
 

 

 

 

 



 


العارف باهللا
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شيخ الطريقة العزمية

 

 


 



 

 



 


نائب عام الطريقة العزمية

 

 


 


        

 

 



 




 



 

 



 




 

 



 





 





 





 





 



 

 

ارةيتفق عليها مع اإلد

 

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

 

 
م نسب يوصـل   اإلسـال :ثانياً

.ص إىل رسول اهللا

 

 
 اإلسالم وطن واملسلمون    :ثالثاً

.مجيعاً أهله

 

 

االشتراكات

 

 
.ا خالصة رسوم الربيد جنيه سنوي١٠٠ر ـداخل مص

 

 
. دوالراً سنوياً خالصة رسوم الربيد٥٠باقى دول العامل 

 

 

اللــه  معـبودنا

 

واجلهـاد خلقـنا 

 

 
والرسول مقصودنا

 

واخلـالفـة غايتنا 

 

 
ـرآن  حجتناوالق

 

وأبو العزائم  إمامنا 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

  *

 

 

 

 
    بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم   

 

 

 

 ٤

 

 

 

 

 

 
د السيد محمد ماضى أبى العزائملإلمام المجد.. )١٥( وسائل نيل المجد اإلسالمي *

 

 ٨

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
لعزائم اأبيالدين ماضى السيد أحمد عالء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 

 ١٢

 

 

 

 

 

 
ف الدجويالمرحوم الشيخ يوس.. ) ١/٢( بعد األذان حكم الصالة على الرسول  *

 

 ١٤

 

 

 

 

 

 
محمد فرحات. أ.. سيدي شبل األسود محمد بن الفضل بن العباس بن عبد المطلب  *

 

 ١٦

 

 

 

 

 

 
محمد اإلدريسي الحسني.  د)..٦(الصوفية فقط على منهج السلف الصالح * 

 

 ١٨

 

 

 

 

 

 
عادل سعد. المستشار رجب عبد السميع وأ ..)٢(شبهات وردود حول بقيع مصر الصغير * 

 

 ٢٠

 

 

 

 

 

 
بليغ حمدى. د.أ  .. أحوال ومقامات الصبر* 

 

 ٢٢

 

 

 

 

 

 
جمال أمين. د .. )٢٠(وقفة مع الذات لكي تكون شخصية مؤثرة  *

 

 ٢٤

 

 

 

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

 

 ٢٦

 

 

 

 

 

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

 

 ٢٩

 

 

 

 

 

 
٣٠  العزائم أبومحمد ماضىاإلمام  .. ] الحقائقطواف الخالئق حول[حكم الدين  *

 

  

 

 
 األستاذة لبنى محمد الشعراوى..مستقبل األمة  *

 

 ٣٢

 

 

 

 

 

 
نور الدين أبو لحية. د. أ.. ) ٩(الطائفيون والحكماء السبعة * 

 

 ٣٤

 

 

 

 

 

 
..] اإلمام الوارث السيد محمد ماضي أبو العزائم [صواريخ مضادة * 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الحسينىمى عبد الحليم العزالشريف

 

 ٣٦

 

 

 

 

 

 
 أحمد محمود كريمة . د.أ ) ..١/٤(سلوكيات وأخالقيات سلفية * 

 

 ٤٠

 

 

 

 

 

 
عبد الفتاح مصطفى غنيمة. د.أ.. العلم يقوم على الشك، والدين يقوم على اإليمان* 

 

 ٤٢

 

 

 

 

 

 
أحمد محمد الشرنوبي. د.أ) .. ٣٩(الدعوة إلى اهللا تعالى من خالل الشبكة الدولية اإلنترنت * 

 

 ٤٤

 

 

 

 

 

 
محمد الشندويلى] .. ٢/٢) [التصوف النفسي: (كتاب جديد قرأته لك* 

 

 ٤٦

 

 

 

 

 

 
هـ١٤٣٩من أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خالل شهر رمضان * 

 

 ٤٧

 

 

 

 

 

 
فاروق الدسوقى. د. أ .. )٢٧(الصالة والسالم على والدي خير األنام * 

 

 ٤٨

 

 

 

 

 

 
محمد حسينى الحلفاوى.  د.. ]٨٥) [مجلة التوحيد(وكالء الوهابية فى مصر صوت * 

 

 ٥٠

 

 

 

 

 

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

 

 ٥٢

 

 

 

 

 

 
 قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ ) ..٢٠ (معاني وإشارات قرآنية *

 

 ٥٤

 

 

 

 

 

 
حمدرفعت سيد أ . د.. !إلى متى نظل نحتفل بالنكبة؟..  في ذكراها السبعين*

 

 ٥٦

 

 

 

 

 

 
المجتمع العزمى* 

 

 ٥٨

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أسباب قيام وانهيار الحضارة في المفهوم الغربي وعوامـل         عرضنا فيما سبق    
قبل قيامها وانهيارها في المفهوم اإلسالمي، وشرعنا في عرض خصائص المجتمع           

. األمة اإلسالميةالبعثة المحمدية، لنبين كيف بنى رسول اهللا 

 

 
 

التي وضعها رسول البشرية لهـذا المجتمـع        ) لمقوماتا (من أهم تلك األسس   
 :اإلسالمي الجديد، ما يلي

: 
أن تجتمع قلوب هؤالء القـوم      : ن مقومات البناء  وفحوى هذه القاعدِة األولى م    

المشتَّتة في عبادة األوثان، وأن تتَِّفق أفهامهم        

 

 في يقيٍن ال لـبس فيـه         -

 

 علـى   -
األعظم، الذي له من الـصفات والممِكنـات مـا ال     "اإلله الواحد" اإليمان بحقيقة

يشرك بـه، ومـا ال   من تلك اآللهة التي تُعبد من دونه، وبها  "غيره" يتساوى به
 يتطاول إليه عقٌل، ويستحيل تصوره، فهو سبحانه كائن بذاتـه، متفـرد بعظمتـه،             

  .مهيِمن بجبروته على هذا الوجود

وكان من نتائِج ترسيخ الرسول الكريم لتلك العقيدة التوحيدية في قلوب وعقول            
تُه، وتجمعـت أشـواقه،   أِن اجتمع اهتمام اإلنسان، وتوحدت ِقبل: أفراد هذا المجتمع  

وانتظمت مشاعره، وتحددت أفكاره وأهدافه، وذلك هو األثر البنائي للتوحيد، وهـو         
 المقوم األول من مقومات بناء المجتمع الذي أسسه الرسول الكريم، فنقل بـه              

أفراد هذا المجتمع الجاهلي من عالم همجي غوغائي تسوده الدهماء إلى عالَم جديد             
 .بلْورت في ظلِّه معاِلم شخصية هذا اإلنسانت

وليس من شك أن ترسيخَ هذه العقيدة في أذهان أفراد هذا المجتمع، وإيمـانهم              
المطلق بها، وقناعتهم بحقيقتها     

 

 كان الركن الركين الذي تأسـس عليـه صـرح           -
المجتمع اإلسالمي الجديد    

 

 مجتمع الرسول    -

 

مـات   هذا عن المقوم األول من مقو      -
.البناء

 

 

: 
أما عن األساس الثاني، فقد أقامه الرسول الكريم على ركيزة من األلفة والمحبة 
والصفاء والود، وإخالص السريرة بين طيات قلوب أفراد المجتمع الجديد، ولقد كان 

األفراد بعضهم بعضا فـي     لهذا أثره المحسوس في سرعة االمتزاج واالندماج بين         
مظهر اإلخاء الكامل، الذي كان له السماتُ البارزة فـي القـضاء علـى الفـوارق                

 .االجتماعية، وإزالة الحواجز النفسية، والموانع العصبية بين هؤالء الناس جميعا

والذي مِحيت فيه كلُّ صفات الفردية واألنانية وحب الذات، ولقد كانِت القاعـدةُ             
: ا النبي الكريم أساسا قام عليه هذا التضامن الجديد، هـي قولَـه              التي وضعه 

 في توادهم، وتراحِمهم، وتعاطِفهم مثل الجسد؛ إذا اشتكى منه عضو، ؤمنينمثَل الم(
 .رواه أحمد ومسلم) تداعى له سائر األعضاء بالسهر والحمى

المؤمنون تتكافأ   : (وقوله الشريف 

 

تتساوى  :  أي -

 

ى بـذمِتهم    دماؤهم، ويسع  -
 .رواه أحمد وأبو داود) أدناهم، وهم يد على من سواهم



 

 

 



 



 



 

 المجتمـع   علـى   ذلـك   أثر  من  كان  ولقد  
 الجديـد   اإلسالمي

 

 الرسـول   مجتمـع   -

 

- 
 الجماعـة،   بـروح   يسير  كان  فيه  الفرد  أن

 ويــسعى مــصلحتَها، نيتــه فــي ويتغيــا
 إلــى ويطمــح النبيــل، هــدفها لتحقيــق
 هـدفها  تحقيـق  فـي   إيجابي  بدور  اإلسهام

 رغباتُـه   تتطـابق   وأن  بد  ال  بل  المنشود،
 أفـراد   وآمـال   طموحـات   مع  وطموحاته

 ."اإلسالمية الجماعة "تلك

 للتـضامن،   العـام   المعنـى   عن  هذا 
 صـور   عـدة   توجـد   األمر  واقع  في  لكنه

 الجديـد   التـضامن   هـذا   معنى  لنا  تُوضح
 الواســع، بمفهومــه اإلســالمي للمجتمــع

 :هي ثالثًا؛ الصور تلك أهم من نذكر

أ

 

 .االجتماعي التكافل -

ب

 

 والــسلوكية األخالقيــة اآلداب -
 .وضوابطها

جـ

 

 المجتمـع   أفـراد   بـين   الشورى -
 .اإلسالمي

 

 

: 
 شـعور   :معنـاه   االجتمـاعي   والتكافل

 التَِّبعــات، بتحمــل المــسلم الفــرد
 أخيــه إزاء األزمــات، فــي والمــشاركة

 مجتمـع   فـي   معـه   يعـيش   الذي  المسلم
 ووحـدة   العقيـدة،   وحـدة   تربطـه   واحد

 .واألهداف حالمصال

 ظـلِّ   فـي   اإلنسانية  القوى  جميع  فعلى
 جهـدا،   تـدِخر   أالَّ  اإلسالمي  المجتمع  هذا
 علـى   المحافظـة   سـبيل   في  تتوانَى  أن  أو

 حـل   عـن   تقعـد   أن  أو  اآلحـاد،   مصالح
 البنـائي   األسـاس   هـو   وهـذا   مشكالِتهم،

 مجتمعـه   فـي    الرسـول   أقامه  الذي
 .الكبير اإلسالمي

 وضـع   الكـريم   الرسـول   أن  على 

 

- 
 المقـام   هذا  في

 

 األقـوال   مـن   جملـةً   -
 التكافـل   مبـدأُ   عليهـا   تأسس  والتوجيهات
 قولَـه   بيِنهـا   مـن   نذكُر  هذا،  االجتماعي

: )ــا ــل أيم ــٍة أه صرع 

 

ــي -  الح
 والمكان

 

 فقـد   جـائع،   امرؤ  فيهم  أصبح  -

 )وتعـالى   تبـارك   اهللا  ذمـة   مـنهم   برئت
 .أحمد رواه

 عنـده   كـان   مـن ( :آخر  حديث  وفي 
 ظهـر   ال  مـن   على  به  فليعد  ظهٍر،  ُلفض
 بـه   فليعـد   زاٍد،  فضل  عنده  كان  ومن  له،

 .وأحمد مسلم رواه )له زاد ال من على

 :عبـاس  ابـن  عـن  ثالث حديث  وفي 
 حتـى   بالجـار   يوصـيني   جبريل  زال  ما(

 .عليه متفق )سيورثه أنه ظننت

ــذا  ــس وهك ــذا تأس ــع ه  المجتم
ــالمي ــد اإلس ــى الجدي ــضامن عل  الت

ــل ــاعي، والتكاف ــاألفراد االجتم ــم ف  كله
اإلحـساس   فـي   واحدة  وروح  واحد،  جسد 

 ولـيس   فيـه،   بالمشاركة  والشعور  باأللم،
 الجـامع   االتِّحـاد   هـذا   فـي   أن  شك  من

 رائعـة   صـورةً   يعكـس   مـا   المتضامن
 الرسـول   لمجتمـع   الجديد  الشكَل  أوضحت
 أزر  مـن   يـشد   أن  يجب  فالمؤمن  الكريم،

ــه، ــف وأن أخي ــه،بج يق ــشاطره انب  ي
ــة وجهــه عــن ويمــسح المحــن،  الكآب
 األحمـالَ   كاهِلـه   عـن   ويرفـع   والحزن،

 .سبيالً ذلك إلى يستطيع ما بقدر الثِّقال،

 ومـن " - حـزم  ابـن  "دفع ما وهذا 
 اإلسـالم   فقهاء  من  وافقه

 

 القـول   إلـى   -
 الجنائيـة   المـسؤوليةَ   بلـد   سكَّان  بتحميل

 البلـد   هـذا   أفـراد   مـن   فـرد   موِت  في
 .األولى الصورة عن هذا جوعا،



 


 

 التعـاون   مـن   األسـاس   هـذا   وعلى
ــل ــين والتكاف ــراد ب ــذا أف ــع ه  المجتم
 الكـريم   الرسـول   وضع  الجديد،  اإلسالمي
ــس ــة اآلداب أس ــسلوكية األخالقي  وال

 هادًئـا   سـيرا   فيـه   األفـراد   سير  لضبط
 .ومنظما مهذبا

 ألخالقـي ا الـسلوك  آداب "مجال ففي 
 عنــد االســتئذان شُــِرع ،"واالجتمــاعي

 .داخلها وفي البيوت إتيان

 اللـون   هـذا   الكريم  الرسول  ووضح 
 سـننه   فـي   األخالقـي   األدب  من  الجميل
.والفعلية القولية

 

 
 كـان   :قـال   بـسر   بـن   عبداهللا  فعن 

 لـم   قـومٍ   بـاب   أتـى   إذا  اهللا  رسول
 مـن   ولكـن   وجِهه،  تلقاِء  من  الباب  يستقِبِل
ــ ــن هركِن ــسر، أو األيم ــول األي  :ويق

 .داود أبو رواه )عليكم السالم(

ــي  ــصحيحيِن وف ــول أن ال  اهللا رس
 بغيـر   عليـك   اطَّلع  امرًأ  أن  لو( :قال 

 فحذفتـه   إذنك،

 

 رميتـه   :أي  -

 

 بحـصاة   -
 ).جناح عليك كان ما عينه، ففقأت













 



 

 
 رئيس االتحاد العالمى للطرق الصوفية
 عضو المجلس األعلى للطرق الصوفية

شيخ الطريقة العزمية

 

 

السيد محمد عالء الدين ماضى أبو العزائم

 

 



 

 

 



 



 



 

 أن  الثقفـي   سـعيد   بـن   عمرو  وعن 
 :فقـال    النبـي   علـى   اسـتأذن   رجالً
 َأَأِلج؟

 

 َأَأدخُل؟  :أي  -

 

  النبـي   فقـال   -
ــه ــرج( :لخادم ــى اخ ــذا إل ــه ه  فعلِّم
 علـيكم،   الـسالم   :قـل   :له  فقل  االستئذان،

 الـسالم   :فقـال   الرجل،  فسِمعها  ،)أأدخل؟
  النبـي   لـه   فـأِذن   أأدخـل؟   عليكم،

 األدب فــي البخــاري رواه ؛"فــدخل
 .المفرد

ــل  ــعت وبالمقاب ــدود وِض ــي الح  ف
 تــشديدا وشــددت االجتماعيــة، الجــرائم

 ومالـه   فـرد   كلِّ  حياة  صيانة  مع  يتناسب
 زعـيم   تطبيِقهـا   علـى   وقـام   وحرماته،

 الـصالة   عليـه   المظفَّـر،   وقائـدها   األمة
 . والسالم

ــشرع ــصاص ف ــي الِق ــل ف  القت
ــروح؛ ــةً والج ــراد حماي ــع، ألف  المجتم
ــيانة ــم وص ــم  :ألرواحه ــي ولَكُ  ِف

ــصاِصا ــاةٌ لِْق يــا ح ــي ي ــاِباَأل ُأوِل لْب 
 َأن  ِفيهـا   علَـيِهم   وكَتَبنَا  ،)١٧٩ :بقرةال(

ِسِبـالنَّفْ   النَّفْس   نـيالْعنِ   وياَأل  ِبـالْعـ و  فَنْ
ــاَألنِْف ــاُأل واُألذُن ِب  ِبالــسن والــسن ذُِنِب
وحرالْجو اصِقص )٤٥ :المائدة.(

 

 
 الزانـي   عقوبـة   شددت  أيضا  ولذلك "

 علـى   اعتـداءٍ   مـن   فيهـا   ِلمـا   والزانية؛
ــرض، ــث الِع ــة، وعب ــشر بالحرم  ون

 مـن   عنهـا   ينشأ  ِلما  المجتمع؛  في  للفاحشة
 العقوبـة   هـذه   شددت  األنساب،  في  تدليس

 للمحــصن رجمــا القتــل فجعلــت
 لغيـر   جلـدةٍ   مائـة   والجلـد   والمحصنة،
ــر المحــصن ــت المحــصنة، وغي  وجِعل

 المؤمنـات  أعـراض   فـي   القـذف   عقوبة
 قَبـول   بعـدم   للقاذف  وتفسيقًا  جلدة،  ثمانين

 الـسرقة   عقوبـة   شُـددت   كمـا   شهادته،
 عنـد   األخـرى   قطع  ثم  اليد،  قطع  فجِعلت
 علـى   اعتـداءٍ   من  السرقة  في  ِلما  العودة؛

 النـاس   حـق   على  واعتداء  اآلخرين،  ملك
 ."األمن في



 

 
 الجديـد   اإلسـالمي   المجتمع  كان  وإذا

 واحدا  جسدا

 

 قبـلُ   من  اقلن  كما  -

 

 فمـن   -
ــي ــرابطَ أن الطبيع ــه تت ــصالح، في  الم

 العالقـات   وتتـشابك   األهـداف،   وتتوحد
 أن  القـول   غايـة   واالجتماعيـة،   اإلنسانية

 أمـور  فيـه  تجـد " الكـل  "المجتمع هذا
 ثَمـة   سـاحاته   علـى   وتطـرح   وأحداث،
 سـطحه   علـى   وتطفـو   مشاكل،

 

 فـي   -
ــاالت ــشدة ح ــسرة ال  والع

 

- ــض  بع
 لـه   يتطلـب   مما  ذلك آخر  إلى  المصاعب،

 تلـك   تكـون   أن  على  والعالجات،  الحلول
 الجماعــة ضــمير مــن نابعــةً الحلــول

ــة اإلســالمية، ــا وممثل ــد، لفكره الموح 
 .الواعية وإرادتها روحها عن ومعبرة

 الكـريم   الرسـول   أرساه  ما  هو  وهذا 
 الـذي   المبـدأ   ذلـك   الـشورى،   مبدأ  في

 والعـالج   األمثـل،   الحلُّ  إطاره  في  يتبلور
 .وكبيرها صغيرها المشاكل لكل األنجح

 ـف   أن  القول  عن  وغنيوصمبـدأ   ي 
 دسـتوريةً   المبـادئ   أعظـم   بأنه  الشورى

 حقـوقُ   ظلـه   فـي   تأكَّدت  ،"ديمقراطية"و
 عـن   المتمـدين   للعـالَم   وكشف  اإلنسان،

 فـي   البـشرية   عرفتْه  سياسي  نظام  أروع
 الــذي اإلســالمي، المجتمــع هــذا ظــل
 العـدل   يـسوده و  القيـادة،   وحـدة   تحكمه

 .العالمية اإلسالم دولة في القضائي

 الكـريم   الرسـول   بين  المبدأ  هذا  وفي 
 علـى  تقـع  التـي   المـسؤولياتِ   من  جملةً

ــاتق ــام ع ــومين، الحكَّ ــع والمحك  فوض
 أمـا   الحكـم،   رجال  لمسؤوليِة  قيما  أساسا

 إن( :والـسالم   الـصالة   عليه  فقال  األئمة،
 :ثالثًـا   كـم ل  ويسخط  ثالثًا،  لكم  يرضى  اهللا

ــى ــم يرض ــدوه أن لك ــده تعب  وال وح
 بحبـل   تعتـصموا   وأن  شـيًئا،   به  تُشِركوا

ــا اهللا ــوا، وال جميع ــحوا وأن تفرق  تناص
 وأحمـد   مـسلم   رواه  )أمركم  اهللا  واله  من
 .هريرة أبي عن

ــال  ــضا وق ــاس إن( :أي  رَأوا إذا الن

 أن  أوشـكوا   يديـه،   على  يأخُذوا  فلم  الظاِلم
 داود  أبـو   رواه  )منـه   قـاب بع  اهللا  يعمهم

 .والترمذي

ــذلك  ــع وك ــوُل وض ــريم الرس  الك
 رجـال   يـؤدي   وكيـف   للمسؤولية،  نظاما

 يمكـن   مـا   وتقديم  النصح،  واجب  الشورى
 ذلـك،   آخـر   إلـى   غيـِره،   على  يطرأ  أن

ــرك ــصيله وت ــاة تف ــضيات لمراع  مقت
 .والظروف األحوال

 تنعِقـد   التـي  للبيعـةِ   وضع  كما 
 أو حاكمــا، أو فــةً،خلي يــصِبح لـشخصٍ 

 اإلسالمية  للدولة  رئيسا

 

 بـد   ال  شـروطًا   -
 فليـست   منهـا،   الغرض  تُحقِّق  لكي  منها؛

 يرجـى   مغنمـا   اإلسالم  مجتمع  في  اإلمارة
 فـي   حوزتُـه   يرجـى   مطمعـا   أو  نهمه،

 هـي  وإنمـا  والرجـال؛  القـوم  جالبيـب 
 القيامــة يــوم تــأتي "أمانــة"و مــسؤولية

 بحقهــا أخــذها مــن إال وندامــة، خزيــا
 .فيها عليه الذي وأدى

ــذه  ــسؤولية وه ــن الم ــائج م  نت
 الرقابـة   حـقَّ   لألمة  أن  لوال  إذ  الشورى؛

 فـي   يستـشيرها   أن  أمـر   ما  الحاكم،  على
 الكـريم   الرسـول   كـان   ولقد  أموره،  كل
 وعمـالً،   قـوالً   الشورى  لمبدأ  تطبيقه  في

الحكـيم  الـذكر  آليـات   أميٍن  مترِجٍم  خير: 
 ــِذين ــتَجابوا والَّ اس ِهمبــر ــاموا ِل  وَأقَ

 وِممـا   بيـنَهم   شُـورى   وَأمـرهم   ةَالصالَ
مــاه ــون رزقْنَ ــشورىا( ينِْفقُ  ،)٣٨ :ل

 واسـتَغِْفر   عـنْهم   فَـاعفُ   :تعالى  وقوله
ملَه  مهشَاِورـر   ِفي  واَألم )عمـران   آل: 

١٥٩.(

 

 
 مـن   األخيـرةَ   الـصورةَ   كانـتِ   تلك 
 الرسـول   لمجتمـع   الجديد  التضامن  صور

 مـن   ثالـثٌ   أسـاس   لنا  بقي  لكنه  الكريم،
 وهـو   الجديـد،   المجتمـع   هـذا   مقومات

 سـواء   الذمـة،   أهـل   بين  المعاملة  حسن
 اإلسـالم،   دار  أو  الحـرب   دار  فـي   كانوا
 وإجمـال؛   بإيجـاز   لـه   سنعرض  ما  وهذا

 ومقتــضيات الحــال، لظــروف مراعــاة
 .والمقام المقال



 

 

 



 



 



 

 
: 

 اإلسـالمي   المجتمـع   أن  المعلـوم   من
 صـرفًا؛   إسـالميا   مجتمعـا   يكن  لم  الجديد
 علـى   مقـصورا   يكـن   لـم   أنـه   بمعنى

 يحـوي   كـان   وإنمـا   فحسب؛  المسلمين

 

- 
 بجـواره   أو  بداخله  إما

 

 آخـرين   أفـرادا   -
 يعترفـون   وال  الكـريم،   بالنبي  يؤمنون  ال

 مـن   فيهـا   ما  يعلمون  كانوا  نوإ  برسالته،
 الــذين هــم هــؤالء والــصالح، الخيــر
 .الكتاب أهل أو "الذمة بأهل" يعرفون

 الرسـول   أن  بالـذكر   الجـدير   ومن 
 وحـدد  معاملتَـه، " فَلْـسف  "قـد  الكريم،
 فـي  هـؤالء، " الذمـة  أهـل  "مع عالقاته
 سـفرائه  معاهداتـه،  بيعتـه،   :ثالث  صور

. 

 النبـي   أن  البيعـة   دالالت  مـن   وكان 
 أسـاس " أوالهـا  "فـي  يِقـيم  كان الكريم
 كـانوا   فقـد   ُأنِشئت،  ما  أول  اإلسالم  دولة

 صـار   إذ  األول؛  ميثاِقهـا   على  يتعاهدون
 .ونظام وحكم وشعب أرض لها

 حيـث   البـاحثين؛   أحـد   نُؤيـد   ونحن 
 :الصدد ذلك في يقول

ــي" ــن وإنن ــواد أن أظ ــاتين م  ه
ــين ــستجمع البيعت ــر ت ــىاألو العناص  ل
ــوين ــع، لتك ــي المجتم ــدوِنها والت  ال ب

 الخليـة   تُؤلِّـف   وأنهـا   نظام،  وال  مجتمع
 بـأن   الـصحيح   وجِههـا   على  االجتماعية

 فـي   النظـام   تُِقـيم   مطمئنة  جماعة  تُنِشئ
 ."الجماعة هذه

 بـه   لنُؤكِّـد   نـذكره   آخـر   مثَل  وهذا 
 الـذي   التـسامح   ومبلغ  العالقة  سمو  مدى
 مـع   تعاملَـه  الكـريم   الرسول  عليه  أسس

ــل ــة أه ــي الذم ــالم دار ف  دار أو اإلس
" الِجزيـة  "بقَبـول  اكتفـى  حيث الحرب؛

 لتـوفير  ومقـابالً  اهللا،  بـأمر   التزاما  منهم؛
 هـذا   داخـل   فـي   واألمـن   لهـم   الرعاية
 تومـاس  "فـالمؤرخ  اإلسـالمي،  المجتمع
 محاولـة  تحـدث  لـم  أنـه  يذكر" آرنولد

 اعتنـاق   علـى   ذمـي   أي  إلرغـام   واحدة
 :صراحة فيقول اإلسالم،

 مـدبرة   محاولـة   أيـة   عن  نسمع  لم"
 المـسلمين   غيـر   مـن   الطوائـف   إلرغاِم

 اضـطهاد   أي  عـن   أو  اإلسالم،  قَبول  على
ــنظَّم ــِصد م ــه قُ ــصال من ــدين استئ  ال

 ."المسيحي

 هـو   فيقـول   ،)ستودارد  لوثرب( وأما 
ــر ــي اآلخ ــه ف ــر" كتاب ــالم حاض  الع
 :"اإلسالمي

 إراقـةَ   تُِحـب   أمةً  قطُّ  العرب  كان  ما"
 والتـدمير،   االسـتالب   في  وترغب  الدماء،

 كانوا  بل

 

 ذلـك  مـن  الضد على -

 

 أمـة  -
ــةً  والــسجايا، األخــالق عظيمــةَ موهوب

 فـي   محـسنة   العلـوم،   ارتشاِف  إلى  تواقة
 ســارت وقــد ..التهــذيب نعــم اعتبــار
 الثالثـة   القـرون   فـي   اإلسالمية  الممالك
 ٦٥٠( تاريخهـا   مـن   األولى

 

 )م١٠٠٠ -
العـالم   أصـقاعِ   أكثر  فكانت  سيٍر،  أحسن 

 ومـا   وعمرانًـا،   وتقـدما   ورقيـا   حضارةً
هــذه خــالل اإلســالمي الــشرق انفــك 

 الغــرب علــى يرِســل الثالثــة القــرون
 ."نورا النصراني

  بمعاهداتــه يتعلــق فيمــا وأمــا 
 إلـى   نـشير   أن  فيكفـي   الذمـة،   أهل  بين

 إحـدى   نـصوص   فـي   جـاء   مـا   بعض
 :هافي جاء حيث معهم؛ معاهداته

 كتـاب   هـذا   الرحيم،  الرحمن  اهللا  بسم
 المـؤمنين   بـين   األمـي   النبـي   محمد  من

 ومـن  ،"ويثـرب  "قـريش  من والمسلمين
 مـن   المهـاجرون   ...بهـم   فلِحـق   تبعهم
 أتـى  التـي  حـالتهم  "ربعِتهم على قريش

 بيـنهم  يتعـاقَلون " عليهـا  وهم اإلسالم

 

- 
 "الديـة   اآلخـر   عن  منهم  كل  يدفع  أي"

 

- 
 "مــنهم األســير" عــانيهم نيفــدو وهــم

 وأن  المـؤمنين،   بـين   والقسط  بالمعروف
ــا يتركــون ال المــؤمنين فرحــثقالً "م م 

 يعطــوه أن بيــنهم" واإلنفــاق بالــدين

 عقـل،  أو فـداء  في بالمعروف" يدفعوه"
 ...دونـه   مـؤمن   مولى  مؤمن  يحالف  وال

 وال كـافر،   فـي   مؤمنًـا   مـؤمن   يقتل  وال
را  ينصاهللا ذمـة  أنو مـؤمن،  علـى  كافر 

ــدة، ــر واح ــيهم يِجي ــاهم، عل  وأن أدن
 دون بعــٍض مــوالي بعــضهم المــؤمنين

 لـه   فـإن   يهـود   من  تِبعنا  من  وأنه  الناس،
 وال مظلــومين غيــر واألســوة النــصرة
 ."إلخ ...عليهم متناصرين

 نـصوص   مـن   القـدر   بهذا  ونكتفي 
 األسـلوب   تبينَّـا   ولعلنـا   المعاهـدة،   تلك

 فـي   الكـريم   لالرسـو   سلكه  الذي  األمثل
 الحكيمـة   والـسياسة   ومعامالتـه،   عالقاته
ــي ــمها الت ــين  رس ــه ب  مجتمع

 الذمــة أهــل وبــين الجديــد اإلســالمي
 .هؤالء

 ــد ــول أن ونعتق ــريم الرس ــي الك  ف
 اُألسـس   بلْـور   قـد   "الوداع  حجة" خطبته

 عليهـا   تأسـس   كاملـةً،   بلورةً  والمقومات
هعهـد   فـي   الجديد  اإلسالمي  المجتمع  ِبناء 
 . بعده، ومن

 األسـوة   مـن   النحـو   هذا  على  وهكذا
 والحجــة البليغــة، والموعظــة الحــسنة،

ــة، ــى البالغـ ــوُل أرسـ   اهللا رسـ
 مجتمعــه عليهــا بنــى التــي المقومــات

 لدولـة   نـواةً   كان  الذي  الجديد،  اإلسالمي
ــالمية ــرى، إس ــت كب ــادت، حكم  وس
 قادِتهــا وســمو بعــز وســمت وعــزت
 .وأتقياِئها

 !البنـاء   أعظـم   ومـا   األساس،  فِنعم 
 اللَِّبنـات،   وضـع   من  على  وسالما  وصالةً
 ارتكـز   صـلبة،   ومقومـات   عمدا  فكانت
 بقعـة   كـل   فـي   اإلسالمي  مجتمعه  عليها
 مــن عــصر كــل وفــي األرض، مــن

)١(األعصار
. 

                                              
قومات المجتمع اإلسالمي في عهـد الرسـول        م) ١(

 موقـع األلوكـة    عبـر     أحمد المخزنجي  ، للسيد
www.alukah.net ، ٢٠١٥ مارس ١٦نشر في.
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ال يزال الحق والباطل يتنازعان منذ خلق اهللا اإلنسان،         
وأول نزاع حصل قبل إبراز اإلنسان لسببه؛ ما أجاب بـه            

ِفيهـا مـن     َأتَجعُل: المالئكةُ ربهم سبحانه وتعالى بقولهم    
  اءمالد ِفكسيا وِفيه فِْسدي) فوضح اهللا لهـم  ،)٣٠: البقرة 

حكمة إيجاده آلدم، ثم قام الباطل ينازع الحق، ولـم تكـن            
المنازعة من الشيطان لباطل اتضح، ولكنه الباطـل يـدعو    

ودامـت تلـك   . أهله للحسد المفـسد، والـضالل المهلـك    
ولكـن أكثـر النـاس ال       المنازعة، واهللا غالب على أمره      

دامت تلك المنازعة، فكان الباطل ينـازع الحـق،         . يعلمون

وأهل الباطل هم الكفار ومن تـابعهم، وأهـل الحـق هـم             
األنبياء صلوات اهللا وسالمه عليهم ومن تابعهم، والباطـل         

غَيـٍث َأعجـب    كَمثَـلِ : وإن ظهر فإنه كما قال اهللا تعالى  
  ثُم اتُهنَب ا     الْكُفَّارفَرصم اهفَتَر ِهيجِفـي       يـا وطَامح كُوني ثُم

 قام كفار قريش، بـل      ،)٢٠: الحديد (ِخرِة عذَاب شَِديد  اآل
 قام العالم أجمع ينازع الحـق فـي ذات رسـول اهللا             

امنفرد  الناس جميع ليطفئوا نور اهللا بأفواههم فـأبى  ا، وهم 
رون، ثم هجم الـشيطان     إال أن يتم نوره ولو كره الكاف       اهللا

بخيله ورجله، وجعل الخالفة باب الشر ليفـرق المجتمـع          
اإلسالمي، فكان ما كان بين األنصار والمهاجرين، والحـق        

  وكلما أذل اهللا الباطل وأهله فتح الـشيطان        . اال يعدم نصير
هذا الباب، واهللا سبحانه وتعالى هو القاهر فـوق عبـاده،           

م، ويمحق الباطل مع كثرة     يؤيد الحق مع قلة أهله وضعفه     
.)٨١: اإلسراء (ِإن الْباِطَل كَان زهوقًاأهله وقوتهم 

 

 



 

 

 

 

 



 



كانت تلك الحـوادث بـين المـسلمين        

وبعضهم تؤجج نار الفتنة بين أهل المطامع       

والنفاق من أنصار الشيطان، والحق ثابـت       

األساس، نير النبـراس، ال تقـوى عليـه         

ريـة،  عواصف العناد، إلى الحـروب التت     

وكان المجتمع مخالفًا لما كان عليه السلف،       

ولكـن اهللا أرحـم     . فوكلهم اهللا إلى أنفسهم   

بأهل التوحيد من أنفسهم، فمحـا الباطـل       

 

- 

سبحانه  

 

 وأحق الحق بكلماته، لكن حصلت  -

التفرقة، وطمع أهل الحظوظ في الـسيادة        

والرياسة، فحصل االختالف وكثر أدعيـاء      

ب الـصليبية   الخالفة، فهبت عاصفة الحرو   

حتى كادت أن تفسد األرض بعد إصالحها،       

ولكن اهللا سبحانه غيور على كتابه ودينه إذا        

كره شيًئا غيره، فجمع القلوب، وأيد الحق،       

وأذل أهل الباطل، وبقيـت الخالفـة سـلم         

الشيطان يستعمله للتفرقة واإلفساد، حتـى      

كثر الكالم فيها، ولم يرد أهل الباطل بهـذا         

المسارعة إلى إطفاء نور الحـق      الكالم إال   

بتمزيق الجسد اإلسالمي، وضرب بعـضه      

ِإنَّـا  : ببعض، ولكن جهلوا قوله سـبحانه     

         ـاِفظُونلَح ِإنَّـا لَـهو لْنَا الـذِّكْرنَز ننَح 

، وكيف يرضى مسلم   )٩: الحجر(

 

 ولـو   -

كثرت عصبيته وقويت شوكته   

 

 أن يمكـن    -

 إذا  اللهـم إال  .. العدو منه بتمزيق المجتمع؟   

أراد اهللا أن يهلكه ومن معه، فإن قضاء اهللا         

.ال مرد له

 

 

كان االختالف في الخالفة بين جماعـة     

المسلمين لحجج يقيمها كل فرد منهم، وكان       

الغالب منهم يدعى أنه أولى بها دينًا ودنيا،        

ها يـسعى فـي     ولكنَّا في زمان المتعرض ل    

 ألن  إطفاء نور اهللا تعـالى؛    

 وجيشه  قوته المتعصب بها  

المعتمد عليه كفار يكيـدون     

لإلسالم والمـسلمين، واهللا    

 ومن يتَولَّهم ِمنْكُم فَِإنَّه ِمنْهم    : تعالى يقول 

). ٥١: المائدة(

 

 



 



هي عبارة عن خالفـة شـخص مـن         

 فـي إقامـة     األشخاص لرسـول اهللا     

األحكام الشرعية، وحفظ حوزة الملة علـى       

كافة األمة، وأهـل    وجه يجب اتباعه على     

السنة أوجبوه علينا، فوجب تعيـين اإلمـام        

 ألن البلد   ؛علينا لدفع ضرر ال يندفع إال به      

إذا خال من رئيس قاهر يأمر بالطاعـات؛        

وينهى عن المنكر؛ ويدرأ بأس الظلمة عن       

المستضعفين؛ استحوذ عليهم الشيطان وفشا     

فيهم الفسوق والعـصيان، وشـاع الهـرج        

ضرر عن الـنفس بقـدر      ودفع ال . والمرج

اإلمكان واجب بإجمـاع األنبيـاء واتفـاق        

يحتمل مفاسد أيـضا، إذ     : العقالء؛ فإن قيل  

ربما تستنكف الناس عن طاعتـه فيـزداد        

الفساد، أو يـستولي علـيهم فـيظلمهم، أو         

يحتاج لدفع المعارض وتقوية الرياسة إلـى       

احتمـاالت  : مزيد مال فيغتصبه منهم، قلنا    

ير ألجل الشر القليـل     مرجوحة، وترك الخ  

.شر كثير

 

 

وقد قام الصحابة رضوان اهللا عنهم بعد       

 إلى الرفيق األعلى، أن رِفع رسول اهللا 

 باإلجماع بعد مـا     فبايعوا سيدنا أبا بكر     

حصل بين األنصار والمهاجرين، وهذا دليل 

.على وجوبها علينا

 

 






 



، اإلمام األعظم خليفة رسـول اهللا       

 ألنه مطالب بحقـوق     وعليه أعظم واجب؛  

قدر ما على األمة بأسرها، وكيف ال؟ وهو        

مطالب بإقامة حدود اهللا تعـالى، وبتنفيـذ        

أحكام اهللا، ودفع المظالم عـن المـسلمين        

وأهل الذمة، وحفظ الثغور، وإحياء األفراد      

. الي للحيـاة  بمادتي العلم الضروري والكم   

وكما أن الواجب عليه عظـيم ومـسئوليته        

أعظم، فقد أوجـب اهللا سـبحانه وتعـالى         

 على كل فرد مـن      وأوجب رسول اهللا    

أفراد المسلمين وعلـى جمـاعتهم لإلمـام        

واجبات، وقد حذرنا من اإلهمال في القيـام      

بها، فإنه كما تحـصل المـضرة بإهمـال         

 اإلمام، فقد تكون المضرة أعظـم بمخالفـة      

أمره والتهاون بشأنه، فإن ذلك ربما فـرق        

كلمــة الجماعــة وأكثــر األحــزاب فــي 

المسلمين، ومكَّن منهم عـدوهم الـشيطان       

الرجيم، وأدخل بينهم الدسائس والمفاسد من      

.أعدائهم، والحوادث السابقة عبرة للمعتبر

 

 

يَأيهـا الَّـِذين آمنُـوا      : قال اهللا تعالى  

يعوا الرسوَل وُأوِلي اَألمـِر     َأِطيعوا اَهللا وَأطِ  

ِمنْكُم) والذي عليـه أكثـر      )٥٩: النساء ،

المفسرين أن أولي األمر ِمنَّا هـو اإلمـام         

ونوابه والة األمور، وهؤالء علماء فقهاء،      

جعل اهللا طاعتهم طاعـة لجنابـه العلـي         

، فالواجب على كل مسلم أن      ولرسوله  





 



 

 

 

      

 



 



 تكون  يطيع اهللا ورسوله ووالة األمر، وأن     

طاعته لوالة األمر عن حب خالص لخيـر        

المسلمين جميعا، وإخالص في النـصيحة      

لهم، ويتحقق أنه بطاعتـه لـوالة األمـر         

ونصيحته لهم كأنه أحسن إلى نفسه وإلـى        

إخوته المؤمنين في الدنيا، وفاز برضاء اهللا       

 وبـالنعيم   سبحانه ورضـاء رسـوله      

. األبدي

 

 

الً منـا   ولما كان القائمون باألمر رجـا     

جماعة المسلمين لم تثبت عصمتهم، ولكـن       

لهم اجتهاد فيما لم يرد عنه نص صريح في         

الشريعة، وال نظائر له فـي عمـل أئمـة          

الهدى، بقدر وضوح الداللـة، وطمأنينـة       

القلوب، والتحرى أن يكـون أقـرب إلـى         

فما على كل مسلم قضى عليـه وال        . الحق

من والة المسلمين بما هو بريء منه بعـد         

اجتهاده في الحكم إال أن يتلقى ذلك راضيا        

بقضاء اهللا، داعيا لمن حكم عليه أن يوفقـه         

اهللا للصواب، وإذا أداه اجتهاده إلى عمل ما        

يضر بصالح األفراد أو األمة فـاألولى أن        

يتلقوا هذا األمر بتسليم لقضاء اهللا وقـدره،        

وبدعاء لألمير أن يبين اهللا له الحق في كل         

 بالمسلمين، واجتماعا لقلوبهم    أعماله رحمة 

على إمـامهم، واالجتهـاد مـن جماعـة         

المسلمين في نـصيحة األميـر بطرقهـا         

المقبولة، ووسائلها المؤدية إلى الخير العام،      

حتى لو ظهر أن    . من غير تنفير وال تفرقة    

األمير يقصد المضرة، فعلـى المـسلم أن        

يحسن ظنه، مفوضا أمره هللا خـشية مـن         

ة، والتـشنيع   تفرقة الجماع 

 ألن ذلك يؤدي    ؛على اإلمام 

إلى التحـزب والخـروج     

عليه، فيكـون المـسلمون     

عاملين على إضـعاف قـوتهم، وذهـاب        

سلطانهم، وتسليط عدوهم علـيهم، وبـذلك       

تهمل أحكام اهللا، وتتعدى حـدوده سـبحانه        

وتعالى، وفي ذلك هالك للنفوس، وضـياع       

ــو  ــران، ومح ــراب للعم ــوال، وخ لألم

فعة والعلوم المفيدة، وبـذلك     للصناعات النا 

تتمكن األعداء، فيكون جماعـة المـسلمين       

أذالء بعد العزة، ومعلوم أن في عزة جماعة 

المسلمين وقوتهم ومنعتهم وقوة سـلطانهم      

عز لكل فرد من أفراد المسلمين أين كـانوا      

وكيف كانوا، ووسعة ألرزاق كـل فـرد،        

.وإعالء لكلمة اهللا ولسنة رسول اهللا 

 

 



 



من أطاعني فقد   : (قال رسول اهللا    

أطاع اهللا، ومن عصاني فقـد عـصى اهللا،         

ومن يطع األمير فقد أطاعني، ومن يعـص      

األمير فقد عصاني، وإنما اإلمام جنَّةٌ يقاتَُل       

من وراِئِه ويتَّقى به، فإن أمـر بتقـوى اهللا          

ِه وعدَل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيـرِ        

.)١()فإن عليه منه وزرا

 

 






 



مـن  مـن رأى    : (قال رسول اهللا    

   صفَلْي هِبر، فإنه ليس أحـد     أميره شيًئا يكره

يفارق الجماعة شبرا فيموتُ إال ماتَ ميتَـةَ     

.)٢()جاِهلية

 

 

من خرج مـن    «: وقال أبو هريرة    

طاعِة، وفارق الجماعة فمات؛ ماتَ ميتـةَ      ال

ومن قاتل تحت راية عِميٍة، يغضب  . جاِهِلية

         لعصبيٍة، أو يـدعو لعـصبية، أو ينـصر

تْلَةَ جاِهِلية، ومن خرج    عصبيةً فَقُِتل؛ قُِتل قِ   

على ُأمِتي بسيفه يضرب برها وفاجرهـا،       

وال يتحاشى من مؤمِنها، وال يفي لذي عهٍد        

فليس مني ولستُ منهعهد ،ه« .

 

 




 



قال : عن عوف بن مالك األشجعي قال     

خيـار أئمـِتكُم الـذين      : (رسول اهللا   

تُحبــونهم ويحبــونكم، وتُــصلُّون علــيهم 

وِشـرار أئِمـتكُم الـذين      . ويصلَّون عليكم 

ــضونكُم،  ــضونَهم ويبغَ ــونهم تَبغَ  وتَلعن

يا رسـول اهللا أفـال      : قلنا: قال. ويلعنونكم

ال، ما أقاموا فـيكم     : نُنَابذُهم عند ذلك؟ قال   

الصالة، إال من ولِّى عليه واٍل فرآه يـأتي         

شيًئا من معصيِة اِهللا فلْيكْره ما يـأتي مـن          

معصية اِهللا وال ينْزعن يـدا مـن طاعـٍة          

.)٣()اهللا

 

 

قـال رسـول اهللا     : وعن أم سلمة قالت   

) : ــون ــراء تَعرف ــيكم أم ــون عل يك

ومن كَـِره   . وتنكرون، فمن أنكر فقد بِرئ    

أفال : قالوا. فقد سِلم، ولكن من رضى وتابع     

.)٤()ال، ما صلٌّوا: نُقَاتلُهم؟ قال

 

 

قال لنا  :  قال وعن عبد اهللا بن عمر      

إنكم ستَرون بعدي أثـرة     : (رسول اهللا   

فمـا تأمرنـاَ يـا      : رونها، قالوا وأمورا تُنْكِ 

أدوا إليهم حقَّهم، وسـلُوا     : رسوَل اهللا؟  قال   

قَّكُم٥()اَهللا ح(.

 

 

وسأل سلمة بن زيد الجعفي رسول اهللا       

 اِهللا، أرأيـتَ إن قامـتْ        : ( قال يا نبي



 

 



 

 

 

 

 



 



علينا أمراء يسألوننا حقَّهم، ويمنعوننا حقَّنَا،      

ا وأطيعـوا، فـإن     اسمعو: فما تأمرنا؟ قال  

لْتُمملُوا وعليكم ما حم٦()عليهم ما ح(.

 

 



 



اتضح أن المقصود شرعا من الخالفـة       

هو تعظيم شعائر اهللا تعالى، وتنفيذ حدوده،       

وحفظ جماعة المسلمين من الفـتن داخـالً        

وخارجا، وتقرر أن تعيين الخليفة واجـب       

ن الخـروج عـن     على المسلمين، وظهر أ   

اإلمام األعظم خروج من الملة، ورفـض        

البيعة رفض لإليمان، ودليل ذلك مـا ورد        

قـال  :  قال عن سيدنا عبد اهللا بن عمر       

من خَلع يدا من طاعـٍة      : (رسول اهللا   

لَِقي اَهللا يوم القياِمة ال حجةَ له، ومن مـاتَ          

، )٧()وليس في عنِقِه بيعةٌ ماتَ ميتةَ جاِهِليةٍ      

:  قـال  وما ورد عن سيدنا أبي هريرة       

كانتُ بنُو إسـرائيَل    : (قال رسول اهللا    

       ،خلفه نَِبي نبي كلما هلك ،هم األنبياءتَسوس

          خلفـاء بعـدي، وسـيكون وإنه ال نبـي

فُوا بيعـةَ   : فما تأمرنا؟ قال  : فيكثرون، قالوا 

األوِل فاألوِل، أعطُوهم حقهم فإن اهللا تعالى       

، وقال رسول اهللا    )٨()هم عما استَرعاهم  سائل

) : ٍكم بخمسبالجماعِة، والـسمِع،   : آمر

. والطاعِة، والهجرة، والجهاِد في سبيل اهللا     

وإن من خرج من الجماعِة قيد شـبٍر فقـد          

       ،راجـعنُِقِه إال أن يالِم من عقَة اإلسِرب خَلَع

ومن دعا بدعوى الجاهليِة فهو مـن جثـاء       

، )٩()م وإن صام وصلَّى وزعم أنه مسلم      جهن

ِإن الَِّذين فَرقُـوا    : وكفى حجة قوله تعالى   

 ِدينَهم وكَانُوا ِشيعا لَستَ ِمنْهم ِفي شَـيءٍ       

، فإذا كان سـلب اإليمـان       )١٥٩: األنعام(

محققًا لمن فرق كلمة المسلمين بوقوع الفتنة       

بينهم؛ فكيف يكون حال من     

الكفر باهللا علـى    أعان أهل   

محو اإلسـالم والمـسلمين     

طمعا في اإلمارة؟، وهـل     

يجهل أنه إنما يـسعى فـي       

إنمـا  . إهالك نفسه ودينه وإخوته المؤمنين    

استعملوه ليذل أنصاره ويضعف قوته، حتى      

إذا انفرد بعد إذالل قومه أذلوه، وتحققوا أنه        

خائن ال يؤمن، والظالم الذي يستعين بالولد       

 يقتله خوفًا من غـدره، وإن       على قتل أخيه  

الذين شنع اهللا ورسوله عليهم هم الخارجون       

الذين خرجوا من المسلمين علـى اإلمـام        

األعظم طمعا في الخالفة، فكيـف يكـون        

تشنيع اهللا ورسوله على من أعان أهل الكفر       

على خليفة اهللا ورسوله وجماعة المسلمين؟،   

أعتقد أن الشيطان يكره أن يعمل هذا العمل        

وقد كثـر فـي هـذا       . في إخوته الشياطين  

الزمان الكالم في الخالفة من أعداء اإلسالم       

والمسلمين ليغروا الجاهلين بدين اهللا طمعـا     

فى إطفاء نور اهللا، ومن نكث فإنما ينكـث         

. على نفسه

 

 




 



نعم، ال يكون اإلمام إال واحدا التحـاد        
اء واألعراض، والتحرز   الكلمة، وحفظ الدم  

إذا بويع) :  من األعداء، دليل ذلك قوله      
وقـال  . )١٠()لخليفتين فاقتلُوا اآلخر منهمـا    

) :       على رجـل جميع كممن أتاكم وأمر
واحٍد يريد أن يـشُقَّ عـصاكُم، ويفَـرقَ          

من باَيع  : ( وقال   )١١()جماعتَكُم فاقتلوه 
مرةَ قلِبِه فَليطعه   إماما فأعطاه صفقة يِده وث    

إن استطاع، فإن جاء آخر يناِزعه فاضربوا       

.)١٢()اآلخر

 

 
                                              

 ٦/١٧، ومسلم   ٢٩٥٧ ح ٤/٥٠أخرجه البخاري   ) ١(
اإلمام جنة يقاتل من ورائـه      : في كتاب اإلمارة، باب   

.ويتقى به

 

 
 ٦/٢١، ومسلم   ٧٠٤٥ ح ٩/٤٧أخرجه البخارى   ) ٢(

وجـوب مالزمـة جماعـة      : في كتاب اإلمارة، باب   
مين عند ظهور الفتن وفى كل حـال وتحـريم          المسل

.الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة

 

 
 فـى كتـاب     ٦/٢٤أخرجه مسلم فى صـحيحه      ) ٣(

اإلمارة، باب خيار األئمة وشرارهم، واإلمام أحمـد        
.٢٣٩٨١ ح٣٩/٤٠٦فى مسنده 

 

 
 ٤/٥٢٩أخرجه النـسائى فـى سـننه الكبـرى          ) ٤(
ــسنده ٢٢٦٥ح ــى م ــد ف ــام أحم  ٤٤/٢٠٢، واإلم
.٢٦٥٧٧ح

 

 
، وسنن الترمذى   ٧٠٥٢ ح ٩/٤٧أخرجه البخارى   ) ٥(
.٢١٩٠ ح٤/٤٨٢

 

 
 فـى كتابـه     ٦/١٩أخرجه مسلم فى صـحيحه      ) ٦(

في طاعة األمراء وإن منعوا الحقوق،      : اإلمارة، باب 
، والمعجـم الكبيـر     ٨/١٥٨وسنن البيهقى الكبـرى     

.٦٣٢٢ ح٧/٤٠للطبرانى 

 

 
 كتاب اإلمارة، باب وجـوب      ٦/٢٢صحيح مسلم   ) ٧(

زمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفى كـل         مال
حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة،       

.٨/١٥٦وسنن البيهقى الكبرى 

 

 
، وصـحيح   ٣٤٥٥ ح ٤/١٦٩صحيح البخـارى    ) ٨(

وجـوب الوفـاء    : ، كتاب اإلمارة، باب   ٦/١٧مسلم  
.ببيعة الخلفاء األول فاألول

 

 
اإلمـام  ، ومسند   ٢٨٦٣ ح ٥/١٤٨سنن الترمذى   ) ٩(

٢٨/٤٠٥أحمد 

 

.١٧١٧٠ ح٤٠٦-

 

 
إذا : ، كتاب اإلمارة، بـاب    ٦/٢٣صحيح مسلم   ) ١٠(

/.٨بويع لخليفتين، وسنن البيهقى الكبرى 

 

 
حكم : ، كتاب اإلمارة، باب   ٦/٢٣صحيح مسلم   ) ١١(

من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، وسنن البيهقـى         
.٣٦٥ ح١٧/١٤٤، والمعجم الكبير للطبرانى ٨/١٦٩

 

 
: ، كتـاب اإلمـارة، بـاب      ٦/١٨سلم  صحيح م ) ١٢(

وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء األول فـاألول، وسـنن         
، ومـسند اإلمـام أحمـد       ٤٢٠٢ ح ٧/١٧٢النسائى  

.٦٥٠١ ح١١/٤٥

 

 





 



 

 

 

 

 



 



 

 



 


في الوقت الذي يواجه فيه     

ا ا فكريــالمجتمــع تطرفَــ
ـ  وشذوذً ا باسـم   ا أخالقي
الدين  

 

 والدين منه براء    -

 

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

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

وقد اهتم منهج التـصوف     
ــاء الفــرد وتقويمــه  ببن
باعتباره مـصدر القـوة     

    ا؛ للمجتمع إذا كان صـالح
ــصوف أصــبح  إال أن الت

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

ون عليه عقيدة  يجب أن يك  
ا، وعبادة ومعاملة وأخالقً  

ليصح السلوك إلى ملـك     
.الملوك سبحانه

 

 

 

 

* 

 



*

 



*

 



 

 

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

 

 
لما كان القلب محل نظر الحـق       

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

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

تتكيف بكيفية حسنة    فإن جوارحه 
تعين على مراده، ولكـن القلـب       

.مخفى فيه غير ذلك

 

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

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

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

.قضت على الجوارح بالشدة والقسوة

 

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

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

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

 

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

  الوصول ويدلوا الناس على مناهج البر وموارد     
 باألساليب التي يرون نجاحها   

 

دامت مباحة    ما -
ا مبتذلة عرفً  ا ولو كانت  شرع 

 

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

القلـــــــــوب وهممهـــــــــا

 

 
 

 

 

القلوب وهممها إعالء كلمـة اهللا،      
.والمحافظة على حدوده

 

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

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

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

كل حظ لغيره، مستهينا بكل هوى      
لغيره، وعليه 

 

مع هـذا الـصفاء      -
 هـالذي يحصل لقلب

 

ون ـأن يك -

 

 
ا في صفائه، فيحتاط من الناس بظـاهره        حكيم

خشية من حصول الوحشة بينهم بسوء ظـن أو         
.بسوء عمل

 

 
وتلك الحيطة تكون بظاهر األعضاء مع سالمة       

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

.في جميع ما معه وما عنده محافظة على إخائه

 

 
حتى يتحقق هو لك بمثل ما تحققت بـه، فـإذا           

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


 

: 

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

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

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

 .وجهه الكريم

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 .مدع مغرور بنفسه، يحسب أنه يحسن وهو مسيء

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

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

قضاه خالقه وبارئهقضاء . 

 

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

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

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

 

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

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

 . وتتوالى أيادي الفضل إليه،عليه

 

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

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

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

احيرة الدنيا واآلخرة إذا لم تكن ممن ينظر إليه كفاح. 

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

.قلوب آخرين

 

 
عندي  فهكذا  

 

  والقول لإلمام أبي العزائم      -

 

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

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

 

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

".    منصور الديلمي

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

 

 
 أهل الذكر والفكر والـشكر،      اطلب حياة قلبك بمجالسة    :ويقول

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

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

وسوف نطرق في العدد القادم      

 

 تعـالى  إن شـاء اهللا    -

 

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

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

آله وسلم تسليماا كثير.

 

 



 





  

 

 



 


 

 

 



 




 





 




 




 



 


 



:ورد إلى إدارة مجلة األزهر السؤال اآلتى

 

 

حضرة صاحب الفضيلة المرشد األكبر سيدى الـشيخ        

:بعد االحترام والتحية .يوسف الدجوى المحترم

 

 

لنا سؤال نرجو من فضل سيادتكم التكرم بإجابتنا عنه         

فإننا ال نثق إال بكم، أما أولئك المتشدقون فال نثق بهم وال            

:نأخذ ديننا عنهم

 

 

ذلك أن لنا جامعا منسوبا إلينا، ولنا مؤذن يؤذن األذان          

 الشرعى على المئذنة ويعقبه الصالة علـى النبـى          

 ألنك أتيت   ؛بد أن تستغفر اهللا    ال: فاعترضه آخر قائالً له   

.جرما بصالتك على النبى بعد األذان الشرعى

 

 

ونحن متعطشون لفتواكم فهى لنا بمثابة نور يـسطع         

فيبددها، حتى نكون بعد ذلك على طمأنينة       وسط الظلمات   

بمعرفة أننا على الحق، وحاشا أن نكون فى ليل دامس ما           

.دام فينا الشيخ الدجوى وأمثاله

 

 

ونحن لجوابكم منتظرون ولفتواكم سامعون، أدامكم اهللا     

.قوة للدين ونبراسا للحائرين

 

 

يوسف محمد صقر                                

 

 


 



 بعد األذان ال بأس بها، وحاشـا        الة على رسول اهللا     الص

أن تكون جرما، فقد نص العلماء على أنها بدعة حسنة حدثت زمن            

م وقد استحـسنها    ٧٨١الناصر صالح الدين يوسف بن أيوب سنة        

العلماء على اختالف مذاهبهم ولم يمنعوا منها، فقول القائل للمؤذن          

كذب وجهل، وما أتى بـالجرم      أنك أتيت جرما بصالتك بعد األذان       

.غيره

 

 

وقبل أن نتكلم فى المسألة من الوجهة العلميـة بمـا يناسـب             

الخاصة ننصح العامة قبل ذلك أال يجادلوا تلك الطائفة وال يخوضوا      

معهم فى البحث، فإنهم يلبسون عليهم بما يذكرونـه مـن كلمـات             

وأين مموهة أو أحاديث لم يدروا لها معنى ولم يعرفوا لها مغزى،            

هم من االستنباط واألخذ من السنة والقرآن؟ فذلك بحر ال ساحل له            



 

 

 

 

 



 


 

 






 



 




 



 






 



.اضطرب فيه العلماء األعالم واألئمة العظام

 

 

وليعلم القارئ الكريم أن المجتهد الذى يأخذ من الكتاب والسنة          

البد أن يكون عارفًا بمواقع العموم والخصوص واإلطالق والتقييد،  

يد على المطلـق، عالمـا بتـاريخ        مقدما للخاص على العام والمق    

النصوص حتى يعلم الناسخ والمنسوخ، محيطًا بمواردها، عارفًـا         

درجة كل حديث، باحثًا عما سعى أن يكون فيه من علة خفيـة ال              

 عالما بطرق الترجيح حتى يقدم بعـضها      ،يعرفها إال حذَّاق الحفاظ   

على بعض عند التعارض، غير خـاف عليـه مواقـع اإلجمـاع             

..ختالفواال

 

 

وليعلم أن للعلماء اختالفًا كثيرا فيما بنوا عليه مذاهبهم وفيمـا           

يقدم من األدلة وما ال يقدم منها كعمل أهل المدينة عند مالك مـثالً       

.إلخ إلخ

 

 

بد بعد ذلك أن يكون فيه استعداد لالستنباط مـن الكتـاب             وال

والسنة، محيطًا بكل ما يتوقف عليه ذلك مما بينه علماء األصول،           

وليعلم أن العلم وحده غير كاف فى االجتهـاد مـا لـم يـصحبه               

االستعداد الرفيع وذلك النور الذى يسطع فى قلب من شـاء مـن             

عظماء الحفاظ مقلدين ال خاصة عباده، ولذلك كان كبار المحدثين و      

مجتهدين، علما منهم أن سعة االطـالع ال تكفـى وحـدها فـى              

.االجتهاد

 

 

وربما كان بعض الحفاظ المقلدين أكثر حديثًا من بعض األئمة          

المجتهدين، ولكن هؤالء الحفاظ كانوا يقلدون أولئك األئمة اتهامـا          

 بأقـدار   لنفوسهم واستقصارا لمداركهم واحتياطًا لدينهم، ومعرفـة      

أولئك المتبوعين، علما منهم أن لهم من معرفة روح الشريعة ومن           

ال يعرفه   الذوق الخاص فى أسوارها والحدس الذى يعرفون به ما        

غيرهم من خفايا الدقائق ما ليس ألولئك المقلدين وإن كانوا حفاظًا           

.متقنين

 

 

إن المحدث كالصيدلى والمجتهد كالطبيب، وال شك       : وقد قالوا 

صيدلى إذا جعل نفسه طبيبا قتل من المرضـى أكثـر ممـن             أن ال 

صادف دواؤه الداء فيهم، فكأن هؤالء الحفاظ هم المشار إليهم فـى   

حديث البخارى بذكر األجادب من األرض التى أمـسكت المـاء           

رب مبلِّغ أوعـى    : (فانتفع الناس وشقوا وزرعوا، وقد قال       

).ب حامل فقه ليس بفقيه ور،من سامع

 

 

أنه قد وصل بعـض المتمـسكين بظـواهر         : ول بعد هذا  ثم نق 

األحاديث إلى حد التشبيه والتجسيم فى حقه تعالى اغترارا بآيـات           

الصفات وأحاديث الصفات، ولو قلد غيره من أئمة الدين لنجا مـن       

ورطة التشبيه والتجسيم ولكنه أراد أن يستقل وهـو غيـر أهـل             

ريده من العامة وننصح لالستقالل فضلَّ من حيث ال يشعر، فالذى ن      

لهم به أال يصغوا ألولئك المهوشين الذين يلبـسون علـيهم بـذكر     

أنهم مقلدون والمقلد يلزمه أن     : اآليات واألحاديث ولكن يقولون لهم    

.يتبع الجمهور ال من شذ عنهم

 

 



 

 

 

 

 



 







 










 



 



 

 

 

 

 

 



 


مصر قبلـة  د صفحات التاريخ أن   كتؤ

األنبياء والمرسلين، فكانت مستقر يوسف،     
وملجأ يعقوب، ووطن موسى وهـارون،      

فما . وحاضنة عيسى وأمه الصديقة مريم    
العجب أن تكون مصر ملجـأ وحاضـنة        

ا آلل بيت النبوة المحمدية األطهار،      ووطنً
ولم ينازعونا في حب آل البيت، وكـادوا        

آل البيت أنفسهم في محبتهم لنا،      ينازعون  
ألم تكن مصر ملجأ المشيرة زينب عقيلة       
بني هاشم وبقية آل النبوة مـن فـضليات        

فاطمة، سـكينة،    :السيداتالبيت النبوي   
 وعائــشة بنــت ســيدي جعفــر ،رقيــة

: ، ألم تقل داعية ألهل مـصر      ...الصادق
ركم اهللا، آويتمونا آواكـم     نصرتمونا نص "

."…اهللا

 

 
ا لرأس شهيد كـربالء     قرألم تكن مست  

 ورأس اإلمام زيـد بـن       ،الحسيناإلمام  
اإلمام علي زين العابدين هذا الذي صدع       
 بالحق كجده  الحسين واستشهد شـهادته      

…

 

 
 فـصدع العلمـاء بـالحق       ،نازعونا

ــة   ــة والبين ــة بالحج ــارعوهم الحج وق
فأقر من أقر بالحق، وكابر من      . باألخرى

 مـن   كابر وأصر على مالحاته ومنازعته    
 وآلل ،الحى وخاصم، فلك اهللا  يا مـصر      

البيت األطهار السالم والمحبة أينما حلوا      
بأجسادهم الطاهرة وأرواحهم النورانيـة     

.الطيبة

 

 


 


ولنبدأ بإثبات الحقيقة وهي أن الفضل      

بن العباس كان يكنى بأبي محمد، ولقـد        ا
 بـن عبـد البـر فـي       اذكر ذلك الحافظ    

 ٣ج)  األصـحاب  االستيعاب في معرفة  (
وكذا اإلمام النووي في     ،٢٠٩،  ٢٠٨ص  

، ٢٥، ص ٢ج) تهذيب األسماء واللغـات   (
 بـن حجـر العـسقالني فـي       اوالحافظ  

، والحـافظ   )اإلصابة في تمييز الصحابة   (
بن السكن في كتابه الصحابة، وكذا ذكر       ا

كلهـم  ) المعـارف (ابن قتيبة في كتابـه      
.أجمعوا على ذلك

 

 
 جمعنـي   وفي افتتاح مولد سيدي شبل    

اللقاء بالصديق العزيز الباحث اإلسـالمي   
والكاتب الصحفي حاتم صـادق فقـرأت       
عليه مقدمة هذا المقال فنبهنـي لبرهـان        

 ا ما تغيب البـديهيات عـن       بديهي، وكثير
 العقل

 

-   ولـم العنـاء     ":ا فقال لي متعجب
باالطالع على كـل هـذه المراجـع، أال         

!"يكفيك التواتر؟

 

 
ـ      ا هتـف   كدت ساعتها أن أهتف كم

أرشميدس لما تمدد في المـاء واكتـشف        
!!".وجدتها، وجدتها"قانون الطفو 

 

 
هو " والتواتر كما يعرفه األصوليون     

 الـرواة  جمع مـن     بواسطةانتقال الخبر   
وعدد كثير منهم بحيث يتّـصف هـؤالء        
الرواة بالثقة والدقّة في النقـل واألمانـة        
والِصدق، ويستحيل أن يتّفقوا على الكذب      

." عليهئواويتواط

 

 
منهم من حدد العدد في كل طبقة من        و

 ومـنهم مـن قـال       ،طبقات السند بأربعة  
 ومنهم من قال سبعين إلى ثالثمائة       ،عشرة

فكيف باتفاق أهـل بلـدة      . وثالثة عشر   
ر قدوم  ابن عم النبـي       بكاملة يتناقلون خ  

  ًبعد جيـل، فيـرد     واستشهاده جيال 
عليهم غيرهم من المتحذلقين بنفي الخبـر       
بل بنفي وجود اإلمام محمد بن الفضل من        

!!األصل

 

 
فهو  

 

شاءوا أم أبوا     -

 

اإلمام محمـد    -
المطلـب،   بن الفضل بن العباس بن عبد     ا

.الملقب بسيدي شبل األسود 

 

 
لدكتورة سعاد ماهر فـي   ولقد ذكرت ا  

)  ١مساجد مصر وأولياؤها ج   (موسوعتها  
 مسجد سيدي شـبل بمركـز الـشهداء    

 

- 
قـيم بمـصر بعـد      منوفية كأقدم مسجد أ   

جامع عمرو بن   (المسجد العتيق بالفسطاط    
).العاص

 

 


 


وولد سيدي شبل ألبيه الفـضل بـن        

 حيث ذكرت الدكتورة    ،العباس في الحبشة  
سـماعيل جـاد     واألسـتاذ إ   ،سعاد ماهر 

جواهر العقـود فـي     (البتانوني في كتابه    
 ،)٢٤نسب وسيرة محمد شبل األسود ص     

الستار عثمـان فـي      والدكتور محمد عبد  
أن ) "أمير الجيوش شـبل األسـود     (كتابه  

سيدنا الفضل بن العباس قد سـافر مـن         
المدينة المنورة إلى بالد الحبشة في السنة       
الثامنة من الهجرة ليتاجر بأمواله وأموال      
بعض العرب هنالك بتكليف مـن النبـي        

        فلما باع بضاعتهم بـربح وافـر ،
د علـى   حدث خالف بينه وبين حاكم البال     

الضريبة المفروضة لتوقفـه علـى إذن         



 

 

 

 

 

 

رسول اهللا وأصحاب التجارة في دفعهـا،       
ثم أدرك حاكم الحبشة فضل سيدنا الفضل       
بعد أن تعرض لمرض كان الشفاء علـى        
يدي الفضل بإذن اهللا تعالى كرامـة لـه،         
فوهبه جارية تدعى ميمونـة هديـة لـه         

 وقد تصادف عند عقده     ،فأعتقها وتزوجها 
ضر جماعة من الصحابة من     عليها أن ح  

المدينة المنورة إلى الحبـشة ليـستطلعوا       
سبب تغيبه بالحبشة، فعقد له عليها المقداد       

اهللا  بـن   بن األسود ومعاذ بن جبل وعبد     ا
، فولدت له في السنة التاسـعة       عمر  

."من الهجرة 

 

 
أن النبي  ) جواهر العقود (ية  اووتفيد ر 

        بعث في طلب الفـضل وزوجـه 
ا على اسمه،   اركه ويسميه محمد  وولدها ليب 

واحتفل آل البيت بمقدم ولد الفضل فـذكر    
أن سبطا رسـول اهللا      ) الجواهر(صاحب  

. الحسن والحسين حماله ألمهما الزهـراء  
وأمر النبي الفضل أن يعود بزوجه وابنه       
إلى الحبشة للقيام بأعباء الدعوة، وهنـاك       
نشأ سيدي محمد بن الفضل نشأة فتيان آل        

لى الطهر والتقى والعلم والعبـادة      البيت ع 
.والفروسية

 

 


 


 بـن   وبعد فتح مصر على يد عمـرو      

نطي علـى   العاص أقدم اإلمبراطور البيز   
مهاجمة مصر والسيطرة عليها، واستطاع     
استعادة اإلسكندرية فاستطاع عمرو بـن      
العاص هزيمة إيمانويـل قائـد جيـوش        

" نقيوس"اإلمبراطور قسطنطين في موقعة     
تح اإلسكندرية، ولعدم اسـتقرار     فوإعادة  

األمور في أواخر خالفة عثمان اسـتغل       
بعض ضعاف اإليمان مـن المـصريين       

دوا وأخذوا في تحـريض     الظروف وارت 
داد واالنتفاضـة علـى     غيرهم على االرت  

، فمـا كـان مـن الدولـة         الحكم العربي 
ا المركزية بالمدينة إال أن أرسـلت جيـشً       

قوامه اثنان وخمسون ألف مقاتـل علـى        
رأسه محمد بن الفضل بن العبـاس فـي         

.السنة الثانية بعد الثالثين بعد الهجرة

 

 
 وكانت أولى المواجهات في منطقـة     
قريبة من الظاهر الشمالي مـن منطقـة        

" بركت فيها اإلبـل، فـسميت      الفسطاط،
ثم نصبوا الخيام في مكـان      " بركة الحاج 

 وكانـت   ،"المرج" فسيح ذي نبات فسميت   
" ديـر مطـروحين   "أولى المواقع موقعة    

 شبل األسود فتقـدموا     سيديوكان الظفر ل  
ــوان ــو حل ــات ،نح ــت الفتوح  وتوال

اجهـات فـي     فكانت المو  ،واالنتصارات
بلبيس وقليوب والبحيرة حتى وصلت إلى      

ا وهي إحدى   سرسنا حالي " شرسنه" منطقة  
 ومنها بعث   ،البالد القديمة التابعة للمنوفية   

األمير محمد بن الفضل سراياه  لفتح بالد        
 واألخيرة دارت بها    ،نادر ودبركي والواط  

معركة شديدة استشهد فيها خمسون مـن       
 العراقـي   الجيش منهم أميـرهم محمـد     

 ثـم دارات المعـارك      ،"العراقية"فسميت  
وتوالت االنتـصارات فـي سرسـموس       
وسالمون والبتانون والـسكرية وبتـبس      
وسماليج والـدلجمون وطـوخ وزرقـان       

.وكمشيش 

 

 
فتجمعت فلول الرومان بحصن منيـع      
على ربوة عالية بسرسنا وبعـد حـصار        

 وكانـت مـن أشـد       ،قصير فتحت القلعة  
 اإلطالق قتل فيهـا     المعارك وأعنفها على  

الكثير من الجيش العربي وكان النـصر       
.في النهاية لإلمام محمد بن الفضل 

 

 


 


وفي عودته لمـستقره غافلـه أحـد        
الموتورين فأصابه من خلفه على عاتقـه       
       ا ليلقى اإلمام محمد بن الفضل ربه شـهيد

على ديدن أبناء هذا البيت النبوي، ودفـن        
 ١٢تشهاده على ربوة عالية، في      بمكان اس 

ودفـن  ه ٤٠ربيع عصر االثنين من العام   
" الشهداء" بمقام عظيم وسميت هذه البقعة      

 ،لكثرة من وقع بها من شهداء المـسلمين       
.اآلن إحدى مراكز محافظة المنوفيةوهي 

 

 

أمـا المـسجد     ":سعاد ماهر . تقول د 
المعروف باسم جامع سيدي شبل فيقـول       

 الخطــط( هعلــي مبــارك فــي خططــ
 أنه بني على ضـريح سـيدنا        :)التوفيقية

 محمد بن الفضل بن العبـاس بـن عبـد         
 فهو ابن   ، وشهرته شبل لشجاعته   ،المطلب

ا ومن المرجح أيض …   عم الرسول   
أنه بني على مقبرة الشهداء من الصحابة       

وأن هذه العمائر قد     ... وآل البيت   
توالت عليها يد اإلصالح والترميم ، يؤيد       

 بقايا المسجد القديم وكذا القباب التـي    ذلك
أما المسجد  … ترجع إلى العصر الفاطمي   

 ا فهو يشبه فـي تخطيطـه       الموجود حالي
" …العام المساجد التركية 

 

 
والجامع يحتوي في جناحه الغربـي       

 : وآخر ألخواته  ،على ضريح سيدي شبل   
الست زمزم وأم الرضا وحليمة وعاتكـة       

 رضـي اهللا    وأم الخير وزكيـة  وأم السعد 
.عنهن

 

 
وفي ركنه الغربي الجنوبي تقع خمسة      
أضرحة  لوزراء سيدي شـبل وأعوانـه        

 محمـد المراكبـي قائـد       :وهم الـسادة  
األسطول العربي التابع لجـيش سـيدي       
شبل، ومحمد المغازي نائب القائد العـام،       

 وعبـد اهللا    ،وعلي الطويل الوزير األول   
 وأحمد السحيمي   ،انيالخزرجي الوزير الث  

وضريح سادس يحتوي   . ادم سيدي شبل  خ
على أجساد طاهرة ألربعين من الـشهداء       

.

 

 
وكان أول من جدده أحمد األحمـدي       

ذلك والمصري المعروف باسم السحيمي     
 ، ثم تولى توسعته األميـر       ه١٠٤٣عام  

حسن آغا شعير صاحب عـشما وكفـر        
 ، ثـم    ه١٢٦٧الشهداء وأجوارها عـام     

،  ه١٣١٧تولت األوقاف عمارتـه عـام       
تجديده األخيـر وتوسـعته عـام    وقامت ب 
ا  متر ١٤١٣، وأصبحت مساحته    م١٩٢٥
٨٣٦ا بعد أن كان     مربع وافتتح عام   ،ا متر 

ا هدى الملك فؤاد الجامع منبر    أ و م١٩٢٧
ا من خشب األبنوس والكوك المعشق      بديع

، ومقـصورة   مزين بالـصدف والعـاج    ال
نحاسية مزخرفـة بالزخـارف النباتيـة       

 وأخواتـه األميـرات      سيدي شبل  لضريح
.الست

 

 



 





 

 

 

 

 



 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 




 




 



 



 





 


ف التصوف في االصـطالح فـال بـد مـن         أردنا أن نعر   إذا

الرجوع إلى أقوال مشايخ وفقهاء الصوفية في ماهيـة التـصوف           

 نشأة الصوفية إلـى يومنـا       ومنـذ .وكذلك أقوال أصحاب الطرق   

هـذا حـدث في التصوف تشعبـات كثيرة وكثــرت أقـوالهم          

 ما يزيد على ألف قول، وكـل قـول          فـي حقيقـة التصوف إلى   

مـن هـذه األقـوال يشيـر إلـى أهم جانب في التصوف عنـد           

قائله سواء بالنظر إلى الطريقـة أو الخلق أو الغاية، أو بالنظـر           

إلـى حاجـة الصوفـي أو مـن حوله وبالنظر إلى حاله والخطأ          

ـ     لو وال تخ  ، يريد أن يقومه   لذيا ب  أقوالهم من جانـب في الجوان

:التاليـة

 

 

١

 

التصوف أن ال تملك    :  سمنون قال :التصوف بمعنى الزهد   -

التـصوف األخـذ    :  الكرخي ف معرو وقال . وال يملكك شيء   اشيًئ

:  النـوري البغـوي    وقال .بالحقائق واليأس مما في أيدي الخالئق     

 ذو النون   وقال . من ال يتعلق بشيٍء وال يتعلق به شيء        متصوفال

.به طلب وال يزعجه سلبالصوفي من ال يتع: المصري

 

 

٢

 

:  أبـو محمـد الجريـري      قال : بمعنى األخالق  التصوف -

 .التصوف الدخول في كل خلق سني والخروج من كل خلق دنـى           

التصوف خُلق فمن زاد عليك في الخُلق زاد عليـك          :  الكتاني وقال

.في الصفاء

 

 

٣

 

الصوفي :  سهل بن عبد اهللا    قال : بمعنى الصفاء  التصوف -

 وانقطع إلى اهللا عن البـشر       ،، وامتأل من الفكر    صفا من الكدر   نم

الصوفي من صفا   :  بشر الحافي  وقال .واستوى عنده الذهب والمدر   

:  الـشبلي  وقال. هللا قلبه 

التصوف الجلوس مـع    

.اهللا بال هم

 

 

٤

 

ــصوف -  التــ

 قـال  :ةبمعنى المجاهد 

عنوة  التصوف: الجنيد

والمـراد  . ال صلح فيها  

بالعنوة الجـد والتعـب     

 عمرو  وقال .والمراغمة

 :بــن عثمــان المكــيا

التصوف أن يكون العبد    

في كل وقت بمـا هـو       

.أولى به في الوقت

 

 

٥

 

 التزام  التصوف -

 أبـو  قـال  :بالشريعة

حفص عمرو بن سلَمة    

حسن آداب  : النيسابوري

الظاهر عنوان حـسن    

 ألن النبي   ؛آداب الباطن 

   لـو خـشع    " قال

 ". قلبه لخشعت جوارحه

التصوف :  الجنيد   وقال

 ،ت والـشريعة بابـه    بي
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 ،التصوف استقامة األحوال مـع اهللا     :  محمد بن أحمد المقرئ    وقال

. الصبر تحت األمر والنهيتصوفال:  أبو عمر بن الجنيدوقال

 

 

٦

 

 األستاذ أبو سـهل     قال : بمعنى التسليم الكامل هللا    التصوف -

 محمـد   أبو وقال. االعتراض التصوف اإلعراض عن  : الصعلوكي

التصوف استرسال النفس مـع اهللا تعـالى        : يد بن أحمد بن يز    رويم

حـال  :  يعقوب المزايلي عـن التـصوف      ووقال أب . على ما يريده  

.تضمحل فيه معالم اإلنسانية

 

 

٧

 

:  الجنيـد  قال ":الغاية وجه اهللا  " بمعنى اإلخالص    التصوف -

 وقـال ذو النـون      .التصوف أن تكون مع اهللا تعالى بـال عالقـة         

روا اهللا عز وجل على كل شيء       أهل التصوف هم قوم آث    : المصري

التـصوف  :  أبو الحسين النوري   وقال. ، فآثرهم اهللا على كل شيء     

 .ترك نصيب النفس جملة ليكون الحق نصيبها

 

 

٨

 

 أبـو نـصر     قال :التصوف بمعنى االرتباط الروحي باهللا     -

 بـو وقال أ . الصوفي الذي ال تقله أرض وال تظله سماء       : الحصري

ليس الصوفي بمرقعته وسجادته، وال برسـومه       : الحسن الخرقاني 

:  إلـى الجنيـد قولـه   ونُسب. وعاداته بل الصوفي من ال وجود له      

.التصوف هو أن يميتك الحق عنك ويحييك به

 

 

٩

 

 يـت إذا رأ :  الجنيد قال : ترك التكلف والشكليات   التصوف -

 حمـاد   وقـال  .الصوفي يعنى بظاهره فاعلم أن باطنـه خـراب        

 وأن تؤثر أن تكون مجهـوالً       ، التصوف أن تظهر الغنى    :دينوريال

. وأن تكف عن كل ما ال خير فيه،حتى ال يعرفك الخلق

 

 

١٠

 

 قـال  : بمعنى الطريق المخصوص للـسالكين     التصوف -

وقال أبو . غيرهمالصوفية هم أهل بيت واحد، ال يدخل فيهم  : الجنيد

عمـال ال   التصوف أن تجري علـى الـصوفي أ       : سليمان الداراني 

ا مع الحق على حال ال يعلمهـا إال    وأن يكون دائم   ،يعلمها إال الحق  

.هو

 

 

وبالنظر في األقوال المتقدمة نجد أن كل تعريف من تعريفـات           

أئمة التصوف والمنتسبين إليه يشير إلى جانب من الجوانب، وهذه          

 ،الجوانب مجتمعة تشير إلى جوانب عظيمة من جوانب هذا الـدين          

ني ينبغي أن يتوفر فيه جميع مـا ذكـر مـن زهـد         فالتصوف الس 

ــدة  ــالص ومجاه وإخ

وخلق كـريم وتـسليم     

لرب العالمين والتـزام    

بشرعه وترك للتكلف،   

 لىوأن يلتزم المنتسب إ   

ــادة   ــالى بالعب اهللا تع

ــةا ــا  هللا لدائم  كم

أمر، والبعد عن كل ما     

نهى الشارع عنه، وعن    

البدع المـضلة وعـن     

ــب   ــر الغريـ الفكـ

.باطلةوالفلسفات ال

 

 

 عرض تلـك    وبعد

ــرجح   ــات يت التعريف

تعريف ابـن خلـدون     

للتصوف ألنه يدل داللة    

واضحة على معـاني     

ــددة   ــصوف المتع الت

وعلى أحوال الصوفية   

ــاتهم ــو واهتمام  وه

العكوف على العبـادة    (

ــى اهللا   ــاع إل واالنقط

 واإلعراض عن   ،تعالى

زخرف الدنيا والزهـد    

فيما يقبل عليه الجمهور    

 ه،من لذة ومـال وجـا     

واإلنفراد عن الخلق في    

.)الخلوة للعبادة

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 



 





 




 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       المستشار                       األستاذ    

 

 





 



 




 




 



ذكر الحافظ السلفى كما أورد ذلـك       

النص على مبارك    

 

–    وفاة سيدنا علـى  

لـه مـن األوالد      بن أبى طالب وعـد    ا

 ا وعد رقية مـنهم      ثالثين ولد

 

:  وقـال  –

...  هذه من الصهباء )١(رقية

 

 

ويؤيد ذلك مـا جـاء فـى كتـاب          

 الذى ةالنضرة فى مناقب العشر  الرياض  

      بـن   ذكر أن السيدة رقية من بنات على 

.أبى طالب 

 

 

بـصار  ويؤكد ذلك صاحب نور األ    

 وكذلك مرشد الزوار لموفق     ،الشبلنجى

.الدين بن عثمان

 

 

ورقية هذه هى زينب الصغرى التى      

سبق الحـديث عنهـا فـى الزينبيـات         

   بشخصية زينب بنت على   ويؤكد ،

وقيل أن  : [ال حيث ق  )٢(ذلك على مبارك  

]. بدمشق فى الشاملسيدة رقية ضريحال

 

 

أما زينب الوسطى فهـى أم كلثـوم        

دفينة المدينة المنورة بالبقيع وهى التـى      

 وأنجب  تزوجها عمر بن الخطاب     

 ثـم  )٣(ا األكبر ورقية الصغرىمنها زيد 

تزوجها ابن عمها   

عون بن جعفـر    

ــشهد   ــا است فلم

تزوجها أخوه عبد   

 )٤(فـر اهللا بن جع  

ــث أن   ــم تلب ول

ــب   ــت زين توفي

ــذه  ــطى ه الوس

المعروفة بأم كلثوم 

هى وابنها زيد فى    

وقت واحد وصلى   

عليهما عبد اهللا بن عمر ودفنت مع ابنها        

.)٥(بالبقيع بالمدينة المنورة

 

 


 



ومن جماع ما تقدم فالراجح لدينا هو      

الرأى القائل بأن صاحبة هذا المـشهد        

 الرضا أخت   علىم  اإلماهى رقية بنت    

:اإلمام محمد الجواد والدليل على ذلك

 

 

١

 

ـ     - أعلـى  ب وبيت الـشعر المكت

علــى بــاب مــن الحجــارة المــشهد 

٦(امحفور(:

 

 
ىـبقعة شرفت بآل النب

 

 
رقيةوببنت الرضا على  

٢

 

لعل الكتابة التى كتبـت علـى        -

     بن أبـى    المرقد من أنها رقية بنت على 

 طالب هى التى سببت هذا الخلط لـدى       

 ويبدو أن المشهد بهذه الكتابـة       ،العامة

أهدى إلى الضريح ولم يكـن المـشهد        

ن المـشهد األصـلى     إاألصلى، حيث   



 

 

 

 

 



 














 



، ويرجـع   )٧(موجود بالمتحف اإلسالمى  

إلى عهد الدولة الفاطمية مكتوب عليـه       

 ،بالخط الكوفى كتابـة كوفيـة قرآنيـة       

ونص يشير إلى الـسيدة علـم زوجـة         

ـ       ى التـى   الخليفة اآلمر بأحكـام اهللا فه

أمرت بصنع هذا المحـراب لـضريح       

 ويوجد بنفس هذا الضريح     ،السيدة رقية 

تابوت خشبى جميل مزخرف بكتابـات      

ومـن  ) علـم (كوفية تحوى اسم السيدة     

 ويقـرأ   ،أشرف على صناعة التـابوت    

أمر بعمل هذا : (النص على النحو التالى  

الضريح المبارك الجهة الكريمة اآلمرية     

قاضـى مكنـون    التى يقوم بخـدمتها ال    

الحافظى على يد الـسنى أبـى تـراب         

حيدرة بن أبى الفتح، فـرحم اهللا مـن         

 هـ   ٥٣٣ترحم عليه فى سنة     

 

- ١١٣٧ 

).م

 

 

والراجح من الكتابة التاريخية على     

هذا المحراب أنه صنع فى حياة الخليفة       

ـ        ن يالفائز ووزيره الـصالح طالئـع ب

 ٥٤٩[عامى،  

 

 ١١٥٤/  هـ   ٥٥٥ –

 

– 

].)٨( م١١٦٠

 

 

٣

 

 أختها فاطمـة بنـت علـى      أن   -

الرضا دفينة مصر ومشهدها إلى جانب      

قبر البويطى بالقرافة الصغرى التى بها      

األمر الـذى   . )٩(ضريح اإلمام الشافعى  

    الرضا دخلت   يقطع بأن رقية بنت على 

ذلـك  مصر هى األخرى، وقد يكـون       

برفقة أختها فاطمة سالفة البيان وكوكبة      

.من آل البيت النبوى الشريف

 

 

٤

 

ن أسـماء   إ :هناك رأى يقـول    -

المدفونة بجوار مشهد السيدة رقية هـى       

 وبالتـالى   ،أسماء بنت عميس الخثعمية   

فهى أمها مما يؤكد أن رقية هى ابنـة         

بن أبى طالب، وهذا الرأى لـيس        على 

ن الثابـت كمـا ورد      إ حيـث    اصحيح

 البن سعد، وغيره    )١٠(بالطبقات الكبرى 

من المصادر أن أسماء بنـت عمـيس        

 بن أبى طالب وأنجبت منه    تزوجت على 

يحيى وعون وقد استشهدا مع الحـسين       

  نجبت من أبى بكر    أ و ، فى كربالء

 ومن جعفر بن أبى طالب محمد       ،محمد

وعبد اهللا وعون ولم يوجد لهـا عقـب         

ا مما يقطع بأن أسـماء      باسم رقية مطلقً  

. دفينة المشهد بالقـاهرة   ليست أم رقية    

كما لم يثبت أن أسماء بنـت عمـيس         

دخلت مصر بل على الراجح هى دفينة       

إذا أضفنا إلى ذلك أن اإلمـام       . المدينة

ا رقية  مسمها تان الرضا كان له ابن    على

محمـد  اإلمـام    أشـقاء    ا وهم ،وفاطمة

 الرضا فمن ثـم فـإن       بن على االجواد  

من المرجح أن أسماء المدفونة بالقرب      

        المشهد هى خادمة رقيـة بنـت علـى 

الرضا وليست أسـماء بنـت عمـيس        

.الخثعمية

 

 
                                                           

ـ اإلصابة فـى تمي   ) ١( ز الـصحابة، ابـن حجـر       ي
.١٣١، ص ٨العسقالنى، ج 

 

 
.١٨٧، ص ٢الخطط الجديدة لمصر، ج ) ٢(

 

 
.١١٥، ص ٣الطبقات الكبرى، ج ) ٣(

 

 
طيغور ) ٤(

 

.٣١٢ بالغات النساء، ص –

 

 
، ابـن   ١٠٩ ص   ٢ج  . ابن عبد البر، االستيعاب    )٥(

.٣٨٨، ص ٢ج األثير أسد الغابة، 

 

 
ومن أبدع أمثلة النحت فى الجص فـى العـصر    ) ٦(

، ٢٩الفاطمى  محراب مشهد السيدة رقية، راجع ص      
، ويعد مـشهد    نون اإلسالمية قبل العصر األيوبى    الف

السيدة رقية من أهم آثار الفاطميين فى مصر، راجع         
، العمارة، تأليف المونت مور، ترجمة محمـد     ٨ص  

.م١٩٩١رف، توفيق محمود، دار المعا

 

 
عبـد  . الفنون اإلسالمية قبل العصر األيـوبى، د  ) ٧(

، مركز الكتـاب    ٢٤، ص   ٢العزيز صالح سالم، ج     
. م٢٠٠٠للنشر، 

 

 
عبد الرءوف على يوسف، الخشب والعاج، كتاب       ) ٨(

، وحسن عبد الوهاب وأثر المرأة      ٣٦٢القاهرة، ص   
، ١١فى العمارة اإلسالمية، مجلة كلية الهندسة، العدد   

.٤١٤، ٤١٣، ص م١٩٣٦مبر نوف

 

 
، محمد  كتاب أنوار شجرة نسب سيدنا محمد       ) ٩(

، الهيئـة المـصرية     ١١٨جالل إبراهيم حافظ، ص     
العامة للكتاب، ومراقد أهل البيت فى القاهرة، الشيخ        

وقد جاء ذكرها فـى  . ١٦٣محمد زكى إبراهيم، ص  
لموفق الدين بـن    ] مرشد الزوار إلى طريق األبرار    [

.، حيث ترجم لها ولمشهدها بمصر٤٤٣عثمان، ص 

 

 
، و  ١٩، ص   ٣الطبقات الكبرى، البن سعد، ج      ) ١٠(

. م١٩٨٠، دار بيروت، ٢٧، ص ٨ج 

 

 



 

 

 

 

 



 









 



 





 



يعد الصبر من أعظم الفرائض إشارة      

 :إلى قول اهللا تعالى فـي سـورة النحـل     

       نزال تَحِإالَّ ِباللَِّه و كربا صمو ِبراصو

       ونكُـرما يٍق ِمميِفي ض ال تَكو ِهملَيع ،

والصبر إذعـان هللا وحكمـه وقـضائه        

 ،ته في تصريف وتـدبير المقـادير      موحك

واصـبر   (:ى تبارك وتعـالى   يقول المول 

 بالـصبر   فقلد أمرنا اهللا    ) لحكم ربك 

 والصبر ال جزاء له سوى الفالح       .لحكمه

ونيل المقاصد التي ارتـضاها اهللا لعبـده        

باعتبار أن الصبر شـرط رئـيس مـن         

شرائط اإليمان التي يرفع اهللا بها درجات       

يرفَِع اللَّه  :  يقول تعالى  ،العبد في الجنة  

والَّـِذين ُأوتُـوا الِعلْـم     منُوا ِمنكُمالَِّذين آ

، وعلم العبـد    )١١: المجادلة (درجاٍت

ويقينه بأن صبره على البالء واالبـتالء       

وتصاريف القدر هو برزخ يعبره المـرء       

ا لغاية كبيرة هي الفوز برضـا اهللا        تحقيقً

.عنه

 

 


 



 : منهـا  ،والصبر أنـواع وصـنوف    

اليقين لقـول اهللا    الصبر هللا في مقام حق      

واصِبر ِلحكِْم ربك فَِإنَّك     :تبارك وتعالى 

وفي هـذه اآليـة      )٤٨: الطور (ِبَأعيِننَا

 ، لحكم اهللا تعـالى    رالكريمة وجوب للصب  

 ا الصبر باهللا على تحمل أعباء      ومنها أيض

 واصـِبر  :الرسالة والمهمة كقوله تعالى   

 ،)١٢٧: النحـل  (وما صبرك ِإالَّ ِباللَّهِ   

 الـصبر   ،ومن أبرز وأحكم أنواع الصبر    

 فمن صبر في اهللا ومعه كان معه        ،في اهللا 

 يقول  ،وفي معيته ورعايته التي ال تنقضي     

واصِبر نَفْسك مع الَِّذين يـدعون       :تعالى

 وجهـه  والْعِشي يِريـدون   ربهم ِبالْغَداةِ 

لى أحكــم  ويقـول تعـا  ،)٢٨: الكهـف (

 ِإن اللَّـه مـع الـصاِبِرين       :الحاكمين

 ويــرى أبــو الحــسن .)١٥٣: البقــرة(

الماوردي أن الصبر على امتثال ما أمـر        

اهللا به تعالى واالنتهاء عما نهى عنه مـن         

أرفع درجات ومقامات الصبر؛ ألن بـه       

 وبخلوص الطاعة يـصح     ،ص الطاعة لتخ

.الدين وتؤدى الفروض ويستحق الثواب

 

 

ومن صبر هللا ثبته وقـوى عزيمتـه        

وسدد خطاه وتفكيره إلى الصواب بغيـر       

.لغط أو جنوح

 

 

ومن الصبر السلبي صـبر عـن اهللا        

وهو صبر أهل الجهل الذين باعـدهم اهللا        

 وهـذا   ،عن السعادة في الدنيا واآلخـرة     

الصنف من الصبر هو ابتعـاد عـن اهللا         

ورحمته وغفلة واضحة بحقيقة التوحيـد      



 

 

 

 

 

 

غفلة عن العبـر والـدروس       و ،والربوبية

التي ينبغي للمرء أن يعيها مـن أمـوره         

ويمثل الصبر عـن اهللا عجلـة        .وأحواله

 من المرء عن حكمة اهللا وفرجه       وتسرعا

 والصبر أدب للنفس وتـرويض      .القريب

دة ا ومن حسن التوفيق وأمارات السع     ،لها

الصبر على الملمات والمصائب وكـوادر      

  من " ر السلف    وفي آثا  ،االنفس والقلب مع

."خير خاللك الصبر على اختاللك

 

 

وهناك صبر يلجأ إليـه العبـد فيمـا         

 أو  ،من رهبة يخشاها العبد    ،يخشى حدوثه 

 وعلـى   ،يحذر حلولها من نكبة يخـشاها     

   فـإن   ،ا ما لم يأت بعد    العبد أال يتعجل هم 

 وأن األغلـب مـن      ،أكثر الهموم كاذبـة   

وقـد روي عـن النبـي       . الخوف مدفوع 

  بالصبر يتوقع الفـرج    " : أنه قال، 

 وقال الحـسن    ."ومن يدمن قرع باب يلج    

ال تحملن على يومك هم غدك       " :البصري

 ."فحسب كل يوم همه 

 

 


 



والصبر الذي نرجوه هو في حقيقتـه       

ثبات وعزيمة وقوة حيث يجاهـد المـرء       

 وهو قرب مـن     ،نفسه ورغباته وشهواته  

، ى وسنة نبيه    طاعة اهللا تبارك وتعال   

وتدريب حقيقي شاهد على تحمل القضاء      

لحكم اهللا مـصاحب بالرضـا والقنـوع        

وما أجمل أن يجعـل      .واليقين برحمة اهللا  

اهللا عز وجل الـصابرين أئمـة للمتقـين         

 حيث يقول اهللا تبارك     ،الصالحين القانتين 

وجعلْنَا ِمنْهم َأِئمةً يهدون ِبَأمِرنَا      :وتعالى

وا لَمربا ص      وِقنُـوناِتنَـا يكَـانُوا ِبآيو 

 والجزاء عظيم لمن صبر     .)٢٤: السجدة(

 : يقول تعـالى   ،وارتضى بالقضاء اإللهي  

        ـِرم ِبغَيهـرَأج وناِبرفَّى الـصوا يِإنَّم

.)١٠: الزمر (ِحساٍب

 

 

 ويشير اإلمام علي بن أبي طالب       

 بني اإلسـالم  ( :إلى شمائل الصبر بقوله   

 على اليقـين والـصبر      :على أربع دعائم  

الـصبر  (:  وقال   ،)والجهاد والعدل   

من اإليمان بمنزلة الرأس من الجسد وال       

 وال إيمان لمـن ال      ،جسد لمن ال رأس له    

الصبر مطيـة ال    ( :ا وقال أيض  .)رأس له 

.) والقناعة سيف ال ينبو،تكبو

 

 

 يـشدد علـى     والفاروق عمـر    

نعـم   ":ولالتمسك بفضيلة الصبر حيث يق    

 ،" ونعمت العـالوة للـصابرين     ،العدالن

ــة ــصبر والرحم ــدلين ال ــي بالع  ،ويعن

لـو أن الـصبر      ": وقال .وبالعالوة الهدى 

."والشكر بعيران ما باليت أيهما ركبت

 

 

 جعل الصابرين   ورسولنا الكريم   

 ففي حديث عطاء عن     ،خواص الصادقين 

  لما دخل رسول اهللا      ابن عباس   

 )مؤمنـون أنـتم؟   ( :على األنصار فقـال   

وما ( : قال ،"نعم":  فقال عمر    ،فسكتوا

 ،نشكر في الرخاء  " : قال )عالمة إيمانكم؟ 

 ،" ونرضى بالقـضاء   ،ونصبر على البالء  

.)مؤمنون ورب الكعبة(: فقال 

 

 

والصبر عند أهل التـصوف مقامـات       

 فصاحب الحياء يلتـزم بخـصال       ،وأحوال

 فيصبر عن معـصية     ،اإلحسان وهو صابر  

 والـصابر عـن     ،ياء مـن ربـه    الخالق ح 

 حياء أكمل مـن الـصابر عنهـا         المعصية

 ، ألن صاحب الحياء في مراقبة دائمة      خوفًا؛

.أما صاحب الخوف فهو في مقام مجاهدة

 

 



 

 

 

 

 



 


 

وقفة مع الذات   وقفة مع الذات   

ــون   ــي تكــ ــون  لكــ ــي تكــ لكــ

ــصية  ــصية شخــــــــ شخــــــــ

ــؤثرة ــؤثرةمـــــــــــــ مـــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 
)    )    ۲۰۲۰((

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 

 



 




 


كلمة االتصال مـصطلح شـاع لـدى        

 واالجتماعيين وكثـر اسـتعماله      اإلداريين

والعناية به وتوسـع أهـل العـصر فـي          

.الدراسات التي تعتني به وتتحدث عنه

 

 

 الـسبل   أفـضل سـلوك   : والمراد بـه  

والوســائل لنقــل المعلومــات والمعــاني 

 ، آخـرين صأشخا الى  واآلراء واألحاسيس

 وإقنـاعهم  وتوجيهاتهم   أفكارهم في   والتأثير

 أوبما تريد سواء كان ذلك بطريقة لغويـة         

.غير لغوية

 

 

:ة هيواالتصال له ثالثة عناصر رئيس

 

 

١

 

 . المرسل-

٢

 

 .المستقبل -

٣

 

 .الرسالة -

وحتى تكون عملية االتـصال ناجحـة       

بد من توافر شروط النجاح فـي    ومؤثرة ال 

.ر الثالثةكل عنصر من هذه العناص

 

 

:مراحل االتصال

 

 

بد من المرور بهـا   لالتصال مراحل ال 

، والتأثيرليتحقق النجاح في عملية االتصال      

:اآلتيةوهذه المراحل تتلخص في الخطوات 

 

 

١

 

وجود رغبة ومثير وحـافز لـدى        -

المرسل الذي هو مصدر الرسـالة، وهـذا        

ن أن يكون له هدف واضـح ، و       أيستدعي  

   ال يـه منـه وإ    ا ف يكون هذا الهدف مرغوب

بد  لكانت عملية االتصال باهتة، وعليه فال     

ا بهدفه بقوة قـد     من أن يكون المرسل مؤمنً    

خالط لحمه ودمه، فتكلم عنه قلبه قبل لسانه        

وعبر همه كل ذرة في كيانه، وكلما كـان         

شد كلما كـان التحـريض      أ بالهدف   اإليمان

 .بلغأ وأكملعلى تبليغ الرسالة 

٢

 

ن يحدد  ألة، بعد   تحديد صيغة الرسا   -

المرسل هدفه الذي يتوخـاه مـن عمليـة         

االتصال يحدد صيغة الرسـالة المناسـبة       

 والرسالة تختلف مـن     ،لتحقيق هذا الهدف  

 آخـر،   إلـى  آخر ومن مستقبل     إلىهدف  

 غيـر   األخبـار فالرسالة التي تهدف لنقل     

 بفكـرة معينـة     لإلقناعالرسالة التي تهدف    

فقـط،   لإلمتـاع غير الرسالة التي تهـدف      

وكذلك الرسالة تستهدف شريحة من العوام      

 . وال يكتبونيقرؤون الذين ال األميين

بد عند تحديد صيغة الرسالة مـن        وال

توقع رد فعل المـستقبل وتعـديل صـيغة         

 ،الرسالة لتحقيق رد الفعل الذي ترغب فيه      

والرسالة الناجحة هي التـي تجيـب مـن         

:اآلتية األسئلةخاللها على 

 

 

أ

 

 من هذه الرسالة؟ أريدماذا  -

ب

 

  ذلك؟أريدمتى  -



 

 

 

 

 



 


 

العلماء ( :قال رسول اهللا    
              ).ورثة األنبياء

 

 

  

 

رواه ابن ماجة والترمذي وأبو داود  -

 

-

 

 






 



ج

 

 ؟أريده أين -

د

 

  يتحقق؟أن أريدكيف  -

ه

 

؟أريده أنالماذا  -

 

 

 أنت تكون لنفسك    أن يجب   األسئلةوهذه  

ن تجيب عليها مع نفـسك وتعـدل فـي          وأ

 .اإلجاباتصيغة رسالتك بناء على هذه 

٣

 

 وتنفيذها علـى    نجاز الرسالة فعالً  إ -

 الرسالة  رض الواقع، أي بعد تحديد صيغة     أ

وتصميمها من الناحيـة النظريـة ينتقـل        

 الجانب العملـي وهـو تنفيـذ        إلى اإلنسان

 . للمستقبلإرسالهاالرسالة ومباشرة 

 وأول،  وإجادةوهذا يستدعي منك دربة     

خطوات التنفيذ هي لفت انتبـاه المـستقبل        

 صرخة  أو كلمة   أو نكتة   أو بحركة   وإثارته

ل  ذكر هدف محبوب لدى المستقبل كمدخ      أو

لرسالتك التي تريد تبليغها، وهو ما يـسمى        

)) براعة االسـتهالل  ((لدى علماء البالغة    

 في استهالله فقـد نجـح        اإلنسان نجح   وإذا

ا في تبليغ رسالتهغالب.

 

 

 رسالتك مع ربطهـا  إلرسالثم االنتقال   

بالمثير السابق واحرص على تجنب الهجوم      

 والمسلمات التي يعتز    األفكارالمباشر على   

 عبر المفـاهيم    إقناعه، بل حاول    اآلخربها  

 والوسائل التي من خاللها     ،المشتركة بينكما 

:يتم تبليغ الرسالة هي

 

 

أ

 

 .اللغة -

ب

 

 .نبرات الصوت -

ج

 

 .تعابير الوجه -

د

 

 .حركة الجسم من يدين وغيرها -

ه

 

 .الوسائل الخارجية المصاحبة -

.هللا شاء اإنتي لذلك مزيد بيان أوسي

 

 

٤

 

 تنفيـذك   أثنـاء استقبال الرسـالة،     -

 المـستهدف   اآلخـر  الطـرف    يبدأللرسالة  

بالرسالة في عمليـة االسـتقبال لرسـالتك        

 أوا والتفاعل معها سلب وهناك كثيـر  اإيجاب ،

 التي تؤثر في كيفيـة اسـتقبال        األمورمن  

، مـن هـذه     إليهاإلنسان ألي رسالة توجيه     

 :األمور

ه حالته النفسية،   معتقدات المستقبل، ثقافت  

 الخـوف الـذي     أو األمـن راحته البدنية،   

يعيشه، انطباعه عـن المرسـل للرسـالة،        

 وإشباعهاوميوله ورغباته، حاجته للرسالة     

لهذه الحاجة ومالئمتهـا لمـستواه، حـسن        

 .إصغائه

٥

 

رد فعل المستقبل حيال الرسـالة،       -

وهو الهدف الذي يسعى المرسـل لبلوغـه        

ـ إن الفعـل     كـا  فإذا،  إليهوالوصول   ا يجابي

 إليهاوالرسالة مقبولة فهو الغاية التي يطمح       

ا، فهذا يعني عـدم      كان سلبي  وإذاالمرسل،  

 والتأثيرالنجاح في االتصال وتبليغ الرسالة      

 .في المستقبل

: االتصالأنواع

 

 

 أنـواع  في الناس له     والتأثيراالتصال  

 هـذه   اإلنسان أجاد متعددة وكلما    وأساليب

 فـي   إليه أسرعا كان النجاح     كلم األساليب

.حياته

 

 

 اآلخـرين فالذي يجيـد التعامـل مـع     

 بما يريد هو الـذي      وإقناعهم فيهم   تأثيرلاو

 إلى وتمهد الطرق للوصول     األبوابتفتح له   

 وبلوغ غاياته والنجاح فـي حياتـه،        أهدافه

 يجند كل من حولـه لخدمـة        أنويستطيع  

 والسعي معه لتحقيقها، سـواء كـان        أهدافه

 جيرانه  أو زمالئه   أوحوله من عائلته    الذين  

.أصدقائه أو

 

 

 يكون الكـالم    أن إما الرسالة   وإيصال

 يكون بغيـره، وكلمـا تـضافرت        أن وإما

 من كالم وغيـره علـى تحقيـق         األساليب

 األثـر  الرسالة كلما كـان      وإيصالالهدف  

.بلغأ

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 





 



 



 

 

 

ليس األمر محض نقل سفارة وال محض اعتراف أمريكى أحـادى          

بمعايير الدول الوطنية   » دولة«التى ليست   .. بالقدس عاصمة إلسرائيل  

بمعـايير الطـول والعـرض      » اكيانً«ذات الحدود والدساتير، وليست     

فى اإلقليم، األمر أبعـد مـن النحيـب         » مهمة ما «والعمق، وإنما هى    

ومعايرة األنظمة والتباكى علـى العروبـة       والرفض واإلدانة والشجب    

واإلسالم، إنه فى المحصلة النهائية فشل ذريع للنظام الدولى وانهيـار           

. مجلس األمن.. تام لمنظومة األمم المتحدة وأهم آلياتها

 

 

لقد رفض مجلس األمن بالكامل قرار نقل السفارة األمريكية للقدس          

لعامة لألمم المتحدة القرار ذاته، واعترضت واشنطن وعبيد إحسان معوناتها ودوالراتهـا         واعترضت واشنطن، ثم رفضت أغلبية الجمعية ا      

الـشرعية  « ضربت العربدة األمريكية عرض الحائط حتى بالقانون الدولى وقرارات مـا يـسمى    م١٤/٥/٢٠١٨من ورائها، ويوم اإلثنين     

 بيده الستار عن مبنى السفارة التى كتبوا عليها بإنجليزية واضـحة            ، وعلى الهواء مباشرة أزاح جاريد كوشنر، زوج ابنة ترامب،         »الدولية

.ا سواهما ال يوجد على خارطة العالم سواهم، وكأن ال إرادة وال شعوب، وكأن أحد»ترامب صديق صهيون«

 

 

شعب الوحيد المحتل منذ كان كوشنر يزيح الستار كأنه يسقط آخر ورقة توت يتستر من ورائها النفاق العالمى، والتواطؤ األممى على ال                

٧٠ ٦١ا، والقضية التى باتت العنوان األبرز لمنظومة الكيل بمكيالين، وفى يوم اإلثنين وحده قتل اإلسرائيليون                 عام متظاهر  ا مدني  ا ا سـلمي

عواصـم أوربـا فـى      ، وتبارت   ة غيرهم، ولم تنبس منظمة العفو الدولية وال هيومان رايتس ووتش، ببنت شف            ٢٧٠٠ا، وأصابوا   فلسطيني

.اإلعالن بأن من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها، كعادتهم فى كل مجزرة ضد العرب

 

 

لماذا اإلصرار على وجود األمم المتحدة ومجلس أمنها؟ ولماذا ال يزال هناك من يتشدق بوجود نظام عـالمى، وأى    : السؤال الملح اآلن  

، »النفاق العالمى الجديد  «يزايدون به علينا، ويقتلون شعوبنا باسمه، إذا كان         » حق إنسانى للتدخل  «قانون دولى يصدعون رؤوسنا به، وأى       

نظام العالمى، فليعلنوا ذلك دون خسة ودون نذالة، فليعترفوا ليتطهروا على األقل، لكن أن يشعلوا النار فى العالم العربى، وأن                    هو عنوان ال  

ا لألمن والسلم الدوليين، فإن ذلك لن يمر، وهذه الجغرافيا التـى يتواطـأون              ا، صونً عفو.. »للعرض«ا  يطالبونا بأن نخفض أصواتنا صونً    

قد آثر غسل يده عما اقترفه ترامب فـى         » المجتمع الدولى «ا  ا وبهتانً أن تتحول لشاهد على عارهم، وإذا كان ما يسمى زور         عليها لن تلبث    

سياق صفعة القرن، فإن الطوفان لن يلبث أن يغرق الكل، من سرق القدس ومن غض الطرف، ومن التزم الصمت، ومن قتل المتظاهرين،                     

م١٩/٥/٢٠١٨األهرام العربي (. .الطوفان قريب: دةا، فالحقيقة المؤكومن يراه بعيد(. 



 

 

 

 

 



 





 







 



 

 

 



 





 


أعرب األزهر الشريف وإمامه األكبر الدكتور أحمد الطيـب، عـن           

      ا في إجـراءات    استنكاره ورفضه الشديدين لمضى اإلدارة األمريكية قدم
اطل من  نقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، رغم ما لقيه هذا القرار الب           

رفض دولي واسع، ليأتي االحتفال بتدشين تلك السفارة المزعومة متزامنا          
مع الذكرى السبعين لنكبة فلسطين، فى تأكيد جديد على أن البعض يفضل            
االنحياز لمنطق الغطرسة والقوة على حساب قيم العدالة والحق، ما يجعل           

سف األزهـر   ويأ. عالمنا المعاصر أبعد ما يكون عن االستقرار والسالم       
للتشتت العربى واإلسالمى الذى شجع بعض الدول على االنـسياق وراء           
القرار األمريكى، واإلعالن عن نقل سفاراتها إلى القدس، ما يمثل تحـديا        
لمشاعر مليار ونصف مليار مسلم عبر العـالم، ممـن يـرون انتهـاك              

المها مقدساتهم ومقدسات إخوتهم المسيحيين، والعبث بتاريخها وتهويد مع       
ومحاصرة أهلها، وسط عجز وتخاذل دولي غير مسبوق، والكيل بمكيالين          

ويدعو األزهر جميع الحكومات والشعوب     . في القرارات الدولية وقوانينها   
والمؤسسات العربية واإلسالمية والعالمية، التى تؤمن بقيم العدل والحرية         

لقـدس  إلى االضطالع بواجبها القـومى والـدينى واألخالقـى، تجـاه ا           
وفلسطين، وتنفيذ ما سبق إصداره من قرارات تجاه الدول التى تقوم بنقل            
سفاراتها إلى القدس المحتلة، كما يدعو الشعوب والمؤسسات األهلية إلـى      
اتخاذ جميع اآلليات واألساليب، الحضارية والسلمية، للتعبير عن دعمهـم          

كيـان  لفلسطين وشعبها، وعن رفضهم لمواقف الدول التـي انحـازت لل          
ويشدد األزهر الشريف   . الصهيونى على حساب الحق العربى الفلسطينى     

على تمسكه بعروبة القدس وهويتها الفلسطينية، وعلى مضيه قـدما فـي            
التوعية بقضية القدس وتاريخها العربي التليد، ودعمه لنـضال الـشعب           
الفلسطيني الباسل ، من أجل التحرر واستعادة أرضه ومقدساته، مؤكـدا           

ى أن عروبة القدس هي قضية العرب والمسلمين األولـى التـي لـن              عل
لى أن األزهر يضع تـاريخ القـدس فـي مقرراتـه          إتموت أبدا، ويشار    

.للتوعية بقضية فلسطين

 

 



 





 


مريكية إلـى مدينـة     أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن نقل السفارة األ       

 لى األمن والسلم الـدوليين، ودلـيالً      القدس المحتلة، يشكل خطرا داهما ع     
واضحا على أن اإلدارة األمريكية دولة تنتهك القـانون الـدولي النـاظم             

.للعالقات بين الدول 

 

 
، لكافـة    مذكرة وجهها رئيسه سليم الزعنون     وشدد المجلس الوطني في   

لعالم علـى أنـه ال شـرعية لجريمـة اإلدارة           االتحادات البرلمانية في ا   
األمريكية وسواها بنقل سفارتها إلى مدينة القدس، وشـعبنا منـذ نكبـة             

، ١٩٤ ما يزال متمسكًا بحق العودة بموجب القرار         م١٩٤٨فلسطين عام   
.ومتشبثًا بأرضه 

 

 
إن ما يجعل من الخطوة المارقة لإلدارة األمريكية أكثر مرارة          : "وقال

ا تتزامن مع الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية، كونها تشكل         وصالفة، أنه 
إعالنًا صريحا بانحيازها لجانب المعتدي والمحتل اإلسـرائيلي، وإمعانًـا         

".بالتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني 

 

 
إصرار إدارة ترمب نقل السفارة األمريكية إلى أراض        "وشدد على أن    

سويغًا وشرعنة لمكاسب الغـزو     فلسطينية محتلة من قبل إسرائيل، يمثل ت      
" .واالحتالل، التي يرفضها قانون األمم المتحدة

 

 
وناشد االتحادات البرلمانية التصدي للسياسة الخرقـاء التـي تتبعهـا           
اإلدارة األمريكية، بنقل سفارتها إلى مدينة القدس، على الرغم من علمها           

 ولقواعـد   المسبق بما تنطوي عليه هذه الخطوة، من تجاهل تام لمبـادئ          
.القانون الدولي وألحكام هيئات الشرعية الدولية 

 

 
وطالب المجلس الوطني االتحادات البرلمانية بالـدفاع عـن قـرارات          
الشرعية الدولية التي كفلت حقوق شعبنا في تقرير مصيره وعودته إلـى            

 وعاصمتها  م١٩٦٧أرضه وإقامة دولته على حدود الرابع من يونيو عام          
.مدينة القدس 

 

 
تعـد شـريكة وحاميـة وداعمـة       "كد أن إدارة ترمب بهذه العمـل        وأ

إلسرائيل، التي ال تزال وستبقى تشكل قـوة قائمـة بـاالحتالل تخـالف              
".األحكام الدولية واتفاقية جنيف الرابعة 

 

 
إن اإلدارة األمريكيـة أخرجـت       ":وقال المجلس الوطني في مذكرته    

لـيس فقـط لإلجمـاع      نفسها من إطار اإلجماع الدولي لتصبح منفردة،        
الدولي، وال للشرعية الدولية، بل وحتـى لمواقـف اإلدارات األمريكيـة            

.المتعاقبة بهذا الشأن

 

 

 معتمدين لدى دولة االحتالل، قبلوا المـشاركة        ٨٦ا من أصل     سفير ٣٠العبرية، أن نحو    : هآرتس"ذكرت صحيفة   
. األمريكية إلى القدس المحتلة، احتفاء بنقل السفارةفل االستقبال الذي تنظمه الحكومةفي ح

 

 
ألبانيا، وأنغوال، والنمسا، والكاميرون، والكونغو، والكونغـو الديمقراطيـة،         : والدول التي ستشارك في الحفل هي     

وساحل العاج، والتشيك، والدومينيكان، والسلفادور، وإثيوبيا، وجورجيا، وجواتيماال، وهندوراس، والمجر، وكينيـا،            
، وبورما، وبنما، وبيرو، والفلبين، ورومانيا، ورواندا، وصربيا، وجنـوب الـسودان، وتايالنـد،            ومقدونيا، ونيجيريا 

.وأوكرانيا، وفيتنام، وباراغواي، وتنزانيا، وزامبيا

 

 
 تـشارك   مـن المـشين أن نـرى دوالً       «الغيط، األمين العام لجامعة الدول العربية، إنه         قال أحمد أبو  ومن جانبه   

ائيل احتفاءهما بنقل سفارة األولى إلى القدس المحتلة، في مخالفة واضحة وجـسيمة للقـانون               الواليات المتحدة وإسر  
...»الدولي ولقرارات مجلس األمن

 

 
افتتاح السفارة األمريكية في القدس المحتلة يمثل خطوة بالغة الخطورة ال أعتقد أن اإلدارة األمريكية               «وأوضح أن   

الجانب الفلسطيني يشعر بتخلي الواليات المتحدة عن دورهـا         .. لقصير والطويل تُدرك تبعاتها الحقيقية على المديين ا     
التاريخي كوسيط نزيه في هذا النزاع، بعد أن كشفت واشنطن مع األسف عن انحياٍز كامل للمواقف اإلسرائيلية التي                  

).م١٦/٥/٢٠١٨صوت األزهر  (»تُخاصم الشرعية والقانون الدوليين على طول الخط

 

 



 

 

 

 

 



 





 


تعهد وفد مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، بالعمل على حل أزمة الروهنجيا الذين فروا من عنف الجيش والميليـشيات الطائفيـة                     

يـا  ج لجـوء الروهن ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن أعضاء الوفد الذي يـزور مخيمـات          . الديش المجاورة جالبوذية بميانمار إلى بن   
.الديش، قولهم إن زيارتهم هي فرصة للوقوف على األوضاع عن كثبجببن

 

 
 الجًئا، بما ١٢٠وذكرت الوكالة أن الوفد المؤلف من مندوبي الدول الخمسة عشر األعضاء في مجلس األمن قد تحدثوا إلى حوالي           

 إنه وزمالءه من أعضاء الفريق لن يتجاهلوا        :فاسيلي نيبينزيا وقال السفير الروسي في األمم المتحدة،       . فيهم بعض ضحايا االغتصاب   
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في مخيم كتوبالونغ ببلدة كوكس . األزمة بعد زيارتهم، رغم أنه أشار إلى عدم توفر حلول بسيطة لها          

لكن ليس هنـاك حـل      . ضا في ميانمار  الديش، وأي جا أن نأتي ونقف على األوضاع هنا في بن        إنه من الضروري جد   “: ار الساحلية باز
 إن مجلس األمن    :من جهتها، قالت كارين بيرس، سفيرة بريطانيا لدى األمم المتحدة          .”سحري، وال عصا سحرية لحل كل هذا القضايا       

.سيواصل العمل على تمكين الالجئين من العودة إلى ميانمار

 

 
” للعمل بجد“دى األمم المتحدة إنه وزمالءه من أعضاء الفريق مستعدون وأفاد جوستافو ادولوف ميزا كادرا فيالسكيز، سفير بيرو ل       

.بشأن األزمة” قلقون للغاية“وإنهم 

 

 
نريـد  “وفي وقت سابق، تجمع آالف الالجئين في مخيم كتوبالونغ للترحيب بالوفد األممي، ورفعوا الفتات كتـب علـى بعـضها             

الميانمارية نايبيتاو، كما يزور اليوم الثالثاء إقليم أراكان للوقوف على األوضاع           ومن المقرر أن يتوجه الفريق إلى العاصمة        . ”العدالة
..الميدانية هناك

 

 

 

 

 

 

 

 



 




 

 
الجويـة فـي    ) توماس كوك (ت خطوط   دشن

المملكة المتحدة، رحلة أسبوعية جديـدة مـن        
بريستول إلى الغردقة، وبذلك يصل إجمـالي       

 رحلة أسبوعية من المملكـة      ٤٠رحالتها إلى   
المتحدة إلى مصر خالل صيف هـذا العـام،         

بين بريطانيـا   % ٨٩حيث بلغت نسبة الحجز     
والغردقة ومرسى علم، وهو معدل يقترب من       

م قبـل حـادث الطـائرة       ٢٠١٥معدالت عام   
.الروسية

 

 
من ناحيته، أعرب كريستوف ديبوس رئيس      

) توماس كـوك  (الخطوط الجوية في مجموعة     
عن سعادة شركته فـي بريـستول بتدشـين         
رحالت الغردقة، وعودة مصر مقصدا سياحيا      

.للبريطانيين

 

 

 

 
)!الغوطة(و) عفرين(بين 

 

 
روس حربه الـض  " المتحضر"يواصل العالم   

الغوطة "ضد الجيش والدولة السورية، لتحرير      
من أيدي قوى اإلرهاب، بعد احتالل      " الشرقية

ويغمض العالم نفسه عينيه    .. دام لسبع سنوات  
عن المذابح التي ارتكبتها القـوات التركيـة،        

في نفاق  .. السورية) عفرين(واحتاللها لمدينة   
واضح للمجتمع الدولي، الذي يكيـل األمـور        

يتهجم على من يحرر أرضه مـن       .. نبمكيالي
اإلرهاب، ويصمت أمـام المحتـل التركـي        

.لألرض السورية

 

 



 




 


قتل تسعة أشخاص على األقل فيما أصيب       
أربعون آخرون في تفجيرات استهدفت ثالث      

.كنائس بمدينة سورابايا في إندونيسيا

 

 
تحدث باسـم الـشرطة فـرانس       وقال الم 

 إن التفجير األول وقع في كنيـسة        :مانجارا
سانتا ماريا، مرجحا أنه كان تفجيرا انتحاريا       

.تاله تفجيران بكنيستين أخريين

 

 
وأشار المتحدث باسم وكالـة المخـابرات       
اإلندونيسية واوان بوروانتو في تصريح لـه       
إلى أن الوكالة تشتبه بأن جماعـة مرتبطـة         

ولة عـن   ئ داعش اإلرهابي هي المـس     بتنظيم
.سلسلة الهجمات التي استهدفت الكنائس

 

 

 

 
تعطى قراءة األرقام النهائيـة لالنتخابـات       

، التي أعلنتها الهيئة الوطنية    م٢٠١٨الرئاسية  
لالنتخابات، عدة دالالت، لعـل أهمهـا أن        
خروج المصريين إلى صناديق االقتراع كان      

بد الفتاح  بمثابة التفاف شعبي حول الرئيس ع     
، وعبر عن رغبة منهم في استكماله       يالسيس

لمسيرة التنمية التي بدأها، هذا باإلضافة إلى       
توصيل رسالة للعالم، أن مصر تقف حـول        
رجل واحد وأنها تجاوزت مخاطر التهديدات      
الداخلية والخارجية التي كان لإلرهاب بجميع      
أشكاله وبمختلف طرق تمويلـه دور كبيـر        

.فيها

 

 

 

ــد د ــي . أك ــالم مفت ــوقي ع ش
الجمهورية أن الدخول على شـبكة      

الواي (اإلنترنت الالسلكية المشفرة    
بدون إذن صاحبها أمر غيـر      ) فاي

جائز شرعا ويعد من المحرمـات،      
موضحا أن صاحب هذه الـشبكات      
قام بتشفيرها حتى ال يتـيح لغيـره        

ها إال بإذنه، وأن الدخول     الدخول علي 
عليها بغير إذنه يعتبر تعـديا وهـو    

.محرم شرعا

 

 
ــال د ــالم. وق ــشبكات : ع إن ال

المفتوحة وغير المشفرة فال مـانع      
شرعا من الدخول عليها إذا كانـت       
في أمـاكن عامـة؛ ألنهـا معـدة         

.لالستخدام على هذا الوجه

 

 

 

 
أحدث الملعومات تجـزم أن مـن       

في لندن،  اغتال الجاسوس الروسي    
ــاد   ــاز الموس ــي جه ــضو ف ع

" ناهيل هيرفـرا  "اإلسرائيلي، يدعى   
 عامـا، حيـث     ٣١ويبلغ من العمر    

وصل إلـى لنـدن بجـواز سـفر         
مكسيكي، وباسم مستعار، وبوظيفة    
وهمية، حيث أنجز مهمته المكلـف      
بها، وعاد إلـى المكـسيك ومـن        

تـل  "المكسيك استقل الطائرة إلـى      
."أبيب

 

 

 



 





 



، )البرلمـان (صادق الكنيست اإلسرائيلي    
 مايو، بالقراءة التمهيدية على     ١” ثاءالثال“يوم  

إسرائيل “الذي يعتبر   ” القومية“مشروع قانون   
، وسـط   ”الدولة القومية للـشعب اليهـودي     
.انتقادات حادة من األعضاء العرب

 

 
وقال المكتب اإلعالمي للكنيست في بيـان       

 ٦٤مشروع القانون مـر بموافقـة       “إن  : له
.”٥٠عضوا ومعارضة 

 

 
 مـشروع القـانون     ويلزم المصادقة على  

بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانونًا       
.ناجزا

 

 
وأضاف المكتب اإلعالمي، أن مـشروع      
القانون يكرس مكانة إسرائيل كوطن قـومي       
للشعب اليهودي، وأن حق الشعب اليهـودي       
في تقرير المصير في وطنه هو حق حصري  

.للشعب اليهودي

 

 
قـدس  ال“يعتبر مشروع القـانون أن      كما  

عاصمة إسرائيل، وأن اللغة العبرية هي اللغة      
.”الرسمية

 

 
 

 

 



 



ثمن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد اهللا، موقف اليابان الرافض لنقل سفارتها من 
.تل أبيب لمدينة القدس المحتلة

 

 
وقال الحمد اهللا، خالل استقباله نظيره الياباني شينزو آبي، والوفد المرافـق لـه، فـي                

نقدر ما تحدث عنه رئيس الوزراء الياباني       : "فظة أريحا المنطقة الصناعية الزراعية بمحا   
كما  ".مع الرئيس محمود عباس بأن اليابان لن تقوم بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس              
.ثمن رئيس الوزراء إمكانية اعتراف اليابان بالدولة الفلسطينية في المستقبل القريب

 

 
اليابان وفلسطين، التي تعد المنطقة الصناعية نفتخر بالعالقة الثنائية المتميزة بين     : "وتابع

ا، وتـم    مصنع ١٢) بتعاون ياباني (الزراعية في أريحا من الشواهد على ذلك، حيث شيد          
ا سيتم توسعة المشروع لمرحلة ثانيـة تـشمل         ا، وأيض ا جديد  مصنع ٣٧توقيع عقود مع    

١٥٠ا مصنع."

 

 
 مليـون دوالر لـصالح      ٨٦٠ار و  بمبلغ ملي  م١٩٩٣اليابان تبرعت منذ العام     : "وأضاف

فلسطين، تشمل العديد من القطاعات، وأهمها بناء مؤسسات الدولة الفلـسطينية، وأثمـن             
 ماليين دوالر إضافية لصالح األونروا      ١٠إعالن رئيس الوزراء الياباني عن التبرع بـ        

مليـون   ٢٥اليابان رصدت مبلـغ     : "وقال الحمد اهللا   ". ماليين دوالر للمواد الغذائية    ١٠و
دوالر لفتح الطريق ما بين المنطقة الصناعية في أريحا والشونة في الجانـب األردنـي،             

 ا من رئيس الوزراء الياباني للحديث مع رئيس الوزراء اإلسـرائيلي ألخـذ             وتلقينا وعود
     ا ألهميته في عمليات تصدير المنتجات الفلسطينية       الموافقة على البدء بهذا المشروع نظر

 ".المإلى دول الع

 

 
 زيارة رئيس الوزراء الياباني لألراضي الفلسطينية، ضمن جولة فـي المنطقـة،        تأتيو

.بدأت باإلمارات واألردن، وتشمل كذلك إسرائيل

 

 

|

 




 




 





 

 

 



 



 



 



 


:بن أبى طالب  علىقال اإلمام 

 

 

 

إذا قعدت عند سلطان فليكن بينك وبينه مقعد رجل، فلعله           -
أن يأتيه من هو آثر عنده منك، فيريد أن تتنحى عن مجلـسك،             

.فيكون ذلك نقصا عليك وشينًا

 

 

 

لقلة صبرهم، واألغنيـاء لقلـة شـكرهم،        م الفقراء   حار -
.ع لطول غفلتهموارحم الجمي

 

 

 

فمن أراد اهللا بـه خيـرا       العالم مصباح اهللا في األرض،       -
.اقتبس منه

 

 

 

 لباسـه، فـإن اهللا      ثَّرمنظره و  حبال يهونن عليك من قَ     -
.ينظر إلى القلوب ويجازي باألعمالتعالى 

 

 

 

ذهب بماء وجهه، ومن ساء خلقه كثر غمـه،          من كذب    -
. من ال يفهمونقل الصخور من مواضعها أهون من تفهيم

 

 



 


يروى أن الرشيد كان له طبيب نصراني حاذق فقال ذلـك           

ليس في كتابكم من علـم الطـب شـيء،     : الطبيب ألحد العلماء  
قـد  : ديان، فقال له العـالم    علم األبدان، وعلم األ   : والعلم علمان 

 ومـا   :الطب كله في نصف آية من كتابه، قال       : جمع اهللا تعالى  
ـ   : هي؟ قال   تُـسِرفُوا  والَ واشْـربوا  وكُلُـوا : الىقولـه تع

).٣١: األعراف(

 

 
فقـال  .  وال يؤثر عن رسولكم شيء في الطب    :فقال الطبيب 

وما هـي؟   : الطب في ألفاظ يسيرة، قال    قد جمع رسولنا    : العالم
 من بطنه، بحـسب  اما مأل ابن آدم وعاء شر) :     قوله  : قال

ما : فقال الطبيب  "ام أحمد مسند اإلم ) "ابن آدم لقيمات يقمن صلبه    
.ترك كتابكم وال نبيكم لجالينوس طبا

 

 



 


:قال الخليل بن أحمد

 

 
ألزم نفسي الصفح عن كل مذنبـس

 

 
نه علي الجرائمـ ممتـظـعوإن 

 

 
الثةـن ثـد مـوما الناس إال واح

 

 
اومـ مقيروف ومثلـشريف ومش

 

 
رف فضلهـأعـي فـفأما الذي فوق

 

 
ق الزمـق والحـه الحـع فيـوأتب

 

 
ذي مثلي فإن زل أو هفاـا الـوأم

 

 
ل بالعز حاكمـضـت إن الفـتفضل

 

 
وأما الذي دوني فإن قال صنت عن

 

 
ي وإن الم الئمـرضـه عـتـإجاب

 

 



 


قال اإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبو العزائم رضوان         

:اهللا عليه

 

 

 

وَأشْرقَ  ،لصفَاِتٱحظَ َأنْوار معاِنِي     ِلتَلْ آلياِتٱشَوقَك ِإلَى    -
وَأراك ِمـن    ،لتَّجلِّياِتٱ ِلتَِفر ِإلَى غَيِب     لصفَاِتٱِفيك وِبك معاِنِي    

.لذَّاِت ٱ سواِطع َأنْواِر غَيِب مجلَىحظُ ما ِبِه تَلْلبينَاِتٱ لتَّجلِّياِتٱ

 

 

 

-   سقُٱلَياَل   لشَّواِقٱ حا   لِْفرقُٱ، ِإنَّماَل   لشَّو؛لتَّالَِقيٱ ح  ألَِن
.لْمكَانَِةٱ برهان علَى علُو لتَّالَِقيٱ ِفي لشَّوقَٱ

 

 

 

، ووجـد  لشَّوِقٱ، والَ وجد ِإالَّ بعد لْوجِدٱ بعد  ِإالَّ الَ شَوقَ  -
ـ  لْوجدٱ حصَل   عن ِعلٍْم يَؤِدي ِإلَى شَوٍق ِبِعلٍْم، فَِإذَا        كَـان   لِْعلِْمٱ ِب

.لْحِقيِقيٱ لشَّوقُٱ وبعده لْحِقيِقيٱ لْوجدٱ

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 طواف الخالئـق حـول   ن أ: يا بنـي  اعلم
:الحقائق له عدة صور، منها

 

 


 


تطوف األرض حول محورهـا الـذي       

الـذي  : يميل قليالً إلى اليسار ليتتابع الليل       
: هو عبارة عن عماء ظلمة الكنز، والنهار       

الذي يرمز لظهـور األسـماء والـصفات        
حمتـه  بحميع آثارها، ولوال فـضل اهللا ور      
وِمـن  لظل كل من الليل والنهار سرمدا       

 رحمِتِه جعَل لَكُم اللَّيَل والنَّهار ِلتَسكُنُوا ِفيهِ      
ورحمته بالعـالمين مـن     ) ٧٣: القصص(

الذرة إلى المجرة إلـى العـرش العظـيم         
وما َأرسلْنَاك ِإالَّ رحمةً    : معلومة في قوله  

الَِمينلِّلْع) وقوله) ١٠٧: ءاألنبيا : ِتيمحرو
).١٥٦: األعراف (وِسعتْ كُلَّ شَيٍء

 

 

 

ال إله إال اهللا مـن      :  لذلك صيغ قول   -
.اثني عشر حرفًا

 

 

 

محمد رسول اهللا مـن اثنـي       :  وقول -
.عشر حرفًا

 

 
ليكون مجموع أحرفهما أربعا وعشرين     
حرفًا عدد ساعات اليوم والليلـة، قـال اهللا         

 جعَل اللَّيَل والنَّهار ِخلْفَةً     وهو الَِّذي : تعالى
ــكُورا  ــذَّكَّر َأو َأراد شُ َأن ي ادَأر ــن لِّم 

).٦٢: الفرقان(

 

 

 

هو ضوء  :  ومن المعروف أن النهار    -
هو ظل األرض وهـي     : الشمس وأن الليل  

كروية في دوراتها حول نفسها في مواجهة       
الشمس، فكلما دارت األرض إلى الـشرق       

 فيها للشمس فيصير نهارا، تعرض كل جزء
وبانزواء هذا الجزء عن الشمس ينسلخ منه       
النهار ويغشاه الليل وهكذا في كل جزء من        
أجزائها ينسلخ النهار من الليل وتكون نسبته       
إليه بمقدار الجلد إلى الذبيحة، واهللا تعـالى        

       لَىع ارالنَّه ركَوياِر ولَى النَّهَل عاللَّي ركَوي
).٥: الزمر (للَّيِلا

 

 




 



 

 جعل اهللا سبحانه القمر سلطان الليل       -
هـو  : والشمس سلطان النهار قال سبحانه    

الَِّذي جعَل الشَّمس ِضـياء والْقَمـر نُـورا         
 ِنينالــس دــدــواْ علَمنَــاِزَل ِلتَعم هرقَــدو

ابالِْحسو) فالمنازل القمريـة    )٥: يونس ،
التي يدور فيها القمر حول نفـسه وحـول         
األرض هي عادة تسعة وعـشرون يومـا       

 

 



 


        ةَ اإلسـالمجسماحة موالنا اإلمام المجدد ح

والمسلمين فى هذا الزمان السيد محمد ماضى       
أبو العزائم   

 

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

 

نرجو  –
من سماحتكم التكرم ببيـان حقيقـة طـواف         

لخالئق في كل يوم وليلة، وفي      الخالئق حول ا  
كل شهر وسنة، وحول مركز الكون، مع بيان        

.حقيقة مركز الكون وبيت اهللا المعمور باهللا

 

 
:فأجاب سماحته قائالً  



 

 

 

 



 



 

 
 يدور دورة كاملة فيها، فيبـدأ       ،ونصف يوم 

الشهر هالالً نضرا ناصعا، ثم ينمو ليلة بعد        
ليلة حتى يستدير بدرا، ثم يعود من حيـث         

كَـالْعرجوِن  بدأ ولكن أكثر شحوبا وذبوالً     
القمر المقـدرة    ، فمنازل )٣٩: يس (الْقَِديِم

تمثل سلطان الحقيقة المحمدية، وأن مطالع      
أقمار الشريعة من مشارق شموس الحقائق،      
فال يهل هالل إال بعد شروق شمس حقيقته،        
وليس هناك مطالع للبدور إال من هذا األفق        
المبين أفق التجليـات اإللهيـة والمظـاهر        

 هذه التجليات يمثـل     الربانية، وكل تجلٍّ من   
قرنًا من الزمان، وتدور األرض ويتبعهـا       
قمرها حول الشمس دورة كل عام، ويختلف     
. طول كل من الليل والنهار وتتعدد الفصول      

وقد .. هذه الظواهر الكونية حجب لمشاهدها    
ظهرت مزينة الظاهر لمن وقـف عنـدها،       
ومحالة األطراف لمن اشتغل بها، ومنطوية      

 األعظم والنور المطلـسم     على آلليء الكنز  
َألَم تَـروا   :  قال. لمن تأمل في مبدئها   

وجعَل * كَيفَ خَلَقَ اُهللا سبع سماواٍت ِطباقًا       
 الْقَمر ِفيِهن نُورا وجعَل الشَّمس ِسـراجا      

 ، وقال في شـأن حبيبـه      )١٦،  ١٥: نوح(
:  اِنيرا ماجِسرو) ٤٦: األحزاب( ،
هاديا مهديا؛ ألن السراج المنير تـسرج       أى  

منه سرج كثيرة فهو أكمل في التعبير مـن         
الشمس المنيرة، فإن الشمس ال تكون منهـا        

ولما كان خاتم الرسل وقد تفـضل       . شموس
 سراجا منيـرا  : اهللا أن يحفظ شريعته جعله    

 :     ليمد ورثته القائمين مقامه  في 
جا كل زمان بنوره السراجي، فيكونون سر     

مبينين لما خفي على األمة من أمور دينهم،        
: وفي حديث سيدنا علي كـرم اهللا وجهـه        

 ِمن قَاِئٍم لَك ِبحجـٍة      َألرضٱ الَ تَخُْل    للَّهمٱ(
). مغْمورانًاِإما ظَاِهرا مشْهورا َأو باِط

 

 
دائـم  : ، أي مِنيـرا :  تعـالى  وقوله

مـاء  اإلنارة، فـال ينـسخ شـرعه، والعل       
الراسخون من ورثتة في كل زمان هم قبس        
من هذا السراج المنيـر، وفـي الحـديث         

، )١()الْعلَماء سرج الدنْيا ومصاِبيح اآلِخـرةِ     (
أن العلماء مسرجة منه    : ومعنى هذا الحديث  

        ،فهم خدمة شـريعته ال مـشرعون 
وأمناؤه المجددون لسنته ال مبتدعون، وقال      

) : َخَالَف نِمنِّي   م سنَِّتي فَلَيهذا  )٢() س 

هـو الـذي    : الحديث يدل على أنـه      
أمـدنا اهللا   .. أسرج تلك السرج وأنها منه      

.بروحانيته

 

 




 


تدور الشمس حول نفسها كل سـبع       * 

وعشرين يوما دورة كاملة، وتتحرك مـن       
الغرب إلى الشرق وتجـر معهـا أفـراد         
مجموعتها من كواكـب وأقمـار ونجـوم        
وغيرها، حول مركز المجرة بسرعة هائلة      

   الَّه تَقَرسِري ِلمتَج سالشَّمو) ٣٨: يس( ،
ـ  ،ال مستقر لها  وفي قراءة     يرِدذَِلك تَقْ
).٣٨: يس (الْعِزيِز الْعِليِم

 

 
تتكون مجرتنا من مجموعة نجمية ال      * 

عظيم الشبه  تحصى عدا أغلبها جسم دخاني      
    ا يـدور فـي     بقرص مفرطح رقيق نـسبي

الفضاء وتتوزع فيه النجوم بغيـر انتظـام        
فتتكتل في بعض أجزائه وتتزاحم في بعض       

.أرجائه مكونة تكتالت نجمية جبارة

 

 
 المجرات عن بعضها بالنسبة     تختلف* 

لدورانها فبعضها يدور بالنسبة إلينا رحوية،      
وبعــضها حمائليــة، وبعــضها دوالبيــة، 
وبعضها يدور سريعا، وبعضها يدور بطيًئا      

.دورانًا بغير فتور

 

 
إن حركة مجرتنـا حـول مركـز        * 

مجموعة المجرات المحلية، ثم حركة كونية      
عظمى لكل مجموعات المجـرات حـول       

لم تحدث  .. الكون في حركة منتظمة   مركز  
: يس (وكُلٌّ ِفى فَلٍَك يسبحون   اتفاقًا وال عبثًا    

٤٠ .(

 

 




 


 الهيكـل الـذي     : الرباني   الهيكل

... أودع اهللا فيه بيته المعمور

 

 
ليظهر فيه بأنوار مجاله وأسـرار      ) ١
. عاله

 

 
ي أنـواع   ويصرفه بحكم الخالفة ف   ) ٢
.العوالم

 

 
: فيكون

 

 
مظهر رهبة ورغبة الربوبية فيمـا      ) ١

.سواه من العوالم

 

 
ومشهد رهبة ورغبة الذات األحدية     ) ٢

.في نفسه لنفسه

 

 
بعين العين والجميع بعينـه     :  فهو

.

 

 

 

 وخضوع العوالم التقييدية بهذه الكيفية  -
إنما هو لنور العبودية المشرقة في سـماء        

 ولهـذه   امـل   الهيكل اإلنـساني الك   
العبودية السبق واألولية في عوالم اإليجـاد       

قُْل ِإن كَان ِللرحمِن ولَد فََأنَا َأوُل       واإلمداد  
اِبِدينالْع) لذلك أفـيض    )٨١: الزخرف ،
،  حــضراته العليــة جمــالعليهــا 

وسخَّر لَكُم ما ِفـي     ليسخرها له من حكم     
  جِميعـا منْـه    السماواِت وما ِفي اَألرضِ   

أال ترى أن السموات تكـاد      ) ١٣: الجاثية(
..  يتفطرن وتنشق األرض وتخر الجبال هدا

 

 
 َأن دعوا ِللرحمِن ولَـدا    :  تعالى قال

).٩١: مريم(

 

 
 يدرك مقام العبد إال مـواله الـذي         وال

 للقمر أن   شرفه بأن أشر بإحدى يديه      
ي العـالم   انشق يا بدر نصفين، لتشير أن ف      

.ختمين

 

 

 

يا سيدي لبيـك لبيـك      :  وقال القمر  -
فانفلق وقال ٰهأنا ذا بين يديك وأكرمـه اهللا         
في يوم األربعاء من آخر رجب بشيء من        
أعجب العجب فقد قال للشمس، وقد قاربت       

. يا شمس انتظري ولو ساعة: الغروب

 

 
على السمع والطاعة يا سـيد      : فأجابت

. ت األفالكلوالك لوالك ما كان.. األمالك 

 

 

 

 سأل   وقد روى أبو هريرة أنه       -
.كم عمرت من السنين؟: جبريل 

 

 
غير أن  .. واهللا ال أدري    :  جبريل فقال

كوكبا في الحجاب الرابع يظهر كل سبعين       
ألف سنة مرة فرأيته اثنين وسـبعين ألـف         

.مرة

 

 
يا جبريل وعزة ربي    :  النبي   فقال

.أنا ذلك الكوكب

 

 


 


. ت اهللا المعمور باهللاهو بي

 

 
:  وهو

 

 
 أرواح المجتبين األبـرار، وروح      كعبة

.هياكل المصطفين األخيار

 

 
                                           

 ١٠/١٣٥كنــز العمــال للمتقــي الهنــدي ) ١(
.٢٨٨٩٣ ح١٠/١٧٢، ٢٨٦٨١ح

 

 

، وصـحيح   ٥٠٦٣ ح ٢/٧صحيح البخاري   ) ٢(
 . كتاب النكاح٤/١٢٩مسلم 



 

 

 

 

 



 

 ٣٢ 



 





 



        خالد وليد الكفراوي                ملك محمد عطا اهللا                  حمزة ولميس عبد الناصر غيث

 

 
              رشيد                       كفر بني هالل 

 

  دمنهور                        كوم حمادة–

 

    فاطمة محمد عرفة        محمد حاتم أنور حسين     محمد أحمد الدماطي         عبد اهللا سامي الوكيل

 

 
   منيا القمح 

 

 شرقية          كفر ميت أبو الكوم       أورين –

 

 شبراخيت        سيدي سالم –

 

كفر الشيخ -

 

 
 






.مستَدعى وطَاِلب: اعلَم َأن الْمتَعلِِّمين ضرباِن :ابني مستقبل األمة

 

 

 استَدعاه الْعاِلم إلَى التَّعِليِم ِلما ظَهر لَه ِمن جودِة ذَكَاِئِه، وبان لَه ِمن َأما الْمستَدعى إلَى الِْعلِْم فَهو مِن

اءِ              قُودعالـس ظَفَراِء، وبالنُّج كرا دتُهلِِّم كَانَتْ نَِتيجتَعةَ الْمواِلِم شَهالْع اءعِتدافَقَ اس؛ ألَ ِة خَاِطِرِه، فَِإذَا و ن

تَكِْثرسِتِه موِبشَه لِّمتَعالْمو ،فِّرتَواِئِه معِتدِباس اِلمالْع.

 

 

 فَِإن كَان الداِعي ِديِنيا وكَـان     ،وَأما طَاِلب الِْعلِْم ِلداٍع يدعوه، وباِعٍث يحدوه       :عزيزي مستقبل األمة  

 نًا، وال يخِْفي علَيِه مكْنُولَى تَعِليِمِه متَوفِّرا ال وع َأن يكُون علَيِه مقِْبالً  الْمتَعلِّم فَِطنًا ذَِكيا وجب علَى الْعاِلمِ     

      ِعيدا بِليدب كَان ِإنونًا، وخْزم نْهطِْوي عال    ي ِغي َأننْبمِ   الِْفطْنَِة فَي نَعمال    يو ،مرحِسيِر فَيالْي ـ  ن لَيَل عمحِه  ي

. الشَّهوةَ باِعثَةٌ والصبر مَؤثِّردتَه ذَِريعةً ِلِحرماِنِه فَِإنِبالْكَِثيِر فَيظْلَم، وال يجعَل بال

 

 

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

 

].٦٤ص القاهرة –

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

٣٣ 

بالهنا

 

 

 

والشفا

 

 

 



 


 



 



 فوجده يغرس فسيلة من النخيـل، وهـو فـي    الصحابي الزاهد  مر رجل على أبي الدرداء      

:شيخوخته وهرمه، فقال له

 

 

 

-؟ا أتغرس هذه الفسيلة وأنت شيخ كبير، وهي ال تثمر إال بعد كذا وكذا عام.!

 

 

:فقال أبو الدرداء

 

 

 

.!! أن يكون لي أجرها، ويأكل منها غيرييوما علَ -

 

 

])٣٥٣ (، خالد محمد خالدرجال حول الرسول[                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 
وَأصـحاب  : يقول اهللا تعالى في حديثه عن أهل الجنـة        

وطَلْـٍح  * ِفي ِسـدٍر مخْـضوٍد       * اليِميِن ما َأصحاب اليِمينِ   
 ٢٧: الواقعة (منضوٍد

 

ما يصفه  ك" الموز"والطلح أو    .)٢٩ -
هي سكروز  على ثالثة سكريات طبيعية     خبراء التغذية يحتوي    

اف، ـوالجلوكوز، مع نسبة من األلي" الفركتوز"وسكر الفواكه 

 

 
ين، ومن يبذلون مجهـودا     ييجعله مناسبا جدا لمنح الطاقة خصوصا للرياض      مما  

تضبط ضـغط   شاقا، أيضا يحتوي الموز على كمية كبيرة من مادة البوتاسيوم التي            
الدم، وتحفز الدماغ على التفكير، وترفع من القدرة االستيعابية، لـذلك هـو أنـسب         

فيين، وكل من يعمل في مهـن تتطلـب   االفواكه للطالب والعلماء والمفكرين والصح   
.مجهودا ذهنيا

 

 
أيضا مادة السيروتنيوم التي هي نوع من البروتينات التي تـساعد           ويضم الموز   
لذلك فهو عالج فاعل للمصابين     والشعور بالراحة وتحسين المزاج،     على االسترخاء   

جلوبين، وبانتظام الدم على إنتاج الهيم    باالكتئاب، ويحفز تناول ثمرة من الموز يوميا        
المعدة وتهدئـة   وبالتالي يعالج األنيميا وفقر الدم، وله تأثير طبيعي معادل لحموضة           

.ها، كما يمنع الغثيان في الصباحتقلصات

 

 
من آثارها حيث يـساعد     وتخفف  التي تحمي من قرحة المعدة      وهو من الفواكه    

الموجودة به على عدم زيـادة  الملتهب، فيما تساعد األلياف    على تبطين جدار المعدة     
فضالً عن أنه يساعد األمعاء علـى       الوزن، وبالتالي فهو من أنسب الفواكه للرجيم،        

.عملها بكفاءة، ويعالج اإلمساك بشكل طبيعي بعيدا عن األدويةداء أ

 

 
وضبط نبـضات القلـب   ،  الجسمبتوازن المياه   في الحفاظ على    عن دوره   فضالً  

غية لرفعه نسبة األكـسجين     اوالحماية من خطر الموت بالسكتة سواء القلبية أم الدم        
.المغذية للدماغ

 

 



 



 

. فنجان عدس أصفر   واحد ونصف    -

 

 فناجين  ٦ –
. مرقة لحمة أو دجاج  

 

ملعقـة  .  بصلة مبشورة١ –
. صغيرة من الكمون المطحون   

 

.  ملـح  –

 

 فلفـل   –
. أسود

 

. ملعقة طعام عـصير ليمـون      –

 

 زيـت   –
.زيتون

 

 



 



 

ضعي العدس في مصفاة واغسليه جيدا تحـت         -
. الماء الجاري 

 

 سخني الماء أو المرقـة حتـى        –
. الغليان في قدر  

 

والبـصل  ي العـدس     ثم أضيف  –
. واستمري في التسخين حتى يبدأ الغليان     

 

غطي  –
القدر واتركيها تغلي بهدوء فوق نار خفيفة لمـدة         

٤٥ 

 

.  دقيقة أو حتى ينـضج العـدس       ٦٠ –

 

 ال  –
بعد أن يتم الطبخ يجب طحن   .تحركي أثناء الطبخ  

أضيفي الكمون والملح والفلفـل     . العدس بالخالط 
وربة أقل كثافة   حسب الذوق إذا كنت ترغبين الش     

عـصير  أضـيفي   . أضيفي الماء بالقدر المطلوب   
. وسخني الشوربة حتـى تبـدأ بالغليـان       الليمون  

. قدميها ساخنة في زبادي عميقة وفوقها التقليـة       
. عصير الليمـون حـسب الـذوق      يمكن إضافة   

حضري زيت الزيتون ألن الكمية في التقلية يمكن        
.أال تكون كافية لبعض األذواق

 

 
. أشخاص٦في الكمية تك

 

 



 

 

 

 

 



 





 




 




 



 



 

 













 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

األستاذ الدكتور

 

 

نور الدين أبو حلية

 

 

اجلمهورية اجلزائرية

 

 

 

 

 

 

إلسالمإلسالمإلسالم ا ا ا:::ثانياثانياثانيا: : : بقيةبقيةبقية

 

 

 

 

 

 
لقـد  .. بورك فيكم : رمى آخر بسيفه، وقال 

ذكرتموني بعمرو بن مرة الجملي، فقـد ذكـره         

ما أدركت من الناس من     : (مسعر بن كدام، فقال   

: له عقل كعقل ابن مرة، جاءه رجـل فقـال         

 

- 

عافاك اهللا   

 

-إنني رجل دخلـت  ا جئت مسترشد ،

 منهـا   في جميع هذه األهواء فما أدخل في هوى       

إال القرآن أدخلني فيه ولم أخرج من هـوى إال          

القرآن أخرجني منه حتى بقيت ليس في يـدي          

 الذي ال إلـه     اهللا: شيء، فقال له عمرو بن مرة     

   ي ال إلـه    واهللا الذ : ؟ فقال اإال هو جئت مسترشد

    نعم أرأيت هل   : قال. اإال هو لقد جئت مسترشد

   تى به  ا رسول اهللا وأن ما أ     اختلفوا في أن محمد

فهل اختلفـوا فـي     : قال. ال: من اهللا حق؟ قال   

فهل اختلفوا  : قال. ال: القرآن أنه كتاب اهللا؟ قال    

فهـل  : قـال . ال: في دين اهللا أنه اإلسالم؟ قال     

فهـل  : قال. ال: اختلفوا في الكعبة أنها قبلة؟ قال     

: قال. ال: اختلفوا في الصلوات أنها خمس؟ قال     

هم الـذي   فهل اختلفوا في رمضان أنـه شـهر       

فهل اختلفوا في الحج    : قال. ال: يصومونه؟ قال 

فهـل  : قال. ال: أنه بيت اهللا الذي يحجونه؟ قال     

اختلفوا في الزكاة أنها من مائتي درهم خمـسة؟         

فهل اختلفوا في الغسل من الجنابة      : قال. ال: قال

فـذكر هـذا    : قال مـسعر  . ال: أنه واجب؟ قال  

زَل علَيك الِْكتَاب   ﴿هو الَِّذي َأنْ  : وأشباهه، ثم قرأ  

           ُأخَـرالِْكتَـاِب و ُأم ـنـاتٌ هكَمحاتٌ مآي ِمنْه

، فهل تـدري مـا      )٧: آل عمران (متَشَاِبهاتٌ﴾  

فالمحكم ما اجتمعوا عليه    : ال، قال : المحكم؟ قال 

والمتشابه ما اختلفوا فيه شد نيتك فـي المحكـم          

: فقـال الرجـل   . وإياك والخوض في المتشابه   

حمد هللا الذي أرشدني على يديك فواهللا لقد قمت         ال

فـدعا لـه    : قال. من عندك وإني لحسن الحال    

. )١(وأثنى عليه

 

 

لقـد  .. بورك فيكم : رمى آخر بسيفه، وقال 

اعلم أن  : (ذكرتموني بفتوى للشوكاني يقول فيها    

الحكم على الرجل المسلم بخروجه مـن ديـن         

يؤمن اإلسالم ودخوله في الكفر ال ينبغي لمسلم        

باهللا واليوم اآلخر أن يقـدم عليـه إال ببرهـان           

أوضح من شمس النهار، فإنه قـد ثبـت فـي           

األحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعـة    

فقـد  . يا كافر : من قال ألخيه  (من الصحابة أن    

ففي هذه األحاديث وما ورد     )... باء بها أحدهما  

موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التـسرع        

 .)٢()رفي التكفي

وال يكفر بقول : (وبفتوى للباقالني يقول فيها  

 وال رأي إال إذا أجمع المسلمون علـى أنـه ال          

يوجد إال من كافر، ويقوم دليـل علـى ذلـك،           

 .)٣()فيكفر



 

 

 

 

 



 











 



في الحكم  : (وبفتوى البن الوزير يقول فيها    

بتكفير المختلف في كفرهم مفسدة بينة تخـالف        

 الخطـأ   أن الخطأ في العفو خير من     .. االحتياط

في العقوبة، نعوذ باهللا من الخطأ فـي الجميـع،        

.)٤()ونسأله اإلصابة والسالمة والتوفيق والهداية

 

 

إخراج عوام فرق اإلسالم  وكم بين: (ويقول

أجمعين، وجماهير العلماء المنتسبين إلى اإلسالم      

العدد بهـم، وبـين    من الملة اإلسالمية، وتكثير

أهـله،  تكثيرفي اإلسالم ونصرته بهم و إدخالهم

بتكلـف   وتقوية أمره، فال يحل الجهد في التفرق

المعارضة بما هو أقوى منها  التكفير لهم باألدلة

أو مثلها مما يجمع الكلمة، ويقـوي اإلسـالم،          

ويحقن الدماء، ويسكن الدهماء حتى يتضح كفر       

 المبتدع اتضاح الصبح الصادق، وتجتمع عليه

 .)٥()الكلمة، وتحقق إليه الضرورة

لقـد  .. بورك فيكم : رمى آخر بسيفه، وقال 

والـذي  : (ذكرتموني بفتوى للغزالي يقول فيهـا     

ينبغي أن يميل المحصل إليـه االحتـراز مـن          

التكفير ما وجد إليه سبيالً، فإن استباحة الـدماء         

واألموال من المصلين إلى القبلـة المـصرحين        

خطـأ،  ) ال إله إال اهللا، محمد رسول اهللا      : (بقول

 في ترك ألف كافر في الحياة أهون من          والخطأ

 .)٦()الخطِأ في سفك محجمة من دم مسلم

 

 

أهل  أن تكف لسانك عن   : الوصية: (ويقول

ال إله إال اهللا،    : (القبلة ما أمكنك، ما داموا قائلين     

فـإن  ... ، غير مناقضين لهـا    )محمد رسول اهللا  

 .)٧()التكفير فيه خطر، والسكوت ال خطر فيه

لقـد  .. بورك فيكم : وقالرمى آخر بسيفه،  

ذكرتموني بفتاوى كثيرة إلخواننا من اإلماميـة       

يجمعون فيها على عدم تكفير المسلمين، وبيـان        

.حرمتهم، وحرمة دمائهم وأعراضهم

 

 

ومنها فتوى السيد علي الخامنئي التي يقول       

ا من  الفرق اإلسالمية بأسرها تعتبر جزء    : (فيها

 وتتمتع باالمتيازات اإلسالمية،    األمة اإلسالمية، 

بين الطوائف اإلسالمية يعد    وإيجاد الفرقة في ما     

،  لتعاليم القرآن الكريم وسنة النبـي    اخالفً

كما يؤدي إلى إضـعاف المـسلمين وإعطـاء         

الذريعة بأيدي أعداء اإلسالم، ولذلك ال يجـوز        

.)هذا األمر قط

 

 

ومنها فتوى السيد علي السيستاني التي يقول      

كّل من يشهد الشهادتين، ولم يظهر منه ما   : (هافي

ينافي ذلك، ولم ينصب العداء ألهل البيت، فهـو      

.)مسلم

 

 

ومنها فتى السيد محمد سعيد الحكيم التـي        

يكفي في انطباق عنـوان اإلسـالم       : (يقول فيها 

على اإلنسان اإلقرار بالـشهادتين والفـرائض       

الضرورية في الدين، كالصالة وغيرها، وبذلك      

ترتب عليه أحكام اإلسالم من حرمة المال والدم  ت

.)وغيرها

 

 

ومنها فتوى السيد حسين إسماعيل الـصدر       

إن المذاهب واقع إسالمي ال بد      : (التي يقول فيها  

           أن ينظر إليها بكل احتـرام وتقـدير، وال بـد

).ا لقاعدة اإللزامألتباعها االقتداء بها؛ وفقً

 

 

تي يقـول  ومنها فتوى الشيخ بشير النجفي ال  

كّل من يقر بالتوحيد، ويعتقد بنبوة محمد       : (فيها

بن عبـد اهللا، وأن رسـالته خاتمـة النبـوات           ا

ا والرساالت اإللهية، وبالمعاد، وال يرفض شـيئً      

مما علم وثبت أنّه من اإلسالم، فهو مسلم، تشمله     

األحكام اإلسالمية، وهو محقون الدم والعـرض       

    ا الدفاع عنه   والمال، ويجب على المسلمين جميع

.)وعن ماله وعرضه، واهللا العالم

 

 

وكل هؤالء مراجع معتبرون عند إخواننـا       

وكل كتبهم تنص على ذلك، وتـدعو       .. اإلمامية

.إليه

 

 

لقـد  .. بورك فيكم : رمى آخر بسيفه، وقال 

ذكرتموني بفتاوى المتنورين من علماء األمـة       

المعاصرين، من أمثال شـيخ األزهـر الـشيخ         

لذي قال في فتوى مـن فتـاواه        محمود شلتوت ا  

المهمة التي كان مشايخ السوء يجتهدون في الرد        

إن اإلسالم ال يوجب علـى أحـد مـن          : (عليها

إن لكـل   : أتباعه اتباع مذهب معين، بل نقـول      

مسلم الحقّ في أن يقلّد بادئ ذي بدء أي مذهب          

     والمدونّـة   امن المذاهب المنقولة نقالً صـحيح 

ا من  خاصة، ولمن قلّد مذهب   أحكامها في كتبها ال   

هذه المذاهب أن ينتقل إلى غيره       

 

 أي مـذهب    -

 كان

 

. ، وال حرج عليه في شـيء مـن ذلـك         -

فينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك، وأن يتخصلوا       

من العصبية لمذاهب معينة، فما كـان ديـن اهللا      

نت شريعته بتابعة لمذهب أو مقـصورة       اوما ك 

ولون عند اهللا   على مذهب، فالكل مجتهدون ومقب    

تعالى، يجوز لمن هو أهٌل للنظـر واالجتهـاد         

تقليدهم والعمل بما يقررونه في فقهم، وال فرق        

.)في ذلك بين العبادات والمعامالت

 

 

ومنها فتوى الشيخ أحمد كفتارو التي يقـول     

ال يجوز تكفير أحد من أهل القبلة متـى         : (فيها

.)نطق بالشهادتين؛ فإن ذلك يعصم ماله ودمه

 

 



 


                                                           

.٣٦٦أحسن التقاسيم ص) ١(

 

 
 .)٤/٥٧٨(السيل اجلرار ) ٢(

.)٢/٥٧٨(ي فتاوى السبك) ٣(

 

 
.)٤٠٥(إيثار احلق على اخللق ) ٤(

 

 
.)٤٠٢(إيثار احلق على اخللق ) ٥(

 

 
٢٢٣(االقتصاد يف االعتقاد ) ٦(

 

-٢٢٤(.

 

 
.)١٢٨(فيصل التفرقة بني اإلسالم والزندقة ) ٧(

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 والمتحدث الرسمياألمين العام

 

 
                               لالتحاد العالمى للطرق الصوفية

ى الحسينىلعزم اعبد الحليمالشريف 

 

 




 


 فـى   اإلمامة نيابة عن رسول اهللا      

حفظ شريعته، وهى واجبة بعد النبـوة، إذ        
ليس من الممكن المعقول أن يترك اهللا عباده       

المنتشرين فى البقاع  

 

 مع علمه بما هم عليه  -
من حب المال والجاه، واخـتالف الطبـاع        

، وأمـور    والميول واالتجاهـات   واألهواء
ستحدث في كل عصر تحتاج لمن يبينهـا        ت

للناس ويقدم الحكم الصحيح لها    

 

 تأخذ فـى    -
شعاب الجهل والـضالل، وتـسلك أوديـة        
الحيرة بال إمام يحسم مادة الفـتن بيـنهم،         

فكيف يا تـرى    .. ويهديهم إلى سبيل الرشاد   
يجوز أن يترك الناس فى حيرة الـضاللة        

ان الهوى ويسوسهم الجهـل   يحكم فيهم سلط  
ِإن علَينَـا   : والعمى، وكتـاب اهللا يقـول     

وبعث اإلمـام مـن     ،  )١٢: الليل( لَلْهدى
من سـلك   : (الهدى، يقول اإلمام أبو العزائم    

 جهـول، والبـد أن      طريق اهللا بنفسه فهو   
.)١()ث الرسوليكون عن طريق وار

 

 


 


عـصور  لكل أناس فى كل عصر من ال      

يوم نَدعو  : إمام يدعون به سر قوله تعالى     
  اِمِهمكُلَّ ُأنَاٍس ِبِإم )وعليـه  ) ٧١: اإلسراء

ال يجوز أن يخلو عصر من العصور مـن         
 ِإنَّما َأنْتَ منـِذر   : إمام مقام من اهللا تعالى    

: وقال تعـالى  ) ٧: الرعد( وِلكُلِّ قَوٍم هادٍ  
   ٍَّة ِإالُأم نِإن مو   ا نَِذيرخَال ِفيه  ) فـاطر :

.هذه آيات الكتاب) ٢٤

 

 
أما السنة فقد ورد عن سيدنا رسول اهللا        

) :       إن اهللا يبعث لهذه األمة علـى رأس
أبـو  ) (دينهاأمر كل مائة سنة من يجدد لها   

).داود والسيوطى وابن حجر فى الفتح

 

 




 


ن المناصب اإللهيـة التـى      واإلمامة م 

تحتاج اإلقامة من اهللا تعالى، فكمـا أن اهللا         
تعالى يختار من يشاء من عبـاده للنبـوة،         

ـ  بالمعجزة تصديقاً لدعوتـه، ف    هويؤيد ذلك ك
 من يشاء لإلمامة ويؤيده بالكرامـة،       ريختا

: وكتاب اهللا يدلنا على ذلك فى قوله تعـالى        
 ًةَأِئم ملَهعنَجو ) وقولـه  ،  )٥: القـصص

 وجعلْنَاهم َأِئمةً يهـدون ِبَأمِرنَـا     : تعالى
ِإنِّي جاِعلُك  : وقوله تعالى ،  )٢٤: السجدة(

فقـد أسـند اهللا     ) ٢٤: البقرة( ِللنَّاِس ِإماماً 
تعالى جعل األئمة وإقامتهم فى هذه اآليات       

ـ       يءإلى ذاته المقدسة، ولم يعط صالحية ش
.من ذلك إلى غيره مطلقًا

 

 
وليست اإلمامة باالختيار أو االنتخـاب      
من الناس، فليس لهم إذا شاءوا أن ينصبوا        

ـ       أحد ا ا نصبوه، وإذا شاءوا أن يعينوا إمام
لهم عينوه، ومتى شاءوا أن يتركوا تعيينـه        

.تركوه

 

 

فاإلمامة المعقودة من بعض الناس إنما      
يفرضها الناس بعضهم على بعض، وأين ما      

جليل تعالى مما    عن ال  يفرضه الرسول   
يفرضه الناس أنفسهم؟ فما فرضه الناس لم       

.ينزل فيه كتاب وال وردت فيه سنة

 

 


 




 


ومن ثم، فوجود اإلمام فى كل زمـان        
ووجوب التعرف عليه والرجوع إليه، أصل      
من أصول اإلسالم ال من فروعه المتعلقـة        

تخلف  ألنه مترتب على ال    ؛بأعمال المكلفين 
عنه أكبر محذور وهو الميتة الجاهلية، قال       

) :     من مات ولم يعرف إمام زمانه مات
مـن  : (وقال  ]. أبو نعيم ) [ميتة جاهلية 

أحمـد  ) [مات بغير إمام مات ميتة جاهليـة  
والهيثمى والطبرانى وأبو نعـيم والمتقـى       

 أي ميتة الخلـط     والميتة الجاهلية ]. الهندى
كون إال لتـرك    ، وهى ال ت   بين الخير والشر  
.أصل من أصوله

 

 
مـن أنكـر    : قال اإلمام أبو العزائم     

.)٣()٢(ا مات كافرميراث رسول اهللا 

 

 
وهم حملة  .. ورثة أقوال : الورثة أربعة 

.)٤(الشريعة األمناء الممنوحون الفهم

 

 
ــال ــة األعم ــاد .. وورث ــم العب وه

.)٥(الورعون

 

 
 أهل المواجيـد    موه.. وورثة األحوال 

.ونالصادقون المحدث

 

 
وهـو هيكـل    .. والوارث الفرد الجامع  

الرب ومشكاة المكانة المحمدية، وشـجرة      
، )٦(زيتون المثل األعلى للمكانة األحمديـة     

القائم بالحى الذى استظهر بالقرآن من لدن،       
 ألن  ؛ورتله محادثة مع ربه بعـد تالوتـه       

الفرد قرآنى وهو الذى أفرده اهللا باإليثـار        
 ا مـن المثَـاِني    ك سـبع  ولَقَد آتَينَا لحبيبه،  

 

اإلمام الوارث

 

 

 

الس

 

ـ

 

ي

 

ـ

 

د م

 

ـ

 

ح

 

ـ

 

م

 

ـ

 

د م

 

ـ

 

اض

 

ـ

 

ي أب

 

ـ

 

و الع

 

ـ

 

زائ

 

ـ

 

م 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

  

 ِظيمالع آنالْقُرو) وعظـيم   )٨٧: الحجر ،
هنا إشارة إلى إقبال القلوب على الفرد القائم      

ا فى نفوسـهم     به يكون القرآن عظيم    إقباالً
بعد غفلة القلوب، ولكل وارث أصـحاب،       
ولكن الرضوان األكبر ألهل الفرد الـوارث       

، وذلك ألنهم    ألنهم أهل الذكر األكبر    الجامع
استغرقوا فى ذكر اهللا فى كل شأن بعـد أن          
أتقنوا الوضوء وصلوا الركعتين هللا، قـال       

) :     من توضأ فأحسن الوضوء وصـلى
) ركعتين هللا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه       

].رواه الطبرانى فى الكبير[

 

 
:يقول اإلمام أبو العزائم

 

 
بحم داِرفُ الْفَرالْعِلخَاِلِقــــو ِهوب

 

 
قَامِكينَاـــــفَاتَ الْمتَمِقيقًا واِت تَح  

ور يواِجههــي كُلِّ نَفٍَس لَه نُـــِف

 

 
دِس تَرِويحا وتَعِيينَاــــِمن عالَِم الْقُ  

ون واآلياِت وانْبلَجتْـــقَد فَارقَ الْكَ

 

 
ي الْغَيِب مضنُونَاــــَأنْواره فَغَدا ِف  

عقَتْـــالَ يبس لَه نِإالَّ م دِرفُ الْفَر

 

 
ـَِعنَاي رآه مكْنُونَاــةُ اللَِّه َأو يـــ  

غَي نَاهعــمشَاهم نَاهبمو ةٌـــبد 

ى ولَيس الْفَرد تَكِْوينَاــوالْفَرد معنً  
يمِشي علَى اَألرِض ِفي ذُلٍّ ومسكَنٍَة

 

 
 الَِئكالْم امِنينَاــــشَهحقًا ِفيِه وو  

ي الْملَكُوِت مشِْرقَةٌـَأنْفَاسه النُّور ِف

 

 
ْأمتَ ممد مفَافْه اِلينونَاـــِلكُلِّ ع  

ِإالَّ ذُو م دِرفُ الْفَرعــالَ يهاجٍةو

 

 
(
٧
 صفَا فَصوِفي فََأحيى النَّهج والدينَا(



 


ِإن : ألنبياء، فقـال  كما اصطفى اهللا ا   

  مطَفَى آداص نُوحاً اللَّهو)  ٣٣: آل عمران (
ثُـم  : اصطفى كذلك الورثة فقال تعـالى     

 َأورثْنَا الِكتَاب الَِّذين اصطَفَينَا ِمن ِعباِدنَـا      
وذلـك ألنهـم محبوبـون هللا       ) ٣٢: فاطر(

ورسوله، وهم األمناء على شرع اهللا، ولهم       
التمكين فى العـالم األعلـى،      القدم العالى و  

:يقول اإلمام أبو العزائم 

 

 
بحاثَةُ مطَفًىــِورصلَّةُ محوٍب و

 

 
ا ـمِبه اداٍض(رم(ـ ه اوونْأملْم  

 يِسير ِبصحبٍةَألعلَٰىالْمنْهِج اعلَى 

 

 
(
٨
) ه تَمِكينــ لَٰىـَألعلَالْعالَِم اوِفي   

:ويقول 

 

 
راثَةُ والْحصون مِنيعةٌلَوالَ الِْو

 

 
ر ِبيِميِنيـــوجماُل طَٰهٰ ظَاِه  
نبشْري ا لَماِفيا صرتُ خَمرَألد

 

 
(
٩
) ي التَّمِكيِنـِإالَّ ِلفَرٍد ِمن ُأوِل  



 


لما كان من وظيفة الرسـالة أن يقـوم         

 بتعليم خمسة علوم ألمتـه      المصطفى  
كَما َأرسلْنَا ِفـيكُم    : عالى بقوله عناها ربنا ت  

 ويـزكِّيكُم  علَـيكُم آياِتنَـا    رسوالً منكُم يتْلُو  
 الِكتَاب كُملِّمعيةَ والِْحكْمو      ـا لَـمكُم ملِّمعيو
 ونلَمتَكُونُوا تَع) فهذا يعنى   )١٥١: البقرة ،

:أن العلوم الخمسة هى

 

 
١

 

. علم اآليـــات-

 

 
٢

 

 .علم تزكية النفوس -

٣

 

 . علم الكـــتاب-

٤

 

 . علم الحكـــمة-

٥

 

 . العلم اللدنـــى-

ولما كان العلماء ورثة األنبيـاء كمـا        
، وهؤالء العلماء   أخبر بذلك رسول اهللا     

كثيرون فى كل عصر، وكل يرث على قدر     
ماعونه من األنبياء والرسل، فإن الـوارث       

 الفرد الكامل 

 

 شأنه شأن أئمـة العـصور       -
 هو سبق ذينلا

 

 يجب أن تكون وراثته مـن       -
 بالـذات، ألنـه الرسـول       المصطفى  

. الخاتم، وهى الوراثة الكاملة للعلوم الخمسة     
فإن تحققت فيه بالكامل، فهو الفرد الوارث       
الجامع لجميع أنواع الورثة، وهـو إمـام        
العصر، وهو قرة عين المؤمنين، وكعبـة       
أرواح السالكين، وطريـق رب العـالمين،       

.يته عين المزيد وعين اليقين وحقهرؤ

 

 
مع العلم أن النبـوة مقـام، والرسـالة         

.وظيفة، والوراثة هى حمل أمانة الوظيفة

 

 


 



 



وهذا هو العلم األول الذى ربى اإلمـام        
وقد بين أن هـذا     . أبو العزائم تالميذه عليه   

العلم ال يعنى آيات وسور القرآن الكـريم،        
يان، وآيات اإلنـسان،    آيات الك : ولكنه يعنى 

ن ِفي خَلْـِق    ِإ :ففى آيات الكيان يقول     
والنَّهـاِر   واخِْتالِف اللَّيِل واَألرِض السمواِت

) ١٩٠: آل عمران  (آلياٍت ُألوِلي اَأللْبابِ  

فَلْينظُـِر  : وفى آيات اإلنسان يقول تعالى    
 * ِفـقٍ خُِلقَ ِمن ماٍء دا    * اِإلنسان ِمم خُِلقَ  

 والتَّراِئـبِ  يخْـرج ِمـن بـيِن الـصلْبِ    

 

 
٥: الطارق(

 

-٧ (  ،    ِنيجوخَلَقَ الـز َأنَّهو
اُألنثَى الذَّكَرنَـى       * وِمـن نُّطْفَـٍة ِإذَا تُم 

٤٥: النجم(

 

-٤٦(  ،     خَلَقَكُـم اِتِه َأنآي ِمنو
         ونتَنتَـِشر ـشَرِإذَا َأنـتُم ب اٍب ثُممِّن تُر 

:  وقد جمع اهللا بينهما فقـال      ،)٢٠: الروم(
       ـوِقِنينـاتٌ ِللْمِض َآيِفي اَألرِفـي  * وو

   ونِصرَأفَال تُب َأنْفُِسكُم)  ٢٠: الـذاريات

 

-
سـنُِريِهم آياِتنَـا ِفـي       :، وقال تعالى  )٢١

          َأنَّـه ـملَه نّـيتَبتَّى يح ِفي َأنْفُِسِهماآلفَاِق و
).٥٣: فصلت (الْحقُّ

 

 
وِإذَا : وفائدته زيادة اإليمان، قال تعالى 

       بِِّهملَٰى رعانًا وِإيم متْهادز اتُهآي ِهملَيتْ عتُِلي
كَّلُونتَوي) والواجب على من   ،  )٢: األنفال

 كـائن أن    تعلم علم اآليات إذا نظر إلى أي      
يقول اإلمام أبـو    يغيب مبناه ويظهر معناه،     

:العزائم 

 

 
اِدي ِإلَٰى هٰذَا الْجنَاِب يساِرعفَُؤ

 

 
ـُوقَلِْبي ِإلَٰى ن وِر الْحِقيقَِة ضاِرعـ  

هِذكْر وحالر ِكرسي ِدي قَِديمهعو

 

 
روِح ِتلْك الْمراِبعـــألَِن حياةَ ال  

وِإن نَظَرتْ عيِني ِإلَٰى َأي كَاِئٍن

 

 
ي سواِطعــتَِغيب الْمباِني والْمعاِن  

مالْكُلُّ َأنْجو ساِني الشَّمعالْم ألَِن

 

 
(
١٠

)ِس طَاِلعِبالشَّم مقَتْ فَالنَّجِإذَا َأشْر 


 



 


بعـد تعلـم علـم    وهذا هو العلم الثاني    

اآليات ثم التدريب العملى عليهـا، يقـول        
إذا زكت النفوس أشـرقت عليهـا       : (اإلمام

، وتزكية النفوس قبل تلقـى     شموس القدوس 
ـ   ؛)١١()الدروس دروس بعـد تزكيـة      ألن ال

، والدروس قبل تزكيـة     النفوس تسمى علما  
  والنفس إذا تزكت زكت،    . االنفوس تسمى فن

وإذا زكت أفلحت، والفالح هو الفوز بجميع       
: المقاصد الدنيوية واألخروية، قال تعـالى     

   كَّىن تَزم َأفْلَح قَد) وقال ،  )١٤: األعلى
).٩: الشمس(قَد َأفْلَح من زكَّاها: سبحانه

 

 
لقد تكلم الكثير والكثير من العلماء باهللا       
فى عصورهم عن النفس وأمراضها وطرق      
تزكيتها، وذلك من باب أمـر رسـول اهللا         



 

 

 

 

 



 



 

  

         عندما عاد من غزوة مـن غزواتـه 
رجعنا من الجهاد األصـغر إلـى       : (وقال

رواه البيهقـى   [) جهاد النفس : الجهاد األكبر 
وقد سـار   ]. والخطيب البغدادى عن جابر   

اإلمام على نهج من قبله، ولكنه بسط األمر        
. على أهل عصره واختصر لهم الطريـق      

وما من كتاب من كتبه إال وتكلم فيه عـن          
النفوس وتزكيتها، وفى كـل كتـاب لـون         
مخالف لما سبقه، وأفرد لـذلك المقـاالت        

لـم يتـرك    العديدة التى تحث على ذلك، و     
مريد الحق بدون أن يوجد له العالج، وفى        
دائرة التحصين بحصون األمن واألمـان،      
ووضع مفاهيم جديدة لهذا العلم متمثلة فـى        

، تلـك   )محكمة الـصلح الكبـرى    : (كتاب
الجامعة الكبيرة والحديثة التى تمثل مـنهج       
اإلمام التربوى فى علـوم الـنفس، وهـذا         

، وكـان   الكتاب أخذت فيه رسالة دكتـوراة     
رأى اللجنة 

 

 وهى محايدة  -

 

 إنه أعظم مـا     -
كتب فى النثر الصوفى منذ أن نشأت اللغة        

.العربية حتى اآلن

 

 
وتوج هذه العمل بمناهج السير والسلوك    
التى بثها فى مواجيده المتعددة، وهـى مـا         

. تعرف بمواجيد السير والسلوك

 

 
بسط اإلمام األمر، وأراد أن يختـصر       

 أن يخرج من دائرة     الكالم الصعب، وكذلك  
الفلسفات التى ال تغنى وال تسمن من جوع،        
فشرح للمريد النفس وتطورهـا وترديهـا       
ليكون على بينة من األمر، فبين أن اإلنسان        
مثنوى من حيث تركييه، فهو مكـون مـن         
جسم ظاهر بجوارح، وحقيقة باطنة وهى ما 

والحقيقــة . تــسمى بالحقيقــة الروحانيــة
 وهى ما   ا لها ظاهر وباطن   الروحانية أيض ،

ن المثنوية ال تفارق يطلق عليها بالنفس، إذ إ 
اإلنسان حتى ولو كان فى الجنة حتى ينفرد        

.اهللا باألحدية

 

 


 



 


ولما تليت اآليـات وزكـت النفـوس        
أصبحت القلوب مهيئة لتلقى العلـم النـافع        

لقد انجلى القلب   . وهو علم الكتاب والحكمة   
وأشرقت أنوار القدس األعلى علـى أرض       
النفس، وتأهل صاحب القلب السليم والنفس      

وفى . الزكية لتلقى العلم الذى سيطبقه عمالً     

الكتاب علم األحكام الشرعية، وهذه العلـوم   
لها بداية ولها نهاية، وإن طال مدى الطلب        

وكتاب األحكام الشرعية يكلف    . فى دائرتها 
.الكثيرةبه المسلم لتصح عباداته 

 

 
وبعد علم األحكـام الـشرعية تـصح        
الصالة، وتصح الزكـاة، ويـصح الحـج،        
ويصح الصوم، ويدخل اإلنسان فى دائـرة       

من : ( يقول حكمة الحكم، ورسول اهللا     
   ا تفجـرت ينـابيع     أخلص هللا أربعين صباح

، واإلخـالص   )الحكمة من قلبه على لسانه    
سر بين الرب وعبده، فيعلَّمه ربه ما لم يكن         

.لميع

 

 
ا لتنزل  وإذا ما جعل اإلنسان قلبه مهبطً     

ونُنَزُل ِمن القُرآِن مـا     آيات القرآن   معاني  
ِشفَاء وه ْؤِمِنينةٌ لِّلْممحرو) ٨٢: اإلسراء (

لعلم الخـامس وهـو     بافإن اهللا يتجلى عليه     
ويعلِّمكُـم مـا لَـم تَكُونُـوا        العلم اللدنى   

ونلَمتَع) ليدخل فى دائـرة    ) ١٥١ :البقرة
واشْكُروا  فَاذْكُروِني َأذْكُركُمالذكر األكبر 

، فيفقـه  )١٥٢: البقـرة  (تَكْفُروِن والَ ِلي
     ألن مقدمة   ؛ااإلنسان ما يقال وإن كان صعب 

علوم اآلخرة موجودة هنا فى الدنيا، فـإذا        
. للتلقى هناكض لها هنا كان مؤهالًتعر

 

 


 



 


نهاية لهـذا الميـدان فهـو علـم         وال  

األسرار، وقد أعطانا ربنا اإلشـارة عنـه        
ا عن خضر موسى     مخبر :  اـدجفَو

 عبداً من ِعباِدنَا آتَينَاه رحمـةً مـن ِعنـِدنَا         
ـ     نَّا ِعلْمِمن لَّد نَاهلَّمعاو)  ٦٥: الكهـف .(

م اللدنى ال يكون نتيجـة للتقـوى        لوهذا الع 
م اللدنى هبة خالصة ال شأن لهـا        فقط، العل 

دة للنفس  ه وسلوك أو مجا   رمة أو سي  اقتباس
وإن كان هذا كله مطلوب، إنما هى فـضل         
محض على من يشاء اهللا من عباده المتقين        
بال علة عمل، يقول اإلمـام رضـوان اهللا         

:ا ذلكعليه مبينً

 

 
ِة عاِمٍلــوالْفَضُل الَ يعطَى ِلِعلَّ

 

 
 كِإلَٰه هِسنَز نِمثَاِلـــعى وو  

شْهٍة الَ ياِمٍل ِفي ظُلْمع ـكَمند

 

 
ِسِه ِبخَيــــاِلِإالَّ وساِوس نَفْ  

ٰى ِمنَّةًـوالْفَضُل فَضُل اللَِّه يعطَ

 

 
ي ــِبالْحب ِفي طَٰه الْعِزيِز الْغَاِل  

ههجو دتَشْه بظٍَة ِفي الْحلَح ِمن

 

 
ِمنْه تَفُوزوالْحِه واِلــــ ِبِسر  

نِجمفَتُتَر ندتَشْهو لُومطَى الْعتُع

 

 
(
١٢

) ِبِلساِن َأهِل الْقُرِب واَألبداِل   
إن هذه العلوم الخمسة كاملة قد ورثهـا        
اإلمام أبو العزائم رضوان اهللا عليـه عـن         

 بالفضل فيما أقـيم فيـه،       رسول اهللا   
. ر األكبر وعلمها ألحبابه، فهو صورة الذك    

  ا من أكـرم بمعرفتـه،      والسعيد السعيد حق
وخطط له قدره مقابلته، أو مقابلة من قابله،        
أو األخذ ممن أخذ منه، أو عمن أخذ ممـن          

:وهكذا، فهو القائل .. أخذ ممن أخذ منه

 

 
مـــم وِبسمِعِهـــدتُهم ِبعيوِنِهـوشَِه

 

 
  باِقيهيــــرابهم لَم يبِق ِمنِّـــوشَ

الشُّه الْخَفَاـــغَاب سقَتْ شَمَأشْرو ود

 

 
مــو ِبِهــــلَههاِعيتْ ددتَب منْهع م  

مهــووا فَلَبعد ـَو الَِّذين وا ِعنْدماــ

 

 
تُ﴾ ِلمتْ ﴿َألَسِليــــجهاِديي هلَبي ن  

تْـَوار َأوصاٍف سمــــوتَْألَألتْ َأنْ

 

 
ي قَاِضيهــــــِبجالَِلها وجماِلها ِه  

ا الَ غَياِلهمج الْكُلُّ نُوراــــــوهر

 

 
هــــى الَِّذي كَان علَيِه باِقيـــوعلَ  

وِمي والَـــــولَقَد جِننْتُ وبحتُ ياقَ

 

 
ي فَقَد شَِهدتُ جماِليهــــوم علَــلَ  

دفَّقَتْــــــما شَِربتُ تَلَو قَطْرةٌ ِم

 

 
م ذَابتْ خَاِليهـــــفَوقَ الِْجباِل الشُّ  

ذَا هِٰقيقُ ذُقْــهالتَّح اــــولِّمسم ه

 

 
تَنَْل ِبالْفَض عاخْضـــوهقَاِليم مِل فَه  

بحالْم عتْــــفَلَنَا ممس ارروِب َأس

 

 
اــــِبالْفَضالَهِل َأوــ فَعهكَاِنيم ز  

الَهــــي ِإحسانَه وجمــوَأفَاض ِل

 

 
)ماِضيه(ِصرفًا علَٰى روِحي فََأضحتْ   

ٰلَتْـــــهاِلنَا فَِإذَا انْجاِدي حبِذي م

 

 
ِرقْتُ ِببحِر نُوِر جماِليهــــشَمس غَ  

ا الَ يمِطلْس ِرِني ِإالَّ َأنَاــــــَأكد

 

 
ي باِديهــــي ِلذَاِتــاٍف وَأوصاِفخَ  

دـــي مشْهــعنِّي وِبي ِمنِّي وِلي ِل

 

 
الظُّه ـــوِر لَـِعنْدهاِئيمى انِْجالَ َأسد  

ضح ِتي َأوبِتي َأنَا كَاِمٌلــــِفي غَير

 

 
ور مجلَٰى ذَاِتيهـــزه وشَاِهد نُـــنَ  

ُل محمٍدـــِه فَضـــيكُلُّ الَِّذي َأنَا ِف

 

 



 

 

 

 

 



 



 

  

(
١٣

)  ب ـــِمنْهصو ِه كَانِإلَيا وــدهوِلي  



 


هـو  يدور مع الحق حيث دار، لـذلك        

الغريب فـى عـشيرته وإن كـانوا أهلـه          
وجيرانه، العدو فى قومه وإن كانوا أرحامه       

انكـشفت لـه اآليـات      ). طوبى للغرباء (و
 نفسه ما بـه     ا أشهده فى اآلفاق وفى    انكشافً

 بقيومية الحى القيوم، وقـدرة      يءقام كل ش  
القادر الحكيم، وتدبير المريد البديع، فصار      

شاهد ا، ولمقامه عند ربه أقسم بـه       ا مشهود
شَاِهٍدوٍد وشْهمو )مقامه لو  ). ٣: البروج

ا، وهـذا المقـام     رفع الحجاب ما ازداد يقينً    
اإلشارة فيه عبارة، والعبـارة فيـه عمـاء      

ظلمة، والمتمكن فيه فـرد الوجـود فـى         و
عصره، إليه اإلشادة ومنه االستمداد، وبـه       
الفيوضات واألسرار، وهو قلب العالم الذى      
ينظر اهللا تعالى إلى العوالم فيه، يقول اإلمام        

:أبو العزائم 

 

 
دبع قُلْتُ ِإنِّي ا َأقُ ِإنقْتُ ِفيمدوُلـــص

 

 
بر قُلْتُ ِإنِّي ــا الظَّلُفََأنَ َأوهج وُلـوم  

رحب قُلْتُ ِإنِّي َأو حشَـفَالْب قَِليـر ءُلـي

 

 
ردب قُلْتُ ِإنِّي ِمنِّ َأو ردِميـفَالْبُلــي ج  

وُلـَأصٌل وِمنْه اُألص الَ تَعجبوا فَجماِلي

 

 
ُلـِإن ماَل عنِّي يِمي لْكَون شَرقًا وغَرباا  
هثُ ِشْئتُُأِديريح  ٍة الَ تَحوُلــــِبِهم

 

 
(
١٤

) ِبنَا يكُون الْوصوُل قُطْب الْوجوِد يِقينًا   



 


 هو سر األسرار، فالختم     :سر الختمية و

فى األنبياء والمرسلين يعطى كل عطاءاتهم      
ويزيد عليهم، بل يكون هو إمامهم وسيدهم       

آدم ومن دونه من النبيين تحت      : (قال  
ــر ــوائى وال فخ ــة . )١٥()ل ــتم الورث وخ

المحمديين يكون هو سيد الورثة وإمـامهم،       
وخلفاؤه كمن سبقوه من األئمـة، كمـا أن         
علماء األمة الورثة كأنبياء بنى إسـرائيل،       
يقول اإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبو       

:العزائم 

 

 
َأنَا آيةُ اآلياِت ِفي ِسر الْورٰى

 

 
راِث ِمن باِريِهم الْوـَأنَا خَاتَ  

اـما ِبهيحةً ينَاَل ِمنِّي قَطْر ن

 

 

(
١٦

) ويكُون نُورا ظَاِهرا ألَِِخيِه   

وبسر ختم الوراثة اسـتحق أن يكـون        
:إمام األئمة فيقول 

 

 
لْفَضِل حقا قَد عرفْتُ مقَاِمياِب

 

 
لِّ ِإماِمــفَرد الْوجوِد ِإمام كُ  

ون جِميعهمــولُالساِبقُون اَأل

 

 
 خَلَعوا الِْعذَار وما رقُوا ِلمقَاِمي

ولَو انَّهم ِفي عصِركُم ياَأِحبِتي

 

 
ذُلٍّ طَاِلِبين مداِميـــَألتَوا ِب  

 يــيكِْفيك لَوما ياعذُوِلي َأنَِّن

(
١٧

) باب الْمِدينَِة والْمقَام مقَاِمي   

ا، أنـه    خطير م سرا بل يكشف لنا اإلما   
بــسر ختميتــه للوراثــة لخــاتم األنبيــاء 
ـ      ا والمرسلين، أعطى أسرار السابقين جميع

:فيقول

 

 
فَِماَئةٌ ِمن اآلالَِف ِعشْرون بعدها

 

 
سر شَاِرباِلاِل اللَِّه ِبــممِإلج  

فَِلي قَد تَجلَّتْ بْل وِفي قَِد انْجلَتْ

 

 
(
١٨

)  لَنَا تَح لِّماِلفَسظَٰى ِبكُلِّ ِوص  
     ؛ا لـه  ولذلك يجب أن تكون بكلك مسلَّم 
ال : (ألنه مؤيد بالفيض المقدس فيقـول       

، )١٩()تكن بكلـك إال لنبـى أو وارث نبـى     
النبـى،  : ثالثة إذا ظهروا قهـروا    : (ويقول

مؤيـد بـروح    : فالنبى. والوارث، والعاشق 
مؤيد بالفيض المقـدس،    : القدس، والوارث 

.)٢٠()رواح إلى الفتاحجذاب لأل: والعاشق

 

 
اإلمـام فـارق بـين أهـل        ولهذا كان   
:عصره، فيقول

 

 
ِريـدعوِني ِإن سِكرتُ فَِإن سكْ

 

 
ر والْبشَاِئرــــِبِه تَْأِتي الْبشَاِئ  

ور محمٍد ِإن الَح جهراــــفَنُ

 

 
رــــيراه الْفَرد من ِللْفَرِد نَاِظ  

ِوصاِل طَٰهٰـــ ِليراِني من دِعي

 

 
ظَٰى ِبالْقَبحــــفَيفَاِخرِبالْموِل و  

نَْأٰى عيـــووِدي كُلُّ ِخبشُه ن

 

 
رـــــجهوٍل نَاِفٍر َأو كُلُّ كَاِف  

ن نُوِر طَٰهٰــــجماٌل مشِْرقٌ ِم

 

 
رــــتَحجب ِبالطَّالَِسِم والستَاِئ  

ِن جهراـــحسفَبشْراكُم ِبرْؤيا الْ

 

 
م مقَاماِت اَألكَاِبرـــــلَقَد ِنلْتُ  

امْل يذَاــــتَنَاوِٰل هصالْو ِريد

 

 

طَاِهرو وصخْصِس مالْقُد ابشَر 
واِن الْحِبيِب حِبيِب قَلِْبيـــِإلخْ

 

 
(
٢١

)  نَاِبرا مقح ملَه عتُوض نمو  

 

أبا العـزائم    سالم اهللا عليك يا سيدى يا        -
.ى يوم مولدك المباركف

 

 

 

. سالم اهللا عليك فى تعليمك لآليات-

 

 

 

. سالم اهللا عليك فى تزكيتك للنفوس-

 

 

 

 سالم اهللا عليك فـى تعليمـك الكتـاب          -
.والحكمة

 

 

 

.اللدنىلم ع سالم اهللا عليك فى تعليمك ال-

 

 

 

.ث الكاملر سالم اهللا عليك أيها الوا-

 

 

 

.ته وسالم اهللا عليكم ورحمته وبركا-

 

 
 تعالى أن يكشف لقلوبنا حقيقة      أسأل  

الجمال الربانى، الذى به ننجذب بكليتنا إلى       
.الرضوان األكبر

 

 
                                                           

.٨من جوامع الكلم لإلمام أبي العزائم، ص) ١(

 

 
.أي كفر نعمة ال كفر منعم) ٢(

 

 
 .٩من جوامع الكلم لإلمام أبي العزائم، ص) ٣(

.٩من جوامع الكلم لإلمام أبي العزائم، ص) ٤(

 

 
.٩من جوامع الكلم لإلمام أبي العزائم، ص) ٥(

 

 
.٨من جوامع الكلم لإلمام أبي العزائم، ص) ٦(

 

 
 ١٩/٣١٨ء القلوب لإلمام أبي العزائم      ديوان ضيا ) ٧(

 .٩٤٦٧قصيدة رقم 

 ١٩/٨٨ديوان ضياء القلوب لإلمام أبي العـزائم        ) ٨(
 .٩١٢٥قصيدة رقم 

 ٧/٧٨ديوان ضياء القلوب لإلمام أبي العـزائم        ) ٩(
 .٣٠٩٧قصيدة رقم 

 ٧/١٠٦ديوان ضياء القلوب لإلمام أبي العزائم       ) ١٠(
 .٣٧٣٩قصيدة رقم 

.٥٦م لإلمام أبي العزائم، صمن جوامع الكل) ١١(

 

 
 ١/٣٢٨ديوان ضياء القلوب لإلمام أبي العزائم       ) ١٢(

.٤٦٠قصيدة رقم 

 

 
ديوان ضياء القلـوب لإلمـام أبـي العـزائم          ) ١٣(

.٨٣٠٩ قصيدة رقم ١٧/٢٦٤

 

 
ديوان ضياء القلـوب لإلمـام أبـي العـزائم          ) ١٤(

.٨١٦٠ قصيدة رقم ١٧/١١٩

 

 
 باب في رواه الترمذي في سننه، كتاب المناقب،) ١٥(

. ٣٦٥١، حفضل النبي 

 

 
 ١٩/٩٦ديوان ضياء القلوب لإلمام أبي العزائم       ) ١٦(

.٩١٣٤قصيدة رقم 

 

 
 ١٧/٩٠ديوان ضياء القلوب لإلمام أبي العزائم       ) ١٧(

.٨١٢١قصيدة رقم 

 

 
ديوان ضياء القلـوب لإلمـام أبـي العـزائم          ) ١٨(

.٩٦٩٢ قصيدة رقم ٢٠/١٢٤

 

 
.٩، صمن جوامع الكلم لإلمام أبي العزائم) ١٩(

 

 
.٩من جوامع الكلم لإلمام أبي العزائم، ص) ٢٠(

 

 
 ٧/٩٨ديوان ضياء القلوب لإلمام أبي العـزائم        ) ٢١(

.٣١٢٧قصيدة رقم 

 

 



 

 

 

 

 



 


 



 




 




 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الدكتور

 

 







 




 



 

 

 



تصرفات متـسلفة مـسيئة لمـصادر       

ـ ) السنة(وأصول تشريعية    در األمـة   صول

الـصحابة والتـابعين وأتبـاع    (المـسلمة،  

التابعين  

 

 رضـي اهللا عـن الجميـع         –

 

-( ،

:وبالمثال يتضح المقال

 

 



 



 




 



 المتسلفة   ييرتد

 

 غالبـا    –

 

 أو  شـاالً  –

لـيج  غترة بيضاء أو حمراء في منطقة الخ      

وشبه الجزيرة العربية عدا سلطنة عمـان       

ويقلدهم البعض في دول أخـرى،      واليمن،  

إليهام العوام أنها ملبس إسالمي على غيـر     

.الحقيقة

 

 

فاصيل فـالزي مـن     تودون دخول في    

أمور العادات وليست من أمور العبـادات،       

فلكل مجتمع األخذ بالعرف والعادة دون أي       

 عبـادات   أما أن تقلب العادات إلـى     حرج،  

هذا افتراء على الشرع المطهر، قـال اهللا        ف

 :      الكَِذب ا تَِصفُ َألِْسنَتُكُمالَ تَقُولُوا ِلمو

هذَا حالٌل وهذَا حرام لِّتَفْتَروا علَـى اللَّـِه         

الكَِذب ِإن الَِّذين يفْتَرون علَى اللَِّه الكَِذب الَ        

  ونفِْلحي *  قَِليٌل و تَاعم    َأِلـيم ـذَابع ملَه 

.)١١٧، ١١٦: النحل(

 

 

ومن يريد نسبة الزي إلى الهدي النبوي       

تدل على أن سيدنا رسول     ثار  اآلخبار و األف

 ارتدوا   وآل بيته وصحابته     اهللا  

).عمامة(

 

 

 اللبـاس   :والعمامة مفهومها الفقهـي   

.)١(على الرأس تكوير) يلف(الذي يالث 

 

 

 مـن   وصفة عمامة رسـول اهللا      

هة اللون والشكل والنوع فيهـا أخبـار،        ج

:منها

 

 

 

 يوم فتح مكة     اهللا   ولدخل رس " -

كان رسـول اهللا    ". )٢("وعليه عمامة سوداء  

    ٣(" إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيـه( .

 توضـأ وعليـه      رأيت رسـول اهللا   "

، فأدخل يده تحت العمامـة،      عمامة قطرية 

.)٤("فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة

 

 

 الموسوعة الفقهية   :من التوسع ولمزيد  

المالبـس  " وما بعـدها     ٣٠/٣٠٠الكويتية  

" العربية واإلسالمية في العـصر العباسـي      

.صالح العبيدي

 

 

 فإن المتسلفة الوهابية    :وللحق والحقيقة 

زمن الملك عبد العزيز آل سـعود، كـانوا         

يعتقدون أن لبس العمامة هو الـسنة، وأن        

يتـذمرون   العقال من البدع المنكرة، وكانوا    

.)٥(منه ويعترضون عليه

 

 



 



 



فـي  يقيم المتسلفة الدنيا وال يقعـدونها       

إرخاء المالبس أو الثياب السلفية للرجـال       

أو غير ذلك، ويعتقدون أن    جلبابا أو بنطلونًا    



 

 

 

 

 



 



 









 



 







 




 



تقصيرها فوق الكعبين واجـب شـرعي ال      

محيص عنه لعدم دخول النـار وال تكـف         

مـا أسـفل    (ألسنتهم عن الوعيد والتهديـد      

.)٦()الكعبين من اإلزار ففي النار

 

 

وتعاموا وتغابوا عن العلة فـي النهـي        

:ومنها

 

 

أ

 

ــة " - ــي ثالث ــبال ف اإلزار، ": اإلس

من جر شيًئا خـيالء     (والقميص، والعمامة،   

.)٧()ينظر اهللا إليه يوم القيامةلم 

 

 

ب

 

دلـة  العرف والعادة وذلك من األ     -

.)٨("العادة محكمة ":الفقهية ولها قاعدة

 

 

ج

 

ال ينكر تغير األحكام بتغير     ": قاعدة -

.)٩("الزمان

 

 

وصارت قضية اإلسبال من المعـارك      

مـن  حتى يظن الظان أنها     لفة  سالكبرى للمت 

بناء اإلسالم وأصول اإليمان، ومعروف أن      

ينظـر إلـى    إن اهللا ال    (حقائق اإلسـالم،    

ولكن ينظر إلـى    صوركم وال إلى أشكالكم     

.)١٠()قلوبكم

 

 



 



 



 الشعر النابت علـى     :ها الفقهي مفهوم

.)١١(الخدين من عذار وعارض، والذقن

 

 

وإعفاؤها مطلوب شرعا ألخبار منهـا      

إعفـاء  (وعـد منهـا      )عشر من الفطرة  (

.)١٢()اللحية

 

 

وفي المفهوم المتسلف تركها دون عناية      

بها من تهذيب وترجيل وتطييـب، وهـذا        

أتانا رسول اهللا   : "مخالف للهدي النبوي مثل   

        ،فرأى رجالً شعثًا قد تفرق شـعره 

.)١٣()"أما يجد هذا ما يسكن به شعره: (فقال

 

 

بل تعدى األمر عند المتسلفة إلى عـدم        

تنظيف الوجه مطلقًا من الشعر الزائد فـي        

الجبهة وتحت العينين والحـاجبين وداخـل       

! وظاهر األذنـين، دون أثـرة مـن علـم         

مطوحين بنـصوص الطهـارة والنظافـة       

شيء، سوى لشهرة كاذبة، وهي والتزين ال ل

محرمة مجرمة فال بأس بتهـذيب اللحيـة        

 كـان إذا حلـق      أن ابن عمر    " لخبر  

رأسه في حج أو عمرة أخـذ مـن لحيتـه           

.)١٤("وشاربه

 

 

الذي يظهر أن ابن عمر     : قال ابن حجر  

كان ال يخص هذا بالنسك، بل كان يحمـل         

األمر باإلعفاء على غير الحالة التي تـشوه      

 أو بإفراط طول شعر اللحيـة       فيها الصورة 

.)١٥(عرضه

 

 

وقال الحنفية والمالكيـة بجـواز أخـذ        

.)١٦(الزائد لما ذكر

 

 

وقال بعض الفقهاء يأخذ من اللحية دون       

نظر إلى قبضة وغيرها طوالً أو عرضـا        

 يأخـذ مـن     كان رسول اهللا    : "لخبر

.)١٧("لحيته طولها وعرضها

 

 

يكره للرجـل تـرك     : ومما قاله الفقهاء  

.)١٨(ة إيهاما للزهدلحيته شعث

 

 


 




 


                                                           

، وقواعد الفقه   ٤/٨١المخصص البن سيده    ) ١(
.للبركتي

 

 
 .٢/٩٩٠صحيح مسلم ) ٢(

. وما بعدها٤/٢٥٥سنن الترمذي ) ٣(

 

 
، ومستدرك الحـاكم    ١/١٠٢سنن أبي داود    ) ٤(
١/١٦٩.

 

 
المجددون في اإلسالم للشيخ عبـد المتعـال    ) ٥(

.٤٢٨الصعيدي، ص

 

 
.صحيح البخاري) ٦(

 

 
.اود والنسائي بإسناد صحيحرواه أبو د) ٧(

 

 
 .األشباه والنظائر للسيوطي) ٨(

.المرجع السابق) ٩(

 

 
 .رواه أصحاب السنن) ١٠(

رد المحتار على الدر المختار بحاشية ابن       ) ١١(
.١/٦٨عابدين 

 

 
.١/٢٢٣أخرجه مسلم ) ١٢(

 

 
 .٤/٣٣٣سنن أبي داود ) ١٣(

، وموطأ اإلمام مالك    ١٠/٣٤٩فتح الباري   ) ١٤(
١/٣٩٦. 

.١٠/٣٥٠لباري فتح ا) ١٥(

 

 
.٥/٣٥٨الفتوى الهندية ) ١٦(

 

 
.، وفيه مقال٥/٩٤سنن الترمذي ) ١٧(

 

 
.١٠/٣٥١فتح الباري ) ١٨(

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 





 



 



 



 





 


عرفة أبعاد تحـديات  العمل في الحقل واقتحام ميدان التطبيق العملي وم 

 التي اتخذها الـدكتور رشـدي       اإلستراتيجيةهذا العمل من أهم القرارات      
سعيد أستاذ الجيولوجيا األسبق بجامعة القاهرة، وقد اقتربت من تلميـذه           
ممدوح عندما أسند له قيادة مؤسسة التعدين والمساحة الجيولوجية، فقد          

 ة تنظيم هـذه المؤسـسة      ا من الجيل الذي يعتمد عليه في إعاد       كان واحد
م حـين فقـدت مـصر       ١٩٦٧ من أزمتها الهائلة بعد حـرب        وإخراجها

 احتـاج   مناجمها في سيناء التي كانت تزود مصانعها بالمواد األولية مما         
هائالًاأمر إيجاد بدائل لها جهد .

 

 

 

 

 

 

 

 

وعندما عاد إلى مصر من سيناء آالف       
العمال الذين احتاج أمـر إعـادة تـأهيلهم         

   ا  واالستفادة منهم عمالً كبير

 

 وكان ممدوح   –
فارس ا من فرسان العمل الجيولوجي     ا حقيقي

في الصحراء   

 

 فقد أوكل الدكتور رشـدي      –
سعيد إليه وزميله الفارس اآلخر عبد العزيز   

دة مجموعـة   عبد القادر مهمة تنظيم وقيـا     
البعثات الحقلية بجنوب الصحراء الـشرقية      
لتقييم اإلمكانيات التعدينية لهذا الجزء مـن       

 بل ولتطبيق أحدث نظريات ،صحراء مصر 
العلم في ميدان استكشاف المعادن      

 

 وكان  –
 ،ا بالمثاليات ممدوح مثاالً للجد والمثابرة مليئً    

وقد شارك زمالءه في الحلم الكبير الـذي        
 وبعد عدد من السنوات من      ،دهمأرادوه لبال 

هذا العمل المثمر الذي كان محـل       
التقدير انتقل ممدوح إلـى هيئـة       

    ا منها  المواد النووية التي كان منتدب
فوجدها في هالة من الفـساد شـغل        

 على أن   ،إصالحها وقته لسنوات طويلة   
مقاالته على صـفحات األهـرام      
ــات  ــة بالبيان ــضه المليئ وعرائ

ا صاغية وبقي   ذنًالدامغة لم تجد أ   
حال الهيئة على مـا هـو عليـه          

 

– 
ا ما كان يـأتي إلـى أسـتاذه         وكثير

 ألنـه   ؛الدكتور رشدي حامالً همومـه    

الوحيد الذي يمكنه عمل شيء يساعده به        

 

– 
وعندما بلغ اليأس واإلحبـاط مبلغـه مـن         
شخص ممدوح قرر أن يترك البالد للعمـل      
في السعودية كأستاذ في إحـدى جامعاتهـا        

.ها لسنوات طويلةوظل ب

 

 



 


د ذكـر   اوالواقع أن الدكتور رشدي أع    

هذه الخلفية التاريخية دون استئذان صاحبها      
لكي يوضح أن الدوافع التي اعتقـد أنهـا         
حدت بممدوح الحتـضان نظـرة خاصـة        

 وليس من بينهـا     ،للكون مثالية في األساس   
بالقطع متاجرة باألديان أو استخدام لها في       

 ومن  ،تصفية حسابات أو حقد على أي أحد      
هنا فهم وتقدير وعطف الـدكتور رشـدي        
على الحال الذي ركن إليـه واحـد بـدأب        

 ممدوح فقد وجد في هذه النظرة حالومثالية  
يركن إليه في تفسير الكون ومشكلة الثواب       

بد وأنها شغلت الكثير مـن   والعقاب التي ال 
الـذي  وقته منذ أن فشل في إصالح الفساد        

عاصره  

 

 وقد قال الدكتور رشدي في مقال –
 إن العلم الحـديث ال يعطـي     :محل التعليق 

اإلنسان الراحة التي تزوده بهـا معتقداتـه        
 فالدين ركيزة أساسـية فـي حيـاة         ،الدينية

 وأمر خلطه بـالعلم هـو الـذي         ،اإلنسان
  ا ألسباب كثيرة منها مـا      يعترض عليه تمام



 

 

 

 

 



 



 

 

 
   

   
 

 

 
    

      
     
    
   
          
   
   

 

 

 
عبد الفتاح مصطفي غنيمةد .أ

 

 
أستاذ تاريخ العلوم والتكنولوجيا 

جامعة المنوفية

 

 

 يتعلق بتركيبة   ومنها ما  ،يتعلق بطبيعة الدين  
العلم ذاتها   

 

 ولعل أوضح نقاط االخـتالف      –
بين العلم والدين وعدم إمكان خلطهما هـو        
أن العلم يبدأ وينتهي بالشك علـى عكـس         

الدين الذي يبدأ وينتهي باإليمان      

 

 هذا من   –
 ومن جهة أخرى فإن جميع النظريات       ،جهة

العلمية التي يتعب البعض في إرجاعها إلى       
ابلة للتغيير بـل وللخطـأ      الكتب المقدسة ق  

 ومن غير المقبول    ،واألمثلة على ذلك كثيرة   
أن نقرر أن نظرية ما قد جاءت في الكتب         

 ثم نعود بعد عدد مـن الـسنوات         ،المقدسة
عندما تتجمع بيانات جديدة تثبت خطأ هـذه        
النظرية لكي نقول غير ذلك ليس في هـذا         

 ألن ما جاء بكتبه     ؛أي احترام لقدسية الدين   
 ،سة ال ينبغي تخطئته كل بضع سنوات      المقد

فهذه ركيزة أساسـية فيـه       

 

 وذلـك دون    –
سهاب في هذا الموضوع إلى أكثر من ذلك        إ

 كتب  همامإعلى أن الراغب في االستزادة ف     
 وعلى األخص كتـب     ،قادة التنوير الكثيرة  

 ففيهـا   ،األستاذ العظيم زكي نجيب محمود    
.األساس الفلسفي لما يربط العلم بالدين

 

 



 


وقد تساءل الدكتور ممدوح في مقالـه       
عما أقصده بكلمات الفكر الفلسفي والتنوير      

 وهي أسئلة له كل الحق في       ،والعلم الحديث 
 كما تساءل عما إذا كنت أعتبـر        ،توجيهها

جابر بن حيان أو نيوتن أو غيرهمـا مـن          
 ولإلجابـة   ،عمالقة الفكر القديم من السلفيين    

ه إني أقصد بالعلم الحديث     على ذلك أقول ل   
فروع المعرفة الذي يندرج تحـت كلمـة         

Science  ولـيس لهـذا     ، باللغة اإلنجليزية 
 وبكل أسف كلمة محددة     ،النوع من المعرفة  

 ومن هنـا كـان اسـتعمال        ،باللغة العربية 
العلماء المعاصرين لكلمتي العلم الحديث لها      

أفــضل وهــو مــصطلح قــد ال يكــون 

المصطلحات للتعبير عن هذا الفـرع مـن        
 وال أحتاج إلى تأكيد أهمية      ،فروع المعرفة 

هذا العلم الحديث إلى كالم كثيـر فنتائجـه         
الباهرة وتطبيقاته المذهلـة تتحـدث عـن        

.نفسها

 

 
هم الذين يعيشون في أطر     فن  وأما السلفي 

 وليس كل مـن    ،الماضي ويمنعون االجتهاد  
 سلفي بـل إن     عاش في سالف الزمان لذلك    

 ،من السلف من جاهر لتغيير هذا الوضـع       
واقتحم اآلفاق وتحدى المؤسسة القائمة وفتح  

باب االجتهاد وهؤالء هم في النهاية الـذين        
 والـذين نـذكرهم     ،بقي اسمهم في التاريخ   

اليوم بكل فخر وإليهم يعود الفـضل إلـى         
االنطالق الذي نراه اليوم في ميادين العلـم        

ا فـي   ا مهم  العرب دور  الحديث، وقد لعب  
هذا المضمار وإليهم يعود الفـضل لحفـظ        
تراث حضارة اإلغريق من االنـدثار بـل        

 علـى أن    ،واالنطالق منها إلى آفاق جديدة    
ذلك كله قد انتهى عندما أقفل باب االجتهاد        
ولم يسمح ألحد باقتحام أفق لم يسبقه إليـه         

.األولون

 

 
ف الصالح لوليس هناك من فتن بهذا الس  

ثلي فقد شغفت بمعرفة إسهاماتهم في تقدم       م
علم الجيولوجيا في بـدء حيـاتي العلميـة         
ونشرت في واحدة من أمهـات المجـالت        
ـ        ا العلمية منذ نيف وخمسة وأربعـين عام
American journa of science  

ا عما كتبه إخوان الصفا الذين      م بحثً ١٩٤٩
عاشوا في بغداد في القرن العاشر الميالدي       

اف التغير المـستمر فـي شـكل        في اكتش 
وجغرافية األرض عبر تاريخ الجيولوجيـا      

 وقد ظلت منـذ     ،في الموسوعة البريطانية  
 لم  نا عن إخوان الصفا الذي    هذا التاريخ باحثً  
 وكان آخـر مـن رأيـت       ،يكن منهم سلفي  

تكريمه هو العالم المصري الفـذ محمـود        
الفلكي الذي كتبت عنه في هـالل إبريـل         

.م١٩٩٤

 

 
 ،كيزة أساسية في حياة اإلنسان    الدين ر 

وهو أخص خصوصياته فكل منا يكتـشف       
طريقه إلى اهللا ويحدد عالقته مع الوجـود        
 ،والعدم والخير والشر والثـواب والعقـاب      

وليس من صالح الدين أن ندخله في متاهات   
 وأنا قابل لتفسير الدكتور زكي      ،العلم والشك 

نجيب محمود لما جـاء فـي محاضـراته         
 وبأنه يعرف الحدود بـين      ،اهرةبجامعة الق 

.العلم والدين

 

 



 

 

 

 

 



 



 










 





 



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

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

 

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

. في العالمينبه، ونشر رايته

 

 

 

 

 

 



 




 




 




 




 





 





 



خبيثـة النيـة سـيئة      وهي مواقـع    

الطوية، ترمي إلـى تـشويه صـورة        

ة إليه، فهي   ءاإلسالم، وتهدف إلى اإلسا   

سالم من خالل فهمها    تحاول عرض اإل  

السقيم، ومنهجها المنحرف، ورؤيتهـا     

الضالة، ومن هذه المواقع على سـبيل       

:المثال

 

 

موقع منكري السنة النبوية، ومن     * 

: ذلـــك موقـــع مدينـــة النـــور

)www.quan.org( ــع ــاك موق ، وهن

، )www.moslem.org: (آخر عنوانه 

ويالحظ على هذين العنـوانين أنهمـا       

) مـسلم (وكلمة  ،  )قرآن(يحمالن كلمة   

.وفي هذا من التمويه ما ال يخفى

 

 

ــة*  ــع البهائي ــسمونه )١(موق  وي

: االتــصاالت البهائيــة، عنوانــه  

)http://bci.org (     وهو موقـع جـامع

على الشبكة الدولية يستضيف العشرات     

من مواقع الجمعيات البهائية المنتـشرة      

.في بقاع متفرقة من العالم

 

 

، )٢()األحمديـة (موقع القاديانيـة    * 

: ، وعنوانـه  )اإلسالم(ويسمون موقعهم   

)http://alislam.org( ــد ــذا فق ، وبه

مما سبقوا إلى حجز هذا االسم المتميز،       

منع أصحاب الدين الحق من استعماله،      

كما جعلوا في خلفية صفحات مـوقعهم       

ال إلـه إال اهللا محمـد       (كلمة التوحيـد    

، وفي هذا من التلبيس مـا       )رسول اهللا 

 أنهم يؤمنون بكلمـة     فيه، فهم يزعمون  

التوحيد، ثم يأتون بما يناقضها، واللغات      

المستخدمة فـي الموقـع اإلنجليزيـة       

والعربية واألوردية، ويتضمن مـوقعهم     

رابطًا للبـث التلفـازي القاديـاني، إذ        

.يملكون قناة فضائية

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

   
  
     
     



 

 
      

      
   
          

 

 

 

 

 
الدكتور

 

 
أحمد محمد أحمد الشرنوبي

 

 

 

أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالمية املساعد 

 

 بكلية أصول الدين

 

-

 

 جامعة األ

 

 زهر

 

 



 





 



للمواقع اإلسالمية فـي    يرى المتابع   
ــشبكة ــتفحص محــيط ال ــة الم  الدولي

لمحتوياتها أنها تقدم في ساحات الدعوة      
إلى اهللا تعالى جهودا عظيمـة، وذلـك        
نظرا لإلمكانات الهائلة التي من الممكن      
أن تحتويها هذه المواقع، فمن الممكـن       
مثالً إضـافة تـسجيالت صـوتية، أو        
لقطات فيديو، ومن الممكن عمل دورات      

و تدريبية، أو وضع كتـب تعليميـة، أ       
عمل قواعد بيانات ضخمة يستفيد منهـا   

.كل من يحتاجها

 

 
ونذكر فيما يلي نموذجـا تطبيقيـا       
متكامالً لما يقدمه أحد المواقع اإلسالمية      
في محيط الشبكة الدولية، حتى نتعرف      
على إمكاناته الدعوية، والخدمات التـي      
يمكن أن يقدمها على أرض الواقع، وهو 

 :انــهعنوموقـع الــشبكة اإلسـالمية،   
)www.islamweb.net(   وهو مليء ،

بالمعلومات والكتب المرجعية والخدمات    
: التي يعرضها بعدة لغات منها    المتنوعة  

ــسية،  ــة، والفرن ــة، واإلنجليزي العربي
واإلسبانية، واأللمانية، وترعى الموقـع     
وزارة األوقاف القطرية، ويشتمل على     

:األبواب الرئيسية اآلتية

 

 
.القرآن الكريم* 

 

 
.لحديث الشريفا* 

 

 
.السيرة النبوية* 

 

 
.المدرسة اإلسالمية* 

 

 
.لماذا أسلمت؟* 

 

 

.منتدى الحوار* 

 

 
كما يوجد عدد من األبواب األخرى،      
والخدمات التي يقدمها الموقع لـرواده،      

:ونذكر منها ما يلي

 

 
المكتبة اإلسالمية، وتغطي أمهات    * 

المراجع والمصنفات في جميع العلـوم      
مختلفة، من عقيدة،   بفروعها ال الشرعية  

وتفسير للقرآن الكريم، وحديث نبـوي،      
ومصطلح، وسـيرة نبويـة، وتـاريخ       
إسالمي، وفقه إسالمي، وأصول فقـه،      

.وغير ذلك

 

 
): صـوتيات (المكتبة الـصوتية    * 

عن مكتبة صوتية واسـعة،  وهي عبارة   
تضم تسجيالت للقرآن الكريم بأصوات     
أكثر من أربعمائة وخمسين قارًئا، منها      

ن الكـريم،  آسعون تسجيالً كامالً للقـر   ت
بأصوات مشاهير القراء، إضافة إلـى      

العديد من التـسجيالت للمحاضـرات،      
هـا  والدروس، وخطب الجمعـة، وغير    

تهـا،  اعلكثير من كبار علماء األمة ود     
لألناشيد اإلسالمية،  كما يوجد تسجيالت    

كذلك هناك ركن لتعليم اللغة العربيـة،       
جويـد، وثالـث   وآخر لتعليم أحكـام الت    

لشرح متن الشاطبية، ورابع للقـراءات      
 .العشر، وغير ذلك

                                                           
طائفة نشأت يف إيـران يف كنـف الـشيعة          : البهائية) ١(

نسبة إىل املرزا علـي     ) البابية(اجلعفرية، ومسيت يف البداية     
حممد رضا الشريازي الذي ادعى أنه البـاب إىل اإلمـام           

، وقام باألمر من بعده املرزا      ه١٢٦٦الغائب، مث أُعدم عام     
: نظـر حسني علي امللقب بالبهاء، ومسى احلركة بالبهائية، ا       

فرق معاصرة تنتسب إىل اإلسالم وبيان موقـف اإلسـالم      
 وما بعدها،   ٦٤٣، ص ٢غالب بن علي عواجي ج    . منها، د 

املكتبة العصرية الذهبية، جدة     

 

 اململكة العربية السعودية،    –
ه ١٤٢٢، ٤.ط

 

.م٢٠٠١ -

 

 
طائفة ظهرت على يد املريزا غـالم أمحـد         : القاديانية) ٢(

سع عشر املـيالدي يف اهلنـد،       القادياين يف آخر القرن التا    
، )الكتاب املبني (ويعتقدون بكتاب مرتل بعد القرآن يسمى       

ومسيت بالقاديانية نسبة إىل قاديان مـسقط رأس املـريزا،          
وهي إحدى قرى البنجاب باهلند، وهم حيرصـون علـى          

، وهذه التسمية من التمويه ما ال       )األمحدية(تسمية أنفسهم   
ن؛ ألن أمحد مـن أمسـاء   خيفى، حيث توحي بأم مسلمو 

.النيب 
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لم يقتصر فهـم الـصوفية علـى        
معرفتهم الدقيقة للنفس والقلب والعقـل      
والروح، بل كان لهم فهمهـم العميـق        
لبعض األلفـاظ النفـسية وتحلـيالتهم       

 فمثالً يرون أن الخـواطر      ،الواقعة لها 
.. هي خطاب يرد على الضمائر النفسية  

وقد يكون بإلقاء   ..  يكون بإلقاء ملك   قدو
.. كون أحاديث النفس    يوقد  .. الشيطان

فإذا كان  .. وقد يكون من قبل الحق      
وإذا كان مـن    .. لهاممن الملك فهو اإل   

ذا كان  إو.. الهواجس: قبل النفس قيل له   
 وإذا كـان    ،من الشيطان فهو الوسواس   

فهـو  ..  ألقاه في القلـب من قبل اهللا  
.خاطر حق

 

 
فإذا كان من قبل الملك فإنما يعلم       .. 

 ،"الكتـاب والـسنة   "صدقه بموافقة العلم    
 كل خاطر ال يشهد له ظاهر       :ولهذا قالوا 
ذا كان من قبل الـشيطان      وإ.. فهو باطل 

وإذا كان من   .. فهو يدعو إلى المعاصي   
قبل النفس فأكثره يدعو إلى اتباع شهوة،       

مـا هـو مـن      أو  أو استشعار كبـر،     
.خصائص أوصاف النفس

 

 


 


من : ( أنه قال  يروى عن النبي    

يرد اهللا به خيرا يجعل له واعظًـا مـن          
 أن اهللا   فثبت من قول النبي     ). قلبه

؛ يعظ عبده فيخطر بباله ذكره ليتعظ بذلك   
 يخطر ببال المـؤمن     اهللا  وذلك ألن   

لينبهه بذلك ويعظه، فمنه ما يخطر بباله       
بأحداث الخاطر، فينشئه في قلبه، ومنـه       
ما يأمر الملك أن يخطر ببال العبد ليعظه    

بذلك وينبهه له    

 

 وإياه عني عبد اهللا بن      –
، وقد  "لملكلمة من ا  : " بقوله مسعود  

قيل في بعض الحديث عن عبد اهللا بـن         
يعنـي  : لمة من الملك، أي   : مسعود  

.اهللا تبارك وتعالى

 

 


 


وهذا هو الفهـم العميـق عنـد        .. 

الحارث المحاسـبي لخطـرات الـنفس       
اإلنسانية ومعرفته لها، مما ينفـي عـن        
التصوف تلك التهم الغريبة التي ألصقت      

وزورا بأنه دعوة إلى التبطـل      به بهتانًا   
والسلبية والتواكـل والزهـد المـريض       
واالنسحاب من مشكالت الحياة والتقوقع     

.والهروب من قضايا اإلنسان واهتماماته

 

 
ثورة عميقة  إن المحاسبي هنا يثور     .. 

على كل فهم فيه ذرة تبلد وهروب وتبطل        
ية المتوكلـة   من اليد القو  وسلبية، فهو يعلي    

على اهللا، الساعية إلى رزقها في كل أرض        
.من أراضي اهللا الواسعة

 

 


 


إن مقـام   : وأهل التصوف يقولـون   .. 

.. الكشف يفارق الكاشف فيه عالم الظلمـة      
وينطلق من حبسه فيه بقدر ما وهب له من         

..االستعداد

 

 
ضـروري إلدراك الحقـائق     وذلك  .. 

 غير طبيعية، ولو    الروحانية؛ ألنها من نشأة   
.. كانت كذلك ألدركتها العين والحس البدني     

.غير مفارقة للعالم الطبيعي

 

 


 


عقلـي، ونفـسي،    : والكشف أنـواع  

..وروحاني ورباني

 

 
فما يدركه العقل بجوهره المطلق عـن       

.قيود الفكر والمزاج يسمى كشفًا عقليا

 

 
ما يرتسم في النفوس الخيالية المطلقة      و

أزمان الرياضـات   في  ه المزاجية   عن قيود 
.يسمى كشفًا نفسانيا.. والمجاهدات

 

 
أما الكشف الروحاني، فيكون بعـد      .. 

كشف الحجب العقلية والنفسانية ومطالعـة      
.انيةماألنفاس الرح

 

 
وأما الكشف الرباني    .. 

 

 وهو أعلـى    -
أنواع الكشف   

 

بطريق التجلي إما    فيكون   –
.. سراربالتنزيل أو بالعروج أو بمنازالت أ     

.وهذا هو أعلى التجليات

 

 
والكاشف الصوفي ال تنكـشف لـه       .. 

إال في أعلى سـلم العـروج       أنوار الغيوب   
وأحـوال  " التجلـي "الصوفي وهي مرتبة    

."الترقي"

 

 



 

 

 

 



 



 



 



 




 




 

–


 




 

–


 



 


 



 



 

 



الـسيد  سماحة  قامت مشيخة الطريقة العزمية تحت رعاية       
 العزمية  محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم شيخ الطريقة       

 ا، تأكيـد  ه١٤٣٩  عدة محاضرات خـالل شــهر     
:بصير األمة بالواجب المطلوب منهالدورها الكبير فى ت

 

 



 


 مت أقي م٢٥/٥/٢٠١٨، الموافق   ه١٤٣٩  ٩جمعة  الفى يوم   

بقاعة اإلمام المجدد السيـد محمد  مائةال بعد عشرةة بعاسال أهل البيتليلة 

ماضى أبى العزائم حيث حضرها عدد من أساتذة الجامعـات والمراكـز        

العلمية، ورجال الصحافة واإلعالم، وعدد من أبناء اإلمام أبى العـزائم،           

.وأبناء الطريقة العزمية من مختلف المحافظات

 

 

الشعب المـصري إلـى     احة شيخ الطريقة العزمية     سمدعا فيها   وقد  

مواجهة الزيادة السكانية بالتعليم اإللزامي؛ ألن الطفل غير المتعلم يمثـل           

.مصدر دخل ألسرته، وأكد أنه بالعلم والمال يبنى الملك وتشيد الحضارة

 

 

ونبه أن أمريكا تبيع الـسالح للـدول الداعمـة لإلرهـاب كقطـر              

 تحاول صناعة الوهابية األمريكية عن طريـق        والسعودية وتركيا، وأنها  

التسيب والفساد وتحديد العدو في الشيعة وإيـران، بعـد أن ظلـت             نشر  

الوهابية لقرون تسير بالفكر البريطاني القائم على التشدد والعنف وعداوة          

.جميع المسلمين

 

 

:ه حلوالً لمشكالت مصر، تمثلت فيما يليتوأعطى سماح

 

 

بالبحـث  استغالل مياه السيول، واالهتمـام      لمواجهة شح المياه يجب     

 وعقاب، وترشيد الطعام، وتطوير التعلـيم،       العلمي، ووجود سياسة ثواب   

.وترسيخ القدوة، وإتقان العمل

 

 

وقدم حال لمشكلة الدروس الخصوصية في المداس بأن تقوم األسـر           

بهـا  بدفع قيمة الدروس الخصوصية في المدارس لتوزع على المدرسين          

، ومن يضبط منهم وهو يمـارس       المدارسعلى أن يقوموا بالشرح داخل      

.الدروس الخصوصية يتعرض للحبس والعقوبة المالية الرادعة

 

 

 الشريف عبد الحليم العزمي الحسيني حديثه حول سيرة أهل          واصلو

مقتل مسلم بن عقيل بعد أن أرسـل رسـالة           الحديث عن ب البيت  

.الكوفة التي بايعه أهلهالإلمام الحسين ليلحق به في 

 

 

ل الحديث عن الوصايا التي أوصى بها جماعة من أقارب أهل           وفص

، أن يتريث عن هذا الـسفر، خوفًـا          وغيرهم اإلمام الحسين     تالبي

عليه من غدر األمويين، لكنه أصر على الخروج بأهله وعياله، وأعلـن            

        ا على عدم مبايعة يزيد، قياما بالتكليف اإللهي، بيان نهضته الثاني، مصمم

: به قـائالً  مخبرا عن المصير الذي ينتظره وأهل بيته، داعيا إلى اللحاق           

). لم يلحق بي لم يدرك الفتحمن استشهد، ومنكممن لحق بي (

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

بينــا اللقــاء املاضــي أن القــسم بوالــد ومــا ولــد قــسم 
َّ َّ

 

ــال بعــضها مــن بعــض، أي  عظــيم؛ ألن تناســل األجي

 

خــروج الولــد مــن والديــه، ثــم حتــول الولــد إىل 

 

والــد 

 

. وهكذا، هو آية عظمى مـن آيـات اهللا تعـاىل يف اخللـق

 

:ويف هذا املقال نواصل احلديث فنقول

 

 

 

 





 


ومن ثم   

 

تـائج  ن وبناء علـى هـذه ال      –

:اللغوية نتساءل

 

 

١

 

؟ كم من اآلباء في حياة النبي  -

 

 

:اإلجابة هي

 

-

 

 

: همآباء النبي 

 

-

 

 

١

 

عبد اهللا بن عبد المطلب بن هاشـم         -

 وهو وحده الذي يقال له أبو النبـي         
. في نفس الوقتووالده

 

 

٢

 

عبد المطلب بن هاشم بـن عبـد         -

 والجد أب على    مناف وهو جد النبي     

الحقيقة ووالد على المجاز أو والـد غيـر         

.مباشر

 

 

٣

 

 الذين هم أوالد    أعمام النبي    -

كتملـوا  اعبد المطلب إخوة عبد اهللا الـذين        

   ا عبـد اهللا ثـم      عشرة رجال بأصغرهم سن

 قبـل بعـث      وقد توفى أكثرهم   ،حمزة  

 ما عدا أبو طالب والعباس المصطفى 

ا مع مولـد    وحمزة الذي كان مولده متزامنً    

ا معه في بنـي   وكان مسترضع النبي  

سـمه عبـد    اسعد، والرابع هو أبو لهب، و     

العزي بن عبد المطلب، وكـل مـنهم أب         

 بحسب لغة العـرب والقـرآن       النبي  

 ومن ثم فأعمامه الـذين حـضروا        ،الكريم

مكن أن يصدق الحديث علـى أي       بعثته وي 

:واحد منهم هم

 

- 

 

 

أ

 

.أبو طالب بن عبد المطلب -

 

 

ب

 

.العباس بن عبد المطلب -

 

 

 جـ

 

.حمزة بن عبد المطلب -

 

 

د

 

أبـو  (عبد العزي بن عبد المطلب       -

).لهب

 

 

٤

 

 مـن الرضـاع     آباء النبي    -

:وهم

 

-

 

 

أ

 

الحارث بن عبد العزي بن رفاعـة        -

مة السعدية  وكنيته أبو كبشة زوج السيدة حلي     

 وأمه الرئيـسية مـن      مرضعة النبي   

الرضاعة فهو أبوه في الرضاعة الرئيـسي       

وقد وفد على النبي بعد بعثته، وناداه        ،اأيض 

.يا أبت: في حديثه معه قائالً

 

 

ب

 

زوج ثويبة جارية أبي لهب وقـد        -

ـ  ثبت أنها أرضعت النبـي       ا أو   أيام

حليمة الـسعدية،   / أكثر حتى أخذته السيدة   

 ثم فقد ذكرت كتب السيرة أن أول لبن         ومن

 هو لبن والدته آمنة، ثـم       نزل جوفه   

بنها الذي رضع رسول اهللا     البن ثوبية وكان    

       معه هو مسروح؛ فوالد مسروح هذا 

. في الرضاعةهو أب للنبي 

 

 

جـ

 

 من ثالث نـسوة     ورضع   -

سم كل واحدة   اأبكار من بني سليم، قيل أن       

مة فوضعت كل   منهن عاتكة رأينه عند حلي    

 وقيـل   ،اواحدة منهن ثديها في فمه فدر لبنً      



 

 

 

 

 



 



 






 


  





 




 



أنا ابن العواتك مـن     (:أن فيهن قوله    

.)١()سليم

 

 

ومن ثم فليس له آباء في الرضاعة من        

.لمرضعات الثالث ألنهن كن أبكاراهذه ا

 

 

د

 

 من بني سعد غَيـر حليمـة،        امرأة -

روى ابن سعد عن أبي مليكة رحمه اهللا أن         

ا له عند قوم من بنـي       مسترضعحمزة كان   

سعد بن بكر، وكانت أم حمزة قد أرضعت        

.، وهي عند أمه حليمةرسول اهللا 

 

 

وحيث هذه المـرأة مجهولـة االسـم،        

.سم كذلكفزوجها مجهول اال

 

 

هــ

 

خولة بنت المنذر بن زيد بـن        -

لبيد بن خداش بن عامر بن عدي من بنـي          

النجار، أم بردة األنصارية، ذكـرت مـن        

.اعاته أيضمرض

 

 

و

 

.أم فروة ذكرها المستغفري -

 

 

ز

 

أم أيمن بركة، ذكرها القرطبي من       -

.المرضعات، والمشهور أنها من الحواضن

 

 

نه لم يعرف أزواج مراضـعه      إوحيث  

      ننـا  إ ما عدا زوج حليمة السعدية، ف

سنستعرض موقف أبائه بالنَّسب وبالرضاعة 

 )٢()أبي وأبوك في النـار    (من األثر القائل    

:كما يلي

 

 

١

 

أما عبد اهللا بن عبد المطلب والـده         -

فلم يرد فيه أي نص شـرعي يـدل علـى           

مصيره في البرزخ أو في اآلخرة، واألصل       

نهـا علـى الفطـرة      أفي النفس اإلنسانية    

 فال يوجد دليل إلسقاط الحـديث       )٣(الحنيفية

عليه، كما لم يرد في هـذا الحـديث لفـظ           

احدة ولـو   من أبي ولو برواية و والدي بدالً 

ضعفت، فإسقاط الحديث عليه بهذا يكـون       

بال دليل من الكتاب أو السنة، ومن ثم فهو         

سقاطه على  إأمر احتمالي، فإذا ثبت صحة      

واحد غيره من آبائه بـدليل مـن الكتـاب          

      ا أن  والسنة، فإنه ال يصح وال يجوز أصولي

نحيد عن اليقيني الذي قام عليه الدليل إلـى         

.االحتمالي الذي ال دليل عليه

 

 

٢

 

كذلك الحال بالنـسبة لجـده عبـد         -

 الحـديث  إسقاطالمطلب بن هاشم فال يصح  

عليه، وفي سيرته ما يدل على أنـه مـات          

 وصدق بهذا   هعلى الحنيفية وعلم بنبوة حفيد    

.قبل وبعد مولده 

 

 

٣

 

 طالـب فقـد ورد      ما بالنسبة ألبي   أ -

 حسب ما جاء في الـصحيحين       قوله  

 :قلت (: تعالى على أنه قال    عن العباس   

يا رسول اهللا إن أبا طالب كـان يحيطـك          

وينصرك، فهل ينفعه ذلك؟

 

 

نعم، وجدته في غمرات من النار      : قال

.)٤()فأخرجته إلى ضحضاح

 

 

 نعم، هو في ضحضاح     :قال (:وفي لفظ 

).من النار

 

 

٤

 

ة بن عبد المطلب فهو     أما عمه حمز   -

طل بـدر األول وسـيد      سيد الشهداء وهو ب   

 بخاصة، وهو    وهو شهيد ُأحد   الشهداء مطلقًا 

أحد سبعة سادة أهل الجنة، أولهم رسول اهللا        

  ا من بني هاشم كما ثبت في       ، وهم جميع

  قال رسـول اهللا      )٥(الحديث الصحيح 
أنا : المطلب سادة أهل الجنة    نحن بنو عبد  (

  والحـسين   وجعفر والحـسن   ىوحمزة وعل 

).والمهدي

 

 

٥

 

وكذلك عمه العباس من الـسعداء       -

أسلم مع الفتح وحسن إسالمه، وإن لم يكن        

.من هؤالء السابقين السبعة

 

 

٦

 

وأما عمه عبد العـزي بـن عبـد          -

المطلب المعروف بأبي لهب فهـو وحـده        

ا لمعاداته لرسول الذي نزل فيه وزوجه قرآنً

تَبتْ  :ال تعالى  وحربه لدعوته ق   اهللا  

وما  ما َأغْنَى عنْه مالُه   * وتَب   يدا َأِبي لَهبٍ  

  بكَس * لَى نَارصيٍب    اسذَاتَ لَه  * َأتُهرامو

 ِفي ِجيِدها حبٌل من مسدٍ     * حمالَةَ الحطَبِ 
١ :المسد(

 

- ٥. (

 

 

أما بقية أعمامه أبناء عبد المطلب فهـم        

ا ماتوا قبل بعثتـه،     إال أنهم جميع  من آبائه،   

ولم يرد في أحد منهم شيء، فـال يجـوز          

إسقاط الحديث على أحد منهم بال دليل حيث       

َأعلَـى  : ال يعلم عن كل منهم ما مات عليه       

!.الحنيفية أم على الوثنية؟

 

 

 

 

                                             

 

 
سعيد بن منصور، والبغوى ، وابن منده ، والطرباىن،       : أخرجه) ١(

ل الـصحيح   رجاله رجـا  : واخلطيب وابن عساكر وقال اهليثمى    
).١١٤، رقم ١/٤٦(وأخرجه أيضاً الديلمى ) ٨/٢١٩(

 

 
.على فرض صحته بالرغم بثبوت ضعفه) ٢(

 

 
.لقد ثبت لنا حنيفيته ىف فصل سابق) ٣(

 

 
باب شفاعة الـنىب    / ك اإلميان   / أخرجه مسلم ىف صحيحه     ) ٤(

 ٣٠٩(حديث رقم /  ألىب طالب والتخفيف عنه بسببه.(

 

 
) ٤٩٤٠، رقـم    ٣/٢٣٣(تعقب  احلديث أخرجه احلاكم و   ) ٥(

، ٤/٢٨٤(صحيح على شرط مسلم وأخرجه الـديلمى        : وقال  
وذكره السيوطى ىف اجلامع الكبري حـديث رقـم         ) ٦٨٤٠رقم  

٧١٨٤.

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 













 



 





 



 

 





 



 







 



 

 



 





 




 



١

 

 تحت عنوان      ٦صـ  ) ٢( فى العدد    -

ــم " قــضايا معاصــرة  "  صــفوت : بقل

:الشوادفى رئيس التحرير جاء  فيه

 

 

 

ــيس   - ــد ول ــاء الموال ــب بإلغ يطال

ألن الموالد فى نظـرة أصـلها       ؛  إصالحها

  .بدعة وفرعها معصية

 

الحرب على النقـاب     -

يست مسألة فقهية   وأنصاره ل 

ولكنها مسألة إيمانية والنقاب    

واجب على الراجح من أقوال 

 .العلماء

٢

 

ـ ) ٢( وفى العدد    -  تحـت   ٥٧صـ

الفهامة  " عنوان  

 

: بقلم"  والحسرة والندامة    -

: مصطفى درويش جاء فيه

 

 

 

يـذكرنا بـالقليس    .... مولد البدوى    -

الذى بناه إبرهة الحبشى ليصرف الحجـيج       

ام ، ألم يعلن سادن القرن      عن بيت اهللا الحر   

العشرين أن زيارة شـيخ العـرب تعـدل         

 !!حجة

 

الحلـيم   يعرض باإلمام األكبر عبـد     -

ويـستأذن  : "محمود شيخ األزهـر قـائالً     

صاحب دكتوراه من فرنسا سيده أبا الحسن       

ـ          ا الشاذلى ليكتب عنه ومد لـه اليـد موافقً

ا وعلى الذين ال يحملون حتى شهادة     مصافح

 ".!!ن يصدقوامية أمحو األ

 

 إنها وثنية شـيخ العـرب والقطـب         -

الربانى والثالثة األخرى صاحبة الـشورى      

.!!ورئيسة الديوان

 

 

٣

 

وتحـت   ٥٩صـ  ) ٢( وفى العدد    -

دكتـور  : بقلم" من أخبار الجماعة  " عنوان  

الوصيف على حزة السكرتير العـام جـاء        

:فيه

 

 

 

قرر مجلس إدارة المركز العام فـى        -

ــم   ــستة رق ــد٦٠جل ــاريخ  المنعق ة بت

ــة ٨/٥/١٩٩٧ ــان التنفيذي ــشكيل اللج م ت

واإلقليمية على أساس ستة منـاطق علـى        

مستوى الجمهورية بشرط أن يكون رئـيس   

   ا بمجلـس   المنطقة التنفيذية واإلقليمية عضو

 .إدارة المركز العام 

 

 أعضاء من   ٦يعاون رئيس المنطقة     -

 .رؤساء فروع المنطقة اإلقليمية

 

 

٤

 

 وتحـت   ٢صــ   ) ٣( وفى العدد    -

محمد صـفوت   : بقلم" عمر األمة " عنوان  

:الشوادفى جاء فيه

 

 

 

شتغال الناس بوقت الساعة وتحديد      ا -

زمان الفتن بعد أن علمنـا الـشرع قـرب          

شتغال بما ال ينبى علـيهم العمـل    اوقوعها  

.  وينبغى أن ينهى أهل العلم عن ذلك

 

 

٥

 

وتحـت   ١٦صـ  ) ٣( وفى العدد    -

)  عليه وسلم  صلى اهللا (رؤية النبى   " عنوان  

محمد صفوت نور الدين    : بقلم  " فى النوم     

:جاء فيه 

 

 

 

ال يـرى   ) صلى اهللا عليه وسلم   ( إنه   -

 كما يدعى .يقظة فى الدنيا بعد دفنه فى قبره    

.كثير من الصوفية وأرباب األهواء

 

 

٦ 

 

وتحـت   ٣٠صـ  ) ٣( وفى العدد    -

صـالح الفـوزان    : بقلـم " الفتاوى" عنوان  

بالمملكة العربيـة   عضو هيئة كبار العلماء     

:السعودية جاء فيه

 

 

 

 الواجب عليك إعفاء لحيتك ويحـرم       -

 وال طاعة ألبيك فـى حلقهـا        ،عليك حلقها 

 ال) " صلى اهللا عليـه وسـلم     (لقول النبى   

"طاعة لمخلوق فى معصية الخالق 

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى. د   

 

 

 

يجوز قراءة القرآن لألموات فـى        ال -

.عزاء الميت ألن ذلك بدعة

 

 

 

قنـوت  يجوز متابعة اإلمام فـى       ال -

 ألنه غير مـشروع عنـد جمهـور        ؛الفجر

 فيجب على المصلى خلـف إمـام        ،العلماء

يصر على القنوت أال يرفع يديـه ويـؤمن         

  .على الدعاء

 

مسح الوجه باليدين بعد الدعاء غيـر    -

 .مشروع على الصحيح 

 

 ألن  ؛يجوز تدريس الرجال للنساء    ال -

فى ذلك فتنة وشراا كبير.  

 

ة صـوفية ولهـا     مرأارابعة العدوية    -

 .بار فى التصوف وعبارات غير مرضيةأخ

 

يجوز فتح المذياع علـى إذاعـة        ال -

 ألن  ؛القرآن الكريم يوم الجمعة قبل الصالة     

هذا يفوت على الحاضرين إستغالل الوقت      

.فى العبادة 

 

 

٧

 

وتحـت   ٥٦صــ   ) ٣( فى العدد    -

محمـد  : بقلم" أخسر الناس أعماالً  " عنوان  

:أحمد باشميل جاء فيه

 

 

 

 أيها الناس من أراد النجاة من الغرق        -

فى محيط الفرق الضالة المضلة فليركـب       

سفينة النجاة التى ركبهـا أنـصار الـسنة         

 تلك السفينة التى تنكـسر علـى        ،المحمدية

 ويرفـرف   ،دروبها وجنباتها أمواج الباطل   

.على مقدمتها علم التوحيد الصحيح

 

 

: وهذا تكذيب لحديث رسول اهللا      

).سفينة نوح من ركبها نجاأهل بيتي ك(

 

 

 

أين : ( يخاطب عمر بن الخطاب قائالً     -

) أنت يا بن الخطاب لترى ما يفعله النـاس        

بن الخطاب فى قبره وال يجوز       مع أن عمر  

!!!   به على مذهبهمةمخاطبته وال االستغاث

 

 

٨

 

 وتحـت   ١٤صــ   ) ٤( فى العدد    -

) صلى اهللا عليه وسـلم (رؤية النبى   "عنوان  

 محمد صفوت نور الـدين    : مبقل" فى المنام 

:جاء فيه

 

 

 

يجوز التسمية بعز    ال ":لبانى يقول األ  -

الدين ومحيى الدين وناصر الـدين ونحـو        

 ومن أقبح األسماء التى راجت فى هذا        ،ذلك

العصر ويجب المبادرة إلى تغييرها لقـبح       

معناها هذه األسـماء التـى أخـذ اآلبـاء          

وصال وسـهام    ":يطلقونها على بناتهم مثل   

اد وغـادة وفتنـة ونحـو ذلـك واهللا          ونه

  ."المستعان

 

 

٩

 

وتحـت   ٥٦صـ  ) ٤( وفى العدد    -

حوار التوحيد مع الشيخ أبى بكـر       "عنوان  

:جمال سعد حاتم جاء فيه: بقلم" الجزائرى

 

 

 

 فى الجزائر كتبت لهم رسالة وهـى        -

صورة لمشيخة إسالمية وعينـت الـشيخ       

ـ     : ونائبه وقلت لهم   يخ وحـدوا الكلمـة ش

اإلسالم هو الذى يتحـدث مـع الحكومـة         

.ويطلب منها وتطلب منه وأنتم تابعون له

 

 

 

نسمح للتلفاز فى البيت ، ال نشاهد         ال -

صورة وال أهلى يرونها وال أدخل مجلة أو        

جريدة إال إذا كانت مجلة أو جريدة إسالمية        

بحتة أو للدعوة خاصة وكذلك اإلذاعـة ال        

 .اتدخل بيتً

 

 

 

جتمـاع  ة اإلسالمية اال   على قادة األم   -

) صلى اهللا عليه وسـلم    (فى مدينة الرسول    

 ويبايعوا إمام   ـ   ا لهم ويصبح كال ا  منهم والي

. فى بلده والخالفة فـى المدينـة المنـورة        

  حكـيم  ا يتحد القانون بت   وخالل أربعين يوم

.الشريعة اإلسالمية وتطبيقها

 

 

١٠

 

وتحت  ٣٦صـ  ) ٤( وفى العدد    -

الشيخ صالح الفوزان : بقلم" الفتاوى" عنوان  

:جاء فيه

 

 

 

ــة ومــودة الجــار   ال- يجــوز محب

 أما حسن الجـوار     ، ألنه عدو اهللا   ؛المسيحى

مل الدنيوى والترغيـب    فهو من أمور التعا   

.فى اإلسالم

 

 

 

بنتـه علـى    ا على ولى األمر إلزام      -

رتداء النقاب حتى لو حصل لها مضايقات       ا

.فإنها تؤجر على ذلك

 

 

 

د والنـصارى   يجوز تهنئة اليهـو     ال -

 ألنها أعياد باطلة وكفريـة، واهللا       ؛عيادهمأب

.علينا معاداتهم والبراءة منهمأوجب 

 

 

١١

 

 وتحت  ٣٤صـ  ) ٥( وفى العدد    -

لجنـة الفتـوى    : إعـداد " الفتاوى"عنوان  

: بالمركز العام جاء فيه

 

 

 

يجوز حلق اللحية أو تقـصيرها       ال -

.  ألن ذلك حرام

 

 

 

 . العمل فى البنوك التجارية حرام-

 

 

١٢

 

 وتحـت   ٥٨صـ) ٥( وفى العدد    -

الشيخ محب الدين الخطيب منشئ     " عنوان  

:جاء فيه " م ١٩٦٩م ـ ١٨٨٦الفتح  

 

 

 

 كانت جريدة الفتح التى أنشأها سـنة        -

م تقاوم التقريـب بـين      ١٩٤٨م إلى   ١٩٢٦

. السنة والشيعة

 

 

 

 . رأس مجلة األزهر فترة من الزمان-

 

 

 

 ترك مكتبة بها حوالى مـائتى ألـف      -

.كتاب

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


 

 

 

 

 

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

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

.مجدد هذا الزمان

 

 
 حكــم هـذه ال ىحـد إنقـدم  

قــ تعلياعقبهيمة يــالعظ

 

 
ى نيلـ نسترشد به ف   

 

 
.المجد اإلسالمى       

 

 

األستاذ

 

 
قنـديلمحمود سميـح 

 

 
 



 







 




 



 

 

 

 

 صدرت من قلب    فى الحكمة مناجاة هللا     
إمام حكيم عالم ربانى، يتوجه بها إلى ربه العليم         
الخبير، فى خشوع قلبى وخضوع بدنى، وهـى        
فى نفس الوقت دعوة على كل أعمى لم ير آيات          
اهللا فى كل شيء ، ولم يسمع صوت الحق فـى           
كل شيء، وحجب قلبه عن شهود اهللا فـى كـل     

.كمثله شيءشيء، سبحانه ليس 

 

 
مراتب المظاهر الربانية والتجليات اإللهيـة      

المكونـات، واآليـات،    : كما يبينها اإلمام هـى    
والتجليات، واألسماء والصفات، ومجلى الذات،     
وطمس الطمس، وعماء العماء، وغيب الغيـب،       
ومحق المحق، وخفاء الخفاء، فمن أبصر بعيون       
 الرأس شهد الكائنات، ومن أبصر بعيون القلـب       
شهد اآليات، ومن أبصر بعيون األرواح شـهد        
التجليات، ومن كان الحق سمعه وبصره شهد ما        
ال يبين بعبارة وال بإشارة، وهنا تسجد األرواح،        

.فكيف يكون حال األشباح؟

 

 
ا اإلنـسان   ، مخاطب يقول موالنا اإلمام    

سن الحق         مشيرا إلى ما فيه من دالئل روض ح
 الصدق إال من ذاق     سبحانه، التى ال يراها بعين    

:حبه

 

 
تأمل ترى اآليات فيك دالئــــُل

 

 
على مظهٍر قد حار فيه األوائــُل

 

 
خفَى عنك لما أن تحجبتَ بالسـوى

 

 
اِل تُجـادُلــه بالخيـوحاولتَ في

 

 
ٍن منيرٍةـك فانظُــره بعيــبدا في

 

 
به تحظى منه بالذى أنت آمــــُل

 

 
ـِه وبادر إلى التفكير فى روِض حسن

 

 
زه حبيب القلِب من هو كامـــُلون

 

 
هو الظاهر المعروفُ عند أولى النُّهى

 

 
ُلـهو الباطن المجهوُل إذ أنت جاه

 

 
ـَّــه يراه بعين الصدِق من ذاقَ حب

 

 
وعاينه فى كلِّ ما هو حاِصــــُل

 

 
ولكن ما هى حقيقة الكون الذى نعيش فيه،        

.وما فيه من أسرار قدرة البارى سبحانه؟

 

 
كتـاب، ظـاهره    : فه اإلمام بأنه  الكون يعر 

الكائنات، وباطنه اآليـات، وحـده التجليـات،        
ومطلعه مجلى الذات، فـالكون هـو الـصورة         
المفصلة، واإلنسان هو الصورة المجملة، وتارة      



 




 





 

 

 

 

 



 


 

الكون كله ألواح، سطَّرت الحقائقُ فيهـا       : يقول
آيات مقتضى األسماء والصفات، ولكل اسم من       

ضى، فكماله حقيقة ال    األسماء اإللهية كمال ومقت   
يعلمها إال اهللا، ومقتضاه ظهوره فى المظـاهر،        

مرآة  لمعـانى    : وتارة أخرى يعرف الكون بأنه    
ـ      ا عـن   الصفات، ليظهر الموصوف جل منزه

الكيفيات، ويطالب العبد بأن يعتقد أنه ليس منـه         
سبحانه وتعالى فى الكون شيء، كما أن لـيس         

ـ         ى مقـام   فيه سبحانه من الكون شيء، فنـزه ف
.الشهود

 

 


 


ا ويربط اإلمام بين الكون واإلنسان، كاشـفً      

أن الكون إنسان كبير، واإلنسان كون صـغير،        
ولكن اإلنسان فيه ما ليس فى الكون مع صـغر          
حجمه، والمالئكة لم تسجد إال لمـا فيـه مـن           

ا، ويؤكـد أن     وأبد األسرار، وعناية اهللا به أزالً    
ا، وأنـت قبلـه   إلنسان وجـود الكون قبلك أيها ا  

إرادة، فالكون ستارة ستَرت اآليـات، واآليـات        
ستارة سترت التجليـات، والتجليـات سـترت        

.الكماالت، والكماالت سترت الذات

 

 
إنما تشغل اآلثار من حجب عن األنـوار،        
ويقصد باآلثار تلك الكائنات بما فيها من قـدرة         
وإبداع وتصوير وإحكام وإتقـان، دالـة علـى         

لحكيم العليم اللطيف الخبير سـبحانه، إذا لـم          ا
يحجب العبد بمبناها عن حقيقة معناها، وما فيها        
من أنوار تجليات األسـماء والـصفات، وإنمـا     
يشغل باألكوان من لم يذق جرعة مـن صـافى       
األسرار، وإنما يقف عند الجنات من وقفت همته        

 أحـد صـمد     عند الشهوات، والحق األول     
دا أحليس له كفو.

 

 
   ا لم تفـك رموزهـا،      وال تزال اآلثار كنوز

وخزائن خيرات لم تفتح أبوابها، ورياض أفكار       
لم تفتق أكمامها، وهى بما فيها مـن الخـواص          
معارج لمن سبقت لهم الحسنى، ومدارج لمـن        

إذا كان  : سبقت لهم السوءى، وهنا يتساءل اإلمام     
ال بد فى استبانة اآلثار من شمس النهار، وأنت         

ا عن أن   ا وقدرها إضاءة وسمو   كانتها علو تعلم م 
تواجهها األبصار، فكيف بالشمس التـى تبـين        
اآليات واألنوار للخيرة األطهار؟ إنهـا شـمس        

 التى ال تغيـب، وورثتـه   الحبيب الهادى   
. األخيار أحباب الحبيب رضوان اهللا عليهم

 

 
شتان بين كوكب يبين اآلثار، وبـين مثـل         

لوب واألرواح األنـوار،  أعلى تشرق به على الق 

وليست كل عين تنظر تلك األنوار، وإنما هـى         
نعمة اهللا وفضٌل لألخيـار، إذا انجـاب غَمـام          
األين، وانسلبت نقطـة الغَـين، وذاب سـحاب         
البين، نطقت ألسنة اآليـات بحقـائق البينـات،         

.ظاهرة فى مرآى الكائنات

 

 
من لم تستر آياتُه مكوناته عن عيون قلبـه         

ب، ومن لم تستر تجليات الحق آياته       فهو محجو 
عن عيون روحه فغير مطلوب، ومن لم يـستر         
مجلى ذات الحق عيون سره عن تجلياته فغيـر         
منسوب، نور الجمال بهاء، ونور الجالل خوف،       

.ونور الكمال خشية، ونور مجالى الذات رهبة

 

 
ومعلوم أن العبد إذا صفا سره بنور ربـه،         

ى حـضرة الملـك     ترقى فى مقامات الشهود، إل    
 عن شهود الذات مـع      يءالمعبود، فلم يحجبه ش   

النزاهة والتقديس، أما من وقف عند حـٍد فقـد          
تِعس من حجبته اآلثار عن     : حجب، يقول إمامنا  

اآليات، وحجب مـن حجبتـه الجنـات عـن          
التجليات، وفاز مـن حجبتـه التجليـات عـن          
الجنات، وغُشى مـن حجبتـه التجليـات عـن          

، ووصل مـن لـم تحجبـه        األسماء والصفات 
األسماء والصفات عن مجلى الذات، وقرب من       
لم تحجبه مجلى الذات عن الـذات، واالتحـاد         
كمال التوحيد، وهو غيب عن األرواح وسـر ال   

.يباح

 

 


 


ا عن أسرار التجليات فى      نظم و يقول   

     ا يسمع  اإلنسان والكائنات، حتى صار كله مسامع
ا تـشهد   غيب المصون، وصار كلـه أبـصار      ال

الغيوب فى المحبـوب، حتـى أخفـى شـهوده         
وجوده، فأحرم من نشأته األولى، وجـرد مـن         
سور الرسم المحدود إلى ميدان القرب الفـسيح،        

 ألنـه   ؛فانمحت الرسوم وانمحى الزمان والمكان    
ويـبطش بـاهللا،    صار يسمع باهللا ويبصر بـاهللا       

:وصار صورة الرحمن

 

 
معا صرتُ كلى أسمع الغيبـامسا

 

 
بل صرتُ كلِّى أبصارا ترى الِحبا

 

 
لما تجلى لروحى فى تنزلــــه

 

 
أحيا اللطائفَ فضال عمر القلبــا

 

 
ا بظاهرهقد كنتُ فى السوِر مستور

 

 
حتى أدار بحاناِت الصفا الشُربـا

 

 
أخفى شهود وجودى ثم واجهنـى

 

 
ـَّـبالوجه حي ارنى أولى لى الحب

 

 

 من نشأتى األولى والِزمهاأحرمتُ

 

 
جردت من سوِر رسمى جدد القُربا

 

 
حالى الح متضح ا به صحـاـقرب

 

 
غيب عال جنَّن األفراد والصبــا

 

 
غيب المعانى به األسماء تُشرقُ لى

 

 
تمحو الرسوم وتمحو الشرقَ والغربا

 

 
أضاء مصباحه من زيِت سدرِتــه

 

 
اقد صرتُ صورتَه شاهدتنى غيبـ

 

 
 يقول فـى    كان سيدنا اإلمام الحسين     

:مناجاته لربه

 

 
سبحانك متى غبتَ حتى تحتاج إلـى دليـٍل        
يدل عليك، ومتى بعدتَ حتى تكون اآلثار هـى         
التى توصل إليك، أيكون لغيرك من الظهور ما        
ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ عميت عين         

   ا، وخسرت صفقةُ عبـٍد لـم       لم ترك عليها رقيب
.اعل له من حبك فى قلبه نصيبتج

 

 
إن القلوب التى   ": المضنون"يقول اإلمام فى    

ا تشهد جماله، وتلك    يحبها اهللا تعالى منحها عيونً    
العيون التى منحها إياها تشتاق إلى أن ترى هذا         

 لها بقدرها، ثم يوسعها فال      الجمال، فيتجلى   
، فــإذا  تزال فى شوق حتى تـصل إليـه        

ت معانى صفاته عليهـا؛      انتقش وصلت إليه   
فتبدلت األرض غيـر األرض، واألرض هـى        
الهيكل اإلنسانى، والسموات غيـر الـسموات،       
وتلك السموات هى القوة الروحانيـة، فبعـد أن         
كان شوقها إلى ربها، صـار شـوقها إلـى اهللا           
تعالى، وال ينتهى الشوق ولو كان اإلنسان فـى         
مقعد صدق؛ ألن معبوده ال يحويه مكان، ولـو         
أقامه فى مقعد صدق لكان هذا المكان حجبـه؛         
ألن محب اهللا  تعالى ال يأنس لغير ذاته، وذاتـه       
تنزهت عن أن تُُحد أو تُعد أو تُوصف؛ فيـدوم          
شوقه إليها، ويتوالى انكشاف جماله العلى لهـذا        
المحب، إلى ما ال نهاية، وكماالت اهللا تعالى ال         

لمحبـة،  نهاية لها، وال بداية لها، فمساكين أهل ا       
فبما ينجلى  : فهم فى ُأنٍس وفى وحشة، أما أنسهم      

فبعـد  : لهم من جماله العلى، وأمـا وحـشتهم       
، ولبعدهم دنـاءة    المحبوب عنهم عظمة وجالالً   

وخسة، فحقيقتهم العبدية، فتشع عليهم سـواطع       
جماله وكماله، ساطعة على أرواحهم، وهم فـى        
عذاب ونعيم، عذابهم للشوق إليه، وأمـا النعـيم       

. ورضوا عنهفبالرضا عنهم، وهم 

 

 









 










 









 





 





 



 



 



 

 

 

 

 



 



 


 

 

 

 

 
قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ 

 

 

 

 



 




 


الَّـِذين  : من بين معاني قول اهللا تعالى     

يْؤِمنُون ِبالْغَيـِب ويِقيمـون الـصالةَ وِممـا         
 نِفقُوني مقْنَاهزر )ذكر اإلمام أبو ،)٣ :البقرة 

العزائم أن هذه اآلية الشريفة جمعت أنـواع        
: القربات

 

 
غيب وهو عمل القلوب     اإليمان بال  :فأولها

. خاصة

 

 
 إقامـة الـصالة وهـو عمـل         :وثانيها

الجوارح الناتج عن تعظيم اهللا تعالى بالقلـب،   
وحب القيام بين يديه بما يحبه ويرضاه شكرا        

.له على عميم النعم التي ال تحصى

 

 
 اإلنفاق، وهو العمل المالي الذي      :وثالثها

تقوم به الحجة على أن المؤمن آثر ما عنـد          
 تعالى على ما عند نفسه مما بـه تطيـب           اهللا

حياته في الدنيا، وهو الحجة على كمال إيمانه        
بالغيب، ألن يوم القيامة من الغيـب، وبـذل         

.المال لنيل السعادة فيه كمال التصديق بها

 

 
ويِقيمـون  : وفي معنى قولـه تعـالى     

الـدعاء،  :  فإن الصالة لغـة هـي      الصالةَ
ان وأعمـال   هي أقـوال باللـس    : واصطالحا
. بالجوارح

 

 
والصالة عماد الـدين، وشـكر بجميـع        
الجوارح لرب العالمين، ومناجاتـه تعـالى       
بكالمه العزيز، بها يتجمل العبد بأجمل حلله       

.التي بها يجمله ربه ويحبه ويقبل عليه

 

 
:أما في معاني إقامة الصالة فقد قيل

 

 
إقامة الصالة أداؤها بأركانهـا وسـننها       

دام : قام الشيء أي: ها، يقالوهيئاتها في أوقات
وثبت، وليس من القيام على الرجل، وإنما هو   

: ظهر وثبت، ويقال  : قام الحق؛ أي  : من قولك 

. هي سوق رائجة: قامت السوق، أي

 

 
وإقامة الصالة جعلها مـستوية إلقامـة       

ةَ تَنْهى عـِن    ِإن الصالَ : مهمتها، قال تعالى  
، وقـال   )٤٥ :عنكبوتال( الْفَحشَاء والْمنكَرِ 

) :        ـِن الفحـشاِءصالتُه ع هن لم تَنْهم
الطبرانـي  ) " بعدا نكِر لم يزدد ِمن اِهللا إالَّ     والم

 قاَل اُهللا   : (، وفي الحديث القدسي   "وغيره
ليس كُلُّ مصلٍّ يصلِّي، إنما أتقبُل الصالةَ ممن 
تواضع لعظمتي، وكَفَّ شَهواِتِه عن محارمي،    

 يِصر على معصيتي، وأطعـم الجـائع،        ولم
وكَسا العريـان، ورِحـم المـصاب، وآوى        

 وعزتـي وجاللـي إن   الغريب، كُلُّ ذلك لي،   
ضوُأ ِمن نوِر الشمِس، علي أن      نور وجِهه ألَ  

أجعَل الجهالةَ لـه ِحلْمـا؛ والظُّلْمـةَ نـورا،         
    قِْسميدعوني فألبيِه، ويسألني فُأعطيِه، وي  علي 

      ثَلُهمالئكِتي، م ِتي، وأستحِفظُهبقُو ه، أكْلَُؤهفأبر
عنِدي كمثَِل الفردوِس ال يتَسنَّى ثمرهـا، وال        

".الديلمي عن حارثة بن وهب    ) "يتغير حالُها 

 

- 
تَغير َأو تسنَّه : تسنَّى الشيء؛ أي: يقال

 

-        .

 

 
وخالصة معنى إقامة الصالة كما يبينـه       

خشوع القلب فيها خشوعا تخشع     : م هي اإلما
.به الجوارح لمواجهة القلب لمقلِّبه في الصالة

 

 
وال شك أنه إذا خشعت جوارح العبد في        
الصالة؛ كستْه أنـوار الخـشوِع هللا بعـدها،         
فسارع في طاعته، وتباعد عـن معـصيته،        

. وحسنت معاملته، وتجملت أخالقه

 

 
رعاية أن المـصلي    : ومن إقامة الصالة  

 بمحابـه   قف بين يدي اهللا، يراه اهللا عامالً      او
ومراضيه، وهو قد تبلغ به الجذبة التي يتمثل        

اإلحسان) : بها أنه يرى ربه، كما قال       
أن تعبد اَهللا كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه           

".أحمد والبخاري ومسلم) " يراك

 

 
:ا في إحدى قصائده نظميقول 

 

 
قبلة العارفين حال الصالة

 

 
 مولى منزه عن جهاتوجه

 

 
وهمو قبلة له إذ يصلــي

 

 
بحنان عليهمو للنجـــاة

 

 
فصالةٌ له وِمنْه عليهــم

 

 
 من الظلماتأخرجتهم فضالً

 

 
وهذه هي اإلقامة، وفيها مشهد أعلى من       
هذا؛ وهو أن يشهد المصلى أنه عبـد أقامـه          
القيوم الموفقُ في مقام مواجهته على بـساط        



 

 

 



 



 


 

 

 

 خاشعا آنـسا    ذلالًتاألنس، يتملق أمام ربه، م    
بما يجلي له من سطوع أنـوار معـاني مـا           
يتلوه، وظهور أسرار حكمة ما يعمل، فيكون       

 يحبه فه عبدا بين يدي اهللا، يعمل عمالً    في موق 
وجِعلَتْ قُـرةُ   : (اهللا، وهو المراد بقوله     

،  "أحمد وغيـره  ) "عيِني في الصالة  

 

 قـرة   -
 تطمح  ما يصادف به العبد سرورا فال     : العين

العين إلى ما سواه     

 

، يقول اإلمام في إحدى     -
:قصائده

 

 
ني فرداـوجِه يجعلـألح لي جماَل ال

 

 
ي العبــداـى أرى أننـيجملُني حت

 

 
اكِشفَـنـقِة فـي الحقيـفإني عبد ف

 

 
حجاب المباني عن عيوني َأِفي العهدا

 

 
" اإلسـالم ديـن اهللا    : "واإلمام في كتابـه   

 صالتنا على ثالثة أمور     يطالبنا أن نحافظ في   
لنكون من جملة المحافظين علـى الـصالة        

:وإقامتها

 

 
المحافظة على الطهارة: أوال

 

 
والمحافظة على الطهـارة بـأن يـسبغ        

. الوضوء قبل الصالة

 

 
والمقصود من طهارة الثوب وهو القشر      
الخارج، ثم من طهارة البدن وهـو القـشر         
القريب، ثم من طهارة القلـب وهـو اللـب          

. طهارة القلب من نجاسات األخالق: نالباط

 

 
المحافظة علـى سـنن الـصالة       : ثانيا

وأعمالها 

 

 
وأنت إذا أتيت بذلك انتفعت به وإن لـم         

كما ينتفع شارب الدواء بشربه     ، تعلم أسراره 
وإن لم يعرف طبائع أخالطه ووجوه مناسبته       

.لمرضه

 

 
المحافظة على روح الصالة : ثالثا

 

 
ة وهـى   أن تحافظ علـى روح الـصال      

، اإلخالص وحضور القلب في جملة الصالة     
فال تسجد  ، واتصاف القلب في الحال بمعانيها    

وال تركع إال وقلبك خاشع متواضـع علـى         
فإن المراد خضوع القلب ال     ، موافقة ظاهرك 

وفي قلبك  ) اُهللا أكبر (خضوع البدن، وال تقول     
وجهتُ : (شيء أكبر من اهللا تعالى، وال تقول      

 وقلبك متوجه بكل وجهه إلى اهللا        إال) وجِهي
: معرض عـن غيـره سـبحانه، وال تقـول     

 ِهللا دمالح        إال وقلبك طافح بـشكر نعمـه 
وإيـاك  : عليك فرح به مستبشر، وال تقول     

تَِعيننَس      إال وأنت مستشعر ضعفك وعجزك 
وأنه ليس لك وال لغيرك من األمـر شـيء،          

ح وشـر ، وكذلك في جميع األذكار واألعمال    
. ذلك يطول

 

 
والمؤمن الكامل ال تلهيه تجـارة الـدنيا        
واآلخرة وال بيع نفسه هللا أو بيع سلعته لغيره         
للربح عن ذكر اهللا بمعناه الحقيقي الذي بـه         

ةَ وَأِقـِم الـصالَ   : تقام الصالة، قال تعـالى    
.)١٤ :طه( ِلِذكِْري

 

 
وإقامة الصالة التي تكون عـن الـذكر        

ورفع الحجاب عن   ، كشف الستار عن حقيقتك   
الجمال والجالل والكمال اإللهي؛ بقـدر مـا        
وهب اهللا للعبد من عيون الكشف الالئق بعبد        

. ال بقدر الجناب المقدس تنزه وتعالى، ممنوح

 

 
 ا وأحـواالً  سرارواإلمام يبين أن هناك أ    

ال تُرسـم   ،  للقلـوب  ا تُمـنح فـضالً    وأنوار
تجعل مقيم الصالة   ، وال تُبين بالكتابة  ، بالعبارة

على قلب رسل اهللا الـسابقين صـلوات اهللا         
ا فينال كل مقيم للصالة قـسطً  ، وسالمه عليهم 

ا من مقام رسول من رسل اهللا صـلوات        وافر
اهللا عليهم، فقد يكون على قلب سيدنا عيـسى         

 ،     أو قلب سيدنا موسى ،  أو على
كـل ذلـك    ، سيدنا الخليل األكبر    قلب  

فضل اهللا يتفضل به على من وفقه وأقام بين         
.لم يقمه سبحانه إال لمحبوب مراده، يديه

 

 
وذلك من معنى ما ورد عن مـسلم بـن          

 إلى عثمان   نظر رسول اهللا    : يسار قال 
شبيه إبراهيم، وإن المالئكة    : (بن عفان فقال  ا

".ابن عساكر) "لتستحيى منه

 

 
مـن  : (حديث شريف له   في   وقال  

سره أن ينظر إلى تواضع عيسى بن مـريم         
ابن سعد، وابـن أبـي      ) "فلينظر إلى أبي ذر   

".شيبة عن أبي هريرة

 

 
وإقامة الصالة تكون إذا تجرد العبد عـن   
نفسه، وفنى عنها بمشهد الحق القدسي، يقول       

نظم ا في إحدى قصائدهاإلمام:

 

 
أقيم صالتي إن تجردتُ عن نفسي

 

 
ا عنِّي بمشهِده القدِسيـفنَى بهأـف

 

 
:إلى أن يقول

 

 
ي يصلي بالخشوع لربهـفجسم

 

 
وروحي تصلي بالشهود بال لبِس

 

 
لي في صالتي ألننيـعلي يص

 

 

تشبهتُ بالمختار بالجسم والنفـِس

 

 


 


واهللا تعالى جمع لنا في الـصالة عبـادة         
جميع األنواع من عمار سماواته إلـى رتبـة      

:الجماد

 

 
 كقيام الحافين حول العرش؛     :فقيامنا فيها 

.المسبحين المهللين المكبرين

 

 
 تنزل إلى مرتبة الحيوانـات؛      :وركوعنا

إظهارا لكمال الذل هللا تعالى في حال القيام له         
.بما فرض علينا

 

 
 تنزل إلـى رتبـة النباتـات؛        :والسجود

لنلصق وجوهنا بالتراب ذكرى لنشأتنا األولى      
، وشهودا لما جملنـا اهللا      التي هي من التراب   

به من الحيـاة والحـس والحركـة والعقـل          
.والروح؛ فنذكر ونشكر

 

 
 كالجبال تنـزل إلـى      :والجلوس للتشهد 

رتبة الجماد؛ لنشهد ما يتفضل اهللا به علينـا         
.بتسخير جميع مخلوقاته لنا

 

 
 :وحركة الرأس إلى اليمـين والـشمال      

تمثل حركة الكواكب السيارة الـدائرة حـول        
. حورها خشوعا لعظمة العظيم األكبر م

 

 
.وهو الشكر الذي يطيقه العبد المؤمن

 

 
يقول اإلمام في قصيدة له يبين فيهـا أن         

: العبادات تتنوع، لكن المعبود جل شأنه واحد

 

 
فؤادي إلى هذا الجناب يسارع

 

 
وقلبي إلى نور الحقيقة ضارع

 

 
:إلى أن يقول

 

 
هد غيِرهـأحرم في التكبير مش

 

 
هد بالتنزيه إذ أنا راكــعوأش

 

 
ـً اوأسجد عن نفسي وفعلي فاني

 

 
وأسجد أخرى عن فنائي توابع

 

 
وافهـألن سجود العبد مثل ط

 

 
بسبع صفات أثبتتها الشرائـع

 

 
بسبع صفات،  : ونالحظ أن اإلمام هنا قال    

بسبعة أعضاء، والـصفات الـسبع      : ولم يقل 
السمع، والبصر، والكـالم، والقـدرة،      : هي

.         والعلم، والحياةواإلرداة،

 

 
والسجود بها أن يسلمها لمالكهـا الحـق        
سبحانه دون نسبة شيء منها إلى نفسه، وأن        
يبرأ العبد من حوله وقوته، وأن يعمل بها في         
محاب اهللا ومراضيه، ويكف نفسه عن مخالفة       

.ربه

 

 



 

 

 

 



 



 

يف

 

: ذكراها السبعني

 

 

 

إىل مىت سنظل حنتفل بالنكبة

 

!؟

 

 

 

إن السؤال الـذي ينبغـي أن يوجـه         

ــى   ــيس إل ــة ول ــام األم ــشعوب وحكّ ل

إلى متى سنظل نحيـي      ":الفلسطينيين هو 

ذكرى النكبة من دون مواقف وسياسـات       

جادة السترداد فلسطين وحقـوق شـعبها       

، إنه بالطبع ليس سـؤاالً      "الصابر المقاوم؟ 

يبغي معرفة عدد السنين التي تنتظرنا من       

 ال، إنـه سـؤال      أجل تحريـر فلـسطين،    

استنكاري مقصود به توجيه اللّوم والعتاب والنقـد الـشديد          

لهؤالء الحكّام وشعوبهم على تقاعسهم وضعف ردود فعلهم        

.تجاه فلسطين والقدس

 

 

، م١٩٤٨ لنكبة فلسطين    ٧٠تمر هذه األيام الذكرى الـ      

تمر واألمة قد تم تمزيقها بأيدي اإلرهاب الداعشي الممـول          

أو بأيٍد إسرائيلية وغربية تـارة أخـرى، تمـر           ا تارة، نفطي 

  الذكرى وفلسطين تقد دعبـر  ام الشهداء وتصنع التاريخ مجد 

التضحيات الِجسام وفلذات أكبادها، ومؤكّدة للعالم وإلسرائيل       

لم تنتِه بعد وأن فصولها ووقائعها       م١٩٤٨ن حرب   أا  تحديد 

.ال تزال مستمرة

 

 

ذي صـنعها مـا زال      ما بقيت المقاومة حية والشعب ال     

يجاهد ويبدع في جهاده وانتفاضاته، إن السؤال الذي ينبغي         

أن يوجه هنا، يوجه إلى الشعوب العربية واإلسالمية وليس         

 ألنه ضحى وال يزال يضحي ويبـذل        ؛إلى الشعب الفلسطيني  

الغالي والنفيس، ومن أجل فلسطين وما هذه األلـوف مـن           

   رين، إال  الشهداء والجرحى األسرى والمهج

 إلـى   ١٩٤٨شواهد حية لم تتوقّف مـن       

.م٢٠١٨

 

 

على أية حال نحتاج لنذكّر هذه األمـة        

التي فقدت نخبتهـا الـسياسية الحاكمـة        

ونخبتها الثقافيـة واإلعالميـة وقطاعـات       

أخرى واسعة، البوصلة الـصحيحة التـي       

على أساسها تحدد قضايا األمة الحقيقيـة       

مة فيها خالل السنوات السبع     من تلك الزائفة التي تفرقت األّ     

السابقة، سنوات ما سمي بالربيع العربي، في سبيلنا لـذلك          

دعونا نُعيد التذكير بأهم المحطات التي نشأت فـي إطارهـا           

وهنا يحدثنا التاريخ بأن مؤامرات الـصهاينة     . م١٩٤٨نكبة  

ومن آزرهم من قوى استعمارية غربية في مقدمها آنـذاك          

 بوعد  اف من بدايات القرن الماضي مرور     توقّلم ت ) بريطانيا(

 وشـراء   م١٩٣٦وثورات البـراق    ) م٢/١١/١٩١٧(بلفور  

. األراضي الفلسطينية من ِقبل اليهود عبر اإلرهاب والتزوير       

وعملياتهم المسلّحة ضد أهل الـبالد وصـوالً إلـى حـرب            

: والتي تقول أبرز وقائعها اآلتيم١٩٤٨

 

 

١

 

ـ        - ى دولتـين يـوم      صدر قرار تقـسيم فلـسطين إل

 حين وافقت الجمعية العامة لألمم المتحدة       م٢٩/١١/١٩٤٧

 الذي يوصي بتقسيم فلـسطين إلـى        ١٨١على القرار رقم    

 ولقـد رحـب الـصهاينة       ،دولة يهودية ودولة فلـسطينية    

بمشروع التقـسيم بينمـا شـعر العـرب والفلـسطينيون           

.باإلجحاف

 

 



  

 

 



 





  




 




 



٢

 

 تصاعدت حدة القتـال بعـد قـرار         -
 تم تشكيل   م١٩٤٨ بداية عام    التقسيم، وفي 

جيش اإلنقاذ بقيـادة فـوزي القـاوقجي،        
 كانـت   م١٩٤٨يناير  / وبحلول كانون ثاني  

منظمتا األرجون وشتيرن قـد لجئتـا إلـى         
 كـانون   ٤(استخدام الـسيارات المفخّخـة      

ي يافا  يناير تفجير مركز الحكومة ف    / الثاني
، )ا فلـسطيني  ا مـدني  ٢٦ما أسفر عن مقتل     

 قام المقـاتلون    م١٩٤٨مارس  / وفي آذار 
       الفلسطينيون غير النظاميين بنـسف مقـر
الوكالة اليهودية في القدس مـا أدى إلـى         

.٨٦ا وجرح  يهودي١١مقتل 

 

 
٣

 

 استشهاد عبـد القـادر الحـسيني        -
فـي  ) الزعيم الوطني الفلـسطيني الكبيـر     (

.م٨/٤/١٩٤٨القسطل يوم 

 

 
٤

 

ــوم    - ــين ي ــر ياس ــة دي  مذبح
ــي قُم٩/٤/١٩٤٨ ــا   والت ــل فيه  ٢٥٣ت

ر الباقون مع تدمير البيـوت       فلسطينيجا وه
والحقول األمر الذي أصاب العديد من المدن       

ـ     طبريـا  (ا  والقرى بالرعب، فسقطت تباع
 ـ بيسان وصفد  م١٩/٤/١٩٤٨وحيفا يوم 

). ثم توالى السقوطم٢٢/٤/١٩٤٨ويافا 

 

 
٥

 

 تقر  م١٩٤٨أبريل  /  نيسان ١٢ في   -
لجيوش العربية  ا!) بزحف(الجامعة العربية   

إلى فلسطين واللجنة الـسياسية تؤكّـد أن        
الجيوش لن تتدخّل قبل انسحاب بريطانيـا       

وكان االنتـداب   . مايو/  أيار ١٥المزمع في   
البريطاني على فلسطين ينتهي بنهاية يـوم       

 وفي اليوم التالي أصبح     ،م١٤/٠٥/١٩٤٨
إعالن قيام دولة إسرائيل ساري المفعـول       

 بين الكيـان الجديـد      ومباشرة بدأت الحرب  
.والدول العربية المجاورة

 

 
٦

 

/  المعارك في فلسطين بدأت في أيار      -
 بعد االنتداب البريطاني علـى      م١٩٤٨مايو  

فلسطين وإعالن العصابات الصهيونية قيام     
دولة إسرائيل على المـساحات الخاضـعة       
لسيطرتها في فلسطين، وتدفّقت الجيـوش      

مـارة  العربية في مصر وسوريا والعراق وإ     
شرق األردن على فلسطين ونجحت القوات      
العربية في تحقيق انتصارات كبيرة، وفـي       

 اعترف رئيس   م١٩٤٨مايو  /  من أيار  ١٦
الواليات المتحدة هـاري ترومـان بدولـة        

 ودخلت أول وحدة مـن القـوات        ،إسرائيل

النظامية المصرية حدود فلسطين وهاجمـت      
هذه القوات مستعمرتي كفار داروم ونيـريم       
الصهيونيتين في النقب، كما عبـرت ثالثـة     
ألوية تابعة للجيش األردني نهر األردن إلى       
فلسطين، واستعادت القوات النظامية اللبنانية 

لبنانية قريتّي المالكية وقدس على الحدود ال     
ــاة   ــصابات الهاجان ــن ع ــا م وحررتهم

.الصهيونية

 

 
٧

 

 استمرت المعارك على هذا النحـو       -
حتى تدخّلت القوى الدولية وفرضت الهدنـة    

 ثـم  ،)م٨/٧/١٩٤٨ ـ  ١١/٦من (األولى 
مـن  (اشتعلت المعارك لتعقد هدنـة ثانيـة        

 ثم عاد القتال ،)م١٠/١١/١٩٤٨ ـ  ١٨/٧
  موعد الهدنـة   م٧/٠١/١٩٤٩ليستمر حتى   

 وما بين هذه الهدن كانت إسـرائيل        ،الثالثة
تتسلّح وتتّسع وتقوى والعـرب يتفرقـون       

 لتنتهي الحرب بتوقيـع مـصر       ،ويتراجعون
 ،م١٩٤٩فبراير  / شباط ٢٤التفاق هدنة في    

 ثـم   ،م١٩٤٩مارس  /  أذار ٢٣يليها لبنان   
ــي  ــسان٣األردن ف ــل /  ني  ،م١٩٤٩أبري

ـ  م١٩٤٩يوليو  /  تموز ٢٠فسوريا   ا ، ودائم
نت مصر هي البادئة سـواء بـالحرب أو         كا

ا سيتبعها العرب حتى يومنا باالستسالم وحتم
هذا، وكان من نتائج هذه الحـرب سـهولة         
احتالل الـصهاينة ألغلـب مـدن الـشمال         
الفلسطيني مع اللد والرملة والنقب الذي كان 
يشكّل لوحده نصف مساحة فلسطين، وذلك       

ـ       هر نتيجة انكسار الجيوش العربية بعد األش
الستة األولى من القتال والتي عانت فيهـا        
العصابات الـصهيونية ثـم اسـتطاعت أن        
تستعيد زمام المبادرة وتنتصر نتيجة التفرق      
العربي، وعدم التنسيق بين الجيوش وعدم       
االستعداد الجيد للقتال وغلَبة القرار السياسي 
على القرار العسكري وغيرها من األسـباب       

.اث عنها الحقًالتي سنتحد) الدروس(

 

 
   ا لهذه الحرب   ومن النتائج المؤلمة أيض

 ألـف فلـسطيني علـى       ٨٠٠إجبار حوالي   
الفرار والهجرة القسرية من ديـارهم مـن        
أصل مليون ومائتين وتسعين ألف فلسطيني      

من أهل فلـسطين، وذلـك      % ٦٠أي نحو   
 مذبحة مروعة   ٣٤اينة  نتيجة ارتكاب الصه  

 ت سلبة الصمود   اأثرالفلسطيني،   على روحي 
وكان من النتائج الخطيـرة لهـذه الحـرب         

من أراضي فلـسطين    % ٧٨المؤلمة سقوط   
في أيدي الصهاينة فضالً عن دمار قرابة الـ 

.                                                                                                    قرية ومدينة مع تهويدها بالكامل٤٠٠

 

 
في ضوء هذه الوقـائع التـي ينبغـي         

ا على الـذاكرة    استمرارية التذكير بها حفاظً   
الحية للصراع مع الكيان الـصهيوني نعيـد        

 للنكبـة   ٧٠طرح السؤال في الذكرى الــ       
:وهو

 

 
ونحيي ذكراها؟  ) نحتفل(إلى متى سنظل    

ونزيد عليه، متى نحتفل بذكرى جديدة هـي        
هـا  ذكرى عيد استرداد فلسطين ونهاية نكبت     

.الكبرى؟

 

 
سـيتم ذلـك   : إن اإلجابة وباختصار هي  

الحاكمـة  (عندما تعيد نخبـة هـذه األمـة         
وكذا شعوبها؛ البوصلة، إلـى     ) والمحكومة

االتجاه الصحيح تجـاه فلـسطين بقدسـها        
وهو طريق صعب ولكنه الطريـق      . وأقصاها

إنه طريـق   . الوحيد القادر على إنهاء النكبة    
 الـشوكة   أسماه القرآن الكريم طريـق ذات     

ـ       اولكنه األصح واألبقي واألكثر جزاء ونفع، 
وإنهاء للنكبة الدائمة التـي نعيـشها منـذ         

، وقبل هذا كله هو طريق المؤمنين       م١٩٤٨
وهل سيحرر فلـسطين    (أولى البأس الشديد    

وصدق اهللا العلي العظيم حين     ) أناس غيرهم 
وِإذْ يِعـدكُم    :٧ية  اآلقال في سورة األنفال     

ى الطَّاِئفَ  اللَّهدِإح     دتَـوو ا لَكُمِن َأنَّهتَي َأن ون 
         َأن اللَّـه ِريديو لَكُم كَِة تَكُونذَاِت الشَّو رغَي

الْكَاِفِرين اِبرد قْطَعياِتِه وقَّ ِبكَِلمِحقَّ الْحي.

 

 



 

 

 

 

 



 





 




 


هلْ شـِهدتم ِبـالْعيِن ِفـي اِإلنـسانِ        

 

 
هلْ شـِهدتم ِبـالْعيِن عـيِن الـروحِ        

 

 
هــلْ شــِهدتم ِبعــيِن نفْخــِة قُــدٍس

 

 
  ٍل ِفــي مــزنت ودــهقَــاٍمذَا ش

 

 
عين روِحـي وعـين نفْخـِة قُـدسٍ        

 

 
فَوق هٰذَا الـشهوِد حجِبـي وبعـِدي       

 

 
ــي ــوِدي وِعلِْم جالَ ووِدي وــه الَ ش

 

 
ِفي فَنـاِئي الَ شـيَء بـدِئي مقَـاِمي         

 

 
كَانَ صوِمي التوِفيـق مـابين روِحـي       

 

 
ــصاِلي   ــةً ِالت ذْبج ــم سالر ــر قَه

 

 
  ِلـي      أَيجِس تـةُ الْقُـدفْخناِمي وِصي

 

 
يــا ِصــياِمي يــا تــرك الَِزِم قَــدِري

 

 
هلْ يلَـذُّ الـصيام والـصوم  تـرك؟         

 

 
ــا   اميه ــذَّةً أَو ــاوزت لَ جت ــد قَ

 

 
كُـن﴾ جملَتِنـي  ﴿أَثْبتتِني ِمـن قَبـِل     

 

 
رتبِتــي الْعبــد قَــدرها فَــوق عــاٍل

 

 
ج ــنــيْءعبــِن اللَّطَــاِئِف نــاِني عن

 

 
ــي  بــا ِلر جــلُّ ح ــوِمي أَِه ص ــد عب

 

 
ــالَىٰ  عــلَ ت ــرٍد رأَى الْجِمي ــلُّ فَ كُ

 

 
ــاءً  الً ِرضــض ــاك فَ معن دــد ج بر

 

 

 

 

 

نور غَيـٍب ِمـن حـضرِة الرحمـاِن؟           

 

 
غَيب غَيـٍب ِفـي مـشهِد اِإليقَـاِن؟        

 

 
اِت ِبغيــِر تــداِن؟نــور مجلَــى الــذَّ

 

 
ــانِ   نيى الْعــر أَنْ ت ــت ــِه أُلِّه ِفي

 

 
ــانِ  يــي الْب ــاِدِه ِف حــى ات نعم ــر ِس

 

 
ِحفْظُ قَـدِري عـن درِكـِه ِبالِْعيـانِ        

 

 
ــاِني    ــٍة ِللْفَ بجحٍر أَوــت ــر ِس غَي

 

 
ــاِني   هرــاِدِه الْب حِر اتــد ــوق قَ فَ

 

 
كْـوانِ بلْ ورسـِمي ِفـي حيطَـِة األَ       

 

 
ِبالــشهوِد الْمحبــوِب ِلِإلنــسانِ  

 

 
ــاِن ــِن اِإلمكَ ع ــت ــا علَ وبــي غُي ِل

 

 
قَد تركْـت الْوجـود حـالَ التـداِني        

 

 
ــاِني؟   عــِه الْم ــام  ِفي ــذُّ  الِْقي أَو يلَ

 

 
حيثُ قَـدِري الـتمِكني ِعلْـم الثَّـاِني       

 

 
ِبالْجمــاِل الْمعهــوِد ِللروحــاِني  

 

 
ِفي ِريـاِض اَألعلَـين قُـلْ ياِلـساِني        

 

 
ــسانِ   ِقِني ِباِإلحــي ــق الْ ــلَ ح أَه

 

 
كَعبِتي الـذَّات ِفـي انِمحـا أَركَـاِني        

 

 
ــديانِ  ــى ال ــدعٰى ِإلَ ا يــد بع ــار ص

 

 
ــانِ  ــد ِبالْحنـ ــا الْمِزيـ وامنحنـ

 

 

 

 
  

 

 
   

 كل عام وأنتم بخير

 

 
قدم سماحة شيخ الطريقـة العزميـة بخـالص         يت

التهانى لألمة اإلسـالمية بحلـول عيـد الفطـر          
سائالً اهللا تعالى أن يعيده على األمـة         .. المبارك

اإلسالمية بالخير واليمن والبركات، بأن تتوحـد       
كلمتها، وتقوم من رقدتها، وتضطلع بمسئوليتها،      

فـالمطلوب عظـيم،    .. كخير أمة أخرجت للناس   

 

 
.قصير، والخطر كبير والعمر        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تـهــانــى

 

 












األخ الفاضل الحاج محمد السيد حـسن بحفيدتـه         * 

.بكفر الشيخ.. إسراء أحمد محمد السيد

 

 

األخ الفاضل األستاذ مأمون السيد إبراهيم بزفـاف        * 

.بكفر الشيخ.. كريمته اآلنسة هاجر

 

 

: األخ الفاضل المستشار عادل أبو رية نائب محافظة الـشرقية بحفيديـه           * 

بههيا.. يوسف أحمد عادل، وكايال معتصم عادل

 

. شرقية-

 

 

األخ الحاج محمد الشويخ بزفاف كريمته هاجر على األستاذ أحمد جـاب            * 

.بكفر كال الباب.. اهللا

 

 

.بالسويس.. األخ الفاضل األستاذ فتحي صديق بالمولودة جنات *

 

 








 

 






صاحب الهمة العاليـة، والقلـب      األخ الفاضل والمحب الصادق،     * 

، المحب إلخوانه الطائع إلمامه، الذي أعطي فـشكر وابتلـي           النقي

الد األسـتاذ أحمـد ومحمـد       ، الحاج محمود حسين النحيف و     فصبر

.بالقاهرة.. ومصطفى وإسالم

 

 

الحاج إسماعيل حافظ محمد والد األستاذ محمد وأحمد ومحمـود          * 

وشقيق األخ السابق المرحوم محمد حافظ، والحاج حسنين عبد العليم          

عبد الغني والد األستاذ أحمد، والحاج أمين سنوسي أمين والد األستاذ    

.فظة المنيابماقوسة محا.. محمد وأحمد

 

 

.. المرحوم صبحي زرد شقيق حرم الحاج منيـر فخـر الـدين           * 

.كفر الشيخ.. بالحالفي الكبرى

 

 

ابنـة خـال األخ     ) األكاديمية البحرية (األستاذة رانيا فهمي جالل     * 

.باألسكندرية.. الفاضل المهندس أحمد المالح

 

 

الحاج ممدوع إسماعيل عمر شقيق األستاذ صبحي إسماعيل عمر، * 

حاج ياسين عبد الرازق محمد علي شقيق األخ الحاج عبد الغفار           وال

بإيتاي البارود .. عبد الرازق من الشعيرة

 

. بحيرة-

 

 

المرحوم محمد مطاوع شقيق المرحوم صديق مطاوع وعم األستاذ * 

.بالسويس.. محمد صديق وحسين صديق وفتحي صديق

 

 

المحافظة المرحوم األستاذ زكريا بليح رئيس مجلس إدارة جمعية         * 

على القرآن الكريم، ووالدة الدكتورة وفاء ناصـر مـديرة صـيدلية     

 .بإيتاي البارود.. اإلمام أبي العزائم










