
 

 

 

 

 



 


العارف باهللا

 

 


 


 ه١٤٠٧سنة 
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شيخ الطريقة العزمية

 

 


 



 

 



 


نائب عام الطريقة العزمية

 

 


 


        

 

 



 




 



 

 



 




 

 



 





 





 





 





 



 

 

يتفق عليها مع اإلدارة

 

اإلعالنات 

 

 

غـــايتـــنا

 

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

 

 
.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 

 

 

 

 

 

..السرطان المدمر الذي سرى فى جسم اإلنسانية).. الصهيونيةالمخططات ( :االفتتاحية* 

 

 

 

  *

 

 

 

 

    بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم   

 

 

 

 ٤

 

 

 

 

 

 

سيد محمد ماضى أبى العزائملإلمام المجدد ال.. )٢( عقيدة النجاة *

 

 ٨

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

لعزائم اأبيالدين ماضى السيد أحمد عالء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 

 ١٢

 

 

 

 

 

 

 عباس محمود العقادالمفكر اإلسالمي الكبير.. )١٢(معاوية في الميزان  *

 

 ١٤

 

 

 

 

 

 

سعيد نصر. أ).. ١/٢( العزائم ورؤيته لواقعنا يرواية عن حياة الشيخ أب.. خبيئة العارف *

 

 ١٦

 

 

 

 

 

 

محمد اإلدريسي الحسني.  د)..٣١(الصوفية فقط على منهج السلف الصالح * 

 

 ١٨

 

 

 

 

 

 

ميع وأ عادل سعدالمستشار رجب عبدالس)..  ١٨(نصرة النبي المختار في أهل بيته األطهار * 

 

 ٢٠

 

 

 

 

 

 

بليغ حمدى. د.أ ..) ٣(موجز تاريخ الحياة الدينية عند العرب * 

 

 ٢٢

 

 

 

 

 

 

جمال أمين. د .. )١٥(تربية األوالد في اإلسالم  *

 

 ٢٤

 

 

 

 

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

 

 ٢٦

 

 

 

 

 

 

دىعزيز محمود الجن.  د..قول أنفذ من صول  *

 

 ٢٩

 

 

 

 

 

 

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

 

  

 

 

 األستاذة لبنى محمد الشعراوى..مستقبل األمة  *

 

 ٣٢

 

 

 

 

 

 

نور الدين أبو لحية. د. أ.. ) ٩(شيخ اإلسالم في قفص االتهام * 

 

 ٣٤

 

 

 

 

 

 

 الحسينىيم العزمى عبد الحلالشريف ..!!قيام الساعة ليس هو يوم القيامة *

 

 ٣٦

 

 

 

 

 

 

      هـ١٤٤١من أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خالل شهر شوال * 

 

 ٤١

 

 

 

 

 

 

أحمد محمود كريمة. د.أ.. ) ١٤(نقض شُبه السلفية * 

 

 ٤٢

 

 

 

 

 

 

فضيلة الشيخ علي الجميل) .. ٦(شرح الصدور بوصف المحبوب * 

 

 ٤٤

 

 

 

 

 

 

سامي عوض العسالة. د. ) ٤(مصادر اإلمام أبي العزائم في العقيدة * 

 

 ٤٦

 

 

 

 

 

 

فاروق الدسوقى. د. أ .. )٥٢(الصالة والسالم على والدي خير األنام * 

 

 ٤٨

 

 

 

 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى.  د.. ]١٣) [األسس الفكرية لإلرهاب (أباطيل اإلسالم السياسي* 

 

 ٥٠

 

 

 

 

 

 

سميح قنديل. أ )..العاشرة بعد المائةالحكمة ( لإلمام أبى العزائم  شرح جوامع الكلم *

 

 ٥٢

 

 

 

 

 

 

الهادى  قنديل عبدالشيخ )..٧ (إشارات قرآنية في جنات المعارف وجنات الزخارفمعاني و *

 

 ٥٤

 

 

 

 

 

 

رفعت سيد أحمد.  د..األزهر حين ينهض مجددا: في أجواء الحج *

 

 ٥٦

 

 

 

 

 

 

المجتمع العزمى* 

 

 ٥٨

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

واسـم  ، الصهيونية نسبة إلى جبل صهيون وتعنى األرض الموعودة أو أرض الميعـاد           
وانتهـى بـأن سـميت األرض       ، جنوب بيت المقـدس   جبل صهيون أطلق قديما على تل فى        

.)١(المقدسة بابنة صهيون

 

 
 ملك إسرائيل طـرد اليبوسـيين       وكان هذا الجبل يسكنه اليبوسيون فلما تولى داود         

منه فترة من الوقت وأصبح صهيون بعد ذلك مقدسا عند اليهود العتقادهم بأن الرب يـسكن                
.)٢() للرب الساِكِن ِفى صهيونرنِّموا(فقد ورد فى سفر المزامير ، فيه

 

 


 




 


وأن على الناس أن يعترفوا بانتمائهم إلى مجتمع واحد         ، تدعو للعدالة والحب بين الناس    

.)٣(كبير إلقامة ملكوت الرب على األرض

 

 
كلية أية محاولة تهـدف     إننا نستنكر   : (م قال بيان المؤتمر   ١٧٩٧وفى مؤتمر مونتريال    

وإن محاوالت من هذا القبيل لتكشف عن مفهـوم ضـال لرسـالة             ، إلى إنشاء دولة يهودية   
التى امتدت من مجال سياسى وقومى ضيق إلى التوجيه بالـدين إلـى اإلنـسانية               ، إسرائيل

.)٤( قبلبأكملها واالرتقاء به ليكون دينًا ليبراليا وعالميا كما أعلنته األنبياء اليهود من

 

 


 


 ١٨٦٠ابتدع هذه الصهيونية تيودور هرتزل      

 

م وبدأ فى صياغة مذاهبها فـى       ١٩٠٤ –
عـام  ) الدولـة اليهوديـة  (ثم انتهى من إرساء نظامها فـى كتابـه   ، م١٨٨٢ڤيينا منذ عام   

.)٥(م١٨٩٤

 

 
يفة فـى ڤيينـا     أكبر صـح  ) الصحافة الجديدة الحرة  (وكان هرتزل يعمل مراسالً بجريدة      

.يومئذ

 

 
وكان يتتبع من خالل عمله فى باريس باهتمام زائد محاكمة الضابط اليهودى الفرنـسى              

.)٦(م١٨٧٠الذى اتهم بالتجسس لحساب ألمانيا فى حرب ) درايفوس(

 

 
وأدين ونفى إلى جزيرة الشيطان بأمريكا الجنوبية وثبتـت براءتـه           ) درايفوس(وحوكم  

سا صدمة لهرتزل جعلته يدعو اليهود إلى إقامة دولـة تجمـع            فكان ظهور الالسامية فى فرن    
.شملهم وتحميهم من اضطهاد العالم لهم

 

 
:واقترح تأسيس جمعيتين

 

 
١

 

. جمعية اليهود مهمتها اإلعداد والتحضير العلمى والسياسى للفكرة-

 

 
٢

 

. الشركة اليهودية ومهمتها التنفيذ العملى بتمويل المشاريع التهجيرية واالستيطانية-

 

 
جمعية اليهود   (والمعقَّدة عمليا تحدث هيئتان     ، وللنهوض بهذه المهمة البسيطة نظريا    

 

- 
).الشركة اليهودية

 

 
كمـا تتـولى تـصفية      ، وما تعده األولى علميا وسياسيا تنفذه الشركة اليهودية عمليـا         

.)٧(ديدالمصالح المادية لليهود المهاجرين وتنظيم العالقات االقتصادية فى البلد الج

 

 
عدة نتائج كانت األسس التى بنـى       ) درايفوس(ويذكر هرتزل أنه استخلص من محاكمة       

:عليها فى مخيلته إقامة دولة يهودية وتتضمن هذه النتائج ما يلى

 

 
١

 

.واحدة) أمة(وأيا كان البلد الذى يعيشون فيه ،  يشكل اليهود فى كل بلدان العالم-

 

 
٢

 

.سيج أمة يعيشون فيها ال يمكن لليهود أن يندمجوا فى ن-

 

 
٣

 

. كان اليهود فى كل زمان ومكان هدفًا لالضطهاد-

 

 
واستخلص حلوالً نادى بها لكى يضع حالً للتنـافر         ، استنتج هرتزل من ذلك نتائج عملية     

.بين اليهود وغيرهم من الشعوب

 

 
:ويمكن تلخيص ما توصل إليه فيما يلى، وهو يعتبر ذلك التنافر دائما ونهائيا

 

 
١

 

ولم تكن دول شرق أوربا وبخاصة اإلمبراطورية الروسـية تبيحـه   ،  االندماج رفض -
لليهود على حين كانت دول غرب أوربا قد بدأت فى تحقيقه والسيما فى فرنسا حيث تكـشف             

.الوجه المخزى لالسامية بعد قضية درايفوس

 

 
٢

 

. إنشاء دولة يهودية تجمع فيها كل يهود العالم-

 

 
٣

 

ومعنى ذلك عدم اعتبار للسكان األصـليين  ، ة فى مكان شاغر ينبغى إنشاء هذه الدول    -
.)٨(وعلى أساسه قامت دولة إسرائيل

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

استطاع هرتزل أن ينشئ قومية يهودية على       ١٢٣٤٥٦٧٨
 في القـرن التاسـع      غرار القوميات األوروبية  

وقد استغرق عمله خمسين عامـا مـن        ، عشر
الدعوة إلى إنشاء وطن قومى لليهود فى مؤتمر        

م حيث  ١٩٤٨م وحتى عام    ١٨٩٨بال بسويسرا   
قامت دولة إسرائيل على حساب أرض العـرب        

.مينالمسل

 

 
) فى بـال  (إننا هنا   : وفى هذا يقول هرتزل   

لوضع أسس البناء الذى سيظل لليهود، وخـرج        
لـو أننـى    : من المؤتمر يصرح بنجاحه ويقول    

أردت أن ألخص أعمال هذا المؤتمر فى كلمـة         
فإنهـا  . وكنت حريصا على أال تنشر هذه الكلمة      

:ستكون كما يلى

 

 
ولم يمض  ، أسست الدولة اليهودية  ) بال(فى  

على كالمه خمسون عاما حتى قامـت الدولـة         
اليهودية حسبما تمليه اإلدارة اليهودية بأن تنشئ       

وأن تكون اللغة العبرية لغة يتحـدث       ، لهم دولة 
.)٩(بها يهود العالم

 

 
وأن فكرة العودة إلى أرض فلسطين ليست       

ولكنها ، وليدة الصهيونية الحديثة بزعامة هرتزل    
لقرن السادس قبـل    تعود إلى السبى البابلى فى ا     

وقد حوت بعض المـصادر اليهوديـة       ، الميالد
فإن اليهود الذين سـبوا     ، ترانيم تؤيد صحة ذلك   

، إلى بابل هم أصحاب فكرة التعصب العنصرى      
وقد جاء فى   ، وأصحاب فكرة إلى جبل صهيون    

 من مزامير داود ضمن الكتـاب       ١٣٧المزمور  
:ما يلى) التوراة(المقدس 

 

 
اعلى أنهار بابل جلسن

 

 
بكينا عندما نذكر صهيون

 

 
على الضفاف فى وسطها علقنا أعوادنا

 

 
هناك سألنا الذين سبونا كالم ترنيمة

 

 
رنموا لنا من ترنيمات صهيون

 

 
إن نسيتك يا أورشليم تنسنى يمينى

 

 
)١٠(ليلتصق لسانى إن لم أذكرك

 

 
وهكذا استطاع أبناء األرملـة أن يطوعـوا       
نصوص كتابهم حسبما يحقق رغبـاتهم افتـراء       
على اهللا فخدعوا الكثير بأن أرض فلسطين هى        
ــاء واألجــداد وأن  أرض الميعــاد وأرض اآلب

وغلبت العاطفـة علـى     ، أنبياءهم بشروهم بها  
بعض الحكام المسلمين فـدفعهم عطفهـم إلـى         
الرضا بعودة اليهود إلى فلسطين ظنا منهم أنهـا    
أمة تستحق العطف بعد ما وقع عليها من ظلـم          

 سيدركون نتيجة حسن نواياهم     ولكنهم، واستبداد
فى المستقبل القريب الـذى هـو علـى حافـة           

فإن هذا الشعب الملعون يسعى حاليـا       ، األبواب
لنهاية المطاف بالنسبة لمخططه التدميرى تجـاه       

وهو قيام حرب عالمية ثالثة تكون بينـه        ، العالم
وبين العرب والمسلمين، واهللا خير حافظًا وهـو        

.أرحم الراحمين

 

 



 


إن بــين الــصهيونية والــشيوعية تحالفًــا 

، فالشيوعية وليدة الـصهيونية ، وتعاضدا واضحا 
والمؤســس للــشيوعية 

 

 كــارل مــاركس -

 

- 
اليهودى الذى ترك اليهودية وتحول للمـسيحية       
ليخفى أغراضه من دعوته إلى مذهبه المـادى        

مـل  وفى الحقيقة أن كارل ماركس قد ع    ، الملحد
فى خدمة الصهيونية عمالً لم يعمله قط أحد من         

 ألن الـصهيونى ال     ؛دعاة الصهيونية الظاهرين  
وال يستطيع أن ينـشر     ، يقنع أحدا غير اليهودى   

الدعوة إلى سيادة اليهود بين أنـاس ال ينتمـون          
وال يدينون بالعقائد اليهودية    ، إلى جنس إسرائيل  

.)١١(مولكن الشيوعى ينشر مذهبه بين جميع األم

 

 
هذا هو الدور الخطير الذى لعبـه كـارل         

.فهااتمكين الصهيونية من تحقيق أهدلماركس 

 

 
فالــشيوعية تــدعو إلــى إزالــة األديــان 
واألوطان وإنكار كل شىء غير المسائل المادية       

.أو المسائل المالية

 

 
).ال إله والحياة مادة: (قال كارل ماركس

 

 
إن كل فكرة دينية وكل معتقـد       : (قال لينين 

دناءة كامنة فى   "باهللا ال بل إن مجرد التفكير باهللا        
").النفس

 

 
: م١٩٥٨ونشرت صحيفة باكنسكى بايوشى     

لو كان اهللا موجودا لمـا سـمح لنـا أن ننبـذ             
.)١٢(الدين

 

 
ومتى زالت األديان واألوطان أصبح الحكم      

.فى العالم للمادة وحدها

 

 
فالصهيونية هى التى تقبض علـى زمـام        

.)١٣( هى التى تسودالعالم ودولة صهيون

 

 
ومن ثم كان كارل مـاركس مـن أكبـر          
الصهيونيين، وكانت الشيوعية هى أكبر خدمـة       

.)١٤(للصهيونية

 

 

الحظوا هنـا   : وجاء فى البروتوكول الثانى   
أن نجاح دارون وماركس ونيتشة قد رتبناه من        

.قبل

 

 
إننا نـسخِّر   : وجاء فى البروتوكول التاسع   
ب واألحـزاب   فى خدمتنا أناسا من جميع المذاه     

، من رجال يرغبون فى إعادة إنشاء الملكيـات       
وحالمين بكل أنـواع    ، وشيوعيين، واشتراكيين

.ولقد وضعناهم جميعا تحت السرج، الطيبات

 

 
وهكذا التهمت األفعى الماسونية الصهيونية     
روسيا األرثوذكسية وكل ما يدور فـى فلكهـا         

.)١٥(ووضعتها تحت السرج

 

 


 


تـوراة  (دفعت التعاليم اليهودية الواردة فى      

المدونة فى القرن الخامس قبـل      ) عزرا ونحميا 
الميالد وفى أيام السبى البابلى والتى لـم تـف          
بمخططات واحتياجات البرنامج اليهودى الـذى      
يهدف إلى السيطرة على العالم األممى الذى هو        
بالنسبة لليهود كالب وخنازير خلقوا من أجـل        

لمـا لـم تـف هـذه التـوراة          ،  أسيادهم خدمة
الموضوعة بأيدى الكهان بتحقيق هـذه الهـدف        
لجئوا إلى مصدر آخر أنشئوه فى القرن الثـانى         

واعتبـروه أعـم مـن      ) التلمود(الميالدى وهو   
التوراة ظنا منهم أنه يفى بتحقيق برنامجهم نحو        

وفى القرن التاسع عشر ظهرت الوثـائق       . العالم
تضمن موقف اليهود من العالم منذ      السرية التى ت  

ظهروا على مسرح التاريخ وحتى يتحقق الحكم       
اليهودى بإقامة حكومة يهودية عالمية يحكمهـا       
اليهود وتدين باليهودية بعـد محـو المـسيحية         

.واإلسالم

 

 
وكان تخطيط الكهان لليهود نحـو تحقيـق        
أهدافهم الشريرة يتمثل فـى إنـشاء الجمعيـات        

 إليها أمر التخطيط ورسم     والمنظمات التى وكل  
.الطريق نحو تحقيق الالمعقول

 

 
ويكون اليهود فى العالم حكومـة مـستورة        

 عضو ممن أطلقوا علـى أنفـسهم        ٣٠٠يديرها  
ينتخبون دائمـا شخـصا     ، لقب حكماء صهيون  

يعتبرونه ملكًا وارثًا لملـك داود وسـليمان وال         
وكلما توفى ملك عينوا بدلـه      ، يعلنون عن اسمه  

.)١٦(أحبار اليهودمن بين 

 

 
فـى جريـدة    ) ولتر راثنو (يقول اليهودى   

 ٣٠٠وهنـاك   : م٢٥/١٢/١٩٠٩ألمانية بتاريخ   
رجل كل منهم يعرف جميع زمالئـه اآلخـرين      

إنهـم ينتخبـون    ، يتحكمون فى مصير أوربـا    
وهـؤالء  ، خلفاءهم من األشخاص المحيطين بهم 

اليهود يملكون من الوسائل التى تمكـنهم مـن         
.)١٧(ة حكومة ال يرضون عنهاالقضاء على أي

 

 
ولما كانت الحكومة المستورة غير قـادرة       
على التحكم فى مصائر الشعوب والحكومات ما       
دام هناك دين وأخالق فقد كان أول أعمال تلـك          
الحكومة القضاء على الـدين واألخـالق عنـد         

.شعوب العالم

 

 

 

 
 رئيس االتحاد العالمى للطرق الصوفية
 عضو المجلس األعلى للطرق الصوفية

شيخ الطريقة العزمية

 

 

السيد محمد عالء الدين ماضى أبو العزائم

 

 



 

 

 

 

 



 



 




 


علـى نـص    ) رد كليف جون  (عثر السير   

خطبة ألقاها أحد حاخامات اليهود فـى مدينـة         
سيمون بن  (م على قبر قديسهم     ١٨٦٩براغ سنة   

.م١/٧/١٨٨٠ونشرت الوثيقة بتاريخ ) يهوذا

 

 
وتشتمل على المواد التالية نـذكر بعـضا        

:منها لالستدالل

 

 
١

 

 لقد وكل آباؤنا من نخبة من قادة يهوذا         -
ى كل قرن حول    أمر االجتماع مرة على األقل ف     

سيمون بـن   (قبر أستاذنا األعظم الرابى المقدس      
الذى تعطى تعاليمه للصفوة من كل جيل       ) يهوذا

سيطرة على جميع العالم وسـلطة علـى نـسل      
.يهوذا

 

 
٢

 

 ها قد مضى ثمانية عشر قرنًـا علـى          -
حرب يهوذا من أجل تحقيق السيطرة التى وعد        

 ورغـم أن ، بها إبراهيم والتى اغتصبها الصليب 
شعب يهوذا قد ديس باألقدام وأهين مـن قبـل          
أعدائه وكان علـى الـدوام مهـددا بـالموت           
، واالضطهاد واالغتصاب وجميع أنواع الشدائد    

وإذا كنا قد انتشرنا فـى جميـع     ، فإنه لم يستسلم  
.)١٨(أنحاء العالم فألن العالم كله ملك لنا

 

 
٣

 

 منذ اللحظة التى نصبح فيها المـالكين        -
فى العالم فإن القـوة الحقيقيـة       الوحيدين للذهب   

 التـي تصبح ملك أيدينا وعندئذ نحقق الوعـود        
.قدمت إلبراهام

 

 
٤

 

إنـه قـوة    ،  الذهب أعظم قوة فى العالم     -
إنه يؤمن جميـع أنـواع      ، وفى نفس الوقت هبة   

هنالك ، السعادة تلك التى يخشاها المرء ويشتهيها     
وعمق المعرفة بالروح التى تحكـم      ، يكمن السر 

.نالك تملك المستقبله، العالم

 

 
٥

 

 كانت القرون الثمانية عشرة الماضـية       -
ولكن القرن الحالى والقـرون المقبلـة    ، ألعدائنا

ستكون لنا ويجب أن تكون لنـا نحـن شـعب           
إن عصور  ، ومن المحقق أنها ستكون لنا    . يهوذا

االضطهاد والعذاب واألزمنة السود المؤلمة التى      
ـ         رت تحملها شعب يهوذا بصبر وشجاعة قـد م

وشكرا لتطوير المدنية بين المـسيحيين      ، بسالم
وهذا التقدم هو الدرع الذى نختبئ من       ، وتقدمها

ورائه لنعمل بثبات وسرعة خاطفة مـن أجـل         
إزالة الفجوة التى ما زالت تفصلنا عـن غايتنـا      

.)١٩(النهائية

 

 
٦

 

ــى  - ــالل ف ــشجع االنح ــا أن ن  علين
المجتمعات غير اليهودية فيعم الفـساد والكفـر        

ضعف الروابط المتينـة التـى تعتبـر أهـم          وت
مقومات الشعوب فيسهل علينا السيطرة عليهـا       

.)٢٠(وتوجيهها كيفما نريد

 

 
٧

 

 إن إلهنا قد أعطى شعبه المختار قـوة         -
وبعـد  ، وحيلة الثعلب ومكره  ، األفعى وحيويتها 

والتـضامن  ، وقوة ذاكرة الكلـب   ، نظر الصقر 
.الفطرى لدى كالب البحر

 

 
٨

 

من إخواننا اليهـود قـد       قيل بأن عددا     -

تنصروا وماذا يضيرنا؟

 

 
إن هؤالء اليهود الذين يتعمدون بأجـسادهم       
ستظل أرواحهم يهودية وسـوف يكونـون لنـا         
مشعالً نستنير به فى اكتشاف خبايا النـصرانية        
ومساعدين لنا على رسم الخطط التـى تـدمر         

فلنـستفد  ، إن الكنيسة عدونا الخطير   ، المسيحية
 تنصروا فـى الظـاهر لبـث        من إخواننا الذين  

الفساد فى الكنيسة وإشـاعة أسـباب الخـالف         
والفرقة والصراع بين المسيحيين ونشر األنبـاء       

حتى يقل  ، المشوهة التى تسيئ إلى رجال الدين     
.)٢١(احترامهم ويزدريهم الشعب فى كل مكان

 

 
وهذا البند األخير يؤكد مـا ذكـر مـن أن       

كتابا م قد أرسل    ١٤٨٩الحاخام اليهودى شامور    
إلى المجمع اليهودى باألستانة عاصمة الخالفـة       
اإلسالمية يستشيره رأيه فى األعمال التى يلقاها       
اليهود من الفرنسيين فجاء الجواب المزمع مـن        

:المرازيه والحاخامات ما يلى

 

 
بمقتضى قولكم إن ملك فرنسا يجبـركم أن        
تعتنقوا الدين المسيحى اعتنقوه ألنه ال يسعكم أن        

غير أنه يجب أن تبقوا علـى شـريعة         ، تقاوموا
.موسى راسخة فى قلوبكم

 

 
بمقتضى قولكم إنهم يأمرونكم بالتجرد مـن       
أمالككم فاجعلوا أوالدكم تجارا ليتمكنوا رويـدا       

.رويدا من تجريد المسيحيين من أمالككم

 

 
بمقتضى قولكم إنهم يعتدون علـى حيـاتكم    
فاجعلوا أوالدكـم أطبـاء وصـيادلة ليعـدموا         

.يحيين حياتهمالمس

 

 
بمقتضى قولكم إنهـم يهـدمون معابـدكم        
فاجعلوا أوالدكـم كهنـة وإكليـريين ليهـدموا         

.كنائسهم

 

 
بمقتضى قولكم إنهم يـسومونكم تعـديات        
أخرى كثيرة فاجعلوا أوالدكم وكـالء دعـاوى        
وكتبة عدل وليتدخلوا دائما فى مسائل الحكومـة       
ليخضعوا المسيحيين لنيركم فتستولوا على زمام      

.لسلطة العالمية وبذلك يتسنى لكم االنتقاما

 

 
سيروا بموجـب أمرنـا هـذا فتتعلمـون         

أنهم بهذا الذل وهذه الضعة التى أنتم       ، باالختبار
.فيها ستصلون إلى ذروة القوة والسلطة الحقيقية

 

 
التوقيع

 

 
أمير يهود القسطنطينية

 

 



 


كرة إن الحكومة الصهيونية العالمية بقوة ذا     

الكالب ومكر الثعالب خططت لقيـام منظمـة         
فهـداها  ، تحقق أهدافها نحو السيطرة على العالم     
فأنـشأتها   .تفكيرها إلى إنشاء عـصبة األمـم      

لتضمن بها تحقيق خطتها بإنشاء وطن قـومى         
وقد جـاء فـى محاضـرة       ، لليهود فى فلسطين  

مؤتمر المحافل الماسونية العالمية المنعقـد فـى     
:م ما يلى١٩١٧يه  يون٣٠، ٢٩، ٢٨

 

 
إنه من المهم جدا أن نبنى مدينة المستقبل         (
من أجل تلك المهمة الماسونية الصادقة      ، السعيد

لقد حولنا الحرب إلى نزاع رهيب      ، دعيتم اليوم 
بين الديمقراطيات المنظمة والقـوى العـسكرية       

لقد تحطمت فى هذا اإلعصار القـوى       ، الجبارة
القديمة  

 

 القياصرة   -

 

جرف الريـاح    ولسوف ت  -
رياح الحرية   

 

 المزيفة   -

 

 بقية الحكومات فـال     -
).مندوحة إذن من خلق سلطة عالمية عالية

 

 
إن الماسونية صانعة السالم تطـرح علـى        
بساط البحث موضوع هذه الهيئة الجديدة عصبة       

.)٢٢(األمم

 

 
فـى أغـسطس    ) نيويورك تايمز (ونشرت  

نــاحوم (م مقــاالً للــزعيم الــصهيونى ١٩٢٢
: فيهجاء) سوكولوف

 

 
إن عصبة األمم فكرة يهودية لقد خلقناهـا        [

ستكون القـدس يومـا     ،  سنة ٢٥بعد كفاح دام    
وأن مـا حققنـاه نحـن       ، عاصمة للسلم العالمى  

 سنة يرجع الفضل فيه إلى      ٢٥اليهود بعد كفاح    
وكـان أول   . )٢٣(زعيمنا الخالد تيودور هرتزل   

عمل قامت به عصبة األمم هـو قيـام الـسير           
بتوجيه رسـالة رسـمية إلـى       ) إريك درموند (

يؤكد فيها بـأن   ) حاييم وايزمان (اليهودى األكبر   
حماية حقوق اليهود ستكون من أهـم واجبـات         

].هيئة األمم

 

 
واستطاعت الحكومـة اليهوديـة العالميـة       
تسخير عصبة األمم لغرض االنتداب البريطانى      
على فلسطين من أجل تحقيق هدف أساس واحد        

.)٢٤(يد فلسطينهو تنفيذ وعد بلفور وتهو

 

 




 


أنشأ أبناء األرملة عصبة األمم بعد الحرب       

العالمية األولى 

 

 التى قامت بتدبير منهم والتـى       -
أزهقت أرواح أكثر من ستة عشر مليونًـا مـن       

البشر

 

 وكان الغرض من إنشاء عصبة األمـم        -
 هو تقرير بدء عملية تهويد فلسطين ولتـشرف       

.على تلك العملية اإلجرامية

 

 
ودبر اليهود وخططـوا للحـرب العالميـة        
الثانية التى أزهقت أرواح أربعين مليونًـا مـن         

وبعد انتهائها أنشأ اليهود أيـضا األمـم        ، البشر
المتحدة لتقوم بالمرحلة الثانية فى حق فلـسطين        
وهى إصدار قـرار تقـسيمها وإنـشاء كيـان          

.صهيونى فى فلسطين

 

 
فالجمعيتان من صنع اليهودية العالمية وهما      

.)٢٥(وسيلة من وسائلها للسيطرة على العالم

 

 
 تظــاهرت الحكومــة ١٩٤٧ففــى عــام 

البريطانية بالعجز التام عن إيجاد حل لمـشكلة        
، فلسطين فقررت إحالة القضية لألمـم المتحـدة     

وهى أمنية طالما تمناها اليهود الذين يسيطرون       
ـ     يطرتهم علـى سـابقتها     على األمم المتحدة س

.)٢٦(عصبة األمم

 

 
إذ تحقـق   ، وال تزال الصهيونية متغلغلة بها    

 بالمائة من موظفى هـاتين المؤسـستين        ٩٩أن  
.أما ما بقى فعبيد يهود وأبناء أرملة، يهود

 

 
جعلت من غير اليهود عبيدا لليهـود لكـن         



 

 

 

 

 



 



 

واستخدمت رجـال الـسياسة     ، على نطاق أنانى  
 الخفيـف مـن     والمال والزعامة وذوى الوزن   

أقامت من دم الماليين جسرا تمر      ، رجال الفكر 
وشكلت منهم روافد تساوى نهرا     ، عليه إسرائيل 

.يغرق العالم ليطفو على وجهه صهيون

 

 
شلَّت يد ماليين ووجهتهم توجيهـا ملتويـا        
فصافحوا يدها المدرجة بدمهم وظاهروها علـى       
إقامة هيكل سـليمان علـى أنقـاض األقـصى          

.)٢٧(والقيامة

 

 


 


أعمال اليهود الشريرة جعلتهم محل مقـت       
، الناس وغضبهم على مر العـصور والـدهور       

ولكن األفعى اسـتطاعت أن تغيـر مـن هـذه          
الصورة إلى صورة نالت بها عطف اآلخـرين        

وظهرت فيها بأنها الـضعيفة المغلوبـة       ، عليها
المشردة فى كل مكان فـى العـالم        ، على أمرها 

ومكَّن لها  . ون جرم ارتكبته فى حق اآلخرين     بد
فإن لها  ، من ذلك سيطرتها على وسائل اإلعالم     

كما أنهـا أنجـح     . أعظم األثر فى قلب الحقائق    
.وسيلة لتجميل صورة اليهودى فى أعين الناس

 

 
م عبر الحاخـام اليهـودى      ١٨٦٩ففى عام   

عن ) براغ(فى خطاب ألقاه بمدينة     ) راشورون(
إذا كـان   : (هود بـاإلعالم قـائالً    شدة اهتمام الي  

الذهب قوتنا األولى للسيطرة على العـالم فـإن         
.)٢٨()الصحافة ينبغى أن تكون قوتنا الثانية

 

 
: وجاء فـى البروتوكـول الثـانى عـشر        

يجب . سنمتطى صهوة الصحافة ونكبح جماحها    
أال يكون ألعدائنا وسائل صحفية يعبرون فيهـا        

 لن يصل طرف مـن خبـر إلـى        (عن آرائهم   
).المجتمع من غير أن يمر علينا

 

 
شـتى تؤيـد    ) صـحف (ستكون لنا جرائد    

الطوائف المختلفة من أرستقراطية وجمهوريـة      
.وثورية وفوضوية أيضا

 

 
يجب أن نكون قادرين على إثـارة عقـل         

.وتهدئته عندما نريد، الشعب عندما نريد

 

 
يجب أن نشجع ذوى السوابق الخلقية علـى        

ى وخاصة الصحف   تولى المهام الصحفية الكبر   
فإذا تبين لنا ظهور أية عالمـات      ، المعارضة لنا 

للعصيان من أى نوع منهم سارعنا فـورا إلـى       
، اإلعالن عن مخازيه الخلقية التى نتستر عليها       

.وبذلك نقضى عليه ونجعله عبرة لغيره

 

 
والواقع أنه لم تكد تمضى سنوات قليلة على        
صدور بروتوكوالت حكماء صهيون حتى كـان   

ليهود يسيطرون على الكثير من أجهزة وسائل       ا
.اإلعالم فى أوربا وأمريكا بل والعالم أجمع

 

 
وبدءوا من خاللها بإجراء عمليـة تجميـل        
للوجه اليهودى البشع لتغيير صورته لدى الرأى       

.)٢٩(العام األوربى واألمريكى بشكل خاص

 

 
واآلن يسيطر اليهود على وكاالت األنبـاء       

لمية فى أوربا بغية تحقيق     العالمية والصحف العا  
أهدافهم وموقفهم العدائى من البشرية عمومـا؛       
ألنهم شعب اهللا المختار وباقى الشعوب كـالب        

) رويتـر (وخنازير؛ فمثالً يمتلك اليهود وكالـة       
ووكالـة أنبـاء    ) إسوشـيتدبرس (ووكالة أنباء   

التـى  ) هافـاس (، ووكالة أنبـاء     )يونيتدبرس(
سـمية للدولـة    أصبحت فيما بعـد الوكالـة الر      

.)٣٠(الفرنسية

 

 
ومن الصحف التى يسيطر عليهـا اليهـود        

نيويورك (وصحيفة  ) التايمز البريطانية (صحيفة  
وهـى واحـدة مـن أشـهر الـصحف          ) تايمز

، وتـأتى بعـد الواشـنطن بوسـت       ، األمريكية
وصـن  ، وسـتار ليـدجر   ، والنيويورك بوست 

.تايمز

 

 
وصحيفة تحمل  ، وفى فرنسا صحيفة الشعب   

.ليهودىاسم الشعب ا

 

 
بل لقد بلغ النفوذ الصهيونى مداه حين تمكن        

وسـجن  ) فرنـسا المقيـدة   (من إغالق صحيفة    
ألنه نشر مقاالً هاجم فيه     ) بللو بواكس (صاحبها  

عـام  ) ديسمبر( كانون أول    ١٢يهود فرنسا فى    
.)٣١(م١٩٣٩

 

 


 


إننا نُذَكِّر القارئ الكـريم بـأن الماسـونية         

ـ      ائق، وصـيغت   شعار يهودى ابتدعت بذكاء ف
لكى تستهوى الناس؛ ألن النـاس      ، بصيغة سرية 

بطبيعتهم يبتغون أن يعرفوا األسرار فدخل فيها       
الملوك واألمـراء والـوزراء     ، العامة والخاصة 

وقد ثبـت   ، أغوتهم بشعاراتها المزيفة  ، والعلماء
أن مـن ورائهـا الفـتن والحـروب وأعمـال      

كل ذلك مـن أجـل أن تقـيم دولـة           ، التجسس
وكان مخترعوها  ،  عالمية تحكم العالم   صهيونية

مهرة ودهاة فجعلوها بشكل يعم كل العالم لكـى         
ولكـن  ، يكون كل الناس خدامها وهم ال يدرون      

اهللا كشف خداع أبناء األرملة فانكـشف دسـهم         
وخداعهم وتضليلهم للناس بظهور بروتوكوالت     
حكماء صهيون التى وضعها ثالثمائة حبٍر مـن        

، واخر القرن قبـل الماضـى     أحبار اليهود فى أ   
وفيها يصرحون بأن الماسونية وسيلة من وسائل       

وأن الحركـة الـصهيونية     ، اليهودية الصهيونية 
وهدفها تحين الفرصة إلنشاء    . حركة قديمة جدا  

وقد وجهـوا الماسـونية لهـذا       . دولة إسرائيل 
.الغرض ونجحوا

 

 
وبعد أن انكشف أمر الماسـونية بتـسريب        

المؤامرات اليهودية لجـأ    البروتوكوالت وفضح   
اليهود إلى بديل آخر فى ظاهره الرحمة وباطنه        
العذاب أال وهو نـوادى الروتـارى والليـونز         

.وغيرهما كثير تحمل أسماء متعددة

 

 
وقد انتشرت نوادى الروتارى والليونز فى      

كثير من أقطـار العـالم اإلسـالمى       

 

 وغيـر   -
اإلسالمى بالطبع 

 

 حيث تقام البـرامج الثقافيـة       -
وحيث تغـسل   ، لرياضية والترفيهية المختلطة  وا

أدمغة الشباب وتغرى نفوسهم باألفكار الهدامـة       
.والعادات الذميمة

 

 
ومن أراد التوسع فليراجـع مؤلفـات أبـو         

شـرخ فـى جـدار      (إسالم أحمد عبد اهللا مثل      

، )الروتارى فـى قفـص االتهـام      (، )الروتارى
الماسونية فـى   (، )٢٤٥الماسونية فى المنطقة    (

).األصابع الخفية(، )٣٥٢طقة المن

 

 
الماسونية عقـدة المولـد وعـار       (وكذلك  

ففيهـا  ، لألستاذ محمود ثابت الـشاذلى    ) النهاية
ثروة ثقافية عن المخططات الماسونية العالميـة       
التى سرت فى جسم اإلنسانية كالسرطان المدمر       
الذى ال يبقى وال يذر فغمرت كل مناحى الحياة         

اجتماعيـة ودينيـة    من سياسـية واقتـصادية و     
وال عاصم إال اهللا وهو حـسبنا ونعـم         ، وثقافية
.الوكيل

 

 
                                              

حسن علـى مـصطفى ص   . اليهود هم العدو فاحذرهم   ) ١(
.الجزائر.  ط١٥٩

 

 
.٤٣٤ ص ٢بنو إسرائيل فى القرآن والسنة ج) ٢(

 

 
. رجـاء جـارودى   . فلسطين أرض الرساالت اإللهية   ) ٣(

.دار الشروق.  ط٢٩٦عبد الصبور شاهين ص / ترجمة د

 

 
روجيـه  . ملف إسرائيل دراسة للصهيونية السياسية    : انظر

دار .  ط ٧مصطفى كامل فـودة ص      / ترجمة د ، جارودى
.الشروق

 

 
.٢٩٦ فلسطين رجاء جارودى ص )٤(

 

 
: انظـر . ٨ملف إسرائيل روجيه جارودى ص      : انظر) ٥(

القبيلة . المسألة اليهودية ابالن هاليفى   

 

 الشريعة -

 

 المكـان  -
مكتب الخدمات الطباعيـة    .  ط ٢٢٦ترجمة فؤاد جديد ص     

زينـب  / الصهيونية دراسة تاريخية تأليف د    : انظر. دمشق
عصمت راشد   

 

مد حسن   عبد الباسط مح  /  د -

 

محمـد  /  د -
فؤاد حجازى 

 

.الجبالوى.  ط٨١نبيل السمالوطى ص /  د-

 

 
 ٢٦٨مصطفى الـسعدنى ص   . أضواء على الصهيونية  ) ٦(
.المجلس األعلى للشئون اإلسالمية. ط

 

 
 .٢١األحزاب السياسية ص  )٧(

.١٠، ٩ملف إسرائيل ص  )٨(

 

 
 .٣٣األحزاب السياسية ص  )٩(

محمـود ثابـت    . النهايةالماسونية عقدة المولد وعار      )١٠(
 .وهبة.  ط٢١٧الشاذلى ص 

.  ط ٤٨عبـاس العقـاد ص      . مذهب ذوى العاهـات    )١١(
 .المطبعة الفنية

 .٨٦العالم اإلسالمى والمكائد الدولية ص  )١٢(

 .٤٧مذهب ذوى العاهات ص  )١٣(

 .٤٩المرجع السابق ص  )١٤(

وهبة .  ط ٢٥الماسونية عقدة المولد وعار النهاية ص        )١٥(
 .ت الشاذلىمحمود ثاب

/  د ١١٠إسرائيل والتلمود دراسة تحليلية ص      : انظر )١٦(
 .الوعى العربى. إبراهيم خليل أحمد ط

 .١١٠المرجع السابق ص  )١٧(

 .١١٢، ١١١المرجع السابق ص  )١٨(

 .١١٢المرجع السابق ص  )١٩(

.١١٧المرجع السابق ص  )٢٠(

 

 
.١١٦إسرائيل والتلمود ص  )٢١(

 

 
.١٥٣إسرائيل والتلمود ص ) ٢٢(

 

 
.١٥٤المرجع السابق ص ) ٢٣(

 

 
.نفس المرجع) ٢٤(

 

 
.١٥٧إسرائيل والتلمود ص  )٢٥(

 

 
 .١٥٨المرجع السابق ص  )٢٦(

محمد علـى الزغبـى ص      / د. الماسونية فى العراء   )٢٧(
 .مطابع معتوق إخوان.  ط١٧٧

النفوذ اليهـودى فـى األجهـزة اإلعالميـة         : انظر )٢٨(
لرفاعى ص فؤاد بن سيد عبد الرحمن ا     ، والمؤسسات الدولية 

 . إعالم٧سلسلة النصائح اإلسالمية رقم . ٢

 .٥النفوذ اليهودى ص  )٢٩(

 . بتصرف١٣، ١٢، ١١المرجع السابق ص  )٣٠(

. بتصرف٣٠، ٢٠النفوذ اليهودى ص : انظر )٣١(

 

 



 

 

 

 

 



 



اإلمام ادد

 

 
 السيد حممد ماضى أبو العزائم

 

 



 



 



 



 





 




 



إن طريق معرفة اهللا تعـالى     : وأما الحشوية فإنهم قالوا   

يكفى تلقى اإليمان عـن النبـى      : هو السمع ال العقل، يعنى    

          بوجود اهللا تعالى والتسليم لذلك دون أن يفهم المؤمن 

ـ . به شيًئا عنه، كما نؤمن بالميعاد وغيـره        ست هـذه   ولي

العقيدة من روح الدين فى شىء، فإن القـرآن الـشريف           

يتمشى مع العقل فى كثير من آياته، ويقيم الدليل الواضح          

على وجود اهللا تعالى وإبداعه الخلق، بحيث ال يجد اإلنسان         

أفـى اِهللا   : أى غموض فى بيانه أو إبهام مثل قوله تعالى        

). ١٠: براهيمإ (شَك فَاِطِر السمٰواِت واَألرِض

 

 

واعتقادى أن المالحدة زنادقة هذا الزمان لم يعلموا من         

الدين إال تلك العقيدة التى هى عقيـدة التـسليم األعمـى،            

فظنوا لجهلهم أن اإلسالم كالنصرانية ليس يتمـشى مـع          

العلم، وكذبوا، ولو أنهم قرأوا األصـول التـى أخـذ بهـا        

يها مفصلة فيما   العلماء الربانيون عقائدهم والتى سنأتى عل     

يلى، لما وسعهم إال أن يحكموا علـى أنفـسهم بالجهالـة            

العمياء الصماء، وأن يطهروها ممـا البـسها مـن أدران           

.الجهل

 

 



 

 

 

 

 



 





 



 فله آراء شـاذة،     )١(وأما اإلمام الغزالى  

وقد حكم فى كتابه المعـروف بالتهافـت،        

بتكفير بعض فالسفة المسلمين بحجة أنهـم       

 إن اهللا تعالى ال يعلـم الجزئيـات         :يقولون

إنـه  : ولكنهم فى الحقيقـة يقولـون     . أصالً

سبحانه يعلمها بعلم غير متجانس لعلمنـا،       

فهو جل وعال تنزه عن أن يكون له شـبه؛          

ألن علمنا نحن يتعلق بـالموجودات فهـو        

فمـن شـبه    . حادث، وعلمه سبحانه قـديم    

.الِعلْمين أحدهما باآلخر فقد جهل

 

 

ا حدا باإلمام الغزالى إلـى     ويظهر أن م  

االختالف، أنه جعل اسم العلم مقوالً علـى        

المتقابالت، مثل الجلل الذى يعبر به عـن        

العظيم والصغير، والصريم الذى يعبر بـه       

عن الضوء والظلمة، ولكن العلـم هنـا ال         

. يشمل القديم والحادث

 

 

وهنا نمسك القلم عن ذكر بقية الطوائف       

التفصيل فى كتـاب    لشهرتها، وكلها مبينة ب   

.الملل والنحل، وغيره من كتب العقائد

 

 



 





 






 



ذكرنا عقيدة الصوفية التى رويناها عن      

أبى طالب المكى فى أول الرسالة، وهـى        

كما ترى عقيدة صحيحة خالصة من شوائب  

هلة الفهم  الشرك، بعيدة عن موارد الشبه، س     

على عقول العامة لخلوها من التعقيد الـذى        

.ينحو إليه بعض علماء هذا الزمن

 

 

وإليك األصـول التـى     

أخذ بها العلماء الربـانيون     

فى العقيدة التـى ال نجـاة       

لمسلم إال بها، النحصارها    

. فى الكتاب العزيز والحديث الشريف

 

 

تنحصر هذه األصـول عنـدهم فـى        

:مسألتين هامتين

 

 

.  اإلمداد، ويسمونه العناية:أوالً

 

 

. اإليجاد، ويسمونه اإلبداع: ثانيا

 

 

وإنما اخترنا اإلمداد واإليجاد؛ ألنهمـا      

وإن كانـت   . لفظان قريبان لعقول الجمهور   

هذه الدالئل مما يعسر فهمه على العامة، إال        

أننا نطمع أن يسطع نور ما فيها من أسرار         

القرآن وحكمة الشريعة على تلك العقـول،       

.فتنتفع منه بحسب القوة القابلة فيها

 

 

اإلمداد : أوالً

 

 



 





 



أما دليل اإلمداد فهو عناية اهللا تعـالى        

التى سبقت لإلنسان، فخلق لـه الكائنـات        

جميعها، وسخر له ما فى السموات وما فى        

األرض، ولمعرفة هذه العناية يجب علـى       

ر واالعتبـار   اإلنسان أن ينظر بعين التفكي    

إلى ما خلقه اهللا وسخره له، ليـدرك أن اهللا          

         عنى به عناية كبرى، حيث خلق له كل 

شىء موافقًا لوجوده، مسهالً له سبيل الحياة       

فى راحة وهناءة، فبسط األرض، وأنبت له       

فيها كل ما تشتهيه األنفس وتلذ به األعين،        

وأجرى له األنهار، وذلل له الحيوان، ورفع       

ماء، ومهد تحته األرض، وصرف     فوقه الس 

له الرياح فـى أفقـه الخـاص، وأجـرى          

السحاب، وخلق له شمسا تضيء له الفجاج،     

وتنمى له النبات، وتحفظ بحرارتها كيـان       

الجسم، وجعل له نهارا للعمـل، وأعطـاه        

القوة، وهيأ له األسباب، ولـيالً للراحـة،        

والكون أناره له بالقمر والكواكب، وخلـق       

 السنة أربعة فـصول مختلفـة       لإلنسان فى 

األجواء، بحيث تتناسب مع صحته ونمـو       

النبات والحيوان، وخلق له من نفسه زوجا       

.تعينه على الحياة، وتقاسمه نعيمها

 

 

وبالجملة فكل هذه الموجـودات التـى       

خلقها اهللا مناسبة لوجـود اإلنـسان، هـى         

المرآة الصقيلة التى يرى فيها بعين بصيرته       

 به، فيدرك أن ذلك لم يخلـق    آثار عناية اهللا  

عبثًا، وال يوجد موافقًا لحياته اتفاقًا، وإنمـا        

. هو صادر عن فاعل قادر مريد

 

 

هذا هو أحد الدليلين المحسوسين علـى       

. معرفة وجود اهللا تعالى

 

 




 



ولكن الذى حدا بـبعض النـاس إلـى         

الوقوع فـى غياهـب الـشرك وظلمـات         

وبالبعض اآلخـر إلـى الجهـل       الجحود،  

المطبق بمعانى التوحيد، هو مرورهم على      

هذه اآليات التى تحيط بهـم، بـل تتـصل          

ــى حكمــة  ــاتهم، دون أن يفكــروا ف بحي

وجودها، والسبب الذى خلقت مـن أجلـه،        

ولماذا وجدت هكذا مناسبة وموافقة لجميـع       














 

 

 

      

 



 



مرافق اإلنسان ومقتضياته، وإال فلو خلـق       

ـ     ضابا  اهللا األرض أخاديد وه

 

 بحيـث ال    -

يستطيع اإلنسان أن ينتقل من مكـان إلـى         

اآلخر إال بعد أن يتسلق جبالً شاهقًا ثم يهبط      

فى حفرة عميقة    

 

 كيف كان يتسنى لواحد     -

وكيف يشيد لـه    ! أن يعيش فوق األرض؟   

دارا أو مزرعة ينتفع بها أو يجد له مـأوى        

ولو لم يخلق اهللا تلك الـشمس،      ! يعيش فيه؟ 

ء، أو منع الماء، هـل كـان        أو حبس الهوا  

يستطيع ذلك اإلنسان الضعيف أن يبقى حيا       

يوما واحدا؟ ولـو لـم يـسخر اهللا تلـك           

الحيوانات وخلقها متوحشة ضارية، ال ترى      

اإلنسان حتى تفتك به وتحاربه، هل كـان        

. يقوى على البقاء فى هذا العالم؟

 

 



 



ظرك لمـا   انظر إلى هذا كله ثم ارق بن      

خلق اهللا لك من أنواع المعادن، خـصوصا        

الحديد الذى لواله ما قهـرت حيوانًـا، وال         

اتخذت معدنًا، وال سارت بك قـاطرة وال        

باخرة وال طيارة وال غواصة، وال انتفعت       

. باألخبار البرقية

 

 

ثم انظر بعد ذلك إلـى المنـار، ومـا          

أحدثت لك من العيشة الطيبة فـى مأكلـك         

.كومشربك وملبس

 

 

ثم انظر إلى البحار الملحة كيف خلقها       

ربك واسعة عميقة، وجعلها تخزن لك كمية       

وافرة من الماء، فيبخره سبحانه فيحفظ لك       

الملح ويرفع المـاء إلـى      

السماء، حيث يهطل عليك    

مطرا يحيي مـوات كـل      

. كائن

 

 

ثم انظر إلى هذا البحر العظـيم الـذى         

      ا غمر ثالثة أرباع األرض، كيف جعله ملح

! مع شدة احتياج الناس إلى المـاء العـذب        

ولكنك لو تفكرت قليالً لعلمت أنـه أرحـم         

الراحمين، فإنه قادر أن يجعله عذبا، ولـو        

جعله كذلك لتعفن بعد أربعة أيام، وانتشرت       

العفونة على وجه األرض فسممت الجـو،       

ولكن رحمة ربك . وحرم الناس الماء العذب 

 ويخـرج   قضت أن يحفظ لك الماء بالملح،     

لك منه فى كل سنة ما فيـه كفايتـك مـن            

األمطار، التى يشترك فى تكوينها الـشمس       

والسحاب والهواء، فسبحان مسبب األسباب، 

وتلْك اَألمثَاُل نَضِربها للنَّـاِس     : قال تعالى 

   وناِلمِقلُها إالَّ الْععا يمو)  ٤٣: العنكبـوت (

وكم فى البحر مـن منـافع ونعـم، فمنـه          

ستخرج من األسماك أنواعا ال تحـصى،       ن

ومن اللؤلؤ والصدف والمرجـان واليـسر       

أشكاالً ال حد لها     

 

وتَـرى  :  قال سبحانه  -

       لَّكُملَعِلِه وتغُوا ِمن فَضِلتَبِفِيه و اِخروم الْفُلْك

ونتَشْكُر) فذكر ثالث كلمات  ) ١٤: النحل :

جريان الفلك على وجه الماء، ونظرنا إلـى     

المنافع التى سخرها لنا فيه، ثم أوجب علينا        

. الشكر

 

 



 



فالواجب عليك أيها المسلم النظر إلـى       

النعم التى تحيط بك، لتعلم مبلغ العناية التى        

وِإن تَعدوا ِنعمتَ اِهللا    تفضل اهللا بها عليك     

ولو أردتُ أن   ) ٣٤: إبراهيم (الَ تُحصوها 

أكتب على نعمة واحدة من تلك النعم لمـا         

ولكن، قـبح اهللا أهـل      .. وسعتنى المجلدات 

نتكلم بلسان العلم، حتـى     : الجهالة، يقولون 

أوهموا العامة أن العلم شىء واإلسالم شىء       

      آخر، وكذبوا، فاإلسالم جامع للعلم، والعلم

 تصديق  :بعضه، والبعض الثانى إيمان، أى    

وهل . وتسليم، والبعض الثالث شهود وإيقان    

من أشهده اهللا عجائب حكمته وبدائع صنعته       

فى الكون المحسوس، ينخدع لقوم أعمى اهللا       

بصرهم وبصيرتهم؟ إن من ينخدع بهم هو       

من لم يعلم من اإلسالم ظاهرا وال باطنًـا،         

ولم يذق له طعما، من جهل منزله سبحانه،        

الذى أقام الحجة البالغـة      وجهل مبلِّغه   

بإعجاز القرآن، وما أتى به مـن اآليـات         

الباهرات التى ال نزال نراها بأعيننا، مـن        

أخبار سابقة لوقتها تحققت، وإنذار لم ننتـه        

ولكن من سجل   . عما حذرنا منه فوقعنا فيه    

عليه القضاء أن يكون من أهـل جهـنم ال          

نعـوذ  . ينتهى عن غيه ولو جئته بكل آيـة       

من سلب النعمة، ومن العناد المخـرج       باهللا  

.عن الحق

 

 

 ثم انظر بعد ذلك إلى ما فوقـك مـن          

نجوم منتثرة، لكل نجم خاصية فى النبـات        

والمعادن، فمنها ما يودع الزيت، ومنها ما       

.يعطى الصبغة، أو الطعم، أو الرائحة

 

 

.. ثم انظر إلى نفسك تَر العجب العجاب      

ن، ثم  تَر بولة جرت فى مجرى البول مرتي      

صورت فكانت حيوانًا ناطقًا، مستقيم القامة      

!!.ممنوحا قوة وعقالً، مسخرا له كل شىء

 

 

وبلغ من العناية باإلنسان أن ارتفع قدره       

. حتى كلم اهللا كفاحا

 

 














 

 

 

 

 



 



ومن اإلنسان من نزل عن ذلك فصارت  

. تخدمه المالئكة فى فـردوس اهللا األعلـى       

ومنه من منح المشيئة الكبـرى وتـصرف        

 لَهم ما يشَاءون عنـد ربهـم      كن  بكلمة  

ومنه من منح التـصريف     ) ٢٢: الشورى(

األكبر فى الدنيا حتى شيدت لـه المعابـد         

كـل ذلـك    . والهياكل وعبد مـن دون اهللا     

واإلنسان يجهل نفسه وقيمته، ويجهل المنعم      

عليه سبحانه، فترى من اإلنسان من انحـط      

ر أو  عن الجماد فاتخذ الكواكب أو األحجـا      

قطع النحاس آلهة، ومنه من اتخـذ إنـسانًا         

!! نظيره إلها، وهذا هو العجـب العجـاب       

إنسان دون الخنزير قيمة، وإنـسان فـوق        

المالئكة قدرا، وإنسان جمله بمعانى صفاته      

فكان هاديا مهديا، عالما معلمـا، يلبيـه اهللا         

تعالى عند أول كلمة من فيه، ويرفـع بـه          

إنما أخاطب أهـل العقـل     . !.البالء والعناء 

ممن يعقل عن اهللا، وال أتكلم مع من سـلب         

.اهللا منهم العقل

 

 

اإلجياد : ثانيا

 

 



 



فـاختراع جـواهر    : وأما دليل اإليجاد  

األشياء مثل اختراع الحياة فى الجماد، بـل        

اختراع الجماد نفسه والقوى الحسية والعقل، 

ـ        ر وسائر المخلوقات التى خلقت علـى غي

فلو نظر اإلنسان إلى نفـسه بعـين        . مثال

المتأمل لوجد فيه من دالئل اإلبداع ما يعجز   

عقله عن إدراك كنهه والوقوف على سـر        

حقيقته، وإال، فهل يدرك اإلنسان مثالً كيف       

خلقه اهللا من نطفة قـذرة؟ وكيـف سـواه          

وأنزله من مكان ضيق ثم أنشأه فـإذا هـو          

إنسان سميع بصير مـتكلم     

هل يمكنه أن يفهـم     عاقل؟ و 

كيف تبصر تلك العـين، أو      

تسمع األذن، أو ينطق الفم،     

.أو يعقل العقل، أو تتحرك اليد والرجل؟

 

 
ثم إذا نظر إلى ما حوله من الكائنـات         
فرأى تلك السماء المرفوعـة بغيـر عمـد         
نراها، وما فيها من كواكب وأفالك، ونظر       
إلى ما فى األرض مـن أنـواع الحيـوان          

 وتخرج الغذاء وهى لم تكـن       والنبات تنمو 
شيًئا، أفال يتحقق أن كل هـذه المخلوقـات         
آيات ناطقات بعجيب االختراع على غيـر       

!.مثال سبق؟

 

 
وإذن، فال بد أن يكون لهذه المخترعات       
مخترع قادر حكيم، أوجد فيها هـذه القـوة         
وتلك الروح، فصيرها حية متحركة بعد أن       

ـ    . كانت ميتة جامدة   ب لذلك كان من الواج
على من أراد معرفة اهللا حق معرفتـه، أن         
يعرف جواهر األشياء ليقف على االختراع      
الحقيقى فى جميع الكائنات؛ ألن مـن لـم         
يعرف حقيقة الشىء لـم يعـرف حقيقـة         
: االختراع، وإلى هذا اإلشارة بقوله تعـالى      

         اِتٰمولَكُـوِت الـسوا ِفـى منظُـري لَمَأو
ــقَ اُهللا ــا خَلَ مِض واألرــىٍءو ــن شَ   ِم

).١٨٥: األعراف(

 

 
 فهذان هما دليال اإليجاد واإلمداد اللذان      
نبتت عليهما طريقة الخواص من العلمـاء       

وقد جاء ذكر هذين الدليلين فـى       . الربانيين
كثير من آيات القرآن المجيد، إما بتفـصيل        

.كل دليل على حدة وإما بذكرهما معا

 

 

األدلة على اإلجياد واإلمداد

 

 



 



َألَـم  : فمثال دليل اإلمداد قوله تعـالى     

* والْجباَل أوتَـادا    * نَجعِل اَألرض ِمهادا    
* وجعلْنَا نَومكُم سـباتًا     * وخَلَقْنَاكُم أزواجا   

 وجعلْناَ النَّهار معاشًا  * وجعلْناَ اللَّيَل لباَسا    
 ٦: النبأ(

 

- ١١.(

 

 
رك الَِّذى جعَل ِفى الـسمآِء      تَبا: وقوله

 بروجا وجعَل فِيهاِ سراجا وقَمـرا مِنيـرا       
فَلْينظُـِر  : ومثـل قولـه   ). ٦١: الفرقان(

َأنَّا صببنَا الماء صبا    * اِإلنسان ِإلَى طَعاِمِه    
* ثُم شَقَقْنَا اَألرض شَقا فََأنْبتْنَا ِفيها حبـا         * 
: عـبس  (وزيتُونًا ونَخْالً * نَبا وقَضبا   وع
٢٤ 

 

- ٢٩(

 

 



 



َأفَـالَ  : ومثال دليل اإليجاد قوله تعالى    
: الغاشـية  (ينظُرون إلَى اْإلِبِل كَيفَ خُِلقَتْ   

١٧.(

 

 
إن الِذين تَدعون ِمن دوِن اللَِّه      : وقوله

    تَملَِو اجا وابخْلُقُوا ذُبلَن ي وا لَهع)  الحـج :
.إلى غير ذلك من اآليات الكثيرة) ٧٣

 

 



 



وأما اآليات التى ذكرت الـدليلين معـا    
يـا َأيهـا   : فهى األكثر، مثل قوله تعـالى    

النَّاس اعبدوا ربكُم الَِّذي خَلَقَكُم والَِّذين ِمـن        
 ِللَّـِه َأنـدادا     فَالَ تَجعلُوا :  إلى قوله  قَبِلكُم

 ونلَمتَع َأنتُمو) ٢١: البقرة 

 

فالقسم ) ٢٢ -
جعـَل لَكُـم    : األول دليل اإليجاد، وقوله   

. دليل اإلمداداَألرض ِفراشًا

 

 
                                              

 ه٤٥٠هو اإلمام أبو حامد الغزالى ولد سنة        ) ١(
.ه٥٠٥وتوفى سنة 

 

 













 

 

 

 

 



 



 

 



 


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
ة حقة،  ا جليلة وعقيد  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     

كون عليه عقيدة  يجب أن ي  
ا، وعبادة ومعاملة وأخالقً  

ليصح السلوك إلى ملـك     
.الملوك سبحانه

 

 

 

 

* 

 



*

 



*

 



 

 




 


بعد أن تناولنا بيان مفهوم الدين      

 

ــل - ــه وبالعم ــذي بمعرفت  وال
بمقتضاه ينهض المجتمع ويكـون     
في عز؛ وبالجهل به يكون آلـة        
للتسلط والتحكم في مصائر العباد     

دين  باسم ال 

 

، كما أوضحنا مفهوم    -
النسب الحقيقي الـذي ينـال بـه      
المسلمون مجدهم وتُحفـظ لهـم      

ا لكل  عزتهم، ويكون كل مسلم أخً    
مسلم؛ ألنه يشترك معه في العقيدة 

 

 
 رسول اهللا  والدين والوالد، فوالدهم سيدنا     

النَِّبـي َأولَـى    : وأزواجه أمهاتهم؛ قال تعالى   
ـ      ِسِهم وَأزواجـه ُأمهـاتُهم    ِبالْمْؤِمِنين ِمـن َأنفُ

).٦: األحزاب(

 

 
وبعد هذا البيان بقـي أن نعـرض لمفهـوم          

.؛ وهو العامل الثالث بعد الدين والنسب"الوطن"

 

 


 


إذا نظرنا إلى المسلمين اليـوم نجـد أنهـم          
متنازعون متفرقون متشرذمون، تتباين أحوالهم     
بحسب القطر الذي يعيشون فيه؛ فمـنهم مـن         
يعيش في رفاهية وسعة، ومنهم من يعاني الفقر        
والحرمان، ومنهم من يقاسي الذل واالحـتالل،       
ومنهم من تقطع أوصاله، ومـنهم مـن يـشرد      

 من يرمي بنفسه فـي      ويطرد من داره، ومنهم   
     ا تـدور   أحضان عدوه، ومنهم من يخوض حرب

رحاها بـين المـسلمين وبعـضهم، ومـنهم،         
...ومنهم

 

 
أليس لهؤالء وطن ينتمون إليه،     : والسؤال هنا 

ويحتمون به، يحفظ جمعهـم، ويلـم شـعثهم،         

 

 

 

 

ويرتق فتقهم، يأمنون فيـه علـى       
دينهم وأنفسهم وعقلهـم ومـالهم      

!. ونسلهم؟

 

 
نعـم، لهـم وطـن،      : واإلجابة

ولكنهم جهلوا معناه الحقيقي، فعاش     
 بنفسه عن غيره،    كل منهم مشغوالً  

ال يهمني  : يقول المسلم بمياه الهند   
وأخوه المـسلم   ، إال نفسي ووطني  

بمراكش أو بمـصر أو ببخـارى       
يتألم من مرض ألم به في صـلب        

فـال يحـس    ، المجتمع اإلسـالمي  
، رورـره بخمرة الغـبمرضه لسك

 

 
فما يشعر إال وقد سرى     ، به بالجهالة لنومة قل 

.والت حين منْدم، المرض إليه فندم

 

 
بد من أن نتنبـه إلـى المفهـوم     لذلك كان ال  

الحقيقي للوطن وحقوقه ووسائل عزه ورفعتـه       
وسعادة أفراده، فمن عرف المعنـى الحقيقـي        
للوطن تولد عنده االنتماء إليه؛ ونـشأت عنـده         

اإلنتاج والتفاؤل  طاقة إيجابية تحثه على العمل و     
 إلى غايتنا المرجوة    رغم كل األزمات، وصوالً   

إعادة المجـد اإلسـالمي الـذي فقـده         : وهي
.المسلمون

 

 


 


عرفَت معاجم اللغة العربية الـوطن بمعـان        

مكان ِإقامِة اِإلنسان ومقَره    : الوطَن: عديدة؛ منها 
وطَـن  : لوإليه انتماؤه؛ ولد به َأو لم يولد، يقـا    

أقام به؛ سكَنه وأِلفه واتَّخذه وطَنًا،      : فالن بالمكانِ 
 األم طَنالوالدة؛    : والو ضعو؛ مالوطَن األصلي

.َأوطَان: وطَن المولد، وجمع وطن

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


 

وقيل إن تعريف الوطن شيء وجداني يميل إلى العاطفة أكثـر           
من العقالنية، وتتخلله بعض الخصائص التي ترتكز على الحب وما          

. يتضمته من االحترام واالنتماء والفخر

 

 
والبعض يرى أن الوطن هو المكان الذي يحس فيه المرء بـأن         

.له حصة من خيره؛ وال يشعر فيه بالتهميش أو الظلم

 

 
 اقترب من لب الحقيقة فذكر أن الوطن عبـارة عـن            والبعض

عالقة بين الجغرافيا والتاريخ؛ وهو الحضارة وإبداع اإلنسان عبر          
:القرون، يقول أبو تمام

 

 
بالشام أهلي وبغداد الهوى وأنا

 

 
رقمتين وبالفسطاط إخوانيـبال  

كدعوة إلى القومية العربيـة     " الوطن العربي "كما نشأ مصطلح    
  تَدِحيِط، ولألسف فإن ذلك ال يـسمن           في وطن يمالخَِليِج ِإلَى الْم ِمن 

وال يغنى من جوع، فليس هناك وحدة عربية، وال دفاع عن حـق             
.عربى

 

 



 


يبين اإلمام المجدد السيد محمد ماضي أبو العزائم قُدس ِسره أن           

. أو ينشأ على أرضهالوطن ليس مجرد مكان يسكن فيه اإلنسان 

 

 
، معافى في بدنك  ، ما يؤويك آمنا في سربك    : بل إن الوطن هو   

. سواء كان محل مولدك أو دار هجرتك، ميسرا لك قوتك

 

 
وقد جهل الناس فظنوا أن الوطن أرض سقط رأس اإلنسان فيها     

هي وطن مجازا، ألن كل إنسان يغالي في حب         ، نعم، وتربى عليها 
أن أرضا أخرى يمكنه أن يحصل فيها على        تلك األرض إذا سمع ب    

قرير العين  ، الكماليات؛ فارق تلك األرض منشرح الصدر بمفارقتها      
واستبدل بها غيرها    ، بالبعد عنها 

 

 ولو أِسن ماؤها واكفهر جوهـا       -
ورعن هواؤها 

 

- .

 

 
فلو أن الوطن الذي ندافع عنه ونغار عليه تلك األرض الغبراء،           

نا نركب همة العزيمة إلى النأي عنه لطلب        والسماء الزرقاء، فما بال   
!.الكمال مع تيسير الضروري بوطننا وزيادة؟

 

 



 


  لقد كان التهديد في األرض لألنبيـاء مـن أقـوامهم، فكـان         

ِإن اَألرض ِللَِّه يوِرثُها من يشَاء ِمـن ِعبـاِدِه والْعاِقبـةُ            : الجواب
.  )١٢٨: األعراف( متَِّقينِللْ

 

 
ا ولد بها ودعا علـى أهلهـا         فارق أرض  هذا سيدنا نوح    

. فأغرقهم وهاجر إلى غيرها

 

 

وعـادى  ،  هاجر من أرض ولد بهـا      وهذا سيدنا إبراهيم    
. وخرج مهاجرا إلى اهللا، أقرب الناس له

 

 
.  هجر أرضا ولد بهاوهذا سيدنا إسماعيل 

 

 
 هاجر مـع أبنائـه إلـى        سحاق  وهذا سيدنا يعقوب بن إ    

.ولم تكن وطنًا ألجداده من قبل، مصر

 

 
وأهلكه اهللا على يـده     ،  عادى من رباه   وهذا سيدنا موسى    

فرحـا  ، ا لهـا  وفارقها كاره ، وأهلك أهل أرض تربى معهم عليها     
. بأرض هاجر إليها

 

 
. هاجرت به أمه وفارق أرضا ولد فيهاوهذا المسيح 

 

 
 وأفضلهم على اإلطـالق عـاداه        اهللا   وهذا سيدنا رسول  

قومه فهاجر من بلد اهللا وبلد خليل اهللا ودعا عليهم، فكانت علـيهم             
ثم أقام بالمدينة هو وأصحابه ممن ولدوا بمكة وتربوا بها           ، سنين

 

- 
وهي حرم اهللا ومسكن أنبياء اهللا وبيت الوجهة العظمى للصالة           

 

؛ -
وأحب إلى أصحابه،   ،  أروح لنفسه  فكانت المدينة لرسول اهللا     

اللهم حبب إلينا المدينةَ كحبنا مكةَ أو أشد، وصححها         : (وقال  
) وباِرك لنا في صاِعها ومدها وانقـل حماهـا فاجعلهـا بالجحفَـة            

".وباءها وشدتها: حماها؛ أي" "البخاري ومسلم"

 

 
هم من ديارهم،   جخراوقد أبطل اهللا تهديد المشركين للمؤمنين بإ      

وعد اللَّه الَِّذين   : فوعد المؤمنين بأنه يورثهم األرض، قال سبحانه      
آمنُوا ِمنكُم وعِملُوا الصاِلحاِت لَيستَخِْلفَنَّهم ِفي اَألرِض كَما استَخْلَفَ         

       تَضالَِّذي ار مِدينَه ملَه كِّنَنملَيو ِلِهمِمن قَب ـن     الَِّذينم ملَنَّهدبلَيو مٰى لَه
ليورثنهم اهللا أرض المـشركين  :  قيل)٥٥ :النور( بعِد خَوِفِهم َأمنًا  

. من العرب والعجم، فيجعلهم ملوكها وساستها

 

 
ولَقَد كَتَبنَا ِفي الزبوِر ِمن     : وعن ابن عباس في قول اهللا تعالى      

 )١٠٥ :األنبيـاء ( ثُها ِعباِدي الصاِلحون  بعِد الذِّكِْر َأن األرض يرِ    
أخبر سبحانه في التوراة والزبور وسابق علمه قبل أن تكـون           : قال

السموات واألرض؛ أن يورث أمة محمد صـلى اهللا عليـه وسـلم           
. األرض، ويدخلهم الجنة، وهم الصالحون

 

 
هي األرض التي تجتمع إليها أرواح المؤمنين حتى يكون         : قيل
.البعث

 

 
. هي األرض يورثها اهللا المؤمنين في الدنيا: وقيل

 

 
إنها أرض األمم الكافرة؛ ترثها أمة محمد صلى اهللا عليه          : وقيل

.وسلم

 

 



 





  

 

 



 


 

 

 



 




 





 




 




 


 



 



وكان زياد بن أبيه آخر المبايعين من الدهاة الثالثة، فلم يستطع           

بترك فرصة من الفرص التـي كـان يترقبهـا،           معاوية أن يقنعه  

يقبل على معاوية ولـه      ويؤثرها على مبايعة معاوية بالخالفة، ولم     

رجاء قط في اإلعراض عنه، مع أنه كان أول المنظور إلى بيعتهم            

ي أمية؛ ألنه كان     تقدير بن  في

 

 كما نقول في عرف هذه األيـام         -

 

- 

ولد ٍه علي بـن    والَّ …ا لمعاوية من أبيه     وأخً ا ألبي سفيان،  ا شرعي

 أبي طالب فارس وكرمان، فأرسل إليه معاوية يتوعده، فقام زيـاد          

في الناس خطيبا يغلظ الجواب ويرد الوعيد بمثله، وجعل يقول في           

العجب كل  ": مع من أعوان معاوية   أتباعه ومس  خطبته على رءوس  

يخوفني بقـصده إيـاي      !العجب من ابن آكلة األكباد ورأس النفاق      

 وبيني وبينه ابن عم رسول اهللا في المهاجرين واألنصار، أمـا واهللا     

."ا ضرابا بالسيف مخشيٍ)١(لو أذن لي في لقائه لوجدني أحمر

 

 

 بـن أبـي   ويلين القول، ودعاه بزياد فكتب إليه معاوية يترضاه   

حـرب أبـاك     كأنك لست أخي، وليس صخر بن     «: سفيان، ثم قال  

وأبي، وشتان ما بيني وبينك، أطلب بدم ابن أبـي العـاص وأنـت      

أدركك عرق الرخاوة من قبل النساء، فكنت كتاركـة    تقاتلني، ولكن 

جناحها، وقد رأيت أال أؤاخذك      بيضها بالعراء وملحفة بيض أخرى    

فـاعلم    بتغي الثواب من أمرك،   بسوء سعيك وأن أصل رحمك وأ     

 

- 

أبا المغيرة   

 

 أنك لو خضت البحر في طاعـة القـوم، فتـضرب            -

ا، فإن بنـي عبـد      متنه لما ازددت منهم إال بعد      بالسيف حتى ينقطع  

ر الصريع وقـد    إلى الثو  )٢(شمس أبغض إلى بني هاشم من الشفرة      

أوثق للذبح، فارجع    

 

 رحمك اهللا    -

 

  إلى أصلك واتصل بقومك، وال     -

كن كالموصول يطير بريش غيره، فقد أصبحت ضـال النـسب،           ت

فإن أحببت جانبي ووثقـت     ،  )٣(اللجاج ولعمري ما فعل بك ذلك إال     

ففعل جميل وال    بي فإمرة بإمرة، وإن كرهت جانبي ولم تثق بقولي        

.» وال لي، والسالمعلي

 

 

  ا لم يستجب لدعوته حتى قتل اإلمام وصالح ابنـه          على أن زياد

شروط تسلمه زمام األمر كله في حياته، ولبث          على الحسن معاوية 

مـا  : وجرأته، يقول لخاصـته    ا من جانبه ال يأمن مكره     معاوية قلقً 

 الحرب  علي يؤمنني أن يبايع لرجل من أهل البيت، فإذا هو قد أعاد          

فتقدم المغيرة يتوسط بينهما ليشد ساعده بزياد في كيده         … ؟)٤(جذعة

ي إتيانه فأذن له أن يلقاه ويتلطـف        العاص، واستأذن معاوية ف    البن

على يأس من خالفة بني هاشم، وأمـل         في خطابه، وجاءه المغيرة   

أميـة،   مبسوط من المواعيد وتصحيح النسب فـي خالفـة بنـي          

واستجاب زياد للمغيرة في أمر البيعة لمعاوية، وتمنع بعد ذلك فـي          



 

 

 

 

 



 


 

 






 



 










 



 






 



 



 



 



 





 



 



 



 



 



 





 



الخليفـة؛  بوالية العهد، وأنفذ رجالً من ثقاته إلى         أمر البيعة ليزيد  

، »خير من أناة في عجلـة       في تأخير  )٥(افإن دركً "ليوصيه باألناة   

.ولوال أنه مات قبل البيعة بوالية العهد لما استقر األمر على قرار

 

 

هؤالء هم الدهاة الثالثة، لم يغلب أحد منهم على رأيه بـدهاء            

.ا فوق ما أفادوهمنه جميع من معاوية، وإنما أفادوا

 

 

عرض بيعة الحسن، فال يقـول قائـل مـن          وتذكر في هذا الم   

أو من المقتصدين في أمره إنـه كـان          المطنبين في دهاء معاوية   

وصـحابته،    من أعمال الدهاء دخلت فيه الحيلة على الحسن        عمالً

فإنما بايع الحسن بعد أن ثار به جنـده، واجتـرأوا علـى نهـب               

امتدت أيديهم إلى البـساط الـذي يجلـس عليـه            معسكره، حتى 

الفتنة مـا قيـل مـن        وقيل في أسباب تلك   … ه في فخذه    وجرحو

مختلف األسباب واإلشاعات، فزعم بعـضهم أنهـا نـشبت فـي            

أن شاع فيه مقتل القائد األكبر قيس بن سعد، وزعـم      المعسكر بعد 

 التسليم، وقبول المصالحة بـين     بعضهم أنها نشبت فيه بعد إشاعة     

على  وال أمان على كل حال ألنصار يجترئون      … الحسن ومعاوية   

إمامهم بالنهب والسطو لسبب من األسباب كائنًا ما كان، بعد مـا            

هؤالء لإلمام في حياته وشقاقهم فيما بينهم، واستبداد         تقدم من عنت  

السياسة والوالية، فلو لم يكن      كل منهم بفتواه في أمر الدين، وأمر      

ن الدهاء   معاوية على حظ م   

 

 قل أو كثر     -

 

عليه أن    لما استعصى  -

 عن المـصالحة    يظفر من الحسن بالمصالحة على شروطه فضالً      

.أمليت عليه على الشروط التي

 

 

وما يذكر أحد غير هؤالء من النابهين المعدودين الذين قصدوا          

المؤازرة إال كان على علم بما يقصده قبل         إلى معاوية بالبيعة، أو   

المعـدودين وال     خداع في شأن واحد من هؤالء      لقاء معاوية، فال  

.انخداع

 

 

        ا شديدا، وقال لعمرو بن    جاءه عبيد اهللا بن عمر ففرح به فرح

: اهللا أن يجيئنا كما جاءنا أخوه؟ قال عمـرو         ما يمنع عبد  : العاص

أبي طالب منه لقتله     إنما جاءك عبيد اهللا؛ ألنه يخشى قصاص ابن       

 اهللا قد قتـل الهرمـزان؛ ألنـه         الهرمزان بغير قضاء، وكان عبيد    

مع أبي لؤلؤة قبل مقتل أبيه، وشوهد معه الخنجر الذي حمله        شوهد

 بعد مقتل الفاروق، فأشار اإلمام بالقصاص منـه،  د ِجأبو لؤلؤة، وو

باألمس، ويقتل ابنه اليوم،     قتل عمر : وأبى عثمان ذلك؛ لكيال يقال    

  اهللا إلـى معاويـة  فلما بويع اإلمام بالخالفة في الحجاز خرج عبيد     

ونادى مع المنادين بثأر عثمان، وقال لإلمام في بعض المواقف بين   

الذي جعلك تطلبني بدم الهرمـزان، وجعلنـي         الحمد هللا : الجيشين

…أطلبك بدم عثمان 

 

 

 لـسداد   وذهب عقيل بن أبي طالب إلى أخيه يطلب منه مـاالً          

يـة،  العطاء له ولسائر أصـحاب األعط      ديون عليه، فأنظره موعد   

وقال لـه بعـد      فتركه وذهب إلى معاوية، فقضى له جميع ديونه،       

إن أخي آثر دينه    ! صدقت: قال عقيل … أنا خير لك من أخيك    : أيام

دنياه، وأنت آثرت دنياك على دينك، فأنت خير لي من أخي،            على

.!وأخي خير لنفسك منك

 

 
                                                           

.أحمر هنا بمعنى شاق ومتعب: أحمر) ١(

 

 
.السكين العظيم: بالفتح: الشفرة) ٢(

 

 
.التمادي في األمر ورفض االمتناع عنه: اللجاج) ٣(

 

 
.أي جديدة كما بدأت: وأعاد الحرب جذعةبفتحتين، : جذعة) ٤(

 

 
.اإلدراك واللحاق: دركا) ٥(

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 



 




 





 



تتوزع رواية عمار علي حسن األخيرة      
 خطى :إلى ثالثة أقسام، هى" خبيئة العارف"

ــارف ــارف،الع ــق ، وأوراق الع  وطري
المعروف، لتعرض بعض طقوس وأشواق     
وتصورات الطرق الصوفية بوجـه عـام،       
والطريقة العزمية بوجه خـاص، وتـزيح       
الغبار العالق عليها بفعل خرافات الدروشة،      

ا  وتجعل منهـا عنـصر     والثقافة السمعية، 
فاعال فى المجتمع، وتحكى عن  كنز ذهب        

، يكـشف   "مائبيت آل العـز   "مطمور تحت   
سره شخصان يعمالن فى نظارة وقف البلد، 
كان أحدهما سمع من جده المقرب لمؤسس       

ــ ــه رآه يقينً ــة أن ــين، الطريق ا رؤى الع
ويسمعهما أحد السعاة بالهيئة، فينقـل مـا        

دوره ما سـمعه    سمعه إلى مديرها، فينقل ب    
إلى ناظر وقف البلد، فينقل بدوره الخبـر        
إلى الجالس على الكرسى الكبيـر المولـع        
بالرؤى واألحالم والبحث عن حلول سـهلة   
وسريعة لحل أزمـة دولتـه االقتـصادية،        

ا ا متخصص ا جامعي ويرشح له صديق أستاذً   
لجمـع  " فى التاريخ يدعى خيري محفـوظ     

م تساعد في   ئ العزا يمعلومات عن الشيخ أب   
تحديد مكان الكنز بالضبط بالتعـاون مـع        

.ساحر مغربى

 

 
محفوظ فى رحلـة بحـث   .  ويتجول د 

شاقة إلى األماكن التى اشتغل بهـا الـشيخ         
الكبير لجمع كل واردة وشاردة عنه، مـن        
أحفاد مريديه فى كل مكان، وتبدأ رحلتـه        
بزيارة الضريح فى القاهرة، وتشمل قريـة       

ـ        شيخ، ومدينـة   محلة أبو علـى بكفـر ال
، وحى طه السبع بالمنيا، وجزيرة      "البرلُس"

سواكن بالسودان، ودراو بأسـوان، وأرض      
الحجاز، وتنتهى رحلتـه بالـضريح مـرة        
أخرى وفيه يسمع صوت الشيخ الكبير يقول       

الكنز الذى تبحث عنه مررت به ولـم         ":له
".تدركه

 

 
ويكتب الدكتور الطامح فـى منـصب       

ا  تقريـر  ،علـيم رئيس الجامعة أو وزير الت    
م، ئ العزا ي عن الشيخ محمد ماضى أب     شامالً

ويرسله إلى ناظر الوقف، فيرسله بـدوره       
إلى جهاز أمن السلطة، ويقوم رئيس الجهاز      
ومعاونون بكتابة تقريـر للجـالس علـى        
الكرسى الكبير، يتهمون فيه خيرى محفوظ،      

ا، بالعديــد مــن االتهامــات ا وبهتانًــزور
ل علـى ذات رأس     الخطيرة، منها التطـاو   

الدولة، والتآمر عليه، وذلك نكاية فيه بسبب       
من قبل،  " العسس"مقاالت كان قد كتبها عن      

وانتقد فيها الجهاز بلغة ناعمة، ويدبر رئيس       
الجهاز لمحفوظ مكيدة كبرى يساعده فيهـا       
ناظر الوثائق والمحفوظات، مقابل مزيد من      
الرضا أو نيل منصب أكبـر، ويتهمونـه         

ق بعينها، ويـشوهون صـورته     بسرقة وثائ 
أمام الرأى العام، فيلجـأ لنـاظر الوقـف         

ا به، فينصحه بـالهرب والتخفـى       مستنجد
بإيعاز من رئيس الجهاز، فيذهب إلى شيخ       
الطريقة العزمية، كمريـد حقيقـى يطلـب        
الحماية، فيسهل له الجهـاز عـن طريـق         
عمالء له، وبدون علم الشيخ، الهرب إلـى        

فـى المنيـا،    رجل صوفى يدعى مرتضى     

ته بنهم وشغف   ء أشهر من قرا   ٤وبعد نحو   
لكتب ومآثر الشيخ الكبيـر، يـذهب إليـه         
ضابط من أمن السلطة يدعى هـانى عبـد         
الوارث ويضغط عليه لكتابة عدة مقـاالت       
تجعل حدود الدولة على هوى الجالس على       
الكرسى الكبير لتمكنه من التنازل عن قطعة       

 الجـامعى   منها لدولة أخرى، ولكن األستاذ    
يرفض تنفيذ ما طلب منه، ويقرر الهـرب،       

.وذلك بعد أن فك لغز الكنز المطمور

 

 
ويستخدم الكاتب الواقعية السحرية فـى      

ـ      ا لكونـه   الحكى والسرد بشكل يبدو منطقي
يتماشــى مــع المنطلقــات والمرتكــزات 
الصوفية، ويتفق مع مخيلة الصوفى وواقع      

ى التصوف، وتظهر هذه الواقعية السحرية ف     
سرديات كثيرة منها، على سبيل المثـال ال        
الحصر، أحالم ورؤى خيـرى محفـوظ،       

لئـة  ألورؤية ماهر الـسعدى للحفـرة المت      
بالذهب وظهور شبح له يضع يـده علـى         
صدره، وظهور شخص مجهول له فجـأة       
أكثر من مرة واختفائه عنه فجأة فـى كـل         
مرة، وهو ما يشى بوجود اتصال روحانى       

 :، حيث يقول الكاتببين الصوفى وبين اهللا

 

 
لكن صورة الرجل الغريب لـم تغـب       "

لم يكن حلم يقظة، وال هـالوس       . عن ذهنه 
كان يراه ويحدثه، وهو يتطلع إلى      . بصرية

هيئته الغريبة، ومالمحه التى يسكنها زمـن       
."بعيد، ومالبسه التى ال تنتمى لهذا الزمان

 

 
وتتنوع عناصر الواقعية السحرية فـى      



 

 

 

 

 



 


















 



 



ؤى وأحـالم وأشـباح     الرواية ما بـين ر    
وهواتف عجائبية لناس وأشـياء وأمـاكن،       
وأجمل ما فيها أنها تجعـل مـن الـزمن          
الماضى مرآة تعكس كل سـلبيات الـزمن        
الحاضر، وكأنك تعيش الواقـع الـراهن،       
وتخطف ذهن المتلقى لمعايشة قلق وحيـرة       
الشخصيات أثناء رحلتها لمعرفـة حقيقـة       

 فـى  الكنز المطمور، وذلك حتى استقرارها   
النهاية على أنه كنز العلم والمعرفة، وكنـز    
الروحانيات، وتلعب كل شخـصية الـدور       
المحدد لها فى إيصال الرسالة، وذلك لكونها     
مختارة بحس أدبى رفيع، سواء ما يتعلـق        
بأسمائها أو لغة كل واحدة منهـا، وتتمثـل         

 أن الكنز الحقيقى  :الرسالة فى أمرين مهمين   
م ومـآثره، وأن    ئ العزا يهو كتب الشيخ أب   

الصوفيين لـيس كلهـم مجـرد مجاذيـب         
ودراويش وسذج، وإنمـا هنـاك صـوفية        
إيجابية يهتم رجالها بالشأن العام ولرجالهـا       
ــه،  ــة في دور وطنــى ويــشاركون بفعالي
ويؤمنون بالوطنية ويرون أن مصر أمـتهم       
الواحدة ووطنهم الواحد، وهو ما يتمثل فى       

ثـورة  الطريقة العزمية، فهى شاركت فى ال     
، وفـى حـرب     م١٩١٩العرابية وثـورة    

عض رجالهـا   ، وشارك  ب   م١٩٤٨فلسطين  
، وقاوم مؤسسها   م٢٠١١ يناير   ٢٥فى ثورة   

االحتالل اإلنجليزى، وتعرض للنفى بسبب     
ذلك، وكان له رؤية لتجديد الخطاب الدينى       

  اإلمـام محمـد    وكانت حركة . فى عصره 
م أقوى من حيث العـدد      ئالعزاي  ماضى أب 

والتأثير عن حركة حـسن البنـا، ولكـن         
أحزاب األقلية واإلنجليز لم يدعما الطريقة      

 ألنها كانت مـستقلة ومناهـضة       ؛العزمية
ــه اســتغاللها  ــصعب علي لالحــتالل، وي
وتوظيفها مثلما حدث مع جماعة اإلخـوان       

.اأحيانً

 

 
 وتتضمن الروايـة خمـسة ثنائيـات       

مشتركة بين كل   توضح السمات والصفات ال   
شخصيتين فى قائمة تضم ثمانى شخصيات      

ـ        شيخ مؤثرة بها، ال تضم بطلها األساسى ال
، وبمـا   "مئمحمد ماضى أبو العـزا    "الكبير  

يعنى أن كل شخـصيتين مـشتركتين فـى         
صفات بعينها تتداخل مع الكنز المطمـور،       

فثنائية الشغف بـالكنز والميـل للتـصوف       
دى تظهر بوضوح فى شخصيتى ماهر السع     

    وخيرى محفوظ، فاألول يبدى اهتمام ا ا كبير
بحديث عليوة عن كنز الـذهب، ويجـرى        

 وراء المـال والكـسب الـسريع،        هروالًم
والثانى يبحث بدأب كبير عن تحديد مكـان        

ير، الكنز إلرضاء الجالس على الكرسى الكب    
ت الـذهنى أو  توكالهما تنتابه حالة من التش    

  رجـالً  اإلنجذاب الروحانى، وكالهما يرى   
أشبه بالشبح يمد يده إلى صدره ويـضعها        

". احفر هنا ":فوقه، ويقول له

 

 
وكأن الكاتب بهذا يريد هنا أن يقول لنا        
أن الكنز روحانى وليس مادى، وأن التغيير       
يجب أن يكون من داخلنـا، ولـيس مـن          
خارجنا، ويستدل على ذلك بقول الـدكتور       

:خيرى محفوظ للضابط هانى عبدالوارث

 

 
لكن مـا   .. المحى التى تعرفها    هى م  "

بداخلى تغير، وإلى حد عميق ال تدركـه،         
كنت أعمـى أجـرى وراء      . وال تتصوره 

المال والكراسـى، واآلن صـار هـذا ال         
، وذلك عندما نظر إليه الـضابط       ."يشغلنى

 ال  كـأنى أسـمع رجـالً     ": له بدهشة قائالً 
."أعرفه

 

 
وتظهر ثنائية الهوس بالسحر والرغبـة   

يع، بوضـوح شـديد فـى    فى الكسب السر  
شخصيتى ماهر السعدى والجـالس علـى       
الكرسى الكبير، فاألول كثير السؤال عـن       
السحر والسحرة ومدى عالقة السحر بالكنز      
المطمور، والثانى يستعين بساحر مغربـى      
الستخراج الكنز لحل المشاكل االقتـصادية      

للدولة، وكالهما لديه رغبة جامحـة فـى        
 :اهر الـسعدى  الوصول إليه، حيث يقول م    

أنا قرأت التقرير، فرغبتى فى الوصـول       "
إلى الكنز تفوق رغبة الجالس على الكرسى       

ويوجد فى أقوال خيرى محفوظ ما      ". الكبير
يؤكد وجود تلك الثنائية، فعندما أكد له ماهر        
أن الكنز حقيقة وليس خرافة ضحك بمرارة       

يبدو أن الجنون قد نـزل       ":شديدة، وقال له  
."ير، وسرى فى كل البالدمن القصر الكب

 

 
ية حـب المـال ورؤيـة       ئوتتجلى ثنا 

كرامات الولى فى شخصيتى خلف المنياوى      
ا ا خاصومحمد باشا علمى، فلكل منهما موقفً  

م، يكتنف فى طياته    ئ العزا يبه مع الشيخ أب   
ا صوفية مهمة، ولكنهما متشابهين فى      دروس

مدلولهما إلى حد كبير، فاألول رأى بعينيه       
الذهب تتألأل فى الحفرة، وسال لعابه      سبائك  

ا بعد أن وضـع الـشيخ       إليها، ثم رآها طينً   
م يده عليها، وسمع الـشيخ      ئالكبير أبو العزا  

شبه الـشيطان    ":الكبير يقول بصوت جهير   
لكم الطين ذهبـا، فاحـذروا الغوايـة، وال         

، والثانى رأى   ".تخوضوا فى هذا مرة ثانية    
 سـرجه  كرامة الولى الصالح عندما أنـزل   

   ا بعـد أن رمـاه   المطرز بالذهب ورآه تراب
 :م لـه  ئالعـزا ي   عقب قول أب   ،على األض 

الذى تمتطيه أنت من ركائب الذهب هـو        "
". التراب الذى أسير عليه أنا

 

 
أما ثنائية ارتكـاب الفـساد وإرضـاء        
الجالس على الكرسـى الكبيـر، فتظهـر        
بوضوح فى شخصيتى ناظر وقـف البلـد        

طة، فاألول يـسرق    ورئيس جهاز أمن السل   
وينهب أموال نظارتـه، وكـل حـوارات        
موظفيها أمثال ماهر وعليوة تؤكـد ذلـك،        
ــصوم   ــات للخ ــرك االتهام ــانى يفب والث
السياسيين والمعارضين الـوطنيين، بـدليل      
فبركته لجريمة شـنعاء لخيـرى محفـوظ        
وتزوير تقرير ضده، وكالهما يعمالن على      
إرضاء الجالس على الكرسى الكبير بـأى       

سيلة، فاألول سـاق لـه بـشارة الكنـز          و
المطمور، والثانى ضغط علـى محفـوظ        
لإلدالء بشهادة مزورة تسهل للجالس علـى       
الكرسى الكبير التنازل عن قطعة أرض من       

.الدولة لدولة أخرى

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 




 




 



 



 





 




 


يحتل موضوع التصوف أهمية كبرى فـي حياتنـا الفكريـة           
المعاصرة، وقد اختلفت آراء الباحثين في تصوف العصر الحديث،         
    ا حيث رأى أهل اإلنصاف من البحاث الموضوعيين فيـه عنـصر

ية وخاصة في   إيجابيا في توجيه الحياة االجتماعية والعقلية والسياس      
الدعوة إلى تزكية النفس والدفاع عن األصول والثوابت والقيم وبث        
الحماسة في الجماهير التي انقادت لمشايخ المتصوفة، فـي حـين           

   من ألوان السلبية التي انحصرت فـي        ارأى فيه المغرضون كثير 
بعض النماذج من الطرقية المتخلفة المناقضة للتصوف الحقيقي في         

إال أنه  . قيم عند الباحث المتأمل لوقائع التاريخ وأحداثه      تعميم ال يست  
ونتيجة لتطور مناهج البحث الذي أضحى أكثر دقة وموضوعية في 
اآلونة األخيرة، بدأت تبرز دراسات محكمة كانت سببا في عـودة           
االتجاه الصوفي بقوة إلى الواجهة، وبدء انهيار تلك الصورة القاتمة 

لتيار الفكري الراقي، من التيارات التي      التي كانت تقدم حول هذا ا     
وذلك بعـد   . عرفها الفكر اإلسالمي طيلة عهود طويلة من الزمن       

سقوط األنظمة المناوئة لهذا االتجاه، وفشل الحركات السلفية فـي          
حتى باتت هذه المسألة من أهم القضايا       . قيادة المجتمعات اإلسالمية  

     بين المفكرين المـسلمين    ا  المحورية التي يدور حولها النقاش حالي
وغيرهم، فقد اعتنق الكثير من الغـربيين اإلسـالم عـن طريـق         
التصوف اإلسالمي، وأصبح التصوف اليوم هو المظهر الـرئيس         
لإلسالم بالنسبة لكل باحث منهجي موضوعي يبحث فـي أحـوال           
المسلمين وحضارتهم، وأن الكثير من الدراسات حول الحـضارة         

  على التيار الصوفي دون غيره، وأكثـر   ااإلسالمية، منصبة حصر 
المفكرين والفالسفة مقروئية لدى الغربيين هما ابن عربي وجـالل          

يقـول  . الدين الرومي، وهما من أقطـاب التـصوف اإلسـالمي         
أسـتاذ التـصوف    " إريك جيـوفروي  "المستشرق الفرنسي المسلم    

أن المستقبل في العالم اإلسـالمي      : "بجامعة لوكسمبورج الفرنسية  
ا أن الصوفية قد مارسوا     ويرى أيض ". ا للتيار الصوفي  يكون حتم س

      ثم "ا ثقافية واجتماعية،    السياسة في أحيان كثيرة كما مارسوا أدوار
      إننا يمكن أن نلحظ أن هناك مد ا من األجيال الجديـدة يعـي     ا جديد

والملفت للنظر أن الكثير من البحاث       ".األبعاد االجتماعية للصوفية  

 باتوا يدركون   الغربيين
التأثير الصوفي علـى    
مفكري عصر النهضة   
األوربي، فبدأت تبـرز    
دراسات تتحـدث عـن     
تأثر ديكارت في منهجه    
المبني على الشك بفكر    
حجة اإلسالم أبي حامد    
الغزالي، وتـأثر مـن     
 ــر ــه منظـ ا يرونـ

للديمقراطية الليبراليـة   
الحديثة سـبينوزا فـي     
رؤيته لوحدة الوجـود    

حـي  بالشيخ األكبـر م   
ــي   ــن عرب ــدين اب ال

. وغيرهم

 

 
مــن خــالل هــذه 
المنطلقات والمعطيـات   
أردنا الخوض في هـذا     
الموضوع، وأن نبحـث   
في سبب احتالل هؤالء    
الصوفية هذه المكانـة    
الرفيعة، ونرى ماذا قدم    
ــصوفية  التــصوف وال
للمجتمـع اإلســالمي؟،  
وما الـذي يمكـن أن      
يقدمه لحل أزمة العقـل     
المسلم المعاصرة، وهل   

صر دور المتصوفة   اقت
فقــط علــى التحريــر 
الذاتي، وتطهير الـنفس    
من األهـواء؟، وهـل     
مكثــوا فــي زوايــاهم 
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يرددون اسم اهللا األعظم ويبحثون عن غوث الزمان، غير ملتفتـين           
إلى ما يجري حولهم من تطورات وتغيرات؟ كمـا يـرى بعـض             

أم أنهم سعوا إلى تغيير واقعهم والمحيط الذي يعيشون فيه،          . الناس
إن . وخدموا مجتمعاتهم عند اشتداد األزمات وقادوها إلى بر األمان        

اإلجابة على مثل هذه التساؤالت يتطلب أبحاثا ودراسـات جـادة           
ومعمقة سيحاول من خاللها اإلجابة على كثير من األسئلة الكبـرى           

 من مالمح المتـصوفة     اوسنذكر هنا بعض  .  علماء الصوفية  والمهمة
.  مال اإلفريقي بإيجاز شديدوتأثيرهم في منطقة الش

 

 
كانت أحوال المتصوفة هي السمة الغالبة على مجتمع الصحابة         

من نقاء وطهر وإخالص وزهد، ناهيـك عـن          أيام الرسول   
، فقـد   مقاماتهم العلية، وأي مقام أعلى من صحبة خير البشر          

  وسيالحظ المدقق في الحياة االجتماعيـة  . اا مباركً كان عصره رباني
جة عن الفتوحات اإلسالمية الممتدة، الحال التـي تـداعت لـه        النات

أحوال المسلمين بعد انتشار دولتهم وإقبال الدنيا عليهم، وانغمـاس          
الكثيرون منهم في إشباع الرغبات والـشهوات فتبـدلت أحـوالهم           

ـ          دة أنفـسهم   وتدنت مقاماتهم، عنـدها ظهـر المتميـزون بمجاه
الحريصون على اإلقتداء بحياة الرسول صلى اهللا عليـه وصـحبه           
المتأملون في ملكوت اهللا المصرون على التقوى، فتميزوا بين الناس 
فرادى أول األمر مثل أويس القرني وغيره، ثم ظهر التصوف في           
التاريخ اإلسالمي كمنحى فكري نظري بداية مـن القـرن الثالـث         

صمة الخالفة العباسية بغداد، علـى أيـدي        الهجري، وذلك في عا   
رجال شهد لهم األعداء قبل األصدقاء بالعلم والفـضل والـصالح،          
وأرسوا قواعد هذا التيار الحديث النشأة، ورسـموا لـه األسـس            
المنهجية التي بني عليها وال تزال إلى اآلن المصادر األساسية لهذا           

التربوية الذاتية، مثل   وقد تنوع االتجاه الصوفي بين المدارس       . العلم
مدرسة الجنيـد البغـدادي، وذي النـون المـصري، والمـدارس            

وفي نهاية القرن الثالث    . اإلصالحية االجتماعية مثل مدرسة الحالج    
ا يخـضعون   ا وطرقً الهجري، بدأ المتصوفة ينظمون أنفسهم طوائفً     

فيها لنظم خاصة بكل طريقة، وكان قوام هذه الطرق طائفـة مـن             
لتفون حول شيخ مرشد مربي يسلكهم ويبـصرهم علـى          المريدين ي 

الوجه الذي يحقق لهم كمال العلم وكمال العمل، كما نجد ذلك فـي             
نـسبة إلـى   " الـسقطية "بغداد في العصر العباسي األول عند فرقة      

زيـد طيفـور،    ينـسبة إلـى أبـي       " الطيفورية"السري السقطي و  
نـسبة إلـى    " يةالمحاسب"نسبة إلى أبي سعيد الخراز و     " الخرازية"و

فانتقل بذلك التصوف وتطور مـن ظـاهرة أو         . الحارث المحاسبي 
مسألة فردية بين اإلنسان وربه إلى ظاهرة اجتماعية منظمة كثـر           
رجالها وأتباعهم كثرة ظاهرة، ومع تطور التصوف العملي وانتشار         
الظاهرة الصوفية لدى األوساط الشعبية، كثر عدد األتباع ، والتحم          

الشيخ ونسجوا حوله هالة من التقديس والتبجيل، وبدأت        المريدون ب 
وأول ما عرف   . تظهر الطرق الصوفية بشكلها المتعارف عليه اآلن      

الطريقـة القادريـة، والمدينيـة،      : العالم اإلسالمي مـن الطـرق     

والرفاعية، والـشاذلية،   
وكان مـن   . والخلوتية

ــاد  ــل وأحــد أوت أوائ
الطريقة الصوفية فـي    

شيخ أبو  ال: شمال إفريقيا 
مدين شعيب بن الحسن    
األندلسي، وقد عرفـت    

ــه  ـــة"طريقت " المديني
ـ    ا شهرة واسعة وأتباع

كثيرين، فـي مختلـف     
أنحاء الشمال اإلفريقي،   
وازدادت شهرة على يد    
تلميذه عبد السالم بـن     

ــشيش   ه٦٦٥ت (مـ
ــسيحي١٢٢٨ ــم )م ، ث

ا وأحياها  ازدادت نشاطً 
من بعده شيخ الطائفـة     
الشاذلية وتلميـذ ابـن     

أبـو الحـسن    " :مشيش
وكان لتعاليم  ". الشاذلي

الشاذلي األثر األكبـر    
بحيث يمكن الجزم بأن    
معظم الطـرق التـي     
ظهــرت بعــد القــرن 
الثامن في شمال أفريقيا    
ــة أو   ــصل بطريق تت
بــأخرى بالطريقــة  

.الشاذلية

 

 
ومن أبرز علمـاء    
الشمال اإلفريقي الـذين   
شاع التصوف العملـي    
 :وانتــشر بفــضلهم 

العبـاس  لمرسي أبـي   ا
 وابـن وأحمد البـدوي    

عطاء اهللا الـسكندري    
وعبد الرحمن الثعـالبي   
وأحمــد زروق وعبــد 
السالم األسمري ومحمد   

بن عيسى  وأحمد بـن      ا
إدريس ومحمد ماضي   

. وغيرهم..العزائم أبو

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 



 





 





 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       المستشار                       الباحث    

 

 





 



 




 




 




 




 



:الفضائل العامة

 

 

 اهذه رسالة عظيمة حوت ستين حديثً     

فى فضل أهل البيت لإلمام الجامع العالم       

 الجليل جالل الدين السيوطى رحمـه اهللا      

إحياء الميـت بفـضائل أهـل       (: واسمها

.لسيوطىا  لإلمام)البيت

 

 

 أخـرج سـعيد بـن       :الحديث األول 

عن سعيد بـن جبيـر      : منصور فى سننه  

   فى قوله تعالى  : َّقُل ال ِه   َأسلَيع َألُكُم

قربـى  :  قال  الْمودةَ ِفي الْقُربى   َأجرا ِإالَّ 

.رسول 

 

 

م،  أخرج ابن أبى حات    :الحديث الثانى 

ومن :  فى قوله تعالى   عن ابن عباس    

المـودة آلل محمـد     : قال. يقترف حسنة 

.

 

 

 أخرج ابن المنـذر،   :الحديث الثالـث  

وابن أبى حاتم وابن مردويه فى تفاسيرهم       

والطبرانى فى المعجم الكبير عـن ابـن        

 قُل الَّ : ، لما نزلت هذه اآلية    عباس  

 ودةَ ِفي الْقُربى   الْم َأسَألُكُم علَيِه َأجرا ِإالَّ   

يا رسول اهللا، من قرابتك هـؤالء       : قالوا

ـ (: الذين وجبت مودتهم؟ قال      ، يعل

ــة،  وفاطمــــ

.)وولداهما

 

 

 :الحديث الرابع 

ــد،   ــرج أحم أخ

والترمـــــذى 

ــححه،  وصـــ

والنسائى، والحاكم  

عن المطلـب بـن     

:  قـال  ربيعة  

 :قال رسول   

واهللا ال يدخل قلب    (

امرئ مسلم إيمان،   

ــبك ــى يح م هللا حت

.)ولقرابتى

 

 

أخـرج مـسلم،    : الحديث الخـامس  

والترمذى، والنسائى عن زيد بـن أرقـم        

    أن رسول  أذكـركم اهللا   (:  قال

.)فى أهل بيتى

 

 

 أخرجه الترمـذى    :الحديث السادس 

  زيد بن أرقـم      عنوحسنه، والحاكم   

إنى تـارك   : (قال رسول اهللا    : قال

: فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعـدى        

ولن يتفرقا  . هللا، وعترتى أهل بيتى   كتاب ا 

حتى يردا على الحوض، فانظروا كيـف       

.)تخلفونى فيهما

 

 

 أخرج عبد بن حميد     :الحديث السابع 

قال :  قال فى مسنده عن زيد بن ثابت       

إنى تارك فيكم ما إن     : (رسول اهللا   

كتـاب اهللا   : تمسكتم به بعدى لن تضلوا      

إنهما لن يتفرقا حتـى    . وعترتى أهل بيتى  

.)ردا على الحوضي

 

 

 أخرج أحمـد وأبـو      :الحديث الثامن 

 أن  يعلى، عن أبى سـعيد الخـدرى        

إنـى أوشـك أن     (:  قال رسول اهللا   



 

 

 

 

 



 



 



 














 



: أدعى فأجيب، وإنى تارك فيكم الثقلـين      

وإن اللطيف  . كتاب اهللا وعترتى أهل بيتى    

الخبير خبرنى، أنهما لن يتفرقا حتى يردا       

على الحوض، فانظروا كيـف تخلفـونى       

.)فيهما

 

 

 أخـرج الترمـذى     :الحديث التاسـع  

 الطبرانى عن ابن عبـاس   ووحسنه،  

أحبوا اهللا لما   (: قال رسول اهللا    : قال

يغذوكم به من نعمة، وأحبونى لحب اهللا،       

.)وأحبوا أهل بيتى لحبى

 

 

 أخرج البخارى عن    :الحديث العاشر 

 اارقبوا محمد : قال: أبى بكر الصديق    

فى أهل بيته .

 

 

 أخــرج :عــشرالحــديث الحــادى 

 الطبرانى، والحاكم عن ابن عبـاس       

يا بنى عبـد    (: قال رسول اهللا    : قال

ـ        أن : االمطلب، إنى سألت اهللا فـيكم ثالثً

يثبت قلوبكم، وأن يعلم جاهلكم، ويهـدى       

ضالكم، وسألته أن يجعلكم جوداء نجـداء       

 قـام بـين الـركن      فلو أن رجالً  . رحماء

والمقام فصلى وصام، ثـم مـات وهـو         

.)هل بيت محمد، دخل النارمبغض أل

 

 

 أخرج الطبرانى   :الحديث الثانى عشر  

 ، أن رسول اهللا     عن ابن عباس    

بغض بنى هاشم واألنصار كفـر،      : (قال

).وبغض العرب نفاق

 

 

 أخرج ابن عدى    :الحديث الثالث عشر  

 عن أبى سعيد الخدرى     "اإلكليل  " فى  

من أبغـضنا   (: قال رسول اهللا    : قال

.)نافقأهل البيت، فهو م

 

 

 أخرج ابن حبان    :الحديث الرابع عشر  

 فى صحيحه والحاكم عن أبى سـعيد        

والذى نفسى  (: قال رسول اهللا    : قال

بيده، ال يبغضنا أهل البيـت رجـل، إال         

.)أدخله اهللا النار

 

 

 أخــرج :الحـديث الخـامس عـشر   

    الطبرانى عن الحسن بن على    أنـه ،

يـا معاويـة بـن      : ن خديج قال لمعاوية ب  

خديج، إياك وبغضنا، فـإن رسـول اهللا        

 ال يبغضنا أحد، ال يحـسدنا      (:  قال

أحد، إال ذيد يوم القيامة عـن الحـوض         

.)بسياط من نار

 

 

 أخرج ابـن    :الحديث السادس عشر  

ى فى شعب اإليمـان عـن       قعدى، والبيه 

: قـال رسـول اهللا      :  قال على  

من لم يعرف حق عترتـى واألنـصار،        (

 وإما لزنية،   ،إما منافق : هو إلحدى ثالث  ف

يعنى حملته أمه على    . )وإما لغير طهور  

.غير طهر

 

 

ــسابع عــشر  أخــرج :الحــديث ال

 الطبرانى فى األوسط عن ابن عمر       

: آخر ما تكلم به رسـول اهللا        : قال

.)اخلفونى فى أهل بيتى(

 

 

 أخرج الطبرانى :الحديث الثامن عشر  

      فى األوسط عن الحسن بن علـى  ،

الزموا مودتنا  (:  قال أن رسول اهللا    

أهل البيت، فإنه من لقى اهللا وهو يودنـا،        

دخل الجنة بشفاعتنا، والذى نفسى بيـده،       

  ا عمـل عملـه إال بمعرفتـه        ال ينفع عبد

.)حقنا

 

 

 أخــرج :الحــديث التاســع عــشر

الطبرانى فى األوسط عن جابر بن عبـد        

 خطبنا رسـول اهللا     :  قال اهللا  

أيها النـاس، مـن     (: قولفسمعته وهو ي  

أبغضنا أهل البيت حشره اهللا تعالى يـوم        

االقيامة يهودي(.

 

 

 أخرج الطبرانـى    :الحديث العشرون 

 فى األوسط عن عبد اهللا بن جعفـر         

يـا  (:  يقول سمعت رسول اهللا    : قال

بنى هاشم إنى قد سـألت اهللا أن يجعلكـم          

 وسألته أن يهدى ضـالكم      ،نجداء رحماء 

 والـذى   ،شبع جـائعكم  ويؤمن خائفكم وي  

نفسى بيده، ال يؤمن أحـد حتـى يحـبكم      

 أترجون أن تدخلوا الجنة بشفاعتى      ،بحبى

.)وال يرجوها بنو عبد المطلب

 

 

 أخـرج   :الحديث الحادى والعشرون  

ابن أبى شيبة ومـسدد فـى مـسنديهما،         

والحكيم الترمذى وأبو يعلى والطبرانـى      

قـال  :  قـال  عن سلمة بن األكـوع      

النجوم أمـان ألهـل     (: رسول اهللا   

.)السماء، وأهل بيتى أمان ألمتى

 

 

 أخـرج   :الحديث الثانى والعـشرون   

قـال  :  قـال  البزار عن أبى هريرة     

إنى تارك فيكم اثنـين     (: رسول اهللا   

   كتاب اهللا ونسبى،   : الن تضلوا بعدهما أبد

.)ولن يفترقا حتى يردا على الحوض

 

 



 

 

 

 

 



 















 





 



 





 



 ، ويعوق ويغـوث   ، ود :هذه األسماء 
 هـي أسـماء قـوم       ، ونـسرا  سواع،و

 فلمـا   ،صالحين من قوم نـوح      
هلكوا أوحى الشيطان إلـى قـومهم أن        
أنصبوا فـي مجالـسهم التـي كـانوا         

 وسموها بأسـمائهم   ا،يجلسونها أنصاب ، 
 حتى إذا هلك    ،ففعلوا ذلك لكنها لم تعبد    

 وقد ذكر الطبـري     ،نفر عبدت أولئك ال 
هذا المعنى وزاد فيه من جانب رؤيتـه        

 وأن  ، كان ابن شـيث    اأن سواع  ":بقوله
 وكـذلك يعـوق     ،يغوث كان ابن سواع   

 كلمــا هلــك األول صــورت ،ونــسر
 ، وعظمت لموضعه من الدين    ،صورته

 فلـم   ،ولما عهدوا في دعائه من اإلجابة     
 ،يزالوا هكذا حتـى خلقـت الخلـوف       

 عظم هؤالء آباؤنا إال ألنهـا        ما :وقالوا
." واتخذوها آلهة،ترزق وتنفع وتضر

 

 
     ا ووثنً اوقد اتخذ كل دار وبيت صنم 

 فإذا أراد الرجل أن يسافر إلى       ،يعبدونه
 وكان  ،مكان أخذ يتمسح به حين يركب     

هذا أول ما يشرع به قبل سفره وآخـر         
 .فعله حينما يرجع

 

 


 



كانت العرب قد اتخذت مع الكعبـة       
 وهي بيوت تعظمها كتعظـيم      ،طواغيت

 وتهدى لهـا    ، لها سدنة وحجاب   ،الكعبة
 وتطوف بها كطوافها    ،كما تهدى للكعبة  

 وهي تعرف فـضل     ، وتنحر عندها  ،بها
 ومن مظاهر التقرب إلى     .الكعبة عليها 

 ،األصنام النذر في الحـرث واألنعـام      
وقَالُوا هـِذِه َأنْعـام      :يقول اهللا تعالى  

 ثٌ ِحجرحو       نَـشَاء نا ِإالَّ مهمطْعال ي ر
     امَأنْعا وهورتْ ظُهمرح امَأنْعو ِمِهمعِبز

ال يذْكُرون اسم اللَِّه علَيها افِْتراء علَيـِه        
   ونفْتَرا كَانُوا يِبم ِزيِهمجيس ) األنعـام: 

١٣٨(.

 

 
كما كانت منها البحيـرة والـسائبة       

 والبحيرة هي بنت    ،حاميوالوصيلة وال 
 والسائبة هي الناقة إذا تابعـت       ،السائبة

 ، سيبت ،بين عشر إناث ليس بينهن ذكر     
 ولم  ، ولم يجز وبرها   ،فلم يركب ظهرها  

 ، كما فُِعل بأمها   ،يشرب لبنها إال ضيف   
 والوصـيلة   ،في البحيرة بنت الـسائبة    

 أي جاءت باثنين فـي      ،الشاة إذا أتأمت  
 متتابعات فـي     عشر إناث  ،بطن واحدة 
 ليس بينهن ذكـر جعلـت      ،خمسة أبطن 

 فكـان مـا     ، قد وصلت  : قالوا .وصيلة
 ،ولدت بعد ذلك للذكور منهم دون إناثهم      

 فيشتركوا فـي    يءإال أن يموت منها ش    
ما  :يقول تعالى . أكله ذكورهم وإناثهم  

جعَل اللَّه ِمـن بِحيـرٍة وال سـاِئبٍة وال          
ِكـن الَّـِذين كَفَـروا    وِصيلٍَة وال حاٍم ولَ   

يفْتَرون علَى اللَِّه الْكَـِذب وَأكْثَـرهم ال        
ِقلُونعي )١٠٣ :المائدة(. 

 

 


 



وإذا انطلقنا من هذا الحديث الموجز      
عن أصنام العرب إلى حديث آخر عن       
أقدس األمكنة في شتى بقاع األرض أال       
وهي الكعبة فكانت قبل اإلسالم الرمـز       

 ولكـن   ،مل لحياة العرب الروحية   األش
ارتباط العرب بالكعبة والمكانة الرفيعة     
التي كانت تحتلها في وجدانهم تشير إلى       
أنه كان البيت الذي بني في أول األمـر    

 ، وهو الرب واإلله األعلى للعـرب      ،هللا
وكانت حول الكعبة منطقة دائرية كـان       

 ،الحجاج يقومون فيها بشعيرة الطـواف     
 البيت العتيـق سـبع      أي الطواف حول  



 

 

 

 

 

 

 وكـان   ،مرات في اتجاه حركة الشمس    
حول الكعبة كـذلك ثالثمائـة وسـتون        

ويـشير   ، أو تماثيـل لألربـاب     ،اصنم 
القصص "األستاذ سيد خميس في كتابه      

إلى أن هذه األصـنام ربمـا       " التاريخي
 طوطمية لشتى القبائل التي     اكانت رموز 

كانت تحج إلى البيت الحرام في الشهر       
 .د لذلكالمحد

 

 
وترى الباحثة البريطانيـة كـارين      

ــسترونج    Karen Armestrongأرم
أن بيت اهللا الحرام كان يتمتع بقداسـة        

 ،مشتركة بين أجناس الجـنس الـسامي      
وأن الدين السومري القديم هـو الـذي        

 والرمـوز   ،نبعت منه فكـرة الـدائرة     
 تشير  ٣٦٠المقامة حول الكعبة وعددها     

إلى عدد أيام السنة السومرية المكونـة       
 إلى جانب خمسة أيـام      ، يوم ٣٦٠من  

 ؛مقدسة يقضيها الناس خـارج الزمـان     
للقيام بشعائر خاصة تـربط مـا بـين         

. األرض والسماء

 

 
وكان موسم الحـج يعنـي بجانـب        
االلتزام الديني ضرورة نفسية وإبداعية     

 والكفاح المرير ،الخروج عن الرتابةفي  
 والـصراع الـضاري     ،من أجل الحياة  

 ففـي أيـام     ،الذي تحكمه التقاليد القبلية   
 هذا بجانـب    ،الحج ال قتال وال اعتداء    

 ومكـة   ،الجانب االقتصادي التجـاري   
كانت من أهم أسواق ومراكز العـرب       

. التجارية السنوية

 

 
واسم مكة من األسـماء التـي دار        

 وتعددت التفـسيرات  ، واسع حولها جدل 
"  جرجـي زيـدان   " فـ   ،لالسم وتباينت 

يرى أن االسم يرجع إلى أصول بابليـة       
فـي  " البيـت " والكلمة تعنـي     ،أشورية

.  وهو اسم الكعبة عند العـرب      ،البابلية
باسـم  " بطليموس"وأشار العالم اليوناني    

 أما الطبري فيرى أن اسـم       ،"ماكورابا"
  ـ    ، لـشخص  امكة ليست اسم  ام بـل اس

.لسمكة

 

 


 



انتشرت اليهودية في جزيرة العرب     
 وتكونت فيها مـستعمرات     ،قبل اإلسالم 

 وهـي التـي     ، وأشهرها يثرب  ،يهودية
 وبالمدينـة   ،سميت بالمدينة بعـد ذلـك     

ويهـود هـذه    . المنورة حتى وقتنا هذا   
 :المنطقة يمكن أن نقسمهم إلى قـسمين      

 وآخـرين   ،يهود نزحوا إلى الجزيـرة    
 ويشير المفكر اإلسـالمي     .هاتهودوا في 

" فجر اإلسـالم    " أحمد أمين في كتابه     
إلى أنه كانت في القرون األولى للميالد       

 ، وفي فدك  ،مستعمرات يهودية في تيماء   
 وكان يهـود يثـرب   ،وفي وادي القرى  

 ، وبني قينقاع  ، بني النضير  :ثالث قبائل 
 كذلك عمل اليهود علـى      ،وبني قريظة 

يرة حتى تهود   نشر ديانتهم جنوبي الجز   

 .كثير من قبائل اليمن

 

 
ذو " ومن أشهر هؤالء المتهـودين      

 وقد اشتهر بتحمسه  بتحمـسه       ،"نواس  
لليهودية آنذاك واضـطهاده لنـصارى      

 وذكر المؤرخون في سبب ذلك      ،نجران
 كان بنجران عدا أهلها علـى       اأن يهودي 

   فرفع أمره إلى    ا،ابنين له فقتلوهما ظلم 
 ،باليهوديـة ذي نواس وتوسـل إليـه       

واستنصره على أهـل نجـران وهـم        
 .نصارى فحمى له ولدينه وغزاهم

 

 
إلى أهـل   "  ذو نواس " وحينما سار   

 ، لليهوديـة  الًنجران بجنوده دعـاهم أو    
 لكنهم اختاروا   ،وخيرهم بين ذلك والقتل   

 فحرق وقتـل    ، فخد لهم األخدود   ،القتل
قُِتـَل  :  يقـول اهللا تعـالى     ،ومثَّل بهم 

 * النَّاِر ذَاِت الْوقُوِد     *خْدوِد  َأصحاب األُ 
     ودا قُعهلَيع مـا      * ِإذْ هلَـى مع ـمهو

    ودشُه ْؤِمِنينِبالْم لُونفْعـوا    *يا نَقَممو 
 ِمنْهم ِإالَّ َأن يْؤِمنُوا ِباللَِّه الْعِزيِز الْحِميدِ    

٤ :البروج(

 

-٨.(

 

 
ن يظنون أن ما قام     يوبعض المؤرخ 

كانت عبارة عن حركة    "  ذو نواس    "به  
 حيث إن نصارى نجران كانوا       ،وطنية

 والحبـشة هـذه     ،على والء مع الحبشة   
األثناء كانت حاميـة النـصرانية فـي        

 وقد اتخذت النصرانية وسـيلة      ،نجران
ذو "  فـأراد    ،للتدخل في شئون الـيمن    

 .محو هـذا النفـوذ الحبـشي      " نواس  
 وهؤالء اليهود الذين نزحوا إلـى بـالد    

العرب طفقوا ينشرون تعاليم التوراة من      
خلق الدنيا والبعث والحساب ودسوا فيها      
كعــادتهم القــصص واألســاطير   

.والخرافات

 

 



 





 

 

 

 

 



 


 

تربيــــــــــة تربيــــــــــة 

األوالد في  األوالد في  

ــالم ــالماإلســـ اإلســـ

 

 

 

 

 

 

 

 
)    )    ۱٥۱٥((

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 

 



 





 



 



ي أ( قطع القُلفَة    :الختان في اللغة معناه   

. الذكررأسالتي على ) الجلدة

 

 

 هو الحـرف  :ي االصطالح الشرعي فو

 موضـع   أي الحشفة،   أسفلالمستدير على   

القطع من الذكر، وهو الذي تترتب عليـه        

حمـد  أ اإلمام الشرعية، كما روى     األحكام

 إذا(: والترمذي والنسائي عن النبـي      

.)التقى الختانان فقد وجب الغُسل

 

 

 التقـى   إذا(: وفي روايـة الطبرانـي    

، نان وغابت الحشفة فقد وجب الغُـسل      الختا

.)و لم ينزلأنزل أ

 

 



 





 



 التي تدل علـى مـشروعية       األحاديث

:الختان كثيرة نجتزئ منها ما يلي

 

 

 

حمد في مـسنده مـن      أ اإلمامروى   -

قال رسـول اهللا  : حديث عمار بن ياسر قال 

 :) ــرة ــن الفط ــضة،: )١(م  المضم

 وقص الـشارب، والـسواك،      واالستنشاق،

، )٢(، واالستحداد اإلبطظافر، ونتف   وتقليم األ 

".واالختتان

 

 

 

 أبـي ن من حـديث     يوفي الصحيح  -

: قـال رسـول اهللا      :  قـال  هريرة  

ختان، واالستحداد، وقص   ال: الفطرة خمس (

.)اإلبطنتف و، األظافرالشارب ، وتقليم 

 

 



 



 



 الختان هل هـو     أمراختلف الفقهاء في    

 سنة؟أمواجب 

 

 

 الحـسن   اإلمـام : فالذين قالوا بـسنيته   

 حنيفـة، وبعـض     أبـو  واإلمامالبصري،  

.الحنابلة

 

 

حمد أ مااإلمما رواه   : وحجتهم في ذلك  

: نه قال أ وس عن النبي    أعن شداد بن    

.)الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء(

 

 

 قـرن    الرسول   أن: وحجتهم كذلك 

الحـديث بالمـسنونات كتقلـيم       الختان في 

، وغيرها، فدل علـى     اإلبط، ونتف   األظافر

. الختان سنة وليس بواجبأن

 

 

 الحـسن   اإلمامما قاله   : ايضأوحجتهم  

 سلم مـع رسـول اهللا       أقد  : (البصري

، والرومـي،   واألبـيض ،  األسـود : سالنا

 اأحدفما فتش   ........ والفارسي، والحبشي   

ـ     )منهم ا لمـا قبـل     ، فلو كان الختان واجب

. حتى يختتنواإسالمهم

 

 



 

 

 

 

 



 


 

إن الشيطان قد أيس  : (هللا  قال رسول ا  
أن يعبده المصلُّون في جزيرة العرب ولكن       

  ).في التحريش بينهم

 

 
              

 

رواه مسلم في صحيحه -

 

-

 

 






 



الـشعبي،  : والذين قالوا بوجوبـه هـم     

وزاعي، ويحيـى بـن سـعد       وربيعة، واأل 

. حمـد أ، ومالك، والـشافعي، و    األنصاري

: ك حتى قال   مال اإلمام الختان   أمروشدد في   

، ولـم تقبـل     إمامتهمن لم يختتن لم تجز      (

).شهادته

 

 

 علـى الوجـوب     األئمةواحتج هؤالء   

: كثيرة نجتزئ منها ما يليبأدلة

 

 

 داود، عـن    وأبوحمد  أ اإلمامروى   )أ  (

نه جـاء   أ عن جده،    أبيهعثيم بن كليب عن     

: قـال . أسـلمت قـد   :  فقال  النبي   إلى

.) عنك شعر الكفر واختتن)٣(لقأ(

 

 

وروى حرب في مـسائله عـن        )ب (

مـن  (: قال رسول اهللا    : الزهري قال 

.)ان كان كبيرإاسلم فليختتن و

 

 

وروى وكيع عن سالم عن عمرو       )ج  (

 عباس  نبابن هرم عن جابر عن يزيد عن        ا

 ال تقبل له صـالة، وال       )٤(قلفاأل:  قال 

.تؤكل ذبيحته

 

 

وروى البيهقي عـن موسـى بـن         )د  (

وجدنا فـي   :  قال سماعيل، عن علي    إ

:  في الـصحيفة   قائم سيف رسول اهللا     

سـالم حتـى    قلف ال يترك فـي اإل     ن األ أ(

.)يختتن

 

 

ن إنه و إما الختان ف  أ: (قال الخطابي  )ه(

 نه عند كثير   إا في جملة السنن ف    كان مذكور

نه شعار  أمن العلماء على الوجوب، وذلك      

ذا إالدين، وبه يعرف المسلم من الكـافر، و       

وجد المختون بـين جماعـة قتلـى غيـر          

مختونين، صلي عليه ودفـن فـي مقـابر         

).المسلمين

 

 

وقد علل الذين قالوا بوجوب الختان   )و  (

قلـف معـرض لفـساد      ن األ أ: من الفقهاء 

ن القلفة تـستر الـذكر    إطهارته وصالته، ف  

كله، فيصيبها البول، وال يمكن االسـتجمار       

 على  لها، فصحة الطهارة والصالة موقوفة    

 ولهذا منع كثير من السلف والخلف       ؛الختان

ا ما صالته مع نفسه فيعد معـذور      أمامته،  إ

.كمن معه سلس بول

 

 

ثُم َأوحينَا ِإلَيك َأِن اتَِّبع     : قال تعالى  )ز  (

).١٢٣: النحل (ِملَّةَ ِإبراِهيم حِنيفًا

 

 

مورون باتبـاع   أمته م أ و فالرسول  

.براهيم إن ملة براهيم، والختان مإملة 

 

 

ومما يدل على ذلك ما رواه البخـاري        

بـراهيم  إن أ: (بي هريـرة   أومسلم عن   

    وفـي  ).  سـنة  ن اختُتن وهو ابن ثماني

ول أضاف الضيف، و  أ من   أولنه  إ: (رواية

ول مـن اختـتن،     أمن لبس الـسراويل، و    

تبـاعهم  أواستمر الختان بعده في الرسل و     

).حتى بعثة الرسول 

 

 

حمد عـن   أمام  ذي واإل فقد روى الترم  

ربع أ(:  قال رسول اهللا     :يوب قال أبي  أ

، والتعطـر،   )٥(الختان: من سنن المرسلين  

".والسواك، والنكاح

 

 

تـي  ل ا األدلةظهر  أ هي   األحاديثفهذه  

.تان للمولودخاحتجوا بها على وجوب ال

 

 
                                                           

نية تتعلق بالقلب وهي معرفة     مياإفطرة  : الفطرة فطرتان ) ١(
ميان به، وفطرة عملية وهي هذه اخلصال املـذكورة   اهللا واإل 

هر القلب، والثانيـة    طي الروح وت  وىل تزك فاأل. يف احلديث 
س فطـرة البـدن     أهر البدن، وتزين املظهر، فكـان ر      طت
.)اخلتان(

 

 
.حلق الشعر الذي خيرج حول الفرج: االستحداد) ٢(

 

 
.سكأري احلق أ: لق عنكأ) ٣(

 

 
.ي غري املختنتأ: قلفاأل) ٤(

 

 
) احلنـاء (، ويف بعض    )احلياء(خ  سقد ورد يف بعض الن    ) ٥(

بو احلجـاج   أ: بدل اخلتان، وكالمها غلط وتصحيف قاله     
يف ) اخلتـان (نـه روى لفـظ      أوثبت عن احملاحملي    . املزي

ىل إارجـع   . احلديث عن الشيخ الذي روى عنه الترمذي      
.د ما فيه الكفاية جت٩٣ص ) حتفة املودود(كتاب 

 

 



 

 

 

 

 



 



  

 





 



 



  

ال تزال تركيا التي دعمت بشكل كبير فصائل حكومة الوفاق في قتالهـا             
 الفصائل في طرابلس بالمقاتلين     بدعمضد الجيش الليبي مستمرة على ما يبدو        

.السوريين

 

 
فقد أفاد المرصد السوري لحقوق اإلنـسان، بارتفـاع عـدد المرتزقـة             

 ٥٠٠وامهـا   مقاتل بعد وصول دفعة جديدة ق  ١٠١٠٠السوريين في ليبيا إلى     
.مقاتل

 

 
وأكد وصول دفعة جديدة من عناصر الفصائل السورية الموالية ألنقرة،          
للمشاركة بالعمليات العسكرية إلى جانب الوفاق، بينهم مجموعة غير سورية،      

. مجند٣٤٠٠في حين بلغ عدد المجندين الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب نحو 

 

 
 ١٦ طفل تتراوح أعمارهم بين الـ       ٢٠٠العام للمجندين، يوجد نحو     يذكر أنه من ضمن المجموع      

 

الـسلطان  " غالبيتهم من فرقة     ١٨ والـ   –
.، جرى تجنيدهم للقتال في ليبيا عبر عملية إغراء مادي في استغالل كامل للوضع المعيشي الصعب وحاالت الفقر، بحسب ما أكد المرصد"مراد

 

 
جراء المعارك الدائرة على محاور عدة داخل األراضي الليبية، إضافة ألسـر عـدد   " المرتزقة " عناصر في صفوف٧قتل ، وقبل عيد الفطر  

.ا مع استمرار المعاركمنهم في مواقع مختلفة، تزامنً

 

 
 ، كمـا أن مـن     ١٨ دون سن الـ      طفالً ١٨ بينهم    مقاتالً ٣١٨وبذلك ترتفع حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا في ليبيا، إلى             

.ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل

 

 
".لواء المعتصم، وفرقة السلطان مراد، ولواء صقور الشمال، والحمزات، وسليمان شاه"وتتوزع انتماءات القتلى بين فصائل 

 

 
 أطراف داخليـة فـي       يناير الماضي الذي دعا الدول الخارجية إلى وقف دعم أي          ١٩يذكر أنه على الرغم من توقيعها على اتفاق برلين في           

).حكومة الوفاق(الصراع الليبي أو التدخل في شؤون البالد، تواصل تركيا إغراق ليبيا بالمرتزقة للقتال إلى جانب حليفتها 

 

 
، خشيتها من التأزم العسكري الحاصل في ليبيا، وأشار بيان صادر عن البيت األبيض إلى أن                 مايو ٢٣ وكانت الواليات المتحدة أبدت، السبت    

ـ                   " ا بـضرورة التهدئـة     الرئيس دونالد ترمب أعرب عن قلقه خالل اتصال هاتفي مع الرئيس التركي، إزاء تفاقم التدخل األجنبي في ليبيا، مطالب
".السريعة

 

 
فتوى جديدة على المقاس، تدعو إلى تسليم ثروات الليبيين إلى تركيا، عبر منح أنقـرة               المعزول الصادق الغرياني،    اإلخواني  أطلق مفتي ليبيا    

.األسبقية في عمليات التنقيب عن النفط والغاز

 

 
المملوكة لشخصيات تابعة للتنظيمات المتشددة بليبيا، خطـة تركيـا         " التناصح"وفضح الغرياني المقيم في تركيا في حديث تلفزيوني عبر قناة           

.ا للبقاء في الحكما وسياسي ثروات الليبيين وأطماعها داخل ليبيا، وذلك من خالل دعم حكومة الوفاق عسكريالستنزاف

 

 
يجب علينا أن نقف مع تركيا كما وقفت معنا وهبت لنصرتنا في وقت األزمة والظروف الصعبة، ونتعامل بإيجابية مع البنود         : "وقال الغرياني 

، وذلك في إشارة التفاقيتي التعاون العسكري وترسيم الحدود البحرية المثيرة للجدل اللتين وقعهما رئـيس حكومـة                  "ماألخرى لالتفاقية وال نخذله   
الوفاق فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان نهاية شهر نوفمبر الماضي، والتي تتيح ألنقرة االسـتفادة مـن مخزونـات الطاقـة                       

.ابة الليبيةالموجودة بشرق المتوسط عبر البو

 

 



 

 

 

 

 



 

















 



 

 





 





 



كشف موقع انترناشونال بزنس تايمز اإلخباري في تقرير        

نشره أن الحرائق التي تعرضت لها حقول القمح في منطقـة        

  نفذتها قوات االحـتالل األمريكيـة       االجزيرة السورية مؤخر 

.بأوامر مباشرة من الرئيس دونالد ترامب

 

 

  …مؤكـد "قرير الذي يحمـل عنـوان       وأكد الموقع أن الت   

كـشف أن  " ترامب أمر بحرق محاصيل القمح وسط الجائحة     

قرهـا البيـت    أقوات االحتالل األمريكية كانت تنفذ أوامـر        

 وأن ترامب وقع أوامر بحرق األراضي الزراعيـة         األبيض

.في سوريا

 

 

وكانت مصادر أهلية بريف الحـسكة أكـدت أن طـائرة           

وات األمريكية قامت صباح الـسابع      تابعة للق " أباتشي"حوامة  

برمي عدد من البالونـات الحراريـة أثنـاء         مايو  عشر من   

طيرانها على مسافة قريبة من األرض ما تسبب باندالع عدد          

 دونـم مـن الحقـول       ٢٠٠من الحرائق واحتراق أكثر من      

المزروعة بالقمح في قرية عدلة بريف مدينة الشدادي جنوب         

.مدينة الحسكة

 

 

بق اليوم أكد عدد من أهالي المنطقة احتراق        وفي وقت سا  

 في قرية علوني على طريق عام الحسكة        ا دونم ٧٠أكثر من   

.الدرباسية بالقرب من نقطة للقوات األمريكية

 

 



 



واصل مرتزقة النظام التركي من التنظيمات اإلرهابية جـرائمهم بحـق األهـالي              

موا على حرق مساحات واسعة من الحقول الزراعية في قـرى عـدة             وممتلكاتهم وأقد 

بريف بلدتي تل تمر وأبو راسين بريف الحسكة فيما قام عناصر من الجـيش العربـي       

.السوري بمساعدة األهالي بإطفاء الحرائق

 

 

وذكرت مصادر أهلية من المنطقة لمراسل سانا أن مجموعات من مرتزقة االحتالل            

عال النيران في عدد من حقول القمح والشعير التابعـة لقـرى            التركي أقدمت على إش   

الداودية ومال نوري والعريشة والجميلية وعبد السالم والعزيزية بريف بلدتي تل تمـر             

.وأبو راسين بريف الحسكة

 

 

ولفتت المصادر إلى أن عناصر من وحدات الجيش العربـي الـسوري المنتـشرة              

.لمساعدة األهالي في إطفاء الحرائقبالقرب من المنطقة سارعوا على الفور 

 

 

وبين المراسل أنه وفق إفادات ألهاٍل من هذه القرى فإن الحرائق انتشرت بـسرعة              

 ألف دونم من المساحات المزروعة بـالقمح        ٢٠جراء الرياح النشطة وأتت على نحو       

المزيد من المساحات المزروعة حرقت إلى أن النيران اوالشعير مشير.

 

 

عت حرائق عدة في األراضي الزراعية التابعة لقـرى أم الكيـف والـدردارة              واندل

 جراء اعتـداء قـوات النظـام      شهر مايو والطويلة بريف تل تمر في التاسع عشر من         

 وذلـك بعـد     ،التركي ومرتزقته من التنظيمات اإلرهابية بقذائف الهاون على المنطقة        

حتالل التركي في ريـف رأس  ساعات فقط من تسبب حريق نشب بالقرب من نقطة لال     

العين باندالع حرائق في حقول القمح والشعير في قرى المناجير واألهراس والعامرية            

وتل عطاش وعرات أبو بكر التابعة لمنطقة رأس العين بالريف الشمالي الغربي لمدينة             

.الحسكة

 

 

نظام الرعاية الـصحية بهـا      " انهار "تعتقد األمم المتحدة أن فيروس كورونا المستجد ينتشر في أنحاء اليمن، حيث           
"مضيفة أنها تسعى لجمع تمويل عاجل"افعلي ،.

 

 
منظمات : "وقال ينس اليركه المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة، في إفادة من جنيف               

اإلغاثة في اليمن تعمل على أساس أن هناك تفشيا في أنحاء البلدا محلي."

 

 
الوضع مقلق بشدة وهم يتحدثون عن أن النظام الصحي       . نسمع من الكثير منهم أن اليمن على الحافة اآلن        : "افوأض

اانهار فعلي."

 

 
 ألنهم ال يملكون ما يكفي مـن        ؛ إنهم يضطرون لرفض مساعدة الناس     :وأشار اليركه إلى أن موظفي اإلغاثة قالوا      

.وقاية الشخصيةاألكسجين الطبي أو إمدادات كافية من معدات ال

 

 
 إن المركز الرئيس لعالج كورونا جنوبي اليمن، الذي تديره، رصد ما ال يقل عن               :"أطباء بال حدود  "وقالت منظمة   

. وفاة خالل ما يربو بقليل على أسبوعين٦٨

 

 
ا ع نطاقًوأضافت أن الرقم، الذي يتجاوز مثلي الحصيلة التي أعلنتها السلطات اليمنية حتى اآلن، يشير إلى كارثة أوس

.تتكشف في المدينة

 

 



 

 

 

 

 



 





 


 األسـبوع   عطلـة   فـي   المتحدة  الواليات  في  العبادة  دور  فتح  بإعادة  السماح  على  الواليات  حكام  ترامب،  دونالد  األمريكي  الرئيس  حث

 .بذلك يقومون ال الذين الحكام سيتجاوز أنه من امحذر المستجد كورونا فيروس بسبب ُأغلقت والتي

 والمـساجد،  والمعابـد  الكنـائس  العبادة، دور  أعلن  إنه  :ترامب  قال  األبيض،  بالبيت  الصحفية  اإلفادات  غرفة  في  قصير  ظهور  وخالل
.يمكن ما بأسرع فتحها يتعين ثم ومن أساسية خدمات تقدم أماكن

 

 
 .كورونـا   وبـاء   تفشي  على  للسيطرة  محاولة  في  الواليات  معظم  طبقتها  التي  المنزل  في  ءالبقا  أوامر  إطار  في  العبادة  دور  إغالق  وتم

.فتحها إلعادة الضغوط تتزايد المناطق من الكثير في بالفيروس اإلصابة حاالت تراجع ومع

 

 
.العبادة دور فتح إعادة على إلرغامهم سيتحرك سلطة أي تحت يقل لم لكنه ،دعوته يرفضون الذين للحكام اتحذير ترامب ووجه

 

 
".منها اإلقالل وليس الصالة من امزيد نحتاج أمريكا في .الحكام أتجاوز فسوف ذلك يفعلوا لم إذا" :ترامب وقال

 

 

 

 




 


 قدمتها إلى مجلـس      التي مصريةالشكوى  القللت إثيوبيا، من تأثير     

األمن بشأن مشروع سد النهضة، الذي تبنيه على أحد الروافد الرئيسة           

.لنهر النيل، بالقرب من الحدود السودانية

 

 

ـ          :وقالت الخارجية اإلثيوبية   م  إن خطة بدء ملء الـسد فـي موس

األمطار المقبل هو جزء من البناء المقرر من دون الحاجـة أن تعلـم         

.مصر والسودان بذلك

 

 

وكانت القاهرة قد صعدت من نزاعها مع أديـس أبابـا، عقـب             

انسحاب األخيرة من اجتماع في واشنطن، نهاية فبراير الماضي، كان          

إلبرام اتفاق نهائي بخصوص قواعد ملء وتـشغيل الـسد،           امخصص 

وزارة الخزانة األميركية والبنك الدولي، لتعلن بعـده إثيوبيـا          برعاية  

ـ         ٤,٩مباشرة بدء تخزين      ه مليار متر مكعب في بحيرة السد، في يولي

.الحالي

 

 



 


في خطاب له بمناسبة أول أيام عيد الفطر المبارك، قال الرئيس           

ن تونس لها رئيس واحد في الداخل والخارج،        إ :التونسي قيس سعيد  

وليست

 

 للصفقات التيمجاالً 

 

 .تبرم في الصباح والمساء 

،"الدستور"وبحسب صحيفة   

 

أكد سعيد على   

 

لة لها قوانينها أن الدو 

   ال يطيـب لـه إال   "ا إلى أن هناك مـن       أو للمواطنين حقوقهم، منوه

، فوضي في الشارع وفي المفاهيم، علـى حـد          "العيش في الفوضى  

.تعبيره

 

 

وتأتي هذه التصريحات من الرئيس التونسي على خلفية تحديـد          

، لجلسة تهدف إلى مـساءلة      هالبرلمان التونسي موعد األول من يوني     

الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي، عن اتصاالته مع حكومـة         راشد  

.الوفاق في ليبيا

 

 

"سكاي نيوز "وأشارت وكالة   

 

إلى أن الغنوشي   

 

يتعرض لحملـة    

 ".المشبوهة"شعبية وضغوط بهدف الكشف عن مصادر ثروته 

 



 


ال رئيس قسم الدراسات الشرقية في جامعة تل أبيب، يـرون           ق

 رضـتهما عاللذين  " ٧مخرج  "و" أم هارون " إن مسلسلي    :فريدمان

التدليل "يهدفان إلى إبراز مظلومية اليهود، و     " إم بي سي  "مجموعة  

على أنهم كانوا ضحية القمع العربي، ويعبران عن محاولة للتمهيد        

".للتطبيع بين إسرائيل والخليج

 

 

، "يديعوت أحرونـوت  "مقال نشره موقع    وأوضح فريدمان، في    

 ي مسلسل أن مأم هارون"عد "از المظلوميـة  يهدف إلى إبرا تحديد

 والتدليل على أنه ليس الفلسطيني فقط الـذي تعـرض           ،اليهودية

 المسلسل على تبني المـصطلحات    وثمن حرص  .للظلم والمالحقة 

 . تجاه القضيةالتي اعتمدتها الحركة الصهيونية

 

 



 




 


عطاء الزكاة لغير المسلمين  إنه يجوز إ:قالت دار اإلفتاء المصرية

من المواطنين المحتاجين إلى العالج من عدوى كورونا وغيرها من 
 وكذلك في كفايتهم وأقواتهم وسد احتياجاتهم، أخذًا بظاهر ،األمراض

آية الزكاة الكريمة التي لم تفرق بين مسلم وغير مسلم، وعمالً 
ة لسد في إجرائه أموال الزكا بمذهب سيدنا عمر بن الخطاب 

حاجة غير المسلمين من مواطني الدولة آنذاك، وهو مذهب جماعة 
 .من السلف الصالح وبعض فقهاء المذاهب المعتبرين

وأوضحت الدار في أحدث فتاواها أن جماعة من الفقهاء أجازوا 
 .دفع الزكاة لغير المسلم إذا كان من مستحقيها

 

 

|

 




 




 





 

 

 

 

 



 



 



 


:بن أبى طالب  على اإلمام  أمير المؤمنينقال

 

 

 

غاية المروءة أن يستحيي اإلنسان من نفسه، وذلك         -
ه وال بيـاض    أنه ليس العلة في الحياء من الشيخ كبر سنِّ        

 منه عقله، فينبغي إن كان الجوهر       ءلحيته، وإنما علة الحيا   
.حضره قبيحان فينا أن نستحيي منه وال

 

 

 

قبـيح  من ساس رعية حرم عليه السكر عقالً؛ ألنه          -
.أن يحتاج الحارس إلى من يحرسه

 

 

 

ال تبتاعن مملوكًا قوي الشهوة، فـإن لـه مـولى            -
غيرك، وال غضوبا فإنه يؤذيك في اسـتخدامك لـه، وال           
قوي الرأي فإنه يستعمل الحيلة عليك، لكن اطلـب مـن           

. الطاعة، شديد الحياءنالعبيد من كان قوي الجسم حس

 

 


 


 كنا عند رسـول اهللا      : عن عبد اهللا بن عمرو قال     

 : لما حضرته الوفاة قال البنـه      ا  ن نبي اهللا نوح   إ( :قالف
 وأنهـاك عـن     ، آمرك بـاثنتين   :ني قاص عليك الوصية   إ

:اثنتين

 

 
 فإن السماوات السبع واألرضين     ،آمرك بال إله إال اهللا    

 كن حلقة مبهمة     السبع لو 

 

 أي ال مأتى لها وال يدرى أين        –
قصمتهن  طرفاها  

 

 أي كسرتها    –

 

 وسبحان  ،ال اهللا إال إله    -
. وبها يرزق الخلق، فإنها صالة كل شيء،اهللا وبحمده

 

 
.وأنهاك عن الشرك والكبر

 

 
 فمـا   ، يا رسول اهللا هذا الشرك قد عرفناه       : قلت :قال

.؟الكبر

 

 

الكبر  

 

 أي هو    –

 

 نعـالن حـسنتان      أن يكون ألحدنا   -
لهما شراكان   

 

 تثنية شراك وهو أحد سيور النعـل فـي          –
وجهه األعلى 

 

.؟حسنان –

 

 
. ال:قال

 

 
.؟ن يكون ألحدنا دابة يركبهاأ هو :قال

 

 
. ال:قال

 

 
.؟ن يكون ألحدنا أصحاب يجلسون إليهأ ل فه:قال

 

 
. ال:قال

 

 
.؟ يا رسول اهللا فما الكبر:قيل

 

 
 سفه الحق    :قال

 

 أي جهله    –

 

  النـاس  سوغم -

 

 أي  –
.)احتقارهم

 

 


 


قال اإلمام المجدد السيد محمد ماضى أبـو العـزائم          

:رضوان اهللا عليه

 

 

 

. علَٰى كُلِّ شَيٍءلْمحبوِبٱِإيثَار : لْمحبةُٱ -

 

 

 

، لـدين ٱ ُأِسـس علَيـِه      لَِّذيٱ َألساسٱ ِهي :لْمحبةُ ٱ -
، والَ بـذََل    للَّـهِ ٱ ِإلَى   لدعوِةٱي  ولَوالَها ما صبر رسوٌل فِ    

وَأموالَهم وَأوطَـانَهم ِفـي       نُفُوسهم لْمجاِهدونٱ و َألنْصارٱ
والَ حـج   ، والَ صبر عبد علَٰى صالٍَة والَ ِصيامٍ للَِّهٱسِبيِل  

قْ صاِفي شَـراِب               والَ ِبر والَ صدقٍَة والَ ِجهاٍد، ومن لَم يذُ  
 ،لِْعبـادةِ ٱ بِ لـسماءِ ٱ وِصفَاح   َألرِضٱ، ومَأل ِبطَاح    لْمحبِةٱ

.فَِإنَّما هو َأِجير سوٍء

 

 

 

نَفَسا يراِعي لَه ِفيِه حقُوقًـا       لَم تُبِق ِللْمِحب  : لْمحبةُٱ -
 فًا ِمناِتٱخَولْفَو.

 

 

 

. ِإالَّ من حِرمهالْمحبةَٱ َأنكَر ما -

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 



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

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

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

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

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

.باإلخالص فيها

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 



 


    ا إلـى اهللا   ومن خرج من بيته مهاجر، 

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



 


       سماحة موالنا اإلمام المجدد حجة اإلسالم

والمسلمين فى هذا الزمان السيد محمد ماضى       
أبو العزائم   

 

-   كُمونفعنا اهللا بكم  ،  قدس اهللا ِسر ،
لكم وليا مرشدا لطالب العلم النافع       وجع

 

لقـد   –
ـ كشفتم فى اللقاءين الماضـيين عـن مرا        ب ت

الصوم والصداقة والصدق والصدقة والصديق     
ببياٍن أسكر األرواح عند سماعه، مما حدا بنا        
أن نستشرف حكمة الحج ومـشاهده وآدابـه        
وأسراره، حتى ننتفع بهذه الفريضة فى أشهر       

.الحج المعلومات

 

 
: سماحته قائالًفأجاب 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.)٣(حسنَاٍت

 

 



 





 



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

.ويزجر عن الشر

 

 
ى يده عن مال التجـارة      أن يخلِّ  :الثانى

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

 

 
 ،ع فى الطريق بالطعام   أن يوس : الثالث

.ويطيب الكالم مع الرفقاء والمكارى

 

 
 أن يتـرك الرفـث والجـدال        :الرابع

 بل يقصر   ،والتحدث بالفضول فى أمر الدنيا    

 لسانه

 

بعد مهمات حاجاته     -

 

 على الفكـر    -
.وتالوة القرآن

 

 
ــامس ــة دون :الخ ــب راحل  أن يرك

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

.ال يكتب فى جملة المترفين

 

 
ـ      :السادس ا  أن ينزل على الدابة أحيانً

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

. بل يرفق بها ما أمكن،ما ال تطيق

 

 
ب النفس بما أنفق     أن يكون طي   :السابع

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

.الثواب عليه

 

 



 



 نرمز منهـا إلـى      ةوأما أسراره فكثير  
:أمرين

 

 
ـ   أنـه وضـع بـدالً      :األمر األول  ن ع

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
 أن هذا السفر وضع على      :األمر الثانى 

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

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

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

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

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

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

. يوم البعثالتلبية إجابة داعى اهللا 

 

 
 كـل    فإن فى  ،وكذلك فى سائر األعمال   

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

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

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

 

 
                                           

.٩٧: آل عمران )١(

 

 
جاء فى الـدرر المنتثـرة فـى األحاديـث           )٢(

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

 

 
.٧٠: الفرقان) ٣(

 

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

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

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

 وقد أخرج هذا الحديث الطبرانـى فـى         ،)كِلذَِب
.اآلدب أيضهقى فى ايورواه الب، األوسط

 

 
حـين سـأله    : حيث يقول رسول اهللا     ) ٥(

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

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

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

أوضح اإلمـام الغزالـى فـى اإلحيـاء هـذا           
.الموضوع

 

 

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

.٢٦٦ص ، ٢١٢ ص ١ جاإلحياء 

 

 



 

 

 

 

 



 

 ٣٢ 



 





 



     زينب رفيق البربري        نعمه كامل شرابي        عالء الشرنوبي جلو            إيمان سالمه

 

 
    سجين الكوم 

 

 سيدي سالم                البكاروة الغربية غربية          برج البرلس             –

 

 

      محمد أيمن خليل       نورهان إيهاب البهوفي             محمد وأحمد وآالء شحته محمد

 

 
          دمنهور                كوم حمادة                          الصنافين 

 

 منيا القمح–

 

 
 






 ،إحداهما تُكِْسب الْـِوزر   : اعلَم َأن َألعماِل الطَّاعاِت ومجانَبِة الْمعاِصي آفَتَينِ       :ابني مستقبل األمة  
راَألج ى تُوِهناُألخْرو.

 

 

 

 ِمن طَاعِتِه؛ َألن اِإلعجاب ِبِه يفِْضي إلَى  فَِإعجاب ِبما سلَفَ ِمن عمِلِه، وقَدم      :فََأما الْمكِْسبةُ ِللِْوزرِ   -
 ،والثَّاِنيةُ . والْممتَن علَى اللَِّه تَعالَى جاِحد ِلِنعِمِه، َأن الْمعجب ِبعمِلِه ممتَن ِبِه،إحداهما: حالَتَيِن مذْمومتَينِ 

. والْمِدلُّ ِبعمِلِه مجتَِرٌئ، والْمجتَِرُئ علَى اللَِّه عاٍص،َأن الْمعجب ِبعمِلِه مِدلٌّ ِبِه

 

 
 :عزيزي مستقبل األمة  

 

 وَأما الْموِهنَةُ ِلَألجِر فَالثِّقَةُ ِبما َأسلَفَ والركُون إلَى ما قَـدم؛ َألن الثِّقَـةَ              -
ومن قَصر واتَّكَـَل لَـم       ، علَى ما مضى وتَقِْصيرا ِفيما يستَقْبلُ      االًِدثُ اتِّكَ  يح ،ماِهَأحِد: تَُئوُل إلَى َأمرينِ  

 خَـفِ واآلِمن ِمن اللَِّه تَعالَى غَير خَاِئٍف، ومن لَم ي        ،   َأن الْواِثقَ آِمن   ،والثَّاِني .يرج َأجرا ولَم يَؤد شُكْرا    
هاِجروِه زلَيلَتْ عهسو ،هاِمرِه َأولَيانَتْ عالَى هتَع اللَّه.

 

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

 

].٨١ص القاهرة –

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 




 



 

 

٣٣ 

لهنابا

 

 

 

والشفا

 

 

 

 


 

  قـال    ة العهد بينه وبين أهل مكة في صـلح الحديبيـة،           من كتاب   النبي   لما فرغ 
:ألصحابه

 

 
).قوموا فانحروا ثم احلقوا(

 

 
 دخل على أم ، فلما لم يقم منهم أحد  ،ذلك ثالث مرات   النبي  حتى قال   أحد،  ما قام منهم    ف

:له فقالت وجده منهم،فذكر لها ما  سلمة 

 

 
. لكقلدنك وتدعو حالقك فيح حتى تنحر ب،ا منهمم أحدال تكلإليهم واخرج و اعذرهم

 

 
  ذلـك قـاموا فنحـروا      ى الصحابة منه   فلما رأ  ،ا منهم لم يكلم أحد  إليهم، و  خرجففعل النبي و  

.وحلقوا

 

 
])٤/٢٥٧(أخرجه البخاري [                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

هارفارد األمريكيـة، أن    شف باحثون في جامعة     تاك
رشة بسيطة من السكر، قد تضاعف مدة صـالحية         
الصفائح الدموية، الضرورية لعملية التجلط وتخثـر       

 .الدم، في حاالت النزيف

 

 
 أن إضافة مقدار ضئيل من      حيث اكتشف الباحثون من خالل دراستهم     

 الجالكتوز إلى الصفائح المعزولة، يسمح لمكونات الدم بالتجمد، ويحفظها        
.ا على األقل يوم١٢بصورة مفيدة، لمدة 

 

 
 إن مكونات الدم في نقص مـزمن، بـسبب سـرعة            :وقال الباحثون 

 فـي المائـة مـن وحـدات     ٢٥فسادها، حيث يتم التخلص من أكثر من        
الصفائح المتبرع بها، بسبب انتهاء صالحيتها، لذا فإن إطالة مدة بقائهـا            

     ينها علـى درجـة حـرارة       ا لتخز بنحو الضعف عن اإلجراء المتبع حالي
.الغرفة لمدة خمسة أيام فقط، سيحسن ويسهل توفرها للمرضى

 

 
 إن إثبات صحة تلك االكتشافات في التجارب السريرية         :وقال العلماء 

 ايعد إنجاز ا في مجال نقل الدم، حيث تعتبر الصفائح الدموية من أهم            مهم
    في تشكيل الخثرات الدموية، التـي تمنـع         اعناصر الدم، فهي تلعب دور 

النزيف غير الضروري وغير المسيطر عليه في الجسم، موضـحين أن           
       ١٢ إلى   ١٠ من   اهذه المكونات تصنع في نخاع العظم، وتعيش غالب ا  يوم

في الدورة الدموية، لذا ينبغي على الجسم صنع المزيد لتعويض ما يموت            
.منها

 

 



 



 

بـري المقـشر      كوب من الجم   ١ -

 

 مالعـق مـن     ٤ –
المايونيز  

 

 ملعقتان صغيرتان من عصير الطمـاطم        –

 

– 
رشة ملح   

 

 رشة بهار    –

 

 رشة مـن مـسحوق جـوزة        –
الطيب  

 

 قلب خسة واحدة     –

 

 حلقـات مـن الليمـون       ٤ –
.الحامض

 

 



 



 

يخلط المايونيز وعصير الطمـاطم والملـح والبهـار        -
.وجوزة الطيب جيدا

 

 

 

.ع ملعقة واحدة من المزيج السابق يخلط الجمبري م-

 

 

 

ثم يفرم فرما  في هذه األثناء يغسل قلب الخس ويصفى         -
. أكواب خاصة للكوكتيل٤ناعما ويقسم بالتساوي على 

 

 

 

يقسم مزيج الجمبري بالتساوي على األكواب األربعة        -
.ثم يضاف إلى كل كوب قليل من مزيج المايونيز

 

 

 

.قدم باردة تزين األكواب بحلقات الليمون وت-

 

 



 

 

 

 

 



 





 




 




 



 



 

 


















 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

األستاذ الدكتور

 

 

نور الدين أبو حلية

 

 

اجلمهورية اجلزائرية

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 


 




 





 


ليس ذلك فقط ما ورد من اآلثار، فقد روى         

، )ووافقه الذهبي (الحاكم في مستدركه وصححه     

ـ   : عن داود بن أبي صالح قال      ا أقبل مروان يوم

  القبـر، فأخـذ     ا وجهه على  فوجد رجالً واضع 

نعم، فأقبل  : أتدري ما تصنع؟ قال   : برقبته، فقال 

جئـت  : عليه فإذا هو أبو أيوب األنصاري، فقال    

سمعت رسـول اهللا    . رسول اهللا ولم آت الحجر    

 ال تبكوا على الدين إذا وليه أهله،       : ( يقول

.)ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله

 

 

   علقمـة أن وروى الحاكم والبيهقي عـن ُأم 

امرأة دخلت بيت عائشة، فصلّت عند بيت النبي        

       وهي صحيحة، فسجدت فلم ترفع رأسها 

الحمد هللا الذي يحيي    : فقالت عائشة . حتى ماتت 

إن في هذه لعبرة لي في عبد الـرحمن         . ويميت

بن أبي بكر رقد في مقيل لـه قالـه، فـذهبوا            ا

.)١(يوقظونه فوجدوه قد مات

 

 

لـة  إن هذه النصوص وغيرهـا تـدّل دال       

واضحة على أن ما نسبه ابن تيمية إلى الـسلف          

الــصالح ال يــستند إال إلــى محــض الهــوى 

والمزاجية األموية التي ورثها من مروان بـن         

.الحكم وإخوانه من بني أمية

 

 

ولهذا فإن عامة من ردوا على ابن تيمية في       

هذه المسألة يستدلون له بما ورد عـن الـسلف          

في كتابه الـذي    فيها، ومنهم الحصني الذي قال      

دفع شـبه مـن تـشبه       (رد فيه على ابن تيمية      

أما الدعاء عند القبر فقد ذكره خلـق،        ): (وتمرد

ومنهم اإلمام مالك وقد نص على أنّه يقف عنـد          

القبر، ويقف كما يقف الحاج عند البيت للـوداع         

ويدعو، وفيه المبالغة في طول الوقوف والدعاء،       

وازية، فأفاد ذلك أن    وقد ذكره ابن المواز في الم     

 والوقوف عنده والـدعاء     إتيان قبر النبي    

عنده من اُألمور المعلومة عند مالك، وأن عمل        

الناس على ذلك قبله وفي زمنه، ولو كان األمر         

على خالف ذلك ألنكره، فضالً عن أن يفتي به،         

: وقال مالك في رواية ابن وهـب      .. يقر عليه  أو

ا يقف ووجهه إلى     ودع إذا سلّم على النبي     

وال يمـس    القبر، ال إلى القبلة، ويدعو ويـسلّم،      

وقال أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا        .. القبر بيده 

في باب زيارة   ) المستوعب(السامري في كتاب    

وإذا قدم مدينـة رسـول اهللا       : (قبر النبي   

          يستحب له أن يغتسل لدخوله، ثم يـأتي 

منى في   ويقدم رجله الي   مسجد رسول اهللا    

ثم ذكر كيفية الـسالم     : إلى أن يقول  ... الدخول

اللهم إنّـك قلـت فـي       : والدعاء وأطال، ومنه  



 

 

 

 

 



 












 



 وإذا أراد: وذكر دعاء طويالً، ثم قـال     ... كتابك

.)٢()الخروج عاد إلى القبر فودع

 

 

 في  وعقد النووي في مناسكه وغيره فصالً     

فـإذا صـلّى   : (، قال فيه زيارة قبر النبي    

تى القبر، فاستقبله واستدبر القبلة     تحية المسجد أ  

على نحو أربعة أذرع من جدار القبـر، وسـلّم          

ة السالم، ثم     ) ال يرفع صوته   امقتصدوذكر كيفي ،

ويجتهد في إكثار الـدعاء، ويغتـنم هـذا        : (قال

.)الموقف الشريف

 

 

بل قد ورد عن أهل الحديث الذين يعظمهم         

 ابن تيمية، ويقصر السنة عليهم ما يدل على مـا     

هو أكبر من ذلك، فقد كانوا يأتون قبور األولياء         

والصالحين وأهل البيت الطـاهرين ويـدعون       

.عندهم

 

 

ومنها ما رواه الحافظ ابن حجر في ترجمة        

: اإلمام الرضا عن الحاكم في تاريخ نيسابور قال  

وسمعت أبا بكر محمد بن المؤمل بن الحسن بن         

خرجنا مع إمام أهل الحديث أبـي       : عيسى يقول 

كر بن خزيمة وعديله أبي علـي الثقفـي مـع       ب

جماعة من مشايخنا وهم إذ ذاك متوافرون إلـى       

  زيارة قبر علـي بـن موسـى الرضـا      
فرأيت من تعظيمه    : بطوس، قال 

 

 يعني ابـن    -

خزيمة  

 

 لتلك البقعة وتواضعه لها وتـضرعه       -

 .)٣()عندها ما تحيرنا

 

 

وقال ابن حبان، وهو يتحدث عن زياراتـه        

 كثيرةً، ومـا    اقد زرتُه مرار  : ام الرضا لقبر اإلم 

حلّت بي شدة في وقت مقامي بطوس فزرت قبر       

علي بن موسى الرضا صلوات اهللا على جـده          

وعليه، ودعوت اهللا إزالتها عنّي، إالّ اسـتجيب        

لك الشدة، وهذا شيء جربتـه      لي، وزالت عني ت   

٤( فوجدته كذلكامرار(.

 

 


 


 فحـدثنا عـن     وعيت هـذا،  : قال القاضي 

المسألة الثالثة التي أنكرها ابن تيمية، وهي شـد         

.الرحال لزيارة رسول اهللا 

 

 

ا سـيدي   لقد ذكرنا لـك سـابقً     : قال الهندي 

القاضي أن هذه المسألة من المسائل التي بـالغ         

 ألن شـد    ؛فيها ابن تيمية في الرد على الزيارة      

، لم يكـن    الرحال لزيارة قبر رسول اهللا      

مجرد سفر فقط، وإنمـا كـان رحلـة ممتلئـة           

بالمعاني اإليمانية العميقة التي تربط األمة بنبيها، 

فقد كانوا أثناء شد الرحال إلـى ذلـك المقـام           

 ويمدحونـه،  الشريف يذكرون رسول اهللا     

ويهيجون األشواق إلى لقائه، وقد روي عنهم في        

. تنشدذلك األشعار الطويلة الكثيرة التي ال تزال

 

 

وقد ذكر السبكي    

 

 أثناء رده على ابن تيمية   -

 

هكذا شاهدناه  : ( واقع المسلمين في ذلك، فقال     -

وشاهده من قبلنا، وحكاه العلماء عن األعـصار        

القديمة، وكلُّهم يقصدون ذلك ويعرجون إليه وإن       

لم يكن طريقهم، ويقطعون فيه مـسافةً بعيـدة          

ـ         ج، وينفقون فيه األموال، ويبـذلون فيـه المه

معتقدين أن ذلك قربةٌ وطاعـةٌ، وإطبـاق هـذا     

الجمع العظيم من مـشارق األرض ومغاربهـا        

على مر الـسنين وفـيهم العلمـاء والـصلحاء          

وغيرهم يستحيل أن يكون خطأ، وكلُّهم يفعلـون       

، ومـن  ذلك على وجه التقرب به إلـى اهللا        

تأخّر فإنّما يتأخر بعجز أو تعويق المقادير مـع         

يه ووده لو تيسر له، ومن ادعى أن هذا         تأسفه عل 

الجمع العظيم مجمعـون علـى خطـأ، فهـو          

وما ربما يقال من أن سـفرهم إلـى         . المخطئ

المدينة ألجل قصد عبادة ُأخرى وهو الصالة في        

  ه      االمسجد، باطٌل جدالمنازعة فيما يقـصد فإن ،

الناس مكابرةٌ في أمر البديهة، فمن عرف الناس        

م يقصدون بسفرهم الزيارة يعرجـون      عرف أنّه 

إلى طريق المدينة، وال يخطر غير الزيارة من        

القُربات إالّ ببال قليل منهم، ولهذا قلَّ القاصدون        

إلى البيت المقدس مع تيسر إتيانه، وإن كان في         

الصالة فيه من الفضل ما قد عرف، فالمقـصود       

األعظم في المدينة الزيارة، كمـا أن المقـصود         

األعظم في مكّة الحج أو العمرة، وصاحب هذا         

 السؤال إن شك في نفسه فليسأل كّل من توجـه         

.)٥()إلى المدينة ما قَصد بذلك؟

 

 

ومثله ذكر النووي شرف الزيارة وأحـوال       

واعلـم أن   : (الزائرين وما يستشعرونه، فقـال    

 من أهم القربـات     زيارة قبر رسول اهللا     

 الحجـاج   وأنجح المـساعي، فـإذا انـصرف      

     لهم استحباب اوالمعتمرون من مكة استحبا متأكد 

 وينوي  ،أن يتوجهوا إلى المدينة لزيارته      

الزائر من الزيارة التقرب وشـد الرحـل إليـه          

 خيـر   والصالة فيه، وأن الذي شرفت به       

الخالئق، وليكن من أول قدومه إلى أن يرجـع         

أنّـه   لتعظيمه ممتلئ القلب من هيبته ك      امستشعر

 ثـم يـأتي     يراه، فإذا وصل باب مسجده      

القبر الكريم فيستدبر القبلة ويستقبل جدار القبـر        

 .)٦()عد من رأس القبر نحو أربع أذرعويب

 

 



 


                                                           

، ٧/٢٥٦:  شعب اإلميان،٤٧٦ ،٤/٤٧٥: املستدرك) ١(
.١٠٢٢٢ :برقم

 

 
أو دفع شبه من ( والرسالة دفع الشبه عن الرسول ) ٢(

.٢٠٢، ٢٠١):تشبه ومترد

 

 
.٧/٣٣٩:ذيب التهذيب) ٣(

 

 
 ي بن موسى الرضا، ترمجة عل٨/٤٥٧:كتاب الثقات) ٤(

.

 

 
.٢١٢، ٢١١:شفاء السقام) ٥(

 

 
٢٠٢، ٨/٢٠١ :اموع) ٦(
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، "يوم القيامة"هي " الساعة"قد يخطئ البعض عند االعتقاد بأن 
فالساعة ليست هي يوم القيامة بل هي زمن لتلك األحداث الجسام 

 :ربنا واألهوال التي تسبق يوم القيامة بمراحل وكما وصفها لنا 
 ٍلمكُلُّ ذَاِت ح عتَضتْ وعضا َأرمٍة عِضعرُل كُلُّ ما تَذْهنَهوتَر موي

حملَها وتَرى النَّاس سكَارى وما هم ِبسكَارى ولَِكن عذَاب اللَِّه 
شَِديد) ال يعلمها ة وما بين الساعة ويوم القيامة فتر،)٢: الحج 

 ويتوقف ،لغيب والشهادة تنتهي عندها الحياة التي نعرفهاإال عالم ا
. بها الزمن الذي نعرفه

 

 
 وما ،فالساعة هي آخر وقت في عمر الدنيا وأمر قيامها يأتي بغتة

 على فهمنا ةبينها وبين يوم القيامة أحداث كونية خارقه عصي
 أن تُطوى السماء كطي السجل للكتب كما جاء :منها. وفهم عقولنا

 كَما بدْأنَا ۚيوم نَطِْوي السماء كَطَي السِجلِّ ِللْكُتُِب  :له في قو
 هَل خَلٍْق نُِّعيدنَا َۚأولَيا عدعو ِۚإنَّا كُنَّا فَاِعِلين ) ١٠٤: األنبياء( ،

: ا لقوله سبحانه أن تبدل األرض والسماوات بغيرها مصداقً:ومنها
ُل اَألردتُب مواتُ ياومالسِض واَألر رغَي وا ِللَِّه الْۖضزرباِحِد  وو

.)٤٧: إبراهيم (الْقَهاِر

 

 
 وهو يوم ،فهو أول يوم من أيام اآلخرة" يوم القيامة " أما 

 والساعة ،ا ليس كأيامنا وهو زمني،استقرار على أرض جديدة
تعني زوال  و،تقوم على أحياء فتُميتهم ويدفنون تحت ثرى األرض

 بينما تكون القيامة على أموات فتحييهم، وتتشقق ،الدنيا وفناءها
األرض عن أجسادهم فيخرجون منها وينبتون كما ينبت البقل، فهو 

وبالقيامة هنالك ، يوم يقوم فيه الناس من مرقدهم لرب العالمين
مكونات وعناصر ليست من مكونات وعناصر ما تقوم عليه 

 والكتب وما إلى ، والميزان، والنَّار، والجنَّة، الحساب:الساعة، مثل
. ذلك

 

 
، "الساعة"ن الكريم فهي آسميت الساعة بتسميات عديدة في القر

كما جاء ) صيحة شديدة تُِصم اُألذُن لشدتها" (الصاخة"، و"القارعة"و
كما " الواقعة"، و)٣٣: عبس (اخَّةُفَِإذَا جاءِت الص :بقوله 

 وسميت ،)١: الواقعة (ِإذَا وقَعِت الْواِقعةُ:  تعالىورد في قوله
كما جاء ) كلُّ شيء اقْتَرب، فقد َأِزفَ َأزفًا َأي دنا وَأِفد" (اآلزفة"بـ

 لَيس لَها ِمن دوِن اللَِّه كَاِشفَةٌ* َأِزفَِت اآلِزفَةُ  :في قوله 
٥٧:النجم(

 

-٥٨(. 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 



 



 

  

 
، أي إنّـه يـوم      "بيوم التنـاد  "وسميت كذلك      

إطالق النداءات وهذا ما يحـصل عـادةً عنـد          
ويا قَوِم  : ، قال تعالى  الفجائيةالكوارث الكبرى   

ـ     ي كُملَيالتَّنَـاِد    ِإنِّي َأخَافُ ع مـ   * و ون يـوم تُولُّ
 مدِبِرين مـا لَكُـم ِمـن اللَّـِه ِمـن عاِصـمٍ            

٣٢:غافر(

 

-٣٣(.

 

 
 بتـسميات   اأيـض ما يوم القيامة فلقد ورد      أ
، كما جاء في قوله     "يوم الخروج   "  ومنها   عديدة
يحةَ ِبالْحقِّ ذَِلك يـوم     يوم يسمعون الص  : تعالى

يـوم   "ةوجاء كذلك بلفظ  . )٤٢: ق( الْخُروِج
 ِعـين ِإنّ يوم الْفَصِل ِميقَـاتُهم َأجم      :"الفصل

حيـثُ  " يوم الدين  "ةوجاء بلفظ . )٤٠: الدخان(
ـ  : قال اهللا تعالى   الْفُج ِّإنِحـيٍم      ولَِفـي ج ار *

١٤: االنفطار( يصلَونَها يوم الدِّيِن

 

-١٥( .

 

 
يـوم  " و "يوم الحساب  "ةوجاءت كذلك بلفظ  

أي إنّه اليوم الذي يخلد فيه      " يوم الخلود " و "الجمع
في الجنة، كما جاء في قولـه       الناس في النار أو     

 :ق( ادخُلُوها ِبسالٍم ذَِلك يوم الْخُلُودِ    : تعالى
، "يوم الوعيـد  " و "يوم التالقي  "أيضاوهي  . )٣٤

ونُِفخَ ِفي الصّوِر ذَِلـك يـوم       : كما قال تعالى  
.)٢٠: ق( الْوِعيِد

 

 
، أي إنّه يـوم   "يوم التغابن " ـوسمي كذلك ب  

 بالخسران لما فاتهم، يقـول اهللا       شعور أهل النار  
يوم يجمعكُم ِليوِم الْجمِع ذَِلك يـوم       : عز وجل 

.)٩: التغابن( التَّغَابِن

 

 
 ولقد جمع اهللا سـبحانه وتعـالى أحـداث         

ن الكريم في سورتين،    آالساعة والقيامة في القر   
 في  اأيضفقد جمعها في سورة التكوير، وجمعها       

، لبيــان تالصــق العهــدين ســورة االنفطــار
.وصيرورة األمر كله هللا سبحانه

 

 


 


ذكرت لفظة الساعة فـي القـرآن الكـريم         

 منها لقيـاس الـزمن     ثمانٍ ،ثماني وأربعين مرة  
ۖ وِلكُلِّ ُأمٍة َأجـٌل   :الدنيوي في مثل قوله تعالى    

      ـملُهَأج ـاءةً      الفَِإذَا جـاعس ونتَْأِخرـسال ۖ يو  
ونتَقِْدمسي )وقولـه تعـالى    .)٣٤: ألعرافا : 
       اِراَألنْصو اِجِرينهالْمو لَى النَِّبيع اللَّه تَاب لَقَد

 وهعاتَّب ةِ     الَِّذينرـسِة الْعـاعِفي س .. ) التوبـة :
 وأربعون أخرى في المعنى القريب من       .)١١٧

بـِل   : في مثل قولـه تعـالى      )القيامة(معنى  
: القمر( ساعةُ موِعدهم والساعةُ َأدهٰى وَأمر    ال

وِإذَا ِقيَل ِإن وعد اللَِّه حقٌّ       : وقوله تعالى  .)٤٦
والساعةُ ال ريب ِفيهـا قُلْـتُم مـا نَـدِري مـا             

.)٣٢: الجاثية( ..الساعةُ

 

 
 أن المرات الثماني التي     :ظة األولى ووالملح
ا الكلمة لتدل على زمن دنيـوي قـد         وردت فيه 

 ساعة( غير معرفة بأل التعريف      اوردت جميع(، 
 بينمـا   .لتدل على وقت يختلف من مرة ألخرى      

المرات األربعون التي حملت المعنـى اآلخـر        
 قـد وردت جميعهـا   )القيامة(القريب من معنى    

 لتدل على زمـن     )الساعة(معرفة بأل التعريف    
 األربعين التـي    واحد مشترك في جميع المرات    

.وردت فيها

 

 
 أن  :ظة الثانية الجديرة باالعتبـار    ووالملح

 قـد   )القيامـة (المعنى الثاني القريب من معنى      
 في ستة   )البغتة(ترافق معه ذكر معنى المباغتة      

فَهْل ينظُرون ِإالَّ   : مواضع في مثل قوله تعالى    
وله  وق ،)١٨: محمد( ..الساعةَ َأن تَْأِتيهم بغْتَةً   

 حتَّـٰى   ۖقَد خَِسر الَِّذين كَذَّبوا ِبِلقَاِء اللَِّه        :تعالى
 ..ِإذَا جاءتْهم الساعةُ بغْتَةً قَالُوا يـا حـسرتَنَا        

.)٣١: األنعام(

 

 
 أن المرات األربعين قد     :ظة الثالثة ووالملح

كلمح (ورد في خمس منها معنى سرعة حدوثها        
 فـي مثـل قولـه    )ب أقر،ا قريب، قريب ،البصر
 ومـا   ۚوِللَِّه غَيب السماواِت واَألرِض      :تعالى

  ِإن ۚ كَلَمِح الْبصِر َأو هو َأقْـرب        َأمر الساعِة ِإال  
    ٍء قَِديرلَٰى كُلِّ شَيع اللَّه )وقوله  .)٧٧: النحل 

ـ    ۖيسَألُك النَّاس عِن الساعِة      :تعالى ا  قُـْل ِإنَّم
 وما يدِريك لَعلَّ الساعةَ تَكُـون       ِۚعلْمها ِعنْد اللَِّه    

.)٦٣: األحزاب( قَِريبا

 

 
 أن ذكر الـساعة قـد       :ظة الرابعة ووالملح

 في مثـل    ،ات كبديل لعذاب الدنيا   ورد أربع مر  
قُْل َأرَأيتَكُم ِإن َأتَاكُم عذَاب اللَِّه َأو        :قوله تعالى 
ـ   ساعةُ َأغَيـر اللَّـِه تَـدعون ِإن كُنْـتُم          َأتَتْكُم ال

ــاِدِقين ص )وقولــه تعــالى.)٤٠: األنعــام : 
          ـذَاِب اللَّـِه َأوع ةٌ ِمنغَاِشي مهتَْأِتي َأفََأِمنُوا َأن

     ونرشْعال ي مهغْتَةً وةُ باعالس مهتَْأِتي )يوسف :
 رَأوا مـا    حتَّـى ِإذَا  . . :وقوله تعالى  .)١٠٧

: مـريم ( ..يوعدون ِإما الْعذَاب وِإما الـساعةَ     
٧٥(.

 

 
 أن ذكر الساعة قـد      :ظة الخامسة ووالملح

ال ( مع التأكيد على أنها      اورد أربع مرات مترافقً   
وكَـذَِلك   : في مثل قولـه تعـالى      ،)ريب فيها 

ـ       حـقٌّ وَأن  ِهَأعثَرنَا علَيِهم ِليعلَموا َأن وعـد اللَّ
 وقولـه   .)٢١: الكهف( .. ريب ِفيها  الساعةَ ال 

 ريب ِفيها وَأن اللَّه     الوَأن الساعةَ َآِتيةٌ     :تعالى
.)٧: الحج( يبعثُ من ِفي الْقُبوِر

 

 

 أن ذكـر    :ظة السادسة واألخيـرة   ووالملح
 مـع تعبيـر     االساعة قد ورد سبع مرات مترافقً     

 : في مثل قولـه تعـالى      ،)علم الساعة (علم بها   ال
   َِة فاعِللس لَِعلْم ِإنَّهـذَا      الووِن هاتَِّبعا وِبه نتَرتَم 

  تَِقيمـساطٌ مِصر ) وقولـه   .)٦١: الزخـرف 
يسَألُونَك عِن الساعِة َأيان مرساها قُـْل        :تعالى

 .)١٨٧: األعـراف ( ..ِإنَّما ِعلْمها ِعنْد ربـي    
 ..ِإن اللَّه ِعنْده ِعلْـم الـساعةِ       :وقوله تعالى 

.)٣٤: لقمان(

 

 
 المالحظات الست السابقة التي     إلىوبالعودة  

استخرجناها من اآليات الكريمة التـي تتحـدث        
:عن الساعة نجدها كما يلي

 

 
١

 

 الساعة اسمها مشتق من وحدة قيـاس        -
.زمنية

 

 
٢

 

. عصر بغتةأيفي  الساعة تأتي الكفار -

 

 
٣

 

 الساعة مترافقة مع السرعة فهي كلمح       -
.البصر أو أقرب

 

 
٤

 

 الساعة بالنسبة الى الكفار بديلة لعذاب        -
. فإما العذاب وإما الساعة،الدنيا

 

 
٥

 

. الساعة ال ريب فيها-

 

 
٦

 

 الساعة لها علم خـاص بهـا ال يعلـم           -
ِإن اللَّه ِعنـده ِعلْـم       :تفصيالته إال اهللا تعالى   

 .)٣٤: لقمان (ساعِةال

 

 
وبتأمل البنود الستة السابقة نجـد أن كـون         

 مشتقة من وحدة قياس الزمن فإشـارة        )الساعة(
 ألن اآليـات    ؛ نسبية الـزمن   إلىعلمية قرآنية   

 ،تحدثت عن أن الساعة تـأتي الكـافرين بغتـة     
وحين تأتي فهي سريعة كلمح البـصر أو هـي          

وعـد اهللا    ثم إنها بديلة لعـذاب الـدنيا يت        ،أقرب
 إمـا   : ويقول ، عصر أيتعالى بها الكافرين في     

 وإما أن   ،أن يأتيهم العذاب في الدنيا قبل الساعة      
 ثم يأتيهم عذاب اآلخرة بعـد       الًتأتيهم الساعة أو  

 أي مما يشير الى أن الساعة تأتي فـي          ،الساعة
 ، وهي حتميـة الحـدوث     ، وقت أيعصر وفي   

ذلـك  وأما تفصيل حدوثها وطريقة حدوثها فعلم       
 ..ِإن اللَّه ِعنْده ِعلْم الـساعةِ     عند اهللا تعالى    

 ولكننا نالحظ أن الساعة ذكـرت       ،)٣٤: لقمان(
 األولى في شـأن     ،مرتين في حادثتين متشابهتين   

ـ     : عيسى  سيدنا    الوِإنَّه لَِعلْم ِللـساعِة فَ
     تَِقيمـساطٌ مـذَا ِصـرـوِن هاتَِّبعا وِبه نتَرتَم 

عيسى لم  سيدنا   ونحن نعلم أن     ،)٦١: الزخرف(
يمت حتى اآلن ولكن ال بد من يوم يموت فيـه           

والسالم علَـي    :كما قال اهللا تعالى على لسانه     
: مريم( يوم وِلدتُ ويوم َأموتُ ويوم ُأبعثُ حيا      

 وليس  ا حي ا فوجوده في السماء مرفوع    اإذً .)٣٣
لى األرض مرة أخرى فيه علم      إعه   ثم رجو  اميتً

 .للساعة

 

 
والثانية في شأن أصحاب الكهـف الـذين        

 سنين قمرية ثم بعثهم اهللا تعالى مـن   ٣٠٩ناموا  
وكَذَِلك َأعثَرنَا   :نومهم كما تقول اآلية الكريمة    

 العلَيِهم ِليعلَموا َأن وعد اللَِّه حقٌّ وَأن الـساعةَ          
 ِفيه بيار.. )ووجه الشبه فـي     .)٢١: الكهف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
األمين العام والمتحدث الرسمي

 

 
                               لعالمى للطرق الصوفيةلالتحاد ا

ى الحسينىلعزم اعبد الحليمالشريف 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

  

 
عيـسى وأصـحاب    (الحادثتين هو غياب أناس     

 عن الدنيا لسنوات عديدة وهم أحياء ثـم        )الكهف
لى الدنيا مرة أخرى وهـم موقنـون        إرجوعهم  

.بالساعة وقد أصبح عندهم علم بها

 

 


 


وللساعة أشراط أي عالمات حيـث يقـول        

 الـساعةَ َأن تَـْأِتيهم      الفَهْل ينظُرون إِ  : تعالى
          مـاءتْهِإذَا ج ـما فََأنَّى لَهاطُهاء َأشْرج غْتَةً فَقَدب

ماهِذكْر) ؛ فـدل ذلـك علـى أن        )١٨: محمد
للساعة أشراط منها ما جاء ومنها مـا سـيأتي،          

  ا على أن الساعة تقوم فجأة، وال       وتدل اآلية أيض
ـ         الف يتلمظ متلمظ فيتصور بـأن األشـراط تخ

الفُجاءة، فذلك من غير المقبـول فـي الـسوية          
الفكرية، فاألشراط تقع في أجيال تنسى بعـضها        
ما حدث للجيل الذي سبقه، والنسيان من طبـاع         
بني آدم، لذلك فالساعة تكون بغتة، حيث يقـول         

فَلَما نَسواْ ما ذُكِّرواْ ِبِه فَتَحنَـا علَـيِهم         : تعالى
 حتَّى ِإذَا فَِرحـواْ ِبمـا ُأوتُـواْ         َأبواب كُلِّ شَيءٍ  

    ونِلسبم مغْتَةً فَِإذَا هم بَأخَذْنَاه) ؛ )٤٤: األنعام
 الساعةَ َأن   الهْل ينظُرون إِ  : ويقول جل جالله  
    مهغْتَةً وم بهالتَْأِتي ونرشْعي  )؛ )٦٦: الزخرف

فالنسيان وعدم الشعور هو ما يغلب علينا فـي         
مر الساعة، والبغتة في قيام الساعة تعني وجود        أ

شعور وإدراك بما يعني قيامها على أحياء، لكن        
القيامة تكون على األموات فال يهم فيها الفجاءة،        
وال بغتة تبغت الموتى، فأعمـال الـساعة لـن          

.يشهدها من سبق لهم الموت قبلها

 

 
      هت وأشراط الساعة ذكرها اهللا في كتابه ونب

 نن العملية والقولية لرسول اهللا، فبعثته      عليها الس
         من أشراط الساعة التي جـاءت دون أن 

ندري، أو لعل بعضنا أخذته الدراية ثـم نـسينا          
: وذريتنا تلك العالمة الفارقة، حيث يقول تعالى      

    ااهسرم انِة َأياعِن السع َألُونَكسَأنتَ    *ي ِفيم 
َأنـتَ   ِإنَّمـا     * منتَهاها  ِإلَى ربك   *ِمن ِذكْراها 

 كََأنَّهم يوم يرونَها لَم يلْبثُـوا        *منِذر من يخْشَاها  
٤٢: النازعات ( عِشيةً َأو ضحاهاالِإ

 

- ٤٦(.

 

 
  الـساعة إلـى     أشراطموا  ولعل الفقهاء قس 

كبرى وصغرى، لكن ما يهمني دراسته هي تلك        
زع فيها منـازع، فقـد      الواردة بكتاب اهللا فال ينا    

حتَّى ِإذَا فُِتحتْ يْأجوج ومـْأجوج      : قال تعالى 
    نِسلُونٍب يدن كُلِّ حم مهو*      ـدعالْو باقْتَـرو 

الْحقُّ فَِإذَا ِهي شَاِخصةٌ َأبصار الَِّذين كَفَروا يـا         
 ا ظَـاِلِمين  ويلَنَا قَد كُنَّا ِفي غَفْلٍَة من هذَا بْل كُنَّ        

٩٦: األنبياء(

 

 فدلت تلكم اآليتين عـن أن       )٩٧ -
فتح يأجوج ومأجوج من بين األشـراط لقولـه         

 فالوعـد   واقْتَرب الْوعد الْحقُّ  : تعالى بعدها 
الحق هو فتح ردم يأجوج ومـأجوج وخـروج         

    ا وقتالً ذراريهم إلى كل الدنيا فساد ا كما   وتخريب
ا بزوال الـدنيا    رة، إيذانً جاء بالسنة النبوية المطه   

.ثم حساب يوم القيامة

 

 
وِإذَا وقَـع الْقَـوُل علَـيِهم       : ويقول تعالى 

         النَّـاس َأن مهِض تُكَلِّماَألر نةً مابد منَا لَهجَأخْر

؛ فخروج  )٨٢: النمل ( يوِقنُون الكَانُوا ِبآياِتنَا   
عهود، أمـر   الدابة التي تكلم الناس على غير الم      

من أشراط الساعة، ولن تخرج تلك الدابة مـن         
.رحم أمها لكن تخرج من رحم األرض

 

 
 ِإذَا الـشَّمس كُـورتْ    : وقوله تعـالى  

؛ فال تزال شمسنا غير مـستديرة        )١: التكوير(
 وذلك السـتمرار خـروج حممهـا        ؛حتى اآلن 

البركانية المستمر من كل جهة منها بمـا يمنـع     
لحظة حتى اآلن، لكن إن هـدأت       استدارتها ألية   

تلك الحمم فستبرز استدارة الشمس وذلـك مـن         
العالمات، وهي غير واقعة جمع الشمس والقمر       

  رالْقَمو سالشَّم ِمعجو) ؛ وتكور  )٩: القيامة
ـ       ا  اآلن  ئلشمس بداية النكـدارها كـنجم متألل

.بالسماء

 

 
 وِإذَا النُّجـوم انكَـدرتْ    : ويقول تعالى 

؛ أي أنها ستنطفئ، يعقـب ذلـك        )٢: تكويرال(
عصر بارد مظلم على الكرة األرضية وال يعلم        

.إال اهللا الزمن الذي يستغرقه ذلك العصر

 

 
وِإذَا الِْبحـار   : ويقول جـل فـي عـاله      

؛ وهو ما يعني خـروج      )٦: التكوير (سجرتْ
الحمم البركانية من باطن البحر إلـى الـسطح؛         

 ات وجزيئات الماء إلـى     ا بفصل ذر  ويكون أيض
أيدروجين مشتعل وأوكـسجين يـساعد علـى        

 ؛ الكرة األرضـية   من% ٧١االشتعال، فيشتعل   
نـسبة  % ٢٩ و بحـار المـاء   نسبة  % ٧١ألن  

.اليابسة

 

 
ــه ــل جالل ــول ج ــب : ويق وِإذَا الْكَواِك

؛ أي ستخرج الكواكـب     )٢: االنفطار (انتَثَرتْ
من منظومتها الدورانية حـول نفـسها وحـول         
بعضها الختالل أنظمة الجذب فتكثر ارتطاماتها      

.ببعضها، وبالتالي تدميرها

 

 
ويسَألُونَك عِن الِْجباِل فَقُـْل     : ويقول تعالى 
؛ ونسف الجبال   )١٠٥: طه (اينِسفُها ربي نَسفً  

يعني أن تميد األرض كما كانت قبل خلـق اهللا          
.للجبال ووضعها في أماكنها كأوتاد لألرض

 

 
الجدير بالبيان أن كل ما سبق ذكـره        ومن  

ا يعـد   من أحداث الساعة والذي سيستغرق زمنً     
باألحقاب، فإن ما يهمني ذكره هو آيـة بعثـة          

للناس، فهـي مـن      محمد  سيدنا وموالنا   
أشراط الساعة الصغرى، كذلك خروج يـأجوج       

 أما األشـراط    ،ومأجوج، فاآليتين مجرد اقتراب   
 معه إيمان، حيث    الكبرى فإن قيام أحدها ال ينفع     

هـْل ينظُـرون ِإالَّ َأن تَـْأِتيهم    : يقول تعـالى  
         كباِت رآي ضعب ْأِتيي َأو كبر ْأِتيي آلِئكَةُ َأوالْم

       نَفْس نفَعالَ ي كباِت رآي ضعْأِتي بي موـا   ايانُهِإيم 
 اي ِإيماِنها خَير  لَم تَكُن آمنَتْ ِمن قَبُل َأو كَسبتْ فِ       

    وننتَِظـرواْ ِإنَّا مقُِل انتَِظر)  ؛ )١٥٨: األنعـام
لذلك فإن قيام بعض تلك العالمـات الكبـرى ال    
ينفع بعدها إيمان من عاصـروا بـزوغ تلـك          
العالمة، وتلك العالمات واآليات تحدث فجـأة،       
ـ    ا لذلك فإني أجد أن بعثة رسول اهللا للناس جميع

رات األخيرة من السماء ألهل     هو من بين اإلنذا   

األرض، لكن ال يمنع أن يتوالد هؤالء الذين لـم          
يؤمنوا قبل قيام األشراط الكبرى للساعة، فمـا        

.مصير ذراريهم؟

 

 
قَد خَـِسر الَّـِذين     : فحين يقول اهللا تعالى   

كَذَّبواْ ِبِلقَاء اللِّه حتَّى ِإذَا جاءتْهم الـساعةُ بغْتَـةً          
 قَالُواْ ي        ِملُونحي مها وطْنَا ِفيها فَرلَى متَنَا عرسا ح

       ونـِزرا ياء مَأالَ س وِرِهملَى ظُهع مهارزَأو 
؛ إنما يعني أن من بغتته الـساعة        )٣١: األنعام(

لن يستطيع التوبة، فلقد التصق به عمله الـسيئ         
.أو كفره إلى يوم القيامة

 

 
: أن اهللا تعالى قال   ومن بديع البيان القرءاني     

        الَّ فَِإنَّمن ضمتَدي ِلنَفِْسِه وها يى فَِإنَّمتَدِن اهم
يِضلُّ علَيها والَ تَِزر واِزرةٌ ِوزر ُأخْرى وما كُنَّا         

؛ )١٥: اإلسـراء ( الًمعذِِّبين حتَّى نَبعثَ رسو   
تهم نه سيكون باألرض بعض ممن مـس      إوحيث  

الهداية فهؤالء يكونوا رسـل اهللا لتلـك        رحمات  
الذراري من أبناء من حق عليهم العذاب، وقـد         
يموت هؤالء األبناء دون أن يلتقوا بمن يذكرهم        

 لذلك فإن اهللا سيبتليهم باالختبار يوم القيامة        ؛باهللا
 دخل اهللاُ فما يا النار إال بعد أن تقـوم عليـه    أحد

.الحجة والبيان

 

 
 

 


ـ      )القيامة(اشتقت كلمة    ا من قام يقـوم قيام 
ـُوامةً فهو قائم    وقـام   ، والقائم ضد القاعـد    ،وق

على الشيء أي رعاه وصـانه وحـافظ علـى          
 ؛)اقوم( وربما سمي الرجال     ، فهو قيم  ،صالحه

ألنهم مناط رعاية أسرهم وأبنائهم ومجتمعـاتهم       
 أو  ،والحفاظ على صالحها وتقويم اعوجاجهـا     

من السن مرحلة جعلتهم يتجـاوزون  ألنهم بلغوا   
طيش الشباب واعوجاجه ولعبه ولهوه ويعمدون      

 واالستقامة والقيامـة    ، االستقامة في سلوكهم   إلى
.ضد الِعوج

 

 
الْحمد ِللَِّه الَِّذي َأنْـزَل علَـى     : قال تعالى 

ا  قَيما ِلينِْذر بْأس   ،عبِدِه الِْكتَاب ولَم يجعْل لَه ِعوجا     
نْهلَد ا ِمنشَِديد.. )١:الكهف

 

- ٢(. 

 

 
ـ       اولما كانت الدنيا في معظمها لعب  ا ولهـو 

اوتفاخر ا وتنافس ـ  ا وظلم ـ  ا وانحرافً ا واعوجاج، 
    لتقويم وتصحيح كـل     )القيامة(فسوف يأتي يوم 

 القاضي فيهـا هـو اهللا   ،ذلك في محكمة عظيمة 
ــنَهم يــ. . :تعــالى يقْــِضي بي ــكبر ِإن مو
 يقضي سبحانه بـين     .)١٧: الجاثية( ..الِْقيامِة

كل ظالم ومظلوم ويفصل في كل خـالف بـين          
ِإن اللَّـه يفْـِصُل بيـنَهم يـوم. .         المختلفين  

اللَّه يحكُم بينَكُم يـوم     ،)١٧: الحج( ..الِْقيامِة
    ِفيِه تَخْتَِلفُون ا كُنْتُمِة ِفيمامالِْقي ) ٦٩: الحـج(. 

فَكَيـفَ  ويؤتى بالشهود من كل أمة فيشهدون       
ِء الِإذَا ِجْئنَا ِمن كُلِّ ُأمٍة ِبشَِهيٍد وِجْئنَا ِبك علَى هؤُ         

ــِهيدا ــساء( شَ ــسمع ،)٤١: الن ــى أن ال  حت
واألبصار والجلود لتشهد على أصـحابها بمـا        

هد وما كُنْتُم تَـستَِترون َأن يـشْ      كانوا يعملون   
  و كُمعمس كُملَيالع   و كُمارـصال َأب  كُملُـودج .. 

الْيوم نَخْـِتم علَـى َأفْـواِهِهم        .)٢٢: فصلت(



 

 

 

 

 



 



 

  

 
وتُكَلِّمنَا َأيـِديِهم وتَـشْهد َأرجلُهـم ِبمـا كَـانُوا         

ونكِْسبي )٦٥: يس(. 

 

 
 ،ثم يجزي اهللا تعالى المؤمنين بجنات الخلد      

 ويحل العدل   ،الكافرين والظالمين بالنار  ويعاقب  
.وتستقيم األمور بعد طول اعوجاج في الدنيا

 

 
 فالقيامة تعني تقويم االعوجـاج مـن        اوإذً

 ، ولكن يظل سؤال   .خالل الصورة التي ذكرناها   
هل ينتهي يوم القيامة بدخول المـؤمنين الجنـة         

 ؛نهائي  فيوم القيامة يوم ال    ،والكافرين النار؟ ال  
 ،اة اآلخرة ال تخضع للـزمن كالـدنيا       ألن الحي 

 فالناس ال   ،فهناك ينتهي الزمن فال يتأثر أحد به      
.تشيخ وليس هناك موت

 

 
وقد ذكرت لنا اآليـات القرآنيـة الكريمـة         

 بعضها يـشير    ، سبعين مرة  )يوم القيامة (تعبير  
 نهاية زمن الدنيا وذلك في جميـع اآليـات          إلى

مثـل   فـي    ) يوم القيامـة   إلى(التي فيها تعبير    
..       وا ِإلَىكَفَر قَ الَِّذينفَو وكعاتَّب اِعُل الَِّذينجو

      نَكُميب كُمفََأح كُمِجعرم ِإلَي ِة ثُمامِم الِْقيوي.. ) آل
.)٥٥: عمران

 

 
 نهايـة   إلىولكن ليس في بعضها ما يشير       

 بل إن بعضها يذكر أن المـشركين        ،لذلك اليوم 
 ،لك اليوم ويخلدون فيهـا    يعذبون في النار في ذ    

يضاعفْ لَه الْعذَاب يوم الِْقيامِة ويخْلُد      في مثل   
ونُِذيقُـه. .   ومثل   .)٦٩: الفرقان( ِفيِه مهانًا 

 وحيث  .)٩: الحج( يوم الِْقيامِة عذَاب الْحِريقِ   
 فهذا  ؛ن المشركين مخلدون في النار يوم القيامة      إ

ال نهايـة   خلـوِد   قيامة نفسه يوم    يعني أن يوم ال   
 .له

 

 


 


يقول اإلمام المجدد السيد محمد ماضي أبو       

قـال اهللا  [: العزائم في كتابه تفصيل النشأة الثانية  
ـ    ى  ونُِفخَ فِ : تعالى عمج منَـاهعموِر فَجاالص 

حتَّى ِإذَا جـاء     : وقال سبحانه  ،)٩٩: الكهف(
ـ    َأحدهم الموتُ    َأعمـُل  ى  قَاَل رب ارِجعوِن لَعلِّ

اِلحااصقَاِئلُه وةٌ ها كَِلمكْتُ كَالَّ ِإنَّها تَرِمن  ِفيمو 
ثُونعبِم يوخٌ ِإلَى يزراِئِهم برـ    و ى فَـِإذَا نُِفـخَ ِف
 يتَـساءلُون  والَ الصوِر فَالَ َأنساب بينَهم يومِئذٍ    

٩٩: نونمالمؤ(

 

:  وقـال جـل وعـال      ،)١٠١ -
  ِنفَخُ في موين فِ   ى  وم وِر فَفَِزعاِتى  الصومالس 

وكُـلٌّ َأتَـوه     اَألرِض ِإالَّ من شَاء اللَّه    ى  ومن فِ 
اِخِريند )وقال  ،  )٨٧: النمل:  ِنُِفخَ فى و

 ِسلُونالصوِر فَِإذَا هم من اَألجداِث ِإلَى ربِهم ين       
الـصوِر  ى  ونُِفخَ فِ : وقال سبحانه ،  )٥١: يس(

ـ  السمواِتى فَصِعقَ من ِف اَألرِض ِإالَّ ى ومن ِف
             ـامِقي ـمى فَـِإذَا هنُِفخَ ِفيِه ُأخْر ثُم اللَّه ن شَاءم

ووِضـع   ينظُرون وَأشْرقَِت اَألرض ِبنُوِر ربها    
ِب الِكتَاب ِجيءويناِء النَِّبيدالشُّهقُِض وم  ى وـنَهيب
٦٨: الزمـر ( يظْلَمون الَ وهم ِبالْحقِّ

 

-٦٩( ،
الصوِر ذَِلك يـوم  ى ونُِفخَ ِف :وقال تقدست ذاته  

وشَِهيد لَقَـد    وجاءتْ كُلُّ نَفٍْس معها ساِئقٌ     الوِعيِد
فْنَا عنـك ِغطَـاءك     غَفْلٍَة من هذَا فَكَشَ   ى  كُنتَ فِ 

   ِديـدح موالي كرصفَب )٢٠: ق

 

وقـال  ،  )٢٢-

َأيحسب اِإلنْسان َأن لَّن نَّجمع ِعظَامه       :سبحانه
    ولَى َأن نُّـسع لَى قَاِدِرينى  بنَانَهب ) القيامـة :

٣

 

ـ     : وقال جلت قدرته  ،  )٤- ى يـوم يـنْفَخُ ِف
وفُِتحِت الـسماء فَكَانَـتْ     ا  واجالصوِر فَتَْأتُون َأفْ  

ابواَأب     ابـراُل فَكَانَتْ سِت الِجبريساو    ـنَّمهج ِإن 
 ادصاكَانَتْ ِمر  آبم ا ِللطَّاِغين   قَابا َأحِفيه الَ ا الِبِثين  

درا بِفيه ذُوقُونالَ ايو اباشَر) ١٨: النبأ

 

-٢٤.(

 

 
لتى بينت كيفيـة النـشأة       وهنا نكتب اآلية ا   

تصل بها بيان النشأة األخـرى قـال        ااألولى و 
 :        ن ِطـيٍناللٍَة مِمن س انخَلَقْنَا اِإلنس لَقَدو

قَراٍر مِكيٍن ثُم خَلَقْنَا النُّطْفَـةَ      ى  ثُم جعلْنَاه نُطْفَةً فِ   
 اةَ ِعظَام علَقَةً فَخَلَقْنَا العلَقَةَ مضغَةً فَخَلَقْنَا المضغَ     

  ملَح نَا الِعظَاموخَلْقً   افَكَس َأنشَْأنَاه ا ثُم   كارفَتَب آخَر 
          ثُـم تُونيلَم ذَِلك دعِإنَّكُم ب ثُم الخَاِلِقين نسَأح اللَّه

   ثُونعِة تُبامالِقي موي ِإنَّكُم..)  ١٢: المؤمنـون

 

-
١٦(.

 

 
وردت فـى   هذه هى اآليات الشريفة التـى       

خبر من اهللا تعـالى    وهى،   وما يتعلق به   وِرالص
 ،ألهل اإليمان الذين يعقلون عن اهللا تعالى آياته       
: ويفقهون كالمه بما جعله سبحانه لهم من النور       

      نُـور لَه ِل اللَّهعجي ن لَّممِمـن       او ـا لَـهفَم 
).٤٠: النور( ....نُّوٍر

 

 
 العناد ظهور أهل   لا حجة قاصمة    وهى أيض

 وقفل قلوبهم   ،الذين أضلهم اهللا وأعمى أبصارهم    
وفى كل آية من تلـك      ،  فحرموا التسليم والذوق  

اآليات أسرار غامضة وإشارات عالية أالح اهللا       
وأشـهد  ،  أنوارها ألهل البصائر من المـؤمنين     

وهى عيـان   ،  حقائقها أهل القلوب من المحسنين    
لَمون ِعلْـم   كَالَّ لَو تَع  : ألهل اليقين قال سبحانه   

ِحيمالج نوِقيِن لَتَرالي) ٥: التكاثر

 

-٦.(

 

 


 


أن : ومجمل ما بينته تلك اآليـات الـشريفة     

 وأن الـنفخ    ،الصور محيط بالسموات واألرض   
: فيه ثالث مرات

 

 
قبل يوم القيامة بها فزع     ى   وه :نفخة الفزع 

ه العالم أجمع إال من شاء اهللا ممن سبقت لهم من         
وهذا الصور  ،ىسبحانه الحسن 

 

تنفخ فيـه   ى   الذ -
 ونفخة الصعق، ونفخـة القيامـة      ،هذه النفخة 

 

- 
جعل اهللا فيـه لكـل روح مـن         ى  هو القرن الذ  

.اأرواح اإلنس والجن مكانً

 

 
والص محيط بالسموات واألرض   ور 

 

 كما  -
ــا  قررن

 

ــافرين  - ــجن أرواح الك ــفله س  فأس
ــافقين ــة ، والمن ــان أرواح عام ــطه مك ووس

وأعــاله روضــة أرواح األبــرار ، لمينالمــس
.والمقربين

 

 
وقبل أن تـصل     ،الثالثةى   ه ةونفخة القيام 

األرواح إلى هذا الصور تتمنى الرجـوع عنـد         
 رب ارِجعـونِ  : الموت بدليل قوله تعـالى    

، فيحول بينه وبين ما يـشتهي    ،  )٩٩: المؤمنون(
وال يقول هذه الكلمة إال من سبق عليهم القضاء         

،  أعاذنا اهللا وإخوتنـا المـؤمنين      ،خاتمةبسوء ال 
وأما أهل اإليمان فإنهم عند الموت تتوالى عليهم        

لَهـم   : قـال سـبحانه    ،البشرى من اهللا تعالى   
: يونس( اآلِخرِةى  وِف الحياِة الدنْيا ى  البشْرى فِ 

٦٤.(

 

 
وتقرر أن النفخة الثالثة تجعل كـل إنـسان         

 أذهـب   ،هـول  من شـدة ال    ا بنفسه فزع  الًمشغو
: الفزع كل عاطفة لوالد أو ولـد قـال سـبحانه     

  ِى  فَِإذَا نُِفخَ ف     مـنَهيب ابوِر فَـالَ َأنـسالـص 
وألجمت الحيرة األلسنة فال    ،  )١٠١: المؤمنون(

وأهل اإليمان باهللا فى روح وريحان      ،  يتساءلون
تَتَنَـزُل  :  قال تعـالى   ،وأنس فى نعيم الجنان   

وَأبـِشروا   تَحزنُوا والَ كَةُ َأالَّ تَخَافُواعلَيِهم المالِئ
.)٣٠: فصلت (كُنتُم تُوعدونى ِبالْجنَِّة الَِت

 

 
 ،فى صور الخلـق   ى   فه :أما النفخة األولى  

 من  :وهى نفخة الفزع إذا ظهرت أشراط الساعة      
 ومـن الخـسف     ،طلوع الشمس مـن مغربهـا     
هذا الفزع  ى   ويقو ،والمسخ والصواعق والزوابع  

حتى يموت من فى السموات ومن فـى األرض         
نهم ال يحصل لهم هذا الفزع بـل        إإال الشهداء ف  

 فيموتون مـشتاقون    ،يمر عليهم نسيم عليل بليل    
 وهم الذين اسـتثناهم     ،إلى رضاء ربهم سبحانه   

، )٨٧: النمـل ( ِإالَّ من شَاء اللَّـه : اهللا بقوله 
ـ ( وكُلٌّ َأتَوه داِخـِرين   : وقوله ، )٨٧: لالنم

 ؛نتقلوا من الدنيا أذالء مرغمين مقهـورين      ا :ىأ
نفخة الفـزع   ى   وه ،األولىى  ألن تلك النفخة ه   

. وبعدهما نفخة القيامة،التى بعدها نفخة الصعق

 

 
 ؛ األولى هو هياكـل النـاس      وصور النفخة 

، ألن كل واحد صور محيط بحقائق ال تحـصى        
 ففيه  :مجمع لكل أنواع الحقائق   ى  فالهيكل اإلنسان 

وفيه مـا  ،  وفيه مادة أسفل السافلين   ،  نفخة القدس 
 فاإلنسان كون صغير    ،بين ذلك من كل األنواع    
.والكون كله إنسان كبير

 

 
ونُِفخَ ِفى الصوِر فَِإذَا هـم      : وقوله سبحانه 

    نِسلُوني ِهمباِث ِإلَى رداَألج نم)  ٥١: يـس(، 
األجداث بالثاء جمع جدث     

 

ء  وقد تبدل الثاء فا    -
فى لغة فيقال األجداف وهى القبور     

 

وهذه هى   -
 وبعد ما بينـت  ، بعد نفخة الصعقة   النفخة الثالثة 
  لك من رج  ودكِّ ،ا األرض رج  ونـسف   ،اها دك 
ا، وبعد إنزال    منبث  حتى تكون هباء   ،الجبال نسفًا 

األمطار من السماء  

 

 التى هى كمنى الرجـال     -

 

- 
كـون   وبتلك األهـوال العظـام تت      ،أربعين سنة 

.الهياكل اإلنسانية من ذرات األرض

 

 
فإذا نفخت تلك النفخة فى الصور خرجـت        

 فاتصلت كـل روح     ،األرواح كالجراد المنتشر  
 ،وقام الناس ينسلون  ،  ا لها كان بيتً ى  بجسمها الذ 

. يسارعون:ىأ

 

 

 

 فالمقربون يـسارعون علـى رفـارف        -
.األنوار إلى حظيرة الرضوان

 

 

 

إلـى   واألبرار يسارعون على النجـب       -
.الفردوس وغيرها

 

 

 

  وعامة المؤمنين ممـن خلطـوا عمـالً        -
ا وآخر سيًئاصالحا يحاسبون حسابا يسير.

 

 

 

 والمتساهلون بالدين من أهـل اإلسـالم        -



 

 

 

 

 



 



 

  

 
ـ      ،يقفون للحساب  ى  واألمر هناك مفوض هللا العل

.العظيم

 

 

 

 وأهل الكفر باهللا يزج بهم فى النار بغير         -
. وكلهم يسارعون،حساب

 

 
الصوِر فَـصِعقَ   ى  ونُِفخَ فِ  :وقوله سبحانه 

: الزمـر ( اَألرِضى ومن ِف السمواِتى من ِف
 وهى التى تفقـد     :هذه هى النفخة الثانية   ،  )٦٨

فيها األرواح الحياة الروحانية حتى ال يبقى ملك        
مقرب إال ويفقد تلك الحياة      

 

 وهى الـصعقة     -

 

- 
إال من اصطفاهم اهللا فأقامهم فى مقـام محبتـه          

لِّمـِن   :وبعد تلك النفخة يقول ربنـا    ،  لهم
 موالي لْكالم )ثالث مـرات فـال     ،  )١٦: غافر

 ،من كانوا يدعون ملك األشـياء      يجيبه أحد لفناء  
 وينازعون الربوبيـة فـى      ،ويغترون بما لديهم  

ِللَّـِه  : الًالملك فيجيب نفسه بنفسه سبحانه قـائ      
).١٦: غافر (الواِحِد القَهاِر

 

 
 ثُم نُِفـخَ ِفيـِه ُأخْـرى      :  تعالى أما قوله 

 فبعد تلك الصعقة وتنفيذ ما قدره       ،)٦٨: الزمر(
   بما أراده فـى النـشأة       انسن من إعادة اإل 

وبها إعـادة الحيـاة     ،  الثانية تنفخ النفخة الثالثة   
١(]ة ناظرةالروحانية لألرواح فتقوم حي(.

 

 


 


 في كتابه تفـصيل  يضيف اإلمام أبو العزائم  

والناس فى هذا الوقـت أربعـة       : [النشأة الثانية 
:أقسام

 

 
١

 

 قسم يخرجون من القبور لهـم أجنحـة        -
 ومـنهم   .يطيرون بها إلى مسرات الحياة الثانية     

 ومنهم من تـؤمهم     .من يركب النجب النورانية   
 وهؤالء ال يمرون على     ،المالئكة إلى الفردوس  

حزنهم الفزع   وال ي  ، وال يرون الميزان   ،الصراط
ِإن الَِّذين سبقَتْ لَهـم منَّـا       :  قال   ،األكبر

يـسمعون   الحسنَى ُأولَِئـك عنْهـا مبعـدون الَ       
 الَ ما اشْتَهتْ َأنفُسهم خَاِلدونى وهم ِف حِسيسها

راَألكْب عالفَز منُهزحـذَا     يالِئكَـةُ هالم متَتَلَقَّـاهو
١٠١: األنبيـاء  (كُنتُم تُوعدون ى  يومكُم الَّذِ 

 

-
 وهؤالء المقربون واألبرار وأهل اليمين      ،)١٠٢

وردوا النار فى الدنيا وساروا علـى الـصراط         
والنار التى وردوها هى مجاهدة أنفـسهم       ،  فيها

اجتازوه هو السير   ى  والصراط الذ ،  فى ذات اهللا  
ـ     ،  بكمـال اتباعـه    ى  على شـريعة النب

أنجاهم اهللا منه هو مراقبـه اهللا       ى  لحساب الذ وا
 قال اهللا تعالى فى الحـديث       ،تعالى فى كل عمل   

ال وعزتى وجاللى ال أجمـع لعبـدى         (:ىالقدس
ى  فإن هو خافن   ، خوفين ا وال أجمع له أبد    ،أمنين

فى ى  عندى  يوم أجمع فيه عباد   ى  فى الدنيا أمنن  
ـ    ، فيدوم له أمنه   ،حظيرة القدس  ى  وإن هو أمنن

يوم أجمع فيه عبـادى لميقـات    ى  لدنيا خافن فى ا 
.)٢() فيدوم له خوفه،يوم معلوم

 

 
٢

 

 ال يقام لهم ميـزان وال   :القسم الثـانى   -
 : وهم الذين قال اهللا عـنهم      ،ينصب لهم صراط  

 ِـةامالِقي موي ملَه نًـا  فَالَ نُِقيمزو)  الكهـف :
. أو ماتوا على النفاق،ألنهم كفروا باهللا ؛)١٠٥

 

 

٣

 

 وهم الـذين يحاسـبون      :القسم الثالث  -
احساب كما قاله سبحانه   ا يسير :    ـ ى فََأما من ُأوِت

    ابِحس باسحفَ يوِميِنِه فَسِبي هاِكتَاب ِسيرنقَ ا ييو  ِلب
٧: االنـشقاق  (ِإلَى َأهِلِه مسرورا  

 

 قـال   ،)٩-
 الًا عم وآخَرون اعتَرفُوا ِبذُنُوِبِهم خَلَطُو    :تعالى
اِلحًئ اصيس آخَراو ِإن ِهملَيع تُوبَأن ي ى اللَّهسع 

  ِحيمر غَفُور اللَّه) وهم الـذين    ،)١٠٢: التوبة 
والَِّذين ِإذَا فَعلُوا فَاِحـشَةً َأو       :مدحهم اهللا بقوله  

 مظَلَموا َأنفُسهم ذَكَروا اللَّه فَاسـتَغْفَروا ِلـذُنُوِبهِ  
ِإالَّ اللَّه الذُّنُوب غِْفرن يمـا   ولَى موا عِصري لَمو

 وهـم   ،)١٣٥: آل عمران ( وهم يعلَمون  فَعلُوا
.عامة أهل اليمين

 

 
 والحقيقة أن العصمة لم تثبت إال لرسـول        

 واهللا تعالى أخبرنـا أنـه يحـب         ،)٣(اهللا  
ابين ويحب المتطهرينالتو.

 

 
 ويهب لنا قـوة  ، دوام التوبةأسأله أن يمنحنا 

يطهرنا بها من كل خاطر أو وارد يحجبنا عنـه       
.

 

 
هى الرجوع من المعاصـى إلـى       : والتوبة

هو مجاهدة النفس لتزكـو     : الطاعات، والتطهير 
 لتدوم  ،من فطرها ونزوعها إلى الغفلة والنسيان     

.لها المراقبة

 

 
٤

 

 هم الـذين يحاسـبون      :والقسم الرابع  -
احسابل تعالى قا،ا شديد: ُأوِت نا مَأمى وهِكتَاب 

  ورو ثُبعدفَ يوِرِه فَسظَه اءراو ـِعيرلَى سصيا و 
 ِإنَّه ظَن َأن لَّن يحـور  اَأهِلِه مسرورى ِإنَّه كَان فِ 

١٠: االنـشقاق ( بلَى ِإن ربه كَان ِبِه بِصيرا     

 

-
 إنما هـو    فـأخذ الكتاب من وراء ظهره    ،  )١٥

وشماله ،   ألن يده اليمنى مغلولة فى عنقه      ؛بشماله
ملتوية وراء ظهره فيأخذ كتابه بـشماله بـدليل         

ِكتَابه ِبِشماِلِه فَيقُوُل   ى  وَأما من ُأوتِ   :قوله تعالى 
لَم ُأوتَ ِكتَاِبيه ولَم َأدِر ما ِحـساِبيه يـا          ى  يا لَيتَنِ 
ماِليـه هلَـك   ى اِضيةَ ما َأغْنَى عنِّكَانَِت القَ لَيتَها
سلْطَاِنيه خُذُوه فَغُلُّوه ثُم الجِحيم صلُّوه ثُـم        ى  عنِّ
 فَاسـلُكُوه ِإنَّـه     اِسلِْسلٍَة ذَرعها سبعون ِذراع   ى  ِف

الَ الَ كَانِظيِم وِباللَِّه الع ْؤِمناِم  يلَى طَعع ضحي
طَعام ِإالَّ  ِن فَلَيس لَه اليوم هاهنَا حِميم والَالِمسِكي

 ٢٦: الحاقة( يْأكُلُه ِإالَّ الخَاِطُئون   ِمن ِغسِليٍن الَ  

 

فَـسوفَ يـدعو     :وأما قوله تعـالى   ،  )٣٧ -
 ينـادى بالويـل     :ىأ،  )١١: االنشقاق (ثُبورا

والثبور لما حل به من الهالك ومن اليأس مـن          
ى  يهـو  :ىأ سِعيرا ويصلَى : وقوله ،جاةالن

 تقذفـه   :ىأ،  ضم الياء ب وفى رواية    ،فى السعير 
ى ِإنَّه كَان فِ  :  وقوله تعالى  ،المالئكة فى السعير  

 وررسِلِه ملَـى       اَأهب ورحَأن لَّن ي ظَن ِإنَّه .... 
١٣: االنشقاق(

 

هذا خبر من اهللا تعـالى      ،  )١٥-
ساهلون بالدين من نسيان يوم     عما كان عليه المت   

 ،القيامة واإلقدام على نيل حظوظهم وشـهواتهم      
 ،والمسارعة إلى جمع المال من حـل وحـرام        

 ومـن ظلـم     ،وحب االنتقام من عباد اهللا تعالى     
 والسرور باقتراف تلك الخطايا وعلمـه       ،الخلق

 َأن ظَن ِإنَّه: إذ معنى قوله تعالى   ،  أنه ال يبعث  

لَن ورحي ظن أن لـن يرجـع إلـى اهللا          :ى أ
.تعالى

 

 
ونسيان يوم القيامة موجب ألليم العذاب يوم       

وِقيَل اليوم نَنـساكُم كَمـا      : القيامة بدليل قوله  
فكيـف  ،  )٣٤: الجاثية( نَِسيتُم ِلقَاء يوِمكُم هذَا   

؟ هذا الظن   ن ظن أنه لن يرجع إلى اهللا تعالى       بم
نه إنكار لـشيء     أل ؛موجب للخلود فى نار جهنم    

 أعاذنـا   .معلوم من الدين بالضرورة وذلك كفر     
 فتكذيب للظالم   بلى: أما قوله تعالى   .اهللا منه 

 ، وإثبات لرجوعـه إلـى اهللا      ،وردع له وزجر  
.وانقالبه إلى يوم الحساب

 

 
 :فتقرر أن الناس يوم القيامة منهم المقربون      

 وينجى بـشفاعتهم يـوم      ،وهم الذين أنجاهم اهللا   
.من شاءالقيامة 

 

 
 وهم الذين   :وخاصة األبرار من أهل اليمين    

.أنجاهم اهللا تعالى

 

 
 وهم الـذين يحاسـبون      :وعامة أهل اليمين  

احسابا يسير.

 

 
 وهم الذين يسحبون علـى      :وأهل الكفر باهللا  

.وجوههم فى النار من غير حساب

 

 
 وهم الذين يحاسـبون     :وعامة أهل اإليمان  

 بفضله  هرون فى جهنم ويخرجهم اهللا تعالى     طوي
فمنهم من يخرج   ،  ورحمته بعد نفاذ القضاء فيهم    

 ألن الذين أقامهم اهللا شـفعاء       ؛بشفاعة الشافعين 
 ويـشفعون فـيمن     ،ينفعون عندما تنفع الشفاعة   

.)٤( ]تنفعهم الشفاعة بإلهام يجعله اهللا فى قلوبهم

 

 


 


  نستطيع أن نميز الفرق بين لفظتي      مما سبق 

:عريف كل منهما كما يليبت) القيامة(و) الساعة(

 

 
 هي نهاية اللحظة األخيرة في حياة       :الساعة

 حيث يمضى كل واحد هائما على وجهه        اإلنسان
 والتي يجد نفسه بعدها أمـام       كالفراش المبثوث، 

. اهللا تعالى هو وجميع الخالئق

 

 
هي ذلك اليوم الذي يبدأ من انتهاء        :القيامة

 الساعة ويقضي اهللا تعـالى فيـه بـين النـاس          
حيث يتجهون إلى ساحة    ويجزيهم على أعمالهم،    

وهو يوم ممتد   المحشر بانتظام كالجراد المنتشر،     
.نهاية ال  ماإلى

 

 
نسأل اهللا تعالى أن يكشف لقلوبنـا حقيقـة         

الذى به ننجذب بكليتنـا إلـى       ، الجمال الربانى 
.الرضوان األكبر

 

 
وصلى اهللا وسلم وبارك على سيدنا وموالنا       

.جمعينمحمد وعلى آله أ

 

 
                                                           

٦٠تفصيل النشأة الثانية لإلمام أبي العزائم، ص) ١(

 

-٦٦. 

، رقـم   ٣٥/٢٠٤(جامع األحاديث لإلمـام الـسيوطى       ) ٢(
، وفى كنز العمـال     )١/٢٧٠(، وأخرجه أبو نعيم     )٣٨٠٨١

).٥٨٩٩، رقم ٣/١٤٥(

 

 
عـصمة الـوحى،   : مة الكاملة بأقسامها الثالثة أى العص ) ٣(

.وعصمة التبليغ، والعصمة من الذنوب والسيئات

 

 
٧١تفصيل النشأة الثانية لإلمام أبي العزائم، ص) ٤(

 

-٧٥. 
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الـسيد  سماحة  قامت مشيخة الطريقة العزمية تحت رعاية       

 العزمية  محمد عالء الدين ماضى أبى العزائم شيخ الطريقة       

 ا، تأكيـد  ه١٤٤١  عدة محاضرات خـالل شــهر     

:بصير األمة بالواجب المطلوب منهالدورها الكبير فى ت

 

 



 


مـت   أقيم٢٩/٥/٢٠٢٠ ، الموافـق ه١٤٤١  ٦فى يوم   

بقاعة اإلمام المجـدد     مائةال بعد   وناألربعة و نيا الث هل البيت أليلة  
التي تم بثها بثا مباشـرا دون       والسيـد محمد ماضى أبى العزائم      

. بسبب حظر التجوليحضور جماهير

 

 
 كورونا سأن فيرو سماحة شيخ الطريقة العزمية عن       أكدوقد  

له حسنات وله سيئات، ومن حسناته أن جعلنا نجلس مع األسـر            
ونحاول أن نصلح السيء ونعلي الحسن، ومن سيئاته أنه فيروس          
أخطر من أنفلونزا الخنازير وأنفلونزا الطيور؛ لذلك وجب عـدم          

.التجمعات

 

 
وأكد سماحته أن عهد الرئيس حـسني مبـارك كـان عهـد             
االحتالل الوطني الذي حل محل االستعمار اإلنجليـزي، وانتهـى    

.في عهد جديدم، ونحن اآلن ٣٠/٦/٢٠١٣ورة ثبقيام 

 

 

وطالب سماحته الشعب المصري بعدم التذمر المـستمر مـن          
وجود وباء كورونا؛ ألنه وبـاء عـالمي        بتصديق  مع ال الحكومة،  

، وال بد من االلتزام بالتعليمات التي تصدرها الدولة         وليس مصريا 
.المصرية

 

 
وطالب سماحته الحكومة المصرية بتسعير الكمامات والدواء،       

اسبة لعدم ارتداء الكمامة تقدر بخمـسين جنيهـا      ووضع غرامة من  
.حتى يسهل تطبيقها

 

 
الحليم العزمي الحسيني حديثـه حـول         الشريف عبد  واصلو

األب  (بالتعريف باإلمام محمد الباقر      سيرة أهل البيت    

 

 األم   –

 

 المولد   –

 

 التسمية   –

 

 الكنية   –

 

 األلقاب   –

 

، ) ذكاؤه المبكـر   –
عـصره، ثـم   ثم تحدث عن مراحل حياة اإلمام الباقر، ومتطلبات        

عصره، والذي تمثل في االنحـراف       عن الواقع الفاسد في   كشف  
الفكري والعقائدي، واالنحراف السياسي، واالنحراف األخالقـي،       
واالنحراف في الميدان االقتـصادي، ثـم عـرج علـى الـدور             

:لواقع الفاسد عن طريق اتجاهيناإلصالحي لإلمام الباقر ل

 

 
حصر االنحراف في نطاق محدود بالنـسبة للحـاكم         : األول
.والمحكوم

 

 
فـي إصـالح    بناء الجماعة الصالحة لتقوم بـدورها       : الثاني

. الدولةاألوضاع العامة لألمة و

 

 
وتوقف عند الحديث عن محاور الحركة اإلصـالحية العامـة    

.لإلمام الباقر 

 

 



 

 

 

 

 



 


 



 




 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الدكتور

 

 







 




 



 

 

 





 



على ما سبق من آيات القرآن الكـريم،        

واألحاديث النبوية الصحيحة، وإجماع أئمة     

معاصرين، ومـع مـا     العلم، وآراء باحثين    

يدل عليه الواقع والمنطـق ومـا يقتـضيه         

:العقل

 

 

فأحاديث االفتراق ال تستوجب مطلقًـا      

هالكة تقسيم األمة المسلمة إلى طوائف كلها       

.معذبة، وواحدة هي المؤمنة الناجية

 

 

إن غاية ما تدل عليه أحاديث االفتراق       

وثبات آخرين على   لبعض وإلحادهم   ارتداد  

.اإلسالم

 

 

إن العدد ال مفهوم له كما يقرر العلماء        

الرقمي لعله ذكـر    فليس إلزاما هذا التحديد     

ألن الناس حـال تنـزل      مبالغة أو تكثيرا؛    

لسبعين والمائة أعـدادا    الوحي كان يعدون ا   

كثيرة مثـل    لذا ذكرت في أحاديث      ؛كبيرة

ومكونـات اإليمـان    األذكار واالسـتغفار    

العملي وما أشـبه، ومعلـوم أن جنـسيات         

كانت مسلمة وارتدت في العديد مـن      عديدة  

بقاع العالم قبل سطوة وسيطرة اآلخرين كما 

ومناطق فـي   ) أسبانيا(حصل في األندلس    

في أوربا، وبل ومناطق شرق وشمال آسيا و

 فـي منـاطق   في أفريقيا، واعتناق عـرب  

ت ابالشام وشبه الجزيرة العربيـة لمعتقـد      

الدروز، البهائية،  : عن اإلسالم مثل  خارجة  

.الخ.... النصيرية، عبدة الشيطان، الصابئة

 

 

القاديانية، : وفي شبه القارة الهندية مثل    

: مـا ذكـر مثـل     األحمدية، وفـي غيـر      

.الماسونية

 

 

فرق ضالة هالكـة    (ء يطلق عليهم    هؤال

، وال يمكن مطلقًا إطالق ذلك علـى        )معذبة

من أهـل القبلـة النـاطقين    السواد األعظم  

المعلنين لشعائر اإلسالم، قـال     بالشهادتين  

من صـلى صـالتنا،     : (رسول اهللا   

واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلك المـسلم       

الذى له ذمة اهللا وذمة رسوله، فال تخفروا         

، وآيات وأخبـار إجـراء      )١()اهللا فى ذمته  

المسلمين على ظواهرهم، وعدم الطعن في      

.إيمانهم وعدم التشكيك في إسالمهم معروفة

 

 

بحال تكفير وإخراج هؤالء من    فال يحل   

األمة المسلمة لخالف في فروعيات في علم       

العقيدة؛ ألنه ال يوجد أدنـى خـالف فـي          

مكونات ركن اإليمان مـن جهـة القبـول         



 

 

 

 

 



 














 



أن تــؤمن بــاهللا : (لتــصديق اإلجمــاليوا

وبالبعث بعد الموت، ومالئكته وكتبه ورسله   

.)٢()، حلوه ومرهوبالقدر خيره وشره

 

 

وال جحود في مكونات اإلسالم بمعنـاه       

الشريعة، الـشهادتين، الـصالة،     (الخاص،  

ــاف  ــصيام، االعتك ــاة، ال  وال رد، )الزك

أن تعبـد اهللا كأنـك      [،  )اإلحسان(لمكونات  

].ن لم تكن تراه فإنه يراك فإ،تراه

 

 

والخالف في فروعيات الشريعة وفـي      

فروعيات األخالق   

 

 لو وجد    –

 

 ال يخـرج    –

عن الملة، ولو حصل اعتبار  لهذا الخالف        

في فروعيات العقيدة كالصفات واألسـماء      

وحـديثًا أوائـل   اإللهية لكان المتسلفة قديما   

الخارجين عن الناجين وممـن ينـضوون       

ن ما ابتدعوه من التقـسيم      أل ؛تحت الهالكة 

) رب(و) إله(الثالثي للتوحيد، ونقل وصف     

لتوحيد عين المروق واالبتداع،    اإلى قسمي   

 وال  اهللا فليس هـذا عمـل رسـول    

إذن ليـسوا علـى سـبيل        ،أصحابه  

 في سـماء،    ، وإسكانهم اهللا    )الجماعة(

وتشبييهم هللا   

 

 تبـارك وتعـالى      –

 

 بخلقـه   –

بإجراء ظواهر لغوية على غيـر المـراد،        

وقولهم بفناء النار مناهضة لمحكم القـرآن       

الخ، ما ذكـر مـن مبـادئهم        ... الكريم،  

، وال  )الخوارج(وأدبياتهم تجعلهم من أوائل     

ـ         وا أأرضى لهم ذلك فهـم مـسلمون أخط

، فليس من طلب إخواننا بغوا علينا (وغلطوا  

).نالهالحق فأخطأه كمن طلب الباطل ف

 

 

أنهم وحدهم  " جماعات اإلرهاب "وادعاء  

ـ       روا فـي   المسلمون ادعاء باطل فهـم غي

).الدعوة(مكونات اإلسالم من أوصاف 

 

 

وعلى فرض صحة أحاديث االفتـراق      

 ،فهذا في أواخر الزمان حين ال يبقى أحـد        

عدا أعدادا قليلة، وأيـضا لمـن      ) اهللا(يقول  

 يتبع الدجال ويؤمن به، كل هـذا وأمثالـه        

تحمل عليه أحاديث االفتراق، لكن ال تنزل       

مطلقًا على مـسلمين مـؤمنين يتعلمـون        

ويدرسون مجرد ثقافة آلراء علمية تراثيـة       

ض فرق الشيعة   كاألشعرية والصوفية، وبع  

أو يعقل  الخ، ال يقبل    ... كالزيدية والجعفرية 

أن يكون هؤالء فرقًا ضالة هالكة معذبة في        

 في فرقـة    النار، ويحصر ويقصر اإلسالم   

من أمة، في الفكر الوهابي المتـسلف       بدالً  

العقيدة ما لم يـسبقه أحـد،       الذي ابتدع في    

 وكذب عليـه    س على رسول اهللا     ودلَّ

، ونسبوا إليهم تعاميـا     وعلى أصحابه   

ابـن  إبان  وتغابيا، أن آراء السلفية القديمة      

تيمية، وآراء المتسلفة الوهابية إبان محمـد       

متـى  ": سلف"و" سنة"ها  بن عبد الوهاب أن   

سبحانك (كان ذلك؟ هل توجد أثرة من علم        

).ربي إن هذا لبهتان عظيم

 

 

وينبه أن هذه االتجاهات مع مبتـدعاتها       

ال تخرج عن اإلسالم لعدم اقترافها لكفـر        

بواح، وشتى المذاهب واالجتهـادات فـي       

المسلمين كاألشاعرة واإلباضـية والـشيعة      

.نوناإلمامية والزيدية مسلمون مؤم

 

 
                                                           

.رواه أصحاب السنن) ١(

 

 
رواه مـسلم فـي كتـاب اإليمـان، وكـذا      ) ٢(

فـي  : الترمذي، وأبو داود في كتاب السنة، باب      
نعـت  : اإليمان باب : القدر، والنسائي في كتاب   

.اإلسالم

 

 



 

 

 

 

 



 



 









 



 



 





 


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

.وسلَّم ﴾ ِإلَيِه

 

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

       وفَه ،اِليناِح عوا َألرءدب هارقَتْ َأنْوَأشْر   وُلسٱ ر،ِلينسرلم   انَهحـبقَاَل س  :
مِإالَّ  او لْنَاكسَأر    ِشيركَافَّةً لِّلنَّاِس ب  نَِذيراا و  انَهحبقَاَل سو  : ا َأرمِإالَّ  و ـلْنَاكس 

الَِمينةً لِّلْعمحر.

 

 
 يباِيعونَك ِإنَّما   لَِّذينٱِإن:   َأقَامه سبحانَه مقَام نَفِْسِه، وقَربه وواالَه، فَقَاَل        

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

 

 
الَةُٱولص ٱ والَمِبيِب    لسلَى حِس    للَِّهٱ عشَم ،طَفَاهصمقِّٱ وـشِْرقَةِ ٱ لْحِبنُـوِر  لْم 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 





 


الـشَّعر  :  العِقيصة ،إن انفَرقَت عِقيصتُه  

المجموع كهيئة المضفور، مـن العقـص       
هي الخُـصلة   : وقيل. بمعنى اللَّي والعطف  
.من الشَّعر إذا عِقصت

 

 
 العقيقة في   ،إن انفرقت عقيقته  : ويروى

الشعر الذي يخـرج علـى رأس       : األصل
د، وبـه سـميت العقيقـة       الصبي حين يول  

المسنونة في الذبح عن المولود، إذا حلـق        

شعره بعد سبعة أيام من مولده، وكان تركها        
وإنما سمي شعر   . عندهم عيبا وشُحا ولؤما   

النبي عقيقة؛ ألنه منها، ونباته من أصولها،       
كما سمت العرب أشياء كثيرة بأسماء مـا        
هي منه أو من سببه، وذهب بعض األئمـة         
إلى أن العقيقة في هذا الحديث تـصحيف؛        

.العقيصة: فإن أكثر الروايات

 

 
إذا : مطـاوع فَـرق   :  فَرق، االنفراق 
كـان ال يفـرق     : أي. فصل بين الـشيئين   

شعره، إال أن ينفرق هو بنفسه، كأنه يريـد         
: يقال. أن يفرق شعره بعدما جمعه وعقصه     

إذا ترك كل شيء منـه      : فرق شعره وفرقه  
منحدرا على حالته؛ ألنه إذا كـان   في منبته   

معقوصا، فموضعه الذي يجمعه فيه حـذاء       
كان هذا  : قال القتيبي . أذنيه، ثم يرسله هناك   

إنه كـان يحـب     : في صدر اإلسالم، يقال   
موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بأمر،        
فسدل شعره ما شـاء اهللا؛ موافقـة ألهـل          

ـ   . الكتاب، ثم فرق بعد ذلك     اوز وإال فال يج
: أي: شعره شحمة أذنيه إذا هو وفَّره، وفَّره      

يعني أن شعره إذا فرقـه      . أعفاه من الفَرق  
تجاوز شحمة أذنيه، وإذا ترك فرقـه لـم         

.طرفها األسفل: وشحمة األذن. يجاوزها

 

 
ذنيه يسمى وفرة  أ إلىالشعر الذى يصل 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 
فضيلة الشيخ علي الجميل

 

 
واعظ مركز رشيد

 

 

 

 

 

 
         

         
      
      
    
    
    
    

  
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 

لى كتفيه يسمى لُمةإوالذى يصل 

 

 
ةلى منكبيه يسمة جمإوالذى يصل 

 

 
األبـيض  :  أزهر اللون، اللون األزهر   

: الممتلئ المـستنير، والزهـرة والزهـر      
البياض النير، وهو أحسن األلوان، ولـيس       

. بالشديد البياض

 

 
ا بالحمرةبيض مشربأ

 

 
ما عن جـانبي    : واسع الجبين، الجبين  

.الجبهة من مقَدم الرأس

 

 
دقة الحاجبين  :  َأزج الحواجب، الزجج  

بوغهما إلى محاذاة العين، مـع تقـوس        وس
. ِخلْقَة، وقد تفعله النساء تكلُّفًا، وقد نُهي عنه       

دقت حواجبه فـي حـال      : وأزج الحواجب 
. سبوغهما

 

 
أن يلتقـي   : سوابغ في غير قَرن، القَرن    

طرفاهما مما يلي أعلى األنف، وهو غيـر        
محمود عند العرب، ويستحبون البلَج، وهو      

. هما وخلوه من الـشعر    بياض ما بين رأسي   
دا حتى كادا والمراد أن حاجبيه قد سِبغا وامت

.يلتقيان ولم يلتقيا

 

 
ونفي القرن هو الصحيح فـي صـفته،    
دون ما وصفته به أم معبد، ويمكن الجمـع         
بينهما على أنه لم يكن باألقرن حقيقـة، وال    
باألبلج حقيقة، بل كان بين حاجبيه فُرجـة        

حقق النظر إليهـا،    يسيرة، ال تتبين إال لمن      
يحسبه من لم   : كما ذكر في صفة أنفه، فقال     

    ولم يكن أشم ،جمـع  : والسوابغ. يتأمله أشم
: وسبوغ الـدرع  . سابغ، وهو التام الطويل   

. سعتها وتمامها

 

 
بينهما عرق يِدره الغضب، بينهما عرق      

أي يحركه ويظهره، فكان إذا : يدره الغضب
ـ     ا يمتلـئ  غضب امتأل ذلك العرق دما، كم

: وقيل. الضرع لبنًا إذا در، فيظهر ويرتفع     
هو من أدرت المرأة الِمغْزل؛ إذا فتلته فتالً        

شديدا

 

 
: والقنا. األنف: َأقْنَى الِعرنين، العرنين   

طول األنف ودقته ودقة أرنبته، مع ارتفاع       

له نور يعلوه، يحسبه من     . في وسط قصبته  
   مالشَّم ،ارتفاع رأس األنف،   : لم يتأمله َأشَم

وإشراف األرنبة قلـيالً، واسـتواء أعلـى        
كان يحسب لحسن قناه قبـل      : أي. القصبة

التأمل أشم، فليس بفاحش مفرط، بل يميـل        
. يسيرا إلى الشَّمم

 

 
الكثيـف  : كثّ اللحية، الـشعر الكَـثُّ     
. المتراكب، من غير طول وال رقة

 

 
الشعر الذى فوق الناصية يسمى ناصية

 

 
الجبينين يسمى النزعةوما فوق 

 

 
والذى يليه فوق العذار يسمى الصدغ

 

 

ذن عذار  األمامأالشعر الذى 

 

 
لى زاويـة الفـك     إالعارض من العذار    

السفلى 

 

 
وما بين الفكين يسمى اللحية

 

 
نقطة اللحية تسمى الذقن

 

 
والشعر الذى تحت الشفة السفلى يسمى      

عنفقة

 

 
والشعر الذى فوق الشفة العليا يـسمى       

شارب

 

 
والذى حول الشارب يسمى السبال

 

 
لـيس  : أي: سهل الخدين، سهل الخدين   

في خده نُتُو وارتفاع، من سـهل األرض،        
أراد أن خديه أسـيالن؛     : وقيل. ضد حزنها 

. قليال اللحم، رقيقا الجلد

 

 
الواسـع  : ضليع الفـم، الـضليع الفـم    
وقال أبو  . العظيم، وكانوا يذمون صغر الفم    

. في الشفتين وغلظة فيهما   أحسبه ِجلَّة   : عبيد
والضليع في األصل الذي عظمت أضالعه      

 كل  واتسع جنباه، ثم اتسع فيه فاستعمل في      
.عظيم وإن لم يكن ثَم أضالع

 

 
رقة األسـنان ودقتهـا،   : َأشْنَب، الشنب 

. هو بردها وعذوبتها: وقيل. وتحدد أطرافها 
وهـي العذبـة    . رمانة شنباء : ومنه قولهم 

وسـئل رؤبـة بـن      . لماءالطعم، الكثيرة ا  
العجاج عن الشَّنَب، فأخرج حبـة رمـان،        

. هذا هو الشنب: وقال

 

 
تباعد ما بين الثنايا    : مفَلَّج األسنان، الفَلَج  

. فرجة بين األسـنان   : رقوالفَ. والرباعيات
ى تركب الثنيـات علـى      ألص  وضدها األ 

.بعضها البعض

 

 
ى البليـغ   أسنان عند العرب    ومفلج األ 

.الفصيح

 

 
ا مفلج الثنايا وتعطى معنى     ب أيض شنأو

تها كأنها اللؤلؤ سنان ونظافخر وهو رقة األ آ
.المكنون في صدف

 

 
.سنانصفر األأى أكلح أوضدها 

 

 



 

 

 

 

 



 



 









 




 



 





 


اد كلمة المسلمين تتفق على أن المعارف التي يجب على المسلم   تك

. أصول الدين، وأحكام الشريعة: استيعابها هي

 

 
وإن كانت المعرفة    

 

 بشكل عـام   -

 

، وبكـل  ة مطلوبـة، ومـراد  -
فروعها، فيما يتعلق بالكون والحياة، وبخاصة ما يرتبط بالجوانـب          

 ببني نوعه، وذوات    االجتماعية واإلنسانية التي تحدد عالقة اإلنسان     
جنسه من كافة المخلوقات، كاألخالق الفاضلة، والمعاملة الحـسنة،         

  ا جبارة من المصلحين، وفي مقدمتهم األنبياء       التي استقطبت جهود
.واألئمة، والعلماء، والصالحين من الناس

 

 

 

 

 

 



 






 




 



:مكانة السنة في اإلسالم: بقية

 

 
فمن أحاديث البخاري التي ذكرها اإلمام  

من ماتَ  : ( في بيان عقيدته   أبو العزائم   
 ذكـره   )١()لجنََّـةَ اا دخََل   الَ يشِْرك باِهللا شيْئً   

ي كتاب اإلسالم دين اهللا عنـد        ف  اإلمام
 : حديثه عن مأخذ العقيدة حيث يقـول      

مأخذها كتاب اهللا تعالى، وبيان رسول اهللا،       "
وما قرره بعد ذلك أئمة الهدى رضوان اهللا        
عليهم، وقام بتدوينه أهل العلم المخلـصون       
خدمة لألصل األول من أصول الدين الذى       

 ِإن: هو رأس المال لكل مسلم، قال تعالى      
 يغِْفر َأن يشْرك ِبِه ويغِْفـر مـا دون     اللَّه الَ 

    شَاءي نِلم ٰى     ذَِٰلكِباللَِّه فَقَِد افْتَر شِْركي نمو
: ، وقـال    )٤٨ :النساء( ِإثْما عِظيما 

 ،)ِهللا شيْئاً دخََل الجنَّةَ   من ماتَ الَ يشِْرك با    (
ك باِهللا شيْئا حرمه    من ماتَ الَ يشْرِ   : (وقال

          .)٣()٢()اُهللا علَى النَّاِر

 

 
ومن أحاديث اإلمام مسلم التي ذكرهـا       

: اإلمام أبو العزائم

 

 

ال تزال طائفة من أمتي قائمـة علـى         (
الحق حتى يأتي أمـر اهللا وهـم عليـه ال           

ذكره اإلمام فى كتاب    ) يضرهم من خالفهم  
لفرقة الناجية  الفرقة الناجية عند حديثه عن ا     

أهل الفرقة الناجية هـم     " : حيث يقول 
الذين بشرهم رسول اهللا، آنسهم اهللا بجماله،       
وجذبهم إليه سبحانه بعامل محبته، فكـانوا       

هـم  .. مع اهللا وهم في تلك الدار الـدنيا،         
 أئمة أهل الفرقة الناجيـة      وهم ،االرجال حق 

ال تـزال  (: الذين بشر بهم الرسـول    
ي قائمة على الحق حتى يأتي      طائفة من أمت  

أمــر اهللا وهــم عليــه ال يــضرهم مــن 
.)٥(")٤()خالفهم

 

 
 أحاديث ابن ماجه واإلمام أحمد بن     ومن

 ذكره اإلمـام  ) أهل القرآن أهل اهللا   : (حنبل
  فى كتاب الفرقة الناجية عند حديثه عن 

فالفرقة الناجيـة  : "الفرقة الناجية حيث يقول 
أهل (: بقولههم أهل القرآن، وهم المعنيون      

 حون وهم أهل اهللا الصال    ،)٦()القرآن أهل اهللا  
الذين اتصل نسبهم بربهم باتصالهم بحبـل       

.)٧("اهللا المتين الذي هو القرآن المجيد

 

 
 أحاديث الترمذى التـى ذكرهـا       ومن

لَـيـأِتين عـلَى  : ( اإلمام أبو العزائم  
        ـذْوائيَل حـرنِى إسلَى بـا َأتَى عِتى كَمأم 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

   
   

       
  
   
     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
سامي عوض العسالة. د

 

 

 

مدير عام بوزارة األوقاف

 

 

       ـنم ممنْه كان ـتَّى إنـل، حل بـالنَّعالنَّع
أتَى أمه عالَنيه لكَـان فـِى أمِتــى مـن           

 ذَلك نَـعصاِئــيل       ،يـرِنــى إسب فَـإن 
َ تَـتَـفَرقُ       َتفَرقَتْ علََى اثْنَيتيِن وسبعين ِملَّةً

        ـمعين ِملَّةً كُلُهبسلَى ثَالٍَث وـِى ع ِفـى  أمت
 ،)علَيِه أنَا وأصـحاِبى    اٌلنَّاِر ِإالَّ واِحدة، ما   

 ة فى تمهيده لكتاب عقيـد     اإلمام  ذكره  
علم حق اليقين أن    ا" :النجاة حيث يقول    

 اسيدنا محمد    ابعثه اهللا بالحق بشير ا،  ونذير
ا ا غلفً ا، وفتح به قلوب   ا عمي فنور اهللا به أعينً   

لعالم الذين سـبقت    ا، وهدى به ا   ا صم وآذانً
فهـو   .لهم الحسنى إلى صراط اهللا المستقيم     

اإلمام الذى من خالف سنته حبط عمله، قال        
 تُقَـدموا   ا َأيها الَِّذين آمنُوا الَ    ي :اهللا تعالى 

 ِإن اللَّـه  ۚ واتَّقُوا اللَّه ۖبين يدِي اللَِّه ورسوِلِه  
ِلــيمع ــِميعس )وقــال ،)١: الحجــرات 

قُْل ِإن كُنْتُم تُِحبـون     : تقدسـت أسـماؤه   
 فَاتَِّبع وِنياللَّه       كُمذُنُوب لَكُم غِْفريو اللَّه كُمِببحي  ۗ

ِحيمر غَفُور اللَّهو )٣١: آل عمران( .

 

 
:  عبد اهللا بن عمر عن النبي     وعن

)     لَـى با عـا َأتَـولَى أُّمِتي كَمع نأِتينـي  لَي
       كان تَّى إنل، حل بـالنَّعالنَّع ذْوائيَل حرإس
منْهم من أتَى أمه عالَنيه لكَان في أمتي من         

    ِنى إسب فَإن ،ذَٰلك نَعصاِئيليلَـى    رتفَرقَتْ ع َ
ـ رقُ ُأم اثْنَيتيِن وسبعين ِملَّةً وتَتَفَ    ي علَـى   ت

 سة،      ثَالٍَث واِحدِفى اٌلنَّاِر ِإالَّ و معين ِملَّةً كُلُهب 
.)٩(هأ")٨()ما علَيِه أنَا وأصحابي

 

 
حديث :  ومن أحاديث اإلمام مالك   

 ذكـره   ،)١٠()بعثت ألتمم مكارم األخـالق    (
 في كتاب معارج المقربين عند       اإلمام

 فـي مبحـث     حديثه عن كمال أخالقه     
لما  ": في بيان ذلك   النبوات حيث يقول    

 من خصال الكمال، ما ال      اجتمع فيه   
يحيط به حد، وال يحصره عـد، أثنـى اهللا          

: تعالى عليـه فـى كتابـه الكـريم فقـال          
ِصرتُبفَس ونِصربيو*  فْتُـونالم كُمِبَأي  
 وإنمـا كـان خلقـه       ) ٦،  ٥: القلم(

ا، الجتماع مكارم األخالق فيه، قـال       عظيم
) :   ي بتمام مكـارم    إن اهللا تعالى بعثن

وفـي  ) األخالق، وكمال محاسن األفعـال    
بعثت ألتمم  : ( في الموطأ  رواية مالك     

كان : ، وقالت عائشة    )مكارم األخالق 

فكما أن معاني القرآن    .  القرآن خلقه  
ال تتناهى، كذلك أوصافه الجميلة الدالة على     

. )١١("خلقه العظيم ال تتناهى

 

 
مام بل وكان في بعض األحيان يحيل اإل      

القارئ إلى موضع الحـديث دون ذكـره،        
: ومن ذلك قوله في تفسيره لقولـه تعـالى        

        آِمنُوا ِبـي َأن يناِريوتُ ِإلَى الْحيحِإذْ َأوو
     ونِلمسِبَأنَّنَا م داشْهنَّا ووِلي قَالُوا آمسِبرو 

الـوحي  : " حيـث يقـول    ،)١١١ : المائدة(
 الرسـل  معلوم وله عشرة طرق اختص اهللا    

منها بأربعة وقد وردت في البخـاري فـي     
باب بدء الوحي، وستة منها اشترك الرسل       

.)١٢("فيها مع أهل اإليمان الكامل

 

 
                                                           

هذا جزء حديث أورده ابن كثري ىف تفسريه، وقد         ) ١(
 :رواه عن أىب ذر حيث جاء ىف الـصحيحني بلفـظ     

: ذلك   جربيل عرض ىل ىف جانب احلرة فقال         (... 
ا دخـل   ئًيشرك باهللا شـي    بشر أمتك أنه من مات ال     

: زىن؟ قـال يا جربيل،   وإن سرق وإن     : اجلنة، قلت 
: نعم، قلـت  : وإن سرق وإن زىن؟ قال    : نعم، قلت 

 ،)نعم، وإن شرب اخلمر   :  وإن سرق وإن زىن؟ قال    
.املعارف.ط، ٤/١٩٥تفسري ابن كثري 

 

 
.التخريج السابق) ٢(

 

 
.٢٦ ص،اإلسالم دين اهللا لإلمام أىب العزائم) ٣(

 

 
 عن جابر بن عبد     ،١٥٦ ح ،١:صحيح مسلم ج  ) ٤(

.اهللا

 

 
دار املدينة  .  ط ،جية لإلمام أىب العزائم   الفرقة النا ) ٥(

.١٤املنورة ص

 

 
مسند اإلمام أمحد   و ،٧٨ ص ١:سنن ابن ماجه ج   ) ٦(

.٢٤٢: ص٣:بن حنبل ج

 

 
الفرقة الناجية لإلمام أىب العزائم ) ٧(

 

.١٤ ص-

 

 
رواه الترمذي عن ابن عمر، وأخرجه الـسيوطي    ) ٨(

.ىف اجلامع الصغري

 

 
م ط دار الكتـاب     عقيدة النجاة لإلمام أىب العزائ    ) ٩(

.١١الصويف بالقاهرة، ص

 

 
، ٢/٩٠٤أخرجه اإلمـام مالـك يف املوطـأ         ) ١٠(

 .)بعثت ألمتم حسن األخالق (: بلفظ،٦٠٩ح

.٥٩صمعارج املقربني لإلمام أىب العزائم، ) ١١(

 

 
.٧/٦٦: أسرار القرآن لإلمام أىب العزائم )١٢(

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

بينــا اللقــاء املاضــي أن النبــي 
َّ َّ



 

 ينــسب نفــسه لعبــداهللا 

 

وعبــداملطلب ولكــل جــدوده حــىت إمساعيــل، وحاشــا هللا أن ال 

 

يتربأ رسول اهللا ممن كـان مـن املـشركني أعـداء اهللا حـىت لـو 

 

كانوا مـن أقـرب النـاس إليـه 

 

، فكيـف يكـ

 

ون يف جـدوده 

 

.. مشرك واحد؟ هذا من احملال

 

ويف هذا املقال نواصل احلديث، 

 

:فنقول

 

 

 

 


 




 




 




 




 









 



وأقوى األدلة على ما أقـول هـو        

 إسرائيل منذ   خطاب القرآن الكريم لبنى   

  ا لهم كل ما نزول القرآن حتى اليوم ناسب

كان من أعمال أسالفهم السيئة والشريرة    

والشركية، حتى قتلهم النبيين بغير حق      

 وغيرهما  مثل قتل زكريا ويحيى     

.كثير

 

 

وكذلك محاولة قتلهم عيسى بن مريم      

        مع أن الخطاب موجـه لبنـى ،

ورة إسرائيل الذين كانوا فى المدينة المن     

فى العهد النبوى، ولمن بعدهم من بنـى      

إسرائيل حتى آخر الزمان، فهو ينـسب       

لهم جميع أعمـال أسـالفهم الـشريرة        

عتبار أنهم هم الذين    اوالسيئة والشركية ب  

رتكبوها، ويمن عليهم بكل النعم التـى       ا

أنعمها اهللا تعالى على أسالفهم باعتبـار       

أنهم هم الذين اسـتمتعوا بهـا، وهـذا         

 قوله تعالى لبنـى إسـرائيل       واضح من 

المعاصرين لنزول القرآن الكريم فـى      

المدينة المنورة، وفى غيرها من البالد،      

. ولمن بعدهم إلى اليوم وبعد اليوم

 

 

فلماذا ينسبها لهم، وهم لـم يفعلـوا        

نفس األفعال؟ 

 

 

 لهم  وانتمواألنهم نسبوا أنفسهم إليهم     

واعتزوا مفتخرين بهم كآباء وجـدود،      

لى تاريخهم وتراثهم محبين    محافظين ع 

لهم، مباِهين بهم غيرهم من الـشعوب       

واألمم، ومن ثم فهم يحملون يوم القيامة       

أوزارهم وأوزار أسالفهم، فمـصيرهم     

فى اآلخرة هو نفـس مـصير آبـائهم         

. وجدودهم

 

 

 بنى إسرائيل فـى     فيخاطب اهللا   

  إيـاهم بمـا أنعـم       اسورة البقرة مذكر 

ولين، بقوله  عليهم، أى على أسالفهم األ    

اذْكُروا ِنعمِتي الَِّتـي َأنْعمـتُ       :تعالى

كُملَيع    ِدكُمهِدي ُأوِف ِبعهفُوا ِبعَأوو  ايِإيو



 

 

 

 

 



 



 
















 




 



 والمقـصود   )٤٠: البقـرة ( فَارهبوِن

بالعهد هـو العهـد الـذى أعطـاه اهللا          

إلبراهيم عليه الصالة والـسالم يكـون       

 دناسـي لهم، ولكل الذين يؤمنون بنبـوة       

نزله اهللا عليه، بدليل    أ وبما   محمد  

وآِمنُوا ِبما   :قوله تعالى بعدها مباشرة   

ا لِّما معكُم والَ تَكُونُوا َأوَل      َأنزلْتُ مصدقً 

كَاِفٍر ِبِه والَ تَشْتَروا ِبآياِتي ثَمنـا قَِلـيالً         

)٤١: البقرة( وِإياي فَاتَّقُوِن

 

 

يهود الدنيا إلى    يقول سبحانه لكل     ثم

يا بِني ِإسراِئيَل اذْكُـروا      :آخر الزمان 

      لْتُكُمَأنِّي فَضو كُملَيتُ عمالَِّتي َأنْع ِتيمِنع

 الَِمينلَى العع )الحظ قوله  ) ٤٧: البقرة

تعالى لبنى إسرائيل المعاصرين لنزول     

القرآن والذين من بعدهم إلـى آخـرة        

عمِتي الَِّتـي َأنْعمـتُ     اذْكُروا نِ  :الدنيا

كُملَيع ولـم يقـل علـى       ٤٧: البقرة 

   اأسالفكم، ثم قوله أيض:    نَـاكُميِإذْ نَجو

من آِل ِفرعون يسومونَكُم سوء العذَاِب       

يذَبحون َأبنَاءكُم ويستَحيون ِنساءكُم وِفي     

    ع كُمبن رم الَءذَِلكُم ب ِظـيم ) البقـرة :

ذ نجينا أسالفكم   إولم يقل سبحانه و   ) ٤٩

وإذ  (:أو آباءكم وجدودكم وإنمـا قـال      

.)نجيناكم

 

 

ظرف زمان إذا دخـل علـى       " وإذ"

ذكر أو  افعل فى الماضى تكون بمعنى و     

. ذكروااو

 

 

وِإذْ فَرقْنَا   :ا قوله تعالى   أيض ومثلها

      نوعقْنَا آَل ِفرَأغْرو نَاكُميفََأنج رحالب ِبكُم

َأنْتُمو ونتَنظُر )والمعني ) ٥٠: البقرة

 ، شققنا : أى ،ذكروا يوم أن فرقنا   او: هو

لكم البحر لنجاتكم من فرعون وجنـوده       

حتى عبرتم، ثم أغرقنا فرعون وجنوده،      

الى لألجيـال   ولنَتَوقَّف ولنتدبر قوله تع   

المعاصرة لنزول القـرآن مـن بنـى        

 المنـورة وغيرهـا     دينةإسرائيل فى الم  

نـتم  أو (:والذين من بعدهم منا علـيهم     

والذين نجاهم والذين كـانوا      ) تنظرون

ينظرون إلى فرعون وجنوده شـامتين      

متشفِّين فيهم ليشفى اهللا صدورهم هـم       

الذين كانوا مع موسى وهـارون فـى        

وليست هـذه األجيـال     عصر فرعون،   

المتأخرة من أحفادهم، ومع ذلك يقـول       

فكل نعمة لألولين   ) وأنتم تنظرون  (،لهم

   ا لآلخـرين مـنهم     األسالف هى أيـض

. األخالف

 

 

 ينسب لألخالف اآلخرين من     وكذلك

أجيال بنى إسرائيل أعمـال أسـالفهم       

السيئة والشريرة والشركية بدليل قولـه      

سى َأربِعين لَيلَةً   وِإذْ واعدنَا مو   :تعالى

       ونظَاِلم َأنْتُمِدِه وعب َل ِمنالِعج اتَّخَذْتُم ثُم

 *         لَّكُـملَع ِد ذَِلـكعب ننكُم منَا عفَوع ثُم

ونتَشْكُر )٥١: البقرة 

 

– ٥٢ (

 

 

 لآلخرين عبادة العجل ثم من      فنسب

اهللا تعالى عليهم بالعفو من بعـد ذلـك،         

ؤالء األخالف المتأخرين قتل    وينسب له 

 :النفس التى قتلها أحد األسالف فيقـول      

  نَفْس ِإذْ قَتَلْتُمو       اللَّـهـا وِفيه ْأتُمارا فَـاد

ونتَكْتُم ا كُنتُمم خِْرجم )٧٢: البقرة(.

 

 

فكل ما فعله األسالف الذين نرضى      

عنهم، وننتسب إليهم محبين لهم راضين      

هو على أكتافنا يـوم  عنهم موالين لهم، ف   

الدين، وما كان لهم فهو لنا، وما كـان         

عليهم فهو علينـا، إال أن نتبـرأ مـن          

المخالفين مـنهم المـرتكبين للـشرور       

واآلثام، ونتبرأ من الذين أشركوا مـنهم       

حتى لو كانوا آباءنا أو جـدودنا مهمـا         

.تباعدوا عنا فى األجيال السابقة

 

 



 

 

 

 

 



 


 

 

 

 



 

–

 

–













 



 



 
















 



 



 

 



 


مـن  " داعش  " الكل شاهد ما تقوم به      

قتل وتدمير وتخريب سواء فـي العـراق        
.وسوريا وليبيا وكل مكان سيطرت عليه

 

 
جماعات العنـف  " ا عن باقي   ولكن دونً 

اخترعت داعش طريقة جديدة في     " المسلح  
الـذبح وجـز    " أال وهى   " قتل المخالفين   " 

، ولم تكتـف بـذلك بـل قامـت          "الرقاب  
تصوير عملية الذبح صوت وصورة وذلك      ب

" لعرضها على العالم، ويجـب أن يقتـرن         
ا بالتكبير عـشان  طبع" الذبح  

!!!الصورة تطلع حلوة

 

 
وهذه المشاهد الدمويـة    
البشعة التى اقـشعرت لهـا      
األبدان والقلوب، أشد ما يؤلم     

 ا هو أنها تتم تحـت      فيها حق
راية اإلسالم، وشعاره العظيم    

"!!!اهللا أكبر " 

 

 
وكعادة الفرق المنحرفة علـى مـدار       

:تستند إلى" داعش " التاريخ تجد 

 

 

 

 . فهمها وتفسيرهاىء آيات قرآنية أس-

 

 

 

 فهمها  ىء أحاديث نبوية صحيحة أس    -
.وتفسيرها

 

 

 

 أحاديث ضعيفة وموضوعة ال تثبت      -
.ا عن النبي مطلقً

 

 



 



يستند الداعون إلى ذبح البـشر باسـم        
 أن الرسـول  اإلسالم إلى ما يـروى   

كان يطوف حول الكعبـة فأخـذ صـناديد         
 فطـاف الثانيـة     ،قريش يسبونه ويغمزونه  
 فطـاف الثالثـة     ،فأخذوا يسبونه ويغمزونه  

 يا معشر   : فقال لهم  ،فكرروا السب والغمز  
أما والذي نفسي بيده لقـد جئـتكم        " قريش  
"..بالذبح 

 

 



 



 

: ية أثبتوا الروامن -

 

 
١

 

:  محمد ناصر األلباني-

 

 
حديث قد جئتكم بالـذبح هـذا       : " يقول
.صحيح

 

 
!نحارب الدولة أو ال نحاربها؟

 

 
!!!نحاربها وال نحاربها: قلت

 

 

ولكن ليس  " هو الذبح   "  نحاربها   :فقولي
هو الذبح المستعجل الذي يتبادر إلى الذهن،       
هو الذبح اآلجل، يعنى نحن نتهيأ للقـضاء        

ت، أمـا اآلن فـنحن ال       على هذه الطواغي  
 .)١("انستطيع أن نعمل شيًئ

 

 
٢

 

:  محمد حسان-

 

 
الحديث صحيح رواه البخاري    : " يقول
ا في كتابه خلق أفعال العباد عـن        مختصر

 سألت عبـد اهللا بـن       :عروة بن الزبير قال   
عن أشـد مـا صـنعه       : عمرو بن العاص  

، فقال له عبد    المشركون برسول اهللا    
 رأيت عقبة بـن     :اهللا بن عمرو بن العاص    

 وهو  أبى معيط جاء على رسول اهللا       
ا يصلى فوضع رداءه حول عنقه وخنقه خنقً      

ا، حتى جاء الصديق يبكـى ويدفعـه        شديد
 أن يقول ربى اهللا وقد      أتقتلون رجالً : ويقول

جاءتكم البينات من ربكـم، هـذه روايـة         
).لم يرد فيها الذبح(مختصرة 

 

 
 والحديث رواه اإلمام أحمد في مـسنده      
بطوله، ورواه ابن أبى شيبة فى مـصنفه،        
ورواه ابن حبـان فـي صـحيحه، ورواه         

 .)٢("البيهقى في الدالئل 

 

 
٣

 

:  هاني السباعي-

 

 
هذا الحديث صـححه أحمـد      : " يقول

:شاكر والرسول قال لقريش

 

 
ا مشير" وأشار بيديه هكذا  "جئتكم بالذبح   

والرسـول ذبـح    : ثم يقرر بثقة  ،  إلى عنقه 
  .)٣("ذبح

 

 

 

: اء ضعفوا الرواية علم-

 

 
١

 

 " قام بتـضعيفه قـائالً    :  ابن حجر  -
 .)٤("سنده ضعيف 

 

 
٢

 

: الشيخ عطية صقر-

 

 
 قال  وما يروى أن النبي     : " يقول

أما والـذي نفـس     " ألهل مكة قبل الهجرة     
كمـا رواه   " محمد بيده لقد جئتكم بالـذبح       

الطبراني، فهو حديث ضعيف يرده العقـل       
:والنقل

 

 

 

:أما منافاته للعقل -

 

 
 بذلك فـي     فكيف يصرح النبي    

ر لها ال مرغب فيها؟بدء الدعوة وذلك منفِّ

 

 
وكيف يقوله وهو ضعيف ال يـستطيع       

 عن حمايته ألتباعه القلة؟حماية نفسه فضالً

 

 
ولماذا تركته قريش وهم يعلمـون مـا        



 

 

 

 

 



 


 

 

 

محمد حسينى الحلفاوى. د   

 

 

جاء به من الذبح لتحقيق مـا يريـد، ولـم          
يتغدوا به قبل أن يتعشى بهم؟

 

 

 

:قلوأما منافاته للن -

 

 
وما َأرسلْنَاك ِإالَّ رحمةً     :يةفلمنافاته آل 

الَِمينلِّلْع )١٠٧ :األنبياء(.

 

 
.... " إنما أنا رحمة مهـداة،    "  وحديث  

وما يماثله من نصوص وأحداث تدل علـى       
. وعظيم رحمتهرقة قلبه 

 

 
 متعطشًا للـدماء    ولو كان النبي    

وبخاصة من قريش ما عفا عنهم عند فـتح         
.هو القادر على االنتقام منهممكة و

 

 
الحديث يتنافى مع طبيعة الدعوة وهـو       

.قهر الناس على اإلسالم

 

 

 

إن الدعوة اإلسالمية للعـرض ال       " -
للفرض ـ فما كانت العقائد تغرس باإلكراه  
أبدا ـ ال في القديم وال في الحـديث، واهللا   

:يقول عن نوح

 

 

 

- اوهكُما كَـارِ    َأنُلِْزملَه َأنْتُموونه 
.)٢٨ :هود(

 

 

 

َأفََأنْـتَ   :محمد سيدنا  ويقول ل -
    ْؤِمِنينكُونُوا متَّى يح النَّاس تُكِْره )يونس: 

 .)٥(" إلى غير ذلك من النصوص)٩٩

 

 



 



١

 

: للعلماء اتجاهان حول هذا الحديث-

 

 
: االتجاه األول

 

 

 

 أن الحديث خاص وليس عام -

 

 

 

 هو نفر معدود     أن المقصود بالحديث   -
 :من صناديد قريش وليس كل قريش وهـم       

عقبة بن أبى معيط، أبو جهل عمرو بـن         "
عتبة بن ربيعة، شيبة     هشام، أمية بن خلف،   

بن ربيعة، الوليد بن عتبـة، عمـارة بـن          ا
 ألنهم  ؛ وهؤالء قتلوا في غزوة بدر     ،"الوليد

. محاربين

 

 

 

 أن الذبح الوارد بالحديث على المجاز  -
" مثلما يقال   "  التطهير والتزكية    المراد به " 

أي جعل الملح   " ذبح الخمر الملح والشمس     
!!!والشمس الخمر حالالً

 

 
:االتجاه الثانى

 

 

 

 أن الحديث ضعيف السند وال يـصح   -
.عن الرسول 

 

 

 

 والدليل على ذلك أن رواية البخارى       -
ممـا  " لقد جئتكم بالـذبح     " ليس بها زيادة    

البخارى إمـا  يؤكد أنها لم تصح عند اإلمام      
.لضعف سندها أو نكارة متنها

 

 

 

شام بن عروة ليس بها هذه       ورواية ه  -
.الزيادة

 

 

 

على بن أبـى    ( والحديث مروى عن     -
) طالب، أسماء بنت أبى بكر، أنس بن مالك       

وليس به هذه الزيادة الشاذة .

 

 
:وهذه الزيادة واردة بطريقين

 

 
١

 

 .وهو مدلس: إسحاق طريق ابن -

 

 
٢

 

: رو بن علقمة   طريق محمد بن عم    -
.وهو ضعيف

 

 

 

 أن الحديث من ناحية المتن يخـالف        -
قيم ومبادئ اإلسالم سواء فـي القـرآن أو         

.السنة الصحيحة

 

 

 

ما و فالرسول بعث رحمة للعالمين      -
.أرسلناك إال رحمة للعالمين

 

 

 

قيل يـا   :  قال  وعن أبى هريرة     -
إنى : " رسول اهللا أدع على المشركين، قال     

  رواه " ا وإنما بعثـت رحمـة       انًلم أبعث لع
 لملك الجبال عندما قال     مسلم، وقوله   

" إن شئت أطبقت علـيهم األخـشبين        : " له
أرجو أن يخرج   : "  ذلك قائالً  فرفض  

اهللا من أصالبهم مـن يعبـد اهللا وحـده ال           
.رواه البخارى ومسلم" شريك له 

 

 

 

 جاء بالذبح لقريش ما      لو كان    -
دخل دار أبى   من   " :كان يقول عند فتح مكة    

 ومن أغلق عليه داره فهو      ،سفيان فهو آمن  
"  ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن        ،آمن

!رواه مسلم

 

 
" بل أنكر على من قال عند فتح مكـة          

بل اليوم يـوم    : " قائالً" اليوم يوم الملحمة    
 .)٦("المرحمة 

 

 

 

-      ا أن النبـى     لم يثبت ولم يصح أبـد

  بح  من صحابته الكرام قام بذ     ا أو أحد
أحد من الكفار المحاربين، وكل مـا روى        

.يءمن روايات بشأن ذلك ال يصح منها ش

 

 
 

 

 جماهير الفقهـاء يـرون أن قطـع         -
     ا، قـال   الرأس من المثلة المنهي عنها شرع

لم تحمل إلى رسـول اهللا      : " اإلمام الزهرى 
 ٧(" رأس قط(.

 

 
: إبانة الرأس : " وقال اإلمام السرخسى  

لة منهـى عنهـا     أى قطع الرأس مث   " مثلة  
٨("ا شرع(. 

 

 



 



 

 إن ذبح البشر     -

 

 كالنعاج   –

 

 منـاف   –
لقيم ومبادئ اإلسالم الحنيف كمـا جـاءت        
بالقرآن الكريم والسنة المطهرة وبفهم علماء      

لـصق هـذه    األمة العدول، ومـن العـار       
.الجريمة البشعة باإلسالم

 

 

 

-    ا الخـوارج    صاحب هذه البدعة قديم
عبد اهللا " بذبح الصحابي الجليل عندما قاموا 

كما تـذبح الـشاه،     " بن خباب بن األرت     ا
وغـالبيتهم  " وداعش في ذبحها للمخـالفين      

تـسير علـى خطـى      " بالمناسبة مسلمين   
الخوارج القدامى وليس على خطـى سـيد        

.المرسلين

 

 

 

زيادة شاذة  " لقد جئتكم بالذبح    "  زيادة   -
ومنكرة وال يجوز نسبتها لنبـي الرحمـة        

   ــأويالت ــن ت ــا ع ــث له أو البح
وتخريجات بعيدة مثل تأويل الذبح بالتذكيـة   

!!!والحل

 

 
فال يجوز أخذ ديننا مـن مثـل هـذه          

  ا فـي قـضايا     الروايات الضعيفة خصوص
.هامة مثل الدماء

 

 
                                                           

لأللباىن، مقطع صوتى   " جئتكم بالذبح   " شرح حديث   ) ١(
٩منشور على يوتيوب بتاريخ 

 

-٥

 

.م٢٠١٥-

 

 
 على قناة الرمحة الفضائية، منـشور       حملمد حسان لقاء  ) ٢(

١٩على يوتيوب بتاريخ    

 

-٢

 

أين " م عنوان احللقة    ٢٠١٥-
."احلقيقة؟ 

 

 
"  بعنـوان    ٤١حلقـة   " سؤال جرئ   "  برنامج   :نظرا) ٣(

١٩اجلهاد بني العقيدة والواقع، بتاريخ 

 

-١١

 

.م٢٠١٠-

 

 
.١٦٨ ص ٧فتح البارى ج) ٤(

 

 
اجلزء األول،  " بيان للناس من األزهر الشريف      " كتاب  ) ٥(

٢٧٩طبع وزارة األوقاف املصرية ص 

 

-٢٨٠.

 

 
.٧ ص ٨فتح البارى البن حجر العسقالىن ج) ٦(

 

 
.٢٢٣ ص ٩السنن الكربى للبيهقى ج ) ٧(

 

 
.١١٠ ص ١شرح كتاب السري الكبري ج ) ٨(

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


 

 

 

 

 

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

سعد من  . من البيت المعمور  
فهم هذه الحكـم علمـا، أو       

 سار على   تمتع بها ذوقًا، أو   
هديها سلوكًا؛ ألن عباراتهـا     
من بحر عرفان ونور بيـان      

.مجدد هذا الزمان

 

 
 حكــم هـذه ال ىحـد إنقـدم  

قــ تعليايمة يعقبهــالعظ

 

 
ى نيلـ نسترشد به ف   

 

 
.المجد اإلسالمى       

 

 

األستاذ

 

 
قنـديلمحمود سميـح 

 

 
 



 





  

 





 



 

 

 

 

" كـان "و  " كـن "يكشف اإلمام عن حقيقـة      
له هو  : لك وهى الخلق الجديد، كان    : كن: فيقول

فيك، ولكنها لم تظهر فيـك لـك إال بكنتيتـك،           
." كان"فكنتيتك مظهر لظهور 

 

 
.حضرة االفتتان، وكان حضرة األمان: كن

 

 
حضرة اإلبـراز، وألـست حـضرة       : كن

.االنفصال

 

 
قدره اهللا  هى سر القدرة، التى تبرز ما       : كن

. فى آنات معلومةتعالى أزالً

 

 
بها تمام الوجود كله، وبها صار      : كلمة كن 

بوجوده على قدرة اهللا فى إبراز مـا يـشاء    داال 
ليست مركبـة   " كن:" وفق مراده سبحانه، فكلمة   

من حرفى الكاف والنون، ولكنها فـى حقيقتهـا         
إرادة إلهية، ومشيئة ربانية، تبرزها قدرة أزلية،       

علمية، وحكمة إبداعية، ووسعة أبديـة،      وحيطة  
تجلت بمقتضى ظهـور أسـماء اهللا الحـسنى،         
وصفاته األسنى، التى بمقتضاها تكون كلمـات       
اهللا فى غيب بطونها ظاهرة جلية، كما تكون فى         

.نفس الوقت فى نور ظهورها باطنة خفية

 

 
أتى أناس مـن    : قال ابن الجارود رحمه اهللا    

يـا  :  فقـالوا  أهل اليمِن إلى رسـول اهللا       
رسول اهللا جئناك لنتفقه في الدين، فأنبئنـا عـن        

:بدء هذا األمر ما كان؟ فقال

 

 
)        ه، وكان عرشُهكان اُهللا ولم يكن شىء غير

على الماء، وكتب في الذكر كلَّ شىء، ثم خلـقَ     
.رواه البخارى ومسلم) السموات واألرض

 

 
ومعناه أن اهللا تعالى كان في األزل أي فيما         

ء له وحده، ولم يكن مكان وال ظالم وال         ال ابتدا 
نور وال عرش، وال كرسي وال فـراغ، كـان          

ا في األزل بال مكان وال جهة، ولم يكن         موجود
إنه كان في داخـل العـالم       : العالَم كله، فال يقال   

 بالعـالم   وال في خارجه، وال يقال كان متـصالً       
 عنه، واهللا ال يتغير بعـد أن خلـق          وال منفصالً 

ا بـال جهـة وال مكـان،    ا زال موجود العالم، م 
ومهما تصورت ببالك فاهللا بخالف ذلـك، قـال         

رواه أبو  ) ال فكرة في الرب   : (رسول اهللا   
.القاسم األنصاري

 

 


 


إن من ثوابت العقيدة عند المـسلمين أن اهللا         



 




 





 

 

 

 

 



 


 

           ؛ ألنه زمـانـدحوال ي تعالى ال يحويه مكـان
الزمان مخلوقان، وتعالى اهللا سبحانه أن      المكان و 

يحيطَ به شيء ِمن خَلِقه؛ بل هـو خـالق كـل            
.شيٍء، وهو المحيط بكل شيٍء

 

 
أن هذا االعتقاد متَّفَقٌ عليه بين المسلمين ال        
ينِكره منهم منِكر، وعبر عن ذلك أهـُل العلـم          

كان اهللا وال مكان، وهو على ما كـان         : بقولهم
 المكان؛ لم يتغير عمـا كـان، وِمـن          قَبَل خَلقِ 

ما نقله اإلمـام   : عبارات السلف الصالح في ذلك    
عن اإلمام جعفر الصادق    " الطبقات"السبكي في   

 :         ،زعم أن اهللا في شيٍء، أو ِمن شيٍء نم
أو على شيٍء، فقد أشرك؛ إذ لو كان في شـيٍء           
         ا، ولو كان علـى شـيٍء لَكَـانورحصم لَكَان 

. ولو كان ِمن شيٍء لَكَان محدثًا،محموالً

 

 
: وقد قيل ليحيى بن معـاذ الـرازي         

إله واحد، فقيل   : َأخِْبرنا عن اهللا عز وجل، فقال     
أين هو؟  : مِلك قادر، فقيل له   : كيف هو؟ قال  : له

لَم أسـألْك عـن     : ِبالِمرصاد، فقال السائل  : فقال
ما كان غير هذا كان صفة المخلوق،       : هذا؟ فقال 

.أما ِصفَتُه فما َأخبرتُ عنهف

 

 
 عن قولـه    وسِئل ذو النُّوِن المصري     

: ﴿الرحمن علَى العرِش استَوى﴾، فقـال     : تعالى
َأثْبتَ ذاتَه ونَفَى مكانَه؛ فهـو موجـود بذاتـه،          
واألشياء ِبِحكمته كما شاء، إشارة إلـى أن مـا          
 ورد في الكتاب والسنة ِمن النـصوص الدالَّـةِ        
على علُو اهللا عز وجلَّ على خَلِقه، فالمراد بهـا          
علُو المكانِة والشرِف والهيمنَِة والقَهـِر؛ ألنـه        
ـَزه عن مشابهِة المخلوقين، وليـستْ        تعالى منَ
ِصفَاتُه كَِصفَاِتهم، وليس في ِصفَِة الخالق سبحانه       

ه جلَّ  ، بل ل  ما يتَعلَّقُ ِبِصفَِة المخلوق ِمن النَّقص     
 ِمن الـصفَات كَمالُهـا، وِمـن األسـماء          وعال

فُ طَر ِبباِلك فاُهللا تعالى ِخـال   حسنَاها، وكلُّ ما خَ   
ذلك، والعجز عن درِك اإلدراِك إدراك، والبحث       

في كُنْه ذات الرب إشراك.

 

 
أين اهللا؟ أجبنـا بـأن اهللا       : فإذا سَألَنا إنسان  

ِمثِْله شيء، كمـا َأخبـر      سبحانه وتعالى ليس كَ   
: سبحانه عن نفِْسه في كتابه العزيز؛ وقال تعالى       

﴾ِصيرالْب ِميعالس وهو ءكَِمثِْلِه شَي سلَي﴿.

 

 
ـ       " أين"أما السؤال عن اهللا سبحانه وتعالى ب

فيـؤمن المـسلمون بـأن اهللا       : كمسألٍة عقائدية 
سبحانه وتعالى واِجب الوجود، ومعنـى كَوِنـه        

، أنه ال يجوز عليه العـدم     : تعالى واِجب الوجودِ  

 وال َأبدا، وأن وجوده ذَاِتي      فال يقبُل العدم ال َأزالً    
ليس ِلِعلٍَّة، بمعنى أن الغَير لـيس مـَؤثِّرا فـي           
وجوِده تعالى، فال يعقل أن يَؤثِّر فـي وجـوِدِه          

والمكان وِصفَاِتِه الزمان.

 

 
وإذا قُِصد بهذا السؤال طَلَب معِرفَِة الِجهـِة        
والمكاِن ِلذَاِت اهللا، والذي تَقتضي إجابتُه إثبـاتَ        

، فال يليقُ باهللا أن يـسَأل       الِجهِة والمكاِن هللا    
ـ  بهذا المعنى؛ ألن الِجهةَ والمكـان      " أين"عنه ب

ـ    ق بـاهللا  ِمن األشياِء النِّسِبيِة الحاِدثَِة، التى ال تلي
.

 

 
اهللا في الـسماء،    : فلَو قال مسِلم  : وعلى ذلك 

فيجب أن يحمُل قَولُه على معنَى أن اهللا لَه ِصفَة          
العلُو المطْلَِق في المكانِة علـى خَلِْقـه؛ ألن اهللا          
تعالى منَزه عن الحلُوِل فـي األمـاكن، فهـو          

ِبكُلِّ شيِء محيطٌ، وال يحيط به شـيء،        سبحانه  
     عنـاهاهللا تعالى في السماء م والقوُل بأن :  هلُـوع

على خَلِْقه ال أنَّه حالٌّ فيهـا، حاشـاه سـبحانه           
وتعالى، أما من يعتقد أن اهللا تعالى في الـسماء          
ِبمعنَى أنها تُحيط به إحاطَةَ الظَّرِف ِبالمظْروِف،       

 ِحينَئـٍذ     فهذا أمر هتَعِليم جبه، وياعِتقَاد جوزال ي 
الصواب ِمن الخطأ في ذلك، وكَـشفُ الـشُّبهِة         

.العاِلقَِة ِبِذهِنِه فهذا خطر كبير

 

 
 سألِ جاريةً فقـال   وقد ورد أن النبي     

فأشارت بأصبعها إلى الـسماء،     ) أين اهللا؟ : (لها
َأعِتقْهـا فإنهـا    : (لـصاحبها  فقال النبي   

 رواه مسلم، وليس في ذلك إثباتُ المكاِن        )مؤمنة
 وإنما ذلك ألن السماء ِقبلَةُ الدعاِء؛ ألن ِجهةَ         ؛هللا

         ورحـصاهللا م اِت، ال أنهي أشرفُ الِجه لُوالع
 عن ذلك علُوا كبيـرا، ولـذلك   فيها، حاشاه  

شـرح  "قال اإلمام النَّوِوي رحمه اهللا تعالى في        
: ، وهو يتَحدثُ عن مسلَِك التأويل     "صحيح مسِلمٍ 

         بـأن دةٌ تُِقرحوانُها؛ هل هي مامِتح ادركان الم
الخالقَ المدبر الفَعاَل هو اُهللا وحده، وهو الـذي         
إذا دعاه الداعي استَقْبَل السماء، كما إذا صـلَّى         

 منْحِصر  المصلِّي استَقْبَل الكعبةَ؟ وليس ذلك ألنه     
في السماء، كما أنه ليس منْحِصرا فـي ِجهـِة          
         اِعين، كما أنلَةُ الدِقب السماء الكعبة، بل ذلك ألن
الكعبةَ ِقبلَةُ المصلِّين، أو هي ِمن عبدِة األوثـان         

في السماء، عِلم أنها    : التي بين أيديهم، فلما قالت    
.انموحدةً وليست عاِبدةً لألوث

 

 



 


إن المسلمين يؤمنون بأن اهللا سبحانه وتعالى       
          مِم، وهـو الِقـدِصفَةَ الِقد ثِْبتُونم يأي إنَّه ،قديم
         مـدوِد، أو هو عجافِتتَاِح الو مدعني عوي الذاِتي

ِب اهللا في   اَألوِليِة ِللوجوِد، وهو ما استُِفيد ِمن كتا      
أنتَ : (وُل﴾، وقَوِله    ﴿هو األَ  :قوله تعالى 

   شيء ِم    ) األوُل فليس قَبلَكرواه مسلم؛ فِصفَةُ الِقد
         ودجأو و شيٍء قَبلَه ودجو هودجسِبقَ وي تَنفي أن
شيٍء معه، لذا فهي تَسلُب معنى تَقَـدِم الخَلـِق          

.عليه

 

 
 كـذلك قَديمـةٌ،    وكذلك فإن ِصفَاتُ اهللا     

غَير ِبحدوِث الحوادِث وإثباتُ الِجهـِة،      فهي ال تَتَ  
        وبهذا تَكُـون ،رقتضي هذا التَّغَيعناه يوالمكاِن م
الفَوِقيةُ المكانيةُ أو العلُو المكاِني ِصـفَةً حاِدثَـةً         
نَتَجتْ عن حاِدٍث؛ وِلذا فهي ال تَصلُح ِصـفَةً هللا          

      فُ اهللاصو وال يجوز ،  بالحوادث، فال  
يوصفُ سبحانه بأنه فَوقَ شيٍء أو فـي ِجهـٍة،          
على معنَى المكاِنيِة والِجهِة، تعالى اهللا سـبحانه        

عن ذلك علواا كبير.

 

 
:يقول اإلمام أبو العزائم 

 

 
الُل فزلزلت أرجائىـر الجـظه

 

 
وره أدوائــىـددت بظهــوتج

 

 
ل مظهر سرهـد قبـما كنت أعه

 

 
ائــىت أعضـالَل مفتِّـأن الج

 

 
رنَّـحتـسطه فتـجاء الجماُل بب

 

 
روحى على غصٍن بروِض بهاِئى

 

 
لما بدا هذا الجماُل لناظــــرى

 

 
أواه منه تشتَّت آرائــــــى

 

 
وِلـهـليم بهـيا مظهرا صعق الك

 

 
م عنائـىـأنا قد صعقت وصح ثَ

 

 
وإياك أن تعتقد    

 

 أخى الموحد    -

 

" كـن " أن -
انى عنـد   مرتبطة بترتيب زمنى أو مك    " كان"أو  

اهللا، بل هى قائمة أزلية أبديـة بـال بدايـة وال            
ليس " كان"نهاية، متعلقة بذات اهللا سبحانه، فاهللا       

كفعل ماض وانتهى األمر، بل هو على ما هـو          
عليه كان على الدوام بـصفته األول والقـديم،         

أمر إلهى متعلق بالعلم واإلرادة اإللهيـة       " كن"و
مر قـائم بـاق     القديمة األولية، وما زال هذا األ     

:  ألنه مرتبط باآلخرية، فهـو سـبحانه       ؛مستمر
األول واآلخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء       

.أنت" يكون"كلمته، و" كن"ذاته، و" كان"عليم، 

 

 













 













 















 



 



 





 





 





 



 



 



 

 

 

 

 



 



 


 

 

 

 

 
قنديل عبد الهادىفضيلة الشيخ 

 

 

 

 




 



٢٠

 

 قـال   عن أبي الـدرداء      -

) :      ا يوم القيامة فيليبعثن اهللا أقوام

وجوههم النور، على منـابر اللؤلـؤ،       

يغبطهم الناس، ليسوا بأنبياء وال شهداء،      

يـا  : فجثا أعرابي على ركبتيـه فقـال      

هـم  : رسول اهللا؛ جلهم لنا نعرفهم، قال     

هللا من قبائل شتى وبالد     المتحابون في ا  

، )شتى؛ يجتمعون على ذكر اهللا يذكرونه    

المتحـابون فـي    : (وفي روايات أخرى  

اهللا؛ والمتباذلون في اهللا؛ والمتالقون في      

 قـرأ   أنه  : ، وفي رواية أخرى   )اهللا

َأال ِإن َأوِليـاء اللَّـِه الَ خَـوفٌ      : اآلية

نُونزحي مالَ هو ِهملَيع )٦٢ :يونس.(

 

 


 



مثَُل الْجنَِّة الَِّتي وِعـد     : قال تعالى 

الْمتَّقُون ِفيها َأنْهار من ماء غَيِر آِسـٍن        

        ـارَأنْهو همطَع رتَغَيي ٍن لَّمِمن لَّب ارَأنْهو

من خَمٍر لَّذٍَّة لِّلشَّاِرِبين وَأنْهار من عسٍل       

فصاِت         مـرا ِمـن كُـلِّ الثَّمِفيه ملَهى و

ِهمبن رةٌ مغِْفرمو )١٥ :محمد(.

 

 

فذكر سبحانه هذه األجناس األربعة     

ونفى عن كل واحد منها اآلفـة التـي         

أن : تعرض له في الدنيا، فآفـة المـاء       

يأسن ويأجن من طـول مكثـه، وآفـة         

أن يتغير طعمه إلى الحموضـة      : اللبن

  كراهة : ا، وآفة الخمر  وأن يصير قارص

: مذاقها المنافي للذة شربها، وآفة العسل     

.عدم تصفيته

 

 

هذه من آيات ربنا سبحانه أن تجري       

أنهار من أجناس لم تجر العادة في الدنيا      

بإجرائها، ويجريها في غيـر أخـدود،       

وينفي عنها اآلفات التي تمنع كمال اللذة       

. بها

 

 

كما ينفي عن خمر الجنة جميع آفات      

 الدنيا من الصداع والسكر ووجـع       خمر

البطن وذهاب العقل وعدم اللذة، فهـذه       

آفات من آفات خمر الدنيا تغتال العقـل        

ويكثر اللغو على شربها، بل ال يطيـب        

شرابها ذلك إال بـاللغو، وتنـزف فـي     

نفسها وتنزف المال، وتصدع الـرأس،      

وهي كريهة المذاق، وهي رجس مـن       

بغـضاء  عمل الشيطان يوقع العدواة وال    

بين الناس، وتصد عن ذكر اهللا وعـن        



 

 

 



 



 


 

 

 

الصالة، وتدعو إلـى الزنـا، وتـذهب        

الغيــرة، وتــورث الخــزي والندامــة 

.والفضيحة

 

 

وتلحــق صــاحبها بــأحط أنــواع 

اإلنسان، وتسلبه أحسن السمات وتكسوه     

أقبحها، وتسهل قتل الـنفس، وإفـشاء       

السر، ومؤاخاة الشياطين في تبذير المال  

ا له، وتهتك األستار،    الذي جعله اهللا قيام   

وتدل على العورات، وتهون ارتكـاب      

 ا مـن  القبائح والمآثم، وتجعل القلب خالي

. تعظيم المحارم

 

 

مـن حـرب،    الخمـر   وكم أهاجت   

وأفقرت من غني، وأذلت من عزيـز،       

ووضعت من شريف، وسلبت من نعمة،      

وجلبت من نقمـة، وفـسخت مـودة،        

ونسجت عدواة، وكم فرقت بـين زوج       

هبت بعقله، وراحت بلبه، وكم وزوجه فذ 

أورثت من حسرة، وأجرت من عبـرة،       

     ا مـن   وكم أغلقت في وجه شاربها أبواب

الخير، وكم أوقعت في بلية، وعجلـت       

في منية، وكم جرت على صاحبها من        

. المحن

 

 

فهي جماع المآثم، ومفتـاح الـشر،       

وسالبة النعم، وجالبة النقم، ولو لم يكن       

جتمع هي وخمر   من رذائلها إال أنها ال ت     

الجنة في جوف عبد كمـا ثبـت عـن          

من شرب الخمر   : ( قوله رسول اهللا   

لكفـى،  ) في الدنيا لم يشربها في اآلخرة    

".الحديث أورده ابن ماجه"

 

 

خمر الجنة؛ وما أدراك مـا خمـر        

: الجنة؟، يقول اإلمام أبو العزائم 

 

 

خمر صفا من حوض طه خُصصتْ

 

 

لَتْوـال ذات نُـن جمـيـاشقـللع

 

 

بهمـر حبيـند ذكـيهم عـدارت عل

 

 

م لهمو بدتـموسهـموا وشـهيـفت

 

 

يـعشقوا الجميل فالح نور الحق ف

 

 

ققتـت وتحـوب فأشرقـق القلـأف

 

 

لهـن فضـه بأعيـدوا مجاليـهـش

 

 

ه تمتعتـلب منـن القـن عيـوالعي

 

 

ودهـهـبهم وشـم بحبيـرى لهـبش

 

 

لتـتى انجـه حـي ذاتـهم فـوفنائ

 

 

ةـق مدامـالرحيبـم هـطافوا علي

 

 

دس التي قد نولتـرة القـن حضـم

 

 

مـزبهـام وحـمقـاء الـ ألمنقبالً

 

 

رتـد أسكـم قـين كـل عليـوأله

 

 

اـرهـديـن يـاربيـذة للشـهي ل

 

 

تـدسـد قُـه قـراد روحـرد مـف

 

 

مـبلكـاٌل قـا رجـهـكم هم يشرب

 

 

ا لما بدتـوا لهـا ثبتـوا ومـصعق

 

 

موـ وشممتتموـمو وشربـتـوسمع

 

 

تـت وتنزهـد قدسـت قـا علخمر

 

 

مـرابكـم ألن شـجكـالشوقُ يزع

 

 

ِزجور الحق حتى طُلِسمتـت بنـم

 

 

واـها وتقربـه دوامـوا اإللـسلـف

 

 

ذي منه أتتـولى الـر للمـكـبالش

 

 

وبكمـوا بقلـلمـيه وسـلوا علـص

 

 

رقتـسه قد أشـيب وشمـفهو الحب

 

 

ٍمـرةً لمتيـظـبي نـلـور قـا نـي

 

 

ني شُوقَتْـروح مـالـا فـيحيا به

 

 

ولعل ذكر الجنة وصفتها ونعيمهـا      

وما أعده اهللا تعالى ألهلها يحتاج إلـى        

بيان أكثر، لتتضح للمسلم غاية يـسعى       

ا يتوق إليه، ويهون من أجله      إليها، وهدفً 

كل شيء، ولكن نكتفي بهذا القدر فـي        

هذا الموضع، ولطالب المزيد مطالعـة      

لسماحة السيد " ة النعيم المقيم  الجن: "كتاب

محمد عالء الدين ماضي أبي العـزائم       

شيخ الطريقة العزمية، ونسأل اهللا تعالى      

الجنة ونعوذ به من سـخطه والنـار،        

وندعو بما دعا به اإلمام أبـو العـزائم         

:مواله بقوله

 

 

ي بجاذبة الهدىـأنِْعم على روح

 

 

د المحمودـا للمشهـى بهـترق

 

 

هماـفـ ليسعد بالصوالجسم نَع

 

 

يدـردوس بالتوحـة الفـفي جن

 

 

ي وصبابتيـوقـهل للجنان تش

 

 

والوجه في حال الصفا مقصودي

 

 



 

 

 

 



 



 

:يف أجواء احلج

 

 

 

األزهر حني ينهض جمددا
ً

 

 

 

في الحج نتذكَّر األزهـر الحـق ولـيس         

األزهر الوهابي، أزهـر الـدجوي وعبـد        

المجيد سليم ومحمود شلتوت ومحمد أبـو       

زهرة ومحمود عاشـور وأحمـد الـسايح        

وعشرات األئمة والشيوخ الكبار الـداعين      

 لالستنارة والوحدة ورفض الغلو والتكفير،    

ال أزهر بعـض الـشيوخ الـذين ذهبـوا          

يا بزخرفها إلى النفط وثقافتـه      تُحركهم الدن 

ات، وعادوا محملين بفكٍر وهابي داعشي شـاذ        يفي السبعين 

.يخالف دين األزهر الذي هو دين اإلسالم الصحيح

 

 

، ليس في   ا ودور ا وِقيم اكل عام يحضر األزهر تاريخً    وفي  

مصر وحدها بل في غالب البالد اإلسالمية والعربيـة، ِلمـا           

زِلٍة كبيرٍة في نفوس وعقـل األمـة،        لألزهر الشريف من من   

 اوِلما يمثّله من إسالم وسطي معتِدل جاِمع لألمة وليس مفرقً      

لها كما هي عقيدة الوهابية التي أنتجت داعـش والقاعـدة           

، وأذاقت األمـة جرعـات مـن األلـم     ةد الماضي وخالل العق 

 الدين وهو منها براء، كان األزهـر        باسموالفوضي والقتل   

نقـيض هـذه الوهابيـة      ) في أغلبها (يرته وفتاويه    مس عبر

يزال مؤسسة لنشر الخيـر والوحـدة        والداعشية، كان وال  

 شهر الخيـر    باعتباره ولذا ال يأتي شهر الصيام       ؛والتسامح

والرحمة إال ويذكر األزهـر ويستحـضر النـاس سـيرته،           

وتنطلق األمنيات بشأنه، وفي الحج يأتي الحـديث المتجـدد          

ألزهر الـشريف ودوره فـي إطفـاء        عن ا 

الخالفات المذهبية والطائفية التي تـنهش      

جسد األمة اإلسالمية، هو حديث يأتي من        

قناعة بأهمية دوره، والذي تجـسد عبـر        

عصور طويلة من طرح مفهـوم اإلسـالم        

   م نموذجطي الذي قداالوس لصورة  ا حضاري 

اإلسالم والمسلمين، والذي يتعرض اليـوم      

مٍة شرسٍة من ِقبـل قـوي التطـرف         لهج

الوهابية والداعشية، وتحاول هذه الِفـرق الـسيطرة علـى          

ِلما يمثله    مالي كبير  خليجياألزهر الشريف من داخله بدعٍم      

من مكانة روحية ودينية وقومية في نفوس المسلمين فـي          

شتّي بقاع األرض، وإذا كان الحرمين الشريفين فـي مكّـة           

دينة المنـورة قـد حظيـا بالقداسـة الدينيـة           المكرمة والم 

باعتبارهما مهد الرسالة وقبلـة المـسلمين، فـإن األزهـر        

الشريف اكتسب مكانته الدينية والروحية في العالم أجمع من         

 عاتقها نشر ىخالل دوره التنويري كجاِمٍع وجامعٍة حملت عل      

اإلسالم المستنير، واحتضان المذاهب المختلفـة مـن دون         

وهو األمر الذي يحتاج منا إلى حمايـة        . تبعاد أو تعصب  اس

األزهر من تلك الهجمات الوهابية من خالل استحضار دوره         

التاريخي في الدفاع عن وحدة األمة وتبنّيه للفَهِم اإلسـالمي     

) م٩٧٠( الوسطي المستنير عبر تاريخه الطويل من اإلنشاء      

.م٢٠٢٠وحتى اليوم 

 

 



  

 

 



 













 




 



ة اإلسالم عبر   لعظّل األزهر الشريف ق   
لقد كان الجاِمع األزهـر فـي       العصور، و 

مصر هو الذي يمثّل الـدعوة اإلسـالمية        
والعمل السياسي اإلسالمي المستقل عـن      

 والعثمـانيين  الحكَّام في عصر المماليـك    
الذي في  و،"محمد علي"حتى بداية عصر و

وتجريده من   عهده بدأ تقييد حركة األزهر    
عدة انتهـت   حل  نفوذه السياسي على مرا   

.ِلما هو عليه اآلن

 

 
وإذا أضفنا إليه صعود الدور الوهابي      

ات؛ لوضـحت   يفي المنطقة منذ الـسبعين    
الصورة أكثر حيث ارتبطت المشاكل التي      
عانى منها األزهر بتراجع الدور المصري      
وصعود آل سعود والوهابية في السيطرة      
على األزهر، وتأثيره المتنامي مع هزيمة      

، ويعود إلى ما يعرف بحقبـة ـ   م١٩٦٧
البترودوالر وسياسة دفتر الشيكات لشراء     

ات يالوالء والِذمم، وانتعاشها منذ سـبعين     
القرن الماضي، واإلفصاح عـن وجههـا       
كرديٍف للجهد األميركي المكثّف الحتـواء      

ـ    . المنطقة  مـن دون    اولم يكن ذلك ممكنً
غياب الدور المصري، السياسي والتنموي     

ونجحت في  . ني والثقافي والحضاري  والدي
اذلك نجاحالً، وصرفت على ذلك أمواا كبير 

ـ      مليار  ٧٦طائلة تقدرها بعض المصادر ب
ادوالر على مدى ثالثين عام.

 

 
وظهر فـي األزهـر مـن يـستجيب         
لإلختراق ويقبل بإغراء المـال وفـساده،       
فعمل عل تحريم مظاهر وأساليب العـصر       

جـدنا مـن بـين      والحياة المتمدنـة، وو   
األزهريين من يحرم التعامل مع المواطن      
لمجرد االختالف في الدين، وتأتي األفكار      
الوهابية في شن الحملة الوهابيـة علـى        
األزهر وتأثيره المباشر للفكر المتطـرف      
بتحريم الزهور للمرض واألفراح، ويرفض 
القبول بكروية األرض، وغطّت مثل هـذه       

ال االجتماعي العام كافة، من     الفتاوى المج 

زيارة القبور وعذاب القبر وأهوال اآلخرة، 
والدعوة إلى هـدم القبـاب واألضـرحة،        
والتشبه بالوهابية السعودية التي أزالـت      
عبر تاريخها الممتد منذ الدولة السعودية      

 المصريون في الدرعية    هالأزااألولى التي   
م١٨١٨ عام

 

 أعاد البعض التشبه بها في   -
بعض الطقوس الشاذّة مثل هدم أضرحة آل 

قيـع  البيت واألشراف والصحابة فـي الب     
.وغيره من األماكن المقدسة

 

 
وتمكّنت هذه العدوى من األزهر ودار      
اإلفتاء، وخرجت اآلراء والفتاوى المنافية     

تتناول كل ما هـو  . للدين والمنطق والعقل 
 ازال بعـضها منتـشر     شاذ وغريب، وال  

 لألسـف   م٢٠٢٠ى اليـوم     حت الًومتواص
. الشديد

 

 
الوهابية الـشِرسة    ورغم هذه الهجمة  

التي تعرض لها األزهر الـشريف، فـإن        
تاريخ الشيوخ الداعين لوحدة األمة وإلى      
الفكر اإلسالمي المستنير ظّل هو األصـل       
في تاريخ األزهر الممتد، ومـنهم نتـذكّر        
الشيخ البشري صاحب المناظرة الشهيرة     

 التـي  ( د عبدالحسين شرف الدين   مع السي
ــروف   ــاب مع ــي كت ــمصــدرت ف  باس

 وعبدالمجيـد سـليم شـيخ       ،)المراجعات
مؤسس دار   اتياألزهر في نهاية األربعين   

التقريب بين المذاهب، والـشيخ محمـود       
شلتوت صاحب الفتاوي المعروفة بالوحدة     

 إلـى الـشيخ   الً وصو،بين السنّة والشيعة  
ابق رحمة محمود عاشور وكيل األزهر الس    

اهللا عليه، والذي رأس دار التقريب بـين        
 وكـان كاتـب هـذه       ،المذاهب في مصر  

 هـؤالء  .  لـه  ا منه وصديقً  االسطور قريب
العلماء وغيرهم كانوا دعاة للخيـر مـن        
خالل دعوة األزهـر الـشريف للوحـدة        
ورفض الِفتَن والـصراعات واالنحرافـات    

.الفقهية

 

 
قائم يزال ينبض بالِعلم ال     ال األزهرإن  

على حتمية وحدة المسلمين في مواجهـة       
 وأمريكـان األعداء الحقيقيين من صهاينة     

ووهابية صاحبة الفكر الديني الشاذ والذي      
أنتج القاعدة وداعش، ووصل إلـى حـد        
تكفير كافة المذاهب اإلسالمية المعروفـة      
ــة  ــل األشــاعرة واإلباضــية والحنفي مث

.والشافعية والشيعة

 

 
ور األزهـر فـي     وال شك أن تراجع د    

السنوات السابقة خاصة ما سمي بسنوات      
الربيع العربـي مـرتبط بتراجـع الـدور         
ــوذ  ــصري وصــعود النف ــسياسي الم ال
السعودي، وتأثيره المتنامي والراِغب فـي      
الحصول على الشرعية الدينية مـن أهـم        

السنّي (مؤسسة دينية في العالم اإلسالمي      
ـ    ) إذا جاز الوصف   سة بعد أن فقدت مؤس

الوهابية سمعتها بعد تاريخ مـن التكفيـر        
 والقتل الداعشي وإنتاج تنظيمات تكفيريـة     

.  السابقةالتسعارتبطت بها خالل السنوات 

 

 
نريـد ونتمنّـى لألزهـر أن        في الحج 

  دجـدبالفقـه والفكـر والـدور       اينهض م 
 والـذي كـان وال      ،الصحيح الجاِمع لألمة  

 يزال، هو دوره التاريخي الـذي عرفتـه       
مصر وعرفه العالم اإلسالمي قبل الهجمة      

ابية، وأظنّه سيعود حتمبإذن اهللااالوه .

 

 



 

 

 

 

 



 





 




 



 



ِسياحةُ الـروِح ِفـي عـاٍل وعاِلينـا        

 

 

ِفي الْبدِء الَحت ِلمن صوفُوا ِلحـضرِتهِ      

 

 

الَحت معاِني ِصفَاِت الْحـق مـشِرقَةً      

 

 

قَد صاغَها اللَّه فَضالً ِبالْيـديِن كَمـا       

 

 

ِفي الْبدِء كُنت ِضياًء ِللْجمـاِل وِلـي       

 

 

 ِللْب اقتِنـي     أَشهاجو ـهجثُ الْويِء حد

 

 

ياروح يانفْخـةً ِمـن نـوِر خاِلِقهـا        

 

 

ِللْبدِء كُنت مِحيطَ الْكَـوِن سـورِني      

 

 

أَشِهد عيوِني نور الْبدِء كَـي تجلَـىٰ       

 

 

حتٰى أَرى الْوجه صـوِبي الَ يحجبِنـي       

 

 

    بحى الْمأَر تِء كُندِني ِفي الْبِنسؤي وب

 

 

واجعلْ شهوِدي ِفيِه نـور وجِهـك ِفـي    

 

 

 

 

 

كَـشف ِآلٍي يراهــا الْعقْــلُ تكِْوينــا  

 

 

حتٰى رأَت عين روِحـي ثَـم مكْنونـا        

 

 

ِفي هيكٍَل كَـانَ ِفـي تكِْويِنـِه ِطينـا         

 

 

قَد سـخر الْجنـةَ الْعلْيـاَء والِْعينـا        

 

 

 مشهد قُدٍس صـار مـضنونا      ِفي الْبدءِ 

 

 

ماِلي أَخاف وكُنـت الْعبـد مأْمونـا       

 

 

ــا  وننجماقًا وتــش م ــي ــاِلي أَراِن م

 

 

ــِه أُخِفيــت ِمــسِكينا ِبالــسوِر ظُلْمِت

 

 

ــدينا  ــاي وال ينــي د ــواره أَعِطِن أَن

 

 

ــا  ِكينمتا وــد ــِر تأِْيي ــلُّ الْعناِص ِظ

 

 

د جمالَك ِلي ِفي الْكَـوِن آِمينـا       أَشِه

 

 

ــا ِيينعــِه ت ــِب أَراه ِفي ــصِن الْحِبي ِح

 

 

 

 
  

 

 
  

 

 
   



 




 

 

ِإلَٰى مكَّـٍة أَشـتاق ِبـالروِح والْقَلْـبِ        

 

 

ــن ألَِ  ــي تِح ــٍة روِح بــٰى طَي ــيِإلَ نِن

 

 

وهٰأَنــا مــشتاق ِلرؤيــِة طَيبــةٍ   

 

 

ــا هاجوم ــك ــي ِإلَي ــِرم ِب أَح بــارأَي

 

 

ــالَِبي  ــي وقَ ــا ِبقَلِْب هالَيوح ــوف أَطُ

 

 

ــعةً   سوــفَاًء و ــا ِش نحفَر بــار أَي

 

 

أَِمتنا علَـى اِإلسـالَِم واغِْفـر ذُنوبنـا        

 

 

ــا ِبوجِهــ  ناِجهو بــار ِرقًاأَيــش م ك

 

 

ــةً  ايا ِعنــذْن خ ــه ــت اللَّ أَن بــار أَي

 

 

 

 

 

ألَِنَّ شهور الْحـج ينمـو ِبهـا حبـي          

 

 

أَرٰى وجه محبوِبي يلُوح ِبـالَ حجـبِ        

 

 

         بالـر ِمـن ِلـيع ـهجِلي و ِرقشِلي

 

 

ِبكَعبِة مجلَى الذَّاِت ِفي حظْـوِة الْقُـربِ       

 

 

ِنسؤِبـي       فَييِبـِه الْغغَي ـنع وببحِني الْم

 

 

ــذْبِ  ِة الْجاِطعــس ــا ِب لْنمج بــار أَي

 

 

تفَضلْ علَينـا ِبالرضـا حقِّقَـن تـوِبي        

 

 

ِبدنيا وأُخرٰى ِفي مقَاِم الـصفَا الْجـذْبِ       

 

 

أَِدر سيِدي الراح الطَّهور ِمـن الـشربِ       

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

تـهــانــى

 

 












نائب الطريقة العزمية بأسـيوط     بو العز   أفضيلة الشيخ محمد    * 

عصام مصطفى محمـود    األستاذ  ى  سماء عل أ كريمتهعقد قران   ل

بديروط.. توفيق

 

. أسيوط-

 

 

األخ الفاضل الحاج جمال الصادق بحفيده المولود سليم الـسيد   * 

بفرج الكبرى.. جمال الصادق

 

. الرياض-

 

 

األخ الفاضل أحمد جمال عبدالعاطي بابن شقيقته المولـود آدم       * 

ببان العلم.. أحمد خلف عبد العزيز

 

. المنيا-

 

 

يد عطية حمودة لزواج ابنه أحمـد مـن اآلنـسة           األستاذ الس * 

بتلبقـا   .. نورهان ابنة الكابتن محمد عبد الفتاح حمودة      

 

 كـوم   –

.حمادة

 

 

الحاج طه زايد لزواج ابنه المهندس إسالم من اآلنسة ياسمين          * 

 الشيخ إسماعيل الريس بحفيدته حياه    ابنة األستاذ جمال القاضي، و    

بالطود .. مصطفى الريس

 

. كوم حمادة–

 

 









 

 






األخت الفاضلة العاشقة آلل البيت األستاذة آمال الدسـوقي         * 
محمد حرم المستشار عبدالخالق شعيشع ووالدة الدكتور محمـد   

بالحامول.. عبدالخالق

 

. كفر الشيخ-

 

 
الحاج أحمد صديق شقيق األستاذ الدكتور رفعـت صـديق          * 

.بسوهاج.. وعم المهندس محمد رفعت

 

 
بفرج .. األخ الشوادفي الشاملي نسيب الحاج جمال الصادق      * 

الكبرى

 

. الرياض-

 

 
الحاج إبراهيم عيد أبو دسوقي شقيق المهندس عاطف عيد  * 

بقرية البرية.. والمهندس رضا عيد

 

. الرياض-

 

 
.. والمحب الصادق األسـتاذ هـاني أمـين       األخ الفاضل   * 

.بالمنيا

 

 
المرحومة شقيقة المستشار عبدالـصبور عتمـان نائـب         * 

بالمعصرة.. الطريقة العزمية بمحافظة الدقهلية

 

. بلقاس-

 

 
 الدكتور ةسماعيل كامل والدإ كامل ة جليلةالسيدالمرحومة * 

 .ةستاذان بجامعة القاهرشرف صبري األوالدكتور أنبيل 



 


