
 

 

 

 

 



 


العارف باهللا
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شيخ الطريقة العزمية

 

 


 



 

 



 


نائب عام الطريقة العزمية

 

 


 


        

 

 



 




 



 

 



 




 

 



 





 





 





 





 



 

 

يتفق عليها مع اإلدارة

 

اإلعالنات 

 

 

غـــايتـــنا

 

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

 

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

 

 

دعوتنا

 

شعارنا 

 

 

 اإلسالم دين اهللا وفطرته     :أوالً
.الىت فطر الناس عليها

 

 
 اإلسـالم نسب يوصـل   :ثانياً

.ص إىل رسول اهللا

 

 
 اإلسالم وطن واملسلمون    :الثاًث

.مجيعاً أهله

 

 

االشتراكات

 

 
.ا خالصة رسوم الربيد جنيه سنوي١٠٠ر ـداخل مص

 

 
. دوالراً سنوياً خالصة رسوم الربيد٥٠باقى دول العامل 

 

 

اللــه  معـبودنا

 

واجلهـاد خلقـنا 

 

 
والرسول مقصودنا

 

واخلـالفـة غايتنا 

 

 
والقـرآن  حجتنا

 

ناوأبو العزائم  إمام 

 

 

 

 

 

)..! مسلم؟السراجهل .. اليبيرسالة إلخواننا في ( :االفتتاحية* 

 

 

 

  *

 

 

 

 

    بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم   

 

 

 

 ٤

 

 

 

 

 

 

 أبى العزائملإلمام المجدد السيد محمد ماضى.. )١( مقامات الصوفية *

 

 ٨

 

 

 

 

 

 

..)١٤(إعادة المجد الذي فقده المسلمون .. غايتنا ..لماذا الطريقة العزمية؟* 

 

 

 

 

 

 

 

 

لعزائم اأبيالدين ماضى السيد أحمد عالء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 

 ١٢

 

 

 

 

 

 

لعقادالمفكر اإلسالمي الكبير عباس محمود ا.. )١٥(معاوية في الميزان  *

 

 ١٤

 

 

 

 

 

 

أحمد عبد العاطي األثاري. أ).. ٢/٣(الجهود األزهرية في دراسة اآلثار النبوية  *

 

 ١٦

 

 

 

 

 

 

محمد اإلدريسي الحسني.  د)..٢(األشعري واألشعرية * 

 

 ١٨

 

 

 

 

 

 

المستشار رجب عبدالسميع وأ عادل سعد)..  ٢١(نصرة النبي المختار في أهل بيته األطهار * 

 

 ٢٠

 

 

 

 

 

 

بليغ حمدى. د.أ ..) ٢/٢ (م المهاجر العظي* 

 

 ٢٢

 

 

 

 

 

 

جمال أمين. د .. )١٨(تربية األوالد في اإلسالم  *

 

 ٢٤

 

 

 

 

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

 

 ٢٦

 

 

 

 

 

 

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

 

 ٢٩

 

 

 

 

 

 

٣٠  العزائم أبومحمد ماضىإلمام ا .. ]أوصاف الصوفي وطريق الصوفية[حكم الدين  *

 

  

 

 

 األستاذة لبنى محمد الشعراوى..مستقبل األمة  *

 

 ٣٢

 

 

 

 

 

 

نور الدين أبو لحية. د. أ.. ) ١٢(شيخ اإلسالم في قفص االتهام * 

 

 ٣٤

 

 

 

 

 

 

..)٢/٢(  لألحباب واألعداء في عاشوراء  خطب اإلمام الحسين *

 

 

 الحسينى عبد الحليم العزمىالشريف

 

 

 

 

٣٦

 

 

 

 

 

 

أحمد محمود كريمة. د.أ.. ) ٢(داعيات الجماعات المتطرفة على األمن القومي العام ت* 

 

 ٤٠

 

 

 

 

 

 

فضيلة الشيخ علي الجميل) .. ١ (إشراقات نورانية في توقر خير البرية* 

 

 ٤٢

 

 

 

 

 

 

سامي عوض العسالة. د) . ٨(مصادر اإلمام أبي العزائم في العقيدة * 

 

 ٤٤

 

 

 

 

 

 

د الشندويلىمحم.. ..  )١/٢(الحجر األسود * 

 

 ٤٦

 

 

 

 

 

 

      هـ١٤٤٢من أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خالل شهر محرم * 

 

 ٤٧

 

 

 

 

 

 

فاروق الدسوقى. د. أ .. )٥٥(الصالة والسالم على والدي خير األنام * 

 

 ٤٨

 

 

 

 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى.  د.. ]١٦) [األسس الفكرية لإلرهاب (أباطيل اإلسالم السياسي* 

 

 ٥٠

 

 

 

 

 

 

سميح قنديل. أ )ة عشرة بعد المائةلثالثاالحكمة ( لإلمام أبى العزائم  شرح جوامع الكلم *

 

 ٥٢

 

 

 

 

 

 

الهادى  قنديل عبدالشيخ )..١ (عهد بين اهللا وبين عبيده *

 

 ٥٤

 

 

 

 

 

 

رفعت سيد أحمد.  د)..٢/٢(ما الذي جمع القرضاوي وبشارة وليفي في الربيع العربي؟  *

 

 ٥٦

 

 

 

 

 

 

المجتمع العزمى* 

 

 ٥٨

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

في ليبياإخواني 

 

 

.تحية طيبة إليكم من أخيكم المسلم في األوطان المجاورة

 

 

أكتب إليكم اليوم ويعتصرني األلم بما أراه يحدث فـي بلـدكم مـن              

.انقسام وفوضى وتخريب

 

 

ا لغربها، وعاشـرت     لقد زرت بالدكم مرارا، ومررت بها من شرقه       

.أهلها، وأعلم أنهم من أطيب الشعوب وأقربهم إلى قلوبنا

 

 

يا أحفاد عمر المختار

 

 

لقد كانت بالدكم رمزا للوسطية، وانتشرت بهـا الزوايـا الـصوفية     

ومقامات األولياء، واحتضنتم تجمعات الصوفية في العالم لسنوات عدة،         

لصوت الـصوفية لـم     فكنتم لنا نعم المضيف والمستمع، لكن سماعكم        

يدم، فلم يكن يتصور أحد أن الفكر الظالمي السلفي اإلخواني كان ينخر            

في البيت الليبي من الداخل لدرجة أنه انفجر مرة واحدة فهـدم البيـت              

.على من فيه

 

 

إخواني في الدين

 

 

لقد كانت بالدكم آمنة ومزدهرة، وكان يحكمكم الشهيد معمر القذافي          

زلت ُأِصر على أنه لم يخدم اإلسـالم مـن حكـام            رحمه اهللا، الذي ما     

المسلمين أحد مثله، حيث نشر اإلسالم في أفريقيا وبنى المساجد وطبع           

.المصاحف وأقام المؤتمرات اإلسالمية في كل بقاع القارة

 

 

لكن بمجرد أن أعلن زعيمكم نيته تدشين عملـة ذهبيـة، تكالبـت             

نقـي الفكـر الظالمـي      عليكم سباع وضباع األرض، واسـتعانوا بمعت      

ليخونوا وطنهم، وليتم تدمير بلدكم وجيشكم ومرافقكم الحيوية، ليعيدوا         

ليبيا إلى العصور الوسطى، ويصورون شـعبها بأنـه شـعب بربـري             

وحشي وغير آدمي، خصوصا مع مشاهد عمليـات القتـل والتمثيـل            

.لزعيمكم رحمه اهللا

 

 

كتـسبت العمالـة    بعد ذلك تكالبت عليكم حكومة عميلة مسبقًا، أو ا        

بمرور الوقت، وكأن الهدف هو أن تتأخر ليبيا عـن ركـب الحـضارة              

لسنوات أو عقود، في خطة مدبرة بإحكام ألن تكون بالدكم مأوى لكـل             

كلب ضال عن دينه أو وطنه، يشحنونه من هنا أو هناك مـن أجـل أن     

.يقف ببندقية مملوءة بالطلقات ليوجهها إلى صدوركم وظهر جيشكم

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 أيها الشعب األبي 

 

 
 من منطلـق    أكتب إليكم اليوم رسالة   

كم فـي   كتتزامن مع تحر  حرصي عليكم،   
العاصمة طرابلس وما حولها ضد حكومة      
العمالة والخيانـة التـي يترأسـها فـايز         

.السراج

 

 
هـل  : (أكتب إليكم رسالتي بعنـوان    

، وهي ليست أكثـر مـن       ) مسلم؟ السراج
عا أن تسألوه ألنفـسكم،     سؤال عليكم جمي  

، وأن تصلوا إلجابة لتعرفوا من يحكمكـم      
.وما هدفه من الوضع الحالي في بالدكم

 

 
إخواني في اهللا ورسوله 

 

 
هيا بنا نجيب علـى سـؤالي إلـيكم         
بطريقة عقلية بسيطة، لعلي أساعدكم فـي      

.الوصول إلجابة قاطعة

 

 
 عـن التـي   طبكم بلغة مختلفة    اوسأخ

ي وأهل قطـر،    خاطبت بها الشعب الترك   
حيث نبحث عن تحقق شـروط اإليمـان        

 الـسراج واإلسالم والنفاق في شـخص      
لتحكموا عليه، كما حكمـت عليـه مـن         

.أفعاله

 

 



 





 


، في تعريف   الكريم  قال رسولنا   

 الناس على دمائهم    همن أمن : (المؤمن أنه 
ى فايز  فهل ينطبق ذلك عل   .. )١()وأموالهم
؟السراج

 

 







كم يا إخواني، ودمـاء     ؤلقد أريقت دما  
قواتكم المسلحة على يـد شـرار أهـل         
األرض من المرتزقة الـسوريين الـذي       

خر      بـوا  بوا وطنهم ثم جاءوا بـأجر ليخر
عليكم وطنكم، والميليشيات التي انتهكـت      
حرمات بيتوكم ومدنكم، وأخـذت تعيـث       

.فيها فسادا

 

 
ت دماء أبنائكم في االحتجاجـات      أريق

 رفضا للوضع الخطـأ     فيهاالتي خرجتكم   
. وحكومتهالسراجلهذا 

 

 







نتحـدث  لإلى المال ف  إذا جاء الحديث    
   اج ب  وال حرج، لقد هرروأعوانـه   الـس 

مليارات الدوالرات من مـصرف ليبيـا       
.المركزي خارج البالد

 

 
ـ     ٨ أودع   حيث ي  مليـارات دوالر ف

 المركـزي التركـي إلنقـاذ        البنك خزينة
الليرة التركية وحليفـه أردوغـان مـن        
السقوط، في وقت تحتاج ليبيا فيـه لكـل         
سنت أمريكي من أجـل إعـادة البنـاء         

خرت عنه  واللحاق بركب الحضارة التي أُ    
.عمدا

 

 
وبدد مليارات أخرى على المرتزقـة      

هم ألطـول  ءوالميليشيات حتى يضمن وال  
.فترة ممكنة

 

 
قـد   أن شرطي اإليمـان      اإذا لم ترو  ف

تحقـق   عـن    نبحثتحققا فيه، فعلينا أن     
 اإلسالم؟شرطي

 

 



 





 


، في تعريف   الكريم  قال رسولنا   

ن من لسانه   ومن سلم المسلم  : (المسلم أنه 
فـايز  فهل ينطبق ذلك علـى      .. )٢()ويده

؟السراج

 

 







 لـيس  الـسراج يقة أن فـايز    في الحق 
متحدثًا لبقًا، وال يعرف من أمور السياسة       

 سوى كلمة الشرعية اقتداء     يءكالمية ش ال
بسلفه الجاسوس الخائن محمـد مرسـي       

، ولم أستمع إلى أحد ممـن حولـه         العياط
.يستطيع الحديث بكالم سياسي معتدل

 

 
الناطق باسم قـوات حكومـة      بل إن   

 مـدى الفقـر     ظهري الوفاق محمد قنونو  
السياسي الذي يحظى بـه هـذا النظـام،         
فبعيدا عن أخطائه الفجـة فـي البيانـات      
العسكرية، والتي يخالف أكثرها المنطق،     
فهو ال يعرف تقريبا إال الهجـوم علـى         
مصر وتهديدها رغم أنها ظهر الليبيـين،       

.األمين ألمن ليبيا والحافظ

 

 







 التـي هـي     فهي قواته  السراجأما يد   
عبارة عن خلـيط غيـر متجـانس مـن        
ميليشيات عـسكرية وميليـشيات دينيـة       

ن وغيـرهم،   ين وصومالي يومرتزقة سوري 
   ا لم يوجهـوا أسـلحتهم إال     وهؤالء جميع

لصدور الليبيين، ولقوات الجيش العربـي      

 

 
 رئيس االتحاد العالمى للطرق الصوفية
 عضو المجلس األعلى للطرق الصوفية

شيخ الطريقة العزمية

 

 

السيد محمد عالء الدين ماضى أبو العزائم

 

 












 



 





 

 

 

 

 



 



 

.الليبي

 

 
 اإلسالم عنه، هـل     شرطيبعد انتفاء   

 منافق؟السراج

 

 



 





 


، في تعريف   الكريم  قال رسولنا   

َأربع من كُن فيه كـان منَاِفقًـا        : (المنافق
        لَةٌ مـنهنن كَانَتْ فيه خَـصا، ومخَاِلص

: كَانَتْ فيه خَصلَةٌ ِمن النِّفَاِق حتَّى يـدعها       
إذَا اْؤتُِمن خَان، وإذَا حـدثَ كَـذَب، وإذَا         

اهع    رفَج موإذَا خَاص ،رغَد فهـل  .. )٣()د
؟السراجينطبق ذلك على فايز 

 

 







بجانب تبديده لألموال التي هي أمانة      
الشعب الليبي بجيلـه الحـالي وأجيالـه        

لم يكـن أمينًـا مـع       السراجالمقبلة، فإن   
بمـدة  مجلس النواب الليبي، ولم يلتـزم       

م التـي   ٢٠١٥عـام   اتفاق الـصخيرات    
ــه  ــت حكومت ــام ١٨منح ــهرا للقي  ش

 مما يعني أنـه     ؛باالستحقاقات الدستورية 
استمر فـي منـصبه     فاقد للشرعية، لكنه    
.وعاث في ليبيا فسادا

 

 







 على  السراجكثيرا ما تحدثت حكومة     
غير حقيقة الوضع القـائم، وكثيـرا مـا         

ليشيات، لكنها  ادعت أنها ليست أسيرة للمي    
.تأتمر بأمرهم وتنتهي بنهيهم

 

 
بل وحاول مرارا تشويه الجيش الليبي      
بالكذب، وادعاء ارتكابه مجازر جماعية،     

اب الخـراب    أتـى بعـر    ن الوفاق أحتى  
د ليفي ليكتـب تقريـرا      رالصهيوني برنا 
  ولكن بعد  مه جيش بالده  حول ذلك ويشو ، 

. باألمرم معرفتهوا أنكرمافتضاح أمره

 

 







 مـع مجلـس     السراجكثيرا ما تعاهد    

النواب الليبي بتفكيك الميليشيات وطـرد      
المرتزقة ولم يفعـل، وكانـت مبادرتـه        
األخيرة لوقف إطالق النار مـا هـي إال         
معاهدة غدر، حيث سارعت قواتـه مـن        
الميليشيات والمرتزقة إلى التجهز علـى      

 الهجوم  الجفرة من أجل  / حدود خط سرت  
على الجيش الليبي، فتبين خالل سـاعات       
أنه يعاهد ليغدر، ويبـادر لـيطعن فـي         

.الظهر

 

 







ر في الخصومة، فيكفي    جوأما عن الفُ  
استعان باألتراك والمرتزقـة     أنه   السراج

السوريين من أجل أن يقاتلوا أبناء ليبيـا،        
ي  المجال أكثر للميليشيات لتعيث ف     وأفسح

ليتيح له ذلك سرقة المزيد     األرض فسادا،   
من خيرات ليبيا وإغداقها على حاشـيته       
وداعميه من جماعة اإلخوان اإلرهابيـة      

.والميليشيات السلفية التكفيرية

 

 
من خالل األحاديث الثالثة فإنه يتضح      

 بأي مـن     لم يتصف  السراجبوضوح أن   
شروط اإلسالم واإليمان، وإنما بدت عليه      

 منكم أم من    السراجفهل  .. لنفاقصفات ا 
عدوكم؟

 

 



 


أيها الصامدون في ليبيا

 

 
الذى " ذكريات وخواطر " كتاب   بحسب

، والد فـائز    السراجألفه مصطفى فوزى    
، والصادر عـن مركـز جهـاد        السراج

الليبيين للدراسات التاريخيـة فـى عـام        
 يرجع نسبه إلى جد     السراج، فإن   م٢٠٠٥

كى، من مواليد مدينة تركية تقع شمال       تر
مدينة أزمير، حيث أوضح الكتاب أن فائز       

سمه بالكامل فائز بن مـصطفى      ا السراج
.بن فوزى بن مصطفى بن محمد آغاا

 

 
:  فـي كتابـه    السراجوأكد والد فائز    

حسب معلوماتى أن جدنا األول المعروف    "
" مغنسيا"فى ليبيا هو محمد آغا من مدينة        

قعة شـمال مدينـة أزميـر التركيـة      الوا

 حا فـي سـال    اآلسيوية، وكـان ضـابطً    
السواري

 

 الفرسان -

 

 وقد انتقل في عـام      -
.". من تركيا إلى والية طرابلسم١٨٤٠

 

 
 إلـى   السراجوأشار مصطفى فوزى    

    ا فى منطقة الجبل    أن الجد األول كان جندي
دينـة نـالوت ذات األغلبيـة       الغربى بم 

من سـعيدة بنـت     ية، وقد تزوج    غاألمازي
 :عسكر التى أنجب منهـا ولـدين همـا        

.مصطفى وقدرى

 

 
فى عهد االحتالل اإليطالى، لُقبـت      و

، ووقتهـا أنجـب     "الـسراج "العائلة باسم   
 أوالد هـم    ٤” مصطفى بن محمد أغـا    "
الـذين  " شكري وفوزى ونورى وخيرى   "

العثمـانى  ين  عهـد التولوا وظائف فـى     
.واإليطالى

 

 
 ٧نجب  فوزى مصطفى محمد آغا، أ    

أبناء، من بينهم مـصطفى والـد فـائز         
، الذى كان يعمـل فـى اإلذاعـة     السراج

الناطقة بالعربية فـى مدينـة      ” الفاشستية“
١٩٣٩طرابلس خالل األعوام 

 

.م١٩٤٣-

 

 
 تولوا مناصب   السراجكون أن أجداد    

في عهـد االحـتالل اإليطـالي يعنـي         
 موكـونه بالضرورة أنهم كانوا خونـة،      

ركيا لليبيا، فهذا يشككنا فـي       من ت  واانتقل
 ألن يهود الدونما في ذلك      ؛كونهم مسلمين 

 هم بأسماء إسالمية في   ءروا أسما الوقت غي
 كـوا منهـا لبلـدان العـالم        تركيا وتحر

.اإلسالمي

 

 
عموما لن نحكم على الرجل بالخيانة      

فهـل خـان    .. ه خونـة  دلمجرد أن أجدا  
 مثلهم؟السراج

 

 
، وزيـر   افتحي باشـآغ  اإلجابة عند   

 مـن أصـل     هـو  ، والذي السراجداخلية  
.أيضاتركي 

 

 
، باشـآغا دعـا   في يناير الماضـي،     

الواليات المتحدة إلى إقامة قاعدة عسكرية      
.على األراضي الليبية

 

 
ـ   باشآغاقال   وار مـع وكالـة     ، في ح

 إن حكومته اقترحت    :بلومبيرج األمريكية 
استــضافة قاعــدة عــسكرية للواليــات 



 

 

 

 

 



 



 

حدة، بعد أن وضـع وزيـر الـدفاع         المت
ـ      لتقلـيص   ااألمريكي مارك إسبير خططً

الوجود العسكري في القارة وإعادة تركيز      
  على مواجهة روسيا    اعمليات النشر عالمي 

.والصين

 

 
 بالخيانـة وعـرض      لم يكتفِ  باشآغا

تسليم بالده لوضع قاعدة أمريكيـة، بـل        
: قائالًحاول إقناع األمريكان بمزايا ليبيا،      

ن ليبيا مهمة في البحر المتوسط، فهـي        إ"
تمتلك ثروة نفطية وساحالً يبلـغ طولـه        

 كيلومتر وموانئ تتيح لروسـيا أن       ١٩٠٠
".تنظر إليها كبوابة ألفريقيا

 

 
وأكد أن حكومته لن تمانع حال طلبت       
الواليات المتحدة افتتاح قاعدة عـسكرية،      
لمحاربة اإلرهاب والجريمـة المنظمـة      

بية التي تتـدخل عـن      وإبقاء الدول األجن  
إن القاعدة األمريكية ستؤدي    : "عد، قائالً ب

".إلى االستقرار

 

 
إخواني في ليبيا 

 

 
أهناك رجل وطنـي يعـرض علـى        

 يقيموا قاعـدة عـسكرية فـي        أعدائه أن 
!بالده؟

 

 
 ففـي بدايـة     القذافي رحم اهللا معمر  

 وغيرهم من القوى     األمريكان أجلىعهده  
اعوا طيلة  االستعمارية من ليبيا، وما استط    

لكن أن يطلبوا مثل هذا الطلب،       عاما   ٥٠
. وأعوانهالسراج اآلن يعرضه عليهم

 

 
ـ       ع ولم يكتِف السراج بالعرض بل وقَّ

اتفاقية مع تركيا وقطر لتحويـل مينـاء        
، وتفاوض  ةمصراتة لقاعدة عسكرية تركي   

مع األتراك لتأسيس قاعدة عسكرية فـي       
 طرابلس العاصمة، وفـتح غـرب ليبيـا       

. بأكمله للتواجد العسكري التركي

 

 
ومن : صدق اهللا عز وجل حين قال     

   مِمنْه فَِإنَّه ِمنْكُم ملَّهتَوي)  ٥١: المائـدة( ،
.فؤالء ليسوا منكم وإنما هم من أعدائكم

 

 



 


يا عقالء ليبيا 

 

 
 الـسراج أتدرون ما سـبب تمـسك       

؟بمنصبه وتحصنه بالمنطقة الغربية

 

 
الهدف بمنتهى البساطة هو اسـتمرار      

الليبي، ليسهل على القوى    / الصراع الليبي 
االستعمارية الغربية استنزاف ليبيـا مـن     
خالل تقسيمها، واالستيالء على خيراتهـا      

 الطرفين بثمن بخـس أو بـدون        الكمن  
.ثمن

 

 
االنتقام من الجيش   كما أن الهدف هو     

الوطني الليبي، وقائـده المـشير خليفـة        
 الذي كان من ضمن القوات الليبية       حفتر،

م، ١٩٧٣التي شاركت في حرب أكتـوبر   
والتي انهزم فيها جيش الكيان الصهيوني      
على يد الجيش المصري ومعاونة أبنـاء       

. .الجيوش العربية واإلسالمية المجـاورة    
واعلموا أن الكيان الـصهيوني ال ينـسى        
ثأره ممن هزموه ولو مرت عقود علـى        

.المعركة

 

 
لخناق على الليبيين وكـسر     بتضييق ا 

الجيش الذي يحمي مـصالحهم، يتـضح       
الهدف األكبر من الخطة وهو محاصـرة       

.يتهتالجيش المصري وتش

 

 
إخواني األفاضل

 

 
إن الجيش الذي جهزه اهللا لمحاربـة       
إسرائيل في الجولة األخيرة هو الجـيش       

 وأعوانه  السراجالمصري، وما يفعله هذا     
، وصرف  يهدف لتشتيت الجيش المصري   

أنظاره من الشرق إلى الغـرب، حتـى         
تحظى إسرائيل دومـا بالـسالم وأمـن        

.الجانب من ناحية مصر

 

 
إن خسارتكم لجيشكم وتحويل بالدكم     
لمستنقع للميليشيات والمرتزقـة والقـوى      

بمنتهـى الوضـوح    األجنبية، يـستهدف    
الجيش المصري، ويزيد من أعبائـه، وال       

سرقته يخفى على أحد أن السالح الذي تم        
 بعـد إسـقاط     الجيش الليبـي  من مخازن   

 لقتـل القذافي رحمه اهللا، تم نقله لمـصر        
 . الجيش والشرطة المصريةجنود

 

 



 


رجال ليبيا الشرفاءإخواني 

 

 

 أتمنى أن تكون رسالتي إليكم عالمة      
فارقة في أفعالكم وتحركاتكم، وأن تقوموا      

إسقاط  باستكمال حراككم المبارك من أجل    
عميل، الذي بدد أموالكم وأتاح   لنظام ال هذا ا 

 تـسارعوا   للمرتزقة قتـل أبنـائكم، وأن     
لالنضمام إلى إخوانكم المسلمين في العالم      

سيقفون جميعا بجواركم   الذين  اإلسالمي،  
 كم وطنكم وحمايـة مـصالح     بناءإلعادة  

.المنتهكة من كل حدب وصوب

 

 
الفترة المقبلة  التحديات في   واعلموا أن   

بعـد إسـقاط هـذه       حتى   ،أقوىستكون  
.الحكومة العميلة

 

 
من سيبقى وحده سـيؤكل     اعلموا أن   

سارع جميعا لوحدة إسـالمية،     وحده، فلن 
ها باالنضمام إلخوانكم في مـصر      ابدؤو

والسودان، وأقيموا وحدة تكاملية بين دولة      
 وبين  )مصر(القوى البشرية والتكنولوجيا    

، وبيـنكم أنـتم     )السودان( الزراعة   ةدول
كم النفطية، فواهللا لو تكاملت هـذه       بخيرات

ما ألصبحت دولة عظمى و   الدول الثالث   
.قدر عليها أحد

 

 
أسأل اهللا أن يلهمكم الـصواب، وأن       

 ،الخائنكم إليقاف هذا    عتفعلوا ما في وس   
وأن تخلعوا عمامة الفكر السلفي اإلخواني      
الذي أفسد عليكم سـالمكم، وأن تعيـدوا        

 ألنـه صـوت     ؛إعالء صوت التـصوف   
.سامح واألمن االجتماعيالت

 

 
الليبيةإخواني في الطرق الصوفية 

 

 
ن تأخـذوا بزمـام المبـادرة       عليكم أ 

وتجمعوا قلوب الليبيين على قلب رجـل       
واحد، خلف جيشكم الذي هـو درعكـم        

.األمين في مواجهة األطماع والمؤامرات

 

 
واعلموا أننا سـنظل دومـا خلفكـم         

تنتــصروا بنــا نحمــي ظهــوركم، وإن 
.إذن اهللاسننصركم ب

 

 
                                              

، وأحمد في مـسنده،     ١٦٢١الترمذي في سننه، ح   رواه  ) ١(
.٢٣٩٦٧ح

 

 
حيحه، ، ومسلم في ص   ١٠رواه البخاري في صحيحه، ح    ) ٢(
.٦٥ح

 

 
، ومـسلم فـي     ٢٤٥٩حرواه البخاري في صـحيحه،       )٣(

.٥٨حصحيحه، 

 

 



 

 

 

 

 



 



اإلمام ادد

 

 
 السيد حممد ماضى أبو العزائم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 




 


 الهادى ألقوم سبيل، والصالة والسالم علـى        ،الحمد هللا 

.آمين..  والتابعين لهديهخاتم األنبياء والمرسلين، 

 

 
المقامات نتائج مشاهد التوحيد، وللتوحيـد اثنـا        : وبعد

عشر مشهدا، لكل مشهد مقام خاص، ولكـل مقـام منـه            
 هذا المقام، وأعلى المقامات مـشهد       أحوال بحسب مراتب  

التوحيد الذى يمنحه الرسول من أولى العزم صـلوات اهللا          
وسالمه عليهم، وكل حال من األحـوال والمقامات السابقة        

 ألن الرسل صلوات اهللا     ؛تضمحل فى جانب هذا المقام العلى     
عليهم منحوا قوة الحجة فال تطمئن قلـوبهم إال بـانبالج           

وا بها، أما الحقائق التى منحوهـا للعلـم         الحقائق التى كلف  
والشهود فهى مقامات تـسليم وإيمـان، وأنـت تعلـم أن            

 ؛مقامات التسليم واإليمان فوق كل مقامات العلم والبرهان       
ألن تلك المقامات العلية ال يبلغ أكمل كامل فيها مبلغ العلم           
البرهانى لعلوها ونزاهتها وقداستها عـن إدراك الحيطـة،         

منحوا من القبول بالحجة البالغة منحوا التـسليم        وبقدر ما   
األكمل بتلك الحقائق العالية، وهنا أنبه فكرك إلى أن سـر           
القدر قد يخفى على كثير من الرسل الكرام إلقـامتهم فـى            
الدعوة إلى اهللا، وهو معقول لذوى العقول، حتى إذا أثلجت          
صدورهم بالمبادئ الشرعية، وسلموا تسليما، بينـت لهـم       

وقـد تبـين    . حقائق العالية المتعلقة بأسرار القدر وغيره     ال
تلك األسرار ألفراد من أولياء اهللا تعالى، خصوصا الذين لم          
يقوموا مقام الرسل فى الدعوة واإلرشاد، وهنا اقبل بقلبك،         

قَاَل ِإنَّك لَن تَستَِطيع مِعـي      : رد الخضر على الكليم بقوله    
   ع ِبرفَ تَصكَيا وربا      صـرتُِحطْ ِبِه خُب ا لَملَى م)  الكهـف :

٦٧

 

قَاَل ستَِجدِني ِإن شَـاء اللَّـه       : وقول الكليم له  ). ٦٨-
 ألنه مأمور من ؛)٦٩: الكهف (صاِبرا وال َأعِصي لَك َأمرا

ِإنَّـك  : الحق الذى قوله الحق، وليس مراد الخضر بقوله       
كليم ال صـبر لـه، بـل ألن     أن ال  لَن تَستَِطيع مِعي صبرا   

الخضر يعلم أن الرسل صلوات اهللا علـيهم منحـوا قـوة            
الحجة، فال تطمئن قلوبهم إال بانبالج الحقائق التى كلفـوا          

.بها

 

 



 

 

 

 

 



 



لصدِقٱاماتُ قُرٍب دونَها مقْعد ـمقَ

 

 
 بجحا يِفيهفَ وكَيٱوعمِق؟ٱ ِبلْجلْفَر

 

 
قَاملَٰىاتُـمِكيٍن عِج  تَمنْهٰىٱ مدلْه

 

 
لْحقِّٱلُّ شَيٍء ظَاِهر ينِْب ِبـ كُلَها

 

 
نِرثُِلمفَـوا َأنْـ و اركَانَةًـوٍد مر

 

 
قَدو دعلُوا بمٱ جِةـلْمبِقٱ ِبحلشَّو

 

 
 حِبيِبنَاداِةـلْهٱ علَٰى شَمِس صالَةً

 

 
لصدِقٱ ِبها نَحظَٰى ِبمنِْزلَِة صالَةً

 

 







 




 












ولَو َأنَّهم قَالُواْ سـِمعنَا     : قال اهللا تعالى  

        ـما لَّهـرخَي نَا لَكَانانظُرو عماسنَا وَأطَعو

مــو ــر). ٤٦: النــساء (وَأقْ : وفــى األث

).ِس الرحمنالصوت الحسن نَفَس من نَفَ(

 

 

معلوم أن األسـرار اإللهيـة المتعلقـة      

بكماالت األسماء والصفات ال طريق لها إال      

.السماع

 

 

واللّه َأخْـرجكُم مـن     : قال اهللا تعالى  

        َل لَكُـمعجًئا وشَي ونلَمالَ تَع اِتكُمهطُوِن ُأمب

 كُرونالْسمع واَألبصار واَألفِْئدةَ لَعلَّكُم تَشْ    

).٧٨: النحل(

 

 

فجعل اهللا تعـالى األبـصار، لتـشهد        

الكائنات، وبها تظهر اآليات لألفئدة، وخلق      

اهللا السمع ليصغى إلى كـالم اهللا تعـالى،         

) علـيهم الـصالة والـسالم     (وبيان رسله   

فيوصل تلك األنوار إلـى األفئـدة، فتفقـه         

وقبـل أن   . أسرار اهللا، وتنعقد على الحـق     

اع عند القوم، أبين الخالف     أتكلم على السم  

فيه، وقد وضحت جمالً منـه فـى كتـاب          

، ولما  )١()معارج المقربين (

كانت النفوس قبل تزكيتها،    

وتطهيرهــا مــن لقــسها، 

ينبغى أن يكون سـماعها     

رنين سياط اإلنذار والتخويف، حتى تطهر      

من طمع فى الدنيا وغرور بها، ثم يترقـى         

لباقيـة،  السماع إلى سماع البشائر بالمالذ ا     

والنعيم األبدى، حتى تزكو من اإلخالد إلى       

األرض، ثم يكون السماع بنغمات الرغبـة       

والرهبة، ليصفو جـوهر الـنفس، صـفاء        

يجعله مستعدا لتلقى العلوم النافعة، ثم يكون       

السماع بسماع الحكمة العالية الستجالء تلك      

الحقائق فى جوهر النفس، فتنجذب بالكليـة      

ى، وتفارق مفارقها، وترى    إلى عالمها األعل  

: الدنيا كما وصفها اهللا تعالى بقوله سـبحانه       

      ِورالْغُـر تَاعا ِإالَّ منْياةُ الديما الْحو)  آل

والمتاع هو سـقط البيـت      ). ١٨٥: عمران

الذى ال ينتفع به، وكفاها تعسة أن اهللا تعالى         

 ألنها مأخوذة من الدون، فـإذا       ؛سماها دنيا 

س، وقبل العلـوم النافعـة      صفا جوهر النف  

بطريق السماع، واتصل بعالمـه األعلـى،       

بحسب الحقائق العلمية التى نقشت عليـه،       

انفتق رتق القلب، فصغت أذن القلب إلـى        

ـ       ، يءنغمات الكائنات، وفقهت تسبيح كل ش

وِإن من شَيٍء ِإالَّ يـسبح      : كما قال تعالى  

غمات ن وللكائنات). ٤٤: اإلسراء (ِبحمدِه

تبتهج بها األرواح، متى صغى إليها القلب،       

اطمأن بمقلبه سبحانه، ومتى اتصلت النفس      

بعالمها األعلى التى هى منه، سكنت إلـى        

منفسها سبحانه، وإذا اطمأن القلب بمقلبـه،       

وسكنت النفس لمنفسها، كان السماع معراجا  

للوصول، وبراقًا للقبول، يحصل به للنفس      

 فى ملكوت اهللا األعلى   سياحتها الروحانية، 

 

- 

وقد شرحت لك السياحة الروحانية فى كتاب 

)الفرقة الناجية (

 

، ومتى ساحت النفس فى     -

ملكوت اهللا األعلى تجافت عن دار الغرور،       

واتصلت بالنور، فحصل لهـا الحـضور،       

.وكل ذلك بسر السماع

 

 











وقد يخطئ بعـض النـاس، فيـذمون        

نعم، ولكن يلزم أن يكون ذمه من       . ماعالس

الجهة التى يذم منها، فـإن أهـل النفـوس          

النجسة التى لم تتزك، ولـم تخـرج عـن          

مقتضيات عناصرها، إذا سـمعوا الحكمـة       

جذبتهم حظوظهم إلى ما ال يحمد، فمـنهم        

مـن يعينه السماع علـى عمـل المحـرم         

كالزنى، وشرب الخمـر، والقتـل، وبـذل        

وجهة الشرعية، وإثـارة    األموال فى غير ال   

العواطف، وفساد األخالق، وهذا الـسماع      

محرم شرعا، ويجب أن يحجر على عمله،       

ومن السماع ما هو أشد حرمة مـن هـذا،          

وذلك أن يجلس أهل النفوس النجـسة فـى         

مجالس أهل السماع، مع العلماء الربـانيين       

فى خلوتهم، أو تؤخذ إشـارات الرجـال،        

امة، ممـن لـم     وأسرارهم، فتنشر بين الع   
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يحصلوا العلوم الشرعية الالزمة لهم، مـن       

التوحيد، والفقه، وعلـم الوعـد والوعيـد،       

واإلنذار والتبشير، واإليمان بيوم الحساب،     

ومعرفة األسباب المرتبطة التى وضعها اهللا      

لعمارة الكون، وربط بعضه ببعض سبحانه،  

وجعلها دالئل على وحدانيته، وبراهين على      

مثال هؤالء إذا جلسوا فى تلك      حكمته، فإن أ  

المجالس، أو سمعوا هذه الحكمة أخـرجتهم       

عن االعتدال فضلُّوا، وأضلُّوا، نـسأل اهللا       

 ؛وهذا فى الشرع من أكبر الكبائر     . السالمة

ألن الشرع ينظـر إلى نتـائج األعمـال،        

وهذا السماع ربما أنتج القول بـالحلول، أو        

حـو  أنتج ترك األعمال الشرعية، أو أنتج م      

األحكام، وعدم األسباب، حتى قـد عمـت        

البلية، فادعى تلك المعانى أهـل الجهالـة،        

ممن لم يعرفوا أنفسهم، فضالً عن معرفـة        

اهللا سبحانه، وأيامه، وأحكامه، وجعلوا تلك      

األسرار العلية مصائد للدنيا، فطلبوا الـدنيا       

ملعون ملعون ملعون،   : (بالدين، قال   

مـن طلـب    : قالمن يا رسول اهللا؟     : قالوا

تعس : (وقال  . )٢()الدنيا بعمل اآلخرة  

عبد الدرهم والدينار، تعـس وانـتكس وإذا       

والَ : وقال اهللا تعالى  . )٣()شيك فال انتقش  

 تَشْتَرواْ ِبآياِتي ثَمنًا قَِليالً وِإيـاي فَـاتَّقُونِ       

).٤١: البقرة(

 

 

وإنى ال أعذر رجالً نشر الحكمة بـين        

قـولهم،  العامة، فأفـسد ع   

وأعذر العامة، وال ألـوم     

على من بخـل بالحكمـة      

غيرة عليها، أن يتناولهـا     

غير أهلها، وكيف توضع الجواهر تحـت       

!.أقدام الخنازير؟

 

 

بد أن ينظر قبـل      وعلى ذلك فالعاقل ال   

الحكم إلى نتائج العمل، فـإن أنـتج خيـرا      

.  ألنه شر  ؛فخير، وإن أنتج شرا فهو محرم     

وإنما تأسست األديان   ! وكيف يحرم السماع؟  

على السماع، وما من نبـى بعثـه اهللا إال          

وأنزل عليه ما يتلوه على قومه، مـا مـن          

عالم بين قومه إال وقام يبين للناس، ما نزله         

).عليهم الصالة والسالم(اهللا على رسله 

 

 











العقليـة خفيـة،    الحق غيب، والدالئل    

والروح آلهة، والـسماع طهـور، وإنمـا        

تحتسيه األرواح وإن ظهـرت األشـباح،       

والنـور يخفى علـى من ال بصر له، وقد        

يخطف األبصار، والحكمة مقتضية، ومـن      

منع الحكمة أهلها ظلمهم، ومن أباحها لغير       

أهلها ظلمهـا، وال نتـرك الحـق لكثـرة          

بة فيما  المنكرين، وال نبيحه لغير أهله، رغ     

تميل إليه النفس من الضنين، فـإن قويـت         

الصولة، اشتدت الجولة، فمعذور من غلبه      

الوجد، وإن حصلت به المضرة للغير، قال       

يِضلُّ ِبِه كَِثيرا ويهِدي ِبِه كَِثيرا      : اهللا تعالى 

    ِضلُّ ِبِه ِإالَّ الْفَاِسِقينا يمو)  ٢٦: البقـرة .(

ع الجـواهر   وإنما المؤاخذة على من يـض     

تحت أقدام الخنازير، ومن يبـيح أسـرار        

الحكمة ألهل الجهالة الغافلين، وإن العـالم       

الربانى ليبذل نفسه قبل أن يبـذل نفـائس         

الحكمة، ولذلك تراهم ائتنسوا بـالوحوش،      

واستلذوا الفيافى، وابتهجوا بـالجلوس فـى     

المقابر، وتلذذوا بـآالم الجـوع والعـرى        

 للمعرفة وخـشية    إعظاما للحكمة، وإجالالً  

على تلك النفائس أن يتلقاها غيـر أهلهـا،         

وسنة العارفين فى سيرهم مجلس لألحكام،      

ومجلس لألعمال، ومجلس لتزكية النفـوس      

وتعليم الحكمة، ومجلس للحـاكم، الواحـد،      

القهار، القادر، الحكيم، حتى تتوازن القوى،      

: ويكون المسلمون أمة وسطًا كما قال تعالى      

كَذَِلكاء      ودطًا لِّتَكُونُواْ شُهسةً وُأم لْنَاكُمعج 

 علَى النَّاِس ويكُون الرسوُل علَيكُم شَـِهيدا     

فمن لم ينتفع بالربانيين فى     ). ١٤٣: البقرة(

كل مجلس من تلك المجالس، فهو فى حـظ      

مبعد، وهوى حاجب، وضـالل مهلـك ـ    

 نعوذ باهللا ـ والسالك الذى يجد شـأنًا مـن   

شئون الرجل، وال يميل إلى بقية شـئونه،        

: قال اهللا تعـالى   . فهو سالك إلى نار جهنم    

       ٌّنَّا ِبِه كُـلآم قُولُونِفي الِْعلِْم ي اِسخُونالرو

وقـال  ). ٧: آل عمـران   (من ِعنِد ربنَا  

َأفَتُْؤِمنُون : مشنعا على المغرورين بأنفسهم   

  تَكْفُرِض الِْكتَاِب وعاء     ِببـزا جٍض فَمعِبب ون

من يفْعُل ذَِلك ِمنكُم ِإالَّ ِخزي ِفـي الْحيـاِة          

الدنْيا ويوم الِْقيامِة يردون ِإلَى َأشَد الْعـذَاِب        

    لُونما تَعمِبغَاِفٍل ع ا اللّهمو) ٨٥: البقرة .(

ـ      : وقال تعالى  ه وِمن النَّاِس من يعبـد اللَّ

: وقال تعـالى  ). ١١: الحج (علَى حرفٍ 
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        َلَخاِتنَا فَانـسآي نَاهآتَي َأ الَِّذينَب ِهملَياتُْل عو

وقال لمـن لـم     ). ١٧٥: األعراف (ِمنْها

يتلق بيان الكتاب والـسنة عـن العلمـاء         

يحرفُون الْكَِلم عـن مواِضـِعِه      : الربانيين

  ما مظواْ حنَسو       اُل تَطَِّلـعالَ تَزواْ ِبِه وا ذُكِّر

منْهخَآِئنٍَة م لَىع) ١٣: المائدة.(

 

 

وال يعلم مراد المتكلم إال المتكلم، أو من      

أعلمه المتكلم، فتلقى أسـرار الكـالم مـن         

المتكلم، بالنيابة عن نفسه، أو ممـن علمـه    

المتكلم باالستحضار، أو ممـن ورث هـذا        

واجهة، ولـيس هـذا     العلم بالحضور والم  

دعوى يدعيها الجاهل المغرور، ولكنه نور      

اهللا، الذى ال يعطيه إال لمن أطاعه، وتنـزه         

ربنا أن يعصاه العبـد ويطيعـه، إذا قـدر          

سبحانه فى أزله أنه سبحانه يطيـع عبـده         

ويجيب، قدر لـه أزالً التوفيـق لطاعتـه،         

والعمل بوصاياه، وهـداه سـبيله القـويم،        

.وصراطه المستقيم

 

 











تصفية السر عما سوى الحق الستجالء      

أنوار الجمال، وبهـاء الجـالل، وضـياء        

الكمال، وانبالج أنـوار المواجهـات فـى        

المنازالت، والمسارعة إلى مقابالت الصفا     

والوفا، والمسموع نغمات التسبيح بالتلويح،     

من روح قـرآن الحقـائق سـماعا مـن          

عند االتحاد فى المعروف، أو     الموصوف،  

قبسا من مـشكاة األنـوار، عنـد الفنـاء          

باألسرار، فى تنزل القرآن، أو من الخـتم        

الوارث، استحضارا وبيانًا، ثم كشفًا وعيانًا،      

يثَبـتُ  : وهو القول المثبت قال اهللا تعالى     

اللّه الَِّذين آمنُـواْ ِبـالْقَوِل      

     ـاِة الـديا الثَّاِبِت ِفي الْحنْي

: إبـراهيم  (وِفي اآلِخرةِ 

٢٧.(

 

 

والواصل صورة الرحمن، وهـو فـى       

الحقيقة اإلنسان كملـت مبانيـه، فـصحت        

معانيه، والحت معاليه، كشف الحجاب لـه       

عن حقيقته، فكان وهو فى هذا المقام العلى        

كأنه فى حمئه المـسنون، أو فـى قـراره          

المكين، يـشهد حقيقتـه ذال واضـطرارا،        

 وافتقارا، وجهوليتـه وظلوميتـه،      ومسكنة

فتلوح أنوار المتجلى، له فيه به، والمراتب       

محفوظة، والمراقى مـشهودة، والمعـانى      

ملحوظة، وهو اإلنسان الكامـل، مـشكاة        

األنوار، مجمل بالمعانى المحمدية، شـجرة      

زيتون المثال، ومـصباح أنـوار البيـان،        

وروح الكل فى الكل، إليه اشتاق رسول اهللا        

  ،      وهو القريب، الغريب جسمه بـين

الناس، وقلبه معلق بالرفيق األعلى، أرضى      

مبنى وعمالً، سماوى علما وحاالً، حجبـت       

عن األبـصار معانيـه، وصـعبت علـى         

السالكين مراقيه، والسماع فى هـذا المقام      

نفثات قدسية، من مشكاة األنوار المحمدية،      

فى روح فارغ مما سوى اهللا، وهو الكامل        

حضرتين، ال يقهر برزخـه كثـائف       فى ال 

أمواج المشهد العلى، فيتيه فى بادية الغلو،       

وال يقهر مشهده العلـى دخـان البـشرية         

: فيحجبه عن منازل األخيار، قـال تعـالى       

   ِانِغيبخٌ ال يزرا بمنَهيب) ٢٠: الرحمن .(

وفوق تلك المنزلة مـن الـسماع منـازل،         

       ا نطوى بساطها، ونخفـى حقائقهـا ضـن

بالحكمة أن تعطى لغير أهلها، وإيثارا لهـا        

.عن وحول الجهال

 

 

لم يسمع منى ولم يرو عنى منها فـى         

سياحتى إال رجل اصطفيته لنفسى، كنـت       

أخشى على ماعونه أن يضيق فال يفيـق،         

وإذا به خرج من نفسه، حتى صار أنا حسا         

ومعنى، ولوال أن أنـوار الخلـوة قـاهرة،     

 ولكنه أخى    .....لقلتوأسرار التأله غالبة،    

وصاحبى، وإن خرج من نفسه بنفسى، حتى  

صار فى عينه عينى، ولكنى ال أقوى على        

 ألن القلـب ال يـسع اثنـين،    ؛ذلك فيه وله 

وفرارى من البين، وقـد ذكـرت اسـمه         

وتاريخه فى تراجم المـضنون، وصـحبته       

ووفاؤه هذا ميزان طريقى، وما كتبت فـى        

و لهذا اإلنسان   المضنون لم يبح إال لنفسى، أ     

الكامل، أما ما انتشر بيـن بقية اإلخـوان،        

ولـألرض مـن    : (فإنما هم كما قال الحكيم    

.)!!كأس الكرام نصيب

 

 
                                              

دار (تطلب مؤلفات اإلمام أبى العزائم مـن        ) ١(
 شارع مجلس الـشعب    ١١٤) الكتاب الصوفى 

 

- 
السيدة زينب

 

. القاهرة-

 

 
ذكره) ٢(

 

من طلب الدنيا بعمل اآلخرة     : ( بلفظ -
ق ذكره وأثبت اسمه فى أهـل  طمس وجهه ومح  

)النار

 

اإلمام الـسيوطى فـى جـامع       :  كل من  -
، والطبرانى فـى    ٢٢٨٦٤ ح ٢١/٣٨األحاديث  

ــر  ــى ٢١٢٨ ح٢/٢٦٨المعجــم الكبي ، والمتق
، ٦٢٧٥ ح ٣/٢٢٧الهندى فـى كنـز العمـال        

والهيثمى فى مجمع الزوائد باب ما جـاء فـى          
، والعجلـونى فـى     ١٧٦٤٧ ح ١٠/٣٧٦الرياء  

.٢٥٢٧ ح٢/٢٦١كشف الخفا 

 

 
 ٢/١٣٨٦سنن ابن ماجة باب فى المكثرين       ) ٣(
.٤١٣٦ح
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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
ة حقة،  ا جليلة وعقيد  ميوِق

وقد اهتم منهج التـصوف     
ــاء الفــرد وتقويمــه  ببن
باعتباره مـصدر القـوة     

    ا؛ للمجتمع إذا كان صـالح
ــصوف أصــبح  إال أن الت

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

كون عليه عقيدة  يجب أن ي  
ا، وعبادة ومعاملة وأخالقً  

ليصح السلوك إلى ملـك     
.الملوك سبحانه
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لقد ابتلي اإلسالم علـى مـر       
العصور والدهور باألعداء الذين    
، أحاطوا بـه مـن كـل جانـب        

بـرت ضـده    والمؤامرات التي د  
مـن  ، لتفرق كلمته وتشتت شمله   

يوم الردة، إلـى أيـام االنقـسام        
إلى نكبـة هوالكـو     ، والحروب
، إلى هجمات الصليبيين، والمغول

 

 
إلى إلغاء الخالفة اإلسالمية وتفريـق كلمـة        
المسلمين وجعلهم أمما وشعوبا مختلفة بعـد أن        
كانوا تحت لواء الخالفة اإلسالمية أمة واحـدة،      

كـار والمبـادئ الهدامـة كالـشيوعية        إلى األف 
والعلمانية والوهابيـة والماسـونية والبهائيـة       

.والقديانية إلى األحزاب السياسية المتناحرة

 

 
، وقد أعمى الجهل والهوى قلوب المغرورين     

 يجـب   فظنوا أن كل عضو من أعضاء اإلنسان      
أن يستقل بنفسه؛ حتى لو قطعت الرجل ال تتألم         

، أو قطع العنق ال تتألم لـه الـرجالن        ، لها اليد 
وعمـى عـن الـصراط      ،  بحقيقة الوطن  جهالً

.المستقيم

 

 
ومن عالمة النفاق أو ضعف اإليمان ونسيان       
يوم الحساب؛ أن ترى المغرور يوهم جماعـة        

عـوا  من المسلمين في أرض المـسلمين أن يقط   
وال ، العالقة بينهم وبـين إخـوانهم المـسلمين       

ويتركوهم ألعدائهم،  ، يتألموا لمصائبهم وآالمهم  
وأضـر  ، فهو أشر على المسلمين من عـدوهم      

وعلـى جماعـة    ، عليهم من الشيطان الـرجيم    
المسلمين أن يعاقبوا هذا بأشد العقوبة التي تكون

 

 

.وأدبا لغيره، انتقاما منه

 

 
لمـسلمين  يموهون على جماعـة ا    

ليخرجوا كل مجتمع   ، أنهم مسلمون 
إسالمي خـاص مـن المجتمـع       

ويفرقـون بـين    ، اإلسالمي العام 
 ألن حظهم   ؛أعضاء الجسد الواحد  

أعماهم عن الشر الذي يحيق بالكل      
والضرر الذي يعـم    ، بسبب سعيهم 

ا لهـم   فتعـس ، الكل بسوء قصدهم  
.تعسا

 

 
هذه الدولة األموية وتلـك الدولـة       

امت من بعدهم دول    ثم ق ، العباسية
ظ والرضا ـرور والحـقادهم الغ

 

 
بالعاجلة؛ فخالفوا كتاب اهللا وسنة رسـول اهللا        

 ،       فكانت الدولة القوية تعين أعداء اإلسـالم
لتستعين بهم على محو مجتمع إسالمي مـستقل        

.عنها

 

 
وقد تمكن أعداء اإلسالم والمسلمين من بـث        
عامل الفساد بين المجتمع حتى أشـرب أهـل         

وكانوا دعاة  ، اية في قلوبهم الفساد والضالل    الغو
، لتمزيق المجتمع وإذالل سلطانه وإضعاف قُوِتهِ     

         َالنَّـاِس ال َأكْثَر لَـِكنِرِه ولَى َأمع غَاِلب اللَّهو
ونلَمعي )٢١ :يوسف( .

 

 
فقام بين كل جماعة صارخ يـصرخ مـرة         

ار وتارة بإظه ، باإلصالح في اقتفاء أثر اإلفرنج    
وآونة بتجزئة  ، عيوب والة المسلمين ومعاداتهم   

الجــسد اإلســالمي بــدعوى عــرب وتــرك 
ومصريين وسوريين وسودان وهنـود ويمـن،       
ويدسون الدسائس ليفرقوا المجتمـع اإلسـالمي       

، يجب علينا أال نلتفت إلى غير بالدنا      : فيقولون
وال ، وأال نتــألم آلالم المــسلمين أيــن كــانوا

. نساعدهم بأموالنا

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 



 

 

 

 



 

 

 



 



 


 

أولئك هم الضالون المضلون الذين كفروا باهللا مـن حيـث ال            

 )من لم يهتم بأمر المـسلمين فلـيس مـنهم         : (قال  ، يشعرون

". الطبرانى فى المعجم األوسط"

 

 

   يقـصدون محـو ديننـا،     : ا ما يقصده أعداؤنا   وقد ظهر لنا جلي

وتفرقة كلمتنا، وسلب مجدنا، واستعمالنا كعبيد أذالء؛ ال ديـن وال           

.وال حق لناوطن 

 

 

محوا الشرف من األرقاء، واستعبدوا األحرار، رحموا البهـائم         

وظلموا المسلمين، محوا آدابنا وصناعاتنا وفنوننا واسـتولوا علـى        

األراضي الزراعية والعقارات والتجارات حتى أصـبحنا        

 

 بعـد   -

الملك والعزة 

 

. كاألنعام السائمة-

 

 

ا أعضاء الجسد   أفسدوا قلوب المسلمين على أمرائهم حتى فرقو      

. من الجسد، ثم أخلفوا وعدهم

 

 

يدخلون على األمة بطريق اإلصالح ودفع الظلم، ويبذلون مـا          

في وسعهم من الحيلة والسياسة؛ حتى إذا تمكنوا استعبدوا األحرار          

واستعملوا األشرار، وجعلوا النصوح متعصبا، والمتمـسك بدينـه         

كأنهن السلع التـي  ، حتى أباحوا األعراض؛ فأصبحت النساء     جاهالً

تعرض في األسواق لتباع لمن شاء، وقد ظهرت خدعهم وعلمـت           

.قصودهم، وليس بعد العيان بيان

 

 



 


اعلم أنه إذا جملنا اهللا تعالى بجمال اليقين بأن وطننا اإلسـالم؛            

فيكون كـل   ، صار المسلمون أين كانوا وكيف كانوا كالجسد الواحد       

ويكون المسلم ألخيه   ،  عضو من كل عضو    مسلم من كل مسلم ككل    

ونتناسى األنساب التي وضعناها    ، أو الجسد للرأس  ، كالرأس للجسد 

. إال بتأدية حقوقها التي أوجبها اهللا علينا

 

 

وتلك الحقوق كما بينها اإلمام أبو العزائم منها مـا هـو علـى        

مستوى األفراد، ومنها ما هو على مستوى المجتمع اإلسالمي، ومن       

: الحقوق نذكر ما يليتلك 

 

 

١

 

-       ا يولد االنتماء لـه     أن يمنح المسلمون حبهم لهذا الوطن حب

، هو كل أرض يسكنها المـسلمون     : والغيرة عليه، والمراد بالوطن   

يبـذل المـسلم الـنفس      ، وكل مجتمع إسالمي في كل بقاع األرض      

.ودفع السوء عنه، والنفيس في حفظه وعزته

 

 

٢

 

لم مهما ترامى بلده وبعد نـسبه       أن يكون المسلم ولي المس     -

ِإن آَل بنـي فُـالٍن لَيـسوا        : (سر قوله   ، واختلف لونه ولغته  

بَأوِليائي، ِإنَّما وِليي اللَّه وصالح المْؤِمِنين، ولَِكن لَهم رِحـم َأبلُّهـا            

". متَّفَقٌ علَيِه "يعِني أِصلُها بِصلَِتها ) ِببالها

 

 

٣

 

ويبخل بماله أن ينفق فـي      ، مسلم وطنه بماله  أن يحفظ كل     -

فال ينفقه في مشترى لوازمه من أعداء وطنـه         ، غير وطنه العزيز  

العزيز فيكون ذلك قوة لهم على مضرة الوطن، وأي عاقـل يبـذل         

ا وعبودية ألعداء الدين؟ماله ونفسه لينال ذالا وفقروصغار  .!

 

 

إنما نعمل ذلك للضرورة التي : وقد يتأول بعض أهل الغرة قائالً

تبيح شرعا لنتداوى أو لنقرب إليهم وندفع الـشر عـن أنفـسنا أو              

لنتجمل بما اخترعوه    

 

 وذلك لجهله بنتائج هذا العمل       -

 

، ويا ليته لم    -

يتداو؛ ومات ولم يعنهم بالمال الذي به سلبوا السلطان والعزة مـن            

وصيروا ، سالموقهروا الناس على الخروج من اإل     ، أيدي المسلمين 

.المسلمين أذالء لهم

 

 

٤

 

ونـدافع عنـه بألـسنتنا      ، أن نحمي وطننا بأنفسنا وأموالنا     -

ومحـل نعمتنـا   ،  ألنه وطننا العزيز، ومـسقط رؤوسـنا    ؛وأقالمنا

يجب علينـا أن نجعـل      ، وسعادتنا في الدنيا واآلخرة، نعم    ، وثروتنا

، حل عنايتنا وسماء أظلتهم وأنهارا أروتهم؛ م    ، أرضا أقلت المسلمين  

. باإلسالم وحفظًا للمسلمينعمالً

 

 

٥

 

أن يشعر كل واحد من أفراد هذا الوطن بأن عليه مسئولية            -

كُلُّ واحٍد ِمن   : (إن أخل بها أضر هذا الوطن وخانه كما قال          

فإن ترك المسلمون فَاشْـدد     ، المسلمين على ثغٍر ِمن ثغوِر اإلسالمِ     

ِمن ِقب ؤتَى اإلسالمقوت القلوب فى معاملة المحبوب" )ِلكلئال ي ."

 

 

فكل مجتمع إسالمي ال يكون له العـزة التـي بـشَّر اهللا بهـا               

            ا المؤمنين إال إذا كان كل واحد من المسلمين ال يرى له وطنًا حقيقي

يعادي ألجله نفسه ووالديـه     ، ولخيره يعمل ، عنه يدافع ، إال اإلسالم 

س ذخائره حتـى تتحقـق      يدفع لحفظه ماله ونفائ   ، وأحب الناس له  

ويعتقد أن ذل كل فـرد مـن        ، العزة لكل مسلم أين كان وكيف كان      

أفراد المسلمين   

 

 ولو في المشرق األقصى      -

 

 هو ذل لكل مسلم      -

 

- 

ولو في المغرب األقصى     

 

 للوطن العزيـز     وما دام كل فرد عامالً     –

ونعـيم  ، الحقيقي؛ فكل واحد من المسلمين في عز ومنعة في الدنيا         

. الدار اآلخرةمقيم في

 

 



 





  

 

 



 


 

 

 



 




 





 




 




 


 



 


لقد كانت عصبية النسب عنوانًا من عناوين الخالف بين قبائـل           

في دولة بني أمية بالشام، ولكن هذه العـصبية          اليمن، وقبائل مضر  

حينما أريد لغـرض مـن       لم تكن الزمة كل اللزوم إلثارة الخالف      

بين  أغراض السياسة، وقد حدث مثله بين قبائل اليمن، وحدث مثله         

ى حسب الطوارئ والمناسبات، ولو كان الجند كلهم        قبائل مضر عل  

وأراد ولي األمر أن يثير المنافسة بينهم؛ لما أعيـاه     من قبيلة واحدة  

األمريكية في الجنـوب     ذلك كما حدث في هذا العصر بين الشعوب       

.على ما قدمناه

 

 

ومعاوية كان يريد النزاع بين اليمانية والمضرية، ولم تكن لـه           

التفرقة بينهم تارة إلى هؤالء، وتارة إلـى         غيرمن خطة ثابتة فيه     

كان يبدو في بعض   هؤالء، وقد كان هو نفسه من المضريين، ولكنه       

 األحايين كأنه من أبناء اليمن عدو ألبناء مضر، وطابت لـه هـذه            

 مرعاهم الوخيم حتى كانت عقباها ضياع الدولة        )١(السياسة فاستمرأ 

.جيلين األموية كلها بعد

 

 

ع فيه من ألوان الدهاء إلقاء الشبهة بين خـصومه          وأبرع ما بر  

هذه الشبهات من أيسر األمور؛ لكثـرة التقلـب          في زمن كانت فيه   

وخصوم األمس، أو    والتحول في الدول والممالك بين أنصار اليوم      

…أنصار األمس وخصوم اليوم 

 

 

كان إذا أراد أن يستميل أحد البطارقة من دولة الروم فاستعصى  

رسالة مودة وثناء، وأنفذها مع رسول يحمـل إليـه           عليه؛ كتب له  

منـه يـساوم فيـه علـى      الهدايا والرشا كأنها جواب على طلـب     

المصالحة والغدر برؤسائه من دولة الروم، ويخرج الرسول العربي

 

 

من طريق متباعد كأنه يتعمد الروغان من العيون والجواسيس،         

فإذا اعتقله الروم    

 

عـرض لالعتقـال     ألنـه يت   ؛وال بد أن يعتقلوه    -

ويسعى إليه   

 

المقـصود، وتعـذر      وقعت الشبهة على البطريـق     -

االطمئنان إليه من قومه بعد ذلك، وعزلوه وأبعدوه إن لم ينكلوا به            

…النكال  أشد

 

 

وقد احتال بمثل هذه الحيلة على قيس بن سعد حتى أوقع الريبة            

اإلمام، وساعدته الحوادث على خلق هذه الريبة كمـا          منه في نفس  

فشبهاته لم تكن بالقليلة وال     "اإلمام   أجملنا ذلك في كتابنا عن عبقرية     

إال بعد أن مر بجماعة      بالضعيفة؛ فإن قيس بن سعد لم يدخل مصر       

 من حزب معاوية، فأجازوه ولم يحاربوه وهو في سـبعة نفـر ال            

يحمونه من بطشهم، فحسبوه حين أجازوه من العثمانيين الهـاربين          

ا بقي  الحجاز، ولما بايع المصريون علي فيعلي إلى مصر من دولة

أمهلنا حتى يتبـين  : لسعد العثمانيون ال يبايعون وال يثورون، وقالوا     

 لنا األمر، فأمهلهم وتركهم وادعين حيث طاب لهم المقـام بجـوار           

وأراد اإلمام أن يستوثق من الخصومة بـين قـيس          … اإلسكندرية  

  ن عن البيعة فلـم يفعـل،       يحارب المتخلفي  ا أن ومعاوية، فأمر قيس

عـدوك وهـم اآلن      إننا متى قاتلنا ساعدوا عليك    : وكتب إليه يقول  

".معتزلون، والرأي تركهم

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 













 



 



 



 



 



 





 



 



 



 



 



 





 



وتعاظمت بعد ذلك الظنون في زمن صدقت فيه أكثـر هـذه            

 الظن وال الشبه بالظن؛ ألنه      )٢(يكن يكربه  الظنون، فأما معاوية فلم   

أعوانه مـن أجلهـا،    ريدهيعلم المنفعة التي يعطيها والمنفعة التي ي     

وأما اإلمام فلم تكن له عصمة من الظن غيـر الحيطـة وغيـر              

ولم تكن للتجربة سابقة مقطوع بها، بل كانت كلها ممـا            التجربة،

.سينجلي عنه مستقبل مجهول

 

 

فهذه الحيلة   

 

 حيلة الشبهة    -

 

 كانت من أنجح الحيل في سياسة       -

ة فيمـا ابـتاله   خصومه؛ ألنه زمن الشبهات وهي كثير    معاوية مع 

: بفضلين ال بفضل واحـد     )٣(أولئك الخصوم، وقد نجحت ونجعت    

.أحدهما فضل التدبير، واآلخر فضل الحوادث بغير تدبير

 

 

وحيلة أخرى ال نجزم بها، ولكننا نشير إليها في مكانها ممـا            

 التي توسل بها معاوية للغلبـة       ،"الخفية" رواه الرواة عن الوسائل   

ضروب دهائه، أو من     على خصومه ومنافسيه، وحسبت يومئذ من     

.ضروب كيده وهو مرادف عند عامة القوم لمعنى الدهاء

 

 

ه اإلمام مصر بعد مات الحسن ومات مالك بن األشتر الذي والَّ      

          ا عزل قيس، ومات عبد الرحمن بن خالد بن الوليد وعوجلوا جميع

ظن كاليقين أنها غيلة مـدبرة،       اهرة، فسبق إلى الناس   بغير علة ظ  

.معاوية وأن صاحب الغيلة من كان له نفع عاجل بتدبيرها، وهو

 

 

ا إن هللا جنود  ": قل عن ابن العاص بعد موت األشتر أنه قال        ونُ

األشتر بعد شربة من العسل لـم تمهلـه          وكان موت … "من عسل 

.غير ساعات

 

 

ونقل الخبر عن دس السم للحـسن        

 

 رضـوان اهللا عليـه       -

 

- 

أبو الفرج األصفهاني صـاحب األغـاني        مؤرخ من األمويين هو   

.المشهور

 

 

أرسـل معاويـة إلـى ابنـة        ": قال في كتابه مقاتل الطالبيين    

ابني على أن تسمي الحسن بن علـي         إني مزوجك بيزيد  : األشعث

 )٤(الحسن فسوغها  وبعث إليها بمائة ألف درهم، فقبلت وسمت      … 

جها من يزيد، فخلف عليها رجل من أهـل طلحـة           المال ولم يزو  

فكان إذا وقع بينهم وبين بطون قريش كـالم عيـروهم،            فأولدها،

."يا بني مسمة األزواج: وقالوا

 

 
إنه لما سار   ": وقال ابن الكلبي عن أبيه في سبب موت األشتر        

األشتر إلى مصر أخذ في طريق الحجاز، فقدم المدينة فجاءه مولى       

أنا مـولى   : وقال له  نافع وأظهر له الود،   : يقال له لعثمان بن عفان    
عمر بن الخطاب، فأدناه األشتر وقربه ووثق به وواله أمره، فلـم            

معه إلى عين شمس، فلما وصل إلى عين شمس؛ تلقاه أهـل             يزل
وقال ابن  … المذكور العسل فمات منه      مصر بالهدايا، وأسقاه نافع   

."القلزم بهصوا: إنه سم بالعريش، وقال الصوري: سعد

 

 
خرج األشـتر   ": وجاء في أخبار سنة ثمان وثالثين البن األثير       

معاوية عيونه بذلك، فعظم عليه وكان قـد         يتجهز إلى مصر وأتت   
أشد عليه من محمد     طمع في مصر، فعلم أن األشتر إن قدمها كان        

 بن أبي بكر، فبعث معاوية إلى المقدم على أهل الخراج بـالقلزم،           ا
ا شتر قد ولي مصر، فإن كفيتنيه لم آخذ منك خراج         إن األ : وقال له 

فخرج الجايـسات     ما بقيت وبقيت،  

 

:  وفـي روايـة الطبـري      -
الجايستار  

 

األشتر من العـراق      حتى أتى القلزم وأقام به، وخرج      -
إلى مصر، فلما انتهى إلى القلزم وأقام به اسـتقبله ذلـك الرجـل              

ا أكل أتاه بشربة    عليه النزول فنزل عنده، فأتاه بطعام، فلم       فعرض
     وقـام  … فسقاه إياه، فلما شربها مات       ا،من عسل قد جعل فيه سم

لعلي يمينان، فقطعت    فإنه كانت … أما بعد   ": معاوية خطيبا ثم قال   
إحداهما بصفين   

 

 يعني عمار بن ياسر      -

 

  وقطعت األخرى اليوم؛   -
.".يعني األشتر

 

 
                                                           

.استطابه: استمرأ الضيف الطعام: استمرأ) ١(

 

 
.كرب األمر الرجل اشتد عليه وضايقه: يكربه) ٢(

 

 
.السامعين أثر وأفادنجع الدواء في العليل، والوعظ في : نجعت) ٣(

 

 
.جعله هنيًئا له… سوغه ما أصاب : سوغها) ٤(

 

 



 

 

 

 

 



 



 











 



 



 





 


عمور بقعةٌ مباركة، وعلماؤه أئمةُ هدٰى ومصابيح دجٰى، لم يدعوا     األزهر الم 

 سلكوه، ولما كان سيدنا محمـد  حق بابا إال طرقوه وال دربا إال   في سبيل بيان ال   
       هم، فقد كانت آثارهأجلَّ خلق اهللا وأعظم  اللفظية والمادية محلَّ عناية 

ضي اهللا عنهم إلٰى زماننا ٰهذا، واألدلة        ر الصحابةأتباعه من المسلمين من لدن      
علٰى ٰذلك في روايات المؤرخين والمحدِثين أكثر من أن نحصيها في ٰهذا المقام،            
الذي هو مقام الحديث عن جهود علماء األزهر الشريف فـي دراسـة اآلثـار               

  الـدهور،  علٰى مر العصور وكـر     النبوية المادية المنقولة المنسوبة إليه      
عنايةً منهم بكل ما يخص الجناب النبوي المعظَّم، وقد تنوعت ٰهذه الجهود مـا              

:بين تصنيف كُتب وعرضها وتقديمها، وٰذلك علٰى النحو التالي

 

 

 

 

 

 

 صورة اللجنة المكلفة من وزارة األوقاف بتحقيق اآلثار النبوية بمسجد الحسين، والشيخ الرفاعي أقصٰى اليمين

 

 



 




 




 


        األزهـري يهو أحمد بن علي الغَـز
الــشافعي، نزيــل القــسطنطينية، رئــيس 
المحدثين بجامع أيا صوفيا، تُـوفي ودفـن        

هـ، قال محقق كتـاب     ١١٧٩بُأسكُدار سنة   
ثم وقفتُ علـٰى ترجمـة      : "اإلعالم الملتَِزم 

 ١/٢٦٠عثماني  للمؤلِّف مختصرة في سجل     
 هــ، وقـد وردت      ١٣٠٨المطبوع سنة   

الترجمة كٰذلك بنصها في الموسوعة التركية      
 الصادرة في إستنبول نقـالً عـن        ١/١٩٢

سجل عثماني، وقد ورد اسم المؤلف فيهـا        
له رحمه اهللا مـن     ". أحمد عز أفندي  : هكذا

التصانيف بغية الطالـب وبلـوغ المـآرب     
 باشـا   لحضرة موالنا الوزير األعظم محمد    

الراغب، وقرة العـين لمـن وعـٰى فـي          
استحباب رفع اليدين في الدعا، واإلعـالم       

.)١(الملتَِزم بفضيلة زمزم، وهي مطبوعة

 

 
وللشيخ أيضا القمر المنير العلوي فـي       
أثر القدم النبوي، ويبدو من العنـوان أنـه         
مؤلَّفٌ خاص بآثار األقدام الموجودة علـٰى       

 أولُـه   ،نبي  األحجار المنسوبة إلٰى ال   
الحمد هللا حمدا جزيالً كما أمـر والـصالة         
والسالم علٰى سيدنا محمـد سـيد البـشر؛         

 فقد أعياني البحثُ    تِبه،وياليته طبع كباقي كُ   
عنه في فهارس مخطوطـات دور الكُتـب        
المختلفة، وسألت عنه غيـر واحـد مـن         
المشتغلين بعلوم المخطوطات، لكنني لم أجد      

. خبراعند أحد منهم بشأنه 

 

 


 


مة النَّسابة السيد حـسين بـن       هو العالَّ 

محمد بن أحمد بن محمد بن حسين الرفاعي        
المحلي األزهري الحنفي الشافعي، التحـق      
باألزهر الشريف، ونـال منـه شـهادتين        
علميتين، وهما عالمية الحنفيـة وعالميـة       
الشافعية، ثم اشتغل بالتدريس في األزهـر       

 والحـديث  سيررس التفأربع عشرة سنة، فد   
والِفقهين الحنفي والشافعي، كونه من ذوي      
        الدرجتين، كما ألَّف لطلبة األزهـر كتـب
العلوم الحديثة كالجغرافيـا وعلـم الفلـك،        
وعين قاضيا بالمحاكم، ثُم مفتشًا أول علـٰى        
رجال القضاء بوزارة الحقانية، ثم محاميـا       

ـ       ي دار  لوزارة عموم األوقاف، ثُم موظفًا ف
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أحمد عبد العاطي األثاري. أ

 

 
وثق بدار المحفوظات م

 

 

 

 
 المصرية، وترأس رابطة األشـراف      تبالك

الكبرٰى العالمية بالقاهرة، وكانت وفاته يوم      
.)٢(هـ١٣٧٦ من صفر سنة ٣السبت 

 

 
صرف الشيخ رحمه اهللا همتَـه إلـٰى         
دراسة علوم األنساب، وله فيها نور األنوار       
في فضائل وتـراجم وتـواريخ ومناقـب        
 ومزارات آل البيت األطهار وتذييل لبحـر      
األنساب المسمٰى بالمشجر الكشاف ألصول     
السادة األشراف، وله العديد ِمن المؤلفـات       

 النبويـة   ثـار األخرٰى؛ منها مصنَّفه في اآل    
وعنوانه الشُّموس المشْرقات فـي الـسيرة       

، وهو كتاب   لمحمدية والمخلَّفات واآلثارات  ا
مطبوع، لكنَّه غَميس مجحود كأنـه غيـر        

د اشتمل علٰى سـيرة     موجود أو مفقود، وق   
 من مبدأ خلقه إلـٰى      مختصرة للنبي   

لحوقه بالرفيق األعلٰى، مع بيـان مخلفاتـه        
ــردة عمامــة الــشريفة مــن ال  والب

والقميص والسيوف وأثر القـدم الـشريف       
والشَّعرات والمكْحلَة والِمرود والعلَم وغير     
ٰذلك، موضحٍة بالرسوم واألشكال، وقد نال      

شرفَ السبق إلٰى تصوير ٰهـذه      الشيخُ بٰذلك   
اآلثار؛ قال رحمه اهللا في تَقِْدمة كتابه، وهو        

وقد أخذتُ  : "يتحدث عن ٰهذه اآلثار النبوية    
صورها الفوتوغرافية، فكان ما وقعت عليه      
من آثار ومخلفات، كانت إلٰى اليوم في شبه        
المحجور عليها، بحيث لم يوفَّـقْ مؤلِّـف        

ا قصدي بٰهذا إال     وم ..غيري للوصول إليها  
أن يكون تخليدا للذكرٰى المحمدية علٰى مر       
األزمان بكتاب يشمل حياةَ الرسـول ومـا        

، وكان  )٣(" الحياة الغالية الشريفة   كيتعلق بتل 
غرضه من ٰذلك أن يتمتع المسلمون بالنظر       

إلٰى آثار نبيهم الشريفة، وقد بذل في سبيل         
تحقيق غرضه ٰهذا قصارٰى جهده، فتوجـه       

هـ، وهي السنة   ١٣٥٨بيع األول سنة    في ر 
التي ألَّف فيها كتابه، إلٰى جامع أثر النبـي،         
وصور أثر القدم بنفسه، وفي شـوال مـن         
نفس العام صـدر أمـر وزارة األوقـاف         
بتحقيق اآلثار النبوية المحفوظة في مـسجد       

 وتـصويرها،   موالنا وسيدنا الحسين    
 محمد فاجتمع الشيخ الرفاعي بالسادة العلماء    

الرحمن بك الجديلي األزهري مـدير       عبد
عام قـسم المـساجد بـوزارة األوقـاف،         

 عام دار   ديروالدكتور منصور بك فهمي م    
الوهـاب   الكتب المصرية، والدكتور عبـد    

عزام األستاذ بالجامعة المـصرية، وحمـد       

، "مجلس الشيوخ "باشا الباسل عضو النواب     
واألستاذ محمد أفندي الههياوي، والحسيب      
النسيب السيد محمد محمد سـرحان كـاتم        
أسرار جماعة محبي آل البيـت وأنـصار        
      رـصواسيدنا الحـسين، واستحـضروا م 

ماهرا، وتوجهوا جميعا مـن دار الكتـب        
المصرية في الساعة الواحدة بعد ظهر يوم       

هــ، إلـٰى    ١٣٥٨ من شـوال     ٢١األحد  
المسجد، ودخلوه، وفتحـت لهـم الغرفـة        

آلثار النبوية، واسـتلموا   المحفوظة بداخلها ا  
جميع الصناديق وفتحوها، وقاموا بتصوير     

.)٤(ما بداخلها من آثار

 

 
هو وٰهذا كلُّه في شأن المصنَّفات التـي        

ء أفردها السادة العلماء األزاهـرة األجـالَّ      
لآلثار النبوية، أما المصنَّفات التي ذَكَرتْهـا       
عرضا، فقد لفت انتباهي منها ٰهذا المؤلَّـف      

 ِذكـر ٰهـذه     )٥(لذي ضمنه مؤلِّفُه المغمور   ا
اآلثار، بعد أن شغلت بالَـه، كونـه كـان          

 عبد المجيـد    مالزما لها بحكم عمله، وهو    
.الحناوي

 

 
المقال القـادم إن شـاء اهللا        وسنبدأ به 

.تعالى

 

 
                                                           

، ١٧٦: ١ي  ترمجته يف هدية العارفني إلمساعيـل البغـداد       ) ١(
، ومعجم املؤلفني لعمـر  ٢٤٠: ٤وإيضاح املكنون لذات املؤلِّف     

، ومقدمة حتقيق اإلعالم املُلتِزم بفضيلة زمزم       ١٦: ٢رضا كحالة   
٥لرمزي سعد الدين دمشقية ص    

 

ونظرا لقلة املصادر املترمجة    . ٧-
له فال أجزم بأزهريته، وإمنا أستأنس بلقبـه ونـسبته للمـذهب         

ته الظاهرة يف مؤلفاته املطبوعة، ومسمٰى الوظيفة       الشافعي ومشيخ 
.اليت شغلها

 

 
اإليضاح والتبيني لألوهام الواردة يف كتاب طبقات النسابني        ) ٢(

١٤٩اهللا آل رشيد ص    حملمد بن عبد  

 

-١٥٠   واجلمهرة لألزهري ،
٢٥٥: ٥.

 

 
.٥الشموس املشرقات للرفاعي ص) ٣(

 

 
.٤٦، ٤٥الشموس املشرقات للرفاعي ص) ٤(

 

 
.لم أِقف له علٰى ترمجة، بعد طول حبث وتنقيبف) ٥(

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 




 




 



 



 





 


ـ علـى    ه٢٦٠ولد اإلمام األشعري بالبصرة في العراق سنة        

 أرجح الروايات 

 

إلى أن  .  ثم تابع دراسته في بغداد     ،يها ودرس ف  -
 علـى األرجـح،     ة،يجره نيا سنة ثالثمائة وأربع وعشر    هتوفي ب 
 من هي الجمعات في حلقة أبي إسحاق المروزي الفق   امي أ جلسيوكان  

 علي الجبـائي شـيخ      أبوتتلمذ األشعري على يد     . مع المنصور جا
هو محمد بن عبد الوهاب بن سالم الجبائي، المعـروف  (المعتزلة،  

شيخ المعتزلة ورئيس علماء الكالم في عصره،       . بأبي علي الجبائي  
ـ ٢٣٥ولد سنة   . مؤسس فرقة الجبائية   م في مدينة جبى    ٨٤٩ /  ه

ـ  ٣٠٣البـصرة سـنة     في محافظة خوزستان، وتوفي في        /  هـ
ـ       فكاروتبحر في أ  ). م٩١٦ ا،  المعتزلة لمدة زادت عن أربعين عام

مع دراسته فقه اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان، وتتلمـذ اإلمـام            
:األشعري على يد عدد من كبار علماء السنة نذكر منهم ما يلي

 

 
١

 

يعـرف بـأبي    : عبد الرحمن بن خلف الضبي البـصري       -
 هـ، ذكره الخطيب البغدادي في      ٢٧٩و محمد ت    رويق، وكنيته أب  

.سمع منه أبو الحسن، وروى عنه في تفسيره. تاريخ بغداد

 

 
٢

 

هو الفضل بـن الحبـاب الجمحـي        : أبو خليفة الجمحي   -
ا، روى عن مسلم بن إبراهيم، وسليمان       ا عالم البصري، كان محدثً  

ـ ٣٠٥بن حرب وطبقتهما، وتوفي عام      ا قال عنه الذهبي فـي     .  ه
ا، ا مفوه ا فصيح ا، أديب ا مأمونً وكان ثقة صادقً  : ( أعالم النبالء  سير

).  عام سوى أشهرةرحل إليه من اآلفاق، وعاش مائ

 

 
٣

 

هو شيخ اإلسالم أبو العباس أحمد بن عمر بن       : ابن سريج  -
 هـ إمام أصحاب الشافعي فـي وقتـه،         ٣٠٦سريج البغدادي ت    

حسن بن محمـد    ا عن ال  ا يسير شرح المذهب ولخصه، وحدث شيئً    
الزعفراني تلميذ الشافعي، وعباس بن محمد الدوري، وأبـي داود          
السجستاني صاحب السنن المعروفة باسمه وإحدى كتب الحـديث         

الدقيقي، والحسن بن مكرم    الستة المشهورة، ومحمد بن عبد الملك       

.ونحوهم

 

 
٤

 

زكريا بن يحيى  -
هـو اإلمـام    : الساجي

الحافظ محدث البصرة    
ـ    ا بـن   أبو يحيى زكري

يحيى بن عبد الـرحمن     
 هــ   ٣٠٧الساجي ت   

وعنه أخـذ األشـعري     
ــل  ــة أه ــر مقال تحري
الحديث والسلف، وروى 
. عنه بعض األحاديـث   

قال الذهبي في تـاريخ     
اإلســـالم ووفيـــات 
ــشاهير واألعــالم  :الم

سمع منـه األشـعري     (
 مذهب أهـل    هوأخذ عن 

ــديث ــا . الح ولزكري
الساجي كتاب جليل في    
العلل يدل على تبحـره     

).وإمامته

 

 
٥

 

ــن   - ــد ب محم
هو أبو  : يعقوب المقرئ 

العباس محمد بن يعقوب    
بن الحجـاج التيمـي     ا

ت (البصري المقـرئ    
).  هــ،  ٣٣٠بعد سنة   
محمـد بـن    : قرأ على 

وهب الثقفـي، وأبـي     
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أبي داود  : وحدث عن . الزعراء عبد الرحمن بن عبدوس، وغيرهما     
ي بن محمد   محمد بن عبد اهللا بن أشته، وعل      : قرأ عليه . السجستاني

وانفرد باإلقامة  .  خشنام المالكي، وأبو أحمد السامري، وآخرون      نبا
ا بقراءة يعقوب الحـضرمي، عـدالً حجـةً         وكان بصير . في بلده 
سمع منه أبو الحسن، وروى عنه في تفسيره. امشهور.

 

 
٦

 

هو أبو إسحاق إبراهيم بـن أحمـد        :  إسحاق المروزي  أبو -
ـ ٣٤٠ت  (المروزي    في عصره، أخذ الفقه عـن  شيخ الشافعية)  ه

أبي العباس بن سريج وبرع فيه وانتهت إليه الرئاسة بالعراق بعـد            
وذكر الذهبي في سير أعالم النبالء  كذلك أن أبا الحسن    . ابن سريج 
 الجبائي، وزكريا الساجي    ليأبي خليفة الجمحي، وأبي ع    : أخذ عن 

.ايروسهل بن نوح، وطبقتهم، يروي عنهم باإلسناد في تفسيره كث

 

 



 


 الحسن األشعري وخصائص منهجه ي باإلمام أبق سبماعرفنا في

ومشائخه، وبينا كيف أنه كان من كبار األئمة المجددين المجتهـدين    
ة، وتبعـه جمـاهير     وا على عقيدة المسلمين واضحة نقي     الذين حافظ 

العلماء على مرِّ العصور حتى يومنا الحاضر، ونبين فيما يلي أهـم     
. ى منوال منهجهلالقائلين بقوله والناسجين ع

 

 
ا كثيرين مـن العلمـاء      تباعأ الحسن األشعري    ورزق اإلمام أب  

األقوياء من أهم فقهاء األحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، ولقد         
ن عساكر من بين المؤرخين الـذين كتبـوا عـن           تميز الحافظ  اب   

األشعري بالحديث عن تالمذته واآلخذين منه، واستدل بذلك علـى          
     م ابن عـساكر اآلخـذين عـن        عظم منزلته وجاللة قدره، وقد قس

األشعري إلى خمس طبقات بدأ فيها بأصحابه الذين أخـذوا منـه            
ذ عن تالمذة    ثم أتبع ذلك بمن أخ     ،وأدركوه واعتبرهم الطبقة األولى   

األشعري واعتبرهم الطبقة الثانية، وهكذا إلى أن وصل إلى الطبقة          
.الخامسة

 

 



 



ا من المتكلمين توفي     كان مالكي  :أبو عبد اهللا بن مجاهد الطائي     
الحسن األشعري، وهو مـن أهـل        ا هجري، صاحب أب   ٣٧٠عام  

بكر الباقالني علـم    أبو  البصرة، سكن ببغداد وعليه درس القاضي       
.الكالم

 

 
  من رجال القرن الرابع الهجري، برع في :أبو الحسن الباهلي  

ـ    ا عابد ا صالح ا فطنً العقليات وكان يقظً    بكـر  يا، شيخ القاضـي أب
بكر بن فورك، وكان أبـو       يسفراييني وأب  اسحق اإل  يالباقالني وأب 

كنت في  : إسحاق يقول 
ــي الحــسن  ــب أب جن
الباهلي كقطـرة فـي     

، وسـمعت أبـا     البحر
: الحسن الباهلي يقـول   

كنت أنـا فـي جنـب       
األشعري كقطرة فـي    

.جنب البحر

 

 

 :بندار بن الحسين  

ويكنى أبـو الحـسين     

ــصوفي  ــشيرازي ال ال

) خادم أبـي الحـسن    (

ــنة    ــوفي س  ٣٥٣ت

هجري، من كبار علماء    

السنة والجماعة كان من 

ــشبلي،   ــحاب ال أص

وصفه الـذهبي بأنـه     

الشيخ العارف الفقيـه    

ذو الفنون، وقال   القدوة  

الـرحمن   عنه أبو عبد  

السلمي أنه كان شـيخ     

 المشايخ في وقته حـاالً    

ا، وقال أيو   ا وخلقً وعلم

القاسم القشيري، كـان    

 ا باألصـول   بندار عالم

ا في الحال مـات     كبير

.بأرجان

 

 

أبو محمد الطبري   

 من كبار فقهاء    :العراقي

الشافعية  تـوفي عـام      

 هجري ببخـارى    ٣٥٩

ــاك  ــه الح م روى عن

.بورياالنيس

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 



 





 





 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       المستشار                       الباحث    

 

 





 



 




 




 




 




 



:الفضائل الخاصة: بقية

 

 

١: بقية

 

  من فـضائل النبـى       –

:)سيد آل بيت النبوة(

 

 

اثاني

 

: األسرة النبوية–

 

 

:)١(نااألجداد واألبو

 

 
 باألسرة الهاشمية   عرف أسرته   ت

 

 نسبة إلى جده هاشم بن عبد منـاف          –

 

– 
ا من أحوال هاشم ومـن      وإذن فلنذكر شيئً  

:بعده

 

 

١ 

 

)سيد البطحاء(هاشم  –

 

 

:منزلته ومكانته

 

 

 وهو  هو الجد الثانى لرسول اهللا      

الذى تولى السقاية والرفادة من بنى عبـد        

مناف حين تصالح بنو عبد مناف وبنـو         

صـب فيمـا    على اقتـسام المنا  عبد الدار 

   ذا شرف كبير    ابينهما، وكان هاشم موسر 

وأعظم أهل زمانه، وهو أول من أطعـم        

، وكان اسمه عمـرو     ةالثريد للحجاج بمك  

  ا إال لهشمه الخبز، وهـو      فما سمى هاشم

أول من سن الرحلتين لقـريش، رحلـة        

:الشتاء والصيف، وفيه يقول الشاعر

 

 
عمرو الذى هشم الثريد لقومه

 

 
ة مسنتين عجافـوم بمكـق  

ت إليه الرحلتان كالهماـسن

 

 
 سفر الشتاء ورحلة األصياف

:حياته

 

 

ومما أثر عنـه    

أنه خرج إلى الشام    

ا، فلمـا قـدم     تاجر

ــزوج   ــة ت المدين

سلمى بنت عمـرو    

أحد بنى عدى بـن     

النجــار وأقــام  

عندها، ثم خـرج    

إلى الشام   

 

 وهـى   –

عند أهلها قد حملت    

بعبد المطلب   

 

 بغـزة مـن      فمات هاشم  –

وولدت امرأته سلمى عبد    . أرض فلسطين 

م، وسمته شيبة، لشيبة    ٤٩٧المطلب سنة   

كانت فى رأسه، وجعلت تربيه فى  بيـت       

أبيها فى يثرب، ولم يشعر به أحـد مـن          

أسرته بمكة، وكان لهاشم أربعـة بنـين        

أسد وأبو صـيفى ونـضلة وعبـد        : وهم

الـشفاء،  : وخمس بنات وهـن   . المطلب

. ورقية، وجنةوخالدة، وضعيفة،

 

 

٢ 

 

مطعـم النـاس    ( عبد المطلـب     –

)والوحش والطير

 

 

:منزلته ومكانته

 

 

، هو الجـد األول لرسـول اهللا        

وهو ما انتهى إليه أمر السقاية والرفـادة        

 .بعد عمه المطلب وقصته على هذا النحو      

ن السقاية والرفادة بعد هاشم صارت إلى       إ

ا وكان شريفً (أخيه المطلب بن عبد مناف      

ذا فضل فى قومه، وكانت قـريش    امطاع 

ولما صار شيبة   ). تسميه الفياض لسخائه  

 

 عبد المطلب    –

 

ابن سبع سنين أو ثمانى      –



 

 

 

 

 



 



 



 










 






 



فرحل فى طلبـه،    . سنين سمع به المطلب   

فلما رآه فاضت عيناه، وضمه، وأردفـه       

على راحلته فامتنع حتى تأذن لـه أمـه،         

فسألها المطلب أن ترسله معه، فامتنعت،      

 على ملك أبيـه وإلـى       إنما يمضى : فقال

حرم اهللا فأذنت له، فقدم به مكة مردفـه         

هـذا عبـد    : على بعيره، فقـال النـاس     

ويحكم، إنما هو ابن أخى     : المطلب، فقال 

هاشم، فأقام عنده حتى ترعـرع، ثـم إن         

مـن أرض   ) دمـان ( بـ   )٢(المطلب هلك 

اليمن، فولى بعده عبد المطلـب، فأقـام        

، لقومه ما كان آبـاؤه يقيمـون لقـومهم        

ا لم يبلغه أحد مـن      وشرف فى قومه شرفً   

. آبائه، وأحبه قومه وعظم خطـره فـيهم       

وكــان يرفــع مــن مائدتــه للمــساكين 

والوحوش والطيور، فكان يلقب بمطعـم      

الناس فى السهل، والوحوش والطيور فى      

.رءوس الجبال

 

 

:حياته

 

 

لما مات المطلب وثب نوفـل علـى        

ركاح بيد عبد المطلب فغـصبه إياهـا،        أ

جال من قـريش النـصرة علـى      فسأل ر 

ال ندخل بينك وبين عمـك،      : عمه، فقالوا 

ـ         ا فكتب إلى أخواله من بنى النجـار أبياتً

يستنجدهم، فسار خاله أبو سعد بن عـدى        

  ا، حتى نزل باألبطح مـن      فى ثمانين راكب

المنزل يا  : مكة، فتلقاه عبد المطلب، فقال    

، ثـم   ال واهللا حتى ألقى نوفالً    : خال، فقال 

قف على نوفل، وهو جالس فـى       قبل فو أ

الحجر مع مشايخ قريش، فسل أبو سـعد        

ورب البيت، لئن لم ترد على      : سيفه وقال 

ركاحه ألمكـنن منـك هـذا       أابن أختى   

رددتها عليه، فأشهد عليـه     : السيف، فقال 

مشايخ قريش، ثم نزل على عبد المطلب،       

 إلـى ا، ثم اعتمر ورجـع      فأقام عنده ثالثً  

رى ذلك حالف نوفل بنـى      فلما ج . المدينة

. عبد شمس بن عبد مناف على بنى هاشم       

ولما رأت خزاعة نصر بنى النجار لعبـد        

نحن ولدناه كما ولـدتموه،     : المطلب قالوا 

فنحن أحق بنصره    

 

 وذلـك أن أم عبـد       -

مناف منهم   

 

 فدخلوا دار الندوة وحـالفوا      -

بنى هاشم على بنى عبد شمس ونوفـل،        

     ا لفتح مكة   وهذا الحلف هو الذى صار سبب

.فيما بعد

 

 

:عبد المطلب وبيت اهللا الحرام

 

 

ومن أهم ما وقع لعبد المطلب مـن      * 

: أمور البيت أمران

 

 

. حفر بئر زمزم:األمر األول

 

 

. وقعة الفيل:واألمر الثانى

 

 

 أنه أمر فـى     :حفر بئر زمزم  خالصة  

المنام بحفر زمزم ووصف له موضعها،      

هـا  فقام يحفر، فوجد فيه األشياء التى دفن      

الجراهمة حين لجأوا إلـى الجـالء، أى        

السيوف والدروع والغزالين من الذهب،      

  ا للكعبة، وضرب فى    فضرب األسياف باب

الباب الغزالين صفائح من ذهب، وأقـام       

.سقاية زمزم للحجاج

 

 

ولما بدت بئر زمزم نازعت قـريش       

مـا  : أشركنا قال: عبد المطلب، وقالوا له 

يتركوه أنا بفاعل، هذا خصصت به، فلم       

حتى خرجوا به للمحاكمة إلى كاهنة بنى       

سعد هديم، وكانت بأشراف الشام، فلمـا       

 المـاء سـقى اهللا      دكانوا فى الطريق، ونف   

  لم ينزل عليهم منـه      اعبد المطلب مطر ،

وقيل أن الماء نبع تحت حـوافر       (قطرة،  

 إنواهللا  : خيل عبد المطلب فقال من معه     

ى الذى أسقاك هذه فى الصحراء لهو الـذ       

، فعرفـوا   )سقاك زمزم ولن ننازعك فيها    أ

تخصيص عبد المطلب بزمزم ورجعـوا،      

وحينئذ نذر عبد المطلـب لـئن آتـاه اهللا          

 يمنعوه لينحـرن    عشرة أبناء، وبلغوا أن   

.أحدهم عند الكعبة

 

 
                                                           

:  ألبيه هى  وجدير بالذكر أن جدة النبى      ) ١(

فاطمة بنت عبد اهللا بن عمرو بـن عائـذ بـن            

 ألمـه   أما جدة النبـى     . ن بن مخزوم  عمرا

برة بنت عبد العزى بن عثمان بن عبـد          : فهى

.الدار بن قصى بن كالب بن مرة

 

 

بمعنى مات، وله شاهد فى الكتاب وهو قوله        ) ٢(

: القـصص  ( وجهه كُلُّ شَيٍء هاِلك ِإالَّ   : تعالى

٨٨(.

 

 



 

 

 

 

 



 









 





 







 



 





 



ولقد روى الصديق أبو بكر ما جـرى        

 وهو ما جـاء     ليلة سرى مع الرسول     

 .في حديث البراء بن عازب 

 

 

 حتـى قـام قـائم       ،أسرينا ليلتنا  ":فقال

 ،الظهيرة وخال الطريق فلم يمر فيه أحـد       

 لـم   ،حتى رفعت لنا صخرة طويلة لها ظل      

 فأتيت  ،ا عندها تأت عليها الشمس بعد فنزلن    

ـ    ،الصخرة ا ينـام فيـه      فسويت بيدي مكانً

 ثم بسطت عليه    ، في ظلها  رسول اهللا   

 نم  يا رسول اهللا وأنا أنفض        : ثم قلت  ،فروة

أي أحرسك وأطرف هـل أرى      " (ما حولك 

اخبر(.

 

 

 وخرجت أنفـض    فنام رسول اهللا    

 فإذا أنا براع مقبل بغنمـه علـى         ،ما حوله 

لمن  ": فقلت ،ناالصخرة يريد منها الذي أرد    

 ، لرجل من أهل المدينة: قال،"أنت يا غالم؟ 

 : قلـت  ، نعم : قال ،"أفي غنمك لبن؟   ":فقلت

 : فقلت ، فأخذ شاة  . نعم : قال .؟" أفتحلب لي "

انفض الـضرع مـن الـشعر والتـراب         "

. ففعل،"والقذى

 

 

 فكرهـت   ، وهو نائم  فأتيت النبي   

 فـصببت   ، فوقفت حتى استيقظ   ،أن أوقظه 

 فقلـت  ،الماء حتى برد أسفلهعلى اللبن من  

. فشرب،يا رسول اهللا اشرب

 

 

 وأتبعنا  ،ثم ارتحلنا بعد ما زالت الشمس     

سراقة بن مالك بن جعشم ونحن في جلـد         

 ،)أي في أرض غليظة صلبة    (من األرض   

ال تحزن  ( : فقال ، يا رسول اهللا أتينا؟    :فقلت

 فارتطمـت    فدعا النبي    ،)إن اهللا معنا  

 نشبت في األرض     أي ،يدا فرسه إلى بطنها   

.ولم تكن تتخلص

 

 

وكان المسلمون قد سـمعوا بالمدينـة       

 فكانوا يخرجـون    ، إليها خروج النبي   

 فينتظـرون   ،كل يوم إلى الحرة أول النهار     

 فما يردهم ويقهرهم إال حر      ،قدومه الشريف 

 أوفى رجل من يهـود      ، وذات يوم  ،الشمس

 ،يثرب على أطم من آطامهم ألمر ينظر فيه       

 فلم يملك هذا    ،حابه مبيضين فبصر به وأص  

 يـا معـشر    :اليهودي أن قال بأعلى صوته    

 فثـار   . هذا حظكم الذي تنتظرونه    ،العرب

 بظهـر    فتلقوه   ،المسلمون إلى السالح  

.الحرة

 

 

وقد روى اإلمام البخـاري أن النبـي        



 

 

 

 

 

 

    ثم بعث إلـى     ، قدم فنزل جانب الحرة 

 فسلموا على المهاجرين الرسول     ،األنصار

  اركبـوا   : وقـالوا  ،ق وصاحبه الصدي 

 فركب حتى نزل جانب دار      .آمنين مطاعين 

 ولقد فرح أهل المدينـة بمقـدم        .أبي أيوب 

 وصعد الصبية   ،اا شديد  فرح الرسول  

 :وذوات الخدور على األجاجير يقلن

 

 

اـدر علينـع البـلـط

 

 

وداعـات الـمن ثني

 

 

ر عليناـب الشكـوج

 

 

ى هللا داعـا دعــم

 

 

عوث فيناـا المبـأيه

 

 

 باألمر بالمطاعجئت

 

 

 ، مـن بنـي النجـار    وخرجت جـوارٍ  

 : وهن يقلن،يضربن بالدف

 

 

 من بني النجارنحن جواٍر

 

 

ن جار ـمد مـيا حبذا مح

 

 

 يوم أن خرج رسول     ولقد قال أنس    

ا إلـى    من مكة مرتحالً ومهـاجر     اهللا  

 مـن   لما خرج رسـول اهللا       ":المدينة

ـ     ،مكة  فلمـا دخـل     ،يء أظلم منها كل ش

 ."يء أضاء منها كل ش،المدينة

 

 

إن أدهش ما فـي الهجـرة العظيمـة         

 ومن تفاصيلها إحاطـة اهللا عـز        ،تفاصيلها

 يقول تعالى في ذكـر      ،وجل بنبيه وصاحبه  

ِإالَّ تَنصروه فَقَد نَـصره      :تفاصيل الهجرة 

اللَّه ِإذْ َأخْرجه الَِّذين كَفَروا ثَاِني اثْنَـيِن ِإذْ         

 ِإذْ يقُوُل ِلصاِحِبِه ال تَحزن ِإن       هما ِفي الْغَارِ  

      هـدَأيـِه ولَيع ـِكينَتَهس َل اللَّهنَا فََأنزعم اللَّه

ِبجنُوٍد لَم تَروها وجعَل كَِلمةَ الَِّذين كَفَـروا        

      ِزيـزع اللَّـها ولْيالْع ةُ اللَِّه ِهيكَِلمفْلَى والس

ِكيمح) ٤٠ :التوبة(.  

 

 

    ا تلك التـي    وكم من سطور أكثر إمتاع

سطرها الشيخ محمد الغزالي فـي كتابـه        

وهو يصور لنـا حـال    ) فقه السيرة (الماتع  

ا السير والمسير في ظلمة الصحراء واصفً      

إن  ": وصـاحبه  هجرة النبي المختار    

 ،أسفار الصحراء توهي العمالقـة اآلمنـين      

 ما  .فكيف بركب مهدر الدم مستباح الحق؟     

 ."يحس هذه المتاعب إال من صلى نارها

 

 

 ، في رعاية اهللا وآمنـه     لكن النبي   

 أتى المهـاجر العظـيم      .اوكفى باهللا حافظً  

        المدينة وهو على يقين بأن اهللا ناصر 

 فما كان عليه إال أن يؤسـس البنـاء         ،لدينه

 ، فبنى المسجد  ،المتين لمجتمع إسالمي جديد   

 ،قبلية وحقن دماءهم ال   ،وآخى بين المسلمين  

ا مدنية مع اليهودووضع عهود.

 

 

ــول   ــرة الرس ــرى هج  إن ذك

تسترعي انتباهنا إلى حقيقة واحدة بجـوار       

جملة من التفاصيل واإلحداثيات والمواقف      

 حقيقة أن رسولنا    ،والقصص النبوية الجميلة  

 عظـيم وهـو     ،الكريم عظيم طيلة حياتـه    

 عظيم وهـو    ، عظيم وهو شاب يافع    ،صبي

 عظيم فـي    ،والرجولةرجل مكتمل الرشد    

 ، عظيم في يقينه بنـصرة اهللا لـه        ،سماحته

 عظيم في جهـاده     ،عظيم في إحسانه وبره   

ـ     ،عظيم في كفاحه   ا  في هجرته كان عظيم

لذلك استحق النبـي      ،اأيض     أن ينـال 

 .لقب المهاجر العظيم



 

 

 

 

 



 


 

تربيــــــــــة تربيــــــــــة 

األوالد في  األوالد في  

ــالم ــالماإلســـ اإلســـ
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ما أكثر العوامل واألسباب التي تـؤدي       

لى زيغهم وفـساد    إإلى انحراف األوالد، و   

أخالقهم، سوء تربيتهم في هـذا المجتمـع        

!!اآلثم، والواقع المرير، والحياة الماجنة

 

 

وما أكثر نوازع الشر، وبواعث الفساد      

جانـب،  التي تحيط بهم وتكتنفهم من كـل        

!!وتعترضهم من كل مكان

 

 

فإذا لم يكن المربـون علـى مـستوى         

المسؤولية واألمانة، وعلى علـم بأسـباب       

االنحراف وبواعثه، وعلى بصيرة وهـدى      

.. في األخذ بأسباب العالج، وطرق الوقاية       

فان األوالد   

 

 ال شـك     –

 

 سـيكونون فـي     –

المجتمع جيل الضياع والشقاء، وعـصبية      

.الفساد والجريمة

 

 

ن  ونح

 

 شاء اهللا    إن –

 

 في هذا الفصل    –

سنفصل القول عن أسباب االنحراف فـي       

األوالد، وعــن المعالجــة الناجعــة لهــذا 

االنحراف؛ ليعلم مـن يريـد أن يعلـم أن          

اإلسالم  

 

 بتشريعه الحكيم، ومبادئه القويمة     –

الخالدة  

 

 قـد وضـع األسـس الكفيلـة،         –

والمناهج الحكيمـة لـصيانة الجيـل مـن         

ة المجتمع مـن التـشرد      االنحراف، وحماي 

.والضياع

 

 

ليكم  إو

 

 أيها المربون    –

 

 أهم األسـباب   –

ظهر المعالجات لهذا   أفي انحراف األوالد، و   

االنحراف على ضوء اإلسالم؛ لتكونوا على      

.بينة وهدى في أمر التربية والمسئولية

 

 





 



 الطفل حين ال يجد فـي       أنمن المعلوم   

 ما يكفيه من غذاء وكساء، وال يـرى       البيت

من يعطيه ما يستعين به على بلغة العيش،        

 ما حوله فيجـد     إلىوأسباب الحياة، وينظر    

فإنه  . الفقر والجهد والحرمان    

 

 ال شك    –

 

– 

ا عن األسباب،   سيلجأ إلى مغادرة البيت بحثً    

فتتلقفه أيـدي الـسوء     . ا وراء الرزق  وسعي

ــشر   ــة ال ــه هال ــيط ب ــة، وتح والجريم

ـ     أواالنحراف، فينش  ا،  في المجتمـع مجرم

 ا علـى األنفـس واألمـوال       ويكون خطر

.واألعراض

 

 

واإلسالم بتشريعه العادل، قـد وضـع       

األسس الكفيلة لمحاربة الفقر، وقرر حـق       

 ووضـع مـن     ،الحياة الكريمة لكل إنسان   

 األدنـى التشريعات ما يؤمن لكل فرد الحد       

من مسكن ومطعم وكساء، ورسم للمجتمـع       

سلم مناهج عملية للقضاء علـى الفقـر        الم

مين سبل العمل لكـل مـواطن،       أا، كت نهائي

 مرتبات شهرية من بيت المال لكل       وإعطاء

عاجز، وسن قوانين للتعويض العائلي لكل       



 

 

 

 

 



 


 

ــود : (قــال رســول اهللا  األرواح جن
مجندة فما تعارف منها ائتلف، وما تنـاكر        

  ).منها اختلف

 

 
           

 

رواه البخاري في صحيحه  -

 

-

 

 






 



، ورعاية زمر اليتامى،    وأوالد أسرة له   أب

 والشيوخ، بـشكل يحفـظ لهـم        واألرامل

، ويحقـق لهـم العـيش       اإلنسانيةكرامتهم  

 غير ذلك مـن هـذه       إلى ....... لاألفض

 تحققت، ومرت   إن، التي   واإلحكامالوسائل  

بمراحل التطبيق والتنفيذ، زال في المجتمع      

 الجريمة والتـشرد والـضياع،      أسباب أهم

 ا علـى كـل مظـاهر الفقـر         وقضى نهائي

.)١(والبؤس والحرمان

 

 





 



 إلـى التي تؤدي    األساسيةوامل  عمن ال 

انحراف الولد، احتدام النزاع، واسـتمرار      

 ساعات  أعظم في   واألم األبالشقاق ما بين    

فالولد حين يفتح في البيت     . االجتماع واللقاء 

ـ عينيه، ويرى     أمـام اهرة الخـصومة    ظ

  ا جو البيـت القـاتم،      ناظريه، سيترك حتم

 الموبوء، ليفـتش    األسرةويهرب من محيط    

 جل وقته ويصرف    عن رفاق يقضي معهم   

 إنفهـؤالء   . في مخالطتهم معظم فراغـه    

نه سيدرج  إكانوا قرناء سوء، ورفقاء سر، ف     

 أرذل إلىمعهم على االنحراف، ويتدنى بهم      

 انحرافـه   إن العادات؛ بل    وأقبح،  األخالق

 أداة سيتحقق، ليـصبح   إجرامهن  إ، و سيتأكد

 واإلسـالم . خطر وبالء على البالد والعباد    

بمبادئه الحكيمة الخالـدة رسـم للخاطـب        

المنهج القويم في حسن اختيار الزوجة، كما       

 في  األفضل المخطوبة الطريق    ألولياءرسم  

 تحقيـق   إالحسن اختيار الزوج، وما ذاك      

للمودة والمحبة والتفـاهم والتعـاون بـين        

الزوجين، ثم بالتالي بعد عن كـل احتمـال       

وجيـة  للمشكالت العائلية، والخصومات الز   

. زوجهاالمرأةالتي تقع عادة ما بين 

 

 

ـ  األسس أعظموهي ال شك من       ة الثابت

 األسـرة  البيت السعيد، وتهيئـة      إعدادفي  

.المثالية المتحابة المتفاهمة

 

 





 



ا  التي تؤدي غالب   األساسيةومن العوامل   

 انحراف الولد؛ حاالت الطـالق ومـا        إلى

 تشرد وضياع، وما يعقبها من      يصحبها من 

.تشتت وفراق

 

 

 المعلومة التي ال يختلـف      األمورومن  

 الولد عندما يفتح على الـدنيا       نأفيها اثنان،   

 التي تحنو عليـه، وال      األمعينيه، وال يجد    

نه ال  إعاه؛ ف ر وي أمره الذي يقوم على     األب

شك سيندفع نحو الجريمة، ويتربـى علـى        

.الفساد واالنحراف

 

 

ا، زواج المطلقة    سوء األمرد  ومما يزي 

ـ  آخرمن زوج     سـيؤولون    األوالدن  إ، ف

 

– 

على الغالب 

 

. التشرد والضياعإلى –

 

 

 بعد  األمفقر  : ومما يعقد المشكلة كذلك   

 إلى في هذه الحالة ستضطر      فإنهاالطالق،  

 تترك  أنالعمل خارج المنزل، ومعنى هذا      

ــت،  ــاألحرى أوالبي ــرك أن ب  األوالد تت

، األيـام  بهـم فـتن      ثعبالصغار للشارع ت  

حادثات الليالي، مـن غيـر رعايـة وال         و

 ال يجـدون    أوالدوماذا نرجو مـن     . عناية

 وال اهتمامه ومـسئوليته، وال      األبعطف  

! وال عنايتها ومسئوليتها؟األمحنان 

 

 

لى ما  إوماذا نرجو منهم حين ينظرون      

حولهم، فال يجدون الطعام الكافي الذي يسد       

اقي الـذي يـستر     جوعهم، وال الكساء الو   

عورتهم، وال المسكن الصالح الذي يحقـق       

!لهم راحتهم ويحفظ صحتهم؟

 

 

 التـشرد   إال ال نرجو منهم     إننافالحقيقة  

 الجريمــة إالوالــضياع، وال نتوقــع  

. من رحم ربك وقليل ما همإالواالنحراف، 

 

 
                                                           

جتد " سالمكافل االجتماعي يف اإل   الت: "ىل كتابنا إارجع  ) ١(
 على اجلهل والفقـر     اإلسالمفيه ما يشفي الغليل يف قضاء       

 العدالة االجتماعية   اإلسالميف حقق   كوترى فيه   . واملرض
. الوطن الواحدأبناءبني 

 

 



 

 

 

 

 



 



  

 





 



 



  

م، اهتزت العاصمة اللبنانية    ٢٠٢٠ أغسطس   ٤عصر يوم الثالثاء    
في العنبـر   ووصل االهتزاز للسواحل القبرصية بسبب انفجار ضخم        

 في مرفأ بيروت نتجت عنه سحابة دخانيـة ضـخمة علـى     ١٢رقم  
شاكلة سحابة الفطر ترافقت مع موجة صادمة هزت العاصمة بيروت، 

فأ وتهشيم الواجهـات الزجاجيـة   مما أدى إلى أضرار كبيرة في المر   
.للمباني والمنازل في معظم أحياء العاصمة اللبنانية بيروت

 

 
أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية بـأن عـدد الجرحـى كبيـر وال         

 ١٧١، مقتل أكثر مـن      ذا وسجلت وزارة الصحة اللبنانية    يحصى، ه 
 آخرين، في حين أشارت التقـارير       ٦٠٠٠شخصا وإصابة أكثر من     

 شخصا، وُأعلن عن   ٤٠ إلى   ٣٠ أن أعداد المفقودين بلغت حوالي       إلى
 ألـف   ٣٠٠ ألف وحدة سكنية، وبات نحـو        ٥٠تضرر مباشر لنحو    

شخص بال مأوى، وقدر محافظ بيروت الخسائر المادية الناجمة عن          
، وتدمر ما يقـرب  لومترات من موقع االنفجارامتدت األضرار إلى آالف المنازل على بعد كي    . مليار دوالر أمريكي   ١٥ إلى   ١٠االنفجار ما بين    

كانت مخزنة في المرفأ منذ أكثر من ست     » مواد شديدة االنفجار  «، وكشفت الجهات األمنية اللبنانية أن سبب االنفجار         القمحمن مخزون   % ٨٠من
.سنوات

 

 
، في  »ف الذري على هيروشيما وناجازاكي    أشبه بالقص «، ووصف االنفجار بأنه     »مدينة منكوبة «أعلن محافظ بيروت مروان عبود العاصمة       

، ودعا الرئيس اللبناني ميشال عون المجلس       »يوم حداد وطني   «م٢٠٢٠ أغسطس   ٥حين أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب يوم األربعاء          
ن االجتماع توصية رفعـت إلـى    أغسطس، لبحث االنفجار، وقد نتج ع   ٤األعلى للدفاع إلى اجتماع طارئ في قصر بعبدا في مساء يوم الثالثاء             

 أغسطس، أعلن رئيس الوزراء حسان ديـاب تقـديم اسـتقالة          ١٠بعد أقل من أسبوع على وقوع االنفجار، في          .الحكومة إلعالن حالة الطوارئ   
.حكومته، والتي سبقها استقالة أكثر من وزير وعدد من النواب

 

 
 للهجوم على حزب اهللا واتهامه بأنه على صلة بشحنة نترات األمونيـوم التـي تـم                 استغلت األبواق اإلعالمية الداعية لتخريب لبنان الحادث      

 حصل في لبنان، واستكملت الحملة بلي عنق حكم المحكمة الدولية عن مقتل رئـيس الـوزراء              ما المسؤولية ع  تحميلهوبدأوا  تفجيرها في المرفأ،    
 صلة قادة الحزب بالعملية، إال الهجـوم طـال    نفي المحكمة  بها، ورغم     أغسطس، والتي اتهمت عضو بحزب اهللا      ١٨السابق رفيق الحريري في     

.حزب اهللا

 

 
تزامن ذلك مع مظاهرات في بيروت والمدن اللبنانية أدى القتحام وإحراق عدد من الوزارات والمصالح الحكومية، والدعوات إلسقاط كامـل     

مع قيـام بعـض     خصوصا   والذي تم تصويره باعتباره الوصي على اللبنانيين،         إيمانويل ماكرون النظام اللبناني، واستقبال حار للرئيس الفرنسي       
 أسابيع قليلة حتى قرر ماكرون زيارة بيـروت  تداب الفرنسي على لبنان، ولم تمضِ الخونة في الداخل بالتوقيع على وثيقة خيانة تطالب بعودة االن         

.ت بحرية فرنسية في شرق البحر المتوسطمرة أخرى في أول سبتمبر، تزامنًا مع وجود قوا

 

 
الضغط الذي يمارس على الحكومة والبرلمان واألحزاب اللبنانية يهدف لدفع لبنان لتسريع وتيرة عمليات ترسيم الحدود البحرية بينها وبـين                    

 في العقبةام بترسيم حدوده مع قبرص، لكن الكيان الصهيوني، ليحقق االحتالل االستفادة القصوى من التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط بعدما ق
الترسيم مع لبنان أن هناك مشكلة لم تحل من األساس تتعلق بترسيم الحدود البرية بين الجانبين، وازدادت الضغوط بعد اتفاق السالم بين اإلمارات     

ه االقتصادية، وإال سيكون البديل إشعال األوضاع في        وإسرائيل من أجل دفع لبنان لعملية مماثلة، نظير السماح له بالتنقيب عن الغاز وحل مشاكل              
.الداخل ونشر الفوضى

 

 



 

 

 

 

 



 














 


 

 





 


كشف وزير النفط والثروة المعدنية السوري على       

غانم، عن طبيعة االنفجار الذي استهدف خط الغـاز         

العربي في ريف دمشق، وأدى إلى انقطـاع التيـار          

 ٢٣الكهرباء عن مختلف أنحاء البالد، ليـل األحـد          

.أغسطس

 

 

عـن غـانم    ) سانا(ونقلت وكالة األنباء السورية     

بعد تقييم الوضع، تبين أن االنفجـار الـذي         : "هقول

تعرض له خط الغاز العربي بين منطقتـي عـدرا          

".والضمير في ريف دمشق ناجم عن اعتداء إرهابي

 

 

الرئيسي وأوضح غانم أن االنفجار استهدف الخط       

 ممـا أدى إلـى انقطـاع        ؛المغذي للمنطقة الجنوبية  

.الكهرباء في كل سوريا، بحسب الوكالة الرسمية

 

 

أن فرق اإلطفاء والدفاع المـدني      " سانا"وذكرت  

تمكنت من إخماد الحريق الناجم عن االنفجار فـي          

، بعد تعرضه لما وصـفته      "بشكل نهائي "خط الغاز   

"ااعتداء إرهابي."

 

 

 إنه  :وقال وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي     

تم إعادة تشغيل بعض محطات الكهربـاء وتزويـد         

عودة التيار الكهربـائي إلـى    المنشآت الحيوية به، و   

.عدد من المحافظات بشكل جزئي وتدريجي

 

 



 


      يعيش أهل مدينة الحسكة في سوريا ابتزاز ا عبر الماء، بعد أن عمدت القوات التركية        ا تركي

إلى إيقاف عمل مضخة مياه الشرب في محطة علـوك، فـي ريـف الحـسكة، دون معرفـة          

وعلى الرغم من المفاوضات التي جرت بين الروس واألتراك من أجل إعادة ضـخ               .باباألس

مياه الشرب إلى المنطقة التي تغذي مدينة الحسكة ومناطق ُأخرى ضمن ريف المدينـة، إال أن                

ال نتيجة حتى اآلن، وال يزال آالف السكان يعانون نقصا في المياها حاد.

 

 

  العطش يخنق  "إطالق حملة على مواقع التواصل تحت شعار        ا من الناشطين إلى     ما دفع عدد

للضغط على تركيا، والفصائل المسلّحة الموالية لها من أجل إعادة تـشغيل المحطـة              " الحسكة

.المائية المحلية

 

 

وتأتي حرب المياه هذه، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق اإلنسان في وقت سابق في               

الكردية، وذلـك  " قوات سوريا الديمقراطية" في مناطق نفوذ إطار الضغط المتكرر على السكان    

.للمرة الثامنة منذ سيطرة القوات التركية على المحطة الواقعة بريف الحسكة الشمالي

 

 

، تمكّنت القـوات التركيـة بمـساندة الفـصائل          م٢٠١٩يذكر أنه في منتصف شهر أكتوبر       

.بشكل كامل" علوك"ين وعلى محطة السورية الموالية لها من السيطرة على مدينة رأس الع

 

 

ومنذ ذلك التاريخ، بدأت مدينة الحسكة تعاني كل فترة وأخرى، أزمة في تأمين مياه الشرب،               

اوانقطاع المـصدر الوحيـد      " علوك" للمياه بسبب تحكم فصائل تركيا بمحطة        ا متكرر التي تُعد

. ألف شخص في المنطقة٨٠٠ ألكثر منلمياه الشرب 

 

 

 تؤمن تلك المحطة مياه الشرب لعدد من المخيمات، التي تـضم آالف النـازحين               إلى ذلك، 

.والالجئين، ومنها مخيم الهول، والعريشة والتوينة بحسب اللجنة الدولية للصليب األحمر

 

 

          وتسعى الفصائل الموالية ألنقرة إلى إرغام قوات سوريا الديمقراطيـة الكرديـة علـى مـد

بالمياه، وهو أمر لم يحـصل      " سوريا الديمقراطية "ادة تزويد مناطق    مناطقها بالكهرباء مقابل إع   

.إلى اآلن رغم كافة الوساطات الروسية بين الطرفين

 

 

 دجلة والفرات، ما لم يقـم     :بينما تقوم إيران وتركيا ببناء سدود جديدة، يواجه العراق خطر جفاف نهريه التاريخيين            
 ألـف  ٢٤ات مكثفة مع دولتي المنبع بعد تملح العديد من أراضيه، وتسمم        بتشييد البنى التحتية الالزمة ويجري مفاوض     

.من سكان البصرة بسبب تلوث المياه

 

 
 إن كميات المياه الواردة من تركيـا  :يوضح وزير الموارد المائية العراقي مهدي الحمداني، أسباب تلك األزمة قائالً  

د والمشاريع على منابع نهـري دجلـة والفـرات، وقـال           ، نتيجة بناء العديد من السدو     %٥٠وإيران انخفضت بنسبة    
ستراتيجية لتقييم وضع العراق في ملف إعلى وضع « إن الوزارة عملت :»فرانس برس«لحمداني في مقابلة مع وكالة ا

تكون مياه الـشرب  «ا على ضرورة أن ، مشدد»، تتضمن سيناريوهات عدة ألسوأ االحتماالت م٢٠٣٥المياه لغاية عام    
بالكامل على األقل   نةمؤم «.     ا يقضي بمبادلة برميل نفط ببرميل من المياه، علـى          وقد اقترح بعض المسؤولين، برنامج

ات القـرن  يغرار برنامج النفط مقابل المواد الغذائية واألدوية خالل فترة الحصار التي فرضت على العراق في تسعين             
 مليار متر مكعب من     ٧١ مليون نسمة    ٤٠لبالغ عددهم   وبحسب إحصاءات الحكومة، يستهلك سكان العراق ا      . الماضي

 ٥١ا فيما من المتوقع أن تنخفض المياه الـسطحية إلـى       مليونً ٥٠، سيصل عدد السكان أكثر من       م٢٠٣٥وفي  . المياه
. بعد إكمال كل المشاريع خارج الحدوداسنويمليار متر مكعب 

 

 



 

 

 

 

 



 





 



 رسـمية   رحلـة   أولب بومبيو  مايك  األمريكي  الخارجية  وزير  قام
.العالقات تطبيع على لحثهما ،السودان إلى إسرائيل من مباشرة

 

 
مع  بومبيو  لقاء عقبو

 

 والفريـق   حمـدوك   عبداهللا  الوزراء  رئيس 
 الخرطـوم،   فـي   قـالي االنت  السيادة  مجلس  رئيس  البرهان  الفتاح  عبد

.م٢٠٢٢ في انتخابات تنظيم قبل بإسرائيل االعتراف السودان استبعد

 

 
 محمـد   فيصل  اإلعالم  وزير  الحكومة  باسم  الرسمي  الناطق  ونقل

 العالقـات   بتطبيع  األمريكي  الطلب" على  ارد  قوله  حمدوك  عن  صالح
 تحـالف   يقودهـا   الـسودان   في  االنتقالية  المرحلة" إن  :"إسرائيل  مع
 الـسالم   وتحقيـق   االنتقـال   عمليـة   الستكمال  محددة  بأجندة  ريضع

".حرة انتخابات قيام إلى وصوالً البالد في واالستقرار

 

 
 



 



اتفـاق التطبيـع اإلمـاراتي      أعلـن   ،  م٢٠٢٠ أغـسطس    ١٣في  
 وبتوقيعه ستُصبح اإلمارات ثالـث دولـة         برعاية أمريكية،  اإلسرائيلي

، توقـع اتفاقيـة   م١٩٩٤ واألردن عام م١٩٧٩عربية، بعد مصر عام    
.سالم مع إسرائيل، وكذلك أول دولة خليجية عربية تقوم بذلك

 

 
وبموجب شروط .  تسوية العالقات بين البلدينستعمل االتفاقية على  

ـ      ضم غـور األردن فـي الـضفة       االتفاق، ستعلق إسرائيل اقتراحها ل
.الغربية

 

 
نفى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو تراجعه عن خططه         
بضم األغوار الواقعة في األراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكـدا علـى        

.الضم، بالتنسيق مع الواليات المتحدةالتزامه بوعوده لإلسرائيليين ب

 

 
حظيت االتفاقية بتأييد عدة دول عربية، وحظيت باسـتهجان مـن           

.كافة الفصائل الفلسطينية

 

 

 

 



 



أكّد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفـة لـوزير            

الخارجية األميركي مايك بومبيو في المنامة التزام بـالده بمبـادرة           

ـ            ل السالم العربية التي تنص على قيام دولة فلسطينية مـستقلة مقاب

 .تطبيع العالقات

   ويشكّل الموقف البحريني رفض ا لتطبيع العالقـات مـع      ا ضمني

لكن الملك أشاد في الوقت نفـسه بجهـود         . إسرائيل في وقت قريب   

الواليات المتحدة من أجل إحالل السالم فـي المنطقـة ومواجهـة            

."التدخالت اإليرانية"

 

 

ل االجتماع  ونقلت وكالة األنباء البحرينية عن الملك تشديده خال       

أهمية تكثيف الجهود إلنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي وفقًا "على 

 قيـام  إلى والمؤدي ،لحل الدولتين الذي يحقق السالم العادل والشامل    

الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القـدس الـشرقية     

".وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية

 

 

انت البحرين التي استقبلت العام الماضي صحافيين إسرائيليين    وك

في إطار اجتماع إلعالن الجانب االقتصادي مـن خطـة الـسالم            

األميركية لحل النزاع الفلسطيني اإلسـرائيلي، أول دولـة خليجيـة           

ورشّحها خبراء ألن تكون    . ترحب باالتفاق بين اإلمارات وإسرائيل    

القاتها مع إسرائيل بعـد      اتجاه تطبيع ع   الدولة التالية التي تخطو في    

 .اإلمارات

          لكن يستبعد أن تقدم البحرين، وهي حليف وثيق للسعودية ومقر

 الخامس األميركي، عالقات مع إسرائيل من دون مباركة         لألسطول

 . حّل مع الفلسطينيينإلىالرياض الرافضة للتطبيع قبل التوصل 

 

 

 

ات، فيما واصل تجاهل وجـود      هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسحب سفيره من العاصمة اإلماراتية أبوظبي، وتعليق العالق             

..الذي يقضي بإقامة عالقات ثنائية مباشرة سرائيلياالتفاق اإلماراتي اإل وانتقد الرئيس التركي .سفيره في إسرائيل

 

 

.ن اإلمارات العربية المتحدة ليس لديها سلطة التفاوض مع إسرائيل نيابة عن الفلسطينيينإ : وزارة الخارجية التركيةوقالت

 

 

.م١٩٤٩التي اعترفت بإسرائيل وأقامت عالقات رسمية معها منذ عام الدولة اإلسالمية األولى وتعد تركيا 

 

 

، تهدف لالستهالك المحلـي     "جعجعة إعالمية "ويرى مراقبون أن الموقف التركي األخير تجاه االتفاق اإلماراتي اإلسرائيلي ليس سوى             

 .واإلقليمي ولن تكون له أية تداعيات حقيقية على األرض

 باإلضافة إلى أن التبادل     ،مفتوحة مع إسرائيل  تركيا تمتلك سفارة وعالقات     " إن   :ويقول المحلل السياسي المقيم في فرنسا، وائل الخالدي       

 ألنهـا   ؛وإسرائيل نابع من دوافع اقتـصادية     عداء تركيا لالتفاق بين اإلمارات      أن  : ، مضيفًا "التجاري مستمر بين البلدين وبكميات ضخمة     

."ا إلسرائيل في المستقبلا اقتصاديتخاف أن تتأثر عالقاتها التجارية وموانئها من جراء هذا االتفاق، باعتبار أن أبوظبي ستكون شريكً

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 



:بن أبى طالب  على اإلمام  أمير المؤمنينقال

 

 

 

.كثير من الحاجات تُقضى برما ال كرما -

 

 

 

-    ثل كقوم رقوا جـبالً ثـم       أصحاب السلطان في الم

سقطوا منه، فأقربهم إلى الهلكة والتلف أبعدهم كـان فـي       

.المرتقى

 

 

 

-ال تضع سر له عندكك عند من ال سر .

 

 

 

- ساألخالق كيمياء األرزاقةُع .

 

 

 

  المحمل، عظيم   العلم أفضل الكنوز وأجملها، خفيفُ     -

.سنْالجدوى، في المأل جمال، وفي الوحدة ُأ

 

 


 



أخرج أحمد وابن أبي شيبة عن عبيد اهللا بـن عميـر            

قال :

 

 

بني اختـر المجـالس     يا  : قال لقمان البنه وهو يعظه    

ا يذكرون اهللا فاجلس معهـم،      رأيت قوم على عينك، وإذا    

   يعلمـوك،   ا ينفعك علمك، وإن تك جاهالً     فإنك إن تك عالم 

.ولعل اهللا أن يطلع عليهم برحمة فيصيبك بها معهم

 

 

  ا ال يذكرون اهللا فال تجلس معهم، فإنك        وإذا رأيت قوم

  ـ   ا ال ينفعك علمك، وإن تك جاهالً      إن تك عالم ا  زادوك غي

يطلع عليهم بعذاب فيصيبك معهما، ولعل اهللاأو عي .

 

 

ال يغيظنك امرؤ رحب الذراعين يسفك دماء       : يا بني 

. قاتالً ال يموتالمؤمنين؛ فإن له عند اهللا 

 

 

ال يأكل طعامك إال األتقياء، وشاور في أمرك        : يا بني 

.العلماء

 

 

، وقد غرق فيه ناس كثير   إن الدنيا بحر عميق   : يا بني 

، وحـشوها اإليمـان بـاهللا     ،  فلتكن سفينتك فيه تقوى اهللا    

، وال أراك   تنجـو أن  لعلـك   ،  وشراعها التوكل على اهللا   

.ناجيا

 

 


 



قال اإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبـو العـزائم          

:رضوان اهللا عليه

 

 

 

واِر ظُهور َأنْ : لْحاُلٱ، و لْيِقيِنٱقَبس ِمن نُوِر    : لذَّوقُٱ -

 لْقَلْـبِ ٱحـضور بِ  : لْوجدٱ، و لْمخِْلِصٱ لساِلِكٱ علَى   لْيِقيِنٱ

ٱورلس عٱ مبلر .

 

 

 

، لْمقَاماِتٱنَتَاِئج  : لشُهودٱ، و لشُهوِدٱ جنَتَاِئ: َألحواُلٱ -

الُهح قُِهر هقَامِه ملَيع غَلَب نفَم.

 

 

 

-   ساُلٱ لَيكَلُِّفلتَّٱ بِ لْح    كَان لَواُلٱ، ولتَّكَلُِّفٱ بِ لْح لَنَالَه 

.لرياضِةٱَأهُل 

 

 

 

ـ  على القُ  مجه ي قِّ الح وارد: لْحاُلٱ - ـ  وِبلُ في ،وُلص 

.اهويا ما ِساِس نَ إلى اِهللادب العرِف، فيةًياِنقَّ حةًلَوا صهيعلَ

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

الصويف وأوصافه

 

 
:يا بنى

 

 

 من جاهد نفسه فـي ذات اهللا        :الصوفي

بتوفيق اهللا، حتى صفا قلبه، ووقته، وحاله،       

افصافاه اهللا تعالى فسمي صوفي.

 

 
:أوصافه

 

 

١

 

 جاهد نفسه في اهللا، حتى      :الصوفي -

أطاعته، وانسلخ من مقتضيات نقائصه، كما      

.ينسلخ الليل من النهار

 

 

٢

 

ـ   :الصوفي - صفية، يـصفي    دائم الت

األوقات من شوب األكدار، بتصفية القلـب       

.من شوب النفس

 

 

٣

 

 ال يسأل وال يرد، وهـو       :الصوفي -

.أوثق بما في يد اهللا، مما في نفسه

 

 

٤

 

 عمل بكتاب اهللا مجاهدا،     :الصوفي -

. مشاهداوسنة رسول اهللا 

 

 

٥

 

 مع الحق بال خلق، ومع      :الصوفي -

.الخلق بال نفس

 

 

٦

 

لدنيا واآلخرة،   علم قدر ا   :الصوفي -

فقدم ما يبقى على ما يفنى، وباع ما يـزول        

.بما يدوم

 

 

٧

 

 عرف قدر الدنيا بالتعليم،     :الصوفي -

وتحقق زوالها بالتفكير، وأيقـن أن بعـدها        

دارا هي الدار حقا، ال يسعد فيها إال مـن           

تخلى عن دنس األجسام، وخبث الشياطين،      

ودناءة البهائم، وبـالدة النباتـات، وثقـل        

جمادات، حتى يتـشبه بعـالم الملكـوت        ال

.األعلى

 

 



 


         ـةَ اإلسـالمجسماحة موالنا اإلمام المجدد ح

والمسلمين فى هذا الزمان السيد محمد ماضى أبو        
العزائم

 

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

 

نظـرا للحاجـة     –
الشديدة اليوم إلى التصوف إلنقاذ البـشرية مـن         
براثن المادية القاتلة، نود من سـماحتكم التكـرم         
بتعريف الصوفي وأوصافه، وبيان هوية الصوفية      

.وطريقهم، مع التأكيد على كشف أدعياء التصوف

 

 
:فأجاب سماحته قائالً

 

 



 

 

 

 



 



٨

 

 قوي في دين اهللا ال تأخذه :الصوفي -

لومة الئم في اهللا، شهد الحق حقـا فاتبعـه          

مسارعا، وشهد الباطـل بـاطالً فاجتنبـه        

.فازعا، يغار هللا ولسنة رسول اهللا 

 

 

٩

 

 من حفظ  قلبه صافيا هللا،       :الصوفي -

تعـالى،  وعلق بالعبادة، وانقطـع إلـى اهللا    

وأعرض عن زخرف الدنيا وزينتها، بالزهد     

فيما يقبل عليه العامة من لذة، ومال، وجاه،        

وهو دائما في شغل عن الخلق بالخلوة مـع         

.اهللا للتعبد

 

 

 

الصوفية وهويتهم

 

 

 هم أهل اهللا الصالحون، الذين      :الصوفية

وا الرشد في سلوكهم طريق اهللا تعالى،       تحر

ولم تشطح بهـم    فلم تشتبه عليهم المسالك،     

.األهواء

 

 
: هويتهم

 

 

١

 

 هم أنصار اهللا ورسـوله      :الصوفية -

        في كل زمان ومكان، سترهم اهللا عن 

أعين الجهالء، وأخفاهم عن أهـل الظلـم        

والطغيان، ولكنهم هم النجدة عنـد الـشدة،        

والقوة عند الـضعف، والحـصون عنـد        

.الخوف

 

 

٢

 

 هم المقبلون بكليتهم على     :الصوفية -

تون عن جانب الغرور والفناء     الحق، الملتف 

إلى اليقين الحق والبقاء؛ وهم الرجال الذين       

عرفوا قدر الدنيا واآلخرة، وفروا إلـى اهللا        

تعالى مـع حفـظ األدب مـع اهللا تعـالى           

بالوقوف عند األسباب، التي وضعها الحق      

.مرتبطة بعضها ببعض

 

 

٣

 

 رجال نظروا إلى الدنيا   :الـصوفية  -

سوا أهلها، ولكـنهم    بعين االحتقار، فلم يناف   

اهتموا بتنبيههم إلى حكمة إيجـادهم فيهـا،        

وإلى الواجب عليهم، ليكونوا سـعداء فـي        

الدنيا واآلخرة؛ وأقبلوا بالكلية على تزكيـة       

نفوسهم، وتحصيل العلم النافع الموصل إلى      

.نيل الخير الحقيقي

 

 

٤

 

 هم صفوة اهللا تعالى، الذين اجتباهم       -

شرح لمحابـه   من األزل فوفقهم وأعانهم، و    

 ألن بدايتهم المجاهدة    ؛ومراضيه صدورهم 

.في الطلب

 

 

٥

 

 جعـل اهللا لهـم نـورا        :الصوفية -

استبان لهم به حقيقة الدنيا واآلخرة، وحقيقة       

أنفسهم، وحكمة إيجاد اإلنـسان وإمـداده،       

وتسخير الكائنات له؛ فسارعوا إلى ما بـه        

أعده اهللا لإلنسان فـي تلـك الـدار          نيل ما 

الدنيا، من البهجة بالعلم، واألنس بالشهود،      

والعمل بمحابه ومراضيه سبحانه، أو فـي       

اآلخرة من جوار أنبيائه األطهار، وأوليائه      

.األخيار

 

 

٦

 

 إن من الناس من يأكـل       :الصوفية -

ِبذُلِّ السؤال، ومن الناس من يأكـل بتعـب         

 بامتهـان   كالتجار، ومن الناس من يأكـل     

كالصناع، أما الـصوفية فيـأكلون بعـز،        

يشهدون العزيز فيأخذون رزقهم من يده وال    

.يرون الواسطة

 

 

 

أدعياء الصوفية

 

 

ألدعياء الصوفية، وقاطعي طريق اهللا،     

على أنفسهم ستار موهوم أسدلوه؛ لتـضليل       

البسطاء، وإغواء األبرياء، والتحايل علـى      

شيطان العيش من وراء هذا االفتراء، وإن ال      

لم ينل من المسلمين ما ناله الفـساق مـن          

.أدعياء الصوفية بالباطل

 

 

 طريق األخذ بالعزائم،    :طريق الصوفية 

وقهر النفس على غير مألوفاتهـا؛ ليـصفو     

جوهرها، وهو للقليل أهـل الخـصوصية       

 وقَِليٌل ما هـم   : وليس للعامة قال تعالى   

).٢٤: ص(

 

 

ما  آمنوا ب  :طريق الصوفية في المعرفة   

، ثم سلكوا طريق    جاء به رسول اهللا     

مجاهدتهم أنفسهم؛ حتى صـفت نفوسـهم       

وتطهرت، وصارت مجردة عن الحظـوظ      

واألهواء، فعلمهم اهللا علم ما لـم يكونـوا         

يعلمون، وجعل لهم نورا فـي بـصائرهم؛        

يشهدون بها حقائق الكائنات، ويعلمون بهـا       

أنفسهم، والنشأة األولى، والنشأة اآلخـرة،      

قهم هذا خاص لخاص، ال يؤهل له إال  وطري

من سبقت لهم الحسنى من اهللا تعالى، حقيقة        

: البقرة (واتَّقُواْ اَهللا ويعلِّمكُم  : قوله تعالى 

َإن تَتَّقُواْ اَهللا يجعـل      :، قوله تعالى  )٢٨٢

:  ، وقولـه  )٢٩: األنفال (لَّكُم فُرقَانًا 

)   ثَهرو ِلما عِمَل ِبمع نُهللاٱ م    ـا لَـمم ِعلْـم 

لَمعي.(.

 

 



 

 

 

 

 



 

 ٣٢ 



 





 



نى محمود نعامة        عز الدين أحمد شكر       مصطفى محمد عبد النبي     أحمد خالد منير سالم    ج

 

 
               كــوم حــمــادة                            القاهرة                     كوم حمادة 

 

 

       محمد منير السيد حسن      محمد فتحي الجندي    عبد الرحمن سالمة        هالة سمير عليوه   

 

 
     البكاروة الغربية              كفر الشيخ               الجعفرية 

 

ت أبو الكومي غربية          كفر م–

 

 
 






:فَهذَا علَى ثَالثَِة َأقْساٍم، وهو َأن يِزيد ِفيما كُلِّفَ: وَأما الْحاُل الثَّاِلثَةُ :ابني مستقبل األمة

 

 
قُلُـوب النَّـاِفرةَ،     َأن تَكُون الزيادةُ ِرياء ِللنَّاِظِرين وتَصنُّعا ِللْمخْلُوقَيِن، حتَّى يستَعِطفَ ِبِه الْ           :هاَأحِد

              مهِضـد ـوهاِر وِفي اَألخْي لَّستَديو ،مِمنْه سلَياِء ولَحِبالص جرهتَبةَ، فَياِهيقُوَل الْوِبِه الْع عخْديو  ،  قَـدو
.) يمِلك كَالِبِس ثَوبي زوٍرالْمتَشَبع ِبما ال(:  فَقَاَل ِللْمراِئي ِبعمِلِه مثَالًضرب رسوُل اللَِّه 

 

 
وهذَا قَد تُثِْمره مجالَسةُ اَألخْياِر اَألفَاِضـِل، وتُحِدثُـه         ،  َأن يفْعَل الزيادةَ اقِْتداء ِبغَيِرهِ    :  الثَّاِني والِْقسِم

.)لَى ِديِن خَِليِلِه فَلْينْظُر َأحدكُم من يخَاِلُلالْمرء ع :)وِلذَِلك قَاَل ؛ مكَاثَرةُ اَألتِْقياِء اَألماِثِل

 

 
َأن يفْعَل الزيادةَ ابِتداء ِمن نَفِْسِه الِْتماسا ِلثَواِبها ورغْبةً ِفـي           : والِْقسم الثَّاِلثُ  :عزيزي مستقبل األمة  

فَهذَا ِمن نَتَاِئِج النَّفِْس الزاِكيِة، ودواِعي الرغْبِة الْواِفيِة، الدالَيِن علَى خُلُوِص الديِن، وِصحِة             ،  الزلْفَِة ِبها 
اِبِديننَاِزِل الْعلَى مَأعو ،اِمِليناِل الْعوُل َأحَأفْض ذَِلكِقيِن، والْي.

 

 
 ١٦. سن الماوردى طكتاب أدب الدنيا والدين، ألبى الح[  

 

 ٨٦ص القاهرة –

 

]. بتصرف٨٩ –

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

٣٣ 

بالهنا

 

 

 

والشفا

 

 

 

 


 



 




 

 

دخل اإلمام أحمد بن حنبل على اإلمام الشافعي في مرض موته، فسأله عن حاله، فقال اإلمام                
!أنفسي إلى النار فأعزيها أم إلى الجنة فأهنئها؟ يا أحمدواهللا ما أدري  :الشافعي

 

 
ال بهم شفاعةـي أن أنـلعل         نهمـأحب الصالحين ولست م          

 

 
و كنا سواء في البضاعةـول         اصيـمعوأكره من تجارته ال          

 

 
:فقال له اإلمام أحمد

 

 
رجى شفاعة          تحب الصالحين وأنت منهـم         ومثلك من به تُ

 

 
          وتبغض من تجارته المعاصي         وقاك اهللا من شر البضاعة

 

 
 أحمد بن حنبل اإلمام[                                                        

 

] أبو زهرة–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ن عصير  أ دراسة جديدة     أكدت
التفاح يساعد علـى تحـسين      
ســلوك المــصابين بمــرض 
الزهايمر ولكنه ال يزيـد قـوة       

.إدراكهم

 

 
تون وأيمـي  جوأظهرت الدراسة التي أعدتها روث ريمن  

تشان وأليسيا ليبور وإليزابيث كوتليا وتوماس شي مـن         
 مرضى الزهايمر كأسين    جامعة ماساشوستس أن شرب   

   ا ال يزيد معـارفهم أو قـدراتهم        من عصير التفاح يومي
 بحسب سلم الخرف التقييمي ولكنـه يحـسن      ،اإلدراكية

.%٢٧سلوكهم بنسبة 

 

 
وأشارت الدراسة التي نـشرت فـي دوريـة مـرض           
الزهايمر وحاالت الخرف األخرى أن شرب عـصير        

   ابين ا على تحسين أمزجـة المـص   التفاح قد يساعد أيض
.بالخرف بدرجات متفاوتة ما بين معتدلة وشديدة

 

 
ونصحت الدراسة مرضى الزهايمر بتنـاول عـصير        

 ألنه يبطئ احتمال اإلصابة بالخرف      ؛الفاكهة والخضار 
.للمرض ويقاوم حتى العوامل الجينية المعروفة

 

 

 



 



 



 




 



 

.  كيلو لحمة هبرة-

 

.  ملح-

 

. فلفل-

 

 

 

.  مالعق كبيرة سمن٤ –

 

. كعك مسحوق–

 

 

 

.  بيضات٥ -

 

. حبات بطاطس مسلوقة٣ –

 

 

 

.  بصلة كبيرة-

 

. حبات طماطم٥ –

 

 

 

.  بصلة مبشورة-

 

. فليفلة خضراء٢ –

 

 

 

.  بهار-

 

.  فنجان خل–

 

.  فنجان ماء–

 

 



 



 

 تقشر الطماطم وتقطع قطعا صغيرة وكذلك الفليفلة وتمـزج بالبـصلة            -

. وترفع على نار هادئة حتى تنضجالمبشورة والملح والفلفل والخل والماء

 

 

 

 يفرم اللحم مع البصل ناعما ويعجن بالماء والملح والفلفـل والبـيض             -

والكعك ويعمل بشكل اسطوانة تكبس بقالب مدهون بالـسمن ومرشـوش           

.بالكعك الناعم ويغطى بنصف مقدار الصلصة السابقة

 

 

 

 دقيقة٥٠ تخبز فى فرن متوسط الحرارة مدة -

 

 

 

.تدير أو مستطيل حسب شكل القالب وتزين البطاطس تقلب فى طبق مس–

 

 



 

 

 



 



 





 




 




 



 



 

 













 






 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

األستاذ الدكتور

 

 

نور الدين أبو حلية

 

 

اجلمهورية اجلزائرية

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 


 




 





 


: وقد أخبر الحافظ أبو سعيد بن العال، قـال        

رأيت في كالم أحمد بن حنبل في جـزء قـديم           

أن : عليه خط ابن ناصر وغيره مـن الحفّـاظ        

 ل قبـر النبـي      اإلمام أحمد سئل عن تقبي    
فأرينـاه  : قال. ال بأس بذلك: وتقبيل منبره؟ فقال 

: التقي ابن تيمية فصار يتعجب من ذلك، ويقول       

عجبت من أحمد عندي جليل، هـذا كالمـه أو          

وأي عجب في ذلـك وقـد       : وقال. معنى كالمه 

      ا للشافعي  روينا عن اإلمام أحمد أنّه غسل قميص

.)١(وشرب الماء الذي غسله به

 

 

ا نجد ابـن تيميـة يـدعي ادعـاء          ومع هذ 

ا حين يخبر عن اتفاق األئمة على أن قبر         عريض

ا من الشرك، فقد قال      ال يمس خوفً   النبي  

واتفق األئمة على أنه ال     ): (مجموع الفتاوى (في  

وهـذا كلـه    .  وال يقبلـه   يمس قبر النبي    

ك فإن من أصول الـشر    . محافظة على التوحيد  

.)٢()باهللا اتخاذ القبور مساجد

 

 

ولكن مع ذلك ال    .. وعيت هذا : قال القاضي 

..  للـسلف  يمكن اعتبار اإلمام أحمد وحده ممثالً     

.أنت تحتاج إلى أدلة أخرى

 

 

لقد رويت آثار كثيرة عمن هم      : قال الهندي 

أجل من أحمد وغيره من الفقهاء ما يدل علـى          

:مشروعية ذلك

 

 

ومن ذلك ما روي أن فاطمة الزهراء بنت         

 نساء العالمين حضرت ، وسيدة رسول اهللا   

عند قبر أبيها، وأخذت قبضة من تراب القبـر،         

:وراحت تشمها وتبكي وتقول

 

 
ماذا على من شم تربة أحمد

 

 
)٣(أالّ يشم مدى الزمان غواليا

 

 
ومنها ما روي أن بالالً مؤذّن رسـول اهللا         

        أقام في الشام بعد وفاة النبي   فرأى 

ـ   : ( وهو يقـول   في منامه النبي     ذه مـا ه

، )ن تزورني يا بالل   الجفوة يا بالل؟ أما آن لك أ      

ا، فركب راحلته وقـصد      وجالً خائفً  افانتبه حزينً 

 فجعل يبكي عنده    المدينة، فأتى قبر النبي     

.)٤(ويمرغ وجهه عليه

 

 

اهللا بن عمر يضع يده اليمنـى         وكان عبد 

.)٥(على قبر النبي 

 

 

وروى أحمد والحاكم عن داود بـن أبـي         

ـ   : صالح قال  ا فوجـد رجـالً     أقبل مروان يوم

أتـدري مـا    : ا وجهه على القبر، فقـال     واضع

نعم، فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب،       : تصنع؟ قال 

 ولـم آت    نعم جئـت رسـول اهللا       : فقال

ال : ( يقـول  الحجر، سمعت رسـول اهللا      

بكوا عليه  تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ا       

.()٦)إذا وليه غير أهله

 

 



 

 

 



 



 






 



 









 



ما تقـول، فـإن     : قاضي إلي، وقال  التفت ال 

.القضية خطيرة؟

 

 

وبـين  .. صدق الهندي سيدي القاضي   : قلت

، وفيه فتوى   )العلل ومعرفة الرجال  (يدي كتاب   

، أحمد بن حنبل بجواز مس منبر النبـي         

وقد تعجبت من محاولة المحقق الفرار منهـا         

 

- 

بحسب األساليب التي تعلمها من ابن تيميـة          

 

- 

 كان منبره الذي المس جـسمه       هذا لما : (بقوله

الشريف، وأما اآلن بعـد مـا تغيـر ال يقـال            

.)ا بهبمشروعية مسه تبركً

 

 

         وأنا أعجب من هذا، فلو كان جواز المـس

مختصاً بالمنبر الذي المسه جسم النبي الشريف       

دون ما لم يالمسه كان على اإلمام المفتـي أن          

نا يذكر القيد، وال يطلق كالمه، حتى ولو افترض       

أن المنبر الموجود في المـسجد النبـوي فـي          

عصره كان نفس المنبر الذي المسه جسم النبي        

األكرم، وهذا ال يغيب عن ذهن المفتي، إذ لـو          

كان تقبيل أحد المنبرين نفس التوحيد، وتقبيـل        

المنبر اآلخر عين الشرك، لما جاز للمفتـي أن         

.يغفل عن التقسيم والتصنيف

 

 

 يفسده هذا التحليل أكثر     باإلضافة إلى أن ما   

مما يصلحه، وذلك ألن معناه أن لجسمه الشريف    

ك به، وهذا ينـاقض         تأثيرا على المنبر ومن تبر

 التوحيد الربوبي من أنّه ال مؤثر في الكـون إالّ         

اهللا سبحانه، فكيف يعترف بأن لجسمه الـشريف      

ا في الجسم الجامد، وأنّه يجوز للمسلمين أن      تأثير

.ا به عبر القرون؟يتبركو

 

 




 



فهـات الـشاهد    .. وعيت هذا : قال القاضي 

.الثالث

 

 

لم يكتف ابـن تيميـة      : قام الميالني، وقال  

بقطع تلك العالقة العاطفية الجميلة لألمـة عـن         

، ولم يكتف بمنعها من زيارة نبيهـا        نبيها  

ادتها منه  والتبرك به وبآثاره، بل راح يمنع استف      

        في شؤون حياتها بجعله وسيلتها إلى اهللا 

﴿ياَأيها الَِّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه     : ا لقوله تعالى  تطبيقً

       لَّكُـمـِبيِلِه لَعوا ِفي ساِهدجِسيلَةَ وِه الْوتَغُوا ِإلَيابو

   ﴾ ون٣٥: المائدة[تُفِْلح[ ا منها أنه أقـرب     ، علم

وأنه كما كان في حياتـه وبـين        الخلق إلى اهللا،    

أصحابه يغيث كل من يلتجئ إليه، فهو كذلك في         

حياته البرزخية التي ال تقل عن حياته الدنيا إن         

لم تكن أكمل منها، يشفع فـيمن استـشفع بـه،           

 ألن وفاته لم تتعد جسده      ؛ويغيث من استغاث به   

الشريف، أما روحه فهي حية باقية ال أثر للموت      

.فيها

 

 

لكن ابن تيمية وبدعوى الشرك راح يحـرم        

كل ذلك، ويبدع فاعله، بـل يرميـه بالـشرك،          

ا  في أذهان أتباعه صنم    فصار رسول اهللا    

من األصنام يحذر منه، ال نبي كريم له جاه عند          

.اهللا، ومقام محمود، ومنزلة رفيعة

 

 

 عن أن كون اهللا هـو       )٧(لقد غفل ابن تيمية   

ثير في عالم الوجود    المؤثر والمجيب، وأنّه ال تأ    

إالّ له، ال يعني أنه      

 

 من باب حكمته ولطفه      -

 

- 

  ا تحمل رحمته، وتجـري نعمتـه       لم يضع أسباب

.وكرمه وإحسانه عن طريق تلك العلل

 

 

وقد تعلّقت إرادته سبحانه ومـشيئته علـى        

نزول الرحمة عن طريق العلل واألسباب التـي        

.جعلها علالً إعدادية للمسببات

 

 

ب العظمى لرحمته مكانـة     ابومن تلك األس  

 وقداسته التـي تنـزل رحمتُـه        الرسول  

سبحانه من خاللها، وال بعد في ذلك، كما هـو          

الحال في طلب الدعاء واالستغفار من النبي في        

 أحد أسـباب    حال حياته، فإن دعاء النبي      

.استجابة الدعاء

 

 

ومن قرأ القرآن الكريم وتدبره وجـد هـذا         

 ه األرض والنباتـات    فهـذ .. ا فيه المعنى واضح

تعيش بسبب الماء النازل من الـسماء، فللمـاء         

تأثير في حياة األرض والنبات، كما فـي قولـه        

﴿وَأنْزَل ِمن السماِء ماء فََأخْرجنَـا ِبـِه        : تعالى

، وبناء عليه   ]٥٣: طه[َأزواجا ِمن نَباٍت شَتَّى﴾     

 وسيلة إلـى    ال مانع من اتّخاذ ذات النبي       

 سبحانه حتى تجري رحمته من خالل دعائه        اهللا

فالتوسل بنبـي   .. أو ألجل قداسته وقربه من اهللا     

التوحيد هو عين التوحيد، والتعلّق به هو تعلّـق         

.باهللا سبحانه

 

 

 ولكـن سـؤاالً   .. وعيت هذا : قال القاضي 

لمـاذا ال نـدعو اهللا      : يتبادر إلى ذهني، وهـو    

.. الوريدسبحانه مباشرة فإنه أقرب إلينا من حبل   

.فلماذا نحتاج الوسائط لندعوه

 

 

لم يقل أحـد بأننـا نحتـاج        : قال الميالني 

فاهللا يمكن دعاؤه مباشـرة،     .. الوسائط لندعو اهللا  

وال .. ويمكن التوسل إليه بالمقربين من عبـاده      

يمكننا أن نجمع بين حقائق القرآن الكريم إال أذا         

ـ    : جمعنا بين قوله تعالى    عاد كُـمبقَاَل روِني ﴿و

    ﴾ لَكُم تَِجبوقوله ]٦٠: غافر[َأس ، :   ـمَأنَّه لَوو﴿

       تَغْفَراسو وا اللَّهتَغْفَرفَاس وكاءج مهوا َأنْفُسِإذْ ظَلَم

: النـساء [لَهم الرسوُل لَوجدوا اللَّه تَوابا رِحيما﴾    

، وإال كنا من الذين يؤمنون ببعض الكتاب،        ]٦٤

 .عضويكفرون بب

 

 



 


                                                           

، وابن كـثري    ٤٥٥:ذكره ابن اجلوزي يف مناقب أمحد      )١(
.١٠/٣٣١: تارخيهيف

 

 
.٢٧/٢٢٣جمموع الفتاوى ) ٢(

 

 
.٤/١٤٠٥: وفاء الوفا) ٣(

 

 
.١/٢٠٨: أُسد الغابة )٤(

 

 
.٤/١٤٠٥: وفاء الوفا) ٥(

 

 
.٤/٥٦٠: ، مستدرك احلاكم٥/٤٢٢: مسند أمحد) ٦(

 

 
الكالم الوارد هنا يف تعليل التوسل مقتبس بتصرف من         ) ٧(

بحاين، للعالمة جعفر الس  ) ابن تيمية فكرا ومنهجا   (كتاب  
.بتصرف

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 




 




 








  


 

  




 


 




 





 










 





 





 



 



 



 



 

 



 





 



 أخَذَ جيشُ عمر بِن سعٍد يشَدد الِحصار بعد أِن انْتَهى اإلمام ِمن دعاِئِه،

 كثْرتَهم وتَصِميمهم علَى ِقتَاِلِه، إذَا علَى اإلماِم ومن معه، ولما رَأى 

، ورِكب لم يستَسِلم ليِزيد بِن معاِويةَ، تَعمم ِبِعمامِة رسوِل اِهللا 

، ثُم دنَا ِمن معسكَِرِهم ِبحيثُ يسمعون صوتَه وراح )١(حهنَاقَتَه، وأخَذَ ِسالَ

يا أهَل الِعراِق : (يقُوُل

 

– ونعمسي ملَّهوج 

 

اسمعوا ! أيها النَّاس: [فقاَل) -

يكُم ِمن قَوِلي، وال تَعجلُوا حتَّى أِعظَكُم بما يِحقُّ لَكُم علَي، وحتَّى ُأعِذر إلَ

 )٢(مقْدِمي علَيكُم، فإن قَِبلْتُم عذِْري وصدقْتُم قَوِلي، وأعطَيتُموِني النَّصفَ

 ولَم ،ذْرلُوا ِمنِّي العتَقْب لَم ِبيٌل، وإنس لَيع لَكُم كُني ولَم ،دعأس بذَِلك كُنْتُم

 أنْفُِسكُم فَ ِمنطُوا النَّصتُعَف كُمرَأم كُنالَ ي ثُم كُمكَاءشُرو كُمروا َأمِمعَأج

ِإن وِليي اللَّه ) ٧١: يونس (علَيكُم غُمةً ثُم اقْضوا ِإلَي والَ تُنِظروِن

اِلِحينلَّى الصتَوي وهو َل الِكتَابالَِّذي نَز) ١٩٦: األعراف.[(

 

 

ساء كَالمه هذا ِصحن وبكَين، وارتَفَعتْ أصواتُهن، فأرسَل فلَما سِمع النِّ

سكِّتَاهن، فلَعمِري ليكْثُرن : إليِهن أخَاه العباس وابنَه عِليا األكْبر وقاَل لَهما

نكَاُؤهب.

 

 

 جدِه وعلَى المالِئكَِة ولما سكَتْن حِمد اَهللا وأثْنَي علَيِه، وصلَّى علَى

واألنِْبياِء، وقَاَل في ذلك ما ال يحصى ِذكْره، ِببياٍن ساِحٍر، وحالوِة منِْطٍق، 

اتَّقُوا اَهللا وكُونُوا ِمن الدنْيا علَى حذٍَر، ! ِعباد اِهللا: [وعذُوبِة لَفٍْظ، ثُم قَاَل

أحٍد، أو بِقي علَيها أحد لكَانَِت األنِْبياء أحقَّ فإن الدنْيا لو بِقيتْ علَى 

بالبقَاِء، وأولَى بالرضا وأرضى بالقَضاِء، غَير أن اَهللا خَلَقَ الدنْيا للفَنَاِء، 

، )٥(، والمنِْزلَةُ تَلْعةٌ)٤( وسرورها مكْفَهر)٣(فجِديدها باٍل، ونَِعيمها مضمِحٌل

، فتَزودوا فإن خَير الزاِد التَّقْوى، واتَّقُوا اَهللا لعلَّكُم )٦(والدار قَلْعةٌ

ونتُفِْلح ..

 

 

.

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

  ١٢٣ ا النَّاسها      ! أيلَهعا فجنْيالَى خَلَقَ الداَهللا تع إن
دار فَنَاٍء وزواٍل، متَصرفَةً بأهِلها حاالً بعد حاٍل،        
فالمغْرور من غَرتْه، والشَِّقي من فتَنَتْـه، فـال         

طَع رجاء من ركَـن     تَغُرنَّكُم هذِه الدنْيا، فإنَّها تَقْ    
إليها، وتُخَيب طَمع من طَِمع ِفيها، وأراكُـم قَـِد         
          ،كملَـياَهللا ِفيـِه ع خَطْتُمأس ٍر قَدعلَى أم تُمعتَماج
        مفـِنع ،تَهِنقْم لَّ ِبكُموأح ،نْكُمِهِه عجبو ضروأع

تُم، أقْررتُم بالطَّاعـِة    الرب ربنَا، وِبْئس العِبيد أنْ    
، ثُم إنَّكُـم زحفْـتُم      وآمنْتُم بالرسوِل محمٍد    

إلى ذُريِتِه وِعتْرِتِه تُِريدون قَتْلَهم، لقَِد اسـتَخْوذَ        
        ا لَكُمِظيِم، فتَباِهللا الع ِذكْر اكُمفأنْس طَانالشَّي كُمعلَي

   ،ونا تُِريدهـُؤالَِء       وِلم ،وناِجعِه رإنَّا ِهللا وإنَّا إلي
ِم الظَّاِلِمينا للقَودعفب ،اِنِهمإيم دعوا بكَفَر مقَو.

 

 
 ا النَّاسهوا إلى      ! أيِجعار أنَا، ثُم نوِني مانِْسب

أنْفُِسكُم وعاِتبوها، وانْظُروا هْل يِحلُّ لَكُم قَتِْلـي        
 رح اكوانِْته       كُمِبنِْت نَِبـي تُ ابنِتي؟ ألَسم ،

وابن وِصيِه وابِن عمِه، وأوِل المـْؤِمِنين بـاِهللا،         
        سلَيِه؟ أوبِعنِْد ر ِمن اءا جوِلِه ِبمسِق لردصوالم
        الشَِّهيد فَرعج سلَيأِبي؟ أو ماِء عدالشُّه ديةُ سزمح

٤٥٦.و الجنَاحيِن عمي؟الطَّيار ذُ

 

 
: أولَم يبلُغْكُم قَوَل رسـوِل اِهللا لـي وَألِخـي     

، فـإن   !)هذَاِن سـيدا شَـباِب أهـِل الجنَّـِة؟        (
صدقْتُموِني ِبما أقُوُل، وهو الحـقُّ، فـواِهللا مـا          

        ِه أهقُتُ علَيماَهللا ي تُ أنِلمذْ عا متُ كَِذبدمتَع  ،لَـه
         ِفـيكُم وِني فإنتُمكَذَّب وإن ،ِن اخْتَلَقَهبِه م رضوي
         بن اِبرلُوا جس ،كُمرأخْب ذلك نع وهَألْتُمس إن نم
عبِد اِهللا األنْصاِري، وأبا سِعيٍد الخُدِري، وسـهَل    

 بن سعٍد الساِعِدي، وزيد بن أرقٍَم، وأنْـس بـن         ا
         قَالَـةَ ِمـنوا هذِه المِمعس مأنَّه وكُمخِْبراِلٍك، يم
    لَكُـم ـاِجزا في هذا حوِل اِهللا لي وألِخي، أمسر

!.؟]عن سفِْك دِمي

 

 
هـو يعبـد اَهللا     : فقَاَل ِشمر بن ِذي الجوشَنِ    

!.علَى حرٍف إن كَان يدِري ما يقُوُل

 

 
   بن ِبيبح ظَاِهرٍ فقَاَل لَهم  :    اكواِهللا إنِّـي ألر

           أنَّـك دفًا، وأنَـا أشْـهرح ِعينباَهللا علَى س دبتَع
صاِدقٌ ما تَدِري ما يقُوُل، قَـد طَبـع اُهللا علَـى       

قَلِْبك.

 

 
     نيسالح امِأ اإلمبعي فلَم    ،ٍرِبكَالَِم ِشـم 

في شَك من هذا    فإن كُنْتُم   : (وواصَل حِديثَه قَاِئالً  
القَوِل، أفتَشُكُّون أنِّي ابن ِبنِْت نَِبيكُم، فـواِهللا مـا        
        ِري ِفيكُمغَي ِبنِْت نَِبي غِْرِب ابنشِْرِق والمالم نيب

        ونَِني بقَِتيٍل ِمـنْكُمأتَطْلُب ،كُمحيو ،ِركُموال في غَي
 أو ِبِقـصاٍص ِمـن      قَتَلْتُه؟ أو ماٍل لَكُم استَهلَكْتُه؟    

!.فأخَذُوا ال يكَلِّمونَه) ِجراحٍة

 

 
يا شَبثَ بن ِربِعي، ويا حجار بـن        : (فنَادى

            بـن ـديِث، ويـا زاألشْـع بن سويا قَي ،رجأب
الحاِرِث ألَم تَكْتُبوا إلي أن أقْـِدم، قَـد أينَعـِت           

    ،نَابالج رواخْض ،ارنْـٍد     الثِّمعلَى ج ما تَقْدوإنِّم
.لَم نَفْعْل: فقَالُوا) لك مجنَّدٍة؟

 

 
، ثُـم   )بلَى واِهللا لَقَد فَعلْتُم   ! سبحان اهللاِ : (قاَل

إذَا كَِرهتُمـوِني فـدعوِني     ! أيها النَّـاس  : (قاَل
!).أنْصِرفُ عنْكُم إلى مْأمِني ِمن األرِض

 

 
  سثِ  فقَاَل له قَياألشْع ال تَنِْزُل علَـى     :  بن أو

           ،إالَّ مـا تُِحـب وكرال ي مفإنَّه ،كمِني عكِْم بح
وهكْرم مِمنْه كِصَل إليولن ي.!

 

 
فقاَل اإلماُم الحسين لقَيِس بـِن األشْـعِث         

 

– 
سِليِل المكِْر والخَِديعِة والِخيانَِة     

 

أنْـتَ أخُـو    : -
يد أن يطْلُبك بنُو هاِشٍم بأكْثَر ِمـن دِم         أِخيك؟ أتُرِ 

مسِلِم بِن عِقيٍل؟، ال واِهللا ال ُأعِطيِهم ِبيِدي إعطَاِء         
ِإنِّـي  ! ِعباد اِهللا!.. الذَِّليِل، وال َأِقر إقْرار العِبيدِ    

: الـدخان  (عذْتُ ِبربي وربكُـم َأن تَرجمـونِ   
٢٠(  ، ٍر الَّ       ِإنِّي عتَكَبن كُلِّ مكُم مبري وبذْتُ ِبر

، ثُـم رجـع     )٢٧: غافر (يْؤِمن ِبيوِم الِحسابِ  
، )٧(فأنَاخَ راِحلَتَه، وأمر عقْبةَ بن سمعان فعقَلَهـا       

هونَح فُونحزلُوا ي٨(وأقْب(.

 

 
 لقد أبى القَوم إالَّ اإلصـرار علَـى حرِبـهِ         
والتَّماِدي في باِطِلِهم، وأجابوه بِمثِْل ما أجاب ِبِه        

    مهنَِبي نيدُل مأه

 

 عنْهم فـي     كما حكَى اُهللا     –
ِكتَاِبِه الكَِريِم   

 

- :       ِإنَّـاا تَقُوُل وما مكَِثير ا نَفْقَهم

).٩١: هود (لَنَراك ِفينَا ضِعيفًا

 

 



 


، مع  ونُعلِّقُ على خُطْبِة اإلماِم الحسيِن      

:إبراِز ِعدِة ملْحوظَاٍت علَيها، فنَقُوُل

 

 
لقد راعى اإلمام الحسين التَّدرج في التَّعامِل       
           ال تَـتَم ِج أنرالتَّـد ةُ ِمـنوالغَاي ،تَِدينعالم مع

معتَِدين بأمٍر ال يستَِطيعون اسِتيعابه لو      مفَاجَأةُ ال 
عِرض علَيِهم مرةً واِحدةً، وإذَا دقَّقْنَا النَظَر فـي         
خُطْبةَ اإلماِم الحسيِن اُألولَى يوم كَربالَء، ومـا        
يِليها ِمن الخُطَِب، نَِجد أنَّها تَزداد حـرارةً فـي          

 عندما يشْتَد الوضع، وتَتَـأزم العالقَـةُ،        التَّعِبيِر
وتَظْهر النَّوايا الشِّريرةُ للمعتَِدين، ونُالَِحـظُ مـا        

:يِلي

 

 
 هدوء الكَِلمـِة وِحياِديـةُ      :الملْحوظَةُ اُألولَى 

التَّعِبيِر، فال نَشْتَم فـي هـذِه الخُطْبـِة راِئحـةَ           
لرغْبةَ في المواجهِة، فقـد مهـد       التَّصِعيِد، أِو ا  

اللَّهم أنْتَ ِثقَِتي في كُـلِّ      : (اإلمام خُطْبتَه بالدعاءِ  
ثُم أخَذَ يعتَِذر إلى القَوِم ِمن القُدوِم إلَيِهم،        ) كَرٍب

         اِئِحِه التـي ِهـيوا إلى نَصتَِمعسي بأن مهطَاِلبوي
ملَه رخَي.

 

 
ةُ الموظَةُ الثَّاِنيـِة      :لْحاِئِر النَّاِئممالـض تَْأِنيب 

لعلَّها تَستَيِقظُ، وهو ُأسلُوب منَاِسـب للمرضـى        
النَّفِْسيين الذين ال تَنْفَعهم في أغْلَِب األوقَـاِت إالَّ         
حقْنَةٌ ِمن الدواِء، كـذلك اُألمـةُ المِريـضةُ ال          

هاِلجعقَِن، حتَّى لو كانَتْ فـي          يا إالَّ ِمثُْل هذِه الح
.وقِْتها مْؤِلمةٌ

 

 
 االعِتصام بـالمنِْطِق فـي      :الملْحوظَةُ الثَّاِلثَةُ 

          ـَل الكُوفَـِة بـأنأه اماإلم طَالَب ِج، فقَداجالتَّح
يستَخِْدموا ما أعطَاهم اُهللا ِمن عقٍْل وِفكٍْر وأن ال         

وا كالهمِج الرعاِع، وبذلك وضع اإلمام يده       ينْساقُ
علَى الجرِح ِعنْدما أراد أن يحررهم ِمن اسِتبداِد        
القُوِة والدعايـِة والِفكْـرِة، وأن يمـنَحهم قُـوةَ          
الشَّخِْصيِة ِلكَي يفَكِّروا ويتَساءلُوا ويبحثُوا عـِن       

اُألم         تَخِْدمـسي أن ـاماإلم نْسي ولَم ،وِر بأنْفُِسِهم
ُأسلُوب الِعتَاِب؛ ألنَّه يعاتَب من يرجى وده، وهو        
كذلك ِعالَج للكَِثيِر ِمـن حـاالَِت االنِْهزاِميـِة          

.واالزِدواِجيِة

 

 
د أخَذَ   الزهد في الدنْيا، فق    :الملْحوظَةُ الراِبعةُ 

       اماإلم ا، وكاناِوِئهسا ومنْيِن الدثُ عديتَح اماإلم
          ـبح ٍة ثَاِبتٍَة بأنْؤير ِقِفِه هذا ِمنونْطَِلقُ في مي
الدنْيا هو الذي جمع هُؤالِء وجاء ِبِهم إلى حرِبِه،         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
األمين العام والمتحدث الرسمي

 

 
                               لالتحاد العالمى للطرق الصوفية

ى الحسينىلعزم اعبد الحليمالشريف 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

ور هذِه  وكذلك الطَّمع ِبما وعدهم ابن ِزياٍد، وجذُ      
الظَّاِهرِة هي ضعفُ العِقيدِة وحب الدنْيا، ونَِتيجةُ       
هذِه الظَّاِهرِة هي التَّضِحيةُ بالـديِن ِمـن أجـِل          

كْسالع سا، ولَينْيالد.

 

 
ــسةُ ــةُ الخَاِم ــاِب :الملْحوظَ ــور الِخطَ  تَطَ

    مثَ تَضيِن، حيساِم الحلإلم اِسييالس   الِخطَـاب ن
السياِسي لإلماِم شَيًئا ِمـن األلْفَـاِظ والتَعـاِبيِر         
: الصاِرمِة التي تَضع األعداء أمام أحِد طَـِريقَينِ  

إما أن يخْتَاروا طَِريقَ النَّجاِة، أو يخْتَاروا طَِريقَ        
فإن كُنْتُم في شَـك ِمـن هـذا         : (الهالِك، فيقُولُ 

لقَوِل، أفَتَشُكُّون أنِّي ابن ِبنِْت نَِبيكُم؟ فـواِهللا مـا    ا
        ِري ِفيكُمغَي ِبنِْت نَِبي غِْرِب ابنشِْرِق والمالم نيب
        ونَِني بقَِتيٍل ِمـنْكُمأتَطْلُب ،كُمحيو ،ِركُموال في غَي

 ِمـن   قَتَلْتُه؟ أو ماٍل لَكُم استَهلَكْتُه؟ أو ِبِقـصاصٍ       
).ِجراحٍة

 

 
      داعِة تَصاِم التَّاِلياِت اإلمنَالِحظُ في ِخطَابوس
وِتيرِة الِخطَاِب السياِسي ِعنْدما لـم يِجـد ُأذُنًـا          
          مهـدا وجمٍد قَِليـٍل، وِعنْـددع ةً إالَّ ِمناِغيص

ن مصمِمين علَى ِقتَاِلِه، وكُلَّما اشْتَد الِقتَـاُل كـا        
       ةً، فكأنَّـكاسمح اددزاِم يلإلم اِسييالس الِخطَاب
تَسمع ِمن خَلِْف نَبراِت صـوِتِه وقْـع االنِْتقَـاِم          
       الذين ،الظَّاِلِمين نِْزُل علَى ُأولَِئكيالذي س اإللَِهي

.رةَاستَباحوا الدماء الزِكيةَ، وقَتَلُوا الِعتْرةَ الطَّاِه

 

 
 األثَر المباِشر لخُطَـِب     :الملْحوظَةُ الساِدسةُ 

اإلماِم، واألثَر غير المباِشِر لهـا، فقـد أثَّـرتْ          
         رمِش عيِدٍد من جاِم في ِخطَاِبِه في عطَِريقَةُ اإلم

، وهذا  بِن سعٍد فتحولُوا إلى جيِش اإلماِم       ا
اِشربالم األثَر وه.

 

 
أما األثَر غَير المباِشِر فنَِجـده فـي يقَظَـِة          
       ،الَءبكَـر دعا بِفيم اِنِهمدِريِك ِوجوتَح ،اِئِرِهممض
    ـثُ كَـانيح ،نيسالح اماإلم هِريدي وهذا ما كان
يعمُل علَى معالَجِة أمراِض اُألمِة ِعالَجا طَِويـَل        

 يهى، ويدالم        ِقيٍن بـأنعلَى ي ِل إذْ كانتَقْبسا للمُئه
القُيود التي قَيدِت اُألمةَ قَاِبلَةٌ لالضِمحالَِل؛ ألنَّها       
أوهام سرعان ما تَتَبدد، وِعنْدها ستَكُون اُألمـةُ        
قَاِدرةً علَى النُّهوِض وكَسِر القُيوِد، وهذا هو مـا       

، وانْقَلَبِت اُألمةُ علَى واِقِعها المِريِض      حدثَ ِفعالً 
، واسـتَيقَظَتْ   بعد اسِتشْهاِد اإلماِم الحسيِن     

ِمن غَفْوِتها الطَِّويلَِة، وذلك بتَْأِثيِر كَِلماِت اإلمـاِم        
الحسيِن، فتَحوَل العالَم اإلسالِمي إلـى بركَـاٍن        

لمستَِعرِة، التي أدتْ في النِّهايـِة      يِفيض بالحمِم ا  

ِويلِْك اُألمقُوِط المإلى س.

 

 



 





 



  متقَداماإلم نيسالح      وقَد ،هسا فراِكبر 
أخَذَ مصحفًا ونَشَره علَى رْأِسِه، ووقَفَ بـإزاِء        

:اَلالقَوِم وق

 

 
يا قَوم، إن بيِني وبينَكُم ِكتَـاب اِهللا وسـنَّةَ          (

).جدي رسوِل اِهللا 

 

 
        ِه ِمنلَيِة وما عسقَدعن نَفِْسِه الم مهدتَشْهاس ثُم

   ِف النَِّبييس     ،ِتِهامِعِه، وِعمِتِه، أي ِدروْألم 
.فأجابوه بالتَّصِديِق

 

 
طَاعـةً  :  أقْدمهم علَى قَتِْلِه، قالُوا    فسألَهم عما 

:لألِميِر عبيِد اِهللا بِن ِزياٍد، فقَاَل 

 

 
، أِحـين   )٩(تبا لكُم أيتُها الجماعـةُ وتَرحـا      (

 ــين ــصرخْتُمونَا واِلِه ــرخْنَاكُم )١٠(استَ فأص ،
وِجِفينـانِ        )١١(ممفًا لنَا فـي أيينَا سلَيع لَلْتُمس ، ،كُم
شَشْتُم١٢(وح(     انَاهحا، اقْتَـدنَا نَـارعلَي )علـى   )١٣ 

مجتَِمِعـين،  : عدونَا وعدوكُم، فأصبحتُم إلْبا، أي    
        ،ِفـيكُم هٍل أفْشَودِر عِبغَي ،اِئكُمِليعلَى أو اِئكُمدألع

وال أمٍل أصبح لَكُم ِفيِهم، فهالَّ       

 

تُ   لَكُم الويالَ  –

 

– 
  ِشيمفُ ميونَا والسكْتُم١٤(تَر(  ْأشُ طَاِمنوالج ،)١٥( ،
، ولِكن أسرعتُم إليهـا     )١٦(والرْأي لما يستَحصفُ  

، وتَـداعيتُم علَيهـا كتَهافُـِت       )١٧(كطَيرِة الـدبا  
، يا عِبيـد    )١٨(قَضتُموها، فسحقًا لَكُم  الفَراِش، ثُم نَ  

ِفي      اُألمرحذَةَ الِكتَاِب، وماِب، ونَبزِة، وشُذَّاذَ األح
الكَِلِم، وعصبةَ اإلثِْم، ونَفْثَةَ الشَّيطَاِن، ومطِْفِئـي       

!.السنَِن

 

 
     نَّا تتَخَـاذَلُونوع وندضُؤالَِء تُعأه ،كُمحيو !

أجْل  

 

 واِهللا   –

 

 ، علَيهِ )١٩( غَدر ِفيكُم قَِديم، وشَجتْ    –
 فُروعكُم، فكُنْـتُم أخْبـثَ      )٢٠(ُأصولُكُم، وتَآزرتْ 
.للغَاِصِب) لُقْمةً(، وُأكْلَةً )٢١(ثَمرٍة، شَجى للنَّاِظِر

 

 

    يعالد ابن ِعيالد ٢٢(أالَ وإن(    كَـزقـد ر )٢٣( 
والذِّلَِّة، وهيهاتَ ِمنَّـا     )٢٤(بين اثْنَتَيِن، بين السلَّةِ   

ةُ، يْأبى اُهللا لنَا ذلك ورسـولُه والمْؤِمنُـون،         الذِّلَّ
ورجـةٌ،       )٢٥(وحِميتْ، وُأنُـوفٌ حرتْ وطَهطَاب 

ونُفُوس أِبيةٌ، ِمن أن نُْؤِثر طَاعةَ اللَِّئـاِم علـى          
.مصاِرِع الِكراِم

 

 
أالَ وإنِّي زاِحفٌ بهذِه اُألسرِة علَى ِقلَِّة العدِد         

ثُم أنْشَد أبياتَ فَروةَ بِن مسيٍك      ). لنَّاِصِروِخذْالِن ا 

اِديرالم:

 

 
نَه ـفَإنفه اـِزممِقد ونامز

 

 
نُه فـوإن مِمينَاـززهم رغَي

 

 
 ولَِكن)٢٦(ا جبنـوما إن ِطبنَ

 

 
ِرينَاـةُ آخَـا ودولَـمنَايانَ

 

 
ا أِفيقُواـن ِبنَـفقُْل للشَّاِمِتي

 

 
لْقَسا لَِقينَاـيكَم ى الشَّاِمتُون

 

 
إذَا ما الموتُ رفَّع عن ُأنَّاٍس

 

 
ِرينَاـآخَـاخَ بـِه أنَـِبكَلْكَِل

 

 
 )٢٧(أما واِهللا ال تَلْبثُون بعـدها إالَّ كريثَمـا        [

، )٢٨(يركَب الفَرس، حتَّى تُدور ِبكُم دور الرحى      
، عهد عِهده إلى أبـي      )٢٩(الِمحوِروتَقْلَقَ ِبكُم قَلَقَ    

فََأجِمعوا َأمـركُم  ،   عن جدي رسوِل اِهللا     
           ـةً ثُـمغُم كُملَـيع كُمرَأم كُنالَ ي ثُم كُمكَاءشُرو

ِإنِّي ). ٧١: يونس (اقْضوا ِإلَي والَ تُنِظرونِ   
    ري وبلَى اللَِّه ركَّلْتُ عتَو      وٍة ِإالَّ هابا ِمن دكُم مب

 آِخذٌ ِبنَاِصيِتها ِإن ربي علَى ِصـراٍط مـستَِقيمٍ        
)].٥٦: هود(

 

 
اللَّهم احِبس  : (ثُم رفَع يديِه نَحو السماِء وقالَ     

، وابعـثْ علَـيِهم ِسـِنين       )٣٠(عنْهم قَطْر السماءِ  
  فَ، وسوسي ثَِقيـفٍ      كِسِني غُـالَم ِهم٣١(لِّطْ علَـي( 

شَـِديدةَ الحموضـِة    : يسِقيِهم كَْأسا مصبرةً، أي   
تَِميُل إلى المرارِة، فإنَّهم كَذَّبونَا وخَذَلُونَا، وأنْـتَ    

ِيرصالم ككَّلْنَا وإليتَو كلَينَا، عبر.

 

 
تَقَم ِلي ِمنْه، قَتْلَةٌ    واُهللا ال يدع أحدا ِمنْهم إالَّ انْ      

      نْتَِصرلي ٍة، وإنَّهبرةٌ بضبرِل  بقَتْلٍَة، وضلي وأله
.)٣٢()بيِتي وأشْياِعي

 

 



 





 


        ِنييـسهذا الِخطَاِب الح امقَفَاٍت أمةُ وولنَا ِعد

الءبفي كَر:

 

 
 من ينْظُر فـي ِبنْيـِة هـذا    :فَةُ اُألولَـى  الوقْ

        هِجـدِبيِر ِفيـِه، ياِليِب التَّعاِكيِبِه وأسالِخطَاِب وتَر
يخْتَِلفُ بصوٍر تَامٍة عما تَقَدم ِمن ِخطَاباِت اإلماِم        
ِخالَل مِسيرِتِه، ذلك أن هذا الِخطَاب، جاء فـي         

  قَب تَنْفَدقَاٍم اسِكنَـِة        ممـاِئِل المسكُـلَّ الو اماإلم لَه
         اءنَا جه وِمن ،مِمنْه طْلُوبم وِم بما هإلقْنَاِع القَو
        نَاصالِقتَاِل الذي ال م النثَِّل إعملي هذا الِخطَاب
       ،ِم الظَّـاِلِمينِة القَوهاجواِدِه لمدِتعاس انيوب ،ِمنْه

د اإلمام لهـذا الِخطَـاِب       وِمن هنَا أرا  

 

 وهـو   –
األِخير قَبَل بدِء الِقتَاِل 

 

. أن يكُون مخْتَِلفًا–

 

 
 من يتَأمِل الهيَأةَ التي ظَهـر       :الوقْفَةُ الثَّاِنيةُ 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

       ِقينًـا أنَّـهي لَـمعا في هذا الِخطَـاِب، يِبه اماإلم
، وأنَّـه   ِهللا  الواِرثُ الشَّرِعي لجدِه رسوِل ا    

          ِبـيرِبِه الع تَزعما ي مِه أهداِث جِمير ِمُل ِمنحي
سالحه، وِدرعه، وِعمامتَه، لقد جسد     : في حياِتهِ 

اإلمام ِمن ِخالِل هذِه الهيَأِة صورةَ رسـوَل اِهللا         
          ـ ـتَِّعظَ بـالكَالِم، إنَّها من لم يتَِّعظَ ِبها ، لي

صورةٌ تَعود بذَاِكرِة القَـوِم لـشَخِْص الرسـوِل         
         فـي نَهوري موه ،اآلن مهاماِثٌل أموهو م 

.شَخِْص اإلماِم الحسيِن 

 

 
هذا الجماُل المحمِدي الظَّـاِهر فـي اإلمـاِم       

 يراه األِئمةُ في كُلِّ وقٍْت وِحـيٍن،        الحسيِن  
 باِضي       وقد عم دمحم ديالس ددجالم اماإلم نْهع ر

 عند ِزيارِتِه لجدِه اإلماِم الحسيِن      أبو العزاِئِم   
ًقَاِئال :

 

 
 ورغْبِتيلْحسيِنٱ لْمولَىٱى ـَأتَيتُ ِإلَ

 

 
ـشُهمثَاِمـِر ِلـاالً الَ ِبِستْـوِدي ج

 

 
ٍدـحمـ ميـِبلنَّٱوار ـد َأنْـاِهـُأشَ

 

 
اَل سالَِميـ حاِءـلْفَيحٱِه ـِبروضِت

 

 
اـواِجهـ الَح مروِحـلٱ نُوره ِبَأرٰى

 

 
راِميـلُّ مـ كُوِرـلنُّٱذَا ـ هٰورْؤيةُ

 

 
مـ َأنْتَ شَنَعٰي سٱم نبمحٍدـ ِبنِْت م

 

 
ِيتُِضيءِعظَاِميـي ِبـ فَتُح ِميمي ر

 

 
ٍدـآَل َأحم اـي َأيـو َأبِغـكُمووصلَ

 

 
رِف مداِميـو وِصـ ِبوصِلكُمفَمنُّوا

 

 
اءِمِضي ٍن الَحيسِضـ حور ِه لَنَاـن

 

 
حاـمـلشَّٱاِت ـ ظُلُمكٱ وهاِمـَألو

 

 
ِه لَهـا ِبـِه جِننَّـرْؤيِتـا ِلـرنَـسِك

 

 
اِمِلي مقَـالً عـضـِه فَـ ِباـرِفعنَ

 

 
 ظَاِهرا لَنَالْمصطَفَٰىٱماَل ـ جدنَاـشَِه

 

 
اِميـ ِإمِنـلْحسيٱ لْفَرِدٱ بِنِهٱ ِبروِح

 

 
اـ ألَِنَّنَاِءـلسمٱوِت ـملَكُـ ِباـَأنَّـكَ

 

 
اِمـِإلعظَٱِن ـ ِبَأعينـلْحسيٱ رَأينَا

 

 
ٍقـٍث محقَّـي حِديـه ِفـ َأنْتَ ِمننَعم

 

 
ـ قَالَلَقَد خْتَٱهـلْمكَـ نَار الَِمـص

 

 
هذَاقَ ِسر نمِمنِّي﴾ و﴿ منَع ﴾نيسح﴿

 

 
ـياهرِمـ نَع ِبـم ـنْهاِمـِر ِلثَـغَي

 

 
ك ِبالَ خَفًاـعنَاه ِفيـعم مـ نَاـرَأينَ

 

 
يـالَِمـلَذُّ مـنْه يـِه ِمـ ِباـفَِغبنَ

 

 
ـٰهٰ ِبنُـراءٰى لَنَـتَ ِهـ جماِلوِرـا طَ

 

 
نِبمص ِمنْه وِفيـ ه اِمـحييـِه ه

 

 
الَةًـصُؤِفٱلَى ـ عِحيِمٱ لرٍدلرمحم 

 

 
راِميـِدي ومـ مقِْصلْحسنَيِنٱ َأِبي

 

 
 إذَا تَجاوزنَا الهيأةَ التي بـرز       :الوقْفَةُ الثَّاِلثَةُ 

إلـى ِبنْيـِة    فيها اإلمام الحسين لمخَاطَبِة القَـوِم       
        أِة، نَِجديبهذِه اله مهامثَ بِه أمدالِخطَاِب الذي تَح
فيِه اخِْتالفًا كَِبيرا في ُأسـلُوِبِه وِبنَـاِء تَراِكيِبـِه          
والهدِف ِمنْه، وإذَا كان الطَّـاِبع المهـيِمن فـي          

اِبع ِخطَاباِتِه الساِبقَِة هو الوعظُ واإلرشَاد؛ فإن طَ      

هذا الِخطَاِب هو اللَّوم والتَّقِْريع والـدعاء علَـى         
القَوِْم، ليرِسم صورةَ الغَضِب الحـسيِني علَـى        
القَوِم الِذين استَحوذَ علَيِهم الـشَّيطَان؛ ألن مـا         
وعظَهم بِه اإلمام، وما ذَكَّرهم ِبِه لم يجـِد نَفْعـا    

،مهِمعأفْكَاِرِهم ًئا ِمنشَي رغَيي ولَم .

 

 
 يمِكن أن نَلْمح في ِبنْيِة هـذا        :الوقْفَةُ الراِبعةُ 

:الِخطَاِب ثالثَةَ اتِّجاهاٍت كما يِلي

 

 
 تَوِبيخُ القَوِم وتَْأِنيبهم بقَـسوٍة      :االتِّجاه األولُ 

عقِْل، وما ارتَكَبـوه    علَى عدِم اسِتجابِتِهم لِنداِء ال    
         ِمن تَهابفَظُوا قَرحِت، ولم ييِل البقِّ أهظُلٍْم بح ِمن

.رسوِل اِهللا 

 

 
 يمثُِّل القَرار النِّهـاِئي الـذي       :االتِّجاه الثَّاِني 

اتَّخَذَه اإلمام نَظَرا إلصراِر القَوِم علَى الِقتَـاِل،        
 لكُلِّ ما بينَه لهم اإلمام، فلَم يبقَ        وعدِم االسِتجابةِ 

  هامأم       ،ِبعكَِب الـصرى الماٍر ِسوِخي ِمن 
.وهو الِقتَاُل حتَّى النَّصِر أِو الشَّهادِة

 

 
 بيان النِّهايِة الحتِْميِة لهـُؤالِء      :االتِّجاه الثَّاِلثُ 

    م ِمن مهنْتَِظرِم وما يالقَو     قَـتِْلِهم ظِْلٍم بعدِصيٍر م
اإلماِم الحسيِن، وال يكُون ذلك بِعيدا، إنَّمـا هـو      

ريثَمـا  : (قَِريب ِجدا، وقد وصفَه اإلمام بقَوِلـهِ      
سالفَر كَبري(ِتِهمايِة ِنهعرةً عن سِكنَاي ،.

 

 
         ـفَهصـا وا، كمـِريعاِدقًا سا صدعو وكان

إلمام، فلَم يلْبثُوا بعد اسِتشْهاِدِه إالَّ قَِليالً وسـلَّطَ         ا
اُهللا علَيِهم من يقْتُلُهم ويمـزقُهم شَـر تَمِزيـٍق،          
        مهـِصيرم خَِطِه، وكـانِب اِهللا وسوا بغَضاءوب

     ةَ، وأنَّـها واآلِخـرنْيوا الدفخَِسر ،النَّار  قَـِد 
تَجفي آِخـِر ِخطَاِبـهِ        اس ِهملَياِم عاإلم اءعد اب :

)        ِهمثْ علَـيعاِء، وابمالس قَطْر منْهع ِبساح ماللَّه
).ِسِنين كِسِني يوسفَ، وسلِّطْ علَيِهم غُالَم ثَِقيٍف

 

 
          ـهِخطَاب ـامى بـِه اإلمالذي أنْه اءعهذا الد

 الِحواِر وتَبدَأ بعدها لُغَةُ الـسيِف       لتَنْتَِهي معه لُغَةُ  
والِقتَاِل، حيثُ بـدَأِت المعركُـةُ بـين اإلمـاِم          
وأصحاِبِه وبين أعداِء اِهللا ورسوِلِه، معْركَةُ الحقِّ       
ِضد الباِطِل، والعدِل ِضد الظُّلِْم، معركَةٌ خَاضها       

 نيسالح امِة،      اإلمِقيديِن والعِل الدأج ِمن هابحوأص 
وقَدموا ِفيها أرواحهم لِحمايـِة مبـاِدِئ الـديِن         

.اإلسالَِمي ِمن االنِْحراِف

 

 
أن يكـشف لقلوبنـا حقيقـة     تعالى  نسأل اهللا   

 الذى به ننجذب بكليتنـا إلـى        ،الجمال الربانى 
.الرضوان األكبر

 

 
وبارك على سيدنا وموالنا    وصلى اهللا وسلم    

.محمد وعلى آله أجمعين

 

 
                                                           

ولما كانت مالمحه تشبه مالمح جده، فقـد        ) ١(
.كان منظره مؤثرا في النفوس

 

 
 .اإلنصاف) ٢(

 .زائل) ٣(

.عابس) ٤(

 

 
 .مرتفعة) ٥(

 .نصح) ٦(

.قيدها) ٧(

 

 
تـاريخ األمـم والملـوك للطبـري        : ينظر) ٨(
٣/٣١٨ 

 

، والبداية والنهاية البـن كثيـر       ٣١٩-
٤/٧٠٢

 

، ووقعة الطف ألبـي     )مختصرا (٧٠٣-
ــف ص  ٢٣٧مخن

 

ــسين ٢٤١- ــل الح ، ومقت
٢٢٧للموسوي ص 

 

، وموسوعة المصطفى   ٢٢٩-
 ٦/٢٤٣والعترة للشاكري   

 

، وموسـوعة   ٢٤٦-
أعالم الهداية للمجمع العـالمي ألهـل البيـت         

٥/١٩١

 

، ٢/٩٨واإلرشاد للشيخ المفيـد     ،  ١٩٣-
٢/١٦٣وتذكرة الخواص البن الجوزي 

 

-١٦٤.

 

 
.أي حزنًا وهما) ٩(

 

 
.استَغَثْتُم ِبنَا وأنْتُم في حالَِة ذَهاِب عقٍْل:  أي)١٠(

 

 
.أغَثْنَاكُم مسِرِعين: أي) ١١(

 

 
.أوقَدتُم:  أي)١٢(

 

 
 .أظْهرنَاها:  أي)١٣(

.مغْمد:  أي)١٤(

 

 
. القَلْب ساِكن: أي)١٥(

 

 
.يستَحكَم:  أي)١٦(

 

 
)١٧(اِن:  أيرَل الطَّياِد قَبرِخفَِّة الج. 

.بعدا لَكُم:  أي)١٨(

 

 
.تَداخَلَتْ: أي) ١٩(

 

 
.أحاطَتْ: أي) ٢٠(

 

 
ما نشب في الحق من غُـصٍة أو هـم أو           ) ٢١(

.نحوه

 

 
.المنْسوب إلى غَيِر أِبيِه وليس ِمنْكُم: أي) ٢٢(

 

 
.أقامنا: أي) ٢٣(

 

 
.اسِتالَِل السيوِف: أي) ٢٤(

 

 
.أحضان: أي) ٢٥(

 

 
.ليس من عادتنا الجبن) ٢٦(

 

 
.كقدر) ٢٧(

 

 
.الطاحون) ٢٨(

 

 
حديدة تدور عليها بكـرة تقـوم بحركـة         ) ٢٩(

.دائرية

 

 
.مطرها) ٣٠(

 

 
.المختار بن أبي عبيد الثقفي) ٣١(

 

 
٢٣٣مقتل الحسين للموسـوي ص    : ينظر) ٣٢(

 

-
العترة للـشاكري   ، وموسوعة المصطفى و   ٢٣٥

٦/٢٥٧

 

-٢٥٩.

 

 



 

 

 

 

 



 


 



 





 





 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الدكتور

 

 







 




 



 

 

 


تلجأ الجماعات المنسوبة إلـى الـدين       
لتحقيق أهدافها في الدول المـسلمة إلتبـاع     

:نهج اقتصادي يتمثل في

 

 
١

 

للـسيطرة   القيام بأنشطة اقتصادية     -
مؤسـسات  (على قدرات الدولة االقتصادية     

...).مالية لإلخوان، والسلفية، والشيعة

 

 
٢

 

تصعيد العنف المسلح للتأثير علـى      -
ســتقرار الــسياسي وبالتــالي ضــرب اال

.االقتصاد الوطني وإضعافه

 

 
٣

 

ممارسة أنشطة اقتصادية ضـارة      -
:باالقتصاد القومي مثل

 

 
.شركات توظيف األموال* 

 

 
.إدارة عمليات غسل األموال* 

 

 
.إيداع واستثمار األموال خارج البالد* 

 

 
خلق أزمات اقتـصادية ذات صـلة       * 

.بالحاجات األساسية للمجتمع

 

 
لممارسـات تعـود سـلبا علـى        هذه ا 

االقتصاد القومي من جهة السياسة الماليـة       
 الدين العام، الموازنة العامـة      مللدولة، حج 

وإحداث خلـل   ،للدولة، قيمة العملة الوطنية   
.في التوازن االجتماعي

 

 
توقـف  : هذه اآلثار الداخليـة مؤداهـا     

 ومـؤداه   ،االستثمارات الوطنية واألجنبيـة   
ت والـسلع ونقـص   ارتفاع أسعار الخـدما  

الدخول الحقيقية، وضعف اإلنتاج، وتردى     
الخدمات الحكومية، وارتفاع نسبة البطالة،     
وتصاعد الضرائب، وزيادة عجز موازنـة      

.الدولة

 

 
باإلضافة إلـى التـأثير علـى قطـاع         
السياحة، وتراجع الدور الرقـابي لـضبط       
أسعار السلع ورسوم الخـدمات، والتـأثير       

 والبحـري   ي البر على قطاع النقل بأنواعه   
.)٢(والجوي

 

 
ألموال طائفية تـصب فـي      باإلضافة  

مشروعات ألتبـاع التنظـيم اإلخـواني،       
السلفي، وغيرهم مما يوجد طائفية بغيـضة       
في المجتمع وتعود آثـاره علـى الكيـان         

.االجتماعي

 

 
ن الخـدمات   يومعلوم أن التنمية وتحس   

وكفاءة البنية األساسية للمجتمـع وتـوالي       
داخلية والخارجية ال يتحقـق    االستثمارات ال 

هذا إال في كيان سياسي مـستقر، وبنيـان         
اجتماعي متماسك، وما يحصل بما يـسمى       
ثورات الربيع العربي ومن ورائه غالبا هذه       
الجماعات ال يحتاج إلى براهين على تردي       

في هذه الدول، وطلب القـروض      االقتصاد  

وتوقـف وبـطء المـشروعات      واإلعانات  
.اإلنمائية

 

 
 مثال لآلثار السلبية على االقتـصاد     وبال

):نموذج من مصر(

 

 



 





 


لـسان حـال    ) الفرقـان (نشرت مجلة   

جمعية إحياء التراث اإلسـالمية الـسلفية       
، الصادر في   ٧٠١الكويتية، في عددها رقم     

ه ١٤٣٣ مــن ذي الحجــة ٢٠

 

 مــن ٥ -
:م تقريرا عن ما أسمته٢٠١٢نوفمير 

 

 
قتصادية للـدعوة الـسلفية     الذراع اال 

 House )بيت األعمـال ( مؤسسة :بمصر

Of Business   مؤسسة تنمويـة مجالهـا 
أسستها الدعوة  " الحالل"االقتصاد اإلسالمي   

السلفية، فهي المؤسسة االقتصادية والمالية     
األولى التي تخرج من رحم التيار الـسلفي        

.في مصر

 

 
غير هادفة للربح   "وهي مؤسسة مستقلة    

 ٢٥مصر بعد ثورة    أنشأها في   " ين بها للعامل
 من رجال األعمال األعضاء في      ١٦٠يناير  

والقريبين منهم، مستفيدين   ) الدعوة السلفية (



 

 

 

 

 



 






 









 



من أجواء الحرية التي يشهداها المجتمع بعد     
.رحيل نظام مبارك

 

 
ويشير التقرير بواسطة حوارات مـع      

:بعض السلفيين المصريين

 

 
إن بيــت األعمــال كيــان اقتــصادي 

) الدعوة السلفية (عيته األولى متمثلة في     مرج
منسوبة إلى الفرقة وليس إلـى اإلسـالم         

 

– 
: نشطة تتضمناألفهي ذراع اقتصادية، وأن   

!.وإدارة أعمال) بيزنس(خيرة تنموي، و

 

 
وتتخذ المؤسسة المالية السلفية     

 

 حسب  –
 ما قال األمين العام لهـا     

 

 مـن منطقـة     -
.في اإلسكندرية مقرا لها) زيزينيا(

 

 
 شراء رخصة   :ومن األنشطة المتوقعة  

لبنك إسالمي، وإعداد دراسـات الجـدوى       
لشركات قابضة يتم طرحها لالكتتاب العام      

.بالبورصة المصرية

 

 
بيـت  (ومن المشروعات المنفذة شركة     

 ٥برأس مال يزيـد عـن       ) العرب للسياحة 
ماليــين جنيــه مــصري، وعديــد مــن 
المشروعات المتنوعة، وتنظيم حفل افتتاح      

باإلسكندرية حـضره  ) ار التوحيد الجديدة  د(
.ه.أ. كبار شيوخ الدعوة السلفية بمصر

 

 
هكذا تلعب األموال الدينية في تأصـيل       

ـ الطائفية بمصر، فقد سبق لألموال ا      سلفية ل
معظمهـا  ) إخوانيـة (بمصر، كيانات مالية    

بصور فردية مثل   مجهول، منها ما يمارس     
) اإلخـوان (إقامة مشاريع لمنسوبي جماعة     

: فقط ومعظمها مشروعات تجاريـة مثـل      
لب وفول  (وتسلية  محالت أقمشة ومنظفات    

وكروت اتصاالت، وصـيدليات،    ) سوداني
وهي وقف على اإلخوانيين فقط دون باقي       

!!.المصريين

 

 
ومنها ما يمارس بصفة جماعية مثـل       
شركات ضخمة بالداخل والخارج ما يفوق      

.اقتصاد دول مجتمعة

 

 
ـ     ال أعمـال   وأموال مسيحية لكبار رج

مـسيحيين لغـرس دور عبـادة، وشـراء     
عقارات في تجمعات شبه مسيحية، وإعانة      
من يريد ترك المـسيحية لمـشاكل ماليـة         
إلرجاعه إليها فيما لو شرع فـي اعتنـاق         

.اإلسالم

 

 
ويالحظ أن األموال السلفية واضحة إلى 
حد ما تحت وسمع وبصر الدولة ومؤسسة       

أمـا  سالفة الـذكر مثـال،      ) بيت األعمال (
األموال اإلخوانية للجماعـة ومـشروعاتها      
االقتصادية فـي حـدود علمـي مجهولـة        
ويشاركها في الخفاء األمـوال المـسيحية       

.مصدرا وتمويالً

 

 
: وينضم إلى األموال الدينية الطائفيـة     

في شـراء عقـارات   ) البهرة(أموال طائفة   
وما حولهـا بالقـاهرة،     ) الغورية(بمنطقة  

ــة ــشيعة اإلمامي ــوال لل ــتقطاب وأم  الس
شخصيات وإقامة مراكز تابعة مباشـرة أو       

.شبه مباشرة

 

 
ــة   ــوال الديني ــرق األم ــذا تخت وهك

) اإلخوانية، السلفية، الـشيعية، المـسيحية     (
مــصر لترســخ فيهــا الطائفيــة الدينيــة 

على والعنصرية المذهبية، وكلها تعود سلبا      
األمن المجتمعـي واالقتـصادي حاضـرا       

.ومستقبالًَ

 

 
فـي البنـاء    اهضة الجادة   إن الدول الن  

الحقيقي، والنهـضة الحقيقيـة ال الخياليـة        
اإلنشائية الدعائية، تبني اقتـصادها علـى       
أسس واضحة المعالم لكافة مواطنيهـا دون       

.تمايز طائفي

 

 
وإن شركات نهب أموال البسطاء كمـا       
كان في الماضي القريب في شركات الريان       
والشريف وغيرها، تلوح في األفق، باسـم       

تبرعا أو استثمارا، ويتمزق الـوطن      : ينالد
مالية إخوانية وسلفية وشيعية    إلى مؤسسات   

بدايات تفتيت الوطن وتمزيقـه،     !! ومسيحية
ويرتكب هذا باسم الدين، وفي الواقع الدين       

مــن بــريء مــن العــصبية المذهبيــة و
به  تتاجر) رقـط(و) رقـف(و) جماعات(

 اذكـروا   ،لمصالح ومبادئ وأجندات لهؤالء   
 ِإن الَِّذين فَرقُـوا ِديـنَهم     : ول اهللا تعالى  ق

 عكَانُوا ِشيءٍ    وِفي شَي متَ ِمنْها لَّس) األنعام :
١٥٩.(

 

 
الطائفية والعصبية والعنصرية محرمة    
مجرمة، لم يعرف النظام المالي اإلسـالمي     
عبر األجيال التعصب المـالي ألغـراض       

لعامة المصلحة ا "طائفية، النفع يكون عاما،     
مـن لغيـر    " تقدم على المصلحة الخاصـة    

ير الشيعة وغير   غالمتسلفة وغير اإلخوان و   
.المسيحية؟

 

 
من للمواطنة المصرية المتآكلـة؟ مـن     

.)٣(!ينقذ وطنًا ويحمي شعبا؟

 

 
                                                           

أحمد القاضـي، مركـز   / د .م .ح .بحث عميد أ ) ١(
الدراسات اإلستراتيجية بأكاديمية ناصـر العـسكرية       

بمصر

 

 

عبد . مي، د أثر اإلرهاب على االقتصاد القو    ) ٢(
ــشورى ص  ــي ال ــسب النب ــد ح ، ٣٤٧الحمي

.بتصرف

 

 
، ٨٦٩نشرت مجلة األهرام العربي العـدد       ) ٣(

، تقـارير   ٤٥١وجريدة الفجر القاهرية العـدد      
اقتصادية عن الثروات المالية اإلخوانية الضخمة      

.في مصر وخارجها

 

 



 

 

 

 

 



 



 











 



 



 





 


جميع محامده كلها ما علمنا منها      الحمد هللا رب العالمين ب    

ا يليـق   ا يوافى نعمه ويكافى مزيده، حمد     لم نعلم، حمد   وما
حـصى  أوعزة ِقـدمه ال ، بجالل ربوبيته وكبرياء ديموميته 

ثنى على نفسهأ عليه هو كما ثناء.

 

 
دومان المتالزمـان   كمالن األ تمان األ والصالة والسالم األ  

 أولـى العـزم مـن       على سيدنا محمد خاتم النبيين وسـيد      
 ناصر الحـق    ، والخاتم لما سبق   ،غلقأالمرسلين الفاتح لما    

له حـق   آ وعلى   . والهادى الى صراط اهللا المستقيم     ،بالحق
.قدره ومقداره العظيم

 

 

 

 

 

 

 

 

أما بعد،

 

 

لتقى بكم في هذه المقاالت     أ أنفيسرنى  

 فيها حكم االحتفال بمولد رسول      أتناولالتى  

 ه االحتفـال بمولـد    أن وال شك    ،اهللا  

 احتفال بذكرى عزيزة غالية عنى    هو

 وهذا  ،اإلسالميبها المسلمون عبر التاريخ     

 كما يدعى البعض من     األمرا من   ليس بدع 

  تناوالً األحاديث نها من البدع ممن يتناول    أ

االحتفال بمولده    أن وال شك    ،اسطحي  

 أعظم بل من    ، التاريخية األحداث أعظممن  

.اإلسالمية األحداث

 

 

ا  كل حدث في اإلسالم يعتبر فرع      نإذ  إ

  فلوال حدث مولـده      ،عن هذا الحدث  

 ما كانت البعثة    ،األحداثما كانت كل هذه     

تح ف  والمعراج وال  اإلسراءوال الهجرة وال    

 .مكة وال الغزوات وال الفتوحات

 

 

 نحتفل بهـذه المناسـبة   أن خليق بنا    إذًا

  ا بأيام اإلسـالم األولـى     التي تربطنا دائم، 

رسول اهللا بأياما تربطنا دائم .

 

 

 لـم    النبي إن   : يقول البعض  ،نعم

يحتفل بمولده وهذا هـو مفهـوم البدعـة         

ن البدعـة    أل ؛لكنه مفهوم ال يصح    عندهم،

. النبيلم يفعله  ل ماليست في ك

 

 

 البدعة فيما أحدثه الناس من بعـده        إنما

المخـالف  هو   حداثاإل وهذا   ،ا لهديه مخالفً

 لم النبي أن قولهم   أما ،للسنة المخالف للهدى  

 فعـدم   ، ليس بحجة  ،بشيءيفعل فهذا ليس    



 

 

 

 

 



 



 

 

 
فضيلة الشيخ علي الجميل

 

 
واعظ مركز رشيد

 

 

 

 

 

 
    

     
       

    
      

       
    

   
        

     
        
      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 

و أم  تركـه محـر     ما أن ال يدل على     هفعل

لى أسباب  إ فإن الترك قد يرجع      ، عنه منهي

لم يصحبه   ا ما ا شرعي ال ينتج حكم  و ،ةكثير

أو بيان للحكم بالحرمـة أو       ،نهى أو تحذير  

 لكن مجـرد التـرك ال ينـتج         ،بعدم الحلية 

فقد قال    ،احكم : )    ما أمرتكم به فأتوا

، ) وما نهيتكم عنه فاجتنبوه    ،منه ما استطعتم  

ن الترك يعود    أل ؛ولم يقل ما تركته فاجتنبوه    

.تعددة أسباب مختلفة أو مإلى

 

 

 أحدثـه  البدعـة فيمـا   إنما :لذلك أقول 

. ا لسنته وهديه فًالناس من بعده مما يقع مخال     

 لم يفعـل فهـذا لـيس        النبي أن قولهم   أما

  ما أن على   الً ليس دلي  هترك ، فإن ما  بشيء

 ا أو   تركه محرمفإن الترك قـد     ، عنه امنهي 

. أسباب كثيرةإلىيرجع 

 

 

 لم  النبي أن :آخرونجيب بجواب  

لى القيـام بهـذه     إلى هذه المناسبة و   إفت  يلت

نـه هـو    إ إذ هو قائم بينهم     ألنه ؛األحداث

.الحدث نفسه 

 

 

فمجلسنا هذا هو مجلس تـذكير بأيـام        

 ، مجلس تـذكير بعهـده     ،رسول اهللا   

ذا يـنقم    ن فم ،مجلس تذكير بسيرته    

علينا أولئك األغرار الذين يهرفون بنـا ال        

 فـي   ما هـو  ين  يفرقون ب   فهم ال  ،يعرفون

موضع المدح وبين ما هو في موضع الذم،        

 هذا المجلس مجلس بدعـة أي       أن أتعتقدون

مجلس ضاللة؟ وكل ضاللة في النار، هل       

 قد  ألنكم ؛ النار إلى يؤمر بكم    أنرون  وتتص

 هل تتصورون هذا؟ ال      بالنبياحتفلتم  

الرأي ال   رجل مأفون ضعيف     إاليقول بهذا   

.إليهيؤبه به وال يلتفت 

 

 

: كما قال العلماء بدعتانفالبدعة

 

 

 ابـن   واإلمام السيوطي اإلمامقال بذلك   

 الشافعي اإلمام وقد سبقهما    العسقالنيحجر  

   بدعتين  إلىموا البدعة    وأئمة كبار قس 

 وبدعـة   ، البدعة بدعتان بدعة هـدى     :قالوا

 في حاجـة    نفسي وهذا أمر ال أجد      .ضاللة

 اهللا السـتنباط  هـداني  بل ، التأكيد عليه إلى

ضابٍط يفرق به بـين البدعـة المذمومـة         

.ي هذا الضابط لغو،والبدعة المحمودة

 

 

 حصر البدعة في     النبي أننرى  

 لم   النبي وهنا نالحظ أن     ،كل محدثة 

يحصرها في كل محدث بالتذكير إنما فـي        

كل محدثه بالتأنيث، والتذكير هو األصـل       

فـي   كما قال أبو البقاء الكفوى       األعموهو  

 وال  ، التذكير أقوى من التأنيث    : قال ،كلياته

 يقع التأنيث إال مع وجه من وجوه التأويل،       

 البدعـة فـي كـل        النبيا حصر   إذً

 ألن التذكير   ؛ ولم يقل في كل محدث     ،محدثة

 قال كل محدثـة     اأعم والتأنيث أخص، لماذ   

 لـو قـال كـل    :ولم يقل كل محدث؟ أقول    

     ي كل  ا ف محدث لكان كل هذا الشمول شائع

 يتـصلوا ما أحدثه الناس من بعده فـي أن         

دلة في الوضع باللغة في مقابلـة هـذا         باأل

 فالمحدثة تـأتى فـي      ،االصطالحيالمعنى  

 في مقابلـة     فيأتي أما المحدث    ،مقابلة السنة 

ن آالقديم من األمور، ولذلك جاء ذكر القـر       

ما يْأِتيِهم من ِذكٍْر     :أنه محدث قال تعالى   

 وهم يلْعبون  م محدٍث ِإالَّ استَمعوه   من ربهِ 

 ، ال : أقول .؟ن بدعة آ فهل القر  )٢: األنبياء(

 لم يقل كل محدث إنما قال        يإن النب 

 ألنهـا تـأتى فـي    ؛كل محدثة بتاء التأنيث   

ا التعريف الصحيح للبدعـة      إذً ؛مقابلة السنة 

ا لهديه كل أمر أحدثه الناس يأتي مخالفً     : هي

ن يكون هـذا    أيد في هذا التعريف     وسنته ق 

.ا لهديه وسنته  مخالفًاألمر

 

 



 

 

 

 

 



 



 









 




 



 





 


د كلمة المسلمين تتفق على أن المعارف التي يجب على المسلم   تكا

. أصول الدين، وأحكام الشريعة: استيعابها هي

 

 
وإن كانت المعرفة    

 

 بشكل عـام   -

 

، وبكـل  ة مطلوبـة، ومـراد  -
فروعها، فيما يتعلق بالكون والحياة، وبخاصة ما يرتبط بالجوانـب          

ببني نوعه، وذوات   االجتماعية واإلنسانية التي تحدد عالقة اإلنسان       
جنسه من كافة المخلوقات، كاألخالق الفاضلة، والمعاملة الحـسنة،         

  ا جبارة من المصلحين، وفي مقدمتهم األنبياء       التي استقطبت جهود
.واألئمة، والعلماء، والصالحين من الناس

 

 

 

 

 

 



 






 




 



 قد اعتمد في البداية أنوه بأن اإلمام     

 على المـأثور مـن      ةفي بيان العقيدة الحق   

 وأقـوال األئمـة     ،الكتاب والسنة من جهة   

 في  اء من جهة ثانية، وأفاد منهما مع      والعلما

حدود ، وذلك في    الحقةكشف معاني العقيدة    

الضوابط العقلية، والذوق العـالي الرفيـع       

الممنوح من الوهاب الكريم، وهذا ما سوف       

.يتضح إن شاء اهللا تعالى 

 

 

كما أنوه بأنه قد يبدو للناظر في بيـان         

 أنه ينحـى العقـل       العقيدة عند اإلمام  

ا وال يعتمد عليه بالكلية، يفهم هذا مـن         جانب

ل مثل  نصوصه التي يوجه فيها اتهاماته للعق     

:قوله

 

 

إن العقل مهما سما تفكيـره، وعلـت        "

مداركه، ال يستطيع أن يدرك الكثيـر ممـا    

يحيط به من الحقائق الكونية، وال أن يصل        

على كنهها، ومع ذلك فهي حقـائق ثابتـة         

وينتفع بها ويؤمن بهـا كامـل        يرى آثارها 

اإليمان دون أن يعرف ماهيتها أو يـدرك        

.حقيقتها

 

 

نماذج التـي ال    ويسوق اإلمام بعض ال   

يدركها العقل مثل حكم العقل أن الـشمس         

قدر األرض آالف المرات واإليمان بوجود      

النور والظلمة وتيـار الكهربـاء والتيـار        

الالسلكي، ووقوف العقـل منهـا مكتـوف      

اليدين ال يستطيع الحكم عليها، وال الوصول    

.)١("إلى معرفتها

 

 

وفى خطاب بديع للعقل نجده يوجه لـه        

:قد قائالًسهام الن

 

 

بل خبرني أيها العقل ما هي حقيقتـك        "

أنت؟ وأين موضعك من الجسم؟ هل تقوى       

.)٢("على أن تصف نفسك أو تدرك كنهك؟

 

 

ا وال يكون اإلنسان مـسلم    : "ومثل قوله 

كامل اإلسالم إال إذا شـهد بنـور التـسليم     



 

 

 

 

 



 



 

 

 

       
    

   
  
   
   

     
   

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
سامي عوض العسالة. د

 

 

 

مدير عام بوزارة األوقاف

 

 

واإليمان  

 

ال بعيون العقـل واإلمكـان        -

 

- 

ا في تلك   آيات القادر الحكيم مشرقة أنواره    

المباني، دالة على كمال التنزيـه والعلـو        

والعظمة والتقديس والكبرياء لذات الواحـد      

. )٣("األحد 

 

 

 منهج الـصوفية    ولذلك فإن اإلمام يبين   

واالجتماع عندهم على أن    : "في العقيدة قائالً  

الدليل على اهللا هو اهللا وحده، وسبيل العقل        

  ألنه محـدث،   ؛عندهم في حاجة إلى الدليل    

: والمحدث ال يدل إال على مثله، وإذا سألتهم

فما : فإن قلت . اهللا: ما الدليل على اهللا؟ قالوا    

عاجز، والعاجز ال يـدل إال      : العقل؟ قالوا 

العقل آلـه للعبوديـة ال      ( .على عاجز مثله  

فالعقل يجول حول   ) لإلشراف على الربوبية  

ومـن  . الكون، فإذا نظر إلى المكـون ذاب  

 مقهـور إال مـن جهـة        لحقته العقول فهو  

اإلثبات، ولوال أنه تعرف إليها باأللطاف لما    

.أدركته من جهة اإلثبات

 

 
امن رامه بالعقل مسترشد

 

 
طرحه في حيرة يلهــو

 

 
اب بالتلبيس أسرارهـوش

 

 
)٤(يقول من حيرته هل هو

 

 

ألن المؤمن ينظر بنـور     : "ويقول كذلك 

اإليمان، ما ال يمكن لغيره أن ينظره بنـور         

ثير من أهل اإليمان نظروا بنور      العقل، وك 

إيمانهم أسرار آيات حجبـت عـن أنـوار         

 ألن العقـل  مخلـوق، ال        ؛العقول الكبيرة 

يمكنه أن يشهد أسرار الخالق إال بفضل من        

سبحانه، فإذا أهله لإليمان أهله لمـشاهد   اهللا  

َأو كَظُلُماٍت ِفي بحٍر لُجي يغْـشَاه    : القرآن

           ابـحِقـِه سفَو ِمـن جوِقِه مفَو ِمن جوم ۚ

        لَم هدي جٍض ِإذَا َأخْرعقَ با فَوهضعاتٌ بظُلُم

 ومن لَم يجعِل اللَّه لَه نُورا فَمـا         ۗيكَد يراها   

.)٥()٤٠: النور( لَه ِمن نُوٍر

 

 

أقول بأنه قد يبدو للناظر ألول وهلة أن        

،  ويقدح فيـه   اى العقل جانب   ينح اإلمام  

   عند قراءة اولكنها نظرة عجلي تتالشى تمام 

ما كتبه عن مكانة العقل، يقول اإلمام أبـو         

: في محكمة الصلحالعزائم  

 

 
قل أهالـالعـا برحبـم

 

 
قد وصلتَ حمى وأصال

 

 
اءـقل ضيـا عـأنت ي

 

 
)٦(اليوم فضـالقد منحت 

 

 

وكيف ال والعقل هو الذي يثبت الوحي،       

، وقرر ختم النبوة برسالة النبي الخاتم   

وقد بحث العقل بقواه كلها في      " :يقول  

 بعد حكمـه بـأن اهللا       كل ما جاء به     

 كثيرين، وتصديقه بهم علـيهم      أرسل رسالً 

الصالة والسالم أجمعين في كل ما جـاءوا        

 أن كل رسول جـاء      اا نهائي  فحكم حكم  ،به

، إنما جـاء    قبل سيدنا وموالنا محمد     

ليعد بني اإلنـسان لنيـل تلـك الـسعادة          

ــوره  ــال إال بظه ــي ال تن القــصوى، الت

")٧(.

 

 
                                                           

٢٧اإلسراء واملعراج لإلمام أىب العـزائم ص      ) ١(

 

 ط دار   -
.الكتاب الصويف بالقاهرة

 

 
. نفس الصفحة،املرجع السابق) ٢(

 

 
.٢٤اإلسالم دين اهللا لإلمام أىب العزائم ص) ٣(

 

 
.١٢لإلمام أىب العزائم حتت الطبع  ص..  من املضنون) ٤(

 

 
 دار الكتـاب    . ط ،اإلسالم نسب لإلمام أىب العـزائم     ) ٥(

.٥٩الصويف بالقاهرة، ص

 

 
حمكمة الصلح لإلمام أىب العزائم، ط دار املدينة املنورة          ) ٦(

.٢ص

 

 
.١٤اإلسالم دين اهللا لإلمام أىب العزائم ص) ٧(

 

 



 

 

 

                                                              

 

 

 

 



 

 
 



 



 



 





 



 



 





 



 



 





 



 



 





 





 



 

 

 






 







 



قد عظم اهللا شعائر بيته الحرام،      
. تقوى القلوب منوجعل تعظيمها

 

 
ومن تلك اآليات المشهودة التي     

ة يراها كل من عاين الكعبة المشرف     
ذلك الحجر المكرم الذي نزل مـن       
الجنة، وهو ياقوتة من يواقيتها وكان      

       دته لونه أبيض من اللبن لكـن سـو
.خطايا العباد

 

 
وهـو بمنزلـة يمـين اهللا فـي     

ـ األرص منه يبدأ الطائفون      وافهم ط
ن استالمه  إباستالمه وتقبيله، حيث    

.شعيرة من شعائر اهللا

 

 
ولكن في هذا الموضوع نوضح     

لحجر فـي البيـت،     تاريخ وضع ا  
.واألحداث التاريخية باالعتداء عليه

 

 
روى األزرقي رحمه اهللا عـن      

في بناء إبـراهيم عليـه      ابن إسحاق   
:الصالة والسالم للكعبة المشرفة قال

 

 
فلما ارتفع البنيـان قـرب لـه        "

 المقام، فكان يقـوم عليـه       لإسماعي
ويبني، ويحوله إسماعيل في نـواحي      

ع الركن  البيت حتى انتهى إلى موض    
.األسود

 

 
ابِغنـي  : قال إبراهيم إلسـماعيل   

حجرا أضعه ها هنا يكون للناس علَما 
فذهب إسماعيل  . يبدءون منه الطواف  

يطلب له حجرا، ورجع وقـد جـاءه        
. بالحجر األسودجبريل 

 

 
 استودع الركن جبل    وكان اهللا   

وهـو جبـل معـروف      " أبي قبيس   
مشهور بمكة المكرمة، وهو الجبـل      

بل للكعبة المشرفة مباشرة مـن      المقا
جهة الحجر األسود وبـاب الكعبـة       

".المشرفة

 

 
وحين غـرق اهللا األرض زمـن       

إذا رأيت خليلـي    : وقال. نوح  
.يبني بيتي فأخرجه له

 

 
:فجاءه إسماعيل فقال له: قال

 

 
.يا أبت من أين لك هذا؟

 

 
ني به من لم يكلني إلى      ءجا: قال
.جاء به جبريل. حجرك

 

 
ريل الحجـر فـي     فلما وضع جب  

مكانه، وبنى عليه إبـراهيم، وهـو       
حينئذ يتألأل تأللًؤا شديدا مـن شـدة        
بياضه، فأضاء نوره شـرقًا وغربـا       

..ويمنًا وشاما

 

 
فكأن نـوره يـضيء إلـى       : قال

من كل ناحيـة    منتهى أنصاب الحرم    
أنـصاب  " وكلمة   .من نواحي الحرم  

.حدود الحرم: أي" مالحر

 

 
 ثم ،مهلة جرثم انهدم البيت فبنته قبي  "

انهدم فبنتـه قـريش، فلمـا أرادوا أن         
أول : يضعوا الحجر تنازعوا فيه، فقالوا    

رجل يدخل علينا من هذا البـاب فهـو         
 فـأمر   يضعه، فجاء رسـول اهللا      

: بثوب فبسط، ثم وضعه فيه، ثم قـال       
ليأخذ من كل قبيلة رجل مـن ناحيـة         

م أخذه رسـول اهللا     ثالثوب ثم رفعوه،    
ضعه فو.

 

 
 :وفي رواية الحاكم في المـستدرك     

وإن قريشًا اختلفوا في الحجـر حـين        
اد أن يكـون    كأرادوا أن يضعوه، حتى     
اجعلوا بينكم  : بينهم قتال بالسيوف، فقال   

من هذا الباب، فـدخل     أول رجل يدخل    
هـذا األمـين،    :  فقالوا رسول اهللا   

، "األمـين : "وا يسمونه في الجاهلية   وكان
ينا بـك، فـدعا     يا محمد قد رض   : فقالوا
.الخ... بثوب

 

 
يوم مبارك هو يوم    في  وكان هذا   .. 
 فقد روى اإلمام أحمد وغيـره       ،االثنين

ولد النبـي   ":  قال عن ابن عباس    
     يوم االثنين، واستنبئ يوم االثنين ، 

ثنين، وخرج مهاجرا من    وتوفي يوم اال  
مكة إلى المدينة يـوم االثنـين، وقـدم         

حجـر  المدينة يوم االثنـين، ورفـع ال      
".األسود يوم االثنين

 

 
وقد اختلف في أي سنة كان هذا       .. 

 بخمس  بي  نة ال ثقبل بع : البناء فقيل 
 خمـسا   عشرة سنة، وكان عمره     

كان البناء وعمره   : وعشرين سنة، وقيل  
ن سنة، وهذا هو األشـهر      وخمس وثالث 

..كما قال الحافظ ابن حجر
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الـسيد  سماحة  قامت مشيخة الطريقة العزمية تحت رعاية       

 العزمية  محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم شيخ الطريقة       

 لدورها ا، تأكيده١٤٤٢  عدة محاضرات خالل شـهر  

:بصير األمة بالواجب المطلوب منهاالكبير فى ت

 

 



 


مت ليلة  أقي م٢١/٨/٢٠٢٠ ، الموافق ه١٤٤٢  ٢فى يوم   

بقاعـة اإلمـام المجـدد       مائةال بعد   وناألربع و الرابعة هل البيت أ

التي تم بثها بثا مباشـرا دون       والسيـد محمد ماضى أبى العزائم      

. بسبب حظر التجوليحضور جماهير

 

 

إصالح القاعدة  أن   لىسماحة شيخ الطريقة العزمية ع     أكدوقد  

أفضل من إصالح القمة حتى يستمر الصالح، وهـذا مـا فعلـه             

 ألناس ترفض    بعد يوم الدار، حيث توجه       سول اهللا   ر

.المجتمع الجاهلي وقلوبهم رقيقة وأثرياء

 

 

ة، وهي مصيبة،   بغائوبين سماحته أن األخالق في مجتمعائنا       

ـ          ر؛ ألن المـرض    والمصيبة األعظم أن الناس ال تريـد أن تتغي

ا سيدنأصابهم جميعا إال من رحم ربي، وهذا يؤكد كذبهم في محبة            

ال بد من   لذلك   ؛روا لألفضل ؛ ألنهم لو أحبوه لتغي    رسول اهللا   

رواوجود القدوة الصالحة أمامهم حتى يتغي.

 

 

وكشف سماحته عن خطورة الماسونية ومحافلها في العـالم،         

وأنديتها المنتشرة مثل الروتاري والليونز، وحذر مـن شـعارها          

.اإلخاء والمساواة والحرية: البراق

 

 

واالعتماد على   عدم إتقان العمل،     :وأكد سماحته أن من عيوبنا    

.العدو في شراء السالح والدواء والغذاء

 

 

، )علم الـدين  (الفرض  : وطالب سماحته باالهتمام بالعلم بشقيه    

).كل العلوم النافعة(والكفاية 

 

 

الحليم العزمي الحسيني حديثـه حـول         الشريف عبد  واصلو

عـن آخـر محـاور الحركـة        ، بالحديث   سيرة أهل البيت    

، ، حيث تمثل في اإلصالح السياسي     اإلصالحية لإلمام الباقر    

:وفق األنشطة التالية

 

 

 

. الدعوة إلى األمر بالمعروف والنهي عن المنكر-

 

 

 

. نشر المفاهيم السياسية السليمة-

 

 

 

. فضح الواقع األموي-

 

 

 

.الجائرالحكم  الدعوة إلى مقاطعة -

 

 

 

.ام المنحرفينالحك مواقفه المباشرة من -

 

 

 

.لمسلحة موقفه من الثورة ا-

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

بينــا اللقــاء املاضــي أن الكمــال الكلــي هــو التــام الــذي حــاز 
َّ َّ

 

صاحبه على كمال ماهيته أو متام حقيقتـه، فـال ينقـصه قـدر 

 

منها مهما كان هذا القدر صغريا أو ضئيال، وغري الكامـل إذا 
ً ً

 

كان نقصه ضئيال
ً

 

 كان قريبا من الكمـال، وإذا كـان كبـريا كـان 
ً ً

 

بعيدا عن الكمال
ً

 ..

 

:ويف هذا املقال نواصل احلديث فنقول

 

 

 

 


 




 




 




 




 




 


وحتى بالنسبة ألنواع العمل فلكل عمل      

 وفـى  في المقال الـسابق  كماله كما مر بنا     
  سيد الفـوارس    (:ا حديث باب األعمال أيض

.)١()موسى أبو

 

 
 ومـن   ،مال العبادة واآلذان عمل من أع   

ثم فللمؤذنين سيد ومن البـديهى أن يكـون         
 وهـو   سيدهم هو مؤذن رسـول اهللا       

نعم المرء بالل وال يتبعه إال       (:قوله  
مؤمن وهو سيد المؤذنين، والمؤذنون أطول      

.)٢()ا يوم القيامةالناس أعناقً

 

 

الـورع سـيد     (:ومر بنا قولـه     
). العمل

 

 
ا س شعوب وعلمنا أن اهللا تعالى خلق النا     

 ا متباينة ليتعارفوا وليتعاونوا    وقبائل وأجناس
وليتبادلوا البضائع والمعارف والخبرات قال     

يا َأيها النَّاس ِإنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكٍَر         :تعالى
  وبشُع لْنَاكُمعجُأنثَى وو     فُوا ِإنـاراِئَل ِلتَعقَبا و
 .)١٣: الحجرات( اكُمَأكْرمكُم ِعند اللَِّه َأتْقَ   

ومن ثم فمن البديهى بحسب سنة اهللا تعالى        
فى الكمال أو السيادة أن نجد لكل قوم ولكل         

     ا، وهـو أكملهـم     قبيلة أو لكل شعب سـيد
بحسب سنة اهللا فى كمال البشر وهـى أن         

ِإن َأكْرمكُم  :األتقى هو األكمل لقوله تعالى 
  اللَِّه َأتْقَاكُم ِعند  ثر المروى عـن    وفى األ

 : وكرم اهللا وجهـه قولـه       يسيدنا عل 
سيد الروم صهيب، وسيد الفرس سـلمان،       (

.)٣(....)وسيد الحبشة بالل

 

 
وفى الجامع الكبير للسيوطى أورد قوله      

 :)بأنا سابق العـرب   : اق أربعة الس، 
 ، وبالل سابق الحبشة   ،وسلمان سابق الفرس  
.)٤()وصهيب سابق الروم

 

 
ـ  ويقويه األثر     يالسابق عن اإلمـام عل

فى القوم سيدهم والـسيد      ألن السابق    ؛
 والمعنى أن أكرم العرب على      اسابق أيض ،

 وأكـرم وأكمـل     ،اهللا سابقهم إلى اإلسـالم    
 وأكـرم   ،الفرس أسبقهم لإلسـالم سـلمان     

 ، وأكـرم الـروم صـهيب      ،األحباش بالل 
. واألكرم هو السابق هو السيد هو األكمل

 

 
 ا قوله   وورد أيض   فيما رواه عبد  

 اهللا بن عباس عن أبيه أن رسول اهللا         
 قال لعلى بن أبى طالب وللعباس بن عبـد        

بخ لكما أنا سيد ولـد آدم،        (:المطلب  
.)٥()وأنتما سيدا العرب

 

 
أنا ( :وليس ثم تعارض بين قوله      

أنا سابق العرب وسيد ( : وقوله)سيد ولد آدم
ـ ( : والعباس ي وبين قوله لعل   )العرب ا أنتم

ن سـيد ولـد آدم    أل ):سيدا العرب 

 

 كمـا  –
سنرى بعد   

 

 هو سـيد العـرب والعجـم        –
 ألن  ؛والروم وكل أقوام وشـعوب األرض     



 

 

 

 

 



 



 













 



الكمال الجزئى إذا دخل تحت الكمال الكلى       
.فال تعارض وال اختالف

 

 
وجاء فى سيادة أهل كل بلد يوم القيامة        
بعد البعث مباشرة أى فى الحشر مـا رواه         

 عن النبى    يعلابن عساكر عن سيدنا     
 ال يموت أحد مـن أصـحابى      : ( قال

      وبعثه اهللا   ،اببلد من البلدان إال كان لهم نور 
.)٦()يوم القيامة سيد أهل ذلك البلد

 

 
وثم نوع من السيادة علـى فئـة مـن          
المؤمنين، مثل الشهداء وسيدهم حمزة بـن       

 فى روايـة للطبرانـى      المطلب   عبد
ل اهللا   قـال رسـو    : قال يوالهيثمى عن عل  

:)         سيد الـشهداء حمـزة بـن عبـد 
سيد الشهداء  ( وفى رواية للحاكم     )٧()المطلب

لى إمام   ورجل قام إ   ،المطلب حمزة بن عبد  
.)٨()جائر فأمره ونهاه فقتله

 

 


 




 


نساء أهل الجنة أكملهن وسيدتهن فاطمة    

 فيمـا   ،بنت محمد عليهما الصالة الـسالم     
الـسيدة  رجه البخارى عن عائشة عـن       أخ

للـسيدة   قـال     أن النبى    فاطمة  
أما ترضين أن تكونى سيدة نـساء        (:فاطمة

.)٩()أهل الجنة؟

 

 
 :وكذلك للشباب فى الجنة سيدان همـا      

 فقد أخـرج    ، وسيدنا الحسين  ،سيدنا الحسن 
الطبرانى وابن النجار عن أبى هريـرة أن        

ماء إن ملَكًا من الس    (: قال رسول اهللا   
لم يكن زارنى فاستأذن اهللا فـى زيـارتى،         
فبشرنى أن فاطمة سيدة نـساء أمتـى وأن         
الحــسن والحــسين ســيدا شــباب أهــل 

.)١٠()الجنة

 

 قـال رسـول اهللا      :وعن أبى سعيد قال    
)       الحسن والحسين سيدا شباب أهـل

بنى الخالة عيسى بن مريم ويحيى االجنة إال  

يدة نساء أهل الجنـة     بن زكريا، وفاطمة س   ا
.)١١()إال ما كان من مريم بنت عمران

 

 
فالحسن والحسين بلغا كمـال الـشباب       
ومن ثم صارا سيدى شباب أهل الجنـة إال         

بنى الخالة عيسى بن مـريم ويحـي بـن          ا
وفاطمة سيدة نساء أهل الجنـة إال       (زكريا،  

.)١٢()ما كان من مريم بنت عمران

 

 
ن سيد  أما بالنسبة لكمال الكهولة أى تعيي     

الكهول فقد أخرج الخطيب فى التاريخ عن       
 : قال، قـال رسـول اهللا      أنس  

بكر وعمر، وإن    سيد كهول أهل الجنة أبو    (
بكـر فـى الجنـة مثـل الثريـا فـى             أبا

.)١٣()السماء

 

 
 قـال   وعن عائشة أن رسول اهللا      

أنا سيد ولد آدم وال فخر، وآدم تحت         (:لها
سـيد  لوائى يوم القيامة وال فخر، وأبـوك        

 ، سيد شباب العـرب    يكهول العرب، وعل  
والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة إال       

بكـر    فـأبو  )١٤() وعيسى ىابنى الخالة يحي  
وأرضاه سيد كهول العرب .

 

 
والسيادة على الشباب والـسيادة علـى       
الكهول كالسيادة على العرب والسيادة على      

الفرس والسيادة على الروم والسيادة علـى       
 وأيضا كالسيادة علـى الـشهداء       ،األحباش

والسيادة على المؤذنين كلها سيادات إنسانية      
 ألنها  ؛جزئية، وليست سيادات إنسانية كلية    

ا ســيادات باعتبــارات أو بحــسب جميعــ
خصائص أو صفات أو أعمال خاصـة أو        

 أما الـسيادة علـى      ،جزئية بالنسبة لإلنسان  
النساء فهى سيادة إنسانية نوعية كلية؛ ألن       

يدة نساء العالمين أو سيدة نساء أهل الجنة        س
 فهذا  ،هى األولى على كل نساء أهل الجنة      

، وسيادة الـشباب    يكمال نوعى إنسانى كل   
والشهداء والكهول سيادة نوعيـة جزئيـة       
ولكنها تعبير عن كمال تـام أيـضا وهـذا          

.يستتبع أن السيادة على نساء البشر تامة

 

 

                                             

 

 
  وأبـو  أخرجه ابن عدى وابن ماجة والطرباىن واحلاكم      ) ١(

.الشيخ ىف اآلذان

 

 
واحلـاكم  ) ٥١١٩ رقـم    ٥/٢٠٩(نظر الطـرباىن    ا) ٢(
).١/١٤٧(نعيم ىف احللية  وأبو) ٥٢٤٤ رقم ٣/٣٢٢(

 

 
.سبق ذكره) ٣(

 

 
 وقـال الـذهىب ىف      ٥٢٤٣أخرجه احلاكم حـديث     ) ٤(

الرزاق ىف مصنفه ومـسند      ضعيف وأخرجه عبد  : تلخيصه
.البزار ومعاجم الطرباىن

 

 
.اهللا بن عباس عن أبيه ر عن عبدأخرجه ابن عساك) ٥(

 

 
).٢/٤١٧(أخرجه ابن عساكر ) ٦(

 

 
وعند اهليثمى  ) ٢٩٥٨، رقم   ٣/١٥١(أخرجه الطرباىن   ) ٧(
)٩/٢٦٨.(

 

 
وقال صـحيح   ) ٤٨٨٤ رقم   ٣/٢١٥(أخرجه احلاكم   ) ٨(

.اإلسناد

 

 
وىف مسلم  ) ٣٤٢٦، رقم   ٣/١٣٢٦(أخرجه البخارى   ) ٩(
).٢٤٥٠ رقم ٤/١٩٠٤(

 

 
قال اهليثمـى   ) ٢٦٠٤ رقم   ٣/٣٦(أخرجه الطرباىن   ) ١٠(
فيه مروان الذهلى ومل أعرفه وبقية رجاله رجال        ) ٩/١٨٣(

.الصحيح

 

 
) ١١٧٧٣ رقم   ٣/٨٠( اإلمام أمحد ىف مسنده      أخرجه) ١١(

، رقـم   ٣/١٦٨(يعلى وابن حبان والطرباىن واحلاكم       وأبو
.صحيح اإلسناد: وقال) ٤٧٣٣

 

 
).٦٤/٢٩٢(أخرجه ابن عساكر ) ١٢(

 

 
 عـن كـرت    ،أنـس عن  : يب ىف التاريخ  أخرجه اخلط ) ١٣(

.٥٦٣صـ) ١١(جملد ) ٣٢٦٦٤(العمال برقم 

 

 
).١٩٢/ ٦٤(أخرجه ابن عساكر عن عائشة ) ١٤(

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 











 




 









 



 



 



 





 



 



 



 





 



 

 



 



هذه مسألة افتراضية موجودة بـبعض      
كتب التراث استغلها دعاة اإلسالم السياسى      
لتبرير أعمال التفجير واالغتيـاالت وقتـل       
اآلمنين سواء مسلمين أو غير المسلمين بدم       

.!بارد

 

 
فعندما يقررون اغتيال أحد المـسئولين      

فى البلدان العربية بعد تكفيـره      " المسلمين"
يترتب على  واتهامه بالردة س  

اغتيال هذا المـسئول قتـل      
العشرات وإصابة المئات من    
األبرياء سواء من المرافقين    
ــر  ــدين بمق ــه أو المتواج ل

االحادث قدر!.

 

 
 فيكون تبريرهم لتلك األفعال اإلجرامية   
كما هو ثابت ببياناتهم ومنشوراتهم أن قتل       

 العلمـاء   باتفاقالبرآء فى هذه الحالة جائز      
."!!التترس "  تحت اسم وورد بكتب الفقه

 

 
سـيبعثون علـى    "وأن هؤالء األبرياء    

كما جاء بفتاوى ابن تيمية" اتهمني .

 

 
وهذا حدث فى كثيـر مـن العمليـات         

ة ئ وكلنا يتذكر مقتل الطفلة البري     ،اإلرهابية
شيماء فى محاولة اغتيـال رئـيس وزراء        

 أو  ،مصر األسبق دكتور عاطف صـدقى     
 الذى قتـل    تفجيرات مجمع المحيا بالرياض   

   ا وأصيب مائة وثالثة    فيه سبعة عشر شخص
وعشرون آخرون من بينهم خمسة وثالثون      

 أو تفجيرات الدار البيضاء بالمغرب      ،طفالً
.وغير ذلك كثير

 

 
وهذا قمة التدليس والتزييف باسم الدين      

.والدين منهم براء

 

 
فمسألة التترس كما وردت بكتب الفقـه       

ألصـول  مسألة اجتهادية افترضها علماء ا    
. عندما تكلموا عن المصالح المرسلة

 

 

 ومـن   ،ولها صورة واضحة محـددة    
أجازها  

 

 حيث إنها مسألة خالفية      –

 

 جعل  –
ا محددة بأن تكـون المـصلحة       لها شروطً 

.ضرورية وقطعية وكلية

 

 
:ولكن دعاة القتل والتفجير جعلوها

 

 

 

مسألة متفق ومجمـع عليهـا بـين         -
 .الفقهاء

 

 

 

 .ول الجهاد من أصثم جعلوها أصالً -

 

 

 

ولم يلتزموا بصورتها المحددة بكتب      -
الفقه من أنها تكون فى حالة حرب والتحام        
مع العدو فى ساحة المعركة وقيـام العـدو      

 كـدروع   باستخدام أسرى المسلمين مـثالً    
.بشرية لالحتماء بهم

 

 

 

التى ولم يلتزموا بالضوابط والشروط   -
.حددها من أجازها من الفقهاء

 

 

 

م الكبرى أنهم تركوا آيات     بل جريمته  -
 القرآن البينـات وأحاديـث النبـى        

الواضحات وكذا أقوال الفقهاء فى حرمـة       
القتل واالغتياالت ولجئوا لمسألة افتراضية     

 والتزامهم وبعد ذلك يدعون السلفية      ،خالفية
. بالقرآن والسنة

 

 
عالوة على استنادهم لروايات ضـعيفة      

 فـى   لتبرير جرائمهم اإلرهابية مـع أنهـم      
النوافل والفضائل يتشددون فى التأكد مـن       
صحة األحاديث، وهذا يؤكـد اسـتهتارهم       
بالدماء مع تشديد القرآن والسنة على عظيم       

.حرمتها

 

 
لذلك تعالوا معنا نعرف ما هو التترس؟       

! ورأى علماء اإلسالم حول هذه المسألة؟

 

 
وهل ما استند إليه دعاة القتل والتفجير       

!صحيح أم ال؟

 

 



 



تمـاء   هو التستر بـالترس واالح     :لغة
.والتوقى به

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى. د   

 

 

والترس هو قطعة من المعدن مستديرة      
أو بيضاوية الشكل يحملها المحارب بإحدى      

  .)١(يديه ليتقى بها ضربات الخصم

 

 
هو تستر العدو فى الحـرب       :ااصطالح 

ــن ال يجــوز  ــسلمين أو بم بأســارى الم
معاهدين محاربتهم من غير المسلمين مثل ال     
 كـدروع أو النساء واألطفال واسـتخدامهم      

بشرية لالحتماء بها لمنع المـسلمين مـن        
. مهاجمتهم

 

 



 



 

:القرآن الكريم -

 

 
١

 

- َالو   اللَّـه مرالَِتي ح تَقْتُلُوا النَّفْس
نَا ِلوِليِه ا فَقَد جعلْومن قُِتَل مظْلُوم ِإالَّ ِبالْحقِّ

ا فَالَ يسِرف فِّـي القَتْـِل ِإنَّـه كَـان         سلْطَانً
ورنصام )٣٣ :اإلسراء.(

 

 
٢

 

-   ن قَتََل نَفْساٍد  مفَـس ِر نَفٍْس َأوا ِبغَي
     ِميعج ا قَتََل النَّاسِض فَكََأنَّماِفي اَألر   ـنمو

  ِميعج ا النَّاسيا َأحا فَكََأنَّماهياَأح ) المائـدة: 
٣٢.(

 

 

٣

 

-        ـ اللَّـِه ِإلَه عم ونعدالَ ي الَِّذينا و

الَ آخَرِإالَّ        و اللَّـه مرالَِتي ح النَّفْس قْتُلُوني

ومن يفْعـْل ذَِلـك يلْـقَ        يزنُون والَ ِبالْحقِّ

اَأثَام )٦٨ :الفرقان.( 

 

 

٤

 

-   ًْؤِمنقْتُْل من يمو دمتَعا فَ ا م  اُؤهـزج

 خَاِلد نَّمها جهِ   ا ِفيهلَيع اللَّه غَِضبو  نَـهلَعو 

ذَابع لَه دَأعوِظيماا ع )٩٣ :النساء.(

 

 

 

:السنة المطهرة -

 

 

١

 

لو أن أهل السماء وأهـل األرض        (-

 )اشتركوا فى دم مؤمن ألكبهم اهللا فى النار       

 ".رواه الترمذى"

 

 

٢

 

هللا من قتل   لزوال الدنيا أهون عند ا     (-

".رواه مسلم" )رجل مسلم

 

 

٣

 

-)   ا لم يـرح رائحـة      من قتل معاهد
الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين       

رواه البخارى" )اعام." 

 

 
٤

 

إن دماءكم وأمـوالكم    : أيها الناس  (-
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم       
هذا فى بلدكم هذا، أال هل بلغـت؟ اللهـم          

:. ومسلمرواه البخارى" )فاشهد

 

 

٥

 

ما أطيبك    (-

 

 الكعبة   –

 

 وما أطيـب    -

ريحك، ما أعظمك وما أعظـم حرمتـك،        

والذى نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عنـد   

 ".رواه ابن ماجه" )اهللا أعظم من حرمتك

 

 

٦

 

ال يزال المؤمن فى فسحة من دينه    (-

ما لم يصب دمرواه البخارى" )اا حرام" 

 

 

٧

 

يقبل ا فاغتبط بقتله لم من قتل مؤمنً   (-

 ".رواه المنذرى" )ا وال عدالًاهللا منه صرفً

 

 

٨

 

 )أول ما يقضى بين الناس الـدماء   (-

 ".رواه البخارى ومسلم"

 

 

٩

 

إن من ورطات األمور التـى ال        (-

مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام    

"رواه البخارى" )بغير حله

 

 

 






 



١

 

 خـرج فـى     إن رسول اهللا     -
غزوة غزاها وعلى مقدمتها خالد بن الوليد،       

 على امـرأة  فمر أصحاب رسول اهللا    
مقتولة مما أصابت المقدمة، فوقفوا ينظرون      
إليها ويتعجبون، حتى لحقهـم رسـول اهللا        

    ،فوقف   على راحلته، فانفرجوا عنها 
ما كانت هذه   (:  فقال عليها رسول اهللا    

: ا فقل له  ألحق خالد (: ، فقال ألحدهم  )لتقاتل
رواه أحمد وأبو   " )اال تقتلوا ذرية وال عسيفً    

 "داود

 

 
٢

 

ا نطلقوا باسم اهللا ال تقتلوا شـيخً      ا (-
ا وال طفالً  فاني ا وال امرأة وال تغلوا     صغير( 

".رواه مسلم وأبو داود"

 

 
٣

 

اء على القول بجملـة     وأجمع العلم  -
هذا الحديث، وال يجوز عندهم قتل نـساء        

.)٢(الحربيين وال أطفالهم

 

 



 



١

 

: أيمن الظواهرى-

 

 
 قد قتل فـى     يءإن كان من بر   : " يقول

عمليات المجاهدين، فهو إما خطـأ غيـر        
ا كمـا فـى حـاالت       و اضطرار مقصود أ 

 .)٣("التترس

 

 
٢

 

:د طه رفاعى أحم-

 

 
ولذلك فإنى أميل إلـى القـول       : " يقول

القائل بجواز قتل المسلمين المتترس بهـم،       
وإن كان فيهم النساء واألطفال، من أجـل        

، وهو قول أكثـر أهـل       إقامة دين اهللا    
 .)٤("العلم 

 

 
٣

 

: أبو قتادة الفلسطينى-

 

 
إذا تترس أحد بالنساء واألطفال     : " يقول

وأن .. ...ممن ال يجوز قتلهم جاز رمـيهم      
يرمى المرتدون بآالت متفجرة تقتلهم هـم       

فـى  ونساؤهم وأطفالهم فهذه حالة ذكـرت       
.)٥("كتب أهل العلم بالجواز

 

 
                                                           

.م١٩٦٠لعربية بالقاهرة املعجم الوسيط، جممع اللغة ا) ١(

 

 
.١٣٨ ص ١٦التمهيد البن عبد الرب ج ) ٢(

 

 
الـدكتور أميـن    " جمموع أحباث ورسائل وتوجيهات     ) ٣(

 ١نشر خنبة اإلعـالم اجلهـادى ط        ،  ٤٥٩الظواهرى ص   
.م ضمن إسطوانة حقيبة ااهد، اإلصدار الثالث٢٠١٠سنة

 

 
 ص" إماطة اللثام عن بعض أحكام ذروة سنام اإلسالم         ) ٤(

. منرب التوحيد واجلهاد٢٤٥

 

 
.ه١٤١٥شوال ٢٩  بتاريخ ٩٠جملة األنصار العدد ) ٥(

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


 

 

 

 

 

حكم عاليـة، ودرر غاليـة،      
أفيضت من الكتاب المسطور،    
والبحر المسجور، ونطق بها    
لسان الرق المنشور، أخـذًا     

سعد من  . من البيت المعمور  
فهم هذه الحكـم علمـا، أو       
تمتع بها ذوقًا، أو سار على      
هديها سلوكًا؛ ألن عباراتهـا     

ور بيـان   من بحر عرفان ون   
.مجدد هذا الزمان

 

 
 حكــم هـذه ال ىحـد إنقـدم  

قــ تعليايمة يعقبهــالعظ

 

 
ى نيلـ نسترشد به ف   

 

 
.المجد اإلسالمى       

 

 

األستاذ

 

 
قنـديلمحمود سميـح 

 

 
 



 








 




 



 

 

 

 

التصوف فى مؤلفات اإلمام أبى العزائم لـه    
شأن كبير، وتعريفات متعددة، بعـضها ذكـره         
أئمة السلف من الصوفية، وجميعها تحمل فـى        
طياتها معانى هذا المنهج الربانى الراقـى فـى         
التربية والتزكيـة، وطهـارة القلـب، وجـالء         

:النفوس، وصفاء العقول، فالتصوف عنده

 

 
ه أماتك الحـق عنـك      ِعلم إذا سلكت طريق   

 ألن فيه مـوت النفـوس األمـارة         ؛وأحياك به 
بالسوء والحظوظ والشهوات، فتكون للعبد حياة       

ا لقول الحـق تبـارك      إيمانية قلبية دائمة، تحقيقً   
وجعلْنَا لَـه    َأو من كَان ميتاً فََأحيينَاه    : وتعالى

 ثم  ،)١٢٢ :األنعام( نُوراً يمِشي ِبِه ِفي النَّاسِ    
يبين أن التصوف هـو المراعـاة واالحتفـاظ،         
والمعاناة واالتعاظ، بكل ما تحمل هذه العبـارة        
من معانى ودالالت، فـأول التـصوف علـم،         
وأوسطه عمل، وآخره موهبة، فالعلم يكشف عن       
المراد، والعمل يعين على المطلوب، والموهبـة       

.تبلغ غاية األمل

 

 
وألن الحب هو أساس الوجود، وغاية كـل        

 أن مفتاح التـصوف نكـران       ن  وجود، بي م
الحـب،  : الذات، وعدم األثرة، أو بمعنى أخص     

وما أخذ قوم التصوف من القيل والقال، ولكـن         
من الجوع، وترك الـدنيا، وقطـع المألوفـات         
والمستحسنات، ويختلف البـشر فـى مـصادر        
مأكلهم ومشربهم بحسب مصادر رزقهم، ولكن       

هم لمـصدر   يبقى الصوفية متميزون فى رؤيـت     
الرزق، فإن من الناس من يأكل بذل الـسؤال،         
ومن الناس من يأكل بتعب كالتجار، ومن الناس        
من يأكل بامتهـان كالـصناع، أمـا الـصوفية          
فيأكلون بعز، يشهدون العزيز، فيأخذون رزقهم      

.من يده وال يرون الواسطة

 

 
ما أسعد اإلنسانية إذا أشرقت األرض بنور       

ر طيـب التـصوف     ربها، وتنسمت النفس عبي   
العبق، وشـربت مـن راح المعرفـة اإللهيـة          
الطهور، يصل أهل التصوف إلى حالة روحانية       
خالصة صافية، حالة تسيطر فيها الروح علـى        
الجسد سيطرة تامة، فيصمت الجسد، وتـستيقظ       
الروح في نشوة ربانية ال يعرفها إال من ذاقها،         
يصلون بحبهم إلى ما يسمونه بالوجـد، وهـو         

ق تام في نشوة علوية، يفـيض بهـا اهللا          استغرا



 




 





 

 

 

 

 



 


 

تعالى بالتجلي على قلوب من اصطفى من أهـل   
محبته، فتشعر الروح بأنها مع اهللا وباهللا وهللا في         

.كل حال

 

 
كان سمنون الصوفى المحب الولهـان، إذا       
تكلم في المحبة تكسرت قناديـل المـسجد مـن          

ال  :اضطرابها، وقيل له تكلم عن المحبة، فقـال       
د من بينكم يتحمل الكالم فيه، فوقـع        يستطيع أح 

 انظروا لهذا الطائر، وبـدأ      :بين يديه طائر فقال   
يكلمه عن محبة اهللا، والطير يـضرب بمنقـاره         
األرض حتى سال دمه واضطرب ومات، تلـك        
صورة عليا جميلة يتجلى فيها سـلطان المحبـة        
على كل المخلوقـات، صـورة ال يتخيلهـا وال     

نابيع المحبة، ونهـل  يستشعرها إال من ذاق من ي   
من أسرارها، وأشرق في قلبـه نـور الوجـد          

.والحب والوصال

 

 


 


:يقول اإلمام أبو العزائم 

 

 
التصوف عطر للـنفس يزكيهـا، وشـعاع        
للروح يلطفها، ونفحات للحس يرهفه، وومضات      
للعقل يضيئه ويهديه، وهو الغذاء الروحى لكـل        

 المـضيء لكـل قلـب،       نفْس، والقبس اإللهـي   
والخصيصة اإلنسانية التي استجابت آلدم وتاب      
من معصيته فتاب اهللا عليه، جاءت رساالت اهللا        
إلى الخلق بمنهاجه، وانجلت عمايـات النفـوس        
بنوره، ورسمت المثل العليا بنبـضات أنفاسـه،        

.وخطوات رجاله

 

 
والتصوف عطر النفس الزكيـة، وشـعاع       

 فيزكيـه،   الروح العلوى، يشرق علـى الحـس      
وعلى العقل فيضيئه، وإلى الشهوة فيهدئها، هـو    
ــب،   ــى للقل ــبس اإلله ــنفس، والق ــروح لل ال
والخصيصة التي يمتاز بها اإلنسان عـن بقيـة         
العوالم، وهو ذكر مـع اجتمـاع، ووجـد مـع       
استماع، وعمل مـع اتبـاع، والـصوفي دائـم       
التصفية، يصفي األوقات من شـوب األكـدار،        

النفس، والصوفي مـع    بتصفية القلب من شوب     
: الحق بال خلق، ومع الخلق بال نفْس، قال تعالى        

          اءدِللَِّه شُـه اِميننُوا كُونُوا قَوآم ا الَِّذينها َأيي
، وهذه القوامـة هللا علـى       )٨: المائدة (ِبالِْقسِط

:النفس هي التحقق بالتعرف، ثم يقول

 

 
ا فروا من األكــوانـأهل الصف

 

 
اب والرحمــــنم الوهـللمنع

 

 
دق عزيمــةـروا بصـهللا قد ف

 

 
ل وِجنــانـمن عالم الملكوت ب

 

 

ون الفساد ألنهـمـهم كـم يلهـل

 

 
د سارعوا للروح والريحــانـق

 

 
هم وبحبــهـال بربـأنس الرج

 

 
ل وصاله الربانـــىـفازوا بني

 

 
أهل الصفا شهدوا الجميل بال خفا

 

 
ه فى حظوة الرضوانـاموا بـه

 

 
م لقلوبهمـيبهـحبه ـقد الح وج

 

 
انـالوا الصفا بالفضل واإلحسـن

 

 
لقد دارت كئوس الحب فى حـان الرضـا         
على العشاق من أهل التصوف، العاشقين جمال       
ذات موالهم، فقد أحرقت نار المحبة مـا فـى          
القلوب من األغيار، وأصبحت العيون من شـدة        
الوجد كأنهـا سـواقى، تـسقى أرض القلـوب          

ل كل حبيب بحبيبـه،     بالصفاء واليقين، وقد شغ   
 ؛وليس ألهل التصوف شغل إال بمحبوبهم       

ألنه هو الدواء وهـو الـشفاء، وهـو الغـذاء           
لألرواح، وهو العطاء من حضرة الملك الفتاح،       

:وصدق من قال

 

 
ب للعشاقـؤوس الحـدارت ك

 

 
ار والعيون سواقـيـفالقلب ن

 

 
ى لياله أضـناه الهوىـكٌل عل

 

 
مٍد تريــاقيـوأنا الهوى بمح

 

 
إن مر طيف محمد في خاطري

 

 
اقيـهاجت بحار الحب في أعم

 

 
شوقى إلى ذكر الحبيـب يهزني

 

 
فلتســقني من كأسه يا سـاِقى

 

 
التصوف دعاء ومناجاة وتذلل بين يدى اهللا       
تعالى، حال يرويه لنا ميراث العارفين باهللا، فكم        
من مناجاة سطرت بمداد من نور وخيوط مـن         

لينا وكأنها  ذهب، لمعت عبر العصور ووصلت إ     
آيات تحكـى قـصص العابـدين المخلـصين،         

أحوالهم المتوضئة بماء اليقـين،      وتكشف أسرار 
هذه الكنوز مـن األدعيـة واألوراد والمناجـاة         
واألحزاب، هى بلسم شفاء المريـد مـن سـقم          
الهوى، وبردة صوف تدفئه بمدد شيخه، من برد        
الضياع والفتن، هى أنفـاس العـارف وبهـاء         

ى عليه اهللا بنظرة رضا، فتكللت      حضوره، المتجل 
كلماته حال مناجاتـه بتـاج العـز والقبـول،          
وصارت لعزتها ترقق القلوب وتخضع العقول،      
وهى فى ميزان العبد عند اهللا مخ العبادة، كمـا          

).الدعاء مخ العبادة: (قال الحبيب 

 

 



 


التصوف محو األنا واألغيار، وشهود الكل      

ر العزيز الجبار جل جالله، وهذا المحو       تحت قه 
هو محو قلبى ال يسقط الحقـوق، وال يـورث          
التعطيل والكسل، فالمتصوف المتحقـق بمحـو       
أناه، سيمته التواضع بغير تكلـف، والمتحقـق        
بمحو األغيار سيمته المحبة ألحبابه فى اهللا مـن   
غير منة، فهو يـرى فـيهم عظمـة خـالقهم           

م وينــزلهم وموجــدهم، وال يبخــسهم حقــوقه
      ا منازلهم، فيعظم الولى الصالح التقى منهم إكرام

ِإن َأكْـرمكُم ِعنـد اللَّـِه       : لتقواه، قال تعـالى   
َأتْقَاكُم )وكلما كـان المحـو      )١٣ :الحجرات ،

    أدق كان المتخلق به عبد ا رباني ا عن نفسه   ا، فاني
باقي      ا، وأندى  ا باهللا، وكان أشد رحمة وأوسع كرم
ـ    ا  يد ا للمخلوقـات،  وأكثر محبة وصفاء وتعظيم

. هللاحيها وميتها، ساكنها ومتحركها إجالالً

 

 
كله خُلق، فمن زاد    : التصوف قال عنه أهله   

عليك فى الخلق فقد زاد عليك فـى التـصوف،          
   ا عن الدين وهو الحـق، فـال        وهذا ما قيل أيض

دين بغير خلق، وال تصوف بغير خلق، وال علم         
 كلها محصورة فـى ذات      بغير خلق، واألخالق  

النبى العظيم المصطفى سيدنا وحبيبنـا محمـد        
       فهو صاحب الخلق العظيم، ولذلك دأب ،

 التـى   ةأهل التصوف على التمسك بسنته الشريف     
هى عباداته وعاداته، والتعلق بسيرته العطـرة،       
التى عند تالوتها تحل الـنعم، وتفـتح أبـواب          

مديـة  الكرم، ويتنسم منها عبير األنفـاس المح      
الزكية، فتشحذ الهمم وترتفع الـشيم، وتتنـزل        
الرحمات كالديم، فينـال الموفـق حظـه مـن          
الرحمة، فينصلح حاله ربما الدهر كلـه، وهـذا         
أحد أهم أسـباب االجتمـاع واالسـتمداد عنـد          

.الصوفية

 

 
 ألنها من خاللـه     ؛إن التصوف عطر للنفس   

تشم نسمات وعبق التزكية التى يعقبها الفـالح،        
 شعاع للروح، يمدها بنـور اليقـين        والتصوف

والتمكين، فتسعد وتنتشى وتفر إلـى اهللا، بعـد         
لطافتها من كدورات المادة وقيود األكوان، وهو       
نفحة يرهف الحس، فيلين ويخـشع لجـالل اهللا         
األعظم، ويستجيب لمنادى اإليمان، والتـصوف      
ومضات مشرقة بنور المعرفة واألوراد والفكر      

ل بأنوار التسليم، فينجذب     العق ءالمستنير، تضي 
بالكلية إلى الفتـاح العلـيم، ويهديـه اهللا إلـى           

.الصراط المستقيم

 

 











 












 









 



 





 



 





 



 



 





 





 





 



 



 



 

 

 

 

 



 



 


 

 

 

 

 
قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ 

 

 

 

 

الَّـِذين  : في معنى قـول اهللا تعـالى      

       ونقْطَعيِد ِميثَاِقِه وعاللَِّه ِمن ب دهع وننقُضي

ما َأمر اللَّه ِبِه َأن يوصَل ويفْـِسدون ِفـي          

    ونالْخَاِسـر مه ِض ُأولَِئكاَألر ) البقـرة: 

 بين اإلمام أبو العزائم أن الـنقض ال         )٢٧

، شياء المحسوسة الماديـة   يكون إال في األ   

ولكنه اسـتُعِمل   ، نقض البناء والغزل  : فيقال

ومعنى نقض  ، في العهد على طريقة التجوز    

العهد مخالفة ما أخذوه علـى أنفـسهم أن         

. يقوموا به

 

 

 ِمن بعـِد ِميثَاِقـهِ    : وقول اهللا تعالى  

يعنى من بعد توكيده وإقـرارهم بـالقبول        

.هدوالعزم على أن ال ينسوا هذا الع

 

 

: واختلف الناس في تعيين هذا العهد

 

 

هو الذي أخذه اهللا على بنـي آدم        : فقيل

. حين استخرجهم من ظهره

 

 

هو وصية اهللا تعالى إلى خلقـه       : وقيل

وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته ونهيه        

إياهم عما نهاهم عنه عن معصيته في كتبه        

تـرك  : على ألسنة رسله، ونقـضهم ذلـك     

. العمِل به

 

 

بل نَصب األدلة على وحدانيتـه      : وقيل

بالسموات واألرض وسائر الـصنعة هـو       

ترك النظـِر فـي     : بمنزلة العهد؛ ونقضهم  

. ذلك

 

 

هو ما عهده إلى من أوتي الكتاب    : وقيل

 وال يكتموا   أن يبينوا نبوة سيدنا محمد      

. أمره، فاآلية على هذا في أهل الكتاب

 

 

عهـده جـل    : قال أبو إسحاق الزجاج   

ز ما أخذه على النبيين ومن بعـدهم أال         وع

وِإذْ َأخَذَ  :  ودليل ذلك  يكفروا بالنبي   

اللَّه ِميثَاقَ النَِّبيين لَما آتَيـتُكُم مـن ِكتَـاٍب          

        كُـمعا مقٌ لِّمدصوٌل مسر اءكُمج ٍة ثُمِحكْمو

    تُمرقَاَل َأَأقْر نَّهرلَتَنصِبِه و لَتُْؤِمنُن   َأخَـذْتُمو 

:  أي )٨١ :آل عمران ( علَى ذَِلكُم ِإصِري  

. عهده

 

 

يقول القرطبي في سياق تفسيره لتلـك       

وظاهر ما قبُل وما بعد يدل      : اآلية الكريمة 

على أنها في الكفار، فهذه خمـسة أقـوال         

.والقول الثاني يجمعها

 

 

وفي هذه اآلية دليل علـى أن الوفـاء         

ائز ألزمه المرء بالعهد والتزامه وكل عهد ج

نفسه فال يحل له نقضه؛ سواء أكـان بـين          

مسلم أم غيره؛ لذم اهللا تعالى مـن نقـص          

 :المائـدة ( َأوفُواْ ِبالْعقُودِ : عهده وقد قال  

وِإما تَخَافَن ِمن    :، وقد قال لنبيه     )١

قَوٍم ِخيانَةً فَانِبذْ ِإلَيِهم علَى سواء ِإن اللَّه الَ          

ِحبي الخَاِئِنين  )فنهاه عـن    )٥٨ :األنفال 

...        الغدر وذلك ال يكون إال بنقض العهد

 

 


 



وفي سياق تفسير اإلمام أبـي العـزائم        

لتلك اآلية يبين أن اهللا تعالى قبل أن يخلـق          

األفالك أراد وكان أول إرادتـه أن يجعـل         

محـيط   خليفة له في األرض، وِعلمه      

بالحقائق قبل إيجادها؛ وقد نفـذت حـضرة    

القدرة ما سبق في اإلرادة مما أحـاط بـه          

علمه أن يوجد الذرية اآلدمية، ثـم يتجلـى         

         من غير حجاب وال سبب كوني بـل 



 

 

 



 



 


 

 

 

بنور وجهه العلي؛ فيشهد كل تلك الذريـة        

هذه األنوار، فيخاطبهم مخاطبة من يأخـذ       

لَـستَ  َأ: لنفسه العهد علينا فيقول سبحانه    

كُمبِبر )فاقتضت تلـك    )١٧٢ :األعراف ،

 :األعراف( بلَى: الحقائق كلها أن تقول   

. أنت ربنا ونحن عبيدك:  أي)١٧٢

 

 

ولما سبق في حضرة العلم اإللهي مـن       

أن اإلنسان يكون مكونًا من حقيقة جسمانية       

هي الهيكل اإلنساني، ومن لطيفة روحانيـة      

ان؛ قدر سبحانه  هي الروح؛ وكالهما متضاد   

وتعالى أن يقيم الحجة لنفسه علينا فقال اهللا        

َأن تَقُولُواْ يوم الِْقيامِة ِإنَّا كُنَّا عـن        : تعالى

   ذَا غَاِفِليناُؤنَـا      * هآب كا َأشْرتَقُولُواْ ِإنَّم َأو

ِمن قَبُل وكُنَّا ذُريةً من بعِدِهم َأفَتُهِلكُنَا ِبمـا         

.)١٧٣، ١٧٢ :األعراف( عَل الْمبِطلُونفَ

 

 

وتلك اآلية الشريفة تقيم الحجة على أن       

كل إنسان موهوب له قوة عقلية يمكنـه أن         

يصل بها إلى الحق، فإذا أهمل تلك القـوة         

وقلد والديه أو أخْدانه لم تكن له حجة على         

.اهللا تعالى

 

 

:يقول اإلمام في قصيدة له

 

 
 لنـا سبقَتْايةُ من أزٍلـوال العنـل

 

 
ا وال أرواحنـا عشقـتْـلما اهتدين

 

 
ا بالهداية منـب ِمنَّـلـمن جمل الق

 

 
وهب النفوس الضيـا حتى له طَلَبتْ

 

 
دعـوِتِهـا لـن دعـانا فلبيـنـوم

 

 
ـِرتْـه أرواحنـوفي ا بالذكِر قد سك

 

 
هدهاـمش) تُـألَس(تْ وـعنايةٌ سبقَ

 

 
 وقد شَِهدتْد وِلهت فيهاـوالروح ق

 

 



 



وهناك عهد آخر هو هللا أيـضا بـنص         

ِإن الَّـِذين يباِيعونَـك ِإنَّمـا       : قوله تعالى 

     ِديِهمقَ َأياللَِّه فَو دي اللَّه وناِيعبي ) الفـتح: 

 لـسلفنا    وهو عهد رسـول اهللا       )١٠

نـا أن   الصالح؛ الذين بقبولهم له وجب علي     

.نقبله بصفتنا مسلمين

 

 


 



وهناك عهد ثالث هو أيضا هللا سـبحانه        

وتعالى؛ وهو ما أجاله للعقول الكاملة مـن        

بدائع إيداع صنعه ومن لطائف لطفه، كـل        

ذلك عهد عند أهل العقل الذي يعقل عن اهللا         

تعالى، ناطق بلسان حال؛ وإن لـم ينطـق         

ِإن ِفـي خَلْـِق      :بلسان قال، قال تعـالى    

السماواِت واَألرِض واخِْتالَِف اللَّيِل والنَّهاِر     

. )١٩٠ :آل عمران( آلياٍت ُألوِلي األلْباِب

 

 

هذه العهود التي ذكرناهـا هـي التـي     

، ولكن قتل اإلنسان ما     يذكِّرنا بها ربنا    

.أكفره، ينقض عهد اهللا من بعد ميثاقه

 

 




 



من عِمَل  : (ونَِكُل األمر إلى قوله     

        لَـمعا لَم يم اُهللا ِعلْم ثهرو ِلمومـا   )بما ع ،

أحلى علم يلهمه اهللا أولياءه ويكاشفهم به من        

غير تعليم؛ فيمـنحهم المـشاهد القدسـية        

   وحانية والمواجهات الربانية والسياحات الر

التي تنفذ من أقطـار الـسماوات واألرض        

. باليقين الحق

 

 

هل من ساح في    : وبعيشك أيها القارئ  

الطين والمباني كمن ساحت روحه الربانية      

ــاني؟؛ ال  ــشاهدت المع ــوت ف ــي الملك ف

. يستويان

 

 




 



ي تفـسيره لتلـك     ويبين الشيخ العقاد ف   

الَِّذين : اآلية الشريفة أن معنى قوله تعالى     

 :البقرة( ينقُضون عهد اللَِّه ِمن بعِد ِميثَاِقهِ     

يخـالفون العهـد، ويخونـون      :  يعني )٢٧

المواثيق، وينسون جميـل مـوالهم الـذي        

صورهم وأوجدهم في هذه الحياة وقد أخـذ        

 ربكُمَألَستُ بِ : على أرواحهم العهود يوم   

 وجدد العهـود بمجـيء      )١٧٢ :األعراف(

. األنبياء، وكررها على لسان العلماء

 

 

فكانوا يـستحقون التهديـد والوعيـد؛       

والوصف بالفسق، وهذا النقض أثبت لهـم       

الخيانة واهللا ال يهدي كيد الخائنين، ثم وقعوا    

ويقْطَعون : في جريمة أخرى ذكرها بقوله    

 )٢٧ :البقـرة (  َأن يوصلَ  ما َأمر اللَّه ِبهِ   

. يعني ال يلبون أوامر اهللا في صلة األرحام

 

 

وفعل الخير الذي يوصلك إلى الـسعادة   

هو أن تصل قلبك بربك، وتتوجه بضميرك       

ا أثره؛ حتى تكـون      مقتفي لرسول اهللا   

 به في كل أعمالك اقتـداء بهدايتـه         متصالً

وسنته، وتربط فؤادك بالعـارفين؛ فـإنهم       

، وكل عمل الخير    سول اهللا   فروع لر 

.صلة، وتوددك إلى الخلق بالرحمة صلة

 

 

وهؤالء قطعوا الـصلة بيـنهم وبـين        

السعادة الحقيقية، ثم وقعـوا فـي جريمـة         

ويفْـِسدون ِفـي    : أخرى ذكرهـا بقولـه    

، واإلفـساد فعـل     )٢٧ :البقرة( اَألرِض

المنكر، وظلم الناس، واغتيـال أمـوالهم،       

ول الصغيرة، والتمويـه  واالحتيال على العق  

     ا فـي   على النفوس الضعيفة، فكانوا شـر

. الظاهر والباطن

 

 

نقضوا عهد اهللا فطردهم، وقطعوا مـا       

أمر به أن يوصل فقطعهم اهللا، وأفسدوا في        

األرض فكان الفساد في نفوسهم وقلـوبهم       

وأجسادهم، فصاروا كالمزبلـة المملـوءة      

هـا  بالقاذورات والجراثيم التي ال يبدد ما في      

.إال اإلحراق بالنار

 

 



 

 

 

 



 



 

مع إطاللة ذكراه 

 

:العاشرة

 

 

 

"ما الذي مجع القرضاوي وبشارة وليفي يف 

 

"الربيع العربي

 

؟

 

 

 



 



أما الثاني فـي ثـالوث التغييـر        : ارابع

 ،والفوضى فاسمه عزمي أنطـون بـشارة      
 قـدم  ،م٢٢/٧/١٩٥٦ولد في الناصرة في    
  ا، وقبلهـا مناضـالً،     نفسه باعتباره مفكّر

وأثناءها عـضو كنيـست إسـرائيلي، وال      
ـ         ا تناقض لديه أو لدى المعجبين بـه عربي

التناقض     وعبري شديد الوضوح،  ا، رغم أن
    ا عـضو كنيـست     إذ كيف تكون إسـرائيلي

ا في الوقت ذاته؟ومناضالً قومي.

 

 

تقول سطور سـيرته، قبـل الربيـع، إن         … على أية حال  
   إعداده جيد ـت         الرجل تمكين، أما كيـف تما من قبل المحر

 إن الرجل تم تدشـينه      :صناعته وإعداده فإن الحقائق تقول    
 الثانوية حين تولى رئاسة اتحـاد   كمناضل وهو في المدرسة   

 ثم التحق   ،م١٩٧٤الطالب الثانويين العرب الذي أسسه عام       
ثم غادر إلى ألمانيا     ،ا بجامعة حيفا ثم الجامعة العبرية     دارس 
 ليدرس الفلسفة من جامعـة هومبوليـت فـي        م١٩٨٠عام  

ا على درجة الدكتوراه، ثم عـاد إلـى         برلين، ويحصل الحقً  
 التجمع الوطني الـديمقراطي، ويـدخل       فلسطين ليقود حزب  

 ا بالكيان الصهيوني، عـدة  ا معترفًالكنيست اإلسرائيلي عضو
 ثم تفتعل األجهزة الصهيونية     م١٩٩٦دورات ابتداء من عام     

معه عدة معارك وهمية منها ادعـاء دعمـه لحـزب اهللا،            
ولسورية، ليتم ادعاء طرده خارج الكيان الصهيوني ليذهب        

لى حـزب اهللا ليـستقبله الجميـع، خاصـة          إلى سورية، وإ  
الرئيس بشار األسد بترحاب، ودعم كاملين، فاق كّل وصف،         

ا يتغلغل الفتى ابن الكنيست فـي أوسـاط النخبـة           وتدريجي
ا العربية وألنـه يتمتـع      العربية البيروتية، والسورية وأحيانً   

بدهاء وذكاء فطريين أمكن لـه أن ينـسج         
 ا وصـحفً  عالقات، ويخترق مراكز أبحـاث    

ومؤسسات وجمعيات لبنانية عريقة عديدة،     
 ال؟ فالرجـل قُـدم للجميـع باعتبـاره         موِل

 ا، تطارده إسرائيل، في أرجاء     مناضالً قومي
الدنيا، ولقد التقاه كاتب هذه السطور عـدة        
مرات في عدة فاعليات قومية مهمة وأزعم       

كتشف مثل غيري حقيقته،   أأنه خدعني ولم    
، ليـساعدنا   »يع العربـي  الرب«إلى أن جاء    

ا في إظهار حقيقة عزمـي بـشارة        مشكور
اإلسرائيلية بامتيـاز، حقيقـة الـدور الفكـري والفلـسفي           

واإلعالمي الداعم بل والصانع     

 

ا   أحيانً –

 

 لمشروع تفكيـك    –
 لوال أن اهللا قد وقف بجانب األخيـرة         ،سورية وليبيا ومصر  

مصر

 

، م٢٠١٣يونيـو   /  حزيـران  ٣٠ حين قامت ثـورة      -
حبط مشروع عزمي ومشاريع آخرين مثله، المهـم فـي          فُأ

ـ          ا األمر أن عزمي بشارة الذي التقطته قطر وواشنطن الحقً
ديـسمبر  / مع إطاللة ثورة الياسمين في تونس كانون األول       

 ليساهم في خلط األوراق ولينظّر لكّل الفوضى فـي          م٢٠١٠
         ا المنطقة، باعتبارها ثورة وأسس له حمد بن جاسم مركـز

دراسات وصحيفة يومية، وإطـالالت ثابتـة عبـر قنـاة           لل
، وليشترك مع القرضاوي في فتاوى       »الجزيرة«

 

 هذه المرة  –
          علمانية وفلسفية وترتدي مسوح الناصـرية لألسـف ضـد

ا بعد أن فشل مع الحالة المصرية، وتدريجي      .. سورية وليبيا 
ا  أيض

 

–      ل الثورات إلى دمار ودماء، وتدريجيك   تتحو ان ا وإن
ا  متأخر

 

 تكتشف الجماعة الثقافية والسياسية والعربية دور       –
   عزمي بشارة الوظيفي، وتدريجي ا  ا أيض

 

 ال يبقي حوله وال     –
   قه سوى الباهتين، فكرا، الباحثين عن عمـل أو أجـر،        يصد

..يسد رمق الحياة

 

 



  

 

 



 







 





 




 




 





 


أما برنار ليفي فهو اليهودي     : اخامس

 الجزائـر فـي     الفرنسي الذي ولـد فـي     
 ويعتبر نفسه من تيـار      ،م٥/١١/١٩٤٨

الفالسفة الجدد، الكارهين لليسار والـذي      
ـ       يعتبر االشـتراكية فاسـدة أخالقي  ا وأن

األمركة واألسرلة أي االنتساب الفلـسفي      
ـ      اوالسياسي إلسرائيل هي األعظم أخالقي !

   ا ا وناشـطً  واشتهر ليفي باعتباره صحافي
ا، ومراسالً حر  سياسيا منذ حرب انفصال   بي

 ،م١٩٧١الديش عن باكـستان عـام       جبن
 )يسار في أزمنة مظلمة   (ومن أشهر كتبه    

 وفيه هجوم شديد على     ،م٢٠٠٨نشر عام   
ــنطن     ــل لواش ــد كام ــسار وتأيي الي

ا بـدأ دور الرجـل      ، وتدريجي »إسرائيل«و
يتضح حين هاجم االنتخابات في إيران عام 

 ودافع عـن انفـصال جنـوب        ،م٢٠٠٥
 وهـاجم المـسلمين البرابـرة       ،دانالسو

       الموجودين في شمال السودان على حـد
بعـد  » إسرائيل«وصفه، وترشح لرئاسة    

حصوله علـى جنـسيتها، وفـي العـام         
أيار، وأثناء افتتـاح    /  شهر مايو  م٢٠١٠
في تـل   » الديمقراطية وتحدياتها «مؤتمر  

أبيب، مدح برنار هنري ليفي وأطرى على       
أكثر «ا إياه   عتبرجيش الدفاع اإلسرائيلي م   
لم أر «: ، وقال»جيش ديمقراطي في العالم 

ا كهـذا يطـرح     ا ديمقراطي في حياتي جيشً  
على نفسه هذا الكم من األسئلة األخالقية،       
فثمة شيء حيوي بشكل غير اعتيادي في       

!»الديمقراطية اإلسرائيلية

 

 
ولقد أعلن الرجل    

 

وهنا يبرز الدور    -
الوظيفي لـه بوضـوح      

 

أن األجهـزة    -
اإلسرائيلية، واألميركية والمـال النفطـي      

    ا خلفه، وال يجد    خاصة من قطر تقف جميع
ا في قبول دعمها لدوره التحريضي      تناقض

يناير / لذلك مع اندالع ثورة كانون الثاني     
 تـم الـدفع بـه،       م٢٠١١في مصر عام    

والتقى بقيادات اإلخوان المسلمين وهناك     
ثناء الثـورة  صور شهيرة له مع بعضهم أ    

 .ومنهم القيادي اإلخواني سعد الحـسيني     

فبرايـر  / وفي ليبيا أثناء مؤامرة شـباط     
المسماة لديه ولدى القرضاوي وعزمـي      
بشارة بالثورة كان يقف ويـساند هـؤالء        

 وفي سورية وقف إلى جـوار       .اإلرهابيين
ــة   ــة المعارض ــر ومرتزق ــيش الح الج

لقد … الموجودين في فنادق أوروبا وتركيا
صح الرجل خاصة خالل السنوات األولى      أف

المزعوم، عن دوره،   » الربيع العربي «من  
ا مثل رفيقيه القرضاوي وبشارة دور      تمام
عم والمساند القوي، بالكلمة والسلوك     االد

لجماعات إسالمية، وإرهابية، وفوضوية،    
.تستهدف تفكيك األوطان، باسم الثورة

 

 



 


من » الربيعثالثي  «هؤالء هم   : اسادس

المثقفين، أو الدعاة ، أو الفالسفة سـمهم        
ما شئت وتلك هي أدوارهم، وهـذا هـو         
القاسم المشترك بينهم، إنه قاسـم العمـل        
الوظيفي، لخدمة مشروع تفكيك المنطقة،     
إلعادة تركيبها من جديـد علـى مقـاس         
الهوى والمصلحة األميركيـة، والغربيـة      

ـ       ال مستخدمة أي تلك المصلحة قطر، والم
النفطي، وبعض مشيخات وممالك الخلـيج      

ؤال الذي قد يسأله الـبعض      األخرى، والس 
هل مـن المعقـول أن يكـون        : امستهجنً

القرضاوي وعزمي بشارة في نفس المربع 
مع برنار ليفي؟ أال يحتمل أنهما لم يكونـا       
يعلمان طبيعة التوظيف القطري لهما فـي       
هكذا مشروع؟ وأن األمر كان أمر قناعـة        

هما بأنهمـا كانـا يـساندان ثـورات؟         لدي
 ألن رجل في مقـام      ؛ال… واإلجابة بالقطع 

القرضاوي أو دهاء عزمي بشارة ولديهما      
والخبرات الكثير، ال يمكن أن     من التجارب   

ر بهم، إنهـم كـانوا         ستيغفلوا أو أن يغر
ونحسب أنهم ال يزالون     

 

 مجرد جماعـة    –
 وظيفية قد تتزين، أو تتجمل، تارة بالدين      
حالة القرضاوي، وأخرى بالناصرية حالة     

 وثالثة بالثوريـة العالميـة حالـة     ،بشارة
ليفي، لكنها في جوهرها جماعة وظيفية،      
تعمل بالوكالة، في خدمة مشروع أكبـر،       
لتفكيك الدول المركزيـة بالمنطقـة، أمـا        
ــالح   ــر واإلص ــشعوب للتغي ــواق ال أش

والثورات، فهي أبعد ما تكون عن أجنـدة،   
ا الثالثـي أو تلـك الجماعـة        وعقول هذ 

.الوظيفية

 

 



 


لقد كان ما جرى في بالدنا العربية قبل        

/  سنوات ومع شـهر كـانون األول       عشر
، ليس كلـه ثـورات، أو       م٢٠١٠ديسمبر  

ربيع ا جميالً، لم يكن كّل مـا لمـع         ا وردي
ا، بعضه فقط كان كذلك مثـل تـونس         ذهب

   ذا؟ ا، لمـا  ا صدئً ومصر والباقي كان صفيح
ألن اهللا سبحانه وتعالى يقول فـي كتابـه         

ما جعَل اللَّه ِلرجٍل ِمن قَلْبيِن ِفي        :العزيز
، وال يمكن لثورة أن     )٤ :األحزاب( جوِفِه

تكون عربية، طاهرة وفي ذات الوقت تقف       
خلفها إمارة مثل قطر أو مشيخات خليجية       
أخرى، فيها قواعـد عـسكرية أميركيـة،     

 استبدادي أو تقـف خلفهـا       وحكم وراثي 
مخابرات تركية وأميركية، إذ كيف يكـون       

 في » سي أي آي  «ا وعميالً لـ    الثائر ثائر
نفس الوقت؟

 

 
نحسب أن ثالثـي فالسـفة الثـورات        
المزيفة القرضاوي بشارة ليفي كان مـن       
بين أدوارهم الوظيفية أن يضعوا للرجـل       

ولكنهم » هذين القلبين في جوفه   … «الثائر
 سـنوات   عشرفشلهم صار بعد    و… فشلوا
، ال يحتاج إلى بيـان، فهـو        »الربيع«من  
شديد الوضوح فاقع اللـون لكنـه       … اآلن

لألسف  

 

قرة بنـي  ب ال يسر الناظرين مثل    –
.واهللا أعلم! إسرائيل
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 (استغاثة وتوجه)
   لإلمام اجملدد السيد حممد ماضي أبى العزائم

ُمْعِطيييييييييي ا َْلايييييييييييْنِ َيا ِّْ  ايييييييييي   اما  ِ  اييييييييييي   َيا

يييييييي ُم ا ا يييييييي ج َيا حا يييييييي ِ   اِ يييييييي ْ َيا  لٍّّ ِِبْلْاما

يييي ْ  ِّاوِّ هاَنْا ايييي  َْلُف ُيييي وا  يااا  ِإلاْ يييياا َيا

ُ  ِِبْلِع ا  ايييييييييِ  ُ ييييييييي ْ  ييييييييي  ِْ يييييييييياٌ  حا   اَيا سا

يييييِ  ِمييييي ْ  ْ يييييِ  َل َي اَ ا ِاْ ِفِييييياا ِا  ا  َِّ  َِِسييييي

ْْ ايييي  ِف ييييِ  هاَْم ا ْْ َْ لا ايييي  ُسييييُِفلا َلَ  يييي  هاضِّ

َْ ا ها اْ ِ ْ  ايييييييي  يييييييي يييييييي  ا  خااِّ َِ  هاِمييييييييْ  ماعا 

ا ِ يييييييييياا ِّاَِبُ   اِ ْ ييييييييييُ  لا ايييييييييي لُييييييييييْ  ا  ِِ  

هاُ هُ  هاُنييييييييي ْ  غْي اييييييييي  َيا ِِ  ِإَ  َْسييييييييي يا اغْي ا   ا

قاَ َْلُفيييييييْ ِ   وا َِ اييييييي   ِإَلاٰ نا ا َِييييييياا َيا

َِاَ   ُيْعيييييييييييي ا َُيْ  يا يا ايييييييييييي    َ  لا ايييييييييييي   اِفيييييييييييي

ِا اييييٰن  ِعايييي ٍّ لا ايييي  ُهِ ِفايييي ْ   ُٰ  لايييياا َلغَي ايييي 

 

َْ لا ايييييي  َُِع ُيييييي  ٍّ ِمْ يييييياا  ياْايييييي ِ      ا هاَْ ظُيييييي

َِْه  اييييي  يييي ِ   يا ْحسا َِ ِٰ ِميييي ا َ َا َْلعاطايييي   َباْيييي

نا  اْ ييييييي  ِمْ يييييياا ُ  لِ  ايييييي  ِاطايييييي َيا  لا ايييييي  

َاَِ   اييييييييييي   ِايييييييييييْ    لا اييييييييييي  هاُمِع   ييييييييييي  ِا ما

فِّْف اييييييييي  ِ اييييييييي  ِ   اييييييييي    ُييييييييي ِِّ َْلْايالايييييييييِ  حا

َِْضييييي  ا  َِّضاييييي  َبا اييييي  ٍّ ِمْ ييييياا  ُي  ِمْ ييييياا َل

ْم اييييييييي  ماعا  يييييييييُا ِ  ها يااِّ    ِ  اييييييييي ِّاْهضا َلشج

 ِمْ يييياا َْلفاِفُيييي  ا َِْاْ ييييلٍّ ِمْ يييياا  ُ لِ  اييييي 

ييييي ِه  ا  َاْ  ماسا غُيييييي ِا َييييي   يافايييييْ   ا يييييِ   ْْ  ِِبْلعا

َِ َِ ياْ ِ  ييييييييي ٍّ  ُي اَلِ  اييييييييي   ُحْسيييييييييُ  َْل اِفييييييييي

ْ   يااا  ِ  ايي  َْ َايي ييِ   اْ ييِ اا  اييْ   ْْ  ِ ا

 َِيييييييييييييا ُسيييييييييييييااَ ٍّ  ياِفيا ِّْ  ايييييييييييي   اما  ِ  اييييييييييييي 
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 شوخ الطريقة العزموة يهنئ* 

 من: كالًّ السود حممد عالء الدين ماضى أبو العزائم

الحلا    عمسل ب فافلاج ه الس األ لما  مسل  مال  * األخ الفاضل  
 بحي ة. –كهم حساعة  –اآلهدة يا سين مبد الحكم.. بالطهع 

ضلللللل  لفيللللللج الب يلللللل ب فش للللللا  ك  سمللللللس   شلللللل  بال اهه للللللة * األخ الفا
األ ه  لللللةخ ااألخ الفاضللللل  يدللللل ب الذلللللشهعب فش لللللا  ك  سملللللس  للللل سا  

 .بال اهه ة األ ه  ة.. بد ين الكهم محافظة الغ ي ة
 -بللرال ن  ..محسللهع محسللد هللااللل و بللالسهلهعة  للاعةالفاضلل  ألخ * ا

 .بحي ة – ب اهللايت 

            اهلناء، والتوفوق والسداد، سائال اهلل تعاىل دوام السعادة و

 والربكة فى األوالد، و الوسعة فـى األخالق واألرزاق.

 
 من: شوخ الطريقة العزموة عند اهلل تعاىل كالًّحيتسب *  

األخ الفاض  االسح  الراعق األ ما  فمحي ماي الديد هائل   *
 الط  قة العام ة .. بالقاه ة.

ا  * األخ الفاض  الحا  فالاق ل ق مسيد مائاة ل ق االلد األ لم
  لجلل  األمسللاعخ امللم السقللدم فمحللي ل ق االللدكمهل مسلل  ل ق 

 كف  الذ خ. –إ حاقة  –االذ خ   فخ ب ل ق.. بعاية الداال 
* األ للللما   للللامي ماللللي  للللاساو لئلللل ن قطللللا  الذلللل او القاههه للللة 
بسزللللالب الةحيلللل ة  للللقيج السدمذللللال مرللللام ماللللي  للللاساو ااالللللد 

 –م.. بكف  فشي هللع األ ما  محسد االدكمهل ماي ااأل ما  مرا
 عمشههل.

* األخ الفاض  صاح  الخاج ال ف ع الحلا    مفله حطل  االلد 
الللدكمهل   ا ا  افشللة مللم اللللدكمهل مبللد الحالل م العامللي.. بكفللل  

 الذ خ.
* األ لللللما  الفاضللللل  الحلللللا   لللللهقي ال شلللللاعب االلللللد  اجلللللة األخ 

 بحي ة. – ب اهللايت  –الفاض  األ ما     علو.. بق  ة مال ن

بق  لللللللة  ..    مفللللللله  لللللللش  األ لللللللما  الفاضللللللل   لللللللخ قة األخ *
 بحي ة. - ب اهللايت -مدمشاع

* األخ الفاضللل  االسحلللل  الرلللاعق الحللللا   لللاطاو مبللللد الس يللللد 
الش للال االللد حدللشي ن  اهللاهي ا للقيج األخ صللةحي ن  امبللد 

 بحي ة. –م كا الدلش ات  –الفما .. بق  ة الغ يااب 
* األخ الشقلي المقلليخ رلاه  القالل خ صلاح  الهسللة العال لة الذلل خ 

   ي ة. –بديهو  –ماي  حاتة.. بسحاة الابن 
* الس حهمللة الحاجللة ف يشللة هللاالللة األخ الفاضلل  السهشللد  مللارل 
بلللع هائللل  عع العللاائمخ االس حهملللة الحاجلللة هللهل مم ها لللم  لللخ قة 

 بحي ة. –ح م الحا  الديد جسعة مه ن.. بكهم حساعة 
* الس حهمللة الحاجللة ف  للدة ح للا ب مهللاللت الس يللي الرللاعق الذلل خ 

لق ح لا ب بالزل ائ  ممين ح ا ب بعاية فلدلخ مسلة األ لما  رلا
 العقال ة.. ف  يد.

األ للما  * الذل خ إههللاب هللهال  للقيج  اجلة العسيللد هاصلل   يلل خ ا 
إ للللسامي  مللللام  هللاللللاع األخ الفاضلللل  األ للللما  ماللللي مبللللد الحالللل م 

 .بحي ة -م كا كهم حساعة  –الفي .. بخ يما 
وأن ، ا بواسـع رمحتهاهلل تعاىل أن يتغمدهم مجوًع سائاًل

 وألهلهم خالص العزاء. يسكنهم فسوح جناته،

 


