
 

 

 

 

 



 


العارف باهللا
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الطريقة العزميةشيخ 

 

 


 



 

 



 


نائب عام الطريقة العزمية

 

 


 


        

 

 



 




 



 

 



 




 

 



 





 





 





 





 



 

 

يتفق عليها مع اإلدارة

 

اإلعالنات 

 

 

غـــايتـــنا

 

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

 

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

 

 

دعوتنا

 

شعارنا 

 

 

 اإلسالم دين اهللا وفطرته     :أوالً
.ليهاالىت فطر الناس ع

 

 
 اإلسـالم نسب يوصـل   :ثانياً

.ص إىل رسول اهللا

 

 
 اإلسالم وطن واملسلمون    :ثالثاً

.مجيعاً أهله

 

 

االشتراكات

 

 
.ا خالصة رسوم الربيد جنيه سنوي١٠٠ر ـداخل مص

 

 
. دوالراً سنوياً خالصة رسوم الربيد٥٠باقى دول العامل 

 

 

اللــه  معـبودنا

 

واجلهـاد خلقـنا 

 

 
والرسول مقصودنا

 

خلـالفـة غايتناوا 

 

 
والقـرآن  حجتنا

 

وأبو العزائم  إمامنا 

 

 

 

 

 

.. رسالة إلى اإلرهابي :االفتتاحية* 

 

 

 

  *

 

 

 

 
    بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم   

 

 

 

 ٤

 

 

 

 

 

 
لإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبى العزائم.. )٩( الجهاد *

 

 ٨

 

 

 

 

 

 
..)٩(إعادة المجد الذي فقده المسلمون .. غايتنا ..زمية؟لماذا الطريقة الع* 

 

 

 

 

 

 

 

 
لعزائم اأبيالدين ماضى السيد أحمد عالء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 

 ١٢

 

 

 

 

 

 
المفكر اإلسالمي الكبير عباس محمود العقاد.. )٩(معاوية في الميزان  *

 

 ١٤

 

 

 

 

 

 
إلمام المجدد أبي العزائم في ليلة النصف من شعبانالنموذج الثامن من أدعية ا *

 

 ١٦

 

 

 

 

 

 
محمد اإلدريسي الحسني.  د)..٢٨(الصوفية فقط على منهج السلف الصالح * 

 

 ١٨

 

 

 

 

 

 
المستشار رجب عبدالسميع وأ عادل سعد)..  ١٥(نصرة النبي المختار في أهل بيته األطهار * 

 

 ٢٠

 

 

 

 

 

 
بليغ حمدى. د.أ ..) ٣(النص وضوابط االجتهاد . .في نقد مرجعية الخطاب السلفي المعاصر * 

 

 ٢٢

 

 

 

 

 

 
جمال أمين. د .. )١٢(تربية األوالد في اإلسالم  *

 

 ٢٤

 

 

 

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

 

 ٢٦

 

 

 

 

 

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

 

 ٢٩

 

 

 

 

 

 
٣٠  العزائم أبومحمد ماضىاإلمام  .. ]ف من شعبان من نوافل البرإحياء ليلة النص[حكم الدين  *

 

  

 

 
 األستاذة لبنى محمد الشعراوى..مستقبل األمة  *

 

 ٣٢

 

 

 

 

 

 
نور الدين أبو لحية. د. أ.. ) ٦(شيخ اإلسالم في قفص االتهام * 

 

 ٣٤

 

 

 

 

 

 
 ..)١/٢ (دفع للشُبه وإقرار للحقوق المشروعة.. اإلمام علي والنساء *

 

 

 

 

 

 

 

 
 الحسينى عبد الحليم العزمىالشريف                                                           

 

 ٣٦

 

 

 

 

 

 
أحمد محمود كريمة. د.أ.. ) ١١(نقض شُبه السلفية * 

 

 ٤٠

 

 

 

 

 

 
فضيلة الشيخ علي الجميل) .. ٣(شرح الصدور بوصف المحبوب * 

 

 ٤٢

 

 

 

 

 

 
سامي عوض العسالة. د. ) ١(مصادر اإلمام أبي العزائم في العقيدة * 

 

 ٤٤

 

 

 

 

 

 
محمد الشندويلى) .. ٦/٧(أهمية اإليجابية في حياة المسلم * 

 

 ٤٦

 

 

 

 

 

 
هـ١٤٤١ رجبمن أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خالل شهر * 

 

 ٤٧

 

 

 

 

 

 
فاروق الدسوقى. د. أ .. )٤٩(الصالة والسالم على والدي خير األنام * 

 

 ٤٨

 

 

 

 

 

 
محمد حسينى الحلفاوى.  د.. ]١٠) [األسس الفكرية لإلرهاب (أباطيل اإلسالم السياسي* 

 

 ٥٠

 

 

 

 

 

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

 

 ٥٢

 

 

 

 

 

 
الهادى  قنديل عبدالشيخ )..٤ (إشارات قرآنية في جنات المعارف وجنات الزخارفمعاني و *

 

 ٥٤

 

 

 

 

 

 
رفعت سيد أحمد.  د..نساءهكذا يكره داعش ال *

 

 ٥٦

 

 

 

 

 

 
المجتمع العزمى* 

 

 ٥٨

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

:أيها اإلرهابي

 

 
تحية طيبة وبعد،

 

 
؛ ألنك إن لم تكـن تـتمكن        أعلم تمام المعرفة أنك تقرأ رسالتي اآلن      

، فإنك في معزلك لـديك كـل وسـائل          )اإلسالم وطن (من شراء مجلة    
االتصال الحديثة وخط إنترنت وهواتف متـصلة باألقمـار الـصناعية،           
وتتابع كل ما يكتب عنك في المواقع اإللكترونية سواء باللغة العربيـة            

، أو  )اإلسـالم وطـن   (أو بأي من لغات العالم، فلذلك فسيكون موقـع          
حساباتي عبر مواقع التواصل االجتماعي متاحة لك وتستطيع أن تقرأها          

.من خاللها

 

 
قد تستغرب من رسالتي، لكنني لن أستغرب من رد فعلـك عليهـا،             
فإنها ستخاطب العقل، فإن كان عقلك معك فستعيها وتغير حياتـك، وإن            

.قولكنت قد سلَّمت عقلك لمقاول من مقاولي الخراب، فلن تفهم ما أ

 

 
بداية ال بد أن أعرفك بنفسي، أنا المفروض أخوك المسلم، ولـدت            
ألبوين مسلمين، وعشت حياتي في وطن به مسلمين وغير مـسلمين،           
تعلمت من محيطي التسامح، بل ونشرت التسامح، ولم أفكر يوما فـي            
أن أقوم بأذية أي شخص، العتقادي الكامل بمقولة اإلمام علي بن أبـي    

 أو نظير لـك     ،إما أخ لك في الدين     :الناس صنفان : (مطالب عليه السال  
).في الخلق

 

 
أنا أخوك في الوطن، إن كنت مصريا، وأخوك في الوطن األكبر، إن            

.كنت عربيا أو من دول العالم اإلسالمي

 

 
شخص عادي قد تراه في الشارع، في المدرسة، فـي المستـشفى،            

.في أي مكان

 

 
تَـرى المـْؤِمِنين فـي      : (أو إن كنت تؤمن بقول رسـول اهللا         

داعى له  تَراحِمِهم وتَوادِِّهم وتَعاطُِفِهم، كَمثَِل الجسِد، إذا اشْتَكَى عضوا تَ        
  ِدِه بالسسج ساِئر مِر والحفأنا بعضك، عقلـك أو ضـميرك أو        .. )١()ىه

قلبك النابض، أو عينك التي ترى ما ال تـرى بـسبب الغـشاوة التـي              
.ى أعينكوضعوها عل

 

 
:أيها اإلرهابي

 

 
آن الوقت ألن تسمع بأذن قلبك، وتزن الكلمات بعقلك، فكم من قلب            
فطرت، وكم من عقل شغلت، وأصبحت سيرتك عندما تتردد نـشم فـي           

.أنوفنا روائح الدم والدمار

 

 
:أيها اإلرهابي

 

 
هذه الرسالة لن أكررها، فيما يتعلق بالفكر وتفنيده، فقـد أصـدرنا            

فنَّدنا كل نقطة يضحكون بها عليك، ولم يبقَ لي إال أن           عشرات الكتب، و  
.فإننا لن نأتي إليك.. أخاطب عقلك مباشرة لكي ترجع إلينا

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 



لن أحدثك عن المنهج الفكري الـذي       
سلكته وأحاورك فيه، لكنني أطلب منـك       
هذه المرة أن نبحث عن األمـر بطريقـة     

نـه  ع ونتساءل من الذي أخـذت       ،مختلفة
دينك؟

 

 
أخذته عن العلماء   : إجابتك المحفوظة 

الذين أخذوا الدين من السلف الصالح عن       
؟رسول اهللا 

 

 
ك؟ماؤ عللكن من هم

 

 
إن بدأت بشيخ إسالمك، الذي تقدسه،      

 لـن   يابن تيمية، فـإنن   ويقدسه مشايخك،   
أناقش أفكاره، ولكن سأنقل إليك شـهادة       
أحد أخلص تالميذه، شمس الدين الذهبي،      

مل أن تعـود    آالذي عاد إلى رشده، كما      
يا خيبـة   : (اآلن، فأرسل رسالة إليه وقال    

 فإنــه معــرض للزندقــة ،مــن اتبعــك
 ال سيما إذا كان قليـل العلـم         ،اللواالنح
 لكنـه ينفعـك     ،اا شهواني  باطولي ،والدين

 وفي البـاطن    ،ويجاهد عندك بيده ولسانه   
 فهل معظم أتباعـك     ،عدو لك بحاله وقلبه   

 أو عـامي    ،إال قعيد مربوط خفيف العقل    
 أو غريب واجم قـوي      ،اب بليد الذهن  كذَّ

 أو ناشف صالح عديم الفهم، فـإن        ،المكر
 مسلم  دقني ففتشهم وزنهم بالعدل، يا    لم تص 

وسأكتفي ) أقدم حمار شهوتك لمدح نفسك    
.بهذه الفقرة من الرسالة

 

 
 إن دينك جاء ممن تسمونه      :وإن قلت 
 عبدالوهاب، فإنني أطلب     بن المجدد محمد 

منك أن تمسك فـارة جهـاز الكمبيـوتر         
ـ       ولمان أو  الخاص بك وتبحث عن جده ش

ـ       سليمان رأ  لتعرف أصله وفصله، ثـم تق

مذكرات مستر همفـر وكتـب التـاريخ        
.المعاصرة له لتعرف حقيقته

 

 
وإن كان شيخك، حسن البنا، فـارجع       

 واقـرأ   م١٩٤٩إلى مجلة األساس عـام      
مقال المفكر اإلسالمي عبـاس محمـود       

، لتتأكد بنفـسك    "الفتنة اإلسرائيلية "العقاد  
.من يهوديته

 

 
وإن كنت تتلمذت على يـد صـبيانهم      

ـ  نالمعاصرين، فل  يهم أكثـر مـن      أعط

حجمهم، فعليك فقط أن تقرأ اعتـذاراتهم،       
.والتي أقروا فيها بأنهم كانوا على خطأ

 

 
 القرنـي   عائض السعوديفأولهم كان   

م مراجعة على الهـواء لألفكـار       قدالذي  
التي كان يعتقدها هـو ومجموعـة مـا         
يسمون دعاة الصحوة، ويروجون لها في      

تي التشدد واألمور ال  "الماضي، ومن بينها    
خالفت سماحة اإلسالم والـدين المعتـدل       

"الوسطي

 

 
ن األفكار المتـشددة ضـيقت      أ"وذكر  
".على الناس

 

 
  أقـر   الذي أبوإسحاق الحوينى ثم كان   

بجهله لألحكام الشرعية، وأنه أخطأ وأفسد     
الكثير من األمور واألفكار لدى الشباب،      
ولم يكن يعلم الفرق بين ما هـو واجـب          

تدرج األحكـام   ومستحب، وأنه لم يراع     
الشرعية، وكيف جنـى بتلـك األفكـار        

: الخاطئة على الكثير من النـاس، قـائالً       
كنـا  هناك الكثير من األمور فى السنة       «

نعتقد أنها واجبة، ولم نكن نفهم األصـول        
 نعرف  نكن لمفيما هو واجب ومستحب، و    

 درجات فى األحكام الـشرعية،      هناكن  أ
ة، ولم نكن ندرى درجات األحكام الشرعي     

ا ا جد  وأفسدنا كثير  ،لذلك جنينا على الناس   
.»بحماس الشباب

 

 
ا عترف بأنه أخطأ فى أحكامه طلب     ثم ا 

ا النـشر ألى أفكـار      للشهرة فقط، واصفً  
ـ   ، من بـاب حـظ      »الشهوة«بالنسبة له ب

.النفس

 

 
آخرون سبقوا الحـوينى إلـى هـذا        
االعتذار، كان أهمهم محمـد حـسان ذو        

فى اعتذاره أنه   الشهرة الواسعة، وأهم ما     


 








 



 

 
 رئيس االتحاد العالمى للطرق الصوفية
 عضو المجلس األعلى للطرق الصوفية

شيخ الطريقة العزمية

 

 

ى أبو العزائمالسيد محمد عالء الدين ماض

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 ا ال يقبل اللبس، حيـث قـال        كان واضح
ننا كدعاة إلـى اهللا     أأقر وأعترف   «: انص

تبارك وتعالى طيلة السنوات الماضية وقع      
 ،منا بعض األخطاء فى الخطاب الدعوى     

وأسمعنا الناس بعض الكلمـات التـى ال        
 ا أن تكون مرتبطـة بمـنهج أرق   يليق أبد

.»الدعاة وسيد الدعاة 

 

 
ر بك من   ك بذلك يا صديقي إما غر     فإن

هم ليسوا من جلدتنا مـن اليهـود الـذي          
.دخلوا ديننا إلخراج أمثالك بهذه الصورة

 

 
 ر بك بعـض مـن تالمـذتهم        أو غر

المغفلين الـذي صـدروا أنفـسهم لـك         
 ماوألصدقائك بأنهم علماء، لكنهم سرعان      

تراجعوا بسبب تراجع الدعم المادي المقدم      
لحالتين فـإنهم جعلـوك     ا ا توفي كل .. لهم

.بذلك مغفالً

 

 
لكن علينا أن نتساءل لماذا نشروا هذه       

األفكار؟

 

 



 



اإلجابة لن أذكرها على لساني، ولكن      
ولي العهد السعودي، األمير    ستكون إجابة   

على سؤال صحيفة   ردا  محمد بن سلمان،    
 ٢٢األميركيـة فـي     " واشنطن بوسـت  "

ثمار جـذور االسـت   "م، بأن   ٢٠١٨مارس  
السعودي في المدارس والمساجد تعود إلى     
فترة الحرب الباردة عندما طالب الحلفاء       
السعودية باستخدام مواردها لمنع االتحاد     
السوفييتي من تحقيق نفـوذ فـي الـدول         

".اإلسالمية

 

 
الحكومـات  "واعتبر بن سـلمان أن      

، وأنـه   "السعودية المتعاقبة ضلّت الطريق   
ة األمـور إلـى     يتوجب علينا اليوم إعاد   "

، في ما يتعلق بتمويل الوهابيـة،       "نصابها
التمويل اليوم يأتي بنسبة    "ا إلى أن هذا     الفتً

كبيرة من مؤسسات خاصة تتخذ المملكـة     
".مقرا لها، وليس من الحكومة

 

 



 



ا تتساءل من هم الحلفـاء الـذين        طبع
نشروا هذا الفكر إلخراج أمثالك ومـلء       

عندي اإلجابة لكني   . .الدول اإلسالمية بهم  
.لن أقولها لك مباشرة

 

 
في البداية خدعوك بالجهـاد فطلبـوا       
منكم مقاومـة المحتـل الـسوفيتي فـي         
الشيشان وأفغانستان، فتـدربت وتمولـت      

 واوحاربت وقتلت وفجرت ودمرت، وكان    
.ون لك ألعمالك البطوليةقيصف

 

 
لكن عندما دخلت الواليات المتحـدة      

فهـذه دولـة    توقف  : أفغانستان قالوا لك  
 في  ةيصديقة، فلماذا لم تنتبه وقتها أنك دم      

يد صانعيك؟

 

 
ثم دخلت الواليات المتحدة العـراق،      
فأخذت فصائل وجماعات تحاربها وبقيت     

 ألن األمريكـان   ؛أنت في موقف المتشكك   
هم أصدقاء األمس والذين ساعدوك على      

.محاربة السوفيت

 

 
ستراتيجية جديـدة،   ثم لجأت أمريكا إل   

ادتها لماذا ننفق هـذه المبـالغ       وتساءل ق 
ويقتل جنودنا في أراٍض بعيدة، علينـا أن        

.ننفذ خططنا لكن بأيدي المخدوعين

 

 
.وقتها جاء دورك

 

 
فتم برمجتك من خالل شيوخ الفتنـة،       
على أن أخيك المسلم عدو لك، فإن كنـت   

موا الـسنة   ك، ثم قـس   وسني فالشيعي عد  
وقالوا الصوفية عدوك، وإن كنت شـيعي       

 فيك أن السني عدوك، ثم بفـضل        غرسوا
فتاوى أئمة التكفير تـم تكفيـر هـؤالء         

هم ءاألعــداء، فأصــبحت تــستحل دمــا
.همءوأموالهم ونسا

 

 
بدأت في تكفير إخوانك، ثم تفجيرهم،      
قتلت الكثير من أبنـاء وطنـك ودينـك،         

 مصالحهم بزعزعة األمن داخـل      توحقق
.بلدك والبلدان المجاورة لها

 

 
ن مع الوقت   ك تحاربو ؤأصبحت ورفقا 

أنظمة البلدان والمجتمع كلـه، وأجهـزة       
األمن والجيوش الوطنيـة، بحجـة أنهـا        

.توالي الطاغوت

 

 
ش بالدك كـان هـو      ومحاربتك لجي 

الهدف األوسط من كل ما حدث، فجـرى        
تدمير المنطقة على يديك، وأباحوا لك كل       

    اأنواع الجهاد المزعوم إال جهاد  ا واحـد ،
.وهو جهاد إسرائيل

 

 
الجهاد، : أن تشكل جماعات  أغروك ب 
.كنلتجاهد إخوا

 

 
والدولة اإلسـالمية لتقيمهـا مكـان       

.بالدك، ال مكان إسرائيل

 

 
أنـصار  : ثم أغروك لتؤسس جماعات 

بيت المقدس، وأكناف بيت المقدس، لكنهم      
ضحكوا عليك وأخبروك أن بيت المقدس      
هو قصر الحكـم فـي مـصر واألردن         

ك وسوريا والعراق واليمن وليبيا، فجعلـو    
تقتل أبناء دينك ووطنك من أجـل بيـت         

، ولكنك  ةالمقدس، رغم أن طريقه معروف    
فقدت عقلك وبوصلتك وأصبحت تـساق      

.كما يطلبون منك فقط

 

 
يؤسفني أن أقول لك أن كل ما قدمته        

.. وقدمه أقرانك كـان لخدمـة إسـرائيل       



 

 

 

 

 



 



 

.إسرائيل فقط ليس غيرها

 

 



 



قد ال يعجبك كالمي وتستغربه، وقد ال      
 أنك ترى في نفـسك     ؛تقبله من األساس  

 

- 
أو هكذا زرعوا فيك   

 

نك مقـيم الـدين     أ -
ني سأخبرك  نومقاتل من أجل اإلسالم، لك    

:كيف تخدمها

 

 

 

دك بيـدك،   ش بال و عندما تدمر جي   -
فإنك بذلك تقضي على الجيوش المقدر لها       
تحرير فلسطين، فلقـد دمـرت الجـيش        

 وتسارع الخطى من أجل الجيش      ،العراقي
السوري، وقد نجا اهللا الجيش المـصري       
منك ومن أمثالك، وهي الجيوش الثالثـة       

 !!فابتسم.. للمواجهة مع إسرائيل  المؤهلة  
أنت خدمت إسرائيل، وإذا أردت أن تؤدي       
خدمتك على أتم وجه فأجهز على الجيش       

.المصري

 

 

 

 عندما دمرت البنى التحتية لوطنك،      -
 تضعفه، وتساعد على إخـراج      فإنك بذلك 

 ، بـدون  أجيال من أبناء بلدك بدون تعليم     
صحة، يعيشون في أوضاع غير آدميـة       
لعدم توفر الخدمات األساسية من كهرباء      

.ومياه وصرف صحي

 

 

 

 السياح في بلـدك،     تاستهدف عندما   -
ساهمت في وقـف الـسياحة وإضـعاف        

هـا عرضـة للـديون      تاقتصادها، وجعل 
.من خنوع وتذللواالقتراض وما يتبعه 

 

 

 

رت تحركـات جنـود     صو عندما   -
وكـاالت  لبالدك وكشفت خططهم، ونقلت    

األنباء أصغر الشوارع والحارات ونشرت     
الفوضى، فإنك بذلك قد كشفت قلب وطنك       
ألعدائك، وأصبحوا قادرين على اختراقه     

. عنهيءومعرفة كل ش

 

 

 

 عندما خربت كل األوطـان فـي        -

ـ   ذلك قـد  المنطقة، وطردت أهلها، فإنك ب

ا ألنهـا   هخدمت إسرائيل، التي كنا ننتقـد     

أخرجت الفلسطينيين من أرضهم، فـاآلن      

 إن كل الـدول     :تستطيع أن تقول بسهولة   

.العربية خرج أهلها بسبب إرهاب أهلها

 

 

 

 لقد وصـمت دينـك بأنـه ديـن          -

اإلرهاب، في الوقت الذي يحـاول فيـه        

الصهاينة أن يرسموا أنفـسهم بـصورة       

.نطقة تعج باإلرهابيينالحمل الوديع في م

 

 

 

 لقد أسأت إلى نبيـك وإلـى قـادة          -

اإلسالم العظام بنشرك ألفكـار مغلوطـة    

ر بها أصنام التكفير لك كـل        بر ،ومحرفة

.كبيرة وصغيرة

 

 

 

لقد أجبـرت دول المنطقـة علـى         -

 ألنها أصبحت البلـد  ؛التقرب من إسرائيل 

.اآلمن في المنطقة الفوضوية

 

 

 

ة تتحالف   بالمنطق القد جعلت جيوشً   -

الكيان الصهيوني مع جيش   

 

 بـدالً مـن     -

محاربته

 

 ألنـك   ؛ لكي تقـضي عليـك     -

ش بالدك، فظهـر عـدوك      و جي تأضعف

.بصورة المنقذ

 

 

 

 لقد خربت المفاهيم وقلبت موازين      -

التفكير في المنطقة، وبدالً من أن تكـون        

فوهات الدبابات موجهة نحو األراضـي      

المحتلة، أصبحت موجهة لقلـب المـدن       

ية، وبدالً من سعي الجيوش العربية      العرب

لتحرير فلسطين، أصبح كل أملها أن تعيد       

  أراضيها التي سيطر  ت بها  ت عليها ونشر

.إرهابك

 

 

 

 لقد فرضت الوصاية على أوطاننـا       -

من أعدائنا باستهدافك المسيحيين، فتدخلوا     

بحجة حماية األقليات، رغم أن ديننا لـم        

 وأصبحت  ،فأصبحنا أضعف . يأمرك بذلك 

 العظمى اآلمنـة فـي      ةإسرائيل هي القو  

.المنطقة

 

 



 



 

أعلمت اآلن لماذا كـل االهتمـام        -
بتدريبك وتزويدك باألسـلحة والمعـدات      

الحديثة؟

 

 

 

أعلمت اآلن لماذا تهتم بك الصحافة       -
العالمية وتنشر تقارير عنك وعن رفقائك      

ليل نهار؟

 

 

 

أعلمت لمـاذا أمـدك األوربيـون        -
رفين لينضموا لجماعتـك أو  بأبنائهم المتط 

تنظيمك لتخريب وطنك؟

 

 

إن كنت وعيت ما أقـول، أتمنـى أن     

ترسل إلي رسالة، ال أريدها مكتوبة، وال       

مسجلة، إنما أريدها رسالة حقيقية، تهدئة      

في أوطاننا التي أشعلتها نيابة عن أعدائنا،       

وإن كانت نفـسك تـصر علـى القتـل          

 والتدمير، فإني أفتي لك بوجوب الجهـاد      

في فلسطين السـتعادتها مـن المحتـل،        

ــرر  ــصهاينة وح ــارب ال ــب وح فاذه

األراضي المحتلة، وأنا سأكون أول مـن       

اايدعو لك وأول من يدعمك ماديومعنوي .

 

 

فإلى وإن لم تقبل رسالتي ولم تفهمها،       
 أن يهديك ويهدي     وإياه أسأل  ،اهللا المشتكى 

.أمثالك في كل البلدان

 

 
 المسلمأخوك                   

 

 
                                              

 .٦٠١١رواه البخاري يف صحيحه، ح) ١(



 

 

 

 

 



 



 

 

اإلمام ادد

 

 
 السيد حممد ماضى أبو العزائم



 





 



)١(  املرابطة: ثالثًا

 

 



 



معلوم لغة وهو حبس الحيوان لتوقى شـره أو         : الربط
: والمرابطة فى الحقيقة الشرعية. لنفعه أو الستعداده للعمل   

ربط الخيل على الثغور تجاه العدو الذى أعد العدة لمهاجمة          
 على المسلمين، وتتعين    محلة المسلمين، وهى فرض كفاية    

: على كل مسلم فى موطنين

 

 
١

 

.  إذا احتل العدو بالد اإلسالم، تعينت على كل مطيق-

 

 
٢

 

 إذا عينها اإلمام األعظم خليفة المسلمين على فئـة    -
.من المسلمين تعينت عليهم شرعا

 

 
كلُّ واِحٍد ِمن المسِلمين على ثَغٍْر      : (قال رسول اهللا    

ِم فَِإذَا تهاون ِإخْوانُك فَاشْـدد ِلـَئال يـْؤتَى          من ثُغُوِر اِإلسالَ  
لكِمن ِقب الَم٢()اِإلس(.

 

 
﴿والَ تَنَازعواْ فَتَفْشَلُواْ وتَذْهب ِريحكُـم      : يقول اهللا تعالى  

 ﴾اِبِرينالص عم اللّه واْ ِإنِبراص٤٦: األنفال(و .(

 

 
 كالـذى   ،معنى التنازع أنه مخالفـة رسـول اهللا         

الجبن : حصل من الصحابة يوم أحد، فأدى إلى الفشل، أى        
.والضعف أمام العدو

 

 
﴾ فمعنـاه ضـعف اليقـين       ﴿فَتَفْشَلُواْ: أما قوله تعالى  

وكشف العورات له حتـى     ، المؤدى إلى الهزيمة أمام العدو    
.يتمكن من أغراضه

 

 



 



١

 

 أن يكون المرابط على يقين مـن حقـارة الـدنيا            -
ائها، وجمال اآلخرة وبقائها، حتـى ال يخدعـه العـدو           وفن

. بآمال أو بمال، فيسارع إليه فيهلك الحرث والنسل

 

 
٢

 

 أن يكون ما عند اهللا أحب إليه مـن األرض ومـا             -
. فيها ومن فيها

 

 
٣

 

. أن يكون ذا غيرة على الحق ونصرة له-

 

 



 

 

 

 

 



 



٤

 

ــاة - ــا بقــدر الحي أن يكــون عالم 
ة، وبقدرها فى   اإلنسانية فى الحرية واِإلراد   

الذلة واالستبداد، فيحب لنفسه ولقومـه أن       
يكونوا أعزة أحرارا مريـدين، ال يتـسلط        
عليهم عدو لـدينهم وال لمـذهبهم ورأيهـم       
الحق، فيمحق اآلداب القومية، ويطفئ نور      

. الحق ويستعبده

 

 
٥

 

 أن يتلذذ بالموت ويراه خيرا مـن        -
اِإلقامة فى دار الذل واالستعباد، خصوصا      

ا كمل إيمانه وتيقن أنه بـالموت يفـوز         إذ
بالملك الكبير، وبـالجوار مـع األطهـار        
واألخيار فى معية الـصديقين والـشهداء       

. والصالحين

 

 



 



أما المرابطة من أهل الجهالـة بتلـك        
اآلداب  

 

 ولو كان قائد القوة      -

 

 ربما نزعت   -
نفسه إلى حب العاجلة، فخدعه األمل مـن        

و أو أذلته العطية، فمكَّن العدو من نفسه        العد
ومن قومه، ولذلك فيجب علـى األمـة أن         
تكون هى الحكومـة، وأن تنتقـى رجـاالً         
حكماء علماء فطناء فتقيمهم قادة لها، وإنما       
األمة هيئات، هيئة حاكمة وهيئة محكومة،      
والهيئة الحاكمة هم خدم للهيئة المحكومـة،       

رها مـن أن    فإذا جهلت الهيئة المحكومة قد    
الهيئة الحاكمة خدم لهـا وصـموا بالـذل،     
وجهلوا مقدارهم الحقيقى، من أنـه لـيس        
فوقهم إال اهللا، ورضوا بأن يكونـوا عبيـدا      

. للعبيد فساموهم الذل والخسف

 

 
 وإذا كانـت األمــة المحكومـة هــى   
الحاكمة، كانت األمة هـى العائلـة التـى         
، رئيسها والد حكيم وأفرادها أبنـاء بـررة       

ــرد منهــا للنفــع العــام يــسع ى كــل ف
ومتى كان الرئيس عـدوا     . والخيرالحقيقى

. لألمة واألمة عدوة له، ساء حاله ومآله

 

 
ال تعجب فإن القوة التى ينفذ الـرئيس        

بها أغراضه على األمة، هم أفـراد مـن         
األمة، وإال فمتـى رأيـت يـدا تـضرب          

. األخرى؟

 

 
وأمة تكون هيئة الحكومة عاملة علـى       

اعية فى سلب حريتها واستقاللها،     إذاللها س 
هم بالحيوانات الداجنة أشبه، بل الحيوانات      

الداجنة أرقى منهم وأعلى، فإن الدجاجة       

 

– 
وهى دجاجة  

 

 إذا رأت وحشًا كاسرا يهـم  -
أن يفترس فراخها حاربته حتـى تمـوت        
مدافعة عن فراخها، فكيف ينهزم اإلنـسان       

ف أمام إنسان راضيا بالذل والهوان ؟ أم كي       
للمؤمن أن يخضع لغير القرآن ؟ بل كيف        
يكون النصر من غيـر اهللا بـالتحيز إلـى     

. األعداء ؟

 

 




 



ال تكون المرابطة مرابطة حقا إال على       
ثغور اإلسالم، ال على ثغـور األوطـان،        
: واِإلسالم وطننا كما بينـت فـى كتـاب        

ما بينت ذلك فـى      ونسبنا ك  ،)اإلسالم وطن (
 كما أنه ديننا كمـا      ،)اِإلسالم نسب : (كتاب

، فمن جعل   )٣()اإلسالم دين (بينت فى كتاب    
له وطنًا غير اإلسالم، ونسبا غير اإلسالم،       

. كان كمن رضى بدين غير دين اإلسالم

 

 
نحن نرابط على ثغور اإلسالم ننتظـر       
من اهللا الحسنيين أو الحسنى الدائمة، فـإن        

ى الدنيا فزنا بها، وإن استشهدنا  نصرنا اهللا ف  
على ثغور اإلسالم، تلقتنا مالئكة الرحمـة       
حتى نواجه ربنا راضيا عنا، وحبيبنا فرحا       

، وال نرابط على ثغور األوطـان       بنا  
. نسيانًا للقرآن

 

 







ـ  : (يقول رسول اهللا     ما اَألعاُل ِإنَّم

ِبالنِّياِت وِإنَّما ِلكُلِّ امِرىء ما نَـوى، فَمـن         

كَانَتْ ِهجرتُه ِإلَى اهللا ورسوِلِه فَِهجرتُه ِإلَى       
اِهللا ورسوِلِه، ومن كانَـتْ ِهجرتُـه ِلـدنيا         
يصيبها َأو امرأٍة ينِكحها، فَِهجرتُه ِإلَى مـا        

 أن الـسواد    وإنـى أعتقـد   . )٥()هاجر ِإليه 
األعظــم مــن المــسلمين اآلن هــم مــن 

 ألن تلك اليقظة القلبية لم يـدع        ؛المرابطين
إليها إال وجدان الدين، والرغبة فـى نيـل         
الفوز يوم القيامة، ولكـن الزعمـاء هـم         

وإنى أحـب أن    . المسئولون بحسب نواياهم  
يكون لكل مسلم نية خاصة فى عمله وعمل        

تلـك  خاص فى شأنه، وعلى كل حال فإن        
النهضة مدرسة ابتدائيـة تجعـل النفـوس        
تتمرن على طلب الحقوق، حتـى يظهـر        

، وتـشرق أنـواره علـى       الحق األول   
النفوس، فتنمحى تلك النوايا والقصود التى      
ال ترضى اهللا، وترخص النفوس والفلـوس       
فى نظر المسلم فى سبيل اهللا وإعالء كلمـة      

الريـاء قنطـرة    : " اهللا، قال بعض العلماء   
واليقظة " ،  "والبركة فى الحركة    " ،  "ل  العم

، وقد طالت رقـدة الغفلـة       "خير من النوم    
ونومة الجهالة على األمة، ونحن نشكر اهللا       
، تعالى الذى أيقظ قلوب المجتمع اإلسالمى     

ومنحه الشعور بما كان لسلفه الصالح مـن        

۞


 




 






 




 







 


۞
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العــزة والحريــة المطلقــة، ونتحقــق أن 
باتبـاع  نالوا هـذا المجـد إال        المسلمين ما 
ونحن إنما ننال هذا المجد     . رسول اهللا   

بما ناله سلفنا من قبل، وهو اتباعنا لرسول        
، وعملنا بوصاياه، ومن جهل تلك      اهللا  

. الحقيقة طلب المجد من جهة ال يناله بها

 

 



 



لما كانت المرابطة حبس الحيوانـات،      
فقد يراد بها حبس النفس عن النزوع إلـى         

ا يهلكها فمن حافظ على الصلوات الخمس       م
فهو مرابط، ومن حفظ جوارحه من التوسع       
فى المباحات خوفًا من الوقوع فى الشبهات       
فهو مرابط، ومن حفظ قلبه من الخـواطر        
والواردات التى تحجبه عن اهللا فهو مرابط،       
وأعظم المرابطة طلب العلم مع الصبر على  

مـن  الشدائد والباليا، ولكـن أى علـم وم       
. يتلقاه؟

 

 
فالعلم الذى فرضه اهللا علينـا      : أما العلم 

طَلَب) : ، قال   وفرضه رسول اهللا    
 )٦()الِْعلْم فَِريضةٌ علَى كُلِّ مـسِلٍم ومـسِلمةٍ       

العلم باهللا وبأيام اهللا    : والعلم المفروض علينا  
وما . وبأحكام اهللا وبحكمة أحكامه، وبأنفسنا    

لسيادة والـشهرة،   عداه مما به نيل الدنيا وا     
فليس هذا بفريضة على المسلم إنمـا هـو         
حجاب يقطعه عن اهللا، وحسب المـسلم أن        
يتعلم حرفة يحفظ بها نفسه من سؤاله للغير، 
ويحفظ بها بقية أنفاسه فيما ينال به الفـوز         
بالعلم باهللا تعالى وبأحكامه ونفسه، ليكـون       

. مع اهللا ويكون اهللا معه

 

 
 المجتمع،  وهناك صناعات تفرض على   

، وهى ما يحصل بها الضرورى لإلنـسان      
﴿ وَأِعـدواْ   : وما أمر اهللا تعالى به فى قوله      

لَهم ما استَطَعتُم من قُوٍة وِمن رباِط الْخَيـِل         
      ﴾كُمودعاللِّه و ودِبِه ع ونِهباألنفـال (تُر :

، وإذا أهمل المـسلمون جميعـا هـذه        )٦٠

الصناعات  

 

ناعة اآلالت الحربية وما     كص -
يلزم المجتمع اإلسالمى    

 

 عاقبهم اهللا جميعا    -
على هذا اإلهمال، وقد رويت أحاديث كثيرة    
تدل على أن المسلم يجب أن يكون مرابطًا        
دائما، إما فى دين، أو فى دنيا لمن أوجـب          
اهللا عليه السعى علـيهم، أو دفـع العـدو          

عـالى،   ألنه مقيد بأحكام اهللا ت     ؛والتحفظ منه 
.وما من حركة إال وعلى المسلم واجب فيها

 

 






 



كُلُّ واِحـٍد ِمـن) :     قال رسول اهللا    
مسِلمين على ثَغٍْر ِمن ثُغُوِر اِإلسالِم فَـإن        ال

تَرك المسِلمون فَاشْدد ِلَئال يْؤتَى اِإلسالَم ِمن       
ِلكإن اهللا   . )٧()قب      اخلق اإلنـسان حـر 

ن لـه سـبيل      العقل، وبي  ومنحه  ، كريما
نجاته وهاوية هالكه، وأمره ونهاه وقدر فى       

ق بنى اإلنـسان  أزله سبحانه وتعالى أن يخل 
مختلفين حتى يظهر سر المـنعم، الحكـم        

 لو قهرهم علـى توحيـده،        ألنه   ؛العدل
وقدر عذاب بعضهم لكان ظلما، ولو قهرهم       
على الكفر به سبحانه، وقدر نعيم بعـضهم        

لخالف ذلك الحكمة والعدل، وهـو الحكـم        
العدل ذو الفضل العظـيم، قـال سـبحانه         

لَجعَل النَّاس ُأمـةً    ﴿ ولَو شَاء ربك     :وتعالى
     خْتَِلِفينم الُونزالَ يةً واِحدو *  ِحـمن رِإالَّ م

  ﴾كب١١٨: هـود (ر 

 

، واخـتالف   )١١٩ -
الخلق لحكمة عالية هـى ظهـور الفـضل     
والعدل، لذلك سلط سبحانه أهل الباطل على       

 بالتحفظ مـن أهـل      أهل الحق، وأمر    
حانه الباطل ومجاهدتهم ابـتالء منـه سـب       

للفريقين، حتى يتجلى فضله علـى عبـاده        
الذين وفقهم وأعانهم، وعدله فيمن خـالف       

. وأبى

 

 
ولما كانت الحقائق التى ركـب منهـا        
اإلنسان ال تقتضى بذاتها اإلقبال على الحق       

عنده لميولها إلى الفطـر      واإلسراع إلى ما  
الحيوانية والمفاسد اإلبليسية بطبيعتها، لذلك     

هللا وقبوله للهدى والنـور     كان إقباله على ا   
بعناية من اهللا زائدة على حقيقتـه، ولـيس         
العجب أن ترى اإلنسان مسارعا إلـى مـا         
يوبقه فى نار جهنم، ويلبسه الخزى والعار       
فى الدنيا من الشرك باهللا ومخالفة وصـايا        

، والتهــاون بأحكــام اهللا رســول اهللا 
تعالى، والتدنس بالرذائل األخالقيـة، مـن       

ة حتى يبلغ منزلة الـذل مـن        ضعف الهم 
خوف الذل، ودرجة المـوت مـن خـوف         
الموت، وحالة الفقر مـن خـوف الفقـر،         
فيعيش أضل من الحيـوان وأخبـث مـن         
الشيطان، فرحا بما ناله من لذة أو جـاه أو          
مال، لعمى عيون بـصيرته عـن الخيـر         
الحقيقى الذى يناله أهل الهمم العليـة فـى         

رة، ولو فكـر    الدنيا والفوز العظيم فى اآلخ    
اإلنسان الستبان له الخير وطريقه فـسارع       
إليه، ولظهر له الشر ومدارجه فتباعد عنه،       
ولو كان فى بعده عنه جوع بطنه، وعـرى    

 ألن بهجتـه باللـذة    ؛جسده، وآالم جوارحه  
الروحانية، وأنس ضميره نـصيره علـى       
المجاهدة فى سبيل الخير الحقيقى بنـسيانه       

ن صاحب الدمل   كل ألم وشدة، كيف ال؟ وإ     

۞













 



 


۞

 



 



 



 



 



 


 

۞

 



 



 



 




 





 

 

 

 

 



 



ليتلذذ بتمزيق جلده بالمشرط يلـتمس فـى        
الطبيب أن يستأصل األجسام الغريبة مـن       
جسمه مع فادح األلم، العتقاده نيل الراحـة       

. والحياة الطبيعية بعد تلك المجاهدات الشاقة

 

 
 يجب أن   ولما كان كالم رسول اهللا      

يتلقى بآذان القلوب، حتى تفقه من أسـراره        
 بقدرها، لـزم أن نتلقـاه       ما هى مؤهلة له   

 أنـوار   بتسليم، ونستمد من روحانيته     
. بيانه وفقهه

 

 
ويظهر  

 

 واهللا أعلم    -

 

 أن اإلسالم هنا    -
منهـا أحكامـه،    : مقول على حقائق كثيرة   

ومنها جماعة المسلمين، ومنها كـل أرض       
 . تقل المسلمين وأهل ذمة اهللا ورسوله     

 ألنهـم مكلفـون     ؛ المسلمين ثم خص   
، ثم خاطب كل فرد منهم، ليبين         بأحكام اهللا 

أن الرجل الواحد من المسلمين هـو كأمـة       
عظيمة، وأنه ما خلق إنسان وهداه اهللا للحق      

 عامالً مخلصا، ممثالً لرسول     إال وأقامه   
. من رسل اهللا صلوات اهللا وسالمه عليهم

 

 




 



:  ثغورهإذا فسر اإلسالم باألحكام كانت

 

 
.حفظ كالم اهللا تعالى) ١(

 

 

.تفسير آياته المقدسة) ٢(

 

 
.األحكام الشرعية) ٣(

 

 
. الجهاد فى سبيل اهللا) ٤(

 

 
.تنفيذ األحكام الشرعية) ٥(

 

 
. الدعوة واِإلرشاد) ٦(

 

 
. اإلمامة العظمى) ٧(

 

 
اإلمامة الخاصـة فـى المـساجد       ) ٨(

. والخطب فى الجمع وغيرها

 

 
 .التمسك بعلوم اليقين) ٩(

 

 
اإلقبال على اهللا فرارا مما يشغل      ) ١٠(

. عنه بالشوق والنسك والزهد

 

 
هذه هى الثغور وعلى كل ثغر واحد أو        
جماعة من المسلمين يحافظون على هـذا       
الثغر بالنفس والنفائس ابتغـاء لوجـه اهللا        
الكريم، ورغبة فى نيل رضوانه األكبر فى       

.جوار أولياء اهللا األطهار

 

 




 



وإن فسرنا اإلسالم بالمجتمع اإلسالمى     
:كانت ثغوره

 

 
رحمة الكبير للـصغير وتعظـيم      ) ١(

. الصغير للكبير

 

 
حب كل مسلم لكل مسلم ما يحبـه        ) ٢(
. لنفسه

 

 
معاملة أهل ذمة اهللا تعالى وذمـة       ) ٣(

.  بما يعامل به نفسهرسوله 

 

 
ـ      ) ٤( ـا أو مظلومانصرة األخ ظالم ،

فيمنع عنه الظلم بالقوة ويمنعه مـن الظلـم         
.بالنصيحة

 

 
جلب الخير ودفع الـضر ابتغـاء       ) ٥(

. مرضاة اهللا تعالى وإحياء لشعائر اِإلسالم

 

 
 النـــصيحة هللا ولرســـوله ) ٦(

ولخاصة المسلمين وعامتهم وأهل ذمـة اهللا       
.ورسوله

 

 
بذل المجهود فى اختراع مـا بـه        ) ٧(

. ة مهيبة آمنةراحة المجتمع حتى تكون األم

 

 

جلب ما ال بد منه مما هـو غيـر          ) ٨(
. ميسور لدى األمة راحة للمجتمع

 

 
تصريف ما ال حاجـة إليـه مـن         ) ٩(

محصوالت األمة لتنمو الخيرات ويحـصل      
الغنى، والعمل باِإلخالص بعد الراحة مـن       

بـد   عناء الشغل بالضروريات لتوفير ما ال     
. منه

 

 
 المسارعة إلى فتح كنوز األرض    ) ١٠(

حتى تنتفع األمة بما خزنـه اهللا لهـا مـن           
.الخيرات فى األرض

 

 
قيام رجال مـنحهم اهللا الرحمـة       ) ١١(

والشفقة بتحصيل ما به حفظ الصحة علـى        
حتى تكون األمة   ، أهلها وإعادتها عند فقدها   

آمنة على صحتها لوجود أفراد منها يقومون 
لها بتلك المهمة التى هى من أعظم القصود        

.الدنيوية

 

 
الك ثغور أخرى تُعلم وال تُجهـل،       وهن

وثغور أخرى تُلقَّى من أفواه أهل العلم باهللا        
تعالى آلذان الراغبين فى نيل الكمال، وتلك       
الثغور يجب أن يكون على كل ثغر منهـا         

 .واحد أو جماعة من المسلمين

 

 
                                              

راجع مجلة السعادة األبدية العدد الخامس الـسنة        ) ١(
.١٣٧التاسعة ص 

 

 
 بـنفس   ٢/٤٢بى طالب المكـى     قوت القلوب أل  ) ٢(

اللفظ، ورواه أبو داود وابن ماجه والدارمى ومالـك         
 .)لئال يدخل العدو من قبلك(... فى الموطأ بلفظ 

 مـن   تطلب جميع مؤلفات اإلمام أبى العزائم       ) ٣(
 شـارع مجلـس     ١١٤مكتبة دار الكتاب الـصوفى      

الشعب

 

 . القاهرة-

المرحـوم  هذا السؤال وجهه لإلمام أبي العزائم       ) ٤(
 أحد أقطـاب    المربي الكبير الحاج حسن القليني      

.طريق آل العزائم

 

 
، )٦٥٥٣ ، رقـم     ٦/٢٥٥١(أخرجه البخـارى    ) ٥(

ــسلم  ــم ٣/١٥١٥(وم ــو داود ) ١٩٠٧، رق ، وأب
 ، رقم   ٤/١٧٩(، والترمذى   ) ٢٢٠١ ، رقم    ٢/٢٦٢(

، وابـن   ) ٣٧٩٤ ، رقـم     ٧/١٣(، والنسائى   )١٦٤٧
.)٤٢٢٧، رقم ٢/١٤١٣(ماجه 

 

 
، وابن  ) ٧٧٧ ، ترجمة    ٢/٢٣٠(أخرجه العقيلى   ) ٦(

).٩٦٣ ، ترجمة ٤/١١٨(عدى 

 

 
.٢/٤٢قوت القلوب ألبى طالب المكى ) ٧(

 

 

۞










 


۞








 



 



 



 


 

۞

 



 



 



 




 





 

 

 



 



 



 

 



 


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     

لتسامح مـع شـركاء     وا
الوطن، وفي ذات الوقـت     

ـ  تكسب الفرد ذوقً   ا ا رفيع
ا جليلة وعقيدة حقة،    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    

تـه  وفصله ونشأته وأهمي  
ــذا   ــي ه ــه، وف ورجال
الموضــوع ســنعرض  
التـصوف بكــل جوانبــه  
ليتضح للفرد المسلم مـا     
يجب أن يكون عليه عقيدة    

ا، وعبادة ومعاملة وأخالقً  
ليصح السلوك إلى ملـك     

.الملوك سبحانه

 

 

 

 

* 

 



*

 



*

 



 

 




 




 


من كالم اهللا سـبحانه وكـالم       

 يظهر لنا مكانـة     رسول اهللا   
كل مسلم من المجتمع اإلسالمي،     
ومكانة كل فرد مـن المـسلمين،       
ومن فتح اهللا قفل قلبه ففقه سـر        
فرضية الزكاة يعلم حق العلـم أن   
العمل في الدنيا عمل هللا تعـالى،       

نـه  وقيام بفـرض عليـه إلخوا     
.المسلمين

 

 
وقد كشف اإلمام المجدد السيد 

 

 
محمد ماضي أبو العزائم ِسرا مـن أسـرار         

 اهللا  : ا من رموزها فقال   الزكاة ورمز   يبين لنا 
أن المجتمع اإلسالمي عائلة واحدة، يدلي نسبهم       

 وأزواجـه   إلى أب واحد هو رسـول اهللا        
رضي اهللا عنهن أمهاتهم، وكما تجب النفقة على       

للفقير من والديه إذا عاقه عـن العمـل         الغني  
مرض ظاهر، أو فساد في قوة العقل، فكـذلك         
يجب على الغني أن ينفق على أخيه في النسب         

، فيكون الغنـي    اإلسالمي بقدر ما أمره اهللا      
 في ابنه الذي    يبر والده األعظم رسول اهللا      

.هو أخوه المسلم

 

 


 


 المـسلمان   إذا التقى : (وفي الخبر عنه    

فتصافحا فتبسم أحدهما إلى صـاحبه؛ تحاتـت        
، وفـي لفـظ     )ذنوبهما كما يتحات ورقُ الشَّجر    

قُسمت بينهما مائـةُ رحمـة؛      : (الحديث اآلخر 
تسعةٌ وتسعون ألبشِّهما بـصاحِبه وأحـسِنهما       

.)ِبشْرا

 

 

 

 


 




 


    ومن آداب األخـوة فـي اهللا       
تعالى حسن المقال عند التفـرق،      
وجميل البشر عند التقاطع، ففـي      

يا مـن   : (الدعاء المأثور عنه    
أظهر الجميَل، وستَر القبيح، ولـم      

، )يؤاخذ بالجريرة، ولم يتهك الستر    
فكذلك صفات المؤمنين على معاني     

.أخالق المؤمن األعلى 

 

 
كيف : ( ألصحابهى قال عيس

 

 
       ا فكشفت الريحتصنعون إذا رأيتم أخاكم نائم

بـل  : نستره ونغطيه، فقـال   : عنه ثوبه؟، قالوا  
من يفعـل   ! سبحانه اهللا : تكشفون عورته، قالوا  

أحدكم يسمع في أخيه الكلمة فيزيد      : ، فقال !هذا؟
).عليها ويشيعها بأعظم منها

 

 
     وروي عن سيدنا علي" : ِبـبـك  أححبيب 

ا ما عسى أن يكون بغيـضك يومـا مـا،           هونً
ا ما عسى أن يكون حبيبك      وأبِغض بغيضك هونً  

ا مايوم".

 

 
ال :  ما معناهوعن سيدنا عمر بن الخطاب  

عليك : "ا، وعنه   ا وبغضتك تلفً  يكن حبك كلفً  
بإخوان الصدق تعش في أكنافهم، فإنهم زينة في        

أمر أخيك على   الرخاء، وعدة في البالء، وضع      
أحسنه حتى يلين لك ما يغلبك منـه، واعتـزل          
عدوك، واحذر صديقك من القوم إال األمين، وال      

، وال تصحب الفاجر    أمين إال من خشي اهللا      
فتتعلم فجوره، وال تطلعه على سرك، واستـشر      

".في أمرك الذين يخشون اهللا تبارك وتعالى

 

 
مـن حـق الـصديق أن       : وقال األحنف   

أن يجاوز عن ظلم الغـضب،     : الثيحتمل له ث  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


 

وظلم الهفوة، وظلم الدالَّة،     

 

الجرَأةُ، ما تتجرأ به علـى      :  الدالَّةُ -
صديقك الحميم بسبب مكانتك عنده 

 

-.

 

 


 


 إخالص المودة لـه بالغيـب       ومن حقيقة المؤاخاة في اهللا      

والشهادة، واستواء القلب مع اللسان، واعتدال السر مع العالنية في          
الخلوة، فإذا لم يختلف ذلك فهو إخـالص األخـوة، وإن           الجماعة و 

اختلف ذلك ففيه مداهنة في األخوة ومروق من المودة؛ وذلك دخَل           
في الدين   

 

العيب والداء   :  الدخَل -

 

، ووليجة في طريق المـؤمنين،  -
وال يكون ذلك مع حقيقة اِإليمان،       

 

بطانة وأوليـاء، قـال     :  وليجة -
تْركُواْ ولَما يعلَِم اللَّه الَِّذين جاهدواْ ِمنكُم ولَم        َأم حِسبتُم َأن تُ   : تعالى

 الْمْؤِمِنين وِليجةً واللَّه خَِبير ِبما       رسوِلِه والَ  ِخذُواْ ِمن دوِن اللَِّه والَ    يتَّ
لُونمتَع )١٦ :التوبة( 

 

-.

 

 
هلينـا  إخواننا أحب إلينا من أ    : وكان الحسن وأبو قالبة يقوالن    

. ألن أهلينا يذكروننا الدنيا، وإخواننا يذكروننا اآلخرة؛وأوالدنا

 

 


 


 أن ال يحسده على دين ودنيا كما ال         وحقيقة المحبة في اهللا     

         ا إليهما  يحسد نفسه عليهما، وأن يؤثره بالدين والدنيا إذا كان محتاج
.كنفسه 

 

 


 


نبغي أن ينصح له فيما بينه وبينه، وال يوبخه بين المأل، وال            وي

   إن نصائح المؤمنين في آذانهم، فإن      : ا، فقد قيل  يطلع على غيبه أحد
الرجل ال ينصح أخاه حتى يقول له في وجهه ما يكره، فـإن كـان       

ا في حاله أحبه على نصحه، فإن لم يحبه         أخوه الذي نصح له صادقً    
كذب الحال، قال اهللا تعـالى فـي وصـف    وكره ذلك منه دل على  

.)٧٩ :األعراف(  تُِحبون النَّاِصِحينولَِكن الَّ: الكاذبين

 

 


 


وينبغي أن ينصر أخاه ويعينه بماله ولسانه وقلبه وأفعاله، فـإن           

بالنفس إن احتاج   : النصرة في اهللا تعالى تكون بهذه المعاني األربع       
ك في األفعال، وباللسان إن ظلم في المقال، وبالمواساة إن احتاج           إلي

إلى المال، وأقل ذلك بالقلب أن يساعده في الهم والكـرب، وفـي             
اعتقاد السالمة فيه وجميل النية له، وعليه أن يحفـظ غيبتـه، وأن             
يحسن الثناء عليه، وينشر فضله، ويطوي زلـله، ويقيـل عللـه،           

.شيء، وال يعترض عليه في مرادوينبغي أن ال يخالفه في 

 

 



 



تقرر  

 

 بما قدمناه من األدلة     -

 

 أن اإلسالم هو النسب الحقيقـي  -
     ا واحدة على جلـب      الذي يجمع أفراد المسلمين، ويجعلهم جميعا يد

الخير لكل واحد منهم، وجلب الخير للجميع، ودفع الضر عن كـل            
ضر عن الجميع، فكل فرد من أفراد المـسلمين         واحد منهم، ودفع ال   

. يعمل للجميع، والجميع يعمل لكل فرد

 

 
والتعاون الحقيقي والتباذل والتناصر والتحابب، بـل وحـسن         
المعاشرة وجمال المجالسة وإيثار الغير على الـنفس؛ كـل تلـك            
المعاني ال تتحقق بمعناها األكمل إال بين األقارب في أخوة اإلسالم،           

تصل نسبهم باإلسالم إلى اهللا ورسوله، فكانوا إخوة فـي اهللا           الذين ا 
     ا في اهللا ورسوله، وبذلك     ورسوله، وأقارب في اهللا ورسوله، وأحباب

يكون البذل والنصرة، واإليثار والحب، وبذل النفس والمـال فـي           
جهاد العدو الذي يسعى في ضرر المسلمين هللا تعـالى وفـي اهللا،             

ا من كل شوب من هوى أو حظ من حظوظ الدنياخالص .

 

 
قُْل ِإن كَـان آبـاُؤكُم وَأبنَـآُؤكُم وِإخْـوانُكُم          : وقال اهللا تعالى  

وَأزواجكُم وعِشيرتُكُم وَأمواٌل اقْتَرفْتُموها وِتجارةٌ تَخْشَون كَـسادها        
م من اللَِّه ورسوِلِه وِجهاٍد ِفـي سـِبيِلِه        ومساِكن تَرضونَها َأحب ِإلَيكُ   

           الْفَاِسـِقين مـِدي الْقَـوهالَ ي اللَّهِرِه وِبَأم اللَّه ْأِتيتَّى يواْحصبفَتَر 
، هذه اآلية صريحة في أن كل من يدعي اإلسالم ثـم            )٢٤ :التوبة(

يؤثر حب آبائه وأبنائه وأزواجه وعشيرته       

 

من أقاربه  أي عشرائه   -

 

 واألموال التي كسبها والتجارة التي يرجو ربحها والمساكن على          –
محبة اهللا ورسوله والقيام بما أمر به والرغبة فيما عنده؛ فهو فاسق            

.متعد حدود اهللا تعالى

 

 
ا هو عينه إال أنه شـخص       وبذلك يكون كل مسلم لكل مسلم أخً      

ـ           ادة ومعاملـة   آخر، إذا رأى المسلم المسلم رأى نفسه عقيـدة وعب
 ومقاصد، حتى يتخيل لمن رأى المسلمين أنهم كلهم         ا وميوالً وأخالقً

جسد واحد، ذو قلب واحد، وأعضاء متعددة تعمل كلها لخير كـل            
الجسد، وكل فرد من المسلمين يفرح بما يفرح أخوه، ويتـألم بمـا             

        ا وإن ادعى ذلك،  يؤلمه، ومن لم يحس بهذا الوجدان فليس بمسلم حق
يمان دعوى، وإال فمتى يتألم عضو من الجسد وال يتداعى          فليس اإل 

، فكل من ادعى اإلسالم وحـرم هـذا         !له الجسد بالسهر والحمى؟   
. النسب اإللهي؛ فدعواه باطلة

 

 
رفع اهللا هذا النسب اإللهي رفعة؛ تفضل على أهلـه فوصـفهم            

بصفاته اإللهية   

 

-    ِْؤِمنِللْموِلِه وسِلرةُ وِللَِّه الِْعزوين ) المنـافقون: 
٨( 

 

-    ا، فهذا النسب يجعل لكل مسلم عزة      ، وحقر النسب الطيني حس
من اهللا تعالى تقطع نياط قلوب أعدائه، وغنى باهللا تعالى يحفظه اهللا            

       ى، أمـا  ا ومعنًبه من االحتياج لشرار خلقه، وقوة من اهللا تعالى حس
منه في العمـر    ا فإنه يشهد نفسه بين أبناء بررة وهم الذين أقل           حس

من إخوته المسلمين، وبين أولياء رحماء وهم المساوون لـه فـي            
السن، وبين آباء متصفين بأعظم عواطف األبوة وهم الكبار عنه في     

     السن، ومن كان كذلك كان غني   ـ    ا في فقره، عزيز ا ا في غربته، قوي
ا بين أعدائه لما يعلمه أعداؤه من أنصاره وأوليائهفي ضعفه، مهيب.

 

 



 





  

 

 



 


 

 

 



 




 





 




 




 


 



 


إذا تحدث الراوية العربي عن صفة من الصفات العامة بلغ بها           

في روايته كل ما يقع عليه الحس من أخبار          حد االستقصاء، فأثبت  

والحوادث التي دلت    تلك الصفة، وذكر لنا األعالم المشهورين بها،      

 عليها، واألقوال التي قالوها أو قيلت عنهم بصددها، والفوارق التي         

ا فيما بينهم، واأللقاب التي أطلقت عليهم من جرائها، ولم    يختلفون به 

 مراجع الدراسة التـي يحتـاج إليهـا الباحـث           ا من يتركوا مرجع

القديم، إال تحليـل     العصري في استقصائه الحديث بعد استقصائهم     

الصفات على حسب عواملها النفسية، فإنه باب لم يطرقـوه ولـم            

مم، وعذرهم في ذلك واضح     أحد غيرهم من األقدمين في األ      يطرقه

التحليل النفسي كله دراسة حديثـة       عذرهم أن : ال تلزمهم بعده حجة   

لألقدمين عهد   تركبت على دراسات علمية، أو فكرية أخرى لم يكن        

.بها إلى ما قبل بضعة قرون

 

 


 


كذلك تحدث لنا الراوية العربي عن شجعان العرب، وفرسـان          

وصعاليك العرب، ودهـاة العـرب فـي         العرب، وأجواد العرب،  

في صفة من  اإلسالم، ودهاة العرب في الجاهلية، وكل ذوي الشهرة  

.الصفات العامة التي تتعلق بها الروايات، وتتناقل بها األخبار

 

 

ويبدو لنا   

 

 ونحن نقرأ كالمهم عن دهاة العرب        -

 

 أنهم كـانوا    -

يثها الصفة خاصة، يتحدثون بهـا ويـستطيبون حـد          بتلك "مولعين"

يجاوزون بالدهاء حد اإلعجاب     ويتزيدون فيه كلما استطاعوا، كأنهم    

هـذا   إلى حد التمني والعطف والمشاركة في الشعور، وعذرهم في        

ا واضح من تاريخهم وتواريخ منازعاتهم ومصالحاتهم، فـإنهم         أيض

ا فيجدونه حينًا وال يجدونـه حينًـا        فيها الدهاء جميع   كانوا يتفقدون 

.والفروسية في كل حين كانوا يجدون الشجاعةآخر، ولكنهم 

 

 

وسبب آخر من أسباب الولع بالحديث عن الدهاء أنـه أصـبح            

عليها في موازين الصفات االجتماعيـة،       اا للشجاعة، أو راجح   كفًؤ

العـزاء    فإذا عيب رجل من رجالهم بقلة الشجاعة؛ وجد       

 

 وفـوق   -

العزاء  

 

دهائـه مبلـغ     بشهرة الدهاء أو دعواه إن لم يكن قد بلغ ب          -

.الذائعة الصيت الشهرة

 

 

فالدهاء عندهم كان مزية، وضرورة، وعزاء، وغطاء للخـوف       

أمـا الـشجاعة   … لمن يدعيها بغير برهان   والجبن، ودعوى سهلة  

…فبرهانها حاضر ال سبيل للمغالطة فيه 

 

 

ولهذا يتزيد الرواة كثيرا في أحاديث الدهاء، ويوشك أن يجعلوه          

، التي تقترن بـنقص الـشجاعة حيـث         "يةالسلب "صفة من الصفات  

والقتال، وكاد القـارئ   نقصت في مجال الغضب، أو مجال الصولة  

يفهم  

 

 بداهة   -

 

 صف رجل بالدهاء أنه رجل ال صولة له وال        و من   -

.خوف من غضبه وبأسه، وإنما الخوف مما يحتال به أو يكيد

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 








 








 








 



 



 



 



 



 





 



 



 



 



 



 





 





 


ه المعاذير أو   وكثير من أحاديثهم عن الدهاء يدخل في عداد هذ        

ولكنهم إذا اتفقوا على دهاء رجـل فـي          هذه الخالل المتشابهات،  

من الدهاء،   ، فالغالب أن يكون على شيء     )١(سيرة حياته بحذافيرها  

وإن لم يكن دهاتهم كلهم من نوع واحـد عنـد تحليـل األعمـال               

يكن مصدر ذلك الدهاء ملكة واحدة في العقـل أو           والصفات، ولم 

.في الطباع

 

 

 يبلغ بهـا    "غير صريحة "انوا يطلقون الدهاء على وسيلة      لقد ك 

غيـر  "فكـل حيلـة     … بها إلى منفعتـه      صاحبها مأربه، وينتهي  

… فهي دهاء على سواء "صريحة

 

 

 ال تتفـق فـي      "غيـر الـصريحة   "إال أن الواقع أن الوسائل      

…مصادرها العقلية 

 

 

فقد يعتمد الرجل في دهائه على قدرة عقلية فائقة يتسلط بهـا            

في مطاعمه ويقودهم كما يقـاد المـسخر          الناس، فيسخرهم  على

منه أو فيما ال فائـدة        لخدمته فيما يستفيدون   "بالتنويم المغناطيسي "

وقد يكون فيه الضرر لهم كل الـضرر        … لهم فيه على اإلطالق     

ال يفقهون، ويغشاهم السحر بغشاوته فال يستمعون لما يقـال           وهم

.الداهية، أو يوحيه إلى شعورهم بغير مقال لهم غير ما يقوله ذلك

 

 

.هذا هو الدهاء من الطراز األول

 

 


 


ويليه الدهاء الذي ال يعتمد على قدرة عقلية فائقة، ولكنه يعتمد           

يستطيع بها صاحبها قضاء المصالح والتعامـل       " مادية"على قدرة   

يفهمهـا  المعروفة، التي     في المنفعة  "التبادل"مع غيره على أساس     

ا بغير حاجة إلى تغرير أو خداع أو إقناعالمتبادلون جميع.

 

 

رجل يملك السلطان أو المال، وأناس يحتاجون إلى سـلطانه          

فال هـو   … بلوغ تلك الحاجة من غيره       وماله، وال يقدرون على   

مـا يطلبونـه     يخدعهم وال هم يخدعونه؛ ألنهم كلهـم يعرفـون        

م وال مخدوع، وإن لم يكونوا      ويعرفون وسيلتهم إليه، فال خادع فيه     

صرحاء فيما يتوسلون به أو يتوسلون إليه اجميع.

 

 


 


أمن طراز القدرة العقلية الفائقة التي تسخر األعوان منقـادين          

األبصار والبصائر، أم مـن طـراز القـدرة          مستسلمين مغمضي 

ألنهم يعرفـون    جات؛المادية التي تعطي وتأخذ ويأملها طالب الحا      

ا إلى حاجاتهم تلك غيـر هـذه        ما يحتاجون إليه وال يعرفون طريقً     

الطريق؟

 

 

بأي الدهاءين تمكن معاوية من اجتذاب عمـرو بـن العـاص         

بن أبيه، وغيرهم من الدهاة الذين سارت        والمغيرة بن شعبة وزياد   

.بدهائهم األمثلة في صدر اإلسالم؟

 

 

 الدهاة ومن جرى مجراهم قد      إن هؤالء : لعلنا نستطيع أن نقول   

إنه هو قد   : لقضاء مأربهم، كما نستطيع أن نقول      خدعوه وسخروه 

…خدعهم وسخرهم لقضاء مآربه 

 

 

    ا قد أخذوا ناجزمنهم العوض   ا مضمونًًا حيث يأخذ   فإنهم جميع 

ما كان القول فليس دهاء معاويـة هنـا          يامقدرا غير مضمون، وأ   

ا تخفى  أعوانه زعم  تي أوقعت في روع   دهاء القدرة العقلية الفائقة ال    

 عليهم حقيقته، وينقادون به إليه وهم ال يفقهون، وإنما أخـذ مـنهم            

وأخذوا منه على حد سواء، وإنما أعطاهم المصلحة التي يريدونها          

عند غيره، ولم يتمكن من إعطـائهم تلـك          وال ينتظرون قضاءها  

ة، ووضـع  سـن  المصلحة؛ إال ألنه سبقهم إلى والية الشام عشرين     

أيديه على المرافق التي لم يكن في وسع واحد منهم أن يضع عليها             

أيديه ا منيد.

 

 
                                                           

.بأسره: جمع حذفور وهو الجانب، وأخذه بحذافيره أي: بحذافيرها) ١(

 

 



 

 

 



 



 
















 


الثامنالنموذج 

 

 

ـ نْ، أَ ىِلع الْ اِلمجالْ بِ كِلزنَتَى، بِ ى إلهِ ى إلهِ إلِه ـ  ع مِع ـ ى عِ لَ اِدبك 

ـ ج الْ ىِلع الْ يِلِمج الْ كِهجو بِ مههاِجو، و كاِنرفْغُ و كاِنسحِإِب ـ َأ. ىِل  تَنْ

ـ ينَا ِدنَ لَظَفَح تَنَأو،  انَتَحا صِ نَ لَ ظَفَح تَ ن أَ مه اللَّ كلَُأسنَفَ انَتَقْلَى خَ ِذالَّ ا، نَ

َأونَ بِ َلِبقْ تُ ن لَا عيك لَا إِ نَ بِ َلِبقْتُ ويك تُ، وا فِ نَلَِخد ى حوِنصالْ ك ِنمـ  ِةيع ا  ي

ـ  تَيالَع تَ ب الر تَنْ، أَ ىِلا ج  ي راِها ظَ ، ي ىِلا ع  ي راِهظَ ـ نَا و رد قَ حن 

، ِةينِّد اللَّ كِتانَكَ م رِسِب و ِةيِلع الْ كِتانَكَ م قِّحِبا، فَ ردا قَ لْنَ تَسفَّ ءالَِّذ األَ يدِبعالْ

ا نَوِدج و نا مِ نَفِْطتَاخْ، و كاِلمجا بِ نَ لَ لَّجتَ، و كِتانَكَمجمْل مكَانَتَنَا ِبنُوِر    

.قِّحا الْنَوِدجى ولَ ِإِلاِطبالْ

 

 

ا نَتُمِل كَتْفَلَتَاخْ، ووِهقَا فَ نَوِبلُى قُ  فِ انيم اإلِ فَعى، ض ى إلهِ ى إلهِ إلِه

ا نَوِبنُذُا ِلنَِتاعر ِزنـ ِمةُكَرب الِْتلَّا، قَهحدوا فَنَاُؤ آرتْقَرفَتَا، وهعمجافَ

 

 

ومالْ ِتلَّا، قَ ينَاِصع بمِ ةُكَر تِ ن جكَا لِ نَِتارـ ِراِئب ـ ايطَخَا و نَ ـ  انَ ِتَألتَا، ام 

.انَكْاردتَ فَورم اُألِتفَِلتَا، ودس حوبلُقُالْ

 

 

ـ  تَنْالً؟ أَ و أَ تَنْ أَ بتُ تَ م لَ ن إِ وبتُ نَ فَيا، كَ نَهلَا إِ نَهلَا إِ نَهلَِإ  ابوالتَّ

 رِفاغْ، فَ كيلَ إِ وبتُ نَ نَأعلَى  ا  نَ لَ ةَو قُ الَا، و نَيلَ ع وبتُ تَ نى أَ لَ ع راِدقَالْ

ـ حا م نَِدي س ِةنَّى س لَا إِ نَدِعَأ، و كِلضفَا بِ نَ لَ رِفاغْا، و نَيلَ ع بتُا و نَوبنُذُ ٍدم 

.

 

 

 ينِملِّس م ،كيلَ إِ ينيِبِن م ينِب آيِ ينِباِئ تَ كيلَا إِ نَدِع، أَ ِرهقَالْ بِ  الَ اِلمجالِْب

 لِّ كُوتُكُلَ مكِدي ِبنا م ، ي ِةيِلو األَ كِتاينَِع، و كد و ِةفَطْخَ، و كب ح ِةبذْجِب

ِإنَّما َأمره ِإذَا َأراد شَـيئاً       :  سبحانك كِلو قَ رِس بِ كِل ذَ لَّا كُ نَب ه ىٍءشَ

كُونكُن فَي قُوَل لَهٍء  *َأن يلَكُوتُ كُلِّ شَيِدِه مالَِّذي ِبي انحبفَس ِإلَيِه و

ونعجتُر) ٨٢: يس

 

-٨٣.(

 

 

ـ إلِهى   ـ  إلِه ـ  ى إلِه نَلَْأى، ساك اِف عـ تَي ا نَ
ِصونَتَح ا وعميَلِوا الطَّ نَر، و ا نَ هحنَ ن ـ ر  عفَ
 ظَفَح تَ ن، أَ ِةيِلع الْ كِترضى ح لَا إِ نَوبلُقُا و نَفَّكَُأ
.انًاِطبا وراِه ظَاكمعا نُنَلَ

 

 
ـ قْا خُلِ نَّا، إِ نَه إلۤ انَها إلۤ نَهإۤل ـ  نَ ـ  نا ِم  ٍة بولَ

نَِّكلَوك لْ جا بِ نَتَمصِتورلَ، فَ كالْ ك حمد ـ  و  كلَ
ـ ، سخَّرتَ لَ  ركْالشُّ ـ  نَ ـ  ا م  اِتومى الـس  ا ِف
اَألوِضر ِم جنْا مِ يعك قَ، ود ع جنَز ا عِركْ شُ ن 
.ك ِبالَّ ِإةَو قُالَا ونَ لََلو حا الَنَنَّ َألاكمعنُ

 

 
ـ  تَ الَ فَ اكسنْ نَ نحا، نَ نَها إلۤ نَهإۤلا  نَهإۤل ا نَسنْ

ـ َأ و كنْ ع ُلفَغْ نَ نحنَى، و سنْ تَ  الَ كنََّأل   الَ تَنْ
.انَّ عُلفَغْتَ

 

 
ـ  نَ نحا، نَ نَها إلۤ نَها إلۤ نَهإۤل اِصعك ـ َأ و  تَنْ

 كِلم الْ  اهللاُ تَنَْأ و ءالَِّذ األَ يدِبع الْ نحنَا، و نَيعِطتُ
 نح نَيدِبع الْسْئِبا، ونَ لَتَنْ َأعم الربِن،  يرِبكَالْ
ـ تَلٍْعج فَ تَلْضفَا تَ م كَ مها، اللَّ نَِسفُنَْأل ـ عا  نَ ى لَ
صِتورك ب عأَ د فَ ةًفَطْا نُ نَّ كُ ن ،جا بِ نَتَلْم الـسِعم 
الْوبواللِّ ِرص اِنس ـ ، و ـ  لَ تَمدخَ ـ با النَّ نَ  اِتاتَ
الْوحياِتانَو اَأل وجاوفَتَ، فَ ءْلض ي  ا رـ ب  الَا و نَ
ـ  يمِل ح ورب ص كنَّا ألَ نَوِبنُذُا بِ نَذْاِخَؤتُ ، وركُ شَ

.. كانَسحِإ و كلَضا فَ نَ لَ مدَأا و نَّ ع كسفْ نَ ركُاشْ

م ا حلَ َلص ك ض رـ  مِ ر ـ عما بِ نَّ  الَوا،  ينَاِص
ولَ إِ َلصيفْ نَ كطَا بِ نَّ مِ عا الَ    ا،  نَِتاعلَنَا م بفَه

        ،كرـضـا الَ يفَظْنَا ِمماحو ،كنْفَعـ كَي ا م
، ِمركَالْ و يِدِيْأالتَّ و ِرصالنَّا بِ نَِفلَى س لَ ع تَلْضفَتَ
ـ  ع ِه بِ تَلْضفَا تَ ما بِ نَيلَ ع ْلضفَتَ ـ  فَ مِهيلَ  سيلَ
ـ الْ و وكخُ أَ الَ و كدلَ و الَ و كيكُِر شَ ميِهِف  لُّكُ
ِبعتَنْا، أَ نَلُثْ مِ يد ِهلَا إِ  ي ى رنَب ا وربهم و ،سيا نَد
محمد  َِب ننَي ِبنَا ويهم قُالْ، ورالْ آن ِجم يـد 
ـ   الَ اِنم الز يرِخْأتَ، و مهابتَِكا و نَابتَِك ي ضا نَر
ـ  انكَمالْ و انمالز، و ردقَم الْ تَنْ أَ كنََّأل س واء 
ا، نَانُدب أَ ك لَ عنَخْتَا، و نَوبلُ قُ ك لَ عشَخْ، تَ كدنِْع

......وهو الخَالَّقُ العِليموهو الخَالَّقُ العِليموهو الخَالَّقُ العِليم   :::ىىى تعالَ تعالَ تعالَهِهِِهى قوِلى قوِلى قوِل إلَ إلَ إلَيسيسيس وقراءة  وقراءة  وقراءة  بعد صالة ركعتين بعد صالة ركعتين بعد صالة ركعتينولولولالدعاء األالدعاء األالدعاء األ

 

 

......وهو الخَالَّقُ العِليموهو الخَالَّقُ العِليموهو الخَالَّقُ العِليم   :::ىىى تعالَ تعالَ تعالَهِهِِهى قوِلى قوِلى قوِل إلَ إلَ إلَيسيسيس وقراءة  وقراءة  وقراءة  بعد صالة ركعتين بعد صالة ركعتين بعد صالة ركعتيننىنىنىاااالدعاء الثالدعاء الثالدعاء الث

 

 

 

 



 

 



 



 



لَلُِّذتَو كنَولُقُ عتَا، وسجِلد ظَعِتمَأك روانَاح.

 

 
ا نَِسوفُنُ بِ كلَُأسنَا، و نَوِبلُقُا و نَِتنَِسلَْأ بِ يكاِجنَنُ

َأورا أَ نَاِحونَتَ تَ نا كَ نَ لَ َلزنَا تَ مـ  تَلْز ا، نَِفلَس ِل
جا كَ نَلْمم ا جتَلْمهم قَ، ورـ ا كَ نَب ـ  م ، مهتَبرا قَ
تَافْونُا كُ نَ لَ حوزكَ ك ـ تَا فَ م ـ  لَ تَح هـ  م ْل، ه 

خَتْاقَض نُاِئز؟ك.!

 

 
قَتَ افْ ِلهـ  تَر ـ ا غَ  ي ـ  ىِن ي  ـ غْا م .. ى؟ِن

عصنَياك نَفْالَخَ واك و ا نَ هحنَ ن لَُأسةَاثَغَ اإلِ ك 
.ةَاثَغَ اِإلةَاثَغَاِإل

 

 
 ٍدمحا م نَِدي س ِةمُأا، و نَهإۤليا  ا  نَهإۤليا  ا  نَهإۤل

 َخْ أَ تَنْ، أباِبتَى كِ ا فِ نَتَرقَ بِ كِلوك : كُنتُم
  تَْأمرون ِبالْمعروفِ  خَير ُأمٍة ُأخِْرجتْ ِللنَّاسِ   

) ١١٠: آل عمـران  ( وتَنْهون عِن المنكَرِ  
وا خَ ذَهبقَ ر ،َلب و كَى الٍْ ا فِ نَوِدجِنو ـ َأ، و  تَنْ

اِدقَ الْ قُاِدالصر يِذِفنْى تَ لَ عو ِدعكِولَ وكَتَ ارا نَب
.ينِمالَع الْبا ر يِراِئبكَ الْربكَْأ

 

 
 ن م تَيبا لَ ما كَ نَبلَ فَ يكاِدنَ نُ ِةلَي اللَّ ِهِذى ه ِف

ـ  رها، طَ نَلَبقَ ـ وبلُ قُ ِملِْعالْ ِب ـ الْ بِ كزا، و نَ حب 
ـ  فْقِّثَا، و نَوسفُنُ ـ ولَقُ ع وِرالنُّ ِب ـ جا، و نَ ْلم 
ـ معا نِ نَ لَ ظْفَا، اح نَانَدب أَ ِةرهطَم الْ ِةيعِرالشَِّب  كتَ

.انًِطابا وراِهظَ

 

 

ا نَوعدا، و نَ لَ بِجتَاس فَ اكنَلَْأا س نَنَّا، إِ نَها إلۤ نَهإۤل
ـ ب ر كنَّ أَ نَادقَتَاعا، و نَبلَفَ ـ لَا، إِ نَ يك و جـ ه ا نَ
وجنَوه لَِإا، ويأَ ك نَسا ظُ نَدها، الَ نَور لْ ما نَ لَ َأج
الَونْ منْ ِماجلَ ِإالَّ ِإكيك.

 

 
يا حىا قَ ييومي طُاِسا بي ا ودودي ِرا سيع 

ي ِلا عيم ي  اِسا وع ا اهللاُ  ي ِجتَ، اسـ  لَ ب ـ  نَ  رِسا ِب
ِإنَّما َأمره ِإذَا َأراد شَيئاً َأن     : سبحانك كِلوقَ

   كُونكُن فَي قُوَل لَهـِدِه       *يالَّـِذي ِبي انحبفَس
: يـس  (وِإلَيِه تُرجعون ملَكُوتُ كُلِّ شَيٍء

٨٢

 

-٨٣.(

ـ  ىد ي ني ب ءالَِّذ األَ نحا نَ ى، ه ى إلهِ ى إلهِ إلِه ح ضِترالْ ك ـ ِلع ِةي ،

ـ ِإ و كِلضى فَ لَ إِ ونرطَضمالْ حاِنسـ  ك ع أَ ن ـ  ن ـ  عفَد نَ ع ـ نْ أَ ن ا نَِسفُ

الضراِتور.

 

 

ـ ى م لَا ع نَينُِعا تُ نَِحاِروجا و نَِئاضع أَ لُّا، كُ نَها إلۤ نَها إلۤ نَهإۤل ِصعِتيك ،

الشَّوطَيمِ ان ن و ِل ذَ اِءرك لِْعالْ، وم ۤلا إِ  يا الَ نَه ثَِّؤ ير نَوِسفُى نُ لَ ع ـ ا و  دقَ

ـ كَى الْ ِفعقَنَ وكاِصعنَ وُلفَغْنَى و سنْا نَ نَنَِّكلَا، و نَملَّعا و نَملَّعتَ ـ ِراِئب م ع 

 الَ وَلو حالَ و مظَع أَ مثْاِإل و ربكْ أَ بنْ الذَّ ونكُي، فَ ِراِئبكَ الْ نا مِ هنَّا أَ نَِملِْع

ا، نَوسفُ نُ كا، ز نَوبلُ قُ ظِْقي، أَ ينيِثِغتَسم الْ اثَيا غِ ا ي نَكْاردتَ؛ فَ ك بِ الَّ إِ ةَوقُ

نَقْفِّو ا ونَِداه ا، وحبلَ إِ با اإلِ نَييمان و زنْينَوِبلُى قُ  فِ ه ـ َأا، و يـ  نَد  وٍحرا ِب

.كنِْم

 

 

ـ  نَلِّكُ بِ كا لَ نَلْعا، اج نَتَبو تَ ْلباقْ فَ كيلَا إِ نَبا، تُ نَها إلۤ نَها إلۤ نَهإۤل ا راِها ظَ

ونًاِطب كُا ونَ لَ ن ا ي ِجا ميب ِب، اصر لَ عا، أُ نَيلُحم لَ عا، نَ نَيحن  الـض فَعاء 

ـ لَالً ع كُّوا تَ نَوبلُ قُ ْألام و ،كيلَا إِ نَلِّكُا بِ نَبب، ح ءالَِّذ األَ كيدِب ع اءرقَالفُ يك .

ـ  بارحتَ، و انوخْى اإلِ ادعتَ، و ةُمِلكَ الْ ِتقَرفَتَ، و ةُم األُ ِتفَع ض دقَ م ن 

ـ  نَثِْغَأا  نَثِْغا أَ نَثِْغ أَ ينيِثِغتَسم الْ اثَيا غِ ، ي ٌلهَأ و ةٌابر قَ مهلَ لَ ِهِذا، ه ـ ي  ةُلَ

، يـب ِجا م  ي كيلَا إِ نَلِّكُا بِ نَلْع اج ،كاِمتَِخ بِ يكلِّج تَ ةُلَي، لَ كاِنسحِإ بِ كوِلزنُ

ِنطَاصِسفْنَا لِ نَعنَّ إِ كك ٍء شَ لِّى كُ لَ عِد قَ ىير و ،اجا لَ نَلْعا   ككَمجـ ع  تَلْ

نَفَلَس اِلا الصح و ،ا لِ نَقْفِّوِحا تُ مب تَ ورى كَ ضم تَقْفَّا وهم اِدنَ، يلِ يك ا، نَانُس

ويلَ إِ ُلِهتَبيك نَانُنَ ج تَا، وسجد ب ين ي ديلُ قُ كنَوب نَخْتَا، وـ  ع ـ  أَ ك لَ با، نَانُد

تُوِصبر و جهالْ ك لُ قُ يَلِمجتَ الَا، فَ نَوب رنَد ا بعأَ د ن نَلَْأ سنَِّإ فَ اكتَ  الَ ك رد 

ِلاِئالستَلْ قُ ،ين قَ ولُوالْ ك قُّح :ذَِإو لََأا سعِ ك اِدب ِرى قَ نِِّإى فَ نِّى ع يـب 

ـ ا د ذَ إِ اِع الد ةَوع د يبِجُأ اِنع)  ١٨٦: البقـرة(  ،َأ  ـن يِجم يـب 

 دشَى أَ  فِ نحا نَ هو) ٦٣ :النمل (وء الس فُِشكْي و اهعا د ذَ إِ رطَضمالْ

ِطاالضاِرر :اِربفِ ك  ى الزرِةاع اِر، بـ ى التِّ  فِ ك جـ  ِةار اِر، بـ  ك ى  ِف

نَالصِةاع و ،اِربى األَ  فِ كباِند اِر، بى األَ  فِ كأَ ِدالَو ،ِلصح الز ـ و اِتج 

ـ حا م نَِدي س ِةم أُ ادس فَ حِلصَأ.. نِهاِئب آل دالَو األَ ِحِلصَأ، و نِهاِجوزَأل ٍدم 

 ي ، ا حىا قَ ييِبوم رحِتمَأك ِنثِْغَأ فَيثُِغتَسى ِسفْى نَلَى ِإِنلِْك تَالَى، و

ى أَ لَ إِ الَوسِ ٍدح وطَ اك ةَفَر ع ٍني لَّقَ أَ الَ، و ثَكْ أَ الَ ور ا نِ ، يعالْ م يِبِجم، 

َِإ التَنْ أَ الَّ إِ ۤله س بانَحمِ تُنْى كُ نِّ إِ ك ِماِل الظَّ نفَ ين تَاسجا لَ نَبه نَ وجنَياه 

ِلذَكَوى الْ ِجنْ نُ كِنِمْؤمين. انَلَْأ سك ِجتَ اسِس بِ بقَ ر ِلوك انَكحبس  : اِإنَّم

فَـسبحان الَّـِذي ِبيـِدِه      *ونَأمره ِإذَا َأراد شَيئاً َأن يقُوَل لَه كُن فَيكُ 

٨٢: يس (وِإلَيِه تُرجعون ملَكُوتُ كُلِّ شَيٍء

 

-٨٣.(

 

 

......وهو الخَالَّقُ العِليموهو الخَالَّقُ العِليموهو الخَالَّقُ العِليم   :::ىىى تعالَ تعالَ تعالَهِهِِهى قوِلى قوِلى قوِل إلَ إلَ إلَيسيسيس وقراءة  وقراءة  وقراءة  بعد صالة ركعتين بعد صالة ركعتين بعد صالة ركعتينالثالثالثالدعاء الثالدعاء الثالدعاء الث

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 




 




 



 



 





 


وكما وردت اآليات واألحاديث فـي الحث والترغيب فــي         

   ا بالزجر والتقريـع فــي عـدم ذكـر اهللا           ذكر اهللا وردت أيض
:  ا المنـافقين  يقول اهللا تعالى فـي كتابه العزيز واصـفً       . ومجافاته
   اللَّه ونخَاِدعي نَاِفِقينالم ِإن  مهخَاِدع وهِإذَ والِة     ووا ِإلَى الـصا قَام

   النَّاس وناءرالَى يوا كُسالَ قَامِإالَّ قَِليالً    و اللَّه ونذْكُري ) النـساء: 
ومن َأعرض عن ِذكِْري فَِإن لَه مِعيـشَةً   : وقال جل شأنه  . )١٤٢
وقَد  شَرتَِني َأعمىقَاَل رب ِلم ح * ونَحشُره يوم الِقيامِة َأعمى اضنكً

 ِصيرا     * اكُنتُ باتُنَا فَنَِسيتَهآي َأتَتْك ى    قَاَل كَذَِلكتُنـس موالي كَذَِلكو 
 ١٢٤ :طه(

 

اذْهب :  وقال تعالى لنبييه موسى وهارون     ،)١٢٦ –
وأما مـا ورد  . )٤٢ :طه( تَِنيا ِفي ِذكِْري  والَ وَأخُوك ِبآياِتي  َأنْتَ

عن أبي موسى األشـعري     : ا المعنى من األحاديث فمنها    فـي هذ 
مثل الذي يذكر ربه والذي ال يذكره مثـل         ( : قال عن النبي   

مثـل   (:، وجاء فـي رواية مـسلم     ]رواه البخاري [ )الحي والميت 
البيت الذي يذكر اهللا فيه والبيت الذي ال يذكر اهللا فيه مثل الحـي              

لم يذكروا اهللا سـبحانه     ا  ما قعد قوم مقعد   (: وقال  ). والميت
 إال كان عليهم حسرة يوم      وتعالى فيه ولم يصلوا على النبي       

أورد هذا الحديث اإلمام الغزالي فـي كتابه إحياء علـوم          [ )القيامة
 وخرجه الحـافظ العراقـي فــي        ٢٩٦الدين الجزء األول ص     

المغني عن حمـل األسـفار      "تخريجه على كتاب اإلحياء المسمى      
حيث قـال مـا قعـد       " فـي اإلحياء من األخبار   فـي تخريج ما    

.]إلخ، ورواه الترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة.... قوم

 

 
أما األحاديث التي وردت فـي المسبحة ودلت علـى جـواز           
استعمالها فمنها ما أخرجه ابن أبي شيبة فـي مصنفه وأبـي داود            
فـي سننه والحاكم النيسابوري فـي مستدركه وصححه عن عبد         

 يعقـد التـسبيح     رأيت النبي   " : بن عمرو بن العاص قال     اهللا
 وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي والحـاكم عـن            ".بيده

عليكن ( : قال رسول اهللا     :بسيرة وكانت من المهاجرات قالت    

ــسبيح والتهليــل   بالت
ــن  ــديس وال تغفل والتق
فتنسين التوحيد واعقدن   
باألنامل فإنهن مسئوالت   

أخـرج  و. )ومستنطقات
الترمــذي والحــاكم  
ــن أم   ــي ع والطبران
المؤمنين صـفية بنـت     

 حيي بن أخطـب     
ـ   :نها قالت أ  ي دخل عل

 وبين  رسول اهللا   
يدي أربعة آالف نـواة     

ما هذا  (: أسبح بهن فقال  
 : قلـت  )؟يا بنت حيـي   

قـد  ( : قـال  .أسبح بهن 
سبحت منذ قمت علـى     

 .)رأسك أكثر من هـذا    
 علمني يا رسـول     :قلت
ــال.اهللا ــولي( : ق  :ق

سبحان اهللا عدد ما خلق     
صـحيح  [) من شـيء  

ويستفاد من هذا   . ]اأيض
الحــديث الــصحيح أن 

ــول  ــر الرس  أق
التسبيح بـالنوى ممـا     
كانت تفعله السيدة صفية   
أم المــؤمنين وال يــدل 
ــى   ــا إل ــاده إليه إرش
األفضل علـى إنكـاره     
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وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن        .لتسبيحها بالنوى 
 عن سعد بن أبي وقاص أنـه        ،بن حبان والحاكم وصححه   ماجة وا 

 على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تـسبح          دخل مع النبي    
 سـبحان   : قولي ،أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل       ( :فقال

 سبحان اهللا عدد مـا خلـق فــي          ،اهللا عدد ما خلق فـي السماء     
د مـا هـو      وسبحان اهللا عد   ، سبحان اهللا عدد ما بين ذلك      ،األرض

 وال إله إال اهللا مثل      ، والحمد هللا مثل ذلك    ، واهللا أكبر مثل ذلك    ،خالق
، وفــي جـزء هـالل       ) وال حول وال قوة إال باهللا مثل ذلك        ،ذلك

الحفار ومعجم الصحابة للبغوي وتاريخ ابن عساكر مـن طريـق           
معتمر بن سليمان عن أبي بن كعب عن جده عن بقية عـن أبـي               

 "بساط من جلـد   " أنه كان يوضع له نطع       صفية مولى النبي    
 فيه حصى فيسبح به إلى نصف النهار        "القفة الكبيرة "ويجاء بزنبيل   

 وأخرج اإلمام أحمد    . فإذا صلى األولى أتي به حتى يمسي       ،ثم يرفع 
فـي الزهد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن يونس بن عبيد عن             

 رأيت أبا صفية     :أمه قالت 

 

 بـي   رجل من أصـحاب الن     -

 

- 
 وأخرج ابن سـعد عـن       . فكان يسبح بالحصى   : قالت ،وكان جارنا 

. ا بن أبي وقاص كـان يـسبح بالحـصى   دحكيم بن الديلمي أن سع  
          ا كان  وأخرج ابن أبي شيبة فـي المصنف عن موالة لسعد أن سعد

يسبح بالحصى أو النوى، وقال ابن سعد فـي الطبقات أخبرنا عبيد           
 جابر عن امرأة حدثته عن فاطمـة        بن موسى أخبرنا إسرائيل عن    ا

بنت الحسين بن علي بن أبي طالب أنها كانت تسبح بخيط معقـود             
بن اإلمام أحمـد    ا وأخرج عبد اهللا     ."ا كالسبحة أي الخيط معقد  "فيها  

فـي زوائد الزهد من طريق نعيم بن محرز بن أبي هريـرة عـن          
ى يـسبح   جده أبي هريرة أنه كان له خيط فيه ألفا عقدة فال ينام حت            

 وأخرج أحمد فـي الزهد حدثنا مسكين بن نكير أخبرنا ثابـت            .به
 كان ألبي الدرداء نوى     :بن عجالن عن القاسم بن عبد الرحمن قال       ا

من نوى العجوة فـي كيس فكان إذا صلى الغداة أخرجهن واحـدة            
 بن سعد عن أبي هريرة    ا وأخرج. واحدة يسبح بهن حتى ينفدن    

الذي حك بعضه حتى ابيض شـيء       "مجزع  أنه كان يسبح بالنوى ال    
 وقال الـديلمي فــي      ."منه وكل ما فيه بياض وسواد فهو مجزع       

 أخبرنا عبدوس بن عبد اهللا أبو عبد اهللا الحسين بن           :مسند الفردوس 
 حدثنا محمد بن هارون بن عيسى بن منـصور          :فتحويه الثقفي قال  

ـ : حدثني محمد بن علي بن حمزة العلوي قال    :الهاشمي قال  دثني  ح
 : حدثتني زينب بنت سليمان بن علي قال:عبد الصمد بن موسى قال  

 أبيها عن جدها علـي      عن بنت جعفر بن الحسن      الحسنحدثتني أم   
وفـي الحديث ضعف محتمل لألخذ      "نعم المذكِّر السبحة  "ا  مرفوع ،

ــضائل   ـــي ف ــه ف ب
.األعمال

 

 
وأخرج ابـن أبـي     
شيبة عن أبـي سـعيد      
الخدري أنه كان يسبح    

، وفـي سـنن   بالحصى
أبي داود من حديث أبي     
: نصرة الغفاري قـال   

حدثني شيخ من طفاوة    
 أبا  "تضيفت"قال تثويت   

 أشد  هريرة فلم أر رجالً   
ا وال أقوم علـى     تشمير

 فبينما  : قال ،ضيف منه 
 وهو على   امأنا عنده يو  

سرير له ومعه كـيس     
فيه حـصى أو نـوى      
وأســفل منــه جاريــة 
سوداء وهو يسبح بهـا     

فد ما فــي    حتى إذا أن  
ــا  ــاه إليه ــيس ألق الك
فجمعته وإعادته فــي    
 .الكيس فرفعتـه إليـه    

وأخرج ابن أبى شـيبة     
 أخذت  :عن زاذان قال  

 هامن أم يعفور تسابيح   
ـ    ا قـال  فلما أتيت علي: 

ــور  ــى أم يعف اردد عل
 تسابيحها

 

والحـديث   -
موقوف على علـي     

 

-
ويستفاد منـه أن زاذان     

 يعفور  مقد أخذ تسابيح أ   
كار لمـا   على سبيل اإلن  

 وعندما أتى إلى    ،تفعل
سيدنا علي أمره بإرجاع 
ــى  ــسابيح إل ــذه الت ه

ــاحبتها داال ــذا ص  به
الفعل على جواز اتخاذ    

.المسابيح

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 



 





 





 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       المستشار                       الباحث    

 

 






 



 




 




 




 




 


:اآلية الثانية: بقية

 

 
٢

 

:تفسير الجاللين -

 

 
 َّهِ  قُل اللَيع َألُكُمَأس      علـى تبليـغ 

    الرسالة  ذَِلك  َّا ِإالـرةَ ِفـي     َأجدـوالْم
 استثناء منقطع أى لكون أسـألكم    الْقُربى

       ا أن تودوا قرابتى التى هى قرابتكم أيـض
فإن له فى كل بطن من قـريش قرابـة           

 ْقْتَِرفن يمو   يكتسب ًنَةسح   طاعـة 
   ًنسا حِفيه لَه انَِّزد   بتضعيفها   اللَّه ِإن

ــور ــذنوب غَفُ ــكُور لل ــل شَ  للقلي
.يضاعفهف

 

 
٣

 

:تفسير القرطبى -

 

 
َألُكُم علَيِه َأجرا    َأس قُل الَّ : قوله تعالى 

: فيه مسألتان الْمودةَ ِفي الْقُربىِإالَّ

 

 
 َأسـَألُكُم   قُل الَّ :  قوله تعالى  :األولى
 أى قل يا محمـد ال أسـألكم         علَيِه َأجرا 

إال المودة فى   "على تبليغه الرسالة جعالً،     
إستثناء ) إال المودة : (قال الزجاج " ربىالق

ــودونى  ــن األول، أى إال أن ت ــيس م ل

لقرابتى فتحفطونى، والخطـاب لقـريش      
خاصة، قاله ابن عباس وعكرمة ومجاهد      

قـال  : وأبو مالـك والـشعبى وغيـرهم      
أكثر الناس علينا فى هذه اآليـة       : الشعبى

فكتبنا إلى ابن عباس نسأله عنها، فكتـب        
ان أوسط الناس فى     ك أن رسول اهللا    

قريش، فليس بطن من بطـونهم إال وقـد      
 َأسَألُكُم علَيـِه    قُل الَّ : ولده، فقال اهللا له   

إال أن    الْمـودةَ ِفـي الْقُربـى      َأجرا ِإالَّ 
تودونى فى قرابتى منكم، أى تراعوا مـا        

ها هنا  ) القربى(بينى وبينكم فتصدقونى،    
قرابة الرحم، كأنه   

ــال ــون: ق ى اتبع
ــم   ــة إن ل للقراب
تتبعونى للنبوة قال   

وكانـت  : عكرمة
ــريش تــصل   ق

فلما بعث  "أرحامها  
 قطعته،  النبى  
صلونى كما  : فقال

ــون  ــتم تفعل ، "كن
فالمعنى على هذا،   
قل ال أسألكم عليه    

ا لكن أذكـركم    أجر
ــى   ــى، عل قرابت
استثناء ليس مـن    
ــره  األول، ذكــ

الخامس، وفى البخارى عن طاوس عـن       
إال : "ئل عن قوله تعـالى    ابن عباس أنه س   
: فقال سعيد بن جبيـر    " المودة فى القربى  

! عجلت: قربى آل محمد، فقال ابن عباس     
 لم يكن بطن من قريش إال       إن النبى   

إال أن تصلوا ما    : كان له فيهم قرابة، فقال    
القربى : وقيل: بينكم من القرابة، فهذا قول    

ا ، أى ال أسألكم أجر    قرابة الرسول   
وا قرابتى وأهل بيتى، كما أمر      إال أن تود  

بإعظامهم ذوى القربى، وهذا قول علـى       
بن حسين وعمرو بن شعيب والـسدى،       ا

عـن ابـن    "وفى رواية سعيد بن جبيـر       
 قُـل الَّ  : لما أنزل اهللا عز وجل    : عباس

  الْمودةَ ِفي الْقُربى   َأسَألُكُم علَيِه َأجرا ِإالَّ   
ء الـذين   يا رسول اهللا، من هـؤال     : قالوا

، " وفاطمـة وأبناؤهمـا    يعل: قال: نودهم
  عن عل "ا ما روى    ويدل عليه أيضي  

 حسد الناس   شكوت إلى النبى    : قال
أما ترضى أن تكـون رابـع       : لى، فقال 

أربعة أول من يدخل الجنـة أنـا وأنـت          
والحسن والحسين وأزواجنا عن إيماننـا      

عـن  "و  " وشمائلنا وذريتنا خلف أزواجنا   
حرمت الجنة على من ظلم     (: النبى  

 ومـن   ،أهل بيتى وآذانى فـى عترتـى      
اصطنع صنيعة على أحد من ولـد عبـد         
المطلب ولم يجازه عليها فأنـا أجازيـه        

 وقـال  )ا إذا لقينى يوم القيامـة    عليها غد ،



 

 

 

 

 



 



 



 
















 



المعنى إال أن يتوددوا إلى     : الحسن وقتادة 
) القربـى ( ويتقربوا إليه بطاعته     اهللا  

قربـة  : بـة، يقـال   على هذا بمعنى القر   
وقربى بمعنى، كالزلفة والزلفـى، وروى      
قزعة بن سويد عن ابن أبى نجـيح عـن          

 عن النبـى    "مجاهد عن ابن عباس     
        ا إال  قل ال أسألكم على ما آتيتكم به أجـر

".أن توادوا وتقربوا إليه بالطاعة

 

 
: وروى منصور وعوف عن الحـسن     

 َّا ِإالَّ    قُل الرِه َأجلَيع َألُكُمةَ ِفـي     َأسدوالْم 
 يتـوددون إلـى اهللا      : ، قال الْقُربى

اآليـة  : ويتقربون منه بطاعته، وقال قوم    
منسوخة وإنما نزلت فـى نبيـه وصـلة         
رحمة، فلمـا هـاجر آوتـه األنـصار         
ونصروه، وأراد اهللا أن يلحقه بإخوانه من       

 ِمن  وما َأسَألُكُم علَيهِ  : األنبياء حيث قالوا  
 ٍر ِإنِإالَّ  َأج ِريَأج     ـالَِمينالْع بلَى رع  

قُْل : ، فأنزل اهللا تعالى   )١٠٩: ءالشعرا(
 هو لَكُم ِإن َأجِري ِإالَّ    ما سَألْتُكُم من َأجٍر فَ    

، فنسخت بهذه اآلية    )٤٧: سبأ( علَى اللَّهِ 
قُْل ما َأسَألُكُم علَيِه ِمن َأجٍر وما       : وبقوله

: ، وقولـه  )٨٦: ص( ِمن الْمتَكَلِِّفين َأنَا  
       ـرخَي ـكبر اجا فَخَرجخَر مَألُهتَس َأم 
َأم تَـسَألُهم   : ، وقولـه  )٧٢: المؤمنون(

     ثْقَلُـونٍم مغْرن مم ما فَهرَأج ) الطـور :
، قاله الضحاك والحسين بن الفضل،      )٤٠

ورواه جويبر عن الـضحاك عـن ابـن         
وليس بالقوى، وكفى   : قال الثعلبى عباس،  

إن التقرب إلـى اهللا     : ا بقول من يقول   قبح
 وأهـل بيتـه     بطاعته ومودة نبيـه     

من مـات  (: منسوخ، وقد قال النبى    
     ا، من مات   على حب آل محمد مات شهيد

 هعلى حب آل محمد جعل اهللا زوار قبـر        
المالئكة والرحمة، ومن مات على بغض      

ـ       ا بـين   آل محمد جاء يوم القيامة مكتوب
يس اليوم من رحمة اهللا، ومن مات      آعينيه  

على بغض آل محمد لـم يـرح رائحـة          
الجنة، ومن مات على بغض آل بيتى فال        

.)نصيب له فى شفاعتى

 

 
وذكر هذا الخبر الزمخشرى فى     : قلت

ل قـا "و  : تفسيره بأطول من هـذا فقـال      
من مات على حب آل     (: رسول اهللا   

  ا أال ومن مات على حب      محمد مات شهيد
ا مستكمل اإليمان، أال    آل محمد مات مؤمنً   

ره ملك  ومن مات على حب آل محمد بشَّ      
الموت بالجنة ثم منكر ونكير، أال ومـن        

 إلى الجنة   مات على حب آل محمد يزفُّ     
 العروس إلى بيت زوجهـا، أال       كما تزفُّ 

على حب آل محمد فتح له فى       ومن مات   
قبره بابان إلى الجنة، أال ومن مات على        
حب آل محمد جعل اهللا قبره مزار مالئكة        
الرحمة، أال ومن مـات علـى حـب آل          
محمد مات على السنة والجماعة، أال ومن       
مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة      

يس من رحمة اهللا، أال     آا بين عينيه    مكتوب
غض آل محمـد مـات      ومن مات على ب   

كافراً، أال ومن مات على بغض آل محمد        
: ، قـال النحـاس    ")لم يشم رائحة الجنـة    

: ومذهب عكرمة ليست بمنـسوخة، قـال     
كانوا يصلون أرحامهم فلما بعث النبـى       "

  قطعوه فقال  :)   ا ال أسألكم عليه أجر
إال أن تودونى وتحفظـونى لقرابتـى وال        

.)تكذبونى

 

 
بن عباس  وهذا هو معنى قول ا    : قلت

فى البخارى والشعبى عنه بعينه، وعليـه       
وقـول الحـسن    : ال نسخ، قال النحـاس    

حسن، ويدل على صحته الحديث المـسند       
حمد بن  أ كما حدثنا    عن رسول اهللا    

 أخبرنا الربيـع بـن      :محمد األزدى قال  
 أخبرنا أسـد بـن      :سليمان المرادى قال  

 حدثنا قزعة وهو ابن سـويد       :موسى قال 

دثنا عبد اهللا بـن أبـى        ح :البصرى قال 
أن "نجيح عن مجاهد عن ابـن عبـاس         

ال أسألكم على ما    (:  قال رسول اهللا   
     ا إال أن   أنبئكم به من البينات والهدى أجر

ــوادوا اهللا  ــه  ت ــوا إلي  وأن تتقرب
 قد قال   ، فهذا المبين عن اهللا      ")بطاعته

صلى اهللا عليهم   (هذا، وكذا قالت األنبياء     
: هود( ي ِإالَّ علَى اللّهِ   ِإن َأجرِ ):  قبله
٢٩(.

 

 
 واختلفوا فى سبب نزولهـا،      :الثانية

 لما قـدم النبـى      : فقال ابن عباس  
المدينة كانت تنوبه نوائـب وحقـوق ال        

إن : يسعها ما فى يديه، فقالت األنـصار      
هذا الرجل هداكم اهللا به وهو ابن أخيكم،        
وتنوبه نوائب وحقوق ال يسعها مـا فـى         

 .، ففعلوا، ثم أتوه به فنزلت     يديه فنجمع له  
نزلـت حـين تفـاخرت      : وقال الحـسن  

 :األنصار والمهاجرون، فقالت األنـصار    
نحن فعلنا، وفخرت المهاجرون بقـرابتهم      

عـن  "، روى مقسم    من رسول اهللا    
 سـمع رسـول اهللا   : ابن عباس قال  

ألم تكونـوا   (: ا فخطب فقال لألنصار   شيًئ
ـ أذالء فأعزكم اهللا بى، ألم تكونوا        الالً ض

فهداكم اهللا بى، ألم تكونوا خائفين فـآمنكم        
بـم  :  فقـالوا  ) أال تردون علـى؟    ،اهللا بى 

تقولون ألم يطردك قومـك     (: نجيبك؟ قال 
، )...فآويناك، ألم يكذبك قومك فصدقناك      

:  فجثوا على ركبهم فقالوا    :فعدد عليهم قال  
 قُـل الَّ  : أنفسنا وأموالنا لـك، فنزلـت     

،  الْمودةَ ِفي الْقُربى    َأجرا ِإالَّ  َأسَألُكُم علَيهِ 
ا قال المشركون لعـل محمـد  : وقال قتادة 

    ا، فنزلـت هـذه     فيما يتعطاه يطلب أجـر
اآلية، ليحثهم على مودته ومودة أقربائه،      

 ألن  ؛وهـذا أشـبه باآليـة     : قال الثعلبى 
.السورة مكية

 

 
: ومن جماع ما تقدم نخلص إلـى أن       

 والوالء   وأهل بيته    محبة النبى   
 من عناصـر العقيـدة   يلهم عنصر أساس 

ومقومات اإليمان ومرتكـزات الرسـالة      
المحمدية الغراء، ولقد جاءت النـصوص      
القرآنية والحديثية واضحة وصريحة فـى    
تأصيل هذا المبدأ الوالئى وتعميق دالالته      

.ومعطياته

 

 



 

 

 

 

 



 













 




 





 





 



 





 



واجتهد المفسرون األوائل في تفسير     
الحديث حتـى أقـروا توصـيفه بـأن         
المتنطعين هم المتكلفون للكالم فيمـا ال       
يقع، والمفرعون على مسائل ال أصـل       
لها في القرآن الكريم وال فـي الـسنة         

وهو ما شدد عليه بعد . المطهرة الشريفة
، فلقـد    الفاروق عمر    النبي  

ال تسألوا   "  : ابنه عبد اهللا بن عمر     قال
 فإني سـمعت عمـر بـن    ،عما لم يكن  

 ،الخطاب يلعن السائل عمـا لـم يقـع        
 أحرم عليكم أن تسألوا عما لـم        :ويقول

 ." فإن لنا فيما وقع شغالً ،يقع

 

 
لكن في العصور اآلنية وجدنا بعض      
األئمة والشيوخ خرجوا باالجتهاد الفقهي     

 ،غوبـة عن مقاصده المحمـودة والمر    
 غير ممهدٍة عن طريـق      اوسلكوا طريقً 

الدخول في تفصيالت وتفريعات فقهيـة      
ال نستطيع توصيفها فقط بأنهـا نـادرة        
الحدوث بل إنها متخيلة ومن الـصعوبة     

 وهذا الخلل الذي أصاب منهاج      .حدوثها
الوسطية اإلسالمية هو ملمـح خطيـر       

 ووجـدنا اليـوم     ،للتراجع الحـضاري  
تضخم العبادات وضمور   ا في فقه  ا كبير 

االجتهاد أو التفقه المستنير فـي بقيـة        
األبواب الشرعية مما زاد مـن هـوة        

.الخالفات والجدل بين عموم المسلمين

 

 
ونورد جملة من األمثلة في الخالف      
الفقهي التي أوردها شيخنا عبد الجليـل       

ما ال يجوز فيه    " عيسى في كتابه الماتع     
فيها والتي ذكر   " الخالف بين المسلمين    

بعض األشياء التي تبطل العبادة عنـد       

 .بعض العلماء وال تبطلها عند غيـرهم      
 من متاع الـدنيا    يءومن ذلك الدعاء بش   

في التشهد األخير مبطل للصالة عنـد       
 . وهو جـائز عنـد المالكيـة       ،الحنابلة

وصالة المأموم الواحد خلف اإلمـام أو       
عن يساره عند خلو يمين اإلمام باطلـة        

 . صـحيحة عنـد غيـرهم     عند الحنابلة 
الـسالم  ( بعـد   ) ورحمة اهللا   ( وزيادة  
عقب الفراغ من التشهد األخير     ) عليكم  

في الصالة ركن تبطل الصالة بتركـه       
 وال تبطـل    ،في الفرض عند الحنابلـة    
 .الصالة بتركه عند غيرهم

 

 
ومن الشواهد التـي يـسوغ فيهـا        
الخالف بشرط عدم التعـصب للـرأي       

 فهي فـرض    ،البسملة في أول الصالة   
 وقراءة  ،عند الشافعية وسنة عند الحنفية    

المأموم للفاتحة فـي الـصالة الـسرية        
 مندوبـة عنـد     ،فرض عند الـشافعية   

 والسجود على اليدين وأطراف     .المالكية
القدمين مع الجبهة أثناء الصالة فـرض      

.  وسنة عند المالكية،عند الشافعية

 

 
والمشكلة القائمة بين المسلمين اليوم     

رتكان إلى ثقافـة الـسماع دون       هي اال 
 ،تكليف الذهن بتحري المعرفة الدينيـة     

وربما سطوة الحياة المعيشية هي التـي       
أجبرت المواطنين إلى العـزوف عـن       
القراءة الفقهية المتعمقة رغم أن معرفة      
العبادات وتفقهها فـرض عـين علـى        

ــوم ــة وعم ــع خاص  وأن أداء ،الجمي
ـ        ة العبادات بغير علم أو دراية أو معرف

 داللتها وحضور   عميقة قد يخرجها عن   
أثناء تأديتهااالذهن والنفس مع .

 

 



 

 

 

 

 

 



 



وجملة من األسباب التي أودت إلى      
ظهور الخالفات الفقهية والتي ربما راح      

 ألنهم أخـذوا    ؛ضحيتها عموم المسلمين  
 واقتـصروا   ،ببعض اآلراء دون غيرها   

 على وسائط دينية قاصرة بغير تحمـل      
عناء البحث عـن المعلومـة الفقهيـة        

.لخالفلالسديدة فكان عرضة 

 

 
ومن هذه األسباب غفلة الكثير عـن       

 ، من التشدد في الدينتحذير النبي  
 :عمالً بقول اهللا تعالى في محكم التنزيل      

   رسالي ِبكُم اللَّه ِريدالَ يو     ِبكُـم ِريـدي
رسالع )وقوله تعالى  .)١٨٥ :البقرة : 
جٍ      ورح يِن ِمنِفي الد كُملَيَل ععا جم 
ــي موســى .)٧٨ :الحــج(  وعــن أب

 لما بعثنـي رسـول اهللا       :األشعري قال 
       أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن قال : 

"يسرارا وال تنفِّ وبشِّ،رارا وال تعس".

 

 
ومن أسباب الوقوع في الخالف عدم      
عناية المتأخرين بالتحري عن ظـروف      

 وإرشاداته  كثير من أوامر النبي     
ا  هل المراد أن تكون تشريع     ،وتوجيهاته

عام اا دائم،  ا ببعض الناس دون     أو خاص
 ، أو بعض الظروف دون بعض     ،بعض

وهذه األمـور كلهـا لهـا ضـوابطها         
ما رواه   ومن ذلك    .وشرائطها المعقودة 

 أنـه   اإلمام البخاري عن النبـي      
ـ       مـن لحـوم     يءنهى عن ادخـار ش

 فلما جاء   ،األضاحي أكثر من ثالثة أيام    
العام الثاني وتحدث الناس عـن عـدم        

كلوا  ":االدخار قال لهم رسول اهللا 
 وإنما نهيتكم في العام     ،وادخروا ما شئتم  

 ،الماضي ألنه كان بالناس فيه مجاعـة      
 ." فيهافأردت أن تعينوهم

 

 

ومن أبرز أسباب االختالف الفقهي     
غفلة الكثير من عموم النـاس عـن أن         

ا ما كان يجيـب      كثير رسول اهللا   
السائل أو يأمر الرجـل أو ينهـاه بمـا     

 وقد ال يناسـب     ،يناسب حاله هو بعينه   
 وكثير من المتأخرين ينقل للسامع      ،غيره
ـ  ا أو شاهد  حديثً ا دون أن   ا شـريفً  ا نبوي

ـ    روط الروايـة والحادثـة     يرصد له ش
 وهـذه   ،والسياق الذي ورد فيه الحديث    

ا بـين   تعد من األمور التي تحدث لغطً     
 ومن هذا أن رجالً سأل النبـي        .الناس
:      أي األعمال أفضل؟ فقال لـه : 

 وسأله رجل هذا    ."الجهاد في سبيل اهللا   "
 وسأله  ."بر الوالدين  ":السؤال نفسه فقال  

 ."سكف األذى عـن النـا      ":ثالث فقال 
أفضل األعمال الـصدقة     " :وقال لرابع 
 ."على الفقراء

 

 
بن حجـر   اوفي هذا يخبرنا الحافظ     

أنه يؤخذ من هذه األحاديث تخـصيص       
بعض أعمال الخير بالحث عليها وذلك      

 ،ا لحال المخاطب وحاجته للتنبيـه     طبقً

والرسول في هذا أشبه بالطبيب الماهر      
الذي يـصف الـدواء حـسب حالـة         

لمأسـاة أن العـوام      ولكـن ا   ،المريض
      ا وبعض الشيوخ الذين لم يتفقهوا جيـد

ــى  ــشواهد عل ــور وال ــذون األم يأخ
عموميتها وظواهرها فقط دون الرجوع     

 .إلى سياق الخطاب نفسه وإحداثياته

 

 
ويشير أبو إسحاق الـشاطبي أحـد       
علمائنا األجالء النـابهين فـي كتابـه        
الموافقات إلى خطر كبير يعصف باألمة      

زقها وهو التعصب لرأي    اإلسالمية ويم 
 :أو شيخ أو لجماعة أو لفرق دينية بقوله     

إن تعويد الطالب علـى أال يطلـع إال         "
    ا على مذهب واحد ربما يكسبه ذلك نفور

ا لكل مذهب غير مذهبه ما دام لم     وإنكار
 فيورثه ذلك حزازة في     ،يطلع على أدلته  

االعتقاد في فضل أئمة أجمع الناس على 
الـدين وخبـرتهم    فضلهم وتقدمهم في    

. بمقاصد الشارع وفهم أغراضه

 

 
ومن هذا التعصب الشديد في الرأي      
ما قاله أحد مشاهير علمـاء األحنـاف        
وهو الشيخ أبو الحسن عبد اهللا الكرخي       

كل آية أو حديث تخالف ما       " :حيث قال 
قرره علماء مذهبنا فهي إما مؤولـة أو        

."منسوخة

 

 
والعجيب أن ديننا الحنيف أقر برفع      

شقاق والنزاع بين الناس وضـرورة       ال
التقريــب والتــسديد وإحيــاء الوحــدة 
واالتحاد ورغم ذلك نجد كثيرين يدعون      
إلى الفتنة والـشقاق وإثـارة نعـرات        

تَكُونُوا  والَ : يقول اهللا تعالى   ،الخالف
واخْتَلَفُوا ِمـن بعـِد مـا        كَالَِّذين تَفَرقُوا 
ـ  جاءهم البينَاتُ  ك لَهـم عـذَاب     وُأولَِئ

ِظيمع) ١٠٥ :آل عمران(.

 

 



 

 

 

 

 



 


 

تربيــــــــــة تربيــــــــــة 

األوالد في  األوالد في  

ــالم ــالماإلســـ اإلســـ
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، ومنـه   معناها القطع : العقيقة في اللغة  

: قطعهما، ومنه قول الشاعرإذاعقّ والديه 

 

 
الد بها عقّ الشباب تمائميـب

 

 
رض مس جلدي ترابهاأول أو  

ا قطعـت عنـه     صبح شاب أنه لما   أيريد  

.تمائمه

 

 

ذبح : ومعناها في االصطالح الشرعي   

.والدته يوم السابع من لمولوداالشاة عن 

 

 



 



 



 التي تؤكد مشروعية العقيقة،     حاديثاأل

وتبي   نية فيها كثيـرة    ن وجه االستحباب والس

: منها ما يليئومستفيضة، نجتز

 

 

 

ه عـن   حروى البخاري في صـحي     -

قال رسول اهللا : سلمان بن عمار الضبي قال

 :)   هريقوا عنه د  أمع الغالم عقيقة، فا، م

.)ذىميطوا عنه األأو

 

 

 

صحاب السنن عـن سـمرة      أوروى   -

 رهينة  مكل غال (: قال رسول اهللا    : قال

، تذبح عنه يوم سـابعه، ويـسمى     )١(بعقيقته

.)سهأفيه، ويحلق ر

 

 

 

حمد والترمذي عـن    أمام  وروى اإل  -

: قـال رسـول اهللا      :  قالت عائشة  

، وعـن   )٢(عن الغالم شـاتان مكافئتـان     (

.)الجارية شاة

 

 

 

ــاموروى  - ــذي أ اإلم ــد والترم حم

ـ  أ: م كرز الكعبية  أوالنسائي عن    لت أنها س

عـن  (:  عن العقيقة فقـال    رسول اهللا   

نثـى واحـدة، وال   الغالم شاتان، وعـن األ  

.الذبائح: يأ )اناثًإو أا كن يضركم ذكرانً

 

 

 

 ةخرج الترمذي والنسائي وابن ماج     أ -

 قـال   ن النبي   أ: عن الحسن عن سمرة   

ل غالم مرتهن بعقيقة، تذبح     ك(: في العقيقة 

.)ىسه، ويسمأعند يوم سابعه، ويحلق ر

 

 



 





 



 المجتهدون مذاهب   واألئمةذهب الفقهاء   

:ثالثة في وجه مشروعيتها

 

 

 اإلمام وهم   :نية واالستحباب الس: األول

 الـشافعي   واإلمـام  المدينـة،    وأهلمالك،  

 وأبـو ،  إسحاقو،  حمدأ واإلمامصحابه،  أو

هل الفقـه   أثور، وجماعة كثير عددهم من      

 التي  أحاديثوالعلم واالجتهاد؛ وحجتهم هذه     

 أنهـا سبق ذكرها، وردوا على من ذهبـوا        



 

 

 

 

 



 


 

إن الشيطان قد أيس  : (قال رسول اهللا    
ون في جزيرة العرب ولكن     أن يعبده المصلُّ  

  ).في التحريش بينهم

 

 
              

 

رواه مسلم في صحيحه -

 

-

 

 






 



:أقوالواجبة بعدة 

 

 

 *     ا لو كانت واجبة لكان وجوبها معلوم

، إليهن ذلك مما تدعو الحاجة      من الدين؛ أل  

    ن رسـول اهللا     وتعم به البلوى، ولبـي 

ـ  ا عام  بيانً لألمةوبها  وج ا تقـوم بـه     ا كافي

.الحجة، وينقطع معه العذر

 

 

مر العقيقة  أ ق رسول اهللا    وقد علَّ * 

: بمحبة فاعلها، فقال عليه الصالة والـسالم      

ن ينـسك عنـه     أحـب   أمن ولد له ولد ف    (

.)فليفعل

 

 

وات اهللا عليه لها ال يـدل       لوفعله ص * 

.نما يدل على االستحبابإعلى الوجوب، و

 

 

 اإلمام وهم  :التحتيم والوجـوب  : الثاني

الحسن البـصري، والليـث بـن سـعد،         

وغيرهما، وحجتهم في ذلك ما رواه بريدة،       

 الناس يعرضون   نإ: (ه بن رهاوي  وإسحاق

يوم القيامة على العقيقة كما يعرضون على       

واستدلوا كذلك بحديث   ). وات الخمس لالص

: نه قـال أ الحسن عن سمرة عن النبي      

، ووجــه )مــرتهن بعقيقتــهكــل غــالم (

 الولد محبوس عن الـشفاعة      نأ: االستدالل

لواليه حتى يِعقّ عنـه، فهـذا ممـا يؤيـد           

.الوجوب

 

 

 وهم فقهـاء   : مشروعيتها إنكار: الثالث

.الحنفية

 

 

هقـي،  يه الباوحجتهم في ذلك حديث رو    

 أن عن جده    أبيهعن عمرو بن شعيب عن      

ال : ( سئل عن العقيقة، فقال    رسول اهللا   

). العقوقأحب

 

 

حمد أ اإلمامواستدلوا كذلك بحديث رواه     

 الحـسن بـن     أن،   رافع   أبيمن حديث   

تعقّ عنـه    نأ ه فاطمة   أم أرادتعلي  

ال تعقّـي   (: بكبشين، فقال رسول اهللا     

، فتصدقي بوزنـه مـن      رأسهولكن احلقي   

ق  ِرالو

 

 من الفـضة  : أي –

 

، ثـم ولـد     )-

.الحسين، فصنعت مثل ذلك

 

 

 التي سبق ذكرها    ثاألحاديولكن ظاهر   

تؤكد جانب السنية واالستحباب في العقيقة،      

 وأكثـر  جمهور الفقهاء،    إليهوهذا ما ذهب    

.العلم واالجتهاد

 

 

 التي اسـتدل    األحاديث على   أجابواوقد  

 مـشروعية   إنكـارهم  في   الحنفيةبها فقهاء   

 التي اسـتدلوا    األحاديث نإ: العقيقة بقولهم 

 علـى   بها ليست بشيء، وال تصلح دلـيالً      

 حديث عمـرو    أما.  مشروعية العقيقة  إنكار

 رسول اهللا   أن عن جده    أبيهبن شعيب عن    ا

 فسياق الحديث   ) العقوق أحبال  (:  قال 

 العقيقة سـنة    أن وروده يدل على     وأسباب

سـئل  : ومستحبة، فان لفظ الحديث هكـذا     

 أحبال  (:  عن العقيقة فقال   رسول اهللا   

نه كره االسم    أ، وك )العقوق

 

ن أ كـره : يأ –

 يا رسول   : فقالوا ،)٣(تسمى الذبيحة بالعقيقة  

حدنا يولد لـه ولـد،      أ عن   نسألك إنما ،اهللا

 ينسك عن ولـده     أن منكم   أحبمن  (: فقال

فليفعل، عن الغالم شاتان مكافئتان، وعـن       

.)الجارية شاة

 

 
                                                           

.بد منها ن العقيقة الزمة الأاملراد ) ١(

 

 
ـ الـسن، وم   ويتان يف امتس: يأمكافئتان  ) ٢( ان يف  تشات

 .الشكل

استدل طائفة من الفقهاء من ظـاهر هـذا احلـديث           ) ٣(
استبدال كلمة العقيقة بالنسيكة، لكراهيته علـه الـصالة         

 ال يكره ذلك،    أخرىوالسالم اسم العقيقة، وقالت طائفة      
 الكـثرية املستفيـضة يف تـسمية        لألحاديث إباحته اوأور
.يحة بالعقيقةالذب

 

 
 املـسلم كلمـة النـسيكة       يتعلم أن: الرأينيوالتوفيق بني   
 استعمل كلمة العقيقة يف بعـض       وإذا،  األصلوجيعلها هي   

س يف  بـأ  املراد فال    وإظهار للتوضيح وبيان احلكم     األحيان
.األحاديثذلك، وعلى هذا تتفق 

 

 



 

 

 

 

 



 



  

 





 



 



  

مع إقرار البرلمان الهنـدي تعـديالً فـي    بدأت موجة عنف جديدة ضد المسلمين في الهند         
.م١٩٥٥ لقانون المواطنة الصادر منذ م٢٠١٩ديسمبر 

 

 
التعديل شرعن الحصول على الجنسية الهندية لألقليات الدينية من باكـستان وبـنجالديش             

الهنـدوس، والـسيخ،    : لتعديل في تم حصر األقليات الدينية التي يطبق عليها ا       . وأفغانستان
.البوذيين، الجينز، الفرس والمسيحيين، ولم يمنح المسلمين هذا الحق

 

 
ا لبناء معبد في موقع مسجد بـابري        منح لهندوس إذنً  بتزامن ذلك مع قرار المحكمة العليا       

، التطورات شجعت القوميين الهنـدوس      م١٩٩٢في نوفمبر، هدمه متطرفون هندوس في       
. بعدم األمان بين المسلمينوزادت الشعور

 

 
دفع الحكم 

 

 بجانب تعديالت قانون المواطنة    -

 

 المسلمين للتظاهر على مستوى البالد بسبب       -
للهند بجعل الـدين أسـاس       التمييز ضد المسلمين وتقويض األسس العلمانية         من المخاوف
.المواطنة

 

 
، الهندوس على العنف ضد محتجين مـسلمين كـانوا يقطعـون    "بهاراتيا جاناتا " اندلع العنف بدلهي بعد تحريض كابيل ميشرا، زعيم الحزب الحاكم   وقد  

.إما أن يقوم رجال الشرطة بإخالئهم، أو سوف نأخذ األمور بأيدينا: ، وبجواره مسؤول شرطة رفيع المستوىطريق بشمال غرب دلهي قائالً

 

 
.BBC، بحسب بدأت المجموعات من الجانبين بمهاجمة بعضهم مما أدى لتصعيد العنفثم 

 

 
.ا من هجمات الهندوس، الذين نهبوا المنازل حسب الجارديانترك العديد من المسلمين منزلهم خوفًو

 

 
ا يعانون من جميع أنواع اإلصابات، بمـا فـي    أنهم رأوا أشخاصBBC وشهد مراسلو    ،، معظمهم من المسلمين    قتيالً ٤٥أصيب المئات وسقط أكثر من      و

.المستشفيات غارقة من الدماء فبدت ،ذلك إصابات بالرصاص

 

 
 . ألن المسلمين يتم ختانهم بعكس الهنـودس ؛ إن الغوغاء الذين أشعلوا العنف، طلبوا من مصور صحفي خلع سرواله للتعرف على ديانته    :الصحفيون قالوا 

.اثرت الصفحات الممزقة من القرآن خارجهتضرر مسجد بأشوك ناجار، وتم وضع العلم الهندي وعلم الزعفران، المرتبطان بالهندوس على المآذن، وتنو

 

 
".تايم" إشارة للمعبود الهندوسي، بحسب ،"جاي شري رام" عاما على قيد الحياة، وهتف قاتليها في الخارج ٨٥ُأحرقت امرأة تبلغ من العمر 

 

 
.موا بذلكالمنطقة التي بها المسجد حي هندوسي، لكن السكان يؤكدون أنهم لم يدنسوا المسجد، وأن غرباء من قا

 

 
تستمع محكمة دلهي العليا حاليا لعـرائض لتـسجيل شـكوى    و ،من قادة حزب بهاراتيا جاناتا، بينهم ميشرا، بالتحريض على العنف        ٣اتهم ما ال يقل عن      

.للشرطة ضدهم

 

 
 ،لوزراء مودي حيث كان يستضيف الرئيس األمريكي ترامب في أول زيارة رسـمية لـه للـبالد    ينظر إلى توقيت االضطرابات على أنه إحراج لرئيس ا        

.رغم تصادم الهندوس والمسلمين في الشوارع المحيطة به تجنب ترامب أسئلة حول قانون الجنسية الهنديةو

 

 
. لتواطؤ من جانب الشرطةن تندلع بهذا الشكل دون بعض ا إن أحداث العنف الطائفي األكثر دموية في الهند منذ عقود ال يمكن أ:وليسي تقولبفورين 

 والتي أودت بحياة حوالي ثالثة آالف شخص بعد اغتيال رئيسة الوزراء السابقة أنديرا غاندي من قبل حراسها م١٩٨٤  بمذبحة السيخ فيضربت مثالً
.سلمين في والية غوجارات الذي نتج عنه مقتل ألف شخص أغلبهم من المم٢٠٠٢السيخ، وعنف 

 

 
 إنه كان ينبغي إرسال المسلمين إلى باكستان فـي          :قبل يومين من بدء أعمال العنف الطائفي األخيرة، قال وزير الثروة الحيوانية والسمكية جيريراج سين              

.”تايم“ أثناء تقسيم الهند، بحسب موقع م١٩٤٧عام 

 

 
 مليون من مسلمي الهند من قبل أنصار القومية الهندوسية، رغـم عـددهم   ٢٠٠د  إن هناك محاولة ال هوادة فيها لتهميش أو طر         :تقول ندبندنتصحيفة اإل 

.الضخم، الذي كان ليشكل ثامن أكبر دول العالم من حيث عدد السكان لو كانوا في دولة منفصلة

 

 



 

 

 

 

 



 















 



 

 





 



ـ   عسكري ٥٩أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن مقتل          ا ا تركي

ا على ذلـك    رد" حيدت"ن قوات بالده    مدعيا أ في إدلب،   " فبراير الماضي خالل  "

. عنصر في الجيش السوري٣٤٠٠

 

 

لب لخفض   مارس، عملية عسكرية جديدة في منطقة إد       ١وأعلنت تركيا، يوم    

ـ  الجيش السوري التصعيد شمالي سوريا، ضد      اإلرهابيـة ا للتـشكيالت     ودعم 

.الناشطة هناك

 

 

     ا على هجمات الجيش الـسوري علـى        وهذه العملية، حسب أنقرة، تأتي رد

 فبراير،  ٢٧العسكريين األتراك والمدنيين في المنطقة، التي شهدت، خاصة منذ          

توتر ٣٦ا بين الجانبين عقب مقتل      ا كبير ا من القوات التركيـة بعمليـة        عنصر

.اإلرهابي" هيئة تحرير الشام"للجيش السوري ضد تنظيم 

 

 

أكد الرئيس بشار األسد أن أردوغان يقاتل في سورية إلى جانب           ومن جانبه،   

 لذلك فهو غير قادر على أن       ؛ا من معتقداته وأفكاره اإلخوانية    اإلرهابيين انطالقً 

ا أنه   جنوده إلى سورية ويقتلون فيها، موضح      يشرح للشعب التركي لماذا يرسل    

 وأن العالقات تعود إلى طبيعتهـا       ،ال يوجد عداء بين الشعبين السوري والتركي      

.بعد أن يتخلى أردوغان عن دعم اإلرهاب

 

 

إلى أنـه   " سانا"ولفت الرئيس األسد في مقابلة نشرتها وكالة األنباء السورية          

 لـذلك فـإن أردوغـان       ؛ة هي إدلب اآلن   من الناحية العسكرية األولوية لسوري    

 ألن تحرير إدلب يعنـي التوجـه        ؛وبتوجيه من األمريكيين يزج بكل قوته فيها      

لتحرير المناطق الشرقية التي تنمو فيها حالة استياء شعبية كبيرة ضد االحتالل            

. وهذا الغضب سيولد عمليات مقاومة ضد المحتلين،األمريكي

 

 



 



الجـيش  «أكد اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسـمي باسـم           

، إسقاط طائرة تركية مسيرة بعد إقالعها من مطار معيتيقة          »الوطني

ـ      ال «: »الشرق األوسـط  «الخاضع لسيطرة حكومة السراج، وقال ل

    زلنا كقيادة عامة ملتزمين التزام ينـاير   ١٢ا بالهدنة المعلنة في     ا تام 

وما قمنا به من عمليـات يـستهدف ردع         . الماضي) ثانيكانون ال (

الميليشيات التركية واإلرهابية الليبية التي تحاول من حـين آلخـر           

اختراق الهدنة ومهاجمة قواتنا، مستغلة المـساحة الواسـعة التـي           

.»تمنحها هذه الهدنة

 

 

حكومة السراج بتحويل مطار معيتيقـة      » الجيش الوطني «ويتهم  

 للهجمات التي يشنها الطيران المسير التركي ضد        الدولي إلى قاعدة  

أبريـل  قواته، والتي يقترب هجومها الذي بدأ في الرابع من شـهر            

.الماضي للسيطرة على طرابلس

 

 

      من القتلـى    ا وكان المرصد السوري لحقوق اإلنسان وثق مزيد 

في صفوف الفصائل الموالية لتركيا بمعارك ليبيـا، ليرتفـع عـدد            

، يـذكر أن   مقاتل١١٧العسكرية في ليبيا إلى القتلى جراء العمليات    

. مقاتل من ضمن الذين توجهوا إلى ليبيا، باتوا في أوربا١٥٠نحو 

 

 

 ورصد المرصد السوري خالل الفترة الـسابقة ارتفـاع أعـداد     

حتى اآلن إلى   " طرابلس"ين وصلوا إلى العاصمة الليبية      المجندين الذ 

، في حين أن عدد المجنـدين الـذي وصـلوا     "مرتزق "٤٧٥٠نحو  

. مجند١٩٠٠تلقي التدريب بلغ نحو المعسكرات التركية ل

 

 

 

 

وبونداليور«ا إفالسه، عشية االستحقاق األول هذا العام لسندات الدين السيادية المعروفة باسم أشهر لبنان رسمي«.

 

 
واتخذت حكومة الرئيس حسان دياب، بإجماع وزرائها وبغطاء رسمي من رئيسي الجمهورية والبرلمان، قرارهـا               
بالتخلف عن تسديد الديون لعدم توفر اإلمكانات، فاتحة الباب أمام المفاوضات مع الدائنين، فيما األنظار باتت متجهـة                  

إلى ما بعد هذا القرار، خارجيذ إن هذه السابقة لن تمر دون تداعيات على تصنيف لبنان وسمعته الماليةا، إا وداخلي.

 

 
احتياطاتنا من العمالت «ا أن    إن لبنان سيعلق تسديد استحقاق اليوروبوند، موضح       :وقال حسان دياب رئيس الحكومة    

   الصعبة بلغت مستوى حرج ل المبـالغ لتـأمين     ا ما يدفعنا لوقف دفع استحقاق مارس من اليوروبوند الستعما         ا وخطير
إطالق برنامج شامل لإلصالحات الالزمة، من أجل بنـاء اقتـصاد           «وأشار إلى   . »الحاجات األساسية للشعب اللبناني   

.»متين ومستدام، على أسس صلبة ومحدثة

 

 
ا ، مشير» وأكبر من قدرة اللبناني على تسديد فوائده،الدين أصبح أكبر من قدرة لبنان على تحمله«وأوضح دياب أن    

 ليرة منها لخدمة الدين، بدل صرفها علـى الـصحة،   ٥٠٠كل ألف ليرة من إيرادات الدولة، يذهب أكثر من     «ن  ألى  إ
دون أنفـسهم  من السكان قد يج % ٤٠بحسب تقديرات البنك الدولي، أكثر من       «ا إلى أنه    الفتً .»والتعليم، والبنية التحتية  

.»قريبا تحت خطّ الفقر

 

 



 

 

 

 

 



 





 


.الجديد كورونا فيروس انتشار من للحد احترازى كإجراء مؤقت بشكل الدول لجميع والعمرة الحج تأشيرات إيقاف سعوديةال أعلنت

 

 
 وزارة  بيـان   نـشرت   التـي   الرسمية،  األنباء  وكالة  وقالت  ا،مؤقتً  فيها  والمقيمين  للمواطنين  ةالعمر  تعليقب  آخر  بقرار  القرار  أتبعت  ثم

 ."إليه دعت التي األسباب انتفت إذا به، العمل وإيقاف مستمر، بشكل التعليق قرار ستراجع" الحكومة إن :الداخلية

 .المدينة في النبوي الحرم زيارة منع السلطات قررت كما

 الجمعـة،  ألئمة العامة  السياسات  تحديد  مجلس  رئيس  بحسب  ،٣١ الـ  محافظاتها  عواصم  جميع  في  الجمعة  صالة  إلغاء إيران،  أعلنتو
.اكورون فيروس لمكافحة الوطنية نةاللج لقرار وفقًا يأتي اإلعالن إن :قوله أكبرى عن اإليرانية مهر وكالة ونقلت .أكبري على حاج

 

 
 كورونـا   فيـروس   انتـشار   من  اخوفً  احترازي  كإجراء  الجمعة  لصالة  للمساجد  الذهاب  جنبت  المواطنين  طاجيكستان،  حكومة  طلبتو

.اآلن حتى إصابة حاالت أي يسجل لم الوسطى آسيا في الواقع البلد أن رغم المستجد

 

 
 

 

 



 




 


 على مقهيين لهما طابع شرقي بمدينـة هانـاو          هجوم إرهابي وقع  

 شخصا وسقوط عدد من المـصابين،       ١١األلمانية، ما أدى إلى مقتل      

وقد عثرت الشرطة على جثة مرتكب الحادث وخطاب يعتـرف فيـه            

بجريمته النكراء، ومقطع فيديو نشره قبل ارتكاب الجريمة عبر فيـه           

.اجرين والعرب والمسلمينعن أفكاره اليمينية المتطرفة، وكراهية المه

 

 

 األزهر الشريف أن هذه الجريمة إرهاب موجه مـن قبـل            وأكد

اليمين المتطرف، وأن أي توصيفات أخرى لهذه الجريمة تهون مـن           

وحشية القاتل هى توصيفات عنصرية تبرر القتل وتخـدم جماعـات           

العنف واإلرهاب، مشددا على أن اليمين المتطرف خطر يهدد العـالم           

.»داعش«تقل جرائمه بشاعة عن إرهاب وال 

 

 

إرهاب اليمين المتطرف الـذي ينمـي خطـاب         وطالب بمكافحة   

.الكراهية ويستبيح الدماء ويقف حجر عثرة أمام تحقيق األمن والسالم

 

 

 

 



 




 


   إبـراهيم مايـك    « بتعيـين    اأصدرت السلطات األمريكية قرار

» باترسـون «، لرئاسة منصب جهاز الشرطة في مدينـة          »بايكورا
، للمرة األولي فـي تـاريخ       »نيوجيرسي«بوالية  » باسيك«بمقاطعة  

.الواليات المتحدة األمريكية

 

 
، أندري سايج، فى مراسم تعيـين       »سونباتر«وقال عمدة مدينة    

سوف نجلب القرآن لـه للقـسم       : "كرئيس للشرطة " إبراهيم بايكورا "
يـا قائـد    : "اا قائد الشرطة المسلم لترديد القسم مـضيفً       ، داعي "عليه  

الشرطة ارفع يدك اليمنى وكرر بعدى ما أقوله، أقسم على أن أعمل            
 مهـامى، كـرئيس      وعدالة والتزام في كل تفاصيل     بإخالص وتفانٍ 

".لشرطة مدينة باترسون

 

 
يذكر أن هذه تعد هي المرة األولي في تاريخ الواليات المتحـدة            
األمريكية، التي يتم تعيين مواطن مسلم لمنـصب حـساس بـالبالد            

. المدنبإحدى» رئيس الشرطة«كمنصب 

 

 
 

 



 


مصر باألحرف األولى على االتفـاق حـول قواعـد          وقَّعت  

، ورفـض   ل سد النهضة بالعاصمة واشنطن     وتشغي لءمحددة لم 

إثيوبيا

 

 التي تغيبت عن االجتماع-

 

. التوقيع وكذلك السودان-

 

 

ومع إعالن الجامعة العربية تضامنًا مع موقف مصر تجـاه          

أزمة سد النهضة، أعلن السودان تحفظه على البيان في انحياز          

.واضح للموقف اإلثيوبي

 

 

ن بـالده  أاندراجو، أعلن وزير الخارجية اإلثيوبي غيتداحشو   

 شـهور   ٤سوف تبدأ في التعبئة األولية لخزان سد النهضة بعد          

 والمال الـذي   ، والمياه مياهنا  ،األرض أرضنا "ا  مضيفًمن اآلن،   

 ." وال قوة يمكنها منعنا من بنائه،يبنى به سد النهضة مالنا

 

 

 

 



 




 


في الشرق األوسط، بدأت اع التركية في خطوة لمحاصرة األطم

تنسيقات سورية

 

 ليبية للتصدي لعملية نقل الميليشيات اإلرهابية من -
األراضي السورية إلى ليبيا جوا وبحرا؛ والتي تقوم بها تركيا، وذلك 
عبر تنسيق أمني رفيع المستوى بين الحكومة السورية ونظيرتها في 

كومي ليبي من حكومة بنغازي بقيادة عبداهللا الثني؛ حيث زار وفد ح
 .شرق ليبيا، سوريا، والتقى الرئيس السوري بشار األسد

وعلى الرغم من إعالن توقيع اتفاقيات أمنية وتبادل لفتح السفارات 
بين دمشق وبنغازي؛ فإن التركيز السوري اعتمد بشكل أكبر على 

 . ومواجهة اإلرهاب التي تدعمهمواجهة تحركات تركيا في البلدين

 

 

|

 




 




 





 

 

 

 

 



 



 



 


:بن أبى طالب  على اإلمام  أمير المؤمنينقال

 

 

 

- ِريعفى عن زلَّة السإن اهللا يحب أن ي.

 

 

 

من طال لسانه وحسن بيانـه، فليتـرك التحـدث           -
بغرائب ما سمع، فإن الحسد لحسن ما يظهر منه يحمـل           
أكثر الناس على تكذيبه، ومن عرف أسرار األمور اإللهية         

.يترك الخوض فيها، وإال حملتهم المنافسة على تكفيرهفل

 

 

 

ره لك، وال كل معلـوم      اليس كل مكتوم يسوغ إظه     -
.يجوز أن تُعلِّمه غيرك

 

 

 

 ليس يفهم كالمك من كان كالمه لك أحب إليه مـن            -
االستماع منك، وال يعلم نصيحتك من غلب هـواه علـى           

أشـرت  رأيك، وال يسلِّم لك من اعتقد أنه أتم معرفة بمـا       
.عليه به منك

 

 



 


 أوحى إلى بعـض     ن اهللا   روي عن بعض السلف أ    

 ويشتاقون إلي   ،أحبهمويحبونني  ا  إن لي عباد  ( :الصديقين
 وأنظر   وينظرون إلي  ، ويذكرونني وأذكرهم  ،وأشتاق إليهم 

 وإن عـدلت عـنهم      ، فإن حذوت طريقهم أحببتـك     ،إليهم
).كمقتُّ

 

 
.متهم؟ يا رب وما عال:قال

 

 
يراعون الظالل بالنهار كما يراعـي الراعـي        ( :قال

 ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلـى          ،غنمه
وفرشـت   ، واخـتلط الظـالم    ،هم الليل نَّ فإذا ج  ،أوكارها

 نصبوا  ،وخال كل حبيب بحبيبه   الفرش، ونصبت األسرة،    
 ، وناجوني بكالمـي   ، وجوههم  وافترشوا إلى  ، أقدامهم يإل

ه  وبـين متـأو    ، وباكي ضارع فبين   ، بإنعامي قوا إلي وتملَّ
 وبسمعي ما يشتكون ، بعيني ما يتحملون من أجلي    ،وشاكي

: ثالثًا أول ما أعطيهم،من حبي

 

 
 فيخبرون عني كما أخبر     ،أقذف من نوري في قلوبهم    

.عنهم

 

 
لو كانت السموات السبع واألرضون الـسبع       : والثانية

.للتها لهموما فيهما في موازينهم الستق

 

 
 أفترى من أقبلت بوجهي     ،أقبل بوجهي عليهم  : والثالثة

.)عليه أيعلم أحد ما أريد أن أعطيه

 

 



 


: يبه ورقة مكتـوب فيهـا     جمات زاهد وقد وجد في      

 وما أكلتـه     ما يجد؛  لأحمق الحمقى من يمأل بطنه، من ك      
فلجسمك، وما تصدقت به فلروحك، وما خلفته فلغيـرك،         

والمسيء ميت وإن   والمحسن حي وإن نُقل إلى دار البال،        
بقي في الدنيا، والقناعة تستر الخلـة، وبالـصبر تـدرك       

 عاألمور، وبالتدبير يكثر القليل، ولم أر البن آدم شيًئا أنف         
.من التوكل على اهللا

 

 



 


مام المجدد السيد محمد ماضى أبـو العـزائم         قال اإل 

:رضوان اهللا عليه

 

 

 

 َألسـماء ٱ، وِفيـِه تَتَجلَّـى      آلياِتٱظُهور  : لنَّهارٱ -
فَاتُٱوخْتَفَٰىٱ، فَِإذَا   لص   قَامٱ مِلياِتلتَّج   الً، ولَي كُونـلُ ٱ فَيللَّي 

هو : سماِنيلِْجٱ للَّيُلٱ، فَ سماِني، ولَيٌل روحاِني  لَيٌل جِ : لَيالَِن
غَيب : لروحاِنيٱ للَّيُلٱ ِلراحِتِه، و  ِإلنْسانٱ يسكُن ِإلَيِه    لَِّذيٱ
.لْوحدِةٱ ِفي طَمِس لذَّاِتٱ وظُهور َأحِديِة لتَّجلِّياِتٱ

 

 

 

 رمز: نَّهارلٱ، و لْكَنِْزٱِعبارةٌ عن عماِء ظُلْمِة     : للَّيُل ٱ -
                        .ا ِبجِميِع آثَاِرهلصفَاِتٱ وَألسماِءٱِلظُهوِر 

 

 

 

.اِتظُهور التَّجلِّي: لنَّهارٱمحو اآلياِت، و: للَّيُل ٱ-

 

 



 

 

 

 

 

 



 



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

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

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

أبو طالب المكى    

 

 وهو من أئمـة الـسلف       -
الصالح الصادقين فى الفضل والروايـة فـى        

) قلوبقوت ال (كتابه  

 

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

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

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

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

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

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

.)١(يأملون فيها الخير

 

 
 أحاديث، وإن كـان     وقد ورد فى إحيائها   

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 أو حفظًـا ألنفـاس      ،والعمل هللا على غيرهما   



 


       سماحة موالنا اإلمام المجدد حجة اإلسالم

والمسلمين فى هذا الزمان السيد محمد ماضى       
أبو العزائم   

 

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

 

مـع   –
هالل شهر شعبان ينكر البعض إحيـاء ليلـة         

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

..الكثير

 

 
: فأجاب سماحته قائالً

 

 

 

 



 

 

 

 



 



. فى الليل والنهاررسول اهللا 

 

 




 


 وأن نحسن   ،واَألولَى أن نُحِيى تلك الليلة    

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

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

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

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

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

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

.)٤()وعشْرةً يدفَعون عنْه مكَاِئد الشَّيطَاِن

 

 
روى ابن ماجة عن على بن أبى طالـب         

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

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

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

.)٥()ِمن كَذَا حتَّى مطْلَِع الْفَجِر

 

 
قَام رسـوُل اِهللا    :  قالت وعن عائشة   

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

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

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

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

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

.)٦()لِْحقِْد كَما همالْمستَرِحِمين ويَؤخِّر َأهَل ا

 

 
كما رِوى عن ابن ماجة فى صحيحه عن        

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

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

 

 
تلك الليلة اقتداء بعمل    وآل العزائم يحيون    

السلف الصالح بإجماع األمة فـى مـشارق        

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

.الفاضلة

 

 






 


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

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

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

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

.يكون لذكر اهللا

 

 



 


وصيام يوم النصف من شـعبان لغيـر        

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

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

الخيار فى صيام أى يوم إال يوم الشك ويـوم          
.العيدين

 

 




 


ارة القبور فى صبيحة ليلة النصف      أما زي 

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

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

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

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

.بدعة ال أعلم أنَّها حسنة

 

 



 


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

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

      عرتَُّل والتَّضالسلف الصالح ويكثرون فيها التَّب
.والقُنُوتَ هللا تعالى

 

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

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

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

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

 

 
                                           

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ومصنف عبد  ، ٣٣٨ حديث   ١/٤٢٣) زوائد الهيثمى (
د الـشاميين   ومـسن ، ٧٩٢٣ حديث   ٤/٣١٦الرزاق  

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

ــديث  ــديث ٢٢/٢٢٤، ٥٩٠ح  ٢٠/١٠٩، ٥٩٣ ح
 .٢١٥حديث 
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أمل محمد منصور         بسمة محمد جميل بريك    ربيع أسامة ربيع       محمد السعيد األسمر          

 

 
      سيدي سالم                  أوليلة                 دقلت 

 

 كفر الشيخ              كفر بني هالل–

 

 

د      محمد عرفة عطية         أمنية خالد عبدالفضيل     محمود ماهر الشنودي        منة أحمد محم

 

 
       البكاروة الغربية       منشأة عبد المجيد 

 

 الفيوم       سجين الكوم                األسكندرية–

 

 
 






 َأما الْمحرماتُ الَِّتي يمنَع الشَّرع ِمنْها واستَقَر التَّكِْليفُ        :ابني مستقبل األمة  

 

  َأو شَـرعا    عقْـالً  -

 

- 
 كَالسفَاِح وشُرِب ،اِعثَةً علَيها والشَّهواتُ ب،ِمنْها ما تَكُون النُّفُوس داِعيةً إلَيها    : ِبالنَّهِي عنْها فَتَنْقَِسم ِقسمينِ   

 حـد   : َأحـدهما  : وِشدِة الْميِل إلَيها ِبنَوعيِن ِمن الزجرِ      ، فَقَد زجر اللَّه عنْها؛ ِلقُوِة الْباِعِث علَيها       ،الْخَمِر
ِريءِبِه الْج تَِدعراِجٌل يالثَّاِني، عو:آِجٌل ي ِعيدو ِبِه التَِّقي ِجردز.

 

 
 كََأكْـِل   ، والشَّهواتُ مـصروفَةً عنْهـا     ،وِمنْها ما تَكُون النُّفُوس نَاِفرةً ِمنْها      :عزيزي مستقبل األمة  

الْوِعيِد وحده دون الْحد؛     فَاقْتَصر اللَّه ِفي الزجِر عنْها بِ      ،الْخَباِئِث والْمستَقِْذرات وشُرِب السموِم الْمتِْلفَاتِ    
.مصروفَةٌ عن ركُوِب الْمحظُوِر ِمنْهاالشَّهواتُ  و،َألن النُّفُوس مستَِعدةٌ ِفي الزجِر عنْها

 

 
مر  ِليكُون اَأل؛ عن الْمنْكَِر فََأوجب اَألمر ِبالْمعروِف والنَّهي ،ثُم َأكَّد اللَّه زواِجره ِبِإنْكَاِر الْمنِْكِرين لَها      

. والنَّهي عن الْمنْكَِر تَْأِييدا ِلزواِجِرِه،ِبالْمعروِف تَْأِكيدا َألواِمِرِه

 

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

 

].٧٦ص القاهرة –

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 




 



 

 

٣٣ 

بالهنا

 

 

 

والشفا

 

 

 

 


 

، واآلخر صـاحب    )أي حقل (، أحدهما صاحب حرث     دخل رجالن على نبي اهللا داود       
سـيدنا  إن غنم هذا الرجل أكلت زرعي فلم تُبق منه شيًئا، فحكـم             : غنم، فقال صاحب الحقل   

. لصاحب الحقل أن يأخذ الغنم في مقابل زرعهداود 

 

 
.وما ذاك؟: قال. غير هذا يا نبي اهللا :سليمان سيدنا فقال 

 

 
تدفع الحقل لصاحب الغنم حتى يرجع كما كان، وتدفع الغنم لصاحب الحقل فينتفع بهـا،           : لقا

.حتى إذا عاد الزرع كما كان، عادت الغنم إلى صاحبها، وعاد الزرع إلى صاحبه

 

 
لقَـوِم وكُنَّـا   وداود وسلَيمان ِإذْ يحكُماِن ِفي الحرِث ِإذْ نَفَشَتْ ِفيِه غَنَم ا   : وفيه قول اهللا تعالى   

   شَاِهِدين كِْمِهمِلح *            نحبـساَل يالِجب داود عنَا مخَّرسِعلْماً وكْماً ونَا حآتَي كُالو انملَيا سنَاهمفَفَه
كُنَّا فَاِعِلينو رالطَّيو) ٧٩، ٧٨: األنبياء.(

 

 
]. من سورة األنعام٧٨، تفسير اآلية مختصر تفسير ابن كثير[                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ـ       رطو ا  فريق من العلماء الهولنـديون نظام

ا يلتقط الغبار الناعم العالق في الهواء      متطور
بهدف تحسين نوعية الهواء في المدن بشكل 

 

 
والمعروف أن نوعية الهواء في المناطق المدنية تكون        كبير،  

م السيارات ما يساهم فـي      ملوثة بالغبار وذرات الدخان من عواد     
.اإلصابة بالربو والحساسية

 

 
ا بنظام الكهرباء االسـتاتيكية     ا مزود سقفًوقد ابتكر الباحثون    

يوضع فوق الطرق السريعة أو عبرها حتى يمكنه إثقـال ذرات           
 ومن خالل إثقـال الـذرات يمكـن         ،الغبار الناعم لتبقى باألسفل   

.ة الغبار الناعم والسيطرة عليهجمعال

 

 
ضحوا أن نتائج انخفاض نسبة الغبار خالل االختبـارات         وأو

حيث تم فـي ظـروف االختبـار    .. كانت أفضل مما هو متوقع     
.%١٠٠المعملي تحقيق انخفاض في الغبار الناعم بنسبة تقارب 

 

 
 مدير إدارة حدائق النباتـات      ،بوب فان أورسيم  وحسبما يقول   

 ن نظام الكهربـاء الـساكنة     إ: بجامعة ديلفت التقنية  

 

الكهربـاء   -
 االستاتيكية

 

بتطويره قلل بـشكل كبيـر مـن        العلماء   الذي قام    -
.تركيزات الغبار الناعم

 

 

 



 



 



 



 



 




 



 

 نصف ك من الدقيق      -

 

 نصف ك من الطماطم المقشرة       -

 

– ٣٠٠ 
جم من السبانخ    

 

 جم من الزبدة     ١٠٠ –

 

 بصلة   –

 

 فص ثـوم     ١ –

 

– 
ريحان  

 

 زيت   –

 

 بيضات   ٤ –

 

 ملح   –

 

بـاموران   مالعق جبنة ال   ٤ –
.المبشورة

 

 


 



 

ضعي في إناء البصل المفروم والثوم ونـصف كميـة الزبـدة             -
وملعقتين من الزيت    

 

 حمريها بعض دقائق، بعـد ذلـك أضـيفي          –
الطماطم والريحان والملح والفلفل واطهيها على نار معتدلـة مـدة           
 ساعة تقريبا، خالل ذلك اغسلي السبانخ جيدا واطهيها ثم مرريهـا          

ثم ضعي فيه البوريـة     على المصفاة، ضعي الطحينة على الطاولة       
لي على طبقة رقيقة جـدا،  صثم مديها لتحواعجنيها مدة ربع ساعة   

دعي هذه العجينة تجف، خالل ذلك ضـعي قلـيالً مـن الزبـدة              
يل من السكر، لفي العجينة على      لوالطماطم على نار أخرى وبها ق     
تر واحد ثم ضـعيها فـي المـاء         نفسها وقطعيها قطعا بحجم سنتيم    

 واحدة ثم صفيها واسكبيها في إناء       ةالمغلي، حركيها واتركيها دقيق   
وضعي فوقها الصلصة التي حضرتيها ثـم رشـي عليهـا جبنـة         

.خرجيها بتؤدة وقدميها ساخنةأالبارموزان المبشورة، 

 

 



 

 

 



 



 





 




 




 



 



 

 

 
















 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

األستاذ الدكتور

 

 

نور الدين أبو حلية

 

 

اجلمهورية اجلزائرية

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 


 




 



أرأيت سيدي القاضي أكثر من هذا الجفاء؟

 

 
بل إنه لم يكتف بهذا، بل راح يحرم الـسفر     

، ويعتبره بدعة، ويحرم    لزيارة رسول اهللا    
قصر الصالة لمن فعل هذا، وكأن الذي يريد أن         

. يريد أن يفعل معصيةر رسول اهللا يزو

 

 
: لقد أفتى الفتاوى الكثيرة في ذلك، منها قوله 

وأما إذا كان قصده بالسفر زيارة قبـر النبـي          (
دون الصالة في مسجده، فهـذه المـسألة فيهـا          
خالف، فالذي عليه األئمة وأكثر العلماء أن هذا        

ال : غير مشروع وال مأمور به، لقولـه        
المـسجد  : لى ثالثـة مـساجد    تشد الرحال إال إ   

  .)١()الحرام ومسجدي هذا والمسجد األقصى

 

 
الـسفر  ): (مجموع الفتاوى (ومنها قوله في    

إلى زيارة قبور األنبياء والصالحين بدعـة لـم         
يفعلها أحد من الصحابة وال التابعين وال أمر بها         
رسول اهللا، وال استحب ذلك أحـد مـن أئمـة           

وفعلهـا فهـو    المسلمين فمن اعتقد ذلك عبـادة       
 .)٢()مخالف للسنة وإلجماع األئمة

 

 
ومنها قوله في تبـديع أشـواق المـسلمين         

حتى : ( بالحج  عند الهم  لزيارة رسول اهللا    
أن أحدهم إذا أراد الحج لم يكـن أكثـر همـه            
الفرض الذي فرضه اهللا عليه وهو حج بيت اهللا         

الحرام، وهو شعار الحنيفية ملة إبـراهيم إمـام         
وال يقـصد مـا     .  بل يقصد المدينة   أهل دين اهللا  

..  من الصالة في مسجده    رغب فيه النبي    
بل يقصد من زيارة قبره أو قبر غيره مـا لـم            
يأمر اهللا به ورسـوله وال فعلـه أصـحابه وال           

وربما كان مقصوده بالحج    . استحسنه أئمة الدين  
من زيارة قبره أكثر من مقصوده بالحج وربمـا       

 ضالل عن الدين     وكل هذا  ،سوى بين القصدين  
 بل نفس السفر لزيارة قبر من       ،باتفاق المسلمين 

القبور  

 

 قبر نبي أو غيره    -

 

 منهي عنـه عنـد   -
جمهور العلماء حتى أنهم ال يجـوزون قـصد         

وكـل  .. الصالة فيه بناء على أنه سفر معصية      
زيارة القبر فهو ضعيف بـل      حديث يروى في    

 .)٣()موضوع

 

 
يكفـي مـا ذكـرت مـن        : قال القاضـي  

لكني أرى ابن تيمية يستدل بضعف      .. صوصالن
األحاديث الواردة في هذا أو كـذبها، ويـستدل         

فكيف تردون عليه في    .. بمواقف جمهور العلماء  
هذا؟

 

 
من خالل تتبعنا لكالم ابن تيمية     : قال الهندي 

: في المسألة وجدناه يحرم أربعة أمـور، هـي        
زيارة القبر الشريف، والدعاء عنده، والتمـسح       

الرحال إليه، وهو يعتبر ذلـك بدعـة        به، وشد   
ومخالفة لجمهور العلماء، ويكذب كل مـا ورد        
فيها من النصوص، ونحن هنا سنجيبك عن ذلك،    
مستعينين بما قال المحدثون الكبار الذين تعتمدهم     
األمة، وسترى من خالل ذلك سيدي القاضي ما        



 

 

 



 



 











 



ا من مزاجية ابـن تيميـة فـي         أشرنا إليه سابقً  
ث، فهو يقبل منه مـا يوافـق        التعامل مع الحدي  

.هواه، ويرفض ما يخالفه

 

 


 


فحدثنا عن نفس الزيارة، وهل     : قال القاضي 

هناك ما يثبتها، فقد ذكرت من كالم ابن تيمية ما          
يدل على أن األحاديث الواردة في ذلك تتـراوح        

.بين الضعف والوضع

 

 
لو لم يكن في أحاديث الزيارة      : قال الهندي 
ألمة  إال ما اتفقت ا   

 

 بما فيهم ابن تيمية      –

 

 على  -
قبوله لكفى، فقد ورد في الحديث بصيغ مختلفـة       

قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور،      : (قوله  
.)٤()فزوروها

 

 
   فهذا الحديث يرغب ترغيب ا في زيارة   ا عام

القبور من غيـر تحديـد لقبـر منهـا، ومـن            
  د ما أطلقه رسـول اهللا    المستغرب أن نقي ،

 ص ما أو نخص مه، كما فعل ابن تيمية حـين       عم
اشترط نصا بزيارة رسول اهللا ا خاص.

 

 
أتعني أنه ليس هنـاك نـص       : قال القاضي 

خاص بالزيارة، أو أن ما قاله ابن تيميـة فيهـا           
صحيح؟

 

 
لقد ذكرنا لك    : قال الهندي 

 

 سيدي القاضي   –

 

 مدى تالعب ابن تيمية باألحاديث النبوية، وال        –
ه مـن األحاديـث التـي       يستغرب منه هنا موقف   

 ألنهـا ال  ؛وردت في فضل زيارة قبـره     
وقد ذكرنا لـك    .. )٥(تتناسب مع مزاجه األموي   

ا أن العبرة عنده بما يضعه من المعاني، ال         سابقً
ولهذا فهو ينكـر    .. باستسالمه لما يقوله    

.كل حديث ال يتقبله هواه

 

 
هل من دليل من كـالم ابـن        : قال القاضي 

؟تيمية على ما تقول

 

 
فاألمثلة عن ذلك أكثـر     .. أجل: قال الهندي 

من أن تحصر، سأقتصر لك منها على ما قالـه          
: وأما قوله : (، فقد جاء فيها   )الفتاوى الكبرى (في  

، فهـذا   )من زار قبري وجبت لـه شـفاعتي       (
الحديث رواه الدارقطني فيما قيل بإسناد ضعيف،  
ولهذا ذكره غير واحد من الموضوعات، ولـم        

أهل الكتب المعتمد عليها من كتب      يروه أحد من    
وأمـا الحـديث    . الصحاح، والسنن، والمـسانيد   

من حج البيت ولم يزرنـي فقـد        : (قوله: اآلخر
، فهذا لم يروه أحـد مـن أهـل العلـم            )جفاني

بالحديث، بل هو موضـوع علـى رسـول اهللا          
ومعناه مخالف اإلجماع فـإن جفـاء الرسـول         

 ٦()من الكبائر، بل هو كفر ونفاق(.

 

 
هذان مثاالن فقط    

 

 سيدي القاضي    –

 

 على  –
تسرع ابن تيمية في تكذيبه للحديث، مع أن كالم         

االمحدثين في هذا يختلف عنه تمام.

 

 
.أحتاج إلى إثبات لما تقول: قال القاضي

 

 
ال يكفي هـذا المقـام لبـسط        : قال الهندي 

التفاصيل الكثيرة المرتبطة بالمحدثين والـرواة،      
 من أعالم المحدثين    ولكني سأحكي لك كالم علم    
 من مدرسـة ابـن      المتأخرين، راح ينتقد رجالً   

  ا يدافع به عن موقف ابن تيميـة        تيمية ألف كتاب
وسـتعرف مـن    .. من زيارة رسول اهللا     

خالله أنواع المغالطات التي مارسها ابن تيمية،       
فهم يقبلون من الحـديث مـا       .. وعلمها لتالميذه 

 مـا   شاءوا، وشاءت لهم أهواؤهم، ويرفـضون     
.شاءوا، وشاءت لهم أهواؤهم

 

 
لقد قال العالمة المحـدث محمـود سـعيد         

رفع المنارة لتخريج أحاديـث     (ممدوح في كتابه    
شاع بين كثير من الناس أن      ): (التوسل والزيارة 

أحاديث الزيارة كلها ضعيفة، بل موضوعة وهو       
خطأ بال ريب، ومصادمة لقواعد الحـديث بـال     

بى الحـافظ الناقـد     مين، ويكفى اللبيب قول الذه    
طرقه كلها لينة لكن يتقـوى     : عن حديث الزيارة  

 ألن مـا فـى روايتهـا مـتهم          ؛بعضها ببعض 
بالكذب، نقله عنه السخاوى، وأقره فى المقاصد       
الحسنة، ومنشأ هذا الخطأ هو االعتمـاد علـى         

) الصارم المنكى فى الرد على الـسبكى      (كتاب  
 للحافظ أبى عبد اهللا محمد بن أحمد بـن عبـد           

وكنت أرى اإلحالة على هذا الكتـاب       .. الهادى
من كثير من الكتـاب سـواء مـن المـشتغلين           

بالحديث أو غيرهم فأكتفى بالسكوت رغبة فـى        
..  اغتنام فرصٍة لتحقيق مدى صحة هذه المقولة      

وتحقيـق  ) الـصارم المنكـي   (وبعد النظر فى    
أحاديث الزيارة، رأيت الهول في هذا الكتـاب،        

التعنت فى رد األحاديث عنـد      فتراه يتعنت أشد    
 علـى   امه على الرجال، ويطول الكالم جـد      كال

الرجال ناقالً ما يراه يؤيد رأيه وهو الجرح، وال         
من التعديل إال ما يوافقه كما فعل مع عبد          يذكر

اهللا بن عمر العمري، وتطويله للكالم يخرجـه        
عن المقصود إلى اللغو والحشو مـع التكـرار         

أبحاثاً خارجة عن المقصود    وهو يذكر   .. الممل
كالبحث المتعلق بالمرسل وطرق الحديث الـذى       

ويطيل الكتـاب   .. ليمان القاري فيه حفص بن س   
بذكر فتوى فى الزيارة البن تيمية عقب كل         اجد 

.. حديث فى الزيارة، وحاصلها مكرر ومعروف     
ا يأتى بتعليالت لألحاديث خارجـة عـن        وأحيانً

اولـة تـضعيف    قواعد الحديث، كقوله عند مح    
لم يخرجه أحد من أصـحاب      : بعض األحاديث 

… الكتب الستة وال رواه اإلمام أحمد فى مسنده         
إلخ، وغير خفي أن هذا التعليل فيه نظر فالعبرة         
باإلسناد ولو كان الحـديث فـى جـزء غيـر           

.)٧()مشهور

 

 



 


                                                           

.١٤٦/ ٥الفتاوى الكربى ) ١(

 

 
.٢٢٠/ ٢٧جمموع الفتاوى ) ٢(

 

 
.)٥١٩/ ٤(جمموع الفتاوى ) ٣(

 

 
.٩٧٧:صحيح مسلم) ٤(

 

 
خريج احلديث والكالم عليها مـن      استفدنا ما يتعلق بت   ) ٥(

، )رفع املنارة لتخريج أحاديث التوسـل والزيـارة       (كتاب  
للعالمة احملدث حممود سعيد ممـدوح، وقـد اقتـصرنا يف           
اقتباساتنا على ما ميكن أن يفهمه القارئ العـادي، أمـا           
املسائل التخصصية كالكالم يف الرجال وغـريه، فـيمكن         

ة، وإجابات على كل    الرجوع للكتاب، ففيه تفاصيل كثري    
.ما أورده ابن تيمية ومدرسته

 

 
.)١٤٧/ ٥(الفتاوى الكربى البن تيمية ) ٦(

 

 
 ١٠رفع املنارة يف ختريج أحاديث التوسل والزيارة ص         ) ٧(

 

– ١١.

 

 



 

 

 

 

 



 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 




 




 









 





  



 





 



 










 





 





 





 


 

 

 

يوم   ذكرى ميالد اإلمام علي بن أبي طالب توافق هذا العام
م، ٢٠٢٠ مارس ٨هـ مع اليوم العالمي للمرأة ١٤٤١ رجب ١٣

وقد وجدتها فرصة سانحة ألدفع الشُّبه التي ألصقها البعض باإلمام 
، حول موقفه من النساء، فأقول مستعينًا علي بن أبي طالب 

حقوق المرأة في نهج البالغة(ببحث 

 

 
:)لسعدغسان اللباحث 

 

 
ن البحث في الحقوق االجتماعية على وفق رؤية اإلمام علي بن إ
 في آثارها من حيث األهميةبي طالب، يقف عند نقطة غاية في أ

حقوق ( وتلك هي مسألة وآراء أو ما تثيره من جدل ،المجتمع
 بامتدادها اإلنسانية؛ فالمرأة شريكة الرجل في المسيرة )المرأة

 والزماني من نقطة االنطالق في األرض،المكاني من السماء إلى 
  أن، ناهيك عن)١( وما عليهااألرض يرث اهللا أنحياة البشرية إلى 

ا بيد مناوئي اإلسالم ماهية النظرة إلى المرأة وحقوقها يعد سالح
.وبعض مدعي التطور لضرب الفكر اإلسالمي والتجربة اإلسالمية

 

 
حت مظلة اإلسالم يساعدهم في ذلك الخط المتشدد الذي انضوى ت

 والسلوك العام الذي امتهن المرأة في مجتمعات المسلمين ،من جهة
خرى، مما يجعل من محاولة الكشف عن جوهر رؤية أمن جهة 

 وسياسية السيما وإسالمية إنسانية وحقوقها ضرورة للمرأةاإلسالم 
ن كشف اللثام عن حقوق المرأة عند أا في الوقت الحالي، ويقينً

 من الصورة الكلية لموقف الشريعة أساسجزء اإلمام هي 
.)٢(اإلسالمية من المرأة

 

 
 تنظر قوال التي نسبت إلى اإلمام علي لقد وردت كثير من األ

 وتعدها بمثابة محور ،نهاأ وتقلل من ش،للمرأة من زاوية سلبية
قوال التي  ويمكن ذكر جملة من هذه األ،للشر والخطيئة في الحياة

:همهاأليه إنسبت 

 

 
 ،، نواقص الحظوظاإليمانن النساء نواقص إ: معاشر الناس"

نفس ضعاف القوى واأل: " وهن كذلك،)٣("نواقص العقول
 نه الأ وشر منها ،المرأة شر كلها: "  قولهإليه وينسب ،)٤("والعقول

.)٧("ن المرأة عقربأ و،)٦("بذر الشر" وهي ،)٥("بد منها

 

 
 الفكرية عند المرأة إذ انيةباإلمك ال يؤمن بأنه اإلمامويصور بعضهم 

ربات "ياهم بـ إصحابه وتشبيهه أينقل عنه قوله يذم بعض 
 وغير ذلك، ،)٩("ن في خالفهن بركةإ: "ليه قولهإ وينسب ،)٨("الحجال

كل امرئ " و،)١٠("النساء همهن زينة الحياة الدنيا والفساد فيها"ن أو
 ،)١٢("هنعقول النساء في جمال" و،)١١("تدبره امرأة فهو ملعون

 وعزمهن إلى ،فنأيهن إلى أمشاورة النساء فان روياك إ: "وقوله
خيار خصال النساء شرار : "نإ ،ا قوليضأليه إ، ونسب )١٣("وهن

ذا كانت المرأة مزهوة لم إف خصال الرجال، الزهو والجبن والبخل،
ذا إ و،ذا كانت بخيلة حفظت مالها ومال بعلهاإ و،تمكن من نفسها

.)١٤("رقت من كل شيء يعرض لهاكانت جبانة ف

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

  

 



 


ـ ـع الم ـة م ـلنا وقف  :أوالً ـ  ـقول تي ـة ال

ـ  ـجاءت في وصي   ـ  ـة اإلم لي لإلمـام   ـام ع
٦٧٨٩١٠١٢١٣١٤:الحسن، فنقول

 

 
ِإيـاك ومـشَاورةَ    و: [إن قول اإلمام علـي    
، وعـزمهن ِإلَـى     )١٥(النِّساِء فَِإن رْأيهن ِإلَى َأفْنٍ    

واكْفُفْ علَيِهن ِمن َأبـصاِرِهن ِبِحجاِبـك       . وهٍن
         سلَـيو ،ِهنلَـيقَى عاِب َأبةَ الِْحجِشد فَِإن ،ناهِإي

   ِإد ِمن ِبَأشَد نهوجوثَـقُ ِبـِه        خُرالَ ي ـنم خَاِلك
          كـرغَي ـِرفْنعالَ ي تَ َأنـتَطَعِإِن اسو ،ِهنلَيع

والَ تُملِِّك الْمرَأةَ ِمن َأمِرها مـا جـاوز         . فَافْعْل
نَفْسها، فَِإن الْمرَأةَ ريحانَةٌ ولَيستْ ِبقَهرمانٍَة، والَ       

نَفْسها، والَ تُطِْمعها ِفي َأن تَـشْفَع       تَعد ِبكَرامِتها   
وِإياك والتَّغَاير ِفي غَيِر موِضِع غَيـرٍة،      . ِبغَيِرها

فَِإن ذَِلك يدعو الصِحيحةَ ِإلَى الـسقَِم، والْبِريَئـةَ         
].ِإلَى الريِب

 

 
ـ        ى غَيا لَدثَتْ إشْكَاالً كَِبيردِة أحِر هذِه الِفقْر

المتَخَصِصين، استَوجب ِمنَّـا أن نَـدخَُل علَـى         
:شَرِحها بمقَدمٍة الِزمٍة، فَنَقُوُل

 

 
لَِعبِت المرَأةُ ِفي ِظلِّ اإلسـالَِم دورا مِهمـا         
وراِئعا؛ ألن اإلسالم اعتَنَى ِبهـا ِعنَايـةً فَاِئقَـةَ          

وِق ما يتَالَءم وطَِبيعةَ    النَِّظيِر، وأعطَاها ِمن الحقُ   
والنَّفِْسي ِنيدا البِكيِبهتَر.

 

 
         ـننَـاِت وهالب بعلَى ح الَماإلس وقد أكَّد
: ِصغَار، وَأوصى ِبِهن خَيرا، قاَل اإلمام الصاِدقُ      

       ثَـابنَاتُ يسةٌ، والحمِنع نُوننَاتٌ، والبسنَاتُ حالب
.)١٦(والنِّعمةُ يسَأُل عنْهاعلَيها، 

 

 
        رأم َل الشَّاِرععاِج جوالز لُغُ ِسنا تَبمِعنْد ثُم
زواِجها ِبيِدها، ثُم بعد أن تُصِبح زوجـةً فإنَّهـا          
غَير مسُئولٍَة عن شَيٍء حتَّى نَفَقَتُها واِجبةٌ علَـى         

.الُها تَِجب نَفَقَتُهم علَى أِبيِهمزوِجها، وكذَِلك أطْفَ

 

 
        ِديـسِكيـِب الجإلى التَّر اإلسالم وقد نَظَر
       ِعيالـشَّر اسا اللِّبهعلَي بجَأِة فَأورللم والنَّفِْسي
الذي يستُر العورةَ، وال يِقفُ حاِجبا دون الِعلْـِم         

، وال يِقـفُ دون أن      والثَّقَافَِة، واإلدراِك والوعيِ  
تَِبيع المرَأةُ أو تَشْتَِرى، أو تَتَملَّـك أو تَهـب، أو          
تَتَعامَل مع النَّاِس ومع المجتَمـِع، بـْل إن هـذَا       
اللِّباس يمنَع الِفتْنَةَ واإلغْراء الذي تُحِدثُه طَِبيعـةُ        

   الَماإلس ادفأر ،ِد اُألنْثَِويسا      الجكُلَّ م نَعمي ِبِه أن 
.يَؤدي إلَى الفَساِد واالنِْحالَِل

 

 
وال يجوز للمرَأِة أن تَضع نَفْسها في صـفِّ       
         اِئصـا خَـصلَه ِة، فإنِنيدِة البالنَّاِحي ِل ِمنجالر
تُميزها عنْه، منهـا الجاِذِبيـةُ فيهـا، وكَونُهـا          

، وِمنْها أنَّها تَحِمُل وتَِلـد، وِمنْهـا أنَّهـا          مطْلُوبةً
قُ مِهمةٌ يِجـب    صاِحبةُ عادٍة شَهِريٍة، وهذِه فَوارِ    

. بعيِن االعِتباِرأن تُْؤخَذَ

 

 

فاإلسالَم ِحينَما فَرض علَيها بعض القُيـوِد       
مـِع، مـع    فإنَّما الَحظَ المصلَحةَ العامـةَ للمجتَ     

مراعاِة طَِبيعِتها وما يتَحملُه بدنُها وتَقِْدر علَـى        
.وهذَا كُلُّه في الحياِة الدنْيا.. الِقياِم ِبِه

 

 
أما في ِميزاِن اِهللا ِفي اآلِخرِة، فـال ميـزةَ          
          داِهللا علَى ح اما أمعا ممَأِة، إنَّهرِل علَى المجللر

الَى  ساٍء، قاَل تَعو :      ََأنِّـي ال مهبر ملَه ابتَجفَاس
ُأِضيع عمَل عاِمٍل منكُم من ذَكٍَر َأو ُأنثَى بعضكُم         

).١٩٥: آل عمران (من بعٍض

 

 
فرب امرَأٍة فَاقَـتْ مالَِيـين الرجـاِل، واُهللا     

    رةَ المنَا ِقصعلَي قُصالَى يْؤِمنَـِة التـي     تَعَأِة الم
رفَضتْ ِفرعون وسلْطَانَه، وكَفَرتْ ِبِه، وتَوجهتْ      
: إلى اِهللا تَطْلُب ِرضاه وطَاعتَـه، قـاَل تَعـالَى         

       نـوعَأةَ ِفررنُوا امآم ثَالً لِّلَِّذينم اللَّه برضو 
).١١: التحريم(

 

 
 المـسِلمةُ فـي     وفي اإلسالَِم برزِت المرَأةُ   

معاِرِك الِجهاِد والِقتَاِل، ووقَفَتْ أمام الطَّواِغيـِت       
والمنْحِرِفين فكَانَـتْ سـميةُ أوَل شَـِهيدٍة فـي          

     نَبيز اءروالَِم، وكانِت الحاإلس   َةورالـص 
ِزيدِة يالطَّاِغي اما أمقْفَِتهَأِة بورشِْرقَةَ للمالم.

 

 
وما أجمَل هذه الِعبارةَ التي قَالَها اإلمام أبو        

ِهـي َأرض اَألشْـجاِر     : [العزائِم عـِن المـرَأةِ    
اِإلنْساِنيِة، وبـستَان مـشَاِهِد عجاِئـِب الْقُـدرِة         

.)١٧(]والِْحكْمِة الْعِليِة

 

 
ِم بعد هذه المقَدمِة المخْتَصرِة، نَعود إلى كَالَ      

:اإلماِم عِلى لنَِقفَ عند كُلِّ ِعبارٍة ِمن ِعباراِتِه

 

 

 

 إن اإلمام يوِصي ويحذِّر ِمـن مـشَاِورِة         -
وِإياك ومشَاورةَ النِّساِء فَِإن رْأيهن     : [النِّساِء بقَوِلهِ 

 ، ال يقـصد بـذلك  ]ِإلَى َأفٍْن، وعزمهن ِإلَى وهنٍ  
مشَاورةَ النِّساِء في اُألموِر العاِئِليِة؛ ألن قَِضيتَها       

سهلَةٌ ميسورةٌ، وإنَّما اإلشْكَاُل يكُون ِعنْد مشُورِة       
النِّساِء في ُأموٍر لَيستْ علَـى اطِّـالٍَع علَيهـا،          
ــسكَِريِة،  ا العايــض ــسياِسيِة، والقَ ــاُألموِر ال ك

مشِْكالَِت االقِْتصاِديِة، فإذَا استُـِشيرتْ وهـي       وال
غَير مِلمٍة ِبها فال بد وأن رْأيها ال يكُون صاِئبا،          

.وهذا ينْطَِبقُ َأيضا علَى بعِض الرجاِل

 

 
نُقْصاٍن : رْأيها إلى َأفٍْن، أي   : وبتَعِبيِر اإلمامِ 

    نمزاٍن، وإذَا عرال     وخُس نهمزع ْأٍي فإنعلَى ر
.يبقَى علَى إبراِمِه، بْل ينْتَِقض ِبسرعٍة

 

 
واكْفُفْ علَيِهن ِمـن] :    وأما قَوُل اإلماِم    

َأبصاِرِهن ِبِحجاِبك ِإياهن، فَِإن ِشـدةَ الِْحجـاِب        
د ِمن ِإدخَاِلـك    َأبقَى علَيِهن، ولَيس خُروجهن ِبَأشَ    

من الَ يوثَقُ ِبِه علَـيِهن، وِإِن اسـتَطَعتَ َأن الَ           
].يعِرفْن غَيرك فَافْعْل

 

 
بدايةً ال بد ِمن تَعِريِف الِحجـاِب والنِّقَـاِب         

:والِخماِر

 

 
 ابالً الِحجَأةَ      :أورالم تُرسالذي ي اِترهو الس 

ى ال يراها الرجاُل، ولَيس ِزيـا معينًـا،   كُلِّيةً حتَّ 
     اِء النَِّبيبِنس وهو خَاص   ،ِل الِعلْـِمباتِّفَاِق أه 

     اِء النَِّبـيالَى عن ِنسقاَل تَع :   نوهـَألْتُمِإذَا سو
: األحـزاب  (متَاعا فَاسَألُوهن ِمن وراِء ِحجابٍ    

.و ِجدار أو باب مغْلَقٌ، وهو إما ِستَار أ)٥٣

 

 
 ا النِّقَابِديُل      :ثَاِنيِه، وهو البجالو هو ِغطَاء 

     اِء النَِّبياِب لِنسِن الِحجع   وِجِهنخُـر عنـد 
       ِعنْـد ِه تَكُونجةُ الوى، وتَغِْطيوِة القُصوررللض

    اِل ِبِهنجوِر الررم

 

  كما ثَبتَ ذلك ِفـي حجـةِ      –
 الوداِع عِن السيدِة ُأم سلَمةَ      

 

-     يكْـِشفْن ثُـم 
الوجه بعد ذلك، نَظَرا للضرِر الـصحي البـاِلِغ         

ولـم  .. الذي يسببه النِّقَاب إذا وِضع لفَتْرٍة طَِويلَةٍ      
 النَِّبي تْ أنثْبينَاِتِه بالنِّقَاِبب رأم .

 

 
 هو ِغطَاء الـرْأِس والجيـِب       :لِخمارثَاِلثًا ا 

والصدِر، ويظِْهر الوجه والكَفَّيِن، ولَيس لَه شَكٌْل       
تَقِْليِدي معين، وهذا هو الواِجب علَـى المـرَأِة         

ولْيضِربن ِبخُمِرِهن علَى   : المسِلمِة، قاَل تعالى  
وِبِهنيج) ٣١: النور.(

 

 
أن وِلـي :   ذي يراه أمير المْؤِمِنين     وال

المرَأِة الذي يِحد من خُروِجها من بيِتها أفْـضُل         
ِمن الذي يتْركُها تَخْرج في أي وقْـٍت شَـاءتْ،          

اكْفُفْ علَيِهن بعـض أبـصاِرِهن      : وكأنَّه يقُولُ 
    هذا الِحج فإن ،ناهإي اِبكا    بِحجـاِجزِقفُ حي اب

بينَهن وبين االبِتذَاِل والميوعِة، خُـصوصا فـي        
األجواِء الموبوءِة التي شَمر أعداء اِهللا ورسـوِلِه        
فيها إلفْساِد المجتَمعاِت واالنِْحراِف ِبها عن جادِة       

والمثُـِل،  الصواِب، واالسِتهتَاِر بالِقيِم واَألخْالِق     
الْمـرَأةُ كَالنَّـاِر ِإن] :     قاَل اإلمام أبو العـزاِئِم      

حافَظْتَ علَيهـا انْتَفَعـتَ ِبهـا، وِإن َأهملْتَهـا          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
األمين العام والمتحدث الرسمي

 

 
                               لالتحاد العالمى للطرق الصوفية

ى الحسينىلعزم اعبد الحليمالشريف 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

  

 

قَتْكر١٨(]َأح(.

 

 
وِمن ثَم يِريد اإلسالَم أن يحصن المرَأةَ عِن        

    ِدهْأخُذَ ِبيي أن ِريداِف، وياِط    االنِْحررا علَى الـص
       ،ـعتَمجالم لُحصةُ، ويراُألس لُحتَص تَِقيِم كَىسالم
وِمن هنَا كَِره للمرَأِة َأن تَخْتَِلطَ بالرجاِل، وكذلك        

.منَع ِمن إدخَاِل من ال يْؤتَمن علَيها

 

 
         القَـِضي ـِسمحي أن ِريدا يِليع اماإلم إن ةَ ثُم

وِإِن استَطَعتَ َأن الَ يعِرفْن     : [بشَكٍْل واِضٍح بقَوِلهِ  
، فإنَّها بذلك تَمتَِنـع ِمـن التَّطَلُّـِع         ]غَيرك فَافْعلْ 

ِركلغَي.

 

 
 ال  التـي ثُم نَهى اإلمام عن تَرِك اُألمـوِر        

          فَ فيهـا كمـا تُِريـدرَأةُ كي تتَصرا المِسنُهتُح
ـا، ولهـا         وتُِحبِبه ا الخَاصهَأِة عالَمرللم ؛ ألن

شَخِْصيتَها، وإن قَدرتَ أالَّ تُعِطيها أكْثَر ِمما لَهـا    
.ِمن هِذِه الشَّخِْصيِة فَافْعْل

 

 
ثُم نَهى اإلمام أن يستَعِمَل المرء الغَيرةَ في        

   ببا تُسا؛ ألنَّهِضِعهوِر مةً مـن     غَيشِْكلَةً خَِطيرم 
حيثُ تَدعو الصِحيحةَ من النِّساِء إلى المـرِض        

ِة والظَّنموالتُّه ِريَئةَ إلى الشَّكِمِن، والبز١٩(الم(.

 

 
 تمتلك األقوال هذه المجموعة من   إن :ثانيـا 

 تنـوع   أهمهـا عناصر قوة ظاهرية لعل مـن       
كرارهـا  المصادر التي وردت فيها، ومن كثرة ت 

 ،لم يصبح من اليسير االنعتاق من هذه النظـرة        
راء، فحتى كبار المفكرين لم يناقـشوا هـذه اآل        

 المـرأة  في   اإلمامراء  آن  أ: "  يرى فالعقاد مثالً 
ـ هي خالصة الحكمة القديمة كلهـا فـي          ن أش

.)٢٠("بد منه فهي شر ال... النساء

 

 
ولكننا من خالل فهمنـا المتواضـع لفكـر         

 علي   اإلمام

 

ـ    أن إلـى    ب نـذه  - ذه ـ مثـل ه
ـ   اإلمامتمثل رؤية     ال والـاألق ، رأةـللم

اآلتيةاألسسا على وذلك اعتماد :

 

 

 

 األقـوال  عدم انسجام الخط العام لهـذه        -
 الواردة فيها مع التوجه القرآنـي       اآلراءومجمل  

حد كبير ولم يميزها عـن      المرأة إلى   الذي سما ب  
لي  وبالتا ،الرجل إال من بعض النواحي التنظيمية     

 مـن   اإلمـام ن هناك تعارض مع ما وضعه       إف
 بعـد عرضـها     أحاديثـه شرط حـول قبـول      

.وانسجامها مع القرآن الكريم

 

 

 

 الفكرية في هـذه المقـوالت       األسس إن -
 العميق الـذي ميـز      اإلنسانيتتناقض مع البعد    

والتي   الفكرية والعملية،    علي اإلمامتجربة  
ضه اطلعنا على جانب منها من خالل ما تم عر        

، والسـيما   خالل موسوعة سيرة أهل البيت    من  
حق الحياة الحرة الكريمة التي تشوبها العدالـة        

 أو  نسان بغض النظر عن جنـسه     وينعم فيها اإل  
خر بحقوقه السياسية هذا من جهـة،       آأي اعتبار   

نسان االجتماعيـة   ليه من حقوق اإل   إ ناوما تطرق 
.خرىأواالقتصادية من جهة 

 

 

 

قـوال  أ ورد مـن     ن دراسة دقيقة لمـا    إ -
االعتقاد  إلى    بهذا الصدد تدفع    إلى اإلمام  منسوبة

مام الرؤية الفكرية السامية لإل    إلى   نها ال ترتقي  أب
، ففي معرض رده على القول الذي       المرأةزاء  إ

 ،يمـان النـساء نـواقص اإل    (ن  أمام ب نسب لإل 
يذهب المفكر  )  نواقص العقول  ،نواقص الحظوظ 
 فرضنا ثبوته فـال   لو   ":نهأ إلى   حسين فضل اهللا  

ا مـن   ن يكون المراد به غير ظاهره، منطلقً      أبد  
شـياء   فبعض األ  ،خالل طبيعة الجانب التعبيري   

يعبر  أو   ،في ذاك الوقت تمثل حالة نقصان مثالً      
لكـن تفـسير     عنها على هذا النحو بشكل عام،     

تين فـي مقابـل   أنه شهادة امـر  أنقصان العقل ب  
 التعليـق   شهادة رجل واحد، قابل للنفي، ويمكن     

ن عالم الشهادة ال دخل له بالعقـل وقـد          أعليه ب 
نثوية دور في االنحراف، لكن     يكون للعاطفة األ  

تعني نقصان العقل، عالم العقـل       قوة العاطفة ال  
 وعالم الشهادة يتـصل     ،هو عالم يتصل بالتفكير   

بالحس مـن قـدرة الـشاهدة علـى الرؤيـة           
.)٢١("الصحيحة

 

 
 القـول    هـذا  ةويستمر فضل اهللا في مناقش    

بالنسبة لقولـه   ) ناقصات الحظوظ (كذلك كلمة   "
 :النـساء ( ِللذَّكَِر ِمثُْل حـظِّ اُألنثَيـينِ     : تعالى
خذ منها في   أن التشريع هنا    أننا نالحظ   إف ،)١١

 ليس عليها   المرأةن  إ... مقابل ما ُأعطيت، وذلك   
خذت أذا تزوجت   إ المرأةن  وأل... جهاد وال نفقة  
 في عيال الـذكر     األنثى نوأل... والرجل يعطي 

 يعولها وعليـه نفقتهـا،      أنن احتاجت، وعليه    إ
 أمـا " ،  )٢٢(" تعول الرجل  أن المرأةوليس على   

ناقصات الدين من جهة ترك الصالة      "عن كلمة   
 تترك الـصالة    المرأةف يام الدورة الشهرية،  أفي  

 واهللا كما يطاع في ما يوجب، يطـاع         ،طاعة هللا 
ـ  فلو لم ي   ا في ما يحرم،   يضأ ا علـى   كن محرم

ت، لكنها  يام الدورة الشهرية لصلَّ   أ الصالة   المرأة
تصلي طاعة هللا فكيف يكون هـذا نقـصان          ال

 علم هـذا    ن يرد أبد من    ال: لذلك نقول ... دين؟
تتناسـب مـع     ن الفكرة ال   أل ؛هلهأ إلى   الحديث

.)٢٣("طبيعة التعليل

 

 
 المـرأة  من وصف    اإلمام إلى    ما نسب  أما

ن محمد حسين فضل اهللا،     إلك ف بالشر وما شابه ذ   
  نـسبته  أمرنتحفظ في   : " يقول وله الحق بذلك،  

ية اإلسالمن مفاهيمنا   أوذلك  ...  اإلمامإلى  
ـ  أامـر  أو    كان نسان، رجالً ترى في اإل   ا ة، كيانً

وعلـى  ... يحمل في داخله قابلية الخير والـشر     
ن كانـت   إا؟ و  كلها شر  المرأةهذا، فكيف تكون    

لشر فكيف تحاسب علـى     كذلك مطبوعة على ا   
ذا إفعل الشر؟ وهل ينسجم هذا مع خط العدل؟ و        

، فهل النـساء   المرأةكان الشر من طبيعة تكوين      
خر في طبيعتـه عـن بقيـة        آالصالحات نوع   

ـ       ن الـشر   أالنساء؟ ويفسر بعضهم هذه الكلمة ب
غراء التـي   ليس من ذاتها، ولكن في مظاهر اإل      

ص يخـت  غـراء ال  تثيرها من حولها، ولكن اإل    
ا، فضالً عن   يضأبل يشمل الرجل      فقط، المرأةب
.)٢٤("ينسجم مع طبيعة التعبير وبالغته نه الأ

 

 
: " األسئلة إثارةويستمر السيد فضل اهللا في      

 فـإذا ؟  "بد منهـا     وشر ما فيها ال   " ثم ما معنى    
كان المراد منه حاجة الرجل في عملية التناسل        

 إلـى   المـرأة  كذلك بالنسبة لحاجة     فاألمر إليها
 آخـر ذا ما كان هناك معنى      إندري   الرجل، وال 

.)٢٥("نفهمه ال

 

 
 ،اإلمـام  إلى   وبالنسبة للروايات التي نسبت   

 وإدراكويفهم منها التقليل في مـستوى وعـي         
 تصطدم مع االحترام العميق مـن       فإنها،  المرأة
 إذ في مراحل حياته المختلفة      المرأة لعقل   اإلمام
ولم يجمع  " :اإلسالم حول سابقته في      يقول

 غيـر رسـول اهللا      اإلسالممئذ في   وبيت واحد ي  
  اإلمـام  ويفخـر    ،)٢٦("نا ثالثهما أ وخديجة و 

 معاوية في مقارنة يراد منها توضيح حقـه         ىعل
:  يقول   إذ من خير للمجتمع     إليهوما يسعى   

 ومـنكم حمالـة     )٢٧(ومنا خير نساء العـالمين    "
.)٢٨("الحطب

 

 
ـ       إ"و   ـ  أذا كنا نتهم بعض النـساء ب د نهن ق

يخضعن للعاطفة فـي القـضايا التـي تتـصل          
نهن قد يخضعن للتخلـف الـذي       أ أو   ،بالعاطفة

يعشن فيه فيتحرك التخلف في خدمة الرأي الذي        
ن نعد كـل النـساء      أننا ال نستطيع    أال  إيتخذنه،  

 أو  يخضعن فـي تقيـيمهن للقـضايا الفكريـة        
ن نعـد   أننا ال نـستطيع     أاالجتماعية للعاطفة، و  

ن أننا ال نـستطيع  إفي المقابل ف   و ،الكل متخلفات 
 فهناك  ،نعد كل الرجال ينطلقون من موقع عقلي      

 ،كثير من الرجال ينطلقون من موقـع عـاطفي        
كثر عاطفيـة   أوقد يكونون في بعض المجاالت      

 ومـن   ،)٢٩("موردارة األ إ في   المرأةمن طريقة   
 التي تدل على ضرورة احتـرام عقـل         األمور
 عـد   إلسـالم ان  أنـرى   " ننـا أ ورؤيتها   المرأة

 مجتمع الشورى، عندما قـال      ياإلسالمالمجتمع  
 وَأمرهم شُـورى بيـنَهم     :اهللا تعالى في كتابه   

ن يتشاور النـاس  أ، ومعنى ذلك    )٣٨: الشورى(
وعلـى هـذا    .. مور التي تـواجههم   في كل األ  

 ؛ في ضمن دائرة الشورى    المرأةساس تكون   األ
.)٣٠("ياإلسالمألنها جزء من المجتمع 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

  

 

 حول تفضيل بعض    اإلمام إلى    ما نسب  أما
 مثل الزهو والجبن والبخل فهـو       للمرأةالصفات  

 الـذي هـو مـصدر       اإلسالميتناقض مع نظرة    
 المتكامل المتواضع الشجاع    لإلنسان اإلمامنظرة  

ن الـصفات الحميـدة هـي ملـك         أ و ،والكريم
لمجموعـة   أو   آخر وليس لجنس دون     لإلنسانية

.)٣١(دون غيرها

 

 



 


ض هذه الرؤيـة الـسلبية       ما يقو  أهمولعل  
 التي  المرأة هو منظومة حقوق     لإلمامالتي نسبت   

 متميـزة   إنسانية في تجربة     اإلمامرسخها  
 علـى الواقـع     أمسواء على المستوى الفكري     

 المـرأة مسألة حقوق    إلى   العملي، وقبل التطرق  
 أن إلـى    ،اإلشارةبد لنا من      علي، ال  اإلمامعند  

 اإلمـام  لرؤية   ا امتداد إالهذه الحقوق هي ليست     
ن يتمتع بهـا    أ التي يجب    اإلنسانالكلية لحقوق   

، إذ  أخرىصفة   أو   بغض النظر عن أي معطى    
 يتـضمن تعزيـز     إطارلة تأكيدها في    أتأتى مس 
 فـضالً عـن     ، في هذا المـضمار    المرأةوضع  

 للمـرأة   اإلمـام وجود حقوق خاصة في رؤية      
 أهمكل وضوح ودقة، ولعل      ب اإلمامتطرق إليها   

:هذه الحقوق هي

 

 


 



 


ِكياإلمام ن  المرأةا لحياة   ا عميقً  علي احترام 

نه يظهر ذلك فـي وصـفه       أإذ يسمو بها حتى     
 مـضطربة،   فاألحوال: " لعصر الجاهلية بقوله  

 ،أزلفي بالء     مختلفة، والكثرة متفرقة،   واأليدي
صـنام  أ و ،ودةمـوء  من بنـات     ، جهل وإطباق
 فـي تعـداده     اإلمامن  أوالمالحظ  . )٣٢("معبودة

 عمليـة   أولويةلسلبيات المجتمع الجاهلي يضع     
 والـشرك   األصناموأد البنات وقتلهن قبل عبادة      

ن دل على شيء فإنما يـدل علـى         إباهللا، وهذا   
.المرأةتقديس الحياة والسيما حياة 

 

 
، المـرأة  حماية حياة    أساليب اإلمامويعزز  

 مهمـة   وإنسانية بقاعدة شرعية وقانونية     فينادي
ـ  امـرأة  قتل رجـل     إذا: " وهو يقول   أرادن  إ ف

، وينظـر   )٣٣(" قتلوا صاحبهم ووفـوا      أولياؤها
 يمكـن   كأولوية وصحتها   المرأةحياة  اإلمام إلى   

ن تفوق بعض مسائل الشريعة وتتجاوز الحياء       أ
ا هذه المـسألة هـو       الخاطئة، محتسب  واألعراف
 المـرأة  عن   اإلمام حين سئل     فمثالً ،حق للمرأة 

ال : " يموت في بطنها الولد ويتخوف عليها، قال      
ذا لم  إن يدخل الرجل يده فيقطعه فيخرجه       أبأس  

.)٣٤("ترفق به النساء

 

 
 المـرأة  حيـاة    ى عل اإلمام حفاظ   إطاروفي  

 أو  لة اختزال شـرف العائلـة     أ مس يرفض  
مرء مسؤول مـن    أ فكل   ،المرأةالمجتمع بجسد   

 ألي  اإلمـام ه بنفسه، ولن يـسمح      خطأه وصواب 
 أو  خاأل أو   با من يكون سـواء األ     شخص كائنً 

ن يكون القاضي والجالد في آن واحد،       أالزوج  
 ته رجالً أ عن رجل وجد مع امر     فحين سئل   
 بأربعـة  يـأت ن لم   إ: "  فحكم   ؛فقتله وقتلها 

ن الحكم ليس له    أ، أي   )٣٥("شهداء فليعط برمته    
لى وفق الـضوابط     هو للحاكم الشرعي وع    إنما

ذا ارتكبـت   إ و ،ية التي تحكم المجتمـع    اإلسالم
 تحت غطـاء الحفـاظ      المرأةجريمة القتل ضد    

ـ    أو   على الشرف  ن المجـرم   إتصحيح الخطأ ف
.يعاقب بالموت

 

 
وسنواصل الحديث في المقال القادم إن شاء       

عند اإلمام علي   اهللا تعالى عن بقية حقوق المرأة       
.

 

 
لقلوبنـا حقيقـة    نسأل اهللا تعالى أن يكشف      

 إلـى   الذى به ننجذب بكليتنـا    ، الجمال الربانى 
وصلى اهللا وسلم وبارك على      ..الرضوان األكبر 

.سيدنا وموالنا محمد وعلى آله أجمعين

 

 
                                                           

اس اتَّقُوا ربكُم الَِّذي خَلَقَكُـم      يا َأيها النَّ  : يقول اهللا تعالى  ) ١(
 ؛ واهللا   )١ :النـساء  (وخَلَقَ ِمنْها زوجها   واِحدٍة من نَّفْسٍ 

 المرأةن الرجل و  أكد  أعندما تحدث عن تجربة بداية الخلق،       
  لإلغواءا، وتعرضا   عاشا التجربة معا  مع   ـا لَِمـنِإنِّي لَكُم

النَّاِصِحين )٢٠: القصص( َنْ مِ فََأكَالاه )فلم  )١٢١: طه 
االسـتجابة   إلـى    دم الذي جر حـواء    آتكن المشكلة مشكلة    

دم، بل  آغوت  أنها لم تكن مشكلة حواء التي       أغواء، كما   لإل
  نساني الـذي يلتقـي     ا، نتيجة الضعف اإل   كانت مشكلتهما مع

ـ  اِإلنْـسان  قَِلخُوعنده كالهما،    ايفًِع ض ) ٢٨ :النـساء(، 
بيـروت،  (،  ٤، ط المرأةحمد حسين فضل اهللا، دنيا      م: ينظر

ذلك نـصوص    إلى   ضفأ. ٢٥، ص )م٢٠٠٠دار المالك،   
 ِإن المسِلِمين والْمـسِلماِت      :خرى مثل قوله تعالى   أقرآنية  

        اِدِقينالـصالْقَاِنتَـاِت وو الْقَـاِنِتينْؤِمنَـاِت والْمو ْؤِمِنينالْمو
 الصاِدقَاِت والصاِت    والْخَاِشعو الْخَاِشِعيناِت واِبرالصو اِبِرين

ــصاِئماِت   ــصاِئِمين وال ــصدقَاِت وال ــصدِقين والْمتَ والْمتَ
     كَِثيـر اللَّـه الـذَّاِكِريناِفظَـاِت والْحو مهوجفُر اِفِظينالْحا و

: حـزاب األ( اا عِظيم  وَأجر والذَّاِكراِت َأعد اللَّه لَهم مغِْفرةً    
٣٥(  ،          ـولُهسرو ى اللَّهْؤِمنٍَة ِإذَا قَضالَ مْؤِمٍن وِلم ا كَانمو
رَأم       ـِرِهمَأم ةُ ِمنرالِخي ملَه كُونا َأن ي )٣٦ :حـزاب األ( .

 أو  َأنِّي الَ ُأِضيع عمَل عاِمٍل منكُم من ذَكَـرٍ         :قوله تعالى و
. )١٩٥ :ل عمرانآ( ىُأنثَ

 

- ُةاِنيوا كُلَّ الزِلداِني فَاجالزو 
 .)٢: النور( واِحٍد منْهما ِماَئةَ جلْدةٍ   

 

- ُاِرقاِرقَةُ   السالـسو
. )٣٨ :المائدة( فَاقْطَعوا َأيِديهما 

 

-        ِإنَّـا ـا النَّـاسها َأيي
    جُأنثَى ون ذَكٍَر وخَلَقْنَاكُم م     فُوا ِإناراِئَل ِلتَعقَبوباً وشُع لْنَاكُمع

   اللَِّه َأتْقَاكُم ِعند كُممَأكْر ) إلـى   ضـافة إ. )١٣ :الحجـرات 
 التي أعلت مـن     المنظومة المتكاملة في سيرة الرسول      

عبد الرحمن بن محمد بن خلدون تاريخ       : ؛ ينظر المرأةشأن  
، )م١٩٧١ علمـي، ألبيروت، مؤسـسة ا   (،  ٢ابن خلدون، ج  

 ومواقع متفرقة؛ محمد الطبري، تـاريخ الطبـري،         ٥٨ص
.، ومواقع متفرقة٣٧٦، ص٢ج

 

 
 للمرأة  اإلسالمهناك كتب كثيرة تناولت موضوع نظرة       ) ٢(

أو   اكلي محمد رشيد رضا، حقوق النساء فـي       : ، ينظر اجزئي
مواقـع  ) م١٩٨٩بيروت، دار األضـواء،     (،  ١، ط اإلسالم

                                                             
، ٢ي، ط اإلسالم في التصور    رأةالممتفرقة؛ محسن عطوي،    

مواقع متفرقة) م١٩٨٧ية، اإلسالملبنان، الدار (

 

 
.٦٣٩، صتصنيف نهج البالغةبيضون، لبيب ) ٣(

 

 
.٢٠٣، صوقعة صفينالمنقري، نصر بن مزاحم ) ٤(

 

 
، ٢ج ،نهج البالغة ومخطوطاتـه النفيـسة     ،  كاظم مدير ) ٥(

.٣٢٧ص

 

 
.٣٢٧ص ،٢ج ، السابق المصدر) ٦(

 

 
.٣٢٧ص ،٢ج ، سابقال المصدر) ٧(

 

 
 .٦٣٩بيضون ، مصدر سابق ، ص )٨(

 

 
، ٣الصدوق ، من ال يحضره الفقيه ، مصدر سابق ، ج          ) ٩(

.٤٦٨ص

 

 
، نهـج البالغـة ، تعليـق      ) الجامع( الرضي   الشريف )١٠(

 .٢٦٣ ، ص١٥٣صبحي ، خطبة . وفهرسة د
، ٣الصدوق ، من ال يحضره الفقيه ، مصدر سابق ، ج    )١١(

.٤٦٨ص

 

 
  .٨٢، ص١، جبحار األنوارالمجلسي ،  )١٢(
، نهـج البالغـة ، تعليـق      ) الجامع(الشريف الرضي    )١٣(

.٥١٤، ص٣١صبحي ، مصدر سابق ، كتاب .وفهرسة د

 

 
٦٤٨ ، ص ص٢٢٥المصدر السابق ، الحكمة  )١٤(

 

-٦٤٩ 

 

 
 .نقصان: أي) ١٥(

.١٥/١وسائل الشيعة للصدوق : ينظر) ١٦(

 

 
، ١٤٦،  ص  اإلسالم دين اهللا لإلمام أبى العزائم     : ينظر) ١٧(
.م١٩٩٢، ٣ط

 

 
، من جوامع الكلـم لإلمـام أبـى العـزائم          : ينظر) ١٨(

).٨٠٣(، حكمة رقم ٩١ص

 

 
 موسوعة سيرة أهل البيـت، عبـد الحلـيم العزمـي            )١٩(

 ٣/٥٧٣الحسيني، 

 

- ٥٧٩

 

 
القـاهرة،  (عباس محمود العقاد، عبقرية اإلمام علي،        )٢٠(

 ١٠٦ ، ص)ت. مؤسسة دار الشعب، د

 

- ١٠٧.

 

 
.٥٦ص، المرأة دنيا ،اهللا فضل) ٢١(

 

 
٥٦ص ص،  السابق المصدر) ٢٢(

 

 التفسير من ولمزيد. ٥٧-
 إسالمية تأمالت،  اهللا فضل حسين محمد: ينظر الجانب، بهذا

ــرأة حــول ــروت(، ١ط، الم ــالك دار، بي ، )١٩٩٩، الم
.يليها وما٤١ص

 

 
.٥٨المرأة، مصدر سابق، صفضل اهللا، دنيا ) ٢٣(

 

 
٥٤ص ص، سابق مصدر، المرأة دنيا، اهللا فضل) ٢٤(

 

-٥٥.

 

 
٥٤ ص ص، السابق المصدر) ٢٥(

 

-٥٥.

 

 
 تعليـق ،  البالغـة  نهـج ،  )الجـامع  (الرضي الشريف) ٢٦(

.٣٧٦ص١٩٢ خطبة، سابق مصدر،صبحي.د وفهرسة

 

 
.السيدة فاطمة ) ٢٧(

 

 
.٤٩٠ص، ٢٨ رسالة، السابق المصدر) ٢٨(

 

 
 ص،  سـابق  مـصدر ،  إسـالمية  تـأمالت ،  اهللا فضل) ٢٩(

٢٤٤ص

 

-٢٤٥.

 

 
.٢٤٨ص، السابق المصدر) ٣٠(

 

 
، بيضون، مصدر سابق،  "الجبن منقصة   ):" ع(إذ يقول   ) ٣١(

ن البخل والجبن والحـرص غرائـز شـتى         أو: " ٩٥٥ص
والبخل جامع لمساوئ العيـوب     "." يجمعها سوء الظن باهللا     

، المـصدر الـسابق،     "كـل سـوء      إلى   وهو زمام يقاد به   
الحمد هللا الذي لبس العز والكبرياء واختارهمـا        " و ٩٦٥ص

وجعل ... ا على غيره  خلقه وجعلهما حمى وحرم   لنفسه دون   
المصدر الـسابق،   " اللعنة على من نازعه فيهما من عباده        

.٨٢٧ص

 

 
 تعليـق ،  البالغـة  نهـج ،  )الجـامع  (الرضي الشريف) ٣٢(

.٣٧٣ص، ١٩٢ خطبة، سابق مصدر، صبحي. د وفهرسة

 

 
، ٣٧٧، ص ٩ ج ابن قدامـة،  ؛  ٢٤٧، ص ٢القرطبي، ج ) ٣٣(

". الرجل يقتل بالمرأة إن ":  قولهاإلمامحيث نقل عن 

 

 
.١٣٦ص ،الحميري )٣٤(

 

 
 ،٦ج، األم، الــشافعي؛ ٢٧٦ص، المــسند، الــشافعي )٣٥(

.٣١ص

 

 



 

 

 

 

 



 


 



 




 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الدكتور

 

 








 




 



 

 

 





 



يطلق المتسلفون على أنفسهم وصـف      

ــة( ــة الناجي ــد ) الفرق ــن يزي ــنهم م وم

خالــصة لهــم مــن دون ) والمنــصورة(

، ويرمون غيرهم فـي المقابـل       !!المسلمين

بالهالك والعذاب والعقاب وسوء الحـساب،     

على عوام الناس تجنيدا وتجيـشًا      ويدلسون  

!."!االفتراق"بأخبار 

 

 

وأمست األمة المسلمة بمذاهبها العلمية     

العقائدية كاألشاعرة، وغيرها، والفقهيـة      

 

– 

ــة  عــدا الحنابل

 

ــة كــاألزهر - ، والدعوي

الشريف، وجماعـة التبليـغ، والتيـارات       

اإلمامية الجعفرية االثنا   (السياسية كالشيعة   

، والروحيـة كالـصوفية، أمـسى       )عشرية

م في  هؤالء ومن يناظرهم ويشابههم ويماثله    

) فرقـة (، بل   )أمة(عداد الهالكين، ولم تعد     

الدعويـة، والحركيـة،    : المتسلفة بفصائلها 

كُلُّ ِحزٍب ِبمـا    و!.. والجهادية، بأشياخها 

 ونفَِرح ِهميلَد .!    فاألمة نسخت ومـسخت

عدوان مـا   )!. فرقة المتسلفة (واختزلت في   

!فوقه عدوان على اإلسالم والمسلمين

 

 

وهاك  

 

 ووجازة    في عجالة  –

 

 أخبـار   -

أحاديث االفتراق التي ال تتـصل بماضـي        

وحاضر المسلمين فـي الميـزان العلمـي        

:السليم

 

 

١

 

قـال  :  قـال   عن أبي هريرة     -

تفرقت اليهـود علـى     (: رسول اهللا   

إحدى وسبعين فرقة، وتفترق أمتـي علـى       

.)١()ثالث وسبعين فرقة

 

 

٢

 

قال :  قال عن عوف بن مالك      -

اليهـود علـى    افترقت  : (رسول اهللا   

إحدى وسبعين فرقة، فواحدة فـي الجنـة،        

وسبعون في النار، وافترقت النصارى على      

 فإحدى وسبعون فـي     ،ثنتين وسبعين فرقة  

 والذي نفس محمد    ،جنةالنار، وواحدة في ال   

بيده لتفترقن أمتي على ثالث وسبعين فرقة،       

يا : قيل) واحدة في الجنة وسبعون في النار     

.)٢()الجماعة: المن هم؟ ق! رسول اهللا

 

 

٣

 

قال رسول اهللا   :  قال عن أنس    -

) :        إن بني إسـرائيل افترقـت علـى

 وإن أمتي ستفرق على ،إحدى وسبعين فرقة

ثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إال واحدة        

.)٣()وهي الجماعة

 

 

٤

 

:  قـال   عن عبد اهللا بن عمرو       -

ليأتين على أمتي ما أتى علـى       : (قال  

 ، بمثل حذو النعل بالنعـل     بني إسرائيل مثالً  

حتى لو كان فيهم من نكح أمه عالنية كان         

 إن بني إسرائيل افترقوا على ،في أمتي مثله  

 وتفترق أمتـي علـى      ،إحدى وسبعين ملة  

 كلها في النار إال ملـة       ،ثالث وسبعين ملة  

ما أنـا   (: ما الواحدة؟ قال  :  فقيل له  )واحدة

.)٤()عليه اليوم وأصحابي

 

 

٥

 

ن  اهللا بن عمرو ب    كثير بن عبد   عن   -

كنـا  : عوف بن زيد عن أبيه عن جده قال       

ا حول رسول اهللا     قعود    في مـسجده 

لتسلكن سنن من قبلكم حـذو النعـل    (: فقال



 

 

 

 

 



 























 



 ،ا فشبر ن شبر إ ولتأخذن مثل أخذهم     ،بالنعل

 ا فذراع وإن ذراع،  حتى لو   ،ا فباع  وإن باع 

 إال أن بنـي     ،دخلوا جحر ضب دخلتم فيه    

 موسى على إحـدى     إسرائيل افترقت على  

وسبعين فرقة كلها ضالة إال فرقة واحـدة        

 وأنها افترقـت علـى      ،اإلسالم وجماعتهم 

عيسى بن مريم على إحدى وسبعين فرقـة        

كلها ضـالة إال فرقـة واحـدة اإلسـالم          

.)٥()وجماعتهم

 

 

٦

 

قال :  قال عن عوف بن مالك      -

ستفترق أمتي على بضع (: رسول اهللا 

ـ      وم يقيـسون   وسبعين فرقة أعظمها فرقة ق

األمور برأيهم فيحرمون الحالل ويحللـون      

.)٦()الحرام

 

 

٧

 

قـال  : قـال  عن أبي هريرة     -

تفرقت اليهـود علـى     (: رسول اهللا   

 ، والنصارى مثل ذلك   ،إحدى وسبعين فرقة  

.)٧()وتفترق أمتي على ثالث وسبعين فرقة

 

 

٨

 

أن رسـول   : عن أبي هريرة     -

افترقت اليهود على إحدى    (:  قال اهللا  

 ،بعين فرقة أو اثنتـين وسـبعين فرقـة    وس

 وتفترق أمتي علـى     ،والنصارى مثل ذلك  

.)٨()ثالث وسبعين فرقة

 

 
                                                           

رواه ابن ماجة في سننه، وهذا الحديث ليس        ) ١(

وهكـذا  ) كلها في النـار إال واحـدة      (فيه زيادة   

 لـيس   الحال في باقي روايات أبي هريـرة        

.فيها الزيادة، حديث إسناده حسن

 

 

سنن ابن ماجة، والسنة البن أبـي عاصـم،      ) ٢(

فـي هـذا   ". حديث إسناده حسن  : "والحاكم معلقًا 

 ذكر عدد الفرق وذكر الناجية والهالكين       الحديث

                                                             

؛ ألن الـصحابة    )الجماعـة (وحدد صفة كونهم    

ولم يسألوه عن   ) الفرق الهالكة ( عن   سألوه  

ومن النظرة األولى لهذا الحديث     ) الفرقة الناجية (

يبدو مخالفًا ألكثر ما ورد في أن الناجيـة هـي         

، ولداللة األحاديث األخرى على نجاة      )الجماعة(

، ولكن هنا إشارة خفت على الكثيرين       )الجماعة(

وهي أن تلك الفرق الهالكة سـتكون أكثريـة ال         

، إذًا  )الجماعـة (أقلية فيصدق عليها كذلك لفظة      

جماعة اإليمان وجماعة الكفر    : فهناك جماعتين 

اإليمان ملة واحـدة والكفـرة ملـة        : ولهذا قيل 

.حدةوا

 

 

ابن ماجة في سننه، وابن أبي عاصـم فـي          ) ٣(

السنة، حديث أنس ورد من عشرة طرق، أربعة        

باطلة، وستة ضعيفة ليس فيهـا إسـناد واحـد          

صحيح وال حسن، فمدارها علـى المتـروكين        

، في هذا الحديث ذكـر الفـرق        "حديث ضعيف "

الهالكة والفرقة الناجية وأعدادهما بـاختالف أن       

.٧٢أمته تفترق على 

 

 

مستدرك الحاكم وأشار إلـى أن إسـناده ال         ) ٤(

حديث : "تقوم به حجة، والترمذي في سننه وقال      

، "مفسر غريب ال نعرفه مثل هذا إال من الوجه        

مداره على عبد الرحمن بن زياد األفريقي وهو        

شديد الضعف، وقد تفرد به وضعفه يحيى بـن         

،"ضـعيف فـي حفظـه     "معين وقال ابن حجر     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

كما ورد في السنة أن     : ملحوظة.  ضعيف حديث

مـا أنـا عليـه اليـوم        : (الفرقة الناجية هـي   

، في هذا الحديث اقتصر على ذكـر        )وأصحابي

 ثم ذكر افتـراق   ،الفرق الهالكة من بني إسرائيل    

 ثم عرف الفرقة    ، ملة وليس فرقة   ٧٣أمتة على   

. وأصحابهالناجية بكونها ما عليه النبي 

 

 

ه، إسناده ضـعيف جـدا      الحاكم في مستدرك  ) ٥(

".حديث ضعيف"لحال كثير بن عبد اهللا 

 

 

رواه البزار والحاكم في مستدركه، قال أبو       ) ٦(

قلت ليحيى بـن معـين فـي        : "زرعة الدمشقي 

حديث نعيم هذا، وسألته عن صـحته، فـأنكره،         

: شبه له، وقال البيهقي   : من أين يؤتى؟ قال   : قلت

ة مـن   تفرد به نعيم بن حماد، وساقه عنه جماع       

في هذا الحديث تكلم عن     . الضعفاء، حديث منكر  

: أمته فقط ولم يحدد لها عددا بعينه حيـث قـال          

إال أنه من مجموع األحاديـث      ) بضع وسبعين (

 ال غيـر،    ٧٣ و ٧٢ و ٧١ينحصر العدد ما بين     

وقد ركز فيه على بيان حال أعظم هذه الفـرق          

فرقة ووصفها بقياس األمور واالحتكام للعقـل       

.قلوليس الن

 

 

صـحيح علـى    :  وقال الحاكم في مستدركه  ) ٧(

حديث حـسن   "شرط مسلم، والترمذي في سننه      

، في هذا الحديث تكلم عن افتراق اليهود        "صحيح

 فرقة، ثم ذكر    ٧٢ فرقة أو    ٧١والنصارى على   

 فرقة دون ذكر نجاة أو      ٧٣أن أمته تفترق على     

.هالك أو هدى أو ضالل

 

 

 فـي   أبي يعلى في مـسنده، وابـن حبـان        ) ٨(

صـحيح  : صحيحه، والحاكم في مستدركه وقال    

على شرط مسلم ولم يخرجـاه، أحاديـث أبـي          

كلهـا فـي النـار إال       : (هريرة ليس فيها زيادة   

في هذا الحـديث    . ، حديث إسناده حسن   )واحدة

 فرقــة، ٧١ذكـر أن اليهــود افترقــت علــى  

 فرقـة، وأن أمتـه      ٧٢والنصارى افترقت على    

 فيه أيـا مـن       ولم يذكر  ، فرقة ٧٣تفترق على   

.الفرق الهالكة أو الفرقة الناجية

 

 



 

 

 

 

 



 



 









 



 



 





 


 لْعِلـى، ٱ لْجمـالَ ٱ جِليا، وَأشْهد َأوِلياءه     لمكْنُونٱظْهر غَيبه    أَ لَِّذىٱ ِللَِّه   لْحمدٱ
 سبحانَه ِليدلَّهم ِبِه علَيِه، وِليوصلَهم ِبحِبيِبِه ﴿صلَّى اُهللا علَيِه وآِلـِه            لخَلْقَٱخَلَقَ  

.وسلَّم ﴾ ِإلَيِه

 

 
 لْـوِلى، ٱ فَهو لَهـم     لرسَلٱ وواثَقَ لَه    لْعِلى،ٱ ِمن نُوِرِه    لْمحمِدىٱ لنُّورٱ خَلَقَ

       وفَه ،اِليناِح عوا َألرءدب هارقَتْ َأنْوَأشْر   وُلسٱ ر،ِلينسرلم   انَهحـبقَاَل س  :
مِإالَّ  او لْنَاكسَأر    ِشيركَافَّةً لِّلنَّاِس ب  نَِذيراا و َقَالو  انَهحبس  :   َِّإال ـلْنَاكسا َأرمو 

الَِمينةً لِّلْعمحر.

 

 
 يباِيعونَك ِإنَّما   لَِّذينٱِإن:   َأقَامه سبحانَه مقَام نَفِْسِه، وقَربه وواالَه، فَقَاَل        

  وناِيعبٱيللَّه   دللَِّهٱ ي     ن نَّكَثَ فَِإنَّملَٰى نَفِسهِ    فَوقَ َأيِديِهم فَمنكُثُ عن َأوفَـٰى    ۦۖا يمو 
 لَيهع دهٰا عٱِبمللَّهِظيما عؤِتيِه َأجريا فَس. 

 

 
الَةُٱولص ٱ والَمِبيِب    لسلَى حِس    للَِّهٱ عشَم ،طَفَاهصمقِّٱ وـشِْرقَةِ ٱ لْحِبنُـوِر  لْم 

. ِبقَلٍْب سِليٍمللَّهٱ ماٌل والَ بنُون ِإالَّ من َأتَى  يوم الَ ينْفَعلْمذِْنِبينٱهداه، شَِفيِع 

 

 

 

 

 

 

 

 




 

 



م معبـد الخزاعيـة     أالتعريف بالسيدة   

وذكر وصفها العجيب لـسيدنا رسـول اهللا        

:

 

 

هي أم معبد، عاتكة بنت خالد بن خُلَيد،        

. خُلَيف بن سعيد بن ربيعة بن أصرم      : وقيل

م وزوجها أبو معبد أكـث    . وفي نسبها خالف  

إنها أسلمت لما نزل النبي     : بن الجون، يقال  ا

        ،عليها في مهاجرته ِإلـى المدينـة 

وحديثها الحديث المعروف بحديث أم معبد      

ِإنها قدمت المدينة فأسلمت،    : ويقال. مشهور

 فيه  والموضع الذي نزل عليها النبي      

.في خيمتها يعرف ِإلى اآلن بخيمة أم معبد

 

 

رواه :  حـديثها  قال الحافظ العراقي عن   

أحمد من حديث ابن مسعود بإسـناد جيـد         

.اهـ

 

 



 



عن أبي معبد الخزاعي أن رسـول اهللا        

        وسلم خرج ليلة هاجر من مكة إلـى 

 لىالمدينة هو وأبو بكر وعامر بن فهيرة مو     

أبي بكر ودليلهم عبد الرحمن بـن أريقـط         

 وكانـت أم    ،الليثي فمروا بخيمة أم معبـد     

 امرأة برزة جلدة تحتبي وتجلس بفناء       معبد

 فسألوها هل معهـا     ،الخيمة فتطعم وتسقي  

 فلم يجدوا عندها    ،ترونه منها لحم أو لبن يش   

 لو كان عندنا شيء ما    : فقالت ، من ذلك  اشيًئ

 وإذا القــوم مرملــون ،أعــوزكم القــرى



 

 

 

 

 



 



 

 

 
فضيلة الشيخ علي الجميل

 

 
واعظ مركز رشيد
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 وإذا شاة    فنظر رسول اهللا     ،مسنتون

أم ما هذه الشاة يـا      ( :في كسر خيمتها فقال   

. شاة خلفها الجهد عن الغنم: قالت،)؟معبد

 

 

 بـأبي   : قالت ،)؟فهل لها من لبن   ( :قال

تأذنين لـي أن    ( : قال ،وأمي هي أجهد ذلك   

 ،حلبهـا ا إن كان بها حلب ف  : قالت ،)؟أحلبها

 بالشاة فمسحها    فدعا رسول اهللا     :قال

 ومسح ضرعها وذكر    ،وذكر اسم اهللا تعالى   

هـا بـربض     ودعا بإنـاء ل    ،اسم اهللا تعالى  

  فحلب فيها   ،ت واجترت الرهط فتفاجت ودر 

ا حتى عـاله الثمـال فـسقاها وسـقى          ثج

 بعـد نهـل حتـى        فشربوا علالً  ،أصحابه

ساقي القوم  ( : وقال ،أراضوا وشرب آخرهم  

ا على بـدء    ا عود  ثم حلب فيه ثاني    ،)آخرهم

. الحديث..تحلوا ثم ار،فغادره عندها

 

 

  د  من طريق محم   اوأخرج البيهقي أيض

بن عمران بن يحيى بن عبد الرحمن بـن         ا

أبي ليلى وأسد بن موسى كالهما عن محمد        

 حـدثنا   :بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال      ا

 سمعت عبـد    :عبد الرحمن األصبهاني قال   

 الرحمن بن أبي ليلى عن أبـي بكـر          
 من مكة    خرجت مع رسول اهللا      :قال

فانتهينا إلى حي من أحياء العـرب فنظـر         

ـ     رسول اهللا  ا فقـصد    إلى بيت متنحي

 : فلما نزلنا لم يكن فيه إال امرأة فقالت        ،إليه

يا عبد اهللا إنما أنا امرأة وليس معـي أحـد      

 : قال ،فعليكما بعظيم الحي إن أردتم القرى     

 فجاء ابن لهـا     ،فلم يجبها وذلك عند المساء    

 يا بني انطلـق     :بأعنز له يسوقها فقالت له    

الرجلين فقـل  بهذا العنز والشفرة إلى هذين      

ـ      : تقول لكما أمي   :لهما ال  اذبحـا هـذه وكُ

 : فلما جاء قال له النبـي        ،وأطعمانا
 إنها قد   : قال )انطلق بالشفرة وجئني بالقدح   (

 فانطلق  )انطلق( : قال .عزفت وليس لها لبن   

 ضرعها ثـم    فجاء بقدح فمسح النبي     

انطلق به إلى   ( :حلب حتى مأل القدح ثم قال     

 : ثم جاء به فقال     فشربت حتى رويت   )أمك

 ففعـل بهـا   )انطلق بهذه وجئني بـأخرى    (

 ثم جـاء بـأخرى      ، ثم سقى أبا بكر    ،كذلك

 : قال، ثم شرب النبي  ،ففعل بها كذلك  

 وكانت تسميه المبارك    ،فبتنا ليلتنا ثم انطلقنا   

    ا إلى المدينة  وكثرت غنمها حتى جلبت جلب، 

 يا  : فرآه ابنها فعرفه فقال    فمر أبو بكر    

 ،ا الرجل الذي كان مع المبـارك      أمه إن هذ  

 يا عبد اهللا مـن الرجـل      :فقامت إليه فقالت  

 ؟، وما تدرين من هـو     :الذي كان معك قال   

. هو النبي : قال، ال:قالت

 

 



 



 ،الْوضـاءةِ   ظَـاِهر  رَأيتُ رجالً : قالت

 .والبهجـةُ ، والنَّظَافَةُ، الحسن): والوضاءةُ(

.)٤٨٩/ ١ عروستاج ال(

 

 

، مشِْرق الوجه مسِفره  : َأي) َأبلَج الْوجهِ (

ِمنْهو : الص لَّجتَب لَجبح وانْب ،    ـولَج فَهفأما اَألب

الَِّذي قَد وضح ما بين حاِجبيِه فَلَم يقْترنـا،         

 معبـٍد؛   التَّحِريِك، لَم تُِرده ُأم   واالسم البلَج، بِ  

وِمنْـه  ، نَّها قَد وصفْته ِفي حِديِثها بالقَرن     َأل

، مـشْرقة : يَأ» لَيلَةُ الْقَدِر بلْجـة   «الْحِديثُ  

 ة ِبالضلْجالْفَـتْحِ  والبمِّ و :   الـص ءـوِحضب .

).١٥١/ ١ النهاية في غريب الحديث(

 

 

، تُِريـد   )َأبلَج الْوجـه  : ( وقال البغوي 

 جشِْرقَ الْوه مضيئه، يقَالَ  م :  الـص لَّجحتَبب ،

ِإذا َأسفر، ولَم تُِرد بلَج الْحاِجب، َأال       : وانبلج

/ ١٣ شرح السنة  (.ترى َأنَّها تصفه بالقرن   

٢٦٦(.

 

 

): الثَّجلَـةُ ( حسن الْخَلِْق، لَم تَِعبه ثَجلَـةٌ     

طْنِ  ِعظَمـا ، الْـبا ، وانِْتفَاخُهتُهـخَامضو ،

"نَحلَةٌ: "ويروى. هاوِسعتُ

 

 

: انظر. نُحول وِدقَّة : وِن والْحاِء، َأي  ِبالنُّ

.)تهذيب اللغة(

 

 

 صـعلَةٌ ) ى لـم تُِعبـه    أ( ولَم تُزِريـهِ  

)لَةالصِصغَر الرأسِ  ): ع ا ، ِهيضَأي ِهيو :

: وقيـل ، لِخفَّة ِفي البدن  وا، حولوالنُّ، الدِّقَّة

ُلالصِن كُلِّه     الدِّقَّة فِ : عدالْبنُق والنهاية (ي الع

).في غريب الحديث

 

 



 

 

 

 

 



 



 









 




 



 





 


لمة المسلمين تتفق على أن المعارف التي يجب على المسلم  تكاد ك 

. أصول الدين، وأحكام الشريعة: استيعابها هي

 

 
وإن كانت المعرفة    

 

 بشكل عـام   -

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 



 






 




 



منهج اإلمام أبى العزائم فى ذكر الـشواهد        
:القرآنية

 

 

 

ا يسوق اآليات التى يجمعها      أنه أحيانً  -
.وحدة الموضوع ليكتمل المعنى ويتضح

 

 

 

 أنه يؤكـد معنـى اآليـة         -

 

 محـل   -
االستشهاد  

 

يـات   ويوضـحه بـبعض اآل     -
.األخرى

 

 

 

ا يوظف النص القرآنى فى      أنه أحيانً  -
.تفسير لفظه وتوضيح معناها

 

 
وفيما يلى تفصيل وإيـضاح بالـشواهد     

:للنقاط السابقة

 

 

 يسوق اآليات التى يجمعها     اأنه أحيانً ) ١(

.وحدة الموضوع ليكتمل المعنى ويتضح

 

 

 

 ومن شواهد ذلك ما أورده عن يـوم         -
:لىالقيامة فى معنى قول اهللا تعا

 

 
  ِينِم الدواِلِك يم)  أى  )٤: الفاتحـة ،

يـوم يقُـوم النَّـاس ِلـرب        . يوم القيامة 
الَِمينالْع) ٦: المطففين(  ، ال موي   ِلـكتَم 

  واَألمـر يومِئـٍذ ِللَّـهِ   ۖنَفْس ِلنَفٍْس شَـيًئا     

ــا ، يــوم )١٩: االنفطــار( مواتَّقُــوا يو
 ثُم تُوفَّٰى كُلُّ نَفٍْس ما      ۖ ِإلَى اللَِّه    تُرجعون ِفيهِ 

   ونظْلَمال ي مهتْ وبكَس ) ٢٨١: البقـرة(، 
         مقُهِصد اِدِقينالص نْفَعي موذَا يٰه قَاَل اللَّه ۚ

       خَاِلِدين ارا اَألنْهِتهتَح ِري ِمننَّاتٌ تَجج ملَه
ۚ  عنْهم ورضوا عنْـه       رِضي اللَّه  ِۚفيها َأبدا   

  ِظيمالْع زالْفَو ذَِٰلك )١١٩: المائدة(  ، موي
      نُونال بماٌل و نْفَعال ي*      َأتَـى اللَّـه نِإالَّ م 

).٨٩، ٨٨: الشعراء (ِبقَلٍْب سِليٍم

 

 
هذا هو يوم الدين الـذى تتميـز فيـه          
المراتب، وتنكشف الحقيقة على مـا هـى        

لربوبية بأجلى معانيها مـن     عليه، فتظهر ا  
الكبرياء والعظمة والجالل ماحقة لكل حقيقة     
غيرها، ولم يبق إال الحى القيـوم، فيقـول         

 يخْفَـٰى    ال ۖيوم هم باِرزون    : تنزه وتعالى 
     ءشَي ملَى اللَِّه ِمنْهۚع    مـوالْي لْكِن الْمِلم ؛ 

ـ      إظهار م ا لعظمته وتفريده بالقوة والقدرة، ث
 ِللَِّه الْواِحـِد الْقَهـارِ  : يجيب نفسه بنفسه 

.)١()..."١٦: غافر(

 

 
 وهكذا يستعين اإلمام أبو العـزائم       

ــة الــواردة فــى نفــس  باآليــات القرآني
الموضوع، ويستفيد منها فى تبيين المعنـى       
وإيضاحه، وليتأكد الترابط والتماسك بـين      

.أجزاء الموضوع الواحد فى القرآن الكريم

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 
          

   

 

 

 

          
     
   



 

 

 

            

 

 
    

 

   
  

 

 

 

            
    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
سامي عوض العسالة. د

 

 

 

مدير عام بوزارة األوقاف

 

 

أنــه يؤكــد معنــى اآليــة ) ٢(

 

 محــل –

االستشهاد  

 

 ويوضـحه بـبعض اآليـات     -

.األخرى 

 

 

 تدل  ولهذا شواهد كثيرة عند اإلمام      
على عميق تدبره آليات القـرآن الكـريم،        
وتركيزه الشديد على أن القـرآن الكـريم        

ق بعضه بعضدصياا، ويؤكد بعضه بعض.

 

 
  ا فى حديث اإلمام عن     ويتضح ذلك جلي

:   فى بيان صفة اإلرادة يقول ف الصفات،

 

 
قال جل ذكره سبحانه فى بيـان أنـه         "

تعالى مالك الملك يتصرف فى ملكه كيـف        
قُِل اللَّهم ماِلـك    : يشاء وفق ما أراد وقدر    

        لْـكالْم تَنِْزعو تَشَاء نم لْكلِْك تُْؤِتي الْمالْم
 من تَـشَاء    ِممن تَشَاء وتُِعز من تَشَاء وتُِذلُّ     

   ٍء قَِديرلَى كُلِّ شَيع ِإنَّك رالْخَي ِدكِبي *  تُوِلج
اللَّيَل ِفي النَّهاِر وتُوِلج النَّهـار ِفـي اللَّيـِل          
       تَ ِمنيالْم تُخِْرجِت ويالْم ِمن يالْح تُخِْرجو

آل  (الْحي وتَرزقُ من تَشَاء ِبغَيِر ِحـسابٍ  
). ٢٧، ٢٦: عمران

 

 
وقال تعالى فى بيان أنه فاعل مختـار        
يتصرف بقدرته البالغة حد النهاية ما شـاء        

لَقَد كَفَر الَِّذين قَالُوا ِإن اللَّـه       : وكيف شاء 
     ميرم ناب ِسيحالْم واللَِّه      ۚه ِمن ِلكمي نقُْل فَم 

يح ابـن مـريم     شَيًئا ِإن َأراد َأن يهِلك الْمسِ     
 وِللَّـِه ملْـك   ۗوُأمه ومن ِفي اَألرِض جِميعا     

 يخْلُقُ مـا    ۚ وما بينَهما    السماواِت واَألرضِ 
  شَاءۚي     ٍء قَِديرلَٰى كُلِّ شَيع اللَّهو  )المائدة :

١٧ .(

 

 
وقال تعالى فى بيان أنـه حكـيم فـى          

 ما تقتـضيه    صنعه يفعل بحكمته واختياره   
: ومشيئته حسبما تقضى به المصلحة     إرادته
         ا ِفـيغَـواِدِه لَبقَ ِلِعبزالر طَ اللَّهسب لَوو

    ـشَاءـا يٍر مُل ِبقَدنَزي لَِٰكنِض وۚاَألر  ِإنَّـه 
ِصيرب اِدِه خَِبيرِبِعب )٢٧: الشورى .(

 

 

وقال جل ثناؤه فى بيان كمال إرادتـه        
ا َأن  ِإنَّما َأمره ِإذَا َأراد شَيئً    : وعظيم قدرته 

     كُونفَي كُن قُوَل لَهـِدِه     *يالَّـِذي ِبي انحبفَس 
    ونعجِه تُرِإلَيٍء ولَكُوتُ كُلِّ شَيم ) يـس :

وقال تعالى فى بيان أنه فاعـل       ). ٨٣،  ٨٢
شاء أن يفعلـه بمقتـضى      مختار يفعل ما ي   
ِللَّـِه ملْـك الـسماواِت      : إرادته ومشيئته 

واَألرِض يخْلُقُ ما يشاء يهب ِلمن يشاء ِإناثًا        

      شاء الـذُّكُوري نِلم بهيو*    مهجوـزي َأو 
         ـا ِإنَّـهِقيمشاء عي نُل معجيِإناثًا وذُكْرانًا و

 قَِدير ِليمع) وقـال   ،)٥٠ ،٤٩: رىالشو 
      فى بيان أنه فاعل مختـار  :  ـكبرو

     خْتَاريو شَاءا يخْلُقُ مۗي     ملَه ا كَانةُ   مرالِْخي ۚ
        ـشِْركُونـا يمـالَٰى عتَعاللَّـِه و انحبس 

).٦٨: القصص(

 

 
وقال جلت قدرته فى بيـان أن خلقـة         
اإلنسان وتصويره فى الرحم على صـورة       

وأشكال متباينة إنما هـو بمحـض       متنوعة  
هو الَِّذي يصوركُم ِفـي     : إرادته ومشيئته 

    شَاءفَ ياِم كَيحِإالَّ  الۚ اَألر ِإلَٰه     ِزيـزالْع وه 
ِكيمالْح) ٦: آل عمران.(

 

 
وقال سبحانه فى كمال تنزيهـه عـن        

ـ : الولد، وكمال اختياره   و َأراد اللَّـه َأن     لَ
 تَِّخذَ وي         ـشَاءـا يخْلُقُ ما يطَفَٰى ِمما الصلَد ۚ

  انَهحبۖس    ارالْقَه اِحدالْو اللَّه وه  ) الزمـر :
٤.(

 

 
وقال جل شأنه فى بيـان أن الهدايـة         
: والضالل إنما هما بمحض إرادته ومشيئته     

         هرـدص حـشْري هِديهي َأن ِرِد اللَّهي نفَم
يِرد َأن يِضلَّه يجعْل صـدره      ِم ومن   سالِإلِل

        اِء كَـذَِلكمِفي الس دعصا يا كََأنَّمجرقًا حيض
 * يْؤِمنُون   ه الرجس علَى الَِّذين الَ    يجعُل اللَّ 

وهذَا ِصراطُ ربك مستَِقيما قَد فَصلْنَا اآلياِت       
ونذَّكَّرٍم يِلقَو) ١٢٦، ١٢٥: اماألنع.(

 

 
وقال تبارك اسمه فـى بيـان أنـه إذا          
تعلقت إرادته تعالى بإهالك قوم سلط عليهم       
أنفسهم بالفسق ومخالفته تعالى فيما أمر به       

وِإذَا َأردنَا َأن نُهِلـك قَريـةً       : ونهى عنه 
َأمرنَا متْرِفيها فَفَسقُوا ِفيها فَحقَّ علَيها الْقَوُل       

مافَدِميرا تَدنَاهر )٢()١٦: اإلسراء(.

 

 
                                                           

.١/٢١: زائمأسرار القرآن لإلمام أىب الع) ١(

 

 
.٥٢ ،٥١ ص:اإلسالم دين اهللا لإلمام أىب العزائم) ٢(

 

 



 

 

 

                                                              

 

 

 

 



 

 
 



 



 



 





 



 



 





 



 



 





 





 



 

 

 





 











 





 




 



إن القاعدة العامة المقررة فـي      

كَذَِلك كُنتُم من قَبـُل     : قوله تعالى 

   كُملَـيع اللَّه نفَم)  ٩٤: النـساء( ،

عيـة فـي    ايجب أن يستشعرها الد   

دعوته سواء في محيط من يدعوهم      

إلى اإلسالم واإليمان، أم في محـيط       

من يدعوهم إلى الـسنة وإخـالص       

.العبادة هللا تعالى

 

 

فالذين وقعـت مـنهم البـدع أو        

على مرتبـة   المعاصي ليسوا جميعا    

واحدة، بل هم من حيـث التأصـيل        

:العلمي ينقسمون إلى أقسام

 

 

١

 

ـ      فهن - ل اك من العلماء من أص

أصوله على البدعـة وتبنـى هـذه        

األصول عن علم ومعرفـة، ودعـا       

إليها، وهؤالء هم المبتدعة الحقيقيون،     

ة في بعض المسائلنَّوإن وافقوا الس.

 

 

٢

 

 ومنهم من تبنى منهج أهـل       -

ة مـن   نَّل الس  وحص السنة والجماعة 

منابعها واحتفى بها وناصـرها وذب      

ا حيثما دارت عقيـدة      ودار معه  عنها

وعمالً وسلوكًا، فهؤالء هم أهل السنة      

والجماعة، فإذا حـصل أن اجتهـد       

أحدهم في أفراد المسائل العلمية التي      

هي مجال لالجتهاد فأخطأ وقال فيها      

بقول أهل البدع لـم يوصـف بأنـه         

مبتدع، فلو كان كل من أخطـأ فـي         

عليه بـالخروج مـن     مسألة ما حكم    

لنا أحـد؛ إذ ال     منهج السلف لم يبق     

.معصوم إال رسول اهللا 

 

 

٣

 

 العامة والـدهماء مـن أتبـاع        -

المذاهب والطوائف، وهؤالء ملحقـون     

بمتبوعيهم لكن ينبغي االهتمام بتعليمهم     

وإقامة الحجة عليهم، وهذا مـا فعلـه        

  الذين كـادوا يقعـون     ثالثة  ل مع ا

في الدين لوال هذا    تحت طائلة اإلحداث    

ليمي مـن النبـي     الموقف اإليجابي التع  

:عليه الصالة والسالم

 

 

 َأنَـس بـن   فقد روى البخاري عن     

جاء ثَالَثَةُ رهـٍط ِإلَـى      : قال ماِلٍك  

    اِج النَِّبىووِت َأزيب    ـنع َألُونسي 

   ِة النَِّبىادِعب      موا كَـَأنَّها ُأخِْبـرفَلَم 

 وَأين نَحن ِمـن النَِّبـى       :تَقَالُّوها فَقَالُوا 

          ـامذَنِْبِه و ِمن ما تَقَدم لَه غُِفر قَد 

تََأخَّر . مهدـلِّى      :قَاَل َأحا َأنَا فَِإنِّى ُأصَأم 

 َأنَا َأصوم الدهر    :وقَاَل آخَر . اللَّيَل َأبدا 

 الَ ُأفِْطرو . قَاَل آخَرتَِزُل النِّ   :وَأنَا َأع  اءس

 فَجاء رسوُل اللَِّه    . فَالَ َأتَزوج َأبدا  

 َأمـا   ،َأنْتُم الَِّذين قُلْتُم كَذَا وكَـذَا     ( :فَقَاَل

واللَِّه ِإنِّى َألخْشَاكُم ِللَِّه وَأتْقَاكُم لَه، لَِكنِّى       

   قُدَأرلِّى وُأصو ،ُأفِْطرو ومَأص،  جوَأتَزو 

من رِغب عن سـنَِّتى فَلَـيس       النِّساء، فَ 

.)ِمنِّى
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الـسيد  سماحة  قامت مشيخة الطريقة العزمية تحت رعاية       
 العزمية  محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم شيخ الطريقة       

 لدورها  ا، تأكيد ه١٤٤١  عدة محاضرات خالل شـهر   
:بصير األمة بالواجب المطلوب منهاالكبير فى ت

 

 



 


مت ليلة   أقي م٢٨/٢/٢٠٢٠ ، الموافق ه١٤٤١  ٣فى يوم   

بقاعـة اإلمـام المجـدد       مائةال بعد   الثالثون و ةتاسعال هل البيت أ
السيـد محمد ماضى أبى العزائم حيث حضرها عدد من أسـاتذة           
الجامعات والمراكز العلمية، ورجال الصحافة واإلعالم، وعدد من        
أبناء اإلمام أبى العزائم، وأبناء الطريقة العزميـة مـن مختلـف            

.المحافظات

 

 
الظاهرة الـسيئة    الطريقة العزمية عن     سماحة شيخ وقد كشف   

 مليونيرا، ومائة مليون    ٢٢لتعصب للفرق الرياضية، حيث يلعب      ل
ون بعضهم بسببهمجائع يسب.

 

 
ماذا زرعتم ألوالدكـم؟ وإن لـم تزرعـوا         : وتساءل سماحته 

.فسارعوا حتى ال ييأس أوالدنا من الحياة، ويمأل األمل قلوبهم

 

 
وأغاني المهرجانـات   م الهابطة   وأكد سماحته أن الكرة واألفال    

ال تبني بلدا، وإذا كان القدوة هو الالعب والالهي فسيضيع شبابنا           

.مستقبلنا

 

 
ـ         وسـيلة،   ةوطالب سماحته بمقاطعة تشجيع العبي الكرة بأي

بكي، ومطربي المهرجانات واإلسـفاف،     ك مقاطعة أفالم الس   لوكذ
لألحسن، ويؤدي كل   ال بد أن يكون لنا إرادة لتغيير الناس         : (قائالً

).واحد رسالته في الحياة بصورة صحيحة

 

 
مـن  % ٢٥لما مات حسني مبارك مدحـه       : وأضاف سماحته 

ال رأي لهـم،    % ٥٠منهم، بينمـا    % ٢٥المصريين، وأساء إليه    
.ولكن ال بد أن نقيمه ونعتبر من فترة حكمه

 

 
سماحته إلى أن الدولة المصرية ال بد أن تشعر بقـوة           وأشار  

الصوفية، وتعيد لهم دورهم فـي الحيـاة، وال تنخـدع باعتـذار             
ء افي الفتـاوى المتـسيبة اقتـد      ان؛ ألنهما سيبدآن    وحسالحويني  
.في الخليج اآلنبسادتهم 

 

 
الحليم العزمي الحسيني حديثـه حـول         الشريف عبد  واصلو

تفصيل الحقوق الخمسين التي  عن يثبالحد سيرة أهل البيت   
 ثم عقـد مقارنـة   ،أوردها اإلمام زين العابدين في رسالته للحقوق    

بينها وبين اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عـن األمـم           
 عن هذا اإلعالن ،م، وقد تميزت رسالة الحقوق١٩٤٨المتحدة عام  

  يفة السجادية، نها في الليلة، ثم بدأ الحديث عن الصح      بسبعة أمور بي
 ن مميزاتها السبعة، ووعد بإكمال الحديث عن الـصحيفة         حيث بي

.السجادية في الليلة القادمة إن شاء اهللا تعالى

 

 
إلمام أبي العزائم   اوقامت الفرقة العزمية باإلنشاد من مواجيد       

.األستاذ أحمد مخلوفبقيادة 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

ب

 

ينا اللقـاء املاضـي أن النبـي 
َّ َّ



 

 قـد أثبـت أنـه مـن خـري 

 

ــوت،  ــل، وخــري العــشائر، وخــري البي ــشعوب، وخــري القبائ ال

 

فجدوده مجيعا األكـرم دائمـا علـى اهللا تعـاىل يف كـل أجيـال 
ً ً

 

البشرية من لـدن آدم إىل والديـه اتبـني املهتـدين كـسائر 

 

آبائــه حــىت إمساعيــل وإبــراهيم ونــوح وآدم علــيهم مجي

 

عــا 
ً

 

.. الصالة والسالم

 

ويف هذا املقال نواصل احلديث

 

:، فنقول

 

 

 

 


 




 




 




 




 







 


 عبد  أما من يزعم أن والد النبي       

 وقلبه السقيم نتيجة    اهللا فى النار بعقله العقيم    

تفكيره السطحي وتهوِكه، فيلجمـه إقـرار       

ا بوالده   بأنه ابن الذَّبيحين مباهي    النبي  

عبد اهللا وجده إسماعيل آباء وجدود غيـره        

حتى من الرسل واألنبياء برضائه وتبـسمه       

 يـا  (: على قول اإلعرابي له    ا  موافقً

 أن الـذبيح    ثبـت   أ ف )١()ابن الذبيحين 

  إسماعيل بـن إبـراهيم       السابق هو 
وفَـدينَاه ِبـِذبٍح    : الذى قال اهللا تعالى فيه    

وفى هذا نفـى    ) ١٠٧ :الصافات( عِظيٍم

لقول القائلين بأن إسحق هو الذبيح كما زعم        

اليهود بالباطل، وأثبت أنه إسماعيل علـيهم       

.ا الصالة والسالمعيجم

 

 

 نفى المسيح عيسى بن مريم عليهما       كما

سالم فى اإلنجيل الصحيح، وهو     الصالة وال 

، نفى أن رسول    اإلنجيل برواية برنابا    

 المعروف عند أهل الكتاب بالنبي      اهللا  

الرئيس ونبي آخر الزمان أى الخاتم سيأتى       

من ذرية إسحق وداود، كما كـان يـزعم         

أحبار اليهود وعلماؤهم حتى عهده أى عهد       

      كَـذِّبون  المسيح عليه السالم حيث كـانوا ي

ه عليه السالم وأرادوا، وهم يجادلونـه       نبوت

فى صدق نبوته، أن يظهروا عداءه لبنـى        

إسرائيل فسألوه لصرف اليهود عنه، كمـا       

فـإن   (:جاء قول برنابا فى روايته لإلنجيل     

رؤســاء الكهنــة تــشاوروا فيمــا بيــنهم 

ــسقَّطُوه ــذلك أ)٢(لِيتَ ــه، ل ــلوا بكالم  رس

: قائلين يسألونه   )٤( وبعض الكتبة  )٣(الالَّويين

.من أنت؟

 

 

الحق أنى لستُ   : "وقال يسوع   فاعترف

ِسي٥("ام(.

 

 

 أو أحـد    )٦( أو أرميا  اأأنت إيلي  : فقالوا

.األنبياء القدماء؟

 

 

.كالَّ:  يسوع أجاب

 

 

من أنت؟ قل لنشهد للـذين      :  قالوا حينئذ

أنـا صـوت    : أرسلونا؟ فقال حينئذ يسوع   

صارخ في اليهودية كلها، يصرخ  أعـدوا        

سول الرب، كما هو مكتوب فـى       طريق ر 

.أشعياء

 

 

تكن المسيح وال إيليـا أو      إذا لم   : قالوا

شِّر بتعليم جد     انَِبييد، وتجعـل    ما، فلماذا تُب

.؟نفسك أعظم من مِسيا

 

 

إن اآليات التى يفعلها اهللا     :  يسوع أجاب

على يدى تُظهر أنِّى أتكلم بمـا يريـد اهللا،          

لـون  ولستُ أحسب نفسي نظير الـذي تقو      



 

 

 

 

 



 



 













 




 



 أن أحـل رباطـات       ألني لستُ أهالً   )٧(عنه

سـول اهللا الـذى     جرموق أو سيور حذاء ر    

 سِِيونه مالذى خُِلق قبلـى، وسـيأتى       اتسم 

 يكون لدينه   البعدى، وسيأتى بكالم الحق و    

". نهاية 

 

 

 الالويون والكتبـة بالخيبـة،      فانصرف

وقَصوا كل شيء على رؤساء الكهنة الذين       

 على ظهره، وهو يتلـو       إن الشيطان  :قالوا

.)٨(كل شيء عليه

 

 

: الحق أقول لكم  : " قال يسوع لتالميذه   ثم

إن رؤساء وشيوخ شعبنا يتربـصون بـى        

.)٩("الدوائر

 

 

 الفصل الذى يلى هذا الفصل قـال        وفى

الحـق   (: لتالميـذه  عيسى بن مريم    

إن كل نبي متى جاء، فإنه إنمـا        : أقول لكم 

مـة اهللا،   يحمل ُألمة واحدة فقط عالمة رح     

ولذلك لم يتجاوز كالمهـم الـشعب الـذى         

ُأرسلوا إليه، ولكن رسول اهللا متـى جـاء         

، فيحمل  )١٠(دهيعطيه اهللا ما هو بمثابة خاتم ي      

ا ورحمة ألمم األرض الذين يقبلـون    خالص

تعليمه، وسيأتى بقوة على الظالمين، ويبيـد       

 ألنه  ؛ادة األصنام بحيث يخْزى الشيطان    عب

نظـر فـإنى   ا: راهيم قائالً  هكذا وعد اهللا إب   

بنسلك أبارك كـلَّ قبائـل األرض، وكمـا         

ا هكـذا   يمحطمتَ يا إبراهيم األصنام تحط    

يا معلم قل   : )١١(سيفعل نسلك، أجاب يعقوب   

؟ فـإن اليهـود     )١٢(لنا بمن صِنع هذا العهد    

يقولون بإسحق، واإلسـماعيليون يقولـون      

!. بإسماعيل؟

 

 
ـ     :  يسوع أجاب ن ابن من كان داود؟ وِم
.أى ذرية؟

 

 

 ألن  ؛مـن إسـحق   : )١٣( يعقوب أجاب

إسحق كان أبا يعقوب، ويعقوب كـان أبـا         

.يهوذا الذى من ذريته داود

 

 

ومتى جاء رسـول    :  قال يسوع  فحينئذ

اهللا فمن نسل من يكون ؟ 

 

 

.من داود:  التالميذأجاب

 

 

 ألن  ؛مال تَغُشُّوا أنفـسك   :  يسوع فأجاب

    قال : " هكذا الً قائ اداود يدعوه فى الروح رب

جلس عن يميني حتـى أجعـل       ا :اهللا لربي 

أعداءك موطئا لقدميك، يرسل الرب قضيبك   

، "الذى سيكون ذا سلطان فى وسط أعدائك      

 ابن  ال اهللا الذى تُسمونَه مِسي    فإذا كان رسو  

ـ  داودداود، فكيف يسميه     بصـدقونى  ! ؟ا ر

إن العهـد صـِنع     : ألنى أقول لكم الحـق    

.)١٤(إسحقبإسماعيل ال ب

 

 

 قول التالميذ مجمعـين بقـول       فلنتدبر

واحد أن رسول اهللا سيكون من نسل داود،        

ومن ثم يكون من نـسل إسـحق ولـيس          

، ومن ثـم يكـون الـذبيح    إسماعيل  

إسحق، وليس إسماعيل كما زعـم اليهـود        

ويزعمون حتى اليوم، وهذا يدل علـى أن        

بنى إسرائيل نازعوا اإلسماعيليين رسـول      

وظلوا حتى بعثـه ينتظـرون      ،  اهللا  

مجيئه منهم، فلما جـاء مـن العـرب أى          

اإلسماعيليين كفروا به إال مـن رحـم اهللا         

.منهم

 

 

 فـى الحـديث      شرح لقوله    وهذا

ولم تزل تنازعني األمم    (.... السابق ذكره   

ا عن كابر حتى خرجتُ مـن أفـضل         كابر

.)١٥() هاشم وزهرة:حيين من العرب

 

 

لعرب رسول اهللا   وبنو إسرائيل نازعوا ا   

،      ًا والقبائل العربية نـازعوا قريـش، 

.وقبائل قريش نازعوا بنى هاشم

 

 

                                             

 

 
).٤٠٣٦(أخرجه احلاكم ىف مستدركه برقم ) ١(

 

 
 ىف اخلطأ ليصرفوا الناس     أى ليوقعوا سيدنا عيسى     ) ٢(

.عن اإلميان به

 

 
.من علماء ودعاة اليهودية) ٣(

 

 
وظيفة علمية ىف اهليكل عند اليهود ىف عهـد املـسيح           ) ٤(

.

 

 
سم من أمساء رسول اهللا اخلامت عند أهل الكتـاب          اهو  ) ٥(

.كما سيتبني هذا بعد

 

 
)٦ (وأرميا نبيان من أنبياء بىن إسرائيل يسبقان زمـن          اإيلي 

.عيسى بأكثر من مخسة قرون

 

 
 الذى هو رسول اهللا     امسي) بالذى يقولون عنه  (يقصد  ) ٧(

عندهم .

 

 
.ملا فشلوا ىف أن يوقعوه ىف أى خطأ) ٨(

 

 
 ٣من  / الفصل الثاىن واألربعون    / أجنيل برنابا   ) ٩(

 

– ٢٠ 
.ط دار البشري/ 

 

 
هذا تعبري جمازى يؤخذ منه املعىن الكُلِّى وليس بفصل         ) ١٠(

داللة كل لفظ على حده عن التعبري كما يفعـل خـوارج     
آخر الزمان املشبهة اسمة املتهوكون املنتقصون من قـدر         

. على ج السلف وحدهمالنيب ووالديه ، ويزعمون أم

 

 
.هو أحد احلواريني) ١١(

 

 
ن جيعله للناس   أهو عهد اهللا تعاىل أى وعده إلبراهيم ب       ) ١٢(

ا إىل آخر الزمان، وهذا يعىن  أن مجيع األنبياء من بعده            إمام
من ذريته، وأعظم وأهم ما ىف هذا الوعد إلبراهيم، هو أن           

ه اهللا   اخلامت من ذريته، وهو ما أعطا      يكون رسول اهللا    
تعاىل إلبراهيم، ما عدا الظاملني من ذريته الذين يستبعدهم         

ا هلـا حـسب سـنته     بأول تطهري  اهللا تعاىل من ذريته أوالً    
ذريـة بعـضها مـن      (.... سبحانه ىف الرسل واألنبيـاء      

.....)بعض

 

 
.هو أحد احلواريني) ١٣(

 

 
 ١٣/ الفصل الثالث واألربعون    / اإلجنيل برواية برنابا    ) ١٤(

 

– ٣١.

 

 
.سبق خترجيه) ١٥(

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 




 






 



 






 



 








 



 







 



 

 



 



أتمسكن لحد  " كلنا يعرف المثل الشعبي     

، هذا المثل يطلق لمن يتظـاهر       "تمكن  ا  م

حتى ما إن يـتمكن، فتجـده       " طيب  " بأنه  

"!!الشرير " ه هيظهر معدنه ووج

 

 

فهل هذا النموذج مقبـول أم مـستهجن     

ا؟أخالقي!

 

 

أصحاب الفطرة السليمة   

 بالطبع هذا نمـوذج   : يجيبون

ـ    ا مستهجن ومرفوض أخالقي

اوديني.

 

 

فماذا تفعل لو عرفت أن     

هذا النموذج المستهجن هو ما   

" اإلسـالم الـسياسي    " تدعو إليه جماعات    

!باسم اإلسالم؟

 

 

" اإلسالم السياسي   " فالدارس لجماعات   

فقـه عـصر     " بيجدها تؤمن بما يعـرف      

وأن لكل " االستضعاف وفقه عصر التمكين    

! فتاويه المناسبة له؟عصر ووقت فقهه و

 

 

بل يعتبرون هذه القاعـدة أصـل مـن      

األصول عندهم، وبنوا عليها قواعد منهجية      

!!!كثيرة

 

 

وهذا ما قد عايـشناه وشـاهدناه رأى        

م حيث فوجئنـا    ٢٠١١ يناير   ٢٥العين بعد   

بالتعارض الكارثى بين ما كان يقـال قبـل      

فـي  " االستـضعاف "التمكين في عـصر     

ــن  ــابى م ــامج اإلنتخ ــة  :البرن المطالب

بالديمقراطية، واحتـرام حقـوق اإلنـسان       

واستقالل القضاء واستقالل األزهر والفصل     

بين السلطات وعدم التعسف في اسـتخدام       

السلطة وحق التظاهر واإلضراب الـسلمي      

.وحرية اإلعالم

 

 

" بعد التمكين والوصول للحكم     " وما تم   

تكفير الدستور والديمقراطية ومواثيق     :من

ان، والتدخل في أعمال القضاء     حقوق اإلنس 

من محاصرة وغلق المحكمـة الدسـتورية       

العليا وحرق المحاكم وإرهاب القضاة بـل       

 ٣٥٠٠قتلهم ومحاولة إقرار قانون يـسرح       

قاض من كبار القضاة ويتدخل في عملهـم        

ويمنعهم من مجرد حق االعتـراض علـى    

أعمال السلطة التنفيذية، والتخطيط لعـزل      

 تفصيل، ومنـع حـق      شيخ األزهر بقانون  

التظاهر واالعتصام السلمي للمعارضـين،     

ومحاصرة مدينة اإلنتاج اإلعالمي إلرهاب     

.اإلعالميين وغير ذلك

 

 

كل ذلك تم تبريره لألتباع بأننـا فـي         

أما قبل ذلـك فكنـا فـي        " عصر التمكين   "

"!!!عصر االستضعاف "

 

 

!!!ولكل عصر أحكامه وتصريحاته

 

 

    فما هو  ! ا؟قًا ونفا وإذا لم يكن هذا خداع

! ا؟الخداع والنفاق إذً

 

 

االنتهازيـة  " وإذا تم ذلك تحت مسمى      

!!فال كرامة" السياسية 

 

 

ولكن العار هو أن يتم ذلك تحت اسـم         

واإلدعاء بأن هذه قاعدة فقهيـة      " اإلسالم  "

!!!إسالمية

 

 

بل محاولة لصقها باإلسالم وبرسـوله      

الكريم، تحت دعوى أن اإلسالم أقر الجهاد       

" ولم يقـره بمكـة      " بعد التمكين   " ة  بالمدين

"!!زمن االستضعاف 

 

 

والدليل على زيف هذه القاعـدة بهـذا        



 

 

 



 



 


 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى. د   

 

 

أن رسـول اإلسـالم     ،  الفهم السقيم واللئيم  

" المال  " العظيم، عرض عليه زعماء مكة      

حتى يتـوج   " الملك  "  و ،حتى يكون أغناهم  

! ا عليهم، على أن يترك الدعوة لإلسالمملكً

 

 

االستضعاف وفقه  فقه عصر   " فبمنطق  

 كان علـى النبـي      " عصر التمكين   

الموافقة على الحصول على المال والملك،      

ا ينشر دعوتـه مـستخدم    " التمكين  " وعند  

!!!السلطة والمال

 

 

كما هو مخطـط وبرنـامج جماعـات        

.اآلن" اإلسالم السياسي "

 

 

الصدق "ولكن حاشاه وهو معلم البشرية      

."دئاوالوفاء بالعهود والمواثيق والمب

 

 

فتجدهم يدخلون االنتخابات، مـستغلين     

العاطفة الدينية عند المصريين وهـم فـي        

يقدمون تنـازالت مـن     " للحكم  " طريقهم  

 ثم عند   ،"الجاهلي  " وجهة نظرهم للمجتمع    

يظهر الوجـه   " التمكين والوصول للحكم    " 

!!الحقيقي لهم

 

 

 هـو القـدوة     وحيث إن الرسول    

، فتعالوا  "جماعات اإلسالم السياسي  "وليس  

نتعرف ماذا فعل نبي اإلسالم العظيم فـي        

عصر االستضعاف كمـا يـصفون العهـد      

!المكي؟

 

 

: "  رد بقوة الحق واليقين قائالً    إنه  

نى والقمـر   يواهللا لو وضعوا الشمس في يم     

في يساري، على أن أترك هذا األمـر مـا          

"!!!تركته، حتى يظهره اهللا أو أهلك دونه 

 

 



 



١

 

 أكذوبة وميكيافيلية هذه     بهذا يظهر  -

. منهايءالقاعدة، وأن اإلسالم بر

 

 

٢

 

 أن المبادئ ال تتغير سـواء كـان         -

.اا أو غنيا، فقير أو قويااإلنسان ضعيفً

 

 

٣

 

) قاعدة إسـالمية  ( اإلدعاء بأن هذه     -

نطباع عن المـسلمين، بـأنهم      ايعطى أسوأ   

ا للـضعف أو القـوة،      يغيرون مواقفهم طبقً  

يثــق فــى عهــودهم ويجعــل العــالم ال 

ومواثيقهم، مع أن القرآن الكـريم والـسنة        

المطهرة بهما أدلة ال تعد وال تحصى تدعو        

المسلم للتحلى بالصدق والحفاظ على العهود      

.والمواثيق مع العدو قبل الصديق

 

 



 



من أكثر القضايا التي أسيء فهمها، بل       

انتشر هذا الفهم الخاطئ بكل أسـف فـي         

شباب الجماعات اإلسالمية   عقول كثير من    

.والجمعيات الدينية

 

 

فالبعض بكل أسف اختزل الجهاد فـي       

القتال فقط، والبعض اآلخر جعـل الجهـاد        

 أي أنه بهذا المفهوم     ،معناه القتال الهجومي  

يجب على الدول اإلسالمية أو أيـة دولـة         

أن تحارب أي دولـة      " مصر مثالً " مسلمة  

ا بين اإلسـالم أو      وأن تخيره  ،غير مسلمة 

الجزية أو القتل حتى بدون أن تعتدي هـذه         

 ،الدولة غير المسلمة على الدولة المـسلمة      

وبدون أن تعترض الـدعاة إلـى اإلسـالم        

ومهما كانت تعطيهم الحرية الكاملة لنـشر       

.عقيدتهم

 

 

!فهل هذا الكالم صحيح؟

 

 

إن علماء اإلسالم العدول يؤكـدون أن       

ايـة والجهـاد    الدعوة إلى اإلسالم هي الغ    

بجميع صوره هو الوسيلة ـ وبناء عليه إذا  

أتيح في عالم اليوم وسائل حديثـة لنـشر         

تعاليم اإلسالم للـدنيا كلهـا عـن طريـق          

.نترنت والفضائيات والصحف وغيرهااإل

 

 

وكانت هناك اتفاقيات دوليـة  تـضمن       

حرية الدعاة   

 

 كل الدعاة    -

 

  فـي نـشر      -

! والقتال؟تعاليم دينهم ـ فلماذا نلجأ للحرب

 

 

إن القتال فُرض لرد العدوان وتـأمين       

وصول الدعاة في زمن كان السفر تحفـه         

 وكان يتعـرض فيـه      ،المخاطر واألهوال 

.الرسل والدعاة للقتل والتشريد

 

 

،  فال قتـال   ،وطالما سقطت علة القتال   

ولكن جهاد الدعوة اآلن يعني نشر تعـاليم        

هذا الدين العظيم بالحجة الناصعة والفكـر       

.ضيء واللغة التي يفهمها أهل العصرالم

 

 

 للجهـاد أدى إلـى      الخاطئإن المفهوم   

إزهاق أرواح كثيرة وإسالة للـدماء وبـث        

 وكلنـا عـاش أيـام       ،للرعب في القلـوب   

اإلرهاب األسود، فما كان يمر أسـبوع إال        

وهناك حوادث قتل عشوائية أو محـاوالت       

.اغتيال لقادة وزعماء ومفكرين وعلماء

 

 

ئم تمت باسـم الجهـاد،      كل هذه الجرا  

.والجهاد بريء منها

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


 

 

 

 

 

غاليـة،  حكم عاليـة، ودرر     
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 تعلياعقبهيمة يــالعظ

 

 
ى نيلـ نسترشد به ف   

 

 
.المجد اإلسالمى       

 

 

األستاذ

 

 
قنـديلمحمود سميـح 

 

 
 



 







 




 



 

 

 

 

فى هذه الحكمة يعرف اإلمام أبو العـزائم         
        ،التقوى تعريفا يمأل القلب خشية ورهبـة 

فهى من الوقاية، وهـي     : أما تعريف التقوى لغةً   
   أن يجعل  : االصون والحماية، والتقوى اصطالح

المسلم وقايةً بينه وبين غـضب اهللا وسـخطه؛         
، واجتنـاب   وذلك باتّباع أوامره وطاعتـه      

.واهيهزواجره ون

 

 
خوف يهجم على القلب يخيفه من      : فالتقوى

اهللا، ويجعله يراقب ربه فى كل نفَس من أنفاسه،         
وبها انكسار القلوب بين يـدى مقلـب القلـوب          

     ا عنـد   واألبصار، ومن تعريفات التقوى أيـض
مراقبـة اهللا تعـالى    : اإلمام فى ِحكمه، التقـوى    

مراقبة حضور أو استحضار، فـى كـل قـول          
هى التجرد مما يخـالف     : التقوىوعمل وحال، ف  

.الشريعة فى النفس والعقل والحس والجسم

 

 
:التقوى كما وردت فى كتاب اهللا أربعة

 

 
 لمقام اإلسالم، ومنها قولـه      :تقوى النار * 
 وقُودهـا النَّـاس    فَاتَّقُوا النَّـار الَِّتـي    : تعالى

.)٢٤: البقرة( ُأِعدتْ ِللْكَاِفِرين والِْحجارةُ

 

 
 لمقام اإليمان، ومنها قولـه      :قوى اليوم ت* 
 ا تُرجعون ِفيِه ِإلَـى اللَّـهِ      واتَّقُوا يوم : تعالى

.)٢٨١: البقرة(

 

 
 لمقام اإلحسان، ومنها قوله     :تقوى الرب * 
: النـساء ( يا َأيها النَّاس اتَّقُوا ربكُـم     : تعالى

١(.

 

 
 ألهل مقـام اإليقـان وهـى        :تقوى اهللا * 
يا َأيهـا الَّـِذين     :  ومنها قوله سبحانه   أعالها،

، )١٠٢: آل عمران ( آمنُوا اتَّقُوا اللَّه حقَّ تُقَاِتهِ    
وغير ذلك من اآليات فى هـذا اإلطـار مـن           

.التقسيم

 

 
 عمل القلب، وإذا كان مال الولـد        :والتقوى

 ألنـه   ؛ينفع ولده، فإن تقوى الولد تنفـع والـده        
 سيكون ولد بعد مماته، وخيـر     ا يدعو له  ا صالح 

الزاد الذى يتزود به العبد زاد التقـوى، وخيـر          
 ألنه يحفظك مـن     ؛لباس يهبك اهللا لباس التقوى    

شيطان الحظ، ووحش الشهوة، وبهيم الهـوى،       
لباس بـه  : وطمع النبات، وجبر الجماد، فالتقوى    

تكون فى جنة الشهود، ونعيم الوجود، من غيـر    
ن اللَّبس إلى   كد وال جهود، وعلى العبد أن يفر م       

ِلبس ثياب التقـوى، وعليـه أن يطهـر لبـاس        



 




 





 

 

 

 

 



 


 

.اإليمان، ويتجمل بريش اإلحسان

 

 
التقوى هي النسب الرباني الذي جعلـه اهللا        

 ًللتفاضل بين العباد، يقـول اهللا        ا ميدان  :
      اللَّـِه َأتْقَـاكُم ِعنْد كُممَأكْر ِإن ) الحجـرات :

ـ      : ، ولم يقل  )١٣ ا وال  أكثـركم مـاالً وال جاه
    سلطة، وال طوالً وال عرض   فهـذه   اا وال نـسب ،

كلها مقاييس أرضـية، ولكـن يوجـد مقيـاس          
سماوي، وميزان رباني يوزن به النـاس فـي         
الدنيا، وفى القبر ويوم الحشر فى القيامـة، ثـم          
يفوز أصحابه بجنة عرضها السماوات واألرض      
فيها مـا ال عـين رأت، وال أذن سـمعت، وال         

سـاِبقُوا   :، يقول اهللا    خطر على قلب بشر   
   كُمبر ٍة ِمنغِْفرِإلَى م ) وقبلهـا   )٢١: الحديـد ،

وساِرعوا ِإلَى مغِْفرٍة ِمن ربكُم وجنَّـٍة       : يقول
      تَِّقـينتْ ِللْمُأِعـد ضاَألراتُ ووما السهضرع 

، يقول اهللا يوم القيامة يـوم       )١٣٣: آل عمران (
ا ووضـعتم   إني قد وضعت نسب   : (ينادي بالناس 

ا، فرفعتم أنسابكم ووضعتم نـسبي، اليـوم        أنساب
أرفع نسبي وأضع أنسابكم، ليقم أهـل التقـوى،         

) فيقومون وهم قليل  

 

 اللهم اجعلنا منهم     -

 

 سئل  -
هـل  :  عن التقوى فقال للسائل    أبو هريرة   
نعـم،  : ا فيه شوك؟ فأجاب الـسائل     سلكت طريقً 

نعت؟ فأجابه السائل بأنّه    فما ص : فقال أبو هريرة  
: كان يبتعد عن الشوك ويتجنّبه، فقال أبو هريرة       

. فذاك هو التُّقى، أي التقوى

 

 


 


 بالتقوى فى كل    وقد أمرنا المصطفى    

مكان وزمان، وفى كل حال بال تحديد وال تقييد،         
 وأتبع السيئة الحسنة    ،اتق اهللا حيثما كنت   : (فقال

، ومن أجمـل    )الق الناس بخلق حسن   تمحها، وخ 
ما قيل في التقوى كلمات اإلمام علي بـن أبـي           

، إذ يصفُ التقـوى حينمـا سـأله    طالب  
هي الخوفُ من الجليـل،     : أحدهم عنها، فأجاب  

 ،والعمُل بما فـي التنزيـل، والرضـا بالقليـل         
واالستعداد ليوم الرّحيل، وذلك كله يحتاج إلـى        

 .بيان وتفصيل

إن الْمتَِّقين ذَهبـوا     :حدى خطبه ويقول فى إ  
ِبعاِجِل الدنْيا وآِجِل اآلِخرِة، فَشَاركُوا َأهَل الـدنْيا      
        ،ِتِهما ِفي آِخرنْيُل الدَأه مشَاِركْهي لَمو ،ماهنْيِفي د
سكَنُوا الدنْيا ِبَأفْضِل ما سِكنَتْ، وَأكَلُوها ِبَأفْـضِل       

ِكلَتْ، فَحظُوا ِمن الـدنْيا ِبمـا حِظـي ِبـِه           ما أُ 
الْمتْرفُون، وَأخَذُوا ِمنْهـا مـا َأخَـذَه الْجبـاِبرةُ          
الْمتَكَبرون، ثُم انْقَلَبوا عنْها ِبالزاِد الْمبلِِّغ والْمتْجِر       

 .الراِبِح

ـ        ا بعـض   ثم يقول فى خطبة أخـرى مبينً
لْقَ  خَلَقَ الْخَ  ما بعد فَِإن اَهللا     َأ :صفات المتقين 

ـ    غَِني ،مخَلَقَه ـ      اِحين ا ِمـن    عـن طَـاعِتِهم آِمنً
ِتِهمِصيع؛م        ،اهـصع نةُ مِصيعم هرال تَض َألنَّه 

           مـنَهيب مفَقَـس ،ـهَأطَاع ـنةُ مطَاع هال تَنْفَعو
   ِمـن مهعضوو ،ماِيشَهعم     ،مهاِضـعوا منْيالـد 

          مـنِْطقُهاِئِل، مـُل الْفَـضَأه ـما هِفيه تَّقُونفَالْم
     ،عاضالتَّو مهشْيمو ،اداالقِْتص مهسلْبمو ،ابوالص
غَضوا َأبصارهم عما حرم اُهللا علَيِهم، ووقَفُـوا        

.نَّاِفِع لَهمَأسماعهم علَى الِْعلِْم ال

 

 


 


للتقوى عالماتٌ كثيرةٌ يتصفُ بها المتَّقون،      

: ومن أهمها ما يأتي

 

 
اإليمان بالغيب، وإقامة الصالة، واإلنفـاق      
من رزق اهللا، اليقين واإليمان التّام باآلخرة، بذل        
المال في سبيل اهللا، المداومة علـى ذكـر اهللا،          
       ـبترك المنكرات واالبتعاد عنها، التواضع وح
الخلوة للتفكُّر، الحذر من االنحـراف والزيـغ،        

لمعروف إقامة العدل والبعد عن الظلم، األمر با       
.والنهي عن المنكر

 

 
العفو والصفح عمن أساء لهم،     : ومنها كذلك 

 قْـوى وَأن تَعفُوا َأقْـرب ِللتَّ    : قال اهللا تعالى  
.)٢٣٧: البقرة(

 

 
عدم اإلصرار على الذنب حتى لو وقعـوا        

ـ  ِإن: فيه، حيث وصفهم اهللا تعالى بقوله      ِذين  الَّ
روا فَـِإذَا   يطَاِن تَذَكَّ ن الشَّ هم طَاِئفٌ مِ  قَوا ِإذَا مس  اتَّ

ونِصربم مه )٢٠١: األعراف( .

 

 
تحري الصدق فـي األقـوال واألعمـال،        
وتميزهم بتصديق المرسلين من اهللا تعالى، قـال       

قَ ِبـِه   دِق وصد ِذي جاء ِبالص  والَّ: اهللا سبحانه 
.)٣٣: الزمر (قُونُأولَِئك هم الْمتَّ

 

 
: ائر اهللا، حيث قـال اهللا تعـالى       تعظيم شع 

  ِّظعي نمو اِهللا فَِإنَّ   ذَِلك اِئرشَع ى     متَقْـو ا ِمـنه
.)٣٢: الحج( الْقُلُوِب

 

 
وللتقوى فوائد وثمار جليلة ينالها المتّقـون       
في الدنيا واآلخرة، وهي ثمار عظيمةٌ وعديـدةٌ،        

: ومنها على سبيل المثال ال الحصر

 

 

 

 ومحبتهنَيل مرضاة اهللا -

 

 

 

حماية اإلنـسان ووقايتـه مـن ضـرر          -
الشيطان، فالتقوى حصن للمسلم من الـشيطان        

.وكيده، ووقايةٌ له من وسوسته

 

 

 

االنتفاع بالقرآن الكـريم، فمـن أراد أن         -

ينتفع بكتاب اهللا، وبما فيه مـن بركـٍة وعلـٍم           
. وتوفيق، فطريق ذلك تقوى اهللا

 

 

 

- عية اهللا للمتقين، قال تعـالى     م :اَهللا  ِإن 
        ـِسنُونحم ـمه الَّـِذينا واتَّقَو الَِّذين ع١٢٨) م 

.النحل

 

 

 

ومـن  : تَيسير أمور المتقين، قال تعالى   -
: الطـالق  (يتَِّق اللَّه يجعْل لَه ِمن َأمِرِه يـسرا       

٤(.

 

 

 

عون اإلنسان على التفريق بـين الحـق         -
هـا  َأي يا :والباطل وغفران الذنوب، قال تعالى    

         كَفِّريقَانًا وفُر ْل لَكُمعجي تَتَّقُوا اللَّه نُوا ِإنآم الَِّذين
عنْكُم سيَِّئاِتكُم ويغِْفـر لَكُـم واللَّـه ذُو الْفَـضِل        

. )٢٩: األنفال( الْعِظيِم

 

 

 

جلب البركـات وفتحهـا مـن الـسماء          -
و َأنّ َأهـَل    ولَ: واألرض بإذن اهللا، قال تعالى    

 علَيِهم بركَـاٍت ِمـن      الْقُرى آمنُوا واتَّقَوا لَفَتَحنَا   
ا كَانُوا       السِبم موا فََأخَذْنَاهكَذَّب لَِكنِض واَألراِء وم

ونكِْسبي) ٩٦: األعراف(.

 

 

 

ِإن : ، قـال تعـالى    نَيُل والية اهللا     -
  َأكْثَرهم ال يعلَمـون    ولَِكن الْمتَّقُون   َأوِلياُؤه ِإالَّ 

.)٣٤: األنفال(

 

 

 

: الِوقاية من ضرر الكافرين، قال تعـالى       -
   َتَتَّقُوا الوا وِبرتَص ِإنو رضي    ًئا ِإنشَي مهدكَي كُم 

. )١٢٠: آل عمران( اللَّه ِبما يعملُون مِحيطٌ

 

 

 

ووسعة المدد والعون من اهللا عند الشدائد        -
اللَّه يجعل لَّـه    ومن يتَِّق   : األرزاق، قال تعالى  

جخْرام  *       تَـِسبحـثُ الَ ييح ِمـن قْهزريو 
.)٣، ٢: الطالق(

 

 

 

ذَِٰلـك  : تَعظيم شعائر اهللا، قال تعـالى      -
 ومن يعظِّم شَعاِئر اللَِّه فَِإنَّها ِمن تَقْوى الْقُلُوبِ       

. )٣٢: الحج(

 

 

 

واتَّقُوا : نَيل العلم وتَحصيله، قال تعالى     -
  ۖاللَّه    اللَّه كُملِّمعيو ۗ       ِلـيمٍء عِبكُـلِّ شَـي اللَّهو  

.)٢٨٢: البقرة(

 

 

 

هـا  َأي يا: تَكريم اهللا للمتّقين، قال تعالى     -
          لْنَـاكُمعجُأنْثَـى وذَكَـٍر و ِمن ِإنَّا خَلَقْنَاكُم النَّاس

وقَباِئَل ِلتَعارفُوا ِإنّ َأكْـرمكُم ِعنْـد اللَّـِه         شُعوبا  
خَِبير ِليمع اللَّه ِّإن َأتْقَاكُم) ١٣: الحجرات( .

 

 

 

التقوى سبب لتكفير الذنوب والـسيئات،       -
.والنجاة من عذاب اهللا يوم القيامة

 

 

 

التقوى سبب لنيل ما تشتهيه النفوس فـي        -
 .الحياة اآلخرة

.نا من أهل التقوى وأهل المغفرةاللهم اجعل

 

 









 











 








 





 





 





 



 



 



 

 

 

 

 



 



 


 

 

 

 

 
قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ 

 

 

 

 



 



وليست الجنة بـالتمني؛ ولكنـه الجهـاد        

والعمل الصالح والمراقبة والحذر من آفـات       

كثيرة تحيط بالعمل الـصالح مـن العجـب         

والرياء واحتقار من لم يفعل مثله، وربما ظن        

المرء انفراده عن الناس بالمسارعة إلى الجنة       

وقد ابتلي بخفي الشرك ودقيق الرياء ممـا ال        

.تفطن إليه الجاهل المغروري

 

 

لذلك تجد أن األعمال الـصالحات تنـتج        

بفضل اهللا تعالى من الثواب أنواعا ال حصر        

لها، وتبدأ األعمال الـصالحات التـي هـي         

اإلسالم الظاهر بتحقيق اإليمان وهو بـاطن       

اإلسالم، إذ األعمال بالنيات، واألعمال عمل      

الجوارح الظاهرة، والنيات عمـل القلـوب       

باطنة، فاإلسالم واإليمان وجهـان لعملـة       ال

واحدة هي الدين الـذي أخبـر الحـق عـن       

ِإن اِإلنسان لَِفي   * والْعصِر  : أصحابه فقال 

ِإالَّ الَِّذين آمنُوا وعِملُوا الـصاِلحاِت      * خُسٍر  

ــصبِر ــوا ِبال اصتَوقِّ وــالْح ــوا ِب اصتَوو 

.)العصر(

 

 

قرآن الكريم من البـدء     والمتتبع آليات ال  

للختام في آيات الجنة يجد أنها وردت ثوابـا         

ألنواع من العمل الصالح، وأوضحت الـسنة       

المطهرة ذلك بتفصيل لم يعهد فـي شـريعة         

.سبقت؛ وال في قول نبي مضى

 

 

ومن المواضع التي نص القـرآن علـى        

استحقاق أهل الجنِة الجنةَ باإليمان واألعمال      

وبشِِّر الَّـِذين آمنُـواْ      :الصالحة قوله تعالى  

وعِملُواْ الصاِلحاِت َأن لَهم جنَّاٍت تَجِرى ِمـن        

 ارا اَألنْهِتهتَح ... ) وقولـه   )٢٥ :البقـرة ،

والَِّذين آمنُواْ وعِملُواْ الـصاِلحاِت     : سبحانه

        ـارـا اَألنْهِتهِرى ِمن تَحنَّاٍت تَجج مِخلُهنُدس

طَهـرةٌ  ِدين ِفيها َأبدا لَّهـم ِفيهـا َأزواج م        خَاِل

 ِظـال مِخلُهنُدظَِليالً و  )وقوله  )٥٧ :النساء ،

والَِّذين آمنُواْ وعِملُواْ الـصاِلحاِت الَ      : تعالى

نُكَلِّفُ نَفْسا ِإالَّ وسعها ُأولَـِئك َأصحاب الْجنَِّة       

: ، وقولـه  )٤٢ :األعراف( دونهم ِفيها خَالِ  

      ِرينَّاٍت تَجْؤِمنَاِت جالْمو ْؤِمِنينالْم اللَّه دعو

ِمن تَحِتها اَألنْهار خَاِلِدين ِفيها ومساِكن طَيبةً       

         ذَِلـك راللَِّه َأكْب نم انوِرضٍن ودنَّاِت عِفي ج

  ِظيمالْع زالْفَو وه ) وقولـه  )٧٢ :التوبـة ، :

       ـِديِهمهاِت ياِلحِملُواْ الصعنُواْ وآم الَِّذين ِإن

ربهم ِبِإيماِنِهم تَجري ِمن تَحِتِهم اَألنْهار ِفـي        

         ـماللَّه انَكحـبـا سِفيه ماهوعنَّاِت النَِّعيم دج

 الْحمـد   وتَِحيتُهم ِفيها سالَم وآِخر دعواهم َأنِ     

الَِمينالْع بِللَِّه ر )٩ :يونس 

 

– ١٠(.

 

 

ُأولَِئك لَهم جنَّـاتُ عـدٍن      : وقوله تعالى 

         ـا ِمـنِفيه نلَّوحي اراَألنْه ِتِهمِري ِمن تَحتَج

َأساِور ِمن ذَهٍب ويلْبسون ِثيابا خُـضرا مـن        

 تَِّكِئينٍق مرتَبِإسٍس وندس ماِئِك ِنعلَى اَألرا عِفيه 

.)٣١ :الكهف( الثَّواب وحسنَتْ مرتَفَقًا

 

 

ومن يْأِتِه مْؤِمنًا قَد عِمَل     : وقوله تعالى 

* الصاِلحاِت فَُأولَِئك لَهم الـدرجاتُ الْعلَـى        

      خَاِلـِدين ارا اَألنْهِتهِرى ِمن تَحٍن تَجدنَّاتُ عج



 

 

 



 



 


 

 

 

 ٧٥ :طـه ( ها وذَِلك جزاء من تَزكَّـى    ِفي

 

- 

٧٦(.

 

 

وفي بعض األحيان يذكر أنهم اسـتحقوا       

 هم أمرا من أمور اإليمان أو عمالً الجنة لتحقيق 

صالحا، وقد يفصل في األعمـال الـصالحة        

.ويطيل في ذلك

 

 

ففي بعض األحيان يذكر أنهم اسـتحقوا       

ـ    : الجنة باإليمان واإلسالم   وفٌ يا ِعباِد ال خَ

      نُونزتَح ال َأنتُمو موالْي كُملَينُـوا   * عآم الَِّذين

    ِلِمينسكَانُوا ماِتنَا وِبآي *     نَّـةَ َأنـتُمخُلُوا الْجاد

ونربتُح كُماجوَأزو )٦٨ :الزخرف 

 

- ٧٠(.

 

 

وأحيانًا يذكر أنهـم اسـتحقوها ألنهـم         

ِه الْمخْلَـِصين    ِإالَّ ِعباد اللَّ: أخلصوا دينهم هللا 

 *      لُـومعقٌ مِرز ملَه لَِئكـم    * ُأوهو اِكـهفَو

  ونمكْرنَّاِت النَِّعيمِ  * مفي ج )٤٠ :الصافات 

 

- ٤٣(.

 

 

وأحيانًا يذكر استحقاقهم لها لقوة ارتباطهم      

ِإنَّما يـْؤِمن   : باهللا ورغبتهم إليه وعبادتهم له    

 ذُكِّروا ِبهـا خَـروا سـجدا        ِبآياِتنَا الَِّذين ِإذَا  

         ونتَكِْبرـسال ي ـمهو ِهمبِد رموا ِبححبسو *

       ـمهبر ونعداِجِع يضِن الْمع مهنُوبافَى جتَتَج

      نِفقُوني مقْنَاهزا رِمما وعطَمفًا وخَو *  لَمفَال تَع

     ن قُرم ما ُأخِْفي لَهم ـا    نَفْساء ِبمـزٍن جيِة َأع

لُونمعكَانُوا ي )١٥ :السجدة 

 

– ١٧(.

 

 

والَّـِذين  : ومن األعمال الصبر والتوكل 

آمنُوا وعِملُوا الصاِلحاِت لَنُبوَئنَّهم من الْجنَّـِة       

غُرفًا تَجِرى ِمن تَحِتها اَألنْهار خَاِلِدين ِفيهـا        

الَِّذين صبروا وعلَى ربِهم * ِلين  ِنعم َأجر الْعامِ  

كَّلُونتَوي )٥٨ :العنكبوت 

 

– ٥٩(.

 

 

ِإن الَِّذين  : ومنها االستقامة على اإليمان   

         ِهملَـيفٌ عوا فَال خَوتَقَاماس ثُم نَا اللَّهبقَالُوا ر

    نُونزحي مال هنَّـِة     * والْج ابـحَأص لَِئكُأو

 ِدين ِفيها جـزاء ِبمـا كَـانُوا يعملُـون         خَاِل

 ١٣ :األحقاف(

 

– ١٤(.

 

 

ِإن الَِّذين  : ومنها اإلخبات إلى اهللا تعالى    

       ِهـمبتُواْ ِإلَى رَأخْباِت واِلحِملُواْ الصعنُواْ وآم

       ونـا خَاِلـدِفيه منَِّة هالج ابحَأص لَـِئكُأو 

. )٢٣ :هود(

 

 

وِلمن خَافَ  :  الخوف من اهللا   ومن ذلك 

.)٤٦ :الرحمن( مقَام ربِه جنَّتَاِن

 

 

ومن ذلك بغض الكفرة المشركين وعـدم      

ال تَِجد قَوما يْؤِمنُون ِباللَِّه والْيـوِم       : موادتهم

اآلِخِر يوادون من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانُوا        

اءهم َأو ِإخْـوانَهم َأو عـِشيرتَهم       آباءهم َأو َأبنَ  

ُأولَِئك كَتَب في قُلُوِبِهم اِإليمان وَأيدهم ِبـروٍح        

        ارا اَألنْهِتهِرى ِمن تَحنَّاٍت تَجج مِخلُهديو نْهم

      نْهوا عضرو منْهع ضي اللَّها رِفيه خَاِلِدين 

.)٢٢ :المجادلة(

 

 

وفي بعض األحيان تفصل اآليـات فـي        

ـ     ي يـستحق بهـا     ذكر األعمال الصالحة الت

 كثيرا، فذكر في سورة أصحابها الجنة تفصيالً 

الرعد أنهم استحقوها باعتقادهم أن ما أنـزل        

 هو الحـق، وبوفـائهم      على الرسول   

بالعهود، وعدم نقضهم الميثاق، ووصلهم مـا       

مـن  أمر اهللا بوصله، وخشيتهم هللا، وخوفهم       

سوء الحساب، وصبرهم هللا، وإقام الـصالة،       

واإلنفاق سرا وعالنيـة، ودرئهـم بالحـسنة        

أفَمن يعلَم َأنَّما ُأنِزَل ِإلَيك ِمن ربـك        : السيئة

الْحقُّ كَمن هو َأعمى ِإنَّما يتَذَكَّر ُأولُواْ اَأللْباِب        

 ِينقُضون الِْميثَاقَ   الَِّذين يوفُون ِبعهِد اللَِّه والَ    * 

والَِّذين يِصلُون ما َأمر اللَّه ِبِه َأن يوصـَل          *

* ويخْشَون ربهم ويخَافُون سـوء الِحـساِب        

والَِّذين صبرواْ ابِتغَاء وجِه ربِهـم وَأقَـامواْ        

      عا وِسـر مقْنَاهزا رَأنفَقُواْ ِممالَةَ وـةً  الصالَِني

ويدرءُون ِبالْحسنَِة السيَئةَ ُأولَِئك لَهـم عقْبـى        

جنَّاتُ عدٍن يدخُلُونَها ومن صلَح ِمن      * الداِر  

     خُلُوندالَِئكَةُ يالمو اِتِهميذُرو اِجِهموَأزو اِئِهمآب

م ِبما صبرتُم    سالَم علَيكُ  * علَيِهم من كُلِّ بابٍ   

 ١٩ :الرعد( فَِنعم عقْبى الداِر

 

– ٢٤(.

 

 

حكـم أن   " المؤمنـون "وفي مطلع سورة    

الفالح إنما هو للمؤمنين، ثم بين األعمال التي        

تؤهلهم للفالح، وأعلمنا أن فالحهم إنما يكون       

قَد َأفْلَح  بإدخالهم الفردوس خالدين فيها أبدا      

  ْؤِمنُونالَّ* الْم      ونخَاِشـع الِتِهمِفي ص مه ِذين

 *      ونِرضعِن اللَّغِْو مع مه الَِّذينو*   الَّـِذينو 

  كَاِة فَاِعلُونِللز مه*       وِجِهمِلفُـر ـمه الَِّذينو 

  اِفظُونلَكَـتْ        * حـا مم أو اِجِهمولَى َأزِإالَّ ع

فَمِن ابتَغَى وراء   * ين  َأيمانُهم فَِإنَّهم غَير ملُومِ   

       ونـادالْع ـمه لَِئكفَُأو ذَِلك *    ـمه الَّـِذينو

    وناعر ِدِهمهعو انَاِتِهملَى   * َألمع مه الَِّذينو

   اِفظُونحي اِتِهملَوص *     اِرثُـونالْو مه لَِئكُأو *

 خَاِلـدون الَِّذين يِرثُون الِْفردوس هم ِفيهـا       

 ١ :المؤمنون(

 

– ١١(  .

 

 

 عـن ثالثـة     وقد حدثنا الرسـول     

أعمال عظيمة يستحق بها أصحابها الجنة، فقد   

روى مسلم في صحيحه عن عياض بن حماد        

 المجاشعى أن سيدنا وموالنا رسول اهللا       

وأهل الجنـة   : (... قال ذات يوم في خطبته    

ذو سلطان مقـسط متـصدق موفـق،       : ثالثة

رقيق القلـب لكـل ذي قربـى        ورجل رحيم   

.)ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال

 

 



 

 

 

 



 



 

هكذا يكره داعش النساء

 

 

 

لقد أضحى مؤكدا لدى الكافة من علماء       

ومثقفى هذة األمة مدى ما يمثله الفكـر        

داعش وأخواتـه   (المتطرف الذى يقدمه    

من تنظيمات السلفية والقاعدة وفقهـاء      

من خطر داهـم علـى      ) البداوة الخليجية 

اإلسالم والمسلمين وصورتهم فى العالم،     

   ا نقـدم هنـا     وحتى ننصح شعوبنا عملي

 مركـزة لفكـر داعـش       خالصة فكريـة  

والقاعدة والوهابية السياسية فى بالدنا العربية، وبخاصة       

 كتابـا مـن     ٢٠تنا ألكثر مـن     اء ومن واقع قر   ،فى مصر 

كتبهم ووثائقهم القاتلة، وسنقدم خالصة فكرهم فى نقـاط         

!فماذا يقولون؟.. محددة وهى عن الحكم والثقافة والمرأة

 

 


 



١ 

 

ها كافرة  اعشية ترفض الحضارة الغربية وتعتبر     الد –

.ن عن سائر البشريةيحتى يظل المسلمون متخلف

 

 

٢ 

 

.ترفض التليفزيون وتعتبره صورة الشيطان –

 

 

٣ 

 

–    ا  ترفض البنوك وتعتبرها ربـ  ومـن قَ   ،ا وحرام  َلِب

 أو يعمل فى البنك فهو كافر وال يـدخل          ،الفائدة عن ماله  

.الجنة

 

 

٤ 

 

 وأحلـوا  ،ر المسلم بـأى حجـة   ابتدعوا فكرة تكفي  –

اإلغارة على القبائل األخرى وقتل الرجال وسبى النـساء         

، وسـرقة   واألطفال إلضعاف وإفنـاء األمـة اإلسـالمية       

.أموالهم، وهتك أعراضهم

 

 

٥ 

 

 وتكفـر   ،تحارب كل فـن جميـل      –

 وتحرض علـى هـدم      ،الصورة والتمثال 

 وال تفرق بين    ،التماثيل الفنية والتذكارية  

.يعبد والتمثال الفنى الجميلالصنم الذى 

 

 

٦ 

 

 تعتبر أن الموسيقى حرام والغناء      –

 حتى يقتلـوا العواطـف النبيلـة        ،حرام

.والمشاعر اإلنسانية

 

 

٧ 

 

تحارب بشدة وعنف أى فيلم عن اإلسـالم وعـن           –

 ، وأفتوا بقتل مصطفى العقاد منتج فيلم الرسالة       ،الصحابة

.وقتلوا كل أسرته والمحتفين به

 

 

٨ 

 

 ويأمرون بإخفائها   ،لمرأة نظرة العبودية   تنظر إلى ا   –

 ال حـق    ،عن األعين وعن العمل فهى عبدة يملكها الرجل       

.!!أو كرامة أو حريةلها 

 

 

٩ 

 

 فالرجـل   ، تحكم بالتفرقة العنصرية بين المسلمين     –

 والمواطن والكفيـل الـسعودى      ،أفضل وأحق من المرأة   

.!!أفضل من المسلم األجنبى

 

 

١٠ 

 

ن يهود ونـصارى كفـار      تعتبر غير المسلمين م    -

وتمنع صحبتهم أو خدمتهم أو مجرد السالم عليهم ما عدا          

.األمريكان الذين يرتبطون بهم بعالقات تاريخية وطيدة

 

 

١١ 

 

تشجع قتل السياح فى كل بلد إسالمى حتى ينقطع         –

.المسلمون عن العالم المتحضر وعن الشعوب األوربية

 

 



  

 

 



 






 






 








 




 




 





 



١

 

ـ       - ة  المرأة كلها عورة مـن قم

.رأسها إلى أخمص قدميها

 

 

٢ 

 

 المرأة ال تغادر بيت الرجل إال       –

.محمولة إلى القبر

 

 

٣ 

 

 المـرأة فــى البيـت مطــبخ   –

 وليس لهـا رأى أو حـق أو         ،وفراش

.قرار

 

 

٤ 

 

 إذا خرجت من البيت تلـبس       –

 وتغطــى وجههــا بالنقــاب ،الــسواد

 وجـسمها بالجلبـاب     خماروشعرها بال 

 وال تفتح عينيها فـى      ،ويديها بالقفاز 

 وإذا ،الطريق حتى ال تغـرى الـشباب     

خافت أن تقع فى حفرة أو حجر تفـتح     

.العين اليسرى فقط وفتح اليمنى حرام

 

 

٥ 

 

 المرأة ال تخرج من البيت أو       –

 وباللبـاس   ،تسافر إال مع ذى محـرم     

.الوهابى الشهير ولو لتلقى العلم

 

 

٦ 

 

 ال يحق للمرأة أن تبدى فـى        –

 ،نيها أو كعب رجليها   الطريق بياض عي  

وآثار أقدامها فـى الطريـق عـورة        

 فعليها بـذيل طويـل      ،إلغراء الرجال 

.تمسح به آثار أقدامها فى الطريق

 

 

٧

 

ــساء  - ــتالط الن ــوز اخ  ال يج

بالرجال ولو كان فى الصالة أو مناسك       

الحج، أو حـول الكعبـة أو مراحـل         

.التعليم

 

 

٨ 

 

 ليس للمـرأة رأى وصـوتها       –

أى عمل سياسى    وال تشارك فى     ،عورة

 وال  ،أو نشاط اجتمـاعى أو رياضـى      

يحق لها االنتخاب أو الترشـيح أو أى        

.نشاط حزبى

 

 

٩ 

 

 للرجــل أن يــضرب المــرأة –

بالعصا على قدميها ويديها إذا عـصت       

أوامره أو خالفت رأيه أو تعدت علـى        

!إحدى نسائه األخريات

 

 

١٠ 

 

 تعدد الزوجات أمر مطلـوب      –

  وإذا،بــل واجــب وتقــرب إلــى اهللا

اعترضت إحداهن فمن حق الـزوج أن       

!يضربها 

 

 

١١ 

 

 ال يحق للمرأة أى منـصب       –

فى الدولة إال التدريس للبنات والرعاية      

 وال يحق لها أى منصب على       ،لألطفال

الرجال وخاصـة الرئاسـة والعبـادة       

.واإلدارة والقضاء

 

 

١٢ 

 

 الهوس الجنسى يسيطر على     –

الفكر الداعشى   

 

الذى منبعه وجذوره    -

 الوهابى   هو الفكر 

 

وهو كل شىء فى     -

 وال شىء سواه يشغل بالهم إال       ،حياتهم

القتل والذبح بالـسيف البـشع الـذى        

شاهدناه كثيرا فـى العـراق وسـوريا        

...وليبيا وسيناء الغالية

 

 

 هل بعد قراءة هـذه      :والسؤال اآلن 

األفكار الشاذة يجـوز ألى إنـسان        

 

- 

ناهيك عن كونه مـسلم أو عربـى أو         

مصرى 

 

..!! طريقهم الضال؟أن يتبع -

 

 



 

 

 

 

 



 





 




 




 



 



ِنلْحـا ٱ ِللراِح و  لشيِبٱ بعد   لْقَلْبٱصبا  

 

 
ِة        أَلَموـبص ـنع اقَلْبِوي يعرا ٱ تبلـص

 

 
ــةُ أَمــا لــصباٱ ِللــصبا حــد ، مفَارقَ

 

 
 فَـِإذَا بـدا    لـصبا ٱ يحلُو   لصباٱ وحالَ

 

 
اقَلْبأَي      ـدعـلْ بـِشيبِ ٱ هةٌ  لْمابـبص 

 

 
ــق ــصباٱ فَأَِف ــةٌ ل الَحم ــاِفِعني ِللي 

 

 
ــِد ــاِنٱ ووِللِْغي ــةٌ َأللْح ــم رِزيلَ  ثَ

 

 
ــا أَالَ فَأَن ــم ــٰىٱ الَ تلُ نعِتيلْموبــص  ِب

 

 
توبلَى ٱ ِإلَى   صـونِ ٱ لْميـسةً  لْحابـبص 

 

 
ــِه ــبٍ ِإلَي ــا ِبواِج امــي ِقي ــبا قَلِْب ص 

 

 
 ياِفعـا  لشوِقٱ الَِزلْت ِفي    لصباٱ ذَا   وِفي

 

 
ــم عــِه ألَِ ن ــو ِإلَي منِتي توــب ص ــه ن

 

 
ٱ أُِحب نيـسٱ لْح ـنـولِ ٱ بتـةً  لْببحم 

 

 
ــي بحو الَيــو ِنٱ ِلميــس ــِهلْح  وآِل

 

 
 روحـا وهـيكَالً    لْمنـسوب ٱ أَياسيِدي

 

 
تأَنٱ ونيسٰىٱ لْحجترـِن    لْمـىٰ ٱ ِلممتن

 

 
ــا لَقَــد ٱ قَالَهــار تخــٍذلْم  حجــةُ عاِئ

 

 
ــلْت سوــت ــسيِنٱ ولَىلْمٱ ِب ــِهلْح  وآِل

 

 
افَتفَو   ىٰ ٱ ِليرـشقَاِصـِدي    لْبـِل ميِبن 

 

 
ــم عــان نوزكُن ٰـٰه ــ ــاآلَ طَ ــو ي متأَن 

 

 
 محمـدٍ  لـرِحيمِ ٱ لـرؤفِ ٱ علَى   صالَةً

 

 
ــحاِبِه أَصٱ وــر ــاِمِنيٱ لْغ يِتيلْمــاد س 

 

 

 

 

 

ــاِن؟     ِلَأللْح ــب ــبا ياقَلْ ص ــم !أَثَ

 

 
  قَدأَغَـاِني؟      وى وـوِفي ج كدفَو ابش!

 

 
 تنـِزع عـن هـوى وغَـوانِ        لنفْسٱِبِه  

 

 
ــِشري ــي فَب ــانُٱ ِبرأِْس ــاِنلِْجن غم 

 

 
ــِف شــاٱ ِبر يماِن؟لْحــد ــِة ِعي نِلر أَو !

 

 
ــك   ِإذَا ــا وفَ لْيــانَ ِللْع ــاِنيٱ كَ لْع

 

 
ــفاٱ فَكَيبــاِني؟لــص ! ِللــشيِخ أَو ِللْفَ

 

 
ــاِني  ألَِنَّ وحا رــب ــي ص ــبا قَلِْب ص 

 

 
 رشف راِحـي ِمـن شـذَا ريحـاِني         ِبها

 

 
ــٰى ــِم علَ ــي محكَ ــٍم  ِف آِنٱ ِنعــر لْقُ

 

 
ــو ــر ولَ ٱ غَيِمريعــت ــاِنيل ــن أَركَ  ِم

 

 
ــو ٱ هكَــبٱ لْكَويرــد ــاِنل يب ــور ن 

 

 
ــسيِد ــِل ِل ســِهٱ ر ــاِنيللَّ ِن أَمــص  ِح

 

 
ــِه ــضِل  نِب ــلُ فَ ِعِمٱيــن اِنٱ لْميــد ل

 

 
ــه ــي ل ــلٌ ِف ِلٱ أَمــض ــواِنٱ ولْفَ ضلر

 

 
ــاِني و يأَح ــه مفَه ﴾نيــس ــي ح ِمن﴿

 

 
 ِللْعـــدناِنَألبنـــاِءٱ ِبتوســـلَ

 

 
ــِل يــِذيٱ ِلن ــى لَّ ــو ِإلَ جِنٱ أَرٰمحــر ل

 

 
ِإلحــساِنٱ ولْفَــضِلٱ غَيــِث وِإغْــداِق

 

 
مــتأَنــوسا ِإلَــى  وــاِنٱاِئلُننلْح

 

 
ِإليــــماِنٱ حجـــِة لْعبـــاَءِةٱ وآِل

 

 
 نعــطَ مــا نرجــو ِرضــا وتهــاِنِبــِه

 

 

 

 
  

 

 
  

 

 
   

دعوة عامة

 

 
يتقدم شيخ الطريقة العزمية بدعوة جميع أبناء        
الطريقة العزمية ومحبى آل بيت سيدنا رسـول        

 لحضور الحفل الكبير بمناسبة مولـد       اهللا  
، لرسول أبى عبد اهللا اإلمام الحسين    سبط ا 

الموافـق  ه ١٤٤١ شعبان   ٣وذلك يوم الجمعة    
بقاعـة اإلمـام المجـدد      .. م٢٠٢٠ مارس ٢٧

 ، بمقـر  السيد محمد ماضى أبـى العـزائم        

 

 
بـزمية بالقاهرة عقـالع ريقةـالط     

 

 
. صالة المغرب              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تـهــانــى

 

 












األخ الفاضل اللواء رأفت ألهم     * 
النجار بزفاف نجلـه الـدكتور      
أحمد على الدكتورة هبة كريمـة      

.. المحاسب محمد هشام جنيـدي    
بدسوق 

 

. كفر الشيخ–

 

 
لفاضل الدكتور عالء سعد بدر عميـرة نائـب آل          األخ ا * 

العزائم لحصول كريمته الـدكتورة إيمـان علـى درجـة           
.. الماجستير بكلية الهندسة قسم االتصاالت جامعـة طنطـا        

.بالحامول

 

 
األخ الفاضل الحاج مخلوف أحمد معروف بحفيده عـز         * 

بماقوسة .. الدين أحمد مخلوف

 

. المنيا-

 

 








 

 






ربـه   الحاج عالء عبـد   األخ الفاضل   * 
بكرى شقيق الحاج عصام بكـرى نائـب      

واألستاذ فتحي بكـري    الطريقة العزمية   
محمـود  وربه   عبدووالد األستاذ عطفى    و
.رج البرلسبب ..حمادهو

 

 
كريمة األخ الفاضل الحاج مغاوري علي حسن العالم نائـب          * 

الطريقة العزمية، وشقيقة المقـدم أحمـد بـالقوات المـسلحة           
.بكفر الدوار.. والمهندس عالء مغاوري

 

 
المرحوم الدكتور المهندس محمود إبراهيم السعدني الخبيـر        * 

اذ سـيد   باألمم المتحدة سابقًا زوج شقيقة األخ الفاضل األسـت        
.بدمنهور.. معروف، وزوج عمة الدكتور محمد سيد معروف

 

 
المرحومة الحاجة فريال محمد الشافعي جدة األخ الفاضـل         * 

بميت القرشي   .. األستاذ طاهر عبد الحميد   

 

 ميـت غمـر      –

 

– 
.دقهلية

 

 
زوجة المرحوم األخ الفاضل رشاد الصياد وشقيقة الحـاج         * 

.بدمنهور.. علي أبو شعرة

 

 
ل سامي عبد العزيز حجاج ابن خال الحاج السيد         األخ الفاض * 

بقرية المثلث .. عبد الحميد البلك

 

 الرياض –

 

. كفر الشيخ–

 

 
المرحومة شقيقة األخ الفاضـل محمـود المراسـي واألخ          * 

بقرية الخمسين .. الفاضل عزت المراسي

 

 . دمنهور-









