعلم كتاب اهللا تعالى لنعمل بـه،         

لنتحصن بها،   ونتعلم سنة رسول اهللا     
ونتلقى تلك األسرار واألنوار عـن الحـي        

ح، ونرفض ما عدا ذلك من التـشيع        الممنو
والتفرقة، واالنتساب إلى من ربمـا كـان        

ونحـن والحمـد هللا   . انتسابنا له هالكًا لنـا    
 لنـا   يتعالى قد سمانا اهللا المسلمين، ورض     

هـو سـماكُم    : أخوة اإليمان فقال تعالى   
، وقـال   )٧٨: الحـج  (الْمسِلمين ِمن قَبلُ  

: الحجرات (ِإنَّما الْمْؤِمنُون ِإخْوةٌ  : تعالى
واعتَِصمواْ ِبحبـِل اِهللا    : ، وقال تعالى  )١٠

ِميعتَ    اجمواْ ِنعاذْكُرقُواْ والَ تَفَراهللاِ  و   كُملَيع 
ـ    فََأص قُلُـوِبكُم نياء فََألَّفَ بدَأع تُم ِإذْ كُنتُمحب

اِبِنعمِتِه ِإخْوانً

 

 
عمل وهو قيام كل عضو بمـا       والشكر  

خلقه اهللا له، فقيام القلب بما خلق لـه مـن           
استحضار عظمة اهللا تعالى وخـشوع مـن    

، ورغبة فيـه ورهبـة منـه،        يجنابه العل 
وخوف منه ورجاء لفـضله ورضـوانه،       
ومراقبة له سبحانه، وحب فيه، وغير ذلك       

ولكل . من أعمال القلوب، وهي شكر القلب     
: ك فـي كتـاب    عضو شكر، وقد بسطنا ذل    

 عند التكلم عن مقامـات      )أصول الوصول (
.)شراب األرواح(اليقين، وفي كتاب 

 

 

 

حال الرجل احلي املمنوح

 

 
الرجل فرد من حيث مـشاهده، فـإن        
تمكن وصار وسطًا كان حضوره غيبتـه،       
وغيبته حضوره، فيكون مع جالسه كأنـه       
معهم لما يشهدونه منه من مالحظته لكـل        

بح فـي عـوالم     فرد منهم، وهو بقلبه سـا     
 معقوله  ىالالهوت األعلى، وحاله حال يخف    

 منه مشهوده لفنائه عن     ىلكمال عقله، وأخف  
ولكنه محفـوظ بحـصون الوراثـة       . نفسه

الشرعية عن أن يبيح لسامع إال ما يتعقـل،         

. والتسليم الكامليإال ألهل الذوق العال

 

 
ألن الناس بالنسبة الشتغالهم قلبا وقالبا      

نية واآلمـال الوهميـة،     بالمحسوسات الكو 
محجوبون عن مـشاهده، غـافلون عـن        
منازله، غير متيقنين حقيقة ما عنده وقفوا،       
فهو بينهم حكما، منتقد عليه من أهل الجهل        
والضالل حقيقة، حاله منكور مع معرفتـه       

 األعلى وفي كتب األولين، وسره      في المإل 
خفي مع ظهوره في قلوب الموقنين، ظاهره      

. ه لو أقسم على اهللا ألبـر      الضعف، مع أنه  
وباطنه الرهبة، مع أنه لو شـفع عنـد اهللا          

مجهول عند البعداء، معروف    . تعالى لشفع 
عند المقربين، وهو مع ذلك فـي ريـاض         

الَ خَوفٌ  : قال تعالى األنس بربه سبحانه    
   نُونزحي مالَ هو ِهملَيع ) ال ،  )٦٢: يـونس

ما يحزن  يشغله ما يشغل غيره، وال يحزنه       
.الناس

 

 
ظهرت له أنوار عظمة الذات األحديـة       

،  وخـشيةً  فمألت عينيه جالالً، وقلبه رهبةً    
ظاهره الرحمـة العامـة لجميـع أنـواع         

 نجاتهم مـن هـول      يالخالئق، وباطنه تمن  
اآلخرة، وهو مع ذلك يتيقن انفـراد الحـق         
باإليجاد واإلمداد، وأنه يغفر لمـن يـشاء        

قبول المتباعـد   بدون استثناء، فال ييأس من      
الجهول، وال من تحويـل حـال المعانـد         
الكفور، وال يأمن مكر اهللا سبحانه ولو كان        

 سبحانه ال يتقيد    ي ألن مقامه العل   ؛في الجنة 
بطاعة وال معصية، فهو الرحمن بوسـعته       

، والكـل   ياإللهية، وهو القهار بعدله الربان    
مقهورون بقهره، مسيرون بتقديره ومشيئته،     

عله ال يحزن إال حزن خوف      وذلك الذي ج  
مقام ربه، وال يفرح إال بإقبال مواله سبحانه     
عليه، وواليته له، مع التمكن الكامل من ال        
حول وال قوة إال باهللا، تمكن كشف وعيـان      

.وشهود وبيان

 

 
 وما سواه مريد رجل     ،لجهذا حال الر  

حتى يكون هو ذلك الرجل، واهللا سـبحانه        
. الوهابيهو المعط

 

 



 

 

 

 



 

 ٣٢ 



 





 



            الحسن والحسين السيد علي                             تاليا وأحمد خالد منير سالم

 

 
            سيدي غازي

 

 كفر الشيخ                                   كوم حمادة-

 

 البحيرة-

 

 
ط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    الحسن والحسين وسارة محمد عبدالحميد عابدين                  سارة عادل فرج

 

 
                                الحـــامــــول                              سيدي سالم 

 

 كفر الشيخ–

 

 
 






فَرض اللَّه تَعالَى الصيام وقَدمه علَى زكَاِة اَألمـواِل ِلتَعلُّـِق الـصياِم              :ابني مستقبل األمة  

ن ِشدِة  وكَان ِفي إيجاِبِه حثٌّ علَى رحمِة الْفُقَراِء وِإطْعاِمِهم وسد جوعاِتِهم ِلما عاينُوه مِ            ،  بداِنِباَأل
ِمِهموِة ِفي صاعجالْم.

 

 
: َأتَجوع وَأنْتَ علَـى خَـزاِئِن اَألرِض؟ فَقَـالَ        : ِقيَل ِليوسفَ    :عزيزي مستقبل األمة  

َأخَافُ َأناِئعى الْجفََأنْس عَأشْب .

 

 
         ِر الشَّهكَسا وِإذْالِلهِر النَّفِْس وقَه ِم ِمنوا ِفي الصِلم ـا       ثُماِر النَّفِْس مِإشْعا وهلَيِة عِليتَوسِة الْمو

.ج إلَى الشَّيِء ذَِليٌل ِبِهوالْمحتَا. .ِهي علَيِه ِمن الْحاجِة إلَى يِسيِر الطَّعاِم والشَّراِب

 

 
مّا الْمِسيح ابـن  :  ِمن دوِنِه، فَقَاَل وُأمه إلَهيِنعلَى من اتَّخَذَ ِعيسى     تَعالَى اللَّه احتَج وِبهذَا
فَجعـَل   ،)٧٥: المائـدة  (ِن الطَّعام  كَانَا يْأكُال  ۖ رسوٌل قَد خَلَتْ ِمن قَبِلِه الرّسُل وُأمّه ِصدِّيقَةٌ          مريم ِإالَّ 

ا ِفيِهماِم نَقْصا إلَى الطَّعمهاجِتيِناحيكُونَا إلَهي َأن نا ع .

 

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

 

].٧٢ص القاهرة –

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

٣٣ 

بالهنا

 

 

 

والشفا

 

 

 

 


 



ا إلى بالد الشام، وكان معه بعض الصحابةخرج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ذاهب.

 

 
           ا مـن النـاس، فقـرر       وفي الطريق علم أن مرض الطاعون قد انتشر في الشام، وقتل كثير

.الرجوع، ومنع من معه من دخول الشام

 

 
أمير المؤمنين؟ا من قدر اهللا يا أفرار: فقال له الصحابي الجليل أبو عبيدة بن الجراح

 

 
!لو غيرك قالها يا أبا عبيدة: فرد عليه أمير المؤمنين

 

 
ـ  نعم نفر من قدر اهللا إلى قدر اهللا؛ أرأيت لو أن لك إبالً       : ثم أضاف قائالً   ا لـه   هبطـت وادي

، واألخـرى   )أي بها زرع وحشائش تصلح ألن ترعى فيها اإلبـل         (إحداهما خصيبة   : جهتان
، أليس لو رعيت في الخـصيبة       )تصلح ألن ترعى فيها اإلبل    أي ال زرع فيهما، وال      (جديبة  

!رعيتها بقدر اهللا، ولو رعيت في الجديبة رعيتها بقدر اهللا؟

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 
فت دراسات طبية عديدة عن مخاطر كثيرة لتناول الطعـام          كش

بسرعة، حيث يؤكد الباحثون واألطباء على ضـرورة التـروي          
 دقيقة كحـد  ١٥لمضغ عن ومضغ الطعام ببطء، وأال تقل عملية ا 

.أدنى

 

 
ا من تلك المخاطروفيما يلي نستعرض عدد:

 

 
من العوامل المساعدة لإلصابة بمرض السكري من النوع الثـاني، تنـاول الطعـام              

  بسرعة، وذلك نظر       ا بعدم الـشبع، وبالتـالي   ا ألن األكل بسرعة يبعث في النفس شعور
.يؤدي إلى التهام المزيد من الطعام

 

 
دراسات الطبية، اختبر علماء تأثير األكل السريع على صحة المـشاركين           في إحدى ال  

في التجربة، وتوصلوا إلى أن السرعة في األكل تجعـل األشـخاص أكثـر عرضـة                
.لإلصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية

 

 
          ا لتطلب الدماغ   تناول الطعام بسرعة يجعلك تأكل كميات أكبر من الطعام، وذلك نظر

ـ     دقيقة إلرسال إشارات الشبع، وبالتالي يحتاج الشخص لألكل لفترة       ٢٠لما يقرب من ال
.أطول قبل توقف اإلحساس بالجوع

 

 
يمكن أن يؤدي تدفق الطعام غير الممضوغ بشكل جيد إلى المعدة الرتجاع الحمـض،     

 عـن   ضم، فضالً ويرتبط اإلسراع باألكل بأوجاع عديدة مثل عسر اله       . والشعور بحرقة 
.اإلصابة باإلمساك واالنتفاخ والغازات

 

 
           ا مع  من المحتمل أال يشعر الشخص عند تناوله للطعام بسرعة بطعم األكل، خصوص

ويمكـن أن يـؤدي   . الوجبات السريعة، وهو ما يرفع فرص اإلصابة بالتسمم الغـذائي      
ا إلى حدوث اختناق، عند البلع بدون مضغ جيداإلسراع في األكل أيض.

 



.تنظف السمكة ويفصل الرأس والذيل* 

 

 
.تقطع السمكة جزل* 

 

 
تغسل السمكة في المـاء لتنظيفهـا مـن         * 

.الدماء

 

 
تنقع السمكة في ملح وفلفل وخل لمدة ال        * 

.تقل عن ربع ساعة للتخلص من الزفارة

 

 
نضع السمك في إنـاء طهـي عميـق،         * 

من الزيت ونصف كوب خلاونضيف كوب .

 

 
.نضيف التوابل* 

 

 
ع اإلناء على نار عالية لمدة خمـس        نض* 

دقائق، ثم نخفض النار للمتوسط ونتركهـا       
.لنصف ساعة

 

 
نصفّي التونـة مـن     .. بعد انتهاء النضج  * 

.الزيت ونحتفظ به في إناء جانبي

 

 
نفصص التونة لقطع صغيرة ونوزعهـا      * 

على أواني التخزين، ثـم نـضيف الزيـت     
.ليغطي بالكامل سطح السمك

 

 



 

 

 

 

 



 





 




 




 



 



 

 



  











 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الدكتوراألستاذ

 

 

نور الدين أبو حلية

 

 

اجلمهورية اجلزائرية

 

 

 

 

 

 

اخلامتةاخلامتةاخلامتة

 

 

 

 

 

 
.. بعد أن تحدث هؤالء وغيرهم بهذا وغيره      

قامت ضجة كبيرة بـين الجيـشين، وارتفعـت         

أصواتهم بالبكاء، وفجـأة رأيـت قائـدي كـال        

الجيشين يرمي سالحه، ثم ينزل من على فرسه،        

ويسير نحو أخيه يعانقه ويقبله، ويحـاول كـل         

.منهما أن يقبل جبهة اآلخر

 

 

ين، لـم   سرت روحانية عظيمة في ذلك الح     

 لـم يـضعوا     تقطعها إال أصوات بعـض مـن      

 سيوفهم، فقد قال أحدهم   

 

 وكـان ذات مرتبـة      -

كبيرة في أحد الجيشين، بل كان بمثابة مستشاره        

 اإلعالمي

 

أتستسلمون لبعض  .. ويلكم يا قوم  : -

كلمات قالها هؤالء الجهلة المبتدعـة الممتلئـين        

ويلكم كيف تالقـون ربكـم، وقـد        .. بالضاللة

فكم قبل أن تغمدوها فـي صـدور        وضعتم سيو 

ويلكم هل نسيتم سلفكم الـصالح،     .. أعداء الدين؟ 

وغيرتهم على الدين، وشدتهم على المبتدعة؟ 

 

 

: قام آخر من الجيش اآلخر، وهـو يقـول        

أبعدوا عنكم وساوس الشياطين، وهلموا احملـوا     

فـال  .. سيوفكم لتغمدوها في صـدور أعـدائكم      

وال لمن ثار   ينبغي لمن حمل السالح أن يضعه،       

دين اهللا أن يسكت صوت غيرته قبـل أن         لغيرة  

.يعيد لدين اهللا حرمته

 

 

بقي هذان وغيرهما مـن كـل الجيـشين         

وفجـأة  .. يصرخان من غير أن يلتفت لهما أحد      

سار كال القائدين إلى ربـوة مرتفعـة ليـراهم          

.الجميع، ويسمعهم، وهناك جرى هذا الحديث

 

 

ممن كانوا أيها اإلخوان الفضالء : قال األول

لست أدري ما أقـول     .. معي أو كانوا مع أخي    

لكم، وكيف أعتذر ألني أخرجتكم من بين أهليكم        

لقـد  ..وأوالدكم ألزج بكم في هذه الفتنة العمياء      

 ان على قلبـي بـسبب بعـض مـن          غطى الر

نوا فكلهم زي .. استشرتهم من رجال الدين والدنيا    

.. يهـا ودفعتكم إل .. لي الجرائم التي حركتكم لها    

وقـد رميـت    .. وأنا اآلن تائب إلى اهللا تعـالى      

سالحي الذي كاد يـصليني بالعـذاب األبـدي         

.والغضب الذي ال يطيقه أحد من الخلق

 

 

وأنا أشكر هؤالء الحكماء الـسبعة الـذين        

  ا نهتدي بها  جعلهم اهللا أنوار ..ا تحـرق   وشموس

وأنـا  .. كل ما في قلوبنا من غل وحقد وحـسد        

فكل األثقـال التـي     .. ظيمةاآلن أشعر براحة ع   

كانت تجثم على قلبي سقطت منذ سقط سيفي من         

.يدي

 

 

وأنا أعتذر  .. بورك فيك يا أخي   : قال الثاني 

لقـد  .. ولكل من حملت في وجهه السالح     .. لك

 ا للشيطان الرجيم كنت أسير .. ا ألولئـك  وأسـير



 

 

 

 

 



 









 



الذين يتاجرون بالدين في سبيل الدنيا، وفي سبيل    

ن قد عزمت مع أخي على أن       وأنا اآل .. أهوائهم

نجتث جذورهم، ال بالمشانق والسجون، وإنمـا       

بالعلم والحكمة والروحانية والتوجه الصادق إلى      

.اهللا

 

 

فلوال غفلتنا عن اهللا ما تـسربت شـياطين         

اإلنس والجن لتكدر علينا صفونا، وتمأل حياتنـا        

لو أننا عرفنـا اهللا، وعرفنـا       .. بالمآسي واآلالم 

طفه بعباده لرأينا الكون أجمل     عظمته ورحمته ول  

بكثير وأعظم بكثير من تلـك الـصورة التـي          

.صورها لنا تجار الدين من أصحاب األهواء

 

 

ولو عرفنا أنبياءنا وورثـتهم الطـاهرين،       

صنا مـن كـل     وشربنا من بحارهم العذبة لتخلَّ    

.السموم التي اشتعلت في صدورنا

 

 

لقد قررت أنا وأخي أن نجعـل       : قال األول 

ماء السبعة أئمة يهدوننا سواء الـسبيل،       من الحك 

.. إليهم نرجع، وبهديهم نهتدي، وبسيرتهم نسير     

فهم الذين فهمـوا الـدين، وفقهـوا عـن رب           

..العالمين

 

 

وقد قررنا أن ننزل العقوبة على      : قال الثاني 

وسـنبدأ  .. كل من يسعى للفتنة أو يشعلها بيننـا       

فـاهللا  .. بهؤالء الذين رفضوا أن يضعوا سيوفهم     

﴿وِإن : عالى أمرنا باالجتماع على قتالهم، فقال     ت

       ا فَِإنمنَهيوا بِلحاقْتَتَلُوا فََأص ْؤِمِنينالْم طَاِئفَتَاِن ِمن

بغَتْ ِإحداهما علَى اُألخْرى فَقَاِتلُوا الَِّتـي تَبِغـي      

حتَّى تَِفيء ِإلَى َأمِر اللَِّه فَِإن فَـاءتْ فََأصـِلحوا          

يب       ﴾قِْسِطينالْم ِحبي اللَّه َأقِْسطُوا ِإنِل ودا ِبالْعمنَه

]٩: الحجرات[

 

 

إما االستسالم لما   : فهم مخيرون بين أمرين   

تقتضيه العدالة، ونحن لن نفعل بهم إال ما كـان          

وإما أن  ..  مع ألد أعدائه   يفعل رسول اهللا    

   ا، وحينها سنقاتلهم، بعد    يعلنوا الحرب علينا جميع

.أن نعتذر لهم بأن ذلك لم يكن إال بسببهم

 

 

فجأة سقطت كل السيوف التي لم تسقط من        

ا في أسـباب  وقد أجرى كال القائدين تحقيقً .. قبل

الفتنة، فوجدوا أن أولئك الذين رفـضوا وضـع         

ووجدوا بعد اقتحـام  .. سيوفهم هم أول من بدأها    

بية كانت تريد أن    بيوتهم أن لهم عالقة بدول أجن     

تستأصل بلدتنا بأكملها ال تفرق في ذلك بين جهة      

.. وجهة

 

 

وقد توصلت التحقيقات إلى أن كل القتلـى        

الذين قتلوا، واتهم فيها طرف من األطرف قصد        

..إشعال الفتنة لم يكن سببها إال أولئك الخونة

 

 

وتوصلت التحقيقات إلى العالقـة الحميمـة       

.. ن في كال الجهتين   التي كانت تربط مثيري الفت    

بل كان كالهما يجتمعان، ويخططان لما يقـول        

.كل طرف، وما يجيبه الطرف اآلخر

 

 

بعد أن اكتشفت بلدتنا بمعونة حكمائها كـل        

ذلك أقيمت محكمة عادلة، وطبقت العدالة علـى        

أولئك الشياطين الذين كادوا يستأصلون األخضر      

..واليابس

 

 

ـ       .. ةوقد حضر الجميع تطبيق أحكام العدال

 ا بعـدها إلـى حيـاتهم إخـوة         وانصرفوا جميع

متحابين متصافين، وكأنه لم يحدث بينهم كل ما        

.حدث من الفتن

 

 

وقد بـارك اهللا فـي أوالدهـم وأرزاقهـم          

فكانت النعم تهب علـيهم مـن كـل         .. وحياتهم

وقد سمع أعداؤهم بما وقع لهم فـازدادوا       .. جهة

ولم يفكر أحد فـي االقتـراب   .. هيبة في أعينهم 

..منهم أو غزوهم

 

 

بل إنه بسبب ذلك الرخاء الذي تحقق فـي         

البلدة صار كبار التجار والعلماء مـن الـدول         

ــستثمرون أمــوالهم  ــا وي المجــاورة يزورونن

وقد أكسبنا ذلك قوة علـى      .. وعلومهم في بلدتنا  

..قوة

 

 

فقـد  .. ولم يكن ذلك وحده ما بورك لنا فيه       

كانت أعظم بركة هي تلك المـشاعر الروحيـة         

لتي كانت تجمع بين المـؤمنين مـع اخـتالف          ا

وهم يـصلون هللا،    .. مذاهبهم في المسجد الواحد   

.. ويتوجهون إليه بقلوب واحدة، وبألسن متعددة     

وبعدها يعودون إلى أعمـالهم بقلـوب صـافية         

.سليمة

 

 

هذه الروايةهذه الروايةهذه الرواية

 

 

 

 

 

 
هذه الرواية موجهة بالدرجة األولى ألولئك      

اإلسالميين  

 

 حركيين كانوا أو سلفيين      -

 

 الذين  -

تركوا الدعوة لإلسالم   

 

 الـذي أردوا احتكـاره   -

دون سائر الناس    

 

 وراحـوا يتدنـسون بعـار       -

.الطائفية والحزبية والفرقة

 

 

فصار دورهم الوحيد نشر البغضاء واألحقاد   

في القلـوب، ونـشر التفكـك والقطيعـة فـي           

المجتمعات، ونـشر الـدمار والخـراب فـي         

.األوطان

 

 

ـ       اب ربهـم،   وهي تحاول أن تعيدهم إلى كت

، وهدي األئمـة الطـاهرين      وسنة نبيهم   

.الذين جعلهم اهللا ممثلين لدينه، وورثة لنبيه

 

 

وقد وضعتها بشكل رمزي بسيط، ليـسهل       

.االستفادة منها على العامة والخاصة

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 




 




 




 




 







 










 



 





 





 


 

 

 















 





 



















 





 

 

 

 

 



 



 

 

 

، وبعثَ إلى عبِد اِهللا بـِن       مِدينَةَودخََل ال  ١ 
     رمفٍَر وعبِد اِهللا بِن ععاٍس وعبِد اِهللا بِن جبع
        مهـاعِتمَل اجا اكْتَمِر، فلَميبوعبِد اِهللا بِن الز

 منَا : قاَل لَهدعِدِه وومنَا بحرِهللا الذي أم دمالح
   كَِثير هدمنَح ،هابِه ثَونَـا      علَيلَيع ـما أنْعا كم

وأشْهد أن ال إلَـه إالَّ اُهللا وحـده ال          . كَِثيرا
شَِريك لَه، وأن محمدا عبده ورسولُه، أمـا        

دعب:

 

 
فإنِّي قد كَِبرتْ ِسنِّي، ووهـن عظِْمـي،        
       ،ى فُأِجيـبعُأد شَكْتُ أنِلي، وأوأج بوقَر

  تُ أنَأيوقد ر       ،ِزيـدـِدي يعب ِهملَيُأخَلِّفَ ع 
ورَأيتُه لَكُم ِرضا، وأنْتُم ِخيار قُريٍش، ولـم        
يمنَعِني أن ُأحِضر حسنًا وحسينًا إالَّ أنَّهمـا        
أوالد أِبيِهما، علَى حسِن رْأِيي ِفيِهما، وشَِديِد       

المـْؤِمِنين  محبِتي لَهما، فَردوا علَى أِميـِر       
.خَيرا، يرحمكُم اُهللا

 

 
:فرد علَيِه عبد اِهللا بن عباٍس قَاِئالً

 

 
        ،اُؤهـمـتْ أسسوتَقَد ،لَّ ثَنَاُؤهاَهللا ج إن

 لِرسالَِتِه واخْتَاره لوحِيِه، اخْتَار محمدا 
         ـنفُ النَّـاِس معلَى خَلِْقِه، فأشْـر فَهوشَر

رفَ بِه، وأوالهم باألمِر أحقُّهم ِبِه، وإنَّما       تَشَ
علَى اُألمِة التَّسِليم لنَِبيها إذَا اخْتَاره اُهللا لها،        
        ِلـيمالع وا ِبِعلِْمِه، وهدمحم ا اخْتَارإنَّم فإنَّه

الخَِبير.

 

 
:وقاَل عبد اِهللا بن جعفٍَر

 

 
  مِل الحِهللا أه دمعلَى الح هدمنَح ،اهنْتَهِد وم

إلْهاِمنَا حمده ونَرغَب إلَيِه في تَْأِديِة حقِّـِه،        
وأشْهد أن ال إلَه إالَّ اُهللا واِحدا صمدا، لـم          
         هـدبا عـدمحم ا، وأنلَدةً وال واِحبتَِّخذْ صي

 ولُهسوردعا بأم ،:

 

 
ةَ إن ُأِخـذَ ِفيهـا بـسنَِّة        فإن هذِه الِخالفَ  

الشَّيِخيِن أبي بكٍْر وعمر فأي النَّاِس أفْـضُل   
وأكْمُل وأحقُّ بهذا األمِر ِمن آِل الرسـوِل،        
         ـروا األمعضلو ِهمنَِبي دعب لُّوهاِهللا لو و موأي
      ِصياُهللا وع ِقِه، وُألِطيعقِِّه وِصدلح هِضعوم

شَّيطَان، وما اخْتَلَفَ في اُألمِة سيفَاِن، فاتَِّق       ال
        نا ونَحاِعيتَ رِصر قَد ةُ، فإنَّكاِويعاَهللا يا م

رِعيةً، فانْظُر لرِعيِتك إنَّك مـسُئوٌل عنْهـا        
 )٢(غَدا، وأما ما ذَكَرتَ ِمـِن ابنَـي عمـي         

ِهللا مـا أصـبتَ     وتَرِكك أن تُحِضرهما، فوا   
         ا، وإنَّـكإالَّ ِبِهم ذَِلك لك وزجقَّ، وال يالح
        ،عد ِم، فقُْل أوالِعلِْم والكَر ِدنعا ممأنَّه لَملتَع

اَهللا لي ولَكُم تَغِْفروأس.

 

 
:وِمما قَالَه عبد اِهللا بن الزبيِر

 

 
فْـِسك،  اتَِّق اَهللا يا معاِويةُ وأنِْصفْ ِمن نَ      

فإن هذا عبد اِهللا بن عباٍس ابن عم رسـوِل          
اِهللا، وهذا عبد اِهللا بن جعفٍَر ذُو الجنَـاحيِن         
ابن عم رسوِل اِهللا، وأنا عبد اِهللا بن الزبيِر         

، وعِلـي خَلَّـفَ     ابن عمِة رسوِل اِهللا     
   لَمنًا وأنْتَ تَعيسنًا وحسا،     حما ها وممه نم 

        نينَنَا وبيب اِكمةُ، وأنْتَ الحاِويعفاتَِّق اَهللا يا م
نَفِْسك.

 

 
:وقاَل عبد اِهللا بن عمر بِن الخَطَّاِب

 

 
إن هذِه الِخالفَـةَ لَيـستْ بِهرقِْليـٍة وال         
ِكسرِويٍة يتَوارثُها األبنَاء عِن اآلباِء، ولـو       

  اِهللا        كانأِبي، فو ا بعدِبه كُنْتُ أنا القَاِئم كذلك
ما أدخَلَِني مع الستَِّة ِمن أصحاِب الشُّورى،       
إالَّ علَى أن الِخالفَةَ لَيستْ شَرطًا مشْروطًا،       
وإنَّما ِهي في قُريٍش خَاصةً ِلمن كان لهـا         

نْفُِسِهم، مـن   أهالً ِممِن ارتَضاه المسِلمون أل    
        ـانالِفتْي كُنْتَ تُِريد ى، فإنضأتْقَى وأر كان
ِمن قُريٍش فلَعمِري إن يِزيد ِمـن ِفتْياِنهـا،         

.واعلَم أنَّه ال يغِْني عنْك ِمن اِهللا شَيًئا

 

 

:فرد معاِويةُ قَاِئالً

 

 
ء قد قُلْتُ وقُلْتُم، وإنَّه قـد ذَهـب اآلبـا         

       ،نَاِئِهممن أب إلي بِني أحفاب ،نَاءِت األبِقيوب
        منَاِف؛ ألنَّهِني عبِد ملب رهذا األم ا كانوإنَّم
أهُل رسوِل اِهللا، فلما مـضى رسـوُل اِهللا         

      ـِرغَي ِمن رمكٍْر وعا بأب ولَّى النَّاس ،
    لِْك والَ الِخالفَِة، غَيِدِن المعا    مـارا سمأنُّه ر

ِبِسيرٍة جِميلٍَة، ثُم رجع الملْك إلى بِني عبـِد         
منَاِف، فال يزاُل ِفيِهم إلى يوِم الِقيامِة، وقـد      
    ـرمع نِر وأنْتَ يا بيبالز اُهللا يا بن كجأخْر

       ـذَانـي همنَـا عا ابا، فأم٣(ِمنْه(   سفلَـي ،
.ِمن الرْأي إن شَاء اُهللابخَاِرجيِن 

 

 
وأِخيرا وجد أنَّه لن يظْفَر ِبما يِريد مـا         
         ِكـنمال ي أنَّه ِلما، وعيح نسالح اماإلم امد
إنْجاز مِهمتَه إالَّ بالتَّفِْكيِر في القَضاِء علَيِه،       

ووجد في جعدةَ ِبنِْت األشْعِث بِن قَـيٍس         

 

– 
 وكَانَتْ ِمن زوجاِت اإلماِم الحسِن      

 

- 
األداةَ التي تُمكِّنُه ِمن تَنِْفيِذ خُطَِّتِه، فأبوهـا        

األشْعثُ بن قَيٍس    

 

 المنَاِفقُ المعروفُ الذي    –
أسلَم مرتَيِن بينَهما ِردةٌ منْكَرةٌ      

 

–    ـنِمم كان 
 قَبوِل التَّحِكيِم، وإنَّـه     َأرغَم اإلمام عليا علَى   

         دجا ونًا كمونَِة عفي االب ِجدي في أن عطْملي
.فكَيفَ تَم االغِْتياُل؟.. في األِب عونًا

 

 



 



تفَاوتَِت األقْواُل عن كَيِفيِة اغِْتياِل اإلماِم      
:، كَما يِليالحسِن 

 

 
ستَاذُ تَوِفيقُ أبو علَـٍم فـي        قاَل األُ  :أوالً
 كان الحـسن    ): الحسِن بِن عِلي  (ِكتَاِبِه  

شَرطَ علَى معاِويةَ في شُروِط الـصلِْح أالَّ        
         تَكُـون وأن ،هـدعٍد بالِخالفَِة بإلى أح دهعي

قـاَل أبـو الفَـرِج      . الِخالفَةُ لَه ِمن بعـِدهِ    
اِنيفَهو: األص     ِزيدِنِه يةَ البعيةُ الباِويعم ادأر

فلَم يكُن شَيء أثْقََل علَيِه ِمن أمـِر الحـسِن          
وسعِد بِن أِبي وقَّاٍص فدس إلَيِهما السم فماتَا        

ـِك       . ِمنْهجوزِث أنِّي منَِة األشْعَل إلى ابسأر
لحسن، وبعـثَ   بيِزيد ابِني علَى أن تَسمي ا     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
المتحدث الرسمياألمين العام و

 

 
                               لالتحاد العالمى للطرق الصوفية

ى الحسينىلعزم اعبد الحليمالشريف 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

ا ِمنْههجوزٍم ولم يها بِماَئِة ألِْف ِدره٤(إلَي(...

 

 
     رعبِد الب اِب قاَل ابنِتيعوفي االس :  ـمس

الحسن بن عِلي، سمتْه امرَأتُه ِبنْتُ األشْعِث       
.بِن قَيٍس الِكنِْديا

 

 
  اماإلم اٍع علَى أنمإج هِشب نَاكوه نسالح 

ماتَ بالسم، فالشِّيعةُ يرون أن معاِويةَ قـد        
          ـهجِنـِه ووالب ا لهخْلُولي همس نِه مإلَي سد
الِخالفَِة، وكذلك مَؤرخُو الجماعِة ِمن السنَِّة،      
      تَشِْهدسِتِه، ويايِرو ِمن ونكِْثروي ذلك نوري

رِخين علَى ذلك بأن الموتَ بالسم      بعض المؤَ 
قد عِرفَ في أياِم معاِويةَ بـشَكٍْل غَِريـٍب         
ومِريٍب، فقد استُشِْهد ماِلك األشْتَر مسموما      
       رتْ ِمصفخَلَص رِة ِمصفي طَِريِقِه إلى ِوالي
: لمعاِويةَ، وقاَل معاِويةُ أو عمرو بن العاصِ  

إن ِهللا جنْدا ِمن عسٍل، وماتَ عبد الـرحمِن         
بن خَاِلِد بِن الوِليِد مسموما بِحمص، وكذلك       ا

     نـسالح اماإلم تُشِْهداس   ُثـدويتَح ،
ِرجاُل التَّاِريِخ بأن اإلمام الحسن قاَل لبعِض       

تُ السم  لقَد سِقي : (عاِئِديِه في مرِضِه األِخيرِ   
         ِمـن لَيع ا أشَدمقَ ساٍت، ولِكنِّي لم ُأسرم
هذا الذي سِقيتُه هذِه المرةَ، ولقد لفَظْتُ آِنفًا        

).ِقطْعةً ِمن كَِبِدي

 

 
إن جعدةَ ِبنْتَ األشْعِث وضعتْ له      : وِقيَل

السم في اللَّبِن    

 

 وكان اإلمـام صـاِئما       –

 

– 
ِفـِه        فتَنَاووَل إلى جصا وةً، فلمعرج َل ِمنْه

تقَطَّعتْ أمعاُؤه، فقاَل    

 

 وقَد أحس بألٍَم شَِديٍد     –

 

إنَّا ِهللا وإنَّا إلَيِه راِجعون، الحمد ِهللا علَى        : (-
ِلقَاِء جدي سـيِد المرسـِلين، وأبـي سـيِد          

ِء العالَِمين، وعمي  الوِصيين، وُأمي سيدِة ِنسا   
).جعفٍَر الطَّياِر، وحمزةَ سيِد الشُّهداِء

 

 
صلِْح اإلمـاِم   (وذَكَر المداِئِني في ِكتَاِبِه     

إن : (، قَوَل اإلماِم جعفٍَر الـصاِدقِ     )الحسِن
       نَتَهواب ،ْؤِمِنينِم أِميِر المفي د كثَ شَراألشْع

 ةَ سدعفي      ج كا شَردمحم نَهواب ،نسِت الحم
.)٥( )دِم الحسيِن

 

 
       ـِة، أنايالِم الِهدِة أعوعسوفي م اءوج
النُّصوص علَى اغِْتياِل معاِويةَ لإلماِم الحسِن 

        نَِّةِل الـسةٌ في كُتُِب أهاِفرتَضم مبالس 
، ومقَاِتـِل الطَّـاِلِبيين     طَبقَاِت ابِن سعدٍ  : ِمثِْل

ألبي الفَرِج األصفَهاِني، ومستَدرِك الحاِكِم،     
وشَرِح نَهِج البالغَِة البـِن أبـي الحِديـِد،         
        ،ِزيـوِط بـِن الجلـِسب اصِة الخَووتَذِْكر
واالسِتيعاِب البِن عبِد البر، ومروِج الذَّهِب      

وِديعس٦(للم(.

 

 
 عن معاِويةَ هذِه    )٧( نَفَى ابن خُلْدون   :اِنياثَ

إن ما ينْقَُل ِمن أن معاِويةَ قَد       : الجِريمةَ قَاِئالً 
دس السم إلى اإلماِم الحسِن علَى يِد زوجِتِه        
جعدةَ ِبنِْت األشْعِث فهو ِمن أحاِديِث الشِّيعِة،       

 اِويعاشَا لموح ةَ ذلك ..    كُتُب نَا لَكُملِكنَّنَا ذَكَر
.السنَِّة التي أكَّدتْ ذلك في القَوِل األوِل

 

 
 ذَهب فَِريقٌ آخَر إلى أن يِزيد هو        :ثَاِلثًا

، حيثُ  الذي دس السم لإلماِم الحسِن      
ورد أن يِزيد لما عرفَ ِمن واِلِدِه معاِويـةَ         

تِّجاهه في أن يقِْلب الِخالفَـةَ إلـى ملْـٍك،          ا
ويجعلَه ِوراِثيا يتَعاقَبه ولَـد عـن واِلـِدِه،         
صادفَ ذلك هوى في نَفِْس يِزيد؛ ألنَّه يتُوقُ        
إلَيِه ويتَمنَّاه، واخْتَمرِت الِفكْرةُ فـي نَفْـِس        

ِك، فقَصد إلى أِبيِه    يِزيد، واستَبد بِه حب الملْ    
 وقَاَل له :       ِنيكًئا لبتَ شَينَعص اكِت ما أريا أب

        ِدي ِبكها، وعرأم متَ لَهربوما د ،ِدكعب ِمن
داِهيةَ العجِم والعـرِب ورجـَل الـسياسِة        

.والتَّجاِرِب

 

 
ْل عن  يا بنَي لَم أغْفُ   : فابتَسم لَه أبوه وقَالَ   

        نـيِني وبيب ٍد ِكتَاِبيهتَِبطٌ بعرٍر، ولِكنِّي مأم
الحسِن بِن عِلي علَى أن تَكُون له الِخالفَـةُ         
بعدي إذَا أنَا قُِبضتُ قَبلَه، فَانْتَِظر لعـلَّ اَهللا         

.يحِدثُ بعد ذَِلك أمرا

 

 
       ـدفه ،ربـدوي فَكِّـري ِزيدفَ يروانْص اه

تَفِْكيره إلى أن يتَخَلَّص ِمـن العقَبـِة التـي          
       ِزيدَل يسأِبيِه، فأر دعلِْك بللم تَهِوالي تَِرضتَع

    تَهجوز فَاِوضي نثِ   (مةَ ِبنْتَ األشْـعدعج (
في أن تَسم اإلمام الحسن، مقَاِبَل ِماَئِة ألْـِف       

  وتَزي ٍم، وأنهـاِم      ِدرفَاِة اإلمو دعب ِزيدا يهج
، فأعمى اُهللا بِصيرتَها وبـصرها،      )٨(الحسِن

وجعلَتْ تُدبر أمرها وتَضع خُطَّتَها، وتَمكَّنَتْ      
.ِمن تَنِْفيِذها

 

 
لِكن معاِويةَ سِخر ِمنْها، ولم يـِف لهـا         
         فقَـد ،ذلـك تْ ِمنْهحيثُ طَلَب ،ِزيداِج يوبز

إنَّـا نُِحـب    : ردها بسخِْريٍة واسِتهزاٍء قَاِئالً   
.)٩(حياةَ يِزيد، ولَوالَ ذلك لوفَينَا لَِك بتَزِويِجِه

 

 
الِبدايِة والنِّهايـِة    رد ابن كَِثيٍر في      :راِبعا

الرواياِت الساِبقَةَ، دون أن يقَدم دِليالً علَـى        
   دهذا الر

 

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

 

: فقَاَل–

 

 
يةَ بعـثَ   روى بعضهم أن يِزيد بن معاوِ     

        نـسي الحمس ِث، أنةَ ِبنِْت األشْعدعإلى ج
    نساتَ الحا ملَتْ، فلَمففَع ،هدعِك بجووأنَا أتَز

إنَّا واِهللا لم نَرضِك للحسِن     : بعثَتْ إلَيِه فقَالَ  
: أفَنَرضاِك ألنْفُِسنَا، وعلَّقَ ابن كَِثيٍر قَـاِئالً      

 ِتِه      وِعنِْدي أنِصح مدِحيٍح، وعبص سهذا لَي 
ــى   ــِق األولَ ــةَ بطَِري اِويعــِه م ــن أِبي ع

.)١٠(!!واألحرى

 

 
 أذَاع بعـض المستَـشِْرِقين أن       :خَاِمسا

اإلمام الحسن تُوفِّى بالـسلِّ، حيـثُ قَـاَل         
) روتلــدس. روايــت م(المستَــشِْرقُ 

لحسن ماتَ بالـسلِّ،    أن اإلمام ا  ): المنس(و
        بـذْهكَاٍن، ولم يِة بمابالغَر ُل ِمنوهذا القَو
إلَيِه أحد ِمن المَؤرِخين، ويبدو أن هـؤالِء        
المستَشِْرِقين كَتَبوا دون تَحِقيٍق، أو لَم يفَرقُوا       

السم، وحـرِف   : بين حرِف الِميِم في كَِلمةِ    
!!.السلِّ: ِم في كَِلمِةالالَّ

 

 
 كان أغْرب اآلراِء فـي هـذِه        :ساِدسا

القَِضيِة، رْأى عِميِد األدِب العرِبي الدكْتُوِر      
طَه حسيِن، تَعِليقًا علَى ِقصِة السم، حيـثُ        

ولَستُ أقْطَع بأن معاِويةَ قد دس إلـى        : قَاَل
 نِن مسالح لَم بأنَّه كذلك لِكنِّي ال أقْطَع ،همس

!!.يفْعْل

 

 



 



، واشْتَد بـِه     حاُل اإلماِم    )١١(وثَقَُل
الوجع، فعِلم أنَّه لم يبقَ ِمن حياِتِه الغَاِليِة إالَّ         



 

 

 

 

 



 



 

 

 

دقَاِئقُ، فالْتَفَتَ إلى أهِلِه قَاِئالً      

 

–     همـا ذَكَـر 
ابن الجوِزي في تَـذِْكرِة الخَـواص،       ِسبطُ  

: )١٢(وابــن كَِثيــٍر فــي الِبدايــِة والنِّهايــِة
أخْرجوِني إلى صحِن الـداِر، أنْظُـر فـي         

.ملَكُوِت السماِء

 

 
فحلُموه  إلى ص ِنح فلَ اِر الد ،م قَتَا اسبه  ر 

فَرع ْأ رسه  إلى الس ذَ وأخَ اِءم ـ  ي ـ ي ر اِجنَ به 
:الًاِئ قَِهي إلَعرضويتَ

 

 
ـ  نَ كدنْ عِ بِستَحأي   إنِّ مهاللَّ ـ ي، فإنَّ ِسفْ ا ه

أعِسفُ األنْ ز لم أُ  لَ ع يصـ ِلثْ بمِ ب ـ ا، اللَّ ه هم 
.يِتدح ِوِرب في القَسي، وآِنِتعر صسآِن

 

 
وأضافَ صاِحب موسوعِة المـصطَفَى     

م استَدعى أخَاه اإلمام الحسين     ثُ: )١٣(والِعتْرِة
    بِه، وقَاَل لَه دـ  :  وانْفَر ـ  يا أِخ ي ي إنِّ

قُاِرفَمبِ قٌ والحِ ك رـ   ب يتُِقي، وقد س  الـس م 
ـ    ِدِب كَ تُيم، ور ِمرارا ... )١٤(ِتسي فـي الطَّ

ي نِّفِّي وكَ ِنلْسي وغَ ِنضمي فغَ ِبح نَ تُيضا قَ فإذَ
رِيِسى َ علَي  ِنلِْخوأد  ري إلى جد ي راهللاِ وِلس  

 ُأل جدِه بِ د ع ها، ثُ دم ر ـ ي إلـى قَ   ِند ِرب 
جاِطي فَ ِتدـ  ِتنْ بِ ةَم ـ  ٍد أس  ِعنْـدها، ي  نِِّفدا فَ

تَوسلَعم  يا اب أُ ن أ مـ  ن ـ ظُ ي مو القَ ـ  أنَّ وننُّ  مكُ
ـ رجدي   دنْي عِ ِنفْ د ونيدِرتُ اهللاِ وِلس   
فيِلجبفي   ون   عن ذلك نِْعكُمـ  أُ بـاهللاِ  و ،م  مِسقْ

ـ  ٍم د ةَمجحي مِ ِر في أم  قَيِرتُعلَيك أالَّ     م، ثُ
وى إلَصِهيِهِل بأهِهِتاكَِر وتَِهِدلَ وو.

 

 
:)١٥(ثُم خَال اإلمام بنَفِْسِه، وأخَذَ يدعو

 

 
) يا مبِ ن ِهاِنطَلْس ِصتَنْ ير لُظْ الموبِ وم ،عِهِنو 

يِصتَعم لُكْ الموم س ،ـ  تْقَب تَُئيِش مـ ، وتَ ك تْم 
...يٍرِدٍء قَي شَلِّى كُ علَتَ، وأنْكتُمِلكَ

 

 
ي، وال  ِده ج تُرخَي ما ذَ   أنِّ ملَع فقد تَ  مهاللَّ

نَمتُع و ـ  لَّفَى انْ ي، حتَّ ِدج ح د يـتُ ِقي، وب 
وي، فاتَّ ِدحبيقَِر طَ تُع م تقَ ن دفِّي في كَ  ِنم 

اِدالعوتَ ِةي ،اِغ الطَّ يِنِكسِةي ع ـ  دِ ن ـ  اِءم ِل أه 
شَالمايِةع وح ،رتُس  ما ح رسه ِل أوـ  اِئي  ني ِم
آخِ ِرأم ِتر نْي وديِهِمظْ ككَ تُنْ، فكُ ايِظ أكْ مم ،
ــِنوِب ــمِهاِمظَ ــمِظتَ أنْ ــمِهِتيقَِر، ولطَ ، منَّس أتَ

وبمِهِمِسيِس أتَّ مِتى يأْ ، حتَّ منَ ي صرـ  ك  تَ، وأنْ

ـ  د الم دع ب ، وإن هنُو وع قِّ الح راِصنَ ِنى ع 
المَأ، ونَ اِدتَر تُقْى الو ع اِءنَ إفْ ن األض اِدد  ،

 

- 
ـ  مهاللَّ ـ  لِّ ص ـ حى م  علَ ـٍد    ٍد وآلِ ممحم 

 

- 
ِزوامجهم م النَّ ع اِبص  في س رـ  ِدم اِبذَ الع ،
ـ  مهارص أب ِدشَ الر ِن ع ِمعاو كِّ، وسعهفـي   م 
ـ غْبال مهذَخُْأى تَ  حتَّ مِهاِتذَّ لَ اِترمغَ ـ  ةُتَ وه م 
 الذي  قِّ، بالح ونماِئةً وهم نَ  رح، وس ونلُاِفغَ
 الذي  ِملْا، والعِ ه بِ شُِطبي تَ ِت الَّ ِد، والي هرِهظْتُ
...).يمِل عيمِر كَك، إنَّيِهِدبتُ

 

 
اِئـِه        ويعد ِة ِمـنِة األِخيرفي الِفقْر سلْم

اآلالَم المرِهقَةُ التي كان يعاِنيها ِمن الحكْـِم        
اُألمِوي، وقَد دعا اَهللا أن يْأخُذَهم أخْذَ عِزيٍز        
مقْتَِدٍر علَى انِْتهـاِكِهم لحرِمِتـِه وحرمـاِت      

.رسوِلِه

 

 
    ـاموأخَذَ اإلم  ـ و آي الـذِّكِْر     يتْلُ

الحِكيِم، ويبتَِهُل إلـى اِهللا وينَاِجيـِه حتَّـى         
فَاضتْ نَفْسه الزِكيـةُ إلـى جنَّـِة مـْأوى          
      لَى، تلكِفيِق األعتْ إلى الرماِء، وسِفياألص
النَّفْس الكَِريمةُ ِحلْما وسخَاء، وِعلْما وعطْفًا      

.ِس جِميعاوحنَانًا وِبرا علَى النَّا

 

 
       ،ِلِمينـسالم ِليما حنْياةَ الديقَ الحلقد فَار
وكَِريم أهِل البيِت، وسيد شَباِب أهِل الجنَِّة،       
وريحانَةُ الرسوِل، وقُرةُ عيِنـِه، فأظْلَمـِت       
الدنْيا ِلفَقِْدِه، وأشْرقَِت اآلِخرةُ بقُدوِمِه للَيلَتَيِن      

يتَا ِمن شَهِر صفٍَر سنَةَ ِتسٍع وأربِعين من        بِق
الِهجرِة علَى أرجِح األقْـواِل، ولـم يكِْمـِل      

.الساِبعةَ واألربِعين ِمن عمِرِه

 

 
     ،يناِشِميوِت الهيب ةُ ِمنحيِت الصتَفَعوار
وعالَ الصراخُ والعِويُل ِمن بيوِت المِدينَـِة،       

هِرع أبو هريرةَ وهو باِكي العيِن، مذْهوَل       و
 وهـو   اللُّب إلى مسِجِد رسـوِل اِهللا       

مـاتَ  ! يا أيها النَّاس  : (ينَاِدي بأعلَى صوِتهِ  
. )١٦() فَـابكُوا  اليوم ِحب رسـوِل اِهللا      

 زحى يكَِت األسوتَر القُلُوب اتُهتْ كَِلمعدوص
ي النُّفُوِس، وهِرع من في المِدينَـِة نَحـو         ف

 وهم ما بين واِجٍم وصـاِئٍح،       )١٧(ثَوى اإلمامِ 
        ،مهقُلُـوب نـزالح نَخَب وٍه ونَاِئٍح، قَدشْدوم

علَى فَقِْد المالِذ والملْجِأ، والمفْزِع ِعنْد نُزوِل      
.الكَواِرِث، أو حلُوِل المصاِئِب

 

 
أل اهللا تعالى أن يكشف لقلوبنا حقيقة       نس

الذى به ننجذب بكليتنا إلى     ، الجمال الربانى 
.الرضوان األكبر

 

 
وصلى اهللا وسلم وبارك علـى سـيدنا        

.وموالنا محمد وعلى آله أجمعين

 

 
                                                           

 ٢٦٥سن بن علي لتوفيق أبو علـم ص      الح: ينظر) ١(

 

– ٢٦٨. 

.اإلمام الحسن واإلمام الحسين ) ٢(

 

 

 .ابن عباس وابن جعفر) ٣(

٢٦٨الحسن بن علي لتوفيق أبو علم ص      : ينظر) ٤(

 

-

٢٧٣. 

 .٣٦٥صلح اإلمام الحسن للمدائني ص: ينظر) ٥(

موسوعة أعالم الهداية للمجمع العـالمي      : ينظر) ٦(

ات الكبرى البـن سـعد      ، والطبق ٤/١٨٥ألهل البيت   

، ومقَاِتُل الطَّاِلِبيين ألبـي الفَـرِج       ١٤٩ رقم   ٨٤ص

، وشَرح نَهِج البالغَِة البـِن أبـي        ٦٠األصفَهاِني ص 

، وتَذِْكرةُ الخَواص لِسبِط بِن الجـوِزي       ٤/١٧الحِديِد  

٢/٦٠ 

 

، واالسِتيعاب في معرفة األصحاب البِن      ٦٢ –

    ـرِب     ٥٥٥ بـرقم    ١/٣٧٩عبِد البالـذَّه وجـروم ،

 وِديعس٢/٤٢٨للم. 

.أموي النزعة) ٧(

 

 

 ٢/٦٠تذكرة الخواص لسبط بن الجوزي      : ينظر) ٨(

 

– ٦١. 

 .٤/٥٣١البداية والنهاية البن كثير : ينظر) ٩(

 .٤/٥٣١البداية والنهاية البن كثير : ينظر) ١٠(

.اشتد مرضه) ١١(

 

 

 الجـوزي   تذكرة الخواص لـسبط ابـن     : ينظر) ١٢(

 .٤/٥٣١، والبداية والنهاية البن كثير ٢/٦٤

 .٥/٣٦١موسوعة المصطفى والعترة : ينظر) ١٣(

.إنَاء كَِبير مستَِدير ِمن نُحاٍس أو نَحِوِه للغَسِل) ١٤(

 

 

موسوعة أعالم الهداية للمجمع العـالمي      : ينظر) ١٥(

 ٤/٢١١ألهل البيت 

 

– ٢١٢. 

ـ    : ينظر) ١٦( ر العـسقالني   تهذيب التهذيب البن حج

 .٤/٢٢٧، وتاريخ دمشق البن عساكر ٢/٣٠١

.إقامة ومستقر اإلمام) ١٧(

 

 



 

 

 

 

 



 


 



 




 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الدكتور

 

 








 




 



 

 

 




 



 



١

 

 ال   واألنبياءقبور الرسل    -

 وقد زارها ورآها ووصفها     ،تمس بسوء 

 وهـي   ،أهل العلم سلفًا وخلفًا دون نكير     

موجودة ظاهرة محل تقـدير واحتـرام       

.وتوقير عامة الناس

 

 

٢

 

اد  من زه  قبور الصالحين    -

وعاد مشهود لهم بالصالح، وتـواترت      ب

خبار بصالحهم واسـتقامتهم محـل      األ

تقدير لحرمة العدوان عليهم في حياتهم      

ومماتهم لعمـوم النهـي عـن إيـذاء         

َأالَ ِإن َأوِلياء   : المؤمنين، ولقوله تعالى  

      نُونزحي مالَ هو ِهملَيفٌ عاللَِّه الَ خَو * 

     تَّقُونكَانُوا ينُوا وآم ى  * الَِّذينشْرالب ملَه

ي الحياِة الدنْيا وِفي اآلِخرِة الَ تَبـِديَل        ِف

       ِظـيمالع زالفَـو وه اِت اللَِّه ذَِلكِلكَِلم 

 ٦٢: يونس(

 

 في  ، وقال اهللا    )٦٤ -

من عادى لي وليا فقـد      : (حديثه القدسي 

.)١(...)آذنته بالحرب

 

 

قال اإلمام أحمد بن حنبل      

 

 رحمـه   –

اهللا تعالى   

 

قال لـسيدنا   إن اهللا تعالى    ": -

اعلم أن من أهـان لـي       : موسى  

وليا وأخافه فقـد بـارزني بالمحاربـة        

وعاداني، وعرض نفسه ودعاني إليها،     

.)٢("...وإني أسرع إلى نصرة أوليائي

 

 

ال الطوفي   ـوق

 

 من فقهاء الحنابلة    –

 

لما كان ولي اهللا سبحانه من تـولى        : "-

اهللا تعالى بالطاعة والتقوى، تـواله اهللا       

أجرى اهللا  الحفظ والنصرة، وقد    تعالى ب 

ـ تعالى العادة أن عدو      ،  عـدو  صديقال

وصديق العدو عدو، فعدو ولي اهللا عدو       

ومن حاربه  فمن عاداه كمن حاربه،     اهللا  

".فكأنما حارب اهللا

 

 

فاالعتـداء علـى قبـور      : من هنا 

المسلمين محرمة مجرمة وتتأكد الحرمة     

في قبور خلص عباد اهللا تعـالى مـن         

 واألولياء   واألنبياء   سادتنا الرسل 

.

 

 

٣

 

ـ   قرر أئمـة العلـم       - اش أن نب

:القبور

 

 

أ

 

. النباش مرتكب جرما-

 

 

ب

 

 أن اسم السرقة يشمل النبـاش       -

:ألخبار وآثار منها

 

 

.)٣()أحيائناسارق أمواتنا كسارق (

 

 

ـ   ( ه، ومـن غـرق     امن حرق حرقن

.)٤()غرقناه، ومن نبش قطعنا

 

 

٤

 

 ال يــسلم اســتدالالت خاطئــة -

 مغلوطة بأن قبور األنبيـاء      واستنباطات

 واألوليــاء  منكــر يجــب 

:تغييره لما يلي

 

 

لعن اهللا اليهود والنـصارى     : (خبر

اشـتد  (، و )اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد   

غضب اهللا على قوم أخذوا قبور أنبيائهم       



 

 

 

 

 



 















 



 



اللهم ال تجعل قبري وثنًـا      (، و )مسجدا

).يعبد

 

 

في هذه األخبـار     المساجد   :التعليق

يراد بها ليس دور العبـادة      وما يماثلها   

ألن  ؛)صوامع وبيع وصلوات ومساجد   (

غير المسلمين ال يقال لـدور عنـدهم        

مساجد مطلقًا ال منهم وال من غيـرهم،        

فالمراد موضع سجود لهذه المقابر وقبلة      

.للدعاء

 

 

) ال تجعل قبري وثنًا يعبد    : (ربأما خ 

فالحمد هللا وله المنة والفضل ال يوجـد        

د في السابق وال    على ظهر األرض أح   

الحاضر وال المستقبل يقصد قبر سـيدنا   

ـ    محمد رسول اهللا      ا بالعبـادة، أم

زيارته فمن أعلى القربـات، وأعظـم       

المسلمة حتى  الطاعات من صدر األمة     

اآلن إلى مـا شـاء اهللا تعـالى نـصا           

.وإجماعا

 

 

سـيدتنا فاطمـة    لقد وقفت وزارت    

 قبر سيدنا رسـول اهللا      الزهراء  

٥(رثائه وقامت ب(.

 

 

، وسـيدنا   وكذا السيدة عائشة    

، وسيدنا أبو أيوب    )٦(بالل الحبشي   

.)٧(األنصاري 

 

 

وألف اإلمام البخاري    

 

 رحمـه اهللا    -

تعالى  

 

التاريخ  : " كتاب –

 

 عنـد قبـر     –

ــول اهللا   رس

 

ــالي  - ــي اللي  ف

.)٨("المقمرة

 

 

تعلل مجترئون على حرمـة قبـور       

الصالحين بأن عنـدهم بعـض النـاس        

يفعلون ما يرونه من البدع على فرض       

فهي مفسدة أخـف    ما يرونه من البدع     

.تتحمل اتقاء لمفسدة أشد

 

 

 قول رسـول اهللا     : ففي الخبر 

لـوال أن قومـك   : (لسيدتنا عائشة   

ر  جحديثو العهد باإلسالم ألدخلت الحِ    

 

– 

في الكعبة المشرفة أي حجر إسماعيل 

 

– 

.)٩()في الكعبة

 

 

ــرر  ــة تق ــد الفقهي إذا : "والقواع

تعارضت مفسدتان تتحمـل الـصغرى      

ال ضــرر وال "، و)١٠("اتقــاء الكبــرى

.)١١("ضرار

 

 

والواجب الشرعي يحـتم التوعيـة      

السليمة بالحكمة والموعظة الحسنة كما     

ادع ِإلَى سِبيِل ربـك     : أمر اهللا تعالى  

وجـاِدلْهم   الْموِعظَِة الحـسنَةِ و ِبالِْحكْمِة

نسَأح ِبالَِّتي ِهي) ١٢٥: النحل.(

 

 

إن فقه الدعوة الحقة الراشدة يوجـد       

سد ذرائع الفتن في المجتمـع وإثـارة        

القالقل واالضطرابات وإشاعة العداوات    

ر ال تمـس أصـالً مـن        وفي بعض أم  

وال أركان اإلسـالم، ال     أصول اإليمان   

 وال تخل التزاما سوى فـي   تهدد اعتقادا 

.خيال مرضى وحمقى

 

 

ــات   ــه الموازن ــي فق ــى ف األول

واألولويات االشتغال بمقدسات مـسلوبة     

وعلى رأسها األقصى بدالً مـن إلهـاء        

الناس بأضرحة وقبور لمن كان له قلب       

.أو ألقى السمع وهو شهيد

 

 



 


                                                           

.رواه البخاري في كتاب الرقاق) ١(

 

 
. أحمدكتاب الزهد لإلمام) ٢(

 

 
، ومعرفـة   ١٠/٣٤المصنف البن أبي شيبة     ) ٣(

.١٢/٤٠٩السنن 

 

 
.١٢/٤٠٩معرفة السنن للبيهقي ) ٤(

 

 
، ووفـاء الوفـاء     ٢المغني البن قدامـة ج    ) ٥(

، وإرشاد الـساري للقـسطالني      ٢ي ج دللسمهو
.١١، والمرقاة لعلي القاري ج٢ج

 

 
، وسـبل الهـدى     ١أسد الغابة البن األثير ج    ) ٦(

ونيل األوطار للشوكاني فـي     والرشاد للشامي،   
.كتاب المناسك

 

 
.المستدرك للحاكم) ٧(

 

 
التاريخ للخطيب، وسـير أعـالم النـبالء        ) ٨(

 .للذهبي

.رواه البخاري في صحيحه) ٩(

 

 
.األشباه والنظائر للسيوطي) ١٠(

 

 
المرجع السابق وأصله خبـر نبـوي رواه        ) ١١(

.مالك في الموطأ

 

 



 

 

 

 

 



 



 









 



 



 





 



 الحمد هللا، وأشهد أن ال إال اهللا وحده ال شريك له، كما شهد لنفـسه،              

، ال إله إال هو العزيز الحكـيم      ، م من خلقه  وأولو العل ، وشهدت له مالئكته  

، والصالة والسالم على سيدنا محمد عبده المنتخب ورسـوله المرتـضى          

، المـشركون ولو كره   أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله         

العـاملين   ،امين بـأمره  القـو ، المطيعين هللا ، وعلى آله األئمة الراشدين   

.وعلى صحابته الهادين المهتدين ،الفائزين بكرامته ،بإرادته

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 الرد علـى خطـأ فهمهـم        :والًأ: بقية

وأقـوال  ). إن أبي وأباك في النار    ( :لحديث

.العلماء العاملين في هذا الحديث

 

 

التـذكرة فـي    (الحافظ القرطبي في كتابه     

:)أحوال الموتى وأمور اآلخرة

 

 

 وخصائصه لـم    إن فضل النبي    "

، فيكون  تزل تتوالى وتتابع إلى مماته      

ذا مما فضله اهللا تعالى به وأكرمه، وليس        ه

ـ     وال  ا عقـالً  إحياؤهما وإيمانهما به ممتنع ،

فقد ورد في الكتاب إحياء قتيل بني        ،اشرع 

 إسرائيل وإخباره بقاتله، وكان عيسى      

 أحيـا اهللا    يحيى الموتى، وكذلك نبينا     

.. "تعالى على يديه جماعة من الموتى

 

 

ـ (مام ابن الجـوزي فـي كتـاب         اإل رآة م

:)الزمان

 

 

وما كُنَّا  : قد قال اهللا تعالى   : وقال قوم "

: اإلسـراء  (معذِِّبين حتَّى نَبعثَ رسـوالً    

، والدعوة لم تبلغ أبـاه وأمـه، فمـا          )١٥

."ذنبهما؟

 

 

ذكر اآللوسي في تفسيره عنـد قولـه        

: الـشعراء ( وتَقَلُّبك ِفي الساِجِدين  تعالى  

 قـول   بويه  أن القول بإيمان أ   ): ٢١٩

.كثير من أجلة أهل السنة

 

 

وأنا أخشى الكفر على    ": ثم قال ما نصه   

 على رغم أنف القاري من يقول فيهما    

 "وأضرابه بضد ذلك  

 

 العالمة ابن حجـر     -

.الهيتمي

 

 

 يا رسول اهللا،   :قال رجل : وحديث مسلم 



 

 

 

 

 



 



 

 

 
فضيلة الشيخ علي الجميل

 

 
واعظ مركز رشيد

 

 

 

 

 

 
     

     
      

   
   
      



 

 
         

    


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 

، فلما قفـا دعـاه      )في النار : (أين أبي؟ قال  

تعـين  ي) إن أبي وأباك فـي النـار      : (فقال

أنه أراد بأبيه   : تأويله، وأظهر تأويل عندي   

، لما تقرر أن العرب تسمي العـم        ...عمه  

ا، وقرينة المجاز في اآلية اآلتية الشاهدة       أب

بخالفه على أصـح محاملهـا عنـد أهـل      

)١٠٢ص: المنح المكية... (السنة

 

 

المـنح المكيـة شـرح      في  ا  يضأوقال  

:القصيدة الهمزية

 

 

 الرافـضة هـم     إن: وقول أبي حيـان   "

 مؤمنون غير   القائلون بأن آباء النبي     

وتَقَلُّبـك  : (معذَّبين، مستدلّين بقوله تعالى   

 اِجِدينِفي الس.  همثـل أبـي     : فلك رد بأن

حيان إنّما يرجع إليه في علم النحـو ومـا          

صولية فهـو   يتعلّق بذلك، وأما المسائل األُ    

 عنها بمعزل، كيف واألشاعرة ومن ذكـر      

معهم  

 

ا   فيما مر آنفً   -

 

 على أنّهم مؤمنون،    -

فنسبة ذلك للرافضة وحدهم     

 

 مع أن هؤالء   -

الذين هم أئمة أهل الـسنّة قـائلون بـه           

 

- 

".قصور وأي قصور، تساهل وأي تساهل

 

 

بعض ممن ذكرهم اإلمام الـسيوطي فـي        

:الدرج المنيفة في اآلباء الشريفة

 

 

ـ         ي إن اهللا أحياهما له، فآمنا به، وذلك ف

حجة الوداع، لحديث ورد في ذلـك عـن         

 عائشة  

 

 أخرجه الخطيب البغـدادي     -

، والدارقطني، وابـن    )السابق والالحق (في  

، وابـن   )غرائب مالك (عساكر، كالهما في    

، والمحـب   )الناسخ والمنسوخ (شاهين في   

الطبري في سيرته، وأورده السهيلي فـي        

من وجه آخر بلفظ آخر،     ) الروض األنف (

ف، وقد مال إليه هؤالء الثالثة    وإسناده ضعي 

.مع ضعفه

 

 

وهكذا القرطبي، وابن المنير، ونقله ابن      

سيد الناس عن بعض أهل العلم، وقال بـه         

الصالح الصفدي في نظم لـه، والحـافظ        

شمس الدين بن ناصر الدين الدمشقي فـي        

ا لما خالفـه مـن      أبيات له، وجعلوه ناسخً   

 ألن  ؛اديث المتأخرة، ولم يبالوا بضعفه    األح

الحديث الضعيف يعمل به فـي الفـضائل        

.والمناقب، وهذه منقبة 

 

 

:اإلمام ابن شاهين

 

 

الناسـخ  (  أشار إلى ذلك فـي كتابـه        

حيث أورد حـديث الزيـارة      ) والمنسوخ  

ا كمـا   والنهي عن االستغفار وجعله منسوخً    

نص السيوطي في الدرج المنيفة في اآلباء       

 ليس  :الشريفة قال االمام السهيلى رحمه اهللا     

 فى النار    ي النب يبوأن  أن نقول   ألنا  

حيـاء بـسبب    ال تـؤذوا األ   ( :لقوله  

ِإن الَّـِذين    : واهللا تعالى يقـول    )مواتاأل

 اللَّه ْؤذُوني ولَهسرو... يعنى يدخل ، اآلية 

 اللعنة اآلتية وال يجوز     يالتعامل المذكور ف  

لـى  إ ه يؤد يء بش نبياء  القول فى األ  

.نقصان وال فيما يتعلق بهمالعيب وال

 

 

الحافظ شمس الدين بـن ناصـر الـدين         

:الدمشقي

 

 

اختــار أن اهللا أحيــا األبــوين فآمنــا 

مورد الـصادي   (بالرسول، وذلك في كتابه     

:وأنشد ،)في مولد الهادي

 

 

د فضلـا اهللا النبي مزيـحب

 

 

وفاءى فضل وكان به رـعل

 

 

ذا أباهـه وكـا أمـأحيـف

 

 

 لطيفاالًـه فضـان بـإليم

 

 

رـذا قديـه بـلم فاإللـفس

 

 

اوإن كان الحديث به ضعيف

 

 



 

 

 

 

 



 



 










 




 



 





 


تكاد كلمة المسلمين تتفق على أن المعارف التي يجب على المسلم   

. أصول الدين، وأحكام الشريعة: هياستيعابها 

 

 
وإن كانت المعرفة    

 

 بشكل عـام   -

 

، وبكـل  ة مطلوبـة، ومـراد  -
فروعها، فيما يتعلق بالكون والحياة، وبخاصة ما يرتبط بالجوانـب          
االجتماعية واإلنسانية التي تحدد عالقة اإلنسان ببني نوعه، وذوات         

لة الحـسنة،   جنسه من كافة المخلوقات، كاألخالق الفاضلة، والمعام      
  ا جبارة من المصلحين، وفي مقدمتهم األنبياء       التي استقطبت جهود

.واألئمة، والعلماء، والصالحين من الناس

 

 

 

 

 

 



 




 




 




 




 





 



٢

 

عـرف علـم     : في االصطالح  -
: العقيدة بعدة تعريفات منها

 

 
١

 

 معرفة النفس بما يصح، ومـا       -
يجوز، وما يجب عليها من االعتقـادات     

.)١(والعمليات

 

 
٢

 

 حفظ عقيدة أهـل الـسنة مـن         -
.تشويش أهل البدعة

 

 
٣

 

 علم يبحث فيه عـن ذات اهللا         -

 

- 
تعالى  

 

 ورسله من حيث ما يجب وما       -
يستحيل، وما يجـوز، وعـن األمـور        
السمعية التي أخبـرت بهـا نـصوص        

.الكتاب والسنة

 

 
العـزائم    هذا وقد عرف اإلمام أبـو  

  معلوم أن العقيدة هي    : "العقيدة فقال
     ـ  عقد القلب على علم بمعلوم عقد ا ا قوي

ا، وفى ذلك اإلشارة إلى أن المسلم       مؤكد
يجب عليه أن يكون علمه بالتوحيد عن       

ا بالتوحيد   ألن الموقن حق   ؛يقين وتمكين 
   هو الذي يسمى مسلم ا لقيامه بشعائر  ا حق

والعقيـدة  . اإلسالم عن وجـد وشـهود    
اإلسالمية هي تصديق القلب بحقيقة مـا       

 .)٢("عليه األمر في ذاته في نفس األمر

 

 
ويالحظ أن اإلمام جمع بين مـنهج       
المتكلمين والمنهج الكشفي في تعريفـه      

٠للعقيدة  

 

وسوف نوضح منهجـه فـى     -
تقرير العقيدة في الفصل القادم إن شاء       

اهللا تعالى 

 

-. 

 

 



 



علم العقيدة هو العلم الذي يـدرس        
الموضوعات التي تتـصل بوجـود اهللا       

ن، وأسـمائه،   تعالى خالق هـذا الكـو     
وصفاته، وأفعاله، والموضوعات التـي     
تتعلق باألنبياء عليهم الصالة والـسالم      
وصفاتهم، ودورهم فى هـذه الحيـاة،       
والموضوعات التي تتصل بيوم القيامة      
وما فيه من البعث، والحشر، والحساب،      
والجنة، والنـار، وغيـر ذلـك مـن         
الموضوعات التي وردت عن طريـق      

.)٣(السمع

 

 
 التعريفات السابقة للعقيدة    فمن خالل 



 

 

 

 

 



 



 

 

 
           

    
          
   
  
    
    
   
      
       
    
   
     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 
سامي عوض العسالة. د

 

 

 

مدير عام بوزارة األوقاف

 

 

: يتبين أنها تتناول ثالثة أمور

 

 
١

 

 ويبحث هذا القسم فيما : اإللهيات -
يتعلق بالذات العلية من حيث ما يجب،       

. وما يستحيل، وما يجوز في حقه تعالى

 

 
٢

 

 ويبحث في هذا القسم     : النبوات -
ما يجب وما يستحيل وما يجوز في حق        

األنبياء، وطريق إثبات صدقهم     

 

 أعنى  -
المعجزة  

 

 وشروطها وأنواعها، والفرق    -
.  بينها وبين الخوارق األخرى

 

 
٣

 

 ويتضمن هذا القسم    : السمعيات -
المسائل التي يجب االعتقاد بهـا عـن        
طريق السماع من النصوص الدينية من      
الكتاب والسنة، والتي ال يستقل العقـل       
بإدراكها كالروح والمالئكـة، والجـن،      

ساب، غيـر أن    والبعث، والحشر، والح  
       ا مباحث علم العقيدة منها ما يعد أمـور

جوهرية تعـد مـن صـلب العقيـدة،         
وموضوعات عدة مشابهة يجوز فيهـا      
االجتهاد وتعـدد اآلراء، وهـى أمـور     
ملحقة بالعقيدة كعلم وليست من صـلب       

.العقيدة كدين

 

 
فموضوع الصفات والتأويل فيها أو     

.التفويض

 

 
وموضوع رؤية المؤمنين لربهم فى     

.آلخرةا

 

 
ــي  ــين النب ــرق ب وموضــوع الف

.والرسول

 

 
وموضوع التفاصيل بـين األنبيـاء      

.والمالئكة

 

 
وموضوع الشفاعة ألهل الكبائر فى     

.اآلخرة

 

 
وموضوع حقيقة الوزن والميـزان     

.يوم الحساب

 

 
فهي موضوعات يجوز فيها االجتهاد   

وتعدد اآلراء، وهى أمور ملحقة بالعقيدة      
.فروإنكارها ال يوجب الك. )٤(كعلم

 

 
العـزائم   وهذا ما يقرره اإلمام أبـو     

 وما جاءنا به رسـول اهللا      : " فيقول
          إما يكون قد علـم مـن الـدين 

 ،بالضرورة أو بالدليل أو بخبر الواحـد      
فإنكار ما علم من الدين بالضرورة كفر       

 وأمثلة الجحود إنكار    ،صريح كما قررنا  

بحانه أو  توحيد اهللا تعالى أو البقاء له س      
إنكار وجوب الصالة والصيام والزكـاة      
والحج والبعث وحرمة الربـا والخمـر       

 ألنـه تـرك تـصديق       ؛وكفر منكرها 
الرسول فيما علم من الدين بالضرورة،      
وأما غير هذا فال يحـصل بـه كفـر          
كاالختالف فما ثبت بالدليل أنـه مـن        

 وذلك كالخالف فى إثبات رؤية      ،اإلسالم
القيامة، أو الخالف   اهللا وعدم رؤيته يوم     

 أو أنـه    ،أو بعلم زائد   في أنه عالم بذاته   
 كـل ذلـك ال   ،خالق أعمال العباد أم ال    

يوجب الكفر، وكذلك أقوال أهل الخشية      
من اهللا تعالى فى تأويل ما لم يعلم مـن          
الدين بالضرورة ليس بكفـر كتأويـل       

 ،)اليد  بالقدرة  (الخلف من علماء األمة     
أو عدمها وفى    إثبات الرؤية    يوالقول ف 

 ؛خلق أفعال العباد مما لم يثبت بالـدليل       
ألن علم تلك الحقائق ليس من اإليمـان        
إنما هو فوق اإليمان وفوق اإليمان علم       

.فذوق وكشف

 

 
واإليمان إنما هو التصديق بالغيـب      
فقط، فإذا كمل اإليمـان وجـب علـى         
المؤمن أن يحصل العلم الذي به تنكشف       

.)٥("له تلك الحقائق

 

 
                                                           

حتقيـق  / كمال الدين أمحد البياضـي    : إشارات املرام ) ١(
وهذا . ٢٨ ص ،ه١٣٦٨ احلليب   : طبعة ،يوسف عبد الرازق  

.التعريف لإلمام أيب حنيفة النعمان

 

 
دار / ، ط٢٢اإلسالم دين اهللا، لإلمام أىب العـزائم ص      ) ٢(

 ه١٤١٣الكتاب الصويف، الطبعة الثالثة، سـنة النـشر         

 

- 
.م١٩٩٢

 

 
دراسات يف العقيدة اإلسـالمية واألخـالق،     : يراجع  ) ٣(

 عة األزهـر،  جام. حممود مزروعة، وآخرين، ط   / للدكتور
 .بدون تاريخ

. أ/ كتاب التمهيد يف دراسة العقيدة اإلسالمية، تأليف      ) ٤(
 ١٨ حممد سيد أمحد املسري، ص.د

 

- ٢٠.

 

 
 أسرار  القرآن  ) ٥(

 

 لإلمام أىب العزائم     -

 

دار الكتاب  /  ط –
الصويف 

 

- ١/٣٣.

 

 



 

 

 

                                                              

 

 

 

 



 

 
 



 



 



 





 



 



 





 



 



 





 





 



 

 

 

  





 











 





 



 شدة حرص النبـي     :ثانيابقية  

على سالمة الوحي :

 

 

ن جبريل  فإإضافة إلى ما سبق     

  كــان يــدارس النبــي 

فـي شـهر    القرآن كل عام مـرة      

رمضان، وفي العام الذي قبض فيه      

ـ  رسول اهللا    القـرآن   ه دارس

مرتين، فلو كان فيه تغيير أو تحريف       

يف كان يقره جبريل    ككما يزعمون، ف  

عندما كان يراجعه كل عام؟ .!

 

 

وذلك معلوم مـن حـديث أبـي        

كان رسـول   (:  حيث قال  هريرة  

 يعتكف فـي كـل شـهر        اهللا  

مـن  رمضان عشرة أيام، فلما كـان       

العام الذي توفي فيه اعتكف عشرين      

وكان يعرض عليه القرآن    : يوما، قال 

فلما كان العـام الـذي      كل رمضان،   

).توفي فيه، عرض عليه مرتين

 

 

جبريل يراجع القـرآن    فإذا كان   

   حتى توفي رسـول اهللا    سنويا  

قاء الكلمات التي   بسمح بإ يفكيف إذن   

كان يغيرها عبد اهللا بن أبي الـسرح        

.عونكما يد

 

 


 



    رسـول اهللا   ن  لم يحـدث أن دو

       أقوال كتبة الوحي قط وال أقر 

شيًئا منها دونـوه هـم؛ وذلـك ألن         

هو كالم اهللا الموحى به إلـى       القرآن  

تبليغـه  نبيه الحريص على سـالمة      

.

 

 

د  لم يأمر كاتبه عب    الرسول  

:  قولـه    ةاهللا بن أبي السرح بكتاب    

 نــس َأح ــه ــارك اللَّ فَتَبــاِلِقين  الخَ

ـ ، إال ألن اآليـة  )١٤: المؤمنـون ( د ق

ت عليه هكذا فعالً، وقد أمر الرسول       لنز

بقتله عندما قال  :ِإلَي ُأوِحي  لَمو

  ءِه شَيِإلَي وحي) ثم عفا   )٩٣: األنعام ،

عنه الرسول فرجع ابن أبي السرح إلى       

وما قيل من أن    اإلسالم وحسن إسالمه،    

 كان يملي عليه عزيـز      الرسول  

حكيم، ويكتب هو عليم حكـيم، فتلـك        

.رواية مكذوبة

 

 

 مع ابـن أبـي      لو فعل النبي    

السرح شيًئا غير إقراره إياه على مـا        

 بذلك  قال؛ لموافقته الوحي، لكان     

محرفًا للقرآن لمجرد مخالفة كاتبه ابن      

أبي السرح ولجاز لهم في هذه الحـال        

 يحـدث،   لكن شيًئا من هذا لم    مطعنهم،  

. أن يفعل ذلكوحاشاه 

 

 

 حريـصا علـى     كان النبـي    

 سالمة الوحي من التغيير والتحريـف     

: أثناء كتابته وجمعه بطريقتين مختلفتين    

الحفظ، والكتابة؛ لضمان سالمته مـن      

ـ      يدارسـه    لالتزيد، وكان جبري

القرآن كل عام مرة في شهر رمضان،       

 بنسبة  وكل ذلك ينفي اتهام النبي      

.نه لهما ليس م
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الـسيد  سماحة  قامت مشيخة الطريقة العزمية تحت رعاية       

 العزمية  محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم شيخ الطريقة       

 لدورها ا، تأكيده١٤٤١  عدة محاضرات خالل شـهر  

:بصير األمة بالواجب المطلوب منهاالكبير فى ت

 

 



 


 م٦/٩/٢٠١٩ ، الموافـق  ه١٤٤١  ٥ الجمعـة فى يوم   

بقاعـة اإلمـام     مائةال بعد   الثالثون و الثالثة أهل البيت ليلة  مت  أقي
المجدد السيـد محمد ماضى أبى العزائم حيث حضرها عدد مـن           
أساتذة الجامعات والمراكز العلمية، ورجال الصحافة واإلعـالم،        
وعدد من أبناء اإلمام أبى العزائم، وأبناء الطريقة العزميـة مـن            

.مختلف المحافظات

 

 
ف عبدالحليم العزمي الحسيني حديثـه حـول        وواصل الشري 

عن زوجة يزيد هند بنت عبداهللا      بالحديث   سيرة أهل البيت    
بن عامر، التي كانت خادمة في بيت اإلمام علي ثم بيت اإلمـام             ا

. حتى طلبها معاوية من اإلمام الحسن لولده يزيدالحسن 

 

 
تل، وأنها طلبـت مـن      ن كيف أنها لم تكن تعلم من الذي قُ        وبي

 وضعهم يزيد في خربة، فلما ذهبـت        ينالسبايا الذ يزيد أن تزور    
، ثارت علـى يزيـد       من السيدة زينب     إليهم وعلمت من هم   

وخلعت غطاء رأسها ودخلت عليه في مجلس العامة، مما اضطره          
، إلى أن يغير موقفه ويلعن ابن زياد على قتل اإلمام الحسين        

.وهكذا انهزم يزيد في عقر داره

 

 
نساء  وحال،  بيت يزيد في  رض التحوالت التي حدثت     ثم استع 

 أيـام   ٧ و ٣بين   وإقامة المآتم    دآل أبي سفيان من اتشاحهم بالسوا     
؛ مما على اإلمام الحسين، ثم محاولة الشاميين قتل يزيد لقتله اإلمام         

. إلى المدينةاضطره إلى ترحيل آل الرسول

 

 
مقارنة بين كاتب وإمام، الكاتـب األسـتاذ عبـاس          ثم أجرى   

محمود العقاد، واإلمام المجدد السيد محمد ماضي أبـي العـزائم،           
فيما كتبه كٌل منهما حول موقف يزيد ودوره فـي قتـل اإلمـام              

، لكن اإلمام يصدر أحكامـا    الحسين، وأكد أن الكاتب ال يقطع رأيا      
.واضحة ليس فيه احتماالت

 

 
ر دم اإلمام الحسين على سيف بني أمية، من         وبين كيف انتص  
، من إيضاحه أن دم اإلمام الحسين       أبو العزائم خالل ما قاله اإلمام     
 ساحر مبين، ودمه المطلول     خطيب بليغ وداعٍ  المسفوح خرج منه    

خرجت منه نار مؤججة أكلت قاتلي الحسين، ودمه الزكي أبكـى           
.المحبين على مدار القرون السابقة والتالية

 

 
 د األدلة التاريخية حول مكان رأس اإلمام الحـسين          فنَّو

.وأثبت وجودها بالمشهد الحسيني بالقاهرة

 

 
ألستاذ أحمـد   امن مواجيد اإلمام أبي العزائم      وشارك باإلنشاد   

.وفرقتهمخلوف 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

بينا اللقاء املاضي أن من واىل 
َّ َّ

 

حزب اهللا تربأ بالضرورة 

 

من حزب الشيطان، ومن واىل حزب الشيطان برء منه 

 

حزب اهللا، وخرج هو مـن 

 

حـ

 

زب اهللا وصـار مـن حـزب 

 

... الشيطان

 

:ويف هذا املقال نواصل احلديث فنقول

 

 

 

 




 






 




 






 


ن الوالء نابع بالضرورة مـن      إوحيث  

الحب، فوالء المؤمن كله هللا تعالى ولرسوله       

. للمؤمنين، أى لحزب اهللا و

 

 

ومن ثم فبحـسب مبـادئ ومـوازين        

التوحيد اإلسالمى، فإن الوالء ألي أحـد أو        

.  شرك بواحأى شيء من دون اهللا 

 

 

من دون اهللا   " ألن المعنى الدقيق لعبارة     

 "   حـزب  : أى  " من أعـداء اهللا     "  هو

الشيطان أو الطاغوت، بخالف الفهم الباطل      

من كـل مـا   " ها بمعنى   للذين يفسرونها بأن  

. سبحانه من الخلق" سوى اهللا 

 

 

  ألن رسول اهللا     ؛وهو خطأ فادح  
وحبيبه يكون من دون اهللا بهـذا المعنـى           

   ا أن رسول اهللا     وهذا القول يفيد لزوم 
ليس من اهللا، وهو الوصف الذى وصف اهللا       

     به الكافرين بقوله تعـالى :    تَِّخـِذالَ ي

 دوِن المْؤِمِنين  ين َأوِلياء ِمن  المْؤِمنُون الكَاِفرِ 

ومن يفْعْل ذَِلك فَلَيس ِمن اللَِّه ِفي شَـيٍء ِإالَّ      

وِإلَى  ويحذِّركُم اللَّه نَفْسه   َأن تَتَّقُوا ِمنْهم تُقَاةً   

 ِصيراللَِّه الم )  فقولـه   )٢٨: آل عمـران 

 فَلَيس ِمـن   : عن الذى يوالى الكفار    الىتع

بيان عـن الـذين يوالـون     اللَِّه ِفي شَيءٍ  

الكفار بأنهم من الكافرين، أى من حـزبهم        

وليسوا من حزب اهللا، وليس المعنى أنهـم        

، ليسوا من ذات اهللا فى شيء حاشا هللا         

 ا من خلقه، ولكن بمعنى ليسوا      فالخلق جميع

من حزب اهللا فى شيء، أى من يفعل هـذا          

ا إلـى   يس منتمي  تعالى البتة، ول   ليس من اهللا  

يا  :نتماء كما قال تعالى   احزب اهللا بأدنى    
     ودهنُوا الَ تَتَِّخذُوا اليآم ا الَِّذينهى  َأيارالنَّصو

ومـن يتَـولَّهم     َأوِلياء بعضهم َأوِلياء بعضٍ   

           مـِدي القَـوهالَ ي اللَّـه ِإن مِمنْه فَِإنَّه نكُمم

ـ    ،)٥١: المائدة( ِمينالظَّاِل ا  فمن والى قوم

من دون المؤمنين أى من أعداء المـؤمنين        

ولم يوال المؤمنين فهو كافر، كما أن الذى        

 قـالوا   لـذين يوالى اليهود والنصارى من ا    

كلمة اإليمان ودخلوا فى اإلسالم فإنه يكون       

منهم، ما لم يعاديهم ويعلن براءتـه مـنهم،         

.اهللا فى شيءفمن يفعل فإنه ال يكون من 

 

 

مـن  "  هذا فان من يفهم عبـارة        وعلى

 من كل ما سـوى اهللا       " بمعنى  " دون  
فإنه يجعل الرسول وهو حبيبه     " من الخلق   

        ممن يصدق عليـه قولـه تعـالى : 

     ٍءاللَِّه ِفي شَـي ِمن سفَلَي    ،وحاشـا هللا

وإنما هى بمعنى من أعداء اهللا أو من حزب        

.الشيطان

 

 

ه آيات الوالء والبراء    هو الذى تثبت   وهذا



 

 

 

 

 



 



 


  











 



وليس أدل على صحة هذا المعنـى لهـذه         

اللَّه الَِّذي خَلَـقَ     :العبارة من قوله تعالى   

وما بينَهما ِفي ِستَِّة َأياٍم      واَألرض السمواِت

 ثُم استَوى علَى العرِش ما لَكُم من دوِنِه ِمن        

 )٤: السجدة( ذَكَّرونشَِفيٍع َأفَالَ تَتَ   والَ وِليٍّ

بمعنى من كل ما سوى     ) من دونه (فلو قلنا   

    ا الخالق سبحانه أى الخلق جميع

 

 كما يقول –

المتهوكون  

 

–    ا ا مطلقً  لصارت اآلية نافية نفي

لوجود ولـى للمـؤمن أو وجـود أوليـاء          

  ا لوجود شفيع أو    ا مطلقً للمؤمنين، ونافية نفي

ـ         ة شفعاء للمسلمين أى أنهـا تـصبح نافي

 ا، وهذا وذاك باطالن ألن     ا مطلقً للشفاعة نفي

ـ  ا صريح القرآن يثبت إثباتً   ا واليـة   ا محكم

المؤمنين بعضهم لبعض وشـفاعة النبـى       

 فى الدنيا واآلخرة، ووالية     منين للمؤ 

النبى للمؤمنين فى الـدنيا واآلخـرة قـال         

 النَِّبي َأولَى ِبالْمْؤِمِنين ِمن َأنفُـِسِهم      :تعالى

وُأولُوا اَألرحاِم بعـضهم     زواجه ُأمهاتُهم وَأ

        ـْؤِمِنينالم ٍض ِفي ِكتَاِب اللَِّه ِمـنعلَى ِببَأو 

والْمهاِجِرين ِإالَّ َأن تَفْعلُـوا ِإلَـى َأوِليـاِئكُم         

 اا كَان ذَِلك ِفي الِكتَـاِب مـسطُور       معروفً
مؤمنين مـن    فالنبى أولى بال   )٦: األحزاب(

أنفسهم فهـو ولـيهم األول، والمؤمنـون        

بعضهم أولياء بعض، وأولوا األرحام أولى      

فى الوالية من غير األرحام، قـال تعـالى         

ا دعاء زكريا    حاكي :    ُِإنِّـي ِخفْـتو

ا وكَانَِت امرَأِتي عـاِقر    وراِئي المواِلي ِمن 

   نكِلي ِمن لَّد بفَه ِليِرثُِني * اوي   ِرثُ ِمنيو

 قُوبعآِل ي   ِضير بر لْهعاجاو )٥: مريم 

 

 اا أو ولد هب لى من لدنك ابنً    : يقل فلم   )٦ –

  ا، فوهبـه اهللا تعـالى يحيـى        يكون لي ولي

        فاالبن إذا كان على دين وصـالح ،

أبيه فهو وليه، أما إذا خالفـه فـى الـدين           

بنه، وإن كـان ولـده،      اوالعقيدة فهو ليس    

ـ  يس وليه بالتالى، وليس أبوه أيض     ول ا ا ولي

عالى فى آية آل عمـران آنفـة        له، وقال ت  

الَ يتَِّخِذ المْؤِمنُون الكَاِفِرين َأوِلياء     : الذكر

ومن يفْعْل ذَِلك فَلَيس ِمن      دوِن المْؤِمِنين  ِمن

 اللَِّه ِفي شَـيٍء ِإالَّ َأن تَتَّقُـوا ِمـنْهم تُقَـاةً           

و  هنَفْس اللَّه كُمذِّرحي   ِصيرِإلَى اللَِّه المو)  آل

)٢٨: عمران

 

 

 ؛ا عن مواالة الكفـار     تتضمن نهي  فاآلية

ألنها تناقض التوحيد وتعتبر من الـصريح       

الة حب  ا ألن المو  ؛المباح المخرج من الملة   

. ونصرة بالقلب واللسان واليد

 

 

الة القلب لقوم أو ألمـة، فهـو        ا مو أما

 وأن يتمنى الموالى الخير والنـصر       حبها،

والسؤدد لها، ويفرح لخيرها بل ويسعده أن       

تكون كذلك، ويحزنه أن تكون أمته فى فاقة        

وشر وهزيمة وذلة لغيرهم، ومن ثم قـال        

ِإنَّهم لَن   : عن الظالمين  تعالى لنبيه   

وِإن الظَّـاِلِمين    انُوا عنك ِمن اللَّـِه شَـيئً      يغْ

  مهضعضٍ بعب اءِليَأو اللَّهو   تَِّقـينالم ِليو 

 وفى هذه اآلية تقرير وإثبات      )١٩: اثيةالج(

ن إلواقع الوالء والبراء عنـد النـاس، إذ         

المشركين بعضهم أولياء بعض، وكل أهـل    

ملة أو أهل دين بعضهم أولياء بعض، قال        

من وِلي الَِّذين آمنُوا يخِْرجهم      اللَّه :تعالى

والَِّذين كَفَروا َأوِليـاُؤهم     الظُّلُماِت ِإلَى النُّورِ  

الطَّاغُوتُ يخِْرجونَهم من النُّوِر ِإلَى الظُّلُماِت 

       ونـا خَاِلـدِفيه مالنَّاِر ه ابحَأص لَِئكُأو 

.)٢٥٧: البقرة(

 

 

من دون اهللا   " ومما يدل على أن عبارة      

ق سواه سبحانه هو قوله     ال تعنى كل مخلو   " 

ودوا لَو تَكْفُـرون كَمـا كَفَـروا         :تعالى

فَتَكُونُون سواء فَالَ تَتَِّخذُوا ِمنْهم َأوِلياء حتَّى       

       مها فَخُـذُولَّوِبيِل اللَِّه فَِإن تَووا ِفي ساِجرهي 

  ِمنْهم تَتَِّخذُوا والَ وجدتُّموهم واقْتُلُوهم حيثُ 

ِليالَ اوو انَِصير )وهذا يـدل    )٨٩: النساء 

على أن الوالء والبراء مقياس دقيق لإليمان       

 مـن   الميةمة اإلس نتماء لأل الذى يشترط اال  

عدمه، وأن المؤمنين ليـسوا مـن دون اهللا         

 منهم من اهللا فـى شـيء،         ألن كال  ؛تعالى

. والكافر ليس من اهللا فى شيء

 

 

ا قولـه   معنـى أيـض    على هذا ال   ويدل

 وما لَكُم الَ تُقَاِتلُون ِفي سِبيِل اللَّـهِ        :تعالى

والِْولْداِن  والنِّساِء والْمستَضعِفين ِمن الرجالِ  

الَِّذين يقُولُون ربنَا َأخِْرجنَا ِمن هِذِه القَريـِة        

واجعْل  اِليو واجعل لَّنَا ِمن لَّدنك الظَّاِلِم َأهلُها 

   نَِصير نكالَّنَا ِمن لَّد *     قَـاِتلُوننُوا يآم الَِّذين

والَِّذين كَفَروا يقَـاِتلُون ِفـي       ِفي سِبيِل اللَّهِ  

       طَاِن ِإنالـشَّي اءِليِبيِل الطَّاغُوِت فَقَاِتلُوا ُأوس

 ٧٥ :النساء( ايد الشَّيطَاِن كَان ضِعيفً   كَ

 

– 

٧٦(.

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 






 




 



 











 



 











 



 

 




 




 



١: بقية

 

: أبو الحسن الندوىالشيخ -

 

 

 

المودودى باعتباره الحاكمية أخـص      -

 فمن  ،خصائص األلوهية وفكرتها المركزية   

الطبيعى اعتباره التحاكم إلى قـانون مـن        

القوانين البشرية فى أى شأن مـن شـئون         

ا إشراكًالحياة، مخالفة للدين و   

فى الحاكمية الـذى يـرادف      

عنده اإلشراك فى األلوهيـة     

والربوبية، فما بنـى علـى      

.باطل فهو باطل

 

 

 

وكيف أن المودودى فى سبيل نـشر        -

فكرته نظر إلى تاريخ اإلسالم والمـسلمين       

  ا مـن عهـد الخليفـة       بمنظار أسود اعتبار

الثالث حتى اآلن، مثله مثل مؤسسين فرق       

 بنـاء جماعـاتهم     وحركات عديدة يريدون  

على أنقاض التاريخ اإلسالمى، وأن خلوص    

نية وحسن طوية المودودى     

 

ـ   –  يء وهذا ش

فى علم اهللا  

 

 ال يشفع له، فالنتيجة الـسلبية  –

!!!واحدة

 

 

 

ــل و - ــاريخ ب ــسيئون النظــرة للت ي

ا، وتتــضاءل أمــامهم اإلســالمى عمومــ

فـأميرهم  " الشخصيات اإلسالمية العمالقة    

 وال يعرفـون قيمـة      ،"هو العمالق الوحيد    

الجهود العلمية والفكرية فى تاريخ اإلسالم،      

بل وصل سيد قطب فى كتاباته إلى التقليل        

من شناعة عبادة األصنام واألوثان وعبادة       

    ا إياها صـورة    غير اهللا فى الجاهلية معتبر

!!!ساذجة بدائية للجاهلية األولى

 

 

 

أوضح النـدوى أن مـن يدرسـون         -

بات المودودى وسـيد    اإلسالم من خالل كتا   

قطب فقط يهونون من العبـادات والـذكر        

 بل جعلوا العبادات وأركان     ،والحب اإللهى 

اإلسالم مجرد وسـائل للوصـول للغايـة        

الكبرى وهى تأسيس الحكومة اإللهية، وهذا      

يجعل العضو فى هذه الجماعـات ال يهـتم        

بالخشوع واإلخبات واإلنابة ودوام الـذكر      

سر قساوة قلب غالبية    وهذا   " ،وال اإلحسان 

، على حين يـنص     "أعضاء هذه الجماعات    

القرآن الكريم على أن الجهـاد والحكومـة        

مجرد وسائل وأن إقامة الصالة هى الغاية        

فآيات القرآن تدل صريح الداللة علـى أن        

العبادات وأركان الدين هى حجر الزاويـة       

فى نظام الدين كله، يؤاخـذ عليهـا العبـد          

 القيامة، أمـا األمـور      ويحاسب عليها يوم  

األخرى كإقامة الحكومة اإللهية فهى وسائل      

.  وفى درجة ثانوية فى الدين

 

 

 

إن فكرة اإلسـالم    : ( حتى قال قائلهم  -

المنسقة أو التصور اإلسالمى الكامـل لـم        

يعرض إال فى هذا الزمن األخيـر، عـن         

فى شبه  " الجماعة اإلسالمية   " طريق دعوة   

ؤسسها فى الثالثينيات   القارة الهندية وبقلم م   

). من القرن العشرين

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى. د   

 

 

 

أى أنه فى سبيل نصرة فكرة خاطئة        -

تم تحريـف معـانى اآليـات       " الحاكمية  " 

 كبار مفسرى األمة بالجهـل      واتهامالقرآنية  

يه وتشو!!! لعدم فهمهم للمصطلحات األربعة

دعـاء أن   تاريخ اإلسالم والمـسلمين، واال    

اء طـوال   األمة اإلسالمية عقيمة من العلم    

تاريخها حتى جاء المودودى وجماعته، ثم      

تكفير األمة اإلسالمية منذ عهـد الخليفـة        

الثالث حتى اآلن، والدعوة للجهاد والقتـال       

المسلح ضد الحكومات فى العالم اإلسالمى      

 

 بعد تكفيرها    –

 

 المسلح علـى   االنقالب ثم   –

دول العالم، للوصول للحكومة اإللهية التى      

!!! مودودى وجماعتهيرأسها بالطبع ال

 

 

 

ثم يوضح الندوى خطـورة مـنهج        -

إن هـذا   : " المودودى فى فهم اإلسالم قائالً    

يشكل ظاهرة خطيرة،   ... المنهج من التفكير  

وقد بدت آثارها وهى أن الـذين يـستقون         

معلوماتهم الدينية من نبـع هـذا التفـسير         

لإلسالم وحده، وتفتقر دراسـتهم لإلسـالم       

ده ستعود عالقتهم مع    على هذه الكتابات وح   

".اهللا ضيقة محدودة جافة جامدة رسمية 

 

 

وهذا نفس ما وصـل إليـه الخـوارج         

 حيث كانوا يعبدون اهللا على الخوف       ،األول

.فقط

 

 



 



 



" خطأ فـى التفـسير      " وذلك فى كتابه    

م والطبعـة األولـى     ١٩٦٣الطبعة األولى   

التفسير  "  وكذلك ملخصه  ،م١٩٩٢العربية  

نشر دار الرسالة الربانية،    " السياسى للدين   

.م١٩٩١سنة . مصر الجديدة، القاهرة

 

 

:حيث أوضح اآلتى

 

 

 

-   ا بالجماعة اإلسـالمية    أنه كان عضو

بالهند لمدة سنتين، وقـام بكتابـة بعـض         

م علـى بعـض     ١٩٦١ سنة   االعتراضات

أفكار األستاذ المودودى وأرسلها له لكنه لم       

دة طويلة، وبعد اإللحاح كـان      يرد عليها لم  

رده سلبيا للنقدا للغاية كاره.

 

 

 

 أن المودودى وقع فيما وقع فيه كارل   -

  ر الحياة ووقائعها بأسلوب    ماركس عندما فس

 علـى جميـع     االقتصاديةغلب فيه الناحية    

نواحى الحياة، حيث قام المودودى بتفـسير       

  الدين اإلسالمى تفسير  ا ال يعـرف   ا سياسـي

 وال  ،الرسالة النبوية بدون الـسياسة    هدف  

 وال تظهر أهمية    ،يفهم المعنى الكامل للعقائد   

 وال تقطع مراحل    ،الصالة وسائر العبادات  

 مـن    وال يعقل الهـدف    ،التقوى واإلحسان 

."سفر المعراج إال بالسياسة 

 

 

 

ــ - ــأ ال ــه ذيوأن الخط ــت في  وقع

الجانـب  " الماركسية أنها جعلت االقتصاد     

هو محور وأساس الفكر الماركسى  " المادى  

  ا القضية األسياسـية    ليصبح االقتصاد تلقائي

 من أن يبقى فى مكانته األصلية       للحياة بدالً 

كقضية عادية من قـضايا كثيـرة تتعلـق         

 ولكن الماركسيين جعلوا    ،بالحياة وتؤثر فيها  

االقتصاد قضية القضايا وفى ضوئه بـدأوا       

ن يشرحون جميع وقائع الحيـاة ويحـددو       

أهمية مختلف الجماعات واألفراد والقضايا،     

وأصبح االقتصاد هو محور كل الصراعات      

والجهود، وليس معنى هذا أن جوانب الحياة       

األخرى تنعدم بعد قبول التصور الماركسى      

  ا تصبح توابع عادية للقـضية      بل هى جميع

 وتفقد معنويتها خارج    ،"االقتصاد "األساسية

 .إطار ذلك الجانب األساسى

 

 

 

 حيث   في الدين،  كذلك فعل المودودى   -

بالغ فى التأكيد على الجانب السياسى للدين       

ا يخلق ذهنً .... حتى حوله إلى تفسير للدين    

بمنظار السياسةيءا يرى كل شخاص .

 

 

 

حتى جعل الغاية المنشودة لألنبيـاء       -

فـى  "  الـسياسى    االنقـالب "  إحداث   يه

 مجتمعاتهم للوصول للحكومة اإلسـالمية،    

، stateوجعل معنى الدين هو الحكومـة       

وجعل هدف الجماعة اإلسالمية هو تأسيس      

قتالع جـذور الحكـم   االحكومة اإللهية بعد    

القائم آنذاك، وجعل العبادات مجرد وسائل      

."الحكم " للوصول للهدف األسمى 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


 

 

 

 

 

حكم عاليـة، ودرر غاليـة،      
أفيضت من الكتاب المسطور،    
والبحر المسجور، ونطق بها    

ور، أخـذًا   لسان الرق المنش  
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 ح سميـ

 

 
 



 






 




 



 

 

 

 

أودع اهللا فى اإلنسان حقائق ملكوتية، يتلقى       
بها المعارف من رب البرية، كالعقـل والقلـب         
والنفس والروح ونفخة القدس، ولكل منها قسط       
من الظهور بحسب سطوع شمس التحقيق فـى        
أفقها، من غير غمام وال حجب، فـإذا قـرأت          
القرآن وجدت أن الكتـاب ظـاهره المـصحف      

 فى النفس واآلفاق، وحده     الكريم، وباطنه اآليات  
الروح وهى الصورة الباقية، ومطلعه حـضرة       

، فظاهر كـالم    التنزيل، وهى أم الكتاب     
اهللا حدود، وباطنه شهود، فمن فقد الحدود حرم         
الشهود، ومن وقف عند الحدود فقَـد الـشهود،         
والعارف باهللا آخذ بالعزائم فى الحدود بظاهره،       

.د بالتوحيدفاٍن عن علمه بشهود التوحي

 

 
سماع فتـصديق   : مراتب التالوة لكتاب اهللا   

فعلم فشهود، التالوة للسالك، والترتيل للواصل،      
والقراءة للمتمكن، وعليك أيها المستمسك بكتاب      
اهللا أن ترتل القرآن فى االتحاد، واتل كتاب ربك         
فى االصطناع، واصغ بـأذن روحـك لقـراءة         

، وال  يالًالقرآن من منِزله، ثم اتبع قرآنـه تـرت        
: تعجل فإنك فى مقام بقاء بعد الفنـاء، فـالقرآن        

: أحكام الـشريعة، والنـور    : كالم اهللا، والفرقان  
: األخـالق، والكتـاب   : تزكية النفوس، والتنزيل  
العبرة والتذكرة، فالكتاب   : جامع التاريخ، والذكر  

أخبـار وعبـر،    : أحكام وحكم، والذكر  : المرتل
.بيان للحجة: نتبيان للوصول، والفرقا: والنور

 

 
وإذا ما جعل اإلنسان قلبه مهبطًـا لتنـزل         

 ونُنَزُل ِمن القُرآِن ما هو ِشـفَاء      : آيات القرآن 
 ْؤِمِنينةٌ لِّلْممحرو ) فـإن اهللا    )٨٢: اإلسـراء ،

يتجلي عليه بعلوم العلم الخامس مـن وظـائف         
ويعلِّمكُـم  : الرسالة الخمسة، وهو العلم اللدني    

م   ونلَمتَكُونُوا تَع ا لَم )١٥١ :البقرة( 

 

 ليدخل  -
 فَـاذْكُروِني َأذْكُـركُم   : في دائرة الذكر األكبر   

، )١٥٢ :البقـرة ( تَكْفُـرونِ  والَ واشْكُروا ِلي 
 ألن  ؛فيفقه اإلنسان ما يقـال وإن كـان صـعبا         

مقدمة علوم اآلخرة موجودة هنا في الدنيا، فـإذا     
مؤهالً للتلقي هناك، وبعـد     تعرض لها هنا كان     

علوم األحكام الشرعية، تصح الصالة وتـصح       



 




 





 

 

 

 

 



 


 

الزكاة ويصح الحج ويصح الـصوم، ويـدخل        
اإلنسان في دائرة حكمة الحكـم، ورسـول اهللا         

 ا       : ( يقولمن أخلص هللا أربعـين صـباح
ـ     ، ) قلبـه ولـسانه  ىتفجرت ينابيع الحكمـة عل

واإلخالص سر بين الرب وعبده، فيعلمه ربه ما        
.يكن يعلملم 

 

 



 


إن قراءة القرآن شيء والتدبر في معانيـه        

 يحض علي التفكيـر     شيء آخر، والنبي    
في آالء اهللا، ويحض كذلك علي التدبر في كالم         
اهللا، إن كالم اهللا صفة قديمة أزليـة ال تنتهـي           

 ولَو َأنَّما ِفي اَألرِض ِمن شَجرٍة َأقْالم      : معانيها
حالْبتْ           وـا نَِفـدـٍر محةُ َأبعبِدِه سعب ِمن هدمي ر

، وأوجد اهللا فينا مـا      )٢٧ :لقمان( كَِلماتُ اللَّهِ 
ستعداد الروحي  يسمي بالقابل النوراني، وهو اال    

لفهم كالم اهللا واالندماج فيما قالـه رسـول اهللا          
        ،وإذا ما أكرم اهللا العبد بالقابل النوراني ،

بالعاِلم العامل أو المرشد الكامـل      وأكرمه كذلك   
انفعل قلبه، وتلقي بسر القابل من رب العالمين،        

.وفقه عن سيد المرسلين

 

 
فالقرآن المجيد مورد آل العزائم الـروى،       
وروضهم الجنى، وحوضهم المورود، وكوثرهم     
. المشهود، وميزان أحوالهم، ومرجع مقامـاتهم     

نـع  يسألونه قبل العمل فإن أذن سارعوا، وإن م       
تركوا واستغفروا، فهـو اإلمـام النـاطق وإن         

،  ألنهم يسمعونه عن رسـول اهللا        ؛صمت
 على ألسنتهم به، فتسمعه     فهو الناطق لهم    

  آذان قلوبهم حضور ا من حضرة رسول    ا ووجود
.ا آخر، وإن كان التالى له إنسانًاهللا 

 

 
والقرآن طهور الحب، وحلل القـرب، وال       

 جذبتـه العنايـة   يوفق للعمل بـالقرآن إال مـن   
واقتطعته المشيئة، واختطفته محبة اهللا الـسابقة       
له، وأهل الفرقة الناجية هـم الـذين يتعهـدون          
القرآن الكريم حق تعهده، ويتلونه حق تالوتـه،        
تبلغ بهم حالتهم فى تالوتهم أنهم يكاشفون بأنوار        

: مجالستهم للمتكلم سبحانه، سـر قولـه        
).ذاكرينأنا جليس ال: يقول اهللا تعالى(

 

 
 ألنه يجمع األمـر     ؛وأفضل القراءة الترتيل  

        والندب، وفيه التدبير والتذكير، عن سيدنا علـى
ال خير فى عبادة ال فقه فيهـا،        : كرم اهللا وجهه  

وال فى قراءة ال تدبر فيها، وعن ابـن عبـاس           
 :        ألن أقرأ البقرة وآل عمـران أرتلهمـا

 وأتدبرهما؛ أحب إلى من أن أقرأ القـرآن كلـه         
   ألن أقرأ إذا زلزلت    : اهذرمة، وروى عنه أيض

والقارعة أتدبرهما؛ أحب إلى من أن أقرأ البقرة        
اوآل عمران تهذر.

 

 



 


       وفي تفسير الصافي عن اإلمام علي :

ظاهر وبـاطن   : ما من آية إال ولها أربعة معان      
وحد ومطلع، فالظاهر التالوة، والباطن الفهـم،       
والحد هو أحكام الحالل والحرام، والمطلع هـو        

.مراد اهللا من العبد بها

 

 
والمراد بالتالوة ظاهر مدلول اللفظ، بـدليل       

 عده من المعاني، فالمراد بالفهم فـي        أنه  
تفسيره الباطن، ما هو في باطن الظـاهر مـن          

هـو أحكـام الحـالل      : المعنى، والمراد بقوله  
والحرام ظاهر المعارف، المتلقاة من القرآن في       
أوائل المراتب أو أواسطها في مقابـل المطلـع         
الذي هو المرتبة العليا، والحد والمطلع نـسبيان        

 والباطن نسبيان، فكـل مرتبـة       كما أن الظاهر  
عليا هي مطلع بالنسبة إلى السفلى، والمطَّلع إما        
بضم الميم وتشديد الطاء وفتح الالم، اسم مكـان     
من االطالع، أو بفتح الميم والالم وسكون الطاء        
اسم مكان من الطلوع، وهو مراد اهللا من العبـد          

 بها كما ذكره اإلمام علي.

 

 
ألربعة في الحديث   وقد وردت هذه األمور ا    

إن القرآن أنزل علـى     : (النبوي المعروف هكذا  
 حد  حرف لكل آية منها ظهر وبطن ولكل      سبعة أ 
، ومعنى  )ولكٍل حد ومطلع  : (وفي رواية ) مطلع
علـى مـا فـي      ) ولكل حد مطلع  : (قوله  

إحدى الروايتين، أن لكل واحـد مـن الظهـر          
والبطن الذي هو حد مطلع يشرف عليه، هذا هو         

، ويمكن أن يرجع إليه ما فـي الروايـة          الظاهر
: بأن يكون المعنـى   ) ولكِل حد ومطلع  (األخرى  

ولكل منهما حد هو نفسه ومطلع، وهو ما ينتهى         
إليه الحد فيشرف على التأويل، لكن هذا ال يالئم         

ا ما في رواية اإلمام علي       ظاهر :  ما من
 إلخ، إال أن يراد أن      ...آية إال ولها أربعة معان    

بعة اعتبارات من المعنى وإن كان ربمـا        لها أر 
.انطبق بعضها على بعض

 

 

وعلي هذا فالمتحصل من معـاني األمـور        
األربعة، أن الظهر هو المعنى الظاهر البـادئ        
من اآلية، والباطن هو الذي تحت الظاهر، سواء        

 كان واحد  ا أو كثير ا، قريب   ا بينهمـا   ا منه أو بعيد
ا ء كان ظهر  واسطة، والحد هو نفس المعنى سوا     

ا، والمطلع هو المعنى الذي طلـع منـه         أو بطنً 
. بهالحد وهو بطنه متصالً

 

 
:يقول اإلمام 

 

 

صالـوا الكتاب مفأعلى لقد قر

 

 

ىـذى أحيانـفصرت عليما بال

 

 

وفى لوح ذاتى سطروه بنورهم

 

 

فشاهدتهم فيه بغير توانـــى

 

 

قرأتُ وأمليتُ الذى قد شهدتُـه

 

 

وانل محٍب من خليل وإخـلك

 

 
وفى الحكمة أن ظاهر القرآن الذى يظهـر        
من اآلية بمدلول ألفاظها، هذا يفهم بنور العقل،        

ا معانيها الظـاهرة،    الذى يتدبر فى األلفاظ مدركً    
كما يفهمها كل قارئ، أما باطن القرآن فإنه يفهم         
بنور اإليمان، الذى محله قلب العبـد المـؤمن،         

   بشرط أن يكون قلب رآتـه  ا تشرق علـى م  ا سليم
      ان وتطهـر  أنوار المعانى، بعد أن تخلى عن الر

من الحجب واألغيار، أما حـد القـرآن فـيفهم          
بالنفس الملكية، التى تشبهت بعوالم الملكوت فى       
تقربها، وتطهرت مـن اللقـس ومـن الغفلـة،          
وتزكت بما سمعت من ظاهر اللفـظ والمعـانى    
الباطنة، وال يكون ذلك إال علـى يـد الطبيـب           

المكلف من اهللا بتزكية النفوس، أمـا       الروحانى  
مطلع القرآن وهو معرفة مراد اهللا منه، فـذلك         
مقام عالى ال يفهم إال بنور النفخة القدسية، التى         

.هى سر اهللا فى عباده، وبها يعرفون مراده

 

 
   السمع بين يدى سميعه،     اوإذا كان العبد ملقي 

ا إلى سر كالمه، شـهيد القلـب لمعـانى     مصغي
ا لمعقوله  ا إلى قدرته، تاركً   ، ناظر صفات شهيده 

ـ     ومعهود علمه، متبرئً   ا ا من حوله وقوته، معظم
ا إلى الفهـم    ا على حضوره، مفتقر   للمتكلم، واقفً 

بحال مستقيم، وقلب سليم، وصفاء يقين، وقـوة        
علم وتمكين، سمع فصل الخطاب، وشهد علـم        

.غيب الجواب

 

 









 




 



 











 





 





 



 



 



 

 

 

 

 



 



 


 

 

 

 

 
قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ 

 

 

 

 

لإلمـام  " أسـرار القـرآن   : "وفي: بقية

:المجدد أبي العزائم نطالع ما يلي

 

 


 



 



هو اِلمثْل   : الند في اللغة  

 

 بكسر المـيم    -

وسكون الثاء 

 

المنـافر،  : ، والند أيضا هـو    -

نَد البعير؛ إذا نفر من صـاحبه،       : مأخوذ من 

هو ما يجعله الكافر     : والند

 

 أو   من األصنام  -

الكواكب أو األناسي أو غيرها   

 

 إلها، يعتقـد  –

. فيه أنه ينفعه ويضره

 

 

؛ أو  ل مسلم يعتقد أن إنسانًا؛ أو مـاالً       وك

أطيانًا؛ أو عقارا؛ أو واليـا؛ أو ذا سـلطة أو      

ينفعـه أو يـضره     : وظيفة؛ أو ولدا؛ أو والدا    

بذاته  

 

 من غير أن يلحظ في ذلـك مـسبب          -

 األسباب  

 

تخذ من دون    فهو مشرك قد ا    -

اهللا ندا، والنافع والضار في الحقيقة هـو اهللا         

وحده، وأما ما عداه فإنما هي أسباب وضعها        

. سبحانه

 

 

ومن حجبه السبب عمن وضعه سـبحانه       

وأقامه لينفع به من يشاء ويضر من يـشاء؛         

 َأكْثَـرهم   وما يْؤِمن : فقد أشرك، قال تعالى   

، )١٠٦ :يوسـف ( ون وهم مشِْركُ  ِباللَِّه ِإالَّ 

          حفظنا اهللا مـن الـشرك الظـاهر والخفـي

.واألخفى

 

 

ا في إحدى قصائدهيقول اإلمام نظم:

 

 
اعلـأتشهد غير اهللا في الكون ف

 

 

اهـلـوتطلب منه العون إنك ج

 

 
ادرـألغياِر واُهللا قـع لـوتخض

 

 
وتحسب يا مغرور أنك عاقــل

 

 
فوحدةُ رب العرِش موالك نُزهت

 

 
 والغير ال شك باطلوكلُّ السوى

 

 
ا فمشركإذا ما رأت عيناك غير

 

 
ن حلَِل التوحيد عاٍر وعاطلـوِم

 

 




 



أقام القرآن المجيد الحجة البيضاء علـى       

، فلما أتم سبحانه وتعـالى      كمال توحيده   

تلك الحجج التي أسجدت العقول التي تعقـل        

وس الجامحة إلى   عن اهللا تعالى، وقهرت النف    

الحظ والهوى، لم يبق عذر إلنسان لم يكـن         

.شيًئا مذكورا فخلقه اهللا تعالى من العدم

 

 

وال أبعد باإلنسان في أمر بين رشـده ال         

يحتاج إلى نظر ألنه محسوس ملموس، فكـم        

، !من إنسان لم يرزق ولدا وعنده أربع نسوة       

وكم من فقير ليست معه إال امرأة ومعه تسعة        

. ، فمن الذي قدر هذا؟!أوالد

 

 

ونرى األشياء صغيرها وكبيرها تحـدث      

. بعد أن لم تكن

 

 

ومن الذي جعل كل ما في الكائنات نافعا        

لإلنسان؟، فلو فقدت حقيقة من حقائق الكـون        

كالهواء والمطر والشمس والنبات بل وعنصر   

. التراب لمحى اإلنسان

 

 

سبحانه خلقنا وسخر لنا كل شـيء فـي         

.  جميعا منهالسموات واألرض

 

 

تلك الحجج التي بينها اهللا تعالى في هـذه        

اآلية ال يجهلها إنسان سلم مـن األمـراض         

العقلية والنفسية، وكمل في نوعه حتى صـح        

. تكليفه

 

 

أما أهل األمراض النفـسية أو العقليـة        

فليسوا مكلفين بأحكام الشريعة وال بالنظر في       



 

 

 



 



 


 

 

 

. دالئل التوحيد وهم الكفار

 

 

ى هذا البيان وتلك الـدالئل      وإن إنسانًا ير  

ويلفت وجهه عنها لهو أضل من الحيوان في        

 ألن اهللا   ؛، وأشد الناس عذابا يوم القيامة     الدنيا

يجمع عليه عذاب الضمير كما قال سـبحانه        

نَار اللَِّه الْموقَدةُ الَِّتي تَطَِّلع علَـى       : وتعالى

 ٦ :الهمزة( فِْئدِةَألا

 

: ، وقـال تعـالى    )٧ –

َّا      كُلهرا غَيلُودج ملْنَاهدب مهلُودتْ جا نَِضجم

 ذَابذُوقُواْ الْعِلي )وهذا يبلغ به    )٥٦ :النساء ،

الحزن مبلغًا يجعله يتمنى أن يكـون ترابـا،         

وهو عذاب  : ويزداد عذابا فوق هذين العذابين    

رؤية من كان يؤذيهم ويحتقرهم من النبيـين        

لصالحين منعمين بما   والصديقين والشهداء وا  

. وعدهم اهللا به

 

 

أعاذنا اهللا تعالى وإخوتنا المـؤمنين مـن    

الكفر بنعمة اهللا، ومن إنكار حجج اهللا وبيناته        

بعد أن أقام اهللا تعالى تلك الحجـج الناصـعة        

على أنه تفرد باأللوهة، وهو القادر الذي أبدع       

بقدرته بدائع صنعه الحكيم، تنزه عن أن يوِجد  

. ا، أو يحدث حدثًا لعباشيًئا عبثً

 

 

ولما كانت الحجج على وحدانيته تليها في       

الرتبة دالئل النبوة؛ بين حجج النبوة بما مـأل         

 ا، قـال  القلوب السليمة من الحظ إيمانًا وتسليم

فَالَ وربك الَ يْؤِمنُون حتَّى يحكِّموك      : تعالى

اْ ِفي َأنفُِسِهم حرجا    ِفيما شَجر بينَهم ثُم الَ يِجدو     

.)٦٥ :النساء( مما قَضيتَ ويسلِّمواْ تَسِليما

 

 




 



فابتدأ اهللا تعالى إقامة الحجج على إثبـات   

وِإن :  بقوله تعـالى   نبوة سيدنا محمد    

ا فَـْأتُواْ   كُنتُم ِفي ريٍب مما نَزلْنَا علَى عبـِدنَ       

ِبسورٍة من مثِْلِه وادعواْ شُهداءكُم من دوِن اللَِّه  

  اِدِقينص ِإن كُنتُم )ثبتت رسالة   )٢٣ :البقرة ،

خاتم األنبياء بالمعجزات التي ال تحصى عدا،       

وقد التجأ بأقل منها فرعون إلـى اإليمـان؛         

وهي معجزة سيدنا موسـى عليـه الـصالة         

فلق بها البحـر، وأعنـى بتلـك        السالم التي   

شق القمر التي هي في قوة قول اهللا        : المعجزة

صدقَ عبِدى ِفيماَ جاءكُم به ِمن ِعندى       : تعالى

. ألنِّي شَقَقْتُ القمر ِبطَلَِبه

 

 

فآمن من عقلوا هذه اآليـة، وازداد بهـا         

شَـييتَنا  : أهل الضالل عنادا وكفرا، وقـالوا     

. بسحرك يا محمد

 

 

زة أخرى وردت بـالتواتر وهـي       ومعج

، صح ذلك   جري الماء من بين أصابعه      

.  للجهادبالتواتر في سفره 

 

 

ورده عين قتادة بعد أن فقئت في غـزوة         

ا من الثانيةأحد، فصارت خير .

 

 

 مـن   وقد أجرى اهللا علـى يـده        

المعجزات المحسوسة للحس ما ال يحـصى،       

بحيث لو جمعت معجزات الرسل لما كانـت        

. شيًئا بالنسبة لما أجراه اهللا على يده 

 

 

 لما قدر أن يكون هو خاتم       ولكن اهللا   

الرسل صلوات اهللا وسالمه عليه وعليهم لـم        

يتحد بشيء من تلـك المعجـزات البـاهرة         

ع األفكـار ال     ألن قدرها في تنوي    ؛المحسوسة

.يؤثر بالمعنى المطلوب إال على من شهدها

 

 


 



وكم أضلت معجزات الرسل أمما، فـإن       

 لما أن أحيا يعاذر بـن مـريم         عيسى  

 ذلـك   المجدلية عندما طلبت منه أمـه       

فأحياه بإذن اهللا تعالى؛ قال له بطرس        

 

 أحد  -

حوارييه  

 

ـ     : - سيح أنت اهللا، فاشتد غضب الم

وذلك ألن المعجـزة أثـرت علـى         ؛ 

. بطرس تأثيرا أخرجه عن االعتدال

 

 

وكثير من اليهود يدعون أن العزير هـو        

. ابن اهللا لما أماته اهللا مائة عام وأحياه

 

 

وقد أضل موسى السامري بني إسـرائيل   

بالعجل الذي صنعه من الذهب المسروق من       

. آل فرعون، وأمثال هذا كثير

 

 

ُهللا قريشًا بمعجزات محسوسة؛    فلم يتحد ا  

ألنها كما ذكرنا إما أن تضل أو تنسى، فكـم          

من معجزة تذكر وال تؤثر على السامع التأثير     

المراد بها ألنه لم يشهدها، وتحداهم بـالقرآن        

، المجيد الذي هو معجزتـه الحقيقيـة        

وهو المعجزة التي ال تزال بهجتهـا تـزداد،         

كلَّ جبار عنيد،   ونورها يسطع، يعِجز اُهللا به      

وتخشع له القلوب إذا تلي، ويسجد له العقـل         

.إذا قرئ، وتأنس به األرواح إذا رتل

 

 

بد مـن معرفتـه،      بين اهللا لنا فيه ما ال     

وأشهدنا فيه جميل أوصافه ونـور أسـمائه،        

وجمع لنا فيه العبادات واآلداب والمعـامالت       

واألخالق المحبوبة لحضرته، فهو الـشمس      

ك العـال ال تغـرب، وهـو        المشرقة على فل  

المعجزة القائمة إلخراج العالم مـن ظلمـة         

الشرك والجحود إلى نور التوحيد واإليمـان،       

لذلك تحداهم اهللا بكتابه العزيز الذي ال يأتيـه         

. الباطل من بين يديه وال من خلفه

 

 

ولم يذكر المعجزات التـي تفـوق كـل         

معجزات الرسل قبله مـن األحـداث التـي         

 وانتـشرت بـين العـالم       أدهشت من شهدها  

أجمع، وتنقلها الرواة بالتواتر إلى اليوم، بـل        

 ألن رسول اهللا    ؛ذكر القرآن المجيد عند النبوة    

       خاتم األنبياء ورحمة اهللا بالعباد، جعل 

كتابه المنزل عليه معجزته التي يقيمها حجـة     

.على كل منكر مرتاب

 

 



 

 

 

 



 



 

حنو فقه للتجاوز يرفض الغلو

 

 الديني

 

 

 

 على أن األمة بمقدسـاتها      اثنانال يختلف   

وقضاياها عاشت خالل السنوات السبع العجاف  

٢٠١١(الماضية  

 

سنوات إرهـاب   ) م٢٠١٨-

داعش والقاعدة وأخواتهما؛ مرحلـة قاسـية       

تحتاج اليوم إلى فقه وفكر جديد، يـدفع فـي          

تجاه المقاومة القائمة على الوحدة والتقـارب    ا

فرقة والتعصب الذي    والبعيدة عن ال   ،المذهبي

يضرب في قلب األمة بال هوادة ويهدد وجودها 

 إن األمـة العربيـة واإلسـالمية        .ذاته وليس فحسب مقدسـاتها    

تتعرض لهجمة شرسة تستهدف مصالحها ومقدسـاتها، ولهـذه         

الهجمة مظاهر وتجلّيات واضحة فـي نقـاط وبـؤر الـسخونة            

عراق وشمال سـيناء    الرئيسية وبالتحديد في سوريا وفلسطين وال     

وليبيا، حيث تتوسل قوى اإلرهاب مدعومة من الخارج لتحقيـق          

 الهيمنة بوسائل عدة لعّل     إستراتيجية العدوانية،   اإلستراتيجيةتلك  

:نة السياسية والمذهبية والطائفيةأبرزها إثارة الفت

 

 

 نلحظها بين اتجاهـات وطنيـة سياسـية         :السياسيةفالفتنة  

. إسالمية، قومية، وغيرها يسارية،:مختلفة سواء

 

 

 فنجدها بـين أصـحاب أديـان    :أما الفتنة الدينية أو الطائفية   

مختلفة أو متعددة، وأوضح مثال على ذلك هو بـين المـسيحيين         

 ومذهبيـة   ،والمسلمين في أكثر من بلد عربي ومنه مصر ولبنان        

أي ما يحدث بين أبناء الدين الواحد مثلما يحدث اآلن بين السنّة            

.يعةوالش

 

 

واألدوات الخارجية تُعلي من كـل متغيـر        

ففي العراق . وذلك حسب البلد الذي تتعامل معه

مثالً نجد أن األمر واضح وجلي بـين الـسنّة          

والشيعة، بينما في فلسطين يتّخذ األمر الشكل       

السياسي مثلما بين حماس وفتح، أما في لبنان        

ومصر فهو طائفي ودينـي بـين المـسلمين         

.والمسيحيين

 

 

إال أنه يمكن القول إن هذه اإلسـتراتيجية        

من الهيمنـة ينظّمهـا محـوران أو مفرقـان          

:أساسيان

 

 

ـ          :األول تالل وضـد    هو أن الذين يسيرون فـي ركـب االح

المقاومة يمثّلون محورتنتظم فيه الطوائف والِملل والِنحل اا رئيسي 

.والمذاهب مع المشروع األجنبي العدواني

 

 

ا سـنجد مـسلمين     ين وبداخلهم أيـض    نجد المقاوم  :والثاني

 إن  :وبالتالي يمكن القـول   . ومسيحيين، اتجاهات سياسية متعددة   

 الغربية العدوانية قسمت األمة إلـي شـطرين         اإلستراتيجيةهذه  

رئيسيين، ولعبت في الشطرين على محـاور الفتنـة المذهبيـة           

.والسياسية والدينية وهذه هي القضية األولى

 

 

  مشكالتنا الداخلية سببه يعود إلى االستبداد ا منولكن إن جزء 

وغياب الديمقراطية في بعض بالدنا العربية، وال يمكن ألمة فيها          

 فالدول التي تعاني من استبداد أو فساد        ،استبداد سياسي أن تقاوم   

ال يمكنها أن تحمي المقدسات، وال يمكنها أن تقـاوم المـشروع            

اد وتلك األنظمة تمثل عقبـة       وفي تقديرنا أن هذا االستبد     ،الغربي

كبيرة في وجه التسامح المذهبي وفي وجـه حمايـة المقدسـات        

.وكذلك في وجه المقاومة

 

 



  

 

 



 













 




 



إن التاريخ يحـدثنا عـن أن الهيمنـة         

الغربية تأصلت منذ الِقدم، فمنـذ الحـروب        

الصليبية وحمالتها الثماني التـي اجتاحـت       

الشرق وإلى اآلن، ما زال االستعمار يعمـل        

ورغم القول بأن   .  المجتمعات اإلسالمية  في

الشعوب اإلسالمية والعربية نالت استقاللها     

فإن البحث العلمي يقول إنها لم تستقل بعـد    

 إن الثقـل    : ويمكن القول  ،طالما ظلّت تابعة  

انتقل من أوربا إلى الواليات المتحدة والتي       

أصبحت هي المشرفة على استعمار الـدول       

.المهيمنة عليهااإلسالمية والعربية و

 

 

 ومع ذلك لم    ،إن الهيمنة قائمة وال تزال    

تنتبه األمة العربية واإلسالمية لذلك أو تعيه       

رغم تكرار اآليات والشواهد المؤكّدة لتلـك       

ومما يؤسف له أن المذهبية عندنا      . الهيمنة

مذاهب متجمدة حـول نـصوص القـرآن        

وأحاديث الرسول، وكأن نصوص القـرآن      

دة أيضألن اإلسالم ؛ا وهذا غير صحيحمتجم 

  ِرن، وكذلك يجب أن يكون المؤمن سـمحا م

 ،ا في تصرفاته كلها ولديـه الـوعي       ومرنً

وينبغي أن يكون لدى الشعوب اإلسـالمية       

وهو مـا يفـتح     " مغيبة"الوعي ال أن تكون     

 ا أمام الهيمنة األميركية والتـي      الباب واسع

نتجـت  أزرعت على خلفية هذا الال وعي، و      

مسؤولين ليتحكّموا في شعوبهم فيحقّقوا ما      

يريده االستعمار، وبالتالي صارت الـشعوب      

.بعيدة عن حركة الحياة

 

 

وكما نعلم فإن ثمة هيمنة أجنبية تسيطر  

على غالب المجتمعات اإلسـالمية، وعلـى       

النخبة بكافة مستوياتها، عـبء ورسـالة       

تنطلق من الـوعي والمـسؤولية، ونـشر        

حيحة وتنبيه الناس إلى األخطار     الثقافة الص 

غير أن المؤسـف    .  بنا الحقيقية التي تُحيق  

  من علمائنا ومثقفينا دون هكذا      اهو أن كثير 

.موقف وسياسة

 

 

إن التعصب هو ردة فكريـة، وهـو ال         

يحمي المقدسات بل يؤدي إلى التفريط فيها،       

ففي الفكر اإلسالمي النظرة إلـى التعـصب        

 ألن الفكـر    ؛فكريـة ردة   وعدم التـسامح،  

وإذا . اإلسالمي بطبيعته يقوم على التسامح    

كان اإلسالم قد سمح بوجود اختالف فإنـه        

 فاالختالف في   ،أمر باحترام من يختلف معنا    

اإلسالم هو للوصول إلـى الـرأي األفـضل       

. وليس اختالف العداوة أو التضاد،واألنضج

 

 

ومن هنا فالتعددية سنّة من سنن اهللا في 

والتسامح المـذهبي ِسـمة العلمـاء        ،كونه

 فمثالً اإلمام مالك حينما طلـب منـه       ،الكبار

ولي األمر أن يضع للناس كتاباً سهالً تتجنّب   

فيه الرخص والمـشددات، وضـع كتابـه        

والذي نال إعجـاب العلمـاء فـي        " الموطأ"

 ولكن عندما أراد الخليفة المنصور      ،عصره

أن يفرض العمل بهذا الكتـاب فـي جميـع          

األمصار رفض اإلمام مالك رعاية ألحـوال       

.المخالفين له في الرأي

 

 

 سمح بـالرؤى    كذلك فإن الرسول    

 فسمح بأن يكـون     ،المتعددة والفَهم الواعي  

هناك تأويل وعمل بـالنص فـي الحـديث         

المشهور الذي أخرجه اإلمام البخاري فـي       

صحيحه الخاص بصالة العـصر فـي بنـي       

ن أخذ بـنص     فهناك من الصحابة م    ،قريظة

 العصر إال في بني قريظة      الحديث ولم يصلِّ  

 بينما فَِهم البعض اآلخر أن ،رغم مرور وقته

اع ولهذا صلّوا العـصر     المقصود هو اإلسر  

 وعندما اختلـف    ،وا بني قريظة  قبل أن يصل  

. الفريقان وذهبا للرسول أقر تصرف كليهما     

 واإلمام  ،فهو بهذا سمح بأكثر من رأي وفَهم      

 :ي شرحه الصحيح مـسلم يقـول      النووي ف 

اجتمعت كلمة أهل العلم على أن المختلـف        (

).فيه ال إنكار فيه

 

 

إن تنوع اآلراء وتعدد أطيـاف البنيـة        

الفقهية هي ِسمة األمة اإلسالمية يوم كانت       

 واليـوم وفـي زمـن داعـش         ،لها شوكة 

وأخواتها، وفي أجواء المؤامرات الواضحة     

ربيع العربي،   ثورات ال  باسملتفكيك األوطان   

باتت األمة أحوج ما تكون إلى فقـه وفكـر          

جديد يرسخ ِقيم الحوار والتـسامح والعـدل       

غـاالة      بعيدب وفقـه المنحـن   ،ا عن التعص 

      ا باختصار بحاجة إلى تأسيس فقه جديد بعيد

عن فقه داعـش والقاعـدة، بـل وعلـى          

.أنقاضهما، نسميه بفقه التجاوز، فمن يبدأ؟

 

 



 





 

 

 

 

 



 





 


:يحتفل أبناء الطريقة العزمية بمصر والعالم اإلسالمى بـ

 

 

 

 صـفر   ١٧ يوم األربعاء    لسيد أحمد البدوي     مولد ا  -
.م بطنطا٢٠١٩ أكتوبر ١٦الموافق ه ١٤٤١

 

 

 

 صفر ٢٤ يوم األربعاء    مولد السيد إبراهيم الدسوقي      -
.م بدسوق٢٠١٩ أكتوبر ٢٣الموافق ه ١٤٤١

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تـهــانــى

 

 












األخ الفاضل سعيد عبدالمقصود علي عمـدة الـشعيرة بمناسـبة توليـه             * 

ي أمين سـالم،    المنصب، وزفاف ولده األستاذ أحمد على كريمة الحاج عزم        

واألخ الفاضل األستاذ أحمد حسين عبدالمولى محمد قنديل وشقيقه الكـابتن            

سمير بمناسبة زفافهما، واألستاذ عبدالسالم توفيق عبدالسالم بزفـاف ابنـه           

أحمد على كريمة الحاج محمد محمد علي الرشيدي، واألخ األسـتاذ عـادل             

ـ         تاذ محمـود حمـزة     فوزي الدرديري بزفاف شقيقه أحمد على كريمة األس

 لألستاذ أحمد   ةلحاج حسان محمد عبد ربه سالم لزفاف كريمته هب        فصاد، وا 

ألستاذ محمد أحمد سالم الزهيرى لزفاف شقيقه عبـد         ، وا فايز أمين مصطفى  

ألسـتاذ  ، وا بد العزيز عبد الوهاب عبد العزيز     الحميد على األستاذة إيمان ع    

 أمنية على الدكتور علـى      عزمى أحمد عبد الكريم الزهيرى لزفاف كريمته      

بالشعيرة .. عبد الحميد طه الزهيرى

 

 إيتاي البارود–

 

.البحيرة -

 

 

.. األخ عبداهللا عمر طايل بزفاف نجله محمد لآلنسة حمديـة عبـدالعزيز           * 

بقرية الوسطى

 

 دمنهور-

 

.البحيرة -

 

 

األخ السيد علي عبد الرحمن رزق بزفاف نجله أحمـد الموظـف ببنـك              * 

منهوربد.. فيصل اإلسالمي

 

.البحيرة -

 

 

األخ أسامة أحمد محمود شلبي بزواج شقيقته علياء من األسـتاذ عمـاد             * 

بأبو ريا.. محمد حسن

 

 الرياض-

 

. كفر الشيخ-

 

 

بالطود.. الحاج محمد دعميش بخطبة نجله األستاذ محمد* 

 

. كوم حمادة-

 

 

.. األستاذ محمد حمزة الخواجة بزفافه على اآلنسة علياء محمـد راشـد           * 

كوم بسجين ال

 

. محافظة الغربية–

 

 









 

 





األسـتاذ  : ، والد كل من   ناألخ الفاضل المستشار محمد عبدالرحم    * 

.. أمير وكريم ومؤمن وحرم المستشار عصام فرحـات الـشرنوبي         
.باإلسماعيلية

 

 
ج خميس أحمد عبـداهللا والـد األسـتاذ أحمـد           األخ الفاضل الحا  * 

واألستاذ خالد، واألخ الفاضل الحاج خميس عبداللطيف خزيمة والد         
األستاذ أحمد وحرم العقيد أحمد ياقوت، ويحتسب زوج شـقيقة األخ           
الفاضل الدكتور إسماعيل حسين نائب آل العزائم، ويحتـسب حفيـد      

فاضلة والـدة األخ    األخ الفاضل الحاج محمد السطوحي، والسيدة ال      
.باإلسكندرية.. الفاضل المهندس مجدي سالمة

 

 
األستاذ محمد وشـقيقه    : األستاذ عادل حافظ الصاوي والد كل من      * 

بالشعيرة.. شمس

 

 إيتاي البارود-

 

. بحيرة-

 

 
األستاذة أمينة محمد الشراكي زوجة الحاج عبدالحميد غازي وابنة      * 

شقيقة األستاذ عبـاس    خال الدكتور محمد غازي نائب آل العزائم و       
.بكفر الشيخ.. والمهندس محمد الشراكي

 

 
.. المرحومة أخت األخ الفاضل األستاذ أحمد محمـد إسـماعيل         * 

بدقلت

 

. كفر الشيخ-

 

 
المرحومة والدة األخ حمدي عاشور ومحمد عاشور، والمرحومة        * 

حرم الحاج زغلول درويش والدة حرم األخ خليفـة محمـد بقريـة             
..  والد األستاذ محمد سعد خليفة بقرية عبدالجليل       الخاليفة، والمرحوم 

بدمنهور

 

. البحيرة-

 

 
المرحومة محمود معتوق والد الدكتور سـالم والـدكتور جمعـة           * 

محمود معتوق، والمرحوم أحمد محمد أحمد النجار ابـن الـدكتور           
بسيدي سالم.. محمد أحمد طه النجار وحفيد الحاج أحمد طه النجار 

 

- 
.كفر الشيخ

 

 
مة حرم الحـاج محمـود الـشافعي والـدة األخ حمـادة         المرحو* 

بقرية الزنط، والحـاج    .. والمستشار إبراهيم واألخ وائل ومصطفى    
شعبان صابر زين الكومي شقيق األخ محمد صابر زيـن الكـومي            

بمركز أبو حمص.. بقرية الصالحية

 

.البحيرة-

 

 
المرحوم عوض عبدالسالم بدر والد إسالم وبدر الـدين ومحمـد           * 

بقرية الغرباوي.. ويوسف

 

 الدلنجات-

 

. البحيرة-

 

 
.بكفر الشيخ.. األخ الفاضل محمد عمر* 

 

 
الحاجة مصبوغة خالد محمد ابنة عمة الحاج حسيني عبد العـال           * 

ببلبيس.. خليل وأخت الحاج محمد خالد محمد

 

. الشرقية-

 

 
زوجة األخ الفاضل الحاج كامل الشيمي أخت األخ الفاضل الحاج          * 

بمنشية دهشور.. محمد حسنين

 

. الجيزة-

 

 
المرحومة السيدة محمود عبدالغفار والدة النقيـب عبدالمقـصود         * 

.. يوسف معروف وإخوته وعمة األستاذ عصام عبدالغفار وإخوتـه        
 .بالحامول










