
 

 

 

 

 



 


العارف باهللا
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شيخ الطريقة العزمية

 

 


 



 

 



 


نائب عام الطريقة العزمية

 

 


 


        

 

 



 




 



 

 



 




 

 



 





 





 





 





 



 

 

يتفق عليها مع اإلدارة

 

اإلعالنات 

 

 

غـــايتـــنا

 

 
.ميةإعادة اد الذى فقده املسلمون الذى لن يتحقق إال بعودة اخلالفة اإلسال

 

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

 

 

دعوتنا

 

شعارنا 

 

 

 اإلسالم دين اهللا وفطرته     :أوالً
.الىت فطر الناس عليها

 

 
 اإلسـالم نسب يوصـل   :ثانياً

.ص إىل رسول اهللا

 

 
 اإلسالم وطن واملسلمون    :ثالثاً

.مجيعاً أهله

 

 

االشتراكات

 

 
.ا خالصة رسوم الربيدجنيه سنوي ١٠٠ر ـداخل مص

 

 
. دوالراً سنوياً خالصة رسوم الربيد٥٠باقى دول العامل 

 

 

اللــه  معـبودنا

 

واجلهـاد خلقـنا 

 

 
والرسول مقصودنا

 

واخلـالفـة غايتنا 

 

 
والقـرآن  حجتنا

 

وأبو العزائم  إمامنا 

 

 

 

 

 

..)١/٢ ( األخالق الفاضلة طريقك إلى الجنة:االفتتاحية* 

 

 

 

  *

 

 

 

 

    بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم   

 

 

 

 ٤

 

 

 

 

 

 

 أبى العزائملإلمام المجدد السيد محمد ماضى.. )٢٥( وسائل نيل المجد اإلسالمي *

 

 ٨

 

 

 

 

 

 

) ..٢ (الفكر والسياحة من سمات أولي األلباب ..لماذا الطريقة العزمية؟* 

 

 

 

 

 

 

 

 

لعزائم اأبيالدين ماضى السيد أحمد عالء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 

 ١٢

 

 

 

 

 

 

الشريفالمرحوم الشيخ يوسف الدجوي العالم باألزهر .. )٤(التكفير والتقليد  *

 

 ١٤

 

 

 

 

 

 

محمود عبد القادر. د.أ) .. ٢(من كتب مخطوطات البحر الميت؟ * 

 

 ١٦

 

 

 

 

 

 

محمد اإلدريسي الحسني.  د)..١٦(الصوفية فقط على منهج السلف الصالح * 

 

 ١٨

 

 

 

 

 

 

عادل سعد. المستشار رجب عبد السميع وأ)..  ٣(نصرة النبي المختار في أهل بيته األطهار * 

 

 ٢٠

 

 

 

 

 

 

بليغ حمدى. د.أ ..] ٢/٢[الصوفي بالغة السمو * 

 

 ٢٢

 

 

 

 

 

 

جمال أمين. د .. )٣٠(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  .. ] النصف من شعبانالمحو واإلثبات ليلة[حكم الدين  *

 

  

 

 

 األستاذة لبنى محمد الشعراوى..مستقبل األمة  *

 

 ٣٢

 

 

 

 

 

 

نور الدين أبو لحية. د. أ.. ) ١٩(الطائفيون والحكماء السبعة * 

 

 ٣٤

 

 

 

 

 

 

 الحسينى عبد الحليم العزمىالشريف.. قيام الساعة ليس هو يوم القيامة * 

 

 ٣٦

 

 

 

 

 

 

فضيلة الشيخ علي الجميل].. ٢/٢[س وال تولَّى المعصوم في قصة ابن أم مكتوم ما عب* 

 

 ٤٢

 

 

 

 

 

 

أحمد محمد الشرنوبي. د.أ) .. ٤٩(الدعوة إلى اهللا تعالى من خالل الشبكة الدولية اإلنترنت * 

 

 ٤٤

 

 

 

 

 

 

محمد الشندويلى..  كلمات في التصوف ال تنسى*

 

 ٤٦

 

 

 

 

 

 

هـ١٤٤٠زمية خالل شهر رجب من أنشطة المركز العام للطريقة الع* 

 

 ٤٧

 

 

 

 

 

 

فاروق الدسوقى. د. أ .. )٣٧(الصالة والسالم على والدي خير األنام * 

 

 ٤٨

 

 

 

 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى.  د.. ]٩٥) [مجلة التوحيد(وكالء الوهابية فى مصر صوت * 

 

 ٥٠

 

 

 

 

 

 

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

 

 ٥٢

 

 

 

 

 

 

 قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ ) ..٣٠ (معاني وإشارات قرآنية *

 

 ٥٤

 

 

 

 

 

 

 من أدعية اإلمام المجدد أبي العزائم في ليلة النصف من شعبانسابع النموذج ال*

 

 ٥٦

 

 

 

 

 

 

المجتمع العزمى* 

 

 ٥٨

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

إن الهدف األساس من بعثة األنبياء والرسل عليهم السالم، هو توجيه اإلنسان            
 لـذا كانـت   ؛نحو الخير، وإصالح شخصيته، وبناء ذاته، وتقويم سلوكه ووجدانـه      

: ا من معالم رساالتهم، قال تعـالى      ا بارز ا فى دعواتهم، ومعلم   ا أساسي األخالق هدفً 
ِرنَاِبَأم وندهةً يَأِئم ملْنَاهعجاِت ورَل الخَيِفع ِهمنَا ِإلَييحَأوو) ٧٣: األنبياء.(

 

 
 المثل األعلى فى األخالق واالسـتقامة، وحـسن         ولقد كان الرسول الكريم     

وِإنَّـك  : صفه القرآن الكريم بقولـه    التعامل مع الناس، وحب الخير للجميع لذلك و       
).٤: القلم (لَعلَى خُلٍُق عِظيٍم

 

 
وكم دقيق ودال على أهمية األخالق فى الرسالة اإلسالمية ما ورد عن الرسول             

.)١()إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق: ( من قولالهادى سيدنا محمد 

 

 
كارم األخالق وإصالح   ليوضح أن أهداف رسالته وبعثته إنما تتركز فى تحقيق م         

النفوس وتزكيتها حتى تتحلى بالصدق واألمانة، والحب، والرحمة، والعدل، والحلم،          
.والكرم، والشجاعة، واإلخالص، والوفاء

 

 
وتخليص اإلنسان من مساوئ األخالق ورذائلها، كالكذب والغـش، والخيانـة            

معاشـرة، والحقـد    والغيبة، والبهتان والنميمة، والنفاق والرياء، والبخل وسوء ال       
 ألنها من أسباب سـقوط المجتمـع وشـقاء اإلنـسان            ؛إلخ.. والحماقة، والسخط 

، )٢()من ساء خلقه فقـد عـذب نفـسه        : (وتعاسته، لذلك يقول الرسول الكريم      
وعلى أساس هذه التربية األخالقية شاد اإلسالم دعوته إلى حب الخيـر للجميـع،              

 المـسلمين   ذلك يحث الرسول الكريم     ونداءه لتحقيق الخير للناس، كل الناس ل      
وقـد ورد فـي      ،على فعل الخير ويدعوهم إليه، ويحذرهم من الشر، وينهاهم عنه         

الخلق كلهـم   : ( وقال. )٣()خير من الخير معطيه، وشر من الشر فاعله       : (األثر
.)٤()عيال اهللا، فأحب الخلق إلى اهللا أحسن الناس إلى عياله

 

 
ع اإلنسانى على أساس الخيـر، وحـسن الخلـق،         كل ذلك إلشادة وبناء المجتم    

 ا من الشر والرذيلة، وسوء الخلق، ذلك ألن األخالق، وحـب           ا نظيفً وليكون مجتمع
الخير هى ميزة من أبرز ميزات اإلنسان، وسمة من أهم سمات الحضارة اإلسالمية،     

.وقيمها المقدسة

 

 
الخيـر، والـسعى    وأن إنسانية اإلنسان ال تكتمل إال باألخالق الفاضلة، وحـب           

نحوه، وتعتبر األخالق فى اإلسالم الركن األسـاس فـى بنـاء األسـرة، والدولـة            
.اا وثيقًإلخ، ارتباطً.. والمجتمع، وباألخالق يرتبط القانون والسياسة واالقتصاد

 

 
         ا وتمنحهـا   فاألخالق فى الحياة اإلسالمية كالماء فى خاليا النبات، تملؤها جميع

.رة والجمالالحياة، والنمو والنضا

 

 



 


، بل  )إنما بعثت ألتمم األخالق   : ( سبب بعثته لم يقل    عندما لخص رسول اهللا     

، فاألخالق تنقسم إلى فاضلة وهي تعني مقابلة )إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق: (قال
ق الحسنة بالحسنة، وغير فاضلة وتعني مقابلة السيئة بالسيئة، لكن مكارم األخـال           

اتَِّق اللَّه حيثُمـا كُنْـتَ وَأتِْبـِع    : (تعني مقابلة السيئة بالحسنة، ومن ذلك قوله        
أمرنـي ربـي    : (، وقوله   )٥()السيَئةَ الْحسنةَ تَمحها، وخَالِق النَّاس بخُلٍُق حسنٍ      

خشية اهللا في السر والعالنية، وكلمة العدل في الغضب والرضى، والقصد في       : بتسع
وأن ،  فقر والغنى، وأن أصل من قطعني، وأعطي من حرمني، وأعفو عمن ظلمني           ال

.)٦()ا، ونظري عبرة، ونطقي ذكريكون صمتي فكرا

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 



 



 


 بـين  البعثـة   قبل  النبي  عِرفَ

 لُقِّــب حتــى وأمانتــه، بــصدقه قومــه
 روايـة   فـى   يـِرد   ولم  األمين،  بالصادق

 ألنـه   ؛قـط   منكرا  فعل  أنه  :مكذوبة  ولو
.ربه من معصوم

 

 
ــان ــه فك ــارم تجمل ــالق بمك  األخ

 علـى   دلَّ  وقـد  ، له  مميزة  عالمة
 لمــا  عائــشة لــسيدةا قــول ذلــك
 :قالـت    النبـي   خلـق   عـن   سئلت

 جـل   يقـول   واهللا  ،)٧()القرآن  خلقه  كان(
 عِظـيمٍ   خُلُـقٍ   لَعلَـى   وِإنَّـك  :وعال

 بمـا   العمـل    خلقه  كانف )٤:القلم(
 دل  فيمـا   واالجتهـاد   القـرآن،   عليه  دل

 فعـل   مـن   إليـه   ودعـا   القـرآن،   عليه
 مـن   واإلكثـار   النواهي،  وترك  األوامر

 هـذا   إليـه،   والتوبـة   واستغفاره  هللا  ذكر
 إلـى   يـدعو   القرآن  ألن  ؛ خلقه  هو
 وإلـى   اهللا  أمـر   مـا   فعل  إلى  يدعو  هذا

 الـذكر   كثـرة   وإلـى   اهللا،  نهى  ما  ترك
 واالعتبـــار والتوبـــة واالســـتغفار

 مـن   يكثـر   كان  فهكذا  بالماضين،
ــر ــن اهللا ذك ــتغفار، وم ــأتي االس  وي
.النواهي ويدع األوامر

 

 
 :قـال   عانسـم   بن  النواس  عن
 البـر   عـن    اللَّـهِ   رسـول   سألت
 .الخلـق   حـسن   البـر ( :فقـال   .واإلثم
 وكرهـت   صـدرك،   في  حاك  ما  واإلثم

.)٨()الناس عليه يطلع أن

 

 
 قـال   قـال،    هريـرة   أبي  وعن

 المـؤمنين   أكمـل ( : اللَّـهِ   رسول
 خيـاركم   وخيـاركم   ،اخلقً  أحسنهم  اإيمانً

.)٩()لنسائهم

 

 
ــال ــسن ِإن: )ّ وق ــاِس َأح  النَّ

االِإسم منُهس١٠()خُلُقًا َأح(.

 

 
 إلـى   رجـل   جـاء ( أنـه   روي  وقد
 اهللا  رسـول   يـا   فقـال   اهللا  رسول

.)١١()الخلق حسن فقال ؟الدين ما

 

 



 


ــسم ــالق تق ــىإ األخ ــسمين ل  ق

 فـبعض  ومكتـسبة،   فطريـة   :رئيسيين
 تظهـر   فطريـة،   أخـالق   الناس  أخالق
 والــبعض أتهم،نــش بدايــة منــذ فــيهم
 البيئـة،   مـن   مكتسب  أخالقهم  من  اآلخر

ــن ــابع وم ــرات تت ــارب الخب  والتج
 .ذلك ونحو وكثرتها

 

 
 مـن   بينهمـا   الفرق  حيتوض  ويمكننا

:يلي ما خالل

 

 



 


 المعــدن هــي :الفطريــة األخــالق

ــوهر ــسبة والج ــة بالن ــالق لبني  األخ
 يـدعم   مـا   هـي   :والمكتسبة  .اإلنسانية

 ويـشع   وصـالبة   قوة  زيدهوي  المعدن  هذا
.الخلق بين نورا

 

 
 للتنميــة قابلــة الفطريــة ألخالقفــا

 وجـــود ألن والتعـــديل؛ والتوجيـــه
 وجـود   علـى   يـدل   الفطريـة   األخالق

 بالتـدريب   لتنميتهـا   الفطـري   االستعداد
 واالسـتعداد   الخبـرات،   وتكرر  والتعليم
.وتهذيبها وتعديلها لتقويمها الفطري

 

 
 الـسليمة  للفطـرة   القـرآن   أشار  وقد
 وطريــق الــشر طريــق تــدرك التــي

 وهــدينَاه :تعــالى قولــه فــي الخيــر
.)١٠ :البلد( النَّجديِن

 

 
 فـي    المـصطفى   لهـا   وأشار

 الـذهب   كمعـادن   معـادن   الناس( :قوله
 خيـارهم   الجاهليـة   في  خيارهم  والفضة،

.)١٢()فقهوا إذا اإلسالم في

 

 
 النـاس ( : الرسـول   قول  وفي
 الهبــات وقفــر علــى دليــل )معــادن
 الرسـول   يثبـت   وفيـه   الخلقية،  الفطرية
 التكــوين فــي النــاس خيــار أن 

 وهــذا خلقًــا، أكــرمهم هــم الفطــري
ــوين ــي التك ــق الخلق ــسان يراف  اإلن
 نظرنـا   فـإذا   .أحواله  كل  في  ويصاحبه

 متعلمـة   غيـر   النـاس   من  مجموعة  إلى
ــة، وال ــي أو مهذب ــط ف ــع وس  مجتم

ـ   فـي   يمتاز  أن  بد ال  فإنَّه  جاهلي،  انظرن
 خيـرهم   فهـم   أخالقًا،  أحاسنهم  بينهم  من

ـ   سـلوكًا   وأفضلهم  معدنًا، ثـم   ا،اجتماعي 
 فعلمناهـا   كلهـا   المجموعة  هذه  نقلنا  إذا

 ثـم   جاهليتهـا،   مـن   وأنقذناها  وهذبناها
 لنـرى   عامـة   نظرة  ذلك  بعد  إليها  نظرنا

 فـي  يمتـاز  أن بـد  فال  أفضلهم،  هو  من
 امتـاز   قـد   كـان   مـن   بينهم  من  نظرنا
 واإليمـان   والتهـذيب   العلـم   ألن  ؛سابقًا
أصـل   فـي   حـسن   خلق  ذا  كان  من  تمد 

 واسـتقامة   خلـق   حـسن   فتزيده  فطرته،

 





 


 



 

 
 رئيس االتحاد العالمى للطرق الصوفية
 عضو المجلس األعلى للطرق الصوفية

شيخ الطريقة العزمية

 

 

السيد محمد عالء الدين ماضى أبو العزائم

 

 



 

 

 



 



 



 

 الفقـه   جـاء   إذا  ثم  ،الًفض  وتزيده  سلوك
 فيمـا   هـؤالء   ارتقـاء   كـان   الـدين   في

 الـسابقين   يجعلهـم   ارتقـاء   بـه   فضلوا
 وبـذلك   محالـة،   ال  سـواهم   مـن   على
 الًفـض   لـصالحهم   النـسبة   فروق  تكون
اوكرم.

 

 



 


ــسبب ــساب األول ال  األخــالق الكت

 بعقلـه  اإلنـسان  ويـستطيع   العقـل،   هو
 اكتـساب   حولـه   مـن   لألشياء  وإدراكه
 الحـسنة،   والـصفات   الحميـدة   األخالق

 الـدين   أمـر   مـا ( :قال  الذي  كاألعرابي
 وقبلـه   إال  العقـل   على  وعرضته  يءبش

).العقل

 

 
 لغلبـه   لعقلـه   اإلنـسان   تـرك   ولو
 الـشرائع   جـاءت  فقـد   ثم  نوم  الهوى،
ــن ــد م ــل هللا عن ــالق لتكمي  األخ

.وضبطها

 

 
 محمـد   الـسيد   المجـدد   اإلمـام   قال
:العزائم أبو ماضي

 

 
ا النُّفُوِس ِفطَرها تَقُودنَاهِلع

 

 
 واللَّه ِبالشَّرِع الشَِّريِف هداها

الْهدٰى سبَل بينَتْ الشَِّريعةُ لَوالَ

 

 
  ضلَّتْ نُفُوس ِفي سِحيِق هواها(١٣)



 


 اإلسـالم   فـي   األخـالق   تميزت  لقد

ــا ــة بأنهـ ــمولية وذات عقالنيـ  شـ
.ومتوازنة

 

 



 



 


 كبيـرة،   اإلسـالم   فـي   العقل  مكانة
 التكليـف،   منـاط   فهـو   رفيعة،  ومنزلته

 وقـد   والتـشريف،   الـنعم   أعظـم   ومن
 يميـز   ألنـه   ؛اإلنـسان   على  به  اهللا  امتن

 بـه   ويـدرك   والـضار،   نـافع ال  بين  به
 اآليـات   بـه   ويتـدبر   الشرعية،  التكاليف
 النبويـة،   األحاديـث   بـه   ويفهم  القرآنية،
 فهـو   الدنيويـة،   أمـوره   في  به  ويجتهد
 فـي   عنهـا   لإلنـسان   غنـى   ال  واسطة
ــور إدراك ــه أم ــاه، دين ــذا، ودني  وله

 انظـر   كبـرى،   عناية  به  اإلسالم  اعتنى
.ألهميته

 

 
 لْحـالَلَ ا  ِإن: ) اهللا  رسـول  قال

نيب  ِإنو  امرالْح  نيـا   بمنَهيباتٌ   وـشْتَِبهم 
 اتَّقَـى   فَمـنِ   النَّـاسِ   ِمن  كَِثير  يعلَمهن  الَ

 ومـن   وِعرِضـهِ   ِلِديِنـهِ   استَبرَأ  الشُّبهاِت
ــع ــى وقَ ــشُّبهاِت ِف ــع ال ــى وقَ  ِف
 األعرابـي   تـرجم   وقـد  ،)١٤(..)الْحراِم

 الـدين   هـذا   أمر  ما( :بقوله  الحديث هذا
 وقبلـه   إال  العقـل   على  وعرضته  يءبش

ـ   عـن   الـدين   هذا  نهى  وما  العقل،  يءش
ــته ــى وعرض ــل عل ــه إال العق  وقبل

).العقل

 

 



 



 


ـ   جاء  قـال   الـشريف،   الحـديث   يف
 وقُـم   وَأفِْطـر،   صـم: )  اهللا  رسول

،نَمو   فَـِإن   ِدكـسِلج   ـكلَيـا،   عقِإ  حون 
ِنكيِلع  كلَيـا،   عقح  ِإنو   ِجـكوِلز   ـكلَيع 
 وهـذا   )١٥()حقـا   علَيك  ِلزوِرك  وِإن  حقا،

 مـنهج   للمـسلم،   بالنسبة  الشريف  الحديث
 .كامل حياة

 

 
 المـؤمن  عبـد   إيمان الدكتورة  تقول

 يجعـل   لـذي ا  الشمول  هذا( :الدين  سعد
 يـع جم  يـشمل   الًكام  منهجا  منه  اإلسالم

ــاهر ــشاط مظ ــوي الن ــرد الحي  للف
 اإلنـسان،   عالقـات   وجميـع   والمجتمع

 جوانـب   وجميـع   حياتـه،   جوانب  وكافة
.واألحياء بالحياة ارتباطاته

 

 
 والعبـادات   العقيـدة   يشمل  فاإلسالم 

ــوانين ــنظم والق ــسلوك واآلداب وال  لل
.واألخالق

 

 
 تــستمد اإلســالمية واألخــالق

 اإلسـالمي   الـدين   شمولية  من  شموليتها
 بالجانـب   تعنـى   بـذلك   فهـي   ،ادئهومب

 والخلقـي   والجـسمي   والعقلـي   الروحي
 عنـدما   وهـي   والجمـالي،   واالجتماعي

 فإنمـا   بالتربيـة،   الجوانـب   هـذه   تتعهد
 تكاملهـا،   نفـسه   الوقـت   فـي   تستهدف
 يـصبح   بحيـث   وتناسقها  نموها  وحركة

ــسان ــذي اإلن ــده ال ــام تع ــي الًمتك  ف
 لألمـور   شـمولية   نظـرة   ذات  شخصية

.)١٦()الحياة بعد اوم الحياة في

 

 
ــاألخالق ــي ف ــسان ف ــشمل اإلن  ت

 خــالل مــن بربــه، اإلنــسان عالقــة
ــه ــاإلخالص التوجي ــي ب ــسر ف  ال
 بـأن   بنفـسه   اإلنسان  وعالقة  والعالنية،

 المـولى   يغـضب   يش  كل  عن  بها  عدتيب
 وطاعتـه،   اهللا  ذكـر   ويـديم   وجـل   عز

ــه ــع وعالقت ــاس م ــأن الن ــزم ب  يلت
 واألمانـة   والوفـاء   كالـصدق   بالفضائل

.إلخ ..واألخوة والمحبة يثارواإل

 

 
 اإلســالمية األخــالق تــشمل كمــا
ــع ــاس جمي ــسلمين( الن ــر م  وغي
 والجـار   الكـافرين،   دينكالوال  ،)مسلمين

 كَـان ( :حـديث   ذلـك   ومن المسلم،  غير
 سـعدٍ   بـن   وقَـيس   حنَيـٍف،   بـن   سهُل

ــديِن ــيِة، قَاِع ــروا ِبالقَاِدِس ــا فَم ِهملَيع 
 َأهـلِ   ِمـن   ِإنَّها  لَهما  فَِقيَل  فَقَاما،  ِبجنَازٍة،
 ِإن  :فَقَـاالَ   الذِّمـِة،   َأهِل  ِمن  َأي  اَألرِض

النَِّبي   ْترةٌ  ِبِه  مِجنَاز   ،فَِقيـلَ   فَقَـام 
ا  :لَهةُ  ِإنَّهِجنَاز   ـوِديهتْ   :فَقَـالَ   ،يـسَألَي 

.)١٧()نَفْسا

 

 
 مـٍرو ع  بـن   اللَّـهِ   عبـد  أن  ويروى

 :قَـالَ   جـاء   فَلَما  َأهِلِه،  ِفي  شَاةٌ  لَه  ذُِبحتْ
تُميداِرنَا  َأه؟  ِلجوِديهالي   تُميـداِرنَـا   َأهِلج 

  اللَّـهِ   رسـولَ   سـِمعتُ   اليهوِدي؟
ــوُل ــا« :يقُ اَل مــُل ز ــيِني ِجبِري  يوِص
.)١٨(»سيورثُه َأنَّه ظَنَنْتُ حتَّى ِبالجاِر

 

 
 اإلنـسان   علـى   األخالق  تقصر  ولم

 أبـي   عـن ف الحيوان،  إلى  تعدته  بل  فقط،
ــول أن هريــرة ســه ر ــاَل  اللَّ  :قَ

 علَيـهِ   اشْـتَد   بطَريـقٍ   يمِشي  رجٌل  بينما
 فَـشَرب،  ِفيهـا   فَنزَل  اِبئر  فَوجد  الْعطشُ،

ثُم  جفِإذا  خَر  ْأكُـلُ   يلهـثُ   كلْبى   يالثَّـر 
ِمن  ُل  فَقَاَل  طَِش،الْعجالر:  ـذَا   بلَـغَ   لَقَده 

الْكَلْب  الَّـِذي   ِمثَْل  العطِش  ِمن   كَـان   قَـد 
 ثُـم   مـاء   خُفَّه  فَمَأل  الِْبْئر  فَنَزَل  ِمنِّي،  بلَغَ

 الْكَلْـب،   فَـسقَى   رِقي  حتَّى  ِبفيِه،  َأمسكَه
فَشَكَر لَه اللَّه لَه فَغَفَر.

 

 



 

 

 



 



 



 

 فـي   لَنَـا   ِإن  اللَّـه  رسـولَ   يا  :قَالُوا
 رطْبـةٍ   كَِبـدٍ   كُلِّ  في" :فَقَاَل  ؟اَأجر  الْبهاِئم
ر١٩(َأج(.

 

 
 النـار   امـرأةٌ   دخلَـتِ ( : وقال

 ولـم   تَطعمهـا،   فلـم   ربطَتْهـا،   ِهرٍة  في
.)٢٠()األرِض خَشاِش من تأكُل تَدعها

 

 
 النبـات،   إلـى   الحيوان  تجاوزت  بل
ــك ومــن ــن ســقي ذل ــاس اب   عب

ــشجرة ــا ؛ل ــت ألنه ــول أظل  اهللا رس
.

 

 



 



 


 آتَـاك   ِفيمـا   وابتَـغِ  :تعالى  اهللا  قال

اللَّه ارةَ الدالَ اآلِخرو تَنس  كنَـِصيب  ِمـن 
 ِإلَيـك  اللَّـه  َأحـسن  كَما وَأحِسن الدنْيا

 حـرم   مـن   قُْل :وقال  ).٧٧:القصص(
 والطَّيبـاتِ  ِعبـاِدهِ ِل  َأخْرج  الَِتي  اللَِّه  ِزينَةَ
ِق  ِمنزقُْل  الر   ِهـي   نُـوا   ِللَّـِذينِفـي   آم 

 كَـذَِلك   الِقيامـةِ   يوم  خَاِلصةً  الدنْيا  الحياِة
ــصُل ــاِت نُفَ ٍم اآليــو ــون ِلقَ لَمعي 

ــا ).٣٢:األعــراف( مــتُم و ــن ُأوِتي م 
 ومـا   تُهـا وِزينَ  الدنْيا  الحياِة  فَمتَاع  شَيٍء
اللَّـهِ   ِعند   ـرقَـى  خَيَأبو ) القـصص: 
٦٠.( ـاتِ   ِمن  كُلُوابـا   طَيم   قْنَـاكُمزر 
 غَـضِبي  علَـيكُم  فَيِحـلَّ  ِفيِه تَطْغَوا والَ

 هـوى   فَقَـد   غَـضِبي   علَيِه  يحِلْل  ومن
 ِزينَـتَكُم   خُـذُوا   آدم  بِني  يا ).٨١ :طه(

كُـلِّ   ِعند   ـسكُلُـوا  ِجٍدموا  وباشْـرالَ وو 
ــسِرفُوا ــه تُ ــب الَ ِإنَّ ــسِرِفين يِح الم 

 كُلُـوا   النَّـاس   َأيها  يا ).٣١ :األعراف(
ــا ــي ِمم ــالالً اَألرِض ِف ــا ح بالَ طَيو 
 عـدو   لَكُـم   ِإنَّه  الشَّيطَاِن  خُطُواِت  تَتَِّبعوا
ِبينم ) ١٦٨ :البقـرة.(  ِمـناِتـهِ   وآي 

ــم خَلَــقَ َأن ــن لَكُ م ــِسكُم ــا َأنفُ اجوَأز 
ــسكُنُوا ــا لِّتَ هــَل ِإلَي عجــنَكُم و يةً بدــو م 

).٢١ :الروم( ورحمةً

 

 
 بأنهــا اإلســالمية الرســالة تمتــاز

 واآلخـرة،   الـدنيا   بـين   وازنـت   رسالة
ــدعت ــسان ف ــى اإلن ــب إل ــم طل  العل
 بـات بطي  والتمتـع   واإلعمـار   واإلنتاج،

ــاة ــا، الحي ــة وزينته ــسده ورعاي  ج
 بحالـه   ويليـق   لـه   يحـل   فيما  وغرائزه

ــؤمن ــراط ال كم ــريط وال إف ــى تف  ف
.حياته

 

 
ــل ــة فجع ــشؤون العناي ــسد ب  الج

 والرعايـة   واللبـاس   الطعـام   من  المادية
 فــى اإلنــسان علــى اواجبــ الــصحية
ــض ــان بع ــا .األحي ــب كم ــه حب  إلي
ـ   وجعلـه   بل  الزواج، أصـبح   إذا  اواجب 

ــرورة ــه ض ــد .ل ــى وأك ــب عل  جان
 وحفــظ والرياضــة بالنظافــة االهتمــام

.الصحة

 

 
 محمـد   سـيدنا   الكريم  الرسول  فقال

: )ِإن ِدكــس ِلج ــك لَيــا ع ق٢١()ح(. 
ــال ــل اهللا إن( : وق ــب جمي  يح

ــال ــالو )٢٢()الجمـ  اهللا إن( : قـ
ــب ــرى أن يح ــر ي ــه أث ــى نعمت  عل
 علمــوا( : وقــال .)٢٣()عبــده
 .)٢٤()والرمي السباحة أبناءكم

 

 
 إلـى   فيـه   دعـاه   الـذى   الوقت  فى

ــادة ــوى العب ــام والتق ــالم واالهتم  بع
 جنـات   مـن   فيـه   بما  والتعلق  اآلخرة،

 واآلخـرة،   الـدنيا   بين  بذلك  فربط  .ونعيم
 لهـا   الـدنيا   فأعمـال   بينهما،  يفصل  ولم

 وأعمــال اآلخــرة، عــالم فــى أثرهــا
 .الدنيا الحياة فى آثارها لها اآلخرة

 

 
 مفهـوم    الرسـول   وضـح   وقد

 :بقولـه  واآلخـرة  الـدنيا  بـين   لموازنةا
 لـدنياه،   آخرتـه   تـرك   مـن   منا  ليس(

.)٢٥()آلخرته دنياه ترك من منا وليس

 

 
ــد ــت ولق ــصية كان ــول شخ  الرس

  األعلـى   المثـل   العملية،  وسيرته 
 الـدنيا   شـؤون   ومراعـاة   االعتدال،  فى

ـ   اإلسـالم   نبـى   كان  فقد  واآلخرة،  امبلغً
 م،اإلسـال   إلـى   وداعية  سبحانه،  اهللا  عن

ورئـيس   القتـال،   سـوح   فـى   اومجاهد 
 اجتماعيـة،   وحيـاة   مجتمع  ورجل  دولة،
اوعابد  لـه   لـيس   بربـه،   امتعلقً  اوقديس 

ــر ــى نظي ــرة، ورب األرض، ف  أس
 وكـان   منظـره،   وجمـال   بهيئته  يعتنى

 فهـو   .الطيبـة   ورائحتـه   بعطره  يعرف
 هـذه   علـى   مـسلم   لكـل   األعلى  المثل

 والمبـادئ   للـشريعة   والمطبق  األرض،
.انموذجي اتطبيقً الميةاإلس

 

 



 





 


                                              

 .٢/٣٨١مسند أحمد و، ٨الموطأ باب ) ١(

 .٢/٢٥٩مسند أحمد ) ٢(

 .١٤٦أكثم بن صيفي ومأثوراته ص) ٣(

لمعجـم األوسـط    أخرجه الطبراني فـي ا    ) ٤(
، ٢/١٠٢، وأبو نعيم في حلية األولياء       ٥٥٤١ح

.٧٠٤٨ حوالبيهقي في شعب اإليمان

 

 
)٥ ( مذيالتِّر كتاب البر والـصلة، بـاب       رواه ،

 .١٩٨٧معاشرة الناس، ح

 .١١/٦٨٧جامع األصول البن األثير ) ٦(

حديث الـسيدة   : رواه اإلمام أحمد في مسنده    ) ٧(
 .٢٤٦٠١عائشة، ح

)٨ (اهور سِلمكتاب البـر والـصلة واآلداب،      :  م
.٢٥٥٣ح

 

 
كتاب الرضاع، بـاب حـق      : رواه التِّرِمِذي ) ٩(

.١١٦٢المرأة على زوجها، ح

 

 
 مـسند الكـوفيين، ح    : رواه اإلمام أحمـد   ) ١٠(

٢٠٨٣١.

 

 
 ٤/١٥٧٤إحياء علـوم الـدين للغزالـي        ) ١١(
.٢٤٢١ح

 

 
ــاري ) ١٢( ــسلم ،٣٣٨٣رواه البخ  ٢٦٣٨ وم

.واللفظ له

 

 
ن ضياء القلوب لإلمام أبـي العـزائم        ديوا) ١٣(

 .٨٥٩١ قصيدة رقم ١٨/٦٢

كتاب المـساقاة،   : رواه مسلم في صحيحه   ) ١٤(
.١٥٩٩باب أخذ الحالل وترك الشبهات، ح

 

 
كتاب الصوم،  : رواه البخاري في صحيحه   ) ١٥(

.١٩٧٥باب حق الجسم في الصوم، ح
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أصبحت األمم المحتلة بدول اإلفرنج كالحمير، تـستعمل    

حتى تكاد تموت، فإذا ملّت العمل قيدت بالحديد، وعلقت من       

لها قليل الطعام، فهـي مغلولـة   رقبتها في السالسل، وقدم   

في راحتها، متعبة في عملها، وكذلك األمة المحتلة تعمـل          

بالقهر، فإذا استراحت من العمل كلفت أال تتكلم وال تكتب،          

.أو تزج في السجن

 

 

هذه هي مدنية أوربا وحضارتها، وهذا هو إصـالحها         

ورحمتها، فاقت الجاهلية األولى في منازعة البقاء، فصار        

عبيد المادة، وصارت قلوبهم أقـسى مـن الحجـر،          القوم  

وصار عمل الخير لديهم وسـيلة إلهـالك العـالم أجمـع،      

يؤسسون جمعية الرفق بالحيوانات، وينشرون المـدارس       

والمستشفيات، وينشرون المبـشرين بالـدين المـسيحي،        

ويعينون في كل عمل من أعمال الحكومـة رجـاالً مـنهم            

ألفراد من ظلـم إخـوتهم،      بدعوى الرحمة باألمة، ونجاة ا    

 .عمل ظاهره خير، وباطنه من قبله العذاب

 

 



 

 

 

 

 



 



جهل الشرق قصودهم فطـنطن أهـل       
الغفلة بمدح حضارتهم، ونشر أهل األقـالم       
على صفحات الجرائد رحمتهم وإصالحهم،     
حتى أصبح أهل الغرور يصوغون عقـود       
المدائح لإلفرنج على ما جاءوا به للـشرق        

الخمر والربـا،   من إطالق حرية العهارة و    
حتى ذمت الفـضائل، وحبـذت الرذائـل،        
وسارع ملوك الشرق وأمراؤهم وأغنياؤهم     
إلى تقليد اإلفرنج في المأكـل والمـشرب        
والملبس والمباني، واألساسـات المنزليـة      
واالجتماعات، بحالة أفسدت على الشرقيين     
ــم  ــهم، وأضــاعت ملكه ــنهم وعرض دي
 وأموالهم، حتى انتهى األمـر باسـتعبادهم      
وذلهم، باستيالء المحتلين على قوة الجـيش       

.والمالية والزراعة والتجارة والتربية

 

 
وأصبحت ترى الشرقي يحب أن يرى      
امرأته وبنته وأمه في األسواق، بل وفـي        
مسارح اللهو، يـشهدون تمثيـل القبـائح        
والفضائح، بل ويخرج إلى األماكن التجارية     
لإلفرنج، ويسره أن تغازل امرأتـه وبنتـه        

أمه التجار والخدمة، يأخذ ابنـه وأخـاه        و
وصاحبه، ويتوجه إلـى بيـوت الخالعـة        
ويجلس فيالعب فتيـات اإلفـرنج الـذين        
يقدمون المشتهيات أمام ابنه وأخيه، فيفـسد       
نساءه نهارا ويفسد أفراد العائلة لـيالً، وإذا        
أخذ الرجال وخرج، اجتمع نساؤه وخرجن      
بنيــة استنــشاق الهــواء فــي الريــاض 

نزهات، ويعلم قدر مـا أضـاع هـذا         والمت
المغرور بحضارة أوربا من دين وشـرف       
ومال، بل وقدر ما أضـاع مـن متاعـب          

 ألنهم حصلوا له    ؛المزارعين والعمال عنده  
هذا المال بعرق جبينهم وتعـب أبـدانهم،        
وعاشوا في جوع وعرى ونكد، وأخذ نتائج       
أتعابهم فأنفقها على غيـر مـستحقها مـن         

 زمـن إال ويـسلب      اإلفرنج، وال يمـضي   
اإلفرنج أطيانه، ويرجع بخفي حنين، هـذه       

هي رحمة اإلفرنج، وهـذه     
عاقبة من قلدهم وحبـذهم     
لغيره، وهذه هـي حقيقـة      
الماديين الذين ال يؤمنـون     
باهللا وال باليوم اآلخر، ممن     

رضواْ ِبالْحياِة الدنْيا   : شنع اهللا عليهم بقوله   
.)٧: يونس (واطْمَأنُّواْ ِبها

 

 
وهل بعد كشف الستار عن تلك الحقائق       
يعذر من قلد اإلفرنج أو أحبهم أو واالهـم         
وساعدهم، اللهم إال إذا كان أبـوه إفرنجيـا    
وكانت أمه غير عفيفة، فإن المثل الفالحي       

سلوا) الدم يحن : (يقول

 

 يا قوم  -

 

:  األندلس -
أين المسلمون الذين فيك؟ سـادوا وشـادوا        

هم أكثر مـن    وعمروا وأسسوا، وكان عدد   
اليونان وبلغاريا وصـربيا ورومانيـا بـل        
وأكثر من بلجيكـا وهولنـدا والـدانمارك        
وسويسرا، ال أبعد بك، سلوهم أين ملـوك        
الهند وأمـراؤهم؟ وأيـن ملـوك مـصر         
وحضارتها وعلماؤها وقادتها؟ وأين مدنيـة     
المغاربة والمـشارقة؟ وأيـن صـناعاتهم       
وفنونهم التي أدهشت عقول فحول الصناع      
في أوربا؟ ال تزال مصنوعات الشرق قبل       
اإلسالم تحير أفكار المخترعين، وال تـزال       
مخترعات الشرق في العصر اإلسالمي تذل    

أمامها عقول المتفننين، وإنا   

 

 والحمـد هللا   -

 

- 
قد قامت الحجة علـى قـصود اإلفـرنج          
ونواياهم، من منازعة الحياة منازعة يقصد      
بها محو الـشرق وأهلـه، لتـصبح آسـيا       

فريقيا أمريكا ثانية، ولكن تحقق اإلفـرنج       وإ
أن الدين اإلسالمي هو دين اهللا الحق، وأن        
اهللا سبحانه وتعالى حافظ دينه، وتحققوا أن       
اإلسالم هو القوة المعنوية الحـسية التـي        
تحارب تلك الرذائل المادية، وتدفع منازعة      

  وا بما لديهم من القوة     الحياة الشيطانية، فهم
 يطفئوا نور اهللا بـأفواههم      والمخترعات أن 

ليتمكنوا من الـشرق وأهلـه، واهللا تعـالى     

. غالب على أمره

 

 
نشروا المبشرين في اآلفاق، فوجـدوا      

 ألن المـسلم    ؛أمامهم سد يأجوج ومـأجوج    
 ن له دينه مرتبتـه مـن الوجـود،         الذي بي

وأعلمه أن اهللا تعالى خلـق لـه مـا فـي            
السموات وما في األرض، وأعد لـه بعـد         

وت نعيما مقيما في جواره، ال يقبل مـن        الم
المبشر أن امرأة ولدت ولدا من اهللا تعالى،        
وأن إنسانًا نظيره يحـل ويحـرم، ويغفـر         
ويعذب، ويقبل التوبة من نظرائه، وأن اهللا       
المنزه القدوس له ولد، وكيف يقتدر اإلفرنج       
على هذا النور، وقد سجد له العقل، واطمأن 

لنفس، بل وظهـرت    به القلب، وثلجت به ا    
قصودهم من االستعمار، وقد آن للشرق أن       
يعيد ما كان له من المجد، وهذا أمر سـهل          

 ألن اهللا تعـالى     ؛على جماعـة المـسلمين    
أغناهم بكنوز بالدهم، وحفظهم بما أودعـه       
فيها من جو صاف، وهواء معتدل، ومـاء        
نمير، وأرض خصبة، وفكر ثاقب، وأجسام      

ى عن الغرب   قوية نشيطة، فالشرق في غن    
بما منح اهللا أهله مـن العقـول الراجحـة،     
والنفوس القابلة للخير، والكنوز المعدنيـة،      
واألراضي الخصبة، وما بقـى إال اليقظـة     
والعمل، والنظر إلى رجال اإلفرنج بعـين       
التحفظ، حتى يتمتع الشرق بمـا آتـاه اهللا،         
وينفع األمم األخرى بمجهـودات أفكـاره،       

عيش الـشرق فـي    وبعمل جوارحه، حتى ي   
هناء وصفاء، نافعا حرا مريدا، ويـتخلص       
من الذل واالستعباد، فتحتاج إليه أوربا في       

. كل شيء

 

 






 



 

 

 

      

 



 








 


. ليس من يقول ليخدع كمن يعمل لينفع      

يظن من يجهل روح اإلسالم أن دول أوربا        
ـ         ي هي دول اإلصالح والـسالم، وهـم ف

الحقيقة دول الطمع والحرب على أنفـسهم       
 ألنهم أسسوا رقيهم فـي هـذا        ؛قبل غيرهم 

:العالم على ثالثة أسس

 

 
ــن اآلالت :أولهــا ــا اخترعــوه م  م

.الجهنمية

 

 
 ما أتقنوه من نقـض العهـود        :وثانيها

.وخديعة األمم

 

 
 ما ابتـدعوه مـن مفـسدات        :وثالثها

للعقول، ومـن سـعى الخـتالف األمـم         
 والشرقية عامة بعـضها     اإلسالمية خاصة، 

على بعض، ومن خروج كـل هيئـة مـن       
.الهيئات في كل أمة على بعضها

 

 
ولكن خاب فألهم، فإن غير المـسلمين       
في الشرق تذكروا حسن المعاملـة وخيـر        
الجوار بين المسلمين قرونًا طويلة، وتحققوا      
مقاصد دول االستعمار من إبادة النفـوس،       

ن وسلب مرافـق الحيـاة، وتـدمير المـد        
وليست أستراليا وأمريكا واألندلس    . العامرة

ببعيدة عن الذاكرة، بل وال فلسطين وسوريا       
والريف والهند والسودان وجاوا والموصل     
والعراق بغائبة عـن الحـس، فـإن دول         
االستعمار سلبت صناعات القوم وفنـونهم      
وتجاراتهم وزراعتهم، فأصبحت كل أمـة      

تلك ولم يكف   . أذل من الرقيق في أوطانها    
الدول سلب مرافق الحيـاة حتـى سـلبت         

عاداتهم الفاضلة، وأخالقهم   
. الجميلة، ووحدتهم القومية  

ثم تعدت ذلك حتى سـلبت      
من قلوبهم العقيـدة الحقـة      
بزخارف كالمية، فأصـبح    

القوم

 

 وخصوصا بعض من تلقـى العلـم        -
منهم في األزهر  

 

 يكـذبون القـرآن فـي       -
ي أخباره، والتوراة في قصصها واإلنجيل ف     

ء، بوقاحـة يخجـل أن      روايته عن األنبيـا   
 ألن إبليس يوسـوس فـإذا       ؛يرتكبها إبليس 

إني برىء منك، : تمكن من قلب الجاهل قال  
.إني أخاف اهللا رب العالمين

 

 





 


إلقاء العداوة والبغضاء بـين     : اإلصالح

ـ        . رىكل أمة، وخروج كل أمة على األخ
التفنن في اختراع اآلالت الجهنمية     : والسالم

من الحديد والنار، فيقذفون على األمم الحمم       
من الجو ومن البحر ومن     ) مذوب المعادن (

البر، ومن تحت طبقات األرض، ويعززون      
هذا بأن األمة في حاجة إلـى اإلصـالح،         
ووضع السالم بينها، وتمتعها بثمرات مـا       

. ات والتجـارات  لديها من المعادن والزراع   
ويعلم اهللا تعالى أن القوم في لينهم شر مـن        

ال ينكر أحد   . الوحوش الكاسرة في غضبها   
أن اإلصالح والسالم باإلسالم، إالَّ خبيـث       
شر على بني اإلنسان من الشيطان، وأضر       
عليهم من سعير النار، بـل ومـن الـسيل          

.الجارف، واهللا ال يهدي كيد الخائنين

 

 
اإلسالم هو القرآن وكالم رسـول اهللا       
وعمله وسيرته، وما كان عليه أئمة الهـدى       

، وليس اإلسالم ما عليه المسلمون      بعده  
ودليلنا على ذلك أنهـم لـو كـانوا         . اآلن

مسلمين كما يدعون لما تمكن منهم عدوهم،       

وال جاس خالل ديارهم، وال قدر أن يطعن        
منكـر  في دينهم، وال نشر بينهم الفحشاء وال  

من الزنا وعمل قـوم لـوط والمـسكرات         
جهرا، ومن الربا والمخدرات، بل ومما هو       
شر من ذلك وهو اتخاذ عدو اهللا وعـدونا         
أولياء نلقي إليهم بالمودة، حتى يكون بعضنا       

. آلة لكيدنا وضررنا

 

 

وليس أدل على أن اإلصالح والـسالم       

باإلسالم، من بقاء أقلية ممن يتدينون بغيـر        

تمتعين بالحرية والمساواة، كـان     اإلسالم م 

يقف الرجل منهم بجانـب الخليفـة أمـام         

القاضي فيحكم على الخليفة، بـل ويقـف        

القبطي بجانب ابن أمير مصر فيأمر الخليفةُ       

القبطي أن يلطم ابن األمير قصاصا في يوم        

الحج األكبر، ويأمر الخليفة بهـدم الـدور        

األعلى من بيت بعض األمـراء محافظـة        

عرض جاره القبطي في مصر، حتى      على  

ال ينظر من الدور األعلى إلـى عـورات         

فكان غير المسلم مع القلة والضعف،      . داره

متمتعا بما يتمتع به األمراء مـن الحريـة         

حتى اعتنق اإلسالم أكثر    . والغنى والمساواة 

األمم من غير ترهيب وال شدة، وإنما كان        

ســيف اإلســالم لمحــو عــروش الظلــم 

ونحـن المـسلمين    .  في الربوبية  المنازعين

أحوج ما نكون اآلن إلى الرجوع إلى مـا         

كان عليه سـلفنا الـصالح، مـن العقيـدة          

والعبادات والمعامالت واألخالق، لنسعد في     

الدنيا بالتمكين في األرض بالحق والعـزة       

وِللَِّه الِْعزةُ وِلرسوِلِه   : التي وعدنا اهللا بقوله   

ْؤِمِنينِللْمو) ونـسعد يـوم     )٨: لمنافقونا ،

القيامة في جوار الذين أنعم اهللا عليهم مـن         

النبيين والصديقين والـشهداء والـصالحين      

.وحسن أولئك رفيقًا

 

 





 



 

 

 

 

 



 












 



أكتب في هذا الموضوع كتابة ألخـي       
الذي منحه اهللا عين العبرة وقلب الفكـرة،        

 ما كان عليه السلف الصالح      فنظر بقلبه إلى  
وما نحن عليه اآلن، فشعر بالفرق البـين،        
بين عز ومجد وعلو في األرض في الدنيا،        
وجوار رب العالمين في مقعد صدق يـوم        

وبين ذل لمن كانوا    . القيامة، هذه حالة سلفنا   
عبيدا لنا، وفقر لمن كانوا تبعا لنا، وخوف        

ضنا ممن كانوا يعوذون بنا، يتخطفنا من أر      
من كانوا أهل ذمة أو أرقاء، نتصرف فيهم        
متى شئنا وكيف شئنا هذا كله فـي الـدنيا،        
والعذاب األليم يوم القيامة، أعوذ باهللا مـن        

.مخالفة السنة والعمل بغير كتاب اهللا

 

 
من كان يشهد هذا الفرق العجيب بـين        
اآلباء واألبناء؛ كيف ال تحصل له الحيرة،       

فـي جنـب اهللا،     ويبكي نادما على ما فرط      
ويبحث عن هذا المجد الذي تفضل اهللا بـه         
على أجدادنا الذين كانوا في جاهلية عميـاء        
قبله، وكانوا على شفا حفـرة مـن النـار          
فأنقذهم اهللا به من ذنوبهم، فأصـبحنا كمـا         

. تعلم، ويشهد التاريخ واآلثار الباقية

 

 
هذا المجد حقا لم يكن إال بقوة االتحـاد         

عصب إلعـالء كلمـة اهللا،      واالئتالف والت 
والعمل بكتابه وسنة نبيه، وال اتحاد إال بدين   
ولغة ونسب ووطن، ولم تجمع تلك المعاني       
كلها إال في اإلسالم، فإن للدين لغة هي لغة         

، ولغة أئمـة    القرآن، ولغة رسول اهللا     
الهدى من عرب وعجم، فإن أكثـر أئمـة         
الهدى كانوا من العجم ولغتهم هـي لغـة          

.القرآن

 

 
هذا سيدنا سلمان الفارسي، وهذا سيدنا      
بالل الحبشي، الذي جعله أميـر المـؤمنين    

سيدنا عمر بـن الخطـاب      
أبو بكر سيدنا،   : سيدا بقوله 
 دناوأعتق سي

 

 يعني بالل  -

 

- 
وهذا صهيب الرومي، الذي    

ِنعم العبد صهيب   : (ورد فيه 
كلمة أثنى اهللا   . )١()و لَم يخَف اهللا لَم يعصه     لَ

نعم العبد، : بها على رسله الكرام وهي كلمة     
.  على صهيب  وقد أثنى بها رسول اهللا      

، وهذا سيدنا أبو رافع مولى رسول اهللا        
وسيدنا حارثة، وسيدنا زيد بـن حارثـة،        
وسيدنا أسامة بن زيد، الذي أمره رسول اهللا     
على أئمة المهاجرين واألنصار وغيـرهم،      

 لم تكن   ومن ال يحصي عددهم من األعاجم     
.لهم لغة إال لغة القرآن

 

 
ثم قام بتنفيذ تلك السنة أئمة المـسلمين        
في كل زمان، فكانوا إذا فتحوا مدينة مـن         
المدن حثوا من أسلم علـى تعلـيم اللغـة          
العربية، حتى يفهم أسرار الدين وتنكشف له       
أنواره، وكأن اللغة العربية أصل من أصول    

ا، وبدونها  الدين، ال يكون الدين كامالً إال به      
ال يكون المسلم مسلما كامالً، بل يكون مقلدا       
ال تشرق على قلبه أنـوار اإلسـالم، وال         

.يظهر لنفسه جمال اإلسالم الحقيقي

 

 
وما عين رأت من خلِف ِستٍر

 

 
كَعيٍن شَاهدتْ ِحسا ومعنـى

 

 
ولما كان الدين اإلسالمي هو كتاب اهللا       

لم أن  بـد للمـس    وكتاب رسول اهللا، كان ال    
يحفظ من القرآن ما يجب عليه أن يحفظه،        
فرض عين أو سنة مؤكدة، لـيس المـراد         
بحفظه أن يكون كالببغاء، يتكلم بما ال يفهم،        
فإن ذلك ال يكون به المسلم مسلما قد أقـام          

فعلـى كـل    . الصالة ونطق بكلمة التوحيد   
مسلم أن يجعل أول مهم يبذل قصارى همته        

بية، وفهم معانيهـا    في نيله تعليم اللغة العر    
بقدر ما يخرجه عن أن يكون كالببغاء، بل        
يحفظ رتبته في الوجود، فال يعمل عمالً إال        
ويعلم سره، وال يعتقد اعتقـادا إال بعـد أن          

يطمئن قلبه به، إما بنور التسليم أو بواضح        
إني مسلم ولم يتعلم اللغة     : ومن قال . الحجة

إليه العربية تعصبا للغته، ورأى لغته أحب       
من لغة القرآن، وأخذته الغيرة علـى لغـة         
آبائه وأجداده التي لم يكن المراد منهـا إال         
التفاهم فقط، كان هاويا في هاوية الذل فـي        

 ألنه  ؛الدنيا، وفي حطمة العذاب في اآلخرة     
يصير ممن لغة آبائه أحب إليه مـن لغـة          
كتاب اهللا وسنة رسول اهللا، ولو تدبر أخـي      

المسلم  

 

هللا بعيوبه ونقائصه     بصره ا  –

 

 في  –
هذا األمر لتحقق أن عملـه غيـر سـنة،          
ومحض جهالة ال ينتفع بها في الدنيا، بـل         
تضره في الدنيا وتوبقه فى العذاب األليم في  

 ألنه لجهله باللغة العربية يحرم فهم       ؛اآلخرة
أسرار دينه، وعلم جماالته الحقيقية، ومـا       
كان عليه األئمة الهـداة المرشـدون مـن         

عوائد الحسنة، والشمائل الجميلة، والعزيمة    ال
الموجبة لرضوان اهللا تعالى، وكـل تلـك        
الكماالت ال يتحصل عليها إال بتعليم اللغـة        

.العربية

 

 
إن أكثر من يتكلمـون     : ولقائل أن يقول  

باللغة العربية يجهلون كل تلـك المعـاني،        
إن جهالة المتكلمين باللغة العربيـة      : فُأجيبه

أنتجت لهم المذلة والخـسران     بتلك المعاني   
 ألنهم أهملوا تعليم لغـة القـرآن        ؛في الدنيا 

والسنة، واقتصروا علـى اللغـة العامـة،        
واجتهدوا في التفـنن فـي تعلـيم اللغـات      
األعجمية، ولو أنهم تعلموا اللغـة العربيـة       
لفهموا أسرار القرآن، ولفقهـوا أحكـام اهللا        

.

 

 
                                              

.٣٧١٤٦ ح١٣/٤٣٧ى كنز العمال للمتقى الهند) ١(

 

 





 



 

 

 

 

 



 



 

 



 


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

 

 

 

 

* 

 



*

 



*

 



 

 




 


لما كان التفكر والسياحة مـن      
مسالك المعرفة والشهود، شـغل     
أهل التصوف أوقـاتهم بـالتفكر      
ــين  ــسياحة بأنواعهــا متجمل وال
بأحوال األنبياء، فما من نبي وال      

اهللا عليـه   ولي إال وقـد تفـضل       
بالسياحة الجامعة بـين سـياحة      

:الروح والجسم

 

 
 يأخذ   فهذا سيدنا إبراهيم    

في السياحة في الملكوت كما قال 

 

 
وكَذَِلك نُِري ِإبراِهيم ملَكُوتَ السماواِت     : تعالى

     وِقِنينالْم ِمن كُونِليِض واَألرِه   * ولَيع نا جفَلَم
  فَلَما َأفََل قَاَل ال    ۖي   قَاَل هٰذَا رب   ۖ كَوكَبا   اللَّيُل رَأىٰ 

   الْآِفِلين ـذَا       * ُأِحبٰاِزغًا قَاَل هب رَأى الْقَما رفَلَم
كُـونَن  لَّم يهِدِني ربي ألَ    فَلَما َأفََل قَاَل لَِئن      ۖربي  

    الِّينِم الضالْقَو اِزغَـةً     * ِمنب سَأى الشَّما رفَلَم
      رذَا َأكْبٰي هبذَا رِٰم       ۖقَاَل ها قَـوا َأفَلَتْ قَاَل يفَلَم 
     ا تُشِْركُونمم ِريءِإنِّي ب *    ِهـيجتُ وهجِإنِّي و

  الس األَ ِللَِّذي فَطَراِت واوِنيفًا   مح ضا َأنَـا    ۖرمو 
شِْرِكينالْم ِمن) ٧٥: األنعام 

 

- ٧٩(.

 

 
 يخرج لطلب العبد كما قال      وهذا الكليم   

 َأبرح حتَّٰى َأبلُغَ    ِإذْ قَاَل موسٰى ِلفَتَاه ال    و: تعالى
فَلَمـا بلَغَـا   * مجمع الْبحريِن َأو َأمِضي حقُبـا       

 الْبحِر  مجمع بيِنِهما نَِسيا حوتَهما فَاتَّخَذَ سِبيلَه ِفي      
).٦١، ٦٠: الكهف (...سربا

 

 
قال الحواريون لعيسى بن    : وعن طاوس قال  

يا روح اهللا هل على األرض اليوم       : مريم  
نعم؛ من كـان منطقُـه ِذكْـرا،       : (مثلك؟، فقال 

 

 
 

 

 

وصمتُه ِفكْرا، ونظره عبرة؛ فإنـه      
. )١()مثلي

 

 
وهذا سيدنا الحبيب المـصطفى     

        اتخذ من غار حـراء خلـوة 
تفكر والتعبد، قال اإلمـام علـي       لل

   ولقـد  : ( فى خطبته القاصعة
 يجاور فـي كـل سـنة        كان  

). بحراء، فأراه وال يراه غيري

 

 
ا انطلقت يوم : وعن عطاء قال  

 أنا وعبيد بن عمير إلى عائشة       
: فكلمتنا وبيننا وبينها حجاب فقالت    

ا؟، ـن زيارتنـيا عبيد ما يمنعك م

 

 
ر ِغبا تَـزدد    ز) :قول رسول اهللا    : قال

فأخبرينا بأعجب شيء   : قال ابن عمير  ،  )٢()حبا
: فبكت وقالـت  : ، قال رأيِته من رسول اهللا     

كل أمره كان عجبا؛ أتاني في ليلتي حتى مـس          
ذَِريني أتعبد لربـي عـز      : (جلده جلدي ثم قال   

، فقام إلى القربة فتوضأ منهـا ثـم قـام           )وجلَّ
ته، ثم سجد حتى بـل      يصلي، فبكى حتى بل لحي    

األرض، ثم اضطجع على جنبه حتى أتى بالل        
يا رسـول اهللا مـا      : يؤذنه بصالة الصبح فقال   

يبكيك وقد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبـك ومـا            
ويحك يا بالل؛ ومـا يمنعنـي أن   : تأخر؟، فقال 

: أبكي وقد أنزل اهللا تعالى علي في هذه الليلـة         
    ِاتاومِفي خَلِْق الـس اخْـِتالَِف    ِإنِض واَألرو 
: آل عمران (وِلي األلْبابِ للَّيِل والنَّهاِر آلياٍت ألُ   ا

، )ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها     : ، ثم قال  )١٩٠
: ما غاية التفكير فيهن؟، قـال     : فقيل لألوزاعي 

.)٣(يقرؤهن ويعقلهن

 

 
ِبـتُّ ِعنْـد   :  قَـالَ  وعن ابـِن عبـاٍس      

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 مع َأهِلِه ساعةً ثُم رقَد      ،خَالَِتي ميمونَةَ فَتَحدثَ رسوُل اللَِّه      ١٢٣
 ِفي خَلِْق   ِإن: ِخر قَعد فَنَظَر ِإلَى السماِء فَقَالَ     ما كَان ثُلُثُ اللَّيِل اآل    فَلَ

، لْباِب ُألوِلي األَ  ٍتياِف اللَّيِل والنَّهاِر آل   ِتالرِض واخْ السمواِت واألَ 
ٌل فَصلَّى ، ثُم َأذَّن ِبالثُم قَام فَتَوضَأ واستَن فَصلَّى ِإحدى عشْرةَ ركْعةً  

حبلَّى الصفَص جخَر ِن، ثُمتَيكْع٤()ر( .

 

 
ما لكـم ال  : ( على قوم ذات يوم وهم سكوت فقال       وخرج  

فكذلك فافعلوا؛  : اهللا عز وجل، قال   نتفكر في خلق    : تتكلمون؟، فقالوا 
         ا بيـضاء   تفكروا في خلقه وال تتفكروا فيه، فإن بهذا المغرب أرض

       ا، بهـا   نورها بياضها وبياضها نورها، مسيرةُ الشمس أربعين يوم
يا رسـول   :  لم يعصوا اهللا طرفة عين، قالوا      خلق من خلق اهللا     

: طان أم ال، قالوا   ما يدرون خلق الشي   : اهللا فأين الشيطان منهم؟، قال    
.)٥()ال يدرون خُلق آدم أم ال: ِمن ولد آدم هم؟، قال

 

 
كانت أكثر عبادة أبي الدراء التفكر، وقد كان        : وقالت أم الدرداء  

ما يسرني أن أربح في كل يوم ثالثمائة دينار أنفقها في سبيل            : يقول
.يشغلني ذلك عن التفكر: ولم ذلك؟، قال: ، قيلاهللا 

 

 
 أن أبا ريحانة قفل من غزوة لـه،         ريحانة  وعن مولى أبي    

فتعشى ثم توضأ وقام إلى مسجده فقرأ سورة، فلم يزل في مكانـه             
يا أبا ريحانة غزوت؛ فتعبـت؛      : حتى أذَّن المؤذن، فقالت له امرأته     

بلى واهللا، لكن لو ذكرتك لكان : ثم قدمت، أفما كان لنا نصيب؟، قال      
التفكر فيما وصف اهللا    : قالفما الذي شغلك؟،    : لك علي حق، قالت   

. في جنته ولذاتها حتى سمعت المؤذن

 

 
 من البصرة ركب إلـى أم ذر        أن رجالً : وعن محمد بن واسع   

      بعد وفاة أبي ذر    يسألها عن عبادة أبي ذر، فأتاها فقـال  :
كان النهار أجمـع    : ، قالت جئتك لتخبريني عن عبادة أبي ذر       

. خاليا يتفكَّر

 

 
ا ا لسهل بـن علـي ورآه سـاكتً         المبارك يوم  وقال عبد اهللا بن   

الصراط: ، قال!أين بلغت؟: امتفكر .

 

 
. لو تفكر الناس في عظمة اهللا ما عصوا اهللا : وقال بشر

 

 
ركعتان مقتصدتان في تفكر خير مـن       : وعن ابن عباس    

.قيام ليلة بال قلب

 

 
 بكسائه، فجعـل يبكـي      )٦(وبينا أبو شريح يمشي إذ جلس فتقنع      

تفكرت في ذهاب عمري وقلـة عملـي        : ، قال ! ما يبكيك؟  :فقيل له 
. واقتراب أجلي

 

 
إن أهل العقل لم يزالوا يعودون بالذكر على الفكر       : وقال الحسن 

. وبالفكر على الذكر؛ حتى استنطقوا قلوبهم فنطقت بالحكمة

 

 

كان داود الطائي رحمه اهللا تعالى على       : وقال إسحاق بن خلف   
في ملكوت الـسموات واألرض وهـو       سطٍح في ليلة قمراء فتفكر      

فوثـب  : ينظر إلى السماء ويبكي حتى وقع في دار جار له، قـال           
ا وبيده سيف وظن أنه لـص، فلمـا    صاحب الدار من فراشه عريانً    

من ذا الذي طرحك مـن      : نظر إلى داود رجع ووضع السيف وقال      
.ما شعرت بذلك: ، قال!السطح؟

 

 
وهكذا هو حال أهل التصوف الحق الذين سلكوا مسالك األنبياء          

. في سيرهم وسلوكهم في طريق رب العالمين 

 

 
وقد اشتهر عن أئمة التصوف ومريديهم بعدم بقائهم في بداياتهم          
في بلد واحد، بل كانوا في حالة سياحة دائمة من قطر إلى قطـر،              

وربمـا كانـت    إما لطلب علم أو عالم أو عارف أو ولي مرشـد،            
سياحتهم بسبب حاجة المجتمع الذي يذهبون نحوه من جهاد أو نشر           
فكر أو غير ذلك، كما كان حال السيد أبي الحسن الشاذلي والـسيد             
ـ           ا إبراهيم الدسوقي والسيد أحمد البدوي وغيرهم ممن كـانوا دائم

.يجمعون الخلق على الحق

 

 


 


ر؛ فيكـون بـالنظر والـسمع       ظهر مما سبق تعدد وسائل التفك     

نسان ِإلَى فَلْينظُِر اِإل:  كما قال تعالىوالعقل والقلب والروح والنفس  
رِض فَانظُروا  قُْل ِسيروا ِفي األَ   : ، وقوله )٢٤: عبس (...طَعاِمِه

ِإن ِفي ذَِلك آلياٍت لِّقَوٍم     : ، وقوله )٢٠: العنكبوت (كَيفَ بدَأ الْخَلْقَ  
سيونعم) وقوله )٦٧: يونس ، :   آل ِفي ذَِلك ِإن  ِقلُونعٍم ياٍت لِّقَوي 
). ٤: الرعد(

 

 
والعقل نور من اهللا تعالى يجعله في قلب اإلنسان يتصل شعاعه           

 يعقـل   عقالً:  أي ومن لَم يجعِل اللَّه لَه نُورا     : برأسه، قال تعالى  
).  ٤٠: لنورا (فَما لَه ِمن نُوٍرعن اهللا 

 

 
لَقَ اللَّه الـسماواِت    َأولَم يتَفَكَّروا ِفي َأنفُِسِهم ما خَ     : وقال تعالى 

؛ واألنفس  )٨: الروم ( ِبالْحقِّ وَأجٍل مسمى   واَألرض وما بينَهما ِإالَّ   
 .هنا ظرف وليست مفعوالً

 

 



 


                                                           

.إحياء علوم الدين) ١(

 

 
.زار في أوقات متباعدة: غب في الزيارة:  يقال،المعجم الصغير للطبراني) ٢(

 

 
.تفسير ابن كثير) ٣(

 

 
.صحيح البخاري) ٤(

 

 
.إحياء علوم الدين) ٥(

 

 
.تغَّشَى بثوٍب: تقنع) ٦(

 

 



  

 

 



 


 

 

 



 




 





 




 


 



 






 


وبالجملة فهؤالء األئمة قد نظروا فى الـشريعة نظـر العـالم            

المدقق واألمين الحذر، فما وجدوه مجمعـا عليـه عـضوا عليـه             

بالنواجذ، وما كان فيه اختالف َأخذوا منه األقوى واألرجح، لكثـرة     

وافقته لقياس قوى، أو تخريج صحيح من الكتاب       من ذهب إليه أو لم    

.والسنة

 

 

وقد كان هذا ميسرا للطراز األول من المجتهدين حـين كـان            

العهد قريبا والعلوم غير متشعبة ومـذاهب الـصحابة والتـابعين           

معروفة، على أنه لم يتيسر ذلك أيضا إال لنفوس قليلة، ومع ذلك فقد   

يهم، ولكن لكثرة تصرفهم فـى      كانوا مقتدين بمشايخهم معتمدين عل    

.العلم صاروا مستقلين

 

 

وكيف يقيس عاقل هؤالء األئمة على أولئك الرهبان الذين لـم           

يدعوا ألنفسهم منصب النبوة فحسب، بل تخطوا ذلك إلى منـصب           

 وما ينِطقُ عِن الْهوى   ، فإن النبى ال يقول من عند نفسه،         !اإللهية

: ، ولذلك قالـت اآليـة     )٤،  ٣: النجم (ى وحي يوح  ِإن هو ِإالَّ  * 

  َانبهرو مهاربوِن اهللاِ    اتَّخَذُواْ َأحن داباً مبَأر مه) كما ) ٣١: التوبة

: اتخذوا المسيح ابن مريم، فسوت بينهمـا، وقالـت فـى آخرهـا            

شِْركُونا يمالَى عتَعو انَهحبس) ١٨: يونس.(

 

 

مة باهللا تعالى، أم ذلك كالم مـن يرسـل          فهل ترانا أشركنا األئ   

.لقلمه العنان بما يوجب سخط اهللا والمالئكة والناس أجمعين؟

 

 

وقد استتبع ذلك ما ال يحصى من المفاسد التى يرتكبها هـؤالء            

الجهلة ويتشدق بها أغمار من ينتسبون إلى العلم من زعانف القـوم        

موال والدماء،  وقد جر ذلك إلى استباحة األعراض بل األ       . وأراذلهم

فهى من السيئات الباقيات التى عليهم وزرها ووزر من عمل بهـا            

.إلى يوم القيامة

 

 

بد منه على رغـم      ذلك ال : فإن تشبثوا بالقياس واالستنباط، قلنا    

إن من ال  : أنوفهم بمقتضى الدالئل العقلية والنقلية، حتى قال بعضهم       

.هل اإلجماعيقول بالقياس ال يعد من العلماء وال يعتبر من أ

 

 

وإجمال القول أنهم إذا قالوا إن كل إنسان يأخـذ مـن الكتـاب       

والسنة ولو لم يعرف الفاعل من المفعول فضالً عن داللة اإليمـاء            

واالقتضاء ومسالك العلة وقوادحها، ومعرفة المنطوق والمفهوم وما        

فيه من جدل وكبير عمل، ومعرفة ما صح وما يعمل به فى فضائل             

 يحتج به فى الحالل والحرام، وما قيل فى المرسـل           األعمال، وما 

والمسند، إلى غير ذلك فضالً عما قيل فى الرجـال مـن تعـديل              

وتجريح، وهو بحر ال ساحل له، وما عسى أن يكون فى الحـديث             

من علة خفية، مع معرفة تاريخ األحاديـث ليتميـز الناسـخ مـن              



 

 

 

 

 



 


 

 







 











 



 



 



 



 



 





 



 



 



 



 



 





 



ـ         تالف المنسوخ، ومعرفة المرجحات عند التعارض ومواقـع االخ

.إلخ... واالتفاق، حتى ال يخرقوا اإلجماع

 

 

إذا أباحوا للناس أن يأخذوا من الكتاب والسنة مع الجهل       : نقول

بذلك كله، فقد عرضوا الدين للضياع والشريعة للهزء والسخرية،      

 

- 

وكان ذلك منهم جنونًا أو فوق الجنون، وإن قالوا إنه يقلد العالم فى            

!!.وقوضوا ما شيدوا فأين يذهبون؟ذلك كله، فقد هدموا ما بنوا، 

 

 

وهل هذا إال رجوع للتقليد الذى منعوه وتفسير للماء بعد الجهد           

.)١(بالماء

 

 

وبعد فإنى أعجب كيف يكلفون أرباب الحرف والصناع وعامة         

السوقة المشتغلين بمعاشهم وعيالهم أن يأخذوا من الكتاب والسنة،         

. وسعها؟وليس ذلك فى وسعهم وال يكلف اهللا نفسا إال

 

 

وال أرانى محتاجا بعد ذلك لإلضافة فى الدالئل النقلية والكالم          

ولـوال  . أبين مـن الحـس    عليها، فإن األمر أوضح من الشمس و      

ظهور تلك الطائفة التى اقتدت بأسالفها من الخوارج الـذين هـم            

أسرع إلى تكفير المسلمين واستباحة دمائهم من الفراش إلى النار،          

.لما تحرك به قلم وال تفكر فيه أحد

 

 

ولنختم كلمتنا هذه بتلك الحكاية التى تخفف عنك ما القيت من           

.العلم ويبكى لها الدينتلك الترهات التى يخجل منها 

 

 

إن ابـن   : قال موالنا الشيخ محمد عليش رحمه اهللا فى فتاويه        

. حزم كان له مناظرات مع الباجى وهو من كبار علماء المالكيـة           

ما قرأت علـى    : فلقى أخاه إبراهيم بن خلف الباجى يوما فقال له        

هال اختصر لك العلـم     : فقال له . قرأت عليه كثيرا،  : أخيك؟، فقال 

أنا أقرئك  : أويصح هذا؟، فقال  : قرأك إياه فى سنة أو أقل؟، فقال      فأ

: أو فى شهر، فقال له    : فقال له . أنا أحب ذلك  : العلم فى سنة، فقال   

  هذا أحـب   : أو فى جمعة أو دفعة، فقال     : فقال له . ذلك أشهى إلى

إذا أوردت عليك مسألة فاعرضها على : فقال له. إلى من كل شىء  

ها فيه وإال فاعرضها على السنة، فإن وجـدت         الكتاب، فإن وجدت  

ذلك فيها، وإال فاعرضها على مسائل اإلجماع، فإن وجـدتها وإال           

.فاألصل اإلباحة فافعلها

 

 

أرشدنى إلى ما يفتقر إلى عمر طويل       : فقال له إبراهيم الباجى   

 ألنه يفتقر إلى فهم الكتاب ومعرفة ناسخه ومنـسوخه،   ؛وعلم جليل 

ـ     صوصه، ومطلقـه ومقيـده، وعمومـه       ومؤوله وظـاهره، ومن

وخصوصه، إلى غير ذلك من أحكامه، ويفتقر أيضا إلـى حفـظ            

األحاديث، ومعرفة صحيحها من سـقيمها، ومـسندها، ومرسـلها        

ومعضلها، وتأويل مشتبهها، وتاريخ المتقدم والمتأخر منهـا، إلـى       

غير ذلك، ويفتقر إلى معرفة مسائل اإلجماع وتتبعها فـى جميـع            

.ه.أ. سالم، وقلَّ من يحيط بهذاأقطار اإل

 

 

وقد قال اإلمام أبو بكر بن العربى فى حق هذه الطائفـة فـى              

إنها أمة سخيفة تسورت مرتبة ليست لها،       ): العواصم من القواصم  (

وتكلمت بكالم لم تفهمه، تلقفوه من إخوانهم الخوارج حـين حكـم            

أجهل ال حكم إال هللا، وما أدرى أيهما :  يوم صفين، فقالوا على  

.أطائفة الباطنية أم طائفة الظاهرية؟: وأخطر

 

 

هذا وإنى ألفت نظرك إلى ما أتى به الخـوارج والـروافض            

والمعتزلة والظاهرية والوهابية مما تقشعر منه األبدان وتتبرأ منه         

.األديان بناء على اجتهادهم المبنى على الوهم دون الفهم

 

 

ان، إشفاقًا علـى    ولنقهر القلم على ترك الجوالن فى هذا الميد       

..وربما عدنا إليه مرة أخرى. القارئ

 

 
                                                           

دون منا؟ إيريدون أن نقلدهم فيما يقولون وهـم         وليت شعرى ماذا يري   ) ١(
يحرمون التقليد، أم يريدون أن ينازعونا ونحـن مجتهـدون كمـا أنهـم              

.مجتهدون؟

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 




 




 



 )٢( 

 

 

 

 
حممود عبد القادر حممد. د.أ

 

 
جامعة قناة السويس

 

 



 



يزيـد علـى     تضم المخطوطات ما  
 قطعة، بعض هذه المخطوطـات      ٨٥٠

ـ     ا الكتـاب المقـدس،     مما سـمي الحقً
وبعضها من كتب لم تكـن تُعـرف، أو      
كانت مفقـودة، وقـد كانـت مطليـة         

ا فـي    كهفً ١١عثر عليها في    . بالنحاس
 قمران شـمال    وادي قمران قرب خربة   

 لـى طائفـة   إالبحر الميـت، وتعـود      
نعزلت عن بقية المـدن      اسينيين التي   اإل

اليهودية، ربما بنت لها  مدينة صـغيرة        
في هذا المكان، لكنها تـدمرت بفعـل        
الزالزل، وربما كان الرومان كما فـي       

م، . ق ٦٤رواية ثانية قد دمروها سـنة       
.م . ق٣١وُأعيد بناء الموقع عام 

 

 
إن أفراد هـذه الملـة لـم يكونـوا         

، بل في الكهوف     يعيشون في هذه األبنية   
المجاورة، وفي أكواخ أو خيـام مـن         

.الجلود أو الطين

 

 
وبعض هذه المخطوطات كتبت على     
ورق البردي، وبعضها على جلد، وعلى    
صــفائح نحاســية، وحفظــت بعــض 

 ألنها خبئت في    ؛المخطوطات بشكل جيد  
جرار فخاريـة فـي كهـوف منطقـة         

.صحراوية مناخها غاية في الصعوبة

 

 
 البحر الميـت    ومن بين مخطوطات  

نصوص طويلة، وجذاذة صغيرة، يبلـغ      
ف مـن   اآلالعددها مجتمعة عـشرات     

القطع الصغيرة، بحيث يبلـغ مجمـوع       
نصوص مخطوطات البحر الميت نحو     

ينـسبها أكثـر الدارسـين       نص،   ٩٠٠
.سينية اليهوديةللطائفة اإل

 

 
وكانــت هــذه م ١٩٦٠فــي عــام 
ودعت فـي المتحـف     أالمخطوطات قد   

ـ  ازء ج الفلسطيني وتجمع  منهـا،   ا مهم 
وعكف على دراستها مجموعة مهمـة      

 العالم الفرنسي األب    : منهم ،من الباحثين 
روالند دي فوكس الذي تُعتبر مؤلفاتـه       

  حول الموضوع مرجع ا، وعـالم   ا رئيس
أهارون كمبيسكي الـذي     اآلثاراليهودي

إذا قبلنا بيهودية جماعة قمـران،      “: قال
.”اصرةفهذا يعني بطالن اليهودية المع

 

 
ــران  ــف قم  Qumranيوجــد كه

Khirbet      أسفل المكان الذى اكتشف فيه 

مخطوطات البحـر الميـت، ويـشغل       
الشمال الغربي لشاطئ البحر، ويوجـد      
في أعلى الكهف نتـوء يبـرز تجـاه         
الشاطئ ويأخذ شكل منحدر صـخري      
ا ويبدو وكأنه صمم ليكون قلعة أو حصنً      

لدرجة جعلت عالم آثار يدعى مايكـل       
أي قبـل   (م١٩٤٠ا يصنفه سنة  آفي يون 

 سنوات مـن اكتـشاف أول سـبعة         ٧
) مخطوطات بواسطة عدد مـن البـدو      

ضمن عدد كبير من المواقع العـسكرية       
للمستوطنات اليهودية التى تقوم بحماية     

.بيت المقدس

 

 
هذا وقد احتـوى أحـد النـصوص     
األولى المكتشفة على وصف مجموعـة      
أو طائفة تشبه معتقداتها وطقوسها تلـك       

ى الحـروب أو    الطائفة التي ال تميل ال    
  Essenesسينيين    العنف والمعروفة باإل  

ويتساءل المؤلف هل   ). أو الروحانيين (
تمثل تلك المخطوطات الكتابات المفقودة     

! لتلك الطائفة وقد اختفت فى وقت مـا       
وهل هذا المكان المعروف بقمران كان      
بمثابة الوطن لهذه المجموعة الزاهدة أو      

!ة كما يبدوالعابد

 

 



 

 

 

 

 



 



 










 



ن هذه الطائفة   أومن الجدير بالذكر    
كانت واحدة مـن ثـالث طوائـف أو         

حيـث  ... مذاهب رئيسة ليهود فلسطين   
" كانت الطائفة الثانية تعرف بالفريسيين      

Pharises "  الــذين يتــصفون بــالتقوى
والطقوس الكاذبة، وعرفـت الطائفـة      

ــصدوقيين  ــة بال أو  " Sadduces" الثالث
 ووجود المالئكة، مما    المنكرون للحشر 

جعل الطائفة الزاهدة والعابدة رغم قلـة       
عددهم مادة خصبة للكتابـة والبحـث       

.عنهم

 

 
ســينييون كـان الروحـانيون أو اإل  

ينتشرون فى كل مدينة يهوديـة علـى        
هيئة مجتمعات متماسكة ومتقاربة، ومن     
يطمح أو يرغب فـى االلتحـاق بهـم         

ه ءيوضع تحت اختبار حتى يثبـت وال      
 التامة، ولذلك كان أعضاء هذه      وطاعته

الطائفة يضعون أنفسهم تحت نظام القادة      

.المنتخبين بشكل ديمقراطي

 

 
 بأن تلك الطائفة    وكان هناك احتماالً  

قد عاشت بالفعل في خربت أو كهـف        
قمران وقاموا بتخبئة المخطوطات فـي      

. اقعة غرب البحـر الميـت    الكهوف الو 
وقد كانت هناك مجموعة من المكتشفين      
بقيادة األب الفرنسي روالن دي فوكس      

 حجرات  ٥ قامت بوصف    م١٩٥١سنة  

داخل أوسع المباني التي لم تكن اكتشفت       
من قبل، والحظوا وجود مجرى مـائي       
وأحواض أو برك مائية وصهاريج وأن      
الجدار أو السور الرئيـسي الخـارجي       

ن أحجار كبيرة مكشوفة بشكل ال      مبني م 
يشبه الحصون أو القالع الرومانية كما      
تخيلوا، مما يتعارض مـع كـون هـذا     

.الكهف كان بمثابة قلعة

 

 
 ا اكتشاف خمسة كهوف سنة     تم أيض

الف آ كان أحدها يحتوي على       م١٩٥٢
القطع الكتابية التي تمثل ما ال يقل عـن   
خمـسمائة مخطوطــة ممــا يؤكــد أن  

نوا يمتلكون مكتبة كبيرة في     سينيين كا اإل
 كهف قمران حيث كتبوا ونسخوا أعماالً     

.عديدة بهذه المكتبة

 

 
ومن هنا أصبح اكتـشاف خربـت       

ماء اآلثـار الـذين     لقمران ضرورة لع  
راضـي  عملوا فـي الـصحراء أو األ      

المنخفضة غرب البحر   
ــنة   ــى س ــت حت المي

، وكتب روالن   م١٩٥٦
ــك   ــوكس أن تل دي ف

لـى  إالمباني قد حولت    
بات نتيجة أعمـال    خرا

عسكرية حيـث يوجـد     
أسوار منهـارة وبقايـا     
حريق وسهام حديديـة    
من النوع الرومـاني وكـذلك وجـود        
جدران ملغَمة بشكل يعرفه العسكريون     

” Tunneling Technique"بالتكنيك النفقي 
.مما يدل على وجود معركة" 

 

 
إن كهــف قمــران 

 

 كمــا يــرى –
فوكس

 

-   إسرائيليا كحصن    قد بنى أساس 
 القرن السابع أو الثامن قبل الميالد،       فى

ويبدو أن المكان قد ترك حتـى بدايـة         

القرن الثـاني قبـل المـيالد عنـدما         
 القديمـة   اإلسرائيليةاستخدمت القواعد   

 مجموعة من المباني المتواضعة     إلنشاء
والتي تم استبدالها في منتصف القـرن       

.اتقانًإالثاني قبل الميالد بأخرى أكثر 

 

 
جةً لفحـص العمـالت     وقد ثبت نتي  

بطريقة أو بأخرى أن الهجـوم علـى        
 بعد  ٦٨كهف قمران لم يحدث قبل سنة       

الميالد ووقوع مدينـة القـدس وعـدة        
 بعـد  ٧٠حصون أخرى في األسر سنة   

الميالد ووصول الفيلق الروماني العاشر     
.   جبل الزيتونإلى

 

 
وكان من الطبيعي    

 

 كمـا يقـول     –
نورمان جولب   

 

 أن يـؤدي وصـف      –
زمالؤه للكهف والهجوم عليـه     فوكس و 

لى استنتاجات حـول طبيعـة خربـة        إ
قمران، رغم وجود تحفظ ما في ذلـك        

 عن تأثير األحداث التـي      الوصف مثالً 
القـدس  جرت في ذلك الوقت في مدينة       

م فـوكس   قـد . وأثرها على هذا المكان   
على أن الكهـف لـم يكـن         ا دليالً أيض 

ا عندما تم غزوه بواسطة القوات      مهجور
 أشـار   ،لرومانية في عهد من التاريخ    ا

 فوكس بالعهد الثالث والـذي يمتـد        إليه
 بعد الميالد، وقد ٧٣ سنة إلىعلى األقل 

استخدم الجنود الرومان بـرج الكهـف       
   ا لموقعـه   ألغراضهم العسكرية نظـر

ن المهتمـين   إوبالرغم من ذلك ف   . الفريد
نـه كـان    إبهذا األثر قالوا عن الكهف      

ينيين عندما أجبـروا    سا لطائفة اإل  حصنً
 فيه خالل العهد الـصليبي فـي        لإلقامة

القرن األول قبل الميالد والقـرن األول       
بعد الميالد وحتى تم أسـره بواسـطة        

 . بعد الميالد٧٠الرومان سنة 



 

 

 

 

 



 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 




 




 



 



 





 




 



:ا القول بوجود قبر إسماعيل في الحجر جاء عنه أيضوممن

 

 

حـدثَنَا محمـد بـن     ) : ١١٨/ ٢( الفاكهي   أخرجه:  عباس ابن

ثنا الْكَلِْبي، عن َأِبي صاِلٍح،     : ثنا َأبو بكِْر بن عياٍش قَالَ     : زنْبوٍر قَالَ 

اٍس    عبِن عِن ابِضيا قَالَ   رمنْهاِن،     ِفي: " اُهللا عـراِم قَبرِجِد الْحسالْم 

لِْحجِر لَيس ِفيِه غَيرهما، قَبر ِإسماِعيَل وشُعيب، فَقَبر ِإسماِعيَل ِفي ا         

 ابن بكير في    رواها: بيرز اهللا بن ال   عبد وعن .سوِدمقَاِبَل الركِْن األَ  

عن المنذر بن ثعلبـة عـن     ): ١٠٦: ص(وائده على ابن إسحاق     ز

شهدت عبد اهللا بن الزبير وهو يقلع القواعـد         : سعيد بن حرب قال   

 لبناء البيت فأتوا على تربة صفراء عنـد  التي أسس إبراهيم  

 . فـواراه   إسـماعيل هـذا قبـر     : الحطيم، فقال ابن الزبير   

حدثَِني جدي،  : بو الْوِليِد قَالَ  حدثَنَا أَ ) : ٣١٢/ ١( األزرقي   وأخرجه

حدثَِني الْحاِرثُ بـن َأِبـي بكْـٍر        : عن خَاِلِد بِن عبِد الرحمِن، قَالَ     

حفَر : الزهِري، عن صفْوان بِن عبِد اللَِّه بِن صفْوان الْجمِحي، قَالَ         

يِه سفَطًا ِمن ِحجارٍة خُضٍر فَسَأَل قُريـشًا        ابن الزبيِر الِْحجر فَوجد فِ    

فََأرسَل ِإلَى عبِد اللَِّه بـِن      :  َأحٍد ِمنْهم ِفيِه ِعلْما قَالَ     نْدعنْه فَلَم يِجد عِ   

»  تُحركْـه  ر ِإسماِعيَل علَيِه السالم فَال    هذَا قَب «: صفْوان فَسَألَه فَقَالَ  

حدثَِني مهِدي بـن َأِبـي      ): ٢١٤/ ١(ا   أيض وأخرجه ، فَتَركَه :قَاَل

هالْم،ِدي    ِن يى بِعيس نع ،ونُس         ،ـزمرِن هِلِم بسِن مِد اللَِّه ببع نع 

حدثَِني يِزيد، مولَى   : قَاَل

ــاَل ــِر قَ يبــِن الز اب " :

    تَفَرِر احيبالز نتُ ابشَِهد

     ـابـِر، فََأصِفي الِْحج

 ِحجـارةً  َأساس الْبيـتِ  

ِيـقُ،  حمر كََأنَّهـا الْخَال   

    لَه تَزهفَي رجالْح كرتُح

الْبيتُ، فََأصـاب ِفـي     

  يالْب ِر ِمنِسـتَّةَ   ِتالِْحج 

    ـابَأصا، ورِشبٍع وَأذْر

ِفيِه موِضع قَبٍر، فَقَـاَل     

هـذَا قَبـر    : ابن الزبيرِ 

فَجمع قُريشًا،  . ِإسماِعيَل

      وا، ثُـمداشْه مقَاَل لَه ثُم

 جاء عن ابـن  وقد .بنَى

 ا ما يقـارب   الزبير أيض

ــسابق ــد : ال رواه عب

) ١٢٠/ ٥(الــــرزاق

ــي  ، )٦٦/ ٢(واألزرق

كلهم بطرق عن سفيان    
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 ِإن : بن الزبيِر يقُول   ِهاللَّسِمعتُ عبد   :  عِن الزهِري، قَالَ   ،بن عيينة ا

          ،تَِفـعرالْم كَانالْم وهاِعيَل، ومنَاِت ِإسى بذَارع رقَب ِدبودحذَا الْمه

 ابن معـين    ورواه،  " صحيح وسنده"مقَاِبَل باِب بِني سهٍم نَحو الركِْن       

 تاريخه   يف

 

ـ ) ١١٧/ ٢( والفاكهي   ،)٩٩/ ٣( رواية الدوري    - ن م

 قـال ....: طريق سفْيان بن عيينَة عن بن الرهين سمع بن الزبيـر          

 ليحيى ما اسم بن الرهين قَاَل النَّضر بـن الـرهين            قلت: [الدوري  

) ١١٧/ ٢( الفاكهي   قال ،هـ.ا]  بن عيينَة ِمنْه قَاَل نعم     عقلت لَه سم  

َأي مكَـاٍن   :  فَسِئَل سفْيان  :قَاَل ابن َأِبي عمر ِفي حِديِثهِ     : [ بعد األثر 

           كْنِلي الرالَِّذي ي ِبيكِْن الْغَرتَقِْبَل الرسِر مِدِه ِإلَى الِْحجِبي ؟ فََأشَاروه

 انظر،  )ا في اسم ابن الرِهين هذ     واختلف(الْيماِني مقَاِبَل داِر الْعجلَِة     

لف والمختلف للـدارقطني   والمؤت،)٩٢/ ٥(التاريخ الكبير للبخاري  

 واإلكمال فـي    ،)٤٣/ ٣( اإلكمال البن نقطة     إكمال، و )٢٢٤٣/ ٤(

ورواه صالح بـن اإلمـام أحمـد فـي          ). ٣٨٩/ ٣(رفع االرتياب   

حدثنا يحيى بن سـليم     : حدثني أبي قال  : قال) ٤٢ص  (،  ))مسائله((

عن عبد اهللا بن عثمان عن عبد الرحمن بن سابط عن عبد اهللا بـن               

 ما بين المقام إلى الركن إلى زمزم إلى الحجر          :ولي قال ضمرة السل 

   قبر تسعة وتسعين نبي  قال  (:قال صالح . ين فقبروا هناك  ا جاؤوا حاج

.)لم أسمع من يحيى بن سليم غير هذا الحديث: أبي

 

 

وجاء في كتب المفسرين ما يرجح ذلك، فقد قال القرطبي فـي            

 كـان   أن آدم   وبلغني  : قال ابن إسحاق  : ـ٢ الجزء: تفسيره

 إسحاق وسـارة    جح: وقال . ركان كلها قبل إبراهيم   يستلم األ 

 يحجه كل سنة على البراق، وحجته       من الشام، وكان إبراهيم     

 أنه  محمد بن سابط عن النبي   وروى .واألمم األنبياءبعد ذلك   

 إذا هلكت أمته لحق مكة فتعبد بها هـو   األنبياءكان النبي من    : (قال

حتـى  ومن آمن معـه     

 حيموتوا فمات بها نـو    

وهود وصالح وقبورهم   

). بين زمزم والحجـر   

 ابـن وهـب أن      وذكر

بمكة هـو    ماتا  شعيب 

 ،ومن معه من المؤمنين   

فقبورهم في غربي مكة    

بين دار النـدوة وبـين      

 ابـن   وقـال . بني سهم 

ـ   : عباس  سجدفـي الم

الحرام قبران ليس فيـه   

 إسماعيل قبر   ،غيرهما

، وقبر شـعيب    

ل فــي فقبــر إســماعي

 وقبر شـعيب    ،الجحر

. األسـود مقابل الحجر   

 عبد اهللا بن ضمرة     وقال

ما بين الركن   : السلولي  

والمقام إلى زمزم قبور    

ا تــسعة وتــسعين نبيــ

 ا فقبـروا   جاءوا حجاج

ــك،   اهللا صــلواتهنال

.عليهم أجمعين

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 



 





 





 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       المستشار                       الباحث    

 

 





 



 




 



 بالكتابة عن النبـى      لقد شرفنا اهللا  

       وآله األطهار وأمدنا بمدد كبير من 

عنده إلخراج هذا العمل المتواضع بهـذه       

ا ا صـادقً   وهذا ما هو إال تعبير     ،الصورة

ا لمحبـة اهللا ورسـوله وآل بيتـه         وتوثيقً

 عنهم   فالكتابة ،األطهار والصحابة األخيار  

هي نوع من المحبة لهم قد تـصل إلـى          

.درجة العبادة هللا تعالى

 

 

والهدف من الدراسة هو فـى المقـام        

األول الرد على اإلساءات المتكررة مـن       

 ؤ وتجـر  ،الغرب لإلسالم ونبى اإلسـالم    

البعض منا نحن على اإلسـاءة إلـى آل         

والجهـل   البيت وأصحاب النبـى     

هـم  الالعريض بمكانتهم ومنزلتهم التى أو    

 عنهم  اوعليه جاء هذا الفكر دفاع    . اهللابها  

ا والدعوة إلى حبهم وتوحـد األمـة        جميع

حولهم، ففى طريقنا فى حبهم اصـطدمنا       

بالكثير من المعوقات والحجـب الفكريـة    

الخاطئة التى تغطى على مظـاهر حـب        

 ،األهل واألصحاب فى قلب كـل مـسلم       

 انحرافـات   :ومنها

 وغلو  ،بعض الفرق 

ن فى  بعض المحبي 

ــت  ــل البيـ أهـ

بالصورة التـى ال    

ــى اهللا  ترضـــ

ــل  ــوله وأه ورس

ــار  ــت األطه البي

ــسهم ــذلك ،أنف  وك

الجهالء الحاسدين الحاقـدين المنكـرين      

 ه هذ تأنهم، وعليه جاء  لحقهم والمقللين لش  

 من التوازن واالعتدال فـى   ا درب مقاالتال

قي لهم على منهج كتـاب اهللا       الحب الحقي 

راف عن جادة    رسوله دونما أي انح    ةنَّوس

فالناس فى حب أهل    . الطريق الحق السليم  

 إما محب جاهل يفرط فى      :ناالبيت صنف 

 وإما منكر ال يعرف قدرهم      ،االعتقاد فيهم 

وحقهم ويسلبهم إياه ويدعو لتركـه مـن        

.األساس إال قليالً ممن رحمهم ربى

 

 

بتعريف القـارئ كيـف     وسوف نقوم   

   ا معتدالً ال غلو فيـه      يحب أهل البيت حب

 مـع تقـديم   دون إفراط أو تفريط ولماذا؟      

نماذج وكواكب مضيئة متأللئة من آللـئ       

أهل البيت ودورهم فـى إعـالء كلمـة         

التوحيد الخالصة لرب العـالمين اقتـداء       



 

 

 

 

 



 




 












 



ا  شيئً سنرويو. بجدهم سيدنا محمد    

من فضائلهم وسيرتهم وكـم االبـتالءات       

والمحن التى تعرضوا لها وصبروا عليها      

 المثل األعلى والقدوة    حتى نعطى القارئ  

الحسنة فى الصبر على المحـن وتقـديم        

. التضحيات

 

 

وفى خاتمة السلسلة أوردنـا جوانـب    

الخالف بين أمة المسلمين حول طريـق       

حب أهل البيت والمفاهيم الخاطئة التـى       

.يجب أن تصحح فى هذا الطريق

 

 

 القارئ إنما نكتب عـنهم      يعلم أخ او

هللا عن عقيدة خالصة هللا تعـالى ومحبـة         

 وعـن إيمـان عميـق       ،ولرسوله  

بالتوحيد الخالص وعدم اإلشـراك بـاهللا       

 فإن أخطأنـا فحـسبنا أجـر     ،طرفة عين 

 وإن أصبنا فبتوفيـق مـن اهللا،        ،المجتهد

 األ اهللا أن يجعل هذا العمـل خالـص        ونس

لوجه الكريم وفى موازين حـسناتنا يـوم        

 ونشكر كل من ساهم معنا سـواء        ،القيامة

 ونـدعو   ،أي أو المشاورة  بالكتابة أو بالر  

لهم بأن يثبتهم اهللا على محبة النبى وأهل        

 ويغفر لهم ذنوبهم    ،بيته وصحابته األطهار  

 وآله األطهار من    وأن يسقيهم النبى    

يوم ال ينفَـع    كؤوس المحبة يوم القيامة     

 من َأتَى اللَّـه ِبقَلْـٍب        ِإالَّ  * بنُون ماٌل وال 

                       )٨٩, ٨٨آية : الشعراء (سِليٍم

 

 

فإلى سيدنا وحبيب قلوبنا رسـول اهللا       

         نقدم على اسـتحياء وخجـل هـذا 

العمل المتواضع القليل، لعله يرضى عنا      

 وألهـل   فيرضى عنا اهللا بحبنا لـه       

 ونـسأل اهللا أن يرزقنـا       ،بيته األطهـار  

 وأن يرزقنا الحـشر     ،شفاعته يوم القيامة  

القيامة فالمرء يحشر مع مـن      معهم يوم   

 بيـده الـشريفة      وأن يسقينا    ،أحب

 ،ا هنيئة مريئة ال نظمأ بعـدها أبـد        شربة

وأن ال نحجب عن رؤية النور المحمـدى       

  والصحبة معـه     والقرب منه   

يوم الحسرة والندامة كما آمنا به ولم نره        

وكما حجبنا عن رؤيته بظلمات معاصينا      

.لفانية وآثامنا فى حياتنا الدنيا ا

 

 


 



 للفائدة والثـواب ولتحقيـق      استكماالً

 الـشريف   االتصال بحضرة النبى    

لجليـل وأهـل بيتـه      ونصرة لشخصه ا  

لهـى بالـصالة    لألمر اإل ااألطهار وتنفيذً 

.عليه صالة دائمة

 

 

 فى سلسلة مكونة    مقاالت ال ه هذ نكتب

 األول منها هو فـضائل      :من عدة أجزاء  

 ويتكـون   وحقوق وابتالءات أهل البيت،   

مقدمـة وأربعـة أبـواب وخاتمـة        : من

:كالتالي

 

 

 .من هم أهل البيت؟ :الباب األول

 

 

فضائل أهل البيت فـى      :الباب الثاني 

.ن الكريم والسنة النبوية المطهرةالقرآ

 

 

خصائص وحقوق أهل    :الباب الثالث 

.البيت

 

 

بتالءات أهـل البيـت      ا :الباب الرابع 

.ومحنهم

 

 

. خاتمة

 

 

كيـف  : ني عن وسوف يليه الجزء الثا   

 وأهل بيتـه األطهـار      ننصر النبى   

.؟وماذا يجب علينا نحوهم

 

 

المفاهيم الخاطئة  : والجزء الثالث عن  

 وأهل بيتـه    فى طريق نصرة النبى     

.ن شاء اهللاإاألطهار، 

 

 

.))واهللا المستعان وعليه التكالن((

 

 



 

 

 

 

 



 









 




 







 





 



 





 



شك أن مدلوالت خطاب الـصوفي       وال

بما يتضمنه من صور بالغية عصية على       

ـ   ا فـي رمزيتهـا تـرفض       التأويل إفراطً

بالضرورة الرؤيـة الخارجيـة للناقـد أو        

سيما وأن الخطـاب الـصوفي        ال ،المتلقي

تحكمه أحوال ومقامات ليست من طبـائع       

 كمـا أن    ،مهارات النقد األدبي المتداولـة    

ية في النص الصوفي تخضع الصورة البالغ

 ،فقط لحاالت الفيض الـداخل للمتـصوف      

وبالقطع من بالغ الصعوبة لدى محترفـي       

النقد إيجاد آلية علمية للتفريق بين الحال أو        

.المقام أو حتى توصيفهما

 

 

وهذا الملمح البالغي األقرب للفلـسفة      

نجده بوضوح في النصوص الشعرية لـدى   

ن أحـوال   المتصوفة السيما وهم يفرقون بي    

 وجميع تلك   ،المحبة والوجد والعشق اإللهي   

األحوال هي من عالمات القرب التي تعني       

ـ      ، سـوى اهللا     يءاالنقطاع عن كل ش

وربما قد ال يفطن البعض إلـى أن بعـض      

نظم أهل التصوف كان إجابة ألسئلة وجهت     

 فسئل أبـو بكـر      ،إليهم حول هذه األحوال   

ـ  يء هل يقنع المحب بـش     :الشبلي مرة  ن  م

: فأنشد يقول،محبوبه دون مشاهدته

 

 

يـنـوجتـك تـواهللا لو أن

 

 

يـبتاج كسرى ملك المشرق

 

 

ولو بأموال الورى جدت لي

 

 

يـأموال من باد ومن قد بق

 

 

ةـي ساعـوقلت لي ال نلتق

 

 

تقيـاخترت يا موالي أن نل

 

 

 ويمكن في هذا المقام اإلشـارة إلـى        

 وهي  ،حال والمقام الواقعة تاريخية تتعلق ب   

ـ   حينم ا ا وجد شهاب الدين السهروردي لغطً

ا بين المريدين في فهم أوجه الفـرق        واسع

بين الحال والمقام شرع إلى تبسيط الفروق       

ا اختالف الشيوخ وأقطـاب      موضح ،بينهما

الصوفية في التلميح بهما وصعوبة التفريق      

 وكان من أوائل    ،بينهما لتشابهما في النفس   

الذين أدركوا وجـود ضـوابط ومحكـات        

حاكمة للتفرقة بين الثنائيات السـيما التـي        



 

 

 

 

 

 

 وشدد على وجود ضابط     ،تتعلق بالتصوف 

فالحال  ": ويشير إلى ذلك بقوله    ،يفرق بينهما 

ـ   ،سمي حاالً لتحوله   ا لثبوتـه    والمقام مقام

 بعينه حاالً ثم    يء وقد يكون الش   ،واستقراره

 مثل أن ينبعث من باطن العبد       ،ايصير مقام 

تزول الداعيـة بغلبـة      ثم   ،داعية المحاسبة 

 فال يـزال    ،صفات النفس ثم تعود ثم تزول     

 ثم يحول   ،العبد حال المحاسبة يتعاهد الحال    

الحال بظهور صفات النفس إلى أن تتداركه       

 ويغلب عليه حـال     ،المعونة من اهللا الكريم   

 وتنقهر النفس وتنضبط وتتملكها     ،المحاسبة

 فتصير المحاسبة وطنه ومستقره     ،المحاسبة

 ."ومقامه

 

 



 



وتكمن بالغة الـصورة فـي الـنص        

الصوفي في محاولة المتصوف نفسه إثبات      

 فـي   ىشخصيته التي هي بالضرورة تتماه    

 والتي تتعالى عن كافـة      ،أكوان غير مرئية  

الضغوط المجتمعية أو باألحرى هي فـي       

حالة اعتزال للتنافس االجتمـاعي صـوب       

 وهذا اإلثبات عـرج     ،ية مادية مكاسب دنيو 

إليه المستشرقون اإلسبان وهـم يتنـاولون       

النصوص الـصوفية بالـدرس والتحليـل       

وانفضوا إلى إقرار مـصطلح النرجـسية       

الشخصية أو الحضرة الشخـصية، وخيـر       

مثال لهذه الصورة البالغية الحـسين بـن        

:منصور الحالج بقوله

 

 

ي ونجوائيا سرـك يـك لبيـلبي

 

 

ا قصدي ومعنائيـك يـك لبيـلبي

 

 

دعوني إليك فهلـأدعوك بل أنت ت

 

 

يـائـت إيـاك أم ناديـاديت إيـن

 

 

يا عين عين وجودي يا مدى هممي

 

 

اراتي وإيمائي ـقي وعبـطـيا من

 

 

وحينما حاول نقاد األدب في استخراج      

رية لـدى المتـصوفة     مالمح الرؤية الـشع   

 عن بـراهين لفرضـيات      اوجدوا أن يبحثو  

جد هؤالء أنه مـن العبـث        فو ،امعدة مسبقً 

التوغل في إشارات لفظية لمكونات لغويـة       

    تمثل النص الذي يظل غائب  ا عـن   ا وبعيـد

التأويل المباشر، بل حاول بعض النقاد فهم       

النص الصوفي وتحليل بالغـة الـصورة       

الشعرية وفق مذهب لغوي شديد المعاصرة      

 وأشار كل   ،هو ما عرف بأيديولوجيا اللغة    

ما بعد الكتابة نقد "في كتابه من خضر األغا  

 وعبد القـادر    ،)م٢٠٠٨" (أيديولوجيا اللغة 

سـمت  "فيدوح في دراسته الموسومة بــ       

إلى أن المقصود   ) م٢٠١٨" (النص الصوفي 

بأيديولوجية اللغة هو مذهب اللغة ال اللغـة        

نفسها استطاع عبر صياغته المتماسـكة أن       

 ،يجعل العالم قاطرة تجرها أحصنة اللغـة      

 .ا العالم وتالي،ل النصفتحو

 

 



 

 

 

 

 



 


 

وقفة مع الذات   وقفة مع الذات   

ــون   ــي تكــ ــون  لكــ ــي تكــ لكــ

ــصية  ــصية شخــــــــ شخــــــــ

ــؤثرة ــؤثرةمـــــــــــــ مـــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 
)    )    ۳۰۳۰((

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 

 



 


، إدارة إلـى  ويحتـاج    إالما من عمل    

 هـي التـي يحتاجهـا الجميـع،         دارةفاإل
 األسـرة ويتخصص فيها الـبعض فـرب       

والموظف والتاجر والفالح والراعي كـل      
 في عملـه، وهـذه      دارةاإل إلىمنهم يحتاج   

، دارةاإل العامة فـي قـضايا       األفكاربعض  
 األعمــال العــاملين فــي إدارةوبالــذات 

.ظيفيةالو

 

 
؟دارةاإلما هي 

 

 
هي التخطيط ثـم التنفيـذ السـتغالل        

 الممكنة والتنسيق بينها لتحقيـق      اإلمكانات
. المتوخاة في ظل التوجيه والرقابةاألهداف

 

 
:دارةاإل أنواع

 

 
 وكثــرة دارةاإلنتيجـة لتطــور علــم  

 فيه استطاع الدارسون    واألبحاثالدراسات  
 األسـباب  كثيـرة مـن      أنـواع لعلم تمييز   

، وهذا التمييز قائم علـى رصـد        ريةاإلدا
هـم هـذه    أللواقع في حياة الناس، وهـذه       

:األنواع

 

 
١

 

 وهي القائمة على    : باللوائح دارةاإل -
العلو في تطبيق النظم واللوائح دون مراعاة       

 أضـرار لما قد يترتب على هذا العلو من        
جلها أ التي من    لألهداف إهدار أوبالعاملين  

 دارةوهذه اإل قام العمل ووحدات المؤسسة،     
 والتجديـد واالبتكـار     اإلبـداع تفتقد لروح   

 إدارةوتعادي المغامرة والتطـوير وهـي       
.تقليدية

 

 
٢

 

ــلإدارة - ــي اإل: رد الفع  دارة وه
 ثـم   اآلخرونالقائمة على انتظار ما يفعله      
ـ    ،تقوم هي بعد ذلك برد الفعل      ا  فهـي دائم

و المدافع ال أ بغيرها في موقف التابع   متأثرة
 عـن   لوائح وال نظم، فـضالً    تخطيط وال   

.التطوير والتجديد

 

 
٣

 

ــات إدارة - ــي اإل:األزم  دارة وه

ــوارئ  ــة الط ــي مواجه المتخصــصة ف
. التي هي غير دائمةواألزمات

 

 
٤

 

 وهـي   : الجاذبية الشخصية  إدارة -
 التي تقوم على ما يتمتع به المسئول        دارةاإل

من جاذبية وقوة شخصية فهي تدور حـول        
ـ      ل ولوائحـه   شخص المدير ال حول العم

.وأهدافهوخططه 

 

 
٥

 

 وهي  : التنازل في كل موقف    إدارة -
التي تقوم علـى التنـازل عـن الحقـوق          
والرضى بالواقع والخشية مـن مواجهـة       
المشكالت، والحـرص علـى اسـترخاء       

.اآلخرين

 

 
٦

 

ي التـي   ه و : السارة نباءاأل إدارة -
نجـازات  و تـضخيم اإل   أتقوم على افتعال    

 العـاملين مـع   وأ السارة للمؤسسة    واألنباء
تجاهل المشكالت وعدم الموضوعية فـي       

. حتى تقع الكارثةلألمورالنظر 

 

 
٧

 

 وهـي   : التفويض المطلـق   إدارة -
 األمـور  التي تقوم على تسليم زمام       دارةاإل

للموظف في كل شيء وعدم متابعتـه وال        
.محاسبته

 

 
٨

 

 وهي التي تقـوم     : المشاركة إدارة -
ولـه  على المشاركة بين المدير والعاملين ح     

في تحمل المسئولية واتخاذ القرار وتنفيـذه       
.بعد ذلك

 

 
٩

 

 وهي التـي تقـوم      :األهداف إدارة -
 للعاملين بشكل واضح    األهداف إبرازعلى  

 والسعي لهـا    األهدافثم تقسيم تحقيق هذه     
على العاملين بحيـث يـسعى كـل فـرد          
باستمرار لتحقيق هدف محدد واضح ضمن      

. العمل والمؤسسةأهدافمجموعة 

 

 
:داريةط نجاح العملية اإلشرو

 

 
١

 

توفر المعلومات وحـسن ترتيبهـا       -
.وتصنيفها على جميع مستويات العمل

 

 
٢

 

تسهيل االتصاالت بين العاملين في      -



 

 

 

 

 



 


 

من لعن مؤمنًا فهو    : (قال رسول اهللا    

  ).كقتله، ومن قذف مؤمنًا بكفر فهو كقتله

 

 

          

 

رواه البخاري في صحيحه  -

 

-

 

 






 



 الحواجز بين المسئول    إقامةالمؤسسة وعدم   
.والعاملين

 

 
٣

 

 وإكـرام  الحوافز المـشجعة     إيجاد -
.المبرزين ولفت نظر المقصرين

 

 
٤

 

 العـاملين مـن     الثقة المتبادلة بين   -
 الطيبة  األخويةمسئولين وغيرهم والعالقات    

 بينهم مع االنضباط والطاعة     واأللفةوالمودة  
لى العمـل   إالمبصرة في العمل مما يؤدي      

.بروح الفريق المتعاون

 

 
٥

 

معرفة قدرات وطاقـات العـاملين      -
.وتوجيهها التوجيه السليم

 

 
٦

 

 والصالحيات  تاالختصاصاتحديد   -
.طرابهاوعدم تداخلها واض

 

 
٧

 

الحزم فـي مواجهـة المـشكالت        -
.واتخاذ القرارات

 

 
٨

 

 من  األهدافوقبل ذلك كله وضوح      -
العمل لدى جميع العاملين في المؤسسة كل       

.حسب موقعه

 

 
: المديرينأنواع

 

 
١

 

المدير المهـتم بالعمـل المهمـل        -
 الـدوام   أداءللعاملين، وهو الحريص على     

لتي  والتطبيق الحرفي للوائح والنظم ا     كامالً
وضعت لحماية العمل لكنه ال يخطر علـى        
باله حقوق العاملين وال حاجاتهم وال كسب       
ودهم وال مراعاة ظروفهم، وهـذا يـنجح        

 وإثـارة ا لكن مآله تفجر المـشكالت       قتًؤم
.الضغائن وفشل العمل

 

 
٢

 

المدير المهتم بالعاملين على حساب      -
    ا وفشله في   العامل، وهو عكس السابق تمام

.شد من سابقهأالنهاية 

 

 
٣

 

 إالالمدير السلبي الـذي ال يهـتم         -
 إالبنفسه وال يفكر في العمل وال العـاملين         

 نزواتـه   أوبمقدار مـا يخـدم مـصالحه        
.الشخصية وهو الدمار للعباد والبالد

 

 
٤

 

المدير المتوازن الذي يعطي العمل      -
حقه والعامل حقه وال ينـسى فـي غمـرة        

.العمل حقوق نفسه وهو المدير الناجح

 

 
:صفات المدير الناجح

 

 
١

 

 وهي شرط لنجـاح كـل       :األمانة -
 ألنه ضرورة؛   أكثرعمل لكنها في المسئول     

مؤتمن على حقـوق المؤسـسة وحقـوق        
 ضاعت الحقوق   اأمينًالموظفين فما لم يكن     

 كـان   وإذا،  دارة اإل وأخفقـت وفشل العمل   

ـ     للعمـل شـرطً    اإلخالص ن إا لنجاحـه ف
.مانةاأل حيث وجدت إال ال يوجد اإلخالص

 

 
 في ذلك هو سيدنا رسـول        مثل وأعظم

 لمـن   األمانـة  أد (: وهو القائـل   اهللا  
) وال تخن من خانك،ائتمنك

 

 
٢

 

 دارة العمـل بـاإل    :العلم والخبرة  -
والعلم بالتخصص الذي هو مجـال العمـل     

 بدون إذوالخبرة العملية في هذا التخصص؛   
   ا يمارس تعلمه فـي     العلم يبقى المدير تقليدي

السنين، وبدون الخبـرة     عمل عبر ميدان ال 
ـ     ا ال يـسعفه عنـد      يبقى علم المدير نظري

.ليه في المواقف العمليةإالحاجة 

 

 
 لملك مصر   نا يوسف   دوقد قال سي  

      ِليمِفيظٌ عِض ِإنِّي حاِئِن اَألرلَى خَزلِْني ععاج 
وذلك لتمكنه وثقته بنفسه دون     ) ٥٥: يوسف(

.كبر 

 

 
٣

 

 فمن ال   :لتنفيذالقوة والقدرة على ا    -
ن يضبط العـاملين    أيمتلك القوة ال يستطيع     

معه بل يـسيرونه هـم حـسب رغبـاتهم          
ومصالحهم، ومن ال يملـك الـصالحيات       

كثر مـن  أوالقدرة على تنفيذ القرارات ليس   
.ديكور وضع على مكتب

 

 
٤

 

التواضع في التعامل مع الموظفين      -
 الذي له عالقة بالمؤسسة، فكما   والجمهـور 

ا فـي غيـر     ن يكون المدير قوي   أنه يجب   أ
ا فـي   ن يكون متواضع  أ فكذلك يجب    ،عنف

غير ضعف ليكسب القلوب فيسعى الجميـع     

وقد قال اهللا تعـالى لحبيبـه       . للتعاون معه 
:   ْؤِمِنـينِللْم كنَاحج اخِْفضو) الحجر :
٨٨(

 

 
٥

 

 وهما شرطان لكل    :الحلم والصبر  -
 من تصدر في هذه الحياة وبـدونهما فـال        

وجعلْنَا ِمـنْهم    :قال تعالى . يادةرسيادة وال   
وكَـانُوا ِبآياِتنَـا     َأِئمةً يهدون ِبَأمِرنَا لَما صبروا    

وِقنُوني) ٢٤: السجدة (    اوفي المثـل قـديم: 
.)ان يكون نبيأم يكاد الحل(

 

 
٦

 

ن الكاذب ال يثـق بـه        أل :الصدق -
 ناآلخـري احد، وبالتـالي يفقـد احتـرام        

مين وهو   وخير مثال الصادق األ    ،وتعاونهم
.النبي الكريم 

 

 
٧

 

ن المستبد قد يـسير     أل :المشاورة -
 الناس للعمل لكن بدون قلـوبهم وال        أجساد

 وال طاقــاتهم، وقــد يــسيرهم إخالصــهم
 يكثر خطؤها ويقل    أعمالباستمرار لكن في    

وَأمـرهم   :وقد قـال اهللا تعـالى     . صوابها
منَهيى بشُور) ٣٨: الشورى(

 

 
٨

 

ــراف  - ــأاالعت ــينإذا بالخط  : تب
 اإلصـرار واالعتذار والرجوع عنه وعدم     

دم خطـاء   آكل بني    (:وقد قال   . عليه
)وخير الخطائين التوابون

 

 
٩

 

 فـال يخـدع     :الدهاء والفراسـة   -
ن كان صدقه يمنعه من خديعـة       إبسهولة و 
المؤمن ال يلـدغ     (:وقد قال   . اآلخرين

.)من جحر مرتين

 

 



 

 

 

 

 



 



  

 





 



 



 



 



 

 

 

منذ منتصف التسعينيات، كانت القنصلية األمريكية في القدس بمثابة سفارة الواليات           

المتحدة الفعلية التي تخدم الفلسطينيين، ولكنها لم تعد كذلك بعد اآلن، إذ أعلنـت وزارة               

، أنها ستدمج قنصليتها وسفارتها بالقـدس،        مارس الماضي  ٤يوم  الخارجية األمريكية،   

وماسية واحدة، وتصبح كارين ساساهارا، آخر قنصل أمريكي عام         لتشكال بذلك بعثة دبل   

.في القدس، بعد سبعة أشهر فقط على توليها المنصب

 

 

وجدت إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب أنه لم يعد هناك حاجة لوجود بعثتـين              

وماسيين األمـريكيين والمـسؤولين الفلـسطينيين    منفصلتين بعد نقل السفارة إلى القدس في مايو العام الماضي، إال أن العديد من الدبل         

.أدانوا هذا القرار، واعتبروه خطوة تُعرقل أي محاولة إلجراء محادثات سالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

 

 

، أن جهود واشنطن العالمية لزيـادة كفـاءة وفعاليـة        مارس الماضي  ٤يوم  وأوضحت الخارجية األمريكية، في بيان صدر عنها        

 مؤكدة أنه ال يشير إلى تغيير في سياسة الواليات المتحدة بشأن القـدس أو               ،اتها الدبلوماسية وعملياتها الدافع وراء هذا القرار      مشارك

.الضفة الغربية أو قطاع غزة

 

 

ة الـدمج   سيكون ثمة استمرارية كاملة للنشاط الدبلوماسي والخدمات القنصلية األمريكية أثناء عملي          : "وأضافت الخارجية األمريكية  

". وسنواصل ممارسة كافة المهام الدبلوماسية والقنصلية التي كانت تؤديها السفارة األمريكية في القدس،وبعدها

 

 

وصفت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قيام اإلدارة األمريكية بتنفيذ قرارها الخاص بإغالق القنصلية األمريكية فـي                 و

ـ          فلسطين وإلحاقها بسفارة ا    القرار الذي يضرب قـرارات الـشرعية       " لواليات المتحدة لدى إسرائيل بعد نقلها من تل أبيب للقدس، ب

".الدولية ويتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية وللمواثيق والقوانين الدولية

 

 

أن القرار األمريكي حول القدس بنقل السفارة األمريكية إليها، وإغالق القنصلية األمريكية لدى فلسطين،              وأضافت اللجنة التنفيذية    

إنما هو تنفيذ لسياسة وقرار مجلس المستوطنات االستعمارية في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن إصرار اإلدارة األمريكية على تنفيـذ                    

ى الشعب الفلسطيني يلبي المفاهيم التي يطرحها اليمين اإلسرائيلي بقيادة نتنيـاهو            عناصر خطتها يهدف إلى فرض حل استسالمي عل       

حول عملية السالم التي يريدونها من خالل فصل غزة عن الضفة الغربية وتكريس الحكم الذاتي في الضفة الغربية تحـت االحـتالل      

.اإلسرائيلي إلى األبد

 

 

نها اختارت أن تكون غير مؤهلة لرعاية عمليـة الـسالم           ألسياسة يؤكد مرة أخرى      وتابعت أن استمرار اإلدارة األمريكية بهذه ا      

منفردة ولن يقبل الشعب الفلسطيني بها، مؤكدة أنه ال بد من إحياء عملية السالم من خالل عقد مؤتمر دولي بحضور الدول الدائمـة                       

العضوية في مجلس األمن وتوسيع دائرة المشاركة سياسيمظلة األمم المتحدة وفق قرارات الشرعية الدوليةا تحتا وإقليمي .

 

 



 

 

 

 

 



 








 


 
 


 



 



 





 


يشهد المسجد األقصى المبارك، ظروفًا غير مسبوقة، في محاوالت إسرائيل لتهويد أجزاء 

    من محيطه وأبوابه، وتقسيمه زماني ا، بما يعزز التواجد اإلسرائيلي فـي القـدس         ا ومكاني
.ة لمناطق أوسع في مدينة القدسوبلدتها القديمة، ويساعد في تملك المؤسسات اليهودي

 

 
وأداء “ أحد أبـواب األقـصى    ”واستطاع الفلسطينيون في القدس، فتح مبنى باب الرحمة         

 عاما من إغالقه من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي، بزعم          ١٦صالة الجمعة فيه، بعد     
ا أمنيلقدسا على اإلسرائيليين في ااستخدام مبناه من ِقبل ناشطين، يشكلون خطر.

 

 
وشنت إسرائيل، حملة اعتقاالت ومداهمات في مدينة القدس وضواحيها، وقامت باعتقال           
وإبعاد شيوخ المسجد األقصى، وعلى رأسهم، رئيس مجلس أوقاف األقصى، الشيخ عبد            
العظيم سلهب ونائبه، كما اعتقلت عددا كبيرا من الشبان المقدسيين بتهمة المشاركة فـي              

.فتح باب الرحمة

 

 
التابعة لسلطات االحتالل في مدينة القدس،      “ محكمة الصلح ”ب ذلك، أمهلت ما تسمى      وعق

دائرة األوقاف اإلسالمية أسبوعا للرد على طلب النيابة اإلسرائيلية، بإصدار أمر يقضي            
بإعادة إغالق مصلى باب الرحمة، بزعم أن المصلى يستعمل كمكاتب للجنـة التـراث              

.انون اإلسرائيلياإلسالمي المحظورة بحسب الق

 

 
ورفض مجلس األوقاف والمقدسات اإلسالمية في القدس، الطلب اإلسرائيلي، مؤكدا أنـه          
لن يرد على محاكم االحتالل بشأن مصلى الرحمة، وسيبقى مفتوحـا أمـام المـصلين               

. الفلسطينيين

 

 
 فـي   ودعت األمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، كافة أبناء الشعب الفلسطيني،          

كافة أماكن تواجده، وخاصة المقدسيين، للخروج في مسيرات غضب للتعبير عن التمسك            
.بالمقدسات، ورفض مخططاته التهويدية

 

 
كما حذرت األمانة العامة في بياٍن لها، من أي اعتداءات إسرائيلية محتملة على القـدس،        

ل الفوري لوقف إجراءات    وأهلها واألماكن الدينية فيها، مطالبة المنظمات الدولية، بالتدخ       
التهويد التي تنتهجها إسرائيل من أجل الحصول على مزيد من األراضي المقدسة، مشيرةً      

.إلى استعدادها ألي مواجهة من أجل الحفاظ على القدس

 

 



 





 


 إن عبـد    :قال مدير حملة الرئيس الجزائـري     

ليقة سيعلن عن انتخابات مبكرة خالل      العزيز بوتف 
 أقل من عام في حال إعادة انتخابـه فـي إبريـل         

 .الحالي

جاءت تصريحات عبد الغني زعـالن بعـد أن         
 .جلس الدستوريللمتقدم بأوراق ترشح بوتفليقة 

وأذاع التلفزيون الرسمي رسالة من بوتفليقة قال       
قبـل بـضعة أيـام، واسـتجابة لنـداءات           ":فيها

المواطنين والطبقة السياسية والمجتمـع المـدني،       
وبروح تحذوها نية اسـتكمال الواجـب الـسامي         
لخدمة بلـدنا وشـعبنا، أعلنـت عـن ترشـحي           

 ."لالنتخابات الرئاسية

وفي الرسالة، تعهد بوتفليقة للجزائـريين بعـدم    
هـا  الترشح لالنتخابات المبكـرة التـي أشـار إلي        

وبإجراء مؤتمر وطني جامع يفرز مشروع تعديل       
 .للدستور يوضع لالستفتاء الشعبي

وكانت صحيفة ال تريبون دو جنيف السويسرية       
ا بمجمـع   إن بوتفليقة ال يـزال موجـود   :قد قالت 

المستشفيات الجامعية بجينيف، مضيفة أنه ال توجد       
 .مؤشرات على أنه يستعد لمغادرة سويسرا

تمرار االحتجاجات الواسـعة    يأتي ذلك وسط اس   
 .ضد ترشحه

وشهدت معظم الجامعات في البالد مظـاهرات       
 .ضد العهدة الخامسة

. إن إيران دعمت بالده في حربها ضد اإلرهاب: البرلمان العراقي محمد الحلبوسيرئيسقال 

 

 

 یمجلس الشور رئيس خالل مؤتمر صحفي مشترك مع أثناء زيارته إليران في مارس الماضي، الحلبوسي وأضاف

 ومن حسن الحظ نجح     ، بالوکالة عن العالم کله    نيي أن بالده انخرطت في حرب ضد اإلرهاب       جاني،ياإلسالمي علي الر  

 والدعم الذي قدمه بالمساندة ی ذلك سوتحققيعبر جهود أبنائه وطوائف الشعب العراقي ولم   " داعش"في دحر إرهابيي    

.أصدقاء العراق منهم إيران

 

 

 العقوبات التي تفرض ضد الشعوب کونها مخالفة        نياإليرانية، أن بالده تد   " أسنا" نقلته وكالة األنباء      بحسب ما  وتابع

".إننا ال نسمح الستخدام أراضي العراق لشن أي هجوم ضد دول الجوار منها إيران: "وأكد، ةي األعراف الدولعيلجم

 

 

 اجتثاث جـذور هـذا      جبيا تهدد العالم أجمع و    ب ألنه خاض حر   ؛عي إن بالده بحاجة لمساعدة الجم     : الحلبوسي وقال

. المتطرف لضمان األمن وإعادة إعمار العراقريالتفک

 

 

. واإليرانيةةي العراقني الحکومتني من التعاون بدي الحلبوسي أن تشهد المرحلة المقبلة المزووعد

 

 



 

 

 

 

 



 





 


 ٤ صـباح   جـرى   والباكستانية  الهندية  القوات  بين  للقصف  تبادالً  أن  أناند،  ديفيندير  المقدم  الهندية،  المسلحة  القوات  باسم  المتحدث  أعلن

.عليه المتنازع كشمير إقليم فى ،الماضي مارس

 

 
 الباكـستانى  الجـيش  انتهـك  الثالثة، الساعة  حوالى  الصباح  هذا" :للصحفيين  قوله  المتحدث  عن  الهندية  كسبريسإ إنديان  صحيفة  لتونق
 وحـوالى  ..النار  بإطالق  جيشنا  ورد  ،)وكشمير  جامو  بوالية( آكنور  قطاع  على  النار  بإطالق  وقام  النار،  إطالق  وقف  نظام  سبب  أى  ودون

".النار القإط توقف ٠٦:٣٠ الساعة

 

 
 فبرايـر  ١٤ يـوم  لـه،  امقر  باكستان  من  يتخذ  للهند  مناهض  تنظيم  عناصر  أحد  قيام  خلفية  على  وباكستان  الهند  بين  العالقات  وتوترت

.تقدير أقل على اشرطي ٤١ مقتل عن أسفر الدولتين، بين عليها المتنازع كشمير والية فى بهجوم الماضى

 

 
آبـاد  إسالم أعلنت عندما  ذروته  التوتر  وبلغ  الهجوم،  عن  المسؤول  التنظيم  معسكر  على  غارات  لهندىا  الجو  سالح  شن  ذلك  على  اورد 

.مقاتالتها إحدى وخسرت باكستانية مقاتلة أسقطت أنها نيودلهى ذكرت فيما ،هنديتين مقاتلتين إسقاط

 

 

 

 



 


نت برلين شرطًا جديدا يجب أن يلتزم بـه األئمـة المـسلمون             أعل

الراغبون في دخول ألمانيا والعمل في إطـار الـدعوة الدينيـة علـى              
.أراضيها

 

 
أن وزارة الداخلية األلمانية وضعت إتقان اللغـة األلمانيـة           أعلنت

كشرٍط أساسي للموافقة على عمل أي إمام جديـد فـي أي مـسجد أو               
. في البالدمؤسسة إسالمية

 

 
إجـادة  « باسم الوزارة لوكالة األنباء األلمانية، بأن        وصرح متحدث 

اللغة األلمانية ستساعد اإلمام على دعم قيم التسامح والتعددية واالندماج          
وتخشى برلين من سيطرة األئمة األتراك على معظم . »والتعايش السلمي

 الجهر بانتماءاتـه    يالمساجد في ألمانيا، وبخاصة أن بعضهم ال يتردد ف        
. عن آرائه المتشددةالسياسية، فضالً

 

 
 أعدادا كبيرة من الدعاة واألئمـة       م٢٠١٥وتستقبل ألمانيا منذ العام     

المسلمين من مختلف بلدان العالم، وبخاصة من المنطقة العربية، وذلـك         
لمواكبة موجة الالجئين الضخمة التي وصلت الـبالد وغـالبيتهم مـن            

.القادمين من مناطق الصراع في الشرق األوسطالمسلمين العرب 

 

 
 

 




 


 إن  :يا راوي عـين الـدين     قال رئيس مجلس المفتين في روس     

 القادمة لتصل   ١٥نسبة المسلمين في البالد ستنمو في األعوام الـ         
%.٧من مجموع السكان، في وقت تبلغ نسبتهم الحالية % ٣٠إلى 

 

 
 ٤وصرح رئيس مجلس المفتين بتقديره هذا في حديثه يـوم           

          ا إلـى رأي    مارس خالل مؤتمر فـي مجلـس الـدوما، مـشير
، وحسب معاينته خالل عمله "شك في كفاءتهمالمختصين الذين ال ي"

.في مسجد موسكو الكبير للزيادة المستمرة في عدد مرتاديه

 

 
نحتاج بـشكل ضـروري إلـى عـشرات        : "وقال عين الدين  

المساجد الجديدة ذات البنية التحتية الثقافية والتربوية المناسبة فـي        
".أكبر المدن الروسية

 

 
  لرجال " ة ضمان اجتماعي  حزم"ا إلى توفير    ودعا المفتي أيض

الدين اإلسالمي وتنظيم مراكز علمية وتعليمية للهوية اإلسـالمية         
.إلى جانب مراكز العلوم األكاديمية

 

 
) إلعاقـة (حواجز مصطنعة في روسـيا      "وتحدث المفتي عن    

."ر اإلسالم، وينبغي القضاء عليهاانتشا

 

 

 

 

 



 


فـي  " ليبرالي ومختلط "ية عن مساع إلقامة مسجد      الفرنس" لوموند"كشفت صحيفة   

باريس، يجمع بين جدرانه المسلمين والمسلمات الذين ال يشعرون بأن مساجد فرنسا            
 .الحالية تمثلهم

 

، سيرى النور فور ما     "فاطمة" إن المسجد الذي أطلق عليه اسم        :وقالت الصحيفة  
جمع التمويل الكافي، حيـث     التي ستديره من    " ١٩٠٥قانون  "تتمكن الجمعية الثقافية    

يقود هذا المشروع مسلمان فرنسيان، هما الدكتورة في علوم االسالم كهينة بهلـول             
، وفاخر كورشان مؤسس جمعية نهضة االسالم       "حدثني عن اإلسالم  "مؤسسة جمعية   

.المعتزلي

 

 

 

لى بناء مسجد يستقطب المسلمين     إ إنهما يسعيان    :وقال صاحبا المشروع للصحيفة    
اضين عن أداء بقية المساجد في باريس، وستستقبل قاعة الصالة فيه النساء            غير الر 

المحجبات وغير المحجبات إلى اليسار، إلى جانب الرجال في جهة اليمين، فيما سيؤم 
.المصلين بالتناوب رجل وامرأة، في سابقة هي األولى في فرنسا

 

 



 




 


 من جيب داعش األخير  شخص٢٠٠٠غادر 

. مارس الماضي٦يوم بالباغوز شرقى سوريا، 

 

 
وأفاد المرصد السورى لحقوق اإلنسان، وفق مصادر 
لوكالة رويترز، باستعدادات قوات سوريا الديمقراطية 
إلعالن النصر على تنظيم داعش بالباغوز مع احتمال 

.خروج الدفعة األخيرة من المدنيين وعناصر التنظيم

 

 
وأعلن مصطفى بالى، المتحدث باسم قوات سوريا 

في  شخص غادروا الباغوز ٦٠٠٠الديمقراطية، أن 
.يومين

 

 
ويتم نقل المدنيين من المغادرين لمخيم الهول شمال 

.سجونل لداعشسوريا، بينما ينقل عناصر 

 

 

 

 

|

 




 




 





 

 

 

 

 



 



 



 



:بن أبى طالب  علىقال اإلمام 

 

 

 

طان، كيف يحسن، وهو إذا أساء وجـد مـن          لعجبا للس  -

!.يزكيه ويمدحه

 

 

 

إذا صادقت إنسانًا وجب عليك أن تكون صديق صـديقه،     -

وليس يجب عليه أن تكون عدو عدوه؛ ألن هذا إنما يجب علـى             

.خادمه وليس يجب على مماثل له

 

 

 

. فضيلة الرجل حتى يكون صديقًا لمتعاديينليس تكمل -

 

 

 

. من سعادة الحدث أال يتم له فضيلة في رذيلة-

 

 

 

إذا مِنعتَ من شيء قد التمسته، فليكن غيظك منه علـى            -

.نفسك في المسألة أكثر من غيظك على من منعك

 

 



 



ن الفضل بن الربيع وزير الخليفة الرشيد، شهد عنـد          إ :قيل

لـم رددت   : ادته فعاتبه الخليفـة وقـال لـه       أبي يوسف فرد شه   

، فـإن   "أنا عبدك : "ألني سمعته يوما يقول للخليفة    : شهادته؟، قال 

كان صادقًا فال شهادة للعبد، وإن كان كاذبا فكذلك؛ ألنه إذ لـم             

فعذره الخليفة،  . يبالي في مجلسك بالكذب، فال يبالي في مجلسي       

ل الذا الوزير من إذ   وإنما رده القاضي أبو يوسف لما في كالم ه        

.لنفسه ، وطاعته ألجل الدنيا

 

 



 



ية على الخليفة   سدخل أبو دلف أحد قواد جيوش الدولة العبا       

: ، وقد كان عتب عليه ثم أقاله، فقال له وقد خال مجلسه           المأمون

قل يا أبا دلف وما عسيت أن تقول، وقد رضـي عنـك أميـر               

:المؤمنين، وغفر لك ما فعلت، فقال أبو دلف

 

 
ليالي تدنى مني بالبشر مجلسي

 

 
ووجهك من ماء البشاشة يقطر

 

 
كنت مرةفمن لي بالعين التي 

 

 
الدهر تنظر بها في سالف إلي

 

 

لك بها رجوعك إلى مناصـحتك، وإقبالـك        : فقال المأمون 

.على طاعتك، ثم عاد له إلى ما كان عليه

 

 



 



قال اإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبو العزائم رضوان         

: عليهاهللا

 

 

 

 حـذَر ٱ، و َألشْياءٱ َأن تَعِرفَ نَفْسك قَبَل َأن تَعِرفَ        جتَِهدٱ -

ــِرفَ  تَع ٱَأناءــي ــان                            َألشْ ــسك، وِإالَّ كَ ــِرفْ نَفْ تَع ــَل َأن قَب 

. علَيكِعلْمك وباالً

 

 

 

، الَ  َألشْباِحٱِعبء ثَِقيُل علَى    ، وهو   َألرواِحٱِغذَاء  : لِْعلْمٱ -

.تَِمُل ِإلَيِه ِإالَّ ِبخَوٍف وطَمٍع

 

 

 

-  سٱلَيا لِْعلْمِفظَ، ِإنَّما حٱ ملِْعلْما نَفَعم .

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



 



يجب على المـسلم أن يـستعد        :يا بنى 
الستقبال ليلة النصف من شعبان باآلداب 

:التالية

 

 
١

 

. التوبة-

 

 
٢

 

. العفو عمن بينَك وبينه خصومه-

 

 
٣

 

 المسارعة لِبر الوالدين وصلة الرحم -
.وإكْرام الجار

 

 
٤

 

 التوبة من حب أهل المعاصى مـن        -
ــسلمين والك ــارالم ــدع , فَّ ــن الب وم

ومن مواالة غير المؤمنين    , والضالالت
.ليقفَ بين يدى اهللا طاهرا مقبوالً

 

 
٥

 

. أن يوسع على أهله وأوالده فيها-

 

 
٦

 

يا غَفُور : ( أن يكثر من الدعاء بقوله -
).يا رِحيم يا تَواب يا كَِريم يا اُهللا

 

 



 



ـ      ى دعائـه   ال يكون المؤمن مخلصا ف
حقيقة اإلخالص، ما دام له تدبير وحوٌل       
وقوةٌ فى رفع ما يدعو لكـشفه، حتَّـى         
يتحقَّقَ بالعجز عن دفعه، بحوله وقوتـه       

.وماله وأهله والناس أجمعين

 

 
مثال ذلك ما يحصل ألهل السفينة، فإنهم      
يدعون اهللا تعالى مع اعتمـادهم علـى        

فـإذا عالهـم    . الربان وعلى المالَّحين  
ون     موجان والمالَّحبالر ِزعكالظُّلل، وج 

ودِهشُوا، عند ذلك يخلص الكلُّ الـدعاء       
دعوا اَهللا مخِْلِصين لَه :  هللا كما قال    

ينالد) ٣٢: لقمان.(

 

 
 يحصل اإلخـالص الحقيقـى فـى        وقد

 لألفراد الذين كُوِشـفُوا بحقيقـة       الدعاء
نَّافع هو  التَّوحيد، وتحقَّقُوا أن الضار وال    

 فإنهم لخشيتهم من اهللا ال يتحقَّقُـون       ،اهللا

 

 

 

 



 


         ـةَ اإلسـالمجسماحة موالنا اإلمام المجدد ح

ذا الزمان السيد محمد ماضى أبو      والمسلمين فى ه  
 العزائم

 

, ونفعنـا اهللا بكـم    ,  قـدس اهللا سـركم     -
 وجعلكم وليا مرشدا لطالب العلم النـافع     

 

بعـض   –
. الناس ينكرون الدعاء ليلة النصف مـن شـعبان        

ويمنعون المسلمين من ذلك، فنرجوا من سماحتكم       
التكرم ببيان آداب االستعداد لهذه الليلـة، وحكـم         

يمحو اللّه  : اء فيها، مع توضيح قوله تعالى     الدع
).٣٩: الرعد (ما يشَاء ويثِْبتُ وِعنده ُأم الِْكتَاِب

 

 
:فأجاب سماحته قائالً  



 

 

 

 



 



 بنفع األشـياء النافعـة، وال بـضرر        
األشــياء الــضارة، فهــم يــدعون اهللا 
مخلصين، أن يدفع عنهم الضر ويمنحهم      
النَّفْع، وال تخلو األحوال التى تـصيب       
بنى آدم فى أبدانهم وأموالهم وأهلـيهم،       

يِة، فيفزعون إلـى اهللا     من الِحكَِم الربانِ  
تعالى ويسألون العـارفَ أن يـدعو اهللا      

.لهم، فيكشف اهللا عنهم ما َألَم بهم

 

 
فإن دعاء العارف يهدى النفـوس إلـى        
معرفته سبحانه، فيعلمون أن لهم إلهـا       
جبارا، عالما قديرا، يسمع دعاءهم ويعلَم 

م ما هم فيه وهو قادر على نجاِتهم، يراه       
وإن كانوا ال يرونه، ويـسمع دعـاءهم        

وعلى هذا القياس فإن كلَّ ما      . ونجواهم
يصيب الناس مـن الجهـد والـبالء،        
يضطرهم إلى الدعاء، والتضرع إلى اهللا 

 وآالم ،ــاء ــالء والوب ــذِْهب الغ لي 
األطفال ومصائب األخبار ومشاكلَها من     

التى ال سـبيل ألحـد      , األمور السماوية 
فيكـون  , عن دفعها عنهم إال اهللا تعالى     

، وهدية إليه   ذلك داللة لهم على اهللا      
َأمن يِجيب الْمضطَر   : كما قال سبحانه  

ِإذَا دعاه ويكِْشفُ السوء ويجعلُكُم خُلَفَاء      
       ونا تَـذَكَّراِهللا قَِليالً م عم ِض َأِإلَهاَألر 

).٦٢: النمل(

 

 


 




 



يمحو اُهللا ما يشَاء    : قول اهللا تعالى  أما  
  ُأم هِعندثِْبتُ ويالِْكتَاِب و) ٣٩: الرعد (

يجب عند من يتأول هذه اآلية الشريفة       ف
أن يكون على علٍم بـاألدب الواجـب        

، وِعلٍْم بنفسه حتَّى    لحضرة المتكلِّم   
روحـانى مـن اهللا     يعلم كالم اهللا بتأييد     

وقد ُأنِْزلَتْ هذه اآلية بعد قولـه       , تعالى
: الرعـد  (ِلكُلِّ َأجٍل ِكتَـاب   : سبحانه

ومعناه عند العارفين بـاهللا أن اَهللا       ) ٣٨
يمحو من القلب ما يشاء ويثبت ذاتـه،        
حتَّى ال يرى الواصُل إالَّ وجهه الجميل،       
فينكر عليه أهل العقل الواقفـون عنـد        

 فيقف اإلنـسان عـامالً فـى        ،األسباب
.األسباب ناسيا ربه 

 

 
وإذا كان اهللا تعالى قد تعرف إلى عباده        
بما خلقَه من الكائنات وبما جمـَل بـه         
      ـةَ والقـوىتَِرحجالم سبحانه الجوارح
العقليةَ والنفسيةَ، فكيف يقـف اإلنـسان       
      با مسبِه عند األسباب ناسيالجاهل برب

!!األسباب؟

 

 
وقد يمحو اهللا الكفر ويثبتُ اإليمان، وقد       

 اإليمان ويثبت الكفر، أعاذنـا اهللا       يمحو
من ذلك، وهذا ما فهمه العارفون فـى        

.تلك اآلية

 

 
أما ما فهمـه أهـل العقـول وذكـره          
المفسرون فهو ما نراه كلَّ يوم من آيـة      

فإن اهللا سبحانه يمحـو     . المحو واإلثبات 
النباتات ويثبت غيرها أو يثبتهـا بعـد        

ويمحو الحيوانات ويثبـت    , محو األولى 
ويمحو األناسـى   . رها أو هى بعينها   غي

ومن فهم أن   . ويثبت غيرهم أو بعضهم   
ذلك المحو واإلثبات فى علم اهللا القـديم         
فقد جهل، ألن اهللا عـالم بذاتـه، علـم          
األشياء تفصيالً وإجماالً، فيبرز ما أراد      
إبرازه فى مكانه وزمانه المقَدريِن فـى       

ا عـن  علمه، وقد يمحو السيئات فيستره  
العبد وعن المالئكة ويثِْبـتُ الطاعـات       

.والقربات

 

 
إن علم اهللا تعـالى     : وقال بعض العلماء  

        وإن ،هـرتُ غَيثْبيى منه شىء وحمال ي
علم اهللا هو أم الكتاب، أما مـا بأيـدى          

فقد . المالئكة هو ما نُِسخَ من أم الكتاب      
فالن يكون ِبيِد ملَِك الموت قبض روِح       

فى ساعة كذا أو يوم كذا، وقبل تَولِّيـِه         
قَبضها ينظر فيرى فى ُأم الكتاب أن اهللا        
قَدر على هذا الشخص أن يموت فى يوم 
كذا بالفعل، ولكنَّه سأل اهللا أو تقرب إلى        
اهللا فقبل اهللا قربته ودعاءه فأطال عمره       
         فـى ُأم طَّرسإلى أجل آخر، وكل هذا م

.الكتاب

 

 
وكذلك يقَدر اهللا على فالن الفقر فى أجٍل 
محدوٍد فَيتَفَضَل عليه فَيغِْنيه فى زمـاٍن       

, كل هذا فى ُأم الكتاب    ... ومكاٍن آخَرينِ 
وفيها ما قَدره اهللا من معصيٍة فطاعـة،        
ومن مرٍض يعقبه صحةٌ، ومـن ومـن        

الخ فال محو وال ِإثْبـاتَ فـى        ... ومن  
يم جلَّ وعال، وإنما هو بالنسبة      علمه القد 

لما تبرزه األقدار وتظهـره تـصاريف       
.الغيوب

 

 
: ومجىء هذه اآلية بعـد قولـه تعـالى        

  ٍل ِكتَابِلكُلِّ َأج) أفادت ) ٣٨: الرعد
أن الفاعل المختار الذى يمحو ما يـشاء     
ويثبت ما يشاء، هو القـادر علـى أن         

ال ينِْزَل اآليات بإرادته ال بطلب نبـى و       
ولى.

 

 
        عمجاهللا القديم، أو م الكتاب هى علم وُأم
العلم اإللهى باألشياء مجملَةٌ ومفَـصلَةٌ      

 الِْكتَـابِ  وِعنـده ُأم  وكَاِئنَةٌ، ومعنى   
أن لديه سبحانه علم كـلِّ      ) ٣٩: الرعد(

شىٍء وليس لنبى وال ولـى وال ملَـٍك         
نـون إال  االطالع على هذا الغيـب المك  

: بتعليم اهللا تعالى كمـا قـال سـبحانه        
اُهللا كُــملِّمعياتَّقُــواْ اَهللا وو) البقــرة :

٢٨٢.(

 

 



 

 

 

 

 



 

 ٣٢ 



 





 



ام فرحات       أحمد شعبان عطية         أحمد أبو اإلسعاد          بدر عبد العزيز المعداوي    محمد حس

 

 
           الحامول                 كفر هورين 

 

 المنوفية         سيدي سالم               برج البرلس-

 

 

    محمد أحمد عبد الحميد شكر      جنى محمود نعامة       السعيد عرفة عطية       إبراهيم فرج عبد الغني

 

 
                  كــوم حــمـــادة                    البكاروة الغربية                 أبيس   

 

 
ط

 

 






، وتَفِْسير ما كَان     بيان ما كَان مجمالً    إلَى رسوِلِه   اُهللا تعالَى   جعَل   :ابني مستقبل األمة  

 ومنِْزلَـةُ  ،خِْتصاِص ِبـهِ بِليِغ الرسالَِة ظُهور اال؛ ِليكُون لَه مع تَ   وتَحِقيقَ ما كَان محتَمالً   ،  مشِْكالً
وَأنْزلْنَا إلَيك الذِّكْر ِلتُبين ِللنَّـاِس مـا نُـزَل إلَـيِهم ولَعلَّهـم              : قَاَل اللَّه تَعالَى  ،  فِْويِض إلَيهِ التَّ

ونتَفَكَّري  ،            ِوِلِه بإلَى ُأص َأشَاراِنيِه، وعلَى مع ها نَباطَ مِتنْباِء اسلَمَل إلَى الْععج ِتاالثُماِد ِفيـِه   جه
: قَاَل اللَّـه تَعـالَى    ،  ، فَيمتَازوا ِبذَِلك عن غَيِرِهم ويخْتَصوا ِبثَواِب اجِتهاِدِهم        ِمنْه إلَى ِعلِْم الْمرادِ  

        ٍاتجرد ُأوتُوا الِْعلْم اَلَِّذينو نُوا ِمنْكُمآم الَِّذين اللَّه فَعري،   اتَع قَاَل اللَّهلَى و :    تَْأِويلَـه لَمعا يمو
. اللَّه والراِسخُون ِفي الِْعلِْمإالَّ

 

 
،  والسنَّةُ فَرعا واسِتنْباطُ الْعلَماِء إيضاحا وكَشْفًا      فَصار الِْكتَاب َأصالً   :عزيزي مستقبل األمة  

    النَِّبي نع ِويرو  َقَال وِل         (:  َأنَّهسر انيةُ بالِْحكْمو ،ِليلُهدو هِة نَصُل ِعلِْم الشَِّريعَأص آنالْقُر
.)مةُ الْمجتَِمعةُ حجةٌ علَى من شَذَّ عنْها واُأل،اللَِّه 

 

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

 

 ٦٩ص القاهرة –

 

- ٧٠.[

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

٣٣ 

بالهنا

 

 

 

والشفا

 

 

 
 

 



اإلمام الحسين    مر  

 

  حفيد النبي    -

 

 على أهل الصفَّة وهم يـأكلون فـسلَّم         -
ى دعوتهم وقالعليهم، فدعوه إلى الطعام معهم، فلب:

 

 
).إن اهللا ال يحب المستكبرين(

 

 
:وبعد الفراغ من الطعام قال لهم

 

 
).أجبت دعوتكم فأجيبوا دعوتي(

 

 
:ثم مضى بهم إلى منزله، وقال لزوجته الرباب

 

 
).أخرجي كل ما ادخرته لهم(

 

 
]١٢٢الرسالة القشيرية ص [                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
أسـباب   ١٠ا لدراسة حديثة، قام باحثون باكتشاف       وفقً

 تجعل من وجبة الفطور وجبـة قيمـة وذات أهميـة            مهمة
:هيللصحة العقلية والبدنية، و

 

 
١

 

.نتاجيةنتباه، والتركيز واإلت اال زيادة معدال-

 

 
٢

 

.ي الحفاظ على وزن صح-

 

 
٣

 

.طفال وضع نموذج جيد لأل-

 

 
٤

 

.مداد الجسم بالمواد المغذّية الضروريةإ -

 

 
٥

 

. تناول وجبة الفطور يعكس تأثيرات الصوم خالل الليل مثل الطيش واإلعياء-

 

 
٦

 

. خفض مستوى الكولوستيرول، وبالتالي خفض خطر مرض القلب-

 

 
٧

 

يل غفضل على التعلم، والـذاكرة وتـش      ا يرتبط بالقدرة األ   ول الفطور يومي   تنا -
.فضلأالوظائف الحيوية في الجسم بشكل 

 

 
٨

 

. يزيد من نسبة األيض وحرق السعرات الحرارية-

 

 
٩

 

 تناول الفطور الصحي يمكن أن يبعدك عن السمنة، وضغط الـدم ومـرض              -
.السكّر

 

 
١٠

 

- ا أطعمة الفطوِر لذيذة، ومتنوعة وشهية وغنية بالروائح المنعشة التي        وأخير
. ا وراحةكثر هدوءأتنعش الحواس وتجعلك 

 

 



 



 

.صغيرة من مسحوق الزعفران ملعقة –

 

 

 

. ملعقة صغيرة من ماء الورد-

 

 

 

.  كوب من الماء٤ -

 

.  ملح–

 

. فلفل–

 

 

 

. فنجان من األرز الطويل٢ -

 

 



 



 

 الزعفران في فنجان صغير وأضـيفي       ضعي -
. دقائق٥إليه ماء الورد ثم دعيه يركن لمدة 

 

 

 

ي مـاء    ضعي الماء في مقالة واسـعة وصـفِّ        –
. في مقالةانالزعفر

 

 

 

. تخلصي من الزعفران وأضيفي الملح والفلفل–

 

 

 

.خني المواد لدرجة الغليانس –

 

 

 

ة الحــرارة جــ أضــيفي األرز وانقــصي در–
.وغطيها

 

 

 

 ٢٠(ر معتدلة لمدة     اطهي على نا   –

 

)  دقيقة ٣٠ –
.أو حتى يستوي األرز ويتم امتصاص السائل

 

 



 

 

 

 

 



 





 




 




 



 



 

 















 


 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

األستاذ الدكتور

 

 

نور الدين أبو حلية

 

 

اجلمهورية اجلزائرية

 

 

 

 

 

 

العدلالعدلالعدل: : : خامساخامساخامسا: : : بقيةبقيةبقية

 

 

 

 

 

 
فهـات الـدليل    .. وعيت هـذا  : قال الرجل 

.الرابع

 

 
هو ما روي في الحديث عـن       : قال الحكيم 

 وغيـره أن النبـي   أبي رافع مولى النبي  
  امض وال تلتفت   : ا فقال له  ا مبعثً  بعث علي

 

ا مما آمرك بـه       أي ال تدع شيئً    -

 

يـا  :  قـال  -
 إذا نزلـت  : (رسول اهللا كيف أصنع بهم؟ قـال      

بساحتهم فال تقاتلهم حتى يقاتلوك، فإن قـاتلوك        
، فإن قتلوا منكم    فال تقاتلهم حتى يقتلوا منكم قتيالً     

: قتيال فال تقاتلوهم حتى تريهم إياه، ثم تقول لهم        
هل لكم إلى أن تقولوا ال إله إال اهللا؟ فإن قـالوا            

هل لكم أن تصلوا؟ فإن قالوا نعم       : نعم فقل، لهم  
تخرجـوا مـن أمـوالكم      هل لكم أن    : فقل لهم 

الصدقة؟ فإن قالوا نعم فال تبغ منهم غير ذلـك،          
 خير لك مما    واهللا ألن يهدى اهللا على يديك رجالً      

 .)١()طلعت عليه الشمس وغربت

 

 
وموضع الشاهد في الحديث واضح، وهـو       

 إما  : كان يبعث السرايا ألمرين    أن النبي   
 لمحاربة محاربين، أو للدعوة إلى اهللا، وال يبعثها     

لقتال مشركين ابتداء.

 

 
 كان  وهذا الحديث يدل على أن النبي       

ينهى عن القتال في سرايا الدعوة حتـى يقتـل          
المشركون من المسلمين رجالً، ثم بعد ذلك يـتم       
عرض اإلسالم عليهم، وإهدار ما اقترفوه من دم        
المسلم، فإن قبلوا يتم إهدار دمه، وإن أبوا قوتلوا         

ال علـى إدخـالهم   على هذا الظلـم والعـدوان       

.لإلسالم

 

 
.. صدقت: رمى رجل من القوم سيفه، وقال     

فهذه األحاديث صـحيحة وصـريحة، وكنـت        
 ا، وأتعجـب كيـف سـار تـاريخ         أقرؤها دائم

.المسلمين على خالفها

 

 
ال تتعجب، فقد أخبر رسول اهللا      : قال الحكيم 

        عن انحراف األمة عن دينها بسبب تسلط 
..الدين لهمالطواغيت عليها، وإعانة رجال 

 

 
وقد تعجبـت لكثـرة     .. صدقت: قال الرجل 

ذكر الفقهاء لما يسمونه استتابة، مع أني لـم أر          
 .. اا واحدفي ذلك حديثً

ـ .. صـدقت : قال الحكـيم   االسـتتابة   (فـ
ال وجود لها في الدين، واإلكراه في       ) اإلكراهية

االستتابة اخترعها من اخترعها لتكون مقدمـة       
ا علـى    يكره أحـد   للقتل، ولم يكن النبي     

االستتابة وقد سجل القرآن الكريم هذا، كما فـي         
﴿َألَم تَر ِإلَى الَِّذين يزعمـون َأنَّهـم        : قوله تعالى 

         ونِريدي ِلكقَب ا ُأنِْزَل ِمنمو كا ُأنِْزَل ِإلَينُوا ِبمَآم
       ي وا َأنُأِمر قَدوا ِإلَى الطَّاغُوِت واكَمتَحي وا َأنكْفُر

 * بِعيـدا    الًيطَان َأن يِضلَّهم ضـالَ    ِبِه ويِريد الشَّ  
وِإذَا ِقيَل لَهم تَعالَوا ِإلَى ما َأنْـزَل اللَّـه وِإلَـى            

 *الرسوِل رَأيتَ الْمنَاِفِقين يصدون عنْك صدودا       
     ا قَدةٌ ِبمِصيبم متْهابفَ ِإذَا َأصفَكَي    ثُـم ِديِهمتْ َأيم

 ِلفُونحي وكاءنَا ِإالَّ    جدَأر ِفيقًا    ِباللَِّه ِإنتَوانًا وسِإح 
*          ِرضفَـَأع ا ِفي قُلُوِبِهمم اللَّه لَمعي الَِّذين ُأولَِئك 

 * بِليغًـا     لَهم ِفي َأنْفُِسِهم قَوالً    عنْهم وِعظْهم وقُلْ  
 ِليطَاع ِبِإذِْن اللَِّه ولَـو      ا ِمن رسوٍل ِإالَّ   وما َأرسلْنَ 

         وا اللَّـهـتَغْفَرفَاس وكاءج مهوا َأنْفُسِإذْ ظَلَم مَأنَّه



 

 

 

 

 



 









 



 



 *واستَغْفَر لَهم الرسوُل لَوجدوا اللَّه تَوابا رِحيما        
 شَـجر    يْؤِمنُون حتَّى يحكِّموك ِفيما     وربك الَ  فَالَ

 يِجدوا ِفي َأنْفُِسِهم حرجا ِمما قَـضيتَ  بينَهم ثُم الَ 
 ٦٠ :النساء[ويسلِّموا تَسِليما﴾ 

 

- ٦٥[.

 

 
فهذه اآليات الكريمة   .. صدقت: قال الرجل 

صريحة في أن التوبة كانت تعـرض علـيهم،         
وينصحون بها بعد نطقهم بالكفر، لكنهم يصدون       

يـستتاب  (ا  م الفقهاء الكثير جد   ويأبون، فأين كال  
.؟)فإن تاب وإال قتل

 

 
وقد كـان  .. صدقت: رمى آخر سيفه، وقال   

المنافقون يجاهرون بنفاقهم ويعاندون في الـرد       
على اهللا ورسوله إال أنهم مع ذلك لم يفصلوا عن    
الجماعة، ولم تعلن عليهم الحـرب، ولـم تـبح          

.. دماءهم

 

 
ِإذَا ِقيَل لَهم ﴿و: لقد ذكر اهللا تعالى ذلك، فقال 

         مـهوسءا رووُل اللَِّه لَـوسر لَكُم تَغِْفرسا يالَوتَع
     ونتَكِْبرسم مهو وندصي متَهَأيرو*   ِهملَيع اءوس 

          ملَه اللَّه غِْفري لَن ملَه تَغِْفرتَس لَم َأم متَ لَهتَغْفَرَأس
 هـم الَّـِذين     *يهِدي الْقَوم الْفَاِسـِقين     ِإن اللَّه لَا    

يقُولُون لَا تُنِْفقُوا علَى من ِعنْد رسوِل اللَِّه حتَّـى          
    الَْأراِت واومالس اِئنِللَِّه خَزوا ونْفَضي   لَِكـنِض و

 يقُولُون لَِئن رجعنَا ِإلَـى      * يفْقَهون   الْمنَاِفِقين الَ 
الْم األَ ِدينَِة لَي نا األَ  خِْرجِمنْه زةُ     عِللَّـِه الِْعـزذَلَّ و

يعلَمون﴾  ين ولَِكن الْمنَاِفِقين الَ   وِلرسوِلِه وِللْمْؤِمنِ 
 ٥: المنافقون[

 

- ٨[.

 

 
﴿وِإذَا ِقيَل لَهم تَعالَوا ِإلَى مـا       : وقال تعالى 

  رَأيتَ الْمنَاِفِقين يصدون   َأنْزَل اللَّه وِإلَى الرسولِ   
.]٦١: النساء[عنْك صدودا﴾ 

 

 
لقـد وردت آيـات     : رمى آخر سيفه، وقال   

ــى ــي هــذا المعن ــرة ف ــه .. كثي ــا قول ومنه
﴿الْمنَاِفقُون والْمنَاِفقَاتُ بعضهم ِمن بعٍض     :تعالى

  ونرْأموِف        يـرعـِن الْمع نـونْهينْكَِر وِبـالْم
        نَـاِفِقينالْم ِإن مهفَنَِسي وا اللَّهنَس مهِديَأي ونقِْبضيو

   الْفَاِسقُون منَاِفقَـاِت      *هالْمو نَاِفِقينالْم اللَّه دعو 
 مهبسح ا ِهيِفيه خَاِلِدين نَّمهج نَار الْكُفَّارو منَهلَعو

 ﴾ِقيمم ذَابع ملَهو ٦٨، ٦٧: التوبة[اللَّه[. 

فهاتان اآليتان الكريمتان تـشيران إلـى أن        
 لكـن   ؛ين وقفوا على شفا الخيانة العظمى     المنافق

ألنهم لم ينفذوا وعدهم لليهود لم يقـاتلهم النبـي          
          واكتفى بفـضح اهللا لهـم ورده علـيهم 

و نزلت علـى    وهذه اآليات ل  .. وكشف أسرارهم 
فقهائنا ألبادوا نصف المسلمين بدعوى الـردة،       
فكيف وحركة النفاق هذه استمرت إلـى آخـر         
النبوة، تتجدد مع األيام، يتوب القليـل ويـستمر         
األكثرون، وينضم إليهم من انضم، حتى ذكـر        
ابن عباس وغيره أن النفاق في آخر عهد النبي         

           كان أكثر من أوله، ولو كانـت هنـاك 
ت وقتل لمن يتفوه بمثل الكـالم الكفـري     استتابا

السابق لما بقي من المنافقين من يجرؤ على مثل         
.هذه األقوال واألعمال

 

 
لقد ذكرني حـديثكم    : رمى آخر سيفه، وقال   

هذا ببعض مشايخنا الذي كان يردد كل حين هذه         
، وعنـدما   ]يستتاب، فإن تاب وإال قتـل     [العبارة  

كم شرعي،  سألناه عن سر ترديده لها بعد كل ح       
ثم ذكر لنا   .. ذكر لنا أن شيخه فيها هو ابن تيمية       

أنه جمعها في مصنف خصها به، ثم راح يقـرأ          
: من قـال لرجـل    : (لنا منها أمثال هذه الفتاوى    

.. توكلت عليك أو أنت حسبي أو أنا في حسبك          
ا من اعتقد أن أحـد    .. يستتاب فإن تاب وإال قتل    

ن الخضر  من أولياء اهللا يكون مع محمد كما كا       
مع موسى، فإنه يستتاب فإن تاب وإال ضـربت         

الرجل البالغ إذا امتنع من صالة واحـدة        .. عنقه
من الصلوات الخمس أو ترك بعض فرائـضها        

.. المتفق عليها فإنه يستتاب فإن تاب وإال قتـل        
من لم يقل أن اهللا فوق سبع سمواته فهو كافر به           

  ضربت عنقـه، وإالحالل الدم يستتاب فإن تاب    
من قـال القـرآن     .. وألقى على بعض المزابل   

 وإالمحدث فهو عندى جهمى يستتاب فإن تـاب     
ا من الصحابة أو    من قال إن أحد   .. ضربت عنقه 

التابعين أو تابعى التابعين قاتل مع الكفار فهـذا         
 يستتاب مـن ذلـك   أنضال غاو بل كافر يجب  

من اعتقد صحة مجموع هذه .. فإن تاب وإال قتل   
إنه كافر يجب أن يستتاب فإن تـاب        األحاديث ف 

من جحـد حـل بعـض المباحـات         .. وإال قتل 

الظاهرة المتواترة كالخبز واللحم والنكاح فهـو       
إن .. كافر مرتد يستتاب فـإن تـاب واال قتـل         

يعني تحريم اللحـم أو الخبـز أو        (ضمر ذلك   أ
ا ال يستتاب عند أكثـر      ا منافقً كان زنديقً ) النكاح

.. ستتابة إذا ظهر ذلك منه    العلماء، بل يقتل بال ا    
من لم يلتزم هذا الشرع أو طعن فيـه أو جـوز    
ألحد الخروج عنه فإنه يستتاب فـإن تـاب وإال      

ا إلى اهللا يوصـله     ن له طريقً  أمن ادعى   .. قتل  
إلى رضوان اهللا وكرامته وثوابه غير الـشريعة        

      ا كافر يستتاب   التى بعث اهللا بها رسوله فإنه أيض
أكـل الحيـات    .. عنقـه فإن تاب وإال ضربت     

جماع المسلمين فمـن أكلهـا      إوالعقارب حرام ب  
لذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإال قتـل        مستحال  ..

نه يستتاب فـإن تـاب      فإمن قال القرآن مخلوق     
ـ أمن قال   .. ال قتل إو ا ن اهللا لم يكلم موسى تكليم

من ظن أن التكبيـر  .. ال قتلإيستتاب فإن تاب و  
من .. ال قتل إإن تاب و  من القرآن فإنه يستتاب ف    

أخر الصالة لصناعة أو صيد أو خدمة أستاذ أو         
غير ذلك حتى تغيب الشمس وجبت عقوبته بـل         

.. يجب قتله عند جمهور العلماء بعد أن يستتاب       
 شـهر   من قال إنه يجب على المسافر أن يصوم       
جمـاع  رمضان وكالهمـا ضـالل مخـالف إل      
.)٢()المسلمين يستتاب قائله فإن تاب وإال قتل

 

 
هذه مجرد أمثلة عن فتاواه الكثيرة المملوءة       

.. بالحقد والكراهية، والبعيدة عن القيم القرآنيـة      
ولألسف فقد كانت هي زادنا الذي كان مشايخنا        

 فلذلك امتألنا بكل أصناف العـداوة     ؛يزودوننا به 
.والبغضاء

 

 



 


                                                           

 ١ج  ) (هـ١٨٩(السري الكبري للفقيه احلنفي الشيباين      ) ١(
.)١٠٧٩ص  / ١ج (، و مغازي الواقدي )٧٨ص 

 

 
تب ابـن   هذه نصوص لفتاوى يف مواضع متفرقة من ك       ) ٢(

.تيمية، وخصوصا جمموع الفتاوى
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, "يوم القيامة"هي " الساعة"عض عند االعتقاد بأن قد يخطئ الب
فالساعة ليست هي يوم القيامة بل هي زمن لتلك األحداث الجسام 

 :واألهوال التي تسبق يوم القيامة بمراحل وكما وصفها لنا ربنا 
ٍلمكُلُّ ذَاِت ح عتَضتْ وعضا َأرمٍة عِضعرُل كُلُّ ما تَذْهنَهوتَر موي 

حملَها وتَرى النَّاس سكَارى وما هم ِبسكَارى ولَِكن عذَاب اللَِّه 
شَِديد) ال يعلمها ة وما بين الساعة ويوم القيامة فتر،)٢: الحج 

 ويتوقف ،إال عالم الغيب والشهادة تنتهي عندها الحياة التي نعرفها
. بها الزمن الذي نعرفه

 

 
 وما ،عمر الدنيا وأمر قيامها يأتي بغتةفالساعة هي آخر وقت في 

 على فهمنا ةبينها وبين يوم القيامة أحداث كونية خارقه عصي
 أن تُطوى السماء كطي السجل للكتب كما جاء :منها. وفهم عقولنا
 كَما بدْأنَا ۚيوم نَطِْوي السماء كَطَي السِجلِّ ِللْكُتُِب  :في قوله 

، )١٠٤: األنبياء ( ِإنَّا كُنَّا فَاِعِلينۚ وعدا علَينَا ِۚعيده َأوَل خَلٍْق نُّ
: ا لقوله سبحانه أن تبدل األرض والسماوات بغيرها مصداقً:ومنها
 ُاتاومالسِض واَألر رغَي ضُل اَألردتُب مووا ِللَِّه الْۖيزرباِحِد  وو

.)٤٧: إبراهيم (الْقَهاِر

 

 
 وهو يوم ،فهو أول يوم من أيام اآلخرة" يوم القيامة  " أما

 والساعة ،ا ليس كأيامنا وهو زمني،استقرار على أرض جديدة
 وتعني زوال ،تقوم على أحياء فتُميتهم ويدفنون تحت ثرى األرض

 بينما تكون القيامة على أموات فتحييهم، وتتشقق ،الدنيا وفناءها
ها وينبتون كما ينبت البقل، فهو األرض عن أجسادهم فيخرجون من

وبالقيامة هنالك , يوم يقوم فيه الناس من مرقدهم لرب العالمين
مكونات وعناصر ليست من مكونات وعناصر ما تقوم عليه 

 والكتب وما إلى ، والميزان، والنَّار، والجنَّة، الحساب:الساعة، مثل
. ذلك

 

 
، "الساعة"ي ن الكريم فهآسميت الساعة بتسميات عديدة في القر

كما جاء ) صيحة شديدة تُِصم اُألذُن لشدتها" (الصاخة"، و"القارعة"و
كما " الواقعة"، و)٣٣: عبس (اخَّةُفَِإذَا جاءِت الص :بقوله 

 وسميت ،)١: الواقعة (ِإذَا وقَعِت الْواِقعةُ: ورد في قوله تعالى
كما جاء ) فَ َأزفًا َأي دنا وَأِفدكلُّ شيء اقْتَرب، فقد َأِز" (اآلزفة"بـ

 لَيس لَها ِمن دوِن اللَِّه كَاِشفَةٌ* َأِزفَِت اآلِزفَةُ  :في قوله 
٥٧:النجم(

 

-٥٨(. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

  

 

، أي إنّـه يـوم      "بيوم التناد "وسميت كذلك      
إطالق النداءات وهذا ما يحصل عادةً عنـد        

ويـا  : ، قال تعالى  الفجائيةالكوارث الكبرى   
    ي كُملَيِم ِإنِّي َأخَافُ عالتَّنَاِد   قَو ملُّ * وتُو موي ون

 مدِبِرين ما لَكُـم ِمـن اللَّـِه ِمـن عاِصـمٍ        
٣٢:غافر(

 

-٣٣(.

 

 
 بتـسميات   اأيضما يوم القيامة فلقد ورد      أ
، كما جاء فـي     "يوم الخروج   "  ومنها   عديدة

يحةَ ِبـالْحقِّ   يوم يسمعون الص  : قوله تعالى 
وجاء كـذلك   . )٤٢: ق( ذَِلك يوم الْخُروجِ  

ِإنّ يوم الْفَصِل ِميقَاتُهم     :"يوم الفصل  "ةبلفظ
مَأجِعين )يـوم   "ةوجاء بلفظ . )٤٠: الدخان

ار لَِفي  وِإنّ الْفُج : حيثُ قال اهللا تعالى   " الدين
: االنفطـار ( يصلَونَها يوم الـدِّينِ   * جِحيٍم  

١٤

 

-١٥( .

 

 
يوم " و "يوم الحساب  "ةوجاءت كذلك بلفظ  

أي إنّه اليوم الذي يخلد     " يوم الخلود " و "الجمع
في الجنة، كما جاء في     فيه الناس في النار أو      

ادخُلُوهـا ِبـسالٍم ذَِلـك يـوم     : قوله تعالى 
 "يوم التالقي  "أيضاوهي  . )٣٤ :ق( الْخُلُوِد

ونُِفـخَ ِفـي   : ، كما قال تعالى"يوم الوعيد "و
.)٢٠: ق( الصّوِر ذَِلك يوم الْوِعيِد

 

 
، أي إنّـه    "يوم التغابن " ـوسمي كذلك ب  

 بالخسران لمـا فـاتهم،      يوم شعور أهل النار   
يوم يجمعكُم ِليوِم الْجمِع   : يقول اهللا عز وجل   

.)٩: التغابن( ذَِلك يوم التَّغَابِن

 

 
 ولقد جمع اهللا سبحانه وتعـالى أحـداث        

ن الكـريم فـي     آالساعة والقيامة فـي القـر     
سورتين، فقد جمعها فـي سـورة التكـوير،         

، لبيـان   في سـورة االنفطـار   اأيضوجمعها  
تالصق العهدين وصيرورة األمـر كلـه هللا        

.سبحانه

 

 


 


ذكرت لفظة الساعة في القـرآن الكـريم    

 منها لقياس الزمن     ثمانٍ ،ثماني وأربعين مرة  
وِلكُلِّ ُأمٍة َأجٌل    :الدنيوي في مثل قوله تعالى    

ۖ     ملُهَأج اءةً      ال فَِإذَا جـاعس ونتَْأِخرـسال ۖ يو  
ونتَقِْدمسي )وقوله تعـالى   .)٣٤: ألعرافا : 
          ـاِجِرينهالْمو لَـى النَِّبـيع اللَّـه تَاب لَقَد

  وهعاتَّب اِر الَِّذيناَألنْصةِ   ورسِة الْعاعِفي س .. 
 وأربعون أخرى في المعنـى      .)١١٧: التوبة(

 في مثـل قولـه      )القيامة(القريب من معنى    

ساعةُ موِعدهم والساعةُ َأدهـٰى     بِل ال  :تعالى
رَأمو )وقوله تعـالى   .)٤٦: القمر :  ِإذَاو

ِقيَل ِإن وعد اللَِّه حقٌّ والساعةُ ال ريب ِفيهـا          
.)٣٢: الجاثية( ..قُلْتُم ما نَدِري ما الساعةُ

 

 
 أن المرات الثمـاني     :ظة األولى ووالملح

ا الكلمة لتدل على زمن دنيوي   التي وردت فيه  
  غير معرفة بـأل التعريـف    اقد وردت جميع 

 لتدل على وقت يختلف مـن مـرة         ،)ساعة(
 بينما المرات األربعون التي حملـت       .ألخرى

 قـد   )القيامة(المعنى اآلخر القريب من معنى      
 )الساعة(وردت جميعها معرفة بأل التعريف      

لتدل على زمن واحد مـشترك فـي جميـع          
. األربعين التي وردت فيهاالمرات

 

 
 أن  :ظة الثانية الجديرة باالعتبار   ووالملح

 قـد   )القيامة(المعنى الثاني القريب من معنى      
 فـي   )البغتة(ترافق معه ذكر معنى المباغتة      

فَهـْل  : ستة مواضع في مثل قوله تعـالى      
 ..ينظُرون ِإالَّ الـساعةَ َأن تَـْأِتيهم بغْتَـةً        

قَد خَِسر الَِّذين    :وله تعالى  وق ،)١٨: محمد(
 حتَّٰى ِإذَا جاءتْهم الساعةُ بغْتَةً      ۖكَذَّبوا ِبِلقَاِء اللَِّه    
.)٣١: األنعام( ..قَالُوا يا حسرتَنَا

 

 
 أن المرات األربعين    :ظة الثالثة ووالملح

قد ورد في خمس منها معنى سرعة حدوثها        
 في مثل   )ب أقر ،ا قريب ، قريب ،كلمح البصر (

 ۚوِللَِّه غَيب السماواِت واَألرِض      :قوله تعالى 
 كَلَمِح الْبصِر َأو هو َأقْرب      وما َأمر الساعِة ِإال   

ۚ ِإن      ٍء قَِديرلَٰى كُلِّ شَيع اللَّه  )٧٧: النحل(. 
 قُْل  ۖيسَألُك النَّاس عِن الساعِة      :وقوله تعالى 

اللَِّه     ِإنَّم ا ِعنْدهةَ     ۚا ِعلْماعلَّ الـسلَع ِريكدا يمو 
.)٦٣: األحزاب( تَكُون قَِريبا

 

 

 أن ذكر الساعة قـد      :ظة الرابعة ووالملح
 في مثل   ،ات كبديل لعذاب الدنيا   ورد أربع مر  

قُْل َأرَأيتَكُم ِإن َأتَاكُم عذَاب اللَِّه       :قوله تعالى 
لساعةُ َأغَير اللَِّه تَـدعون ِإن كُنْـتُم        َأو َأتَتْكُم ا  
اِدِقينص ) وقولـه تعـالى    .)٤٠: األنعـام : 
         ذَاِب اللَّـِه َأوع ةٌ ِمنغَاِشي مهتَْأِتي َأفََأِمنُوا َأن

         ونرـشْعال ي ـمهغْتَـةً وةُ باعالـس مهتَْأِتي 
ا حتَّى ِإذَ . . :وقوله تعالى  .)١٠٧: يوسف(

 ..رَأوا ما يوعدون ِإما الْعذَاب وِإما الساعةَ      
.)٧٥: مريم(

 

 
 أن ذكر الساعة قد     :ظة الخامسة ووالملح

 مع التأكيد على أنها     اورد أربع مرات مترافقً   
وكَذَِلك  : في مثل قوله تعالى    ،)ال ريب فيها  (

 حـقٌّ وَأن    ِهَأعثَرنَا علَيِهم ِليعلَموا َأن وعد اللَّ     
 .)٢١: الكهـف ( .. ريـب ِفيهـا    الساعةَ ال 

 ريب ِفيها   الوَأن الساعةَ َآِتيةٌ     :وقوله تعالى 
.)٧: الحج( وَأن اللَّه يبعثُ من ِفي الْقُبوِر

 

 
 أن ذكر   :ظة السادسة واألخيرة  ووالملح

 مع تعبير   االساعة قد ورد سبع مرات مترافقً     
 : في مثل قوله تعالى    ،)علم الساعة (علم بها   ال
   َِة فاعِللس لَِعلْم ِإنَّهـوِن     الواتَِّبعا وِبه نتَرتَم 

  تَِقيمساطٌ مذَا ِصره )وقوله  .)٦١: الزخرف 
يسَألُونَك عِن الساعِة َأيان مرسـاها       :تعالى

: األعـراف ( ..قُْل ِإنَّما ِعلْمها ِعنْـد ربـي      
ِإن اللَّه ِعنْـده ِعلْـم       : وقوله تعالى  .)١٨٧

.)٣٤: لقمان( ..الساعِة

 

 
 المالحظات الست الـسابقة     إلىوبالعودة  

التي استخرجناها من اآليات الكريمـة التـي        
:تتحدث عن الساعة نجدها كما يلي

 

 
١

 

 الساعة اسمها مشتق من وحدة قياس       -
.زمنية

 

 
٢

 

 عـصر  أيفـي   الساعة تأتي الكفار     -
.بغتة

 

 
٣

 

 الساعة مترافقة مع الـسرعة فهـي        -
.كلمح البصر أو أقرب

 

 
٤

 

 الساعة بالنسبة الـى الكفـار بديلـة         -
. فإما العذاب وإما الساعة،لعذاب الدنيا

 

 
٥

 

. الساعة ال ريب فيها-

 

 
٦

 

 الساعة لها علم خاص بهـا ال يعلـم    -
ِإن اللَّه ِعنده ِعلْـم      :تفصيالته إال اهللا تعالى   

 .)٣٤: لقمان (ساعِةال

 

 
وبتأمل البنود الستة السابقة نجد أن كون       

 مشتقة من وحدة قياس الزمن فإشارة )الساعة(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
األمين العام والمتحدث الرسمي

 

 
                               لالتحاد العالمى للطرق الصوفية

ى الحسينىلعزم اعبد الحليمالشريف 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

  

 

 ألن اآليـات    ؛ نسبية الزمن  إلىعلمية قرآنية   
 ،تحدثت عن أن الساعة تأتي الكافرين بغتـة       

وحين تأتي فهي سريعة كلمح البصر أو هي        
وعـد اهللا    ثم إنها بديلة لعذاب الدنيا يت      ،أقرب

 إما  : ويقول ، عصر أيتعالى بها الكافرين في     
 وإما  ،أن يأتيهم العذاب في الدنيا قبل الساعة      

 ثم يأتيهم عذاب اآلخرة     الًأن تأتيهم الساعة أو   
 مما يشير الى أن الساعة تـأتي        ،بعد الساعة 

 وهـي حتميـة     ، وقت أي عصر وفي    أيفي  
 وأما تفـصيل حـدوثها وطريقـة        ،الحدوث

ِإن اللَّـه   ذلك عند اهللا تعـالى      حدوثها فعلم   
 ولكننـا   ،)٣٤: لقمان( ..ِعنْده ِعلْم الساعةِ  

نالحظ أن الساعة ذكرت مرتين في حادثتين       
عيـسى  سـيدنا    األولى في شأن     ،متشابهتين

:    َِة فاعِللس لَِعلْم ِإنَّهـا     الوِبه نتَـرتَم 
    تَِقيمـساطٌ مذَا ِصروِن هاتَِّبعو ) الزخـرف :

عيسى لـم يمـت     سيدنا   ونحن نعلم أن     ،)٦١
حتى اآلن ولكن ال بد من يوم يموت فيه كما          

والسالم علَي يوم    :قال اهللا تعالى على لسانه    
: مـريم ( وِلدتُ ويوم َأموتُ ويوم ُأبعثُ حيا     

ـ     اإذً .)٣٣ ـ  ا فوجوده في السماء مرفوع ا حي 
لى األرض مرة أخرى إعه  ثم رجواوليس ميتً

 .فيه علم للساعة

 

 
والثانية في شأن أصحاب الكهف الـذين       

 سنين قمرية ثم بعثهم اهللا تعـالى        ٣٠٩ناموا  
وكَذَِلك  :من نومهم كما تقول اآلية الكريمة     

         َأنـقٌّ واللَِّه ح دعو وا َأنلَمعِلي ِهملَينَا عثَرَأع
ـ    الالساعةَ   ِفيه ـبيا ر.. ) ٢١: الكهـف(. 

ووجه الشبه في الحادثتين هو غيـاب أنـاس         
 عن الدنيا لسنوات    )عيسى وأصحاب الكهف  (

لى الدنيا مرة   إعديدة وهم أحياء ثم رجوعهم      
أخرى وهم موقنون بالساعة وقد أصبح عندهم 

.علم بها

 

 


 



وللساعة أشراط أي عالمات حيث يقول       
 الساعةَ َأن تَـْأِتيهم     الفَهْل ينظُرون إِ  : تعالى

         مـاءتْهِإذَا ج ما فََأنَّى لَهاطُهاء َأشْرج غْتَةً فَقَدب
ماهِذكْر) ؛ فدل ذلك علـى أن      )١٨: محمد

للساعة أشراط منها ما جاء ومنها ما سيأتي،        
  ا على أن الساعة تقوم فجـأة،   وتدل اآلية أيض

وال يتلمظ متلمظ فيتـصور بـأن األشـراط         
تخالف الفُجاءة، فذلك من غير المقبول فـي         
السوية الفكرية، فاألشراط تقع في أجيال تنسى 

بعضها ما حدث للجيل الذي سبقه، والنـسيان      
من طباع بني آدم، لذلك فالساعة تكون بغتة،        

فَلَما نَسواْ ما ذُكِّرواْ ِبـِه      : حيث يقول تعالى  
    كُلِّ شَي ابوَأب ِهملَينَا عواْ    فَتَحتَّى ِإذَا فَِرحٍء ح

        ونِلـسبـم مغْتَةً فَِإذَا هم با ُأوتُواْ َأخَذْنَاهِبم 
هـْل  : ؛ ويقول جل جاللـه    )٤٤: األنعام(

 ال الساعةَ َأن تَْأِتيهم بغْتَـةً وهـم        الينظُرون إِ 
ونرشْعي )؛ فالنسيان وعـدم    )٦٦: الزخرف

 أمر الـساعة،    الشعور هو ما يغلب علينا في     
والبغتة في قيام الساعة تعني وجود شـعور        
وإدراك بما يعني قيامها على أحيـاء، لكـن         
القيامة تكون على األموات فـال يهـم فيهـا          
الفجاءة، وال بغتة تبغـت المـوتى، فأعمـال     

.الساعة لن يشهدها من سبق لهم الموت قبلها

 

 
وأشراط الساعة ذكرها اهللا فـي كتابـه        

نن العملية والقولية لرسـول     هت عليها ال  ونبس
 من أشراط الـساعة التـي       اهللا، فبعثته   

جاءت دون أن ندري، أو لعل بعضنا أخذتـه         
الدراية ثم نسينا وذريتنا تلك العالمة الفارقة،       

يسَألُونَك عِن الساعِة َأيان    : حيث يقول تعالى  
ـ    * ِفيم َأنتَ ِمن ِذكْراها     *مرساها بِإلَى ر  ك
 كََأنَّهم   *َأنتَ منِذر من يخْشَاها    ِإنَّما    *منتَهاها

  عِشيةً َأو ضـحاها    اليوم يرونَها لَم يلْبثُوا إِ    
٤٢: النازعات(

 

- ٤٦(.

 

 
  الساعة إلـى    أشراطموا  ولعل الفقهاء قس 

كبرى وصغرى، لكن ما يهمني دراسته هـي       
نازع فيها منازع،   تلك الواردة بكتاب اهللا فال ي     

حتَّـى ِإذَا فُِتحـتْ يـْأجوج       : فقد قال تعالى  
        نـِسلُونٍب يـدن كُـلِّ حم مهو وجْأجمو*  

       ارصةٌ َأبشَاِخص قُّ فَِإذَا ِهيالْح دعالْو باقْتَرو
الَِّذين كَفَروا يا ويلَنَا قَد كُنَّا ِفي غَفْلٍَة من هـذَا          

٩٦: األنبياء (ا ظَاِلِمين بْل كُنَّ 

 

 فـدلت   )٩٧ -
تلكم اآليتين عن أن فتح يأجوج ومأجوج من        

واقْتَـرب  : بين األشراط لقوله تعالى بعدها    
 فالوعد الحـق هـو فـتح ردم     الْوعد الْحقُّ 

يأجوج ومأجوج وخروج ذراريهم إلى كـل        
 ا وقتالً الدنيا فساد ا كما جـاء بالـسنة       وتخريب
ا بزوال الدنيا ثم حساب     طهرة، إيذانً النبوية الم 
.يوم القيامة

 

 
وِإذَا وقَع الْقَوُل علَـيِهم     : ويقول تعالى 

        النَّاس َأن مهِض تُكَلِّماَألر نةً مابد منَا لَهجَأخْر
؛ )٨٢: النمـل  ( يوِقنُـون  الكَانُوا ِبآياِتنَـا    

فخروج الدابة التي تكلم الناس علـى غيـر         

لمعهود، أمر من أشراط الساعة، ولن تخرج       ا
تلك الدابة من رحم أمها لكن تخرج من رحم         

.األرض

 

 
 ِإذَا الـشَّمس كُـورتْ    : وقوله تعالى 

؛ فال تزال شمسنا غير مستديرة      )١: التكوير(
 وذلك الستمرار خـروج حممهـا      ؛حتى اآلن 

البركانية المستمر من كل جهة منها بما يمنع        
ة لحظة حتـى اآلن، لكـن إن        استدارتها ألي 

هدأت تلك الحمم فستبرز اسـتدارة الـشمس        
وذلك من العالمات، وهي غير واقعة جمـع        

 وجِمع الـشَّمس والْقَمـر    الشمس والقمر   
لشمس بداية النكدارها   ؛ وتكور ا  )٩: القيامة(

. اآلن بالسماءئكنجم متألل

 

 
 وِإذَا النُّجوم انكَـدرتْ   : ويقول تعالى 

؛ أي أنها ستنطفئ، يعقب ذلـك       )٢: التكوير(
عصر بارد مظلم على الكرة األرضـية وال        

.يعلم إال اهللا الزمن الذي يستغرقه ذلك العصر

 

 
وِإذَا الِْبحـار   : ويقول جل فـي عـاله     

؛ وهو ما يعني خروج     )٦: التكوير (سجرتْ
الحمم البركانية من باطن البحر إلى السطح؛       

 ذرات وجزيئات المـاء    ا بفصل   ويكون أيض
إلى أيدروجين مشتعل وأوكسجين يساعد على      

 ؛ الكرة األرضية  من% ٧١االشتعال، فيشتعل   
نـسبة  % ٢٩ و بحـار الماء  نسبة  % ٧١ألن  

.اليابسة

 

 
وِإذَا الْكَواِكـب   : ويقول جـل جاللـه    

ــرتْ ــار (انتَثَ ــتخرج )٢: االنفط ؛ أي س
الكواكب من منظومتها الدورانية حول نفسها      

ل بعضها الختالل أنظمة الجذب فتكثـر       وحو
.ارتطاماتها ببعضها، وبالتالي تدميرها

 

 
ويسَألُونَك عِن الِْجباِل فَقُْل : ويقول تعالى
؛ ونـسف   )١٠٥: طـه  (اينِسفُها ربي نَسفً  

الجبال يعني أن تميد األرض كما كانت قبـل         
خلق اهللا للجبال ووضعها في أماكنها كأوتـاد        

.لألرض

 

 
ن الجدير بالبيان أن كل ما سبق ذكره        وم

ا يعد  من أحداث الساعة والذي سيستغرق زمنً     
باألحقاب، فإن ما يهمني ذكره هو آية بعثـة         

للناس، فهي مـن     محمد  سيدنا وموالنا   
أشراط الساعة الصغرى، كذلك خروج يأجوج 

 أما األشراط ،ومأجوج، فاآليتين مجرد اقتراب
فع معه إيمـان،    الكبرى فإن قيام أحدها ال ين     

هـْل ينظُـرون ِإالَّ َأن   : حيث يقول تعـالى  



 

 

 

 

 



 



 

  

 

         ـضعب ْأِتيي َأو كبر ْأِتيي آلِئكَةُ َأوالْم متَْأِتيه
         نفَعالَ ي كباِت رآي ضعْأِتي بي موي كباِت رآي

تْ          انَفْسبكَـس ُل َأونَتْ ِمن قَبآم تَكُن ا لَمانُهِإيم 
  را خَياِنهاِفي ِإيم     وننتَِظـرواْ ِإنَّا مقُِل انتَِظر  

؛ لذلك فإن قيام بعـض تلـك        )١٥٨: األنعام(
العالمات الكبرى ال ينفع بعدها إيمـان مـن         
عاصروا بزوغ تلك العالمة، وتلك العالمات      
واآليات تحدث فجأة، لذلك فإني أجد أن بعثة        

   ذارات ا هو من بين اإلن   رسول اهللا للناس جميع
األخيرة من السماء ألهـل األرض، لكـن ال         
يمنع أن يتوالد هؤالء الذين لم يؤمنوا قبل قيام         
األشراط الكبـرى للـساعة، فمـا مـصير         

.ذراريهم؟

 

 
قَد خَِسر الَّـِذين    : فحين يقول اهللا تعالى   

كَذَّبواْ ِبِلقَاء اللِّه حتَّى ِإذَا جاءتْهم الساعةُ بغْتَةً        
يا حسرتَنَا علَى ما فَرطْنَا ِفيهـا وهـم         قَالُواْ  

يحِملُون َأوزارهم علَى ظُهوِرِهم َأالَ ساء مـا        
ونِزري) ؛ إنما يعني أن مـن      )٣١: األنعام

بغتته الساعة لن يستطيع التوبة، فلقد التـصق      
.به عمله السيئ أو كفره إلى يوم القيامة

 

 
ي أن اهللا تعـالى     ومن بديع البيان القرءان   

مِن اهتَدى فَِإنَّما يهتَدي ِلنَفْـِسِه ومـن        : قال
       رةٌ ِوزاِزرو الَ تَـِزرا وهلَيِضلُّ عا يلَّ فَِإنَّمض

 الًُأخْرى وما كُنَّا معذِِّبين حتَّى نَبعثَ رسـو       
نه سيكون باألرض   إ؛ وحيث   )١٥: اإلسراء(

  ت الهدايـة فهـؤالء     تهم رحما بعض ممن مس
يكونوا رسل اهللا لتلك الذراري من أبناء مـن         
حق عليهم العذاب، وقد يموت هؤالء األبنـاء     

 لذلك فإن اهللا    ؛دون أن يلتقوا بمن يذكرهم باهللا     
ـ       دخل اهللاُ سيبتليهم باالختبار يوم القيامة فما ي 

ا النار إال بعد أن تقـوم عليـه الحجـة           أحد
.والبيان

 

 
 

 


ـ     )القيامة(اشتقت كلمة    ا من قام يقوم قيام 
ـُوامةً فهو قائم    وقـام   ، والقائم ضد القاعد   ،وق

على الشيء أي رعاه وصانه وحـافظ علـى      
 وربمـا سـمي الرجـال       ، فهو قيم  ،صالحه

)ألنهم مناط رعاية أسـرهم وأبنـائهم    ؛)اقوم 
ومجتمعاتهم والحفاظ على صالحها وتقـويم      

من السن مرحلـة     أو ألنهم بلغوا     ،اعوجاجها
جعلتهم يتجاوزون طيش الشباب واعوجاجـه      

 االسـتقامة فـي   إلـى ولعبه ولهوه ويعمدون  

. واالستقامة والقيامة ضد الِعوج،سلوكهم

 

 
الْحمد ِللَِّه الَِّذي َأنْزَل علَى      : قال تعالى 

 قَيما ِلينْـِذر    ،عبِدِه الِْكتَاب ولَم يجعْل لَه ِعوجا     
ْأسبنْهلَد ا ِمنا شَِديد.. )١:الكهف

 

- ٢(. 

 

 
     اولما كانت الدنيا في معظمها لعب  ا ولهـو 

اوتفاخر ا وتنافس ا وانحرافً ا وظلم ا واعوجاج، 
    لتقويم وتصحيح كل    )القيامة(فسوف يأتي يوم 

 القاضي فيها هو اهللا     ،ذلك في محكمة عظيمة   
ـ        . . :تعالى ي مـنَهيقْـِضي بي ـكبر ِإن مو
 يقضي سبحانه بين    .)١٧: الجاثية( ..الِْقيامِة

كل ظالم ومظلوم ويفصل في كل خالف بين        
ِإن اللَّه يفْـِصُل بيـنَهم يـوم. .        المختلفين  

اللَّه يحكُم بيـنَكُم     ،)١٧: الحج( ..الِْقيامِة
     ِفيِه تَخْتَِلفُون ا كُنْتُمِة ِفيمامالِْقي موي ) الحـج :

 ويؤتى بالشهود من كل أمة فيـشهدون        .)٦٩
         ِجْئنَا ِبكٍة ِبشَِهيٍد وكُلِّ ُأم فَ ِإذَا ِجْئنَا ِمنفَكَي

 حتـى أن   ،)٤١: النساء( ِء شَِهيدا العلَى هؤُ 
السمع واألبـصار والجلـود لتـشهد علـى         

ومـا كُنْـتُم   أصحابها بما كـانوا يعملـون       
 َأبصاركُم الهد علَيكُم سمعكُم وتَستَِترون َأن يشْ

الو كُملُودج .. )٢٢: فصلت(.   نَخِْتم موالْي
       ـملُهجَأر دتَشْهو ِديِهمنَا َأيتُكَلِّمو اِهِهملَى َأفْوع

ونكِْسبا كَانُوا يِبم )٦٥: يس(. 

 

 
ثم يجزي اهللا تعالى المـؤمنين بجنـات        

 ،الكافرين والظـالمين بالنـار     ويعاقب   ،الخلد
ويحل العدل وتستقيم األمـور بعـد طـول         

.اعوجاج في الدنيا

 

 
 فالقيامة تعني تقويم االعوجاج مـن       اوإذً

 ولكـن يظـل     .خالل الصورة التي ذكرناها   
 هل ينتهي يوم القيامة بدخول المؤمنين       ،سؤال

  فيوم القيامة يوم ال    ،الجنة والكافرين النار؟ ال   
اة اآلخرة ال تخضع للـزمن       ألن الحي  ؛نهائي
 ، فهناك ينتهي الزمن فال يتأثر أحد به       ،كالدنيا

.فالناس ال تشيخ وليس هناك موت

 

 
وقد ذكرت لنا اآليات القرآنية الكريمـة       

 بعضها يشير   ، سبعين مرة  )يوم القيامة (تعبير  
 نهاية زمن الدنيا وذلك في جميع اآليـات         إلى

مثـل   فـي    ) يوم القيامة  إلى(التي فيها تعبير    
..       واكَفَـر قَ الَِّذينفَو وكعاتَّب اِعُل الَِّذينجو

        كُمفَـَأح كُمِجعـرم ِإلَـي ِة ثُـمامِم الِْقيوِإلَى ي
نَكُميب.. )٥٥: آل عمران(.

 

 
 نهاية  إلىولكن ليس في بعضها ما يشير       

 بل إن بعضها يذكر أن المشركين       ،لذلك اليوم 

 ،لك اليوم ويخلدون فيها   يعذبون في النار في ذ    
يضاعفْ لَه الْعذَاب يـوم الِْقيامـِة       في مثل   

. . ومثل   .)٦٩: الفرقان( ويخْلُد ِفيِه مهانًا  
: الحـج ( ونُِذيقُه يوم الِْقيامِة عذَاب الْحِريقِ    

ن المشركين مخلدون في النـار      إ وحيث   .)٩
قيامة نفـسه    فهذا يعني أن يوم ال     ؛يوم القيامة 

 .ال نهاية لهخلوِد يوم 

 

 


 



يقول اإلمام المجدد السيد محمد ماضـي       
: أبو العزائم في كتابه تفصيل النـشأة الثانيـة   

الصوِر فَجمعنَاهم  ى  ونُِفخَ فِ : قال اهللا تعالى  [
عماج) وقال سبحانه  ،)٩٩: الكهف :  تَّىح

ى قَاَل رب ارِجعوِن لَعلِّ   ِإذَا جاء َأحدهم الموتُ     
 اِلحُل صماَأع        ـوةٌ ها كَِلمكْتُ كَالَّ ِإنَّها تَرِفيم 

فَِإذَا  وراِئِهم برزخٌ ِإلَى يوِم يبعثُون وِمن قَاِئلُها
 والَ الصوِر فَالَ َأنساب بينَهم يومِئـذٍ     ى  نُِفخَ فِ 

لُوناءتَسي) ٩٩: نونمالمؤ

 

 وقـال   ،)١٠١ -
الصوِر فَفَِزع من   ى  ويوم ينفَخُ فِ  : جل وعال 

اَألرِض ِإالَّ من شَـاء     ى  ومن فِ  السمواِتى  ِف
اللَّه   اِخِريند هكُلٌّ َأتَوو )وقال ،  )٨٧: النمل
:  ِنُِفخَ فاِث   ى  وداَألج نم موِر فَِإذَا هالص

ـ     وقـال  ،  )٥١: يـس ( ِسلُونِإلَى ربِهـم ين
ـ    ى  ونُِفخَ فِ : سبحانه ى الصوِر فَصِعقَ من ِف

اَألرِض ِإالَّ من شَاء اللَّه ثُم ى ومن ِف السمواِت
نُِفخَ ِفيِه ُأخْرى فَِإذَا هم ِقيام ينظُرون وَأشْرقَِت        

وِجـيء   ووِضع الِكتَـاب   اَألرض ِبنُوِر ربها  
 الَ وهم بينَهم ِبالْحقِّى وقُِض والشُّهداِء النَِّبيينِب

ونظْلَمي )٦٨: الزمر

 

وقال تقدسـت   ،  )٦٩-
 الصوِر ذَِلك يـوم الوِعيـدِ     ى  ونُِفخَ فِ  :ذاته

وشَِهيد لَقَد كُنتَ    وجاءتْ كُلُّ نَفٍْس معها ساِئقٌ    
فْنَا عنـك ِغطَـاءك     غَفْلٍَة من هـذَا فَكَـشَ     ى  ِف

  ِديدح موالي كرصفَب )٢٠: ق

 

وقـال  ،  )٢٢-
َأيحسب اِإلنْـسان َأن لَّـن نَّجمـع         :سبحانه

     ولَى َأن نُّـسع لَى قَاِدِرينب هى  ِعظَام نَانَـهب 
٣: القيامة(

 

يـوم  : وقال جلت قدرتـه   ،  )٤-
وفُِتحِت السماء  ا  واجالصوِر فَتَْأتُون َأفْ  ى  ينْفَخُ فِ 

 ابوافَكَانَتْ َأب    ابراُل فَكَانَتْ سِت الِجبريساو  ِإن 
  ادصكَانَتْ ِمر نَّمهاج  آبم ا   ا ِللطَّاِغينِفيه الِبِثين 

قَابالَاَأح  درا بِفيه ذُوقُونالَ ايو اباشَر) النبأ :
١٨

 

-٢٤.(

 

 
لتى بينت كيفية النشأة     وهنا نكتب اآلية ا   

تصل بها بيان النشأة األخرى قـال       ااألولى و 
 :       ن ِطيٍناللٍَة مِمن س انخَلَقْنَا اِإلنس لَقَدو



 

 

 

 

 



 



 

  

 

قَراٍر مِكيٍن ثُم خَلَقْنَا النُّطْفَةَ   ى  ثُم جعلْنَاه نُطْفَةً فِ   
ةَ علَقَةً فَخَلَقْنَا العلَقَةَ مضغَةً فَخَلَقْنَـا المـضغَ       

اِعظَام   ملَح نَا الِعظَاموـ    ا فَكَس  ا ثُم َأنشَْأنَاه خَلْقً
         ـدعِإنَّكُم ب ثُم الخَاِلِقين نسَأح اللَّه كارفَتَب آخَر

       ثُـونعِة تُبامالِقي موي ِإنَّكُم ثُم تُونيلَم ذَِلك.. 
١٢: المؤمنون(

 

-١٦(.

 

 
وردت فى  هذه هى اآليات الشريفة التى      

خبـر مـن اهللا      وهى،   وما يتعلق به   وِرالص
تعالى ألهل اإليمان الذين يعقلـون عـن اهللا         

 ويفقهون كالمه بما جعله سبحانه      ،تعالى آياته 
 اومن لَّم يجعِل اللَّه لَه نُـور      : لهم من النور  

).٤٠: النور( ....فَما لَه ِمن نُّوٍر

 

 
 ظهـور أهـل    لا حجة قاصمة    وهى أيض

 ،العناد الذين أضلهم اهللا وأعمـى أبـصارهم       
وفى كل ، وقفل قلوبهم فحرموا التسليم والذوق   

آية من تلك اآليات أسرار غامضة وإشارات       
عالية أالح اهللا أنوارها ألهل البـصائر مـن         

وأشهد حقائقها أهل القلـوب مـن       ،  المؤمنين
وهى عيان ألهـل اليقـين قـال        ،  المحسنين

لَمون ِعلْم اليِقيِن لَتَـرون     كَالَّ لَو تَع  : سبحانه
ِحيمالج) ٥: التكاثر

 

-٦.(

 

 


 



أن : ومجمل ما بينته تلك اآليات الشريفة     
 وأن النفخ   ،الصور محيط بالسموات واألرض   

: فيه ثالث مرات

 

 
قبل يوم القيامة بهـا     ى   وه :نفخة الفزع 

فزع العالم أجمع إال من شاء اهللا ممن سبقت         
وهذا الصور  ،ىه سبحانه الحسن  لهم من 

 

ى  الذ -
 ونفخة الصعق، ونفخة    ،تنفخ فيه هذه النفخة   

القيامة

 

جعل اهللا فيه لكـل     ى   هو القرن الذ   -
.اروح من أرواح اإلنس والجن مكانً

 

 
والص محيط بالـسموات واألرض    ور 

 

- 
كما قررنا   

 

 فأسفله سجن أرواح الكـافرين      -
ووسـطه مكـان أرواح عامـة       ،  والمنافقين

وأعاله روضـة أرواح األبـرار      ،  لمينالمس
.والمقربين

 

 
وقبل أن تصل  ،الثالثةى  هةونفخة القيام

األرواح إلى هذا الصور تتمنى الرجوع عند       
 رب ارِجعـونِ  : الموت بدليل قوله تعالى   

فيحول بينـه وبـين مـا       ،  )٩٩: المؤمنون(
وال يقول هذه الكلمة إال مـن سـبق         ،  يشتهي

 أعاذنـا اهللا    ،الخاتمـة عليهم القضاء بـسوء     
وأما أهل اإليمان فإنهم عند ، وإخوتنا المؤمنين

 ،الموت تتوالى عليهم البشرى من اهللا تعـالى       
 الحياِة الـدنْيا  ى  لَهم البشْرى فِ   :قال سبحانه 

).٦٤: يونس( اآلِخرِةى وِف

 

 
وتقرر أن النفخة الثالثة تجعل كل إنسان       

 أذهـب   ،الهول من شدة    ا بنفسه فزع  الًمشغو
: الفزع كل عاطفة لوالد أو ولد قال سـبحانه        

  ِى  فَِإذَا نُِفخَ ف     مـنَهيب ابوِر فَالَ َأنـسالص 
وألجمت الحيرة األلـسنة    ،  )١٠١: المؤمنون(

وأهل اإليمان باهللا فـى روح      ،  فال يتساءلون 
:  قال تعـالى   ،وريحان وأنس فى نعيم الجنان    

الالم ِهملَيُل عالَ ِئكَةُ َأالَّ تَخَافُواتَتَنَزنُوا وزتَح 
: فصلت (كُنتُم تُوعدون ى  وَأبِشروا ِبالْجنَِّة الَتِ  

٣٠(.

 

 
 ،فى صور الخلقى  فه:أما النفخة األولى

 :وهى نفخة الفزع إذا ظهرت أشراط الساعة      
 ومن الخسف   ،من طلوع الشمس من مغربها    
هـذا  ى   ويقـو  ،والمسخ والصواعق والزوابع  

ع حتى يموت من فى السموات ومن فى        الفز
نهم ال يحصل لهم هذا     إاألرض إال الشهداء ف   

 ،الفزع بل يمر علـيهم نـسيم عليـل بليـل          
 ،فيموتون مشتاقون إلى رضاء ربهم سـبحانه    

ِإالَّ من شَـاء    : وهم الذين استثناهم اهللا بقوله    
اللَّه )وقولـه ،  )٨٧: النمل :    هكُـلٌّ َأتَـوو

اِخِريند )نتقلوا من الدنيا   ا :ىأ،  )٨٧: نملال
ى ألن تلك النفخة ه    ؛أذالء مرغمين مقهورين  

نفخة الفزع التى بعدها نفخـة      ى   وه ،األولى
. وبعدهما نفخة القيامة،الصعق

 

 
 ؛ األولى هو هياكل النـاس   وصور النفخة 

، ألن كل واحد صور محيط بحقائق ال تحصى
 :مجمع لكل أنواع الحقـائق    ى  فالهيكل اإلنسان 

، وفيه مادة أسفل الـسافلين    ،  ه نفخة القدس  ففي
 فاإلنـسان   ،وفيه ما بين ذلك من كل األنواع      

.كون صغير والكون كله إنسان كبير

 

 
الصوِر فَـِإذَا   ى  ونُِفخَ فِ  :وقوله سبحانه 

     نِسلُوني ِهمباِث ِإلَى رداَألج نم مه)  يـس :
 األجداث بالثاء جمع جدث      ،)٥١

 

 وقد تبدل   -
فاء فى لغة فيقال األجداف وهى القبور      الثاء  

 

- 
 ، بعد نفخة الـصعقة    وهذه هى النفخة الثالثة   

    ـ وبعد ما بينت لـك مـن رج ا األرض رج، 
 حتى تكـون    ،ا ونسف الجبال نسفً   ،اها دك ودكِّ
هباء وبعد إنزال األمطار من السماء    ،  ا منبث

 

- 
التى هى كمنى الرجال   

 

 وبتلك  ، أربعين سنة  -
تتكون الهياكل اإلنسانية مـن     األهوال العظام   

.ذرات األرض

 

 
فإذا نفخت تلك النفخة فى الصور خرجت       

 فاتصلت كل روح    ،األرواح كالجراد المنتشر  
وقـام النـاس    ،  ا لهـا  كان بيتً ى  بجسمها الذ 

. يسارعون:ى أ،ينسلون

 

 

 

 فالمقربون يسارعون علـى رفـارف       -
.األنوار إلى حظيرة الرضوان

 

 

 

ب إلـى    واألبرار يسارعون على النج    -
.الفردوس وغيرها

 

 

 

  وعامة المؤمنين ممن خلطـوا عمـالً       -
ا وآخر سيًئاصالحا يحاسبون حسابا يسير.

 

 

 

 والمتساهلون بالدين من أهل اإلسـالم       -
ى  واألمر هناك مفوض هللا العل،يقفون للحساب

.العظيم

 

 

 

 وأهل الكفر باهللا يزج بهم فـى النـار          -
. وكلهم يسارعون،بغير حساب

 

 
الصوِر فَصِعقَ ى ونُِفخَ ِف :وقوله سبحانه

: الزمر( اَألرِضى ومن ِف السمواِتى من ِف
 وهى التى تفقد    :هذه هى النفخة الثانية   ،  )٦٨

فيها األرواح الحياة الروحانية حتى ال يبقـى        
ملك مقرب إال ويفقد تلـك الحيـاة         

 

 وهـى   -
الصعقة  

 

 إال من اصطفاهم اهللا فأقامهم فـى        -
وبعد تلك النفخة يقول ربنـا      ،  مقام محبته لهم  

 :موالي لْكِن الملِّم )ثالث ، )١٦: غافر
من كانوا يـدعون     مرات فال يجيبه أحد لفناء    

 وينازعون  ، ويغترون بما لديهم   ،ملك األشياء 
الربوبية فى الملك فيجيب نفسه بنفسه سبحانه       

).١٦: غافر (ِللَِّه الواِحِد القَهاِر: الًقائ

 

 
 ثُم نُِفخَ ِفيـِه ُأخْـرى     : له تعالى أما قو 

 فبعد تلك الصعقة وتنفيـذ مـا        ،)٦٨: الزمر(
 بمـا أراده فـى      انسن من إعادة اإل   قدره  

وبها إعـادة   ،  النشأة الثانية تنفخ النفخة الثالثة    
ــ   ة الحيـاة الروحانيــة لـألرواح فتقــوم حي

.)١(]ناظرة

 

 


 



ئم فـي كتابـه     يضيف اإلمام أبو العـزا    
والناس فى هذا الوقت    : [تفصيل النشأة الثانية  

:أربعة أقسام

 

 
١

 

 قسم يخرجون من القبور لهم أجنحة       -
 ومنهم  .يطيرون بها إلى مسرات الحياة الثانية     

 ومنهم من تؤمهم    .من يركب النجب النورانية   
 وهـؤالء ال يمـرون      ،المالئكة إلى الفردوس  

  وال ، وال يـرون الميـزان     ،على الـصراط  



 

 

 

 

 



 



 

  

 

ِإن الَّـِذين:     قال   ،يحزنهم الفزع األكبر  
 سبقَتْ لَهم منَّا الحسنَى ُأولَِئك عنْها مبعدون الَ       

ما اشْتَهتْ َأنفُسهم   ى  وهم فِ  يسمعون حِسيسها 
ونالَ خَاِلد  ـراَألكْب عالفَز منُهزحي   متَتَلَقَّـاهو

 كُنـتُم تُوعـدون   ى  ا يومكُم الَّذِ  المالِئكَةُ هذَ 
١٠١: األنبياء(

 

 وهـؤالء المقربـون     ،)١٠٢-
واألبرار وأهل اليمين وردوا النار فى الـدنيا        

والنـار التـى    ،  وساروا على الصراط فيهـا    
، وردوها هى مجاهدة أنفـسهم فـى ذات اهللا        

اجتازوه هـو الـسير علـى       ى  والصراط الذ 
والحساب ،   بكمال اتباعه  ى  شريعة النب 

أنجاهم اهللا منه هو مراقبه اهللا تعالى فى        ى  الذ
 :ى قال اهللا تعالى فى الحديث القدس      ،كل عمل 

 ،ال وعزتى وجاللى ال أجمع لعبدى أمنـين       (
   فـى  ى  فإن هو خافن، خوفين اوال أجمع له أبد

فـى  ى  عندى  يوم أجمع فيه عباد   ى  الدنيا أمنن 
ى  وإن هو أمنن   ، فيدوم له أمنه   ،حظيرة القدس 

يوم أجمع فيه عبادى لميقات     ى   الدنيا خافن  فى
.)٢() فيدوم له خوفه،يوم معلوم

 

 
٢

 

 ال يقام لهم ميزان وال      :القسم الثانى  -
 : وهم الذين قال اهللا عنهم     ،ينصب لهم صراط  

ِةامالِقي موي ملَه نًـا  فَالَ نُِقيمزو)  الكهـف :
 أو مـاتوا علـى      ،ألنهم كفروا بـاهللا    ؛)١٠٥
.النفاق

 

 
٣

 

 وهم الذين يحاسـبون     :القسم الثالث  -
احساب كما قاله سبحانه   ا يسير :     ـنـا مفََأم

 ا يِسيراِكتَابه ِبيِميِنِه فَسوفَ يحاسب ِحسابى ُأوِت
٧: االنـشقاق  (ِلب ِإلَى َأهِلِه مسرورا   وينقَ

 

-
وآخَرون اعتَرفُوا ِبـذُنُوِبِهم     : قال تعالى  ،)٩

 عسى اللَّه َأن اوآخَر سيًئ ا صاِلحالًا عمخَلَطُو
     ِحيمر غَفُور اللَّه ِإن ِهملَيع تُوبي)  التوبـة :

والَِّذين  : وهم الذين مدحهم اهللا بقوله     ،)١٠٢
        وا اللَّهذَكَر مهوا َأنفُسظَلَم لُوا فَاِحشَةً َأوِإذَا فَع

 ومن يغِْفر الذُّنُوب ِإالَّ اللَّه مفَاستَغْفَروا ِلذُنُوِبِه
آل ( وهم يعلَمون  ولَم يِصروا علَى ما فَعلُوا    

. وهم عامة أهل اليمين،)١٣٥: عمران

 

 
 والحقيقة أن العصمة لم تثبت إال لرسول       

 واهللا تعالى أخبرنا أنـه يحـب        ،)٣(اهللا  
ابين ويحب المتطهرينالتو.

 

 
 ويهب لنـا    ، دوام التوبة  أسأله أن يمنحنا  

قوة يطهرنا بها مـن كـل خـاطر أو وارد           
.يحجبنا عنه 

 

 
هى الرجوع من المعاصى إلـى      : والتوبة

هو مجاهدة النفس لتزكو : الطاعات، والتطهير 
 ،من فطرها ونزوعها إلى الغفلـة والنـسيان       

.لتدوم لها المراقبة

 

 
٤

 

 هم الذين يحاسـبون     :والقسم الرابع  -
احساب ل تعالى  قا ،ا شديد:     ـ ى وَأما مـن ُأوِت
هِكتَاب ورو ثُبعدفَ يوِرِه فَسظَه اءرلَى اوصيو 
ِعيرفِ اس كَان ى  ِإنَّهوررسِلِه مَأن  اَأه ظَـن ِإنَّه 

 لَّن يحور بلَى ِإن ربه كَـان ِبـِه بـِصيرا          
١٠: االنشقاق(

 

فـأخذ الكتـاب مـن     ،  )١٥-
 ألن يده اليمنـى     ؛ إنما هو بشماله   وراء ظهره 

وشماله ملتوية وراء ظهره    ،  مغلولة فى عنقه  
وَأمـا   :فيأخذ كتابه بشماله بدليل قوله تعالى 

لَم ُأوتَ  ى  ِكتَابه ِبِشماِلِه فَيقُوُل يا لَيتَنِ    ى  من ُأوتِ 
كَانَـِت   ِكتَاِبيه ولَم َأدِر ما ِحساِبيه يـا لَيتَهـا  

ـ     ى  اِضيةَ ما َأغْنَى عنِّ   القَ ى ماِليـه هلَـك عنِّ
ـ     ى سلْطَاِنيه خُذُوه فَغُلُّوه ثُم الجِحيم صلُّوه ثُم ِف

   اعِذر ونعبا سهعاِسلِْسلٍَة ذَر   كَان ِإنَّه لُكُوهفَاس  
يحض علَى طَعـاِم   يْؤِمن ِباللَِّه العِظيِم والَ الَ

طَعام  ِن فَلَيس لَه اليوم هاهنَا حِميم والَالِمسِكي
 يْأكُلُـه ِإالَّ الخَـاِطُئون     ِإالَّ ِمن ِغـسِليٍن الَ    

 ٢٦: الحاقة(

 

 :وأمـا قولـه تعـالى     ،  )٣٧ -
  اورو ثُبعدفَ يوفَس) ىأ،  )١١: االنشقاق: 

ينادى بالويل والثبور لما حل به من الهـالك         
 ويـصلَى  : وقولـه  ،جاةومن اليأس من الن   

 وفى روايـة    ،فى السعير ى   يهو :ىأ سِعيرا
 ، تقذفه المالئكة فى الـسعير     :ىأ،  ضم الياء ب

 ِإنَّه  اَأهِلِه مسرور ى  ِإنَّه كَان فِ  : وقوله تعالى 
١٣: االنشقاق( ....ظَن َأن لَّن يحور بلَى    

 

-
هذا خبر من اهللا تعالى عما كان عليـه         ،  )١٥
ساهلون بالدين من نـسيان يـوم القيامـة      المت

 ،واإلقدام على نيـل حظـوظهم وشـهواتهم       
 ،والمسارعة إلى جمع المال من حل وحـرام       

 ومن ظلـم    ،وحب االنتقام من عباد اهللا تعالى     
 والسرور باقتراف تلك الخطايا وعلمه      ،الخلق

 ظَن ِإنَّه: إذ معنى قوله تعالى   ،  أنه ال يبعث  
َأن لَن ورحي ظن أن لن يرجع إلى اهللا       :ى أ

.تعالى

 

 
ونسيان يوم القيامة موجب ألليم العـذاب       

وِقيَل اليوم نَنـساكُم    : يوم القيامة بدليل قوله   
، )٣٤: الجاثيـة ( كَما نَِسيتُم ِلقَاء يوِمكُم هذَا    

؟ ن ظن أنه لن يرجع إلى اهللا تعـالى        فكيف بم 
نـه   أل ؛هذا الظن موجب للخلود فى نار جهنم      

إنكار لشيء معلوم من الدين بالضرورة وذلك       

 بلى: أما قوله تعالى   . أعاذنا اهللا منه   .كفر
 وإثبـات   ،فتكذيب للظالم وردع لـه وزجـر      

. وانقالبه إلى يوم الحساب،لرجوعه إلى اهللا

 

 
فتقرر أن النـاس يـوم القيامـة مـنهم          

 وينجـى   ، وهم الذين أنجـاهم اهللا     :المقربون
.من شاءبشفاعتهم يوم القيامة 

 

 
 وهـم   :وخاصة األبرار من أهل اليمـين     

.الذين أنجاهم اهللا تعالى

 

 
 وهم الذين يحاسـبون   :وعامة أهل اليمين  

احسابا يسير.

 

 
 وهم الذين يسحبون على :وأهل الكفر باهللا

.وجوههم فى النار من غير حساب

 

 
 وهم الذين يحاسبون    :وعامة أهل اإليمان  

 هرون فى جهنم ويخـرجهم اهللا تعـالى       طوي
فمنهم ،  بفضله ورحمته بعد نفاذ القضاء فيهم     

 ألن الذين أقامهم    ؛من يخرج بشفاعة الشافعين   
 ،اهللا شفعاء ينفعون عنـدما تنفـع الـشفاعة        

ويشفعون فيمن تنفعهم الشفاعة بإلهام يجعلـه       
.)٤( ]اهللا فى قلوبهم

 

 


 


 نستطيع أن نميز الفـرق بـين        مما سبق 

عريف كل منهما   بت) القيامة(و) الساعة( لفظتي
:كما يلي

 

 
 هي نهاية اللحظة األخيرة فـي       :الساعة

حياة اإلنسان والتي يجد نفسه بعدها أمـام اهللا       
. تعالى هو وجميع الخالئق 

 

 
هي ذلك اليوم الذي يبـدأ مـن         :القيامة

انتهاء الساعة ويقضي اهللا تعالى فيـه بـين         
الناس ويجزيهم على أعمالهم، وهو يوم ممتد       

.ةنهاي ال  ماإلى

 

 
نسأل اهللا تعالى أن يكشف لقلوبنا حقيقـة        

الذى به ننجذب بكليتنا إلـى      , الجمال الربانى 
.الرضوان األكبر

 

 
وصلى اهللا وسلم وبـارك علـى سـيدنا         

.وموالنا محمد وعلى آله أجمعين

 

 
                                                           

٦٠ثانية لإلمام أبي العزائم، صتفصيل النشأة ال) ١(

 

-٦٦. 

، رقـم   ٣٥/٢٠٤(جامع األحاديث لإلمـام الـسيوطى       ) ٢(
، وفى كنز العمـال     )١/٢٧٠(، وأخرجه أبو نعيم     )٣٨٠٨١

).٥٨٩٩، رقم ٣/١٤٥(

 

 
عـصمة الـوحى،   : أى العصمة الكاملة بأقسامها الثالثة  ) ٣(

.وعصمة التبليغ، والعصمة من الذنوب والسيئات

 

 
٧١أة الثانية لإلمام أبي العزائم، صتفصيل النش) ٤(

 

-٧٥. 



 

 

 

 

 



 



 









 



 





 


لحمد هللا أوضح الحق لمن هداه سبيله، ضيق الطريق على مـن لـم              ا

يكن دليله، أنار سبل الوصول إليه وهدى ألقرب الطرق للوفـود عليـه،             
اللهم ألحقنا بعبادك الذين    . قرب علينا البعيد، وسهل علينا العسير الشديد      

 والصالة والسالم  هم بالبدار إليك يسارعون، وببابك على الدوام يطرقون،       
بهـا  على سيدنا محمد صالة نستنزل بها غيث عفوك ومغفرتك ونتوسل           

 حتى نتجمل بجمال من جماالت اإلقبال       ،لنوال رضوانك ومعونتك سبحانك   
. لتنكشف لنا ستائر مكانته ،عليك بك والقبول لديك سبحانك

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 إنمـا يعنـى     ن هذا القول من اهللا      إ

 : عن قول الكافرين أنهم قالواحكاية اهللا 

سبلَّى عتَوو     وهذا األسلوب موجود في

ِإن كَيـدكُن   ن بكثرة ومثـال ذلـك       آالقر

ِظيمع        وهو قول عزيز مصر وقـول اهللا 

.عن طريق الحكاية

 

 

 :ل بل قا  )عبست وتوليت ( :نه لم يقل  أل

سبلَّى عتَوو عن طريق الحكاية.

 

 

 في وجـه    فلم يعبس رسول اهللا     

.م مكتوم وال تولىأبن ا

 

 

ـ  نَأن  آوذلك كما ذكـر القـر      ج اءه 

م مكتـوم   أ ليس تعيير البـن      ا هذ ىمعاَأل

ن أنمـا الوصـف يفيـد       إعمى و أنه  أعلى  

ا عـن   و بسطه ال يعنى شيئً    أ هعبوس الوج 

، هـذا مـن     لنما يكفيـه القـو    إعمى  أى  أ

...ناحية

 

 

ا علـى قـولهم      قال رد  ن اهللا   أكما  

  وكالَّ )١١: عبس (كَالَّ ِإنَّها تَذِْكرةٌ   :هذا

 وهذا العبوس في وجه     ،تستعمل هنا للردع  

مـر  أ وهو   ،ًئامر شي يغنى من األ   عمى ال األ

حدنا فكيف يغيب عن رسول     أال يغيب عن    

؟اهللا 

 

 



 



عمى تعد من   ألمام ا أ ه عبوسة الوج  نإ

 ليست لـه    خائنة األعين ورسول اهللا     

:عين خائنة والدليل على ذلك

 

 

لما : " قال عن سعد بن أبي وقّاص      

كان يوم فتح مكة اختبأ عبد اهللا بن سعد بن          

أبي سرح عند عثمان بن عفان، فجاء بـه         

يـا  :  فقـال  حتى أوقفه على النبـي      



 

 

 

 

 



 



 

 

 
فضيلة الشيخ علي الجميل

 

 
واعظ مركز رشيد

 

 

 

 

 

 

     
          

   

 

 
    

     
       

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 

رسول اهللا، بايع عبد اهللا، فرفع رأسه فنظر        

ا كل ذلك يأبى، فبايعه بعد ثـالث،        يه ثالثً إل

أما كان فـيكم    : (ثم أقبل على أصحابه فقال    

رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت        

ما ندري يـا    : فقالوا) يدي عن بيعته فيقتله؟   

رسول اهللا ما في نفسك، أال أومـأت إلينـا          

إنه ال ينبغي لنبي أن تكـون       : (بعينك؟، قال 

. أبو داود والبيهقيرواه)" له خائنة األعين

 

 

نـه كـان     أل ؛هدر دمه أ والنبى  

مـر   ويسبه وجاء األ   يعرض بالنبى   

. بإهدار دمهلى رسوله إ من اهللا 

 

 

عمى من خائنـة    والعبوس في وجه األ   

.األعين

 

 



 



الحكمة منتفية من العبوس فـي وجـه        

األعمى ما قيمتها وما مـدلولها والرسـول        

     هو معلم الحكمة عيو  الِكتَـاب كُملِّم 

 فهو مـن يعلـم      )١٥١: البقرة (والِْحكْمةَ

الحكمة في القول والعمل وجميع التصرفات      

عمى؟ والعبوس  أنه   أ فهل غاب عنه    

.عمى ليس من الحكمة؟في وجه األ

 

 



 



الوليد  (ن يقول اهللا في الكافر    أهل يعقل   

: رالمـدث  (ثُم عبس وبسر   :)بن المغيرة ا

٢٢(،  سبع ثُم عـبس يعـبس    : ، يقال

عبسقطب وجهه: أي: اا، وعبوس.

 

 

وبسر يعنى إذا قبض ما بـين عينيـه         

.كراهة للشيء واسود وجهه منه

 

 

 :لهاهللا تعالى   ن يوصف من قال     أيعقل  أ

   ٍِظيملَى خُلٍُق علَع ِإنَّكو )بهـذا  ) ٤: القلم

 عـال   ن مقام النبـى     إالوصف؟ كال   

ن يدانيه نبـى أو رسـول فكيـف         وغال أ 

.يساويه بعدوه؟

 

 



 



ن ينهى اهللا عن    أ ايضأهل من المعقول    

ا يؤذيه؟ وقـد    يذائه ويجعل في كتابه وصفً    إ

نذر بالعذاِب األليِم كَل من يـؤذي النبـى         أ

 بقوله :  ُأذُن وه     فلم يرض بهـذا 

:القول منهم وجعَل العقوبةَ بالعذاِب األليم

 

 

    وه قُولُونيو النَِّبي ْؤذُوني الَِّذين مِمنْهو

          ـْؤِمنيِباللَّـِه و ْؤِمني ٍر لَكُمخَي قُْل ُأذُن ُأذُن

       الَّـِذينو نُوا ِمنْكُمآم ةٌ ِللَِّذينمحرو ْؤِمِنينِللْم

     َأِليم ذَابع موَل اللَِّه لَهسر ْؤذُوني  ويصفه 

.ذى له؟بما فيه األ

 

 



 



سلـسلة األحاديـث    (قال األلباني فـي     

) :٦٣٥ / ٣) (الضعيفة

 

 

ما ذكره األستاذ عزت الـدعاس فـي        

المحمديـة أن النبـي     " الشمائل"تعليقه على   

          كان يقوم لعبد اهللا بن أم مكتـوم 

 

-

ويفرش لـه رداءه    !) ابن أم كلثوم  : األصل(

ني  بالـذي عـاتب    أهالً: ليجلس عليه ويقول  

 ربي من أجله، وال أعلم لهذا الحديث أصالً       

.يمكن االعتماد عليه

 

 

 لْكُـلُّ ٱ صلِّ وسلِّم علَى من عجز       للَّهمٱ{

 وَأِذقْنَـا  لْمحمِديِة،ٱعن ِإدراِك ِظلِّ صورِتِه     

 ِفى مبـاِدى معـاِني َأنْـواِرِه        لْفَنَاِءٱحالَوةَ  

ى نَثْبتَ ِفى داِئرِة َأتْباِعِه ونَنْتَِظم       حتَّ لرباِنيِة،ٱ

 يشِْهدنَا جمالَه ِفـى     نِْتظَاماٱ يِتِه،ِفي ِعقِْد معِ  

كُلِّ منْقُوٍل، وكَمالَه ِفى كُلِّ معقُوٍل، حتَّى الَ        

           نـيب ا لَـكقَاِئم كلَيع ِبك االد وِإالَّ ه دنَشْه

جبنَا لَه ونَجينَاه ِمن الْغَم وكَذَِلك      يديك، ﴿فَاستَ 

نُنِْجي الْمْؤِمِنين﴾

 

 

 علَى سيِدنَا محمٍد وعلَى آِلِه      للَّهٱ وصلَّى

لَّمسِبِه وحصو{.

 

 



 

 

 

 

 



 



 










 





 



يشهد العصر الحالي تغيرات وتطورات متالحقة، ويعيش ثورة        
كان من أهم منجزاتها شبكة المعلومات      علمية ومعرفية هائلة،    

، والتي أضحى العالم من خاللهـا       )اإلنترنت(ب الدولية المسماة   
.قرية صغيرة يمكن لإلنسان الوصول إليها

 

 
ومن ثم فإن أبناء اإلسالم مطالبون اليوم باالستفادة من هـذا           
اإلنجاز العلمي الضخم وتسخيره في خدمة اإلسالم والتعريـف         

. في العالمينبه، ونشر رايته

 

 

 

 

 

 



 





 





 




 




 


ال يخفى ما ينبغي أن يتحلـى بـه         
الداعية البصير من ضرورة التأني قبل      
الشروع في الدعوة حتى يتعرف علـى       
طبيعة من يدعوهم في تلـك الغـرف،        

مناسـب،  وساعتئذ يتخير الموضـوع ال    
واألسلوب المناسب، والقدر المناسب من  
الدعوة؛ حتى يقـع التـأثير، وتتحقـق        
الثمرة، فإن كانوا مخالفين في العقيـدة،       

، كان التركيز على محاسـن اإلسـالم      
وأدلة صدقه، وإن كانوا مبتدعين، كان      

ان حرمة االبتداع فـي     يالتركيز على ب  
الدين، وبطالن كل ما خالف السنة، وإن       

صحاب هـوى وشـهوة، كـان       كانوا أ 
التركيز على تعميق قيم اإليمان ومبادئه      
في قلوبهم بما يعـالج هـوى نفوسـهم         

فهذا شأن الداعيـة    وهكذا،  .. وشهواتها

الحكيم الناجح، وإلى ذلكم يشير الحـق       
 بقوله  :    ِةِبالِْحكْم كبِبيِل رِإلَى س عاد 

ِتي ِهـي   وجاِدلْهم ِبالَّ  والْموِعظَِة الحسنَةِ 
نسَأح) ١٢٥: النحل.(

 

 
في حكمة الداعية هنا    وإن مما يدخل    

مراعاته لالختصار وعدم التطويل فـي      
مشاركاته الدعوية من خـالل غـرف       
المحادثة مع تحليه بالصبر على ما قـد        
يحصل من عدم تجاوب الـبعض مـع        
دعوته، وعدم استعجال النتائج، فالكلمة     

ولو بعـد   الطيبة تؤتي ثمارها ونتائجها     
نصيحة لقمان البنـه    حين، وتلك كانت    

يا بنَي َأِقـِم    : كما يحكي القرآن الكريم   
وانْـه عـِن     وْأمر ِبـالْمعروفِ   الصالةَ
واصِبر علَى ما َأصابك ِإن ذَِلك       المنكَِر

.)١٧: لقمان (ِمن عزِم اُألموِر

 

 
وال ريب أن إجادة الداعية إلحـدى       

ات األجنبية وإلمامه بها يـساعده       اللغ

 

- 
إلى حد بعيد    

 

 في دعوة أهلهـا إلـى       -
ومحاورة من  اإلسالم؛ من خالل مناقشة     

يرتاد منهم تلك الغرف، ويمكـن لهـذا        
الدخول بهذه اللغة األجنبية    لم  مالداعية ال 



 

 

 

 

 



 



 

 

 
    

   
     
     
       
  



 

 
     

       
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 
الدكتور

 

 
أحمد محمد أحمد الشرنوبي

 

 

 

أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالمية املساعد 

 

 بكلية أصول الدين

 

-

 

 جامعة األ

 

 زهر

 

 

إلى إحدى الغرف التـي يكـون فيهـا         
الحديث بتلك اللغة، كما يمكنه محـاورة       

بمعرفة اإلسـالم مـن     من يجده مهتما    
في أي موقـع    المتحدثين بها متى وجده     

، )اإلنترنـت (من مواقع الشبكة الدولية     
وفي كثير من األحيان يبحث المهتمون       
باإلسالم من المتحدثين بإحدى اللغـات      

 بأنفسهم عمن يـساعدهم فـي       ةاألجنبي
معرفة اإلسالم، وفهم مبادئه، وهذا يلفت      

ألجنبيـة  النظر إلى أهمية تعلم اللغات ا     
.وممارسة الدعوة من خاللها

 

 
وقد تكون الدعوة من خـالل بـث        
الدروس العلمية والمحاضرات الدينيـة     
لعلماء اإلسالم ودعاته، وذلك بالتعـاون      
مع القائمين على أمر الغرف الدعويـة،      

واعيد هذه الدروس، ومكان    بإخبارهم بم 
.إقامتها، ثم مساعدتهم في بثها

 

 
وس ولعل أهمية هـذا البـث للـدر       

والمحاضرات تتأكد في حال المـسلمين      
المقيمين في مناطق نائية عـن الـدول        
اإلســالمية، وال يوجــد لــديهم دعــاة 
وعلماء، فتكون حاجة هؤالء لسماع تلك      
الدروس أعظم من حاجة غيرهم، ولعل      
في وجود وسيلة البث هذه مـا يخفـف         

.وطأة هذه الحاجة في تلك البالد البعيدة

 

 
دعوة من خالل  لكما يمكن أن تكون ا    

المحادثات الكتابية، وذلـك بمـشاركة      
الدعاة والعلماء في تلـك المحادثـات،       
وهناك من العلماء من يحدد وقتًا معينًـا        
بصورة دوريـة ليعـرض موضـوعا       
دعويا، ويتلقى آراء الناس، ومناقشاتهم     

ــاس    ــئلة الن ــى أس ــه، أو يتلق حول
اتهم في شتى فـروع الـدين،       ءواستفتا

.ويجيبهم عليها

 

 



 





 



والتوجيهات الزمـة   وهذه النصائح   

لمن يرتاد هذه الغـرف مـن العامـة         
وبعضها لطلبة العلم، والعلماء، والدعاة     

:، والمربين، كما يليواألساتذة

 

 

ينبغي على المسلم أن يحـرص      * 

ن ال  أعلى وقته، وعلى االستفادة منه، و     

رنت بمـا ال    يضيع وقته عبر شبكة اإلنت    

.طائل تحته وال ثمرة كبيرة منه

 

 

يحرص على الدخول في الغرف     * 

النافعة المشهود لها بـسالمة منهجهـا،       

.وعدم انحرافها، وبحصول الفائدة منها

 

 

اجتناب دخول الغرف الخاصـة     * 

بأصحاب الفرق الضالة المنحرفة، حتى     

إال من  ال يقع التأثر بباطلهم وانحرافهم      

الذين هم على بصيرة كان من أهل العلم  

.من دينهم

 

 

والعلمـاء  على طلبة العلم    ينبغي  * 

والدعاة واألساتذة والمربين المـشاركة     

 أومن خالل القيام بإنشاء غرف خاصة، 

الدخول إلى غرف معروفة باالستقامة،     

وأن يكون دخولهم بأسمائهم الحقيقيـة؛      

لتعم الفائدة، وتحصل الثقة، واالطمئنان     

.هم، وإلى إجابتهموإلى أحاديثإليهم 

 

 

ينبغي المحاولـة فـي اختيـار       * 

األوقات المناسبة قدر االستطاعة؛ لـيعم    

االسـتفادة مـن هـذه      النفع، وتحصل   

.)١(الدروس، واألنشطة العلمية

 

 
                                                           

اسـتخدام  : "عاصم بن عبد اهللا القريويت    . انظر مقال د  ) ١(
على "  والبديل املقترح  البالتوك يف الدعوة إىل اهللا تعاىل       

:موقع صيد الفوائد على الرابط التايل
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كنت أتمنى ممن ينتقد التصوف     .. 

التصوف علما  أن يقرأ جيدا، فقد أصبح      
 مـن من علـوم الـدين، وضـرورة        

ـ     . ضرورياته  يفها هي كتب اإلمام أب
التي أصبحت مراجع في هـذه      العزائم  
وتدرس فـي معاهـد العلـم        العلوم  

 

- 
بصفة خاصة   

 

وعلـوم التـصوف      –

 

– 
بصفة عامة   

 

 يعـول عليهـا علمـاء       –
.عن التصوفالمستشرقين في بحوثهم 

 

 
وإني ألتعجب من إحدى القنـوات،      

التي جندت نفسها   " البصيرة"وهي قناة   
حبها محمد الرضواني لنقد    برئاسة صا 

ــتهزاء   ــصوف، واالس ــه الت بعلمائ
.وباصطالحاته

 

 
وبإذن اهللا تعالى سوف نفنـد فـي        

ـ       هاألعداد القادمة ردا ودحضا لمفتريات
لم يسبقه بها أحد مـن تطاولـه،        التي  

وبإذن اهللا نسأل العلي القدير أن يوفـق        
.ها للرد عليهءالمجلة وعلما

 

 
     ا من  ولكن في هذا العدد نوضح جزء

مصطلحات التصوف العالية والغاليـة،     
. والتي يمكن أن يستفيد بها أهـل العلـم        

وكم أتمنى من الرضواني     

 

ومن هم في    -
ممــن يتربــصون بالتــصوف دائرتــه 

ويضعون عليه عالمات استفهام وتعجب     
وينكرونه  

 

 أن يقرءوا جيدا كتب اإلمام      –
عبـد الحلـيم محمـود      .  العزائم ود  يأب

لـدين إبـراهيم،    والشيخ محمد زكـي ا    
وغيرهم من أئمة وعلمـاء التـصوف،       

قد يتغير مفهومه وفهمه، بل وربما      وقتها  
، لكني أظـن    !!نجده قد تصوف واعتذر   
ولكن أسأل اهللا   .. أنه لن يتغير عن فهمه    

.له ولغيره الهداية

 

 
:الشهود

 

 
رؤية الحق بالحق

 

 
:هد الحقاشو

 

 
هي حقائق األكـوان بأنهـا تـشهد        

.بالمكون

 

 
ه آيةفى كل شيء لف

 

 
تدل على أنه الواحد

 

 
:الغنى

 

 
هو غنى القلب وهو سـالمته مـن        

.السبب برؤية المسبب ومسالمته للحكيم

 

 
ترك الطمع واليـأس     :وفي األبواب 

.مما في أيدي الناس

 

 
غنـي الحـق    بالغنى  : وفي األخالق 

. بأخالقهقبالتخل

 

 
:الهيمان

 

 
وهو دوام الحيرة وثباتها، وصـوره      

العشق : أي لغة " الدهش"ودرجاته صور   
.ودرجاته إذا دامت واستقرت

 

 
خفت على نفسي أن أتوسع     .. وأخيرا

.. فأضيع في بحر الحقيقة بـدون علـم       
ثل هذه الكلمات التي اخترتهـا كمـن        مو

يصيد على الشاطئ خوفًا من األمـواج       
رة، المتالطمة، وخوفًا من األسماك الكبي    

وهذا الخوف على حسب ظني هو خوف       

وأسأل العلي القدير أن يعلمنا من      .. المتعلم
ن نعمل به،   أعلمه، وأن ندرك ما تعلمناه و     

 هؤالء البعادى عـن     اللهم اهدِ .. اللهم آمين 
آمين .. هايهذا العلم الذي يهذب النفس ويرق     

.آمين يا رب العالمين

 

 



 


أهـل  عرف به كيفية ترقـي      هو علم ي  

ـ الكمال من النوع اإلنـساني فـي م        ارج ع
سعادتهم واألمـور العارضـة لهـم فـي         

.درجاتهم بقدر الطاقة البشرية

 

 
رفهـس يعـعلم التصوف علم لي

 

 
ة بالحق معروفـو فطنـإال أخ

 

 
وليـس يعرفـه من ليس يشهده

 

 
وكيف يشهد ضوء الشمس مكفوف

 

 
 ألن المجلة ؛وأكتفي هنا بكلمة التصوف  

ومن أراد أن يتوسـع     كلها عن التصوف،    
. كتب اإلمام أبي العزائم فعليه أن يقرأ

 

 
:لسان الحق

 

 
هو اإلنسان المتحقق بمظهرية االسـم      

.ملالمتك

 

 
:المجذوب

 

 
من اصطنعه أو اصطفاه الحق تعـالى       
لنفسه، واصطفاه لحضرة أنـسه، وطهـره      

و جـاز مـن المـنح       أبماء قدسه، فحـاز     
والمواهب ما فاز بـه بجميـع المقامـات         

..تب بال كلفة المكاسب والمتاعبوالمرا

 

 
:السالك

 

 
هو السائر إلى اهللا المتوسط بين المريد       

.والمنتهي ما دام في السير

 

 
:سجود القلب

 

 
هو فناؤه في الحق عن شـهوده إيـاه         
بحث ال يشغله وال يصرفه عنه اسـتعمال        

.الجوارح

 

 
:سعة القلب

 

 
هي تحقق اإلنـسان الكامـل بحقيقـة        

والوجوب، فإن  لإلمكان  البرزخية الجامعة   
قلب اإلنسان الكامل هو البرزخ، ولهذا قال       

) :       ،ما وسعتني أرضـي وال سـمائي
.)ووسعني قلب عبدي المؤمن
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–


 



 


 



 



 

 



الـسيد  سماحة  قامت مشيخة الطريقة العزمية تحت رعاية       
 العزمية  محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم شيخ الطريقة       

 لدورها  ا، تأكيد ه١٤٤٠  عدة محاضرات خالل شـهر   
:بصير األمة بالواجب المطلوب منهاالكبير فى ت

 

 



 


ليلة مت   أقي م٨/٣/٢٠١٩، الموافق   ه١٤٤٠  ١جمعة  الفى يوم   

بقاعة اإلمام المجـدد الـسيـد       مائةال بعد   العشرون و السابعة أهل البيت 

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

 

 

 حمايتهـا الثقافة يـتم     سماحة شيخ الطريقة العزمية أن       وقد أكد فيها  

بتطبيق القانون العادل بال محاباة، وأن الشريعة يتم حمايتهـا بـاألخالق            

 مارس بذكرى يوم الـشهيد      ٩الفاضلة، وأشار إلى أن مصر تحتفل غدا        

، مطالبا  م١٩٦٩ مارس   ٩ عبدالمنعم رياض أول  بمناسبة استشهاد الفريق    

ماذج القدوة المشرفة في الجيش المصري العظـيم مثـل          بدراسة سير الن  

الفريق سعد الدين الشاذلي، والبطل أحمد عبـدالعزيز، والمـشير أحمـد            

إسماعيل

 

. وغيرهم-

 

 

) بروتوكوالت حكمـاء صـهيون    (وأكد سماحته على أهمية دراسة      

، حتى نتجنـب    )شخصيات يهودية في العهود المسيحية واإلسالم     (وكتاب  

آخر بقصد إفـساد العقائـد مـع االحتفـاظ            سماوي دينأي  دخولهم في   

بيهوديتهم، كما فعل يهود الدونمة في الدولة العثمانية، وابن تيمية الـذي            

 توحيـد   :م التوحيد إلـى   يأراد إدخال التثليث في اإلسالم عن طريق تقس       

ألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات، وقد تبنت الوهابيـة هـذا            

الفكر وفشلت؛ ألنه يؤدي إلى اإلشراك باهللا، فاتجهوا نحو التسيب إلخراج           

.المسلمين من دينهم عن طريق االنحالل واإلفساد

 

 

وختم حديثه بالدعوة إلى تغيير ما بأنفسنا حتى يغير اهللا حالنـا إلـى              

 كي نستطيع بناء بلدنا وبناء مستقبل أوالدنا، وذلك عن طريق  أحسن حال؛ 

األخالق الفاضلة والحديث عن الجنة وتطبيق القانون على الجميـع بـال            

.استثناء

 

 

حديثه حول سيرة أهل    الحليم العزمي الحسيني     وواصل الشريف عبد  

، ووصـف  حز رأس وسلب اإلمـام الحـسين   بذكر  البيت  

م كربالء، وذكر تـسعة أوجـه تـشابه بـين أول            اإلمام أبي العزائم ليو   

، وثاني المسيحين سيدنا الحـسين      المسيحين سيدنا عيسى بن مريم      

           ثم تحدث عن الهجوم على مخيمات آل الرسـول ،   لـسلب 

 فـي إنقـاذ     النساء ثم إحراق الخيام، ودور السيدة زينب الكبرى         

حال آل الرسـول    اإلمام زين العابدين وجميع العيال واألطفال، ثم كشف         

 ا    ل الحـديث عـن اآليـات    ليلة الحادية عشرة من المحرم، ثم فص

.الكونية التي حدثت بعد استشهاد اإلمام الحسين 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

بينا
َّ َّ

 

 اللقاء املاضي أن تسلسل األجيال بعضها من بعـض علـى 

 

صــعيد اجلانــب الــوراثي اجلــسدي فقــط يــسمى ســاللة، أمــا 

 

تسلسل األجيال بعضها من بعض يف اجلانب الوراثي اجلسدي 

 

والروحي التوحيـدي الـديني واالعتقـادي معـا فـال يكـون إال 
ً

 

.. باالصطفاء

 

:ويف هذا املقال نواصل احلديث فنقول

 

 

 

 







 


وكأني بكثير من هـؤالء المتهـوكين       

 المتسارعين فى تكفير والدى النبـي       
يقولون إن كل ما هو فى هذا الباب من أدلة          
تثبت أن جميع آباء وأجداد كل نبي ورسول        

إلنساني فى أى عصر من عصور التاريخ ا      
 بداية من والدي أي نبـي إلـى آدم          

مؤمنون موحدون مهتدون ويمتنع فى حقهم      
أن يكون فيهم مشرك واحد، كأني بهـؤالء        
المتسارعين يقولون إن هذه األدلة ينقـضها       

ا كفر وشرك آزر أبى إبراهيم الـذي        جميع
، وثبت كفره بل وموته     تبرأ منه إبراهيم    
   ا هللا   على الكفر عـدو  القـرآن    بـنص

.الكريم

 

 

كذلك ينقضها الحديثان المذكوران عـن     
 وهما الموضوع الرئيس    ،أبوي النبي   

.مقاالت الهلهذ

 

 
والرد الملجم على هذين االعتراضـين      
هو أنه قد جاء فى القرآن الكريم فيمن كان         

يا أبت   ":، بقوله له  يناديه إبراهيم الخليل    
وهو آزر من اآليات المحكمات ما يثبـت        " 

ليل القاطع والبرهان الساطع أنه لـيس       بالد
والده، وال يمس إيمان والديه من قريب أو        
بعيد، وأن أباه آزر هذا لـم يكـن والـده،           

إنما ) ذرية بعضها من بعض   (وكالمنا عن   
يخص األبوين الوالدين لكل نبي ورسـول،       
وليس األبوين فقط حسب الدالالت اللغويـة       

 مقالل ب لهذين اللفظين كما بسطنا فيهما القو     
سابق، فال يمتنع أن يكون للرسول أو النبي        

 ا كافرما من أعمامه وهذا ينتهـى بنـا،        ع
ا للبيان، إلى أن نتساءلإتمام:

 

 

   ـ   هل كان آزر والد ا لـه   ا إلبراهيم وأب
 ؟

 

 
ا له فحسب وليس والده ؟أم كان آزر أب

 

 
:اإلجابة فى السياق القرآنى التالى 

 

- 

 

 
ي الِكتَاِب ِإبراِهيم   واذْكُر فِ : قال تعالى 

ِإذْ قَاَل َألِبيِه يا َأبِت ِلم    *  اا نَِّبي نَّه كَان ِصديقً  ِإ
   عمسا الَ يم دبالَ تَعو ِصربالَ يو   نكغِْني عي

يا َأبِت ِإنِّي قَد جاءِني ِمن الِعلِْم ما لَم         *  اشَيًئ
يا َأبِت  *  اِصراطاً سِوي عِني َأهِدك   يْأِتك فَاتَّبِ 

       ِللـر كَان طَانالشَّي ِإن طَانِد الشَّيبِن الَ تَعمح
ِصياع  *       ذَابع كسمِت ِإنِّي َأخَافُ َأن يا َأبي

: مريم( اوِلي من الرحمِن فَتَكُون ِللشَّيطَانِ    
٤١ 

 

 هـو أبـو إبـراهيم       افآزر إذً ) ٤٥ –
: ص المحكم الداللة لقوله تعالى    بصريح الن 
 ِِإذْ قَاَل َألِبيه  وفى سورة اإلنعـام : ِْإذو

 آِلهـةً   ايِه آزر َأتَتَِّخذُ َأصنَام   قَاَل ِإبراِهيم َألبِ  
 اكِبـينٍ        ِإنِّي َأرـالٍل مِفـي ض ـكمقَوو 

.)٧٤ :األنعام(

 

 
يا  (: بقوله  كان يناديه إبراهيم     فالذى

بنص القرآن الكريم، وكـان     هو أبوه   ) أبت
ا بعبادته األصنام هو وقومه، بـل إن        مشركً

 قد حذَّره من أنه على وشك أن        إبراهيم  
 ليألنـه كـان ممـن       ؛ا للـشيطان  يصير و 

.يصنعون األصنام

 

 



 

 

 

 

 



 



 














 




 



ـ  ا كان أبـوه آزر هـذا والـد        فهل ا  أب
ا ا له فقط وليس والد     أم كان أب   إلبراهيم  

؟ له 

 

 
آنيـة الكريمـة     فى اآليات القر   اإلجابة

:التالية 

 

-

 

 
ولَقَد آتَينَا ِإبراِهيم رشْـده      : تعالى قال
 ِإذْ قَـاَل َألِبيـهِ     * وكُنَّا ِبِه عاِلِمين   ِمن قَبلُ 

وقَوِمِه ما هِذِه التَّماِثيـُل الَِتـي َأنـتُم لَهـا           
 ـاِكفُونع ) ٥١ :األنبيـاء 

 

 فقولـه ) ٥٢ –
 براِهيم رشْده ِمن قَبلُ   ولَقَد آتَينَا إِ   :تعالى

ن إ : فى وقت مبكر من عمـره، قيـل        :أى
عمره كان سبع سنين عندما قال هذا ألبيـه         

.وقومه، وقيل أكثر من هذا واهللا تعالى أعلم

 

 
واتُْل علَـيِهم نَبـَأ     : ا تعالى أيض  وقال
  اِهيمرِإذْ قَاَل َألِبيهِ  * ِإب     وندبا تَعِمِه مقَوو *

قَـاَل  * الُوا نَعبد َأصنَاماً فَنَظَلُّ لَها عاِكِفين   قَ
     ونعِإذْ تَد ونَكُمعمسْل يه *   َأو ونَكُمنفَعي َأو

  ونرضلْ * يقَالُوا ب      نَـا كَـذَِلكاءنَا آبدجو
 لُونفْعي * وندبتَع ا كُنتُمتُم مَأيقَاَل َأفَر *َأنتُم 

فَِإنَّهم عدو لِّي ِإالَّ رب     * كُم اَألقْدمون   وآباُؤ
  الَِمينِديِن     * العهي والَِّذي * الَِّذي خَلَقَِني فَهو

وِإذَا مِرضتُ فَهـو    * ويسِقيِن   هو يطِْعمِني 
والَّـِذي  * والَِّذي يِميتُِني ثُم يحِييِن     * يشِْفيِن  

* ر ِلي خَِطيَئِتي يـوم الـديِن        َأطْمع َأن يغْفِ  
* وَألِْحقِْني ِبالـصاِلِحين   رب هب ِلي حكْماً

         ٍق ِفـي اآلِخـِرينِصد انل لِّي ِلسعاجو *
واغِْفـر  * ورثَِة جنَِّة النَِّعـيِم      واجعلِْني ِمن 

      الِّينالض ِمن كَان الَ* َألِبي ِإنَّهـ  و ي تُخِْزِن
   ثُونعبي موالٌ   * يم نفَعالَ ي موالَ يو   نُونب *

 نِليمٍ    ِإالَّ مِبقَلٍْب س َأتَى اللَّه  )٦٩ :الشعراء 

 

هذا السياق يثبت أن آزر أبا إبراهيم       ) ٨٩ –
وقومه كانوا مشركين بعبـادتهم األصـنام،       

 بأن يغفر ألبيه قـد  ودعاء إبراهيم ربه   
 ي ِإنَّه كَان ِمن الـضالِّين  َألِب: علّله بقوله 

 أن شركه هذا بسبب ضالله عن الحق        :أى

وجهله وعدم تبين الرشد له، وظن أنه لـو         
تبين له ال تبع الحق والهـدى، فـدعا لـه           

.بالمغفرة على هذا الرجاء

 

 
 يدل على أن دعاء إبراهيم ألبيـه        وهذا

هذا كان فى مقتبل عمره إذ كان فى مقتبـل     
.مل أو يرجو إيمانهعمره إذ كان يأ

 

 
فماذا حدث بين إبراهيم وآزر بعـد أن        
رفض آزر الهدى والحق واإليمـان بـاهللا        

ا رلى وحده وآثر إتباع الـشيطان مـص       تعا
بـل صـناعتها    ! على عبـادة األصـنام؟    

!؟واالسترزاق من بيعها

 

 
 بأنه يخاف عليـه أن      حذره إبراهيم   

يصل إلى مرحلة الكفـر القلبـى ويـصير         
 ا، فال يكون فيه أمل فى العودة       للشيطان ولي

    ا تحذير إبراهيم   إلى اإليمان، قال تعالى حاكي
 ألبيه :        كـسمِت ِإنِّي َأخَافُ َأن يا َأبي

ـ  عذَاب من الرحمِن فَتَكُون ِللشَّيطَانِ     ِلياو 
ا كان بعـد أن     ، وهذا كله طبع   )٤٥: مريم(

. من النارذهاصطفاه اهللا تعالى للرسالة وأنق

 

 
 كان موقف آزر من هذا التحذير؟       فماذا
        لَِئن اِهيمرا ِإبِتي يآِله نَأنْتَ ع اِغبقَاَل َأر

  نَّكمجتَنتَِه َألر لَّم اهو ِليِني مراج*    المقَاَل س
       ِفيِبي ح كَان ي ِإنَّهبر لَك تَغِْفرَأسس كلَياع 

 ٤٦: مريم(

 

– ٤٧(

 

 
 لـه   أنه وعده بأن يستغفر ربه       أى
ا له، وهذا دليل على أن إبراهيم         متشفع 

كان يأمل حتى هذه المرحلة من الـصراع        
العقدى الذى بينه وبين أبيه آزر، أن يكون        
فى قلبه بقيه خير تقوده للعـودة لإليمـان،         

وما تَدعون ِمن    وَأعتَِزلُكُم :ومن ثم قال له   
َأكُون ِبدعاِء  و ربي عسى َأالَّ     وَأدع دوِن اللَّهِ 
 ي شَِقيبار )عد والمعنى أنه ب   ،)٤٨: مريم 

 بأن يرجمه إن    أن هدد آزر إبراهيم     
ـ         ا لم ينته عن دعوته، وأمره أن يهجره ملي

 وترك  أى بهجرة أبدية، فهجره إبراهيم      
بلده وموطنه العراق إلـى أرض فلـسطين        

اهللا  ياه أن يستغفر له     إا  واعد ا له   متشفع
ِإنَّه كَـان ِبـي      :بمكانته عنده بدليل قوله   

ِفياح.

 

 
 ألبيـه    إبراهيم ربه    استغفروفعال  

آزر وفاء لهذا الوعد له، وعلـى أمـل أن          
يكون فى قلبه بقية إيمان تعود به إلى الحق         
وأسدل الستار على هذه المرحلة من حيـاة        

 آزر  باهأبعد أن ترك     خليل اهللا إبراهيم    
فى العراق وعاش هو فى فلسطين، لكنه بال       
شك كان يتابع أخباره ويدعو له باالستغفار       
على رجاء أو على أمل أن يعود لإليمـان          
حتى تبرأ منه، فمتى تبرأ إبراهيم مـن آزر    

.وتوقف عن االستغفار له ؟

 

 
بعد أن مات آزر على شـركه وعلـم         

فقد .  إبراهيم بموته من غير العودة لإليمان     
أخرج عبد الرزاق عن ابن عباس في قوله        (

فَلَما تَبين لَه َأنَّه عدو لِّلَّـِه تَبـرَأ          :تعالى
ِمنْه) لما مات على   : ، يقول )١١٤: التوبة

.)١()كفره

 

 

                                             

 

 
عن الدر املنثور يف التفسري باملأثور لإلمـام الـسيوطي        ) ١(

. مطبعة األنوار احملمدية٣٠٨رمحه اهللا الد الثالث صـ

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 

 








 



 



 







 





 

 







 



 





 



 

 



 





 




 



٤

 

 وتحـت   ١١ ص   ٣٩٨وفي العدد    -

" الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك      " عنوان  

:جاء فيه

 

 

 

إن مهمة الرسل هى تعبيد النـاس       "  -

ونرى أن مهمة الرسل هـي      " لرب الناس   

 إن  ،دعوة الناس لعبـادة اهللا    

ــر ــات كثي ــن المجتمع ا م

تعج ويشيع فيهـا    اإلسالمية  

ألوان مـن اإلشـراك بـاهللا       

 ".تعالى

 .وهذا تكفير للمجتمعات اإلسالمية

 

إن التماثيل التي وضعت بالميـادين       -

في بالد المسلمين لهي نذير شـر وخطـر         

 ."وأنها تفتن الناس"على عقائد المسلمين 

وهذه دعوة لهدم التماثيل المقامة في      

  مـا   ا أنـه بعـد    الميادين العامة وخصوص

وضح خطر هذه التماثيل استشهد بقـول       أ

.ابن حجر بمشروعية إزالة ما يفتن الناس

 

 

٥

 

 وتحـت   ١٥ ص   ٣٩٨وفي العدد    -

لعبد الرازق عفيفـي    " هذه عقيدتنا   " عنوان  

:  الرئيس العام السابق للجماعة جاء فيه

 

 

 

إن تفويض السلف هو تفويض الكيف       -

.ال تفويض المعنى

 

 

٦

 

  وفي أثناء  ١٧ ص   ٣٩٨في العدد    -

الحديث عن الشيخ محمد عبد الرازق حمزة       

جاء أن الشيخ اقترح تأسيس مرصد فلكـي        

في مكة على قمة جبل أبي قبـيس ولكـن          

ا لغرابتهاالفكرة رفضت نظر!!!.

 

 

٧

 

وتحت عنوان لمحات مـن حيـاة        -

 بقلـم   ٢٧ ص   ٣٩٨اإلمام الصنعانى العدد    

:جاء فيه عبد اهللا شاكر. د

 

 

 

ـ   - راج أن الصنعانى كان يدعو إلى إخ

غير المسلمين من اليمين وإلى هدم معابدهم       

. ويقره الكاتب على ذلك ،وكنائسهم

 

 

٨

 

 وتحـت   ٦١ ص   ٣٩٨وفي العدد    -

من فتاوى اللجنة الدائمة للبحـوث      " عنوان  

 :جاء فيه" العلمية واإلفتاء 

 

.قراءة القرآن للميت بدعة -

 

 

٩

 

وتحـت   .١٨ ص   ٣٩٩وفي العدد    -

" الحتفال  تحبير المقال في حكم ا    :" عنوان  

:بقلم عبد الرحمن السديس جاء فيه

 

 

 

 بدعـة   االحتفال بمولـد النبـي       -

.ضاللة وحرام

 

 

١٠

 

وتحت  .٣٨ ص   ٣٩٩وفي العدد    -

" الغلو وأثره السيء فـي األمـة        :" عنوان  

:جاء فيه 

 

 

 

:اتهامه للبوصيري بالشرك فقال -

 

 

لي من ألوذ به سواك ما

 

 

عند حلول الحادث العمم          

 

 

مل ما في هـذا البيـت مـن         نتأ: فقال

"الشرك

 

 

 

االحتفال بالمولد النبـوي    : " ثم يقول  -

".من الغلو المنهي عنه وبدعة منكرة 

 

 

١١

 

 وتحت  ٤٢ ص   ٣٩٩وفي العدد    -

لمتـولي  " مـسائل فـي الـسنة       " عنوان  

 . الترك سنة:البراجيلي يقول

١٢

 

 وتحت  ٥٠ ص   ٣٩٩وفي العدد    -

".للرجال عليهن درجة "  :عنوان

 

 

 من  ا وعقالً لرجال أكمل دينً  إن ا : يقول



 

 

 



 



 


 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى. د   

 

 

 .المرأة

١٣

 

 وفـي   ٥٣ ص   ٣٩٩وفي العدد    -

".أسئلة القراء عن األحاديث " باب 

 

 

قـال أحـد الـشيوخ      : يقول الـسائل  

...المشاهير

 

 

فيرد أبو إسحاق إن هذا الحديث صحيح       

ولكن هذه اللقطة التي احتج بها هذا الـشيخ         

.بتقليل وتنكير

 

 

ئليه وهكذا يعلم أبو إسحاق الحويني سا  

 وهذا مرض من أهـم   ،عدم احترام العلماء  

.!!!أمراض الوهابية

 

 

١٤

 

وفـي   ٥٩ ص   ٣٩٩وفي العدد    -

باب الفتاوى ويجيب عليها لجنـة الفتـوى        

:بالمركز العام جاء فيه

 

 

 

بيع المالبس التـي عليهـا صـور         -

فرعونية أو شراء الهدايا في صورة تماثيل       

صغيرة وأطباق نحاسـية علـى أشـكال         

.فرعونية حرام

 

 

 

  حي  إن النبي    :ن يقال أمن الغلو    -

 .في قبره

١٥

 

 وتحت  ٦٦ ص   ٣٩٩وفي العدد    -

القول الصحيح في حقيقة الضريح     " عنوان  

:لمحمود المراكبي جاء فيه" 

 

 

 

النهي عن جمع المسجد والقبر فـي        -

 وأن ذلك شرك وتقليـد لفعـل        ،مكان واحد 

.اليهود والنصارى وشركهم

 

 

١٦

 

 وتحـت  ٥ ص   ٤٠٠وفي العدد    -

انحرافات الصوفية بين الماضـي     " عنوان  

.بقلم جمال سعد حاتم" والحاضر 

 

 

 

الصوفية مقتبسة من أحبار    : يقول فيه  -

.اليهود

 

 

١٧

 

 وفـي   ١٥ ص   ٤٠٠وفي العدد    -

".صفات األفعال عند السلف الصالح" :مقال

 

 

إن رأي الـسلف    : يقول فـي المقـال    

 وأن  ،الصالح هو تفويض الكيف ال المعنى     

شعري تراجع عن التأويل مع     أبا الحسن األ  

اعترافه أن هذا    

 

 يقصد جواز التأويـل      –

 

– 

 ونالحظ ،هو عقيدة السواد األعظم من األمة  

أن هذا األستاذ األزهري يخالف ما تعلمـه        

في األزهر ويـدعو لعقيـدة ابـن تيميـة          

والوهابية تحت عباءة أنه أستاذ في جامعـة    

.األزهر

 

 

١٨

 

وفـي   ١٩ ص   ٤٠٠وفي العدد    -

لمحمود " كم الدين في األضرحة     ح:" مقال  

 المراكبي يد ا أن رأي فقهاء    ا وبهتانً عي زور

المذاهب األربعة تحريم الصالة في مساجد      

. األضرحة

 

 

١٩

 

وفـي   ٤٢ ص   ٤٠٠وفي العدد    -

" العبادة الصوفية في ميزان الشريعة    " :مقال

ـ الحلقة األولى لمعاوية هيكل يصف الع      ادة ب

عبد الـرحمن   بالوثنية ويستشهد ب  " الصوفية  

".الوكيل وعبد الرحمن عبد الخالق 

 

 

٢٠

 

وفـي   .٥٩ ص   ٤٠٠وفي العدد    -

باب الفتاوى فتاوى لجنة الفتوى بـالمركز       

 العام 

 

فتوى بأنه يجب أن يقال في التـشهد         -

 وليس السالم عليك أيها     ،السالم على النبي  

. وذلك لوفاته ،النبي

 

 

٢١

 

وتحت  ٦٦ ص   ٤٠٠ وفي  العدد     -

تعجيل المنفعـة بتحـريم الغنـاء       " عنوان  

لصالح عبد " والمعازف عند األئمة األربعة  

عي أن األئمة األربعة أئمة العلم      يد. المعبود

قد اتفقوا على تحريم الغناء وصرحوا بذلك       

 .وأن ذلك إجماع

٢٢

 

فـي   .٣٨ ص   ٤٠١وفي  العدد     -

" مقال العبادة الصوفية في ميزان الشريعة       

.  لمعاوية هيكل٢الحلقة 

 

 

 

الصوفية يقصرون عبـادتهم    :  يقول -

.على المحبة

 

 

 

 الصوفية في الغالب ال يرجعون في       -

.دينهم وعبادتهم إلى الكتاب والسنة

 

 

 

. الصوفية أولياء الشيطان-

 

 

٢٣

 

 وفـي   ٤٩ ص   ٤٠١ وفي العدد    -

" مقال القول الصريح في حقيقة الـضريح        

لمحمود المراكبي دفع شبهات القبوريين

 

 

 

 الكاتب على اسـتدالل العالمـة        يرد -

المحدث محمد صديق الغمارى بحادثة أهل      

الكهف الواردة في القرآن الكـريم بجـواز        

إن ذلك ال   : اتخاذ المساجد على القبور قائالً    

 ألن تحريم بناء المساجد على القبور       ؛يجوز

أصل من أصول دين اهللا تعالى الذي بعـث       

 فـي    ثم قال كلمة   ،به كل األنبياء المرسلين   

:منتهى الخطورة وهى

 

 

ومن الثابـت والمعلـوم مـن الـدين         "

بالضرورة أن تخصص صـالحي األمـم       

السابقة التى رواها القرآن الكريم للموعظة      

.".واالعتبار وليست لالتباع واالقتداء

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


 

 

 

 

 

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

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

.مجدد هذا الزمان

 

 
 حكــم هـذه ال ىحـد إنقـدم  

قــ تعليايمة يعقبهــالعظ

 

 
ى نيلـ نسترشد به ف   

 

 
.المجد اإلسالمى       

 

 

األستاذ

 

 
قنـديلمحمود سميـح 

 

 
 



 





 




 



 

 

 

 

الزهد فى الدنيا مقام شريف مـن مقامـات         
 عبـارة   السالكين طريق رب العالمين، والزهـد     

ء إلى مـا هـو      عن انصراف الرغبة عن الشي    
خير منه، وشرط المرغـوب عنـه أن يكـون          

ا فيه بوجه من الوجوهمرغوب.

 

 
:والزهد على درجات

 

 
 منه أن يزهد فى الدنيا وهو       الدرجة األولى 
: هد نفـسه، وهـذا يـسمى      لها مشتٍه، لكنه يجا   

المتزهد، وهو مبدأ الزهد، ويكون الزهـد هنـا         
للنجاة من العـذاب والحـساب، وهـذا زهـد          

.الخائفين

 

 
ـ      :الدرجة الثانية  ا ال   أن يزهد فيهـا طوع

يكلف نفسه ذلك، لكنه يرى زهده ويلتفت إليـه،         
ا لـه   فيكاد يعجب بنفسه، ويرى أنه قد ترك شيئً       

    رر لما هو أعظم قدـ    ا منه قد ا ، كمن يترك درهم
   ا نقـصان، ويكـون     ليأخذ درهمين، وهذا أيض

الزهد هنا للرغبة فى الثواب والنعيم، وهذا زهد        
.الراجين

 

 
 وهى العليا وهى أن يزهـد       :الدرجة الثالثة 

ا، ويزهد فى زهده، فال يرى أنـه تـرك          طوع
 ألنه عرف أن الدنيا ليست بـشيء، فهـذا     ؛اشيًئ

ا كون الزهد ال خوفً   هو الكمال فى الزهد، وفيها ي     
من حساب وال رغبة فى ثواب، ولكـن لطلـب          

. لقاء اهللا، وهذا زهد المحسنين العارفين

 

 
 عن الزهـد،    ويتكلم اإلمام أبو العزائم     

فيبين أن خالص الزهد إخراج الموجـود مـن         
القلب، ثم إخراج ما خرج من القلب عن اليـد،          
ويؤكد أنه ليس الزاهد من زهد فى دنيا لم تمكنه          
من متاعها، وضاقت عليه مع اتـساعها، وهـو         
مضطر إلى ذلك لظهور عسرته ونفاذ يـسرته،        
إنما الزاهد فى الدنيا من أقبلت عليه وحـشدت         
فوائدها إليه، وحسنت له فى ذاتها، وأمكنته مـن     

.لذاتها، فأعرض عنها وزهد فيها

 

 
ثم يبين فى حكمته الفرق بين زهد السالكين        

السالك : عارفين فيقول والواصلين والمتمكنين وال  
يزهد فى الحرام، والواصل يزهد فى المبـاح،         

 عـن   والمتمكن يزهد فى نفسه، والعارف فـانٍ      
إذا حدثتك نفـسك    : الزهد، ثم يحذر وينبه ويبين    

بترك الدنيا عند إدبارها فهو خدعة، وإذا حدثتك        
 ألن من نظر إلـى      ؛بتركها عند إقبالها فهو ذاك    



 




 





 

 

 

 

 



 


 

 نور اليقين والزهد    الدنيا نظرة محبة، أخرج اهللا    
.من قلبه

 

 
ثم يكشف لنا أن الزهد عقد وعمل، فالعقـد         
خروج حب الدنيا من القلب بدخول حب اآلخرة        
فيه، والفعل بالزهد إخراج المحبوب من اليد فى        
سبيل اهللا، والزاهد هو الخائف مقام ربه، البـائع         

 نفسه طوع      ه إليه كرها، فإن  ا قبل أن يخرج نَفَس
ا مما يشتهى، وقع فـى كثيـر     كثيرمن لم يترك    

بـاب مـن     مما يكره، والورع أول الزهد، وهو     
أبواب اآلخرة، والطمع أول الرغبة، وهو بـاب        

.كبير من أبواب الدنيا

 

 


 


 ِلكَيال تَْأسوا علَى ما فَاتَكُم    : قال اهللا تعالى  

 كُلَّ مخْتَـاٍل    واللَّه الَ يِحب   تَفْرحوا ِبما آتَاكُم   والَ
ِإذَا رَأيـتُم   : (، وقال   )٢٣:الحديد( فَخُوٍر

 ِمنْه  قْتَِربواٱ ومنِْطقًا فَ  لدنْياٱ ُأوتَٰى زِهدا ِفى     لرجَلٱ
   لَقَني ِةٱِفِإنَّهرواه ابن ماجة، وأبو نعيم فى      ) لِْحكْم

. الحلية، والبيهقى

 

 
هو ترك ما يـشغل     : وتعريف الزهد عندهم  

 اهللا جملة، فالزاهد غير العـارف مـشغول         عن
بنفسه، والزاهد العارف مشغول باهللا عن نفسه،       
فالعارف زهد فيما سـوى اهللا،  فمـن صـحب        
الزاهد غير العارف، سعطه الخـل والخـردل،        
ومن صحب الزاهد العارف عطـره بالمـسك        

 ويْؤِثرون علَى َأنفُِسِهم  : والعنبر، قال اهللا تعالى   
، ومـن   )٩ :الحـشر ( ن ِبِهم خَصاصةٌ  ولَو كَا 

تكلم فى الزهد ووعظ الناس، ثـم رغـب فـى           
مالهم، رفع اهللا حب اآلخرة مـن قلبـه، وقـال           

الزهد على ثالثـة    : اإلمام أحمد بن حنبل     
: ترك الحرام، وهو زهد العوام، والثـانى    : أوجه

 ،ترك الفضول من الحالل، وهو زهد الخواص       
عبد عـن اهللا ، وهـو       ترك ما يشغل ال   : والثالث

.زهد العارفين

 

 
وكما عودنا اإلمام أبو العزائم فـى كالمـه         

ا عـن   ا شافي عن مقامات اليقين، أن يقدم لنا بيانً      
تفاوت أهل هذه المقامات بحسب منـازلهم فـى         
الطريق بين السلوك والوصول والتمكين، فيبين      

:لنا

 

 
: عند السالكينالزهد

 

 
افَ مقَام ربـِه    وَأما من خَ  : قال اهللا تعالى  

فَـِإن الجنَّـةَ ِهـي       * ونَهى النَّفْس عِن الهوى   
: ، وقـال    )٤١،  ٤٠:النازعات( المْأوى

 ومـا   للَِّهٱ ملْعونَةٌُ ملْعونَةٌ ما ِفيها ِإالَّ ِذكْر        لدنْياٱ(

االَهرواه ابن ماجة عن أبى هريرة، والطبرى       ) و
عود، زهـد المريـد أن       عن ابن مس   األوسطفى  

يتناول الشىء ال لرغبة فيه، ولكن لحاجة تدعو        
.إليه

 

 
والزهد قربة للعامة، وضـرورة للمريـد،       
وخشية من اهللا ، ورغبة فيما عنـده للخاصـة،          
فالمريد يترك الشبهة بعد ترك الحرام، ويحـذر        
من المعتبة، وتستنكف نفسه من النقيصة، وتكره       

شىء وطلبـه   مشاركة الفساق، فمن رغب فى ال     
وادعى أنه زاهد فهو كاذب، ونعم هـو زاهـد          
ولكن فى اآلخرة، وليس بمريد عندنا، وكم غـر        

 الشيطان مريد        ،ا فأوهمه أنه زاهد وأنـه ولـى
فجمل ظاهره للخلق، وقلبه معلق بالدنيا يطلبهـا        
من حلها وحرامها، وإنما هى معاملـة القلـوب         

.لعالم الغيوب

 

 
: عند الواصلينالزهد

 

 
     ا علـى   ترك ما زاد على الضرورة، حرص

فراغ القلب لمعاملة مقلبـه، وعمـارة الوقـت         
بمحاب اهللا ومراضيه، ومسارعته إلى التحلـى       
بحلة األنبياء واألوليـاء والـصديقين، وألهـل        
العزائم فى هذا المقام إشارات عاليـة، ترمـى         
بهمة الواصل إلى قدس العزة والجبروت، رغبة       

.اه سوافى اهللا وفناء عم

 

 
:  عند أهل التمكينالزهد

 

 
وهو لبه وخالصه، إخراج الموجـود مـن        
القلب ثم إخراج ما خـرج من القلب عن اليـد،          

استصغار  ا، ثم نسيان الزهـد فـى       ا له واحتقار
   ا فى زهده، لرغبته فـى  الزهد، حتى يكون زاهد

مزهده  

 

 سبحانه وتعالى  -

 

 وهو أعلى األحـوال     -
ا النفس فـرار   ألنه زهد فى     ؛فى مقامات اليقين  

 تستوى الحاالت عند الزاهد،     ديهاإلى منفسها، ول  
ويواجه بالبهاء الجاللى، والنور الجمالى، فيكون      

آنس     ا ا بالمعطى الوهاب، المنعم المتفضل، راضي
عنه 

 

 سبحانه -

 

-ا من اهللا  مرضي.

 

 
ـ   يقول   ثم ا فـى مقـام الزهـد        نظم

:والزاهدين

 

 
حاِبـصَألٱ منَاِزَل لِْكرامٱ عرفَ

 

 

ع وا ذُالعاضتَٱلَى ـفَتَواِبـَألع

 

 

لسوٰىٱ بْل وعِن لْعذَّاِلٱ عِن مالُوا

 

 

تَمكُـوـلٱ ِبواـسهِدـزاِبٱ وآلد

 

 

 ِبمظْهِر حسِن معشُوٍق عالَوفَنَوا

 

 

َألصحاِبٱ ولْقُرنَاِءٱ عِن ٰىـحتَّ

 

 

الَِلِهاِلِه وجـوِر جمـ ِبنُواـدِهشُ

 

 

َأللْباِبٱ ِفي اِءـَألسمٱ هِرـوِبمظْ

 

 

 فَحيروالْجِميِلٱ ِمن لْجماَلٱ شَِهدوا

 

 

ٱوعمـ ِفيلْجيـِه تَح الَِّبـلطُّٱر

 

 

رةًـوِن جهـور ِللْمكَـ نُلْكَونٱفَ

 

 

ٱوِمـ ِملنُّور اِبيٱِه ـشْكَاِتـنهلْو

 

 

ٍةـر حِقيقَـِبِساحوا ـ لَوم ِإن بالَ

 

 

ن عذَاِبيـ عيلْجمِعٱ ِلي ِفي لْكَتْمٱفَ

 

 

لْورٰىٱ ِفي وِفي لْحقِّٱ نُور شَاهدتُ

 

 

قُّٱوخِْفلْحـ مع تَٱِن ـيراِبـلْم

 

 

راـةً وتَحيـك لَوعـ وحقِِّزدِني

 

 

 ياموالَي عين صواِبـيلسكْرٱفَ

 

 
أفـضل الزهـد إخفـاء      : قال ابن المبارك  

الزهد، وينبغى أن يعول فى هذا علـى ثـالث          
:عالمات

 

 
 أن ال يفرح بموجـود، وال يحـزن         :األول

ِلكَيال تَْأسوا علَى   : على مفقود، كما قال تعالى    
 ا فَاتَكُمالَ مو   ا آتَاكُموا ِبمحتَفْر)  ٢٣: الحديـد( 

.وهذا عالمة الزهد فى المال

 

 
وى عنده ذامه ومادحه، وهذه      أن يست  :الثانى

.عالمة الزهد فى الجاه

 

 
 أن يكون أنسه باهللا، والغالب علـى        :الثالث

.قلبه حالوة الطاعة

 

 
فأما محبة الدنيا ومحبة اهللا تعالى، فهما فى        
القلب كالماء والهواء فى القدح، إذا دخل المـاء         

.خرج الهواء فال يجتمعان

 

 
 :إالم أفضى بك الزهد؟ قـال     : وقيل ألحدهم 

.إلى األنس باهللا

 

 
بد منه وبه تظهر صفة      قوت الزهد الذى ال   

أن ال  : الزاهد، وينفصل به عن الراغـب هـو       
يفرح بعاجل موجود من حظ النفس، وال يحزن        
على مفقود من ذلك، وأن يأخذ من الحاجة مـن          
كل شيء عند الحاجة إلى الشيء، وال يتنـاول         

ل ء قب جة إال سد الفاقة، وال يطلب الشي      عند الحا 
 الزهد دخول غـم اآلخـرة فـى         أولالحاجة، و 

القلب، ثم وجود حالوة المعاملة هللا تعـالى، وال         
يدخل غم اآلخرة إال بعد خروج هم الـدنيا، وال          

.تدخل حالوة المعاملة حتى تخرج حالوة الهوى

 

 
وألجل هذه المعانى السامية ألهل الزهـد،       

 ألنهم كانوا فـى   ؛يجعل اهللا الزهاد ملوك اآلخرة    
.عنه  ورضوايا فقراء العارفين باهللا، الدن

 

 









 









 











 





 





 



 



 



 

 

 

 

 



 



 


 

 

 

 

 
قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ 

 

 

 

 



 




 




 




 



يبين الشيخ أحمد سعد العقـاد       

 

 تلميـذ   –

اإلمام أبي العزائم    

 

 أن الفساد فـي األرض      -

فساد يهدم البيوت والمنازل، وفـساد      : قسمان

يخرب القلوب والـضمائر، والفـساد الـذي        

ب القلوب يجعلها خاليـة مـن الخـشية         يخر

والرحمة والمعرفة حتى ينغمس صاحبها في      

الرذائل، ويأكل أموال الناس بالباطل، ويبـيح       

المنكر، ويتعدى الحدود، وهذا هـو الفـساد        

الحقيقي الذي ال يمكن إصالحه إال بالـصلح        

.مع اهللا تعالى

 

 



 



لنفـاق   على كل مسلم قهر أهل ا      ٱوالواجب

بما يبيحه له الدين إذا لـم تقهـره الحكومـة      

اإلسالمية، فإن كل مسلم واجـب عليـه أن         

ينهى عن المنكر بيده أو بلسانه أو بقلبه، وإن         

لم ينفذ الحاكم حكم اهللا تعالى طالبتـه األمـة          

بتنفيذه أو عرضت نفسها لما ال ِقبل لها بـه          

الَّ واتَّقُـواْ ِفتْنَـةً     : من النقم، قال سـبحانه    

 :األنفال( تُِصيبن الَِّذين ظَلَمواْ ِمنكُم خَآصةً     

٢٥(.

 

 



 



 ِإنَّهم هم الْمفِْسدون    َأالَ: اهللا تعالى يقول  

  ونرشْعلَـِكن الَّ يو وحرف ، :ََأال  للتنبيه 

.ا لوصفهم باإلفسادإعالنً

 

 

نَّهـم هـم    َأال إِ : وفي قول اهللا سبحانه   

ونفِْسدالْم       على المنافقين وتكذيب لهـم رد 

إنَّما : فيما ورد من دعواهم اإلصالح بقولهم     

 ونِلحصم ننَح       ونفى اهللا عـنهم الـشعور ،

.ولَـِكن الَّ يشْعرون: باإلفساد في قوله

 

 



 




 



وهو يشعر أنـه  الذي يفسد  : وهنا قد يقال  

مفسد يقع عليه الذم، فهل يقع الذم على مـن          

.أفسد وهو ال يشعر أنه مفسد؟

 

 

 :وقد ورد على ذلك جوابان

 

 

أنهم كانوا يعملون الفساد سـرا      : أحدهما

ويظهرون الصالح؛ وهـم ال يـشعرون أن        

. أمرهم يظهر عند النبي 

 

 

ــشيري ــسير الق ــي تف ــن الَّ ولَ: وف ِك

ونرشْعيهم أنَّاحهم فَنَفْضلَمنَع .

 

 

ا أن يكون فسادهم عندهم صالح    : واآلخر

وهم ال يشعرون أن ذلك فساد، وقد عـصوا         

.اهللا ورسوله في تركهم تبيين الحق واتباعه

 

 




 



أن اهللا نفـى     ذكر اإلمام أبو العزائم     

الشعور عن الـذين يفـسدون فـي األرض         

ويدعون أنهم مصلحون؛ ألن اإلفـساد فـي        

األرض يقضي بفقد العاطفة وسلب الرحمـة،       

وإنسان سِلبت منه القوة التي بها يعطف على        



 

 

 



 



 


 

 

 

المحتاجين للعطف؛ أقام الحجة على نفسه أنه       

من شياطين اإلنس،    

 

 كما يفعل الخوارج في     -

زماننا من قتل وذبـح وتفجيـر واغتيـاالت         

وجرائم 

 

-.

 

 

هللا تعالى بالرحمة؛ فهـم     أما من جملهم ا   

 الذين أمدهم اهللا بروح منه، وأقـامهم أبـداالً        

لرسله  

 

 عليهم الصالة والسالم     -

 

 وهم غيثه   -

الهاطل على قلوب نظرائهم المـؤهلين لنيـل       

.السعادة

 

 




 



ا فإن اهللا نفى عن المفسدين الشعور       وأيض

هم؛ لغرورهم بأهل السلطة واعتمادهم     بإفساد

عليهم في نيل الخير ودفع الشر، ولو كـانوا         

يشعرون أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوا        

من لم يِرد اُهللا أن ينفعه لما نفعوه، أو يضروه          

لما ضروه، بل لو علموا أن القـوى اليـوم          

يضعف غدا، وأن الضعيف يقوي؛ وأن الملك       

ا إلى نصرة الحق وتأييده،     ال بقاء له؛ لسارعو   

وقهر الباطل وإذالله، ولكن القـضاء سـبق،        

.والقدر حكم، وال راد لقضاء اهللا

 

 



 



ِكن هم هم الْمفِْسدون ولَ   َأال ِإنَّ : وهذه اآلية 

 ونرشْعالَّ ي )١٢ :البقرة( 

 

 كما يبين اإلمام    -

 أبو العزائم   

 

فت قلوب الـصديقين     أخا -

وجعلتهم يحافظون على الكتاب والسنة مهمـا    

منحوا من الشهود أو المعرفـة خوفًـا مـن          

الوقوع في وعيد هذه اآلية، فإن اهللا سـبحانه         

لم يقيد الخبر بفئة مخصوصة، وقد يـسارع         

بعض أهل التقوى والصالح في عمل فينـتج        

اإلفساد في األرض، وأقل الفساد في األرض       

. الجدل والمعارضةالوقوع في

 

 

 اتَّقُوا اَهللا في عباِدِه،     :إخواِني: يقول  

وعليكم أنفسكم؛ فاجلُوا مرآةَ قلـوِبكم بعمـِل        

ذنوِبكم؛ فإنكم محاسـبون    القلوِب، واشْتَِغلُوا ب  

 على ذنوِب غيِركم، وارحموا عبـاد       عليها الَ 

ن، اِهللا تعالى؛ ذَكِّروهم بالْحسنَى، ِعظُوهم ِباللِّي     

أِعينُوهم بفضِل أمـواِلكم وجميـِل كالِمكـم،        

         ِلـيواُهللا و ،ا أحببتُم ألنفُـِسكُموا لهم موأِحب

المؤمنين، وصلى اُهللا علـى سـيِدنا محمـٍد         

لَّمالرءوِف الرحيِم وعلى آِله وصحِبه وس.

 

 

فعلى من تفضل اهللا عليهم بـشيء مـن         

المعرفة أو األحوال أو المشاهد الملكوتية أن       

حذروا الوقوع فيما يفرق المسلمين بإظهـار       ي

ما ال تقوى على قبوله العقول أو بعمل ما ال          

تسعه السنة التي يعلمها العلمـاء بأحكـام اهللا         

. الجهالء باهللا وبأيامه وبحكمة أحكامه

 

 

 ممـن   ومن َأحسن قَوالً  : يقول سبحانه 

نَِّنـي ِمـن    دعا ِإلَى اللَِّه وعِمَل صاِلحا وقَاَل إِ      

ِلِمينسالْم ) ؛ وتلـك اآليـة     )٣٣ :فـصلت

الشريفة تشير إلى أن أهل مقام حـق اليقـين          

يجب عليهم في الدعوة أن ينزلوا إلـى مقـام    

اإلسالم فقط رحمة بالمسلمين، وقد نفى أمير       

 أبا ذر الغفـاري إلـى       المؤمنين عثمان   

 يـراه أميـر      كان ينكر ما   الربذَة؛ ألنه   

المؤمنين من تأليف الناس بالحكمة والموعظة      

.    الحسنة

 

 

:في إحدى قصائده يقول اإلمام 

 

 

وداِر أهَل عصِرك واجتنبهـم

 

 

وواِصلْهم على قدر الضرورة

 

 

بـوكن لهمو كحاِمِدِهم وجاِن

 

 

مناظرةً تنل ِنعما غزيــرة

 

 

ألنك إن أبحتَ لهم بســـر

 

 

فيعةحجبت عن المقامات الر

 

 

فمنكرهم يسوء ومن يسلِّــم

 

 

تُقَر به وال تأمن شــروره

 

 

وإن رمتَ السالمة فاجتنبهم

 

 

وأخِْف ما تشاهده البصـيرة

 

 

وإن طلبتهمو عين العنايـة

 

 

يروك بعيِن أنوار السريـرة

 

 



 



بين اهللا تعالى صفة ثانية مـن صـفات         

وِإذَا ِقيـَل لَهـم     : المنافقين في قوله سبحانه   

          ـنـا آمكَم قَالُواْ َأنُْؤِمن النَّاس نا آمآِمنُواْ كَم

السفَهاء َأال ِإنَّهم هـم الـسفَهاء ولَــِكن الَّ          

ونلَمعي )حيـث كـانوا بعـد      )١٣ :البقرة ،

إيمانهم أمام المؤمنين يغشون األعـداء فـي        

 وإيمـانهم   أنديتهم وبيوتهم والية لهم ونصرة،    

هذا يفارق إيمان أهل اإلخالص واالسـتقامة       

الذين كانوا يحبون في اهللا ويبغضون في اهللا،        

ويرون غير المؤمنين أعداء لهـم إذا كـانوا         

يعتدون على الدين والوطن، وكل من سـارع    

.في الظلمة من غير المسلمين كان منهم

 

 

؛ هم الصحابة الـذين     آِمنُوا: والقائل

هم النفاق بمـواالة األعـداء،   كانوا يعلمون من  

قَالُواْ َأنُـْؤِمن   فكانوا إذا خلوا بغير المؤمنين      

  اءفَهالس نا آمكَم   والمراد بالسفهاء عنـدهم ،

 ألنهم كـانوا مـن المـوالي        ؛أكثر المسلمين 

الفقراء، أو كل مسلم ألن اهللا تعالى سلب منهم   

العقل الذي يميز بين الحق والباطل والـسفه        

.والطيش

 

 

الخفـة  : وأصل السفَه في كالم العـرب     

ثوب سـفيه؛ إذا كـان رديء       : والرقة، يقال 

.النسج خفيفه؛ أو كان باليا رقيقًا

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 













 


السابعالنموذج 

 

 

ِبِسر نُزوِلك ِفى تَجلِّياِتـك، وعلُـوك ِفـى         ى،  ى إلهِ ى إلهِ إلِه
وتُشْهد آيا واسما   , نَزاهِتك، وِبنُوِر النُّزوِل ِللظُّهوِر، ِلتُعرفَ عينًا     

.ووصفًا

 

 
ِبظُهوِرك الْعِلى ِفى آياِتك، وظُهوِرك الْجِلى ِفـى        ى،  إلِهإلِهى  

ِفـى         م وِركظُهو ،لَكُوِتكم ِلىاِح ِفى عوِلَألر وِركظُهو ،نَاِتككَو
            ِجيـبـا مي َألُكنَسو ،ا قَِريبي كِإلَي هجنَتَو ،ِسكِلنَفْخَِة قُد ِسكقُد
          تَهـنَعـٍر صظْهاِن، ِلمـساِإلحالشَّفَقَِة ونَاِن، والْحِة ومحِإغَاثَةَ الر

ِتكرضلَى ِلحثَالً َأعم كُوني َألن لْتَهَأهو ،كيدِبي.

 

 
إلِهى إلِهى، جمْل ظَاِهرنَا ِبجماِل االسِتقَامِة، وجمـْل باِطنَنَـا          
ِبجماِل الِْعلِْم والْحب، واجعلْنَا لَك مخِْلِصين، وكُن لَنَا عونًا وِعنَايةً          

، واجعلْنَا ِفى كَوِن الدنْيا عماالً ِلحـضرِتك ِبـاِإلخْالَِص،          ومعونَةً
وَأخِْرجنَا ِمنْها علَى اِإليماِن واِإلسالَِم، واجعلْنَا ِفى داِر الْبـرزِخ          

    ـوي ِة ِفى ِظلِّكامالِْقي مولْنَا يعاجاِن، وحيالرِح ووِبالر تِِّعينتَمالَ م م
ِظلَّ ِإالَّ ِظلُّك.

 

 
         اءى فَاشِْفنَا، الْفُقَـرضرنَا، الْمفَقَو فَاءعالض نإلِهى إلِهى، نَح

كلَينَا ععمفَاج قُونتَفَرنَا، الْملِّمفَع الَءهفََأغِْننَا، الْج.

 

 
تَجلِّـى  ِبنُزوِل اِإلجابِة وظُهوِر اِإلغَاثَـِة، و     ى،  ى إلهِ ى إلهِ إلِه

التَّلِْبيِة اجعلْنَا ِبَأعيِنك الْجِميلَِة، وَأدِخلْنَا حصونَك الْمِنيعةَ، وتَولَّنَا يا         
ْؤِمِنينالْم ِلىو.

 

 
.جدد ِبنَا معاِلم السنَِّة، وَأحِى ِبنَا آثَار السلَِفى ، ى إلِهإلِه

 

 
تَنَا قَاِصرةً علَى طَلَِبك، واجعـْل      اجعْل ِهم ى،  ى إلهِ ى إلهِ إلِه

َأبصارنَا مشَاِهدةً ِلوجِهك، وآذَانَنَا صاِغيةً ِلتَـسِبيِح الْكَاِئنَـاِت،         
            بـا رقَـاِئِق يالْح اِجمَألْـِسنَتَنَا تَـرو ،اِئكِتوشَ اسرنَا عقُلُوبو

الَِمينالْع.

 

 
خَير الَِّذى َأنْتَ َأهلُه، َأنْتَ تَمحو مـا        قَدر لَنَا الْ  ى،  ى إلهِ إلِه

            ِمـن حوِب، فَامالْغُي ِمن ا تَشَاءا متُثِْبتُ ِفيهالْقُلُوِب، و ِمن تَشَاء
قُلُوِبنَا اَألسباب، وَأثِْبتْ ِفيها نَفْسك يا مـسبب اَألسـباِب، َأنْـتَ     

تَ الْعِظيم نَرفَع ِإلَيك اَألمـر الْعِظـيم،   الْقَاِدر علَى كُلِّ شَىٍء، َأنْ    
           ،ِزيـزـا عنَا يَأِعزاِر، واَألشْر اكِْفنَا شَرَأنْفُِسنَا، و نَّا شَرع فَعاد
           ،اِلِحينالـص اِئـكِليا كُنْـتَ َألواِننَا كَمِإلخْونَاِئنَا وَألبلَنَا و كُنو

لْهعاجلْنَا وعاجوخْلَِصينالْم كاببلْتَ َأحعا جكَم لَك م.

 

 
تَوجهتْ ِإلَيك وجوهنَا، ورِفعـتْ َأكٌفُّنَـا،       ى،  ى إلهِ ى إلهِ إلِه

         ِتـكتْ ِلِعزدجسنَا، وامسَأج كيدي نيتْ بخَنَعنَا، وتْ قُلُوبتَفَعارو
 ِقيٍن ِمنلَى يع ننَحقُولُنَا، وع     تُِجيـبو ،ـا تَـشَاءم ـبَأنَّك تَه 

     كلَنَا كُنُوز افْتَح ،اكعِإذَا د طَرضالْم .     ،ِلكفَـض ابولَنَا َأب افْتَح
        ـباِن غَيٍْثَ الْحساِء اِإلحمس َأنِْزْل ِمنو ،وِدكج اِئنلَنَا خَز افْتَح

ِزْل ِمن سماِء الْفَضِل واِإلكْراِم     والِْعرفَاِن علَى َأرِض قُلُوِبنَا، وَأنْ    
وهب لَنَا ذُريةً طَيبةً،    .. َألبداِلنَا وَأوالَِدنَا وِإخْواِننَا يا شَاِفى يا اهللاُ      

         الَِمينالْع با رٍن ييةَ َأعالَِدنَا قُرَأواِجنَا ووَأز لَنَا ِمن بهو . ِبِسر
ِلكقَو :سۤي   الَىِلِه تَعِإلَى قَو  :       ئاً َأنشَـي ادِإذَا َأر هرا َأمِإنَّم

   كُونكُن فَي قُوَل لَهالَّذِ  *ي انحبلَكُوتُ كُلِّ شَ    ى فَسِدِه مِبي ِه  ٍءىِإلَيو
ونعجتُر) ٨٣، ٨٢: يس.(

 

 

إلِهى إلِهى إلِهى، ِبنُزوِل قَاِبِل التَّوِب      
ِب، وظُهوِر الْباِسِط الْودوِد،    وغَاِفِر الذَّنْ 

وتَجلِّى الْقَِريِب الْمِجيِب، نَسَألُك ِبقُلُـوٍب      
خَاِشعٍة وَألِْسنٍَة ضاِرعٍة وَأبداٍن خَاِئفَـٍة،      
َأن تَتَجلَّى لَنَا ِبجماٍل يمحو جالَلَك عنَّا،       
وِإحساٍن يِزيُل الـسوء عنَّـا، وعفْـٍو        

هرنَا ِمن خَطَايانَا، وفَـضٍل يلَـذِّذُنَا       يطَ

ِبحياِتك ِمنْك، ووسعٍة ِفى اَألرزاِق تَجعـُل       
اِإليمان يقْوى ِفـى قُلُوِبنَـا، وبـسٍط ِفـى          

ِتكرضاالً ِلحملُنَا ععجاِر يماَألع.

 

 
إلِهى إلِهى إلِهى، اجعلْنَا نُورا واجعـْل       

ورا، واجعلْنَا سرورا َألوِلياِئك وحربا     لَنَا نُ 
اِئكدلَى َأعع.

 

 
إلِهى إلِهى إلِهى، َأِعزنَا ِبالْحقِّ ِللْحقِّ،      

لَهَأهاِطَل وَأزِِلَّ الْبقَّ، وِل ِبنَا الْحَأعو.

 

 
نَحن الْمضطَرون  ى،  إلِهإلِهى إلِهى   

 ِإلَيك عدد َأنْفَاِسنَا    وَأنْتَ الْمِجيب، حاجتُنَا  
فَتَنَزْل لَنَا ِبعطِْفك وحنَاِنك، َأنْتَ تَمحـو       
ما تَشَاء فَامح اللَّهم شَقَاءنَا، وفَقْرنَا ِإلَى       
ِشراِر خَلِْقك، وضعفَنَا ِبِغنًى ِمنْـك يـا        
غَِنى، وقُوٍة ِمنْك يا قَِوى، وفَضٍل عِظيٍم       

 ..  ..  ..  بعد صالة ركعتين بعد صالة ركعتين بعد صالة ركعتينالثانيالثانيالثانيالدعاء الدعاء الدعاء    ......   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..  ..  .. بعد صالة ركعتين بعد صالة ركعتين بعد صالة ركعتينولولولالدعاء األالدعاء األالدعاء األ    ......   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 ذَا الْفَضِل الْعِظيِم، امح اللَّهم خَطَايانَا       يا
       اِنـكانَـا ِبغُفْراينَو وءساِلنَا ومَأع قَِبيحو
وعفِْوك وِإحساِنك ولُطِْفك، وَأبِدْل كُـلَّ      
         ٌل لَـها َأنْتَ َأهِبم الَِمينالْع با ري ذَِلك

ِإحـساِنك  ِمن نُزوِل جماِلك وظُهـوِر       
نَاِنكلِّى حتَجو.

 

 
َأنْتَ َأقْرب ِإلَينَـا ِمنَّـا،    ى،  ى إلهِ إلِه

      ظَاِهرلْنَا معَأنْفُِسنَا، فَاج نَا ِمنلَيع نَأحو
      ْل لَنَا ِمنْكاجٍْعاٍن، وسقَاِئقَ ِإححفَاٍن وِعر
       بـا رةً يمحر اِدكلْنَا ِلِعبعاجةً، ومحر

.عالَِمينالْ

 

 
عراةٌ فَاكْسنَا ِبحلَِل اِإليمـاِن،     ى،  إلِه

       ِقنَا ِمنطْشَى فَاسِقيتُ، عا مفََأِقتْنَا ي اعِجي
طَهوِرك، مرضـى فَاشْـِف َأرواحنَـا       

اهعِإذَا د طَرضالْم ِجيبي نا مانَنَا، يدَأبو.

 

 
نْـتَ َأنْـتَ    نَحن كَما خَلَقْتَنَا، وأَ   ى،  إلِه

         ،اُل تَغِْفـرالَ تَـزاُل نُخِْطُئ ونَا، فَالَ نَزبر
.نَحن كَذَِلك وَأنْتَ ِبذَِلك َأولَى

 

 
الَ نَقُوُل قَـدرتَ ولَِكـن نَقُـوُل        ى،  إلِه

َأسْأنَا، والِْعلْم يحكُم، فَتَداركْنَا ِبما ِبِه َأنْـتَ        
حن ِبها نَحن يا وِلـى      َأنْتَ ِبالْمكَانَِة الَِّتى نَ   

الْمْؤِمِنين، لَك الْحمد ولَك الشُّكْر، جعلْتَنَـا       
   ،َؤاِلكفَّقْتَنَا ِلـسوو تَنَا ِلِذكِْركعمجو ِلِمينسم
        ـكلَيع ِصى ثَنَـاءالَ نُح ،ِتكتَنَا ِبِعنَايذَبجو

عجزتَنَـا  َأنْتَ كَما َأثْنَيتَ علَـى نَفْـِسك، أَ       
فَعجزنَا عـن حـصِر نُعمـاك، فَكَيـفَ         

عجزِت الْعقُوُل واَألرواح عـن     ! نَشْكُرها؟
       ِبـكَل غَيوح ومفَ تَحفَكَي ،اِتكلِّيوِد تَجشُه

فَاشْكُر نَفْسك عنَّا، وعلَـى     . الْمصوِن؟
ا، هِذِه لَيلَـةُ    الشُّكِْر الْمنَاِسِب ِللْعِبيِد َأِعنَّ   

نُزوِلك وِإنْزاِل ِكتَاِبك، فَِبحقِّ ما َأنْزلْتَ      
وِسر نُزوِلك، هب لَنَا الْخَير كُلَّـه مـا         
        كُلَّه نَّا الشَّرع حامو ،لَمنَع ا لَممنَا وِلمع
ما عِلمنَا وما لَم نَعلَم، وسخِّر لَنَا كُـلَّ         

 ِمن ملِْكك وملَكُوِتك، وخَـدم لَنَـا        شَىٍء
        بـا ري ا تُِحبكَم لْنَا لَكعاجو ،كاببَأح

ـ : ِبِسر قَوِلك .. العالمين  ِإلَـى   سۤي
ِإنَّما َأمره ِإذَا َأراد شَـيئاً      : قَوِلِه تَعالَى 

 كُونكُن فَي قُوَل لَهالَّـذِ *َأن ي انحبى فَس 
 وِإلَيِه تُرجعون ٍءىيِدِه ملَكُوتُ كُلِّ شَِب
)٨٣، ٨٢: يس(

 

 

         ،طُوِنكاِل ذاِتك ِفى بكَمو ،وِركِفى ظُه اِلكمج إلِهى، ِبِسر
          َألُكنَـس ،تَـهطَيَأنْتَ َأع ِلىاٍل عمِبجا، وتَهببٍة َأنْتَ َأحوِديبِبعو

نَا َأن تَجِذبنَا ِإلَيك جذْبةَ الْمراِدين ِلحضرِتك، وَأن        ِبقُلُوِبنَا وَألِْسنَتِ 
           ِتـكوِديبع نشْغَلُنَا عا يم فَعتَد َأنى، وضتَرو ا تُِحبتَشْغَلَنَا ِبم
           كـرالْخَلْقُ، َأم لَكو راَألم لَك ،فًا ِلذَاِتكا ِصرِبيدع تَّى نَكُونح

كَاِف والنُّوِن، تَمحو ما تَشَاء وتُثِْبتُ، امح اللَّهم شَـقَاءنَا          بين الْ 
          ٍل ِمنْكفَضنَا ِبِغنًى وفَقْر ماللَّه حامو ،كِعنْدو ٍة ِمنْكادعسو ِبِعز

تَاِبـك،  وِعنْدك، وامح اللَّهم ذُلَّنَا ِبِعزِتك الَِّتى بشَّرتَنَا ِبها ِفى كِ          
وامح اللَّهم الْكَاِفِرين ِمن ِبالَِدنَا ِبقَهٍر وانِْتقَاٍم ِمنْـك، وسـالَمٍة           
وِعنَايٍة لَنَا، وامح اللَّهم الِْبدعةَ والضالَلَةَ ِبِهدايٍة وسنٍَّة وِنعمـٍة          

.وِمنٍَّة

 

 
 َأن تَرانَـا، والَ     الَ تَفِْقدنَا حيـثُ تُِحـب     ى،  إلِهإلِهى إلِهى   

            ا تُِحـبتَ لَنَا ِممبها وْل معاجانَا، وتَر َأن هثُ تَكْرينَا حتُوِجد
مِعينًا لَنَا علَى ما تُِحب، وما زويتَ عنَّا ِمما نُِحب فَراغًا ِلقُلُوِبنَا         

ا تُِحبِفيم.

 

 
الْمحبوِبين، وعاِملْنَـا معاملَـةَ   َأِقمنَا مقَام ى، إلِهإلِهى إلِهى  

.الْمراِدين، والَ تُعاِملْنَا ِبَأهِليِتنَا ِإنَّك ذُو الْفَضِل والْكَرِم

 

 
لَن تَضرك خَطَايانَا، ولَن تَنْفَعك طَاعتُنَا،      ى،  ى إلهِ ى إلهِ إلِه

       لَنَا م بهو ،كرضا الَ ينَّا مع فَعـا      فَادي كنْفَعالَ يو ِضيكرا ي
الَِمينالْع بر.

 

 
        ِتكهاجوِبم حاشْرنَا، وقُلُوب ِبِذكِْرك ِئنإلِهى إلِهى إلِهى، طَم
        فَعارنَا، وِديا َأيطَايطْ ِبالْعسابَأطِْلقْ ِبالِْعلِْم َألِْسنَتَنَا، ونَا، ووردص

وآِخرِتنَا، وهب لَنَا ذُريـةً صـاِلحةً، ووفِّ        درجاِتنَا ِفى دنْيانَا    
.ديونَنَا، واجمعنَا علَى الْحقِّ، وَألِّفْ بين قُلُوِبنَا

 

 
بٍسطَِت اَألكُفُّ ووجهتْ ِإلَيـك الْوجـوه       ى،  ى إلهِ ى إلهِ إلِه

ِئبـةً بعـد وعـِدك      ورِفعتْ ِإلَيك الْقُلُوب، وحاشَا َأن تَردها خَا      
  انَكحبس ِلكاِدِق ِبقَوالص :  ِادِعب َألَكِإذَا سنِّ ىوى فَِإنِّ ى ع  قَِريب 

).١٨٦: البقرة (ُأِجيب دعوةَ الداِع ِإذَا دعاِن

 

 
 فَامنَحنَا االسِتجابةَ ِبك فَِإنَّه الَ حوَل والَ قُوةَ ِإالَّ ِبك، امنَحنَا          
اِإليمان الْكَاِمَل ِبك، واجعلْنَا علَى ِصراِطك الْمستَِقيِم، وبين لَنَا         

لَكبس.

 

 
ِإن ُأوروبا َأفْسدتْ ِفى اَألرِض، وآتَيتَهـا       ،  ى إلهِ ى إلهِ ىإلِه

هم فُنُونًا وِصنَاعاٍت وآالٍَت جهنَِّميٍة ِليفِْسدوا ِفى اَألرِض، فَباِغتْ       
الَِمينالْع با ري اِدكِعب نع مهفَعادٍة وِبِنقْم.

 

 
اللَّهم، َأِرِنى ذُلَّهم ِبقُوٍة ِمنْك، وكَما َأريتَنَا ِعزهم الْفَاِنى َأِرنَا          

.ذُلَّهم الْباِقى وَأِعدها عمِريةً

 

 
   سحنَا، ونَاءَأبنَا وَأكِْرمنَـا،       إلِهى، وَأِعزآلَنَـا ومالَنَـا وح ن
اِلِحينَألِْحقْنَا ِبالصو ِلِمينسفَّنَا متَوو.

 

 
 ِلكقَو ِبِسر :سۤي   الَىِلِه تَعِإلَى قَو  :    ادِإذَا َأر هرا َأمِإنَّم

     كُونكُن فَي قُوَل لَهئاً َأن يالَّذِ  *شَي انحبـ    ى فَس لِّ  ِبيِدِه ملَكُوتُ كُ
).٨٣، ٨٢: يس (وِإلَيِه تُرجعون ٍءىشَ

 

 
           َأن ـَألُكِميـُل، َأسالْج نسالْح الثَّنَاء إلِهى إلِهى إلِهى، لَك
تُصلِّى وتُسلِّم وتُباِرك علَى سيِدنَا محمٍد وآِلِه، وَأن تُيسر لَنَـا           

   اِئجولَنَا ح تَقِْضىنَا، وطَاِلبا َأنْتَ      منَا ِبمتُكِْرمالَنَا، ولِّغَنَا آمتُبنَا، و
.َأهلُه ِفى الدنْيا والْبرزِخ واآلِخرِة

 

 
إلِهى إلِهى، الَ تُعاِملْنَا ِبَأهِليِتنَا والَ تَُؤاِخذْنَا ِبـذُنُوِبنَا فَِإنَّنَـا           

    فُوع فَِإنَّك ِتكِلياِملْنَا ِبَأهعو ،ونخَطَّاء     ماللَّه ،ابهو كَِريم ابتَو 
, صلِّ وسلِّم وباِرك علَى سيِدنَا محمٍد وآِلِه واشْرح صـدورنَا         

واقِْض حواِئجنَا، ومكِّن لَنَا ِفى اَألرِض، ويسر       , ويسر ُأمورنَا 
      ٍر، وْل كُلَّ خَيهسِر، ولَنَا كُلَّ الْخَي     اءَأِشـدنَنَا ويب اءمحلْنَا رعاج

لَى الْكَاِفِرينع.

 

 
           ـرطَهآِلـِه، وٍد ومحِدنَا ميلَى سع اِركبو لِّمسلِّ وص ماللَّه
           الـشَّك نَـا ِمـنقُلُوب رطَهاِصى، وعِة الْمسالَبم نَا ِمناِرحوج

 والْقَصِد، وطَهر عقُولَنَا ِمن اللَّبِس، وطَهر       والريِب وسوِء النِّيةِ  
َأنْفُسنَا ِمن الْخَبِث، وطَهر َأرواحنَا ِمـن ِظـالَِل عنَاِصـِرنَا،           
واجمعنَا علَيك جمِعيةَ الِْكبِرياِء الْخَاصِة عِبيدا مخِْلِصين، ِعبادا        

 قِْبِلينم ،خْلَِصينم        ِمـيننَعم ،اِلـكمِبج ِهيناجوِتنَا، مِبكُلِّي كلَيع 
ِبِإحساِنك، فَِرِحين مستَبِشِرين ِبما نَنَالُه وِبما نَـراه، وِإخْوانَنَـا          
          با رِر يالْخَياثَِة ونُوِر الِْورِة والِْعنَايِة وايَأثَِر الِْهد نَا ِمناببَأحو

 .  عالَِمينالْ

 ..  ..  ..  ركعتينركعتينركعتين بعد صالة  بعد صالة  بعد صالة الثالثالثالثالثالثالدعاء الدعاء الدعاء   ......   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 





 




 



بشرٰى لَنا قَد وردنـا روض ِإحـسانِ        

 

 
قَلِْبي اطْمـِئن فَهٰـذَا ملْجـأُ الْعـاِني        

 

 
أَنــت الْوِســيلَةُ ياِســبطَ النِبــي لَنــا

 

 
ِجئْنا عطَاشـٰى ِإلَـى اِإلمـداِد بغيتنـا        

 

 
      ـتظُماِل ِإنْ عوا اَألهِمحى ِالنجتري نم

 

 
ــةً ــا ودا وعاِطفَ لَن رــص ــمس ِم اشي

 

 
ــا  ِعنما ِبأَجــلْن سوت ــد ــصطَفَٰى قَ ِللْم

 

 
ــا ِتنبِم كُرــو ــي ي ــدتنا ِف جن ــوك أَب

 

 
نور الْفُتـوِة بـلْ بـاب النبـوِة بـلْ          

 

 
ياآلَ بيِت النِبـي الْمـصطَفَٰى لَكُمـو       

 

 
ـ      جرـو يكُمعاَء فَرج ـو  قَدكُمارو ِجو

 

 
يــا بــضعةَ الــدرِة الزهــراِء ِإنَّ لَنــا

 

 
أَنت اَألمـانُ ِلِمـصر خـذْ ِبناِصـِرنا        

 

 
ياسيِدي يٰابن ِبنـِت الْمـصطَفَٰى نظَـرا       

 

 
ياسيد الرسِل ِبالْمولَى الْحـسيِن أَتـىٰ      

 

 
ـ        ظُمـو ِإذَا عجرن نِل مسالر دياسيت

 

 
وافَت ِمن الْمصطَفَى الْبشرٰى فَطَمأَننـا     

 

 

 

 

 

هٰذَا حـسين ِغيـاثُ الْعاِئـِل الْعـاِني         

 

 
ِسبطُ النِبـي ِغيـاثُ الْعاِئـِذ الْجـاِني        

 

 
ــي  ــواِلي وأَحزاِن أَه ــِشف ــِه يكْ ِللَّ

 

 
ــاِني ــاموالَي ِللْعـ ــوِة يـ ود اُألبـ

 

 
يلَتنا ِلحنـــاِنِإالَّ الْحـــسين وِســـ

 

 
هٰذَا مقَامـك كَنـز عِمـيِم ِإحـسانِ        

 

 
ِبالْمجتبٰى ِسبِطِه ِفـي محـِو أَشـجاِني       

 

 
كَم فَرج الْكَرب عن ِإنٍس وعـن جـانِّ       

 

 
شمس الْحِقيقَـِة ِفـي ِتبيـاِن قُـرآنِ        

 

 
ــاِن نمــٍط و عٰى مــد ــيم لَ ــاه عِظ ج

 

 
ــِه   لَيــوا ع نــانِ م ــاٍل وِعرفَ ِبِإقْب

 

 
حق الـضيافَِة ِمـن ِإحـساِن رحمـانِ        

 

 
سلْ قَـاِدرا مـنح مـضطَر وحيـرانِ        

 

 
ــساِن ــِر ِإح يٰى خوــد ِبج ــِدين ِللْواِف

 

 
مضنى ِلنيِل الْعطَـا وجِميـِل غُفْـرانِ       

 

 
ــاِن ــهٰ غَــوِث لَهفَ ــر طَٰ ــا غَي نطُوبخ

 

 
 ِز وـانِ      ِبالْفَوحيرٍح ووِر ِفـي رـصالن

 

 

 

 
  

 

 
   

دعوة عامة

 

 
يتقدم شيخ الطريقة العزمية بدعوة جميع أبناء        
الطريقة العزمية ومحبى آل بيت سيدنا رسـول        

 لحضور الحفل الكبير بمناسبة مولـد       اهللا  
، سبط الرسول أبى عبد اهللا اإلمام الحسين     

الموافـق  ه ١٤٤٠ شعبان   ٧وذلك يوم الجمعة    
بقاعة اإلمام المجدد السيد    .. م٢٠١٩أبريل   ١٢

، بمقر الطريقـة   محمد ماضى أبى العزائم     

 

 
. العزمية بالقاهرة عقب صالة المغرب    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






 الحلـيم سـعفان     فضيلة الشيخ عبد اهللا عبد    * 

والحاجة إيناس محمود البرعي والـد ووالـدة        

محمد : فضيلة الشيخ مصطفى سعفان واإلخوة    

وأحمد وعبد الفتاح وخالد ومحمود وإبـراهيم       

بسيدي غازي .. سعفان

 

. كفر الشيخ–

 

 

األخ الفاضل والمحب الصادق الحاج عبد العزيز عباس صميدة * 

حمد صميدة والحاج عبد    نائب آل العزائم وشقيق المرحوم الحاج أ      

بالواسطى .. الباسط صميدة 

 

. بني سويف–

 

 

الدكتور محمد عبد الرحيم استشاري عيادات الباطنة واألطفال        * 

.بالسويس.. هيئة قناة السويسب

 

 

الحاج محمد منصور السيد حمدة شقيق األخ الصاق األسـتاذ          * 

بالقرضا .. سمير منصور حمدة نائب آل العزائم

 

. كفر الشيخ–

 

 

األخ الفاضل الحاج أحمد إبراهيم مناع ابن الحاج إبراهيم مناع          * 

.. من أصحاب اإلمام أبي العزائم ووالد األستاذ عبـد اهللا منـاع           

بالمحلة الكبرى 

 

. غربية–

 

 









 

 

 

 

تـهــانــى

 

 












األخ الفاضل سمير محمود عليوه بحصول كريمته الدكتورة هالة         * 

سمير محمود عليوة على بكالوريوس الطـب جامعـة اإلسـكندرية          

بسيدي سالم  .. ابتقدير جيد جد

 

. كفر الشيخ–

 

 

بإيتـاي  .. مناسبة المولود كريم  األخ الفاضل محمد سميح قنديل ب     * 

البارود 

 

. بحيرة–

 

 

األخ الحاج رضا الخشاب بمناسبة خطبة ابنته آية لألستاذ عـادل           * 

بشبراخيت .. محمد غزال

 

. بحيرة–

 

 

األخ الدكتور أحمد إبراهيم حمام المستـشار القـانوني لجامعـة           * 

دمنهور لحصوله على الدكتوراه في القانون بتقدير امتياز من كليـة           

. لحقوق جامعة اإلسكندريةا

 

 









