
 

 

 

 

 



 


العارف باهللا

 

 


 


 ه١٤٠٧سنة 
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شيخ الطريقة العزمية

 

 


 



 

 



 


نائب عام الطريقة العزمية

 

 


 


        

 

 



 




 



 

 



 




 

 



 





 





 





 





 



 

 

يتفق عليها مع اإلدارة

 

اإلعالنات 

 

 

غـــايتـــنا

 

 
.اد الذى فقده املسلمون الذى لن يتحقق إال بعودة اخلالفة اإلسالميةإعادة 

 

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

 

 

دعوتنا

 

شعارنا 

 

 

 اإلسالم دين اهللا وفطرته     :أوالً
.الىت فطر الناس عليها

 

 
 اإلسـالم نسب يوصـل   :ثانياً

.ص إىل رسول اهللا

 

 
 اإلسالم وطن واملسلمون    :ثالثاً

.مجيعاً أهله

 

 

االشتراكات

 

 
.ا خالصة رسوم الربيد جنيه سنوي١٠٠ر ـداخل مص

 

 
. دوالراً سنوياً خالصة رسوم الربيد٥٠باقى دول العامل 

 

 

اللــه  معـبودنا

 

واجلهـاد خلقـنا 

 

 
والرسول مقصودنا

 

واخلـالفـة غايتنا 

 

 
والقـرآن  حجتنا

 

وأبو العزائم  إمامنا 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

  *

 

 

 

 

    بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم   

 

 

 

 ٤

 

 

 

 

 

 

زائملإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبى الع.. )٢٨( وسائل نيل المجد اإلسالمي *

 

 ٨

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

لعزائم اأبيالدين ماضى السيد أحمد عالء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 

 ١٢

 

 

 

 

 

 

المرحوم الشيخ يوسف الدجوي العالم باألزهر الشريف.. )٧(التكفير والتقليد  *

 

 ١٤

 

 

 

 

 

 

عبدالفتاح مصطفى غنيمة. د.أ..  لمصر والعربة ضرورة والتكنولوجيا الحديثومالعلنقل * 

 

 ١٦

 

 

 

 

 

 

محمد اإلدريسي الحسني.  د)..١٩(الصوفية فقط على منهج السلف الصالح * 

 

 ١٨

 

 

 

 

 

 

عادل سعد. المستشار رجب عبد السميع وأ)..  ٦(نصرة النبي المختار في أهل بيته األطهار * 

 

 ٢٠

 

 

 

 

 

 

بليغ حمدى. د.أ ..) ٢/٢(الخطاب الديني من التطوير إلى التنوير * 

 

 ٢٢

 

 

 

 

 

 

جمال أمين. د .. )٣(تربية األوالد في اإلسالم  *

 

 ٢٤

 

 

 

 

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

 

 ٢٦

 

 

 

 

 

 

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

 

 ٢٩

 

 

 

 

 

 

٣٠  العزائم أبومحمد ماضىاإلمام  .. ]أركان الحج األربعة[ حكم الدين *

 

  

 

 

 األستاذة لبنى محمد الشعراوى..مستقبل األمة  *

 

 ٣٢

 

 

 

 

 

 

نور الدين أبو لحية. د. أ.. ) ٢٢(الطائفيون والحكماء السبعة * 

 

 ٣٤

 

 

 

 

 

 

ينى الحس عبد الحليم العزمىالشريف.. ) ١/٢(أسرار الحج ورموزه عند أئمة أهل البيت * 

 

 ٣٦

 

 

 

 

 

 

أحمد محمود كريمة. د.أ.. ) ٢(نقض شُبه السلفية * 

 

 ٤٠

 

 

 

 

 

 

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

 

 ٤٢

 

 

 

 

 

 

سامي عوض العسالة. د) . ١(جهود اإلمام أبي العزائم في العقيدة * 

 

 ٤٤

 

 

 

 

 

 

محمد الشندويلى) .. ١/٤(ن اإلسالم وطن ترد على مزاعم العلمانيي* 

 

 ٤٦

 

 

 

 

 

 

هـ١٤٤٠من أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خالل شهر شوال * 

 

 ٤٧

 

 

 

 

 

 

فاروق الدسوقى. د. أ .. )٤٠(الصالة والسالم على والدي خير األنام * 

 

 ٤٨

 

 

 

 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى.  د.. ]١) [األسس الفكرية لإلرهاب (أباطيل اإلسالم السياسي* 

 

 ٥٠

 

 

 

 

 

 

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

 

 ٥٢

 

 

 

 

 

 

 قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ ) ..٣٣ (معاني وإشارات قرآنية *

 

 ٥٤

 

 

 

 

 

 

رفعت سيد أحمد. د.. بح االستعانة باألمريكي حراما شرعا ومصلحة  حين تص*

 

 ٥٦

 

 

 

 

 

 

المجتمع العزمى* 

 

 ٥٨

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



 




 


لدين هو الركيـزة  يمثل البعد الدينى أهم عناصر وحدة األمة اإلسالمية، فا       

فوحدة األمة اإلسالمية تمثل بنـاء      . األساسية التى تنبنى عليها بقية العناصر     
متكامالً له أساس ثابت فى األرض هو الذى يحمـل البنـاء كلـه، أو هـى                 
كالشجرة لها جذور ضاربة فى األرض وبدونها ال يكون للـشجرة كيـان وال              

.ع واألغصانحتى وجود، ومن هذه الجذور يمتد الساق والفرو

 

 
ويتمثل البعد الدينى فى العقيدة الواحدة بإله واحد ونبـى واحـد وكتـاب        
واحد وعبادة واحدة؛ بل إن وحدة األمة اإلسالمية هى روح العبـادة علـى              

:الحقيقة، وتفصيل ذلك كما يلى

 

 
أ

 

فضلت صالة الجماعة على صالة الفرد، ورويـت أحاديـث          :  الصالة -
صالة الجماعة أفضل من صالة الفرد بسبع       : (اكثيرة بشأن هذا التفضيل، منه    

.)١()وعشرين درجة

 

 
وصالة الجماعة مظهر من مظاهر التماسـك، وقـوة البنيـان الفـردى             
والجماعى فى المجتمع المسلم، وصالة الجماعـة مظهـر لكلمـة التوحيـد             
ولتوحيد الكلمة، أما أنها مظهر لكلمة التوحيد فإنها تعبيـر إيجـابى واقعـى           

د على اجتماع القلوب واألفكار على العقيدة الواحـدة التـى           ملموس ومشهو 
إن سيدنا  : تستمد من ال إله إال اهللا، متضمنة اإلقرار برسالة النبى الخاتم، أى           

 رسول اهللا، وشهود الكون كله مخلوقًا بقـدرة اإللـه الخـالق             محمدا  
ـ             ذى سبحانه، مما يدل على وحدانيته، وإسالم الوجه له، وهو الدين الحق ال

.ينضوى تحت لوائه المصلون

 

 
وأما أن صالة الجماعة مظهر لتوحيد الكلمة فغنى عن البيان؛ ألن فيـه             
نقطة مركزية هى وحدة القبلة فى االتجـاه المكـانى والتوقيـت الزمـانى،              
واالتجاه الفكرى حتى تتحد الجماعة القائمة فى  صالتها فى وحـدة تجمـع              

كرى والروحى، وهـذا أبلـغ مـشهد        الزمان والمكان، وتجمع االتجاهين الف    
لتوحيد الكلمة، وهو المشهد الذى يتسع أيضا ليشمل الكلمة المقروءة قرآنًـا            
فى الصالة، تتجه اتجاها شامالً نحو مصدر واحد للتنزيل المقروء، وللخلـق            

        ها وفى علنها   المشهود، وكالهما آيات بينات توجه الجماعة المصلين فى سر
حد، الذى اجتمع الجميع لعبادته فى الـصالة، مرتكـزين          نحو اإلله الواحد األ   

جميعا على قاعدة اجتماعية بالغة األهمية هى قاعدة اإلخاء والمساواة أمـام            
اهللا، يضبطهم جميعا المنهج الواحد الذى تقام فى ظله الصالة وبالكيفية التى            

صلين  باعتباره القلب الذى تجتمع عليه قلوب الم كان يؤديها رسول اهللا     
فى كل مكان وزمان، من خالل نوره المشرق الدائم الذى عبر عنه القـرآن              

صـلُّوا كمـا رأيتمـونى    : ( بقولـه الكريم بالسراج المنير، وأشار إليه      
. )٢()أصلى

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

والقبلة تجمع كل المجتمعـات المـسلمة،       ١٢

، وهنـا   )الكعبة(متمثلة فى المسجد الحرام     

تتعدى العقيدة حدود األرض إلـى وجـدان        

المسلمين أيا كان مكانهم فى األرض حيث       

التمسك من جانب كل فرد من المسلمين أيا        

كان موطنه، باالتجاه إلى بيت اهللا الحـرام        

اهللا األخرى فى األركـان     من خالل بيوت    

 ويسمو بنا اإلمام أبو العزائم   .. المختلفة

إلى أن يربط المصلى بالكون عاليه ودانيه        

:فيقول 

 

 
كَّةَ قَلِْبي باِنيـِببثْمج رِفي ِمصْل و

 

 

وِفي بيِتك الْمعموِر روِحي وريحاِني

 

 
ي الْبيتَ حاَل صالَِتهاـتُمثُِّل روِح

 

 

قِْلوع دشْهكَـيكُلَّ م ٣(اِنـي اآلي(

 

 

ونلحظ فكرة الجماعـة وأهميتهـا فـى        

الفاتحة التى تكرر فى كل صالة حيث تنص    

* ِإياك نَعبد وِإياك نَـستَِعين      : على ما يلى  

تَِقيمساطَ المرِدنَا الصاه) ٦، ٥:الفاتحة(

 

 

فالقراءة هنا بـصيغة الجمـع رغـم أن         

قد يكون فردا واحدا، ولكن القرآن      المصلى  

يريد من المصلى أن يستشعر دائمـا أنـه         

عضو فى مجتمـع متكامـل ومتجـانس،        

.ويشكل هذا الفرد لبنة من لبناته

 

 

وفى ختام الصالة عند قـراءة التحيـات        

السالم علينا وعلى عباد اهللا     : (يقول المصلى 

لتأكيد فكرة الجماعة، ثم السالم     ) الصالحين

لى يمينه ومن على يساره مـن       على من ع  

.الصالحين

 

 

ب

 

 تربط الجماعة وترسخها عن : الزكاة-

طريق اإلنفاق، ومن هنا نفهم لماذا حـارب       

 مانعى الزكـاة؛ ألن     الصديق أبو بكر    

أغنيـاء  : ذلك سيقسم المجتمع إلى طبقـات     

وفقراء، مما يعنى التفرقة، وظهور الحـسد       

 والحقد والبغضاء، وفقد الرحمة بين أفـراد      

.المجتمع

 

 

جـ

 

 توحيد لألمة كلهـا علـى      : الصوم -

عمل واحد فى زمان واحد مهمـا اختلفـت     

. ألوانهم وألسنتهم ومواطنهم

 

 

د

 

 يجمع الحج بينهم مـن كـل        : الحج -

األجناس واألقطار طائفين حول كعبة واحدة    

فى حرم اهللا اآلمن، تنجذب إليها أفئدتهم من        

م ويذْكُروا  ِليشْهدوا منَاِفع لَه  : كل فج عميق  

).٢٨: الحج (اسم اِهللا ِفي َأياٍم معلُوماٍت

 

 

وهذا التجمع الكبير فى الحج يعد رمـزا        

حيا لوحدة األمة اإلسالمية كلهـا، فهـؤالء       

ممثلوها من كل مكان يجمعهم هدف واحد،       

ويربط بين قلوبهم رباط واحد يجعل مـنهم        

، جميعا إخوة متحابين متـآلفين بـأمر اهللا       

نى يرمون عدوا   يلبسون لباسا واحدا، وفى مِ    

واحدا، مما يؤكد أنهم يد واحدة على مـن         

.عاداهم

 

 

 أن روح   :ومما سبق بيانه يتـضح لنـا      

العبادة هى وحدة األمة، فإذا كانـت األمـة      

متفرقة، فإنها تكون قد أدت شكل العبـادة،        

.وغابت عنها روحها

 

 

دينى ويعبر القرآن الكريم عن هذا البعد ال      

واعتَـِصموا ِبحبـِل اللَّـِه      : بقوله تعالى 

).١٠٣: آل عمران (جِميعا

 

 

وهذه الوحدة الروحيـة مـن شـأنها أن         

تقضى على كل ما يعكر صفو وحدة األمة        

أو يعمل على تقطيع أوصـالها؛ فمـا دام         

الرب واحدا والدين واحدا والقرآن واحـدا       

.فال مجال للتناقض فى أمور الدين

 

 

العتصام بحبل اهللا ليس مجرد شـعار       وا

يرفعه المسلمون وإنما لـه مقتـضيات ال        

يتحقق بدونها وال يقع عند اهللا موقع القبول        

إال إذا تحققت وقام المعتـصمون بتبعاتهـا        

على الوجه الذى رسمه اهللا فى كتابه طريقًا        

لكمال اإلنسانية ورقيها، فهو يقضى بتنحية      

 العـصبيات   الشهوات واألهواء التى تثيرها   

القبلية والجنسية والمذهبية، ويقضى بالنظر     

السريع فى تنقية العقائد والعبادات وسـائر       

المشروعات اإللهية مما يـشوبها ويكـدر       












 



 

 
 رئيس االتحاد العالمى للطرق الصوفية
 عضو المجلس األعلى للطرق الصوفية

شيخ الطريقة العزمية

 

 

السيد محمد عالء الدين ماضى أبو العزائم

 

 



 

 

 

 

 



 



 

صفوها من صور الشرك واالبتداع الـذى       

هيأ لخصوم اإلسـالم أن يقولـوا بتعدديـة       

اإلسالم، ويزعموا أن اإلسالم لـيس دينًـا        

 متعـددة تختلـف     واحدا، وإنما هو أديـان    

الدين : باختالف األقاليم والمذاهب، فيقولون   

السنِّى، والدين الشِّيعى، والدين الـصوفى،      

.والدين السلفى

 

 


 


يتضح البعد اإلنـسانى لوحـدة األمـة        

اإلسالمية جليا فى القرآن الكـريم والـسنة        

فاهللا سبحانه وتعالى يلفت    . النبوية المطهرة 

.ى وحدة األصل اإلنسانىنظرنا إل

 

 

فالناس جميعا قد خلقهم اهللا مـن نفـس         

يا َأيها النَّاس اتَّقُوا ربكُـم الَّـِذي        : واحدة

).١:النساء (خَلَقَكُم من نَّفٍْس واِحدٍة

 

 

 يؤكد هذا المعنى أيضا  ورسول اهللا   

يا أيها الناس، أال إن ربكم واحد       : (فى قوله 

 فـضل لعربـى علـى       وأباكم واحد، أال ال   

أعجمى، وال لعجمـى علـى عربـى، وال         

ألحمر على أسود، وال أسود على أحمر إال        

.)٤()بالتقوى

 

 

واإلسالم ال يفصل هذا البعد اإلنـسانى       

عن البعد الدينى    

 

 الذى أشرنا إليه     -

 

 كمـا   -

كانــت تفعــل 

 

 ومــا تــزال -

 

 بعــض -

ــديم  ــسفات فــى الق األيــديولوجيات والفل

نـسان إلـى حـد      والحديث التى تصل باإل   

التأليه، وتجعله صاحب السلطان األوحد فى      

.هذا الكون

 

 

وهذا االرتباط الوثيق بين كل من البعـد        

الدينى والبعد اإلنسانى فـى وحـدة األمـة      

اإلسالمية له داللة مهمة، إذ يعنى أن هـذه         

األمة التى أراد اهللا لها أن تكون خير أمـة          

أخرجت للناس من شأنها أن تكون عنـصر     

ن واستقرار فى هذا العالم؛ فهـى أمـة         أما

ترتبط بخالقها بعالقة العبودية له سـبحانه،       

وترتبط بغيرها من بنـى البـشر بعالقـة         

اإلنسانية التى ال تنسى عبوديتهـا لخـالق        

.الكون كله

 

 

وهذه الصلة الوثيقة بـاهللا إذا اسـتقامت        

فإنها كفيلة بتصحيح مسار األمة اإلسالمية      

.. تتحقق خيريتهـا  فى هذا الوجود؛ وبذلك     

إنها أمة تسع اإلنسان أينما كان وأنَّى كـان         

وتشمل برعايتها وأمنها كل من يعيش على       

أمة يـرى خليفتهـا عمـر بـن         .. أرضها

 شيخًا يهوديا يتكفف الناس فى      الخطاب  

شوارع المدينة فيفرض له من بيـت مـال         

أمة يفرض  .. المسلمين ما يكفيه ذل السؤال    

للجار غير المـسلم علـى      عليها دينها حقا    

جاره المسلم؛ أمة يؤكد كتابها الكريم المعنى       

اإلنسانى الشامل الذى يؤكد كرامة اإلنسان      

من قَتَـَل نَفْـسا     : وحرمته فى قوله تعالى   

ِبغَيِر نَفٍْس َأو فَساٍد ِفي اَألرِض فَكََأنَّما قَتَـَل         

)٣٢:المائدة (النَّاس جِميعا

 

 


 


إذا كانت األمة اإلسالمية تـرتبط فيمـا        

) البعـد الـدينى   (بينها بـروابط العقيـدة      

فـإن محـصلة    ) البعد اإلنسانى (واإلنسانية  

هذين البعدين هى األخوة التى هى أقوى من    

ومن هنا كان قـول القـرآن       . أخوة النسب 

ــريم ــوة : الك ــون أخ ــا المْؤِمنُ ِإنَّم 

).١٠:الحجرات(

 

 

أن يؤسـس    وعندما أراد النبـى     

قواعد المجتمع اإلسالمى فى المدينة بعـد       

الهجرة آخى بين أصحابه من المهـاجرين       

واألنصار، فتآلفت قلوبهم بفضل اهللا، وقـد       

: امتن اهللا على المؤمنين بهذا التآلف فقـال       

     انًاِتِه ِإخْومتُم ِبِنعحبفََأص قُلُوِبكُم نيفََألَّفَ ب 

).١٠٣:آل عمران(

 

 

 الـذى   كان قول النبـى     ومن هنا   

مثل المؤمنين فى   : (رواه مسلم واإلمام أحمد   

توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثـل الجـسد       

الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر        

.)٥()األعضاء بالسهر والحمى

 

 

:يقول اإلمام أبو العزائم 

 

 

ومعنى هذا الحديث الـشريف أن كـل        [

عضو من أعضاء الجـسد متحـد بجميـع         

اء، فكل عضو به كمـال تركيـب        األعض

الجسد، وله عمل عام وخاص، بحيث لـو        

مرض لم يقم بوظيفته، فيختل تركيب جميع       

الجسد، وكذلك كـل فـرد مـن المجتمـع          

اإلسالمى هو كالعـضو المـتمم لتركيـب        

المجتمع، له وظيفة خاصة ونفع عام، بحيث       

لو أهمل فيما هو خاص به لكان كالعـضو         

هل فيمـا هـو    األشل فى الجسم، ولو تـسا     

واجب عليه للمجتمع لكان كالعضو المتـألم       

الذى يضر جميع الجـسد، فـالفرد إذا لـم          

يحصل ما ال بد له منه بالطرق المـسنونة         

شرعا أضر المجتمع بفساد أخالقه بتحصيله      

ضرورياته بالباطل، فيفسد أخالق كثيرين،     

وإن لم يقم بما يجب عليه للمجتمـع فـتح          

يره، بحبه لذاتـه    أبواب الشر على نفسه وغ    

وحسده لمن رفع اهللا قدرهم بقدر هممهـم،        

وال أضر على المجتمع ممن أحـب نفـسه         

 ؛وحسد من أقامهم اهللا عماالً لخير المجتمع      

ألنه يستعمل كثيرا من البـسطاء مرضـى        

القلوب فيما يضر، ولو كان فيه ضياع مجد        



 

 

 

 

 



 



 

المجتمع حسدا ألهل الهمم العلية المـوفقين       

.للخير

 

 

أول من سعى فى التفرقة مـن الخلـق         

إبليس، حسد نعمة اهللا على آدم فسعى فـى         

تفرقة كلمة المالئكة، وماذا يفعل الحـسود       

فى قدرة الودود؟ يبوء بخيبـة وخـسران        

وطرد ولعنة، نرى العائلة ذات المجد تحفظ       

كيانها بين المنافسين فى مجدها وحـسادها       

 وأعدائها ما داموا متحدين، حتى يفسد فرد       

منها فيسعى فى تفرقتها، فيشتغل بعـضهم       

ببعض، فتضيع منهم الفرص الثمينة التـى       

بها دوام المجد ومزيد الفـضل، وال تلبـث        

حتى تهبط من سماء الرفعـة إلـى أرض         

الذلة، ما لم يتـداركها اهللا بفـضله ببعـد          

تفرقـة أو إبعـاده عنهــا   الـساعى فـى ال  

.)٦(]باالتحاد

 

 

ومجرد المـشاركة الوجدانيـة      

 

  مـع  -

أهميتها  

 

وال بد أن يترجم هـذا      .  ال تكفى  -

الشعور الداخلى إلى عمل فعال يكون مـن        

.شأنه النهوض باألمة وبأفرادها

 

 

ومن هنا كان مبدأ التكافل فى اإلسـالم        

بمثابة ترجمة عملية لذلك الشعور البـاطنى       

وقد جعل اإلسالم هذا المبـدأ      . لدى المسلم 

ـ       رب عبادة مفروضة يتعبد بها المسلم ويتق

.بها إلى ربه وهى فريضة الزكاة

 

 

فالزكاة  

 

 إذن   -

 

 ليست مجـرد تبـرع      -

يجود به المسلم أو ال يجود وإنما هى حـق          

المال، وهو حق إلزامى واجب األداء مـن        

طيبات ما كسبنا، وهو حق ال يجوز التهاون  

فاهللا سبحانه قـد  . فيه بأى حال من األحوال   

 استخلف اإلنسان فى المال الذى هو مال اهللا       

وفى ذلك يقول القرآن    . وأمره باإلنفاق منه  

وَأنِفقُوا ِمما جعلَكُـم مـستَخْلَِفين       :الكريم

:  الرسول ويقول). ٧: الحديد (ِفيِه

ما آمن بى من بات شبعان وجاره جـائع         (

.)٧()إلى جنبه وهو يعلم

 

 

وهذا أمر ال ينطبق فقط علـى محـيط         

أو التجمعات السكنية الصغيرة أو القـرى       

المدن أو محيط كل دولة إسالمية على حدة،     

وإنما هى مبادىء مقررة تلتزم بها األمـة        

اإلسالمية كلها حتى ال يكون هناك فقير أو        

.محتاج على مستوى األمة اإلسالمية

 

 

فمفهوم هذه األمة ينبغى أن تشغل بـال        

. كل مسلم وكل حاكم فى العالم اإلسـالمى       

 دائـرة  وقد آن األوان ليخرج المسلمون من    

المشاركة الوجدانية السلبية إلى المـشاركة      

اإليجابية المؤثرة؛ وذلك بوضـع الخطـط       

المفصلة إلقامة بنيان التكافل بين أبناء األمة       

.اإلسالمية

 

 

ــالمية أن  ــة اإلس ــد آن األوان لألم وق

تنصهر فى بوتقة الوحدة الحقيقيـة لألمـة        

اإلسالمية بتحقيق مبدأ التكافل والخروج من      

رديــات المنعزلــة والقوميــات ســجن الف

المنفصلة إلى محيط الجماعة الكبرى التـى       

أرادها اهللا أن تكون خير أمة أخرجت للناس  

تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتـؤمن       

باهللا، وتقيم التعاون فيما بينها علـى البـر         

.والتقوى ال على اإلثم والعدوان

 

 


 


مية مـن   لقد جعل اهللا تعالى لألمة اإلسال     

وضعها الجغرافى الذى تتميز به فى هـذا        

العالم وحدة طبيعية جامعة تمتد فى رقعـة        

.مترامية األطراف، متالحمة األجزاء

 

 

وهذه الوحدة الجغرافية  

 

 التى تتضح لنا    -

من خالل هذه الصورة الملموسة    

 

 شأنها أن   -

تمحو بين أقطار العـالم اإلسـالمى تلـك         

شـؤون  الحواجز اإلقليمية المصطنعة فـى     

ومـن شـأن الوحـدة      . االقتصاد واإلنتاج 

الجغرافية أيضا أن تيسر توزيـع ثروتهـا        

المادية بينها توزيعا ينـشر فيهـا الرخـاء         

.ويحقق لها االكتفاء واالستغناء عما سواها

 

 

وال ينبغى أن يفهم من هذا التصوير للبعد       

الجغرافى محدودية اإلسالم وانحصاره فى     

 فقـط صـورة     فالغرض كـان  . تلك البقاع 

تقريبية لتالحم مناطق العالم اإلسالمى فـى       

ولسنا فى حاجة إلـى أن      . عالمنا المعاصر 

نؤكد علـى عالميـة الرسـالة اإلسـالمية         

ومسؤولية المسلمين فى توصيلها إلى كـل       

مكان فى العالم بالحكمة والموعظة الحسنة      

فهذا أمر يعد من    . والجدال بالتى هى أحسن   

.البديهيات اإلسالمية

 

 
                                              

 بـاب فـضل     ٦٤٥ ح ٣/٩٥صحيح البخارى   ) ١(
 باب فضل   ١٠٣٨صالة اجلماعة، وصحيح مسلم ح    

.صالة اجلماعة

 

 
 باب رمحة   ٦٠٠٨ ح ٢٠/١١٨صحيح البخارى   ) ٢(

 .الناس والبهائم

ديوان ضياء القلوب من فضل عـالم الغيـوب،         ) ٣(
 .٨٩٣٧لإلمام أىب العزائم، قصيدة رقم 

 ٣٨/٤٧٤مسند اإلمـام أمحـد بـن حنبـل          ) ٤(
.٢٣٤٨٩ح

 

 
صحيح مسلم باب تراحم املؤمنني وتعـاطفهم       ) ٥(

 ٣٠/٣٨١، ومسند اإلمام أمحد بن حنبـل        ٤٦٨٦ح
.١٨٤٣٤ح

 

 
 لإلمام أىب العـزائم،     اد اإلسالمى، وسائل نيل   ) ٦(

 ٢٢٣ ص

 

– ٢٢٤.

 

 
املستدرك على الصحيحيني للحاكم النيسابورى     ) ٧(

 كتاب البيوع، وشعب اإلميـان للبيهقـى        ٢١٦٦ح
.٩٥٣٦ ح٧/٧٦

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 
اإلمام ادد

 

 
 السيد حممد ماضى أبو العزائم

 

 



 



 


 



 

 



 




 


 معلوم أن المجتمع اإلسالمي مثَّلـه رسـول اهللا          

ولما كان كل جماعة من المـسلمين فـي األرض          . بالجسد
يمثلون عضوا من أعضاء المجتمع الكلـي الـذي يـشبه           
الجسد الواحد، ويمثلون مجتمعا إسـالميا منفـردا يعمـل          

رجل :  الدنيا واآلخرة، منفصالً ومتصالً، ولذلك مثل      لخيري
له أبناء أقام أحدهم في التجارة، واآلخر فـي الـصناعة،           
والثالث في الزراعة، والرابع في ضبط األعمال، فمجتمعهم        

 ألن كل واحد منهم بالنسبة للمجتمـع ككـل          ؛هو المجتمع 
عضو للجسد، ولكن التاجر يعمل لنمو التجارة وانتشارها،        

 ألن الخيـر    ؛أنه منفصل وفي الحقيقة هو متصل بإخوته      فك
عام، فمصر أو الشام أو العـراق وإن كانـت مجتمعـات            
منفصلة في ظاهر األمر إال أنهـا متـصلة كـل االتـصال             

، بالمجتمع اإلسالمي كاتصال اليد بالجسم، والرأس بـالعنق    
وكل ، ولكل مجتمع من تلك المجتمعات حقوق واجبة عليها       

لب كل المطالبة بالواجب المقدس عليه الذي       فرد منها مطا  

والعمـل لنيلهـا    ، ودفع الشر عنها  ، هو طلب الخير لألمة   
بحيث لو خالف أحد منهم يعاقب يـوم        ، االستقالل والحرية 

وربما جهل بعض األفراد فظن أن الخير الخـاص         ، القيامة
به يمنعه عن المطالبة بهذا الحق المقدس، أو ربما سـعى           

وخير، ففرق بين المجتمع، وربمـا دعـاه        لنيل سعادة له    
الحسد وطلب السيادة إلى مساعدة أعداء األمة، وكل ذلـك          
مفسدة عظمى، فإن هذا المغرور إذا نجح فـي قـصده ال            
يلبس متمتعا بالسعادة إال زمنًا يسيرا، ويذل بمـا يـصيب           

 ألنه فرد منها، وإذا قدر اهللا تعالى وفـازت          ؛األمة من الذل  
ا عاش ذليالً مهانًا هو ومن بعده من أبنائـه          األمة برغباته 

.حتى يعذب يوم القيامة

 

 
 ألن الجـسد ال     ؛باالتحاد يعود المجد ويقهر الضد    : أقول

يبلغ كمال صحته ومسراته إال إذا اتحدت األعـضاء علـى           
العمل للجسد، فقامت العين واليد واألذن وغيرهم لخدمـة         

ف التاريخي  خير الشر : الجسد، واالتحاد يكسب أهله خيرين    
الذي يكسبه المجد، وخير السيادة ونفـوذ الكلمـة وقـوة           

ذل احتقـاره   : والتفرقة تهوى بصاحبها في ذلين    . العصبية
بين األمة، وذل حرمانه من الثقة به، منحنـا اهللا االتحـاد            

 .جميعا

 

 



 

 

 

 

 



 






 


إن اهللا تعالى بارك لنا في دينه الحـق         

 من عنده،  به الصادق األمين الذي جاء
فكنا قبل اإلسالم شرا من الوحوش الكاسرة       
وأضل من البهائم الراتعـة، فـي محـيط         
صحارى قاحلة، وأودية ماحلة، يأكلنا الغير      
وال نأكل، ويملكنا وال نملك، نهـيم علـى         
وجوهنا في الفدافد للسلب والنهـب وقتـل        

 بالهدى  األبرياء، حتى أتانا رسول اهللا      
فتح اهللا به آذانًا صماء، وأعينًـا عميـاء،         ف

وقلوبا غلفًا، حتى أذل اهللا لنا العالم أجمـع         
ومحا بنا الظلم والتظالم، والباطل والضالل، 
وسرت أنوار اإلسالم سرى الـشمس فـي        
رابعة النهار، فكان المسلم يلبيه ربه وتخدمه 
المالئكة وتزول به عروش الملوك الظالمة      

 دام لنا هذا المجد مادمنا      .وتيجانهم الطاغية 
 مقتـدين   عاملين بوصايا رسـول اهللا      

بأئمة الهدى، حتى تنافسنا الدنيا كما تنافسها       
من قبلنا فتفرقت القلوب، واختلفت األهواء      
وتباينت المصالح، فسلط اهللا عليهم مـن ال        
قبل لهم به ممن كانوا يرهبوننا أشـد مـن          

.رهبتهم من اهللا تعالى ورسوله 

 

 
 تيقظوا من نومة الغفلة ورقـدة       :يا قوم 

الجهالة، إن اهللا مكَّن لنا في األرض بالحق        
تمكينًا جعل تيجان الملوك تذل لنا، وسـخر        
لنا ما في السموات وما في األرض جميعا        
منه، حتى أطاعنا كل شـيء، ومنحنـا اهللا         
العلم الذي به نستخدم ما حولنا من الحقائق،        

لعلـوم  وهذه كتب الفنون والـصناعات، وا     
حجة قائمة على ما تفضل اهللا بـه علينـا،          
فنحن أول من اخترعنا المخترعات النافعة،      
وأول من أظهرنا خبايا الكائنات، وأول من       
رفعنا شأن الصناعات، وأول مـن نـشرنا        
العدل والفضائل بين جميع األمم، وأول من       
دعا األمم إلى الحـق المبـين، بالرحمـة         

حسنة، وأول  والشفقة والحكمة والموعظة ال   
من محا الشرك والجحود والظلم والتظـالم       
من العالم أجمع، ودام لنا الرقي والـسلطان        
والمجد، حتى تساهلنا في ديننا، وعملنا بغير       

، فكان االستعباد والـذل،     وصايا نبينا   
ــداركوا األمــر  والــصغار والخــزي، فت
بالرجوع إلى اهللا وإلى العمل بـسنة نبيـه،         

.نفليس بعد العيان بيا

 

 
 إن من ترك الـسنة والكتـاب        :يا قوم 

أدخله اهللا العذاب، فكيـف يرضـى قـوم         

بالعذاب فـي الـدنيا بعـد       
النعيم؟ وباالسـتعباد بعـد     
الملك، وكلهم يعلمـون أن     

.عذاب اآلخرة أشد وأبقى

 

 
 ليس بيننا وبين    :يا قوم 

المجد الذي كـان لـسلفنا،      
والتمكين في األرض الذي كان آلبائنـا، إال    

حيا القرآن المجيد، يحيا رسـول      ي: أن نقول 
، تحيا السنة المطهرة، يحيا مـنهج       اهللا  

السلف الصالح، ونعمل على تجديـد سـنن        
، واألمر يسير، والوهاب القـوي      نبينا  

قادر قريب ممن تقرب إليه، وليست هـذه        
نظرية تحتاج إلى برهان أو أمر جديد نريد        
أن نجربه، فكل مسلم تحقق بما كان عليـه         

.صالح وبما نحن عليه اآلنسلفنا ال

 

 
ديننا اإلسالم، ووطننا اإلسالم،    : يا قوم 

ونسبنا اإلسالم، وسعادتنا في الدنيا واآلخرة      
باإلسالم، فهلموا بنا  

 

 يا قوم  -

 

 نتدارك األمر   -
. قبل فواته

 

 


 


لم يترك من الجهل شيًئا من خطر على        

من قلبه اليأس من روح اهللا، وليس بإنسان        
ورد على قلبه القنوط من رحمة اهللا، فـإن         
ديننا أقامه اهللا تعالى بسيدنا وموالنا محمـد        

       ا، وكل أهله وأقاربه أعداؤه، بلمنفرد 
العالم أجمع، فلم تمض أعوام تعـد علـى         
األصابع إال وقد أشرق نور اإلسـالم فعـم     
األكوان، فانمحت به ظلمـات المجوسـية،       

 تاج كسرى   وظلم ملوك النصرانية، وأصبح   
وقيصر وهرقل ومقوقس وغيـرهم علـى       
        الترب في شوارع المدينـة المنـورة، ذال
للحق الذي محا ظلمات الظلـم والتظـالم         

.بأحبابه وأنصاره

 

 
 بشرنا بأنه يظهر ديننا علـى   إن اهللا   

الدين كله، وهو القاهر الفاعل لمـا يريـد،         
وبشرنا بأنه سوف يأتي اهللا بقـوم يحـبهم         

ن ما اندرس مـن معـالم       ويحبونه، يجددو 
، دينه، ويحيون ما مات من سنن نبيه        

وإنا لنطمع أن نكون مـنهم     

 

 إن شـاء اهللا     -
تعالى

 

 وقد آن األوان، وبلغ الظلم عنـان        -
السماء، وجاس اإلفـرنج خـالل الـديار،        
وطعنوا في ديننا، وقد بـشرنا رسـول اهللا         

          بأنه ال تزال طائفة منا قائمـة علـى 
.الحق

 

 
م  اآلن أن نترك ما حـر      فالواجب علينا 
   اهللا تعالى، من الر نا والخمر والميسر   با والز

والمسارعة فـي أعـداء اهللا، وأن نظهـر         
عداوتهم دينا   

 

 خـصوصا مـن أظهـروا       –
عداوة اهللا ورسوله والمسلمين     

 

 عمالً بقوله  –
 :        يوـدنُوا ال تَتَِّخذُوا عآم ا الَِّذينها َأيي

 يـاء تُلْقُـون ِإلَـيِهم ِبـالْمودةِ       وعدوكُم َأولِ 
). ١: الممتحنة(

 

 
ثم نبر ونقسط إلى من لم يقاتلونا، ولـم         
: يخرجونا من ديارنا، كما قـال اهللا تعـالى    

         ِفـي قَـاِتلُوكُمي لَم ِن الَِّذينع اللَّه اكُمنْهال ي
      رتَب َأن اِركُمِدي ِمن وكُمخِْرجي لَميِن والد موه

ِهمتُقِْسطُوا ِإلَيو) ٨: الممتحنة.(

 

 
ويجب علينا معاداة غيرهم، والتباعـد      

ِإنَّمـا  : عن معامالتهم كما قال اهللا تعـالى      
ينْهاكُم اللَّه عِن الَِّذين قَـاتَلُوكُم ِفـي الـديِن      
وَأخْرجوكُم ِمن ِديـاِركُم وظَـاهروا علَـى        

اِجكُمِإخْر) ٩: متحنةالم.(

 

 
يجب علينا أن نـوالي مـن والـى اهللا          
ورسوله، وأن نتحد قلبا وقالبا على المنفعة       
اإلسالمية العامة، وأن نتجرد مـن العمـل        
للمصلحة الخاصة بالنفس، وأن نعين مـن       
علمنا منه حـب اهللا ورسـوله، وبغـض         

وتحققنا منه السعي للخيـر العـام،       ، أعدائه
غيـر  وأن نطهر أنفسنا من الطمـع فـي         

مطمع، ومن الحـسد، باعتقـاد جـازم أن         
الموت قريب، وأن عداوة المسلم عداوة هللا       
ولرسوله، وأن كل مسلم يسعى لخير نفسه        
وإخوته المسلمين، ثم نحافظ كل المحافظـة       
على القيام بشعائر ديننا، ونترك ما نهانا اهللا        
عنه دفعة واحدة، مهما كان فيه من الخيـر         

عـداء، وتقليـد    العاجل لنـا، كمـواالة األ     
خصومنا، وترك الواجب علينـا خوفًـا أو        
حياء أو مداراة للعدو، فإن من ترك الحـق         
حياء أو خوفًا أو مداراة للعدو فقـد عظَّـم          
غير اهللا تعالى، ومسلم عظَّم غير اهللا مرق        

.من الدين كما يمرق السهم من الرمية

 

 
 للمداراة قـدر مخـصوص ال       :يا قوم 

دود ال يخرج عنه،   تتجاوزه، وللحياء حد مح   
وللخوف صورة واحدة، وهـى أن يخـاف        
على نفسه الموت معتقدا أنه ينجو فيتحيـز        
إلى فئة قوية يقوم معها مجاهدا هللا، ومـن         

 

        
      

   

 

 

 

               
       



 

 

 

      

 



 



خاف في غير هذه الصورة فتـرك الحـق         
تركه الحق يوم القيامة، يوم ال ينفع مال وال      
بنون، ومتى وفقنا اهللا تعالى إلحياء سـنن        

مل بكتاب اهللا كان اهللا معنا،     رسول اهللا، والع  
ولنا، وجدد بنا، ولنا، ما كان لسلفنا، قـال         

 :        ِملُـواعو نُوا ِمـنْكُمآم اُهللا الَِّذين دعو
الصاِلحاِت لَيستَخِْلفَنَّهم ِفـي اَألرِض كَمـا       
       مِدينَه ملَه كِّنَنملَيو ِلِهمقَب ِمن تَخْلَفَ الَِّذيناس

ِذى ارتَضى لَهم ولَيبدلَنَّهم ِمن بعِد خَوِفِهم       الَّ
: النور (َأمنًا يعبدونَِني ال يشِْركُون ِبي شَيًئا     

٥٥.(

 

 


 






 


ِإن تَنْصروا اللَّه ينْـصركُم  : قال تعالى 
كُمامتْ َأقْدثَبيو) ٧: محمد .(

 

 
تنزه اهللا وتعالى عن أن يحتـاج إلـى         
الخلق في قهر عدوه أو في تقويـة جانبـه          
سبحانه، ولكنه سبحانه خلق اإلنسان حـرا       

به من العناصر المتضادة، وخلق     مريدا، ركَّ 
نفوس بني اإلنسان متفاوتة قصودا وميوالً،      
ــرورياتهم   ــي ض ــدون ف ــم متح إال أنه

الهم، وأغراضهم، متفاوتون في هممهم وآم    
ولما كانت نصرة العبد ربه سبحانه وتعالى       
تتحقق أوالً في الفرد بقهر نفسه على العمل        
الذي يرضي اهللا سبحانه وتعـالى، وعلـى        
ترك ما يكرهه اهللا تعالى فيكون في عمل ما     
ال يالئمه، وترك ما يالئمه طاعة ألمر اهللا        
تعالى، ناصرا اهللا تعالى على نفسه، فـإذا        

 بقهر نفسه على محاب اهللا      نصر اهللا تعالى  
سبحانه ومراضيه، نصره اهللا تعالى علـى       
أعدائه من الشيطان والـنفس والجـوارح       
نصرة تجعله مالكًا لتلك القوى، كمـا قـال         

رب ِإنِّي ال َأمِلـك ِإال      : سبحانه عن كليمه  
ومتـى نـصر اهللا     ). ٢٥: المائدة (نَفِْسي

قـام  العبد على نفسه فملكها كان اهللا معه، ف       
العبد غيرة هللا تعالى، ناصرا الحق، محاربا       
للباطل، كارها أن يرى ما يكرهه اهللا تعالى        
في الوجود وهو قادر أن يزيلـه بقلبـه أو          

بلسانه أو بيده، وهذا سـبيل      
ــل اهللا رس

 

ــلوات اهللا -  ص
وسالمه عليهم 

 

 وأي مجتمع   -
من المـسلمين تفـضل اهللا      
تعالى عليه بتلـك الموهبـة      

بـة قـواه    فأخلص في محار  
أوالً حتى ملكها، وقـام ماحيـا للـضالل         
والبدع، نصره اهللا وأيده، ولو قل، وكـذلك        
كان رسل اهللا صلوات اهللا وسالمه علـيهم،        

َأفَمن َأسس بنْيانَـه علَـى      : قال اهللا تعالى  
         ـسَأس نم َأم راٍن خَيوِرضاللَِّه و ى ِمنتَقْو
بنْيانَه علَى شَفَا جرٍف هاٍر فَانْهار ِبِه ِفي نَاِر  

نَّمهج) ١٠٩: التوبة(.

 

 


 


أسباب نصرة اهللا للعبد أن يطالب بحق       

ـ       ا تقـضيه   ثابت، وأن يكون الطلب على م
األحكام الشرعية، وأن يخلص الطالب فـي       
طلبه هللا تعالى، وأن يستمد الحول والقـوة        
من اهللا تعالى، مجردا من الغضب لنفـسه        
ومن حب االنتقام ممن خالفه في رأيه، وأن        
يأخذ بالمشورة قبل اإلقدام حتـى ال يغتـر         
بنفسه في العمل اجتماعا لقلوب المـسلمين،       

كان تحققت النصرة   ومتى توفرت تلك األر   
من اهللا تعالى، وفاز أهـل الحـق بحقهـم          
وزيادة في الدنيا، وفازوا برضوان اهللا يوم       
القيامة، وسعد كل مطالب بالحق ولو مات        

.قبل نيله

 

 
ومعلوم أن المجتمـع اإلسـالمي فقـد        
صحته الروحانية التي كان بها يحب كـل        
فرد للمجتمع ما يحبه لنفسه، فكـان يحـس        

 بما يتألم منـه مـسلموا       الفرد في مراكش  
الهند، كما تحس الرأس بألم خنصر الرجل،       
وكان يحس المجتمع في الهند بآالم المجتمع       
في شمال القوقاز كما تحس أصابع الرجلين       
بآالم الرأس، وجسم يتألم منـه عـضو وال       
يحس بألمه ميت، وعضو يتألم الجـسم وال        

.يحس بألمه مفقود الحياة

 

 




 


تعود تلك الحياة الروحانية بما بدئت به،       
بدئت تلك الحياة الروحانيـة برسـول اهللا        

         ،فقد أظهره اهللا سبحانه لنـا إنـسانًا ،
وأعلمنا سبحانه أنـه معـصوم، فأقوالـه        
وأعماله وأحواله ومعامالته وما بينه لنا هو       
الحق الذي به افتتحت سعادتنا، ونلنـا بـه         

الدنيا واآلخرة، وبلغنا به    الخير الحقيقي في    
المجد الذي ال يزول، هذا أمر يقيني لـيس         
بيننا وبينه إال أن نذكر ما كان لسلفنا مـن          
المجد والعزة والملك والتمكين في األرض      
بالحق، حتى بلغ ذلك المجد مبلغًا كان فيـه         
المجتمع اإلنساني بين مسارع إلى اإلسـالم       

سالم بعقل واعتقاد، أو أهل ذمة لسماحة اإل      
وحسن معاملة أهله، أو أرقاء يباعون فـي        
األسواق لجهالتهم وعنادهم للحق، والكل في      
حرية تامـة، وراحـة عامـة، لمحافظـة         

، المسلمين على وصـايا رسـول اهللا        
.ومسارعتهم إلى تنفيذ أحكام اهللا وحدوده

 

 
ليس بين المجتمع اإلسالمي وبـين أن       
يعود له المجد الذي كان له شقة شاسـعة،         

ال مسافة واسعة، وإنما هي لمحة تحصل       و
بها الصلحة، ونحن والحمد هللا لم يغب عنا        

 وهو فينا   ، ولن يغيب    رسول اهللا   
 فينـا فـالقرآن     ونحن معه، أما كونه     
المجيد والسنة المطهرة 

 

 حفظهما اهللا لنا من -
التغيير والتبديل، وسهل جدا علينـا العمـل    

ما، وقهر  بهما، والغيرة لهما، وإقامة حدوده    
المتساهلين على القيام بما أوجبه اهللا تعالى،       

ورغب فيه رسول اهللا     

 

 وأما كوننـا    -
 فأمر ال يكلفنا مشقة، وليس بيننـا     معه  

وبينه شقة، وقد بـين اهللا تعـالى صـفات          
وأخالق وأعمال من يتفضل عليهم بمعيتـه       

         التي بها نكون مع اهللا تعالى، ويكـون 
. اهللا معنا

 

 




 


أقول مجتمع والحقيقة أن فردا معه اهللا،       

:يذل اهللا له كل من سواه، ودليل ذلك

 

 
 من بلده    هاجر رسول اهللا     :الهجرة

العزيز عليه وأقاربه بعد أن تحمـل فـادح         
اآلالم ليس معه إال اهللا تعالى، وكـل أهـل          

، وأنت تعلـم    مكة مجمعون على قتله     
جتمـع العربـي،    مقدار أهل مكة فـي الم     

، والعـرب جميعـا     وصحبه الـصديق    
عقدوا قلوبهم على بغض الحق الذي جـاء        
به، وأجمعوا على قتله، فنال فـي هجرتـه         

         ما نال من الشدائد، حتى وصل إلـى 
المدينة المنورة، فأظهر اهللا دينه، ونـصر       

 أهل   وأيده حتى التجأ إليه      رسوله  
د أهل  وعالمنعة والقوة من أعدائه، واهللا    

 بأن يكون معهم ولهم،     اإليمان برسوله   
ماداموا معه وله، وإنما هي لمحة تحـصل        

                  
                  

                   
                    
 



 

 

 

 

 



 



واهللا ولى المؤمنين، فاعتبروا    . بها المصلحة 
.يا أولى األبصار

 

 




 


ولكـل وقـت    ، الغيب خفي عن الخلق   

واجب، فانتهز فرصة ما يقتـضيه الوقـت        
. وصحة الوسـائل  لتنال الخير بحسن النية     
، والمقصد محبوبا ، ولما كان الغيب مستورا   

وجب على القائم بالطلب    ، ونيله مشكوك فيه  
حتـى يفـوز    ، أن يقف مع الشريعة باألدب    

ورضـوان اهللا   ، خيـر مقـصده   : بالخيرين
، أو يرجع باألجر من اهللا واإلثابـة      ، تعالى

ومن أسرع للقيام بواجب الوقـت مخالفًـا        
ورعايـة  ،  النية الحسنة  غافالً عن ، الشريعة

يكـون  ، غير معتمد عليه  ، جانب اهللا تعالى  
، أو محروما في الـدنيا    ، آثما إن نال قصده   

.معذبا في اآلخرة إن حرمه

 

 
والوقــت الحاضــر يقتــضي أمــرين 

أهمهما الرجوع إلـى كتـاب اهللا       : عظيمين
ونعيـد  ، لنجدد ما تركناه  ، وسنة رسول اهللا  

مقصد األسمى  وهو ال ، العمل بما أهملنا فيه   
والشأن األهـم   ، الذي به الفوز بكل قصودنا    

حتى ، الذي بإهمالنا فيه يضيع منا كل شيء      
فنعيش عيشة الحيوانـات    ، حياتنا اإلنسانية 

.الداجنة التي تعمل لغيرها

 

 




 


يفوز المحافظون على الشريعة بـالعزة      

ال في الدنيا من الحرية الحقيقية التي بهـا         
يرى المحافظ على الشريعة فوقه أحـدا إال        
اهللا تعالى، فيكون عبدا لواحٍد أحٍد ليس لـه         
شبيه وال نظير من الخلق، فال يذل إال لـه          
سبحانه، وذله هللا عين العز والمجد، ويفوز       

 ألنه خليفة عن ربه الذي له       ؛بطمأنينة القلب 
كل شيء، وأن كل ما سواه ومن سواه عبيد         

ـ    ادر، وعبـاد مقهـورون   مربوبون لرب ق
بحكيم قاهر، فيقوم بحقوق الخالفة عن ربه       
عامالً باإلخالص بقدر اسـتطاعته، يفـوز       
المتمسك بالشريعة ببغض الكفر والـضالل      
وأهلهما، ويعادي الرذائل وأهلها، ويحـب      
اإليمان والهدى والفضائل، ويعـادي أهـل       
البدع واألهواء، يفوز بأن يتشبه برسول اهللا       

  علـوم النافعـة، ويعمـل      ، فيحصل ال
األعمال الصالحة، ويسارع إلى نفع الخلق       
بقدر طاقته، تشبها بالـصديقين، ويتخلـق       

بأخالق اهللا تعـالى مـن      
الحلم والعفو واإلحـسان    
والكرم لمن يستحق، ومن    
القهر واالنتقـام والـشدة     
على من يـستحق، حتـى      
يكون كما خلقـه اهللا فـي       

مـسك  أحسن تقويم روحا وجسما يفوز المت     
بالشريعة بمحبة اهللا له فيكون نورا لخلقـه        
يهدي إلى الحق، ويلقي اهللا له المحبة فـي         
الخلق فيكون إماما للمتقين، هذا أول واجب       

.أوجبه علينا الوقت الحاضر

 

 


 


وهـو  ، تابع للواجب األول، وبه ينـال     

المسارعة إلى رد ما فقدناه من ملك ووطن        
،  وحريـة وإرادة   وعلوم وصناعات وفنون  

، ودفع ما ابتلينا به من االستعباد واالستبداد      
وانتشار الفواحش  ، وفساد األخالق والعوائد  

والركون إلـى أعـداء اهللا      ، ظاهرا وباطنًا 
وطلـب الـدنيا    ، والمسارعة فـيهم  ، تعالى

وإهمال العمـل بكتـاب اهللا      ، بأعمال الدين 
وفقـد  ، تعالى عمالً بما وصفه أهل الكفـر      

ونـسيان  ،  ولرسوله وللفـضائل   الغيرة هللا 
ومحو الرحمـة   ، القلوب يوم القيامة وهوله   

اإلسالمية من بين المجتمع حتى من قلـوب      
وفقد الثقـة مـن     ، أفراد العائالت لبعضهم  

بعضنا لبعض ووضـعها فـي أعـداء اهللا         
 وأعدائنا حتى تمكنـوا منـا       ورسوله  

. لغفلتنا وغرورنا، هذان هما واجبا الوقت

 

 




 


كل مسلم يعلم أن اهللا تعالى ما فرط في         

ن لنا   بي كتابه من شيء وأن رسول اهللا       
كل شيء من أحوالنـا الشخـصية، للفـرد       
وحده، وله مع والديه وإخوته وأرحامه، وله  
مع زوجته وأوالده وأتباعه، وله مع جيرانه       
ومع أهل قريتـه، وللفـرد مـع شـركائه          

ه، من تجـارة وزراعـة      ونظرائه في عمل  
وحرفة وصناعة وخدمة لكل فرد مع كـل        
فرد، ومع المجتمع، ولألفراد مع بعـضهم       
من المسلمين، ولهم مع أهل الذمة وللمجتمع       

.مع أهل الحرب

 

 
ن اهللا لنا كل شيء حتى علمنا كيـف         بي

نأكل، وكيف نلبس، وكيف نالمس النـساء،       
  ح لنا رسـول اهللا      وكيف نمشي، ووض 

وله كل شيء من شـئوننا ممـا ال       بعمله وق 
تهتدي إليه العقول، وال تصل إليه األفكار،       
بالبحث والتجارب، رحمة من اهللا تعالى بنا،       

وعناية، فصرنا 

 

 والحمد هللا  -

 

 أعزاء بـاهللا    -
بعقائدنا، سعداء بعبادتنا هللا تعالى، إخوانًـا       

، أغنيـاء   متحابين بالتشبه برسول اهللا     
ه من العمل للخير    بمسارعتنا لما أمرنا اهللا ب    

العام، في أمان من شرور الخلق بالتمـسك        
بحسن المعاملة الشرعية، أصحاء األبـدان      
بتحريم الخمور والفحشاء والفجور، يهابنـا      
ــالى،    ــا هللا تع ــوك األرض لتعظيمن مل

لَعمر اهللا هذا هـو     . ومحافظتنا على أحكامه  
العز في الدنيا والمجد فـي اآلخـرة، بـه          

لوك األرض، وبه نفوز    تخضع لنا تيجان م   
.بجوار رسول اهللا يوم العرض

 

 
لذا يجب علينا أن نتبصر في أمورنـا،        
ونتوقى مكائد أعدائنا، ونعتصم باهللا تعالى،      

، عاملين بكتابه سبحانه، وبسنة نبيـه       
ونعتقد أن الحياة الدنيا دار فنـاء فنحتقـر         
حظوظها ومالذها، متحدين علـى العمـل       

 به سـعادتنا فـي      بالقلب والقالب فيما ننال   
الدنيا ونعيمنا في اآلخرة، محتقـرين كـل        
رياسة أو ثروة أو سعادة توقعنا في التفرقة        

.وشتات الحال، فإن عدونا قوي يقظ

 

 
وننبه إخواننا بمصر والـيمن والـشام       
وغيرها من البالد الشرقية أن يعتبروا بمـا        
فات، وأن يستقبلوا المستقبل بقلوب اتحدت      

ان اجتمعت لتجديـد    على نصرة الحق، وأبد   
ــى   ــسعادتين، ونحظ ــوز بال ــد لنف المج
بالحــسنيين، ولنعتقــد أن عزنــا ومجــدنا 
: بالرجوع إلى أحكام ديننا، قال اهللا تعـالى       

     ِِعنِْد اهللا ِإال ِمن را النَّصمو)  آل عمران :
وكَان حقـا علَينَـا     : وقال سبحانه ). ١٢٦

ْؤِمِنينالْم رنَص) ٤٧: الروم.(

 

 
أسأل اهللا تعالى أن يمكن لنا في األرض        
بالحق، وأن يحفظنا من الفـتن المـضلة،        

.ويوفقنا للعمل بمحابه ومراضيه

 

 

         
       

         
      

  . 



 

 

 

 

 



 



 

 



 


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

 

 

 

 

* 

 



*

 



*

 



 

 




 


وقد حرم أهـل الـدنيا بهجـة        
األرواح ومسراتها فلم يروا إال ما      
يآلئم أجسامهم من المادة من مأكل   
شهي، وملـبس بهـي، وفـراش       
وطي، ومنكح رضي، وهذه هـي      

، ولو تفكروا  السعادات كلها عندهم  
لرأوا أن تلك الـسعادات بأكمـل       
معانيها قد فازت بها البهائم بأكثر      

فإن الـديك    :مما فاز بها اإلنسان   
متمتع من حيث الوقـاع بمـا ال        
يتمتع به اإلنسان، والطاووس من     
 حيث اللباس بمـا ال يتمتـع بـه        

ث ـن حيـاإلنسان، والخنزير م

 

 
 الطعام بأشهى ممـا يتمتـع بـه اإلنـسان،         

وحوش من حيث نفوذ الكلمة والقهر متمتعة       وال
.بأعظم مما يتمتع به اإلنسان

 

 
وما بقي لإلنسان من سعادات إال الـسعادات        
الروحانية، فإذا فقدها كان كاألنعام بل أضـل،        

وِتلْك األمثَاُل نَضِربها ِللنَّاِس ومـا      : قال تعالى 
  وناِلما ِإال الْعِقلُهعي الجهل به  على أهل    ، فحظر

.سبحانه أن يعقلوا عنه شيًئا

 

 


 




 


 وخالص الفكر يوصل إلى استقامة القلـوب،    
ــصدق  ــى ال ــوب توصــل إل واســتقامة القل
واإلخالص، والفكرة تُذِهب الغفلة وتُحِدث للقلب      
الخشية، وما جليت القلوب بمثل األحـزان، وال        

.استنارت بمثل الفكر

 

 
قَد جاءكُم بصآِئر ِمن ربكُم فَمن      : قال تعالى 

 ومن عِمي فَعلَيها وما َأنَاْ علَـيكُم      َأبصر فَِلنَفِْسِه   
؛ أمر سبحانه رسـوله     )١٠٤: األنعام (ِبحِفيٍظ
     أن يخبر عباده بقوله تعالى  :   ـاءكُمج قَد

  كُمبِمن ر آِئرصب قد جاءكم من ربكم آيات     :  أي
مبصرة، فيها علوم ومعارف تـدرك بـالعقول        

 . وتبصر باألفئدة

 

 

) صَأب نفَِلنَفِْسهِ فَم فمن تدبر  : أي) ر
اآليات وتفكر في المرئيات حتـى      
يرى حقائقها بعيون فؤاده؛ ويؤمن     
بما فيها من أدلة وبـراهين؛ ثـم        
يعمل بمقتضى مـا علـم وفهـم؛        

.فجزاء ذلك لنفسه وليس لغيره

 

 
  اهلَيِمي فَعع نمو ومن سها  :  أي

بصره عن شهود ما حولـه مـن        
مـل مـا    آيات؛ غفل فكره عن تأ    

تومي إليه من إشارات، فهو أعمى      
  ا، وعاقبة هذا   البصر والبصيرة مع

العماء وذلك التعامي على نفسه ال      
.على غيره

 

 
الفكر مـرآة تريـك     : قال الفضيل 

. حسناتك وسيئاتك

 

 
من لم يكن كالمه حكمة فهـو       : وقال الحسن 

     ا فهو سهو، ومن    لغو، ومن لم يكن سكوته تفكر
هو لهوا فلم يكن نظره اعتبار .

 

 
سَأصِرفُ عن آياِتي الَِّذين    : وفي قوله تَعالَى  

: األعـراف  (يتَكَبرون ِفي األرض بغير الحق    
.أمنع قلوبهم التفكر في أمري:  قال)١٤٦

 

 
والفكر في آالء اهللا موصـل إلـى الـسعادة          
األبدية، فإن الفكر في تلك اآلثار الكونية يـدل         

ا إذا فكر فـي     وصعلى أنها مبدعة محدثة، خص    
تلك األجرام السماوية العظام وإبداع صـنعتها،       
وفي نفسه وما أحاط به وما فيها مـن غرائـب       
 الحكمة وبدائع القدرة مما تكل األفهام عن إدراك    
بعض عجائبه، تحقق عظمـة شـأن الـصانع         

 ألن أكمل فكر وأصفى عقـل       ؛وكبرياء سلطانه 
يعجز عن إدراك أسـرار اآليـات الظـاهرة،         

هش العقل عند ظهور بعض حكمها، ومـا        ويند
هي عليه من كمال النظام والترتيب العجيـب،        
فسبحان من ال يعلم قـدره غيـره، وال يبلـغ           

. الواصفون صفتَه

 

 
فإذا كان الفكر في اآلالء عجز عـن كـشف          
أسرارها وعن نسب مراتبها، فكيف يتسنى للفكر  
أن يتفكر في حقيقة الـصانع البـديع الخـالق          

!.العظيم؟

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


 

الفكر في الدنيا حجاب عن اآلخرة وعقوبـة        : وقال أبو سليمان  
. ألهل الوالية، والفكر في اآلخرة يورث الحكمة ويحيى القلوب

 

 
ِمن الِعبرة يزيد العلم، وِمن الذِّكر يزيد الحب، وِمن         : وقَاَل حاتم 

.التَّفَكُّر يزيد الخَوف

 

 
مل به، والنـدم    التفكر في الخير يدعو إلى الع     : وقَاَل ابن عباس  

.على الشر يدعو إلى تركه

 

 


 


فَِسيحواْ ِفـي اَألرِض    : أمر اهللا تعالى بالسياحة في قوله تعالى      

َأربعةَ َأشْهٍر واعلَمواْ َأنَّكُم غَير معِجِزي اللَّـِه وَأن اللَّـه مخْـِزي             
الْكَاِفِرين )ين فـي قولـه    ، ومدح السائح  )٢: التوبة :  ونالتَّـاِئب

  وناِئحالس وناِمدالْح وناِبدالْع... )وقـال تعـالى    )١١٢: التوبة  :
       اٍتِلمـسم ـنكُنا مـرـا خَياجوَأز ِدلَهبَأن ي ِإن طَلَّقَكُن هبى رسع

    اٍت وباٍت ثَياِئحاٍت ساِبداٍت عْؤِمنَاٍت قَاِنتَاٍت تَاِئبامكَارَأب ) التحـريم :
٥( .

 

 
: وهي على ثالثة أنواع

 

 
١

 

إما الذهاب في األرض لنيل قصد، وهذا القـصد إمـا أن             -
 يكون واجب ا لعاجل الدنيا والسعي في طلـب الـرزق وهـو         ا شرع

فَامشُوا ِفي منَاِكِبها وكُلُوا ِمن رزِقِه وِإلَيِه       : مأخوذ من قوله تعالى   
النُّشُور) ١٥: كالمل( .

 

 
٢

 

أو آلجل اآلخرة كطلب العلم والحج والجهاد، والبحث عن          -
وِإذْ قَاَل موسـى    : العلماء المرشدين، وهو مأخوذ من قوله تعالى      

: الكهـف ( ِلفَتَاه الَ َأبرح حتَّى َأبلُغَ مجمع الْبحريِن َأو َأمِضي حقُبا         
٦٠(.

 

 
٣

 

 إلى اهللا تعالى وهو مأخوذ      أو لكشف خبايا الملكوت والسير     -
ـ        : من قوله تعالى   تَبتَّى يح ِفي َأنفُِسِهماِتنَا ِفي الْآفَاِق وآي نُِريِهمس ني
. )٥٣: فصلت( لَهم َأنَّه الْحقُّ

 

 
فالسائح في طلب الدنيا من أهل الفرقة الناجية         

 

 الذين أخبـر    -
 عنهم سيدنا رسول اهللا     

 

وجبـه عليـه،     سائح هللا لقيامه بما أ     -
. وهو في طاعة حتى يرجع إلى أهله

 

 
          ا والسائح لطلب اآلخرة لحج أو علم أو صحبة عارف فهو أيض

. سائح هللا؛ ألنه قائم بفرائض اهللا

 

 
         ا سـائح هللا    والسائح في طلب كشف خبايا الملكوت هـو أيـض

. ألنه مجذوب للجناب المقدس بخالص المحبة والتوحيد؛تعالى

 

 
 الملكوت هي سياحة أفراد أهل الفرقـة        والسياحة لكشف خبايا  

الناجية الذين تسبق هممهم أقدامهم في سياحتهم، وتلك السياحة إمـا           
روحانية فقط   

 

 ويعبر عنها بالسياحة بالقلوب      -

 

؛ وإمـا جـسمانية     -
روحانية 

 

  فيعبر عنها بالسفر-

 

- .

 

 
والسياحة إما أن تحصل من مريد واجد ال يقر له قرار لتقلـب             

 المزيد لجسمه ليتكمل بسياحته، أو لواصل متمكن لينال         قلبه ورغبة 
. المزيد من اهللا بتكميل غيره

 

 
. والسائح بجسمه المنتقل من مكان إلى مكان ال يهمنا التكلم فيه

 

 
والسائح بقلبه المنتقل من صفة إلى صفة ومن مشهد إلى مشهد           

  ا وإن لم ينتقل بجسمه خطوة واحدة، جاء رجل إلـى           هو السائح حق

كـان  : قطعتُ إليك شقة طويلة، فقال له العارف      : ارف باهللا فقال  ع
. يكفيك خطوة واحدة لو سافرت عن نفسك

 

 
ا مـن  وقد فسر بعض العلماء السياحة في القرآن بالصيام أخـذً    

؛ وذلـك لمـا بـين الـصيام         )۱()ِسياحةُ ُأمِتي الصيام :)  قوله  
ه وشهــواته   والسياحة من الشبه، فإن الصائم محروم من حظوظ       

المباحة، وكذلك السائح، فإنه يتحمل من عناء السياحة وشدة الـسفر     
وفقد مألوفه ما ال يطيقه إال أهل العزائم من الفرقة الناجية، الـذين             
علموا قدر فضل اهللا عليهم ونعمته الواصلة إليهم وما أعده لمن أقبل  

هو الَِّذي يسيركُم ِفي الْبر     : عليه وفارق مألوفاته ألجله، قال تعالى     
رِض قُـْل ِسـيروا ِفـي األَ      : ، وقال تعالى  )٢٢: يونس( والْبحِر

    ِرِمينجةُ الْماِقبع فَ كَانوا كَيفَانظُر )كمـا فـسرت     )٦٩: النمل ،
 ا بالجهاد فى سبيل اهللا لقول النبي        السياحة أيض) :   إن سـياحة

.)۲()هللا تعالىأمتي الجهاد في سبيل ا

 

 
:والسياحة إلى كشف خبايا الملكوت ثالثة أنواع

 

 
١

 

وهي للمريدين الذين ذاقوا من علـوم       :  سياحة في األرض   -
التوحيد ما يجعلهم يتفكرون فيما يشهدون من اآليات فـي األرض           

ولَه * فَسبحان اللَِّه ِحين تُمسون وِحين تُصِبحون       : كما قال تعالى  
دمالح        ونتُظِْهر ِحينا وِّشيعِض واَألراِت وومي  *  ِفي السالح خِْرجي

ِمن الميِِّت ويخِْرج الميِّتَ ِمن الحي ويحِيـي اَألرض بعـد موِتهـا             
   ونجتُخْر كَذَِلكو *           ـشَرِإذَا َأنتُم ب اٍب ثُمخَلَقَكُم مِّن تُر اِتِه َأنآي ِمنو

  ونا          * تَنتَِشرهكُنُوا ِإلَيا لِّتَساجوَأز َأنفُِسكُم نخَلَقَ لَكُم م اِتِه َأنآي ِمنو
           ونتَفَكَّرٍم ياٍت لِّقَوآلي ِفى ذَِلك ةً ِإنمحرةً ودونَكُم ميَل بعجو * ِمنو

لِْسنَِتكُم وَألْواِنكُم ِإن ِفي ذَِلك   آياِتِه خَلْقُ السمواِت واَألرِض واخِْتالفُ أَ     
   اِلِميناٍت لِّلْعِتغَـاُؤكُم مِّـن         * آلياباِر والنَّهِل وكُم ِباللَّينَاماِتِه مآي ِمنو

        ونعمسٍم ياٍت لِّقَوآلي ِفي ذَِلك ِلِه ِإنقَ     * فَضـرالب ِريكُماِتِه يآي ِمنو
وينَزُِّل ِمن السماِء ماء فَيحِيي ِبِه اَألرض بعد موِتها ِإن          خَوفًا وطَمعا   

      ِقلُونعٍم ياٍت لِّقَوآلي ِفي ذَِلك *      ضاَألرو اءمالـس اِتِه َأن تَقُومآي ِمنو
         ونجتَخْر ِض ِإذَا َأنتُماَألر نةً موعد اكُمعِإذَا د ِرِه ثُمِبَأم ) الـروم :

١٧ 

 

- ٢٥( .

 

 
٢

 

وهي للمجـذوبين إلـى ملكـوت اهللا        :  وسياحة في السماء   -
األعلى بمشهد من مشاهد التوحيد عن انبالج اآليـات؛ المـؤهلين           

وكَذَِلك نُِري ِإبراِهيم ملَكُـوتَ الـسمواِت       : لليقين، قال اهللا تعالى   
وِقِنينالم ِمن كُونِليِض واَألرو )٥٧: األنعام(.

 

 
٣

 

وهـي  :  وسياحة في النفس وفـي األرض وفـي الـسماء          -
.للعارفين من كمل ورثة رسول اهللا 

 

 
أسأل اهللا تعالى أن يجعل نطقنا ذكرا، وصمتنا فكرا، ونظرنـا           
عبرة، وأن يمنحنا حقيقة الحضور معه سبحانه، وأن يـشهدنا مـن            

.آياته الكبرى؛ حتى نذوق حالوة اإليمان ولذة التقوى

 

 

.اا كثريا علي سيدنا حممد وعلى آله وسلم تسليموصلى 

 

 

                                                           

.تفسير القرطبي) ۱(

 

 
.رواه أبو داود) ۲(

 

 



  

 

 



 


 

 

 



 




 





 




 


 



 





 


إن أمثال هؤالء المتهورين ال يصح أن يكونوا من أئمة الهـدى            
وال علماء الدين، فإن أخص أوصاف األئمة والعظمـاء، الرزانـة           
واألناة واحترام غيرهم من العلماء والشفقة علـى األمـة ووراثـة          

.الغة والسماحة المتناهيةالرسول صاحب النظر الواسع والحكمة الب

 

 
وينبغى أن يعرفوا أن كل ما هو محل للنظر وموضع لالجتهاد           
يجب أال يتنازع فيه الناس، فاألمر فيه واسع، فكم اختلف الصحابة           
والتابعون وتابعوهم مع محبة بعضهم لبعض، حتى قاسم اإلمام مالك 

.  تلميذه اإلمام الشافعى ماله مرارا، وقد خالفه فى أشياء كثيرة وهو         
.إن المنكر ال يجب إنكاره إال إذا كان مجمعا على إنكاره: وقد قالوا

 

 
وإنى أكرر عجبى منهم كيف يلزمون غيرهم باتبـاعهم وهـو           
ينادى بخطئهم ويقيم البرهان من الكتاب والسنة والعقل والنقل على          

أفتوجبون علينـا تقليـدكم وأنـتم       : ذلك، بل نتنزل قليالً ونقول لهم     
.لتقليد، أم ماذا؟تحرمون ا

 

 
هذا واهللا غض من شأن األمة وعلمائها وأئمتها، وهى تلك األمة     
التى أدهشت التاريخ وأنطقت أعداء اإلسالم بفضل اإلسالم، وقـد          
صورتموها يا حضرات المتفيهقين بصورة األغنام التى تتبع كـل          
ناعق، وهى من الحكمة والفلسفة بالمحل الذى ال ينكـره منـصف            

. عن عالم إسالمىأوربى فضالً

 

 
وأما رميكم إياهم بأنهم كانوا يتبعون أئمتهم اتباعا ال مناقشة فيه           
وال تبصر معه وال حياة فى ذويه فهو غير صحيح، فـإنهم كـانوا              
عقالء حكماء مخلصين على بصيرة من أمرهم فكان كلٌّ يقف عند            
 حده وال يتخطاه، فإذا ظهر له الحق، اتبعه ال محالة، فإن المسلمين           

عموما ال يريدون إال اتباع الرسول ال غير، وإذا اتبعوا إماما فإنما            
يتبعونه فى أن هذا هو سنة الرسول وشريعته فيمـا يعتقـدون، وال       

.يتصور غير هذا

 

 
أما كونه مخطًئا فى الواقع أو مصيبا فذلك شىء لم يكلفهـم اهللا             

ـ              يس به، وال يخلو منه مجتهد وال مقلد، والخطأ إلى من يجتهـد ول
أهالً لالجتهاد أقرب منه إلى من يقلد المجتهد الموثوق به المـشهود     

.له باإلمامة

 

 
وهذا تنزل اقتضاه المقام، وإال فاجتهاد من ليس أهالً لالجتهـاد           

.من أكبر الكبائر وأعظم الجنايات على الدين وأهله

 

 
على أن أتباع األئمة لم يكونوا من تقليدهم على ما يزعم هؤالء،    

أبا يوسف ومحمد كثيرا ما يخالفان أبا حنيفة، بل ال نكـاد            فإنا نرى   
نجد مسألة ال يذكر فيها ذلك الخالف الذى يبين اسـتقاللهم وشـدة             

.حرصهم على اتباع الحق متى ظهر دليله

 

 
وها هو ذا اإلمام الشافعى يقرر فى مذهبه الجديد أن المغرب ال           

. اتباعا للـدليل ولكن أصحابه عدلوا عن قوله . يمتد وقته إلى الشفق   
. وكذلك ال يرى صوم أحد عن الميت، وخالفه أصحابه اتباعا للدليل          

وكم البن عبد البر وأبى بكر بن العربى المالكيين من مخالفات فى            
.مذهب مالك، وكذا غيرهما، إلى آخر ما ال يسعه هذا المقال

 

 
ولكن كانوا يعرفون درجتهم، فما يتبين لهم دليله اتبعوه وقـالوا           

ولو خالف اإلمام، وما لم يتبين لهم فيه شىء كانوا فيه على رأى            به  
.اإلمام، وعلما بأنه أعلم منهم بالسنة وأعرف بروح الشريعة

 

 
وهكذا يجب أن يلتزم كل إنسان حده وال يتعدى درجته، فكـان            
لكبار األئمة االستقالل التام، وألكابر تابعيهم االستقالل الجزئى من         

للعامة االتباع، فإنه ال يصح فيهم غير هذا،        التضعيف والترجيح، و  
.وهو عين الحكمة

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 






 



 




 



 







 



 



 



 



 



 





 



 



 



 



 



 





 



ولوال ذلك لصار الدين لعبة بيد الجهال، وهذا ما نخاف منـه            
ونحاول القضاء عليه، وليس معنى ذلك أننا نقـول بعـدم جـواز             
االجتهاد، أو أنه أغلق بابه كما يقولون، فإن أبواب فـضل اهللا ال             

؟ ولكن هناك فرق كبير بين        تغلق، وهل هذا إال حجر على اهللا      
إمكان الشىء ووقوعه، وبين إسناده إلى أهله وإسناده إلـى غيـر            

.أهله

 

 
وقد أصبحنا فى زمان ضاعت فيه الحدود، وتعدى كل إنـسان    
طوره، ولم يعرف قدره، وهى أكبر مصائبنا وأعظم باليانا التـى           

:نئن منها وال نعلم منتهاها

 

 
ى ما بنا المآل يئولليت شعرى عواقب األمر ماذا وإل

 

 
وإنا نحكم القراء الكرام بيننا وبينهم، فنبسط وجهـة نظرنـا            

ونظرهم، وطريقتنا وطريقتهم باالختصار، عسى أن ينقطع المراء        
:والجدال

 

 
نحن نرى أن الناس على درجات شتى فيما وهـبهم اهللا مـن             

ب التربيـة المختلفـة     االستعداد الفطرى، وفيما أحاط من ضـرو      
والبيآت المتنوعة، وما قدر لهم من فنون الشواغل، وما عنوا بـه            

.مما أقامهم اهللا فيه

 

 
نرى أن كل طبقة لها حكم يخصها، فمن وصل إلـى درجـة             
االجتهاد وجب عليه االجتهاد وكان آثما بتركه، ومن وصل إلـى           

.درجة الترجيح وجب عليه ذلك

 

 
يته أو بيئته، أو ما أحاط به فـى         ومن قعد به استعداده أو ترب     

شواغل المعيشة أو الوظيفة، فعليه أن يقلد من يثق به ويعلم أنـه             
غير جاهل بدين اهللا وال غاش فيه ومتى انقدح فى ظنه أن هذا هو              
حكم اهللا وجب عليه اتباعه وال يجوز له مخالفته، فهو مثل المجتهد          

ه اتباعـه وال    سواء بسواء متى ظن أن هذا هو حكم اهللا وجب علي          
يجوز أن يخالف ظنه، بل ذلك غير معقول، فإنه إذا لم يكن يعتقـد   

أن ذلـك علـم     : أن هذا هو حكم اهللا فكيف يتبعه؟ وقد قال العلماء         
ويقين وإن كان فى طريقه ظنون وهذا ما فى الوسع، وال يكلـف             
اهللا نفسا إال وسعها، وليس من المعقول أن يظن أن حكم الـشريعة          

. ثم يعدل عنه إلى غيرههو كذا مثالً

 

 
] أصحاب النهضة الحديثة والطفرة غير المعقولـة      [أما إخواننا   

فيرون وجوب األخذ بالكتاب والسنة بال مراعاة لشروط االجتهاد،         
.وال تفرقة بين ضروب االستعداد

 

 
وهذا مبدأ خطر جدا، إذا جرينا عليه عمت الفوضى وفسد أمر           

ح المجتمـع وتمـام النظـام أن        الدنيا واآلخرة، فمن المحتم لصال    
يعرف كل إنسان قدره وال يتعدى طوره، وأن توزع األعمال، فهذا      
للتجارة وهذا للزراعة، وهذا للعلم وذاك لالجتهاد، وغيره للتقليـد          

.وهلم جرا

 

 
وعلى هذا بناء الوجود وصالح العالم، والقاعدة واحـدة فـى           

ِلكُلٍّ ِوجهـةٌ هـو     وأمور الدين والدنيا وقد خلق اإلنسان ضعيفًا        
 ِلرجٍل مـن قَلْبـيِن ِفـي        ما جعَل اهللاُ  ،  )١٤٨: البقرة (مولِّيها
).٤: األحزاب (جوِفِه

 

 
وإنى ألعجب لهؤالء كيف يجعلون أمر االجتهاد أقل من جميع          
الصنائع التى ال يجتهد صاحبها إال إذا كان له فيهـا علـم واسـع               

أسرارها ودقائقها، ويصبح مـن ذوى      وعمل متكرر، حتى يعرف     
التبريز فيها، وكأن مسألة الدين أصبحت من أقل المـسائل لـدينا            

.وأهونها علينا

 

 
وقد رأيت لبعضهم ردا يحمل سقوطه فى طياته فلم أعبأ به ولم        

إنه يجب  : ألتفت إليه، وما قامت قيامة هذه الطائفة إال من قولنا لهم          
.إعطاء المراتب حقا

 

 
ا فى التصريح ولم نستعمل السياسة وال المواربة فقلنـا          ثم بالغن 

إنكم ال تصلحون لالجتهاد وال بلغتم درجتـه، واجتهـادكم ال           : لهم
يأتى إال بشر الغايات وأعظم اآلفات، فاعرفوا قدر أنفسكم واتقـوا           

.اهللا فيها

 

 
إن من المقـرر أنـه ال       : ثم نقول لمزيد اإليضاح بعد ذلك كله      

من الذى يستطيع ذلك إال من عرف أقوال        يجوز خرق اإلجماع، و   
العلماء وأحاط بمواقع الخالف واالتفاق، إلى غير ذلك من المهامة          

.الفيحاء التى تنقطع فيها أعناق المطى ويضل فيها الخريت

 

 
وقد ذكروا أن المرجحات التى توجب تقديم بعض األحاديـث          
على بعض عند التعارض تزيد على الخمسين فكيف نلزم النـاس           

.االجتهاد ونحرم عليهم التقليد بعد ذلك كله؟ب

 

 
أسأل اهللا أن يرزقنا اإلنصاف، ويجنبنا االعتساف، ويجعلنا من         

.أهل الرحمة والحكمة، بمنِّه وكرمه

 

 



 

 

 

 

 



 



 











 



 



 





 


غرب فـي الوقـوف      نستفيد بجهود ال   أنذا كان من الحق علينا مرة       إ

ا فـي نقـل     من الحق مائة مرة أن ال ندخر وسع       فإن  ، على تراث أجدادنا  
 وهو مـا    ،آخر ما انتهى إليه العلم الحديث في مختلف فروعه وتطبيقاته         

ولكن على الرغم مـن مـرور       ، شرعنا فى القيام به منذ عهد محمد علي       
 ذلـك أن  ؛قرنين من الزمان على هذا النقل فال نزال دون الغاية بمراحـل        

دية قد اقتضت أن يظـل التعلـيم فيهـا          ظروف مصر السياسية واالقتصا   
ـ      ،ا ألكثر من نصف قرن    عقيم ن شـاء   إا   واألمل كبير في استقرارها قريب
.اهللا

 

 

 

 

 

 

 

 

فال يعطى للطالب سوى مـا يحفظونـه        
 وال ينظر الطالب للعلم     ،بالذاكرة دون تفكير  

اال كوسيلة للحصول على شـهادة تخـولهم        
الحصول على وظيفة من الوظائف وتعطيهم      

 تحقق  فإذا ،حق التباهي عند الزواج والنسب    
 ولم  ،غرضهم أعرضوا عن العلم وتنكروا له     

 الـذي   ال بالقـدر  إيحتفظوا في ذاكرتهم منه     
.يحفظ عليهم وظائفهم

 

 
وهذا ما جعل مصر حتى اآلن وبعد هذا        
الزمن الطويل ال تزال في أول الطريق لألخذ        

 وإن كنـا قـد اسـتكملنا     ،بالعلم والتكنولوجيا 
 العناصر التي تمكنا  

 

 بـشيء مـن العـزم       -
واإلرادة والجدية   

 

أن نقطع الـشوط الـذى       -
 وأن نبلغ نهايته بعد أن صارت       ،قطعته أوربا 

لدينا الجامعات ومراكـز البحـث النوعيـة        
د العلمية الكبرى وعلماء فـي كـل         هوالمعا

 والتـي   ،فريقيا بأكملهـا  أصات تكفي   خصالت
يمكن للعلم أن يزدهر بين ربوعهـا ويـؤتى         

 وأهم ما ينبغي علينا    ،ثماره الناضجة 
  ا هو أن ننقل إلى لغتنا      القيام به فور

مختلف دوائر المعـارف األوربيـة      
 وأعنـي   ،ية العامة والخاصة  واألمريك

بالعامة هذه التي تتعرض للعلوم البحتـة       
والتطبيقية والفنون والصناعات وشتى  

 ،المعارف علـى سـبيل اإلجمـال      
والخاصة هي التي وضعت لكـل      

 كـدوائر   :علم ومادة على حـدة    
 أو ،المعــارف الخاصــة بالــصناعة

الخاصــة بالكهربــاء وااللكترونيــات 
سـة الوراثيـة     أو الفضاء والهند   ،والذرة

 فهذه الموسوعات الفنية يجب     ،والبيوتكنولوجيا
أن تترجم بنصها إلى لغتنا العربيـة الجميلـة    
ليكون في متناول كل ناطق بالضاد هذا البحر        

 ولكي نكون على    ،الزاخر من العلوم والفنون   
ثقة أنه قد صار في أيدينا كل ما لدى شعوب          
العالم المتقدم فنستطيع بعـد ذلـك أن نعلـو          

 وأن نهيئ الطريق لمـستقبلنا العلمـي     ،ببنائنا
 وأن نهيئ لألبناء واألحفـاد عتبـات        ،المجيد
 .التقدم

 

 
والصناعات الثقيلة والكيميائية والدوائيـة     

ـ  ،لى بالدنا إهي أول ما يجب أن ينقل        ا  علم
 لنحقق ألنفسنا ما نريـد مـن الرقـي          وعمالً
 ، فضالً عن الرقي المادي والسياسي     ،العلمي

اك ما تنشط له جميع قـوى الـذهن         فليس هن 
 ،وملكاته غير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة    

ولن يستطيع شعب بغير صـناعة أن يكـون         
 ألن الـصناعة  ؛على درجة رفيعة من العلـم    

اصطناع   هي ،فن تحويل المادة   بطبيعتها هي 
 ،بداعقوة الخلق واإل  هي،شيء من شيء آخر

يستطيع والعقل المبدع المبتكر هو وحده الذي       
ن يرقـى  أأن يفكر وأن يخترع وأن يكتشف و   

 .مراتب الكمال ويتطور ويصل إلى أعلى

 

 
عـن  وهناك علوم ال يمكن فصلها اليوم       

لكترونيـات  تطبيقاتها كعلـوم الكهربـاء واإل     
السيما الدوائر المتكاملة للكمبيوتر والتلفزيون     
والفيديو واألقمار الصناعية واالستشعار عن     

لكترونية ت والتلسكوبات اإل  بعد والتيروسكوبا 
 فهي ال تدرس بصورة مجدية إال       ،وغير ذلك 

 والمصانع الحديثة اليوم    ،في مصانع منتجاتها  
هي معاهد علمية كاملة لخدمة العلوم والفنون       



 

 

 

 

 



 



 

 

 
       

           
          
   



 

 
   

 
     
    

 

 

 
عبد الفتاح مصطفي غنيمةد .أ

 

 
أستاذ تاريخ العلوم والتكنولوجيا 

جامعة المنوفية

 

 

 وما من مصنع إال وقد ألحق       ،التي تقوم عليها  
تعمل من   به معمل لالختبارات والبحوث التي    

مـن معامـل     وما من معمل     ،أجل المستقبل 
العلماء إال وهو فـي حقيقتـه مـصنع مـن           

 لما يضم مـن آالت وورش ومـا         ،المصانع
يخرجه من منتجات فال منـاص مـن نقـل          

 صناعات الكيمياء   ،الصناعات الحديثة برمتها  
واألسمدة وصـناعات البتـرول ومـشتقاته       
البتروكيماوية وصناعات الـدواء والفـوالذ      

ار ثمرات   ال الختب  ،ليكترونياتوالكهرباء واإل 
 ولكن ليخرج من بين     ،العلم التطبيقية فحسب  

جدرانها العلماء والمخترعـون والمكتـشفون    
الحضارة العربية   ونحقق ما حققه أجدادنا في    

.اإلسالمية

 

 
ا وطالب، ولن نكون محبين للعلم وتطبيقاته    

إال إذا عرفنا كيف نطلـق      ، حقيقيين للمعرفة 
م للعلماء حرية التفكير العلمـى وال نحـيطه       

 وال نضع في سبيلهم العقبات ،بقيود أو شروط 
المادية أو المعنوية فال يضطهد أى عالم لرأى    

 أو نظرية جديدة يبديها وإنما نتقبـل         ،يسوقه
بصدر رحب كل رأي وكل فكر وكل قـول         

 وهذه الحريـة  ،أدى إليه البحث العلمي النزيه    
العلمية هي الشرط األسـاس لتطـور العلـم         

 .وتطبيقاته

 

 
ل فـي بالدنـا أقـوام يقومـون         وال يزا 

ويقعدون لكل رأي يخالف آراءهم ومعتقداتهم، 
ن  أل ؛وينادون بالويل والثبور وعظائم األمور    

ا من الكتاب قد قال كذا وكذا مما ال يتفق          كاتب
    ا من الكتب يحتوي    مع ما يعتقدون، وأن كتاب

ا على آراء ونظريات بشرية، ومع ذلـك        طعنً
معيين إلى آخـر    فهو يوزع على الطلبة الجا    

هذه الضجات والثورات التي تقوم من حـين        
ـ          يءآلخر في بالدنا، والتي إن دلت على ش

فعلى فقدان الثقة بالنفس، وأن سحب الجهـل        
والجمود ال تزال تخيم على البالد وأن بنيتها        

 إن الحقـائق    .ونفسيتها ال تزاالن مريـضتين    
ال يؤثر عليها النقد، وال تنال       التي الثابتة هي 

منها المعارضة وال تجرحها المناقشة، ولكن      
ـ ذلك كله يجلوها ويزيـدها رسـوخً        ،اا وثباتً

والواقع أن الحقيقة العلمية تنبثق من جـوف        
الظالم كعمود من النور، وال يمكن أن يحجبها 

 ا، ومـا العلـم إال نـور اهللا فـي          حجاب أبد 

م نوره ولو كره    األرض، ويأبى اهللا إال أن يت     
 وليطمئن إذن المؤمنون لعقائـدهم      ،المبطلون

لى ما يعتقدونه ويثقـون     إوالواثقون بمعارفهم   
به، وليقبلوا على كل رأي، وليـسمعوا كـل         

ا، ا وغريب كل بحث منكر   قول، وليخوضوا في  
فان كل الحق بأيديهم فلن يزيدهم الباطـل إال         

ن كان الحق مع معارضيهم فالفضل      إا، و يقينً
كل الفضل في الرجوع إلى الحق، وهذا هـو         
السبيل الزدهار العلم ونموه وتطوره، وبغيره      

ن العلـم ثمـرة    أل؛يموت العلم ويسود الجهل  
 واألفكار حتى ولو كانت     ،اآلراء المتعارضة 

خاطئة وتخالف الحقيقة إال ولهـا أثـر فـي          

الوصول إلى الحقيقة، فـالقول بـأن األرض        
تـدور حـول     والقول بأن الـشمس      ،كروية

األرض كان هو نقطة البدء لمـن أثبـت أن          
األرض هي التي تدور حول الشمس، ذلك أن        

   ا إلى أساس يبـدأ منـه       العقل في حاجة دائم
 وعندما توصل العلماء إلـى تفاصـيل        ،بحثه

.. عملية التمثيل الكلورفيلى في عالم النبـات      
 ن النبات مواده من أكاسيد الكربون      وكيف يكو

بدأ اإلنسان يفكـر    .. ة الشمسية والماء والطاق 
كيف يستفيد من هذه الطاقة الشمسية في حياته 
وكيف يسخر القليل منها لتوليد الطاقة، فـإذا        

ـ     ا فإنـه ال يلبـث أن       كان هذا األساس خاطًئ
يكتشف خطأه واكتشاف الخطأ يهـدي إلـى        

االصواب حتم .

 

 
وكم من الحقائق العلميـة واالكتـشافات       

 ريقها إلى الحياة إال فيواالبتكارات لم تأخذ ط 
أثناء الرد على بعض المخـالفين وتمحـيص        

 كم من عالم هـرع  ،بعض النظريات الخاطئة 
 فإذا بـه  ،إلى معلمه ليثبت فساد نظرية جديدة   

 ولوال النظرية   ،يخرج على الدنيا بكشف فريد    
الفاسدة لما طلع على الـدنيا هـذا الكـشف          

.الجديد

 

 
ها بين  ويجب أن تبلغ الحرية العلمية أوج     

ــوث   ــز البح ــات ومراك ــدران الجامع ج
 فإذا  ،المتخصصة والمجامع والمعاهد العلمية   

بعض الظروف واألحـوال النـادرة       جاز في 
لسالم األمة وأمن الدولة أن يحال بين بعض        
اآلراء وبين أن تذاع على جمهـور الـشعب         

 أقـول   ،غير المستعد لسماعها وأن يروج لها     
تجأ إليـه   ن جاز ذلك في بعض األحيان وال      إ

 فإن ما ال يجوز بحـال مـن         ،بعض الحكام 
األحوال وما يعتبر جناية على العلم ما بعدها        

 ،جناية هو أن يتعرض لحرية الجامعة العلمية      
ولما يقول به أساتذتها بين جدرانها مـن آراء    

 والجامعة التي تضع على العلماء      .ونظريات
قيد من القيود على تفكيرهم      واألساتذة بها أي  

 هي جامعة ال تستحق هذا      ،ياتهم العلمية ونظر
االسم وأخلق بها أن ال تـسمى جامعـة وال          

حيـث تنمـو     ،ا من معاهد العلم العالي    معهد 
المعارف البشرية وتزدهر وتترعرع من أجل      

.من أجل مصر والعرب.. .الجميع

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 




 




 



 



 





 




 


 القول أن الصالحين من األنبيـاء واألوليـاء تجلـب           ومقصد

أجسادهم بعد انتقال أرواحهم إلى الرفيق األعلى البركة إلى مكـان           

وكَـذَِلك َأعثَرنَـا     من سورة الكهف     ٢١دفنهم، وتؤيد ذلك اآلية     

   عو وا َأنلَمعِلي ِهملَيـا ِإذْ            عِفيه ـبيةَ ال راعالـس َأنـقٌّ واللَِّه ح د

يتَنَازعون بينَهم َأمرهم فَقَالُوا ابنُوا علَيِهم بنْيانًا ربهم َأعلَم ِبِهم قَـاَل            

: ، وقولـه تعـالى     علَيِهم مسِجدا  ِخذَن َأمِرِهم لَنَتَّ  علَىالَِّذين غَلَبوا   

القائلون هم المـشركون    » فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم      «

، »قال الذين غلبوا علـى أمـرهم      «: من القوم بدليل قوله بعد ذلك     

والمراد ببناء البنيان عليهم على ما قيل أن يـضرب علـيهم مـا              

يجعلون به وراءه ويسترونه عن الناس فال يطلـع علـيهم مطلـع     

وهـذا  . ا إذا حوطه وجعله وراءه    داربنى عليه ج  : منهم، كما يقال  

وكـذلك  «: الشطر من الكالم بانضمامه إلى ما قبلـه مـن قولـه           

: يلوح إلى تمام القصة كأنه قيـل      » وكذلك أعثرنا عليهم  » «بعثناهم

 تبـدلت ولما أن جاء رسولهم إلى المدينة وقد تغيرت األحـوال و          

األوضاع بمرور ثالثة قرون على دخولهم في الكهف، وانقـضت          

لطة الشرك وألقي زمام المجتمع إلى التوحيد، وهو ال يدري، لم           س

يلبث دون أن ظهر أمره وشاع خبره فاجتمع عليه الناس ثم هجموا            

وازدحموا على باب الكهف فاستنبئوهم قصتهم، وحصلت الداللـة         

 بالبعـث (ليعلموا أن وعـد اهللا    (ا لعقيدة أهل اإلسالم     اإللهية، تأييد (

ثم إن اهللا قبضهم إليه فلم يلبثوا )  ال ريب فيهاحق، وأن الساعة آتية 

أحياء بعد انبعاثهم إال سويعات ارتفعت بها عن الناس شبهتهم فـي            

ا ربهم أعلم بهم    أمر البعث، وعندئذ قال المشركون ابنوا عليهم بنيانً       

ا لطمـس هـذه     تحجج

ربهم «: وفي قوله . اآلية

إشارة إلـى   »  بهم أعلم

وقوع خالف بين الناس    

معــين علــيهم  المجت

أمرهم، فإنه كالم آيـس    

من العلم بهم واستكشاف   

حقيقة أمرهم يلوح منه    

أن القوم تنازعوا فـي     

شيء مما يرجع إلـيهم     

فتبصر فيه بعضهم ولم    

يسكن اآلخـرون إلـى     

شيء ولم يرتضوا رأي    

ابنـوا  : مخالفيهم فقالوا 

ا ربهم أعلـم    عليهم بنيانً 

الجملـة   فمعنـى . بهم

 ربهم أعلم «: أعني قوله 

يتفاوت بالنظر إلى   » بهم

الوجهين المتقدمين فـي    

إذ يتنــازعون «: قولــه

إذ للجملة  » بينهم أمرهم 

على أي حال نوع تفرع     

على تنازع بينهم كمـا     

ا، فإن كـان    عرفت آنفً 
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 هـو » يتنازعون بيـنهم أمـرهم     إذ«: التنازع المدلول عليه بقوله   

ـ «التنازع في أمر البعث باإلقرار واإلنكار لكون ضـمير           » رهمأم

للناس كان المعنى أنهم تنازعوا في أمر البعث، فأعثرناهم علـيهم           

ليعلموا أن وعد اهللا حق وأن الساعة ال ريب فيها، لكن المخالفين لم             

ينتهوا بما ظهرت لهم من اآلية فقالوا ابنوا على أصحاب الكهـف            

ا واتركوهم على حالهم ينقطع عنهم الناس فلم يظهر لنـا مـن             بنيانً

 ولم نظفر فيهم على يقين ربهـم أعلـم بهـم، وقـال              أمرهم شيء 

أمرهم ظاهر وآيتهم بينة وبركتهم واضـحة ولنتخـذن         : الموحدون

عليهم مسجدا يعبد فيه اهللا نتبارك بهم في دعائنـا، ويبقـى ببقائـه              

 قامـت   لتي بنجاحهم باآلية ا   لموحدينفالمراد بالغلبة غلبة ا   . ذكرهم

هم للدعاء والتعبـد بغـرض      على حقية البعث، واتخاذ المسجد علي     

ا بهم فيستجاب فيه الدعاء هللا وحده       التبرك، حتى يكون المكان مباركً    

 وهذا يلهمنا بأن اتخاذ المساجد على أضرحة من         .الذي ال شريك له   

تظهر لهم كرامة من عباد اهللا الصالحين المـشهود لهـم بـالتزام             

جـه هللا،  األوامر والنواهي الشرعية واجب، ليستفيد منـه كـل متو      

 المباركة التي يستجاب فيها الدعاء، وقد ذهب إلـى          ألماكنيتحرى ا 

ذلك عدد من العلماء منهم شيخنا الـشيخ اإلمـام محمـد متـولي              

شعراوي رحمه اهللا برحمته الواسـعة، وشـيخ األزهـر الـسابق            

المرحوم بإذن اهللا  عبد الحليم محمود، ومفتـي الـديار المـصرية          

 وشيخ األزهر الدكتور أحمـد الطيـب،        الشيخ الدكتور علي جمعة،   

والشيخ يوسف الدفاعي وزير أوقاف الكويت السابق، والشيخ محمد         

المالكي الحجازي، والشيخ علي الجفري، وغيـرهم الكثيـر مـن           

العلماء المعاصرين من جميع المذاهب والمدارس الفقهية، ولم يشذ         

 لمينالمسعن هذه القاعدة إال أتباع مدرسة واحدة مشهورة بمخالفة          

 المدرسة الوهابية هداهم اهللا إلى سوي       أتباع هممنذ نشأتها األولى و   

 واألدلة كثيرة على عدم معارضة العلمـاء فـي صـدر            .الصراط

اإلسالم خاصة القرون الثالثـة األولـى البنـاء علـى أضـرحة             

الصالحين، فهذا ضريح الصحابي الجليل زيد بن الخطـاب كـان           

إلى أن هدمه أتباع محمـد بـن عبـد    ا منذ العصر الراشدي،    مزار

 إمام  ابتالوهاب بداية القرن الماضي، وهذا أبو حنيفة النعمان بن ث         

 قبره في األعظمية ببغداد مزار معـروف،        ه١٥٠الحنفية المتوفى   

ــي  وروى الخطيــب ف

 ١٢٣ ص ١تاريخــه 

عن علي بـن ميمـون      

سمعت الـشافعي   : قال

 ألتبرك بأبي   إني: يقول

  إلى قبره  يءحنيفة وأج 

   فـإذا   افي كل يوم زائر 

عرضت لـي حاجـة     

صليت ركعتين وجئت   

إلى قبـره وسـألت اهللا    

تعالى الحاجة عنده، فما    

. تبعــد حتــى تقــضى

 في  يوذكره الخوارزم 

 ٢مناقب أبي حنيفة ج     

، والكــردري ١٩٩ص 

، ١١٢ ص   ٢في مناقبه   

وطاش كبرى زادة في    

 ص  ٢مفتاح الـسعادة    

ــي ٨٢ ــدي ف ، والخال

 ٨٣صلح األخوان ص    

 عن السفيري وابن    الًنق

وقــال ابــن . جماعــة

) المنتظم(الجوزي في   

في هـذه   : ٢٤٥ ص   ٨

بنى أبو سعد المستوفي الملقب شرف الملك       ) ٤٥٩يعني سنة   (األيام  

ا وعقد القبة وعمل المدرسة بإزائه مشهد أبي حنيفة وعمل لقبره ملبنً  

    ى ا فدخل أبو جعفر ابن البياضي إل      وأنزلها الفقهاء ورتب لهم مدرس

:الزيارة فقال ارتجاالً

 

 
اـً تر أن العلم كان مضيعألم

 

 
دـفجمعه هذا المغيب في اللح  

 كانت هذه األرض ميتةكذلك

 

 
 فأنشرها جود العميد أبي سعد



 

 

 

 

 



 


 

 



 





 





 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       المستشار                       الباحث    

 

 





 



 




 




 




 


:األدلة: بقية

 

 
٨

 

ف آل البيـت     عر أن النبي    -
:بطرق ثالثة

 

 
أ

 

تعينهم بالتصريح بأسماء من نزلت      -
 حيث روى الطبري عـن      ،اآلية في حقهم  

:  قـال  أبى سعيد الخدري أن النبي      
 مسة في وفى على   نزلت هذه اآلية في خ    (

ِإنَّما يِريد اللَّـه    وحسن وحسين وفاطمة    
      كُمرطَهيِت ويَل الْبَأه سجالر نكُمع ذِْهبِلي

).٣٣: األحزاب( تَطِْهيرا

 

 
ب

 

تعينهم بـإداخلهم فـي الكـساء        -
ــول ( ــاءة الرس ــد روى ،)عب  فق

السيوطي وأخرج ابن مردويه والخطيـب      
 قال كان يوم    ى  عن أبى سعيد الخدر   
 فنزل جبريـل    أم سلمة أم المؤمنين     

 بهـذه   عليه السالم على رسول اهللا      
ِإنَّما يِريد اللَّـه ِليـذِْهب عـنكُم        : اآلية

 الرجس َأهَل الْبيِت ويطَهركُم تَطِْهيـرا     
 فـدعا رسـول اهللا      : قال )٣٣: األحزاب(

       بحسن وحـسين وفاطمـة وعلـى  
إليه ونشر عليهم الثوب والحجاب     فضمهم  

اللهـم  : (على أم سلمة مضروب ثم قـال      
 اللهـم اذهـب عـنهم       ،هؤالء أهل بيتي  

  قالت أم سـلمة    . االرجس وطهرهم تطهير
:     أنـت   : قـال  ، فأنا معهم يا نبي اهللا 

).على مكانك إنك على خير

 

 
ج

 

ــنهم  - تعيـ
بالذهاب إلى بيتهم   

 فقد  ،والنداء عليهم 
أخرج الطبري عن   

ــس أ ــي أن ن النب
 ــر  كــان يم

ببيت فاطمة سـتة    
أشهر كلما خـرج    

 :إلى الصالة فيقول  
الصالة أهل البيت   

     اللَّـه ِريـدا يِإنَّم
  ــنكُم ع ــذِْهب ِلي
الرجس َأهَل الْبيِت   
 كُمــــــرطَهيو

.تَطِْهيرا

 

 
٩

 

أن آية التطهير نزلـت مـستقلة        -
 بأزواج  ةووضعت في ثنايا اآلية المرتبط    

: بدليل قرائن منهاالنبي 

 

 
أ

 

أن الروايات الواردة عن أمهـات       -
أطبقـت علـى     المؤمنين والصحابة   

نزولها مستقلة كمـا سـبق بيانـه فـي          
.األحاديث الصحيحة الواردة بذلك

 

 
ب

 

أن لسان اآليات الـواردة حـول        -
 لسان اإلنذار والتهديـد     نساء النبي   
 بأهل بيتـه لـسان      المرتبطةولسان اآلية   
اء فجعل اآليتين في آية واحدة      المدح والثن 

وإرجاع الجميع إليهن مما ال يقبله الذوق       
.السليم 

 

 
ج

 

ِإنَّما يِريـد اللَّـه     لو رفعنا قوله     -
 ِليذِْهب عـنكُم الـرجس َأهـَل الْبيـتِ        

وضممنا ما تقدم عليه بما تـأخر جـاءت         
اآلية تامة من حدوث خلل فـي المعنـى         

.والنظم

 

 
١٠

 

ذلك بآيـة المباهلـة     واستدلوا ك  -
فَمن حآجك ِفيِه ِمن بعِد      : وهى قوله 

ما جاءك ِمن الِْعلِْم فَقُْل تَعالَواْ نَدع َأبنَاءنَا        
وَأبنَــاءكُم وِنــساءنَا وِنــساءكُم وَأنفُــسنَا 



 

 

 

 

 



 



 



 






 





 




 




 






 




 






 



وَأنفُسكُم ثُم نَبتَِهْل فَنَجعل لَّعنَةَ اللِّه علَـى        
دعـا  :  فقالوا )٦١: آل عمران  (الْكَاِذِبين
 أقرب الناس إليه وهـم آلـه،     النبي  

 ا وفاطمة والحـسن والحـسين      فكانوا علي
).أخرجه البخاري ومسلم(

 

 


 


ا دائرة آل   ويوسع هذا الرأي شيئا فشيئً    

 البيت حيث ال يقصرها على النبي        
 والحسن والحسين صلوات    وفاطمة وعلى 

 بل يضم إليهم نساء أو      اهللا عليهم أجمعين  
 ويـرى أن آيـة      ،زوجات النبـي    

التطهير نزلت في نساء النبي وأدخل فيها       
 وأبناهما بعد ذلـك بحـديث       فاطمة وعلى 

ا كان األمر ومن أدخل علـى        وأي ،الكساء
من فإن النتيجة النهائية هي أن أهل البيت        

بما يشمله  ( وذريته   هم أزواج النبي    
) علـى وابنيهمـا   ذلك من إدخال فاطمة و    

 .      ويردون على من أخرج نساء النبي
:من دائرة أهل البيت بالدالئل اآلتية

 

 
:األدلة

 

 
١

 

آية التطهير نزلت في نساء النبي       -
      كما قال اهللا تبارك وتعـالى  :  ـاي

ِنساء النَِّبي لَستُن كََأحٍد مـن النِّـساء ِإِن         
تُناتَّقَي......     اآليات  فالناظر لسياق هذه

 خاصـة،   يوقن بأنها في نساء النبي      
بل إن من يدقق في اآليات سيجد بنفـسه         

 وقَرن ِفي بيـوِتكُن وال    : أن قوله تعالى  
جرتَب        ـنَأِقمـِة اُألولَـى واِهِليالْج جرتَب ن

ةَ وآِتين الزكَاةَ وَأِطعن اللَّه ورسولَه      الصال
ِإنَّما يِريد اللَّه ِليذِْهب عنكُم الرجس َأهـَل        

 آيـة واحـدة     الْبيِت ويطَهركُم تَطِْهيـرا   
والخطاب فيها كما هو واضـح موجـه         
لنساء النبي والسياق من القرائن القاطعـة       

األحاديــث لإلثبــات وال يــصرفه ورود 
 البيـان حيـث إن هـذه        ةالصحيحة سالف 

األحاديث جاءت متفقة مع اآليات وغيـر       
متعارضة معها، غاية األمـر أن اآليـة        
      نزلت في النساء وأدخلت فاطمة وعلـى 

 في األهل بحديث    والحسن والحسين   
الكساء بعد ذلك بدعاء النبي لهم للفوز بما        

 مـن فـضل     ورد في نساء النبـي      
.وشرف

 

 
٢

 

 تذكير ضمير الخطـاب فـي       أن -
عندكم  (اآلية  

 

لـستن   (بعد  )  يطهركم –

 

– 
ثم العودة لنـون النـسوة      ) الخ... اتقيتن  

ليس معناه اختالف مـضمون الخطـاب       
والمراد به في اآليـات حيـث إن عـادة          
الفصحاء في كالمهم كما يقول الطبري أن   
يذهبون من خطاب إلى غيره ويعـودون       

لك كـالم  إليه والقرآن من ذلك مملوء وكذ 
كما أنه من جانب آخر     . العرب وأشعارهم 

وجه من أوجه اإلعجاز اللغوي للقـرآن       
الكريم في تغير لغة الخطاب من حالة إلى        
أخرى في الخطاب أو اآلية الواحدة دون       

. إخالل بالمعنى والنسق والـسياق العـام      
ـ    وأخير ا عـن أهـل اللغـة       ا فإنـه لغوي

مر المتخصصين فإن اآلية في بداية األوا     
الواردة بها كانت للنساء خاصة ثم جـاء        

بميم الجمع لدخول رجل مع النساء وهو       
 وهو سيد البيت المطهر فإذا      النبي  

دخل الرجل مع مجموع النساء انقلبـت       
نون النسوة إلى ميم الجمع فلمـا كانـت         
اآلية في إطار التعليمـات والتوجيهـات       

 جـاءت بنـون     اإللهية لنساء النبي    
رهن جزء من أهل البيـت      النسوة باعتبا 

وليس كلهن فعنـد التخـصص بأحكـام        
خاصة بهن جاءت بنون النـسوة وعنـد        

 على  التعميم وكان المعلوم أن النبي      
رأس أهل البيت جاء الخطاب بالتـذكير       
حيث ال يجوز في هذه الحالـة أن يـأتي          
الخطاب بصيغة التأنيث مع العلم بوجـود       
ذكر حال أو ذكور يدخلون في المـستقبل        

ا لحق جناب رسول    ا وتعظيم معهم تشريفً 
 وهذا معلوم ظاهر في اللغـة       ،اهللا  

ولــذلك عنــدما عــاد إلــى التعليمــات 
والتوجيهات الخاصة بالنساء بعد ذلك عاد      

: إلى التأنيث بنون النسوة في قوله تعـالى       
        ـاِتآي ِمن وِتكُنيتْلَى ِفي با يم ناذْكُرو

 اآلية من   )٣٤: حزاباأل( والِْحكْمِة اللَِّه
ضروب جمـال لغـة القـرآن الكـريم         
واإلعجاز اللغوي فيه وال يستدل بها على       
ــزعم   ــة ال ــا أو محاول ــس مراده عك
باستقالليتها عن باقي السياق القرآني فعلى      
الذين لم يتذوقوا الجمال اللغـوي البـاهر        

ختالل النسق  افيها أن ال يحاولوا االدعاء ب     
لزعم بأنها ليست   والخطاب الوارد بها أو ا    

في موضعها   

 

حاشا هللا    -

 

فهذا يؤدى بنا    -
إلى القول باختالل ترتيب القـرآن وهـو        
يؤدى بنا إلى الكفر والعياذ باهللا والقـدح        
في حفظ اهللا له على الهيئـة والترتيـب         

.والنسق الوارد به بأيدينا اآلن

 

 



 

 

 

 

 



 















 





 



 



إذا كان معظم رجال الدين اإلسـالمي       

والفكر والتربية ينـادون بحتميـة تجديـد        

الخطاب الديني، فإن هناك ثمـة عوامـل        

وأسباب تدفع بضرورة الجدية في تجديـد       

هذا الخطاب، يمكن حـصرها فـي الفهـم       

الخاطئ لنصوص الكتاب والسنة، وتصدر     

 المثقفين للفتوى، والتسرع في إصدار      أشباه

رعية دون رويـة، وظهـور      األحكام الـش  

     ا له  خطاب ديني متشدد يعتمد التكفير منهج

وعقيدة وسلوكًا يسعى إلى نشره، والترويج      

له بشتى الطرق والوسائل، كذلك االنشغال      

بالدفاع دون محاولة إنتاج فكر ديني جديـد        

أو حتى إعادة األفكـار األساسـية للـدين         

   ا انتشار األمية   للظهور مرة أخرى، وأخير

نية، وهي مـا تحـول دون االتـصال         الدي

.بمصادر المعرفة الدينية

 

 

وعليه، فإن النظام التربوي بمؤسـساته      

المختلفة تتحمل المسئولية واألمانة والعبء     

األكبر تجاه إعداد الشباب المـسلم للحيـاة        

اآلنية، وللمستقبل اآلتي، وما يصاحب هذا       

ــي  المــستقبل مــن تطــور علمــي وتقن

ذا الـشباب مـن     وحضاري، وبما يمكِّن ه   

مواجهة التحديات والعقبات المحتملة التـي      

قد تعيق تقدمهم ونهضتهم في ظل عقيـدة        

.سليمة وصحيحة وصالحة

 

 

ولتلك األسباب دعا كثير مـن علمـاء        

التربية ورجاالتها إلى ضـرورة تطـوير       

المقررات الدراسية الدينية بما يتناسب مـع       

متطلبات وحاجات المتعلمين واشتمالها على     

فاهيم والقـضايا المعاصـرة المتـصلة       الم

بواقعهم وحياتهم؛ وذلك لتجنيـبهم الحيـرة       

الذهنية، أو إبعادهم عن مغبة االنقياد حول       

ما يثار ويغزو عقـولهم وثقـافتهم تجـاه         

عقيدتهم، كما أشـارت نتـائج الدراسـات        

السابقة إلى بزوغ عدة قضايا جدلية علـى        

، الساحة تتقاذفها اآلراء بين الصحة والخطأ     

وبين الـرفض والقبـول، حتـى أن هـذه          

القضايا والمشكالت التي تتضمنها أصبحت     

 أم  ، مـستحدثة  : فهـل هـي    ،مثار جـدل  

 أم سلبية؟ ومـن هنـا ظهـرت         ،مستحسنة

الحاجة إلى ضـرورة تقـويم المقـررات        

الدراسية الدينية لتعرف مدى قدرتها علـى       

التصدي لهذه المـشكالت ومعالجـة تلـك        

.القضايا

 

 



 




 



ــديني  ــد الخطــاب ال ــة تجدي وألهمي

وضرورته، فقد تعددت صور المحـاوالت      

الرسمية للمساهمة في تجديد الخطاب الديني      

وتطويره، فجاءت وثيقة األزهر الـشريف      

لتجديد الخطاب الديني، وكان    ) م٢٠١١(في  

   ا صدور قرار السيد    دليل هذا االهتمام أيض

لسنة ) ٥١(رية بالقانون رقم    رئيس الجمهو 

 بتنظيم ممارسة الخطاب الـديني،      م٢٠١٤

وينص هذا القانون علـى تجديـد الثقافـة         

اإلسالمية وتجريدها من الـشوائب وآثـار       

التعصب السياسي والمذهبي وتحليتها فـي      

جوهرها األصلي الخالص، وكذلك بحـث      

ودراسة كل ما يستجد من مشكالت مذهبية       

ادية تتعلق بالعقيدة أو    أو اجتماعية أو اقتص   

.غيرها، وبيان الرأي الشرعي فيها

 

 

وفي ظل المتغيرات المتسارعة التـي      

تجتاح المجتمعـات العربيـة واإلسـالمية       

وبزوغ بعض القضايا المعاصرة التي لـم       

تألفها هـذه المجتمعـات مثـل التطـرف         



 

 

 

 

 

 

واإلرهاب، والعولمـة، وتنظـيم األسـرة،       

قـل  والزواج العرفي، وفوائـد البنـوك ون      

وزراعة األعضاء، تبرز أهمية المقـررات      

الدينية التي تقدم للطالب الجامعي السـيما       

   لمـستقبل؛ مـن    ا في ا  الذي يعد ليكون معلم

ـ  احيث كونها تمثل حـصنً     ا يـصونه    منيع

ويحميه مـن الجهـل بأحكـام الـشريعة         

اإلسالمية أو القصور في الفهم الديني إزاء       

 لـذا فمـن   . مثل هذه القضايا المعاصـرة    

الضروري أن تهـتم المقـررات الدينيـة        

الجامعية بالقضايا المعاصرة التي ظهـرت      

وال تزال على سـاحة المـشهد المحلـي         

والقومي والعالمي من حيث التعريف بهـا،       

وتحديد أسـبابها ومـصادرها وبواعثهـا،       

والنتائج المترتبة على مثل هـذه القـضايا        

. المعاصرة

 

 

كما أن إكساب طالب الجامعة  قـضايا   

المجتمع المحلي والعالمي المعاصرة تساعد     

في اتساع الوعي واألفق لديهم، ومواكبة ما       

قد يحدث ويطرأ حولهم، وفي ضوء ذلـك        

أصبحت الحاجة ملحة في تقويم محتوى هذا       

المقرر لضمان استيفائه متطلبـات تعميـق       

الـوعي الــديني لـدى طــالب الجامعــة    

ت العصر الراهن وما يحمله مـن       بمستجدا

. قضايا معاصرة

 

 

وباإلشارة إلى ملف تجديـد الخطـاب       

الديني فإنه تقع عليه تبعات ضرورية ومهام       

أساسية للوفاء باحتياجات الطالب المعرفية     

من ناحية، وااللتـزام بالقـضية الوطنيـة        

الراهنة وهي تجديد الخطاب الديني ومـدى       

جهـاِت  مطابقة ما يدرسـه الطـالب للتَّو      

المعرفية المعاصرة من ناحية أخرى، بحيث      

يصبح ما يدرسه الطالب من موضـوعات       

   ا على تـشكيل    ضمن المقررات الدينية قادر

شخصيته المعرفية والوجدانيـة، وزيـادة      

وعيه واستبـصاره بالقـضايا المعاصـرة       

والمطروحة بقوة على المشهد االجتمـاعي      

.اليوم

 

 

يـد  واستجابة لـدواعي التطـوير تزا     

االهتمام بتقويم محتوى المقررات الجامعية؛     

للوقوف على مدى النجاح الذي تحقق مـن        

وراء العملية التعليمية، وفي إطار ما تسعى       

إليه الجامعات المصرية في تبني دعـوات       

تجديد الخطاب الديني المعاصر وتطـوير      

وإصالح الجامعات من خالل القيام بتحسين      

مخرجـات  المدخالت التعليمية، وجعـل ال    

جيدة، فإن األمر يستدعي العمل على إعادة       

النظر في األساليب واألدوات التي يتم مـن       

خاللها تقويم األداء الجامعي، ومن ثم هناك       

ضرورة ملحة لفحص مدى تـوافر أبعـاد        

تجديد الخطاب الديني، والتوجهات المعرفية     

المعاصرة  في المقـررات الدينيـة التـي         

ة؛ من أجل دعمه    تدرس بجامعاتنا المصري  

وتطويره، األمر الذي يعود بـالنفع علـى        

الطالب من حيث توسيع مداركهم ومعارفهم    

وإدراكهم بمدى شمولية الدين اإلسالمي في      

معالجة القضايا اإلسالمية المعاصـرة فـي    

ضوء أبعاد تجديد الخطاب الـديني التـي        

اجتهد رجال الدين والفكـر فـي تحديـدها     

ـ     ات المعرفيـة   وتأصيلها، وكـذلك التوجه

المعاصرة والتي استطاع الدين اإلسـالمي      

في معالجتها مما يؤكـد مرونـة وأصـالة         

.اإلسالم

 

 

ــستدامة  ــات الم ــرورة المراجع وض

والمستمرة للمقررات الدينيـة التـي تقـدم        

بالجامعات العربية بوجه عام والمـصرية      

على سبيل االختصاص، فإن هذه المراجعة      

ـ      ا لتجديـد   تستمد أهميتها من كونها منطلقً

   ا إلى مـا    الخطاب الديني المعاصر، واستناد

يدرسه طالب الجامعة ضـمن المقـررات       

الدينية األصيلة من موضوعات إلى ركائز      

وثوابت أصيلة مـع مراعـاة التوجهـات        

المعرفية المعاصرة وقضاياها الراهنة ممـا      

يكرس ويعزز الـوعي المعرفـي الـديني        

فـي  لديهم، ويؤكد مرونة الدين اإلسـالمي   

معالجة كافة القضايا العقائديـة والوطنيـة       

ــة   ــصادية والفكري ــة واالقت واالجتماعي

كما أن تلك المراجعـات تعـد       . المعاصرة

حتمية من حيث مواكبتها لخطـط الدولـة        

واستراتيجياتها في مواجهة الفكر المتطرف     

عن طريق تجديد الخطاب الديني وهذا لـن        

 يتحقق إال في ظل تقويم مستدام للمقـررات       

سـيما   الدينية التي تقدم لطالب الجامعة ال     

الطالب الذين يعدون لوظيفة معلم المستقبل      

.المنوط به تنوير عقول الناشئة

 

 



 

 

 

 

 



 


 

تربيــــــــــة تربيــــــــــة 

األوالد في  األوالد في  

ــالم ــالماإلســـ اإلســـ
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سـرة  ألتعاون الزوجين في بناء ا     -
:والدوتربية األ

 

 
وبالزواج يتعاون الزوجان على بنـاء      

فكـل منهمـا    .. ولية  ئسرة، وتحمل المس  األ
ة تعمـل ضـمن     أيكمل عمل اآلخر، فالمر   

اختصاصها، ومـا يتفـق مـع طبيعتهـا         
دارة إشـراف علـى     نوثتها، وذلك في اإل   أو

والد، وصدق مـن    البيت، والقيام بتربية األ   
:قال

 

 
أعددتها إذاة ــ مدرساألم

 

 
األعراقا طيب  شعبأعددت  

والرجل كذلك يعمل ضمن اختصاصه،     
وما يتفق مع طبيعته ورجولته، وذلك فـي        

، األعمال بأشقالسعي وراء العيال، والقيام     
دي الـزمن،    مـن عـوا    األسـرة وحماية  

وفـي هـذا يـتم روح        .. األيامومصائب  
 إلـى التعاون ما بين الـزوجين ويـصالن        

 إعـداد  الثمرات في    وأطيب النتائج،   أفضل
 صالحين، وتربية جيل مؤمن يحمـل       دأوال

، وفـي نفـسه روح      اإليمانفي قلبه عزمة    
جمعه ويرتع ويهنأ   أ؛ بل ينعم البيت ب    اإلسالم

.رارفي ظالل المحبة والسالم واالستق

 

 
٧

 

:مومةبوة واألجج عاطفة األأت -

 

 
 األبـوين جج فـي نفـس      أوبالزواج تت 

 األحاسـيس العواطف، وتفيض من قلبيهما     
وال يخفي ما في هـذه      .. والمشاعر النبيلة   

ثر كريم، ونتائج   أ والعواطف من    األحاسيس
، والـسهر علـى     األبنـاء طيبة في رعاية    

مصالحهم والنهوض به نحو حياة مـستقرة       
.ستقبل فاضل بسام، ومهانئة

 

 
 المصالح االجتماعية التي تنجم     أهمتلكم  

 رأيتعن الزواج، ولقد    

 

 القـارئ    أخي –

 

– 
 وإصالحارتباط هذه المصالح بتربية الولد      

.، وتنشئة الجيلاألسرة

 

 
 اإلسـالمية  نرى الشريعة    أنفال عجب   

 بالزواج وحضت عليه، ورغبـت      أمرتقد  
مـا  : ( القائـل فيه؛ وصدق رسول اهللا    

ا لـه    خير اد المؤمن بعد تقوى اهللا      استف
ن إ، و أطاعته أمرها إنمن زوجة صالحة،    

، أبرتـه قسم عليهـا  أن إ سرته، وإليهانظر  
) ن غاب عنها حفظته في نفـسها ومالـه      إو
.]ةماجابن رواه [

 

 
الدنيا متاع وخيـر متاعهـا      : (والقائل

.]رواه مسلم[)  الصالحةالمرأة

 

 



 


 بتـشريعه الـسامي، ونظامـه       ماإلسال

 كل من الخاطـب     أمامقد وضع   .. الشامل  
ـ والمخطوبة قواعد    اهتـدى   إن،  اوأحكام 

الناس بهديها، ومشوا علـى نهجهـا كـان         
.. الزواج في غاية التفاهم والمحبة والوفاق       

 المكونة من البنين والبنـات      األسرةوكانت  
 المكين، والجسم الـسليم،     اإليمانفي ذروة   
القويم، والعقل الناضج، والنفـسية     والخلق  

.المطمئنة الصافية

 

 
:واألحكام هذه القواعد أهمواليكم 

 

 
١

 

: الدينأساساالختيار على  -

 

 



 

 

 

 

 



 


 

أفضل الخلق إيمانًا   : (قال رسول اهللا    
 يؤمنون بـي ولـم      قوم في أصالب الرجال   

  ).يروني

 

 

 

 رواه ابن حجر العسقالني في فتح الباري-

 

-

 

 






 



نقصد بالدين   

 

 حين نطلـق لفظـه       –

 

– 
، والتطبيـق العملـي     لإلسالمالفهم الحقيقي   

 وآدابـه السلوكي لكل فـضائله الـسامية،       
ونقصد كذلك االلتـزام الكامـل      .. الرفيعة  

اهج الشريعة ، مبادئها الخالدة على مدى       بمن
.واأليامالزمان 

 

 
 المخطوبة على أوفعندما يكون الخاطب 

هذا المستوى من الفهم والتطبيق وااللتـزام       
نه ذو دين   أحدهما  أ نطلق على    أنيمكن  .. 

وعندما يكون الواحـد منهمـا      .. وذو خُلق   
على غير هذا المستوى من الفهم والتطبيق       

حكـم عليـه    نن  أمن البديهي   ف.. وااللتزام  
بانحراف السلوك وفساد الخُلق، والبعد عن      

مهمـا ظهـر للنـاس بمظهـر         .. اإلسالم
.. متمسك منه مسلأم عزالصالح والتقوى و

 

 
 ما سنه الخليفة العادل عمر بن       أدقوما  
 لما وضع الموازين الصحيحة     الخطاب  
 حقائق الرجال،   وإظهار،  األشخاصلمعرفة  

 رجل يشهد لرجل آخـر      وذلك حينما جاءه  
...

 

 
 هـذا الرجـل؟     أتعرف: فقال له عمر  

!نعم: فأجاب

 

 
 جاره الذي يعرف مدخله     أنتهل  : قال

.ال:  الرجلفأجابومخرجه؟ 

 

 
هل صاحبته في السفر الذي     : قال عمر 

:  الرجـل فأجاب؟  األخالقتعرف به مكارم    
.ال

 

 
هل عاملته بالدينار والدرهم    : قال عمر 

 فأجـاب الذي يعرف بـه ورع الرجـل؟        
.ال: الرجل

 

 
ا ا قاعد يته قائم أفصاح به عمر، لعلك ر    
 تـارة   رأسـه يصلي في المـسجد يرفـع       

!!...؛ فرد الرجل نعمأخرىويخفضه 

 

 
نك ال تعرفـه،    إاذهب ف : فقال له عمر  

ائتنـي بمـن    :  الرجل وقال له   إلىوالتفت  
.يعرفك

 

 
 لم ينخدع بشكل الرجـل وال       فعمر  

مظهره، ولكن عـرف الحقيقـة بمـوازين        
صحيحة كشفت عن حاله، ودلت على تدينه       

!!..وأخالقه

 

 
وهذا معنى قوله عليه الصالة والـسالم       

 أبـي في الحديث الذي رواه مـسلم عـن         
 صـوركم   إلـى  اهللا ال ينظـر      إن: (هريرة

 وأعمـالكم  قلوبكم   إلى ينظر   وإنما وأموالكم
.(...

 

 
ـ  رشـد النبـي     ألهذا كله     ي راغب

م ن يظفروا بـذات الـدين، لتقـو       أالزواج ب 
 حـق   أداء فـي    األكمـل الزوجة بواجبها   

 حق البيت على النحو الـذي       وأداء،  األوالد
، وحض عليه الرسول عليه     اإلسالم به   أمر

.سالمالالصالة و

 

 

 

روى البخاري ومسلم وغيرهما عن      -
:  قـال   رسول اهللا    أن  هريرة   أبي

لمالهـا ولحـسبها    : ألربـع  المـرأة تنكح  (
ـ      دين ولجمالها ولـدينها، فـاظفر بـذات ال

). يداك)١(تربت

 

 

 

وسـط عـن    وروى الطبراني في األ    -
مـن  : (نه قـال  أ  عن النبي    نس  أ

، ومن  ال ذال إها لم يزده اهللا     ة لعز أمراتزوج  
ا، ومـن   ال فقر إتزوجها لمالها لم يزده اهللا      

 دناءة، ومن   إالتزوجها لحسبها لم يزده اهللا      
 يغض بصره، أن إال لم يرد بها  امرأةتزوج  

 يصل رحمه، بارك اهللا     أوجه،  ويحصن فر 
).له فيها، وبارك لها فيه

 

 
 أوليـاء  رشـد النبـي     أوبالمقابل  

ن يبحثوا عـن الخاطـب ذي       أالمخطوبة ب 
 فـي   األكملالدين والخلق، ليقوم بالواجب     

،  حقـوق الزوجيـة    وأداء،  األسـرة رعاية  
، والقوامة الـصحيحة فـي      األوالدوتربية  

بيت مين حاجات ال  أالغيرة على الشرف، وت   
.واإلنفاقبالبذل 

 

 

 

 روى الترمذي عن رسـول اهللا        -
ذا جاءكم مـن ترضـون دينـه        إ: (لانه ق أ

ال تفعلوا تكن فتنـة فـي       أوخلقه فزوجوه،   
).، وفساد عريضاألرض

 

 

 

 على الدين والتربيـة     أعظم فتنة   وأية -
 تقع الفتاة المؤمنـة بـين       أن من   واألخالق

 زوج ال يرقب في     أوبراثن خاطب متحلل،    
 وال ذمـة، وال يقـيم للـشرف         إال مؤمنة

.ا؟ا وال اعتباروالغيرة والِعرض وزنً

 

 
                                                           

حـريض،  تكلمـة تفيـد الحـث وال   : تربت يداك ) ١(
اظفـر بـذات    : والدعاء بكثرة المال، وصار المعنى    

 .لى المال وغيرهإالدين وال تلتفت 



 

 

 

 

 



 



  

 





 



 



 

 

 

 الخليجيـة والعربيـة     : قمـم  ثالث، أعمال   المكرمةاستضافت مدينة مكة    
،  يونيه الماضي  ٣١ و ٣٠  يومي  وقمة منظمة التعاون اإلسالمي،    ؛الطارئتين

من أجل توحيد الجهود ضد إيران، في الوقت الـذي تعـرض فيـه سـفن           
سعودية وإماراتية للتخريب، مع التصعيد األمريكي في الخليج العربي ضد           

. عليهاتوزيادة العقوباإيران 

 

 
ا في مطـار جـدة     كان استقبال القادة المسلمين والعرب لقمم مكة مختلفً       و

االستقبال والمراسم المعروفـة كـان       هذه المرة، فباإلضافة إلى بروتوكول    
 على الضيوف أن يمروا بموقع يقف عنده العقيد تركـي المـالكي النـاطق            

 من الـصواريخ الباليـستية      الرسمي للتحالف من أجل اليمن، وبجانبه قطع      
أطلقوها ن  يالحوثي تقول السعودية أن     والطائرات المسيرة إيرانية الصنع التي    

الفعل على ما تمخض عن هذه القمموتباينت ردود.. .اا قبل أن تصيب هدفًعلى بعض بلدات ومطارات المملكة وتم تفجيرها جميع : 

 

 
:املوقف السعودي

 

 
ية السعودية بنتائج القمم الثالث والبيانين الختاميين للقمتين العربية والخليجية، بما تـضمنها مـن شـجب للـسلوك                   رحبت األوساط الرسمية واإلعالم   

.اإليراني في المنطقة وهجمات الحوثيين على األراضي السعودية

 

 
عدد من الشخصيات الرسمية السعودية بسبب      وتلقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده األمير محمد بن سلمان التهاني من قبل                  

.نجاح القمم الثالث

 

 
:املوقف القطري

 

 
رأى وزير الخارجية القطري أن البيانين الصادرين عن القمتين العربية والخليجية، أهمال القضايا المركزية في المنطقـة مثـل القـضية الفلـسطينية                       

.واألزمتين الليبية واليمنية، وأعلن تحفظ بالده عليهما

 

 
 آل ثاني  وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن     

 

 في حوار تلفزيوني أجراه    -

 

ا ولم يتم التشاور حولهما، وذلك بعد أن شاركت قطـر            إن البيانين أعدا مسبقً    :-
.ممثلة برئيس وزرائها الشيخ عبداهللا بن ناصر آل ثاني دون أن تلقي كلماتها في القمم

 

 
:املوقف اإليراين

 

 
          رت طهران عن ثقتها بأن البيان الختامي للقمة العربية ال يعبر عن            رأت الخارجية اإليرانية أن السعودية استغلت شهر رمضان ألغراض سياسية، وعب

.رؤية جميع األعضاء في جامعة الدول العربية

 

 
  ه الرئيس اإليراني حسن روحاني رسالة إلى قمة منظمة التعاون اإلسالمي،          من جانبه، وج داعي       ا عـن القـضية     ا إلى عدم تشتيت العالم اإلسالمي بعيد

".القضية الرئيسية"الفلسطينية باعتبارها 

 

 
:املوقف العراقي والسوري

 

 
 وذلك عبر رسالة أرسلها الوفد العراقي ألمين جامعة الدول العربيـة،            ؛"صيغته الحالية "اعترض العراق على البيان الختامي للقمة العربية الطارئة في          

. في الرسالة نفسهاةأحمد أبو الغيط، خالل تالوته للبيان، لكن بغداد أعربت عن استنكارها الستهداف األراضي السعودي

 

 
 في شؤونها الداخلية مشيرة إلى أن الوجود       "  غير مقبول  تدخالً"رت سوريا عن رفضها ما جاء في البيان الختامي للقمة العربية، وما اعتبرته              بدورها عب

. على أراضيها جاء بطلب من الحكومة السوريةاإليراني

 

 



 

 

 

 

 



 









 






 



 





 




 


حتى تتولى إدارة البالد    االتحاد اإلفريقي عضوية السودان     ق  علَّ

.سلطة مدنية انتقالية

 

 

 إن هـذه    :وقال بيان صادر عن قسم األمن والسالم في االتحاد        
.هي الطريقة الوحيدة للخروج من األزمة

 

 

قـوات األمـن    وقوع اشـتباك بـين  وجاء قرار االتحاد عقب  
.السودانية والمحتجين في العاصمة الخرطوم

 

 

ا لقوا حتفهم في     شخص ٦١ إن   :وقالت وزارة الصحة السودانية   
.العنف، من بينهم ثالثة من قوات األمن، طعنوا حتى الموت

 

 

لكن لجنة األطباء المركزيـة، المرتبطـة بحركـة احتجـاج           
دني قتل، بعد إطالق قـوات       م ١٠٠ إن أكثر من     :المعارضة تقول 

.األمن النار عليهم

 

 

 جثة في مياه نهر النيل في الخرطوم،  ٤٠ إنه عثر على     :وقالت
.إال أن السلطات السودانية تنفي ذلك

 

 

ودافع نائب رئيس المجلس العسكري فـي الـسودان، محمـد           
حمدان دقلو، عن عملية فض االعتصام أمام مقر قيادة الجيش فـي           

المعتصمين اخترقتهم عناصر مارقة وتجـار      "إن   :الخرطوم، قائالً 
".مخدرات

 

 

لن نسمح بالفوضى ولن   ": "حميدتي"وأضاف دقلو، الشهير باسم     
".نرجع في قناعتنا، ويجب فرض هيبة الدولة بالقانون

 

 

ورفض قادة الحركة االحتجاجية في السودان عرض المجلـس         
ن الثقة بـه    العسكري االنتقالي استئناف التفاوض، قائلين إنه ال يمك       

بعد العنف الذي استخدم ضد المعتصمين، لكنهم عـاودوا القبـول           
.ثيوبيا آبي أحمدأبالتفاوض بعد وساطة رئيس وزراء 

 

 




 


أكدت مصادر في الحكومة اليمنية لصحيفة العـرب تواصـل          

ا باستئناف  ع الحكومة المعترف بها دولي    مساعي األمم المتحدة إلقنا   
التواصل مع المبعوث األممي إلى اليمن مارتن غريفيث، في ظل          
أنباء عن رفض الرئيس عبدربه منصور هادي التعامـل معـه أو    

. استقباله خالل زياراته األخيرة للرياض

 

 
وبحسب وسائل إعالم عربية من المتوقع أن تلتقي وكيلة األمين          

المتحدة للشؤون السياسية وبناء السالم، روزماري دي       العام لألمم   
. كارلو، بالرئيس هادي في وقت الحق، لهذا الغرض

 

 
إن الحكومة قطعت أي اتـصال مـع         :"العرب"وقالت مصادر   

غريفيث في أعقاب الرسالة شديدة اللهجة التي بعث بها الـرئيس           
اليمني إلى األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غـوتيريس الـذي           
دافع عن مبعوثه الخاص إلى اليمن ووعد في رده علـى رسـالة             
هادي بالعمل على تغيير النهج األممي في اليمن والـذي تـصفه            

. كومة الشرعية بالمنحاز للحوثيينالح

 

 
ـ   ووفقً  فقـد ترافقـت   "العـرب "ا لمصادر دبلوماسية تحدثت لـ

محاوالت األمم المتحدة ترميم عالقاتها بالحكومة اليمنية مع البحث         
في كواليس المنظمة الدولية عن البديل المحتمل لغريفيث، وأشارت 

بلر كخليفـة  المصادر إلى تردد اسم الدبلوماسي األلماني مارتن كو    
ـ          ” العرب”محتمل له، كما كشفت مصادر قريبة من األمم المتحدة ل

عن تكليف األمين العام لألمم المتحدة مستـشاره الخـاص لمنـع            
اإلبادة الجماعية السنغالي أداما ديينغ، بمهام خاصة فـي الملـف           
اليمني، األمر الذي يعزز من فرضيات إعفاء غريفيث من مهـام           

. عمله في اليمن

 

 

أعلن مدير المكتب اإلعالمي للقيادة العامة للجيش الليبي، خليفة العبيدي، أن القوات الجوية، دمرت طـائرة تركيـة     

.مسيرة، بعد غارة جوية على القسم العسكري في قاعدة مطار معيتيقة، بالعاصمة طرابلس

 

 

ر وإسقاط طـائرات درون تركيـة       نت، أن هذه ثاني مرة ينجح سالح الجو الليبي في تدمي          .وأوضح العبيدي للعربية  

الصنع في أقل من يوم، حيث قصف طائرة تركية مسيرة في مطار معيتيقة، بعد أن نفذت العديد من الغـارات علـى                    

.مواقع عسكرية ومدنية

 

 

            ا مـن الطـائرات     ومنذ بداية العمليات العسكرية بالعاصمة طرابلس قبل شهرين، أسقطت قوات الجيش الليبي عدد

 إنها مرسلة مـن  :ضها مزود بإمكانية القصف، وأخرى مخصصة ألغراض االستطالع والتصوير، وقالت المسيرة، بع 

.تركيا

 

 

خليفة حفتر، أنقرة، بإرسال األسلحة والمعدات العـسكرية، وكـذلك     المشير  ويتهم الجيش الوطني الليبي الذي يقوده       

.الضباط، لدعم ميليشيات حكومة الوفاق، واإلشراف على تدريبهم

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 مـن  تبقـى   ما  وتجريف  إزالة  القدس  فى  اإلسرائيلى  االحتالل  بلدية  قرار  والمقدسات،  القدس  لنصرة  المسيحية  اإلسالمية  الهيئة  اعتبرت
.والمقدسيين المسلمين مشاعر إثارة هدفه واضح وإصرار المقابر، حرمة على اسافر اتعدي التاريخية، اهللا مأمن مقبرة

 

 
 فـى   ،"التـسامح   متحـف " بجـوار   يقع  شارع  لشق  مشروع  بتنفيذ  البدء  اإلسرائيلى  االحتالل  سلطات  بعزم  لها،  بيان  فى  الهيئة  ونددت 

.التاريخية اهللا مأمن مقبرة أرض على عامة مبانى وإقامة المقبرة، بوسط "سيرا بن" وشارع اهللا مأمن شارع بين الواصل الطريق

 

 
 قـررت  متطـرف  وبشكل إسرائيل أن إال اهللا، مأمن  مقبرة  ضد  المتواصلة  التهويد  لعمليات  الفلسطينى  المقدسى  السخط  رغم  أنه  وأكدت

 الدولية،  والمواثيق  واألعراف  انينالقو  وكافة  الفلسطينى،  والحق  اإلسالمية،  المقبرة  حرمة  منتهكة  خطيرة،  خطوة  فى  المقبرة  وإزالة  تجريف
.تباعهاأو المختلفة الديانات احترام إلى تدعو التى

 

 



 

 
، ورئيسة ميانمار،   أعرب رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان     

في " تزايد أعداد السكان المسلمين   "أون سان سو تشي، عن قلقهما بشأن        
.بلديهما

 

 
وجاء ذلك خالل استقبال رئيس الوزراء الهنغاري، زعيمة ماينمار         
في مكتبه بالعاصمة بودابست، وبحثا خالل لقائهما قضايا عديدة أبرزها          

 الهجرة هي أحد أكبـر      قضية"وأكد الطرفان أن    ،  الهجرة غير الشرعية  
".التحديات التي تواجهها أوروبا وجنوب شرق آسيا في الوقت الحاضر

 

 
الطرفين أشارا إلـى أن منطقتيهمـا       " أن   عنهماكما أكد بيان صدر     

ين الذين يتزايد عـددهم     عرفتا ظهور مشكلة التعايش مع السكان المسلم      
ـ          ،  "باستمرار شي، وانتقدت منظمات حقوقية الرئيسة أون سـان سـو ت

الحائزة على جائزة نوبل للسالم، بسبب سكوتها على ممارسـة جـيش            
بالدها ألعمال عنف يرى حقوقيون أنها قد ترقى لتطهير عرقي بحـق            
الروهينغا المسلمين، ودفاعها عن اإلجراءات التـي اتخـذها الجـيش           

.ضدهم

 

 

 

 
يذكر أن مفوضية حقوق اإلنسان في مجلس أوروبا كانت أصدرت          

هم حكومة أوربان باستخدام خطاب معاد للمهاجرين يغذي تقريرا حديثا يت
"الخوف واألحقاد وكره اآلخر"

 

 




 


عدل البريطانية، في تقرير لها، عـن ضـلوع   كشفت وزارة ال  

عصابات مرتبطة بتنظيم اإلخوان اإلرهابي، في أعمال عنف وسط 
السجون ذات الحراسة المشددة، إلجبار النزالء على اعتناق فكـر          

" تـايمز "وأشـار التقريـر، وفـق صـحيفة         ،  اإلخوان المسلمين 
ع البريطانية، إلى أن العصابات تنشط تحت غطاء الدين، وتخـض         

.امل قادة ومجندين ومنفذين وأتباعلهيكل تنظيمي هرمي يش

 

 
 ٧٣ وا سـجينً  ٨٣ويستند التقرير إلى مقابالت أجريـت مـع         

وتنتمي المجموعات المستجوبة إلى ثالثة .  في سلك السجون اموظفً
لتراجإنب في إجراءاتها األمنية امن السجون الثمانية األكثر تشدد.

 

 
مجموعة داخل السجون علـى  ووجد المشرفون على التقرير،    

درجة من األهمية وصفت بالمنظمة والمرتبطة بتنظيم اإلخـوان،         
تقوم بجمع السجناء الذين التجأوا إلى الدين كوسيلة لتغيير مـسار           

.حياتهم والتعامل مع ظروف السجن

 

 

 



 


لم يتفق المسلمون كعادتهم في تحديد موعد بدء عيد الفطر المبارك، رغم            

العربيـة   التقدم التكنولوجي ووجود األقمار الصناعية، فقامت بعض الـدول          

 ٤بينها السعودية وقطر واإلمارات والجزائر، باالحتفال بالعيد يوم الثالثـاء           

 في المقابل، أكدت دول تضم األردن ومصر وتـونس وفلـسطين أن            .يونيه

.الثالثاء هو المتمم لشهر رمضان، معلنين بذلك األربعاء أول أيام عيد الفطر

 

 

 فـي   شـعوبها قد انقسمت   أما اليمن والعراق وسوريا والسودان وسوريا ف      

.د نتيجة فتاوى طوائفها المختلفةتحديد العي

 

 

 يونيه، اضطر الليبيون إلى تغيير ٥وفي الساعة الرابعة فجر يوم األربعاء 

مشاريعهم لليوم التالي، بعد أن تراجعت دار اإلفتاء عن إعالنها السابق بأن            

.األربعاء هو أول أيام العيد

 

 



 



» جوجل«ن أأكد المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار اإلفتاء، 
حذف تطبيق فتاوى يوسف القرضاوي، مفتي تنظيم اإلخوان 
اإلرهابي، لنشره الكراهية وحثه على اإلرهاب والعنف وتعزيز 

.ظاهرة اإلسالموفوبيا

 

 
وكشف المؤشر العالمي للفتوى أن التطبيق الذي كان يحمل 

يورو (أو ما يسمى بـ) الفقهي للمسلم األوروبيالدليل (اسم 
 ويتبع م٢٠١٩تم تدشينه في إبريل ) Euro Fatwa) (فتوى

المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث، ومقره كلونسكي في 
.العاصمة اإليرلندية دبلن، الذي كان يرأسه القرضاوي

 

 
وأفاد المؤشر بأن أحد أهم أسباب حذف التطبيق رئاسة 

، ما أثار الذعر في نفوس الكثير من االقرضاوي للمجلس سابقً
الغربيين، لترسخ صورة ذهنية سلبية عنه لما يصدره من فتاوى 

.تحمل الكثير من الكراهية والعنف والعداء

 

 

|

 




 




 





 

 

 

 

 



 



 



 



:بن أبى طالب  على اإلمام  أمير المؤمنينقال

 

 

 

.عارض صادف قلبا فارغًاجهد العشق  -

 

 

 

فيما ال يعنيه، وإخباره    ساسة المرء بكثرة كالمه     خعرف  تُ -

سأل عنهعما ال ي.

 

 

 

.يزول والبر يبقىإن تتعب في البر، فإن التعب  -

 

 

 

.أجهل الجهال من عثر بحجر مرتين -

 

 

 

كفاك موبخًا على الكذب علمك بأنك كاذب، وكفاك ناهيا          -

.عنه خوفك من تكذيبك حال إخبارك

 

 



 





 



 

بن عبد الملك حين توفى عمر بن عبد العزيز          قال مسلمة    -

.ورآه مسجى

 

 

ا قاسية، وأبقيت لنـا فـي       نت لنا قلوب  ييرحمك اهللا لقد ل   : قال

.كراالصالحين، ذ

 

 

 

ـ   إنَّ: قال الحسن البصري   - ا إليـه راجعـون، يـا       ا هللا وإنَّ

.صاحب كل خير

 

 

 

 رأيت أزهد وال أخوف هللا من عمر بـن          ام:  قال مكحول  -

.عبد العزيز

 

 

 

الحـسن  ما رأيت أخـوف مـن        : قال يزيد بن حوشب    -

.البصري وعمر بن عبد العزيز كأن النار لم تخلق إال لهما

 

 

 

شهدت جنازة  : وزاعي قال فعن األ : الرهبانوبكى عليه    -

عمر بن عبد العزيز، ثم خرجت أريد مدينة قنسرين، فمـررت           

يا هذا أحسبك شهدت وفاة هذا الرجل؟ فقلت        : على راهب، فقال  

ما يبكيك ولـست  : فقلت لهنعم، فأرخى عينيه فبكى سجاما،    : له

كن أبكي على نور    لإني لست أبكي عليه، و    : من أهل دينه؟ فقال   

.كان في األرض فطفئ

 

 



 



قال اإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبو العزائم رضوان         

:اهللا عليه

 

 

 

-   انِةٱِلسارلِْعب   ٱ ِمناِرِفينـا       للَِّهٱ بِ لْعِبه ـاتٌ تَِطيـبنَغَم 

 اللَّه نَـزلَ  : َألشْباحٱا   تَهتَز ِبه  لْغَيِبٱ، وِإشَاراتٌ عِن    َألرواحٱ

            الَّـِذين لُـودج ِمنْـه تَقْشَِعر ثَاِنيا متَشَاِبها مِديِث ِكتَابالْح نسَأح

 نخْشَويمهبر.

 

 

 

-   ابراِنٱِإعللِّس   ِقيمي كاهج   لنَّاِسٱ ِعنْد   ابرِإعلْقَلْـبِ ٱ، و 

 ِعنْد كاهج ِقيمللَِّهٱي.

 

 

 

. لَنَا بيانللَِّهٱ لَيس بعد بياِن -

 

 

 

-  ردٱِإذَا تَصمهٱ لْوانيِسِك لْبٱ فََأمانيلْب.

 

 

 

.لْغَرامٱ نَما لْبيانٱ لِْعيانٱِإذَا صدقَ  -

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



 




 




 


 بأن ينوى أن يعتمـر      ، وهى فريضة  ةُيالِن
 أو يحج   ا لوجهـه الكـريم     هللا تعالى مخلص، 
ا فضله ورضوانهمبتغي.

 

 


 


. االغتسال وهو سنة:أوالً

 

 
.ايضة أ صالة ركعتين وهما سنَّ:ثانيا

 

 
ها  ومخيطِ  الثيابِ  من محيطِ  درج التَّ :ثالثًا

ـ  مه فإن لم يجد   ،ِنيوفَرعالم نيلَعإال النَّ   سِبا لَ
ـ تحت الع  ا إلى هِعطْ بعد قَ  اءذَِح ـ ي و ،ِبِق  سبلْ

إزارِرا ودوالتَّ،اء جرداِج وب.

 

 
ـ  و ، التلبية :رابعا يسأن تكـون عنـد      ن 
 أو  الـسفينةِ  أو حركـةِ   مـشىِ  أو ال  ،الركوِب
.ِدرج التَّ بعد تماِمالطائرِة

 

 


 


 ،كيب لَ ك لَ يكِر شَ  الَ كيب لَ ،كيب لَ مه اللَّ كيبلَ

.ك لَيكِر شَ الَكلْمالْ وك لَةَمعالنِّ ودمحالْ نِإ

 

 
:وله أن يقول

 

 
ما وتَمِجـــــيدالَبيك لَبيك ِإعظَا

 

 
لَبيك لَبيك ِإقْرارا وتَوِحـــــيدا

 

 
لَبيك ربى َأِعـــنِّى َأن َأنَاَل ِرضا

 

 
موالَى َأعمُل ِإخْالَصا وتَفْـــِريدا

 

 
لَبيك وفَّقْتَِنى فَامنَح مواجــــهةً

 

 
داَأحيا ِبها فََأرى برا ومعــــبو

 

 
لَبيك لَبيك فَامنَحــِنى الرضا كَرما

 

 
والْفَضَل يا ســيِدى ِبالْفَضِل تَجِديدا

 

 
لَبيك َأقِْبْل علَى الراِجى ِبعاِطـــفٍَة

 

 
 َأنَّى َأرى وجهك الْمحبوب مقْصودا

 

 


 


والملب   ى له أن يلببما أور  ى دعليـهِ   اهللاُ ه ، 

  ويرفع ، ومالكٍ  عند أبى حنيفةَ    واجبةٌ ةُيِبلْوالتَّ
ـ  وتكرار ،هتضر  ال ه بها بحالةٍ  صوتَ ا عنـد   ه

 اجحأو الْ  ا المعتمر هيم ويدِ ، واجب المناسباِت
  من الحـرمِ   بر فإذا قَ  ، من الحرمِ  برقْى ي حتَّ

.اِفو بالطََّأدتَا وابهتركَ

 

 
 دنْ عِ احب م ِةيِبلْ وقبل التَّ   الغسلِ دع ب يبوالطِّ

.هدنْ ِع اإلحراِمدع بم ويحر،مالك  إالِةثَالَالثَّ

 

 


 


ويحرم ى الْ لَ عمِمِرح  الـص يـ  ،د ،اءس والنِّ

 

 

 

 



 


        ةَ اإلسـالمجسماحة موالنا اإلمام المجدد ح

والمسلمين فى هذا الزمان السيد محمد ماضى       
أبو العزائم   

 

، ونفعنا اهللا بكم  ،  قدس اهللا سركم   -
وجعلكم وليا مرشدا لطـالب العلـم النـافع          

 

- 
اإلحـرام،  : علمنا أن أركان الحج أربعة هـى      

فنرجـو  والطواف، والسعى، والحضور بعرفة،   
من سماحتكم التكرم ببيان الحكم الصحيح لهذه       
األركان األربعة، وما يتعلـق منهـا بالقلـب         

.والجسم، والمحرمات والفرائض بها

 

 
:الًفأجاب سماحته قائ                          

 

 



 

 

 

 



 



ـ  عِ يـب  والطِّ ،جوزوالتَّ يجِوزوالتَّ  ، مالـك  دنْ
ـ الم سبلُ و ،ٍةوهشَ بِ سمواللَّ ـ مالْ و يِطِح  ،يِطِخ
وجوِعاِف الشَّ زلُ  وأبو حنيفةَ  ى بس الس إذا  يِلاِور 
  ولـو  ِسْأ الر ِن ع ٍعِفتَرم بِ ُللُّظَ والتَّ ، اإلزار دقَفَ
 ٍتاِبثَ ِب إالَّمِرحم الُْللَّظَتَ وعند مالك ال ي    ،كرحتَ
لَوِبو جٍلب.

 

 


 


ـ ِئ األَ نسحتَ واس ،الًي لَ َلخُدى أن ي  لَواَأل ةُم 

الدععنْاء دْؤ رِةيالب ِتيو نَمعهم الك.

 

 


 




 


 فإنـه   ا حنيفـةَ  ب أَ ا إالَّ طًر شَ ةُما األئِ هجعلَ

لَجعه فُاِئ الطَّ وال يطوفُ ، شرٍط ا غير  عنـد ه 
.ِنيتَعكْالر ا لصالِةرهطَتَ مإالَّ

 

 


 


 ه وأركانُ ،ةٌنَّا س ه ألنَّ ةٌنَّ س ِةرم للع الطوافُ

 فلـو   ،فريضةٌ  والسبعةُ  أشواطٍ سبعةَ أن يكون 
 ُلطُب تَ تٌقْى و ض م  إن لم يكن   همتَ أَ طٌو شَ صقَنَ
ـ  ى الوقـتُ  ض فإن م  ،ىاِس النَّ ةُالَ ص ِهِب أعاد 

 اِفو الطَّ دعى ب ع فإن كان س   ،ِهِلو من أَ  افَوالطَّ
  الَ ىع الس ن ألَ ؛ىعالس و افَو الطَّ ادع أَ ِصاِقالنَّ
كُيالَّ إِ ونب عطَ دتَاٍفو ام،و يسـ  ِفن  اِفوى الطَّ

ِتاالبدمِ اء الْ ن حاألَ ِرج سفَ ِدعقَيلُبإ ه ـ  ن  و أَ رد قَ
ِملْيسبِ ه ِهِدي و قَيلُباه،  وِح فإن زم و اجهه ِهِه بوج 
كَوبر و محتَّ ر  ِتى يم الس بع، ـ لْ وي مس  كْ الـرن 
اليشَ ى كلِّ ى فِ اِنم ِئ األَ  وعند بعضِ  ،ٍطوِةم أن  
العمِر فَةَرةٌيض.

 

 


 


ـ و و،ِةمِئ اَألاِعمجِإ ِبةٌنَّ س هيلُِبقْتَ ضـ  الْع ِدي 

لَعِهي عنْ   إالَّ ةٌنَّ سفإنَّ مالٍكد عنْه دِبه دةٌعةُنَّ والس 
.هيلُِبقْتَ

 

 


 


   ِنكْالشافعى يقول باستالم الر الي ى من  اِنم

  ومالك يقول  ،هوأحمد يقول بتقبيلِ  ، غير تقبيلٍ 
ه  اسـتالم   وأبو حنيفـة يمنـع     ،طقَه فَ باستالِم
.هوتقبيلَ

 

 


 


أجمِئ األَ ععلى تَ  ةُم ِكر ِهِمالَِت اسام، و ورد 

ِنععباٍس ِن اباستالم هام.

 

 
ـ  ِنيتَعكْ الـر  وصالةُ ي يِهلِّصـ  م ا مـ  أَ ن  متَ

.ِىعى السى إلَِضمي ورجحالْ ُلبقَ يم ثُافَوالطَّ

 

 



 




 


ـ  و ،افَالص بِ ِءدى الب لَ ع ةُمِئ األَ عمجَأ  فَالَخَ

 نِة ومـن الـس    .اءو س رم األَ َلعج فَ ةَيفَِنو ح بَأ
علَ الدعاء  والـصعودِ  ،ى المروةِ ا وعلَ فَى الص  
 ،ىاألولَ  الثالثةِ ى األشواطِ  فِ ِة والهرولَ ،امعليِه
الشَّ وأن اَألطَو َلوي حسـ ب ـ فَ الـص ن ِم ى ا إلَ
المراِنوالثَّ ِةوإلَ المروِةى من فَى الصاذَكَا وه.

 

 
ـ  تَ دع ب ِةرم الع  من اإلحالُل اِمم  الـس ِىع، 

وتَى َأتَمم المِمتَعرالس عىلَلَّ ح شَلَّ كُه ٍءى.

 

 


 


يلزم أن  يكون  الس عى صحيحٍ  طوافٍ  بعد ، 
ـ  أَ نى م  علَ ةَكَّ م ودخوُل ـ  لَّه ـ  وجحالْ ِب  باِج
طوافُ فيكون واجِ ه اب، و السعى بعد ه  ا  صـحيح

 ويـدوم ،  واجبٍ  صحيحٍ  طوافٍ  بعد عقَ و هألنَّ
مِرحا الَ مفُ يِإك حرامإالَّه بعد ـ  ر ِىمـ  ج مِةر 
ـ   فـإذَ  ،رغَص األَ َلحالَ اإلِ لُِّحيفَ ِةبقَعالْ  افَا طَ
ـ  و ،ربكْ األَ َلالَح اإلِ لُِّح ي ِةاضفَ اإلِ افَوطَ ِدييم 
  صـالةِ  بعـد  ى عرفةَ لَ ع فَِق ي نى أَ لَ إِ ةَيِبلْالتَّ

 اهيمِد ي ى حنيفةَ  أبِ  وعند ، عرفةَ ِمو ي ن مِ ِرهالظُّ
.ةَبقَع الْةَرم جىِمر ينى َأإلَ

 

 


 




 


فِ يخرج  ى اليمِ ِناِم الثَّ ِمو ن فَ ةَكَّ م ى  فِ يتُِبي

 ِحب الص  صالةِ  بعد  يقوم م ثُ ،ةَعاِسالتَّ ةَلَيى اللَّ نًِم
ـ  الظُّ ىلِّصى ي ا حتَّ يهِف ثُكُمي فَ ةَفَِلدزى م إلَ هر 
الْوعصفِ ر  ِم نَ ِعاِمى جغَ ةَر ِبرى  عةَفَر، و يسمع 
.ِكاِسنَم الِْملُّعتَ ِلاِمم اِإلةَبطْخُ

 

 


 


بعالظُّ  صالةِ د ِره و العِرص تَ يـ و جـ  إِ ه ى لَ

عةَفَر لَ مبي تَّا ح فَِقى ي لَ ع ى عفَ ةَفَر قَو ـ  ج ِلب 
الرحِةم، و علُّ كُ ةُفَره ا مـ   الَّ إِ فٌِقو م نَا مـ ع  هتْ
ـ م [)عرنَةَ نطْب( وه و ةُيعِرالشَّ ـ ع م انكَ  وملُ
نَهاك[ وتْيرِبلْ التَّ كةَي و يُئِدتَب ي دنَّو ألَ عه ى لَّ ص

ـ  بِ يٍمِدقْتَ عمج رصعالْ و رهالظُّ مـ  نَ ِدِجس  ،ةَرِم
فَوِعاِف الشَّ َلضى َأ وحمد كُ الرِف وب ى مـ و  ِفِق
عةَفَر،و سى ِفووِبكُى الرو غَوِفقُالو يرهام .
وتَيوجه فُاِق الو لَ ع ى عبِ ةَفَر وى الْ لَ إِ ِهِهجبِتي 
ويُلِطي الدعاء.

 

 


 


ا ظًِحالَ م اِمم اإلِ ع م عفَ د سم الشَّ ِتبرا غَ ذَِإ

الرحالِْب ةَممتَجِعم، تَّ ح بِ َلِزنْى ي مزةَفَِلد و لِِّصيى 
 اِءشَِع الْ ِتقْى و  فِ يٍرِخْأ تَ عم ج اءشَِعالْ و بِرغْمالْ

ويتُِبي، الْ وبِ يتُِبم ه اِجا ونْ عِ إالَّ بالـشَّ  د ِبعى 
ِعخْالنَّونَِّإ فَ ىِر فَ هثُ ،ةٌيض م قُ يـ  قَ وم ـ فَ الْ َلب ِرج 
ـ فَى الْلِّصي و،ِةبقَع الْ ِةرم ج اِتيص ح طُِقتَلْيفَ جر 
 ِنطْب بِ را م ذَِإ فَ ،)١(ٍسلَغَا بِ هنْ مِ جرخْيو ةَفَِلدزمِب
محسـ  أَ ر سرع 

 

- ـ و هو ـ  اٍدو ب ين م زـ ِلد  ةَفَ
َأوحصب 

 

- تَّح ى الْ لَ إِ َلِصى يمصب  

 

- ـ و هو 
اٍدو ب ين ِنطْ ب م حسر ى  نًِم و

 

- ـ  ي ِشم ـ ى ع ى لَ
رِتاحِه.

 

 


 


 ِلوى أَ  فِ ِةبقَع الْ ِةرم ج لِّحى م لَ إِ َلصا و ذَِإ

ى ِنبم الْوِرس ال اهج تِ فَقَ و ةَفَِلدزم ِةه جِ نى مِ نًِم
نَهاك، و رم ى السبع حصاِتي م ِرسع اِكا را أَ بو 
اِشماي، الَ و فُِق ي ـ  الَ و ي دوع ،ـ فَاتَّو ـ وا ع قُ ى لَ
ووِبج الر ِىم و هو اِج ونْ عِ بِئ األَ دِةم ِم جايع، 
وتُقْوالْ ه متَسحنْ عِ بدهنْ عِ مالـشَّ  وِعلُ طُ د ِسم، 
وهأَ و ُلو ع ِم ٍلمأَ ن عاِلم ي يِدِع الْ ِمو ـ ِدقْتَ و يمه 
 و َأقُِلحي فَهدع بُئِدتَبي م ثُ،هدعا بم ِلٍةح صِ طُرشَ
قَيصر و نْيحـ ا أَ ذَِإ فَ ،ر ـ ى بِ تَ ذَهـ  ِني  ِنيكَسالنُّ
ـ  إِ اءس النِّ ِتعرسَأ ـ  لَ ـ و خَ اِفوى الطَّ ـ  فً  نا ِم

الحِضي ،َأوسرع م أَ ن حب ب عالنَّ د لَ إِ ِرح ةَكَّى م 
ـ رِب و ).ِةاريالز (ِةاضفَ اإلِ اِفوطَِل ِىم ـ  ج مِةر 
ـ لَ ع مرحي الَ فَ رغَص األَ َلالَح اإلِ لُِّح ي ِةبقَعالْ ِهي 
 ِةاري الز اِفوطَ بِ عرسا أَ ذَِإ فَ ،اءسالنِّ و دي الص الَِّإ
ـ  ح اءوس و ،ربكْ األَ َلالَح اإلِ لَّحَأ ـ  الًو أَ قَلَ  م ثُ
ـ  افَ طَ م ثُ قَلَ ح و أَ ،قَلَ ح مثُ رح نَ و أَ ،رحنَ  م ثُ
ـ ،ِةبقَع الْةَرمى جمر ن َأدع ب كِل ذَ لَّ كُ ،رحنَ  م ثُ
طَوفُطُي فَ اِإلافَوِةاض.

 

 
قَوقَ تَ ددالطَّ م فُاو َأ وانُكَره فَ ولُاِئضِإ فَ ،هن 

ـ  ِةيضِرفَ الْ ىعى س ع س انكَ ـ خُ د ِلوى أَ  ِف  ِهوِل
ـ را ِله ِبامقََأ فَ ،اِفو الطَّ دعى ب نًى مِ لَ إِ هجوتَ ِىم 
ـ  ي م لَ نِإ و ،ىرخْ األُ اِترمجالْ ـ  نكُ س ـ  قَب  ه لَ

السعقَ ى َلب ـ  الو ـ رع بِ وِفقُ ـ  ةَفَ س ـ  ع ى سعى 
ـ  ب مدقَتَ ىِذ الَّ اِنيبى الْ لَع ِةيضِرفَالْ عـ  د ِةالَ ص 
كْرالطَّ ِىتَع ثُ ،اِفو َأ  مسرقََأى فَ نًى مِ لَ إِ عى  فِ ام

 لُّ كُ ه لَ احب ي ،اٍتوددعا م امي أَ الًالَ ح  اهللاِ ِةافَيِض
 ىم ر الَّ إِ ِهيلَ ع قَب ي ملَ و ،ه لَ  اهللاُ هلَّحا أَ م مِ ٍءىشَ
.ةٌورهشْ مةٌوملُع مىِهى ونً ِماِميى َأ ِفاِترمجالْ

 

 
ـ  تَاُهللاو ـ ى َأالَع َأُلَأس ني نَمـ ح ـ قَا الْنَ وَلب 

قْاِإلواَلب،َأ ون تَيانَفَّوا مِمِلسنَّ ِإينهِم سيعِج ميب 
الداِءع، و ى اهللاُ لَّص ىلَ ع سنَِدي ا مـ ح ٍدم  
ِهآِلوِعاِبالتَّ وين.

 

 
                                           

)١( احِ       : الْغَلَسبِء الـصوِل ِإذَا اخْتَلَطَتْ ِبـضةُ آِخِراللَّيظُلْم ،
 ). كَان يصلِّى الصبح ِبغَلٍَسَأن النَِّبى : (وِفى الْحِديِث



 

 

 

 



 

 ٣٢ 



 





 



محالوي               لجين ومحمد أحمد عنترلي         عبد الرحمن أحمد الي        مريم علي الجو

 

 
                                 اإلســـــكـــــنــــدريـــــة

 

 
 

عبد الرحمن محمد عبد المطلب     زينب حسن يس               محمد سالمة             أمل صالح الدرعه

 

 
    قزمان 

 

  برج البرلس                البكاروة الغربية             سجين  كفر الشيخ           –

 

 قطور –

 

 
ط

 

 






هْل يِجد الْعاِقُل ِفي رِويِتِه مساغًا َأن يقَصر ِفيما َأمر ِبِه وهـو ِنعمـةُ                :ابني مستقبل األمة  

علَيِه م  نِْع وهْل يكُون من أُ    ،علَيِه، َأو يرى فُسحةً ِفي ارِتكَاِب ما نَهى عنْه وهو تَفَضٌل ِمنْه علَيهِ            
. مذْموما ِفي الْعقِْل مع ما جاء ِمن وِعيِد الشَّرِع إالَِّبِنعمٍة فََأهملَها مع ِشدِة فَاقَِتِه إلَيها

 

 
َل لَهـا   عج، و ن ِجنِْس كُلِّ فَِريضٍة نَفْالً    ِبخَلِْقِه وتَفَضِلِه علَى ِعباِدِه َأن جعَل لَهم مِ        ثُم ِمن لُطِْفهِ  

                عـضيفَاِعِلـِه و اباِعفَ ثَوضا ِليشْرنَِة عسِبالْح مَل لَهعجا، وبِه نَدإلَي مهبنَدطًا، واِب ِقسالثَّو ِمن
.الِْعقَاب عن تَاِرِكِه

 

 
 وحالَـةُ   ،حالَةُ كَمالٍ : ِنوِمن لَِطيِف ِحكْمِتِه َأن جعَل ِلكُلِّ ِعبادٍة حالَتَي        :عزيزي مستقبل األمة  

           اِدربِجَل الْمالْع ِفيِهم قَ ِفي ِعلِْمِه َأنبا سِبخَلِْقِه ِلم اٍز، ِرفْقًا ِمنْهوج، الْبال      و ـنمتَثَاِقَل ، والْم ِطيء 
 مـاِنٍع  ، والكْمِل ِليكُون ما َأخَلَّ ِبِه ِمن هيَئاِت ِعبادِتِه غَير قَاِدٍح ِفي فَرٍضداِء األَ صبر لَه علَى أَ   

. وحسِن نَظَِرِه إلَينَا، فَكَان ذَِلك ِمن ِنعِمِه علَينَا؛ِمن َأجٍر

 

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

 

].٧١ ص القاهرة –

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

٣٣ 

بالهنا

 

 

 

والشفا

 

 

 

 

 



يحدث حديثًا لو لم أسمعه إال مـرة أو          سمعت رسول اهللا    :  قال  ابن عمر عن  
: يقولولكني سمعته أكثر من ذلك، سمعت رسول اهللا ، مرتين حتى عد سبع مرات

 

 
كان الكفل من بني إسرائيل ال يتورع من ذنب عمله، فأتته امرأة فأعطاها ستين دينارا                (

مـا يبكيـك،    : لرجل من امرأته، أرعدت وبكت، فقـال      ى أن يطأها، فلما قعد منها مقعد ا       لع
تفعلين هذا  : ال، ولكنه عمل ما عملته قط، وما حملني عليه إال الحاجة، فقال           : أكْرهتُك؟ قالت 

. بعدها أبداال واهللا ال أعصي اهللا: اذهبي فهي لك، وقال! وما فعلته؟

 

 
.")كفلإن اهللا قد غفر لل"فمات من ليلته، فأصبح مكتوبا على بابه 

 

 
])٤/٢٥٤(، و الحاكم )٤٧٤٧(أحمد في المسند رقم رواه [                             

 

 
، المذكور في القرآن الكريم في قولـه        الذي هو من جملة األنبياء      وهو غير الكفل    

)٨٥: األنبياء (وذَا الِكفِْل كُلٌّ من الصاِبِرين وِإدِريس وِإسماِعيَل: تعالى

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      ۳

 

 الكافيين-

 

 

بالرغم من أن الكافيين ليس سـيًئا كـالملح، لكـن           

ل مماثل، فيقوم على ترشيح الكالسيوم كافيين يعمل بشكال

 

 

متوسطة إلى كأس    الكمية الصغير " ملليجرامات من الكافيين     ١٠٠العظام كل   من  

وم، ذلك ليس كثيرا، لكن يمكـن      ملليجرامات من الكالسي   ٦تفقد   ،"حجم من القهوة  

أن يصبح مشكلة إذا كانت تفضل الكافيين على المشروبات األخرى الصحية مثل            

.الحليب والعصير المدعم بالكالسيوم

 

 

٤

 

 Aفيتامين  -

 

 

، وجد بحث أخير بأنك يمكن أن تخسر نفسك باستخدام الكثير           A نيمافي حالة فيت  

 األلبان، الكبد، واألطعمة المدعمـة      في البيض،  Aيوجد فيتامين   من الفيتامينات   

ناعة، لكن الحمية األمريكية    ممهما للبصر ونظام ال    Aبالفيتامين، ويعتبر فيتامين    

، والفيتامينات المتعددة األخرى مما يعني بأن الفرد قد يحـصل           Aغنية بفيتامين   

 وحدة دولية فـي اليـوم،   ٥,٠٠٠ والتي تعادل ،على كمية أكبر من الموصى بها  

 وحدة دولية   ٥,٠٠٠وقد بينت الدراسات بأن النساء الالتي أخذن كمية أعلى من           

لإلصابة بالكسور أكثر من النساء الالتـي       كن أكثر عرضة     Aيوميا من فيتامين ِ   

. وحدة دولية١,٦٠٠مية أقل من كتناولن 

 

 



 



 

 جم زبدة    ٥٠ -

 

ر مفروم    جم فط  ١٠٠ –

 

 ثالث مالعـق   –
كبيرة بصل مفروم    

 

 ثالث مالعق كبيرة دقيـق       –

 

– ٢٥٠ 
جم من الحليب    

 

 مكعب مرق دجاج     –

 

 خمـس بيـضات     –
مفصولة  

 

 نصف ك لحم دجاج مطبوخ ومفروم ناعما         –

 

– 
.نصف ملعقة صغير من الملح

 

 


 



 

الفطر والبصل   أضيفي إليها    ،سخني الزبدة في إناء كبير     -
الـدقيق،  إلى أن تصبح طرية، صـبي فوقهـا         واطبخيها  

خفضي الحرارة وأضيفي اللبن ومكعب مـرق الـدجاج،         
.اطبخيها مع التحريك المستمر حتى تصبح كثيفة

 

 

 

اخلطي صفار البيض معا واخفقيها بقليل من الصلـصة          -
.الساخنة وحركيها بسرعة

 

 

 

عن النار وأضـيفي لهـا لحـم    تغلي ارفعيها ال تدعيها   -
. إلى المزيجيهي بياض البيض والملح وأضيفالدجاج، اخفق

 

 

 

ادهني قعر وعاء سلوفيه سعته لتر واحد وصبي مزيج          -
.الدجاج

 

 

 

. درجة لمدة ساعة١٧٠اخبزيه في فرن درجة حرارته  -

 

 



 

 

 

 

 



 





 




 




 



 



 

 















 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

األستاذ الدكتور

 

 

نور الدين أبو حلية

 

 

اجلمهورية اجلزائرية

 

 

 

 

 

 

إلحسانإلحسانإلحسانااا: : : ساساساسادسادساد: : : بقيةبقيةبقية

 

 

 

 

 

 
لقد غفـل أولئـك     : رمى آخر بسيفه، وقال   

 قلوبنـا   وملئـوا المشايخ الذين حجبونا عن ربنا      
ا عن تلك الروايات الكثيرة التي تدعونا إلى       أحقاد

االهتمام بأنفسنا، وترك الخلـق للخـالق، فهـو         
لقـد  .. ربهم، وأعلم بهم، وبكيفية تربيتـه لهـم       

ديث عن رسول اهللا    تذكرت لتوي ما ورد في الح     
  أول من يدخل عليكم رجل من      : ( أنه قال

، فدخل رجـل، فقـام إليـه نـاس،          )أهل الجنة 
أخبرنا بأوثق عملك في نفسك،     : فأخبروه، وقالوا 

إن عملي لضعيف، وأوثق ما أرجـو بـه       : (قال
.)١()سالمة الصدر، وتركي ما ال يعنيني

 

 
لقد غفـل أولئـك     : رمى آخر بسيفه، وقال   

تلك النصوص المقدسة الكثيرة التي     المشايخ عن   
تدعونا إلى تحسين عالقاتنا بالناس مهما اختلفت       

وراحوا يشحنون قلوبنا باألحقاد التي     .. مذاهبهم
ا من اإلبلتجعلنا أغلظ أكباد.

 

 
لقد غفلوا عما ورد في القرآن الكريم مـن         
شأن يوسف عليه السالم في السجن، وكيف تأثر        

وا مشركين، كما قال    به المساجين، مع كونهم كان    
﴿ودخََل معه السجن فَتَياِن قَاَل َأحـدهما       : تعالى

خَر ِإنِّي َأراِني   ِني َأعِصر خَمرا وقَاَل اآل    ِإنِّي َأرا 
َأحِمُل فَوقَ رْأِسي خُبزا تَْأكُُل الطَّير ِمنْـه نَبْئنَـا          

حالْم ِمن اكِبتَْأِويِلِه ِإنَّا نَر ﴾٣٦: يوسف[ِسِنين[.

 

 
 استعمل معهم قوانين    ولو أن يوسف    

الوالء والبراء التي ربانا عليها مـشايخنا لمـا         
.. اعتبروه من المحسنين، ولما أقبلـوا يـسألونه       

وكيف يسألون من يعبس في وجوههم، ويهجرهم   
.ويحتقرهم

 

 
ا ذلـك   أتذكر جيد : رمى آخر بسيفه، وقال   

ى بعض مشايخنا،   اليوم المؤلم الذي ذهبت فيه إل     
قامــا بزيــارة لــبعض وأخبرتــه أن والــدي 

األضرحة، وأنهما طلبـا منـي اصـطحابهما،        
 فأخبرني أنهما مشركان، ثم أتبع ذلك بقوله ناقالً       

فإن الوالد إذا دعا الولـد      : (عن شيخه ابن تيمية   
إلى الشرك ليس له أن يطيعه بل له أن يـأمره           

ن اإلحسان وينهاه وهذا األمر والنهي للوالد هو م      
.)٢()ا جاز للولد قتلهوإذا كان مشركً. إليه

 

 
وقد جعلتني فتواه تلك أفكر مرات كثيرة في        

﴿ووصـينَا  : أت قوله تعالى  قتلهما، لوال أني قر   
نْسان ِبواِلديِه حملَتْه ُأمه وهنًـا علَـى وهـٍن          اِإل

ِلديك ِإلَـي   وِفصالُه ِفي عاميِن َأِن اشْكُر ِلي وِلوا      
  ِصيرِبي        *الْم تُشِْرك لَى َأنع اكداهج ِإنـا   وم

 تُِطعهما وصاِحبهما ِفي الدنْيا     لَيس لَك ِبِه ِعلْم فَالَ    
            ِإلَـي ثُـم ِإلَـي َأنَـاب نِبيَل مس اتَِّبعوفًا ورعم

   ا كُنْتُمِبم ُئكُمفَُأنَب كُمِجعرم   ﴾لُونم١٤: لقمان[ تَع ،
١٥[.

 

 
وقرأت معها كيف تعامـل إبـراهيم عليـه       
: السالم مع قريبه المشرك، كمـا قـال تعـالى         

﴿واذْكُر ِفي الِْكتَاِب ِإبراِهيم ِإنَّه كَان ِصديقًا نَِبيـا        
  يـسمع وال   َأبِت ِلم تَعبد ما الَ      يا ِبيِه ِإذْ قَاَل ألَ   *

 و ِصربًئا     الَيشَي نْكغِْني عا * يي       ِت ِإنِّـي قَـدَأب
           ـِدكِني َأهفَـاتَِّبع ْأِتـكي ا لَمالِْعلِْم م ِني ِمناءج

ا   ِصرِويا *اطًا سِت الَ   يَأب      ِإن طَانـِد الـشَّيبتَع 
َأبـِت ِإنِّـي      يا *الشَّيطَان كَان ِللرحمِن عِصيا     

  ي َأخَافُ َأن        ِن فَتَكُـونمحالـر ِمـن ذَابع كسم
  قَاَل َأراِغب َأنْتَ عن آِلهِتي يـا       *ِللشَّيطَاِن وِليا   

تَنْتَِه ألَ    ِإب لَم لَِئن اِهيمـا     رِليِني مرجاهو نَّكمجر* 
م علَيك سَأستَغِْفر لَك ربي ِإنَّه كَان ِبـي         قَاَل سالَ 

ِفيـ         *ا  ح ِه  وَأعتَِزلُكُم وما تَـدعون ِمـن دوِن اللَّ
﴾ كُون ِبدعاِء ربي شَـِقيا     أَ وَأدعو ربي عسى َأالَّ   

 ٤١: مريم[

 

- ٤٨[.

 

 
لقد حصل لي مـا     : رمى آخر بسيفه، وقال   

حصل لك، ولكن ليس مع أهلـي، وإنمـا مـع           
  ا الذين أعلنـت الحـرب      جيراني وأقاربي جميع



 

 

 

 

 



 











 



سبب مخالفتهم لما أراه من آراء، أو لمن        عليهم ب 
وقد جعلني ذلك أمتلئ بكـل      .. أواليهم من الناس  

أنواع الحقد والكراهية مع أنني قبل التزامي كنت 
مسالما من جميع الناسا، بل ومحبوب.

 

 
أذكر في ذلك اليوم أني ذهبت إلى شـيخي،         
وحكيت له عن أصدقائي وجيراني، فسألني عن       

عنها، فراح يحكي لـي عـن       عقائدهم، فأخبرته   
من جلس مع صـاحب     : (بعض مشايخه أنه قال   

بدعة فاحذره، ومن جلس مع صاحب البدعة لم        
يعطَ الحكمة، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب      
بدعة حصن من حديـد، آكـل مـع اليهـودي           
والنصراني أحب إلي من أن آكل مع صـاحب         

. )٣()البدعة

 

 
 من أتاه رجـل   : (وحكى لي عن آخر قوله    

ه على مبتدع فقـد غـش اإلسـالم،         فشاوره فدلَّ 
واحذروا الدخول على صـاحب البـدع فـإنهم         

.)٤()يصدون عن الحق

 

 
ذنه أمن أصغى ب  : (وحكى لي عن آخر قوله    

إلى صاحب بدعة خرج من عصمة اهللا ووكـل         
.)٥()إليها يعني إلى البدع

 

 
ألن يجـاورني   : (وحكى لي عن آخر قوله    
ن يجاورني أحـد  قردة وخنازير، أحب إلي من أ     

.)٦()منهم يعني أصحاب األهواء

 

 
جعل إصبعيه فـي    (وحكى لي عن آخر أنه      
.)٧()أذنيه لما سمع معتزليا يتكلم

 

 
امتنـع مـن   (أنه  :وحكى لي عن آخر قوله  

: سماع إبراهيم بن أبي يحيى المعتزلي، وقـال       
.)٨()ألن القلب ضعيف وإن الدين ليس لمن غلب

 

 
ن سماهم  وحكى لي عن آخر قوله لرجل مم      

أسألك عن كلمة، فولى وهـو      : أصحاب األهواء 
ــول ــشير : يق ــرتين ي ــة، م ــصف كلم وال ن

. )٩(بإصبعيه

 

 
لقد غفـل هـؤالء     : رمى آخر بسيفه، وقال   

جميعا أن يحدثونا عن مقولة إمام المتقين اإلمام        
علي في عهده لمالك األشتر لما واله مصر، فقد         

قلبك الرحمة للرعية والمحبة    وأشعر  : (.. قال له 
      لهم واللطف بهم، وال تكونن عليهم سبع ا ا ضاري

تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان إما أخ لك في الـدين،      
أو نظير لك في الخلق، يفـرط مـنهم الزلـل،           
وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد        
والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي       

 .)١٠()ن عفوه وصفحهتحب أن يعطيك اهللا م

 

 
وقـد  .. صـدقت : رمى آخر بسيفه، وقال   

غفلوا عن أولئك العلماء الصادقين الذين وقفـوا        
في وجه هذه الفتنـة، كالـشيخ جمـال الـدين           

، فقد كان من دعـاة الترفـع علـى         )١١(القاسمي

األحقاد، والتعامل مع الناس بإنـسانية، ال بمـا         
: يقتضيه والؤهم وبراؤهم، فمن مقوالته في ذلك      

من المعروف في سنن االجتماع أن كل طائفـة    (
قوي شأنها، وكثر سوادها، ال بد أن يوجد فيهـا          
األصيل والدخيل، والمعتدل والمتطرف، والغالي     
والمتسامح، وقد وجد باالسـتقراء أن صـوت         

 ألن  ؛الغالي أقوى صـدى، وأعظـم اسـتجابة       
التوسط منـزلة االعتدال، ومن يحرص عليـه       

صر، وأما الغلو فمشرب    قليل في كل عصر وم    
األكثر، ورغيبة السواد األعظم، وعليه درجـت       
طوائف الفرق والنحـل، فحاولـت االسـتئثار        
بالذكرى، والتفرد بالدعوى، ولـم تجـد سـبيالً       
الستتباع الناس لها إال الغلو بنفسها، وذلك بالحط        
من غيرها، واإليقاع بسواها، حسب ما تسنح لها        

إن كان بالسنان، أو    الفرص، وتساعدها األقدار،    
. )١٢()اللسان

 

 
 ولكن ال : (ا عن المتهمين بالبدعة   وقال مدافع

أنهم تعمدوا االنحـراف    : يستطيع أحد أن يقول   
عن الحق، ومكافحة الصواب عن سـوء نيـة،         
وفساد طوية، وغاية ما يقال في االنتقـاد فـي          

إنهم اجتهدوا فيه فأخطأوا، وبهذا     : بعض آرائهم 
 ألن ؛اا وخلفًمن األعالم سلفً  كان ينتقد على كثير     

: الخطأ من شأن غير المعـصوم، وقـد قـالوا         
فال غضاضة وال عار    : المجتهد يخطئ ويصيب  

على المجتهد أن أخطأ في قول أو رأي، وإنمـا          
         ا المالم على من ينحرف عـن الجـادة عامـد

ا، وال يتصور ذلك في مجتهد ظهر فضله،        معتمد
. )١٣()وزخر علمه

 

 
 ـ إن كنت تحب الحـق   دع مخالفك: (وقال

ـ يصرح بما يعتقد، فإما أن يقنعـك وإمـا أن           
تقنعه وال تعامله بالقسر فما انتشر فكر بـالعنف         

من خرج فـي    . أو تفاهم قوم بالطيش والرعونة    
معاملة مخالفه عن حد التي هي أحسن يحرجـه         

 ألن ذلك مـن  ؛فيخرجه عن األدب ويحوجه إليه   
 فـي   طبع البشر مهما تثقفت أخالقهـم وعلـت       

وبعد فإن اختالف اآلراء مـن      . اآلداب مراتبهم 
سنن هذا الكون، وهو من أهم العوامل في رقي         
البشر، واألدب مع من يقول فكره باللطف قاعدة        

والتعادي . ال يجب التخلف عنها في كل مجتمع      

على المنازع الدينية وغيرها من شأن الجاهلين        
.)١٤()ال العالمين، والمهوسين ال المعتدلين

 

 
وقد قال  .. صدقت: مى آخر بسيفه، وقال   ر

فأقول اللهم إنه ال    : (قبله صالح بن مهدي المقبلي    
مذهب لي إال دين اإلسالم، فمـن شـمله فهـو           
صاحبي وأخي، ومن كان قدوة فيه عرفت لـه         
حقه، وشكرت له صنعه، غير غـاٍل فيـه وال          
مقصر، فإن استبان لي الـدليل، واسـتنار لـي          

  في ذلك المطلـب، وإن      ا عنهم السبيل، كنت غني 
مارة ألجأتني الضرورة إليهم وضعتهم موضع األ     

على الحق، واقتفيت األقرب فـي نفـسي إلـى          
ا من االنتساب إلى    الصواب بحسب الحادثة، بريئً   

إمام معين، يكفيني أني مـن المـسلمين، فـإن          
ألجأني إلى ذلك اهللا، ولم يبق لي من إجاباتهم بد،   

أديمـي، وأكلـوا    مسلم مؤمن، فإن مزقوا     : قلت
: لحمي، وبالغوا في األذى، واستحلوا البذا، قلت      

    ﴾ـاِهِلينتَِغي الْجال نَب كُملَيع المالقـصص [﴿س :
٥٥[ ﴾ــوننقَِلبنَــا مبِإنَّــا ِإلَــى ر رــيال ض﴿ ،

، وأجعلك اللهم فـي نحـورهم،       ]٥٠: الشعراء[
وأعوذ بك من شرورهم، رب نجني مما فعلـه         

، وألحقني بخير القـرون مـن       المفرقون لدينك 
.)١٥()حزب أمينك 

 

 


 


                                                           

.)٢٩٤/ ١(جامع العلوم واحلكم ) ١(

 

 
 .)٤٧٨/ ١٤(جمموع الفتاوى ) ٢(

.٨/١٠٣ نعيم أليب احللية) ٣(

 

 
.٢٦١ برقم السنة أهل اعتقاد أصول شرح) ٤(

 

 
.٦٠ /السنة شرح يف الرباري) ٥(

 

 
.٢٣١ برقم السنة أهل اعتقاد أصول شرح) ٦(

 

 
.١/٤٠ اإلبانة يف بطة ابن) ٧(

 

 
.١/٤٠ اإلبانة يف بطة ابن) ٨(

 

 
.٢٩١ برقم السنة أهل اعتقاد أصول شرح) ٩(

 

 
.٥٣: ج البالغة) ١٠(

 

 
وهو من علماء احلديث والتفسري، ومع ذلك ينكر عليه ) ١١(

السلفية، ويتشددون يف رفضه انظر أقوال الشيخ ربيع بن هادي 
بيان مايف نصيحة إبراهيم الرحيلي من [يف مجال الدين القامسي يف 

١٤(ص ] اخللل واإلخالل

 

-١٥[(.

 

 
.٤ل ـ صاجلرح والتعدي) ١٢(

 

 
.١٠اجلرح والتعديل ـ ص) ١٣(

 

 
.٣٨اجلرح والتعديل ـ ص) ١٤(

 

 
العلم الشامخ يف تفضيل احلق على اآلباء واملشايخ، املقبلي، ) ١٥(

.٨ ـ ٧صاحل بن املهدي، ص

 

 



 

 

 

 

 



 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 




 


  

 




 











 









 









 



 





 



 





 





 





 


 

 

 

 الذي اختزنته مدرستهم وحفظه من  إن تراث أهل البيت   
الضياع أتباعهم يعبر عن مدرسة جامعة لشتى فروع المعرفة 

ت هذه المدرسة أن تربي النفوس المستعدة وقد استطاع. اإلسالمية
لالغتراف من هذا المعين، وتقدم لُألمة اإلسالمية كبار العلماء 

المحتذين لخُطى أهل

 

الرسالية، مستوعبين إثارات   البيت 
وأسئلة شتى المذاهب واالتجاهات الفكرية من داخل الحاضرة 

لول على مدى اإلسالمية وخارجها، مقدمين لها أمتن األجوبة والح
.القرون المتتالية

 

 

 

   الذين قرنهم الرسول  إن أهل بيت الرسول األمين  
  للقرآن العظيم في حديث الثقلينالًبمحكم التنزيل واعتبرهم ِعد

وغيرها مما ورد في ، وحديث النجوم،  وحديث السفينة،الشهير
ة ووال، تفسير آيات الذكر الحكيم التي تشير إلى أنّهم أهل الذكر

،األمر

 

اُألمناء على ، هم الرواد الصادقونو. والحافظون لحدود اهللا 
 وآمنهم من ،شريعة جدهم ورسالته حيث عصمهم اهللا من الزلل

 والمطهرون،الفتن

 

، الّذين يتسنى لهم تفسير الكتاب كما ينبغي 

 

 يجعلهم اُألسوة الحسنة بعد رسول اهللاواقتفاء أثره اقتفاء   ،
. التي ال يطمع في إدراكها طامعوالقدوة المثلى

 

 

 

  أن يكون منهجهم في إرساء ا ومن هنا كان من الطبيعي جد 
العظيمة، وتعظيم شعائر اهللا هو منهج القرآن الحج دعائم فريضة 

.المجيد، وخطاهم إلى تثبيت قواعدها تبع لخطاه

 

 

 

 والقرآن المجيد قد كثّف اإلضاءة على بيت اهللا الحرام، وشعائر   
، فجعله ا وعرفانًا وفلسفة وأحكاما وتعظيماج العظام، تاريخًالح
من براثن الشركا وعتيقً، للتوحيدامركز ،

 

 للناساوقيام ،

 

 اومباركً 
،وهدى للعالمين

 

،ا للناس ومثابة لهم ومطهراوأمنً 

 

 ا خاصالًومح 
للطائفين حول محور الوحدانية الحقيقية وللعاكفين والركّع 

 التعبير الصادق عن إسالم الوجه هللا تعالى والتسليم فهو... السجود
إلرادته العليا، وهو المختبر الكامل لإلنسان الطائع باتجاه الكمال 

 وتمحو ما علق النفس،الالئق به، والبوتقة التي تصهر شوائب 
. خالل مختلف مراحل الحياةران من بالقلب

 

 

 

ملي والعرفاني  لقد كانت لسيرتهم الزاخرة بالعطاء العلمي والع  
ولسعيهم الحثيث

 

 إلرساء معالم الشريعة اإلسالمية وقواعدها -
المحكمة

 

-

 

الدور الكبير واألثر البالغ في تألّق اإلسالم والمسلمين  
بشكل عام وتجلية عظمة الشريعة اإلسالمية بشكل خاص، وتركيز 

أن الدين ال «:  شعائر الحج بشكل أخص، حتى ورد عنهم
والة األمر مسؤولون عن رعاية » قامت الكعبة ماايزال قائم وأن ،

هذه الشعائر في كّل الظروف التي تمر بها اُألمة اإلسالمية، وينبغي 
أن ال يحول بينهم وبين إقامتها أي ضعف مالي، أو أي خلل 
اقتصادي ينتاب الناس، حيث يخصص ما يمكن من ميزانية الدولة 

.لى مر الدهوراإلسالمية إلحياء هذه الشعائر ع

 

 

 

 وهي صورة موجزة   نعم، هذه هي مدرسة أهل البيت  
انية عن اإلسالم ككّل، اوملخّصة جدمن معالم نظريتهم وثقافتهم الرب 

.وعن هذا الركن اإلسالمي العظيم بشكل خاص

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

  

 

  

 


تحظى فريضة الحج باهتمـام المـسلمين       

وتعتبر من الشعائر والعبـادات التـي        اجميع 
يتفق على وجوب أدائهـا جميـع المـذاهب         

.إلسالميةا

 

 
كما تعبر هذه الفريضة عن وحدة اُألمـة        

.اإلسالمية واستقالل كيانها

 

 
 وعظمـة   ،رمز قوتها : وهي بعد ذلك كلّه   

. واستمرار حيويتها،قدرتها

 

 
لم تستطع أيدي العابثين أن تعطّل هـذه        و

العبادة العظيمة بالرغم من سـعيهم الحثيـث        
 ،إلفراغها من مضمونها ومحتواهـا الكبيـر      

: منها، ذلك ألسبابويعود

 

 
١

 

   الدور الفاعل ألهل بيت الوحي     -
بما فيهم سيد المرسلين وأئمة المسلمين مـن        
أبناء الرسول العظيم الّذين تـابعوا الرسـول        

 في خطاه الحكيمـة، واتّبعـوا        الكريم
.القرآن العظيم في توجيهاته السديدة

 

 
فسلكوا سبيل الهدى بكّل ما ُأوتوا من حول 

حتى بينوا معالم وتفاصيل هـذه      وقوة وحكمة   
العبادة المهمة بشعائرها المتنوعة، وأرسـوا      

.دعائمها التشريعية

 

 
٢

 

حثّوا على أدائها   -

 

 كّل من يرتبط بهـم       
.من قريب أو بعيد

 

 
٣

 

كّل ما قالوه عن الحـج فـي         جسدوا -
سلوكهم السوي

 

 .

 

 
٤

 

ولم يكتفوا ببيان تاريخها العريق مـن       -
  نبيـاء  إلـى خـاتم األ      لدن آدم 

دنيوية الماديـة وأجرهـا   وفضائلها وآثارها ال 
وإنّما عكفوا على بيـان فلـسفتها       ،  اُألخروي

، ونفـذوا إلـى     الً عم الًشعيرة شعيرة، وعم  
 ،أعماقها ليصوروا عرفانها بالعمل قبل البيان     

 .وبالجنان قبل اللّسان

   

ئر تعـد   إن بيان فلسفة إقامة هذه الـشعا      
       اواحدة من أساليب الحثّ والتـشويق أيـض.

 

 

 

 وقد تكررت في آيات الحـج اإلشـارة          

 

- 
 عن التصريح  الًفض

 

لى فلسفة الحـج فـي       -
اإلسالم والِحكَم التي تحققها ممارسة شعائره       

:ومناسكه، قال تعالى

 

 
١

 

-       مواْ اسذْكُركًا لِّينسلْنَآ معة جِلكُلِّ ُأمو
: الحج (ما رزقَهم مِّن بِهيمِة االَْنْعاِماللَِّه علَى 

٣٤(.

 

 
٢

 

-        اِئِر اللَِّه لَكُما لَكُم مِّن شَعلْنَاهعج ندالْبو

را خَيِفيه) ٣٦: الحج(.

 

 
٣

 

-         ـاآُؤهالَ ِدمـا وهوملُح نَاَل اللَّهي لَن
ى ِمنكُمالتَّقْو نَالُهلَـِكن يو) ٣٧: الحج(.

 

 
٤

 

- َلَى      كع واْ اللَّهِلتُكَبِّر ا لَكُمهخَّرس ذَِلك
اكُمدا هم) ٣٧:الحج.(

 

 
٥

 

-       االِرج ْأتُوكجِّ يَأذِّن ِفي النَّاِس ِبالْحو
* وعلَى كُلِّ ضاِمر يْأِتين ِمن كُلِّ فَج عِميـق        
 لِّيشْهدواْ منَـِفع لَهم ويـذْكُرواْ اسـم اللَّـهِ        

٢٧: الحج(

 

-٢٨.(

 

 
٦

 

-        ـواِت اللَِّه فَهمرح ظِّمعن يمو ذَِلك
).٣٠: الحج( خَير لَّه ِعند ربِِّه

 

 
٧

 

-         ـا ِمـناللَِّه فَِإنَّه اِئرشَع ظِّمعن يمو
لَكُم ِفيها منَـاِفع ِإلَـى َأجـل        * تَقْوى الْقُلُوبِ 

ىمسم) ٣٢: الحج

 

-٣٣.(

 

 
٨

 

-  َأشْه جالْح     ضن فَـراتٌ فَملُومعم ر
ِفيِهن الْحج فَالَ رفَثَ والَ فُسوقَ والَ ِجداَل ِفي         
الْحج وما تَفْعلُواْ ِمن خَيٍر يعلَمه اللّه وتَزودواْ        

).١٩٧: البقرة (فَِإن خَير الزاِد التَّقْوى

 

 
 إن تكثيف اإلضاءة على فلسفة الحج وِحكَم     

ممارسة الشعائر المرتبطة به هـو ُأسـلوب        
متميز في بناء اإلنسان وتربيتـه وصـياغة        
تصوراته صياغة تجمع بـين طياتهـا روح        

  د والتعقّل معمن دون أن يسلب التعقّل      ،االتعب 
روح التعبد من اإلنسان العاقل، وإنّما يتسامى       

 الًبتقواه ليبلغ مرتبة ُأولي األلباب، فيتكامل عق      
 وهو يمارس هـذه الـشعائر       اى روح ويتسام

.بوعي وجد واهتمام

 

 
       ويمكن تلخيص هذه األهداف التي نـص

:عليها الكتاب العزيز في ما يلي

 

 
١

 

 ذكر اهللا وحده في كّل حال ومجـال         -
وعلى كّل شيء، واجتناب رجس الشرك على       

   اكّل المستويات تـصور  ـ  ا واعتقـاد  ا وتعلقً
.اوسلوكً

 

 
٢

 

بهـا فـالح     تنمية روح التقوى التي      -
.اإلنسان وفوزه على ُأسس التوحيد الخالص

 

 
٣

 

 االنتفاع من موسم الحج وشعائره على  -
، ا واقتصادي ا وسياسي ااجتماعي: شتى األصعدة 

 عن التكامل الثقافي في  الًفض

 

مثل هذا الموسم  
الفريد، والتسامي الروحي والمعنوي في جميع 

.لحظات هذا الموسم

 

 
ـ   مويتفرد القرآن الكري

 

     بُأسلوبه الخـاص 
 يتناغم مع منطـق     البيان قوانينه وأحكامه بيانً   

 ويجمع بين متطلبـات     ،العقل ومنطق العاطفة  
االعقل ومتطلبات الروح مع.

 

 
وِللَِّه علَى النَّاِس ِحج الْبيـِت      : قال تعالى 

 ومن كَفَر فَِإن اللَّه غَِني الًمِن استَطَاع ِإلَيِه سِبي  
).٩٧: آل عمران ( الْعالَِمينعِن

 

 
 اوقال أيض :     ةً لِّلنَّاِسثَابتَ ميلْنَا الْبعِإذْ جو

 وَأمنًا واتَِّخذُواْ ِمن مقَاِم ِإبـراِهيم مـصلى        
).١٢٥: البقرة(

 

 
فاهللا سبحانه 

 

 ، الّذي له المولوية المطلقـة     -
 وله حقّ النعمة علـى      ،وله الحقّ على الخلق   

لناسجميع ا 

 

-       يجعل أداء هذا الواجـب أداء 
ـ       للـنعم   الحقّه، ويعتبر اإلعراض عنه كفرانً

 ااإللهية وكفر ه ؤ وال يكـون أدا ، بالمنعم ا عملي
تلبية لهذا الحقّ لحاجة منه تعالى إلى أعمـال         
عباده، بل يعود نفعه إلى الناس أنفسهم، ومثل        
هذا القانون الذي ينطلق تشريعه للناس مـن        

د أنفسهم وال يكون للمشرع فيـه       مصالح العبا 
أي غرض أو مـصلحة شخـصية، ال يجـد         

 مهمـا   ا وحرج الًاإلنسان الطائع في أدائه ثق    
.كانت صعوبته

 

 

    

 ببيان الجذور التاريخيـة     االهتمامويأتي   
   من معالم المنهج    االعريقة لهذه الشعائر معلم 

القرآني إلرساء قواعد هـذه الفريـضة فـي        
. اإلسالميالمجتمع

 

 
 إسـماعيل سيدنا  إبراهيم و سيدنا  إن رفع    

          بيـت اهللا لقواعد البيت يشير إلـى أن 
عـصر  قبـل   الحرام قد سبق وضعه للناس      

. إبراهيم

 

 
  ببيان دور إبراهيم وإسـماعيل     واالهتمام 

          في تشييد دعائم هـذا البيـت العتيـق 
وأمره بأن يؤذّن في الناس بالحج بعد تـشييد         

مرار الناس في إقامة شـعائره      دعائمه، واست 
دليل على أهمية   ... كرمز من رموز الحنيفية   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
األمين العام والمتحدث الرسمي

 

 
                               لالتحاد العالمى للطرق الصوفية

ى الحسينىلعزم اعبد الحليمالشريف 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

  

 

بيان الجـذور التاريخيـة لهـذه الفريـضة         
المباركة، ومدى تأثير ذلك في إرساء قواعـد     
الحركة التصحيحية والتكاملية التي خطاهـا      
القرآن الكريم باتجاه تعميق هذا االتجاه فـي        

المجمتع اإلسالمي الفتي.

 

 

   

 

لقد تميزت مدرسة أهل البيت في نظرتها       
        زات أعطـت الحـجوشعائره بممي إلى الحج

 يثيـر لـدى     ا متميز الً، وشك ا خاص امضمونً
المسلمين عامة أسئلة شتّى عن آفـاق البعـد         
المعنوي والسياسي المتميز للحـج عنـدهم،       

.اقتداء بأئمة أهل البيت 

 

 
ويمكن تلخيص هذه المميزات فـي عـدة        

:نقاط

 

 



 

 

 الواسع بالحج على مستوى أهل      االهتمام 
 تناول جميع الشؤون والتفاصيل،      البيت

         سواء على مستوى التـصور العـام للحـج
وتاريخه وفـضله وقيمتـه ودوره وأهدافـه        

أعمالـه  وكيفية االستزادة منه والتفاعل مـع       
 الًواستكمال النفس به كما أكدته سيرتهم فض      

عن نصوصهم، أو على مـستوى األحكـام        
الفقهية ألعمال الحج وأقسامه، والفرضـيات      
المختلفة التي يمكن أن يبتلى بها أبناء اُألمـة         

.وكيفية معالجتها

 

 
ويمكن معرفـة ذلـك بمقارنـة بـسيطة         

  وسريعة بين ما ورد عن أهل البيـت       
جال، وما تحدثوا فيه عن رسـول       في هذا الم  

اهللا بشكل مباشر أو غير مباشر، وبين ما ورد 
عن طريق غيرهم، حيث تشكل المادة التـي        

والكيف  ،وردت عن أهل البيت من حيث الكم      
نسبة مضاعفة عدة مرات بالقياس لمـا ورد        

.عن طريق غيرهم

 

 
ولعّل في هذين النموذجين ما يشير إلـى        

:هذه الحقيقة بوضوح

 

 
الرواية التي تذكرها كتب : وذج األولالنم 

الحديث المعروفة لدى الجمهور عن اإلمـام       
اهللا األنصاري،   عن جابر بن عبد    الباقر

 فـي    والتي تتحدث عن حج رسول اهللا     
حجة الوداع بتفاصيل ال نراها في أي رواية        
ـ         ااُخرى في هذه الكتب، وتمثل بـذلك أساس 

مية فـي    لجميع مدارس الفقـه اإلسـال      افقهي

١(موضوع الحج(.

 

 
 ما رواه الصدوق بـسند      :النموذج الثاني  

قلت ألبـي   ": معتبر عن زرارة بن أعين قال     
 جعلني اهللا فداك، أسألك عـن        اهللا عبد

   منذ أربعين عام يـا  : فقـال .  فتفتينـي  االحج
زرارة، بيت حج إليه قبل آدم بألفي      

 

عام تريد   
اأن تفنى مسائله في أربعين عام."

 

 
 هذا النص يعبر بشكل رائق وواضح       فإن

 العملي من األنبيـاء     االهتمامعن سعة دائرة    
ممهم حيث يفسرها بهذا الجانب التـاريخي       أو

.لهذه العبادة الشريفة

 

 
  ونظرة سريعة إلى سيرتهم العملية     

ومدى اهتمامهم بأداء هذه الـشعيرة وكيفيـة        
تطبيقهم ألحكامها وحدودها وآدابها تكـشف      

 بهـا،   امامهم بالقول والعمل مع   عن مدى اهت  
 فـي إرسـاء     االهتماموتكشف عن دور هذا     

.دعائمها في المجتمع اإلسالمي

 

 



 

 

 الواسع بالحج نجد    االهتمامإلى جانب هذا    
اهتمــوا بــالمحتوى   أن أهــل البيــت

        والمضمون العبادي لجميـع أعمـال الحـج
ـ        اج أي  والمناسك حتى ال يكاد أن يؤدي الح

عمل من أعمال الحج إالّ ويكون إلى جانبـه         
شيء من الصالة والدعاء والذكر يـسبقه أو        
         ذلك يصاحب الحـاج يلحقه أو يقارنه، بل إن
         ويبدأ معه منذ عزمه على السفر إلى الحـج

وهناك مئات النـصوص    . وحتى رجوعه منه  
.التي تناولت هذا الموضوع

 

 
فـي  على أن األدعية التي ُأثرت عـنهم        

خصوص الحج وفي عرفه والعيد األضـحى       
.)٢(تنفرد بها مدرستهم

 

 



 


 

    بزيارة النبي إنّما يتم إكمال الحج إن  
والمسجد النّبوي الشريف، وهذا ما يـصنعه       

، ولكـن أهـل     )٣(جميع المسلمين بشكل عام   
عطوا لهذا الموضـوع أهميـة      أ البيت  

.لكم والكيفخاصة في ا

 

 
 فهم يحثّون علـى     :أما على مستوى الكم   

 الّذين   زيارة أئمة الهدى من آل الرسول     
اإلمام السبط الحسن بن : دفنوا في البقيع، وهم   

علي بن أبي  

 

 واإلمام علي بن الحسين     ،طالب 
 وولده اإلمام محمد بن علي بن       ،زين العابدين 
  وولده اإلمام جعفر الـصادق     ،الحسين الباقر 

.

 

 
وكذلك ُأمهم الصديقة الطـاهرة فاطمـة        

 الزهراء بنت رسول اهللا المدفونة فـي بيتهـا     
)في جوار المسجد النبوي، وزوجات      )٤
النبي        اإلمام أميـر وفاطمة بنت أسد ُأم  

المؤمنين وبقية الصحابة الصالحين، وشهداء     
معركة ُأحد وفي مقدمتهم سيد الشهداء حمزة       

. رسول اهللالمطّلب عم  بن عبدا

 

 
 البـالغ   االهتمام إلى ذلك كلّه نجد      امضافً

بزيارة مساجد رسول اهللا ومواضع صـلواته       
ودعائه ومواقفه، وكذلك مواضع الحـوادث       

.التاريخية والكرامات اإللهية له

 

 
 ءوفي مقدمة هذه المواضع مـسجد قبـا        

ومسجد الفتح ومسجد القبلتين، ومسجد ُأحـد       
 ومسجد علي    لفارسـي   ومسجد سلمان ا

ومسجد فاطمة الزهـراء ومـسجد الغمامـة        
.ومشربة اُم إبراهيم وغيرها

 

 
في مكة الذي فيه    ) األبطح(وكذلك زيارة   

 ناصـر   روضةخديجة ُأم المؤمنين و   روضة  
الرسول وكافله عمه أبي طالب وغيرهما من       

الصالحين، وشعب أبي 

 

طالب، وغار حـراء،   
اكن ودار األرقم، ودار الندوة وغيرها من األم  

التاريخية اإلسالمية المهمـة، التـي تـذكّر        
المــسلمين بعــزهم وشــرفهم وتــضحياتهم 
والصعوبات التي واجهتها الرسالة، وتـشدهم      
إلى هذا التاريخ العظيم وتبعث في نفوسـهم        
الهمم والنهضة، وتعيدهم إلى أسباب النـصر       

.)٥(واالستقالل والكرامة

 

 
 فهم يعتبرون   :وأما على مستوى الكيف    

واألئمة من أهل البيت من        النبي زيارة
إكمال الحج وإتمامه، كما وردت فـي ذلـك         

:النصوص

 

 
:  قالعن اإلمام أبي الحسن الرضا  

)   لكّل إمام عهد في عنق أوليائه وشيعته،     اإن 
وإن من تمام الوفاء بالعهد زيـارة قبـورهم،     

 بمـا   افمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقً     
).م شفعاؤهم يوم القيامةرغبوا فيه كان أئمته

 

 
وعن إسماعيل بن مهران، عـن اإلمـام         

إذا حج أحـدكم    (:  قال  جعفر بن محمد  
).ألن ذلك من تمام الحج؛ فليختم بزيارتنا

 

 
    وكذلك عن اإلمام علي    في حديث 

 إذا   اتموا برسـول اهللا   (: األربعمائة قال 
فإن تركه جفاء،   ؛ خرجتم إلى بيت اهللا الحرام    

 ُأمرتم بالقبور التي ألـزمكم اهللا حقّهـا       وبذلك
).وزيارتها واطلبوا الرزق عندها

 

 



 

 

 

 

 



 



 

  

 

روى الكليني في الكافي عن اإلمـام        وقد 
أبي

 

).تمام الحج لقاء اإلمام(:  قالجعفر 

 

 



 



 



 أرادوا أن يكـون      إن أهل البيـت    
 اجتماع االحج يعقده المسلمون ليعرفوا    ا سنوي ،

فيه موقفهم السياسي العام والمواقف الهامـة       
   وقد أخذوا ذلك عن    . االتي تهم المسلمين جميع

. والقرآن الكريم رسول اهللا

 

 
ففي السنة اُألولى التي حج فيها المسلمون     

بعد الفتح نزلت سورة بـراءة، لـيعلن فيهـا         
  القرآن الكريم والنبي    الموقف السياسي

.الهام وهو البراءة العامة من المشركين

 

 
      خطبـة النبـي ة الوداع نجد أنوفي حج 
  تتضمن هذه المفاهيم السياسية      في منى 

.واالجتماعية

 

 
        الوالية لعلي كما أنّه أعلن في نهاية الحج 
         ،على المسلمين في موقع غـدير خـم 

: وهذا مما رواه جميع المسلمين، حيث قـال       
 فعلي مواله، اللهم واِل مـن       من كنت مواله  (

 ، وانصر من نـصره    ، وعاِد من عاداه   ،وااله
.)٦()واخذل من خذله

 

 
كما أن النصوص السابقة التـي ثبتناهـا        
حول األهداف تشير إلى هذا الموقف والخـط   

العملي في عبادة الحج.

 

 
وهذا مما تفرضه طبيعـة هـذه العبـادة         

لذي الشريفة، وهذا االجتماع العظيم السنوي ا     
يأتي فيه النُخَب من أبناء اُألمـة اإلسـالمية         

.وذوو القدرة واالستطاعة فيها

 

 



 


 

  وزيارته      االهتمامإن بلقاء اإلمام في الحج 
في

 

حياته إنّما هو ألجل التـزود بنـصائحه         
 وإرشاداته، ومعرفة المواقف التفصيلية تجـاه     

مختلف القضايا منـه، وعـرض األعمـال        
والنشاطات التي يقوم بها المؤمنـون عليـه        
وطرح مشاكلهم وقضاياهم الخاصة والعامة،     
وغير ذلك من اُألمور التي تقتـضيها هـذه         
العالقة المباشرة المهمة في المجتمع اإلسالمي 
وفي بناء الجماعة الصالحة، وهـي عالقـة        

.اإلمام بالمأموم مباشرة

 

 
روى الكليني والصدوق بسند معتبـر      فقد  

إنّما (: قال  الباقر عن اإلمام أبي جعفر   
ُأمر النّاس أن يأتوا هذه األحجـار ليطوفـوا         
فيها، ثم يأتونا فيخبرونا بواليتهم ويعرضـوا       

).علينا نصرهم

 

 
وقد جاءت اإلشارة إلى هذا الموضوع في       
عدة روايات ُأخرى، األمر الذي يؤكد أهميـة     

لتوجه التنظيمي فـي الجماعـة      هذا الخط وا  
الصالحة من خالل هذا الموسـم الـشريف،        
واعتبار ذلك من العبادات التي يمكن أن يقوم        

.بها اإلنسان المؤمن

 

 
يقول الشيخ عبد الباسط القاضـى تلميـذ        

حكمـة أحكـام    (اإلمام أبى العزائم فى كتابه      
١٤٤ ص )الدين

 

عرفَاتُ ِفيـِه كُـلُّ     : (١٤٦-
ِفيـِه  ،  كُلُّ الْمواِهِب واللَّطَاِئفِ   ِفيِه، الْمعاِرِف

ِإشْراقُ نُوِر شَمِس الْعـواِرِف ِلكُـلِّ خَِبيـٍر         
وهو ِحصن اَألمـاِن ِلكُـلِّ تَاِئـٍب        ، وعاِرٍف
ِفيِه التَّعارفُ بين سـكَّاِن الـشُّعوِب       ، وخَاِئٍف
، ِن الْكَاِملِ وِفيِه معِرفَةُ معاِنى اِإلنْسا   ، والْقَباِئِل

والْخَِليفَِة اِإلمـاِم   ، الْقَاِئِم علَى ربِه ِفى اَألرضِ    
وِإصـالَح  ، الَِّذى ِبِه صالَح الْعمـرانِ    ، الْفَرِد

وهو السر اَألكْبر ِفى الْحـج      ، ِحزِب الرحمنِ 
ولَوالَ ذَِلك ما فَـرض اُهللا حجـا والَ         ، اَألكْبِر
.والَ َأوجد ِفى الْحج ُألُوفًا والَ صفُوفًا، وقُوفًا

 

 
   ـونجحالَ ي وناِلحالصو اءِلياَألو ِلذَا كَانو

الدالَّ علَى  ، ِإالَّ ويطْلُبون الرجَل الْعاِرفَ ِباهللاِ    
الْـواِرثَ ِلخَـاتَِم    ، حجةَ اِهللا ِفى َأرِضـهِ    ، اِهللا

وهو الْوِكيُل عن رسوِل   ، َألنَّه وِلى اهللاِ  ، نالنَِّبيي
، وِعنْد ذَِلك تَكْمُل ِزيارةُ الزاِئِرين ِللْبيـتِ      ، اِهللا

        ِت ِعنْديالْب بِكيَل رلُوا وقَاب ِتِهمِن ِنيسِبح مَألنَّه
ع وبـاي ، فَنَاب عن الْحـضرِة الْعِليـةِ     ، الْبيِت

وبلَّغَهم مـا يِحبـه     ، الْجِميع عِن الذَّاِت اِإللَِهيةِ   
، وعـرفَهم ِرسـالَةَ نَِبـيِهم     ، ِمنْهم رب الْبِريةِ  

  شَاِدِهمطَِريقَ ر مهشَدَأرو ،  لِِّغـينبم ونودعفَي ،
 ِلينسرم ِليِهمَألهـ    ، و الْع بر ذَا ِنظَامهو الَِمين

الَِّذى جـاءتْ ِبـِه اآليـاتُ       ، ِإلصالَِح الْبِريةِ 
، وقَامتْ علَيـِه الـنُّظُم اِإلسـالَِميةُ      ، الْقُرآِنيةُ

).والْحياةُ االجِتماِعيةُ، والْقَواِئم الْعمراِنيةُ

 

 
الْخَِبيـــر وهِرفَِتى ِبِه وعفَاتُ مرع

 

 
عم ِشــيِرِفى طَىالْب ى نُورِرفَِتى َأر  



 

 

       لقد ورد في بعض النصوص عن النبـي 
          جهاد، وقد قال ذلـك بـشأن الحج أن 

النساء الالتي أسقط اإلسالم عـنهن فـرض        
 ٢٧٨٤حفقد روى البخاري    . الجهاد االبتدائي 
يا رسول اهللا،   «: قالت ئشة  عن السيدة عا  

: لعمل أفال نجاهد؟ قـال    نرى الجهاد أفضل ا   
، وفي  )٧(»ال، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور     

ولكن أحسن الجهـاد    «: ٣٦٠٧ ح لفظ النسائي 

»وأجمله حج البيت

 

 .

 

 
ونجد أن النسائي يعمم هذا الحكم لكبـار        

.)٨(السن والصغار والضعفاء والنساء

 

 
 يعطون للحـج     ونجد أن أهل البيت   

  عدبحيث يشمل كـّل   أوسع، افي هذا الجانب ب
ـ         اأبناء الجماعة الصالحة التي تواجـه ظروفً

استثنائية تمنعها من الجهاد ألسباب شـرعية       
  من أئمة أهل البيت    اوأخالقية، كّل ذلك حفاظً   

        على فكرة الجهاد وروح العبادة فيـه 
وضرورة الممارسة لها في كـّل األحـوال،        

من موقف رسـول اهللا     ااستلهام     ومـن 
.)٩(ه العبادةفهمه لمضمون هذ

 

 
وإلى اللقاء القادم لبيان فريضة الحج فى       
نصوص أهل البيت، مع إطاللة على بعـض        

.الجوانب فى حج األئمة 

 

 
نسأل اهللا تعالى أن يكشف لقلوبنا حقيقـة        

الذى به ننجذب بكليتنا إلـى      ، الجمال الربانى 
.الرضوان األكبر

 

 
وصلى اهللا وسلم وبـارك علـى سـيدنا         

.على آله أجمعينوموالنا محمد و

 

 
                                                           

 عن صحيح مسلم    ١٥٣: ٢ لألصولالتاج الجامع    )١(
 .وسنن أبي داود

أملى اإلمام المجدد السيد محمـد ماضـى أبـو          ) ٢(
العزائم بخصوص فريضة الحـج وأدعيتهـا كتـاب         

لبيك اللهم  (، وكتاب   )مناسكهداية السالك إلى علم ال    (
، وذلك بخالف مئات القصائد المتعلقـة بهـذه         )لبيك

.الفريضة

 

 
)٣ (         باستثناء ما يذهب إليه الوهابيون من تحريم شـد

  الرحال لزيارة النبي       ـنزونهـا لموإنّما يجو ،
نعم يجوز شد الرحال   ]. المدينة[حضر  

 

 في نظرهم  -

 

- 
 إلى مسجد النبي   في المدينة وتكونالزيارة للنبي 

 في هامش زيارة المسجد الشريف.

 

 
هناك احتماالت متعددة في موضع دفنها أظهرها       ) ٤(

 واحتمـال   ،أنّه في بيتها، واحتمال آخر أنّه في البقيع       
 .ثالث في الروضة

إن من المالحظ ) ٥(

 

 مع األسف-

 

 أن هناك محاولـة  -
لمحو هذه اآلثار وإلقاء الستار عليها، بحيث ال يـتم          

 بها، بل هناك عمل منظّم إلبعـاد الحجـاج          هتماماال
عنها قدر المستطاع كما يالحظ ذلك من يزور البقيع         

 ..وُأحد وغار حراء

، ومـسند   ٨٤٨٣ ح ٥/١٣٦سنن النسائى الكبرى    ) ٦(
 .٩٦٤ ح١/١١٩اإلمام أحمد بن حنبل 

.١٠٧ ـ ٢/١٠٦: التاج الجامع لُألصول) ٧(

 

 
 .المصدر السابق) ٨(

للسيد منـذر   )  فى مدرسة أهل البيت    الحج(كتاب  ) ٩(
 .الحكيم



 

 

 

 

 



 


 



 




 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الدكتور

 

 







 




 



 

 

 





 





 



إن تقـسيم التوحيـد بهـذا الـشكل     

كمـنهج  أو ينهض    هل يصلح    )١(الثالثي

للداللة على وحدانيـة اهللا تعـالى فـي         

... الظروف واألحوال الفكرية والعقدية؟   

 يكن كذلك فمـا هـو المـنهج         موإن ل 

.الصحيح إذن؟

 

 

ي ال شك في أن هذا المنهج هو الـذ   

جاء به القرآن الكريم وحث عليه وأمر       

به، والمتمثل   

 

ى وجه النصوص    ل ع –

 

– 

في النظر والتدبر    

 

 بعين البـصيرة     –

 

– 

التفكير والتدبر   ..في كتاب اهللا المفتوح   

 والـسماء ومـا     ،في األرض وما أقلت   

ـ أظلت، وفي كل ما خلق اهللا تعالى         ي ف

األنفس واآلفاق، وهذا هو منهج أولـي       

ذكرون اهللا قياما وقعـودا  الذين ياأللباب  

وعلى جنوبهم، متفكرين متدبرين فـي      

ما ذرأ وبرأ، وهو منهج يقوم علـى  كل  

إقناع العقل وإمتاع الوجدان، وإرضـاء      

.العامة والخاصة في آن معا

 

 

لداللة علـى  لويكفينا من هذا المنهج     

لَو كَـان :   وحدانية اهللا تعالى قوله     

ه لَفَسدتَا فَسبحان اللَّـِه     ِفيِهما آِلهةٌ ِإالَّ اللَّ   

   ِصفُونا يمِش عرالع بر)  األنبيـاء :

٢٢(.

 

 

والقرآن الكريم مليء من أوله إلـى       

 هذه اآلية فـي المـضمون       لبمثآخره  

والمعنى، فكان من الواجب عند قـول       

فَاعلَم َأنَّـه الَ ِإلَـه ِإالَّ       : الحق سبحانه 

اللَّه)  تعـالى ، وقولـه    )١٩: محمـد :

ِإلَه كُمِإلَهو  نمحالر وِإالَّ ه الَّ ِإلَه اِحدو

ِحيمالر) ١٦٣: البقرة(.

 

 

 نـد كان من المفروض أن يقفـوا ع      

منطوق هذه النـصوص     

 

 وأمثالـه    –

 

– 

وتنتهي القضية بال تعقيـدات، فلمـاذا       

لـوا         قسموا التوحيـد إلـى أنـواع وأو

وعليه!.. لوا؟وفص:

 

 

هللا واحدا، ال من حيـث      إذا كان ا  * 

ف يقسم من ال يتجزأ؟ وهـو       يالعدد، فك 

.الواحد األحد الفرد الصمد

 

 

إذا كان توحيد الربوبية     * 

 

 وفـق   -

هذا الـرأي    

 

مـشتركًا بـين     قاسـما    -

المؤمنين والمشركين، فهـل يعقـل أن       



 

 

 

 

 



 













 




 




 



يكون أحد الصحابة المبشرين بالجنة هو      

وأبو جهل سواء بـسواء فـي توحيـد         

ـ !! الربوبية؟ روا مـا لكـم كيـف       انظ

!.تحكمون؟

 

 

لننظر نحن في القـرآن    ومع ذلك   * 

ومن اآليـات   الكريم متفكرين متدبرين    

التي هي محل للنظر واالعتبار هنا قوله       

 ومـا  واَألرِض السمواِت رب: تعالى

 هدبا فَاعمنَهيب     لَمْل تَعِتِه هادِلِعب طَِبراصو

 ِميس الَه) فرتب العبـادة    .)٦٥: مريم 

على الربوبية، فإننا إذا لم نعتقد أنه رب        

كمـا  ينفع ويضر، فال معنى ألن نعبده       

َأالَّ : سبقت اإلشارة إليه، ويقول تعالى    

يسجدوا ِللَِّه الَِّذي يخِْرج الخَـبء ِفـي        

وما  ويعلَم ما تُخْفُون واَألرِض السمواِت

ِلنُونتُع )٢٥ :النمل(.

 

 

ــول و*  ــرون : يق ــم يكْفُ هو

ِبالرحمِن قُْل هو ربي الَ ِإلَه ِإالَّ هو علَيِه         

.)٣٠: الرعد (وِإلَيِه متَاِب تَوكَّلْتُ

 

 

وعندما نذهب إلى السنة النبوية نجد      

، "اعل هبـل  ": قول أبي سفيان يوم أحد    

ــول  ــه الرس ــى : (فأجاب اهللا أعل

: فانظر إلى هذا القول وقل لي     ).. وأجل

ما ترى فـي ذلـك التوحيـد، توحيـد          

الربوبية هل هم فيه مثل المسلمين سواء       

ما افتقروا في توحيد اإللوهية     إنبسواء، و 

!!.فقط؟

 

 

:وما أروع قول اإلمام علي 

 

 

]أتحبـون   ثوا الناس بما يعرفون   حد 

مـا  ، وهكذا ك  )٢(]ب اهللا ورسوله  أن يكذَّ 

محمد عبـد اهللا دراز، رحمـه       . ديقول  

نرى أن القطبين اللذين تأسـست      : "اهللا

عليهما الديانة الموحدة التي يدعو القرآن    

لها، يقومان إما علـى حقـائق سـبق         

مبادئ واضحة  االعتراف بها، أو تبني     

إن أي برهان نظري ال يتطلب أكثر من        

، ومـا   )٣("تدليل واإلقناع لهذه القوة في ا   

هـل  : اؤل مشروعا ومستمرا  زال التس 

هذا التقسيم يتفق مع صـريح المعقـول     

.وصحيح المنقول؟

 

 

ووصف القرآن الكريم الرب بأنـه      

الخالق المـدبر، المالـك المتـصرف،       

قـال  .. ووصف اهللا بنفس هذه المعاني    

يا َأيها النَّاس اعبدوا ربكُم الَِّذي      : تعالى

   ِمن قَب الَِّذينو خَلَقَكُم   تَتَّقُـون لَّكُمِلكُم لَع * 

       اءمالـساشاً وِفر ضاَألر َل لَكُمعالَِّذي ج

ِبنَاء وَأنزَل ِمن السماِء ماء فََأخْرج ِبـِه        

ا لَّكُم فَالَ تَجعلُوا ِللَّـِه      ِمن الثَّمراِت ِرزقً  

ادَأند   ـونلَمتَع َأنتُما و)  ٢١: البقـرة ،

دأ النص الكريم بالحديث عن     ، فقد ب  )٢٢

الرب وختم بالحديث عن اهللا فكان مـن        

من قسم التوحيـد أن     الالزم على رأي    

حيـث كـانوا    ) اعبدوا إلهكم (يقول اهللا   

يعرفون توحيد الربوبيـة وال يعرفـون       

.توحيد اإللوهية

 

 



 


                                                           

إلـخ،  .. وقد يكون غدا رباعيا أو خماسـيا      ) ١(

عبـد  / د.أ: سـترك يـا رب    ! وهو كله اجتهاد  

.الباسط مرسي

 

 

رواه البخاري في صحيحه، كتـاب العلـم،        ) ٢(

.١٢٧باب من خص بالعلم قوما دون قوم، ح

 

 

مدخل إلى القرآن الكريم، عرض تـاريخي       ) ٣(

.٨٥وتحليل مقارن، ص

 

 



 

 

 

 

 



 



 











 



 



 





 


الحمد هللا أوضح الحق لمن هداه سبيله، ضيق الطريق على من لـم يكـن               
دليله، أنار سبل الوصول إليه وهدى ألقرب الطرق للوفود عليه، قـرب علينـا              

.الشديد البعيد، وسهل علينا العسير

 

 
والصالة والسالم على سيدنا محمد صالة نستنزل بها غيث عفوك ومغفرتك           

 حتى نتجمل بجمال من جماالت      ؛ا لنوال رضوانك ومعونتك سبحانك    ونتوسل به 
 فنقـوم   ك بك والقبول لديك سبحانك؛ لتنكشف لنا ستائر مكانته          ياإلقبال عل 

 مـن   بحول منك وقوة وتوفيق ومعونة على القيام بما أوجبته علينا لذاته            
.الصالة والسالم علما وعمالً وحاالً وقوالً

 

 
ر، الهداة المنار، أهل الصفوة وأهل النجوى، وأهـل         وعلى أهل بيته األطها   

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

وعلـى صـحابته   . طابوا وطاب منبتهم. الجهالء، ولم تشرك فيهم فتن األهواء   
.هادين المهديينال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



ا َأرسـلْنَا   وم :استشهدوا بقوله تعالى  

 ولَو َأنَّهم ِإذ    ۚ ِليطَاع ِبِإذِْن اللَِّه     ِمن رسوٍل ِإالَّ  

        وا اللَّـهـتَغْفَرفَاس وكـاءج مهوا َأنفُسظَّلَم

واستَغْفَر لَهم الرسوُل لَوجدوا اللَّـه تَوابـا        

ارِحيم )٦٤: النساء(.  

 

 

 ينما تكون بـالح   إن االستغاثة   إ: قالوا

ن االسـتغاثة   إ : وقـالوا  ،وال تكون بالميت  

. فقطتكون فى حياته 

 

 

:والرد على ذلك

 

 

ن أل؛  ية حجة عليهم ال لهـم     ن هذه اآل  أ

ولَو َأنَّهم ِإذ ظَّلَموا َأنفُسهم     ( : لو قال  اهللا  

 ،)ه واسـتَغْفَرتَ لهـم    جاءوك فَاستَغْفَروا اللَّ  

 : قـال  لكنـه    لكان هذا في حياته فقط،    

لى يوم  إ وهو رسول    ،واستغفر لهم الرسول  

ـ   ،القيامة يح النـصوص   ح بـص  ي وهو ح

مة وتعرض عليه أعمالهم حوال األ أويدرى ب 

ن نفرق بين   أومن العبث    كما في الصحيح،  

نبياء ن األ  أل ؛الحياة الدنيا والحياة البرزخية   

 لهم تصريف في الحياة البرزخية      ءواألوليا



 

 

 

 

 



 



 

 

 
فضيلة الشيخ علي الجميل

 

 
واعظ مركز رشيد

 

 

 

 

 

 
   

   
      
    
    
          
       
          

    
. 

. من التصريف فى الحياة الدنياأعظم

 

 



 



ن من أعظم األخطاء عدم التفريـق       إو

ومظهرها، فإن مصدر    بين مصدر األشياء  

،  هـو اهللا     واإلمـداد األشياء والعطاء   

 والصالحين هم مظهـر     واألولياء واألنبياء

ن آ واألدلة على ذلك في القـر      ،هذا العطاء 

 فقـط   لالسـتدالل نذكر منها   ،  الكريم كثيرة 

.تعرف بنسب األفعال وهى ما

 

 

 اللَّه خَاِلقُ كُلِّ شَيءٍ   : يقول اهللا   

فنسبة الخلق هنا هللا على وجه      ) ١٦: الرعد(

ره وفاعله المطلـق علـى وجـه        نه مصد أ

وماذا نقول في قول سيدنا عيـسى       ،  العموم

ـ  :عليه وعلى نبينا الصالة والـسالم      ي َأنِّ

َأخْلُقُ لَكُم ِمن الطِّيِن كَهيَئِة الطَّيِر فََأنْفُخُ ِفيِه        

 هل نعتبـر هـذا      فَيكُون طَيرا ِبِإذِْن اللَّهِ   

م نعتبـر أن هـذا      أ ،مشاركة هللا في الخلق   

مظهر من مظاهر عطاء اهللا وأن الخـالقَ        

.الحقَ هو اهللا؟

 

 

 هـو   ن سيدنا عيـسى     أبال شك   

  ن خلقه هذا لشيء     أل ا؛مظهر وليس مصدر

 اهللا  بـإذن له مثال سابق وهو الطير وهـو        

وهو محدود بتقدير اهللا لنـوع محـدود ال         

 يخلـق   أن وال يستطيع    ،يتعداه وهو الطير  

 ، آخر غير ما حدد له من ِقبل اهللا          ًئاشي

ا  ليس شركً  )أنى اخلق ( :وقول سيدنا عيسى  

.وال مزاحمة هللا 

 

 

يـي   اهللا هو المح   أنعلوم  م :آخرمثال  

) ٥٦: يونس (ويِميتُ هو يحِيي المميت  

قُْل يتَوفَّـاكُم   : وقد نُِسب الموتُ لغير اهللا    

) ١١: السجدة (وكَِّل ِبكُم  ملَك الموِت الَِّذي  

فنسبة اإلماتة لملك المـوت عـن طريـق         

السببية والتخويل وهو بـال شـك مظهـر         

. لإلماتة ال مصدر

 

 

الرزاق  ن اهللا هو    أا نعلم   وأيض  اللَّه ِإن

    ِتينِة الماقُ ذُو القُوزالر وه ) الـذاريات :

ونسب الرزق لغيـره    ،  وهو مصدره ،  )٥٨

على طريق التسبب والتخويل كما في قوله       

 وِإذَا حضر الِقسمةَ ُأولُوا القُربـى     : تعالى

ـ  والْمساِكين فَارزقُوهم منْه   والْيتَامى وا وقُولُ

.)٨: النساء (الَهم قَوالً معروفً

 

 

 على سبيل التـسبب     )فارزقوهم( :فقال

.نهم مصدر الرزقأوالتخويل ال على سبيل 

 

 

وورد عن شعبة عن جبلة بـن سـحيم         

 يرزقنـا التمـر      كان ابن الزبير     :قال

 ،وكان أصاب الناس يومئذ جهد فكنا نأكـل       

 ونحـن نأكـل     فيمر علينا ابن عمـر      

  ال تقارنوا؛ فإن رسـول اهللا        :فيقول
نهى عن اإلقران إال أن يـستأذن الرجـل         

. أخاه

 

 

ن ابن  أ ولم يعتبر    )رتميرزقنا ال ( :بلفظ

الزبير شارك اهللا في الرزق ولم يعتبر هذا        

.شرك

 

 

ـ  :وعلى هذا  نبيـاء  ن االسـتغاثة باأل إ ف

 من مظاهر عطاء اهللا لهم      اوالصالحين طلب 

ا  شـركً  ومما خولهم في التصريف فيه ليس     

كما ادعى شذاذ الفكر المتحجر والـذين ال        

شـراك وتـشريك المـسلم      إيتورعون في   

ن ال  أشـهد   أ يقول كل يوم     يالموحد هللا الذ  

ن أشـهد   أال اهللا وحده ال شريك لـه و       إاله  

 عبده ورسوله في كل صـالة       انا محمد دسي

 : ويقول فـي صـالته     ،هوفى ذكره واعتقاد  

 دبنَع اكـ   ِإي  أي نخـصك    ستَِعينوِإياك نَ

. بالعبادة وال نعبد سواك

 

 

  وجنبها الفتن ما   ،صلح حال أمتنا  أاللهم  

.ظهر منها وما بطن

 

 

ــا   ــر دعوان ــد هللا رب أوآخ ن الحم

.العالمين

 

 



 

 

 

 

 



 



 









 




 



 





 


يجب على المسلم تكاد كلمة المسلمين تتفق على أن المعارف التي   

. أصول الدين، وأحكام الشريعة: استيعابها هي

 

 
وإن كانت المعرفة    

 

 بشكل عـام   -

 

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

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

.واألئمة، والعلماء، والصالحين من الناس

 

 

 

 

 

 



 




 




 





 



وبالنسبة إلـى هـذين الـواجبين      

 

- 

العقيدة والشريعة   

 

 فقد اختلفت المذاهب    -

اإلسالمية في تحديد المـصادر التـي       

يؤخذان منها لكنها لم تختلف في أصـل        

االلتزام بوجوبهما وضرورتهما، لكـل     

.  من يعتقد باإلسالم

 

 

العقيدة تمثـل الجانـب النظـري،       ف

والشريعة تمثل الجانب العملي بقـسميها   

في العبادات والمعامالت، واألخالق تعد     

 يقول اإلمام أبـو     .ثمرة العمل بالجانبين  

: أصول الفـضائل هـي    : "العزائم  

العقيدة الحقة، التي ينتج عنها كل خيـر        

فى الدنيا واآلخرة، ومأخـذها القـرآن       

بـإخالص هللا تعـالى،     والعبادة  . والسنة

التي ينال بها اإلنسان السعادة فى الدنيا       

واآلخرة، ومأخذها عمـل رسـول اهللا،       

واألئمة الهداة بعده، واألخالق الجميلة،     

بحسب ما تقتضيه الشريعة المطهـرة،      

العفـة والـشجاعة    : وفضائل األخالق 

والمعاملة الحسنة التـى  . والعدل والكرم 

ته وجه اهللا   يراقب فيها العامل عند معامل    

تعالى، والمسارعة إلى نيـل رضـوانه       

األكبر وهى التى تنتج لإلنـسان فـراغ       

قلبه من العناء، وراحة بدنه من التعب،       

.)١(ونيل النعيم المقيم يوم القيامة

 

 

وحول التفرقة بـين هـذه الـدعائم        

: نقول

 

- 

 

 

إن العقيدة تهـدف لإليمـان بـاهللا        

 ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر،  

وبالقدر، فهي تشمل األمور التي يعتقدها      

 المسلم بقلبه، وهذه يهتم بدراستها علـم      

". العقيدة"

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 
    

  
   

   


 

 
   

     
     
       
   
     
     

 

 

 

 

 
سامي عوض العسالة. د

 

 

 

مدير عام بوزارة األوقاف

 

 

أما الشريعة فهي تتـضمن سـائر       

األفعال التي طلبها الدين من المسلم من       

عبادات ومعـامالت، وهـذه األمـور       

".الفقه"يدرسها علم 

 

 

وأما األخالق فهي تعنى الفـضائل      

تحلى بهـا،    المسلم أن ي   ىالتي يجب عل  

وإذا كانت العقيدة تمثل الجانب النظري،      

والشريعة تمثل الجانب العملـي، فـإن       

األخالق تمثل الجانب النفـسي، وهـذا       

.الجانب يهتم بدراسته علم األخالق

 

 

أن :  ويبين اإلمام أبو العـزائم    

 تفضل فبعث الرسـل علـيهم       اهللا  

الصالة والسالم، وأنزل عليهم الكتـب      

شيء من العقيدة الحقـة     فيها تبيان لكل    

ومن العبادات والمعـامالت، وأمـرهم      

سبحانه وتعالى أن يبينوا للناس بعملهـم       

  لوا وقولهم وحالهم، ما اختلفوا فيه ففـص

 المجمل، ووض   نـوا  حوا المـشكل، وبي

 وا على مواضع التخصيص  المبهم، ونص

والتعميم، وتلقى ذلك النور خيرة الخلف      

زال طائفة من   ال ت : (عن السلف، وهكذا  

     هم مـن   األمة قائمة على الحق ال يضر

. )٣()٢()خالفهم حتى يأتي أمر اهللا

 

 

والناظر في موضوعات هذه األقسام     

أن للعقيدة أصوالً ثابتـة منـذ       : يالحظ

   ا بداية الرساالت السماوية، فالرسل جميع

 عبادة إله واحد    ىجاءوا بدعوة الناس إل   

ـ : ال شريك له، كما قال تعـالى       ما و

 نُـوِحي   َأرسلْنَا ِمن قَبِلك ِمن رسوٍل ِإالَّ     

  َأنَـا فَاعبـدونِ     ِإلَٰـه ِإالَّ   ِإلَيِه َأنَّـه الَ   

).٢٥: األنبياء(

 

 

فأصول العقيدة ثابتة لم تتغير ولـم       

تتبدل بتغير األزمان، وتعدد األجنـاس،      

بينما الشريعة يلحقها التغير والتبديل تبعا      

الختالف أحوال األمم، وتعدد األزمنة،     

 ذلك بقوله   ىوقد أرشد القرآن الكريم إل    

ِلكُـلٍّ جعلْنَـا ِمـنْكُم ِشـرعةً        : تعالى

اللَّـه لَجعلَكُـم ُأمـةً     ولَو شَاء  ۚوِمنْهاجا  

          ـا آتَـاكُمِفـي م كُملُوبِلي لَِٰكنةً واِحدۖو 

 ِإلَى اللَّـِه مـرِجعكُم      ۚفَاستَِبقُوا الْخَيراِت   

      ِفيِه تَخْتَِلفُـون ا كُنْتُمِبم ُئكُمنَبا فَيِميعج 

، كما وأن األخالق يلحقها     )٤٨: المائدة(

 ات والتقاليد، واخـتالف  ا للعادالتغير تبع

، غير أنه يجب أن نوضح      )٤(المجتمعات

ر الذي يلحـق األخـالق إنمـا        أن التغي 

بحسب الواقع ال بحـسب التـشريعات       

 ألن التشريعات اإللهية لم تتغير      ؛اإللهية

.من نبي آلخر

 

 

وإن عقيدة التوحيد، وإفراد اهللا وحده      

بالعبادة، هي أعظم المقاصـد، وأهـم       

ها خلـق اهللا الخلـق      الغايات، فمن أجل  

وأنزل الكتب وأرسل الرسـل، وجعـل       

الجنة والنار، فالجنة دار مـن أطاعـه        

ا، وحقق توحيده ولم يـشرك بـه شـيئً        

ا نـد  والنار دار من عصاه وجعل لـه      

.اوشريكً

 

 
                                                           

.٢/٦٢الصوفية والتصوف، لإلمام أيب العزائم، ) ١(

 

 
 .ةمن حديث البخاري رواه قيس عن املغرية بن شعب) ٢(

، لإلمام أيب العزائم    أصول الوصول ملعية الرسول     ) ٣(
 .٨ص

رجـب  / د  . لم العقيدة اإلسـالمية، أ    دراسات يف ع  ) ٤(
.م٢..٦دار السعادة، / ، ط ١الديب، ص

 

 



 

 

 

                                                              

 

 

 

 



 

 
 



 



 



 





 



 



 





 



 



 





 





 



 

 

 

  





 











 





 


يزعم بعض المتقولين أن النبي     

       كان يستحسن أقـوال كتبـة 

الوحي فيقرها؛ فيدونوها في القرآن     

 على أنها وحي إلهـي، ويـستدلون      

على ذلك بأن عبـد اهللا بـن أبـي          

 فلمـا   السرح كان يكتب للنبي     

ـ     :نزل قوله    ا ثُم َأنـشَْأنَاه خَلْقً

ــر ــون (آخَ ــال)١٤: المؤمن  :، ق

"   الخَاِلِقين نسَأح اللَّه كارفقـال   "فَتَب ،

) :  ثـم إن   ). اكتبها فكذلك نزلت

لما ارتد وذهب إلـى     ابن أبي السرح    

صرف محمدا  كنت ا : مكة كان يقول  

عزيـز  : حيث أريد؛ فكان يملي علي    

نعم : عليم حكيم، فيقول  : حكيم، فأكتب 

.كل سواء

 

 

ذلـك إلـى    ويرمون مـن وراء     

الطعن فيما بين أيدي المسلمين مـن       

الوحي، وتشكيكهم في إلهية بعـضه؛      

.تمهيدا للتشكيك فيه كله

 

 


 


١

 

 ل ليقر قو   لم يكن النبي     -

لى أنه وحي وهـو     أحد من كتبته، ع   

ليس كذلك، وما كان قول عبد اهللا بن        

أبي السرح، فقد جاء موافقًا إلكمـال       

اكتبها فهكذا نزلت، : اآلية، فقال 

ولو فعل النبي غيـر ذلـك لحـرف         

 من ذلك، ولما    الوحي، وحاشاه   

 بما يدعيه كـذبا     سمع الرسول   

وبهتانًا أمر بقتله، ثم عفا عنـه يـوم         

.الفتح، وحسن إسالمه

 

 

٢

 

 على   شدة حرص النبي     -

سالمة الوحي من التغيير والتحريف     

أثناء كتابته، وضبطه لكل ما يكتبون،      

الحفـظ  (وجمعه بطريقتين مختلفتين    

كل ذلك يعضد ما كـان مـن        ) والكتابة

 على سالمته من التدخل     حرصه  

   تهم  البشري فيه، فكيف ي   بنسبة ما 

!!.ليس منه له؟

 

 


 


بي ليملي على كتبة    لم يكن الن  : أوالً

:إال ما نزل عليه من السماءالوحي 

 

 

: في تفسير قولـه     قال القرطبي   

       َل اللَّـها َأنزُأنِزُل ِمثَْل من قَاَل سمو 

في موضع خفض،   " من: ")٩٣: األنعام(

ومن أظلم ممـن قـال سـأنزل،        : أي

والمراد عبد اهللا بن أبي السرح الـذي        

ثـم    لرسول اهللا  يكان يكتب الوح  

ارتد ولحق بالمشركين، وسبب ذلـك       

 

– 

فيما ذكر المفسرون    

 

أنه لما نزل قوله     –

 :      ناللٍَة مِمن س انخَلَقْنَا اِإلنس لَقَدو

، دعاه النبـي    )١٢: المؤمنون (ِطيٍن

    إلى قوله  فأمالها عليه؛ فلما انتهى

 : خَلْقًــ ــشَْأنَاه ــم َأن ــرثُ  ا آخَ

اهللا فـي   عجب عبد   ،  )١٤: المؤمنون(

فَتَبـارك   :قالتفصيل خلق اإلنسان، ف   

اللَّه  الخَاِلِقين نسَأح   رسـول اهللا   ، فقال

) :  فشك عبـد    )هكذا أنزلت علي ،

لئن كان محمد صادقًا    : اهللا حينئذ، وقال  

لقد أوحي إلي، ولئن كان كاذبا لقد قلت        

كما قال، فارتد عـن اإلسـالم ولحـق       

.بالمشركين
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الـسيد  سماحة  قامت مشيخة الطريقة العزمية تحت رعاية       

 العزمية  محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم شيخ الطريقة       

 ا، تأكيـد  ه١٤٤٠  عدة محاضرات خـالل شــهر     

:بصير األمة بالواجب المطلوب منهالدورها الكبير فى ت

 

 



 


مت  أقي م٧/٦/٢٠١٩، الموافق   ه١٤٤٠  ٣جمعة  الفى يوم   

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

.أبى العزائم، وأبناء الطريقة العزمية من مختلف المحافظات

 

 
علـى  الشعب المـصري    ريقة العزمية    سماحة شيخ الط   حثوقد  

األخالق الفاضلة، وإبراز القدوة، ومقاطعة اإلعالم الفاسـد، وعـدم          
محاربة الناجح، واالستعداد لتحرير فلسطين، مطالبا بتخصيص ثُمـن     

.الزكاة للبحث العلمي حتى يمكن النهوض بمصر

 

 
وأشار سماحته إلى أن مصر هي المعنية بتحرير فلسطين؛ لذلك          

المؤامرات عليها من الداخل والخارج، والعجيـب أن بعـض          تكثر  
المؤامرات بعدم اإلنتاج واالعتمـاد علـى       هذه  أبنائها يشاركون في    
.االستيراد من األعداء

 

 

واحدة معروفة، واألخرى   : وأكد سماحته أن لكل إنسان رسالتان     
   ن أن رسالة اإلمام أبي العزائم هي جمـع كلمـة        يوجهه اهللا فيها، وبي

لمين حتى تكون لهم إرادة واحدة، وأن سماحة الـسيد عزالـدين           المس
لكل المسلمين ولـيس    ) اإلسالم وطن ( مجلة   أسسماضي أبي العزائم    

.آلل العزائم فقط

 

 
ناء الطريقة العزمية أن يبذلوا جهدا مضاعفًا في نـشر          وطالب أب 

الدعوة اإلسالمية الصحيحة بين الناس، وهذا ال يكـون إال بتـصفية            
الخالفات، والتعاون على البر والتقوى، وطلب العلم من المهد إلـى           
اللحد، وأن تكون الدراسات العلمية بهدف أن يكونـوا مثـاليين فـي             

.دة فقطالمجتمع وليس من أجل الشها

 

 
وواصل الشريف عبدالحليم العزمي الحسيني حديثه حول سـيرة         

موقف عبداهللا بن عفيـف مـن    أهل البيت عليهم السالم بالحديث عن       
لك موقـف   ذعبيد اهللا بن زياد لما طعن في اإلمام الحسين وأبيه، وك          

      ل الحديث عن األقـوال الثالثـة       المختار الثقفي من ابن زياد، ثم فص
.د وكيفية دفن شهداء كربالءالتي ذكرت موع

 

 
ثم واصل الحديث عن مسيرة سبايا آل البيت من الكوفـة إلـى             
دمشق مع بيان مفصل لألحداث التي تمت في هذه المسيرة الحزينـة            
حتى وصولهم إلى دمشق، وقدم وصفًا تفصيليا لألفراح فـي الـشام            

.وعرض السبايا على الناس أمام المسجد الجامع بدمشق

 

 
ألسـتاذ أحمـد   االشيخ كامـل جـاد و  باإلنشاد في الليلة وشارك  

.مخلوف من قصائد اإلمام أبي العزائم

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

ــرم  ــي األك ــدي النب ــي أن وال ــاء املاض ــا اللق بين
َّ َّ



 

ــتقال   ان

 

مــؤمني
ْ

 

ن موحــدين، أي علــى الفطــرة، والــدليل القــا
ْ

 

طع 

 

: والربهان الساطع على ذلك، قوله تعاىل

 

وقل رب ارحمهمـا 
َ ُ ْ َ ْ ِّ َّ ُ َ

 

كما ربياني صغري
ً َ َ َّ َ َ َ

ِ ِ

 

 .. ا

 

:ويف هذا املقال نواصل احلديث فنقول

 

 

 

 







 


وحيث أنه من المعلوم من      :اثاني: بقية

الدين بالضرورة، ومن سيرة النبى العطرة      

 المعلومة لعامة األمة أن والدى النبى       

ده  ألن أباه الذى هو وال     ؛لم يبلغا عنده الكبر   

تُوفِّى أثناء حمل أمه فيه، وأمه التـى هـى       

والدته تُوفِّيت وعمره ست سنوات، فلم يبلغا       

عنده الكبر كالهما، وهذا مكمن التعجب، إذ       

يتحول الخطـاب الـذى كـان للمـؤمنين         

       ِنياِلدِبالْوو اهوا ِإالَّ ِإيدبأالَّ تَع كبى رقَضو

ِإمـا     ليتوجه لرسول اهللا   ِإحسانًا

 ألن  ؛يبلُغَن ِعنْدك الِْكبر َأحدهما َأو ِكالَهما     

كل خطاب إلهى فى القرآن بصيغة المفـرد    

، ما لم يخصصه له،     هو لرسول اهللا    

مـا  ِإ : فقوله تعالى  فعمم هنا لغيره    

  رالِْكب كِعنْد لُغَنبي يا محمد  ": أي "  َفَـال

" يـا محمـد   " والَ تَنْهرهمـا  تَقُْل لَّهما ُأفٍّ  

 امقُْل لَّهو" محمد يا "     ـاالً كَِريمقَـو *

جنَاح الذُّلِّ ِمن   " يا محمد  "واخِْفض لَهما 

 هذا إن بلغ عندك، وبالتالى عنـد        الرحمِة

. أحد من أمتك، الكبر أحدهما أو كالهما

 

 

أما إن ماتا أو مات أحدهما، وهذا مـا         

لديك فنشأت يتيم األبوين يا محمد      حدث لوا 

كما تعلم، فاإلحسان إليهما فى هذه األحوال       

رب : هو بأن تدعو اهللا تعالى لهما وتقول      

 تـدعو   : أى ارحمهما كَما ربياِني صِغيرا   

لهما ربك بأن يرحمهما، وكذلك على الذين       

عاشوا يتامى فى أمتك أن يدعو كل واحـد         

رب ارحمهما كَما    :قولهمنهم اهللا تعالى ب   

نك يـا محمـد     أ والمعنى   ربياِني صِغيرا 

مكلف باإلحسان لوالديك بأن تدعو يا محمد       

رب ارحمهما كَما ربياِني     :لوالديك بقولك 

 وكذلك يجـب علـى المـؤمنين        صِغيرا

الدعاء للوالدين بالرحمة، وهذا أقل اإلحسان      

. وتهمالهما فى حال م

 

 

ا على التساؤل السابق طرحه فاإلجابة إذً

ا عن الحكمة من التحول مـن       ا استفسار آنفً

خطاب الجمع للمؤمنين إلى خطاب المفـرد      

، هى إلعالن إيمان وتوحيد والدى      له  

 ونجاتهمـا مـن     المصطفى األعظم   

  واسـتغفاره     ألن دعاءه    ؛النار

ألى واحد من أمته طلب المغفرة من ربـه         

ر له بوعد اهللا تعالى له بقبول شفاعته        مغفو

وما َأرسلْنَا ِمن    :فى االستغفار بقوله تعالى   

           ـمَأنَّه لَـوِبـِإذِْن اِهللا و طَاعوٍل ِإالَّ ِليسِإذْر 



 

 

 

 

 



 



 






  



  




 



ظَّلَموا َأنْفُـسهم جـاءوك فَاسـتَغْفَروا اَهللا        

وابـا  واستَغْفَر لَهم الرسوَل لََوجـدوا اَهللا تَ       

فمـا بـال دعائـه      ) ٦٤: النساء (رِحيما

    وبخاصة أنـه   !  ربه بأن يرحمهما ؟

 له بـذلك فـى كتابـه      طاعة ألمر اهللا    

قُْلو"  يا محمد:   ـامهمحار بر  أى 

  والدى  اِغيراِني صيبا ركَم   واهللا تعالى ،

ال يــأمر أبــدا بالــدعاء بالرحمــة ا أحــد

ألمر بالدعاء براءة لهمـا     لمشركين، فهذا ا  

من الشرك، وتنفيذه من الرسول األكـرم،       

يعنى أنهما وجدا اهللا تعالى تواباا رحيم .

 

 

 وعلى فرض أن األمر بالـدعاء       :اثالثً

ـ     ا للمـؤمنين أى   لهما بالرحمة جاء خطاب: 

وقُْل رب ارحمهما   للمخاطب الجمع مثل    

بـى األكـرم     لكان الن  كَما ربياِني صِغيرا  

  ا بأن يدعو لوالديه، كمـا      أول المكلفين أيض

 ألنــه أول المــؤمنين وأول ؛هــو معلــوم

العابدين وأسـرع وأحـسن المطيعـين هللا        

        ومع هذا كله، فإن صدور األمر له  ،

       بالدعاء لوالديه بـصيغة المخاطـب 

المفرد، هذا األمر له داللة تـضاف إلـى         

ـ     ا، لكـل المـؤمنين     الداللة المـذكورة آنفً

 الخاصـة   ووالديهم، وهى أن دعوته     

 عالوة علـى أنهـا      لوالديه طاعة هللا    

تبرئة لهما من الشرك المزعوم فإنها تفيـد        

دين مؤمنين مستحقين      جزما أنهما ماتا موح

.للرحمة

 

 

 يـا   وقُْل:  ألن قوله تعالى له   

رحم والـدى   ا : أى رب ارحمهما محمد  

نة، فضمير المثنى الملحق بفعل     عبد اهللا وآم  

هذا الضمير يعود علـى     ) هما(رحم وهو   ا

ـ     والده عبد اهللا تعيينً    ا ا ووالدته آمنـه تعيينً

ا، فهل يأمر اهللا     أيض    نبيه األكرم  

أن يدعو لعبد اهللا بن عبد المطلـب وآمنـة          

ا بالرحمة ثم هو ال يستجيب      بنت وهب تعيينً  

.  حاشا هللا !؟.له

 

 

 أن يدعو لهما وهما      وهل يأمره اهللا  

.حاشا هللا ! مشركين أو كافرين؟

 

 

 الَ يــرد لرســوله  إن اهللا :ارابعــ

    شفاعته عنده     فهو سبحانه يغفر 

ا، لكل من يستشفع له، إال أن يكون مـشركً        

 ومثل هذا ال يشفع له النبى األكـرم         

ولو شفع لعبد بعد أن استغفر العبد اهللا        . اأبد

رسول، لوجد العبد اَهللا    تعالى واستغفر له ال   

 تعالى تواب أى أنه يستجيب ويتوب     ا،ا رحيم

      ا أو  عليه ويرحمه، بشرط أن يكون مـسلم

ا على الفطرة التى فطره اهللا تعـالى        موحد

 ألن اهللا تعالى ال يغفر لمن يـشرك         ؛عليها

، به، ولـو تَـشَفَّع لـه رسـول اهللا           

.ستغفر لهاو

 

 

ى النبـى   فالنتيجة اليقينية ألمر اهللا تعال    

 أن يدعو لوالديه بالرحمة هى      األكرم  

أنهما بريئان من الشرك براءة الذئب من دم        

بن يعقوب، فكيف ينهاه ربه عن االستغفار       ا

! ا؟لوالدته إذً

 

 

 على أن النهـى عـن       أفليس هذا دليالً  

االستغفار ألمه فى الحـديث يخـص ُأمـا         

بلـى واهللا   ! أخرى للنبى غير والدته آمنة؟    

وكذلك الحال بالنـسبة    .!  إله إال هو   الذى ال 

إذ كيف يأمره اهللا تعالى بأن يـدعو        : لوالده

لهما بالرحمة ثم يكون أبوه الذى هو والـده         

!؟.عبد اهللا فى النار

 

 

 على أن الذى فى النار      أفليس هذا دليالً  

! أب آخر غير أبيه الذى هو والده عبد اهللا؟        

) اوباألبوين إحـسانً   (:ألن اهللا تعالى لم يقل    

 وِبالْواِلـديِن ِإحـسانًا  : وإنما قال تعـال  

.)١(!ا آخر؟ا الذي في النار أبأوليس إذً

 

 

!  واهللا الذى ال إله اال هوبلى

 

 

!ا له صوت فليقرأ من كان قارًئأال

 

 

! من كان له سمع فليسمعأال

 

 

! من كان له بصيرة فَلْيستَبِصرأال

 

 

! من كان له قلب فليعقلأال

 

 

له لسان ينطـق، فليـشهد       من كان    أال

بالحق األبلج، ولينكر وليستنكر هذا الباطل      

ــج، باطــل المتنطعــين المتهــوكين  اللجل

..المسارعين فى والدى النبى األكرم 

 

 

                                             

 

 
ـ (هذا إن صح احلديث ألم ضعفوه بروايـة         ) ١( ا حيثم

).مررت بقرب مشرك فبشره بالنار

 

 



 

 

 



 



 


 

 

 









 



 






 



 







 



 




 



 

 



 



فى حوار اإلرهابى الليبى عبد الـرحيم       

المسمارى مع اإلعالمى عماد أديب والمذاع     

١٦على قناة الحياة بتاريخ 

 

-١١

 

.م٢٠١٧-

 

 

قام اإلعالمى بترك المجال لعبد الرحيم      

لتوضيح طريقة تفكيره وقناعاته وما يـدور     

".المفخخ " بعقله 

 

 

وهذا ما يحسب لصاحب الحوار حيـث     

س وظيفتـه   إن اإلعالمى لي  

القيام بالمناظرة الفقهية مـع     

.الضيف

 

 

وإنما دوره هـو إتاحـة      

الفرصة له لتوضيح ما يدور     

بعقله المفخخ وكيف ينظـر     

.للعالم من حوله

 

 

 دور علمـاء الـدين      يءوبعد ذلك يج  

 وعلمـاء   واالجتماعورجال الفكر والثقافة    

النفس 

 

 

والـرد  " اإلرهـابى   " لتشريح ما قاله    

.كل فيما يخصه، عليه

 

 

   ا من القـضايا    ولقد أورد اإلرهابى كثير

شرعنة اإلرهاب، الحاكميـة،    " المهمة مثل   

التكفير ونواقض اإلسـالم، إقامـة دولـة        

الخالفة، ال جنسية فـى اإلسـالم، طاعـة         

األمير والثقة المطلقة به، دفع الـصائل، ال        

إنسانية فى اإلسالم، التكريم للمسلم فقـط،       

ه وأن مـن    قيام رسول اإلسالم بقتال أعمام    

". الضحوك القتال وغير ذلك ألقابه 

 

 

 وسوف نقوم بعون اهللا تعالى بمناقشة      

هل ما تعلمه  :ة لتوضيح مهمهذه القضايا ال  

أمراء " عبد الرحيم المسمارى من علمائه      

ثم قام بتطبيقـه علـى      " السلفية الجهادية   

!أرض الواقع صحيح أم ال؟

 

 



 



 بعمل سـبق    قام اإلعالمي عماد أديب   

إعالمي وفكري وذلك بحواره مع اإلرهابي      

عبد الرحيم محمد عبد اهللا المسماري    / الليبى

١٦على قناة الحياة المصرية بتاريخ      

 

-١١

 

-

م، والذي ألقت قوات األمن المصرية      ٢٠١٧

القبض عليه بعد القضاء على بقية إخوانـه        

ا ا ثـأر  فـرد ١٥اإلرهابيين البالغ عـددهم    

ـ     ١١ذى راح ضـحيته     لحادث الواحات ال

 أفراد مـن رجـال الـشرطة        ٥ا و ضابطً

. األبطال

 

 



 




 



عتنق  احيث  

 

 بناء على كالمه     –

 

 أفكار  –

وانضم " السلفية الجهادية   " ما يطلق عليها    

صغيرة بعد ثورة ليبيـا     " إرهابية  " لكيانات  

.م٢٠١١

 

 

 لس شـورى  ا بمجحتى تم ائتالفها جميع

درنة، وكـان   " الصحيح إرهابي   " مجاهدي  

بي والذي  هدفهم هو قتال الجيش الوطنى اللي     

."جيش حفتر " يطلق عليه 

 

 

وكانت وسيلة القتل هي زرع العبـوات   

.الناسفة لتفجير وقتل المئات

 

 

ثم قام بالدخول في معارك مباشرة مـع    

. قوات الجيش الليبي

 

 

والالفت للنظر أنـه وإخوانـه كـانوا        

قاتلون في نفس اللحظة قوات داعش حيث       ي

!!!يعتبرونها من الخوارج

 

 

وعندما سأله األستاذ عماد أديب، ألـم       

تشعر بتأنيب الضمير عندما كنـت تقتـل        

مواطنيك الليبيين وأهل دينك سواء بالعبوات      

! المعارك المباشرة؟ الناسفة أو

 

 

أنا قتلت بمنظور عقدي وأنـت      : أجاب



 

 

 



 



 


 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى. د   

 

 

!!!ةتتكلم من الناحية العاطفي

 

 

 أنا أتكلـم مـن الناحيـة    :فرد المحاور 

.اإلنسانية

 

 

الناحية العاطفية هي اإلنـسانية،     : فقال

 قاتل أعمامه، وكفار قـريش   الرسول  

 ا أصليين وكذلك حفتر وجيـشه      كانوا كفار

عندهم نواقض لإلسـالم، مثـل نـواقض        

الوضوء التى تذهب بالوضوء، كذلك شرح      

. وغيره" ابن تيمية " 

 

 

لم يشعر بتأنيـب الـضمير      ثم أكد أنه    

انهائي !!!

 

 

م ولكن اإلنـسان مكـر    : فرد المحاور 

بالعقل والضمير وهذا ما يميزه عن بـاقي        

 عن قرد عنـده     المخلوقات، فلم نسمع مثالً   

. ضمير

 

 

وأنا قتلت  !!! التكريم بالتقوى فقط  : فقال

!!!بمنظور عقدي

 

 

هـل تعتقـد أن معـك       : فرد المحاور 

!رخصة عقدية بالقتل؟

 

 

ا، وكل ده جاء بـالعلم مـن        طبع: لفقا

!!العلماء بأدلة وأسانيد وليس الجهل

 

 

هذا جاء بقراءة أقوال العلماء والفقهـاء       

!!!وتفسير آيات في المصحف

 

 

ألم تسأل نفسك لماذا أنت     : فرد المحاور 

بالذات اللي تقتل، ليه كثير غيرك لم يصل        

!للنتيجة دى؟

 

 

 بالقرآنا  فقال مستشهد : َْأك لَِكنو  ثَـر

  ونلَمعالنَّاِس الَ ي      أكثر الناس ال يعرفـون 

قـال اهللا   " فالقتل تم بأدلة شرعية     !!! الحق

"!!!وقال الرسول 

 

 

هل قتل الناس في ليبيـا      : فرد المحاور 

!حالل أم حرام؟

 

 

.قتلهم حالل بالضبط: فقال

 

 

ثم نجده يستدل على شـرعية أعمـال        

دفـع  " القتل والتدمير بأن هذا فـي حكـم         

، والصائل يجوز قتله ولـو كـان       "ل  الصائ

امسلم!!!

 

 

ولمن ال يعرف اللغـة الفقهيـة فـدفع         

" الصائل هو ما يطلق عليه بلغة عـصرنا         

، وهـو لـه شـروط       "الدفاع عن الـنفس     

.منضبطة سواء في كتب الفقه أو القانون

 

 

ولكن ماذا نفعل تجاه العقول المفخخـة       

.التى تقلب الحقائق

 

 

 بي الذي يحمى ه قوات الجيش اللي  فقد شب

األرض والعرض والمال والـذي يناضـل       

لتحرير األرض الليبيـة مـن اإلرهـابيين        

  واإلرهابيين  ا وصائالً المرتزقة، جعله معتدي 

!!!هم أصحاب األرض األبرياء

 

 

هـم ليـه جـايين      : ويسأل باستخفاف 

!!درنة؟

 

 

هـل سـتدخل    : وعندما سأله المحاور  

!الجنة لقتلك الليبيين؟

 

 

نجده يرد   

 

– ا   تواضع

 

 مقدرش أجـزم    –

ممكن أجازى خير إن    : " بدخول الجنة بس  

"!!!شاء اهللا على قتل هؤالء 

 

 

 




 



عماد الـدين   / حيث تعرف على المدعو   

" الشيخ حاتم   " عبد الحميد واسمه الحركي     

وهو ضابط صاعقة مصري مفصول مـن       

كـان  الخدمة العتناقه األفكار التكفيريـة و     

وانشق " أنصار بيت المقدس    " ضمن تنظيم   

.عنه النضمامه لداعش

 

 
م وكـان   ٢٠١٥ودخل ليبيا في أواخر     

يساعد مجلس شورى إرهابي درنـة فـي        
. زرع العبوات المتفجرة

 

 
ه علـى الـسمع     ؤثم بايعه هو وزمـال    

" مجلس إرهـابي درنـة      " ا  والطاعة تاركً 
حيث كان فيه بعض االجتهادات من الجنود       

.عشوائية على حد قولهويعمل ب

 

 
إقامـة  : (وكان هدف التنظـيم الجديـد     

 )الجهاد في مصر إلقامة الخالفة

 

 
لماذا لم تجاهـد    : وعندما سأله المحاور  

!في ليبيا وجئت لمصر؟

 

 
ليست القضية قضية مصري    : رد قائالً 

وليبي ولكنها قضية إسالم ومسلمين ووحدة      
!!! ال يفصلها حدود

 

 
: ل لمـصر  ثم أوضح أسباب نقلهم القتا    

مصر ليس فيها من يدفع الظلم هناك عدو        (
صائل وليس هناك من يدفع الصائل عـن        
الناس، الهجرة لها فضل كبير عند اهللا، هذه        
أوامر وتعليمات دينية، عدم تحكيم شرع اهللا       
ليس في مصر فقط ولكن في كـل بقـاع           

.)األرض

 

 
أال توجد دولة في العالم : فسأله المحاور 

!تطبق شرع اهللا؟

 

 
الدولة العثمانية كانت آخـر     :  قائالً رد

.دولة تطبق شرع اهللا

 

 
  الخليفة العثماني  : افسأله المحاور متعجب

الذي كان يقتل كل إخوته عـشان محـدش         
!!يرثه، كان يطبق شرع اهللا؟

 

 
!!الحكم بالهوى ال يكفر: فقال

 

 

!!وكأن القتل ال يخالف شرع اهللا

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


 

 

 

 

 

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

سعد من  . من البيت المعمور  
فهم هذه الحكـم علمـا، أو       
تمتع بها ذوقًا، أو سار على      

ديها سلوكًا؛ ألن عباراتهـا     ه
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 

 

 
 



 





 




 



 

 

 

 

ِنعم اهللا علينا ال تُعد وال تُحصى، من أولها         
وأعالهــا وأعظمهــا نعمتــه ســبحانه علينــا 

، وتبقى المعرفة بعد ذلك فوق      بالمصطفى  
كل نعمة، فما هى حقيقة المعرفة عنـد اإلمـام          

، ومـا   المجدد، وعند أئمة أهـل البيـت        
. معنى معرفة اهللا ومعرفة العبد؟

 

 
، أن م يؤكد لنـا اإلمـام أبـو العـزائ        

المعرفة بها كمال التحقق بالعبودية، فمن ادعـى     
      ظهـرا أن  المعرفة وعمل ما يخالف الشريعة، م

ذلك من المعرفة فى شيء فقـد جهـل حقيقـة           
المعرفة، ولو أن المعرفة تبيح مخالفة الشريعة،       
لكان أولى بذلك الخلفاء الراشدون والمرشـدون       
الكاملون، إال أن كـل معرفـة تبـيح مخالفـة           

لشريعة معرفة، ولكنها معرفة الشيطان، وإلهام      ا
ولكنه من إبليس، ومخالفة الشريعة دليل علـى        

.الخيبة والعياذ باهللا

 

 
معرفة السمع  : والمعرفة عنده على مقامين   

فى اإلسالم، وهو أنهم سمعوا به فعرفوه، وهـذا    
فـى  : هو التصديق من اإليمان، ومعرفة العيان     

 كمـال إال    المشاهدة، وهو عـين اليقـين، وال      
بالمعرفة، وال معرفة إال بالتوحيد، وال توحيد إال        

وربك الَ يْؤِمنُون حتَّى يحكِّمـوك     فَالَ: بالتسليم
ـ          جرح وا ِفي َأنفُِسِهمِجدالَ ي ثُم منَهيب را شَجا ِفيم

 )٦٥ :النـساء ( اويسلِّموا تَـسِليم   مما قَضيتَ 
أن تعرف من أنت فال تتعـدى       : رفةوكمال المع 

 وِلمـن خَـافَ مقَـام ربـِه جنَّتَـانِ         قدرك  
.)٤٦ :الرحمن(

 

 
ويؤكد اإلمام أن اهللا أبـاح العلـم لجميـع          
العامة، وخص بالمعرفة أوليـاءه، وبالمكاشـفة       
أصفياءه، وبالمشاهدة أحباءه، واحتجب بربوبيته     

وا، عن جميع بريته، فإذا ظنوا أنهم عرفوا تحير       
وإذا توهموا أنهم كوشفوا احتجبوا، فسبحان من       
أمره عجيب، ومن ادعى أن المعرفة بالكـسب        
جهل، ومن ادعى أن المعرفـة بـالعجز أسـاء          
األدب، ولو كانت بالبحث والبرهان لكانت أفعال       
العباد كلها موصلة إلى اهللا تعالى، إذن فالمعرفة        

.ال تكون إال بفضل من اهللا تعالى

 

 
 تجلت له أنواره، فـال يـرى      من عرف اهللا  

أجمل منه، وال يلتفت إلى سواه، ومن عرف اهللا         
صغر فى نفسه كل شيء، من عرف ربه أنـس          
به، ومن عرف اهللا أحبه، وما عرف العـارف         



 




 





 

 

 

 

 



 


 

ربه إال بعد أن طلبه سبحانه وتعالى، وال تذوق         
من علوم المعرفة إال إذا فارقت الخلـق، وأول         

.الخلق نفسك

 

 


 


فإذا رجعنا إلى إمام األئمة سـيدنا اإلمـام         

، لنتعرف من علومه    على بن أبى طالب     
، لوجـدنا عنـده كنـوز       عن معرفـة اهللا     

 في حديث   المعارف، فعن سلمان الفارسي     
 طويل، يذكر فيه قدوم الجاثليق    

 

 كلمة سريانية   -
وتعنى كبير األساقفة    

 

 المدينة مع مائـة مـن       -
 عنـه الخليفـة أبـا بكـر         النصارى، وما سأل  

 فلم يجبه، ثم ُأرشـد إلـى أميـر          الصديق  
المؤمنين علي بن أبي طالب سـالم اهللا عليـه،          
فسأله عن مسائل فأجابه عنها، وكان فيما سـأله         

عرفـتَ اهللا بمحمـد، أم      : أخبرنـي : أن قال له  
 دمـا عرفـت اهللا      : ا باهللا؟ فقال  عرفت محم 

، هللا  ا بـا  ، ولكن عرفت محمد   بمحمد  
حين خلقه وأحدث فيـه الحـدود مـن طـول           
وعرض، فعرفت أنّه مدبر مصنوع باسـتدالل       
وإلهام منه وإرادة، كما ألهم المالئكـة طاعتـه         
وعرفهم نفسه بال شبه وال كيف، عن أبي عبـد          

قال أمير المؤمنين عليه    : اهللا سالم اهللا عليه قال    
، اعرفوا اهللا باهللا، والرسـول بالرسـالة      : السالم

وُأولــي األمــر بــاألمر بــالمعروف والعــدل 
.واإلحسان

 

 
 ِبـم عرفـتَ     :سئل أمير المـؤمنين     

وكيف عرفك  : بما عرفني نفسه، قيل   : ربك؟ قال 
ال تـشبهه صـورة، وال يحـس        : نفسه؟ قـال  

بالحواس، وال يقاس بالناس، قريب فـي بعـده،         
بعيد في قُربه، فوق كّل شيء وال يقـال شـيء           

ّل شيء وال يقال له أمام، داخل في        فوقه، أمام ك  
األشياء ال كشيء داخل في شيء، وخارج مـن         
األشياء ال كشيء خارج من شيء، سبحان مـن         

.هو هكذا وال هكذا غيره، ولكّل شيء مبتدئ

 

 
سمعت أبـي يحـدث    : عن أبي عبد اهللا قال    

، أن رجـالً قـام إلـى أميـر          عن أبيه   
ما عرفـت   يا أمير المؤمنين ب   : المؤمنين فقال له  

بفسخ العزائم ونقض الهمم، لمـا أن       : ربك؟ قال 
هممت فحال بيني وبين همي، وعزمت فخـالف        
: القضاء عزمي، فعلمت أن المدبر غيري، قـال      

نظرت إلى بالء قـد     : فبماذا شكرت نعماه؟ قال   
صرفه عنّي وأبلى به غيري، فعلمت أنّه قد أنعم         

لما :  قال فبماذا أحببت لقاءه؟  : علي فشكرته، قال  
رأيته قد اختار لي دين مالئكته ورسله وأنبيائه،        

علمت أن الذي أكرمني بهـذا لـيس ينـساني          
.فأحببت لقاءه

 

 
 حين أتـاه    روي عن أمير المؤمنين     

يا : يسأله عن معرفة اهللا، قال    " نجدة"رجل اسمه   
أمير المؤمنين بماذا عرفت ربك؟ قـال عليـه         

العقـل الـذي    بالتمييز الذي خـولني، و    : السالم
لو كنـت   : أفمجبول أنت عليه؟ قال   : دلّني، قال 

ا علـى إحـسان وال       ما كنت محمـود    مجبوالً
ا على إساءة، وكان المحسن أولى بالالئمة       مذموم

من المسيء، فعلمت أن اهللا قائم باق وما دونـه          
حدث حائل زائل، وليس القديم الباقي كالحـدث        

ـ   ": نجدة"الزائل، قال    ا يـا   أجدك أصبحت حكيم
ا، فإن أتيتُ   أصبحت مخير : أمير المؤمنين، قال  

.السيئة بمكان الحسنة فأنا المعاقب عليها

 

 
معرفة اهللا تعالى أول الواجبـات، وأسـاس        
الفضائل واألعمال، بل هـي غايـة الغايـات،         
ومنتهى كمال اإلنسان، فعلى قدر التفاضل فيهـا       
يكون التفاضل بين الناس، وكفى من كالم اإلمام        

 فيهـا، أن نـورد هـذه        جعفر الصادق   
الشذَرات، التي يدعو فيها إلى المعرفة  ويحـثُّ         

 جليل آثارها وعظيم قـدرها،      ا عن عليها، كاشفً 
:حيث يقول 

 

 
، لَو يعلم الناس ما في فَضِل معرفِة اِهللا         

ما مدوا أعينهم إلى ما متَّع اهللا به األعداء مـن           
زهرة هذه الحياة الدنيا ونعيمها، وكانت دنيـاهم        

ـ يطُئَأقَلَّ عندهم ِمما      بـأرجِلِهم، ولَنعمـوا     هونَ
ذُوا به تَلَذُّذ من لم يزل في       ، وتلذَّ بمعرفة اهللا   

روضات الجنَّات مع أولياء اهللا،  ِإن معرفـة اهللا    
عز وجلَّ ُأنْس ِمن كُلِّ وحشٍة، وصاِحب ِمن كُلِّ         
ِوحدة، ونُور من كُلِّ ظُلمة، وقـوةٌ ِمـن كُـلِّ            

. ضعف، وِشفَاء ِمن كُلَّ سقم

 

 
قَد كان قبلَكُم قـوم يقتلـون       : ثم قال   

يحرقون وينشرون بالمنَاشير، وتَضيقُ علـيهم      و
األرض ِبرحِبها، فما يردهم عما هم عليه شيء         
ِمما هم فيه، من غير ترة وتروا من فعل ذلـك           
ِبهم وال َأذى، بل ما نَِقموا منهم ِإال أن يؤمنـوا           
باِهللا العزيِز الحميد، فَاسألوا درجاتهم، واصِبروا      

.ِركُم، تُدِركُوا سعيهم على نَواِئِب ده

 

 
 لها دور كبير في إخضاع      فمعرفة اهللا   

القلب له سبحانه، مـن ذل وانكـسار وخـشية          
وافتقار، وكذلك رؤية الـنفس علـى حقيقتهـا،         
ومدى ضعفها وعجزها وحاجتها إلى موالهـا،       

 لتزداد خشيتنا لـه،  فنحن نحتاج لمعرفة اهللا  
من ألوان  وخوفنا منه، وتوكلنا عليه، وغير ذلك       

العبودية، وعلى قدر التفكر فـي كـالم أميـر          
.المؤمنين عليه السالم تزداد المعرفة باهللا تعالى

 

 


 


يا أبا بكر بما    : قيَل ألبي بكٍر الصديق     

عرفتُ ربي بربي، ولـوال     : عرفت ربك؟ فقال  
     فكيـف عرفـت    : ربي ما عرفتُ ربي، فقيل له

العجز عـن اإلدراك    :  ربك؟ فقال الصديق  
.إدراك، والبحث في ذات اهللا إشراك

 

 
وهناك منازل وأحـوال للمعرفـة مترتبـة        

 يحـصل بعـد   بعضها فوق بعض، فالعشق مثالً    
المعرفة، والمعرفة تحصل بعد الوجد، والوجـد       
يحصل بعد الطلب، وال طلب قبل معرفة النفس،        
مع العلم أن شمة من المعرفة خير مـن خيـر           

لحيرة مفتاح المعرفة، لوال أنـت مـا        العمل، وا 
عرف  

 

 يعنى اهللا    -

 

 لغيره، ولواله لم توجد أنت      -
من عدمك، ومن فاته شيء من المظاهر، فاتـه         

.قدرها من معرفة اهللا

 

 
معرفة الولى أدقُّ من معرفـة اهللا، ومـن         
عرف اهللا ولم يعرف هذا العبد بعد عن اهللا، فقد          

الطـوال،  كان إبليس يعرف اهللا ويعبده الـسنين        
ولكن عندما أمر بالسجود للعبد ـ وهو آدم عليه  
السالم ـ أبى واستكبر وادعى أنه خيـر منـه،    
ولذلك لعن وطرد من رحمة اهللا، فمن ادعى أنه         
يعرف اهللا ولم يعرف العبد لم يعرف اهللا، إنمـا          
يعرف اهللا من عرف العبد،  ومن عرف العبـد          

والعبد سعد بالزلفى، ومن تشبه به فاز بالحسنى،        
ال يعرفه إال من أحبه اهللا، وال يتشبه به إال مـن      

.اختاره واصطفاه

 

 
اعلم أن سعادة كل شيء ولذته راحته، ولذة        
كل شيء تكون بمقتضى طبعه، وطبع كل شيء        
ما خلق له، فلذة العين في الصورة الحسنة، ولذة         

 وهكذا، ولذة القلب    ..األذن في األصوات الطيبة   
خلوق لها، وكل ما لـم       ألنه م  ؛بمعرفة اهللا   

يعرفه ابن آدم إذا عرفه فرح به، مثل كل هواية          
أو لعبة يلعبها، إذا عرفها فرح به، ولـو نهـي           
عنها لم يتركها، وال يبقى له عنها صبر، وكذلك         

 وفرح بها، لم يصبر     إذا وقع في معرفة اهللا      
 ألن لذة القلب المعرفـة، وكلمـا        ؛عن المشاهدة 

 اللذة أكبـر، ولـيس      كانت المعرفة أكبر كانت   
 ألن شـرف كـل      ؛موجود أكبر من اهللا تعـالى     

موجود به ومنه سبحانه، فال معرفة أعـز مـن          
.معرفته، وال لذة أعظم من معرفته 

 

 









 







 







 









 





 





 



 



 



 

 

 

 

 



 



 


 

 

 

 

 
قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ 

 

 

 

 



 




 




 



َأو كَصيٍب من السماء    :  اهللا تعالى  يقول

ِفيِه ظُلُماتٌ ورعد وبرقٌ يجعلُون َأصاِبعهم ِفي    

آذَاِنِهم من الصواِعِق حذَر الْموِت واللَّه مِحيطٌ       

، عن ابـن عمـر      )١٩ :البقرة( ينِبالْكاِفِر

    أن النبي        كان إذا سـمع الرعـد 

اللهم ال تَقْتُلْنَا بغضبك، وال     : (والصواعق قال 

).تُهِلكْنا بعذابك، وعاِفنَا قبل ذلك

 

 

التفصيلية التـي ليـست     ) أو (ب أتى  

لإلباحة وال للشك لتفيد تفصيل هذا المجمـل        

هـو  : ب والصي أو كَصيب : فقال سبحانه 

المطر الغزير، والمراد بالصيب هنا اإليمان،      

ولكنه شبهه بسحابة سوداء ذات مطر غزير       

في ليلة ظلماء مـصحوبة بظلمـات ورعـد         

وبرق، والرعد والبرق التكـاليف الـشرعية       

التي كُلف بها العبد رغم أنفه؛ مـن صـالة          

وصيام وزكاة وحج وجهاد، والصواعق هي      

بالجهاد أو الزكـاة    الجهاد، فكان كلما ُأِمروا     

كرهوا سماع هذا األمر، فجعل مثلهم في ذلك        

مثل الفزع من الصواعق القتَّالة ولخوفه يضع       

أطراف أصابعه في أذنيه، ومثال حالهم هـذا        

مفصل لما انتابهم من سابقة السوءى أعاذنـا        

. اهللا تعالى

 

 

وذكر الشيخ العقاد أن القرآن شـبهه اهللا        

والقلوب، ولكن ال    ألنه حياة لألرواح     ؛بالمطر

تظهر أسراره إال لمن تعرض لتلقـي هـذا         

المطر واالنتفاع به، والظلمات هي ما يكشفه       

اهللا من صفات الكفر والنفاق التي تجعلهم أمام        

أهل النور في ظلمات متكاثفة، والرعد ما في        

القرآن من وعيد وتهديد وإنذار، والبرق مـا        

.في القرآن من حجج ودالئل نورانية

 

 

ــن إ ــةوم ــن عجيب ــارة الب ــل : ش أه

الخصوصية إذا ظهروا بين العموم بـأحوال       

غريبة وعلوم وهبية، وأسرار ربانية وأذكار      

نورانية؛ دهشوا منهم وتحيروا في أمـرهم،       

وخافوا على أنفسهم، فإذا سمعوا منهم علوما       

لدنية وأسرارا ربانية فروا منهـا، وجعلـوا        

 أن  أصابعهم في آذانهم خوفًا علـى نفوسـهم       

... تفارق عوائدها وهواها

 

 

فالصيب الذي نزل من السماء ِكنَايةٌ       ...

عن الواردات واألحوال التي ترد على قلوب       

العارفين، ويظهر أثرها علـى جـوارحهم،       

والظلمات التي فيها كناية عن اختفاء بعضها       

عن أهل الشريعة فينكرونها، والرعد كنايـة       

محافـل  عن اللهج بـذكر اهللا جهـرا فـي ال         

والحلق، والبرق كناية عن العلوم الغريبة التي       

ينطقون بها والحجج التي يحتجون بها علـى        

...الخصوم

 

 

كثير مـن   :  يقول اإلمام أبو العزائم   

الناس يقولون فالن عالم وفـالن بـن فـالن       

: حصل أمثال الجبال علما، وأنا منفردا أقول      

إنما هي النفوس ال الدروس، والنفس الزكيـة        

اهرة يكفيها قليل الحكمة، والنفس الخبيثـة     الط

اللقسة كالقرحة ال يصدر منها إال الـصديد،        

فاحذر أخي أن تجالس أو تجانس أصـحاب        

 النفوس التي تنكر كرامات األولياء، فـضالً      

.عن إنكار القرآن وإنكار األحكام

 

 

: ومن بيان اإلمام في معنى قوله سبحانه      



 

 

 



 



 


 

 

 

  ِحيطٌ ِبالْكاِفِرينم واللَّه      أن اهللا تعالى هـو 

القهار شديد البطش الذي إذا أخذ عبـدا لـم          

يفلته، وليست اآلية تدل على أن هناك محيطًا        

ظرفًا ومحاطًا به مظروفًا؛ تنزه اهللا وتعـالى        

واهللا : علوا كبيرا، فكأن المعنـى واهللا أعلـم       

آخـذ علـيهم كـل      : محيط بكل وجِهِهم، أي   

.هللا إال إليهمسالكهم فال ملجأ وال منجى من ا

 

 

 فقدوا في أعينهم كل شيء      العارفون باهللا 

على اهللا تعالىإال داال :

 

 

والعارفون باهللا   

 

 بعد معرفتهم ألنفـسهم     -

 

-       على اهللا   فقدوا في أعينهم كل شيء إال داال 

تعالى بما فيه من بدائع إبـداع الحكمـة، أو          

خاصة وضعها اهللا في الكائنات، أو آية تغذو        

ين بما فيها من غرائب القدرة      أرواح المحبوب 

وعجائب الحكمة، أو كتابا صامتًا وهو القرآن       

المجيد والسنَّة، أو إنسانًا بلغ وراثة رسول اهللا        

         ناطقًا بما آتاه اهللا من فضله، فهذا الذي 

. أثبت عند العارفين وجودها لمعانيها

 

 

وأما ما عدا ذلك من مادة يعبـدها أهـل          

فانى فيه أهل الـدنيٍا، أو      الغرة باهللا، أو جاه يت    

رياسة بها تنفيذ كلمة الظلمة، أو ذخـائر إذا         

فارق صاحبها الحياة كانت سببا في الحـرب        

بين ورثته وسببا ِلكَبه في نار جهنم؛ فال تنفعه        

 ألنـه   ؛ ألنه كنزها، وال في اآلخرة     ؛في الدنيا 

.من الفقير المحتاج إليها منعها

 

 

الـدنيا  أما أهل المعرفة فـإنهم جعلـوا        

: المعبودة ألهلها، كما قال رسـول اهللا        

)         الـدرهم، وعبـد الدينار، وعبـد عبد تَِعس

الخَِميصة، إن ُأعِطى رِضي، وإن لـم يعـطَ         

سـِخطَ، تَِعــس وانْــتَكَس، وإذا ِشــيك فــال  

، فـإنهم    "البخـاري ...) "انْتَقَشَ

 

 أمـدنا اهللا    -

بروحانيتهم  

 

 عاشوا غربـاء، وإن أقبلـت       -

هم الدنيا قدموها لتكون لهم ذخيـرة عنـد         علي

اهللا، ووضعوا أموالهم وأوالدهم وعقارهم في      

موازينهم يوم القيامة، من غير عاطفة تفـسد        

عليهم حالهم، فإنهم عرفوا أن الدنيا غـرارة        

ضرارة مرارة وهي دار الخاسـرين، ومـن        

تذكر ما حصل لخيرة الرسل فيها رضي منها        

مـسافر العِجـل؛    بالقليل، وعمل فيها عمل ال    

والغريب الذي ال أهل له، وفقنا اهللا لما يحبه         

. ويرضاه

 

 

وكما أن اهللا محيط بقهره وانتقامه وشـدة      

بطشه وتفريده في إيجاد كل شيء بالكافرين؛       

فهو كذلك محيط برحمته وحنانـه وفـضله        

.وإحسانه بالمؤمنين

 

 


 



لْبرقُ يخْطَفُ  يكَاد ا : في قول اهللا تعالى   

مهارصَأب )هـو  : ؛ البرق هنـا   )٢٠ :البقرة

حجج اإلسالم البينة التي ال يقوى طالب الحق        

. على إدحاضها

 

 

ولكن صاحب الهوى وعمـي البـصيرة       

.محكوم عليه بالقطيعة مهما كانت حالته

 

 


 



وكلنا نعلم أن اهللا خلق نارا وخلق جنـة،         

أن أهل النار عبيد اهللا، وأهل الجنة أيـضا         و

 ألن اهللا تعالى خلق النـار       ؛عبيده كأهل النار  

، وخلق الجنة وخلق لها أهالً    ، وخلق لها أهالً  

ولم يقو أحد على أن يغير ما قدره اهللا عليـه           

، وغاية ما في األمر أن اهللا أخفى عـن          أزالً

 أمر أبـا    العالم جميعا سر القدر، ثم إنه       

اإليمان وكتب له فـي األزل اإليمـان،        بكر ب 

وأمر أبا لهب باإليمان وكتب له فـي األزل         

الكفر والمعاداة، وكلتا الدارين من نار أو جنة        

. يُئوالن إلى مراد اهللا

 

 

فما في النار مراد اهللا، كما أن مـا فـي           

الجنة مـراده، إال أن اهللا أخلـص الجمـال          

واإلحسان ألهل الجنة يوم القيامـة، وجعـل        

لجالل والعذاب ألهل النار في هذا اليوم، وال        ا

.مرد لقضاء اهللا

 

 


 



 لنا حـال هـؤالء      مثِّْل:  سأل وكأن سائالً 

القوم لنعلم ما كان عليه حال المنافقين؟، فقال        

 نـورا إقـرارهم     كُلَّما َأضاء لَهم  : سبحانه

باللسان وحضورهم الصلوات مع الـصحابة      

 ِاْ فشَويهم انتفعوا به،   : ، أي   ِإذَا َأظْلَـمو

ِهملَيع       بذكر بعض السرايا التي كان يرسلها 

 أو طلــب زكــاة المــال رســول اهللا 

المفروضة أو التقرب إلـى اهللا بمـا يـصلح         

احتاروا، :  أي )٢٠ :البقرة( قَامواْللجهاد  

ولم يقمهم اهللا في هـذا المقـام إال ليـزدادوا        

عنهم ستره عنـدما يريـد      تعذيبا؛ أو ليكشف    

.االنتقام منهم، فتكون فضيحتهم شنيعة

 

 



 



ومن علماء الصوفية من يرى أن في هذا        

 لمن ادعى ما لـيس لـه مـن أحـوال            مثالً

الرجال، كأن تضيء عليـه أحـوال اإلرادة        

بمالزمة آدابها، فلما مزجها بالدعاوى أذهب      

اهللا عنه تلك األنوار؛ وبقـي فـي ظلمـات          

.ويه ال يبصر طريق الخروج منهادعا

 

 



 



ولَو شَاء اللَّه لَـذَهب     : يقول اهللا تعالى  

ِبسمِعِهم وَأبصاِرِهم ِإن اللَّه علَى كُـلِّ شَـيٍء         

قَِدير )ومن المعنى كما يبـين      )٢٠ :البقرة ،

ولو أن اهللا سـبحانه     :  اإلمام أبو العزائم  

لهم العقوبة لمحا سـمعهم وأبـصارهم       عجل  

وكشف عنهم الستر للمؤمنين ليعلمـوا حـق        

اليقين ما هم عليه بالنـسبة لإليمـان، وهـو          

سبحانه علَى كُلِّ شَيٍء قَِدير من أن يبـاغتهم         

بالعقوبة؛ أو يمهلهم حتى إذا أخذهم لم يفلتهم،        

والعملي أعاذنا اهللا من النفاق العلمي.

 

 



 

 

 

 



 



 

حني 

 

ت

 

صبح االستعانة باألمريكي

 

 

 

حراما شرعا ومصلحة
ً ً

 

 

 

    ا إلـى يقظـة     من القضايا التي تحتاج دائم

 في غالب بالدنا العربيـة      ووقفة هو ما يجري   

ى        اوتحديدسمفي سوريا والعراق منذ بدء ما ي 

 وحتـى اليـوم     م٢٠١١بالربيع العربي عـام     

 فإصرار بعض فـصائل المعارضـة       ،م٢٠١٩

ومنهم جماعة سوريا الديمقراطيـة الكرديـة       

سكري األميركي   على إبقاء الوجود الع    ،)قسد(

واألوربي في البالد بدعوى أنه يحميهم من احتماالت انتقام قادمة          

من الجيشين التركي والسوري؛ هذا اإلصـرار فـي االسـتعانة           

باألجنبي يعد خطيئة سياسية ودينية، خاصة أن هذا األجنبي لـم           

يعرف عنه في تاريخه الدامي الطويل رأفة بالكرد أو بمن سواهم           

ـ     ، األقلية اإلثنية أو الدينية في بالدنا      من جماعات  ا  بل كـان دائم

يتاجر في معاناتهم ثم تنتهي به الحال إلى بيعهم بأبخس األثمـان            

. والعالماإلقليممقابل مصالحه في 

 

 

بهذه المناسبة نفتح ملف القضية من جوانبها المختلفة فـي          

ي هذه السطور معيدين التأكيد والقول بـأن االسـتعانة بـاألجنب          

األميركـي  (المعروف عنه العداء ألمتنـا العربيـة واإلسـالمية          

 في تقديرنا خيانة سياسية ودينيـة وال        )اواإلسرائيلي نموذج عدي ، 

 واستسهال بعض النشطاء الحقوقيين والجماعـات       ،شك في ذلك  

القرضاوي في بداية ما كان يسمى      (المسلّحة وكذلك الفقهاء مثل     

الستعانة باألجنبي لدعم   لفكرة ا ) بالربيع العربي 

ما يسمونه بالثورات العربية أو حقوق اإلنسان       

 تُعد في نظر الثوار الحقيقيين ومـن     ،في بالدنا 

ـ  ،وجهة نظر الفَهم اإلسالمي الـصحيح      ا  طعنً

للدين ومخالفة صـريحة لنـصوص القـرآن        

، وهي تـستوجب     وأحاديث وسيرة النبي  

 لم يكن    إن ،من قائلها أو المؤمن بها االعتذار     

هـو الوحيـد    ) اإلسرائيلي واألميركـي هنـا    ( ألن العدو    ؛التوبة

المستفيد من مثل هذه الدعوات والفتاوى، على أية حال دعونـا           

الف المسلمين مـع    ـي تح ـماذا عن رأي الشرع خاصة ف     : نسأل

ة كما هي الحال اآلن ؟ ـالح رخيصـل مصـن أجـأعداء األمة م

ـ      :بداية يقول العلماء الثُقاة    م اإلسـالمى   ـإن الحلف وفقـاً للفَه

: قسمان

 

 

 حلف ال يخالف شرع اهللا، بل يحقّـق مـصالح           :القسم األول 

 :الذي قال فيه الرسول     ) الفضول(للمسلمين وغيرهم، كحلف    

ولكن الشرط األساس فيه هـو      » لو أدعي به في اإلسالم ألجبت     «

ـ         ،العدل ودفع العدوان   ا  وهو أمر غير متوافر في تـاريخ عالقاتن

بالغرب منذ مائتي عام ومنذ الدور األميركـي المـساِند للكيـان            

 وبالتالي ال يجوز هنا القياس      ، على األقل  م١٩٤٨الصهيوني منذ   

.عليه أو االستشهاد به

 

 



  

 

 



 











 




 



 




 




 



 فهو الحلف الـذي     :أما القسم الثاني  

        كان معموالً به في الجاهلية، حيث يخـتص

بتعاقُد المتحالفين على التناصر على الحـق       

باطل، وعلى التوارث بيـنهم مـن دون        وال

األقارب، وكذلك التوارث بالهجرة، الذي كان      

معموالً به في المدينـة بـين المهـاجرين         

، واألنصار، عندما آخى بينهم الرسول      

ثم نسخ اهللا تعالى ذلـك، ورد اإلرث علـى          

األقارب، كما فصل ذلك في سورة النـساء،        

افة وأبقى تعالى بين المهاجرين واألنصار وك

. المؤمنين، التناصح والتناصر والمواسـاة    

والذي نسخ التوارث بين غير األقرباء، قوله 

والَِّذين آمنُواْ ِمن بعـد وهـاجرواْ       : تعالى

وجاهدواْ معكُم فَُأولَـِئك ِمنكُم وُأولُواْ اَألرحاِم 

      ٍض ِفي ِكتَاِب اللِّه ِإنعلَى ِببَأو مهضعب   اللّـه 

ِليمٍء عِبكُلِّ شَي) ٧٥: ألنفالا.(

 

 

وفي هذا المعنى ذهب العلماء الثقاة        

 

- 

ال علماء السالطين آمثال وهابيي آل سعود       

ا لفتاويهم التي   ا وفقً كييوالخليج المحتل أمر  

ات القـرن الماضـي     يأباحت ذلك منذ ثالثين   

وحتى اليوم   

 

 :في تفـسير قولـه تعـالى       -

      مهنَـِصيب مفَـآتُوه انُكُممتْ َأيقَدع َالَِّذين 

، أنهم في أول اإلسـالم قـد        )٣٣: النساء(

كانوا يتوارثون بالحلف من دون النـسب،       

والَِّذين عقَـدتْ َأيمـانُكُم      :وهو معنى قوله  

 مهنَِصيب مفَآتُوه        إلـى أن جعـل اهللا ذوي 

: األرحام أولى من الحليف بقوله

 

 

      ٍض ِفيعلَى ِببَأو مهضعاِم بحلُو اَألرُأوو

       ـاِجِرينهالْمو ـْؤِمِنينالْم ِكتَاِب اللَِّه ِمـن 

فقد كان حلف اإلسالم علـى      . )٦: األحزاب(

ث ثابتًا صحيحر والتواراالتناص.

 

 

 ويدخل في هذا القسم   

 

 الحلف المخاِلف   -

 لشرع اهللا 

 

-  ا، تحـالف بعـض     دخوالً أولي 

المسلمين مع بعض، على ظلم غيرهم مـن        

  ا من ذلـك، تحـالف      المسلمين، وأشد جرم

بعض المسلمين مع غير المسلمين، علـى       

مسلمين، كما يحصل اليوم من التحالف بين       

بعض قوى المعارضة في سوريا والعـراق       

كان والصهاينة، األمر الذي  يومصر مع األمر  

ن يؤدي إلى نتائج كارثية تهدد األمن والوط      

:ا باآلتي  وهنا يأمرنا اهللا نص    ،والدين ذاته 

 

- 

       ْنُواـاوالَ تَعى والتَّقْوو لَى الْبرنُواْ عاوتَعو

 أليـست   ،)٢: المائدة (علَى اِإلثِْم والْعدوانِ  

   ا في سـوريا    االستعانة باألجنبى هنا وتحديد

.قد أدت إلى االحتالل والمهانة؟

 

 

 بأن مقاومـة  نخلص من ذلك إلى الجزم    

االستبداد وتلبية أشواق اإلصالح والتغييـر      

في بالدنا العربيـة واإلسـالمية ينبغـي أن         

يتحقّق عبر ثورات وطنية داخليـة ولـيس        

باالستعانة باألجنبي   

 

  تمويالً أو تـدخالً    -

 

 ؛-

ألن المفاسد المترتّبة عليه أشد وأخطر من       

.المنافع، بل إن األخيرة منعِدمة أصالً

 

 

نا بهذه العبارة لعاِلم ومجاِهـد      ونختم ه 

جزائرى كبير ضد االحتالل الفرنسي يعرفـه       

شك دعاة االستعانة باألميركي في بالدنا       وال

حين ) عبد الحميد بن باديس   ( وهو   ،العربية

التي كانت  ( واهللا لو طلبت مني فرنسا     [:قال

. .أن أقول ال إلـه إال اهللا      ) تحتل بالده آنذاك  

لغربية والخليجية الفاِسدة   فالدول ا ] لما قلتها 

بحكّامها وشيوخها وفتاويها الشاذّة المعادية     

 هذه الدول   ،لروح اإلسالم المحمدي األصيل   

  ال تبغي خير  ا في سوريا والعراق    ا أو إصالح

 ومن يصدق ذلك من نُخَـب       ،أو ليبيا ومصر  

وجماعات وأحزاب فعليه أن يراجع أطبـاء       

ـ        راض متخصصين في ِعلـم الـنفس واألم

العقلية قبـل أن يراجـع الحقـائق الثابتـة          

والجاِزمة والتاريخ الدامي الطويل ألميركـا      

 وهو تاريخ يؤكّد أنـه  ،وحلفائها في منطقتنا  

ال ولم يأِت معهم ومـع تـدخّلهم إال الـشر           

. فانتبهوا يا ُأولي األلباب.والخراب

 

 



 

 

 

 

 



 





 




 



ِإلَــٰى مــن ِهجرِتــي وحِبيــب قَلِْبــي              
ــٰى                ِإلَــى  ــِه يجلَ ــه اللَّ جوــٰى و نبالْم

ــا                    ِليا جــور ــي ن ــه ِب جــيطُ الْو يِح
ــاٍم                      ــٰى مقَ ــِل ِإلَ ــاِجر ِللْجِمي أُه

فَأَشــهد وجهــه ِفــي كُــلِّ وجِهــي              
ــرا          ــه وأَراه جهـ ــونُ خِليلَـ            أَكُـ

ــي                  بر ــني ــواِف يِم ــي الطَّ ــلُ ِف أُقَب
                    ــن ــٰى ولَِٰك نبــانُ للِْم ميــا الْه مو

أُهاِجر ِمـن وجـوِدي ِفـي شـهوِدي                  
ــصِدي                       ــِرده ِبقَ ــه أُفْ ــج اللَّ أَح

ِفــي التــداِني             ولَــست أَرى الْمبــاِني 
ــا                   لَمــي و ــي فَرِق ــت ِف يالْب ــت أَير

        اهـا ِسـوم ـبجحِس يمالـش ورنو

 

 
ــِه                     ــوِبي ِإلَي بحم ــو هــاِني و عد

ــا    انــي ِعي ــي وواجهِن ــزلَ ِل نت

 

 

 

 

 

            !   تراه الـروح ِفـي صـفِْوي وقُرِبـي؟         
ــي                  ــِل حجِب ــلَ ِلظِّ ــا أَنْ أَِمي اشحو

فَأَشـــهده ِبعـــيٍن ِمنـــه تنِبـــي                     
ــصوِبي                     ــٰى ِب ــِه يجلَ ــاِم خِليِل مقَ
وأَدخلُ ِفـي الْمقَـاِم ِبغيـِر حجـِب                        

  ــش ــوف ِببيِتــِه ِل هوِد ربــي                 أَطُ
ــي                    ــي وغَيِب ــدٰى قُرِب ــا لَ هأَلْثَمو
ــي                  بح ــد عــذِْبي ب ــوِد ج بعــى الْم ِإلَ

وِمن ﴿كُن﴾ ِفي الصفَا ِمن غَيِر ريـِب                  
ــذِْبي                  جــي و ــلُ تقِْريِب أَص ــه ِمنو

رِقي فَِنيــت نعــم وغَرِبــي             وعــن شــ
جِمعــت رأَيــت ربــي حــالَ قُرِبــي              

ــرِب؟ ــى ِبت نبــي م ــذُّ ِل !وكَيــف يلَ

 

 
ــعِب                  ــِر ص يــِه ِبغ ــِه ِإلَي ــررت ِب فَ

ــوبِ   ــِر ش يِبغ ــاد حاِإلت حــص فَ

 

 

 

 
  

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 






حسن مـصطفى   العارف باهللا الشيخ أبو ال    * 

عبد السالم شقيق العارف باهللا الـشيخ عبـد         

بإدفو  .. السالم مصطفى عبد السالم   

 

 العدوة  –

 

 بلدة الشيخ مصطفى عبد السالم –

 

. أسوان–

 

 

السيدة الفاضلة حرم األخ الفاضل المرحـوم الحـاج حـسن           * 

األستاذ أسعد والدكتور حسان والمهندس     : شرابي، ووالدة كل من   

ببـرج  .. واألستاذ أحمد واألستاذ يوسـف    صادق والريس محمد    

البرلس 

 

. كفر الشيخ–

 

 

األخ الفاضل والمحب الصادق الحاج محمد      * 

عبد الغفار بكر نائـب آل العـزائم بمركـز          

األستاذ أحمد واألستاذ   : الرياض، والد كل من   

بالرياض .. عالء واألستاذ عز

 

. كفر الشيخ–

 

 

أمـين  : مـن األخ الفاضل الحاج حسني أمين شعيب والد كل         * 

ومحمد بالدرب األحمر، وشقيق األسـتاذ أحمـد شـعيب واألخ           

بكوم النور   .. الفاضل األستاذ عبد العظيم شعيب    

 

 ميت غمـر     –

 

– 

.دقهلية

 

 

األخ الفاضل والمحب الصادق الحاج سعيد عيد صاحب الخلق         * 

بأوليلة  .. الفاضل والهمة العالية واإلرادة القوية    

 

 ميت غمـر     –

 

– 

.دقهلية

 

 

 منى عبد الدايم سعفان شقيقة األخ الفاضل األسـتاذ          المرحومة* 

عبد الرحمن واألخ الفاضل األستاذ أحمد عبد الدايم سعفان وحرم          

.. األستاذ إبراهيم العرابي وابنة عم الدكتور عبد الحليم العزمـي         

بالحامول 

 

. كفر الشيخ–

 

 

األخ الفاضل والمحب الصادق الحاج فوزي أحمد مشعل والـد       * 

ة وأحمد ووائل وابن عم األخ الفاضل األستاذ راضي         األستاذ أسام 

بشالما البلد .. مشعل

 

 سيدي سالم –

 

. كفر الشيخ–

 

 








 

 

 

 

تـهــانــى

 

 












األستاذ السيد مصطفى صالح واألخ الفاضل األستاذ       األخ الفاضل   * 
محمود حجاب بعقد قران نجل األول األستاذ عبد اهللا على كريمـة            

بكفر الدوار .. الثاني اآلنسة ندا

 

. بحيرة–

 

 
األخ الفاضل الحاج محمد حسنين بزفاف كريمته اآلنسة إحـسان          * 

.. اوي، وميالد حفيده أحمد محمد محمد حسنين      األستاذ وائل علي زو   
بمنشية دهشور 

 

. جيزة–

 

 
األخ الفاضل األستاذ إسماعيل الريس بحفيـده يوسـف شـعبان           * 

بالطود، واألخ الفاضل محمد عبد الفتاح حمودة بحفيدته نور أحمـد           
.بكوم حمادة.. بتلبقا

 

 
األخ الفاضل األستاذ حسن بهجت شامة بحفيدته روفيـده أحمـد           * 

بسجين الكوم .. حسن

 

. غربية–

 

 
محمـد بالـصف األول     : األخ الفاضل أحمد مرعي بنجاح نجيله     * 

بسيدي سالم   .. اإلعدادي، ومهند بالصف الخامس االبتدائي    

 

 كفـر   –
. الشيخ

 

 








