
 

 

 

 

 



 


العارف باهللا

 

 


 


 ه١٤٠٧سنة 

 

م١٩٨٧ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




 




 




 



 

 



 


شيخ الطريقة العزمية

 

 


 



 

 



 


يقة العزميةنائب عام الطر

 

 


 


        

 

 



 




 



 

 



 




 

 



 





 





 





 





 



 

 

يتفق عليها مع اإلدارة

 

اإلعالنات 

 

 

غـــايتـــنا

 

 
.قق إال بعودة اخلالفة اإلسالميةإعادة اد الذى فقده املسلمون الذى لن يتح

 

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

 

 

دعوتنا

 

شعارنا 

 

 

 اإلسالم دين اهللا وفطرته     :أوالً
.الىت فطر الناس عليها

 

 
 اإلسـالم نسب يوصـل   :ثانياً

.ص إىل رسول اهللا

 

 
 اإلسالم وطن واملسلمون    :ثالثاً

.مجيعاً أهله

 

 

االشتراكات

 

 
.ا خالصة رسوم الربيد جنيه سنوي١٠٠ر ـداخل مص

 

 
. دوالراً سنوياً خالصة رسوم الربيد٥٠باقى دول العامل 

 

 

اللــه  معـبودنا

 

واجلهـاد خلقـنا 

 

 
والرسول مقصودنا

 

واخلـالفـة غايتنا 

 

 
والقـرآن  حجتنا

 

وأبو العزائم  إمامنا 

 

 

 

 

 

..) ٧(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.. )١٧( وسائل نيل المجد اإلسالمي *

 

 ١٠

 

 

 

 

 

 

) ..٢ (فضائله ومراتبه وآدابه وهيئاته: الذكر ..لماذا الطريقة العزمية؟* 

 

 

 

 

 

 

 

 

لعزائم اأبيالدين ماضى السيد أحمد عالء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 

 ١٤

 

 

 

 

 

 

لسيد أحمد ماضي أبي العزائمبقلم اإلمام ا] .. ٢/٢[الحج عمل اجتماعي وروحي  *

 

 ١٦

 

 

 

 

 

 

محمد اإلدريسي الحسني.  د)..٨(الصوفية فقط على منهج السلف الصالح * 

 

 ١٨

 

 

 

 

 

 

عادل سعد. المستشار رجب عبد السميع وأ ..)٤(شبهات وردود حول بقيع مصر الصغير * 

 

 ٢٠

 

 

 

 

 

 

بليغ حمدى. د.أ  ..] ٢/٢[األهمية والخصائص .. التربية في اإلسالم* 

 

 ٢٢

 

 

 

 

 

 

جمال أمين. د .. )٢٢(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 عزائم ال أبومحمد ماضىاإلمام  .. ]الحضور بعرفة ورمي الجمرات[حكم الدين  *

 

  

 

 

 األستاذة لبنى محمد الشعراوى..مستقبل األمة  *

 

 ٣٢

 

 

 

 

 

 

نور الدين أبو لحية. د. أ.. ) ١١(الطائفيون والحكماء السبعة * 

 

 ٣٤

 

 

 

 

 

 

..!!] هل جاء الدور على مصر؟[صواريخ مضادة * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحسينى عبد الحليم العزمىالشريف

 

 ٣٦

 

 

 

 

 

 

 أحمد محمود كريمة . د.أ ] ..٣/٤[سلوكيات وأخالقيات سلفية * 

 

 ٤٠

 

 

 

 

 

 

عبد الفتاح مصطفى غنيمة. د.أ].. ٢/٢[ في مختلف المجاالت عاالجتهاد المراد به اإلبدا* 

 

 ٤٢

 

 

 

 

 

 

أحمد محمد الشرنوبي. د.أ) .. ٤١(الدعوة إلى اهللا تعالى من خالل الشبكة الدولية اإلنترنت * 

 

 ٤٤

 

 

 

 

 

 

شندويلىمحمد ال] .. ٢/٢[من الذي بنى بيت اهللا الحرام * 

 

 ٤٦

 

 

 

 

 

 

هـ١٤٣٩من أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خالل شهر ذي القعدة * 

 

 ٤٧

 

 

 

 

 

 

فاروق الدسوقى. د. أ .. )٢٩(الصالة والسالم على والدي خير األنام * 

 

 ٤٨

 

 

 

 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى.  د.. ]٨٧) [مجلة التوحيد(وكالء الوهابية فى مصر صوت * 

 

 ٥٠

 

 

 

 

 

 

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

 

 ٥٢

 

 

 

 

 

 

 قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ ) ..٢٢ (معاني وإشارات قرآنية *

 

 ٥٤

 

 

 

 

 

 

رفعت سيد أحمد . د!.. لماذا تخترق السعودية األزهر؟*

 

 ٥٦

 

 

 

 

 

 

المجتمع العزمى* 

 

 ٥٨

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أسباب قيام وانهيار الحضارة في المفهوم الغربي وعوامل قيامها عرضنا فيما سبق 
وانهيارها في المفهوم اإلسالمي، وعرضنا خصائص المجتمع الجاهلي، وعرضنا كيف          

، وعرضنا حال األمة اإلسالمية في الوقت المعاصر،  األمة اإلسالميةبنى رسول اهللا 
كيف تنهض أمتنا المعاصرة؟، استنادا إلى منهج النبي : وفي هذا اللقاء نجيب عن سؤال

في اإلصالح والتغيير، فنقول :

 

 


 


الساحة الفكرية تموج بالحديث عن التغيير واإلصالح، من جانب تياراٍت شـتَّى            إن  

اتجاهات فكرية متعددة،و

 

الكل يزعم أن منهجه في التغيير هو األصوب، وأن طريقته في  
اإلصالح هي األقوم، فهذا   

 

يدعي أن العودةَ إلى القيم االشتراكية كفيلة بتحقيق الهـدف           
المنشود، واآلخر يزعم

 

أن التمسك بالقيم الرأسمالية والسوق الحرة هو الضمانة األكيدة  
للوصول إلى الغرض

 

، الكل قد ركب الموجةَ .…، وخامس.…، ورابع.…المبتغى، وثالث 
ويحاول استغالل 

 

الضغط الخارجي المتواصـل علـى األنظمـة والحكومـات العربيـة             
واإلسالمية لتحقيق مآربه

 

.والوصول إلى أغراضه 

 

 
فيما ال شك فيه أن القرآن الكريم يعتبر دعوات األنبياء عملية تبدل وانتقال نحـو               

تتضمنه هذه الدعوات من تعريف وتبليغ ويثبته الـدين والعقـل، وتفعيـل    األحسن بما  
اإلرادة اإلنسانية لالنطالق نحو األحسن واألكثر كماالً، ورفض الواقع وقيمـه ونظامـه     
وثقافته، فدعوات األنبياء، دعوات ناقدة، ودعوات إصالحية، ودعوات رافضة للواقـع           

.ات أهداف، وأفق تجديدي تكامليوقيمه وفكره، ومتحدية لمؤسساته ورموزه وذ

 

 
إن القرآن الكريم أكد على دعوات رسل معينين بشيء من التفصيل، وبعضهم بشكل 
موجز وبعضهم بإشارات وتلميحات، ويبدو أن ذكر القرآن ألولي العزم من الرسل ناله             
تفصيل أكثر من باقي األنبياء، فنبي اهللا لوط كانت مهمته عالج ركيزة اجتماعية مهمة              

ونبي اهللا شعيب كانت مهمته عالج      ، وأزمة أخالقية تتعلق بالعائلة وهي الزواج المثلي      
ركيزة اجتماعية أخرى مهمة أيضا تتعلق بالوضع االقتصادي للمجتمع وغياب األمانـة            
السوقية، وأما نبي اهللا صالح، فهو نبى قوم ثمود وكانت مهمته عالج ركيزة اجتماعية              

.ج ظاهرة البطر وغياب الشعور بالمسؤوليةأخرى تتعلق بالحقوق، وعال

 

 
وهنا، ال بد للمسلم الحق من وقفٍة صادقٍة يرنو فيها ببصره ويتطلع بقلبه وفؤاده               

إلى منبِع األسوة الحسنة وموطن القدوة الطيبة، سيد الخلق وحبيب

 

سيدنا وموالنا الحق  
ناس فى أى زمـان   ألن رسالته إلصالح كل ال؛الذى أرسله اهللا للناس كافة    ،  محمد  

ليتأسى بمنهجه في التغيير ويقتدي بطريقته فيوفى أى مكان، 

 

اإلصالح، فإن الزمان قد  
، وإن األوضاع الفاسدة واألعراف الباطلة      استدار كهيئته يوم ولد وبعث المصطفى       

التي واجهها ال تختلف كثيرا عن     

 

األعراف والقيم التي تعيشها البـشرية فـي الفتـرة           
 غاية األمر أن الجاهليةَ  الراهنة،

 

الحديثة قد أخذت شكالً مغايرا حينما تسربلت بـسربال   
التقدم العلمي وتزينت بزخارف

 

.المدنية الحديثة 

 

 


 

 
إن األنبياء والمرسلين يأتون بمنهج ربانى إلصـالح الفـرد والمجتمـع، يحملـه              

: األنعام (اللّه َأعلَم حيثُ يجعُل ِرسالَتَه    : الىمصلحون مختارون من اهللا تعالى، قال تع      
يستعرض القرآن الكريم موقف المجتمعات من دعوات األنبيـاء اإلصـالحية           ، و )١٢٤

ويسجل مجموعة ظواهر تحكم الموقف العام للمجتمعات من عملية اإلصالح وتختلـف            
التي تتسم عادة بـرفص     و.. درجتها ونوعها باختالف المجتمعات وأوضاعها وأزماتها     

 أشكال وحاالت تمثل ظاهرة عامة       فى  وموقف الرفض يتمظهر ويتجلّى    ،دعوات األنبياء 
:في رفض الدعوات اإلصالحية وهي

 

 
.االستهزاء ، والتشكيك، والغفلة، والتعنت

 

 

 

 



 

 

 



 



 



 



 


يسجل القرآن الكريم موقف االسـتهزاء      

 وبمراجعـة   ،من قبل األمم للرسل واألنبياء    
سريعة ألنباء األمم فـي القـرآن الكـريم         
فسوف نجد أن هنـاك ظـاهرة اجتماعيـة        

ال وهي رفضهم   أاشتركت فيها جميع األمم     
ر عن هذا الـرفض      وعب ،للدعوات اإللهية 

باألنبياء أو بأصـحاب    " االستهزاء"رة  بظاه
.بالرسالة ومفاهيمها الجديدة األنبياء أو

 

 
يا حسرةً علَى الِعبـاِد مـا       : قال تعالى 

      ونِزءتَهسوٍل ِإالَّ كَانُوا ِبِه يسن رْأِتيِهم مي 
، وقد حفظ اهللا حبيبه ومصطفاه      )٣٠: يس(

  منهم بقوله  :    ـا تُـْؤمِبم عدفَاص ر
    ـشِْرِكينـِن الْمع ِرضَأعو     نَـاكِإنَّـا كَفَي 

ِزِئينتَهسالْم) ٩٤: الحجر 

 

- ٩٥.(

 

 



 


ساحر: كقولهم

 

 كاهن -

 

 مجنون -

 

مـه   علَّ -
بشر

 

-   ذَا ِإالا هـا       مْأكُـُل ِممي ثْلُكُمم شَرب 
        ونبـا تَـشْرِمم بـشْريو ِمنْـه تَْأكُلُون 

.)٣٣: المؤمنون(

 

 



 

 

ن المجتمعات التي تواجه األنبياء تعيش      إ
 والغفلة التي أشير إليهـا      ،"الغفلة"حالة من   

هنا في هذا الـصدد كظـاهرة اجتماعيـة         
وليست فردية، فهناك حاالت الغفلـة التـي      
يمر بها األفراد والتي تمثل حالة نـسيان هللا     
ولمسار اإلنسان ولمصيره ولمواقفه، والتي     

 أمـا   ،تتبعها، الذكر والتوبة واالسـتغفار    سي
الغفلة كظـاهرة اجتماعيـة إزاء دعـوات        
الرسل فهي تمثل حالة أخرى يمكن وصفها       
كحالة من الركود الثقافي الفكري، والتعامل      
التقليدي مع القضايا والمشاكل والتحـديات      

غفلـة عـن    في  " المجتمع"المطروحة، فهم   
حالة

 

ن  االنهيار والتـردي، الـذي يمـرو        
به

 

        مها ونْياِة الديِفي الْح مهيعلَّ سض الَِّذين
 :الكهـف  (يحسبون َأنَّهم يحِسنُون صـنْعا    

، أو غفلة على أن ما يقومون بـه ال          )١٠٤
.يساهم في الحفاظ على مصالحهم

 

 
أو الغفلة عما يجري حولهم وبمـسارهم       

ومصيرهم وبالمشاكل الخطيرة واألمراض    
. يعانون منهاالتي

 

 

 

الحظ التعبير اإللهي   

 

      ـنـْأِتيِهم ما يم
 اسـتَمعوه وهـم      من ربِهم محدٍث ِإال    ِذكٍْر

ونبلْعي) ٢ :نبياءاأل.(

 

 
، أي جديد، والحظ رد     الحظ كلمة محدث  

استمعوه وهم  . الفعل إزاء هذا الذكر الجديد    
يلعبون، وصف للحالة التي تمثـل غالبيـة        

جتمع وهو عـدم االهتمـام واالنـشغال        الم
 وهو أجمل ،بالتوافه واألمور غير ذات قيمة   

.وصف للغفلة اإلرادية

 

 



 

 

العنصر الرابع الـذي يـذكره القـرآن        
لظاهرة تكذيب األنبيـاء باإلضـافة إلـى        
االستهزاء والغفلة والجدل ببشرية الرسول     

ـ       ة بـه   هو حالة االعتزاز بما عندهم والثق
واعتباره هو الحل وهو طريق النجاة، فهم       

".. مثلهم األعلـى  "في رضا بما عندهم من      
رث إ ألنه يمثـل     ؛وهم به قانعون وفرحون   

اآلباء الذين ناضـلوا وأعطـوا وتحملـوا        
.رث األعزاءإوقدموا، فهو 

 

 
   الِّينض ماءها آبَألْفَو ملَـى   *  ِإنَّهع مفَه

ونعرهي آثَاِرِهم )٧٠ـ٦٩ :الصافات.(

 

 



 


لقد ربط القرآن الكريم بين اإليمان بـاهللا        
عز وجل وبين اإلصـالح فـي مواضـع         
متعددة، وفي ذلك إشارة إلى أن اإلصـالح        

.من عالمات اإليمان باهللا عز وجل

 

 
 ح فَـالَ   فَمن آمن وَأصـلَ    : قال تعالى 

: األنعـام  (نُون هم يحز  خَوفٌ علَيِهم وال  
ۖ نْفَاِل يسَألُونَك عِن األَ   : ، وقال تعالى  )٤٨

    الرـوِل   قُِل اَألنْفَاُل ِللَّـِه وۖس     فَـاتَّقُوا اللَّـه 
      ولَهسرو وا اللَّهَأِطيعو ِنكُميوا ذَاتَ بِلحَأصو

ْؤِمِنينم كُنْتُم ِإن) ١: األنفال.(

 

 
ين التقـوى   وكذلك ربط القرآن الكريم ب    

 فَمـِن اتَّقَـى     : واإلصالح، فقال تعـالى   
      نُونزحي مال هو ِهملَيفٌ عفَال خَو لَحَأصو 

، وربط أيضا بين التوبـة      )٣٥: األعراف(
ِإال الَِّذين تَـابوا    : واإلصالح، فقال تعالى  

ــلَحوا َأصو) رة��الى٬ )۱٦۰: البق��ال تع��وق :

  َلَحا��ا َوَأصْ��ِإن َتابَ��فَ) ساء��ال ٬ )۱٦: الن��وق

 الَّ����ِذيَن تَ����اُبوا مِ����ْن َبعْ����ِد َذلِ����َك     ِإال: تع����الى

٬ )٥: النور (َوَأْصَلُحوا َفِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيمٌ 

فاإلصالح إًذا هو ثمرة اإليمان باهللا عز وج�ل    

والتق���وى والتوب���ة الن���صوح الخال���صة ل���رب   

.العالمين

 

 

ب القرآن الكريم في اإلصـالح      كما رغَّ 
 ال: يه من األجر العظيم، قال تعـالى  لما ف 

 مـن َأمـر      كَِثيٍر مِّن نَّجـواهم ِإال     خَير ِفي 
دال    ِبصِإص وٍف َأورعم النَّـاِس    قٍَة َأو نيٍح ب ۚ

ومن يفْعْل ذَِٰلك ابِتغَاء مرضاِت اللَِّه فَسوفَ       






  




 



 

 
 رئيس االتحاد العالمى للطرق الصوفية
 عضو المجلس األعلى للطرق الصوفية

شيخ الطريقة العزمية

 

 

السيد محمد عالء الدين ماضى أبو العزائم

 

 



 

 

 



 



 



 

.)١١٤: النساء (نُْؤِتيِه َأجرا عِظيما

 

 
ور اإلصالح كما يـراه اإلسـالم       محإن  

وكما يعرضه القرآن، يبدأ بالتربية وإصالح      
تـه، ثـم    من اإلنسان، فأهلـه وذري    : الذات

المجتمع، األقـرب فـاألقرب، واألولـى       
فاألولى، فال يتناسى اإلنسان المصلح نفسه،      

يا : فيكون من الذين ذمهم اهللا تعالى بقوله      
 * م تَقُولُون ما الَ تَفْعلُـون   َأيها الَِّذين آمنُوا لِ   

        لُونا الَ تَفْعاللَِّه َأن تَقُولُوا م قْتاً ِعندم ركَب 
٢ :الصف(

 

-٣.(

 

 
:  اإلمام أبو العزائميقول

 

 
لُّ فَرٍد مسِلٍمـــفَِإذَا تَطَهر كُ

 

 
)١(جِمعتْ قُلُوب الْمسِلمِِين ِبِحكْمِة  

ـ        مـسئول و  وال يغفل عن عائلته التي ه
 قُـوا   يا أيها الذين آمنُوا   : عنها، قال تعالى  

    كُم وأهِلـيكُم نَـاراأنفُس     هـا النّـاسقُودو 
).٦ :التحريم (...والِحجارةُ

 

 
وال ينسى وظيفته في المجتمع، كما يقول       

كُلُّكُم راٍع، وكُلُّكُم مسُئوٌل    (:  الرسول
.)٢()عن رِعيِتِه

 

 
 اإلصالح التربوي هـو     وبذلك نعرف أن  

األساس لكل إصالح، ومنهج اإلصالح في      
، ثالثـة أنمـاط   ذلك ينبغي أن يكون على      

ة  ا القرآن نفسه وأكّدته   ادهحدالسيرة النبوي  ..
هو الَِّذي بعثَ ِفـي اُألميـين       : قال تعالى 

 ويـزكِّيِهم  رسوالً منْهم يتْلُو علَـيِهم آياِتـهِ      
وِإن كَانُوا ِمن قَبُل     والِْحكْمةَ مهم الِكتَاب ويعلِّ

).٢: الجمعة (لَِفي ضالٍل مِبيٍن

 

 
تالوة اآليات، فى الـنفس    :الـنمط األول  

سنُِريِهم آياِتنَـا ِفـي     : واآلفاق، قال تعالى  
فَاِق وِفي َأنفُِسِهم حتَّى يتَبـين لَهـم َأنَّـه          اآل

، وتالوة هذه اآليات    )٥٣: فصلت (الْحقُّ
وِإذَا تُِليتْ علَيِهم   : تزيد اإليمان، قال تعالى   

).٢: األنفال( اآياتُه زادتْهم ِإيمانً

 

 
 ن رسـول اهللا     وقد بي    أن اإليمـان 

ال إله إال اهللا    : بضع وسبعون شعبة، أعالها   
إماطـة األذى عـن     : ، وأدناها )عقيدة حقة (

، والحياء شعبة   )سلوك وفعل خير  (الطريق  
).أخالق فاضلة(من اإليمان 

 

 
: يقول اإلمام أبو العزائم

 

 

هود وَأنْتَ قَِريبـنَعم َأنْتَ مشْ

 

 
ِميع سيِدي ومِجيبـتَ سـوَأنْ  

هـديتَـه وهـيراك الَِّذي وفَّقْتَ

 

 
ِبيبح ِن ِمنْكسنَى الْحعم دشْهيو 

رم نع دعبيوِعدبَأنْتَ م نم آك

 

 
ٰه نع بجحيـوِعيبقَاِم مذَا الْم  

ي رَأيتُك ظَاِهراـومونَِني َأنِّـيلُ

 

 
مالَِمي حيثُ َأنْتَ قَِريب؟وكَيفَ   
ٰى رَأيتُ محاِسنًاـتَجلَّيتَ ِلي حتَّ

 

 
نَِصيب قَامالْمِه تُنِْبي وجالْو ِمن 

َأحباب ِبالْوجِد ساِرعوافَهيا َأيا 

 

 
ْؤينَِّة الرواـِإلَٰى جا ِلتَِطيب٣(ا ِبه(  

 التزكية، بما يتضمن هـذا      :النمط الثاني 
العنوان من تدريب الـنفس علـى تجنّـب         

 وترفعها عما يحطّ    ،تباع الشيطان االهوى و 
من قدرها ويمس كرامتها، من سوء الفعال       

. المعاصي واآلثاموارتكاب

 

 
: ول اإلمام أبو العزائميق

 

 
هذِِّب النَّفْس ِإذَا رمتَ الْوصوْل

 

 
)٤(غَير هٰذَا ِعنْدنَا غَير الْفُضوْل  

 التعليم، ويشمل تعليم كتاب     :الثالثالنمط  
اهللا وما فيه من هدى وبيان وأحكام، حتـى         
تتّضح لإلنسان معـالم دينـه وحـدود اهللا         
 المرســومة لــسلوكه، فيقــف عنــدها وال

     اها، وفي ذلك يقول اإلمام علييتعد م اهللا   كر
أفضل األدب أن يقف اإلنسان عند      : (وجهه

.)٥()حده وال يتعدى قدره

 

 




 






 


 أوضاعا سياسيةً فاسدةً     واجه النبي 

:وى المحلي واإلقليمي والدوليعلى المست

 

 

 

 كانت السلطة   :المحلي  المستوى  فعلى  -
في مكة متمركزة في أيدي    

 

فئة قليلة وطغمة    
فاسدة، تفرض أوضاعا وتضع أنظمـةً ال        

    تمتُّ للعدالة بصلة، وال مكان

 

فيها للحريـة    
والشورى والمساواة، بل الظلم هو    

 

األصل،  
والطبقية هي القانون، ومراعـاة    

 

مـصالح   

.غمة الحاكمة هي العرف السائدالط

 

 
 

 

 كـان   :اإلقليمـي   المـستوى   وعلى  -
تقوم بيـنهم    العرب قبائل متنافرة متناحرة،   

الحروب الطاحنة الطويلة ألتفه األسـباب،      
وهل ننسى الحرب التي دارت رحاها     

 

بـين   
قبيلتين عربيتين مدة أربعين عامـا بـسبب        

!!.ناقة؟

 

 
 

 

 كان العالم   :الدولي  المستوى  وعلى  -
ـ  سما بـين مق

 

اإلمبراطـوريتين الفارســية   
والرومانية، بل كانـت أخـصب وأجـود        

أراضي العرب خاضعةً لنفوذ   

 

إحدى هاتين   
القوتين العظميين، فاألطراف الشمالية لشبه     

الجزيرة العربية كانت موزعةً   

 

بـين دولـة     
الحيرة في العراق وهي خاضـعة للنفـوذ        
 الفارسي، ودولة الغساسنة في الشام وهـي      

لنفوذ الروماني، كما أن الطـرف      خاضعة ل 
الجنوبي في اليمن كـان خاضـعا بـدوره         

للنفوذ

 

  فكيف أصلح النبي  .. الفارسي 
هذا الوضع الفاسد؟ وكيف غير هذا   

 

الواقـع   
.الباطل؟

 

 
أن يرفع رايـة      كان يمكن للنبي   

القومية العربية، وأن يقدم نفـسه للمجتمـع        
العربي المتنـاحر المتقاتـل فـي صـورة       

 القومي المصلح

 

الذي جاء ليجمـع شـملهم       
ويلم شعثهم، ليس لتحرير أطراف الجزيرة      

من النفوذ الفارسي  

 

والروماني فحسب وإنما    
ليجعل العرب سادة الـدنيا وقـادة النظـام         

العالمي، على غرار ما   

 

فعلـه هتلـر فـي       
.ألمانيا على سبيل المثال

 

 
كـان  ربما يتصور الـبعض أن هـذا         

، فبعـد    نبي لل ااختيارا سهالً ومضمونً  
أن ينضوي العرب تحت لواء القومية الذي       

رفعه ويصبح زعيمهم  

 

المطـاع وقائـدهم     
المفدى يخبرهم بأنـه نبـي مرسـل لهـم          

من

 

عند 

 

البعض أن هذا    ، وقد يرى  اهللا   
االختيار كان أفضل من الطريق الذي سلكه       

 بإعالن نبوتـه ورسـالته منـذ        النبي
 وعلى  اللحظة األولى؛ األمر الذي جر عليه     

أصحابه الكرام 

 

كثيرا مـن صـنوِف األذى       
.وألوان المحن

 

 



 

 

 



 



 



 

لم يسلك هـذا الطريـق،       ولكنه   
وإنما أعلنها صريحةً منذ البداية أن اإليمان       
الصحيح والعقيدة السليمة همـا وحـدهما        

طريق اإلصالح 

 

وسبيل التغيير، فقال لهـم      
:منذ اللحظة األولى  

 

قولوا ال   يا أيها الناس،  ( 
،) تفلحواإله إال اهللا 

 

  واستمر   يغـرس
اإليمان

 

في القلوب ويزكـي بـه النفـوس         
ويطهر به األفئدة، ويقيم به بعد ذلك دعائم        

اإلسـالمية الفاضـلة فـي المدينـة       الدولة
.المطهرة

 

 
حتى كانت الثمـرة اليانعـة والنتيجـة         

 إلـى    الرائعة حينما انتقل المصطفى   
الرفيق األعلى وقد فتحـت مكـة وتوحـد         

ودانتالعرب  

 

الجزيرة العربية باإلسـالم،     
ورفرفت عليها رايـة الحريـة واألخـوة        

ثم انطلـق أصـحابه     .. والعدالة والمساواة 
الكرام من بعده ينـشرون نـور اهللا فـي          
األرض، فتحـــــررت أطـــــراف 

الجزيرة

 

العربيـة، بـل خـضعت معظـم       
ــية   ــوريتين الفارس ــات اإلمبراط ممتلك

والرومانية لإلسالم، وأصبح  

 

 أكثر من ثلثي   
مساحة الكرة األرضية في أقل من تـسعين        

سنة ينعم بظالل اإلسالم الوارفة،    

 

من حدود   
الصين شرقًا إلى التخوم الجنوبية لفرنـسا       

غربا، ومن القوقاز شـماالً إلـى      

 

أصـقاع   
فريقيا جنوبا، في ظاهرٍة لم تعـرف لهـا         أ

البشرية مثيالً على مدار

 

.التاريخ 

 

 
ووقف ربعي بن عـامر أمـام القائـد          

أيهـا  : فارسي ليقول له بكل ثقٍة إيمانيـة      ال
القائد، لقد ابتعثنا اهللا لنخرج العباد من عبادة        

العباد إلى عبادة رب   

 

العباد، ومـن ضـيق      
الدنيا إلى سعة الدنيا واآلخرة، ومن جـور        

.األديان إلى عدل اإلسالم

 

 
وبهذا تحقق التغيير واإلصـالح علـى       
: الجانب السياسي في مـستوياته المختلفـة      

تغييـر قـائم    .. واإلقليمية والدولية  محليةال
على أساٍس متيٍن مـن اإليمـان الـصحيح         

والعقيدة

 

السليمة في قلوب أفراد ربـانيين،       
أنشأوا مجتمعـا صـالحا إيمانيـا ودولـة         

فاضلة

 

ربانية، غيرت وجه التاريخ وحولت      

دفــةَ المــسيرة اإلنــسانية إلــى شــاطئ 
الحرية

 

.مساواةوالعدالة وبر الرخاء وال 

 

 
وما من شٍك أن األوضاع السياسية التي        

يعيشها المـسلمون اآلن علـى المـستوى        
المحلي واإلقليمي والدولي ال تختلف كثيرا      

عن األوضاع التي واجهها

 

 المصطفى  
:وأصحابه الكرام

 

 

 

 هناك أنظمة   :المحلي  المستوى  فعلى  -
حاكمة ال تراقب ربها والتراعي مـصالح       

لطة في أيـدي حفنـٍة      شعوبها، وتتركز الس  
قليلٍة من المنتفعين أصحاب   

 

المصلحة فـي    
استمرار األوضاع الفاسدة، ويشيع الظلـم      

والفساد وتنتهك الحرمات وتكبت   

 

.. الحريات 
وغيرها من األمور التي ال تخفى على من        

كان لديه أدنى مسكة من عقل وأقل      

 

مرتبـة   
.من اإلدراك

 

 
 

 

 تفتـت   :اإلقليمـي   المستوى  وعلى  -
متناحرة وشعوب   لمسلمة إلى دويالت  األمة ا 

متنافرة وأنظمة متخاصمة، بأسـهم بيـنهم       
شديد، يقدمون فروض الـوالء    

 

والطاعـة   
ألعدائهم في حين تكون وطأتهم شديدة على       

 .إخوانهم في الدين

 

 

 

 يرزح العالم   :الدولي  المستوى  وعلى  -
ره وفـق   التي تسي  تحت نير القوة الغاشمة،   
 لمرادها ومبتغاها،   هواها وتنظم أموره طبقًا   
وضاعت العدالة وغابت  

 

الحرية وكـسفت    
وتحت شعار زائف مـن     .. شمس المساواة 

ــات    ــك حرم ــة تنته ــشرعية الدولي ال
الدول

 

وتنهب ثرواتهـا ويخطـط للقـضاء       
المبرم على هويتها وكيانها، وبصفٍة خاصة      

الشعوب العربية

 

.واإلسالمية 

 

 
فما أحوج األمة المسلمة إلـى التأسـي         

 في   مصطفى وحبيبها المجتبى  بنبيها ال 
منهجه اإلصالحي في هذا الجانب، إلصالح   

فساد

 

األنظمة من ناحية، وضمان تحقيـق       
الوحدة الشاملة من ناحيٍة أخرى، وصـوالً       

في النهاية 

 

إلى عودة األمة المـسلمة لتبـوأ      
مكانتها القيادية على المـستوى العـالمي،       

لتعديل مسار 

 

 النظام الدولي واألخذ بيده إلى     
طريِق الحرية والعدالة والمساواة

 

.والرخاء 

 

 

 


 


ــصطفى ــد الم ــاع   ول  واألوض

االقتصادية في غايـِة التـردي والفـساد،        
فالثروة مكدسة في جيوب فئة قليلة العـدد،        

ولكنها تملك كل شيء،   

 

فـي حـين تقبـع       
تملك األكثرية الكاسحة في قاع المجتمع وال       

من أمر نفسها شيًئا،   

 

واألعراف المـستقرة    
والقوانين السائدة ال تسمح للفقيـر إال بـأن         

يزداد فقرا، بينما  

 

تتيح للغنـي أن يـضخم       
ثروته ويزيدها أضعافًا مـضاعفة، فالربـا       

واالحتكار والغش والظلم  

 

وسـيادة منطـق     
القوة كانت جميعهـا مـن معـالم النظـام          

واتثر.. االقتصادي السائد في مكة   

 

العرب  
في أطراف جزيرتهم تـصب فـي نهايـة         

المطاف

 

 بمقتضى الخضوع والذل   -

 

 فـي   -
خزائن

 

.الفرس أو الرومان 

 

 
 أن يـشعلها    وقد كان يمكن للنبي      

ثورة إصالحية السترداد حقـوق األغلبيـة       
المعدمة الكادحة من أيدي األقلية المترفـة       

المستبدة،

 

ولو فعل النضوى تحـت لوائـه        
ـ     ه آالف المطحـونين    وتجمع تحـت رايت

المظلومين اللذين يملك  

 

بهم أن يصل إلـى      
سدِة الحكم وكرسـي الرئاسـة، وسـاعتها        
ــي   ــدى ونب ــول ه ــه رس ــرهم بأن يخب

منهج

 

لم يسلك هذا    ولكنه  .. وشريعة 
الطريق ولم يختر اهللا له هذا     

 

المنهج، وإنما   
اختار له أن يعلن منذ البداية أنـه رسـول          

من

 

عند 

 

انيا عظيما،  منهجا رب   يحمل اهللا   
يقوم علـى التوحيـد الخـالص واإليمـان         

العميق

 

 فخاطبهم منذ   

 

:اللحظة األولى  

 

يـا  ( 
).تفلحوا أيها الناس، قولوا ال إله إال اهللا

 

 
وبعد تربية مستمرة وعمـل متواصـل،       
استقر اإليمان في القلوب وتغلغل في األفئدة       
وملك على الصحب الكرام أقطار نفوسهم،      

فعوا طائعين مختـارين   فاند

 

راغبـين، دون    
ضغط من سلطة أو إكـراه مـن قـانون،          

فحققوا العدالة االجتماعية وقدموا يد    

 

العون  
    واإلحسان إلى المحتاجين، بال موال أذى   ن 

.لخواطر وال جرح لمشاعر وال كسر

 

 



 

 

 



 



 



 

ولعل أعظم مثاٍل للتدليل على ذلك مـا         
؛ إذ جاءته    عثمان بن عفان  سيدنا  فعله  
ألف ناقة تحمل على    ( تجارية ضخمة    قافلة

ظهورها من النعم والخيرات   

 

مـا ال قبـَل      
في وقت اشتداد الكـرب     ) إلنساٍن بتصوره 

يفوالمحنة والمجاعة على المسلمين     

 

خالفة  
، وهـرع التجـار إليـه       عمـر   سيدنا  

للمساومة وتحصيل أكبر قـدر مـن هـذه         
الكعكة

 

الهائلة، وطفقوا يقدمون له العروض      
دا إثـر اآلخـر وهـو يقـول         المغرية واح 

:لهم

 

عندي من  

 

يعطيني أكثـر، حتـى إذا       
: استنفدوا جهودهم وعروضهم خاطبهم قائالً    

الحسنة بعـشر أمثالهـا،    إن اهللا قد أعطاني   
أشهدكم أن هذه القافلة كلها صـدقة علـى         

.المسلمين

 

 
 لـم يتحقـق     إذًا :االقتصادي  فاإلصالح 

نون بقرار ملزٍم أو قانون قاهر، اللهم إال قا       
 وقـرار االسـتجابة     ،اإليمان العميق بـاهللا   

..الفورية ألوامره

 

 
والناظر إلى األوضاع االقتصادية اليوم    

 

- 
المحلية واإلقليميـة   : في مستوياتها المختلفة  

والدولية

 

 يـدرك بـسهولة أن المـشهد ال        -
يختلف كثيرا 

 

عما كان عليه الحال يوم ولد       
:وبعث المصطفى 

 

 
تركز الثـروة    ت :المحلي  المستوى  فعلى

في أيدي نفر قليل من أصـحاب الحظـوة         
والنفوذ، الـذين يـضعون مـن األنظمـة         
ويــشرعون مــن القــوانين مــا يــضمن 

لهم

 

ديمومة سيطرتهم واستمرار نفـوذهم،      
في حين تبقى األغلبية الكاسحة فـي فقـٍر         

مدقٍع

 

.وتزداد أحوالهم سوءا يوما بعد يوم 

 

 
 

 

 تعـيش   :اإلقليمـي   المستوى  وعلى  -
ب بعض الدول اإلسالمية فـي     شعو

 

تـرٍف   
مستفز وأحوال من الرفاهية الزائـدة عـن        
الحد، في الوقت الذي ال يجد فيـه إخـوة          

لهم

 

في الدين ما يسدون به رمقهم ويبقـيهم         
.على قيد الحياة

 

 
 

 

 ال يمثـل    :الـدولي   المستوى  وعلى  -
% ٢٧سوى  ) أوربا وأمريكا (سكان الغرب   

هم مـا   من سكان العالم ولكنهم يملكون وحد     

من الثروة العالمية،  % ٧٣يقرب من   

 

وفـي   
الوقت الذي تلقي فيه كثير من الدول بفائض     

محاصيلها في المحيط؛ حفاظًا على    

 

أسعارها  
في السوق الدولية  

 

 ال يجد ما يقرب مـن       -
خمس سـكان الكـرة األرضـية كـسرة         

خبز

 

يقيمون بها أود حيـاتهم، ويـسقطون        
صرعى الجوع والنسيان واإلهمال والظلـم      

من اإلنسان

 

.ألخيه اإلنسان 

 

 
وال إصالح لهـذه األوضـاع الفاسـدة       

واألنظمة الجـائرة إال بـالمنهج التربـوي        
اإليماني الفريد الذي جاء به خاتم الرسـل        

، لـيعم   محمـد   سـيدنا   وسيد األنبياء   
الرخاء أرجاء العالم، وليتم توزيع الثـروة       

العالمية توزيعا

 

.عادالً 

 

 

 


 


 يــشتد التركيــز علــى الجانــب   

االجتماعي

 

عنـد  

 

 باإلصـالح  المطـالبين  
والتغيير، إذ هو الجانب األبرز في االحتياج       
إلى التغيير واإلصالح مـن ناحيـة، كمـا         

أنه

 

الجانب الذي يمكن تحقيق نتائج جيـدة        
فيه

 

 في ظل تعـسف األنظمـة الحاكمـة         -
وتعنتها في 

 

اإلصالح السياسي  

 

 ناحيـٍة    من -
.أخرى

 

 
ولننظر إلى األوضاع االجتماعية التـي       

ــصطفى  ــا الم ــا  واجهه  ونقارنه
ــرة،    ــة المعاص ــاع االجتماعي باألوض

وباألخص منها األوضـاع التـي     

 

تعيـشها   
المجتمعات اإلسالمية، سـنجد االخـتالف      

:يسيرا والفارق بسيطًا

 

 

 

 فالظلم وأكل أموال النـاس بالباطـل        -
ـ ووأد المرأة واحتقارهـا،      يادة منطـق   وس

القوة

 

والبقاء لألقوى واضح كل الوضـوح       
هذا زهير بن ففي أشعار العرب ومفاخرهم،   

أبي سلمى يعبر عـن القـيم واألعـراف         
:الجاهلية قائالً

 

 
ومن لم يزد عن حوِضِه بسالِحِه

 

 
ِمـيهدم، ومن ال يظلم الناس يظل  

 

 

 والخمر ومعاقرتها كان لها شأن وأي       -
شـارة الرجولـة     برونهاشأن، إذ كانوا يعت   

وأمارة الفحولة، وها هو أحـدهم يوصـي        
أوالده وهو على فراش الموت بدفنه     

 

بجوار  
:شجرة عنب فيقول

 

 
إذا أنا متُّ فادفنوني إلى جنِب كرمٍة

 

  

 

 
ي عروقُهاـتروي عظامي بعد موت  

 

 

 والزنا كـان أمـرا شـائعا ومقننًـا          -
وحـديث الـسيدة     ومعترفًا به في المجتمع،   

 دليٌل دامغٌ على ذلـك، فهـي        عائشة  
تتحدث عن وجود البغايا   

 

الالتي كن ينصبن    
ــوتهن رايــات حمــراء، أي أن  علــى بي
ــرا   ــان أم ــع ك ــي المجتم ــودهن ف وج

غير

 

.مستنكر وال مستغرب 

 

 
إلى غيـر ذلـك مـن القـيم الفاسـدة            

واألعراف الباطلـة، التـي كـان يمكـن         
أن يستغلها فـي تـأجيج        للمصطفى

يةنيران ثورة اجتماع  

 

 أخالقية، وكان سيجد   

 

 بال ريب  -

 

 أناسا أصحاب فطرة سـوية      -
ونفوس كريمة تأبى هذه الفوضى    

 

وترفض  
هذا االنحالل، ثم بعد أن يصَل إلى هدفـه         

ويحقق غرضه يعلن نبوته ورسالته    

 

ويقضي  
.على تلك الفوضى الخلقية

 

 
 

 

  ولكن اهللا تعالى لم يختر لنبيـه       
ي الجانب  الطريق للتغيير واإلصالح ف    هذا

االجتماعي، وإنما كان الطريق فيه    

 

 كمـا   -
في

 

سابقيه 

 

 طريق اإليمان العميـق الـذي       -
يملك أقطار النفوس ويتغلغل فـي أعمـاق        

القلوب،

 

فينتج عنه حتما االلتـزام الخلقـي        
:واالنضباط السلوكي

 

 

 

 فلم يعد للظلم ومنطق القـوة والبقـاء         -
اإلسالمي الـذي    لألقوى وجود في المجتمع   

وصنعه على    رباه المصطفى أنشأه و 
عينه، وصار 

 

الناس جميعا سواسيةً كأسنان     
المشط، ال تفاضَل وال تمايز بينهم في أصل        

الخلقة أو 

 

لون البشرة أو اللغـة، وميـزان        
التفاضــل بيــنهم هــو الميــزان اإللهــي 

العظيم

 

     ذَكَـٍر ِمن ِإنَّا خَلَقْنَاكُم ا النَّاسها َأيي
نَاكُم شُعوبا وقَباِئَل ِلتَعـارفُوا ِإن   وجعلْ وُأنثَى

 ِعنْد كُممَأكْر   خَِبيـر ِليماَهللا ع ِإن اِهللا َأتْقَاكُم 
يـا َأيهـا    : ( وقوله   ،)١٣: الحجرات(

  وِإن َأباكُم واِحد َأال     ِإن ربكُم واِحد   النَّاس َأال 



 

 

 



 



 



 

ِلعجِمـي    جِمي وال علَا فَضَل ِلعرِبي علَى أَ    
        دوال َأسو دولَى َأسع رمال ِلَأحو ِبيرلَى عع

 .)٦() ِبالتَّقْوىعلَى َأحمر ِإالَّ

 

 
 

 

 واندحرت الخمر وزال سلطانها على      -
المؤمنــون  القلــوب والنفــوس، وســارع

باالستجابِة في المرحلة األخيرة من مراحل      
نتهيناا: تحريمها قائلين جميعا  

 

ربنا انتهينـا،    
:حينما قال لهم ربهم   

 

    ـوننتَهم ْل َأنْتُمفَه 
).٩١: المائدة( 

 

 
 

 

 وماعز والغامدية حينما ارتكبا جريمة     -
أحد من الخلق، أتيـا      الزنا ولم يطلع عليهما   

بإرادتهما الحرة ورغبتهمـا المطلقـة دون       
ضغط أو إكراه أو اعتقال،    

 

 يطلبان من النبي   
 مـن دنـس ورجـس      ن يطهرهما    أ

الجريمة التي 

 

ارتكباها، ويـصران   

 

 فـي   -
إيماٍن عميقٍ 

 

 على اإلقـرار واالعتـراف      -
.لهما عدة مرات رغم مراجعة النبي 

 

 
 

 

 كما نالت المـرأة حريتهـا وأعـاد         -
اإلسالم لها اعتبارها  

 

وكيانها، ونجت مـن     
 :الوأد والتحقيـر والمهانـة، قـال تعـالى        

اي    اتَّقُوا ر ا النَّاسهَأي     ِمـن الَِّذي خَلَقَكُم كُمب
:  النـساء ( وخَلَقَ ِمنْها زوجها   نَفٍْس واِحدةٍ 

١(،

 

 ــٍضعب ِمــن كُمــضعب )النــساء :
٢٥(،

 

     ِْئلَتةُ سودءوِإذَا الْمذَنْـٍب    *و ِبَأي 
 ٨: التكوير (قُِتلَتْ

 

- ٩.(

 

 
هكذا حدث التغيير وتحقق اإلصـالح،       

  نية التي أوالها النبـي    بالتربية اإليما 
ائق عنايته وبالغ اهتمامه فـأثمرت هـذا        ف

الجيل

 

الرباني الفريد الذي عدل وجه الحياة       
وإنه لـن يتحقـق     .. وغير مجرى التاريخ  

التغييــر

 

واإلصــالح االجتمــاعي اآلن إال  
بالطريقة ذاتها وبالمنهج نفـسه، فـاألدواء       

االجتماعية التي تعـاني منهـا       واألمراض
 ات اإلسالمية المعاصـرة   المجتمع

 

 بـل   -
والمجتمع العالمي 

 

 ككل 

 

ـ    - ا هـي تقريب 

 

- 
العلل ذاتها التي واجهها الحبيب المصطفى      

.

 

 




 


في كافة الجوانب السابقة لم نعثر علـى        

أي أثٍر للعنف أو القـوة فـي اإلصـالح          
فـي    والتغيير الذي أحدثه المصطفى   

مجتمع المحلي ال

 

واإلقليمي الذي ولد وبعث     
فلم يعتصم بجـوار الكعبـة ويقطـع        فيه،  

الطريق على الناس، ولم يعتصم أمـام دار        
ويمنعهم من دخولهـا،    ) مقر الحكم (الندوة  

ولم يحرق تراثهم العلمـى المعلـق علـى         
الكعبة، أو يأمر باغتيال صـناديد الكفـر،        
وإنما قام منهجه اإلصالحي على الـدعوة       

الحكمةب

 

والموعظة الحسنة والجدال بـالتي      
هي أحسن، والتركيز الشديد على الجوانب      

التربوية

 

وتكوين الشخصية المؤمنة بحـق      
.الملتزمة بصدق

 

 
وهذا ما نحب أن نؤكده بـشدة ونلفـت          
نظار إليه بقوة، فإن الـبعض قـد ظـن          األ

العنف والقتل واإلتالف هو الطريق األقرب      
تغييروالسبيل األمثل إلحداث ال   

 

المنشود في   
المجتمعات اإلسالمية، فعاثوا فـي األرض      

وسـفكوا   فسادا واعتدوا علـى الحرمـات     
إشعال المجمع العلمـى    الدماء، وما حادث    

 وسـط  في م٢٠١١ يناير ٢٥بعد الذي وقع   
ا ببعيد، القاهرة عنَّ 

 

وقبل ذلك بكثيـر كـان       
اغتيال السادات، مرورا بحوادث عديدة في      

زحجــاوال مــصر والــيمن

 

… والكويــت 
.وغيرها

 

 
قد نبه بشدة على حرمـة       والنبي   

دم المسلم وماله وعرضه، فقد قال في حجة        
ِإن ِدماءكُم وَأموالَكُم وَأعراضـكُم      (:الوداع

علَيكُم حرام ، كَحرمِة يوِمكُم هـذَا ، ِفـى          
ــذَا   ه ِركُمــه ــى شَ ــذَا ِف ه ــِدكُم ، )٧()بلَ

وخاطب

 

:عبة يوما فقال لها   الك 

 

ما َأعظَمِك  ( 
   ةً ِعنْـدمرح ظَمَأع ْؤِمنالْمتَِك ومرح ظَمَأعو

.)٨()اللَِّه ِمنِْك

 

 



 


 الـذين   إن األئمة من أهل البيـت       

أذهب اهللا عنهم الرجس وطهرهم تطهيـرا،      
هم االمتداد لخط اإلصالح فى هذه األمـة،        

إن : ( عن اإلمام الحـسن      قال  
ابنى هذا سيد وسيصلح اهللا به بين فئتين من         

.)٩()المسلمين

 

 

ـ        عبـد اهللا    ووأكد هذا المعنى اإلمـام أب
خطبة ألقاها وكانت    فى أول    الحسين  
:  العظيمـة، قـال      نهـضته انطالقة  

 وال  ا وال بطر  اشرأ لم أخرج    نيأواعلموا  (
وال امفسد  ا وإنمـا خرجـت لطلـب       ظالم

.)١٠(...) في أمة جدي اإلصالح

 

 
المجدد السيد محمد ماضي وقد قدم اإلمام   

نموذجا إلصالح األمة اإلسالمية  أبو العزائم   
مرتكـزا علـى    ،  الذي فقدته وإعادة مجدها   

: وهيستة محاور،

 

 
١

 

الرجوع إلى اهللا -

 

 
٢

 

الرجال العاملون -

 

 
٣

 

عودة الخالفة اإلسالمية -

 

 
٤

 

العدل والحرية -

 

 
٥

 

العلم والعمل -

 

 
٦

 

)١١(اللغة العربية -

 

 
وصلى اهللا وسلم وبـارك علـى سـيدنا         

.وموالنا محمد وعلى آله أجمعين

 

 
                                              

 قـصيدة رقـم     ٣/٥ديوان ضياء القلوب لإلمام أيب العزائم       ) ١(

١٠٠٣. 

، ٨٩٣ ح كتاب اجلمعـة،  : رواه البخاري يف صحيحه   ) ٢(
.٣٤٠٨كتاب اإلمارة، ح: ومسلم يف صحيحه

 

 
 قصيدة رقـم  ١٩/٤٤ديوان ضياء القلوب لإلمام أيب العزائم     ) ٣(

٩٠٥٨. 

 قصيدة رقـم    ١/٨٧ديوان ضياء القلوب لإلمام أيب العزائم       ) ٤(

١٢٣.

 

 

.١٨/١٨٧  احلديدأيبشرح ج البالغة البن ) ٥(

 

 
 مـسند األنـصار،   : رواه اإلمام أمحـد يف مـسنده      ) ٦(

٢٣٤٨٩ح

 

 
، ١٧٣٩كتاب احلـج، ح   : رواه البخاري يف صحيحه   ) ٧(

.١٦٧٩كتاب القسامة، ح: ومسلم يف صحيحه

 

 
، ٢٠٣٢كتاب الرب والصلة، ح   : رواه الترمذي يف سننه   ) ٨(

.٣٩٣٢كتاب الفنت، ح: وأبو داود يف سننه

 

 
مـسند الكـوفيني،    : رواه اإلمام أمحـد يف مـسنده      ) ٩(

.٢٠٤٤٩ح

 

 
.٥/٢١كويف  الأعثمالفتوح البن ) ١٠(

 

 
لإلمـام أيب   ) وسائل نيل اـد اإلسـالمي     (يراجع كتاب   ) ١١(

 .العزائم



 

 

 

 

 



 



 

 
اإلمام ادد

 

 
 السيد حممد ماضى أبو العزائم

 

 



 



 



 









 




 



 

 ألنهم حصون األمة الذين يخترعون ما       "الصناع"هم   -

وَأِعدوا لَهم ما اسـتَطَعتُم     : أمرهم اهللا به من قوله تعالى     

  وعـدوكُم  ِمن قُوٍة وِمن ِرباِط الْخَيِل تُرِهبون ِبِه عدو اهللاِ        

. ، وهم الركن األول لنيل المجد)٦٠: األنفال(

 

 

 

. الذين بهم حفظ العافية واألمن والصحة"والزراع" -

 

 

 

بد منه من تـصريف       الذين بهم جلب ما ال     "والتجار" -

.ما ال حاجة إليه

 

 

 

 الذين يغرسون بذور اإليمان في قلـوب        "والمعلمون" -

. لفضائل في عامة األمةالنشء، ويبثون روح االستقامة وا

 

 

 

 في كل بلد وأعوانهم من الشرطة والعـسس         "الوالة" -

.دفاعا للمظالم، وحفظًا لألمن وخدمة للشريعة

 

 

 

. الذين بهم حفظ هذا المجد وإعادته ألهله"والجند" -

 

 

هؤالء يجب أن يكونوا عمـاالً غيـر متكلمـين، فـإن            

لعـدو  اشتغالهم بالكالم إضعاف للقوة وإذالل لألمـة، وإن ا        

يتمكن من األمة إذا اشتغل هؤالء بالكالم، فينتشرون بينهم         

في صورة صناع وزراع وتجـار ومعلمـين، وهـذا هـو            

.الخراب العاجل

 

 



 

 

 

 

 



 





 



إنا نحمد اهللا تعالى حيـث أظهـر لنـا          
جميعا ما كنا في غفلة عنه من االستـسالم         
للعدو والرضا به، واستقباح عمل الحبيـب       

نه، فتحققنا حبيبنا حقا وعـدونا،      والنفور م 
وقد أعاننا اهللا تعالى   

 

 وهو المعين  -

 

 فسلب  -
فالواجـب  . من أهل الظلم ما كان مدهم به      

علينا أوالً أن نشكر اهللا تعالى، وأن نرجـع         
إليه مخلصين له الدين، وأن نعمل بوصـايا        

، وأن نحب لكل مسلم مـا نحبـه         نبينا  
أيـن كـان   ألنفسنا، وأن نشعر بآالم المسلم  

وكيف كان، وأن نسارع بقدر استطاعتنا في       
نصرته وتأييده ما دام مظلوما، لرد الظلـم        

ويرد المسلم عن الظلم غيرة هللا تعالى       . عنه
، ليكون اهللا معنا كمـا كـان        ولرسوله  

ِإن تَنْصروا  : لسلفنا الماضي، قال سبحانه   
 كُمامتْ َأقْدثَبيو كُمرنْصي اللَّه)  ٧: محمـد( ،

ِن العبِد ما دام العبد     اُهللا في عو  : (وقال  
. )١() أِخيِهفي عوِن

 

 



 



المجتمع اإلسالمي يمثـل رسـول اهللا       
        فمن الرحمة والعطـف والغيـرة هللا ،

والجرأة على أعداء اهللا واليقظة فـي كـل         
األحوال وضع األشـياء فـي مواضـعها،        

ن الـسريرة، ال    فالمسلم صافي النية، حـس    
يخدع أحدا ولكنه حذر يقظ ال ينخـدع، ال         
يدخل في شأن من الشئون يقتضي خروجه       
منه إلى تعب وعناء، ومن قال إن المسلم ال         
يتبصر في األمور ويستسلم حتـى يمكِّـن        
عدوه منه فقد أخطأ، ومن استسلم حتى مكَّن        
عدوه منه فليس بمسلم كامل، والمـسلم ال        

، وإذا   هللا ولرسـوله     يسلم تـسليما إال   
تساهل ولدغ من جحر فإنه ال يلـدغ مـن          

جحر ثانية، وإذا سمعت أن     
مؤمنًا لدغ من جحر ولـدغ      

إنه ليس  : منه مرة ثانية فقل   
ومـن قـرأ    . بمسلم كامـل  

تاريخ المسلمين يعلم مقدار الحكمة العالية،      
والنفوس الفاضـلة التـي رفعهـا الـدين         

ـ       وت اإلسالمي حتى ارتقت عن عالم الملك
أدهش المسلم المتمسك بدينه العالم     . األعلى

أجمع، تراه مع كمال ثقتـه بـاهللا وحـسن          
رضاه عن اهللا ورحمته بالعـالم أجمـع؛ ال         
يسلم إال هللا، فيغـضب هللا، ويرضـى هللا،         

دام المسلمون علـى    . ويحب هللا، ويكره هللا   
هذا حتى قهرهم الحظ والهـوى، فتركـوا        

استـسلموا  وصايا رسول اهللا وأحكام اهللا، و     
لحظوظهم، وخدعتهم األمم الـذين كـانوا       
أرقاء تحت أيـديهم، فانخـدعوا لـضعف        
. اإليمان في قلوبهم، وسلطان الشهوة عليهم     

لدغوا من جحر اإلفـرنج فـي الحـروب         
الصليبية، فأيقظتهم تلك الحـوادث يقظـة       
جعلت التفرقة اجتماعا، والتخاذل تعاونًـا،      

ستـسلم  ولكن بعد ذلـك ا    . والتنافس اتحادا 
وأمنوا العدو،  . المسلمون، واإلفرنج ثعالب  

حارب اإلفرنج المـسلمين    . والعدو مخادع 
بأسلحة الخداع والخبث، وبجيوش النفـاق      
واألباطيل، حتى لم يبق شبر على األرض       

.إال وسرى فيه فساد أوربا

 

 
ندعي أننا مسلمون، ونلدغ من الجحـر       
ونعود فنجلس بجواره، بل بعضنا يدخل يده       

. ليما للتمويهات والزخارف والتزوير   فيه تس 
خدعنا اإلفرنج حتى أخـذوا كـل شـيء،         
وصاروا كالكالب السعرانة، حرصوا على     
ما سلبوه، فتوهموا يقظة المجتمع اإلسالمي      
بعد تلك الرقدة الطويلـة، فأعـدوا اآلالت        
الجهنمية ليذلوا بها الشرق أو يمحقوا أهله،       

نام أصحاب المجد ناسين مـا كـان لهـم،          
ونسى المغتصب أنه مغتصب، وقام لمحق      
من اغتصب منه بدعوى أنه لـيس أهـالً         
للخير ألنه ليس من طبقة اإلنسان، ونفَّذ ما        
يحبه بالرشاشات والمقذوفات النارية، ومع     

. ذلك فالشرقيون ال ينتبهون

 

 




 



إن من العجب أن نـرى المغتـصبين        
وبين عبيدا  يطمعون في جعل الناس المغص    
ونـرى  !! لهم، بعد أن سلبوا منهم كل شيء     

رجال الوطن يئسوا من عـودة مجـدهم،        
وطالب الحق ال يرضى حتى ينال جميـع        

والظالم البد أن ينـتقم اهللا منـه وأن         . حقه
يهلكه بعدده وعـدده، ألن اهللا هـو الحـق          

. سبحانه، وناصر الحق جل جالله

 

 



 



:عربيقال الشاعر ال

 

 
ومهما تكن عند امرئ من خليقٍة

 

 
وإن خالها تخفى على الناِس تُعلَم

 

 
مضى نصف قرن تقريبا والمـسلمون      
كاألطفال الرضع، يغرهم بـصيص النـار       
. وبريقها، ولين الثعبان ولونه، فيقربون منه     

ــة   ــشدقون برحم ــسلمون يت ــان الم فك
ــات،  ــى الحيوان ــى عل ــستعمرين حت الم

عاملتهم، وببذل  وبصدقهم ووفائهم وبحسن م   
صناعاتهم وأموالهم لمنفعة الشرق رحمـة      

ولو قرأنا مقـاالت جريـدة     . بالشرق وأهله 
المقطم وغيرها، وحفظنا أحاديث المعجبين     





 



 

 

 

      

 



 



بالمستعمرين، العتقدنا أن رجال االستعمار     
هم تالميذ عيسى بن مريم، الـذي خلَّـص         

. العالم من خطيئة آدم بدمه

 

 
روا ظن المسلمون أن المستعمرين نـش     

ولكن نشروا  .. ونعم.. الحرية والعدل بينهم  
الحرية في المفاسد، بما هدموا به فـضائل        
األخالق وجمال العوائد من جيوش البغـاة       
والخمور والربا، ومن ظلمـات المبـشرين      
الذين انتشروا إلفساد العقائد الحقة، وتمزيق      

واحتلوا الشرق ليعالجوه   . الجامعة اإلسالمية 
 عنه الظلم والجهـل،     من مرضه، وليزيلوا  

فاستسلم الشرق لهم فكـانوا      

 

 أعاذنـا اهللا    –
منهم  

 

 كسراب يحسبه الظمآن مـاء، وإذا       –
به لون الماء وال ماء، ابتسموا في الوجوه،        
وقدموا البغاة والميسر والخمر والربا، حتى      

ثم قاموا فاستعبدوا من    . خدعوا المغرورين 
خدعوهم، واستعبدوا بهم غيرهم، وجهلـوا      

وسينتقم اهللا منهم كمـا     . لقهار المنتقم قهر ا 
حتَّى ِإذَا فَِرحوا ِبما ُأوتُـوا      : قال اهللا تعالى  

     ونِلـسبم مغْتَةً فَِإذَا هب مَأخَذْنَاه)  األنعـام :
٤٤.(

 

 



 



كشف اإلسالم لإلنسان حقيقتـه حتـى       
سوى بين األبيض منه واألسود، حيث لـم        

ى آخر فضالً إال بتقوى اهللا    يجعل إلنسان عل  
ِإن َأكْرمكُم ِعنْد اِهللا    : تعالى، قال اهللا تعالى   

َأتْقَــاكُم) وقــال )١٣: الحجــرات ، :
المسلمون متكاِفُئون يسعى ِبِذمِتِهم أدنـاهم      (

على أعالهم، وهم يد علـى      
ماهــو ــن ِس ــال ،)٢()م  وق

: صلوات اهللا عليه وسالمه   
سِد الواحِد،  المسلمون كالج (

إذا اشتكَى منه عضو تداعى     
، فلـم   )٣()له سائر الجسِد بالسهِر والحمـى     

يعتبر اإلسالم نسبا ولم يفضل ولدا لفـضل        
 فَـال َأنْـساب بيـنَهم     : أبيه، قال تعالى  

، فليس فوق المـسلم إال      )١٠١: المؤمنون(
     اهللا تعالى، وقال علي     فـي الحـديث 

 المؤمن كالقادح الياسر    فإن المرء : الطويل
مـا لـم    . ينتظر إحدى الفوزتين من قداحه    

يغش دناءة تظهر فيخشع لها وتغرى بهـا        
والفالح الناجح والياسر الـرابح     . لئام الناس 

.والمسلم الكامل ال يذل إال الحق

 

 



 



السياسة الحقة قوة لإلسالم خادمة لـه،       
باط ما دامت مآخذها من أحكامه بحسب استن   

أهل التقوى القائمين هللا بالحجة، فإن مداراة       
الناس سياسة، والخديعة في الجهاد سياسة،      
وكشف غور الحقـائق بـالرأي والتـدبير        
سياسة، واستنتاج بعض الوسـائل المبلغـة       
للقصد سياسة، كما أن كـل عمـل يعملـه          
الداعي إلى اهللا تعالى لرجوع النـاس مـن         

بدعـة  (عصية إلى الطاعة سياسة حسنة      الم
).حسنة

 

 
أما السياسة التي أسسها أرسطو وشيعته      
وهي جعل الباطل حقا، والمكر السيئ لسلب    
األخالق الفاضلة مـن األمـم واألمـوال        
واألمالك بالقوة القـاهرة، فهـي الـسياسة        
المقبوحة التي هي ضد اإلسـالم، ومحـو        
 السالم ومحاربة الملك العـالم، وإظهـار      
الفساد في البر والبحر للتكبر فـي األرض        

.بغير الحق

 

 








 





 






 



إن اهللا خلق اإلنسان وسخر لـه كـل         
شيء، فهو من حيث رتبته التي هو بها في         
الوجود إنسان ال فرق بين أي فـرد منـه          

 ألن كل إنسان طويل القامة عريض       ؛خروآ
األظافر ضاحك بالقوة، فال فضل ألبـيض       
على أسود، وال لعربي على عجمي إال بما        
قدره اهللا تعالى به من العمل والتقوى والنفع        

ولكن جهل اإلنسان حقيقتـه،     . لبني اإلنسان 
ويرى لنفسه على غيره حقوقًا ليست لـه،        

أو األموال  مغرورا بما يعطيه اهللا من القوة       
أو العصبة، فيستعمل نعم اهللا تعـالى فيمـا         
يغضبه، ويسعى في األرض فسادا متسلطًا      
على أفراد نوعه، جاهالً بقدره، كما فعـل        
فرعون ونمروذ وغيرهمـا ممـن ظلمـوا        
أنفسهم بمحاربة اهللا تعالى، فظلموا العبـاد       

أنـا ربكـم    : وتكبروا حتى قـال فرعـون     
النفـوس  وال تزال تلـك     . األعلى، وكذب 

الخبيثة تتوارث تلك القبائح، وتنـسى قهـر     
المنتقم القهار بمن رفعوا أنفسهم عن رتبـة        

. اإلنسان، فجعلوا أنفسهم أربابا من دون اهللا

 

 
اإلنسان ابن آدم وآدم من الطـين، وال        
شرف إال بالتقوى واإلحـسان والرحمـة،       
ولكن اإلنسان جهل الحق وجهل قدر نفسه،       

والـسالح والظلـم    فظن أن الشرف بالقوة     
وإزهاق األرواح، وتحقق أنه يملك الملـك       
إذا قهر العباد بتمزيق الجلـود بمقـذوفات        
النيــران، وتكــسير الــرؤوس بالعــصى 








 



 

 

 

 

 



 



واألحجار، وقهر النفوس بسلب النعمة مـن   
ألنه بذلك يحارب   .. وجهل اإلنسان . األيدي

واإلنسان وإن  . القوي القهار المنتقم الجبار   
مكن بهذا القهر، وفـرح     ملك بهذا الظلم، وت   

بما نال فهو جاهل بالمـآل، ألن الملـك هللا          
الواحد القهار، وإنما يهبه سبحانه وتعـالى       
لمن يشاء، وينزعه ممن يشاء، ويعز مـن        
يشاء، ويذل من يشاء، وليس من ملَك بالقوة        

فـس  والقهر والظلم ِبمِلٍك فـي الحقيقـة ون       
 ألن  ؛األمر، ولكنه على شفا جـرف هـار       

العدل الذي خلق اإلنسان حرا مريدا،      الحكم  
وسخر له كل شيء، يكره أن يظلم اإلنسان        
إنسانًا أو يستعبده، ومتى ظلمت أمـة أمـة         
واستعبدتها سلط اهللا على األمة الظالمة من       

سنَّةَ اللَِّه الَِّتي قَد خَلَتْ ِمن قَبـُل        يستعبدها  
).٢٣: فتحال (ولَن تَِجد ِلسنَِّة اِهللا تَبِديالً

 

 
كيف يملك اإلنسان األجـسام باالنتقـام       
والقلوب تبغضه؟، أم كيف يرى اإلنـسان       
إنسانًا نظيره يظلمه ويتحكم فيـه ويـسلبه        
كمالياته وال يسوى بينه وبينه فيما خلقه اهللا        
له ويرضى عنه؟، أنا علي يقين أن الجـسد       

بـد   بد له من قلب يمده ويستمد منه، وال        ال
وان وأنصار حتى يتقوى    لذلك القلب من أع   

وكـذلك  . الجسد ويعيش في صفاء ومسرة    
 بد له من قلب هو الخليفـة، وال        المجتمع ال 

 بد له من أعوان هم الوزراء والعمال، وال       
بد له من أنصار هم الجيـوش والـصناع         
والزراع والتجار، وكل فرد من هؤالء ككل       
عضو من الجسد بالنسبة للقلب، فال فـضل        

عامل إال بمقدار ما يقـوم      للخليفة على أقل    
به من العمل بكتاب اهللا وسنة رسـول اهللا،         
وإصالح المجتمع، مع الرحمة بكل فرد من       
أفراد المـسلمين، والنظـر إلـيهم بعـين         
المساواة، ما لم يقع أحدهم فيما يغضب اهللا        

أو يخالف سـنة رسـوله،      
وعند ذلك فإنما هي حـدود      
اهللا وأحكامه تنفذ، ويكـون     

 منفذًا ألحكام   الخليفة عندها 
اهللا، نائبا عـن رسـول اهللا       

      وبذلك يـدوم الملـك ،
: ويبقى، ويدوم المجد ويتجدد، قال اهللا تعالى   

          ـاوا مرغَيتَّى يٍم حا ِبقَوم رغَيال ي اللَّه ِإن
ِبَأنْفُِسِهم) ١١: الرعد.(

 

 
وكل أمة قهرت غيرها بالحيلة أو القوة،    

اها وظنت أنهـا    وسلبت حقوق األمة ومزاي   
 ألن الملك من ملك القلوب      ؛ملكت فقد كذبت  

بالعدل والرحمة، ال من ملك األبدان بالعنف       
والقوة، وكيف ال؟ وإن الحيوانات المفترسة      
قد يملكها اإلنسان بالقهر، ولكنهـا تنتهـز        
فرصة التخلص، فإذا تخلصت فرت إلـى       
الحرية واإلرادة مفترسة مـن عارضـها،       

ـ    ا اإلنـسان وتـأبى،     وهي حيوانات يقهره
فكيف يقهر اإلنسان أبناء نوعه ويخـضعهم       
له مع أنه يرى نفسه فوقهم درجة، وأولـى         
منهم بخيرات بالدهم، أيحق السالم من غير       
رحمة وعدل؟ ذلك ما ال يتـصوره أهـل         

.العقل وال يقبله أهل الفكر

 

 
وكم دانت دولة على غيرهـا بـالقوة         

 العذاب القاهرة، فما فرحت بالملك إال وأتاها
من حيث ال تحتسب، فأصبحت ال ترى إال        

وخير الملك ما أسس على العدل      . مساكنهم
والمساواة والحرية، وإن الخلق لينظـرون      
إلى األقوال واألعمـال الظـاهرة، ولكـن        
الخالق العظيم ينظر إلى القصود والنوايـا،    
متى أراد أن ينزع الملك من دولة سـلبت         

والشفقة على من قلوب أهلها الرحمة بخلقه،     
عباده، فظلموا وتكبروا في األرض بغيـر       
الحق، فأخذهم اهللا أخذ عزيز مقتدر، أعوذ       

باهللا من سلب النعمة، ومن الغرور بـالقوة،      
وكم من دولـة    . ومن قصد الشر بعباد اهللا    

ارتفعت حتى ملكت األرض شرقًا وغربـا،    
وظلمت العباد انتقاما وظلما، فصب علـيهم      

النقم من الـسماء واألرض،     المنتقم القهار   
وفرق كلمـتهم، وألقـى بيـنهم العـداوة         
والبغضاء، فبادوا كما باد فرعون ونمـروذ       
وبابل وآشور وملك اسكندر وملك الـروم،       
والملك هللا الواحد القهار، يهب الملك بفضله       
وينزعه بعدله، ال معقب لحكمه، وتلك سنة       

 ونُِريـد َأن  : اهللا في خلقه، قال اهللا تعـالى      
نَمن علَى الَِّذين استُـضِعفُوا ِفـي اَألرِض        
      ملَه كِّننُمو اِرِثينالْو ملَهعنَجةً وَأِئم ملَهعنَجو

٥: القصص (ِفي اَألرِض

 

-٦(.

 

 
                                              

، كتاب الذكر والـدعاء     ٨/٧١صحيح مسلم   ) ١(

فضل االجتماع علـى    : والتوبة واالستغفار، باب  

 القرآن وعلى الـذكر، وسـنن الترمـذى         تالوة

 ١/٢١٥، وســنن ابــن ماجــة ١٤٢٥ ح٤/٣٤

.٢٢٥ح

 

 

الْمسِلمون تَتَكَافَُأ ِدماُؤهم يـسعى     (رواه بلفظ   ) ٢(

ِبِذمِتِهم َأدنَاهم ويِجير علَيِهم َأقْصاهم وهم يد علَى        

 ماهِسو ن٤/٢٥٦سنن ابـن ماجـه      : كل من ) م 

ــى داود  ٢٦٨٣ح ــنن أب ٣/١٢٥، وس

 

-١٢٧ 

.٨/٢٩، وسنن البيهقى الكبرى ٢٧٥١ح

 

 

، كتاب البـر والـصلة      ٨/٢٠صحيح مسلم   ) ٣(

واآلداب،  باب تـراحم المـؤمنين وتعـاطفهم         

.وتعاضدهم

 

 



 
 

 



 

 

 

 

 



 



 

 



 


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

 

 

 

 

* 

 



*

 



*

 



 

 


٦

 

: أن يِظلَّ اُهللا الذاكر في ِظلِّه-

 

 
 عِن النَِّبي   فعن أِبي هريرةَ    

 َالَى    : ( قَالاُهللا تَع مِظلُّهةٌ يعبس
      ال ِظلَّ ِإال ِظلُّه موِفي ِظلِِّه ي : امِإم

   شَابٌل، ودِة اهللا،     عـادنَشَأ ِفي ِعب
ورجٌل قَلْبه معلَّقٌ ِفي المـساِجِد،      
ورجالِن تَحابا ِفـي اهللا، اجتَمعـا       
      تْـهعٌل دجرِه، ولَيقَا عتَفَرِه ولَيع
: امرأةٌ ذَاتُ منِْصٍب وجماٍل فَقـال  

ِإنِّي أخَافُ اَهللا، ورجـٌل تَـصدقَ       
فَأخْفَاها حتَّـى ال تَعلَـم      ِبصدقٍَة،  

      ٌل ذَكَرجرو ،ِمينُها تُنِفقُ يم الُهِشم
نَاهيتْ عا فَفَاضاَهللا خَاِلي(.

 

 
٧

 

 اُهللا تعالى يعطي الذاكر أفضل مـا يعطـي          -
:السائلين

 

 
من شَغَله ِذكْـِري عـن      : (ى يقول اهللا تعال  

، ) الـسائلين  مسَألَِتي َأعطَيتُه أفْضَل ما ُأعِطـي     
يترجم اإلمام في قصيدة له عن المعنى؛ كأنمـا         

:الحق سبحانه يقول

 

 
مهادرمو ِعي ِبقُلُوِبِهمو ممفَه

 

 
 نَظَر ِلوجِهي بعد نَيل ِرضاِئي

لَم يشْهدوا غَيِري مِريدا خَاِلقًا

 

 
َل عطَاِئي ـفَمنَحتُهم ِمنِّي جمي  

فَِرحوا ِبفَضِلي فَانْجلَتْ ِلقُلُوِبِهِم

 

 
 شَمس التَّجلِّي ِفي سما اَألرجاِء

ِي فَتحققَّواـشَِربوا مدام محبت

 

 
ِة األنباِءـَّبعد الشَّراِب ِبِصح  

طَابوا ِبها وعِن الْوجوِد ِبَأسِره

 

 
 غَابواِ ِبحبي الَ يرون ِسواِئي

ذَاِتي عن شُؤوِن تَنَزِليشُغلُوا ِب

 

 
ليِبِسـفََأنَا و مـهقَض اِئي ـر  

٨

 

-ا أربعة الذكر يزيل عن الذاكر أمراض:

 

 
ـ      ا أربعـة  والذكر يزيل عن الذاكر أمراض :

النقطة، والسكتة، والنفاق، ومرض القلب، حيث     

 

 
 

 

 

يفيد علماء الطب كيف أن الضغط      
النفسي والتوتر العصبي يؤديـان     

راض القلـب والـشرايين،     إلى أم 
وبالتالي فإن الذكر له دور عظـيم       
في ضبط الحالة النفسية التي قـد       
يؤدى اضطرابها إلـى أمـراض      
عديدة، باإلضافة إلى مـا تحدثـه       
حركات الجسم أثناء الـذكر مـن       

.نشاط في الدورة الدموية

 

 
وقد يـراد بهـذا القلـب؛ القلـب         
النوراني وليس الجسماني، كما في     

رى ِإن ِفي ذَِلك لَـِذكْ    : قوله تعالى 
لَـن كَـِلم ـانقَلْب ه )٣٧ :ق(،

 

 
هذا تكون هذه األمراض معنويـة وال       وعلى  

.عالقة لها باألمراض الحسية

 

 
وقد تكون النقطة هي النكتة التي ذكرت في        

تُعـرض الِْفـتَن علَـى الْقُلُـوِب        : (قوله  
ُأشِْربها نُِكـتَ   كَالْحِصيِر عودا عودا، فََأي قَلٍْب      

ِفيِه نُكْتَةٌ سوداء، وَأي قَلٍْب َأنْكَرها نُِكتَ ِفيِه نُكْتَةٌ         
اءضيب .(..

 

 
وقد تكون السكتة هي صدأ القلـب نتيجـة         
سكوته وغفلته عن الذكر، فإن القلوب لتـصدُأ        

. كما يصدُأ الحديد، وإن جالءها ِذكْر اهللا

 

 
يظهـر اإلنـسان    أما مرض النفاق فهو أن      

خالف ما يعتقده في قلبه، ومرض القلـب هـو          
ِفـي  : فساد العقيدة المذكور في قولـه تعـالى     

        ـذَابم علَها وضرم اللَّه مهادفَز ضرقُلُوِبِهم م
ونكِْذبا كَانُوا يِبم َأِليم )١٠ :البقرة.(

 

 


 


ورد في فضل مجـالس الـذكر نـصوص         

 ِلٍم قَالَ    عديدة، فَعسَأِبي م لَـى   : ِن اَألغَرع دَأشْه
َأِبي هريرةَ، وَأِبي سِعيٍد الخُدِري َأنَّهمـا شَـِهدا         

   لَى النَِّبيعقَاَل َأنَّه ) :  ونـذْكُري مقَو دقْعالَ ي
 ِإالَّ حفَّتْهم المالَِئكَةُ، وغَِشيتْهم الرحمـةُ،      اَهللا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


 

هِعنْد ناُهللا ِفيم مهذَكَرِكينَةُ والس ِهملَيلَتْ عنَزمسلم) "و."

 

 

  جوخَر     َاِبِه، فَقَالحَأص لْقٍَة ِمنلَى ح؟   : ( عكُملَـسـا َأجم( ،
 جلَسنَا نَذْكُر اَهللا ونَحمده علَى ما هدانَا ِلِإلسالَِم، ومن ِبِه علَينَا،          : قَالُوا
: واهللا ما َأجلَسنَا ِإالَّ ذَاك، قَالَ     : ، قَالُوا )آهللا ما َأجلَسكُم ِإالَّ ذَاك    (: قَال

َأما ِإنِّي لَم َأستَحِلفْكُم تُهمةً لَكُم ولَِكنَّه َأتَاِني ِجبِريُل فَـَأخْبرِني َأن اَهللا   (
"        ممسل ")عز وجلَّ يباِهي ِبكُم المالَِئكَةَ

 

 
ِإذَا مررتُم  : ( قال  أن رسوَل اِهللا     وعن أنِس بِن مالٍك     

ِحلَـقُ  (: وما ِرياض الْجنَّـِة؟، قَـالَ  : ، قَالُوا)ِبِرياِض الْجنَِّة فَارتَعوا 
".الترمذي). "الذِّكِْر

 

 


 


منن  تذكير باهللا في البداية حتي يعلم المريد قدر          :الرتبة األولى 

اهللا عليه، ويذوق حالوة نعمه سبحانه، ويعرف نفسه وما فيها مـن            
:  تنكشف له اآليات ويسكن إلى اهللا سبحانه، قال تعالى         ىاآليات حت 
   ذَكِّرا َأنتَ مِإنَّم فَذَكِّر )وقال سبحانه  )٢١ :الغاشية ، :  فَِإن ذَكِّرو

  ْؤِمِنينالْم ى تَنفَعالذِّكْر )وقال جل ثناؤه   )٥٥ :الذاريات ، :  اها َأيي
 كُملَيةَ اللَِّه عموا ِنعنُوا اذْكُرآم الَِّذين )وقال تعـالى )٩ :األحزاب ، :

 َِفي األو  واتٌ لِّلْمِض آيَأفَـالَ      ر ِفـي َأنفُـِسكُمو ِقِنين  ونـِصرتُب  
 ٢٠ :الذاريات(

 

– ٢١( .

 

 
:  وهي قسمان:الرتبة الثانية

 

 
 فَـاذْكُروِني َأذْكُـركُم  : قلب خاصة؛ قال تعالي  ذكر ال  :األول

الَِّذين آمنُـواْ   :  إشارة إلى ذكر القلب، وقال تعالى      )١٥٢ :البقرة(
         الْقُلُـوب ِئنم ِبِذكِْر اللَِّه َأالَ ِبِذكِْر اللَِّه تَطْمهقُلُوب ِئنتَطْمو ) الرعـد: 

٢٨(.

 

 
: ح، قـال تعـالى     ما يشترك فيه القلب مـع الجـوار        :والثاني
   ِونالَ تَكْفُرواْ ِلي واشْكُرو )؛ إشـارة إلـى ذكـر       )١٥٢ :البقرة

 اعملُوا آَل داوود شُكْرا   : الجوارح، فالشكر عمل كما قال تعالى     
 ألن الظاهر عنوان الباطن، وتـارك الـشكر بأعمـال        ؛)١٣ :سبأ(

 مراقبـة   الجوارح كالكافر لنومة قلبه بالجهالة ورقدته بالغفلة عـن        
. القادر الحكيم

 

 
وإنما تذكر الجوارح بالمحافظة علي شعائر اهللا إذا علم القلـب           

، قـال اهللا    ىالعلم الحقيقي الذي تكون به الخشية من جالل اهللا تعال         
، والخشية  )٢٨ :فاطر( ِإنَّما يخْشَى اللَّه ِمن ِعباِدِه الْعلَماء     : ىتعال

.لبعمل من أعمال القلوب خزانته الق

 

 


 


وهو أن ينطق الذاكر بجملة مفيدة ككلمة التهليل         

 

ال :  أي قَول  -
إله إال اهللا    

 

ا تمام الجملة بقلبه كما إذا      ، أو ينطق باسم مفرد مالحظً     -
: ربي، أو : رزاق، أو : خالق، أو : بلسانه، ويالِحظ بقلبه  ) اهللا: (قال

  اإلنسان غافالً  شافي، وهذا أقل مراتب الذكر، وتركه الغفلة إذا كان        
بقلبه وجوارحه، وهذا النوع من الذكر يدفع الواردات عن القلـب،           

. وهو باب لذكر القلب

 

 
وقد ثبت الحث على ذكر اللسان في مواطن عديدة منها ما رواه          

   ِن النَِّبيةَ عريرأبو هاِن،  : ( أنه قَاَللَى اللِّـستَاِن خَِفيفَتَاِن عكَِلم
 سـبحان اللَّـِه العِظـيِم،     : ثَِقيلَتَاِن ِفي الِميزاِن، حِبيبتَاِن ِإلَى الرحمنِ     

 أن رسـول    ، وعن أنس    "البخارى ومسلم ) "سبحان اللَِّه وِبحمِدهِ  
، )اهللا اهللا : األرضتى ال يقال في     ال تقوم الساعة ح   : ( قال اهللا  

" مـسلم ) "اهللاهللا  : ال تقوم الساعة على أحد يقول      (:وفي رواية قال  
أحـد  : " كان يقول أثناء تعذيب الكفار له       وورد أن سيدنا بالالً   

دولم يرد أن النبي "َأح ،ابن ماجة. " نهاه عن هذا الذكر."

 

 


 


ق على القلب نور معنى مـن       الذكر بالقلب واللسان هو أن يشر     

معاني الحق، يتحقق بها القلب بحال من أحوال الحضور مع الرغبة           
أو الرهبة أو الفرح أو البهجة، أو الخوف والقـبض أو البـسط أو              

 الحال حتى يستغرق القلب في ىالجمال أو الطمع والرجاء، وقد يقو     
وجده، أسرار تلك المعاني المجلوة له حتى يترجم بلسانه عن حقيقة           

فإذا نطق بلسانه باللفظ الدال على نور المعنى المشرق في القلـب            
ا بقلبه ولسانهكان ذاكر .

 

 
وفي هذا المقام ينبغي للذاكر ولمن معه أن يكونوا فـي خلـوة             
خاصة، ويجب عليهم أن يخفوا أسرار هذا المجلس، ويطووا بساطه          

     ـ        حتى كأنه لم يكن ، خصوص ى ا إذا غلب على الذاكر الوجـد حت
انحلت عقدة اللسان فأباح بمكنون وجده عن مشاهد سريرته، فـإن           

: السامع له إذا نقل عبارته أفسد وخان أمانة أخيه، كما قـال             
ا تَشهد ، فإن للبصيرة عيونً"الديلمي وغيره ")المجالس باَألمانة (

 

 إذا –
صفَا القلب 

 

. ال تشهده األبصار  ما–

 

 
:يقول اإلمام قدس اهللا سره

 

 
ـَأيـا حي تْـيهجتَو ا قَده وما قَي

 

 
  شَاهدتْلْكَوِنٱ ِفي لْحقِّٱقُلُوب ِلنُوِر 

لصفَاٱ وِسـُألنْٱِة ـوَألِْسنَةٌ ِفي حالَ

 

 
ا لَقَدا لَهتْ لَمقَتْذَّاتُـلٱ ذَكَرَأشْر  

ذْكُرنـي يـِا قَيوم قَلْبـي يـ حَأيا

 

 
  عنِّي تَرجمتَْألحواِلٱن ـ َألْسوها

وِحِبِذكِْركتْـي شَـ رتَّعتَمتْ وداه

 

 
نَاييعِض وواِسِنٱ ِفي رحتْلْممنُع  



 





  

 

 

وطناإلسالم                                          

 



 

 

 

 

 

 




 




 



 



 

 
شعيرة من شعائره، ودعامة من أقـوى دعـائم         الحج ركن من أركان الدين، و     

القومية اإلسالمية، وعمل صالح من أعظم أعمال البر وأعودها بالخير والمنافع       
.على األفراد والجماعات

 

 
ا ا للكلمة، وتأييـد ا لألواصر، وجمع افترضه اهللا جل شأنه تقوية للروابط، وشد      و

.معارف والتآلفا إلى ال على تبادل المنفعة، وسعيللوحدة، وعمالً

 

 
وافترضه فى البلد الحرام ألن به وحدة تلك المناسك والمواقف التى تحمل مـن        
ذكريات الحنيفية وتاريخها العذب أروعه وأجله وأعاله، والـذى تالقـى علـى       
هضابه ووهاده، وبين سمائه وأرضه طرفا هذه الملة السمحة يبتـدئها سـيدنا       

.الة والسالمإبراهيم ويختمها سيدنا محمد عليهما الص

 

 
ه اهللا جل شأنه تقوية للروابط، وشدا لألواصر، وجمعا للوحدة، وعمالًا للكلمة، وتأييدا إلى المعارف والتآلف على تبادل المنفعة، وسعي

ذه سلسلة مقاالت تتضمن الدفاع عن سيدنا وموالنا محمد 


ير والتعظيم للنبى الكريم، وسوء أدبهم مع ، والرد على من فى قلوبهم مرض، وفى صدورهم آفة البغض وعدم التوق

حضرته، فهم يعتقدون أن الرسول 


 بشر مثلهم، ومعنى ذلك نفى العصمة منه، وهدفهم توهين وضعف الثقة بالرسول المعصوم 


.، فال يكون قدوة وقائداً للمؤمنين، فتتفكك عرى اإليمان عروة عروة، ويتحقق حلم اليهود وأعداء الدين

 

 

 

 



 


      فكـرة   إن فكرة الكشافة إنما هى لـب 

) الكشافة: أى(الجهاد الحربى غير أن تلك      
جهاد اإلنسان لإلنسانية على إطالقها، فهى      

   شر : ا على الشر  إعداد الشخص ليكون حرب
   نفسه وشر غيره فيرمنه أن ينشأ علـى      اد 

القوة وصالبة العود، ومجاهـدة شـهوات       
، ومقاومة الطبيعة،   ِفظَوتحمل الشَّ النفس،  

 الشخـصية، والتعويـل     هتواالستقالل بمكان 
على نفسه، وكـل هـذا أسـاس الجنـدى          
الصحيح القوى الصالح لعمله، وكـل هـذا        

.متحقق فى الحج على أتم ما يمكن أن يتفق

 

 
ومن رأى الحجيج فى عرفة وقد لبسوا       

جميع ا زي ا واحد  ا، وانتظموا انتظام ا، ا واحد
تجهوا وجهة واحدة، وتحركـوا بفكـرة       وا

واحدة، وتركوا الدنيا وراءهـم وتناسـوها       
      ا وحملوا أنفسهم إلى اهللا وحده، وأقبلوا جميع

يلبا ون بكلمات سماوية روحانية، رأى منظر
ا ال تظفر بمثله الـدنيا إال فـى ذلـك           رائع

المكان وحده، ورأى الجيش الـذى يمكـن        
أى ، ور)جـيش الخـالص   (بحق أن يسمى    

   ا كل الوضوح   مبدأ الجهاد اإلسالمى واضح
فـإن  . فى أسمى فلـسفته وأدق اعتباراتـه      

ـ      ا للفـتح وال    الجهاد فى اإلسالم ليس حرب
للقتل وال لغـصب الحقـوق الجنـسية وال         
لسرقة أوطان األمم، وإنما هو حمل الفكرة       
اإللهية الطاهرة وعرضـها علـى النـاس        
 لمنفعتهم وخالص أنفسهم من الشر وتحقيق     
فضيلتهم اإلنسانية، فالمحارب فى اإلسـالم      
هو العقل قبل السيف، والبرهان هو الفضيلة    
قبل القوة، والغايـة هـى اإلنـسانية قبـل          

.اإلنسان

 

 
يريد اإلسالم جعل األمم واحـدة فـى        
إنسانيتها ال فى أوطانها وال فى جنـسياتها،        
فاألسود أسود واألبيض أبيض واألصـفر      

سـوداء وال   أصفر، ولكن الفضيلة ليـست      
بيضاء وال صفراء، وال لون لها وال جنس،        
فهذه هى التى يعمل لها اإلسالم فى جهاده،        
فهو يحمل الصدق واإلخالص والطهـارة      

والمحبة والعطف والتعاون والترافد وغيرها  
من الفضائل التى بها ال بغيرهـا صـالح         
األمم، وإقـرار االجتمـاع علـى أساسـه         

 ه الفـضائل   ا ما تكون هـذ   الصحيح، وكثير
 كاألدوية معلى النفوس فتحمـل      صعبةً ةًر 

 كما يفتح فم المـريض      النفوس عليها حمالً  
 حينمـا   غة الدواء، فالخطيـب   تساسالبقوة  

 ويكرهـه   هيستعمل هذه القوة مع مريـض     
إكراه    ا على تجرع الدواء المال يكون قد    ر ،

استعمل القوة بل استعمل الرحمة فى شكل       
 اإلسالمى فى جـسم     القوة، ووخزة السيف  

األمم هى كوخزة إبرة الطبيب حين يريد أن        
يدفع الدواء فى الدم ال يتجاوز بهـا هـذه          
      ا الغاية، ولذلك كان الجهاد اإلسالمى مفيـد

بشروط قانونية ال يعدوها كلها راجع إلـى        
ناههذا االعتبار الذى بي.

 

 
فالحج بهذا النظام هو مناورات حربية      

ـ  روحية توجب على الجميع    زي   ا، ا واحـد
وحركة واحدة وكلمة واحدة، وتقـر فـى        
أنفسهم فكرة التضحية حتى باألهل والمـال       
فى سبيل اهللا غاية عليـا، وتجـردهم مـن          
قانون الحياة العادية وتأخذهم بقانون آخـر       
صارم كل الصرامة ال يمكن التسامح فيـه        
وال بكلمة شاذة، فمن خالف هـذا القـانون         

انه بطل حجـه    الذى هو شروط الحج وأرك    
  ا، وأية أمة غير األمـة      وذهب عمله ضياع

، وأى دين   !!اإلسالمية لها مثل هذا القانون    
غير دين اإلسالم استطاع أن يـضع هـذا         
القانون وينفذه بكل دقائقـه علـى طغيـان         

.!!الطبيعة اإلنسانية

 

 
ليس الحج على هذا إال تربيـة نفـسية         
عسكرية دقيقة كل الدقة، كما هـو تربيـة         



  

 

 

اإلسالم وطن                                         

 



 

 




  






 



 



 

 

، وكما هو تربية اجتماعية واألمـم       سياسية
الحربية الراقية لعهدنا تفرض على شـبانها       

ا أن يمارسوا التمارين العسكرية مـدةً   فرض 
     كل سنة، وهذا بعينه يشبه نظاما من ا صغير

الحج الذى يفـرض علـى جميـع األمـم          
 فـى الـسنة،     اإلسالمية نظامه الدقيق مرةً   

ـ     ـ  يمارس الحاج فيه قانونً ق ا فـو  ا روحاني
قوانين الحرب يجمع كل مميزاتها ويـزاد       
عليها ما فيه من السمو الروحانى واألخـوة    
اإلنسانية والتطهر من الدنيا بتقديم المنـافع       
العامة على المنافع الشخصية، والغـرض      

.األسمى على الغرض األدنى

 

 



 


ولو أدركت األمـم اإلسـالمية هـذه        

ترك الحج،  الحقائق لعاقبت حكوماتها على     
ألن تاركه يكون كالهـارب مـن الجنديـة         
العظمى، بل لزادت هذه الحكومات علـى       

ـ ذلك أنها تنتقى كل سنة فريقً  ا مـن  ا عظيم
 منها فى   الشبان وترسلهم للحج ليكونوا فرقةً    

الجيش األعظم، وليعودوا ممتلئين بآثار هذه      
الرياضة الروحية البدنية التى ال نظير لها،       

 الطهارة والنظام والترتيـب     دهموالتى تعو 
والتشدد فى واجبات الفـضيلة مـن تلقـاء         
أنفسهم بوحى الـضمير وإجبـار القـانون        

.الروحى

 

 
 تام الرجولة صادق    يعود الشباب رجالً  

العزيمة طاهر اللسان عف الضمير كامـل       
ا بأخالق القوة مـن جميـع       اإلنسانية متحفً 

جهاتها فى نفسه وجسمه وعقله وإحـساسه       
يصبح فى أمته مركـز ثقافـة       وغرائزه، ف 

عالية ال تخرج مثلها أرقى المـدارس وال        
أعظم الجامعات، فأية مدرسة عظمى وأيـة   

 مدرسة فى الحياة !!جامعة كبرى هذا الحج؟
بجانب مدرسة العلم، وما أحوج األمم إلـى        

.!!مدارس الحياة بجانب مدارس العلم

 

 
والحج أعظم طريقة لنـشر الثقافـة إذ        

س المختلفة فى مكان واحد، كل      تلتقى األجنا 
جنس يحمل ما انتهى إليه مـن ضـروب         
الثقافة العلميـة والـسياسية واالجتماعيـة       
واالقتصادية، فهذا مؤتمر عظيم الشأن كان      
ينبغى أن ينتفع به على الحكمة التى وضع        

.لها

 

 



 


ومن هنا كان يجب على الحكومات      

ة إلى هـذا    اإلسالمية أن ترسل كل سن    
   ا وثقافةً المؤتمر خير رجالها علم ا،  وأدب

كما ترسل إلى المؤتمرات التى تنعقـد       
كا، هذا مؤتمر اهللا وهو     يفى أوربا وأمر  

أعظم ألف مرة من كل مؤتمر سياسـى   
أو علمى أو أدبى، فلماذا ال نرى فيـه         

 !!فالسفة اإلسالم وعظمـاء الرجـال؟     
ولماذا ال يكون الحديث فى مواسم الحج       
كأنه محاضرات تنشر علـى الجميـع       
لتوحيــد الفكــرة والغايــة والطريقــة 

والنهوض بهذا المجموع اإلسـالمى العـام      
نهوض ا حقيقي ا على نظام ثابت يتكرر     ا مبني

.!!كل سنة وال ينقطع أبد الدهر؟

 

 
لماذا ال يحج الساسة من كـل أقطـار         
اإلسالم ليتعـارفوا بـإخوانهم ويتـشاوروا       

طاهر خـالص إال مـن      ويتداولوا فى جو    
 ولماذا  !!إرادة وجه اهللا ومن أداء الواجب؟     

ال يحج فطاحل العلماء ليتشاركوا فى هـذا        
 ولماذا ال يحج رجـال      !!المؤتمر األعظم؟ 

المال واالقتصاد ليروا بأعينهم ذلك السوق      
 ولماذا ال تتفق الحكومـات      !!الحى العظيم؟ 

اإلسالمية على تنظيم هذا الحج كما تتفـق        
 لماذا ال نبـذل     !!ظيم مؤتمر جامع؟  على تن 

ة ئاألموال من كل األمم اإلسالمية إليجاد هي      
علمية مشتركة فى كل موسم للحـج مـن         

تنـشر فيهـا   ) صحيفة الحج(عملها إصدار   
بكل اللغات اإلسـالمية نـصائح الـساسة        
وأقوال العلمـاء وتـدابير رجـال المـال         

     إلى  واالقتصاد ونحو ذلك، فيرجع كل حاج 
عه ذخيـرة عظمـى مـن هـذه         بالده وم 
.الصحيفة

 

 



 


 علَى النَّاِس ِحج    ِهللاو: يقول اهللا تعالى  

ومن كَفَر فَِإن    البيِت مِن استَطَاع ِإلَيِه سِبيالً    
). ٩٧: عمران آل ( غَِني عِن العالَِمين   اَهللا
انعكست اآلية فالذين يـستطيعون هـم        وقد

ـ     ذا رجـع المـؤتمر     الذين ال يحجون، وبه
األعظم وكأنه أشباح إنسانية ال يجمـع إال        
الضعفاء والفقراء والبالغين أرذل العمـر،      
وال نكاد نرى فيه الملوك وال األمـراء وال         
رجال السياسة وال أفراد العلماء وال أقطاب       
االجتماع فانعدمت الفائدة أو ضعفت أشـد       
الضعف، وخسر بذلك العالم اإلسالمى فائدة      

نظام الـدينى االجتمـاعي الـسياسى       هذا ال 
  الحربى العجيب، وتجرالحج من روحـه     د 

ـ  فصار كأنه بال روح، وأصبح عمالً      ا  فردي
ا مع أنه فى أساسه عمل اجتمـاعي        محض

.كما سبق بيانه

 

 
ـ      ا الهدايـة   نسأل اهللا للمـسلمين جميع

إنـه سـميع مجيـب    .. والتوفيق من فضله 
.النداء

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 




 




 



 



 





 


 لكل شارع في    ينبغي : الشيخ محمد أمين الكردي    العالمة وقال

 وال بـه، فن أن يتصوره قبل الشروع فيه  ليكون علـى بـصيرة         

.يحصل التصور إال بمعرفة المبادئ العشرة المذكورة

 

 

التصوف فحد  :  هـا  به أحـوال الـنفس محمود      عرفهو علم ي 

يفية تطهيرها من المذموم منها، وتحليتها باالتصاف       ومذمومها، وك 

.بمحمودها، وكيفية السلوك والسير إلى اهللا تعالى، والفرار إليه

 

 

.أفعال القلب والحواس من حيث التزكية والتصفية: وموضوعه

 

 

ا، ا ووجـدانً تهذيب القلوب، ومعرفة عالم الغيوب ذوقً   : وثمرته

تعالى، ونيل السعادة األبدية،    والنجاة في اآلخرة، والفوز برضا اهللا       

وتنوير القلب وصفاؤه بحيث ينكشف له أمور جليلة، ويشهد أحواالً          

أنه أشـرف   : وفضله. عجيبة، ويعاين ما عميت عنه بصيرة غيره      

. تعالى وحبه، وهي أفضل على اإلطالق ؛ لتعلقه بمعرفة اهللاعلومال

 

 

  ال إذ ،أنه أصل لها، وشرط فيها    :  إلى غيره من العلوم    ونسبته

، علم وال عمل إال بقصد التوجه إلى اهللا، فنسبته لها كالروح للجسد           

 واألنبياء قبله   اهللا تبارك تعالى، أوحاه إلى رسوله       : وواضعه

.؛ فإنه روح الشرائع واألديان المنزلة كلها

 

 

مـن  : علم التصوف، مأخوذ من الصفاء، والـصوفي      : واسمه

      ه من الكدر، وامتأل من الِعبصفا قلب       ر، واسـتوى عنـده الـذهب

من الكتاب والسنة واآلثار الثابتة عن خـواص     : واستمداده، والمدر

.األمة

 

 

الوجوب العيني؛ إذ ال يخلو أحد من عيـب      :  الشارع فيه  وحكم

.مرض قلبي، إال األنبياء عليهم الصالة والسالم أو

 

 

قضاياه الباحثة عن صفات القلوب، ويتبع ذلك شرح        : ومسائله

كالزهد والورع والمحبـة والفنـاء   ( التي تُتَداول بين القوم     الكلمات

.)والبقاء

 

 

ــول ــة ويق  العالم

الشريف الجرجاني في   

 التصوف ):فاتالتعري(

مذهب كلـه جـد فـال       

يخلطونه بـشيء مـن     

الهزل، وهـو تـصفية     

القلــب عــن مواقــف 

البريـــة، ومفارقـــة 

ــة،   ــالق الطبيعي األخ

وإخماد صفات البشرية،   

ــدعاوي   ــة ال ومجانب

ــة  ال ــسانية، ومنازل نف

ــة،  ــصفات الروحاني ال

والتعلق بعلوم الحقيقـة    

واستعمال ما هو أولـى     

على السرمدية، والنصح   

لجميع األمة، والوفاء هللا    

لى علـى الحقيقـة،     لتع

 واتباع رسول اهللا    
.في الشريعة

 

 

 الدكتور أبو   ويقول

 فـي  الوفا التفتـازاني 

ــه  ــى (كتاب ــدخل إل م

): التصوف اإلسـالمي  

ـ ليس التصوف    ا هروب

من واقع الحيـاة كمـا      
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 جديدة، للتسلح بقيم روحية  إلنسانيقول خصومه، وإنما هو محاولة ا     

تعينه على مواجهة الحياة المادية، وتحقق له التوازن النفسي حتـى           

 التصوف اإلسالمي من المبـادئ      وفي .يواجه مصاعبها ومشكالتها  

ه يؤكد على   اإليجابية ما يحقق تطور المجتمع إلى األمام فمن ذلك أن         

محاسبة اإلنسان لنفسه باستمرار ليصحح أخطاءها ويملها بالفضائل،  

ويجعل فطرته إلى الحياة معتدلة، فال يتهالك على شهواتها وينغمس          

في أسبابها إلى الحد الذي ينسى فيه نفسه وربه، فيشقى شقاء ال حد             

والتصوف يجعل من هذه الحياة وسيلة ال غاية، وبذلك يتحـرر           . له

.ا من شهواته وأهوائه بإرادة حرةمتما

 

 

 خلدون  ابن المقدمةجتماع المؤرخ صاحب     اال لم مؤسس ع  وهذا

ـ ٨٠٨توفي  ( هذا العلم من   : ( كالمه عن علم التصوف    في يقول   ) ه

 مالعلوم الشرعية الحادثة في الملة، وأصله أن طريقة هؤالء القوم ل          

عند سلف األمة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعـدهم          تزل  

طريقة الحق والهداية، وأصلها العكوف على العبادة واالنقطاع الى         

اهللا تعالى، واإلعراض عن زخرف الدنيا وزينتها، والزهد فيما يقبل          

عليه الجمهور من لذة ومال وجاه، واالنفراد عن الخلق في الخلـوة        

ا في الصحابة والسلف، فلما فشا اإلقبال على        موكان ذلك عا  . للعبادة

الدنيا في القرن الثاني وما بعده، وجنح الناس إلى مخالطة الـدنيا،            

مقدمة ابـن   : المصدر) اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية     

.خلدون

 

 

 نحن : محمد أبو زهرةالشيخ  كبار العلماء المتأخرين يقولومن

ة إلى متصوف بنظـام التـصوف       في عصرنا هذا أشد الناس حاج     

 وسيطرت على قلبـه     واءالحقيقي وذلك ألن شبابنا قد استهوته األه      

وإذا سيطرت األهواء والشهوات على جيل من األجيال        .. واتالشه

أصبحت خطب الخطباء ال تجـدي، وكتابـة الكتـاب ال تجـدي،             

ومواعظ الوعاظ ال تجدي، وحكم العلماء ال تجدي، وأصبحت كـل           

 ال بد لنا من طريق آخر لإلصالح،   إذ .اية ال تجدي شيئا   وسائل الهد 

هذا الطريق أن نتجه إلى االستيالء على نفـوس الـشباب، وهـذا             

االستيالء يكون بطريق الشيخ ومريديه، بحيث يكون في كل قريـة           

وفي كل حي من أحياء المدن وفي كل بيئة علميـة أو اجتماعيـة              

.هرجال يقفون موقف الشيخ الصوفي من مريدي

 

 

:  حنيفةي أباإلمام  كبار أئمة السلف من قرون الخيرية عنومن

أن أبا علي الدقاق رحمـه      :  الفقيه الحنفي صاحب الدر المختار     نقل

أنـا  : (اهللا تعالى قـال   

أخذت هذه الطريقة من    

باذي، آأبي القاسم النصر  

أنـا  : وقال أبوالقاسـم  

 أخذتها من الشبلي، وهو   

من السري الـسقطي،    

مــن معــروف  وهــو

من داود   الكرخي، وهو 

 لعلمأخذ ا  الطائي، وهو 

والطريقــة مــن أبــي 

، وكل منهم    ةحنيف

. أثنى عليه وأقر بفضله   

ثم قال صاحب الـدر     "

ا لك يـا   عجب فيا": امعلقً

ألم يكن لك أسوة    ! أخي

ــؤالء  ــي ه ــسنة ف ح

السادات الكبار؟ أكانوا   

متهمين في هذا اإلقرار    

واالفتخار، وهم أئمـة    

بـاب  هذه الطريقة وأر  

ــة؟  ــشريعة والطريق ال

ومن بعدهم فـي هـذا      

األمر فلهم تبع، وكـل     

من خالف ما اعتمـدوه     

 ولعلـك  .مردود مبتدع 

تستغرب عندما تـسمع    

 الكبيـر، أبـا     اإلمامأن  

حنيفة النعمان رحمـه    

ــي   ــالى، يعط اهللا تع

الطريقة ألمثال هـؤالء    

األكابر مـن األوليـاء     

والـــصالحين مـــن 

.الصوفية

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 



 





 




 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     المستشار                       األستاذ      

 

 






 



 




 



أما رأى الشيخ محمد زكى إبراهيم      

 هـو مـن     السيد محمد الـديباج   من أن   

     بن  سلسلة أبناء جعفر الطيار أخى على 

ا حيث لم   فهو بعيد جد .   أبى طالب 

يثبت وجود ساللة لجعفر الطيار بمصر      

وإنما الثابت وجود أشـراف الطيـارة       

 ولعل  ، ساللة جعفر الصادق   بمصر وهم 

تشابه األسماء هو الذى أدى إلى الخلط       

.نه أول من لقب بالطيارةإبينهما حيث 

 

 

وأول من لقب بالطيارة بالعديد مـن       

الكتب التى تناولـت تـاريخ األنـساب        

بالعرض والتحليل، ومن بينهـا كتـاب       

الشجرة الزكية فى األنساب وسيرة آل      [

ـ     ] بيت النبوة  د اهللا  للسيد يوسف بـن عب

حمل الليل الصادر عـن مكتبـة حـل         

 هــ    ١٤١٤المعرفة بالرياض سنة    

 

- 

ــاب .  م١٩٩٤ ــساب [وكت ــر األن بح

المسمى بالمـشجر الكـشاف ألصـول       

تأليف السيد محمد بن    ] السادة األشراف 

أحمد بن عميد الدين بن على الحـسينى        

 وهـو بتحقيـق حـسن    ،ةالنجفى النساب 

ــد  ــاعى أح الرف

ــر  ــاء األزه علم

موظفى ومن كبار   

دار الكتـــــب 

المــصرية الــذى 

طبعه فى القاهرة   

ــنة   ،م١٩٣٧سـ

ــذلك  ــاب [وك كت

عمدة الطالب فى    

تـأليف الـشريف    ] نسب آل أبى طالب   

 المتوفى سنة   ةجمال الدين أحمد بن عنب    

 هـ ٨٢٨

 

. م١٤٢٤ -

 

 

أجمعت هذه الكتب على أن أول من       

لقب بالطيارة هو عبد اهللا بن محمد بـن     

مد الديباج بـن  عبد اهللا بن القاسم بن مح 

وقد عاش جعفر ما بين     . جعفر الصادق 

 هــ    ١٤٨ هـ و    ٨٠سنة  

 

 م  ٦٩٩ -

 م ، وهو ينتسب من جهة أبيـه         ٧٦٥و

  إلى اإلمام على وينتسب  ،م اهللا وجهه   كر 

ـ     يمن جهة أمه إلى الصحابى الجليل أب

.بكر الصديق 

 

 

، ٤٢٧،  ٤٢٦[وقد ورد بالصفحات    

من كتاب عمدة الطالب فى نسب      ] ٤٣١

 أبى طالب ذكر نسب أول من لقـب         آل

وبناء على نفس المراجع فإنه     . بالطيارة



 

 

 

 

 



 













 



انتقـل  ) أول من لقب بالطيارة   (عبد اهللا   

 ومن المتوقع أن يكون ،للعيش فى مصر  

قد تم ذلك خالل الفترة الواقعة ما بـين         

أواخر القرن الثالث ومطلع القرن الرابع      

 أى ما بين الربع األخير مـن        ،الهجرى

سع ومطلـع القـرن العاشـر    القرن التا 

ن وه المنحدر ؤ ويعرف أقربا  ،الميالديين

ـ      ـ    يمن نفس الجـد ببن  ي الـشبيه وبن

 ومعظمهـم   ، الخوارزمية يالعروس وبن 

فى مصر من سـاللة بنـى الطيـارة         

 لبنـان  فـي من عاش   ومنهم   ،األشراف

ما بين مصر والمغرب    (فريقيا  أوشمال  

المغربـى المعـروف    ( ومنهم   ،)العربى

حمـد بـن   أ عبد الرحيم بن  )١()بالقناوى

صحون بن محمد بن حمزة بن جعفـر        

بن اسماعيل بن جعفر بن محمد الجور       ا

بن الحسين الجواد بن على بن محمـد        ا

.الديباج

 

 


 



وهناك اختالف بين محمد الـديباج      

صاحب المشهد المعروف بالقاهرة وبين     

محمد الديباج األصغر أو األصفر دفين      

ن األخيـر هـو     إ حيث   ،لعراقة با لَّالِح

براهيم الغمـر بـن الحـسن    إمحمد بن  

  بن أبى المثنى بن الحسن السبط بن على 

 ،]عالية[م ولد تدعى    أ أمه   ،طالب  

مرقده بالهاشمية عاصـمة المنـصور      

الدوانيقى  

 

 واشتهر  ، عند قنطرة الذهب   –

قبره فـى البقعـة المعروفـة بـالقبور         

مد الـديباج ضـمن      وقبر مح  ،الخمسة

 وهـو صـاحب القبـة       ،القبور الخمسة 

 ، وبقية القباب لقبور الهاشميين    ،الكبيرة

 القاسم األكبر والسيد حبيب والسيد      :وهم

 ومرقـده   ،إسماعيل والـسيد إبـراهيم    

الشريف يقع على يسار الـذاهب مـن        

 قـرب   ة إلى مرقـد القاسـم       لَّالِح

الطريق العام، وحول هذه المنطقة تالل      

لناظر وكأنها مدينة أثرية مندرسة     تبدو ل 

.واقعة على صدر نهر الجربوعية

 

 

وكان يدعى بالديباج األصغر لحسنه     

وجماله وكان الناس يختلفون إلى محمد      

 إلى حـسنه، وقـال ابـن        اهذا فينظرو 

ن المنصور أودع آل الحـسن      إ: األثير

بقصر ابن هبيرة شرقى مدينة الكوفـة       

ـ ١٤٥سنة    وأحـضر المنـصور     ، ه

 بن الحسن    بن إبراهيم محمد  

 

 وكـان   –

حسن الناس صورة    أ

 

أنـت  :  فقال له  –

نعم كذا يقولون،   : الديباج األصغر؟ قال  

قتلهـا  أقتلنك قتلة لـم     أل: قال المنصور 

، ثم أمر به فبنى عليـه اسـطوانة         احدأ

وهــو حــى فمــات فيهــا، وروى أن 

قتلنك قتلة ما   أما واهللا أل  : المنصور قال 

 باسـطوانة    ثم أمر  ،قتلها أحد من أهلك   

.فرج عنها وبنيت عليه، وال عقب لهأف

 

 

ومن جماع ذلك يتضح لنـا وجـه        

الرأى القائـل بـأن صـاحب المرقـد         

كة والـسيدة   تالموجود بجوار السيدة عا   

رقية هو محمـد الـديباج بـن جعفـر          

 وهو جد الجعافرة فـى      ،الصادق  

ه وأحفـاده   ئن وجود أبنا  إ حيث   ،مصر

اهللا فيها خير دليل على وجوده فيهـا، و       

.أعلم

 

 
                                                           

 ٥٢١ األقصى، ولد سنة     من إقليم سبتة بالمغرب   ) ١(
هـ، وحضر إلى مصر فى عهد الخليفـة العاضـد،          
وعينه صالح الدين شيخًا لعلماء قنا، وذلك اعترافًـا         
بفضله، وقد التف حوله العلماء والطالب واسـتفادوا        

 هــ ولـه     ٥٩٢منه استفادة واسعة، وتوفى سـنة       
، ٥موسوعة التاريخ اإلسالمى، ج     . ضريح شهير بقنا  

د شلبى، وانظر ترجمته فى مساجد      أحم. ، د ٦٣٨ص  
.١٩٧٦، ١٨٧، ص ٢سعاد ماهر، ج . مصر، د

 

 



 

 

 

 

 



 













 





 



 





 


اتــسمت التربيــة الدينيــة اإلســالمية 
بمجموعة من الخصائص والسمات منهـا      

: أنها تربية

 

 


 


التربية الدينية اإلسالمية تربية ربانيـة؛    
وذلك ألن مصدريها األساسين وهما القرآن      
الكريم والسنة النبوية وحي مـن اهللا عـز         

 رباني خـالص     التربية هوجل، فمصدر هذ  
يا َأيها   :منزل من السماء كما قال اهللا       

كُمبن رم انهركُم باءج قَد لْنَـا   النَّاسَأنزو
 نُور كُمِبينً ِإلَياا م  )كما أن  ).  ١٧٤ :النساء

التربية الدينية اإلسالمية تربية ربانية الغاية      
الوجهة ، فغايتها وهدفها هو حسن وتعميق       
الصلة باهللا تبارك وتعالى، والحصول على      
مرضاته، فكل ما في الكـون قـد خلـق          
لإلنسان، أما اإلنسان فقد خلق هللا عز وجل؛        
لمعرفتــه وعبادتــه، وأداء أمانتــه علــى 

.األرض

 

 
وهذه الربانية تجعل التربيـة الدينيـة       
اإلسالمية موضع ثقة للمؤمنين بهـا، كمـا        

     ـ  اأنها تغرس في المؤمن دافعا فطري ا  داخلي
نحو االستقامة دون الحاجة إلى رقابة مـن        
سلطان أو قانون؛ ألنها تغرس فـي نفـس         

 اإلنسان وازع ا يحثه على مراقبة اهللا     ا داخلي
. في تصرفاته وسلوكه وأفعاله

 

 


 


تهتم التربية الدينية اإلسالمية باإلنسان      
وقضاياه ومشكالته العامة والخاصة، وهي     

 خالق اإلنـسان المـؤمن،    تربية ترتقي بـأ   
وتهدف إلى إسـعاده فـي الحيـاة الـدنيا          
واآلخرة، والمصدر األول لهذه التربية هو      
القرآن الكريم وهو كتـاب اهللا لإلنـسان،         

رآن الكريم اهتمـت بتعلـيم     وأولى آيات الق  
اقْرْأ ِباسـِم ربـك     : ، يقول تعالى  اإلنسان

، وأوامـر القـرآن     )١ :العلق (الَِّذي خَلَقَ 
ونواهيه هدفها صالح اإلنـسان، كمـا أن        

 أكد ذلك في أحاديثه وسلوكه       الرسول
.ومعامالته

 

 
والقرآن الكريم حـريص فـي شـتى        
المناسبات على تأكيد إنسانية اإلنسان، يقول      

قُْل ِإنَّما َأنَا بشَر مثْلُكُم يوحى ِإلَـي        : تعالى
ِإلَه كُما ِإلَهن كَا َأنَّمفَم اِحدِه وبر و ِلقَاءجري ن

  اِلحالً صمْل عمعالَ افَلْيِه    وبِة رادِبِعب شِْركي
داَأح ) وتتـضح صـفة    ). ١١٠ :الكهـف

اإلنسانية في جانب العبادات؛ فالصالة عون      
يا َأيهـا   : لإلنسان في الحياة، يقول تعالى    

لـصالِة ِإن   وا الَِّذين آمنُوا استَِعينُوا بالصبرِ   
اِبِرينالص عم اللَّه )١٥٣ :البقرة. (

 

 
والصوم تربية إلرادة اإلنـسان علـى       
الصبر في مواجهة المـصاعب، وتربيـة       
لمشاعره على اإلحساس بآالم غيره، والحج      
مؤتمر رباني إنساني، دعا اهللا فيـه عبـاده      

 ِليشْهدوا منَاِفع لَهم   :المؤمنين، يقول تعالى  
يا        ولَى ماٍت علُومعاٍم ماللَِّه ِفي َأي موا اسذْكُر

) .. ٢٨ :الحـج  (رزقَهم من بِهيمِة اَألنْعامِ   
فشهود المنافع هنا يمثل الجانب اإلنـساني       
في الحج، والزكاة مظهـر مـن مظـاهر         
اإلنسانية في أجلى معانيها، فهي تؤخذ مـن     

 لـألول   الغني القادر لترد على الفقير، فهي     
. تزكية وتطهير، وللثاني إغناء وتحرير

 

 
ومن مظاهر التكريم اإللهـي لإلنـسان    
استخالفه في األرض، وخلقه فـي أحـسن        

لَقَد خَلَقْنَا اِإلنسان ِفي     :تقويم، يقول تعالى  
، وتسخير الكـون    )٤: التين( َأحسِن تَقِْويمٍ 

والتربية اإلسالمية توجه اإلنـسان      .لخدمته
ق الفاضلة من خـالل تعلمهـا،       نحو األخال 

وااللتزام بالخلق الكريم، والتحلي بجميـل      
الصفات، ومعاملة اآلخرين بالحسنى، وفي     

.هذا اهتمام باإلنسان

 

 


 


يقصد بالتكامل أنها ال ينفصل بعـضها       
عن بعض، وال يكتفي بشيء منهـا علـى         
سائرها، والتكامل يأتي من أن الفـرد كـل         

 عن عقله وال عن     متكامل ال ينفصل جسمه   
وجدانه، وال تنفصل حياته الفرديـة عـن        

وتعني هذه الخاصية أن    . حياته االجتماعية 
جوانب الدين اإلسالمي متكاملـة تتبـادل       
التأثير والتأثر، ويـشير التكامـل إلـى أن         
الجوانب العملية في اإلسالم ال تصبح ذات       
قيمة إال إذا سبقها اعتقاد أو نية طيبة، قـال     

إنما األعمـال بالنيـات      (: رسول اهللا   
، وهـذا يعنـي     )وإنما لكل امرئ ما نـوى     

بالضرورة انسجام العلم والعمل، والعقيـدة،    
والشريعة، وضرورة االتفاق بين الجوانـب   

والتربية اإلسالمية بذلك   . المختلفة للشخصية 
تمتاز بتكاملها في الحصول على المعرفة ،       
 واكتساب الخبرات وتنميتها، ومن ثم تكوين     
نظرة متكاملة نحو الكون والحياة، وتكوين      

.اتجاهات إيجابية متكاملة لديه

 

 



 

 

 

 

 

 



 


تتسم التربية الدينية اإلسالمية بالتوازن،     
ويتضح ذلك في تناسـق العالقـات بـين         
اإلنسان وخالقه، وبين اإلنـسان ومجتمعـه       
وأسرته، وبين الجانب المادي والروحـي،      

مالت، وذلك في العبادات والسلوك والمعـا     
فال يطغى جانب على آخر، بـل تتناسـق         
العالقات بقدر يتيح لإلنسان أن يحيا حيـاة        

ومن أمثلة ذلك جـاءت     . متوازنة مستقيمة 
الدعوة إلى السعي والعمل مقرونة بالصالة،      
فبعد أداء الصالة وهي الجانـب الروحـي        
يجب على المسلم السعي إلى عمله، وهـو        

 في حياة   الجانب المادي، مما يحدث التوازن    
فَـِإذَا قُـِضيِت     :اإلنسان، يقول اهللا تعالى   

وابتَغُوا ِمـن    الصالةُ فَانتَِشروا ِفي اَألرضِ   
).١٠ :الجمعة (فَضِل اللَِّه

 

 


 


إن للتربية اإلسالمية  نظـرة شـاملة        
لإلنسان والحياة، وتعنـي باإلنـسان مـن        

     ـ  نواحي تكوينه جميعهـا، جـسمي ا ا وعقلي
فاإلنسان ليس بالكيـان المـادي       اوروحي ،

فحسب، كما أنه ليس بالروح المجردة عـن     
المادة، بل هو كائن يحتاج إلى نمو الجـسم         

فاهتمـام  . والعقل والروح والخلق باعتدال   
اإلسالم بالجسد يتمثل في مظـاهر كثيـرة        
منها الدعوة إلى االعتـدال فـي المأكـل         
والمشرب وفيه حفاظ على الـصحة، إلـى        

ن إكـساب المـؤمن العـادات       غير ذلك م  
 وكُلُـوا : الصحية الطيبة، يقول اهللا تعالى    

 ).٣١ :األعـراف  (تُسِرفُوا والَ واشْربوا
 مؤكدة لـذلك،    وجاءت سيرة الرسول    

بركة الطعام الوضوء   (:  قال الرسول 
، وفي هـذا حـرص      )والوضوء بعده  قبله،

 للمــؤمن  علــى إكــساب الرســول
حية المتعلقـة   مجموعة من العادات الـص    

.بالطعام

 

 


 


ومن مظاهر اهتمام التربية اإلسـالمية      
بالعقل أنها تولي العلم والبحث أهمية بالغة،       
وقد نزلت أول آية من القرآن تحض علـى         
القراءة والتعلم، وقد أقسم اهللا بالقلم، يقـول        

 :القلم (وما يسطُرون والْقَلَِمن : اهللا تعالى
 أهل العلم به ومالئكته،      كما قرن اهللا  ) ١

 شَِهد اللَّه َأنَّه الَ ِإلَه ِإالَّ هـو       : يقول تعالى 
ا ِبالِْقسِط الَ ِإلَـه     وُأولُوا الِعلِْم قَاِئم   والْمالِئكَةُ

ِكيمالح ِزيزالع وِإالَّ ه) ١٨ :آل عمران.(

 

 
وتعد التربية اإلسالمية تربيـة عقليـة       

هج االستدالل العقلـي،    لإلنسان باتباعه منا  
وهي تربية تدعو إلـى التفكيـر والتأمـل،        
والقرآن الكريم يحث المؤمن على استعمال      
العقل إلى أقصى حد مستطاع، ويشيد بمـن     
يستعمله، ويعمل فكره في النظر والتـدبر،       
ــن   ــائج م ــراهين والنت ــتخالص الب واس
المعلومات التي تتوافر لديه مـن األمـور        

ِكتَـاب  : قول اهللا تعالى  ي. الدينية والدنيوية 
وِليتَـذَكَّر   َأنزلْنَاه ِإلَيك مبارك لِّيدبروا آياِتهِ    

: ، ويقول تعـالى   )٢٩ :ص (ُأولُوا اَأللْبابِ 
   ِا ِللنَّاسهِربثَاُل نَضاَألم ِتلْكـا    وِقلُهعا يمو

وناِلمِإالَّ الع) ٤٣ :العنكبوت.(

 

 


 


ــاز  ــالمية تمت ــة اإلس ــة الديني التربي

بانسجامها مع الواقع، وتوافقها مع الحيـاة،        
فمنهج التربية الدينية اإلسـالمية ال تنكـر        

 بمالئمـة واقع اإلنسان وبيئته، بل امتـاز       
الواقع، واالنطالق منه إلى معارج الخيـر       
والفضيلة، والواقعية في التربية اإلسـالمية      

قـة  تعني مراعاة الكون من حيث هـو حقي       
واقعية ووجود مشاهد، والتربية اإلسـالمية      
من خالل توجهاتهـا الفكريـة وتعليماتهـا        
األخالقية لم تنس واقع الكون وواقع حيـاة        

..اإلنسان

 

 
والتربية اإلسالمية واقعية في طبيعتهـا      
ألن أحكامها المستمرة من اإلسالم جـاءت       
موافقة لطبيعة البشر في كل زمان ومكان،       

 غريزة، ولـم تحجـب      فهي لم تكبت للبشر   
عنهم مصلحة، وفي نفس الوقت لم تطلـق        
 .لهم العنان ليشبعوا غرائزهم بالمحرمـات     

وقد راعت التربية الدينية اإلسالمية فطـرة       
البشر من حيـث تعرضـهم للمـرض، أو         

أو الميل إلى اللهو والتـرويح عـن         السفر،
النفس، فرخصت لهم بعض أنواع اللعـب       

.كالسباق والفروسية والسباحة

 

 
ومن مظاهر مراعاة التربية اإلسـالمية   

 والمـرض   لواقع المؤمن في حاالت التعب    
 اصالته قاعد  علـى جنبـه،     ا، أو مضطجع 

والتيمم في حاالت نـدرة وجـود الميـاه،         
وقصر الصالة بالنسبة للمـسافر، وإفطـار       
المريض في رمضان وغيـر ذلـك مـن         
. مراعاة اإلسالم لظروف اإلنسان الطارئـة   

 والَ يِريد اللَّه ِبكُم اليـسر    : الىيقول اهللا تع  
رسالع ِبكُم ِريدي) ١٨٥ :البقرة.(

 

 


 


تعمل التربية اإلسالمية علـى غـرس       
األخالق الفاضلة فـي نفـوس المـؤمنين،        
فاألخالق اإلسالمية جزء ال يتجـزأ مـن        
اإلسالم، وهي ثمرة األحكام الشرعية ، لذا       

يب، وتـتلخص   يثاب من تمسك بالخلق الط    
التربية األخالقية فـي اإلسـالم بالتمـسك        
بالمعروف والنهي عن المنكـر، يقـول اهللا       

 واِإلحـسانِ  ِإن اللَّه يْأمر ِبالْعـدلِ     :تعالى
 وينْهـى عـِن الفَحـشَاءِ      وِإيتَاِء ِذي القُربى  

 والْبغِْي يِعظُكُم لَعلَّكُـم تَـذَكَّرون      والْمنكَِر
) .٩٠ :النحل(

 

 
وتعاليم اإلسالم في الجانب األخالقـي      
جاءت لتنقل البشر خطوات فسيحات إلـى       
حياة مشرقة بالفـضائل واآلداب، فليـست       
األخالق في التربية اإلسالمية من التـرف       
الذي يمكن االستغناء عنه، بل هـي مـن          
أصول الحياة التي يبغيها اإلسـالم ويرفـع        

م مكارم  درجة أصحابها، وقد أحصى اإلسال    
األخالق ومعاليها وفضلها تفضيالً، وحـث      

.أتباعه على التزامها والتمسك بها

 

 
وقد تجلت أخالقية اإلسالم حين شـرع       
مقابلة السيئة بمثلها دون عدوان، فأقر بذلك       
مرتبة العدل، ودرء العدوان، ولكنه حـث       
على العفو والصبر والمغفرة للمسيء، على      

 ال  أن يكون ذلك مكرمـة يرغـب فيهـا،        
فريضة يلزم بها، ويشير القرآن الكريم إلى       

وجزاء سيَئٍة سيَئةٌ مثْلُها فَمن     : هذا المعنى 
وَأصلَح فََأجره علَى اللَِّه ِإنَّه الَ يِحـب          عفَا

الظَّاِلِمين) ٤٠: الشورى(.

 

 



 

 

 

 

 



 


 

وقفة مع الذات   وقفة مع الذات   

ــون   ــي تكــ ــون  لكــ ــي تكــ لكــ

ــصية  ــصية شخــــــــ شخــــــــ

ــؤثرة ــؤثرةمـــــــــــــ مـــــــــــــ
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: بالعيوناألمثلالتعبير 

 

 
ــصال أردت إذا ــك إي ــرادك بعيني  م

:اآلتية األمورفاحرص على 

 

 
١

 

 أثنـاء ن تكون عيناك مرتـاحتين      أ -
 إليـك  باالطمئنان   اآلخر مما يشعر    ؛الكالم

 .أفكاركوالثقة في سالمة موقفك وصحة 

٢

 

لـى  إسك مرتفـع    أ ور إليهتحدث   -
 الحـديث   أثناء الرأسة  أطأن ط  أل ؛ىاألعل

 .يشعر بالهزيمة والضعف والخور

٣

 

-   أوا عـن المتحـدث      ال تنظر بعيد 
 أثنـاء  األرض أوتثبت نظرك في الـسماء     

 بمـن   ةبالالمبـاال ن ذلك يشعر    الحديث؛ أل 
 بعدم االهتمام بالموضـوع     أو ،تتحدث معه 

 .الذي تتحدث فيه

٤

 

ال تطيل التحديق بـشكل محـرج        -
 .ث معهفيمن تتحد

٥

 

 أثناءاحذر من كثرة الرمش بعينيك       -
ــديث؛ أل ــالقلق   الح ــشعر ب ــذا ي ن ه
 .واالضطراب

٦

 

ابتعد عن لبس النظارات القاتمـة       -
ن ذلك يعيق بناء     الحديث مع غيرك؛ أل    أثناء

 .الثقة بينك وبينه

٧

 

احذر من النظرات الساخرة الباهتة      -
ن  أل ؛ تتحدث معـه   أو إليك من يتحدث    إلى

 التفاهم والثقة بينك وبينه،    ذلك ينسف جسور  
وال يشجعه على االستمرار في التواصـل       

 .معك، ورب نظرة أورثت حسرة

 مـن   اآلخرينكيف تفهم ما في نفوس      
:خالل نظرات عيونهم؟

 

 
لقد قام علمـاء الـنفس بـالكثير مـن          

 معرفـة دالالت    إلـى التجارب للوصـول    

حركات العيون عما في النفوس، وقد قـال        
مغاريف القلـوب بهـا     إن العيون   : بعضهم

.يعرف ما في القلوب وان لم يتكلم صاحبها

 

 
وكان مما وصلوا إليه كما ذكر الدكتور       

) آفاق بال حـدود   (محمد التكريتي في كتابه     
ن النظر أثناء الكالم إلى جهـة األعلـى         أ

لليسار يعني أن اإلنسان يعبر عن صـور        
ن كان يتكلم وعينـاه     إداخلية في الذاكرة، و   

اليمين لألعلى فهـو ينـشئ      تزيغان لجهة   
ا داخلية ويركبها ولم يـسبق لـه أن         صور

رآها، إما أن كانت عيناه تتجهـان لجهـة         
    ن أا سبق و  اليسار مباشرة فهو يستذكر كالم

ن كان نظره لجهة اليمين مباشرة      إسمعه، ف 
  ن إا لم يسبق أن سـمعه، و      فهو ينشئ كالم

نظر لجهة اليمين لألسفل فهو يتحدث عـن        
ن نظر  إ و ،ي ومشاعر داخلية  إحساس داخل 

لجهة اليسار من األسفل فهو يـستمع إلـى         
 مع نفسه   أنفسه ويحدثها في داخله كمن يقر     

.مثالً

 

 
مـا  أهذا في حالة اإلنـسان العـادي،        

ااإلنسان األعسر فهو عكس ما ذكرنا تمام.

 

 
وبناء على هذه المعلومات يمكنـك أن       

 من األنماط يتحدث اإلنسان وهـو        أيا تحدد
 بل ويمكنك عند قراءة قصيدة      ،ث معك يتحد

أو قطعة نثرية أن تحدد النمط الـذي كـان    
 هـل هـو     ،يعيشه صاحبها عند إعداده لها    

النمط السمعي أو الصوري من الـذاكرة أو        
حـد األصـناف    أ وتصنيفه في    ،مما ينشئه 

.السابقة

 

 
:التعبير بالوجه

 

 
 يعبـر بعينيـه     أن اإلنسانكما يستطيع   

ستكشف مـا فـي      ي أنعما يريد ويستطيع    
 من خالل التأمل في نظرات      اآلخريننفوس  



 

 

 

 

 



 


 

لتي العيدين وليلـة    من أحيا لي  : (قال رسول اهللا    

).النصف من شعبان، لم يمت قلبه يوم تموت القلوب

 

 

 

 رواه البيهقي في سننه، وابن أبي شيبة في مصنفه -

 

-

 

 






 



 يفعل ذلك من    أن اأيضنه يستطيع   عيونهم فإ 
 سواء كان ذلـك     ،خالل تأمل قسمات الوجه   

و حـال   أ شكل الشفتين    أومن بشرة الوجه    
. الجبينأوالخدين 

 

 
 هذه اآليات الكريمـة،     وتأمل معي قليالً  

 ظَـلَّ   ألنثىباوِإذَا بشِّر َأحدهم    : قال تعالى 
   كَِظيم وها ودوسم ههجو    وقـال تعـالى ، :

      نْكَـروا الْمكَفَر وِه الَِّذينجِرفُ ِفي وتَع ،
كََأنَّما ُأغِْشيتْ وجوههم ِقطَعا    : وقال تعالى 

، وغير ذلك من اآليـات      من اللَّيِل مظِْلما  
.كثير

 

 
ـ      ك فالتجهم والعبوس يقيم الحواجز بين

 تتعلم كيف   أن ولذلك عليك    ،اآلخرينوبين  
 ومـشاعرك ليكـون     أفكاركتسيطر على   

  متحكما فيه يؤدي    أوا  عبوسك حينئذ مقصود
.رسالة محددة في وقتها المناسب

 

 
 مظاهر التجهم هو تقطيب الجبين      وأكثر

 باإلضافة  ،األسنانوفلطحة الخدين وتكشير    
لزم الشفتين وتقوس الـسفلى منهمـا مـع         

.واسوداد البشرةجفافهما 

 

 
العامة حول األفكارا فهذه بعض  وعموم 

:قضية التعبير بقسمات الوجه

 

 
١

 

 قلـوب   إلىجعل االبتسامة رسولك     -
 تجلب  أنها فهي مفتاح النفوس كما      اآلخرين

وتبسمك في  ((الراحة والهدوء للمبتسم نفسه     
)). صدقةأخيكوجه 

 

 
٢

 

 أغلقـت  قد   اآلذان أنعندما تشعر    -
 وتعطل استقبال رسالتك فعطر الجو      أمامك

 .ة يتلوها ابتسامةتبنك

٣

 

 أوحذار من االبتـسامة الـساخرة        -
 وبين الثقة   اآلخرين نالباردة، فهي تحول بي   

 .فيك

٤

 

حاول التعرف على ما فـي نفـس        -
 ومالحظـة   ته من خالل رصد ابتسام    اآلخر

 .جبينه وحكات عينيه

٥

 

ن تكون  أ تعود نفسك على     أنحاول   -
 وسيلة إلبالغ رسالتك كما تريـد       ابتسامتك

 .ن كانت مشاعرك خالف ذلكإو

٦

 

ــى االســتمتاع  - عــود نفــسك عل
بالطرائف المضحكة لتتعود على الـضحك      

 .اأحيانً

:األخرىالتعبير بأعضاء الجسم 

 

 
ن إن الوجه يعبر عما في النفس، ف      أكما  

كات الكتفـين   حرحركات اليدين والقدمين و   
مـا فـي     المشي تعبر ع   أووكيفية الجلوس   

ا عن حالته   ا دقيقً  وتعطي تقرير  اإلنساننفس  
:اآلتي ومن صور التعبير باليدين ،لنفسيةا

 

 
١

 

 وضـع يديـه     اإنسانًعندما تالحظ    -
وراء ظهره متشابكتين فهذا يعني شـعوره       

.اآلخرين عدم الثقة في أوبالعجز 

 

 
٢

 

 يديـه   اإلنـسان  عندما يـضع     أما -
  الجلوس فهذا يعنـي    أثناء أمامهمتشابكتين  

 أوشعوره بالثقـة المفرطـة فـي الـنفس          
 .الالمباالة باآلخرين

٣

 

 المتوافقة  واألصابع اليدين   إشارات -
    ا، وكما قالت   مع الكالم تزيد الكالم وضوح

 .بلغ من عبارةأ إشارةرب : العرب

٤

 

 مـن   اآلخرين أقدامالحظ حركات    -
 الحديث معهم فهي تعبـر عمـا فـي          أثناء

ميك  في حركـات قـد     أنت وتحكم   ،نفوسهم
 رسالة مـن    إرسال حديثك ما لم تقرر      أثناء

 .خالل هذه الحركة

٥

 

هز الكتفين لألعلى بصورة سريعة      -
 الجهل بالشيء   أويعني التجاهل والالمباالة    

.والحيرة حياله

 

 
: باللباس؟اآلخرينكيف تكسب احترام 

 

 
اللباس قد يؤثر في نفسية البسه، كذلك       

 اآلخـرين  الوسائل التي تعطـي      إحدىهو  
ن اللباس  ا عمن يلبسه؛ أل    محدد اأوليا  اعانطب

يعبر عن قيم ونفـسية صـاحبه، فاللبـاس         
 ا لآلخرين من خـالل لونـه       يعطي انطباع

هـم  اطته ونظافته وتناسقه ومرونته، وأ    وبس
 اللباس أمر بها في  األخذالقواعد التي ينبغي    

:هي

 

 
١

 

ـ      أنيجب   - ا  يكـون اللبـاس ملتزم
، وهـذه   بالضوابط الشرعية للرجل وللمرأة   

.الضوابط محلها كتب الفقه

 

 
٢

 

 يكـون لباسـك     أناحرص علـى     -
ا  فقد يكون اللباس شـرعي     ،ا اجتماعي مقبوالً

 ا غير مقبول كمن يصر علـى       لكنه اجتماعي
لبس البدلة في مجتمع بدوي ال يعرف غير        

 .الثوب

٣

 

ـ      - ا لـك   لكي يكون لباسـك مريح
 .ا حافظ على نظافته دائمولآلخرين

٤

 

ب سغير المبالغ فيها مما يك     األناقة -
 .اآلخرين احترام اإلنسان

٥

 

البساطة وعدم التكلف من عالمات      -
 .الذوق الناضج

٦

 

ن والمكان مما ينبغي    امراعاة الزم  -
يف مالبـسه    في اللباس فللـص    إغفالهعدم  

 وليوم زواجك مالبسه التي     ،وللشتاء مالبسه 
.تختلف عن يوم نزهتك

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 





 



 



 

 

 

الدولـة القوميـة    "منذ موافقة البرلمان اإلسرائيلي على قـانون        
الذي يمنح اليهود وحدهم حق تقرير المـصير فـي كـل            " اليهودية

وحالة الرفض الدولي   بما فيها األراضي العربية المحتلة،      األراضي  
لمضمونه وبنوده تتصاعد نظرا لتوجهاته العنصرية البغيضة التـي         

 الشعب الفلسطيني، ويفرض تمكين الدولة تقنن الفاشية والتهميش ضد  
.اليهودية من األراضي المحتلة

 

 
، ٥٥ نائبـا، ومعارضـة      ٦٢ القانون جرت الموافقة عليه مـن     

واستمر الجدل حوله لشهور طويلـة،      وامتناع نائبين عن التصويت     
الـنص علـى أن     : حيث تضمن العديد من البنود العنصرية أهمهـا       

 وفيها يقوم بممارسة حقه     ، ودولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي       ،ن التاريخي للشعب اليهودي   أرض إسرائيل المحتلة هي الوط    
ن اللغة العبريـة    أوالموحدة هي عاصمة إسرائيل، و    كاملة  الوالديني والتاريخي لتقرير المصير، كما ينص على أن القدس          الطبيعي والثقافي   

اليهـودي وتـشجيعه ودعمـه      أن الدولة تعمل على تطوير االستيطان       ، كما يؤكد    ةف باللغة العربي  يل وال يعتر  ئسراإهي اللغة الرسمية في     
.وتثبيته باعتباره قيمة قومية

 

 
 وفتح المجال أمام هجرة اليهود واستقدامهم مـن         ،وتحليل بنود القانون تكشف أن هدفه تحديد هوية الدولة الصهيونية على أساس قومي            

بحجة جمع الشتات، كمـا    ومنح حق المواطنة لكل يهودي يدخل إسرائيل         ،تيالء على األراضي الفلسطينية المحتلة     واالس ،جميع أنحاء العالم  
اليهودية وتعميمها، ويكرس التمييز العنصري     يستهدف طمس الهوية الفلسطينية من خالل عدم االعتراف بها ودعم وتعزيز الثقافة والتقاليد              

.اطنين من الدرجة الثانية داخل إسرائيلن كمووالذين يعاملضد عرب إسرائيل 

 

 
والبحـرين ومجلـس التعـاون الخليجـي        واسع، حيث أدانت مصر والسعودية واإلمارات       أثار القانون استنكار وتنديد عربي وعالمي       

أن تداعياتـه    تولبنان وجامعة الدول العربية القانون، ورفضت مصر القانون، وشـدد         س وسوريا   نوالمغرب وليبيا واألردن وتو   والجزائر  
.يةنوتقوض من فرص تحقيق السالم والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطيتكرس مفهوم االحتالل والفصل العنصري 

 

 
والمبادئ الفلسطينيين وهو حق ثابت نصت عليه مقررات الشرعية الدولية          وحذرت من التأثير السلبي للقانون على حق العودة لالجئين          

...لتعطيل الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سلمي للنزاع الفلسطيني اإلسرائيلي كما يؤدي ،انالسامية لحقوق اإلنس

 

 
 أنه يتسبب في تعقيد حـل الـدولتين، وقالـت    وعلى مستوى ردود األفعال الدولية أشار االتحاد األوربي لطابع القانون التمييزي، وأكد        

لسلطات إسرائيل وضرورة احترام المبادئ      وقد أعربنا عن قلقنا      ،نحن قلقون : ية األوربية موغيريني المتحدثة باسم وزيرة الخارج    ريكا  يفيد
.وبينها حق األقلياتاألساسية 

 

 
لتنكرهـا لحقـوق    ووصفتها بالخطيرة نظرا    القانون، واعتبرته من الممارسات العنصرية وأدانت بنوده        ورفضت جامعة الدول العربية     

.لإلرث االستعماري وترسيخ لممارسات عنصريةيخية وامتداد على أرضه التارالشعب الفلسطيني 

 

 
ن فلسطين ستبقى عربية، وهي حق أصيل غير قابل أخطوة تنم عن عنصرية بغيضة، مؤكدا ومن جانبه اعتبر األزهر الشريف القانون    

.للتصرف لشعبها العربي على اختالف أديانه وطوائفه

 

 
الدولية وكافة القيم والمبـادئ     وأكدت تعارضه مع القانون الدولي ومبادئ الشرعية         ،انونقالواستنكرت رابطة العالم اإلسالمي صدور      

 عقيـدتي ( ... وازدراء واسـتهجان بحقـوق األديـان فـي األرض المقدسـة            ،إنه يحمل اعتداء على الحق الفلسطيني     : وقالت .اإلنسانية
.)م٢٤/٧/٢٠١٨

 

 



 

 

 

 

 



 











 


 

 

 




 


الـشيخ  بليبيا  االبن الوحيد لشيخ المجاهدين     " محمد عمر المختار  "توفى الشيخ   

 عاما بعد صراع طويل    ٩٧ والملقب بأسد الصحراء عن عمر يناهز        ،عمر المختار 
.مع المرض

 

 
اة االبن الوحيد للمناضل الليبي الـشهير   وكان مجلس النواب الليبي قد أعلن وف      

.ضد االحتالل اإليطالي عمر المختار

 

 
بالغ األسـى والحزن ينعى مجلس النـواب       ب: وقال مجلس النواب في بيان له     

الليبي رئاسة وأعضاء الشيخ الجليل محمد عمر المختار نجل شيخ الشهداء عمـر             
ي ليبيـا والعـالم العربـي       المختار رمز الكفاح والنضال ضد المستعمر األجنبي ف       

.واإلسالمي وشعوب العالم كافة

 

 
حتالل إلى  ورفاقه مالحم من الكفاح ضد اال     سطر  إن الفقيد   : وأضاف المجلس 

.ن تحررت ليبيا ونال الشعب الليبي حريتهأ

 

 
كما نعى المجلس األعلى للدولة بليبيا الشيخ محمد، وتقـدم بـأحر التعـازي              

من قبيلة المنفة أحد أكبر القبائل العربيـة التـي    والمواساة ألسرته، وقالت مصادر     
محمد توفي في منزله بمنطقة الحـدائق فـي مدينـة           إن الشيخ   : ينتمي إليها الشيخ  

. عاما٩٧عن عمر يناهز ) شرق(بنغازي 

 

 
وأوضحت أنه كان يعاني من أمراض عديدة بسبب كبر سنه، وتلقى عالجـا             

ها رحلـة عـالج فـي اإلمـارات         داخل البالد وخارجها أكثر من مرة، كان آخر       
. أشهر٣استغرقت 

 

 
م، في منطقة العويليـة قـرب       ١٩٢١وقد ولد الشيخ محمد عمر المختار عام        

ثم غـادر   المرج شرقي ليبيا، وعاش مع والدته ونيسة الجيالني وبعض من أقاربه            
م، بطلب من أبيه، ليتفرغ لقتـال االحـتالل         ١٩٢٧ليبيا مع والدته إلى مصر عام       

 عاما بمدينة الحمام، وكان تلميذًا بمدرسة الشاطبي        ١٨ وقضى في مصر     اإليطالي،
وفيها علم باستشهاد أبيه، وليس لعمر المختار أي أبنـاء وال            باإلسكندريةاالبتدائية  

.أحفاد سوى نجله الراحل

 

 
يذكر أن الشيخ محمد المختار قد غادر األراضي الليبية في مارس الماضـي             

.لجيش الليبي خليفة حفترلبتعليمات من القائد العام ج رلتلقي العالج في الخا

 

 
وبذلك تفقد ليبيا آخر من بقي حامالً السم عائلة المختار والحـافظ لـسيرتها،              

.وأحد رموز مدينة بنغازي

 

 
 شارف على المائة، آخـر مـن        يحيث يعد الشيخ محمد المعمر التسعيني الذ      

:  لكنهم ماتوا صغارا، وقال    يحمل اسم عمر المختار، وتزوج مرتين وأنجب أوالدا       
 عقيـدتي  (.لعل اسم عمر المختار ال يحتمـل أن يوضـع أمامـه أحـد سـواي               

.)م١٧/٧/٢٠١٨

 

 



 





 


وكيـل  رحل عن عالمنا العالم الجليل الشيخ محمود عاشـور          

األزهر األسبق، الذي أثرى المكتبـة اإلسـالمية بالعديـد مـن            
ـ علمية التي تخدم الدعوة اإلسـالمية، و      المؤلفات ال  اف بـالد   ط

المسلمين شرقًا وغربا في محاوالت للتقريب بين المذاهب ونشر         
.صحيح اإلسالم وتوضيح المفاهيم المغلوطة عبر وسائل اإلعالم

 

 
ـ محمود عاشـور بكُ   الشيخ  التحق وكيل األزهر األسبق      اب تَّ

لتحـق بمعهـد   طفولة وحفظ القرآن الكريم به، ثـم ا لقريته منذ ا 
ية والثانويـة، والتحـق     ئفي المرحلتين االبتدا   الديني   اإلسكندرية

.م١٩٦٤بكلية اللغة العربية بالقاهرة وتخرج فيها عام 

 

 
 في مديرية التربيـة     ةتخرجه مدرسا للغة العربي   وعمل عقب   

والتعليم في بنها، وعمل في مدرسة قها اإلعدادية لمـدة عـام،            
عضوا في اللجنـة  (العربي الشتراكي وانتدب للعمل في االتحاد ا   

وفي منظمة الشباب وظل في هذا المنصب حتـى عـام           ) الدينية
.م١٩٧٠

 

 
م نقل إلى مجمع البحوث اإلسالمية وعمل في        ١٩٧٢في عام   

مكتب األمين العام للمجمع عضوا فنيا ثم مديرا لمكتب األمـين           
العام، وكان يشغل هذا المنصب الدكتور محمد بيصار         

 

 رحمه  –
اهللا  

 

زهر وخلفه في منصب األمين العـام        الذي عين وكيالً لأل    –
الشيخ محمد حسين الذهبي     

 

مه اهللا   ح ر –

 

وعمل معـه أيـضا      –
.مديرا لمكتبه

 

 
وعندما عين الشيخ محمد حسين الـذهبي وزيـرا لألوقـاف           

مـ حيث تمـت    ١٩٧٥وشئون األزهر أخذه معه وذلك في مايو        
ـ      ترقيته مدير عام مكتب وزير ش      ا عاما ئون األزهر، ثم مـدير

تمت ترقيتـه إلـى وكيـل        واإلدارية، وبعد ذلك     ةللشئون المالي 
أول م، ثم وكيالً    ١٩٨٩وزارة للشئون المالية واإلدارية في عام       

م، وظل يعمل فـي هـذا       ١٩٩٦لوزارة شئون األزهر في عام      
المنصب مع رئيس الوزراء فيما يتعلق بـاألزهر؛ ألن رئـيس           

ن وكيالً  يئون األزهر، ثم ع   شي نفس الوقت وزير ل    الوزراء هو ف  
م في عهد الدكتور محمد سيد طنطاوي       ٢٠٠٠لألزهر في يونيه    

رضي اهللا عن الـشيخ محمـود عاشـور         . شيخ األزهر األسبق  
.وجمعه مع الذين أنعم اهللا عليهم

 

 
التـي اسـتهدفت منـشآت      كشفت تقرير لمركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان حول عمليـات الهـدم              

 منـشأة  ٦٣، عن هـدم االحـتالل لــ    م٢٠١٨الفلسطينيين في القدس المحتلة خالل األشهر الستة األولى من العام     
.فلسطينية في القدس

 

 
ا إلـى   ا، الفتً  قاصر ٢١ا وفلسطينية بينهم     فلسطيني ٥١وأوضح التقرير أن عمليات الهدم المذكورة أدت إلى تهجير          

ا من عمليات الهدم؛ حيث شهدت هدم ثماني عـشرة منـشأة   ر تزال أكثر المناطق المقدسية تضر   ية ال أن بلدة العيساو  
. منشأة١٢تليها بلدة سلوان والتي تعرضت إلى هدم 

 

 
 إن سلطات االحتالل تستخدم عمليات الهدم المتواصلة في مدينة القدس إلفراغ المدينة مـن أبنائهـا                 :وقال المركز 

هم، كما وتمثّل سياسات التنظيم والبناء المتّبعـة مـن االحـتالل أداةً فـي       التهجير القسري بحق   نيين، وتسريع الفلسطي
. المنظومة اإلسرائيلية الساعية إلى التضييق على الفلسطينيين

 

 
ولفت إلى أن عشرات اآلالف من الفلسطينيين في مدينة القدس يواجهون أوامر هدٍم بحجة البناء غير المـرخّص،                  

.لدية االحتالل ترفض طلبات الفلسطينيين للحصول على رخص بناء بشكل ممنهجوذلك ألن ب

 

 
 شاملة تهدف إلـى  إسرائيلية ائيلية هي جزء ال يتجزأ من سياسةوذكر التقرير، بأن سياسات التخطيط والبناء اإلسر   

اصمةً إلسرائيل، االحتالل على     وقد شجع اعتراف الواليات المتّحدة بالقدس ع       ،اندسة المدينة المحتلّة ديمغرافي   إعادة ه 
).م٢٥/٧/٢٠١٨صوت األزهر  (.متابعة هذه العملية ومواصلة انتهاكاته بحق الفلسطينيين دون أي مساءلة تذكر

 

 



 

 

 

 

 



 





 


.ياجنين الضغط على ميانمار لحل أزمة الروهطالب األمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بممارسة المزيد م

 

 
جاء ذلك خالل لقاء جمعه ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، اليوم، برئيسة وزراء بنغالدش شيخة حصينة واجد، في العاصـمة                     

.البنغالية دكا

 

 
: ة الوزراء البنغالية، قولـه    عن إحسان الكريم، السكرتير اإلعالمي لرئيس     ) خاص(البنغالي المحلي   ” ٢٤بي دي نيوز    “ونقل موقع   

أن عليهم حل تلك القـضية  ) في ميانمارولون ئالمس(بد من وجود المزيد من الضغوط على ميانمار حتى يفهموا     غوتيريش قال إنه ال   “
.”)ياجنيأزمة الروه(

 

 
 ياجنياألمم المتحدة تضغط على ميانمار لحل أزمة الروه“كما أكد األمين العام خالل اللقاء أن”.

 

 
تمهيد الطريق أمام تعزيز الحوار مع حكومة بنغالدش حـول خطـة            “ورئيس البنك الدولي إلى دكا، من أجل        ” غوتيريش“وصل  و

، فإن الزيـارة    ”غوتيريش“ووفق تصريح سابق الستيفان دوغريك، المتحدث باسم         .”ياجنيمتوسطة األجل لحل أوضاع الالجئين الروه     
يجني المتحدة، والبنك الدولي في إيجاد حلول شاملة لوضع الشعب الروها إلى التأكيد على دعم األممهدفت أيض.

 

 



 





 

 
حذر مجلس مسلمي بريطانيا من ارتفاع جديـد        
مقلق في جرائم الكراهية، وذلك بـالتزامن مـع         
الذكرى األولى لهجوم الدهس الـذي اسـتهدف        

.مصلين بالقرب من مسجد بشمال لندن

 

 
لطالما تحدث عن االرتفـاع  ' إنه   :وقال المجلس 

ا أنه  ، مضيفً 'المثير للقلق في نزعة اإلسالموفوبيا    
سلط الضوء على حوادث وقعت العام الماضـي        
مثل اعتداءات حرق المساجد، ودعوة ناشـطين       

، وإرسـال   'يوم لمعاقبة المـسلمين   'يمينيين إلى   
خطابات بها مسحوق أبيض إلـى الكثيـر مـن          

.المسلمين ومن بينهم نواب

 

 
       وأشار المجلس إلى أن هذا ليس إال قدر ا ا يسير

مثيرة للقلـق مـن جـرائم       مجموعة جديدة   'من  
.الكراهية األخرى ضد المسلمين العام الماضي

 

 

 

 
)!الغوطة(و) عفرين(بين 

 

 
حربه الضروس ضد   " المتحضر"يواصل العالم   

الغوطـة  "الجيش والدولة الـسورية، لتحريـر       
من أيدي قوى اإلرهاب، بعد احتالل دام       " الشرقية

ويغمض العالم نفسه عينيه عـن      .. لسبع سنوات 
التي ارتكبتها القوات التركية، واحتاللهـا      المذابح  
فـي نفـاق واضـح      .. السورية) عفرين(لمدينة  

.. للمجتمع الدولي، الذي يكيل األمور بمكيـالين      
يتهجم على من يحرر أرضـه مـن اإلرهـاب،          

.ويصمت أمام المحتل التركي لألرض السورية

 

 

 

 
إقرار مشروع قانون يمنح حكما ذاتيـا       : الفلبين

ناولمسلمي ميندا

 

 
أقر مجلس النواب الفلبيني، اليـوم األربعـاء،        
مشروع قانون يمنح الحكم الذاتي لمنطقة مينداناو       

وذكـرت   .ذات األغلبية المسلمة جنوبي الـبالد     
قانون "الفلبينية أن المجلس أقر     " فيلستار"صحيفة  

 صوتًا مقابل   ٢٢٦بموافقة  " بانغسامورو األساسي 
 يصبح  ولكي . صوتًا وامتناع صوتين   ١١رفض  

قانونًا نافذًا، يحتاج التشريع إلى موافقة مجلـس        
الشيوخ ومن ثـم توقيـع الـرئيس رودريغـو          

.دوتيرتي

 

 
ويؤيد دوتيرتي هذا القانون وسـبق أن حـذر         

سيؤجج "مجلس النواب من أن عدم الموافقة عليه        
قانون بانغسامورو  "ويهدف   ".العنف في مينداناو  

ـ      " األساسي ي إلى تأسيس حكومة وكيـان سياس
، االسم المقترح "بانغسامورو"مستقل للمسلمين في  

ليحل محل اسم جزيرة مينداناو، ذات األغلبيـة         



 




 


ــة الجماعــات  ال شــك أن عالق
اإلرهابية السورية وإسرائيل، باتت    
تمثل أهمية كبيرة وملحوظة فى ظل 
التطورات السياسية فـى جنـوب      
سوريا، واقتراب الجيش الـسورى     

افظتى درعــا مــن تحريــر محــ
والقنيطرة، ومنذ بداية األحداث فى     

 بدا الدعم   م٢٠١١سوريا فى مارس    
اإلسرائيلى للجماعات المسلحة فى     

  ا للجميع مـن    جنوب سوريا واضح
أجل صناعة جيب سـورى مـوال       
لها، على غرار الجيب الذى صنعته      
إسرائيل فى جنـوب لبنـان بعـد        
غزوها للجنـوب اللبنـانى عـام       

.م١٩٨٢

 

 

 

 
يس الليبي القبض علـى     أعلن الج 

مسئول الملف  " يحيى األسطى عمر  "
األردني فيما يسمى مجلس شورى     

.درنة التايع لتنظيم القاعدة

 

 
وتحدثت مصادر عـسكرية بـان      
أبرز القيادات اإلرهابية التـي تـم       
رصد مشاركتها في المواجهات ضد 
القوات المسلحة الليبية تتحصن فيما     
تبقى من مدينة درنـة لمـن فـيهم         

وزعيم " مجاهدي درنة "اطق باسم   الن
ويأتي القـبض   ". أنصار الشريعة "

على المسئول اإلرهابي بعـد يـوم       
على سيطرة الجيش الوطني الليبي     
بالكامل على ساحل مدينة درنـة،      
بعد طرد الميلشيات التابعة لتنظـيم      

.القاعدة من مواقعها

 

 

 

 الـذكرى   اضي تركيا الشهر الم   تدركأ
، التـى   ه يولي ١٥السنوية الثانية لمسرحية    

أصبحت ذريعة للـرئيس رجـب طيـب        
أردوغان ليمارس أالعيبه السياسية مـن       

، التـى أعلنهـا     "حالة الطـوارئ  "خالل  
بدعوى التصدى للمعارضين، وأسـفرت     

 ألف شخص لإلجراءات ١٠٠عن إخضاع 
 ألف شخص، بينهم    ٥٠القانونية، واعتقال   

١٢٠ مؤسـسة   ١٨٠ا، وإغـالق     صحفي 
 جمعية ومنظمة مجتمع    ١٣٠٠إعالمية، و 

ا  شخص ٧٠مدني، باإلضافة إلى وفاة نحو      
فى ظروف مشبوهة، أو تحت التعذيب أو       
بسبب المرض جراء ظـروف الـسجون       
السيئة، وفـرار عـشرات اآلالف مـن        

نين إلى خارج البالد، وفـق آخـر        المواط
تقرير نشرته منظمة العفو الدولية مطلـع       

.ىماضشهر مايو ال

 

 

 

 
شوقي عالم مفتي الجمهورية أن     . أكد د 

الدخول على شبكة اإلنترنـت الالسـلكية       
بدون إذن صـاحبها    ) الواي فاي (المشفرة  

أمر غيـر جـائز شـرعا ويعـد مـن           
المحرمات، موضـحا أن صـاحب هـذه        

إن الـشبكات   : م بتـشفيرها  الشبكات قـا  
المفتوحة وغير المشفرة فال مانع شـرعا       
من الدخول عليها إذا كانت فـي أمـاكن         
عامة؛ ألنها معدة لالستخدام علـى هـذا        

.الوجه

 

 

 



 




 




 


االحتالل الصهيوني قانونًسن ا ا لمعاقبة السلطة الفلسطينية مالي

بسبب دفعها رواتب لألسرى الفلسطينيين وأسرهم وأسر الـذين         
.قتلتهم القوات الصهيونية

 

 
ا بواقـع   مقعـد ١٢٠ضم وجاء التصويت في الكنيست الذي ي    

 لصالح التشريع الذي يأمر بحجز جزء من نحـو          ١٥ مقابل   ٨٧
 مليون دوالر، هي حجم عائدات الضرائب التي يحـصلها          ١٣٠

االحتالل نيابة عن الفلسطينيين كـل شـهر بموجـب اتفاقـات         
.انتقالية

 

 
وندد يوسف المحمود المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية فـي         

 إن األموال تخص الفلـسطينيين      :تالل قائالً رام اهللا بتحرك االح   
وليس لالحتالل الحق في احتجازها وإنها بذلك تنتهك االتفاقات         

.الموقعة

 

 
هذه أموال الشعب الفلسطيني وهذا تشريع لنهـب         ”:وأضاف

األسرى والشهداء رموز للحريـة ال      وأن   ،وسرقة هذه األموال  
 هنـاك   ؛ ألن )خصم األموال ( هذا مرفوض    ،يجوز المساس بها  

اتفاقيات تحكم تحويل هذه األموال وسلطات االحتالل ترتكـب         
“.مخالفة بتجاوز هذه االتفاقيات

 

 

 

 
.

 

 
 

 

 



 


فتاح السيسى أكبر مشروع للتـأمين الـصحى        ال أطلق الرئيس عبد  

الشامل لجميع المصريين، ألول مرة فى مصر لتطـوير المنظومـة           
الصحية المتكاملة، وتوفير العالج الالزم لجميـع المـصريين فـى           
المستشفيات الحكومية، ويهدف هذا المشروع الطموح لتوفير الرعاية        

ـ         ى وفقيـر،  الصحية للمواطنين بمختلف طبقاتهم، ال فـرق بـين غن
فالجميع أمام الخدمات الطبية سواء، وال بد من توفير هـذه الرعايـة         
الطبية على مستوى متقدم لجميع المواطنين والقـضاء علـى قـوائم            
االنتظار للمرضى بالجراحات العاجلة والتدخالت الطبيـة الحرجـة         
خالل ستة أشهر، ومن المعروف أن هناك بعض المرضـى الـذين            

ل الجراحى السريع إلنقاذ حيـاتهم ويـضطرون        تتطلب حالتهم التدخ  
ا لعـدم تـوافر     لالنتظار فى قوائم انتظار تمتد أسابيع أو أشهر أحيانً        

ا ما يلقى المـريض وجـه    وكثير ،ة الالزمة أو العالج المناسب    راألِس
ربه ويغادر الدنيا قبل أن يحصل، على حقه فى العـالج المناسـب،             

أن يسافر إلى الخارج للعالج فى مستـشفيات        ويستطيع ميسور الحال    
أمريكا وفرنسا وإنجلترا وألمانيا وغيرها من الدول المتقدمـة التـى           

.سبقتنا بمراحل فى مجال الرعاية الطبية

 

 

|

 




 




 





 

 

 



 



 



 



 



:بن أبى طالب  علىقال اإلمام 

 

 

 

. لم يسلم من استخفاف به، أو حقد عليههزاحر مثُمن كَ -

 

 

 

كثرة الدين تضطر الصادق إلى الكـذب والواعـد إلـى            -

.اإلخالف

 

 

 

- عار النصيحة يتهار لذَّكد.

 

 

 

.أول الغضب جنون، وآخره ندم -

 

 

 

-ا فيِز والك انفرد بسرل، وال جاهالً فيخون تودعه حازم.

 

 

 

 الحيلة عن استـصالحه، وال      زال تقطع أخاك إال بعد عج      -

وقيعة فيه، فتسد طريقه عن الرجـوع إليـك،         تبعه بعد القطيعة    تُ

.ولعل التجارب أن ترده عليك وتصلحه لك

 

 



 



 يصلي مع رسول    بينما كان معاوية بن حكم السلموني       

 هفرمـا " يرحمك اهللا : " عطس رجل من القوم، فقال له      هللا  ا

.؟ما شأنكم تنظرون إلي: القوم بأبصارهم، فقال

 

 

فلما صلى رسـول     ،ذهمافجعلوا يضربون بأيديهم على أفخ    

، فواهللا ما رأيت معلما قبله وال بعده أحسن تعليما منه،           اهللا  

فواهللا ما كهرني    

 

 زجرني   –

 

 وإنمـا    وال ضربني، وال شتمني،    –

 ،النـاس فيها شيء من كالم     إن هذه الصالة ال يصلح      : (قال لي 

."سنن أبي داود) "ر وقراءة القرآنإنما هي التسبيح والتكبي

 

 



 


ومن ال يغمض عينه عن صديقه

 

 
وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتب

 

 
ومن يتتبع جاهدا كل عــثرة

 

 
بـيجدها وال يسلم له الدهر صاح

 

 



 


إذا أنت لم تصبر على الحقد لم تفز

 

 
بمجد ولم تسـعد بتـقريـظ مادح

 

 



 



قال اإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبو العزائم رضوان         

:اهللا عليه

 

 

 

ظَهر مبنَاه، وغَاب معنَـاه، وهـو ِبمعنَـاه الَ          : ِإلنْسانٱ -

نَاهبِبم.

 

 

 

. معنَاهستُوِفيٱَل لَفْظُه، وقُلِّ: ِإلنْسان ٱ-

 

 

 

، وجمـَل   َألوفَىٱ لْحظِّٱ و لْحواسٱ بِ ظَاِهره زين: ِإلنْسان ٱ -

.باِطنُه ِبما هو َأشْرفُ وَأقْوى

 

 

 

سلْطَان : لنَّفْسٱ،  مملَكَه عِظيمةٌ، وعالَم صِغير    : ِإلنْسانٱ -

: لْمشْتَِركٱ لِْحسٱها، و دجنُو: لْقُوىٱوِزيرها، و : عقُْللْٱ، و لْمملَكَِةٱ

ا، وِريِدهب اِحبٱصاءضا: َألعهمخَدٱ، وندلْبلُّ :  كُلُّهحلَكَِةٱمملْم.

 

 



 

 

 

 

وطن

 



 

 



 



الحضور بعرفـة بـدل     : قلت :بنى يا
 ألن المراد وجـود الحـاج    ؛الوقوف بعرفة 

    فوق عرفة سواء أكان جالس  ا ا أو مضطجع
 أو راكب  ام أمكنه الوجود على    دا ما   ا أو مار

ا ا من النهار يوم عرفة وجـزء      ءرفة جز ع
ا ، والحضور نهار  )ليلة األضحى (من الليل   
  وفريـضة عنـد أبـى      د المالكية واجب عن 
 األئمة، والركن عند المالكية     ضحنيفة وبع 

 جزء  ى الحضور فى أى   ، ويكف الوقوف ليالً 
 ولو قبل الفجر    ىة عيد األضح  لء لي امن أجز 

 هذا الركن   ويجب فى ، بقدر إمساك الصائم  
بـين  ستقرار فوق الجبل بقدر الجلـسة       الا

ال فرق بين القـائم     ، السجدتين بعد الغروب  
والراكع، فإن نفر عند    جالس  فوق الجبل وال  

.الغروب مباشرة فعليه دم

 

 
وال يضر الخطأ فى تعيين الليلة، فـإن        

 ادين أنه قية عشرة معت  د الليلة الحا  وقفوا فى 
الليلة العاشرة أجزأهم ذلك، وال يبطل الحج       

  ا إذا تعذَّ  بترك الوقوف نهار ر، ويجببالدم  ر 
.نه واجب عند المالكيةأل

 

 
ـ    يوم   ومن السنة فى    دعرفة خطبتان بع

ـ مِلعمسجد عرفـة كالجمعـة ي     بالزوال   هم 
وذلـك   هما ما عليهم من المناسك    الخطيب ب 

 ىفي يوم عرفة قبل أذان الظهر، ثم يـصلِّ        
الظهر والعصر جمع تقديم وقـصر بغيـر        

 الصالة إلى   دالمقيمين بعرفة، ثم ينفرون بع    
جبل الرحمة على طهارة مستقبلين البيـت       

ن متضرعين لغـروب    ال الوقوف، داعي  ح
 ثم يدفعون لدفع اإلمـام بـسكينة        ،الشمس

 وخشوع هللا تعالى ورحمـة بأهـل        رووقا
الموقف حتى ال تحصل مضرة لـزوار اهللا        

. بيتهفى

 

 
لفـة بـين المغـرب      د مز ثم يجمع فى  

 جمع تأخير مع قـصر العـشاء،        ءوالعشا
 ؛ الجمرات قبل صالة الـصبح     التقط منه يو

 لىصعالى وي  ضيافة اهللا ت   بيت بها فى  يألنه  
.بها الصبح

 

 
 الحرام ليقف به إلى     روينفر إلى المشع  
 ى لرمى نً فيسير إلى مِ   ،قرب طلوع الشمس  

     ـ جمار العقبة، وعند مروره بـبطن م حر س



 


          سماحة موالنا اإلمام المجـدد حجـة اإلسـالم

محمد ماضى أبو   والمسلمين فى هذا الزمان السيد      
العزائم  

 

-     كُمونفعنـا اهللا بكـم    ،  قـدس اهللا ِسـر ،
وجعلكم وليا مرشدا لطالب العلـم النـافع         

 

 لقـد   –
كشفتم لنا فى اللقاء الماضى عـن مـشاهد وآداب         

فنود مـن   ، وأسرار الحج ببياٍن معِجٍز نوع األفكار     
سماحتكم أن تبينوا لنا     

 

 أطال اهللا عمركم   -

 

 ما هو   -
على الحاج يوم الوقوف بعرفة من أحكـام        الواجب  

حتـى  ، وكذلك فى ِمنًى عند رمى الجمرات     ، وآداب
.ننتفع بفريضة الحج التى نحيى ذكراها اآلن

 

 
: فأجاب سماحته قائالً

 

 

 

 



 

 

 وط  

 



 

 

.يسرع

 

 
 حلق أو قصر وذبـح      راجم ال فإذا رمى 

ـ  وبـذلك ي   ،يـه أو نحر هد    اإلحـالل   لُِّح
األصغر، فال يحرم عليه إال الصيد والنساء،    

.والطيب: وفي قول

 

 
ع إلى مكـة فيطـوف طـواف        رويس

ـ    لـه الـصيد والنـساء       لَّاإلفاضة وبه ح 
  فى اليوم الحادى   ىنًوالطيب، ويرجع إلى مِ   

عشر ليقيم بها األيام الثالثـة المعـدودات،        
. الجمرات الثالثةىولرم

 

 

 

مندوبات الوقوف

 

 
١(لى وقوف بعد صالة الظهـرين     األو( 

 بل الرحمة جب

 

–   ـ   وهو مكان شرقى  ة عرف
 عند القبة المسماة قبة أبينـا آدم      

 

 ونـدب   –
 وندب  ،الوضوء، وندب الوقوف مع الناس    

الركوب أو الوقـوف إال لتعـب فـيجلس،         
 هـذا الوقـت     ف األنفاس فـى   وندب صر 

والمبالدعاء والتضرع إلى اهللا تعـالى       لِّح 
 ألنها لحظـات    ؛ الدنيا واآلخرة  ىريلنيل خ 
 ،ده وأنفاس اإلقبال من اهللا على عبي      ،اإلجابة

.يه بالغفور التواب المحسن الوهابوتجلِّ

 

 
فإذا غربت الشمس يدفع إلى مزدلفـة،       

 ى ويصلِّ ، جمع تأخير  ِنياءشَويجمع بين العِ  
 دا إال أهل مز   العشاء قصر  لـى  لفـة، واألو

 هـذه الليلـة     صالة المغرب والعشاء فـى    
   بمزدلفة، وأعادهما من قدمما قبل مزدلفـة    ه

ما المعذور فـى أى    ا لغير عذر، فيجمعه   ندب 
مومـن   ،، كل ذلك لمن وقف من الناس      لٍّح 

هما انفرد بوقوفه عن اإلمام والناس، صـالَّ      
ـ  د ووجب النزول بمز   ، وقتهما فى ر دلفة بقَ
ن واألكـل   يال وصـالة العـشاء    ح الر حطِّ

 نزل فعليه التقرب إلـى    والشرب، ومن لم ي   
اهللا بذبيحة، وندب البيات بها وارتحاله منها       

. بعد صالة الصبحٍسلَغَِب

 

 
وندب الوقوف بالمشعر الحرام     

 

– لٌِّح م 
ىبين مزدلفة ومنً  

 

 البيـت   الًبيقف مـستق   –
ا ا فاكر ا شاكر  اهللا تعالى المغفرة حامد    سائالً

 بطـن   إلى اإلسفار، ويسرع الـسير فـى      
محرس

 

 وهو واد بـين المـشعر الحـرام         –
ىنًوِم

 

 فإذا وصل إلى العقبة وعليها سـور   –
 ا فى  جمرة العقبة ندب   نها رمى  يعي من البناء 

.هذا المكان والوقت

 

 

 

رمى

 

 اجلمرات واجب

 

 
كون بسبع حصيات يلتقطها    ين أن   ويتعي

من المزدلفة للعقبة ويسرع برميها ولو كان       
اراكب،   ء إال   له كل شـى    لَّ وبتمام رميها ح

ونـدب أن    والطيب،: صيد، قيل لالنساء وا 
يكبالرمـى  وتتابع  ، عند رمى كل حصاة    ر

وندب لقطها بنفسه من أى     ، من غير فصل  
وجاز  لفة،دجمرة العقبة فمن المز   أرض إال   

.أن يلتقطها له غيره

 

 
وبعد العقبة يوم النحر يحلـق ويـذبح،        

وينـدب أن   ، والحلق واجب، والنحر واجب   
 مـا قبـل زوال      يكون عقب العقبـة إلـى     

الشمس، وصح تقصير الرجـل، والمـرأة       
تقصر فقط، وال يجوز حلق الـبعض مـن         
الرأس، وال يجزئ تقصير بعـض شـعر        

 وإن أجزأ عند بعـض المـذاهب         ،الرجل
.كمسح جزء من الرأس أو بعضها

 

 
 وال  ون العيـد بمنًـى    والمالكية ال يصلُّ  

 مكـة   بل يتوجهون إلـى   ، بالمسجد الحرام 
، وبه  حلق والتقصير  ال لطواف اإلفاضة بعد  

 ُلالَحصل اإلح  لـه زوجتـه     تْلَّ األكبر فح 
ـ        ـ  مدوالصيد والطيـب، إذا كـان قَ س عى 

ـ دريضة قبل الوقوف، فإن لم يكـن قَ       الف مه 
الطواف، وعند   ن أن يسعى بعد ركعتى    تعي 

 توجهه للسم الحجر األسعد ويخرج     يتسلَّ ِيع
.ءل شى له كلُِّح يمام السعىللصفا، وبت

 

 
ـ ويرجع إلى مِ   ى ليقـيم بهـا األيـام       نً

 الجمرات الثالث، فيبدأ    ويرمى، المعدودات
ولى ثم الوسطى ثم العقبة، وذلـك فـى         باأل

 اليوم الحادى عشر، ويرمى فى اليوم الثانى      
عشر والثالث عشر، فيكون ما رمـاه مـن         

  كل  ا، ثالثة أيام يرمى   األحجار سبعين حجر 
 كـل   د رمى ر عن  يكب ،جمرة بسبع حصيات  
.حصاة ويرميها بنفسه

 

 

 

الوقوف حال الرمى

 

 
 جمرة  ة الوقوف عند رمى   ليس من السنَّ  

   ا، ويمـضى إلـى    العقبة بل يرميها مسرع 
المناسك األخرى من حلق وذبح وطـواف،       

 ِردسطى بقَ وويقف عند الجمرتين األولى وال    
    كـل   ر عند رمى  ما يقرأ سورة البقرة، يكب 

عليـه عنـد    ء  ، وال شى  ةحصاة وهو السنَّ  
: ، وقـال  األئمة إن ترك التكبير إال الثورى     

ِعطْيمفإن ج بح بدم فأرب إلى.

 

 
ـ      يقو  ِردف عند الجمرتين بعد العقبة بقَ

  سورة البقرة مكبر ا مسبح ـ ا حامد ا اهللا ا داعي
.بما شاء

 

 
إنه بلغه أن   : قال عن مالك بن أنس     

       ن عمر بن الخطاب كان يقف عند الجمـرتي
. القائملَّم ي حتىا طويالًين وقوفًاألولي

 

 
وعن مالك عن نافع أن عبـد اهللا بـن          

    عمر كان يقف عند الجمرتي  ر ن األوليين يكب
 وال  حه ويحمـده ويـدعو اهللا       بسياهللا و 

.يقف عند جمرة العقبة

 

 
 وعن مالك عن نافع أن عبـد اهللا بـن         

  ى    ر عن عمر كان يكبمِى الجمرة كلما رمد ر 
ى فى رمِى الجمار فى     شْة الم حصاة، والسنَّ 

. والثالثاليوم الثانى

 

 

 

املشى فى
ُ ْ َ

 

 اجلمار

 

 
، إال جمـرة    فيمشون ذاهبين وراجعين  

 والجمرة األولى فـى   ،  يوم النحر  العقبة فى 
ـ  مِ صطالح هى ما تلى   اال فيبـدأ بهـا    ، ىنً

 كل يوم ويختم بالعقبة، وإنمـا       اإلنسان فى 
بطـن  ى ألنها تل؛ى يوم النحر   بالعقبة ف  َئِدب 
محىِ ر،سمالجمـرات   وجاز الركوب فى ر 

  معاويـة  لمريض أو ضعيف، فقد رماهـا     
تُ وقد اخْ  ،اراكبجمرة العقبـة بـأمور      تْص 

ـ بكونها يوم النحـر، وأن ال ي      : أربعة  فَوقَ
 من أسفلها   عندها، ويرميها ضحى، وتُرمى   

اندب،    وال يعيد من ر ىم  أو س ىع بي  فا ن الص
.د ذلك ولكن ال يتعم،ر متوضئوالمروة غي

 

 

 

وقت ر
َ

 

م
ْ

 

ِى

 

 اجلمرتني األوليني

 

 
ـ       وم الحـادى  وقتها بعد الزوال من الي

  ـ عشر، فمن ر قبـل الـزوال أعـاد      ىم ، 
ويتَسحب   ـ  أن يكون الر مقبـل صـالة     ى 

 وهذا بإجماع األئمة رضـوان اهللا       ،الظهر
ـ ب َلمج من تَ  ، وعلى عليهم  ديهم واقتفـى  ه

. بهمِهبشَأثرهم وسارع للتَّ

 

 
وصلى اهللا على سيدنا محمد وعلى آله       

.وصحبه وسلم

 

 
                                           

.أى صالة الظهر والعصر جمع تقديم: الظهرين )١(

 

 



 

 

 

 

 



 

 ٣٢ 



 





 



روان علي جلو            محمود أحمد العزازي    فاطمة الزهراء محمد الخولي     إبراهيم محمود شعبان          

 

 
                        سيـدي سالـم                            الصالحية 

 

 شرقية               الحامول–

 

 
           

   عبد اهللا محمد حلمي         هنا أحمد المحالوي          محمد أحمد عتمان           محمد نبيل عوض

 

 
        السويس                 الطود 

 

 بحيرة            بني هالل –

 

 دمنهور           نديبة –

 

 دمنهور-

 

 
 






، وقَـدر    ِليعِرفَ مبلَغَ طَاقَِتـهِ    ينْبِغي َأن يكُون ِللْعاِلِم ِفراسةٌ يتَوسم ِبها الْمتَعلِّم        :ابني مستقبل األمة  

روح ِللْعاِلِم، وَأنْجح ِللْمتَعلِِّم، وقَد روى      دِتِه فَِإنَّه أَ  ِه، َأو يضعفُ عنْه ِببال    اسِتحقَاِقِه ِليعِطيه ما يتَحملُه ِبذَكَائِ    
.)إن ِللَِّه ِعبادا يعِرفُون النَّاس ِبالتَّوسِم(: قَاَل رسوُل اللَِّه : ثَاِبتٌ عن َأنَِس بِن ماِلٍك قَاَل

 

 
، وكَـان ِبقَـدِر اسـِتحقَاِقِهم       ِمين ِبهِذِه الصفَةِ   كَان الْعاِلم ِفي تَوسِم الْمتَعلِّ     اِإذ :عزيزي مستقبل األمة  

    نَاءع لَه ِضعي ا، لَمخَِبير،     اِحبِه صيدلَى يع ِخبي لَمو   ،     مالُهوِه َأحلَيتْ عخَِفيو مهمستَوي لَم ِإنلَـغُ   ،وبمو 
 يعدم َأن يكُون ِفيِهم ذَِكـي محتَـاج إلَـى    نَّه ال َأل؛مِكد وتَعٍب غَيِر مِجداسِتحقَاِقِهم كَانُوا وِإياه ِفي عنَاٍء      

         نْهع ِليدالْب ِجزعيو ِمنْه الذَِّكي رجضكْتَِفي ِبالْقَِليِل فَيي ِليدبِة، واديـٍز         ،الزجع نـيب هابـحَأص ددري نمو 
 ِم إن الْقَاِئَل َأقَلُّ ماللَةً ِمن الْمستَِمِع فَـال        يا طَاِلب الِْعلْ  : قَاَل الْخَِضر ِلموسى    ،  ملُّوه وملَّهم وضجٍر  

.تُِملَّ جلَساءك إذَا حدثْتَهم يا موسى، واعلَم َأن قَلْبك ِوعاء فَانْظُر ما تَحشُو ِفي ِوعاِئك

 

 

 ١٦.  الدنيا والدين، ألبى الحسن الماوردى طكتاب أدب[

 

 ٦٥ص القاهرة –

 

- ٦٦.[

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

٣٣ 

ابالهن

 

 

 

والشفا

 

 

 

 


 



 




 



انْطَلَقَ ثَالَثَةُ رهـٍط    ( : يقُولُ  سِمعتُ رسوَل اللَِّه     : قَالَ  عمر    اللَِّه بنِ  عبِدعن  
ِممن كَان قَبلَكُم حتَّى َأووا الْمِبيتَ ِإلَى غَاٍر فَدخَلُوه، فَانْحدرتْ صخْرةٌ ِمن الْجبـِل فَـسدتْ                

فَقَاَل .  ِإنَّه الَ ينِْجيكُم ِمن هِذِه الصخْرِة ِإالَّ َأن تَدعوا اللَّه ِبصاِلِح َأعماِلكُم            :اعلَيِهم الْغَار فَقَالُو  
 مٌل ِمنْهجاالً، فَنََأى               :رالَ مالً وا َأهملَهكُنْتُ الَ َأغِْبقُ قَباِن، وخَاِن كَِبيراِن شَيوِلى َأب كَان ماللَّه 
لَِب شَىٍء يوما، فَلَم ُأِرح علَيِهما حتَّى نَاما، فَحلَبتُ لَهما غَبوقَهما فَوجدتُهما نَاِئميِن             ِبى ِفى طَ  

وكَِرهتُ َأن َأغِْبقَ قَبلَهما َأهالً َأو ماالً، فَلَِبثْتُ والْقَدح علَى يدى َأنْتَِظر اسـِتيقَاظَهما حتَّـى                
را               بنَّا مع جفَفَر ِهكجو ِتغَاءاب لْتُ ذَِلككُنْتُ فَع ِإن ما، اللَّهموقَها غَبقَظَا فَشَِربتَيفَاس ،رقَ الْفَج

         وجالْخُر ونتَِطيعسًئا الَ يتْ شَيجِة، فَانْفَرخْرِذِه الصه ِفيِه ِمن ننَح( .  قَاَل النَِّبى: ) قَاَلو
آلخَر اللَّهم كَانَتْ ِلى ِبنْتُ عم كَانَتْ َأحب النَّاِس ِإلَى، فََأردتُها عن نَفِْسها، فَامتَنَعتْ ِمنِّـى                 ا

  ب تُخَلِّى لَى َأنِماَئةَ ِدينَاٍر عو ا ِعشِْرينتُهطَيتِْنى فََأعاءفَج ،ِنينالس نَةٌ ِمنا ستْ ِبهتَّى َألَمِنى حي
. الْخَاتَم ِإالَّ ِبحقِِّه الَ ُأِحلُّ لَك َأن تَفُض:وبين نَفِْسها، فَفَعلَتْ حتَّى ِإذَا قَدرتُ علَيها قَالَتْ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
أشار علماء هولنديون إلى أن أكل الكرفس والبقـدونس       

يـساعد علـى    " فالفانويد أبيجنين "وهما يحتويان على مادة     
ن اإلصابة بسرطان الدم، وحسب قـول الـدكتور         الوقاية م 

 الهولندية "نـجرونينج"ة ـن جامعـمايكل بيبلينبوستش م

 

 
الموجود في الفواكه والخضروات " األبيجنين"فاالختبارات أظهرت أن مركب 

وتقليـل  " لوكيميا"قادر على منع تطور نوعين من الخاليا الخاصة بسرطان الدم           
.فرص نشاطها

 

 
ليه في الوقاية   ع يعول   ن األبيجنين أختبارات تشير إلى    ج اال ن نتائ إ :وأضاف

توصلت أيضا إلى أن هذا المركـب       حذر من أن دراسته      لكنه   .من سرطان الدم  
 مقاومة للعالج الكيميائي، أي أنه قد يتعـارض مـع عالجـات      صيتمتع بخصائ 

أشخاص مصابين بسرطان الدم، كما أن األبيجنـين الموجـود فـي الكـرفس              
نس وصلصة الطماطم وغير ذلك من األطعمة النباتية، مفيد أيـضا مـن             والبقدو

.الوقاية من سرطان المبيض

 

 



 



 

. نصف كيلو بطاطس   -

 

.  ربع ك عصير ليمون    –

 

.  ملعقة صغيرة ملح   –

 

 نصف ك كزبرة خضراء     –
. مفرومة

 

.  فصوص ثوم  ٤ –

 

 ربع كـوب مـن      –
.زيت الزيتون

 

 



 



 

 .تسلق البطاطس وتقشر   -

 

فرم البطاطس إلـى     ت –
 .مربعات صغيرة 

 

 . يقشر الثوم ويدق مع الملح     –

 

- 
ـ يضاف عصير الحامض والزيت إلى الثوم ال       اعم ن

 .ويحرك

 

يضاف مزيج الحامض والزيت والثوم      -
 .إلى مربعات البطاطس وتحرك جيـدا     

 

 تفـرم   -
وتـضاف إلـى    الكزبرة الخضراء بعـد غـسلها       

 .البطاطس وتحرك

 

. تقدم باردة-

 

 

           النَّاِس ِإلَى بَأح ىها ونْهفْتُ عرا، فَانْصهلَيقُوِع عالْو تُ ِمنجرفَتَح          لْتُ ذَِلـككُنْتُ فَع ِإن ما، اللَّهتُهطَيالَِّذى َأع بكْتُ الذَّهتَرو
وقَـاَل  ( :قَاَل النَِّبـى  . )فَانْفَرجِت الصخْرةُ، غَير َأنَّهم الَ يستَِطيعون الْخُروج ِمنْها. ابِتغَاء وجِهك فَافْرج عنَّا ما نَحن ِفيهِ 

 اللَّهم ِإنِّى استَْأجرتُ ُأجراء فََأعطَيتُهم َأجرهم، غَير رجٍل واِحٍد تَرك الَِّذى لَه وذَهب فَثَمرتُ َأجره حتَّى كَثُـرتْ ِمنْـه            :اِلثُالثَّ
.  كُلُّ ما تَرى ِمن َأجِرك ِمن اِإلِبِل والْبقَِر والْغَنَِم والرِقيِق:فَقُلْتُ لَه. ِرى يا عبد اللَِّه َأد ِإلَى َأج:اَألمواُل، فَجاءِنى بعد ِحيٍن فَقَالَ  

اللَّهم فَِإن كُنْتُ فَعلْتُ ذَِلك فََأخَذَه كُلَّه فَاستَاقَه فَلَم يتْرك ِمنْه شَيًئا، .  ِإنِّى الَ َأستَهِزُئ ِبك:فَقُلْتُ.  يا عبد اللَِّه الَ تَستَهِزْئ ِبى:فَقَاَل
.)]٢٢٧٢ح(رواه البخاري . [فَانْفَرجِت الصخْرةُ فَخَرجوا يمشُون. ابِتغَاء وجِهك فَافْرج عنَّا ما نَحن ِفيِه

 

 
 



 

 

 

 

 



 





 




 




 



 



 

 







  






 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

األستاذ الدكتور

 

 

 حليةنور الدين أبو

 

 

اجلمهورية اجلزائرية

 

 

 

 

 

 

تسليمتسليمتسليمللل ا ا ا:::ااالثًلثًلثًثاثاثا: : : بقيةبقيةبقية

 

 

 

 

 

 

 فهل حمـل رسـول اهللا     : قال الحكيم 

ا ليلزم الناس بما أمره اهللا      ا أو سيفً  ا أو عص  سوطً

.به؟

 

 

فرسـول هللا   .. كـال : قال رجل من القـوم    

أعظم من أن يفعل ذلك ..

 

 

فهل كان له أن يفعـل ذلـك،        : قال الحكيم 

.أم أن اهللا نهاه عن ذلك؟.. وتركه

 

 

فإن ..  شئت الصدق  إن: جل من القوم  رقال  

وأخبره أنـه   .. اهللا تعالى هو الذي نهاه عن ذلك      

.ليس عليه إال البالغ

 

 

وقد ورد ذلك في مواضع كثيرة     : قال الحكيم 

 حتـى ال يـزعم   ة ومدنيةمن القرآن الكريم مكي 

﴿فَِإن : قال تعالى .. أحد أنه من اآليات المنسوخة    

  ِللَِّه و ِهيجتُ ولَمفَقُْل َأس وكاجقُـْل  حِن وعِن اتَّبم

ميين َأَأسلَمتُم فَِإن َأسلَموا    ِذين ُأوتُوا الِْكتَاب واألُ   ِللَّ

غُ واللَّـه   وا فَِإنَّما علَيك الْـبالَ    فَقَِد اهتَدوا وِإن تَولَّ   

).٢٠: آل عمران(بِصير ِبالِْعباِد﴾ 

 

 

وقال تعالى في سور المائدة، وهـي مـن         

كـان   ر ما نزل من القرآن الكـريم، وقـد        أواخ

﴿وَأِطيعوا اللَّه وَأِطيعـوا    : سلمين قوة وشوكة  ملل

نَّما علَـى   الرسوَل واحذَروا فَِإن تَولَّيتُم فَاعلَموا أَ     

).٩٢: المائدة(غُ الْمِبين﴾ رسوِلنَا الْبالَ

 

 

: وقبل ذلك قال تعالى في سور النحل المكية       

  لَّ﴿فَِإنالَ   تَوالْب كلَيا عا فَِإنَّمو   ﴾ِبينالنحـل (غُ الْم :

٨٢.(

 

 

.. صدقت: رمى رجل من القوم سيفه، وقال     

وقد قال تعالى في سورة الرعد يحـدد وظيفـة          

﴿وِإن ما نُِرينَّـك بعـض      :  بدقة الرسول  

غُ وعلَينَا  ك فَِإنَّما علَيك الْبالَ   الَِّذي نَِعدهم َأو نَتَوفَّينَّ   

 ﴾اب٤٠: الرعد(الِْحس.(

 

 

إن هذه اآلية الكريمة كافية في الدعوة إلـى         

رفع الوصاية على الخلق في مـسائل اإليمـان         

فاهللا تعالى أخبر أشرف خلقه وأكرمهم      .. والعبادة



 

 

 

 

 



 









 



أمـا الحـساب،    .. عليه أنه ليس عليه إال البالغ     

.فيتواله اهللا تعالى

 

 

خالفنا أوامـر   .. ولتعدينا حدودنا .. لكنا نحن 

اهللا فادعينا أننا نبلغ ونحاسب ونعاقـب ونعـذب    

..ونذبح ونفعل كل الموبقات

 

 

لقد نفخ فينا المشايخ الذين ابتعدوا عن هدي        

القرآن الكريم هذا المعنى حين كانوا يـرددون        

بيننا كل حين فتاوى القتل والذبح التي مارسـها         

.. الطغاة باسم اإلسالم

 

 

 حكى لنا مـا فعلـه      ا أن بعضهم    أذكر جيد

      ىا عل الظالم المستبد خالد القسري الذي كان والي 

الملك، الذي ذبح الجعد بن      العراق لهشام بن عبد   

 العيد بوثاقـه    ى مصل ىدرهم بعد أن خرج به إل     

ضحوا، تقبل  ! أيها الناس : (ثم خطب الناس وقال   

اهللا ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه        

، ولـم يكلـم     براهيم خليالً زعم أن اهللا لم يتخذ إ     

ثم نزل وذبحه)١()اموسي تكليم ،.

 

 

ـ       ا علـى  ثم أثنى على سلوكه هذا فقال معقب

ا، فالنـاس  جزاه اهللا خيـر  : (ثناء ابن تيمية عليه   

.. يضحون بالغنم والشاة والمعز والبعير والبقـر     

  وهذا ضحي بشر   من اإلبل والغنم   منها، فإنه شر 

﴿ِإن الَّـِذين   :  يقول  ألن اهللا  ؛والحمير والخنازير 

        نَّمهِفي نَاِر ج شِْرِكينالْمِل الِْكتَاِب وَأه وا ِمنكَفَر

، )٦: البينـة (خَاِلِدين ِفيها ُأولَِئك هم شَر الْبِريِة﴾     

﴾ عاِم بْل هم َأضلُّ سِبيالًنْ كَاألَ ﴿ِإن هم ِإالَّ  : ويقول

البعيـر عـن    : ن، وإني أسأل اآل   )٤٤: الفرقان(

.. سبع، والبقر عن سبع، وهذا الرجل عن كـم        

ا، لكن بعض   ا كبير  اهللا شر  ىعن آالف آالف وق   

الناس 

 

  والعياذ باهللا-

 

 يقولون إن هذا العمل من -

ـ         ا، ولكنـه   خالد بن عبد اهللا القسري لـيس دينً

ح  ألن الرجل صر  ؛سياسي، ونقول لهم هذا كذب    

 .)٢()له من أجل هذه البدعةأمام الناس أنه قت

 

 

صدقت يـا أخـي،     : رمى آخر سيفه، وقال   

لقد .. وأعتذر لكل من رفعت سيفي في وجوههم      

﴿ فَذَكِّر ِإنَّمـا َأنْـتَ      : سمعت لتوي قوله تعالى   

  ذَكِّرِطٍر     *ميصِبم ِهملَيتَ علَّى     ِإالَّ * لَستَـو نم 

  كَفَرو*  اللَّه هذِّبعذَ  فَياألَ  الْع اب   ـرنَـا    *كْبِإلَي ِإن 

  مهابِإي*      ﴾مهابنَا ِحسلَيع ِإن ٢١: الغاشية( ثُم 

 

-

، فاهللا تعالى في هذه اآليات الكريمة يحـدد         )٢٦

وأن أمر عبـاد    ..  بدقة وظائف رسول هللا    

.اهللا بيد اهللا، ال بيد أحد من خلقه

 

 

ألـيس هـذا هـو      : رمى آخر سيفه، وقال   

إنهم .. انوا يحذروننا منه كل حين    الشرك الذي ك  

    ا هو هللا، وليس لنـا     يريدون منا أن نتولى أمر ..

﴿ِإنَّـك  : جزاء هللا، قال تعالى فالهداية من اهللا، وال   

 تَهِدي من َأحببتَ ولَِكن اللَّه يهِدي من يـشَاء          الَ

    ﴾تَِدينهِبالْم لَمَأع وهفـاهللا   )٥٦: القـصص (و ،

إنـك  : ( في هذه اآلية   ول لرسوله   تعالى يق 

ال تستطيع هداية من أحببت أنت هدايته، ولـيس       

ذلك إليك، وإنما أنت رسول عليك الـبالغ، واهللا        

يهدي من يشاء، واهللا أعلم بمن اهتدى، وبمـن         

لكنا نحن تـصورنا أننـا      ).. ضل سواء السبيل  

بسيوفنا ورماحنا نستطيع أن نغرس الهداية فـي        

.قلوب الناس

 

 

بورك فيـك أيهـا     : خر سيفه، وقال  رمى آ 

لقد ذكرتمـوني   .. اوبورك فيكم جميع  .. الحكيم

بآيات كثيرة يخبرنا اهللا تعالى فيها أنه وحده من         

يحكم بين عباده فيما اختلفـوا فيـه، وأن ذلـك           

﴿وقَالَـِت  : كما قال تعـالى   .. ةمؤجل إلى اآلخر  

 الْيهود لَيسِت النَّصارى علَـى شَـيٍء وقَالَـتِ         

        تْلُـوني مهٍء ولَى شَيع ودهِت الْيسى لَيارالنَّص

 يعلَمون ِمثْـَل قَـوِلِهم      اب كَذَِلك قَاَل الَِّذين الَ    الِْكتَ

فَاللَّه يحكُم بينَهم يوم الِْقيامِة ِفيمـا كَـانُوا ِفيـِه           

 ﴾خْتَِلفُون١١٣: البقرة(ي(.

 

 



 


                                                           

.٦٩ص ) خلق أفعال العباد(البخاري يف ) ١(

 

 
لعثيمني يف شـرح    هذا الكالم للشيخ حممد بن صاحل ا      ) ٢(

.العقيدة الواسطية
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الصادر في ) ١٩٤(هل تذكرون صرخة مجلة اإلسالم وطن العدد 
ه ١٤٢٣شوال 

 

م، والتي عرضت فيه صورة ٢٠٠٢ ديسمبر -
الشرق األوسط الجديد التي رسمها خبيران يهوديان في 

ئيلية، وذلك على حد تعبير البنتاجون بالتفاهم مع الحكومة اإلسرا
اإلسرائيلية في عددها الصادر في أول ) ها آرتس(صحيفة 

ريتشارد بيرل (م، وقالت الصحيفة عن الخبيرين ٢٠٠٢أكتوبر 
م إلى مجموعة ١٩٩٦إنهما انضما في العام ): وواغ فايت

في ) نتن ياهو(صغيرة من الباحثين الذين طولبوا بمساعدة 
.كومةخطواته األولى كرئيس للح

 

 
وحسب المعلومات التي وصلت إلى أيدي كبار قادة جهاز الدفاع 
اإلسرائيلي، قام الباحثون في معهد الدراسات اإلستراتيجية بطرح 
:وجهتي نظرهما

 

 
١

 

 مثلث أهداف حرب مكافحة اإلرهاب ونشر الديمقراطية في -
العراق هدف تكتيكي، والسعودية هدف : الشرق األوسط

.لجائزة الكبرىإستراتيجي، ومصر هي ا

 

 
٢

 

فلسطين هي إسرائيل، واألردن :  المثلث في التصور الثاني-
.هو فلسطين، والعراق هو المملكة الهاشمية

 

 
ومع مطالعة واقع الحال في هذه األيام يظهر أن األدوات فقط 
هي التي تتغير، لكن األهداف ثابتة، واحتالل العراق كان هو 

ديد في ظل الشراكة المدخل لرسم خارطة الشرق األوسط الج
األمريكية (

 

). اإلسرائيلية–

 

 
وبعد خمسة عشر عاما على الحملة العدوانية الظالمة .. واليوم

التي استهدفت العراق مرورا بتدمير ليبيا واليمن وسوريا، عادت 
كرة اللهب مرة أخرى، لتتحرك من جديد ولكن هذه المرة باتجاه 

ل بدأت في إطالق حملة مصر، فدوائر العداء في أمريكا وإسرائي
مسمومة بسبب رفض مصر لمشروع صفقة القرن الذي يحاول 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب فرضه على المنطقة، لتمكين 
إسرائيل من ابتالع األراضي الفلسطينية كاملة، بما فيها القدس 
.الشريف

 

 
والتي يروج فيها الرئيس األمريكي لمخطط تبادل األراضي بين 

سطين واألردن والكيان الصهيوني، وذلك مقابل دعم مصر وفل
.مادي لمصر واألردن وقطاع غزة

 

 



 

 

 

 

 



 



 

  

 



 


 البريطـاني " ميديل إيـست آي   "ذكر موقع   

 عن مصدر دبلوماسـي     ، نقالً م٢٣/١١/٢٠١٧
ـ  ا فلسطينيين، أن فريقً   ومسئولينغربي   ا  أميركي

االتفـاق  "بصدد وضع اللمسات األخيرة علـى       
الذي وضعه الرئيس دونالـد ترامـب       " النهائي

والذي يعـرف  للسالم بين الفلسطينيين وإسرائيل  
".صفقة القرن"بـ

 

 
ــاني، أوضــح  ــع البريط وبحــسب الموق

 ألنـه   ؛الدبلوماسي الذي طلب عدم ذكر اسـمه      
غير مخول بمناقشة الموضـوع مـع وسـائل         

:اإلعالم، أن االتفاق سيتضمن ما يلي

 

 
١

 

 إقامة دولة فلسطينية تـشمل حـدودها        -
وأجـزاء مـن    ) ب( و )أ(قطاع غزة والمناطق    

. الغربيةفي الضفة) ج(المنطقة 

 

 
٢

 

 مليارات دوالر   ١٠ توفر الدول المانحة     -
إلقامة الدولة وبنيتها التحتية بما في ذلك مطـار         
وميناء بحري في غزة واإلسـكان والزراعـة        

.والمناطق الصناعية والمدن الجديدة

 

 
٣

 

 وضع القدس وقضية عـودة الالجئـين    -
.سيؤجالن لمفاوضات الحقة

 

 
٤

 

ية  مفاوضات حول محادثات سالم إقليم     -
بين إسرائيل والدول العربية، بقيـادة المملكـة        

.العربية السعودية

 

 
 إن  :وقال الدبلوماسي للموقـع البريطـاني     

جاريد كوشنر المستشار الخاص لترامب ورئيس      
     ا، وأطلع  فريقه لعملية السالم زار السعودية أخير

ولي العهد السعودي محمد بـن سـلمان علـى          
.الخطة

 

 
ن المـساعدة   كما طلب كوشنر من السعوديي    

في إقناع الرئيس الفلـسطيني محمـود عبـاس         
 في أوائل   ال الخطة التي سيتم تقديمها رسمي     بقبو
.م٢٠١٨عام 

 

 
، قال الدبلوماسي   "ميديل إيست آي  "وحسب  

  الذي كان قريب إن  :ا من الفريق األميركـي    ا جد 
/ بن سلمان التقى عباس في مطلع تشرين الثاني       

 وطلـب ولـي     ،حنوفمبر، ليطلعه على االقترا   
العهد من الرئيس الفلسطيني قبول الخطة وإبداء       

.رأي إيجابي بشأنها

 

 
إن بن سلمان مـتحمس     : "وقال الدبلوماسي 

وأضاف أنه حريص على التوصل      "ا للخطة جد ،
، إلى اتفاق سالم بين الفلسطينيين وإسرائيل أوالً      

ثم بين إسرائيل والدول العربية كخطـوة أولـى         
 السعودية وإسرائيل لمواجهة    لتشكيل ائتالف بين  

".التهديد اإليراني

 

 
 إن بن سلمان أبلغ كوشنر      :وقال الدبلوماسي 

أنه مستعد الستثمار كميات ضخمة مـن رؤوس     
 وسيعطي القيادة الفلسطينية    ،األموال في الصفقة  

.الحوافز الالزمة لدفعها لالستجابة اإليجابية

 

 
ـ    ميديل إيست  "وقال مسئولون فلسطينيون ل

ن عباس التقى بن سلمان خالل زيارتـه         إ :"آي
وأن .  نوفمبر ٨األخيرة للرياض التي بدأت في      

هناك عرض لزيادة الـدعم المـالي الـسعودي         
ـ      ا مـن   للسلطة الفلسطينية بثالثة أضعاف تقريب

٧,٥مليون دوالر٢٠ا إلى  مليون دوالر شهري .

 

 
 إن التهديد اإليراني    :وقال بن سلمان لعباس   

 يرللدول العربية خط  

 

 كما ذكـرت مـصادر      -
 قريبة من المحادثات  

 

 وأن السعودية في حاجة     -
ماسة إلى دعم من الواليات المتحدة وإسـرائيل        

.مع طهران" نزاعها الوجودي"اجهة لمو

 

 
إننـا ال   : "ونقل الموقع عن ولي العهد، قوله     

نستطيع أن نأخذ إسرائيل إلى جانبنا قبـل حـل          
".الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي

 

 
يعتقـد الـرئيس    : "مسئول فلـسطيني  وقال  

عباس أن الخطة يمكن أن تكون جيدة فقـط إذا          
 ونحن على   ،"م١٩٦٧حدود  "أضفنا إليها عبارة    

استعداد إلعطاء إسرائيل الوقت إذا كانوا علـى        
".استعداد إلعطائنا األرض

 

 
قلنا لهم، إذا كانت الخطة تنص بوضـوح        "

هـي إقامـة دولـة      "الصفقة النهائيـة    "على أن   
 م١٩٦٧حـدود عـام     " على أسـاس  "طينية  فلس

بمبادلة طفيفة لألراضي، فإننا سنقبل المرحلـة       
".األولى منها، وإقامة دولة ذات حدود مؤقتة

 

 
وحسب الموقع البريطاني، قـال مـسئول       

 إن عباس يعتقد أن هذه الخطـة        :فلسطيني آخر 
التي أعدها كوشنر ومبعوث الـشرق األوسـط        

طة رئـيس   جيسون غرينبالت هي في األصل خ     
وقـال  . الوزراء اإلسرائيلي بنيـامين نتانيـاهو     

هذه هي خطة نتانياهو التي باعها      " إن   :المصدر
للفريق األميركي الذي يحـاول اآلن تـسويقها        

".للفلسطينيين والعرب

 

 
وأضاف المسئول أن الفلسطينيين يتوقعـون      

حالي ا من الضغوط من واشنطن والعواصم      ا مزيد
.العربية

 

 
الواليات المتحدة تلـوح    "إن   :وقال المصدر 

بعقوبات ضد الفلسطينيين إذا رفـضوا الخطـة        
مثل إغالق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في       

 ووقف المساعدات الماليـة للـسلطة       ،واشنطن
".الفلسطينية

 

 
وأعلــن مــسئولون أميركيــون، الثالثــاء 
الماضي، أن هذا التهديد سيصدر هذا األسـبوع        

لمتحدة مكتب الممثـل    بعد أن أوقفت الواليات ا    
الفلــسطيني فــي واشــنطن وجمــدت جميــع 

.االجتماعات مع الواليات المتحدة

 

 
 إن الـرئيس    :وقال المـسئول الفلـسطيني    

المصري حسني مبارك وولي العهد الـسعودي       
 لـرئيس   م٢٠٠٠األمير عبد اهللا قاال في عـام        

إننـا  : "عرفات منظمة التحرير الفلسطينية ياسر   
وفي محادثات  … فلسطينيوننقبل فقط ما يقبله ال    

، دعـم العـرب     م٢٠٠٠كامب ديفيد في عـام      
الزعيم الراحل ياسر عرفـات فـي مواجهـة         

ولكن اآلن، ال أحـد يقـف       . الضغوط األمريكية 
.."إلى جانبنا

 

 



 






 


يحذر اإلمام أبو العزائم في كتابـه الجفـر         

مصر من السالم مع اليهـود الملعـونين،        أهل  
ويحثهم على التوبـة إلـى اهللا تعـالى فيقـول           

)١(:

 

 
ا آل ِميصوالغَر يبتِّ سركُنْ عم

 

 
قَلوا اَهللاـُاِمع تَد روننَ الجااب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
األمين العام والمتحدث الرسمي

 

 
                               فيةلالتحاد العالمى للطرق الصو

ى الحسينىلعزم اعبد الحليمالشريف 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

  

 

ِما آَلي صال تَر اٍسوا ألنَنُكَر

 

 
اابروا الِحنُّ سِنار القُيِحِرصِب

 

 
حاروا اَهللاـب بالعدِةاوج اهر

 

 
اابنًا أعع لَاِبتَي الِكـوا ِفنُِعلُ

 

 
واوبا وتُوهكُرتْا ال تَوهُؤراقْفَ

 

 
فعساهي ـي قَـِطعبتَوالً مااب

 

 
نـت  مكَّثم يكشف اإلمام أن مرحلة السالم        

إسرائيل وأمريكا من التحكم في مصر الكنانـة،        
   ـ    وقد أشار إليهما بغص دعا اب وسالب، وأنهما خ

المتطرفين والعلمانيين وقد أشار إليهما بمنتـسك       
وكاتب، وقد استغلت أمريكا وإسرائيل الجـشع       
والطمع اللذان دخال على الشعب المصري بعـد        
االنفتاح االقتصادي في تفريق هذه األمة فيقـول        

)٢(:

 

 
يِذا الَّ مةُانَنَ الِكرصا ِم يِتـأنْ

 

 
باِرح المِمصخَلْ ِلود العن أالَدقَ

 

 
ةًب أِحيثُِب الخَعشَـ الجقَرـفَ

 

 
باِل وسابص غَِموقَلْى ِلربانْفَ

 

 
يِذي بالَِّبنْ ياء جدقَ) طٌمشْغَ(

 

 
ِفتَخْيي علِّ كُنٍباِت وكٍَكِستَنْ م

 

 
سـنة  ه ١٣٤٩وغشمط هو إشارة إلى عام      

.إمالء القصيدة، وقد حسبت بحساب الجمل

 

 
سالم سيتم التطبيع مع    رحلة ال موبعد انتهاء   

في بالد اإلسالم، وعنـدها     اليهود فيعيثون فسادا    
ستضيق الشعوب بهم فتقـوم ثـورات تطـيح         

دها عن قيام دولة أهـل      بعبالحكومات، وسيعلن   
البيت القائمة على كتاب اهللا تعالى، فيقول اإلمام        

)٣(:

 

 
ـجاسـ أعداءِدِمالَـ الس يانَار

 

 
انه الرانطَي شَبرا الحذَ هفَيكَ

 

 
ـبعدِفانْـا فَذَـ هاجرب ٍنـاِكر

 

 
انكَ ملِّـي كُـ ِفانيج التِّبلُستَ

 

 
دةُلَوالم تَسضـيِفعِضن اُؤياـه

 

 
انـمَألا اهـ ِبِنيقَاِف الخَمع يدقَ

 

 
دـ تَِملْـ الظُّةُلَويِهـتَنْ وتَوُلز

 

 
دةُلَوـ تُقِّـ الحـجدقُالْ ِبدران

 

 
ن مصر سوف تـصل     أاإلمام إلى   ثم يشير   
ومرادهـا ومكانتهـا بعـد طـول        إلى قصدها   
ــارب ــمالية، .. التج ــتراكية، رأس ــة، اش ملكي

فرعونية، عروبة، علمانية، معاصرة، حداثـة،      
:)٤(إلخ، فيقول .. تنوير

 

 

اةٌي حتٌو ميبِجا العيه ِفرصِم

 

 
باِرج التَِّلو طُدع بدص القَلغُبتَ

 

 
إلـى  ثم يحث اإلمام أهل مصر إلى العودة        
التـي  اإلسالم والتوبة من جميـع التـشريعات        

مكانة حقيقية  موا بها؛ ألن مصر ال يكون لها        ِكح
مت باإلسالم فيقول ِكإال إذا ح)٥(:

 

 
اِرسعتُيِنِقوا بالي ـطَعوفَن الًض

 

 
وـ فَوا اَهللالَُأاسهولَّـ جـ أجااب

 

 
ـاقْواِفـ غَواُؤرَلاِب وقَِبنْذَّـ الر

 

 
اابـب أحهـوا لَـونُـكُ وِبوالتَّ

 

 
يكُـيِفطَصـ ِبمِهِوـفْعـ ييكُِبتَجم

 

 
ركُـبمـْ ومن دـعاهـتَ اسجااب

 

 
ِرأسعِروا أسـتَوا ِبعأِنٍبو واـيب

 

 
اابـالً أنَضـ فَوببح الميِلوالْفَ

 

 
يـب ر ِهللانـيِصِلـخْوا مـلُِبأقْ

 

 
اابح الروندهشْ تَضووا الرلُخُدتَ

 

 
ياِمه التِّهـ طَاِرتَخْ الماِروي ِجِف

 

 
اابحـ واألصابب األحنور تَدقَ

 

 
ٍمـيِق مٍمـيِعي نَـ وِفٍلالَفي ِظ

 

 
اابرـِت اقِْهـي ِفاُلـنَ نَيٍمِعفي نَ

 

 
ا فالنَّ هذَبعدصرـافَ وىفَّى وو

 

 
اابس الِحاحـد أبـْ وقَب ِحلُّكُ

 

 
 أن عالمة هذه العـودة هـو       ن اإلمام   ثم يبي

      د ظهور حاكم مسلم يتصف بصفات الفتوة فيوح
أهل مصر ويجمع أمرهم ثم الـسودان، فيقـول         

)٦(:

 

 
ىتَا الفَيهِتْأ يفَو ستْب هرصِم

 

 
يجمعاألم ِبر ا ثُهمـ السودان

 

 
كما بين أن ألمانيا سوف تعلو فيهـا رايـة          

فيها علم أهـل البيـت فـي        اإلسالم، وسيظهر   
 إلى أن ألمانيا دائما      اإلمام   ويشيرعصرنا،  

فـي جميـع    يامها يكون هـائالً     قإذا قامت فإن    
  قيام مـصر بقيـام ألمانيـا      ه  المجاالت، ثم يشب ،

    ره سـيدنا يوسـف     ويذكرنا بمنام الملك الذي فس
  ،  كانت مصر هي القوة االقتصادية     حيث

األولى في العالم وهي التي أطعمـت الـشعوب         
 ا لمعلى خزائنها،  يوسف أمينًا   ا كان سيدنا    جميع

أن البدايات تحكي النهايات، وأن     ذكرنا اإلمام   في
وسوف تـستعيد مـصر     ما مضى سيعود ثانية،     
:)٧(مجدها ومكانتها فيقول 

 

 
وٍرـهى ظُركِْذ اِنم لأللْنركُواذْ

 

 

اِمنَ مر ِسرصي ِمي ِف ِلنركُواذْ

 

 
يٌلِئ ضو وه السريبـيِغ يدقَ

 

 
اِمرِت احورـ نُاروـ األنْوحلُوتَ

 

 
اٍمرـ ِكٍموـ قَاةَيا حيح تَرصِم

 

 
اِمـظَ واإلعِرـصى بالنَّلَّـجتتَ

 

 
ٍنـيِقـ ويٍةـفَـلْ وُأاٍقـفَِوـِب

 

 
ِمالَـ الكَهـقْ ِفاِنر القُيِحِرصِب

 

 
ثم يشير اإلمام إلى قيام حـرب وكـوارث         

وفي أثناء الحرب والكـوارث     لغرب،  ابمدمرة  
المدمرة في الغرب، تكون الوحـدة فـي بـالد          
اإلسالم، بعدها يعلن عن قيام دولة أهل البيـت         

:)٨(الكرام، حيث يقول اإلمام 

 

 
يهِه لَبِماِر النَّيب شَن غَِقر ِهِبرم

 

 
اٍرـغَ ِصِوح مدعوسا بءحو رـُمفتَ

 

 
ةٌصي حِقر للشَّاِر النَّشُبوِب دنْوِع

 

 
يـعودـا اإللْـ لههباألخْام اِرـي

 

 
ٍةـاعدي وـِ فةٌرـي ح إالَّموما ثَ

 

 
لُيلَوح ديا النَّهجي لَ ِفمِهِليياِر الس

 

 
هالفَو ردي عسوبلِّـ كُِقاِئقَ الحاه

 

 
شَقُِرشْوم ٍسمفي س ا األقْماِرـم

 

 
ىهي النُّوِل ُأوبلُا قُي ينِِّئما اطْهيدلَ

 

 
ِكـيثُِغير بـ العاألنْب ِشراِرص

 

 
ويحدد اإلمام مكان إعالن دولة أهل البيـت        

:)٩(أنه مصر فيقول 

 

 
يِيحي فَيءِض يمجا نَيه ِفرصِم

 

 
باِل قَلِِّظي  ِفام نَد قٍَبلْ قَلَّكُ

 

 
عاِرس تُبها تَهِمو نَن ِمرصِم

 

 
باِس بالمنٍَدـيَؤـم اٍدحـاتِِّب

 

 
:)١٠(ويقول أيضا

 

 
عاِطـ سورـ ونُانـيب ِتِكـفِي

 

 
يُألماألر ضه دى يو القُلُعران

 

 
ي ِما ِفذَكَهصغَر ياِم غَبض

 

 
يمِمِملْ الظُّلَّو كُح لِّ كُناكَ من

 

 
رجال أئمة ينـشرون    وفي المغرب الداني    

دعوة أهل البيت ويجمعون أحبـابهم فيكونـوا         
      ا لهذه الدولة، ثم اليابان قد جهأنصار تلزت وأه 

:)١١(لنصرة هذه الدولة فيقول 

 

 
ةٌم أِئاٌلـجي ِراِندـ الِبِرغْـي المـوِف

 

 
اِررقِْتي اس ِفادر األفْعـمج تُمـِهِب

 

 
والُأهتَ مو قَِقرى الشَّص أقِْقرـشَّي الوِف

 

 



 

 

 

 

 



 



 

  

 

ـوما ِملموا ِسـا عـرناألس اِرر

 

 
 دولة أهل البيت برجال    لنصر إمام   وسوف ي

:)١٢(الهند والصين ومصر فيقول 

 

 
هاري غَرص وال ِمينِصوما ِهنْد ما 

 

 
اِرهظِْتي اس ِفاِدرـ األفْعـ مومقُتَ

 

 
 ة أهـل البيـت فـي     دوللبايع إمام   وسوف ي

موسم الحج بين الركن والمقام      

 

 كمـا أخبـر     –
 المصطفى  

 

 وقد أيده المـسلمون شـرقًا       -
:)١٣(وغربا فيقول اإلمام 

 

 
يحـضرـ الحأنْج جماتٌقَِرشْ م

 

 
ِهظْيروناله ى ِبدمِوحالم ِباِئع

 

 
الكَقُِرشْي كَوبـِض الميءيِهِف و

 

 
ظْيهالنَّر جبام اِمـقَلماِلـطَ يب

 

 
نْجدهالم ِلسمـ شَونقًا وغَرارب

 

 
باِئتَ كَهـنْ ِمابج األنْامروالِك

 

 
وبينما دولة أهل البيت تعلو، تـزول دولـة         

:)١٤( فيقول في رق كربالغرب 

 

 
دِك اإلنْـةُلَوتَـاِرس لُعشْو فبىر

 

 
ِبر كَقِّي ِر ِفجنِْر اإلفْوُلز تَدقَ

 

 
شف اإلمام عن سر خطير من كنـوز        ثم يك 

، بـل   أبنائهالغيب، بأن إمام دولة أهل البيت من        
هو صورته الذي يعيد الـدين كمـا كـان أوالً؛     

بـدَأ اِإلسـالَم غَِريبـا      : (تصديقًا لقولـه    
 ،)١٥()وسيعود كَما بدَأ غَِريبا فَطُـوبى ِللْغُربـاءِ       

:)١٦(فيقول 

 

 
 نُور ساِطعةَـلظُّلْمٱب ـيعقُ

 

 
دِء يصانـن للبـقَد يعاد ٱلدي

 

 
فَظُييٱ حـلدـ ِبَأفْناٍد لَهـرم

 

 
انـا ومكَـ زمانًلسبِقٱ رتْبةُ

 

 
 وهم ِمنِّي وِليلْختِْمٱ صورةُ

 

 
طَاَل لَم ِإنو دعب كُنٱ يانملز

 

 
 ِمن مصدِرهاألنْوارٱ تُشِرقُ

 

 
تَجعٱ مادَألفْرانداٍل وع ِمن 

 

 
سـوف  ن القائم على دعوته     أثم يشير إلى    

بينات أمام الفرعون الجالس علـى      يظهر آيات   
ملك مصر، وعندها يعود عصر الهدى والنور،       
والخونة والعمالء الموالـون لألعـداء سـوف        
يكبون على األرض من الـذل، وتعلـو علـوم          

ض ر؛ لـتعم مـشارق األ     وأسرار اإلمـام    
اربها رحمة من الرحيم الرحمن سـبحانه،       ومغ

:)١٧(فيقول 

 

 

يءِض ممج نَيقَِر إفْاِلمي شَـِف

 

 
ماِئ قَمو القَقُِرغْ ينوعر ِفدـِض

 

 
ـ النُّقُِرـشْيورع ودِته كاباِءد

 

 
عودع ِرصاله ى فَددلَع والِئم م

 

 
والمـالُولَألون اِدـعكَي يوـب

 

 
علَن ل ِخ كُِضى األراِد نَبم

 

 
ٍبر وغٍَقرا بشَي الضمـع يدقَ

 

 
اِهللاةُنَّس ـ وهوأر ـحماِح رم

 

 
، وانتـصاره   وعند ظهور علوم اإلمام     

ـ  ودععلى ال  ـا        المضل يفـرح المؤمنـون فرح
مة بنصرة دولة أهل    ألعظيما، ثم يطالب اإلمام ا    

المكانة العالية  البيت عند العسر، حتى يكون لهم       
:)١٨(في هذه الدولة عند اليسر فيقول 

 

 
الْم حفْْرِعنْـي وِريـْؤِمنُونظُه د

 

 
ى الْعدو الْمِضلِّـِبانِْتصاِري علَ

 

 
فَانْصرونَا ِفي ساعِة الْعسِر تَحظَوا

 

 
ي ٍر ِفـِعنْدلِّيـسلِْكنَا ِبالتَّوي م

 

 
سوف يعلـو   أن اإلسالم    إلىيشير اإلمام   و

ِليظِْهـره  : على كل دين تحقيقًا لوعده تعـالى      
، بعد أن يعلن إمام     )٢٨: الفتح (علَى الديِن كُلِّهِ  

دولة أهل البيت عن قيامها، واندحار كل خـائن         
مواٍل لألعداء فى بالد اإلسالم، وانمحاء الكفـر        

:)١٩(منها، فيقول 

 

 
ـِهـظْيـنَـي ِد اُهللارـ ِبهاٍمـإم

 

 
ـ بالقُ اُهللاقَـقَّحِت انْاِنرـصاره

 

 
حـلَوالِحه زِحب زبر ِو قَبي

 

 
ِركْ الذِّةُـآيو ضي اإلشَ ِلتْحاره

 

 
ْأِتيفَ يوس وعِمد اِهللان قٌّ ح

 

 
هارـبا والِعهـصا بنَهـأنْرفاقْ

 

 
ياِدـي األع ِفٍعاِرس مب ِخلُّكُ

 

 
سفَوي كْى بنَلَبٍةـبـغَ ِب أواره

 

 
نْيفْي الكُِحمِمر الٍد ِبنأض تْاء

 

 
هاررو ِشحم تَاُلدـ األبامروالِك

 

 
ولَي ديها ييٍن ِدلِّى كُو علَلُـع

 

 
هاربا أخْـنَ لَُلـاتْي فَب رينِد

 

 
اإلمام بأن هنـاك كنـز عظـيم         ثم يبشرنا 

بأرض مصر سوف يفتح مع قيام دولـة أهـل          
لبيت، حتى يكثر المال كثرة عظيمـة، وتعـم         ا

الخيرات والبركات أرجاء الكون كله، وسـوف       
يشغل الناس بشكر اهللا وذكره فـي كـل وقـت           

 وحين، ويحسن اقتـداؤهم برسـول اهللا        

فيمنحون القرب منه واالنتـساب الحقيقـي لـه         
 فيقول ،)٢٠(:

 

 
ـتَفْينْ الكَحزثُكْ يرى حتَّاُل الم

 

 
اابحفًا وسرخْ زاسلنَّى ار يدقَ

 

 
ميكُ ِفري الخَرثُكْ يوا اَهللاركُفاشْ

 

 
كُاذْوروهفي ح ضٍةرِغ أو يااب

 

 
يِبر نَـِي خَيِبِبوا بالحدـتَواقْ

 

 
اابسِت واالنْيبِرقْ التَّونـحنَمتُ

 

 
 ل فرج األمة بإمـام أهـل البيـت    اللهم عج

 .الكرام

 

 



 


 المقال بدعاء اإلمام المجدد أبـي       ونختم هذا 

ختم ليلة النـصف مـن      ( في كتابه    العزائم  
:)٢١()شعبان

 

 
يِه إلَاةَغَل الطُّهـِم ال تُتَـْأن

 

 
نْتَاِغبهبشُم ـيـنِّـة الـِلَعاِنر

 

 
ٍظفِْحا ِبهنْظَفَي احِديا س يرصِم

 

 
 آِنلِّي كُ ِفاِتفَي الصاِنع منِم

 

 
عاـيِرـ ساِمـقَِتـنْاالنَّا ِبرحفَ

 

 
ياِنب الرلكض فَِرفَي األصِن بنِم

 

 
                                                           

، ٥، ط ٢٣٠الجفر لإلمـام أبـي العـزائم، ص       ) ١(
ه ١٤٣٤

 

 .م٢٠١٢ -

 

 
.٢٠٢الجفر، ص) ٢(

 

 
.٢٢١الجفر، ص) ٣(

 

 
.١٨٩الجفر، ص) ٤(

 

 
.٢٣٠لجفر، صا) ٥(

 

 
.٢٠٧الجفر، ص) ٦(

 

 
.٢٢٦الجفر، ص) ٧(

 

 
.٢١٥الجفر، ص) ٨(

 

 
.١٨٨الجفر، ص) ٩(

 

 
.٢٠٠الجفر، ص) ١٠(

 

 
.٢١٧الجفر، ص) ١١(

 

 
.٢١٧الجفر، ص) ١٢(

 

 
.١٨٩الجفر، ص) ١٣(

 

 
.٢١١الجفر، ص) ١٤(

 

 
.٢٣٢رواه مسلم في صحيحه، كتاب اإليمان، ح) ١٥(

 

 
، ختم ليلة النصف من شعبان، لإلمام أبي العزائم     ) ١٦(

.١٨قصيدة رقم 

 

 
.١٨٢الجفر، ص) ١٧(

 

 
، ١٠ديوان ضياء القلوب، لإلمام أبي العزائم، ج      ) ١٨(

.٩٢٣٠قصيدة رقم 

 

 
.١٨٦الجفر، ص) ١٩(

 

 
.٢٣٠الجفر، ص) ٢٠(

 

 
ختم ليلة النصف مـن شـعبان، لإلمـام أبـي            )٢١(

.٢٥ قصيدة رقم العزائم،

 

 



 

 

 

 

 



 


 



 




 




 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الدكتور

 

 







 




 



 

 

 


عبد المتعال الصعيدي فـي   يذكر الشيخ   

طرفًـا مـن    " المجددون في اإلسالم  "كتابه  

 الوهابية للحـضارة تفـوق      ةمعاداة المتسلف 

من في موطن النشأة     وساق أمثلة    ،المعقول

نحو أن الملك عبد العزيز آل سعود، مكث        

عشر سنين يجاهد ويجالد في سبيل إنـشاء        

وقد حضروا عنده سـنة     ،  )فونالتلي(الهاتف  

ه ١٣٣١

 

على علموا بعزمه   م حين   ١٩١٢ -

غيـر  ) التلغراف(محطات للبرقيات   إنشاء  

مدينة الرياض ومناطق في نجـد      بالسلكي  

ك مـن   لقد غـشَّ  يا طويل العمر،    : فقالوا له 

أشار عليك باستعمال التلغراف وإدخاله إلى      

.!بالدنا

 

 

فلم يغشنا أحـد،    لقد أخطأتم   : فقال لهم 

يس هناك من دليل أو سـنة يمنـع مـن           ول

!.أحداث الالسلكي والسيارات

 

 

على اعتبـار أن    وقاموا بقطع األسالك    

وا وسـم !! ذلك منكر تجب إزالته شـرعا     

، !عربة الشيطان أو حصان إبليس    : الدراجة

وادعوا أنها تسير بقـوة الـسحر وعمـل         

، بدليل أنهـا إذا نـزل راكبهـا         !الشيطان

، ! علـى الفـور    وتركها ال تقف كالـدواب    

أن التلغـراف   : وقالوا مطاوعة المتـسلفة   

الالسلكي ال ينقل الكالم إال بعـد أن تـذبح          

ان، عليها اسـم الـشيط    عنده ذبيحة ويذكر    

، وقد أنكـروا    !!فيقوم الشيطان بنقل الكالم   

الساعة الدقاقة وعدوها أيضا مـن عمـل        

وصلت الشيطان، وكسروا أول ساعة دقاقة      

دهم في زمن الملـك    إليهم، وقد حدث أن أح    

عبد العزيز آل سعود، ضرب خادمـا لـه         

يركب دراجة، فأحضره إليه وأدبـه أدبـا        

!.أرجعه إلى رشده

 

 

عبد الوهابية الملك   ولما وجد مطاوعة    

العزيز يدخل وسائل الحـضارة الحديثـة       

أخذوا يذيعون عنه أنـه يـوالي الكفـار،         

في الدين، وينكرون عليه تطويـل      اهل  سويت

.ارب ولبس العقالالثياب والش

 

 



 





 


١

 

ولده سعود إلى مصر بلـد       إرسال   -

!.الشرك

 

 

٢

 

!.إرسال ولده فيصل إلى لندن -

 

 

٣

 

استخدامه السيارات والتلغرافـات     -

!.والتليفونات

 

 

٤

 

فرضه الضرائب الموجـودة فـي       -

.الحجاز ونجد

 

 

٥

 

إذنه لعشائر العراق وشرق األردن      -

ض المسلمين بالرعي في أر

 

 أي نجد –

 

-.!

 

 

٦

 

منعه المتاجرة مع الكويت؛ ألنهـم       -

ـ        يكونـوا   مإن كانوا كفارا حوربوا، وإن ل

.كفارا لم تجز مقاطعتهم

 

 

٧

 

 تركه النظر في شـيعة اإلحـساء        -

والقطيف وإجبارهم على الدخول في ديـن       

!!).هكذا(أهل السنة والجماعة 

 

 

حـين  وكان الملك عبد العزيز بالحجاز      

تمرا، عجل بالرجوع من الحجاز     عقدوا مؤ 

عليه بالحكمة  وأخذ يعالج هذه الثورة     ونجد،  

واللين، فدعا زعماء اإلخوان     

 

 أي الوهابية   –

 

إلى مؤتمر أمر بعقده في مدينة الرياض        –

ه ١٣٤٥في رجب سـنة     

 

 ينـاير سـنة     -

م، فأجاب دعوتـه جميـع زعمـاء        ١٩٢٧

ولمـا  اإلخوان ما عدا سلطان بن بجـاد،         

مؤتمر شرح لهـم حالـه    ا ال في هذ اجتمعوا  



 

 

 

 

 



 



 











 



 









 



خـادم للـشريعة    شرحا وافيا، وذكر أنـه      

محافظ عليها كل المحافظة، وأنه هو الـذي   

ال يـزال   يتغير، وأنـه    من قبل لم    يعهدونه  

.ساهرا على مصالح العرب والمسلمين

 

 

وانتهى هذا المؤتمر بهذه الفتوى من      

:علماء اإلخوان الوهابية

 

 

من فالن وفالن    

 

ابيـة  علماء الوه  من   –

في ذلك المؤتمر    

 

، إلى مـن يـراه مـن        -

إخواننا المسلمين، سلك اهللا بنا وبهم الطريق       

المستقيم، وجنبنا وإياهم طريـق الجحـيم،       

آمين، سالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته، أما       

اإلمام  بعد، فقد ورد علينا من      

 

 سـلمه اهللا    –

تعالى  

 

 سؤال بعض اإلخوان عن مـسائل       –

:  فأجبناه بما نصه   تطلب منا الجواب عليها،   

البرق  أما مسألة   

 

 التلغراف غير السلكي     –

 

– 

الزمان وال نعلـم    فهو أمر حادث في آخر      

حقيقته، وال رأينا فيه كالما ألحد من أهـل         

العلم، فتوقفنا في مسألته، وال نقول على اهللا        

ورسوله بغيـر علـم، والجـزم باإلباحـة         

، !والتحريم يحتاج إلى الوقوف على حقيقته     

تينا اإلمام  فمسجد حمزة وأبي رشيد فأ    وأما  

 

 وفقه اهللا    –

 

بهدمها على الفـور، وأمـا       –

القوانين فإذا كان منها شيء فـي الحجـاز         

فيزال فورا، وال يحكم إال بالشرع المطهر،       

وأما دخول الحاج المصري بالسالح والقوة      

منعهم من  بفي بلد اهللا الحرام، فأفتينا اإلمام       

الدخول بالسالح والقوة، ومـن إظهـارهم       

وأمـا المحمـل    الشرك وجميع المنكرات،    

 بمنعه من دخول المـسجد الحـرام،        فأفتينا

ومن تمكين أحد أن يتمسح به ويقبله، ومـا         

المالهي والمنكرات يمنعون   يفعله أهله من    

وأما منعه عن مكة بالكلية فإن أمكن       منها،  

تمال أحد المفسدين   وإال فاح بال مفسدة تعين،    

وأما الرافضة أي   لدفع أعالهم سائغ شرعا،     

اإلمام أن يلزمها البيعة علـى      الشيعة فأفتينا   

اإلسالم، ويمنعهم من إظهار شعائر ديـنهم       

وعلى اإلمام أيضا أن يلزم نائبه في   الباطل،  

أن يحضرهم عند الشيخ ابن بشر،      حساء  اإل

ء على دين اهللا ورسوله وترك دعا     ويبايعوه  

الصالحين من أهل البيت وغيرهم، وعلـى       

تمهم آترك سائر البدع، من اجتماعهم على م      

مما يقيمون بـه شـعائر مـذهبهم        وغيرها  

مـن زيـارة المـشاهد،      ويمنعون  الباطل،  

وكذلك يلزمون باالجتماع على الـصلوات      

الخمس هم وغيرهم في المـساجد ويرتـب    

 ،فيهم أئمة ومؤذنون ونواب من أهل السنة      

ثالثة األصول   ن بتعليم   ويلزمو

 

 أي أصول   –

الوهابية  

 

ـ وكذلك إن كان لهم محال مبن    – ة ي

إلقامة البدع تهدم، ويمنعون من إقامة البدع       

ومن أبى قبـول مـا      في المساجد وغيرها،    

المسلمين، وأما الرافضة   ذكر ينفى من بالد     

من أهل القطيف فيلزم اإلمام   

 

 أيـده اهللا  –

 

– 

م ويلزمهم بما   الشيخ ابن بشر أن يسافر إليه     

وادي والقرى التي دخلت في     بذكرنا، فأما ال  

والية المسلمين فأفتينا اإلمام أن يبعث لهـم        

دعاة ومعلمين، ويلزم نوابه من األمراء في       

كل ناحية بمساعدة المذكورين على إلزامهم      

بشرائع اإلسالم ومنعهم مـن المحرمـات،       

ما رافضة العراق الذين انتشروا وخالطوا      أو

فأفتينا اإلمام بكفهـم عـن      المسلمين،  بادية  

وأما الدخول في مراتع المسلمين وأرضهم،      

المكوس فأفتينا أنها من المحرمات الظاهرة،     

فإن تركها فهو الواجب عليه، وإن امتنع فال        

يجوز شق عصا طاعة المسلمين والخروج      

فهو محل عن طاعته من أجلها، وأما الجهاد 

ي ما هـو    إلى نظر اإلمام، وعليه أن يراع     

األصلح لإلسالم والمسلمين على حسب مـا     

تقتضيه الشريعة الغراء  

 

 ونـسأل اهللا لنـا   –

ولهم ولكافة المسلمين التوفيق والهدايـة       

 

– 

وصلى اهللا علي نبينا محمـد وعلـى آلـه          

.وصحبه وسلم

 

 

ن يأخذ  ألك عبد العزيز إال     فلم يسع الم  

إلـى  فاضطر بها   بهذه الفتوى حسما للفتنة،     

لمحمل، وإلى هدم مسجد حمزة،     عدم قبول ا  

وإلى تعطيل التلغراف السلكي، وهو يعلـم       

أنه ليس في اإلسالم ما يمنع منه، كما سبق         

في رده عليهم حـين أنكـروا ذلـك سـنة       

ه ١٣٣١

 

 فكانت هـذه الفتـوى      ،م١٩١٢ -

أقرب إلى مسلك أولئك الغالة منهـا إلـى         

ولكنه أخـذ بهـا     مسلك الملك عبد العزيز،     

ذ األمور باللين والسياسة،    على عادته في أخ   

للظـروف الـسياسية فـي      وفي مراعاته   

.عصره

 

 


 




 





 

 

 

 

 



 



 


 





 



 





 


نسان وأخيه اإلنسان جزء ال يتجزأ من طبيعـة         اختالف األفكار بين اإل   

 على  ا أن يكون بنو البشر متفقين جميع      التكوين اإلنساني، فمن المستحيل   
.آراء وأفكار وتصورات واحدة

 

 
من الممكن أن تكون بينهم سمات فكرية وعقليـة مـشتركة، ومـن             
الممكن أن تجمعهم بعض التصورات اإلنسانية الواحدة، وهنـاك بالفعـل           

دان الديني واللغوي الذي يجمع بين أبناء الـدين الواحـد بـأعمق             الوج
.الوشائج

 

 

 

 

 

 

 

 

المؤسف أن هناك مفهومين مـن أهـم        

المفاهيم في الفكر اإلسالمي تمت المصادرة      

 وبمعنى  ،عليهما في وقت مبكر من تاريخنا     

 : وهمـا  ،آخر حصرهما في أضيق الحدود    

.االجتهاد والتجديد

 

 



 



مفهوم عام وشامل ينسجم    .. .فاالجتهاد

مع اتجاهات القرآن الكريم إليجاد العقليـة       

برهانية لدى اإلنسان وتخليصه من عقلية      ال

هذا العقـل البرهـاني     .. .الخرافة والجهل   

أحوج ما يكون إلى قابلية االجتهاد واإلبداع       

باعتبارها حالة دائمة ترتبط بكل ما   

يبعث الحياة في األمة كلما أصابها      

شيء من الركود أو الـضعف أو       

 ولكن إسقاط االجتهـاد فـي       ٬التراجع

له أحـد المـسائل     ميدان الفقه جع  

الفقهيــة واألصــولية رغــم أن 

القرآن الكريم جاء ليبني العقـل      

  ٬العلمي أو البرهاني فـي اإلنـسان      

 بدون دليـل علمـي      اوالذي ال يقبل شيئً   

ـ       ٬يناسبه ا  وكما يقول أسالفنا إن كنت راوي

 ٬فالصحة أن تقيم دليالً على صحة ما تروي  

  أي ال .. .ا فالدليل والبرهان  وإن كنت مدعي 

بد أن تعرض بالدليل على مـا تـدعي أو          

تقول حسب نوع الميدان الـذي تخوضـه        

ويشمل ذلك العلوم الطبيعيـة والتطبيقيـة       

.واإلنسانية

 

 

وهذه العقلية التجديدية التي دعا إليهـا       

بد أن تلتزم بها األمـة       اإلسالم هي حالة ال   

 ٬اإلسالمية في كل األوقات وجميع األحوال     

اب بالركود وتفقـد    وإذا فارقتها فإنها ستص   

كما أن التجديد جاء ليكون سـنة       .. .الفاعلية

ث به على   بد أن نتشب   ا ال ا كوني إلهية وقانونً 

   كلما ظهر عامل من      االدوام بحيث يتم تلقائي 

عوامل التراجع والتقادم نتيجة طول األمـد       

ليات التجديد  آحيث تقوم   .. .أو قسوة القلوب  

فع قـوى   بمقاومة هذه العوامل مثلمـا تـدا      

.المناعة الفيروسات في الجسم المريض

 

 

كما أن آليات التجديد سـنن وقـوانين        

 ٬ترتبط بحركة األمم وحركة الحياة والتاريخ 



 

 

 

 

 



 



 

 

 
عبد الفتاح مصطفي غنيمةد .أ

 

 
أستاذ تاريخ العلوم والتكنولوجيا 

معة المنوفيةجا

 

 

 

 

 

 
    

  
  
      
   

  

 

 
       

    
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

بد أن نوسع مصطلح االجتهـاد       ومن ثم ال  

ليكون المراد بـه اإلبـداع فـي مختلـف          

 فـي   االمجاالت خاصة وأننا ال نرى مسوغً     

نما وإ.. .حصره في حالة القتال أو الحرب     

هو مفهوم شامل يعني بذل كل جهد مهمـا         

  كان مجاله عقلي   ـ   ا أو نفـسي ا أو  ا أو روحي

٬ فأي جهد يبذل عبارة عن جهاد      ٬ااجتماعي 

 والخدمـة   ٬ومن ثم فإن تحصيل العلم جهاد     

ع الطاقة  ف والعمل على ر   ٬االجتماعية جهاد 

.اإلنتاجية جهاد

 

 

كما أن هناك عالقة وثيقة بين الجهـاد        

 فالجهـاد يمثـل آليـة       ٬اد والتجديد واالجته

 والتجديد ال يمكن أن يـتم بـدون         ٬للتجديد

.جهود متضافرة تبذل في كافة القطاعات

 

 



 



إن أزمة العقل العربي المعاصر مشكلة      

 واحـد ليجب تداركها حتى نستقبل القـرن ا      

لعشرين بعقلية علمية برهانية تعتمد على      او

.ة ألعلى الخرافة والجهلاألدلة  القاطع

 

 

بد من أن نزيل من ساحتنا العربيـة         ال

 ،كل الشعارات التي تحولت إلـى شـعائر       

ونزلزل المحرمات التي حرم علينا التفكير      

 ونحطم األفكار التـي تحولـت إلـى         ٬فيها

 ٬أصنام يسجد حولهـا الوثنيـون العـرب       

ولنطهر الـساحة العربيـة مـن الـرجس         

ونخضع   ولنعبد اهللا وحده     ٬والدنس

 

 بعـد   –

ذلك  

 

 ٬ كل شيء للتفكير على ضوء العقل      –

 ا جديدة   ونضع أسس

 

 نتفق عليها    –

 

 للجدل  –

 ونؤصل تقاليد رفيعة لالخـتالف      ٬والحوار

 ونحترم الرأي اآلخر وإن اختلفنـا       ٬الفكري

 وال نخلط في جميع األحـوال بـين         ٬معه

 ال مــشكلة ٬الــرأي بالنمــاء واالزدهــار

.وات وتثير األحقاداشخصية تؤرث العد

 

 



 



وأعتقد أن مـصر     

 

 وحـدها    –

 

 هـي   –

 ٬القادرة على القيام بهذه المعركة الحضارية     

ــة  فهــي بموازينهــا الحــضارية والفكري

 واإلعالمية وبمؤسساتها الثقافية    ٬والروحية

وجامعاتها ومعاهدها العلميـة وبمفكريهـا      

ة وعلمائها وقادتها في كل المجاالت قـادر      

على أن تتصدى بحسم لمأساة العقل العربي       

. الحديث

 

 

وهي أقدر األجزاء العربية على تأصيل      

 وإرساء أسـس    ٬معايير جديدة للقيم الفكرية   

 وهي قـادرة علـى      ٬علمية للجدل والحوار  

ــة  التــصدي للتــشنج المبتــذل والغوغائي

 وفي إمكانهـا أن تـردع قـادة         ٬الرخيصة

ال ترديـد   العنف والتخوين التي ال هم لها إ      

الشعارات المحنطة التي تآكلت وتحاتت من      

.كثيرة االستعمال واالبتذال

 

 

إن أي خلل يـصيب العقـل العربـي         

يصيب أمتنا بالتوقف والجمـود ويهـددها       

 وهناك نوع من التفكير     ٬بالتالشي والزوال 

رفع اإلنسان من بدائيتـه وجهالتـه إلـى         

الدرجة التي يمتلكها اليـوم مـن المعرفـة        

ات يمكن أن نطلق عليه التفكيـر       والمعلوم

 ؛ق والذي سمي في الماضي بالتعقـل      الخالَّ

ألن هذا التعقل أنتج معرفة في حقيقة خالقة        

بذات الدرجة التي تجعـل األشـياء تبـدو         

 كمـا يجعـل     ،مختلفة عن مظهرها السابق   

.اإلنسان يدرك ما لم يسبق إدراكه قبل ذلك

 

 

فلنبدأ  

 

على بركة اهللا     -

 

 هذه المعركة   –

حضارية حتى ال نشهد في يوم ما مصرع        ال

 حـضارة خيـر أمـة       ٬الحضارة العربية 

.أخرجت للناس

 

 



 

 

 

 

 



 



 










 





 



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

، 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         

.به، ونشر رايته في العالمين

 

 

 

 

 

 



 




 




 




 




 





 





 



مواقع أنشأتها جهات   كذلك فإن هناك    
لمحاربة اإلسالم، وإثـارة    غير إسالمية   

الشبهات حوله، وبث بذور الشك فيـه،       
نة المسلمين في دينهم من جهة،      بهدف فت 

وتحصين غير المسلمين من التأثر بـه       
والدخول فيه من جهة أخرى، وبعـض       

مؤسسات تبـشيرية   هذه المواقع تديرها    
نصرانية، وبعضها تقف خلفها منظمات     
يهودية أو ملحدة، وهي تملك إمكانـات       
هائلة، وتعمل وفـق خطـط منظمـة        

.ومناهج مدروسة

 

 
فالمنصرون  

 

المثال   على سبيل    -

 

– 
 ءقوي متخصص في فـضا لهم حضور   

الشبكة الدولية منذ ظهورهـا، ورغبـة       
منهم في توحيد الجهود العاملة في هـذا    

م بتأسيس  ١٩٧٧ فقد قاموا عام     ،الميدان
  Internet(اتحاد التنـصير الـشبكي   

Evangelism Coalition(  وهو يضم
المنظمات المعنية بالتنصير عبر الشبكة     

التحاد موقع على تلـك     الدولية، ولهذا ا  
:الشبكة عنوانها

 

 
)www.webevangelism(  كما ،

.)١(أن له أهدافه التي يعمل على تحقيقها

 

 
ــاليب  ــن األس ــا وم ــي يتبعه الت

المنصرون في مواقعهم علـى الـشبكة       
الدولية مهاجمة اإلسالم، والطعن فـي      
القرآن، والتشكيك في صـحة رسـالة       

ـ ذ، يفعلون   النبي   أو ك تـصريحا    ل
ا بحسب مقتضى الحـال، ومـن       تلميح

التنصيرية التي قاموا بإنـشائها     المواقع  
على الشبكة الدولية    

 

 على سبيل المثال    –

 

، وهــو موقــع )المحمديــة( موقــع –
في اإلسـالم وكتابـه     تنصيري يطعن   

، واللغة األساس للموقـع     ورسوله  
هي اإلنجليزية، ويقدم بعض محتوياتـه      

ما يقدم  ردية، ك بالعربية، والفارسية، واألُ  
 يزعمون أنهـم    لمسلمين   االموقع صور

٢(رواتنص(.

 

 
ضـيحا لحجـم    وولعل فـي هـذا ت     

ــسلمين  ــه الم ــي تواج ــديات الت التح
وجهودهم الدعوية على الشبكة الدولية،     
لكن ذلك ال ينبغي أن يكون عائقًا لهـم         
عن مواصلة جهادهم في سـبيل نـشر        



 

 

 

 

 



 



 

 

 

      
    

   
   
   
   
     
       
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 
الدكتور

 

 
أحمد محمد أحمد الشرنوبي

 

 

 

أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالمية املساعد 

 

 بكلية أصول الدين

 

-

 

 جامعة األ

 

 زهر

 

 

اإلسالم والدعوة إليه؛ ألن بين أيـديهم       
ة هي اإلسالم، هذا الـدين      بضاعة رائج 

الذي يكسب األنصار كل يوم بما يشتمل       
عليه من حـق يجـذب إليـه القلـوب          

.والعقول

 

 
لدى ومن ثم يجب أن يكون الحافز       

أبناء اإلسالم كبيرا لمضاعفة الجهـود،      
وتوحيد الصفوف، وترتيـب األفكـار،      
ووضع الخطط، ومواصلة الجهاد فـي      
سبيل رفع راية هذا الدين فـي محـيط         

عـن حياضـه،   الشبكة الدولية، والزود   
مـن  ودفع الشبهات واالفتراءات عنه،     

المواقـع اإلسـالمية ذات     خالل إنشاء   
اإلمكانات الكبيرة، التي تفيد كـل مـن        
يطلع عليها، والعمـل علـى تنـسيقها        

ووضع اللمسات الجذابة لهـا،     وترتيبها  
والخـدمات المختلفـة    وإنشاء األبواب   

تحديثها مـن  اة فيها، مع متابعتها ومراع   
خر حتى تظل قادرة علـى أداء       وقت آل 

الدور المنوط بها، وهو دور      

 

 واهللا   –

 

– 
.لو صدقت الجهود وخلت النواياعظيم 

 

 
ولعل من أوضح األمثلة على جهود      
المواقع اإلسالمية على صـعيد الـدفاع      
عن اإلسالم، والـرد علـى افتـراءات        
أعدائه، وبيان زيف ما لديهم من عقائد       

عوتهم إلـى اإلسـالم، تلـك       باطلة، ود 
المواقع التـي انطلقـت لهـذا الهـدف         
السامي، والغرض النبيل، والتي كـان      

:من أبرزها

 

 

 

: المسيحية في الميزان-

 

 
www.alhakekh.com 

 

دود الجليلــة لديانــة أهــل ر الــ-
:المسيحية

 

 
www.khayma.com/nasara/ 

 

لدين المـسيح وخطـر      التوضيح   -
:النصارى في بالد العرب

 

 
www.tawdeeh.com 

 

ــة- ــق الحقيق ــوتيات : ( طري ص
ومرئيات تفضح مخطط النصارى فـي      

):بالد اإلسالم

 

 
www.baladynet.net 

:الحقيقة العظمى

 

 
www.truth.org.ye 

 

ــة -  المرصــد اإلســالمي لمقاوم
:التنصير

 

 
www.tanseerel.cpm/main/d

efault.aspx 

ولما قامت الحملة الدنماركية المسيئة    
، انطلقت  مد   مح  سيدنا لنبي اإلسالم 

المواقع اإلسالمية تبذل الجهود الحثيثـة      
، وترد عنه كل ما     للدفاع عن النبي    

، ومن هـذه    ال يليق بمقامه الكريم     
:المواقع ما يلي

 

 

 

: موقع نبي الرحمة-

 

 
www.nabialrahma.com/defa

ult.aspx 

 

: موقع إال رسول اهللا-

 

 
www.no-

 

denmark.com/ar

 

٤ 

 

: موقع عذرا رسول اهللا-

 

 
www.mohammad.islamway

.com/ar 

 

 

:موقع رسول اإلسالم -

 

 
www.islam-prophet.com 

 

: موقع دافع عن نبيك-

 

 
www.islamweb.net/moham

mad/index.php 

                                                           

:من هذه األهداف) ١(

 

 

 

 توفري منرب موثوق به لتواصل اإلرساليات العاملة يف جمال          -
.التنصري والتلمذة عرب الشبكة الدولية

 

 

 

 توفري برامج تدريبية متخصصة يف التنصري عرب الـشبكة          -
.الدولية

 

 

 

ة من املنظمات واإلرساليات املعتمدة علـى        تكوين شبك  -
مستوى العامل تستطيع توفري املـوارد الالزمـة للتلمـذة          
واالتصاالت الشخصية ؤالء الـذين تـصلهم الـدعوة         

.التنصريية عرب الشبكة

 

 

 

 توفري منرب جذَّاب وفعال ومالئم للباحثني عن احلقيقـة          -
 مالئمة  واألساسيات الروحية والباحثني عن إجابات ثقافية     

.ألسئلتهم حول بشارة املسيح

 

 
خـرب يف موقـع     ) مؤمتر دويل للتنصري عرب اإلنترنت    : (انظر

ــاريخ  ــن بتـ ــالم أون اليـ ه ١٨/٢/١٤٢١إسـ

 

- 
:م على هذا الرابط٢٠/٧/٢٠٠٠

 

 
www.islamonline.net/iol-

 

arabic/dowalia/alhadath

 

۱.asp 
:انظر موقعهم على هذا الرابط) ٢(

 

 
www.muhammadanism.com 



 

 

 

                                                              

 

 
 

 



 

   



 



 



 





 



 



 





 



 



 





 



 



 





 



 



 





 



 



 





 



 





 



 

 

 









 





 


أما قريش فقد بنت الكعبة قبـل       .. 

 علـى   سنوات بخمس   بعثة النبي   
 أي سنة خمس وثالثـين مـن        ،األشهر
قصوا من عرضـها   نو..  والدته  

برا لقلة  وشمن جهة الحجر ستة أذرع      
.. النفقة الحالل التي جمعوها لعمارتهـا  

وأداروا على الحجر جـدارا قـصيرا       
وجعلوا بابا  .. يطوف الناس من ورائه   

مرتفعا عن األرض وكبسوه بالحجـارة      
حتى ال تدخل الـسيول فيهـا وحتـى         
يدخلوا فيها من شاءوا ويمنعـوا مـن        

وجعلوا الباب مصراعا واحدا    .. أرادوا
نتهـا  اأي خز ..  جب الكعبة    وأبقوا فيها 

وجعلوا .. التي يلقي فيها مما يهدى إليها     
بل جعلوها  .. من جهة الحجر  لها أركانًا   

..مدورة على صفة بناء إبراهيم 

 

 

وكان الناس في هذا الزمان يبنـون       
.. على صفة بناء إبـراهيم      بيوتهم  

فأول مـن بنـي بيتًـا       .. ظيما للكعبة   عت
: قالت قـريش  ف.. مربعا حميد بن زهير     

.ربع حميد بيتًا، إما حياة وإما موتًا

 

 



 


 في  :ىاألول.. ان  ت حادث ئهوسبب بنا 

وقت الحروب التي كانت دائرة رحاهـا       
وبين يزيد بـن معاويـة      بين ابن الزبير    

فجمع ابن الزبير أصحابه    .. على الخالفة 
وتحصن بالمسجد حول الكعبة ونـصب      

وكان .. لشمسظلون فيها من ا   خياما يست 
 قائد جيوش يزيد قـد نـصب        صينالح

على أخشبي مكة ليرمي به ابن      المنجنيق  
األحجار تصيب الكعبـة     فكانت   ،الزبير

في نفـس    :ةوالثاني. فوهنت وتصدعت 
ذلك الوقت وقع حريق عظيم بـسبب أن        

ارا ببعض تلك الخيام    نأحد الرجال أوقد    
المنصوبة بالقرب من الكعبـة وكانـت       

 فطارت شـرارة فتعلقـت      الريح شديدة، 
ا وتصدعا  فاحترقت فزادت وهنً  بالكسوة  

ولمـا زال الحـصار     . وتحرقت كسوتها 
رأى أن يهـدم الكعبـة      عن ابن الزبير    

ويبنيها على قواعد إبراهيم فوافقه علـى       
وكره ذلك نفر كثير منهم     .. ذلك نفر قليل  

ولما أجمع علـى هـدمها      .. ابن عباس 
افة هل مكة إلى منى مخ    خرج كثير من أ   

وأمر ابـن الزبيـر     .. أن يصيبهم عذاب  
جماعة من الحبشة فهدمت الكعبة أجمـع   

وكان هـدم ابـن     .. حتى بلغت األرض  
الزبير لها يوم الـسبت النـصف مـن         

وبناها علـى    ،ه٦٤ سنة   ةجمادى اآلخر 
 وأدخل فيهـا مـا      قواعد إبراهيم   

 وزاد ،أخرجته قريش منهـا فـي الحجـر    
ير مـا زادتـه     طولها على بناء قريش نظ    

قريش في طولها على بناء الخليل وذلـك        
تسعة أذرع فصار طولها سبعة وعـشرين       

بـابين الصـقين    هـا   لوجعـل   .. ذراعا  
وقيل أن ابن الزبير بنى الكعبة      .. باألرض
بالقَصة  

 

 بفتح القاف    –

 

أتـى  ..  أي الجص –
وقيل أنه بناها بالرصاص    .. بها من صنعاء  

 سالمذاب المخلوط بـالور  

 

ـ  – ت  وهـو نب
.أصفر يزرع باليمن ويصبغ به

 

 
فلما فرغ من بنائها خلـق جوفهـا        .. 

 ولطخ جدرانها بالمسك من ،بالعنبر والمسك
وسـترها  .. من أعالهـا ألسـفلها    الخارج  
ل القباطي وهو ثياب من كتان      يوق بالديباج

اليوم مشهودا،  وكان ذلك   .. تعمل في مصر  
" بدنـة "لم ير يوم كان أكثر عتقًا وال أكثر         

.. من ذلك اليـوم   رة وال شاة مذبوحة     منحو
وخرج ابن الزبير حافيا ومعه كثيـر مـن         
قريش مشاة حتى وصلوا إلى مسجد عائشة       
بالتنعيم فأحرموا بالعمرة شكرا هللا تعـالى       

بيته الحرام على الصفة    ناء  بهم ل قعلى ما وف  
..التي بناها إبراهيم 

 

 



 


 ..      مـستقال أما بناء الحجاج فليس بناء 

بل هو تغييرات وإصالحات وذلـك أمـر        
فإن ابـن  .. سياسي أكثر ما يكون منه ديني    

الزبير لما قتل كتب الحجاج لعبد الملك بن        
أن ابن الزبير زاد في الكعبـة مـا         مروان  

واسـتأذنه   ،ليس فيها وأحدث فيها بابا آخر     
ـ  إلى ما كان عليه     في رد ذلك     ر فأذنه فغي

.صشيًئا في الكعبة ونقَّ

 

 
 وروي أن عبد الملك بن مروان ندم        ..

.لحجاجلبعد ذلك على إذنه 

 

 



 

 

 

 



 



 



 



 




 




 

–


 




 

–


 



 


 



 



 

 



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 م٢٠/٧/٢٠١٨، الموافق   ه١٤٣٩  ٧جمعة  الفى يوم   

بقاعة اإلمام المجدد السيـد محمد  مائةال بعد عشرةة سعاتال 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

 

 

الء الدين ماضي   عأهل البيت سماحة السيد أحمد      حضرها سليل   وقد  

.الطريقة العزميةعام بو العزائم نائب أ

 

 

 الشريف عبد الحليم العزمي الحسيني حديثه حول سيرة أهل          واصلو

الحديث عن المحطات التي مر بها اإلمام الحسين        باستكمال   البيت  

:من مكة إلى العراق، وهي

 

 

م فيها بمقتل عبـد اهللا بـن بقطـر          وقد عل .. الثعلبية، الشقوق، زبالة  

رسوله إلى الكوفة، ودعا الناس إلى االنصراف حتى ال يبقـى إال أهـل              

ثم مر ببطن العقبة وفيها عرف أصحابه أنه مقتول وتنهشه          الصدق معه،   

الكالب، ثم مر بشراف، وذو حسم وفيها طلع عليهم الحر بن يزيـد مـع         

دة إلى المدينة، وتعامل معهـم       اإلمام الحسين من العو    ليمنعواألف فارس   

اإلمام بمنتهى الرحمة والحنان، وكشف لهم أن بني أميـة ال يـصلحون             

للحكم، وأخرج لهم كتبهم ببيعته ودعوته إلى الذهاب للكوفة، ثم مر اإلمام            

            بالبيضة وأعلن فيها بيان نهضته الثالث، ثم مر بعذيب الهجانـات 

ثم وصل إلى قـصر     أتباعه جاءوا من الكوفة،     وفيها وافاه أربعة نفر من      

لذي عرف الحق الـذي عليـه       امقاتل والتقى بعبيد اهللا بن الحر الجعفي        

اإلمام الحسين لكنه ضن بنفسه أن تقتل معه، فقال له اإلمام ال حاجة لنـا               

ى أن نفـسه نعيـت إليـه هـو          أثم رحل اإلمام ور   في فرسك وال فيك،     

. حتى انتهى إلى كربالءوأصحابه وأهله، وما زال يتياسر

 

 

وشارك باإلنشاد في الليلة األخ الفاضل األستاذ إسـماعيل الـريس،           

.واألخ محمد عبد القوي أبو حنيفة من السودان

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

بينا اللقاء املاضي أنه يصح القطع ببطالن إسقاط حديث 
َّ َّ

)

 

أبي 

 

وأبوك يف

 

)  النار

 

على والد النبي 

 

 وأبيه عبد اهللا بن عبـد 

 

املطلب نقال بـاملنهج االستقـصائي، وعقـال بـاملنهج التحليلـي 
ً ً

 

:االستنباطي، ويف هذا املقال نواصل احلديث فنقول

 

 

 

 





 


:األم السادسة

 

-

 

 
وهي خولة بنت المنذر بن زيد من بني        

ارية، ذُِكرتْ  النجار، وكنْيتُها أم بردة األنص    
.من مرضعاته أيضا

 

 
:السابعة والثامنة والتاسعة

 

-

 

 
روت كتب السيرة ما جاء عن ابن عمر      

 الثة من بني سـليم أخـرجن        ث : قال
هن فوضعنها في فمه فَدرت ورضـع       ءأثدا

منهن، وكان اسم كل منها عاتكة، وقد فسر        
 العواتك ابن أنا (:بعض العلماء قوله    

.بأنهن مرضعاته الثالث) ميلَس من

 

 
:العاشرة

 

-

 

 
  وذكرهـا   ،ا أم فروة  من مرضعاته أيض 

المستغفري بحسب ما جـاء فـي الـسيرة         
الحلبية 

 

 

:ادية عشرةالح

 

-

 

 
وهذه أمه وإن لم تكن والدته، كما لـم         

 شأن  معه   تكن من مرضعاته، شأنها   
أم أيمن بركة، وهي فاطمة بنت أسد أم على 

 وهي زوج أبي طالب     ،ا جميع وجعفر  
نتقاله ا في رعايتها بعد     وصار النبي   

إلي بيته بعد موت جده عبد المطلب وكـان         
أحـسنت  عمره يومئذ ثمانية أعوام، وقـد       

، وأسـلمت فـي أول عهـد        رعايته  
البعثة، وهاجرت ولما تُوفِّيت رقد النبي في       

كانت أمي  : قبرها ودعى لها بالرحمة وقال    
.بعد أمي

 

 




 



 


:األم األولى

 

-

 

 
 بطـالن   وثبت نقـالً  ،وهي والدته آمنة  

 وألنه  ؛افًإسقاط الحديث عليها لما ذكرناه آن     
لم يثبت في زيارة والدته آمنة إالَّ حـديثي         

الحاكم بشرط الشيخين وبشهادة الذهبي أنه      
زار قبر أمه في ألف مقنع وهو في طريقه         
إلى فتح مكة وبكى بكاء لم ير أنه بكي أكثر          
منه، ولم يذكر االستئذان في الزيـارة وال        

 وهذا يـدل علـى      ،ستغفارستئذان في اال  اال
لمسبق بأنها ماتت على ملـة       ا علمه  

 وثبت لنا هذا    ، فهى من الحنفاء   إبراهيم  
باألدلة من محكم القرآن وصحيح السنة في       

 سابقة بعون اهللا وحوله وقوته ومدده       مقاالت
.وتوفيقه

 

 
: الثانيةاألم

 

-

 

 
 أسلمت وهاجرت وتُعـد مـن       ،أم أيمن 

 انتقالهأهل بيته وحسن إسالمها وماتت بعد       
،    لحديث في حقهـا     فال يصدق هذا ا

.على اإلطالق

 

 
:األم الثالثة

 

-

 

 
 وفي شأنها تفصيل فيحسن     ،وهي ثُويبة 

بنا إرجاء الكالم عنها بعد الكالم عن جميع        
.أمهاته

 

 
:األم الرابعة

 

-

 

 
 كتب  أثبتت وقد   ،السيدة حليمة السعدية  

هـا، فـال    ء وزوجهـا وأبنا   إسالمهاالسيرة  
.يصدق الحديث عليها

 

 
  اللَّـِه    رسـولَ (ففي اإلصابة إن    

       عضِة فَواعضالر ِمن وهَل َأبا فََأقْباِلسج كَان



 

 

 

 

 



 



 















 



 ثُم َأقْبلَتْ ُأمه ِمن     ،لَه بعض ثَوِبِه فَقَعد علَيهِ    
قَّ ثَوِبِه ِمن جاِنِبـِه     الرضاعِة فَوضع لَها شِ   

  ثُم َأقْبـَل َأخُـوه ِمـن   ،خَِر فَجلَستْ علَيهِ اآل
 فََأجلَسه  الرضاعِة فَقَام لَه رسوُل اللَِّه      

رجالـه  : بين يديِه قال ابن حجر رحمه اهللا      
.)١()ثقات

 

 
ولعل المـراد    (:وقال أبو الفرج الحلبي   

 وحينئـذ   ،بجلوسه بين يديه جلوسه مقابلـه     
، وضـمير   هو النبـي    " ففاعل جلس "

 عن محل   أي قام   : هيديه راجع ألخي  
ه على الثوب، وأجلس أخـاه علـى        جلوس

 قبالة أخيه، فعل الثوب مكانه، وجلس 
ا على   ليكون أخوه وأبواه جميع    ذلك  

).الثوب واهللا أعلم

 

 
ومن ثم فحليمة السعدية ال يصدق عليها       

.االحديث يقينً

 

 
الخامسة والسادسة والسابعة   : األمهات

:والثامنة والتاسعة والعاشرة

 

-

 

 
 وعددهن سـت أمهـات هـن سـت        

، وقد ورد ذكرهن في     مرضعات له   
كتب السيرة بدون ذكر أسمائهن، ومن ثـم        
فمن المحتمل موت كل واحدة مـنهن قبـل        

، وبالتـالي   اإلسالم، أي قبل بعثـه      
يحتمل أن تكون التي ماتت قبل البعثة قـد         
ماتت على الحنفية أو على ديـن الجاهليـة         

.وعبادة األوثان

 

 
كما يكون من المحتمل موت بعـضهن       

 وأسـلمت أو    بعد بعثة المـصطفى     
.العكس

 

 
ـ     ا إحتمـالي،   فاألمر بالنسبة لهن جميع

    ا إسقاط الحديث   وعلى هذا ال يجوز أصولي
 والتحول عما هو مؤكد     ةحتمالياعلى حالة   

.قد قام الدليل عليه إلى ما ليس عليه دليل

 

 
ومن ثم تسقط أسـماؤهن مـن جـواز       
     ا إسقاط الحديث على إحداهن لكونهن جميع

.مجهوالت األسماء لنا

 

 
:األم الحادية عشرة

 

-

 

 
فاطمـة  / وهي السيدة الصحابية الجليلة   

بنت أسد وما ورد عن سيرتها الطيبة يقطع        
 أمي  بنفي الحديث عنها يقينا، وقوله      

 بعد أمي ورقاده في قبرها قبل دفنها ودعاؤه   
  ين     (: لها بقولهاللهم بحقى وحق النبي

.)٢()ة بنت أسدمن قبلي أن ترحم أمي فاطم

 

 



 


ومن ثم فلم يبق لدينا إال ثويبة مـوالة         
أبي لهب، فماذا ثبت عن سيرتها وموقفهـا        

؟ من بعثة النبي 

 

 
لم يـذكر    (:قال صاحب السيرة الحلبية   

إسالم ثويبة إال ابن منده، وقال الحافظ ابن        
مـا يـدل    : وفي الطبقات البن سعد   : حجر

ولكن ال يدفع نقل ابـن      على أنها لم تسلم،     
لـم  : وفي الخصائص الـصغرى   . منده به 

 مرضعة إالَّ أسـلمت، ولـم   ترضعه  
.)٣()أقف على إسالم ابنها مسروح

 

 
أي وقد  (:ا رحمه اهللاثم قال الحلبي أيض

يدل على عدم إسالم ثويبة وابنها المـذكور        
 كـان   الذي هو مسروح ما جاء أنه       

ـ         ى يبعث لها بصلة وكسوة وهي بمكـة حت
 من خيبـر    جاءه خبر وفاتها مرِجعه     

بنهـا مـسروح؟    اما فعل   : سنة سبع، فقال  
 أي ولو كانا أسلما لهاجرا      ، مات قبلها  :فقيل

وذكر السهيلي أنـه عليـه      .... إلى المدينة 

 ،الصالة والسالم كان يصلها مـن المدينـة       
بنهـا  افتتح مكة سـأل عنهـا وعـن         افلما  

.)٤()أنهما ماتا مسروح، فأخبر

 

 
ن ثم يثبت لنا أنهـا       وم

 

 أي ثويبـة     –

 

– 
دفنت في مكة في مقبرة أهلها في الجاهلية        

 وإلي يومنا هذا تُعتبر مقبـرة       ،وفي اإلسالم 
الحجون القريبة من الحـرم المكـي هـي         
المقبرة الرئيسة ألهل ومجـاوري الحـرم       

.المكي

 

 
وحيث قد ثبت لنا أن زيارة األم التـي         

ا كـان    ومِنع من االستغفار له    زارها  
 وهي التـي كانـت بمثابـة        ،بعيد فتح مكة  

 كمـا قـال فـي       الوالدة بالنسبة له    
الحديث لعمر بـن الخطـاب، فإنـه لمـن         
المرجح أن يكون القبر الذي زاره رسـول        

 ومنع من االستغفار له هو قبـر        اهللا  
 وما دلَّ عليه صحيح النقل وصريح       ،ثويبة

لي االستنباط ال نحيد عنه إلى ما هو احتمـا        
بال دليل من نقل أو عقل، يؤكد هـذا أنـه           

        قد علم بوفاتها وابنها مسروح قبيـل 
 ،فتح مكة فحزن لوفاتهما على غير اإلسالم      

وحيث ظَلَّ يصلها وينفق عليها حتى بعـد        
 أسوة الخلق في الوفاء      وهو   ،الهجرة

الرؤوف الرحيم رحمة اهللا للعالمين، فكانت      
ر لها عقب   ستغفامبادرته بزيارتها وطلب اال   

 هذا كله يكاد يقطع بـأن       ،فتح مكة مباشرة  
حديث منع االستغفار ألمه يصدق على أمه       
في الرضاعة ثويبة أكثر من غيرهـا مـن         

.المرضعات األخريات

 

 
ومن ثَم يتأكد لنا القطع ببطالن إسـقاط        

 علـى   حديث منع االستغفار ألمـه      
 بالمنهج   نقالً ،والدته السيدة آمنة بنت وهب    

 بـالمنهج التحليلـي      وعقـالً  ،صائياالستق
.االستنباطي

 

 

                                             

 

 
.١٣٠صـ/ الد األول/ أليب الفرج نور الدين احلليب/ السرية احللبية) ١(

 

 
.١٣٠ صـ١أليب الفرج احلليب جـ/ السرية احللبية ) ٢(

 

 
.١٢٨صـ/ ١السرية احللبية جـ) ٣(

 

 
.١٢٨صـ/ ١السرية احللبية جـ) ٤(

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 

 

 
 


 


  




 



 







 



 







 



 







 



 

 



 





 




 



٢

 

ـ ) ٢(وفى العـدد    - وتحـت   ٦صـ

: بقلم" شكر وتقدير لمعالى الوزير   " عنوان  

: صفوت الشوادفى جاء فيه

 

 

 

-       ا  خليفة البدوى كان يتقاضـى سـنوي

أكثر من مائتى ألف جنيه فى      

ــى  ــعافها ف ــاهر وأض الظ

 عندهم  يء ألن كل ش   ؛الباطن

 

السرقة   حتى   -

 

 له ظـاهر    -

!!.  وباطن

 

 

٣

 

ـ ) ٥( وفى العـدد   -  وتحـت  ٢صـ

محمـد   :بقلـم " الوحشة والرفيـق  "عنوان  

: صفوت نور الدين جاء فيه 

 

 

 

-    ا كـان البـدن    لما كان الوجه مستور

نكشف الوجه هان كشف بقيـة      ا فلما   ،كذلك

. البدن

 

 

٤

 

ـ ) ٦(وفى العـدد    -  وتحـت  ٦صـ

: بقلـم " واإلرهـاب .... أمريكـا   " عنوان  

: وت الشوادفى جاء فيه صف

 

 

 

 يسمى هيئة األمم المتحـدة       -

 

 هيئـة   -

 .األوثان المتحدة

 

 

٥

 

 وتحـت   ٢٨صـ  ) ٦( وفى العدد    -

لجنة الفتوى بالمركز   : بقلم" الفتاوى" عنوان  

:   العام جاء فيه

 

 

 

. بيع الذهب بالتقسيط غير جائز-

 

 

٦

 

ـ ) ٧( وفى العدد    -  وتحـت   ٣٣صـ

لجنـة الفتـوى    : إعـداد " الفتاوى"عنوان  

: بالمركز العام جاء فيه 

 

 

 

 رفع اليدين فى دعاء الخطيب يـوم        -

.الجمعة غير مشروع

 

 

٧

 

          ٤٨  صـــ٧ وفــى العــدد   -

مجـدى  : بقلم" فقه االختالف " وتحت عنوان 

: قاسم جاء فيه 

 

 

 

 مسائل العقائد   ي ال يجوز االختالف ف    -

واألصول مثل قضية أسماء اهللا وصـفاته       

 ؛ الـصحابة   فهذا خارج عن منهج    ،وأفعاله

ألنهم جميعهم متفقون على اإليمان بأسـماء       

اهللا وصفاته من غير تمثيل وال تـشبيه وال         

عن واحد مـنهم      فلم يرد  ،تأويل وال تعطيل  

. خالف ذلك

 

 

٨

 

ـ  ٨ وفى العـدد     -  وتحـت   ٣١ صـ

الرزاق عفيفـى    عبد: بقلم" الفتاوى"عنوان  

: جاء فيه 

 

 

 

يجوز رفع اليـدين سـواء فـى          ال -

عيد وال الجنـازة وأنـا ال       تكبيرات صالة ال  

، والموقوف عن ابـن عمـر ال        أرفع يدى 

.يكفى

 

 

٩

 

ـ ) ٨( وفى العدد    - وتحـت   ٤٠صـ

أبى : بقلم" أصنام فى بالد المسلمين   "عنوان  

: الوفا محمد درويش رحمه اهللا جاء فيه

 

 

 

 يجب هدم وحرق وتنظيف األضرحة      -

 .التى تعبد فى بالد المسلمين

 

 

١٠

 

ــدد  - ــى الع ـــ) ٩( وف      ٢٢ص

صالة التراويح بين الـسنة     "حت عنوان   وت

 الحكيم القاضـى   محمد عبد : بقلم" والبدعة  

: جاء فيه 

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى. د   

 

 

 

 صالة التراويح عـشرين وثالثـين       -

داخلة فى عداد المحدثات فى العبادة والبدع       

.الغريبة 

 

 

١١

 

وتحـت  ) ٤٢( ص ٩ وفى العدد    -

ابن باز ، صـالح     : بقلم  " الفتاوى  " عنوان  

: فيه ابن جبرين جاء  العثيمين،

 

 

 

يجوز إخراج النقود فـى زكـاة         ال -

ا لألدلة الشرعية وال    الفطر لكون ذلك مخالفً   

.ئتجز

 

 

١٢

 

 وتحـت   ٤٦صـ) ٩( وفى العدد    -

تنبيهات على بعض المخالفات فـى      "عنوان  

أحمد سعد أبو النجا جـاء      : بقلم   "رمضان  

: فيه

 

 

 

. دعاء ختم القرآن بدعة محدثة-

 

 

 

 قراءة سورة اإلخالص بين ركعـات       -

.لتراويح بدعة ضاللةا

 

 

١٣

 

ــدد - ــى الع ـــ ) ٩( وف    ٤٧ص

هـدى اإلسـالم فـى آداب       "وتحت عنوان   

أسامة على سـليمان جـاء      : بقلم  " الصيام  

: فيه

 

 

 

. مدفع اإلمساك بدعة ضاللة-

 

 

١٤

 

 وتحـت   ٣٤صـ) ٩( وفى العدد    -

أعضاء لجنة الفتوى   : بقلم" الفتاوى"عنوان  

: بالمركز العام جاء فيه

 

 

 

، الصبور ليست مـن      الديان، الواجد  -

. أسماء اهللا الحسنى

 

 

١٥

 

تحت  و ٥٨صـ) ١٠( وفى العدد    -

مـصطفى   :بقلـم " تربية وتعلـيم    " عنوان  

: درويش جاء فيه

 

 

 

 انتقاد لتعليمات وزير التربية والتعليم      -

المصرى بتحويـل المدرسـين الملتحـين       

.والمدرسات المنتقبات إلى أعمال إدارية

 

 

١٦

 

   وتحت  ٣٦صـ) ١١( وفى العدد    -

لجنة الفتوى بالمركز    :بقلم" الفتاوى" عنوان  

: العام جاء فيه 

 

 

 

تفـاق علـى      قراءة الفاتحة عند اال     -

.العقود بنية الوفاء بالعقد بدعة ضاللة

 

 

١٧

 

 وتحت  ٥٤صـ) ١١( وفى العدد    -

" األستاذ الـدكتور أمـين رضـا        " عنوان  

م  ١٩٢٢

 

 أمـين فتحـى   : بقلم" م    ١٩٩٨ -

: عثمان جاء فيه

 

 

 

ور أمين رضا نعى للدكت-

 

 .

 

 

 

 والده الدكتور محمد بك رضا أستاذ       -

الجراحة ومن أوائل من تعرف على الشيخ       

محمد حامد الفقى وصاحب أكبر تبرع لبناء       

 . مصرىهجني ٢٠٠دار الجماعة 

 

 

 

نعمت صدقى  صاحبة    :  والدته السيدة  -

ئة جمعية نـصيرات    ومنش" التبرج  " كتاب  

.السنة المحمدية

 

 

١٨

 

 الغالف  ٦٥ـص) ١١( وفى العدد    -

: بقلـم " تهنئة واجبة " الخلفى وتحت عنوان    

: أسرة التحرير جاء فيه 

 

 

 

العظيم بـن بـدوى      تهنئة للشيخ عبد   -

 فـى   هالخلفى بحصوله على درجة الدكتورا    

الدعوة والثقافة اإلسالمية من جامعة األزهر 

 األزهـر شـيخ   " وكان عنوانهـا     ،بالقاهرة

" الرازق وجهوده فى الـدعوة    مصطفى عبد 

بمرتبة الشرف  . م١٤/١٢/١٩٩٨وذلك فى   

.الثانية

 

 

١٩

 

ــدد  - ــى الع ـــ) ١٢( وف         ٢ص

: بقلـم " من أخطاء الحـج     " وتحت عنوان   

: محمد صفوت نور الدين جاء فيه

 

 

 

 ترى هيئة اإلحرام كأن كشف الكتف       -

يمن من مناسكها مع أنه سنة فقـط فـى          األ

.أشواط القدوم السبع فحسب

 

 



 



١

 

ـ ) ١( فى العدد    -  وتحـت   ٢١صـ

تنكيس األعالم وتعطيل األعمـال     " عنوان  

" عند المصيبة من البدع المحرمة فى الدين      

: ابن باز جاء فيه : بقلم 

 

 

 

 تنكيس األعالم وتعطيل األعمال عند      -

يجوز  موت بعض العظماء بدعة منكرة ال     

 اء كذلك الحداد فهو من خصائص النس      ،فعله

.فقط

 

 

٢

 

ـ ) ٢( وفى العـدد   - وتحـت   ٢صـ

محمد صفوت  : بقلم" خداع الشيطان "عنوان  

: نور الدين جاء فيه

 

 

 

 يسخر من القائلين بأن التعليم للبنـت        -

سالح لها فى حياتهـا ويفـضلون تأجيـل         

 وأن هـذا مـن      ،زواجها بعد إتمام دراستها   

.وحى الشيطان

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


 

 

 

 

 

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

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

تع بها ذوقًا، أو سار على      تم
هديها سلوكًا؛ ألن عباراتهـا     
من بحر عرفان ونور بيـان      

.مجدد هذا الزمان

 

 
 حكــم هـذه ال ىحـد إنقـدم  

قــ تعليايمة يعقبهــالعظ

 

 
ى نيلـ نسترشد به ف   

 

 
.المجد اإلسالمى       

 

 

األستاذ

 

 
قنـديلمحمود سميـح 

 

 
 



 




 

 




 



 

 

 

 

تكلمنا فى شرح الحكمة السابقة عن مقـام         
الخوف، وذلك بتعريفه وبيان ثمرتـه وأهميتـه        
للمؤمن، وأنواع المخاوف التى يجب أن يحـذر        

      ا من  منها، ونقدم فى هذه الحكمة نصيحة وتوجيه
 من أجل إزالة الهوى مـن القلـب،         إمامنا  

وذلك عن طريق الخوف ممن تعلم أنه سـبحانه         
.وتعالى يراك

 

 
.لكن ما هو الهوى؟و

 

 
هو ميل النفس إلى مـا      : الهوى في األصل  

يعرفه ابن الجـوزي    تحب من الخير أو الشر، و     
ميل الطبع إلى ما يالئمه، وهذا       :رحمه اهللا بأنه  

الميل قد خلق في اإلنسان لضرورة بقائه، فإنـه         
لوال ميله إلى المطعم ما أكل، وإلى المشرب ما         

ك كـل مـا     شرب، وإلى المنكح ما نكح، وكذل     
يشتهيه، فالهوى مستجِلب له ما يفيـد، كمـا أن          
الغضب دافع عنه ما يـؤذي، فـال يـصلح ذم           
الهوى على اإلطالق، وإنما يذم المفـرط مـن         
ذلك، وهو ما يزيد على جلب المـصالح ودفـع          
المضار، ولما كان الغالب من موافق الهوى أنه        
ال يقف منه على حد المنتفع، أطلق ذم الهـوى          

. لعموم غلبة الضرروالشهوات

 

 
وقـد يطلـق    : وقال ابن رجب رحمـه اهللا     

الهوى بمعنى المحبة والميل مطلقًا، فيدخل فيـه        
الميل إلى الحق وغيره، وربما استعمل بمعنـى        
محبة الحق خاصة واالنقياد إليه واستدل علـى        
قوله ببعض اآلثار، ومنها ما جاء أنه لما نـزل          

ـ    : قوله تعالى  نْهن وتُـْؤِوي   تُرِجي من تَشَاء ِم
  تَشَاء نم كِإلَي )قالت عائـشة    )٥١ :األحزاب ،

ما أرى ربك إال يسارع في هواك       : للنبي  
" .البخاري"

 

 
 إذن فالهوى في األصل ميل النفس إلى ما        
تهواه، فإن مالت إلى ما يخالف الـشرع فهـو          
الهوى المذموم، وإن مالت إلى ما يوافق الشرع        

ذكر الهوى مطلقًا أو ذكـر      فهو الممدوح، وإذا    
ذمه، فإنما يراد به الهوى المذموم ألنه الغالـب،       
واتباع الهوى المذموم قد يكون في أمور الـدين         
وقد يكون في شهوات الدنيا، أو بعبارة أخرى قد         
يكون في الشبهات وقد يكون في الشهوات، وقد        
يكون في أمر مشترك بينهما، قال ابـن رجـب          

دع إنما تنشأ مـن تقـديم       وكذلك الب : رحمه اهللا 
الهوى على الشرع، ولهذا يسمى أهلهـا أهـل         



 




 





 

 

 

 

 



 


 

األهواء، وكذلك المعاصي إنما تقع مـن تقـديم         
، الهوى على محبة اهللا تعـالى ورسـوله        

.ومحبة ما يحبه

 

 


 


ومما ينبغي أن يعلم أن أهـواء الـشبهات         
أعظم وأخطر من أهواء الشهوات، ولذلك قيـل        

باع األهواء في الديانات أعظم من اتبـاع        أن ات 
األهواء في الشهوات، فإن األول حـال الـذين         
كفروا من أهل الكتاب والمشركين، كمـا قـال         

فَِإن لَم يستَِجيبوا لَك فَاعلَم َأنَّما يتَِّبعون        :تعالى
 َأهواءهم ومن َأضلُّ ِممن اتَّبع هواه ِبغَيِر هـدى        

.)٥٠ :القصص( ِمن اللَِّه

 

 
هو ميل النفس إلى    : وقيل في تعريف مشابه   

الشىء، وأكثر ما يستعمل في الحب المذموم كما        
وَأما من خَافَ مقَام ربـِه ونَهـى        : قال تعالى 

 فَِإن الجنَّةَ ِهـي المـْأوى     * النَّفْس عِن الهوى    
 ٤٠ :النازعات(

 

 سمي هوى   إنما: ، ويقال )٤١ –
ا ميل الطبع إلى    ألنه يهوي بصاحبه، فالهوى إذً    

.ا ميل النفس إلى الشهوةوهو أيض، ما يالئمه

 

 
فَالَ تَتَِّبعواْ الْهـوى َأن تَعـِدلُواْ       : قال تعالى     

       اللّه واْ فَِإنِرضتُع اْ َأوِإن تَلْوو    لُـونما تَعِبم كَان
اخَِبير )سـبحانه  ، وقال )١٣٥: النساء  :َالو 

        الَّـِذين ـِبيِل اللَّـِه ِإنن سع ِضلَّكى فَيوتَتَِّبِع الْه
يِضلُّون عن سِبيِل اللَِّه لَهم عذَاب شَِديد ِبما نَسوا         

، وقد ثبت عن النبـي      )٢٦: ص( يوم الِْحسابِ 
  أخوف ما أخاف عليكم شهوات     : ( أنه قال

، )ومضالت الهوى الغي في بطونكم وفروجكم،     
إن أخوف ما أخـاف     : وقال اإلمام علي    

عليكم اتباع الهوى وطول األمـل، أمـا اتبـاع          
الهوى فيصد عن الحق، وأما طول األمل فينسي        

.اآلخرة

 

 
المريـد  : يقول وكان أبو محمد سهل     

يخاف أن يبتلى بالمعاصى، والعارف يخاف أن       
يبتلى بالكفر، وروى فى معنى ذلك أن عيـسى         

يا معـشر الحـواريين أنـتم       :  السالم قال  عليه
تخافون المعاصى، ونحن معشر األنبياء نخـاف       
الكفر، والعدو يدخل على العارفين من طريـق        
اإللحاد فى التوحيـد، والتـشبيه فـى اليقـين،          
والوسوسة فى صفات الـذات، ويـدخل علـى         
المريدين من طريق اآلفات والشهوات، فلـذلك       

.كان خوف العارفين أعظم

 

 
أال :  واعظ إلى بعض الحكمـاء فقـال       شكا

ترى إلى هؤالء أعظهم وأذكِّرهم فال يِرقُـون؟        
وكيف تنفع الموعظة من لم تكن فى قلبـه         : فقال

: هللا تعالى مخافة؟، وقال تعالى فى تصديق ذلك       
  ذَّكَّريخْـشَى    سن يـا األَ  * مهنَّبتَجيشْـقَى و 
ــى(  ١٠ :األعل

 

ــذكرة )١١ – ــب الت ، أى يتجن
ا حرمـه   ى، فجعل من عدم الخـوف شـقي       الشق

التذكرة، فخوف عموم المؤمنين بظاهر القلـب       
عن باطن العلم بالعقد، وخوف خصوصهم وهم       
الموقنون بباطن القلب عن باطن العلم بالوجـد،        
أما خوف اليقين فللصديقين من شهداء العارفين،       
عن مشاهدة ما آمن به من الصفات المخوفـة،         

خل العبد قبره لم يبق شـىء       إذا د : (وفى الخبر 
كان يخافه دون اهللا عز وجل إال مثل له يفزعه          

، فأول خـوف اليقـين      )ويرعبه إلى يوم القيامة   
الموصوف الذى هو نعـت الموصـوفين مـن         
المؤمنين، المحاسبة للـنفس فـى كـل وقـت،          

ـ      ين، والـورع عـن     والمراقبة للرب فى كل ح
اإلقدام على الشبهات من كل شىء من العلـوم         

.بغير يقين بها، ومن األعمال بغير فقه فيها

 

 


 


رأيـت كـأنى    : قال أبو محمد سـهل      

: أدخلت الجنة فلقيت فيها ثالثمائة نبى، فـسألتهم       
سوء : ما أخوف ما كنتم تخافون فى الدنيا؟ قالوا       

ة هى من مكر اهللا تعالى الـذى        الخاتمة، فالخاتم 
ال يوصف، وال يفطن له وال عليه يوقـف، وال          

 ألن مشيئته وأحكامه ال غاية لهـا،      ؛نهاية لمكره 
 أن النبـى  : ومن ذلك الخبـر المـشهور     

 من اهللا تعالى، فأوحى     ا بكيا خوفً  وجبريل  
ومـن  : لم تبكيان وقد أمنتكما؟ فقاال    : اهللا إليهما 

 شاهين مـن حـديث      يأمن مكرك؟، أخرجه ابن   
 ؛عمر، فلوال أنهما علما أن مكره ال نهايـة لـه          

ومـن يـأمن    : ألن حكمه ال غاية له، لم يقـوال       
قد أمنتكما، ولكان قد انتهـى      : مكرك؟ مع قوله  

مكره عنهما، وعلما أنهما ال يقفان على غيـب         
.اهللا تعالى، إذ هو عالم الغيوب

 

 
فال نهاية للعالَّم فى علم، وال غاية للغيـوب      

وصف، فلم يحكم عليهما القول لعنايته بهمـا،        ب
 ألنهما علـى مزيـد مـن        ؛وفضل نظره إليهما  

معرفة الصفات، إذ المكر عن الوصف، وإظهار       
القول ال يقضى على باطن الوصـف، فكأنهمـا         

قد أمنتكما مكـرى،    : خافا أن يكون قوله تعالى    
مكر  ا بالقول على وصف مخصوص،     ا منه أيض

لمهـا، يختبـر بـذلك      عن حكمة قد اسـتأثر بع     
    ا منه لهما به،    حالهما، وينظر كيف يعمالن تعبد

إذ االبتالء وصفه من قبل أن المبتلى اسمه، فال         
يترك مقتضى وصفه لتحقق اسـمه، وال تبـدل         

سنته التى قد خلت فى عباده، كما اختبر خليلـه          
        لما هوى به المنجنيق فى الهواء فقـال  :

ه الـسالم،   حسبى اهللا ربى، فعارضه جبريل علي     
حـسبى  : ال، وفاء بقوله  : ألك حاجة؟ قال  : فقال

: اهللا، فــصدق القــول بالعمــل، فقــال تعــالى
  فَّىالَِّذي و اِهيمرِإبو )أى بقوله  )٣٧ :النجم ، :

حسبى اهللا، وألن اهللا تعـالى ال يـدخل تحـت           
.األحكام، وال يلزمه ما حكم به على األنام

 

 
ــدقه  ــر ص ــوز أن وال يختب ، وال يج

دق، وإن بدل الكلم هو بتبديل      صف بضد الص  يو
 ألن كالمه قائم به فله أن يبدل به ما شاء،           ؛منه

وهو الصادق فى الكالمين، العدل فى الحكمين،       
نه حاكم عليـه وال حكـم        أل ؛الحاكم فى الحالين  

 ألنه قد جاوز العلوم والعقول، التـى        ؛يلزمه فيه 
هى أماكن للحدود من األمر والنهـى، وفـات         

م والمعقول، التى هى أواسـط األحكـام        الرسو
.واألقدار

 

 
وفى مشاهدة ما ذكرناه علم دقيق من علوم        
التوحيد، ومقام رفيع من أحوال التوحيد، وبمثل       
هذا المعنى وصف صفيه موسى عليه السالم فى        

 فََأوجس ِفي نَفِْسِه ِخيفَةً موسـى     : قوله تعالى 
فَـا ِإنَِّنـي     تَخَا الَ: ، بعد قوله تعالى   )٦٧ :طه(

، فلـم يـأمن     )٤٦ :طـه ( معكُما أسمع وَأرى  
 بخفى المكر أن يكون الوصف قد       موسى  

أسر عنه فى غيبه، واستثنى فى نفسه سبحانه ما         
 لم يظهره له فى القول، لمعرفة موسـى         

بخفى المكر وباطن الوصف، ولعلمه أنـه لـم         
يعطه الحكم إذ هو محكوم عليه مقهور، فخـاف         

: ا بحكم ثان، فقـال    ا ثاني ا حتى أمنه أمنً   انيا ث خوفً
َأنـتَ األَ     ال لَـى  تَخَفْ ِإنَّكع ) ٦٨ :طـه( ،

فاطمأن إلى القائل ولم يـسكن إلـى اإلظهـار          
األول، لعلمه بسعة علمه أنه هو عالم الغيـوب         

 وألن القول أحكام، والحاكم ال      ؛التى ال نهاية لها   
ألحكـام،  تحكم عليه األحكام، كما ال تعود عليه ا     

وإنما تفصل األحكام من الحاكم العالم، ثم تعود        
  وألنه جلـت قدرتـه ال       ؛اعلى المحكومات أبد 

يلزمه ما لزم الخلق الذين هم تحت الحكـم، وال          
 والعلم، تعالى اهللا عـن      يدخل تحت معيار العقل   

اذلك علوا عند من عرفه فأجله وعظمه كبير.

 

 
 وعلى ذلك، فإن هذا الهـوى المـذموم ال         
يزول من قلب العبد، إال إذا خاف العبد في كـل       

 يراه في كل أحوالـه،      أنفاسه، ممن يعلم أنه     
وهو أقرب إليه من حبل الوريـد، يعلـم الـسر     

.وأخفى، وهو عليم بذات الصدور

 

 









 








 












 





 





 



 



 



 

 

 

 

 



 



 


 

 

 

 

 
قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ 

 

 

 

 



 




 




 



الواجب علينا أن نقف موقف األدب مـع        

 ليحسن فهمنا لكالم    اهللا تعالى ورسوله    

.اهللا تعالى

 

 

ِإن الَِّذين كَفَـروا    : يقول الحق جل شأنه   

         هتُنـِذر لَـم َأم متَهَأَأنـذَر ِهملَـيع اءوالَ  س م

ْؤِمنُوني) ٦: البقرة .(

 

 

ألم ينْـِذر رسـوُل اِهللا      : وهنا يبرز سؤال  

 ا من الكفـار فأسـلموا وحـسن         كثير

أن ذلك حدث بالفعل،    : ، والجواب !إسالمهم؟

والمطالع للسيرة النبوية يرى ما ال يحـصى        

.من األمثلة لذلك

 

 

إذن فمن  : ويتبادر إلى الذهن سؤال آخر    

هم اهللا تعـالى وأخبـر      هم هؤالء الذين ذكر   

عنهم أنهم ال يؤمنون سواء ُأنْـِذروا أو لـم          

.ينْذَروا؟

 

 

ولإلجابة على ذلك فقد ذكر اإلمام المجدد       

 في تفـسيره لتلـك اآليـة        أبو العزائم   

الكريمة أن اهللا سبحانه افتتح اآليـة بحـرف         

 مما كان فيه    التوكيد راحة لرسول اهللا     

ادة قـريش   من الحزن الشديد على حرمان ق     

وأحبار اليهود من اإلسالم مع شدتهم عليـه        

         فلما أكد اهللا تعالى خبره عنهم بأنـه ،

 أن  استوى عندهم اإلنذار وغيره عِلـم       

.إسالمهم مستحيل

 

 

وهذه اآلية خبر من اهللا تعالى عن قـوم         

 إلـى    دعاهم رسول اهللا     ،مخصوصين

اإلسالم فعاندوا وحاربوا، والظاهر أنهم قادة      

حبار اليهود، أما قادة قريش فألنهـم       قريش وأ 

قتل منهم في بدر، وأما أحبار اليهود فـألن          

اآلية السابقة   

 

 في ذلك الـسياق القرآنـي        –

 

- 

كانت خبرا من اهللا تعالى عمن آمن منهم وهو   

والَِّذين يْؤِمنُون ِبما ُأنِزَل ِإلَيـك      : قوله تعالى 

   ِلكا ُأنِزَل ِمن قَبمو   ن اآليـة   ، فناسب أن تكو

. فيمن عاند وجحد منهم

 

 

ألن كثيرا من الكفـار أسـلموا وحـسن         

إسالمهم، فال يجوز أن تكون تلك اآلية عامة        

.لكل كافر

 

 

هي عامة ومعناهـا الخـصوص      : وقيل

فيمن حقت عليه كلمة العذاب، وسبق في علم        

اهللا أنه يموت على كفره، أراد اهللا تعـالى أن          

ه دون أن يعين    يعلِّم أن في الناس من هذه حال      

اأحد.

 

 

:  معنـاه  سواء علَـيِهم  : وقوله تعالى 

سـواء  : معتدل عندهم اإلنـذار وتركـه، أي    

َأَأنـذَرتَهم َأم لَـم تُنـِذرهم الَ        عليهم هـذا    

ْؤِمنُوني .

 

 

اإلبالغ واإلعـالم، وال يكـاد      : واإلنذار

يكون إال في تخويف يتسع زمانه لالحتـراز،        

ا ولم  انه لالحتراز كان إشعار   فإن لم يتسع زم   

ايكن إنذار.

 

 

 خـوفتهم وحـذرتهم،     َأنـذَرتَهم فـ  

 الَ يْؤِمنُون واإلنذار التبليغ مع التخويف و    

. ال يصدقون

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 



 



الكفر ضـد   : أما في معنى الكفر فقد قيل     

اإليمان وهو المراد في اآليـة، وقـد يكـون      

ومنه قولـه   بمعنى جحود النعمة واإلحسان،     

ُأِريتُ النار أكثر   : (صلى اهللا عليه وآله وسلم    

: َأيكْفُرن باِهللا؟، قال  : أهِلها النساء يكْفُرن، قيل   

يكْفُرن العشير ويكفرن اإلحسان؛ إن أحسنتَ      

: إلى إحداهن الدهر ثم رَأتْ منك شيًئا قالـتْ        

أخرجـه البخـاري    ) "ما رأيتُ منك خيرا قطُّ    

".وغيره

 

 

الـستر  : وأصل الكفر في كالم العـرب     

الـزارع،  : والتغطية، ومن معـاني الكـافر     

كَمثَِل غَيـٍث   : والجمع كفار، قال اهللا تعالى    

  اتُهنَب الْكُفَّار بجَأع ) يعنـي    )٢٠ :الحديـد  

.الزراع؛ ألنهم يغطون الحب

 

 

ما بعد عن الناس ال    : والكافر من األرض  

 أحد، ومن حل بتلـك      يكاد ينزله وال يمر به    

.المواضع فهم أهل الكفور

 

 




 



وقد ذكر اإلمام في تفسيره لهذه اآلية أنه        

لما كانت حقيقة الكفر لم تظهر لكثيـر مـن          

 ألنـا نـراهم يحكـم       ؛الناس أردنا أن نبينها   

بعضهم على بعض بالكفر فيما ليس بكفـر،        

عضا، وقد يكون الحاكم على     ويلعن بعضهم ب  

غيره بالكفر مرتكبا ما بـه يكفـر عنـد اهللا           

باتخاذه أعداء اهللا أولياء من دون المـؤمنين        

ومن يتَولَّهم مـنكُم فَِإنَّـه      : واهللا تعالى يقول  

مِمنْه )٥١ :المائدة(  .

 

 

والكفر في اللغة    

 

 كما سبق بيانه     -

 

هو : -

ـ      دم تـصديق   الجحود والستر، وشرعا هو ع

الرسول في شيء مما علم بالضرورة مجيئه       

 إمـا أن   به، وما جاءنا به رسـول اهللا        

يكون قد علم مـن الـدين بالـضرورة، أو           

بالدليل، أو بخبر الواحد، فإنكار ما علم مـن         

الدين  بالضرورة كفر صريح كمـا قررنـا،         

وأمثلة الجحود إنكار توحيـد اهللا تعـالى أو         

كار وجـوب الـصالة     البقاء له سبحانه أو إن    

والصيام والزكاة والحج والبعـث، وحرمـة       

 ألنـه تـرك     ؛الربا، والخمر، وكفر منِكِرها   

تصديق الرسـول فيمـا علـم مـن الـدين           

. بالضرورة

 

 

وأما غير هذا فال يحـصل بـه كفـر،          

كالخالف في إثبات رؤية اهللا وعدم رؤيته يوم        

القيامة، وكذلك أقوال أهل الخـشية مـن اهللا         

أويل ما لـم يعلـم مـن الـدين          تعالى في ت  

بالضرورة ليس بكفر؛ كتأويل الخَلَـف مـن        

علماء األمة اليد بالقدرة، والقول في إثبـات        

 ألن علم تلك الحقائق ليس      ؛الرؤية أو عدمها  

من اإليمان، إنما هو فوق اإليمـان، وفـوق         

اإليمان علم؛ فذوق؛ وكشف، أما ما ال سبيل         

 لم يصح   فإن: إلى تحصيله إال بطريق اآلحاد    

.لديه خبر الواحد فليس بكافر شرعا

 

 

إذن فكل من يرمي المسلم بـالكفر مـن         

غير أن يكون جحد مـا علـم مـن الـدين            

 ألنه  ؛بالضرورة فقد استظهر على اهللا تعالى     

حكم على المؤمن عند اهللا تعالى بأنه كـافر،         

َأالَ لَعنَـةُ اللَّـِه علَـى       : واهللا تعالى يقـول   

الظَّاِلِمين )١٨ :هود(.

 

 

وقد حكم اهللا باإليمان لمن ضرب بعضهم       

وِإن طَاِئفَتَاِن ِمن   : رؤوس بعض فقال تعالى   

 :الحجرات (الْمْؤِمِنين اقْتَتَلُوا فََأصِلحوا بينَهما

٩(.

 

 

إذا قال  : (ويقول سيدنا رسول اهللا     

إن : الرجُل ألخيه يا كافر فقد باء به أحـدهما        

وإالَّ رجع  " فهو كافر "كافرا  كان الذي قيل له     

".الطيالسي عن ابن عمر) "إلى من قال

 

 

ِسـباب المـسلِم فُـسوقٌ     : (ويقول  

".رواه الشيخان) "وِقتَالُه كُفْر

 

 

إني لم أومر أن أنقِّب عن      : (ويقول  

،  "مسلم وغيره) "قلوِب الناِس وال أشقَّ بطونَهم   

هال شققتَ عن قلِبه فنظـرتَ      : (وقوله  

".الطبرانى) "دقٌ هو أم كاذبأصا

 

 

والذي يكفِّر إنسانًا ينازع الذات اإللهيـة       

.في الحكم على ضمائر الناس

 

 

فليتِق اَهللا أهُل الجهالة بحقيقة اإلسـالم،       

:  تعالى لنا في قوله سبحانه  وليتأدبوا بآداب اهللا  

َا الركُونُوا خَيى َأن يسٍم عقَو ِمن قَوم خَرسي 

ممِّنْه )١١ :الحجرات(.

 

 


 



 في بعـض     يقول اإلمام أبو العزائم   

الظاهر من األعمـال    : "ِحكَِمه مبينا وناصحا  

ميزان الخلق، والحقُّ محل نظره القلب، فعلى       

 اإلنسان أن يحكم على الناس بظواهرهم حاالً      

غير متيقن بالمآل، فقد يكـون المـآل علـى          

 يكون على غير ذلـك،      مقتضى ظاهرهم وقد  

.وكل ذلك بحسب السابقية

 

 

أنت أيها اإلنسان ال تعلم ما سـبق فـي          

العلم، فال تفرح بحسن الحال الظـاهر فـي         

آخر، وال تحزن بسوء الحال الظـاهر فـي         

آخر، فإن األحوال تتحول، والشئون تتجـدد،       

ا لحـسن   ولكن عليك أن تجعل الشكر حـصنً      

.حالك، واالبتهال وسيلة لتحسين مآلك

 

 

أيها اإلنسان؛ اجعل ثقتك بمن ال يتغيـر        

وال يتحول، وأوصل نسبك بنسبه، وْأنس بـه        

ليدوم فرحك، وتتوالى عليك البشائر في دنياك       

...".وآخرتك

 

 



 

 

 

 



 



 

ملاذا خترتق السعودية األ

 

زهر؟

 

 

 

ال يتوقف النظام السعودي عن محاوالتـه       

 الختراق األزهر وزرع الفكر الوهابي      وبةالدؤ

:التكفيري بداخله

 

 

 

تارة يأخذ االختراق شكل دعوة لعلمـاء        -

 سوا في جامعات السعودية بمقابل     األزهر ليدر

مادي سخي للغايـة، إلفـسادهم وإخـضاعهم        

) الريـال (لقبول ذلك الفكر الذي يقف خلـف        

.لهمالمدفوع 

 

 

 

وتارة من خالل دعوتهم للحج والعمرة والمؤتمرات الثقافية  -

 بمقابـل  ا بل ومصحوب  امجانً) ادرية الشهير بما فيه مهرجان الجن   (

..مادي سخي

 

 

 

وتارة أخيرة من خالل الهبات المالية الكبيرة التي يقـدمها           -

 وجامعـات   ومؤسـسات آل سعود ألعمال البناء والترميم لمباني       

..األزهر

 

 

ا  مـؤخر  )ولي العهد ( ما قام به األمير محمد بن سلمان         ولعل

من افتتاح عمليات تـرميم     ) م٤/٣/٢٠١٨(أثناء زيارته للقاهرة    

لالختـراق  نمـوذج مهـم     .. الجامع األزهر على نفقة السعودية    

  االوهابي المدعوم سياسي خاصة أنـه   ! ا من الحكم السعودي    ومالي

مر غروزني في الشيشان    يأتي بعد قرابة العام والنصف علي مؤت      

) الوهابيـة (الذي قاده األزهر وتم فيه استبعاد       ) م٢٥/٨/٢٠١٦(

، بل واعتبارها دعـوة شـاذة       )أهل السنة والجماعة  (من مفهوم   

.ومعادية لصحيح الدين

 

 

ـ          هجاءت هذ  ا  االختراقات لتعيـد صـياغة دور األزهـر وفقً

للمصلحة والهوى والفكر الوهابي الـسعودي      

ا يمثـل بالمقابـل تقويـض     من جديد، وهو ما     

ا لـدور األزهـر ورسـالته التجديديـة       تاريخي

 االختراقات تدفعنا   هوالتنويرية المنفتحة، إن هذ   

هنا إلى إعادة تذكير أهل العلم والمسؤولية في        

األزهر ومؤسسات الحكم في مصر إلى حقيقـة   

الدور الوطني والقومي لهذه المدرسة العلمية،      

ضها لصالح الوهابية والذي يريد آل سعود تقوي

في ثوبها الجديد الذي أكسبه إياها محمد بن سـلمان بخياراتـه            

األميركية 

 

. اإلسرائيلية واندفاعاته التي ال تنتهي-

 

 



 



بداية يحدثنا التاريخ    

 

 وهو عـادة ال يكـذب        -

 

 أن األزهـر    –

ح وافتت) م٩٧٠/ هـ  ٣٥٩(الشريف كمؤسسة دينية أنشئت عام      

هـ ٣٩٣(فى العام 

 

ا في التاريخ ا بارزا سياسيلعب دور) م٩٧٤ -

المصري والعربي، باإلضافة إلى رسالته الفكريـة والحـضارية،         

:ومر هذا الدور بمرحلتين

 

 

 قبل عصر محمد علي، حين كـان األزهـر يتمتـع            :أوالهما

بدرجة كبيرة من االستقالل عن السلطة السياسية، وكان له نظامه      

 الخاص الذى تقرره هيئة علمائه وشيخه الـذي يختـار           الدراسي

بمعرفة هذه الهيئة، ومصادر تمويل نشاطه العلمي المستقلة التى         

تستمد من األوقاف التى أوقفها السالطين وبعض األثرياء عليـه          

وحددوا في حجج وقفها كيفية التصرف في ريعها وتولي العلماء          

.إدارتها دون تدخل من جانب الحكام

 

 



  

 

 



 





  





 




 



 تبـدأ مـع قـدوم الحملـة         :يتهماثان
الفرنسية وتتضح أكثر مع تولي محمد علي       
للحكم من خالل تعضيد رجال األزهر له بعد        

 وإجبارهم للسلطان   ،بروز قوتهم السياسية  
العثماني على تحقيق مطالبهم بتولية محمد      
علي ، ولكن األخير ال يلبث أن ينتزع الدور         
السياسي لهذه المؤسسة من خـالل تأكيـد        

  ا، بنزع إشراف العلمـاء     تبعيتها للدولة مالي
على أوقافه، وبالتدخل فـي اختيـار شـيخ     
األزهر عن طريق التأثير على هيئة العلماء       

 وخاصة أن ممارسـة     ، تتولى انتخابه  التي
الشيخ لصالحياته تحتاج إلى تصديق الدولة      
على اختياره، ثم أصبحت الدولة هي التـي        

بين العلمـاء   تتولى تعيين شيخ األزهر من      
الذين تثق في والئهم لمن يجلس فى سـدة         

.الحكم

 

 
وبذلك فقد األزهر استقالليته وتم تحجيم      
دوره التقليدي، وكان إلنشاء النظام التعليمي 
الحديث في عصري محمد علي وإسـماعيل       
أثره الداعم لهذا االتجـاه، ومـع الجهـاز         
     ا البيروقراطي الحديث أصبح المجال متـسع

لنظام التعليمي المدني الحديث    أمام خريجي ا  
الحتالل مراكز البيروقراطية المصرية، بينما     
ضاقت فرص األزهريين في نيـل نـصيب        

.منها

 

 
على الرغم من هذا كـان لألزهـر دور      

 التـي سياسي واضح فى الفترات التاريخية      
عاصرت التحدي اإلسالمي للنموذج الغربي،     
فكانت تحركات جمال الدين األفغاني ومحمد      

ده ذات إطار سياسي يرتكز على األزهر،       عب
      ا وكان األزهر إبان الثورة العرابية واضـح

فى تأييد زعمائها، بل وخرج رجالها وفـى        
 وكـان والـده     ،زهرمقدمتهم عرابي من األ   

  أحد علمـاء األزهـر     اولمدة عشرين عام ، 
 وخـرج   م١٩١٩واحتضن األزهـر ثـورة      

األزهريون يطالبون باالسـتقالل وبالوحـدة    
مـصطفى  : الوطنية وكـان فـى مقـدمتهم    

القاياتي ومحمود أبو العيون وعبـد ربـه        
مفتاح ومحمد عبـد اللطيـف دراز وعلـي        
سرور الزنكلوني، وتعددت مواقف األزهـر      

الوطنية وخاصة في أحداث الكفاح الـوطني       
.ضد األجنبي

 

 
ياسية ونصل من استعراض المواقف الس 

لألزهر إلى القول بأنه عندما تكون المواجهة 
مع األجنبي فإن رجال األزهر ينضمون إلى       
قوى الثورة الوطنيـة، ولكـنهم يخرجـون        
عندما تكون المواجهة مع الحـاكم بهـدف        

.الثورة والتغيير االجتماعي

 

 
ويذهب أصحاب تلك النظرة إلـى أنـه        
لالعتبارات الخاصة بالتمويل وسطوة السلطة 

ياسية في مواجهة األزهـر فـإن دوره        الس
السياسي يبرز عندما تكون المواجهة مـع       
أجنبي يتفق عليه الجميع بما فيهم الـسلطة        
السياسية، ويغيب هذا الدور عنـدما تكـون      
ــسلطة   ــداخل؛ أي ال ــو ال ــة نح المواجه

.السياسية

 

 
وفي مرحلة ما قبل الثورة كان لألزهـر        

ـ   زي دوره البارز في التصدي للمحتل اإلنجلي
.وبعض البالد العربية) فى مصر(

 

 



 


 دخل األزهـر فـي      م١٩٥٢وبعد ثورة   

دائرة االهتمام السياسي للنظام الجديد منـذ       
األيام األولى لـه، وأصـبح دوره الـوطني         

ا، خاصة بعد إصدار عبد الناصر لقانون مميز
لـسنة   ١٠٣ حمل رقم    والذيتنظيم األزهر   

اكب األزهـر مـن خاللـه     ، الذي و  م١٩٦١
العصر وانخرط وبقوة في معـارك الحركـة      
الثورية الناصرية السياسية فـي مواجهـة       

و الصهيوني واألميركي، وفـي زمنـه       دالع
أصدر الفتاوى التقريبية العظيمة بين أهـل       

لعلنا نتذكر هنـا الفتـوى      (السنة والشيعة   
الشهيرة للشيخ محمود شلتوت شيخ األزهر      

زت وبانفتاح إسالمٍي راٍق    والتي أجا ) آنذاك
. عشريةىثنالتعبد على مذهب الشيعة اإل

 

 
واستمر هذا الدور التنويري والثـوري      

وتحولت مصر  ) السادات(إلى أن جاء عصر     
الناصـر،   إلى نقيض سياسات ومواقف عبد    

.فتأثر األزهر وضعف دوره

 

 
واليوم ووسط الصراعات التي تجـري      

لمتشدد في المنطقة وانتشار الفكر الوهابي ا     

القادم من السعودية والذى اخترق األزهـر       
ذاته، وسيزداد االختراق كلما اقترب األميـر       

.محمد بن سلمان من حكم السعودية

 

 
إن مواجهة هذا االختراق أصبح يمثـل       
مسئولية، وهي تحرير األزهر منـه، وهـي        
مسؤولية المثقفين كافة وليس األزهـريين       

ـ     ؛منهم فحسب  ن ا كـا   ألن األزهـر تاريخي
مؤسسة وطنية وسياسية بقـدر مـا كـان         
مؤسسة دينية تنشر وتحمي الفكر اإلسالمي      

كما فى زمـن    (المعتدل والمستنير والثوري    
بقضاياها المتفجرة  ) األمة(، إن   )الناصر عبد

سـواء فـي مكـة أو       (ومقدساتها المهددة   
تحتاج اليـوم إلـى األزهـر ودوره        ) القدس

 شـيوخ   التاريخي المؤثر، إنها ال تحتاج إلى     
موظفين تابعين للسلطة، ولكنها تحتاج إلـى       
قادة فكر ودين وحملة مـشاعل للمقاومـة        
ــاقي   ــر وب ــسب أن األزه ــة، ونح والعدال
المؤسسات الدينيـة ذات الخطـاب الـديني        
المعتدل، تقف في مقدمة الـصفوف لحمـل        
أمانة هذه المـسؤولية؛ مـسؤولية حمايـة        
المقدسات ومواجهة دعـاة الفتنـة وسـفك        

 والتبعية للغرب من أصـحاب الفهـم        الدماء
للدين، ومن أصحاب فقه البداوة     ) الداعشي(

والجهل القادم إلينا في حلة وهابية جديـدة،        
ظاهرها الخادع التحديث والتقدم، لكن قلبها      

العمق ) وهابي( أميركي السياسة،    اوجوهره
.والفهم

 

 



 

 

 

 

 



 



وأنتم بخير كل عام 

 

 
يتقدم سماحة شيخ الطريقة العزمية بخـالص       
التهانى لألمة اإلسالمية بحلول عيد األضحى      

سائالً اهللا تعالى أن يعيـده علـى         .. المبارك
األمة اإلسالمية بالخير واليمن والبركات، بأن      
تتوحد كلمتها، وتقوم من رقدتها، وتـضطلع       

..بمسئوليتها، كخير أمـة أخرجـت للنـاس       

 

 
عظيم، والعمر قصيـر، فالمطلوب      

 

 
.كبير والخطر                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تـهــانــى

 

 












الدكتور أحمد سليمان إسماعيل مخلوف لحصوله على درجة الماجـستير          * 

) التكامل بين العلوم في التراث اإلسالمي وأثره في الواقع الثقـافي          (بعنوان  

بشالما  .. األزهر بتقدير ممتاز  بكلية الدعوة اإلسالمية جامعة     

 

 سيدي سـالم    –

 

. كفر الشيخ–

 

 

 ىاألخ الفاضل األستاذ مصطفى فهيم بزفاف كريمته اآلنسة نـور الهـد           * 

.باألسكندرية.. للمهندس وليد عبد الرزاق المنشاوي 

 

 

األخ الفاضل األستاذ عبد الخالق شعيشع بزفاف كريمته المهندسة أسـماء           * 

بالحامول .. األستاذ أحمد محمد حنورةإلى 

 

. كفر الشيخ–

 

 

األخ الفاضل األستاذ عصام عبد الغفار والحاج فتحي البدراوي شعيـشع           * 

بزفاف كريمة األول الدكتورة يمنى إلى ابن شقيق الثاني األستاذ محمد أبـو             

بالحامول .. المجد البدراوي المحامي

 

. كفر الشيخ–

 

 

حمد معروف نائب آل العزائم بمدينة المنيـا        األخ الفاضل الحاج مخلوف أ    * 

بماقوسة .. بزفاف نجله األستاذ أحمد 

 

. المنيا–

 

 

األخ الفاضل الدكتور عالء سعد بدر عميرة نائـب آل العـزائم بخطبـة              * 

.بالحامول.. كريمته المهندسة إيمان للمهندس محمود فتوح الشال

 

 

بكفر .. ية عمار السيد  األخ الفاضل األستاذ أحمد فؤاد محرم بالمولودة رق       * 

.الشيخ

 

 

األخ الفاضل والمحب الصادق فضيلة الشيخ صالح حلمي إبراهيم بنجاح          * 

آيـة  : أحمد وأسماء بجامعة األزهر بتقدير ممتاز، وابنتـي شـقيقتيه         : ابنيه

صبحي عويس، وسحر الشوادفي السعيد بجامعة األزهر بتقـدير ممتـاز            

 

– 

بالرياض .. كلية الدراسات اإلسالمية

 

.كفر الشيخ –

 

 

.. األخ الفاضل علي المغازي بالمولودة جنا عماد الدين علـي المغـازي           * 

.بالرياض

 

 









 

 






األخ الفاضل الحاج سمير أحمد معروف شقيق األخ مخلوف أحمد          * 

وليد ومحمـد   : معروف نائب آل العزائم بمدينة المنيا، ووالد كل من        

شيخ علي عبد الوهاب، والحاج عبد      وأحمد، ويحتسب الحاج جمال ال    

بماقوسة .. الغني محمود الحدق من كبار إخوان آل العزائم

 

. المنيا–

 

 

األخ الفاضل األستاذ عالء سيد عبد السميع ابـن األخ الفاضـل            * 

الحاج سيد عبد السميع بهيج وحفيد األخ الفاضل والمحب الـصادق           

.بالفيوم.. والمربي الكبير الحاج صالح بهيج نائب آل العزائم

 

 

فقيدة الشباب الصابرة المحتسبة أسماء حامد ماضـي ابنـة األخ           * 

بـسمال  .. الفاضل الصابر الشاكر األستاذ حامد ماضي    

 

 قطـور  –

 

– 

.غربية

 

 

اللواء حازم محمد سرحان مدير أمن سـابق وشـقيق األخ عبـد        * 

.بكفر كال الباب.. الرحمن محمد سرحان

 

 

ان شيخ الطريقـة الحامديـة      األستاذ الفاضل المرحوم محمد سلم    * 

.بمحافظة البحيرة.. الشاذلية

 

 

المرحوم األخ الفاضل إبراهيم محمود بدر الدين الشهير بإبراهيم         * 

 .بدمنهور.. نور الدين والد األخ الفاضل محمد نور الدين










