
 

 

 

 

 



 


العارف باهللا
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شيخ الطريقة العزمية

 

 


 



 

 



 


نائب عام الطريقة العزمية

 

 


 


        

 

 



 




 



 

 



 




 

 



 





 





 





 





 



 

 

يتفق عليها مع اإلدارة

 

اإلعالنات 

 

 

غـــايتـــنا

 

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

 

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

 

 

دعوتنا

 

شعارنا 

 

 

 اإلسالم دين اهللا وفطرته     :أوالً
.الىت فطر الناس عليها

 

 
 اإلسـالم نسب يوصـل   :ثانياً

.ص إىل رسول اهللا

 

 
 اإلسالم وطن واملسلمون    :ثالثاً

.مجيعاً أهله

 

 

االشتراكات

 

 
.ا خالصة رسوم الربيد جنيه سنوي١٠٠ر ـداخل مص

 

 
.سوم الربيد دوالراً سنوياً خالصة ر٥٠باقى دول العامل 

 

 

اللــه  معـبودنا

 

واجلهـاد خلقـنا 

 

 
والرسول مقصودنا

 

واخلـالفـة غايتنا 

 

 
والقـرآن  حجتنا

 

وأبو العزائم  إمامنا 

 

 

 

 

 

.." آسفين يا ريس: " رسالة إلى ابن مصر:االفتتاحية* 
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    بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم   
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لإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبى العزائم.. )١( عقيدة النجاة *

 

 ٨

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
لعزائم اأبيالدين ماضى السيد أحمد عالء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 

 ١٢

 

 

 

 

 

 
المفكر اإلسالمي الكبير عباس محمود العقاد.. )١١(معاوية في الميزان  *

 

 ١٤

 

 

 

 

 

 
* محمود عبد القادر محمد. د.أ).. ١٢! (ن كتب مخطوطات البحر الميت؟م

 

 ١٦

 

 

 

 

 

 
محمد اإلدريسي الحسني.  د)..٣٠(الصوفية فقط على منهج السلف الصالح * 

 

 ١٨

 

 

 

 

 

 
المستشار رجب عبدالسميع وأ عادل سعد)..  ١٧(نصرة النبي المختار في أهل بيته األطهار * 
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بليغ حمدى. د.أ ..) ٢(ية عند العرب موجز تاريخ الحياة الدين* 

 

 ٢٢

 

 

 

 

 

 
جمال أمين. د .. )١٤(تربية األوالد في اإلسالم  *

 

 ٢٤

 

 

 

 
األستاذ فتحي علي السيد  ..اإلسالم وطن وجولة مع أخبار الوطن اإلسالمى *
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مجدي يعقوب. د..  أساطير سقطت عند أقدام كورونا ١٠* 
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محمود الجندىعزيز .  د..قول أنفذ من صول  *

 

 ٢٩

 

 

 

 

 

 
٣٠  العزائم أبومحمد ماضىاإلمام  .. ]الصداقة والصدق والصدقة والصديق[حكم الدين  *

 

  

 

 
 األستاذة لبنى محمد الشعراوى..مستقبل األمة  *

 

 ٣٢

 

 

 

 

 

 
نور الدين أبو لحية. د. أ.. ) ٨(شيخ اإلسالم في قفص االتهام * 

 

 ٣٤

 

 

 

 

 

 
 ..المات الساعة؟هل توقف الحج بسبب كورونا من ع *

 

 

 

 

 

 

 

 
 الحسينى عبد الحليم العزمىالشريف                                                           
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أحمد محمود كريمة. د.أ.. ) ١٣(نقض شُبه السلفية * 

 

 ٤٠

 

 

 

 

 

 
فضيلة الشيخ علي الجميل) .. ٥(شرح الصدور بوصف المحبوب * 
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سامي عوض العسالة. د) . ٣(لعزائم في العقيدة مصادر اإلمام أبي ا* 

 

 ٤٤

 

 

 

 

 

 
عبد الرحمن محمد خليفة .د.. وفارس األحالم .. كورونا* 
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هـ١٤٤١من أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خالل شهر رمضان * 
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فاروق الدسوقى. د. أ .. )٥١(الصالة والسالم على والدي خير األنام * 
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محمد حسينى الحلفاوى.  د.. ]١٢) [األسس الفكرية لإلرهاب (أباطيل اإلسالم السياسي* 
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سميح قنديل. أ )..التاسعة بعد المائةالحكمة ( لإلمام أبى العزائم  شرح جوامع الكلم *
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الهادى  قنديل عبدالشيخ )..٦ (إشارات قرآنية في جنات المعارف وجنات الزخارفمعاني و *

 

 ٥٤

 

 

 

 

 

 
رفعت سيد أحمد.  د..وإسرائيل المستفيد.. التمويل التركى الخليجى لداعش سبب التكفير  *

 

 ٥٦

 

 

 

 

 

 
المجتمع العزمى* 
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:سيادة الرئيس

 

 
تحية طيبة وبعد،

 

 
 ٦ع المصريين، بعد أن مر على حكمـك         أكتب إليك اليوم باسم جمي    

.سنوات

 

 
هؤالء المصريون الذين نادرا ما صمتوا جميعا فـي وقـت واحـد،            

حبسوا أنفاسهم، في اللحظـات     :  صمتوا وأنصتوا، وإن شئت قلت     لكنهم
م وتعزل رئـيس    ٢٠١٣ يوليو   ٣التي خرجتَ فيها بصوتك لتعلن بيان       

حول فريد لواله لكانـت     اإلخوان، وتحول مجرى التاريخ المصري في ت      
.مصر ذهبت بال عودة

 

 
ثم بدأت المرحلة االنتقالية، وفي هذا الوقت كانت أعين المـصريين           
تتجه إليك أكثر ما تتجه لغيرك، تتنظر قرارك بالترشح النتخابات رئاسة           
الجمهورية؛ ألنك قد وصمت في العقل الجمعي المصري بالمنقذ الـذى           

.لواله لضاعت بالدهم

 

 
وقُدنا

 

قاد غيرنا  و -

 

 حمالت في القـاهرة والمحافظـات، نطالبـك         -
.بالترشح، وتفضلت مشكورا بالترشح للمنصب

 

 
ووقف الجميع خلفك، وفزت في االنتخابات باكتساح حقيقي       

 

 بدون  -
تزوير أو توجيه  

 

؛ ألن قلوب المصريين توحدت حولـك، واختـاروك         -
.نقائدا للمرحلة، وزعيما من زعماء األمة المصرية التاريخيي

 

 
ارتبط صوتك ببعث الطمأنة في قلوب المصريين، وكانت تطميناتـك          
في المرحلة االنتقالية الصعبة تهون على المصريين رهبة االنفجـارات          
والحرائق التي أشعلتها الجماعة اإلرهابية، التي حاولـت حـرق قلـب            

إن الجماعة حاولت تدمير الهويـة الوطنيـة        : الوطن، ال أبالغ إن قلت    
اء للوطن من قلوب المصريين، وتغييـر طبيعـة الـشعب           ونزع االنتم 

المصري المسالم المتسامح، ليكون الشعب أقرب ما يكون من الشعوب          
البربرية في العصور الوسطى بأوربا، وقد أجدت سيادتك عندما وصفت          

".لالنتحار القومي"إنهم يدفعون المصريين : هذه الحالة وقلت

 

 
لجيش البواسل ورجال الـشرطة     وقفوا وأطلقوا النيران على رجال ا     

األفاضل، فجروا الكنائس ومديريات األمن وكمائن القـوات المـسلحة          
وأحرقوا األضرحة، حاولوا بكل الطرق ثنينا عن االرتباط بمصر، ولكنك          
وقتها كنت حائط صد منيع وقف المصريون خلفك، وتلقيت الـضربات           

قبل أن تصل إليهم، وأعدتنا من وضع انعدام األمان        

 

 الذي خلقته هـذه     -
الجماعة

 

 لوضع مصر الدائم الذي ارتضاه رب العباد لها كبلد لألمـن            -
.واألمان

 

 
: أكتب إليك اليوم رسالة بلسان حال المصريين، لنقول لـك جميعـا           

.، وسأقول لك اآلن لماذا األسف؟»آسفين يا ريس«

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 



ظلت قلوب المصريين معلقـة بـك،       
وتدشـن  وبدأت تعمـل بجـد واجتهـاد،       

مشروعات هنا وهناك، وكانت إنجازاتك      
ا نَّالسنوية تتضاعف عاما بعد عام، وقد كُ      

ننشرها سنويا خالل واليتك األولى فـي       
."اإلسالم وطن"مجلة 

 

 
لكن ألن آفة النفس البشرية النـسيان،       

ا توقفت مؤسسة الرئاسة عن إصدار      دمنع
كشف إنجازات العام، تشتت اإلنجـازات      
ولم يقدر عقل على حصرها، ومن هنـا        

.كانت األزمة

 

 
ونـة عبدأ إعالم الجماعـة المل    

 

 وإن  -
اإلعـالم التركـي    : شئت التدقيق لقلـت   

الناطق بالعربية أو اإلعـالم الـصهيوني       
الذي يبث من الدوحة وإسـطنبول     

 

 فـي   -
جازاتك ونواياك وتحركاتك   التشكيك في إن  

.تجاه الوطن

 

 
في هذا الوقـت بالتحديـد، أصـيب        
اإلعالم الوطني بصدمة مرحلية، جعلتـه      
أشبه بالمشلول العاجز عن القيام بـدوره،       

في أكثر من مناسـبة     سيادتك  وقد وجهت   
 عـن اإلعـالم،     وطنية بأنك غير راضٍ   

.انَّوكذلك كُ

 

 
في هذ الوقت بحث المواطنون عـن       

صوت مختلف 

 

 خصوصا مع فترة توقف     -
أشهر مقدمي البرامج عن الظهور لـسبب    

أو آلخر 

 

 مما جعـل كلمـات الجماعـة        -
اإلرهابيية وإشاعاتها تتردد في األسماع،     
ووقتها كان اإلعـالم المـصري بـشقيه        
القومي والخاص يتجاهل كل ما يخـص       

.الجماعة وال يرد حتى إشاعتها

 

 
لم تدرك عقول عوام المـصريين أن       

قلت معاركهـا مـن الـشوارع     الجماعة ن 
لـت   وحو فضائيات ومواقع التواصـل،   لل

وا في  أسلحتها من الذخائر للكلمات، فسقط    
، وكانت الظـروف    الفخ الذي أحكم عليهم   

.اإلعالمية في البالد مساعدة للوقوع فيه

 

 
وبدأت كلماتك تؤخـذ مـن سـياقها        
لتعطي مدلوالت أخرى، ونشطت الخاليا     

 في المؤسـسات    النائمة للجماعة الملعونة  
الحكومية والخاصة وفي الشوارع وفـي      
المواصالت وفي طوابير االنتظار علـى      

أفران العـيش أو البنـوك أو ماكينـات         
الصرف، وكانت الجماعة تـشن حملـة       
عليك في كل مكان، حتى أصيبت األمـة        

، وهو  "الشك في القيادة  " بمرض   ةالمصري
مرض قادر على هزيمـة دولـة بحجـم         

 أي معركة حتى ولو     مصر إذا دخلت في   
 ألن أمة بـال قائـد       ؛مع طواحين الرياح  

.ميتة، وتنتظر الدفن موثوق به، أمة

 

 
نا في المدارس والجامعـات     ؤأخذ أبنا 

وفي األعمال يـسمعون مـن زمالئهـم        
الكـل  إشاعات غطـت اآلذان، وأصـبح      

واحـد  "، و "نه حصل كذا  أسمعت  : "يقول
زميلي حصل مع حد يعرفه كذا أو شاف        

نا فـي حلقـة مفرغـة مـن         ، ودخل "كذا
 علينا الغـث بـالثمين،      طاإلشاعات فاختل 

وتاهت بوصلة أغلـب المـصريين ولـم        
.!!في متاهةندري أننا 

 

 
في هذا الوقت تحديدا طبقت إجراءات      
اإلصالح االقتصادي، وكان من ضـمن      
آثارها رفع الدعم عن الوقود والكهربـاء       
والمياه والغاز الطبيعي، فضاقت قلـوب      

 إنـه جـاء     :لمصريين، وقالوا العديد من ا  
ق علينا عيشنا، وخدعتهم الجماعـة      ليضي

الملعونة بأن ذلك دليـل علـى ضـعف         
االقتصاد وسيره في طريق مسدود، رغم      

 أكدت أكثر من مرة قبل توليك       تكأن سياد 
للمنصب أنك ستنفذ إجراءات صعبة إلنقاذ      

 آفـة البـشر     :مصر، لكن كما قلت لـك     
.النسيان

 

 
 في هذه الفترة،    وكل مشروع قمت به   

تم التشكيك فيه وفي جدواه، وحتى إدخالك       
ــى  ا ــراف عل ــسلحة لإلش ــوات الم لق

ــه  المــشروعات القوميــة نــسجوا حول
اإلشاعات لتشكيك الشعب في جيشه، رغم      
أن سرعة اإلنجازات كانت محط أنظـار       








 






 



 

 
 صوفيةرئيس االتحاد العالمى للطرق ال

 عضو المجلس األعلى للطرق الصوفية
شيخ الطريقة العزمية

 

 

السيد محمد عالء الدين ماضى أبو العزائم

 

 



 

 

 

 

 



 



 

.العالم

 

 
كل خطوة قمت بها علـى المـستوى        
الدولي لرفعة مصر وتعزيز دورها، كان      

.نا عنها بإشاعات من هنا وهناكيتم شغل

 

 
وقتها خشى الكثيـر مـن داعميـك        
ومحبيك المخلصين من المجاهرة بدعمك     
أو الثناء عليك، فصمتت ألـسنتهم، فلـم        
يسمع إال أصوات اإلرهابيين ومن أغراهم      

   ن عسله مـن    كالمهم المعسول والذي تكو
.سموم جرى طبخها بإحكام

 

 
 الوقت انتشرت العديـد مـن       افي هذ 

بيات على لسان موظفين في أمـاكن       السل
كثيرة، من خاليا اإلخـوان    

 

 لـن أقـول     -
مـن  لكنهم   ، ألن النائمة استيقظت   ؛النائمة

أنا مش إخوان بس مش عـاجبني       : "نةعي
"حال البلد 

 

 أنهم مـن اإلخـوان،     فلم ندرِ  -
لكـن   ..والتبس الحق بالباطل على الكثير    

.كل ذلك تبدد خالل األشهر الماضية

 

 



 



ـ ظلت األمور ه   ذا، حتـى ظهـر     ك
كوفيـد "فيروس كورونا المـستجد    

 

-١٩" ،
ورأينا بأعيننا انهيار األنظمة الصحية في      
ــرى، وحــدوث ضــربات  ــدول الكب ال

هزت أعتى االقتـصاديات    اقتصادية قوية   
.العالمية

 

 
وخرج رؤساء الدول الكبرى ليقولـوا      

األيام الـسوداء   .. عوا أحبتكم ود: لرعيتهم
ال تتوقعوا  .. استعدوا للصعب .. متنتظرك

.أن تفرحوا في العيد أو رمصان

 

 
وبدأت الدول تتخطـف المـستلزمات      
الطبية واألغذية من بعضها البعض تلقف      

.أيام العالم األخيرةالجوعى في 

 

 
وقتهــا خرجــت علــى المــصريين 
بطمأنتك المعهـودة، وهـدأت القلـوب،       
ووجهت حكومتك ألخذ قرارات حكيمـة      

عد إذا تـصاعد الخطـر      ومرحلية، تتصا 
.وتتناقص إذا اضمحل

 

 
ورأينا تجهيزات غير مسبوقة من كل      
أجهزة الدولة لمواجهـة األزمـة، وبـدا        

 ذاواضحا أنك سبقت الفيروس بخطوة، وإ     
.كنا منصفين فبخطوات كثيرة

 

 
وقفنا بفخر وشموخ نتـابع عـروض       
تجهيزات القـوات المـسلحة المـصرية       

قواعـد  لألزمة، بنفس شموخنا يوم افتتاح      
برنيس ومحمد نجيب، فأثبتـت القـوات       
المسلحة مرة أخرى أنهـا درع الـوطن،        
وأنك لطالمـا راهنـت عليهـا وكـسبت      

.الرهان

 

 
وكانت تحركـات رئاسـة الـوزراء       
ووزارة الصحة وباقي الوزارات مـدعاة      

.للفخر، ودرسا للتعامل مع األزمات

 

 
وقد أشادت منظمة الصحة العالميـة      

.ارا وتكراراباإلجراءات المصرية مر

 

 
وبكل عزة وإباء، أرسلت المساعدات     

ى والـشقيقة فـي     للعديد من الدول الكبر   
مشهد لم نكن لنحلم أن يحدث فـي هـذا          

.التوقيت

 

 
وفي الوقت الذي تعطلـت توريـدات       
سالسل الغذاء في العالم، كانـت مـصر        
المورد األساس للطعـام لـدول عربيـة        

وأجنبية، ومنحتنا الشعور  

 

- ا جزئي

 

   بمـا   -
شعر به المصريون عندما أطعموا العـالم      

ديق يوسف تحت إدارة الص.

 

 
ِف بذلك بل وجهت بزراعـة      تولم تك 

سيناء لتكون سلة غذاء لمصر والعالم، في       
مشروع قومي جديد عند تحقيقه ستـصبح       

.مصر دولة عظمى من جديد

 

 
العديد من الدول قامت برفع أسـعار       
 مستلزمات الوقاية الطبية، لكنـك وقفـت      
كابن بار لهذا الوطن لتوجه قادتك بتوزيع       

إنتاج القوات المسلحة من الكمامات مجانًا      
على المواطنين في الـشورع، ورأينـاك       

د المسؤولين عن مشروع قومي     حتعنف أ 
.لتركه العمال بدونها

 

 
ولم تشغلك هذه األزمة  

 

 التي أوقفـت  -
عجلة االقتصاد العالمي  

 

 في أن تستكمل    -
ت القومية، التـي    إنجازاتك في المشروعا  

لطالما شككت الجماعة اإلرهابيـة فـي       
العمـل  رت  جدواها، هذه المشروعات وفَّ   

لماليين العمال المـصريين فـي وقـت        
 الركود العالمي، ولوالها لجاعـت أسـر      
كثيرة، لكنك سبقت الجميع برؤيتك، ومن      

 تعينـه علـى     ةلم يعمل بها قدمت له منح     
.توقف األعمال

 

 
حيد في العالم   ويكفينا أنك الرئيس الو   

الذي افتتح مشروعات قومية فـي وقـت        
التأكد من تطبيـق    ب، وقمت بنفسك    األزمة

.حماية العاملين فيها من كورونا إجراءات

 

 
وأما موقفك بالتشديد علـى القطـاع        

الخاص بأال يفصل العـاملين وأال يقلـل        
رواتبهم خـالل األزمـة، فهـو موقـف         

ف، لم نره من رئيس أي دولة خالل        مشر
 فقد أكثر من ثلث     ه الفترة، فأمريكا مثالً   هذ

شبابها وظائفهم خالل األزمة، ولم يطلب      
.أحد من الشركات إيقاف ذلك

 

 
وفي الوقت الذي طلبت بريطانيا مـن      
رعاياها العالقين أن يبحثوا عن إعانـات       
من بيت الزكاة في البلـدان اإلسـالمية،        
وطلبت أمريكا من رعاياهـا أن يـدفعوا        

 لعودتهم، وتركت كنـدا     آالف الدوالرات 
رعاياها يواجهون المرض فـي البلـدان       
األخرى، كنت الزعيم العالمي الذي أرسل      

المــصريين أســطوله الجــوي ليتلقــف 
نـك  أ في البلدان كلها، حتـى       )١(العالقين

أرسلت وزير الطيران ليقود طائرة عودة      



 

 

 

 

 



 



 

المصريين من لندن، في مشهد جعل كـل        
مصري يفتخر بمصريته وبجواز سـفره      
المصري، وهو مشهد قد غاب عنا منـذ        

.فترة

 

 
فكانت هذه األزمة كاشفة لحقيقة مـا       
تقوم به من عمل مخلص لهـذا الـوطن،         
وأفاقت األمة من الغشاوة التـي نـسجتها        

سـتوجب ذلـك أن     ابية، ف الجماعة اإلرها 
، "آسفين يا ريـس   : "نويقول لك المصري  

آسفين على كل ظن ظنناه فيـك خطـأ،         
حقك فيه  وآسفين على كل وقت لم نعطك       

.ونثمن جهودك

 

 



 



كشفت هذه األزمة عن الوجوه األكثر      
قبحا للجماعات اإلرهابية، ففـي الوقـت       

ن الذي توقف فيه اإلرهاب العالمي، وأعل     
تنظيم داعش توقف عملياته حتى ينتهـى       
وباء كورونا، رأينا الجماعـة اإلرهابيـة       
تخطط لشن هجمات ضد قـوات األمـن        
واإلخـوة المــسيحيين، ورأينــا رجالنــا  
البواسل من الشرطة المصرية يتـصدون      

.بكل احترافية لهم في معركة األميرية

 

 
هذه الجماعة التي عكفت منـذ بدايـة     

عات وتـشكيك   األزمة على نشر اإلشـا    
المصريين في قادتهم، ومحاولـة نـشر       

ـ         الل الوباء، والـدعوة لنـشره مـن خ
المظاهرات واالحتكاك المباشر، ثم عادت     
خالياها ضمن المصريين العالقين لتشويه     

.هذا اإلنجاز التاريخي

 

 
هؤالء يا سيادة الرئيس ليـسوا منـا،        

ولسنا منهم، هؤالء هم صهاينة األمة     

 

 أو  -
مةصهاينة دخلوا األ  

 

 يريدون أن تـسقط     -
. شكلبأيالدولة المصرية 

 

 
هؤالء ليس لهم عالج، وال أمل فـي        

 والحل الوحيد للتعامل معهم هو      هم،عرجو

االستئصال من األرض كما أخبرنا رسول      
لم يعالج قضيتهم أحـد فـي       ، و  اهللا

 اإلمام علي بن    أمير المؤمنين التاريخ إال   
  بقـتلهم يـوم     م اهللا وجهـه   أبي طالب كر 

، ولكــن لظــروف العــصر نهــروانال
واشتراطات القـوانين الدوليـة وحقـوق       

 أطلب منك ذلـك، وإن      لنفإنني  اإلنسان،  
كان رجال األجهزة األمنية يصفونهم في      
المواجهات األمنية، فـإن العديـد مـنهم        
مازالوا مستترين في مؤسـسات الدولـة،     

 إن كل موظف    :ولن أكون مبالغًا إن قلت    
بط همم زمالئه،   ثويمتخاذل ال يقوم بعمله     

ويحاول نزع الوطنية من قلـوبهم، هـو        
إخواني تنظيما أو إخواني الهوى، وهؤالء      

 ألننا  ؛جميعا يجب أن يفصلوا من أعمالهم     
هار الدولة كما انهـار  نإن لم نفعل ذلك ست 

االتحاد السوفيتي، فهؤالء ال يقلوا خيانـة       
عن جواسيس الغرب في االتحاد السوفيتي      

.قبل تفككه

 

 
أرجو أال تغفل عينك عن الـسلفيين       و
تحايلوا على قرار غلـق المـساجد       الذين  

وا جماعات فوق   لمواجهة الفيروس، وصلُّ  
األسطح وفي الجراجات فتسببوا بنـشره      
في عدة بؤر بمصر، فهؤالء مثلهم مثـل        
الجماعة اإلرهابية التـي طالبـت بنـشر      
الفيروس، وربما كانوا ينفذون تعليماتهـا      

.بشكل مستتر

 

 



 



سيادة الرئيس

 

 
لقد رأيناك قدمت لمصر الكثير فـي       
العديد من المجاالت، لكـن لـك عنـدي         

.نصيحة

 

 
تزيد ميزانيـة البحـث     نصيحتي أن   

ن تحول مـصر    العلمي، حتى تكمل أركا   
، فالبحث  " عظمى دولة"لـ" شبه دولة "من  

 ر آليـات إنتاجنـا للغـذاء       العلمي سيطو
دنيــة ر الــصناعة الم ويطــو،والــدواء

والعسكرية، وسيجعلنا قوة تستغنى عـن      
أعدائها في أي إمـدادت، وسـيحقق لنـا         

.االكتفاء الذاتي

 

 
وإن كانت مصر تحتاجنـا أن نقـف        
معها في أي وقت، ومهما كانت الظروف       
صعبة، فإننا جاهزون لذلك، ونثـق فـي        

ـ      بعـون اهللا    كقيادتك لقاطرة الوطن، وأن
قادر على تخطي األزمات وبناء الـوطن       

.ذي ننشدهال

 

 
قبيل ترشحك لالنتخابات   وأذكرك أنه   

 الرئاسية سب جزء من حوار لـك مـع        ر
الصحفي ياسر رزق  

 

 سواء كان صحيحا    -
الأم  

 

رك بحكـم    فقد جاء به أن من بـشَّ       -
مصر كان الرئيس السادات، وهو كان من      
المخلصين الذين حكموا هذا الوطن، وأنت      

.كذلك

 

 
 نسأل اهللا أن يجعلك عالمـة بـارزة        
للنصر والعزة في تاريخنا كما كان، وأن       
تكمل مشروعك كامالً، وأن يحفظك مـن       
أن تقتنصك أيادي الغادرين كما اقتنصته،      

 على يقين   ونحنبحاجة إليك،   اآلن  فمصر  
مختلفة عما  بأن مصر بعد حكمك ستكون      

.قبلككانت 

 

 
أصابهم  الذينل اعتذار المصريين    تقب 

مرض الشك في القيـادة، واسـتمر فـي        
 من خلفـك    والشعب ،عملك، فاهللا يرعاك  

.، ونحن لك داعمينساندين

 

 
                   مواطن مصري 

 

 
                                              

 لدولة ما سواء    ار مؤقتً  كل من ساف   :العالقون )١(
 أو  ،في زيـارة أو سـياحة أو رحلـة عـالج          

للمشاركة في مؤتمر أو مهمة عمل سواء نشاط        
تجاري أو ثقافي أو غيره، وكذلك الدارسون أو        

 بعـد تعليـق   ن فـي دول كثيـرة     والطلبة العالق 
 .الدراسة في هذه الدول



 

 

 

 

 



 



دداإلمام ا

 

 
 السيد حممد ماضى أبو العزائم

 

 



 



 



 



 



الحمد هللا الذى صاغ نفوس أوليائه مـن نـور          

اإلسالم هللا، وضياء تصديق رسول اهللا، حفظهم فى    

هذا الجانب سبحانه من الشك الذى يطفـئ نـور          

ثم أقامهم  .. اإليمان، والريب الذى يوجب الحرمان    

رضى اهللا عنهم بعد ذلك فى مقامات رسله صلوات         

والرسل . رثة لهم اهللا وسالمه عليهم، بأن جعلهم و     

لم يورثوا درهما وال دينارا، ولكنهم ورثوا علمـا         

وهدى، فهم المجددون للناس أمر دينهم، يمحو اهللا  

تعالى بهم الجحود والضالل، وهـم حـرب علـى          

أعداء اهللا، سلم للمؤمنين، ألهمهم الـصواب فـى         

.القول والعمل فى كل عصر، فال يخلو منهم زمان

 

 

على خاتم األنبياء، من حفظه     والصالة والسالم   

.اهللا فى أمته بورثته المجددين ألمر دينه

 

 

:وبعد

 

 

فيقول العبد المذنب المقصر محمد ماضى أبـو        

:العزائم

 

 

إنى سألنى بعض أهل العلم والطريق عن عقيدة        

تـوى علـى   النجاة، فأجبتهم بتلك الرسالة التى تح    

.تمهيد وبضعة فصول وخاتمة

 

 



 

 

 

 

 



 





 



نِّى ذلك العبـد الـذى      أ: اعلموا إخوانى 

خلقنى اهللا من ماء جرى فى مجرى البـول         

مرتين، وهذا قدرى فى الحقيقـة، ومهمـا        

جملنى اهللا بأنواع جماله التى جمل بها أهل        

..عنايته فإنى لن أنسى من أنا

 

 

 ثم أعلم حق اليقين أن سيدنا محمدا   

بعثه اهللا بالحق بشيرا ونذيرا، فنور اهللا بـه         

 ا،       أعينًا عما غُلفًا وآذانًا صا، وفتح به قلوبمي

وهدى به العالم الذين سبقت لهم الحـسنى        

.إلى صراط اهللا المستقيم

 

 

 اإلمام الذى من خالف سـنته       فهو  

يا َأيها الَّـِذين    : حبط عمله، قال اهللا تعالى    

آمنُوا الَ تُقَدموا بين يدِي اللَِّه ورسوِلِه واتَّقُوا        

     ِلـيمع ِميعس اللَّه ِإن اللَّه)  ١: الحجـرات (

يا َأيها الَِّذين آمنُوا الَ تَرفَعوا      : وقال تعالى 

       وا لَهرهالَ تَجو ِت النَِّبيوقَ صفَو اتَكُموَأص

ِبالْقَوِل كَجهِر بعـِضكُم ِلـبعٍض َأن تَحـبطَ        

) ٢: الحجرات (شْعرونَأعمالُكُم وَأنْتُم الَ تَ   

من يِطِع الرسوَل فَقَد َأطَاع     : وقال سبحانه 

اللَّه) وقال جل وعـال   ) ٨٠: النساء : ِإن

    اللَّه وناِيعبا يِإنَّم ونَكاِيعبي الَِّذين)  الفـتح :

قُْل ِإن كُنـتُم    : وقال تقدست أسماؤه  ). ١٠

آل  (ي يحِبـبكُم اللَّـه    تُِحبون اللَّه فَـاتَِّبعونِ   

).٣١: عمران

 

 

قال عليه  :  أنه قال  وعن أبى هريرة    

كُلُّ ُأمِتى يدخُلُون الْجنَّـةَ     : (الصالة والسالم 

مـن  : (ومن أبى؟ قـال   : قيَل) إالَّ من أبى  

        اِنى فَقَـدصع نمخََل الجنَّة وِنى فَقَد دأطَاع

.)١()َأبى

 

 

 أنـه    النبـى    وعن ابن عباس عن   

الَ يْؤمن أحدكُم حتَّى يكُون هواه تَبعا       : (قال

.)٢()ِلما جئتُ بِه

 

 

وعن عبد اهللا بن عمر     

لَيـأِتين) :  عن النبـى    

علَى أمِتى كَما َأتَـوا علَـى     

        تَّـى إنل، حل بالنَّعالنَّع ذْوائيَل حرنِى إسب

    هأتَى أم نم ممنْه فِى أمِتى     كان لكَان هالَنيع 

من يصنَع ذَٰلك، فَإن بِنى إسراِئيلَ تفَرقَـتْ        

علََى اثْنَتَيِن وسبعين ِملَّةً وتَتَفَرقُ أمتى علَى       

ثَالٍَث وسبعين ِملَّةً كُلُهم ِفى النَّاِر ِإالَّ واِحدة،        

.)٣()ما علَيِه أنَا وأصحاِبى

 

 

:  أنه قال لـه     عن النبى    وعن أنس 

)        سلَيِسى وتُمو ِبحتَ َأن تُصرقَد نَّى إنا بي

يا بنَى  : (ثم قال ). فِى قَلْبك ِغشٌ ِألحد فَافْعلْ    

وذَِلك ِمن سنَِّتى، ومن أحـب سـنَِّتى فَقَـد          

.)٤()َأحبِنى، ومن َأحبِنى كَان مِعى فِى الْجنَِّة

 

 

نس عنه عليه الصالة والسالم أنه وعن أ

ُ يوِمن أحدكُم حتَّى أكُون أحب ِإليِه       : (قال الَ

عينِمالنَّاِس َأجلَِدِه وواِلِدِه و٥()ِمن و(.

 

 



 





 





 




 



جاء فى كتاب قـوت القلـوب لإلمـام         

 فى ذكر   )٦(أبى طالب المكى  العارف الشيخ   

:عقيدة الصوفية

 

 

فرض التوحيد هو اعتقاد القلب أن اهللا        

تعالى واحد ال من عدد، أول ال ثانى لـه،          

موجود ال شك فيه، حاضر ال يغيب، عالم         

ال يجهل، قادر ال يعجز، حـي ال يمـوت،          

قيوم ال يغفل، حليم ال يسفه، ملك ال يزول         

ر حد، كائن   ملكه، قديم بغير وقت، آخر بغي     

لم يزل وال تزال الكينونة صفته لم يحـدثها        

لنفسه، دائم أبد األبـد ال نهايـة لدوامـه،          

والديمومة وصفه لم يحدثها لنفسه، ال بداية       

لكينونته لقدمه، وال غاية ألبديته، آخر فـى        

وأن أسـماءه   . أوليته، أول فـى آخريتـه     

وصفاته وأنواره غيـر مخلوقـة لـه، وال         

 أمام كل شـيء، ووراء      وأنه. منفصلة عنه 

كل شىء، وفوق كل شيء ومع كل شيء،        

وأقرب إلى كل شيء من نفس الشيء، وأنه        

مع ذلك غير محل لألشياء، وأن األشـياء         

وأن اهللا جل شأنه هو ذات      . ليست محال له  

منفرد بنفسه، متوحد بأوصافه، ال يمتـزج       

. وال يزدوج إلى شىء، بائن من جميع خلقه       

ال تحله األعراض، ليس    ال يحل األجسام، و   

فى ذاته سواه، وال فى سواه من ذاته شىء،         

وأنه تعـالى ذو    . ليس فى الخلق إال الخلق    

أسماء وصفات، وقدرة وعظمـة، وكـالم       

ومشيئة، وأنوار، كلها غيـر مخلوقـة وال        

.محدثة، بل لم يزل قائما موجودا بها جميعا

 

 

له الخلق واألمر، والسلطان والقهـر،      

فى خلقه وملكه ما شاء كيـف       يحكم بأمره   

شاء، ال معقب لحكمه، وال مشيئة لعبد دون        

مشيئته، ال حول لعبـد عـن معـصيته إال          

برحمته، وال قوة لعبـد علـى طاعتـه إال          

بمحبته، وال يجب عليه فـى األحكـام مـا     

أجرى علينا، ال يختبر باألفعال، وال يـشار        

عادل بحكمـة وعـدل همـا       . إليه بالمقال 

  حكمته بحكمة خلقـه، وال      صفته، ال تُشَب ه

يقاس عدله بعدل عباده، قد جاوز العقـول،        





.

 

 



 

 

 

      

 



 



وفات األفهام، هو كما وصف نفسه، وفوق       

ما وصفه خلقه، نَِصفُه بما ثبتت به الرواية        

وأنه لـيس   . وصحت عن رسول اهللا     

كمثله شىء فى كل شىء بإثبات األسـماء        

والصفات ونفى التمثيل واألدوات، وأن مـا      

ائه وصفاته وأنواره وكالمه مـن      سوى أسم 

الملك والملكوت محدث كله ومظهر، كـان       

بعد أن لم يكن، ولم يكن قديما وال أوالً، بل          

، واهللا  مؤقتـة كان بأوقات محدثة وأزمـان      

تعالى هو األزلى الذى لم يزل، األبدى الذى        

لم يحل، أحد صمد، لم يلد وبمعناه لم يولد،         

ا لم تخلق ذاته    ولم يخلق من ذاته شىء، كم     

 عما يقوله الملحدون من ذلك      من شىء،   

.علوا كبيرا

 

 



 





 



جاء فى كتاب حياة القلوب للشيخ عماد       

:الدين األموى فى شرح العقيدة

 

 

يعتقدون أن اهللا تعالى واحد فرد صمد،       

قديم أزلى، باق أبدى، وأن ما سـواه فهـو          

 شريك له، وال ضد وال ند       صنعه وخلقه، ال  

وال شبيه، موصوف بكل ما وصف به نفسه    

من الحياة والعلم، والقدرة واإلرادة، والسمع      

مسمى بكل ما سمى بـه      . والبصر والكالم 

ليس بجسم، فإن الجسم ما كان مؤلَّفًا       . نفسه

وال هـو   . والمؤلَّف يحتـاج إلـى مؤلِّـف      

بجوهر، فإن الجوهر ما كان متحيزا وهـو        

. نه خالق كل متحيز   سبحا

ــرض؛ ألن   ــو بع وال ه

العرض ال يبقى ويحتـاج     

سـبحانه ال   . إلى جـوهر  

يكَيفُه العقل، وال يمثله الفكـر، وال تلحقـه         

اإلشارة، وال تعنيه العبارة، العقول محجوبة      

عن درك حقيقته، إذ العقـول للعبوديـة ال         

.لإلشراف على الربوبية

 

 

الك بن  ويعتقدون فى االستواء ما قاله م     

االستواء معلوم،  : أنس حين سئل عنه فقال    

والكيف غير معقول، واإليمان به واجـب،       

.والسؤال عنه بدعة

 

 

ويؤمنون بجملة ما ورد فـى الكتـاب        

العزيز، وجاءت به الروايات الصحيحة عن      

 من أحوال المعاد ويوم القيامـة       النبى  

.وما فيه وما بعده

 

 

 وأن  وأجمعوا أن اهللا خالق أفعال العباد،     

ــشرك  ــأجلهم، وأن ال ــون ب ــق يموت الخل

والمعاصى كلها بقضاء اهللا وقدره من غير       

أن يكون ألحد من الخلق على اهللا حجـة،         

فلله الحجة البالغة، وال يرضى لعباده الكفر       

.والمعاصى، والرضا غير اإلرادة

 

 

، )٨(، والقدرية )٧(ويتبرأون من المعتزلة  

، )١١(، والمعطلـة  )١٠(، والمشبهة )٩(والجهمية

 وسائر أهـل    )١٣(، والروافض )١٢(والخوارج

.البدع

 

 

وأجمعوا على أن اإليمان قول وعمـل       

واعتقاد، فمن ترك اإلقرار فهو كافر، ومن       

ترك التصديق فهو منافق، ومن ترك العمل       

.فهو فاسق

 

 



 





 




 



، كتاب اهللا تعالى، وكتاب رسـول       

ل وأعمال الصوفية الكُمـل، والعمـل       وأقوا

        بإخالص بما علمتُه فيعلمنى اهللا تعالى علم

ما لم أعلم، واالجتهاد فى األمور إذا لم أجد         

لها صريح حكم فى كتاب اهللا وكتاب رسوله 

.وأقوال السلف بكل احتياط

 

 



 



لما كان الخالف بـين المـسلمين فـى         

لنـاس فـى فـتن      التوحيد أوقع كثيرا من ا    

مضلة، وأعمال باطلة، وأحـوال مخزيـة،       

وجعل من أبعدهم اهللا من زنادقة زماننا هذا        

يرمون الدين بما يرونه فـى المتمـسكين        

.بقشور منه ال حقيقة لها

 

 

    ن منـاهج بعـض     لذلك أردت أن أبـي

ــة المــشهورة وهــى : الطوائــف المختلف

 )١٦( والباطنية )١٥( والحشوية )١٤(األشعرية

 

- 

دعياء المتـصوفة    الذين هم أ  

 

 والـصوفية   –

والعلماء العاملون الذين تلقوا تلك العقائـد        

.عن القرآن المجيد

 

 

ولما كانت طائفة الصوفية أهـم هـذه        

الطوائف وأوالها بالذكر    

 

 بعـد العلمـاء     –

الربانيين  

 

 كان ال بد لنا أن نبدأ بتعريـف         -

حالهم ومذهبهم، وسنبين بعد ذلك مـذاهب       

 بقدر مـا يـسع      المتكلمين الشهيرة بإجمال  

.المقام

 

 





.

 

 



 

 

 

 

 



 





 



هم الذين صفت قلوبهم مـن شـوائب        

الكون، وتطهرت نفوسـهم مـن رجـس        

الشهوات، وتعلقت هممهم باهللا تعالى ففنـوا       

عن كل ما سواه، ووجهوا وجوههم شطره،       

لم تحجبهم الكائنات عن شهود مبدعها، ولم       

تشغلهم اآليات الجلية عن فهـم إشـاراتها        

بيد اهللا السائرون على    وذوق معانيها، هم ع   

، وهم الذين تلقـوا أسـرار       منهج نبيه   

التوحيد وأنوار الحكمـة بقلـوب واعيـة        

ونفوس صافية عن العلماء العارفين بـاهللا،       

.ورثة رسول اهللا 

 

 

إما ألن أئمـتهم أهـل      : وسموا صوفية 

) صـوفى (الصفة، أو ألن كل واحد مـنهم       

صـافاه  : فعل ماضى مبنى للمجهـول، أى     

 أو ألنهم كانوا يلبسون الخـشن مـن          .اهللا

وقد ذكرنا عقيدتهم فى أول     . الصوف تزهدا 

.الرسالة وهى عقيدة السلف

 

 



 



وأما األشعرية فإنهم يرون أن التصديق      

باهللا تعالى ال يكون إال بالعقل، إال أنهم لـم          

يسيروا فى مذهبهم هذا فى الطريق التـى        

نبـى  رسمها الشرع الشريف لنا، ودعانا ال     

ذلك . عليه الصالة والسالم إلى اإليمان بها     

أن أساس اعتقادهم أن العالم حادث، وتفرع       

من هذا االعتقاد القول بأن األجسام مركبـة      

من أجزاء ال تتجزأ، وأن الجزء الـذى ال         

محـدث،  ) الجوهر(يتجزأ وهو ما يسمونه     

واألجسام محدثة بحدوثه، وطريقتهم التـى      

ث الجـوهر   يؤمنون بها فى تفصيل حـدو     

طريقة معقدة غامضة، ال أصل لهـا مـن         

الحقيقة وال من الدين، وال يفهمها كثير من        

الماديين والمتكلمين، فضالً   

.عن جمهور المسلمين

 

 
اإليمان بـاهللا   : يقولون

واهللا . يجب أن يكون العقل   
 الَِّذين يْؤمنُـون بالْغَيـبِ    : سبحانه يقول 

هللا إال  وال نرى أكثـر أوليـاء ا      ) ٣: البقرة(
وعقولهم تتلقى عن الحق، وال تقبـل عـن         
الخلق شيًئا، حتى اشـتهروا بـالعبط بـين         

بل نرى بعض رسل . عقالء الدنيا وبالجنون  
اهللا من أولى العزم صـلوات اهللا وسـالمه         
عليهم كعيسى بن مريم، لم يكن لهم عقـول         

فزهـدوا فيهـا،    . يعقلون بها عـن الـدنيا     
 ذلـك أن    وفارقوها وأهلها، وكان من نتيجة    
وال نرى  . حكم عليهم بعض الكفار بالجنون    

العقول المكتسبة إال فى أهل الكفـر بـاهللا،         
واإلنكار على شريعة سيدنا وموالنا محمـد       

       من المنافقين، الذين بلغوا بعقولهم إلى 
الغوص فى البحار، والطيران فى الهـواء،       
والسير على مركب من حديد أو السير على        

ك إال من كمال العقـل      الماء، وال يكون ذل   
. اإلنسانى

 

 
ولكن من أعمى اهللا بصيرتهم وبصرهم      
من زنادقة زماننا، يظنون أن عقل صـناع        

والحقيقة أن العقل المعتبر    . أوربا هو العقل  
شرعا، هو الذى يعقل عن اهللا، ويفهم كالم        

، حتى تنكشف له الحقائق،     رسول اهللا   
فيرى الدنيا على ما هى عليه من الحقـارة         
والزوال، فيحتقرهـا ويزدريهـا، ويـرى       
اآلخرة بما فيها من بقاء وجمال، فيـشتاق        
إليها ويعمل لها، ولكن معرفـة اهللا تعـالى         

ذَٰلـك  : فضل يؤتيه لمن يشاء، قال سبحانه     
    شَاءن يْؤتِيه مُل اِهللا يفَض)  ٥٤: المائـدة (

َأم تَحسب َأن َأكْثَرهم يسمعون : وقال تعالى
أو يعِقلُون ِإن هم ِإالَّ كَاألنْعاِم بْل هم أضـلُّ          

).٤٤: الفرقان (سبيالً

 

 
                                              

.٧٢٨٠صحيح البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب، ح) ١(

 

 
.١٧٣٦٥ ح١٦/٤٩٢الجامع الكبير للسيوطي ) ٢(

 

 
.٢٦٤١ ح٥/٢٦سنن الترمذي ) ٣(

 

 
.٢٦٧٨ ح٥/٤٦سنن الترمذي ) ٤(

 

 
.١٥صحيح البخاري، كتاب اإليمان، ح) ٥(

 

 
.ه٣٨٦أبو طالب على بن محمد المكى المتوفى سنة ) ٦(

 

 
هم أصحاب واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد  : المعتزلة) ٧(

من تالمذة الحسن البصرى الذين اعتزلوا حلقتـه فـسموا           
.معتزلة

 

 
وهو اسم للمعتزلة فكانوا يـسمون القدريـة أو      : القدرية) ٨(

يد لقـولهم   العدلية، وكانوا يدعون أنفسهم أهل العدل والتوح      
.باختيار العبد فى فعله ونفى صفات اهللا

 

 
هم أصحاب جهم بن صفوان تلميذ الجعد بـن         : الجهمية) ٩(

.درهم الذى قتل على الزندقة واإللحاد

 

 
هم الذين صرحوا بالتشبيه مثل الهشاميين من       : المشبهة) ١٠(

الشيعة ومثل مضر وكهمس وأحمد الهجينى وغيرهم مـن         
.الحشوية

 

 
صنف أنكر الخالق، وصـنف     : وهم صنفان : المعطلة) ١١(

.أقر بالخالق وأنكر البعث

 

 
وهم الذين رأوا أن التحكيم فى وقعة صفين        : الخوارج) ١٢(

خطأ؛ ألن التحكيم يتضمن شك كل فريق أيهما محق، وليس          
يصح هذا الشك؛ ألنهم حاربوا وهم مؤمنون أن الحق فـى           

.جانبهم

 

 
دنا زيـن   إنما سموا بـالروافض؛ ألن سـي      : الروافض) ١٣(

 خرج على هشام بـن عبـد        العابدين على بن الحسين     
الملك فطعن عسكره فى أبى بكر وعمر فمنعهم مـن ذلـك            

.فرفضوه وبقى عليهم هذا االسم

 

 
وهم أصحاب أبى الحسن على بن إسماعيل       : األشعرية) ١٤(

المقاالت :  ومن أشهر كتبه،ه٣٢٤األشعرى، وقد توفى سنة     
.، واإلبانة عن أصول الديانةاإلسالمية، واختالف المصلين

 

 
هم طائفة من الحنابلة والسالمية المتمـسكين       : الحشوية) ١٥(

بالظاهر دون تعقل، فقد كان مذهبهم أضل من المعتزلة كما          
.يذكر الشيخ السنوسى

 

 
وهم الذين يتظاهرون باإلسالم وإن لم يكونوا       : الباطنية) ١٦(

نيـف  مسلمين، والفساد الالزم من هوالء علـى الـدين الح         
أكثرمن الفساد الالزم عليه من جميع الكفار، ومقـصودهم         
على اإلطالق إيصال الشريعة، وهم ال يؤمنون بشىء مـن          

.الملل، وال يعترفون بالقيامة

 

 







.

 

 



 

 

 



 



 



 

 



 


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

 

 

 

 

* 

 



*

 



*

 



 

 




 


: استكماالً للمقال السابق نقـول    

يحقق اهللا وعـده    وبالنسب اإللهي   
وعد اللَّه الَّـِذين    : كما قال تعالى  

ِت آمنُوا ِمنكُم وعِملُـوا الـصّاِلحا     
ــي اَأل ــستَخِْلفَنَّهم ِف ــالَي ِض كَمر 

     ّكِّنَنملَيو ِلِهمِمن قَب تَخْلَفَ الَِّذيناس
        ـمٰى لَهتَـضالَّـِذي ار مِدينَه ملَه

 ولَيبدِّلَنَّهم مِّن بعِد خَـوِفِهم َأمنًـا      
، فأخبر سبحانه بمـا     )٥٥ :النور(

أعده للجميع من االستخالف فـي      
األرض، وتمكين الدين لهم، فجعل 

 

 
لذي يمنحه الوالد ألوالده    هذا الفضل كالخير ا   

الذين هم في رتبة واحدة؛ من النسب الذي بـه          
    نيل الخير في الدنيا مجد  ا فـي األرض   ا وعلـو

. بالحق؛ والفوز بفردوس اهللا األعلى يوم القيامة

 

 
 المنتسبين المتجملـين بهـذا      وقد وصف   

النسب بصفة العزة التي هـي صـفته تعـالى،     
نـسب فـأظهروه    ونفاها عن الذين ادعوا هذا ال     

على جوارحهم وأخفوا الكفر في قلوبهم بجعلهم       
يقُولُون لَِئن  : أذالء ونفى العلم عنهم؛ قال تعالى     

ذَلَّ رجعنَا ِإلَى الْمِدينَِة لَيخِْرجن اَألعز ِمنْهـا األَ       
       نَـاِفِقينالْم لَِكنو ْؤِمِنينِللْموِلِه وسِلرةُ وِللَِّه الِْعزو

 ونلَمعال ي )وصف المـؤمنين   : )٨ :المنافقون
بالعزة، وأنهم يخرجـون األذالء مـن المدينـة       
لنفاقهم، وأثبت الجهل لمن فارق هـذا النـسب         

ها بقلبه، وهذه هي العزة بعينها التي يجمل اهللا ب        
.كل من عمل بهذا النسب

 

 
والمتصل بالنسب الروحاني المحمدي متصف     

 ون مـن هـاجر ِإلَـيِهم والَ       يِحب: بقوله تعالى 
      ونْؤِثريا ُأوتُوا ومةً ماجح وِرِهمدِفي ص ونِجدي

 

 

 

 

        ِبِهـم كَـان لَـوو لَى َأنفُِسِهمع
، وهـذه   )٩ :الحـشر ( خَصاصةٌ

 الشريفة تدل على أن نـسب       اآلية
ألن ؛  اإلسالم أقوى من نسب األبوة    

اإلنسان إذا ضاق به الحال في بلد       
غربة هاجر منها إلى أخرى فيهـا       
والده أو ولده، فإذا وصـل إليهـا        

ا ال يجد مـا يـسره لـدى         محتاج
أقاربه، ولكن المسلم إذا هاجر من      
ــه   ــى إخوان ــداء إل أرض األع
المؤمنين؛ يكون منشرح الـصدر     
بهم، ويكونون له فوق ما هو لنفسه       

: ىـكما أخبر اهللا عنهم بقوله تعال

 

 
)ِهمِإلَي راجه نم ونِحبي(.

 

 
ورجل يؤثرك على نفسه أقام الحجة على أنك        
أحب إليه من نفسه، فتكون أحب إليه من والديه         
وأوالده، ال يتحقق هـذا الحـب واإليثـار إال          

نفسه كيـف   بالنسب اإلسالمي، ومن آثرك على      
   ا ببذل ماله قبـل مالـك،       ال يتعصب لك تعصب

. ودمه قبل دمك؟

 

 
وإذا كان هذا تعصب المسلم للمسلم، فكيـف        
يكون تعصبه لدين اهللا تعالى؟، وبالتعصب صار       

  كل مسلم سيد ا غني ا، فالتعـصب لإلسـالم     ا قوي
كاألعصاب للجسد، فـال تماسـك للجـسد إال         

 بالتعـصب  باألعصاب، كما ال حفظ لإلسالم إال     
.له من مجتمعه الذي يمثل حقيقة األخوة

 

 
هكذا كان سلفنا الصالح مـذ كـان اِإلسـالم          
نسبهم، ومن قَربه اِإلسالم قريبهم، ومن أبعـده        
اِإلسالم عدوهم، ال فرق بين الشريف الهاشـمي   

ِإن :  بقولـه تعـالى    والوضيع العجمي؛ عمالً  
   اللَِّه َأتْقَاكُم ِعند كُممَأكْر )وكل  )١٣ :الحجرات ،

من كان هو أكرم عند اهللا من غيره؛ فهو أكـرم   
من باب أولى عندنا ولو كان غالماا عجمي.

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 



 

 

 

 



 

 

 



 



 


 



 



ال : ( بـالنص الـصريح فقـال      لقد أكد سيدنا رسول اهللا      

، يؤيد ذلك الحديث الشريف الذي رواه أبو داود )عصبيةَ في اِإلسالِم

ليس ِمنَّا من دعا إلى عصبية، وليس ِمنَّا من قاتل على           : (في مسنده 

، وليس مـدلول كالمـه      )ات على عصبية  عصبية، وليس ِمنَّا من م    

   ًا، وهذا ما ال يقول به طفل مـن أطفـال            نفي التعصب مطلق

المسلمين، فإن صريح لفظ الحديث الشريف ال يحتاج إلى توضيح،          

معناه أن العصبية يجب    ) ال عصبيةَ في اِإلسالمِ   : (وذلك ألن مدلول  

سالم تفرقـة   أن تكون لِإلسالم ال في اِإلسالم، فإن العصبية في اإلِ         

.لجماعة المسلمين

 

 

 لرجل فارسي من الصحابة في غزوة من        دليل ذلك قوله    

خذها وأنا الفتى الفارسـي، فغـضب     : الغزوات عندما قال للمشرك   

، قـال   )وأنا الفتى األنصاري  :  قلتَ هالَّ: ( وقال له  رسول اهللا   

له ذلك عليه الصالة والسالم وقد رِئي الغضب الشديد فـي وجهـه      

الكريم مما جرى على لسان ذلك القائل بكلمته التـي هـي عـين              

التفرقة، وما ينبغي لمسلم إال أن تكون دعواه لِإلسالم وكل ما يدعو            

.إلى االتحاد والوئام

 

 

وهذا الحديث الشريف المتقدم أساس من أسس الـدين القـويم           

أن : أي) المسلم أخو المـسلمِ   : (يجلي لنا الحقيقة؛ وهي قوله      

ب واألحساب والعصبية لآلباء والقبائـل محيـت باإلسـالم،          األنسا

وصار التعصب لإلسالم، والشرف باِإلسالم، واِإلسالم هو النـسب         

، فهـذا   )كُلُّ نسٍب منقطع إال نـسبي     : (والحسب، بدليل قوله    

إال : (الحديث الشريف حجة ونص ظاهر في وجوب التعصب بقوله        

 به كلمة اهللا، وتحيى بـه  ا تقوى، فهو الذي يتعصب له تعصب   )نسبي

سنن رسول اهللا، وال يحسن التعصب للنسب الجسماني إال إذا كـان            

شرف هذا النسب بسبب الدين، كتعصب المسلم لنسب موالنا الحسن         

          ا أو الحسين، أو تعصبه لألنصار أو الخلفاء الفاتحين فيكون تعـصب

. للدين

 

 

   وكلما كان المجتمع متعصب  ل بوصاياه،  ا على العم  ا للدين، غيور

ا على القيام بأوامره؛ عمت الخيرات جميع أفراد المجتمـع،          حريص

وانتشرت الصناعات والعلوم والفنـون، وفتحـت كنـوز األرض          

وخزائنها، وفتحت أبواب السماء بالغيث النافع للـزرع والـضرع،       

حتى يعم الخير كل ذي كبد رطبة من الحيوانات ومن المجتمعـات            

ن التعصب للشريعة الغراء هو في الحقيقة       التي ليست بمسلمة، فيكو   

.الخير الحقيقي المقصود للكل

 

 



 





 



لما كانت الخيرات والسعادات الحقيقية ال تنـال إال بحـصول           

الحب واألنس، والتعاون الحقيقي الموجب ألن يؤثر كل فرد أخـاه           

     ا أن ذلك هو الخير له، وال       على نفسه في الخيرات والسعادات معتقد

يكون ذلك الحب واألنس واإليثار إال بالعمل بأحكام السنة والكتاب،          

دودهما وإحياء آدابهمـا وجمالهمـا، ونـشر        والغيرة على إقامة ح   

أنوارهما بين المجتمع بغيرة عن رحمة وشفقة وحب خالص لنجـاة        

. العالم؛ من ذلك تعلم سر االجتماعات الدينية

 

 

فقد ندبنا إلى االجتماع، ألن اهللا تعالى أمرنا باالجتماع في اليوم           

     مرة ا باالجتماع في كل جمعة      خمس مرات، وأمر أهل المدينة جميع

في صالة الجمعة، وأمرنا باالجتماع في كل سنة مرتين في صـالة        

العيدين، وباجتماع جميع أفراد المسلمين في العمر مرة في الحـج،           

  وجعل ذلك فرض ا واجب ا وحكم ا الزم ا بواجب مقدس علينـا     ا، قيام

، ثم ليحصل الحب واألنس واأللفة بـين أعـضاء          لذاته العلية أوالً  

تتصل جميع أعضاء الجسد بالقلب، ويتصل القلـب        الجسد الواحد، ف  

بجميع أعضاء الجسد، والقلب هو الخليفة األعظم أو نائبه، وأعضاء        

الجسد جماعة المسلمين، وتكون هذه االجتماعات كلها كتطهير لكل         

عضو حتى يقوم بالواجب عليه لبقية األعضاء، ابتغاء مرضـاة اهللا           

. لفضله ونعمتهتعالى، ونيالً

 

 

كون كل مسلم    وبذلك ي 

 

 أين كان وكيف كان      -

 

 لكل مسلم كاليد    -

لليد، والعين للعين، واألذن لألذن، بل ويكون كل مـسلم للمجتمـع            

اإلسالمي كاليد للجسم، وكالعين للجسم، وكاألذن للجـسم، ويكـون          

المجتمع اإلسالمي لكل فرد من أفراد المسلمين كمجمـوع الجـسم           

.للعين

 

 



 





  

 

 



 


 

 

 



 




 





 




 




 


 



 



أما المغيرة بن شعبة فقد كان يبيع سمكًا في البحر، ويشتري به            

.المائدة ا علىا شهيسمكًا مطبوخً

 

 

      ا شهدوا عليـه أنهـم      عزله الفاروق عن والية الكوفة؛ ألن قوم

إنها امرأته، وإن : غير امرأته، وقال هو وجدوه على ريبة مع امرأة    

تثبـت التهمـة     ن المرأتين، ولم  األمر التبس على الناظرين لشبه بي     

ا يزيل الـشبهة،    عليه ثبوتًًا يوجب إقامة الحد، ولم تسقط عنه سقوطً        

الفاروق وأبقاه زمنًا بغير عمل كأنه يؤدبه ويستتيبه، ثم بدا له            فعزله

إليه وشدد عليه ليجتنبن الشبهات حتـى        أن يعيده إلى واليته، فدعاه    

بالخالفة عزلـه،    ام عثمان الظنة، وواله الكوفة مرة أخرى، فلما ق      

فاعتزل السياسة حتى قتل عثمان، وبويع علي بالخالفة في المدينة،          

 عنـد اإلمـام، وعنـد    )١(إليه يمهد في العهد الجديد للزلفـى     فذهب

صاحب األمر بالشام    

 

 معاوية   -

 

في وقت واحد، وأشـار علـى        -

 اإلمام بإقرار معاوية في واليته؛ ليدين له بالوالء ثم يعزلـه متـى            

إنـي  ": شاء، فلما أبى اإلمام أن يقره عاد إليه في اليوم التالي، فقال           

بالذي أشرت وخالفتني فيه، ثـم علمـت أن          أشرت عليك أول مرة   

الصواب فيما رأيت، فاعزلهم     

 

 والة عثمان :  أي -

 

 واستعن بمـن    -

."تثق به، فإنهم أهون شوكة مما كان

 

 

يـة بعـد    وعاد المغيرة إلى عزلته يترقب، ثم قصد إلـى معاو         

غير مجازف بشيء بعد استقرار أمر      رجحان كفته في أمر الحكمين    

الشام  

 

 على األقل    -

 

إمرة الحج بعد     لمعاوية وحزبه، فواله معاوية    -

انفراده بالدولة، وكان المغيرة ينظر إلى واليته األولى على الكوفة          

ابن العاص إلى واليته األولى علـى مـصر، فلمـا أراد             كما نظر 

بن عمرو بن العاص ذهب  عهد بهذه الوالية إلى عبد اهللا     معاوية أن ي  

 :إليه يبذل النصيحة الذي يأخذ منها أكثر ممـا يهـب، وقـال لـه              

إنك بين نـابي    … أتستعمل عبد اهللا على الكوفة وأباه على مصر؟         

وعزل عبد اهللا وواله في مكانه، وسـمع         فاستمع له معاوية  ! األسد

إعادة عبد اهللا إلى     ها، ولم يطلب  عمرو بخبر هذه المكيدة فردها بمثل     

واليته، بل قنع بحرمان المغيرة مـن واليـة الخـراج واصـطنع             

إنك تستعمل المغيـرة علـى      : للخليفة الجديد، فجاءه يقول    النصيحة

تنتزعه منه، والرأي أن تولي علـى        الخراج فيأخذه وال تستطيع أن    

ستعمل ت  يخافك، وال تبالي أن تعزله متى شئت، وأن        الخراج رجالً 

المغيرة على الصالة واإلمارة، فال يقوى عليك بغير مـال، فـاتبع            

غير كاره؛ ألنها أكـسبته المـال والعـداوة بـين            معاوية مشورته 
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.الداهيتين

 

 

        بعزله،  ثم استقر األمر لمعاوية فهان عليه خطب المغيرة وهم 

 حول معاوية، وأشفق مـن  )٣(من عيونه  الخبر إلى المغيرة   )٢(فنمى

يحتال مع ذلك  ، وأن العزل، فآثر أن يذهب إليه معتزالً    )٤(غضاضة

حيلته التي يرغم بها معاوية على استبقائه، وهو عزيـز الجانـب            

.فيه مرغوب

 

 

 ا، ووسوس له شخص إلى دمشق فاختلى بيزيد كأنه يلقاه عرض

إن ": أن يطلب إلى أبيه تسميته لوالية العهد، وزين له األمر قـائالً   

وبقي األبناء وأنـت مـن        قريش قد ذهبوا،   أصحاب النبي وكبراء  

 :أفضلهم، فال أدري ما يمنع أمير المؤمنين أن يعقد لك البيعة؟ قال           

فدخل يزيد على أبيه وأخبره بمقالة      … نعم  : ترى ذلك يتم؟ قال    أو

لقاءه واستدعاه ليطمئن إلى حقيقة الخبـر،        المغيرة، فتعجل معاوية  

…زيد؟ ما هذا الذي يقوله ي: وابتدره سائالً

 

 

إني يا أمير المؤمنين قد رأيت ما رأيت من سفك الـدماء        : قال

خلف فاعقد له البيعة بعدك، فإن حدث        بعد عثمان، وفي يزيد منك    

دماء وال تكـون     سفكتُ ا منك، وال  بك حدث كان كهفًا للناس وخلفً     

أكفيك أنا أهل الكوفة    : قال… ومن لي بهذا؟    : قال معاوية … فتنة  

زياد أهل البصرة، وليس بين هذين المصرين أحد يخالف          ويكفيك

الكوفة، وأن يتحدث مع ثقاته في    فأمره معاوية أن يرجع إلى    «… ،

.ذلك، ثم يرى ما يرى

 

 

لقد وضعت رجل معاويـة     : قال المغيرة لبعض هؤالء الثقات    

ا، ثم أجابه    أبد )٦(ا ال يرتق  وفتقت عليهم فتقً   بعيد الغاية    )٥(في غرز 

عشرة إلى دمشق، ولم     لة إلى بيعة يزيد، فأرسل منهم     ناس من قبي  

 يرسل سائرهم ليمد في حبل المساومة، وكان من حكمة معاوية أنه          

استمهلهم وطلب إليهم أال يعجلوا بإعالن رأيهم، ولم يكن إعـالن           

ألنه باق في واليته ما احتاج األمـر         هذا الرأي من أرب المغيرة؛    

كـان   تفاق عليها، وفي كل أولئـك     إلى بقائه قبل إعالن البيعة واال     

المغيرة كاسبا ال يفقد شيًئا يقدر على استبقائه، فإن خرج مـستعفيا            

، وإن كانت المساومة على واليـة       خروجه معزوالً  فذلك خير من  

ولم يخسر، وباع الـسمك      يزيد للعهد مجدية له فيما أراد؛ فقد ربح       

ـ              ن في البحر والشبكة من عند غيـره، وإن أعـرض معاويـة ع

ولم يقبل عقد البيعة البنه       المساومة

 

 وهو أبعد الفروض     -

 

 فقـد   -

ولم يفقد والء معاوية؛ ألنه مفقود  كسب الوالي المعزول والء يزيد،

إلى استثارة   ولعله يرمي من هذا التلويح بوالية العهد      … قبل ذلك   

األمير المحروم، وإغرائه بأبيه وانتقامه منه بالكيد له في حجـاب           

يقدر على االنتقام منه بالثورة والعـصيان، ويقـال          ن لم  إ )٧(الحرم

من الرجلين    إن المخدوع : بحق في جميع هذه األحوال    

 

 معاويـة   -

والمغيرة 

 

. لم يكن هو المغيرة إن كان ال بد بينهما من مخدوع-

 

 
                                                           

.القربة، والدرجة والمنزلة: الزلفى) ١(

 

 
.بلغه: نمى إليه: فنمى) ٢(

 

 
.جواسيسه: عيونه) ٣(

 

 
.مذلة: غضاضة) ٤(

 

 
.ركاب الرجل من جلد: غرز )٥(

 

 
.رتق الشيء سده، ضد فتقه: يرتق) ٦(

 

 
.المنع: بكسر الحاء: حرمال) ٧(
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جامعة قناة السويس

 

 



 


" ميقـات التـوراة     " أكد بعض الباحثين أن     

كان من أعمال طائفة قمران، وقد كـان هنـاك          
 نسخ من أعمال التوراة في أحد كهوف        ٦أيضا  

"  إلثبات أو تحديد فكر      قمران، مما أصبح دليالً   
. المدون في المصادر العبرية" ن يالصديقي

 

 
" هيرشـيل شـانكس     " كذلك فقـد بـدأ      

 

- 
مريكي لجمعية علـم اآلثـار فـي        المؤسس األ 

الكتاب المقدس حملة النتزاع المخطوطات التي      
. لم يتم نشرها بعد من أيدي المحررين األصليين       

هيئـة المتـاحف أو     "  أسست   م١٩٨٩وفي سنة   
 " اإلسرائيليةاآلثار  

 

 والـذي يـضم تـشكيلة       –
واسعة من اآلثار التوراتية     

 

-  ا للرقابـة    مجلـس
 علـى   إلشـراف اعلى المخطوطات من أجـل      

وفـي  . المحررين وتشجيعهم على نشر أعمالهم    
ذلك العام ومن معهد الدراسـات الـسامية فـي      

" قـام   " نستون بوالية نيو جيرسـي      بري" مدينة  
" بتنظيم ندوة بالمـشاركة مـع       " سحق  إفرايم  أ

تسببت في ظهـور مـشكلتين      " جون سترجنل   
أصـول وطبيعـة    " و  " ن  سياسة قمـرا  " وهما  

."المخطوطات 

 

 
     ا من بـاحثي    في ذلك الوقت كان هناك عدد

 فـارق   قمران التقليديين الذين يقترحون وجـود     
ن بعـض  إبسيط فـي تلـك النظريـة، حيـث      

النصوص التي وجدت في الكهوف ربما لم تكن        
. مدونة في قمران بل من خارج قمران

 

 

"  تمكن المحرر الرسـمي لـنص        دهذا وق 
" وبمـشاركة   " جون سترجنل   " " ميقات التوراة 
المتخصص في العبرية القديمـة   " (إليشا قمرون   

مـن  ) وكذلك عبرية مخطوطات البحر الميـت     
. ا على ذلك الـنص     صفحة تعليقً  ٦٠٠استكمال  
يتساءل  " سترجنل  " مما جعل   

 

ا لما جـاء     وفقً –
" اإلسـرائيلية في حديث له في صحيفة هآرتس       

 هل تواجد اليهود فـي      م١٩٩٠في نوفمبر سنة    
 إلىالدين اليهودي يدعو    مجموعة كأعضاء في    

 العنـصرية   إلىالتفكير بأن الدين اليهودي يدعو      
 إلـى وهل يدعو ما يعرف بقانون يوم الـسبت         

!!  الكسل

 

 
لقد كان سترجنل    

 

ا لرأي المؤلف     ووفقً -

 

- 
ينتقص من تسلسل قمران الهرمي، وأن ثورتـه        
هذه قد تظهر سلسلة جديدة مـن الدراسـات أو          

ــى الوصــ ــة ال ــاث الموجه ــر األبح ول الح
.   لمخطوطات البحر الميت

 

 


 


هذا وقد كان هناك لقاء حول المخطوطـات        

تم فيه اسـتبعاد     م١٩٩١سنة  " مدريد"ا في   أيض 
كل من النقاد والمنشقين عن سياسـات أو فكـر     

ن استبعاده كـان    إ :"المؤلف"المحررين، ويقول   
يـدة  بسبب طبع أو نشر أطروحات ابتداعية عد      

 عبث أو عدم جدوى فكـرة تقـارب         إلىتشير  
حـاول  . سينيين أو عالقـتهم بالمخطوطـات     اإل

المشاركون في لقاء مدريد أن يدافعوا عن فكرة        

أو نظرية العالقة الطائفية لمخطوطات قمـران،       
وقد بذل منظمو اللقاء قصارى جهـدهم لنقـل         

 فكرة التقارب التقليدي    إلىمعرفة الهالة المقدسة    
.   ية التقليدية للمخطوطاتأو النظر

 

 
ورغم المحاوالت المستمرة لطمس القضية     

نه وباسترجاع األحداث هنـاك     أأو المسألة، إال    
نه خالل تلك الفترة لم يكـن هنـاك         أدليل على   

وأثناء حـدوث   .  ا بين المطّلعون والغرباء   توازنً
ذلك استمر المهتمون بعلوم الكتاب المقدس فـي        

لمخطوطات لتقييمها  الضغط على فكرة تحرير ا    
ا بشكل عامأكاديمي.

 

 



 


تايمز البريطانية  "  أعلنت   م١٩٩١في يونيو   

قـد  " مركز أكسفورد للدراسات العبرية     " أن  " 
قام بقبول مجموعة كاملة من صور فوتوغرافية       
للمخطوطات من هيئة المتاحف بالقدس، وصرح      

_ " جيـزا فيـرمس     " دير المعين لألرشيف    الم
شتهر بكتاباته التاريخية عن األديـان       اوالذي  

 

– 
أنه يأمل أن يتمكن المحررون من زيارة المركز        
سواء إللقاء محاضرات أو مناقشة النـصوص        

.التي لم تنشر بعد

 

 
" وعلَق مديرو المركـز علـى تـصريح         

البروتوكـول  " بأنه لم يختـر تعبيـر       " فيرمس  
الخاص بـشروط التعاقـد والقيـد       " مي  األكادي

 ،المفروض على المركز بواسطة موظفي القدس     
    ا بين مركز أكـسفورد    وهذا يعني أن هناك تعاقد



 

 

 

 

 



 



 










 



وهيئة المتاحف بالقدس أنـه بمجـرد حـصول         
المركز على صور المخطوطات فإنه يمنع مـن        

ويرى مؤلف  . السماح للباحثين بدراستها بحرية   
الـشروط تمثـل    أن تلك   " جولب  . ن" الكتاب  

ا لعديد من المسائل التي ال يوجد لها إجابة،         تحدي
 وهي بالتالي تعتبر بعيـدة عـن أو لـم تـراعِ           
الممارسة األكاديمية في بريطانيا، حيث يتمتـع       
الباحثون مـن الـتمكن مـن االطـالع علـى           
المخطوطات والنصوص القديمة، وكـذلك رأى      
أنه مما يدعو لألسف أن يقبل مركز أكـسفورد         

 الشروط في بريطانيا التي يوجد فيها رقـم         هذه
.    قياسي من االنفتاح البحثي

 

 


 


مما كان يدعو للدهـشة أن هيئـة اآلثـار          
اإلسرائيلية قد استجابت لطلب الحـصول علـى     
مجموعة من الصور الفوتوغرافية مقابل دعـم       
النشر واألبحاث المتعلقة بالمخطوطات والتـي      

شكت على عدم استمرارها نتيجة نقص الدعم       أو
أن " فيـرمس   " هذا وقد صرح    . المطلوب لذلك 

المجلس اإلسرائيلي قد دعاه ليشارك في المـادة        
" دليل االنضباط   "التي لم تنشر بعد والمتعلقة بـ       

وهي مـن أهـم     " قانون المجتمع القمراني    " أو  
الوثائق الطائفية التي كتبهـا اإلسـينيون، تلـك         

نائب " إيمانويل توف   " الدعوة كانت موجهة من     
رئيس تحرير المجلس المختص بتحرير أو نشر       

. المخطوطات

 

 
أن هيئة اآلثار قد    " كراون  " هذا وقد صرح    

وافقت على طلب مركز أكـسفورد والخـاص        
    مـالي   ا دعـم  بمجموعة من الصور مقابل أيض 

 إاللمشروع طبع المخطوطات، ولم يكن ذلـك        

جزءا من اتفاق معقود كتبادل مباشر العتبارات       
.نقدية مقابل حصول المركز على الصور

 

 
  كان هناك أيض ا لمدير هيئة اآلثار    ا تصريح

حيث كشف فيه موافقة هيئة     " جنرال دروري   " 
اآلثار إلرسال صـور المخطوطـات لمركـز        

.  ألـف دوالر   ٣٥٠ قدرها   أكسفورد مقابل منحة  
    ا تجاه التفكير   ا مقلقً لقد كانت تلك األحداث نموذج

في قمران، وأنها في نفس الوقت قـد سـاعدت          
. بشكل ما في أبحاث قمران

 

 
سـنة  " مانفريـد ليمـان     " في تقرير لــ     

 م١٩٩١

 

 الذي نشر عـدة أطروحـات عـن         -
المخطوطات والذي كان يرأس مؤسسة خيريـة       

 

قامـت  " كيمـرون   " مـع    أثناء تعاونـه     ه أن –
" مؤسسته بدعم نـسخة جديـدة ومعدلـة مـن           

لما لها من أهميـة خاصـة،       " مخطوطة المعبد   
حيث تبين بعض أجزائها الخطوط العريضة لـ       

في ذلك الوقت لم يكن هنـاك       ". ميقات التوراة   "
لـك األسـلوب    ذا عن طبيعـة     أحد يتساءل علنً  

المتناقض والخاص بالتبادل بين المال ودراسـة       
المخطوطات أو الوثائق القديمة، وحتـى نهايـة        

١٩٩٤ا لذلك لم تقدم هيئة اآلثار تفسير.

 

 



 




 


أحداث أخرى، على أية    
حال ، كانت على وشـك أن       
تحدث والتي من شأنها يمكن      

 

 وبشكل ال رجعة فيه      -

 

 أن  -
تغير من الصراع الدائر حول     
وضع المخطوطات، حيث قام    

بن زايون واتشولدر   " كل من   
" من الكلية المتحدة العبرية وتلميذ له يـدعى         " 

 صفحة لمـا وصـفوه      ١١٨بطبع  " مارتن آبيج   
 اصدار لنصوص من قمران لم يـتم        أوبنسخة    

نشرها، وكانت الطبعة تعتمد علـى توافـق أو         
متوافقة مع نصوص لم تكن متاحة لكثيـر مـن          

مدير " فيت  ويليام مو " الباحثين، وعندئذ صرح    
بمدينـة  " بـسادينا   " فـي   " هانتنجتون  " مكتبة  

كاليفورنيا أن المكتبة ستمكّن كل الباحثين مـن        
مجموعة كاملة مـن نيجـاتيف المخطوطـات        

الموجودة بها، ومن الجدير بالذكر أن المكتبة قد        
"  بيـشتل    إليزابيث" حصلت على النيجاتيف من     

مركـز  " التي كانت مـشاركة فـي تأسـيس         
كالريمونـت   " بــ   " وطات المقدسة   المخط

 

– 
هذا وقد سمحت نائبة الـرئيس      ". لوس أنجلوس   

والتي كانت تتبـع    " ساندرس  " التنفيذي للمركز   
القسم اإلسرائيلي لآلثـار بنـسخ مـن صـور          
المخطوطات لتخزينها بشكل آمن في المركـز،       

 القدس  إلىينتقل  " روبرت سكلوسر   " مما جعل   
ص، وبعـد   ويعمل نيجـاتيف لمعظـم النـصو      

 " إليزابيـث " قدمت  " هانتنجتون  " التفاوض مع   
ــصور   ــن ال ــة م ــمي مجموع ــشكل رس وب

وهكذا تمكّنت مكتبـة    .  المكتبة إلىالفوتوغرافية  
هانتنجتون من امتالك مجموعـة كاملـة مـن         

وهكـذا  . النيجاتيف أكثر من مركز كالريمونت    
تحتفظ بمجموعة كاملة من     " إليزابيث" أصبحت  

تشتمل ليس فقط على النصوص     النيجاتيف التي   
        ا كـل   التي لم تكن منشورة من قبل بل وأيـض

. ٤النصوص المنشورة من الكهف رقم 

 

 
" موفيـت   " هذا وقد تبع قرار مدير المكتبة       

يـوجين  " لترك أو تحرير النيجاتيف طلب من       
 مركـز   إلـى لتحويل كـل الـصور      " أولريش  

.كالريمونت

 

 
ـ   " جولب  " ويعلّق المؤلف     :هعلى ذلك بقول

نستطيع إذن أن نفهم قرار موفيت كنٍص نفعـي       "
    ا كنٍص أدبـي    أو ذرائعي لسياسة المكتبة وأيض

".لقاعدة أو ألساس فكري

 

 
لقد كانت المجالس المتعلقة بالمخطوطـات      
فيما يبدو غير سعيدة بتلك التطورات، وبالتـالي        
كانت هناك الكثير من االحتجاجـات الـساخطة        

.على تلك التطورات

 

 
" يميلي بوتش   إ" ن  وصف الكاه 

 

 وهو من   -
المهتمين بالتفاسير المقدسة    

 

" أبيج  "  أطروحة   -
بأنها كانت بمثابة انتهاك لقانون دولـي، بينمـا         

"  فاندركارم   جيمس" صرح آخرون مثل    

 

 من  –
 ومن المهتمين بالكتب المقدسـة      ،جامعة نوتردام 

 

 بأنها تبدو وكأنها الخدعة األخيرة من هـؤالء        -
 إلىأنهم لم يتمكنوا من الوصول      الذين يشعرون ب  

.المخطوطات

 

 


 





 

 

 

 

 



 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 




 




 



 



 





 


 أخرج البيهقي عن أبي سعيد الخـدري عـن          :الحديث العاشر 

سيعلم أهل الجمع   : يقول الرب تعالى يوم القيامة    ( : قال النبي  
 : ومن أهل الكرم يا رسـول اهللا؟ قـال     : فقيل )اليوم من أهل الكرم   

.)مجالس الذكر في المساجد(

 

 
إن : لبيهقي عن ابن مسعود قال     أخرج ا  :الحديث الحادي عشر  

 : فإن قـال   ؟الجبل لينادي باسمه يا فالن هل مر بك اليوم هللا ذاكر          
 تَكَاد السمواتُ يتَفَطَّرن     *الَقَد ِجْئتُم شَيئاً ِإد    : ثم قرأ  . استبشر ،نعم
ِمنْه ..أيسمعون الزور وال يسمعون الخير:اآلية وقال .

 

 
 ابن جرير فـي تفسيره عن ابـن         أخرج :الحديث الثاني عشر  
 : قال واَألرض فَما بكَتْ علَيِهم السماء    :عباس فـي قوله تعالى   

إن المؤمن إذا مات بكى عليه من األرض الموضع الذي يصلي فيه  
إن : ويذكر اهللا فيه، وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبـي عبيـد قـال             

المؤمن مـات فتبكـي   المؤمن إذا مات نادت بقاع األرض عبد اهللا  
 . ما يبكيكما علـى عبـدي      :عليه األرض والسماء فيقول الرحمن    

 قـط إال وهـو       النـواحي   ربنا لم يمش فـي ناحية من      :فيقولون
 ووجه الداللة من ذلك أن سماع الجبال واألرض للـذكر            .يذكرك

.يكون عن جهر به

 

 
 أخرج البزار والبيهقي بسند صحيح عن       :الحديث الثالث عشر  

قال اهللا تعالى عبـدي إذا      ( :قال رسول اهللا    :  قال ابن عباس 
 ذكرتني خالي  وإن ذكرتني فـي مأل ذكرتك فــي        ،اا ذكرتك خالي 

.)مأل خير منهم وأكثر

 

 
قال :  أخرج البيهقي عن زيد بن أسلم قال      :الحديث الرابع عشر  

 ليلة، فمر برجل فـي المسجد      ابن األدرع انطلقت مع النبي      
 يا رسول اهللا عسى أن يكون هـذا       : قلت ،كر بالذ : أي ،يرفع صوته 

ا قال مرائي: )  وأخرج عقبة بن عامر أن رسول اهللا        .)اهال ولكنه أو 
  قال لرجل يقال له ذو البجادين : )وذلك أنـه كـان   )اهإنه أو 

 كـان   وأخـرج البيهقي عن جابر بن عبد اهللا أن رجالً        . يذكر اهللا 
 فقـال   .ض من صوته   لوال أن خف   :يرفع صوته بالذكر فقال رجل    

 وما نرى فـي هذه األحاديث      ).اهدعه فإنه أو: )  رسول اهللا   
ا وحجة مفحمة لكل من يحاول الطعن على مـشايخ           ملزم إال دليالً 

الطرق الصوفية الذين اعتادوا الجهر بالذكر في حضراتهم فــي          

.المساجد والزوايا

 

 
الحديث الخـامس   

 أخـرج الحـاكم     :عشر
عن شـداد بـن أوس      

 إنا لعــند النبـي      :قال
إذ قـــــال : 

ارفعـــوا أيــديكم  (
 )فقـولوا ال إله إال اهللا    

ففعلنا فقال رسـول اهللا     
: ) إنــك بعثتنــي

بهذه الكلمة وأمرتني بها    
ووعدتني عليها الجنـة    

 ،)إنك ال تخلف الميعاد   
أبشروا فإن اهللا   ( :ثم قال 

).قد غفر لكم

 

 
الحديث الـسادس   

 أخرج البـزار    :عشـر
 عن أنس عـن النبـي     

ــال إن هللا ( : قـ
سيارة مـن المالئكـة     
يطلبون حلق الذكر فإذا    
أتوا عليهم حفـوا بهـم      
 :فيقــول اهللا تعــالى 

اغشوهم برحمتي فهـم    "
الجلساء ال يشقى بهـم     

ا ، وقد ورد أيض   )جليس
فـي رواية ابن شاهين    

أنا جليس من   (عن جابر   
ذكرني وحيثما التمسني   

.)عبدي وجدني

 

 
ــسابع  ــديث ال الح

ــشـر ــرج :عـ  أخـ
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 :طبراني وابن جرير عن عبد الرحمن بن سهل بن حنيـف قـال            ال
 ":بيوتـه " وهو فـي بعـض أبياتـه        نزلت على رسول اهللا     

        ِاةـم ِبالْغَـدهبر ونعدي الَِّذين عم كنَفْس ِبراصو  ـِشيالْعو...  
ا يذكرون اهللا منهم ثـائر      ، فخرج يلتمسهم فوجد قوم    )٢٨: الكهف(

 :لجلد وذو الثوب الواحد لما رآهم جلس معهم وقال        الرأس وجاف ا  
وقد وصف الحديث   . )الحمد هللا الذي أمرني أن أصبر نفسي معهم       (

 ثائر الرأس وجاف الجلد وذو الثوب    :أن من بعض صفات الذاكرين    
 وهذه الصفات تنطبق علـى بعـض المتـصوفة المنكـر            ،الواحد

.والمفترى عليهم من أدعياء نصرة السنة

 

 
 أخرج اإلمام أحمد فـي الزهد عن ثابت        :ثامن عشر الحديث ال 

 ، فكفوا كان سلمان فـي عصابة يذكرون اهللا، فمر النبي   :قال
إنـي رأيـت    ( : قـال  . كنا نذكر اهللا   : قلنا )؟ما كنتم تقولون  ( :فقال

، وأخرج اإلمام أحمد فـي الزهد عن ثابـت         )الرحمة تنزل عليكم  
، فكفوا فمر النبي  كان سلمان فـي عصابة يذكرون اهللا،   :قال
إنـي رأيـت    ( : قـال  . كنا نذكر اهللا   : قلنا )؟ما كنتم تقولون  ( :فقال

الحمـد هللا   ( : ثم قال  ،)الرحمة تنزل عليكم فأحببت أن أشارككم فيها      
.)الذي جعل فـي أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم

 

 
 أخرج األصبهاني فـي الترغيب عـن       :الحديث التاسع عشر  

أال أدلـك علـى     ( : قال له  عقيلي أن رسول اهللا     أبي رزين ال  
 ، بلـى  : قـال  ،)مالك األمر الذي تصيب به خيري الدنيا واآلخرة؟       

.)ك لسانك بذكر اهللاعليك بمجالس الذكر وإذا خلوت فحر( :قال

 

 
 أخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي واألصـبهاني        :الحديث العشرون 

 قوم بعد صالة ألن أجلس مع( : قال رسول اهللا  :عن أنس قال  
 ،الصبح إلى أن تطلع الشمس أحب إلي مما طلعت عليـه الـشمس            

وألن أجلس مع قوم يذكرون اهللا بعد العصر إلى أن تغيب الـشمس           
وهذا ما عليه كل الطرق الـصوفية       ). أحب إلي من الدنيا وما فيها     

وذلك ابتغاء هذا الفضل العظيم والخير العميم الذي بشر به رسول           
.ا الحديث واألحاديث السابقة فـي هذاهللا 

 

 
 أخرج الشيخان عن ابـن عبـاس        :الحديث الحادي والعشرون  

إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان          : قال
 كنت أعلـم إذا انـصرفوا       : قال ابن عباس   .على عهد النبي    
.بذلك إذا سمعته

 

 
 أخرج أحمد وأبو داود والترمـذي       :الحديث الثاني والعشرون  

 صححه، والنسائي وابن ماجة عن السائب أن رسـول اهللا           و
.)جاءني جبريل فقال مر أصحابك يرفعوا أصواتهم بالتكبير( :قال

 

 
 أخرج المروزي فـي كتاب العيدين     :الحديث الثالث والعشرون  

عن مجاهد أن عبد اهللا بن عمر وأبا هريرة كانا فـي السوق أيـام              
ا عن عبيـد     وأخرج أيض  .لذلكالعشر فيكبران ال يأتيان السوق إال       

 كان عمر يكبر فـي قبته فيكبر أهل المسجد فيكبر          :ابن عمير قال  
     اأهل السوق حتى ترتج مني تكبير.  ا عن ميمون بـن      وأخرج أيض

 أدركت الناس وإنهم ليكبرون فـي العشر حتى كنـت          :مهران قال 

أشبهها بـاألمواج مـن     
.كثرتها

 

 


 


إذا تأملــت مــا  

حاديـث  أوردناه من األ  
عرفت من مجموعهـا    
أنه ال كراهة البتة فـي     

 بل فيـه    ،الجهر بالذكر 
ما يدل على اسـتحبابه     

 ـ   إما صريح ا ا أو التزام
كما أشرنا إليه، وأمـا     

خير "معارضته بحديث   
فهو نظير  " الذكر الخفي 

معارضة أحاديث الجهر   
بالقرآن بحديث المـسر    
بـــالقرآن كالمـــسر 
بالصدقة، وقـد جمـع     

 بــأن النــووي بينهمــا
اإلخفاء أفـضل حيـث     
خاف الرياء أو تأذى به     
 ،مــصلون أو نيــام 

والجهر أفضل فــي    
 ا ألن فيه خير   ؛غير ذلك 
ــر ــه ؛أكث  وألن فائدت

 ؛تتعدى إلى الـسامعين   
وألنه يوقظ قلب القارئ    
ويجمع همه إلى الفكـر     
ويصرف سـمعه إليـه     
ويطرد النـوم ويزيـد     

وقـال  . فـي النـشاط  
:بعضهم

 

 
ــر  ــستحب الجه ي

ــ ــبعض القـ راءة بـ
 ألن  ؛واإلسرار ببعضها 

المسر قد يمل فيـأنس     
 والجاهر قـد     ،بالجهر

يكل فيستريح باإلسرار،   
وكذلك نقول فـي الذكر 
على هذا التفصيل وبـه   
يحـصل الجمـع بـين    

.األحاديث المتعارضة

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 



 





 





 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       المستشار                       الباحث    

 

 






 



 




 




 




 




 


:اآلية الثانية: بقية

 

 
٣: بقية

 

:تفسير القرطبى -

 

 
على أن فى هذه اآلية قولين آخـرين        

ن هما أبعد مما ذكرناه، فال يعبأ بهما، وم       
مجمل ما تقدم يتبين أن المراد بالمودة فى        

 وهـم   القربى، مودة قرابة النبـى      
 وقـد تكـاثرت     عترته من أهل بيته     

الروايات فى تفسير اآلية بهـذا المعنـى        
على ما بيناه فى أول الفـصل، ويؤيـده         
األخبار المتواترة من طرق الفريقين على      

. ومحبتهموجوب مواالة أهل البيت 

 

 
رى بعد اختيـاره لهـذا      وقال الزمخش 

إال مـودة   : هـال قيـل   : فإن قلت : الوجه
القربى، أو إال المودة للقربى؟ وما معنـى       

إال المودة فى القربى؟: قوله

 

 
ا لهـا،   ا للمودة ومقر  جعلوا مكانً : قلت
لى فى آل فالن مودة، ولى فـيهم        : كقولك

هوى وحب شديد، تريد أحبهم وهم مكان       
. حبى ومحله

 

 

 بـصلة للمـودة     )فـى (وليست  : قال
إال المودة للقربى، إنمـا     : كالالم، إذا قلت  

هى متعلقة بمحذوف تعلق الظرف به فى       
إال : المال فى الكـيس، وتقـديره     : قولك

.)١(المودة ثابتة فى القربى ومتمكنة فيها

 

 
إن التأمل فى هذا التأكيد على ثبـوت        
المودة فى القربى وتمكنها فيهم وكـونهم       

ا لها، والتأمل فى    قرا للمودة وم  جعلوا مكانً 
الروايات المتواترة الواردة مـن طـرق       

 المتـضمنة   الفريقين عـن النبـى      
إلرجاع الناس فى فهم كتاب اهللا بما فيـه         
من أصول معارف   
ــا  ــدين وفروعه ال
وبيان حقائقه إلـى    
أهل البيت كحديث   
ــديث  ــين وح الثقل
السفينة وغيرهما،  

  ا فى أن   ال يدع ريب
ــودتهم  ــاب م إيج

 ــل ــى ك  عل
  ا مسلم وجعلها أجر

للرسالة، إنما كـان    
ــاع  ــيلة إلرج وس
الناس إليهم، لمـا    
لهم مـن المكانـة     

اليــة والمنزلــة عال
ــدور  الرفيعــة وال

.الريادى فى حياة األمة

 

 
وال داعى للخـالف حـول مقـصود        
المودة فى القربة فهى بال شك يراد بهـا         
مودة أهـل بيـت رسـول اهللا وعترتـه          

بـى إنهـا    والثالث آراء التى فسرت القر    
بطون قريش   (

 

 التقرب إلى اهللا     –

 

 قربى  –
ال تعارض بينهم فإن قربـى      ) رسول اهللا 

الرسول فى بطون قريش وهم بال شـك        
     ا أهـل   بنى هاشم تشمل وتدخل فيها أيض

 من أخـص    نهمإ حيث   بيته وعترته   
وعليـه يـدخل    ) بنى هاشم (بطون قريش   

األزواج والخمسة واألوالد والذرية علـى      
 غاية األمـر أن الـرأى       ؛بقالتفسير السا 

 والرأى  ،األول جاء بالتعميم فى آل البيت     
 كما أنـه ال     ،الثالث جاء بالتخصيص فيهم   

تعارض بين أن المقصود بالقربى قربـى       
 ، وبين التقرب إلـى اهللا     رسول اهللا   

فإن مودة أهل بيت النبى هو خير تقـرب         
إلى رب العالمين وإرضاء لرسوله الكريم      

 لمحبة الـصادقة لـه     ا عن ا   وتعبير
وإذا كـان ود    . ولعترته المطهـرة    

ومساعدة فقراء ومحتاجين المسلمين قربة     
 أولى بالمـسلمين    إلى اهللا فإن النبى     

من أنفسهم وأهله أولى من أهليهم فقد قال        
: )       ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب

 وأهل بيتى أحب إليه مـن       ،إليه من نفسه  
.)٢()أهله

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 















 



:اآلية الثالثة

 

 
منًا       وسا حِفيه لَه نَةً نَِّزدسقْتَِرفْ حن ي

شَكُور غَفُور اللَّه ِإن )٢٣ :الشورى.(

 

 
:تفسير اآلية

 

 
: قوله تعالى : قال القرطبى فى تفسيره   

أى يكتسب، وأصـل    " ومن يقترف حسنة  "
فالن يقرف لعياله،   : القرف الكسب، يقال  

أى يكسب، واالقتراف االكتساب، وهـو      
ولهم رجل قرفـة، إذا كـان       مأخوذ من ق  

القـول  ) األنعـام (محتاالً، وقد مضى فى     
ومـن يقتـرف    : (فيه، وقال ابن عبـاس    

نزد : "قال المودة آلل محمد     ) حسنة
أى نضاعف لـه الحـسنة      " اله فيها حسنً  

 قال " إن اهللا غفور شكور   "ا،  بعشر فصاعد
ــادة ــور: (قت ــذنوب، ) غف ــكور(لل ) ش

وب لـذن ) غفور: (للحسنات، وقال السدى  
.لحسناتهم) شكور(، آل محمد 

 

 
وأخرج ابن أبى حاتم، عن ابن عباس       

المـودة آلل   : قـال ) ومن يقترف حسنة  (
.محمد

 

 
:اآلية الرابعة

 

 
        ـاءكا جِد معِفيِه ِمن ب كآجح نفَم

        نَـاءكُمَأبنَاءنَا وَأب عاْ نَدالَوالِْعلِْم فَقُْل تَع ِمن
  و اءكُمِنساءنَا وِنسو     ثُـم كُمنَا وَأنفُـسَأنفُس

     لَى الْكَاِذِبيننَةَ اللِّه عل لَّععتَِهْل فَنَجنَب ) آل
).٦١آية : عمران

 

 
:تفسير اآلية

 

 
أخرج الحاكم وصححه وابن مردويه     

قدم : "وأبو نعيم فى الدالئل عن جابر قال      
 العاقب، والسيد، فدعاهما   على النبى   

:  محمد قـال   أسلمنا يا : إلى اإلسالم فقاال  
كذبتما، إن شئتما أخبرتكما بما يمنعكمـا       

حـب  : قـال . فهـات : من اإلسالم، قاال  
الصليب، وشرب الخمـر، وأكـل لحـم        

فـدعاهما إلـى    : الخنزير، قـال جـابر    
المالعنة، فواعداه إلى الغد، فغدا رسـول       

ـ     اهللا   ، وفاطمـة،   ي، وأخذ بيـد عل
والحسن، والحسين، ثم أرسل إليهما فأبيا      

  والذى بعثنـى   : ا له، فقال  أن يجيباه، وأقر
    ابالحق لو فعال ألمطر الوادى عليهما نار .

تَعالَواْ نَدع َأبنَاءنَا          فيهم نزلت   : قال جابر 

  نَاءكُمَأبو... أنفـسنا  : قال جـابر  .  اآلية
 وأبناءنا  ،ى وعل وأنفسكم رسول اهللا    

.الحسن والحسين، ونساءنا فاطمة

 

 
لما أنزل إليه   : وأخرج مسلم والترمذى  

تَعالَواْ نَدع َأبنَاءنَا وَأبنَـاءكُم     : هذه اآلية 
 اءكُمِنساءنَا وِنسو      اآلية دعا رسـول اهللا 

 ا، فقال ا وحسينً ا وفاطمة وحسنً   علي :
).اللهم هؤالء أهلى(

 

 
:اآلية الخامسة

 

 
ِه مِ    وبلَى حع امالطَّع ونطِْعمِكينًا يس

 ِإنَّما نُطِْعمكُم ِلوجِه اللَّـِه       *ويِتيما وَأِسيرا 
ــزاء والَالَ ج ــنكُم ــد ِم ــكُورا نُِري   شُ
٨: اإلنسان(

 

-٩.(

 

 
:تفسير اآلية

 

 
وقال أهـل   : قال القرطبى فى تفسيره   

ـ   : التفسير   وفاطمـة    ينزلت فى عل
والصحيح : لهما اسمها فضة قلت   وجارية  

أنها نزلت فى جميع األبرار، ومن فعـل        
.ا، فهى عامةفعالً حسنً

 

 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عبـاس       

 ويطِْعمون الطَّعام علَى حبهِ   : فى قوله 
نزلت هذه اآلية فـى     : ، قال ]٨: اإلنسان[

على بن أبى طالب وفاطمة بنت رسـول        
.اهللا 

 

 
:اآلية السادسة

 

 
ال  إمو اللَّه ن    لَى النَِّبيع لُّونصي ِئكَتَه

يا َأيها الَِّذين آمنُوا صلُّوا علَيـِه وسـلِّموا         
).٥٦: األحزاب( تَسِليما

 

 

:تفسير اآلية

 

 
وهذه اآلية من اآليات العظيمة التـى       

.آلل البيت منها نصيب عظيم

 

 
واختلفت : فقد جاء فى تفسير القرطبى    

 فروى  ار فى صفة الصالة عليه      اآلث
: مالك عن أبى مسعود األنـصارى قـال     

 ونحن فى مجلـس     أتانا رسول اهللا    
: سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سـعد        

أمرنا اهللا أن نصلى عليك يا رسـول اهللا،    
فسكت رسـول   : فكيف نصلى عليك؟ قال   

 حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال        اهللا  
 على  للهم صلِّ قولوا ا : (رسول اهللا   

محمد وعلى آل محمد كما صليت علـى        
 وبارك علـى    ، وعلى آل إبراهيم   إبراهيم

محمد وعلى آل محمد كما باركت علـى        
 ،إبراهيم وعلى آل إبراهيم فى العـالمين      

)  والسالم كما قد علمـتم     ،إنك حميد مجيد  
أخرجه مالك وعبد الرزاق وابـن شـيبه        
وعبد بن حميـد وأبـو داود والترمـذى         

.ائى وابن مردويهوالنس

 

 
وروى البخارى ومسلم وغيرهما عن     

يا رسول  : أبى حميد الساعدى؛ أنهم قالوا    
: قولـوا (: كيف نصلى عليك؟ قـال    ! اهللا

 على محمد وعلـى أزواجـه       اللهم صلِّ 
. كما صليت علـى آل إبـراهيم      . وذريته

. وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته     
إنك حميـد   . كما باركت على آل إبراهيم    

.)يدمج

 

 
وتجدر اإلشارة إلى أن هنـاك آيـات        
كثيرة من القرآن كان سبب نزولها فى آل        

ـ      البيت    بـين   ا إال أن هنـاك اختالفً
 وعليه لـم    ،الفقهاء فى نزولها فى غيرهم    

 وآثرنا ذكر اآليات الواردة فى      ،يتم ذكرها 
حقهم والمتفق على أن نزولها كان فـيهم        

ا إجماععلى التفصيل السابق .

 

 
                                                           

.٤/٢١٩ :لكشافا) ١(

 

 
ال يـؤمن   (: ابن حبان، قال النبـى      رواه الديلمى و  ) ٢(

أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، وأهلى أحب إليه من           
أهله، وعترتى أحب إليه من عترته، وذريتى أحب إليه من           

 وكذلك رواه الطبرانى والبيهقى عن عبد الرحمن بن  ،)ذريته
 .أبى ليلى عن أبيه 



 

 

 

 

 



 















 





 



 





 



شاع واستقر بـين المـؤرخين      لقد  

تقسيم أقوام العرب إلى ثالثـة أقـسام        

بحسب السالالت التي انحـدروا منهـا       

:وهي

 

 

 

 وهم العرب الذين    : العرب البائدة  -

لم يتمكن البحث العلمي وأدواتـه مـن        

الحصول على بيانات ومعلومات وأخبار   

 عاد وثمـود    : وهم ،كافية عن تاريخهم  

.وجديسوطسم 

 

 

 

 أو العرب العرباء  : العرب العاربة  -

 ومهدهم بالد اليمن    ،وهم شعب قحطان  

 حمير وأشهر   :واشتهر منها قبيلتان هما   

 ، وقـضاعة  ،بطونها زيـد الجمهـور    

وأشـهر   ، وقبيلـة كهـالن    .والسكاسك

وأغلبهم سكن الجبلـين    " يءط"بطونها  

أجا وسلمى وهمـا المعروفـان بجبـل        

 كان الفرس    واشتهر ذكرها حتى   ،"شمر"

ومن كهـالن    .ايسمون كل العرب طيئً   

واألزد، عاملة وجذام:اأيض .

 

 

 

 وهم العـرب    : العرب المستعربة  -

 إسـماعيل سـيدنا   المنحدرة من صلب    

   وأصل  ، وتسمى العرب العدنانية 

.إبراهيم سيدنا جدهم األعلى 

 

 

وقد جاءت قبيلة يمانية وهي قبيلـة       

جرم م الثانية فقطنت مكة بإذن مـن أ       ه

 وقد كانوا فـي أوديـة       إسماعيل  

  وقد تعلم إسماعيل     .أطراف مكة 
 ولما أعجبهم   ، أنفسهم مهرجالعربية من   

وبعد أن ماتت أمه     ،جوه امرأة منهم  زو 

 جـاءه خليـل الـرحمن       ،السيدة هاجر 

 فلم يجده ووجد امرأتـه      إبراهيم  

 فشكت إليه   ،فسألها عنه وعن أحوالهما   

 بالـصبر    وقد أوصـاها   ،ضيق حياتهما 

 والقصة ذاتها معروفـة بـأن       ،والطاعة

 ،تخبر زوجها بأن يغيـر عتبـة بابـه        

 مـا أراده     إسماعيل   مِهوبالطبع فَ 

 وتزوج ابنـة    ، فطلق امرأته  أبوه  

.مضاض بن عمرو كبير جرهم وسيدهم

 

 

وتخبرنا المصادر التاريخيـة بـأن      

قد رزقـه اهللا    ) عليه السالم ( إسماعيل  

 ا ذكر ا ولد من ابنة مضاض باثني عشر    

 ، ومبـشام  ، وأبائيل ، وقيدار ، نابت :منهم

 ، وميـشا  ، وقيـدمان  ، ودوما ،ومشماع

 والمهم أنه تشعبت من     .ونفيس، ويطور 

هؤالء اثنتا عشرة قبيلة سكنت كلها مكة       

 وكانت التجارة هي حرفتهم مـن       ،مدة

 ثـم   ،بالد اليمن إلى بالد الشام ومصر     

انتشرت هذه القبائل في أرجاء الجزيرة      

.خارجهاو

 

 

 وولداه نابـت    وبقي إسماعيل   

 ثم رجع أمـر     ،ثم قيدار على إمرة مكة    

مكة إلى مضاض بن عمرو الجرهمـي       

 ثم غلبتهم خزاعة بعـد بغـيهم        ،جدهما

وصار أمر مكة لها حيـث اسـتمرت        

 إلى أن جاء قـصي بـن        ،ثالثمائة عام 

كالب الذي تزوج ابنة حليل بن حبـشة        



 

 

 

 

 

 

رب  وانتقل أمر مكة له بعد ح      ،الخزاعي

عنيفة احتكموا بعدها ليعمر بن عـوف       

      أولـى   اأحد بني بكر فقضى بأن قـصي 

.بالكعبة وبأمر مكة من خزاعة

 

 



 



اتبع معظم العرب دعوة إسـماعيل      

       حين دعاهم إلى دين أبيه إبراهيم 

،    وتدين  ، فكانت تعبد اهللا وتوحده 

 ، وبقي التوحيد بعد ذلك في قلة منهم       ،له

رئـيس  " عمرو بـن لحـي    "ى جاء   حت

 وكان قد نشأ على أمر عظـيم        ،خزاعة

من المعروف والصدقة والحرص على     

 ا ودانوا له ظن   ، فأحبه الناس  ،أمور الدين 

 ثم سافر بعد    ،منهم أنه من علماء الدين    

إلى الشام فرأى منهم مـن      " عمرو"ذلك  

 .يعبد األوثان

 

 

 وظـن  ،واستحسن عمرو ذلك األمر  

 ألنه اعتقد أن الـشام محـل        ؛أنه الحق 

وهو " هبل" وقدم ومعه    ،الرسل واألنبياء 

أحد األصنام التي كانت تعبـد بالـشام        

 ودعا أهل مكة    ،وجعله في جوف الكعبة   

إلى الشرك باهللا عن طريق عبادة هـذا        

 فأجـابوه   ،الوثن الذي ال ينفع وال يضر     

. ثم تبع أهل الحجاز أهل مكة في ذلك

 

 

ق الـدرس   ومن القضايا التي تستح   

والتحليل بشأن هذه الواقعة هـو عـدم        

وجود أية أخبار عن محاوالت عمـرو       

 ،بن لحي لرد أهل العرب عن ديـنهم       ا

وهل تم له األمر بسهولة دونما مقاومة؟       

وبالتأكيد أن هذا األمر قـد أخـذ منـه          

امجهود سـيما    ال الً، طـوي  ا ووقتً ا كبير

 هذا حاول تغيير دين إبراهيم      اوأن عمر 

 وعند أهل   ، في موطنه  يل  وإسماع

 ومما  ،البيت العتيق ووالة البيت والحرم    

شك فيه أنه القى الكثير من العنـت         ال

 ،والمقاومة وعدم االقتناع بما يدعو إليه     

ولكن هذا ما أغفلته معظم كتب الـسيرة     

النبوية التي أشارت إلـى الحـدث دون       

 .تحليله

 

 

  أن يقتنع كل أهل     اواألمر غريب حق 

 ،از بعبادة األوثان واألصنام   مكة والحج 

ومع هذا كله كانوا يعظمـون بيـت اهللا         

 ، ويحجـون  ، ويطوفـون بـه    ،الحرام

 ، ويقفون بعرفة والمزدلفـة    ،ويعتمرون

 ومع ذلـك يـشركون      ،ويهدون بالبدن 

 فكانـت   ،ويوحدون باهللا في ذات الوقت    

لبيك اللهم   ":قريش وكنانة إذا أهلوا قالوا    

 هـو   اريكً إال ش  ،لبيك ال شريك لك لبيك    

 وبذلك يوحدون اهللا ." تملكه وما ملك،لك

 ،تعالى ثـم يـدخلون معـه أصـنامهم        

.ويجعلون ملكها بيده

 

 

 ،"منـاة "ومن أقدم أصنام العـرب      

وكانت بالمشلل علـى سـاحل البحـر        

 ثـم اتخـذوا     ،األحمر بالقرب من قديد   

 بـوادي   "العزى" و ، في الطائف  "الالت"

 وكانت هـذه األوثـان الثالثـة        ،نخلة

 ويـذكر أن    ، ثم كثر الـشرك    ،برهمأك

بن لحي كان له رئي من الجـن        اعمر ، 

فأخبره بأن أصنام قوم نـوح مدفونـة        

 ولمـا   ، ثم أوردها تهامـة    ، فأتاها ،بجدة

جاء موعد الحج دفعهـا إلـى القبائـل         

 . فذهبت بهـا إلـى أوطانهـا       ،والوفود

 أصنام قد عكفوا    وكانت لقوم نوح    

ـ     وقد ذكر اهللا     ،عليها ي  خبرهـا ف

وقَالُوا ال تَـذَرن     :كتابه، يقول تعالى  

    دو نال تَـذَرو تَكُماآِله   اعـوال سال  ا وو 

  رنَسوقَ وعيغُوثَ وـلُّوا     * ايَأض قَـدو 

ـال       اكَِثيرِإالَّ ض الظَّـاِلِمين ال تَِزدالً و 
 .)٢٤ ،٢٣ :نوح(

 

 

وقال في ذلك الشاعر كعب بن مالك       

:األنصاري

 

 

اسى الالت والعزى وودونن

 

ونسلبها القالئد والشُّنوفا 

 

 

وهـو  " شـنف "والشنوف مفردهـا    

.القرط

 

 



 





 

 

 

 

 



 


 

تربيــــــــــة تربيــــــــــة 

األوالد في  األوالد في  

ــالم ــالماإلســـ اإلســـ

 

 

 

 

 

 

 

 
)    )    ۱٤۱٤((

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 

 



 





 





 


 رب معتـرض    :الرد على اعتـراض   

 واألنثـى  بين الذكر    اإلسالمِلم فرق   : يقول
 المفاضلة في العقيقة، وِلم كان هذا       أمرفي  

التمايز والتفاضل؟

 

 
:والرد على هذا االعتراض من وجوه

 

 
١

 

 سالماإل أمرما   المسلم مستسلم لكل   -
ـ      ا لقولـه تبـارك     به، وما نهى عنه، تحقيقً

 يْؤِمنُـون حتَّـٰى      وربـك الَ   فَالَ: وتعالى
 يِجدوا ِفـي    يحكِّموك ِفيما شَجر بينَهم ثُم الَ     

 َأنفُِسِهم حرجا مما قَضيتَ ويسلِّموا تَسِليما     
).٦٥: النساء(

 

 
 ثبت عـن    ن المفاضلة في العقيقة   أوبما  

ال التسليم إ، فالمسلم ال يسعه رسول اهللا   
.والتنفيذ

 

 
٢

 

ولعل وجه الحكمة والمعقولية فـي       -
ة أظهار الرجل على المـر    إهذه المفاضلة،   

بما وهبه اهللا من القوة الجسمانية، وبما كلفه        
من حق القوامة والمسؤولية، وربما خـصه     

اط العاطفي، وصدق   ببه من االتزان واالنض   
الرجاُل قَوامون علَـى    : يم القائل اهللا العظ 

النِّساِء ِبما فَضَل اللَّه بعضهم علَٰى بعـٍض        
اِلِهموَأم ا َأنفَقُوا ِمنِبمو) ٣٤: النساء.(

 

 
٣

 

لفــة والمحبــة ا لــزرع األكيــدأت -
الجتماع الناس على عقيقة المولـود، ثـم        

 بين  بالتالي تقوية لروافد التكافل االجتماعي    
.سر المحرومةالطبقات الفقيرة، واأل

 

 



 



 



حكام عامة تتعلق بالعقيقة يجـب      أهناك  
:مراعاتها، وهي على الترتيب التالي

 

 
نـه ال يجـوز فـي       أجمع العلماء   أ )أ  (

والـذي  . ضحيةوز في األ  جال ما ي  إالعقيقة  
: هو ما يلي)١(ضحيةيجوز في األ

 

 
١

 

سنة ودخلت فـي    ن يكون عمرها     أ -
 أون أ كانـت مـن الـض     إذاالسنة الثانيـة    

 كان الـضان مبيـر الجـسم        وإذاعز،  االم
، أشـهر  بلغ ستة    إذا تصح به    فإنهاا،  سمينً

 خلط بما له سـنة ال يمكـن         إذانه  أبشرط  
 ال تصح بـه     فإنهاعز  ا الم وأما. تمييزه منه 

 بلغ سنة ودخل في السنة الثانية على        إذا إال
.كل حال

 

 
٢

 

 سـليمة مـن     األضـحية ن   تكو أن -
 األضـحية العيوب؛ وعلى هـذا ال تـصح       

وهي (بالعمياء، وال بالعوراء، وال بالعجفاء      
، وال  )المهزولة التي ال مخ فـي عظامهـا       

لـى  إالتي ال تـستطيع المـشي       (بالعرجاء  
 أو ذناألوكذلك ال تصح بمقطوعة     ). الذبح

وال .  من ثلثها  أكثر ذهب   إذا اإللية أوالذنب  
، )أسـنانها  أكثرالتي ذهب   (ء  تصح بالهتما 

 لهـا   أذنالتي ال   (وال تصح بالسكّاء وهي     
ــالتّوالء )بحــسب الخلقــة وهــي (، وال ب

).المجنونة التي يمنعها جنونها من الرعي

 

 
 فإنها ما عدا ذلك من العيوب التافهة        أما

ـ    أو،  األذنن تكـون مـشقوقة      أتجوز، ك
 مصابة بـالعرج الـذي      أو القرن،   مكسورة

ن تمـشي بـثالث     أمعه، ك تستطيع المشي   
 لتستعين  األرضقوائم وتضع الرابعة على     

 مـصابة بجنـون لـم       أوبها على المشي،    
 أسـنانها  ذهب بعض    أويمنعها من الرعي،    

 كانت مقطوعـة    أو موجودة،   األكثرولكن  



 

 

 

 

 



 


 

ويٌل للعرب من شر) :      قال رسول اهللا  
قد اقترب، فتنًا كقطع الليل المظلم، يـصبح        

  ).فيها الرجل مؤمنًا ويمسي كافرا

 

 
              

 

رواه أحمد في مسنده  -

 

-

 

 






 



 وبقى الثلثان وذهب ةياإلل أو الذنب  أو األذن
 األضـحية كل ذلك ال يمنع من      . الثلث فقط 

.بها

 

 
٣

 

 بالبقر والجاموس فال    ضحيةاأل أما -
 بلغ سنتين ودخل فـي الـسنة        إذا إالتصح  

 إال فال تـصح     باإلبل التضحية   وأماالثالثة،  
 ودخلت في الـسنة     واتسن  بلغت خمس  إذا

.السادسة

 

 
ـ : ال يصح االشـتراك فيهـا   )ب  ( ن أك

 لو صح   ألنه؛  يشترك سبعة على جمل مثالً    
 إراقةاالشتراك فيها لما حصل المقصود من 

 عن الولد، ولما كانت الذبيحة بالتـالي        الدم
.فداء عن المولود

 

 
 أوبل  إلن يذبح عن الغنم با    أيصح   )ج  (

 عـن   بأحدهما يكون الذبح    أن طالبقر، بشر 
نس بن مالـك    ألما روي عن    . مولود واحد 

........ نه كان يعق عن ولده بـالجزور        أ
نه نحر عـن ابنـه عبـد        أ بكرة   أبيوعن  

 البصرة   لأها، فاطعم   الرحمن جزور  .....
نه ال تصح العقيقـة  أ العلم ذكر   أهلوبعض  

. الواردةلألحاديث بالغنم إال

 

 
 باإلبـل  العقيقـة    أجازولكن حجة من    

 والبقر، ما رواه ابن المنذر عن النبي        
ـ    (: نه قال أ هريقوا عنـه   أمع الغالم عقيقة ف

ولم يذكر الرسول     )ادم ، ا دون دم،    دم
فما ذُبح عن المولود على ظاهر الحـديث        

ـ      إف أوا  نه يجزئ، سواء كانت الذبيحة غنم 
إبالً أوا بقر.

 

 
يصح في العقيقة مـا يـصح فـي          )د  (

 منها، والتصدق،   األكلمن ناحية   : األضحية
 إلـى  جـزء منهـا    بإهداء، ويزاد   واإلهداء
 السرور عليها، للحديث الذي     إلدخالالقابلة  

نـي  ِز: "، فقال عن علي   : قيرواه البيه 
شعر الحسين، وتـصدقي بوزنـه فـضة،        

".عطي القابلة ِرجَل العقيقةأو

 

 
ن يولم على العقيقة، ويدعو     أ أرادومن  

س في ذلك،   أ لحضور الطعام فال ب    أحبمن  
 ذلك كثير من الفقهاء لما ينشر في        أجازوقد  

، والمحبة،  األلفة أجنحةالمجتمع المسلم من    

، والجيـران   واألصدقاء هلاأل بين   واألخوة
 فـي   اإلسالموهذا ما يحرص عليه     ...... 

ا كالبنيـان   ، لتكون دائم  األمةتماسك وحدة   
االمرصوص يشد بعضه بعض.

 

 
 تذبح العقيقة على اسـم      أنيستحب   )ه (

لما روى ابن المنذر عن عائـشة       : المولود
 قال النبي   : ، قالت :)   اذبحوا علـى

اسمه  

 

  على اسم المولـود    أي -

 

: ا فقولـو  -
 )نليك، هذه عقيقة فـال إبسم اهللا، اللهم لك و 

بح العقيقة ولـم يـذكر اسـم        ن نوى الذا  إو
. ت وحصل المقصودأجزأ، المولود

 

 



 





 


:أنهايكفي العقيقة فائدة وحكمة 

 

 
لـى اهللا   إقربان يتقرب منها المولود     * 

.ول لحظة يستنشق فيها نسائم الحياةأفي 

 

 
 من المصائب   ودفدية يفدي بها المول   * 

 بالذبح  سماعيل  إفات، كما فدى اهللا     واآل
.العظيم

 

 
فكاك لرهان المولود فـي الـشفاعة       * 
.لوالديه

 

 
قامة شرائع  إظهار للفرح والسرور ب   إ* 

سالم، وبخروج نسمة مؤمنة، يكاثر بهـا       اإل
.مم يوم القيامة األرسول اهللا 

 

 

ـ  تمتين لروابط األ  *  ة بـين   لفة والمحب
تمـاعهم علـى موائـد      جبناء المجتمع؛ ال  أ

ا بقدوم المولود الجديدالطعام ابتهاج.

 

 
رفاد موارد التكافل االجتماعي برفد     إ* 

 مبـادئ العدالـة   األمـة جديد، يحقق فـي    
االجتماعية، ويمحو في المجتمـع ظـواهر       

 غير ذلك مـن     إلىالفقر والحرمان والفاقة،    
.هذه الفوائد والثمرات

 

 
يجدر بـك     ...... وبالمناسبة

 

 أيهـا  –
القارئ  

 

 والوالئم  األطعمة أنواع تعرف   أن –
 مخصوصة، أوقات في  اإلسالمالتي شرعها   

: المناسبات، وهي كما يليأياموفي 

 

 
١

 

.طعام الضيفان: الِقرى-

 

 
٢

 

.طعام الزائر: التُحفة -

 

 
٣

 

.عام الوالدةط: الخُرس -

 

 
٤

 

.طعام الدعوة: دبةأالم -

 

 
٥

 

.طعام العرس: الوليمة -

 

 
٦

 

طعام المولود فـي اليـوم      : العقيقة -
.السابع

 

 
٧

 

.طعام الختان: الغديرة -

 

 
٨

 

.تمآطعام الم: الوضيمة -

 

 
٩

 

.طعام القادم من سفرة: النقيعة -

 

 
١٠

 

.طعام الفراغ من البناء: الوكيرة -

 

 
                                                           

.يب حنيفةأضحية املذكورة هي على مذهب حكام األأ) ١(

 

 



 

 

 

 

 



 



  

 





 



 



  

رغم مرور العالم بحالة من شبه التوقف في العمليات اإلرهابية، نتيجة انشغال            

 أجهزة االستخبارات الدولية  

 

 بيين المعنية بتكليف اإلرها   -

 

ـ  - د المـصابين    بترص

، إال أن خلية إرهابية كانت تخطط لعمليات إرهابية فـي           بفيروس كورونا المستجد  

.وأعياد الربيعمصر تزامنًا مع عيد القيامة عند المسيحيين 

 

 

، عـن ورود    أبريـل الماضـي    ١٤أعلنت وزارة الداخلية المصرية فـي       فقد  

شرق القـاهرة   األميرية  معلومات ألجهزة األمن بوجود خلية إرهابية يعتنق أفرادها األفكار التفكيرية، ويتخذون من بعض المساكن بمنطقة                

أوكارمن مع أعياد المسيحيينا لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزاا لالختباء، استعداد.

 

 

 عناصر إرهابية، عثر بحوزتهم على      ٧ إنه تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، ما أسفر عن مقتل              :وقالت الداخلية في بيان لها    

ت الشرطة  هجمات على ارتكازا  أسلحة وذخائر، وتم تحديد موقع مخزن لألسلحة والذخيرة بذات المنطقة، كانوا ينوون استخدامها في تنفيذ                

.التي تنفذ قرار حظر التجول في العاصمة بسبب فيروس كورونا، وكذلك على كنائس مسيحية في وقت الحق

 

 

.محمد فوزي الحوفي، وإصابة ضابط آخر، وفردي شرطةالمقدم  استشهادوذكرت الداخلية أن المواجهات أسفرت عن 

 

 

القوات الخاصة المصرية الخلية اإلرهابيـة قبـل تنفيـذها     عند مهاجمة  اإلرهابية عناصروكانت قوات األمن تبادلت إطالق النار مع ال       

.ا الستهداف الشرطة والكنائسمخططً

 

 

 كما قطعت السلطات المصرية الكهرباء عن الحي ،سكان الحي من االقتراب من النوافذالشرطة حذرت ، وعدة ساعاتالمواجهة امتدت 

 كافة وتصفية باقتحام الشقة السكنية  العمليةوانتهتلهواء مباشرة عبر القنوات اإلخبارية،      وتم بث جهود رجال الداخلية على ا       ،خالل العملية 

.عناصر الخلية اإلرهابية

 

 

.وبعد اقتحام وكر الخلية اإلرهابية، تولت قوات العمليات الخاصة تمشيط منطقة االشتباكات

 

 

.مصاب بطلق ناري أثناء عملية المداهمةالضابط لوأشارت مصادر إلى إجراء عملية جراحية ل

 

 

ومن جانبه، أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام المصري بإجراء تحقيق عاجل في الحادث، حيث انتقل فريق من نيابـة أمـن                      

.الدولة العليا لمعاينة موقع الحادث

 

 

 اقتحام قوات مكافحة اإلرهاب لوكر إرهـابي        ونعى مجلس الوزراء المصري ضابط الشرطة المقدم محمد الحوفي، الذي قضى جراء           

.بمنطقة األميرية في محافظة القاهرة

 

 

 المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها         بإحدى عبوة ناسفة     أبريل أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة انفجار       ٣٠وفي  

. جنود٨ وإصابة ضابط وضابط صف واستشهاد

 

 



 

 

 

 

 



 















 



 

 





 



أكد الناطق باسم الجيش الوطنى الليبى، اللواء أحمد المـسمارى، أن تركيـا             

ـ  تقوم بحشد أفراد ومعدات عسكرية لتنفي      ـ  ـذ مه ـ    ـمة الهج نة ـوم علـى مدي

.ترهونة

 

 

ا لحشد عناصر للهجوم    ا تركي  إن الجيش الليبي كشف تحركً     :وقال المسمارى 

ا إلى أن أنقرة حاولـت اسـتغالل أزمـة          ل بدء الهجوم، مشير   على ترهونة قب  

كورونا ونقلت األفراد والمعدات إلى طرابلس ومصراتة وزوارة لتنفيـذ مهـام            

.إرهابية

 

 

يأتي ذلك فيما طالب البرلمان العربي تركيا، باحترام السيادة الليبية، ووقـف            

.توريد السالح إليها وااللتزام بقرارات مجلس األمن الدولي

 

 

كما دعا البرلمان العربي، في جلسة افتراضية عقدت فـي القـاهرة، األمـم            

التحرك الفوري والعاجل إليقاف نقل المقاتلين األجانب إلى ليبيـا،          "المتحدة إلى   

ووضع آلية واضحة للمراقبة والعقوبات ضد األطراف الممولة للـصراع فـي            

".ليبيا بالسالح

 

 

 إن األتراك يقومون بحشد األفـراد       :لوكان المتحدث باسم الجيش الليبى، قا     

والمعدات لتنفيذ مهمة الهجوم على ترهونة، ونحن ألقينا القبض على عـشرات            

األسرى وحصلنا على معدات تركتها الميليـشيات بعـد هروبهـا مـن أرض              

.ا لما ذكرته سكاى نيوز عربية فى خبر عاجل لهاالمعركة، وفقً

 

 

لعربية عـن اسـتنكارها السـتمرار       وأعربت األمانة العامة لجامعة الدول ا     

العمليات العسكرية فى ليبيا والتصعيد الخطير فى حدة القتال الدائر بين قـوات             

.حكومة الوفاق الوطنى والجيش الوطنى الليبى

 

 



 



اتهم الرئيس السوري بشار األسد، تركيا بخرق االتفاقـات التـي     

ـ ستانا أو في سوتشي، واعتبر أن إقامتها قوا       أفي  أبرمتها سواء    د ع

عسكرية في إدلب تفضح حقيقة نواياها المس بسيادة ووحدة أراضي          

.سوريا

 

 

وقال األسد خالل محادثات أجراها مع وزير الخارجية اإليرانـي      

 إن تركيا لم تلتزم باالتفاقات التي وقعتها سواء         :محمد جواد ظريف  

تي تنص جميعها على االعتراف بسيادة      في أستانا أو في سوتشي وال     

.ووحدة األراضي السورية

 

 

أكد األسد أن تصرفات تركيا على األرض تفضح حقيقة النوايا          و

.التركية وعدم احترامها سيادة ووحدة األراضي السورية

 

 

واعتبر أن التعدي المستمر من قبل تركيا علـى سـيادة وأرض            

الجمهورية العربية السورية سواء باحتاللها المباشر لألرض أو من         

 والتي هي ليست سـوى      ،ا للمراقبة خالل زيادة عدد ما تسميه نقاطً     

ا، تفضح نواياهاقواعد عسكرية فعلي.

 

 

 معـدات    القـوات التركيـة     فيه أدخلتيأتي هذا في الوقت الذي      

 نياإلرهـابي لوجستية وأسلحة إلى القرى والبلدات التي تحتلها مـع          

من أجل استغالل الهدنـة وضـرب       الموالين لها في ريف الحسكة،      

.الجيش السوري

 

 

 

 
كشف المتحدث العسكري باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أركان حرب أحمد أبوزيد المسماري، عـن تحركـات                 

. اإلخواني إلى اليمن لمساندة حزب اإلصالحا إلرسالهم تمهيدتركية لتجنيد عناصر سورية

 

 
ـ       إن معلومات استخباراتية تم التوصـل إليهـا         : السعودي » أون الين  الوطن«وقال المسماري في تصريح خاص ل

ا من داخل شمال سورية أن هناك دعوة تركية لتجنيد عناصر سورية من أولئك العناصر الذين كانوا يخوضون                  مؤخر
 ٥٠٠٠ك في فترات سابقة ضد نظام األسد، وتجهيزهم وإرسالهم لليمن لمساندة حزب اإلصالح بمكافأة قـدرها                 معار

.دوالر لكل فرد

 

 
ا أن سبب اختيـار تركيـا    واسعة ودقيقة في هذا االتجاه وتتبع متواصل، مبينًأضاف أن الجيش يجري عمليات تحرٍ 
ا اإلطاللة المائية والبحرية والموانئ،     أهمية الموقع اليمني، خصوص    : أبرزها ،لليمن في هذه المرحلة يأتي لعدة أسباب      

ا تلك الرافضة لوجود اإلخوان المسلمينإضافة إلى الرغبة في محاصرة عدد من الدول، خصوص.

 

 
لفت المسماري أن أسباب اختيار اليمن أن تركيا ترى وتجد نفسها دولة مؤثرة وقوية ومحورية وتسعى أن تشكل لها   

 وأن لديها القدرة على أن تفعل ما تشاء وقت ما تشاء، رغم أن هذا األمر يتعارض مع العديد من مصالحها مع                      أهمية،
ا أكبر من هذا األمر يعتبر مغامرة تركية صعبة، خاصة أن تدخلها في اليمن يعتبر أمر«عدد من الدول األخرى، وتابع 

.»حجم تركيا بكثير

 

 

أردوغان يفسد يف األرض
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 الفلوس قـدام    أسطورةسقطت   -
 نها عاجزة أمامـه   أاكتشفنا  . .الفيروس

الفلوس ما   و ..هو متناهي في الصغر   و
 ىتساو و ،الحماية و بقتش بتعمل السعادة  

تبخرت نصف ثروات    و ،الفقير و الغني
ا عـن عـالج أو      العالم في شهور بحثً   

..حماية

 

 
٢

 

 األغنيــاء أســطورةســقطت  -
ش فيـه    ما بقا  ،كله تساوي . .العظماءو

VIP،ال ســعادتك أو جنابــك أو   و
ال  و كله بقي من غير حماية    .. فخامتك

..جاه أو سلطة أو عزوة

 

 
٣

 

ـ  م أنا "أسطورةسقطت   - . ."مِه
سلطانك ما   و تحكمك و هميتك راحت، أ

بقيت قاعـد فـي      و .. داعي أي هبقي ل 
 ،جـوانتي  و البيت مستخبي ورا ماسك   

ال علي   و ما بقاش حد بيدور ال عليك     و
أهميـة   وتوعك من مظهريـة   الحبتين ب 

..فارغة

 

 
٤

 

مـا  . . الملكية أسطورةسقطت   -
انت عارف  و للي عندكىبقاش فيه معن  

ال  و ان اللي عنـدك ال بقـي نافعـك        
..ساترك

 

 
٥

 

بقـي  ..  العمر أسطورةسقطت   -
قـرب  أ ، بالنا ىللي ما كنش عل   إالموت  

بعد ما كنا بنحتفـل      و ..أنفاسنالينا من   
 ل يـوم   بالنا ك  ى بقت السما عل   ،بالعمر

..احنا بنحسب لها ألف حسابو

 

 
٦

 

. ."الخناقات   "أسطورةسقطت   -
ـ  و بنتخانق مع مـين     ليـه  و إيـه  ىعل

ـ      و  ىازاي؟ لما اكتشفنا أن خالفاتنا عل
ضيعنا العمـر   و،شوية أيام جريت مننا 

..الظلم والغل وفي الكراهية

 

 
٧

 

. ."بكـرة    "أسـطورة سقطت   -

 بقي زي   األربعو ،االتنين بقي زي التالت   
كل يوم زي التاني مش القـي       . .الخميس
 ىفرجة عل  و أكلعملها غير شوية    أحاجة  

كده بقـي    و ..مواقع التواصل االجتماعي  
ضيعه أ اللي كنت ب   أناو العمر بيجري مني  

 حياتي  تعطيخدمة   و من غير رسالة حب   
..معني

 

 
٨

 

للي كان  إ" العلم "أسطورةسقطت   -
 ا بقي واقفً  ، كل شيء  ىفاكر نفسه يقدر عل   

للي إالعلماء   و .. فيروس ة حت أمام اعاجز
كـسروا   و ،كالمـه  و ياما شككوا في اهللا   

 وا نظامـه  اتحـد  و كفروا بـه   و وصاياه
 خدموا األخالق، بقوا بيـدعوه يعلمهـم      و
..يلهمهم المخرج من هذا الجحيمو

 

 
٩

 

يـه  أ. ."التأمين "أسطورةسقطت   -
 مـستقبل والدك  و للي بيـأمن مـستقبلك    إ
ـ  و بالدك؟ مفيش غير ستر اهللا    و  ،هحمايت
 ،كتـر مـن غيرهـا     أمفيش بلد محمية    و
 الـسفر   ى ده حت  ، تهرب لها  ةمفيش حت و

..مش موجود

 

 
١٠

 

ــقطت  - ــطورةس ــدول  "أس ال
 ال كندا  و أمريكاال باسبورات   . ."العظمي

الحماية عندهم  والطب و،وروبا نافعةأال و
المـستقبل   و الشغل و ،قل من عندنا  أبقت  

تساوت كـل    و ،المشرق راح من عندهم   
..صغير والبالد، كبير

 

 
قـرب  أ و كورونا صدقوني حتخلص  

..نمما تظنو

 

 
لكن اوعي ترجع تاني بعد ما تخلص       

للي ضحكت بهـا    إساطير الدنيا   أتصدق  
 حبـه  و شغلت قلبـك عـن اهللا      و ،عليك

..بديتهأ وسماه وخدمتهو

 

 
..بقوة والنور قادم والخير

 

 
 .وعوا تخافواإ



 

 

 

 

 



 



 



 


:بن أبى طالب  على اإلمام  أمير المؤمنينقال

 

 

 

إذا احتجت إلى المشورة في أمر قد طـرأ عليـك            -
ا، ثم  ا، وأسرع حدس   أذهانً بان، فإنهم أحد  فاستبده ببداية الشُّ  

ره بعد ذلك إلـى رأى الكهـول والـشيوخ ليـستعقبوه،       د
.كثرويحسنوا االختيار له، فإن تجربتهم أ

 

 

 

ة، فهو  جنسان في سعيه وتصرفاته كالعائم في اللُّ       اإل -
.يكافح الجرية في أدباره، ويجرى معها في إقباله

 

 

 

 ينبغي للعاقل أن يستعمل فيمـا يلتمـسه الرفـق،           -
فإن العلقة تأخذ بهدوئها من الـدم مـا ال           ر،ومجانبة الهذَ 

.تأخذه البعوضة باضطرابها وفرط صياحها

 

 

 

ع في أوائله، وأقوى ما يكون      تصنُّ أقوى ما يكون ال    -
ع في أواخرهالتطب.

 

 


 


ا كنفس  ونا أحدهما هاشمي، وك   ، صديقان للواقديكان  
في أثنائهـا   ، و ضائقة مالية شديدة  بالواقدي   تفألمواحدة،  

نـصبر  إذا كنا نستطيع أن     : هامرأتله  حضر العيد، فقالت    
عوا قلبـي   د قَطَّ  صبياننا هؤالء ق   فإنعلى البؤس والشدة،    

؛ ألنهم يرون صبيان الجيران قـد        وشفقة بهم  ميهلعرحمة  
وأصلحوا ثيابهم، وهم على هذه الحـال    ،نُوا في عيدهم  يتَز 

  تَلْتَ    من الثياب الرفـي   فـصرفته شـيء   في  ثِّة، فلوا اح 
.كسوتهم

 

 
إلى صـديقي   لم أجد أمامي إال أن أكتب       :  الواقدي قال

.ما يستطيعبالهاشمي أسأله التوسعة 

 

 
فوجكيس ه إليا ذكر أن فيه ألف درهما مختوم.

 

 
فما استقر قراري حتى كتب إلي الصديقُ اآلخر يشكو         

فما كان مني إال أن     ،   الهاشمي مثل ما شكوت إلى صاحبي    

.أخذت الكيس بختمه وأرسلته إليه

 

 
ا من  ي مستحيي ت فأقمت فيه ليل   ،إلى المسجد ثم توجهت   

.امرأتي

 

 
.تغضب ولم فعلتهليها استحسنت ما فلما دخلت ع

 

 
 صديقي الهاشمي ومعه    حضر إلي ا أنا كذلك إذ     مبينو

ا فعلته فيمـا    أصدقِْني عم : قال لي و  األولى هيئتهبالكيس  
؟هت إليكوج.

 

 
فقلت له كل ما حدث دون أن أنقص فيـه شـيًئا أو             

.أزيد

 

 
 وما أملك على األرض إال      سألتنيإنك  :  الهاشمي فقال

ما بعثْتُ به إليك، وكتبت إلى صديقنا أسـأله المواسـاة،           
كيس اله فوجكما أرسلته إليكإلي .

 

 
.فتقاسمنا األلف درهم فيما بيننا: فقال الواقدي

 

 


 


قال اإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبـو العـزائم          

:رضوان اهللا عليه

 

 

 

تْ علَيك نَفْسك فَـارِجع ِبهـا ِإلَـٰى طَـوِر           ِإذَا تَعالَ  -
 ِفـي   لْجِنيِنٱ طَوِر ِبها ِإلَٰى    رِجعٱ، فَِإن لَم تَرتَدع فَ    لطُّفُوِليِةٱ

 نَفْـِسيك   عـن  لْفَنَـاء ٱبطِْن ُأمِه فَِإنَّها تَنْزِجر، وِإن َأردتَ       
خَلَقْتُك  :تَعالَى ، قَالَ لْعدِميِةٱ  ِإلَٰى مقَامِ  رِجعٱِبوجوِدِه ِفيك فَ  

.ِمن قَبُل ولَم تَك شَيًئا

 

 

 

فَتَفَكَّر من َأنْتَ قَبَل    !  تَعِرفَ من َأنْتَ؟   َأنِإذَا َأحببتَ    -
 شْـكُرِ ٱثُـم   ! وما َأنْتَ قَبَل َأن تَحِمَل ِبك ُأمك؟      ! َأن تُوجد؟ 

 علَـٰى مـا     حمدهٱا جملَك ِبِه ِمن مواِهِبِه، و      علَٰى م  لْمنِْعمٱ
       ٍة ِمنتْبِبر هاِجهوِمنَِنِه، و ِمن كنَحتَيِنٱمتْبا   لرا ذَاِكرشَاِكر 

     خُُل فَـِسيحا تَدهِعنْدا، وسِ ٱفَاِكرلَـىٰ ٱ لْقُـدألََع  تَـأنَسو ،
.لْمقَرِبينٱِبمشَاهداِت 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

الصداقة والصدق

 

 
:يا بنى

 

 

لتي ال تتم بين مختلفـين    هي ا  :الصداقة

. ألن الضدين ال يجتمعان؛في الطبع

 

 

 كل صداقة تكـون  :صداقة المتحـابين  

لسبب ما، فإذا انقطع ذاك السبب بطلت تلك        

.الصداقة، إال صداقة المتحابين في اهللا

 

 



 



١

 

 الـصدق   : الصدق صفاء الظـاهر    -

د المحسوسات قائمة   صفاء الظاهر من شهو   

بأعيانها، بل يشهدها نورا ظاهرةً تشير إلى       

واحدية الحق، منطويـة علـى األسـرار        

الصفاتية واألسمائية، ذائقًـا معنـى تعلـق        

صفاته المقدسة بذات الحق جل شأنه، فاهما       

.تغير المظاهر بحسب التجليات

 

 

٢

 

 الصدق نور من نور     : الصدق نور  -

لـشك  مقامات اإلحسان، يـذهب ظلمـة ا      

والريب من قلـب الـسالك، فـال يتحقـق          

بالصدق سالك له أقل ميل في سيره لغيـر         

.اهللا تعالى ورسوله 

 

 

٣

 

 الـصدق   : الصدق صفاء الضمير   -

الباطن هو صفاء الضمير، ومحو ما فيـه        

من شهود الصور الكونية، حتـى تنطبـع        

صور الجماالت الحقية في لـوح ضـميره        

هـا  المحفوظ، وتنجلي مرآته، وتجلى له في     

حقائق جواهر البحر المـسجور، مـسطرة       

بمعاني الرق المنشور، وعند انتفاء كل غير       

باطنًا، وإثبات الحق ظاهرا في الخلق مـع        

اُهللا نُـور الـسماواِت     التنزيه في دائـرة     

، تكـون خالـصا     )٣٥: النور (واَألرِض

.صادقًا

 

 

٤

 

 الصدق سـيف    : الصدق سيف اهللا   -

.ال قطعهاهللا، وما وضع على شيء إ

 

 



 


         سماحة موالنا اإلمام المجدد حجـة اإلسـالم

هذا الزمان السيد محمد ماضى أبو      والمسلمين فى   

نظرا ألهمية الـصدق فـي      .. العزائم نفعنا اهللا بكم   

اإلسالم، نرى أن مشتقاته كلها خير، ونـود مـن          

سماحتكم التكرم ببيان حقيقة الصداقة والـصدق،       

والفرق بين الصدق والكذب، وأنواع الصدق، مـع        

.الصدقة، والمتصدق، والصديق: تعريف

 

 

: قائالًفأجاب سماحته 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



٥

 

 هي التـي تحقـق      : صفة الصدق  -

اإلنسان بمقامات اليقين، وتقربه مـن رب       

.العالمين

 

 

٦

 

 من صدق توجهه هللا : نتائج الصدق-

.أعطاه كل متمناه

 

 

٧

 

 إقبال بقلب لوجه    : عالمات الصدق  -

اهللا تعالى، وتوجه إليه سبحانه، وال يساوي       

 بإقباله على اهللا تعالى منةً، وال نعيما مقيما،       

وال دنيا، وال شهرةً، وال سمعةً، بـل لـم          

.يجعل هللا كفوا أحدا

 

 

 تحذرك باليقظة مـن     :الصدق واليقظة 

الوقوع في فتن الخلـق، الينـافي تحققـك         

.بالصدق

 

 

 ال يتحقـق بالـصدق      :الصدق والميل 

سالك له أقل ميل في سيره لغير اهللا تعـالى      

.ورسوله 

 

 

 ال يتمكن عبد مـن      :الصدق والمجاهدة 

أن يتحلى بحلة الصدق، واإلخالص،     العباد  

.وحسن القصد، قبل أن يجاهد نفسه

 

 



 



 إيجاب صفة لموصوف هي     :الصدق* 

.له، أو سلب صفة عن موصوف ليست له

 

 

 عكس ذلـك سـلب صـفة        :الكذب* 

لموصوف هـي لـه، أو إيجـاب صـفة          

.لموصوف ليست له

 

 

١

 

. في األقاويل:الصدق والكذب -

 

 

٢

 

. الضمائر في:الصواب والخطأ -

 

 

٣

 

. في األفعال:الخير والشر -

 

 

٤

 

. في األحكام:الحق والباطل -

 

 

٥

 

ــع - ــضر والنف ــياء :ال ــي األش  ف

.المحسوسة

 

 



 



١

 

. نقصان الثقة عند الحوادث-

 

 

٢

 

...  كمال الثقة عند تـوالي الـنعم       -

وِمن النَّـاِس مـن     : ومثله كما قال تعالى   

). ١١ :الحج (يعبد اَهللا علَى حرٍف

 

 



 



١

 

 هو أن يخبـر     : الصدق في القول   -

.المتكلم خبرا مطابقًا للواقع

 

 

٢

 

 هو االنفعاالت : الصدق في الحـال    -

التي تظهر على الهيكل عند تأدية الخبر، أو        

عند سماع ما يفهم من االنفعـاالت التـي         

تعتري الشخص، عند إقامة الحجة والدالئل      

.على صدق ما يخبر به

 

 

٣

 

 هو قيام اإلنسان    : في العمل   الصدق -

في عمله بعامل يؤثر على قلوب الشاهدين       

.له

 

 

٤

 

 : الصدق في الوجهات والقـصود     -

هو انبالج الحقائق لروح اإلنسان، انبالجـا       

يجعله صادقًا في نيته عند اهللا تعالى، وعند        

.الخلق

 

 

: الصدق ثالثة:ضروب الصدق

 

 

١

 

. صدق في اللسان-

 

 

٢

 

. صدق في القلب-

 

 

٣

 

. صدق في المعاملة-

 

 

 صـدق   :صدق المريد وصدق الرجـل    

المريد في بدايته أكمل من صدق الرجل في        

.نهايته

 

 

 

الصدقة و املتصدق
َّ

 

 
 لم يتصدق متصدق بـصدقة    :الـصدقة 

هي أعظم أجرا من أمن نفٍس خائفٍة، وحقن        

.دٍم مهدٍر

 

 

: الصدقة ثالث:ضروب الصدقة

 

 

١

 

٢.  المال-

 

٣.  األخالق-

 

. العرفان-

 

 

 إذا أعطيت هللا صـدقة      : الصدقة نتائج

.يحفظ لك ذريتك ومالك

 

 

 إن أكيس تاجر يربح عشرة      :المتصدق
في المائة، ولكـن الـصدقة يـربح فيهـا          
المتصدق سبعمائة ضعف، وقد يـضاعف      

 واُهللا يضاِعفُ ِلمن يشَاء   : أكثر من ذلك  
).٢٦١: البقرة(

 

 
فأي إنسان يعقل عن اهللا تعـالى يـرى         

الدرهم آالفًا وال يـسارع     تجارة تعطيه في    
.َأِكُل الْحكْم في هذه النظرية إليك! إليها؟

 

 



 



الصيقوند:    قت قلـوبهم   هم الذين صـد
أقوالهم وأعمالهم، فكانت قلوبهم أجمل عند      
اهللا من أقوالهم وأعمالهم أمام الناس، وهـم        
كثيرو الصدق، وهم سرج الدنيا، ومصابيح      

خرة، واألنجم المضيئة في ظلمات الشُّبِه      اآل
، )٢٤: ص (وقَِليٌل ما هـم   : قال تعالى 

يظهر اهللا منهم من يظهر، ومع إظهاره فهو        
لدنه أو عنده، ويخفي اهللا من يخفي، ومـع         
إخفائه فهو يمشي بما جعله اهللا له من النور         
في الناس، ومن ظفر بالخفي منهم مـسلِّما        

لما، ومن ظفر ِبمن أظهـره      صار بنفسه عا  
اهللا صار عالما باهللا، وهو فرد من األفـراد         

اُهللا يصطَِفي  : الذين عند ربك، قال تعالى    
: الحـج  (ِمن الْمالَِئكَِة رسالً وِمن النَّـاسِ     

، وهؤالء هم الذين انطوت النبوة بـين        )٧٥
. جوانبهم، إال أنه ال يوحى إليهم

 

 



 



الصيق نوعاند:

 

 
١

 

 وهـو سـيدنا     : صديق في مبنـاه    -
.رسول اهللا 

 

 
٢

 

 وهو سيدنا علي    : صديق في معناه   -
         وإليه أشار بقولـه سـيدنا علـي ،
] :ا ِإالَّ َأنَاقُولُهيقُ الَ يد١(]َأنَا الص(..

 

 
                                           

ــصحيحني للحــاكم ) ١( ــى ال ــستدرك عل  ٣/١٢٩امل
ــرمني . ١، ط٤٦٤٨ح دار احل

 

ــاهرة، – م ١٩٩٧ الق

 

– 
.ه١٤١٧

 

 



 

 

 

 

 



 

 ٣٢ 



 





 



ي عصام سلمان          زينب مصطفى عليعرفة عبد القوي عرفة      عبد اهللا محمد حلمي       سام

 

 
 أبو المطامير 

 

 بحيرة            السويس                   دمنهور                       أسوان–

 

 

د أحمد العزازي   محمد حاتم أنور حسينو       جنة محمد كمال فطيم           هاجر أحمد العويدي      محم

 

 
      شبرا     

 

 القاهرة              كوم حمادة –

 

 بحيرة       الصالحية –

 

 شرقية      كفر ميت أبو الكوم–

 

 
 






لَيس يخْلُو حاُل النَّاِس ِفيما ُأِمروا ِبِه ونُهوا عنْه، ِمن ِفعِل الطَّاعاِت واجِتنَـاِب               :ابني مستقبل األمة  

 هـي و،  معاِصي ارِتكَاِب الْ   ويكُفُّ عنِ  ةفَِمنْهم من يستَِجيب إلَى ِفعِل الطَّاع     : الْمعاِصي ِمن َأربعِة َأحوالٍ   
تَِّقينُل ِصفَاِت الْمَأفْضيِن، وِل الداِل َأهوُل َأح؛ َأكْمِطيِعينالْم ابثَوو اِمِلينالْع اءزتَِحقُّ جسذَا يفَه.

 

 
  وشربثُ َأحواِل الْمكَلَِّفينوِمنْهم من يمتَِنع ِمن ِفعِل الطَّاعاِت ويقِْدم علَى ارِتكَاِب الْمعاِصي، وِهي َأخْ        

 وعذَاب الْمجتَِرِئ علَى ما ،ِهي عن ِفعِل ما َأمر ِبِه ِمن طَاعِتهِ  هذَا يستَِحقُّ عذَاب الالَّ   فَ ؛صفات المتعبدين 
.َأقْدم علَيِه ِمن معاِصيِه

 

 
فَهذَا ،   ِفعِل الطَّاعاِت ويقِْدم علَى ارِتكَاِب الْمعاِصي      وِمنْهم من يستَِجيب إلَى    :عزيزي مستقبل األمة  

يستَِحقُّ عذَاب الْمجتَِرِئ؛ َألنَّه تَورطَ ِبغَلَبِة الشَّهوِة علَى اِإلقْداِم علَى الْمعِصيِة، وِإن سِلم ِمن التَّقْـِصيِر                
.ِفي ِفعِل الطَّاعِة

 

 
ِهي عن   فَهذَا يستَِحقُّ عذَاب الالَّ    ؛ ارِتكَاِب الْمعاِصي  عِل الطَّاعاِت، ويكُفُّ عنِ   وِمنْهم من يمتَِنع ِمن فِ    

.ِديِنِه، الْمنْذَِر ِبِقلَِّة يِقيِنِه

 

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

 

 ٧٨ص القاهرة –

 

- ٨٠.[

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 




 



 

 

٣٣ 

بالهنا

 

 

 

والشفا

 

 

 

 


 

 رجالً ِمن بِنى ِإسراِئيَل سـَأَل بعـض بِنـى           أن: َأنَّه ذَكَر) :  عن رسول اهللا     عن أبي هريرة    
 فَـْأِتِنى   :قَـالَ  . كَفَى ِباللَِّه شَـِهيدا    :فَقَاَل.  اْئِتِنى ِبالشُّهداِء ُأشِْهدهم   :ِإسراِئيَل َأن يسِلفَه َألْفَ ِدينَاٍر، فَقَالَ     

فَدفَعها ِإلَيِه   .  صدقْتَ :قَاَل.  كَفَى ِباللَِّه كَِفيالً   :قَاَل. يِلِبالْكَِف

 

ِإلَى َأجٍل مسمى     -

 

 فَخَرج ِفى الْبحِر فَقَضى     -
فََأخَذَ خَـشَبةً، فَنَقَرهـا     حاجتَه، ثُم الْتَمس مركَبا يركَبها، يقْدم علَيِه ِلَألجِل الَِّذى َأجلَه، فَلَم يِجد مركَبا،              

 :فََأدخََل ِفيها َألْفَ ِدينَاٍر، وصِحيفَةً ِمنْه ِإلَى صاِحِبِه، ثُم زجج موِضعها، ثُم َأتَى ِبها ِإلَى الْبحـِر، فَقَـالَ    
         لَّفْتُ فُالَنًا َألْفَ ِدينَاٍر، فَسَأنِّى كُنْتُ تَس لَمتَع ِإنَّك مَألَِنى كَِفيالً، فَقُلْتُ  اللَّه:       ،ِبـك ِضىكَفَى ِباللَِّه كَِفيالً، فَر 

 كَفَى ِباللَِّه شَِهيدا، فَرِضى ِبك، وَأنِّى جهدتُ َأن َأِجد مركَبا، َأبعثُ ِإلَيِه الَِّذى لَـه                :وسَألَِنى شَِهيدا، فَقُلْتُ  
   كَهِدعتَوِإنِّى َأسو ،َأقِْدر افَلَم .              لْـتَِمسي ِفى ذَِلك وهفَ، ورانْص تْ ِفيِه، ثُملَجتَّى وِر ححا ِفى الْبى ِبهمفَر

مركَبا، يخْرج ِإلَى بلَِدِه، فَخَرج الرجُل الَِّذى كَان َأسلَفَه، ينْظُر لَعلَّ مركَبا قَد جاء ِبماِلِه، فَِإذَا ِبالْخَـشَبِة                  
ِتى ِفيها الْماُل، فََأخَذَها َألهِلِه حطَبا، فَلَما نَشَرها وجد الْماَل والصِحيفَةَ، ثُم قَِدم الَِّذى كَان َأسلَفَه، فََأتَى                 الَّ

 وجدتُ مركَبا قَبَل الَّـِذى       واللَِّه ما ِزلْتُ جاِهدا ِفى طَلَِب مركٍَب آلِتيك ِبماِلك، فَما          :ِباَأللِْف ِدينَاٍر، فَقَالَ  
قَاَل فَِإن .  ُأخِْبرك َأنِّى لَم َأِجد مركَبا قَبَل الَِّذى ِجْئتُ ِفيِه: قَاَل؟ هْل كُنْتَ بعثْتَ ِإلَى ِبشَىٍء:قَاَل. َأتَيتُ ِفيِه

.)اللَّه قَد َأدى عنْك الَِّذى بعثْتَ ِفى الْخَشَبِة فَانْصِرفْ ِباَأللِْف الدينَاِر راِشدا

 

 
])٢/٣٤٨(أحمد، ، و)٣/١٢٤، ٢/١٥٩(رواه البخاري [                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
نايتـشر  "جاء في دراسة نـشرتها دوريـة        

العلميـة األمريكيـة أن دور      " ساينسنيورو
 مـميا باسـروف علـعـهرمون الجوع الم

 

 
ال يقتصر فقط على تحفيز اإلنـسان علـى تنـاول           " جريلين"

ا على تنظـيم مـستويات       يساعد أيض  وإنما ،الطعام وقت الجوع  
، والمعروف أن هرمون الجوع يسد بعض الكوليسترول في الجسم  

لجسم متى يكون على صاحبه تناول      المستقبالت في الدماغ ويبلغ ا    
الطعام، ويعتقد العلماء أن وظيفة هذا الهرمون ال تقتـصر علـى    
دفع اإلنسان لتخزين السعرات الحرارية فقط بل لتنظيم مستويات         

.الكوليسترول في مجرى الدم

 

 
قد يتسبب في    LDLوليسترول الرديء أو    كوأكد العلماء أن ال   

 القلب واألوعية الدموية، في     واإلصابة بأمراض انسداد الشرايين   
 يمنع تـراكم الـدهون فـي        ،HDLالجيد  حين أن الكوليسترول    

األوعية الدموية عن طريق نقل المواد الدهنية بشكل سلس عبـر           
.مجرى الدم

 

 

 



 



 



 



 




 



 

.ك فول أخضر طري -

 

 

 

. كوب من زيت الزيتون-

 

 

 

. بصالت مفرومة فرما ناعما٥ -

 

 

 

. نصف كوب ماء-

 

 

 

.اررشة به -

 

 

 

. رشة فلفل-

 

 

 

.ر حامضي ربع كوب عص-

 

 



 



 

تزال خيوط الفول ويقطع قطعا صغيرة ثم يغسل ويصفى           -

 

 يقلى –
البصل بالزيت في إناء أو مقالة كبيرة حتى يحمر          

 

 يحـرك ثـم     –
 دقـائق    ١٠يضاف إليه الفول ويقلب على نـار نحـو          

 

 يـصب   –
الحامض والملح والبهار والفلفل إلى الفول       

 

ضاف المـاء إلـى      ي –
)  دقيقة٢٠حوالي (الفول ويترك على نار هادئة حتى ينضج      

 

 يقدم –
.الفول باردا

 

 



 

 

 



 



 





 




 




 



 



 

 



















 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

األستاذ الدكتور

 

 

نور الدين أبو حلية

 

 

اجلمهورية اجلزائرية

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 


 




 





 


لقد ذكر ابن تيميـة جمهـور       : قال القاضي 

.العلماء، وأنهم متفقون على هذا

 

 

وهذا من تسرعه في األحكـام      : قال الهندي 

ولو أنـك سـيدي     .. وفي ادعاء اإلجماع ونحوه   

إلى كتب المذاهب اإلسـالمية المختلفـة       رحت  

ا، فكلهم ينصون على    ا تمام لوجدت األمر مختلفً  

، بل فيهم   استحباب زيارة قبر رسول اهللا      

من يرى وجوبها، وقد قال القاضي عياض فـي         

زيارة قبره  ): (الشفا بتعريف حقوق المصطفى   (

         سنَّة من سنن المسلمين مجمـع عليهـا 

.)١()وفضيلة مرغب فيها

 

 

ال العالمة أبو الحسنات محمد عبد الحي       وق

إبراز الغي الواقـع    (بن عبد الحليم اللكنوي في      ا

  وأما نفس زيارة القبر النبـوي  ): (في شفاء العي

فلم يذهب أحد من األئمة وعلمـاء الملـة إلـى           

عصر بن تيمية إلى عدم شرعيته، بـل اتفقـوا          

على أنها من أفضل العبادات وأرفع الطاعـات،        

في ندبها ووجوبها، فقال كثيـر مـنهم        واختلفوا  

: بأنها مندوبة، وقال بعض المالكية والظاهريـة      

نها قريبة مـن    إ : وقال أكثر الحنفية   ،إنها واجبة 

الواجب، وقريب الواجـب عنـدهم فـي حكـم      

الواجب، وأول من خرق اإلجماع فيـه وأتـى         

.) لم يسبق إليه عالم قبله هو ابن تيميةيءبش

 

 

العلماء المعتمـدين   أما الشوكاني، وهو من     

نيـل  (لدى مدرسة ابن تيمية، فقد قال في كتابه         

، وهو من الكتب التي يرجعون إليهـا        )األوطار

اكثير) : ا من قال بالمشروعية بأنه لم      واحتج أيض

يزل دأب المسلمين القاصدين للحج فـي جميـع     

األزمان على تباين الديار، واختالف المـذاهب       

 لقـصد زيارتـه،     الوصول إلى المدينة المشرفة   

ويعدون ذلـك مـن أفـضل األعمـال فكـان           

٢()اإجماع(. 

 

 

: وقد استدل الشوكاني للزيارة بقوله تعـالى      

﴿ومن يخْرج ِمن بيِتِه مهاِجرا ِإلَى اللَِّه ورسوِلِه        

          كَـانلَى اللَِّه وع هرَأج قَعو تُ فَقَدوالْم ِركْهدي ثُم

: ، فقـال  ]١٠٠: النـساء [ رِحيمـا﴾    اللَّه غَفُورا 

 في حياته الوصـول إلـى       والهجرة إليه   (

 .)٣()حضرته وكذلك الوصول بعد موته

 

 

﴿ولَـو َأنَّهـم ِإذْ   : واستدل لها بقوله تعـالى    

       ـتَغْفَراسو وا اللَّهتَغْفَرفَاس وكاءج مهوا َأنْفُسظَلَم

: النـساء [وابا رِحيما﴾ لَهم الرسوُل لَوجدوا اللَّه تَ   



 

 

 



 



 







 

–

 

–



 



 حي ووجه االستدالل بها أنه   : (، فقال ]٦٤

األنبياء أحياء  :  حديث في قبره بعد موته كما في     

ف في ذلك   ، وقد صححه البيهقي وألَّ    في قبورهم 

٤()اجزء(.

 

 

بل إن هذه اآلية استدل بها فقهاء الصحابة،        

إن فـي   : (فقد روي عن عبد اهللا بن مسعود قال       

خمس آيات ما يسرني بهن الـدنيا ومـا         النساء ل 

فيها ، وقد علمت أن العلمـاء إذا مـروا بهـا            

﴿ ولَو َأنَّهـم ِإذْ ظَلَمـوا       : يعرفونها وذكر منها  

        ـملَه ـتَغْفَراسو وا اللَّهتَغْفَرفَاس وكاءج مهَأنْفُس

: النـساء [ الرسوُل لَوجدوا اللَّه تَوابـا رِحيمـا﴾   

، ففرح ابن مسعود بهذه اآلية ظاهر في        )٥(])٦٤

.أنها عامة

 

 


 


حدثتنا عن النصوص الواردة    : قال القاضي 

في نفس الزيارة، فحدثنا عن الدعاء عند القبـر،       

.والذي اعتبره ابن تيمية بدعة

 

 

ا سـيدي   لقد ذكرنا لـك سـابقً     : قال الهندي 

القاضي تقسيم ابن تيمية الزيـارة إلـى زيـارة          

رة بدعية، واعتباره الـدعاء عنـد       شرعية وزيا 

إن هذا لـيس    : (القبر من الزيارة البدعية، وقوله    

)مشروعاً باتّفاق أئمة المسلمين

 

 

فكيف تـردون علـى     .. أجل: قال القاضي 

هذا؟

 

 

نرد عليـه بفعـل رسـول اهللا    : قال الهندي 

        في األحاديث الصحيحة التي ال يمكنه أن 

:  قـال  يرفضها، ومنها ما رواه مسلم عن بريدة      

 إذا خرج إلـى المقـابر       كان رسول اهللا    

السالم على أهل الديار مـن      : (يعلمهم أن يقولوا  

المؤمنين والمسلمين، وإنّـا إن شـاء اهللا بكـم          

الحقون، أنتم لنا فَرط، ونحن لكم تَبع، نسأل اهللا         

.)لنا ولكم العافية

 

 

نسأل اهللا لنـا ولكـم      : (أو ليس قوله    

.، دعاء للنفس عند قبور المؤمنين)العافية

 

 

: ومثله ما ورد في الحديث الذي رواه مسلم       

السالم علـى أهـل الـديار مـن المـؤمنين           (

ــستقدمين   ــرحم اهللا المـ ــسلمين، ويـ والمـ

).والمستأخرين

 

 

باإلضافة إلى هذا، فإن األمر بالدعاء فـي        

كنة، وهـو    الكتاب والسنّة مطلق يعم كّل األم     

 

– 

كما يرى ابن تيمية     

 

 من مقتضيات التوحيـد،     –

 إلـى   فكيف يتحول عند قبر رسـول اهللا        

.شرك؟

 

 

باإلضافة إلى هذا، فقد ورد األمر اإللهـي        

باتخاذ مقام إبراهيم مصلى، أي يـصلى فيـه،         

ويدعى عنده، كما قال المفسرون، وما ذلـك إال         

ألجل التبرك بالمقام، الذي بورك بموطئ قـدم        

أو (، فإذا جاز التبـرك بالقيـام        راهيم  إب

، فكيف ال يجوز    في مقام إبراهيم    ) الدعاء

التبرك بالقيام والدعاء في مكان دفن فيه النبـي         

؟ أفال يكون الدعاء عنده أرجى لإلجابة؟.

 

 

باإلضافة إلى هذا، ما ورد عن السلف الذين        

يعظمهم ابن تيمية، ويحارب بهم من يخالفه، من        

ثيرة على أنهم كانوا يدعون عند قبـره        األدلة الك 

  ـ  ، ويعتبرونه محال ا تتحقـق فيـه      مباركً

.اإلجابة

 

 

فقد روى الدارمي عن أوس بن عبـد اهللا،         

ا فشكوا إلـى    ا شديد قُحط أهل المدينة قحطً   : قال

 فاجعلوا  انظروا قبر النبي    : عائشة فقالت 

 ا إلى السماء، حتى ال يكون بينـه وبـين   منه كُو

ا، حتـى   ففعلوا فمطرنا مطر  : قف، قال السماء س 

نبت العشب، وسمنت اإلبل حتـى تفتقـت مـن     

.)٦(الشحم، فسمي عام الفتق

 

 

وروى ابن حبان والطبراني بإسناد صحيح      

رأيـت  : عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة، قال        

ورأيته يصلّي عنـد قبـر رسـول اهللا         .. ُأسامة

     تـصلّي  :  فخرج مروان بن الحكم، فقال

ا، ثم  فقال له قوالً قبيح   . إنّي ُأحبه : د قبره؟ قال  عن

إنّك آذيتني، : فانصرف ُأسامة فقال لمروان . أدبر

إن اهللا  : ( يقـول  وإنّي سمعت رسول اهللا     

يــبغض الفــاحش المــتفحش، وإنّــك فــاحش 

.)٧()متفحش

 

 

أرأيــت 

 

 ســيدي القاضــي –

 

– كيــف أن 

المسلمين بصفاء قلوبهم كانوا يقصدون قبر النبي       

        الظلمة مـن بالصالة والدعاء لديه، وأن 

األمويين وعلى رأسهم مروان بن الحكم كـانوا        

هل رأيـت    .. يمنعون من هذا العمل   

 

 سـيدي   –

القاضي  

 

 صدق ما ذكرناه لك عن عالقة ابـن         –

تيمية بالفهم األموي للدين، والمؤسس على الحقد       

، بنـاء علـى النعـرات       على رسول اهللا    

.الجاهلية

 

 



 


                                                           

.٢/٧٤ الشفا بتعريف حقوق املصطفى) ١(

 

 
.٥/١١٠نيل األوطار ) ٢(

 

 
.١٠٥/ ٣ألوطار نيل ا) ٣(

 

 
.١٠٥/ ٣نيل األوطار ) ٤(

 

 
رواه : (٧١/ ٧، قال اهليثمي    ٢٢٠/ ٩معجم الطرباين   ) ٥(

).الطرباين ورجاله رجال الصحيح

 

 
.١/٥٦:سنن الدارمي) ٦(

 

 
املعجـم  ؛ ٥٦٩٤، برقم   ١٢/٥٠٦:صحيح ابن حبان  ) ٧(

.١/١٦٦:الكبري

 

 



 

 

 

 

 



 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 




 






 











 









 










 





 





 





 


 

 

 

 ان في الناس ليأتو أن يؤذِّ إبراهيم  سيدناأمر اهللا خليله
اِس وَأذِّن ِفي النَّ:  تعالىإلى بيته في كل عام حجاجا، فقال

  وعلَى كُلِّ ضاِمٍر يْأِتين ِمن كُلِّ فَجٍّ عِميٍقِبالْحجِّ يْأتُوك ِرجاالً
).٣٧: الحج(

 

 
لكن الحجيج لم يأتوا للبيت كل عام، وتقطعت بهم السبل في 

 تارة بسبب الحروب، وتارة بسبب :بعض السنين العجاف
.لغالءاألوبئة، وتارة لظروف ا

 

 
حيث اجتاح العالم ) هـ١٤٤١(من هذه األعوام هذا العام 

فيروس كورونا المستجد، فأصيب الماليين وتوفى مئات 
االآلف،

 

 
  وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بن طاهر بنتن،فخرج

التريث في إبرام عقود الحج، لحين وطالب العالم اإلسالمي ب
.تهوضوح الرؤية بشأن الوباء وتداعيا

 

 
وبدا واضحا أن موسم الحج سيلحق بموسم العمرة، وسيكون 

عدة قبله،   ألن ترتيات الحج تحتاج إلى شهور؛مصيره اإللغاء
وخصوصا مع استمرار إغالق المسجدين الحرام والنبوي أمام 
.المعتمرين والزائرين

 

 
ا للتساؤل، وجعل الكثير يتساءلونوقد فتح ذلك التوقف باب: 

ا جواز تعطيل موسم الحج ألسباب تحول رعهل باإلمكان ش
دون إتمامه؟

 

 



 

 

 

 

 



 



 

  

 



 



مى، أنه منذ العام    يؤكد التاريخ اإلسال  

 تم تعطيل الفريضة لنحـو      ،التاسع للهجرة 

وهذه المرة الواحدة واألربعون     مرة،   ٤٠

في السنة الواحدة واألربعين بعـد ألـف        

وأربعمائة سنة، وهذا له دالالته عند أهل       

.اهللا

 

 

 األولى،   القرامطة السبب في   وقد كان 

، "تاريخ اإلسـالم  "هبى فى كتابه    فيقول الذ 

٣٧٤(، صفحة   )٢٣(ا فى مجلد    وتحديد(: 

لم يحج  " هجرية   ٣١٦إنه فى أحداث سنة     

 ؛"ا من القرامطـة   أحد فى هذه السنة خوفً    

ألن القرامطة كانوا يعتقدون بأن شـعائر       

الحج، من شعائر الجاهليـة ومـن قبيـل     

.عبادة األصنام

 

 


 



أبـو طـاهر    فى هذا التوقيت، وقف     

القرمطى، منشدا على باب الكعبـة يـوم        

 هجرية،  ٣١٧الثامن من ذى الحجة سنة      

داعيا سيوف أتباعه أن تحصد حجاج بيت       

اهللا قتالً ونهبا وسفكًا، فى الوقت الذى كان        

يشرف هو بنفسه علـى هـذه المجـزرة         

أجهزوا على   ":المروعة وينادى أصحابه  

ـ     ركـان  وا أ الكفار وعبدة األحجار، ودكُّ

".الكعبة، واقلعوا الحجر األسود

 

 

  ويومها تعلق الحاج بأستار الكعبـة    ج

واستغاثوا باهللا، فاختطفتهم سـيوف هـذا       

الطاغية من كل جانب، واختلطت دماؤهم      

الطاهرة وأجسادهم المحرمـة، بأسـتار      

الكعبة، حتى زاد عدد من قتل فـى هـذه          

ا، دفنــوا فــى  ألفًــ٣٠المجــزرة عــن 

.وال كفن وال صالةمواضعهم بال غسل 

 

 



 



 آالف جثة   ٣كما قام القرامطة بجمع     

حاج وطمروا بها بئر زمـزم وردمـوه        

بالكلية، ثم قاموا بعد ذلك بقلـع الحجـر         

األسود من مكانه وحملوه معهم إلى مدينة       

بالبحرين، حيـث كانـت مركـز       " هجر"

دعوتهم وعاصمة دولـتهم، وكـان أبـو        

    سماها دار الهجرة،    اطاهر قد بنى بها دار 

فوضع فيها الحجر األسود ليتعطل الحـج       

إلى الكعبة ويرتحل النـاس إلـى مدينـة         

، وقد تعطل الحج فى هذه األعوام        "هجر"

، حيث لم يقف أحد     ) أعوام ١٠يقال إنها   (

بعرفة ولم تؤد المناسك، وذلك ألول مرة،       

.منذ أن فرضت الشعيرة

 

 


 



 كثير فـى    الحادث الثانى، يذكره ابن   

 ٣٥٧، ويرجعـه لـسنة      "البداية والنهاية "

 إن داء الماشرى انتـشر      :هجرية، ويقول 

فى مكة، فمات به خلق كثير، وفيها ماتت        

جمال الحجيج فى الطريق من العطش ولم       

يصل منهم إلى مكة إال القليل، بل مـات         

.أكثر من وصل منهم بعد الحج

 

 

 هجرية انقطع الحـاج     ٣٩٠وفى سنة   

هد العزيز باهللا الفـاطمى     المصرى فى ع  

 هجرية لـم    ٤١٩لشدة الغالء، وفى سنة     

يحج أحد من أهل المشرق وال من أهـل         

 هجريـة تعطـل     ٤٢١مصر، وفى سنة    

 ا سوى شرذمة من أهل العراق      الحج أيض

ركبوا من جمال البادية مـن األعـراب        

 لم يحج أحد    ٤٣٠ففازوا بالحج، وفى سنة     

شام من العراق وخراسان، وال من أهل ال      

.وال مصر

 

 


 



  هجرية حـلَّ   ٤٩٢وفى أحداث سنة    

بالمسلمين ارتباك وفقدان لألمن فى أنحاء      

دولتهم الكبيرة بسبب النزاع المستـشرى      

بين ملوكهم، وقبل سقوط القدس فى يـد        

الصليبيين بخمس سنوات فقط لم يحج أحد       

.الختالف السالطين

 

 

 هجرية، فلم   ٥٦٣أما فى أحداث سنة     

صريون لما فيه ملكهم من الويـل    يحج الم 

واالشتغال بحرب أسد الدين، وبعد ذلك لم       

يحج أحد من سائر األقطـار مـا عـدا          

 ٦٥٨ إلـى سـنة      ٦٥٤الحجاز من سنة    

.هجرية

 

 

 هجرية توقفت رحـالت     ١٢١٣وفى  

الحج فى أثناء الحملة الفرنسية لعدم أمان       

.الطريق

 

 


 



الحج وقـت   السند الشرعي في إلغاء     

األوبئة عرضته دار اإلفتاء المصرية على      

الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى     لسان  

الشفوية، وأمين الفتـوى بـدار اإلفتـاء        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
األمين العام والمتحدث الرسمي

 

 
                               لالتحاد العالمى للطرق الصوفية

ى الحسينىلعزم اعبد الحليمالشريف 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

  

 

نـه يجـوز    أحيث أوضـحت    المصرية،  

لوزارة الـصحة، أو الهيئـة أو الجهـة         

المنظمة للعمرة والحج أن تؤجل أو تعطل       

أداء فريضة العمـرة والحـج إذا تهـدد         

.باإلصابة بفيروس كوروناالحجاج 

 

 

وأضاف مدير الفتوى الشفوية، وأمين     

الفتوى بدار اإلفتاء المصرية، أن الفتوى      

هنا لها بعد آخر وهو اسـتطالع الـرأى         

بـد   الطبى، وهو مأخوذ فى االعتبار وال     

أن يلتزم الناس برأى الجهة الـصحية أو        

.المعنية بمواجهة هذا البالء

 

 

 وأمـين   وأشار مدير الفتوى الشفوية،   

الفتوى بدار اإلفتاء المـصرية، إلـى أن        

الرأى الشرعى أساسه تجنب المفسدة على      

جلب المصلحة، فإن اإلنسان إذا مرض أو      

مات فلن يتعبد، أما إذا أفلت من المرض        

فله مساحة من الزمن قد يحج ويعتمر عدة       

.مرات

 

 

وأوضح مدير الفتوى الشفوية، وأمين     

 أن اهللا   الفتوى بدار اإلفتـاء المـصرية،     

تُلْقُـوا ِبَأيـِديكُم ِإلَـى       والَ: تعالى قـال  

ا أن األديـان هـدفها      ، مـضيفً  التَّهلُكَِة

الـرئيس هـو الحفـاظ علـى اإلنــسان     

وممتلكاته وعقله وحريته وعلـى الـنفس       

البشرية، وشرع اهللا يكون أينمـا تكـون        

المصلحة، وعليه فإن الطبيب أو المسئول      

ـ       ذى يحـدد   المنظم لرحلة العمرة هـو ال

بد أن يستمع إليه للحفاظ      ويقول وكالمه ال  

.على أرواح الناس

 

 

وقال مدير الفتوى الـشفوية، وأمـين       

 تلغى رحلة   :الفتوى بدار اإلفتاء المصرية   

الحج والعمر إذا تهدد الحجاج باإلصـابة       

 بالفايروس اللعين، أو حتى بغيره، أو مثالً      

 وكل ما يهدد نفس     ،كان الطريق غير آمن   

ج أو حياته أو ماله فتلغـى الرحلـة         الحا

.وتؤجل

 

 

البعض يحاول الربط بين توقف موسم      

 ؛الحج هذا العام وأحداث نهايـة الزمـان       

عـن  روايات ولذلك سنعرض ما جاء من   

توقف الحج وهدم الكعبة في آخر الزمان       

.لفك االلتباس عن البعض

 

 


 



هدم الكعبة جاءت به أحاديث صحيحة      

ي البخاري ومسلم والترمذي والنـسائي      ف

وابن ماجه وغيرهم من كتب السنة، وهو       

 في آخر الزمـان، وإن      يكونفي األشهر   

.اختلف في تحديد هذا الزمن

 

 

قال ابن حجر في فتح الباري       

 

باب  –

قَاَل النَِّبـي    قَالَتْ عاِئشَةُ   : هدم الكعبة 

     فُ ِبِهمخْسةَ فَيبشٌ الْكَعيو جغْزأي : ي

.في آخر الزمان

 

 

يغزو جيش الكعبة، حتى    : وفي رواية 

إذا كانوا ببيداء من األرض يخسف بأولهم       

    اتهم، ومناسبته  وآخرهم، ثم يبعثون على ني

لهذه الترجمة من جهة أن فيه إشارة إلـى        

أن غزو الكعبة سيقع، فمرة يهلكهـم اهللا        

قبل الوصول إليهـا وأخـرى يمكـنهم،        

 يخربونه متـأخر    والظاهر أن غزو الذين   

.عن األولين

 

 

:وفي موطن آخر

 

 

في رواية  ) يغزو جيش الكعبة  : (قوله

في منامه فقلنا     النبي   )١(ثعِب(مسلم  

: ا لم تكـن تفعلـه، قـال        صنعت شيئً  :له

  ـ    العجب أن ناس ون هـذا   ا من أمتي يؤم

 وزاد في روايـة     )البيت لرجل من قريش   

أخرى أن أم سلمة قالت ذلك زمـن ابـن          

في أخـرى أن عبـد اهللا بـن         الزبير، و 

صفوان أحد رواة الحديث عن أم سـلمة        

.واهللا ما هو هذا الجيش: قال

 

 

 جاءت األحاديث عن المصطفى     

في بيان حال الكعبة في آخـر الزمـان         

:وإليك نص األحاديث

 

 

 ١ 

 

–   نع         انعـمـِن سِعيِد بقَـالَ   س: 

َأن رسوَل   تَادةَ  َأبا قَ   يخِْبر    َأبا هريرةَ     سِمعتُ  

يبـايع   :  قَـاَل     صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم       اللَِّه  

 يستَِحلَّ  ولَن   ،والْمقَاِم  ِلرجٍل ما بين الركِْن     

 يسَأُل عن    فَِإذَا استَحلُّوه فَالَ   ، َأهلُه الْبيتَ ِإالَّ   

فَيخَربونَـه     الْحبشَةُ  تَْأِتي   ثُم   الْعرِب،  هلَكَِة  

 يعمر بعده َأبـدا، وهـم الَّـِذين         خَرابا الَ 

هكَنْز ونتَخِْرجس٢(ي(.

 

 

٢ 

 

َأبـا    َأن    سِعيِد بِن الْمسيِب      عن   و -

  :  قَاَل رسوُل اللَِّه     :  قَاَل       هريرةَ  

   بخَرةَ  الْكَ   يبنِ    عقَتَييوـ  ( ذُو الس س اقَاِن لَه

.)٣(الْحبشَِة   ِمن   )دِقيقَاِن

 

 

٣ 

 

عن النَِّبي    َأخْبره   وعن ابن عباٍس      –

     قَاَل  :       ـجَأفْح دوِه َأسِإلَي كََأنِّي َأنْظُر

.)٤(الْكَعبةَ  يعِني  .  ينْقُضها حجرا حجرا 

 

 

 قال ابن األثيـر فـي النهايـة         :أفحج

. الفحج تباعد ما بين الفخذين:)٣/٤١٥(

 

 

٤ 

 

–    نـٍرو       عمِن عِد اللَِّه ببقَـالَ  ع: 

يخَـرب     :يقُوُل     سِمعتُ رسوَل اللَِّه     

 ويسلُبها    الْحبشَِة،  ِمن     السويقَتَيِن ذُو  الْكَعبةَ   

ِحلْيتَها ويجردها ِمن ِكـسوِتها، ولَكَـَأنِّي       

يضِرب علَيهـا     ُأفَيِدع    ،ُأصيِلع َأنْظُر ِإلَيِه   

.)٥(وِمعوِلِه  ِبِمسحاِتِه  

 

 

ولكن هل هناك تعارض بـين قولـه        



 

 

 

 

 



 



 

  

 

  يروا َأنَّا جعلْنَا حرما آِمنًا     َأولَم : تعالى

، وبين األحاديث اآلنفـة     )٦٧: العنكبوت(

الذكر؟

 

 

: )٦(قال الحافظ ابن حجر فـي الفـتح       

:  هذَا الْحِديث يخَاِلف قَولـه تَعـالَى       :ِقيَل

          ـا آِمنًـامرلْنَـا حعا َأنَّـا جوري لَمَأو 

س عـن  ن اللَّه حـب  وألَ ،)٦٧ :العنكبوت(

مكَّة الِْفيل ولَم يمكِّن َأصحابه ِمن تَخِْريب       

فَكَيفَ يسلِّط  ، الْكَعبة ولَم تَكُن ِإذْ ذَاك ِقبلَة     

علَيها الْحبـشَة بعـد َأن صـارتْ ِقبلَـة          

ِللْمسِلِمين؟

 

 

وُأِجيب ِبَأن ذَِلك محمول علَى َأنَّه يقَع       

 قُرب ِقيام الساعة حيثُ ال    لزمان  ِفي آِخر ا  

يبقَى ِفي اَألرض َأحد يقُول اللَّه اللَّه كَمـا         

ال تَقُوم الـساعة    : (ثَبتَ ِفي صِحيح مسِلم   

 )٧()رض اللَّـه اللَّـه    حتَّى ال يقَال ِفي األَ    

 ال(وِلهذَا وقَع ِفي ِرواية سِعيد بن سمعان        

 ِن وقَع قَبَل ذَِلك ِفيِه مِ     وقَد) بعده َأبدا يعمر  

الِْقتَال وغَزو َأهل الشَّام لَه ِفي زمن يِزيد        

 ثُم ِمن بعده ِفي وقَاِئع كَِثيـرة        ،بن معاِوية ا

ِمن َأعظَمها وقْعة الْقَراِمطَة بعد الثَّالثِماَئِة      

 الْم ِلِميفَقَتَلُوا ِمنال  س ـنطَـاف مِفي الْم ن 

سـود  يحصى كَثْرة وقَلَعـوا الْحجـر األَ      

 ثُم َأعادوه بعد مـدة      ،دهمفَحولُوه ِإلَى ِبال  

كُّل ذَِلك  ،  غُِزي ِمرارا بعد ذَِلك    ثُم، طَِويلَة

َأولَم يروا َأنَّـا      : يعاِرض قَوله تَعالَى   ال

 لْنَا حعا آِمنًا جمر )ألَ ؛)٦٧ :العنكبوت  ن

ذَِلك ِإنَّما وقَع ِبَأيِدي الْمسِلِمين فَهو مطَاِبق       

  هذَا الْبيـت ِإالَّ    ولَن يستَِحلّ : (ِلقَوِلِه  

وهو ، فَوقَع ما َأخْبر ِبِه النَِّبي      ، )َأهله

ال ِمنته  عوات نُبِفي اآل  ، م سلَيوي ّل  ة مدا ي

 واَللَّـه  .من الْمذْكُور ِفيها  علَى ِاسِتمرار األَ  

.هـ.ا.َأعلَم

 

 




 



لقد نقل المباركفوري محقـق كتـاب       

السنن الـواردة فـي الفـتن وغوائلهـا         ”

” والساعة وأشراطها ألبي عمـر الـداني      

:لالخالف بين العلماء فقا) ٤/٨٩٩(

 

 

ووقع اختالف بين العلماء في تحديـد       

الزمن الذي يقع فيه تخريب الكعبة علـى        

:عدة أقوال

 

 

أنه يقع في زمن عيسى عليـه       : منها

 وهو مروي عن كعب األحبـار،       ،السالم

واختاره الحليمي، وذكره ابن كثير عـن       

 وتقدم  :قلت” : كعب، ثم عقب عليه بقوله    

 أن عيـسى   : في الحديث الـصحيح   

.زوله إلى األرضيحج بعد ن

 

 

إنه يقع في زمنه، وبعد هـالك       : وقيل

يأجوج ومأجوج، للحديث المذكور، ولمـا      

حجن هذا البيت وليعتمرن بعـد      يل(: ثبت

ن أن يقال   كويم. )خروج يأجوج ومأجوج  

إن المراد بذلك لـيحجن     : في اإلجابة عنه  

.مكان البيت

 

 

 إنه يقـع قبـل خـروج       : اوقيل أيض

الــدال ونــزول عيــسى ج كــره ذ

.القرطبي عن أبي حامد الغزالي

 

 

.ةابإنه يقع بعد خروج الد: وقيل

 

 

إنه يقع بعد اآليات كلها قـرب       : وقيل

قيام الساعة حين ينقطع الحج، وال يبقـى        

اهللا، اهللا، ذكر هذا    : في األرض من يقول   

 وذكر فـي تأييـد      ،والذي قبله البرزنجي  

كله زمـن    األخير أن زمن عيسى     

 وخير، وأن البيت قبلة     سلم وبركة وأمان  

اإلسالم، والحج إليه أحد أركـان الـدين،        

فالحكمة تقتضي بقاءه ببقاء الـدين، فـإذا      

 وقبـضت   ،جاءت الريح الباردة الطيبـة    

.تالمؤمنين فبعد ذلك يهدم البي

 

 

وذهب القرطبي وابن كثيـر إلـى أن        

.ذلك يقع بعد موت عيسى 

 

 

ويبدو لـي أن األنـسب هـو عـدم          

وقت الذي يقع فيه هدم     التعرض لتحديد ال  

الكعبة لكون أحاديث الباب مطلقة، إال أنه       

 ؛من كبرى العالمات التي تعقبها الـساعة      

فيخربونه : ألنه جاء في حديث أبي هريرة     

خراباا ال يعمر بعده أبد.

 

 

فإن توقف الحج هذا العام : وعلى هذا 

بسبب فيروس كورونا ليس من عالمات      

لـم تقـع    الساعة، واألحداث بعده كثيرة     

.بعد

 

 

نسأل اهللا تعالى أن يكـشف لقلوبنـا        

الذى به ننجـذب    ، حقيقة الجمال الربانى  

وصلى اهللا   ..الرضوان األكبر  إلى   بكليتنا

سيدنا وموالنا محمـد    وسلم وبارك على    

.وعلى آله أجمعين

 

 
                                                           

حـرك أطرافـه    : اضطرب بجـسمه، وقيـل    ) ١(
.منزعجا

 

 
ــسنده) ٢( ــي م ــد ف ــام أحم  ١٤/٩٣: رواه اإلم
.٨٣٥١ح

 

 
ــحيحه  ) ٣( ــي ص ــاري ف  ٦/١٧١: رواه البخ
ــحيحه ١٥٩١ح ــي ص ــسلم ف ، ٤/٢٢٣٢: ، وم
.٢٩٠٩ح

 

 
ــحيحه ) ٤( ــي ص ــاري ف ، ٦/١٧٧: رواه البخ
.١٥٩٥ح

 

 
، ١١/٦٣٨: رواه اإلمام أحمـد فـي مـسنده       ) ٥(
.٧٠٥٣ح

 

 
.٣/٤٦١ي البن حجر العسقالني، فتح البار) ٦(

 

 
.١٤٨، ح١/١٣١: رواه مسلم في صحيحه) ٧(

 

 



 

 

 

 

 



 


 



 




 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الدكتور

 

 








 




 



 

 

 





 


ــار  ــارض أخب ــراق(تتع ــع ) االفت م

األحاديث النبوية التي تحض على الوحـدة       

:والتآلف والتعاضد والتكاتف فمن ذلك

 

 

١

 

سمعت رسول اهللا   :  عن عرفجة قال   -

 إنه ستكون هنـات وهنـات،      : ( يقول

فمن أراد أن يفرق أمر هذه األمـة، وهـي     

)  كـان  نكائنًا م ،  يفبالسفاضربوه   ،جميع

فمن أراد أن : (وفي رواية أخرى قال   

).يفرق أمر المسلمين وهم جميع

 

 

أو يريد يفرق أمر    : (وفي رواية أخرى  

.)١()أمة محمد 

 

 

٢

 

بينما أنا واقـف    : عن أبي بردة قال    -

 في إمارة زياد إذ ضربت بإحدى       قفي السو 

يدي على األخرى تعجبا، فقال رجل مـن        

األنصار  

 

الـده صـحبة مـع       قد كانت لو   -

 رسول اهللا   

 

مما تعجب يا أبا بردة،     : -

أعجب من قوم دينهم واحـد ونبـيهم        : قلت

واحد ودعـوتهم واحـدة وحجهـم واحـد         

 ،وغزوهم واحد يستحل بعضهم قتل بعض     

فال تعجب فـإني سـمعت والـدي،        : قال

:  يقـول  أخبرني أنه سمع رسول اهللا      

إن أمتي أمة مرحومة لـيس عليهـا فـي          (

 وال عذاب، إنما عذابها فـي       اآلخرة حساب 

.)٢()القتل والزالزل والفتن

 

 

ال تحاسدوا، وال تناجشوا،    (: قوله  

وال تباغضوا، وال تدابروا وال يبع بعضكم       

على بيع بعض، وكونوا عباد اهللا إخوانًـا،        

المسلم ال يظلمه وال يخذله وال      المسلم أخو   

ويشير إلى صـدره    ) يحقره، التقوى ها هنا   

حسب امرئ من الـشر أن      ب(ثالث مرات،   

يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المـسلم        

.)٣()حرام، دمه وماله وعرضه

 

 

سباب المـسلم فـسوق،   : (وقوله  

.)٤()وقتاله كفر

 

 

فهو عمومه؛ ألن قولـه     : قال ابن حزم  

) : عموم للجنس وال خـالف      )ها هنا 

في أن نابـذ جميـع المـسلمين وقـاتلهم          

.)٥(إلسالمهم فهو كافر

 

 

٣

 

سـمعت  : معاوية خطيبا يقول  عن   -

من يرد اهللا به خيـرا      : ( يقول النبي  

يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم واهللا يعطي،        

ولن تزال هذه األمـة علـى أمـر اهللا، ال           

.)٦(يضرهم من خالفهم، حتى يأتي أمر اهللا

 

 

٤

 

:  قـال   عن النعمان بن بشير      -

المسلمون كرجـل   : (قال رسول اهللا    

ينه، اشتكى كلـه، وإن     واحد، إن اشتكى ع   

، وفي روايـة    )٧()اشتكى رأسه، اشتكى كله   

مثــل المــؤمنين فــي تــوادهم : (أخــرى

وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى      

منه عضو تداعى له سائر الجسد بالـسهر        

.)٨()والحمى

 

 

٥

 

قـال  :  قـال   عن ابن عمـر      -

ال يجمع اهللا هذه األمـة      : (رسول اهللا   

  يـد اهللا علـى   : ا وقـال على الضاللة أبـد

الجماعة فاتبعوا السواد األعظم فإنه من شذ       

إن (: ، وفي رواية الترمذي   )٩()شذ في النار  

أمة محمـد   ( : أو قال  ) ..اهللا ال يجمع أمتي   



 

 

 

 

 



 

















 



على ضاللة .(

 

 

وهنا سؤال من هم االثنتـين وسـبعين        

.فرقة الهالكة من األمة؟

 

 

ن فرقة  اهما فرقت : واإلجابة بإيجاز هي  

م كفرت بعد إيمانها وهـم      آمنت باإلسالم ث  

 وورد فـي صـنف   ،قليل عبر عنهم بالشاذ   

).المرتدين(منهم 

 

 



 



١

 

ومـن قـال أن     ": قال ابن تيميـة    -

وسبعين كل واحدة منهما يكفر كفرا      االثنتين  

يخرج عن الملة فقد خالف الكتاب والـسنة        

الجزم بأن  : "، وقال أيضا  "الصحابةوإجماع  

لفرق الموصوفة هي إحدى االثنتـين      هذه ا 

 فرقة ال بد فيه من دليـل فـإن اهللا        وسبعين

١٠("م القول بال علمحر(.

 

 

٢

 

لـم  : " قال محمد بن عبد الوهـاب      -

 األلقاب التي اشتهرت    يجعل الرسول   

بها الطوائف المنتسبة لإلسالم سمات تعرف      

بها الفرق الثنتان والـسبعون وال عنوانًـا        

وإنما جعـل    ، بعض يتمايز به بعضها عن   

مفارقة الكتاب والـسنة وإجمـاع      أمارتها  

الخلفـاء الراشـدين وسـائر الــصحابة    

 

– 

رضوان اهللا عليهم أجمعين     

 

 اتباعا للظـن    –

.)١١("وما تهوى األنفس

 

 

٣

 

 جاء في فتـوى اللجنـة الدائمـة         -

) ٧١٣٢(بالمملكة العربية السعودية بـرقم      

ابـن قعـود    : ابن باز، وعضوية  : برئاسة

: والغديان وعفيفي، ردا على السؤال التالي     

في هذا الزمان عديد مـن الجماعـات        : س

وكل منها يدعى االنضواء تحـت الفرقـة        

 ، وال ندري أيهم على حق فنتبعـه       ،الناجية

منكم أن تدلونا على أفـضل هـذه        ونرجو  

الجماعات وأخيرها فنتبع الحق فيهـا مـع        

.األدلة؟

 

 

ج

 

كل هذه الجماعات تدخل في الفرقة       -

الناجية إال من أتى منهم بمكفر يخرج عـن         

أصل اإليمان، لكنهم تتفاوت درجاتهم قـوة       

وضعفًا بقدر مع أتـبعهم للحـق وألـزمهم         

عرف وجهات نظرهم،   ا ف ،وأسعدهم بالدليل 

ن مع أتبعهم للحـق وألـزمهم لـه، وال      وك

في اإلسالم فتـرد    تبغض اآلخرين إخوتهم    

 بـل اتبـع     ،عليهم ما أصابوا فيه من الحق     

الحق حيث كان ولو ظهر على لسان مـن         

.يخالفك في بعض المسائل

 

 

أمة اإلسالم كلها سلفًا وخلفًا     وننبه بنجاة   

ِإن اللَّـه الَ    : ، قال تعـالى   بفضل اهللا   

  غِْفرِبهِ  ي كشْرن      َأن يِلم ذَِلك ونا دم غِْفريو

شَاءـالالً         يـلَّ ضض ِباللَِّه فَقَد شِْركن يمو

.)١١٦: النساء (بِعيداً

 

 

وإني واهللا ما   : (وقال رسول اهللا    

أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف       

.)١٢()عليكم أن تنافسوا فيها

 

 

 

 ينصب  ليس ألحد أن  : " قال ابن تيمية   -

 لى طريقتـه ويـوالي     إا يدعو   لألمة شخص

 وال ينصب   ،ي  ويعادي عليها غير النب   

 ا يوالي عليه يعادي غير كـالم اهللا     لهم كالم

 بل  ،وما اجتمعت عليه األمة    ورسوله  

هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهـم         

شخص  ا يفرقون بـه بـين األمـة        ا أو كالم

لك النـسبة   يوالون به على ذلك الكالم أو ت      

.)١٣("ويعادون

 

 

 

من نـصب   : " وقال في موضع آخر    -

ا من كان فوالى وعادى علـى       ا كائنً شخص

موافقته فى القول والفعل فهو مـن الـذين         

فر١٥()١٤("اقوا دينهم وكانوا شيع(.

 

 
                                                           

.صحيح مسلم) ١(

 

 
حـديث صـحيح    : مستدرك الحاكم وقـال   ) ٢(

رواه ابـن   (: اإلسناد ولم يخرجاه وقد روي لفظ     
) مرحومـة إن هذه األمة    : (ماجة في سننه بلفظ   

وأحمد في مسنده، وكذلك رواه أبو يعلى قريبـا         
.من الحاكم

 

 
.صحيح البخاري) ٣(

 

 
.صحيح البخاري ومسلم، متفق عليه) ٤(

 

 
.٣الملل والنحل، ج) ٥(

 

 
.صحيح البخاري) ٦(

 

 
.صحيح مسلم) ٧(

 

 
صحيح مسلم، وأحمد في مسنده، وابن حبان       ) ٨(

في صحيحه، والبيهقي بألفاظ مختلفـة ومعنـى        
..واحد

 

 
.مستدرك الحاكم وهو صحيح) ٩(

 

 
.مجموع الفتاوى البن تيمية) ١٠(

 

 
األمة اإلسـالمية   : مختصر السيرة، وانظر  ) ١١(

هي الفرقة الناجية 

 

 مرجع سابق –

 

-.

 

 
صحيح البخاري، ومـسلم فـي صـحيحه        ) ١٢(

إني لست أخـشى علـيكم أن تـشركوا         : (بلفظ
..).بعدي

 

 
.٢٠الفتاوى الكبرى ج) ١٣(

 

 
.٢٠الفتاوى الكبرى ج) ١٤(

 

 
األمة اإلسالمية هي الفرقة الناجية، مرجع      ) ١٥(

.سابق، بتصرف كبير

 

 



 

 

 

 

 



 



 









 



 



 





 


 لْعِلـى، ٱ لْجمـالَ ٱ جِليا، وَأشْهد َأوِلياءه     لمكْنُونٱ َأظْهر غَيبه    لَِّذىٱ ِللَِّه   لْحمدٱ
ى اُهللا علَيِه وآِلـِه      سبحانَه ِليدلَّهم ِبِه علَيِه، وِليوصلَهم ِبحِبيِبِه ﴿صلَّ       لخَلْقَٱخَلَقَ  

.وسلَّم ﴾ ِإلَيِه

 

 
 لْـوِلى، ٱ فَهو لَهـم     لرسَلٱ وواثَقَ لَه    لْعِلى،ٱ ِمن نُوِرِه    لْمحمِدىٱ لنُّورٱ خَلَقَ

       وفَه ،اِليناِح عوا َألرءدب هارقَتْ َأنْوَأشْر   وُلسٱ ر،ِلينسرانَ   لمحـبقَاَل س ه :
مِإالَّ  او لْنَاكسَأر    ِشيركَافَّةً لِّلنَّاِس ب  نَِذيراا و  انَهحبقَاَل سو  :   َِّإال ـلْنَاكسا َأرمو 

الَِمينةً لِّلْعمحر.

 

 
نَّما  يباِيعونَك إِ  لَِّذينٱِإن:   َأقَامه سبحانَه مقَام نَفِْسِه، وقَربه وواالَه، فَقَاَل        

  وناِيعبٱيللَّه   دلَٰى نَفِسهِ        للَِّهٱ ينكُثُ عا ين نَّكَثَ فَِإنَّمن َأوفَـٰى    ۦۖ فَوقَ َأيِديِهم فَممو 
 لَيهع دهٰا عٱِبمللَّهِظيما عؤِتيِه َأجريا فَس. 

 

 
الَةُٱولص ٱ والَمِبيِب    لسلَى حِس    للَِّهٱ عشَم ،طَفَاهصمقِّلْٱ وـشِْرقَةِ ٱ حِبنُـوِر  لْم 

. ِبقَلٍْب سِليٍمللَّهٱ يوم الَ ينْفَع ماٌل والَ بنُون ِإالَّ من َأتَى لْمذِْنِبينٱهداه، شَِفيِع 

 

 

 

 

 

 

 

 




 

 





 



   نيب نِنغُصنَيغُص : النَِّبي تُشَبِّه  
         نـيِميـِل بِة الْجرِن الـشَّجاِلِه ِبغُصمِفي ج

.وعامر بن فُهيرة، أبو بكر: غُصنَيِن؛ وهما

 

 

 رَأنْض وا ثَّالال فَهنْظَررة  ،ثَِة موالنَّـض  :

نسالْح ،نَقُوالرِريقُ، ولسان العـرب  . (والْب 

٢١٢/ ٥(.

 

 

منُهسَأحا ورـ   ،  قَد  ون ِبـهِ  لَه رفَقَاء يحفُّ

ـ ، حفَّ القوم بسيِِّدِهم  ): ون ِبهِ ويحفُّ( ون يحفُّ

فقـوُل اهللا       : اح منْهعكَفوا؛ وِإذا َأطَافُوا ِبِه و 

 :       ِلـوح ِمـن افِّينالِئكَةَ حى الْمتَرو

       مـنَهيب قُِضيو بِِّهمِد رمِبح ونبِّحسِش يرالْع

        ـالَِمينبِّ الْعِللَّـِه ر ـدمِقيَل الْحقِّ وِبالْح 
).٥/ ٤ تهذيب اللغة) (٧٥: الزمر(

 

 

      ادتَب رَأم ِإنِلِه، ووا ِلقَوِمعقَاَل س واِإنر :

عِجَل ِإليِه واسـتَبقَ ِإلَـى      : بدر ِإلَى الشَّيء  

.َأمِرِه

 

 

فُــودحم :)فُــودحــه : )الْمخِْدمالَّــِذي ي

َأصحابه ويعظِّمونه ويسِرعون ِفي طاعِته؛     

يقَاُل حفَدتُ وَأحفَدتُ، فََأنَا حاِفد ومحفُـود؛       

»  نَسعى ونَحِفد  وإلَيك«: وِمنْه دعاء القُنوت  

مة   : َأيِل والِخدمِرع ِفي الْعالنهاية في  (. نُس

).٤٠٦/ ١ غريب الحديث

 

 

شُودحم :شْداعـة؛ : الْحمالْج  تَـشَدواح 

النهاية في  . (بواعوا لَه وتأه  تَجم: ٍنالْقَوم ِلفُال 

).٣٨٨/ ١ غريب الحديث

 

 

 اِبسا      ،  ال عـسبع ـِبسعي سـبع ِمن 



 

 

 

 

 



 



 

 

 
فضيلة الشيخ علي الجميل

 

 
واعظ مركز رشيد

 

 

 

 

 

 
              

     
    

         
     

          
         
     
     
   

     


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

سّبوع :      ـِه؛ والعـابسنَييع نيا بم قَطَّب :

.)النهاية في غريب الحديث. (الْكَريه الملْقى

 

 

وِإنْكَار الْعقِْل  ، الخَرفُ: الْفَنَد:  مفَنَّد والَ

جـُل  َأفْنَد الر : ِمن الهرِم َأو الْمرِض؛ ويقَالُ    

فَ ععِإذا ض فِْندم و؛ ومفَهنه قوله تعالىقْلُه :

َالونِ   لَوتُفَنِّـد َأن  ) ٩٤: يوسـف( ؛ َأي :

 شـرح الـسنة   . ( َأن تَتَِّهموِني ِبالْخَرفِ   لَوال

).لسان العرب(و، )٢٦٨/ ١٣للبغوي 

 

 
جزا اُهللا رب الناس خَير جزائه

 

 
الَّ خَيمتْي ُأم معبِدـِين حـرفَيقَ

 

 
م تَروحاـر ثـزالَ بالِبـهما نَ

 

 
م ِد ـفأفْلَحمقَ محِفيى رسن َأم

 

 
ِي كَعٍب مكَان فَتَاتِهمـِليهِن بنْ

 

 
ا ِللْمهدقْعمـوِبم نِدـْؤِمِنيصر

 

 
اِئهاـا وِإنهسلُو ُأخْتَكُم عن شَاِت

 

 
ِدـفِإنَّكُمَألُوا الشاةَ تَشْهتَس و ِإن

 

 
تْـحلَّبٍل فَتَـاٍة حاِئـدعاها ِبشَ

 

 
ِريِبص ـلَهِبِد ـِح ضزِة الشَّاِة مر

 

 
بـالـها لحـفغادرها رهنا لدي

 

 
وردـدر ثم مـيرددها في مص

 

 



 





 



هذه قطرة سالت عذبة من بين شـفتي        

هند بن أبي هالة، ربيب بيت النبوة، واسمه        

هند بن أبي هالة شماس، أمه خديجة بنـت         

، وهو  ليها رسول اهللا    خويلد، خلف ع  

أخو زينب ورقيـة وأم كلثـوم وفاطمـة          

قـال أبـو عمـر فـي        . الزهراء ألمهـن  

كان هند بن أبي هالة فصيحا      ": االستيعاب"

 بليغًا وصافًا، وصـف رسـول اهللا        
ي قتيالً يوم الجمل مـع      فأحسن وأتقن، تُوفِّ  

  علي      وهو خال ابنيه الحسن والحسين ،

 

– .

 

 

صاحة والبيان مبلغًا مكَّنه    بلغ هند من الف   

، وكيف ال   من وصف الحبيب محمد     

يصفه وهو زوج أمه السيدة خديجة بنـت        

 ولم ال ينال هذا الشرف وهـو        خويلد  

ربيب من أرباب البيت النبوي، ولـه مـن         

ملكات البيان، وأدوات البالغة والتبيان مـا       

.يؤهله لتلك المنزلة

 

 

كان وصف هند دقيقًـا غايـة الدقـة،         

الً للجانب الخَلْقـي والخُلُقـي للنبـي        وشام

       ا من فصاحة الكالم وفوائـدوحاوي ،

اللغة، ما دفع العلماء من أمثال أبي عبيـد         

القاسم بن سالم وابن قتيبـة، إلـى شـرح          

.غريب ألفاظ حديثه في وصف النبي 

 

 

سـألت  :  قال عن الحسن بن علي     

خالي هند بن أبي هالة      

 

  وكان وصـافًا   -

 

- 

عن حلية النبي، وأنا أشتهي أن يصف لـي         

كان رسـول اهللا    : منها شيًئا أتعلق به، فقال    

:

 

 

العظـيم  :  فخما مفخَّما، الفخم المفخـم    

كـان  : المعظم في العيون والـصدور؛ أي     

الضخم، لكنه لم   : وأصل الفخم . جميالً مهيبا 

: يكن ضخما، وإنما أراد به التعظيم، يقـال       

الفخامة : وقيل. لقدرعظيم ا : أي. رجل فخم 

في الوجه، هي نُبلُه وامتالؤه، مع الجمـال        

.والمهابة

 

 

يتألأل وجهه تأللؤ القمر ليلـة البـدر،        

الليلة الرابعة عشرة من الشهر،     : ليلة البدر و

. وفيها يستكمل البدر نوره

 

 

المعتدل : أطوَل من المربوع، المربوع   

.القامة، وسطًا بين الطويل والقصير

 

 

الطويل :  المشَذَّب، المشَذَّب   وأقصر من 

البائن الطول، مع نقص في لحمه، وأصـله        

من النَّخْلة الطويلة التي شُذِّب عنها سعفها؛       

قُِطعت وفُرقت، فيفِْحش طولهـا فـي       : أي

وأكثر ما يقال المـشذب فـي      . مرأى العين 

لـيس بنحيـف    : طول ال عرض لـه؛ أي     

طويل، بل طوله وعرضه متناسبان علـى       

. ةأتم صف

 

 

. الرأس: عظيم الهامة، الهامة

 

 

الذي ليس  : رِجَل الشعر، الشَّعر الرِجل   

شديد الجعودة، وال شديد الـسبوطة، بـل        

.بينهما

 

 



 

 

 

 

 



 



 









 




 



 





 


لمعارف التي يجب على المسلم تكاد كلمة المسلمين تتفق على أن ا  

. أصول الدين، وأحكام الشريعة: استيعابها هي

 

 
وإن كانت المعرفة    

 

 بشكل عـام   -

 

، وبكـل  ة مطلوبـة، ومـراد  -
فروعها، فيما يتعلق بالكون والحياة، وبخاصة ما يرتبط بالجوانـب          
االجتماعية واإلنسانية التي تحدد عالقة اإلنسان ببني نوعه، وذوات         

 المخلوقات، كاألخالق الفاضلة، والمعاملة الحـسنة،       جنسه من كافة  
  ا جبارة من المصلحين، وفي مقدمتهم األنبياء       التي استقطبت جهود

.واألئمة، والعلماء، والصالحين من الناس

 

 

 

 

 

 



 






 




 



:مكانة السنة في اإلسالم

 

 

إن مكانة السنة في اإلسالم هي مكانـة        

مهمة وأساسية، حيث تأتي فـي الدرجـة        

 افكانت في الواقع تطبيقً      ،الثانية بعد القرآن  

١(ا لما جاء به القرآن العظيمعملي(.  

 

 

وما من  : "  يقول اإلمام أبو العزائم   

مجمل فى القرآن الشريف إال وفَصله لنـا        

ــبهم إال وبيرســول اهللا  ــه ، وال م ن

")٢(.

 

 

  وتعد السنة النبوية عنـد اإلمـام      

ا من مصادر العقيدة إال أن مرتبتهـا        مصدر

  ألن أغلبها  ؛بعد القرآن المجيد  

 

 كما هـو    –

 معلوم

 

لـغ مبلـغ    أحاديث آحاد لـم تب     " –

وجمهور العلماء على أن أحاديـث      . التواتر

 ،اآلحاد ال تفيد القطع، وإنما تفيـد الظـن        

 وإنمـا   والظن ليس فى قول الرسول      

الظن فى نسبة القول إلى الرسول، والفرق       

.)٣("واضح وكبير

 

 

ا  السنة النبوية، مبينً   ويصف اإلمام   

: السنة المحمديـة  : "مكانة السنة عنده فيقول   

 الحصين، الـذى وهبـه ألهـل        حصن اهللا 

والـسنة  . خصوصيته، ومنحـه ألحبابـه    

الحق المبين لكالمـه الموضـح      : المحمدية

قُْل ِإن كُنْتُم تُِحبون اللَّه فَـاتَِّبعوِني       : لسبيله

      كُمذُنُوب لَكُم غِْفريو اللَّه كُمِببحۗي   غَفُور اللَّهو 

لـسنة   فالـسنة ا   ،)٣١: آل عمران  مرِحي

إخوانى اعملوا بها ولو فى آخر نفس فـى         

. الحياة، أحيوها تحيوا، وانصروها تنصروا    

حفظنا بالسنة فى قولنا وعملنا وحالنا،      االلهم  

واجعلنا ناصرين لها فـى أنفـسنا وأهلنـا         

اللهم احفظنا مـن    . وإخواننا يارب العالمين  

ــظ    ــة للح ــة، ومتابع ــة والمخالف البدع

.)٤("والهوى

 

 

وغيره تظهر لنا مكانة    ومن هذا النص    



 

 

 

 

 



 



 

 

 
      

    
       

     
            
      
     

  
       

    
        
       



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
سامي عوض العسالة. د

 

 

 

مدير عام بوزارة األوقاف

 

 

السنة عند إمامنا، ولما كانت السنة النبويـة        

ال تنفك عن القرآن الكريم باعتبارها بيـان        

لما ورد فى القرآن الكريم من عقائد وأحكام        

 بالحديث النبـوي،  فـي       يأتي اهتمامه 

.مثلة والشواهد، بالدرجة الثانيةإيراد األ

 

 

 على كثير   اعتمد اإلمام أبو العزائم     

ن مصادر الحديث النبوى الشريف، وكان      م

الغالب على نقوله أن يشير إلى جزء مـن         

الحديث أو إلى معنـاه، وأحيانًـا يعـزوه         

لمصدره وأحيانًا كثيرة ال يعزوه، وإن كان       

جل اعتماده على الصحيح، على ما سيظهر       

.فى موضعه إن شاء اهللا تعالى

 

 

 مقام   في لقد ذكر اإلمام أبو العزائم      

 من األحاديـث    اد في عقيدته كثير   االستشها

النبوية واعتمد فى ذلـك علـى مـصنفات         

:الحديث المختلفة وأشهر هذه المصنفات

 

 

الجامع الصحيح لإلمام أبـى عبـد اهللا        

محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سـنة       

.)٥(ه٢٥٦

 

 

 الصحيح لإلمام أبى الحـسين      والمسند

مسلم بن الحجاج النيسابوري المتوفى سـنة     

.)٦(ه٢٦١

 

 

 السنن لإلمام أبى عيسى محمـد       وكتاب

.)٧(ه٢٧٩بن عيسى الترمذي المتوفى سنة ا

 

 

 السنن لإلمام أبى عبد اهللا محمد       وكتاب

ه٢٧٣بن يزيد ابن ماجه المتوفى سنة ا

 

 

 الـسنن لإلمـام سـليمان بـن         وكتاب

األشعث، أبو داود السجستانى، المتوفى سنة      

.)٨(ه ٢٧٥

 

 

هالل  لإلمام أحمد بن حنبل بن       والمسند

.)٩(ه٢٤١ن أسد الشيبانى، المتوفى سنة با

 

 

 الموطأ لإلمام أبو عبد اهللا مالك       وكتاب

ـ         وفى سـنة  ـابن أنـس بـن مالـك، المت

.)١٠(ه١٧٩

 

 

 نموذج لهذا االستشهاد من كل      ودراسة

مصنف من هذه المصنفات مهمة في بيـان        

كيفية استفادته من الحديث لتـدعيم وجهـة        

.نظره

 

 
                                                           

 :، وانظر ٦٤عبد الفتاح الشيخ ص   . د. ا ،فقه العبادات ) ١(
. د. ا ،املختلف فيهـا  نظرات ىف أدلة التشريع املتفق عليها و      

.١٦فناوى صحممد إبراهيم احل

 

 
.  ط .١٤،  ١٣ص: النور املبني لإلمام أىب العزائم    : ينظر) ٢(

 ه١٤٠٣دار املدينة املنورة، بالقاهرة، الثانية، 

 

.م١٩٨٣ -

 

 
 ٨٥ص التمهيد لألستاذ الدكتور حممد سيد أمحد املسري      ) ٣(

 

- ٨٧.

 

 
 العـزائم   شراب األرواح من فضل الفتاح لإلمـام أىب       ) ٤(

.٢٨ص

 

 
هو اإلمـام احلافـظ أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيـل          ) ٥(

/ ٥: ذيب التهذيب : البخاري، صاحب الصحيح، يراجع   
٣٣

 

٣٩١/ ١٢: وسري أعالم النبالء. ٣٨ -

 

- ٤٧١.

 

 
اإلمام احلافظ مسلم بن احلجاج القشريى صاحب       : هو) ٦(

. ٤٢٧،  ٤٢٦/ ٥: ـذيب التهـذيب   : يراجع. الصحيح
٥٥٧/ ١٢: م النبالءوسري أعال

 

- ٥٨٠.

 

 
بفـتح  (حممد بن عيسى بن سورة      : هو اإلمام احلافظ  ) ٧(

بن موسى بن الضحاك، أبـو عيـسى        ) أوله وسكون ثانية  
: ذيب التهذيب : يراجع. الترمذي، صاحب اجلامع الكبري   

٢٧٠/ ١٣: وســري أعــالم النــبالء. ٢٤٩، ٢٤٨/ ٥

 

- 
٢٧٧.

 

 
عث بن شداد بـن     هو اإلمام احلافظ سليمان بن األش      )٨(

عمرو بن عامر، أبو داود السجستاىن، صاحب كتاب سنن         
: ـذيب التهذيب : يراجـع. ه٢٧٥أىب داود، توىف سنة     

٣٨٩/ ٢

 

٢٠٣/ ١٣: وسري أعـالم النـبالء    . ٣٩١ -

 

- 
٢٢١.

 

 
أمحد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباىن،        : هو اإلمام ) ٩(

ـ         د األئمـة   أبو عبد اهللا املروزى، مث البغدادي، الفقيه، أح
. ه٢٤١تـوىف سـنة     . األعالم، صاحب املذهب احلنبلي   

٤٩/ ١: ذيب التهذيب :  يراجع

 

وسـري أعـالم    . ٥١ -
١٧٧/ ١١: النبالء

 

- ٣٥٨.

 

 
هو شيخ اإلسالم حجة األمة إمام دار اهلجرة أبو عبد          ) ١٠(

اهللا مالك بن أنس بن مالك بن أىب عامر بن عمـرو بـن              
ربيع األول سـنة    احلارث، وتويف صبيحة أربع عشرة من       

.تسع وسبعني ومائة

 

 



 

 

 

                                                              

 

 

 

 



 

 
 



 



 



 





 



 



 





 



 



 





 



 



 





 



 



 





 



 





 



تعيش كل فتاة فى فترة من فترات       
) ليس بالضرورة فترة المراهقة   (حياتها  

على خياالت وتصورات جميلة تصور     
 كما تريدها هـى  (ا أن السعادة    لها دائم (

إنما هى بيد فارس عظيم الهيئة يـأتى        
علـى فـرس    ) من حيث ال تدرى   (لها  

رمـز  ( عادة يكون لونه أبيض      ،جميل
 هـذا   ولكن مع األسف يتأخر   ) للسعادة

الفارس فى مجيئه حتى تـتحطم هـذه        
التصورات والخياالت الجميلة واحـدة     
تلو األخرى على صخرة الواقع ثـم ال        

ايأتى الفارس أبد. 
والسعادة هى مسألة نسبية تختلـف      

خـر، فالـسعادة    طبيعتها من شخص آل   
 وعنـد اآلخـرين     ،عند البعض بالمال  

 وعند غيرهم بالصحة    ،بالجاه والعزوة 
السعادة فى الحقيقة ليـست     والعافية، و 

 فالسعادة كمـا    ،بهذه الصورة البسيطة  
   معقـدة، فـسعادة     اهى نسبية فهى أيض 

 .النفس البشرية أمر ليس بالبسيط
والعاقل  

 

 عـن المـؤمن      الً فض –

 

– 
يطلب السعادة الباقية وال أقـصد بهـا        
سعادة اآلخرة فقط ، فالـسعادة الباقيـة    

  يـة   بالحياة البرزخاتبدأ من الدنيا مرور
      فالجنة  اثم إلى اآلخرة ثم ال تنتهى أبد ،

 ، جنة عاجلـة   :جنتان) موطن السعادة (
وجنة آجلة، فمن لم يتعرف على الجنة       
وما فيها من مسببات السعادة ليسعد بها       
فى الدنيا ال يمكن له أن يـدخلها فـى          

ويـدِخلُهم الْجنَّـةَ     :اآلخرة قال تعالى  
 ما لَهفَهرع )لكالم تفصيل  ول) ٦:محمد

 .ال يسعنا المقام لذكره
 أن كل سعادة تـزول   :والخالصـة 

وتنتهى هى فى الحقيقة شقاء، فآالم سلب       
السعادة بعد نيلها أعظم من الحرمان منها      
وعلى هذا فالبـد أن يختـار اإلنـسان         
لسعادته األمور التى ينال منها الـسعادة       
هنا ثم ال تزول بل تستمر ويمتد أثرهـا         

آلخـرة، والقـرآن الكـريم      إلى الحياة ا  
الْماُل  :أخبرنا أن للدنيا سعادة قال تعالى 

) ٤٦:الكهف( والْبنُون ِزينَةُ الْحياِة الدنْيا   
  بأنها لن يدوم أثرهـا       اولكنه أخبرنا أيض 

ما َأغْنَـى   :خرة قال تعالىفى الحياة اآل  
    هـلْطَاِنينِّـي سع لَـكه ـهاِلينِّي مع 

يـوم يِفـر    : وقال تعالى ) ٢٩:الحاقة(
 )٣٥:عبس( الْمرء ِمن َأِخيِه وُأمِه وَأِبيِه

والسعادة الحقيقية التـى تبـدأ هنـا        
وتستمر هناك هى تلك المـستمدة مـن        

الذى هو المنظومة اإللهية التـى      (الدين  
 ؛اختارها اهللا لإلنسان أن يحيا بها ليسعد      

يـة  ألن هذه المنظومة هى وحـدها المبن      
على علم تام بهذا الكون وما فيـه مـن          

 .سعادة وما فيه من منغصات وهالك
إننا نعيش اليوم فى مجتمع قلما تجد       
في يومه الواحد نظام أو حتى خلق مـن         
 ،األخالق التى حثنا عليها ديننا العظـيم      

وقد تسمع فى كل يوم من ألسنة النـاس         
 على هذه األخالقيات والنظم التى      اسخطً

نظم تعليمية   (ر حياتها من    نعيشها وتكد 

 

- 
نظم صحية   

 

 نظم تجارية    –

 

 انحطـاط   -
الثقافة  

 

ومع هذا الـسخط    )  ضياع للقيم  -
تسمع دعوات الناس بـصالح األحـوال      
وانتظام هذه الحياة على النـسق الـذى        
أخبرنا عنه اهللا فى كتابـه لنحيـا حيـاة     
سعيدة فى الدنيا ثم يدوم أثرها فى الحياة        

 . الباقية
الم المحيط بمجتمعنـا    ومع هذا الظ  

أرى فارس األحالم الملثم على فرسـه       
يشق ظالم حياتنا ويأتى لنا بأمل جديـد        
فى صالح هذه الحياة واسـتقامة هـذه        
المنظومة الحياتية على النسق الذى يحقق  

الـذي جـاء    لنا السعادة، إنه الفـارس      
على الرغم  ( الذى أتى    ،كورونامصاحبا  

 باطنـه كلـه     إال أن ) من هيئته المخيفة  
فقط لمـن أرادوا     (ة وخير وسعاد  ةرحم

فبعث فينا هذا الفارس    ) يقيةالسعادة الحق 
 :آماالً
إعادة تقيـيم أولويـات حياتنـا       ) ١(

وإعالء شأن الطب واألطبـاء والعلـوم       

 وإعادة النظر فى مـسألة      ،بمختلف أنواعها 
 .البحث العلمى

إعــادة تقيــيم منظومــة التعلــيم ) ٢(
الحبيب بعد أن أدركنـا     والتثقيف فى بلدنا    

قدرتنا على التخلى عن المنظومة الحاليـة       
الدروس الخصوصية التى أساءت    (الفاسدة  

  اإلى أوالدنا صحي ا وأدبي واسـتغلت   ا وعلمي 
اآباءنا مادي(. 

إعادة وضع الرياضة فى موضعها     ) ٣(
 ،الصحيح حتى تستهدف سـالمة أجـسادنا      

 اآلن  وإنهاء حالة المقامرة التى هى عليهـا      
والتى تبث التعصب والبغضاء بين أبنـاء       

   .المجتمع الواحد
إعادة تقييم نظرتنا للنظم العامة فى      ) ٤(

 ؛الدولة من الحرص على نظافة الـشارع      
 ونظافة المواصالت   ،ألنه بيت كل مصرى   

 . ألنه يملكها؛واألماكن العامة
يم عالقتنا بأوالدنا وأسرنا    يإعادة تق ) ٥(

ريعة البحث عن لقمة    التى هجرناها تحت ذ   
 .العيش
 ،م حبنا لبعضنا الـبعض    يإعادة تقي ) ٦(

 عـن   الً فـض  ،حب اإلنسان ألخيه اإلنسان   
 .حب الوطن الذى هو من حب اهللا

إن تعديل كل تلك األوضاع كان يحتاج       
من الوقت والجهد والمال والرجال مـا ال        

 ولو كنـا لنملكـه   ،نملكه فى مجتمعنا اليوم   
ه تحتـاج لجهـود     لوجدنا أن طريقة تحقيق   

 فمن ،شاقة مضنية وتضحيات ال قبل لنا بها  
 مـن   بالغالي والنفـيس  ضحى  نالممكن أن   

 .أجل إتمام هذه المهمة
 لكن جاءت أقدار اهللا لتقوم هى وحدها       

 مع العلم أن إرادة     ،)إذا أردنا (بهذه المهمة   
ِإن : اهللا ومشيئته تعلقت بلطفه قال تعـالى      

فما )  ١٠٠:يوسف( اءربي لَِطيفٌ ِلما يشَ   
كنا سنخسره أو سنعانيه إذا ما حاولنا نحن        
بقدرتنا إتمام هذه المهمة أعظم وأصـعب        

 الًبكثير مما نتحمله اآلن أو قد نتحمله مستقب
فارس أحالمنـا   ومن هذا المرض كورونا     

إن ثقتى فى اهللا ال حدود لها فى أنه          اجميع ،
ن سيدفع عنا البالء، لكن كل ما أخشاه هو أ        

يرفع البالء قبل أن تـدرك عقولنـا هـذه          
األمور ونبدأ من اآلن فى تـصحيح تلـك         
األوضاع، وإال حينها سنكون قتلنا فـارس       

 .أحالمنا بأيدينا
أسأل اهللا لى ولكم السالمة والشفاء من       

.األمراض ما ظهر منها وما بطن
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الـسيد  سماحة  قامت مشيخة الطريقة العزمية تحت رعاية       

 العزمية  محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم شيخ الطريقة       

 ا، تأكيـد  ه١٤٤١  عدة محاضرات خـالل شــهر     

:بصير األمة بالواجب المطلوب منهالدورها الكبير فى ت

 

 



 


مت ليلة   أقي م١/٥/٢٠٢٠ ، الموافق ه١٤٤١  ٨فى يوم   

بقاعـة اإلمـام المجـدد       مائةال بعد   وناألربع الواحدة و  ل البيت أه
التي تم بثها بثا مباشـرا دون       والسيـد محمد ماضى أبى العزائم      

. بسبب حظر التجوليحضور جماهير

 

 
كورونا  سأن فيرو سماحة شيخ الطريقة العزمية عن       أكدوقد  

قت ينتقل بسرعة كبيرة؛ لذلك يجب أن نحتاط ونلزم البيت أكبر و          
ممكن، ونتجنب الزحـام علـى محـالت الـشراء، ومحطـات            

.المواصالت، مع التوعية الثقافية للشعب

 

 
وأكد سماحته أن تعطيل العمل يعني دمار الدول؛ لذلك يجـب           

.أن نتعايش مع الكورونا لكن بضوابط تحفظ حياة اإلنسان

 

 
وأشار سماحته إلى إعالنات الجمعيـات الخيريـة واألزهـر          

 اإلعالم المختلفة لجمع التبرعات، هذه اإلعالنات واألوقاف بوسائل

من أموال المتبرعين، وتفوق إعالنات الشركات والبنوك، واألولى        
 بنك للزكاة تابع للدولة، ومن      ءأن تذهب للمحتاجين، وطالب بإنشا    

كمـا طالـب بوقـف       ، سوف تحل مشاكل كثيرة في األمة      هخالل
صـول اللحـوم    صكوك األضاحي؛ ألنها قطيعة لألرحام وعدم و      

 من انعدام األولى أن يقوم بها كل فرد بنفسه، محذرا     للمستحقين، و 
األخالق وتبديل األخالق الفاضلة بأخرى فاسدة؛ ألنه سيجعل حظ         

.المسلمين من صيامهم الجوع والعطش

 

 
سماحته أن اإلرهابيين الذين قتلوا الجنود المـصريين        وكشف  

الصائمين في بئر العبد بسيناء ليسوا مسلمين، وأشار إلى أن غير           
فكيف يقتل المسلم الـصائم      المسلم له حق الجوار وال يجوز قتله،      

الذي يشهد هللا بالوحدانية؟

 

 
بد أن نعلي من شأن أي انتصار علـى        ال: (وختم حديثه بقوله  

 ونأخذ العبرة والدرس من      وال نقلل من شأن أية هزيمة،      األعداء،
). فقدرنا أننا سنحرر فلسطين إن شاء اهللاكل األحداث،

 

 
الحليم العزمي الحسيني حديثـه حـول         الشريف عبد  واصلو

بعرض قصيدة الفـرزدق لإلمـام زيـن         سيرة أهل البيت    
ن تـداعياتها،   ، وقام بشرحها شرحا وافيا، ثـم بـي        العابدين  

 بالحديث عن استشهاد     الليلة وعرض ست ملحوظات عليها، وختم    
اإلمام زين العابدين مسموما، وذكر وصاياه لإلمام محمـد البـاقر    

 .

 

 
 في مدح اإلمام    بإنشاد قصيدة الفرزدق  وقامت الفرقة العزمية    

.األستاذ أحمد مخلوف بقيادة زين العابدين

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

بينا اللقاء املاضي أن سيدنا إبراهيم 
َّ َّ



 

 مل يبشر بإسحق إال 

 

بعد أن أمت االبتالءات التي كان أشدها ذبح ابنه بكره وحيده 

 

إمساعيــل، فغيــر اهللا تعــاىل امســه إىل إبــراهيم بعــد أن كــان 
َّ

 

إبرام؛ ألن معـىن إبـراهيم يف لغتـ

 

ه أبـو األرحـام، فجعلـه اهللا 

 

إماما للناس إىل آخر الزمان
ً

 ..

 

ويف هذا املقال نواصل احلديث، 

 

:فنقول

 

 

 

 


 




 




 




 




 







 


 على  ومن ثم لم ينكر رسول اهللا       

 بـل   )ا ابن الـذبيحين   ي (:األعرابي قوله له  
 ِقرره أن يقول له هذا ما باقتران عبـد اهللا  س

 فى هـذا  سماعيل إبن عبد المطلب ب   ا
 وهذا ال يكون إال إذا كـان        ،الشرف العظيم 
 فهذا الذبيح عبد    ، لهذا االقتران  عبد اهللا أهالً  

اهللا إن لم يكن من المـصطفين كإسـماعيل        
         فهو بال شك من الذين اجتبـاهم اهللا 

وِمـن  : تعالى وهداهم بدليل قوله تعـالى     
       منَـاهيتَباجو اِنِهمِإخْـوو ـاِتِهميذُرو اِئِهمآب

 :األنعـام ( وهدينَاهم ِإلَى ِصراٍط مـستَِقيمٍ    
 :فقد أخرج الحاكم فى المستدرك قـال      ) ٨٧

حدثنا أبو بكر محمد بن عبد اهللا الـشافعي         (
 عمـر بـن أبـى       ثنا إسماعيل بن عبيد بن    

 ثنا عبد الرحيم الخطابي ثنا      جرانىكريمة ال 
عبد اهللا العتبيى ثنا عبد بن سعيد الصناجى        

 حضرنا مجلس معاوية بن أبى سفيان،       :قال
بني إبراهيم،  افتذاكر القوم إسماعيل وإسحق     

:فقال بعضهم

 

 
 بـل   : إسماعيل، وقال بعـضهم    الذبيح

 سقطتم علـى    :فقال معاوية . إسحق الذبيح 
، فأتـاه    كنا عند رسـول اهللا       :يرالخب

يا رسول اهللا خَلَقَِت الـبالد       ":إعرابي فقال 
ويِبس الماء وهلك الماُل، وضاع العيـاُل،       

فَعد على بمـا أفـاء اهللا عليـك يـا ابـن             
".الذبيحين

 

 
، ولـم ينكـر      رسول اهللا    فتبسم

 ومـا  : يـا أميـر المـؤمنين      :عليه، فقال 
الذبيحان؟ 

 

 
مطلب لما ُأِمـر بحفـر       إن عبد ال   :قال

زمزم نذر هللا إن سهل اهللا أمرها أن ينحـر          
بعض ولده، فأخرجهم، فأسهم بينهم فخـرج   
السهم لعبد اهللا فأراد ذبحه، فمنعه أخوالـه        

 ربك وافـد     أرضِ :من بنى مخزوم، وقالوا   
!بنكا

 

 
. ففداه بمائة ناقة:قال

 

 
 فهـو الـذبيح األول وإسـماعيل        :قال
.)١()الثاني

 

 
كتب السيرة وكل الروايـات      جميع   إن

اهللا تـصرح أن     الواردة فى قصة ذبح عبد    
عبد المطلب أخذ عبد اهللا من يـده ليذبحـه          
وفاء لنذره فانصاع له دون أدنى مقاومـة        

مستسلم ا، ولسان حاله يقول   ا راضي:   ـاي
         ِمن اللَّه ِني ِإن شَاءتَِجدس را تُْؤمْل مِت افْعَأب

اِبِرينالص )عبد فاقترن) ١٠٢: افاتالص 
.اهللا بنبى اهللا إسماعيل

 

 
ـ    ا ثم   ومن ى ذبيحمسا كمـا   ستحق أن ي



 

 

 

 

 



 



 











  



 



ا،  ذبيح سمى إسماعيل الرسول النبي     
 علـى   ومن ثم لم ينكر رسـول اهللا        

 بهذا الوصف الـذى     عرابى مدحه   األ
ليس ألحد من األنبياء وال من المرسـلين،        

سى وال نوح وال إبراهيم وال موسى وال عي       
    ًواحـد،   يحا لذب ، حتى وال يكون ابن 

 ينفرد بهـذا    فهو وحده وليس غيره     
ثنى  ألن ألبناء وأحفاد إسماعيل اال     ؛الشرف

عشر أن يفتخـروا أنهـم أبنـاء الـذبيح          
إسماعيل، ولكل ذرية إسماعيل أن يبـاهوا       
غيرهم بأنهم من ذريـة الرسـول النبـى         
إسماعيل الذبيح صلوات اهللا عليه، لكن ليس       

 أن  المين فى الع   غير رسول اهللا     ألحد
. بن الذبيحينايباهى بأنه 

 

 
 باهى بأبيه عبد اهللا كمـا       ا   إذً فهو

 فهـل   ،باهى بأبيه وجده إسـماعيل      
 أن يمدح بأنه يباهى ويسر رسول اهللا    

 ابن الرسول النبى إسماعيل الـذبيح       
ا وابن عبد اهللا الذبيح والثانى يكون مـشركً       

 وليس مسلم  ا وليس موحد وهـل   ؟اا حنيفي ،
؟ حاشا هللا   لناريكون بهذا عبد اهللا من أهل ا      

أن ال يتبرأ رسـول اهللا ممـن كـان مـن            
المشركين أعداء اهللا حتى ولو كـانوا مـن         

، وهو أسوة الخلـق  أقرب الناس إليه    
ا فى معرفة اهللا     جميع   وتوحيده سبحانه 

     ولم . وما يستوجبه التوحيد من والء وبراء
بيب وهو الخليل وهو    ، وهو الح  يكن  

 وهـو  األنبياءالكليم وهو الصفى، وهو نبى    
 وإمـامهم أقـل مـن       رسول الرسل   
 : فيـه   الذى قال اهللا     الخليل إبراهيم   

   َِألِبيه اِهيمرِإذْ قَاَل ِإبو     اءـرِمِه ِإنَِّني بقَوو
 وندبا تَعِمم )وقال تعالى  ) ٢٦: الزخرف

اأيض:   ُكَانَتْ لَك نَةٌ ِفـي       قَدـسةٌ حـوُأس م
        آءرِإنَّا ب ِمِهمِإذْ قَالُوا ِلقَو هعم الَِّذينو اِهيمرِإب

         نَا ِبكُـموِن اللَِّه كَفَرِمن د وندبا تَعِممو ِمنكُم
     دَأب اءغْضالْبةُ واودالع نَكُميبنَنَا ويا بدبتَّى  وا ح

ِمنُوا ِباللَِّه وحده ِإالَّ قَوَل ِإبـراِهيم َألِبيـِه         تُْؤ
َألستَغِْفرن لَك وما َأمِلك لَك ِمن اللَّـِه ِمـن          
        ـكِإلَينَا وَأنَب كِإلَيكَّلْنَا وتَو كلَينَا عبٍء رشَي

ِصيرالم) وقولـه تعـالى     .)٤: الممتحنة 
اأيض:   ِِللنَّب ا كَاننُـوا َأن      مآم الَّـِذينو ي

يستَغِْفروا ِللْمشِْرِكين ولَو كَانُوا ُأوِلي قُربـى       
* ِمن بعِد ما تَبين لَهم َأنَّهم َأصحاب الجِحيِم         

وما كَان اسِتغْفَار ِإبراِهيم َألِبيـِه ِإالَّ عـن         
    ا تَبفَلَم اها ِإيهدعٍة وِعدولِّلَِّه     م ودع َأنَّه لَه ني

       ِليمح اهَألو اِهيمرِإب ِإن َأ ِمنْهرتَب *  ا كَانمو
اللَّه ِليِضلَّ قَوماً بعد ِإذْ هداهم حتَّى يبين لَهم         

      ِليمٍء عِبكُلِّ شَي اللَّه ِإن تَّقُونا يم )التوبة :
١١٣ 

 

– ١١٥.(

 

 
 من المشركين أهل النار أحيـاء      رؤفالتب
ا حتى اآلباء والجدود مبدأ رئيس من       وأمواتً

مبادئ التوحيد اإلسـالمى، وهـو يتنـافى        
ولكنا وجـدنا   .  إليهم االنتسابويتناقض مع   

اهللا وعبـد     ينسب نفسه لعبـد    النبى  
     اِهيبا المطلب، ولكل جدوده حتى إسماعيل م

ـ         رة،بكونه هاشمى األب وأمه من بنى زه

 مشرك هفكيف يكون فى جدوده ألبيه أو ألم     
.واحد؟ هذا من المحال

 

 
 أهل مصر، ال يجوز لنا أن        مثالً ونحن

ننسب أنفسنا للفراعنة المتألهين إن كانوا من       
جدودنا وإنما نتبرأ منهم، ونتبرأ مـن كـل         
المشركين الذين عبدوا الملوك الفراعنة أى      

) فرعـون ( ألن معنـى     ؛الملوك المتألهين 
 ،اإلله وعبدوا األوثان وعبدوا العجل    الملك  

 فقـط،   منهموننتسب إلى الجدود الموحدين     
شك أن فى تاريخ مصر القديم فتـرات         وال

إيمانية توحيدية إذ أرسل اهللا تعالى لهم فيها        
ِإنَّا َأرسـلْنَاك ِبـالْحقِّ      : لقوله تعالى  رسالً
ِشيرب نَِذيرٍة ِإالَّ خَـال        ا وُأم نِإن مـا  ا وِفيه
نَِذير ) فأنـا    )٢٤: فـاطر 

 

 باعتبـارى   -
ا  مصري

 

 أتبرأ من كل عصر كفر وشرك       -
فى تاريخ مصر، وانتسب وأفتخر بـالملوك   

. وغيره الكثيرونثالًالموحدين كإختاتون م

 

 
نتـساب  نتمـاء واال   أن اال  :والخالصة

والوالء ألمة مشركة أو كـافرة أو وثنيـة         
 لها تاريخ وثنى شـركى، هـذا       حاضرة أو 

الوالء لها واالنتساب إلى أجيالها القديمة أو       
المعاصرة يحمل هذا الموالى لها والمنتمـى   
لهذه األمة كل جرائمها ووثنياتهـا القديمـة     

 بـدى والمعاصرة، ومن ثم يكون العذاب األ     
. مصيره معها فى اآلخرة

 

 
 قال تعالى لمن آمن ويجعل والءه       ولهذا

لليهود والنصارى بأنه يكـون مـنهم قـال        
يا َأيها الَّـِذين آمنُـوا الَ تَتَِّخـذُوا          :عالىت

       ـاءِليَأو مهـضعب اءِليى َأوارالنَّصو ودهالي
بعٍض ومن يتَولَّهم منكُم فَِإنَّه ِمنْهم ِإن اللَّه الَ         

الظَّاِلِمين مِدي القَوهي )٥١: المائدة(.

 

 

                                             

 

 
ذكـر  :  حتت عنـوان   ٤٠٣٦املستدرك للحاكم برقم    ) ١(

.إمساعيل بن إبراهيم صلوات اهللا عليهما

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 










 



 











 



 


)(


)




 



 



 



 





 



 

 



 




 



ــب أن  ــالم " والغري ــات اإلس جماع
برغم أنهم  " التيارات السلفية   " و" السياسي  

ال يخرجون قيد أنملة عن فكر ابن تيميـة         
.تجدهم في هذه المسألة يخالفون ابن تيمية

 

 
القتال في  " فابن تيمية له رسالة بعنوان      

ال في اإلسالم   أكد فيها أن علة القت    " اإلسالم  
هي رد العدوان والظلم وليس الكفـر، وأن        
القرآن والـسنة واالعتبـار     
يؤكدون ذلك وأن هـذا هـو       

.رأي جماهير العلماء

 

 
ولكنهم يشككون في نسبة    
هذه الرسالة البـن تيميـة،      
برغم أن الرسـالة ناصـعة      
ــان  ــا مــن ك الحجــة كائنً

.صاحبها

 

 
وهذا التشكيك ال يـستند ألي قواعـد        

!!! الهوى فقطعلمية ولكنه

 

 
والبعض اآلخر يقول أن الرسالة سقط      

.منها أجزاء

 

 
برغم أن ابن تيمية في كتابه الـسياسة        
الشرعية بين الراعي والرعية يؤكد نفـس       

!!!هذا الكالم

 

 
  الصوفية " ا مع رسالة    مثلما فعلوا تمام

البن تيمية، فعندما وجـدوا بهـا      " والفقراء  
يمية، ا للتصوف، أنكروا نسبتها البن ت      مدح

بناء على فكرتهم أن التصوف ككل ما هـو      
بدون تفريق بـين    "!!! ضالل وشرك   " إال  

.التصوف الملتزم بالكتاب والسنة وغيره

 

 



 



١

 

 الجهاد أشمل من القتال فهناك جهاد       -
النفس، وجهاد العلم وجهاد الـدعوة بنـشر        
تعاليم هذا الدين العظيم بالحجـة الناصـعة        

ة التي يفهمهـا أهـل      والفكر المضيء واللغ  
. العصر

 

 
٢

 

 القتال شرع في اإلسالم للدفاع فقط       -
وليس للهجوم واالعتداء علـى المـسالمين       

       ا  وهذا هو رأى علماء األمة الكبار قـديم "

محمـد  الـشيخ   " ا  وحـديثً " األئمة األربعة   
 محمد  الدكتور محمود شلتوت،    الشيخعبده،  

أبو زهرة، العالمة عبد الوهـاب خـالف،        
محمد سـعيد رمـضان البـوطى،       الشهيد  

. العالمة وهبة الزحيلى وغيرهم كثير

 

 
٣

 

 من يروجون أن اإلسالم أقر بـل        -
يقفون على نفـس    " القتال الهجومي "أوجب  
الـذين  " المستشرقين أعداء اإلسالم  "أرضية  

. يروجون أن اإلسالم انتشر بحد السيف

 

 
٤

 

 القرآن الكريم والـسنة الـصحيحة       -
م ضـد االعتـداء     يؤكدان باألدلة أن اإلسال   
 وأن األصل فـي     ،وضد محاربة المسالمين  

" السلم  " العالقة بين المسلمين وغيرهم هو      
.كما يدعى دعاة التعصب" الحرب " وليس 

 

 



 


من المعلوم من الدين بالضرورة أن اهللا       
سبحانه وتعالى أرسل رسوله الكريم رحمة      
للعالمين، حيث يقول رب العالمين في محكم      

.وما َأرسلْنَاك ِإالَّ رحمةً لِّلْعالَِمين :تابهك

 

 
هذه اآلية قطعية الثبوت واضحة الداللة      
تؤكد أن رسالة اإلسالم هي الرحمة العامة،       

.رحمة للمسلم ورحمة لغير المسلم

 

 
بل إن الرسول الكريم يـصف نفـسه        

".إنما أنا رحمة مهداة : " قائال

 

 
ائنات تمثل إن الرحمة والرفق بجميع الك  

محور آيات القرآن الكريم والسنة النبويـة       
 على ذلك كمـن     الصحيحة، ومن يريد دليالً   

 على سطوع الشمس في وضـح       يريد دليالً 
.النهار

 

 
ولكن حيث إننا في زمن قلب الحقائق،       
فإن اإلسالم تحول في خطاب البعض إلـى        

سواء للمـسلم   " سيف عذاب وإرهاق للبشر     
 "!!!المخالف أو لغير المسلم

 

 
!كيف؟

 

 
بعث البعض رواية موجودة في كتـب       

إن رسول اإلسـالم بعـث      : " التراث تقول 
بالسيف، إلدخال النـاس فـي عبـادة اهللا         

ا باألساس  وجعل مصدر رزقه قائم   !!! وحده
وأن أي إنسان لـم     !!! على السيف والرمح  



 

 

 



 



 


 

 

 

ىمحمد حسينى الحلفاو. د   

 

 

يدخل ديـن اإلسـالم كتـب عليـه الـذل        
!!! والصغار

 

 
ـ        ريم نظر هذا البعض في القـرآن الك

والسنة الصحيحة والسيرة العطرة فلم تقـع       
!!!عيناه إال على هذه الرواية

 

 



 



قـال  :  قـال  عن عبد اهللا بن عمر      
بعثت بالسيف بين يدي     (:رسول اهللا   

الساعة حتى يعبد اهللا وحده ال شريك لـه،         
وجعل رزقي تحت ظل رمحـي، وجعـل        
 )الذلة والصغار على مـن خـالف أمـري     

 ".اه أحمدرو"

 

 



 



 

:  علماء أثبتوا الرواية-

 

 
١

 

: أحمد شاكر-

 

 
 .)١("حديث إسناده صحيح : " يقول

 

 
٢

 

:  محمد ناصر األلباني-

 

 
 وحكـم   ،)٢("هذا حديث صحيح  : " يقول

 .)٣("حديث حسن " عليه بأنه 

 

 
حـديث  " حد دروسه قطع بأنـه      وفى أ 

 .)٤("ثابت 

 

 
٣

 

:بن باز عبد العزيز -

 

 
 أنـه   وقد ثبت عن النبي     " يقول  

بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى      «: قال
 وجعل رزقـي    ،يعبد اهللا وحده ال شريك له     

 وجعل الذل والـصغار     ،تحت ظل رمحي  
 ومن تشبه بقوم فهو     ،على من خالف أمري   

 .)٥("منهم

 

 

 

:  علماء أنكروا الرواية-

 

 
١

 

:  يوسف القرضاوى-

 

 
 من صـححه    هذا الحديث أول  : " يقول

العالمة الشيخ أحمد شاكر فـي تخريجـه        
للمسند، ومعروف أن الشيخ شاكر متساهل      
في التصحيح وهو يأخذ بتصحيح ابن حبان،       

ا ينفرد بتـصحيح بعـض      وابن حبان أحيانً  
 ولـذلك   ؛الناس، بناء على قاعـدة عنـده      

المحققون من علماء الحديث أخذوا هذا على      
ـ        حح العالمة الشيخ شاكر، لكنه حينمـا ص

الحديث فتح الباب لغيره، حيث جاء الشيخ        

   ا، وجاء الـشيخ    األلباني بعده وصححه أيض
األرناؤوط أو آل األرناؤوط شعيب وعبـد       

وصححوا " تخريج زاد المعاد    " القادر في   
الحديث، ولكن في تخريج المسند وهو عمل       
موسوعي كبير أشرف عليه الشيخ شعيب،      
 أعادوا النظر في تخـريج هـذا الحـديث        

.وانتهوا إلى أنه حديث ضعيف

 

 
إن هذا الحديث سواء نظرنا إلى إسناده       
أم نظرنا إلى متنه فهو مردود غير مقبـول         

.في ضوء موازين العلم وقواعده الضابطة

 

 
 ، حديث ضعيف  :فهو من ناحية السند   

وأحسن ما يقال في هذا الحديث أنه مختلف        
 ومثل هذه القـضايا الكبـرى       ،في صحته 

تتعلق بـأمر الـدين كلـه    والمصيرية التي   
وكيان هذه األمة، ال يجوز االحتجاج فيهـا        
بحديث ضعيف أو حديث متكلم فيه، وينبغي       
أن يكون العمدة في ذلك القـرآن الكـريم         
والسنة الصحيحة الثابتة عـن رسـول اهللا        

.

 

 
ا، ال   وجدناه منكـر   :ومن ناحية المتن  

يتفق مع ما قرره القرآن بخصوص ما بعث        
به محمد صلى اهللا عليه وسلم، فالقرآن لـم         
         ا يقرر في آية واحدة من آياتـه أن محمـد

رسول اهللا بعثه اهللا بالسيف، بل قرر فـي         
آيات شتى أن اهللا بعثه بالهدى ودين الحـق         
والرحمة والشفاء والموعظة للناس، وهـذا      

كي وفى القرآن  ثابت بوضوح في القرآن الم    
.)٦("المدني على سواء

 

 
٢

 

:على جمعة. د-

 

 
ا، هذا حـديث ضـعيف جـد      : " يقول

 وأورده أحمـد فـي      ة،أخرجه ابن أبى شيب   
مسنده مع علته، وهذا الحديث فـي سـنده         

مجهـول ال   " أبو منيـب    " شخص يسمى   
.يعرف اسمه

 

 
: وفيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبـان       

اديـث  يـروى األح  " مام أحمد عنه    قال اإل 
 .)٧("المناكير 

 

 
٣

 

: شعيب األرناؤوط -

 

 
إسناده ضعيف على نكارة في     : " يقول

 .)٨("بعض ألفاظه

 

 



 



١

 

 الحديث ضعيف ال يجوز االحتجاج      -
.به

 

 
٢

 

 لعرض رؤية اإلسالم ورسالة نبيه      -
الكريم يجـب أن يرجـع لألدلـة الثابتـة          
والمحكمة سواء من القرآن الكريم أو السنة       

. الصحيحة

 

 
٣

 

مــن العبــث أن تتــرك اآليــات  -
الواضحات واألحاديث الصحيحة والثابـت     
" من سيرة سيد المرسلين ويلجـأ الـبعض         

إلى روايات  " سواء بحسن نية أو بسوء نية       
ضعيفة السند منكرة المتن لعرض رسـالة       
اإلسالم للعالم، بل هذا يعتبر جريمة دينيـة        

.وعلمية

 

 
٤

 

-   ج لها دعاة  هذه الرواية الضعيفة رو
لتحـريض  "  التفسير السياسي لإلسـالم      "

األتباع على استخدام العنف المـسلح مـع        
المخالفين وغير المسلمين وضربوا عرض     
الحائط بثوابت اإلسالم في القرآن والـسنة،       

 إال لحــب الزعامــة واإلمــارة يءال لــش
.وكرسي الحكم، قاتل اهللا حب الزعامة

 

 
                                                           

.١٢٢ ص ٧مسند أمحد بن حنبل  ج ) ١(

 

 
.٢٨٣١صحيح اجلامع ) ٢(

 

 
.١٠٩ ص ٥يف إرواء الغليل ج) ٣(

 

 
.ىف إحدى دروسه املنشورة على اليوتيوب) ٤(

 

 
.٤٠٦ ص ١٣فتاوى بن باز ج ) ٥(

 

 
٨ة بتاريخ   جريدة الغد األردني  ) ٦(

 

-٩

 

م وكـذلك   ٢٠٠٩-
٣٣٥ ص ١كتاب فقه اجلهاد للقرضاوى ج 

 

-٣٤٦..

 

 
مع اإلعالمـى    CBCىف لقاء مع فضيلته على قناة         ) ٧(

٢٢عمرو خليل منشور على اليوتيوب بتاريخ 

 

-٢

 

م٢٠١٥-

 

 
.١٢٣ ص ٩ حتقيقه مسند اإلمام أمحد ج :نظرا) ٨(

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


 

 

 

 

 

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

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

عرفان ونور بيـان    من بحر   
.مجدد هذا الزمان

 

 
 حكــم هـذه ال ىحـد إنقـدم  

قــ تعليايمة يعقبهــالعظ

 

 
ى نيلـ نسترشد به ف   

 

 
.المجد اإلسالمى       

 

 

األستاذ

 

 
قنـديلمحمود سميـح 

 

 
 



 






 




 



 

 

 

 

معلوم أن اهللا خلق آدم على صورته، وليس        
المراد أنه خلقه على صورة لها أبعاد وحـدود         
وكم وكيف، بل المراد أنه جمله بمعانى صفاته،        
وجمال أخالقه، خلقه بيديه ليجلى له ما لديه، فال         
نسب أشرف من نسب من خلقه اهللا بيديـه، وال          
 ِعلم أرفع من علم من علمه اهللا األسماء كلهـا،         
وما خلق اهللا آدم ليقيم فى الجنة، وإنمـا جعلـه           
خليفة عنه فى األرض، ليحظى بخطابـه يـوم         
العرض، وإن آدم لما أراد الخلود فـى الجنـة،          

 ألن اهللا قال    ؛قدر اهللا عليه المعصية لطرده منها     
.اسكن ال أخلد: له

 

 
 أنه لمـا    ومن رحمة اهللا تعالى بآدم      

حصنه اهللا مـن    ،  "الخالفة"رفعه إلى هذا المقام     
شهود هذا المقام، فقدر عليه المعصية ليـذل هللا         
تعالى، ونحن أبناء آدم فـرض علينـا الحـج،          
         ا وتقبيل الحجر لنُـذل أمـام الحجـر، إقـرار

.بالعبودية له سبحانه

 

 
ا  لنا أسرار  ويكشف اإلمام أبو العزائم     

ا أن اهللا أظهر فيك ما هـو        فى هذا الخليفة، مبينً   
ون خليفة عنه، وليسخر ما فـى       منه لغيرك لتك  

    ا منه، وجعلك له    السموات وما فى األرض جميع
فيه، أو فامحها حتـى يلـيح لـك         " أنت"فاشهد  

معانيه، ومن جهل سر تسخير الكائنات، هـوى        
فى أسفل الدركات، والعلـم بـرزخ فتجـاوزه،         
والشهود حجاب فتعده، وكن له فى كون الفـساد      

  اكما جعلك بدء  دا بكَم   هَل خَلٍْق نُِّعيدْأنَا َأو دعا و
نَا ِإنَّا كُنَّا فَاِعِلينلَيع )١٠٤: األنبياء(.

 

 
إن من أفسد آدم وهو فى الجنة، كيف يعجز         
عن أن يفسد من أحاطت به الفتن والمـصائب؟         
واهللا تواب غفور، فقد غفـر آلدم ألنـه طلـب           
المغفرة، أما إبليس لم يغفر له ألنه حسود، أمـا          

 إهباطنا إلى أسفل سـافلين، فهـو لنـشتاق          سر
.ألعلى عليين

 

 
    وعن مقام الخليفة وأحواله بدء ا يقول  ا وختم

ااإلمام نظم:

 

 
لْجماْلٱَأنَا ! لظُّهوِر؟ٱمن َأنَا قَبَل 

 

 
جاِدِق مرِري ِمثَاْل      ـِدِه قَـِفي سد

 

 
جـَأسٱ دـَألمنَِّتـ فالَكِهـِى ج

 

 
كَنٱ َأسسلرِه ِفميالَْل        ـي ِظـ لَد

 

 
حيَأنَاـي قَـ نَفِْسو ناِني عنَه د

 

 
ارٱ َأكِْلي صدعاْل      لْببا ِفي ونْهع 

 

 



 




 





 

 

 

 

 



 


 

ـ َأكَلْقَدِسـتُ ِثم ـار ِتيرلَِّتيٱد

 

 
    لِْوصاْلٱ ِفي حاِل لصورةَٱ كَانَِت

 

 
يو ِليتُ ألَِصدعاِنيٱ ويلَِّذٱ لد        

 

 
    عِتالَْلٱ ِفيِه ِفي شَقَاٍء ِفي ِصرتُ

 

 
لَّ جالَلُه              ـي جـاب علَـ تَتُبتُ

 

 
       لْمقَاْلٱ ِفي رمِز ةَـلِْحكْمٱ هدـَأشْ

 

 
بـحٱي ـ فِِهِرـَألمِيٱ وِإذَا              لنَّه 

 

 
اْلـلْخَيٱالَفْتُ ـ وخََألمِرٱ ِبقُمتُ

 

 
ُل ما يشَاـ َأفْعورـلْمقْهٱ اـوَأنَ

 

 
و هدبٱعدبِن لْعاْلـلِْعقَٱ ِفي ِحص        

 

 
ويقول اإلمام أبو العزائم فى الجـزء األول        

 ذِْإو: من أسرار القرآن فى معنى قوله تعـالى       
إنِّـي جاِعـٌل ِفـي اَألرِض        ِةكَِئالَملْ لِ كب ر اَلقَ

:)٣٠: رةالبق( خَِليفَةً

 

 
المراد من الخليفة هنا     

 

 واهللا أعلم    -

 

 هـو   -
اإلنسان الذي جمله اهللا تعالى بالعلم والحكمـة،        
والعدالة والرحمة، فقد صاغ اهللا نفسه من أصفى        
الجواهر النورانية، وجعله وسطًا، وأيده بـروح       
وقوة منه سبحانه ليدفع ظلم الظـالمين، وكيـد         

ية الكائدين، ويكـبح جمـاح الـنفس الـشهوان        
والغضبية، ويحفظ الثغور من شرور األعـداء،       
ويقيم الحدود لتعيش األمة في هنـاءة وصـفاء،         
ويقطع شأفة ما يضر بالقوى النفسانية إذا أبـيح         
في المجتمع، كالخمور والمخدرات والمنومات،     
وما يضر باألجـسام ويفنـي األمـوال كلعـب      
الميسر، وفـتح أبـواب المنـاظرات والجـدل         

 الناتجة في األمـة     الختالفات ا والتفاخر، ويمحو 
بسبب الزنادقة والغالة في الدين، وأهـل اآلراء        

ليكـون المجتمـع    ، الباطلة والمذاهب المـضلة   
اإلسالمي كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو       

.تداعى له بقية الجسد بالسهر والحمى

 

 


 


 الخليفة الذى يتولى أمر األمة بعـد        وهناك

لخليفـة يجـب أن يكـون       ، وهذا ا  النبى  
 بالخصال التي توجب على األمة انتخابه،       مجمالً

فإن فُقد الرجل المجمل بكل تلك الخصال التـي         
سأوردها عليك، يجب أن ترجـع األمـة إلـى          

 منالشورى، فيقوم خير رجالها بتشكيل مجتمع       
األفراد، كل واحد منهم جمله اهللا بخصلة، فيكون        

أهـل الحـل    مجموع الخصال التي تجمل بهـا       
والعقد، هي الصفات التي إذا جمعت في شخص        

. كان هو الخليفة

 

 
 إجماع الـصحابة     خالف الصديق    وقد

          في أمور كثيرة، كما خالف اإلمـام علـي 
، فنفذ عمر حكـم     حكم أمير المؤمنين عمر     

على، ونحن اآلن أحوج ما نكون إلـى مجلـس          
الشورى الذي يسمونه غلطًا واقتداء باألجانـب       

  رجـالً هـر ، ونرجو اهللا تعالى أن يظ     "برلمانال"
بالصفات اآلتية ليكون خليفة لنـا، يلـم شـعث          

أربعمائة مليون من المسلمين     

 

 هذا هـو عـدد      -
المسلمين فى ذلك الوقت     

 

 وما ذلك علـى اهللا      -
.بعزيز

 

 
 هي الخصال التي يجب أن يتجمل بها        وهذه

مـن تنتخبــه األمــة اإلسـالمية خليفــة، قــد   
موعة الخصال التي ذكرهـا     اختصرناها من مج  

علماء السلف في وصف خليفة األمة، وهي ست        
: خصال

 

 
 أن يكون   :والثانية،   أن يكون حكيما   :أولها

عالما حافظًا للشرائع والسنن والسير التي دبرها       
السلف للمجتمع اإلسالمى، محتذيا فـي أفعالـه        

 أن يكون له    :والثالثةكلها حذو السلف الصالح،     
 فيما ال يحفظ عن السلف شـريعة        جولة استنباط 

 مـة فيه، ويكون فيما يستنبط ناهجا مـنهج األئ       
 أن يكون له جـودة رويـة،      :والرابعةالسالفين،  

وقوة استنباط للحكم الوجـودي فـي األحـداث         
الزمنية، التي لم تقع في عـصر الـسلف، وأن          
يتحرى في ذلـك مـا فيـه صـالح األمـة،             

 أن يكون له مقدرة علـى اإلرشـاد         :والخامسة
بالقول المؤثر الجلي على منهج السلف، وأن ما        

 أن  :والـسادسة  هجهم،استنبط بعدهم على مـن    
يكون له جلَد وثبات بدني، ليباشر بنفسه أعمـال       
الحرب، وذلك بأن يكون ملما بالفنون الحربيـة        

. بكامل أنواعها

 

 


 


: فى تفسيرهويقول ابن عجيبة 

 

 
لما أراد اهللا تعالى عمارة األرض، بعـد أن         
عمر السموات بالمالئكة، أخبر المالئكة بما هو       

   ا لذريتـه،   ا بآدم وتـشريفً   صانع من ذلك تنويه
لعباده أمر المشاورة، فقال لهم     اوتعليم  :  إنِّـي

 يخلفني في أرضـي     جاِعٌل ِفي اَألرِض خَِليفَةً   
ه االسـتفهام،    وج لى ع قَالُواوتنفيذ أحكامي،   

أو من اإلدالل إن كان من المقـربين، بعـد أن           
َأتَجعـُل  : رأوا الجن قد أفسدوا وسفكوا الدماء     

، وشأن الخليفة اإلصـالح،     من يفِْسد ِفيها  ِفيها  
  ِدكمِبح حبنُس ننَحو نـسبح ملتبـسين    : ، أي

نطهـر أنفـسنا    : ، أي ونُقَدس لَـك  بحمدك،  
 عما ال يليق بجالل قدسـك،       كزهألجلك، أو نن  

: فنحن أحق بالخالفة منهم، قال الحقّ جّل وعال       
    ونلَما ال تَعم لَمإنِّي َأع     فإني أعلم أنه يكون 

منهم رسل وأنبياء وأولياء، ومن يكون مثلكم أو        
أعظم منكم، ولما ألقى الخليل في النار ضـجت         

يا رب هـذا خليلـك يحـرق        :  المالئكة وقالوا 
إن استغاث بكم فأغيثوه، فلمـا      : ر، فقال لهم  بالنا

َألَم َأقُل لَّكُـم  : رفع همتَه عنهم قال الحقّ تعالى   
 ونلَما الَ تَعاللَِّه م ِمن لَمِإنِّي َأع  الحـق هجثم و 

.تعالى استحقاقه للخالفة وهو تشريفه بالعلم

 

 
يوِن ع"وروى الشَّيخُ الصدوقُ رِحمه اُهللا ِفي       

ِبسنَِدِه عن يحيى بِن سِعيٍد     " َأخْباِر الرضا   
لِْخيَأِبيـِه،        : الب نا، عضى الروسِن مب ِليع نع

     ِليع ناِئِه، عآب نع َا:  قَالنَميِشي   بَأنَا َأم 
   النَِّبي عم   ِْدينَـِة ِإذقَـاِت المِض طُرعِفي ب 

يخٌ طواٌل كَثُّ اللِّحيـِة بِعيـد مـا بـين           لَِقينَا شَ 
     لَى النَِّبيع لَّمِن، فَسينْكَبالم رو بح   ِبِه، ثُم 

م علَيك يا راِبـع الخُلَفَـاِء       السال: لْتَفَتَ ِإلي فَقَالَ  ا
ورحمةُ اِهللا وبركَاتُه، َألَيس كَذَِلك هو يا رسـوَل         

.ثُم مضى) بلَى: (؟ فَقَاَل لَه رسوُل اِهللا اِهللا

 

 
يا رسوَل اِهللا ما هذَا الَِّذي قَاَل ِلي هذَا         : فَقُلْتُ

َأنْتَ كَذَِلك والحمـد    : قَاَل(الشَّيخُ وتَصِديقُك لَه؟    
ِإنِّي جاِعٌل ِفي   :  قَاَل ِفي ِكتَاِبهِ   ِهللا، ِإن اَهللا    
ــةًاَألرِض خَِلي ــرِة( فَ ــةُ )٣٠: البقَ ، والخَِليفَ

يا داود :  ، وقَاَل    ِفيها آدم    مجعوُلال
ِإنَّا جعلْنَاك خَِليفَةً ِفي اَألرِض فَاحكُم بين النَّـاِس         

 وقَـاَل   . ، فهو الثَّـاِني   )٢٦: ص( ِبالحقِّ
       ونـارقَـاَل ِله ى ِحينوسم نةً عِحكَاي  :

ْاخ   ِلحَأصِمي ولُفِْني ِفي قَو )ُافر١٤٢: األع( 

 

 ِفـي    فَهو هارون ِإذَا استَخْلَفَه موسـى        -
وَأذَان ِمـن اِهللا     :قَوِمِه وهو الثَّاِلثُ، وقَاَل     

     اَألكْب جالح مووِلِه ِإلَى النَّاِس يسرِرو ) التوبـة :
 وعـن    عـن اِهللا     ، وكُنْتَ َأنْتَ المبلِّـغَ    )٣

رسوِلِه، وَأنْتَ وِصيي ووِزيِري وقَاِضي ديِنـي       
لَِة هارون ِمـن    والمَؤدي عنِّي، وَأنْتَ ِمنِّي ِبمنْزِ    

 لخُلَفَـاءِ  َأنَّه ال نَِبي بعِدي، فََأنْتَ راِبع ا       موسى ِإال 
 ا سال   كَمخُ، َأوالشَّي كلَيع لَّم ؟     تَدـوه ـنِري م (

 ذَاك َأخُـوك الِخـضر      : (، قَـالَ  ال: قُلْتُ
لَمفَاع.(

 

 
وال حرج على فضل اهللا، يظهر من يـشاء         
لمن يشاء فى أى وقت شاء، ويرفع قـدر مـن           
يشاء إلى أعلى مقامات القرب، ذلك فـضل اهللا         
يؤتيه من يشاء، وعلى هذا فمن قـام بواجـب           

ـ       ى األرض، وأدى   الخالفة التى أقامه اهللا فيها ف
حقوقها، علمه اهللا األسماء، وأسجد له مالئكتـه،        

. الحق له يوم العرضلخطاب وكان أهالً

 

 











 










 









 





 





 



 



 



 

 

 

 

 



 



 


 

 

 

 

 
قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ 

 

 

 

 



 



١

 

من كان  : ( قال   عن معاذ    -

).آخر كالمه ال إله إال اهللا دخل الجنة

 

 

٢

 

من شهد ميتًا حتى يصلى عليـه أو         -

من أصبح مـنكم اليـوم      : (قال  : يدفن

من أطعـم  : (أنا، قال : ، قال الصديق  )ا؟صائم

: أنا، قال : ، قال الصديق  )منكم اليوم مسكينًا؟  

: ، قال الـصديق   )بع منكم اليوم جنازة؟   من ت (

ما اجتمعت هذه الخـصال     : (أنا، فقال   

).قط في رجل إال دخل الجنة

 

 

٣

 

: قال  : عن السيدة عائشة     -

من أدخل على أهل بيـت مـن المـسلمين          (

).سرورا لم يرض اهللا له ثوابا دون الجنة

 

 

٤

 

عـن أبـي سـعيد      : إطعام الطعـام   -

طعـم  أيما مؤمن أ  : ( قال   الخدري  

مؤمنًا على جوع أطعمه اهللا يوم القيامة مـن         

ثمار الجنة، وأيما مؤمن سقى مؤمنًـا علـى         

 سقاه اهللا يـوم القيامـة مـن الرحيـق           أظم

المختوم، وأيما مؤمن كسا مؤمنًا على عـري     

).كساه اهللا يوم القيامة من حلل الجنة

 

 

٥

 

 قـال   عن جابر بـن عبـد اهللا         -

) :      كنفه  ثالث من كن فيه نشر اهللا عليه 

رفق بالضعيف، وشفقة علـى     : وأدخله جنته 

الوالدين، وإحسان إلى المملوك، وثالث مـن       

 تحت عرشه يوم ال ظل      كن فيه أظله اهللا     

الوضوء على المكاره، والمشي إلى     : إال ظله 

).المساجد في الظالم، وإطعام الجائع

 

 

٦

 

:  قـال    عن أبي الدرداء     -

ار من رد عرض أخيه رد اهللا عن وجهه الن        (

).يوم القيامة

 

 

٧

 

 قال رسول اهللا    عن أبي هريرة     -

) :   من وقاه اهللا شر ما بين لحييه وشـر

،  )ما بين رجليه دخل الجنة    

 

حفظ لسانه  :  أي -

وحفظ فرجه 

 

-.

 

 

٨

 

 المسجد  دخل سيدنا رسول اهللا      -

 مـن   أيكم يسره أن يقيه اهللا      : (وهو يقول 

يا رسول اهللا كلنا يـسره،      : ، قلنا )فيح جهنم؟ 

من أنظر معسرا أو وضع له وقـاه اهللا       (: قال

).من فيح جهنم

 

 

٩

 

 قـال رسـول اهللا      عن معـاذ     -

) :    قلت )أال أخبركم عن ملوك الجنة؟ ، :

كل رجل ضعيف مستـضعف ذو      (: بلى، قال 



 

 

 



 



 


 

 

 

، )طمرين ال يؤبه له لو أقسم على اهللا ألبـره         

 

الثوب البالي :  الطمر-

 

-.

 

 

١٠

 

وخرج الطبراني عن ابن عبـاس       -

   قال ) :   إن اهللا   ناجى موسـى 

بمائة ألف وأربعين ألف كلمة في ثالثة أيـام،      

فلما سمع موسى كالم اآلدميين مقتهم لما وقع        

في مسامعه من كالم الرب جل وعز، وكان         

يا موسى، إنه لـم يتـصنع لـي         : فيما ناجاه 

المتصنعون بمثل الزهد في الدنيا، ولم يتقرب       

إلي المتقربون بمثل الـورع عمـا حرمـت         

يهم، ولم يتعبد لي المتعبدون بمثل البكـاء        عل

يا رب البرية كلهـا     : من خشيتي، قال موسى   

ويا مالك يوم الدين ويا ذا الجالل واإلكـرام؛         

أمـا  : ماذا أعددت لهم وماذا جزيتهم؟، قـال      

الزهاد في الدنيا فإني أبحتهم جنتي يتبـوءون        

منها حيث شاءوا، وأما الورعون عما حرمت       

وم القيامة لم يبـق عبـد إال        عليهم فإذا كان ي   

ناقشته وفتشته إال الورعون؛ فإني أسـتحييهم       

وأجلهم وأكرمهم فأدخلهم الجنة بغير حساب،      

وأما البكاءون من خشيتي فأولئك لهم الرفيق       

).األعلى ال يشاركون فيه

 

 

١١

 

:  قـال    عن أبي أمامة     -

ادخـل  : يبعث العالم والعابد فيقـال للعابـد      (

).قف حتى تشفع للناس: مالجنة، ويقال للعال

 

 

١٢

 

ما من رجل تعلم كلمة     : (قال   -

أو كلمتين أو ثالثًا أو أربعا أو خمـسا ممـا           

 فيتعلمهن ويعلمهن؛ إال دخـل      فرض اهللا   

رواه أبـو نعـيم فـي رياضـة         ) ... الجنة

.المتعلمين

 

 

١٣

 

أيمـا  : ( قال   عن عمر    -

مسلم شهد له أربعة بخير أدخله اهللا الجنـة،         

: واثنان، قال : وثالثة، فقلنا : الثة، قال وث: فقلنا

).واثنان، ثم لم نسأل عن الواحد

 

 

١٤

 

:  قـال    عن أبي هريرة     -

يا رسـول   : ، قالوا )ما تعدون الشهداء فيكم؟   (

: اهللا؛ من قتل في سبيل اهللا فهو شهيد، قـال         

فمـن يـا    : ، قالوا )إن شهداء أمتي إذًا لقليل    (

 فهو  من قتل في سبيل اهللا    (: رسول اهللا؟، قال  

شهيد، ومن مات في سبيل اهللا فهـو شـهيد،          

ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات        

أشهد على  : ، قال ابن مقسم   )بالبطن فهو شهيد  

أبيك  

 

 يعني أبا صالح     -

 

والغريـق  :  أنه قال  -

المطعون، : الشهداء خمسة : شهيد، وفي رواية  

والمبطون، والغريق، وصاحب الهدم، وفـي      

.لها ولدها جمعا شهادةوالنفساء يقت: رواية

 

 

١٥

 

-

 

ما من  : ( قال   عن أنس    

مسلم يموت له ثالثة لم يبلغـوا الحنـث إال          

، وفـي   )أدخله اهللا الجنة بفضل رحمته إياهم     

من احتسب ثالثة من صـلبه    : (إحدى رواياته 

).دخل الجنة

 

 

١٦

 

عن اإلمام علي بن أبـي طالـب         -

   قال ) :    من قرأ القرآن فاستظهره

رم حرامه أدخله اهللا به الجنة،     فأحل حالله وح  

وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت   

).له النار

 

 

١٧

 

مـن  : ( قال   عن بريدة    -

قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ُألبس والداه يوم        

القيامة تاجا من نور ضـوءه مثـل ضـوء          

الشمس، ويكسى والداه حلتين ال تقـوم لهمـا    

بأخـذ  : قالبما كسينا هذا؟، في   : الدنيا فيقوالن 

).ولدكما القرآن

 

 

١٨

 

:  قـال  عن جابر بن عبد اهللا       -

:  فقـال  جاء رجل إلـى رسـول اهللا        

واذنوباه، فقال هذا القول مرتين أو ثالثًا، فقال       

) :اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي،     : قل

ورحمتك أرجى عندي من عملي، فقالها، ثـم        

قم : عد، فعاد، ثم قال   : عد، فعاد، ثم قال   : قال

.أخرجه الحاكم) فر اهللا لكفقد غ

 

 

١٩

 

مـن  : ( قـال    عن أنس    -

أصلح بين الناس أصلح اهللا أمره وأعطاه بكل        

كلمة بها عتق رقبة، ورجع مغفورا له ما تقدم   

.)من ذنبه

 

 



 

 

 

 



 



 

..  التمويل الرتكى اخلليجى لداعش سبب التكفري

 

وإسرائيل املستفيد

 

 

 

ـ       م وتجاربـه   الإن الحديث عن تـاريخ اإلس

ومآثرها، ليس هروبا مـن مـشكالت        الكبرى

الواقع، بل هو ولوج إليها، ما امتلكنا منهجـا         

واعيا للتعامل، منهجا يقوم على تعظيم القـيم        

اإليجابية التى قامت عليها تلك اإلمبراطوريات      

 ومحاصرة وإنهاء القيم السلبية التى      ،والدولة

ألمة، فى هذا السياق من الفهم يـأتى        ال تفيد ا  

 محمد  سيدنا وموالنا  دولة   ؛حديثنا عن الدولة  

      وتجارب خلفائه الكرام وتأسيسهم لدولة 

تدعو فى دستورها إلى الحرية من غير قتـل،         

وإلى المساواة والعدالة، وإلى قيم التـسامح المـذهبى والقـدرة           

 متجـاوز   ن، وتقديم فقه سياسى وحضارى    تالعملية على درء الف   

هذا الحديث إذا مـا تمـت قراءتـه          للعصبيات واإلحن العقائدية،  

بعقالنية ووعى باللحظة الراهنة وتحدياتها سوف يصبح سـالحا         

ا إلـى    وسيصبح ولوجا فعلي   ، فى مواجهة التحديات الجديدة    فعاالً

أدق مشكالت واقعنا العربى وأكثرها سخونة وعلى رأسها مشكلة         

 خاصـة   ،ى تكتوى العديد من بالدنا العربية بها      الفتنة المذهبية الت  

مع ابتالئها بداعش وأخواتها مـن تنظيمـات الغلـو والتطـرف            

.اإلسالمى

 

 



 



علينا أن ننتبه إلى ما يقوم به أعداء التقارب المذهبى بين أبناء 

ـ     ياألمة، وخاصة خلطهم المتعمد ب     ا ن الدين والـسياسة بمعناهم

السطحى، وكيف أن ذلك هو الذى يؤدى إلى الفتنة، فوفقًـا لمـا             

م فإن ثمة خطوره من تلك الفتنة التـى بعثـت           اليرى علماء اإلس  

 ونقصد بها تكفير فقهاء السلفية الوهابية ،اليوم من بطون التاريخ

ن إالتى هى المرجعية الرئيسة لـداعش والقاعـدة وأخواتهمـا،           

ن عبث السياسة الخليجية والتركيـة      استدعاء الفتنة اليوم جاء م    

التى تمول داعش بالمال والفتاوى التكفيرية وبخاصة بالدين، لن         

مريكى واإلسرائيلى، ومن يرى غيـر       العدو األ  ىيستفيد منه سو  

.ذلك فهو إما جاهل وإما مغرض

 

 

األمر اآلخر الذى نشير إليه هنـا وفـى         * 

ثقافة « غياب   :أجواء فتنة داعش وأخواتها هو    

، وهنا نذكر ما تعلمناه من أئمتنـا،      »تالف  االخ

، أى أن   »اختالفهم رحمة   «تلك الجملة الرائعة    

 له من السعة فى قبول اآلراء المتعددة،        ماإلسال

ما يجعل العقول المتفاوتة واألزمان المتفاوتـة       

واألماكن المبتاعدة، يتوفر لها أكثر من فهـم        

.للنص الواحد

 

 

ـ     ال النبـى  وكلنا علم القصة الشهيرة حين ق

        ال (:  ألصحابه، وقد عزم على الخروج لقتـال بنـى قريظـة

، فخرج المـسلمون وحـين      )يصلين أحدكم العصر إال فى قريظة     

فريق تناول  :  فريقين  إلى اقترب موعد المغرب، انقسم المسلمون    

 تعجيلنـا للخـروج،     إنما قصد النبى    :  وقال م النبى   الك

 يخرج وقتهـا، وفريـق   واألفضل أداء الصالة فى الطريق حتى ال  

آخر فهم األمر على حرفيته، فصلى العصر حين وصل قريظة بعد           

. فعل أى من الفريقين غروب الشمس، وهنا لم يرد النبى

 

 



 



أن ثمة مؤامرة لتفتيت    : لقد أكد العديد من المفكرين والعلماء     * 

ل، وهذا حق ال ريبة فيه، ولم يعد األمر        الصف اإلسالمى من الداخ   

مجرد خطط مستترة، بل أصبحت المسائل معلنة، تقال فى المعاهد          

صمويل «العلمية والجامعات الكبرى، وال أدل على ذلك من كتاب          

، »صـدام الحـضارات    «بالقديم والخطير المعنـون      »جتوننهنت

جـون  «وهنتنجتون ليس شخصية هامشية، بل هو مدير معهـد          

 بجامعة هارفـارد، أى شخـصية       اإلستراتيجيةللدراسات   »نأول

مهمة فى الفكر والسياسة األمريكية، ومع ذلك فهو ينظر لـصدام           

بين الحضارة الغربية واإلسالم، أن مسألة التكفير مسألة خطيرة،         

وذات جذور فكرية، وال بأس أن نعرج على هذه الجذور الفكريـة    

.سريعا، لننتقل للحظة الحاضرة

 

 



  

 

 



 














 




 




 



تبط التكفير بفرقـة الخـوارج، وأكثـر        ير
 التكفيـر، ظهـرت     البحوث التى تناولت قضية   

 ألنهم يمثلون نوعا مـن      ؛حول فرقة الخوارج  
فساد الفكرة، ال فساد الضمير، ومعنى هذا أنه        
 ينبغى أن نحذر من أن نؤذى من فساد الفكـر،       
بمعنى أن مسلما لو وقع فى أيدى الخـوارج،         

 يقطعون رأسـه، فـإذا      ولم يبايع أميرهم كانوا   
مـستجير خلـوا سـبيله،        أنا مشرك  :قال لهم 

وِإن َأحد من المـشِْرِكين     :بموجب قوله تعالى  
        ِلغْهَأب اللَِّه ثُم كَالم عمستَّى يح هفََأِجر كارتَجاس

نَهْأمم          فانظر معى إلى فـساد الفكـر الـذى ،
حتـى  يضطر معه عالم كبير الدعاء الـشرك        

 قواعـد    لقد وضع لنا النبـى    ! يأمن القتل 
:عامة ال ينبغى العدول عنها

 

 
صح فى الحديث أن أحد المـشركين       : أوالً

فى إحدى الغزوات قال ال إلـه إال اهللا، فقتلـه           
أسامة بن زيد، فالمه النبى فـى ذلـك وقـال           

).أقتلته وقد نطق الشهادتين؟(: ألسامة

 

 
ا من  عوذًرسول اهللا إنما قالها ت     يا: قال له 

أى خوفًا من القتل وليس اقتناعا أو       (! ؟السيف
ـ (:  فقال له النبى الكلمة المشهورة     )إيمانًا  الَّه

ـ (:  وفى رواية)!شققت عن قلبه؟  ال ما تصنع ب
 إذن مــسألة التكفيــر مــسألة )!؟إلــه إال اهللا

أمرت أن أقاتـل النـاس      (: قال النبى ! خطيرة
هـا فقـد    ال إله إال اهللا، فإن قالو     : حتى يقولوا 

عصموا دماءهم وأموالهم إال بحقها، وحسابهم      
، والقضية أن حكم التكفيـر تترتـب        )على اهللا 

عليه مجموعة أحكام الحقة، فإذا حكـم بكفـر         
إنسان ما، كان معنى ذلك خروجه عن الملـة،         

ل وال  والتفريق بينه وبين زوجـه، وأال يغـس       
يدفن فى مقابر المسلمين، وأن تعلـن األمـة         
البراءة منه، فى منظومـة شـديدة الخطـورة         
تترتب على حكم التكفير، حتى أن ابن تيميـة         
 :فى رسالة من رسائله حلل هذه المسألة، فقال       

لو أن إنسانًا ندت عنه مقولـة كفريـة تمثـل           
خروجا عن الملة، ال يحكم بكفره حتـى تـتم          

 الشبه من ذهنه، وإقامة الحجة      مناقشته وإزالة 
عليه، فيما يعرف فى التكييف الفقهى بفكـرة        

 إذن ال ينبغى أن تكون المـسألة        ؛»االستتابة«
مـسألة  يسيرة فنبادر إلى التكفير ونغلو فيه، ف      

ن بعض النـاس    أالتكفير مسألة خطيرة، حتى     

وجبة للخـروج   قد يأتون ذنوبا يراها غيرهم م     
من واقـع التـاريخ      وسأضرب مثالً  من الملة، 
حاطب بن أبى بلتعة، ثبت       :اإلسالمى

 

وهـو   -
صحابى جليل   

 

-  ب نبأ خروج المسلمين    أنه سر
تسريب أسـرار عـسكرية يمثـل       (لفتح مكة   

، ومع ذلك لم يصدر عن      )جريمة خيانة عظمى  
النبي شىء يفهم منه مطلقًا أنه نقل حاطب بن         

.»الكفر«أبى بلتعة إلى مسمى 

 

 
ألمة التى هى ضرورة    نعود لمسألة وحدة ا   

اليوم، ونسجل هنا تعجب العديد مـن العلمـاء         
الذين تساءلوا لماذا ينقسم المسلمون مـع أن        
األصل واحد، والقبلة واحدة، والصوم واحـد،       
وهناك قواسم تجمعنا بأكثر مما تفرقنا، وهنـا        
أستدعى مقولة مهمة أوردها اإلمام القرطبـى       

أسـميه  فى تفسيره، وأراها تصلح أساسا لمـا      
فقـه  «، وبعـضهم يـسميه      »فقه االئـتالف  «

مـازال أصـحاب النبـى      «: ، قـال  »فالاالخت
كام الحوادث، وهـم مـع ذلـك    يختلفون فى أح 

فمـا دام الخـالف فـى الفـروع         ،  »متآلفون
والتفاصيل فال مشكلة على اإلطالق، وتـأملوا       
معى طبائع أصحاب النبى، كان فيهم المترخص       

 بالعزائم كابن   كابن عباس، وكان فيهم من يأخذ     
خيمـة موحـدة    «عمر، ولكن كان النبى يمثل      

 عامـة    ألن هناك أصوالً   ؛تجمع بين االتجاهين  
تجمع المترخص واألخذ بالعزيمة، هذا الفقـه        

وهنا أذكـر    نحتاج لتعلمه وتعلم آداب الحوار،    
إلمـام الـشافعى عقـب إحـدى       لمقولة رائعة   

 فى ود وحـب،     همناظراته، حين أخذ بيد مناظر    
 أال يستقيم أن نكون إخوة ولو اختلفنا      : الًمتسائ

.؟إلى أين تأخذنا الفتنة !؟فى المسألة

 

 
أن نعرف إلى أيـن تأخـذنا فتنـة    نريد  * 

الس    نة والشيعة؟ بل بين الس نة كما نرى   نة والس
يكفر الشيعة فقط بل     فى نموذج داعش الذى ال    

  نة ممـن ليـسوا علـى مذهبـه       وكل فرق الس
قة شديدة أمام ثغـرة يحـاول     إننا وبد . الوهابى

أعداؤنا النفاذ إلينا منها، ونذكر هنـا عبـارة         
الدكتور محمد عمارة     أوردها،

 

 عنـدما كـان     -
 وغير إخوانى أو وهابى كما هـو        باحثًا مستقالً 

٣٠ حاله بعـد ثـورة    

 

-٦

 

 وسـقوط   م٢٠١٣-
حلفائه من اإلخوان    

 

 فى كتاب لـه بعنـوان       -
ـ   :»الطريق إلى اليقظة اإلسالمية   « نى س كان ال

يناظر الشيعى والـشيعى ينـاظر الـسنى فـى       
المسألة، وال يمنعهما هذا أن يشتركا فى محـل         

، كان ذلك فى عصور تثمن فيها       »تجارى واحد 
األمة االختالف وتستطيع أن تجعلـه ضـمانة        

 ألن االختالف ثراء فكـر، ولكننـا        ؛لقوة األمة 
اليوم عاجزون عن الوصول لنقطـة المؤالفـة        

كما فعلـت دولـة النبـى فـى         بين المختلفين   
 ويتبقى أن نسأل فى ختام هذه الدراسة        .المدينة

وعالقـة   عن عالقة التكفير بالمذهب الوهابى،    
 المذهب الوهابى باألسرة الـسعودية الحاكمـة،     
وكل من االستعمار البريطانى قديما واألمريكـى     

 

اإلسرائيلى حديثًا، واعتبـار اإلسـالم هـو         -
العـدو  «ضاء علـى    بعد الق ،  »العدو األخضر «

، والذى يقصد به السوفييت، رغـم أن        »األحمر
شتراكى لم يكن ليـتم     القضاء على المعسكر اإل   

دون استغالل المذهب الوهابى واستخدامه فـى       
حشد الـشباب لقتـال الـروس، كمـا يقـال           

فى أفغانـستان   » فى بطنهم الرخو  «ا  ستراتيجيإ
.!وما حولها، وذلك باسم اإلسالم؟

 

 
ضا ومعنا العديد من العلمـاء      ثم نسأل أي  * 

العرب الذين آلمهم الموقف السلبى     : والمفكرين
من قبل بعض الساسة والفقهاء إلى متى صمت        
المؤسسات الدينية الوسطية مثل األزهـر عـن     
فكر داعش وأخواتها الذى يشيعه بنـا بعـض         
السلفيين دون اعتذار ومراجعة رغم الثـورات       

 ٣٠نـاير و    وتحديدا ي /التى حدثت فى مصرنا     
سؤال رغم كل الـضجيج     ... زهريونيو؟ أين األ  

.يزال يبحث عن إجابة حاسمة ال

 

 



 

 

 

 

 



 





 




 





 


مـاِل الْمعـاِني    قَد أَالَحت مجلَـٰى الْكَ    

 

 

 ــت اتــي أَم ــت رِميِم يــا أَح انــي ِعي ِل

 

 

فَانمحى الظِّـلُّ ِظـلُّ رسـِمي غَـشاِني        

 

 

ِغبت عني حـالَ الْفَنـا فَانجلَـت ِلـي         

 

 

ــورٍ   ــا ِبن هِمن ــاف صــي اَألو ظَلَّلَتِن

 

 

بــلْ تــراه روِحــي ِإذَا صــح جمِعــي

 

 

ــ ــم فَ سالرو ــب ــراٍبوي عِجي ت قو

 

 

!هلْ ِبعـاِلني قَـد أَرى الْغيـب عينـا؟         

 

 

كُنت ِفي الْبدِء أَشـهد الْوجـه يجلَـىٰ        

 

 

ِصرت ِفي الْكَوِن ِفي صـدوٍد وحجـبٍ       

 

 

بعــد هٰــذَا جــِذبت والْوجــه صــوِبي 

 

 

!بلْ أَيـن هيكَـلُ ذَاِتـي؟      ! أَين كَوِني؟ 

 

 

ــِدي  ــين مِعي ِقِني عــي ــي الْ ــِدِئي ِف بم

 

 

 ــي ــالٌ عِل مــِه ج ــزا ِفي كَن تــر ِص

 

 

فَكُّـــه الْعـــود ِللْمِعيـــِد تعـــالَٰى 

 

 

ــاالً  ــت جمـ ــاهيكَِلي جمعـ آِه يـ

 

 

ِفيك معنـى الـصفَاِت غَيـب مـصونٌ        

 

 

  ارــر ــي ِف بِبر ــم ــِزي ِعلْ كَن حــت فَ

 

 

ــِه اتــ  ــِسي ِب ــم نفْ ــيِعلْ بالٌ ِبرص

 

 

)ـــناَألم ـــمِني) لَهتـــدـــةٌ أَيآي

 

 

ــونٌ   يع اكــر ــٰى ت تلْ حــز نــي ت ِل

 

 

ــِمعني   ــساِمعا أَسـ ــي مـ اجعلَنـ

 

 

أَقِْبلَن ِبـي علَيـك ِفـي ِحـصِن أَمـنٍ          

 

 

ــودا   جوِد وهــش ــروح ِبال ــِس ال آِن

 

 

ــفَاتٍ   ــوِر ِص ــاِل ن ما ِبالْجــاِمر ع

 

 

 ِفـي مقْعـِد الـصدِق أَحيـا        ِعند ربي 

 

 

ــا  طَايالْع ــر يالَِد خــلَّ اَألو ــِط كُ أَع

 

 

 

 

 

ــرحمِٰن  ــي صــورِة ال ــوِمي ِف ص ــد عب

 

 

ــاِني   بالْم ــِوي ثْنــِم م سٰى الرــض قْتم

 

 

ِمـــن تجلِّيـــِه بـــاِرق روحـــاِني

 

 

شــمس حــق تخِفــي ِظــالَلَ الِْكيــاِن

 

 

ــا الَ  ــٍب م ــوِر غَي ــاِنن نيى الْعــر ت 

 

 

جمع جمـٍع ِفـي حظْـوٍة ِفـي تـدانِ          

 

 

يــشِرق النــور يخِفــي كُــلَّ الْمعــاِني

 

 

ــاِني؟   ــور الثَّ ــدك طُ ــٰى فَ !أَم تجلَّ

 

 

صـــح ِعنـــِدي ِبآيـــِة الْقُـــرآِن

 

 

عن شـهوِد اَألوصـاِف ِفـي اَألركَـانِ        

 

 

ــ ــِه عــن كُــلِّ فَ ــونَ ِفي اِنســتر الْكَ

 

 

ــانِ   نــاِم الْح ــٰى مقَ ــدت ِإلَ ــد أُِع قَ

 

 

ــانِ   يالْب ــد عب ــد ــاد الْمِعي أَع ــد قَ

 

 

رمـــزه هيكَِلـــي ِبـــِه برهـــاِني

 

 

ــانِ    يد ــن ــوِب ِم هوِقِني الْمــالْي ِب

 

 

ــاِني ــلَّ اَألم ــت كُ ــو الَح ِنلْ ــك لَ ِفي

 

 

عن قُلُـوِب الزهـاِد عـن كُـلِّ عـانِ          

 

 

 اآلثَــاِر ِللــرحمٰنِ ِمــن جِميــعِ 

 

 

ــاِني   ــاِدي أَم حــِه ات ــي ِب بر ــم ِعلْ

 

 

ــسانِ   اِإلح اِذبــو ــي ج بلُ رــض فَ

 

 

ــرآنِ  ــوِر الْقُ ِبن ترــص أَب ــد ــي قَ ِف

 

 

ــاِني   عاَء الْمــي ــيِدي ِض اسي ــك ِمن

 

 

ــاِني   هرــي ب ــشرِع حجِت ــنهج ال م

 

 

ــسا  اِإلن ــك تيب ــب ــِل الْقَلْ عاجِنيو

 

 

ــديانِ    ــوِلي و ال ــفَاِت الْ ــن ِص ِم

 

 

ــانِ  ــِر مكَ يــاِر خ تخاِر الْمــو ــي ِج ِف

 

 

وســِع الــرزق ِلــي وِلِإلخــوانِ   

 

 

 

 

 

 
  

 

 
   

 كل عام وأنتم بخير

 

 
يتقدم سماحة شيخ الطريقة العزمية بخالص التهانى لألمة اإلسالمية بحلول عيـد الفطـر              

ن يعيده على األمة اإلسالمية بالخير واليمن والبركـات، بـأن           سائالً اهللا تعالى أ   .. المبارك
.. تتوحد كلمتها، وتقوم من رقدتها، وتضطلع بمسئوليتها، كخيـر أمـة أخرجـت للنـاس              

 

 
.فالمطلوب عظيم، والعمر قصير، والخطر كبير                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






 األخ الصادق صـاحب الهمـة العاليـة         *

النقي، الصورة المشرفة للطريـق،      والقلب  

ر، وظل  ـالذي ابتلي فصبر، وأعطي فشك    

ه، الحاج عادلـى ربـعلى العهد حتى لق

 

 

شقيق الحاج عـصام    . .الشرقيةبرية نائب الطريقة العزمية      أبو 

 .أبو رية نائب مركز ههيا، ووالد األستاذ أحمد واألستاذ معتصم

 األخ الفاضل والمحب الصادق الذي منح       *

، فانجـذبت لـه أرواح      لسان الحال والقال  

 الشيخ  العاشقين، وهامت به أرواح المحبين،    

يقـة  ي من كبار دعـاة الطر     محمد السعدن 

.محافظة البحيرة.. العزمية

 

 

األخ الفاضل، صـاحب القلـب النقـي        * 

، والحال العالي، مـداح رسـول اهللا        

ميـة األول، فـضيلة     ومنشد الطريقة العز  

الذي هيم األرواح بصوته    الشيخ كامل جاد،    

د قصائد اإلمام أبي العزائم ـالذهبي، وأنش

 

 

.عبصدق وإخالص حتى اخترق صوته القلوب قبل األسما

 

 

المرحومة شقيقة فضيلة الشيخ قنديل عبد الهادي داعي الطريقة         * 

العزمية، ووالدة األستاذ عبد الرحيم محمد عبـد الـرحيم حـرم            

بالشعيرة .. المرحوم األخ محمد عبد الرحيم سالم

 

. إيتاي البارود–

 

 

المرحوم األخ الفاضل العميد سعيد التلواني والد محمود وشقيق         * 

 .بالمحمودية.. انيالحاج مصطفى التلو









