
 

 

 

 

 



 


العارف باهللا
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شيخ الطريقة العزمية

 

 


 



 

 



 


نائب عام الطريقة العزمية

 

 


 


        

 

 



 




 



 

 



 




 

 



 





 





 





 





 



 

 

يتفق عليها مع اإلدارة

 

اإلعالنات 

 

 

غـــايتـــنا

 

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

 

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

 

 

دعوتنا

 

شعارنا 

 

 

م دين اهللا وفطرته     اإلسال :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 

 

 

 

 

 

..) ٦(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.. )١٦( وسائل نيل المجد اإلسالمي *

 

 ٨

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
لعزائم اأبيالدين ماضى السيد أحمد عالء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 

 ١٢

 

 

 

 

 

 
مرحوم الشيخ يوسف الدجويال.. ] ٢/٢[ بعد األذان حكم الصالة على الرسول  *

 

 ١٤

 

 

 

 

 

 
بقلم اإلمام السيد أحمد ماضي أبي العزائم] .. ١/٢[الحج عمل اجتماعي وروحي  *

 

 ١٦

 

 

 

 

 

 
محمد اإلدريسي الحسني.  د)..٧(الصوفية فقط على منهج السلف الصالح * 

 

 ١٨

 

 

 

 

 

 
عدعادل س. المستشار رجب عبد السميع وأ ..)٣(شبهات وردود حول بقيع مصر الصغير * 

 

 ٢٠

 

 

 

 

 

 
بليغ حمدى. د.أ  ..] ١/٢[األهمية والخصائص .. التربية في اإلسالم* 

 

 ٢٢

 

 

 

 

 

 
جمال أمين. د .. )٢١(وقفة مع الذات لكي تكون شخصية مؤثرة  *

 

 ٢٤

 

 

 

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

 

 ٢٦

 

 

 

 

 

 
جندىعزيز محمود ال.  د..قول أنفذ من صول  *

 

 ٢٩

 

 

 

 

 

 
٣٠  العزائم أبومحمد ماضىاإلمام  .. ]الحج مشاهد وآداب وأسرار[حكم الدين  *

 

  

 

 
 األستاذة لبنى محمد الشعراوى..مستقبل األمة  *

 

 ٣٢

 

 

 

 

 

 
نور الدين أبو لحية. د. أ.. ) ١٠(الطائفيون والحكماء السبعة * 

 

 ٣٤

 

 

 

 

 

 
..!!]  للخصم المحارب؟ما الذي أالن العود: يا مصر الكنانة[صواريخ مضادة * 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الحسينى عبد الحليم العزمىالشريف

 

 ٣٦

 

 

 

 

 

 
 أحمد محمود كريمة . د.أ ] ..٢/٤[سلوكيات وأخالقيات سلفية * 

 

 ٤٠

 

 

 

 

 

 
عبد الفتاح مصطفى غنيمة. د.أ].. ١/٢[ في مختلف المجاالت عاالجتهاد المراد به اإلبدا* 

 

 ٤٢

 

 

 

 

 

 
أحمد محمد الشرنوبي. د.أ) .. ٤٠(ة الدولية اإلنترنت الدعوة إلى اهللا تعالى من خالل الشبك* 

 

 ٤٤

 

 

 

 

 

 
محمد الشندويلى] .. ١/٢[من الذي بنى بيت اهللا الحرام * 

 

 ٤٦

 

 

 

 

 

 
هـ١٤٣٩من أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خالل شهر شوال * 

 

 ٤٧

 

 

 

 

 

 
فاروق الدسوقى. د. أ .. )٢٨(الصالة والسالم على والدي خير األنام * 

 

 ٤٨

 

 

 

 

 

 
محمد حسينى الحلفاوى.  د.. ]٨٦) [مجلة التوحيد(وكالء الوهابية فى مصر صوت * 

 

 ٥٠

 

 

 

 

 

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

 

 ٥٢

 

 

 

 

 

 
 قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ ) ..٢١ (معاني وإشارات قرآنية *

 

 ٥٤

 

 

 

 

 

 
رفعت سيد أحمد . د..مقاومة جديدة في مواجهة اإلرهاب الصهيوني مسيرات العودة حركة *

 

 ٥٦

 

 

 

 

 

 
المجتمع العزمى* 

 

 ٥٨

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أسباب قيام وانهيار الحضارة في المفهوم الغربـي وعوامـل قيامهـا    نا فيما سبق    عرض
وانهيارها في المفهوم اإلسالمي، وشرعنا في عرض خصائص المجتمع الجاهلي، وعرضـنا            

 األمة اإلسالمية، وفي هذا اللقاء نعرض حال األمة اإلسالمية فـي            كيف بنى رسول اهللا     
.الوقت المعاصر

 

 



 


لقد جرت على األمة اإلسالمية عبر تاريخها أهوال وخطوب تجاوزتها وتخلـصت منهـا              

، وما يجري اليـوم علـى أمتنـا         محمد  سيدنا وموالنا   بتمسكها بكتاب ربها وسنة نبيها      
امتحان وبالء، ونحن بحاجة إلى عودة صادقة إلى مصدر عزنا وفخرنـا ودسـتور حياتنـا،                

 كي نتغلب على ما يحيط بنا من الـبالء          وهدى األئمة الهداة  إلى كتاب ربنا وسنة نبينا      عودة  
 .وما يعصف ببالد المسلمين من الرزايا والمحن

لقد كان الرعيل األول من هذه األمة فئة قليلة مستضعفة، يخافون أن يـتخطفهم النـاس         
واذْكُرواْ ِإذْ َأنـتُم قَِليـٌل      : فآواهم ربهم وأيدهم بنصره ورزقهم من الطيبات كما قال سبحانه         

             ـنقَكُـم مزرِرِه وكُم ِبنَـصـدَأيو اكُمفَآو النَّاس تَخَطَّفَكُمَأن ي ِض تَخَافُونِفي اَألر فُونعتَضسم
الطَّي  ونتَشْكُر لَّكُماِت لَعب) هللا لهـذه    لوعد ا  ا، ولقد كان هذا اإليواء اإللهي تحقيقً      )٢٦: األنفال

األمة متى آمنت وعملت الصالحات أن يستخلفها في األرض ويمكن لها دينها الذي ارتـضى               
وعد اللَّـه الَّـِذين     :  متى حققت العبودية هللا وحده، كما قال جل وعال         الها، ويبدل خوفها أمنً   

  اِلحِملُوا الصعو نُوا ِمنكُمم ِفي اَألآمتَخِْلفَنَّهسِض اِت لَير  كِّـنَنملَيو ِلِهمِمن قَب تَخْلَفَ الَِّذينا اسكَم
        ِد خَوعن بم ملَنَّهدبلَيو مى لَهتَضالَِّذي ار مِدينَه مونَِني ال   لَهدبعنًا يَأم ًئا      ِفِهمِبـي شَـي شِْركُوني 

 ذَِلك دعب ن كَفَرموالْفَاِسقُون مه لَِئكفَُأو) ٥٥: لنورا(.

 

 
ف اهللا بـين قلـوبهم   لقد كانت األمة قبل اإلسالم قبائل متناحرة متباغضة متعاديـة فـألَّ           

.اباإلسالم فأصبحوا بنعمة اهللا إخوانً

 

 
لقد ارتفع الرعيل األول إلى مستوى متقدم من الرقي لم يسبق له مثيل بفضل تمـسكهم                

 ُأمٍة ُأخِْرجتْ ِللنَّاِس تَـْأمرون ِبـالْمعروِف        كُنتُم خَير : بدينهم وأخذهم بهذه الشريعة المباركة    
، نتذكر اليوم حال أسالفنا وما هـم        )١١٠: آل عمران  (وتَنْهون عِن الْمنكَِر وتُْؤِمنُون ِباللّهَِ    

فيه من النعم التي سعدوا بها، نعمة النصر والتأييد رغم قلة عددهم وعتادهم فأثابهم اهللا من                
. وجعل لهم العزة والمنعةا عظيمالًلدنه فض

 

 
نتذكر ذلك ونحن في عصرنا الحاضر نداوي جراح أمتنا ونرى النعم فـي بعـض بـالد                 
المسلمين تتغير وتتبدل وتحل بهم النكبات والويالت فعاد إليهم التعادي والتباغض والتقاتـل             

ذَِلك ِبَأن اللّـه    ،  )٤٦فصلت   (يِدٍم لِّلْعبِ وما ربك ِبظَالَّ  وبدل اهللا عزتهم ذلة وقوتهم ضعفًا،       
ا ِبَأنفُِسِهمواْ مرغَيتَّى يٍم حلَى قَوا عهمةً َأنْعما نِّعرغَيم كي لَم) ٥٣: األنفال(.

 

 
كُم ِإن تَنصروا اللَّه ينـصر    : رينان ال يفترقان  إن االلتزام بالدين والنصر عند المسلمين ق      

، لقد قدر اهللا لنا أن ننعم باألمن واالستقرار متى اسـتقمنا علـى           )٧: محمد (قْدامكُمويثَبتْ أَ 
شرع اهللا فال يهدأ لألمة بال وال يقر لها قرار إال باألمن واألمان، ومتى دب الخوف والنـزاع                  

       لألمن على أرواحهـم وممتلكـاتهم وأعراضـهم         اوالشقاق في بلد ترى أهله يفرون منه طلب 
 فأرض ال تعرف األمن هي صحراء قاحلة وإن كانـت ذات جنـات              ،أرضهم وديارهم تاركين  

 وأرض تنعم باألمن وتهدأ فيها النفوس وتطمئن لهـا          ،وارفة الظالل تجري من تحتها األنهار     
.القلوب فهي واحة غناء وإن كانت قاحلة جرداء

 

 
من، مـا كـادت     ونحن اليوم في هذا العالم المضطرب المتغير أقدر على معرفة قيمة األ           

خلفت بعدهم خلوف تفرقت بهم     ..  تنقضي حتى ظهرت الفتن واتسع نطاق المحن       فترة وجيزة 
كثـرت  . السبل وأعرضوا عن منهج الرسل، وضلت بهم األهواء واسـتحكمت فـيهم اآلراء            

بينهم الخالفات حتى فرطوا في جنب اهللا فانفرط عقدهم أمام أعداء اهللا الذين يسعون إلطفـاء    
، وال تـزال مآسـي      )٣٢: التوبة (ه ولَو كَِره الْكَاِفرون   ويْأبى اللّه ِإالَّ َأن يِتم نُور      :نور اهللا 

أمتنا وجراحات إخواننا تنزف في عصر ضاعت فيه المقاييس وانقلبت فيه المـوازين حتـى               
م  ومن يتابع همـو    ،تقاعس المسلمون عن حقوقهم وأصيبوا بالذهول والحيرة لهول المصيبة        

األمة وما حل بها من نكبات ويرى ويسمع ما يحاك ضدها من ويالت يصاب باألسى والحزن                
.وهو يرى تلك الصراعات المتناحرة والمظاهرات الهائجة والخالفات الدائمة على قدم وساق

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 



 

من تداعي الفتن فـي      لقد حذر المصطفى    
آخر الزمان، ووصفها بقطع الليل المظلـم لمـا         
فيها من الظلم والعدوان، والعالم اليـوم وهـو         
يموج في بحر متالطم من الفتن يقع فـي هـذا           
المعترك الخطير بعد أن فتحت الفتنة أبوابهـا،        
واتجه الناس إلى تحكيم الهـوى بـدل العقـل          
والحكمة، وقدموا مـصالحهم الخاصـة علـى        
مصالح المسلمين العامة فثارت ثائرتهم دون أن       
يقدروا حجم المفاسد واألضرار التي سـتعيدهم       

 .إلى الوراء مئات السنين

إن سالح األمة في بناء مجدها وحـضارتها        
هو سالح االئتالف والوحدة وتـرك الخـالف        
والفرقة، والتعـاون والوفـاق وتـرك النـزاع         

الشقاق، وكلما سادت هذه الفضائل في األمـة        و
ومحكومين ساد األمـن والرخـاء، واهللا        احكام 

فْـشَلُواْ وتَـذْهب    والَ تَنَـازعواْ فَتَ   : تعالى يقول 
كُمِريح) ٤٦: األنفال(.

 

 
وإن مما تعاني منه األمة اليوم فـوق تلـك          
الصراعات تلك الـشائعات الكاذبـة واألخبـار        

ثها وسائل اإلعالم المختلفـة مـن   الملفقة التي تب 
أجــل زعزعــة األمــن وإحــداث الفوضــى 
واالضطراب في بـالد المـسلمين واهللا تعـالى      

يا َأيها الَِّذين آمنُوا ِإن جاءكُم فَاِسقٌ ِبنَبـٍأ   : يقول
علَى ما  فَتَبينُوا َأن تُِصيبوا قَوما ِبجهالٍَة فَتُصِبحوا       

.)٦: الحجرات (ينفَعلْتُم نَاِدِم

 

 
إنه ال حياة لإلنسان إال بحياة قلبـه، الحيـاة          

 وحين تقـوى    ،الحقيقة حين يعمر قلبه باإليمان    
صلته بربه وخالقه وينقاد ألوامـره ويـستجيب        
لندائه، حين يعلم حقيقة اإلسالم في وقت النـاس         
فيه أحوج ما يكونون للتمسك بعقيدتهم والـدفاع        

م بمـا لـيس فيـه،       عن دينهم، حين يتهم اإلسال    
وحين يتخاذل المسلمون عن رد شبه المغرضين       

 حين يتسابق النـاس إلـى الـدرهم         ،وأباطيلهم
 حين يـدب    ،والدينار فينشغلوا بالدنيا عن الدين    

الضعف في صفوف المسلمين بسبب بعدهم عن       
دينهم وتقصيرهم في جنب اهللا هذا أشد ما يخاف         

آلخرة  حين تسعى للدنيا وتنسى ا     ،على هذه األمة  
قد أصابها الغرور بتلـك الحـضارة الزائفـة،         
حضارة التسلط واالسـتبداد واالسـتغراق فـي        
الشهوات والملذات تحت مظلة التقنيات واآلليات      

والمادية البحتة مع التنكر لقيم اإلسالم وتعاليمـه     
.السمحة

 

 
لقد ابتليت عدد من بلدان العالم اليـوم بفـتن          

ت بنارهـا   هوجاء أهلكت الحرث والنسل، واكتو    
بعض بالد المسلمين، وهو ما نسمعه ونـشاهده        
على الساحة، وقد أثبتت تلـك األحـداث مـدى        

وال صدق انتماء الشعوب ألوطانها وحكامها،      
ُئ ِإال   ييالس كْرِلهِ ِحيقُ الْمِبَأه      وال يخفى علـى ،

عاقل فضل الـصبر علـى الـشدائد والمحـن          
لى األمـة  ومواجهتها بالعقل والحكمة، فواجب ع  

أن تراجع واقعها وتعمل على إصـالح حالهـا،     
وتبحث عن موطن الخلل في حياتها وتعود إلى        

فالرجوع إلى الحق فضيلة وخير مـن        .صوابها
.التمادي في الباطل

 

 
ال يزال الخير بالمـسلمين      

 

 والحمـد هللا   -

 

- 
وفيهم طائفة ال تزال على الحق منصورة بـإذن         

 بكتـاب اهللا    اهللا ال يضرهم من خذلهم متمسكين     
متفقهين في الدين قد أقـاموا       وسنة رسوله   

 فعلى كل مـسلم أن      ،الحجة وأوضحوا المحجة  
 وكـل  ،يوقن بأن كل متكبر دون اهللا فهو صغير    

 وكل متعاظم بعده هو حقير،      ،غني إليه هو فقير   
ويوم أن هانت األمة عند ربهـا هانـت عنـد           

نحن قوم  : إذ يقول  أعدائها، وصدق الفاروق    
ا اهللا باإلسالم فمن ابتغى العزة من غيـره         أعزن

.أذله اهللا

 

 
إن أحوال المسلمين وأوضاع األمـة تبعـث        
على األسى والقلق وجراحات المسلمين تـصيب   

.)١(المسلم بالحسرة واألرق فاهللا المستعان

 

 



 


 أن نعلم أن أمتنا اإلسالمية اليـوم        الًينبغي أو 

حرجة من مراحـل التـاريخ،      تحيا في مرحلة    
وتعيش في الوقت ذاته واقعا مريرا، كما أنهـا         
تحيا حياة الذل والهوان واالستكانة، وترضخ لما       
يملَى عليها من أعوان الكفر واإللحاد من كـلِّ         
أمة، ومن كلِّ جنس ولون، وال تزال أمتنا تأكل         
فتات الموائد العالمية، وما زالـت أيـضا هـي          

باحة لكلِّ األمم مـن الـشرق أو        القصعة المست 
 منـذ ألـف     الغرب؛ كما أخبر بذلك النبي      

وأربعمائة وثالثين سنة فـي حـديث القـصعة         
المشهور والمحفوظ، وال حول وال قوة إال بـاهللا         

.العظيم

 

 
 عن ثوبان   " مسنده"روى اإلمام أحمد في     

يوِشـك أن تـداعى     : (قال رسول اهللا    : قال
 كما تداعى األكلة على     عليكم األمم من كلِّ أفق،    

يا رسول اهللا، أمـن قلَّـة منَّـا         : ، قلنا )قصعتها
أنتم يومئذ كثير، ولكـنكم غثـاء       : (يومئذ؟ قال 

كغثاء السيل، تُنزع المهابة من قلوب عـدوكم،        
حـب  : (وما الوهن؟ قال  : ، قالوا )ويجعل الوهن 

).الدنيا وكراهة الموت

 

 
وها نحن اليوم نرى تلك الهجمـة الـشرسة         

مـن   الجديدة مـن أعـداء اهللا ورسـوله         
الشيوعية المادية الملِحدة، والصهيونية العالميـة      













 



 

 
 رئيس االتحاد العالمى للطرق الصوفية
 عضو المجلس األعلى للطرق الصوفية

شيخ الطريقة العزمية

 

 

السيد محمد عالء الدين ماضى أبو العزائم

 

 



 

 

 



 



 



 

الماكرة، والصليبية الجديدة الخادعة، وغيـرهم      
.من العمالء واألذناب

 

 
وأمة اإلسالم اليوم في الوقت ذاته أمة شاردة        
عن رسالتها، غافلة عن غايتها، حيـث نراهـا         

مال، وعدوها اللدود   تتخبط ذات اليمين وذات الش    
باِسط إليها ذراعيه بالِفتَن والشهوات، فهي أمـة        
صارت ممزقة فيما بينهـا، مزقتهـا الحـدود         
والسدود، ومزقتها مؤامرات األعداء المخطَّطـة      
للنَّيِل منها، وأصبح بأسها بينها شديدا، وحالها ال        

.يخفى على قريب أو بعيد

 

 
مالعب العالميـة،   فهي أمة تلعب في أشهر ال     

وترقص على أشهر وأرقى المسارح العالميـة،       
وهي كذلك مترنِّحة بين الشيوعية مـرة، وبـين      

ى، وبـين  الصليبية مرة، وبين الصهيونية أخـر     
.العلمانية رابعة وخامسة

 

 
إن الحال الذي آَل إليه واقع أمتنـا، وجعلهـا     

 طويلة، لن يغيـره مـا يكتـب        قرونًاتغرق فيه   
ء في مصنَّفاتهم فقـط، وال األدبـاء فـي          العلما

هجائهم ورثـائهم، وال مـا تنـشره الـصحف          
والمجالَّت من مقاالت سـاخنة، وال مـا يلقيـه          
الوعاظ في وعظهم وتذكيرهم، أو الخطباء فـي        
حماسهم وإنذارهم، وإن كنَّا نؤمن أن ذلك كلـه         

.من وسائل التغيير واإلصالح

 

 
ولكن كل هذه الوسـائل لـن تجـدي مـن           

إلصالح والتغيير شيًئا، إن لم يكـن لهـا مـا           ا
، الًيؤهلها من قواعد وأسس ترتكـز عليهـا أو        

          تـستمد وتعمل وتنطلق من خاللها، ومـن ثَـم
قوتها، وتُِعيد بناءها، وترفع لواءهـا، وتـستعيد        

.مجدها وكرامتها المسلوبة منذ قرون

 

 
إن أدقَّ تشخيص لحالة أمتنا اليـوم        

 

 كمـا   -
 الكتَّـاب المعاصـرين      أشار أحد 

 

 هـو أننـا     -
مصابون بما يشِبه الشلل المعنوي والفكري فـي        
جميع أجهزتنا األخالقيـة، وملكاتنـا النفـسية،        
ومواهبنا الشخصية، وطاقاتنا العقلية، والعمليـة      
والعلمية، وكذا االقتصادية والعددية، والروحية،     
كلُّ ذلك يجعلنا في عجز عن الحراك الـصحيح         

 أهدافنا، وتأكيد وجودنـا، وإثبـات       نحو تحقيق 
ذاتنا، مع أنه من الواجب على المسلم أن يدرك         
وأن يعي ما يخطِّطه أعداء اإلسالم والمسلمين،       
من الكيد ألمة اإلسالم والنَّيِل منها، فإن الداعية        

إن لم يدرك حقيقة المعركة، وحقيقة المـؤامرة،        
 فهو في غفلة عن واقعه الذي يعيش فيه، ويحيط        
به، وإال فإن عليه أن يعي كلَّ ذلك، وأن يـضع           
في االعتبار في دعوته أن يتحرك بصدق لهـذا         
الدين، وأن يوقظ النـائمين بـصوت إسـالمه،         
وصوت قرآنه الذي يحمله بين جانبيه، وبكمـال        
شريعته، وبواقعية منهجـه، وبـسهولة تطبيقـه      

.وممارسته

 

 
إن تبليغ الحق للناس، وتعرية الباطـل لهـم،       

كشف زيفه، وإبراز وجهه القبيح      و

 

 يفِسد على   -
أعدائنا طـريقهم المـاكر، وكيـدهم الخبيـث،         
وتخطيطهم المحكَم الذي يزعمون، وصـدق اهللا        

ِفطْرتَ اللَِّه الَِّتي فَطَر النَّاس علَيهـا الَ        : تعالى
].٣٠: الروم [تَبِديَل ِلخَلِْق اللَِّه

 

 
ة وصـورتها   وهنا يجسد واقع األمة اإلسالمي    

الشيخ أبو الحسن الندوي     

 

 رحمه اهللا    -

 

:  فيقول -
ورضي عامة المسلمين بأن يكونوا ساقة عسكر       "

الجاهلية بدل أن يكونوا قادة الجيش اإلسـالمي،        
وسرت فيهم أخالق الجاهلية ومبـادئ الفلـسفة        
األوربية سريان المـاء فـي عـروق الـشجر          

يـة  والكهرباء في األسالك؛ فترى المادية الغرب     
في البالد اإلسالمية في كثيـر مـن مظاهرهـا          

.وآثارها

 

 
ترى تهافتًا على الشهوات ونهما للحياة، نهـم       
من ال يؤمن باآلخرة، وال يوقن بحياة بعد هـذه          
الحياة، وال يدخر من طيباتها شيًئا، وترى تنافسا        
في أسباب الجاه والفخار، وتكالبا عليهـا، فعـل         

.حياة وأسبابهامن يغلو في تقويم هذه ال

 

 
وترى إيثارا للمصالح والمنـافع الشخـصية       
        ن ال يؤمن بنبيعلى المبادئ واألخالق، شأن م

.وال بكتاٍب، وال يرجو معادا وال يخشى حسابا

 

 
وترى حب الحياة وكراهة الموت، دأب مـن        
يعد الحياة الدنيا رأس بضاعته، ومنتهـى أملـه         

.ومبلغ علمه

 

 
رف والمظاهر الجوفـاء،    وترى افتتانًا بالزخا  

كاألمم المادية التي ليس عندها أخالق وال حقيقة        
حية، وترى خضوعا لإلنسان، واستكانة للملوك      
واألمراء ورجال الحكومة والمناصب، وتقديسهم     

".شأن األمم الوثنية وعبدة األوثان

 

 



 


وحقيقة األمر أن الوهن والضعف والتخلـف       

صاب األمة اإلسالمية كانـت لـه ِعـدة         الذي أ 
:أسباب وعوامل، كان من أبرزها وأهمها

 

 




 


وهذا الداء العضال دب في األمة اإلسـالمية        
منذ العصور األولى لإلسالم؛ حيث كان من أول        
من وقع فيه الخوارج الذين خرجوا على خالفة        

 وكفَّروه وادعـوا بأنـه حكَّـم         نا على سيد
الرجال في دين اهللا، وقد ناظَرهم وأقام علـيهم         
الحجة وبين لهم جهلهم الكبير بحقيقة االستدالل       

وغيرهم من هـذه الِفـرق      ،  وفَهِم الكتاب والسنة  
والمذاهب التي وقعتْ بسبب سوء الفهـم فيمـا         

.توقعتْ فيه من الِبدع واألهواء والضالال

 

 
وقد تأثَّر المسلمون كثيرا على طول الزمـان        
بأفهام مغلوطة وقاِصرة عن فَهِم حقائق اإلسالم       
كما جاءت في الكتاب والسنة، ففهمـوا العقيـدة         
على أنها ال تعني سوى القول باللـسان، وأنـه          

ال إلـه إال اهللا، موقنـة بهـا         : يكفيهم أن يقولوا  
رهم قلوبهم دون اعتبار ألي عمل فـي ظـواه        

ولـم يبـصروا أن     يثبت انتماءهم لهذه الكلمة،     
ال إله إال اهللا أمان فـي الـدنيا، وقولهـا           : قول

وفهمـوا  والعمل بها أمان في الدنيا واآلخـرة،        
اإليمان بالقَدر على أنه اتِّكـال علـى عفـو اهللا         
وكرمه، وأنه ترك للسعي والتعمير في األرض؛       

بديـة إنمـا    ألن الدنيا آِخرتها فناء، والسعادة األ     
تكون حقيقة في دار الجزاء والنعيم، فال داعـي         
إذًا للعمل والتعمير والبناء، وفهموا أن الـسياسة        
اإلسالمية الشرعية ال تعني سوى إدارة الحكـم        
والسلطان فحسب، وفهموا أن قول الحق ال يعني        
إال الخطابة والوعظ وتعلـيم العلـم الـشرعي،         

ن يفعلون مـا    وتركوا الساسة والحكَّام والظالمي   
 دون حسيب أو رقيـب يـردعهم عـن          شاءوا

طغيانهم وظلمهم، إال قلَّة قليلة من الصادقين من        
.أهل العلم والصدع بالحق

 

 
ومن هنا تركت األمة ميادين الحياة كلهـا إال         

 مما كانت عليه، وتكاسلت وتأخَّرت عـن         الًقلي
دورها الرائد في قيادة العالم كمـا كانـت فـي           

الفة، في حين أن أوربا وما جاورها       القرون الس 
بدأت في يقظة سريعة بعد طول سبات وجهـل،         
بدأت في خطوات تسعى نحو الحضارة الماديـة        

.والمدنية، تسابق الريح والعواصف

 

 



 

 

 



 



 



 

فجاءت الكارثة لما تحولت عندها دفَّة القيادة       
     من أهل العلم وأصحاب الوحي الراني، الـذين   ب

ربـا، وملكوهـا قرونًـا      فتحوا الدنيا شرقًا وغ   
وأحقابا من الزمان، وبرعوا في كـلِّ ميـادين         

اة والعلوم، تحولت إلى الرجل الغربي الذي       الحي
ال يعرف من دنياه سـوى الطعـام والـشراب          
والشهوة، وال شاغل له سوى المـادة واللهـث         
وراء الثروات، وما أدى باألمة إال سوء فهمهـا         
لحقيقة رسالتها التي ابتعثها اهللا تعالى من أجلها        
من إقامة العبودية هللا تعالى وإعمـار األرض،        

 العـالم والعلـم وانـشغلت بالـشهوات         فتركت
والكراسي والسلطان، واتَّكلت على سعة عفو اهللا       

.ومغفرته

 

 




 


وهنا نؤكِّد بدايةً أن حديثنا في هذا المحور ال         
يعني إطالقًا أننا نلقي بالتبعات علـى األعـداء         

، لكننا نؤكِّد سنَّة    وتآمرهم على المنهج اإلسالمي   
من سنن اهللا الجارية، وهي سنَّة التـدافع بـين          

ولَوالَ دفْع اللَِّه النَّاس بعـضهم      الحق والباطل؛   
ضِت اَألردٍض لَفَسعِبب] ٢٥١: البقرة.[

 

 
لقد بدأت الغارات التترية والـصليبية علـى        
جسد األمة والعالم اإلسالمي، وثارت العـداوات       

ــعل ــا ضــد اإلســالم وأش ت الحــرب نيرانه
والمسلمين، حقدا وحسدا، وطمعـا فـي جمـع         

 الًخيرات العرب والمسلمين، فسخَّر اهللا لها رجا      
أعادوا لألمة عزتها   وأعوانًا من السادة الصوفية     

ومجدها، ووقفوا بالمرصـاد بـصدق إيمـانهم        
وعودتهم إلى شريعة اإلسالم، فجاء سيف الدين       

مانه وعزيمته، فكـان النـصر      قطز وتصدى بإي  
والظفر، ووقف أمام المد الصليبي عماد الـدين        

.زنكي الذي تصدى لهم في معارك مختلفة

 

 
ثم قاد الزمام من بعده نور الـدين محمـود          
زنكي الذي خطَّ خطا قويا للـدفاع عـن بـالد           
اإلسالم والمـسلمين، فاتَّخـذ قـرارا بـإجالء         

عمل على اسـتعادة    الصليبيين من بالد الشام وال    
المسجد األقصى من قبـضتهم، ولكـن جـاءه         
األجل، فأكمل المسيرة من بعده صـالح الـدين         
األيوبي، وقد أدرك المخـاطر الكبيـرة التـي         
أحاطت بالعالم اإلسالمي يومها؛ فقام بـالتخطيط       

واالستعداد اإليماني والعسكري وبالصدق مـع      
اهللا تعالى بالوقوف والزحف نحـو الـصليبيين        

يت المقدس، بعد أن أعلن عن الجهـاد فـي          وب
سبيل اهللا تعالى فانضم العالم اإلسـالمي تحـت         
لوائه ورايته، يطلب رضا اهللا والجنة، ورد عزة        
اإلسالم والمسلمين، فكانت الغَلَبة والنصرة التي      
، أعادت المسجد األقصى وحررت بـالد الـشام   

.وحصلت النكاية ألعداء اإلسالم

 

 
ه نكوص آخـر فـي األمـة        ثم جاء من بعد   

اإلسالمية، حتى العصر الحديث، فتـآمر المـد        
الدفينـة مـع المـد والفكـر        الصليبي بأحقاده   

، بالوقوف مرة أخرى أمـام العـالم        الصهيوني
.اإلسالمي وشن الحروب العسكرية عليه

 

 
ولكنهم جاؤوا مع ذلـك بنـوع جديـد مـن           
الحروب الفكرية، والثقافية التي غزوا بها جسد       

ول أمتنا، فدخلوا علـى ديـار المـسلمين         وعق
بنوعين جديدين من الحـروب، وهمـا حـرب         
الشهوات والـشبهات، فـأدخلوا دور الـسينما        
والمسارح في بالد المسلمين، ونـشروا الفـساد        
األخالقي بنشر ثقافة العهر واإلباحيـة، ونـشر        
األغاني الماجنة، واألفالم والمسلسالت الهابطة،     

م ينشرون سـموم المخـدرات     ووظَّفوا جنودا له  
بين الشباب المسلم؛ إلضعاف أبدانهم عن الجهاد       

في سبيل اهللا 

 

 تعالى -

 

. ونصرة اإلسالم-

 

 
وجاؤوا ِبمن سموهم األدباء والمفكِّرين الذي      
أسهموا بنشر هذه الثقافات المستغربة بين األمة       

.وشبابها

 

 
وأما الشبهات فقد استخدموا نفس السالح من       

لكتاب في بثِّ الشكوك حول الثوابت      المثقفين وا 
الشرعية، وأصول الدين، في كونـه ال يـصلح         
لهذا الزمان، وال يصح أن يقود العالم اليوم من         
له حظ من التدين واالسـتقامة، فـشكَّكوا فـي          
صالحية قيـادة وأحكـام اإلسـالم للـسياسات         

.والحكومات، وإدارة فنون االقتصاد وصورها

 

 
ي مصداقية العدل اإلسـالمي     وشكَّكوا أيضا ف  

وأنه ظلم المرأة ولم يوفِّها حقَّها، فابتكروا قضايا        
ومشكالت للمرأة المسلمة ليس لها فـي الحـق         
نصيب، ولكنه جهل األمة بحقيقة دينها وشريعة       

 وزجوا بها في ميادين الرجال      ربها ونبيها   

لقد حررنا  : واألعمال والسياسة والقضاء، وقالوا   
ة التي ظُِلمت، وجردوها مـن لبـاس        هذه المرأ 

قدمنا المـرأة خطـوة     : حجابها وحيائها، وقالوا  
لألمام، وصدقوا؛ ألنهم قـدموها إلـى الهاويـة         
        والرذيلة والفساد األخالقي والديني، ومـن ثَـم
سموا ذلك تقدما وتحـررا، ليخـدعوا الـسذَّج         

لـم  والرعاع، ومن ال خالق لهم في الدين وال ع        
.وال بصيرة

 

 
ولم يكتفوا بذلك، ولكـنهم قـاموا بحـروٍب         

:متنوعة مختلفة يمكن تلخيصها في هذه النقاط

 

 
١

 

التواطؤ على إسقاط الخالفة اإلسـالمية       -
.وتقسيم العالم اإلسالمي إلى دويالت صغيرة

 

 
٢

 

 إقامة الدول اإلسالمية على أساس غربي       -
.وعلماني ونظم وضعية ال تعرف اإلسالم

 

 
٣

 

 االنتشار التغريبي والتنصيري أمـام       فتح -
المستشرقين والمنصرين للتشكيك في اإلسـالم      
وعقيدته وشريعته، ومن ثَم زعزعة اإلسالم في       

.نفوس المسلمين

 

 
٤

 

 علـى أرض    الكيـان الـصهيوني    إقامة   -
فلسطين والقدس ثم ما حولها من الدول، وذلـك         
من خالل نشر الماسونية الـسرية والروتـاري        

. إلحكام السيطرة على بالد المسلمينوالليونز

 

 
٥

 

ــدة؛ - ــة البائ ــات التاريخي ــاء الثقاف  إحي
كالفرعونية واإلغريقية والرومانية، والعمل على     
تمجيدها واالفتخار بتراثهـا وحـضارتها، مـع        
تشويه الثقافة اإلسالمية ورموزها علـى طـول        

.التاريخ

 

 
هذه أهم وأبرز النكبات التي أفرزها التـآمر        

 والـصهيوني علـى بـالد اإلسـالم         الصليبي
والتوحيد؛ إلحكام السيطرة عليها، ومن ثَم العبث       

.)٢(بمقدراته وثرواته ونفطه وخيراته

 

 
فما هو المنهج الصحيح لإلصالح والتغييـر،       

، هذا ما سـنبينه فـي       ؟واستعادة مجد هذه األمة   
. تعالىاللقاء القادم إن شاء اهللا

 

 
                                              

مقال للكاتب الدكتور إبراهيم بن ناصر احلمـود، يف         ) ١(
 .م٢٠١٤ يناير ٣١صحيفة اجلزيرة السعودية يف 

أمتنا بني الواقع املعاصر وطريق العودة، للشيخ عاطف        ) ٢(
 .عبد املعز الفيومي، على موقع األلوكة اإللكتروين



 

 

 

 

 



 



 

 
اإلمام ادد

 

 
 السيد حممد ماضى أبو العزائم

 

 



 



 



 









 






 



يجب على كل مسلم أن يطيع اإلمام قرشيا كان أو غير           

ِإنِّي جاِعلُـك :    قرشي فإن اهللا يقول لسيدنا إبراهيم     

    ذُر ِمنا قَاَل وامِللنَّاِس ِإم     ِدي الظَّاِلِمينهنَاُل عِتي قَاَل ال يي 

إن ُأمر عليكم عبـد مجـدع       : (، وقال   )١٢٤: البقرة(

. )١()يقودكم ِبِكتَاِب اِهللا فاسمعوا وأِطيعوا

 

 

اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل    : ( وقال رسول اهللا  

 وما ورد من قولـه      )٢()عليكم عبد حبشي كَأن رأسه زبيبة     

) :فمقيد بقوله تعالى   )٣()ةُ من قريشٍ  األئم  :   نَـاُلال ي

 ِدي الظَّاِلِمينهع) والمراد بقريش هنا من     )١٢٤: البقرة ،

سلمان ِمنَّا  : (جمله اهللا بالنسبين روحا وجسما لقوله       

أدخَل اإلسالم بالالً في نسبي، : (، وقوله  )٤()أهَل البيتِ 

ـ  ، وقد )وأخرج الكفر أبا لهب من نسبي      ى رسـول اهللا     ولَّ

           ا على الزكاة ثم ذكره اهللا تعالى بالفاسـقرجالً قرشي 

ِإن جاءكُم فَاِسقٌ ِبنَبٍإ فَتَبينُـوا َأن تُـِصيبوا        : فقال سبحانه 

 معاذ  ى رسول اهللا    ، وولَّ )٦: الحجرات (قَوما ِبجهالَةٍ 

، بن جبل وأبا موسى األشعري وغيرهما من األنصار         

ديث الشريف وإن كان عامـا إال أن العـام يخـصص          والح

الوالةُ من قريٍش ما أطـاعوا      : (وقد ورد قوله    . غيره

، والمعتبر شـرعا النـسب الروحـاني،        )٥()اهللا واستقاموا 

ومعلوم أن طالب الوالية ال يولَّى، فإن سيدنا العباس بـن           

 أن يولِّيـه، فـرده      عبد المطلب طلب من رسول اهللا       

سنَىبالح.

 

 



 

 

 

 

 



 






 



كم للشيطان من دسيـسة بـذرها فـي         

القلوب المريضة ليفرق كلمة المسلمين، وقد      

ذكر التاريخ حوادث جمة سفكت فيها الدماء       

البريئة، بما يلقيه    

 

 لعنة اهللا عليـه   -

 

 مـن  -

الدسائس في موضوع الخالفة، وال يزال       

 

- 

لعنة اهللا عليه    

 

لـى الـصراط     قاعـدا ع   -

وإنا ليهمنا أن نبين دسائسه فـي       . المستقيم

سارع أعداء اهللا الكـافرون أن    : هذا الزمان 

يمزقوا جماعـة المـسلمين لمحـو القـوة         

اإلسالمية، وإلطفاء نور اهللا تعـالى، واهللا       

متم نوره رغم أنوفهم، فألقوا فـي قلـوب         

بعض من ال خالق لهم ممن ينتسبون إلـى         

دعوهم باألمـاني   قريش أو إلى العرب، وخ    

الباطلة ليعيدوا الخالفة لهم، ال حبـا فـي         

الدين، وال رغبة في إحيـاء سـنة خيـر          

المرسلين صلوات اهللا وسالمه عليـه، بـل        

ليهلك بعض المسلمين ببعضهم، بغضا فـي       

القرآن الذي هو حصن اهللا األمين المـاحق        

للكفر والضالل والظلم والبهتان، واهللا جـلَّ       

. آمنوايدافع عن الذين 

 

 

اجتهد أعداء اهللا تعالى في إفساد قلوب       

أهل الطمع، فسارعوا فيهم يقولون نخـشى       

فـإن أهـل    .. وكـذبوا .. أن تصيبنا دائرة  

اإليمان الكامل ال يرضون بالحياة الدنيا وال       

يطمئنون بها، وإن الموت جوعـا أو قـتالً         

أحب إليهم من الحيـاة فـي معـصية اهللا          

.ورسوله 

 

 

سهم فاتخـذوا أعـداء اهللا      قام أعداء أنف  

أولياء من دون المؤمنين، وسلوا الـسيوف       

معهم على أهل اإليمان باهللا، مـع علمهـم         

بأحكام القرآن، واعتقـادهم    

بما يقصده أعداء اهللا مـن      

محو كتاب اهللا وسنة رسول     

ــالك  اهللا  ــل وإه ، ب

ال : جماعة المسلمين، واهللا تعـالى يقـول      

ِهللا والْيوِم اآلِخِر يوادون    تَِجد قَوما يْؤِمنُون ِبا   

         َأو مهـاءكَانُوا آب لَوو ولَهسراَهللا و ادح نم

   متَهِشيرع َأو مانَهِإخْو َأو مهنَاءَأب) المجادلة :

يا َأيها الَِّذين آمنُـوا     : ، ويقول سبحانه  )٢٢

ياء تُلْقُون ِإلَيِهم   ال تَتَِّخذُوا عدوي وعدوكُم َأولِ    

: ، ويقول سـبحانه   )١: الممتحنة( ِبالْمودِة

       وِند ِمن اءِليَأو الْكَاِفِرين ْؤِمنُونتَِّخِذ الْمال ي

الْمْؤِمِنين ومن يفْعْل ذَِلك فَلَيس ِمن اِهللا ِفـي         

، وكم من آية في     )٢٨: آل عمران  (شَيٍء

مـت الحجـة ووضـحت    القرآن المجيد أقا  

المحجــة، ومــع هــذه اآليــات القرآنيــة 

واألحاديث ترى هذا النفر الذين حكـم اهللا        

عليهم بالكفر يدعون أنهم أولى باإلمامـة،       

وحجتهم أن أعداء اهللا تعالى يعينونهم على       

وأن اهللا تعالى ال يهدي كيد الخائنين،       . ذلك

من أعان ظالمـا سـلطه اُهللا       (: وفي الخبر 

ها هي الـبالد اإلسـالمية التـي        و. )عليِه

استولى عليها أهل أوربا بأمثال تلك الخدع       

قد ذلوا من أعانهم، بـل محـوا آثـارهم،          

واستعبدوا المسلمين، وصارت الحيوانـات     

واألرقاء أعز من المسلمين األحـرار، واهللا    

 للعاقـل مـا     ةغالب على أمره، وكفى غير    

واهللا تعالى أسأل أن يحفـظ      . يراه محسوسا 

عة المسلمين من المنافقين الذين يغرون      جما

الناس بظاهرهم، وقلوبهم مفعمـة بـالكفر،       

وستظهر تلك الحقائق في الدنيا قبل اآلخرة،       

ويعض هـؤالء المنـافقين أيـديهم نـدما،         

. وسيتمنون يوم القيامة أن يكونوا ترابا

 

 



 



جلى البيان أن إصابة الحقيقة في نفـس   

سبيل إلى نيلها، وعلـم المـستقبل       األمر ال   

غيب عن كل إنسان، انفـرد اهللا بـه دون          

غيره، قال اهللا تعالى مخبـرا عـن حبيبـه     

ولَو كُنْتُ َأعلَـم الْغَيـب :       ومصطفاه

    وءالـس ِنيـسا ممِر والْخَي تُ ِمنتَكْثَرالس 

كيـف  .. ، وهذا من تعلم   )١٨٨: األعراف(

نا مـن الحجـة البينـة       بنا نحن؟ ولم يبق ل    

والمحجة الواضحة إال أن ننظر في األمور       

من حيث هي، نظرة يستبين بها حكـم اهللا         

في األرض، حتى يتضح لنا حكمته سبحانه       

 بمحكم آيه، أو بأثر عـن رسـول اهللا          

صح إسناده، أو بإجماع أئمة الهـدى مـن         

، أو باستنباط أهل    أصحاب رسول اهللا    

ـ       اء الربـانيين،   الخشية من اهللا مـن العلم

فـإذا  . كاستنباط الفـروع مـن األصـول      

اتضحت لنا المحجة عملنا بعزيمة ماضية،      

بنية صادقة وإخالص هللا تعالى، فإذا عدمنا       

فقد يكون خير   . هذا األصل وجبت المشورة   

اآلراء لحقير مهين نكرة، فال نحتقر الرأي       

لصدوره من غير أهله، إنما تعرف الرجال       

ومـن  . ق بالرجـال  بالحق، وال يعرف الح   

عرف الحق بالرجال هلك، ومـن عـرف        

الرجال بالحق سعد، هذه القاعدة هي سـر        

النجاة وبراق السعادة، وكم نرى مجتمعات      

هلكت بسبب إصرارها في اقتدائها بعظـيم       






. 



 

 

 

      

 



 



نشر ذكره، مع أن اهللا تعالى يبين لنا فـي           

كتابه العزيز كل البيـان، فـأمر سـبحانه         

هوى بقولـه   المعصوم الذي ال ينطق عن ال     

: آل عمران  (وشَاِورهم ِفي اَألمرِ  : تعالى

، وكم من خير أظهره اهللا على ألسنة        )١٥٩

المجهولين فحِرمه العالم، وكم من شر ظهر       

وانتشر بسبب إصرار مشهور نابـه بـين        

.الناس قلده فيه العامة

 

 



 



الحق الذي ال شبهة فيه هو ما ورد عن         

، والواجب علينا أن    لى ورسوله   اهللا تعا 

نترك اإلعجاب برأينـا واتبـاع الهـوى،        

ووقوفنا عند العمل بالشريعة مهما كان ذلك       

مالئما أو غير مالئم لنا، فـإن اإلعجـاب         

بالرأي واتباع الهوى مع وضوح المحجـة       

 الشرعية

 

 وإن كان فيـه لإلنـسان لـذة         -

 نفسانية

 

  إال أن تلك اللذة تنقلب ألما دائمـا    -

حتى لو ظفر بقصده، فإن الرأي والهـوى        

يعميان عيون العقل، فيقع اإلنـسان فيمـا        

فإذا لم تـستبن الحقيقـة      . حرمه اهللا تعالى  

صريحة في الـشريعة، فـاألولى األخـذ        

بالمشورة، وكلما كثر أهل الـشورى كـان        

الحق مع األكثرين، وكـان اإلقـدام علـى         

العمل خيرا، فـإن فـاز العـاملون نـالوا          

تين، وإن لم يفوزوا نـالوا الـسعادة        السعاد

الدائمة في الدار اآلخرة، وما من حادث من        

األحداث يحدث إال وله حكم في الـشريعة        

صريح، أو نظير في أعمـال الـسلف، أو         

يجعل اهللا لألمة نورا يلهـم      

به من شـاء مـن عبـاده        

تستبين به الحقيقـة، قـال      

ــالى ــِذين : تع ــه الَّ ِلملَع

تَنِْبطُونَهسيمِمنْه ) ٨٣: النساء(.

 

 



 



١

 

 رجل جعل اهللا له نورا، فهو يرى        -

بهذا النور الحـق وسـبله بعـد االجتهـاد        

واإلخالص، وهذا هو الذي ألهمه اهللا الخير، 

وأخص عالمة له أنه إذا حكم اليوم برأيـه         

: بعد االجتهاد فظهر له في الغد خطؤه قال       

والمسلمون ال  . قأنا مخطئ، ورجع إلى الح    

يعدمون مثل هذا في كل زمان، فقد يكـون         

وقد يجب  . ظاهرا مشهورا أو باطنًا مستورا    

عليه أن يظهر نفسه ويبين خصوصيته، قال       

اجعلِْنـي علَـى    : سيدنا يوسف الـصديق   

    ِليمِفيظٌ عِض ِإنِّي حاِئِن اَألرخَز)  يوسـف :

، وبإظهاره نفـسه لألمـة سـلم مـن       )٥٥

العقوبة، ولألمة أن تمتحنـه فـي ظـاهره         

.وباطنه مع اإلخالص، فتقبل أو ال تقبل

 

 

٢

 

 ورجل يرى الرأي ويعجـب بـه،        -

ويأبى أن يقبل الحق ولو ظهر، وهذا النوع        

إن كان تعصبه لرأيه لوضوح الدالئل عنده       

وحرصه على الحق وغيرته له واعتقاده أن       

يه هو الحق، فذلك نرجـو أن يعينـه اهللا    رأ

تعالى على الرجوع إلى الحق، وإن كـان        

يعجب برأيه علوا وحبا في السيادة وعنـادا        

للحق، فهذا شيطان مارد حفظ اهللا المسلمين       

.منه

 

 

٣

 

 ورجل ذيل دنىء النفس، ال علم له        -

يخشى به اهللا، وال شرف يمنعه عن الدنايا،        

األمة، يـسارع   وهذا كالمرض المعدي في     

إلى من بيده السيف والمال فيكون معـول        

هدم للمجد، إذا رأى السيف والمال في يـد         

كافر اتصل به، وتحقق أن اتصاله به هـو         

السعادة، ثم يقوم في األمة فيثـبط الهمـم،         

وينشر األراجيف، ويبين عورات المسلمين     

وهو . ألعدائهم، ومواطن ضعفهم لخصمهم   

 ذي سلطان بكليتـه،     المنافق، بينما تراه مع   

إذا به مع غيره من أعدائه عليـه، وتـراه          

يكره الحق وأهله وإن كانوا أقرب النـاس        

إليه إن عاندهم الحظ، ويحب الباطل وأهله       

. ولو كانوا أعداءه، إن أقبلت عليهم الـدنيا       

وهذا هو مرض المجتمع، الذي إن لم يدافع        

بالعالج الشديد كالكى انتـشر فـي األمـة         

اله من الذل أكثر مما ينـال       وهذا ين . فأذلها

 ألن العدو يستعمله معتقدا دناءتـه،        ؛األمة

فإذا استغنى عنه بادر بإهالكه خوفًا منه أن        

يعين عليه عدوا، ومن أعان العـدو علـى         

.!!قومه كيف يْؤمن؟ 

 

 



 



أيها المسلمون، أنتم جسد واحد، وكـل       

 فرد من المسلمين ككل عضو من الجـسد،       

فتنبهوا لحفظ هذا الجسد، فإن أصغر عضو       

منه لو مرض أضر جميع الجسد، واعلموا       

أن الجسد ينبغي أن يتحفظ بكل قواه في أيام         

األوبئة، فيحتمي من الـشراب والطعـام،       

ويكثر تطهير جسمه وثيابه وبيتـه، ويبعـد    

عن المرضى، وكذلك المجتمع فـي هـذا        

الوقت الحاضر قد أحاطت به أعداؤه الذين       

يرونا وال نراهم كالشياطين، وقد انتـشروا       

كالميكروبات، فيظهرون الرحمة، ويعلنون    

أنهم جاءوا لدفع المظالم عنـا، والنتـشار        

الصنائع والعلوم والفنون بيننا، وليجعلونـا      






 



 

 

 

 

 



 



أحرارا في بالدنـا، فنستـسلم وال نحتـاط         

ألنفسنا منهم، فإذا تمكنوا سلبوا منا البقيـة        

 ميراثنـا ونتـائج     الباقية، واغتصبوا منـا   

جهودنا، واستبدلوا ذلك كله بانتشار العهارة      

والقمار والخمور والربا، ثم قبحوا فضائلنا،      

وذموا أشرافنا، وانتقموا مـن المتمـسكين       

.بديننا

 

 

كل ذلك أمر هين لو أن األمة يقظـة،         

ولكن البالء األكبر أن األمة عظم بالؤهـا        

قـوم  برجال نعتقد أنهم أبناء المـسلمين، وت      

حجة أعمالهم على أنهم شر من الكـافرين،        

عشقوا تلك المخازي التي كان يتمنى المسلم       

أن يموت وال يراها، فضالً عن أن يعملهـا         

أو يحبها أو يستحسنها وينشرها، ولم يكفهم       

هذا حتى نشروا بين األمة تلـك المخـازي    

مدنيـة  : فكم قالوا . فحسنوها زورا وبهتانًا  

وحـضارة أوربـا   .. أوربا وتوحش الشرق  

وتقـدم أوربـا وجمـود      .. وخمول الشرق 

لعل .. ورحمة أوربا وظلم الشرق   .. الشرق

القارئ يعتقد أن أجهل جاهـل يخجـل أن         

يظهر عيوب أقاربه، وقد يدعوه شـرفه أن        

يستحسن القبيح منهم، ويتعصب له بغـضا       

خشية أن ينسب القبيح لنفسه، وإن الرجل قد   

إذا سمع مـن    يكون قريبه فاجرا مجاهرا، ف    

لعـل  . يذكره غار له ومحا عنه هذا العيب      

إن المستحسنين لمدنية أوربـا     : قائالً يقول 

 ؛وهذا وهم باطل  . يريدون أن يقوموا باألمة   

.ألن القيام باألمة له وسائل

 

 

ومن أراد أن يمكِّن العـدو مـن أمتـه       

بتقبيح ما هي عليه فهو شر من العدو، وال         

انوا من أبنـاء    يشك العاقل أن هؤالء وإن ك     

المسلمين، إال أن ماءهم من نجاسة الخمـر        

والربا أو الكسب الحـرام،     

إنه : ولك أن تتطرف فتقول   

من بذرة نجسة، وإال فمـا      

الذي جعله يسارع في أعداء 

قومه ويستحسن ما هم عليه؟ وحبيب العدو       

ال يتَِّخِذ الْمْؤِمنُـون    : عدو، قال اهللا تعالى   

 ِليَأو الْكَاِفِرين       ـنمو ـْؤِمِنينوِن الْمد ِمن اء

آل  (يفْعْل ذَِلك فَلَيس ِمن اللَِّه ِفـي شَـيءٍ        

، ومتى رأيت الجسم الثقيـل      )٢٨: عمران

يميل إلى العلو؟ لم يكتف هؤالء بما نـالهم         

من الذل والخزي بالمسارعة في أعـدائهم،       

.حتى هموا بضياع المجد

 

 



 



 ألن  ؛ وقت العمل، فأقلوا الكـالم     قد آن 

العامل ال يرجع خائبا أبدا، فإنـه إمـا أن          

يظفر دينًا ودنيا وأخرى، وإما أن يـستريح        

ضميره بأنه سن سنة حسنة لقومه، فأرضى       

.اهللا ورسوله وأحيا قلوب قومه

 

 



 



يجب أن يكون المتكلم ذا حجة قائمـة،        

لقلوب جاذبـة،   وسيرة عادلة، وخصوصية ل   

وغيرة للحق، واحتقار للدنيا وزينتها، وحب      

هـذا  . لخير كل مسلم أين كان وكيف كان      

وإن كان خفيا دنيا فالواجـب علـى كـل          

 المجتمع أن يطلبه أين كـان     

 

 ولـو فـي     -

األكواخ

 

وال .  فكم في الزوايا مـن خبايـا       -

يغتر المجتمع بالقصور، فكل الفجور فـي       

والرحمة علـى   يتكلم أهل الشفقة    . القصور

األمة الذين تبين لهم الحق والباطل، وعلموا       

دسائس األعداء وقصودهم، مـن أكـسبتهم       

التجارب خبرة، وعلم سير األوائل عبـرة،       

يتكلم الذين يرجون   . وسياسة األعداء معرفة  

ثواب اهللا يوم القيامة، ويخشونه وال يخشون       

ويتكلم مع هؤالء أهـل بيـوت       . أحدا سواه 

 من يخشون فقد سـيادتهم      المجد والشرف، 

ثم يتكلم من يطمـع فـي       . وضياع مجدهم 

حسن مستقبله، ويرجو السعادة لنفسه ومـن      

هذه األنواع هم رجـال     . بعده من عشيرته  

الشورى المتكلمون لخيـر األمـة، الـذين        

فـإذا  . يسرهم االقتداء بذي الرأي الصائب    

قامت الحجة ووضحت المحجة قاموا جميعا      

كلُّ واحٍد  : (ول اهللا   عماالً، كما قال رس   

من المسلمين على ثغٍر من ثغوِر اإلسـالِم،        

       ْؤتَى اإلسالملئالَّ ي دإخوانُك فَاشْد نفإذا تهاو

ِلك٦()من ِقب(.

 

 
                                              

وجوب : ب، كتاب اإلمارة، با   ٦/١٥صحيح مسلم   ) ١(

طاعة األمراء في غيـر معـصية وتحريمهـا فـي           

.٤٥٦٤ ح١٠/٤٢٧المعصية، وصحيح ابن حبان 

 

 

، وسـنن ابـن     ٦٩٣ ح ١/١٤٠صحيح البخارى   ) ٢(

ــه  ــد ٢٨٦٠ ح٤/٣٧٦ماج ــام أحم ــسند اإلم ، وم

.١٢٧٥٢ ح٢٠/١٦٠

 

 

 .١٢٣٠٧ ح١٩/٣١٨مسند اإلمام أحمد ) ٣(

، ٦٠٤٠ ح٦/٢١٢المعجــم الكبيــر للطبرانــى ) ٤(

.٦٦٢٠، ٦٦١٨ حديث ٤/٢٥رك للحاكم والمستد

 

 

، وكنـز العمـال     ٨/١٤٣سنن البيهقى الكبـرى     ) ٥(

.١٤٠٥٩ ح٥/٥٩٦للمتقى الهندى 

 

 

 بـنفس   ٢/٤٢قوت القلوب ألبى طالب المكـى       ) ٦(

اللفظ، ورواه أبو داود وابن ماجه والدارمى ومالـك         

).لئال يدخل العدو من قبلك(... فى الموطأ بلفظ 

 

 





 



 

 

 

 

 



 



 

 



 


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

 

 

 

 

* 

 



*

 



*

 



 

 


حينما نتحدث عن الذكر إنمـا      
نتحدث عن ما به تحيا وتطمـئن       
القلوب ويجلو الصدأ الـذي قـد       

َأالَ : يعلق بها، كما قال اهللا تعالى     
    ِئنِبِذكِْر اللَِّه تَطْمالْقُلُوب) الرعد: 

ــال )٢٨ ــوب) : ، وق إن الْقُلُ
لَتَصدُأ كَما يصدُأ الْحِديد وجالُؤها     

  الياِهللا  تَع وصـدأ القلـب   )ِذكْر ،
بالغفلة عن ذكر اهللا، والغفلة تولد      

 فَِإنَّهـا الَ  : العمى؛ قال تعـالى   
بصار ولَِكن تَعمى الْقُلُوب تَعمى األَ 

.)٤٦ :الحج( ِفي الصدوِرالَِّتي 

 

 
ولذلك جعل السادة الـصوفية مـن الـذكر         
رياضة روحانية، سواء باللـسان أو القلـب أو         
الجوارح، وكلٌّ له ذكر خاص، تلك الرياضـة        
غفل عنها البعض ممن لم يعلموا عـن الـذكر          
فضائله وخصائصه ومنزلته بين العبادات، بـل       

نما هم  يتصور البعض أن الذين يقومون بالذكر إ      
أناس تخلوا عن مبادئ الشريعة؛ بالرغم من أن        
القرآن العظيم وضح بصريح العبـارة أهميـة        
الذكر، وجاء األمر من اهللا تعالى به في آيـات          

يا َأيها الَِّذين آمنُوا اذْكُروا     : بينات كقوله تعالى  
. )٤١ :األحزاب (اللَّه ِذكْرا كَِثيرا

 

 
 إنما   وبعض الناس ال ينكرون الذكر إجماالً     

ينكرون كيفية القيام به، والقرآن لم يترك لهـذا         
الَّـِذين  : اإلنكار مجاال كما يقـول اهللا تعـالى       

      نُـوِبِهملَى جعا وودقُعا وامِقي اللَّه ونذْكُري ) آل
والبعض يـدعي أن المـساجد      ). ١٩١ :عمران

صالة فقـط؛ وقـد رد      ليست للذكر إنما هي لل    
ومن َأظْلَم ِممن   : القرآن عليهم في قوله تعالى    

منَع مساِجد اللَِّه َأن يذْكَر ِفيها اسمه وسعى ِفـي          
خَراِبها ُأولَـِئك ما كَان لَهـم َأن يـدخُلُوها ِإالَّ          

خَآِئِفين )ويقـول اهللا تعـالى    ،  )١١٤ :البقرة:

 

 
 

 

 

  فَِإذَا   واْ اللَّهالَةَ فَاذْكُرالص تُميقَض 
: ؛ ومن معانيها أي   )١٠٣ :النساء(

فإذا قضيتم صالة الخوف وأنتم في      
الملحمــة؛ فــاذكروا اهللا بقلــوبكم 
وألسنتكم بما تستنزلون به معونته      

ِإن : على عدوكم، وقوله تعـالى    
ةَ تَنْهى عِن الْفَحشَاء والْمنكَِر     الصالَ
 :العنكبـوت ( ر اللَِّه َأكْبـر   ولَِذكْ
، والصالة نوع مـن أنـواع       )٤٥

الذكر، أما السنة النبوية الـشريفة      
.ففيها ما فيها من شأن الذكر

 

 


 

 
أما الفكر فهو العبادة التي توصـل             

إلى استقامة القلوب والسعادة األبدية، وتُـذهب       
فلة، وتُحدث للقلب الخشية، وهذا ربما يغفـل        الغ

البعض عنه لعدم العلم بأهميته؛ بالرغم مـن أن         
المولى سبحانه حث عليه في كتابه العزيز فـي         

لَقَ َأولَم يتَفَكَّروا ِفي َأنفُِسِهم ما خَ      :قوله سبحانه 
  ِبـالْحقِّ  اللَّه السماواِت واَألرض وما بينَهما ِإالَّ     

اللهـم  : (، وقال   )٨ :الروم( وَأجٍل مسمى 
اجعْل صمِتي فكْرا، ونُطقي ِذكْـرا، ونَظـري        

).ِعبرا

 

 
وفي كُلٍّ من الذكر والفكـر آيـات ألولـي          

ِإن ِفي خَلِْق السماواِت    : األلباب كما قال تعالى   
وِلـي   ألُ واَألرِض واخِْتالَِف اللَّيِل والنَّهاِر آلياتٍ    

        لَـىعا وودقُعا وامِقي اللَّه ونذْكُري اِب الَِّذيناأللْب
جنُوِبِهم ويتَفَكَّرون ِفي خَلِْق السماواِت واَألرِض      

اِطالً    رذا با خَلَقْتَ هنَا مب      ـذَابفَِقنَـا ع انَكحبس 
 ١٩٠ :آل عمران( النَّاِر

 

– ١٩١.(

 

 


 


الذكر اسم جمعه ذكُور وأذْكار، وهو مصدر       

: ذَكَر اسـمه؛ أي : ذَكَر، والمفعول مذْكور، يقال   
حِمده وَأثْنَى  : جرى على ِلساِنِه، وذَكَر اللَّه؛ أي     

علَيِه وسبحه ومجده واستحضره في قلبه فأطاعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


 

     ا اسم الـرب سـبحانه،      والذكر الكثير هو حضور القلب مراعي
ِعبرة : أعلمه به وذكَّره إياه، والذِّكْر    : وذكَر فالن الشَّيء لفالٍن؛ أي    

.الصالةُ هللا والدعاء ِإليه: وِعظة وتوبة، ومن معانيه

 

 
:  كما قال تعـالى    والذِّكْر اسم من أسماء سيدنا رسول اهللا        

  َل الَأنز ا    لَّقَدِذكْر كُمِإلَي والً* هسنَـاٍت        ريباِت اللَّـِه مآي كُملَيتْلُو عي 
 لِّيخِْرج الَِّذين آمنُوا وعِملُوا الصاِلحاِت ِمن الظُّلُماِت ِإلَـى النُّـورِ          

 ١٠ :الطالق(

 

قد أظهر اهللا   : ، أي ، فالذكر هو الرسول     )١١ –
 باب بدل الشيء من الشيء وهو هـو ، فيكون من   ا رسوالً لكم ذكر .

 ". القرطبي والطبري"

 

 
ِإنَّـا  : المراد بالذكر هنا القرآن، والذكر في قوله تعالى       : وقيل

     اِفظُونلَح ِإنَّا لَهو لْنَا الذِّكْرنَز ننَح )القرآن، وقد  : ، أي )٩ :الحجر
.دل على العبر واألحداث التي وقعت لألمم السابقة

 

 
وهـم أهـل اهللا،     ". تفسير البغوي "هم أهل القرآن،    وأهل الذكر   

؛ فعن وهم أهل بيت سيدنا رسول اهللا      ". اصطالحات الصوفية "
فَاسَألُوا َأهَل الذِّكِْر   : جابر عن أبي جعفر الباقر قال في قوله تعالى        

   ونلَمال تَع كُنْتُم ِإن )أهل بيت  : أي" نحن أهل الذكر  : ")٤٣ :النحل
المـراد بهـم    : ، وقيل "الطبري وابن كثير  "،  م  الرسول األعظ 

.علماء أهل الكتاب: هنا

 

 
طرد الغفلة، فإذا ارتفعت الغفلة حـصل       : والذكر عند المحققين  

.الذكر، واللسان ترجمان عن ذلك

 

 
والذكر الذي يقابله النسيان هو ذكر القلب ال ذكر اللسان، وهو           

:أفضل الذِّكْرين، يقول اإلمام أبو العزائم 

 

 
ه غبنـــاـا عنـما ذكرنا ألنن

 

 
ا إلى الحبيب اشتقنــاـل ألنَّـب  

ان ولكــنـاك باللسـما ذكرن

 

 
ن ذكرناـدت مـاهـبقلوب قد ش  

 لم ننس ما قد شهدناَألَستُِمن 

 

 
ل إذ خاطبنـاـال الجميـمن جم  

يـكيف أنساك يا جميــل وقلب

 

 
 عرش مجلى األسماء نور المعنى

ب ورودها في آيات الذكر الحكـيم       والذكر له معان أخرى بحس    
.أو السنة النبوية المطهرة، ويمكن الرجوع إليها في المطوالت

 

 


 


واذْكُِر : الذكر هو أفضل العبادات، وقد أمر اهللا تعالى به فقال         

 كبر مِتيالً   اسِه تَبتَّْل ِإلَيتَبو  )ملوقال سبحانه  )٨ :المز ، :  ـ ها َأيا ي
، ومن فضائله   )٤١ :األحزاب( الَِّذين آمنُوا اذْكُروا اللَّه ِذكْرا كَِثيرا     

:ما يلي

 

 
١

 

: ِذكْر المولى سبحانه للذاكرين-

 

 
، وقال جل   )١٥٢ :البقرة( فَاذْكُروِني َأذْكُركُم : قال اهللا تعالى  

:  ، عن ابن عباس   )٤٥ :العنكبوت( ولَِذكْر اللَِّه َأكْبر  : ثناؤه
ولذكر اهللا لكم إياكم برحمته؛ أكبر من ذكركم إياه بطاعته، وقال ابن     

ذكر اهللا لكم أكبر من ذكركم له؛ ألن ذكره بال علة، وذكركم       : عطاء
. مشوب بالعلل واألماني، وألن ذكره ال يفنى، وذكركم يفنى

 

 
       فذكر العبد هللا أن يذكر العبد ربه حاضر  ا لجمالـه   ا معه مشاهد

له وكماله، وإذا ذكر اهللا العبد جعله يشهد العناية، ولديها          العلي وجال 
قراءة القرآن مع رعايـة  : يقوى الهيام ويشتد الغرام، والذكر األكبر    

من ذَكرِني ِفي نَفِْسِه ذَكَرتُـه      : (سماعه من اهللا تعالى، وفي الحديث     

). ِمنْهِفي نَفِْسي، ومن ذَكَرِني ِفي مٍأل ذَكَرتُه ِفي مٍأل خَيٍر

 

 
؛ فالنفس عبـارة    )من ذَكرِني ِفي نَفِْسِه ذَكَرتُه ِفي نَفِْسي      : (وقوله

مدده : عن الوجود، والذكر عبارة عن الشهود، وذكره سبحانه لعبده        
ومن ذَكَرِني ِفي مٍإل ذَكَرتُه ِفي مٍإل       : (الذي به السعيد مسعود، وقوله    

 ٍر ِمنْهالكثـرة : أي"ناظرين بالفرق   ومن ذكرني في مإل     : أي) خَي" ،
فهم عبيـد حـضرة     " الوحدة: أي"ذكرتُه في مٍإل مشاهدين بالجمع      
:اإلطالق، يقول اإلمام أبو العزائم

 

 
فَاذْكُره في النفِس تُذكَر في جاللِته

 

 
 واذْكُره في الجمِع تُمنَح كُلَّ رضواِن

واذْكُره في الفرق تَشْهد قدس عزِته

 

 
 نَزه فنُور شهوِد القـــدِس رباِني

٢

 

: طمأنينة قلب الذاكر-

 

 
 وتَطْمِئن قُلُوبهم ِبِذكِْر اللَِّه َأالَ ِبِذكِْر اللَِّه        الَِّذين آمنُوا : قال تعالى 
 الْقُلُوب ِئنتَطْم )فالذكر حياة القلوب، فإذا لم يأكـل        )٢٨ :الرعد ،

 القلب إذا فـارق ذكـر اهللا        ، كذلك !اإلنسان ويشرب أليس يموت؟   
فَويٌل ِللْقَاِسيِة قُلُوبهم ِمن ِذكِْر اللََِّه ُأولَِئـك ِفـي          : مات، قال تعالى  

مثَُل الَِّذي يـذْكُر ربـه      : (، وقَاَل   )٢٢ :الزمر( ضالٍل مِبينٍ 
إن : (ال ، وق"البخاري) "والَِّذي ال يذْكُر ربه مثَُل الحي والميتِ   

         الياِهللا  تَع ا ِذكْرالُؤهجو ِديددُأ الْحصا يدُأ كَملَتَص وقـال   )الْقُلُوب ،
 اإلمام علي" :وا اٌلْقُلُوبوِّحيعني في الذكر" ر.

 

 
٣

 

: نوال مغفرة اهللا تعالى وعظيم أجره-

 

 
 والْمْؤِمنَـاِت   ِإن الْمسِلِمين والْمسِلماِت والْمـْؤِمِنين    : (قال تعالى 

والْقَاِنِتين والْقَاِنتَاِت والصاِدِقين والصاِدقَاِت والصاِبِرين والصاِبراِت      
        اِئِمينالـصقَاِت ودتَـصالْمو ِقيندتَـصالْماِت والْخَاِشعو الْخَاِشِعينو

ظَاِت والذَّاِكِرين اللَّه كَِثيـرا     والصاِئماِت والْحاِفِظين فُروجهم والْحافِ   
".٣٥:األحزاب) "والذَّاِكراِت َأعد اللَّه لَهم مغِْفرةً وَأجرا عِظيما

 

 
٤

 

: الفالح-

 

 
رِض وابتَغُوا  ةُ فَانْتَِشروا ِفي األَ   الصالَفَِإذَا قُِضيِت   : قال تعالى 

.)١٠ :الجمعة( ِثيرا لَعلَّكُم تُفِْلحونِمن فَضِل اللَِّه واذْكُروا اللَّه كَ

 

 
٥

 

:  السابقية-

 

 
والسابقية تأتى جزاء استغراق الذاكر في ذكر مواله، فالـذاكر          
إذا استغرق في ذكر اهللا تعالى نسي كل شيء سوى اهللا تعالى، فمن             

 ألنـه التفـت     ؛ذكر شيًئا آخر مع اهللا تعالى فقد أشرك بين الذكرين         
: ، قيـل  )سبق الْمفِْردون) : إلى غيره، قال    وهو مع اهللا تعالى     

 )ا والذَّاكراتُ الذَّاكرون اهللا كثير  (: وما الْمفُِردون يا رسوَل اِهللا؟، قال     
، والمفردون  "الترمذي"

 

 بتشديد الراء وتخفيفها -

 

 وهم الذين تفردوا -
ئم بذكر اهللا تعالى، أو أفردوا اهللا تعالى بالذكر، يقول اإلمام أبو العزا        

:في إحدى قصائده

 

 
اِل رْؤيِتِهـٍة ِبجمـي بهجـالْقَلب ِف

 

 
 والروح سكري بكشف جميل طلعتِه 

ٍة تَشْتَاقُ تَشْهد ماـهفَـوالعين ِفي لَ

 

 
ِهـهجتـس ببـؤادي في أنـبه ف  

والنَّفْس ما بين قَلْبي بْل وباصِرتي 

 

 
يقتِه ـن حقـان مـعـت لمـتَأله  



 





  

 

 



 


 

 

 



 




 





 




 




 



 
قد اجتمعت ببعض من يحبذ آراء ابن تيمية ويدعو إلى اتباعه            ل

أنا ال أتبع ابن تيمية مطلقًا ألنى إن كنت قد بلغت درجـة             : فقلت له 

االجتهاد فال أتبع غيرى، وإن لم أبلغ درجة االجتهـاد كنـت مـع              

الجمهور ال مع من شذ عنهم، فذلك أحوط فى الدين وأقـرب إلـى              

.العقل والنقل

 

 

نا إذا وازنَّا بين أولئك المتشدقين وبين إمام واحد من إن: بل نقول 

األئمة كالشافعى أو مالك مثالً، لم نجد نسبة بينهم وبين أتباع أئمـة             

.الهدى بل كبار علماء العصر وجدنا البون شاسعا والفرق عظيما

 

 

فكيف يحل للمقلد أن يترك أولئك العظماء المشهود لهم بالـدين           

وا عن الـسواد األعظـم،      متشدقين الذين شذُّ  والفضل ويتبع أولئك ال   

وأوقعوا الفرقة بين المسلمين، وتحكموا فى ديـن اهللا فـأرادوا أن            

يلزموا الناس بمذهبهم الخاص، مع أننا ال نعترف لهم بإمامـة وال            

اجتهاد، بل ال نعترف لهم بنظر دقيق وال فهم صحيح؟، فأين هم من    

.بين السماء واألرضدرجة االجتهاد وبينهم وبينها أبعد مما 

 

 

...ومن لى بأن تدرى بأنك ال تدرى؟... 

 

 

على أنهم لو كانوا مجتهدين حقا ما صـح أن يلزمـوا النـاس              

: مذهبهم، فإن مسائل الفروع يكفى فيها الظن، وقد جاء فى الحديث          

أن من اجتهد فأخطأ كان له أجر، ومن اجتهد فأصاب كـان لـه              (

).أجران

 

 

مل له على العمل امتثال أمر الشارع       فالمدار على أن يكون الحا    

.حتى ال يكون خارجا على اهللا ورسوله

 

 

وقد كان أئمة الهدى يقلد بعضهم بعضا ويثنى بعـضهم علـى            

بعض وال يرون بأسا باتباع غيرهم، وها هو ذا اإلمام مالـك لـم              

يرض من الخليفة العباسى أن يحمل الناس قسرا علـى موطئـه             

 

- 

وهو هو عند مالك     

 

راما لرأى غيره من العلماء واتهاما لنفسه        احت -

التى يجوز عليها الخطأ، وعلما بأن مسائل الفقه ظنية يكفـى فيهـا             

الظن، بل بعض أئمة الهدى قلد غيره فى بعـض المـسائل كـأبى             

، عندما أخبروه بأن البئر     )نقلد إخواننا الحجازيين  : (يوسف الذى قال  

.خر ما ال يسعه هذا المقالالتى توضأ منها وقعت فيها فأرة، إلى آ

 

 

أن المقلد لبعض األئمة كالشافعى مـثالً يلزمـه أال          : فالخالصة

إن إمامى  : يخوض مع أولئك المتحذلقين فى األدلة، وإنما يقول لهم        

أعظم فى نفسى منكم، وال يحل لـى أن أتـرك الفاضـل وأتبـع               

هذه هى النـصيحة التـى      . المفضول، وال أدع العالم وأتبع الجاهل     

.نا أن نسديها للعامةأرد

 

 
:ولنقل كلمة فى الموضوع تناسب الخاصة

 

 
 من أعظم القـرب، وقـد       ال شك أن الصالة على النبى       

طلبها منا القرآن العزيز والسنة الشريفة، وال داعى لإلطالـة فـى            

.هذا

 

 

: وقد جاء فى خصوص الصالة بعد األذان أحاديـث صـحيحة         

 أنه سمع النبى ص منها ما روى عن عبد اهللا بن عمرو بن العا         

 يقول ) :        ،إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلُّوا على



 

 

 

 

 



 


 

 









 



 









 



 



 



 





 



فإنه من صلى على صالة صلَّى اهللا عليه بها عشرا، ثم سـلوا اهللا              

لى الوسيلة فإنها منزلة فى الجنة ال تنبغى إال لعبد مـن عبـاد اهللا          

). الـشفاعة وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لى الوسيلة حلَّت له    

.رواه مسلم فى صحيحه

 

 

على فرض أن ذلك الحديث لم يـرد وصـلينا عليـه            : ونقول

            بعد األذان لم يكن هناك بأس، وحصل لنا الثواب العظـيم 

 أمرنا بالصالة عليه ولـم يلزمنـا بوقـت          بذلك، فإن النبى    

مخصوص وال كيفية مخصوصة، فلنا أن نصلى عليه فى أى وقت           

ا حيث إنه لم يرد نهى عن شىء خـاص وال       شئنا وبأى كيفية أردن   

أمر بشىء خاص بل وكل ذلك إلـى اختيارنـا، ولـيس هـذا إال        

استعماالً للمطلق فى بعض جزئياته      

 

بـد أن     وهو بالضرورة ال   -

يستعمل فى بعض جزئياته وهى كلها فيه على السواء 

 

-.

 

 

جزئياته مـن   إن استعمال الكلى فى بعض      : وقد قال البيانيون  

.حيث تحققه فيه ليس مجازا بل حقيقة

 

 

فإذا صلينا على الرسول     

 

 عليه الـصالة والـسالم       -

 

بعـد    -

األذان بمقتضى ذلك اإلطالق بأى كيفية من الكيفيات، كان طاعـة           

يثاب عليها فاعلها الذى أتى بها على أنها من أفراد ذلك المطلـق             

الكيفيـة خالفًـا    غير معتقد سنية تخصيصها بذلك الحال أو تلـك          

وليس يخفى عليك الفرق بين من يأتى بها        . للمشددين أو المتشدقين  

بمقتضى األمر العام ومن يأتى بها ألجل كون تلك الكيفية الخاصة           

سنة أو لكون ذلك الوقت مطلوبا من حيث خصوصه، فكيف وقـد            

ورد الحديث الصحيح بالصالة عقـب األذان؟ وقـد تـرك تلـك             

. نختار منها ما شئناينا الكيفيات الخاصة إل

 

 

فيجوز لسامع األذان المطلوب منه ذلك أن يـصلى سـرا أو            

جهرا كما يشاء، فأصل الصالة مطلوبة وكيفيتها مباحـة، فكـذلك           

المؤذن يطلب منه الصالة بعد األذان ويباح له أن يصلى سـرا أو             

جهرا كما يشاء؛ ألننا لم نلزم فيها بكيفية خاصـة، وال نعتقـد أن              

الكيفية المخصوصة سنة من حيث خصوصيتها، بل نقول إنها من          

.تلك الحيثية مباحة

 

 

إنهـا بدعـة    : ولهذا كله قال العلماء المحققون غير الجامدين      

على أن فى   . مستحسنة ولم يروا بأسا برفع الصوت بها بعد األذان        

الجهر بها فائدة جليلة وهى تذكير السامعين بها، فيكـون وسـيلة            

ما ورد فى ذلك الحديث المتقدم متى سمعوا ذكر الرسول          إلتيانهم ب 

             وبدون ذلك قلما يأتون بها، بل كثير منهم ال يعرف ذلـك ،

.الحديث الذى طلبها منا بعد األذان

 

 

بد من تحـرى     أنه ال : وليت شعرى هل يقول أولئك الجامدون     

 عنـدما كـانوا     الكيفية التى كان عليها الناس زمن الرسول        

األذان، فال يجوز أن نرفع صوتنا أكثر ممـا كـانوا          يصلُّون عقب   

يرفعون، أو نخفضه أكثر مما كانوا يخفضون، وإذا كانوا قد أتـوا            

، مثالً أو ثانيتين أن نخالفهم فى ذلك فنجعلهـا فـى            )ثانية(بها فى   

ثالث أو أربع مثالً، وإذا أتوا بها قائمين لم نأت بها قاعـدين إلـى         

 يبرأ منه اإلسالم خصوصا إذا أحدث غير ذلك، أم هو الجمود الذى    

فتنة قد توقع فى الكبائر من أجل مسألة غايـة أمرهـا أن تكـون               

خالف األولى لو تنزلنا وسلمنا لهم وجهة نظرهم، مـع أن األمـر       

.فيها على خالف ما ظنوا؟

 

 

وليعلم أن البدعة المنهى عنها التى ال ترجع إلى دليل من أدلة            

سنة وال إجماع وال قياس، أما ما يكون        الشرع فال يقبلها كتاب وال      

داخالً فى عمومات الكتاب أو السنة أو يمكن استنباطه بوجه مـن            

الوجوه، فليس من البدعة المنهى عنها، وإن لم يكـن فـى زمنـه              

وال زمن أصحابه .

 

 

ويكفى هذا اإليجاز، والمنصف يكفيه القليـل، والمتعـسف ال          

.ينفعه الكثير

 

 



  

 

 

وطناإلسالم                                        

 



 

 

 

 

 

 




 




 



الحج ركن من أركان الدين، وشعيرة من شعائره، ودعامة من أقـوى دعـائم              
القومية اإلسالمية، وعمل صالح من أعظم أعمال البر وأعودها بالخير والمنافع       

.على األفراد والجماعات

 

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

.ا إلى المعارف والتآلف على تبادل المنفعة، وسعيللوحدة، وعمالً

 

 
 ألن به وحدة تلك المناسك والمواقف التى تحمل من          ؛وافترضه فى البلد الحرام   

ذكريات الحنيفية وتاريخها العذب أروعه وأجله وأعاله، والـذى تالقـى علـى       
ة السمحة يبتـدئها سـيدنا   هضابه ووهاده، وبين سمائه وأرضه طرفا هذه المل    
.إبراهيم ويختمها سيدنا محمد عليهما الصالة والسالم

 

 

 

 


 



ها هو سيدنا إبراهيم يضع ولده وأم       
 ولده وحيدين بال أنيس بين جبال مكة      

 

- 
 وال مكة إذ ذاك   

 

-    ا  ثم ينثنى عنهما رافع
 َأسكَنتُ ِمن   ىربنَا ِإنِّ يديه إلى السماء،    

 زرٍع ِعنـد بيِتـك      ى ِبواٍد غَيِر ذِ   ىذُريِت
  نَا ِليبِم ررحْل أَ   المعالةَ فَاجوا الصةً ِقيمفِْئد
وارزقْهـم مـن      ِإلَيِهم ىمن النَّاِس تَهوِ  

   ونـشْكُري ملَّهاِت لَعرالثَّم)  إبـراهيم :
وها هو ينفد ما عنـد إسـماعيل        ). ٣٧

وأمه هاجر مـن زاد ومـاء، فتجـرى         
السيدة المؤمنة إلى جبال مكة تلتمس من       

يـاث، تستـشرف    فوقها الرحمـة والغ   
الصفا مرة، وتصعد إلى المروة أخرى،      
حتى أغاثها من بيده الغوث تبارك اسمه       

ت حكمته، وقـد تبادلـت الجبلـين        وجلَّ

تسعى بينهما سبع مرات، فإذا بالملـك       
عند موضع زمـزم يبحـث بجناحيـه        

ااألرض ويفجر ماءها تفجير.

 

 
اهللا أكبر، ما أروع قـدرة اهللا ومـا         

المحسنين، ثـم   أقرب رحمته من عباده     
ها هو إبراهيم يعود ليطالع تركته   

 

كما  -
 يقول رسول اهللا    

 

 فيرى اهللا وقد    -
استجاب له دعـاءه وأسـعفه بطلبتـه،        
ويرى إسماعيل فى أرغد عيش وأكـرم      
دار بين أفئدة من الناس يتنافسون فـى        
حبه والتقرب إليه، ثم يقوم الوالد والولد       
يبنيان بأمر اهللا أول بيت وضع للنـاس        
فى األرض، ويرفعـان قواعـده فـى        

تَ ربنَا تَقَبْل ِمنَّا ِإنَّك َأنْ    تضرع وابتهال   
 واجعلْنَا مسِلميِن لَـك    السِميع العِليم ربنَا  

     ةً لَّـكِلمـسـةً مِتنَا ُأميِمن ذُرَأِرنَـا   وو
 وتُب علَينَا ِإنَّك َأنْـتَ التَّـواب       منَاِسكَنَا

ِحيمنَا *الربر      مـنْهوالً مسر ثْ ِفيِهمعابو
   اِتـكآي ِهملَيتْلُو عي    الِكتَـاب ـمهلِّمعيو 

ويزكِّيِهم ِإنَّـك َأنْـتَ العِزيـز        والِْحكْمةَ
ِكــيمالح) ١٢٧: البقــرة

 

- ١٢٩ .(
فاستجاب اهللا لهما فجعل فـى ذريتهمـا        

ـ      ل اهللا مـن    أمة، وأى أمة، وكذلك يتقب
المتقين واستجاب لهما فبعث فى هـذه        
األمة من نفسها خير رسول نزل عليـه        
الوحى من السماء سيدنا وموالنا محمد       
عليه أفضل الصالة والسالم، فكانت به      
خير أمـة أخرجـت للنـاس يـأمرون        
بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون     
باهللا، أليس فى هذا كله مـا يـستوجب         

.؟المنةشكر النعمة وذكر 

 

 
طفل مع أمه بذلك القفر اليبـاب، ال        
يملك شربة ماء، وال يؤانسه فـى هـذا         
الوجود إنسان لم يزل اهللا جلت قدرتـه        
يتعهده وينميه ويكفل من شعوب أبنائـه       

ها لوقتها  ما يؤهلهم ألعظم نعمة كان يكنِّ     
ضمير الكون، فإذا الطفل أمة ال عـداد        
لها، وإذا هذه األمة أشرف أمم األرض       

ا، يبعث منها الرسول وينزل فيهـا       طر
.الوحى ويتكلم اهللا جل شأنه بلسانها

 

 
ويختار منها بعوث الحياة العالمين،     

ا، تبـث   ا وغرب فتنساح فى األرض شرقً   
فى أرجائها نفحة السماء، وتخفق فـى       
أيديها أعالم الهداية والنـور والحريـة       
واإلخاء، قائلين أينما وجـدوا قـول اهللا       



  

 

 

وطن اإلسالم وطن                                

 



 

 









 



 



 

 

 وا ِإلَى كَِلمٍة سواٍء بينَنَـا     تَعالَ: تعالى
نُشِْرك ِبـِه    والَ م َأالَّ نَعبد ِإالَّ اهللاَ    وبينَكُ
 من  اا َأرباب يتَِّخذَ بعضنَا بعض   والَ شَيئاً

فكـان  ). ٦٤: آل عمران  (دوِن اهللاِ 
ا لها حق 

 

-    اها وذلك تكريم اهللا إي 

 

 أن  -
دها حتى  ال يمضى قرن واحد من وجو     

تملك على خير العالم زمامه وقيادتـه،       
وتملك منه هداه وحكمته، فال ملك فى       
األرض إال دون ملكها، وال هـدى إال        

.دون هديها وحكمها

 

 
 ذلك هو المجد الذى يوجهنا اهللا   

بافتراض الحج إلى استذكاره وشكره،     
حيث نشهد بأعيننـا مبـدأه ومنـشأه،        

  ويوجهنا إليه توجيه ا وروح ا حسيا فى  ي
صلواتنا الخمس المفروضة ليدوم لنـا      
هذا االستذكار ويدوم منا ذلك الـشكر،       
وإن من كانت له وشيجة عاطفة تتصل       
بحنيفية سيدنا إبراهيم وسـيدنا محمـد       
عليهما الصالة والسالم، من كانت لـه       
آصرة من دين أو نسب يمت به إلـى         
 ذلك التاريخ بل إلى ذلك المجد فهو ال       

.د شاكرهب بد ذاكره وال

 

 



 



إن للناس منافع ولهم مقاصد، ولهم      
فى الحياة مثل عليـا وغايـات نبيلـة         
ــق   ــل طري ــا ك ــون لتحقيقه يركب
ويستسهلون كل صعب، ويضحون فيها     
بكل نفيس، فأشهد اهللا إنى ال أعلم لهم        
غاية قط أشرف، وال أنبل مـن تلـك         
الغاية التى يرمى إليها الحـج ويفـتح        

ر المسلمين عليها، وإنك لترى اهللا      أبصا
 جل شأنه 

 

 وكم هللا فى هداية خلقه من       -
 آية وحكمة 

 

- ب إليهم هذه الغايـة      يقر
بما يحسون وما يـدركون، فيـأمرهم       
باإلحرام والطواف والسعى والوقـوف     
وغيرها من أعمال الحـج ومناسـكه،       
وهذه الشعائر وإن كانت فى آحادهـا       

تبصرة وذكرى، فإنهـا بمجموعهـا      
تمثيل لمصاعد الروح ومعارجها فى     

 السماء، الحاج 

 

  فيم يرى النـاس    -

 

- 
 بنفسه وماله إلى البيت الحـرام       ساٍع

 بمكة، ولكنه فيما يرى اهللا    

 

 ساع إليه  -
هو، فال يتحرك الجسم فـى سـبيله        

   ا، وال ينفق نفقة    حركة وال يقطع وادي
 صغيرة وال كبيـرة إال كان ذاك مثالً      

د وأبعـاد   لما تقطعه الروح من آمـا     
 عن الوصف فى تفوق الحصر، وتجلُّ  

.ارتقائها إلى السماء، وسبيلها إلى اهللا

 

 
فهل لنا أن نلتمس هذه المعرفـة       
وهذه الهداية فى نفـوس المـسلمين       

 بـةً وا إلى بيـت اهللا الحـرام طي       فيخفُّ
 قلوبهم بمـا    نفوسهم بما ينفقون، مؤمنةً   

.يوعدون

 

 
  اهللا لزواره فى بيته    واثقين بما أعد  

من كرامة وأجر وسعادة وإحسان، بل       
هل لنا أن نلـتمس ذاك فـى نفـوس          
أغنيائنا وعظمائنا، وإنهم لينفقون علـى     
لعبهم ولهوهم أضعاف ما يتطلبه هـذا       
العمل الصالح النبيل، هل لنا أن نأمـل        
منهم زيارة لبيت اهللا من تلك الزيارات       
التى يعدون لها العدة فى كل عام إلـى         

ا األموال، وينثرون   أوربا يبعثرون فيه  
الذهب تحت األقدام، ثم ال يكون سواء       
ما يقدمونه هللا وما يبذرونه فى سـبيل        

 الشيطان؟ وهل يخفى على أمثـالهم     

 

- 
 فيما يزعمون ألنفسهم من دراية وحنكة     

 

 مقدار ما يعود به الحج على المجتمع        -
اإلسالمى فى وقتـه الحاضـر علـى        

.األخص من منافع وفوائد؟

 

 



 



إن الحج مؤتمر عام ومجمع هائـل       
لن يجد المسلمون مثله قـط للتعـاون        
والتشاور فيما يصنعون لجمع كلمـتهم،      
ولم شملهم وإنهاضهم من كبوتهم التـى       
ذلوا بها لألمم، وأصبحوا فى كل بقعـة   
من ديارهم خانعين خاضعين، أما واهللا      

   ا لوجب على مـن     لو كان الحج ممنوع
هم أن يتسللوا إليـه مـن كـل         هذه حال 

وأن يركبوا إليه البحر والهـواء       ٍبحد ،
مخاطرين ومجازفين، حتـى يحققـوا      
ألنفسهم وبالدهم، بـل ديـنهم مـا ال         
يرضى بدونه األحرار العاملون، ولكن     

: الهدى هدى اهللا، وهو جل شأنه يقول      
  ِدالَ تَه ـتَ   ىِإنَّكببَأح ناَهللا     م لَِكـنو

 وهو َأعلَم ِبالْمهتَـِدين    يشَاء من   ىيهِد
).٥٦: القصص(

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 




 




 



 



 





 



ـ ٦٧٦توفي سنة   ( اإلمام النووي رحمه اهللا تعالى       قال في )  ه

مقاصد اإلمام النووي فـي التوحيـد والعبـادة وأصـول           "رسالته  

  :أصول طريق التصوف خمسة": (التصوف

١ 

 

. اهللا في السر والعالنيةتقوى -

 

 

٢

 

.  السنة في األقوال واألفعالاتباع -

 

 

٣

 

. عن الخلق في اإلقبال واإلدباراإلعراض -

 

 

٤

 

  .ر عن اهللا في القليل والكثيالرضى -

٥

 

. إلى اهللا في السراء والضراءالرجوع -

 

 

توفي سـنة   ( اإلسالم اإلمام أبو حامد الغزالي       ة هو ذا حج   وها

" المنقذ من الـضالل   "يتحدث في كتابه    :   رحمه اهللا تعالى   ،)ه٥٠٥

 تعالى اهللا الموصلة إلى  الحق ريقتهمعن الصوفية وعن سلوكهم وط    

ا أن الصوفية هم الـسالكون لطريـق اهللا         ولقد علمت يقينً  : (فيقول

 وطـريقتهم أصـوب     ، وأن سيرتهم أحسن الـسيرة     ،تعالى خاصة 

ا على من أنكـر     ثم يقول رد   ... وأخالقهم أزكى األخالق   ،الطرق

وبالجملة فماذا يقول القـائلون فـي       : على الصوفية وتهجم عليهم   

 ارتهاطريقة طه 

 

  وهي أول شروطها   -

 

 تطهير القلب بالكلية عما     -

سوى اهللا تعالى، ومفتاحها الجاري منها مجرى التحريم من الصالة          

 ).استغراق القلب بالكلية بذكر اهللا، وآخرها الفناء بالكلية فـي اهللا 

ا بعد أن اختبر طريق التصوف ولمـس نتائجـه وذاق            أيض ويقول

 من عيب   أحدرض عين، إال يخلو     الدخول مع الصوفية ف   : (ثمراته

 ).إال األنبياء عليهم الصالة والسالم

 العالمة الكبير والمفسر الشهير االمام فخر الدين الرازي         وقال

توفي (رحمه اهللا تعالى    

ـ  ٦٠٦سنة   فـي  )  هـ

اعتقادات فـرق   (كتابه  

): المسلمين والمشركين 

الباب الثامن في أحوال    

اعلم أن أكثر   : (الصوفية

 األمة لم   من حصر فرق  

يذكر الـصوفية وذلـك     

 ألن حاصل قول    ؛خطأ

الصوفية أن الطريق إلى 

معرفة اهللا تعـالى هـو      

التصفية والتجرد مـن    

العالئق البدنية، وهـذا    

وقـال  ..) طريق حسن 

والمتصوفة قوم  : (اأيض

يشتغلون بالفكر وتجرد   

النفس عـن العالئـق     

الجسمانية، ويجتهـدون   

 همأال يخلو سرهم وبـال    

 تعالى فـي    عن ذكر اهللا  

 تـــصرفاتهم ائرســـ

وأعمــالهم، منطبعــون 
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على كمال األدب مع اهللا عز وجـل، وهـؤالء هـم خيـر فـرق           

 التصوف  إن:  أبو الفضل عبد اهللا الصديق الغماري      وقال). اآلدميين

كبير قدره، جليل خطره، عظيم وقعه، عميق نفعه، أنواره المعـة،           

 من كـل    لقاصديهو  وأثماره يانعة، واديه قريع خصيب، وناديه يند      

خير بنصيب، يزكي النفس من الـدنس، ويطهـر األنفـاس مـن             

األرجاس، ويرقي األرواح إلى مراقي الفالح، ويوصل اإلنسان إلى         

وهو إلى جانب هذا ركن من أركان الدين، وجزء         . مرضاة الرحمن 

.متمم لمقامات اليقين

 

 

. ليهتسليم األمور كلها هللا، وااللتجاء في كل الشؤون إ        : خالصته

مع الرضا بالمقدور، من غير إهمـال فـي واجـب وال مقاربـة              

كثرة أقوال العلماء في تعريفه، واختلفت أنظارهم فـي         . المحظور

تحديده وتوصيفه، وذلك دليل على شرف اسمه ومسماه، ينبئ عـن           

. هوإنما عبر كل قائل بحسب مدركه ومـشرب       .. غايته ومرماه  سمو

اختالفهم في التصوف اختلفوا فـي معنـى الـصوفي           وعلى نحو 

إن التصوف مبني على الكتاب والـسنة، ال يخـرج          : ثم .واشتقاقه

.عنهما قيد أنملة

 

 

أنهم أهل اهللا وخاصته، الـذين ترتجـى الرحمـة          : والحاصل

  .بذكرهم، ويستنزل الغيث بدعائهم، فرضي اهللا عنهم وعنـا بهـم          

رحمة، والعفـو، والـصفح،     الرأفة، وال :  أوصاف هذه الطائفة   ومن

.وعدم المؤاخذة

 

 

 تاريخ التصوف فيظهر في فتوى لإلمام الحافظ السيد محمد          أما

صديق الغماري رحمه اهللا، فقد سئل عن أول من أسس التصوف؟           

 علم أول من أسس الطريقة فلت     اأم: بوحٍي سماوي؟ فأجاب   وهل هو 

ين أن الطريقة أسسها الوحي السماوي في جملة ما أسس مـن الـد            

أحد أركان الـدين   المحمدي، إذ هي بال شك مقام اإلحسان الذي هو   

: ا بقوله ا دينً ا واحد  بعد ما بينها واحد    الثالثة التي جعلها النبي     

اإلسالم واإليمـان    هذا جبريل عليه السالم أتاكم يعلمكم دينكم، وهو       

فاإلسالم طاعـة وعبـادة، واإليمـان نـور وعقيـدة،            .واإلحسان

ام مراقبة ومشاهدة، وأول من تسمى بالصوفي في أهل         واإلحسان مق 

هاشم الصوفي  السنة أبو

ــنة  ــوفي س  ١٥٠المت

وكــان مــن النــساك، 

ويجيد الكالم، وينطـق    

الــشعر كمــا وصــفه 

 سـلطان   وقال. الحفاظ

 الدين  عز) العز(العلماء  

تـوفي  (بن عبد السالم    ا

ـ ٦٦٠سنة    رحمه  ) ه

قعد القـوم   : (اهللا تعالى 

مــن الــصوفية علــى 

واعد الشريعة التي ال    ق

تنهدم دنيـا وأخـرى،     

وقعــد غيــرهم علــى 

الرسوم، مما يدلك على    

ذلك ما يقع علـى يـد       

القوم مـن الكرامـات     

نه إوخوارق العادات، ف  

فرع عن قربات الحـق     

 لهم، ورضاه عنهم، ولو   

كان العلم من غير عمل     

ـ    الى ـيرضي الحق تع

كل الرضـى ألجـرى     

الكرامات على أيـدي    

م لــ أصــحابهم، ولــو

يعملوا بعلمهم، هيهـات    

 :المــصدر) " هيهــات

للـشيخ  " التحقيق نور"

.حامد صقر

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 



 





 




 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       المستشار                       األستاذ    

 

 





 



 




 




 


هو السيد أبو الفيض محمد مرتضى      
الزبيدى بن محمد بن محمد بن محمـد        

بن عبد الرزاق بن عبد الغفار بن تاج        ا
الدين بن حسين بن جمال الـدين بـن         
إبراهيم بن عالء الدين بن محمد بن أبى        
العز بن أبى الفرج بن محمد بن محمـد      

 محمد بن على بن ناصر الدين بـن         بنا
إبراهيم بن القاسم بن محمد بن على بن        
محمد بن عيسى بن علـى بـن زيـن          

 ١١٤٥(العابدين بن الحسين الـسبط      

 

– 
 ١٧٣٢/  هـ ١٢٠٥

 

). م١٧٩٠ –

 

 
لقب بمرتضى، الزبيـدى     

 

 بفـتح   –
الزاى وكسر الباء    

 

 إلى موضـع    ة نسب –
باليمن  

 

 ولد بالهند فى بلجـرام ونـشأ        –
رحل إلـى الحجـاز وأقـام       باليمن، و 

.بمصر

 

 
جبرتى من تالمذتـه، وكـان      كان ال 

ا، وقال عنه فـى كتابـه        جم يحبه حبا 
]  عجائب اآلثار فى التراجم واألخبـار     [

 هــ المـدح     ١٢٠٥عند تأريخه لسنة    
.والثناء الكثير

 

 
مة فـى اللغـة والحـديث       كان عالَّ 

     ا؛ والرجال واألنساب وكـان مـشهور
نـد والـيمن    كاتبه ملوك الحجـاز واله    

والشام والعراق والمغـرب األقـصى      
وكان من  . والترك والسودان والجزائر  

كبار المـصنفين   
ــ ــسعة معروفً ا ب

اإلطالع، وكـان   
ــة  يحــسن التركي
ــية  والفارســـ

.وغيرها

 

 
ــهر  ــن أش م
مصنفات الزبيدى  
ــه  ــا كتاب وأكبره

تـاج  (الذى سماه   
ــن   ــروس م الع

، )جواهر القاموس 
وهو شرح لمعجم   

، المعروف  )ه ٨١٧ت  (الفيروز أبادى   
وقد مكث فى تصنيفه    . بالقاموس المحيط 

ا، ورجع فيه إلـى نحـو        عام ١٤نحو  
وقد اعتمد فيـه    . ا فى اللغة   مصنفً ١٢٠
ا على حاشية شـيخه محمـد بـن         كثير

، التـى   )ه ١١٧٠ت  (الطيب الفاسـى    
وهذا الشرح من   . صنفها على القاموس  

.أوسع كتب اللغة وأنفعها، وهو مطبوع

 

 
فات أخـرى كثيـرة     وللزبيدى مصن 

تحاف السادة المتقين فـى     إ(كتاب  : منها
 وهو  ،)شرح إحياء علوم الدين للغزالى    

شرح مطول مطبـوع، وهـو واسـع        
ولـه  . التداول فى بالد السودان والهند    

عقـود  ( و )أسانيد الكتب الـستة   (كتاب  
الجواهر المنيفة عن أدلة مذهب اإلمـام       

كـشف اللثـام عـن آداب      ( )أبى حنيفة 
رفــع الــشكوى ( )اإلســالماإليمـان و 

وترويج القلوب فى ذكر ملـوك بنـى        
 وله منظومة فى سـند الحـديث        )أيوب

التكملة ( بيت، وله كتاب     ١,٥٠٠قوامها  
نشوة االرتياح فـى بيـان      ( )المتواترة

، وغيرهـا مـن     )حقيقة الميسر والقداح  



 

 

 

 

 



 















 



.الرسائل والشروح التى تتجاوز المائة

 

 
توفى مرتضى الزبيدى بالطـاعون     

 ودفن بـالقبر الـذى أعـده        .فى مصر 
 هو وزوجته أم    بجوار السيدة رقية    

.الفضل زبيدة التى سبقته إلى رحمة اهللا

 

 


 


هناك رأى قال به األستاذ أحمد أبو       
كف فى كتابه وهو أن صاحب المـشهد        
من ذرية جعفر الصادق وهذا ما ذهبت       
إليه الدكتورة سعاد ماهر فـى مـساجد        

هبت إلى أن هذا المشهد      حيث ذ  )١(مصر
بـن  المحمد الديباج بن جعفر الصادق      
بـن  امحمد الباقر بن على زين العابدين  

وأدعت . الحسين بن على بن أبى طالب     
اإلمامة ) السمطية(ا من الشيعة    فيه فريقً 

بعد أبيه جعفر الصادق وكـان شـديد        
.الشبه بوالده وبرسول اهللا 

 

 
ن دعوة محمد بن    إ: وفى ذلك تقول  

 الصادق فى اإلمامة لم تمت بموته   جعفر
 بن  )٢( هـ، فقد ذكر لنا يحيى     ٢٠٩سنة  

 هـ، أن القاسـم     ٣٦٩الحسين المتوفى   
أخا محمد بن جعفر استقر فى مـصر،        
وأنه دعا إلى نفسه حين بلغه موت أخيه        

ه وهو على حـال     ءوقد بثت دعا  . محمد
استتاره زهاء عشر سنين، فبايعه أهـل       

لرى وقـزوين   مكة والمدينة والكوفة وا   
 وكاتبـه أهـل     ،وطبرستان وبالد الديلم  

البصرة واألهواز وحثوه على الظهور،     
فاتصل خبره بمسامع الخليفـة، فـأمر       

فلم يطب القاسم المقام    . لبهبالتشدد فى ط  
فى مصر، فعاد إلى الحجاز ومنها إلى        
تهامة، ولحق به جماعة من بنى عمـه        
وغيرهم، فبثوا الدعوة باسمه فى بلـخ       

فذاع خبـره   . والطالقان ومرو وغيرها  
        ا وبعث الخليفة إلى بـالد الـيمن جنـد

يطلبونه فاختفى فى حـى مـن البـدو         
فانتقض عليه أمره وذلك سـنة      . كثيف
. هـ٢٢٠

 

 
وقد روى لنا يحيى بن الحسن عـن        

: خادم القاسم بمـصر القـصة اآلتيـة       
ضاقت باإلمام القاسم المسالك واشـتد      "

الطلب، ونحن مختفـون معـه خلـف        
سكاف يقطن قرب مشهد السيدة     إ تحانو
برئت : فنودى نداء يبلغنا صوته   . نفيسة

الذمة ممن آوى القاسم بن إبراهيم وممن      
عليه فلـه ألـف     ال يدل عليه، ومن دل      

سـكاف  دينار ومن البز كذا وكذا، واإل     
فلمـا  . يسمع ويعمل وال يرفع صـوته     

من لى،  : أما ارتعت؟ قال  : جاءنا قلنا له  
وما ارتيـاعى مـنهم ولـو قرضـت         

 رسـول اهللا    إرضـاء بالمقاريض بعـد    
٣( حتى فى وقايتى لولده بنفسى(.

 

 
والواقع أن القصة السابقة تعتبر فى      

د حق وعدل بالنسبة الدرجة األولى، شاه
إلى قوة إيمان المصريين على اختالف      

درجاتهم الفقير قبل الغنـى وتمـسكهم       
بعقيدتهم اإلسالمية وتفانيهم فـى حـب       
الرسول وآل بيته حتى أنهم ليـضحون       

هـذا  . فى سبيل ذلك بالنفس والنفـيس     
باإلضافة إلى أننا نستطيع أن نـستنتج       
من هذه القصة نقطتين هامتين بالنـسبة       

الذى ينسب  ] مشهد الجعفرى [ضوع  لمو
 :إلى اإلمام محمد بن جعفـر الـصادق     

أن المكان الذى اختبأ فيه أخـوه      ] أولها[
سكافى، كان بالقرب مـن    القاسم عند اإل  

ضريح السيدة نفيسة ومشهد الجعفـرى      
الخليفة بالقرب مـن    الحالى يقع بشارع    

.السيدة نفيسة

 

 
ــا[ ــرجح أن ] ثانيه ــن الم ــه م أن

زوا بهذا المقام الـذى     المصريين قد اعت  
يت وأقاموا مكانه   سكنه أحد أفراد آل الب    

 أعاد بناءه خلفاء الدولة     زاوية أو مسجدا  
 أو لعله من أضرحة أو مشاهد       ،الفاطمية

الرؤيا التى كثر بناؤها فـى العـصور        
ويؤيد هذا  . الوسطى وخاصة آلل البيت   

 عند كالمه عـن     )٤(ما ذكره ابن الزيات   
مى أنه أمر وزيـره     أعمال الخليفة الفاط  

أبا تراب الحافظى ببناء مشهد الـسيدة       
ويضيف ابـن   . كة والجعفرى ترقية وعا 

. فيقول وهى مشاهد رؤيا)٥(الزيات

 

 
                                                           

. وما بعدها١١٤، ص ١سعاد ماهر، ج . د) ١(

 

 
تاريخ األئمـة الـسادة علـى       : يحيى بن الحسين  ) ٢(

.١١٣مذهب الزبيدية، ص 

 

 
الفاطميون فى مـصر، ص     : حسن إبراهيم حسن  ) ٣(

٤٨، ٤٧.

 

 
.١٧٨الكواكب السيارة، ص ) ٤(

 

 
.١٨٤المرجع السابق، ص ) ٥(

 

 



 

 

 

 

 



 













 





 



 





 


في ظل هذه الظروف التـي تعـصف        
بمجتمعاتنــا اإلســالمية ، تأخــذ التربيــة 
اإلسالمية أهميتها القصوى في بناء األفراد      

 المؤثرات  والمجتمعات، باعتبارها من أقوى   
   افي إعداد الفرد إعداد  شامالً روحي  ا ا وعقلي

ا وتنشئته في ظل المبادئ والتعاليم      واجتماعي
يته من الظاهرات السلبية،    اإلسالمية، وحما 

وفي الوقت نفسه تعد التربية اإلسالمية خير       
ضمان لتنميـة المجتمـع وحمايـة أمنـه         
واستقراره، وتأكيد ذاتيته وهويته، وتحقيـق   

..الضبط االجتماعي بين أفراد المجتمع

 

 
والمجتمع العربي الذي يواجه مشكالت     

ـ         مـن   يءعديدة في حاجة ماسة إلـى ش
 المادي والتقدم الروحي،    التوازن بين التقدم  

وبين ما ينشده من رقي مـادي ومالحقـة         
التطورات العصرية ومـا يحفـظ هويتـه        
وذاتيته الثقافية، وذلك حتى يتمكن المجتمع      

 ا من التطور في شكل أكثر استقرار      العربي
ا، والتربية اإلسالمية هي المـصدر      واتزانً

.. الذي يمكن أن يتحقق كل هذا من خالله

 

 
اإلسالمية تكفل نهضة المجتمع    فالتربية  

وتقدمه، وحمايته واستقراره، وذلك بما تبثه      
من مبادئ إسالمية فـي نفـوس أفـراده،         
وتحثهم على العمـل واإلنتـاج، وتـربط        
اإليمان بالعمل الصالح وذلك في كثير مـن        
آيات القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة،    

ممـا  . وذلك في إطار اإلخالص، واإلتقان    
 على نهضة المجتمع وتقدمـه، وقـد        يعمل

أشار القرآن الكريم إلى ذلك في كثير مـن         
 ِإن الَّـِذين آمنُـوا     : اآليات كقوله تعالى  

وعِملُوا الـصاِلحاِت كَانَـتْ لَهـم جنَّـاتُ         
).  ١٠٧الكهف  (الِفردوِس نُزالً

 

 
ويتكرر هذا الربط بين اإليمان والعمل      

يقوم به من عمل هو     ليشعر المؤمن بأن ما     
  عبادة، وفي هذا المعنى يحث الرسول    

على إتقان العمل، وتحمل المسئولية، يقول      
إن اهللا يحـب إذا     (:  في ذلك   الرسول

كما ترسـخ    . )عمل أحدكم عمالً أن يتقنه    

التربية اإلسالمية في نفوس األفراد معـاني       
وحبه، والتضحية   الوالء واالنتماء للمجتمع،  

كمـا تهيـئ التربيـة      . رتهفي سبيله ونص  
اإلسالمية أفـراد المجتمـع للـدفاع عـن         
أوطانهم، وحمايـة مقدسـاتهم، ومجابهـة       
أعدائهم ، بتربيتهم على أخالق الجهاد فـي        
سبيل اهللا، وما يتصل بـذلك مـن القـوة           
الجسدية والعقلية واالجتماعية، وذلك كلـه      

وَأِعدوا لَهم ما    :مما يدخل في قوله تعالى    
، وما هذا   )٦٠ :األنفال (عتُم من قُوةٍ  استَطَ

اإلعداد إال خطوة لحماية الوطن، وتحقيـق       
.السالم، وتنمية المجتمع، وعمارة البالد

 

 


 


وتظهر حاجة المجتمع واضحة للتربية     
 اإلسالمية؛ إذ تفتح أمامه مجاالت اإلبـداع،      
إلنهاء حاالت الضعف الحضاري التي وقع      

، وتهتم بإعداد وتأهيل القوى البـشرية       فيها
الالزمة لكافة قطاعات العمـل واإلنتـاج،       
وتعمل على إكساب أفراد المجتمع القـدرة       
على التكيف االجتمـاعي اإليجـابي مـع        
التغيرات الصحيحة واستيعابها، والمساهمة    
اإليجابية في إحداثها في إطـار األهـداف        
اإلسالمية، هذا باإلضافة إلـى مـا تقدمـه       
التربية اإلسالمية من وحدة فكرية تربط بين       

التـي   ،راد المجتمع أساسها وحدة العقيدة    أف
تشكل وحدة عضوية تحقق االنسجام بـين       

.أعضاء المجتمع

 

 
وإذا كان المجتمع عبارة عن مجمـوع       
أفراده، فإن التربية اإلسالمية توجه االهتمام      

ـ      األكبر إلى تنمية األفراد روحي  ا ا ونفـسي
اوعقليا وسلوكي.

 

 
فمن الناحيـة النفـسية تعـد التربيـة         
اإلسالمية وسيلة إلشباع الحاجات النفـسية      
والروحية، وحاجته إلـى األمـن والحـب        
والوالء والعطف، والتربية اإلسالمية وسيلة     
لضمان الراحة النفسية، وبخاصـة إذا مـا        
أحاطت بـالفرد المتاعـب، ونزلـت بـه         

 الفرد  كما أنها تعطي   ،المصائب والمشكالت 
ــساس ــعورإح ــذات، وش ــه ا بال ا بأهميت



 

 

 

 

 

 

ـ  االجتماعية، فيزداد ثقة في نفسه،     ا وإيمانً
: وحسب المسلم أن يقرأ قوله تعالى      .بقدرته
ِضٍة ِفي اَألرِصيبِمن م ابا َأصالَ مِفي  و

          ـا ِإنَأهرِل َأن نَبن قَبِإالَّ ِفي ِكتَاٍب م َأنفُِسكُم
ِلكَيال تَْأسوا علَى مـا     * يِسير ذَِلك علَى اللَّهِ  

الَ فَاتَكُمو ا آتَاكُموا ِبمحتَفْر   ِحـبالَ ي اللَّهو
 ،)٢٣ ،٢٢: الحديـد  (كُلَّ مخْتَاٍل فَخُـورٍ   

ليستقر اإليمان في نفسه وقلبه، وينطلق إلى       
.ويواجه مشكالتها بعزيمة وإصرار الحياة،

 

 


 


بية اإلسالمية في تنمية    ويبرز دور التر  

العقل حيث تشبع رغبة العقل البشري فـي        
معرفة كل ما يحيط به، وما يغيـب عنـه،          
فتقدم له التفسير للظواهر التي تحيط بـه،        
فتبعده بذلك عن كل انحراف، ومن ناحيـة        
أخرى فإن التربية اإلسالمية تدعو اإلنسان      
إلى التفكير والتدبر في خلـق اهللا، وتعمـل       

ه فكره، وإرشاده إلـى المـسار       على توجي 
الصحيح، واآليات القرآنية التي تدعو إلـى       

ِإن ِفي خَلِْق   : ذلك كثيرة، منها قوله تعالى    
والنَّهاِر  واخِْتالِف اللَّيلِ  واَألرِض السمواِت

 ).١٩٠: آل عمران  (آلياٍت ُألوِلي اَأللْبابِ  
َأَفَال َينُظُروَن ِإَلى اِإلبِ�ِل َكيْ�َف       :وقوله تعالى 

َوِإلَ��ى * َوِإلَ��ى ال��سََّماِء َكيْ��َف ُرِفعَ��ْت  * ُخِلقَ��ْت 

َوِإلَ��ى اَألْرِض َكيْ��َف  * الِجبَ��اِل َكيْ��َف نُ��ِصَبْت   

 ١٧ :الغاشية( ُسِطَحْت

 

- ٢٠.(

 

 
 إلى النظر في مـا      وهكذا يدعو اهللا    

حولهم من موجودات وظـواهر وأحـداث       
 ومختلفة على أن يكون هـذا       كونية متعددة 

 ا بالتأمل العقلي والتفكر، فهي  النظر مصحوب
دعوة إلى النظر الحسي والعقلي في نفـس        

 :يقول اهللا تعالى في سورة األنعـام       الوقت،
   ىمتَِوي اَألعسْل يَأفَـالَ     قُْل ه ـِصيرالْبو

ونتَتَفَكَّر) وال ريب أن قوة     )٥٠: األنعام ،
ف على ما يحدث حـول      المالحظة والوقو 

ــسان، ــته   اإلن ــه ودراس ــه وتأمل وفهم
واستخالص النتائج منه يؤدي إلى اليقظـة       
العقلية وهي من أهم سمات التفكير العلمـي   

وللتربية اإلسالمية دور بارز فـي      . السليم

تنمية القدرات العقلية لإلنسان مثل القـدرة       
على االستنتاج، والتأمل، والتفسير، وإدراك     

.العالقات

 

 
تهــتم التربيــة اإلســالمية بالناحيــة و

الجسدية للفرد، فهي تـدعو إلـى النظافـة        
والطهارة، وتسعى إلى إشباع حاجات الجسم 
من خالل المحافظة على صـحته العامـة،       
وتسعى إلى إشباع واقع الفـرد الجـسدية،        

ـ     وإلى تنمي   اة العادات الصحية الطيبة، إيمانً
ـ       ة منها بأن عالقة اإلنسان بالحاجات المادي

.الجسدية عالقة صحيحة

 

 
ـ     وتقيم التربية اإلسالمية نظام  ا ا سـديد

لتنظيم الغرائز والعواطف والتوازن بينهما،     
وقـد   .وعدت القوة الجسدية قيمة إسـالمية  

أشار القرآن الكريم إلى ضرورة االهتمـام       
 واشْربوا وكُلُوا: بالجسد، مثل قوله تعالى   

 ب المــسِرِفينتُــسِرفُوا ِإنَّــه الَ يِحــ والَ
).٣١: األعراف(

 

 
وتهتم التربيـة اإلسـالمية بالجانـب       
السلوكي للفرد؛ فتحثه على العمل والسلوك      
اإليجابي في الحياة، وترشده بما فيها مـن        
عقائد وشـرائع ومعـامالت إلـى الحيـاة         
الصالحة، فالتربية اإلسالمية ليست تربيـة      
نظرية، بل هي سلوك في حيـاة األفـراد،         

ربية تهـتم بتمكـين اإلنـسان مـن         وهي ت 
 الالزمة لممارسة الحيـاة     اكتساب المهارات 

وترسم له المبادئ المثاليـة التـي        ،العملية
يهتدي بها في سلوكه، ويسير عليهـا فـي         

ويسير عليها في حياته، ومن تمـام       سلوكه،
كمال اإلنسان المسلم أن تتطابق أقواله مـع        
 أفعاله، ولذا اهتمـت التربيـة اإلسـالمية       
بتكوين العادات السلوكية الحسنة عند الفرد      
منذ طفولته األولى لما في هذه العادات من        
أثر طيب في اكتساب الفضائل والبعد عـن        

.الشرور والرذائل

 

 
 وتوجيهات القرآن الكريم في مجملهـا      
إرشادات للسلوك اإليجابي الصحيح، ونبـذ      
للسلوك السلبي الضار، ومن ذلك التوجيـه       

وقُِل : لعمل المتقن قوله تعالىالقرآني إلى ا
      لَكُـممع ى اللَّـهريلُوا فَـسماع  ـولُهسرو 

ْؤِمنُونالْمو )وتوجيهـات  ).١٠٥: التوبة 
المتصلة بالسلوك أجل من أن  الرسول 

تحصى، وهي شاملة لكل سلوك طيب نافع       
في الحياة كاألمانة والصدق والوفاء بالوعد،      

لصدق يهدي إلى   إن ا (:  يقول الرسول 
البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل        

وإن  ،اليصدق حتى يكتب عنـد اهللا صـديقً      
الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي 

وإن الرجل ليكذب حتى يكتـب       إلى النار، 
اعند اهللا كذاب(.

 

 
وإذا كانت التربية اإلسالمية مهمة للفرد      

يـة  والمجتمع بصفة عامة، فإنهـا ذات أهم      
     ا خاصة للطالب في المرحلة الثانوية، نظر

لما يتسم به هؤالء الطالب من قلق، وتمرد،     
وأنهم أكثر عرضـة للتيـارات الفكريـة        

وتأخذ التربية اإلسالمية أهميتهـا      .المختلفة
في هذه المرحلة من أنها تعمل على مساعدة    
الطالب على النمو االجتماعي السليم فـي       

والوازع الـديني   المجتمع، وتربية الضمير    
لــديهم، وتزويــدهم بالمعــارف الدينيــة، 
وتبصيرهم باآلداب والقيم اإلسـالمية مـع       
توجيه ميولهم إلى االسـتزادة مـن هـذه         

.المعارف

 

 



 

 

 

 

 



 


 

وقفة مع الذات   وقفة مع الذات   

ــون   ــي تكــ ــون  لكــ ــي تكــ لكــ

ــصية  ــصية شخــــــــ شخــــــــ

ــؤثرة ــؤثرةمـــــــــــــ مـــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 
)    )    ۲۱۲۱((

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 

 



 




 


:االتصال بالكالم

 

 
 وسـائل االتـصال     أكثر الكالم هو    إن
 فـي   اإلنـسان  وكلما نجح    ،ا شيوع والتأثير

 فن الكالم وامتالك زمـام الفـصاحة        إجادة
 فـي   التـأثير قدر على   أوالبالغة كلما كان    

. وتوجيههم الوجهة التي يريدهااآلخرين

 

 
ن الكريم التـي    آروهل كانت معجزة الق   

 في بالغتـه    إالخضعت لها رقاب العرب     
 مـع صـور     األولوفصاحته في المقـام     

 ؟ ولقد بلـغ النبـي       األخرى اإلعجاز
 أعلـى  تـأثيره الذروة مع ذلك حتى بلـغ       

. المقاماتوأرقىالدرجات 

 

 
 بها  باألخذوهذه بعض التوجيهات التي     

 حد كبيـر فـي    إلى ينجح   أن اإلنسانيمكن  
:واسطة الكالمب رسالته إبالغ

 

 
١

 

قاء الكلمات البليغة المؤثرة لـه      انت -
 المعـاني للمـستقبل،     إيصال في   األثربلغ  أ

، )ا من البيـان لـسحر     إن: (وكما قال   
 إالن عقل العرب وقلـوبهم      سر القرآ أوهل  

بالبالغة التي كانت تحـول بيـنهم وبـين         
 لهـذه   أرواحهـم  ةَمأِزنفوسهم، ويسلمون   

أوا الكلمات طوعا كره. 

 الوسائل الكتساب البالغـة     أفضلومن  
 مـن حفـظ سـنة       واإلكثارحفظ كتاب اهللا    

 وعبـارات   أشـعار  وحفظ   رسول اهللا   
البلغاء الفصحاء، ويمكنك وضـع برنـامج       

ـ  ن تجعل لك دفتر   ألذلك ب  مـا  ل، وك اا خاص
 عبارة جيدة وجديدة بالنسبة     قرأت أوسمعت  

لك دونتها في دفترك ثم بحثت عن معناهـا         
تعرفه ثم حفظتها ثم كررت استعمالها       لم   إن

ن أكثيرا حتى تصبح من مفرداتك، وحاول       
تضيف بهذه الطريقة في كل يوم لك عبارة        

 . بيت شعرأوجديدة 

٢

 

 بمصطلحات الموضوع الذي اإللمام -
تتحدث فيه له دور كبير في قبول رسـالتك         
واحتــرام حــديثك وبخاصــة مــن قبــل 

 .المتخصصين في هذا الفن

٣

 

ن أ الكالم الـذي تريـد       حدد حجم  -
 . مملإسهابنجاز مخل وال إتقوله فال 

ن أثم حدد الزمن المناسب الذي تريـد        
 قد يكون سوء اختيار الوقت      إذتتحدث فيه؛   

لكالمك،  اآلخرا في عدم قبول الطرف      سبب 
 اأسلوب ولكل حال     لكل مقام مقاالً   أنواعلم  

 . حال آخرأسلوبيختلف عن 

٤

 

 أهمكالم من   الوضوح والبيان في ال    -
 أما مع الكالم،    اآلخر تفاعل الطرف    أسباب

   عندما يكون الكالم غامض ا فلـن   ا وطالسم
 .اآلخرونيتفاعل معه 

٥

 

نبرات الصوت وتفاعلها مع معاني      -
 الرسالة إيصال الوسائل في    أهمالكلمات من   

ا مـن   ا واحد ، وقد تسمع كالم   اآلخرين إلى
هما احـد إشخصين مختلفين فتتفاعل مـع      

 وتتحمس له غاية الحماس بينمـا ال        تأثروت
 . شعرة واحدةاآلخريحرك فيك 

وقد قام فريق مـن البـاحثين بعمـل         
م حـول   ١٩٧٠دراسات في بريطانيا سنة     

 أن، فوجـدوا    اآلخـرين  الكالم على    تأثير
، التـأثير من  % ٧للكلمات والعبارات نسبة    



 

 

 

 

 



 


 

يخرج ِمن النَّاِر من) :    قال رسول اهللا    

             ).اُل ذَرٍة ِمن إيماٍنكان في قَلِْبِه ِمثْقَ

 

 

           

 

 رواه البخاري في صحيحه -

 

-

 

 






 



ن لتعبيرات  أ، و %٣٨ن لنبرات الصوت    أو
 وأيـدي ووجـه    من عيون    األخرىالجسم  
، وهو ما سأتحدث عنه بعـد       %٥٥وجسم  

قليل لكن بعد الفراغ مـن الحـديث عـن          
.االتصال بالكالم

 

 
:عن عيوب االتصال بالكالم

 

 
١

 

الكالم بـسرعة فائقـة ال تمكـن         -
المستمع من استيعاب كالم المتحدث، وقـد       

بلغ البـشر عليـه الـصالة       أوصف كالم   
  لو عده العادة الستطاع ذلـك،      بأنهوالسالم  

 .وربما كرر الكلمة ثالث مرات لتفهم عنه

٢

 

الغمغمة في الكالم وعدم الوضوح      -
 .في العبارة

٣

 

الكالم على وتيرة واحـدة، سـواء        -
و أكان الموقف يستدعي الضحك والفـرح       

 الهدوء، وهذا   أو الحماس   أوالحزن والبكاء   
 . عيوب الكالمأسوامن 

٤

 

 في الكنايـات والمجـازات      إغراق -
يعد  تى تنسى الحقيقة، وال    ح تواالستطرادا

السامع يعلم في أي موضوع يتحدث المتكلم       
بل قد ينسى هو موضوعه الذي يتحدث فيه        

ما هو الموضوع الذي كنا     : ثم يقول للسامع  
 .نتكلم فيه؟

 في الكالم؟أسلوبككيف تطور 

 

 
١

 

لكي تكتسب القدرة علـى الكـالم        -
المتحــدثين إلــىا بنجــاح اســتمع جيــد 

 فـي   التـأثير ة علـى    المشهورين بالقـدر  
مستمعيهم وحاول تقليدهم فـي طـريقتهم       

 لنفسك طريقة خاصة بعـد      ق ثم اختل  ،ابتداء
 .ذلك

٢

 

 نأاطلب من بعض مـن حولـك         -
 إلـى يسجل كالمك بدون علمك ثم اسـتمع        

نفسك وانقد طريقتك في الكالم واطلب من       
 .مك يقيأنغيرك 

٣

 

-      ا حاول  بعد كل مرة تعتلي فيها منبر
اه من ملحوظات على كالمك     تسجيل ما تر  

 .ثم اجتنبها في حديثك القادم

:التعبير بغير الكالم

 

 
 وإيـصال  الكالم وسيلة للتعبير     أنكما  
 قادرة  أخرى فهناك وسائل    لآلخرينالرسالة  

و مـن   أعلى تبليغ الرسالة منـك لغيـرك        
، وقد تكون هذه الوسـائل أدق       إليكغيرك  

ن الكـالم   صدق في التعبير من الكالم؛ أل     أو
 غيره فقـد   ماأيمكن أن يكون خالف الواقع      

. يكذب فيهأن اإلنسانال يستطيع 

 

 
بلغ أ إشارةرب : ((اوقد قال العرب قديم

والتعبير قد يكون بالعيون، وقد     )) من عبارة 
يكون باليدين، وقد يكون بقسمات الوجـه،       

 أو الـرجلين    أووقد يكون بحركات الكتفين     
ـ        ،الرأس ك  بل قد يكون التعبير عـن حالت
ليك شيء مـن    إ من خالل لباسك، و    يةالنفس

:التفصيل لبعض هذه الوسائل

 

 
:لغة العيون

 

 
فَِإذَا جاء الْخَوفُ رَأيـتَهم     : قال تعالى 

ينظُرون ِإلَيك تَدور َأعينُهم كَالَّـِذي يغْـشَٰى        
.علَيِه ِمن الْموِت

 

 
:وقال الشاعر

 

 
رهاـدي في نواظـون لتبـ العيإن

 

 
حن في القلوب من البغضاء واإلما  

:اآلخروقال 

 

 
هاـن تبدي في قلب صاحبـالعي

 

 
اناـذا كإب ـو حأاة ـمن الشن  

هاـدقـ البغيض له عين يصإن

 

 
اناـال يستطيع لما في القلب كتم  

ةـتـفالعين تنطق واألفواه صام

 

 
 حتى ترى من صميم القلب تبيانا

 العيون ليست وسيلة فقط لرؤية      إننعم،  
 هي وسيلة بليغة للتعبير عما في       الخارج بل 

الداخل أي ما في النفوس والقلـوب ونقلـه      
.للخارج

 

 
 ،فهناك النظرات القلقـة المـضطربة     

وغيرها المستغيثة المهزومة المستـسلمة،     
 سـاخرة،   وأخـرى  حاقدة ثـائرة،     وأخرى
 سارحة ال مبالية،    وأخرى مصممة،   وأخرى
، وهكذا  ... محبة وأخرى مستفهمة   وأخرى

ن آظرات المعبرة وقد سمى القـر     تتعدد الن 
).األعينخائنة (بعض النظرات 

 

 
 في تعامله مع لغـة العيـون        واإلنسان

يتعامل معها كوسيلة تعبير عما في نفـسه        
 لفهم ما   كوسيلة، وكذا يتعامل معها     لآلخرين

.اآلخرينفي نفوس 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 





 



 



 

 

 

رغم كل جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين والتى باتت معها أوسلو فى           
مهب الريح وطمرت بسببها المفاوضات وتمادت إسرائيل فى ممارسـاتها     

 فإن اللعبة باتت فـى يـد        ، ودعمتها سياسات ترامب اإلجرامية    اإلرهابية
 الدول العربية   ذلكالفلسطينيين وحدهم بعد أن تخلى عنهم الجميع بما فى          

أما إسرائيل فلقد شـرعت فـى        .ى غدت ال تستطيع فعل أى شىء لهم       الت
التعامل مع المجتمع الدولى وكأنه ال يـضم إال أمريكـا الـضالعة مـع               
الصهيونية فى المؤامرات ضد المنطقة والمتناغمة معها والداعمة لها فى          

رأينا العرب وقد حـادوا عـن        .كل ممارساتها العدوانية ضد الفلسطينيين    
فريقيا التـى اسـتدعت     أتزموا الصمت فشذوا بذلك عن جنوب       الحق وال 

    ا على الطابع الخطيـر واألعمـى للهجـوم       سفيرها من تل أبيب اعتراض
.ولهذا ظهر الموقف العربى بوصفه األضعف واألسوأ. اإلسرائيلى، وشذوا عن االتحاد األوربى الذى اعترض على ما قامت به إسرائيل

 

 
أطلقت الرصاص الحى على المتظاهرين العـزل       .  الذخيرة الحية ضد الفلسطينيين بصورة غير مبررة       لهذا تمادت إسرائيل واستخدمت   

ا مع الـذكرى    وجاء هذا تزامنً  .  فأسقطت عشرات الشهداء ومئات المصابين     ؛وجرى هذا على طول الحاجز الفاصل بينها وبين قطاع غزة         
ا بما يجرى   واليوم يعجز المرء عن فهم ما يحدث من تقلبات ليترك األمر رهنً           . نالسبعين لقيام دولة صهيون وهو ما يمثل النكبة للفلسطينيي        

     ب العرب أنفسهم عما يحدث فى زمن سعى فيه البعض إلى التطبيع مع الكيان الصهيونى بينما يـتم قتـل                    من تطورات ومن بينها كيف غي
القدس لتصبح العاصمة األبدية للكيان السرطانى بعد أن مرر ترامـب  الفلسطينيين بالعشرات، وتهود القدس ويتم نقل السفارة األمريكية إلى     

وال غرابة فهو الرئيس الفاسد الفاشل الذى يقود العـالم بلـسان سـليط               .الصفقة المشؤومة ومنح إسرائيل القدس لتكون عاصمتها األبدية؟       
.وقرارات عشوائية

 

 
ا راعته تقلباتها وتاه فى تفسير تفاصيلها والوقوف على مالمحهـا فـى         قاتمة هى الصورة التى كلما حاول المرء االقتراب من تفاصيله         

 فى صـمت دون أى رد  ا، وأضحت الخيانة وجهة نظر، وبات الركوع برجماتية ليسقط الشهداء       زمن عجيب غريب غدت فيه المقاومة عبثً      
فعل من العرب الميامين، فلقد باتوا ال يملكون حتى النطق بكلمة الحق، وال يملكون الحراك لنصرة ذوى القربى، فاختلطت األمور وازدادت 

 تحولت إلى دارة ترامب على المشهد بأكمله لترتع فى الساحات العربية كيفما تريد، ولتشرع سالحها بعد أنإالصورة قتامة بعد أن سيطرت     
.يجار تخوض الحروب بالوكالة لكل من يغطى فاتورة السالحبندقية لإل

 

 
لغاء، فلم يعد له حق فى هذه        وبذلك حكم على الفلسطينى باإل     ،ا فى تهويدها ككل   معانًإترامب الذى ال يملك أعطى القدس لمن ال يستحق          

وال عبرة للفلـسطينيين الـذين عاشـوا    . سبعين لقيام الكيان الصهيونىاألرض بعد أن آلت إلسرائيل لتتوج عاصمة أبدية لها فى الذكرى ال      
ويعيشون معالم النكبة ليشهدوا عن بعد كيف تشيد األبراج على ركام الحق، وكيف يعلو البنيان اليهودى على جثامين أطفال فلسطين، فالحق            

ومنحها كل ما تريد على حساب حـق الفلـسطينيين فـى      هنا غير مصون بعد أن بتره قانون الغابة األمريكى فى معرض دعمه إلسرائيل              
ا بعد أن أصبحت أمريكا اليوم هى التى تمسك بمقاليـد           ليجرى هذا وسط عجز عربى مريب ومجتمع دولى مطمور ال يبدى حراكً           . أرضهم

.)م٢١/٥/٢٠١٨ األسبوع(. .األمور بوصفها صاحبة العصمة

 

 



 

 

 

 

 



 















 



 

 

 



 


لم يكن الفيديو اإلعالنى الذى انتشر على مواقع التواصل االجتماعى عن نوع من الدجاج              

               ا، رأى عمرو خالد أن تناوله ييسر قيام الليل مجرد خطأ يسهل االعتذار عنه كما فعل مشكور
ل العام ، فاإلنترنت الذى     لكنه مؤشر على تحوالت كبيرة طالت حضور الدعاة الجدد فى المجا          

كان رافعة رئيسية ساعدت فى تمكين هؤالء الدعاة هو نفسه أصبح اليـوم أحـد أهـم أدوات               
، مما يشير إلى أننا بصدد كتابة كلمة النهاية فى          »الدعوى االستهالكى «نقدهم وتعرية خطابهم    

.  الذى أوجدته العولمة» إسالم السوق«مسلسل 

 

 
 علـى صـحة الوصـف الـذى دفـع      يبقى داال» فجاجة« من وهذا التعبير على ما فيه     

. مستخدمى مواقع التواصل االجتماعى إلجراء تعبئة مضادة لخطاب هؤالء الدعاة

 

 
 ال أحد يشكك اآلن فى التأثير الواسع الذى تركه هؤالء الدعاة على قطاعات من الشباب               

على الفتوى بما يالئم عـصر      وال سيما شرائح الطبقتين المتوسطه والعليا عبر تسارع الطلب          
.  الوجبات السريعة

 

 
 إن أخته تفكر مثل عمرو خالد وتعيش مثل عمرو دياب،           :ا لى كان يقول   وأذكر أن صديقً  

فى إشارة دالة على تالزم نمطين من العيش كانا متناقضين فى الظاهر لكنهما جوهر لظاهرة               
. لم يكـن الـدين بمعـزل عنهـا        لمجاالت كثيرة   » اأسواقً«التى خلقت   » العولمة«كونية هى   

.  »سوق«و» ثقافة«فالعولمة فى جوهرها 

 

 
ـ             البـشرية التـى     ةلذلك من الطبيعى أن يستثمر هؤالء الدعاة خطابها فيما يتعلق بالتنمي

تراهن على حفز الذات وبناء القدرات الفردية وهى فكرة رأسمالية تنطوى على الكثيـر مـن                
ات مع المنظمات الدولية، فقد تجنب الدعاة بناء خطـاب        المغريات كما ال تنفر من بناء الشراك      

عدائى مع الغرب، بل كانوا موضع ترحيب من خبرائه ومؤسساته البحثية التى وجـدت فـى                
  ا، إلى حد كبير مع نمط الوعظ اإلنجيلى وبالتالى فهو من مكونات الخطاب             هذا الخطاب تماهي

ـ          ضوره فـى مؤسـسات التنـشئة       اإلصالحى، وهذه هى الصيغة التى ساعدت على تمدد ح
. االجتماعية سواء النوادى الرياضية أو المدارس 

 

 
 ومن ناحية أخرى لم يبادر هؤالء الدعاة بالتصادم مع األنظمـة والحكومـات وتكـرار               

 كما كانت السلطة بحاجة إليهم لمواجهـة خطـاب اإلسـالم    ،دراما جماعات اإلسالم السياسى   
. الجهادى الردايكالى

 

 
احل نمو الظاهرة لم يفكر أبطالها فى تغيير خريطة التحالفات بين الـسلطة             وفى أغلب مر  

وممثليها فى وسائل اإلعالم والفضائيات سواء من كانوا مـن رجـال األعمـال أو خبـراء                 
الصناعة، هذه التحالفات فى طريقها إلى النهاية، وهؤالء الدعاة سواء بقصد أو غيـر قـصد                

.)م٢/٦/٢٠١٨األهرام العربي  (.ريخ صالحيتهان لنعرف تااآن األو» سلعة«كانوا 

 

 



 





 





 


تسابق حكومة الكيان الصهيوني الـزمن بهـدف        

 في القدس المحتلـة، وصـوالً لتنفيـذ         تغيير الوقائع 
وذلـك  م،  ٢٠٢٠مخطط القدس الكبرى أو مخطـط       

بهدف إحداث خلل ديمغرافي لـصالح المـستوطنين        
.على حساب المقدسيين

 

 
ووفقًا لمراكز مقدسية، فإن بلدية االحـتالل فـي         

 منزالً، تضم   ٨٤القدس المحتلة سلمت إنذارات بهدم      
 فرد لسكان حي بطن الهوى ببلـدة سـلوان،          ١٢٠٠

تلك المنازل واألراضي   جنوب المسجد األقصى لمنح     
االستيطانية التي تزعم ملكية    " كوهنيمعطيرت"لجمعية  

اليهود لها وفي مقابـل عمليـات الهـدم والتهجيـر           
ه يعزز كيان االحـتالل مـن مـشاريع       واالستيطان  

االستيطانية في القدس المحتلة بهدف إحـداث تفـوق      
.للمستوطنين على الفلسطينيين

 

 
وقال رئيس دائرة القدس في المجلس التـشريعي        

إن القـدس تتعـرض     : يـة الفلسطيني أحمد أبو حلب   
لمــشروع تــصفية لوجودهــا وهنــاك مخططــات 
استيطانية، تهدف في النهاية لـصبغ مدينـة القـدس          

.بصبغة احتاللية بحتة عبر تزييف تاريخها

 

 
وكشف أبو حلبية أن هناك مخططًا لزيـادة عـدد          

تنفيـذ  المستوطنين في القدس لمليون مستوطن، عبر       
تقع  ات التي مخطط القدس الكبرى، وزيادة المستوطن    

.)م١٣/٦/٢٠١٨صوت األزهر  (.في غالف القدس

 

 

 تخصيص الحكومة اإلسرائيلية مبلـغ      تشير إلى اإلجراءات التي تتخذها الحكومة اإلسرائيلية لتهويد مدينة القدس؛         

في بلدة سـلوان جنـوب      ) التهويدية(، لصالح تمويل عمليات الحفريات األثرية       ) مليون دوالر  ١٧( مليون شيكل    ٦٠

، وزيـرة الثقافـة والرياضـة    "ميري ريجيف"تطرح وس).  يطلق عليها االحتالل مدينة داودوالتي(مسجد األقصى،  ال

تحتفل فيه دولة االحتالل بما يـسمى       وذكرى النكبة الفلسطينية،    في  اإلسرائيلية، مشروع القرار على طاولة الحكومة       

 قد خصصت أربعة ماليين شيكل؛ السـتكمال البحـث عـن            يذكر أن وزيرة الثقافة اإلسرائيلية،    ". يوم توحيد القدس  "

.الهيكل المزعوم، في منطقة الحرم القدسي الشريف، من أجل إثبات التراث اليهودي هناك

 

 

االستيطانية المتطرفة بأعمال الحفريات، وتدير هذه الجمعية حديقة مدينة داود الوطنيـة،            " إلعاد"كما ستقوم جمعية    

وتؤكد وحدة الرصد باللغة العبرية، أن سـلطات االحـتالل قـد            . ة اآلثار اإلسرائيلية  وتحظى أعمالها بإشراف سلط   

ضـمن  وذلـك  عمدت خالل اآلونة األخيرة، على تكثيف أعمال الحفريات في بلدة سلوان جنوب المسجد األقـصى،         

).م٢٣/٥/٢٠١٨صوت األزهر  (.مساعيها لتهويد البلدة بصورة غير مسبوقة

 

 



 

 

 

 

 



 





 


إن معدل البطالة في األرض الفلسطينية المحتلة هو األعلى في العالم، إذ ارتفـع إلـى             : قال تقرير صدر عن منظمة العمل الدولية      

.م٢٠١٧في عام % ٢٧,٤

 

 
في تقريرها السنوي عن أوضاع عمال األراضي العربية المحتلة، إلى إجراء حوار وبحث مشترك عن الحلـول                 ودعت المنظمة،   

.بهدف توفير عمل الئق في األراضي العربية المحتلة"

 

 
 اتفاقية  إن غياب العملية السياسية والدبلوماسية على أساس      : وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية، غاي رايدر في مقدمة التقرير          

ـ وقد تدهورت أوضاع سوق العمل الفلسطينية إلى القاع، ما ينبغي أن يثير قلقً            . أوسلو يكرس االحتالل ويعيق التنمية الفلسطينية      ا ا بالغً
.ومن الواضح أن غياب الفرص المتاحة للشباب يصيبهم باإلحباط واليأس. لدى جميع المعنيين

 

 
. على النشاط االقتصادي بفعل االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وتناول التقرير القيود العديدة المفروضة      

  ا غير قادرين على دخول معظم األرض المحتلة، وبناء المستوطنات آخذ بالتوسع، وتبقـى القـدس الـشرقية                  ويظّل الفلسطينيون فعلي
.معزولة عن باقي الضفة الغربية

 

 



 

 
أقر مجلس النواب الفلبيني، اليوم األربعاء، مـشروع قـانون         

منطقة مينداناو ذات األغلبية المسلمة جنوبي      يمنح الحكم الذاتي ل   
.البالد

 

 
قـانون  "الفلبينية أن المجلس أقـر      " فيلستار"وذكرت صحيفة   

 ١١ صوتًا مقابل رفـض      ٢٢٦بموافقة  " بانغسامورو األساسي 
ولكي يصبح قانونًـا نافـذًا، يحتـاج         .صوتًا وامتناع صوتين  

س التشريع إلى موافقة مجلس الشيوخ ومن ثـم توقيـع الـرئي           
.رودريغو دوتيرتي

 

 
ويؤيد دوتيرتي هذا القانون وسبق أن حذر مجلس النواب من          

ويهـدف   ".سيؤجج العنف في مينـداناو    "أن عدم الموافقة عليه     
إلى تأسيس حكومة وكيان سياسي     " قانون بانغسامورو األساسي  "

، االسم المقترح ليحل محـل      "بانغسامورو"مستقل للمسلمين في    
وكـان القـانون     .ذات األغلبية المـسلمة   اسم جزيرة مينداناو،    

تتويجا التفاق سالم وقع بين الحكومة الفلبينية وجبهـة مـورو           
 سنوات، خالل فترة والية الـرئيس الـسابق         ٤اإلسالمية قبل   

ويقترح القانون مناطق ذاتية الحكـم فـي         .بينينو أكينو الثالث  
ن، باسـيال :  أقاليم ذات أغلبية مسلمة  ٥بانغسامورو، تتكون من    

والناو ديل سور، وماغوينداناو، وسولو، وتـاوي ـ تـاوي،    
.ومدن أخرى خارج المنطقة

 

 

 

 
)!الغوطة(و) عفرين(بين 

 

 
حربه الـضروس ضـد الجـيش       " المتحضر"يواصل العالم   

من أيـدي قـوى     " الغوطة الشرقية "والدولة السورية، لتحرير    
ويغمض العالم نفـسه   .. اإلرهاب، بعد احتالل دام لسبع سنوات     

نيه عن المذابح التي ارتكبتها القوات التركيـة، واحتاللهـا          عي
في نفاق واضح للمجتمع الـدولي،      .. السورية) عفرين(لمدينة  

يتهجم على من يحرر أرضه من      .. الذي يكيل األمور بمكيالين   
.اإلرهاب، ويصمت أمام المحتل التركي لألرض السورية

 

 

 

 
ا لمسلمي مينداناوإقرار مشروع قانون يمنح حكما ذاتي: الفلبين

 

 
أقر مجلس النواب الفلبيني، اليوم األربعاء، مـشروع قـانون         
يمنح الحكم الذاتي لمنطقة مينداناو ذات األغلبية المسلمة جنوبي         

الفلبينيـة أن المجلـس أقـر       " فيلستار"وذكرت صحيفة    .البالد
 صوتًا مقابل رفض    ٢٢٦بموافقة  " قانون بانغسامورو األساسي  "

ولكي يصبح قانونًا نافذًا، يحتـاج       .ناع صوتين  صوتًا وامت  ١١
التشريع إلى موافقة مجلس الشيوخ ومن ثـم توقيـع الـرئيس            

.رودريغو دوتيرتي

 

 
ويؤيد دوتيرتي هذا القانون وسبق أن حذر مجلس النواب من          

ويهـدف   ".سيؤجج العنف في مينـداناو    "أن عدم الموافقة عليه     
كومة وكيان سياسي   إلى تأسيس ح  " قانون بانغسامورو األساسي  "

، االسم المقترح ليحل محـل      "بانغسامورو"مستقل للمسلمين في    
وكـان القـانون     .اسم جزيرة مينداناو، ذات األغلبية المـسلمة      

تتويجا التفاق سالم وقع بين الحكومة الفلبينية وجبهـة مـورو           
 سنوات، خالل فترة والية الـرئيس الـسابق         ٤اإلسالمية قبل   

ويقترح القانون مناطق ذاتية الحكـم فـي         .بينينو أكينو الثالث  
باسـيالن،  :  أقاليم ذات أغلبية مسلمة  ٥بانغسامورو، تتكون من    

والناو ديل سور، وماغوينداناو، وسولو، وتـاوي ـ تـاوي،    
.ومدن أخرى خارج المنطقة

 

 



 




 


أعلن الجيس الليبي القبض على     

مـسئول  " يحيى األسطى عمـر   "
الملف األمني فيما يسمى مجلـس     
شــورى درنــة التــابع لتنظــيم 

.القاعدة

 

 
وتحدثت مصادر عسكرية بـأن     
أبرز القيادات اإلرهابية التي تـم      
رصد مشاركتها في المواجهـات     
ضد القـوات المـسلحة الليبيـة       

نة تتحصن فيما تبقى من مدينة در     
مجاهـدي  "بمن فيهم الناطق باسم     

". أنصار الـشريعة  "وزعيم  " درنة
ويأتي القـبض علـى المـسئول       
اإلرهابي بعد يوم على سـيطرة      
الجيش الوطني الليبـي بالكامـل      
على ساحل مدينة درنة، بعد طرد      
الميلشيات التابعة لتنظيم القاعـدة     

.من مواقعها

 

 

 

 
أعلن الجيس الليبي القبض على     

مـسئول  " عمـر يحيى األسطى   "
الملف األردني فيما يسمى مجلس     
شــورى درنــة التــايع لتنظــيم 

.القاعدة

 

 
وتحدثت مصادر عسكرية بـان     
أبرز القيادات اإلرهابية التي تـم      
رصد مشاركتها في المواجهـات     
ضد القـوات المـسلحة الليبيـة       
تتحصن فيما تبقى من مدينة درنة      

مجاهـدي  "لمن فيهم الناطق باسم     
". ار الـشريعة  أنص"وزعيم  " درنة

ويأتي القـبض علـى المـسئول       
اإلرهابي بعد يوم على سـيطرة      
الجيش الوطني الليبـي بالكامـل      
على ساحل مدينة درنة، بعد طرد      
الميلشيات التابعة لتنظيم القاعـدة     

.من مواقعها

 

 



 


 

قال وكيل األمين العام لألمم     
المتحدة للـشؤون اإلنـسانية     

 مليون  ٨,٥ إن   :مارك لوكوك 
يمني مهددون بانعدام األمـن     

.الغذائي وبالمجاعة

 

 
وقال لوكوك في بيان صادر     

 إنه في حال عدم تحسن      :عنه
األحوال في اليمن، سينـضم     

ــ١٠ ــى  مالي ــرين إل ين آخ
.المهددين بخطر المجاعة

 

 
 مليـون   ٢٢وأشار إلـى أن     

شخص في اليمن بحاجة إلـى      
 .المساعدات اإلنسانية والحماية  

واعتبر أن ماليـين اليمنيـين      
يعيشون أكبر أزمة إنسانية في     

ودعا جميع األطـراف     .العالم
إلى تطبيق القـانون الـدولي      
لحقــوق اإلنــسان، وحمايــة 

.المدنيين

 

 

 

 
شوقي عـالم مفتـي     . أكد د 

الجمهورية أن الدخول علـى     
شــبكة اإلنترنــت الالســلكية 

بـدون  ) الواي فاي (المشفرة  
إذن صاحبها أمر غير جـائز      
شرعا ويعد من المحرمـات،     
موضــحا أن صــاحب هــذه 

إن : الشبكات قـام بتـشفيرها    
الــشبكات المفتوحــة وغيــر 
المشفرة فال مانع شرعا مـن      
الدخول عليها إذا كانـت فـي       

كن عامـة؛ ألنهـا معـدة       أما
.لالستخدام على هذا الوجه

 

 

 



 





 



" الفيتـو "استخدمت الواليات المتحدة، حـق الـنقض        
حماية "إلجهاض مشروع دولي تقدمت به الكويت لتوفير        

.للفلسطينيين" دولية

 

 
به الكويت األمين ويطالب مشروع القرار الذي تقدمت 

" حماية دولية "العام لألمم المتحدة باقتراح أفكار من أجل        
.للمدنيين الفلسطينيين

 

 
كما ينص على أن يوقف جيش االحتالل الـصهيوني          

".استخدام أي قوة مفرطة وغير متناسبة وعشوائية"

 

 
وكانت مندوبة الواليات المتحدة لدى األمـم المتحـدة         

ضـد  ) فيتـو ( حق النقض    نيكي هايلي تعهدت باستخدام   
.مشروع القرار

 

 
وجاء مشروع القرار على خلفيـة ارتكـاب جـيش          

 مـايو   ١٥ و ١٤االحتالل مجزرة فـي غـزة، يـومي         
 فلسطينيا وإصـابة اآلالف، خـالل       ٦٥الماضي، بقتله   

مشاركتهم في احتجاجات سلمية، قرب السياج األمنـي        
.الفاصل بين غزة والكيان الصهيوني

 

 
 

 

 



 




 



 على خطط لبنـاء     ، االتحاد األوربي بشدة موافقة السلطات اإلسرائيلية      دانأ
ألفي وحدة استيطانية في الضفة الغربية، بعدما أعلنت السلطات اإلسـرائيلية           
عزمها، هدم منازل الفلسطينيين في منطقة خان األحمر في الضفة الغربيـة،            

.توطئة لبناء مستوطنات جديدة عليها

 

 
ون الخارجيـة   ئلممثلة العليا لالتحاد األوربـي للـش      وقالت المتحدثة باسم ا   

والسياسية واألمنية ونائبة رئيس المفوضية األوربية مايا كوسيانسيتش، فـي          
إن هذه التطورات، إلى جانب عدد من اإلجـراءات األخـرى ذات            : بيان لها 

الصلة، التي تم اتخاذها في األشهر األخيرة، تقوض بشكل جدي جدوى حـل            
فاوض عليه، واحتماالت التوصل إلى سالم دائم بين الفلسطينيين         الدولتين المت 
.واإلسرائيليين

 

 
بناء مستوطنات جديدة لإلسرائيليين، وهدم منازل الفلسطينيين       "إن  : وأضافت

في نفس المنطقة، لن يؤدي إال إلى ترسيخ واقع الدولة الواحدة، مـن عـدم               
.المساواة في الحقوق واالحتالل الدائم والصراع

 

 

|

 




 




 





 

 

 



 



 



 



 



:بن أبى طالب  علىقال اإلمام 

 

 

 

- ونحن بينهما أضغاث أحالم،لم واآلخرة يقظةالدنيا ح .

 

 

 

- ا عرف أهل النقص حالهم عند أهل الكمال اسـتعانوا          لم

. وليس بفاعل،ا ويرفع حقير،ام صغيربالكبر ليعظِّ

 

 

 

-  والصدق مـع    ،زت األشياء كان الكذب مع الجبن     لو تمي 

 والحرمان مع   ، والتعب مع الطمع   ، والراحة مع اليأس   ،شجاعةال

. والذل مع الدين،الحرص

 

 

 

. أو مكافأةٌه إال شكركُّ ال يفُلٌّالمعروف غُ -

 

 

 

.ي ورثته عنهكثرة مال الميت تسلِّ -

 

 

 

- مت عليه نفسه هان عليه مالهمن كر.

 

 



 



ن قوما اعتقدوا فيه    إنما نجى اهللا بدن فرعون بعد الغرق؛ أل       

اإللهية، ومثله ال يموت، فأراد اهللا أن يشهد الخلق على ذلك الذل            

.والمهانة فيكون عبرة للخلق، وزجرا ألهل الطغيان

 

 



 


ت على الرجال فال تكنخطبا فإذ

 

 

خطـل الكـالم تقـوله مختاال

 

 
ن من السكوت إبانـةأواعلم ب

 

 
ومـن التـكلـم ما يكون خباال

 

 



 



قال اإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبو العزائم رضوان         

:اهللا عليه

 

 

 

-    طْلُبفَ ياِئَلٱكَيلشَّم   ٱ؟  لـذَّاتِ ٱ قَاِصد ابـولْج :  ـاكِإي

دبنَع  ِِللذَّات تَفِْريد   تَِعيننَس اكوِإي   ِاِئلِللـشَّم ؛ طَلَب   ِعـينِلي 

  انَهحبٱسا  لْقَاِصدحلَٰى ماِضيهِ ِبِهعرمقَال.  و : )    ـام ـمالَّله

 مِعينًا ِلي علَٰى ما تُِحب، وما زويتَ                        جعلْهٱ ِمما َأِحب،    ِليوهبتَ  

 ،ا ُأِحبِني ِممٱعلْهعجا تُِحباغًا ِلقَلِْبي ِفيمفَر .(

 

 

 

 ِفي  ك ِإرادتُ نْحصرتْٱ، و َألعلَٰىٱ لْقُدِسٱِإذَا تَعلَّقَتْ ِهمتُك بِ    -

      رمو الَكتَ آميادعو ،كاِئدوعْألُوفَاِتِك وتَ مرجهاطَلَِبِه وادِتك 

 

-                    

 َألعيـانِ ٱولَو قَلْـب    . لْحقِّٱكَان لَك ما تَشَاء ِمما تَتَّعلَقُ ِبِه قُدرةُ         

.آلالَِءٱباغُ وِإس

 

 

 

 َأن يكُون لَه ِإلَـه ِمن حٍظ وهـوى     عنمن عِتقَ   : لْعِتيقُٱ -

 رالَٰى( للَِّهٱغَيتَع(.

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 



ما كانت األحكام الشرعية كلها     ل :بنى يا
ال يمكن أن يقوم بها العامل علـى وجههـا      

،  بقلبـه وجـسمه    األكمل إال إذا كان عامالً    
مـن أركـان األحكـام       ا كان كل ركنٍ   ولم 

الشرعية للقلب فيه عمل خاص ومالحظات      
  ال يمكن أن يكون العمـل كـامالً        ،خاصة
ولـو أن    ،ء تلك المعـانى   ا إال باستيفا  شرع 

 ك جسمه بتأدية األحكام الشرعية     المسلم حر
مع غفلة قلبه عن االستحضار الذى يتمثـل        

 ومـن هـو     ؟ ولم العمـل   ؟فيه لمن العمل  
 كان العمل   ؟ وما الغاية الباعثة عليه    ؟العامل
ناقص  ا لعدم اسـتيفاء شـروطه      ا أو مردود
فـإن األعمـال     ، وهذا لغفلة القلب   ،اشرع 
 وإنما حياتها وروحهـا     ،صور ميتة  ةالبدني

.باإلخالص فيها

 

 
 هو الـركن المـالى البـدنى        :والحج
ا فالنتقال الجـسم     أما كونه بدني   ،الروحانى

ا فلبذل   وأما كونه مالي   ،من مكان إلى مكان   
األموال فى النفقة علـى نفـسه فـى زاده          

ا فألن الحـاج    كونه روحاني  ا وأم ،وراحلته
فهو ال يقطـع مرحلـة       ، ربه بانتقاله  قاصد 

الروح مرحلة من مراحلها     كونية إال تقطع  
 ولهذه  ،حتى تصل إلى جناب القدس األعلى     

المعانى كلها أشار اهللا تعالى إلـى أن مـن          
توفرت لديه معدات الحج وأهمله كان كأنه       

 علَى النَّاِس ِحج    وِهللا : قال اهللا تعالى   ،كفر
 سِبيالً ومن كَفَر فَِإن     الْبيِت مِن استَطَاع ِإلَيهِ   
   الَِمينِن الْعع اهللا غَِني)ومن كفـر    : أى )١ 

بترك الحج بعد االستطاعة فـإن اهللا غنـى         
 فالحج ظاهره انتقال إلـى      ،عنه وعن عمله  

 وباطنه فرار من الدنيا إلـى       ،مكة المكرمة 
 إنما يـشهد تلـك      ،بالروح الملكوت األعلى 

ا لسنة   مطابقً المعانى من عمل بما علم عمالً     
 :قال رسـول اهللا      ،رسول اهللا   

)من بِ َلِم ع م ِلا عم و ثَرـ  عِ  اهللاُ ه ـ  ملْ ـ  م  ما لَ
يلَع٢()م(.

 

 



 


    ا إلـى اهللا   ومن خرج من بيته مهاجر، 

ن  وتقع عي  ،ِن من البي  نا أنه سيزول البي   موقنً
     كيـف   ،بصيرته على جمال مواله العلـى 



 


       سماحة موالنا اإلمام المجدد حجة اإلسالم

والمسلمين فى هذا الزمان السيد محمد ماضى       
أبو العزائم   

 

-   كُمبكم ونفعنا اهللا ،  قدس اهللا ِسر  ،
وجعلكم وليا مرشدا لطالب العلم النافع       

 

لقـد   –
كشفتم فى اللقاءين الماضيين عن فضل الصوم       
وطواف الخالئق حول الحقائق ببيـاٍن أسـكر        
األرواح عند سماعه، مما حدا بنا أن نستشرف        
حكمة الحج ومشاهده وآدابه وأسراره، حتـى       
ننتفع بهـذه الفريـضة فـى أشـهر الحـج           

.المعلومات

 

 
: اب سماحته قائالًفأج

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 وال أشك أنه يكـون      ،؟له فى سيره  يكون حا 
 وأكمل  ،فى أرفع درجات الشوق إلى مواله     

 أحوال الخشوع والرهبة من ربه الذى خلقه      
    ال تخطـر    ،اهودعاه إلى حضرته العلية فلب 

على قلبه الدنيا الستغراقه فى الشوق إلـى        
 فال ينتقل خطوة إال ويشهد مشاهد تنمو        ،اهللا

بهـا  وتجـدد   ،  وتقوى حالتـه   ،بها صبوته 
 يشهد من كل ركن من أركان الحج        .رهبته

 فيشهد فى مقـام اإلحـرام       ،مشاهد ملكوتية 
ى فـى    وهـو  إخالص القلب من كل حـظٍّ     

 من كل علة     وتطهير السر  ،التوجه إلى اهللا  
 وقطع كل عالقة بينه     ،وغرض لمواجهة اهللا  
 ورغبـة   ، علـى اهللا   وبين أهله وولده إقباالً   

 ،يـة اهللا لهـم  وحسن ثقة بوال  ،عند اهللا  فيما
مـن  وهكذا ال ينتقل من ركن إلى ركن وال        

إلى مكان إال أشهده اهللا ملكوت كـل         مكان
 حتى  ، وأسرار كل عمل من األعمال     ،مكان

 فعرف ربـه    ،إذا وقف على عرفات نفسه    
 ،ورجع إلى بيت الوجهة بيت ربه الحـرام       

ا،ا إليه بعد المعرفة منيبجنابه العلـى  ذاكر ، 
 بل ، ذكر والد وال ولد ال يشغله عن ذكر اهللا    

 وعند ذلك يخرج مـن      ،وال دنيا وال آخرة   
ـ   ،ذنوبه كيوم ولدته أمه    ى الغفـور    ثم يتجلَّ

 فيرجع  ،فيمنحه بدل كل سيئة حسنة     التواب
    ا من الـذنوب   وهو كيوم ولدته أمه مطهر، 

ه ركمن عبد اهللا بأخلص نية طول عم       وهو
سيَئاِتِهم   فَُأولَِئك يبدُل اهللاُ   :سر قوله تعالى  

.)٣(حسنَاٍت

 

 



 





 



ا ا صـالح  رتاد للطريق رفيقً  يأن   :األول
  فالزاد الحـالل ينـور     ، حالالً  طيبةً ونفقةً
 ، والرفيق الـصالح يـذكر بـالخير       ،القلب

.ويزجر عن الشر

 

 
ى يده عن مال التجـارة      أن يخلِّ  :الثانى

 ال و ، وينقسم خـاطره   ،لكى ال يتشعب فكره   
.يصفو للزيارة قصده

 

 
 ،ع فى الطريق بالطعام   أن يوس : الثالث

.ويطيب الكالم مع الرفقاء والمكارى

 

 
 أن يتـرك الرفـث والجـدال        :الرابع

 بل يقصر   ،والتحدث بالفضول فى أمر الدنيا    

 لسانه

 

بعد مهمات حاجاته     -

 

 على الفكـر    -
.وتالوة القرآن

 

 
ــامس ــة دون :الخ ــب راحل  أن يرك

رث الهيئة أشـعث أغبـر       ويكون   ،المحمل
 حتى  ، بل على هيئة المساكين    ،متزين غير

.ال يكتب فى جملة المترفين

 

 
ـ      :السادس ا  أن ينزل على الدابة أحيانً

يوتطي ،)٤(ا للدابة ترفيها لقلـب المكـارى    ب، 
ل الدابة  وال يحم ،ا لألعضاء بالتحرك  وتخفيفً

. بل يرفق بها ما أمكن،ما ال تطيق

 

 
ب النفس بما أنفق     أن يكون طي   :السابع

 ،من نفقة، وبما أصابه من تعب وخـسران       
 فيحسب  ،وأن يرى ذلك من آثار قبول الحج      

.الثواب عليه

 

 



 



 نرمز منهـا إلـى      ةوأما أسراره فكثير  
:أمرين

 

 
ـ   أنـه وضـع بـدالً      :األمر األول  ن ع

الرهبانية التى كانت فى الملل كما ورد بـه         
 فجعل اهللا سبحانه الحج رهبانيـةً      ،)٥(الخبر

ف البيـت   فـشر،  ألمه سيدنا محمد    
لى نفسه ونـصبه    العتيق وأضافه سبحانه إ   

ـ  ا ما حو  كلوجعل   ،مقصد العباد  ا ليه حرم
 وجعل عرفات كالميدان    ،ألمره البيته تفخيم 

 الموضـع   د حرمـة   وأكَّ ،على فناء حرمه  
ووضعه على أمثال    ،وشجره بتحريم صيده 

 ،صده الزوار من كل فج عميـق      الملوك ليق 
متواضعين لـرب العـالمين      ضعفاء غبراء 

ا لجالله خضوع،   مـع   ،تـه  واسـتكانة لعز 
 أو  ،االعتراف بتنزهه عن أن يكتنفه بيـت      

هـم   ليكون ذلك أبلغ فـى رقِّ      ،يحويه مكان 
ولذلك كلفهم سبحانه    ،وعبوديتهم لذاته   

 ، غريبة ال تناسب الطبـع والعقـل       أعماالً
 ،هم بحكـم محـض العبوديـة      ليكون إقدام 

 ،وامتثال األمر من غير معاونة باعث آخر      
 ولذلك قـال    ،ادباالستع  عظيم فى  وهذا سر 

:) َلبيِح ِبكٍةجح ا تَقعبدِرا و٦()اق(.

 

 
 أن هذا السفر وضع على      :األمر الثانى 

  فليتذكر المريد بكل عمل    ،مثال سفر اآلخرة  
ـ   من أمور اآل   من أعماله أمرا   ا خرة موازي

 للمعتبر   وعبرةً ، للمتذكر  فإن فيه تذكرةً   ،له
 فتذكر من أول سـفرك عنـد        ،المستبصر

وداعك أهلك وداع األهـل فـى سـكرات         
ومن مفارقة الوطن الخروج مـن       ،الموت
 ، ومن ركوب الجمل ركوب الجنازة     ،الدنيا
االلتفاف فى أثواب اإلحرام االلتفـاف       ومن

بادية إلـى    ومن دخول ال   ،فى أثواب الكفن  
الميقات ما بين الخروج مـن الـدنيا إلـى          

ـ   ومن هو  ،ميقات القيامة  اع الطريـق   ل قطَّ
ومن سـباع البـوادى     ، سؤال منكر ونكير  

 ومن انفرادك عـن     ،عقارب القبر وديدانه  
ومـن  ، وحشة القبر ووحدته   أهلك وأقاربك 

. يوم البعثالتلبية إجابة داعى اهللا 

 

 
 كـل    فإن فى  ،وكذلك فى سائر األعمال   

 عمل سر  ا يتنبه له كـل عبـد       ا وتحته رمز
  وقصور  ،ه بصفات قلبه  بقدر استعداده للتنب 

ـ   هم واهللا سـبحانه    ،ات الـدين  ه على مهم 
نحنا المعونة والتوفيـق    أن يم  وتعالى أسأل 
ا نمشى بـه     ويجعل لنا نور   ،بلعمل ما يح  

 وصـلى اهللا    ، إنه مجيب الدعاء   ،فى الناس 
.ه وصحبه وسلمعلى سيدنا محمد وعلى آل

 

 
                                           

.٩٧: آل عمران )١(

 

 
جاء فى الـدرر المنتثـرة فـى األحاديـث           )٢(

وفى إحيـاء علـوم     ، ١/٢٠المشتهرة للسيوطى 
.١/١٣٨الدين بتخريج الحافظ العراقى 

 

 
.٧٠: الفرقان) ٣(

 

 
ـ تَّ تَ الَ(: لقوله عليه الصالة والـسالم    ) ٤( وا ذُِخ

 وهذا الحديث أخرجـه     ،)ظهور دوابكم كراسى  
ورواه الحـاكم   ، أحمد من حديث سهل بن معاذ     

ـ (: ا حـديث  وكذلك أيض ، وصححه ـ  النَّ انكَ  ىِب
 ُلِزنْ ي ِن ع الد غُ ِةاب دةًو و ِشعةًي ،ِريـ يح ا ه

 وقد أخرج هذا الحديث الطبرانـى فـى         ،)كِلذَِب
.اهقى فى اآلدب أيضيبورواه ال، األوسط

 

 
حـين سـأله    : حيث يقول رسول اهللا     ) ٥(

: أهل الملل عن الرهبانية والسياحة فـى دينـه        
ـ  لِّ كُ ن ع يرِبكْالتَّو ادهِجا الْ ه بِ ا اهللاُ نَلَدبَأ(  ،)ٍفر شَ

وهذا الحديث  ، يعنى الحج : يقول اإلمام الغزالى  
ورواه  ،أخرجه أبو داود من حديث أبى أمامـة       

ـ  ٍةم أُ لِّكُ لِ نِإ(: برانى بلفظ الط ـ  و ةٌاحي ِس  ةُاحيِس
ـ اِنبه ر ٍةم أُ لِّكُِلو،  اهللاِ يِلِبى س  فِ ادهِجى الْ ِتمُأ ةٌي ،
ورهاِنبأُ ةُي ِتم ى الرى نَ  فِ اطُبـ  الْ ِرح عدوقـد   ،)و 

أوضح اإلمـام الغزالـى فـى اإلحيـاء هـذا           
.الموضوع

 

 

رجه البزار والدارقطنى فـى     هذا الحديث أخ  ) ٦(
وقد أورده الغزالى فـى     ، العلل من حديث أنس   

.٢٦٦ص ، ٢١٢ ص ١ جاإلحياء 

 

 



 

 

 

 

 



 

 ٣٢ 



 





 



د منير       عز الدين أحمد عبد الجيد        أحمـد علي يـس       محمود عادل إبراهيم فرج     حال خالد محم

 

 
    كوم حمادة 

 

 بحيرة                    بــــرج البــرلـــس                        سيـدي سالـم–

 

 
           

  منار أحمد عبدالباسط        إيناس طلعت مسلم         أحمد طارق ممدوح        منار محمد عبده الشرقاوي

 

 
      دراو 

 

 أسوان              كفر كال الباب              الطود –

 

 بحيرة          كفر بني هالل –

 

 دمنهور-

 

 
 






الداِعي ِديِنيا نَظَر ِفيِه فَِإن كَان مباحا، كَرجٍل دعاه إلَى طَلَِب الِْعلِْم حب كان إن  :ابني مستقبل األمة

   ِة فَالْقَوَئاسالر طَلَبِة واهَل األَ    النَّبالْقَو قَاِربُل ِفيِه يو     نِليِم مقََل ِفي تَعلَبيِن ِفي      ؛ ألَ هإلَى الد طِّفُهعي الِْعلْم ن
تَعلَّمنَا الِْعلْم ِلغَيِر   : وقَد حِكي عن سفْيان الثَّوِري َأنَّه قَالَ       .ثَاِني حاٍل، وِإن لَم يكُن مبتَِدًئا ِبِه ِفي َأوِل حالٍ         

.طَلَبنَا الِْعلْم ِللدنْيا فَدلَّنَا علَى تَرِك الدنْيا: وقَاَل عبد اللَِّه بن الْمبارِك ، ِللَِّهعالَى فََأبى َأن يكُون إالَّاللَِّه تَ

 

 
الداِعي محظُورا كَرجٍل دعاه إلَى طَلَِب الِْعلِْم شَر كَـاِمن ومكَـر            وِإن كَان    :عزيزي مستقبل األمة  

   تَعسي َأن ِريدي اِطنب   ٍه ِديِنيا ِفي شُبمال      ِملَهُل السَأه ٍة ال تَِجدٍل ِفقِْهيِحيا  ٍة وخَلِّصا مِة ِمنْهال ما   واِفعدا منْهع ، 
    ا قَاَل النَِّبيكَم :)  َالجِتي رُأم لَكِنَأه : فَاِجر اِلمع،  دبتَعاِهٌل مجالنَّاِس     : ِقيَلف .) و وَل اللَِّه َأيسا ري

لْبِتِه، ويصِرفَه عن فَينْبِغي ِللْعاِلِم إذَا رَأى من هِذِه حالُه َأن يمنَعه عن طِ        ،  )الْعلَماء إذَا فَسدوا  (: َأشَر؟ قَالَ 
.ِهماِل شَركِْه وِإو يِعينُه علَى إمضاِء مكْرالو، بغْيِتِه

 

 

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

 

].٦٤ص القاهرة –

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

٣٣ 

بالهنا

 

 

 

والشفا

 

 

 



 


 



 




 



 

 َأِفـيكُم ُأويـس بـن    :ِإذَا َأتَى علَيِه َأمداد َأهِل الْيمِن سَألَهم كَان عمر بن الْخَطَّاِب    
 فَكَان ِبـك    :قَاَل.  نَعم : قَالَ ؟ َأنْتَ ُأويس بن عاِمرٍ    :فَقَاَل ، حتَّى َأتَى علَى ُأويٍس      ؟عاِمٍر

 سـِمعتُ   :قَـالَ .  نَعم : قَالَ ؟ لَك واِلدةٌ  :قَاَل.  نَعم : قَالَ ؟الَّ موِضع ِدرهمٍ  برص فَبرْأتَ ِمنْه إِ   
يْأِتى علَيكُم ُأويس بن عاِمٍر مع َأمداِد َأهِل الْيمِن ِمن مراٍد ثُم ِمن             ( : يقُولُ رسوَل اللَِّه   

 لَو َأقْسم علَـى اللَّـِه     ، لَه واِلدةٌ هو ِبها بر     ،نْه ِإالَّ موِضع ِدرهمٍ    كَان ِبِه برص فَبرَأ مِ     ،قَرٍن
هرلْ      ،َألبفَافْع لَك تَغِْفرسي تَ َأنتَطَعِلى . ) فَِإِن اس تَغِْفرفَاس . لَه تَغْفَرفَاس .    رمع فَقَاَل لَه :

 تُِريد نا     :اَلقَ.  الْكُوفَةَ : قَالَ ؟َأياِمِلهِإلَى ع لَك قَاَل؟ َأالَ َأكْتُب :ِفى غَب َأكُون   ـباِء النَّاِس َأحر
ِإلَى.

 

 
 :فَلَما كَان ِمن الْعاِم الْمقِْبِل حج رجٌل ِمن َأشْراِفِهم فَوافَقَ عمر فَسَألَه عن ُأويٍس قَـالَ               

يْأِتى علَيكُم ُأويس بـن     ( يقُوُل   قَاَل سِمعتُ رسوَل اللَِّه     . الْمتَاِعتَركْتُه رثَّ الْبيِت قَِليَل     
 ، كَان ِبِه برص فَبرَأ ِمنْه ِإالَّ موِضع ِدرهٍم،عاِمٍر مع َأمداِد َأهِل الْيمِن ِمن مراٍد ثُم ِمن قَرنٍ    

    را بِبه وةٌ هاِلدو لَه، لَو     هرلَى اللَِّه َألبع ملْ      ، َأقْسفَافْع لَك تَغِْفرسي تَ َأنتَطَعفَـَأتَى  . ) فَِإِن اس
 :قَـالَ .  َأنْتَ َأحدثُ عهدا ِبسفٍَر صاِلٍح فَاستَغِْفر ِلـى        :قَاَل.  استَغِْفر ِلى  : فَقَالَ ،ُأويساالرجل  

 رمقَالَ ،لَِقيتَ ع : متَغْفَ.  نَعفَاس لَه ِهـهِ       . رجلَـى وفَانْطَلَقَ ع النَّاس لَه رواه مـسلم   [ .فَفَِطن
])٦٦٥٦ح(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 
العاملون في ورش سمكرة الـسيارات المنتـشرة فـي      

مـصدر  المصر ليسوا فقط    معظم أحياء وشوارع وحارات     
، لكنهم هم أول ضحايا مخاطرها      األكثر انتشارا للضوضاء  

أن التعـرض ،ةـالصحية أيضا، والتي كشفت عنها دراس

 

 
للضوضاء ال يسبب انخفاض كفاءة الجهاز السمعي إلى حد الوصول للصمم           

اإلصابة بارتفـاع ضـغط   الكامل فقط، بل له مخاطر أخرى من بينها، أنه وراء     
.الدم، وزيادة نسبة السكر، والقولون العصبي وتضخم القلب

 

 
صابة عمال ورش السمكرة بالعقم، واضطرابات      الضوضاء إلى إ  كما تؤدي   

، وارتفاع نسبة الصوديوم والبوتاسيوم واليوريـا     ةالمعدة واألمعاء الحادة والمزمن   
ول مما يؤثر بالسلب على الكليتين، كذلك تساعد الضوضاء على إصـابة            في الب 

التعـرض للـدق    إلى خلل التوازن النفسي نتيجة      عمال ورش سمكرة السيارات     
تتمثل فـي ارتعـاش     عصبية  كيش وخالفه، وأيضا الضطرابات     ا بالشو المستمر

فضالً عن الميل أكثـر للتـصرفات       التركيز،  اليدين، واإلجهاد العصبي، وفقدان     
.العنيفة

 

 

رغم أن المصريين غالبا مـا يـستعملون المرقـة          
المحضرة من أي خضرة متوفرة، فإن مرقة اللحم         

و أخروف  هي المفضلة ويمكن تحضيرها من لحم ال      
إذا استعمل الدجاج فإن الطائر     .  أو الدجاج  لحم البقر 

ويقدم علـى حـدة     يحمر بالزبدة بعد الغلي المبدئي      
لمزيد مـن المعلومـات عـن       . كجزء من الوجبة  

.على أهمتهاتعرفي الملوخية 

 

 

. أشخاص٦ تكفي :الكمية

 

 

 ١٥ :مدة الطهو

 

. دقيقة٢٠ –

 




 



 

ـ    فناجين من مرقة اللحم    ٦ - دجاج المنكـه    أو ال
. لبالبص

 

.  مكعب دسم الدجاج   ١ –

 

.  ملح –

 

 فلفل  –
. أسود مطحون حديثًا إذا أمكن    

 

 واحد ونـصف    –
. فنجان من أوراق الملوخيـة اليابـسة      

 

 ورق  ٢ –
. سلق

 

. مقدار تقلية١ –

 

 
: وللتقديم

 

.  بصل مقطع-

 

.  خل–

 

. عصير–

 

 



 

 

 

 

 



 





 




 




 



 



 

 



 







 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

األستاذ الدكتور

 

 

نور الدين أبو حلية

 

 

اجلمهورية اجلزائرية

 

 

 

 

 

 

تسليمتسليمتسليمللل ا ا ا:::ااالثًلثًلثًثاثاثا

 

 

 

 

 

 
: قام الحكيم الثالث بـين الـصفين، وقـال        

هل .. أجيبوني يا من ال تزالون تحملون سيوفكم      
وكل القـيم اإليمانيـة     .. يمكن أن تقوم العبودية   

والروحانية واإلنسانية من غير اتباع رسول اهللا       
؟.

 

 
ذاك مستحيل: ا بصوت واحدقالوا جميع..

 

 
خطـوة  يستحيل أن يخطو أحد     : قال أحدهم 

واحدة في الطريق المستقيم، وهو يخالف رسول       
.اهللا 

 

 
: لقد ذكر هللا تعالى ذلـك، فقـال       : قال آخر 

         اللَّـه كُمِببحوِني يفَاتَِّبع اللَّه ونتُِحب كُنْتُم قُْل ِإن﴿
          ﴾ِحـيمر غَفُـور اللَّـهو كُمذُنُوب لَكُم غِْفريآل (و

).٣١: عمران

 

 
الى ذلك في اآلية التـي      وذكر تع : قال آخر 

ن تَولَّوا ﴿قُْل َأِطيعوا اللَّه والرسوَل فَإِ    : تليها، فقال 
، )٣٢: آل عمران ( يِحب الْكَاِفِرين﴾    فَِإن اللَّه الَ  

.. فقد قرن طاعة هللا بطاعـة الرسـول          
اواعتبر التولي عنهما كفر.

 

 
 ﴿فَـالَ : وذكر تعالى ذلك، فقـال    : آخرقال  

كبرفِ     الَ و وككِّمحتَّى يح ْؤِمنُوني    منَهيب را شَجيم
 يِجدوا ِفي َأنْفُِسِهم حرجـا ِممـا قَـضيتَ          ثُم الَ 

، فاهللا تعالى يقسم    )٦٥: النساء(ويسلِّموا تَسِليما﴾   
في هذه اآلية على أن أولئك الذين رغبوا عـن          

لمنافقين، التحاكم إلى الرسول، ومن ماثلهم من ا      
ا إال إذا كملت لهـم ثـالث        ا حق ال يؤمنون إيمانً  

ـ أن يحكموا الرسول في القضايا ال     : خصال ي ت
.. يختصمون فيها، وال يبين لهم فيها وجه الحق       

ا مما يحكـم بـه، وأن       ا وحرج وأال يجدوا ضيقً  
ا دون امتعاض   ا تام تذعن نفوسهم لقضائه إذعانً   

.. يه الخيـر   ألنه الحق وف   ؛من قبوله والعمل به   
وأن ينقادوا ويسلموا لذلك الحكم، موقنين بصدق       

.الرسول في حكمه، وبعصمته عن الخطأ

 

 
فأنتم معي إذن في    .. ا لكم شكر: قال الحكيم 

أنه ال يمكن ألحد أن يشرب من نهر الحقيقة إال          
..إذا سقاه منها رسول اهللا 

 

 
..أجل: قالوا

 

 
مـا وجـه    .. أجيبوني بعد هذا  : قال الحكيم 

هل هـي   .. ة المؤمن مع رسول اهللا      عالق
أم عالقة تابع بمتبوع؟.. عالقة ند بند

 

 
بل هي عالقـة    : قال رجل من الحاضرين   

فمن ذا يمكنه أن يصل إلى ذلـك        .. تابع بمتبوع 
هللا االمقام المحمود والدرجة الرفيعة التي أعطاها       

؟لنبيه 

 

 
خـاتم  ( هـو    إن الرسول   : قال آخر 

عظم الذي لو وجد فـي      وهو اإلمام األ  .. األنبياء
أي عصر لكان هو الواجب الطاعة المقدم على        
األنبياء كلهم؛ ولهذا كان إمامهم ليلة اإلسراء لما        
اجتمعوا ببيت المقدس، وكذلك هو الـشفيع فـي      
يوم الحشر في إتيان الرب لفصل القضاء، وهو        
المقام المحمود الذي ال يليق إال له، والذي يحيد         

نبياء والمرسـلين، حتـى   عنه أولو العزم من األ 
.)١()تنتهي النوبة إليه، فيكون هو المخصوص به

 

 
: لقد ذكر اهللا تعالى ذلـك، فقـال       : قال آخر 

﴿وِإذْ َأخَذَ اللَّه ِميثَاقَ النَِّبيين لَما آتَيتُكُم ِمن ِكتَاٍب         
          كُـمعـا مقٌ ِلمدـصوٌل مسر كُماءج ٍة ثُمِحكْمو

  لَـى       لَتُْؤِمنُنع َأخَذْتُمو تُمرقَاَل َأَأقْر نَّهرلَتَنْصِبِه و



 

 

 

 

 



 







 



        كُمعَأنَا موا ودنَا قَاَل فَاشْهرِري قَالُوا َأقْرِإص ذَِلكُم
   ﴾الشَّاِهِدين فاهللا تعـالى    )٨١: آل عمران (ِمن ،

أنه أخذ ميثاق كل نبي بعثه      (يخبر في هذه اآلية     
 عيـسى، عليـه     من لدن آدم، عليه السالم، إلى     

السالم، لمهما آتى اهللا أحدهم من كتاب وحكمة،        
وبلغ أي مبلغ، ثم جاءه رسول من بعده، ليؤمنن         
به ولينصرنه، وال يمنعه ما هو فيه مـن العلـم           

.)٢()والنبوة من اتباع من بعث بعده ونصرته

 

 
وقد ورد في الحديث مـا يؤكـد        : قال آخر 

بي ذلك، فقد روي أن بعض الصحابة جاء إلى الن   
 يا رسول اهللا إنى مررت بأخ لى       : ، فقال

. من بنى قريظة، فكتب لى جوامع من التـوراة        
فتغير وجه رسول اهللا    : أال أعرضها عليك؟ فقال   

   أال ترى ما بوجه    : فقلت له : ، قال عبد اهللا
ـ     : ؟ فقال رسول اهللا    ا، رضـينا بـاهللا رب

فسرى عن  : قال. وباإلسالم دينًا، وبمحمد رسوالً   
والذى نفس محمد بيـده،     : (، ثم قال  النبى  

لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتمـونى        
لضللتم، أنتم حظى من األمم، وأنا حظكـم مـن      

.)٣()النبيين

 

 
ال تسألوا  : (وورد في حديث آخر   : قال آخر 

أهل الكتاب عن شيء، فإنهم لن يهـدوكم وقـد          
ضلوا، وإنكم إما أن تصدقوا بباطـل، وإمـا أن          

ا بين  إنه واهللا، لو كان موسى حي     تكذبوا بحق، و  
.)٤() له إال أن يتبعنيأظهركم ما حلَّ

 

 
فأنتم متفقون على هذا إذن؟ : قال الحكيم

 

 
 مـا  .. أجيبوني بعد هذا  : ا، فقال سكتوا جميع

 ا تقولون في شخص يقر بأن محمد رسوله 
هللا تعالى اولكنه في نفس الوقت يزعم أن     .. ونبيه

أعطاه من الصالحيات ما لم يعط رسوله؟

 

 
دلنـي  : نهض أحدهم، وشهر سيفه، وقـال     

فواهللا ألطعننه بسيفي هذا؟.. عليه

 

 
هل توافقونه على هذا؟ : قال الحكيم

 

 
 فلـيس لمثـل هـذا إال      .. أجل: اقالوا جميع

.القتل

 

 
أال يدعوكم هذا إلى البحث في      : قال الحكيم 

 ال حتـى  صالحيات ووظائف رسول اهللا     
تتجاوزونها؟

 

 
ونحن نفعل ذلك.. بلى: اقالوا جميع.

 

 
أرجـو أن تكـون الـدعاوى       : قال الحكيم 
هلم بنا نبحث فيما نص عليـه       .. مطابقة لألفعال 

 القرآن الكريم من وظـائف رسـول اهللا         
أم أننا نضيف   .. لنرى هل أنتم ونحن نتبعه فيها     

بيـه  نألنفسنا من الوظائف ما لـم يـضفه هللا ل         
؟.

 

 
ولكن هنـاك   .. كالمك صحيح : ال أحدهم ق

 وهو.. أو تعمدت إخفاءه .. شيء ربما غاب عنك   
أن ذكر بعض الوظائف ال يعنـي التحديـد أو          

ـ    فإذا وصفت شخص  .. التقييد ا ال  ا ما بكونه معلم
ا فقطيعني هذا كونه معلم.

 

 
إلـى  ولهذا أحتـاج    .. صدقت: قال الحكيم 

:دليلين

 

 
 هو بيان وظائف رسـول هللا       : األول

.يمرالتي نص عليها القرآن الك

 

 
بيان الوظائف التي لم يكلف بهـا       : والثاني

ا؟ فهل ترون هذا كافي.. رسول هللا

 

 
..بلى: قالوا

 

 
.. هيا ضـعوا سـيوفكم    .. إذن: قال الحكيم 

وافتحوا مصاحفكم، وانظروا فيما أقرؤه علـيكم       
، من القرآن لتروا وظـائف رسـول اهللا         

.وتستنوا به في اتباعها

 

 
أما .. مصاحفنا في صدورنا : رجل منهم قال  

سيوفنا فلن نضعها حتى نغمدها فـي صـدور         
.أعداء اهللا ورسوله

 

 
ما دمـتم تحفظـون القـرآن،       : قال الحكيم 

هل هناك آيات من القرآن الكـريم       .. فأجيبوني
 مـن  وإخوانـه  تحدد وظائف رسول اهللا     

الرسل؟

 

 
اآليات في ذلك كثيرة، ولي     : قال رجل منهم  

مـا  ﴿كَ: قوله تعـالى   ها، ومنها بحث مفصل في  
 ِمنْكُم يتْلُـو علَـيكُم آياِتنَـا        َأرسلْنَا ِفيكُم رسوالً  

       ا لَمم كُملِّمعيةَ والِْحكْمو الِْكتَاب كُملِّمعيو كِّيكُمزيو
   ﴾ونلَموقد أكد ذلـك     )١٥١: البقرة(تَكُونُوا تَع ،

 ثَ ِفي اُألميين رسوالً   ﴿هو الَِّذي بع  : لىقوله تعا 
        الِْكتَـاب مهلِّمعيو كِّيِهمزياِتِه وآي ِهملَيتْلُو عي مِمنْه

 ِإنةَ والِْحكْمالَ     وُل لَِفي ضقَب ِبـيٍن﴾    كَانُوا ِمنٍل م

).٢: الجمعة(

 

 
فما الوظائف الني تنص عليهـا   : قال الحكيم 

.هاتين اآليتين الكريمتين؟

 

 
وهـي  .. التزكية: خمسة، منها : الرجلقال  

فات العقدية  اتطهير نفوس الناس من كل االنحر     
ير المجتمع من كل الموبقات      هطوت.. والسلوكية
..والرذائل

 

 
 تعليم الكتـاب والحكمـة،      ومنها: قال آخر 

ويـسيروا وفـق مـا      .. ليدركوا حقائق األمور  
.. تقتضيه

 

 
 فهل مارس رسـول اهللا      : قال الحكيم 

ف؟هذه الوظائ

 

 
وكيـف لـم    .. أجـل : قال رجل من القوم   

وقـد  .. يمارسها، وقد سخر حياته كلها لتحقيقها     
ورد في الحديث عن جعفر بن أبي طالب لمـا          

أيهـا  : (سأله نجاشي الحبشة عن دعوته      
  ا أهل جاهليـة، نعبـد األصـنام،        الملك كنا قوم

ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع األرحام،      
ل القوي منا الضعيف، وكنا  الجوار، ويأكيءونس

  منا رسـوالً على ذلك حتى بعث اهللا إلينا رسوالً    
نعرف نسبه، وصدقه، وأمانته، وعفافه، فـدعانا       
إلى اهللا لنوحده ونعبده، ونخلع ما كـان يعبـده          
آباؤنا من دونه من الحجارة واألوثان، وأمرنـا        
بصدق الحديث، وأداء األمانة، وصلة األرحـام،     

كف عن المحارم، والـدماء،     وحسن الجوار، وال  
ونهانا عن الفواحش، وقول الزور، وأكل مـال        
اليتيم، وقذف المحصنة وأن نعبد اهللا ال نشرك به     

.)٥()شيئا، وأمرنا بالصالة والزكاة والصيام

 

 



 


                                                           

.)٦٨/ ٢(تفسري ابن كثري ) ١(

 

 
.)٦٧/ ٢(تفسري ابن كثري ) ٢(

 

 
.٤/٢٦٥: ه أمحدارو) ٣(

 

 
.٣/٣٣٨أمحد ) ٤(

 

 
.)١٧٤٠ (١/٢٠١أمحد ) ٥(

 

 



 

 

 

 

 



 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 





 




 




 



   



 



  
 



 



  
   



 








 






 



 





 



 

 

 

القضية الفلسطينية شهدت اتفاقات سالم ومبادرات للحل بلغت 
وأخيرا ، ولم تتقدم القضية إلى اآلن خطوة واحدة، مبادرة) ١١(

مة له، قام االحتالل بسرقة مدينة القدس واعتبارها عاص
بمساعدة الرئيس األمريكي دونالد ترامب، في تحد واضح لكل 
.المواثيق والقوانين الدولية

 

 
وفي الوقت ذاته، بلغ اإلجرام الصهيونى فى غزة حدا ال يوصف 

فالمتظاهرون الفلسطينيون  ،من شدة بشاعته وجبروته أخيرا
العزل الذين خرجوا لالعتراض على سرقة عاصمتهم واجهتهم 

 شهيدا ١٢٤حة االحتالل الغاشمة، فبلغ عدد الشهداء أسل
 ٨ مارس حتى ٣٠ جريحا في الفترة من ١٣٩١٨ والمصابين

، بخالف المباني التي استهدفها االحتالل بذريعة التصدي نيهيو
إضافة إلى استمرار نهجه الدائم باقتالع أشجار ، للمقاومة

وما .. ادةإنها حرب إب.. وتواصل الحصار والغارات، الزيتون
ويقدم المبادرات ، زال هناك من يحاول تحريك عملية السالم

.للتسوية

 

 
إن الخطر اليهودى يكمن فى نظرتهم إلى كل من ليس : يا سادة

فهم يستحلون العدوان ، جامد أو دون ذلك) شىء(يهوديا كأنه 
وشريعتهم التى ، على سائر األمم وادعاء ملكيتها كأنها جمادات

 تكتفى بتسويغ جرائمهم بل تشجعهم على التفنن يعملون بها ال
.ثم تكفل لهم المثوبة عليها، واإلفراط فيها

 

 
، لقد استطاعت الصهيونية باإلرهاب وأدواته أن تؤسس دولة

كما استطاعت تلك الدولة باإلرهاب وأدواته أيضا أن ترسخ 
وتسرق عاصمة فلسطين التاريخية، ، وتوسع حدودها، كيانها

. إلى ما بعد تلك الحدودوتمد هيمنتها

 

 
فالمذابح الجماعية التى تحدثت عنها كتب اليهود القديمة فى 
أكثر من موضع هى النموذج الذى استخدمته وسارت على هديه 

، وقبية، فيما بعد المنظمات الصهيونية وإسرائيل فى دير ياسين
، )فى فلسطين(وكفر قاسم ، ونحالين، والرملة، واللد، وغزة

) فى لبنان(وصبرا وشاتيال والجنوب اللبنانى وقانا والفاكهانى 
وهى المذابح التى تَمت كلها لتحقيق هدف واحد هو . وسواها

.إبادة الشعب الفلسطينى وتصفيته جسديا بالقتل والتهجير

 

 
وإذا كانت مذابح الفاكهانى وصبرا وشاتيال والجنوب اللبنانى 

١٩٨١(وقانا 

 

- ١٩٨٢

 

- ١٩٩٦

 

فت قد استهد) م٢٠٠٦ -
التصفية الجسدية للمقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطينى فى 

فإن مذابح دير ياسين ، والمقاومة اللبنانية ضد االحتالل، المنافى
وغزة ، )م١٩٩٤(والخليل ، )م١٩٥٦(وكفر قاسم ، )م١٩٤٨(

)٢٠٠٨

 

- ٢٠٠٩ 

 

كانت تستهدف إضافة على ) م٢٠١٨ -
طلهم المذابح التصفية الجسدية للشعب الفلسطينى تهجير من ت

.عن طريق بث الرعب فى نفوسهم ودفعهم إلى مغادرة البالد

 

 
ولعل أكثر ما يجذب االنتباه فى سلسلة المذابح التى نفذتها 
الصهيونية وإسرائيل ضد الشعب الفلسطينى أن المنفذين كانوا 

وأن اتجاه العنف واإلرهاب والقتل ، دائما يعرفون ما يفعلون
 عليه الكوادر األولى المَؤسسة للجيش الجماعى الذى تَربتْ

اإلسرائيلى ظلت

 

 وال تزال-

 

 تتناقله أجيال الجيش اإلسرائيلى -
.والقيادات الصهيونية واإلسرائيلية جيالً بعد جيل

 

 



 

 

 

 

 



 



 

  

 



 


: يقول اإلمام أبو العزائم

 

 
اإلنسان من غير الدين يكـون كالبهـائم        [

السائمة؛ ألنه من حيث هو إنسان ال فرق بينه         
، يسلب القوى الضعيف  ، وبين الوحش والبهائم  

ال يراعى الحـق فـى      ، ملك الشجاع الجبان  يو
وبذلك تفقـد   ، ه وهواه شئونه ولكن يراعى حظَّ   

وإنما ينال اإلنـسان الخيـر      ، نسانية معانيها اإل
الحقيقى إذا منحـه اهللا تعـالى نفـسا فاضـلة           

وأيده ، نه له وكتب فى قلبه اإليمان وزي    ، طاهرة
..وبغير ذلك فاإلنسان شر كله، بروح منه

 

 
والمتـساهل  ، فمن ال دين له ال أمـان لـه     

 إلـى   بأحكام الدين خرج من اإلنسانية وانحـطَّ      
بل قد يكون بعـض الحيوانـات       ، ائمرتبة البه 

إن الـدين حـصن     .. خيرا منه لبنى اإلنـسان    
، ودليل على العقل والفـضل والمـروءة      ، األمن

 ك به أقام الحجة لنفسه أنه إنـسان        وكل متمس
وكـل  ، سعيد فى الدنيا واآلخـرة    ، فاضل كامل 

   عن رتبة   ة أنه انحطَّ  متهاون بأحكامه أقام الحج 
  اإلنسانية أو البهيمي  ة بحسب هممه   ة أو اإلبليسي

].ولممه

 

 
إذن يظهر من هذه المقدمة أن من ال دين له         

وإذا طبقنا هذا على اليهود نجد أنه       ، ليس بإنسان 
فسدت ، بسبب تحريفهم وتبديلهم لشريعة التوراة    

        دةعقيدتهم حيث زعموا أن للكون آلهـة متعـد ،
وأن اإلله األقوى هو إله بنى إسرائيل فأشـركوا       

.باهللا

 

 
ـ    اتهم فقـد جعلـوا     أما معامالتهم وأخالقي

التشريع قاصرا على معامالت اليهـودى مـع        
أما غيرهم من األمم فيجوز سـرقتهم       ، اليهودى

واقتـراف الزنـا    ، وقتلهم وأكل أموالهم بالباطل   
.وال رقيب وال حسيب على ذلك.. والشذوذ

 

 
   وحتى نتعرف على الشخصي ة عن  ة اليهودي

من وصف كتابهم المقدس    قرب فلن نجد أفضل     
)التوراة واإلنجيل (

 

بعد التحريف حتى   -

 

،  لهـم  -
ن لنـا   حتى يتبي .. وكذلك وصف القرآن الكريم   

.حقيقة الشخصية اليهودية

 

 



 


    نْوصفت التوراة اليهود بأوصاف يى لهـا   د

ـ    منهـا أنهـم أشـرار      ، هاِتسالجبين لسفلها وِخ
ة صفون بالوحـشي  تَّوي، ماءشون لسفك الد  ومتعطِّ

، قاباة الر سوقُ، وجبناء، ةرجوفَ، وعدم الرحمة 
 مقام إيجاز فـى     ناوالمقام ه .. ومفسدون وحمقى 

وسوف نورد النصوص الواضحة فى     ، الكلمات
:توراتهم والتى تكشف حقيقة هذه الصفات

 

 
الفـصل  ، جاء فى سفر الخروج   : أشرار) ١

ال موسى  وق: [٢٢، ٢١اآليات  ، الثانى والثالثين 
لهارون ما صنع بك هؤالء الشعب حتى جلبـت         

ال يضطرم  : قال هارون * عليهم خطيئة عظيمة  
].غضب سيدى أنت عارف بالشعب إنهم أشرار

 

 

جاء فى سـفر  : متعطشون لسفك الدماء  ) ٢
هو : [٢٤اآلية  ، الفصل الثالث والعشرين  ، العدد

 ينهض ال يـربض     لبِشة يقوم وكَ  َؤبذا شعب كلَ  
].رعىفريسة ويشرب دم الصحتى يأكل ال

 

 
جاء فى سـفر    : الوحشية وعدم الرحمة  ) ٣

: ١٦اآليـة   ، الفصل الـسابع  ، تثنية االستشراع 
وتفرس جميع الشعوب الذين يدفعهم إليك الرب       [

إلهك فال تشفق عيناك عليهم وال تعبد آلهتهم فإن         
].ذلك وهق لك

 

 
، جاء فى سفر العـدد    : فجرة ومشركون ) ٤

١اآليـات   ، رينالفصل الخـامس والعـش    

 

- ٣ :
]     فْوأقام إسرائيل بشطيم وأخذ الشعب يجرمع  ون 

فدعون الشعب إلى ذبائح آلهـتهن      * بنات موآب 
ق إسرائيل  وتعلَّ* فأكل الشعب وسجدوا آللهتهن   

غضب الرب على إسرائيلببعل فغور فاشتد .[

 

 
، جاء فى سفر الخـروج    : قاباة الر سقُ) ٥

وقال الرب  : [١٠ة  اآلي، الفصل الثانى والثالثين  
لموسى قد رأيت هؤالء الشعب فإذا هم شـعب         

قابقساة الر.[

 

 
٦ (جاء فى سـفر تثنيـة      : د واإلفساد التمر

اآليـات  ، الفصل الحادى والثالثين  ، االستشراع
٢٥

 

أمر موسى الالويين حاملى تـابوت      : [٢٩ -
خذوا سفر هـذه التـوراة   * عهد الرب وقال لهم 

 إلهكـم   بد الـر  واجعلوه إلى جانب تابوت عه    
كم دألنى أعلـم تمـر    *  فيكون ثم عليكم شاهدا   

وقساوة رقابكم فإنكم وأنا فى الحياة معكم اليـوم         
 قد تمر  دتم على الرفكيـف بعـد مـوتى      ب   *

 شيوخ أسباطكم وعرفائكم حتى أتلو      اجمعوا إلى 
على مسامعهم هذا الكالم وأشهد عليهم الـسماء        

م بعد موتى ستفسدون    فإنى أعلم أنك  *  واألرض
وتعدلون عن الطريق التى سننتها لكم فيـصيبكم        

 فى عينـى    ر إذا صنعتم الشَّ    فى آخر األيام   رالشَّ
الرحيث تسخطونه بأعمال أيديكمب .[

 

 
جاء فـى سـفر     : الحمق وعدم الحكمة  ) ٧

اآلية ، الفصل الثانى والثالثين  ، تثنية االستشراع 
٦] :  أبهذا تكافئ الرا الشعب األحمق الذى     أيه ب

].ال حكمة له

 

 
، جاء فى سفر تثنية االستشراع    : عصاة) ٨

فاعلم أنه لـيس    : [٧، ٦اآليات  ، الفصل التاسع 
 إلهـك هـذا األرض      ب أعطاك الر  كرألجل بِ 

      ـ الصالحة لتملكها ألنك شعب قاسـى الر * ابقَ
    اذكر ال تنس إسخاطك للرـ     ب ة  إلهك فـى البري

روجكم من أرض مصر حتـى      فإنكم منذ يوم خ   
جئتم هذا المكان لم تزالوا تعصون الرب.[

 

 
جاء فى سفر   : الجبن والخيانة والسرقة  ) ٩

٧اآليات  ، الفصل السابع  ،عويش

 

وقـال  : [١١ -
 هذا الـشعب   تَز لماذا أج  آه اللهم يا رب   : يشوع

األردن لتسلمنا إلـى أيـدى األمـوريين حتـى        
 وأقمنـا بعبـر     يا ليتنا كنـا ارتـضينا     * يبيدونا
 ماذا أقول بعـدما ولَّـى       أسألك يا رب  * األردن

يـسمع  * إسرائيل مدبرين من وجـوه أعـدائهم     
الكنعانيون وكل سكان األرض فيحيطـون بنـا        
ويمحون اسمنا من األرض فماذا تصنع السمك       

 ليشوع قم لماذا أنت سـاقط       بفقال الر * العظيم
 وا عهـدى  قد أجرم إسرائيل وتعد   * على وجهك 

الذى أمرتهم به وأخذوا من المبسل بل سـرقوا         
].وجحدوا وجعلوا فى آنيتهم

 

 
جـاء  : مخالفة وصايا الرب وشرائعه   ) ١٠

اآليـة  ، الفصل السادس عشر  ، الخروجفى سفر   
٢٨] : فقال الرب      لموسى إلى متـى تـأب ن أن  و

].تحفظوا وصاياى وشرائعى

 

 



 


مرون، اليهود بـأنهم متـآ    وصف اإلنجيل   

وأشـرار، وال   وشجرة رديئة وأوالد األفـاعي      
يسمعون وال يبـصرون وال يفهمـون، وفـي         
ضالل، وأخالقهم خبيثة، ومالعـين وأعـوان       
إبليس، ومحبون للظلمـة وأعمـالهم شـريرة،        

حقيقة هـذه  وسوف نورد النصوص التي تكشف   
:الصفات

 

 
إصحاح ، جاء فى إنجيل متى   : متآمرون) ١

ينييِسرِفولكن ال : [١٤اآلية  ، ١٢

 

 طائفة مـن    -
اليهود

 

]. خرجوا وتآمروا على يسوع ليقتلوه-

 

 
: شجرة رديئة وأوالد األفاعى وأشـرار     ) ٢

، ٣٣اآليـات  ، ١٢إصحاح ، ىجاء فى إنجيل متَّ 
٣٤] :  ا      لتكن الشجرة جيا جيـددة فتنـتج ثمـر ،

فمـن  ، جرة رديئة فتنتج ثمرا رديًئـا     ولتكن الشَّ 
كيـف  ،  أوالد األفاعى  يا.. مر تعرف الشجرة  الثَّ

 ؛تقدرون وأنتم أشرار أن تتكلموا كالما صالحا؟      
].ألن الفم يتكلم بما يفيض به القلب

 

 
: ال يسمعون وال يبصرون وال يفهمون     ) ٣

١٠اآليات  ، ١٣إصحاح  ، جاء فى إنجيل متى   

 

- 
لمـاذا تكلمهـم    : فدنا إليه تالميذه وقـالوا    : [١٢

م يبـصرون    ألنه ؛فلهذا أكلمهم بأمثال  .... بأمثال
 ويــسمعون وال يــسمعون وال ،وال يبــصرون

].يفهمون

 

 
، جـاء فـى إنجيـل متـى       : فى ضالل ) ٤

فأجاب يسوع وقـال    : [٢٩اآلية  ، ٢٢اإلصحاح  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ياألمين العام والمتحدث الرسم

 

 
                               لالتحاد العالمى للطرق الصوفية

ى الحسينىلعزم اعبد الحليمالشريف 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

  

 
قد ضللتم ألنكم لم تعرفوا الكتب وال قـوة         : لهم
].اهللا

 

 
، جاء فى إنجيـل متـى  : أخالقهم خبيثة ) ٥

١٣اآليات  ، ٢٣إصحاح  

 

وصفهم بـأنهم   ، ٣٧ -
، وت السموات فـى وجـوه النـاس       يغلقون ملك 

ويـدخلون أتبـاعهم    ، ويلتهمون بيوت األرامل  
ـ ال ونجاسة وممتلئون بالر   هوأنهم ج ، جهنم اء ي

ـ  ، والفسق ات أوالد األفـاعى وقـاتلو      وأنهم حي
ـ األنبياء وجالدوهم وطاردوهم وراجِ    وأن ، وهمم

.هم خراببيوتَ

 

 
جاء فى إنجيل   : مالعين وأعوان إبليس  ) ٦

حينئـذ يقـول    : [٤١اآلية  ، ٢٥صحاح  اإل، متى
أيضا للذين عن يساره اذهبوا عنى يا مالعـين         

إلى النار األبدية المعة إلبليس وأعوانهد.[

 

 
جـاء  : محبون للظلمة وأعمالهم شريرة   ) ٧

وهذا : [١٩اآلية  ، ٣اإلصحاح  ، فى إنجيل يوحنا  
أن النور جاء إلـى العـالم والنـاس    : هو الحكم 

لْوا الظُّ أحبهم كانـت    على النور ألن أعمـالَ     ةَم
شرةير.[

 

 



 


وصف القرآن اليهود بأنهم يقولـون مـا ال       

وممـاطلون، وقـساة    يفعلون، وخونة معتدون،    
القلوب، ومحرفون ومنافقون، ويشترون الـدنيا      

والكـذب والقتـل، وأعـوان      باآلخرة، والكبر   
وفاسقون جبناء، ويطعنون في    الشيطان وسحرة،   

ـ    محر اعون للكذب دين، وسم ال الون فون للكلم أكَّ
للسحت، وعصاة مفسدون، وملعونون، وأعـداء      
المؤمنين، وأحبارهم أفضل من ربهم، وسـوف       

النصوص التـي تكـشف حقيقـة هـذه         نورد  
:الصفات

 

 
جاء فى سـورة    : يقولون ما ال يفعلون   ) ١
ن َأتَْأمرون النَّاس ِبالِْبر وتَنسو   : ٤٤آية  ، البقرة

ِقلُونَأفَالَ تَع الِْكتَاب تَتْلُون َأنتُمو كُمَأنفُس.

 

 
، جاء فى سورة البقـرة    : خونة معتدون ) ٢

٦٣آية  

 

- ٦٥ :     قَكُمنَا فَوفَعرو ِإذْ َأخَذْنَا ِميثَاقَكُمو
الطُّور خُذُواْ ما آتَينَاكُم ِبقُوٍة واذْكُرواْ مـا ِفيـِه          

ِد ذَِلك فَلَوالَ فَضُل     ثُم تَولَّيتُم من بع    *ونلَعلَّكُم تَتَّقُ 
 ولَقَـد   * علَيكُم ورحمتُه لَكُنتُم من الْخَاِسِرين     اِهللا

  تُمِلمفِ   ع واْ ِمنكُمتَداع ىالَِّذين      ـمِت فَقُلْنَـا لَهبالس 
ةً خَاِسِئيندكُونُواْ ِقر.

 

 
آيـة  ، لبقـرة جاء فى سورة ا   : مماطلون) ٣

٦٧

 

].قصة ذبح البقرة: [٧٣ -

 

 
آية ، جاء فى سورة البقرة   : قساة القلوب ) ٤

٧٤ :  ُتْ قُلقَس ـ        ثُم  ىوبكُم مـن بعـِد ذَِلـك فَِه
.كَالِْحجارِة َأو َأشَد قَسوةً

 

 
ـ : ومنـافقون  محرفون) ٥ ـ  اءـج  ىـف
ــ ــرةـس ــن ، ورة البق ــات م ٧٥اآلي

 

- ٧٦ :
  َأن ي ونعَأفَتَطْم     فَِريقٌ م كَان قَدو ْؤِمنُواْ لَكُم منْه

 ثُم يحرفُونَه ِمن بعِد ما عقَلُوه       يسمعون كَالَم اهللاِ  
 ونلَمعي مهنَّـا        *ونُواْ قَالُواْ آمآم ِإذَا لَقُواْ الَِّذينو 

م ِبما  حدثُونَهوِإذَا خَالَ بعضهم ِإلَى بعٍض قَالُواْ َأتُ      

 علَيكُم ِليحآجوكُم ِبِه ِعنـد ربكُـم َأفَـالَ          فَتَح اهللاُ 
ِقلُونتَع.

 

 
جاء فى سورة   : يشترون الدنيا باآلخرة  ) ٦
ُأولَـِئك الَِّذين اشْتَرواْ الْحيـاةَ     : ٨٦آية  ، البقرة

هـم  الدنْيا ِباَآلِخرِة فَالَ يخَفَّفُ عنْهم الْعذَاب والَ        
ونرنصي.

 

 
جاء فى سـورة  : الكبر والكذب والقتـل  ) ٧
َأفَكُلَّما جاءكُم رسوٌل ِبمـا الَ      : ٨٧آية  ، البقرة

 ى َأنفُسوـ   تَه ـ    كُم استَكْبرتُم فَفَِريقً  اا كَـذَّبتُم وفَِريقً
تَقْتُلُون.

 

 
جـاء فـى    : أعوان الشياطين وسحرة  ) ٨

بعـواْ مـا تَتْلُـواْ      واتَّ: ١٠٢آية  ، سورة البقرة 
         انمـلَيس ا كَفَـرمو انملَيلِْك سلَى مع اِطينالشَّي
 النَّــاس ــونلِّمعواْ يكَفَــر اِطينالــشَّي لَـــِكنو

رحالس.

 

 
جـاء فـى سـورة آل       : فاسقون جبناء ) ٩
١١٠اآليات من   ، عمران

 

- ١١١ :   ـنآم لَوو
 لَّهـم مـنْهم الْمْؤِمنُـون       ايرهُل الِْكتَاِب لَكَان خَ   َأ

 الْفَاِسقُون مهَأكْثَرِإالَّ َأذً     *و وكُمرـضِإن  ىلَن يو 
ونرنصالَ ي ثُم ارباَألد لُّوكُموي قَاِتلُوكُمي.

 

 
ـ   نـتُم َأشَـد ره    َأل: وقال تعـالى    ىبـةً ِف
: ىوقال تعال ، )١٣: الحشر (صدوِرِهم من اهللاِ  

َال  ِميعج قَاِتلُونَكُمى فِ ا ِإالَّ  ي ِمن    ى قُر نٍَة َأوصحم 
   نَهيب مهْأسٍر بداء جرـ     و ِميعج مهبـستَح شَِديد ا م

: وقـال أيـضا   ، )١٤: الحشر (ىوقُلُوبهم شَتَّ 
    ٍاةيلَى حالنَّاِس ع صرَأح منَّهلَتَِجدو) البقرة :

 اليهود على استعداد لخوض معركة      فليس، )٩٦
ولـذلك  ، عسكرية يعرضون حياتهم فيها للخطر    

ال يجب علينا كمسلمين أن نخشى من تهديداتهم        
باستخدام الصواريخ النووية ألنهـم سـيموتون       

وحرصهم على حياة  ، معنا إن استخدموها  

 

 أى  -
نوع من الحياة

 

. يمنعهم من ذلك-

 

 
وطبيعة بنى إسرائيل وقدرتهم على خوض      

أنهم ال يفعلون إال فى ظـل حمايـة         ، المعارك
..الغير

 

 
دا الواقع الماثل يبرز هذا المعنـى مجـس       و

.. فاليهود الذين يحتلون فلـسطين    : على الطبيعة 
لـوال  !. كيف دخلوها؟ هل دخلوها فـاتحين؟ ال      

بريطانيا ومن ورائها أمريكا لما كـان لليهـود         
، ولما سرقوا القـدس علنًـا       على أرضنا وجود  

. العالم أجمع منمرأى ومسمععلى 

 

 
لن ندخلها  : وكما قال أجدادهم لسيدنا موسى    

قالت اليهود مـن أحفـادهم      ، حتى يخرجوا منها  
إننا :  أول رئيس إلسرائيل   )وايزمان(على لسان   

اتفقنا مع الحكومة البريطانية على تسليم فلسطين       
.لليهود خالية من سكانها العرب

 

 
رة جاء فـى سـو    : يطعنون فى الدين  ) ١٠

من الَِّذين هـادواْ يحرفُـون      : ٤٦آية  ، النساء
الْكَِلم عن مواِضِعِه ويقُولُون سـِمعنَا وعـصينَا        

ـ   ايواسمع غَير مسمٍع وراِعنَا لَ      ا ِبَألِْسنَِتِهم وطَعنً
ـ         اسنَا وَأطَعنَا وِمعقَالُواْ س مَأنَّه لَويِن وِفي الد عم

 قْوم ولَِكن لَّعـنَهم اهللاُ     لَّهم وأَ  اكَان خَير وانظُرنَا لَ 
.ِبكُفِْرِهم فَالَ يْؤِمنُون ِإالَّ قَِليالً

 

 
١١ ( سـمفــون للكلــم اعون للكــذب محر

آيـة  ، جاء فى سورة المائـدة : الون للـسحت  أكَّ
٤١

 

- ٤٢ :    َِللْك وناعمواْ سِهاد الَِّذين ِمنِذِب و
        الْكَِلـم فُونرحي ْأتُوكي لَم ٍم آخَِرينِلقَو وناعمس
        ـذَا فَخُذُوهه ُأوِتيتُم ِإن قُولُوناِضِعِه يوِد معِمن ب

  هتُْؤتَو ِإن لَّمِرِد اهللاُ    ون يمواْ وذَرفَلَـن    ِفتْنَتَ  فَاح ه
 ين لَم يـِرِد اهللاُ     الَّذِ  ُأولَـِئك اتَمِلك لَه ِمن اِهللا شَيئً    

  هقُلُوب رطَهَأن ي    ا ِخزنْيِفي الد ملَه مـ   ى  ى ولَهم ِف
  ِظيمع ذَابِة عاآلِخر *    ِللْكَِذِب َأكَّـالُون وناعمس

.ِللسحِت

 

 
جاء فـى سـورة     : عصاة ومفسدون ) ١٢
لُولَـةٌ   مغْ وقَالَِت الْيهود يد اهللاِ    :٦٤آية  ، المائدة

غُلَّتْ َأيِديِهم ولُِعنُواْ ِبما قَالُواْ بْل يداه مبـسوطَتَاِن     
 منْهم مـا ُأنـِزَل   ا يشَاء ولَيِزيدن كَِثير   ينِفقُ كَيفَ 

 وَألْقَينَا بينَهم الْعداوةَ    اا وكُفْر ِإلَيك ِمن ربك طُغْيانً   
  واء ِإلَى يغْضالْبا وِم الِْقي      واْ نَـارقَـدـا َأوِة كُلَّما م

ا يسعون ِفي اَألرِض فَـساد     و لِّلْحرِب َأطْفََأها اهللاُ  
. الَ يِحب الْمفِْسِدينواُهللا

 

 
وراء الـشيوعية   ) كارل ماركس (فاليهودى  

واليهـودى  .. التى تهـدم األخـالق واألديـان      
وراء علم االجتمـاع الـذى يلحـق        ) دوركايم(

ويحاول أن يبطل   ، األسرة باألوضاع المصطنعة  
 واليهـودى .. آثارها فى تطور الفضائل واآلداب   

وراء الوجودية التى نـشأت     ) جون بول سارتر  (
مهدرة لكرامة الفرد مجنحا بها إلـى حيوانيـة         

صيب الفــرد والجماعــات بآفــات القنــوط تــ
.واالنحالل

 

 
آيـة  ،  جاء فى سورة المائدة :نوملعون) ١٣

٧٨ :نِ    لُِعواْ ِمن بكَفَر الَِّذين اِئيلَ ىنرلَـى    ِإسع 
  ِعيسو وداواِن دوا       ىِلسـصا عِبم ذَِلك ميرِن ماب 

ونتَدعكَانُواْ يو.

 

 
 سـورة   جـاء فـى   : أعداء للمؤمنين ) ١٤
لَتَِجدن َأشَد النَّـاِس عـداوةً      : ٨٢آية  ، المائدة

.لِّلَِّذين آمنُواْ الْيهود والَِّذين َأشْركُواْ

 

 
جـاء فـى    : أحبارهم أفضل من ربهم   ) ١٥

هم اتَّخَـذُواْ َأحبـار   : ٣١آيـة   ، سورة التوبة 
 اببَأر مانَهبهروِن اهللاِ   ون دِسي ا مالْمو    ميرم ناب ح

 الَّ ِإلَــه ِإالَّ     اا واِحد اْ ِإالَّ ِليعبدواْ ِإلَـه   وما ُأِمرو 
شِْركُونا يمع انَهحبس وه.

 

 



 



األسد يعلـم أنـه     ، كل مخلوق أدرى بنفسه   
، وأنه سيد الغابـة فهـو شـجاع جـسور         ، أسد

، لى عن المكـر   فال يتخ ، والثعلب يعلم أنه ثعلب   
ومـنهم  ، ومن البشر من يدرى أنه حكيم وعالم      

ومنهم من يدرى أنه    ، من يدرى أنه شجاع قوى    
...رى أنه حقيردومنهم من ي، جبان

 

 
فقـد  .. لذلك فاليهود أدرى الناس بأنفـسهم     

للكاتـب  ) دمار الـروح  (جمع فى مقال بعنوان     
آراء علماء ومفكرى اليهـود     ) كوفمان(اليهودى  



 

 

 

 

 



 



 

  

 
:هكذا

 

 
١

 

حياة اليهـود   : (ل اليهودى فريشمان   يقو -
).حياة كالب تثير االشمئزاز

 

 
٢

 

ليـسوا  : ( يقول بيرديشفسكى عن اليهود    -
).وليسوا آدميين، ليسوا شعبا، أمة

 

 
٣

 

، إنهـم غجـر   : ( يقول بريز عن اليهود    -
ال عالقـة لهـم     ، وكالب جريمة ، وكالب قذرة 

).باإلنسانية

 

 
٤

 

.. اليهود طفيليات : (جوردون. د. يقول أ  -
فـاليهود عنـد    ، )ناس ال فائدة مـنهم أساسـا      أ

جوردون أشباه إنسان ولكن ليـسوا مـن بنـى          
.اإلنسان

 

 
٥

 

.. اليهود عبيد وبغايا  : ( يقول شوادرون  -
ديدان وطفيليات بخسة بـال   .. أحط أنواع القذارة  

).جذور

 

 
٦

 

 الكاتب الصهيونى إسـرائيل وسـنجر       -
، يصف اليهود بأنهم مجرد مجموعة من آسـيا       

، وربا وفلـسطين والـبالد العربيـة    تحيا وسط أ  
.يحيا فى قذارة، قانط، ولكنهم شعب منحطٌّ

 

 
٧

 

 اليهودى كالتزكين وصف اليهود بأنهم      -
ويعيش حيـاة   ، ولكنه قلق وبال جذور   ... شعب

.زائفة وفاسدة

 

 
٨

 

فَيرى ) ليوبنسكر(أما المفكر الصهيونى     -
أن اليهودى وبنص كلماته ضيف مكروه فى كل        

وفـى أى  ، ر غير مرغوب فيه   أو هو زائ  ، مكان
وينتقل كشبح مـن    ،  يعتبر ممثالً للشيطان   مكان

، فهـو نـصف ميـت   ، كجسم غريب، بلد آلخر 
!!.سيطر عليه مرض الترحال

 

 
فعلماء اليهـود يلخـصون أوصـاف       ** 

يعـشق  ، وكلب قـذر  ، اليهودى بأنه ليس آدميا   
، وال فائدة منه  ، الجريمة وال عالقة له باإلنسانية    

قلق يحيـا حيـاة     ، يحيا فى قذارة  ، قانط، منحطٌّ
زائر ، نصف ميت ، ممثل للشيطان ، زائفة فاسدة 

وحياتـه حيـاة كـالب      .. غير مرغـوب فيـه    
وينتقـل  ، وعبيـد وبغايـا   ، وطفيليات بال جذور  

.وشعبهم ليس شعبا وال أمة.. كشبح

 

 



 


 ومما سبق من سرد أخالقيات اليهود     

 

 بكل  -
 حيدة

 

 وكـالم   نجيل والقـرآن   فى التوراة واإل   -
مفكريهم يتضح لنا أن خطرهم على اإلنـسانية        

وأن اليهـودى شخـصية حقيـرة      ، عظيم جـدا  
 عليهـا؛ ألنهـم   يحجـر بد أن    ونجاسة آدمية ال  

.أعداء لإلنسانية بأسرها ويتربصون بها الدوائر

 

 
وحيثما قام لليهود سلطان وهم علـى هـذه         
األخالق والصفات القميئة فهم خطر على كـل        

أو تنقطـع بهـم     ، ألمم مهما يبعد عنهم موطنه    ا
.صلته فى ظاهر األمر

 

 
ولهذا تبقى مسئوليات المفكـرين والـساسة       
والمسئولين عن األمم قائمة أمام هذا الخطر بعد        
أن يفرغ الجند من حـسابهم معـه بالنـصر أو      

وال ينبغـى   .. المتاركة أو المهادنة أو الـصلح     

  لصاحب قلم حولو ألقـى   أن يغمده ويغفو عنه  ر 
: قـال تعـالى  ، ونام ملء جفنيه ، الجندى سالحه 

         اِم ِقتَاٍل ِفيِه قُْل ِقتَـاٌلرِر الْحِن الشَّهع َألُونَكسي
ِفيِه كَِبير وصد عن سِبيِل اِهللا وكُفْر ِبِه والْمسِجِد         

نَـةُ  الْحراِم وِإخْراج َأهِلِه ِمنْه َأكْبر ِعند اِهللا والِْفتْ       
       تَّـىح قَـاِتلُونَكُمي الُـونزالَ يالْقَتْـِل و ِمن رَأكْب

: البقـرة  (يردوكُم عن ِديـِنكُم ِإِن اسـتَطَاعواْ      
فإن لم يكن مـنهم قتـال       ، وهذا نداء اهللا  ، )٢١٧

وإذا أغمـد   ، وقتل تكن فتنة وشر أكبر من القتل      
السيف حيث ال قتال فال يغمد القلم مـا قامـت           

.وهى قائمة على الدوام، الفتنة

 

 
وهذا هو الذى دعا اإلمام أبا العزائم عـام         

ما الذى أصـاب مـصر      : م أن يتساءل  ١٩٣٠
الكنانة حتى أالن العود الصلب باتفاقيات السالم       

 فـرق وكيـف  ، )اليهـود (مع الخصم المحارب  
 بين األحبة حتى انبـرى للقـوم        خبيثالالجشع  

 للحقـوق   وسـالب ) إسرائيل(غصاب لألرض   
 فـى كتابـه   فيقـول   ) أمريكـا (المشروعة  

:)الجفر(

 

 
ر الكنانة ما الذىـأنت يا مص

 

 
قد أالن العود للخصم المحارب

 

 
ع الخبيث أحبةـــفرق الجش

 

 
البـفانبرى للقوم غصاب وس

 

 
 فريضة إنسانية وليست    الصهاينةإن حرب   

وفى كل فريضة إنسانية    ، فريضة قومية فحسب  
توجـب علينـا قوتنـا       ما   إنما نعمل على قدر   

فنرضـيه أو   ، ال ألن أحدا يطلبها منـا     ، وأمانتنا
، رنا فيهـا  ويؤاخذنا إذا قص  ، يرضينا إذا أديناها  

صوت اهللا فى   ، فإن هذا الشعور مرجعه الضمير    
.نفوسنا الذى ال سلطان ألحد عليه

 

 
ال تنحصر تبعتها أمـام     الصهاينة  إن حرب   

علـى  فرد أو طائفة وال أمة وال مجموع األمم         
بل يتناول الكون كله    ، اختالف األزمنة واألمكنة  

وما وراء ذلك من قوى     ، جملة بسماواته وأرضه  
ومـن معـان   ، مدبرة له ومدبرة معه ومدبرة به 
وأظهر مـن أن    ، ألطف من أن يحيط بها إال اهللا      

 وال جمـاد وإن جهلهـا غايـة    ال يتأثر بها حى 
 فـى   مصداقًا لقول سيدنا محمد     .. الجهل

الَ تَقُوم الساعةُ حتَّـى تُقَـاِتلُوا       : (صحيححديث  
        ِلمسا مي وِدىهالْي هاءرو رجقُوَل الْحتَّى يح ودهالْي

اِئى فَاقْتُلْهرو وِدىهذَا ي١()، ه(.

 

 



 


لو توهمنا أن مجمعا من أعتـى األبالـسة         

  قد انعقد ليتبـارى أفـراده أو طوائفـه        األشرار
منفردين أو متعاونين فى ابتكار أجـرم خطـة         

  عقل أشـد قَتَّفَإذن لما تَ  ، لتدمير العالم واستعباده  
ة وعنفًا عن مؤامرة    سهؤالء األبالسة إجراما وخِ   

ـ         ض عنهـا   شر من هذه المـؤامرة التـى تمخَّ
) بـال (المؤتمر األول لخبثاء صهيون فى مدينة       

 م برئاسة زعيمهم هرتـزل    ١٨٩٧بسويسرا عام   

 درس  وفـى هـذا المـؤتمر     . يطان األكبـر  الشَّ
 مـن  الصهاينةالمؤتمرون خطة إجرامية لتمكين    

ظهـرت فـى صـورة      ، السيطرة على العـالم   
تفيض بالحقد واالحتقـار    ) أوامر(بروتوكوالت  

وتكشف عـن فطنـة     ، والنقمة على العالم أجمع   
خبثاء صهيون إلى ما يمكن أن تنطـوى عليـه          

كمـا  ، قـسوة ولـؤم   ة و سالنفس البشرية من خِ   
تكشف عن معرفتهم الواسـعة بـالطرق التـى         

يطَتَساع    بها استغالل نزعاتها الشر ة العارمـة   ير
وتمكينهم من السيطرة على    ، صهاينةلمصلحة ال 

بل تكشف عن الوسائل الناجحـة      ، البشر جميعا 
. للوصول إلى هذه الغايةصهاينةالتى أعدها ال

 

 
الـنفس  توكوالت توقـف أمامنـا     وهذه البر 

ة األرضـية اليوميـة     البشرية على مسرح الحيا   
عارية من كل مالبـسها     ، بهامفضوحة كل معاي  

التى نسجتها اإلنسانية فى تطورها من الوحشية       
وتلطف مـن حـدة     ، إلى المدنية لتستر عوراتها   

.وتتسامى بها إلى أفق مهذب، نزعاتها

 

 
إن هذه المالبـس أو الـضوابط كاألديـان         

 والعـادات الكريمـة قـد       القـوانين ووالشرائع  
استطاعت خالل تطورات التـاريخ أن تخفـى        

وتعطـل كثيـرا    ، كثيرا من ميول النفس السيئة    
.منها ومن آثارها

 

 
ولكن خبثاء صهيون هنا قد هتكوا كل هـذه       

وفـضحوا  ، وأنكروا كل هذه الضوابط   ، المالبس
 اإلنـسان   سِححتى لـي  ، أمامنا الطبيعة البشرية  

وتوكــوالت بالغثيــان وهــو يتأمــل هــذه البر
أو ،  عينيه ضِمغْ لو ي  ويود، اِرو والد واالشمئزاز
 بنفسه هربا من النظر إلـى       أو يفر ، يلوى وجهه 

وبينما هم يبرزون الجوانب الـشريرة      ، بشاعتها
   ـ    فى الطبيعة البشرية يخب رة ئون النـواحى الخي

.فيخطئون، أو يهملونها من حسابهم، منها

 

 
،  الضعف فى نظرياتهم   وهنا تظهر مواضع  

ون وهم ال يخطط  ،  من خطط  وما يرتبون عليها  
وذلك عندما تعميهم اللهفـة     ، غالبا إال مغرضين  

والحرص الطائش على تحقيـق أهـدافهم قبـل         
أو يفيض فى نفوسهم الحقد العريق الذى       ، األوان

يمد لهم مدا فى اليأس من كل خير فى الضمير          
سس والوسائل  فيتساهلون فى اختيار األ   ، البشرى

وندر ما نظروا إلى شـىء      ، القوية لهذه الغايات  
      ـ إال وعيونهم مكحولـة بـل م  بـاألهواء   اةٌشَّغَ

ـ    ملَسولذلك قلَّما تَ  ، الجامحة ة إلـى    لهم خطة تام
.أمد بعيد

 

 
إما أن نرضـى أمريكـا      : أقولها بصراحة 

وإمــا أن ) الغاصـبة ( صهيونيةلــاو) الـسالبة (
. نرضى اهللا ورسوله

 

 
 اهللا تعالى أن يكشف لقلوبنـا حقيقـة         نسأل

الذى به ننجذب بكليتنـا إلـى       ، الجمال الربانى 
.الرضوان األكبر

 

 
وصلى اهللا وسلم وبارك على سيدنا وموالنا       

.محمد وعلى آله أجمعين

 

 
                                                           

 الجهاد، باب قتال اليهود،     صحيح البخاري، كتاب  ) ١(
.٢٩٢٦ح

 

 



 

 

 

 

 



 


 



 




 




 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الدكتور

 

 







 




 



 

 

 


تصرفات متـسلفة مـسيئة لمـصادر       

ـ ) السنة(وأصول تشريعية    در األمـة   صول

الـصحابة والتـابعين وأتبـاع    (المـسلمة،  

التابعين  

 

 رضـي اهللا عـن الجميـع         –

 

-( ،

:وبالمثال يتضح المقال

 

 



 



 


المتسلفون إلى جز الشارب بالكلية     يتجه  

أي إزالته بـالموس ويعـدون ذلـك مـن          

ـ الـشرعية،   الواجبات   ا لنـصوص   رداإه

!.شرعية

 

 

اتفق الفقهاء   :مسألة األخذ من الشارب   

على أن األخذ من الشارب مـن الفطـرة         

ــديث ــس(: لح ــرة خم ــان، : الفط الخت

وتقليم األظافر، ونتف اإلبـط،     واالستحداد،  

.)١()وقص الشارب

 

 

واختلف الفقهاء في ضابط األخذ مـن       

بالقص أم باإلحفـاء أم     الشارب، هل يكون    

وال ولكل وجهة، والـراجح  بالحلق، على أق  

:لما يلي" القص"في هذه المسألة الخالفية 

 

 

ت لنـا   وقَّ. )٢()قصوا الشوارب : (خبر

 في قص الشارب وتقلـيم      رسول اهللا   

تـرك  توحلق العانة أال    األفار ونتف اإلبط    

.)٣(أكثر من أربعين ليلة

 

 

التي ليس للـرأي    وذلك من المقدرات    

.)٤(المرفوعكفيها مدخل فيكون 

 

 

 فإن المتـسلفة يخـصون      : علم هذا  إذا

 ، وتقـصير الثيـاب    )الغترة (سغطاء الرأ 

والشعر لية، وترك اللحية دون تهذيب،      فالس

الزائد في الوجه، وإزالة الشارب، بالجهـاد       

!.الدعوي األكبر

 

 



 



 




 



 


القناع تجعله المـرأة علـى       :مفهومه

.)٥(نفها تستر به وجههاأمارن 

 

 

 النقاب ليس فرضا ألنه     :كليفيالحكم الت 

وجه المـرأة، فإنـه      ا كان مفهومه ستر   مل

يكون مرتبطًا بعورة المرأة، إذ العورة هي       

ما يحرم كشفه من الجسم سواء من الرجل        

أو هي ما يجب ستره وعدم      أو من المرأة،    

.إظهاره من الجسم

 

 

ذهب جمهور الفقهـاء إلـى أن وجـه         

وعليه ال  المرأة ليس بعورة، وللمرأة كشفه،      

.)٦(يجب عليها ستره بنقاب أو غيره

 

 

يبِدين ِزينَتَهن ِإالَّ ما  وال :َقال اهللا 

ولْيـضِربن ِبخُمـِرِهن علَـى       ظَهر ِمنْهـا  

وِبِهنيج) ٣١: النور.(

 

 

 أمر اهللا تعالى النساء بأال      :وجه الداللة 

اه، نيبدين زينتهن للناظرين، إال مـا اسـتث       

فقـال ابـن    : ف الناس في قدر ذلـك     واختل

الكحـل  : ة هـو  ينظاهر الز : عباس وقتادة 

 تبد أنوالسوار والخطاب ونحو ذلك، فمباح     

لكل ما ظهر عليه من الناس، وقال ابـن   به  

ظاهر الزينة الثياب، وقال سعيد بن    : مسعود

.الوجه والكفان والثياب: جبير واألوزاعي

 

 

قال ابن عطية    

 

 وهـو مـا رجحـه       –

القرطبي  

 

من الوجـه والكفـان     الغالب  : -

ظهورهما، عادة وعبادة، صـح أن يكـون        

.)٧(راجع إليهمااالستثناء 

 

 

: لْيضِربن ِبخُمِرِهن علَى جيـوِبِهن   و

الجيب أعلى الصدر فتحة في أعلى الثيـاب   

: يبدو منها صدر المرأة وعنقها، والمعنـى      

وسـهن  ؤعدم إسدال خمرهن من خلـف ر      

عناقهن، بل هذه الخمر    فتنكشف نحورهن وأ  



 

 

 

 

 



 



 









 



 









 



.لتغطي فتحة الصدر سترا

 

 

.)٨(فالمسألة خالفية واألمر فيها واسع

 

 

حمل النـاس علـى     ويأبى المتسلفة إال    

ــاب، ) اإليجــاب(رأي واحــد وهــو  للنق

يـا َأيهـا     :ويستدلون خطأ بقول اهللا     

  اِجكوقُل َألز النَِّبي نَاِتكبو   ْؤِمِنيناِء المِنسو

ين علَيِهن ِمن جالِبيِبِهن ذَِلـك َأدنَـى َأن         يدِن

نْؤذَيفَالَ ي فْنرعي) ٥٩: األحزاب(.

 

 

النساء  جالبيب إن إسدال    :وجه الداللة 

للتستر واالحتـشام   أجسادهن  حتى يسترن   

وأقرب إلى أن يعـرفن مـن       يجعلهن أدنى   

اإلماء فال يؤذون من جهة من في قلـوبهم         

هذا األمـر   من وراء   مرض، وأن الحكمة    

الجالبيب عليهن درء التعرض لهن     بإسدال  

.)٩(من ضعاف اإليمانبسوء 

 

 

فال عالقة باآلية بفريضة النقاب كما في       

.الفهم المتسلف

 

 


 



 


.)١٠(ترقيق الحواجب: مفهومه

 

 

ــر ــي الخب لعــن اهللا النامــصات : (ف

.)١١()والمتنمصات

 

 

 النهي لترقيق الحـاجبين     :وجه الداللة 

.)١٢(لتدليس أو الفجورللمرأة ل

 

 

والمتجه لدى جمهور الفقهـاء جـواز       

إزالة الشعر الكثيف من الحاجبين والزائـد       

في أجزاء وجه المرأة ألنـه مـن الزينـة          

.)١٣(المباحة

 

 

إن كان لك   : "في الخبر عن عائشة     

ــك    ــي مقلتي ــتطعت أن تنزع زوج فاس

.)١٤("فتصنعينها أحسن مما هما فافعلي

 

 

 لدالالت النصوص   المتسلفةولعدم فهم   

واختالف الفقهاء فيها، حرموا أخذ     الشرعية  

المرأة شيًئا من حواجبها فبدت كالرجـل أو        

دهى واألمر إذاعتهم للحالقـين      بل األ  ،أشد

بأن أخذ الشعور الزائدة من وجـه الرجـل     

!!.بالخيط أو الماكينة حرام

 

 

فال تزين وال جمال، وينسبون هذا للسنة  

.والسلف كذبا وزورا

 

 



 



 


يوجب شيوخ المتسلفة تعدد الزوجـات      

ويرونه من الواجبات الشرعية، مرددين      

 

– 

دون فهم   

 

فَـانِكحوا مـا     : لقول اهللا    –

 ورباع وثُالثَ طَاب لَكُم من النِّساِء مثْنَى    

فَِإن ِخفْـتُم َأالَّ تَعـِدلُوا      : دون إكمال اآلية  

.)٣: النساء( فَواِحدةً

 

 

:تحقيق المسألة

 

 

ال يزيد على امرأة    أن  : من سنن النكاح  

ذهب الشافعية والحنابلـة     : واحدة

 

 ومـن   –

وافقهم، إلى أنه يستحب أن ال يزيد الرجـل    

في النكاح على امرأة واحدة من غير حاجة        

ـ لمـا   ظاهرة، إن حصل بها اإلعفاف       ي ف

الزيادة على الواحدة من التعرض للمحرم،      

تَـستَِطيعوا َأن تَعـِدلُوا   ولَن  :قال اهللا   

، )١٢٩: المساء (ولَو حرصتُم  بين النِّساءِ 

مـن كـان لـه      : (وقال رسول اهللا    

ـ    احدإامرأتان يميل إلى     رى هما علـى األخ

.)١٥()جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل

 

 

فالتعدد ليس واجبا وليس بسنة بل على       

.)١٦(الجواز إن وجدت مقتضيات

 

 



 



 


تمرئ المتسلفة الجدال مع مخـالفيهم      يس

دون مراعاة لمنهجية علميـة وال مراعـاة        

ــصب   ــصناعتهم التع ــالف، فب آداب الخ

ألشياخهم، ويرون أنهم وحدهم مالك الحق      

والحقيقة وهذا األمر من مساوئ أخالقهـم       

!.المرذولة الرديئة

 

 


 




 


                                                           

.١/٢٢١صحيح مسلم ) ١(

 

 
.٢/٢٢٩مسند اإلمام أحمد ) ٢(

 

 
.١/٢٢٢صحيح مسلم ) ٣(

 

 
.٥/٢٦١رد المحتار ) ٤(

 

 
، ٥/٨٦، ونيـل األوطـار      ٤/٥٣فتح البـاري    ) ٥(

.وقواعد الفقه للبركتي

 

 
، والـشرح الكبيـر    ١/٢٧٢حاشية ابن عابـدين     ) ٦(

، والقنـاع   ١/١٢٩، ومغني المحتاج    ١/٢١٨للدردير  
٥/١٥.

 

 
.١٢/١١٨تفسير القرطبي ) ٧(

 

 
 مـن سـورة     ٣١، اآليـة    ١٠التفسير الوسيط ج  ) ٨(

.النور

 

 
، وتفسير  ٧/٢٥٠ان  يتفسير البحر المحيط البن ح    ) ٩(

.٤/٥٣آيات األحكام للشيخ السايس 

 

 
 .٩٤أحكام النساء البن الجوزي ص) ١٠(

.٣/١٦٧٨صحيح مسلم ) ١١(

 

 
ــساء ص) ١٢( ــام الن ــروع ٩٤أحك ، ١/١٣٥، والف

.٣/٣٥٥واآلداب الشرعية 

 

 
.٨/٤٢٦، ونهاية المحتاج ٥/٢٣٩ابن عابدين ) ١٣(

 

 
.٨/٤٢٦ النووي صحيح مسلم بشرح) ١٤(

 

 
.٢/١٨٦، والحاكم ٧/٦٣ي ئسنن النسا) ١٥(

 

 
 ومـا بعـدها، وأحكـام      ٢/١٢٧مغني المحتاج   ) ١٦(

.٢/٥٤القرآن للجصاص 

 

 



 

 

 

 

 



 



 


 





 



 





 


ف األفكار بين اإلنسان وأخيه اإلنسان جزء ال يتجزأ من طبيعـة            اختال

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

 

 
من الممكن أن تكون بينهم سمات فكرية وعقليـة مـشتركة، ومـن             

وهنـاك بالفعـل    الممكن أن تجمعهم بعض التصورات اإلنسانية الواحدة،        
الوجدان الديني واللغوي الذي يجمع بين أبناء الـدين الواحـد بـأعمق             

.الوشائج

 

 

 

 

 

 

 

 

بعد ذلك نشاهد الخالف الكبيـر بـين        

الناس في األفكـار واآلراء والتـصورات،       

وهذا أمر ضـروري يفرضـه اخـتالف        

األمزجة والمشاعر وقوى اإلدراك، وتنوع     

مصادر الثقافة، وتعدد مؤسـسات التعلـيم،      

وتبيان البيئات الطبيعية واالجتماعية التـي      

يعيش فيها الناس، وهذه هي العناصر التي       

لعقول اإلنسانية، وتـشكل ثقافاتهـا      تكون ا 

وأسس تفكيرها، وتكون اآلراء واالتجاهات     

.المختلفة

 

 

ولقد تطورت الحـضارات التاريخيـة      

 بفـضل هـذه     ٬على مر العصور  

 وتقــدمت ٬االختالفــات الفكريــة

 ووضـعت   ٬العلوم والفنـون واآلداب   

الدول المتحضرة تقاليـد للحـوار      

الفكري مبنية على أسس علميـة      

حدد طبيعة هذا الحوار    ومنطقية ت 

 بين  ا وال تخلط أبد   ٬واختالف األفكار 

 ٬الرأي الموضوعي وشخصية صـاحبه    

ويظلون ولهذا يختلفون في اآلراء واألفكار      

   حياتهم العادية   اأصدقاء أعزاء يمارسون مع 

 

 من خالل األسس المشتركة العامة بـين        –

بني البشر 

 

. في حب وصفاء–

 

 



 



ل العربي الحديث يعاني مـن      ولكن العق 

 مأسـاة عاتيـة     ٬جراء هذا الخالف الفكري   

 فليس عندنا تقاليد مشتركة للحوار  ٬الضراوة

سس علمية موضـوعية   وليس لنا أ   ٬الفكري

  ٬ تحكم اختالفاتنا الفكريـة    ٬انسلم بها جميع 

وبذلك يتحول الخالف في الرأي إلى صراع 

ممتد وحرب شـعواء طالمـا أن العقـول         

 وهذا التفـاوت    ٬متفاوتة اإلمكانيات البشرية  

 ٬يمنع من وجـود حقيقـة عقليـة واحـدة         

واالجتهاد هو الطريق في جميع األحـوال       

 ٬الستعراض حـاالت الخطـأ والـصواب      

 ٬واالجتهاد مـأجور فـي كـل األحـوال        

 ٬واالجتهاد ضد جمود العقل عن أداء مهمته      

واالجتهاد هو بداية الطريق لإلبداع كطلب      



 

 

 

 

 



 



 

 

 
عبد الفتاح مصطفي غنيمةد .أ

 

 
أستاذ تاريخ العلوم والتكنولوجيا 

جامعة المنوفية

 

 

 

 

 

 
      

       
        

 

 

 
    

  
  
   
    
       

  
 . 

ة والتطوير والتجديد   ملح وضروري للنهض  

واالبداع الذي ينطلق مـن ثقافـة عميقـة         

  منسجمة يكون إبداع ا حقيقي ا للمجتمع  ا ومفيد

.والبشرية

 

 

 فهـو يـزن     ٬ووظيفة  العقل معيارية   

 ويقيم المواقف   ٬األمور ويقدرها حق قدرها   

 بـل فـي بعـض      ٬وينصح باألخذ ببعضها  

 هذا هـو    ٬األحيان بأمر باتباع اتجاه معين    

 وهو أعظم شـيء لـه       ٬ في اإلنسان  العقل  

 ومـن خـصائص     ٬قيمة في حياة اإلنسان   

العقل أنه يتأمل فيما يدركه ويقلبـه علـى         

 ٬  ويستخرج منه بواطنه وأسراره     ٬وجوهه

 وهـذه   ٬ويبني عليهـا نتائجـه وأحكامـه      

 ٬الخصائص في جملتها تجمعها ملكة الحكم     

 وتتـصل كـذلك     ٬وتتصل بها ملكة الحكمة   

ن أعلى خصائص العقل     وم ٬بالعقل الوازع 

اإلنساني الرشد وهو مقابل لتمام التكـوين       

 والعقل في جوهره مراجعة ولـيس       ٬العقلي

 فمجـال العقـل مفتـوح للكـشف         ٬متابعة

 ٬واإلبداع سواء في النظر أو فـي العمـل        

 ومن هنا كان    ٬واإلنسانية تتحرك إلى األمام   

الخالف بين جيل قديم جمد علـى التقاليـد         

 وبين جيل   ٬من اآلراء وثبت على مجموعة    

جديد يرغب في التجديد وابتـداع أنظمـة        

وقواعد تخالف ما جرى عليه األسالف من       

.تقاليد

 

 

وفي غيبة هذه التقاليد الرفيعة واألسس      

 اختلطت األفكار بـالعواطف     ٬الموضوعية

 وتلبـست بالعقائـد الـسياسية       ٬والمشاعر

 ٬ فأحدثت هذه  الفوضـى     ٬والوجدان الديني 

 وتلك الغوغائية والسطحية    ٬وذلك الضجيج 

 وأصبح من الطبيعي أن تـستمع       ٬زواالبتزا

من أجهزة أعالمنا المختلفة     

 

 على امتـداد    –

الوطن العربـي    

 

 آراء متناقـضة حـول      –

 فهـو عنـد     ٬الشيء الواحد والرجل الواحد   

 ٬بعضها أبيض وعند بعضها اآلخر أسـود      

 وفي إذاعـة أخـرى      ٬وهو في إذاعة بطل   

ة الكبـرى للعقـل      وهذه هي المأسا   ٬خائن

 ألنها تتحول مـن مجـرد       ؛العربي الحديث 

مشكلة ثقافية إلى كارثة حضارية تـصيبنا       

 ففي هذا المناخ ال     ٬بالعقم والتوقف والجمود  

 ٬يمكن أن تتنوع األفكار وتتعدد االجتهادات     

 وفي هذا الجو    ٬وبذلك يذبل االبداع الفكري   

ا من ألوان   تأخذ بعض القضايا السياسية لونً    

سة يمنع من التفكيـر واالجتهـاد فـي       القدا

 ونقيم حولـه    ٬ وتتحول إلى صنم يعبد    ٬حلها

 وتتحول الشعارات السياسية إلـى    ٬الطقوس

 وبـذلك تحولـت الـساحة       ٬شعائر للعبادة 

 وربمـا   ٬المتباينة التي تعتنق هذه الـشعائر     

رقصت هذه الفصائل حول صنمها الجديـد       

.رقصات المجوس حول نيرانهم المقدسة

 

 

ن المحتم علينا أن نواجه تلك      وأصبح م 

 فلم يعد يجدي    ٬الكارثة الحضارية في حسم   

 بل  ٬ ولم يعد يصلح العالج الجزئي     ٬الترميم

بد أن  نواجه في شجاعة المشكلة مـن          ال

 وأن نعيد تقـويم كـل األفكـار         ٬جذورها

والمشاكل السياسية واالجتماعية واألدبيـة     

 في ساحة أمتنا العربيـة صـفة   أخذتالتي  

 ونعيد التفكيـر    ٬سة ونهزها ونراجعها  القدا

.فيها من جديد

 

 



 

 

 

 

 



 



 










 





 



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

، 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           

يـف  اإلنجاز العلمي الضخم وتسخيره في خدمة اإلسالم والتعر       
.به، ونشر رايته في العالمين

 

 

 

 

 

 



 




 




 




 




 





 





 



كنا قد عرضنا في المقـال الـسابق        
لبعض ما يقدمه موقع الشبكة اإلسالمية،      

ــه ،  )www.islamweb.net: (وعنوان
كل ما يقدمه الموقع، بل     وليس هذا هو    

إن من األبواب والخدمات التي يـشتمل       
عليها الموقع   

 

 باإلضافة إلى ما سبق    –

 

– 
:ما يأتي

 

 
.فتاوى* 

 

 
.مقاالت* 

 

 
.مواريث* 

 

 
.واحة رمضان* 

 

 
.واحة الحج والعمرة* 

 

 
.واحة التائبين* 

 

 
.رسائل الجوال المجانية* 

 

 

.مواقيت الصالة* 

 

 
.مشاركات الزوار* 

 

 
ــ ــع قائم ــن وللموق ــة يمك ة بريدي

االشتراك بها، حيث تصل إلى المشترك      
ـ واإللكتروني رسائل دع  بريده  عبر   ة ي

.)١(متنوعة

 

 
إن هذا مجرد نموذج لمـا تحويـه        

، قع اإلسالمية على الشبكة الدولية    الموا
وال يزال هناك الكثير، وهو ما يجعـل        
من هذه المواقع واحدة من أهم وسـائل        

يث، الدعوة اإلسالمية في العصر الحـد     
فأصبح بإمكان المسلم وغيره االسـتماع   
من خالل مواقع الشبكة الدوليـة إلـى        

مـن  القرآن الكريم بأصـوات العديـد       
القراء، كما غدا قادرا على تالوة القرآن       

، والتدرب على أحكام تالوتـه،      الكريم
وفهم معانيه، وتـدبر آياتـه، ومعرفـة       
أحكامه من خالل العشرات من أمهـات       

كما تساعد بعض المواقع    كتب التفاسير،   
في تقـديم أفـضل الطـرق وأمثلهـا         
الستظهار القرآن الكريم وحفظه، وكيفية     
مراجعته، وتضع الخطوات والتطبيقات    



 

 

 

 

 



 



 

 

 

      
         

 

 

 
    

    
      
   
   

 

 

 

 

 
الدكتور

 

 
أحمد محمد أحمد الشرنوبي

 

 

 

أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالمية املساعد 

 

 بكلية أصول الدين

 

-

 

 جامعة األ

 

 زهر

 

 

.المناسبة لذلك

 

 
وباإلضافة إلى هذا فقـد أضـحى       

 العربـي االطـالع     رالمسلم غي بإمكان  
على تفسير ما يريد من آيـات القـرآن         

 من خالل   الكريم بلغته التي يتحدث بها،    
ترجمة العديد من كتب التفسير وغيرها      

.)٢(إلى العديد من اللغات األجنبية

 

 
وفي ميدان السنة النبوية المطهـرة      
أمكن المسلم تصفح أحاديـث الرسـول       

      والعيش في رحابها، والوقـوف ،
على معانيهـا، ومناسـبات ورودهـا،       
ومعرفة أحكامها وتوجيهاتها، واستبيان    

ا مــن درجــات صــحتها، وتخريجهــ
مصادرها المعتمدة من كتب الـصحاح،      

.والسنن، والمسانيد، والمعاجم، وغيرها

 

 
كما أمكن المسلم أن يـستمع إلـى        
خطب ودروس ومحاضـرات علمـاء      
األمة ودعاتها، حيث تتسع مداركه نحو      
اإلسالم وعلومه، ويجد فيما يسمعه من      
هؤالء العلماء والدعاة ما تزكو به نفسه،      

و روحه، دون أن    وتتهذب أخالقه، وتسم  
يمنعه ضيق وقت، أو كثرة انشغال، أو       

أو غير ذلك من سماع مـن     بعد مسافة،   
.يرغب من هؤالء العلماء والدعاة

 

 
كما يمكن للباحث عن الحق من غير     
المسلمين، الراغب في معرفة اإلسالم،     
المستشرف إلى من يجيبه عن أسـئلته       
وشبهاته، أن يجد بغيتـه فـي مواقـع         

في ذلك، ونـذرت    تخصصت  إسالمية  
الـشريفة، يبحـث    نفسها لهذه المهمـة     

القائمون عليها عن أمثاله، يرغبون في      

مساعدته، فيرشدونه إلى الحق، ويدلونه     
عن أسـئلته،   عليه، ويتوقون إلى إجابته     

ـ ويتشوفون إلى إزاحة الـشبهات ع      ه، ن
ويعرفونه على إخوان له ينتمون إلـى       

لحق، نفس بيئته قد أسلموا، حتى يبصر ا      
فيهتدي إليه، ويسعد به، وحينئذ تكـون       
سعادته الغامرة، وفرحتهم الكبيرة لهداية     

.أخيهم إلى طريق النجاة

 

 
ولعل في هذا ما يدل على اإلمكانات       

أن يقـدمها الموقـع     التي يمكن   الهائلة  
مي على الشبكة الدولية، والنفـع      اإلسال

 تستفيد به جموع    الواسع الذي يمكن أن   
دين على مواقع الشبكة    من المترد غفيرة  

وهو ما يؤكد ما قد أثبتناه آنفًـا        الدولية،  
من أهمية هذه الشبكة الدولية في الدعوة       

.إلى اهللا تعالى

 

 
علـى  أن صورة اإلسالم    لكن الحق   

الشبكة الدولية تلك الـصورة المـشرقة       
التي يصورها هذا الموقـع اإلسـالمي       
وغيره من المواقع اإلسالمية التي يجاهد  

في نشر اإلسـالم، بـصورته       أصحابها
تلك الصحيحة السمحة التي نزل عليها،      

الصورة البديعة تحاول جهات مشبوهة     
طمسه منحرفة في فضاء الشبكة الدولية      

والنيل منها، من خالل مواقـع تحمـل        
اإلسـالم، واهللا،   : أسماء براقـة منهـا    

والقرآن، وغير ذلـك مـن األسـماء        
الخادعة التي سبقوا إليها، وحجزوهـا       

ألنفسهم  

 

 ولألسف الشديد    –

 

 في بدايـة  –
استخدام المسلمين للشبكة الدولية، ومن     

ــل  ــف مث ــؤالء طوائ ــة، : ه البهائي
والقاديانية، ومنكري السنة، على نحو ما      

 .سبقت إليه اإلشارة

                                                           
: ، وانظر كـذلك   ١٨٦كيف خندم اإلسالم ص   : انظر) ١(

:موقع الشبكة اإلسالمية على هذا الرابط

 

 
www.islamweb.net 

:يقدم موقع الشبكة اإلسالمية) ٢(

 

 
www.islamweb.net 

 

ملثال   على سبيل ا   -

 

 تفسري القرآن الكرمي حبـوايل مثـاين        –
.عشرة لغة

 

 



 

 

 

                                                              

 

 
 

 



 

   



 



 



 





 



 



 





 



 



 





 



 



 





 



 



 





 



 



 





 



 





 



 

 

 









 





 



ذكر التاريخ عدد الذين بنوا بيت      .. 

اهللا الحرام بمكـة وهـم أحـد عـشر          

:بالترتيب

 

 

ــة.. ــيث ..آدم  .. المالئك   .. ش

ـ  ..العمالقة.. إبراهيم الخليل    ج همر ..

عبد اهللا بن   .. قريش  .. قصي بن كالب  

.. الحجــاج بــن يوســف .. الزبيــر 

..السلطان مراد 

 

 

وقد اختلف المؤرخون في تحديد     .. 

إال أن  .. تحديدا مجمعا عليه  بناة الكعبة   

القول الثابت الذي ال خالف فيه لقـوة        

:بأن بناة البيت ثالثةأدلته هو القول 

 

 

.. ريش  ق .. إبراهيم الخليل   .. 

ألن بنـاء الخليـل     وذلك  .. وابن الزبير   

وِإذْ :  في قوله تعـالى    ثابت في القرآن  

 يرفَـع ِإبـراِهيم القَواِعــد ِمـن البيــتِ   

تَ السِميع  ِعيُل ربنَا تَقَبْل ِمنَّا ِإنَّك َأنْ     وِإسما

ِليمالع) ١٢٧: البقرة(.

 

 



 



 بناء سيدنا إبـراهيم     وحول كيفية .. 

 بنـى الكعبـة     أنه   مصادرقول ال ت

بحجارة بعضها فوق بعض مـن غيـر        

علـى  وحفر في باطنهـا     .. طين وجص 

كالبئر يلقي   حفرة عميقة    من دخلها يمين  

.. يها لتكون خزانة لهـا    لفيها ما يهدى إ   

وكان عمقها ثالثـة أذرع كمـا ذكـره         

ولم يجعل للكعبة سقفًا وال بابا   .. األزرقي

وإنما ترك لمكـان    ..  خشب أو غيره   من

الباب فتحة في جدارها الشرقي للداللـة       

نهم أوالسبب في ذلك    .. على وجه البيت  

كانوا على الفطرة ال يعرفون الخيانة وال       

وما كان عندهم من األمـوال      .. السرقة

وما يسكنون .. والذهب والفضة ما يسرق  

ولى كما نسكن نحن    في تلك العصور األ   

..منيعة والقصور المشيدة  البيوت الفي

 

 



 



بناء سيدنا إبراهيم   أحجار   توكان.. 

طور سـيناء،   : هيللكعبة من خمسة جبال     

ودي، ـ، والجــوطــور زيتــاء، ولبنــان

..وحراء

 

 

وكانت المالئكة تأتيه بالحجارة من تلك      

يناولـه  فكان هو يبني وإسماعيل     .. الجبال

وهـذا  .. على أساس آدم  فبناها  .. الحجارة

كانـت  .. األساس حجارته من جبل حراء    

ب المالئكة تأتي به وتقذفه فيه وهو المسمى        

للكعبة  وقد جعل إبراهيم     .. "القواعد"

ـ الـركن األ  : ركنين فقط  د، والـركن   وس

أركانًا مـن جهـة     اليماني، ولم يجعل لها     

على هيئة نـصف    الحجر بل جعلها مدورة     

جعل الحجر إلـى    و.. دائرة كجدار الحجر  

وهو نـوع مـن     " أراك"جنبها عريشًا من    

ـ     الخشب   ا لغـنم   تقتحمه العنز وكـان زرب

، وجعل الباب الصقًا مـن       إسماعيل

وجعـل  .. أذرعاء تسعة   ماألرض في الس  

عرض جدار وجهها الذي فيه اثنين وثالثين    

حد واله  وعرض الجدار المقابل    .. ذراعا  

ي فيه  وعرض الجدار الذ  .. وثالثين ذراعا 

جهة الحجـر اثنـين وعـشرين      " الميزاب"

وعرض الجدار المقابل عـشرين     .. ذراعا

ومما ذكره صاحب كتاب تـاريخ      .. ذراعا

 جعل لها   إبراهيم  الكعبة المعظمة فإن    

.بابا واحدا فقط
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–


 



 


 



 



 

 



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

 

 



 


 مـت  أقي م٢٢/٦/٢٠١٨، الموافق   ه١٤٣٩  ٨جمعة  الفى يوم   

بقاعة اإلمام المجدد السيـد محمد      مائةال بعد   عشرةة  ثامنال أهل البيت ليلة  
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

 

 
الحكام العرب بإغـداق    احة شيخ الطريقة العزمية     سم فيها   نصحوقد  

.نعم بالدهم على شعوبهم حتى يعم الخير على الجميع

 

 
ودعا أبناء الطريقة العزمية إلى التحلي باألخالق الفاضلة حتى يجتمع  

إلى أن بعض أبناء الطريقة ال يساعدونه على توحيد         عليهم الناس، مشيرا    
. أخ في الطريقكلمة األمة، وال يحترمون مكانة كل

 

 
جتماعات الدعاة والنواب وأعضاء المجلـس      اوطالب سماحته بعودة    

المنوط بهـا   للطريق مرة ثانية بشرط أن يؤدي كل منهم رسالته          األعلى  
.من قبل المشيخة

 

 

أن تكون زياراته الدعوية لمحافظات الجمهورية في       وطالب سماحته   
جميـع أبنـاء    ، على أن يشترك فيهـا       عواصم المحافظات كل أسبوعين   

 الطريقة بالمحافظة ويدعى لالحتفال جميع القيادات الـسياسية والتنفيذيـة         
 في بيوتهم إلى جانـب  أبناء الطريقة بالمحافظة، وتكون زيارات     والشعبية

.زيارة المحافظة

 

 
وأشار سماحته إلى أن حالة الغالء الحالية تضاربت حـول أسـبابها            

ودعا اهللا أن يرفع الغالء والبالء عن األمة، مطالبا آل العزائم           ،  التفسيرات
ـ         ، وأن الطباعـة    ةبشراء المجلة والكتب التي تصدرها الطريقـة العزمي

بعـدم  ستكون بعدد ما تحتاجه المحافظات من أعداد، وناشد آل العـزائم            
إال بعد على مواقع التواصل االجتماعي كتابة شيء عن اإلمام أبي العزائم 

 جديدة فـي دار المـشيخة       ض المكتوب عليه أوالً، رافضا إقامة ليالٍ      عر
رآن نظرا للتكلفة الماديـة علـى       قبالقاهرة بخالف ليلة أهل البيت وليلة ال      

.المشيخة

 

 
 الشريف عبد الحليم العزمي الحسيني حديثه حول سيرة أهل          واصلو
ـ     الحديث عن ب البيت   سين معنى الشهادة والفتح التي دعا اإلمام الح

الحسين البقاء في المدينة أو     رفض اإلمام   بني هاشم إليها، موضحا أسباب      
التي ات طلمحامكة أو الذهاب إلى اليمن واختياره العراق، ثم فصل بعض  

التنعيم، الـصفاح، ذات    : يهق و الحسين من مكة إلى العرا    مر بها اإلمام    
 التقى فيهـا    عرق، الحاجر، ماء من مياه العرب، الخزيمية، زرود والتي        

. وبلغه خبر مقتل مسلم بن عقيل، بن القينربزهي

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

بينا اللقاء املاضي أنه مل يرد نـص شـرعي يـدل علـى مـصري 
َّ َّ

 

عبد اهللا بـن عبـد املطلـب والـد النبـي 

 

 يف الـربزخ أو يف 

 

ــرة  ــى الفط ــا عل ــسانية أنه ــنفس اإلن ــل يف ال ــرة، واألص اآلخ

 

(احلنيفية، فال يوجد دليل إلسقاط حديث 

 

) أبي وأبوك يف النار

 

.. عليه

 

ويف هذا املقال

 

: نواصل احلديث فنقول

 

 

 

 





 


٧

 

 في الرضـاع فـأكثرهم      آباؤه أما   -

مجهولوا االسم والمصير ولم يـرد فـيهم        

شيء ما عدا الحارث عبد العزي بن رفاعة        

حليمة السعدية، وقد أثبتـت     /  زوج السيدة 

.كتب السيرة إسالمه

 

 

ـ  (ففي اإلصابة    سر وَل اللَّـِه    َأن 
       عضِة فَواعضالر ِمن وهَل َأبا فََأقْباِلسج كَان

 ثُم َأقْبلَتْ ُأمه ِمن     ،لَه بعض ثَوِبِه فَقَعد علَيهِ    

قَّ ثَوِبِه ِمن جاِنِبـِه     الرضاعِة فَوضع لَها شِ   

ِمـن   ثُم َأقْبـَل َأخُـوه   ،خَِر فَجلَستْ علَيهِ اآل

 فََأجلَسه  الرضاعِة فَقَام لَه رسوُل اللَِّه      

ـ  (:قال صاحب اإلصابة  ) بين يديهِ   هورجال

.)ثقات

 

 

ومـن  : وفي شرح الهمزة البن حجر    (

سعادتها  

 

 يعني حليمة    –

 

 توفيقها لإلسـالم    –

عبد اهللا والشيماء   : هي وزوجها وبنُوها وهم   

).وأنيسة

 

 

/ زوج  السيدة  وعلى هذا فأبوه الحارث     

أبي وأبوك في  (حليمة بعيد تماما عن حديث      

.)١()النار

 

 

ن مصير آبائه اآلخـرين مـن       وحيث إ 

الرضاعة في البرزح ثُم في اآلخرة لم يرد        

فيه نص فاحتمال نجاتهم     

 

 باعتبـار أنهـم     –

حتمـال  اماتوا على الحنيفية يتساوى مـع       

عذابهم ودخولهم النار، فال نملك فـيهم إالَّ        

ـ      التَّ ا وقَف عن الحكم على مصيرهم برزخي

ا، ومن ثم فال يصح إسقاط الحديث       وأخروي

.على أحدهم

 

 

وحيث قد ثبت لـدينا بالـذكر الحكـيم         

.دخول أبي لهب النار

 

 

وحيث وردت نُصوص في عذاب أبي       

 وحيث ثبت   ،طالب في ضحضاح من النار    

عنه أقوال تفيد مدحـه لـدين رسـول اهللا          

    وة رسول اهللا   ، وثبت عنه تصديقه لنب

    فإنـه مـن   .  في أكثر مـن موقـف

المحتمل أن هذا العذاب المخفف في النـار        

 ومن ثم ال يكـون      ،ا في البرزخ  يكون مؤقتً 

ا كما هـو الحـال      ا يقيني عذابه في النار ثابتً   

.بالنسبة ألبي لهب

 

 

   ا أن نحيد عـن     وحيث ال يجوز أصولي

اليقيني إلى االحتمالي الظني فالرأي الراجح      

) نـار إن أبي وأباك في ال    (دي أن حديث    عن

 إال على   على فرض صحته ال يصدق يقينًا     

.عمه أبي لهب

 

 

  أو بشكل آخر على     اوال يصدق احتمالي 

عبد اهللا الذي ثبتت في حقه أحوال وأقـوال         

.ترجح موته على الحنيفية

 

 

ومن ثم يكون من الخطأ الفادح المنافي       

 للصواب ترك ما هو يقيني أعنـي إسـقاط        

الحديث على عمه أبي لهب      

 

والعم أب    -

 

- 

والتحول به إلى ما هو ظني إحتمـالي أي         



 

 

 

 

 



 



 










 




 



على والده وأبيه عبد اهللا بن عبد المطلـب         

 وعقالً، وهذا مع ثبوت ضعف الـسند،        نقالً

.ومع ثبوت حنيفيته

 

 

وكذا القول بالنسبة لجده عبد المطلب ال       

إسقاطه عليه بل وكذا القول بالنـسبة        يجوز

ه وجداته بداية من عبد المطلب      لسائر جدود 

   بإسماعيل، بل ورجوع ا إلـي بـدء     وانتهاء

البدء إلى نوح ثم شيث وآدم وحواء علـيهم        

.جميعا الصالة والسالم

 

 

وهذا ما سنقدم عليه األدلة من محكـم        

القرآن وصحيح السنة في فصول تالية بإذن       

اهللا تعالى وعونه وتوفيقه ومدده ومـن ثـم         

أبـي  ( إسقاط حـديث     يصح القطع ببطالن  

 على والـد النبـي      ) وأبوك في النار  
 وأبيه عبد اهللا بن عبد المطلب بن هاشم نقالً        

 بـالمنهج   بالمنهج االستقـصائي، وعقـالً    

.التحليلي االستنباطي

 

 






 


 يقال  وما قيل بالنسبة لوالد الرسول      

 السيدة آمنة بنت     بالنسبة لوالدته    أيضا

 فما ثبت بتحقيق األحاديث واآلثـار       ،وهب

هو أن ما ورد فيه اسم آمنـة منهـا غيـر       

صحيح بل غلط قائلوه لقولهم أنها بالحجون       

وبعسفان على بعد أكثر من مائتي ميل من        

 وكـذلك   ،األبواء الموضع الذي به قبرهـا     

قولـه  (الحديث الذي ثبت صـحته وفيـه        

 :ربي أن استغفر ألمي فلم      استأذنت 

ا على أكثـر مـن أم       يصدق أيض ) يأذن لي 

 كما أنه ال يصح بـأي حـال         ،للنبي  

 ألنه قد ثبت أنه يخـص       ؛إسقاطه على آمنة  

أما مدفونة بالحجون والزيارة لها كان يـوم     

 أما األمهات الالئي يحتمل صحة      ،فتح مكة 

إسقاط الحديث عليهن والالئـي ال يـصح        

:عليهن فهنإسقاطه 

 

-

 

 

:األم األولى

 

-

 

 

١

 

 وهـي   :السيدة آمنة بنـت وهـب      -

 وال يشاركها في هذه التسمية      والدته  

 غيرها، وقد أرضعته بعد     بالنسبة له   

والدته وقبل أن تأخذه حليمة السعدية إلـى        

البادية، وهى والدته وأمه وقد ثبت لنا موتها      

تها سوى  رولم يصح فى زيا   . على الحنيفية 

 وهو فى طريقه لفتح مكة فى       حديث الحاكم 

     كثر من هـذا   أا  ألف فارس مقنع فلم ير باكي

 ولم يسأله أحد ولم يصرح بشيء لعلم        ،اليوم

.والدته آمنة  الجميع أنها

 

 

:األم الثانية

 

-

 

 

٢

 

ورثهـا    وقد :أم أيمن بركة  / السيدة-

 وعادت بـه    عن أبيه وهي حاضنته     

تحضنه بعد دفن والدته باألبواء، وأسـلمت       

 ربيبه وِحبه   ت وزوجها النبي    وهاجر

زيد بن حادثة وأنجبت له ُأسامة ِحب رسول    

: ا أيضاهللا 

 

 

 وذكرها القرطبي من مرضعاته     

والمشهور أنها حاضنته، ومن ثم وصـفها       

         بأنها أمه بعد أمه، وكـان يعاملهـا 

.باعتبارها من أهله

 

 

:األم الثالثة

 

-

 

 

ا بعـد أن     أعتقه :ثُويبة موالة أبي لهب   

ولَدتْ آمنة ألخيـك عبـد اهللا       : بشَّرتَه قائلة 

اغالم.

 

 

بنها مسروح  ا بلبن   وقد أرضعته   

ا قبل أن تأخذه حليمة السعدية إلـى        سبوعأ

باديتها، وأرضعت حمزة بن عبد المطلـب       

عمه، وبعده أبو سلمة بن عبد األسد فهمـا         

أخواه في الرضاعة، وتعتبـر ثويبـة أول        

 مــن ا جوفــه الالئــي نــزل لبنهــ

.المرضعات بعد لبن والدته 

 

 

:األم الرابعة

 

-

 

 

 مرضـعته   :حليمـة الـسعدية   / السيدة

الرئيسة بل هي أمه األولى في الرضـاعة        

 فـي الباديـة     حيث َأتَمتْ رضـاعه     

: عامين حتى فطمته بعد عـامين واسـمها       

حليمة بنت أبي ذؤيب ابن عبد اهللا بن رزام         

حارث بـن   وكنيتها أم كبشة وزوجها هو ال     

.عبد العزي وكنيته أبو كبشة

 

 

:األم الخامسة

 

-

 

 

 روى  :امرأة من بني سعد غير حليمـة      

ابن سعد عن أبي مليكة رحمه اهللا أن حمزة         

 تَرضعسا عند قوم من بني سعد بـن        كان م

بكر، وكانت هذه المـرأة أم حمـزة مـن          

الرضاعة وكانت عند أمه حليمة فأرضعته،      

ا  أيـض   أخٌ لحمزة من الرضاعة    فهو  

عن طريقها ولم يرد فـي كتـب الـسيرة          

.اسمها

 

 

                                             

 

 
.١٣٠ صـ١عن السرية احللبية جـ) ١(

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 











 



 





 



 







 



 







 



 

 



 





 




 



 وتحـت   ٥٨ ـ ص ٦ـ وفى العدد    ١٥

جاء " الرحمن أبو حجر   الشيخ عبد " عنوان  

: فيه

 

 

 

م ومعـه   ١٨٨٠ قدم إلى القاهرة عام      -

كمية كبيرة من مؤلفات ابـن      

تيمية وتعرف علـى محمـد      

رشيد رضا، محمـد حامـد      

. الفقى، محب الدين الخطيب

 

 

 

عرف علـى الـشيخ      ت -

الحليم الرمالى فأرسله إلى دمياط      محمد عبد 

االعتـصام بهـدى    "لتولى رئاسة جمعيـة     

 وذلك قبل إنشاء أنـصار      ،ا له خلفً" القرآن

 . المحمديةةالسن

 

 

 

 رشحه رشيد رضا للسفر للـسعودية       -

العزيز آل سعود    بناء على طلب الملك عبد    

له بأن يرشح له بعـض العلمـاء للعمـل          

 كما كـان    ،تولى التعليم واإلرشاد  بالمملكة ف 

 ا لهيئة األمر بـالمعروف فـى       يعمل رئيس

مـسجد عكاشـة     وتولى منصب إمام     ،جدة

.أكبر مساجد جدة آنذاك

 

 

 

 توفى فى الثالثينيـات مـن القـرن         -

العشرين ودفن بمدينة جدة عن عمر جاوز       

االسبعين عام. 

 

 

١٦

 

 وتحت  ٦٣صـ  ) ٦( وفى العدد    -

"  مصطفى محمود  .رد على مقالة د   " عنوان  

: نور الدين عبد اهللا محمد جاء فيهبقلم

 

 

 

مصطفى محمـود   .  رد على مقال د    -

. م ٢٦/٧/١٩٩٦المنشور باألهرام بتاريخ 

 

 

 

 

يا َأيها النَِّبي قُـل     إن اآلية   :  يقول   -

اِجكوَألز نَاِتكبو    ِنينـدي ـْؤِمِنيناِء المِنسو

  الِبيِبِهنِمن ج ِهنلَيع )ل  تد )٥٩ :األحزاب

.    أشد الداللة على وجوب النقاب

 

 

 

.حلق اللحية تغيير لخلق اهللا:  يقول-

 

 

١٧

 

 وتحت  ٥٢صـ  ) ٧( وفى العدد    -

: بقلم" بن سبعين والوحدة المطلقة     ا" عنوان  

: محمود المراكبى جاء فيه 

 

 

 

تهام للدكتور أبى الوفا التفتازانى بأن   ا -

 وفلـسفته   رسالته للدكتوراه عن ابن سبعين    

الصوفية بعيدة كل البعد عن كتاب اهللا تعالى    

  .وسنة رسوله 

 

 

١٩

 

 وتحـت   ٦صـ  ) ٨( وفى العدد    -

صـفوت  : بقلم" كلمات فى المنهج    " عنوان  

:                      الشوادفى جاء فيه

 

 

 

 األمة تنقسم فى العقيدة إلـى فرقـة         -

. ناجية وفرق ضالة فى النار 

 

 

٢٠

 

 وتحت  ١٠صـ  ) ٨( وفى العدد    -

 عبـد : بقلـم " المستقبل لهذا الدين    "عنوان  

:                      العظيم بدوى جاء فيه

 

 

 

 سيتم فتح روما عاصمة إيطاليا وفتح       -

 البيت األبيض بواشنطن وأن الرسول      

 .قد أخبر بذلك

 

 

٢١

 

 وتحت  ٣٤صـ  ) ٨( وفى العدد    -

لجنـة الفتـوى    : إعـداد " الفتاوى  "عنوان  

:                     فيه جاء  بالمركز العام

 

 

 

ــاملين  - ــة للع ــات اإلجتماعي  التأمين



 

 

 



 



 


 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى. د   

 

 

.بالحكومة أصلها جائز

 

 

 

ولكن الحصص التـى تؤخـذ مـن         -

المشاركين تذهب للبنوك الربوية وهذا مـن       

.الربا

 

 

 

حالته للمعاش  إ وعلى الموظف أثناء     -

ت فقـط   سـتقطاعا اأن يقبض ما دفعه من      

.والباقى يتخلص منه بالصدقة

 

 

 

ى ليس بينه وبين اإلسالم     دو السيد الب  -

 .صلة

 

 

٢٢

 

 وتحت  ٤٠صـ  ) ٨( وفى العدد    -

 "    ا جلـيالً  المدينة النبوية تودع عالم   "عنوان  

:                      أبو أنس شادى بن السيد جاء فيه  :بقلم

 

 

 

 كان الشيخ حماد األنصارى يـدرس       -

 وكـان   ،مادة التوحيد فى الجامعة اإلسالمية    

ين بالمجاز  على القائل  اشديد،  ا علـى    قاسـي

المخالفين لمذهب السلف فى تقرير صـفات   

اهللا تبارك وتعالى    

 

 ويعتبر القول بالمجاز    -

 .افى القرآن طاغوتً

 

 

٢٣

 

 وتحت  ٦٠صـ  ) ٨( وفى العدد    -

شبهات وردود حول وضع المـرأة       "عنوان  

الحميد إبراهيم   بدر عبد :  بقلم" فى اإلسالم   

:   جاء فيه 

 

 

 

اإلسـالم وتـشريعه     النقاب من أدب     -

.الثابت 

 

 

٢٤

 

 وتحـت   ٨صـ  ) ٩( وفى العدد    -

مذبحة األقصى وموقـف أنـصار   " عنوان  

: صفوت الشوادفى جاء فيه : بقلم " السنة 

 

 

 

 يعتبر مجلة روزاليوسـف وجريـدة       -

الدستور من المجالت المشبوهة التى تهاجم      

.اإلسالم وتستهزئ بعلمائه

 

 

٢٥

 

 وتحـت   ٢٦صـ) ٩( وفى العدد    -

لجنة الفتوى بالمركز   : بقلم" الفتاوى" عنوان  

: العام جاء فيه

 

 

 

االسـتمناء    " :دفاع عن قول األلبانى    -

".ال يفسد الصوم

 

 

 

وأن نزول المنى بغير قصد إلى ذلك        -

سواء كان فى نوم أو يقظة بفعل مباح كنوم         

أو حك جلد أو غير ذلك من المباحـات ال          

.يفطر الصائم

 

 

٢٦

 

ــدد - ــى الع   ٣٧صـــ ) ١٠( وف

" ال يا مفتى اللواء اإلسالمى    "  عنوان   وتحت

:  السيد محمد فريد جاء فيه : بقلم 

 

 

 

 نقد لفتوى الشيخ محمد السنراوى من       -

التوسـل   ":علماء األزهر الشريف لقولـه    

باألنبياء واألولياء جائز ال شك فيه والـذين        

 ."ينفون ذلك هم السطحيون

٢٧

 

 وتحت  ٥٠صـ  ) ١٢( وفى العدد    -

: بقلـم   " كره المنتفعون  أوثان ولو " عنوان  

: مصطفى درويش جاء فيه 

 

 

 

ال :  المشركون فى زماننا هذا قـالوا      -

إله إال اهللا ولم يفهموا معناها وال ما توحى         

  ا وأطلقوا عليهـا الـسيد      إليه فعبدوا أنصاب

 وزينب ونفيـسة وسـكينة   البدوى والقناوى 

.وغيرها

 

 

 

 ظهرت الماليين التى تعبد البـدوى       -

.  وغيرهموالقناوى والحسين

 

 

 

هذه األوثان التى يعبدونها مـن دون        -

اهللا يجب أن يكون مصيرها مصير الـالت        

والعزى ومناة وغيرها    

 

 تهدم    أى –

 

  وأن   -

لـصوفى  يتحرر الناس من هـذا الـدين ا       

.ويعودوا إلى دين اإلسالم

 

 



 



١

 

  وتحت   ٦٠صــ  ) ١(  فى العدد     -

: قلـم   ب" الصوفية  بغيـر قنـاع       " عنوان  

: مصطفى درويش جاء فيه 

 

 

 

 يستشهد بتحقيـق نـشرته جريـدة        -

م  عنوانه   ١٩٩٧  ه يوني ٢٥الدستور بتاريخ   

 ٦الـصوفية علمـت     ... دراسة خطيرة   "

 مـع أن    ،"ماليين مصرى الخضوع والنفاق   

تهمت الجريدة قبـل ذلـك بأنهـا        االمجلة  

!!! مشبوهة وتحارب علماء اإلسالم

 

 

 

هرة وإنما  الحسين ليس فى القا   :  يقول -

فى القاهرة نصب من معدن وكسوة أطلـق        

وهذا النصب وثن يعبد مـن      عليها الحسين   

.دون اهللا

 

 

 

 يتهم علماء مصر الكبار بـأن لهـم         -

خر هنـا فـى     آ ورأى   ،رأى فى السعودية  

.أى أنهم متلونون ،مصر

 

 

 

إن ما يفعل بنـصب البـدوى       :  يقول -

.شرك وكفر وإلحاد

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


 

 

 

 

 

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       

ار على  تمتع بها ذوقًا، أو س    
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 

 

 
 



 




  

 




 



 

 

 

 

الخوف مقام من مقامات اليقين، مـدح اهللا        
يخَافُون ربهم من   : أهله ووصفهم فقال سبحانه   

ِقِهمفَو )٥٠ :النحل( 

 

وهى بـالقطع ليـست      -
 فوقية مكانية 

 

ـ  :  وقال تعالى  - غَبونَنَا رعديا و
بهراو    كَانُوا لَنَا خَاِشـِعينو ) ٩٠ :األنبيـاء( ،

 من خَافَ مقَام ربـِه جنَّتَـانِ     وِل: وقال تعالى 
، ولكنه خوف ال يأس فيـه وال        )٤٦ :الرحمن(

قنوط، وال أمن لجانب اهللا، فالخوف اسم جـامع         
لحقيقة اإليمان، وهو علـم الوجـود واإليقـان،         
والخوف حال من العلم يمن اهللا به على العلماء         

 العلَمـاء ِإنَّما يخْشَى اللَّه ِمن ِعباِدِه      األتقياء  
.)٢٨ :فاطر(

 

 
تنزيـه  : ويعرف اإلمام مقام الخوف بأنـه     

إذا لم تخف أن يهلكك     : السر عن السوى، ويقول   
 اهللا بالنقص الذى فى أعمالك الصالحة، فـضالً       
عن معاصيك، فأنت هالك، وهذا دليل على شدة        
خوف أهل القرب فى حال قربهم، لعدم تـوكلهم         

لـو لـم    : ولإال على ربهم فى كل أحوالهم، ويق      
يخف ابن آدم إال اهللا لم يسلط عليه اُهللا غيـره،           
فمن خاف اهللا مواله، خاف منه كل من سـواه،          
ثم يكشف لنا أن اهللا يرفع العبد بخـوف سـاعة           
أكثر مما يرفعه بعمل سنين، وإذا بكـت أعـين          

 ألنهـا عيـون   ؛الخائفين فقد كاتبوا اهللا بدموعهم 
ر، وعلى  بكت من خشيته سبحانه فال تمسها النا      

 على نفـسه ولـيس علـى        العبد أن يخاف أوالً   
 ألن المغرور من أمن على نفسه وخـاف    ؛غيره

 وألن العصا لمن عصى، جعـل اهللا        ؛على غيره 
     م به أنفسا قـد تعـودت     الخوف سوطه الذى يقو

.سوء األدب

 

 
ويفـرق اإلمـام بـين الخـوف والتقـوى      
: والخشوع والخشية والرهبة، فيبين أن الخـوف      

معنى جامع  : ع لحقيقة التقوى، والتقوى   اسم جام 
انكسار القلـب والجـوارح     : للعبادة، والخشوع 

خوف ناتج عـن    : خشية من اهللا تعالى، والخشية    
.من رهب من اهللا تعالى: الرعاية، والراهب

 

 
: عن خوف مقام الرب يقول 

 

 
للروح فى صفوها من مقتضى المبنى

 

 
ن األدنـىـكشفٌ صريح به تخْلو م

 

 
ِدى خوفٌ ال يفارقنــــىفيها جها

 

 
خوفُ المقام به تُجلى لى المعنـــى

 

 



 




 





 

 

 

 

 



 


 

ي رى ومنزلتــــالعلمىـشهدنى قد

 

 
ىا فيه قد أفْنــــا قريبعليأخشى 

 

 
خوفُ المقام اقترابى للشهوِد وفــى

 

 
ـىاِم خشيِة قلبى فى الصفا أهنــمق

 

 
خوِفى مقام التجلــــى جنتين أرى

 

 
 قد جنَّـــافى خشيتى خَلوتى والعقُل

 

 
ـَهف أخلو ومن أخشى جاللَتـــوكي

 

 
اـح أقرب منى لى وال بينـــقد ال

 

 
هجاللَتَه وقدرتَـــــقلبى يراعى 

 

 
ا راحه األهنىـ سقاهوالروح فضالً

 

 
ا تنزه عنده نوروالسر يشهـــــ

 

 
ىفلم يدركن للعقِل والمبنــــكيٍف 

 

 



 


قيقة التقوى، والتقوى معنى    فالخوف اسم لح  

جامع للعبادة، وهى رحمة اهللا تعـالى لألولـين         
﴿يا : واآلخرين، ينظم هذين المعنيين قوله تعالى     

َأيها النَّاس اعبدواْ ربكُم الَِّذي خَلَقَكُم والَِّذين ِمـن         
    ﴾تَتَّقُون لَّكُملَع ِلكُموقوله تعالى . )٢١: البقرة(قَب :

د وصينَا الَِّذين ُأوتُواْ الِْكتَـاب ِمـن قَـبِلكُم          ﴿ولَقَ
، وهـذه اآليـة   )١٣١ :النساء(وِإياكُم َأِن اتَّقُواْ﴾   

قطب القرآن مداره عليها، والتقوى سبب أضافه       
ا له، ومعنى وصله بـه وأكرم      تعالى إليه تشريفً  
  لَـن : ا له، فقال  عباده عليه تعظيم﴿    نَـاَل اللَّـهي 

 ِدماُؤها ولَِكن ينَالُه التَّقْـوى ِمـنكُم﴾   مها والَ لُحو
﴿ِإن َأكْرمكُم ِعند اللَّـِه     :  وقال   )٣٧ :الحج(

 ﴾١٣: الحجرات(َأتْقَاكُم(.

 

 
إذا جمع اهللا األولين واآلخرين     : (وفى الخبر 

لميقات يوم معلوم، ناداهم بصوت يسمع أقصاهم       
إنى قـد   : ها الناس يا أي : كما يسمع أدناهم، يقول   

أنصتُ لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا فأنـصتوا         
إلى اليوم، فإنما هى أعمالكم تُرد علـيكم، أيهـا          

ا، فوضـعتم   ا وجعلتم نسب  إنى جعلت نسب  : الناس
إن أكرمكم عنـد اهللا     : نسبى ورفعتم نسبكم، قلت   

أتقاكم، وأبيتم إال فالن وفالن أغنى مـن فـالن          
سبكم وأرفع نـسبى، أيـن      وفالن، فاليوم أضع ن   

المتقون، قال فينصب للقوم لواءهم إلى منازلهم،       
. رواه الطبرى) فيدخلهم الجنة بغير حساب

 

 
والخوف حال من مقام العلم، وقد جمـع اهللا    
تعالى للخائفين ما فرقه على المـؤمنين، وهـو         
الهدى والرحمة والعلم والرضوان، وهذه جمـل       

 ﴿هدى ورحمةٌ   :مقامات أهل الِجنان، فقال تعالى    

     ﴾ونبهري ِهمبِلر مه ١٥٤ :األعـراف (لِّلَِّذين( ،
﴿ِإنَّما يخْـشَى اللَّـه ِمـن ِعبـاِدِه         : وقال تعالى 
﴿رِضـي  : ، وقال تعالى  )٢٨ :فاطر(الْعلَماء﴾  

         ﴾ـهبر خَـِشي نِلم ذَِلك نْهوا عضرو منْهع اللَّه
. )٨ :البينة(

 

 
وأمـا  :  خبر نبـى اهللا موسـى     وفى

الخائفون فأولئك لهم الرفيق األعلى ال يشاركون       
فيه، فأفردهم من غير مشاركة بالرفيق األعلى،       
كما حققهم اليوم بشهادة التصديق، وهذا مقام من        
النبوة، فهم مع األنبياء فى المزية من ِقبل أنهـم          

:  ألنهم هم العلماء، قـال تعـالى       ؛ورثة األنبياء 
         ـينالنَِّبي نِهم ملَيع اللّه مَأنْع الَِّذين عم لَـِئكفَُأو﴿

  ﴾يِقيندالصوقال تعـالى فـى      )٦٩ :النساء(و ،
ـ     : وصف منازلهم  . ا﴾﴿وحـسن ُأولَــِئك رِفيقً

بمعنى رفقاء، عبر عن جماعتهم بالواحد ألنهـم        
ـ     كانوا كأنهم واح   ا فـى   د، وقد يكون رفيقاً مقام

 الجنة من أعلى عليين، لقول رسـول اهللا         
عند الموت وقد خير بين البقاء فى الدنيا وبـين          

أسـألك الرفيـق    : (القدوم على اهللا تعالى، فقال    
، متفق عليه من حـديث عائـشة        ) األعلى

فأولئـك لهـم   : ( المتقدموفى خبر موسى   
نبيـاء بتفـسير    فدل أنهم مع األ   ) الرفيق األعلى 

 لذلك، وشرف مقامهم فـوق كـل        النبى  
 ذلـك، فـالخوف     مقام، لطلب رسول اهللا     

اسم جامع لحقيقة اإليمان، وهو علـم الوجـود         
واإليقان، وهو سبب اجتناب كل نهى ومفتاح كل        
أمر، وليس يحرق شهوات النفوس فيزيل آثـار        

.آفاتها إال مقام الخوف

 

 


 


:  في الحكمـة   اإلمام أبو العزائم    يقول  

الرجل من كان خوفه في قربه أشد من خوفـه          
كمـال  : في بعده، وقال أبو محمد سـهل        

: اإليمان العلم، وكمال العلم الخوف، وقال مـرة       
العلم كسب اإليمان، والخوف كـسب المعرفـة،    

ال يـسقى   :  وقال أبو الفـيض المـصرى     
الخـوف  المحب كأس المحبة إال بعد أن ينضج        

خوف النار عند خوف الفـراق      : فى قلبه، وقال  
بمنزلة قطرة قطرت فى بحر لجى، وكل مؤمن        
باهللا تعالى خائف منه، خوفه على قـدر قربـه،          
فخوف اإلسالم اعتقاد العزة والجبرية هللا تعالى،       
وتسليم القدرة والسطوة له، والتصديق لما أخبر       
 به من عذابه، وما تهدد به من عقابـه، وقـال          

تخاف اهللا؟ فاسكت، ألنـك     : إذا قيل لك  : الفضيل

نعـم، فلـيس    : ال، كفرت، وإن قلـت    : إن قلت 
.وصفك وصف من يخاف

 

 
وثمرة الخوف عند أهل اإليمان هى اليقـين        

، وهـو أعلـى     باهللا عز وجل، والحياء منه      
سريرات أهل المزيد، يستبين أحكام ذلـك فـى         
معنيين هما جملة العبد، أن يحفظ رأسـه ومـا          

اه من السمع والبصر واللـسان، وأن يحفـظ    حو
بطنه وما وعاه، وهو القلـب والفـرج واليـد          
والرجل، وهذا خوف العموم وهو أول الحيـاء،        
أما خوف الخصوص فهـو أن ال يجمع مـا ال          

ال يسكن، وال يكاثر فيما عنه       يأكل، وال يبنى ما   
ينتقل، وال يغفل وال يفرط عما إليـه يرتحـل،          

و حياء مزيد أهل الحياء من      وهذا هو الزهد، وه   
.تقوى أصحاب اليمين

 

 
  والخوف ليس نوع ا ولكنـه أنـواع     ا واحد

متعدده، يعرفها ويعقلها العالمون، أهل الخـشية       
 بحـسب المقامـات، ومـن هـذه         من اهللا   
خوف الجنايات واالكتـساب، وخـوف      : األنواع

الوعيد وسر العقاب، وخـوف التقـصير فـى         
وخـوف سـلب    األمر، وخوف مجاوزة الحد،     

المزيد، وخوف حجاب اليقظة بالغفلة، وخـوف       
حدوث الفترة بعد االجتهاد عن المعاملة، وخوف       
وهن العزم بعد القوة، وخوف نكث العهد بنقض        
التوبة، وخوف الوقوع فى االبتالء بالسبب الذى       
وقعت منه التوبة، وخوف عود االعوجاج عـن        
االستقامة، وخوف العـادة بالـشهوة، وخـوف        

ر، وهو الرجوع عن الحجة إلى        الحور بعد الكو
طريق الهوى وحرث الدنيا، وخوف إطـالع اهللا    
تعالى عليهم عند ما سلف من ذنوبهم، ونظـره         
إليهم على قبيح فعلهم، فيعرض عنهم ويمقـتهم،        
وخوف النفاق، وخوف حبوط األعمال، وخوف      
سلب اإليمان، وهذه كلها مخـاوف، وطرقـات        

أعلـى مـن بعـض،      ضها  ألهل المعارف، وبع  
ا ال   من بعض، ولكنهم جميع    اوبعضهم أشد خوفً  

.يقنطون من رحمته 

 

 
فإذا خاف العبد ربه خاف منه كل ما سـواه   
ومن سواه، وكم خافت الوحوش في الفلوات من        
أهل الوالية والكرامات، وكـم خـشى الظلمـة         
والجبارون من أهل البدايات والنهايات، فأهـل       

:  األمن قـال تعـالى     مقام الخوف أثبت اهللا لهم    
  ناَألم ملَه لَِئكُأو   ونتَـدهم مهو ) األنعـام: 

، اللهم أقسم لنا من خشيتك، ما تحـول بـه    )٨٢
.بيننا وبين معصيتك

 

 








 









 












 





 





 



 



 



 

 

 

 

 



 



 


 

 

 

 

 
قنديل عبد الهادىشيخ فضيلة ال

 

 

 

 



 




 




 


 وِمما رزقْنَاهم ينِفقُون  : في قوله تعالى  

. ما هو الرزق؟)٣ :البقرة(

 

 
يجيب اإلمام أبو العزائم في تفسيره لتلك       
اآلية أن الرزق هو كل ما يباح لإلنـسان أن          

ـ         اح يتصرف فيه لالنتفاع به شرعا، وما ال يب
له أن يتصرف فيه شرعا من المغـصوب أو         
المسروق أو ما يؤخذ من الناس بالخديعة ليس  

 ا يقبل اهللا قربة من تقرب به فـي         رزقًا شرعي
وجوه البر، وإن كان في الحقيقة رزقًا للعبـد         

. المتصرف

 

 
وعلى هذا جمع اإلمام بين قول المعتزلة       
وغيرهم في أن الحرام ليس رزقًا؛ يعنى ليس        

زق الذي يؤجر عليه منفقه فـي وجـوه         بالر
البر، وإن كان رزقًا للعبد يأثم على نسبته إلى         

.نفسه وتصريفه فيه

 

 
واهللا تعالى ال يمدح منفقًا مـن حـرام،         
وِذكْر الرزق هنا ال ألنه ال رزق إال ما كان          

ا، ولكنه ذكر أشرف الرزق وأعاله       طيب حالالً
أمـا  في مقام التقرب إلى اهللا تعالى إلنفاقه، و       

ما يتصرف فيه اإلنسان من غيـر الحـالل         
الطيب فهو رزق؛ إال أنه حرام ال يقبلـه اهللا          

.تعالى

 

 
وِممـا رزقْنَـاهم    : وفي قول اهللا تعالى   

نِفقُوني         زق منتذكير من اهللا للعبد أنه قد ر 
اهللا تعالى ولم يستنكف أن يرزق منه سبحانه،        

 إيـاه   فعليه أن ينفق من هذا الذي رزقـه اهللا        
.دون أن يبخل

 

 
ويرى اإلمام أن العبد وما ملكت يداه ملك  

:لمواله فيقول في إحدى قصائده

 

 

مـائـِه قـيـا فـ أنُأزكِّي نعم ماالً

 

 
ِبـيـِر رقـخَيـبدا ِبـِه عـِِلواِهب

 

 
 نفْس ِلي، وهو منِْعم ماَل ِلي، الَوالَ

 

 
يـوِبر مكْتُـقُ ادِكـمر والخَلْلَه األ

 

 
وتنوعت أقوال العلماء في المراد بالنفقة      

:ههنا

 

 
 أنها الزكـاة    روي عن ابن عباس     
.     المفروضة لمقارنتها الصالة

 

 
وروي عن الضحاك أن المـراد صـدقة        

.التطوع

 

 
إنه الحقوق الواجبة العارضة فـي      : وقيل

.األموال ما عدا الزكاة

 

 
 أنهـا نفقـة     وروي عن ابن مسعود     

ن ذلك أفضل النفقة، روى     الرجل على أهله أل   
قال رسـول   :  قال مسلم عن أبي هريرة     

دينار أنفقتَه في سبيل اهللا؛ ودينار      : (اهللا  
أنفقتَه في رقبة؛ ودينار تـصدقتَ بـه علـى         
مسكين؛ ودينار أنفقتَه على أهِلـك؛ أعظمهـا        

".مسلم) "الذي أنفقتَه على أهِلك: أجرا

 

 
 :ويرى اإلمام المجدد أن قولـه تعـالى       

  نِفقُوني مقْنَاهزا رِممو    يدل بصراحة على 
أن المؤمن واجب عليه أن ينفق من كل نوع         
من األنواع التي تفضل اهللا تعالى بها عليـه؛         
من العافيـة، والعلـم، والجـاه، والعـصبة،       
والمنصب، والحكمة، والصناعات، والفنون،    
فإن كل ذلك من رزق اهللا تعالى للعبد، فليس         

.ا على المال فقطفاق قاصرأمر اإلن

 

 
ومن حصرها في المال الحظ أن كل ما        

ينفَق خرج من ملك المنِفق؛      

 

 فقـد ورد أن     -
إخراج المال من اليد     : اإلنفاق

 

، والعلم ينمو   -
. بالنفقة فتسمية ما عدا المال بالنفقة تسامح

 

 
إن اهللا وعـد  : وردا على هذا يقول اإلمام 

وه الشرعية  المنفق من الحالل الطيب في الوج     
بعشر أمثال ما ينفق، وبسبعمائة، وبأضـعاف      

.ذلك، واهللا ذو الفضل العظيم

 

 


 


كالزكاة والقيـام   : والنفقة قد تكون فرضا   

بواجب الزوجة واألوالد والوالدين وفروعهما     
مما تقتضى الشريعة على المنفق بذل ما فـي     

.الوسع لهم

 

 
لجـار  كإكرام الضيف وا  : وقد تكون ندبا  

.والسائل ومن في منزلتهم

 

 
كالمواسـاة ومـساعدة    : وقد تكون فضالً  



 

 

 



 



 


 

 

 

.المنكوبين والمداراة عن الِعرض

 

 
   كالتقرب بالمـال   : اوقد تكون النفقة حرام

وعمل الوالئم والهدايا للظَّلَمـة أو لوسـائلهم        
ليستعين بهم على نيل جاه أو منصب أو مال         
من الغير؛ أو لالنتقام من عدو، أو للظهـور         

 والَ: اس بالباطل؛ كما قـال تعـالى      بين الن 
تَْأكُلُوا َأموالَكُم بينَكُم ِبالْباِطِل وتُدلُوا ِبها ِإلَـى        

ثِْم ا ِمن َأمواِل النَّاِس ِبـاإلِ     الْحكَّاِم ِلتَْأكُلُوا فَِريقً  
ونلَمتَع َأنْتُمو )١٨٨ :البقرة(.

 

 


 


والمحافظة على الزكاة والصدقة تكـون      

:في خمسة أمور

 

 
١

 

: اإلسرار-

 

 
إن صدقَةَ السر تُطِْفُئ غَضب     : (في الخبر 

بالر.(

 

 
٢

 

ـ     الحذر من المن،   - رى  وحقيقته أن ت
 عليـه؛   نفسك محسنًا إلى الفقيـر متفـضالً      

وعالمته أن تتوقع منه شـكرا؛ أو تـستنكر         
ك اسـتنكارا   تقصيره في حقك ومماألته عدو    
ـ   ، يزيد على ما كان قبل الصدقة      دل فـذلك ي

وعالجـه  ، على أنك رأيتَ لنفسك عليه فضالً     
أن تعرف أنه المحسن إليك بقبـول حـق اهللا          

فإن من أسرار الزكاة تطهيـر القلـب        ، منك
وتزكيته عن رذيلة البخل وخبث الـشح، وإذا        
أخذ الفقير منك ما هو طهرة لك فله الفـضل          

و كان فصادا فـصدك مجانًـا      أرأيتَ ل ، عليك
وأخرج من باطنك الدم الذي تخشى ضـرره        
في الحياة الدنيا كان الفضل لك أم له؟، فالذي         
يخرج من باطنك رذيلةَ البخل وضررها في        

.الًالحياة الدنيا واآلخرة َأولَى بأن تراه متفض

 

 
٣

 

 إخراج الزكاة والصدقة من أجـود        -
مموا الْخَِبيثَ ِمنْه   والَ تَي :  قال تعالى  األموال،
تُنِفقُون )٢٦٧ :البقرة(.

 

 
٤

 

 يقول اإلمام في     اإلعطاء بوجه طلق،   -
:إحدى قصائده

 

 
بر األقارِب واألرحاِم وصلتهم

 

 
بالمال والبشر أو بعلوم عرفان

 

 
ود البعيد وإكرام الضيوف به

 

 
نيُل القبول وإحسان لجيـران

 

 
٥

 

تـضع  :  أي  تخير محـل الـصدقة،     -
. لموضع المناسبصدقتك في ا

 

 
:الفرق بين ِفعل الزكاة وِإيتَاِئها

 

 
وهناك نوع آخر من أنواع الزكاة وهـي        

والَّـِذين هـم    : تزكية النفس، قال اهللا تعالى    
 كَاِة فَاِعلُونِللز )ُل الزكاة   )٤ :المؤمنونفِفع ،

يتصل بتزكية النفس، بخالف إيتاء الزكاة فإنه       
.يكون في المال وغيره

 

 


 


وقد أعلن سماحة السيد محمد عالء الدين       
ماضي أبو العزائم شيخ الطريقـة العزميـة        
ورئيس االتحاد العالمي للطـرق الـصوفية       
توجهه برؤية إلى اإلدارة المـصرية لحـل         
المشكلة االقتصادية في مصر بأموال الزكـاة       

.والصدقة

 

 
   ى ذلك أن كثيرا من المسلمين    مؤد

 

 في  -
ا  زمانن

 

 يخرجون زكاة أمـوالهم بطريقـة       -
عشوائية ال ينتفع بها الفقير، ومعظـم هـذه         
األموال تتبدد على هيئة مأكل أو مـشرب أو         

     كسوة، وال تحل مشاكل المجتمع حال ا،  جذري
. وال تؤدي وظيفتها إلصالح اقتصاده

 

 
وإلصالح هذا الخلل فإن اهللا تعالى حـدد        

إليها فخاطـب   الجهةَ التي يؤدي العبد زكاتَه      
خُذْ ِمن َأمواِلِهم صـدقَةً     :  بقوله نبيه  

  الَتَكص ِإن ِهملَيلِّ عصا وكِّيِهم ِبهتُزو مهرتُطَه
ِليمع ِميعس اللَّهو ملَّه كَنس )١٠٣ :التوبة( .

 

 
فالذي يأخذ الصدقة ليصرفَها فيما يجـب       

 بـنص   أن تُصرف فيه هو رسول اهللا       
اآلية الكريمـة؛ وهـو أدرى بحـال األمـة          

. واحتياجاتها وكيفية معالجة أمورها

 

 
خُـذْ ِمـن َأمـواِلِهم      : وقول اهللا تعالى  

، ولكـن ال     خطاب للنبـي     ...صدقَةً
يقتضي اقتصاره عليه بحيث ال يأخذ الصدقة       
سواه؛ كما تعلق ماِنعوا الزكاة على أبي بكـر       

 الصديق  

 

إنـه كـان يعطينـا      :  وقالوا -
ا منها التطهير والتزكية والصالة علينا      عوض

وقد عدمناها من غيره     

 

؛ وفي حقهم قال أبو     -
واِهللا ألقاتلن من فَرق بين الصالة      : "بكر  

".والزكاة

 

 
وقيل  

 

 كما في القرطبي    -

 

: أما قـولهم : -
     إن هذا خطاب للنبي      فال يلتحـق بـه 

عـن  فهو كالم جاهل بالقرآن؛ غافـل    : غيره
...مأخذ الشريعة؛ متالعب بالدين

 

 
فإننا نطالب اإلدارة المـصرية     ... وعليه

بالقيام بدورها في جمع الزكاة وإنفاقها فيمـا        
يصلح اُهللا به البالد والعباد، وتذويب الفوارق       
بين طبقـات المجتمـع؛ بتحقيـق التكافـل         
االجتماعي بين أفراده من خالل وسائل عـدة       

 وهي تشمل زكـاة     من أهمها الزكاة الواجبة،   
زكاة اَألثمان   : "األموال بأنواعها 

 

واألثمـان  -
هي الذهب والفضة، وما يقوم مقامهما مـن        
العمالت النقدية المتداولة فهي أثمان األشـياء       

 

 وزكاة عروض التجارة   –

 

 وزكاة الـزروع  –
والثمار  

 

 وزكاة النَّعم    –

 

 وزكاة المعـادن     –

 

– 
. وغيرها" وزكاة الركاز

 

 
 في ترشـيد وتوجيـه      كما يجب التدقيق  

أموال الكفارات، مثل كفارة اليمين، وكفـارة       
الظِّهار وغيرها، وكذلك الصدقات التطوعية؛     

.    بما يتناسب مع احتياجات المجتمع

 

 
ا لذلك اقترح سـماحته أن يـتم         وتحقيقً

بنك : "إنشاء بنك إسالمي لجمع الزكاة يسمى     
وفروعه بجميع محافظـات مـصر،      " الزكاة

راف اإلدارة المصرية، بحيث    يكون تحت إش  
تتولى هي بنفسها اإلشراف على جمع الزكاة       
من جميع أنحاء الدولة وتوريدها إلـى بنـك         
الزكاة وفروعه، وتقوم لجان متخصصة بعمل      
حسابات دقيقة لقيمة الزكاة المـستحقة مـن        
األفراد والشركات والمؤسسات، وقد كان هذا      

 والخلفـاء   على عهد سيدنا رسول اهللا      
".بيت المال: "راشدين فيما كان يسمى بـال

 

 
ويتم اإلنفاق من تلـك األمـوال علـى         
المشروعات اإلنتاجية التي تصلح االقتـصاد؛      
مع إعادة تشغيل المصانع المغلقة بمصر وفي       
ذلك معالجة لمشكلة البطالة، وتيسير اإلنفـاق       
على مشرعات اإلسكان والزواج، وتحـسين      

 ورعايـة   دخول أصحاب المعاشات المتدنية،   
ذوي االحتياجات الخاصة، وضبط المرتبـات    
بما يتالءم مع أسعار األسواق، واإلنفاق على       
البحث العلمي، وغير ذلـك ممـا يحتاجـه         

.المجتمع المصري

 

 
صـرف أجـور    " بنك الزكـاة  "ويتولى  

العاملين بهذا البنك وفروعه من هذه األموال       
:  بقول اهللا تعالى فـي آيـة الـصدقات         الًعم
االْعا وهلَيع ِمِلين )؛ من غيـر    )٦٠ :التوبة

. إسراف أو إجحاف

 

 
إننا نضع مقترح سماحة السيد عالء الدين    
ماضي أبي العزائم أمام الـرئيس السيـسي        

 في دراسـته دراسـة   الًواإلدارة المصرية أم 
دقيقة، والعمل على تنفيذه على أرض الواقـع   
في مصر، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن       

صر برعايته وعنايته وحفظـه، إنـه       يتولى م 
.على كل شيء قدير، وباإلجابة جدير

 

 



 

 

 

 



 



 

مسريات العودة

 

 

 

حركة مقاومة جديدة يف مواجهة اإلرهاب الصهيوني

 

 

 

يزال  إن هذه المقاومة الفلسطينية كان وال     
 عـن   ادفها دفع اإلجرام الـصهيوني بعيـد      ه

 وهدفها إحقاق الحق ألهله بإعادتهم ،المقدسات
إلى أرضهم المغتصبة، وهدفها قبل هذا وبعده       
حماية اإلسالم ذاته والـذي تتعـرض ِقيمـه         

... ورموزه في فلسطين إلى التهويد واألسرلة     
ـ     ن ال يدرك القيمـة الكبيـرة والرائعـة       إن م

لمــسيرات العــودة المليونيــة مــن مثقّفــي 
ال يستحق أن يكـون     .. وسياسيي البترودوالر 

ا بل وال حتى أن يكون إنسانً      عربي ا يرى  ا طبيعي
 وال يصدح ،ال: الباطل يرتفع أمامه فال يقول له

.بالحق وينافح عن أهله واهللا أعلم

 

 
د، ناِفضةً عن كاهلها غُبـار      ها هي فلسطين تستيقظ من جدي     

 ذلك الغبار الذي أوجدته أوسلو ومن قبلهـا وادي   ،التسوية السام 
عربة وكامب ديفيد، ها هي تستيقظ من دون حسابات فـصائلية           

قليمية ضيقة، تستيقظ على لحِن مسيرات مليونية للعودة طاِردة         إو
العفَن السياسي العربي والفلسطيني الممتـد مـن الخلـيج إلـى            

      ا والتحية لهذا الشعب    المحيط، هنا ال نمتلك سوى االنحناء احترام
 جديدة فـي    اي ال يفتأ كل يوم يعلّمنا دروس      الفلسطيني المعلّم والذ  

دروس ممتدة لمائة عام خلت منذ زرع وعـد         . الثورة والمقاومة 
بلفور هذا الكيان الصهيوني في أطهر وأقدس أرض عربية عـام           

. في فلسطينم١٩١٧

 

 
نمتلكه اليوم هو إعادة تأكيد لِقيم ومعنى المقاومـة فـي           ما  

ضوء هذا الشكل الجديد المبِدع من أشكالها شكل مسيرات العودة          
، لتخلّـف عـشرات     م١٤/٥/٢٠١٨المليونية والتي انطلقت يوم     

ولتستمر ألياٍم أخرى، دافعة الدم مـن       .. الشهداء ومئات الجرحي  
لمقاومة إن لم تكن هـي هـذا        ماذا تعني ا  . شرايين أبنائها الكبار  

 ولماذا يشوش نفر من مثقّفي وسياسيي       ،الفعل النبيل والتاريخي  
وإعالميي األمة العجزة عليه، ويعتبرونه فعل مليشيات فلسطينية        
تعمل لصالح إيران وبرنامجها النووي، في خَبل سياسي وثقـافي          

هم يعتـاب واضح ال يتقنه عادة إال هذه النوعية من مثقّفي النفط و          
 .وتابعي التابعين بغير إحسان؟

 

 



 


 دعونا نخبر ونعلم هـذا      :أوالً وفي البداية  

لمثقّفين المهزومين من داخلهـم،     الصنف من ا  
ن ثمة فوارق أثبتها التاريخ اإلنـساني بـين         أ

 وبين حركات التحرر وبين     ،المقاومة واإلرهاب 
ـ      دة ومـصالح   المليشيات التي تعمل وفق أجن

ضيقة، يحدثنا التاريخ أنه للتمييز بين حركات       
وحركـات التمـرد    " المقاومة"التحرر الوطني   

، اشترط القـانون الـدولي عـدة        "الميليشيات"
حركـة  "شروط لتتحول الحركة المقاومة إلـى       

:تتمتّع بالحقوق المذكورة" تحرر وطني

 

 
١

 

 واقعـة   أيأن تكون تلك الحركات تُحارب سلطة احتالل،         -
تحت االحتالل، وأن يكون هـدفها      افعلي 

 

تحريـر أوطانهـا مـن       
.االحتالل، وتقرير مصير شعوبها المقهورة    

 

وإال عـدت حركـات      
 .متمردة، ووِصف أعضاؤها بالمتمردين

٢

 

أن تكون معظم فصائل المقاومة المسلّحة منضوية تحـت    -
 والـسيطرة،   إطار جبهة وطنية موحدة مستكِملة لمنظومة القيادة      

إضافة إلى بقيـة المقومـات الـسياسية والفكريـة والثقافيـة            
وأن تشترك في تلك الجبهة معظم القوى والهيئـات     . واالجتماعية

والشخصيات واألحزاب بغض النظر عـن االعتبـارات الطائفيـة          
 .والعرقية

 

 
٣

 

- تعرض هذه الجبهة برنامجا ومنهاجا سياسياا واقعي

 

يحمل  
ا متكـامالً لبنـاء الدولـة       نهضوي اروعفي طياته مش  

 

المـستقلّة   
 .والحديثة

٤

 

تحظى هذه الجبهة ومشروعها السياسي برضا والتفـاف   -
معظم شرائح الشعب الذي تناضل من أجـل حريتـه واسـتقالله            

.وسيادته

 

 
: ا، متعدد الصور والمجاالت    عام امفهوم" الجهاد"ومثلما يمثّل   

" المقاومـة   "قتصادية، والثقافية، فإن    السياسية، والعسكرية، واال  
كمصطلَح بديل، تكتسب نفس األبعاد والمجـاالت، وتعمـل فـي           

المقاومـة  : الفضاء نفسه، وتتعدد صـورها وأنواعهـا، فنجـد        
السياسية، والمقاومة العسكرية، والمقاومة االقتصادية، والمقاومة 

.الثقافية، وغيرها من صور المقاومة

 

 



  

 

 



 













 




 




 



 مـا يجـري فـي       هـل : والسؤال اآلن 
فلــسطين اليــوم مــن شــعبها وحركــات 

ي مقاومتها، يخرج عن هذا التعريف أم أنه ف
.صلبه وأساسه؟

 

 
  لب المقاومـة     :ااإلجابة هي قطعفي ص 

وأساسها وما مسيرات العودة إال أحد أبرز       
 .تجلياتها الجديدة والمهمة



 


أما عـن معيـار التمييـز بـين         : اثاني

 خاصة بعد قيام بعـض      ، واإلرهاب المقاومة
مثقّفي وسياسـيي البتـرودوالر بتـسمية       
المقاومة الفلسطينية ومـسيرات عودتهـا،      
التي نعيش على وقعها اليوم، باإلرهاب فإن       
تاريخ التجارب اإلنـسانية فـي المقاومـة        
والثورات ينبئنا بأن منطلق التمييـز بـين        
 المقاِوم واإلرهابي، هو تمييز الدوافع التـي      

 منهما، واالتجاه الذي يوجه فيـه       حرك كال ت
عمله، فالمقاومة هـي رد الفعـل المـالِزم        
لالحتالل، طوال التاريخ اإلنساني، لم يكـن       
احتالل إال ومعه مقاومة، أما اإلرهاب فلـه        

:أسباب ودوافع أخرى

 

 

 

المقاومة هي فـي صـالح الـشعب         -
والوطن، أما اإلرهاب فلصالح القائمين بـه       

.وإن هددوا كل مصالح الشعب والوطن

 

 

 

ــل  - ــه نحــو المحت المقاومــة تتوج
وأعوانه، وتتجنّب ما أمكنها إصابة شـعبها       
وممتلكاته بأية خسائر، أما اإلرهاب فيتوجه      
لألفراد والهيئـات واألمـاكن التـي يـرى         

 استهدافها يخدم مخطّطاته، من     اإلرهابي أن 
.دون أي اعتبار آخر

 

 

 

المقاومة يقوم بها وطنيون أصحاب      -
قضية، وعلى أسـاس قـضيتهم يقيمـون        
تحالفاتهم وعالقاتهم، أما اإلرهاب فيقوم به      
أصحاب مصلحة، وعلى أساسـها يبنـون       

.تحالفاتهم وعالقاتهم

 

 

 

 المقاومة تحظى بالتأييـد الـشعبي،       -
شري واللوجستي لـدى    وتجد احتياطيها الب  

الشعب، ويزداد التأييد لها بنجاحها وقـوة       
ضرباتها، أما اإلرهاب فكلما زادت ضرباته      

وقوته، اتّسع العـداء الـشعبي لـه، وقـّل          
.أنصاره

 

 

 

المقاومة ال يمكن ألعدائها القـضاء       -
ا، بل تتواصل أجيالها، وتزداد مع عليها نهائي

ية إلى  الزمن قوة وِحكمة، وتنتهي في النها     
نصٍر وزوال االحتالل، وال تأثير كبير الختالل 
موازين القوة بينها وبـين خـصمها، أمـا         
اإلرهاب فبقاؤه رهن بقوته وضعف خصمه،      

 .وإن فقد قوته قُضي عليه وانتهى



 


ــ ــات : اثالثً وألن دعــاة وصــف حرك

المقاومة باإلرهاب لم يعـودوا فقـط مـن         
الصهاينة واألميركان، بل صاروا من العرب      
أيضاً ومن مسلمين يدعون حمـاة الكعبـة        

ومع ذلـك يـصفون     . والمقدسات اإلسالمية 
مسيرات العـودة والمقاومـة الفلـسطينية       

 :هؤالء من المفيد أن نقول لهـم      . باإلرهاب
إن الشرع واإلسالم الذي يدعون االنتمـاء       

 أن الفـارق    إليه، إن الفقه والتاريخ ينبئنـا     
كبير بين مصطلحي المقاومة واإلرهاب في      
الشرع اإلسالمي، فالمقاومة، هـي تطبيـق       
لجهاد الدفع، وجهاد الدفع في الشرع هـو        
فرض عين على كل مكلّف، ال يعفـى منـه          

ومن هنا  . شيخ وال امرأة وال صاحب إعاقة     
فالمقاومة، بجانب فرضيتها الوطنية، هـي      

ألحد في التخلّـف    واجب شرعي ال يرخَّص     
عنه أو التهاون فيه، ومن يفعل ذلـك يـأثم    

.أشد اإلثم، ويبوء بغضب اهللا عليه

 

 
    ـصطلحوإذا كان اإلرهاب م  ا، ا عـصري

ا من الغرب، فقد عرف الفقه اإلسالمي       واِفد
صورتين من الجرائم التي يمكن أن تندرجا       
تحت مفهوم اإلرهاب الحديث، ونعني بهمـا       

 .لحرابةالبغي وا: جريمتي

والبغي هو الخروج على الحاكم بـالقوة     
المسلّحة، وما يستتبعه ذلك من خروج على       
الشرعية والقانون، وخرق النظـام العـام،       
والتمرد على السلطة القائمـة، كمـا فعـل         

 .الخوارج في عهد اإلمام علي بن أبي طالب

وقد فرق بعض الفقهـاء بـين البغـي         
ـ         اكم المشروع في حال الخـروج علـى الح

الظالم، وبين البغي غير المشروع في حـال        
الحاكم العادل، وعلى هذا فيمكن اعتبار البغي 

ا من ألوان اإلرهـاب، إن      غير المشروع لونً  
ترتّبت عليـه نتـائج األعمـال اإلرهابيـة         

 .المعاِصرة

أما الحرابة، فهي المذكورة فـي قولـه        
لَّـه  ِإنَّما جزاء الَّـِذين يحـاِربون ال      : تعالى

ا َأن  رِض فَـساد  ورسولَه ويسعون ِفـي األَ    
        ـملُهجَأرو ِديِهمَأي تُقَطَّع وا َأولَّبصي قَتَّلُوا َأوي

اَألِمن ا ِمننْفَوي ِخلَاٍف َأو يِخز ملَه ِض ذَِلكر 
 ِخرِة عـذَاب عِظـيم    ِفي الدنْيا ولَهم ِفي اآلَ    

، وقد فسر الفقهاء المحاربـة      )٣٣: المائدة(
والفساد المذكورين باآليـة بأنهمـا قطـع        

.الطريق على المسلمين، وسلب أموالهم

 

 
ترى هل يفعل الصهاينة في فلسطين      ** 

إال هذا اإلرهاب  

 

والـذبح   والبغي والحرابـة   
الذي يستوجب المقاومة بكل أشـكالها بمـا        

فيه

 

الشكل الجديد الذي نعيشه اليـوم وهـو         
  وهي مسيرات كما رأينا وال  ،رات العودة مسي

ألننا نكتب هذه الكلمات على وقع       "زلنا نرى 
 وعلى وقع   ،المسيرات والدماء في فلسطين   

الصمت الرسمي العربي  

 

رغم نقل األميركان    
لسفارتهم فـي نفـس توقيـت المـسيرات         

".المليونية

 

 



 

 

 

 

 



 





 




 


لْقُـدِس طُفْـت ِقيامـا     اأَحج وحـولَ    

 

 

لـصفَا ا سعيت وِفي    لْمجلَٰىا حضرِة   ِإلَٰى

 

 

    وِديِق جفَو ِمنقْفَِتـي   اوو ـِطالَِميص

 

 

 ِنـسبِتي  لالَّهوِت صححت اجِذبت ِإلَى   

 

 

 ِحــيطُ ِبــياي ــهجــوِرِهالْوِبن ِلــيلْع

 

 

تجردت ِمن ناسوِت رسـِمي ورتبِتـي      

 

 

 

 

 

ــانَ   ــراد اوكَ ــاالْم امأَم ــم ــرد ثَ لْفَ

 

 

لْحِبيــب مــداماا روِحــي أَدار علَــٰى

 

 

ــا  ِني لَمعــم اافَأَســالَم س تــد حت

 

 

 قَــامامِة قَــدــودبــالْع قَامم ــتِفعر 

 

 

 ربـي تجـردت ِإحرامـا      أَنبت ِإلَـىٰ  

 

 

أُِعدت ِإلَـٰى بـدِئي جـِذبت غَرامـا        

 

 

 

 

  جمو جـأَح االَهِليـلْعبيـِتـةُ كَع

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

تـهــانــى

 

 












األخ الفاضل الحاج منير فخر الدين لحصول نجله محمد على الـدكتوراه            * 

.بكفر الشيخ.. في القانون العام

 

 

صول نجله محمد على الدكتوراه في القانون من        السيد بهاء أبو العزائم لح    * 

.ماليزيا

 

 

األخ الفاضل والمحب الصادق الحاج السيد غنيم بحفيده مالك أمجد الـسيد       * 

.بكوم حمادة.. غنيم

 

 

األخ الفاضل المهندس حسين كامل عبد الرحيم حمد        * 

اهللا نائب الطريقة العزمية لنجاح حفيده محمـد نجـل          

 حمد اهللا وحـصوله علـى    المستشار عادل عبد الحميد   

.بسوهاج.. المركز األول في مدارس سيتي الخاصة

 

 

: األخ الفاضل الحاج محمد عبد الغفار بكر نائب آل العزائم بنجاح أحفاده           * 

أحمد عز الدين محمد بكر ومنار أحمد محمد بكر في اإلعداديـة، وكـذلك              

بالريـاض   .. حفيدته أمنية عالء الدين بمولودتها نور أحمد عصام       

 

 كفـر   –

.الشيخ

 

 

.. الطالب إبراهيم محمود محمد شعبان بالنجاح في اإلعداديـة األزهريـة          * 

بسيدي سالم 

 

. كفر الشيخ–

 

 








 

 






األخ الفاضل المهندس عبد الحميد حسني رجب     * 

نائب آل العزائم بكفر الشيخ ومدير عام اإلصالح        

الزراعي سابقًا، الموجه إلخوانه في طريـق اهللا،        

ة ألصحاب موالنا السيد عز الدين الصورة الصادق

 

 

، صدق ما عاهد اهللا عليه، وكـان إيمانـه          ماضي أبي العزائم    

ومواقفه وثباته وبذله شرفًا أي شرف للمجاهد في سبيل اهللا؛ ألنه كان 

قوي الشكيمة، عزيز المنال، فحمل صدره وتاريخه أرفع األوسـمة          

رو والمحاسـب   المحاسب عم : والد كال من  . وأكثرها إجالالً وعزة  

محمد والدكتور أحمد، وحرم المهندس خالد مصطفى عبد الحميـد،          

.بكفر الشيخ.. وحرم المستشار السيد عبد المجيد النجار

 

 

األخ الفاضل والمحب الصادق، صاحب الهمة      * 

العالية والقلب النقي، المحـب إلخوانـه الطـائع         

إلمامه، الذي أعطي فشكر وابتلي فصبر الحـاج        

سن إمام من أصحاب موالنا السيد عبد الراضي ح

 

 

عصام، فؤاد، عزمـي،    : ، والد كل من   أحمد ماضي أبي العزائم     

.بالمحلة الكبرى.. حامد، أحمد، إبراهيم، محمد

 

 

فضيلة الشيخ واألستاذ المربي علي عبد التواب الموجه بالتربيـة          * 

والتعليم وأستاذ أول اللغة العربية وإمام وخطيب مسجد اإلمام أبـي           

.بقرية فنارة مركز فايد.. زائمالع

 

 

األخ الفاضل والمحب الصادق الحاج سليمان محمد سليمان مـن          * 

.باإلسماعيلية.. خيرة المربين الزاهدين والرجال العاملين

 

 

المرحومة الحاجة انتصار ثابت والدة المس سلوى عثمان وكيلـة          * 

بو كبير بأ.. مجمع اللغات وحماة األستاذ فهمي أباظة نائب آل العزائم

 

. شرقية–

 

 

رمـضان  : المرحوم توفيق علي عبد اهللا حميدة والـد كـل مـن         * 

 ورشـدي   ة األخ السيد وعبد اهللا وسـلوم      :وعمرو، وشقيق كل من   

بعزبة أبو خليفة .. وإسماعيل

 

 . مركز دمنهور–










