
 

 

 

 

 



 


العارف باهللا
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شيخ الطريقة العزمية

 

 


 



 

 



 


نائب عام الطريقة العزمية

 

 


 


        

 

 



 




 



 

 



 




 

 



 





 





 





 





 



 

 

يتفق عليها مع اإلدارة

 

اإلعالنات 

 

 

غـــايتـــنا

 

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

 

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

 

 

دعوتنا

 

شعارنا 

 

 

 اإلسالم دين اهللا وفطرته     :أوالً
. فطر الناس عليهاالىت

 

 
 اإلسـالم نسب يوصـل   :ثانياً

.ص إىل رسول اهللا

 

 
 اإلسالم وطن واملسلمون    :ثالثاً

.مجيعاً أهله

 

 

االشتراكات

 

 
.ا خالصة رسوم الربيد جنيه سنوي١٠٠ر ـداخل مص

 

 
. دوالراً سنوياً خالصة رسوم الربيد٥٠باقى دول العامل 

 

 

اللــه  معـبودنا

 

واجلهـاد خلقـنا 

 

 
ول مقصودناوالرس

 

واخلـالفـة غايتنا 

 

 
والقـرآن  حجتنا

 

وأبو العزائم  إمامنا 

 

 

 

 

 

..)١( يا مسلمي العالم اتَِّحدوا :االفتتاحية* 

 

 

 

  *

 

 

 

 

    بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم   

 

 

 

 ٤

 

 

 

 

 

 

زائملإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبى الع.. )٢٧( وسائل نيل المجد اإلسالمي *

 

 ٨

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

لعزائم اأبيالدين ماضى السيد أحمد عالء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 

 ١٢

 

 

 

 

 

 

المرحوم الشيخ يوسف الدجوي العالم باألزهر الشريف.. )٦(التكفير والتقليد  *

 

 ١٤

 

 

 

 

 

 

محمود عبد القادر. د.أ) .. ٤(من كتب مخطوطات البحر الميت؟ * 

 

 ١٦

 

 

 

 

 

 

محمد اإلدريسي الحسني.  د)..١٨(الصوفية فقط على منهج السلف الصالح * 

 

 ١٨

 

 

 

 

 

 

عادل سعد. المستشار رجب عبد السميع وأ)..  ٥(نصرة النبي المختار في أهل بيته األطهار * 

 

 ٢٠

 

 

 

 

 

 

بليغ حمدى. د.أ ..) ١/٢(طوير إلى التنوير الخطاب الديني من الت* 

 

 ٢٢

 

 

 

 

 

 

جمال أمين. د .. )٢(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

 

 

 

 

 

 

  .. ]م ومنازلهم ومقاماتهم وأقسامهمأنواع الرجال ومراتبه[حكم الدين  *

 

  

 

 

 العزائم أبومحمد ماضىاإلمام                                                                 

 

 ٣٠

 

  

 

 

 األستاذة لبنى محمد الشعراوى..مستقبل األمة  *

 

 ٣٢

 

 

 

 

 

 

نور الدين أبو لحية. د. أ.. ) ٢١(الطائفيون والحكماء السبعة * 

 

 ٣٤

 

 

 

 

 

 

 الحسينى عبد الحليم العزمىالشريف..  أصول تربية األبناء عند أهل البيت * 

 

 ٣٦

 

 

 

 

 

 

أحمد محمود كريمة. د.أ.. ) ١(نقض شُبه السلفية * 

 

 ٤٠

 

 

 

 

 

 

فضيلة الشيخ علي الجميل].. ٢/٣[ واألنبياء والصالحين حكم االستغاثة برسول اهللا * 

 

 ٤٢

 

 

 

 

 

 

أحمد محمد الشرنوبي. د.أ) .. ٥١(كة الدولية اإلنترنت الدعوة إلى اهللا تعالى من خالل الشب* 

 

 ٤٤

 

 

 

 

 

 

محمد الشندويلى) .. ٢(الصوم ال مثل له * 

 

 ٤٦

 

 

 

 

 

 

هـ١٤٤٠من أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خالل شهر رمضان * 

 

 ٤٧

 

 

 

 

 

 

فاروق الدسوقى. د. أ .. )٣٩(الصالة والسالم على والدي خير األنام * 

 

 ٤٨

 

 

 

 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى.  د.. ]٩٧) [مجلة التوحيد(وكالء الوهابية فى مصر صوت * 

 

 ٥٠

 

 

 

 

 

 

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

 

 ٥٢

 

 

 

 

 

 

 قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ ) ..٣٢ (معاني وإشارات قرآنية *

 

 ٥٤

 

 

 

 

 

 

رفعت سيد أحمد. د.. ي الوطن داء عربي الغربة ف:  بعد زلزال السودان*

 

 ٥٦

 

 

 

 

 

 

المجتمع العزمى* 

 

 ٥٨

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



 


أكد اإلسالم بأن المسلمين أمة واحدة يجب عليهم أن يحتفظوا بتماسـكهم      
وبقوتهم وباستعدادهم للوقوف أمام أعدائهم وللدفاع عـن أنفـسهم، وهـذه            

.المهمة بالذات هى التى تهتم بها الطريقة العزمية

 

 
ونحن ندعو الشعوب اإلسالمية إلى توحيد صفوفهم والتمـسك بـدينهم،           
وندعو العلماء والمثقفين باالجتماع حول مائدة الكتاب والسنة، فيركزوا على          

ى أكثر من خمس وثمانين بالمائة، سواء فى صعيد الـسنة،           المشتركات، وه 
أو فى حقل الشريعة والعقيدة، وأما الكتاب الكريم فهم متفقون عليه بحمد اهللا             

.تماما

 

 
وأما فيما اختلفوا فيه من المذاهب فليعترفوا جميعا بمذاهبهم، ويجعلوها           

دلوا اآلراء  مدارس فقهية وكالمية، ويجعلوا دعوتهم باسم اإلسـالم، ويتبـا         
الَِّذين يـستَِمعون   * فَبشِّر ِعباِد   : بينهم فيأخذوا بأحسنها عمالً بقوله تعالى     

   ُأو نَهسَأح ونتَِّبعَل فَياهللاُ   الْقَو ماهده الَِّذين لُـوا األَ      لَِئكُأو ـمه لَِئكُأوـابِ  ولْب 
 ١٧: الزمر(

 

– ١٨.(

 

 


 


يتفق المسلمون جميعا على اختالف مذاهبهم أن اهللا هو خالق الكون وأنه       
أرسل رسوله بالشريعة التى أكملت الدين الحق الخـاتم، وأن اإلسـالم هـو              

 كان أسوة   التسليم هللا والسالم للناس، كما يتفق المسلمون أن الرسول          
لنـاس عنـدما    ، وكـان ا   فى تطبيق الدين المكتوب بالكلمات فى حياته        

يسمعون اآلية منه يبادرون إلى تطبيقها جهد المستطاع، ولهـذا أرادنـا اهللا             
تعالى أن نقتدى به فى كل ما قاله وفى كل ما فعله؛ ألن أقواله رسالة وأفعاله      
رسالة، فهو المعصوم بعصمة اهللا تعالى له، الذى ال يخطئ فى قول وال فعل،              

لَقَد كَان لَكُم ِفـي رسـوِل اِهللا        : اس جميعا وقد قال اهللا تعالى لنا مخاطبا الن      
       اآلِخر موالْيو اَهللا وجري ن كَاننَةٌ لِّمسةٌ حوُأس) وقال تعالى   )٢١: األحزاب ،

، فـال بـد أن      )٤: القلم (وِإنَّك لَعلَى خُلٍُق عِظيمٍ   : عن رسوله وهو يصفه   
 يتحرك فى شخصياتنا، ويتعمق فى      يكون للمسلمين جميعا الخلق العظيم الذى     

كياننا، أن يكون اإلنسان المسلم هو إنسان األخالق فى نفـسه وفـى بيتـه               
والمجتمع كله، يرى ويلمس الناس منه الخير والرحمة والمحبة، وقد قال اهللا        

لَقَد جاءكُم رسوٌل من َأنفُِسكُم عِزيز علَيـِه        : تعالى وهو يتحدث عن رسوله    
).١٢٨: التوبة (عِنتُّم حِريص علَيكُم ِبالْمْؤِمِنين رءوفٌ رِحيمما 

 

 
 رسول اإلنسانية، يعيش إنـسانيته فـى إنـسانية         لقد كان الرسول    

اآلخرين، فكونوا مثله، وتأسوا به، ليحمل كل واحد هموم الناس من حولـه،           
 ولَو كُنتَ فَظا غَِليظَ القَلِْب النفَـضوا      فَِبما رحمٍة من اِهللا ِلنتَ لَهم     : قال تعالى 
 ِلكوح ِمن)  وقد عبـر     )١٥٩: آل عمران ،       عـن أهميـة إحـساس 

مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم كمثـل       : (المسلمين بعضهم ببعض فقال   
، )٢()الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر األعضاء بالحمى والـسهر           

لمين كما هو اإلسالم، فاإلسالم قول وفكر وعمـل         ذلك هو شرط أن نكون مس     
 وذلك حتى ؛وإحساس وشعور بكل ما تعيشه األمة اإلسالمية من آالم وأحزان    

.ال ينالها سوء، أو تسقط أمام التحديات

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 


يجمع المسلمون جميعا علـى اإلقـرار       

بأركان خمسة والعمل بمقتـضاها، وهـذه       

:األركان هى

 

 

١

 

 شهادة أن ال إله إال اهللا وأن سـيدنا          -

.محمدا رسول اهللا

 

 

٢

 

. وإقام الصالة-

 

 

٣

 

. وإيتاء الزكاة-

 

 

٤

 

. وصوم رمضان-

 

 

٥

 

إليه  وحج البيت الحرام لمن استطاع       -

.سبيالً

 

 

وهذه األركان الخمسة هى التـى وردت       

  فى الحديث الصحيح عن رسول اهللا     

شـهادة  : بنى اإلسالم على خمس   : (أنه قال 

أن ال إله إال اهللا وأن محمـدا رسـول اهللا،           

وإقام الصالة، وإيتـاء الزكـاة، وصـوم         

رمضان، وحج البيت لمن اسـتطاع إليـه        

.)٣()سبيالً

 

 

موجب إن التعاون بين المسلمين واجب ب     

وتَعاونُوا علَى  هذا األمر اإللهى الصريح     

، فكيـف بـه إذا      )٢: المائدة (الِبرَ التَّقْوى 

أضاف المسلم إليه ما يعمله ويعلمه غيـره        

من أن مكانه المسلمين، بل منزلة اإلسـالم        

فى نفوس اآلخرين ستـضار جـدا إذا لـم      

يتعاون المسلمون ويعملوا معا لما فيه خدمة       

، كما إن مسئولية الحكومات يجب أن       دينهم

تعمل على إيجـاد فـرص التعـاون بـين          

المسلمين، وتالفى كل ما يؤدى إلى الفرقـة     

والخالف والتخاذل، وأن تقر مبدأ الحـوار       

للتقريب بين وجهات النظر، وأكثر دعاوى      

 شعوب األمـة  الخالفات الرائجة اآلن بين     

تعد مفتعلة؛ ألن الجميع مسلمون، لهم رب       

.د ودين ونبى واحد وقبلة واحدةواح

 

 

ثم إن الخالف الطائفى الشيعى الـسنى،       

ليس الخالف الوحيد فى تاريخنا اإلسالمى       

وواقعنا المعاصر، فقـد كانـت وال تـزال        

هنالك خالفات مريرة داخل كـل طائفـة،        

داخل الشيعة أنفسهم وكذلك السنة، إضـافة       

إلى الخالفات القومية والقبلية والطبقية التى      

اريخ وتتفجر هنـا وهنـاك      جرت عبر الت  تف

.باستمرار

 

 

إن الخالف الشيعى   : بحيث نستطيع القول  

 

 السنى يتراجع إلى درجة كبيرة أمام تلك        –

الخالفات، وأنه ال يوجد فى الحقيقة خالف       

جدى بين الطائفتين، ما عدا وجود بعـض        

.الحواجز النفسية والمسائل البسيطة

 

 

  اهللا   فاألمة اإلسالمية أمة واحدة جعل    

االنتماء لها مقدم على االنتمـاء للعـرق أو    

اللون أو الجنس، واآليات القرآنية الكريمة      

تؤكد هذا المعنى    

 

وهى قوية    -

 

إلى توحيد   -

الكلمة، واجتماع الصف المسلم، منها قولـه   

واعتَِصموا ِبحبِل اِهللا جِميعـا والَ      : تعالى

 علَـيكُم ِإذْ كُنـتُم      تَفَرقُوا واذْكُروا ِنعمتَ اهللاِ   

َأعداء فََألَّفَ بين قُلُوِبكُم فََأصـبحتُم ِبِنعمِتـِه        

ِإخْوانًا وكُنتُم علَى شَفَا حفْـرٍة مـن النَّـاِر          

         لَّكُـماِتِه لَعآي اُهللا لَكُم نيبي ا كَذَِلكنْهفََأنقَذَكُم م

ونتَدتَه)  ـ ) ١٠٣: األنعـام ِإن : هوقول

        متَ ِمـنْها لَّسعكَانُوا ِشيو مقُوا ِدينَهفَر الَِّذين

ِفي شَيٍء ِإنَّما َأمرهم ِإلَى اِهللا ثُم ينَبُئهم ِبمـا          

 لُونفْعكَانُوا ي) وقد تضمنت  ) ١٥٩: األنعام

:أيضا آيات كثيرة

 

 

١

 

 التحذير من دسائس غير المسلمين،       -

. يوسوسون بهومن طاعتهم فيما

 

 

٢

 

 التعبير عن االتحاد باإليمان، وعـن       -

ود كَِثير مـن    : التفرق بالكفر، فإن معنى   

         ـاِنكُمـِد ِإيمعب نونَكُم مدري ِل الِكتَاِب لَوَأه

         نيا تَبِد معب نِعنِد َأنفُِسِهم م نا مدسا حكُفَّار

حوا حتَّى يـْأِتي اُهللا     لَهم الحقُّ فَاعفُوا واصفَ   

      ٍء قَِديرلَى كُلِّ شَياَهللا ع ِرِه ِإنِبَأم) البقرة :

، أى بعد وحدتكم وأخوتكم متفـرقين       )١٠٩

.متعادين

 

 

٣

 

 االعتصام بحبل اهللا من الجميع هـو        -

أساس الوحدة والتجمع بين المسلمين، وحبل      



 










 



 

 
 رئيس االتحاد العالمى للطرق الصوفية
 عضو المجلس األعلى للطرق الصوفية

شيخ الطريقة العزمية

 

 

السيد محمد عالء الدين ماضى أبو العزائم

 

 



 

 

 

 

 



 



 

اهللا هو اإلسالم، والقرآن، والـوالء ألهـل        

.إلخ... طاعة، والجماعةالبيت، وال

 

 

٤

 

 التذكير بنعمة األخوة اإليمانية بعـد       -

عداوات الجاهلية وحروبها، وهذه من أعظم      

وَألَّفَ بين قُلُـوِبِهم لَـو      النعم بعد اإليمان    

         نـيا َألَّفْتَ بِميعاً مِض جا ِفي اَألرَأنفَقْتَ م

     مـنَهياَهللا َألَّفَ ب لَِكنو قُلُوِبِهم     ِزيـزع ِإنَّـه 

ِكيمح) ٦٣: األنفال.(

 

 

٥

 

 ال يجمع األمة أمر مثل أن يكون لها         -

هدف كبير تعيش له، ورسالة عليا تعمل من     

أجلها، وليس هناك هدف أو رسالة لألمـة        

اإلسالمية أكبر وال أرفع من الـدعوة إلـى    

حتـى تمـأل    الخير الذى جاء به اإلسالم،      

مـا  األرض عدالً وقسطًا كمـا ملئـت ظل       

وهذا سر قوله تعـالى فـى هـذا         وجورا،  

ولْتَكُن منكُم ُأمةٌ يدعون ِإلَى الخَيِر   : السياق

ويْأمرون ِبالمعروِف وينْهون عـِن المنكَـِر    

ونفِْلحالم مه لَِئكُأوو) ١٠٤: آل عمران.(

 

 

التاريخ سجل العبر، والواعظ الـصامت      

 مـن قبلنـا تفرقـوا       للبشر، وقد سجل أن   

واختلفوا فى الدين فهلكوا، ولم يكـن لهـم         

عذر؛ ألنهم اختلفوا بعد ما جـاءهم العلـم،        

وجاءتهم البينات من ربهم، ومن هنا كـان        

والَ تَكُونُوا كَالَِّذين تَفَرقُوا    : التحذير اإللهى 

       لَِئكُأونَاتُ ويالب مهاءا جِد معب اخْتَلَفُوا ِمنو

).١٠٥: آل عمران (هم عذَاب عِظيملَ

 

 

هذا وقد أكد القرآن أن المـسلمين   

 

 وإن –

اختلفت أجناسهم وألوانهم وأوطانهم ولغاتهم     

وطبقاتهم  

 

 أمة واحدة، وهم األمة الوسـط       –

 شُهداء علَـى النَّـاسِ    الذين جعلهم اهللا    

: وهم كما وصفهم القـرآن    ) ١٤٣: البقرة(

  ُأم رخَي كُنتُم      ونرتْ ِللنَّـاِس تَـْأمٍة ُأخِْرج

       تُْؤِمنُـوننكَـِر وِن المع نوتَنْهوِف ورعِبالْم

، وأعلن القـرآن    )١١٠: آل عمران  (ِباِهللا

أن األخوة هى الرباط المقدس بين جماعـة        

المسلمين وهى العنوان المعبر عن حقيقـة       

ـ    : اإليمان ةٌ فََأصِإخْـو ْؤِمنُونا الموا ِإنَّمِلح

       ـونمحتُر لَّكُـماتَّقُوا اَهللا لَعو كُميَأخَو نيب 

، وجاءت اآليات بعد هذه     )١٠: الحجرات(

اآلية تقيم سـياجا مـن اآلداب والفـضائل         

األخالقية يحمـى األخـوة ممـا يـشوهها         

ويؤذيها، من السخرية، واللمـز، والتنـابز       

: باأللقاب، وسوء الظن، والتجسس، والغيبة    

اٍم    ين قَـوم مقَو خَرسنُوا الَ يآم ا الَِّذينهَأي 

عسى َأن يكُونُوا خَيراً منْهم والَ ِنساء مـن         

نِّساٍء عسى َأن يكُن خَيراً منْهن والَ تَلِْمزوا        

        ـماالس وا ِباَأللْقَاِب ِبـْئسزالَ تَنَابو كُمَأنْفُس

 دعوقُ بالفُس       مه لَِئكفَُأو تُبي ن لَّمماِن واِإليم 

  ونـوا       * الظَّاِلمتَِنبنُـوا اجآم ا الَِّذينها َأيي

كَِثيراً من الظَّن ِإن بعض الظَّـن ِإثْـم والَ          

        ِحـبـضاً َأيعكُم بضعغْتَب بالَ يوا وسستَج

يِه ميتـاً فَكَِرهتُمـوه     َأحدكُم َأن يْأكَُل لَحم َأخِ    

ِحيمر ابتَو اللَّه ِإن اتَّقُوا اللَّهو) الحجرات :

وحذر القرآن من التفرق أيمـا      ). ١٢،  ١١

قُـْل هـو    : تحذير، ومن ذلك قوله تعالى    

        ِقكُمن فَوذَاباً مع كُملَيثَ ععبلَى َأن يع القَاِدر

م َأو يلِْبسكُم ِشيعا ويِذيقَ     َأو ِمن تَحِت َأرجِلكُ   

بعضكُم بْأس بعٍض انظُر كَيـفَ نُـصرفُ        

ونفْقَهي ملَّهاِت لَعاآلي) ٦٥: األنعام.(

 

 

األمة هنا هى مالكة أمـر نفـسها، لـم          

     ها  يجبرها اهللا على شىء، ولم يخص

 

 فـى   –

هذا المجال   

 

 بشىء، فإذا هـى اسـتجابت       –

جيه نبيها، ودعوة كتابهـا،     ألمر ربها، وتو  

ووحدت كلمتها، وجمعت صـفَّها، عـزت       

وسادت وانتصرت على عدو اهللا وعدوها،      

وحققت ما يرجوه اإلسالم منها، وإن هـى        

استجابت لدعوات الشياطين، وأهواء األنفس   

تفرقت بها السبل، وسلط عليها أعـداؤها،       

من خالل تفرقها، وتمزق صفوفها، وإال لم       

واعتَِصموا : اك معنى لقوله تعالى   يكن هن 

: آل عمران  (ِبحبِل اللَِّه جِميعاً والَ تَفَرقُوا    

وَأِطيعوا اللَّـه   : ، وال لقوله سبحانه   )١٠٣

 كُمِريح بتَذْهوا فَتَفْشَلُوا وعالَ تَنَازو ولَهسرو

    اِبِرينالص عم اللَّه وا ِإنِبراصو) األنفال: 

ِإن اللَّه يِحـب    : ، وال لقوله جل شأنه    )٤٦

      ـاننْيم بكَـَأنَّه فاِبيِلِه صِفي س قَاِتلُوني الَِّذين

وصصرم) وال لقوله عـز     )٤: الصف ،

ِمن * والَ تَكُونُوا ِمن المشِْرِكين     : من قائل 

ـ        زٍب الَِّذين فَرقُوا ِدينَهم وكَانُوا ِشيعا كُلُّّ ِح

  ونفَِرح ِهميا لَدِبم)  ٣١: الـروم 

 

– ٣٢( ،

وِإن هِذِه ُأمتُكُم ُأمةً واِحدةً وَأنَا      : وال لقوله 

.)٥٢: المؤمنون (ربكُم فَاتَّقُوِن

 

 



 




 




 


ال ينبغى أن يفهـم مـن الوحـدة نفـى           

 لكل شعب من شـعوب      الخصائص المميزة 

األمة اإلسالمية، وال الخصائص المميـزة      

لكل أصحاب مذهب، أو طريقة، أو جماعة،    

أو جمعية، داخل هذه الوحدة، فالوحدة فـى        

اإلطار العام تنفى التناقض، ولكنها ال تنفى       

االختالف فيما هو خارج نطاق األصـول       

.العامة لإلسالم

 

 

فوحدة األسرة ليس معناها إذابـة كـل        

الفروق النفسية والعقلية بين أعضائها فكـل       

ميله، ووحدة المجتمع ال تعنى      قَِلر لما خُ  س 



 

 

 

 

 



 



 

القضاء على اختالف وجهات النظر فيمـا       

هو محل اجتهاد وال تعنى طمس معالم ذاتية     

األفراد واعتبارهم أدوات صماء أو نـسخًا       

أن تبنـى   مكررة، فتلك وحـدة ال يمكـن        

.مجتمعا متماسكًا

 

 

والشىء نفسه ينطبق على وحدة األمـة       

اإلسالمية بصفة عامة، إذ ليس معنى هـذه        

الوحدة طمس الخصائص التى تتميز بهـا       

شعوب األمة اإلسالمية وجعلها بال لـون؛       

فقد خلق اهللا الناس شعوبا وقبائل لتتعـارف        

وتتآلف ال لتذوب خصائصها كلية، وإال لم       

اع فى األساس لجعلهم شـعوبا      يكن هناك د  

.وقبائل

 

 

وكمثال بسيط يعبر عن احترام اإلسـالم       

لما تتميز بـه كـل طائفـة أو قـوم مـن          

خصائص ما دامت ال تتناقض مع مقررات       

ما رواه النسائى وابن ماجة وأحمـد       : الدين

أنها زفَّت جارية   : (عن السيدة عائشة    

يتيمة كانت فى حجرها لرجل من األنصار،       

يا : فقال. ول اهللا ولم يسمع الغناء    فدخل رس 

عائشة أال بعثت معهـا مـن يغنـى فـإن           

األنصار قوم يحبـون الغنـاء أو يحبـون         

:فلو بعثتم معها من يقول. الغزل

 

 
أتينـاكـم أتينـاكـم

 

 

فحيـونـا نحييكـم

 

 
فلوال الذهـب األحمر

 

 

ما حلَّـت بواديكـم

 

 
ولوال الحنطة السمراء

 

 

)٤(ما سمنت عذاريكم

 

 
 األمة اإلسالمية ال تـصادم أيـة        فوحدة

خصائص يتميز بها كل شعب من شـعوب        

األمة اإلسالمية ما دامـت فـى اإلطـار         

المشروع، وما دام الجميع ملتزمين بالقرآن      

.الكريم والسنة النبوية الشريفة

 

 

ويكون سلطان جميعهم القرآن ووجهـة      

وحدتهم الدين، وكل ذى ملك علـى ملكـه         

 استطاع فـإن    يسعى بجهده لحفظ اآلخر ما    

.حياته بحياته وبقاءه ببقائه

 

 


 


اإلسالم عندما يتحدث عن وحدة األمـة       

اإلسالمية ويحثُّ عليها ويدفع المؤمنين دفعا      

إليها فإنه ال يركز بأية حال من األحـوال         

 فالوحدة الكميـة    ،على مجرد الكثرة العددية   

 هى األساس المتين لبناء     ال يمكن أن تكون   

.األمة وقوتها

 

 

فإذا انبنت مثل هذه الوحدة على أسـاس        

        من الكثرة العددية فقط فسيكون البناء بنـاء

هشا ال قيمة له وال قوام، وهـذا يمكـن أن      

نطلق عليه   

 

 بمصطلحات العـصر   -

 

 أنـه   -

.وحدة شعارات خالية من المضمون

 

 

وينطبق على مثل هذه الوحدة الهـشَّة        

 

- 

ى تعد جسدا بال روح      الت

 

 ما عبـر عنـه      -

فقد روى أبو داود    .  بغثاء السيل  النبى  

فى سننه واإلمام أحمد فى مسنده أن رسول        

: قالاهللا 

 

 

يوشك األمم أن تداعى عليكم كما تداعى       (

ومـن قلـة    : األكلة إلى قصعتها، فقال قائل    

بل أنتم يومئٍذ كثير ولكنكم     : نحن يومئٍذ؟ قال  

، ولينزعن اهللا من صدور     غثاء كغثاء السيل  

عدوكم المهابة منكم، وليقذفن اهللا فى قلوبكم       

يا رسول اهللا وما الوهن؟   : فقال قائل . الوهن

.)٥()حب الدنيا وكراهية الموت: قال

 

 

وعندما نظر المسلمون فى غزوة حنـين       

إلى كثرة عددهم وأصابهم شىء من الغرور       

لن نُغلب اليوم عن قلة؛ دارت عليهم   : وقالوا

: دائرة، وفى ذلك يقول القـرآن الكـريم       ال

        تُغْـِن فَلَم تُكُمكَثْر تْكُمبجٍن ِإذْ َأعنَيح مويو

عنكُم شَيًئا وضـاقَتْ علَـيكُم اَألرض ِبمـا         

ِبِريندتُم ملَّيو تْ ثُمبحر) ٢٥:التوبة.(

 

 

ومن أجل ذلك يركز اإلسالم على الوحدة       

عية المؤمنـة القليلـة العـدد    النوعية؛ فالنو 

تستطيع  

 

 بوحدتها وتماسكها وقوة إيمانهـا      –

وثقتها بنصر اهللا    

 

 أن تتغلب على الكثـرة      -

.الكاثرة الخاوية من اإليمان

 

 

كَم مـن   : وفى ذلك يقول القرآن الكريم    

 ِفَئٍة قَِليلٍَة غَلَبتْ ِفَئةً كَِثيـرةً ِبـِإذِْن اللَّـهِ         

).٢٤٩:البقرة(

 

 

األمة ال بد أن يقـوم علـى        فبناء وحدة   

 ،أسس راسخة حتى يكون بناء متينًا شامخًا      

وال بد أن تكون عناصر هذا البنـاء قويـة          

.متينة

 

 

 يؤكد على أن    ومن هنا نجد النبى     

المؤمن القوى خير وأحب إلـى اهللا مـن         (

المؤمن للمؤمن  (، وأن   )٦()المؤمن الضعيف 

.)٧()كالبنيان يشد بعضه بعضا

 

 
                                              

١٣السنة والشيعة منوذج الوحدة ىف زمن الفـنت ص        ) ١(

 

-
م ٢٠١٠، ١.، ط٢٠

 

. ليبيا–

 

 
صحيح مسلم بـاب تـراحم املـؤمنني وتعـاطفهم          ) ٢(

 ٣٠/٣٨١ اإلمام أمحـد بـن حنبـل         ، ومسند ٤٦٨٦ح
.١٨٤٣٤ح

 

 
 باب دعاؤكم إميـانكم،     ٨ ح ١/١٩صحيح البخارى   ) ٣(

.٢٠وصحيح مسلم باب أركان اإلسالم ودعائمه ح

 

 
، ومسند ابن   ٥٥٦٦ ح ٣/٣٣٢سنن النسائى الكربى    ) ٤(

، ومسند اإلمام أمحد بن حنبـل       ١٩٠٠ ح ٣/٣٤٠ماجة  
.١٦٧١٢ ح٢٧/٢٦٧

 

 
، ومسند اإلمام أمحد    ٤٢٩٧ ح ٢/٥١٤سنن أىب داود    ) ٥(

 .٨٧١٣ ح١٤/٣٣١

.٢٦٦٤صحيح مسلم، كتاب القدر، ح) ٦(

 

 
 بـاب نـصرة     ٢٤٤٦ ح ٩/١٠٣صحيح البخـارى    ) ٧(

 باب تـراحم املـؤمنني      ٤٦٨٤املظلوم، وصحيح مسلم ح   
.وتعاطفهم

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 
اإلمام ادد

 

 
 السيد حممد ماضى أبو العزائم

 

 



 



 



 



 

 



 



فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم

 

 
إن التشبه بالكــرام فالح                           

 

 
يتعين على من قاموا بهمة ليعيدوا مجدهم الذي شـيده          

سلفهم الصالح، أن يعلموا   

 

 أوالً   -

 

 ما كانوا عليه، لينهجوا     –
 وإن  على منهجهم القويم، حتى يفوزوا بمقصدهم العظـيم،       

تغير الحال والشأن في هذا الزمان، فإن أعمال القلوب التي          
تربطها بعالم الغيوب لم تتغير، فيلزمنا أن نـوقظ القلـوب           

بذكراهم، حتى تتحقق بالحق، فتقوم متوجهة إليه      

 

 سبحانه  -

 

أوصـى  .  ولديها تنشط األبدان لعمل ما يقتضيه كل زمان –
لحق ثقيل،  إن ا : ( عند موته فقال   سيدنا أبو بكر عمر     

وهو مع ثقله مرىء، وإن الباطل خفيف، وهو مع خفتـه           
 حقا بالنهار ال يقبله بالليل، وحقا بالليل        وبىء، وإن هللا    

ال يقبله بالنهار، وإنك لو عدلت على الناس كلهم، وجـرت           
فإن حفظت وصـيتي    . على واحد منهم، لَمال جورك بعدلك     
لم يكن شيء أحب إليك من الموت 

 

كك وهـو مـدر  -

 

 وإن -
ضيعت وصيتي لم يكن شيء أبغض إليك من الموت، ولن          

.)تعجزه

 

 
حاسبوا أنفسكم قبـل أن     : (وقال عمر بن الخطاب     

تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض األكبـر         
على اهللا تعالى، يومئذ تعرضون ال تخفـى مـنكم خافيـة،            
وإنما خف الحساب في اآلخرة على قوم حاسبوا أنفـسهم          

ي الدنيا، وثقلت موازين قوم في اآلخرة وزنوا أنفسهم في     ف
الدنيا، وحق لميزان ال يوضع فيـه إال الحـق أن يكـون             

اتَّـِق اهللا أينَمـا     : ( فقال  وأوصى رسول اهللا     )١()ثقيالً
كُنتَ، وأتبع السيَئةَ الحسنَةَ تَمحها، وخَاِلِق النَّـاس ِبخُلـٍق          

 .)٢()حسٍن

 

 



 

 

 

 

 



 



فـإن  : أما بعد : ( علي   وقال سيدنا 
ويسوؤه . المرء يسره درك ما لم يكن ليفوته      

فوت ما لم يكن ليدركه، فما نالك من دنياك         
فال تكثرن به فرحا، وما فاتك منهـا فـال          
تتبعه لنفسك أسفًا، ولـيكن سـرورك بمـا         
قدمت، وأسفك على ما خلفـت، وشـغلك         

وقـال  ). آلخرتك، وهمك فيما بعد المـوت     
الهوى شريك العمى، ومن    (: كرم اهللا وجهه  

التوفيق الوقوف عند الحيرة، ونعم طـارد       
الهم اليقين، وعاقبة الكـذب الـذم، وفـي         
الصدق السالمة، رب بعيـد أقـرب مـن         
قريب، وغريب من لم يكـن لـه حبيـب،          
والصديق من صدق غيبه، وال يعدمك مـن        
حبيب سوء الظن، نعـم الخلـق التكـرم،         

ثق العرى  والحياء سبب إلى كل جميل، وأو     
التقوى، وأوثق سبب أخذت به نفسك سبب       
بينك وبين اهللا عز وجل، إن مالك من دنياك         
: ما أصلحته به مثواك، والـرزق رزقـان       

رزق تطلبه، ورزق يطلبك، فإن لـم تأتـه         
أتاك، وإن كنت جازعا على ما أتلفت مـن         
يديك، فال تجزعن على ما لم يصل إليـك،         

 فـإن   واستدلل على ما لم يكن بمـا كـان،        
).األمور أشباه

 

 
لكل شيء آفة،   : (وقال ابن عباس    

وآفة العلم النسيان، وآفة العبـادة الكـسل،        
وآفة التجارة الكذب، وآفة السخاء التبـذير،       
وآفة الجمال الخيالء، وآفة الدين الريـاء،       

آفـة  : (، وقـال    )وآفة اإلسالم الهوى  
  مرهالدو ينَارِتي الدوعن ابـن عبـاس     ). ُأم

) : ُال تا اِرما وال سفيهأما الحلـيم  .  حليم
فيقليك، وأما السفيه فيؤذيك، واخلف أخـاك       
إذا غاب عنك بمثل ما تحب أن يخلفك بـه          
إذا غبت عنه، واعفه مما تحب أن يعفيـك         
منه، واعمل بعمل رجل يعلم أنـه مكافـأ         

) باإلحسان، مأخوذ باإلساءة  
ثَالثٌ من كُن) :   وقال  

ال : َل ِإيمانُــهِفيـِه اْسـتُكمِ  
يخافُ في اهللا لَومةَ الِئم وال   
يراِئي ِبشَيء ِمـن عمِلـِه،      

وِإذَا عِرض علَيِه أمـراِن أحـدهما ِللـدنيا         
 )٣()واآلخَر ِلآلِخرِة آثَر اآلِخرةََ علَى الـدنيا      

ثَالث منِجياتٌ وثَالثٌ مهِلكَاتٌ،    : (وقال  
فَخَـشيةُ اهللا فـي الـسر       : تُفََأما المنِجيـا  

والعالِنية، وكَِلمـةُ العـدِل فـي الرضـا         
.)٤()والغَضِب، والقَصد ِفي الِغنَى والفَقر

 

 




 


َألَم تَر كَيفَ فَعَل ربك     : قال اهللا تعالى  

الَِّتي لَـم يخْلَـقْ     * ِإرم ذَاِت الِْعماِد    * ِبعاٍد  
وثَمـود الَّـِذين جـابوا      * ِمثْلُها ِفي الِْبالِد    
* وِفرعون ِذي اَألوتَاِد    * الصخْر ِبالْواِدي   

فََأكْثَروا ِفيها الْفَساد   * الَِّذين طَغَوا ِفي الِْبالِد     
ِإن * فَصب علَيِهم ربك سـوطَ عـذَاٍب        * 

كبادِ رصلَِبالِْمر ) ٦: الفجر 

 

قال ).. ١٤ -
: العربي

 

 
وما من يد إال يد اهللا فوقها

 

 
وال ظالم إال ويبلى بظالـم

 

 

دفع الظلم عن النفس فطرة في كل ذي        
كبد رطبة، وقد جعل اهللا لكـل نـوع مـن        
: الحيوانات قوة يدفع بها الظلم عـن نفـسه       

فمنها ما جعل لـه مخالـب ذات أظـافر          
ها ما جعل له أنيابا، ومنهـا       كالكالليب، ومن 

ما جعل له قرونًا، ومنها ما جعل له نفثات         
سمة، ومنها ما جعل له درقة من الحجـر         ي

يحتمي بها عند حصول الضرر، ومنها مـا     
أجنحة يطير بها، أو سـرعة تفـر   جعل له  

 ألنه أودع الظلم في النفوس الحية التي        ؛بها
.تنافس في تحصيل البقاء في ترف

 

 

لـك المظـالم المتنوعـة فـي        وكل ت 
الحيوانات بحسب قوتهـا، موجـودة فـي        
اإلنسان وزيادة عليها، فاإلنسان له أنيـاب       
ومخالب، وأرجـل يـرفس بهـا، ورأس        
يضرب بها، وقد يبصق في وجـه عـدوه         
فيقتله إذا وصل بصاقه إلى فمـه، أو إلـى          
جرح في وجهه، أو عضو من أعـضائه،        

واالنتقام ويزيد على ذلك قوة الكيد اإلبليسي       
بالتدبير، فاإلنسان وحش وأضر، وشـيطان      
وأشر، وخصوصا إذا آتاه اهللا تعالى الزينة       
واألموال، وأمده باختراع اآلالت الجهنميـة    
فإنه يكون أضر على بنـي اإلنـسان مـن          
الشيطان، بل ومن شر األمراض الوبائيـة       
الفاتكة، وليس للمظلومين المجـردين مـن       

الجهنمية ما يـدفع   الزينة واألموال واآلالت    
عنهم الظلم، وال من يدفعه عنهم، فإذا بذلوا        
ما في وسعهم مما هو فـي طـاقتهم ولـم           
يظفروا بقصدهم من الحريـة والمـساواة       
وجب أن يرجعوا إلى القوة التي هي فـوق         
األسباب، وهي قوة الحكم العـدل الـذي ال     
يرضى من نفسه الظلم فكيف يرضاه مـن        

. غيره 

 

 
علم لـه بالـدين أن      ربما يظن من ال     

الرجوع إلى القوة التي هي فوق األسباب ال        
تتحقق إال بترك العمل واألخذ باألسـباب،       

 أن أئمة المتـوكلين علـى اهللا        :فأرد عليه 
تعالى، الراجعين إلـى مـسبب األسـباب        

صلوات اهللا  (بالمعنى األكمل، هم رسل اهللا      
، وهم في أشد مـواطن      )على نبينا وعليهم  

              
                
                     

       
                    

  



 

 

 

      

 



 



ـ    رع النـاس إلـى األخـذ       اليأس كانوا أس
باألسباب، وطمأنينة القلب باليقين الحق أن      
اهللا تعالى أقرب إليهم من أنفسهم، إلـى أن         
تتالشى األسباب، فيغيثهم مسبب األسـباب      
جل جالله، ولديها يرون اهللا تعالى أقـرب        

. إليهم من أنفسهم

 

 
ومن قرأ اآليات الواردة التي فـصلت       

قوة التـي   حوادثهم، يعلم أن الرجوع إلى ال     
فوق األسباب يجـب أن يكـون مـصاحبا         
للعامل من بدايته إلى نهايته، والرجوع إلى       
القوة التي فوق األسباب ال يكلفنا مجهـودا،       
وال بذل نفائس، وال ضياع نفوس، وإنما هو   
رعاية اآلداب الدينية، والقيـام بالوصـايا       
النبوية، وحسن النية باإلخالص في العمل،      

لجزاء الحسن من اهللا على     والطمع في نيل ا   
العمل، بإسقاط النظر إلى الناس ذما ومدحا،       
وترك الطمع في نيل ما يفنى، بأال يجعـل         
العمل لنفع خاص، أو لدفع شر خاص، إذا        
قام عامالً للنفع العام، ودفع الشر الخـاص        
عمل إفرادي، وكل فرد يقدم نفعه الخـاص        
في وقت الخطر المحدق بـالمجتمع أثبـت        

ه من المجتمع، وحـرم هـذا النفـع،         تبرئت
وعجل لنفسه الذل، وإن القوى التي بقيت لنا  

:محصورة في ثالثة أشياء

 

 
 حسن الظن بـاهللا أن يتـداركنا        :األول

.بخفي لطفه

 

 
 الرجوع إلى العمل بالدين فـي       :الثاني

جميع شئوننا، حتى نـسعد     
.بما سعد به سلفنا الصالح

 

 
 أن يكون كـل     :الثالث

 للمجتمـع   فرد منا بالنسبة  
ككل عضو بالنسبة للجسد    
الحي، والعضو في الجسد    
إنما يعمل لنفـع الجـسد      
العام، وكلما كان الجسد قويا كان العـضو        
قويا، ومن جهل تلك الحقيقة أضر نفسه قبل        

.أن يضر غيره

 

 
بعض من ال ثقة لهم باهللا تعالى ممـن         
يعتقدون دوام الحال، يسارعون إلى نفعهـم       

المجتمع، والحقيقة أن   الخاص، ولو بضرر    
دوام الحال من المحـال، وبرهـان ذلـك         
مشهود صباح مساء، فكم من قوي ضـعف    
من حيث ال يعلم، ومن عزيز ذل من حيث         
ال يشعر، ومن ملك عظيم فَر ناجيا بنفسه،        
ومن أمة أخذت زخرفها وازينت وتحققـت       

، فنـزع ملكهـا،     أنها قادرة على كل شيء    
وسلب تاجها، وأصبحت أذل مـن الـذل،        
فالواجب على كل فرد من أفراد المجتمع أن  
يتحقق أن عزه وسعادته ومجده ال يتحصل       
عليها إال ما دام المجتمع عزيزا قويـا، ذا         
ــة اآلراء،   ــا بحري ــة، متمتع ــوة ومنع ق
والتجارات والزراعات، ال يرى فوقـه إال       

ر الناهي، ثم أوليـاء     اهللا الحكم العدل، اآلم   
.األمور منا، المنفذين ألحكام اهللا تعالى

 

 
 وليتق اهللا من زعموا أن الدنيا هي دار        
البقاء، وأن القوي من الناس تـدوم قوتـه،         
وليرجعوا إلى صوابهم قبل نـزول الـبالء        
الفادح الذي يستحقه الظالمون بسبب ظلـم       
عباد اهللا تعالى، واإلفساد في األرض، فإن       

ء الذين يساعدون من ينالون الخيـر       األقويا
به، وينتقمون ممن يريد الخيـر ألمتـه، ال         

يركن إليهم إال من عرض نفـسه للهـالك         
.األكبر

 

 
وقد آن أن تجمع القلوب واأللسنة على       
دفع الشر العام، وجلب الخير العام، ليكون       
لكل فرد منا قسط وافر من العز والمجـد،         

والمعونة وسبيل هذا الخير ال يجهله إنسان،       
. من اهللا تعالى

 

 


 


واعتَِصموا ِبحبـِل اِهللا    : قال اهللا تعالى  

        كُملَـيةَ اِهللا عموا ِنعاذْكُرقُوا وال تَفَرا وِميعج
    تُمحـبفََأص قُلُـوِبكُم نيفََألَّفَ ب اءدَأع ِإذْ كُنْتُم

وقـال  ). ١٠٣: رانآل عم  (ِبِنعمِتِه ِإخْوانًا 
تَـرى المـؤِمِنين ِفـي      : (رسول اهللا   

تَراحِمِهم وتَوادِهم وتَعاطُِفِهم كَمِثِل الْجسِد ِإذَا      
اشْتَكَى عضو تَداعى لَه ساِئر الْجسِد ِبالسهِر       

.)٥()والْحمى

 

 
ومعنى هذا الحديث الـشريف أن كـل        

يـع  عضو من أعضاء الجـسد متحـد بجم       
األعضاء، فكل عضو به كمـال تركيـب        
الجسد، وله عمل عام وخاص، بحيث لـو        

فيختل تركيب جميع   , مرض لم يقم بوظيفته   
وكذلك كـل فـرد مـن المجتمـع         , الجسد

اإلسالمي هو كالعـضو المـتمم لتركيـب        
بحيث , له وظيفة خاصة ونفع عام    , المجتمع

لو أهمل فيما هو خاص به لكان كالعـضو         
 ولو تـساهل فيمـا هـو        ,األشل في الجسم  

واجب عليه للمجتمع لكان كالعضو المتـألم       
فـالفرد إذا لـم     , الذي يضر جميع الجـسد    

يحصل ما ال بد له منه بالطرق المـسنونة         
شرعا أضر المجتمع بفساد أخالقه بتحصيله      

, فيفسد أخالق كثيـرين  , ضرورياته بالباطل 
وإن لم يقم بما يجب عليه للمجتمـع فـتح          

بحبه لذاتـه   ,  نفسه وغيره  أبواب الشر على  
, وحسده لمن رفع اهللا قدرهم بقدر هممهـم       

          


 

 
        


 

 
       


 

 
         

     



 

 

 

 

 



 



وال أضر على المجتمع ممن أحـب نفـسه         
؛ وحسد من أقامهم اهللا عماالً لخير المجتمع      

ألنه يستعمل كثيرا من البـسطاء مرضـى        
ولو كان فيه ضياع مجد     , القلوب فيما يضر  

المجتمع حسدا ألهل الهمم العلية المـوفقين       
.للخير

 

 




 


أول من سعى في التفرقة مـن الخلـق         

حسد نعمة اهللا على آدم فسعى فـي        , إبليس
وماذا يفعل الحسود في , تفرقة كلمة المالئكة  

قدرة الودود؟ يبوء بخيبة وخسران وطـرد       
نرى العائلة ذات المجد تحفظ كيانها      , ولعنة

بين المنافسين في مجدها وحسادها وأعدائها      
حتى يفـسد فـرد منهـا       , ا داموا متحدين  م

, فيشتغل بعضهم ببعض  , فيسعى في تفرقتها  
فتضيع منهم الفرص الثمينة التي بهـا دوام        

وال تلبث حتى تهـبط     , المجد ومزيد الفضل  
من سماء الرفعة إلى أرض الذلة، مـا لـم          
يتداركها اهللا بفضله ببعد الساعي في التفرقة       

.أو إبعاده عنها باالتحاد

 

 


 


إن المجتمع ال يخلو من مرضى القلوب       

 وال  الذين يسارعون إلى الفتنـة بفطـرهم،      
 ألنهم جبلوا   ؛يستريحون إال في الجو العكر    

.على حب الشر واالنتقام والحسد

 

 
َأال ُأخِبــركُم : (قــال رســول اهللا 

        ـومي ـاِلسجِعدكُم ِمنِّي مأبو بأبغَِضكُم ِإلَى
امالِقي      ألَفُونال ي تَفيِهقُون الَِّذينون المِة الثَّرثَار

 ؤلَفُونال يذلك ألن األشرار يتـداوون      )٦()و 
:بفعل الشرور، قال الشاعر

 

 
تداويت من ليلى بليلى من الجوى

 

 
كما يتداوى شارب الخمر بالخمر

 

 

ولما كانت شرور الفرد تأتي من عدوه       

الشيطان ونفسه، والعائلـة    
 من حسود   تكون شرورها 

يحب سلب نعمتها، فعـدو     
األمة أمة تسعى في سلب     
مجدها وملكها، وكمـا أن     
في الجسد أجزاء تـستعين     

بالعدو على نيل غرضها مـن الـشهوات        
والحظوظ واألهـواء، فتنتفـع بالـشيطان       
والنفس وتعادي العقـل والـروح والفكـر        
فكذلك في العائلة من ينتفع بعـدوها لينـال         

األمة رجال ينتفعون   الرياسة والثروة، وفي    
بعدوها فيسرهم إضـعاف األمـة ليفـوز        

والمتعين على كل مجتمع    . بقصوده الفاسدة 
أن يحفظ أفراد المجتمع باالتحاد، ولو كـان   
بعضهم على ضالل، خشية مـن حـصول        
التفرقة التي تمزق جسد المجتمع، ودليـل       
ذلك ما حصل لبني إسرائيل من فتنة موسى        

لمحرقة لليـابس   السامري التي هي كالنار ا    
واألخضر لو تفرقت األمة، ولكن اهللا تعالى       
تداركهم بلطفه، فاتحدوا على هذا الـضالل       
وقام سيدنا هارون فبين للمؤمنين في خلوته       
مضار هذه الفتنة، وأمرهم أال يتفرقوا حتى       

، فلزم المؤمنـون    يرجع سيدنا موسى    
السكينة وأهملوا السامري ومن معه محافظة 

 وهـذا معنـى قـول سـيدنا     على االتحاد، 
ِإنِّي خَِشيتُ َأن تَقُوَل فَرقْتَ بـين       : هارون

فرسول كـريم   ). ٩٤: طه (بِني ِإسراِئيلَ 
على اهللا تعالى يعلم مقدار الكفر باهللا، ولـم         
يأمر المؤمنين بدفع هذا الشر خوفًـا مـن         
تفرقة األمة التي ربمـا استأصـلتها قـتالً         

ـ      يدنا موسـى   وفسادا، فصبر حتى رجع س
 .

 

 
وهي الحكمة التي يجب على كل مجتمع 
أن يالحظها في وقت الفتنة محافظة علـى        

االتحاد، فإن الباطل ال سلطان لـه، قـال         
: اإلسراء (ِإن الْباِطَل كَان زهوقًا   : تعالى
ومتى اعتنت األمـة بالـساعي فـي      ). ٨١

التفرقة، وقامت لدفع شره فتحـت أبـواب        
ة األمة، بل الواجـب     الشرور، وفرقت كلم  

على المجتمع أن يهمل أمر هـذا الحـسود         
المفرق مع المحافظة على المجتمع من هذا       
المرض ببيان مضاره مـن غيـر عمـل         
عدائي، فقد يتبصر المفتون فيعـادي مـن        
فتنه، أو يتبين للمفسد سوء عملـه فيرجـع         
عنه، والحق أحق أن يتبع، وثمن االتحـاد        

مه، وليس كل   غال، ومن لم يبذله لنيله حر     
غيور لنيل االتحاد يمكنه تحـصيله، فـإن        
لألمور وجوهـا تتـضح وطرقًـا تـسهل         
الوصول إليها، ورجاالً أهل حكمة ومعرفة      
بالنفوس، يعالجون هذه األمـراض حتـى       
يزول المرض، أو يخف األلم وما تـوفيقي        

.إال باهللا

 

 
                                              

.٢٣٨٣ ح٨/٤٩٩سنن الترمذى  )١(

 

 
، ومسند اإلمـام    ١٩٨٧ ح ٤/٣٥٥سنن الترمذى   ) ٢(

.٢١٣٥٤ ح٣٥/٢٨٤أحمد 

 

 
/ ٦أورده الزبيدي في إتحاف الـسادة المتقـين         ) ٣(

، والعراقي فـي المغنـى    ١٠/١٠٧،  ٦٧٨/ ٩،  ٢٦٤
.عن حمل األسفار

 

 
 /٨أورده الزبيدي في إتحاف الـسادة المتقـين         ) ٤(

، والتبريزي في   ٦٧٨،  ٩/١٧٨،  ٣٣٧،  ١٩٢،  ١٦٤
، والعراقي في المغنى عـن      ٥١٢٢مشكاة المصابيح   

، والمتقى الهندى فـى كنـز       ٢٣٥/ ٣حمل األسفار   
.٤٣٢٦٣ ح١٥/٨٢١العمال 

 

 
 بـاب تـراحم المـؤمنين       ٨/٢٠صحيح مـسلم    ) ٥(

.وتعاطفهم وتعاضدهم

 

 
.٢٥٧٠٨ ح٨/٣٧٦مصنف ابن أبى شيبة ) ٦(

 

 

           
             
             
      
         

 



 

 

 

 

 



 



 

 



 


في الوقت الذي يواجه فيه     

ا ا فكريــالمجتمــع تطرفَــ
ـ  وشذوذً ا باسـم   ا أخالقي
الدين  

 

 والدين منه براء    -

 

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

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

وقد اهتم منهج التـصوف     
ــاء الفــرد وتقويمــه  ببن
باعتباره مـصدر القـوة     

    ا؛ للمجتمع إذا كان صـالح
ــصوف أصــبح  إال أن الت

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

ون عليه عقيدة  يجب أن يك  
ا، وعبادة ومعاملة وأخالقً  

ليصح السلوك إلى ملـك     
.الملوك سبحانه

 

 

 

 

* 

 



*

 



*

 



 

 




 

 
وأهل المشاهدة فـي الـسجود      

:على ثالثة مقامات

 

 
١

 

 منهم من إذا سجد كوشـف    -
بالجبروت األعلـى فيعلـو إلـى       

يب ويدنو من القريب، وهـذا      القر
.مقام المقربين من المحبوبين

 

 
٢

 

 ومنهم من إذا سجد كوشف      -
بملكوت العزة فيسجد على الثرى     

أوصـاف  األسفل عند وصف من     
سر قلبه ويخبت ـالقادر األجل فيك

 

 
تواضع للعزيز، وهذا مقام الخائفين مـن       ا وذال 
.العابدين

 

 
٣

 

 ومنهم من إذا سجد جال قلبه في ملكوت         -
السموات واألرض فآب بظرائف الفوائد، وشهد      
غرائب الزوائد، وهذا مقـام الـصادقين مـن         

الطالبين

 

 
وهناك قسم رابع ال يذكر بشيء لـيس لـه           
وصف فيستحق المدح، وهم الذين يجول همهم       
في أعطية الملـك وأنـصبة المماليـك، فهـم          

.محجوبون بالهمم الدنية عن الشهادة العلية

 

 
فإن دعا هذا المصلي نظر إلى المدعو فكـان   
هو المرجو، فأخذ في التمجيد والثناء والحمـد        
واآلالء ونسي حاجته من الدنيا، واشتغل عـن        
نفسه بالمولى، وعن مسألته بحسن الثنـاء، وإن        
استغفر هذا الداعي تفكر في أوصـاف التوبـة         
وأحكام التائب، وتفكر ما سلف مـن الـذنوب         

ستغفار وإخـالص اإلنابـة     فعمل في تصفية اال   
واالعتذار، وجدد عقد االستقامة، فيكون له بهذا       

. تحية وكرامةاالستغفار من اهللا 

 

 



 


:والفكر على خمسة أقسام

 

 
 تَفكُّر في آيات اهللا، يتولد      :األول

وِفـي  : منه المعرفة، قال تعالى   
ــاتٌاَأل ــوِقِنينرِض آيـ   لِّلْمـ
 ِإن: ، وقال تعالى  )٢٠: الذاريات(

ِفــي خَلْــِق الــسماواِت واَألرِض 
ِف اللَّيِل والنَّهاِر والْفُلِْك الَِّتي     واخِْتال

       النَّـاس نفَعا يِر ِبمحِري ِفي الْبتَج
ِء ِمن مـاٍء    وما َأنزَل اللَّه ِمن السما    

رض بعد موِتها وبـثَّ     فََأحيا ِبِه األَ  
ِفيها ِمن كُلِّ دابٍة وتَصِريِف الرياِح 

 

 
ياٍت بين السماِء واَألرِض آلوالسحاِب الْمسخَِّر  

 ِقلُونعٍم يلِّقَو )وقـال تعـالى    )١٦٤: البقرة ، :
         اِسـيوـا رَل ِفيهعجو ضاَألر ّدالَِّذي م وهو

هارا وِمن كُلِّ الثَّمراِت جعَل ِفيهـا زوجـيِن         وَأنْ
اثْنَيِن يغِْشي اليَل النَّهار ِإنّ ِفي ذَِلك آليات لِّقَـوٍم         

ونتَفَكَّري) ٣: الرعد(.

 

 
 تفكر في آالء اهللا ونعمائه يتولد منه        :والثاني

ـ      :المحبة، ومنه قوله     ي وسخَّر لَكُم مّـا ِف
ومّا ِفي االَ   السماِت و    ِفي ذَِلك ِّإن ا مِّنْهِميعِض جر

  ونتَفَكَّرٍم يآلياٍت لَّقَو)  وقـال   )١٣: الجاثيـة ،
 فَاذْكُروا آالء اللَّـِه لَعلَّكُـم تُفِْلحـون       : تعالى

فَِبـَأى آالِء ربكُمـا     : ، ومثله )٦٩: األعراف(
فَاذْكُروا  :، وقال تعالى  )١٣: الرحمن (تُكَذِّباِن

 رِض مفْـِسِدين  آالء اللَِّه وال تَعثَـوا ِفـي األَ       
).٧٤: األعراف(

 

 
 تفكر في وعد اهللا وثوابه يتولد منـه      :والثالث

وعـد اللَّـه   : الرجاء والرغبة، كما قال تعالى    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


 

رِض كَمـا   ِت لَيستَخِْلفَنَّهم ِفـي األَ    الَِّذين آمنُوا ِمنكُم وعِملُوا الصاِلحا    

             ـمٰى لَهتَـضالَّـِذي ار مِدينَه ملَه كِّنَنملَيو ِلِهمِمن قَب تَخْلَفَ الَِّذيناس

: ل سـبحانه  ، وقـا  )٥٥: النـور  (ولَيبدلَنَّهم من بعِد خَوِفِهم َأمنًـا     

     ج مِخلُهنُداِت ساِلحِملُوا الصعنُوا وآم الَِّذينا    وِتهِري ِمن تَحنَّاٍت تَج

 من َأصدقُ ِمن اللَِّه ِقيالً     و ۚ وعد اللَِّه حقا     ۖنْهار خَاِلِدين ِفيها َأبدا     اَأل

آمنُـوا وعِملُـوا    وعد اللَّه الَّـِذين     : ، وقال تعالى  )١٢٢: النساء(

).٩: المائدة ( لَهم مغِْفرةٌ وَأجر عِظيمۙالصاِلحاِت 

 

 

تفكر في وعيده وعذابه يتولد منه الخوف والرهبـة،         : والرابع

فيتفكر في عقوبات اهللا عز وجل وبالئه الظاهرة والباطنـة فيهـا،            

: ؛ قيل )٥: براهيمإ (وذَكِّرهم ِبَأياِم اللَّهِ  : ومن ذلك قوله عز وجل    

وعد اللَّه الْمنَاِفِقين والْمنَاِفقَاِت : بعقوباته، وقال تعالى  : بنعمته، وقيل 

 ولَهم عذَاب ۖ ولَعنَهم اللَّه ۚ ِهي حسبهم ۚوالْكُفَّار نَار جهنَّم خَاِلِدين ِفيها 

ِقيمم) وقال سبحانه  )٦٨: التوبة ، :واْ     فَِسيرِض فَـانظُرواْ ِفي اَألر

   كَذَِّبينةُ الْماِقبع فَ كَانكَي)  وقال تعالى  )١٣٧: آل عمران ، :  قُـْل

: الروم (ِسيروا ِفي اَألرِض فَانظُروا كَيفَ كَان عاِقبةُ الَِّذين ِمن قَبلُ    

 رِض فَانظُروا كَيـفَ كَـان     قُْل ِسيروا ِفي األَ   : ، وقال تعالى  )٤٢

 ِرِمينجةُ الْماِقبع) وقال تعالى  )٦٩: النمل ، :     وا ِفـيـِسيري لَمَأو

ِمـنْهم  رِض فَينظُروا كَيفَ كَان عاِقبةُ الَِّذين ِمن قَبِلِهم كَانُوا َأشَد           اَأل

).٩: الروم (رض وعمروها َأكْثَر ِمما عمروهاقُوةً وَأثَاروا اَأل

 

 

 تفكر في صفاء النفس مع إحسان اهللا تعـالى إليهـا            :امسوالخ

 وِفي َأنفُـِسكُم َأفَـال    : يتولد منه الحياء من اهللا  تعالى، قال تعالى        

ونِصرتُب) وقال تعالى  )٢١: الذاريات ، :      ااهـوـا سمنَفٍْس وو *

وقَـد خَـاب مـن    *  قَد َأفْلَح من زكَّاها * فََألْهمها فُجورها وتَقْواها    

 ٧: الشمس (دساها

 

- ١٠ .(

 

 

وهناك فكر هو العبرة باآليات التي أخبرنا اهللا عنها؛ الـداالت           

على عجائب قدرته وغرائب حكمته في ما أحدثه بمن أطاعه مـن            

فَـاعتَِبروا يـا ُأوِلـي      : األمم وبمن عصاه، منها كما قال تعـالى       

).٢: الحشر (بصاِراَأل

 

 


 



الَِّذين يذْكُرون اللَّه ِقياما وقُعودا وعلَـٰى جنُـوِبِهم         : قال تعالى 

ونتَفَكَّرياألَ    واِت واومِض ِفي خَلِْق السر      ثم أتبع ذلك بقوله تعالى ،

ا عن حالهم وقولهم   حاكي :باِطالً    رذَا بٰا خَلَقْتَ هفَِقنَـا    نَا م انَكحبس 

، وهو مقـام الحـضور مـع اهللا         )١٩١: آل عمران  (عذَاب النَّارِ 

ال يكون  " ربنا"ومناجاته مناجاة المخاِطب ِللمخاطَب، فإن قول العبد        

ما خَلَقْـتَ هٰـذَا   : إال في حضور كامل مع تنزيه كامل، وفي قوله   

 جميـع   فـصالً  يقتضي شهود عيان لسر اإليجاد واإلمداد م       باِطالً

.الحقائق

 

 

فبعد الفكر في خلق السموات واألرض الذي جملهم اهللا به بعد            

، فيـرون الكـون آثـار قدرتـه         الذكر؛ يكشف عنهم الحجاب     

وحكمته، ويرون من أنوار معاني الصفات في الكائنات وجـه اهللا           

. تعالى أقرب إليهم من أنفسهم التي بين جنوبهم

 

 

ب القريب مـن القريـب،       القريب، وخطا  فيخاطبون ربهم   

خطاب من شهد أنواره في آثاره، وصفاته في أنواره، وأسمائه في           

بنَا مـا   ر: صفاته، فينادونه نداء تبتل بعد علم بسر الحكمة قائلين        

 بل خلقتَه لحكم انبلج لنا من أنوارها بقـدر مـا            خَلَقْتَ هذا باِطالً  

الحجج ما به جـذبتنا     وهبتَ لنا من القابل، حتى شهدنا من الدالئل و        

تلك الغيوب إلى الفرار إلى حضرتك العلية، لتزيدنا علما بمعـاني           

. صفاتك، حتى تسكن نفوسنا إليك يا منفسها، وتطمئن قلوبنا بذكرك

 

 

انَكحبس          ا لك على أن تدرك العقول غوامض أسـراركعلو 

 فيما انبلج لنا من آيات ما أبدعته يا بديع، فكيـف تحـوم األرواح             

!. حوالي فناء عظمتك وكبريائك؟

 

 

  ِالنَّار ذَابفَِقنَا ع احفظنا من الغفلـة والنـسيان، ومـن        :  أي

. المعصية والمخالفة التي توعدت فاعليها بعذاب النار يوم القيامـة         

:  أي فَِقنَا عذَاب النَّـارِ   : وأما مقام الواصلين  . وهذا مقام السالكين  

وأما المتمكنون فيطلبون   . بيناتكنار الحجاب عن شهود آياتك وفقه       

نار الشغل بالحـب عـن      :  أي فَِقنَا عذَاب النَّارِ  : وجدا ال تواجدا  

المحبوب، وبالعلم عن المعلوم، وبالنعمة عن المنعم، حتى يقع بنـا           

 .العلم على اليقين في مقام التمكين بعد التلوين

 

 



 





  

 

 



 


 

 

 



 




 





 




 


 



 


وإذا تأملت بنور اهللا فى ذلك الموضوع بهرك مـا فـى تلـك              

 حريصا على   وقد كان   . الشريعة من السعة والرحمة والحكمة    
. التخفيف على أمته غاية الحرص، وهو بالمؤمنين رءوف رحـيم         

حتى أنه لما نزل القرآن على حرف ما زال يتشفع حتى نزل على             
.عة أحرفسب

 

 
وكان يكره المتشددين المنفرين ويغلظ القول لهم، وينكر علـى          
من يبحث عن البواطن، أو يشتد على عباد اهللا غلوا وتعمقًا وجهالً            
بمقاصد الشريعة، ولذلك اشتد على أسامة حين قتل من قال ال إلـه             

 أعلى   كان متأوالً، ولكن حكمته      إال اهللا، مع كون أسامة      
بأن ذلك أليق بضعفهم وجهلهم، وأقرب إلى إصـالحهم،   وأتم، علما   

فهو يتدرج بهم بحكمته الكبرى حتى يوصلهم من الكمال إلى ما قدر      
.لهم عن طيب نفس من حيث يشعرون أو ال يشعرون

 

 
ولو أردنا أن نبين آثار رحمته ومزيد حكمته التى اقتضت بقاء           

.ل المقالشريعته واندراج الكافة فى سلك أمته لضاق المجال وطا

 

 
وإنى أعجب لهؤالء كيف ال يجيزون للعامة أن يتـدخلوا فـى            
دقائق السياسة، وال للجاهل بصنعة من الصنائع أن يتوالها بال تعلم           
ومزاولة، ثم يجيزون بل يوجبون عليهم أن يخوضوا فـى الكتـاب        
والسنة بأفهامهم وأوهامهم التى تشبه أوهام األطفال وال ترتكـز إالَّ           

:على الخيال

 

 
ولكنها األيام قد صرن كلها عجائب حتى ليس فيها عجائب

 

 
وليت شعرى هل لهذا الجاهل الذى أباحوا له أخذ الحكـم مـن            
الكتاب والسنة أن يخالف علماء المسلمين، ويستظهر علـى سـائر           
األحكام التى ثبتت بالقياس فى عهد الصحابة والتـابعين واألئمـة           

، وما  !اب والسنة على زعمه؟   المجتهدين حيث يجد لها دليالً من الكت      
أظن أحدا من ذوى الدين والعلم يستطيع أن يقول ذلك غيـر تلـك              

.الفرقة المجازفة التى تخطت طورها ولم تعرف قدرها

 

 
وهل فى الكتاب والسنة ما يدل على جميع الحوادث وأحكامهـا           
داللة وضعية بدون حاجة إلى االستنباط والقياس المستلزم لمعرفـة          

ها ومسالكها وقوادحها وغيـر ذلـك، أم يقولـون إن           العلة وشروط 
العامى يمكنه أن يعرف ذلك وال يخطـئ فيـه بـدون علـم وال                

!.بصيرة؟

 

 
ولعمر اهللا، إنى ال أرى هذا الرأى إال فتحا لباب األهواء التـى             
تجعل الكتاب والسنة لعبة ألولئك المتهوسين الذين هـم مـن ذوى            

.الجهل المركب والخياالت الفاسدة

 

 
ما ال شك فيه أن األهواء تختلف جد االختالف، وأن الجهال           وم

فماذا . إنما يستمدون من العواطف واألوهام، ال من العقول واألفهام        
يكون الحال إذا سلطناهم على الشريعة يفهمونها بآرائهم، ويلعبـون          

!.فيها بأهوائهم؟

 

 
هذا ومعلوم أن المستفتى ال يسأل العـالم عـن رأيـه وال مـا       

بمحض هواه، ولكن يسأله عن حكـم اهللا فـى المـسألة،            يستحسنه  
وسؤاله ألهل الذكر عن حكم الواقعة إنما هو ليجيبه المسئول بمـا            
يعلمه من الكتاب والسنة، فسؤاله عن حكم اهللا ال عن آراء الرجال            

.التى لم تستند إلى كتاب أو سنة كما يتوهمون ثم يشنعون

 

 
لترهات فيمن ال يدين    وكيف تجىء هذه الخياالت أو تروج تلك ا       

، وال يعتقد حالالً إال ما أحلَّه اهللا ورسوله وال          إال بقول النبى    
حراما إال ما حرمه اهللا ورسوله؟، لكن لما لم يكن له علم بما جـاء              

، وال بطريق الجمع بين المختلفـات مـن كالمـه، وال            عنه  



 

 

 

 

 



 


 

 

















 



 



 



 



 



 





 



        ا راشدا  بطريق االستنباط من داللة اإلشارة مثالً، سأل عالما، معتقد
فإن خالف ما يظنه أقلع من ساعته عما أفتاه : أنه مصيب فيما يقول

.به

 

 
فكيف ينكر هذا أحد، مع أن االستفتاء واإلفتاء لم يـزاال فـى             

؟، ومن الذى يعتقد أن هناك فقيهـا        المسلمين من عهد النبى     
أوحى اهللا إليه؟، فإن اقتدينا بواحد منهم فذلك لعلمنـا بأنـه عـالم              

. اهللا وسنة رسوله، ولوال ذلك ما قلد مؤمن مجتهدابكتاب

 

 
وعلى كل حال فمن ذهب إلى هذه النزعة الحمقاء فقد أنكـر            
على كل من فوق البسيطة من جميع المسلمين الذين قلدوا األئمـة            
وأخذوا بكتب الفروع، وما كتب الفروع إال شرح للكتاب والسنة،           

ه إلى الكتاب والسنة؟،    فما الذى يوجب التنفير والتحذير مما مرجع      
وهل يمكن للعامة أن يفهموا الكتاب والسنة لوال ما كان من أئمـة             

، فكيف وفيهما المجمل والمبين، والعـام والخـاص،         الهدى  
والمطلق والمقيد، والناسخ والمنسوخ، والمنطوق والمفهوم، وغير       

.ذلك؟

 

 
إن القرآن ذو شجون وفنـون، وظهـور        : وقد قال ابن عباس   

 أن  وعرفنـا   .  تنقضى عجائبه، وال تبلغ غايتـه      وبطون، ال 
للقرآن ظهرا وبطنًا وحدا ومطلعا، ولكن هؤالء يريدون أن يطلعوا          

وكم سر وحكمة نبهت عليهمـا      . بغير مطلع، ويجتهدوا بغير عقل    
.اإلشارة ولم تبينهما العبارة

 

 
ولعمرى إن أكثر من يدعون العلم اليوم ال يفهمون وجه الداللة       

رك األئمة، خصوصا إذا كان الدليل ذا مقـدمات يتوقـف           وال مد 
فمـا  . تقريب االستدالل بها على أمور قلما يكون ألمثالهم إلمام بها     

.أبعد ما طوحت بهم الطوائح، وما أعجب ما بلغ بهم اإلعجاب

 

 
إن األخذ من القرآن والسنة يحتاج إلى علم واسع ونور ساطع           

الً عما يحتاج إليه من لغة      يفرق صاحبه به بين الحق والباطل، فض      
وقد رأينا المعتزلـة    . إلخ.. ونحو وصرف، ومعان وبيان وأصول    

إن القرآن يشهد لمذهبهم، والخوارج يـدعون أن القـرآن     : يقولون
ناطق بنحلتهم، والباطنية يزعمون أن للقرآن معنى آخر غير معناه          

ـ            ى الظاهر، والبابية يعتقدون أن له معنى غير ما فهمه الجميع، إل
فهذه الفرق كلها كانت تـستمد      . آخر الفرق الضالة والنحل الزائفة    

من القرآن على زعمها، فكيف ندعه بعد ما رأينا ذلك كله ألهواء            
.الجهالء وآراء األغبياء؟

 

 
وقد كان كبار المحدثين المخلصين يقلدون األئمة المجتهـدين،         

منزلـة  علما منهم بأن رواية الحديث بمنزلة الصيدلى، والمجتهد ب        
ولقد رأينا من الناس من ضل بظواهر المتشابهات مـن           . الطبيب

.القرآن واألحاديث

 

 



 


والخالصة أن أقوال المجتهدين المأخوذة من الكتـاب والـسنة        

.ضرب من البيان والتفسير

 

 
استنفاد الجهد بالنظر فـى المآخـذ       : وقد عرفوا االجتهاد بأنه   

.ىالشرعية لتحصيل علم أو ظن بحكم شرع

 

 
أما دعوى وجوب األخذ من الكتاب والسنة لكل أحـد فباطلـة          
بإجماع الصحابة، فإنهم كانوا يفتون العـوام وال يـأمرونهم بنيـل     
درجة االجتهاد والنظر كما قلنا، وذلك معلوم بالضرورة والتـواتر          

وأيضا اإلجماع منعقد على أن العامى مكلف . من علمائهم وعوامهم  
تبة االجتهاد تكليف بالمحال، فليس عليه      باألحكام، وتكليف طلب ر   

ووجـوب  . إال أن يعرف حكم اهللا بأى طريق على مقتضى ظنـه          
.العمل بالحكم عند الظن معلوم ال نزاع فيه

 

 
ومن المعلوم أن تقليد األئمة ليس تركًا لآليات واألحاديث، بـل   
هو عين التمسك بهما، فإن اآليات واألحاديث ما وصلت إلينـا إال            

، مع كونهم أعلم ممـن بعـدهم بـصحيحها وحـسنها            بواسطتهم
وضعيفها، ومرفوعها ومرسلها، ومتواترها ومشهورها، وأحاديهـا       
وغريبها، وتأويلها، وتاريخ المتقـدم والمتـأخر منهـا، والناسـخ           
والمنسوخ، وأسبابها ولغاتها، وسائر علومها مـع تمـام ضـبطهم         

ائهم وورعهـم   وتحريرهم لها، وكمال إدراكهم وقوة ديانتهم؛ واعتن      
ونور بصائرهم، فتفقهوا فى القرآن واألحاديث، واستنبطوا منها فى        
ذلك، واستخرجوا أسرار القرآن واألحاديث، واستنبطوا منها فوائد        
وأحكاما، وبينوا للناس ما يخفى عليهم علـى مقتـضى المعقـول            
والمنقول، فيسروا عليهم أمر الدين، وأزالوا المشكالت باسـتخراج         

ن األصول ورد الفروع إليها، فاستقر من الـدين ألمـة           الفروع م 
. بسببهم الخير العميم كما قال إمام الحرمينسيدنا محمد 
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جامعة قناة السويس

 

 



 


ــي دراســة  اســتمرت التطــورات ف
مخطوطات البحر الميـت التـي رفعـت        
الحجاب عـن طقـوس وعـادات طائفـة         

وحياة تلك الطائفة التي كانـت       الروحانيين
قاسية في مثل تلـك الـصحراء العاريـة         

!!!والمتقدة 

 

 
 ظهر جزء آخر مـن      م١٩٦١في سنة   

تكن هي  لم  " جوزيف ميليك "النصوص لـ   
وف قمـران بـل كانـت       الموجودة في كه  

صحائف من البردي اكتشفت فـي بدايـة        
الخمسينيات في كهوف أخري يطلق عليها       

 ٢٠كهوف وادي مربعات وهي تبعد حوالي    
كيلومتر جنوب خربت قمران، تضمنت هذه      

" سيمون كوخبـا    " النصوص رسائل كتبها    
وكانت أهمية تلك النصوص تنبع من عـدة        

قـع أو    مدينة القدس كمو   ىلإوجوه بالنسبة   
مكان يملكه اليهود حيث كانت تلك المدينـة        

كوخبا " في أيدي الثوار أو المتمردين بقيادة       
وكان التعصب الديني الشائع     ،م١٣٤سنة  " 

لمخطوطات البحر الميت مصدره ليس في      
أنها تمدهم فقط بمعلومـات حـول طائفـة         
قديمة، أو عن يهود الفترة الفاصـلة بـين         

نـشاء  إديم وبين   نشاء آخر أسفار العهد الق    إ
    ا في إلقائهـا    أسفار العهد الجديد ولكن أيض

الضوء علـى أصـول المـسيحية، وهـو         
.الموضوع الجدير باألهمية

 

 
 في دراسة   ا طويالً ومن الذين قضوا وقتً   
" فرانـك كـروس   "أصول نصوص قمران    

للتمييز بين التاريخ الحقيقي    " بيجال يادين "و
وتـاريخ نـسخ تلـك       لكتابة المخطوطات 

.  وطات الموجودة بين أيدي الباحثينالمخط

 

 
" سومر"لقد كانت تلك الطائفة كما يقول       

ممثلة لواحدة من حركـات العـالم القـديم         
األكثر روحانية، أو واحدة من الحركـات       
اليهودية القديمة التي كان أعضاؤها أكثـر       

     ا للطريق  من أى حركة يهودية أخرى إعداد
لك كـذ  .المؤدي لتأسيس أو إقامة المسيحية    

 أن الروحـانيين هـم      :"فرانك كروس "قال  
. جزء من منتجي التعاليم السفرية لليهودية

 

 



 


إن الباحثين الذين شغلوا أنفـسهم فـي        
صياغة فروض العالقة بين قمران وطائفة      
الروحانيين كانوا متأثرين بنموذج آخر وهو      

الكهـف دونـوا ونـسخوا      أن سكان هـذا     
المخطوطات وكانوا يخبئونها فـي أوقـات       
الخطر، حيث كان لها دور فـي صـياغة         

. تاريخ اليهود

 

 
" روبرت آدمـز  " قام   م١٩٦٨وفي سنة   

وهو من علماء الدراسات الشرقية بـدعوة       
إللقـاء محاضـرة حـول نتـائج        " فوكس"

دراساته عن أصل قمران ورؤيته له كدير        
تشفة به بطائفـة    وعالقة المخطوطات المك  

.الروحانيين

 

 
  ا أنـه خـالل زيـارة       ومما يذكر أيض

 حيث وقعت   م١٩٦٧لشيكاغو سنة   " فوكس"
الحرب بين إسرائيل والعرب التي كان من       
نتائجها سقوط الحـواجز الموجـودة بـين        

وأصـبحت المخطوطـات    .. جزئي القدس 
" قسم آثار العصور القديمـة    "تحت سيطرة   

 فـي حـوزة     التابع إلسرائيل بعد أن كانت    
.عرب إسرائيل

 

 




 


  ا بعض النصوص من    كانت هناك أيض

المخطوطات التي لـم تكـن ذات صـبغة         
روحانية، بل كانت مضادة لها لدرجـة أن        

ا فـي كتابـة العبريـة أو اليهوديـة          خبير
الكالسيكية رأى أنه من الضروري االطالع      

ـ       أثرة على اليهودية اإلغريقية التي كانت مت
بالحضارة اإلغريقية وذلك بعد أن تنـاول       

ا أو مخطوطة من تلك المخطوطـات،       نص
  ا فـي أن المجتمـع   حيث وجد أن هناك شك

القمراني في صراعه ضد تأثر كهنة القدس       
بالحضارة اإلغريقية كان يـسمح بـبعض       
األفكار المتأثرة بتلك الحضارة مـن أجـل        

... صياغة نظريته الالهوتية التي يؤمن بها    
وبالتالي استنتج أن تلك المخطوطة لم تكـن    

.متوافقة مع فكرة الروحانية

 

 
ن أكان بعض البـاحثين ال يعتقـدون        

, طائفة اليهودية قد سكنت خربـت قمـران       
ن المخطوطات قد كتبت ليس فى فتـرة        أو

حكم المكابيين وسيطرة الرومان ولكن فـى       
العصور الوسطى وقد أيد وجـود بعـض        

ــصبغةاأل ــياء ذات ال ــع ش ــة م  الروماني
ن تلك المخطوطات كانت فى     أالمخطوطات  

عصر الرومان كذلك كانت الصبغة الكتابية      
للمخطوطات تكشف عن كثير من الصفات      
المعروفة لكتابات الكتَاب اليهـود، وكـان       

و العبرانيـة   أصول اليونانية   الكثير من األ  
  ولكن محتواها كـان     ..التلك الكتابات مفقود



 

 

 

 

 



 



 











 



 الرؤيا وبعض األفكـار    ا بسفر   يوضح تأثر
.التي احتوت عليها مخطوطات قمران

 

 



 


عندما نـشرت مخطوطـة      

 

 عرفـت   –
     ا  بمخطوطة األحد عـشر عمـود

 

 وجـد   -
نفسهم غرقى فى بحر غريب من      أالقارئون  

حيث كان هنـاك    . الطقوس الدينية المختلفة  
العمـود  (فى القسم الثالث من المخطوطـة       

ى عالقـة   أا آخر ال يحمل     مفهوم) الخامس
بالجزء الثانى وعلى عالقة ضعيفة بالجزء      

وقام المؤلف فى هذا الجزء بوصف      . ولاأل
فراد يطلـق   أترتيب أو تصنيف معين يتبعه      

حيث يتطوع الفرد منهم    " متطوعون"عليهم  
ء يبالعودة من كل الشرور ويتمسك بكل ش      

ن هؤالء المتطوعين   أويعنى هذا   . يؤمر به 
ن يمشوا فـى ذل     أسهم وعليهم   نفأيعزلون  

 ا بالتخلص من الميول للشر     ويتطهروا روحي
سفار موسى الخمسة أويخضعوا لما تأمر به  

. والمعروفة بالتوراة

 

 
ال أا  يـض أكان على هؤالء المتطوعين     

ـ         و أكلوا  أيتناقشوا مع فـاعلى الـشر وال ي
وال . يشربوا معهم وال يقبلوا الهدايا مـنهم      

يــصل هــؤالء ن أيعنــى هــذا بــالطبع 
و نقاء رجال   ألى منزلة صفاء    إالمتطوعون  

كان هؤالء  .  و الرهبان أالقداسة من الكهان    
و تصنيف  أالمتطوعون يدخلون فى ترتيب     

ن يحتـرم هـذا     أسنوى وألي فرد مـنهم      
 عليـه إثـر   أالترتيب أو أى تغييـر يطـر   

. اختبارات معينة

 

 
ا فـى هـذا الجـزء مـن         يـض أجاء  

ن الكاهن الذى يقـوم بـشرح       أالمخطوطة  
خر أو  آ ن يقاطع زميالً  أالتوراة ال يحق له     

ا يضأأن يتحدث فى غير دوره وال يحق له         
 وهنـاك   ،ا ال يرغبه األحبـار    ن يقول شيئً  أ
ا من كان يعتنـى بفكـر المتطـوعين         يضأ

ويخبرهم بالتعليمات والقوانين حتى يحـين      
وهكذا حتـى ولـو     . خرىأاختبارهم لسنة   

نه يقيم ومـن    إرد عشرة سنوات ف   استمر الف 
.  ن يطردأالممكن 

 

 
كان هذا الجزء بقوانينه التفصيلية يبدو      
وكأنه وثيقة فعلية تحكـم الحيـاة اليوميـة         

ية آن  أن حقيقة   أكما  ... لطائفة الروحانيين 
مخالفة لتلك القوانين يتبعها عقوبة لمدة ستة       

ن تلك القوانين كانـت     أشهور تقوى فكرة    
.  التى تحكم حياة تلك الطائفة     بمثابة الوثيقة 

كان هذا الجزء من المخطوطة يوضح رؤية 
المؤلف المستقبلية  

 

 حيث كـان يـستهدف   -
فراد لهم قوة روحيـة     مجموعة قليلة من األ   

كافية لحياة من الصفاء وتفسير التـوراة        

 

– 
 جديد متميز   يسرائيلإلتقديم نموذج لمجتمع    

ذلك المجتمع الجديد يرتكـز علـى       . بكليته
وكانت . خالق الدينية قداسة المجازية واأل  ال

فكار المجازية سائدة خاصـة فـى       هذه األ 
و أ يذكر التـضحية بـالحيوان       يالجزء الذ 

وقام المؤلـف بتوصـيف     . تقديمه كقربان 
سرائيلى فـى   الرؤية المستقبلية للمجتمع اإل   

 فيما يخص تكفيـر     ضوء تلك القوانين مثالً   
اعتبـار  ثم وحرية تقديم القرابين ب    الشر واإل 

ن وصـف اإلنجيـل   أن الفكرة الرئيـسية    أ
خر خـاص   آا  للقربان تعنى فى الحقيقة شيئً    

عمــال الروحانيــة  باأل
 مما كان يسبب    ؛والمعنوية

ا لكثير مـن اليهـود      ضيقً
خاصة فى العصور البين   

 

-
.عهدية

 

 
وهكذا كان هذا الجزء    
   ا من المخطوطة يمثل نص

من النوعيـة الروحانيـة     
ميق ويركز على المعنى الع   

ــة  ــك لتقوي ــوراة وذل للت
ــانى  اإل ــساس الروح ح

.للكتابات المقدسة

 

 
هذا ولم يلـق القـسم      

   الرابع من المخطوطة ضوء ا علـى   ا جديد
ول كما كان القـسمان األ    ... تلك المعتقدات 

والثالث يصفان وبتوسع الشعائر التى تجعل      
. فراد التميز فى المجتمع اليهودىلهؤالء األ

 

 
ا ر عمـود  حد عش مقارنة مخطوطة األ  

.بمخطوطات قمران

 

 
مؤلـف كتـاب    " نورمان جولب "يعلق  

 :على هذا قـائالً   " مخطوطات البحر الميت  "
ن هذا الوصف التفصيلى لم يكن مثل مـا         إ

عرفه فى بداية اكتشاف مخطوطات البحـر   

وائـل  الميت حيث كان تركيز البـاحثين األ     
ى تلـك الطائفـة     أ" على طائفـة قمـران      
". هف قمـران     ك ياليهودية التى عاشت ف   
ا والمعلنة فى   ثيرأكثر ت حيث كانت الفكرة األ   

ذلك الوقت تركز على وصـف معتقـدات        
وممارسات تلك الطائفة التى عاشت بالفعل      

ـ   أفى خربت قمران مما      ا وجد بدوره اقتناع
خرى والتى اكتـشفت    ن المخطوطات األ  أب

فى الكهوف المحيطة بالبحر الميـت تتبـع        
الى كانت استنتاجات وبالت. ا تلك الطائفة  يضأ

ـ أثار فى ذلك الوقت تتجـه       علماء اآل  ا ساس
هذا وقد كانت هناك ثالثة     .. ىأنحو هذا الر  

ــل طبيعــة هــذه  ــشات حــول تحلي مناق
:المخطوطات

 

 
١

 

ن تواجد طائفة الروحـانيين فـى        أ-
نـه فـى ظـل هـذا        أالصحراء يدل على    

االنعزال المهيب فى الـصحراء الجـرداء       
ن تخيـل هـؤالء     نه من الممك  إوالمرعبة ف 

الناس الذين عاشوا تلـك الحيـاة القاسـية         
" فيلـو بلنـى     " والمتقشفة والتى وصـفها     

. ىأواستمر باحثو قمران مقتنعين بهذا الـر      
ولم يكن هناك ما يدعم هـذا الكـالم فـى           

كذلك . احد عشر عمود  كلمات مخطوطة األ  
لم يكن هناك فى تلك المخطوطة وال فـى         

ه الطائفة  ن هذ أنصوص قمران ما يفترض     
ى لى الصحراء أل  إقد تركت عاداتها لتذهب     

.غرض

 

 
٢

 

ول اقترح باحثو المخطوطـات األ     -
ا لممارسـة   ا مثالي ن قمران كان مكانً   أا  يضأ

وهـذه  . قوانين الصفاء التى يطبقها الكهان    
   ا باكتـشاف أن    المالحظة قد نوقضت تمام

مقبرة قمران   

 

 التى تتبع نفس الطائفـة       -

 

– 
ا فقط من حجرة     متر ٣٥كانت على مسافة    

.قامتهاإ

 

 
٣

 

ا حد عشر عمود  يدت مخطوطة األ   أ -
ا حالـة مـن     و ضمني أسواء بشكل مباشر    

كما اقترح  .. فرادهاأالعزوبة على جزء من     
 م١٩٦٢ذلـك فـى سـنة       " ييجال يـادين  "
ن الطائفة لـم تعـارض زواج       إ :ضافأو

أعضائها رغم امتنـاع مجموعـات مـن        
فرانك " أكد   كذلك فقد . أعضائها عن الزواج  

ن أمن قبل على وجود نتائج تقترح       " كروس
ـ   قمران كان على األ    ـ أا  قـل مجتمع ا عزب

ا بوجود المقبرة المجاورة التى تضم مستشهد
كثـر مـن عـدد      أا من هياكل الرجال     عدد

.هياكل النساء

 

 



 





 

 

 

 

 



 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 




 




 



 



 





 




 


  ذكر موضع قبور عذاري بنـات اسـماعيل   بابوفي 

:  خالد المخزومي  قال للفاكهي،"  مكة في قديم الدهر وحديثه     أخبار"

فيرون أن ذلك الموضع ما بين الميزاب إلى باب الحجر الغربـي            

 الزبيـر   حفر ابـن  : وقال صفوان بن عبد اللّه الجمحي     . فيه قبره 

ا عنه فلـم    ا من حجارة أخضر، فسأل قريشً     الحجر فوجد فيه سفطً   

     هذا قبـر  : ا، فأرسل إلى أبي فسأله فقال  يجد عند أحد منهم فيه علم

أنه وجـد حجـارة خـضراء       :  رواية وفي .إسماعيل عليه السالم  

بـل قبـره مقابـل      : وقيل. هذا قبر إسماعيل  : ا بها، فقيل له   منطبقً

هذا المحدودب يشير إلى ما يلي      : ابن الزبير وقال  . الحجر األسود 

. الركن الشامي من المسجد الحرام، فقبور عذارى بنات إسـماعيل         

 اودب مع المسجد وال يثبت أن يعود محـد  يوذلك الموضع سو  : قال

أمر الحرم بعده   لما توفي إسماعيل دبر   :  علماء السير  قال .كما كان 

 صلوات اهللا عليـه  يلإسماع ذكر  بابوفي   . بن إسماعيل  ابتابنه ن 

وسالمه  

 

وأخبرنا خالد بـن    :  ابن سعد  قال  المنتظم البن الجوزي   -

حدثني حرملة بـن    : خداش، حدثنا عبد اهللا بن وهب المعبري، قال       

ما يعلـم   : عمران، عن إسحاق بن عبد اللّه بن أبي فروة، أنه قال          

 فإنـه تحـت     يل،قبر إسماع : موضع قبر نبي من األنبياء إال ثالثة      

 وقبر هود فإنه في خصف تحت جبال        ،اب بين الركن والبيت   الميز

اليمن عليه شجرة نداء وموضعه أشد األرض حراً، وقبر رسـول           

. اللّه

 

 

 المنـتظم -  ذكر اسماعيل صلوات اهللا عليه وسالمهبابوفي 

أخبرنا محمد بن عمر األسلمي، حدثني أسـامة        : قالالبن الجوزي   

 بلغ إسـماعيل عـشرين سـنة        لما: بن زيد بن أسلم عن أبيه قال      ا

توفيت أمه هاجر وهي    

ابنة تسعين سنة فـدفنها     

ـ الِح إسماعيل في  ِرج. 

وأخبرنا محمد بن   : قال

حدثني موسى : عمر قال

بن محمد بن إبـراهيم     ا

عن أبي بكر بن عبد اهللا      

بن أبي جهم عن أبـي      ا

بكر بن سليمان بن أبي     

حثمة عن أبي جهم بـن   

: حذيفة بن غـانم قـال     

 إلى إبـراهيم    أوحى اهللا 

     ،أن يبني البيـت 

وهو يومئذ ابـن مائـة      

سنة، وإسماعيل يومئـذ    

ابن ثالثين سنة، فبنـاه     

معه، وتوفي إسـماعيل    

بعد أبيه فـدفن داخـل      

 مما يلي الكعبـة     ِرجالِح

مع أمه هاجر، وولـي     

نابت بن إسماعيل البيت    

بعد أبيه مـع أخوالـه      

أخبرنـا  : قـال  .جرهم

خالد بن خـداش بـن      

رنا عبد اهللا   عجالن، أخب 

بن وهب المـصري،    ا
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أخبرنا حرملة بن عمران عن إسحاق بن عبد اهللا بن أبي فروة أنـه    

قبر إسـماعيل،   : ما يعلم موضع قبر نبي من األنبياء إال ثالثة        : قال

فإنه تحت الميزاب بين الركن والبيت، وقبر هود، فإنه في حقٍف من    

موضعه أشد  الرمل تحت جبل من جبال اليمن عليه شجرة تندى، و         

وقبر رسول اهللا،ااألرض حر  فإن هذه قبورهم بحق .

 

 
 خبر ولـد    ذكر  ذكر اسماعيل    اببن سعد ب  ا طبقاتفي  و

 ذكرنا فيما مضى سبب إسكان إسـماعيل        قد (اسماعيل بن إبراهيم  
الحرم وتزوجه امرأة من جرهم وفراقه إياها بأمر إبراهيم ثم تزوج           

: لجرهمي، وهي التي قال لهـا     أخرى، وهي السيدة بنت مضاض ا     
قد رضيت لك عتبة بابك، فولدت إلسـماعيل اثنـي         : قولي لزوجك 
ذيل وميشا ومسمع ورما ومـاش وآذر       أنابت وقيدار و  : عشر رجالً 

وقطورا وقافس وطميا وقيدمان، وكان عمر إسماعيل فيما يزعمون         
نشر اهللا   إسماعيلا وثالثين ومائة سنة، ومن نابت وقيدار ابني         سبع 

العرب، وأرسله اهللا تعالى إلى العماليق وقبائل اليمن، وقـد ينطـق        
 إسـماعيل  ولما حضرت    ت، بغير األلفاظ التي ذكر    إسماعيلأوالد  

ج ابنته من العيص بن إسحاق،       أوصى إلى أخيه إسحاق، وزو     فاةالو
.)ودفن عند قبر أمه هاجر بالحجر

 

 

نا يـونس عـن     :  أحمد نا( األثير البن في التاريخ    الكاملوفي  

شهدت عبد اهللا بن الزبير     : المنذر بن ثعلبة عن سعيد بن حرب قال       

وهو يقلع القواعد التي أسس إبراهيم صلى اهللا عليه وسـلم لبنـاء             

هـذا قبـر    : البيت فأتوا تربة صفراء عند الحطيم، فقال ابن الزبير        

.) فواراه إسماعيل

 

 

 النبوية البن إسحاق     السيرةوفي  

 

 قَاَل  بنيان الكعبة  باب حديث  -

وكَان عمر إسماِعيَل    : ابن إسحاقَ 

 

ِثين يذْكُرون ِمَئةَ سنٍَة وثَال    ِفيما   -

سنَةً ثُم ماتَ رحمةُ اللِّه وبركَاتُه علَيِه ودِفن ِفي الِْحجِر مـع ُأمـِه              

راجالَى   ،هتَع اللّه مهِحمسماعيل إباب عمر    بن هشام    سيرة وفي   ، ر

 إن إسماعيل لما حضرته الوفاة أوصى إلـى        : قيلو ،ه ومدفن

 وعاش إسـماعيل    ، وزوج ابنته من العيص بن إسحاق      قأخيه إسحا 

 في الحجر عند قبر أمـه       دفن و ،ا وثالثين سنة   مائة وسبع  كرفيما ذ 

حدثنا خالد بن   :  قال ، عبدة بن عبد اهللا الصفار     حدثني وفيه،. هاجر

ـ     مبارك عن   ،المخزوميعبد الرحمن     ،اط بن حسان صاحب األنم

شكا إسماعيل إلـى ربـه تبـارك        :  قال ،عن عمر بن عبد العزيز    

 مكة فأوحى اهللا تعالى إليه     وتعالى حر ،   ا من الجنـة   إني فاتح لك باب

يجري عليـك روحهـا    

 وفـي   ،إلى يوم القيامة  

.ذلك المكان تدفن

 

 

 الطبري  تاريخ وفي

ذكر خبر ولد إسماعيل    

ــ ــن إب ــل ب راهيم خلي

الرحمن عليه الـسالم    

ــي ــاريخ ففــ  تــ

: ١/٢٢١:الطبــــري

وعاش إسماعيل فيمـا    (

ــبع ــةً وس ــر مائ ا ذك

 ودفن في   ،وثالثين سنة 

الحجر عند قبـر أمـه      

ــاجر ــل .)ه إن : وقي

إسماعيل لما حـضرته    

الوفاة أوصى إلى أخيه    

 ج ابنته من   إسحاق وزو

العيص بـن إسـحاق،     

 إسماعيل فيمـا    وعاش

ــبع ــة وس ــر مائ ا ذك

وثالثين سنة، ودفن في    

الحجر عند قبـر أمـه      

ــي . هــاجر ــاريخف  ت

الرسل والملوك البـن    

جريــر 

 

 بــاب ابــن -

.ابراهيم

 

 

 تفـــسير وفـــي

ما : ( ٢/١٣٠:القرطبي

بين الركن والمقام إلى     

زمــزم قبــور تــسعة 

ـ   جـاءوا   ،اوتسعين نبي 

ا فقبروا هنالـك    حجاج

(.

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 



 





 





 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       المستشار                       الباحث    

 

 






 



 




 




 




 



وهو يرى تحديد أهل البيت في خمسة       

: أشخاص وذريـتهم دون غيـرهم وهـم       

 بن أبـى طالـب وفاطمـة        يالنبي وعل "

والحسن والحسين صـلوات اهللا علـيهم       

 ال   فإن نساء النبي     :أجمعين، وعليه 

.يدخلن في دائرة أهل البيت

 

 

:األدلة

 

 

١

 

إن لفظ األهل في اللغة ال تطلـق         -

على الزوجة إال بقرينة تدل عليهـا فـإذا         

خلى الكالم من أي قرينة فإنه يدل علـى         

. األهل الذين يتصل إليهم بنـسب قريـب       

فإذا اقترن الكالم بقرينة، أمكن أن تـدل        

الكلمة على الزوجـة وهـذا لـيس مـن          

اإلطالق الحقيقي وإنما هو من اإلطـالق       

جازى الذي يحتاج إلـى قرينـة عنـد         الم

انصرافه عن معناه الحقيقي وهذه القرينة      

.ليست موجودة

 

 

٢

 

إن النسق القرآني الـذي وردت       -

 فيه اآلية والموجه إلى نساء النبـي        

قبل وبعد اآلية ليس    

دليالً على إثبات أن    

النساء يدخلن فـي    

األهل وإنما يعتبر    

قرينة علـى ذلـك     

تصرفه األحاديـث   

القاطعة الصحيحة  

التي تـدل علـى     

.خالف ذلك

 

 

٣

 

تذكير ضمير الخطاب في قولـه       -

ِإنَّما يِريد اللَّـه ِليـذِْهب عـنكُم        : تعالى

 الرجس َأهَل الْبيِت ويطَهركُم تَطِْهيـرا     

 بدليل أن الخطاب كـان      )٣٣: األحزاب(

 : قبل آية التطهير موجه لنساء النبي     

  ِاء النَّبا ِنسا    ي نٍد مكََأح تُنلَس اء ِإِن  يلنِّس

: األحـزاب (  تَخْضعن ِبالْقَولِ  اتَّقَيتُن فَالً 

 فجاء الخطاب بضمير التأنيث فـي       )٣٢

إنمـا يريـد اهللا     : ثم قال ) لستن، اتقيتن (

 فأصـبح   ويطهـركم  ليذهب عـنكم  

الخطاب هنا للذكور بدليل التـذكير فـي        

نـساء النبـي   الخطاب ولو كان الخطاب ل    

          كما فـي اآليـات الـسابقة لبقـى 

) عنكم(الضمير كما هو وألصبحت كلمة      

).يطهركن( )يطهركم(وكلمة ) عنكن(

 

 

٤

 

ما رواه مسلم في صحيحه عـن        -



 

 

 

 

 



 
















 



 انطلقت أنا وحصين    :يزيد بن حيان، قال   

بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيـد بـن          ا

لقـد  : أرقم، فلما جلسنا إليه، قال حصين     

 لقيت خير حدثنا يا زيد ما سمعت     . اا كثير

!  يا ابن أخـي    :قال. من رسول اهللا    

   ـ   قام رسول اهللا يوم ا بمـاء  ا ما فينا خطيب

بين مكة والمدينة فحمـد اهللا      ) امخُ(يدعى  

أيهـا  (: وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال     

الناس فإنما أنا بشر مثلكم يوشك أن يأتي        

وأنا تارك فيكم ثقلين    . رسول ربى فأجيب  

هللا فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب      كتاب ا 

، فحث على كتاب اهللا     )اهللا واستمسكوا به  

وأهل بيتي أذكركم   (: ثم قال . ورغب فيه 

أذكركم اهللا فـي أهـل      . اهللا في أهل بيتي   

 أهل بيتـه يـا      نوم: فقال حصين . )بيتي

ال : ، قال ؟زيد، أليس نساؤه من أهل بيته     

يم اهللا، إن المرأة تكـون مـع الرجـل          او

قها فترجع إلـى    صر من الدهر ثم يطلِّ    الع

أبيها وقومها   

 

 إنما أهـل بيتـه أصـله        –

. )١(وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده

 

 

٥

 

 وهـو أن النبـي      :حديث الكساء  -

 

 

عائـشة   الـسيدة    كما روت    –

 

 أم  –

 بـن أبـى     ي دخل عليه عل   المؤمنين  

طالب فأدخله تحت كسائه     

 

 عباءته   -

 

 ثم  -

ـ      اء الحـسن   جاءت فاطمة فأدخلها، ثم ج

فأدخله، ثم جاء الحسين فأدخله، ثم جللهم       

 

 أي غطاهم    –

 

ِإنَّما يِريد اللَّـه    :  ثم قرأ  –

      كُمرطَهيِت ويَل الْبَأه سجالر نكُمع ذِْهبِلي

.)٢()٣٣: األحزاب( تَطِْهيرا

 

 

٦

 

إن الالم في لفظ أهل البيت ليست        -

اق أو الجنس وإنمـا للعهـد أي        لالستغر

 فاآلية تشير إلى إذهـاب      ،البيت المعهود 

الرجس عن أهل بيت خاص معهود بـين        

المتكلم والمخاطب وال سبيل للقول بـأن       

 ألنه  ؛ المرادات في ذلك   ن ه أزواجه  

 بيت واحد حتى تشير الـالم       نلم يكن له  

 ،إليه بل تسكن كل واحدة في بيت خاص       

  تهن الختـصت   ا من بيـو   ولو أريد واحد

 وهذا ما اتفقت األمـة      ناآلية بواحدة منه  

وعليه فإن المتعـين حملـه      . على خالفه 

على بيت خاص معهـود وال يـصح إال         

ـ       والحـسن   يحمله على بيت فاطمة وعل

 إذ ليس هناك بيت خاص      والحسين  

صالح لحمل اآلية عليه خاصـة وإنهـم        

تربطهم بالنبوة والوحي وشائج خاصة ال      

رهم من نساء النبي باتفـاق      تتوافر في غي  

. المسلمين

 

 

٧

 

ِإنَّمـا  اإلرادة الواردة في اآلية      -

   اللَّه ِريدي........     هي إرادة تكوينية ال 

تشريعية ممنوحة لهـم مـن اهللا بفـضله       

ــنهم  ــيهم دون إرادة م ــم ،عل  أي أنه

معصومون من الذنوب والمعاصي فـال      

يصح أن يراد من أهل البيت أزواج النبي        

   لم يدع أحد من المسلمين كونهن       إذ

معصومات من الذنب ومطهـرات مـن       

 بخصوص  نالزلل بدليل أن القرآن عاتبه    

 في مواضع كثيـرة وأغلـظ       النبي  

 فال مناص معه من تطبيقه علـى        ،نعليه

جماعة خاصة من المنتمين إلـى البيـت        

  وال ينطبق هذا إال علـى علـي        ،النبوي

..وفاطمة وابنيهما

 

 
                                                           

ــسلم، ج ) ١( ــنن . ٤٨٦، ص ٣صــحيح م س
ــدارمي ج   ٤٣١ ص ٢ال

 

 الجــامع .٤٣٢ –
 ١٢٢ ص   ٧الصحيح لمسلم بن الحجـاج، ج       

 

– 
 ٣ وروى الحديث ابن كثير في تفسيره ج         ١٢٣
.٤٨٦ص 

 

 
ص  / ٢أخرجه مـسلم فـي صـحيحه ج         ) ٢(

 ورواه  ٣٣٠ ص   ١، مسند اإلمام أحمد ج      ٣٦٨
محيى السنة الحسين بن مسعود البغـوي فـي         

.)١٨٣ ص ٤ج ) مصابيح السنة(

 

 



 

 

 

 

 



 















 





 



 





 




 



تحتاج مجتمعاتنا العربية واإلسـالمية     

إلى خطاٍب إسالمي جديٍد، ولـيس مجـرد        

التَّطوير في مظهِره القَائم على ِفكرِة الطالِء       

     تطلَّب ِفعل التَّجديِد تغييروإنما ي ،ا الخَارجي

نوعيا فـي بنيـِة الِخطـاِب وأولوياِتـه،         

ن ثـم إعـادة صـياغِة       وموضوعاته، وم 

أطروحاِته، وتجديِد وتحديِث تقنيـاِت هـذا       

الِخطَاِب ووساِئله، واألهم ِمن ذَلك تَطـويِر       

     اِملي هذا الِخطَاب ومنتجيه أيضا؛ قُدراِت ح

من أجل تلبيِة احتياجات الفرِد والمجتمِع في       

ــداثيات   ــِة، واإلح ــروِف اآلني ــل الظ ظ

بة للتَّحـديات   المتسارعِة الراهنِة، واسـتجا   

التي تواجه المجتَمعات العربية، في سـياِق       

حركِة تفاعِلها مع ما يجري حولهـا وفـق         

معطَياِت التَّثوير التُّكنُولُوجي مـن نَاحيـة،       

والتَّوجهات المعرفية المعاِصرة من ناحيـٍة      

.أخرى

 

 

ولقد جاءتْ الشَّريعةُ اإلسالميةُ ِبمـدِح      

ن أهميِته، بـل إن نُـصوص       التَّجديِد، وبيا 

الشَّرِع الشَِّريِف ـ نفسها ـ تؤكِّـد ذلـك     

فتَارة يحدثنا الشَّرع الشَّريفُ عن     " المعنى،  

  ا واجب التنفيِذ، ويحث    التَّجديِد باعتباره أمر

       عليه المسلمين وذلك في مقاِم اإليمان، فإن

اإليمان نفسه يبلى ويخلق ويحتاج إلـى أن        

وِب الموحدين، وذلك في قـوِل      يجدد في قل  

، ِقيل  )جددوا إيمانكم (:  ألصحاِبهِ النَّبي  

: قـال . وكَيف نجدد إيمانَنـا   : يا رسوَل اهللا  

، وتَـارة   )أكِثروا من قَول ال إلـه إال اهللا       (

يحدثنا الشَّرع عن التَّجديِد في الدين باعتبار       

أنَّه نعمةٌ يمن اهللا ِبها علـى هـذه األمـِة           

". خاتمِةال

 

 

وِلهذه األسباب، دعـت الحاجـة إلـى        

     وليس إنـشائي بنائي ا؛ يـدفع   خطاٍب ديني

حركةَ المجتمع عبر الفرز بين قيِم التَّحلِّـي        

  الديني وِقيم التخلِّي، ويسعى ـ هذا الخطاب

ـ إلى إدراك سنِن التَّغيِر الحضاري، بحيث       

ــه  ــساِن المــسلم دوره وفاعليت ــد لإلن يعي

وره فـي حركـِة المجتمـِع، وهـذا         وحض

 مـن طبيعـِة     الِخطاب ينبغي أن ينبع أوالً    

اإلسالِم الذي ينطوي على دعوٍة مـستدامٍة       

إلى التَّجديِد، والتَّجديد ال يعني تغيير جوهِر       

الديِن أو أصوله، وإنما يعني إعادتـه إلـى         

النَّقاِء الذي كان عليه يـوم نـشأِته؛ حيـث     

ألركاِنـِه وثوابِتـه، عـن      األصالة الفكرية   

طَريِق تَجديِد اإليمان به وااللتزام بتعاليمـه       

الصحيحة بعيدا عما قد يعتريها مـن لَغـٍط         

 عن قدرتِه على اسـتيعاب      وشوائب، فَضالً 

مستجداِت العـصِر وتَوجهاتـه المعرفيـة       

المعاصرة، وما تحمله من قضايا لم تكـن        

معروفة من قبل، وهي بذلك بحاجـة إلـى         

. ان وتوضيح موقف الدين منهابي

 

 



 

 

 

 

 

 

        لذا تجدر اإلشارة إلـى أن المقـصود

بالتجديِد هنا هو تجديد الخطـابِ والفكـر        

      ويحسن التَّمييز بين النَِّص الديني ،اإلسالمي

من ناحية، والفكر والخطاِب الـديني مـن        

فالنص يتمثل فـي القـرآِن      . ناحيٍة أخرى 

لثَّابت ِح وا الكريِم والحديِث الشَّريِف الصحي   

وهما أصالن يتـسمان بالثبـات المطلـق        

واألصالة، وهو نص يحمـل بـين طياتـه       

التجدد التلقائي، األمر الذي يسمح له بالوفاء       

أمـا  . باالحتياجات الطارئـة والمـستقبلية    

الخطَاب الديني، فهو ما يتعلق بالفكر الذي       

اجتهد في استنباط أحكامه من النص الثابت،   

التجديـد نظـرا    وهذا الخطاب هو أولـى ب     

ووفقًـا  . لعوامل أعاقت تجديده وتطـويره    

لهذا، فإن التَّجديد ال يعني المساس بثوابـِت        

العقيدِة والعباداِت ونصوص القرآن الكـريم      

والسنة النبوية المطهرة، إنما يعني إعمـال       

العقل في المشكالت المعاصـرة السـتنباط     

األحكــام الــشرعية المناســبة، والحلــول 

ة لوضع األمة اإلسالمية على طريق      المالئم

.النهوض الحضاري

 

 



 



وال شك أن قـضيةَ تجديـِد الخطـاِب         

الديني تحتل أهميةً بالغةً في وقتنا الـراهن؛       

نَتيجة لما يرتبط بهذا الخطاب من التبـاٍس،        

وبما يكتنف بعضه من غُموٍض قد يخرجه       

 

  أحيانا -

 

-   واِب، مـن قبـل      عن جادِة الص

  ا بأدواٍت فقيرٍة اسـتغالل     فريٍق يسعى جاهد

قضية تجديِد الخطاِب الديني للعبث بأصوِل      

الدين وثوابته وأعمدته الرئيسة، وفي مقابل      

ا آخر يجلـس علـى      هذا الفريق نرى فريقً   

الشاطئ المقابل يرى أن أية محاولٍة لفـتِح        

 ويجب  باِب التَّجديِد هو خروج عن اإلسالمِ     

بينما يشير الـبعض    . مقاومته والتصدي له  

إلى ظهور تيارين في ظل تصاعد الحديث       

عن قضيِة تجديِد الفكِر الـديني؛ أحـدهما        

يرفض اإلصالح عامة، واختار طواعيـة      

طريق العنف والتطرف واإلرهاب، فقـدم      

بذلك صورة سلبية ومسيئة عـن اإلسـالم،    

واآلخر تيار إصالحي وسطي يسعى إلـى       

ديم خطاٍب ديني يؤكد على إعماِل العقل،       تق

والتجديد المـستدام وموافقـة التغييـرات       

المعاصرة، ويجعل من تجديـد الخطـاب       

 للتعبير عن اإلسـالم     الديني حتمية وسبيالً  

. الصالح لكل زمان ومكان

 

 



 



ولكن الواقع يؤكد أن الخطاب الـديني       

يده يعاني من   المعاصر رغم محاوالت تجد   

أزمة حقيقية ترتبط بشكل وثيـق باألزمـة        

الحضارية التي تعاني منهـا المجتمعـات       

 لذلك ترجـع ضـرورة تجديـد      ؛اإلسالمية

الخطاب الديني إلى الحالة التـي تعيـشها        

مجتمعاتنا اإلسالمية اليـوم مـن انتكاسـة        

فقدتها الكثير من منهجيتها وصوابها؛ حيث      أ

زت عـن   انحسر شهودها الحضاري، وعج   

التقويم والمراجعة ومعرفة أسباب القصور،     

وتوقفت عن أداء رسالتها في الشهادة على       

.الناس والقيادة لهم

 

 

ويرى فضيلة اإلمام األكبـر الـدكتور       

أحمد الطيب أن التجديد خاصة الزمة مـن        

 خواص دين اإلسالم، نبه عليها النبي       

إن اهللا يبعث لهذه األمة     (: في قوله الشريف  

، ) كل مئة سنة من يجدد لها دينها على رأس 

وهذا هو دليل النقل على وجوب التجديد في        

أننا لو سلمنا أن    " الدين، أما دليل العقل فهو      

ـ       ا، رسالة اإلسالم رسالة عامة للناس جميع

وأنها باقية وصالحة لكل زمان ومكان، وأن       

النصوص محدودة، والحادثات ال محدودة؛     

ار فرضـية   فبالضرورة ال مفر لك من إقر     

التجديد آلة محتمة الستكشاف حكم اهللا فـي        

. هذه الحوادث

 

 



 

 

 

 

 



 


 

تربيــــــــــة تربيــــــــــة 

األوالد في  األوالد في  

ــالم ــالماإلســـ اإلســـ
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 البديهية في مبادئ الشريعة     األمورمن  
 الشريعة حاربت الرهبانيـة     أن،  اإلسالمية

، اإلنــسانلكونهــا تتــصادم مــع فطــرة 
. وغرائزهوأشواقهوتتعارض مع ميوله 

 

 

 

ي في حديث سعد بن     قفقد روى البيه   -
بدلنا بالرهبانيـة   أن اهللا   إ(:  وقاص   أبي

).الحنيفية السمحة

 

 

 

ــي عــن  - ــي والبيهق وروى الطبران
ا من كان موسـر   : (نه قال أ رسول اهللا   

).ن ينكح ثم لم ينكح فليس منيأل

 

 

 

حاديث وغيرها  نت تفهم من هذه األ    أف -
 أن تحرم علـى المـسلم   اإلسالم شريعة   أن

يمتنع عن الـزواج، ويزهـد فيـه بنيـة          
 إلـى  للعبادة، والتقـرب   لتفرغالرهبانية، وا 

ا عليـه،    كان المسلم قـادر    إنسيما  اهللا، وال 
ووسائلهأسبابها له متيسر .

 

 
  مواقف رسول اهللا     تأملنا إذاونحن  
 المجتمع، ومعالجة الـنفس     أفرادفي مراقبة   

ن المراقبـة وتلـك     أا ب  ازددنا يقينً  اإلنسانية
، اإلنسان حقيقة   إدراكالمعالجة مبنيان على    

 وميوله، وحتـى    أشواقه تلبية   إلىتان  ورامي
 فرد فـي المجتمـع حـدود        أيال يتجاوز   

 بإمكانــهفطرتــه، وال يعمــل مــا لــيس 
واستطاعته، بل يسير في الطريق الـسوي       

سير ا طبيعي ال يتعثـر    ... ا معتـدالً  ا متالئم

وقد سار الناس، وال يتقهقر وقد تقدم البشر،        
ةَ ِفطْـر  الحياة   أبناءوال يضعف وقد قوي     

اللَِّه الَِّتي فَطَر النَّاس علَيها ال تَبِديَل ِلخَلْـِق         
اللَِّه ذَِلك الدين الْقَيم ولَِكن َأكْثَـر النَّـاِس ال          

ونلَمعي) ٣٠: الروم.(

 

 
، ليكم هذا الموقف من رسول اهللا  إو

 اإلصـالحية  المواقـف    أعظمفهو يعد من    
السلبية، وفهم  والتربوية في معالجة الطبائع     

:اإلنسانحقيقة 

 

 

 

: نس  أري ومسلم عن    اروى البخ  -
 النبـي   أزواج بيـوت    إلىجاء ثالثة رهط    

 كأنهمخبروا  ألون عن عبادته، فلما     أ يس 
 نحن من   وأين:  فقالوا "وجدوها قليلة "تقالوها  
، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما         النبي  
 ،أنامصلي وال   أ ف أنا أما :حدهمأقال  . تأخر

 وقـال   ،فطرأ وال   أصوم وأنا: قال اآلخر و
. اأبـد  أتزوجعتزل النساء فال    أ وأنا :الثالث

 الذين قلتم   منتأ(:  فقال فجاء رسول اهللا    
كم اتقأ، و  هللا ألخشاكم إني واهللا   أماكذا وكذا؟   
رقـد،  أصـلي و أفطر، و أ و أصومله، لكني   
 النساء، فمن رغب عن سنتي فليس       وأتزوج

).مني

 

 

 

 يتبين لكـل ذي     فمن هذه النصوص   -
 فطرة  اإلسالم الزواج في    أنعقل وبصيرة   

 أمانـة ؛ ليحمل المسلم فـي نفـسه        إنسانية
المسئولية الكبرى تجاه من له في عنقه حق        

 هـذه   بـي حينمـا يل  ... التربية والرعاية   
 هذه الغريـزة،    ألشواقالفطرة، ويستجيب   

!!!ويساير سنن هذه الحياة

 

 



 

 

 

 

 



 


 

م فإن اهللا قـد حـر) :     قال رسول اهللا    
على النار من قال ال إلـه إال اهللا، يبتغـي           

  ).بذلك وجه اهللا

 

 
 

 

هما يرواه البخاري ومسلم في صحيح -

 

-

 

 






 





 


 فوائد اإلسالم للزواج في  أنمعلوم  من ال 

عامة، ومـصالح اجتماعيـة، سـنتعرض       
، ثم نبين وجه ارتباطهـا      ألهمهابتوفيق اهللا   

:بالتربية

 

 
١

 

:اإلنسانيالمحافظة على النوع  -

 

 
، اإلنـساني فبالزواج يستمر بقاء النسل     

 يـرث اهللا    أن إلـى ... ويتكاثر ويتسلسل   
 ما في هـذا     ى ومن عليها، وال يخف    األرض

تكاثر والتسلسل من محافظة على النـوع       ال
، ومن حافز لدى المختصين لوضع      اإلنساني

 ألجلالمناهج التربوية، والقواعد الصحيحة     
سالمة هذا النوع مـن الناحيـة الخلقيـة،         
والناحية الجسمية على السواء، وقـد نـوه        

ن الكريم عن هذه الحكمة االجتماعيـة       آالقر
اللَّه جعَل  و:  حين قال  اإلنسانيةوالمصلحة  

          ـنـَل لَكُـم معجا واجوَأز َأنفُِسكُم نلَكُم م
).٧٢: النحل (َأزواِجكُم بِنين وحفَدةً

 

 
يا َأيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم الَِّذي      : وقوله

      وا زخَلَقَ ِمنْهٍة واِحدن نَّفٍْس وـا  خَلَقَكُم مهج
: النـساء  ( كَِثيرا وِنساء  وبثَّ ِمنْهما ِرجاالً  

١.(

 

 
٢

 

:األنسابالمحافظة على  -

 

 
 األبناءوبالزواج الذي شرعه اهللا يفتخر      

وال يخفى ما في     ..... آبائهم إلىبانتسابهم  
هــذا االنتــساب مــن اعتبــارهم الــذاتي 

 ... اإلنـسانية واستقرارهم النفسي وكرامته    
ك الزواج الذي شـرعه اهللا،      ولو لم يكن ذل   
 ال كرامـة لهـم وال       بـأوالد لعج المجتمع   

 لألخـالق نساب؛ وفي ذلك طعنة نجـالء       أ
.واإلباحيةالفاضلة، وانتشار مريع للفساد 

 

 
٣

 

سالمة المجتمـع مـن االنحـالل        -
:الخلقي

 

 
وبالزواج يسلم المجتمع من االنحـالل      

 مــن التفــسخ األفــرادمن أالخلقــي، ويــ

يخفـي علـى كـل ذي       وال  .. االجتماعي  
لى الجـنس   إ غريزة الميل    أن وفهم   إدراك

اآلخر حين تـشبع بـالزواج المـشروع،        
 األمـة واالتصال الحالل تتحلى    

 

–  اأفـراد 
وجماعــات 

 

 وأحــسن، اآلداب بأفــضل –
 الرسـالة،   بـأداء ، وتكون جديرة    األخالق

وحمل المسؤولية على الوجه الذي يريده اهللا   
الـصالة  صدق ما قالـه عليـه       أمنها، وما   

 حكمه الزواج الخلقيـة،     إظهاروالسالم في   
وفائدته االجتماعية حين كان يحض فئة من       

: يا معشر الـشباب   : (الشباب على الزواج  
نـه  إ فليتـزوج، ف  )١(من استطاع منكم الباءة   

 للفرج، فمـن لـم      وأحصن للبصر،   أغض
رواه ) )٢(نه له وجاء  إيستطع فعليه بالصوم ف   

.الجماعة

 

 
٤

 

:األمراضمن سالمة المجتمع  -

 

 
 األمـراض وبالزواج يسلم المجتمع من     

 أبنـاء السارية الفتاكة التـي تنتـشر بـين         
، وشـيوع الفاحـشة،     للزناالمجتمع نتيجة   

 األمـراض ومن هذه   .. واالتصال الحرام   
ــسيالن  ــة(الزهــري، وداء ال ) ... التعقيب

 الخطيرة التي تقضي    األمراضوغيرها من   

لوباء، على النسل، وتوهن الجسم، وتنشر ا     
.األوالدوتفتك بصحة 

 

 
٥

 

:السكن الروحاني والنفساني -

 

 
ـ       ةوبالزواج تنمو روح المودة والرحم

فالزوج حـين   ...  ما بين الزوجين     واأللفة
 النهار من عمله، ويـركن عنـد       آخريفرغ  

، وأوالده بأهلـه  بيته، ويجتمـع     إلىالمساء  
ينسى الهموم التي اعترتـه فـي نهـاره،         

بـده فـي سـعيه      ويتالشى التعب الذي كا   
 حين تجتمـع مـع      المرأةوجهاده، وكذلك   

.زوجها، وتستقبل عند المساء رفيق حياتها

 

 
وهكذا يجد كل واحد منهما فـي ظـل         
اآلخر سكنه النفسي، وسـعادته الزوجيـة،       

 العظيم عنـدما صـور هـذه        وصدق اهللا 
وِمـن  :  تعبير ملجوأبلغ بيان،   أالظاهرة ب 

       ـنخَلَقَ لَكُم م اِتِه َأنـا    آياجوَأز َأنفُـِسكُم
 ِإن  ۚلِّتَسكُنُوا ِإلَيها وجعَل بينَكُم مودةً ورحمةً       

: الـروم  (ياٍت لِّقَوٍم يتَفَكَّـرون   ِفي ذَِٰلك آل  
٢١.(

 

 
                                                           

.الزواج على القدرة: الباءة) ١(

 

 
.للشهوة قاطع: وجاء) ٢(

 

 



 

 

 

 

 



 



  

 





 



 



 

 

 

ـ         :قال مصدر مطلع لوكالة رويترز     ن أ إن مستشار البيت األبيض جاريد كوشنر أبلغه ب
ستعلن بعد انتهـاء    ) ا باسم صفقة القرن   المعروفة إعالمي (خطة السالم في الشرق األوسط      

.الجاريشهر رمضان في أوائل يونيو 

 

 
 بـذهن ”، على التحلي    أبريل الماضي في منتصف   وحث كوشنر مجموعة من السفراء،      

ا أن المقتـرح    تجاه مقترح الرئيس األمريكي دونالد ترامب المنتظر للسالم، مضيفً        “ منفتح
.سيتطلب تنازالت من الجانبين

 

 
ا النظر في تنازالت معقولة     سيكون علينا جميع  " :ونقل مصدر رويترز عن كوشنر قوله     

.“تتيح تحقيق السالم

 

 
 سفير من أنحاء العالم في بليـر  ١٠٠قترح السالم وزوج إيفانكا ابنة ترامب، يتحدث إلى نحو    وكان كوشنر، وهو أحد المشاركين الرئيسيين في إعداد م        

.وتحدث في إطار سلسلة خطب لوزارة الخارجية األمريكية. هاوس قصر الضيافة الرئاسي المقابل للبيت األبيض

 

 
 وشق اقتصادي يهدف إلـى مـساعدة        ،جوهرية مثل وضع القدس   شق سياسي يتناول القضايا السياسية ال     : ويتألف مقترح السالم من عنصرين رئيسيين     

.الفلسطينيين في تعزيز اقتصادهم

 

 
.ولم يتضح إن كانت الخطة ستقترح صراحة إقامة دولة فلسطينية وهو المطلب الجوهري للفلسطينيين

 

 
 إن المكـون    :لحزمة االقتـصادية قـائالً    وبحسب المصدر فقد اعترض كوشنر خالل تصريحاته على فكرة أن خطة السالم تتركز في معظمها حول ا                

."اواضح التفاصيل تمام”السياسي 

 

 
.“إن الخطة ستتطلب تنازالت من الجانبين لكنها لن تعرض أمن إسرائيل للخطر) كوشنر(قال ”: وأضاف المصدر لوكالة رويترز 

 

 
خطة الرئيس دونالد ترامب للسالم في الشرق األوسط لن         ، بأن    أبريل الماضي  ١٩يوم  صرح المبعوث األمريكي للشرق األوسط، جيسون غرينبالت،        و

.تشمل منح أرض من شبه جزيرة سيناء المصرية للفلسطينيين

 

 
 إن غرينبالت على ما يبدو سعى لنفي تقارير على وسائل التواصل االجتماعي تقول إن الخطة التي طال انتظارها إلنهـاء الـصراع                       :وقالت رويترز 

اإلسرائيلي

 

. من شمال سيناء على البحر المتوسطامل توسيع قطاع غزة ليشمل جزءالفلسطيني ستش -

 

 
هـذا  . ا من سيناء إلى غـزة     ا بأننا سنقدم جزء   سمعت تقارير عن أن خطتنا تشمل تصور       ":وقال غرينبالت أحد مهندسي الخطة في تغريدة على تويتر        

".كذب

 

 
ـ       ، أن خطة اإلدارة األميركية للسالم     "واشنطن بوست "كشفت صحيفة   و ـ    "صفقة القرن " بين إسرائيل والفلسطينيين، والتي باتت تُعرف ب ا ، ال تنص نهائي

.على إقامة دولة فلسطينية

 

 
ألجل تحسين حياة الفلسطينيين على المـستوى االقتـصادي، لكنهـا ال            " المقترحات العملية "ال تضم سوى بعض     " صفقة القرن "وبحسب المصدر، فإن    

.ة بجانب إسرائيلتضمن إقامة دولة فلسطينية صغير

 

 
على شهادات أشخاص تحدثوا إلى الفريق الذي يديره كوشنر، وأوردت الصحيفة أن الصفقة تعرض حوافز اقتصادية مقابل                 " واشنطن بوست "واعتمدت  

.االعتراف العربي بإسرائيل، لكن مع اإلبقاء على فلسطين في وضعها الراهن، دون أي سيادة ودولة

 

 
شدد العاهل األردني، الملك عبد اهللا الثاني، على أن األردن لن يقبل بأن يمارس عليه أي ضغط بسبب مواقفـه مـن القـضية الفلـسطينية                          ه  بنامن ج 
 .والقدس

ا، رئيس وأعضاء كتلة اإلصالح النيابية، وفقً أبريل الماضي١٦يومجاء ذلك خالل لقائه في قصر الحسينية، 

 

 .لصحيفة الرأي األردنية 

           ا على أنه ال حل للقضية الفلسطينية إال من خالل حل الـدولتين             وجدد العاهل األردني تأكيد موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية والقدس، مشدد
. وعاصمتها القدس الشرقيةم١٩٦٧عام ستقلة على خطوط الرابع من يونيوالذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية الم

 

 
 عربية وأوربية ركزت على موقف األردن الواضح والمعروف تجاه القـضية الفلـسطينية، وكـذلك                اراته الخارجية التي شملت دوالً    وأشار إلى أن زي   

.الجهود المبذولة مع األطراف الفاعلة من أجل تحقيق السالم العادل والدائم

 

 



 

 

 

 

 



 







 





 





 



 





 


المحسوب على  “ تواصل”يواصل حزب التجمع الوطني لإلصالح والتنمية       

جماعة اإلخوان المسلمين، النزيف في ظل تواصل انسحابات قياداته قبل شهرين 
 مـن شـهر يونيـو       ٢٢من االنتخابات الرئاسية التي ستشهدها موريتانيا يوم        

 .الجاري

أحد “ عمر الفتح ”نسحابات حدثت بعد أن قرر السيناتور السابق        آخر تلك اال  
األعضاء المؤسسين لحزب تواصل االستقالة من الحزب وااللتحاق بالمرشـح          

، الذي يحظي بـدعم النظـام       محمد ولد الغزواني   للرئاسة وزير الدفاع السابق   
 .ليالحا

موقف سبقته إليه قيادات عديدة في التيار اإلسالمي أغلبهـا ينحـدر مـن              
المناطق الشرقية حيث المخزون االنتخابي الكبير، الذي يراهن عليـه أغلـب            

 .في جميع االستحقاقات التي تشهدهاالمترشحين 

المنسحبون من الحزب يبرر أغلبهم سبب قراره، بخيارات الحـزب فـي            
ة المقبلة، وقرار دعمه المرشح سيدي محمد ولد بوبكر، الذي          االنتخابات الرئاسي 

خالف به الحزب معظم خيارات أحزاب المعارضة األخرى، التي دعم أغلبهـا            
الذي دعـم مرشـح     “ عادل”النائب البرلماني محمد ولد مولود، باستثناء حزب        

.م٢٠٠٧النظام، وهو الحزب الذي سبق له أن حكم البالد عام 

 

 

ات واالستقاالت في هذا الظرف الحساس، دفع رئيس الحزب توالي االنسحاب
لحزب لدراسة تلـك    السابق محمد جميل ولد منصور، إلى دعوة القائمين على ا         

المهم أن يدرس القائمون على تواصل حـاالت االنـسحاب          ”: االنسحابات قائالً 
ويتوقفوا عند أسبابها، ويعالجوا ما أمكن عالجه فال الحاالت واحـدة وال كـل              

 .“مغادر دفعه الخوف من السلطة أو الرغبة فيها

ن أن ارتفاع وتيرة االنسحابات من الحزب في اآلونة األخيرة،          ومراقبيرى  
تعبر عن خلل معين في المنظومة التي يسير عليها، بدليل أن معظم المنسحبين             
هم في الغالب قيادات من مؤسسي الحزب أو نوابه البرلمـانيين الـسابقين، أو              

ن في مختلف هيئات الحزب، وهو ما يعني أنهم على دراية كبيرة بمـا              مسؤولي
يجري داخل الحزب، نظرا لمكانتهم الحزبية، وبالتالي فإن قرار االنـسحاب أو            

.االستقالة لم يأت من فراغ

 

 



 





 


 إن  :قال جون بولتون مستشار األمن القومي األميركـي       

اليات المتحدة ترسل مجموعة حاملة طائرات وقوة مـن         الو
القاذفات إلى منطقة الشرق األوسط كـي تبعـث برسـالة           
واضحة إليران مفادها أن أي هجوم على مصالح الواليات         

 ."بقوة شديدة"المتحدة أو حلفائها سيقابل 

ا على عدد مـن     رد"وأضاف بولتون أن هذا القرار اتخذ       
 ."مثيرة للقلق والمتصاعدةالمؤشرات والتحذيرات ال

الواليات المتحدة ال تسعى إلى حرب مع النظام " إن :وقال
   ا للرد على أي هجوم سـواء       اإليراني ولكننا مستعدون تمام

أو القـوات النظاميـة      الحرس الثـوري   من وكالء أو من   
 ."اإليرانية

قرار واشنطن عدم تجديد اإلعفـاءات الممنوحـة         ودخل
، حيـز التنفيـذ،     للدول التي تشتري النفط الخام اإليرانـي      

الخميس، في إطار تشديد العقوبات األميركية على طهران،        
 .بسبب برنامجها النووي وتدخلها في شؤون دول المنطقة

 أبريل الماضي، الدول    ٢٢وطالبت الواليات المتحدة، في     
ي النفط اإليراني، بالتوقف عن استيراده بحلـول        التي تشتر 

 .األول من مايو، وإال ستواجه احتمال فرض عقوبات عليها

 أشهر، منحتها الواليات المتحدة     ٦وانتهت مهلة استمرت    
 دول، معظمها في آسيا، من أجل التوقف عن استيراد     ٨إلى  

النفط اإليراني، الذي تستخدم طهران إيراداته فـي تمويـل          
 . تزعزع االستقرار في المنطقةأنشطة

، إنتاج النفط األميركـي    وتأمل الواليات المتحدة أن يوفر    
الذي وصل إلى أعلى مستوياته في التاريخ، حاجة األسواق         

امن النفط، بحيث يحافظ على سعره منخفض.

 

 

، قوات سوريا الديمقراطية المدعومة مـن التحـالف          مايو ٣يوم  ندد النظام السوري بمؤتمر للعشائر الذي نظمته،        

 .، بحسب ما أوردت وكالة سانا"الخيانة"بوصفه بـ مدينة عين عيسى الدولي بقيادة واشنطن في

ورفض القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية التي تضم فصائل كردية وعربية، مظلوم عبدي خالل المؤتمر الجمعة           

 ا الذي تقترحه دمشق من أجل تحديد مصير مناطق سيطرة األكراد في شمال شرق سوريا، مبدي               "المصالحات"أسلوب  

 .في الوقت ذاته استعداده للحوار مع النظام السوري

  تـسيطر  " إن المؤتمر الذي انعقد في منطقـة  : قال في تصريحالسوريةجية  في وزارة الخار ا مسؤوالً إال أن مصدر

 للواليات المتحدة األميركية ودول غربية أخرى مني بالفشل بعد مقاطعة معظم العـشائر              عليها ميليشيات مسلحة تابعة   

 ."التقاء العمالة والخيانة واالرتهان"ووصف المؤتمر بأنه ، "العربية األصيلة له

ية مثل هذه التجمعات تجسد بشكل ال يقبل الشك خيانة منظميها مهما حملوا من انتماءات سياسية أو إثن                "وأضاف أن   

".أو عرقية

 

 



 

 

 

 

 



 



 
 القرآن  وتدنيس  المتواصل  اإلحراق  خلفية  على  المسلمين  من  مجموعة  لدن  من  عارمة  احتجاجات  نكوبنهاج  الدنماركية  العاصمة  شهدت

 .بالودان غاسموس المتطرف اليميني من العام الشارع في الكريم

 الرصـاص   الشرطة  استعملت  كما  .المتظاهرين  وجه  في  السالح  تُشهر  االحتجاجات،  هذه  خالل  الدنماركية،  الشرطة  عناصر  وظهرت
.المحتجين المسلمين وبين بينها وفر كر في ودخلت لتفريقهم، الحي

 

 
 بـالودان؛   غاسـموس   المتطـرف   اليميني  دهايقو  التي  االستفزازية  الحملة  الدنماركية،  الحكومة  رئيس  غاسموسن،  لوكا  الرس  واستنكر

".معنى أي لها ليس التي االستفزازات"بـ وصفها في يتردد لم والتي

 

 
 رئـيس   دعا  كما  .الدنماركي  المجتمع  داخل  انقسامات  إحداث  سوى  غرض  لها  ليس  الدانماركي  العنصري  تصرفات  إن  :المسؤول  وقال
.والرأي التعبير حرية على الحفاظ مع بالعنف، وليس بالحجج االستفزازات هذه مواجهة إلى الحكومة

 

 
 .الدنماركية المملكة من مناطق عدة في ذلك تم وقد شهر، من ألكثر وتدنيسه القرآن بحرق بالودان المتطرف استفزازات استمرت

 

 

 

 



 


 إن إدارة الرئيس  :الماضي أبريل   ٣٠قال البيت األبيض يوم الثالثاء      

ـ       ا دونالد ترامب تعمل على تصنيف جماعة اإلخـوان المـسلمين تنظيم
إرهابي رض عقوبات على أقدم جماعـة      ا، وهو ما قد يؤدي إلى ف      ا أجنبي

 .سياسية إسالمية في مصر

وقالت سارة ساندرز المسؤولة اإلعالمية بالبيت األبيض في رسالة         
الرئيس تشاور مع فريقه لألمن القومي وزعمـاء         ”:بالبريد اإللكتروني 

بالمنطقة يشاركونه القلق، وهذا التصنيف يأخذ طريقه عبر اإلجـراءات          
".الداخلية

 

 
ة نيويورك تايمز بأن الرئيس المصري عبـد الفتـاح    وأفادت صحيف 

السيسي طلب التصنيف من ترامب خالل اجتماع خاص أثنـاء زيـارة            
ا على جماعـة اإلخـوان    وتفرض مصر حظر   ،  أبريل ٩لواشنطن يوم   

 .المسلمين بالفعل

وأوضحت الصحيفة أن هذا التصنيف يفرض عقوبـات اقتـصادية          
.واألفراد التي يثبت صلتهم باإلخوانوتقييد حرية انتقال على الشركات 

 

 



 




 


غـرب  (ع المجلس اإلقليمي للديانة اإلسالمية في بريتـاني    رف
غـرة   شعارات معادية للمـسلمين    شكوى بعد العثور على   ) فرنسا

على جدران عدد كبير من أماكن العبادة       ) غرب( في رين    رمضان
 . قريب من الملفاإلسالمية، كما أعلن مصدر

وأوضح مصدر في الشرطة أن هذه الشعارات وضعت علـى     
وقد عثر مصلون ومـسؤولون علـى هـذه         . جدران ثالثة مبان  

ورموز دينية مثل نجمـة     " عد إلى بالدك  "منها شعار   والشعارات،  
 ."اال شكر"داود والصليب والهالل وقد كُتب تحتها 

م ومنـدوب   وقال رئيس المرصد الوطني ضد معاداة اإلسـال       
رشة لمحو  إن و:المجلس الفرنسي للديانة اإلسالمية، عبداهللا زكري

 .الشعارات بدأت

ا ي طرفً في بريتان  للديانة اإلسالمية  قليميوسيكون المجلس اإل  
 .ا في القضية مع المرصد الوطني ضد معاداة اإلسالمدعيم

 

 

 



 




 


 ا إن السعودية واإلمارات بدأت    :اغون ريبيكا ريباريتش  قالت المتحدثة باسم البنت   

بسداد الكلفة اإلضافية لتزويد طائراتها بالوقود في الحـرب بـاليمن للواليـات             

.المتحدة األمريكية

 

 

 إنه منذ إدالء الجنرال جوزيف فوتيل، قائد القيادة         :وأضافت ريباريتش بالقول  

 فبراير الماضي، قامت وزارة     رس في جالمركزية األمريكية، بشهادته أمام الكون    

الدفاع األمريكية بمراجعة مجموع المبلغ المستحق من قبل السعودية واإلمارات،          

. مليونا٢٩٩ً مليون دوالر، ليصبح ٣٣١والذي كانت قيمته 

 

 

 إن عملية السداد مستمرة، وإن واشنطن تتوقع سداد المبلـغ       :وقالت ريباريتش 

. العسكري الجوي لقاء خدمات التعبئة والطيرانكامالً

 

 



 




 


أعلن الجيش السوداني إعطاء مهلة لتركيا من أجل إخالء 

، حيث يرفض الجيش السوداني إقامة أي "سواكن"جزيرة 
.قاعدة عسكرية على أرضه

 

 
ويعد هذا اإلخطار بمثابة الضربة القوية لتركيا التي 

تها اإلرهابية الداعمة لتنظيم كانت تنوي دعم مخططا
، حيث كانت تخطط تركيا للسيطرة "اإلخوان المسلمون"

.على السودان، والتحكم في موارده المختلفة

 

 
يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن، 

، أن الرئيس السوداني المعزول م٢٠١٧أواخر ديسمبر 
رة جزيرة عمر البشير قد وافق بالفعل على تسليم تركيا إدا

.سواكن الواقعة في البحر األحمر

 

 

|

 




 




 





 

 

 

 

 



 



 



 



:بن أبى طالب  على اإلمام  أمير المؤمنينقال

 

 

 

- ا موت األشرارأعماألشياء نفع .

 

 

 

-  عى للناس عن مصائبهم     الشيء المعزالعلمـاء أنهـا     لم 

اضطراريةٌنفعاء بعضها ببعضي العامِة وتأس .

 

 

 

. ما لم يكن بما كان ومعرفةُ، اإلصابة بالظن:العقل -

 

 

 

نهم اهللا من االقتداء به، فيدعون ذلك       با للناس قد مكَّ   يا عج  -

!.إلى االقتداء بالبهائم

 

 

 

-سلوا القلوب عن المود ات، فإنها شهودشا ال تقبل الر.

 

 

 

ال يحزنون لما ينـزل بهـم      أبدا ألنهم    إنما يحزن الحسدةُ   -

.من الشر فقط، بل ولما ينال الناس من الخير

 

 



 



أي بنيك أحب   : المرأته" جد النبي   "غالب  لؤي بن   قال  

ال يخامر عقله جهل،    :  ثمان خالل  هالذي اجتمعت في  : إليك؟ قال 

       ظن، ، وال يفسد يقينه     وال يخالط حلمه سفه، وال يلوي لسانه عي

وال يغيره عقوق، وال يقبض يده بخل، وال يكدر صنعه من، وال            

.يرد إقدامه جبن

 

 

.ولدك كعب: لت قا؟ومن هو: قال

 

 



 



كان اسـم   : اصصقال دحية القاضي، وكان من مجانين القُ      

إن الذئب لم يأكل    : فقالوا له  كذا،   الذئب الذي أكل يوسف     

إذن فهذا اسم الذئب الذي لم يأكـل        : ، فقال سيدنا يوسف   

. سيدنا يوسف

 

 



 



قال اإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبو العزائم رضوان         

:اهللا عليه

 

 

 

بْل ِهي مجـرد تَـصوٍر، والَ      ،لْحِقيقَةَٱ الَ تَكِْشفُ    لِْعبارةُٱ -

 تَكْـِشفُها لَمـا   لِْعبارةُٱولَو كَانَِت    ِإالَّ ِلمن شَِهدها،   لْحِقيقَةُٱتُكْشَفُ  

 امَأم ٱكَفَرسوِللر اٌل مجر .

 

 

 

ِحجـاب علَـى    : لْمعنَىٱ، و لْمعنَىٱِحجاب علَى   : لِْعبارةُٱ -

.لْحِقيقَِةٱ

 

 

 

لَـه   ِإذَا كَانَتْ ِمنْك لَك حجبتْك، وِإذَا كَانَتْ ِمنْـه    : لِْعبارةُٱ -

تْكبقَر.

 

 

 

، ِبها  لْمكَاشَفَاِتٱ ، وشَمس سِبيلِ  لْمشَاهداِتٱحجةُ  : لِْعبارةُٱ -

 ِئنٱتَطْمى لْقُلُوبقْويٱ، وِقينتُلْيثْبياُلٱ ، ولْح.

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



 


١

 

ــشاهدون- ــذات :  الم ــشاهدون ل الم

.المحبوب

 

 

٢

 

فال يلزم  :  المحصلون العلم المطلوب   -

أن تقرأ كالم الرجال، ولكـن ابحـث عـن          

.الرجال

 

 


 


١

 

٢.  حجاب-

 

٣.  باب-

 

. أستار-

 

 

٤

 

٥.  أنوار-

 

... أسرار-

 

 

ــب   ــدر المواه ــال بق ــاعرف الرج ف

عليه والخصوصيات، وال تنظر إلى ما كانوا       

.قبل الخصوصية والهبات

 

 


 


١

 

وعلَـى اَألعـراِف    :  قال تعـالى   -

).٤٦: األعراف (ِرجاٌل

 

 

٢

 

ِفيِه ِرجاٌل يِحبـون َأن     :  قال تعالى  -

).١٠٨: التوبة (يتَطَهرواْ

 

 

٣

 

ِرجاٌل الَّ تُلِْهيِهم ِتجارةٌ    :  قال تعالى  -

عيالَ بو) ٣٧: النور.(

 

 

٤

 

ِمن الْمـْؤِمِنين ِرجـاٌل     : ل تعالى  قا -

: األحـزاب ( صدقُوا ما عاهدوا اَهللا علَيـهِ     

.إنما يوزن الرجال بميزان التوحيد).... ٢٣

 

 


 


١

 

 وهو رجل يقتـدى     : المرشد الكامل  -

.بعمله وعلمه

 

 

٢

 

 وهو رجل يقتدى بعلمـه      : المجذوب -

.دون عمله

 

 

٣

 

مله دون   وهو رجل يقتدى بع    : العابد -

.علمه

 

 

٤

 

 وهـو   : الزنديق المجادل الممـاري    -

: قال تعـالى  ،  رجل ال يقتدى بعلمه وال بعمله     

            مقَـو ـمـْل هالً بـدِإالَّ ج لَك وهبرا ضم

ونخَِصم) للمسلمين  ويل).. ٥٨: الزخرف




 


        ةَ اإلسـالمجسماحة موالنا اإلمام المجدد ح

ين فى هذا الزمان السيد محمد ماضى       والمسلم
أبو العزائم   

 

, ونفعنا اهللا بكم  ,  قدس اهللا سركم   -
وجعلكم وليا مرشدا لطالب العلم النافع    

 

نرجو  –
من سماحتكم التكرم ببيـان أنـواع الرجـال         
ومراتبهم ومنـازلهم ومقامـاتهم ودرجـاتهم       
وتراثهم ومراقيهم ورتبهم وأقسامهم حتى نكرم 

.م أو نكون مثلهمبالتشبه به

 

 
: قائالًفأجاب سماحته  



 

 

 

 



 



من عدم الرجال، وويل للمنكرين في وجـود        

.الرجال

 

 


 


١

 

. حضرة تمكين: رجل له قلب ولسان-

 

 

٢

 

. حضرة تلوين: رجل له قلب فقط-

 

 

٣

 

 حـضرة   :ان وقلـب  ـ رجل له لـس    -

.تثبت

 

 

٤

 

 وهـو   : رجل له خزانة لسان فقـط      -

ورجـال اهللا ال يعـرفهم إال       ..... محل زلق   

.أهل اهللا

 

 


 


١

 

. رجل أبقى رجاالً-

 

 

٢

 

. رجل أبقى علوما وكتبا-

 

 

٣

 

......  رجل أبقى علومـا ورجـاالً        -

الرجال عند اهللا ورسوله بقدر كمـال       وميزان  

.اإليمان ومشاهد المؤمنين

 

 


 


١

 

. وهو رجل ابن حاله: السالك-

 

 

٢

 

. وهو رجل ابن وقته: الواصل-

 

 

٣

 

. وهو رجل ابن نفسه: المتمكن-

 

 

٤

 

. وهو رجل ابن أزله: المطلق-

 

 

وكل زمان له رجال يمنحهم اهللا الحكمـة     

. العصروفصل الخطاب، ليداوي اهللا بهم أهل

 

 


 


١

 

. رجل عليم القلب جهول اللسان-

 

 

٢

 

. رجل عليم اللسان جهول القلب-

 

 

٣

 

. رجل عليم القلب عليم اللسان-

 

 

٤

 

. رجل جهول القلب جهول اللسان-

 

 

وال سلطان إال برجـال، وال رجـال إال         

بمال، وال مال إال بالعمـال، وال عمـال إال          

.بعدل

 

 


 


١

 

 :ب اهللا مرتين  غض ي : الرجل الغضوب  -

إذا غضب، وإذا رضي؛ ألنـه إذا غـضب         

.فلنفسه، وإذا رضي فلنفسه

 

 

٢

 

 إذا :رضي اهللا مرتين ي: الرجل الحليم-

رضــي ال يرضــى إال هللا، وإذا غــضب ال 

.يغضب إال هللا

 

 

٣

 

 من تلقى أمور الـدنيا  : الرجل الكامل -

بقلب ثابت، ال يغيره الفقر وال الغنـى، بـل          

، وهو الـذي جذبتـه      يكون مؤمنًا في الحالين   

.العناية، فلم يشتغل عن سيده بكرامة أو آية

 

 

٤

 

 مـن تـصرف فـي       : الرجل الحق  -

هو تملك الـنفس،    : عوالمه، والتصريف حقا  

.وهو التصريف األكبر

 

 

٥

 

-  رمن علم خير الخيرين،     : الرجل الْخَي 

وشر الشرين، وأحب أن يعمل الخير، ولو لم        

اهللا على  يعمله، وهو الذي يخشى العقوبة من       

ما يظن أنه خير، فكيف ال يخشى العقوبة من         

فمثل هذا ال تزول  ! اهللا على ما يعتقد أنه شر؟     

 ألنه إذا أطـاع اهللا تعـالى        ؛الخشية من قلبه  

طالب نفسه باإلخالص فـي العمـل، فـإن         

أخلصت طالبها بتجريد التوحيد مـن شـوب        

.نسبة العمل

 

 

٦

 

 ينوع اهللا به    : الرجل ذو الحال العلية    -

أفكار الخلق إلى منازل القرب والحب، وهو       

.من ال يسقط من يده رجل

 

 

٧

 

 ليس الرجـل مـن      : الرجل العارف  -

عرف ربه فقام له بالعبودية، إنما الرجل من        

عرف كيف يموت، فرأى اهللا تعالى، سر قوله       

َأو من كَان ميتاً فََأحيينَاه وجعلْنَا لَـه        : تعالى

، )١٢٢: األنعـام  ( يمِشي ِبِه ِفي النَّاسِ   نُورا

 فَالَ تَموتُن َإالَّ وَأنتُم مسِلمون : وقوله تعالى 

).١٣٢: البقرة(

 

 

٨

 

 لـيس الرجـل مـن       : الرجل المفرد  -

عن الملكوتية، إنما الرجل    ) كن(حجبته كلمة   

من شهد الحق في كل شـيء وفـي نفـسه،           

فحضر حضرة ال يغيب، وجعل كـل شـيء         

.يلة للحبيب، ومن أفرد قصده بلغ رشدهوس

 

 

٩

 

 ليس الرجل من تكلم     : الرجل الصافي  -

بما يجد، إنما الرجل من تكلم بمـا ينبغـي،          

والصافي ال يعكره شيء؛ ألنه يواجه واسعا،       

.قادرا، حكيما، فاعالً، مختارا

 

 

١٠

 

 ليس الرجـل مـن      : الرجل التقي  -

كثرت إخوانه، وإنما الرجل من انتقى إخوانه،      

الرجل من حفـظ اإلخـاء وداوم       : قال حكيم 

عليه، وال يكون ذلك إال في المتقـين، قـال          

اَألِخالَّء يومِئٍذ بعضهم ِلبعٍض عـدو      : تعالى

تَِّقينِإالَّ الْم) ٦٧: الزخرف.(

 

 

١١

 

 لـيس   : الرجل المشاهد الواصـل    -

الرجل من نظر جمال الخلق، فحجـب عـن         

عنـد نفـسه،    ظهور جمال الخالق، فوقـف      

وحسه، ولبسه، بل الرجل من نظر إلى هـذا         

الجمال، فشهد من أفاض ذلك الجمال، فاتصل       

.بالجميل فوصل، فاستغفر من شهوده

 

 

١٢

 

 لـيس   : الرجل المجاهـد الـسالك     -

الرجل من كثر ماله، وال من نفذت كلمتـه،         

وال من نال شهوته، وال من حصل أغراضه        

ـ         سه، وعلله، إنما الرجل من كـان عـدوه نف

.وحبيبه ربه

 

 

١٣

 

 إن الرجل ال يعطي : الرجل المرشد-

 وقلبه وروحه ألحد غير اهللا تعالى، فهو        لسانه

يعطي لسانه للـسالكين؛ لتقـوى رغبـتهم؛        

ولينجذبوا بالتلقين والـسماع إلـى مقامـات        

الوصل واالتصال، ويعطي قلبه للواصـلين؛      

ليدار عليهم رحيق اليقين من القلـب للقلـب،     

نين روحه؛ لتسوح أرواحهم في     ويعطي للمتمك 

ملكوت اهللا األعلى؛ فتشرف على قـدس اهللا،        

..أما لسانه، وقلبه، وروحه، فلله وحده

 

 



 

 

 

 



 

 ٣٢ 



 





 



  حنــيـن و جــاسـر وجويــريـة سعيــد خليـل             مازن محمد السيد                  

 

 
                             الـقاهـرة                                              القاهرة           

 

 
 

ثريا عمرو عثمان         مريم على حسن النجار                  بسملة وروناء حسام فرحات                 

 

 
                       سيـدي سـالم                        شبراخيت 

 

 البحيرة         الحدين –

 

 كوم حمادة–

 

 
ط

 

 






.ِقسما إثْباتًا، وِقسما نَفْيا:  ِباعِتقَاِدِه ِقسميِنما َأمراُهللا جعَل  :ابني مستقبل األمة

 

 
 ِفيما  محمٍد  سيدنا   فَِإثْباتُ تَوِحيِدِه وِصفَاِتِه، وِإثْباتُ بعثَِتِه رسلَه، وتَصِديِق         :ثْباتُفََأما اإلِ 

اءِبهِ ج .  ا النَّفْيَأمو:      عماِئِح َأجالْقَبِة، واجالْحلَِد، والْوِة، واِحبالص ـا     ،   فَنَفْيُل ماِن َأومذَاِن الِْقسهو
.كَلَّفَه الْعاِقَل

 

 
الصياِم، وِقسما ِفي َأمواِلِهم    ِة و ا علَى َأبداِنِهم كَالصال   ِقسم: ثَةَ َأقْسامٍ  ما َأمرهم ِبِفعِلِه ثَال    وجعَل

 ويِخـفَّ   ، ِليسهَل علَيِهم ِفعلُـه    ؛كَالزكَاِة والْكَفَّارِة، وِقسما علَى َأمواِلِهم وَأبداِنِهم كَالْحج والِْجهادِ       
مالَى لَهتَع ا ِمنْهنَظَر اُؤهَأد منْهالًعتَفَضو ،ع ِمنْه ِهملَي.

 

 
حيـاِء نُفُوِسـِهم    ا إلِ ِقـسم : ثَةَ َأقْسامٍ مرهم ِبالْكَفِّ عنْه ثَال   وجعَل ما أَ   :عزيزي مستقبل األمة  

ِح َأبداِنِهم كَنَهِيِه عن الْقَتِْل وَأكِْل الْخَباِئِث والسموِم وشُرِب الْخُموِر الْمَؤديـِة إلَـى فَـساِد                وصال
ِح ذَاِت بيِنِهم كَنَهِيِه عن الْغَضِب والْغَلَبِة والظُّلِْم والسرِف         وِقسما الْئِتالِفِهم وِإصال  ،  لْعقِْل وزواِلهِ ا

 كَنَهِيِه عن الزنَا وِنكَاِح     وِقسما ِلِحفِْظ َأنْساِبِهم وتَعِظيِم محاِرِمِهم    ،  الْمفِْضي إلَى الْقَِطيعِة والْبغْضاءِ   
فَكَانَتْ ِنعمتُه ِفيما حظَره علَينَا كَِنعمِتِه ِفيما َأباحه لَنَا، وتَفَضلُه ِفيما كَفَّنَـا عنْـه               ،  ذَواِت الْمحاِرمِ 

.كَتَفَضِلِه ِفيما َأمرنَا ِبِه

 

 
 ١٦.  الماوردى طكتاب أدب الدنيا والدين، ألبى الحسن[     

 

].٧٠ ص القاهرة –

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

٣٣ 

بالهنا

 

 

 

والشفا

 

 

 

 

 



: يقولسمعت رسول اهللا :  قالعن حذيفة بن اليمان 

 

 
 كان   إن رجالً (

 

فيمن كان قبلكم     -

 

 هل عملـت مـن      :أتاه الملك ليقبض روحه فقيل له      -
خير؟

 

 
. ما أعلم:قال

 

 
. انظر:قيل له

 

 
 وأتجاوز ،نظر الموسر فُأ،ا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا وأجازيهم قال ما أعلم شيئً   

.)خله اهللا الجنةفأد .عن المعسر

 

 
])٧/٣٠٥( إسرائيل يرواه البخاري في ذكر بن [                                       

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ما نأكله يلعب دورا كبيرا خصوصا فـي حـصولك          

التي تحتاجها لبناء العظام القوية، أما      مواد المغذية   لعلى ا 
 يسهم يمكن أن هذه األطعمة األمر المفاجئ فهو أن بعض

 

 
تمنع المعـادن   األطعمة يمكن أن    بعض  . العظميةفي إضعاف وتدمير القوة     

.العظام وبالتالي تعيق نموهامن الوصول إلى 

 

 
۱

 

الملح -

 

 

 ٢,٣٠٠بمـرور الوقـت، لكـل       يستنزف الملح الكالسيوم من العظام، ويضعفها       
. ملليجرامات من الكالسيوم٤٠، تفقد حوالي ملليجرامات من الصوديوم

 

 
لدراسة أجريت على عينة من النساء في سن ما قبل توقف الدورة الشهرية،             وفقًا  

فقدن معادن أكثر من النساء الالتي لم       تبين أن النساء الالتي تناولن أطعمة مالحة        
بتقليل تناول الملح األبيض، واألطعمة المالحـة بـشكل         يتناولن الملح، لذا ينصح     

 وجبات الطعام المجمدة، والـشوربة      عام مثل األطعمة المصنعة واللحوم الباردة،     
ـ            ب المعلبة، البيتزا، الطعام الجاهز مثل البيرجرات والمقـالي، والخـضار المعلَّ

. المطلوبةللحفاظ على الكثافة العظمية

 

 
۲

 

المشروبات الغازية -

 

 

الالكحولية خطـرا ثنائيـا علـى العظـام، الغـازات      تشكل المشروبات الغازية  
مكربنة تأتي من األحماض الفوسفورية، التي تزيد من        الموجودة في المشروبات ال   

 نسبة خروج الكالسيوم عن طريق البول، في هذه األثناء        

 

 بالطبع   -

 

المشروبات  -
الالكحولية تشعرك بالشبع دون أن تروي عطشك أو تزودك بأي مـواد مغذيـة              

. فقيمتها الغذائية صفر

 

 



 


كيلو من اللحم    

 

 بصلة متوسطة مفرومة     –

 

 فصي ثوم مفروم     –

 

– 
نصف فنجان من البقدونس الطازج      

 

 من رقـائق عجـين      ٣٦ –
المكرونة  

 

 ربع فنجان من الزبدة أو السمن النباتي         –

 

 فناجين  ٦ –
من مرق الدجاج  

 

 فنجان من اللبن الصافي ٢ –

 

 ثوم مفـروم  –

 

– 
سميط حسب الرغبة

 

 


 



 

اء كبير،  صي الثوم والبقدونس في إن     امزجي اللحم والبصل وف    -
 ١٧٥امزجي المواد جيدا ودعيها جانبا، سخني الفـرن لدرجـة           

درجة مئوية، شحمي مقالة شواء واسعة ودعيها جانبا، اقـسمي          
كل شريحة عجينة ألربعة مربعات، استعملي أصبعك المغمـس         
في الماء لترطيب أطراف كل مربع، ضعي حوالي نصف ملعقة          

ع اجمعـي الزوايـا     صغيرة من مزيج اللحمة في مركز كل مرب       
 مع دفع الحشوة لألعلى قلـيالً،       ٢المتقابلة لتشكلي شكالً زورقًا     

أعيدي العملية مع المربعات المتبقية والحشوة، ضعي الفطـائر          
في المقالة المحضرة على شكل طبقة واحدة، افرشـي الفطـائر           

 دقيقة، دعي المـواد     ٤٥اشوي حوالي   ،  بالزبدة أو السمن النباتي   
ة قبل تقديمها، سخني المرق في مقـالة متوسـطة           دقيق ٣٠لمدة  

وسخنيها لدرجة الغليان، اسكبي فوق الفطائر وضعي المقالة في         
اشوي أو سخني    درجة مئوية أو فوق نار هادئة،        ١٧٥فرن ذو   

 ٣٠الفطائر لمدة   

 

 دقيقة أو حتى تنضج، اسكبي اللبن فـي         ٤٠ –
الثـوم والـسميط إذا أردت فـي أطبـاق          إناء متوسط، صـفي     

الفطائر في أطباق متوسطة مع بعض المـرق،        توسطة، قدمي   م
.غطي الفطائر باللبن وزينيها بالثوم

 

 



 

 

 

 

 



 





 




 




 



 



 

 


















 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

األستاذ الدكتور

 

 

نور الدين أبو حلية

 

 

اجلمهورية اجلزائرية

 

 

 

 

 

 

إلحسانإلحسانإلحسانااا: : : ساساساسادسادساد: : : بقيةبقيةبقية

 

 

 

 

 

 
فهل لإلحسان عالقـة بـالنفس      : قال الحكيم 

ا؟أم له عالقة بالغير أيض.. فقط

 

 
بل له عالقة بكليهما، وقد قـال       : قال الرجل 

اإلحسان يقال علـى    : (بادي في تعريفه  آالفيروز
أحسن : أحدهما اإلنعام على الغير، تقول  : وجهين

ـ . إلى فالن، والثّاني إحسان في فعلـه       ك إذا  وذل
ا حسنًا، أو عمل عمالًا حسنًعلم علم(.

 

 
فاإلحسان بهذا يدخل في كـل      : قال الحكيم 

األعمال ما كان قاصرا؟ا، أو متعدي

 

 
وقد ورد في الحديث ما     .. أجل: قال الرجل 

هللا كتـب   ا إن: (يدل على ذلك، فقد قـال       
اإلحسان على كّل شيء، فإذا قتلـتم فأحـسنوا         

.)١()ا الذّبحةالقتلة، وإذا ذبحتم فأحسنو

 

 
أليس من اإلحسان أن يهتم كل      : قال الحكيم 

إنسان بعيوبه، إلصالحها، وتـصحيح عالقتـه       
باهللا، وأن يقصر اهتمامه بغيره على النصيحة؟

 

 
وقد أشـار رسـول اهللا      .. بلى: قال الرجل 

   من حسن إسالم المـرء     : ( إلى ذلك، فقال
.)٢()تركه ما ال يعنيه

 

 
 األحاديث التي   أهذا الحديث من  : قال الحكيم 

 أم أنهـا تتطلـب عمـالً      .. ال عالقة لها بالعمل   
وحركة ووجودا؟ا خارجي

 

 
وقـد نـص    .. كيف تقول ذلك  : قال الرجل 

العلماء المعتبرين على أن هـذا الحـديث مـن          
.. األحاديث التي يعم تطبيقها جميع شؤون الحياة      

بل قد روينا بأسانيدنا عن المحدث الكبير أبـي         
 خمسمائة  عن رسول اهللا    داود، قال كتبت    

ألف حديث، انتخبت منها ما تضمنه هذا الكتاب        

 

 يعني كتاب السنن  -

 

 جمعت فيه أربعـة آالف  -
وثمانمائة حديث، ويكفي اإلنسان لدينه من ذلـك        

إنمـا  : (قولـه   : أحـدها : أربعة أحاديث 
مـن  : (قوله  : ، والثاني )األعمال بالنيات 

:  والثالـث )حسن إسالم المرء تركه ما ال يعنيه،   
ا حتـى ال    ال يكون المؤمن مؤمنً   : (قوله  

: ، والرابـع  )يرضى ألخيه إال ما يرضى لنفسه     
.)٣()نن والحرام بيالحالل بي) :قوله 

 

 
٤(ا، فقالوقد عبر بعضهم عن ذلك شعر( :

 

 
دين عندنا كلماتـدة الـعم

 

 
الم خير البريهـأربع من ك

 

 
اتق الشبهات وازهد ودع ما 

 

 
يهـن بنـملليس يعنيك واع

 

 
أال ترون أنكم بتضييعكم لهـذا      : قال الحكيم 

الحديث وقعتم فيما وقعتم فيه؟

 

 
كيف ذلك؟: قال الرجل

 

 
أليس سبب الخالف الذي حصل     : قال الحكيم 

بينكم وبين إخوانكم هو فضول كل طرف مـنكم     
.ش على عقائد اآلخر وأعمالهيللتفت

 

 
بد من ذلك، وقد كـان مـن         ال: قال الرجل 

لصالح امتحان الناس للتعرف علـى      سنة سلفنا ا  
عقائدهم، ليعاملوهم على أساسـها، وقـد قـال         

ا وأنا شاب فـي     لقيت شهاب : قال هشام : (الذهبي
إن لـم تكـن     : سنة أربع وسبعين ومئة فقال لي     

ا، وحدثتك، وإال لـم أحـدثك،       ا وال مرجئً  قدري
.)٥()ما في هذين شيء: فقلت

 

 
ي بو إسحاق الفـزار   أقدم  : وقال أبو مسهر  

اخرج : دمشق فاجتمع الناس ليسمعوا منه، فقال     
من كان يرى القدر، فـال      : إلى الناس، فقل لهم   

 يحضر مجلسنا، ومن كان يرى رأي فالن، فال       
.)٦(يحضر مجلسنا، فخرجت، فأخبرتهم

 

 
سمعت أبا سعيد بن أبي بكـر       : وقال الحاكم 

لما وقع من أمر الكالبية ما وقع بنيسابور        : يقول
 السراج، يمتحن أوالد الناس، فال كان أبو العباس

يحدث أوالد الكالبية، فأقامني في المجلس مـرة        
برأ إلى اهللا تعالى مـن الكالبيـة،        أقل أنا   : فقال
إن قلت هذا ال يطعمنـي أبـي الخبـز،          : فقلت



 

 

 

 

 



 










 



.)٧(دعوا هذا: فضحك وقال

 

 
ألـم يكـن    .. ولم فعلـوا هـذا    : قال الحكيم 

الكافرون والمنافقون يحضرون مجلس رسـول      
ا منهم عن الحـضور،     ، ولم ينهر أحد   اهللا  

أم أن هؤالء يتصورون أنفسهم أعظم وأشـرف        
؟من رسول اهللا 

 

 
.. بورك فيك : رمى رجل منهم بسيفه، وقال    

من حـسن   ( :لكأني أول مرة أسمع قوله      
، فلـو أن كـل   )إسالم المرء تركه ما ال يعنيـه    

مؤمن اكتفى بتطبيق ما كلف به مـن أوامـر،          
لحرية في أن يمارس ما اعتقده لما       وترك لغيره ا  

.حصلت كل هذه الفتنة

 

 
﴿وقُِل الْحقُّ ِمن : لقد صرح بذلك قوله تعالى 

          ﴾كْفُـرفَلْي شَـاء ـنمو ْؤِمنفَلْي شَاء نفَم كُمبر
َأيها النَّـاس قَـد      ﴿قُْل يا : ، وقوله ]٢٩: الكهف[

اهتَدى فَِإنَّما يهتَـِدي    جاءكُم الْحقُّ ِمن ربكُم فَمِن      
         كُملَيا َأنَا عما وهلَيِضلُّ عا يلَّ فَِإنَّمض نمِلنَفِْسِه و

]١٠٨: يونس[ِبوِكيٍل﴾ 

 

 
وقد ورد في   .. أجل: رمى آخر بسيفه، وقال   

 كـان  الروايات الكثيرة أن أصحاب النبي    
فال (بعضهم يصوم في السفر، وبعضهم يفِطر،        

ائم على المفِطـر وال المفِطـر علـى      ينِكر الص 
.)٨()الصائم

 

 
ما رأيت أعقل من    : وقد قال يونس الصدفي   

  ا في مسألة ثـم افترقنـا،       الشافعي، ناظرته يوم
يا أبـا موسـى أال      : (ولقيني فأخذ بيدي ثم قال    

، !)ا وإن لم نتفق في مسألة   يستقيم أن نكون إخوانً   
 يدل  هذا: (ا على هذه القصة   وقد قال الذهبي معلقً   

على كمال عقل هذا اإلمام وفقه نفسه فمـا زال          
.)٩()النظراء يختلفون

 

 
لقـد  .. بورك فيكم : رمى آخر بسيفه، وقال   

: تذكرت لتوي مقولة ليحيى بن سعيد يقول فيها        
ما برح المستفتون يستفتون فيحل هذا ويحـرم        (

هذا، فال يرى المحرم أن المحلل هلك لتحليلـه،         
    م هلـك لتحريمـه    وال يرى المحلل أن المحر( ،

إذا رأيت الرجل يعمل بعمـل قـد        : (وقال آخر 
)اختلف فيه وأنت ترى غيره فال تنهه

 

 
لقـد  .. بورك فيكم : رمى آخر بسيفه، وقال   

تذكرت لتوي ما ورد في الحديث عن عبـد اهللا          
سمعت رجالًً قرأ آية سـمعت      : بن مسعود، قال  ا

، فأخذت بيـده،    )١٠( خالفها من رسول اهللا    
كالكمـا  : ، فقـال  سـول اهللا    فأتيت به ر  

ال تختلفوا، فإن من كان قبلكم      : (محسن، ثم قال  
فهـذا الحـديث يجيـز      .. )١١()اختلفوا فهلكـوا  

.. االختالف ويعتبـره، لكنـه يحـرم الخـالف        
.فالخالف شقاق، ويؤدي إلى الهالك

 

 
: بل قد ورد في الحديث عن ابن عمر قـال         

: لما رجع من األحزاب لنا قال رسول اهللا    

ال يصلين أحد العصر إال فـي بنـي قريظـة،           
فأدرك بعضهم العصر فـي الطريـق، وقـال         

بل : ال نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم     : بعضهم
، نصلي ولم يرد ذلك منا، فذكر ذلك للنبي    

  وهذا يدل على أن فـي      .. ا منهم فلم يعنف واحد
 وأن كل فهم للنص يمكنه أن يكون      .. الدين سعة 

 ما دام ال يعـارض أصـول الـدين وال           مقبوالً
.قواعده

 

 
لقد .. اصدقتم جميع : رمى آخر بسيفه، وقال   
    ا، فقد كنت أنهـض     مأل مشايخ السوء قلبي أحقاد

كل صباح ألشق عن قلوب المؤمنين، وأبحـث        
ثـم  .. عن عقائدهم، ألرميهم بعـدها بالبدعـة      

.. أصليهم نار جهنم، ليرتاح قلبي، وتطمئن نفسي

 

 
.. صدقت يا أخـي   : آخر بسيفه، وقال  رمى  

لقد كان أولئك المشايخ يعرضون عن أحاديـث        
 التي تنهانا عن الـشق عـن        رسول اهللا   

ليعوضـوها  .. قلوب الناس لمعرفـة عقائـدهم     
: بحديث ينسبونه لسفيان الثـوري يقـول فيـه        

امتحنوا أهل الموصل بالمعافى فمن ذكـره        (

 

– 
يعني بخير   

 

اعة،  قلتَ هؤالء أصحاب سنة وجم–
.)١٢()ومن عابه قلتَ هؤالء أصحاب بدع

 

 
إذا : (وبحديث ألحمد بن حنبل يقـول فيـه       

رأيت من يغمزه    

 

 يعني حمـاد بـن سـلمة         –

 

– 
١٣()ا على أهل البدعفاتهمه ؛ فإنه كان شديد(. 

 

 
إذا : (وبحديث ليحيى بن معين يقـول فيـه       

ا يقع في عكرمة وحماد بـن سـلمة         رأيت إنسانً 
.)١٤()فاتهمه على اإلسالم

 

 
ولـم يكـن    : (وبحديث البن حبان يقول فيه    

يثلبه في زمانه إال معتزلي قـدري أو مبتـدع          
ن الصحيحة التي   جهمي لما كان يظهر من السن     

.)١٥()ينكرها المعتزلة

 

 
إذا رأيت : (وبحديث لنعيم بن حماد يقول فيه   

العراقي يتكلم في أحمد     

 

 يعني ابـن حنبـل       -

 

- 
إسـحاق  فاتهمه، وإذا رأيت الخراساني يتكلم في    

 

 يعني ابن راهويـه      –

 

 فاتهمـه، وإذا رأيـت      -
.)١٦()البصري يتكلم في وهب بن جرير فاتهمه

 

 
إذا : (وبحديث ألبي حاتم الرازي يقول فيـه      

د بن حنبل فاعلموا أنـه      رأيتم الرجل يحب أحم   
.)١٧()صاحب سنة

 

 
وبحديث لمحمد بـن هـارون المخرمـي        

إذا رأيت الرجل يقـع فـي       : (الغالس يقول فيه  

.)١٨()حنبل فاعلم أنه مبتدعأحمد بن 

 

 
وبحديث أبي الحسن الطرخاباذي الهمـذاني      

أحمد بن حنبل محنة يعرف بها      : (الذي يقول فيه  
.)١٩()المسلم من الزنديق

 

 
هـؤالء  لقد غفـل    : رمى آخر بسيفه، وقال   

الً: ا عن قوله تعالى   جميعَألْقَـى    تَقُولُوا لِ  ﴿و نم
، فاآليـة  ]٩٤: النساء[ا﴾ م لَستَ مْؤِمنً  ِإلَيكُم السالَ 

      ا من  الكريمة تمنع المؤمنين من أن يخرجوا أحد
 أو إظهـاره ألي  )٢٠(اإليمان بمجرد إلقائه السالم   

لكن أولئك المـشايخ لـم      .. شريعة من شرائعه  
وال .. يكونوا يكتفون ال بالسالم، وال بالشهادتين     

بل كـانوا يـشترطون     .. وال بالقرآن .. بالصالة
ين باإليمان أن يـذعنوا لهـم       للحكم على المؤمن  
ـ  ولمشايخهم إذعانً  ا، حتـى يـشهدوا لهـم       ا تام

.باإليمان

 

 
وقد ذكر اهللا تعالى أن سبب ذلك اإلفراط في 

﴾ ن عرض الْحياِة الدنْيا   ﴿تَبتَغُو: حب الدينا، فقال  
فالدنيا ومناصبها وأموالها وحب    ].. ٩٤: النساء[

شايخ إلى أن   التعزز فيها هو الذي دعا أولئك الم      
. أنفسهم معايير لإلسالم والزندقةيعتبروا

 

 


 


                                                           

.مسلمرواه ) ١(

 

 
.رواه الترمذي وغريه) ٢(

 

 
.)٦٢/ ١(جامع العلوم واحلكم ) ٣(

 

 
).٦٣/ ١(جامع العلوم واحلكم ) ٤(

 

 
.٨/٢٨٦: سري أعالم النبالء) ٥(

 

 
.٨/٥٤١:  سري أعالم النبالء) ٦(

 

 
./١٤:  سري أعالم النبالء) ٧(

 

 
.)٢/١٦١(جامع بيان العلم وفضله ) ٨(

 

 
.)٤/٥٤٨(الرب فتح الرب بترتيب التمهيد البن عبد ) ٩(

 

 
.املراد منه االختالف يف كيفية قراءا) ١٠(

 

 
.رواه البخاري) ١١(

 

 
.٢٨/١٥٣ذيب الكمال ) ١٢(

 

 
 .٧/٤٥٢: سري أعالم النبالء) ١٣(
 ، وسري أعـالم النـبالء       ٧/٢٦٣ذيب الكمال للمزي    ) ١٤(
٧/٤٤٧.

 

 
.٧/٢٦٧ذيب الكمال ) ١٥(

 

 
.١١/٣٧٠: سري أعالم النبالء) ١٦(

 

 
 .١/٤٥٦ل ذيب الكما) ١٧(
.١/٤٥٦ذيب الكمال ) ١٨(

 

 
.١/٤٥٧ذيب الكمال ) ١٩(

 

 
من الروايات الواردة يف سبب نزول اآلية ما رواه أمحد عن           ) ٢٠(

مر رجل من بين سليم بنفر من أصـحاب الـنيب       : ابن عباس قال  
   ما سلم علينا إال    : ا له، فسلم عليهم فقالوا     وهو يسوق غنم

، فرتلـت    وأتوا بغنمه النيب     فعمدوا إليه فقتلوه،  . ليتعوذ منا 
.)٣٨٢/ ٢(اآلية، تفسري ابن كثري 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


  

 




 





 




 




 




 





 



 

  




 









 





 




 




 






 





 





 



 





 





 





 


 

 

 

لَيسِت التَّرِبيةُ مجرد أن يوفِّر اَألب الطَّعام والشَّراب واللِّبس، ويسعى 
 ،الِبسوتَغِْسُل الم امالطَّع ُئ اُألميا تُهنَميِش، بيِة العوِل على لُقْمصللح

.وأن ال مسُئوِليةً ُأخْرى ِسوى هذه. تُراِعى نَظَافَةَ الطِّفِْل وما شَاكََلو

 

 
ال، َأبدا، فاِإلسالم ال يكِْتِفى بهذا الحد، وإنَّما يجعُل مسُئوِليةَ اَألبويِن 

فِْل فى حاِضِرِه َأكْبر بكَِثيٍر فى تَرِبيِة اَألبنَاِء، حيثُ إن شَخِْصيةَ الطِّ
ومستَقْبِلِه مرهونَةٌ بتَرِبيِة َأبويِه ومراقَبِتِهما ومتَابعِتِهما لَه، وكُلُّ 

صِغيرٍة وكَِبيرٍة من حركَاِتِهما وسكَنَاِتِهما وَأفْعاِلِهما وسلُوِكِهما 

 

- 
كََأبويِن 

 

يفَِة، فهو يقَلِّد َأبويِه، ويعِكس  تَُؤثِّر فى روِح الطِّفِْل الشَِّف-
.سلُوكَهما تَماما كالِمرَآِة

 

 
 اددا ِبِدقٍَّة واِإلعةَ َأطْفَاِلِهماقَبرِن ميوةُ اَألبُئوِليستْ محبنَا َأصومن ه

ِة من التَّلَوِليمالس ِتِهمةَ ِفطْرايٍة، وِحميبِجد ِلِهمتَقْبسِث لم

 

 ألن اَهللا -
كُلُّ ولٍَد يولَد علَى الِْفطْرِة : (تَعالَى خَلَقَهم على ِفطْرِة اِإليماِن، قَاَل 

 )١()فََأبواه يهوداِنِه َأو ينَصراِنِه َأو يمجساِنِه

 

-.

 

 
 ِلىع امواِإلم 

 

جياِل، وَأضاء  الذى َأعطَى المنَاِهج التَّربِويةَ لَأل-
طُرقَ التَّرِبيِة الصِحيحِة للقُروِن 

 

 ال بد وَأنَّه قد بذََل اهِتماما باِلغًا، –
وِعنَايةً تَامةً فى تَرِبيِة عاِئلَِتِه، ومهد لَهم السِبيَل حتى ينَالُوا ِقمةَ 

ا يةً ِحينَماِئِل، وخَاصاِد اَألخْالِق والفَضدِتعالِت واالسَؤهالم ِفيِهم ِجد
.لتَقَبِل تلك التَّعاِليِم التَّربِويِة

 

 
 اءرهةُ الزديوالس ،ِةواِن النُّبضتْ فى َأحِى، التى كَِبرحةُ الوِبيبر 

ِتهافَِة إلى قُوِة، باِإلضالِميِة اِإلسِبيالتَّر نَاِهجِرفُ مِة، تَعِة الفَِريدوِحيا الر
فَلَم تَتَصوِر البيتَ بمِحيِطِه الصِغيِر الضيِق، وِإنَّما كانت تَحِسب مِحيطَ 
البيِت مِحيطًا واِسعا شَاِسعا مِهما، ِباعِتباِرِه مصنَعا ِإلنْتَاِج اِإلنْساِن 

ِليِم دةً لتَعاِمعوج ،اِلىسالر اِرينا لتَلَقِّى تَمكَرسعاِة، وميوِس الحر
.التَّضِحيِة والِفداِء، التى سيطَبقُها غَدا فى المجتَمِع الواِسِع خَاِرج البيِت

 

 



 


 بيتُ الزهراِء : يقُوُل صاِحب موسوعِة المصطَفَى والِعتْرِة

امتُهِديرِلِم، مسةٌ للِطفِْل المِويبةٌ تَرالِميةٌ ِإسسرةُ اُألولَى فى : دديالس
اِإلمام عِلى بن : اِإلسالِم، الصديقَةُ الطَّاِهرةُ فَاِطمةُ الزهراء، ومعاِونُها

، رِم ، وبِإشْراٍف مباِشٍر من الرسوِل اَألكْأبى طَاِلٍب 
ِخيرةُ البشَِريِة وقُدوةُ : تَنِْزيٌل من رب العالَِمين، وِخريجوها: وِمنْهاجها

.اِإلنْساِنيِة

 

 
 رتَبعِة يِويبِت التَّريِل الباِة َأهيثَ عن ححالب اِف أنِترمن االع دنَا ال بوه

ى ال يعرفُ لَه كَم وال كَيفٌ، ولَِكن الثَّاِبتَ بحثًا عن الكَنِْز الدِفيِن الذ
.القَطِْعى َأنَّها تَرِبيةٌ نَموذَِجيةٌ وِحيدةٌ وفَِريدةٌ

 

 
وال بد من االعِتراِف َأيضا 

 

 ولَألسِف الشَِّديِد -

 

 بَأن التَّاِريخَ لم يسجْل -
:تَّرِبيِة عند َأهِل البيِت، َألسباٍب ِمنْهالنا مفْرداِت المنْهِج القَِويِم لل

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 أن المسِلِمين فى ذلك العصِر كَانُوا       :َأوال١ً  
مشْغُوِلين بالدعوِة والِجهاِد، فلـم يراِقبـوا       

    لُوِك النَِّبىاِت سِئيزج    ِلـىاِم عواِإلم 
، قَـوالً وِفعـالً مـع       والسيدِة فَاِطمةَ   

اِل القَاِدميا لَألجوهوركى ي ،نَاِئِهمِةَأب.

 

 
أن َأكْثَر البراِمِج التَّربِويِة للطِّفْـِل      : ثَاِنيا

تُطَبقُ داِخَل البيِت، وفى ِمثِْل هـذه الحالَـِة         
       ـِه اَآلخَـِرينجوالً بودـسم تَاريكون الـس

، وخُصوصا أن بيتَ الزهراِء وعِلى      )٢(غَاِلبا
    يالٌل وهةٌ وِإجاسقَد لَه     امِتـرـةٌ واحب

.يفُوقُ غَيره من البيوِت

 

 
ولكن هذا ال يمنَعنَا أن نَذْكُر اُألصـوَل        
والمنَاِهج التَّربِويةَ عند َأهِل البيِت باخِْتصاٍر      

.ثَبتَ لَدينَا من َأخْباٍر وفْقَ ما

 

 


 


  لُومعا      منَهُؤوِم، وِحـضالر اُألم ردص أن

        طْفَـهوع ،اَألِب الخَـاِلص ـباِفَئ، وحالد
الشَِّفيفَ، يفَجراِن فى الطِّفِْل ينَاِبيع الخَيـِر،       
   ،متَهداعسوم اَآلخَِرين بِن، وحاوالتَّع وحور
هذه المودةُ تُنِْجيِه مـن الـضعِف وخَـوِف         

ِوحدِة، وتَمنَحه اَألمَل فى الحياِة، فيـشْعر       ال
بقَاِقِه للحِتحِتِه واسبشَخِْصي.

 

 
فالقُبالتُ الصاِدقَةُ، والمحبـةُ العِميقَـةُ      
الصاِفيةُ، تَزرع ِفيِه بذُور الخَيِر والعـاداِت       

 االجِتماِعى  الطَّيبةَ، وتَفْتَح َأمامه َآفَاقَ النَّشَاطِ    
       ـوِديـِه نَحوتَه ،ِة اَآلخَِرينمِن وِخداووالتَّع
السعادِة، وتَنْتَِشلُه من االعِتزاِل والهـروِب      

.من الواِقِع

 

 
      ومرحنْشَُأ الطِّفُْل الما يامكِْس تَموعلى الع
من الحب والحنَاِن خَاِئفًـا فـى الغَاِلـِب،         

ا، متَشَاِئما، معتَِزالً، خَـاِمالً،     خَجوالً، ضِعيفً 
كَِئيبا، وقد يِشب مِريضا هـِزيالً ال يقْـوى         

على شَىٍء، ويحاِوُل    

 

 من ِخالِل ردوِد ِفعٍل     -
خَِطيرٍة  

 

 ِإثْباتَ اسِتغْنَاِئِه عـن المجتَمـِع،       -
فيرتَِكب الجراِئم لينْتَِقم من المجتَمـِع الـذى      

رح      فِْهمِقيقَةَ، ليةَ الرسواللَّم نَانوالح بالح هم
الجِميع َأنَّه ليس بحاجٍة لحبِهم الذى بِخلُوا ِبِه        

.علَيِه

 

 
فالحب والحنَـان إذن مـن الحاجـاِت        
الضروِريِة فى تَرِبيِة الطِّفِْل، وقد طُبقَ هذا       

يٍة فى بيِت السيدِة الزهراِء  الدرس بِدقٍَّة متَنَاهِ  
   ِلىاِم عواِإلم     وُلسا رملَه هلَّموقد ع ،

 عمِليا فكَان يستَقِْبُل كُلَّ وِليٍد لَهما       اِهللا  
بقُبالٍت واِسعٍة، ويضمه إلى صـدِرِه فـى        

      ِه من ملَيِفى عضٍة، ويمحْأفٍَة ورِدِه شَفَقٍَة ورد
.اَألوفَِر

 

 
وَأعلَن هذا الحب والمودةَ علـى رءوِس       

    ٍم كَانواِد، فذَاتَ ياَألشْه ِنيامُل اِإلمقَبي 
   نيسوالح نسالح     ـنب عفقَاَل اَألقْر ،

إن لى عشْرةً ما قَبلْتُ واِحدا ِمـنْهم        : حاِبٍس
 حتى التَمـع     فغَِضب رسوُل اهللاِ  . قَطُّ

ِإن كَان اُهللا قَـد نَـزع    : (لَونُه، وقَاَل للرجلِ  
مـن الَ   ! الرحَمةَ ِمن قَلِْبك فَما َأصنَع ِبـك؟      

.)٣()يرحم صِغيرنَا ويعزز كَِبيرنَا فَلَيس ِمنَّا

 

 
يذْكُر الشَّيخُ جعفَر النَّقْـِدى فـى ِكتَاِبـِه         

)يى زرالكُب ى     ) نَبـرالكُب نَبيةَ زديالس أن
: سَألَتْ َأباها اِإلمام عِليا ذَاتَ يـوٍم فَقَالَـتْ        

    ام؟ فَقَاَل اِإلمتَاها َأبنَا يَأتُِحب :   كُمفَ ال ُأِحبوكَي
!.وَأنْتُم ثَمرةُ فَُؤاِدى

 

 
 تَعـالَى،   يا َأبتَـاه ِإن الحـب هللاِ      : فقَالَتْ

.)٤(والشَّفَقَةَ لَنَا

 

 
 إن هذا الِحوار الجِميَل يدلُّ على       :تَعِليقٌ

ذَِلك نًى، فَِمنعَأكْثَِر من م:

 

 
 جو الود والصفَاِء الذى كَان يخَيم        :َأوالً

         ـْؤِمِنينـاِم َأِميـِر الماِر اِإلمعلى د ،
واِلِد الرءوِف وبين   والعالقَاتُ الطَّيبةُ بين ال   

.ابنَِتِه الذَِّكيِة

 

 
 إن الحب ينْقَِسم إلى َأكْثَِر من ِقسٍم،        :ثَاِنيا

ِباعِتباِر نَوِعِه ومنْشَِئِه ومنْطَلَِقِه، وكُلُّ ِقـسٍم       
ِمنْه لَه اسم خَاص ِبِه، لَِكـن يطْلَـقُ علـى        

   نَاكفَه ،بةُ الحِميِع كَِلماِن ِهللا    الجاِإلنْس بح 
تَعالَى الذى خَلَقَ البشَر وَأنْعم علَيِهم بَأنْواِع       

وهنَاِك حب الواِلِد َألطْفَاِلـِه، الـذى       . النِّعِم
ينْبِعثُ من العاِطفَِة والحنَاِن، وقـد عبـرتْ        

.عنْه السيدةُ زينَب بالشَّفَقَِة

 

 

هـى  :  اللُّغَِة أن الـشَّفَقَةَ    ونَقْرُأ فى كُتُبِ  
     فهى ِإذَن ،نُوْأفَةُ والحوالر نَانطْفُ والحالع :

فَِصيلَةٌ خَاصةٌ من الحب ينْبِعثُ مـن قَلْـِب         
.الواِلديِن َألطْفَاِلِهما

 

 
 المستَوى الرِفيع لتَفِْكيـِر الـسيدِة       :ثَاِلثًا
نَبيا .. زِنهكَو غْماِت اُألولَى من     رنَوفى الس 

َأجْل ِإنَّهم سادةٌ من بواِكيِر    .. مراِحِل الطُّفُولَةِ 
اِتِهميح.

 

 
والسر فى ذلك يرِجع إلـى رسـوِل اِهللا         

      ملُهشْماِطِفِه، ويوبع مهرغْمي الذى كَان 
         كُـونأن ي ـدمن ج دهعي ثُ لَمينَاِنِه، بحبح 

فلَقَد كَـان   .. مغْرما بَأحفَاِدِه إلى ِتلْك الدرجةِ    
  مهودــد ــر خُ ــم أو زاروه يعطِّ هارِإذَا ز

ِهمبخَد هلِْصقُ خَدالِتِه، ويبقُب مهوِشفَاه.

 

 
ويعلَم اُهللا كَم من مـرٍة حظَـوا بهـِذِه          

 وضـع   العاِطفَِة الخَاصِة، وكم مـن مـرةٍ      
   موُل اَألكْرسالر     الشَِّريفَ علـى هخَد 

خُدوِدِهم، وكم من مرة َأجلَسهم فى ِحجِرِه،       
        ِهمـدلَّقُوا َأكْتَافَ جٍة تَسروكم من م ،

ويْؤِسفُنَا َأنَّه لم تَِصْل إلَينَا تَفَاِصيُل أو عينَاتٌ        
.المجاِلتَاِريِخيةٌ تَنْفَعنَا فى هذا 

 

 


 


ال بد للمربى مـن أن      : قَاَل علَماء النَّفْسِ  

ينَشَِّئ الطِّفَْل على الثِّقَِة بالنَّفِْس واالحِتـراِم،       
وعلُو الِهمِة، ويشِْعره بشَخِْصيِتِه وكَينُونَِتـِه،   

  معن اَألع تَِعدبلي      كَـعرِة، وال ييراِل الـشِّر
.لَألياِم، وال يخْضع للذُّلِّ والهواِن

 

 
      هتَِرمحى ولم يبرالم هتَقَركِْس لو احوبالع
وحطَّم شَخِْصيتَه، فِإنَّه يِشب جبانًـا يِعـيشُ        
الهِزيمةَ فى داِخِلِه، وال يشْعر بِقيمٍة لنَفِْسِه،       

 ِة؛   وال ياِل الكَِبيرمعلى اَألع قِْدما، وال يِثقُ ِبه
      ،ِز، ِلذَِلكجبالع رشْعا ويهامُل َأماءتَضي َألنَّه
ال بد من تَشِْجيِع الطِّفْـِل علـى الـصفَاِت          
      اموَأم هاما َأما بِذكِْرههلَيِة، والتَّْأِكيِد عِميدالح

وِة والِعـصاِميِة فـى     اَآلخَِرين، وغَرِس القُ  
:  ِمـرارا  شَخِْصيِتِه، وقد قَاَل الرسوُل     

الْحسن والْحسين سيدا شَباِب َأهـِل الْجنَّـِة        (
.)٥()وَأبوهما خَير ِمنْهما

 

 
     اءـرهةُ الزديوَأتَِت الس   ـاهنَيِباب 

  إلـى رسـوِل اهللاِ     الحسِن والحسيِن   
 ْفَقَالَت  :       نَـاكـذَاِن ابوَل اِهللا، هسا ري

.فَورثْهما

 

 
فَقَاَل ما ذَكَره ابن اَألِثيِر ِفى ُأسِد الغَابِة،        
       ِحـبالماِل، ومفى كَنِْز الع تَِّقى الِهنِْدىالمو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
األمين العام والمتحدث الرسمي

 

 
                               لالتحاد العالمى للطرق الصوفية

ى الحسينىلعزم اعبد الحليمالشريف 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

َأما الْحسن فَِإن   : (الطَّبِرى ِفى ذَخَاِئِر العقْبى   
 ه لَه      لَـه فَـِإن نيسا الْحَأمِدى، وْؤدسِتى وبي

.)٦()جرَأِتى وجوِدى

 

 
 سنَّةَ ِإكْباِر   لقد سن لَنَا رسوُل اِهللا      

   اَآلخَِرين امِتقَاِرِه َأمِم احداِم الطِّفِْل، وعِترواح
حتى ال يتَصاغَر وتَتَهاوى شَخِْصيتُه، فِعنْدما      

ب رجٌل ذَنْبا، تَغَيب حتى وجد الحـسن        َأذْنَ
  نيسوالح     ،امفى طَِريٍق خَاٍل، فَأخَذَه 

        ـا النَِّبـىاِتِقِه، وَأتَى ِبِهما على عملَهتَمفَاح
 َِباِهللا  :  فَقَال تَِجيرسوَل اِهللا، ِإنِّى مسا ري

 حتـى رد    وِبِهما، فضِحك رسوُل اِهللا     
ي اِحبص ها ذَكَرِل مجقَاَل للر إلى فَِمِه، ثُم هد

اذْهب فََأنْتَ  : (موسوعِة المصطَفَى والِعتْرةِ  
: ، وقَاَل لِإلماميِن الحسِن والحـسينِ     )طَِليقٌ

.)٧()قَد شَفَّعتُكُما ِفيِه َأى فَتَياِن(

 

 
     ـرالكُب نَـبيِة زديتُِّع السى  ولتَم 

بشَخِْصيٍة عِظيمٍة رَأتْ نَفْسها َأهـالً للِقيـاِم        
بَأشْرِف اَألعماِل، فذَاتَ يـوٍم دخَلَـتْ مـع      

 واِلدِتها سيدِة النِّساِء فَاِطمةَ الزهـراِء    
، فَقَام وقَبَل يـد  على جدها المصطَفَى  

  كَانَها مهلَساِء وَأجرهةَ    الزديالـس نتَضواح ،
زينَب وَأوسعها تَقِْبيالً، فَوضعتْ فَمها علـى    

قَــد : ( وســارتْه، فقَــاَلُأذُِن جــدها 
قَـد  : (فسارتْه مرةً ثَاِنيـةً، فَقَـالَ     ). ُأِجيبتْ
 ، فسارتْه مرةً ثَاِلثَةً، فَضِحك      )ُأِجيبتْ

.يهاولم يرد علَ

 

 
كَانَِت الدهشَةُ تَعلُو وجه الزهـراِء مـع        
ابِتسامٍة عِريضٍة على ثَغِْرها البساِم، وسَألَتْ      

. ماذَا قَالَتْ لَك يـا َأبـِت؟      : مكَررةً السَؤالَ 
ِفى اُألولَى طَلَبتْ ِمنِّى َأن ُأشَفِّعها ِفى       : (فَقَاَل

وِفـى الثَّاِنيـِة    . قَد ُأِجيبتْ : لْتَُأهِل بيِتها، فَقُ  
طَلَبتْ َأن ُأشَفِّعها ِفى سبِعين ِمن ِجيراِنهـا،        

وِفى الثَّاِلثَـِة طَلَبـتْ َأن      . قَد ُأِجيبتْ : فَقُلْتُ
).ُأشَفِّعها ِفى ُأمِتى، فَضِحكْتُ

 

 
    اءرهةُ الزديفَقَالَِت الس :  ِتىِبيبا حي

اُهللا ِبـِه          و ا خَـصرِت َأمطَلَب ِنى لَقَديةَ عقُر
.جدِك 

 

 


 


      وغَ اَألفْكَارصى أن يبرثَّ المحي الماِإلس
والعقَاِئد الديِنيةَ، ويصبها فى قَواِلب سـهلٍَة       

  ِبه تَْأِنسسلٍَة يزكَلَّفُ    جا، ويلُهتَقَبوي ِبىا الص
ببعِض اَألعماِل الخَِفيفَِة السهلَِة ليِشب علَيها،      
حتَّى إذَا ما نَاهز ِسن البلُوِغ كَان قد تَعودها         
من قَبُل ولَيستْ غَِريبةً علَيِه، ونَلْمح ذلك من     

 أن يمرنُـوا اَألطْفَـاَل      َأمِر اِإلسالِم الواِلدينِ  
.على الصالِة من ِسن الساِبعِة

 

 
   ظَموُل اَألعسوالر     ـاِليمالتَّع لَقَّـن 

الديِنيةَ  

 

 فى بيِت الزهراِء     -

 

 منْذُ لَحظَـاِت    -
       ِلـدا ومِة، فِعنْـداعضالطُّفُولَِة اُألولَى والر

   نسالح اماِإلم  فى نَـى،     َأذَّنمُأذُِنِه الي 
   نيـسالح اماِإلم ِلدا وى، ولَمرسفى الي وَأقَام

    النَِّبى اءج       ـَلا فَعَل ِبِه كَمفَفَع ،
.بَأِخيِه

 

 
ِإن :  قَالَ  وعن َأِبى عبِد اِهللا الصاِدقِ    

 كَان فى الـصالِة وإلـى       رسوَل اِهللا   
، فَلَـم   ى، فَكَبر   جاِنِبِه الحسين بن علِ   

لم يرد، ولم يزْل    : يِحِر الحسين التَّكِْبير، أى   
 يكَبـر ويعـاِلج الحـسين    رسوُل اِهللا   

التَّكِْبير، ولَم يِحر حتى َأكْمَل سبع تَكِْبيراٍت،       
.)٨(فََأحار الحسين التَّكِْبير فى الساِبعِة

 

 
يوالس   اءرهةُ الزد    كَانَتْ تُالِعـب 

 نسالح اماِإلموتَقُوُل هِقصوتُر :

 

 
َأب ـَأشِْبهي ـاكـا حنس

 

 
نسقِّ الرِن الْحع اخْلَعو

 

 
باعِإلَـو ا ذَا ِمنَـدـهن

 

 
اِل ذَا اِإلحالَ تُـوـون

 

 
ولو َأمعنَّا النَّظَر فـى هـِذيِن البيتَـيِن         
لوجدنَاهما يحتَِوياِن علـى دروٍس َأربعـٍة       
        اءـرهةُ الزديا الـسِة لقَّنَتْهِبيٍة فى التَّرِهمم

اِنهالب :

 

 
. كُن كَِأِبيك عبدا ِهللا، شُجاعا:اَألوُل

 

 
 اعبِد اَهللا وحده، صاِحب الِمـنَِن       :الثَّاِنى

العو ،وِبينبحِللْمتَاِجينحا للْمطَاي.

 

 
. داِفع عِن الحقِّ:الثَّاِلثُ

 

 
ــع ــِن، أى:الراِب اِل ذَا اِإلحــو ال :  ال تُ

.تُنَاِصر صاِحب اَألحقَاِد والبغْضاِء

 

 
وكَانَِت السيدةُ زينَب الكُبـرى مغْمـورةً       
 بعواِطِف ُأمها الحاِنيِة، وقد حلَّتْ فى َأوسعِ      
مكَاٍن من قَلِْب ُأم كَانَتْ َأكْثَر ُأمهاِت العـالَِم         
حنَانًا ورْأفَةً وشَفَقَةً بَأطْفَاِلها، فال عجب ِإذَا       
انْدفَعِت السيدةُ زينَب نَحو ُأمها، وانْـسجمتْ     
         ـا ِعلْـمِمنْه لَّما، تَتَعا وقَالَبا وقَلْبوحا رهعم

التَّو        اعا َأنْـوهمن ُأم اِفى، وتُشَاِهدِحيِد الص
الِعبادِة، والزهـِد، والمواسـاِة واِإليثَـاِر،       
واِإلنْفَاِق فى سـِبيِل اِهللا، وِإطْعـاِم الطَّعـاِم       
ِمسِكينًا ويِتيما وَأِسيرا، وتُشَاِهد حياةَ ُأمهـا       

  ةَ، فَأثْموذَِجيةَ النَّمِجيوـةُ    الزِبيتْ هذه التَّرر
ذَكَاء مبكِّرا عند السيدِة زينَب، تَجلَّى فى هذا        

 النَّقِْدى فى   الذى ذَكَره الشَّيخُ جعفَر   الموِقِف  
، فقد َأجلَسها واِلـدها     )زينَب الكُبرى (ِكتَاِبِه  
      اا، وقَاَل لَهالِطفُهَأ يدِرِه، وبفى ِحج  :

فقَالَتْ   ب ،اِحدةُ قُوِلى ونَي :اِحدـا   . وقَـاَل لَه :
 نكَتَتْ. قُوِلى اثْنَيا  !!فَسةَ  : ، فقَاَل لَهتَكَلَِّمى قُر

يا َأبتَاه ما ُأِطيـقُ أن َأقُـوَل        : عيِنى، فقَالَتْ 
اثْنَيِن ِبِلسٍان َأجريتُه بالواِحِد، فَضمها إلـى       

لَهِرِه وقَبداصهنَييع ني٩(ا ب(.

 

 


 


إن هذه اللَّقْطَةَ التَّاِريِخيةَ تَـدلُّ       

 

 بكُـلِّ   -
وضوٍح  

 

 على قُوِة التَّفِْكيِر والنُّضِج المبكِِّر      -
فى ِذهِن وِفكْر السيدِة زينَب، وكَالمها هـذا        

والمعاِنى التـى   يدلُّ على اَألفْكَاِر والمفَاِهيِم     
كَانَتْ تَجوُل فى خَاِطِرها، فاللِّـسان الـذى        

اثْنَيِن، : واِحد، ال يمِكن أن ينِْطقَ بكَِلمةِ     : قَاَل
ِظالالً فى ِذهـِن الـسيدِة     ) واِحٍد(َألن لكَِلمِة   

  نَبيز      إلى رادةَ تَبِت الكَِلما ذَكَركُلَّم ،
ظِّـالُل، وهـو وحداِنيـةُ اِهللا       الذِّهِن ذلك ال  

سبحانَه، وعدم وجوِد ِإلٍَه ثَاٍن يشَاِركُه فـى        
وكُلُّ هذه  .. اُأللُوِهيِة والربوِبيِة وِإدارِة الكَونِ   

االنِْطباعاِت واَألعماِل واَألفْعاِل واَألخْـالِق     
     ةٌ مـن نَوفَاِت نَاِبعرفَاِت والتَّصـِة  والصِعي

التَّرِبيِة الفَِريدِة التى َأثَّرتْ فى نَفِْس الـسيدِة        
 نَبيز.

 

 


 


   النَِّبى وكَان      اِلغًـاـا بامِتماه تَمهي 

بالتَّقْوى، ويراِقب َأبنَاءه، ويحاِذر علَيِهم من      
شُـبهٍة، ففـى   أى طَعاٍم ِفيِه َأدنَى ِإشْكَاٍل أو       

ِروايٍة عن أبى هريرةَ َأخْرجها البخَاِرى فى       
ِكتَاِب الزكَاِة، ومسِلم فـى ِكتَـاِب الزكَـاِة،        

        النَِّبـى نَِدِه، أنسفى م دمَأح امواِإلم 
        ،هقْـِسمَل يعقَِة، فجدِر الصٍر من تَمبتَم ُأِتى

  دجغَ وا فَرـِر       فَلَمةً من تَمرَأخَذَ تَم نسالح 
الصدقَِة فَجعلَها فى ِفيِه، فنَظَر ِإلَيِه رسـوُل        

ِإنَّا َآُل  : (، فَأخْرجها من ِفيِه وقَالَ    اِهللا  
.)١٠()محمٍد الَ نَْأكُُل الصدقَةَ

 

 
  نسالح اماِإلم هذا، مع َأن 

 

 مـن  -
النَّاِحيِة الشَّرِعيِة   

 

-      لُملُِغ الحبلم ي ِبىص دعب 
 يعلَـم أن اَألكْـَل      ولم يكَلَّفْ، ولكنَّه    

الحرام يَؤثِّر تَْأِثيرا موضوِعيا علـى روِح       
الطِّفِْل، وينْبِغى أن يعِرفَ منْذُ ِسِنيِنِه اُألولَى       
أن هنَاك حراما وحالالً وقُيودا فى اَألكْـِل،        

اليبنًا طَيساتًا حتَ نَبنْب.

 

 
   جزوهكذا م     َفـةَ والـشَّرظَمالع 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

، فالزكَاةُ  وَأشْربهما فى َأبنَاِء الزهراِء     
حقُّ المحروِمين، وليس َألمثَاِل هُؤالِء السادِة   
أن يْأكُلُوا ِمنْها، وتَجلَّى هذا الموِقـفُ مـرةً         

وفَِة، ِعنْدما وقَفَِت السيدةُ ُأم كُلْثُـوٍم  ثَاِنيةً بالكُ 
        ـِدىمن َأي زووالج روالتَّم زتَْأخُذُ الخُب 

يـا َأهـَل    : اَألطْفَاِل وتَرِميها، وهى تَقُـولُ    
الكُوفَِة، إن الصدقَةَ محرمـةٌ علَينَـا َأهـَل         

.)١١(البيِت

 

 




 


من اُألموِر التـى ينْبِغـى للواِلـديِن و        
المربين جِميعا االلِْتفَاتُ ِإلَيها، هى مراقَبـةُ       
الطِّفِْل مراقَبةً دِقيقَةً، لكى ال يتَجاوز علـى        

   تَعوي ،مقُوقَهح تَِرمحوي ،اَآلخَِرين   النِّظَـام لَّم
ز عن اسـِترداِد    فى شُُؤوِن حياِتِه، وال يعجِ    

مهاءَأشْي النَّاس خَسبقُوِقِه، وال يح.

 

 
واَألبواِن يربياِنِه على هذا الخُلُـِق مـن        

     نَاِئِهممع َأب ِلِهمامِخالِل تَع

 

 فـى البيـِت      -

 

- 
لْم ِفيها َألحـٍد،    معاملَةً صاِدقَةً عاِدلَةً، ال ظُ    

وال يْؤِثراِن بعضهم على بعٍض، وال يفَرقَاِن       
بين الولَِد والِبنْـِت، والـصِغيِر والكَِبيـِر،        
والجِميِل والقَِبيِح، والـذَِّكى والخَاِمـِل فـى       
         ـذُورـو بكى ال تَنْم ،ِهمِب ِإلَيبِد والتَّحدالتَّو

لِغيرِة، فيـدخُلُوا المجتَمـع     الِحقِْد والحسِد وا  
.بخُلُِق التَّجاوِز واالعِتداِء

 

 
فالطِّفُْل الذى تُراعى فى بيِتـِه حقُـوقُ        
اَألفْراِد، يعِرفُ أن علَيـِه احِتـرام حقُـوِق     
اَآلخَِرين فى الخَاِرِج، وعلى العكِْس إذا مـا        

لتَّفِْرقَةُ، فِإنَّـه   كَان البيتُ تَسوده الفَوضى وا    
سوفَ يتَربى على االعِتداِء والتَّجاوِز وظُلِْم      

.اَآلخَِرين، وال يفَكِّر إالَّ بمصلَحِتِه

 

 
وقد نُفِّذَ هذا الدرس بِدقٍَّة فى بيِت السيدِة        

، ونَـذْكُر الروايـةَ التَّاِليـةَ       الزهراِء  
:كنَموذٍَج

 

 
طَفَى       ذَكَرـصِة المـوعسوم ـاِحبص 

     ِلىاِم عِة عن اِإلموالِعتْر َنَـا  :  قَالَأير
 قَد َأدخََل ِرجلَه فى اللِّحاِف      رسوَل اِهللا   

     النَِّبـى ثَبفَو ،نستَقَى الحاِر فَاسأو فى الشِّع
        ،اِعهـرمن ض صٍة لَنَا فَمِنيحإلى م 

  فى قَد لَهعِن،       فجـسِد الحفى ي هعضو ٍح، ثُم
 فجعَل الحسين يِثب علَيِه ورسوُل اِهللا       

كََأنَّه َأحبهما ِإلَيك يـا     : يمنَعه، فقَالَتْ فَاِطمةُ  
ما هو ِبَأحبِهمـا ِإلَـى،      : (رسوَل اِهللا؟، قَالَ  

    رَل متَقَى َأواس نسالْح لَِكناِك   وِإيِإنِّى وٍة، و

ِقيامِة ِفى مكَـاٍن  وهذَيِن وهذَا الْمنْجِدَل يوم الْ  
.)١٢()واِحٍد

 

 


 


يوِصى علَماء التَّرِبيِة أن يتْرك اَألطْفَاُل      

ـ        ونَهوهِب التـى ياِر اللُّعفى اخِْتي اِلِهما، ِلح
وقـد  . وعلَينَا أن نُوفِّر لَهم الوساِئَل السِليمةَ     

تَنَبه َأِخيرا ما يسمى بالعالَِم المتَمـدِن لهـِذِه      
الحِقيقَِة، فَوفَّروا َألْعابا مسلِّيةً سِليمةً فى دوِر       

، ِبما  الحضانَِة والمداِرِس االبِتداِئيِة والثَّانَِويةِ   
ــاروا  ــِة، وص ِريمالع ماِحلَهــر م نَاِســبي
يشَجعونَهم على اَأللْعاِب الجماِعيِة، ِلما لهِذِه      
       اِدِهمسشِْد َأجِميٍق على راِب من تَْأِثيٍر عاَأللْع

اِحِهمووَأر.

 

 
بينَما يتَوقَّع البعض أن يتَصرفَ اَألطْفَاُل      

 لو كَانُوا ِكبارا، ويمنَعونَهم من اللَِّعـِب،        كَما
ويحاِسبونَهم علـى تَـصرفَاِتِهم الطُّفُوِليـِة،      

فَِإذَا كَان الطِّفْـُل لَِعبـا      . ويسمون هذا تَرِبيةً  
حركًا اتَّهموه ِبسوِء اَألدِب، وإذا كَان منْزِويا       

     وال ي ـبلْعخَاِمالً ال ي    ،وهحتَـدام كـرتَح
!!.وشَجعوه على سكُوِنِه وهدوِئِه

 

 
لكن علَماء النَّفِْس يعـدون هـذا خَطَـًأ         
       ولَـهالطِّفْـِل وخُم كُونس ونتَِبرعا، ويكَِبير

.دِليالً على مرِضِه روِحيا وِفسيولُوِجيا

 

 
ـ         ِه، أو  على أن ال يكُون ِلعبه مـِضرا ِب

ا لَآلخَِريناِحمزم.

 

 
          ـما لَهوابتَـصِن أن ييـوبل علـى اَألب
ويالِعبوهم فى َأوقَاِت فَراِغِهم؛ ألن الطِّفْـَل       
يستَشِْعر الحب فى ذلك، وكَان رسـوُل اِهللا        

       ِنيـسِن والحسِن الحياممع اِإلم بلْعي 
.

 

 
  ِرىالطَّب ـى،      فقد ذَكَرقْبفى ذَخَـاِئِر الع 

   تَِّقى الِهنِْدىاِئِد، والموِع الزمجفى م ثَِمىيواله
فى كَنِْز العماِل، والفَيروز َآباِدى فى فَضاِئِل       

:  قَـالَ  الخَمسِة عن جاِبِر بن عبـِد اِهللا        
   خَلْتُ على النَِّبىد  نيـسوالح نسوالح 

وهو يمِشى علـى   : وفى ِروايةٍ على ظَهِرِه،   
ِنعم الْجمُل جملُكُمـا، وِنعـم      : (َأربعٍة، يقُولُ 

.)١٣()َأنْتُما] أو الِْحمالَِن[الِْعدالَِن 

 

 


 


 أن اَألعماَل بنَتَاِئِجها، فتَرِبيةٌ     :والخُالصةُ

      نـسالح امتْ لَنَا اِإلمَأنْتَج   عـرتَجلي 
      الَمالع فِْهمِة، ويِرجاِقِف الحوفى الم صالغُص

.َأن اِإلسالم يرجح السالم على الحرِب

 

 
     نيسالح امتْ لَنَا اِإلموَأنْتَج   الـذى 

ضحى بنَفِْسِه وبكُلِّ َأهِلِه وَأصحاِبِه وَأِعزاِئِه      
 الـديِن،  فى سِبيِل اِهللا، ومن َأجِل الدفَاِع عن      

ومقَارعِة الظُّلِْم والظَّاِلِمين، ليـرِوى بدِمـِه       
.الطَّاِهِر شَجرةَ اِإلسالِم

 

 
     نَبيةَ زديتْ لَنَا السوَأنْتَج 

 

 جبَل  -
الصبِر والصموِد   

 

-     ،ِت الظَّـاِلِميندالتى تَح 
وفَـِة  ولم تَِهن ولم تَنْهِزم َأمام الطُّغَاِة فى الكُ       

لَِهى ِنعم التَّرِبيةُ التى تَجلَّتْ ِفيهـا       .. والشَّاِم
.عظَمةُ َأهِل البيِت 

 

 
نسأل اهللا تعالى أن يكشف لقلوبنا حقيقة       

الذى به ننجذب بكليتنا إلى     , الجمال الربانى 
.الرضوان األكبر

 

 
وصلى اهللا وسلم وبارك علـى سـيدنا        

.وموالنا محمد وعلى آله أجمعين

 

 
                                                           

 .١٣٥٩ ح٢/٩٥صحيح البخارى : ينظر) ١(

موسوعة المـصطفى والعتـرة لحـسين       : ينظر) ٢(
.٤/١٥٢الشاكرى 

 

 
المـستدرك علـى الـصحيحين للحـاكم        : ينظر) ٣(

٣/٢٠١النيسابورى  

 

قـال  : (، بلفـظ  ٤٨٥٨ ح ٢٠٢-
).رجل من األنصار

 

 
 الكبرى من المهد إلى اللحد للـسيد        زينب: ينظر) ٤(

٤٦محمد كاظم القزوينى ص

 

-٤٧.

 

 
١/١٣٤سنن ابـن ماجـة    : ينظر) ٥(

 

، ١١٨ ح١٣٥-
والمستدرك على الـصحيحين للحـاكم النيـسابورى        

 ٩/٢٩٤، ومجمع الزوائد للهيثمـى      ٤٨٤٥ ح ٣/١٩٨
 ١٢/١٢٢، وكنز العمال للمتقـى الهنـدى      ١٥٠٨٩ح
.٣٤٢٩٥ح

 

 
ـ    : ينظر) ٦(  ١٣/٦٧٠ى الهنـدى    كنز العمـال للمتق
، وذخائر  ٧/١٣١، وأسد الغابة البن األثير      ٣٧٧٠٩ح

.٢٢٤العقبى للمحب الطبرى ص

 

 
موسوعة المـصطفى والعتـرة لحـسين       : ينظر) ٧(

.٤/١٥٨الشاكرى 

 

 
موسوعة المـصطفى والعتـرة لحـسين       : ينظر) ٨(

٤/١٥٩الشاكرى  

 

 نقالً عـن بحـار األنـوار        ١٦٠-
.٤٣/٣٠٧للمجلسى 

 

 
المهد إلى اللحد للسيد محمـد      زينب الكبرى من    ) ٩(

٤٧كاظم القزوينى ص

 

-٤٨.

 

 
ــر) ١٠( ــارى : ينظ ــحيح البخ ، ٣٠٧٢ ح٤/٧٤ص

 كتاب الزكاة، وسنن النـسائى      ٣/١١٧وصحيح مسلم   
، ومسند اإلمام أحمـد بـن       ٨٦٤٥ ح ٥/١٩٤الكبرى  
، وموسـوعة المـصطفى     ٩٣٠٨ ح ١٥/١٧٧حنبل  

.٤٣/٣٠٥ نقالً عن البحار ٤/١٦٠والعترة للشاكرى 

 

 
زينب الكبرى من المهد إلى اللحد للسيد       : رينظ) ١١(

.٢٧٥محمد كاظم القزوينى ص

 

 
موسوعة المصطفى والعتـرة لحـسين      : ينظر) ١٢(

.٤٣/٢٨٣ نقالً عن بحار األنوار ٤/١٦٢الشاكرى 

 

 
فضائل الخمسة من الصحاح الستة للسيد      : ينظر) ١٣(

، ومجمـع   ٣/١٨٧مرتضى الحسينى الفيروز آبادى     
، وكنـز العمـال     ١٥٠٧٩ ح ٩/٢٩١الزوائد للهيثمى 
، وذخائر العقبـى  ٣٧٦٩٢ ح١٣/٦٦٤للمتقى الهندى   

.٢٢٩للمحب الطبرى ص

 

 



 

 

 

 

 



 


 



 




 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الدكتور

 

 








 




 



 

 

 



َأالَ ِإن ِللَّـِه مـن ِفـي        : قال تعـالى  

        الَّـِذين تَِّبعا يمِض ون ِفي اَألرماِت وومالس

يدعون ِمن دوِن اللَِّه شُركَاء ِإن يتَِّبعون ِإالَّ        

     ـونصخْرِإالَّ ي مه ِإنو الظَّن)  يـونس :

بكُم لَه الملْك   ذَِلكُم اللَّه ر:    وقال   ،)٦٦

والَِّذين تَدعون ِمن دوِنِه ما يمِلكُـون ِمـن         

وقال تعـالى فـي     ،  )١٣: فاطر (ِقطِْميٍر

َأَأرباب متَفَرقُون خَيـر َأِم     : سورة يوسف 

  ارالقَه اِحدالو اللَّه) وقـال  ،  )٣٩: يوسف

 َأسماء  ما تَعبدون ِمن دوِنِه ِإالَّ     :بعدها  

، )٤٠: يوسـف  (وآباُؤكُم َأنتُم سميتُموها

إنما كانت لألرباب المتفرقين، وقال     فالعبادة  

:   سـيدنا عيـسى    قاهللا تعالى في ح   

    ِالئَأن تَتَِّخذُوا الم كُمرْأمالَ يو   ـينالنَِّبيكَةَ و

ابباَأر)  وقـد قـال اهللا      )٨٠: آل عمران ،

يا ِعيسى ابـن    : األخرىتعالى في اآلية    

مريم َأَأنْتَ قُلْتَ ِللنَّاِس اتَِّخذُوِني وُأمي ِإلَهيِن       

).١١٦: المائدة (ِمن دوِن اللَِّه

 

 

في القرآن كلمتـان    ) اإلله(و) الرب(إن  

 فالمـشرك ال  ،واحدمترادفتان، فهما بمعنى   

بد أن يكون أشرك بالربوبية، وال يعبد اهللا،        

 األرباب الباطلة، والدليل علـى      د تلك بويع

تتضمن توحيـد  " ال إله إال اهللا  "هذا أن كلمة    

عام ال بعضي، ولو كانت تتضمن توحيـد        

األلوهية فقط   

 

 كما يقولون    –

 

 القتضى أن   –

لتوحيد الربوبية كلمة أخرى غير هذه، ولم       

قُْل هاتُوا برهانَكُم ِإن كُنتُم     يقل أحد بذلك،    

اِدِقينص) وقـال تعـالى    )١١١: البقرة ، :

ْي   لَِكنَّابر اللَّه والَ  هو   دي َأحبِبر اُأشِْرك 

.)٣٨: الكهف(

 

 

ففي حديث  : وإن السنة كالقرآن في ذلك    

أن كل عابد يتبع معبوده،     : رؤية اهللا تعالى  

فيبقى المؤمنون، فيتجلى لهـم فـي غيـر         

نعوذ باهللا  : الصورة التي يعرفون، فيقولون   

تجلى لهم فـي الـصورة التـي        منك، ثم ي  

.)١(أنت ربنا حقا: يعرفون، فيقولون

 

 

:  لقومـه  وقال سـيدنا إبـراهيم      

ونِّي ِفي اللَِّهاجاِن َأتُحده قَدالَ وا  وَأخَافُ م

وِسـع   اتُشِْركُون ِبِه ِإالَّ َأن يشَاء ربي شَـيئً       

ـ      ٍء ِعلْمي كُلَّ شَـيبو    را َأفَـالَ تَتَـذَكَّرن 

.)٨٠: األنعام(

 

 

 وهو يـدعو    وقال سيدنا يوسف    

َأَأربـاب  : صاحبي السجن إلى التوحيـد    

        ـارالقَه اِحـدالو َأِم اللَّـه رخَي قُونتَفَرم 

فَقَاَل َأنَـا   : ، وقال فرعون  )٣٩: يوسف(

، فهل كان   )٢٤: النازعات (ربكُم اَألعلَى 

صاحبا السجن   

 

ان األصنام   اللذان كانا يعبد   –



 

 

 

 

 



 

















 



 

–هللا؟ين باأللوهية وفرعون مقر .!

 

 

قُـْل   : محمـد    لسيدنا وقال  

   بِغي راللَِّه َأب رءٍ     َأغَيكُلِّ شَـي بر وها و 

.)١٦٤: األنعام(

 

 

وتبين بما ذكر من اآليات بطالن دعوى     

من ادعى أن جميع األمم مقـرون بتوحيـد     

 لذلك لم تـدع     ن الرسل   أالربوبية، و 

نها إنما دعت فقط إلى توحيـد اهللا        أ، و إليه

.بعبادته

 

 

والذين ادعوا أن جميع مشركي األمـم       

نما كفـروا   إمقرون بتوحيد الربوبية، وأنهم     

فقط إلخاللهم باأللوهية    

 

 أي بعبادة غيـر     –

اهللا  

 

 إنما دعواهم دعوى مناهـضة لمـا        –

سردناه مـن آيـات تـدل علـى إشـراك        

المشركين معبوداتهم في بعض خصائـصه      

.الىتع

 

 

وما احتجوا به من آيات فال دليل فيهـا         

وفي أمثالها على دعواهم أن مشركي األمم       

مقرون بتوحيد الربوبية 

 

: لوجهين–

 

 

تـشمل جميـع     أن دعـواهم     :أولهما

بينما هذه اآليات لم تنزل إال      مشركي األمم،   

.في مشركي العرب في زمنه 

 

 

تواريخ المروية والمشاهدة  أن ال:ثانيهما

تثبت أن طوائف من الناس تنكر وجود اهللا        

 

 كالدهرية، ومنهم بعض المشركين الذين      –

ما ِهي ِإالَّ حياتُنَا الدنْيا نَموتُ ونَحيا       : قالوا

وما يهِلكُنَا ِإالَّ الدهر وما لَهم ِبذَِلك ِمن ِعلٍْم          

ــم ِإالَّ يظُنُّــ  ه ِإنون) ــة ، )٢٤: الجاثي

وطوائف أخـرى تنكـر وحدانيـة اهللا         

 

– 

الـذين أثبتـوا للكواكـب تـدبيرا        كالوثنية  

استحقت من أجله العبادة، ورفع الحاجـات       

أن لها أثـرا عظيمـا فـي        إليها، واعتقدوا   

الحوادث اليومية، وسعادة المرء وشـقائه،      

فهل يصدق على هـؤالء     وصحته وسقمه،   

لغيـره تعـالى أنهـم      الذين يثبتون لتدبير    

.موحدون توحيد الربوبية؟

 

 

وكــذلك أثبــت القــرآن أن النمــروذ 

 حاجواألول  وفرعون كانا يدعيان الربوبية،     

 َأنَا ُأحِيي وُأِميتُ  : إبراهيم في ربه وقال   

ومـا رب   : ، والثاني قال  )٢٥٨: البقرة(

الَِمينالع) ا    )٢٣: الشعراءوقـال أيـض ، :

  َتُ لِلما عِري   مِإلٍَه غَي نكُم م) القصص :

 فَقَاَل َأنَـا ربكُـم اَألعلَـى      : ، وقال )٣٨

.)٢٤: النازعات(

 

 

دون عن معرفة   بعيكل هؤالء وأمثالهم    

عن اإلقرار بالتوحيـد بهـا      فضالً  الربوبية  

وهـم  : وقال تعالى عن مشركي العـرب     

: الرعـد  (يكْفُرون ِبالرحمِن قُْل هو ربي    

٣٠(.

 

 

وفـي  ! فأين توحيد الربوبية عنـدهم؟    

ما نَعبدهم ِإالَّ ِليقَربونَا ِإلَـى اللَّـِه        : قولهم

 سبحانه في   هللا، كذبهم ا  )٣: الزمر (زلْفَى

ِإن اللَّه يحكُم بينَهم ِفي ما هم       : نفس اآلية 

       وه نِدي مهالَ ي اللَّه ِإن خْتَِلفُونِفيِه ي  كَاِذب 

كَفَّار) ٣: الزمر(.

 

 

فأين إقرارهم بربوبيته تعالى؟ فـالنكير      

ـ في اآلية على ع     ولـيس    غيـره ادة  ب

ـ التقرب إلى اهللا زلفـى، ممـا يـدل ع      ى ل

إشراكهم في العبادة مع اهللا غيره، ولـيس         

.)٢(اعتقادهم بأنهم شفعاء إلى اهللا قط

 

 



 


                                                           

، ٧٤٣٨،  ٦٥٧٤،  ٤٥٨١،  ٨٠٦: (البخاري) ١(
).١٨٣، ١٨٢: (، ومسلم)٧٤٤٠

 

 
خطأ التقسيم الثالثي   (هذه المسألة في كتاب     ) ٢(

.عمر عبد اهللا كامل، بتصرف. ، د)للتوحيد

 

 



 

 

 

 

 



 



 











 



 



 





 


الحمد هللا أوضح الحق لمن هداه سبيله، ضيق الطريق على من لـم يكـن               

يه، قـرب علينـا     دليله، أنار سبل الوصول إليه وهدى ألقرب الطرق للوفود عل         
.الشديد البعيد، وسهل علينا العسير

 

 
والصالة والسالم على سيدنا محمد صالة نستنزل بها غيث عفوك ومغفرتك           

تجمل بجمال من جماالت     حتى ن  ؛ونتوسل بها لنوال رضوانك ومعونتك سبحانك     
 فنقـوم   ك بك والقبول لديك سبحانك؛ لتنكشف لنا ستائر مكانته          ياإلقبال عل 
 مـن   ك وقوة وتوفيق ومعونة على القيام بما أوجبته علينا لذاته           بحول من 

.الصالة والسالم علما وعمالً وحاالً وقوالً

 

 
وعلى أهل بيته األطهار، الهداة المنار، أهل الصفوة وأهل النجوى، وأهـل            

لم يزالوا بعين اهللا ينسخهم     . لى أهل الدنيا، القوام في البرية     التقوى، الحجج ع  
 مطهر، ويفصلهم من أرحام المطهرات، لم تدنـسهم الجاهليـة           من أصالب كل  

وعلـى صـحابته   . طابوا وطاب منبتهم. الجهالء، ولم تشرك فيهم فتن األهواء   
.الهادين المهديين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 



 باألنبياء اآلخرة االستغاثة في    أنمعلوم  

 ، شـرك  أنهاحد  أمنصوص عليها ولم يقل     

 فلـم   ، أعظم من أمر الدنيا    اآلخرةوأن أمر   

. في الدنيا شرك؟االستغاثةتجعلون 

 

 

وفى اآلخرة كـُل الخالئـِق تـستغيثُ        

يعرف  وهو ما    بأنبيائهم وبرسول اهللا    

.بالشفاعة العظمى

 

 

 ومسلم من حديث أبـى      البخاريروى  

أنا سيد ولد آدم يوم      (: قال هريرة أنه   

).القيامة

 

 

هل تدرون مـم ذاك؟ يجمـع       : (ثم قال 

 صعيد واحـد    فيخرين  اللـه األولين واآل  

 وتدنو  ،الداعيفيبصرهم الناظر، ويسمعهم    

 فيبلغ الناس من الغم والكرب      ،منهم الشمس 

 : وال يحتملون، فيقول النـاس     ال يطيقون  ما

أال ترون ما أنتم فيه، إلى مـا بلغكـم؟ أال           

تنظرون من يشفع لكم إلى ربكـم؟ فيقـول         



 

 

 

 

 



 



 

 

 
فضيلة الشيخ علي الجميل

 

 
واعظ مركز رشيد

 

 

 

 

 

 
     

   
       

     
         
    
      
     
   
     

 . 

فيأتونـه  . أبـوكم آدم  : بعض الناس لبعض  

م أنت أبو البشر خلقك اللـه      آد  يا :فيقولون

، ونفخ فيك من روحه، وأمر المالئكـة        بيده

فسجدوا لك، وأسكنك الجنة، أال تشفع لنـا        

ى ربك أال ترى ما نحن فيه وما بلغنـا؟          إل

ا لـم   إن ربى غضب اليوم غـضب     : فيقول

يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثلـه،        

وإنه نهانى عن الشجرة فعصيت، نفـسى،       

 اذهبـوا  ،ي اذهبوا إلى غيـر  ،نفسى، نفسى 

نوح،  يا: ا، فيقولون  فيأتون نوح  ...إلى نوح 

أنت أول الرسل إلى أهـل األرض، وقـد         

ا، أال ترى ما نحن     ا شكور للـه عبد سماك ا 

فيه؟ أال ترى إلى ما بلغنا؟ أال تشفع لنا عند          

ا إن ربى غضب اليوم غـضب     : ربك؟ فيقول 

لم يغضب قبله مثله، ولن يغـضب بعـده         

مثله، وإنه قد كان لى دعوة دعوت بها على        

، اذهبـوا إلـى     نفسي،  نفسي،  نفسي،  قومي

فيـأتون  ... ، اذهبوا إلـى إبـراهيم     غيري

أنت نبى اللـه، وخليلـه     :  فيقولون ،براهيمإ

فى أهل األرض، اشفع لنا إلى ربـك أمـا          

 إن ربى   :ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم      

   ا لم يغضب قبله مثله    قد غضب اليوم غضب، 

 وإنى كنت كـذبت     ،ولن يغضب بعده مثله   

 ،نفسي ،نفسي ،نفسي ،فذكرها. ثالث كذبات 

 ... اذهبوا إلى موسـى    ،غيرياذهبوا إلى   

، أنت رسول اللـه  :  فيقولون ، موسى فيأتون

 اشفع  ،فضلك برساالته وبكالمه على الناس    

لنا إلى ربك، أما ترى إلى ما نحـن فيـه؟           

ا لـم    إن ربى قد غضب اليوم غضب      :فيقول

 ، ولن يغضب بعده مثلـه     ،يغضب قبله مثله  

 ،نفـسي  ،مر بقتلها ؤا لم أُ   قد قتلت نفس   وإني

 اذهبوا إلى   ،غيري اذهبوا إلى    نفسي ،نفسي

 يـا   : فيقولـون  ، فيأتون عيـسى   ...عيسى

 أنت رسول اللـه وكلمته ألقاها إلى       ،عيسى

 ، وكلَّمت الناس فى المهد    ،مريم وروح منه  

 أال ترى إلى مـا نحـن        ،اشفع لنا إلى ربك   

 إن ربى قد غضب اليوم      :فيه؟ فيقول عيسى  

ا لم يغضب قبله مثله ولـن يغـضب         غضب

 ،نفـسي  ،نفـسي  ،ا ولم يذكر ذنب   ،بعده مثله 

 اذهبـوا إلـى     ،غيـري  اذهبوا إلى    ،نفسي

 : وفى رواية  ا   فيأتون محمد  ...محمد

 فيأتوني

 

محمد أنت رسـول      يا : فيقولون -

 وخاتم األنبياء قد غفر اللــه       اللـه  

 اشفع لنـا    ،لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر      

 أال ترى إلى مـا نحـن فيـه؟          ،إلى ربك 

ا  فـأقع سـاجد    ، فآتى تحت العرش   ،نطلقأف

 ثم يفتح اللـه علـى مـن محامـده          ،لربى

ا لم يفتحه على أحـد      وحسن الثناء عليه شيئً   

 وسل  ، ارفع رأسك  ،محمد  يا : ثم يقال  ،قبلى

 : فأقول ،رأسي فأرفع   ، واشفع تُشفّع  ،تعطى

.أمتيربى  يا

 

 

 البخـاري وهذا الحديث فـي صـحيح     

حـد  أ ولم يقل    ،نبياءواالستغاثة واضحة باأل  

 فلم يحكم بالـشرك     ،الستغاثة شرك أن هذه ا  

 ولم يتكلم   ،على من استغاث في هذا الموقف     

 بـل دل    ، هذا شـرك   نأاألنبياء مع قومهم    

األنبياء على صاحب الشفاعة العظمى فـي       

دم سيدنا محمد   آهذا الموقف وهو سيد ولد      

،        والحياة األخروية ال تختلـف فـي 

العقيدة عن الحيـاة البرزخيـة وال الحيـاة         

.الدنيا

 

 



 

 

 

 

 



 



 










 





 



يشهد العصر الحالي تغيرات وتطورات متالحقة، ويعيش ثورة        
علمية ومعرفية هائلة، كان من أهم منجزاتها شبكة المعلومات         

، والتي أضحى العالم من خاللهـا       )اإلنترنت(ب الدولية المسماة   
. الوصول إليهاقرية صغيرة يمكن لإلنسان

 

 
ومن ثم فإن أبناء اإلسالم مطالبون اليوم باالستفادة من هـذا           
اإلنجاز العلمي الضخم وتسخيره في خدمة اإلسالم والتعريـف         

.به، ونشر رايته في العالمين

 

 

 

 

 

 



 





 



 



رغم ما للشبكة الدولية من فوائد      * 
جمة، وإيجابيات نافعة، فإن لها كـذلك       

 مـدمرة،   تمخاطر جـسيمة، وسـلبيا    
ــسان  ــتغلها لإلن ــد اس ــع، فق والمجتم

ــشرقون، ودعــاة المنــص رون والمست
الباطــل، وأهــل الفجــور والرذيلــة، 

أسوأ استغالل،  والمتاجرون باألعراض   
اســتخدامها، دين مــن ســهولة مــستفي

وسرعة انتشارها، وقدرتها على التأثير     
في الناس علـى اخـتالف أعمـارهم        

ماليـين  وتوجهاتهم وثقافتهم، فأنـشئوا     
المواقع التنصيرية واإلباحية التي تهـدم    
العقيدة، وتخـرب الـضمائر، وتنـشر       

ـ   ائل، وتفسد األ  الرذ تنزف سخـالق، وت
.وقات، وتضيع األموالاأل

 

 
لدعوة إلى اهللا تعالى فـي      تحتاج ا * 

الشبكة الدولية   

 

 كما تحتاج الدعوة إلى     –
في كل مكان    اهللا  

 

 إلى داعية تتوفر له     –
فـي تكوينـه    مقومات النجاح الالزمة    

الدعوي، والتي يصدرها عنها ويحقـق      
من خاللها النجاح في دعوته، ومن هذه       

قوة إيمان الداعية بربه، وقوة     : المقومات

..  وسعة علمـه   صلته به، وحسن خلقه،   
.الخ

 

 
القائم بالدعوة إلى اهللا تعالى مـن       * 

ليس هو الداعيـة    خالل الشبكة الدولية    
وحده، بل يشاركه في ذلك المهندسـون       
والفنيون المتخصصون، وغيرهم ممـن     
لديه إحاطة بتقنيات الحاسـب اآللـي،       

وال ريـب أن     ،ومهارات الشبكة الدولية  
ا لتعاون أبناء األمة على إقامة ودعم هذ      

العمل الـدعوي دوره فـي التعريـف        
ونشر مبادئه، وتعميق قيمـه     باإلسالم،  

.في نفوس الناس

 

 
إلى اهللا تعالى في الـشبكة  للدعوة  * 

الدولية ضـوابط تتجـه بهـا االتجـاه         
الصحيح، وتضمن لها تحقيق أعظم قدر      
من النتائج والثمرات النافعـة المفيـدة،       

التـدرج وترتيـب    : ومن هذه الضوابط  
، ومراعاة طبيعـة المـدعو،      األولويات

واالعتناء ببيان محاسن اإلسالم، والحذر     
رة من مخالفة الكتـاب والـسنة مـساي       

اة فقـه الموازنـة بـين       للواقع، ومراع 
.الخ... المصالح والمفاسد

 

 
وسائل الدعوة إلى اهللا تعالى من      * 

كثيـرة ومتعـددة،    خالل الشبكة الدولية    
البريـد اإللكترونـي، والمواقـع      : منها



 

 

 

 

 



 



 

 

 
    

  
    
    

 

 

 
      

    
    

   
   

 

 

 

 

 
الدكتور

 

 
محمد أحمد الشرنوبيأحمد 

 

 

 

أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالمية املساعد 

 

 بكلية أصول الدين

 

-

 

 جامعة األ

 

 زهر

 

 

سالمية، ومنتديات الحوار، ومواقـع     اإل
وهـي  التواصل االجتماعي وغيرهـا،     

أثبتت من الجهة العملية عظـيم      وسائل  
جدواها، وعمق تأثيرهـا، إذا ُأحـسن       

.وقام بها دعاة مؤهلونا، هاستثمار

 

 



 



 



:ونوجز أهمها فيما يلي

 

 
اتجاه جهـود حكومـات الـبالد       * 

ؤسـسات  العربية واإلسالمية وكذلك الم   
الخيرية إلى االهتمام باستثمار الـشبكة      
الدولية في خدمة اإلسـالم، والـدعوة       
اإلسالمية، لما ثبت من أهميـة العمـل        
المؤسسي وقدرته على تحقيق أهـداف      
ونتائج قد ال تصل إليها قدرة األفراد في        

.هذا الميدان

 

 
التوعية باآلثار السلبية الخطيـرة     * 

ة عقـديا   أبناء األم للشبكة الدولية على    
وأخالقيا، من خالل وسـائل اإلعـالم       

صحافة، وإذاعـة، وتلفـاز،     : المختلفة
ــة فــي  ــشرات إعالمي وإنترنــت، ون

ومـن  المناسبات المختلفة وغير ذلـك،      
خالل أيضا منابر الدعوة المتعددة، من      
خطب، ودروس، ومحاضرات دينيـة،     
وغير ذلك؛ لتجنب مستخدمي الـشبكة      

ـ   الدولية من أجيال أمتنا       ااإلسـالمية م
يمكن أن يتعرضوا له من مخاطر فـي        

.هذا الصدد

 

 
االهتمام بتدريس مادة الحاسـب     * 

اآللي وتقنياته لطالب كليـات جامعـة       
األزهر المنوط بهـا تخـريج الـدعاة        
والعلماء، مع التركيز علـى التـدريب       
العملي الالزم في هذا الشأن، بما يكفـل      

مؤهلين للتعامل مع هـذه     تخريج دعاة   
التقنيات الحديثة، والدعوة إلى اهللا تعالى      
من خاللها، بما يملكونـه مـن درايـة         

ومعرفة بمهارات اسـتخدام الحاسـب      
.والدخول إلى الشبكة الدوليةاآللي، 

 

 
الدعوة إلى اهللا تعالى    (إدخال مادة   * 

 ")اإلنترنـت "من خالل الشبكة الدوليـة      
ب جامعة  ضمن المواد التي يدرسها طال    

زهر، وذلك كمساق تدريسي مستقل،     األ
وسـائل  : (األقل ضمن مـساق   أو على   

الدعوة إلى اهللا تعالى فـي      (أو  ) الدعوة

؛ حتى نضمن إحاطـة     )العصر الحديث 
هؤالء الخريجين بما ينبغـي أن تكـون     
عليه الدعوة إلى اهللا في هذا الميدان من        

الخ، أو ما   .. وأساليب، ومناهج ضوابط،  
يتوفر للقائمين بها من أخالق     ينبغي أن   
الدعوة مـا   الخ حتى تنجز    .. ومقومات
.من أهداف ونتائجيناط بها 

 

 
جامعـة األزهـر وكـذلك      قيام  * 

الجامعات في بـالد العـالم اإلسـالمي     
بتطوير مواقعها على الشبكة الدوليـة،      

التـي  أبوابها، والخدمات   وكذلك تنسيق   
تؤديها، بما يحقـق الفائـدة المرجـوة        

 وأعضاء هيئة التدريب فيهـا،      لطالبها
وحتى يستفيد بها المسلمون فـي كـل        

.مكان

 

 
اتجاه القادرين من أبناء اإلسـالم      * 

إلى دعم جهود الدعوة اإلسالمية عبـر       
الشبكة الدولية ماديا وتقنيا، وذلك مـن       
خالل دعـم المؤسـسات الخيريـة أو        
األفراد القائمين علـى خدمـة العمـل        

 الـشأن، وال  الدعوي بما يلزم في هـذا     
ريب أن التعاون علـى أمـر التمكـين       

 اإلسالمية من ألزم الواجبـات،      دعوةلل
 وتَعاونُوا علَـى الِبـر    :  قال تعالى  وقد

 والْعدواِن تَعاونُوا علَى اِإلثْمِ   والَ والتَّقْوى
 واتَّقُوا اللَّه ِإن اللَّـه شَـِديد الِعقَـابِ        

.)٢: المائدة(

 

 
ث بفضل اهللا تعالى وعونـه،   تم البح 

ما بذل   ينفع به جزاء     أنوأسأله سبحانه   
فيه من جهد، وأنفق فيـه مـن وقـت،          

 أن، وآخر دعوانا    وصاحبه من إخالص  
الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم    
وبارك على سيدنا محمد وعلـى آلـه        

.وصحبه أجمعين

 

 



 

 

 

                                                              

 

 

 

 



 

 
 



 



 



 





 



 



 





 



 



 





 





 



 

 

 





 







 









 





 





 



والقدوة الولي  : راهب هذه األمة  

 :ات الدنيا أربعلذَّ: الزاهد، كان يقول

 فأما  ،عامالمال والنساء والنوم والط   

 ،المال والنساء فال حاجة لي فيهمـا      

 ،وأما النوم والطعام فال بد لي منهما      

 ولقد كان   .فواهللا ألضرن بهما جهدي   

يبيت قائماا ويظل صائم.

 

 

ما أبكي على دنياكم    : وكان يقول 

 ولكن أبكي علـى ظمـأ       ،رغبة فيها 

.الهواجر وقيام ليل الشتاء

 

 



 





 



إبراهيم بن هانئ أبو    مام العلَم   اإل

 :، قال الخطيـب   إسحاق النيسابوري 

إن : قال اإلمام أحمد، كان أحد األبدال

يكن أحد ممن يعرف مـن األبـدال        

إسحاق بـن   قال  ،  فإبراهيم بن هانئ  

حمد بن حنبل   أ كان   :إبراهيم بن هانئ  

فقـال   ،ا ها هنا عندنا في الدار     مختفي 

نى  يع ، أطيق ما يطيق أبوك    ت لس :لي

.من العبادة

 

 

ولو لم يكن لهذا اإلمام الجليل من       

إال ما قاله إمام أهل السنة فيه       الفضل  

اهللا أن يـرث  فخرا إلـى يـوم     لكفاه  

هـذا اإلمـام    األرض ومن عليهـا،     

ام الذي مات وهو صائمالصو.

 

 



 



 ..عابـدة   .. زاهدة  .. نفيسة العلم   

وم تقوم الليـل، وتـص    .. نقية  .. تقية  

ترفَّقـي بنفـسك؛    : النهار حتى قيل لها   

كيف أرفق  : لكثرة ما رأوا منها، فقالت    

بنفسي وأمامي عقبة ال يقطعهـا إلـى        

!.الفائزون؟

 

 

انـت تحفـظ   وك ثالثين مرة،   تحج

القرآن الكريم وتفسره، قال عنها ابـن       

.كانت عابدة زاهدة كثيرة الخير: كثير

 

 

توفيت رحمهـا اهللا تعـالى وهـي        

: " صائمة، فألزموها الفطـر، فقالـت     

أنا منذ ثالثين سنة أسـأل اهللا       ! واعجباه

! تعالى أن ألقاه صائمة، أأفِطـر اآلن؟      

، وخرجت من الدنيا، وقد     "هذا ال يكون    

قُـل  : انتهت قراءتها إلى قوله تعالى    

 واَألرِض قُل لِّلَّـهِ  لِّمن ما ِفي السمواِت

: األنعـام  (كَتَب علَى نَفِْسِه الرحمـةَ    

١٢.(
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الـسيد  سماحة  قامت مشيخة الطريقة العزمية تحت رعاية       

 العزمية  محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم شيخ الطريقة       

 ا، تأكيـد  ه١٤٤٠  عدة محاضرات خـالل شــهر     

:بصير األمة بالواجب المطلوب منهالدورها الكبير فى ت

 

 



 


 مت أقي م١٠/٥/٢٠١٩، الموافق   ه١٤٤٠  ٥جمعة  الفى يوم   

بقاعة اإلمام المجدد السيـد     مائةال بعد   العشرون و التاسعة أهل البيت ليلة  
محمد ماضى أبى العزائم حيث حضرها عدد مـن أسـاتذة الجامعـات             
والمراكز العلمية، ورجال الصحافة واإلعالم، وعدد من أبناء اإلمام أبى          

.العزائم، وأبناء الطريقة العزمية من مختلف المحافظات

 

 
علـى  الـشعب المـصري   ة شيخ الطريقة العزميـة       سماح حثوقد  

االستعداد التام واليقظة الكاملة، والحيطة والحذر حتى ال يحدث فيهم مـا            
حدث في الدول المجاورة، وطالبهم باالهتمام بالبحث العلمـي ورعايـة           
العلماء، وتخصيص جزء من زكاة أمـوالهم للبحـث العلمـي، وكـذلك             

عمل على إيجـاد التنـاغم بـين الحـاكم        االهتمام باإلنتاج والتصدير، وال   

.والمحكوم

 

 
وحذر سماحته الشعب المصري من دفع أموال تبرعاتهم أو زكـاتهم      
للجمعيات الخيرية أو األزهر أو األوقاف، وكذلك حذر من التعاون مـع            

 ألنها غير شرعية وال تصل لمستحقيها، ورفض فكرة         ؛صكوك األضاحي 
.الوالديندور المسنين؛ ألنها تساعد على عقوق 

 

 
وعرض سماحته التاريخ الجهادي المشرف لإلمـام أبـي العـزائم           

حـرب فلـسطين،    في  وخلفائه بعد وعد بلفور وحل الخالفة اإلسالمية و       
وطالب سماحته أن تستغل حفالت اإلنشاد الديني لمركز الفـاتح الثقـافي            

واالهتمـام بدراسـة    بمشيخة الطريقة العزمية في التعريف بالتـصوف،        
.الماضي حتى يكون لنا حاضر ومستقبل

 

 
وواصل الشريف عبدالحليم العزمي الحسيني حديثه حول سيرة أهـل    
البيت عليهم السالم بالحديث عن خطبة السيدة زينب في الكوفة، ثم قـدم             

     ن كيف تعامل ابن زياد مع رأس       خمس ملحوظات مهمة على الخطبة، وبي
ل الحديث عن دخول السبايا مجلـس ابـن          فص ، ثم اإلمام الحسين   

م وقفة مهمة مع جدال     ، ثم قد  زياد، ومجادلة ابن زياد للسيدة زينب       
.ابن زياد للسيدة زينب

 

 
ثم تحدث عن عرض اإلمام زين العابدين على ابن زياد الذي أمـر             

 ينه وبين ذلك، وقام اإلمام بإلقامـه      بقتل اإلمام، لكن السيدة زينب حالت ب      
 عن حبس األسـارى، والطـواف       ة التي عجز عن ردها، ثم تحدث      الحج

برأس اإلمام الحسين في شوارع وقبائل الكوفة وكالم الرأس أمام زيد بن            
م تحليالً منطقيـا لكـالم الـرأس،        ، ثم قد   صاحب رسول اهللا     مأرق

.وتوقف عند خطبة ابن زياد على منبر الكوفة

 

 
ألستاذ أحمد مخلـوف واألسـتاذ      وختمت الليلة باإلنشاد الديني من ا     

.عالء عبودة

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

بي
َّ

 

نا اللقاء املاضي حبكم قطعي ونتيجة يقينية أن آزر مل يكـن 
َّ

 

هو والد إبراهيم 

 

، وإن كان أباه؛ ألنه قـد تـربأ يف شـبابه 

 

مـــن أبيـــه آزر، ودعـــا يف شـــيخوخته علـــى الكـــرب لوالديـــه 

 

وللمؤمنني باملغفرة، فوالـدا إبـراهيم كانـا بـالقطع مـؤمنني 

 

.. موحدين شأنهما شـأن والـدي كـل نبـي ورسـول

 

ويف 

 

هـذا 

 

:املقال نواصل احلديث فنقول

 

 

 

 







 



كما ثبتت براءة والدى سـيدنا الخليـل        

 ، من الشرك بـالقرآن الكـريم      إبراهيم  

ا بـراءة والـدى     ثبت بالقرآن الكريم أيض   ُأ

 مـن الـشرك     سيدنا الحبيب محمد    

عارض بين الـدليل    ا، وليس ثم أدنى ت    أيض

القرآنى هذا، وبين الحديثين موضوع هـذا       

ا ا وأم  أى أب  ، ألنهما يتناوالن أبوين   ؛الكتاب

غير والديه، كما وضحنا من قبل، فاإلجابة       

على السؤالين المذكورين فى الفصل السابق      

: هى

 

 

 نعم لقد مات والدا النبى األكـرم       

مؤمنين موحدين، أى على الفطرة، والدليل      

اطع والبرهان الساطع، عالوة على مـا       الق

: تقدم، على هذه اإلجابة هى قولـه تعـالى        

       ِنياِلدِبالْوو اهوا ِإالَّ ِإيدبأالَّ تَع كبى رقَضو

         ا َأومهـدَأح ـرالِْكب كِعنْد لُغَنبا يانًا ِإمسِإح

هرهما وقُـْل   ِكالَهما فَالَ تَقُْل لَّهما ُأفٍّ والَ تَنْ      

واخِْفض لَهما جنَاح الذُّلِّ    * لَّهما قَوالً كَِريما    

ِمن الرحمِة وقُْل رب ارحمهما كَما ربياِني       

 ٢٣: اإلسراء( صِغيرا

 

– ٢٤.(

 

 

إذا تدبرنا هاتين اآليتين الكريمتين نجد      

أنهما تتضمنان مـا يلـى مـن األحكـام          

: والمعانى

 

 

 : أى وقَضى ربك :  قوله تعالى  :الًأو

وأمر ربك يا محمد وحكم وفرض عليـك         

لفرضـين  اوعلى كل من يؤمن بك وبكتابى     

:التاليين

 

 

 أ

 

-      ا أن تعبدوني وحدى، وال تعبدوا أحد

.ا غيرىأو شيًئ

 

 

 ب

 

اإلحسان بالوالدين هو الفريـضة      -

.الثانية بعد التوحيد

 

 

ديـه  فمن عبد اهللا وحده، ولم يحسن لوال     

رتكب اإلثم األعظم فـى     اوأساء إليهما، فقد    

. اإلسالم بعد الشرك باهللا 

 

 



 

 

 

 

 



 



 




 








 




 



ا؟ فكيف يكون اإلحسان إليهما إذً

 

 

لإلجابة الواردة فى النص علـى هـذا        

السؤال أفصل األحـوال المحتملـة بـين        

بنهما في المعاشرة على النحـو      االوالدين و 

: التالي 

 

 

أن يبلغا عند االبن الكبـر       :الحال األول 

.كالهما

 

 

 أن يبلـغ عنـده الكبـر        :الحال الثاني 

.أحدهما فقط

 

 

أن يموتا واالبن فى المهد      :الحال الثالث 

.وينشأ يتيم األبوين

 

 

 أن يموت أحدهما وهـو      :الحال الرابع 

جنين أو فى المهد، ويموت الثـانى، وهـو         

طفل أو صبى، فينشأ االبن يتيم أحدهما، ثم        

 يتيم األبوين، وهذا هو حـال النبـى      

لذى لم ير أباه، ولكنه رأى أمه وعاشـرها        ا

ست سنوات وذاق حنانها، فكان هذا أدعى       

اأن ال ينساها أبد.

 

 

أما اإلحسان إليهما فـى الحـال األول        

 فهما  : أما النهيان  ،فبأمرين ونهيين  والثانى،

      ـامهرالَ تَنْها ُأفٍّ ومفَالَ تَقُْل لَّه   وأمـا ،

قُْل لَّهما قَوالً   و :فهما قوله تعالى  : األمران

واخِْفض لَهما جنَـاح الـذُّلِّ ِمـن        * كَِريما  

 بهذه التكـاليف األربعـة يكـون        الرحمِة

اإلحسان إليهما فى الحالين األول والثـانى،       

فكيف يكون اإلحسان إليهما فـى الحـالين        

.؟الثالث والرابع

 

 

كيـف  : تتضح لنا بهذا السؤال   : اإلجابة

لى ميت أو ميتين؟ ال سبيل إال يحسن الحى إ  

بالدعاء لهما بالرحمة والمغفرة، ومن ثم قال    

تعالى عن اإلحسان إليهما فى حال موتهمـا     

 

سواء بالنسبة للحال الثالـث أو الرابـع         -

بصفة خاصة ولجميع األحوال بعامـة       

 

- :

اِغيراِني صيبا را كَممهمحار بقُْل رو.

 

 

ـ  نى الناتج عـن تـدبر    األمر الثا :اثاني

اآليتين الكريمتين أن الخطاب صـدر أوالً       

وقَضى :  بصيغة المفرد، أى له هو    

كبر ثم تحول إلى الجمـع     " يا محمد : " أي

أالَّ تَعبدوا ِإالَّ ِإياه وِبالْواِلديِن      :بقوله تعالى 

 هذان فرضان عليك وعلى األمة،      ِإحسانًا

إلحسان إلـى الوالـدين،     ثم فى بيان كيفية ا    

وإذا بالتكليف يتحول ثانية من التوجه لألمة       

، كلها، إلى الخطاب لسيدنا رسول اهللا   

ومعلوم أن كل بيان فى كتـاب اهللا لنبيـه          

        هو له ولألمة، بيد أن الملفت للنظر 

تحول الخطاب عن التوجه للجماعـة، أى       

لألمة أو المؤمنين، لكى يتوجـه بـصيغة        

ِإما :  بقوله تعالى   هللالمفرد لرسول ا  

يبلُغَن ِعنْدك الِْكبر َأحدهما َأو ِكالَهما فَـالَ        

تَقُْل لَّهما ُأفٍّ والَ تَنْهرهما وقُْل لَّهما قَـوالً         

 هذا التحول يدعو للتعجب والتساؤل كَِريما

. عن الحكمة منه

 

 

ألنه من المعلوم أن األمر أو النهـى أو      

تكليف الموجه للمؤمنين هو موجه لرسول      ال

       أوالً باعتبار أنه األسوة الحسنة وأنه 

معلم األمـة، وهـو أول العابـدين هللا رب         

العالمين سبحانه، فلو استمر التكليف وبيان      

كيفية اإلحسان للوالـدين بـصيغة الجمـع        

موجه  ا، لكان النبى    ا للمؤمنين عموم 

ذى عليه  أول الطائعين والمنفذين للواجب ال    

. الخطاب لهفيه، لكنه مع هذا حول 

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 

 











 



 





 



 









 



 



 





 



 

 



 





 




 



١٠

 

 وتحـت   ٤٠ ص   ٦ وفي العـدد     -

" عقائد الشيعة في ميزان الشريعة      :" عنوان  

:معاوية محمد هيكل جاء فيه: بقلم 

 

 

 

 يتهم الشيعة بـأنهم يخلعـون علـى         -

.أئمتهم صفات األلوهية

 

 

 

 يقول لدعاة التقريـب     -

أيهـا   ":بين السنة والـشيعة   

المتباكين على وحدة األمة ما     

ما قرأتم ما سطر     رأيكم بعد 

في كتب القوم من ضالالت      

ن ينحرافات وشركيات؟ أما زلتم مـصر     او

على دعوتكم إلى التقريب والوحدة وأنه ال       

 أترضون أن تتحـد     ؟فرق بين شيعة وسنة   

.األمة على ضالل؟

 

 

١١

 

 وتحت  ٤٦ صــ   ٧وفى العدد    -

بقلم "  قرآن  موقف الشيعة من ال   : " عنوان  

:معاوية محمد هيكل جاء فيه

 

-

 

 

 

 الشيعة ال يعتقدون بهذا القرآن الكريم       -

الموجود بأيدي الناس والمحفوظ من قبـل       

ـ       ا ا متغيـر  اهللا عز وجل بل يظنونه محرفً

اوناقص.

 

 

 

يصف دعوة التقريـب بـين الـسنة      -

والشيعة بأنها دعوة لتخريب عقائـد األمـة    

ـ         ار وتكذيب الكتـاب والـسنة وسـب لخي

..........األمة

 

 

 

ـ      : يقول - ا يا دعاة التقريب اتقـوا يوم

. اهللاىلإترجعون فيه 

 

 

١٢

 

 وتحـت   ٥٨ ص ٨وفي العـدد     -

احذر أقوال وأفعـال واعتقـادات      "عنوان  

: طلعت زهران جاء فيه. د: بقلم" خاطئة

 

 

 

عبد الموجود، عبـد العـال،     :  أسماء -

.عبد الستار، عبد العاطي أسماء خاطئة

 

 

١٣

 

 وتحـت   ٦٣ص ٨  وفي العـدد   -

. د: بقلم  " شعبان ونصف شعبان    " عنوان  

:عبد الفتاح إبراهيم سالمة جاء فيه

 

-

 

 

 

مبتدعـة  "  يصف الفاطميين بـأنهم      -

شيطانيون بما ابتدعوا وأضلوا    ... مضلين  

"وبما كانوا يكذبون 

 

 

١٤

 

 وتحـت   ١٩ ص ١٠ وفي العـدد   -

تذكير األمة المحمدية بعدم جـواز      " عنوان  

بقلم المستـشار   " دية  إخراج زكاة الفطر نق   

:يقول فيهأحمد السيد علي 

 

 

إن إخراج القيمة فى زكاة الفطر مثلمـا   

قال أبو حنيفة والثوري وعمر بـن عبـد         

.العزيز والحسن البصري ال يجوز

 

 

١٥

 

 وتحـت   ٤٤ ص ١٠ وفي العـدد     -

بقلم عبد الـرازق  " أصحاب السبت " عنوان  

:السيد عيد جاء فيه 

 

-

 

 

 

-    ود فـي   ا بـاليه   إن أقرب الفرق شبه

.ضاللهم هم الشيعة

 

 

١٦

 

 وتحـت   ٧٢ص ١٠ وفي العـدد     -

جـاء  "  بيان حول هالل رمـضان    "عنوان  

: فيه

 

 

 

-     ى عل  نقد لألخوة الذين يصومون بناء 

رؤية الهالل في بلد غير بلـدهم بـدعوى         

 في حين أنهم يفرقون     ،التوحد مع المسلمين  

 عـن   ويحدثون الفتنة في البلد الواحد فضالً     



 

 

 



 



 


 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى. د   

 

 

أن هذا مخـالف للفقـه       و ،األسرة الواحدة 

. ألن اختالف المطالع معتبر؛والشرع

 

 

١٧

 

ــي العــدد-  وتحــت ٢ ص١١ وف

جمـال  . أدب االخـتالف بقلـم د     " عنوان  

:المراكبي جاء فيه

 

-

 

 

 

 وصف للكاتب إبراهيم عيسي بأنـه       -

  يعرض بالصحابة همز ا في برنـامج    ا ولمز

 قناة مشبوهة    ىتليفزيوني عل 

 

 يقصد قنـاة    -

دريم  

 

ـ     - ـ    كل همها الطع  النقـاب   ىن عل

والمنتقبات والسنة ومن ينتسب إليها والطعن   

عليهم بتهمة التزمت والتطرف واإلرهـاب      

ووصفه أنه من المأجورين الـذين يجـب        

.محاكمتهم

 

 



 



عبـر مجلـة    وبعد هذه الجولة الطويلة     

:التوحيد نستطيع أن نقول

 

 

 

 إن جماعة أنصار السنة المحمديـة       -

لوهابية فـي   هي الوكيل الرسمي المعتمد ل    

.مصر

 

 

 

 ابـن   : يعتمد فقه هذه الجماعة علـى      -

تيمية، ابن القيم، ابن عبد الوهاب، ابن باز،        

 .واأللباني

 

 القضايا التي تشغل هـذه الجماعـة        -

 :وتناضل من أجلها هي

 

جمهـور  ( تكفير أو تبديع األشاعرة      -

)أهل السنة والجماعة 

 

 

 

 .تكفير الصوفية -

 

ـ      - الفين التنقيص من علماء األمة المخ

 .لهم وطعنهم وسبهم

 

المحاولة المستمرة للقـضاء علـى       -

العـادات والتقاليـد    والحتفاالت الشرعية   ا

المولد النبـوي،    "ـالمصرية من االحتفال ب   

ليلة النصف من شـعبان، ليلـة اإلسـراء         

والمعراج، عاشوراء، عيد األم، واألعيـاد      

بدعوى أن ذلك بدعة    " الوطنية واالجتماعية 

 .السليمةومضاد للعقيدة 

 

محاولة نشر النقـاب بـين النـساء         -

 .بدعوى أنه فريضة

 

محاولة نشر الزي البدوي السعودي      -

بـين الرجـال تحـت      " جلباب وعقال "من  

 .دعوى أنه الزي اإلسالمي

 

نشر العادات والتقاليد السعودية فـي       -

لتحـل محـل    "  المأكل والمشرب واألثاث  "

 مـع أن كـل      ،العادات والتقاليد المصرية  

  .مع له عاداته وتقاليده التى يحافظ عليهامجت

 

محاربة الديمقراطية ووسائلها مـن      -

برلمان وأحزاب وصحافة حرة وانتخابـات      

بدعوى أن ذلـك تـشبه بـالغرب الكـافر          

 .وضالل وكفر

 

محاربة عمل المرأة ومشاركتها فـي     -

الحياة السياسية واالجتماعية والثقافية كـل      

 .ذلك باسم السلف واإلسالم

 

اولة الطعن والتنقيص من حضارة  مح -

الفراعنة المادية والتبـرؤ منهـا، مـع أن         

القرآن الكريم أشار إلى تفوق الفراعنة فـي   

 ولكن الخلل عندهم كـان      ،الحضارة المادية 

 ولذلك نحن نبـرأ مـن كفـر         ،في عقيدتهم 

 ،فرعون ولكننا نفخر بعلم وثقافة الفراعنـة      

مـؤمن آل    (:مع العلم أن الفراعنة مـنهم     

فرعون  

 

النـساء  وآسيا امرأة فرعون من      -

 مثل أن العـرب     ،)األربع الكوامل فى الدنيا   

منهم 

 

.بن خلف أبو لهب وأبو جهل وأمية –

 

 

!!فهل نبرأ من العرب؟

 

 

 

تكفيرهم للشيعة وتحذيرهم من دعوة      -

التقارب بين السنة والشيعة والـذي قادهـا        

 :كبار علماء اإلسالم فى العصر الحـديث      

ليم، محمود شلتوت، الـشيخ     عبد المجيد س  (

المراغى، الـشيخ المـدنى، أبـو زهـرة،         

ومحاولة عرقلتها كلما الحت في      )والغزالي

!!!األفق بدعوى الحفاظ على التوحيد

 

 

 

كعبـة  " طعنهم في األزهر الشريف      -

العلم فى العالم اإلسالمى على مدار ألـف        

 عقيدته األشعرية والتنقيص من     في و ،"عام

وذلك حتى يكون لهم      ؛علمائه عند العامة  

 

– 

وحدهم 

 

. القيادة الروحية عند العوام–

 

 

 

هم  ؤوال -

 

 الكامل والمطلـق     -

 

 آلل  -

 هـذا يـدعمهم     :سعود وآل عبد الوهـاب    

 .بالفكر وهذا يدعمهم ،بالمال

.هذه بعض نتائج الدراسة

 

 

!وما بين السطور أكثر وأكثر

 

 

!فماذا نحن فاعلون ؟

 

 

.محمد حسيني الحلفاوي. د

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


 

 

 

 

 

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

سعد من  . من البيت المعمور  
فهم هذه الحكـم علمـا، أو       

ى تمتع بها ذوقًا، أو سار عل     
هديها سلوكًا؛ ألن عباراتهـا     
من بحر عرفان ونور بيـان      

.مجدد هذا الزمان

 

 
 حكــم هـذه ال ىحـد إنقـدم  

قــ تعليايمة يعقبهــالعظ

 

 
ى نيلـ نسترشد به ف   

 

 
.المجد اإلسالمى       

 

 

األستاذ

 

 
قنـديلمحمود سميـح 

 

 
 



 








 




 



 

 

 

 

األمانة خلق إسالمي وإنساني رفيـع يقـوم        
على صون ما استؤمن عليه، وأداؤه على الوجه        
الحسن المطلوب من غير تقصير، وقـد سـبق         
الكالم عـن األمانـة فـى الحكمـة الـسابعة           
والخمسين، عند شرح حكمة اإلمام التى يقـول        

األمانة هى ما فيك من أوصاف باريـك،        : فيها
ووسعته أردت أن أقـدم     ولكن ألهمية هذا األمر     

  ا من البيـان حـول معنـى        للقارئ الكريم مزيد
األمانة، وذلك من خالل الحكمة التى بين أيدينا،        
: والتى يسأل فيها اإلمام ثم يجيب نفـسه قـائالً         

األمانة وما أدراك ما األمانـة؟ نـور معـانى          
الصفات فى مرآة صقلت بالمواجهات، وجملـت      

لمـصون، وخفـى    بالمنازالت، فظهر الغيـب ا    
.المشهود بالعيون

 

 
وقد سبق أن علمنا أن محل األمانـة هـو          
القلب، الذي هو عـرش الـرحمن ال الـشكل          
الصنوبرى المقلب في األكوان، حملها اإلنـسان       

 حتى يحملها، فيكون محموالً    ا جهوالً فكان ظلوم  
ا، يصفو اللطيف من    ا ال مشرقً  ، وإشراقً ال حامالً 

وره هـذا الكثيـف،     الكثيف، ويحمل اللطيف بن   
فيكون اإلنسان الكامل وهو في سافل المكـان،        
في أعلى مكان، يرى بما فيه من األمانة وجـه          
اهللا حيث ولَّى، ويلحظ بسره غيب القدس األعلى        
حيث صلَّى، إذا لمع وميـضها أخفـى الـسور          
والرسم، ومحا الوسم، وألبس المحمـول تـاج        

ـ         ى، الخالفة عن ربه، وساح في ملكوتـه األعل
.فأشرف على قدس عزته وجبروته

 

 
باألمانة القرب والحـب، إذا وفَّـى فـصفا         
حاملها، والوفـا االتبـاع مجاهـدة، والـصفا         
االصطالم مواجهة، وهما واحد وإن  كانا اثنين،        
إذا زال الرين وأشرقت أنوار العين على العين،        

.وانكشفت حقائق األشياء بحقيقة االستجالء

 

 
 أمكنـك أن تـدفع   ثم يبين اإلمـام أنـه إذا     

الواردات عن القلب بذكر اللسان فـي منزلـة          
اإلنسان، وأمكنك أن تذكر بالقلب مـع إمـساك         



 




 





 

 

 

 

 



 


 

اللسان، وأمكنـك أن تـذكر بالقلـب واللـسان          
حضور ا، لديها يظهر لك خافيك، وتقـع       ا وغياب

العين على العين بال بين، أحب ما فيـك منـه،           
يـك   له ال أنت، وأحببه بما ف      فهو المحبوب   

منه، إذا تجردت مـن مقتـضيات عناصـرك،         
باألمانة كُلِّفت وعرفت، وهي الثواب والعقـاب،       
إذا راق الشراب، وكشف الحجاب عـن بـديع         

.جمال الجناب

 

 



 


إذا أردنا أن نعرف ما هى األمانة أو ما هو          

سر اإلنسانية، فعلينا أن نبحث عن خاصية آدمية        

:تتوفر فيها الشروط اآلتية

 

 

أ

 

ـ      - ا  أساسـي  ا أن تكون هذه الخاصية مكونً

ـ      وجوهري ا ا فى حقيقة اإلنسانية، وليست عرض

.من أعراضها

 

 

ب

 

 أن تكون خاصة باإلنسان فال يـشاركه   -

فيها غيره من مخلوقات اهللا، حيث إنه المخلوق        

.الوحيد الذي حملها

 

 

ج

 

الجوهر،   أن تكون هذه الخاصية أو هذا      -

ون فى استطاعة بنـى     ا قابالً للضياع كما يك    شيًئ

آدم المحافظة عليه، وأساس هذا الشرط يكمـن        

األمانة للداللة علـى    : فى اختيار اهللا تعالى لفظ    

 ألن  ؛ عرضـه وحملـه اإلنـسان      ي الذ يءالش

ا المفهوم من اآلية أن اهللا سبحانه عـرض شـيئً         

 أمر غيبي، وهـو     يءعلى المخلوقات، وهذا الش   

ضـره  ذو شأن خطير بالنسبة لمن يحمله فى حا       

    بـد   ا، فإنه ال  ومستقبله، وبالرغم من كونه غيبي

أن يتصف بالمعنى الخاص لألمانة فى األرض،       

ونعنى به الوديعة المستردة التى يحاسب حاملها       

على التفريط فيها، كما يجازى بالمدح والثنـاء        

والجزاء، وقبل ذلك علـى المحافظـة عليهـا         

سان  الذى قِبل اإلن   يءوتأديتها، ومن ثم فهذا الش    

حمله، قابـل للـضياع أو التلـف أو التبـديل           

     ا أن يحـافظ    والتغيير، وفى إمكان حامله أيـض

.عليه

 

 

ولقد اختلف المفسرون والعلماء منذ عهـد       

 يء حتى اآلن، حول تحديد الـش      الصحابة  

الذى عرضه اهللا على المخلوقات كأمانة، وقِبلـه   

ـ       اإلنسان وحده، وقالوا فى ذلك كالم  ا، ا كثيـر

ضه هنا لنتعرف عن مدى مطابقتـه       نعرض بع 

للشروط التى تتوفر فيها، فمن أبرز ما قيل عن         

الصالة، العبـادة، الطاعـة،     : األمانة قديما أنها  

التكليف، الرسالة السماوية، وهذه كلهـا أمـور        

متداخلة، فالصالة من العبادة، والطاعـة هـى        

جوهر العبادة، كما أن العبادة جزء من التكليف،        

بالتكليف والرساالت السماوية، وهى    أوهى القيام   

ما كلف اهللا به اإلنسان، وقيل أنها الشهوة بمعنى         

الغريزة الجنسية، وفى العصر الحـديث نجـد        

اتجاه ا ينحو إلى تفسير األمانة بالحريـة       ا جديد

ــصائص واال ــا خ ــسئولية، وكله ــار والم ختي

بتالئه، ومن ثم   متالزمة، فقد خلق اهللا اإلنسان ال     

 ا  جعله حرا، وهذه الصفة يترتب عليهـا      مختار

المسئولية والجزاء فى اآلخرة، وهنـاك اتجـاه        

آخر إلى اعتبار األمانة هى العقل، باعتبار مـا         

يتميز به اإلنسان عن غيره، أو هى الخالفة عن         

.اهللا فى األرض، باعتبار أن اهللا قد خصه بذلك

 

 

 األمانة التى ذكرت من     يوبعرض كل معان  

: ، وهى قبل، على الشروط التى اتفقنا عليها أوالً      

البحث عن خاصية آدمية تتوفر فيها الـشروط         

ـ      :اآلتية ا ا أساسـي  أن تكون هذه الخاصية مكونً

ـ      وجوهري ا ا فى حقيقة اإلنسانية، وليست عرض

من أعراضها، وأن تكون خاصة باإلنسان فـال        

قات اهللا، حيث إنـه     يشاركه فيها غيره من مخلو    

المخلوق الوحيد الذي حملها، وأن تكـون هـذه         

ا قابالً للضياع، كما    الخاصية أو هذا الجوهر شيئً    

 آدم المحافظـة عليـه،      ييكون فى استطاعة بن   

وبعرض معانى األمانة علـى الـشروط التـى         

ذُكرت، لم نجد خاصية من الخصائص المذكورة       

لشروط تصلح أن تكون هى األمانة، لعدم توفر ا       

ـ        ا أن  كاملة فى كل منها، ولذلك نستبعدها جميع

تكون هى حقيقة األمانة التى حملهـا اإلنـسان         

بنا أن   ا، ويكون لألمانة معنى آخر يجدر     اختيار

.نتعرف عليه

 

 



 


إذا نظرنا إلى معنى األمانة عند اإلمام أبى        

، لوجدناه يختلف عـن كـل اآلراء        العزائم  
هى ما فيك مـن     : قة، فهو يرى أن األمانة    الساب

أوصاف باريك، أى ما حملـه اإلنـسان مـن          
الصفات اإللهية السبعة، التى تجلى اهللا بها على        
الهيكل الطينى لإلنسان بسر النفخة، حين قـال        

ونَفَخْتُ ِفيِه ِمـن     فَِإذَا سويتُه : سبحانه للمالئكة 
     ـاِجِدينس وا لَـهوِحي فَقَعر )٢٩: حجـر ال( ،

فاألمانة هى معانى الصفات اإللهية التـى أنـت      
: إشراقها حال شروقها، وهـذه الـصفات هـى        

الحياة، القدرة، اإلرادة، العلم، السمع، البـصر،       
والكالم، ولتلك األمانة كان سجود المالئكة، ولها       
سخر جميع ما فى السموات ومـا فـى األرض          
 منه سبحانه، وهى كما سبق ليست من اإلنـسان        

. وانما ُأفيضت عليه

 

 
األمانة هى  : يقول اإلمام فى مزيد من البيان     

ما حملته أمانة لديك، ليس منك وال فيك، ولكنه         
، وهى حق االختيـار بـين البـدائل،         منه  

واألمانة للسالك اتباع األوامر، وللواصـل هـى     
الصفات اإللهية، واألمانة هى معانى الـصفات،       

 آدم ونسب لنفسه    وأودع اهللا أمانته فى آدم فنسى     
ما ليس له، فكان ما كان من ظهـور سـوءته،           
ومن شدة وجِله، واهللا غالب على أمـره، قـال          

 والْخَيـِر ِفتْنَـةً    ونَبلُـوكُم ِبالـشَّر   : سبحانه
، وإنما أكل آدم ما فيه من أمانـة         )٣٥ :األنبياء(

ـ         ا باريه، وحمل اإلنسان األمانـة فكـان ظلوم
. يكون محموالً، حتى يحملها فجهوالً

 

 
:يقول موالنا اإلمام 

 

 
ىـوح لـلـملتُها ليـانتُه حـأم

 

 
ادىـال البـى الجمـإلها عليا ف

 

 
واسجد لى األمالك كيما أرى أنا

 

 
ٍع ومراِدـاشـودِة خـبه فى عب

 

 
ائياـوم ونـفإن أنْسه كنتُ الظل

 

 
اِدـا اإلرشـوكنتُ جهوال بالضي

 

 
اـهه داء دواء وسرـتُـانـأم

 

 
راِدـالِك واألفـن األمـخفى ع

 

 
ورا بهيكلِىـه ظهـأعوذ به من

 

 
اِدـى اآلبـال إلـه وصـوأسألُ

 

 
.وصلى اهللا على سيدنا محمد وآله وسلم

 

 











 











 











 





 





 



 



 



 

 

 

 

 



 



 


 

 

 

 

 
قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ 

 

 

 

 



 




 




 



وهنا يجب علينا أن نعتقد كمال العقيدة أن        
اهللا تعالى يهدي من يشاء، ويضل من يـشاء،      
وأن هؤالء القوم لم يعلم اهللا فيهم خيرا؛ كمـا          

ـ       : قال سبحانه  خَي ِفـيِهم اللَّـه ِلمع لَوا ور
     ونِرضعم ملَّوا وهلَتَو مهعمَأس لَوو مهعمألس 

 مبالغة في أن القـدر سـجل         )٢٣ :األنفال(
. عليهم السوءى

 

 
ونحن نشكر اهللا على ما تفضل به علينـا        

، ونـسأله   من اإليمان والتسليم لرسوله     
أن يحفظنا من الفتن، ما ظهر منها وما بطن،         

عنايـة، وأن يتفـضل     وأن يمنحنا التوفيق وال   
.بالهداية ليرجع الكل إلى الحق

 

 


 



ويمدهم ِفي طُغْياِنِهم   : وفي قوله تعالى  
ونهمعي )؛ معناها في   :  فإن )١٥ :البقرةمد

مـد  : زيادة الشيء من نوعه، فيقـال     : اللغة
أمد؛ فمعناها فـي     :النهر؛ إذا زاد ماؤه، وأما    

زيادة الشيء من غير نوعه؛ كما قـال        : للغةا
 :نـوح ( ويمِددكُم ِبَأمواٍل وبِنـين   : تعالى
يمِددكُم ربكُـم ِبخَمـسِة     : ، وقال تعالى  )١٢

، )١٢٥ :آل عمـران  ( آالٍف من الْمآلِئكَـةِ   
 وَأمددنَاكُم ِبَأمواٍل وبِنـين   : وقال سبحانه 

. )٦ :اإلسراء(

 

 
يزيـدهم ذلـك طغيانًـا      : هممعنى يمد و

 باستدراجهم بوفرة األموال؛ وكثـرة      وضالالً

العيال؛ ونفوذ الكلمة؛ وكثرة من يعينهم على       
كفرهم فيزدادون كفرا، كما هو الحـال فـي         
منافقي هذا الزمان فإنهم كلما جـاهروا بمـا         
يغضب اهللا ورسوله رفـع أعـداء اإلسـالِم         

ـ      زهم، فـازدادوا   شأنَهم، وأيدوهم فـي مراك
طغيانًا، والطغيان هو التعـدي علـى الغيـر      

. ظلما

 

 
والعمه أخو العمى، إال أن األخير يكـون       
في البصر والبصيرة، والعمـه يكـون فـي         
البصيرة، وهو عمى القلب، والمعنى أنهم في       
ريب وتردد، كما وصـفهم اهللا تعـالى فـي          

.اآليات السابقة

 

 


 



والمنافق في المجتمع كالقرحة في الجسم؛     
إذا لم تُستأصل بالسالح ويكوى محلها بالنار       
أو بالعقاقير الحريفة السامة؛ جعلت الجسم كله 

قرحة  

 

 حفظنا اهللا    -

 

، ومنافقٌ واحـد فـي      -
 ألن اإلنسان إن ؛مدينة شر من السيل الجارف   

قتله السيل مات شهيدا، وإن نجا منـه كتـب          
هدا، وهذا المنافق إن اتصل بمسلم أفـسد        مجا

.عليه دينه ودنياه وآخرته

 

 


 




 



ويحذِّر اإلمام في هذا السياق من الضرر       
البليغ الذي يحدث من مناظرة أهل النفاق في        
أيام قوة دولة السلطة الغشومة، فإنهم كما قال        

وِإذَا رَأيتَهم تُعِجبك َأجـسامهم وِإن      : تعالى
يقُولُوا تَسمع ِلقَوِلِهم كَـَأنَّهم خُـشُب مـسنَّدةٌ         
       مهذَرفَاح ودالْع مه ِهملَيٍة عحيكُلَّ ص ونبسحي

ْؤفَكُونَأنَّى ي اللَّه مقَاتَلَه )٤ :المنافقون(.

 

 
ا مـن   ا يحدث حالي  وبهذا يتضح خطر م   

طرح موضوعات دينية وقضايا مختلف فيها      
بين العلماء؛ تحدث فيها المناظرات في العديد       
من القنوات ووسائل اإلعالم، ويشارك فيهـا       

بعض هؤالء المنـافقين     

 

 الـذين يتَـسمون     -
بأسماء إسالمية   

 

 وينفثون فيهـا سـمومهم؛      -
ويطعنون في الـدين؛ ويروجـون لألفكـار        



 

 

 



 



 


 

 

 

 عند مرضى النفوس؛    لهدامة التي تجد قبوالً   ا
          وعند الذين لـم يتحـصنوا بـالعلم الـديني

.الصحيح

 

 


 



ثــم يبــين اإلمــام أن الواجــب علينــا 
ــافقين  ــؤالء المن ــتخفاف واالزدراء به االس
واحتقارهم؛ حتى يبوءوا بالخزي والـصغار      

الحد الشرعي  والذلة بين األمة، أو يقام عليهم       
: بعد االستتابة وعدم قبول التوبة، قال تعـالى       

        ـولَهسرو اللَّـه وناِربحي اء الَِّذينزا جِإنَّم
          قَتَّلُـواْ َأوا َأن يادِض فَـسِفـي اَألر نوعسيو
يصلَّبواْ َأو تُقَطَّع َأيِديِهم وَأرجلُهم من ِخـالٍف        

ن اَألرِض ذَِلك لَهم ِخزي ِفي الدنْيا       َأو ينفَواْ مِ  
     ِظـيمع ذَابِة عِفي اآلِخر ملَهو ) المائـدة: 

، نسأل اهللا أن يسرع بالقوم الذين يحبهم        )٣٣
ويحبونه فيطهرون األرض مـن المفـسدين       

. فيها

 

 


 



المنافقون اشتروا الضاللة بالهدى كما في      
ُأولَِئك الَِّذين اشْتَرواْ الـضالَلَةَ     : له تعالى قو

ِبالْهدى فَما رِبحـت تِّجـارتُهم ومـا كَـانُواْ          
تَِدينهم )فلزم وجود الـضاللة     )١٦ :البقرة 

والهدى، لكـنهم بـاعوا الهـدى واشـتروا         
.  عدم قبولهم إياه: الضاللة، وبيعهم الهدى

 

 
ال الطاعـات   واإليمان رأس المال، وأعم   
.ربح، فإذا ذهب الرأس فال ربح

 

 
: الشراء هنا مـستعار، والمعنـى     : وقيل

: استحبوا الكفر على اإليمان؛ كما قال سبحانه      
    ىـدلَى الْهى عموا الْعبتَحفَاس ) فـصلت: 

، فعبر عنه بالشراء، ألن الـشراء إنمـا         )١٧
يكون فيما يحبه مشتريه، فأما أن يكون معنى        

ضة فال، ألن المنافقين لم يكونوا      شراء المعاو 
.مؤمنين فيبيعوا إيمانهم

 

 


 




 



األمثال تكشف الحقائق للعلماء الربـانيين      
لنَّاِس وما مثَاُل نَضِربها ِلوِتلْك اَأل: قال تعالى

، فغير  )٤٣ :العنكبوت(  الْعاِلمون يعِقلُها ِإالَّ 
.  اء ال يعقلون عن اهللا العلم

 

 
 وقد ضرب سبحانه لحالهم العجيبة مـثالً      

مثَلُهم كَمثَِل الَِّذي استَوقَد نَارا فَلَما      : في قوله 
        مكَهتَـرو ِبنُوِرِهم اللَّه بذَه لَهوا حاءتْ مَأض

ونِصرباٍت الَّ يِفي ظُلُم )فإنهم )١٧ :البقرة ،
 وأخفوا الكفر فجمعـوا بـين       أظهروا اإليمان 

ظلمة الكفر، وخبث النفاق، فكـانوا      : الخبيثين
 ألن الكافر   ؛بذلك في الدرك األسفل من النار     

المجاهر بالكفر علمه المؤمنـون فحـصنوا       
أنفسهم من كيـده، وسـلَّموا ألهـل النفـاق          
وعاملوهم معاملة أنفسهم فكانوا شرا علينا من       

. أهل الكفر باهللا

 

 
رب اهللا لهـم هـذا المثـل        ولذلك فقد ض  

فشبههم في حالهم هذه بحال رجل استوقد نارا    
فأضاءت أفقه، واستبان بضوئها كـل شـيء        
حوله ووضحت له السبل، ثم طفئت النـار،        

. فعمته الظلمة وارتفع عنه كل شيء

 

 
اإلقرار باللـسان   : والنار التي أوقدها هي   

. والعمل بالجوارح

 

 
لـه  وإضاءة النار التي كشفت له مـا حو       

. حسن معاملة المؤمنين له: هي

 

 
إمـاتتهم وكـانوا    : وذهاب اهللا بنـورهم   

يعتقدون أنهم نجوا نجاة ال عقوبة بعدها على        
ما أضمروا من الكفر، فأخبرنا اهللا عنهم أنهم        
يوم القيامة يعـاملون اهللا تعـالى معـاملتهم         
للمؤمنين، ويظنون نجـاتهم بتلـك المعاملـة        

: لى مشنعا علـيهم   لجهلهم باهللا تعالى، قال تعا    
          ـاكَم لَـه ِلفُـونحا فَيِميعج اللَّه مثُهعبي موي

  بسحيو لَكُم ِلفُونحٍء َأالَ   يلَى شَيع مَأنَّه ون مِإنَّه 
. )١٨ :المجادلة( هم الْكَاِذبون

 

 
يعنـى  : وتركهم في الظلمات يوم القيامة    

. تركهم في النار ال يبصرون غيرها

 

 
وهذا المثل بين حقيقة ما عليه كثير مـن         
منافقي أهل هذا الزمان، الذين يسارعون في       
أعداء اهللا طمعا فيما يفنى وخـشية مـن أن          
تصيبهم دائرة من عزل من وظيفة أو نفي أو         
سجن، وكذلك المنافقون الذين أوقـدوا نـار        

التستر بالعلم بظاهر الحياة الدنيا، ثم تـضيء        
حسبون أنهم على خير وهـم  لهم تلك النار، في  

الضالون، إذ ليس العلم بظاهر الحياة الـدنيا        
 هو العلم النافع عند اهللا وعند رسـوله         

 ألنه صـنعة لراحـة      ؛وعند العلماء الربانيين  
األبدان ال تكتـسب منـه األرواح ذرة مـن          
الخير، وربما كان سببا في الكفر أو النفاق أو         

 أعاذنا اهللا الجدل أو منازعة األحكام الشرعية، 
.وإخواننا المؤمنين

 

 


 



من انسدت خـروق مـسامعه،      : األصم

الذي ال ينطق وال يفهم، فإذا فَِهم فهو    : واألبكم

األخرس واألبكـم واحـد،     : األخرس، وقيل 

.ذهاب البصر: والعمى

 

 

 عن استماع الحـق،     صموالمنافقون  

كْمب     ،عن التكلم به عيم   عن اإلبصار 

:  أي )١٨ :البقـرة ( فَهم الَ يرِجعون  له،  

.إلى الحق لسابق علم اهللا تعالى فيهم

 

 

وليس المراد صم اآلذان، بل فقد القابل،       

وال بكم األلسنة، بل حرمان التوفيق للنطـق        

الصحيح باإلخالص، وال عمى األعين، بـل       

.محو القوى التي تبصر آيات اهللا في مكوناته

 

 

مثَُل من كان في    : وفي إشارة البن عجيبة   

ظلمات الحجاب قد أحاطـت بـه الـشكوك         

واالرتياب، وهو يطلب من يأخذ بيده ويهديه       

إلى طريق رشـده، فلمـا ظهـرت أنـوار          

العارفين، وأحدقت به أسرار المقربين حتـى       

أشرقت من نورهم أقطار البالد وحِيي بهـم        

تصامم عـن   جّل العباد؛ أنكرهم وبعد منهم، ف     

      ِميعن تصديقهم، وع سماع وعظهم، وتباكَم

عن شهود خصوصيتهم، فال رجوع له عـن        

حظوظه وهواه، وال انزجار له عن العكوف       

على متابعة دنياه، مثله كمن كان في ظلمات        

الليل ضاال عن الطريق، فاستوقد نارا لتظهر       

له الطريق، فلما اشتعلت وأضاءت ما حولـه        

.ا، وبقي جمرها وحرهاأذهب اهللا نُوره

 

 



 

 

 

 



 



 

:بعد زلزال السودان

 

 

 

 الغربة يف الوطن

 

داء عربي

 

 

 

في أقل من ثالثة أيام أتى إلـى الـسودان          

؛ البشير )جنراالت(ثالثة رؤساء   

 

 بن عـوف  -

 

الفتاح الهمام، مـن الجـيش المنهـك          عبد -

  ا وصف بعض التعليقـات     والذي أستغرب كثير

 رغـم   ،األخيرة له بأنه أقوى قوة في السودان      

أن السودان ذاته بسبب من ديكتاتوره السابق       

.ا وشبه دولة صار ممزقً،)البشير(

 

 

إن العبرة التي نريد أن نستقيها من زلزال        

 هـي   ؛السودان هي أن غياب الديمقراطية والمشاركة الـسياسية       

 ،التي أنتجت هذا التمزق وذلك الغضب الشعبي وتلك االنقالبـات         

ساِرقة الثورات ليس في السودان وحده بل فـي غالـب بالدنـا             

. المبتالة باالستبداد والفساد،العربية

 

 

 بل عـن ذلـك      ،إن حديثنا اليوم لن يكون عن السودان وحده       

 يحكمه القَهـر وغيـاب      ،ا سودانً ،الوطن العربي الذي أضحى كله    

 إلى الحد الذي جعل غالبية شعوبنا العربية تعيش في    ،الديمقراطية

 ، أي أنها تشعر وبعمق بالغربة في الوطن ذاته،أوطانها وال تعيش

لماذا يمأل نفوسهم    تُرى لماذا يشعرون بذلك؟     

 

 وبخاصة قطاعات -

 الشباب منهم 

 

 ولمـاذا   ؟ هذا الشعور بالمرارة من الواقع العربي      -

 ؟يكرهون األنظمة الحاِكمة ويحملونها كل أوزار الحياة وهمومها       

هل هو اإلرهاب الملتَِحـف      ؟هل هي العدالة االجتماعية المفقودة    

طيـة والحريـات    هل غيـاب الديمقرا ؟بالفساد وبأنظمة االستبداد 

العامة الفعلية في صناعة واتّخاذ وتنفيذ القرار السياسي والثقافي         

 أسئلة نجد إجابة لها في ما يسمى بأزمة المـشاركة           ؟هو السبب 

؟ا فماذا عنها عربي،السياسية

 

 

تُعد مشاركة الشباب في الحياة الـسياسية       

   في الوطن العربى أمر ا وألنه كـذلك،    ا ضروري

جربة ما سـمي بثـورات الربيـع      خاصة بعد ت  

 فإن من المهم أن ندرس هنا األسباب        ؛العربي

 والتـي   ،التي تدفع الشباب إلى االبتعاد عنهـا      

يأتي الشعور بعدم جـدواها علـى رأس تلـك          

 ومن هنـا يـأتي دور المؤسـسات         ،األسباب

التعليمية واإلعالمية والحزبيـة فـي تـشجيع        

الل إتاحة الفرصة أمامهم     من خ  ،الشباب على المشاركة السياسية   

للتعبير الحر الصريح عما يعتقدونه ومن خـالل فـتح األبـواب            

 ،ا صغيري السن  يزالون شباب  أمامهم وعدم إغالقها بحجة أنهم ال     

 والعمـل علـى   ،ومن خالل تقديم النموذج والقدوة أمام الـشباب    

 وذلك ألن المشاركة الـسياسية   ،تشجيعهم بالقول والسلوك القويم   

شعبية لها آثار إيجابية على الفرد والمجتمع وعلى المـستقبل          وال

 والتـي   ،السياسي لهذا الوطن العربي المبتلى بحكّامـه ونُخَِبـه        

ستستطيع ساعتها تلك األنظمة مقاومـة التهديـدات الخارجيـة          

ا بثورات الربيع   والداخلية بفاعلية وقوة، خاصة بعد ما سمي زيفً       

٢٠١١(السلبية من العربي التي امتدت آثاره 

 

).م٢٠١٩-

 

 

إن الشباب في عالمنا العربي ينسحب من المشاركة السياسية         

 وال يجد من يعلّمـه      ،والشعبية ألنه ال يجد من يشجعه من ناحية       

.أصالً مفهوم المشاركة وأهميته ومعناه من ناحية أخرى

 

 

ولهذا السبب األخير المهم فإننا نركِّز على تحليل هذا المفهوم          

: والذي يعني في تقديرنا خمسة عناصر،ازهوإبر

 

 



  

 

 



 








 



 




 




 



١

 

 وبخاصة التعددية   ، احترام التعددية  -

االجتماعية الناِجمة عن تعدد أشكال ملكيـة       

 وكذلك التعددية الـسياسية     ،وسائل اإلنتاج 

.والنقابية والثقافية

 

 

٢

 

 قيام مجتمع مدني قوي يتكون من       -

منظمات مستقلّة لمختلف فئـات المجتمـع       

ات السياسية والنقابيـة والثقافيـة      كالمنظم

.واالجتماعية

 

 

٣

 

 تأمين حد أدنى من الحقوق المدنية       -

.والسياسية واالقتصادية

 

 

٤

 

 وقيام نظام ، إشاعة ثقافة ديمقراطية-

إعالمي ديمقراطي حر يكفل حريـة تـدفّق        

المعلومات واآلراء على المواطنين من دون      

.قيود

 

 

٥

 

 إقامة المؤسسات الدستورية التـي      -

.ظّم الممارسة الديمقراطيةتن

 

 

يتّضح مـن هـذا التعريـف لمفهـوم         

الديمقراطية ومقوماتها األساسـية الـدور      

 ،المركزي للمشاركة الشعبية في هذه العملية

وإذا كانت هذه المـشاركة تتـضمن قيـام         

المواطنين بأدوار فـي الحيـاة الـسياسية        

 فإن المـشاركة    ،واالجتماعية واالقتصادية 

السياسية هي أهم تلك األدوار وهي التـي         

تتوقّف عليها إمكانية قيام المواطنين بدورهم 

.في المجاالت األخرى

 

 

كما يتّضح أن االنتخابـات البرلمانيـة       

والمحلية هي الحلقة الرئيسة في المشاركة      

 ألنها اإلطار الذي يتم من خالله        ؛السياسية

 ،ديمقراطيـة تحقيق الهدف من الممارسة ال    

وهي التداول السلمي للسلطة بين مختلـف       

القوى االجتماعية والسياسية والـذي مـن       

دونه تفقد الديمقراطية كصيغٍة سلميٍة إلدارة      

.الخالف وممارسة الصراع كل قيمة لها

 

 

أما عن مفهوم المشاركة السياسية فهي      

باألساس تعني عملية اجتماعيـة سياسـية       

ـ  وكً تتضمن سل  ،طوعية أو رسمية   ا ا منظّم

م الحريـة       مشروعا ومتواصالً لممارسة ِقـي

ا  والمشاركة السياسية تُعـد أيـض      ،والعدالة

بمثابة دور يقوم به المواطن بشكل فردي أو     

جماعي في مجال تشكيل أجهزة الحكم وصنع 

الـسياسات العامــة واألهــداف األساســية  

.للمجتمع وتحديد أولوياتها

 

 

ا قوي الداللة روهي بهذا األداء تُعد مؤشّ

 أو تخلّف المجتمع ونظامه     ،على مدى تطور  

السياسي وما يعنيه ذلك من ارتباط وثيـق        

بينها وبين جهود التنميـة بـصفة عامـة         

. والتنمية السياسية علـى وجـه التحديـد       

أركانه السابقة لم   ولألسف هذا المفهوم بكل     

 ق عربيطبولذلك انصرف الجميع عنـه     اي ، 

شباب فـي أغلـب البلـدان       وبخاصة فئة ال  

. العربية

 

 

ا أن نؤكّد أن من أسباب وهنا يمكننا أيض

انصراف الـشباب العربـي عـن الحيـاة         

السياسية والمشاركة الشعبية يعود في جزء      

 ،رئيسي منه إلى عوامل سياسية واقتصادية     

منها احتكار األنظمة لكل مـصادر الثـروة        

والسلطة والنفوذ وعـدم الـسماح لغيرهـا        

 مـا   ،ل في تلك اللعبة الديمقراطيـة     بالدخو

 العديد من فئات المجتمع     انصرافيؤدي إلى   

عن المشاركة الـسياسية وبخاصـٍة فئـة        

 بل ولجوء قطاعـات مـنهم إلـى         ،الشباب

.خيارات العنف واإلرهاب

 

 

 أن  :خالصة األمـر فـي تقـديرنا      

االستبداد متجدد األشكال اليوم فـي عالمنـا        

 سمي بالربيع   العربي رغم زلزال سنوات ما    

 ٢٠١١(العربي  

 

 ،هو أصل الداء  ) م٢٠١٩ -

وال يمكن أن تـنجح المـشاركة الـسياسية         

ويعود المواطن إلى وطنه وال يشعر بالغربة       

وهو فيه إال بهدم أصنام االستبداد التي يرزح 

 في هـذا الـوطن العربـي        ،تحت سلطانها 

المبتلى منذ ما ال يقّل عن نصف قرن مـن          

ى قبل أيام فـي الـسودان       الزمان، وما جر  

!!. خير مثال على ذلك،الجريح والممزق

 

 

 الِعبرة  ،فهل يأخذ باقي المستبدين العرب    

 فـوات األوان؟  ويتعلّمون ثم يتغيرون قبـل      

.سؤال برسم المستقبل

 

 

.واهللا أعلم            

 

 



 

 

 

 

 



 





 





 





 



ــِريعا             س ــر ِم موالــص رــه ش فْســان أَي

مضى الـصوم يانفْـِسي وأَنـِت أَِبيـةٌ                   

 تخـف             فَقَالَت ِلي الـروح الطَّهـورةُ الَ      

ــةً                   بوتــولَ و الْقَب ــك ــك يعِطي يلَبي

ــسبةٍ  ــٍف وِن كَيــٍد و قَي ــن ع هــز نت

 

 

تــضرع ِإلَيــِه ِبامتِِثَــالٍٍ وفَاقَــةٍٍ                   

ــا              اِجهوآِن مــر ــي آي الْقُ ــلْ أَِخ ترو

ـ    ِد ِفـي الـشهِر فَـضلُه                عِلي عِن التقِْيي

ــا  نبر ــر يالْخ ــب ــنطَن فَالْواِه والَ تقْ

 

 

تنلْ فَـضلَه والْخيـر والْعفْـو والرضـا                  

لَك الْحمد تب واغِْفر خطَايـاي سـيِدي                     

         علَــي فَتــب واقْبــلْ متــاِبي وعــاِفِني     

ــرنْ              طَهو ــت ــا اقْترفْ ــي ِمم أَالَ نجِن

ــولَِّني                 ت ــك وِح ِمنــالر ــدِني ِب أَيو

لَديك أَِقمِني ِفي الصفَا حظْـوِة الرضـا                 

عرتِني شئُونٌ ِمـن خطَايـا تنـوُء ِبـي                     

  رهش رهى الشضم              أَِفـق لَمي ونِم عوالص 

لَقَد طَمأَنـت قَلِْبـي الْبـشاِئر سـيِدي                   

 مالْح قَاِئقًـا                  لَكح الْقُلُـوب تدـهأَش د

ــا               ِعمنِب مــو ــلَ الت ــا قَاِب ــلَّ كَِرمي جت

وِفي مقْعِد الصدِق اجعلَن ِلي الرضا الصفَا

 

 

ووســـع ألَِوالَِدي وكُـــلِّ أَِحبِتـــي                

 رحمـةً  وصلِّ علَى الْمبعـوِث ِللنـاسِ     

 

 

 

 

 

!              وهلْ بعـده أَرجـو أَتـوب رجوعـا؟         

وِفي الصوِم يانفْـِسي حِرمـِت هجوعـا                  

ــِميعا                س ِجيــبالْم ــه ــر اللَّ ت عرــض ت

ــطُوعا               ــلَ س ــه الْجِمي جالْو كِهدــش يو

ــو اآل ِتلْكُم ــن عــاو ِفيعــانَ ر ــاِر كَ ثَ

 

 

ــدوعا                خم ــك ــا وعقْلَ ابهو ــه ــر اللَّ ت

ــا                    ِنيعم اهــر ت ــد ــٍل قَ ــالَ جِمي مج

ِلمــن يــسأَِل الْحــسنٰى ينــالُ صــِنيعا                 

علَى التـرِب ِقـف ِللَّـِه ثَـم خـضوعا                        

ـا                      ووعقَن ـهِل ِمنِبالْفَـض كُـن ضار هنع

فَقَد ِصـرت ِباِإلحـساِن ِمنـك مطِيعـا                      

ــا                 قُوعو ــه ِمن ــت ــيم ِخفْ ــذَنِبي عِظ فَ

ــا                وعزج ــه ِمن تــر ــا ِص بذَن بــار أَي

ـ  ــدٍق فَاجعلَنـ ــد ِص قْعما               وــيع ه وِس

وقَـد ِجئْـت مـضطَرا ِإلَيـك رجوعــا               

ــِريعا                  س ــك لَيــي ع ــلْ ِب ــدك أَقِب ِعنو

ــِفيعا                    ــالْقُرآِن رب شـ ــك ِبـ أَتيتـ

ــا                 وعزن ــك ــي ِإلَي ــا ِمن ِبه ترــر فَ

ــت ِب أَيا                    رــِريع ــوِل س الْقَب حــن ــا م ه

ــيعا                     ــوِل وِض الْقَب ــد عِني بدــه ألَِش

ــِفيعا   ش ــم ــار ثَ تخى الْمــا أَر يألَِح

 

 

ــا                وعجر ــك ِإلَي مهحــن امو ــاك طَايع

وجملَِنــي ربــي أَكُــونُ وِديعــا   

 

 

 

 
  

 

 
 عام وأنتم بخير كل   

 

 
يتقدم سماحة شيخ الطريقة العزمية بخالص التهانى لألمة اإلسالمية بحلول عيـد الفطـر              

سائالً اهللا تعالى أن يعيده على األمة اإلسالمية بالخير واليمن والبركـات، بـأن              .. المبارك
.. تتوحد كلمتها، وتقوم من رقدتها، وتضطلع بمسئوليتها، كخيـر أمـة أخرجـت للنـاس              

 

 
.فالمطلوب عظيم، والعمر قصير، والخطر كبير                      

 

 



 





 





 



       الُـهمِفـي الْقُلُـوِب ج قرأَش الِْعيد

 

 

        تـدـا بـٍة ِفيمبِلطَي امـرا الْغمنو

 

 

فَٰى أَنـواره  وغَشا جمـالُ الْمـصطَ    

 

 

يارب قَلِْبي قَد أُِذيب ِمـن الْجـوىٰ       

 

 

ــضالً   ــةً وتفَ اننح ــي ــانظُر ِإلَ فَ

 

 

 

 

 

 أَوج كَماِلـهِ   »ماِضي الْعزمِ «ـوغَدا بِ  

 

 

أَشباح مـن طَلَـب الْبهـا ِبِوصـاِلهِ        

 

 

فَــسمت والَح ِبــذَاك نــور دالَِلــِه

 

 

ــت ِتي ذَاباشــش حــِهو ــر ِلقَاِئ ِبح 

 

 

ِبالْفَضِل واِإلحـساِن ِمـن ِإكْراِمـهِ      

 

 

 

 

  

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 






ين خال الدكتور الحسيني حلمي     المرحوم الحاج نصر على شاه    * 
بكفر بني هالل .. المعاملي

 

. دمنهور–

 

 
خالـد ومحمـد    : األخ فاروق محمد عاشور والـد كـل مـن         * 

بديرب نجم .. ومحمود

 

. شرقية–

 

 
المرحوم الحاج فؤاد أحمد عبدالعزيز خلف والد العميد مجـدي    * 

.بدمنهور.. واألستاذ سامي ونسيب الدكتور أسامة الجويلي

 

 
م توفيق شحاته خليفة والد المهندس شريف والمستشار        المرحو* 

بقرية أبو خليفة.. أحمد وعم األخ خليفة محمد

 

. دمنهور-

 

 
األخ الفاضل األستاذ عبدالسالم علي أحمد الشهر بالحاج عزت         * 

والد األستاذ محمد واألستاذ عمرو وشقيق المرحوم الحاج يسري         
دالرحمن يسري  على أحمد وعم الدكتور علي يسري واألستاذ عب       

بماقوسة.. نائب آل العزائم بالمنيا

 

. محافظة المنيا-

 

 
فضيلة الشيخ محمد إبراهيم الشامي والـد األخ عبـد الهـادي           * 

بسجين الكوم.. الشامي

 

. غربية-

 

 








 

 

 

 


