
 

 

 

 

 



 


العارف باهللا

 

 


 


 ه١٤٠٧سنة 

 

م١٩٨٧ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




 




 




 



 

 



 


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
. فطر الناس عليهاالىت

 

 
 اإلسـالم نسب يوصـل   :ثانياً

.ص إىل رسول اهللا

 

 
 اإلسالم وطن واملسلمون    :ثالثاً

.مجيعاً أهله

 

 

االشتراكات

 

 
.ا خالصة رسوم الربيد جنيه سنوي١٠٠ر ـداخل مص

 

 
. دوالراً سنوياً خالصة رسوم الربيد٥٠باقى دول العامل 

 

 

اللــه  معـبودنا

 

واجلهـاد خلقـنا 

 

 
ول مقصودناوالرس

 

واخلـالفـة غايتنا 

 

 
والقـرآن  حجتنا

 

وأبو العزائم  إمامنا 

 

 

 

 

 

..) ٣(ما استعصى على قوم مناٌل إذا اإلقدام كان لهم ركابا : االفتتاحية* 

 

 

 

  *

 

 

 

 
    بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم   

 

 

 

 ٤

 

 

 

 

 

 
د السيد محمد ماضى أبى العزائملإلمام المجد.. )١٣( وسائل نيل المجد اإلسالمي *

 

 ٨

 

 

 

 

 

 
) ..٥ (التصوف ومعاملة القلوب ..لماذا الطريقة العزمية؟* 

 

 

 

 

 

 

 

 
لعزائم اأبيالدين ماضى السيد أحمد عالء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 

 ١٢

 

 

 

 

 

 
 الشريفالمرحوم الشيخ يوسف الدجوي العالم باألزهر.. ) ٥(حياة األنبياء  *

 

 ١٤

 

 

 

 

 

 
النموذج السادس من أدعية اإلمام المجدد أبي العزائم في ليلة النصف من شعبان *

 

 ١٦

 

 

 

 

 

 
محمد اإلدريسي الحسني.  د)..٤(الصوفية فقط على منهج السلف الصالح * 

 

 ١٨

 

 

 

 

 

 
..تحقيق دخول السيد يحيى الشبيهي مصر ودفنه بها* 

 

 
عادل سعد. المستشار رجب عبد السميع وأ

 

 ٢٠

 

 

 

 

 

 

بليغ حمدى. د.أ  ..)١/٢(الولع الديني في مصر * 

 

 ٢٢

 

 

 

 

 

 
جمال أمين. د .. )١٨(وقفة مع الذات لكي تكون شخصية مؤثرة  *

 

 ٢٤

 

 

 

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

 

 ٢٦

 

 

 

 

 

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

 

 ٢٩

 

 

 

 

 

 
٣٠  العزائم أبومحمد ماضىاإلمام  .. ]ياء ليلة النصف من شعبان من نوافل البرإح[حكم الدين  *

 

  

 

 
 األستاذة لبنى محمد الشعراوى..مستقبل األمة  *

 

 ٣٢

 

 

 

 

 

 
نور الدين أبو لحية. د. أ.. ) ٧(الطائفيون والحكماء السبعة * 

 

 ٣٤

 

 

 

 

 

 
..] الكمال في شخصية السيدة فاطمة الزهراء [صواريخ مضادة * 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الحسينى عبد الحليم العزمىالشريف

 

 ٣٦

 

 

 

 

 

 
 أحمد محمود كريمة . د.أ ..السيسي وشئون دينية * 

 

 ٤٠

 

 

 

 

 

 
عبدالكريم حريري. د).. ٢/٢(لمحات في تأصيل القرآن الكريم لمقاصد البعثة النبوية * 

 

 ٤٢

 

 

 

 

 

 
حمد الشرنوبيأحمد م. د.أ) .. ٣٧(الدعوة إلى اهللا تعالى من خالل الشبكة الدولية اإلنترنت * 

 

 ٤٤

 

 

 

 

 

 
محمد الشندويلى] .. ٢/٢) [جماعة اإلخوان رؤية نقدية شرعية: (كتاب جديد قرأته لك* 

 

 ٤٦

 

 

 

 

 

 
هـ١٤٣٩ رجبمن أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خالل شهر * 

 

 ٤٧

 

 

 

 

 

 
فاروق الدسوقى. د. أ .. )٢٥(الصالة والسالم على والدي خير األنام * 

 

 ٤٨

 

 

 

 

 

 
محمد حسينى الحلفاوى.  د.. ]٨٣) [مجلة التوحيد(وكالء الوهابية فى مصر صوت * 

 

 ٥٠

 

 

 

 

 

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

 

 ٥٢

 

 

 

 

 

 
 قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ ) ..١٨ (معاني وإشارات قرآنية *

 

 ٥٤

 

 

 

 

 

 
رفعت سيد أحمد . د..)١/٢(لجديد يتشكل ا" داعش.. "إرهابيو ليبيا  *

 

 ٥٦

 

 

 

 

 

 
المجتمع العزمى* 

 

 ٥٨

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


من أسباب قيام وانهيار الحـضارة فـي المفهـوم الغربـي       في ضوء ما ذكرنا     

إليمان وأهميتـه فـي     يمكن تلخيص سببية ا   وعوامل قيامها في المفهوم اإلسالمي،      
:عملية الحضارة في النقاط اآلتية

 

 


 


وحقيقة التوحيـد فـي     . إن اإليمان بين حقيقة الوجود ورسم غاية الحياة       : أوالً

بنيتها الشمولية ممثلة لجوهر العقيدة هي التي رسمت المسار، الذي يجرى عليـه             
ب القرآن الكريم في تقريره ألصـول اإليمـان علـى           وقد أجا . البناء الحضاري كله  

التساؤالت الكلية حول المبدأ والمصير، والعالقة بين الخـالق والمخلـوق، وهـي             
               األسئلة التي خاضت فيها الفلسفة دون أن تصل إلى النتائج المطلوبـة؛ ذلـك ألن

لتفرقـة  الفلسفة قد استندت إلى العقل في بحوثها الميتافيزيقية دون وضع اعتبار ل           
فالعقل في التصور القرآني قاصر عن الوصول إلـى         .. بين عالمي الغيب والشهادة   

نتائج تزول معها الشكوك في البحوث الماورائية، فهو ليس عقالً ذا مدى وجـودي              
. ومعرفي

 

 
د لهـا              : اثانيإذا كان لـكل دائرة حضـارية نظريتها المعرفيــة، التـي تحـد

ويتها الثقافية واالجتماعيـة المتميـزة، وتكـون        خصائصها الجوهرية، وتمنحها ه   
فكرية المتعـددة وفـي كافـة    النظرية المعرفية عادة مرآة تعكس أوجه نشاطاتها ال      

اتها، فإن اإليمـان هو الذي يشكِّل الوعي الجمــعي لمجتمـع تلـك الـدائرة           تجلي
: حيث يصدر الوعي الجمعي لهم على مستويات ثالثة متضايفة. الحضـارية

 

 
أ

 

.  منظومة عقائدية تحدد وجهة اإلنسان الكلية عن الوجود والحياة -

 

 
ب

 

 مواقف مخصوصة معينة من الوجود والحياة اإلنسانية والعالم تتشخـص          -
. في طريقة مخصوصـة في الحياة وتتجسـد في نمـط سـلوكي له خصوصيته

 

 
ج

 

 يتّـسم    وألن الدين ال يشكِّل مرتكز الحياة الفكرية فحسب بل هـو خطـاب             -
بالعالمية وإالّ غاب االلتحام بين المؤمنين به، وجب أن يتخذ اإليمان صيغة هويـة              

وبهذا فإن الدين يحدد معالم وحدة اجتماعية تتشكل من أفرادها          . اجتماعية مشتركة 
ـ            أصبحوا أمة مخصوصة لها عقيدة نظرية وتسلك في الحياة منهج ـ  الذين ا ا أخالقي

اعية مشتركةا ولها هوية اجتمواحد .

 

 
اإليمان في التصور القرآني يبدأ كعملية باطنية حيث يتم إصالح القلـب،            : اثالثً

  ثم يتحقّق التغيير في الـذهن ووجهـة النظـر          . ا للعوامل الباطنية  الذي يعتبر منبع
وينعكس ذلك على األعمال، وهذا يعني أن اإليمان في التصور القرآني ليس عملية             

ب دون أن تنعكس على عالم الشَّهادة باألعمال، كما أنـه لـيس             انية تتعلق بالقل  جو
 انية تركِّز على عالم المادة دون اهتمام بإصالح الباطن، فاإلسـالم علـى             عملية بر

النقيض من اليهودية التي هي ديانة مقفّلة على ذاتها تهـتم بالعـالم الخــارجي               
شـاركوا  «: »برتراند راسـل  «ولهذا فإن اليهود كما يشير      . فنظرتها برانية خالصة  

ويشاركون في بناء الحضارة المادية ولكنهم ليست لديهم خطوات تستحق الذكر في            
. »عالم الثقافة الروحية

 

 
      دها     وعلى النقيض من ذلك جاءت المسيحية نموذجا لمثالية أخالقية فائقة، جس

لـى  المسيح، عليه السالم، في خطاباته الموجهة إلى اليهود خاصـة وإصـراره ع            
.حنينه الطاغي إلى العالم اإللهيغربته و

 

 
    وإذا كان اإليمـان ليس جـواني    ا كذلك، فهـو     ا فقـط فإنه ليس براني

 

 إذن –

 

- 
ولقد أكّد القـرآن علـى أن التغييـرات         . قائم على التوسط بين الجوانية والبرانية     

غَير ما ِبقَوٍم حتَّـى  ِإن اللَّه الَ ي: الخارجية في المجتمعات منوطة بتغيير ما باألنفس    
ا ِبَأنفُِسِهموا مرغَيي) ١١:الرعد( ،

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 



 

 :األنفـال   سـورة   في  المعنى  ذات  ويتكرر  
ذَِلك  ِبَأن  اللَّه  لَم  كـراً   يغَيـةً   ممـا   نِّعهمَأنْع 

 ِبَأنفُـِسِهم   مـا   يغَيـروا   حتَّـى   قَـومٍ   علَى
 الوسـطية   هـذه   أصبحت  وقد  ،)٥٣:األنفال(

 للمـسلمين   سـيرة   اإلسـالمية   المبـادئ   في
 ا،وسـلوكً   افكـر   كلهـا،   حيـاتهم  عليها  بنَوا
 فـي   العـدل   علـى   تقـوم   الحيـاة   هذه  فإذا

 المـادي   العـالم   فيه  يتخذ  الوجودي،  التصور
 العتبـار با  مـأخوذة   واقعيـة   حقيقة  باعتباره

ــرام ــذ واالحت ــ ويتّخ ــر، امنطلقً  للتعمي
ــة ــتثمار، ومزرع ــا لالس ــر ولكنهم  تعمي

 يتّجـه   بـل   لـذاتيهما   يبتغيـان   ال  واستثمار
 تعـالى   اهللا  وهـو   األكمـل   لوجودا  إلى  بهما

ــاء ــصورة وإذا .لمرضــاته ابتغ ــاة ب  الحي
 الجـسم   مطالـب   بـين   تـوازن   على  تجري
ـ   :المعنويـة   الـروح   ومطالب  المادية اتمتع 
 اتجـاه   فـي   حرمـان   دون  الـرزق   بطيبات
 علـى   تجـري   كما  بالعبادة،  اهللا  إلى  روحي
 المجتمـع   وحقـوق   الفرد  حقوق  بين  توازن
 ذلـك   وتجلّـى   .كلـذا   أو  لهـذا   إهدار  دون

 كمـا   اإلسـالمية   الحـضارة   في  كله  العدل
 والمرسـومة،   المكتوبـة   آثارهـا   فـي   نرى
 .األمـة   حيـاة   فـي   اسـاري   منها  بقي  وفيما
 هـذه  فـي  ذلـك  علـى   اشاهد  ترى  أن  ولك

 الماديـة   وتلـك   الروحيـة   الـسلوكية   العلوم
 مثـل   العمرانيـة   اآلثـار   هذه  وفي  الكونية،

 المعمـار   يهـا ف  امتزج  التي  اإلسالمية  المدن
 فـي   المتمثّـل   الروحـي   البعـد   مع  المادي

 بحيـث   التوحيـد،   أسـاس   علـى   صياغتها
 كانــت الوســطية هــذه إن :القــول يمكــن
 التحـضر   فقـه   قواعـد   مـن   أساسية  قاعدة

 والـسلوكية   الفكريـة   جوانبـه   في  اإلسالمي
 .السواء حد على والتعميرية

 

 
ارابع:  الباطن  إصالح  إن 

 

 هـو   الـذي   -
 يـر التغي  مناط

 

 مـنهج   خـالل   مـن   يـتم   -
 .الكمـال   إلـى   بهـا   ارتقـاء   للنفس  التزكية

 ادور  العبـادات   فيـه   تلعـب   المـنهج   وهذا
النفس  فتكتسب  اكبير  مـأمورة   أخالقيـة   اقيم 
 آخـر   جانـب   ومن  جانب؛  من  الدين  في  بها

 .الـدين   فـي   عنهـا   منهيـة   اأمـور   تجتنب
 واالحتيـاط   الحـذر   ملكة  تنشأ  آخر  وبمعنى

 وفـي   الحيـاة   مجال  في  واتالخط  اتخاذ  في
 القـرآن   عبـر   وقـد   والعمل،  الفكر  نواحي

 الحقيقـة   فـي   وهي  ،التقوى  بكلمة  ذلك  عن
 وتوجـد   بالقلـب   تتعلـق   روحية  لكيفية  اسم
 فيـتمكن  اإلنـسان  فـي  وشعور  حساسية  بها
 .والشر الخير بين التمييز من

 

 
 األخالقـي   النظـام   فإن  ذلك  ضوء  وفي
ـ   هـدف   يحقِّق  الذي  اإلسالمي  فـي   وازنالت

 بميــزتين يمتــاز والمجتمــع الفــرد كيــان
 :أساسيتين

 

 
أ

 

 تتـسع   بحيـث   شـامل   نظــام   إنّه  -
 أفعـال  فتـشمل  اإلسـالمية  األخـالق   دائرة

ــسـان ــ الخاصــة اإلن ــة أو اجميع  المتعلِّق
 أو  افـرد   )الغيـر ( هـذا   أكـان   سواء  بغيره

 .دولة أو جماعة

 

 

ب

 

-  فـي   نـسبية   ليـست   األخـالق  إن 
ـــا اإلســـالم، ــعت وإنم ــن نب ــائق م  حق

 وهـذه   .اإللهـي   الـوحي   إلى  تستند  خـالدة
 ماإلسـال   نظـرة   علـى   اأساس  قائمة  النظرة

ـــادلية ــى التع ـــود، إل ـــذهبية الوج  فم
 علـى   تقــوم   كلّـه   الوجـود   في  اإلسـالم
 علـى   تقـوم   وال  والتوازن،  الترابط  أسـاس

 وجـود   عــدم   يفتـرض   الذي  النقيض  مبدأ
 بيةنـس   ذلـك   علـى   وينبنـي   الثابتة  الحقائق
 .البشرية الحياة في األخالق

 

 
وحيـث   :اخامس  مقـر   هـو   القلـب   إن 

 األخالقيـة   اإللزاميـة   ومعقد  الباطنية  الحياة
المـؤمن   تقـود   التـي   هي  وحدها  النِّية  فإن 

 عالقاتـه   وفـي   أفعالـه   في  اأخالقي  ولئالمس
 بــاهللا الجميــع عالقــات وفــي بــاآلخرين

 .وتعالى سبحانه

 

 
التـصديق   هـو   اإليمان  كان  إذا  :اسادس 

 فـي   داخليـة   قـضية   أنّه  أي  بالقلب،  الجازم
 ذلـك  علـى  يترتـب   فإنّـه   اإلنسانية،  النّفس
 :الـدين   فـي   الدخول  على  النّاس  إكراه  عدم
َال  اهيِن ِفي  ِإكْرقَـد  الد  نـيتَّب  شْـدالر  ِمـن 

ــي ــرة( الغَ ــدم ،)٢٥٦:البق ــد وع  تعقي
 نطـق   مـن   فكـل   فيـه،   الدخول  إجراءات
 .المـسلمين   مـن   محسـوب  فهو  تينبالشهاد
 االنتــشار خاصــية لإلســالم يتــيح وهــذا

 .والتوسع

 

 
المعرفـة   هـو   اإليمان  كان  وإذا  :اسابع 
 هـذا   فـإن   والعمـل   واإلقـرار   والتصديق

 وهـذا   .والعمــل   العــلم   تكامـل   يعـني
 ممـا   والتطـور   النمـاء   اإلنساني  للفعل  يتيح

 وعـدم   لـألرض   العمران  تحقيق  إلى  يؤدي
 االسـتخالف   غايـة   تحقيـق   أي  يها،ف  الفساد
 مقاصــد يحقِّــق مــا وهــو األرض، فــي

 بـين   والتكامـل   الشَّريعة،  وضع  من  الشارع
 .والشَّهادة الغيب عالمي

 

 
 يمثِّـل   وتوحيـده   بـاهللا   اإليمـان   :اثامنً
 عنهـا   تنبثـق   التـي   والمرجعيـة   المركزية

 الواحـد   فـاهللا   .والتـصورات   المفاهيم  كافة
 فعـل   ولكـل   جودمو  لكل  والغاية  المبدأ  هو
 حقيقـة   يقـرر   الكـريم   والقرآن  .الوجود  في

 الحجـــاج أســـاليب بكافـــة التوحيـــد
 قـيم   بـروز   إلـى   يـؤدي   مما  ؛واالستدالل

 القـيم   وهـذه   .والحريـة   والعدالـة   المساواة





 






 



 

 
 طرق الصوفيةرئيس االتحاد العالمى لل
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السيد محمد عالء الدين ماضى أبو العزائم

 

 



 

 

 



 



 



 

.التّوحيد لقيمة األخالقي التجسيد هي

 

 
قـيم   مـن   عنـه   ينبثق  وما  التوحيد  وإن 
 ابتـداء   بـصبغته   كلها  العملية  الحياة  ليصبغ
 شــعور مــن الــنفس علــى يــضفيه ممــا

 مـثَالً   اللَّـه   ضـرب  :واالنسجام  بالطمأنينة
 سـلَماً  ورجـالً  متَشَاِكسون شُركَاء ِفيِه رجالً
 بـلْ   ِللَّـهِ   الحمـد   مـثَالً   يستَِوياِن  هْل  لِّرجٍل

مهــر ــون الَ َأكْثَ لَمعي )ــر  أي ،)٢٩:الزم
 جميــع   باتحــاد   اإلنـسانية  النفس  وحدة

 فتـستقيم « الـسليمة   فطرتــها   مع  نوازعها
ــاة ــسان حي ــضـافر اإلن ـــواه وتت  ق

ـــاته ــسيـة وصف ـــلية النّف  ألداء والعق
 حـول   متجهـة   ألنــها   الحياة  في  مهمتـه

 وإن  .»واحـد   لـرب   وخاضعة  واحد،  هدف
 علـى   كلّهـا   لتـستقيم   المؤمنة  الجماعة  حياة
 الـوالء   ةووحـد   الشعور  وحدة  الوحدة،  نهج

 نـشاط   كـل   يـصير   بحيث  الغـاية،  ووحدة
 غايتـه   أو  بنيتـه   فـي   ادائر  عملي  أو  ذهني
 .الوحدة من قانون على

 

 
وصـفاتٍ  ذاتًـا  اإللـه،  توحيـد  مبدأ  إن 
 الكـون   فـي   ومـدبّرا   الخلـق   فـي   ومبدءا
 لهـم،   ومعبـودا   النّـاس   حيـاة   في  وحاكما
 هـو   المـصير   فـي   الكائنـات   لكل  ومنتهى

 هويتهـا   اإلسـالمية   لحـضارة ا  يمـنح   الذي
 منهـا   ليجعـل   امع  مكوناتـها  جميع  ويربط

 حـضارة،   نـسميه   متكـامالً   اعـضوي   اكيانً
ـ  العناصر هذه ربط  وفي جـوهر  يقـوم  امع 

ــضارة  الح

 

ــو - ــد وه ــي التوحي ــذه ف  ه
 الحـال

 

 بطابعـه   العناصـر   تلـك   بطبـع   -
 مـع   يتناسـق   بشكل  تكوينها  يعيد  ثم  الخاص

 يقــوم   وال  .ويـدعمها   األخـرى   العناصر
 تلـك   طبيعـة   بتغييـر   ضــرورة   الجوهر
 حـضارة   منهـا   ليصنع  يحولها  بل  العناصر

 تكــون التــي الجديــدة صــفاتها ويعطيهــا
 فـي   العالقـة   هـذه   بـرزت   وقد  .الحضارة
 يتــابعون كــانوا الــذين المــسلمين أذهــان
 التوحيـد   اتخـذوا   لـذلك   الحـضارة   ظواهر

 جميــع وأدخلــوا ألبحــاثهم اعنوانًــ
 وقـد   .لوائـه   تحـت   األخرى الموضوعات

 التـي   األساسـية   المبادئ  أهم  التوحيد  عدوا
 األخـرى،  المبـادئ  جميـع  تحكـم  أو  تضم
 المـصدر   أو  الـرئيس   المنبع  فيه  وجدوا  كما

 فـي   الظـواهر   جميـع   يحكـم   الذي  البدئي

 .اإلسالمية الحضارة

 

 
 المطلقـة   اهللا  وحدانيـة   مبدأ  أو  والتوحيد

ــه ــه وترفّع ــي وغائيت ــدهو اهللا أن يعن  ح
ــدير ــادة الج ــة، بالعب ــسان والطاع  واإلن

 المبـدأ،   هـذا   ظـل   فـي   حياته  يحيا  المطيع
 معـه   متـسقة   أفعاله  جميع  تكون  أن  ويسعى

 حياتــه وتكــون اإللهيــة، الغايــة لتحقيــق
 وإرادتـه،   عقلـه   بـين   التوحـد   على  ابرهانً

 األحــداث مــن سلــسلة تكــون ال وحياتـه 
 بمبـدأ   مرتبطـة   بـل   اتفـق   كيفما  المتجمعة

 فـي   واحـد،   إطـار   في  يجمعها  شامل واحد
 ذات  حياتـه   تكـون   وهكـذا   واحـدة،   وحدة

 .اإلسالم هو متكامل وشكل واحد أسلوب

 

 


 




 


سـبق،   ما  على  اوتأسيس   جـوهر   فـإن 
ــضارة ــالم ح ــذي اإلس ــت ال ــه قام  علي
 وشـكَّل   التـاريخي   امتدادها  وحدد  مؤسساتها
 هــو افهاأهــد وحــدد الخــارجي تفاعلهــا
 فقـط   التـصور   هـذا   ضـوء   وفي  .التوحيد
ــن ــدث أن يمك ــن نتح ــع ع ــة واق  األم

 وإن ومـستقبلها،  ماضـيها   وعـن   اإلسالمية
ــد ــو التوحي ــذي ه ــي ال ــضارة يعط  الح

 يـربط   الـذي   وهــو   هـويتها  اإلسـالمية
 مـا   كـل   يطبـع   الـذي   وهو  أجزائها،  بين

ــدخل ــا ي ــن إليه ــر م ــلمها عناص  فيؤس
ــا ــن ويطهره ــا م ــي عبوره ــ ف  دالتوحي

 .حولها ما كل مع متجانسة

 

 
ــه، ــإن وعلي ــد ف  محــور هــو التوحي

ــة وهــذه اإلســالمية، الحــضارة  المحوري
 فـي   تُعتمـد   اإلسـالمية   الحضارة  أن  تعني

 كـل  األصـول  مـن  بالتالي وتتفرع  أصولها
 لهـا   الرئيـسة   مبادئها  استيحاء  على  الفروع

 حقيقـة   مـن   فما« وجل  عز  اإلله  توحيد  من
 أو  كانـت   عقديـة   لة،الشام  الدين  حقائق  من

 التوحيـد   عـن   منبثقـة   وهـي   إالّ  تشريعية،
 كلّـه،   الـدّين   روح  فهـو   إليـه،   وراجعـة

 أيمـا   النبـات،   من  الماء  مسرى  فيه  الساري
 وآل  الجفـاف   أصـابه   منـه   انسحب  موضع

 :يعني وهذا .»التالشي إلى

 

 
أ

 

- حــضارة اإلســالمية الحــضارة إن 
 علـى   تعتمـد   »عقديـة « مبدئية  إيديولوجية

ـ   ااعتمـاد   والمبـدأ   إليديولوجيةا اكلي.  وألن 

 فــي أساســية ركيــزة اإليديولوجيــة هــذه
ــضارة ــالمية الح ــإن اإلس ــة ف ــوة أي  دع
ــضارة ــالمية للح ــسلخة اإلس ــن من  ع
ـ   تعتبر  التوحيد  إيديولوجية  وضـالالً   اانحرافً

 يريـدون   فالـذين   لهـا،   الـرئيس   الخط  عن
أو  ،آخـرة   بـال   دنيـا   أو  ،إلـه   بال  اإسالم 
وتوجـه   تـأثير   هـو   إنمـا   روح  بال  اأحكام 
 إلـى   يمـت   ال  الماديـة   الحـضارة   من  نابع

 .بصلة اإلسالمية الحضارة

 

 
ب

 

- ــدأ إن ــضارة مب ــالمية الح  اإلس
 أسـاس   علـى   يعتمـد   التوحيـد   هـو   الذي

 فالحـضارة   هـذا   وألجل  التنويع،  ال  الوحدة
ــرف ال ــإلهين تعت ــد وال ب ــة تعتق  بإمكاني

 أو الفرديــة اإلنــسان حيــاة تجزئــة
 إلـى   العلـوم   تجزئـة   حتـى   أو  جتماعيةاال

 .ومتضاربة مختلفة مجاالت

 

 
ج

 

-  التوحيديـة   اإلسـالمية   الحضارة  إن 
 فـإن   ولهـذا   إليـه،   وتنتهـي   اهللا  من  تبتدئ

 اأيـض   ذلـك   مـن   تبـدأ   واألصول  الفروع
 والنتيجــة .إليــه وتنتهــي

 

 إذن –

 

- أن 
 اإلسـالمية   الحـضارة   في  التوحيد  محورية

 تـصل   تأثيراتهـا   نفـإ   ولهذا  وعقيدة،  ثابتة
 توجيـه،   وكـل   قـانون   وكـل   حكم  كل  إلى

 القواعـد   سـائر   األسـاس   هـذا   من  وتنبثق
ــة ــي المتين ــد الت ــا تعتم ــضارة عليه  الح

 والخيـر   واألمـن   االستقالل  مثل  اإلسالمية،
 هـذا   وعلـى   .والتقـدم   والتكامل  والصالح
 الحـضارة   معـالم   بعـض   تتـضح   األساس

 وهـي   اإلنـسان،   حـضارة   فهي  اإلسالمية
 التطلـع   حـضارة   وهـي   الجمال،  ضارةح

 موقعهـا   هـذا   وعقيدة  .األفضل  عن  والبحث
 فـي   معتنقيهـا   تطبع  أن  شأنها  من  الدّين  من

 اووجـدانً   افكـر   كلهـا،   للحيـاة   ممارستهم
 كـل   يـصير   بحيـث   الوحدة  بطابع  ا،وسلوكً
 بنيتـه   فـي   ادائـر   عملـي   أو  ذهني  نشاط

 تتـآلف   التـي   الوحدة  من  قانون  على  وغايته
 المقـاييس،   بهـا   وتتوحـد   مختلفـات، ال  بها

 مـشترك،   هـدف   على  المشارب  بها  وتلتقي
ـ   انظري  يبدو  ما  وذلك تجربـة   فـي   امنطقي 

 الفكـر   مـن   كـل   فـي   اإلسالمية  الحضارة
 .والعمل

 

 
والغايـة   المبـدأ   هو  اهللا  كان  إذا  :اتاسع 

 فـإن   الوجـود   فـي   فعل  ولكل  موجود  لكل



 

 

 



 



 



 

 فيـه،   ويوالـون   يتولونـه   المؤمنين  جماعة
 كتابـه،   إلـى   ويتحاكمون  الحاكم،  جعلونهوي

 والَّـِذين  :وحـده   إليـه   بالعبادة  ويتوجهون
 وهـذا   ،)١٦٥ :البقـرة ( لِّلَِّه  حبا  َأشَد  آمنُوا
 والـشَّريعة   العقيـدة   نبي  انفصال  ال  أنه  يعني

 الجــانبين إن حيــث والتطبيــق، والنظريــة
 اإليمـان   يكـون   أن  المستبعد  فمن  .متكامالن

 تـدين   المـؤمنين   جماعـة   كانـت   إذا  كامالً
ــدة ــدينً بالعقي ــدي ات ــ اتجري أن دون انظري 

 فتكـون   واقعهـا   علـى   العقيدة  هذه  تنعكس
 .عليه الحاكمة

 

 
ــر ــزم :اعاش ــان يل ــة اإليم  جماع

 العقديـة،   نظـريتهم   بأصول  العمل  نينالمؤم
 ومحاولــة االســتطاعة، بمقــدار وتطبيقهــا

ــة ــتطاعة تنمي ــتيفاء االس ــف الس  التكلي
 الهجــرة، صــارت ثــم ومــن .الــشرعي

 فلـيس  .اإليمـان   منـاط   والنّصرة،  ،دوالجها
 الـذّل   عـيش   قبولـه   فـي   بمعذور  المؤمن

ــالكفر والرضــاء  واالســتثناء وأســاليبه، ب
ــد ــة ورد الوحي ــضعفينا لطائف  ِإالَّ :لمست

ِفينعتَضسالم اِل ِمنجاءِ  الرالنِّـسانِ  والِْولْـدو 
 سـِبيالً  يهتَـدون  والَ ِحيلَـةً  يستَِطيعون الَ
 يرجـع   ذلـك   في  السر  ولعل  ،)٩٨:النساء(

 الـشهادة   بهـا   منوط  اإلسالمية  األمة  أن  إلى
 فـإن   ثـم   ومـن   لهـم،   والقيادة  النّاس  على
 قـضاء   فيـه   الـشرك   لواقع  أفرادها  نةاستكا
 يقـرر   والقـرآن   .اإللهـي   الهدف  هذا  على
اإلسـالم   رسالة  تبليغ  األمة  واجب  أن   اأمـر 

ـ   بالمعروف المنكـر   عـن   اونهي:  الَّـِذين 
ــون ــاالِت يبلِّغُ ــِه ِرس ــشَونَه اللَّ  والَ ويخْ
نخْشَوي   ـدِإالَّ  اَأح   اللَّـه ) ٣٩:األحـزاب(، 
َا فَالتَخْشَو  نِ  النَّـاساخْـشَوو ) المائـدة: 

 الفعـل   مـن   الكبـرى   الغاية  أن  ذلك  ،)٤٤
 علـى   اإلسـالم   ديـن   إظهار  هي  اإلسالمي

 َأرسـلَ   الَّـِذي   هـو  :األديـان   مـن   غيره
ولَهسى  ردِديِن ِبالْهـقِّ   والح   هظِْهـرلَـى   ِليع 
 :لفـتح ا( المـشِْركُون   كَـِره   ولَو كُلِِّه  الديِن
ــي ).٢٨ ــك ضــوء وف ــإن ذل ــة ف  جماع

ــؤمنين ــة الم ــن أم ــاس دون م ــا النّ  له
 عـن   تميزهـا   التـي   وشخصيتها  خصائصها

 .عليهم والمغضوب الضالين جماعة

 

 
 أن  يؤكِّـد   الكـريم   القرآن  إن  :عشر  أحد

 بالـدار   مربـوط   الدنيا  هذه  في  اإلنسان  سعي

 والجـزاء   الحـساب   يكـون   بحيث  اآلخرة،
 يـوم   اهللا  أمـام   أعماله  لىع  لإلنسان  النهائي
 .اإللهـي   العـدل   يقتـضيه   ما  وهذا  .القيامة
 بتوجيـه   الكـريم   القرآن  عناية  كانت  ثم  ومن

 خـالل   مـن   ترقيتهـا   وسبل  اإلنسانية  النفس
 وإشــعار اآلخــر اليــوم حقــائق تــصوير

 وذلـك   أعمالـه   على  الرقابة  بوجود  اإلنسان
 .المالئكة عالم عن الحديث خالل من

 

 
 التّـصور   فـي   اإلنسان إن  :عشر  نيثا

 حيـث  أعمالـه،  عـن   ومسؤول  حر  القرآني
وهــذا .التكليــف علــى قــائم وجــوده إن 

 يـستلزم   واالبـتالء   لإلنسان،  ابتالء  التكليف
 اإلنــسان يتحمــل حتــى االختيــار حريــة

 جبريـة   فـال   ثم  ومن  أعماله،  عن  المسؤولية
 اإليمـان   فـإن   هذا  وعلى  .التكليف  دائرة  في

 اإلنـسان   فاعليـة   ليـش   ال  والقدر  بالقضاء
 فُهـم   إذا  الفاعـل   اإلنـسان   ليـصنع   إنّه  بل

ـ   والقدر  القضاء افهم   اصـحيح:  بـرضو 
ثَالً  اللَّهنِ   ملَـيجا   رمهـدَأح   كَـمال  َأب   قْـِدري 

 َأينَمـا   مـواله   علَـى   كَـلٌّ   وهو  شَيٍء  علَى
هجوْأِت  ال  يٍر  يْل  ِبخَيتَِوي   هـسي   ـوه  و ـنم 
رْأمِل  يدِبالْع  وهلَـى   واطٍ   عتَِقيمٍ   ِصـرـسم 

 ).٧٦ :النحل(

 

 


 


 نـاجح   تغييـر   أي  أن  هي  والخـالصة

 أو  التحـضر   إلحـداث   الـشهادة   عـالم   في
 مـا   تغييـر   مـن   يبـدأ   أن  بـد   ال  استعادته
 خـالل   مـن   إال  يتحقّـق   لن  وهذا  باألنفس،
 عـن   كلهـا   تنبثـق   التي  اإليمانية  المنظومة

 يـتم   وحينمـا   .وتوحيـده   باهللا  اإليمان  عقيدة
 فإنـه   النفـوس   فـي   الصحيحة  العقيدة  تثبيت
 مـن   يكـن   ومهمـا   .شيء  كل  تحقيق  يسهل
 عليهـا   تقـوم   التـي   اإليمان  أمور  فإن  أمر

 التـي   القـوى   جانـب   مـن   فيها  الحضارة،
 والملكـات   الجميلـة   باألخالق  اإلنسان  تحلّي

 والمحافظـة   تنميتهـا   علـى   وتعمل  الحميدة
 القـوى   جميـع   آخر  جانب  من  وفيها  عليها،

 فـي   والتقـدم   الرقـي   علـى   تحرضه  التي
 الـدنيا   أسـباب   يـستغل   ألن  وتؤهلـه   الدنيا

 فيـه   تنـشئ   هـذا   إلـى   وهـي   ووسائلها،
 بـد   ال  التـي   الفاضـلة   واألخالق  األوصاف

 فـي   الحقيقـي   والتقـدم   الرقي  إلحراز  منها
 تـنظم   أن  علـى   قـدرة   أكمـل   وفيها  .الدنيا

 بنظـام،   وتحركهـا   العمليـة   اإلنـسان   ىقو
 تـدع   ال  أن  علـى   قدرة  أكمل  ذلك  مع  وفيها
 المـشـروعة   حـدودها   تتعدى  الحركة  هذه

 التــي والمنــاهج الطــرق عــن وتنحــرف
.الهالك إلى عنها االنحراف يؤدي

 

 
 عليـه   يقـوم   الـذي   اإليمان  فإن  وهكذا

ـ   يجـيء   الدين  بنيان معامـل   بمثابـة   ادائم 
ـ   يمتـد   حضاري إرادة  يـصب   كـي ل  اأفقي 
 الـزمن   معطيـات   علـى   المؤمنـة   الجماعة

ــراب ــا والت ــو ويوجهه ــسالكها نح  م
 عالقاتهـا   فـي   تنـسجم   ويجعلها  الصحيحة،

 ونواميـسها   والطبيعـة   الكـون   حركـة   مع
 ..اوتناسـقً   وإيجابيـة   وقـوة   عطاء  فيزيدها

 لكـي   اإلنـسان   أعماق  في  اعمودي  يمتد  كما
 بالمـسؤولية،  الـدائم  اإلحـساس   فيـه   يبعث
 زمنـي   سـباق   إلى  ويدفعه  الضمير،  ويقظة

 التــي الفرصــة، الســتغالل لــه مثيــل ال
 عـن   ويعبّـر   طاقاتـه   يفجـر   كي  له  أتيحت
 طريـق   علـى   إياهـا   اهللا  منحه  التي  قدراته
 التـي   واألهـداف   بهـا   يـؤمن   التـي   القيم،
 نظـر   فـي   اجميع  يعتبر  فيما  لبلوغها  يسعى

 اإلنـسان   بهـا   يتقـرب   شاملة  عبادة  اإلسالم
 اإليمانيـة   التجربـة   تجيء  وهكذا  ...هللا  إلى
 نـشوئها   مرحلـة   في  الحضارة  تمنح  لكي  ال

ــا ــدتها ونموه ــا وح ــصيتها وتفرده  وشخ
 والتبعثـر   التفكـك   مـن   وتحميها  وتماسكها

 ترفـدها  لكـي  وإنمـا  فحـسب،  واالنهيـار 
ــذين ــذين األســـاسين البعــــدين به  الل

 مـع   انـسـجامها   تحقيـق   إلى  أولهما  يؤول
 اللَّـهِ   ِديـنِ   َأفَغَير :طبيعةوال  الكون  نواميس
 غُـونبي  لَـهو  ـلَمـن  َأساتِ  ِفـي  مومالـس 

 يرجعـون  وِإلَيـهِ  وكَرهـاً  طَوعاً واَألرِض
 ثانيهمــا ويعطيهــا ،)٨٣:عمــران آل(

 علـى   تتفجـر   وأعمـق   أكثر  إبداعية  قدرات
 ويعـانون   بمـسؤوليتهم   يشعرون  أناس  أيدي
 فـي   الـزمن   ويـسابقون   ضـمائرهم   يقظة

ــون ألنهــم عطــائهم؛ ــاهللا يؤمن ــوم ب  والي
 والَ اَألرِض ِفـي  اعلُـو  يِريدون الَ :اآلخر

ادافَس )١()٨٣:القصص(. 
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إذا رأينا إنسانًا يضرب وجهه بحجر، أو يصدم الحـائط          
برأسه نحكم عليه بالجنون ونرسله إلى المستشفى رحمـة         

وكذلك األمة إذا قام فرد منها يريد أن يؤذي فـردا أو            . به
مة، يجب أن نوقفه عند حده، وأن الحكومة قد         أفرادا أو األ  

وضعت لهذه األمراض حدودا مخـصوصة تنفـذها علـى          
ولما كان الخير العـام     . األفراد المعتدين على بعضهم مدنيا    

هو حق لألمة، وهو يجب أن يسلم لرجال الرأي في طلبه،           
فيجب على األمة بصفتها تمثل جسدا أن تهتم بعالج مـن           

يها الموثوق بهم، حتى ال تجعل المرض     مرض من رجال رأ   
يتفشى في األمة، وأي عاقل إذا مرضت يـده يقطعهـا أو            

وإنا في زمان يجب أن نخفي عيوب       . مرضت عينه يقلعها؟  

بعضنا خوفًا على االتحاد أن يشوبه عكـر تفرقـة، فـإن            
اإلنسان ليس معصوما، وقد يخطئ العامل معتقدا نيل الخير         

ل ينظر في المرآة فتريه األوسـاخ       بعمله، وإنك لترى الرج   
على وجهه فيزيلها غير غضبان عليهـا، فـاألخ المـتمم           
للجسد يجب أن يكون ألخيه كالمرآة، يبـدي لـه عيوبـه            
منفردا بأسلوب حسن ليميطها عن نفسه، قال رسـول اهللا          

) :ؤِمِنِمرآةُ الم ؤمن١()الم(.

 

 
ء، أصبحنا نسمع من رجال الرأي في األمة لفظة األعدا        

أعداؤنا فعلوا كذا، والحـزب اآلخـر      : فرجال حزب يقولون  
وكيـف يجـوز لرجـال األمـة        . ترك أعداؤنا كـذا   : يقول

المجمعون على نيل حق من سباع كاسرة أن يعادي بعضهم   
بعضا، ويظهرون ما به يتمكن العدو منهم، والسالح الذي         
أرهب من بيدهم الحق حتى طلبوا المـصالحة هـو قـوة            

واتحادها، ومتى عادت اليد اليـد، والرجـل        تماسك األمة   
العين، واللسان القلب، استهان الصبيان بالجـسد، فكيـف         

.!بالسباع الكاسرة؟

 

 



 

 

 

 

 



 





 



يجب أن تتيقظ األمة من تلك النومـة،        

وتعلم بمقدار هذا الحق الذي يطلبونه حتـى     

تبذل في سبيله قيمته الحقيقية من االتحـاد،        

 الوظائف والسيادة والهوى والحظ     واحتقار

في سبيل نيل هذا المجد، الذي بـه صـفاء          

الحياة، حتى تسعد األمة بمواهب أبنائهـا،       

من علماء وحكمـاء وشـجعان وصـناع        

وزراع، وليس األمر بعزيز على األمة إذا       

قامت فنصحت رجالها، وتركـت التفرقـة       

والعناد، وأجمعت عن بكرة أبيها أنها تسقط       

متها من غير أن يقيم الحجـة       من ادعى خد  

أنه عضو منها، عامل بالرحمة والحكمـة،       

يسارع في جلب الشفاء لمرضاها، وإصالح      

ذات بينها، حتى ال يرى العدو منفذًا يـدخل     

.عليها منه

 

 




 



ليس أنفع لألمة من معرفتهـا قـدرها        

معرفة تجعلها تقوم قوميتها حتى تقيم مـن        

ماما لها، يقوم لها بما يقيم به الوالد        شاءت إ 

الشفيق الرفيق ألبنائه البررة الذين يعملون      

ــة   ــروتهم، ولتنمي ــوارد ث ــاع بم لالنتف

حاصالتهم، وذلك اإلمام يـسهر لينـاموا،       

ويفكر في دفع المـضار عـنهم لتـستريح         

قلوبهم، ويحفظ الثغور ليأمن مـن غائلـة        

عدوهم، ويتعهدهم في شدائدهم ورخـائهم،      

اركًا لهم ومعينًا بما لديه من أموالهم وما        مش

عنده من رجالهم حتى تكون األمـة أسـرة         

واحدة، يعمل كـل واحـد      

منهم لخير المجتمع، فهـو     

كما يحصن الثغور لـدفع     

العدو الخارج، يصلح األخالق الستئـصال      

العدو الداخل، فيجهد نفسه في قهر المتغلبة       

والمتلصصة، ونفي المفسدين في األرض،     

نتقام من الخوارج على الدين أو علـى        واال

األمة، أو على الحكومة، وخيـر الزعمـاء      

الذين هم أئمة األمم هم األنبياء والرسل، ثم        

يليهم أهل النفوس المشابهة لنفوسهم الـذين       

ملئت قلوبهم رحمة بالخلق، وشفقة علـيهم،       

فضحوا بالمشتهيات ليفـوزوا برضـاء اهللا       

ي الـدنيا مـن     تعالى، وحسن الثناء عليهم ف    

الخلق، وخير األحدوثة بعد موتهم، والنعيم      

المقيم يـوم القيامـة، وهـؤالء الزعمـاء         

كالشمس في الكرم، وكالليل فـي الـستر،        

وكاألنهار في النفع العام، وهم الذين تفديهم       

األمم بكل غال ورخيص، وهم الذين بلغت       

بهم األمم أعلى مقامات الرقي فـي الـدنيا         

ِإن ِإبـراِهيم كَـان     : نهواآلخرة، قال سبحا  

.، والتاريخ شاهد عدل)١٢٠: النحل (ُأمةً

 

 




 



معلوم أن النفـوس اإلنـسانية عـشاقة      

بالطبع، بحسب جواهرها، فـالنفوس التـي       

صيغت من النور تعشق النور، فتسارع إلى       

الغيب المصون محتقرة الدنيا ومـا فيهـا،        

والنفوس التي صيغت من الصفاء تعـشق       

الفضيلة والعفة والكرم والـشجاعة والنفـع     

العام لبني اإلنسان بما تملك، والنفوس التي       

صيغت من النار تعشق الهـرج والمـرج،        

والعناء والنزاع والشرور والقبائح واإلفساد     

واإلضالل، والنفوس التـي صـيغت مـن        

 الظلمة تعشق الظلم واالنتقـام، والتفرقـة      

واالختالف، وتهوى الفـسوق والفجـور،      

وإثارة الخـواطر، ووقـوع الخـصومات       

وإسعار نار الفتن، وأمـا نفـوس العلمـاء         

الربانيين األفراد الروحانيين فهـي نفـوس       

صيغت من جمال اهللا تعالى، فعشقت العلـم        

والمعرفــة والــورع والزهــد والتنــسك، 

وسارعت إلـى بيـان الغيـب المـصون         

 الفضائل والعلـوم    لمعاصريها وأحبت نشر  

.لتنويع أفكار األمة

 

 

تقرر لنا أن أكمل الزعماء    

 

 ولو كـان    -

عمر بن الخطاب  

 

 ال تنتفع به األمة إال إذا       -

اتحدت معه على ما يحب، وسارعت إلـى        

تنفيذ آرائه، وكان كل فرد من األمة بالنسبة        

له ككل عضو من جسمه، ولذلك فإن األمم        

لـم تنتفـع    الجاهلية األولى قتلت األنبياء، ف    

أكثر األمم بأنبيائهم، ذلـك ألن األمـم إذا         

كانت راقية ال يضرها متغلب    

 

 ولو كـان    -

إبليس

 

 وإذا كانت سافلة منحطـة أفـسدت     -

أخالق المتغلب حتى تجعله شرا منها، وأمة       

ال بصيرة لها تذل للقوة أين كانت، وكيـف         

كانت، فيهان العـالم اآلمـر بـالمعروف        

 



 



 

 

 

      

 



 



القوي الجـريء   والناهي عن المنكر، ويعز     

ما دامت القوة في يده، فإذا زالـت زالـوا          

عنه، بعد أن كانوا يبالغون فـي تعظيمـه،         

ويقيمون الحجة تلو الحجة أنهم له وعلـى        

أعدائه، فيضرونه من حيث ال يعلم، ومثـل      

تلك األمة تحتاج إلى تقـويم أخالقهـا، أو         

إبادتها، لتقوم أمة عرفت مقدارها كما فعل       

ل، إذ قدر عليهم أن يتيهـوا       اهللا ببني إسرائي  

في األرض أربعين سنة، ليموت كبـارهم       

ويبقى أوالدهم الذين لم يستعبدهم فرعـون       

بالقهر، وشتان بين نفوس تأبى الضيم فتعمل   

لتحيا تحت الشمس في عزة وأنفة، وبـين         

نفوس همها البطن والفـرج، ال يهمهـا أن         

يحفظوا مجد آبـائهم وال أن يبقـوا شـرفًا          

وال أن يدخروا لهم خيـرا عنـد        ألبنائهم،  

ربهم، ومثلهم كالبهائم السائمة، أو هم أضل       

. سبيالً

 

 

إذًا فالقائد موجود ولكن تعوزه الجنود،      

والحكيم المصلح بين ظهرانينا ولكنه فـي       

حاجة إلى القلوب، فإلى األمة نوجـه هـذا         

النداء الحار، كي تقوم مـن هـذه الرقـدة          

ح الـذي   الطويلة، وتفتش عن القائد المصل    

يحق له أن يحمل رايتها، وتعود صـفوفها،        

فإن هي ظفرت به     

 

 وهي ال شك ظافرة      –

 

– 

فلتجتمع حوله، ولتكن كل القلوب فيها على       

قلبه، ولديها يسعد آخر هذه     

األمة بما سعد بـه أولهـا،       

فيعود للمـسلمين مجـدهم،     

وينصرهم اهللا ويؤيدهم، وما    

. النصر إال من عند اهللا

 

 




 



الخير مطلوب لكل حي، وأكمل الحيـاة   

وأشرفها وأعالها الحياة اإلنـسانية، ومـن       

أجل ذلك فزعامة المجتمعات اإلنسانية يجب     

أال تنحصر إال فيمن جمعـت فيـه أربـع          

: خصال

 

 

 أن يكون الرجل نشأ من أسـرة        :أولها

غـذى مـن    عريقة في المجد والشرف، فت    

طفوليته بلبان الفـضائل واآلداب وكرامـة       

النفس، ونمت قواه النفسية بغـذاء الهمـة        

والعزيمة بتلقي العلوم النافعة، وشهود مـا       

يقوم به أولياء تربيته من الفـضائل، ومـا         

يدعونه إليه من المـسارعة إلـى األخـذ         

باألجمل من كل شيء، وإلى الـتحفظ مـن      

المهملة، مما  الوقوع فيما تدعو إليه النفوس      

تقتضيه أحط الهمم وأدنى النفوس، مما يقع       

في سن التقليد، فإن    : للناس من شبابهم، أى   

الولد في شبابه األول يرتسم على جـوهر        

نفسه ما يرى والديه وأقاربه يعملونه، فينشأ       

خبيثًا رديء التصور، مياالً بطبعه للمفاسد      

بسبب ما يتلقاه ممن تولوا تربيته، وكم من         

 تصدر في العالم وقاد األمم، ولكنـه        رجل

يوقع من وثقوا به وجعلوه زعيما في هاوية        

الرذائل واألغـالط االجتماعيـة، وتكـون       

زعامته عليهم شرا مستطيرا، وذلك ألنـه       

نشأ على حب االنتقام والحرص واإليثـار       

لنفسه، فتدعوه تلك الخصال الذميمة إلى أن       

 له هـواه    يترك الحق جانبا وينفذ ما حسنه     

وهذا . وطمعه وحرصه على نيل المشتهيات    

.ال يكون زعيما

 

 

والخصلة الثانية التي يكـون بهـا       

 أن يكون واسـع الـصدر،       :الزعيم نافعا 

عالما بأن اتحاد األمة وإصالح ذات بينهـا        

هو القوة التي تغنيـه عـن مـلء األرض          

جيوشًا جرارة كاملة العدة والعدد، فـيغض       

جبات التفرقة فضالً   بصره عما يراه من مو    

.عما يسمعه من ذلك

 

 

 أن يـصطفي أهـل      :الخصلة الثالثة 

التقوى والصالح الذين يـألفون ويؤلفـون،       

الذين يجمعون له األمـة ويـداوونها مـن         

أمراض التفرقة والحسد، فإنه إن اصـطفى       

أهل النفوس الخبيثة الذين يجعلونه قنطـرة       

الفوز بمشتهياتهم كاالنتقام من أعدائهم ونيل      

الرياسة وتحصيل حطام الـدنيا أرداه فـي        

.هاوية سحيقة

 

 

 :الخصلة الرابعة وهي مالك األمـر     

أن يكون تقيا عامالً بأصول الدين وفروعه،       

مراقبا أن فوقه قوة اهللا تعالى التي تحـسن         

إليه إن أحسن، وتنتقم منه إن أساء، فيكون        

ومن لم تجمع له تلك الصفات فَذُلُّه       . اهللا معه 

.يه من ِظلِِّهأقرب إل

 

 

الزعيم هو من يحسن إلى مـن أسـاء،    





 



 

 

 

 

 



 



ويصل من قطعه، ويعفو عمن ظلمه، وبذلك   

 ألن خيرها عام لكـل      ؛يكون كالشمس نفعا  

موجود، وكالليل سترا، فإن المعاصي تكثر      

فيه، وال يعلم بها أحد، وكاألرض تواضعا،       

وإذا وجد هذا فهو السيد الذي يلجأ العـالم         

ى، وأين هـذا والمجتمـع      إليه بعد اهللا تعال   

اإلسالمي أحوج ما يكون إلى مثله في هذا        

الوقت العـصيب، ولعمـري إنـه ليفـدى         

باألرواح، فليتدبر من دعته نفسه ألن يكون       

.زعيما عظيما

 

 

:قال العربي

 

 
ن تعلو به الرتبم ال يحمل الحقد

 

 
ن طبعه الغضبوال ينال العال م 

هللا على أني ال أيأس من روح اهللا، فإن ا        

ال يخلي األرض من قائم له بحجة، والليالي        

حبالى يلدن كل عجيبة، وطالـب الحـق ال       

يعدم نصيرا، والواجب كله منصب علـى       

األمة، فإن لها الغُنم، وعليها الغُـرم، ومـا         

.توفيقي إال باهللا

 

 




 



لما قدم عمر بن الخطاب إلى الشام وفد        

 يشكون إليه واليه علـيهم      عليه أهل حمص  

سعيد بن حزيم، فناجت عمر نفـسه بـأنهم         

إنما يشكونه بطرا وأشرا، وأرسل في طلب       

سعيد بن حزيم ليخرج من شكايتهم، فلمـا        

اللهم ال تخيب فراستي    : قدم عليه قال عمر   

في أهل حمص، ثم طلب إليهم أن يبـسطوا       

شكواهم لينظر فيها ويسأل الـوالي عنهـا        

: فقالوا

 

 

١

 

إنـــه ال يبكـــر  -

بالخروج إلينا كل يوم، بـل      

. يصبر إلى ضحوة النهـار    

إن أهلـي   : فقال. أجب يا سعيد  : فقال عمر 

ليس لهم خادم، فأنا في كـل يـوم أعجـن           

عجيني وأصبر إلى أن يختمر ثـم أخبـزه         

.وألبس ثيابي ثم أخرج إليهم

 

 

٢

 

فقـال  .  إنه ال يجيب من دعاه بليل      -

 فمـا   أما هـذه  : فقال. أجب يا سعيد  : عمر

كنت أحب أن أجيبهم عليها، فإني قـسمت        

اليوم بينهم وبين ربي فجعلت النهـار لهـم         

:فالثالثة، فقالوا: فقال لهم عمر. والليل لربي

 

 

٣

 

 يوم في كل شهر ال يخـرج إلينـا          -

إنه ليس لـي    : فقال. أجب: فقال عمر . فيه

سوى ثوب واحد فأنا أغسله في كل شـهر         

س فيكون  مرة، ثم أنتظر إلى أن تنشفه الشم      

.قد ذهب أكثر النهار فال أخرج إليهم

 

 

الحمد هللا الذي لـم يخيـب       : فقال عمر 

اذهبوا بواليكم  . فراستي فيكم يا أهل حمص    

وأعينوه على خير ما هو فيه، ثم إن عمـر          

أرسل إلى سعيد بن حـزيم بعـشرة آالف         

درهم ليستعين بها على إصالح شأنه، ففض       

أهـل  تسعة أعشارها في األيتام والفقراء و     

الحاجة، وأبقى منها ألفًا لعله يجد من هـو         

أحوج إليها منه، وظل محافظًا على سيرته       

.األولى

 

 

هذا نموذج مما كان عليه والة الـسلف        

الصالح رضوان اهللا عليهم، وكان فوق ذلك       

 وهو أمير   اإلمام أبو عبيدة بن الجراح      

، وسيدنا معـاذ    المجاهدين، وأبو هريرة    

يمن، وأبـو موسـى     بن جبل وهو والي ال    

فكـانوا  . ، وغيرهم من الوالة   األشعري  

كالنجوم المشرقة في األفاق، تضيء نهارا      

على الناس، وتضيء لـيالً فـي ملكـوت         

السموات بما يقومون به من ترتيل كالم اهللا        

تعالى، كان الرجل منهم يخدم نفـسه فـي         

منزله، ويعلف دابته، ويكـرم ضـيفه، وال        

هللا فيه مـن الملـك      خادم له، مع ما ملكهم ا     

ونفوذ الكلمة، ساروا فـي النـاس بـسيرة         

، حتى كأن المـسلمين لـم       رسول اهللا   

، فأشرقت بهم أنوار الحق فـي       يفقدوه  

جميع الخلق، وإنا لفي شوق شديد إلـى أن         

يوجد اهللا تعالى للمجتمـع اإلسـالمي والة        

يتشبهون بالسلف الصالح، حتى يعيد اهللا لنا       

.ا كما كان معهمهذا المجد، ويكون معن

 

 

وسنفتح بابا للتراجم أبين فيـه أخـالق        

.الوالة من السلف الصالح إن شاء اهللا تعالى

 

 
                                              

، وسـنن   ٤٩١٨ ح ٥/١٣٨سنن أبـى داود     ) ١(

، ومجمـع الزوائـد للهيثمـى       ٨/١٦٧البيهقى  

، وكنز العمال للمتقى الهندى     ١٢١٢٠ ح ٧/٥٢١

.٦٧٢ ح١/١٤١

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 



 

 



 


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
 حقة،  ا جليلة وعقيدة  ميوِق

وقد اهتم منهج التـصوف     
ــاء الفــرد وتقويمــه  ببن
باعتباره مـصدر القـوة     

    ا؛ للمجتمع إذا كان صـالح
ــصوف أصــبح  إال أن الت

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

ون عليه عقيدة  يجب أن يك  
ا، وعبادة ومعاملة وأخالقً  

ليصح السلوك إلى ملـك     
.الملوك سبحانه

 

 

 

 

* 

 



*

 



*

 



 

 

 
 ال يقبل علـى      اهللاَ ﴿إن : قال
قبل على  ، ولكن ي   الحكيمِ  كالمِ كلِّ
هِهموه اه﴾ الحديثو.

 

 
لما كان القلب محل نظر الحـق       

ــر  ؛ ــث األوام ــه تنبع  ومن
 ؛لألعضاء فيصرفها حيث شـاء    

لخير وهو  وقد ينبعث منه األمر با    
يقصد الشر كما يفعل المنـافق أو       
 ؛المتملق أو المخادع أو المخاتـل     

تتكيف بكيفية حسنة    فإن جوارحه 
تعين على مراده، ولكـن القلـب       

.مخفى فيه غير ذلك

 

 
وقد تتكيف األعضاء بـصورة تنفـر النـاظر         
وتخيفه وتغضبه، والقلب مخفى فيه كل خيـر،        

مـن  ومكنون فيه الرأفة والحنانة، كما يحصل       
الوالد الشفيق أو األخ الرفيق عند نصحه ولـده         

 فـإن   ؛أو صديقه، أو نهيه عن قبيح حصل منه       
بواعث الشفقة والرحمة إذا اندفعت من القلـب        

.قضت على الجوارح بالشدة والقسوة

 

 
فالحكيم قد يهتم قلبه بعمل هللا خـالص، ويميـل       
هواه إلى مراد هللا، ولكن يدعوه مقتضى الوقت        
أن يعمل هذا العمل بحالة ربما ظن منه الجاهل         

 وحكم  ؛بها أنه منافق أو مراء أو مخالف للشرع       
عليه بذلك، وهو في عمله هذا من المقربين إلى         

 يـومئ اهللا المحبوبين هللا، وإن كان ظاهر عمله        
.إلى مخالفة باطنه

 

 
فإن الحكماء قضت عليهم أنـوار الحكمـة أن         
 ،ينشروا الخير بين الناس، ويظهروا الفـضيلة      

  الوصول ويدلوا الناس على مناهج البر وموارد     
 باألساليب التي يرون نجاحها   

 

دامت مباحة    ما -
ا مبتذلة عرفً  ا ولو كانت  شرع 

 

  غير مبالين بما   -
مـت مقاصـد    دا بهم من الئمة الخلق؛ مـا      يلم

القلـــــــــوب وهممهـــــــــا

 

 
 

 

 

القلوب وهممها إعالء كلمـة اهللا،      
.والمحافظة على حدوده

 

 
وهو مسلك من المسالك التي ينبغي      
لكل مرشد أن يتجمل به، بحيث أنه       

  ا، ويحاسـب   ا وعلنً يراقب قلبه سر
نفسه في أصغر الصغائر وأكبـر      
 الكبائر، ويجاهد هواه في ذات اهللا     

 يهم إال   تعالى مجاهدة تجعل قلبه ال    
      ا هللا، وال يهوى إال هللا، مستـصغر

كل حظ لغيره، مستهينا بكل هوى      
لغيره، وعليه 

 

مع هـذا الـصفاء      -
 هـالذي يحصل لقلب

 

ون ـأن يك -

 

 
ا في صفائه، فيحتاط من الناس بظـاهره        حكيم

خشية من حصول الوحشة بينهم بسوء ظـن أو         
.بسوء عمل

 

 
وتلك الحيطة تكون بظاهر األعضاء مع سالمة       

لقلب من األحقاد، وحفظه من الغلول، وتطهيره       ا
من المنافسة فيما ال بقاء له من العرض الزائل،         
فيجعل أخاه كنفسه إال أنه شخص آخر، يحب له         
ما يحب لنفسه، باذال له ما يحبه من ماله، زاهدا          

.في جميع ما معه وما عنده محافظة على إخائه

 

 
حتى يتحقق هو لك بمثل ما تحققت بـه، فـإذا           

حقق بذلك قبلت منه ما تشرح صدره بقبولـه         ت
ـ     ،كمنه، وبذلت له ما يشرح صدره بقبولـه من

ا في ذلك الحيطة بالمحافظة على إخائه،       مالحظً
نَّة، وال تمكنه منك فـي      فال تسلك معه مسلك ظِ    

حالة ربما أدت إلى سوء ظنك به، حتى يـدوم          
اإلخاء في اهللا تعالى، وال يكون ذلك خالصا هللا         

 إذا بذلت له كل ذلك للقرب إلـى اهللا،          تعالى إال 
ونوال فضل اهللا ورضوانه سبحانه، ال لغـرض   
آخر، فإن األخ إذا صفا لك وصـفوت لـه هللا           

وبلغت بـه    كنت به في معية اهللا تعالى،      تعالى
 وما تقدمه هللا فـي      ؛ بما تبذله هللا   منازل المقربين 
.ذاته، واهللا أعلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


 

: 

بد وأن يطهر من الـشواغل   يبين اإلمام أبو العزائم أن القلب ال    
ا بالحق سبحانه كما قال سبحانه في       ا معمور واألغيار حتى يكون بيتً   

  قلب وِسعِني ولكن   سماِئي وال   يِض أر وِسعتِْنيا  م: (القدسيالحديث  
ـ    فإذا طهر القلب م   ،  ) المؤمن يعبد ا ا معمـور  ن األغيار؛ صار بيتً

باألنوار، ومن أدام النظر بقلبه أورثه ذلك حبه إياه، ومن اشتاق إليه     
وزهد فيما سواه ورعى حقه وخافه بالغيب أورثه ذلك النظر إلـى            

 .وجهه الكريم

 

 
لـل وبـاء بالخـسران      زن أهمل تطهير قلبه ال يسلم من ال       وم

مّا كَانُوا    ران علَى قُلُوِبِهم   كَالَّ بلْ : وحجب عن ربه كما قال تعالى     
 ١٤ :المطففـين ( لَمحجوبون يكِْسبون كَالَّ ِإنَّهم عن ربِِّهم يومِئذٍ     

 

– 
١٥( ،ا له عن شهود الجماالت اإللهيةفيكون هذا الران حجاب . 

 حتى ال   ؛وتطهير القلب قد يتحقق عند قوم في آنات مخصوصة        
هم أهل مقام مع الحق سبحانه، حتى إذا فتنوا يشك المشاهد لهم في أن

بالخير أو بالشر انكشفت حقيقتهم لخاصة الناس، وهؤالء ليسوا أهل          
 ألن أهل اإلقبال على الحق من       ؛ لإلقبال على الحق   صفاء وال أهالً  

 ؛صفاتهم أنهم عند االبتالء بالخير أو بالشر يسكنون إلى اهللا تعـالى           
لك األحوال أو أعظم، تارة بالصبر      كسكونهم إليه سبحانه في غير ت     

 ألن أهـل االجتبـاء      ؛ا بالرضا ألهله، ومـرة بالـشكر      ألهله، وآنً 
حاضرون بمعية موالهم، فال يغيب عنهم جماله وجالله، وال تنفـك         

 في جميع تجلياته، مشاهدة تجعلهم ال       قلوبهم عن مشاهدة كماله     
عمالهم برهان  إذن فأ  يتأثرون بتغيرات اآلثار، وال بتعاقب األحوال،     

ـ            ا على طهرة قلوبهم مما سوى الحق سبحانه، حتى صار القلب بيتً
ا بالحق، ومن لم يبرهن بأعماله على ما تكنه سريرته فهـو            معمور

 .مدع مغرور بنفسه، يحسب أنه يحسن وهو مسيء

 ينـتج   التـي فطهارة القلب عما سواه مقام من المقامات العالية         
والرضا عن اهللا سبحانه بأجلى حقيقته،      عنها التوكل ببدايته ونهايته،     

     ا، لتحققه أن الفاعل هـو اهللا       حتى يكون بمواقع الباليا أعظم سرور
ا من أعمال سيده ومواله، أو يـسخط        سبحانه، فيخشى أن يكره عملً    

قضاه خالقه وبارئهقضاء . 

 

 
إال أنه في مثل هذا الحال يخاف عظمة العظيم أن يتلقى جالله            

ا بتبتل وتـضرع    الحق سبحانه، فيتلقاه متبتلً   بفرح وسرور فيغضب    
 في دفع هـذا     وتذلل ومسكنة، وفزع إليه سبحانه، واستعاذ به        

 ا أنه سبحانه هو الفاعل، وهو سبحانه المغيث الحفيظ،         البالء، معتقد
 .فال يهلع ويلوذ بالخلق، وال ينسى عقيدته ويقينه باهللا سبحانه

 

 
لم أو الكرامة أو الجـاه أو        عليه بنعمة من الع    وإذا أنعم اهللا    

الدنيا فإنه يرى ذلك بالء من اهللا تعالى، فعليـه أن يـالزم الـشكر        
والمحافظة على مقام العبد، ويعتقد أن اهللا سبحانه وتعالى هو الذي           
تفضل عليه بمحض فضله، وأنعم عليه بإحسانه، وبذلك تدوم النعمة          

 . وتتوالى أيادي الفضل إليه،عليه

 

 :قلت لبعض أهل المعرفة :قال بعض المريدين من أهل الطريق
 ي أوصـن  ؛ كثير الغفلة عن اهللا قليل المسارعة إلـى مرضـاته          إني

  إن استطعتَ  أخييا   : من هذا، قال   يفوتني أعمله أدرك به ما      بشيء
 أن تتحبب    مــن قلـوبهم فافعـل، لعلهـم          إلى أولياء اهللا وتتقرب 

 كـل يـوم     فينظر إلى قلوب أوليائه      فإن اهللا عز وجل ي     ؛يحبونك
 فيجيرك  ؛ قلوبهم لمحبتهم لك   فيسبعين نظرة، فلعله أن ينظر إليك       

احيرة الدنيا واآلخرة إذا لم تكن ممن ينظر إليه كفاح. 

 ينظر إلى قلوب الصديقين والـشهداء       إن اهللا   : وكذلك يقال 
  قلوب قوم، وإلى قلوب قوم من فيمواجهة، ثم ينظر إلى قلوب قوم       

.قلوب آخرين

 

 
عندي  فهكذا  

 

  والقول لإلمام أبي العزائم      -

 

 مـن عـزائم     -
 أن تتبغض إلى أعدائه وتتمقت إليهم مـن         ؛ وسبيل الورعين  ؛الدين

المبتدعين والظالمين ليبغضوك ويمقتوك، فيكون لك مـن القربـة          
.كحب أوليائه لك وحبك لهم، فهذا من أسباب والية اهللا

 

 
أبـو  ) "قلبي فيحبه   اد ي عنِدي  لفاجرٍ ْلا تجع  لَ مهاللَّ: ( قال

".    منصور الديلمي

 

 
:  أوحى اهللا تعـالى إلـى داود  : وفى خبر وهب بن منبه

)إنك تسألني، وال  مسألتي  تكثرأن أهب قـال  الشوقَ لك ،:  يـا رب 
ـ   المـشتاقين   قلوب  خلقتُ إنِّي:  قال ،؟وما الشوقُ  ، ين رضـوان   ِم

 إلـى   نظـِري  هم موضـع   أسـرار  جعلتُ، ف ي وجهِ ها بنورِ وأتممتُ
ـًا ينظرون بـه إلـى عجائـبِ       ن قلوبِ  مِ ، وقطعتُ األرِض  هم طريق
، مالئكِتـي  و نجباء ع، ثم أد  يا إل  شوقً  يومٍ  كلِّ في فيزدادون   قدرِتي
ـ فَ ار لعبادِتي، مكُعد لم أَ   إنِّي :، فأقول ادج س ليوا  رى خَ ِنوفإذا أتَ  وا ع

رءوسكُِر أُ كملُ قُ موب إل  المشتاقين ي ِع، فويتز ياِللَ وج ـ   إن س مياِتو 
 ).اينْ الد ألهِل الشمسيءا تضمهم كَ قلوِبن نوِر ِميءِضتُلَ

 

حافظوا على ما يبقى لكم خيره يوم القيامة من أعمال           :إخواني
 س برسـول اهللا     القلوب والجوارح، حتى تكونوا أشـبه النـا       

وبالصحابة، واحذروا مصاحبة أهل الدنيا ومجالـسة أهـل البـدع           
وِإذَا رَأيتَ الَِّذين يخُوضون ِفـي آياِتنَـا        : المضلة، قال اهللا تعالى   

          طَانالشَّي نَّكنِسيا يِّإمِرِه وِديٍث غَيوا ِفي حخُوضتَّى يح منْهع ِرضفََأع
ب دفَال تَقْعِم الظَّاِلِمينالْقَو عى مالذِّكْر دع" ٦٨: األنعام." 

 عبـاده،  فـي اتقـوا اهللا   إخواني؛ : نصائحه إلخوانهفيويقول 
وعليكم أنفسكم، فاجلوا مرآة  قلوبكم بعمـل القلـوب، واشـتغلوا            
بذنوبكم، فإنكم محاسبون عليها ال على ذنوب غيـركم، وارحمـوا           

م باللين، أعينوهم بفـضل  وهظُبالحسنى، ِعوهم ركِّعباد اهللا تعالى، ذَ  
 .أموالكم وجميل كالمكم، وأحبوا لهم ما أحببتم ألنفسكم

 

 
إن القلوب تمل كما تمل األبدان، فابتغوا لهـا طرائـف    : ويقول

الحكمة، والقلوب أرض خصبة ابذروا فيها خيـر البـذور وذلـك            
.بصحبة العارفين والصالحين

 

 
 أهل الذكر والفكر والـشكر،      اطلب حياة قلبك بمجالسة    :ويقول

﴿َأولَم :  قال اهللا تعالى   ،واستجلب نور القلب بالخلوة ومجاهدة النفس     
يتَفَكَّروا ِفي َأنفُِسِهم ما خَلَقَ اللَّه السماواِت والَْأرض وما بينَهما ِإلَّـا            

ِتي اللهم اجعـْل صـم) :  وقال  ، اآلية"٨:الروم "﴾... ِبالْحقِّ
 ).ا، ونَظري ِعبرا، ونُطقي ِذكْراكْرِف

وسوف نطرق في العدد القادم      

 

 تعـالى  إن شـاء اهللا    -

 

بـاب   -
الفكر، ونفتح باب الذكر، ونفصل معانيهما وأسرارهما، نـسأل اهللا          

 نفوسنا، وأن يجعلنا من أهل الفكـر        ي ويزك ، قلوبنا يتعالى أن يحي  
 على سيدنا محمد وعلى     والذكر إنه قريب مجيب الدعاء، وصلى اهللا      

آله وسلم تسليماا كثير.

 

 



 





  

 

 



 


 

 

 



 




 





 




 


 



 





 



كلهم ثقات، فهو صحيح على : فحال رجال هذا اإلسناد كما ترى   

. رأى ابن حبان والحاكم وأمثالهم، حسن على رأى البخارى وأمثاله         

ثم له طرق أخرى أخرجها البيهقى فى حياة األنبياء، وبهـا يرتفـع    

عليه، منها حديث اإلسراء الذى فيـه أن    إلى درجة الصحيح المتفق     

 رأى موسى يصلى فى قبره، وأنـه اجتمـع باألنبيـاء        النبى  

.وصلى بهم

 

 

وقد نص كثير من األئمة والحفاظ كالقرطبى فى التذكرة، وابن          

، والحافظ السيوطى فى غير ما كتاب مـن         )الروح(القيم فى كتاب    

.واترةكتبه على أن أحاديث حياة األنبياء فى قبورهم مت

 

 

 :وقال ابن القيم فى كتاب الروح نقالً عن أبى عبد اهللا القرطبى           

 أن األرض ال تأكل أجساد األنبيـاء، وأنـه          صح عن النبى    

          اجتمع باألنبياء ليلة اإلسراء فى بيت المقدس وفـى الـسماء 

خصوصا بموسى، وقد أخبر بأنه ما من مسلم يـسلم عليـه إال رد              

.عليه السالم

 

 

مما يحصل من جملته القطع بأن موت األنبيـاء         إلى غير ذلك    

إنما هو راجع إلى أنهم غيبوا عنا بحيـث ال نـراهم، وإن كـانوا               

موجودين أحياء، وذلك كالحال فى المالئكة فإنهم أحياء موجـودون         

.انتهى. ال نراهم

 

 

وقد نقل كالم القرطبى هذا أيضا وأقره الشيخ محمد السفارينى          

هل السنة، إلى آخر ما كتبناه فـى حيـاة   الحنبلى فى شرحه لعقيدة أ 

.األنبياء من قبل

 

 

وقد نص الحاكم والحافظ السيوطى على أن حـديث اإلسـراء           

.متواتر أيضا

 

 

) إن اهللا حرم على األرض أن تأكل أجساد األنبيـاء         : (وحديث

ورد من طرق متعددة كما قدمناه، وقد صح أنه كشف عـن غيـر              

م تتغير أجـسامهم، واألنبيـاء      واحد من العلماء والشهداء فوجدوا ل     

.ه.أ. أفضل من الشهداء

 

 

فصاحب المنار خرق إجماع المسلمين، وعارض ما نقل عـن          

. وثبت عنه بالدليل القاطعرسول اهللا 

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 








 









 





 



وبعد هذا يحسن أن نتلو عليك شيًئا من عباراته لتعلم ما فيهـا             

:من جهل وتناقض فنقول

 

 

إن سنة اهللا فى البشر واحدة فـى    :  تمهيدا الستنتاجه الفاسد   قال

.حياتهم وموتهم

 

 

إن سنة اهللا فى األنبيـاء والمرسـلين ليـست          : ونحن نقول له  

كسنته فى غيرهم، بل سنة اهللا فى الصالحين ليست كـسنته فـى             

الطالحين، ولهذا أظهر المعجزات على يد األنبياء، والكرامات على 

  لغيرهم فى الحياة وبعد     سهم بخصائص ليست  يد الصالحين، وخص 

الممات، وهل من سنة اهللا أن يسمع من فى المدينة من يكون ببالد             

، وهل من سـنة اهللا أن       فارس، كما حصل لعمر مع سارية       

تضىء العصا لصاحبها كما حصل ألسيد بن حضير وعبـاد بـن            

بشر لما خرجا من عند رسول اهللا فى ليلة مظلمـة، وهـو فـى               

.البخارى وغيره

 

 

وهل من سنة اهللا اإلسراء من المسجد إلى المـسجد          : بل نقول 

األقصى ثم الرجوع فى ليلة واحدة، بل العروج إلـى الـسماوات            

أم هو كالم قائلـه قائـل       . إلخ؟.. إلخ.. ى سدرة المنتهى  العال وإل 

فاغتر به جاهل، قياسا على األعراض البشرية من المرض والقتل          

إلخ؟، ولماذا لم يسلموا السحر مع صحة حديثه        .. والحياة والموت 

وهو من األعراض البشرية؟، أم يحلونه عاما ويحرمونه عامـا؟          

م أحياء عند ربهـم يرزقـون،       وقد قال تعالى فى حق الشهداء أنه      

واألنبياء أفضل من الشهداء بإجماع، فهل يـرى أن كـل ميـزة             

لألنبياء والشهداء هى مشتركة بينهم وبين غيرهم تحقيقًا لما قالـه           

من أن سنة اهللا فى البشر واحدة فى حياتهم ومماتهم، وإذًا ال تكون             

!.ميزة، فهل يعقلون هذا؟

 

 

أنـه ورد   : مين الثقة بعد ذلكم   ثم انظر إلى قول الشيخ رشيد األ      

فى غير الصحاح أن أجساد األنبياء ال تأكلها األرض، ومـا أدرى            

كيف يحل له أن يقول بعد ما سمعته فى تصحيح الحديث، أن ذلك             

.ورد فى غير الصحاح

 

 

وأمثل ما ورد فى ذلك حديث أوس ابن أوس         : ثم قال حضرته  

 تُعـرض   فى فضل يوم الجمعة الذى فيه أن الصالة عليـه           

قال يا رسول اهللا كيف تعرض صالتنا عليك وقد         : عليه، قال أوس  

بليت  : أرمت؟ يعنى 

 

إن اهللا حرم علـى األرض أن تأكـل        : ( قال –

رواه أحمد فى مسنده وأبو داود والنسائى والبيهقى        ). أجساد االنبياء 

فى الشعب، وفى رسالته حياة األنبياء وغيـرهم، وقـد صـححه            

. منهم المنذرىبعضهم وحسنه آخرون،

 

 

هذا كالمه، فانظر هؤالء األئمة الذين خرجـوا الحـديث ثـم            

صححوه وحسنوه، ثم انظر إلى ما سبق له وإلى ما يذكره مـن أن       

!.الذى تمسك بهذا هم المخرفون

 

 



 





 

 

 

 

 



 
















 


السادسالنموذج 

 

 

 ، الَ اِنسحاِإل و وِد الج عاِس، و اننَّ الم اننَّ الح تَنْى، أَ ى إلهِ إلِهى  إلِه
ـ  إِ الَ، و كِدي بِ الَّ إِ َلض فَ الَ، و كتُنَّ مِ الَّ إِ ةَنَِّم حسـ  ِمالَّ إِ ان ـ ، َأكنْ لَُأسك 
ـ ٍءى شَلَّ كَُلِمى شَِذ الَّكاِنسحِإ، وٍءى شَلَّ كُتْعِسى و ِت الَّ كِتمحرِب ا ، ي
ـ  ِه بِ ُلدب تُ اٍلمجا بِ نَى لَ لَّجتَ تَ ن أَ يِمِظ الع ِلضا الفَ ذَ س ِـ ِإا بِ نَاِتَئي حاِنسك ،
قْفَونْى مِ نًِغا بِ نَرك ع شِ ن ِقلْ خَ اِررك و ،ضقُا بِ نَفَعنْ مِ ٍةوك و ،جٍملِْعا بِ نَلَه 
.عزيزا  يكنْ ِمزِعا ِبنَلَّذُ، وكنِْم

 

 
ـ قْفِّو، و وِرفُ الغَ وفُ الع اِبو التَّ ِماسا بِ نَ لَ لَّجى، تَ ى إلهِ ى إلهِ إلِه  ا نَ

 كزِجع ي  الَ راِد القَ تَنْا، أَ نَيلَعالجميل   كِهجو بِ ْلِبقَْأ، و وِحص النَّ ِةبولتَِّل
.ءىشَ

 

 
، ِةرِفغْمالْو ِوفْعلْ لِ ٌله أَ تَنَْأ فَ اِبذَعلْالً لِ ها أَ نَّ كُ نى، إِ ى إلهِ ى إلهِ إلِه

ِإوا َأنَّ كُنلْالً ِلهقُعَأتَنَْأ فَِةوب لتَّ ِلٌلهوِةبو ِفغْالمِةر.

 

 
.ُلمشَْأ وعسو َأكتَمح رنِكلَ وةٌيرِبا كَنَوبنُ ذُنى، ِإى إلِهى إلِهإلِه

 

 
ـ نَحِب، و كِملِْحا بِ نَتَعِسا و م كَ كِتمحرا بِ نَعى، س ى إلهِ ى إلهِ إلِه  كاِن

.كِتيَئِشما ِبنَتَعِسا ومكَ

 

 
 نِإا، و نَعمطْ أَ كوفْ ع نِإ فَ تْرثُ كَ نِإا و نَوبنُ ذُ نى، إِ ى إلهِ ى إلهِ إلِه

.انَى لَجر َأكانَسح ِإنِإ فَتْره ظَنِإا وانَايطَخَ

 

 
ـ و، ألَ فُعتَ و وبتُنَ، و رِفغْتَ و ُئِطخْنُ اُلز نَ ى، الَ ى إلهِ ى إلهِ إلِه  كنَّ

ـ ا ِبنَلْاِمع تُالَ وه لٌَله َأتَنْا َأما ِبنَلْاِم، عكِلذَ ِلٌله أَ نحنَ، و اكذَ لِ ٌلهَأ ا م
 انَاددمِإا و نَاديج إِ تَحتَتَ افْ تَنْ أَ وفُا ع ، ي ابوا تَ  ي ورفُا غَ  ي ه لَ ٌله أَ نحنَ
ـ لْ خَ اِرر شِ نى ع نَالِغ و ةَياِفعالْ و وفْا الع نَ لَ حتَافْ، فَ يِمِظ الع كِلضفَِب ، كِق
قْاِإلواَلبلَ عيك.

 

 
ا نَفَّكُا أَ نَطْسبا، و نَوبلُا قُ نَعفَرا، و نَوهجا و نَهجى، و ى إلهِ إلِهى  إلِه

، وِبنُالـذُّ  بِ ينرِقا م ايطَخَالْ بِ ينِفِرتَع، م ِبنْ الذَّ ِراِفغَ و ِبو التَّ ِلاِبى قَ لَِإ
كْ أَ تَنَْأوبر َأ ومِ لُّج أَ ن تَ ن رد اِر ضع تَنَْأا، و اِس وع ِفغْ المِةر و اِسوع 

الرحتَ ، الَ ِةم ضرك م ِصعنَتُي فَنْ تَ الَا وعطَ ك ـ تُاع ـ ا، أَ نَ لَُأسـ  ك  كرِس ِب
 يـلِ ِمج الْكِهجوا ِبنَهاِجو تُن، َأىِلع الْ كاِلمكَ و ىِلج الْ كاِلمجِب و ِراِهالظَّ

ي ِجا ميبالد سبحانك، اِءع ِلكقو بسر :  ئاً َأنشَـي ادِإذَا َأر هرا َأمِإنَّم
   كُونكُن فَي قُوَل لَهالَّذِ  *ي انحبـ     ى فَس ِإلَيـِه  و ٍءى ِبيِدِه ملَكُوتُ كُلِّ شَ

ونعجتُر) ٨٢: يس

 

- ٨٣ .(وى اهللاُ لَّص لَ ع ى سنَِدي ا محٍدم و ـ ع ى لَ
.ملَّس وِهِبحص وِهآِل

 

 

 رى لَ بالْك حمكَد ـ ا تُم ـ رتَ وبِح ى، ض
لَوكْ الشُّ كرلَ والنَّك عماءلَ ونَ الثَّكـ  الْاء حسن 
ـ  أَ كيلَاء ع نَى ثَ ِصح أُ ، الَ يُلِمجالْ ـ  كَ تَنْ ا م
، اننَّح الْ تَنَْأ و ىِلو الْ تَنْ، أَ كِسفْى نَ لَ ع تَينَثَْأ
ِرقَ الْ تَنَْأويب الْ تَنَْأ و نَّمان الْ تَنَْأ، و ِجم يـب 

و اِإل ذُتَنَْأوحاِنس.

 

 
رلَى إِ بيك و جنَه ا وجـ وه ـ َأا، و نَ نَسا نَد

ـ ا، أَ نَورما أُ نَضوفَا، و نَورهظُ ـ تَربخْ أَ تَنْ ا نَ
سبانَحنَّ أَ كِر قَ كِج تُ يبيب د عةَو ا ذَى إِ اِع الد
دعاك.

 

 

رب ِرا قَ ى ييب ر ،ب ى ي ِجا ميب :ـ ا أَ ه ا نَ
اِعالد ُلاِئى الس نَا أَ ، ه ـ  ِلا الم  اِءعى الـد  ح ِف
ِرقَ الْ تَنَْأويب س بانَحذَ، إِ ك أَ تَلِْئا س ـ ج تَب ،
ذَِإو لَ يتَِعا د بِج، تُ تَينَّ مِ يب  ا الـدعـ ، فَ اء ا ه
 و ه لٍّذُ بِ كيلَ إِ ينِلسوتَ م وكعدا نَ نَبا ر  ي نحنَ

......وهو الخَالَّقُ العِليموهو الخَالَّقُ العِليموهو الخَالَّقُ العِليم   :::ىىى تعالَ تعالَ تعالَهِهِِهى قوِلى قوِلى قوِل إلَ إلَ إلَيسيسيس وقراءة  وقراءة  وقراءة الدعاء الثانى بعد صالة ركعتينالدعاء الثانى بعد صالة ركعتينالدعاء الثانى بعد صالة ركعتين

 

 

 

 

 

 

......وهو الْخَالَّقُ الْعِليموهو الْخَالَّقُ الْعِليموهو الْخَالَّقُ الْعِليم: : :  ِإلَى قَوِلِه تَعالَى ِإلَى قَوِلِه تَعالَى ِإلَى قَوِلِه تَعالَىيسيسيس    وقراءة وقراءة وقراءة بعد صالة ركعتين بعد صالة ركعتين بعد صالة ركعتينولولولالدعاء األالدعاء األالدعاء األ

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 



 



جنَالُم ٍرقْفَِبا، و ه و ح سنَب ِبا، وِطاضـ  اٍرر ه و 
ـ  نَ ىِف انَاُؤج ر ى هِ ٍةيرِث كَ وٍبنُذُِبا، و نَالُمكَ ِلي 
.ِةرِفغْمالْ وِوفْعالْ

 

 
ـ  كيلَ إِ بح أَ ينِبِنذْ الم اءكَ ب نى، إِ إلِه  ن ِم

ـ وتَ، و ينِبرقَم الْ ِةكَِئالَم الْ يِحِبستَ ـ  ِةب  ينِباِئ التَّ
.ينوِببحم الِْلم عن ِمكيلَ ِإبحَأ

 

 
 لِّى كُ  فِ وُلُئسم الْ تَنْى، أَ ى إلهِ ى إلهِ إلِه 

زاٍنم الْ تَنَْأ، و مدولِّى كُ  فِ ع اٍنكَ م ـ َأ، و  تَنْ
ـ   فِ وجرمالْ ـ  لِّى كُ ـ ، أَ ٍنْأ شَ لَُأسـ  ك  كرِس ِب
ـ يغَِب، و وِننُكْمالْ ـ  الْ كِب موِنص ـ َأِب، و ساِئمك 
ـ  كِملِْعِب، و ه لَ ٌله أَ تَنْا أَ مِبى، و نَسحالْ ى ِذ الَّ
 ِةياِفعالْ و ِوفْعالْا بِ نَى لَ لَّجتَ تَ ن، أَ ِهِملِْع بِ تَدرفَانْ
وِعاِسو الر حِةم و َأ، فَ ِةنَِّم الْ يِمِمعْلِدب ى ا إلهِ  ي
، كاِئفَِشا ِبــنَاضــرمَأ، وكاِنسحــِإا ِبنَــوبنُذُ
وضقُا بِ نَفَعِتوك قْفَ، ونَِغا بِ نَراك ِعا بِ نَلَّذُ، وزك ،

قَورنْا مِ نَببِ ك ،ِماسـ  الْ ك ـ  ِعاِمج ـ  ، ي اِما جع 
اجمنَع لَا عيك ِرا قَ ، يقَ يب رنْا مِ نَبك ي ، ا مقُفِّو 
ا ِلنَقْفِّواِبنَجكي ،ا ِبنَثِْغَأ فَيثُِغا مك.

 

 
، ءى شَ كزِجع ي  الَ تَنْى، أَ ى إلهِ ى إلهِ إلِه

ى ا إلهِ  ي ْلِدب أَ ينِئِطخْ م ينِبِنذْا م نَّ كُ نِإ و مهاللَّ
ا بِ نَالَحِح تُ اٍلحبه َأ، وعَأا بِ نَالَمعقْ تَ اٍلمـ لُب ا، ه
قْ تَوٍنُئشُا ِبنَونَُئشُونَلُبلَا عياه.

 

 
ـ برقَ، و كيلَا إِ نَبِذى، اج ى إلهِ ى إلهِ إلِه ا نَ

ـ حرفَ، و كِهجوا بِ نَهاِجو و ،كنِْم ـ ا بِ نَ  كِلضفَ
ورحِتمك د ،عنَوكَ اك ا أَ مما فَ نَتَرِجتَاسـ  لَ ب ا نَ
.اديعِم الْفُِلخْ تُ الَكنَّ، ِإتَدعا ومكَ

 

 
ـ كِفاِطوعا ِبنَ لَْلزنَى، تَ ى إلهِ ى إلهِ إلِه ا  ي

اِسوالْ ع ِفغْمِركْ، أَ ِةرنَم َأا والَوـ د ـ انَوخِْإا و نَ ا نَ
َأوحبابكَ ِبكِمرك.

 

 
ـ ، أَ ىى إلهِ ى إلهِ إلِه ِىح  ةَنَّ الـس ـ ، و  وقَ

ـ و، و ةَلَالَالض و ةَعدِب الْ حام، و ةَاعمجالْ سع 
ـ  ع عفَادا، و نَورد ص حراشْا، و نَاقَزرَأ ـ  نَّ ا ا ي
اِفدشَ لَّ كُ ع ر و ضر و ،ٍءالَب ٍءالَغَ و ـ ، و  ٍمقَِس
ومٍضر  ،ا بِ نَذِْعَأووِهجالْ ك مِ يِلِمج ـ  الْ ن  ِنتَِف
ـ  الْ اِءوهاَأل، و ِةلَِّخمالْ ِةلَِّضم ـ َأ، و ِلصاتَ ذَ ح 
بنَِني ا، ونَاما نُنَحوركقُ وربكـ ِعَأ، و ـ ا عنَّ ى لَ
ـ ، و اِءع الد يبِجا م  ي كِركْشُ و كِركِْذ ا نَتُيلَِس
ـ  و لٌّذُ، و اكفَطَصم و كيبِبى ح مظْعالْ  وعشُخُ
تَوٌلتُّب و مةٌنَكَس نُخُ ووع تَ وقٌلُّم .َإِ ال  ِإالَّ  ۤلـه
ـ ى كُ نِّ إِ كانَحب س تَنَْأ ـ  تُنْ ـ  ن ِم . ينِماِل الظَّ
ـ نْ نُ كِلذَكَ و مغَ الْ ن مِ اهنَيجنَ و ها لَ نَبجتَاسفَ ى ِج
ِإنَّمـا  :  سبحانك كِلو قَ ـرِس، بِ ينِنِمْؤمالْ

* ن يقُوَل لَه كُن فَيكُون    َأمره ِإذَا َأراد شَيئاً أَ    
ٍء وِإلَيـِه   ى ِبيِدِه ملَكُوتُ كُلِّ شَ    ىفَسبحان الَّذِ 

ــون ــس (تُرجعــ ٨٢: يــ

 

- ٨٣.(

ـ ِنما ِليثًِغا م، يكاِلمكَا ِبنًاِطا ب ، ي كاِلمجا بِ راِها ظَ  ي مهاللَّ اثَغَتَ اس 
ـ اءفَع الـض كيـد ِب عنحا نَ، هك ِبانعتَ اسِنما ِلينًِعا م، ي كِب ب ،ا نَطْس
ـ َأ، و كاِنسح إِ اِبى ب لَ ع ينِفاِقا، و نَوهجا و نَهجوا، و نَفَّكَُأ ـ  الْ تَنْ  يمِركَ
.وفُطُعالْ

 

 
ـ ا بِ نَوبلُ قُ رمع، و كاِلمجا بِ نَوهج و رضى، نَ إلِه ـ ج، و كوِرنُ ْلم 

ا، نَيلَ ع يِلِمج الْ كِهجو بِ ْلِبقَْأ، و ِةامركَالْا بِ نَالَوحَأ، و ِةامقَِتاالسا بِ نَراِهظَ
التَّا ِبنَلْاِبقَووالنَِّةب وِحصالْ وِوفْعالْ واِفعِةي.

 

 
 ِةياِنوحرا بِ نَدِمَأ، و كاِددِوا بِ نَيلَ ع فْطَّعتَ، و كاِننَحا بِ نَ لَ ْلزنَى، تَ إلِه

يِبِبحك و ،اجخْا إِ نَلْعانَوه نَْأ وصارفِ ه  ذَى ه ا الزاِنم و ،اِربـ  لَ ك ـ  نَ ى ا ِف
.انَاِنوخْى ِإِفا ونَِدالَوى َأِفا، وانَينْدا ونَيِنِد

 

 
ـ  ا الَ نَب ر تَنْى، أَ ى إلهِ ى إلهِ إلِه ـ  يكِر شَ ـ دِرو، أَ ك لَ ـ  نَ ا ماِرود 

ا نَلِْنَأى، و اِف الص كورها طَ نَِقاس، و ينبِحم الْ داِهشَا م نَدِهشَْأ، و ينوِببحمالْ
حبالْك ماِفصتَى، ونَلَّوا يِلا والْى ِنِمْؤمين.

 

 
ـ  إِ  الَ رِس بِ كلَُأس، أَ ٍءى شَ لِّ كُ برا و نَبر، و ٍءى شَ لِّ كُ هٍلِۤإا و نَهإۤل  هۤل

ـ  إِ الَ بِ اِءملَع الْ نا مِ نَلَعج تَ ن، أَ  اهللاُ الَِّإ هۤل إِ  الَ وِرنُ، و  اهللاُ الَِّإ ،  اهللاُ الَّ إِ هۤل
. اُهللاالَّ ِإهۤل ِإ الَاِررسَأ ِبيندِدجم، الْ اُهللاالَّ ِإهۤل ِإالَ ِبينِماِئقَالْ

 

 

ا ارصنْا أَ نَلْع، اج   اهللاِ وِلس ر ٍدمح م قِّحى، بِ ى إلهِ ى إلهِ إلِه
ـ ا، و يبِرا قَ حتْا فَ نَحنَام، و ِهِتيِع م ِله أَ اِلمجا بِ نَلْمج، و  هلَ  ةًرصنُ
اِئدةًمقُ، ورنْا ِمبَأك باد.

 

 
ا نَّآِم، و آِنرقُ الْ اَلما ج نَدِهشَْأ: آِنرقُ الْ وِرنُِب، و آِنرقُ الْ قِّحى، بِ إلِه

ـ ِيحَأ، و آِنرقُالْا بِ نَِفاشْ، و آِنرقُالْا بِ نَملِّع، و آِنرقُالْا بِ نَلْمج، و آِنرقُالِْب ا نَ
.آِنرقُالِْب

 

 
 لَّجَأى و لَعَأا، و نَدر تَ ن أَ ن مِ مركْ أَ تَنَْأ و اكنَلَْأا، س نَها إلۤ نَها إلۤ نَهإۤل

.انَبيخَ تُن َأنِم

 

 
ـ  ةَجهلبا اْ نَحنَامو،  ينِملَاع الْ بر ا ي كا بِ نَسآِن،  انَها إلۤ نَها إلۤ نَهإۤل ى  ِف

ـ ى الْ  فِ ِحرفَالْو  ، كيِب نَ ِةنَّ س يِدِدجتَ و كِتمِل كَ ِءالَعا إلِ نَيِنِد برِخز 
ـ  نَلَعج تَ نَأو،  كنْا ع ضالر و ك بِ ِةسانََؤم الْ اِمود و كاِلم ج ِةداهشَمِب  نا ِم
 تَنْ َأالَّ ِإهۤل ِإالَ، رِدتَقْا م ييكِلا م  ي كدنْ عِ ٍقد صِ ِدعقْم بِ مهتَمركْ أَ ينِذالَّ
سبانَحمِ تُنْى كُ نِّ إِ ك ِماِل الظَّ نفَ *ين تَاسجا لَ نَبه نَ وجـ ي ـ  اهنَ ـ الْ نِم  مغَ
ِلذَكَوى الْ ِجنْ نُ كِنِمْؤمين. ِسِبقَ ـر ِلوسبحانكك  :َِإذ هرا َأمِإنَّم ادا َأر

     كُونكُن فَي قُوَل لَهئاً َأن يالَّذِ * شَي انحبـ     ىفَس ٍء ى ِبيِدِه ملَكُوتُ كُلِّ شَ
 ونعجِه تُرِإلَيو) ٨٢: يس

 

- ٨٣ .(وى اهللاُ لَّص لَ ع ى سنَِدي ا مـ ح ٍدم 
وِهى آِللَعو صِهِبحو لَّسم.

 

 

......وهو الخَالَّقُ العِليموهو الخَالَّقُ العِليموهو الخَالَّقُ العِليم   :::ىىى تعالَ تعالَ تعالَهِهِِهى قوِلى قوِلى قوِل إلَ إلَ إلَيسيسيس وقراءة  وقراءة  وقراءة  بعد صالة ركعتين بعد صالة ركعتين بعد صالة ركعتينلثلثلثالدعاء الثاالدعاء الثاالدعاء الثا

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 




 




 



 



 





 


 ٣٢٥ص ( في الفتاوى الحديثيـة  الهيثمي اإلمام ابن حجر    ذكر

 

من أقوال العلماء في تعريف الصوفية عدة أقوال واختار         ) ٣٢٩ –
  ة التي كانت في مسجد النبـي        فَّأنهم منسوبون للص   لفقـراء 

، بارتفـاع   إلى الصف األول بين يدي اهللا       : وقيل. المهاجرين
 ألنه لباسهم   ؛إلى الصوف : وقيل. ى اهللا بقلوبهم  هممهم، وإقبالهم عل  

ا، لكونه أقرب إلى الخمول والتواضع والزهد، ولكونه لبـاس          غالب
 كان يركب الحمار    ا  ، وقد جاء أن نبينا محمد     األنبياء  

مر بالصخرة من الروحاء سـبعون   : (ويلبس الصوف، وفي حديث   
يوم كلم  : (، وفي آخر  )ا حفاة، عليهم العباءة يؤمون البيت الحرام      نبي
 كان عليه جبة من صوف، وسراويل من صوف،    موسى   اهللا

، وأصل ذلك ما رواه ابن حبان في صـحيحه          )وكساء من صوف  
مـا  : ( مر على ثنيـة فقـال      أن  ) ٦٢١برقم  : (بسند صحيح 

كأني أنظر إلى موسـى يرمـي       : (ثنية كذا وكذا، قال   : قيل) هذه؟
ن ليـف، وعليـه جبـة مـن         الجمرة على ناقة حمراء خطامها م     

ا لقد أدركت سبعين بـدري    :  الحسن البصري  وقال. هـ.ا). صوف
وهذا القول الثالث هو المنسوب     : لباسهم من الصوف، وقال اليافعي    

أصل هذا االسم : لالشتقاق اللغوي، أعني النسبة إلى الصوف، وقيل
من الصفاء، أو من المصفاة، قال أبو الفتح البستي رحمه          ) صوفي(

: اهللا

 

 
 الناس في الصوفي واختلفواتنازع

 

 
  الصـوفنا م البعض مشتقوظنه

ــى فتير غاالسم أمنح هذا ولست

 

 
  فصوفي حتى سمي الصوفيصافي

 تبين أن كلمة التصوف مهما اختلف فـي نـسبتها فقـد             وبهذا
وقد نقل ابن حجر رحمه اهللا عن . وسمت بها طائفة صالحة مباركة
 علة اختفاء هذا االسم في عهـد        العارف الشهاب السهروردي في   

 ال   والتابعين أن شرف الصحبة لرسـول اهللا         الرسول  
 ذكر اإلمام أبو نصر السراج في كتابـه اللمـع           وقد. تعدلها نسبة 

هم أئمـة   ) أي الصحابة (أال ترى أنهم    : مثل ذلك، وقال  ) ٤٢ص(
 والراضـين والـصابرين     قـراء الزهاد والعباد، والمتـوكلين والف    

 وغير ذلك، وما نالوا جميع ذلك إال ببركة الصحبة مع           والمخبتين،

، المــــصطفى 
فاســتحال أن يفــضلوا 
بفضيلة غير الـصحبة    
التي هي أجل األحوال،    

 ابن حجر   مامثم ذكر اإل  
أن مـن رأى    : الهيثمي

الصحابة وأخذ عـنهم     
العلم أحق باسم التابعي    
لذلك، ثم لما بعد عهـد      
النبوة، واختلفت اآلراء،   

لعلـوم  وكدر شـرب ا   
ــة،  ــرب األهويـ شُـ
وتزعزعــت أبنيــة  
المتقــين، واضــطربت 
عزائم الزاهدين وغلبت   
الجهــاالت وكثــف  
حجابهــا، وكثــرت  
العادات وتملك أربابهـا    
تزخرفت الدنيا وكثـر    
خطامها، تفردت طائفة   
بأعمال صالحة وأحوال   
سنية، واغتنموا العزلة،   
واتخذوا ألنفسهم زوايا   
يجتمعون فيهـا تـارة،     

خرى، أسوة  وينفردون أ 
بأهل الصفة، تـاركين    
لألسباب، مبتهلين إلـى    
رب األرباب، أثمر لهم    
صالح األعمـال سـني     
األحوال، وتهيـأ صـفا     
الفهوم بقبـول العلـوم،     
وصار لهم بعد اللـسان     
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ا بربي  أصبحت مؤمنً : ( وبعد العرفان عرفان، كما قال حارثة      ،لسان
فـصار لهـم     ، لما كوشف بمرتبة في اإليمان غير ما عهـد،         )احق 

بمقتضى ذلك علوم يعرفونها، وإشارات يعهدونها، فحرروا ألنفسهم        
 تشير إلى معارف يعرفونها، وتعـرب عـن أحـوال           اصطالحات

            ايجدونها، فأخذ ذلك الخلف من السلف، حتى صـار ذلـك رسـم 
مستمر ا، وخير كل عصر وزمان، فظهر هـذا االسـم         يا ف ا مستقر 

هم، والعلم بـاهللا صـفتهم، والعبـادة        بينهم، وتسموا به، فاالسم سمت    
حليتهم، والتقوى شعارهم وحقائق الحقيقة أسرارهم، ثم قال رحمـه          

ثم ظهرت البدع فحصل التداعي من الفرق، فكل فريق ادعـوا      : اهللا
  ا، فانفرد خواص أهل السنة المراعون أنفسهم مع اهللا         أن فيهم زهاد

.لتصوفتعالى الحافظون قلوبهم عن طوارق الغفلة باسم ا

 

 
وذكر السهروردي أن الصوفي هو الذي يضع كل شيء فـي            
موضعه، ويدبر أوقاته وأحواله كلها للعلم يقيم الخلق مقامهم، ويقيم          
أمر الحق مقامه، ويستر ما ينبغي ستره، ويظهر ما ينبغي إظهاره،           

 حضور عقل، وصحة توحيد، وكمال معرفة، ورعايـة         معكل ذلك   
    ا في األشياء بإرادة اهللا تعـالى، ال        صدق وإخالص، وقد صار قائم

بإرادة نفسه فال يرى فضيلة في صورة فقره، وال في صورة غناه،            
وإنما يرى الفضيلة فيما يوافقه الحق فيه، ويدخله عليه، ويعلم اإلذن           
من اهللا في الدخول في الشيء، قال اإلمام األكبر محي الـدين بـن              

داب الـشرعية   التصوف هو الوقـوف مـع اآل      : (عربي رحمه اهللا  
جعل اهللا هـذه    : (، وقال اإلمام القشيري في رسالته     )اا وباطنً ظاهر

الطائفة صفوة أوليائه، وفضلهم على الكافة من عباده بعـد رسـله            
 بـين األمـة     نوأنبيائه، وجعل قلوبهم معادن أسراره واختصهم م      

 فهم الغياث للخلق، والدائرون في عموم أحوالهم مع         ه،بطوالع أنوار 
بالحق، صفاهم من كدورات البشرية، ورقـاهم إلـى محـل           الحق  

المشاهدات، بما تجلى لهم من حقائق األحدية ووفقهم للقيام بـآداب           
 أغرى ذلك أهل العلم باإلكثار مـن ذكـرهم،          وقد. هـ.ا) العبودية

في ترجمـة   :  الخطيب البغدادي يقول   فهذا.  في كتبهم  موالثناء عليه 
وكان من الربانيين في العلم،     : (اهدعبد اهللا بن المبارك الصوفي الز     

ومن المذكورين في الزهد، خرج من بغداد يريد ثغـر المصيـصة           
).١٥٧ / ١٠(كما في تاريخ بغداد ) فصحبه الصوفية

 

 
البن المبـارك  : ( الحافظ الخليل يقول في كتابه اإلرشاد      هو وها

إنه من األبدال، وقـد صـدرت       :  يقال يحصى،من الكرامات ما ال     
 اإلمام الرباني والمحـدث الكبيـر       ويقول). صوفية باسمه تراجم ال 

نظرت في أمر الصحابة وأمر ابن المبارك فمـا         : سفيان بن عيينة  
. ، وغـزوهم معـه   عليه إال بصحبتهم النبي رأيت لهم فضالً  

). ١٤٧ / ٤(، وصفة الـصفوة     )١/١٧٦(كما في الكواكب الدرية     
مع الـشيخ أبـي     حضرت بالمنصورة   : ( ابن دقيق العيد يقول    وهذا

كما في تأييد الحقيقـة     ). الحسن الشاذلي وما رأيت أعرف باهللا منه      
 ذكر الحافظ السيوطي في كتابـه       وقد). ١٣١ص  (العلية للسيوطي   

حـسن  ( الموسوم بـ   
المحاضرة في أخبـار    
) مــصر والقــاهرة 

)٤/١٤١٤( ،
والمقريزي في الخطط   

أن صالح  ): (٢/٤١٥(
الدين األيوبي أول مـن     

اه للـصوفية   أنشأ خانق 
بمصر، ووقف عليهـا    
أوقافا كثيـرة، وكـان     
سكانها يعرفون بـالعلم    
ــي   ــصالح، وول وال
مشيختها األكابر ومـن    
ترجي بركتهم، مع مـا     
كان له مـن الـوزارة      
واإلمارة وتدبير الدولة   

 الجيوش وتقدمة   قيادةو
.هـا). العساكر

 

 
 اإلسالم  حجةوقال  

اإلمام الغزالي رحمـه    
: اهللا تعالى 

 

ي  وهو الذ  -
اختبر طريق التصوف   
ــه وذاق  ــس نتائج ولم

 ثمراته

 

لقـد  : ( يقول -
ا أن الصوفية   علمت يقينً 

هم السالكون لطريـق    
اهللا تعالى خاصة، وأن    
سيرتهم أحسن الـسير،    
ــوب   ــريقتهم أص وط

 وأخالقهم أزكى ق،الطر
كما فـي   . ها) األخالق

ص (المنقذ من الضالل    
١٣١ (  اويقول أيـض :

الدخول مع الـصوفية    (
ن؛ إذ ال يخلو    فرض عي 

ــب إال  ــن عي أحــد م
األنبياء عليهم الـصالة    

).والسالم

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 



 





 





 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       المستشار                       األستاذ    

 

 






 



 




 




 


هو يحيى بن القاسم الطيب بن محمد       
المأمون بن جعفر الصادق بـن محمـد        
الباقر بن على زين العابدين بن الحسين       

وتجمـع  . بن على بن أبى طالب      ا
المراجع التاريخية وكتب التراجم، بأنـه   

ه بالرسول   لشبه )١(عرف باسم الشبيهى  
        فقد ذكره األسعد بـن النحـوى ،

. النسابة والرازى وابن بللـوه النـسابة      
ويقول القرشى فى تاريخه أنه كان شديد       

.الشبه بالنبى 

 

 
كـان  : "ويضيف ابن النحوى فيقول   

بين كتفيه شامة بها شبه بخاتم النبـوة،        
وكان إذا دخل الحمـام فنظـر النـاس         
الشامة التى بين كتفيـه يكثـرون مـن         

.الصالة على رسول اهللا 

 

 
وكان أمير مصر فى ذلـك الوقـت        
أحمد بن طولون، فلما سمع بشبه سيدى       

، أراد أن يكون    يحيى برسول اهللا    

لمصر شرف التطلع إليه فبادر بإرسال      
 محمل بالهـدايا والتحـف إلـى        )٢(وفد

الحجاز حيث كان يقيم سـيدى يحيـى        
وأسرته مع رجاء بتـشريفه وأسـرته       

قد قبل سـيدى يحيـى      و. بزيارة مصر 
ولمـا  .  ولبى الرجـاء   ةالشبيهى الدعو 

وصل مصر ليلة قدومه وسـمع أهـل        
مصر بقدومه خرجوا إلى لقائه، فلما قدم   

وخرج من جملة من    . كان مبرقَع الوجه  
خرج له مع الناس أبو إسرائيل اليهودى       
وكان قد عمـى،    

خذى : فقال البنته 
بيدى، وإن رأيت   
هــذا الرجــل   

.. فأخبرينى بـه    
: فلما رأته قالت له   

ها هنا يـا أبـت،      
اللهم إن كان   : فقال

 ا بنبيـك   هذا شبيه
 من خُلُِقِه   يءفى ش 

. وهو على الحـق   
 يردد علــافــ

فما أتـم   . بصرى

كالمه حتى رد اهللا بصره عليه فما عاد        
إلى مصر إال وهو يمشى مـع النـاس         

فأسلم وحسن إسـالمه، وكـان       ابصير ،
ـ       أرض لسيدى يحيى الحظوة التامـة ب

مصر إلى أن توفى فى شـهر رجـب         
 هــ وقبـر   ٢٦٣لليلتين بقيتا منه سنة     

. نفيسة السيدةبمشهد يحيى أخى

 

 
ويصف ابن الزيـات قدومـه إلـى      

ولما سمع أهـل مـصر      : "مصر فيقول 
بقدومه خرجـوا إلـى ظـاهر مـصر         
ا يتلقونــه، وكــان يــوم قدومــه يومــ

٣("امشهود(.

 

 
 ا شقيق فاطمة العيناء بنت     وهو أيض

م المدفونة بالقرب منه فى قرافـة       القاس
.اإلمام الشافعى

 

 
وقد جاء مع سيدى يحيـى الـسيد        
الشريف اإلمام العالم القاسم الطيب بـن       

ابـن  ) محمـد الـديباج   (محمد المأمون   
جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين       

 هو والد   :قال المؤرخون . العابدين  
سيدى يحيى وقدم من الحجاز مع ولـده        

حفـظ النـاس    أان من   سيدى يحيى وك  
 ولقد كتب عنه    لحديث رسول اهللا    



 

 

 

 

 



 
















 



 وكان من األشـراف     ،أربعمائة محبرة 
كـان  : األجواد، قال الرازى فى نـسبه     

    ا أوالده يعرفون بالطيارة ويعرفون أيض
بالكلثميين ودفن بالقرب من مشهد ولده      

والكلثميين نسبة إلى كلثوم    . يحيى هناك 
بن بنت القاسم الطيب بن محمد المأمون       

على بن  جعفر الصادق بن محمد الباقر      
زين العابدين بن الحسين بن على بـن        

 وهى أخت الـسيد يحيـى       ،أبى طالب 
وبرغم شهرة هذه السيدة لمـا      . الشبيهى

اتصفت به من الورع والتقـوى، هـذا        
باإلضافة إلى أنها من آل البيت، إال أنهم 

وشهرتها تغنـى    ":لم يزيدوا عن قولهم   
".قبهاعن اإلطناب فى منا

 

 
ن السيدة كلثـوم تزوجـت      إ :ويقال

  ا مـن األوالد لـم      بمصر وأنجبت عدد
 ويفهم مـن    ،يذكر عددهم وال أسماؤهم   

العبارات التى تواترت فى كتب التراجم      
أنهم ماتوا وهم أطفال أو أنهم ماتوا دون      

 :أن يخلف أحد منهم ذرية، إذ يقولـون       
نها تزوجت وحصل لهـا أوالد وقـد        إ

ن معها فـى    إ :قيلانقرضت ذريتها، و  
قبرها جماعة من أوالدها، وقيل لم يكن       

.)٤(بالمشهد غيرها

 

 
 )٥(وقد جاء فى ترجمة والدها القاسم     

الطيب، أنه كان أحفظ النـاس لحـديث        
، ولقـد كتـب عنـه       رسول اهللا   

وقد حفظـت الـسيدة     . أربعمائة محبرة 
كلثوم كل ما كتب عن والدها، وكانـت        

ذكـر  تحدث به بعد وفاة والدها، وقـد        
الرازى، كـان أوالده وأتبـاع القاسـم        

 ويـضيف األسـعد     ،يعرفون بالطهارة 
النسابة فيقول ويعرفون كذلك بالكلثميين     
نسبة إلى الـسيدة الطـاهرة صـاحبة        

.)٦(الترجمة

 

 
ويذكر ابن عثمان فى تاريخه السيدة      

ومشهدها معـروف   :  فيقول كلثوم  
.بإجابة الدعاء

 

 
وقد اختلط األمر على بعض كتـاب       
التراجم بين السيدة كلثـوم والـسيدة أم        
كلثوم بنت محمد بن جعفـر الـصادق،        
ذلك أن األخيرة مدفونة بمـشهد آخـر        

وقد حدث  . يعرف بمشهد السيدة العيناء   
هذا الخلط نتيجة ألن كـال المـشهدين        

.)٧(موجود بطريق اإلمام الليث بن سعد

 

 
عد والدها  وقد توفيت السيدة كلثوم ب    

القاسم الطيب وذلك فى نهايـة القـرن        
 )٨(الثالث الهجرى ويحـدد المقريـزى     

موضعه بمقـابر   : موضع المشهد فيقول  
قريش بمصر بجوار الخندق، وهـى أم       

 بن موسى   إسماعيلجعفر بن موسى بن     
الكاظم بن جعفر الصادق كانـت مـن        

.)٩(الزاهدات العابدات

 

 
وجاء مع يحيى الشبيهى أخوه عبـد       

 القاسم وهو مدفون معه فى ضريحه       اهللا
وعند رأسه لوح رخام فيه نسبه وتاريخ       

 ليلة ةعشرالثنتي  االثنينالوفاة وهو يوم  
 ه٢٦١خلت من شهر رمـضان سـنة        

ورافقت األسرة كذلك السيدة أم الذريـة       
زوجة القاسم الطيب وقبرهـا بجانـب       

.ولدها وكانت من الزاهدات العابدات

 

 
 مـن   )١٠(وقد كتب ابن سناء الملك    

نظمه فى مدح األشراف على قبر يحيى       
:الشبيهى

 

 
مالى إذا عرض الحساب وسيلة

 

 
و بها من هول يوم الموعدـأنج  

الذنوب وإننىـرافى بـ اعتإال

 

 
دـمـحـسك بوالء آل مـمتم  

     ا من  وقد كتب ابن سناء الملك أيض
نظمه فى مدح األشـراف علـى قبـر         

:ومشهد القاسم الطيب

 

 
فوهيا من إذا سأل المقصر ع

 

 
و المجيب بفضله لسؤالهـفه  

مالى سوى فقرى إليك وسيلة

 

 
حمد وبآلهـمـى بـعـوتشف  

                                                           

 فـى   لـشبهه برسـول اهللا      " الـشبيه "سمى  ) ١(
، ٦٠رة أنـساب العـرب، ص       جمه: صورته، انظر 

، وتحفة األحبـاب، ص     ٩٥والكواكب السيارة، ص    
٢١٠.

 

 
وكان أحمد بن أحضر من أرض الحجـاز فـى          ) ٢(

مصادره من الرسيين من بنى طباطبا وهم عبـد اهللا          
قاسم، وابنه القاسم بن عبد اهللا، وأبو جعفر بـن          بن ال ا

، مرشد الزوار إلـى قبـور       ١٩٦القاسم، راجع ص    
.األبرار، لموفق الدين بن عثمان

 

 
.٩٥الكواكب السيارة في ترتيب الزيارة، ص) ٣(

 

 
.٩٦كواكب السيارة، ص ) ٤(

 

 
.٢٢٤تحفة األحباب، وبغية الطالب ص ) ٥(

 

 
.٩٦ابن الزيات، ص ) ٦(

 

 
، كواكب السيارة، ص    ٢٢٤حباب، ص   تحفة األ ) ٧(

٩٦.

 

 
.٢الخطط، ج) ٨(

 

 
 ومـا بعـدها،     ١٢٢، ص   ١سعاد ماهر، ج    . د) ٩(

وراجع الفنون اإلسالمية قبل العصر األيـوبى، ص        
، ومن أبدع أمثلة فى النحت فـى الجـص فـى            ٢٩

.الفاطميين محراب السيدة كلثوم

 

 
هو هبة اهللا بن جعفر بن سناء الملك، أبى عبـد           ) ١٠(

.. حمد بن هبة اهللا السعدى، أبو القاسم القاضى         اهللا م 
 هــ   ٥٤٥شاعر من النبالء ولد فى مـصر سـنة          

 ٨ هـ، انظر ترجمته فى األعـالم، ج         ٦٠٨وتوفى  
.٣٦، ٣٥، ص ٥ وكذلك شذرات الذهب، ج ٧١ص 

 

 



 

 

 

 

 



 









 





 





 



 





 



 أدركنا في مـصر     اآلونة األخيرة في  

أنه بات من الصعوبة تفكيك المركزيـات       

 ال تلـك التـي تتعلـق        ،في الفكر الديني  

بالثوابت المتمثلة في القرآن الكريم والسنة      

 بل تلـك المركزيـات      ،النبوية المطهرة 

طروحات فكريـة تـرتهن     أوثيقة الصلة ب  

تمعي وحالة العرض   بطبيعة الحراك المج  

والطلب لدى القارئ الذي لم يعـد يقـرأ         

كتاب أو المشاهد الذي    ،ا طوال العام  ا واحد 

أصــبح فريــسة ســهلة القــنص لــدى 

الفضائيات المحمومة الالهثة وراء نـسبة      

.اإلعالنات والمشاهدة

 

 

وأننا تأكدنا أن ثمة حاالت من السلب       

والتسلط واإللغاء والتهمـيش أصـبحت      

 وأن  ،الفكـر والتفكيـر   واضحة بـشأن    

المصريين اليوم بحاجة ماسة إلى مزيـد       

من الفلسفة المتعلقة باالستدالل واالستقراء     

 .وإعمال العقل والمنطق القويم

 

 

  ا أن قد فتت عقيدة     ومن المدهش أيض

فكرية راسخة لدى ماليـين األشـخاص       

الذين أتعبهم التفكير وهـي أن حـضور        

قـل  السؤال يستدعي بالضرورة إعمال الع 

وحضوره وتفجيـر األفكـار وإمطـار       

 والكارثة الحقيقيـة التـي ربمـا        .الدماغ

نشهدها اليوم بوضوح أننا نسينا أن مصر       

هي التي علمت الحضارة والعالم القـديم       

والحديث ثقافة التدوين لكن استحلنا أكثـر       

ـ  ضراوة ولهثً  ا صـوب الـشاشة     ا وزحفً

ـ     ـ   والمذياع غير متجهين طوع ا ا أو كره

 . المطبوعنحو الكتاب

 

 



 



باختصار شديد االختـزال أنـه فـي        

مصر اآلن رواية فكرية جديدة أبطالهـا       

 واألزهر  ،المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم   

 مع  ، ودار اإلفتاء المصرية   ،االشريف جد 

بطولة حصرية للمواطن المصري الغائب     

عن قضاياه المصيرية مثل مشكلة الميـاه       

الفجـوة العميقـة بـين       واتساع   ،الحتمية

التنمية الرسمية فـي الـوطن واهتمـام        

 وثمة المؤامرات الداخليـة     ،المواطن بها 

   ا بمـصر مـن     والخارجية التي تحاك سر

.أجل تقويض أمنها واستقرارها

 

 

 ما يكتب عن    يقرءواوألن كثيرين لم    

تجديد الخطاب الديني أو تطـويره فـوق        

    وألننـا علـى     ،االمنابر وأسـفلها أيـض 



 

 

 

 

 

 

رنا القديم بضرورة غلق كافة أبواب      إصرا

االجتهاد الفقهي من أجل محاربة التفكيـر       

خرج  ،ا في الغلو واإلفراط والتفريط    طمع 

علينا في مصر المجلس األعلى لتنظـيم       

اإلعالم برئاسة الكاتب الصحفي الكبيـر      

    ا األسـتاذ   والقدير والطاعن في السن أيض

مكرم محمد أحمد الـصالح ألكثـر مـن         

تر  عصر متوا 

 

ببيان صحفي باالتفـاق     -

ــاء  ــشريف ودار اإلفت ــر ال ــع األزه م

 قصر حـق الفتـوى       :المصرية مفاده 

 

- 

     ا  وربما في األيام المقبلة أيـض

 

علـى   -

 تنعتهم الصحافة المـصرية     خمسين رجالً 

ا فقطبخمسين عالم.  

 

 

ومنذ البيان والفـضائيات المحمومـة      

والوئيدة على السواء بدأت في اسـتعارها       

صــوب البيــان ومــصدره المعــروف 

والمعلوم األستاذ مكرم محمد أحمد الـذي       

يظهر بين الحين واآلخر ليوضح ويؤكـد       

ويشرح ويبين ويعضد ما صدر من قبـل        

  وال ،من أسماء محجوبة وأخرى مسموحة    

 بعيد ولـع    شك أن مصر لديها منذ قرون     

ا فــي االحتفــاالت دينــي يظهــر دومــ

 ولقـد   ،واالحتفاءات ذات الصبغة الدينية   

وجد الفاطميون ضالتهم في مصر حينمـا       

 ا بالدين في صورته    ا مغرورقً اكتشفوا شعب

.الشعبية وليست العقدية فحسب

 

 

ولقد ارتأت مشيخة األزهر الـشريف      

ودار اإلفتاء والمجلس األعلـى لتنظـيم       

ناك ثمة علمـاء يـصدرون      اإلعالم أن ه  

الفتوى بشكل يدعو إلى لغط مجتمعـي أو        

إحداث فتنة ثقافية قـد تعرقـل حـراك         

.المجتمع

 

 



 



لكن الحقيقة أن مصر التـي تـسعى        

 وتواجه عما قريب    ،اليوم لتنمية اقتصادية  

ا مشكلة مائية حتمية ال يمكن الفكـاك        جد

نخبوي من تحرك    عن ترقب     فضالً ،منها

ا هي أبعد ما     بالمنطقة العربية عموم   معاٍد

تكون عن ظواهر ثقافيـة تتعلـق بـشأن         

 السيما وأن كل محاوالت تجديـد       ،الفتوى

.الخطاب الديني باءت بالفشل

 

 

حتى كتابي المعنون بفقـه الخطـاب       

الديني المنـشور هـذا العـام بالمملكـة         

 األردنية الهاشمية وتم توزيعه بمـصر     

 

- 

 شأنه شأن كـل     ، قد طالعوه  أن قليالً أعتقد  

الكتابات التي صدرها لنا كبار المفكـرين       

 باسـتثناء الكتيبـات     ،المصريين والعرب 

التي يفجرها لنا صـباح مـساء وزيـر         

األوقاف المصرية الدكتور مختار جمعـة      

  غير المتخصص فقهي   ؛اا رغم كونه أزهري 

ألن كتبه سرعان ما تطبع وتوزع بصورة       

تداولها فـي أروقـة دينيـة       مدهشة ويتم   

.رسمية

 

 

والحقيقة أن البيان الذي حجب أسماء      

كثيرة بعينها من التصدر للفتـوى كـان        

ا من ناحية أنه شمل أسماء ال يعرفها        مثير

 ،الكثيرون من أهل العقد والحل والـرأي      

ومن ناحية أخرى أن هناك أسماء تبـدو        

شعبية لكثير من المصريين كونها األكثر      

ا وبرو ظهورا في المـشهد اإلعالمـي      ز

 .المرئي

 

 



 

 

 

 

 



 


 

وقفة مع الذات   وقفة مع الذات   

ــون   ــي تكــ ــون  لكــ ــي تكــ لكــ

ــصية  ــصية شخــــــــ شخــــــــ

ــؤثرة ــؤثرةمـــــــــــــ مـــــــــــــ
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 والمحافظة عليها   ،إن نفسك أمانة لديك   

واجب عليك سواء في ذلك صحة الـروح        

 أو صـحة    ،من الشبهات والجفاف اإليماني   

 أو صـحة    ،العقل من الخرافات واألساطير   

البدن من األمراض واألوبئـة والمحافظـة       

على قوته وحيويته، والمحاور التي يمكـن       

:الحديث عن صحة البدن من خاللها هي

 

 

١

 

 .قواعد عامة للصحة -

٢

 

 .الغذاء -

٣

 

 .النوم -

٤

 

 .الرياضة -

 األضـداد  هي مجمع    اإلنسانيةوالنفس  

  َأفَـال  ۚوِفـي َأنفُـِسكُم     : حيث قال تعالى  

ونِصرتُب. 

 

 

: العزائم أبو اإلماميقول 

 

 

ز فيها سر معناهـي الكنـسي هـنف

 

 

الهـور مجـا نـف وفيهـبغير كي  

 بمبدعهاجهلي بها الحجب عن علمي

 

 

  فهم معناهيـف حجبـها كشـوعلم

تـه وضحـ لي بأىنفسي مثال تر

 

 

دواهـت جـيـعطأه ـه وبـتاـآي  

هاـالمـرت لعـا ظهها نفسـنألو 

 

 

ى لعلياهـه ورقـالسمـت طـفكَّ  

م عرضأ نِتأ نور نِتأيا نفس ما 

 

 

اهـبنـاء مـم كوكب مشرق بضيأ  

مهـت معالـوهل بك الجسم قد قام

 

 

واهـهأر ـذا السـفهه ـم قمتي فيأ  

م يصلواـ العقل لأهل أفكارحيرت 

 

 

داهـهأل ـك ضـن وفيـى يقيـلإ  

ر ربي ومن يطلبه يعرفهـمأن ـم

 

 

والهـرش مـرف اهللا رب العـفيع  

هـراد لـلى للمـه تجـخة منـونف

 

 

اهـنه عيـه بالتنزيـوجـد الـفتشه  

ضل يعرفهـالفـي بـمن كان يعرفن

 

 

هآرـمـق لـفأه ـال لـثـا المـنأ  

:قواعد عامة للصحة

 

 

١

 

نزل حاجتـك   أ و ،وثق عالقتك باهللا   -

 المـشروعة فـي     األذكار وحافظ على    ،به

 وأمثالالصباح والمساء والنوم واالستيقاظ     

 .ذلك

٢

 

، فهو داء قاتل،    اإلسرافحذار من    -

 . السمنة هي العدو اللدود لبدنكأنولتعلم 



 

 

 

 

 



 


 

ال يؤمن أحدكم حتى    : (قال رسول اهللا    
أكون أحب إليه من والده وولده والنـاس        

             ).أجمعين

 

 
          

 

رواه البخاري في صحيحه  -

 

-

 

 






 



٣

 

 شكوت من مرض فعالجه قبـل       إذا -

 المعالجـة والتـداوي     أمكن وإذااستفحاله،  

 . للكيماوياتأ الطبيعية فال تلجباألشياء

٤

 

تجنب تعاطي المسكنات والمهدئات     -

 . لحاجة ملحةإال

٥

 

ن هالك محقق، فمـا ظنـك       التدخي -

 .و المسكراتبالمخدرات أ

٦

 

 .اكن في سكن جيد التهوية ونظيفً -

٧

 

 أسـباب النظافة في كل شيء من       -

 .السعادة في الحياة

٨

 

لتطعيمات والتحصينات  حافظ على ا   -

 .الدورية

٩

 

، األطبـاء احذر من وسوسة بعض      -

 لعـالج نفـسك   األطباء أفضلوربما تكون   

 .اأحيانً

١٠

 

ليس هناك عالج سـحري لكـل        -

مرض، وعليه فالبد التكيـف مـع بعـض       

 .اآلالم

١١

 

احتسب كل ما يصيبك عند ربك       -

 .لعل المرض مطهر لك من الذنوب

:الغذاء

 

 

نْسان ِإلَى طَعاِمِه   ظُِر اإلِ فَلْينْ: قال تعالى 

)٢٤ (  اءنَا الْمببَأنَّا ص با   ص)شَـقَقْنَا   ) ٢٥ ثُم

 شَق ضـ   ) ٢٦( ااَألر با حتْنَا ِفيه٢٧ (افََأنْب (

ِعنَبو بقَض٢٨(ا  ا و (ًتُونيزنَخْـالً    وا و)٢٩ (

 اِئقَ غُلْبدح٣٠(ا  و ( َأبةً وفَاِكها  و)٣١ (تَاعام 

 ٢٤: عبس (نْعاِمكُملَكُم وَأل

 

– ٣٥(.

 

 

:قواعد ذهبية في التغذية والغذاء

 

 

١

 

 ألهـداف  ليعيـشوا    يأكلونالعقالء   -

والـشهوانيون  ) الطعام لديهم وسيلة  (سامية  

 . فقطليأكلوايعيشون 

٢

 

 الطعام  فإدخال حتى تجوع،    تأكلال   -

 .على الطعام داء قاتل

٣

 

- ـ  أكثرهع طعامك واجعل    نو ا  نباتي

ــه والخــضروات  وبخاصــة مــن الفواك

الطازجة، وقلل من اللحوم والدهون، وحبذا      

 أو مرة   األسبوعلو جعلت تناولك للحوم في      

 .مرتين فقط

٤

 

ابتعــد عــن تنــاول المــصنعات  -

 .والمعلبات والمحفوظات قدر المستطاع

٥

 

 بطنك، نصيحة لـم يجمـع       ال تمأل  -

 . على مثلها عبر العصوراألطباء

٦

 

 فـي نظافـة طعامـك،        ال تتهاون  -

 .فالطعام الملوث سم ال غذاء

٧

 

 يأمرك بين الوجبات ما لم      تأكلال   -

 .بذلك الطبيب

٨

 

نه أ من   وتأكد من شرب الماء     أكثر -

نقي، وحبذا لو عودت نفسك علـى عـدم         

 . وبعده مباشرةاألكل أثناءالشرب 

٩

 

 فـي اسـتعمال     اإلفراطاحذر من    -

الملح والسكريات المصنعة فلذلك عواقـب      

 . تقدم العمرإذاوخيمة على الصحة 

١٠

 

حبذا لو تركت شـرب الـشاي         -

 قللت منها   أووالقهوة والمشروبات الغازية    

 واستبدلت مكانها الماء النقـي      اإلمكانقدر  

 .والعصيرات الطازجة

١١

 

كل بيمينك بعد غسلها وسـم اهللا        -

ا لغير حاجة، وبعد     تشرب واقفً  أو تأكلوال  

.مد اهللالفراغ نظف فمك ويديك والح

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 





 



 



 

 

 

قضى ترامب على عملية السالم كلية بين الفلسطينيين وإسرائيل عبر قراراته الهالميـة             

التى اتخذها بداية باعترافه بأن القدس عاصمة لدولة إسرائيل وتجريد الفلسطينيين من حقهـم              

ا فى إضفاء الشرعية    فيها، وانتهاء بقرار نقل السفارة األمريكية من تل أبيب إلى القدس إمعانً           

 رغم أن ترامب يدرك أنه ال يمكن الولوج فى عملية سالم بدون             ،كية إسرائيل للقدس  على مل 

أن تكون القدس مدرجة على طاولة المفاوضات، فال يمكن ألى قيادة فلسطينية أن تقبل بـأى                

 أمريكا باستمرارها فى رعاية العملية السلمية       إعالناتفاق سالم ال يتضمن القدس، وعليه فإن        

 ال يمكن أن يكون هناك مشروع أمريكى ناجح للسالم دون أن يكون الحق الفلسطينى مصانًا، وال يمكن القبول بأى مشروع أمريكـى                  هو محض كذب، إذ   

ا إال إذا كان يلبى الحق الفلسطينىعلى الصعيدين العربى والفلسطينى مع.

 

 

وجـاء  . زالت فى الضفة الغربية وترفض فكرة الدولة الفلسطينية الفلسطينيين أى تناإعطاءما فعله ترامب يصب فقط فى صالح إسرائيل التى ترفض           

يجاب فى صالحها ومنها أن القضية الفلسطينية لـم  إلى مؤشرات أخرى فى المنطقة تصب با      ترامب ليمنحها فرصة ذهبية عبر قراراته اآلثمة، باالضافة إل        

  ا، كما أن حالة االنقسام الفلسطينى     تعد محورية عربي

 

زالت قائمة، كما أن حكومة نيتنياهو تحظى حاليا بتأييـد مستـشارى ترامـب مثـل                الفلسطينى ما    -

نجاز عمليـة تطبيـع مـع دول    إالصهيونى جارد كوشنر، فهم يؤيدون إسرائيل فى قضايا االستيطان والقدس، زد على ذلك أن إسرائيل باتت مطمئنة إلى   

لسطينى اإلسرائيلى، حيث يسيرها التقارب فى وجهات النظر حول إيران وضـرورة التـصدى   خليجية وهى العملية التى لم تعد مرتبطة بتسوية النزاع الف       

.لها

 

 

ظهر ترامب كنموذج مبهر للكيان الصهيونى، فلم يحـدث أن جـاء   . جاء ترامب ليعصف بالقضية الفلسطينية ويمحو بجرة قلم كل الحقوق الفلسطينية        

ولهذا سارعت حكومة نتنياهو فبعثت برسالة شـكر   .نة بإسرائيل وقراراته التى تحقق لها كل تطلعاتها  رئيس على شاكلته فى السابق يدعم هذا عالقته المتي        

طالق اسمه على محطة مترو أنفاق ستبنيها أسفل المسجد األقصى ضمن مشروع يربط مدينة القدس بمدينة تل أبيب، وهى                   إإلى ترامب تعلن فيها قرارها      

بريل القادم وبداية مايو، ويأتى ذلك تكريما لترامب لمساندته إسرائيل فى كل مواقفها المخالفة للقـوانين                أالمحطة التى ستفتتح فى عيد الفصح أى منتصف         

خراج ملف القـدس مـن دائـرة        إخرها ما أعلنه بشأن القدس كعاصمة إلسرائيل ونقل السفارة األمريكية إليها فى خطوة سعى من خاللها إلى                   وآ ،الدولية

ا بعدم التعامل مع أمريكا كوسيط للسالمالتفاوض، وهى الخطوة التى أثارت غضب الفلسطينيين وأدت إلى اتخاذ القيادة الفلسطينية قرار.

 

 

والتى ترى أمريكا أنها ليست بحاجة إلى موافقة الفلـسطينيين طالمـا أن             » صفقة القرن «مب يظل يراهن على تمرير خطة ما يطلق عليه          بيد أن ترا  

ويمضى ترامب فى غيه فيحدد منتصف مايو القادم         .  عربية ستوافق عليها   هناك دوالً 

 

 المشئومةوالذى يوافق ذكرى النكبة      -

 

لنقل السفارة األمريكية إلى     -

    ا بمشاعر األمة العربية، فضالً           القدس، وهو ما يشكل مسا مباشرعن أنه يشكل مخالفة واضحة وصـريحة     ا بهوية الشعب العربى الفلسطينى ووجوده ومس 

ة القدس إلسـرائيل فـى      ولهذا فإن ما أقدم ترامب عليه يعد جريمة كبرى منح فيها مدين           . نسانية المتفق عليها  لقرارات الشرعية الدولية ولكافة القوانين اإل     

ا وقضى على أى أمل فـى عـودة المفاوضـات بـين     وبذلك يكون قد أطاح بحقوق الشعب الفلسطينى المعترف بها دولي       . خطوة غير مسبوقة فى التاريخ    

 .)م٥/٣/٢٠١٨األسبوع (. الفلسطينيين وإسرائيل



 

 

 

 

 



 






 





 


 

 

 



 


طالب فقهاء الدستور والقانون بحل األحزاب الدينية مؤكدين أنها         
أحزاب مفخخة تنفذ أجندة أمريكية صـهيونية مـشبوهة لتخريـب           

.الوطن

 

 
 حزبـا دينيـا مطـالبين       ١٥ أحزاب منها    ١٠٤وكشفوا أن لدينا    

عـن ديمقراطيـة حقيقيـة      ا  بمراجعة قانون األحزاب السياسية بحثً    
.ترتكز على تعددية سياسية وحزبية فعلية

 

 
السيد الفقيه الدستوري والقانوني أننا أمام كارثـة        شوقي  . أكد د 

من أحزاب قوية تتحمل تحديات العمل السياسية  حقيقية لخلو الساحة    
 أحزاب ورقية نشأت في غفلة من الزمن بعـد     ١٠٤الوطني، فلدينا   
 حزبا دينيا جاءت من رحم التطرف       ١٥ منها   م٢٠١١أحداث يناير   

والتشدد واإلرهاب في ظل الفوضى واالرتباك خالل فتـرة حكـم           
.اإلخوان

 

 
وطالبت لجنة األحزاب بإحالة مخالفات األحزاب الدينية للمحكمة        

.دارية العليا إلصدار قرارات الحلاإل

 

 
على ضرورة إعادة النظر في قانون األحزاب الـسياسية         وشدد  

ه لمواجهة أحزاب الجمود والترهل والعـيش علـى المحاليـل           ذات
 والـرأي   للرأيالداخلية أو الخارجية لبناء ديمقراطية حقيقية تستند        

اآلخر من خالل تعددية سياسية وحزبية فاعلة تنافس على بـرامج           
.سلمياعمل للوصول للسلطة 

 

 
نهـا  أحزاب ب جميع األ فيما وصف نبيه الوحش المحامي بالنقض       

وهي أحزاب تفجيرية تفخيخية تستهدف     ) ماشطة فرعون (ة أو   ورقي
 متسائالً لماذا لم يتم حتى اآلن حل أحزاب إيـواء           ،تخريب الوطن 

.؟اإلرهابيين واالستقواء بالخارج

 

 
ية أشد خطرا من الكيان الصهيوني؛ ألنها       الدينوأكد أن األحزاب    

جلـس  لمإلى أنه تقدم بدعوى قـضائية       أعداء خفية وسرية، مشيرا     
التـضامن االجتمـاعي لحـل      زيرة  والماضي و قبل  الدولة الشهر   

حقوق اإلنسان، استنادا لحكـم محكمـة       األحزاب الدينية وبوتيكات    
جنايات القاهرة في قضية التمويـل األجنبـي باعتبارهـا أوكـارا            
للتجسس والتخابر علـى مـصر بمـا يخـدم نجـوم المـشروع              

.)م٢٢/٢/٢٠١٨سالمي اللواء اإل. (الصهيوأنجلوأمريكي للمنطقة

 

 



 


يبدو أن األمة العربية قد قررت منذ استقاللها فى منتـصف القـرن             
الماضى أن تعيش داخل ميادين التقاتل والخالفات األهليـة والعرقيـة           

.الذى نهب ثرواتها لقرون مضت  عن االستعماروالدينية، بديالً

 

 
وا  العرب قرروا بعد االستقالل أن يدمر     

 

بخالفاتهم وقتالهم بعضهم    -
 البعض

 

الحداثـة   األمل فى بناء أوطانهم وأن يعاقبوا الحالمين بعصر        -
 ا وهكذا فعل األفارقة الذين كتب أبرز مفكـريهم          بالموت كمد

 

 علـى   -
مزروعى  

 

 عن قابليتهم لالستعمار ولم تنجح النخب السياسية والثقافية         -
االنقسام وتحـذير النخـب      ا فى هذه المنطقة فى استكشاف خطورة      أبد 

طـرت  للتنابـذ   أرت والحاكمة منها، وهى لألسف الشديد ساعدت ونظَّ    
والتمايز الوهمي، حتى أصبح البلد الواحد مليئا بالمرارات التى تتوارثها          

...األجيال ويلقن مفرداتها اآلباء لألبناء أكثر مما يلقنونهم تعاليم دينهم

 

 
فريقى ضد اخيه شـريكه فـى       أولغام التى يحملها كل عربى      تلك األ 

 وفى العرق وفى التاريخ وفى الجغرافيا       ،الوطن والدين الذى هو كله هللا     
. أو شريكه فى أى من كل هذا،والمصير والثقافة

 

 
نسانية بداع واإل نتاج واإل ال أعرف لماذا تختفى قدرات العرب فى اإل       

ـ           ى وتظهر صاعقة فى الكراهية والقتل والتعذيب والتمثيل بالجثـث وف
ننا ال نشكل بسبب هـذه الخالفـات أى رقـم           أ أعرف   ،تضليل شعوبنا 

حضارى  

 

ـ ننا نستورد من الحضارة األأو - نهـم ال  أ و،ءيوربية كل ش
ال بالقدر الذى يسمح لنا بالبقاء على قيد الحيـاة حتـى            إيستوردون منا   

  وأنهم يقدمون لحكوماتنا وصـفات طبيـة       ،ينتجون نستهلك بأموالنا ما  
. عندما تشرف على الموتإلنقاذها

 

 
ب فى جنوب وغرب وشـرق      ومنذ االستقالل يحارب األفارقة العر    

 وكل القبائل   ،مازيغ العرب فى الجزائر والمغرب وتونس      واأل ،السودان
 وفى العراق الكل يحـارب      ،حارب بعضها فى ليبيا   تالعربية واإلفريقية   

 ا  الكل عرباخل الطائفة   مسلمين ومسيحيين، سنة وشيعة وحتى د      اوأكراد
 وفى سوريا تم نقل النموذج العراقى ولم يعد بلد ،الواحدة الكل يقتل الكل

  والوطن العربى يغرق فى     يهلا من فيروس القتال األ    عربى واحد خالي 
 ومظاهرات الجوع تدمر ما تبقى مـن مـدن          ،بحور من الدم والخراب   

جامعـة   وأمام كل هذا لم يبق إال أن نطلق على جامعة الدول،             ،العرب
.)م٥/٢/٢٠١٨األسبوع . (الخالفات العربية

 

 

 

 

طالب رؤساء المجالس والبرلمانات العربية بقطع جميع العالقات مع أية دولة تعتـرف بالقـدس عاصـمة                 
إلسرائيل أو تنقل سفارتها إليها، الفتين إلى ضرورة وقوف جامعة الدول العربية بحزم أمام بعض الدول التي                 

الدولية بعدم تصويتها لصالح قرار الجمعية العامة لألمم المتحـدة الخـاص بالقـدس      خالفت قرارات الشرعية    
.م٢٠١٧ ديسمبر ٢١بتاريخ 

 

 
 رؤساء البرلمانات العربية في ختام مؤتمرهم السنوي الثالث       أكدو

 

الذي عقد في القاهرة برئاسـة مـشعل    -
السلمي رئيس البرلمان العربي     

 

جلس جامعة الدول العربية على مستوى       أنهم سيطلبون خالل القمة المقبلة لم      -
، بشأن قطع جميع العالقات مـع       م١٩٨٠الرؤساء التي ستعقد في السعودية تنفيذ قرار مؤتمر قمة عمان عام            

.الدول التي تعترف بالقدس عاصمة إلسرائيل والذي أعيد تأكيده في عدد آخر من القمم العربية

 

 
هم التطورات الخطيرة التي تتعرض لهـا مدينـة القـدس           وبحث رؤساء البرلمانات العربية، خالل مؤتمر     

واألراضي العربية المحتلة، والتداعيات المترتبة على قرار اإلدارة األمريكية االعتـراف بالقـدس عاصـمة               
.إلسرائيل، ونقل السفارة األمريكية إليها

 

 
، وما يترتب    وتفصيالً على الرفض القاطع لقرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب بشأن القدس جملةً          وا  وأكد

ا للقانون الـدولي،     ومخالفً االشرعية الدولية، واعتباره الغي   عليه من سياسات وإجراءات تتعارض مع قرارات        
يستوجب العمل على إسقاطه، واعتبار اإلدارة األمريكية بعد هذا القرار الجائر فاقدة ألهليتها كـراٍع ووسـيط            

ا، يفرض عليها مراجعة قرارها، والعـودة إلـى         ا دولي ا وإجماع ار رفض لعملية السالم، بعد أن واجه هذا القر      
).م١٣/٢/٢٠١٨عقيدتي  (المرجعيات الدولية ذات الصلة

 

 



 

 

 

 

 



 





 


وأن الثورة التى انطلقت للتخلص من بشار األسد قد تخلـصت مـن             .. فى حرب عفرين اكتشف السوريون أن ثورتهم لم تقض على البلد وحده           

.سوريا والسوريين أنفسهم

 

 
              التعمية عن االحتالل التركـى    ا، وهناك مؤامرة ب   فى حرب عفرين اكتشف العرب أن األتراك ال يحاربون األكراد فقط، بل يحاربون العرب أيض 

، وما أحدثه من خسائر جسيمة فى الشخصية والبالد العربية، وكأنما تم فتح باب جهنم بعـد االنهيـارات العربيـة فـى                       لبعض األراضي السورية  
. انتفاضات ما سمى الربيع أو الخريف العربى، لكى نكتشف الوجه القبيح لالستعمار التركى، وأطماعه فى بالدنا

 

 
 عفرين كشفت آخر قناع للسلطان التركى أردوغان، وأنه ال يريد أى استقرار للبالد العربية، وأنه أكبر متآمر فى هذه الحقبة على ما تبقى                        حرب

 فقـط، بـل   اا آمنً لبالدنا العربية من كيانات، ولم يكن وجود اإلخوان المسلمين المصريين والليبيين والسودانيين والخليجيين تحت القناع التركى مالذً                
.كانوا هم جنود السلطان فى بالدنا

 

 
                 ا عـن اإلخـوان بـل هـى         ومحطات التلفزة التى تبث ليل نهار من تركيا إلسقاط بالدنا، ليست مالذات ومحطات إخوانية تبث من تركيا دفاع

. محطات تركية لعالم إخوانجى مدعوم من قطر ليقوم بالعمالة لصالح تركيا

 

 
عة التركية عندما تبين أن سوريا يمكن أن تستقر، فكشف أردوغان عداءه لألكراد، وقرر اإلسهام فى تدمير مـا                   حرب عفرين أسقطت آخر األقن    

 ألنه المستفيد األول من تدمير الدولة الـسورية،  ؛تبقى من سوريا، بحجة الحفاظ على مصالحه القومية، وإليقاف أى بادرة النتهاء الحرب فى سوريا            
. ومواردها وشعبها إلى تركيا وآخرينوتم نقل كل إمكانات سوريا

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
) اليونيسيف (دعت منظمة األمم المتحدة للطفولة    

المجتمع الدولي إلى بذل جهود عاجلة مـن أجـل          
 ألف طفـل مـن مـسلمي        ٧٢٠تلبية احتياجات   

نجا في والية أراكـان يواجهـون خطـر         يالروه
.أحداث العنف في ميانمار

 

 
وقال مدير برنـامج الحـاالت الطارئـة فـي          
اليونيسيف مانويل فونتين، فـي تقريـر نـشرته         

 وضع سيئ للغاية     إن هؤالء األطفال في    :المنظمة
سواء كانوا يعيشون في ظل العنف بميانمار وحياة        
النزوح، أو كانوا يعيشون في مخيمـات اللجـوء         

.الدش، بحسب وكالة أنباء أراكانجالمكتظة ببن

 

 
 ألف طفل من    ١٨٥ولفت التقرير إلى أن هناك      

مسلمي أراكان يعيشون عند أقربائهم وجيـرانهم،       
عنـف واألحـداث   وذلك بعد أن فروا من أعمال ال   

 ألف  ٥٣٤المأساوية في اإلقليم، في حين أن هناك        
.الدش وصلوا إليهاجطفل بمخيمات اللجوء في بن

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

العملية الشاملة كشفت حجم المـؤامرة      : السيسي

على مصر

 

 

الـرئيس عبـدالفتاح السيـسي، إن هنـاك         قال  

معلومات كثيرة تم اكتشافها خالل تنفيـذ العمليـة         

 عملية، الفتاً إلى أن هذه ال     ″٢٠١٨سيناء  “الشاملة  

.تم الترتيب لها منذ فترة كبيرة

 

 

وأضاف السيسي، خالل كلمته أثناء اسـتعراض       

بمقر قيـادة   ” ٢٠١٨سيناء  “نتائج العملية الشاملة    

ـ “: شرق القناة لمكافحة اإلرهاب     شهور  ٣خالل ال

اللي فاتوا، اتضح أن حجم ما تتعرض له مـصر          

.”من مؤامرات ضخم قوي

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 ألف طفل روهنجي في خطر٧٢٠: اليونيسيف

 

 

) اليونيسيف(دعت منظمة األمم المتحدة للطفولة      

المجتمع الدولي إلى بذل جهود عاجلة مـن أجـل          

 ألف طفـل مـن مـسلمي        ٧٢٠تلبية احتياجات   

الروهنغجا في والية أراكـان يواجهـون خطـر         

.أحداث العنف في ميانمار

 

 

ـ          ي وقال مدير برنـامج الحـاالت الطارئـة ف




 


احتضن المركز اإلسالمي الكندي فعاليات     
اللقاء المفتوح للجاليات وحـوار الثقافـات       
برعاية وحضور النائب فرنك بليز عـضو       
البرلمان الكندي، وبحضور السيد كارلوس     

 المالية بكيبك والوفد المرافق له      ليتاو وزير 
والسيد عمـدة بيرفونـد روكـس بـورو         
ديمتريوس جسم بيز وشخصيات سياسـية      
ورموز دينية ووفود من مختلف المؤسسات      
الدينية وتمثيل شعبي، وذلك إلبـراز روح       

.الحضارات وسماحة األديان

 

 
كان في استقبال الحضور الدكتور عويس      

أحمد الشعار  النجار إمام المركز والمهندس     
رئيس المركز والمهندس عبد الحفيظ صقر      
واألستاذ ساليم شـاتيال أعـضاء مجلـس        
اإلدارة، وفي نهاية الفاعلية أرسل البرلمان      

.الكندي خطاب شكر للمركز لتنظيمه اللقاء

 

 

 

 

احتضن المركز اإلسالمي الكني فعاليات     

اللقاء المفتوح للجاليات وحـوار الثقافـات       

ب فرنك بليز عـضو     برعاية وحضور النائ  

البرلمان الكندي، وبحضور السيد كارلوس     

ليتاو وزير المالية بكيبك والوفد المرافق له       

والسيد عمـدة بيرفونـد روكـس بـورو         

ديمتريوس جسم بيز وشخصيات سياسـية      

ورموز دينية ووفود من مختلف المؤسسات      

الدينية وتمثيل شعبي، وذلـك إبـراز روح        

.الحضارات وسماحة األديان

 

 

ان في استقبال الحضور الدكتور عويس      ك

النجار إمام المركز والمهندس أحمد الشعار      

رئيس المركز والمهندس عبد الحفيظ صقر      

واألستاذ ساليم شـاتيال أعـضاء مجلـس        

اإلدارة، وفي نهاية الفاعلية أرسل البرلمان      

.الكندي خطاب شكر للمركز لتنظيمه اللقاء

 

 

 

 

ليات احتضن المركز اإلسالمي الكني فعا    

اللقاء المفتوح للجاليات وحـوار الثقافـات       

برعاية وحضور النائب فرنك بليز عـضو       

البرلمان الكندي، وبحضور السيد كارلوس     

ليتاو وزير المالية بكيبك والوفد المرافق له       

والسيد عمـدة بيرفونـد روكـس بـورو         

ديمتريوس جسم بيز وشخصيات سياسـية      

ورموز دينية ووفود من مختلف المؤسسات      

الدينية وتمثيل شعبي، وذلـك إبـراز روح        

.الحضارات وسماحة األديان

 

 


 

إعادة إعمار الدول العربيـة التـى شـهدت         
تدمير ا لبنيتها التحتية بفعل ثورات الربيع      ا كبير

ا بـسبب صـراع     ا جديد العربى، دخلت منعطفً  
الدول الكبرى على كعكة إعادة اإلعمار والتى       

سيلعب النفوذ   مليار دوالر، و   ٥٠٠تقدر بنحو   
 السياسى دور ا فى تحديد الدول الفـائزة      ا كبير

بالنصيب األكبر فى الكعكة، حيـث سـتكون        
روسيا ومعها الصين وإيران الدول األبرز فى       
إعادة إعمار سوريا، فى حين تـسعى مـصر         
التى تتمتع بعالقات جيدة وقوية مع كـل مـن          
العراق وسوريا واليمن وليبيا، إلى الحـصول       

 من كعكة إعادة اإلعمـار بغيـة        على نصيب 
تصدير قطاع المقاوالت المصرى، الذى يعـد       
من القطاعات ذات السمعة العالميـة الجيـدة،        
إضافة إلى خلق رافد جديد لعملة صعبة وخلق        

.فرص عمل جديدة للشباب المصرى

 

 

 

 

إعادة إعمار الدول العربيـة التـى شـهدت         

يع تدميرا كبيرا لبنيتها التحتية بفعل ثورات الرب      

ا بـسبب صـراع     ا جديد العربى، دخلت منعطفً  

الدول الكبرى على كعكة إعادة اإلعمار والتى       

 مليار دوالر، وسيلعب النفوذ     ٥٠٠تقدر بنحو   

السياسى دورا كبيرا فى تحديد الدول الفـائزة        

بالنصيب األكبر فى الكعكة، حيـث سـتكون        

روسيا ومعها الصين وإيران الدول األبرز فى       

وريا، فى حين تـسعى مـصر       إعادة إعمار س  

التى تتمتع بعالقات جيدة وقوية مع كـل مـن          

العراق وسوريا واليمن وليبيا، إلى الحـصول       

على نصيب من كعكة إعادة اإلعمـار بغيـة         

تصدير قطاع المقاوالت المصرى، الذى يعـد       

من القطاعات ذات السمعة العالميـة الجيـدة،        

إضافة إلى خلق رافد جديد لعملة صعبة وخلق        

.رص عمل جديدة للشباب المصرىف

 

 

 

 

إعادة إعمار الدول العربيـة التـى شـهدت         

تدميرا كبيرا لبنيتها التحتية بفعل ثورات الربيع       

ا بـسبب صـراع     ا جديد العربى، دخلت منعطفً  

الدول الكبرى على كعكة إعادة اإلعمار والتى       

 مليار دوالر، وسيلعب النفوذ     ٥٠٠تقدر بنحو   

حديد الدول الفـائزة    السياسى دورا كبيرا فى ت    

بالنصيب األكبر فى الكعكة، حيـث سـتكون        

روسيا ومعها الصين وإيران الدول األبرز فى       

إعادة إعمار سوريا، فى حين تـسعى مـصر         

التى تتمتع بعالقات جيدة وقوية مع كـل مـن          

 



 




 


 إن  :قال رئيس هيئة شؤون األسرى الفلسطينيين عيسى قراقع       

طينية منذ احتالل    ألف امرأة فلس   ١٥االحتالل اإلسرائيلي اعتقل    "
 من بيـنهم    م١٩٦٧القدس والضفة الغربية وقطاع غزة في العام        

". أسيرة يقبعن اآلن في السجون٦٧نحو 

 

 
إن تكريم المرأة الفلـسطينية      ":وقال قراقع بمناسبة يوم المرأة    

في عيدها، هو من بـاب الوفـاء لـدورها كـصانعة للرجـال              
 ويلة، التي ال يمكن أن     ا لتضحياتها العريقة الط   والمستقبل، وتقدير

ينكرها أحد من بني البشر، من خالل ما تنجب وتربي وتوجـه،            
فهي الشهيدة واألسيرة والجريحة والمبعدة ووالدة وشقيقة وزوجة        

".وابنة كل هؤالء

 

 
 أسيرة فلسطينية، ال زلن يقـبعن فـي         ٦٢إن  : وأوضح قراقع 

 ٢٠ قاصرات، و  ١٠ جريحات، و  ٨سجون االحتالل، من بينهن     
. أسيرات محتجزات بأوامر اعتقال إداري٣أة متزوجة، وامر

 

 
 

 

 



 




 


ثنـين  انتهى مجلس مجمع البحوث اإلسالمية بجلسته المنعقدة بمشيخة األزهـر اال         

 م٢٠١٨ مـن مـارس سـنة      ١٢، الموافـق    ١٤٣٩ من جمادى اآلخرة سـنة       ٢٤
د موعد أذان الفجر، وما انتهت إليه اللجنة المـشَكَّلة          بخصوص الطلب الوارد بتحدي   

م  من فضيلة الدكتور شوقى عبد الكريم عالَّ      

 

 مفتى الديار المـصرية، وعـضوية       –
فضيلة الدكتور عيد مبروك النجار      

 

 عضو مجمع البحوث اإلسالمية، و المستشار       –
محمد محمود عبد السالم     

 

مفتى :  من  مستشار األزهر الشريف، وبإجماع آراء كلٍّ      –
 الديار الحالى ومفتى الديار األسبق الدكتور نصر فريد واصـل، وفـضيلة المفتـى        

السابق الدكتور على جمعة محمد      

 

 وبإجماع أعضاء مجمع البحـوث اإلسـالمية،        –
انتهوا إلى أن توقيت أداء المسلمين لصالة الفجر هو وقت أذان الفجر المعمول بـه               

موافقـة لألدلـة     و .في مصر، وأن صالة الفجر بعد األذان مباشرة صحيحة شرعا         
، وإجمـاع علمـاء      وسنَّة نبيه    الشرعية الصحيحة والثابتة من كتاب اهللا تعالى      

األمة سلفًا وخلفًا، وأن ما يثار       

 

 بين حين وآخر   –

 

 من أن صالة الفجر ال تصح إال        -
بعد األذان بثلث ساعة هو قول باطل وغير صحيح شرعا، ويـؤدى إلـى البلبلـة                
ويخالف الثابت شرعا، ويطالب البيان كل المسلمين فى مصر بعدم االلتفـات إلـى              

.ة، ويتعيّن عليهم االلتزام بالرأى الشرعى الوارد بهذا البيانهذه البلبل

 

 

|

 




 




 





 

 

 

 

 



 



 



 



:بن أبى طالب  علىقال اإلمام 

 

 

 

كيف تخـالف فـروعكم أصـولكم،       يا عبيد الدنيا،     -

وعقولكم أهواءكم، قولكم شفاء يبرئ الداء، وعملكم داء ال         

يقبل الدواء، ولستم كالكرمة التي حسن ورقهـا، وطـاب          

هـا،  ثمرها، وسهل مرتقاها، ولكنكم كالشجرة التي قل ورق 

جعلتم العلم  . وكثر شوكها، وخبث ثمرها، وصعب مرتقاها     

تحت أقدامكم، والدنيا فوق رءوسكم، فالعلم عندكم مـذال         

ممتهن، والدنيا ال يستطاع تناولها، فقد منعتم كل أحد مـن         

الوصول إليها، فال أحرار كرام أنتم، وال عبيـد أتقيـاء،           

 العمـل    فتأخذون، وأما  األجرأما  ! ويحكم يا أجراء السوء   

فال تعملون، إن عملتم فللعمل تفسدون، وسوف تلقون مـا          

تفعلون، يوشك رب العمل أن ينظر في عمله الذي أفسدتم،      

يا غرماء السوء، تبدأون بالهديـة      . وفي أجره الذي أخذتم   

قبل قضاء الدين، تتطوعون بالنوافل وال تؤدون الفرائض،        

.إن رب الدين ال يرضى بالهدية حتى يقضى دينه

 

 

 

. الدنيا مزرعة إبليس، وأهلها أكرة حراثون له فيها-

 

 

 

واعجبا ممن يعمل للدنيا وهو يرزق فيهـا بغيـر           -

.!عمل، وال يعمل لآلخرة وهو ال يرزق فيها إال بالعمل

 

 



 


قال اإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبـو العـزائم          

:رضوان اهللا عليه

 

 

 

 للَّـهِ ٱ وَأعداِئِه، َأما َأوِليـاء  للَِّه،ٱاِء  عدوةُ َأوِلي  لدنْياٱ -

 اءدا َأعَأمو ،متْهنَعللَِّهٱفَممتْهفَغَر .

 

 

 

 لـربحِ ٱ وِهي سوقُ    لتَّعِريِف،ٱ و لتَّكِْليِفٱدار  : لدنْياٱ -

اِن،ٱورا    لْخُسِفيه ِجدٱ وانا ِإلَـٰى نَِعـيٍم   ِإلنْسا ِإمنْتَِقَل ِمنْهِلي 

.لنَّاِرٱ ِمن َألسفَِلٱ لدرِكٱ َأو ِإلَٰى َألطْهاِر،ٱمِقيٍم ِفي ِجواِر 

 

 

 

دار تَعِريٍف وتَكِْليٍف، فَالَ يشْغَلْك عن ِتلْـك        : لدنْياٱ -

.سِويفُلتَّٱ ولتَّهاونٱ ولتَّصِريفُ،ٱو لْحظُوظُٱ لْغَايِةٱ

 

 

 

 ومتَعها  لدنْيا،ٱ ينِْشد ملَذَّاِت    لَِّذيٱهو  : لْحِقيرٱ لذَِّليُلٱ -

 وهـو   لْفَاِضلَِة،ٱ َألخْالَِقٱ وهو مخْلُوقٌ مجرد ِمن      لْحرام،ٱ

داِئما علَى خَطٍَر، تَقْتَِلع شَهواتُه سِكينَةَ نَفِْسِه وَأمنَها، كَمـا          

. ِمن ِجزِعهالْواِهنَةَٱ لشَّجرةَٱ لْعاِصفَةُٱتَِلع تَقْ

 

 

 

: آلِخرِةٱجماٌل وجالٌَل ِفي آٍن واِحٍد، َأما ِفي        : لدنْياٱ -

.لنَّارٱوهو :  وِإما جالٌَللْجنَّةُ،ٱوهو : ِإما جماٌل

 

 

 

.تَغُر وتَضر وتَمر: لدنْياٱ -

 

 

 

 من شَِربها لَم يِفـقْ ِإالَّ بـين         لشَّيطَاِنٱخَمر  : الدنْيٱ -

 قَد تَرك ِلغَيِرِه مـا      لْخَاِسِرين،ٱ نَاِدما بين    لْموِت،ٱعساِكِر  

 وقَِدم علَٰى مـن  نْقَطَع،ٱجمع ِمنْها، وتَعلَّقَ ِبحبِل غُروِرها فَ 

.لِْقطِْميِرٱو لْفَِتيِلٱو لنَِّقيِرٱيحاِسبه علَى 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



أجمع المسلمون جميعا أن اهللا خـص       :يا بنى 
بفضله أفرادا من عباده الصالحين، وأمكنـةً       
خاصةً وأزمنةً خاصةً، فجعل فى األسـبوع       
يوما وهو يوم الجمعة، وفى الـسنة شـهرا         
للصيام وأربعة أشهر حـرم، وخـص ليلـة         
اإلسراء بحبيبه، فال حرج علـى فـضله أن         

 كل عـام    يخص ليلة النصف من شعبان فى     
بفضيلة استجابة الدعاء وقبول التوبـة ممـن        
يتوب والعفو عن كثير من المذنبين، والفضل       

ال يمنع هذا الفـضل     . بيد اهللا يؤتيه من يشاء    
العظيم إنكار من أنكر فقد ذكر فضلها اإلمام        

أبو طالب المكى    

 

 وهو من أئمـة الـسلف       -
الصالح الصادقين فى الفضل والروايـة فـى        

) قلوبقوت ال (كتابه  

 

أن ليلة النصف مـن      -
شعبان كان يعتنى بها أصـحاب رسـول اهللا         

       ،ويجتمعون لصالة النوافـل جماعـة 
إحياء لها والتماسا لخيرها؛ فقد ورد أن فيهـا         

وقـد  ، ترفع األعمال وتقدر األرزاق واآلجال    
ورد فيها الدعاء المأثور الذى يلـتمس فيـه         

تعـالى  الداعى خفى اللطف فى قدر اهللا، وهللا        
يمحو اُهللا ما يـشَاء     : فيها نظرات إلى خلقه   

كما ، )٣٩: الرعد (ويثِْبتُ وِعنده ُأم الِْكتَابِ   
أورد اإلمام أبو طالـب المكـى أن الـسلف          

 كانوا يحيون ليلة النصف مـن       الصالح  
وكانوا يصلون فيهـا مائـة ركعـة        . شعبان

.)١(يأملون فيها الخير

 

 
 أحاديث، وإن كـان     وقد ورد فى إحيائها   

سندها لم يبلغ درجة الصحاح فيكـون علـى         
شرط البخارى أو مسلم إال أنها فى فـضائل         

واألحاديث الواردة  . األعمال واألخذ بها حسن   
فى الفضائل اَألولَى للمسلم أن يسلِّم بها مـن         
غير تدقيق فى سندها ألنها ليـست أحكامـا         

 وألن أحاديث الفضائل كان يخـص       ،شرعية
 أفرادا من أهل الـصفَِّة      ا رسول اهللا    به

 وهم الذين أمـر     ،الذين أقبلوا على اهللا بالكُلِّيةِ    
. أن يصبر نفسه معهماهللا حبيبه 

 

 
وإنكار من أنكر على أحاديث الفـضائل       
ألنها لم تثبت عنده بسند يقبله هـو بحـسب          

رضى (كسند اإلمام البخارى ومسلم     ، مرتبته
ان اإلمامان جمعا ما يتعلـق      ، وهذ )اهللا عنهما 

باألحكام التى يجب أن يلزم بها كـل مـسلٍم          
وينفِّذُها الخليفة وعمالُـه، وأمـا األحاديـث        
المتعلقة بتزكيـة الـنفس وطهـارة القلـوب         
ومعاملة عالَّم الغيوب وعلوم اإليمان واإليقان      

فحملها رجاٌل فروا من الكـونَيِن      : واإلحسان
وا الـصفة إيثـارا للعلـم    إلى اهللا تعالى ولزم  

 أو حفظًـا ألنفـاس      ،والعمل هللا على غيرهما   



 


       سماحة موالنا اإلمام المجدد حجة اإلسالم

والمسلمين فى هذا الزمان السيد محمد ماضى       
أبو العزائم   

 

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

 

مـع   –
هالل شهر شعبان ينكر البعض إحيـاء ليلـة         

اع وقت صالة المغرب وقراءة     نصفه، واالجتم 
يس واألدعية، وصيام يـوم نـصف شـعبان،        
وزيارة القبور فى صبيحة ليلة النـصف مـن         
شعبان، فنرجو من سماحتكم أن تكشف لنا عن        
أحكام هذه األمور، حتى ننتفـع بهـذا الخيـر          

..الكثير

 

 
: فأجاب سماحته قائالً

 

 

 

 



 

 

 

 



 



. فى الليل والنهاررسول اهللا 

 

 




 


 وأن نحسن   ،واَألولَى أن نُحِيى تلك الليلة    

الظن بحملة الحديث ورواته ونطمع أن ننـاَل       
 الخَير الذى ورد عـن الـسيدة عائـشة        

ينِْزُل اُهللا تَعالَى   : (قال رسول اهللا    : قالت
لَيلَةَ النِّصِف ِمن شَعبان ِإلَى الـسماِء الـدنْيا         

. )٢()فَيغِْفر َألكْثَر ِمن عدِد شَعِر غَنَِم بِنى كَلْبٍ       
ِإن اَهللا يغِْفر ِلجِميِع الْمسِلِمين ِفى    (: وقال  

الَّ الْكَاِهِن والساِحِر ومدِمِن الْخَمِر     ِتلْك اللَّيلَِة إِ  
 وقـال   )٣()وعاقِّ واِلديِه والْمِصر علَى الزنَـا     

) :        ـٍةكْعاَئةَ رلَِة مِذِه اللَّيلَّى ِفى هص نم
       لَـٍك، ثَالَِثـيناَئـةَ مـِه مالَى ِإلَيَل اُهللا تَعسَأر

الَِثين يَؤمنُونَه ِمن عـذَاِب     يبشِّرونَه ِبالْجنَِّة، وثَ  
النَّاِر، وثَالَِثين يدفَعون عنْـه آفَـاِت الـدنْيا،         

.)٤()وعشْرةً يدفَعون عنْه مكَاِئد الشَّيطَاِن

 

 
روى ابن ماجة عن على بن أبى طالـب         

ِإذَا : ( أنه قالعن النبى ) كرم اهللا وجهه(
صِف ِمن شَعبان، فَقُوموا لَيلَهـا      كَانَتْ لَيلَةُ النِّ  

وصوموا نَهارها فَِإن اَهللا تَعالَى ينْـِزُل ِفيهـا         
َأالَ : ِلغُروِب الشَّمِس ِإلَى سماِء الدنْيا فَيقُـوُل        

ِمن مستَغِْفٍر فََأغِْفر لَـه؟ َأالَ ِمـن مـستَرِزٍق          
ٍل فَُأعاِفيه؟ َأالَ ِمن كَذَا َأالَ      فََأرزقَه؟ َأالَ ِمن مقْبِ   

.)٥()ِمن كَذَا حتَّى مطْلَِع الْفَجِر

 

 
قَام رسـوُل اِهللا    :  قالت وعن عائشة   

        تَّـىح ودجلَّى فََأطَاَل السِل فَصاللَّي ِمن 
  قُِبض قَد تَّـى      . ظَنَنْتُهتُ حقُم تُ ذَِلكَأيا رفَلَم
 عبكْتُ ِإصرقُوُل حي تُهِمعتُ فَسعجفَر ،كرفَتَح ه

َأعوذُ ِبعفِْوك ِمن ِعقَاِبك، وَأعـوذُ  : ِفى سجوِدهِ 
ِبِرضاك ِمن سخَِطك، وَأعوذُ ِبـك ِمنْـك، الَ         
ُأحِصى ثَنَاء علَيك، َأنْتَ كَمـا َأثْنَيـتَ علَـى          

نَفِْسك .     ِمن هْأسر فَعا رفَلَم   غَ ِمنفَروِد وجالس
يا عاِئشَةُ َأو يا حميراء، َأظَنَنِْت      : (صالَِتِه قَالَ 
   النَِّبى َأن   ِبِك؟ خَاس ا   : قُلْتُ)  قَداِهللا يالَ و

رسوَل اِهللا، ولَِكنَِّنى ظَنَنْتُ َأنَّك قُِبضتَ ِلطُوِل       
وِدكجلَ  : فَقَاَل. سلَي َأى ِرينِذِه؟ قَالَـتْ   َأتَدٍة ه :

  لَمَأع ولُهسرقَاَل. اُهللا و) :    ِف ِمنلَةُ النِّصِذِه لَيه
شَعبان، ِإن اَهللا يطَِّلع علَى ِعبـاِدِه ِفـى لَيلَـِة           
      محريو تَغِْفِرينسِللْم غِْفرفَي انبشَع ِف ِمنالنِّص

.)٦()لِْحقِْد كَما همالْمستَرِحِمين ويَؤخِّر َأهَل ا

 

 
كما رِوى عن ابن ماجة فى صحيحه عن        

 عـن رسـول اهللا      أبى موسى األشعرى    
  لَـِة       : ( أنه قالِفى لَي طَِّلعالَى لَياَهللا تَع ِإن

النِّصِف ِمن شَعبان فَيغِْفر ِلجِميـِع خَلِْقـِه ِإالَّ         
شَاِحنمو شِْرك٧()م(.

 

 
تلك الليلة اقتداء بعمل    وآل العزائم يحيون    

السلف الصالح بإجماع األمة فـى مـشارق        

األرض ومغاربها على إحيائها، ولم يشذ منهم       
إال أهل اإلنكار الذين تثقل علـيهم األعمـال         

.الفاضلة

 

 






 


أما اجتماع الناس فى ليلة النـصف مـن       
شعبان فى المساجد وقت صالة المغرب، وما       

ـ (يقومون به مـن الـصالة وقـراءة          ) سۤي
         واألدعية، فبدعة محدثة ال بـأس بهـا، ألن
الدعاء سنَّة، واالجتمـاع للـصالة والـدعاء        
ــسقاء  ــضيات كاالست ــد المقت ــشروع عن م

 فإذا اعتقد النـاس أن    . والخسوف والكسوف 
الليلة المباركة هى ليلة النصف من شـعبان        
كما بين ذلك بعض المفـسرين، فاالجتمـاع        

وعلى قول من يقـول إن    . حسن مرغوب فيه  
الليلة هى ليلة القَدِر، فاالجتماع فى هذه الليلة        

.يكون لذكر اهللا

 

 



 


وصيام يوم النصف من شـعبان لغيـر        

قرب إلى اهللا تعالى، أو     ت ال معتاده، إن قُِصد به   
التَّشبه ببعض الصالحين، فهو مباح، وإن نوى   

اللهم إال إذا ثبت بطريق . به السنَّة فهو مكروه 
وللمـسلم  .  صامهصحيح أن رسول اهللا  

الخيار فى صيام أى يوم إال يوم الشك ويـوم          
.العيدين

 

 




 


ارة القبور فى صبيحة ليلة النصف      أما زي 

من شعبان، فال أعلمه من السنَّة، إال أن الذى         
 كان يزور بقيـع     أعلمه أن رسول اهللا     

الغرقد حيث قبور الـصحابة لـيالً منفـردا،         
ونهارا فى بعض أصحابه، و كان يقف ويسلِّم        

فزيارة القبور فى صبيحة نصف     . ويدعو لهم 
، وكونهم يخرجون   شعبان بعينها بدعة حسنة   

 فَعلَـه   ،مجتمعين سنَّة ألن رسـول اهللا       
ورفْع األصوات عند التوجه لزيـارة القبـور    

.بدعة ال أعلم أنَّها حسنة

 

 



 


من هـذا أستَحـِسن للمـسلمين عامـةً         
وإلخواننا آل العزائم فى كل أنحاء البالد، أن        

ن قسطًا وافـرا    يجعلوا لليلة النصف من شعبا    
من اإلقبال على اهللا والمـسارعة إلحيائهـا،        
فيصومون نهارها ويقومون ليلها اقتداء بهدى      

      عرتَُّل والتَّضالسلف الصالح ويكثرون فيها التَّب
.والقُنُوتَ هللا تعالى

 

 
وعندى أن من الخير فى هذه الليلة صلة        
الرحم وِبر الوالدين، واإلحسان إلى الجيران،      

العفو عمن آذى، وطلب العفو من المظلوم،       و
والتقرب إلى اهللا ببذل فـضل المـال إلـى           
الفقراء، حتى يكون تَقَـرب إلـى اهللا بمالـه          

. ونفسه، وبذََل فى سبيل اهللا ما يبخل به غيره        
وبذلك ُأبشِّره بأنه صار ممن يحبهم اهللا تعالى        

ب والَ يزاُل عبِدى يتَقَـر) :    بدليل قوله   
هتَّى ُأِحباِفِل حِبالنَّو ِإلَى.(.....

 

 
                                           

 .١/٨٦قوت القلوب ألبى طالب المكى : انظر )١(
وفـى عمـدة    ، ٥/٣٨٨جاء فى تفسير الخازن      )٢(

والترمذى فى ، ١٧/٤٩القارى شرح صحيح البخارى  
وابن ماجة فـى سـننه      ، ٧٣٩ حديث   ٣/١١٧سننه  

ــديث ١/٤٤٥ ــن ، ١٣٨٩ ح ــى  واب ــه ف راهوي
، ١٧٠٠ حـديث   ٣/٩٨٠، ٨٥٠ حديث   ٢/٣٢٦مسنده

ومـسند  ، ١٥٠٩ حديث  ١/٤٣٧ومسند عبد بن حميد     
ــد  ــال ، ٢٦٠٦٠ حــديث ٦/٢٣٨أحم ــز العم وكن

ــديث ١٢/٣١٥ ــديث ١٢/٣١٤، ٣٥١٨١ حـ  حـ
٣٥١٧٩. 

 ١/٤٠٣٧جاء فى تفسير السراج المنير للخطيب        )٣(
 .تفسير سورة الدخان

، ١٤/٢)  الـرازى  تفسير(جاء فى مفاتيح الغيب      )٤(
ــسابورى  ــسير الني ــشاف ، ٦/٤٩٠وتف ــى الك وف

، ١٣/٢٤٤وفى تفسير حقـى     ، ٦/٢٥٦للزمخشرى  
وفـى  ، ١/٤٠٣٧وتفسير السراج المنيـر للخطيـب     

تخريج األحاديث واآلثار الواقعة فى تفسير الكـشاف        
٣/٢٦١. 
وفى اآلثـار   ، ٣٠/٣٩١جاء فى المسند الجامع      )٥(

وفى إحياء  ، ١/٨١المرفوعة فى األخبار الموضوعة     
 ١/٤٤٤وفى سنن ابـن ماجـة      ، ١/٣٩٤علوم الدين   

 .١٣٨٨حديث 
وفـى  ، ٧/٤٠٣جاء فى الدر المنثور للسيوطى       )٦(

وفـى  ، ٣٨٣٥ حديث   ٣/٣٨٢شعب اإليمان للبيهقى    
 ٣/٣٠٩، ١٥٤٩ ٢/٧٤الترغيب والترهيب للمنذرى    

 .٤١٩٦حديث 
، ٧٤٦١ حـديث    ٣/٤٦٦جاء فى كنز العمـال       )٧(

، ٧٤٦٥، ٧٤٦٤، ٧٤٦٣حـــديث  ٣/٤٦٧، ٧٤٦٢
 ١٢/٣١٥، ٣٥١٧٥، ٣٥١٧٤ حــــديث ١٢/٣١٣

وفـى المـسند الجـامع      ، ٣٥١٨٤، ٣٥١٨٢حديث  
وفـى تحفـة األشــراف   ، ٨٨٦٩ حـديث  ٢٧/١٦٩
وفى مجمع الزوائد للهيثمـى     ، ٩٠٠٦ حديث   ٨/٢٢٢
، ١٢٩٥٨ حـديث    ٨/١٢٦، ١٢٩٥٧ حديث   ٨/١٢٥

وفى تخريج األحاديث   ، ١٢٨٦١، ١٢٨٦٠، ١٢٩٥٩
، ٣/٢٦٥ تفسير الكـشاف للزمخـشرى       الواقعة فى 

 حـديث   ١/٤٤٥وجاء أيضا فى سنن ابـن ماجـة         
 حـديث   ٣/٩٨١ومسند إسحق بن راهويـه      ، ١٣٩٠
 حـديث   ٤/٣١٦ومصنف ابن أبـى شـيبة       ، ١٧٠٢
وفى مسند الحارث   ، ٢٩٨٥٩ حديث   ٦/١٠٨، ٧٩٢٣

ومصنف عبد  ، ٣٣٨ حديث   ١/٤٢٣) زوائد الهيثمى (
ـ   ، ٧٩٢٣ حديث   ٤/٣١٦الرزاق   شاميين ومـسند ال

 ٤/٣٦٥، ٢٠٥ حديث   ١/١٣٠، ٢٠٣ حديث   ١/١٢٨
 حـديث   ١٢/٤٨١وصحيح ابن حبان    ، ٣٥٧٠حديث  
 حـديث   ٢/١٧٦وابن حنبـل فـى مـسنده        ، ٥٦٦٥
 حديث  ٧/٣٦والطبرانى فى معجمه األوسط     ، ٦٦٤٢
 ٢٢/٢٢٣والطبرانى فى معجمـه الكبيـر       ، ٦٧٧٦

ــديث  ــديث ٢٢/٢٢٤، ٥٩٠ح  ٢٠/١٠٩، ٥٩٣ ح
 .٢١٥حديث 
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 أماني محمد عز الدين       منة أحمد محمد           سماح رضا أحمد إمام      جنة محمد كمال فطيم        

 

 
          شبرا 

 

 القاهرة               كفر الدوار                 األسكندرية                سنهور -

 

  بحيرة-

 

     عبد اهللا محمد حلمي         روان علي جلو           أمل صالح الدرعه             عالء طاهر

 

 
          السويس                 سيدي سالم           سجين 

 

 قطور –

 

 غربية       ههيا –

 

 شرقية-

 

 
 






 يْأتَِمر  ، وَأن يْأمر ِبما ال     يفْعلُ َأن يقُوَل ما ال    ماِل الع بنَّج يتَ  أن ِملْ العِ ِب أد ن مِ إن :ابني مستقبل األمة  

ظِْهرا يم رغَي ِسري َأنالِبِه، وذَا، وَل الشَّاِعِر هُل قَوعجي :

 

 

 تَقِْصيِري يضررك قَوِلي والينْفَعك              ِفي عمِلي ن قَصرتُاعمْل ِبقَوِلي وِإ    

 

 

        هرغَي رضي لَم ِإنو هِمرضِفي تَقِْصيٍر ي ا لَهذْرا   ،  عغِْريهالنَّفِْس ي ذَارإع ا    ،فَِإناِوَئهـسا ملَه نسحيو  ،

. يْأتَِمر فَقَد خَدع، ومن َأسر غَير ما يظِْهر فَقَد نَافَقَ، ومن َأمر ِبما الُل فَقَد مكَر يفْعفَِإن من قَاَل ما ال

 

 

). الْمكْر والْخَِديعةُ وصاِحباهما ِفي النَّـارِ     (:  َأنَّه قَالَ  رِوي عن النَِّبي     :عزيزي مستقبل األمة  

    هرَأم لَى َأنع          حتَقْبسنَفِْسِه م ِمن هنِْكرا ال يم هِإنْكَارو ،حطْرم ْأتَِمرا ال يا      ،  ِبمبـبس ذَِلـك ا كَـانمبْل رب

.ِإلغْراِء الْمْأموِر ِبتَرِك ما ُأِمر ِبِه ِعنَادا، وارِتكَاِب ما نَهى عنْه ِكيادا

 

 

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

 

].٦١ص القاهرة –

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

٣٣ 

بالهنا

 

 

 

والشفا

 

 

 



 


 




 



:، فقالواجاء بعض الصحابة إلى رسول اهللا 

 

 

 

 ،ويـصومون كمـا نـصوم      نـصلي،     كما  يا رسول اهللا، ذهب أهل الدثور باألجور، يصلون        -
.ويتصدقون بفضول أموالهم

 

 
 وكـل تكبيـرة     ،أوليس قد جعل اهللا لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة          (: النبي  قال  ف
 وفي ، ونهي عن منكر صدقة، وأمر بالمعروف صدقة   ، وكل تهليلة صدقة   ، وكل تحميدة صدقة   ،صدقة

).بضع أحدكم صدقة

 

 
!. أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟يتأ يا رسول اهللا أي:قالوا

 

 
أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحالل كـان لـه                 ( :قال

.)أجر

 

 
]١٠٠٦، حقة يقع على كل نوع من المعروفبيان أن اسم الصد مسلم، كتاب الزكاة، باب رواه[ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

يشير خبراء التغذية أن الـشمام غنـي        
التي تخلص الجسم مـن     " روتيناالك"بمادة  

الميكروبات وتسهم في الوقاية من أمراض 

 

 
القلبية الوعائية وفي تأخير أعـراض      واألمراض  السرطان  

.الشيخوخة

 

 
 بالماء الذي يشكل    كما يؤكد الخبراء أن الشمام يتميز بغناه      

من وزنه، ولهذا يعتبر مرطبا ومنعشًا ومطفًئا       % ٩٠أكثر من   
 من أهم الفواكه الغنية بمادة الكاروتين التي         كما أنه يعد   ،للظمأ

ويكفي الشخص أن يتناول     ،Aيتامين  فتتحول في الجسم إلى ال    
من الشمام، كي يحصل على ما يلزمه من حاجتـه    جرام   ٢٠٠

.لفيتاميناليومية من هذا ا

 

 
يحتل معدن البوتاسيوم موقع الـصدارة      ومن جهة المعادن    

فهو يملك خـواص    ولهذا  . ج١٠٠/ملج ٣٢٠: بالشمام، بنسبة 
مدرة للبول، خصوصا أنه يحتوي على كمية ضئيلة من معدن          
الصوديوم وهذا ما يسهل من عمل البوتاسيوم في آليـة إدرار           

.البول

 

 




 



 

. قرنبيطكيلو   -

 

.  كوب أرز  ٢ –

 

نصف كيلو لحمة موزات     –
. مع العظم 

 

.  فصوص ثوم  ٤ –

 

.  ملعقة كبيرة كمون   –

 

 رشة  –
. هيل

 

.  رشة بهارات  –

 

 . رشة قرفة  –

 

.  رشة ملح  –

 

 مكعـب   –
. مرقة

 

.  زيت للقلي  –

 

.  قليل من الصنوبر للتزيين    –

 

 ملعقـة   –
.سمن لتحمير الصنوبر

 

 



 



 

قطعـي  . جـذع منهـا    القرنبيط جيدا ثم انزعـي ال      اغسلي -
ضعي زيت القلي على الناء ثـم       . طةسالقرنبيط إلى قطع متو   

يت اقلي الزهرة به وقلبيها على جميع الجهات    زعندما يحمى ال  
ارفعي القرنبيط عن النار وصـفيها      . حتى يصبح لونها ذهبيا   

انقعي األرز بعد دقيقة وغسله بالماء الساخن لمدة        . من الزيت 
ة على النار مـع رشـها بالبهـارات         اسلقي اللحم .  دقيقة ١٥

اتركي اللحمـة   . أزيلي الزفرة عن اللحمة أثناء غليها     . والملح
أضيفي الزهرة إلى اللحمة، ضـعيها      . على الناء حتى تنضج   

فوق اللحمة مع رشها بجميع البهارات والملح ومكعب المرقة         
اتركي الخليط يغلي على النـار      . ون ومع الثوم المدقوق   موالك

إليه األرز واتركيه يغلي على النـار       ائق ثم أضيفي     دق ٧لمدة  
علـى  اقلبيه  .  دقائق، ثم هدئي النار حتى ينضج األرز       ٤مدة  

.  تؤكل مع اللبن   .صينية بعد نصف ساعة من رفعها عن النار       
.المحمرة بالسمنبحبات الصنوبر زينيها 

 

 



 

 

 

 

 



 





 




 




 



 



 

 















 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

األستاذ الدكتور

 

 

نور الدين أبو حلية

 

 

اجلمهورية اجلزائرية

 

 

 

 

 

 

إلسالمإلسالمإلسالم ا ا ا:::ثانياثانياثانيا

 

 

 

 

 

 
لقـد  : قام الحكيم الثاني بين الصفين، وقال     

حدثكم صاحبي عن العبودية، وأنا سأحدثكم عن       
.. فاإلسالم هو الطريق إلـى الوحـدة      .. اإلسالم

ــشعرتم اإلســالم،  ــن تتوحــدوا إال إذا است ول
.بتموه على كل المشاعروغلَّ

 

 
ونحن مـع   .. كيف تقول ذلك  : قال بعضهم 

يصرفنا ذلك عن قتال بعضنا     كوننا مسلمين، لم    
من أصـول    فكيف يكون اإلسالم أصالً   .. ابعض 

الوحدة؟

 

 
ما التـسمية التـي     .. أجيبوني  : قال الحكيم 

ارتضاها اهللا لكم، وخصكم بها من دون سـائر         
الملل والنحل؟

 

 
ال شك أنها اإلسـالم،     : نهض أحدهم، فقال  

 سماكُم  ﴿ِملَّةَ َأِبيكُم ِإبراِهيم هو    :فاهللا تعالى يقول  
.)٧٨: الحج(الْمسِلِمين ِمن قَبُل﴾ 

 

 
وهل هذا االسم الذي ارتـضاه      : قال الحكيم 

اهللا لكم اسم شريف يستحق أن يفخر به صاحبه         
المتصف به، أم أنه اسم ينفر منه، وتحن نفـسه          

.ألن ينادى بغيره

 

 
لقد حـسبناك  .. اتق اهللا يا رجل : قال الرجل 

واهللا لـوال أنكـم     .. كيف تقول هـذا؟   .. احكيم
.ناشدتمونا اهللا لفصلت رأسك عن جسدك

 

 
ولم؟: قال الحكيم

 

 
ا السم  ألن سؤالك يحمل تحقير   : قال الرجل 

.اإلسالم العظيم الذي ارتضاه اهللا لنا

 

 
بورك فيك، وفـي إخالصـك      : قال الحكيم 

وأنا واهللا ال أود لـرأس يحمـل أي         .. وصدقك
ولكنـي  .. احتقار لإلسالم أن يبقى على جسدي     

هل هناك من بين الملل من رغبوا عـن         : أسألك
تسمية اهللا لهم بالمسلمين، فسموا أنفـسهم بمـا         

ارتضته لهم أهواؤهم؟

 

 
وهم كثير، وقد ضـرب     .. أجل: قال الرجل 

اهللا لنا المثل عنهم بالفريقين من أهل الكتاب من         
فمـع أن أصـول ملـتهم       .. اليهود والنصارى 

وا عنها كما   إبراهيمية حنيفية مسلمة إال أنهم رغب     
﴿ وقَالُوا كُونُوا هـوداً َأو نَـصارى        :قال تعالى 

           ِمـن ا كَـانمِنيفاً وح اِهيمرْل ِملَّةَ ِإبوا قُْل بتَدتَه
 ﴾شِْرِكين١٣٥:البقرة(الْم(

 

 
بل إنهم اشتدوا في انصرافهم عن اإلسـالم        
الذي ارتضاه اهللا لهم، فراحوا يزعمون أن الجنة        

 :ل نحلتهم، كمـا قـال تعـالى       خاصة بمن انتح  
 َأو  ا من كَـان هـود     ا لَن يدخَُل الْجنَّةَ ِإالَّ    ﴿وقَالُو

         كُنْـتُم ِإن انَكُمهراتُوا بقُْل ه مهاِنيَأم ى ِتلْكارنَص
 ﴾اِدِقين١١١:البقرة(ص(

 

 
بل راحوا يزعمـون أن     .. ولم يكتفوا بذلك  

م وملـة    الذي اختار اسم اإلسـال     إبراهيم  
   اإلسالم كان مثلهم يهودي  ا، وقـد رد    ا أو نصراني

﴿يا َأهَل الِْكتَاِب ِلم     :اهللا عليهم ذلك أبلغ رد، فقال     
   مو اِهيمرِفي ِإب وناجاِألنِْجيُل    تُحاةُ ورا ُأنِْزلَِت التَّو

م هاَأنتُم هُؤالء حاججتُ  *  ِمن بعِدِه َأفَال تَعِقلُون      ِإالَّ
ِفيما لَكُم ِبِه ِعلم فَِلم تُحآجون ِفيما لَيس لَكُـم ِبـِه         

ونلَمالَ تَع َأنتُمو لَمعي اللّهو ِعلْم* اِهيمرِإب ا كَانم  
  اِنيرالَ نَصاً ووِديهِنيفً   ايح لَِكن كَانا و ِلمسا  مما و
    شِْرِكينالْم ِمن كَان * َأو ِإن    اِهيمرلَى النَّاِس ِبـِإب



 

 

 

 

 



 









 



 ِليو اللّهنُواْ وآم الَِّذينو ـذَا النَِّبيهو وهعاتَّب لَلَِّذين
﴾ ْؤِمِنين٦٥:آل عمران( الْم 

 

- ٦٨(.

 

 
فقد راحـوا   .. بل لم يكتفوا بإبراهيم     

ينسبون كل أنبيائهم إلى اليهودية أو النصرانية،       
ـ  :كمـا قـال تعـالى    ون ِإن ِإبـراِهيم  ﴿َأم تَقُولُ

سـباطَ كَـانُوا    َل وِإسحاقَ ويعقُوب واألَ   وِإسماِعي
          َأظْلَم نمو َأِم اللَّه لَمَأع ى قُْل َأَأنْتُمارنَص وداً َأوه
ِممن كَتَم شَهادةً ِعنْده ِمن اللَِّه وما اللَّه ِبغَاِفٍل عما          

 ﴾لُونم١٤٠ :رةالبق(تَع(.

 

 
وقد أخبر اهللا تعالى في القرآن الكـريم أن         

وقد ذكـر اهللا    .. أديان كل األنبياء كانت اإلسالم    
﴿َأم كُنْـتُم   : ألبنائه، فقـال   وصية يعقوب   

شُهداء ِإذْ حضر يعقُوب الْموتُ ِإذْ قَاَل ِلبِنيِه مـا          
     كِإلَه دبِدي قَالُوا نَععب ِمن وندبتَع     اِئـكآب ِإلَـهو 

   اقَ ِإلَهحِإساِعيَل ومِإسو اِهيمرِإب اِحدا و   لَه ننَحا و
 ﴾ونِلمس١٣٣ :البقرة(م(.

 

 
بل أخبر اهللا عن فرعون أنه عندما أدركـه         

 الَِّذي آمنَتْ ِبِه    آمنْتُ َأنَّه ال ِإلَه ِإالَّ    ﴿ :الغرق قال 
    الْم َأنَا ِمنرائيَل ونُو ِإسب  ﴾ِلِمين٩٠ :يـونس (س (

 دعاه إلـى    وفي هذا دليل على أن موسى       
.اإلسالم، ولم يدعه إلى دين غيره

 

 
ا فقد آتاك اهللا علم   .. بورك فيك : قال الحكيم 

 أن هذه األمة    هل أخبر   : فأجبني.. بكتابه
.ستتبع سنن من قبلها

 

 
وقـد ورد ذلـك فـي       .. أجل: قال الرجل 

لحديث  يقول في ا   نصوص كثيرة، فالنبي    
لتتبعن سنن من كان قبلكم،     ( :المتفق على صحته  

حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحـر ضـب          
يــا رســول اهللا، اليهــود : ، قــالوا)لــدخلتموه

 .)١()فمن؟( :والنصارى؟ قال

 

 
لتأخـذن  ( :وفي حديث آخر يقـول      
    ـ    أمتي مأخذ القرون قبلها شبر ا ا بـشبر وذراع

فمن النـاس   :(وم؟ قال فارس والر : ، قالوا )بذراع
.)٢()إال أولئك؟

 

 
ألم يخبر اهللا تعالى عن اليهـود       : قال الحكيم 

والنصار أنهم اختلفوا، وعوقبوا باختالفهم، حيث      
ألقيت بينهم العداوة والبغضاء؟

 

 
وقد ورد ذلك في آيـات      .. أجل: قال الرجل 

﴿وِمن : كثيرة منها قوله تعالى في حق النصارى      
ا نَصارى َأخَذْنَا ِميثَاقَهم فَنَسوا حظا      الَِّذين قَالُوا ِإنَّ  

        اءغْـضالْبةَ واودالْع منَهينَا بيوا ِبِه فََأغْرا ذُكِّرِمم
ِإلَى يوِم الِْقيامِة وسوفَ ينَبُئهم اللَّه ِبمـا كَـانُوا          

  ﴾وننَعصومنها قوله في حـق      )١٤: المائدة(ي ،
لَِت الْيهود يد اللَّـِه مغْلُولَـةٌ غُلَّـتْ     ﴿وقَا: اليهود

َأيِديِهم ولُِعنُوا ِبما قَالُوا بْل يداه مبسوطَتَاِن ينِْفـقُ         
         ِمن كا ُأنِْزَل ِإلَيم ما ِمنْهكَِثير نِزيدلَيو شَاءفَ يكَي

ـ         الْع مـنَهينَـا بَألْقَيا وكُفْـرانًـا وطُغْي كبةَ راود
والْبغْضاء ِإلَى يوِم الِْقيامِة كُلَّمـا َأوقَـدوا نَـارا          

رِض فَـسادا    األَ ِللْحرِب َأطْفََأها اللَّه ويسعون ِفي    
).٦٤: المائدة( يِحب الْمفِْسِدين﴾ واللَّه الَ

 

 
وهل أخبر اهللا تعالى عن سبب      : قال الحكيم 

ذلك؟

 

 
 لقد كـان سـبب ذلـك        ..أجل: قال الرجل 

.تضييعهم للمواثيق التي عاهدوا اهللا عليها

 

 
فهل نص اهللا تعالى على تلـك       : قال الحكيم 

المواثيق؟

 

 
وذلك في مواضع مـن     .. أجل: قال الرجل 
﴿وِإذْ َأخَـذْنَا   : منها قوله تعالى  .. القرآن الكريم 
  ِني ِإساِئيَل الَ ِميثَاقَ بِإالَّ  ر وندبِبالْ   تَعو ِن  اللَّهياِلدو

ِإحسانًا وِذي الْقُربى والْيتَامى والْمساِكيِن وقُولُوا      
ـ     اِس حسنًا وَأِقيموا الصالَ   ِللنَّ م ةَ وآتُوا الزكَـاةَ ثُ

: البقـرة ( ِمنْكُم وَأنْتُم معِرضون﴾      قَِليالً تَولَّيتُم ِإالَّ 
٨٣.(

 

 
 ما نص   ومن أهم تلك المواثيق   : قال الحكيم 
 تَسِفكُون  وِإذْ َأخَذْنَا ِميثَاقَكُم الَ   ﴿: عليه قوله تعالى  

 تُخِْرجون َأنْفُسكُم ِمـن ِديـاِركُم ثُـم     ِدماءكُم والَ 
 ﴾وندتَشْه َأنْتُمو تُمر٨٤: البقرة(َأقْر.(

 

 
فهذه اآلية تنص علـى     .. أجل: قال الرجل 

.بعض تلك المواثيق

 

 
ل أخذ على هذه األمة مـن       فه: قال الحكيم 

.المواثيق ما أخذ على اليهود والنصارى؟

 

 
فكل ما ورد في القرآن     .. أجل: قال الرجل 

الكريم من وصايا هي مواثيق اهللا التي أخـذها         
.على هذه األمة

 

 

ال : (أليس منهـا قولـه      : قال الحكيم 
  ا يضرب بعـضكم رقـاب      ترجعوا بعدى كفار

؟)٣()بعض

 

 
صحيح، فتلك مـن    ذلك  .. بلى  : قال الرجل 

. لهذه األمة؟وصايا رسول اهللا 

 

 
أال ترون أنكم تخـالفون هـذه       : قال الحكيم 

الوصية، وتقعون فيما وقعت فيه األمم من قبلكم        
.من حرب بعضها لبعض؟

 

 
لكـن حـروبهم لـم تكـن        : قال الرجـل  

 ألننا نحارب من    ؛وحربنا مشروعة .. مشروعة
ابتدع في الدين، وراح يحفهر.

 

 
لكني رأيت جميعكم أنتم وهـم      : مقال الحكي 

.. تــصلون وتــصومون وتزكــون وتحجــون
ا هللا وأن محمـد   اوجميعكم تشهدون أن ال إله إال       

وجميعكم تقرون بالقيم العظيمة التي   .. رسول اهللا 
أال يكفي هذا   .. جاء القرآن الكريم بالدعوة إليها    

كله لوحدتكم؟

 

 
فقـد  .. ال يكفي هذا كلـه    .. ال  : قال الرجل 

نا الصالح الكثير من نواقض اإليمان،      وضع سلف 
بل ال  .. والتي قد يقع فيها من ذكرت من الناس       
.يقع فيها في العادة إال من كثرت عبادته

 

 
أترغبون عن نواقض اإليمـان     : قال الحكيم 

 إلـى نـواقض     التي وضعها رسول اهللا     
اإليمان التي وضعها مشايخكم؟

 

 
 وهل وضع رسـول اهللا      : قال الرجل 

مان؟نواقض لإلي

 

 
وهل يمكن أن يكمل دين قبـل       : قال الحكيم 

.سيج بالسياج الذي يحميهيأن 

 

 
فهال ذكرت لي ما ذكر رسول      : قال الرجل 

.اهللا 

 

 



 


                                                           

.رواه البخاري ومسلم) ١(

 

 
.رواه البخاري) ٢(

 

 
.رواه البخاري ومسلم) ٣(

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
األمين العام والمتحدث الرسمي

 

 
                               لالتحاد العالمى للطرق الصوفية

ى الحسينىلعزم اعبد الحليمالشريف 

 

 

، بالسيدِة الجِليلَـةِ  الحمد ِهللا الذى خَصنَا     
كَةِ  والباربِة المِة الطَّاِهرعةِ ، ضارنَِة البواالب ،

والمجاِهـدِة  ، واُألم الحاِنيةِ ، والزوجِة القُدوةِ 
سيدِة ِنساِء العالَِمين فـى الـدنْيا       ، الصاِبرِة
..ةَ الْبتُوِلفَاِطم.. واَآلِخرِة

 

 
صلَواتُ اِهللا وسالمه علَيها وعلى َأِبيها      

الذين اسـتَحفَظَهم   ، وبِنيها وذُريِتها ومِحبيها  
 هاُهللا ِعلْم ،  ونَهـصم ونُونصي ،  ونـرفَجوي

ونَهيـةِ   ، عاليبالو ـلُوناصتَوي ،  نتَالقَـووي
وتَنَزلَـتْ  ، تْ ِبِهم المالِئكَـةُ   قد حفَّ ، بالمحبِة

وفُِتحــتْ لَهــم َأبــواب ، علَــيِهم الــسِكينَةُ
فى ، وُأِعدتْ لَهم مقَاِعد الكَراماتِ   ، السمواِت

      مهيـعس ضِِـىِفيِه فَر ِهملَياُهللا ع قَاٍم اَطَّلَعم ،
مهقَامم ِمدحو.

 

 
ى ِسـدرِة منْتَهـى     والصالةُ والسالم عل  

قَبَل غَشَياِنها بعِلى َأسـراِر     ، علُوِم الخَالِئقِ 
، ومصدِر اَألرواِح حاَل صـفَاِئها    ، الخَالِئِق

سيِدنَا وموالنَـا   .. ونُوِر اَألشْباِح ِعنْد وفَاِئها   
.محمد

 

 
اللَّهم صلِّ وسلِّم وبـاٍرك علَيـِه وَآِلـِه         

ورثَِتِه صالةً نَفُوز ِبها ِبنَيـِل ِرضـواِنك        و
، وِإحساِنك وعِميِم ِبـرك وجـوِدك     ، اَألكْبِر

اللَّهم ِإنِّى َأتَوسُل إلَيك سبحانَك ِبجاِهِه العِظيِم       
كينَـا       ، لَداِجهتُو َأن انَكحـبس كِرِه ِعنْدوقَد

 وتُعاِملَنَا ِبما أنتَ َأهَلُه مـن    ،ِبوجِهك الجِميلِ 
والفَـضِل  ، والِبر واِإلحسانِ ، العفِْو والعاِفيةِ 

ــراِم ــِظ، واِإلكْ ــشِّفَا والحِف ــِة ، وال والِوقَاي
آمين .. والسالمِة من كُلِّ غَالٍء وبالٍء وعنَاءٍ     

الَِمينالع يا رب.

 

 
 دعا بَأم:

 

 
ى فـى سـيدنا     إخوانى فى اهللا وأحبـاب    

:وموالنا رسول اهللا 

 

 
:  أي)الكمـال هللا وحـده   : (نسمع مقولة 
 وهى صحيحة من حيـث      الكمال المطلق، 
وقـد  ) ما كامل إال محمد   : (الحقيقة، ونسمع 

 أسـماه   لف سيدى عبد الكريم الجيلى كتابا     أ
اإلنسان الكامـل فـى معرفـة األواخـر         (

، ولكن أال يوجد كامل إال سـيدنا        )واألوائل
ما يفهم البعض؟ وهل الكمال يليـق       محمد ك 
مـا  (؟ أم أن المقصود بمقولـة   بمقامه  

أن كل إنسان يصل للكمال     ) كامل إال محمد  
يحمد بين الخالئق؟ وما هو القول فى حديث   

كمل من الرجال كثيـر     : (رسول اهللا   
فاطمـة  : ولم يكمل من النـساء إال أربـع       

!!. ؟)١() وخديجة ومريم وآسية

 

 
و العزائم وينتشلنا مـن     يجيبنا اإلمام أب  

حيرتنا، بأن الكامل فوقه األكمل، وال ينبغى       
ألحد أن يكون فـوق رسـول اهللا قـدرا،          
فرسول اهللا هو األكمل وليس الكامل، فيقول       

         فى صلواته علـى رسـول اهللا  :
اللهم صلِّ وسلم بكمالك وجمالـك علـى        (

اإلنسان األكمل فـى صـورته البـشرية،        
 يحيط بعظمتـه إال     والنور األعظم الذى ال   

.)٢()أنت فى معناه

 

 
اللهم صلِّ وسـلم علـى      : (ويقول  

المظهر األكمل الذى أشرقت منـه بـدور        
.)٣( )الشرائع األولية

 

 
الطهور المدار على قلوب    (وفى كتاب   

 يشير إلـى أن رسـول اهللا        ) األبرار
يجمع كل المحاسن والفضائل، فهو اإلنسان      

:ن أربعةوأنواع اإلنسا: [الكلى، فيقول 

 

 

١

 

وهو سيدنا رسول اهللا    :  إنسان كلى  -
.

 

 
٢

 

وهم الرسل القائمون   :  وإنسان كامل  -
، قبل إشراق شمسه المحمدية فى مقامه 

عالم اإلمكان، وأبداله صـلوات اهللا عليـه        
المجددون لسنته بعد رفعه عليـه الـصالة        

.والسالم إلى الرفيق األعلى

 

 
٣

 

وهم الـسالكون   :  وإنسان روحانى  -
.نالمقتدو

 

 
٤

 

فحيوانى عاص مـن    :  وأما الرابع  -
المسلمين، أو شـيطانى غـاو كـافر، أو         

.)٤(]منافق

 

 
وروعة اإلسالم وعظمته تكمن فى أنه      

 ألنه يعترف باإلنـسان كلـه،   ؛دين اإلنسان 
جسدا وروحا، عقالً وقلبا، وال يلغى طرفًـا        
على حساب طرف آخـر، ومـن هنـا ال          
نستغرب على اإلطـالق عنـدما نعلـم أن         

لم يولد إال فـى     ) اإلنسان الكامل (طلح  مص
.حضن الحضارة اإلسالمية

 

 



 


إذا كان اإلنسان قلبـا وعقـالً ونفـسا         
وحركة، فإن كماله فى كمال أداء وظـائف        
هذه القوى واألعضاء، ويمكننـا أن نحـدد        

:مقومات الكمال اإلنسانى بأنها

 

 
١

 

. حب طاهر محله القلب-

 

 
٢

 

. ظرفه العقل فكر متماسك-

 

 
٣

 

. مبدأ كامل تام تتشبع به النفس-

 

 
٤

 

. إحسانية األداء والممارسة-

 

 
السيدة الزهـراء   شخصية  إن المدخل ل  

أنها بنت سـيد ولـد آدم خـاتم األنبيـاء           
، والمرسلين سـيدنا وموالنـا محمـد      

وبنتُ سيدة الكمـال أم المـؤمنين خديجـة        
الكبرى، وزوجةُ سـيد األوصـياء أميـر        

بن أبي طالب، وأم إمـامي      المؤمنين علي   
الهدى سيدي شباب أهـل الجنـة الحـسن         

فانظر إلى أسرتها تعرف مـن      .. والحسين
هي : (هي، وقد صدق محمد إقبال حين قال      

 

الكمال فى شخصية

 

  السيدة فاطمة الزهراء

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

  

من ... هي أم من؟  هي زوج من؟    بنت من؟   
).ذا يداني في الفخار أباها

 

 


 




 


الزهراء يتلخص ذلك المقوم عند السيدة      

:فى

 

 
١

 

. حب اهللا جل شأنه-

 

 
٢

 

. حب الرسول -

 

 
٣

 

. حب الجهاد-

 

 
١

 

 عرفـت الـسيدة     : حب اهللا تعالى   -
الزهراء ربها خالقًَا فعبدته، ومنعما فأحبته،      

 ن آمنُوا َأشَـد حبـا هللاِ      والَِّذي: قال تعالى 
 يِحـبهم : ، وقـال تعـالى  )١٦٥: البقرة(

ونَهِحبيو) وقد طبقت حديث    )٥٤: المائدة ،
أحبوا اهللا لما يغذوكم به مـن       : (أبيها  

.)٥( )عمالنِّ

 

 
وإذا صلح أن اللـسان دليـل الفـؤاد،         
فلنستمع إلى كلم من نوابغ كلماتها، ينطـق        
كل حرف فيه بأنه إنبـاء عـن وجـدان،          
واعتزاء إلى عرفان، قالت الزهـراء فـي        

الْحمد ِهللا على مـا     : (بداية خطبتها بالمسجد  
 ..)٧( ولَه الشُّكْر علـى مـا َألْهـم        ..)٦(نْعمأ

    مِبمـا قَـد الثَّناءـٍم       ..)٨(ومـوِم ِنعع ِمـن 
تَد٩(هاااب(.. ِوغبسداها   وآالٍء أس )تَماِم  ..)١٠و 

).)١١(ِمنٍَن واالها

 

 
٢

 

 اعتقـدت الـسيدة     : حب الرسـول   -
    ا  الزهراء أن سيدنا وموالنا محمد  هو 

لمستقيم، بل هو الصراط    المبين لطريق اهللا ا   
المستقيم بين الحق والخلق، الموصل إلـى       
اهللا الدال على كمال توحيده وتنزيهه، ولقد        

 السيدةَ فَاِطمةَ وَأحبتْه   ، َأحب رسوُل اهللاِ  
        بَأح دَأح كُنِه، فلم يلَينَتْ عا وحهلَينَا عوح

    بَأقْر انإلى قَلِْبِه، وال ِإنْس      إلى نَفْـِسِه ِمـن 
السيدِة فَاِطمةَ؛ ألنها بضعة منه، يرضيه ما       
يرضيها، ويؤذيه ما يؤذيهـا، لقـد َأحبهـا         

 وكَان يَؤكِّد    رسول اهللا   

 

-    ـدجا وكُلَّم 
ذلك ضروِريا   

 

 هذه العالقَةَ بالسيدِة فَاِطمةَ،    -
مِتـِه، حتـى    ويوضح مقَامها ومكَانَتَها فى أُ    

كنَّاها بأم أبيها، وهو يمهد َألمٍر عِظيٍم وقَدٍر        
، وبالذُّريِة  خَِطيٍر يرتَِبطُ بالسيدِة فَاِطمةَ     

الطَّاِهرِة التى َأعقَبتْها السيدةُ فَاِطمةُ، وباُألمِة      

 اِإلسالِميِة كُلِّها، كَان يَؤكِّد ذلـك ليعـِرفَ       
، ومكَانَةَ  المسِلمون مقَام السيدِة فَاِطمةَ     

       اءـرهةَ الزديطُوا السعا ليِتهيِة من ذُراَألِئم
حقَّها، ويحفَظُوا لَها مكَانَتَها، ويراعوا الذُّريةَ      

.الطَّاِهرةَ التى َأعقَبتْها حقَّ ِرعايِتها

 

 
٣

 

 وتكتمل  : فى سبيل اهللا    حب الجهاد  -
ثالثية الحب بعد حب اهللا وحـب الرسـول        
بالحديث عن حب السيدة الزهراء للجهاد فى 

ــه ــبيل اهللا بنوعي ــغر : س ــدو (األص الع
، وبحكم أنها من    )النفس(واألكبر  ) الخارجي

أهل الكساء المطهرين ال تحتاج إلى جهـاد        
أكبر مع النفس، لكنها عليها السالم جاهدت       

اد هـو   ؛ ألن الجه  ور ضد العد  جهادا أصغ 
 حـب اهللا    :المحك األعظم لدعوى الحـب    

ألنه الفعلة األقـسى مـن      ووحب الرسول؛   
أفعال اإلنسان؛ وألن النفقة عليه من النفوس       
والمهج، ومع ذلك ما كان للسيدة الزهـراء        

:أن تتخلف عن الجهاد، وقد ظهر ذلك جليا

 

 

 

 حيـث خرجـت الـسيدة       :يوم أحد  -
 علـى   وقعت عينها   الزهراء وما أن    

ِجراحِة جبهِة أبيها والدماِء المتَخَثِّرِة علـى       
وجِهِه الطَّاِهِر وِلحيِتـِه الـشَِّريفَِة، حتـى        

اشْـتَد  : (صاحتْ وجعلَتْ تَمسح الدم وتقولُ    
، )غَضب اِهللا على من َأدمى وجه رسوِل اهللاِ     

    إلى   حتى داوت الجرح فأحست ِبقَلِْبه ا يثُوب
  ا ويطمـئننًـا إلـى      .. صدِرهوه ويفـىء

السِكينَِة، ثم داوت جراحات اإلمـام علـي        
. عشرة ضربة وطعنةتوالتي بلغت س

 

 

 

جـاءِت الـسيدةُ     حيث:  يوم الخندق  -
  اءرهالز    وُل اِهللاسور    مع ِمكنْهم 

ينَـِة  َأصحاِبِه فى حفِْر الخَنْدِق لتَحِصيِن المدِ     
وِحمايِة اِإلسالِم، جاءتْ وهى تَحِمُل ِكـسرةَ   

خُبٍز فَرفَعتْها إلَيِه فَقَاَل     

 

-     ِحـبالم ها ذَكَرم 
الطَّبِرى فى ذَخَاِئِر العقْبى، والفَيروز َآباِدى      

فى فَضاِئِل الخَمسةِ  

 

) ما هِذِه يا فَاِطمـةُ؟    : (-
 اخْتَبزتُه البنَى، ِجْئتُك ِمنْه     ِمن قُرصٍ : (قَالَتْ

يا بنَيةُ َأما ِإنَّهـا     : (فَقَاَل  ) ِبهِذِه الِْكسرةِ 
.)١٢()َألوُل طَعاٍم دخََل ِفى فَِم َأِبيِك منْذُ ثَالٍث

 

 
هذِه صور مشِْرقَةٌ لِجهاِد المرَأِة المسِلمِة      

ِنساِء العـالَِمين فـى     تَصنَعها سيدتُنَا وسيدةُ    
، فهى تُشَاِرك بنفسها    ِظالِل رسوِل اِهللا    

ِبكُلِّ ما لَديها ِلتَشُد َأزر اِإلسالِم، وتُكَـاِفح        و
جنْبا إلى جنٍْب مع َأِبيها وزوِجها وَأبنَاِئها فى     
ساحٍة واِحدٍة وخَنْدٍق واِحـٍد، ِلتُـدون فـى         

اِريِخ درسا عمِليا تَتَلَقَّاه اَألجياُل     صحاِئِف التَّ 
من هذِه اُألمِة المسِلمِة، فتَتَعلَّم حياةَ اِإليماِن       
التى تَصنَعها عِقيدةُ التَّوِحيِد، بِعيدةً عن اللَّهِو       

.والعبِث والضياِع

 

 


 




 



فكر قـويم،   : سك يعنى أنه  والفكر المتما 
فاعتصامه بالنص  : وفكر متسق، أما القوامة   

فخلـو  : اإللهى يدور فى فلكه، وأما اتساقه     
فكر من التناقض واالضطراب، وتـرابط      ال

األفكار نظريا وعمليا فى قـراءة الكـون        
المسخَّر، والكتاب المنزل، شريعة وحقيقة،     
ويرجع السبب فى ذلك إلى ارتباط الـسيدة        

. وشريعتهلزهراء الشديد برسول اهللا ا

 

 
ظهر فكر السيدة الزهـراء ورجاحـة       
عقلها في كلماتها في المواقـف المختلفـة،        
ولعل أبرز بيـان لـذلك تلخيـصها لعلـل      
الشرائع وفلسفة األحكـام اإلسـالمية فـي        

جعـَل اُهللا   : (خطبتها بالمسجد حين قالـت    
الـصالةَ   و ، لَكُم ِمن الشِّركِ   اان تَطْهير اإليم
اتَنِْزيه   لَكُم رِ ِمنةً ِللنَّفِْس    ، الِكبِكيكاةَ تَزوالز 

ــرزق ــ،ونَمــاء فــي ال  ا والــصيام تَثْبيتً
 والعدَل  ، ِللدينِ ا والحج تَشْييد  ،)١٣(لِإلخْالِص

 ،)١٥( ِللِْملَّة اام وطاعتَنا ِنظَ  ،)١٤( ِللْقُلوبِ اتَنْسيقً
 ا والِْجهاد ِعـز   ،)١٦( الْفُرقَةِ  ِمن اوإمامتَنا أمانً 

 والصبر معونَةً علَى اسِتيجاِب     ،)١٧(ِلْإلسالِم
 ، واْألمر ِبالْمعروِف مصلَحةً ِللْعامةِ    ،اْألجِر
 وِصـلَةَ   ،ِطخْواِلديِن ِوقايةً ِمن الـس    وِبر الْ 

ـ قْ والِْقـصاص ح   ،اَألرحاِم منْماةً ِللْعـددِ     انً
 ، ِللْمغِْفـرةِ  االْوفاء ِبالنَّذِْر تَعريـض    و ،ِللدماِء

 ةَ الْمِفيتَوو  ازيِن تَغْييروالْمخْسِ  اكاييِل وِللْـب ، 
  يالنَّهـ   و ـِر تَنِْزيهِب الْخَمشُـر نـِن  اعع 
 ، عِن اللَّعنَةِ  ا واجِتناب الْقَذِْف ِحجاب   ،الرجِس

ـ  وتَرك السرقَةِ  اهللا    ، ِللِْعفَّـةِ  ا إيجاب مـرحو
إخالص كِةاالشِّروِبيببالر لَه .(

 

 



 

 

 

 

 



 



 

  



 




 


ينطوى المبدأ بإطالقـه علـى عمـق        
ترشيدى تأسيسى، فهو نقطة ارتكـاز لمـا        
بعده من األقوال واألفعال؛ ألنه فى اللغـة        

ل مبرراتـه   يعنى األصل، وبدونه يفقد العم    
.ودالالته ومعناه

 

 
ومن أجل أن يكون المبدأ سلَّما للكمـال        
اإلنسانى ومقوما من مقوماته يجب أن يكون     

.هو ذاته كامالً تاما

 

 
 فهو شموله واستيعابه    :أما كمال المبدأ  

لكـل النـاس علـى اخـتالف شـرائحهم      
وصنوفهم، وتغطيته لكل اإلنسان على تنوع      

.صعده وشئونه وشجونه

 

 
 فيوم تكون تغطيتـه  :ا تمام المبـدأ  وأم

هذه هى التغطية النوعية األرقـى واألروع       
واألحسن، وليس هذا إال لإلسـالم الكامـل        

اليوم َأكْملْتُ لَكُم   التام بشهادة عالم الغيوب     
ِدينَكُم تِ  ومِنع كُملَيتُ عمى  َأتْم   ِضيتُ لَكُـمرو

ـ  )٣: المائدة (اِإلسالم ِديناً  د اكتملـت   ، فق
الدينونة هللا لتشمل الشمول النوعى األرقـى       
كل صغيرة وكبيرة لدى اإلنسان، ولتغطـى     

.كل الناس على اختالف أحوالهم

 

 
وقد رضيت السيدة الزهراء لنفسها مـا       
رضيه اهللا لها من مبدأ كامل تـام، قوامـه          
التوحيد، وأسه العـدل، وإهابـه الحريـة،        
وروحه التقوى، وجلبابه الزهد، فانطلقـت      
منه لم تغير ولم تبدل، ولم تـضعف ولـم          
تتهالك، وركزت نفسها من ثم فـى هـدف         
واحد لم يضيعها هنا وهنالك، ولم يقـسمها        

رغائب متفرقة، ولم يشتتها فى مطامح      فى  
متعددة، وكان ذلك الهدف هو إقامة شـرع        
اهللا فى الدنيا، ونيل رضا اهللا فى اآلخـرة،         

يـوم  : وشكل هذا الهدف ناظما لمـساراتها     
تبتلت فى محراب الصالة راهبـة عابـدة،        
ويوم رفعت األذى عن أبيهـا رسـول اهللا         

          وهو ساجد بجـوار الكعبـة بعـد أن 
لناس عن رفعه، ويوم أن تحملـت       تراجع ا 

شظف العيش وآالم الغربة في شعب أبـي        
طالب، ويوم أن هاجرت مع الفواطم مـن        
مكة إلى المدينة، ويوم أن أطعمت الطعـام        

على حبه مسكينًا ويتيما وأسيرا، وأعانهـا       
على ذلك إرادة عمالقة ترفع نفـسها إلـى         
مستوى قانون عالمى، تجلى فى ذلك الوالء       

لهذا المبدأ، وفى التنزه عن توافـه       المطلق  
الدنيا وابتذالها بزهد لم ير له مثيل، صيانة        
للمبدأ ورعاية له، فالمبادئ تولد فى مخاض       
من األلم والمعاناة، وتحتضر فى الرخـاء       

. والرفاهية والترف

 

 


 




 


وهذا المقـوم هـو المجلـى لجميـع         

قة، والشاشة التـى تظهـر      المقومات الساب 
عليها هاتيك المقومات وخالصتها، وربمـا      

.فاقتها مكانة وأهمية

 

 
ولقد تجلـى هـذا األسـلوب األمثـل         

أداء وممارسـةً فـى الـسيدة    ) اإلحـسان (
الزهراء أيما تجلٍّ، وسطع أيما سطوٍع، وها       
أنا ذا أذكر شـواهد علـى أمثليـة األداء          

:والممارسة

 

 
 بـين حيـاة     راءلقد جمعت السيدة الزه   

امرأة مسلمة في سلوكها مع زوجها وأبنائها       
وقيامها بمسؤولياتها في البيت مـن جهـة،        
وبين مسؤوليات اإلنسان المجاهد الغيـور      
الّذي ال يعرف التعب فـي التعامـل مـع          

 الرسول انتقالاألحداث السياسية المهمة بعد  
، حيث جاءت إلـى المـسجد       األكرم  

ودافعت وتحدثت  وخطبت واتّخذت المواقف    
وكانت من جهاٍت أخرى مجاهدة بكّل مـا        
للكلمة من معنى، ال تعرف التعب وتتقبـل        

كذلك من الجهة الثالثة،    . المحنة والصعاب 
كانت عابدة ومقيمة للـصالة فـي الليـالي       
الحالكة وتقوم هللا خاضعة خاشعة له، وفـي      
محراب العبادة كانت هذه المـرأة الـصبية        

 .ن تناجي ربها وتعبدهكاألولياء اإللهيي

هذه األبعاد الثالثة مجتمعةً تمثّل النقطة      
فاطمة الزهراء عليها   السيدة  اة  الساطعة لحي 

.  لم تفصل بين هذه الجهات الثالث      ،السالم
بعض الناس يتصور أن اإلنـسان عنـدما        
يكون مشغوالً بالعبادة، ال يمكنه أن يكـون        

اسياسي،      ر أنأهـل    أو بعض آخر يتـصو 
 النـساء، إذا    وسياسة، سواء من الرجال أ    ال

كانوا حاضرين في ميدان الجهاد في سبيل       
         من النساء، ال يمكـنهن ة، إذا كناهللا بفاعلي
أن يكن ربات منزل يؤدين وظائف األمومة       
والزوجية والخدمة، وإذا كـان رجـالً ال        

حرفة يمكنه أن يكون رب منزل وصاحب       
تنافى فيمـا   يتصورون أن هذه ت   . أو صنعة 

 في حين أن هذه األمـور       ،بينها وتتعارض 
       وال  ،االثالثة ال تتنافى مع بعـضها بعـض 

.ضدية بينها من وجهة نظر اإلسالمتوجد 

 

 
ففي شخصية اإلنسان الكامل تكون هذه      

ااألمور معينة بعضها بعض.

 

 
لقد حولت السيدة الزهراء عليها السالم      
 المبدأ إلى حركـة، وكـان تحويلهـا هـذا      
منسجما مع ذاتها عينها، ومع المبدأ نفـسه،        
من غير تكلف، أو تعـسف، ودون أدنـى         
انزياح فكانت أسوتها هى األسوة الحـسنة،       
إذ واكــب تطبيقهــا نظريتهــا ودعوتهــا، 
وصدقت نظريتها فعلها، وهكـذا أغلقـت       
الدائرة بين المبدأ والتطبيق ليغنى كل منهما       

اإلنسانية شهد  تاآلخر، وليتم االرتقاء معا، ول    
ـ       ) مبـدأ (حقا اإلنسان الكامل المـرتبط بـ

السماء، والذى أفـرز للبـشر مـن فعلـه          
وتتالحم ) المبدأ(وحركته قواعد تطابق هذا     

.معه

 

 



 




 




 


 للسيدِة فَاِطمـةَ    ذلك قول الرسوِل    

) : َاهللا إن غْ يلِ ض غَبض ِبِك، ويـى  رض
، أفتكون جـديرةً مـن ربهـا        )١٨()ِرضاِكِل

بمكانٍة كهذِه، إالَّ وقد بلغتْ أعلـى مراِتـِب     
.الكماِل؟

 

 
ولوال َأنَّها امرَأةٌ اسِتثْنَاِئيةٌ لَما جعَل اُهللا       
      هبـةَ، وغَـضا فَاِطملَّقًا على ِرضعم اهِرض

...ا على غَضِب فَاِطمةَكذلك معلَّقً

 

 
:  كـان يقُـولُ    ولو أن رسوَل اِهللا     

ِرضا فَاِطمةَ من ِرضا اِهللا، وغَضبها مـن        (
لكان َأمرا مِهما، حيث كان يعِنـى       ) غَضِبِه

      النَِّبى ا اِهللا، ولكنا بِرضهامالِْتز   قـال 
مةَ، العكْس، فعلَّقَ ِرضا اِهللا على ِرضا فَاطِ      

ِرضا اِهللا  : (وغَضب اِهللا على غَضِبها، فقال    



 

 

 

 

 



 



 

  

).من ِرضا فَاِطمةَ، وغَضبه من غَضِبها

 

 
  ِتثْنَاِئىاس رةٍ .. وذلك َأمِتثْنَاِئيَأٍة اسرالم ..

وهكذا فِإن فى السيدِة فَاِطمةَ ِسرا عِظيمـا،        
ـ      .. لن يكْشَفَ َألحدٍ   دعاِء أال نَقْـرُأ فـى ال

اللَّهم بحقِّ فَاِطمةَ وَأِبيها، وبعِلهـا      : (المْأثُوِر
..)وبِنيها، والسر المستَودِع ِفيها

 

 


 



 


أيها الناس، أوشك أن أدعى     : (قال  

فأجيب، وإنى مسئول، وأنـتم مـسئولون،       
وإنى فرطكم على الحوض، وإنى مخلـف       

وا ما تمـسكتم بهمـا،      فيكم الثقلين، لن تضل   
كتاب اهللا وعترتى أهل بيتى، وإن اللطيـف        
        الخبير نبأنى أنهما لن يفترقا حتى يردا على

.)١٩()الحوض، فاعرفوا كيف تخلفونى فيهما

 

 
، )التبليـغ (فأئمة البيت هم أهـل األداء       

بلغوا بنقلهم وتحويلهم وفهمهم وتطبـيقهم،      
) المرجعيـة (وهم محل الوالء واالقتـداء      

.إليهم، ننهل منهم، ونصدر عنهمنرجع 

 

 
وأئمة أهل البيت، يتحقق فيهم الكمـال       
اإلنسانى، وإذا ارتبطنا بهـم، أخـذنا مـن         
صفاتهم الكمالية، إال أن للـسيدة الزهـراء        
خصوصية أنها عليها السالم حجـة علـى        
      كَِرىـسالحسن الع اماألئمة، قال عنها اِإلم :

 وجدتُنَا فَاِطمـةُ    نَحن حجج اِهللا على خَلِْقِه،    (
).حجةُ اُهللا علَينَا

 

 


 



 


قاَل رسـوُل   :  قالَ عِن ابِن عباٍس    

وَأما ابنَِتى فَاِطمةُ فَِإنَّهـا سـيدةُ       : (اِهللا  
    اَآلِخِرينو ِليناَألو ِمن الَِميناِء العِنس ، ِهىو

وِهى ثَمـرةُ   ، ور عيِنى وِهى نُ ، بضعةٌ ِمنِّى 
وِهى ، وِهى روِحى الَِّتى بين جنْبى    ، فَُؤاِدى

  نيا باِبهرتْ ِفى ِمحتَى قَامةُ ماِإلنِْسي اءروالْح
يدى ربها زهر نُورها ِلمالِئكَِة السمواِت كَما       

.)٢٠()رِضيزهر نُور الكَواِكِب َألهِل اَأل

 

 


 



 


الْحسن والْحسين) :  قاَل رسوُل اِهللا    

سيدا شَباِب َأهِل الْجنَِّة، وفَاِطمةُ سيدةُ ِنساِء       
.)٢١()َأهِل الْجنَِّة

 

 


 



 


ِإذَا كَـان يـوم) :     قاَل رسوُل اِهللا    

ٍد يا معشَر الْخَالَِئِق طَْأِطُئوا     الِْقيامِة نَادى منَا  
رءوسكُم حتَّى تَجوز فَاِطمةُ ِبنْـتُ محمـٍد        

()٢٢(.

 

 
وذَكَر عبد اِهللا عبد العِزيِز الهاِشِمى فى       

عِن اإلمـاِم البـاقِر   ) فَاِطمةَ الزهراءِ (كتاِبِه  
 نَّـِة       :  قالـاِب الجب تْ عندارفِإذَا ص
يا ِبنْتَ حِبيِبى، ما الِْتفَاتُِك     : تُ، فيقوُل اهللاُ  تَلْتَِف

يـا رب   : وقَد َأمرتُ ِبِك ِإلَى جنَِّتى؟ فتَقُولُ     
َأحببتُ َأن يعرفَ قَدِرى ِفى ِمثِْل هذَا الْيوِم،        

يا ِبنْتَ حِبيِبى، ارِجِعى فَانْظُِرى     : فيقُوُل اهللاُ 
    ِفى قَلِْبِه ح كَان نم        ـٍد ِمـنَألح لَـِك َأو ب

ذُريِتِك خُِذى ِبيِدِه وَأدِخِليِه الْجنَّـةَ       

 

 واِهللا   -

 

- 
ِإنَّها ذَِلك الْيوم لتَلْتَِقطُ مِحبيها كَمـا يلْـتَِقطُ         
الطَّير الْحب الجيد من الحب الرِدىِء، فـإذا    

     اِب الجب ا عندهعا موهِحبم ارلِْقـى   صنَِّة، ي
اُهللا فى قُلُوِبِهم أن يلْتَِفتُوا، فإذا الْتَفَتُوا، يقوُل        

يا َأِحباِئى، ما الِْتفَاتُكُم وقَد شَـفَّعتُ       : اُهللا  
.ِفيكُم فَاِطمةَ ِبنْتَ حِبيِبى؟

 

 
قُولُوننَا      : فيرفَ قَدرعنَا أن يببَأح با ري

يا َأِحبـاِئى،   :  فيقُوُل اهللاُ  فى ِمثِْل هذا اليوِم،   
      بِلح كُمبَأح نوا مانْظُروا وِجعةَ(ارفَاِطم( ،

     بِلح اكُمكَس نوا مةَ(انْظُروا   )فَاِطمانْظُـر ،
      بةً ِفى حبشَر قَاكُمس نةَ(موا  )فَاِطمانْظُر ،

 خُـذُوا   )فَاِطمةَ(يبةً ِفى حب    من رد عنْكُم غِ   
     اِقرالب امنَّةَ، قاَل اِإلمالْج ِخلُوهَأدِدِه وواِهللا : ِبي

ال يبقَى فى النَّـاِس إالَّ شَـاك أو كَـاِفر أو        
منَاِفقٌ، فإذا صاروا بين الطَّبقَاِت، نَـادوا        

 

- 
 * فَما لَنَا ِمن شَـاِفِعين : كَما قَاَل اُهللا تَعالَى  

ــوالَ ــِديٍق حِم يٍم ص) ــشعراء ١٠٠: ال

 

- 
٢٣()١٠١(.

 

 
سيدتي وموالتي الزهراء

 

 
.سالم اهللا عليك فى حبك الطاهر* 

 

 

 

 
وسالم اهللا عليك فى فكـرك القـويم        * 

.المتماسك

 

 
وسالم اهللا عليك فى مبدئك الكامـل       * 

.التام

 

 
وسالم اهللا عليك فى إحسان أدائـك       * 

.وممارستك

 

 
.سالم اهللا عليك أيتها اإلنسانة الكاملة* 

 

 
. وسالم اهللا عليكم ورحمته وبركاته**

 

 
                                                           

الفصول المهمة البن الـصباغ المـالكى       : ينظر) ١(
٢.، ط ١٣٧ص

 

 دار األضواء  -

 

ـ  - روت بي

 

 لبنـان  -

 

- 
 ٧/٨٤م، وذكره ابن األثير فى أسـد الغابـة          ١٤٠٩

خير: (بلفظ

 

: وفى رواية أخـرى    -

 

 أفـضل نـساء     -

                                                             
خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنـت محمـد،        : العالمين

ومريم بنت عمران، وآسـية بنـت مـزاحم امـرأة           
، وأورده الحاكم النيسابورى فى المـستدرك       )فرعون

ـ  ٤٨١٠،  ٤٨٠٩ ح ٧/١٨٦على الـصحيحين     : ظ بلف
صحيح علـى   : وقال:....) حسبك من نساء العالمين   (

.شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ

 

 
أكمل الصلوات على سيد الكائنات، لإلمام أبـي        ) ٢(

 .١/٣٠العزائم، الفتح الخامس 

أكمل الصلوات على سيد الكائنات، لإلمام أبـي        ) ٣(
 .١/٢٨العزائم، الفتح الرابع 

 األبرار، لإلمام أبـي     الطهور المدار على قلوب   ) ٤(
.٣٥العزائم، ص 

 

 
 .٣٧٨٩ ح١٢/٢٦٠سنن الترمذي ) ٥(

 .النعم الظاهرة كالحياة والصحة وغيرها) ٦(

 .النعم الباطنة كالعلم والمعرفة وغيرها) ٧(

 .من نعم الدنيا) ٨(

كالماء والهواء والتراب والنار والمسافات بـين       ) ٩(
 .السموات واألرض

جوارح الظاهرة والمشاعر كاألعضاء الباطنة وال  ) ١٠(
 .والمدارك

 .نعمة بعد نعمة للمحبوبين) ١١(

فضائل الخمسة من الصحاح الستة للسيد      : ينظر )١٢(
، وذخـائر   ٣/١٣١مرتضى الحسينى الفيروز آبادى     

 .٩٣العقبى للمحب الطبرى ص

إال الصوم فإنه لي وأنـا      : (ا لقوله تعالى  مصداقً) ١٣(
 ).أجزي به

 .كَخَرِز السبحِة) ١٤(

 .وُأوِلي اَألمِر ِمنْكُم: ا لقوله تعالىمصداقً) ١٥(

وأهل بيتي أمان ألمتي من     : (ا لقوله   مصداقً) ١٦(
 ).االختالف

وَأِعدّوا لَهم ما اسـتَطَعتُم     : ا لقوله تعالى  مصداقً )١٧(
ِمن قُوٍّة وِمن ِرباِط الْخَيِل تُرِهبون ِبـِه عـدوّ اللَّـِه            

ّودعوكُم. 

، ٣/١٥٦تاريخ دمشق البـن عـساكر       : ينظر) ١٨(
، وكنـز   ١٥٢٠٤ ح ٩/٣٢٨ومجمع الزوائد للهيثمى    

، والمعجم  ٣٧٧٢٥ ح ١٣/٦٧٤العمال للمتقى الهندى    
، والمستدرك علـى    ١٨٢ ح ١/١٠٨الكبير للطبرانى   

، ٤٧٩٣ ح ٣/١٨١الصحيحين للحـاكم النيـسابورى      
، ٧/٢١٩وأسد الغابة فى معرفة الصحابة البن األثير        
 .٨/١٥٨واإلصابة فى تمييز الصحابة البن عبد البر 

 / ٢رواه اإلمام أحمد في فـضائل الـصحابة         ) ١٩(
، ورواه الطبرانـي فـي      ١٧ / ٣، وفي مسنده    ٧٧٩

 .٦٢/ ٣الكبير 

فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد للسيد       : ينظر) ٢٠(
 .٨١محمد كاظم القزوينى ص

، ومسند  ٣٧٨١ ح ٥/٦٦٠سنن الترمذى   : ينظر) ٢١(
، وروى ٢٣٣٢٩  ح٣٨/٣٥٤اإلمام أحمد بن حنبـل      

: فى كـل مـن    ) فاطمة سيدة نساء أهل الجنة    : (بدون
، والمعجم الكبير ٦٩٦٠ ح ١٥/٤١٣صحيح ابن حبان    

 ٩/٢٩٣، ومجمع الزوائد للهيثمـى      ٣/٣٧للطبرانى  
 .١٥٠٨٦ح

 ٨/٧٢١تاريخ بغداد للخطيب البغـدادى      : ينظر) ٢٢(
)٤١٨٧

 

 ). حرب الحسين بن معاذ بن-

فاطمة الزهراء لعبد اهللا عبـد العزيـز        : ينظر) ٢٣(
.٣٨٣الهاشمى ص

 

 



 

 

 

 

 



 


 



 




 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الدكتور

 

 








 




 



 

 مـن بـاب       اهللا شهادة حق لوجـه   

فيما اكتسبته شئون دينية    " أقيموا الشهادة هللا  "

من نصرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لثورة       

جهـارا  " أهل الحـل والعقـد    "شعبية أيدها   

.نهارا

 

 



 



مـن  هيئاته  إنقاذ األزهر الشريف بكافة     

االختطاف اإلخواني والسلفي معا، ومـسخ      

عن صحيح الـدين    ة المعبرة   ثقافته األصلي 

الحق منذ ألف وثمانين عامـا حتـى اآلن،         

ومحاولة طمس مرجعيته الكبرى، ليكـون      

أداة ألدبيات جماعة اإلخوان ومبادئ أدعياء      

السلفية، والقضاء على التنوع العلمي فـي       

مناهجه، لتحـل طائفيـة إخوانيـة سـلفية         

بغيضة، وتـداعيات ذلـك علـى الثقافـة         

ـ     أولـى النهـي     ى علـى  اإلسالمية ال تخف

.والبصائر

 

 

:بالمثال يتضح المقالو

 

 



 



١

 

 متسلفة ليحل واعظ سـلفي      ى تناد -

إعالمي محل اإلمام األكبـر      

 

 حفظـه اهللا    –

تعالى 

 

-.!!

 

 

٢

 

عهـد حكـم    اقتحام رموز سـلفية      -

ية المنسوبة إلى الدين جامعة األزهـر       شالفا

ـ       شر بندوات تناهض الثقافة األزهريـة ون

أشرطة إلكترونيـة وإصـدارات التكفيـر       

 والتشريك المستوردة من خـارج      والتفسيق

مصر، والتدليس على الناس بمـا تـسمى        

مناقشة لدرجة علمية من بريطانيا لـواعظ       

سلفي بقاعة احتفاالت كلية الدعوة اإلسالمية      

لتنسب إلى جامعة   بجامعة األزهر بالقاهرة    

.األزهر زورا وبهتانًا

 

 

٣

 

 مليشيات اإلخوان والسلفية     استيالء -

على مسجد المدينة الجامعية، ومنع أسـاتذة       

حـصل  (جامعة األزهر من الخطابة فيـه       

).معي كمثال

 

 

٤

 

 حصار مكتـب فـضيلة األسـتاذ        -

أسامة العبد الموقر، رئيس جامعة     / الدكتور

لصالح طالب  آنذاك، لمطالب فئوية    األزهر  

 اإلخوان للتعيين في هيئة معاونة، لالستيالء     

حاضرا ومستقبالً على مفاصـل األزهـر       

الشريف، وتحمله ما ال يتحمله بـشر مـن         

!.مضرب المثلومثابرة صبر 

 

 

٥

 

اإلخوان وجحافل   حصار مليشيات    -

السلفية مشيخة األزهر إبـان واقعـة مـا         

أشاعوه من تسمم غذائي بمطعـم المدينـة        

!.الجامعية، واعتداءات بذيئة متدنية

 

 

٦

 

ام األكبـر    وقائع إهانة فضيلة اإلم    -

أحمد / الدكتورالولي الصالح موالنا األستاذ     

محمد الطيب 

 

: من قبل اإلخوان منها–

 

 

 

رفض تكرار المصافحة من الرئيس      -

لفضيلة اإلمام في  محمد مرسي   . اإلخواني د 

.احتفال بالكلية الحربية

 

 

 

 سحب مقعد فضيلته من الصف األول -

بقاعة االحتفاالت الكبرى بجامعة القـاهرة      

مقاعد كبار العلماء في أداء الـرئيس       وكذا  



 

 

 

 

 



 














 



اإلخواني اليمين   

 

 للمرة الثالثة    –

 

وجلوس  –

بهاليل اإلخوان مكان العلماء، واضطرارهم     

برئاسة موالنا اإلمام لمغادرة القاعة حفاظًا      

.على كرامة العلماء

 

 

٧

 

 لحل مـشاكل     هرولة واعظ سلفي   -

نزاعات وخصومات في بالد عديدة إلحداث     

ها، لتقـزيم دور علمـاء      فتنة طائفية وغير  

.األزهر

 

 

٨

 

محاولة نزع تبرير قروض ربوية،      -

!.وصكوك وهمية بفتاوى أزهرية

 

 

٩

 

النص في الدستور اإلخواني علـى      -

... الشريعة اإلسالمية مصدر رئيـسي      "أن  

إمـالء  (على مذهب أهل السنة والجماعـة       

.لمذهبية وطائفية منسوبة إلى الدين) سلفي

 

 

١٠

 

ــ- ــربص اإلخــواني وال سلفي  الت

.بأعالم العلماء والدعاة األزهريين

 

 



 



١

 

 النص في دستور اإلخـوان علـى        -

بما يوحي أن الـشريعة     " شرائع المصريين "

!.المسيحية وضعية وليست سماوية

 

 

٢

 

االعتداءات اإلخوانية والسلفية على     -

كنت شاهد  (بالعباسية   ةاألرثوذكسيالكنيسة  

عيان لوجود مركز ثقافي لمؤسستي الخيرية      

).ر لهاومجا

 

 

٣

 

تصاعد ازدراء المسيحية رمـوزا      -

.ومراجع وكنائس

 

 

:وتداعيات هذا

 

 

 

ف الوحدة الوطنية وضربها فـي      س ن -

.مقتل

 

 

 

 لو بقي الحكم اإلخـواني وظهيـره        -

السلفي  

 

 تعالى   هللا ال قدر ا   –

 

 فـي الحكـم     –

ر الشريف أثرا بعـد    السياسي ألصبح األزه  

 وراجعوا شريط ياسر برهامي فـي       ،عين

األزهر (هذا الموضوع وهو يقرر صراحة      

)!.مسألة وقت

 

 

 

تدبروا في زيارات اإلخوان والسلفية      -

والجماعة الجهادية لمشيخة األزهر النتزاع     

اعترافات بهم، ومن حكمة المـشيخة      صك  

.المسايرة للظروف ال الخضوع

 

 

 

الراحـل محمـد    تصدر قتلة الرئيس  -

أنور السادات   

 

 غفر اهللا لـه      –

 

الحتفـال   –

!. أكتوبر٦نصر 

 

 

 

سألوا المسيحيين عن هذه الفترة من       -

!.اضطهاد اإلخوان والسلفية لهم

 

 

 

!سألوا السلفية برضاء اإلخوان -

 

 

 

إنشاء كيانات سلفية لتكون موازيـة       -

محاذية لألزهر فترة ثم بديالً عنـه فيمـا          

!.بعد

 

 

 

قد الـصالحين    مخططات تدمير مرا   -

. والصحابة واألولياء من آل البيت

 

 

 

. خطط تدمير اآلثار الفرعونية-

 

 

ال تنسوا أن حسن البنـا فـي تعريفـه          

وهذا سر التحـالف    )!! أنها سلفية (لجماعته  

!.السلفي اإلخواني

 

 

لقد قاد موالنا اإلمام األكبـر األسـتاذ        

أحمد محمد الطيب    / الدكتور

 

 حفظـه اهللا    –

تعالى  

 

زهر باقتدار وعانى مـا      سفينة األ  –

أسـامة  / الدكتورعانى، كذا فضيلة األستاذ     

العبد  

 

 وفقه اهللا تعالى     –

 

 وقلة من علمـاء     –

ودعاة، أبوا التلون والتحول، وتحملوا مـا       

.!فوق طاقة البشر

 

 

أما ما حصل لوزارة األوقاف والمجلس      

على للشئون اإلسالمية وصدور مجلـة       األ

ـ   (منبر اإلسالم بما يـسمى       ة ملـف جماع

وما حصل لمنابر   ) اإلخوان في ثمانين عام   

فأمر المساجد من اعتالء أدعياء ومتطفلين      

.شرحه يطول

 

 

وقائع موثقة لما كانت عليه شئون دينية       

 

 إسالمية ومسيحية    –

 

في عهـد الحكـم      –

!.اإلخواني وظهيره السلفي

 

 

ولكن اهللا سلم؛ لتسلم مصر من عوادي       

ولى  وقيض الم  ،التكفير والطائفية والمذهبية  

أهل الحل والعقد والـرئيس     الكريم سبحانه   

.عبد الفتاح السيسي إلنقاذ الدين والوطن

 

 

)بالغ فهل من مدكر(

 

 

.)لعلهم يفقهون(وما ذكر أمثلة ونماذج 

 

 



 

 

 

 

 



 



 









 



 





 


لم يغفل القرآن الكريم الحديث عن جانب الحضرة النبوية، بل أعطاها           

  مساحة فسيحة المجال في آي الكتاب، تصور مالمح من شخـصيته          
، إلى أن أدركته عناية التشريف اإللهي بحمـل  بواكير عمره منذ تقلبه في    

رسالة القرآن، وما لقيه في سبيلها من أشجان وأحزان، وكيـف سـري             
عنه ما يكابده من هموم القيام بشرف الدعوة بالمواساة والتسلية، حتـى            

    تمت عناية اهللا به مخبر مـع  ا؛ لتنطلق نفسه وجوارحه متفاعلة      ا ومظهر
     ا وسلوكً القرآن، وفي سبيل القرآن حياة ومنهج ـ    ا وتعليم ا ا، فكـان قرآنً

.يمشي على األرض

 

 

 

 

 

 

 

 



 





 



ج

 

 والذي دل   : تعليم الكتاب والحكمة   -
 ويعلِّمهـم الِكتَـاب   : عليه قولـه تعـالى    

، وتعليم الكتـاب    )١٢٩: البقرة (والِْحكْمةَ
شامل لتعليم ألفاظـه ومعانيـه المتـضمنة        
لمقاصده، والحكمة شاملة للـسنة ولوضـع       

سرار الشريعة  األشياء مواضعها ولمعرفة أ   
 ألنه  ؛فكل ذلك يصدق عليه مسمى الحكمة     

يعين على إجراء األعمال على وفق ذلـك        
العلم المتقن والمحكم، قـال العالمـة ابـن         

والحكمة العلـم بـاهللا ودقـائق       «: عاشور
شرائعه وهي معـاني الكتـاب وتفـصيل        

الحكمـة  : مقاصده، وعـن مالـك    
معرفة الفقه في الـدين واالتبـاع       

الحكمة سنة  : افعيلذلك، وعن الش  
، وكالهما نـاظر    رسول اهللا   

إلى أن عطف الحكمة علـى الكتـاب        
ا من المغايرة بزيـادة     يقتضي شيئً 

.)١(»..معنى

 

 
 فإن على   :وبناء على ما تقدم   

طالب فهم الشريعة أن يفهمها فـي       
ضوء هـذه المقاصـد الكليـة، وأن        
يجري العمل بها على أساس تلك الغايات  

 لمراد اهللا مـن بعثـة       االعامة ليكون موافقً  
.رسوله وإنزال وحيه

 

 



 



إن المتأمل في سـياق ترتيـب تلـك         
ا مترتبة فـي بعـض      المقاصد يجدها أحيانً  

ـ       ا السور بحسب ترتبها في الوجود، وأحيانً
ومعنـى  . أخرى مغايرة لترتبها في الوجود    

ذلك أن مقتضى الترتيب فـي الوجـود أن         
، ثم يأتي التعليم للكتـاب      الًالتالوة توجد أو  
 ا في الوجود على التالوة، ثم      والحكمة مترتب

تأتي التزكية متفرعة عمـا حـصل مـن         
في دعاء   وقد وردت بهذا الترتيب،   . التعليم

 ربنَـا  :إبراهيم الخليل كما قال اهللا تعالى     
       اِتـكآي ِهملَيتْلُو عي منْهوالً مسر ثْ ِفيِهمعابو 

عيو الِكتَاب مهةَ لِّمالِْحكْمَأنْتَ    و ِإنَّك كِّيِهمزيو
 ِكيمالح ِزيزالع ) ووردت . )١٢٩: البقـرة

مغايرة لذلك الترتيب في بـاقي المـواطن        
فمـا  . بتوسيط التزكية بين التالوة والتعليم    

 وجه الداللة في تقديم اهللا للتزكية على        دىم
وة إبراهيم  العلم والحكمة؟ بينما اختلفت دع    

       في ترتيب تلك الثمار المترتبة على 
التالوة؟

 

 
إننا عندما ندقق التأمل في ترتيب تلـك        
المقاصد نجد تلك اآليات التـي تـضمنتها        
قدمت ذكر تالوة اآليات في حالتي مراعاة       



 

 

 

 

 



 



 

 

 
      

  
    

      
   
     
    
     
         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
  عبد الكريم حريريالدكتور

المملكة المغربية

 

 

 

 

ترتيب الوجود وعدمه، وال ريـب أن فـي        
ذلك إشارة مقـصودة تتمثـل فـي زيـادة          

الئه من العناية ما    االهتمام بهذا المقصد، وإي   
يناسب غرض الشارع منه، ونحن إذا أردنا       
أن نستكنه أسرار هذا التقديم فإننـا سـنجد         
عناية الشارع بأهمية إقامة الـبالغ الـديني    
على أساس التذكير باآليات والبراهين التي      
جعلها مؤسسة لقاعدة اإليمان بصدق نبـوة       

، والمقتضية لصدور األعمـال     النبي  
 على وجه السهولة واإلذعـان      من المكلفين 

وألجل هذا المعنـى كـان ال بـد         . للشارع
ـ       ا بـالبراهين   للدعاة من ربط النـاس دائم

والحجج واآليات والعالمات المقوية لإليمان     
بأصل الدين، سواء كانت اآليات شرعية أو       

ـ        ا، كونية، وقد امتأل القرآن بالـصنفين مع
وذلك لسهولة مسامحة النفس بالعمل المبني      

ورحم اهللا األستاذ فريـد     . لى ما تقتنع به   ع
األنصاري، فقد اهتدى إلى فهم آخر جـدير      

: " بأن نرصع به هذا الموضوع حيث يقول      
إن العطف بالواو هنا ال يفيد الترتيب، لكن        
التقديم والتأخير في البالغة يفيد األهميـة؛       

آل "ومن هنا جاء تقديم التزكية فـي آيتـي       
المقاصـد  ( ذكر من باب " الجمعة"و" عمران

وحتـى ال يفتـتن الـسائر       ) قبل الوسـائل  
، عـن الغايـة     )العلم والحكمـة  (بالوسيلة  

، فيـضل عنهـا ويكـون مـن         )التزكية(
والتزكية تربية وتنمية لعناصـر    . الخاسرين

الخير واإليمان في اإلنسان حتـى يـصفو        
قلبه، ويصل في النهاية إلى مرتبة الـنفس        

تزكية عملية  وال. الزكية التي تتخلق بالقرآن   
متواصلة تبدأ عند الـدخول فـي العتبـات         

 ثـم   األولى للقرآن الكريم، تالوة وتـرتيالً     
تعلم ا وتعليم ا، وتدارس ا حتى يصبح  ا وتدريس

، "الـصالح "المؤمن ساعتها كحقل القمـح      
مثـل  ( : في قوله  والذي وصفه النبي    

ما بعثني اهللا به من الهدى والعلـم كمثـل          

   ا فكـان منهـا     الغيث الكثير، أصاب أرض
طائفة طيبة، قبلت المـاء، فأنبتـت الكـأل         
والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت   
الماء، فنفع اهللا بها الناس، فشربوا وسـقوا        
وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنمـا       

! بـت كـألً   هي قيعان ال تمسك ماء، وال تن      
فذلك مثل من فقه في دين اهللا، ونفعـه مـا           

ومثل من لم يرفع    ! بعثني اهللا به؛ فعلم وعلّم    
 ا، ولم يقبل هدى اهللا الذي ُأرسلت       بذلك رأس

قبلـت   (فتلك األراضي الطيبة أوالً    .)٢()به
أي االستعداد للتلقي، ثم أنبتت العشب      ) الماء

والكأل وهي ثمرة ناتجة عن ذلك االستعداد       
لقبول، فإن لم يحدث االستقبال واالستعداد      وا

 من  بد أوالً  لن يتم اإلنبات، كذلك القلوب ال     
ثم التفقه في   ) الزكية(تهيئها الستقبال الهدى    

    ا، الدين ليكون ذلك التفقه والتعلم أعظم أثـر
وأجود ثمرة، وليس المقصود مجرد التفقـه       
في الدين ولكن كل معـاني العلـم بـاهللا،          

يمانية، وما يقتضيه ذلك كلـه      وبالحقائق اإل 
وهو مقصود قوله تعالى فـي      . من الحكمة 
ــة ا ــةاآلي ــاب :لكريم ــم الِكتَ هلِّمعيو 
.)٣(والِْحكْمةَ

 

 



 



وفي مسك ختام مقاصد بعتثه وصـف       
اهللا الناس في هذه اآلية بالضالل المبين، أي       
ضالل واضـح فـي العقائـد والمفـاهيم،         

األعمـال والـسلوكيات،    وضالل بين في    
وجعل وسيلة إخراجهم من أوحـال تلـك        
األحوال العليلة مرهم النبوة القائمـة علـى        
تلك المقاصـد الجليلـة، ودواء الرسـالة        
المؤسسة على تلك المطالب العالية، وفـي       
ذلك تنبيه إلى أنه مهما ادلهمت الخطـوب،        
واحلولك الواقع بظلمته القاتمة، فـإن دون       

 ذلك فجر ا يوشك أن يسطع ضـياؤه،      ا قريب
وجدير بنا أن نزيل ظلمة واقع االنحـراف        
بنور منهج اهللا المؤسس على تلك المقاصد،       
فإن اهللا جعلها وافية بالمقصود؛ فمن ابتغى       

      ا لم يصب   الهدى في غير ما جعله اهللا هادي
الهدف، وازور عـن الطريـق الالحـب،        

.وانحرف عن الطريق المستقيم

 

 
                                                           

التحرير والتنوير، حممد الطاهر بـن عاشـور، الـدار          ) ١(
.٧٢٣، ص١ج م،١٩٨٤التونسية للنشر، 

 

 
صحيح البخاري، كتاب العلم، باب فضل من علـم         ) ٢(

.وغريه ١/١٧٥وعلم، 

 

 
مدارسات يف رساالت اهلدى املنهاجي     : جمالس القرآن ) ٣(

نـصاري،  فريد األ . للقرآن الكرمي من التلقي إىل البالغ، د      
.)بتصرف. (٣٢م، ص ٢٠٠٩دار السالم، 

 

 



 

 

 

 

 



 



 










 





 



يشهد العصر الحالي تغيرات وتطورات متالحقة، ويعيش ثورة        
علمية ومعرفية هائلة، كان من أهم منجزاتها شبكة المعلومات         

، والتي أضحى العالم من خاللهـا       )اإلنترنت(ب الدولية المسماة   
.لإلنسان الوصول إليهاقرية صغيرة يمكن 

 

 
ومن ثم فإن أبناء اإلسالم مطالبون اليوم باالستفادة من هـذا           
اإلنجاز العلمي الضخم وتسخيره في خدمة اإلسالم والتعريـف         

.به، ونشر رايته في العالمين

 

 

 

 

 

 



 




 




 




 




 


وسائل الدعوة إلى اهللا تعـالى مـن        : بقية

خالل البريد اإللكتروني

 

 

إن الدعوة القائمة من خالل البريـد       

اإللكتروني يجب أن تراعـي بـصورة       

ـ        ق عامة عدة أمور؛ حتى تكـون أعم

تأثرا، وأبقى نفعـا، وأرجـى قبـوالً،        

:وأجدى ثمرة، ومن هذه األمور ما يلي

 

 

 تنويع وسائل الدعوة من خالل      :أوالً

البريد اإللكتروني مـا بـين الرسـالة        

الدعوية، والبطاقة البريدية، والخطبـة،     

.. والدرس الديني، والمحاضرة، والمقالة   

محتوى هذه الوسائل ما    الخ، وأن يتنوع    

، وموعظة، وخبر، ونصيحة،    بين قصة 

وحكمة، ورابط لمواقع مفيـدة، وغيـر       

ذلك، فهذا أرجى في القبول من جهـة        

المدعو، وإال كان الملل والتوقف عـن       

.تلقي هذه الرسائل هو النتيجة الحتمية

 

 

من إرسال البريد    عدم اإلكثار    :ثانيا

اإللكتروني؛ ألن في ذلك إثقـاالً علـى        

أدى إلـى   المدعو وإزعاجا له، وربمـا      

فقده، وال يخفى المنهج النبوي في هـذا        

اإلطار، فقد روى البخاري في صحيحه      

ـ         ر كِّذَعن عبد اهللا بن مسعود أنه كان ي

يا أبا  : الناس كل خميس، فقال له رجل     

لوددت أنك ذكرتنـا كـل    ! عبد الرحمن 

يمنعني من ذلك   أما إنه   : [يوم، فقال   

كـم، وإنـي أتخـولكم      أني أكره أن ُأِملَّ   

 يتخولنـا   لموعظة كما كان النبي     با

.)١(]بها مخافة السآمة علينا

 

 

أن تكون المعلومات المرسـلة     : ثالثًا

عبر البريد اإللكتروني صحيحة موثقة،     

مع ذكر مصادرها إن أمكـن، ونـسبة        

اآليات القرآنية إلى سورها وأرقامهـا،      

وتخريج األحاديث النبوية، مع االعتماد     



 

 

 

 

 



 



 

 

 

        
  
    
    
       
     

   
   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 
الدكتور

 

 
أحمد محمد أحمد الشرنوبي

 

 

 

أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالمية املساعد 

 

 بكلية أصول الدين

 

-

 

 جامعة األ

 

 زهر

 

 

 اإلمكان،  على األحاديث الصحيحة بقدر   

وأن تُترك الفتاوى للعلمـاء المـؤهلين       

للفتوى، فإن ذلك يفضي إلى االستحواذ      

.على ثقة المدعوين، والتأثير عليهم

 

 

 في حالة تطور المراسـالت      :رابعا

عبر البريد اإللكتروني إلـى محـاورة،      

يجب على الداعية أن يتجنـب القـول        

الخشن، وليذكر دائما قـول اهللا تعـالى        

 حـين أمرهمـا     ون  لموسى وهار 

فَقُوال لَه قَـوالً    : بالذهاب إلى فرعون  

، )٤٤: طه (لَّيناً لَّعلَّه يتَذَكَّر َأو يخْشَى    

وليحرص على أن تقوم دعوتـه علـى        

الحكمة والموعظة الحـسنة والمجادلـة      

بالتي هي أحسن، فإنه حين يصنع هـذا        

يكون أقرب إلى التأثير اإليجابي فـيمن       

.ي الدعوة حينئذ وتؤثريدعوه، فتجد

 

 


 




 


إلى الـشبكة الدوليـة     دخل اإلسالم   

ببطء وتردد في البدايات األولى، وقـد       

: كان للفئات المنحرفة أو الضالة مثـل      

ــة  ــة(القادياني ــة، )األحمدي ، والبهائي

ومنكري السنة النبوية حضور قوي في      

ـ       ن تلك البدايات، مما دفع بالغيورين م

أبناء اإلسالم ودعاته للدخول إلى الشبكة      

.الدولية والتواجد في فضائها

 

 

وقد ُأنـشئت كثيـر مـن المواقـع         

اإلسالمية على الشبكة الدوليـة بدايـة       

ب المسلمين، أو الجمعيات    بواسطة الطال 

اإلسالمية في الجامعات الغربيـة فـي       

أوربا وأمريكا؛ لتوفر األجهزة والتقنيات     

الالزمة في هذه الجامعات، وكانت هذه      

المواقع تتحدث اإلنجليزيـة أو لغـات       

أجنية أخرى، وتركز في الغالب علـى       

نشر معلومات عن اإلسالم والمسلمين،     

ءات، والرد علـى الـشبهات واالفتـرا      

إضافة إلـى تفعيـل أنـشطة الـدعوة         

.)٢(وبرامجها

 

 

وقد كانت المواقع اإلسـالمية فـي       

بدايتها قليلة، لكنها تظل     

 

 وهللا الحمد    –

 

– 

في ازدياد مطرد، وإذا كانت ال تتـوفر        

بين أيدينا اليوم إحصائية دقيقـة لعـدد        

المواقع الدعوية اإلسالمية على الشبكة     

القائمة في  الدولية، إال أن المتابع للثورة      

التي يمـر   عالم المعلومات واالتصاالت    

بها العالم اليوم، يجـد مئـات المواقـع       

العربية واإلسالمية على الشبكة الدولية     

التي تعرض لإلسالم وعلومه المختلفة،     

القـرآن الكـريم والدراسـات      : ومنها

المتعلقة بـه، والحـضارة اإلسـالمية،       

واللغة واآلداب، وغيـر ذلـك، وهـي        

غزيـرة فيمــا تقدمـه مــن   متعـددة و 

معلومات، وإرشادات، وخدمات فقهيـة     

 .)٣(وعلمية

                                                           

من جعل ألهل   : العلم، باب : صحيح البخاري، كتاب  ) ١(
 .٦٨العلم أياما معلومة، ح

 وما بعـدها، تقريـر    ١٠اإلسالم واإلنترنت ص  : انظر) ٢(
أعدته الشبكة العربية للنشر والتوزيع، جـدة        

 

 اململكـة   –
.العربية السعودية

 

 
وهو ) www.sultan.org: (موقع سلطان : راجع) ٣(

سالمية على الشبكة الدولية باللغتني     دليل شامل للمواقع اإل   
العربية واإلجنليزية، وحيرص على إدراج املواقع الـيت متثـل          
مذاهب السنة واجلماعة، كما يتميز مبتابعته للجديد مـن         

.املواقع وإدراجه يف قائمته

 

 



 

 

 

                                                              

 

 
 

 



 

   



 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 



 




 



 





 




 



 

    







 










 






 



حسن البنا، حسن الهضيبي، سـيد      

بـد الفتـاح    قطب، يوسف هـواش، ع    

إسماعيل، عمر التلمساني، محمد حامد     

. عـودة، د  أبو النصر، عبـد القـادر       

.مصطفى السباعي، وآخرون

 

 



 



متقاطعان يحيطان بمـصحف    سيفان  

وثالث " وأعدوا" واللفظة القرآنية   ،شريف

.حق، قوة، حرية: كلمات هي

 

 


 



رشها وجماعة اإلخوان معروفة بتح   

ل صـديقه   ص قام حسن البنا بف    ،الجنسي

المؤسس الحقيقي لجماعة   "أحمد السكري   

للبنا بعد توجيه اتهامات عديدة     " اإلخوان

تستره على التهمة الموجهة إلـى      : أهمها

صهره عبد الحكيم عابدين وهي التحرش      

حيث كتب  .. الجنسي بعضوات الجماعة    

البنا عنوانهـا   السكري عدة مقاالت ضد     

وأبقى البنا على صهره     ،" الكذاب الشيخ"

عابدين هذا على الرغم من إجراء تحقيق       

داخلي  

 

 شكلي   –

 

 ممـا دفـع الـشيخ       ،–

مصطفى نعينع الذي فـصلته الجماعـة       

هـي البـراهين    ": تأكيد الواقعة بقولـه   ل

الدامغة التي تثبت ما ارتكبه عبد الحكيم       

عابدين من آثام التحرش الجنسي بالنساء      

هـا وأدان نفـسه      اعتـرف ب   ،المسلمات

 واعترفتَ

 

 يقصد حسن البنا     –

 

ت بها  ن أ –

، وأوجب مكتب اإلرشاد فـصله    .. نتهاوأد

!.؟"وبعد ذلك أبقيته

 

 

أحمد كريمـة   . وكما يضيف المؤلف د   

ن كتاب معالم في الطريق لغما فكريا يعيد        أ

ن هذا المؤلف اإلخـواني     أفكر الخوارج، و  

اسـتحالل الـدماء    فيـه   يـرى   سيد قطب   

واألمـوال واألعـراض أيـضا      صراحة  

وإيراد األدلـة   وآثرت اإليجاز   .. صراحة

 واجتراءات سيد   تافتراءاالشرعية لدحض   

.قطب في معالم في الطريق

 

 

دائما في عداء ومحاربة    وسيظل هؤالء   

ومقاتلة ألهل القبلة من المسلمين، وأيـضا       

.ستظل خطتهم جميعا هي قلب نظام الحكم

 

 


 



قمـت  .. األهمية  هذه دراسة في غاية     

بعرضها بقدر المستطاع لفضيلة الـدكتور      

أحمد كريمة أسـتاذ الـشريعة اإلسـالمية        

.بجامعة األزهر الشريف

 

 

 طبعـة   فـي والدراسة تقع في كتـاب      

قع في مـائتين   ت ،فاخرة من القطع المتوسط   

.وأربعة وثمانين صفحة
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الـسيد  سماحة  قامت مشيخة الطريقة العزمية تحت رعاية       
 العزمية  محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم شيخ الطريقة       

 لدورها  ا، تأكيد ه١٤٣٩  عدة محاضرات خالل شـهر   
:بصير األمة بالواجب المطلوب منهاالكبير فى ت

 

 



 


 مـت  أقي م٢٣/٣/٢٠١٨، الموافق   ه١٤٣٩  ٥جمعة  الفى يوم   

بقاعة اإلمام المجـدد الـسيـد       مائةال بعد   عشرةة  خامسال أهل البيت ليلة  

محمد ماضى أبى العزائم حيث حضرها عدد مـن أسـاتذة الجامعـات             

والمراكز العلمية، ورجال الصحافة واإلعالم، وعدد من أبناء اإلمام أبى          

.العزائم، وأبناء الطريقة العزمية من مختلف المحافظات

 

 

الشعب المـصري إلـى     احة شيخ الطريقة العزمية     سمدعا فيها   وقد  

ألن  ؛، وعدم التخلف اسيةئالذهاب إلى صناديق االقتراع في االنتخابات الر      

.م صاحبهثذلك كتمان للشهادة يأ

 

 

واستعرض سماحته تاريخ الطريقـة العزميـة مبينًـا اإليجابيـات           

م مبينًـا   ١٩٥٢، وكذلك استعرض تاريخ مـصر منـذ عـام           والسلبيات

وقارن سماحته بين اإلعالم فـي حـرب أكتـوبر        . يات والسلبيات اإليجاب

م، حيث ٢٠١٨م واإلعالم اليوم في المعركة الشاملة على اإلرهاب   ١٩٧٣

م كان إعالم حرب، وإعالم اليوم في واٍد والحـرب          ١٩٧٣ن أن إعالم    بي

!!.في واٍد آخر، ويصر إعالم اليوم على شغل الناس بقضايا تافهة

 

 

ألننا فـي حالـة    ؛غالء األسعار اليوم شيء طبيعي    وأكد سماحته أن    

.حرب، ووارداتنا أكبر من صادراتنا

 

 

 الشريف عبد الحليم العزمي الحسيني حديثه حول سيرة أهل          واصلو

 بيعة يزيـد بـن      الحسين  رفض اإلمام    الحديث عن ب البيت  

وفـصل  معاوية، وخروج ابن الزبير من المدينة إلى مكة رافضا البيعة،           

: لحديث عن الناصحين لإلمام الحسين بعدم الخروج إلى العـراق وهـم           ا

عمر األطرف بن علي بن أبي طالب، ومحمد بن الحنفيـة، والـسيدة أم              

سلمة، وعبد اهللا بن عمر، والهاشميات، ثم كـشف عـن أحـداث الليلـة      

لبيـان األول لنهـضة اإلمـام      األخيرة لإلمام الحسين بالمدينة، وعرض ا     

مثل في وصيته ألخيه محمد بن الحنفية، ثم خـروج          ، المت الحسين  

اإلمام الحسين من المدينة ووصوله إلى مكة، وإرساله كتابا إلى رؤسـاء            

ل الكوفـة  هالبصرة يدعوهم لنصرته، وتوقف الحديث عند توالي رسائل أ       

.على اإلمام الحسين 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

بينا اللقاء املاضي أنـه ثبـت مبـا ال يـدع جمـاال للـشك أن قـرب 
ً َّ َّ

 

السيدة آمنة والدته 

 

 باألبواء، ومن ثم فإن األم التي هي 

 

مع أم ابني مليكة يف النار، والتي 

 

مل يـأذن اهللا 

 

 لـه 

 

 

 

... يف االستغفار هلا باحلجون ليست والدته السيدة آمنة 

 

:ويف هذا املقال نواصل احلديث فنقول

 

 

 

 





 




 




 


أبـي   (:ما معنى قوله    : إذا سألنا 

 فـإن   ،على فرض صحته  ) وأبوك في النار  

أول ما يتبادر إليه أذهان عامة الناس بحسن        

النية وسالمة القصد هو أن المقصود فـي        

، وذلـك   ذا الحديث هو والد النبي      ه

للتداخل الشديد بين مفهوم لفظ األب ومفهوم       

لفظ الوالد، حتى صارا بداللة واحدة ومعنى       

واحد ليس عند العامة فحسب، بل وبعـض        

االخاصة أيض.

 

 

أما بالنـسبة للمتَنَطِِّعـين المتهـوكين       

الهالكين، فإنهم يسارعون في والدي النبـي       

  وهـل  :  من الـسائل    بالرد ساخرين

ـ      جـاهالً   يجهل عاقل سواء أكان عالم ا أم 

 !؟)أبي وأبوك في النار(بمعنى 

 

 

 

 

 ؟فمن هو أبو النبي : فإذا سألناهم

 

 

وهل يجهل مسلم اسم أبي النبـي       : قالوا

؟

 

 

إنه عبد اهللا بن عبد المطلب بن هاشـم         

هـل  :  فإذا سألنا مرة أخرى !بن عبد مناف  ا

 هـو أبـو النبـي       عبد اهللا بن عبد المطلب    

         الوحيد ال يشاركه في هـذه النـسبة 

 ؟ غيرهللنبي 

 

 

 ؟فماذا يقولون يا ترى

 

 

 هـذه   ؟وماذا تقول أنت أخي القـارئ     

.أسئلة جوهرية في بحثنا

 

 

وما قلناه وما سألناه فيما يخـص أبـاه         

       نقوله ونسأله فيما يخص أمه ، 
هل السيدة آمنة بنت وهب هي      : ا بقولنا أيض

 ال يشاركها في هذه     النبي  وحدها أم   

 غيرها؟ أفيكون لقـول     النسبة للنبي   

داللة واحدة، اسم واحد    ) ُأمِي (:النبي  

، أم ثَمـتَ غيرهـا      )آمنة بنت وهـب   (هو  

 !؟أمهات له 

 

 

    ا إجابـة   لإلجابة على هذه األسئلة جميع

 ويقِيِنيـة ينبغـي علينـا أن      ةعلمية صحيح 

س لنا فيه مـن   ا لي ا محض ا لغوي نخوض بحثً 

مراجع ومصادر إال معاجم اللغة العربيـة       

وشواهد استخدام هذه األلفاظ فـي القـرآن        

.الكريم والسنة الشريفة

 

 



 




 



 


قال ابن فارس في معجمه في أصل لفظ 

الهمزة والباء والواو يدل علـى      : أبو) (أب(

ه ُأبـوا إذا    التربية والغَذْو أبوتُ الشيء آبو    

    أب األب ىمتُه، بذلك سا، ويقـال فـي     غَذَو

ٍويالنسبة إلى أب َأب.

 

 



 

 

 

 

 



 



 







  





   





 





 



األب معروف والجمع آباء، : قال الخليل

تَبنَّيتُ : ، كما تقول  وتقول تأبيتُ َأبا  ... بوةوُأ

فـالن  : قال الخليـل  .... بنا، وتََأمهتُ ُأما،  ا

 يغـذو الوالـد     يْأبو اليتيم، أي يغذوه كمـا     

 وفي معجـم مفـردات القـرآن        .)١()ولده

الوالد، ويسمى كـل    : األب: أبا(لألصفهاني  

  ببا في إيجاد شيء أو إصالحه أو       من كان س

 ى النبي     ظهوره أبسما، ولذلك ي   أبـا 

النَِّبـي َأولَـى     :المؤمنين، قال اهللا تعالى   

  َأنفُِسِهم ِمن ْؤِمِنينِبالْم اجوَأزو  مـاتُههُأم ه 

.)٦: األحزاب(

 

 

وقد ذكرت أمهات كتب التفسير نـزول       

النَِّبـي َأولَـى     :هذه اآلية بقولـه تعـالى     

    َأنفُـِسِهم ِمـن ْؤِمِنينوهـو أب لهـم    " ِبالْم "

ماتُههُأم هاجوَأزو)٢(.

 

 

وهـو أب   (سِختْ  هكذا نزلت أوالً، ثم نُ    

ـ     لفظً) لهم فأبوتـه   ا،ا وبقيت داللـة وحكم 

  غَذِّي قلوبهم    ؛ للمؤمنين روحيةألنه ي 

.)٣(ويصلحها باإليمان

 

 

 ت أمهات التفاسير على نـزول   وقد نص

 ةبأسانيد صحيح ) وهو أب لهم   (:قوله تعالى 

في تفسير الطبري وسائر كتب التفاسير بما       

فيها الدر المنثور للتفسير بالمأثور لإلمـام       

 وكـذلك   ،السيوطي مع النص على نسخها    

  لعلى بن أبي طالـب       ورد قوله   

أنا وأنـت أبـواَ هـذه        (:وكرم اهللا وجهه  

.)٤()األمة

 

 

كل سبب   (: بقوله وإلى هذا أشار    

ونسب ينقطـع يـوم القيامـة إالَّ سـببي          

 فسببه أبوته الروحية للمـؤمنين،      )٥()ونسبي

ونسبه أبوته العرقية والعـصبية آلل بيتـه        

 عليهمـا    من فاطمة وعلـى    وذريته  

.السالم

 

 

    أبـو   (:ا قولهمومن معاني لفظ أب أيض

األضياف ِلتَفَقُّـده إيـاهم، وأبـو الحـرب         

لمهيجها، وأبو عذْرتها لمفْتَضها، ويـسمى      

أبوين، وكذلك األم مع األب،     : العم مع األب  

).وكذلك الجد مع األب

 

 

 وقال تعالى في قـصة يعقـوب        

 :عندما حضر يعقوب الموت وسأل أبنـاءه      

        ْتُ ِإذوالم قُوبعي رضِإذْ ح اءدشُه كُنتُم َأم

      ـدبِدي قَـالُوا نَععب ِمن وندبا تَعِنيِه مقَاَل ِلب

كِإلَه   اِهيمرِإب اِئكآب ِإلَهاِعيَل ومِإساقَ وحِإسو 

 :البقـرة ( ونَحن لَه مـسِلمون    واِحداً ِإلَهاً

إبراهيم أبو جدهم إسحاق    ومعلوم أن   ) ١٣٣

وإسحاق جدهم ألنه أبو يعقـوب، بيـد أن         

إسماعيل كان عم أبيهم يعقـوب لكـن اهللا         

ا تعالى ذكره من آبائهم كالجدود، فـالعم إذً       

أب.

 

 

   سمى المعلم أبألنـه يغـذو     ؛اوكذلك ي 

تالميذه بالعلم، وقد حمل المفـسرون قولـه    

بْل : تعالى عن رد المشركين على الرسل     

وِإنَّـا علَـى     وجدنَا آباءنَا علَى ُأمةٍ    وا ِإنَّا قَالُ

  ونتَـدهآثَاِرِهم م ) أي  )٢٢ :الزخـرف ،

وجدنا علماءنا الذين ربونا بالعلم، وال يخفى       

) البابـا (علينا أن النصارى يطلقون لفـظ       

وكذلك /  على رجال الدين عندهم   ) األب(و

با َأحٍد من   ما كَان محمد أَ    :فإن قوله تعالى  

اِلكُمجوَل اللَّهِ   رسلَِكن رو    ـينالنَِّبي خَـاتَمو 

 :األحـزاب ( وكَان اللَّه ِبكُلِّ شَيٍء عِليمـاً    

 نَفْى ألبوة النسب والـدم عنـه        ) ٤٠
تَنِْبيه  نِّـي ال يجـرى      ا بل وتقريرا بـأن التَّب

مجرى بنوة الدم، فنفـى أن يكـون النبـي          

 را بش  أبي ا ألحد من الصحابة    ا عصبي

ا لنسبة زيد بن حارثة لـه     نفي  فيهـا ،

 أب لجميـع    إثبات وداللة على أنـه      

  الصحابة والمؤمنين روحي ـ  ا وإيماني ا ا وقلبي

 ا، أي أبوة السبب وليست أبوة      وليس عصبي

ـ  ا روحي  كان أب  النسب، فهو    ا ا وقلبي

أي ل  ،ا لزيد، ولم يكن والده    وعقلي   ا م يكن أب

بشريا لها جسدي.

 

 

   ة إبـراهيم     ومن هذه األبوة أيضـوا ُأب

       للمسلمين الموحدين الحنفـاء قـال 

ملَّةَ َأِبيكُم ِإبـراِهيم هـو سـماكُم         :تعالى

).٧٨ :الحج( المسِلِمين ِمن قَبُل

 

 

                                             

 

 
.٤٤الد األول صـ/ معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس) ١(

 

 
).٦(ية رقم من سورة األحزاب من اآل) ٢(

 

 
/ اجلزء الثاين للمؤلـف  / راجع كتاب احلقيقة احملمدية  ) ٣(

.الباب الثاين

 

 
.٧٠٢اجلامع الكبري للسيوطي حديث رقم ) ٤(

 

 
 ،)١١٦٢١( رقـم    ١١/٢٤٣(الطرباىن عن ابن عباس     ) ٥(

باب نكاح الصغريين   / الرزاق كتاب النكاح     ومصنف عبد 
وسنده عن معمر عن معمـر عـن        ) ١٠٣٥٤(حيدث  / 

ا البيهقـى والـضياء    وأخرجـه أيـض   ،أيوب عن عكرمة  
.إسناده حسن: والديلمي وقال الضياء

 

 



 

 

 

                  

 



 


 

 

 











 



 







 



 







 



 







 



 

 



 





 




 



١٥

 

 وتحت  ٥٤صـ  ) ٩( وفى العدد    -

الغلــو والتطــرف فــى الفــرق "عنــوان 

: د سعيد مراد جاء فيه.أ: بقلم " اإلسالمية

 

 

 

 بن أبى طالـب فـى       ي مشاركة عل  -

القتال قد ذهب أهل الحـديث      

وعامة أئمة أهل الـسنة أن       

ل كـان    عن القتـا   يقعود عل 

 ألن النـصوص    ؛أفضل لـه  

صرحت بأن القاعد فيها خير     

 والبعد عنها خير مـن الوقـوع        ،من القائم 

.فيها

 

 

١٦

 

 وتحت  ٥صـ  ) ١١( وفى العدد    -

بقلـم صـفوت    " العقيدة اإلسالمية   "عنوان  

: الشوادفى جاء فيه

 

 

 

اإلسالمى اليـوم   نتشرت فى العالم    ا -

:جاهليتان كبيرتان

 

 

 جاهلية الصوفية :أوالهما

 

 

 جاهلية الحاكمية:واألخرى

 

 

 

 أصبح الحكم بغير ما أنزل اهللا هـو         -

. منهممذهب جميع  حكام المسلمين إال قليالً

 

 

١٧

 

 وتحت  ٢٦صـ  ) ١١( وفى العدد    -

الرئس العام فى حوار صريح مـع       "عنوان  

: جمال سعد حاتم جاء فيه: بقلم " التوحيد 

 

 

عتقد أن البرلمان كهيئة تشريعية  اـ من   

.شرائع فهذا كفرسن اليجوز له أن ي

 

 

 

مـة هـى     وال يجوز أن تظن أن األ      -

.مصدر السلطات

 

 

 

أصحاب الديمقراطية يهيجون الرأى     -

 .العام

 

 

١٨

 

 فـى   ٣٦صـ  ) ١١( وفى العدد    -

  ـ  الهامش نجد نعي ا للـشيخ محمـد     ا مقتطب

: جاء فيه" الغزالى 

 

 

 

 توفى إلى رحمة اهللا عالم جليل مـن         -

مـد  علماء األزهر الشريف وهو الشيخ مح     

        ا الغزالى السقا وقد كان رحمـه اهللا مفكـر

إسالمي ا ومناظر ستخدم العقل فى رد اا  ا رائع

 ،حجج الخصوم ويسخره للدفاع عن اإلسالم     

ـ      ـ    وقد فقدت األمة بموته قلم ه با يهـدم شُ

 وجماعة أنـصار    ،المستشرقين والملحدين 

السنة المحمدية تـسأل اهللا لـه وألمـوات         

 وإنا هللا وإنا إليه    ،ةالمسلمين الرحمة والمغفر  

.راجعون

 

 

١٩

 

 نجـد   ٣٧صـ  ) ١١( وفى العدد    -

للشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ       " ا  نعي

 .م١٥/٣/١٩٩٦والذى توفى فى " األزهر

 

 

٢٠

 

 وتحت  ٥٥صـ  ) ١١( وفى العدد    -

الحلـيم الرمـالى     الشيخ محمد عبد  "عنوان  

: بقلـم " شيخ السنة والعالم السلفى المحقق      

:  جاء فيهفتحى أمين عثمان

 

 

 

.ا بوزارة األوقاف بالقاهرة عين مفتشً-

 

 

 

 أنشأ جماعة االعتصام بهدى اإلسالم      -

 .م بدمياط١٩٢١سنة 

 

 

 

. م١٥/٩/١٩٤٩ توفى فى -

 

 

 

-   ا فى دار جماعـة      كان يحاضر كثير

م ١٩٣٦ وفى سـنة   ،أنصار السنة المحمدية  



 

 

 



 



 


 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى. د   

 

 

 .رأس هيئة علماء أنصار السنة المحمدية

 

 

 

.الشافعى من تالميذه الشيخ رشاد -

 

 

 

 لعل هـذه النزعـة        -

 

 الوهابيـة    -

 

- 

جاءته فيما أعلم والعلم هللا من صلته برجل        

يسمى أبو حجر وهو مغربى األصل جـاء        

إلى مصر عن طريق السودان وكان معـه        

حمل جمل من كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية        

.رحمه اهللا

 

 



 



١

 

ـ ) ١( فى العدد    -  وتحـت   ١٢صـ

: بقلم" ك المشروع والممنوع    التبر" عنوان  

: محمد صفوت نور الدين جاء فيه

 

 

 

 إباحة تقبيل قبور الصالحين هو فتح       -

رعيه أمـام عـوام     لباب الشرك على مص   

.المسلمين وجهالهم

 

 

 وتحـت   ١٦صـ  ) ٢(ـ وفى العدد    ٢

" بيان حكم الشرع فـى الجـارودى      "عنوان  

: ابن باز جاء فيه:  بقلم

 

 

 

  روجيه جارودى شـيوعى فرنـسى      -

ثم لم يلبث أن    .... دعى أنه دخل اإلسالم     ا

فتضح أمره وبان ما كـان   اتكشفت حقيقته و  

يخفيه فى صدره من حقد علـى اإلسـالم         

ه  وأنه لم يزل على كفره وإلحاد      ،والمسلمين

.فانضم إلى أشكاله من المنافقين

 

 

 

ا يجمع  يريد إسالم " بالضال  "  يصفه   -

بــين المتناقــضات والمتــضادات، يكفــر 

.يخالفونه فى ذلكين الذين المسلم

 

 

 

 يتهمه بأنه يقول إن الـصلوات فـى         -

.اإلسالم ثالث فقط ال خمس صلوات

 

 

 

. ملحد زنديق شيوعى-

 

 

 

-   ا عن دين اإلسالم   جارودى ليس مرتد

وإنما هو كافر أصلى لم يدخل فى اإلسالم         

.أصالً

 

 

٣

 

 وتحـت   ٣٢صـ  ) ٢( وفى العدد    -

ن بقلم الشيخ صالح الفوزا   " الفتاوى"عنوان  

عضو هيئة كبار العلماء بالـسعودية جـاء        

:فيه

 

 

 

: تسأله أخت من كفر الشيخ فتقـول       -

ستلمت خطاب تعيينى من القوى العاملـة       ا

 وأنـتم   ،وأنا منتقبة وأعمل بالتربية والتعليم    

 وحاجتى  ،تعلمون موقف الدولة من النقاب    

ماسة للعمل فى ظل ظروف الحياة الصعبة       

 وقد رأيت   ،لوأنا فى أشد االحتياج إلى العم     

أخوات منتقبات يخلعن النقاب داخل العمـل    

إن فى تغطيـة    :  وقد قيل  ،ويلبسنه خارجه 

 فهل إذا فعلت مثل     ،ا بين العلماء  الوجه خالفً 

!ذلك أكون آثمة أم ماذا أفعل؟

 

 

 

لتزام بالحجاب   اال عليِك:  فكان جوابه  -

 

 يقصد النقاب -

 

. آخرلتمسى عمالًا  و-

 

 

 

.لعمل بالبنوك غير اإلسالمية حرام ا-

 

 

 

 المال الذى يأخذه قارئ القرآن فـى        -

. ألنه فى مقابل عمل بدعى؛المآتم حرام

 

 

ـ ينصح شاب بعدم طاعة أبيـه فـى         

حلق لحيته برغم تهديد األب وقوله سـوف        

   أى  ، كـأمى وأختـى    تكون أمك حرام علي 

.أطلق عليها يمين الظهار إذا لم يحلق لحيته

 

 

٤

 

ـ ) ٤(دد   وفى الع  -  وتحـت   ٢٩صـ

ال يا سعادة الدكتور الوزير ختـان       "عنوان  

بقلم عصام عبد ربه     " اإلناث أقرته الشريعة    

: محمد مشاحيت جاء فيه

 

 

 

 نقد لما صرح به الدكتور إسـماعيل        -

ن أسالم وزير الصحة بمنع ختان اإلناث و      

.ختان اإلناث عادة غير إسالمية

 

 

 

 الحق أن الختان للرجال والنساء من       -

.طرة اإلسالم وشعائرهف

 

 

٥

 

ـ ) ٤( وفى العدد    -  وتحـت   ٦١صـ

!! " يمان  يكون الشرك إال مع اإل     ال"عنوان  

: جاء فيه أبى الوفاء محمد درويش : بقلم 

 

 

 

 اإلدعاء بأن مشركى العـرب فـى        -

الجاهلية كانوا مؤمنين باهللا تعالى ويسندون      

ـ         ةإليه الخلق والـرزق واإلحيـاء واإلمات

ـ  ون اعتقاد  ويعتقد ،وتدبير األمر  ا ال  ا جازم

يسمو إليه الشك أن اهللا هـو الـذى خلـق           

السماوات واألرض وسخر الشمس والقمر     

ا مـن   وال ينسبون إلى غيره تعـالى شـيئً       

صفات الربوبية التى يـسندونها إلـى رب        

  .العزة جل شأنه

 

 

 

 يشركون معـه عبـادة      ا ولكنهم كانو  -

.األصنام

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


 

 

 

 

 

حكم عاليـة، ودرر غاليـة،      
 المسطور،  أفيضت من الكتاب  

والبحر المسجور، ونطق بها    
لسان الرق المنشور، أخـذًا     

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

.مجدد هذا الزمان

 

 
 حكــم هـذه ال ىحـد إنقـدم  

قــ تعليايمة يعقبهــالعظ

 

 
ى نيلـشد به ف نستر   

 

 
.المجد اإلسالمى       

 

 

األستاذ

 

 
قنـديلمحمود سميـح 

 

 
 



 






 




 



 

 

 

 

تكلمنا فى الحكمة الـسابقة عـن تعريـف         
الشهود، ومعنى وجود الشهود، وذلك فى بيـان        

من وجد شهوده ملك، ومـن      : الحكمة التى تقول  
فقد شهوده هلك، ونتكلم فى شرح هذه الحكمـة         
التى معنا، عن معنى الوجود وحقيقته ومراتبه،       

 فـى علومـه   مما بينه اإلمام أبو العـزائم   
. صوفية الكباروجاء فى علوم ال

 

 
 التحقـق والثبـوت واالعتـراف       :الوجود
 أمر بديهى، تجلت حقيقته للعقل      بوجود اهللا   

بما ظهر من اآليات البديعة فى اآلثار الجليـة،         
       الناطقة بلسان حالها ومآلهـا أن قـادر  ا ا بـديع

ا، واجب الوجود لذاته، أبدعها من العـدم،        حكيم
.ودبرها بحكمة وقدرة ، فأنشأها إنشاء

 

 
١

 

 وجود الكون ظهـر     :الوجود والقدرة  -
  ا بالوجود، فالوجود لـيس     بالقدرة، وليس ظاهر

ا للموجد، بل وجوده واجب فى ذاتهمظهر.

 

 
٢

 

 متى شاهدت االتـصال    :واجب الوجود  -
بين مراتب الوجود، علمت كيف تتقـرب إلـى         

.واجب الوجود

 

 
٣

 

 الوجود ستة وسـتون     :مراتب الوجود  -
.عالها مرتبة الربوبيةمرتبة، أدناها الثرى وأ

 

 
:والوجود أنواع

 

 
١

 

. الكون:وجود مؤقت وفناء -

 

 
٢

 

. اإلنسان: وجود مؤقت وبقاء-

 

 
٣

 

. المالئكة: وجود دائم وبقاء-

 

 
وجودك لك ال يتحقق إال بـك، وال يثبـت          
: وجودك لك إال به، وهذا معنى قـول العـارف   

لوالى ما عرفت ولوالك ما وجدت، وهذا سـر         
).ة المؤمنالمؤمن مرآ: (قوله 

 

 



 


ويبين اإلمام أن اإلنسان هو الكائن الوحيـد        

   ا بذلك عن بقية الكائنات     الذى له وجودان، متفرد
: األخرى، ويطلق اإلمام على أحد الوجودين اسم      

، وهو وجود العبد فى رسـمه        "وجود السفل "

 

- 



 




 





 

 

 

 

 



 


 

أى صورته اآلدمية    

 

-   ا فى حجبه،    الذى كان سبب
 ألنه ستر نـور     ؛هل وفى ترديد  فأصبح به فى ج   

الروح عنه، فشهد نفسه فى ظالم وبعد وترديد،        
ولوال عناية اهللا هى التى جذبتـه، لطـال فيـه           

.صدوده وجحوده

 

 
: أما الوجود الثانى فيطلـق عليـه اإلمـام        

الذى ناله بالفضل، حيث علم بـه       " وجود الحب "
سر وجوده، وصح له فيه الفنا ثم البقـا، حيـث           

حمن فى هذا الوجـود قـرآن غيبـه،         يعلِّمه الر 
ويسمعه المختار غيب العهـود األولـى، التـى       
أخذت عليه قبل وجوده فى الكون، وهذا السماع        

 ا يجذب األرواح إلى حضرة الفتاح،      كان طهور
وبهذا الوجود أصبح ال كون له، بعد أن من اهللا          
عليه به باإلحسان ال بالجهد والمجاهدة، فيقـول        

:اإلمام 

 

 
ريدىـا تفـد أثبتـى قـودان لـوج

 

 
دـيـقيـت بالتـه حجبـود بـوج

 

 
وجودى فى رسمى الذى كان ِحجبتى

 

 
به كنت فى جهٍل وفــــى ترديد

 

 
ىـفـنى فتختـيستر نور الروح ع

 

 
فأشهد نفسى فى ظــــالم البيد

 

 
ةـوال عنايـِل لـوهذا وجود السف

 

 
من اهللا تجذبنى لطال صــدودى

 

 
هـل نلتـالفضوثَم وجود الحب ب

 

 
وجود به علِّمت سر وجـــودى

 

 
اـح الفنـه صـه لـوجود به في

 

 
وبعد الفنا نلتُ البقا التأييـــدى

 

 
هـِبـن قرآن غيـى الرحمـيعلمن

 

 
ى المختار غيب عهودىـويسمعن

 

 
ان الطهور يدار لىـسماع به ك

 

 
به جذبت روحى إلى المعبــود

 

 
ىـوجود به ال كون لى غير أنن

 

 
 ُأوليتُ ال بجهـــودىإحسـانهب

 

 

 قـصائده، أن هـذا      إحدىويؤكد اإلمام فى    
الوجود الذى وجدنا به، إنما هو منارة للرائـى،         

، فإذا رأى   اآلالءقد خفيت به وانطوت درر من       
الجهال سفله، الح لهم بنسب جملت فى أعينهم،        
فمالوا عن شهود الحق لما أِلفوه وتعودوا عليه،        

لتى تنافسوا فى الحصول عليهـا،      من شهواتهم ا  
 ألنـه حجبـت عـنهم       ؛وتلذذوا باللهو واألهواء  

شموس الحقيقة وسر الغيب، الذى خص اهللا بـه         
عباده األمناء، الذين كُشفت لهم براقع حـسنهم،        
وظهرت لهم شمس الصفاء فرفعوا إلى العـال،        
وشهدوا جواهر ما خفى مما أفاضه اهللا بمظهـر    

، وتـشرفوا بمعيـة    األسماء، وتجلى لهم الحـق    
.، فيقولالمختار 

 

 
ىــرائـارةٌ للـنـود مـوجـإن ال

 

 
ن اآلالءـه درر مـت بــيـفـخُ

 

 
ىـب التـالنِّسـد الح بـه قـإذ سفل

 

 
ن الجهــالءـيـى أعـقد جملت ف

 

 
هواتهمـن شـوه مـا أِلفـالوا لمـم

 

 
و واألهــــواءـذذوا باللهـلـوت

 

 
قٍةوس حقيـمـبت شـعنهم لقد حج

 

 
نـاءـص باألمـر غيٍب خُـو سـه

 

 
نهمـع حسـراقـمن عنهمو كُشفت ب

 

 
س الصفا بضياءـمـم شـوبدت له

 

 
رفعوا عن السفل الحضيض إلى العال

 

 
ِة األنبــــاءـِف حقيقـلمقام كش

 

 
واِهر ما خفىـرت جـولهم لقد ظه

 

 
ِر األسمـــاءـض بمظهـمما ُأفي

 

 



 


، وقـد   "وحدة الوجود : "ونسمع عن مصطلح  

تكثر اإلشارة إليه عند الحديث عـن الـصوفية،         
ا عند الحديث عن الشيخ األكبر محي       وخصوص

، وكتابـه المـشهور     الدين بـن عربـي      
: ، ولتوضيح ذلـك نقـول أن      "الفتوحات المكية "

يستخدم للتعبيـر عـن     " وحدة الوجود "مصطلح  
  لوقت، وهـذا   ا في نفس ا   مفهومين مختلفين تمام
:ما يخلق اإلشكال حوله

 

 
 وهو مفهوم الديانات الوثنية     :المفهوم األول 

وفالسفة الوجود، والـذي هـو غيـر مـرتبط          
باإلسالم أو التـصوف علـى اإلطـالق، هـذا          

ن الوجود بما يحويه من     إ: المفهوم ببساطة يقول  
كائنات وأشكال مختلفة هو اهللا نفسه بذاتـه، أو         

لوجود الفعلي بأشـكاله    أن ذات اهللا هي ا    : تقول
المادية، من كائنات حية وجمـادات وغيرهـا،        

فعلى هذ فالوجود كله هو شيء واحد فقط متحد         
ببعضه، أال وهـو اهللا، ولـذلك سـمي بوحـدة       

الوجود، تعالى اهللا عن ذلك علواا كبير.

 

 

وحـدة  : " هـو المـسمى    :المفهوم الثـاني  

وهو اإلسالمي الصوفى، الذي يطلـق      " الشهود

وحدة : "البعض بطريق الخطأ والخلط اسم    عليه  

: فتعريفه كالتالي" الوجود

 

 

هي حالة وجدانية روحانية سامية، يعـيش       

فيها العبد المسلم حقيقـة التوحيـد هللا، فتـصبح          

ـ  عقيدته ممارسة فعلية، وإدراكً    ـ  ا حقيقي ا، ا يقيني

قَالَـِت  : وليس مجرد ادعـاء، قـال تعـالى       

   نَّا قُل لَّمآم ابرنَا     تُْؤِمنُوا اَألعـلَملَِكن قُولُوا َأسو 

     ِفي قُلُـوِبكُم انخُِل اِإليمدا يلَمو)  الحجـرات :

في هذه الحالة، يشعر العبد بحقيقة ال إلـه         ) ١٤

إال اهللا، فال نافع وال ضار، وال هادي وال غني          

وال قوي، على الحقيقة إال اهللا جل وعـال، وال          

رحمـن وال   خالق وال بارئ وال مـصور، وال        

قُْل كُلٌّ من   : رحيم وال كريم إال اهللا، قال تعالى      

).٧٨: النساء (ِعنِد اللَِّه

 

 

أن تعبـد   : (إذن هي أعلى درجات اإلحسان    

، فإذا  )اهللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك        

ا إال  عبدت اهللا كأنك تراه فإنك لن تـرى شـيئً         

وعلى هذا فهـم الـبعض بعـض        .. ورأيت اهللا 

رات ساداتنا الصوفية، والتي كانت على هذا       عبا

النحو، والتي صدرت منهم نتيجة لعيشهم الـدائم     

لهذه الحالة الروحانية، فهمها البعض على غيـر   

... منحاها، واعتبرها نفس وحدة الوجود الوثنية     

وهذا ظلم واضح، وعلى هذا فإن هذا المصطلح        

فال وحدة وجود عنـد     ... يجب إيقاف استخدامه  

وحـدة  : ة، بل إن صح التعبيـر نقـول       الصوفي

.شهود

 

 

أما عن رأيه في الحلول واالتحاد فقد أعلن        

الشيخ ابن عربى ذلك صراحة فـي الفتوحـات         

من قال بالحلول فهو معلول، فـِإن       : المكية فقال 

القول بالحلول مـرض ال يـزول، ومـا قـال           

باالتحاد ِإال أهل اِإللحاد، كما أن القائل بالحلول،        

.ل والفضولمن أهل الجه

 

 











 










 









 





 





 



 



 



 

 

 

 

 



 



 


 

 

 

 

 
د الهادىقنديل عبفضيلة الشيخ 

 

 

 

 




 






 



إذا كان الذين يحملون العرش ومن حوله؛ 

والذين يسبحون بحمد ربهم ويؤمنـون بـه؛        

تعلموا ممن هو فوقهم في العلم وأعلى مـنهم         

في المعارف، إذا كانت المالئكة تعلمت مـن        

قَـاَل يـا آدم     : ل تعالى ، قا سيدنا آدم   

 آِئِهممم ِبَأسَأنِبْئه )٣٣ :البقرة(   ا ، فنحن أيـض

محتاجون إلى أن نتعلم ممن فوقنا في العلـم         

وأعلى منا في المعارف، يقول اإلمـام فـي         

:سياق تفسيره

 

 

وأنت أيها الراغب في السعادة محتـاج       "

إلى اإليمان بقول المخبر لك، الذي هو فوقك        

أعلى منك في المعارف، إن لـم       في العلم، و  

تؤمن بما يخبرك به؛ حرمت أشرف العلـوم        

".وأجلَّ المعارف

 

 

واعلم أنه ليس لك طريق إلـى       : "ويقول

تصديق المخبر لك في أول األمر إال حـسن         

الظن بصدقه على ممر األزمان لتظهر لـك        

حقيقة ذلك، فال تطالبه بالبرهان فـي أولـه،         

ته وجميل  ولكن سلم له وذق من لطيف عبار      

إشارته وعلي أحواله وشريف أعماله، ما بـه     

تتروح روحك، وتزكـو نفـسك، وينكـشف        

".لبصيرتك صدقُ ما يقول وحقيقةُ ما يفعل

 

 

ا في إحدى قصائدهويقول نظم:

 

 

وحدـقـك واعتـوسلِّم ألهل الحاِن ر

 

 

رادــلَّ مـــتنل من شراب القوم كُ

 

 

فهم عرش مجلى الذات في كل حضرة

 

 

ادس كاألعيــــــاألنم في وأيامه

 

 

ا وجاللنـــاــلى حسننــبهم يتج

 

 

ب الحمى للصــادياوـــوتفتح أب

 

 

والعبد قد يترقى من اإلقرار بلسانه، إلى       

.  اهداية قلبه، إلى أن يكون ِصديقً

 

 

فاألنبياء صـلوات اهللا وسـالمه علـيهم        

 ،طالبوا األمم باإلقرار بمـا أخبـروهم بـه        

 عن إدراك حواسهم    وبالتصديق بما هو غائب   

وتصور أوهامهم، فإذا أقروا بألسنتهم سموهم      

.عند ذلك بالمؤمنين

 

 

ثم طالبوهم بتصديق القلـب كمـا قـال         

 :التغابن( ومن يْؤِمن ِباللَِّه يهِد قَلْبه    : تعالى

١١(  ،

 

يهد قلبه للتسليم بأمره، والرضا     :  أي -

بقضائه وقـدره، ويهـِده ألحـسن األقـوال         

ألحوال، ألن أصل الهداية للقلب؛     واألفعال وا 

والجوارح تبع 

 

-.

 

 

فإذا وقـع التـصديق بالقلـب سـموهم         

والَِّذين آمنُوا ِباللَِّه   : الصديقين كما قال تعالى   

        ِعنـد اءدالـشُّهو يقُوندالص مه لَِئكِلِه ُأوسرو

مهنُورو مهرَأج ملَه ِهمبر) ١٩ :الحديد(.

 

 

لمـاذا  : تساءل بعـد الـذي ذكرنـاه      ون



 

 

 



 



 


 

 

 

:االختالف الذي أدى باألمة إلى ما هي عليه؟

 

 

بل إن اإلمام يتساءل في إحدى قـصائده        

:ويجيب

 

 

ما اختالف الطريق والقصد واحد

 

 

تواجدـوي للمـراط الســوالص

 

 

لفــاتٌـوس مختـفـذا ألن الن

 

 

ا سبيل وشاهـدـٍس لهـل نفـك

 

 

 ولـه ا في سياق تفـسيره بق     ويجيب أيض :

وإنما اختلف أهل التأويل بسبب العلمـاء       "... 

الذين لم يحصلوا العلم النافع الـذي يجعـل         

النفس تتصور رسوم المعلوم فيكسبها الخشية      

من اهللا تعالى، فحكموا على المقلد بالكفر، ثم        

اختلفوا فقام بعضهم يكفِّـر بعـضا، ويلعـن         

بعضهم بعضا، وصار تكفير المسلم عنـدهم       

م بعضا، فإنا نسمع عن بعـض       كتحية بعضه 

العلماء أنه يحكم بالكفر على من خالف سنة،        

وذلك كله من الجهل بحقيقة اإلسالم، مـع أن         

اهللا تعالى أثنى على الذين يؤمنـون بالغيـب         

، وقد بين اإلمام أنـواع      "ورفع درجاتهم عنده  

:الناس في العلم واإليمان

 

 



 



 وهم  :ع رزق العلم ولم يرزق اإليمان     نو

المسارعون لتحصيل حطام الدنيا من يد أهلها       

بما أوتوا من علم األحكام واالختالفات وعلم       

 منهم،   اللسان، وقد حذرنا رسول اهللا      

 

- 

إذا : (وفي جمع الجوامع للسيوطي قال      

رأيتم الذين يتَِّبعون ما تَشَابه منه فأولئك الذين        

" متفق عليه) " فَاحذَروهمسمى اهللا

 

-    .

 

 

 :ونوع رِزق اإليمان ولم يـرزق العلـم       

وهؤالء إذا ماتوا على االستقامة كانوا ممـن        

.مدحهم اهللا تعالى

 

 

 وهـم   :ونوع رزق اإليمان والعلم معـا     

وقَـاَل  : الذين أثنى اهللا عليهم بقوله تعـالى      

اإلِ   الَِّذينو ُأوتُوا الِْعلْم انيم ) ؛ )٥٦ :ومالـر

يرفَِع اللَّه الَِّذين آمنُوا ِمـنكُم      : وقوله سبحانه 

.)١١ :المجادلة( والَِّذين ُأوتُوا الِْعلْم درجاٍت

 

 



 



ا لكالمنا في هذا الموضـع عـن        وختام

) المـؤمن (إن اهللا سبحانه هو     : اإليمان نقول 

.الحقُّ جل شأنه

 

 

ـُْؤِمن(سمه تعالى   ومن معاني ا   أنـه  ) الم

هو المصدق لرسله بإظهار معجزاته علـيهم       

ـ      حتى تكون برهانً   ا ا علـى صـدقهم، ودافع

لإليمان بهم، ومصدق المؤمنين ما وعدهم به       

من الثواب، ومصدق الكافرين ما أوعدهم من       

العقاب، فيجب علينا أن نَصدقَ نحن أيـضا،        

طفى وأن نترجم عن ذلك بحسن اتباعنا للمص      

وأن نكون من الذين يوفون بعهودهم ،.

 

 

ـُْؤِمن(و مؤمن علـى أقوالـه     : ) الم

بأفعاله، ومثال ذلك أن وعد المتقي بأن يجعل        

ومن يتَّـِق  : له المخرج والرزق، قال تعالى    

اللَّه يجعل لَّه مخْرجا ويرزقْه ِمن حيـثُ لَـا          

       هبـسح ولَى اللَِّه فَهكَّْل عتَون يمو تَِسبحي 

 ٢ :الطالق(

 

، فاهللا يصدق أقواله بأفعاله،    )٣ –

فيجب علينا أن نتخلق بذلك الخُلُق الذي يحبه        

. نااهللا تعالى فتصدق أفعالُنا أقوالَ

 

 

ـُْؤِمن(و الـذي يـؤمن    : الحق هـو  ) الم

َأال ِإن َأوِلياء   : أولياءه من عذابه، قال تعالى    

     نُـونزحي ـمالَ هو ِهملَـيفٌ عاللَِّه الَ خَـو 

، ويؤمن عباده من الظلم الـذي       )٦٢ :يونس(

 ٍم لِّلْعِبيـدِ  وما ربك ِبظَالَّ  : قال فيه سبحانه  

يهب سبحانه األمان الـذي     ، و )٤٦ :فصلت(

وآمـنَهم  : هو ضد الخوف، كما قال تعالى     

، فهو مْؤمن، وهـو     )٤ :قريش( ِمن خَوفٍ 

الَِّذين آمنُواْ ولَم   : سبحانه مَؤمن، قال تعالى   

يلِْبسواْ ِإيمانَهم ِبظُلٍْم ُأولَـِئك لَهم اَألمن وهـم        

ونتَدهم )٨٢ :األنعام(.

 

 

ـُْؤِمن(و الذي وحد نفـسه    : جل شأنه ) الم

، وأعقبها  هو اللَّه َأنَّه ال ِإلَه ِإالَّ  شَِهد: بقوله

والْمالَِئكَةُ وُأولُـواْ الِْعلْـِم     : اهللا تعالى بقوله  

       ِكيمالْح ِزيزالْع وِإالَّ ه ِط الَ ِإلَـها ِبالِْقسقَآِئم 

.)١٨ :آل عمران(

 

 

ه  ونيل الخير كل  

 

إلمـام    كما يبـين ا    -

 

- 

، ثم علـى الـسعي      متوقف على اإليمان أوالً   

لتحصيل العلم النافع بالبصيرة النافذة والفكـر      

:  في إحدى قصائدهالثاقب، يقول 

 

 

ِقـر الحقائـهو العلم ال يجلى بغي

 

 

الِقـيـرب لخـوعلم بكشٍف فيه ق

 

 

ِلـيـه العـمـوما العلم إال ما يعل

 

 

لِّ: "وآيعكُيصـادِقـٌل لـ؛ دلي"مـم

 

 

اُل ِمن غير خشيٍةـوما العلم واألعم

 

 

سوى آلٍة صماء سؤِل المنافـــِق

 

 

هتـٍدـنور لم" نـالرحم"وفي أول 

 

 

ِقـوافـذْب المـج" علَّم القُرءان"بها

 

 

.هذا عن العلم واإليمان

 

 



 

 

 

 



 



 

إرهابيو ليبيا

 

 
»

 

»داعش

 

 اجلديد يتشكل

 

 

 

إن ما تعيشه ليبيا هذه األيام، مـن        * 

صعود ملحوظ لجماعات التطرف الـديني،      

مع اتّساع لمساحة حركتها، ينبئ أن ثمـةَ        

ـ    شكّل علـى األرض، فـي      وقائع جديدة تت

 عن ضجيج بـالد الـشام،       اصمٍت، وبعيد 

وصراعات الدم والنار الدائرة فيهـا منـذ        

سبع سنوات؛ ال نبالغ، إذ قلنا إننا سنصبح        

ام داعش جديد يتشكّل على األرض الليبية، مستفيدة مـن          أم

حال الفوضى واالنقسام التي تعيشها الجغرافيا الليبية منـذ          

؛ ولن تقّل خطورة،    م٢٠١١سقوط نظام القذافي نهايات عام      

جماعة داعش الليبية، وعالمية خطرها، وتنوع مكوناتهـا،        

ـ     /عن داعش السورية   وريا العراقية، فأغلب العائدون من س

والعراق ومن الجنسيات العديدة المشكّلة لهـم، سـيكونون         

هناك، في ليبيا وإن تحت الفتات وأسماء جديدة، لكنهم فـي           

القلب داعشيون وفي الفعل، سيكونون أشـد شراسـة مـن           

اآلباء المؤسسين لداعش في بالد الشام، سواء علـى أهـل         

.ليبيا أو على دول الجوار في مصر وتونس والجزائر

 

 

والتـشكّل الجديـد،    .. وإن هذه الحال من الفوضـى     * 

إلرهابيي ليبيا تستدعي فتح الملـف، ومحاولـة االقتـراب          

العلمي والمعلوماتي من الظاهرة، مع دقّ نـواقيس الخطـر          

إزاء إرهابها القادم خاصـة إذا علمنـا أن         

 مليون قطعة سالح في أيدي تلك       ٢٠هناك  

 الماضـى   الـشهر الجماعات، كما صـرح     

.ث الدولي لدى ليبيا غسان سالمةالمبعو

 

 

 وفي البداية فإن ما توافر لـدينا        :أوالً

من معلومات عن خريطة توزيع الجماعات      

المسلّحة في ليبيا يقول أن ثمة عدة مئـات       

من التنظيمات المسلّحة تنتـشر هنـاك، بعـض المـصادر           

 والبعض اآلخر ينزل بـه      ،اإلعالمية يصل بالعدد إلى األلف    

شرين، وفي كل األحوال، نحن أمـام ظـاهرة         إلى المائة وع  

تشٍظ للمجتمع الواحد وانتشار لتنظيمات اإلرهاب فيه، وهي        

تنظيمات جعلت من ليبيا المكان األكثر دموية واألكثر مالءمة    

من أي مكان آخر في المنطقة العربية، النتقـال ومـن ثـم             

استقرار داعش والقاعدة وأخواتهما، حيث ال توجـد هنـاك          

ا، هذا وتتوزع   ا، وسيادي معنى المتعارف عليه قانوني   دولة بال 

خريطة التنظيمات اإلرهابية المسلّحة في ليبيا تحت عناوين        

ذات رنين إسالمي وهي أبعد ما تكون فـي جوهرهـا عـن            

اإلسالم وسماحته، ويمكن إيجاز خريطة أهم وليس كل تلـك          

:التنظيمات في اآلتي

 

 



  

 

 



 





 








 




 



١

 

ــا- ــالف : درع ليبي ــو تح  وه

شيات من مدن ساحلية مـن شـرق        ميلي

   ا مـن منطقـة     وغرب طرابلس وتحديـد

الزاوية في الغرب ومصراته في الـشرق،   

وكان المـؤتمر الـوطني العـام الليبـي         

المحسوب على اإلخوان المسلمين قد قام      

بنقل درع ليبيا إلى طرابلس تحت دعـوى     

تعزيز األمن، رغم أنها جماعة إرهابيـة        

فسها بمنزلة  شديدة التطرف وهي تعتبر ن    

جيٍش احتياطي، بينما يرى معارضوها أن      

 هلها توج فً ا إسالميتطرا م   ا ا يجعلها خطـر

على األمن الـداخلي والخـارجي لليبيـا        

خاصة بعد ضم غرفة عمليات ثوار ليبيـا        

.إليها

 

 

٢ 

 

 وهـي   : ميليشيات مصراته  -

تمتلك الكثير من العتـاد العـسكري مـا         

عـسكرية  يجعلها تتفوق علـى القـوة ال      

 وتنتـشر ترسـانتها     ،لحكومة طـرابلس  

العسكرية في مناطق واقعة على مشارف      

مدينة مصراته، وتُنـسب إليهـا أحـداث        

إرهابية عديـدة منهـا أحـداث منطقـة         

في طرابلس والتي أسفرت عن     " غرغور"

.سقوط عشرات القتلى والجرحى

 

 

٣ 

 

 وهـي   : اللجنة األمنية العليا   -

ل كقـوة   تحظى بنفوذ في شرق ليبيا وتعم     

متحاِلفة مـع درع ليبيـا فـي مواجهـة          

.القبلية" الزنتان"ميليشيات 

 

 

٤ 

 

 وهـي   ":الزنتـان " ميلشيات   -

" الزنتان"ميليشيات قبلية تنحدر من منطقة     

الصحراوية، ووجِهـت إليهـا اتهامـات       

بارتكاب أسوأ التجاوزات التـي شـهدتها       

 ا من قطْع الطـرق وحـوادث       ليبيا مؤخر

.االختطاف

 

 

٥ 

 

 : جماعات سلفية متـشددة    -
وتضم تلك الجماعات أعضاء سابقين من      

 في ليبيا ومن بينهـا      التكفيريةالجماعات  

أعضاء في المؤتمر الوطني، وكان بعض      

مقاتليها قد شاركوا فـي حـرب العـراق         

وقام أحد  . وأفغانستان بين صفوف القاعدة   

أهم فصائلها وهي جماعة أنصار الشريعة      

نـصلية األميركيـة فـي      بالهجوم على الق  

بنغازي والذي تمخّض عن مقتل القنـصل       

األميركي حين ذلك، وهذه الجماعات هـي       

امتداد للجماعة الليبية المقاِتلة التي كـان       

.يقودها عبدالحليم بلحاج

 

 

٦ 

 

 : فبرايـر  ١٧ لواء شهداء    -
ويمثل أكبر ميليشيات شرق ليبيا ويتـألّف       

 ويمتلك مجموعة ، كتيبة على األقل١٢من 

 ،كبيرة من األسـلحة ومراكـز التـدريب       

 ١٥٠٠ويتراوح عدد أعضائه مـا بـين        

 فرد، ونفّذ العديـد مـن المهـام      ٣٥٠٠و

. األمنية اإلرهابية في شرق وجنوب ليبيـا     

وهو يعد الجناح المسلّح لحركة اإلخـوان       

المسلمين في ليبيا، أما الجناح الـسياسي       

فهو حزب العدالة والبناء، والذي يعـاني       

هيار تجربة إخوان مـصر وتـونس      منذ ان 

.وسقوط حكمهم، من تفكّك داخلي مؤثّر

 

 

٧

 

 : كتائب رأف اهللا الـسحاتي     -
يبرز نشاطها في مدينة بنغـازي شـرق        

البالد، وتحتفظ بعدٍد كبيٍر من المعسكرات       

واألسلحة، وتُعتبر من أبرز الميلشيات التي 

" حفتر"دخلت في أول مواجهة مع المشير       

" كرامة ليبيـا "ية عملية قائد الجيش في بدا 

والتي كان قادها الجيش الـوطني، وهـي        

متحالفة مع جماعة غرفة ثوار طـرابلس       

التي تمارس إرهابها ضد أهالي طـرابلس       

وضد جيش حفتر، وتمولها قطر والتنظيم      

.الدولي لإلخوان المسلمين

 

 

٨

 

 : جماعة أنـصار الـشريعة     -
والتي سبقت اإلشارة إليها، وهي تنتمـي       

م القاعدة، وقـد تلقـت ضـربات       إلى تنظي 

موِجعة من الجيش المصري ومن جـيش       

حفتر بعد العمليات اإلرهابية ضدهم ومنها      

قتْل العمال المـسيحيين المـصريين فـي        

، وهي تُعتبر مـن كبـرى       م١٥/٢/٢٠١٥

الجماعات المسلّحة ذات التوجه اإلرهـابي      

في ليبيا، وتضم مجموعة مـن المقـاتلين        

  ع جنسياتهم من المغرب    األجانب التي تتنو

فريقيـة، والتـي    العربي وبعض الدول األ   

ــادت عــدد ــصفية ق ــات الت ــن عملي ا م

ا منهـا قـد     واالغتياالت، ويتردد أن فريقً   

ا بحل الجماعة بعـد خـسائرها       أصدر بيانً 

العديدة، لكن الواقع في شرق ليبيا، يقـول       

.تزال حاضرة وبقوة العكس وأنها ال

 

 



 

 

 

 

 



 



دعوة عامة

 

 
يتقدم شيخ الطريقة العزمية بدعوة جميع أبناء الطريقة 

 العزمية ومحبـى آل بيـت سـيدنا رسـول اهللا         
 سبط الرسول أبى    لحضور الحفل الكبير بمناسبة مولد    

 ٤، وذلك يـوم الجمعـة      عبد اهللا اإلمام الحسين     
بقاعة .. م٢٠١٨ أبريل   ٢٠الموافق  ه ١٤٣٩شعبان  

، اإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبـى العـزائم          
.الطريقة العزمية بالقاهرة عقب صالة المغرب بمقر

 

 



 




 



ـ  ر تياد ن ِنيسحلْا اِروي جِ ِف يب

 

 
ــ ــِهلَٰاِإي ــآِلي ِب ــِب حهٰ طَٰ ييِب

 

 
ـ ي مِ ِنِطعأَ نك ـ  و سةًع و حـ ن اان

 

 
ِهلَٰا إِ ي ي هي رِ  لِ بضاك ـ  و الًضفَ

 

 
يِص و ِري خ ِنبا ِطبلسا ِنيسحلْاِب

 

 
َألاي  ِهلَٰاِإيـ ب ـ  أَ اَءن ـ  بِ ِنغْ ٍلضفَ

 

 
ـ ِإلاي  ِهلَٰاِإي خانَو أَ آللَا و ـ ر وج

 

 

 

 

 

ـ  طَعلْا و وفْعلْا لُأَسأَ  ـ لْاي  ا ِف ِبرقُ

 

 
ـ  لِّ كُ ن مِ اِلدبَألا اِمرِكلْاِب ص ِبح

 

 
اوشرحن ص درـ ا بِ ن ـ لْا وِرن بِح

 

 
ــأَ ِعسدنــي ي اســلْا ِبيِدي ِبذْج

 

 
ـ ي و ِثو غَ تنأَي فَ يِنِع م نكُ حيِبس

 

 
ـ  غَ ِماِل ع ِلاؤلسا يِبِج م نِم ِبي

 

 
ـ ِإا بِ طَعلْاوا  الُن ي نْأَ حاِنس ـ  ر يب

 

 

 

 

  

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

تـهــانــى

 

 












الدكتور طارق عبدالودود غيث لحصوله على درجـة الماجـستير فـي            * 

بخربتا.. جامعة عين شمس) تكنولوجيا تعليم(التربية 

 

. كوم حمادة-

 

 

حاج أنـور عبـد الـرحيم       األستاذ أمين عبد العال أنور حفيد المرحوم ال       * 

والمرحوم الحاج صديق مطاوع بالزفاف السعيد على اآلنسة إيناس جبريل،          

واألخ الفاضل الحاج رجب محمد هالل بعقد قران كريمته شـيماء علـى              

.بالسويس.. األستاذ مصطفى عبد الرحمن

 

 

بتلبقا .. األستاذ محمد السيد عطية حمودة بمولوده السيد* 

 

. كوم حمادة–

 

 

الفاضل األستاذ عالء عبد السالم الصوت واآلنـسة زينـب عبـد            األخ  * 

.بالقاهرة.. الرحمن بالزفاف السعيد

 

 








 

 





بقلوب راضية بقضاء اهللا أنعي أخي فقيد األمـة         
اإلسالمية سماحة السيد يوسف هاشم الرفـاعي       

.شيخ الطريقة الرفاعية العلية بالكويت

 

 
لطريقة متبعا الكتـاب    العالم العامل، الذى سلك ا    

العزيز والسنة النبوية، فكان له القدم الراسخ فى        
وارج ـد آراء خـمحاربة الفكر المتطرف وتفني

 

 
وتشهد له بذلك صـفحات      والدفاع عن الصوفية والتصوف،   ،  العصر
التي تصدرها الطريقة العزمية، فهو فارس له       » اإلسالم وطن «مجلة  

جمعه .. ظى بثناء الناس عليه   باع طويل فى مواقف الرجال، حتى ح      
اهللا مع الذين أنعم اهللا عليهم مـن النبيـين والـصديقين والـشهداء              

 .والصالحين وحسن أولئك رفيقًا

األستاذ أسامة السيد منسي ابن خالة المستشار عادل أبو رية نائب           * 
آل العزائم بالشرقية والمهندس عصام أبو ريـة نائـب آل العـزائم             

.قيةمحافظة الشر.. بهيها

 

 
المرحوم الحاج محمد إسماعيل عبد اهللا صالح زوج شقيقة الحاج          * 

فوزي عبد السالم خيري ووالد األخ إبراهيم صـالح وشـقيق األخ            
.بدمنهور.. الفاضل السيد صالح

 

 
األخ الفاضل الحاج محمد أنور المنشاوي شقيق األسـتاذ علـي           * 

.لبالحامو.. واألستاذ بالل المنشاوي ووالد الدكتور عمرو

 

 
الحاجة نبوية محمد حسين الضريبي زوجة الحاج عبدالعزيز علي         * 

الحاج محمد وعبد الوهاب واألستاذ عبدالرحمن : سالمة والدة كالً من
بههيا.. وأحمد عبدالعزيز علي سالمة

 

. شرقية-

 

 
بمسير.. األخ الفاضل خادم القرآن الكريم األستاذ محمد الخولي       * 

 

- 
.كفر الشيخ

 

 
بقرية المعابدة.. دالتواب عباس محمود عب الفاضلخاأل*  

 

. أسيوط-

 

 
األخ الفاضل الحاج يوسف محمود عبد المولى والد األخ محمـد           * 

.بالسويس.. يوسف عبد المولى

 

 
المرحوم عسران عبد العاطي رزق شقيق األخ الفاضـل الحـاج           * 

ببني هالل .. علي رزق

 

. دمنهور-

 

 
بـرى، وزوجـة    المرحوم األستاذ شوكت لطفي الشاملي بفرج الك      * 

.بالرياض.. األخ حسني عبد السميع بقرية الحاج علي

 

 
.. السيدة مبروكة الشرنوبي شقيقة األخ األستاذ سمارة الـشرنوبي        * 

بأورين 

 

 شبراخيت –

 

. بحيرة–

 

 
الطفل محمود أحمد محيي حفيد األخ الفاضـل األسـتاذ محمـد            * 

بدقلت .. عامر

 

. كفر الشيخ–

 

 
ستاذ سامي، والمعلم عبان عطية، والد األالحاج أبو زيد عبدالجيد ش   * 

الحاج محمد، والريس محمـود، والحـاج       : عبدالجيد، شقيق كل من   
ببـرج  .. وابن عم األسـتاذ لطفـي عطيـة     حمد،  أ والمعلم   ،صبحي
البرلس

 

 . كفر الشيخ-









