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: ددلعاةمكل
 وتمنٌاتنا فٌه               ( 2005 )العام الجدٌد 

 ان ٌمضى راحال بدون ان 2004لم ٌشؤ عام 
ٌترك لنا ذكرى ولو مرٌرة و فكان زلزال المحٌط 
الهندى وما صاحبه من مد بحرى بامواج عاتٌة 
بإرتفاع عشرة امتار وكؤننا نعٌش طوفان سٌدنا 

وكؤن الحكمة االلهٌة ههى ان ٌذكرنا بحال , نوح 
, .الدنٌا وانها دنٌا ؼادرة ال أمان لها 

 2005ومن هنا فإننا ندعو هللا ان تكون سنة 
الوافد الجدٌد علٌنا هى سنة األمان من ؼدر 

كما نتمنى ان , الدنٌا ومن تقلبات الزمان علٌنا 
نرى فى العام الجدٌد السالم وهو ٌرفرؾ فى 

انحاء العالم العربى واالسالمى فنرى دولة 
فلسطٌن وقد تحررت واقٌمت ونرى القدس وقد 

عادت تحت راٌة االسالم ونرى العراق وقد تحرر 
من االحتالل وبدا مسٌرة نهضته و ثم نرى 

الشعوب االسالمٌة والعربٌة وقد  توحدت تحت 
راٌة واحدة كل ٌعمل وكل ٌنتج وكل ٌساعد االخر 

. فال حروب وال اضؽان 
واألهم من كل ذلك هو ان نكون قد تعلمنا من 

فنستحق , أخطابنا فى العام الماضى فال نكررها 
فاالنسان , بذلك عقاب الطبٌعة وتصاربؾ القدر 

الذى ال ٌتعلم من اخطابه انسان محكوم علٌه 
واذا ما نظرنا الى حضارات االعالم , بالفناء 

اجمع نجد ان سبب زوال ونهاٌة كل حضارة هو 
 . عدم التعلم من االخطاء واالستمرار فٌها 

 

هذا العدد إقرأ فى   
 
 العام الجديد وتمنياتنا فيه  :الـعددكـلـمة *

        2                  ص(لتحرٌر ربٌس ا)
       لِك ٌا سٌدتى و أخبار الجالٌة المصرٌة  *

 3ص      حسام جابر      /أعداد 
 :مختارات **
      4  صسٌرة ذاتٌةالشٌخ محمد الؽزالى   

اٌهاب مصطفى                   / معانى وكلمات أختٌار * 
 5ص 

أحمد   (لبٌك اللهم لبٌك):  صورة الؽالؾ 
 6ص                           فرٌد

 حقى فى الترشٌح: قضٌة للمناقشة*

 7صاحمد فرٌد                    / أ 
 8ص   سر الطواؾ        (ركن األدب )*
 من :                ة اإلٌـمـانواحـــ*

 

 9صمقامات األحسان                    
               ن ؼٌر عنوانصفحة م*
 10ص                    (بداللطٌؾ طارق ع)
  11ص                      منوعاتصفحة ال*
 (مصطفى داود  /شراؾإ)

 * THE ENGLISH SECTION 
    

     AYMAN  TAHOUN 21.ص  
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  ىِل ٝا سٞدذٚ

ىَاذا ٍٗرٚ 
 

لماذا ٌؽضب الزوج اذا تفوقت زوجته  *
علٌه فى العمل وال ٌؽضب اذا تفوقت ابنته 

 على زمالبها فى الدراسة
 

متى نعلم ان الرجل والمراة امام هللا *  
سواء وال فرق بٌن ذكر وانثى اال بالتقوى 

والعمل الصالح وان كال منهما مٌسر لما 
 خلق له 

 
لماذا نتساهل مع الشاب اذا مال قلبه * 

الى فتاة ٌحبها ونشجعه على ذلك وال 
نؽفر لفتاة ٌمٌل قلبها الى شاب تحبه 

 ونتعبرهذا  خطٌبة
 

متى نحترم مشاعر المراة طالما انها ال * 
تعصى هللا وال تاتى بمكروه 

   
لماذا نفرق فى التربٌة بٌن االبن واالبنة * 

 ونخلق مجتمعا ؼٌر سوى 
 

متى نعلم ان التربٌة االسالمٌة * 
الصحٌحة اساسها هو عدم التفرقة بٌن 

 االبناء فى محٌط االسرة الواحدة
 

بنت النٌل/  بقلم                         

أخبار الجالٌة المصرٌة 
 

أفراح األىمى * 
ىذه -فى الدوحة - تعيش جماىير النادى األىمى 

االيام فرحة عارمةولم ال  فنادييا يتربع عمى قمة 
( 19)الدورى بال منافس بفمرق قياسى فى النقاط 

الذى يترنح ,نقطة عن اقرب منافسيو نادى الزمالك 
وجماىير األىمى التى , من جراء خسائره المتتالية 

افتقدت بطولة الدورى لمدة اربعة اعوام متتالية 
وخرجت فى العام الماضى من بطولة الكاس والدورى 

ومن بطولة كاس افريقيا بعد اليزيمة المرة من اليالل 
كما أنيا  , 32السودانى عمى ارض األىمى فى دور ال

انسحبت من البطولة العربية قبل لقاء الزمالك خوفا 
من عواقب األمور مع ان جياز التدريب الحالى بقيادة 

من الالعبين % 90البرتغالى جوزيو كان موجودا و
بدون  العبى االسماعيمى الجدد  )كانوا موجودين 

, ونفس االدارة  (بركات واسالم الشاطر وعماد النحاس
وىل السبب ىو - فما السبب فى ىذا التغير الكبير ؟ 

فشل الزمالك وادارتو وجيازه التدريبى أم انو شيىء 
: آخر ال نعممو نحن وال أنتم ؟ وقد صدق المثل 

 
لمى يشجع الزمالك يشوف )  إلمى يعيش ياما يشوف وا 

 (أكثر
شٍيناٗٙ ٍرفائو / تقيٌ                             
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 .. الشيخ محمد الغزالي 

  سيرة ذاتية

    islamonline م       منقولة من موقع 

واحًدا من دعاة اإلسالم الِعظام, ومن " محمد الؽزالً"كان الشٌخ        
كبار رجال اإلصالح, اجتمع له ما لم ٌجتمع إال لقلٌل من 

النابهٌن؛ فهو مإمن صادق اإلٌمان, مجاهد فً مٌدان الدعوة, 
ملَك اإلسالم حٌاته؛ فعاش له, ونذر حٌاته كلها لخدمته, وسخر 

قلمه وفكره فً بٌان مقاصده وجالء أهدافه, وشْرح مبادبه, 
والذْود عن حماه, والدفاع عنه ضد خصومه, لم ٌدع وسٌلة 
تمكنه من بلوغ هدفه إال سلكها؛ فاستعان بالكتاب والصحٌفة 

 .واإلذاعة والتلفاز فً تبلٌػ ما ٌرٌد

رزقه هللا فكًرا عمًٌقا, وثقافة إسالمٌة واسعة, ومعرفة 
رحٌبة باإلسالم؛ فؤثمر ذلك كتًبا عدة فً مٌدان الفكر اإلسالمً, ُتحًٌ أمة, وُتصلح 

جٌالً, وتفتح طرًٌقا, وتربً شباًبا, وتبنً عقوالً, وترقًِّ فكًرا, وهو حٌن ٌكتب أدٌب 
مطبوع, ولو انقطع إلى األدب لبلػ أرفع منازله, ولكان أدًٌبا من طراز حجة األدب 

, لكنه اختار طرٌق الدعوة؛ فكان أدٌبها "مصطفى صادق الرافعً"ونابؽة اإلسالم 
ووهبه هللا فصاحة وبٌاًنا, ٌجذب من ٌجلس إلٌه, وٌؤخذ بمجامع القلوب فتهوي .النابػ

إلٌه, مشدودة بصدق اللهجة, وروعة اإلٌمان, ووضوح األفكار, وجالل ما ٌعرض من 
قضاٌا اإلسالم؛ فكانت ُخطبه ودروسه ملتقًى للفكر ومدرسة للدعوة فً أي مكان حلَّ 

ه عقله حٌن ٌكون " الؽزالً"به, و ٌملك مشاعر مستِمِعه حٌن ٌكون خطًٌبا, وٌوجِّ
      .كاتًبا؛ فهو ٌخطب كما ٌكتب عذوبة ورشاقة, وُخَطبه قِطٌع من روابع األدب

رجل إصالح, عالم بؤدواء المجتمع اإلسالمً فً شتَّى ربوعه, أْوقؾ " الؽزالً"و
حٌاته على كشؾ العلل, ومحاربة البدع وأوجه الفساد فً لؽة واضحة ال ؼموض فٌها 

وال التواء, ٌجهر بما ٌعتقد أنه صواب دون أن ٌلتفت إلى سخط الحكام أو ؼضب 
  .المحكومٌن, ٌحّركه إٌمان راسخ وشجاعة مطبوعة, ونفس مإمنة

 
 الغزالي
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       اٌهاب عبد الؽنى/اختٌار            معانى وكلمات               

 منحنٌاً إال إذا كنتَ .. ال ٌستطٌع أحٌد ركوب ظهرك 

 . الناس فً التفرٌق بٌنكما فقد ٌخطا.. ال تجادل األحمق     

 .جاَرْت علٌه شٌخوخته .. من جار على صباه    

 . لكنه سٌٌد فاسد.. المال خادٌم جٌد    

تاج القٌصر ال ٌمكن أن ٌحمٌه من الصداع     

 . خٌر لك من أن تكون قابًدا للنعاج .. أن تكون فرًدا فً جماعة األسود    

 . لما صاَدْقَت نفسك أبًدا.. لو أنك ال تصادق إال إنساًنا ال عٌب فٌه     

 . داللة على الٌد القصٌرة.. اللسان الطوٌــــل     

. الكلب الذي ٌنبح على جثة األسد  لٌس شجاًعا ذلك    

 . وعَظمة قلبك تخلق لك األصدقاء .. عَظمة عقلك تخلق لك الحساد    

ولكن انظر إلى عظم من عصٌت .. ال تنظر إلى صؽر الخطٌبة    

 ! األطفال , والشبان , والشٌوخ: المرأة  ثالثة أصناؾ من البشر ال ٌستطٌعون فهم    

! لكن المرأة تفعل فً الرجل ما ترٌد .. ٌقول الرجل فً المرأة ما ٌرٌد     

فاجعل العفو عنه شكًرا للقدرة علٌه .. إذا قدرَت على عدوك     

الجور على المظلوم  أشد من ٌوم.. ٌوم العدل على الظالم     

ٌُعصى هللا.. لظالٍم بالبقاء من دعا       فقد أحب أن 
  

 وساعة اللذة دقٌقة.. دقٌقة األلم ساعة   
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 لبٌك ال شرٌك لك لبٌك    ... لبٌَك اللهم لبٌك :   صورة الؽالؾ

 استاذ الفقه بجامعة االزهر-  الدكتور محمد سيد أحمد المسير 

ٌنبؽً على كل ُمحرم بالحج أن ٌلتزم آداًبا رفٌعة تجعله فً محل المناجاة الُعلوٌة مع الخالق جل شؤنه, 
 .وتصل بالحاج إلى مراقً الكمال الروحً والسلوكً واألخالقً مع ربه ثم نفسه ثم الناس

الحج أشهر معلومات فَمن فَرض فٌهن الحج فال رَفث وال فسوق وال جدال فً الحج وما ):قال هللا تعالى
دوا فإن خٌر الزاد التقوى واتقوِن ٌا أولً األلباب  (197: البقرة )(تفعلوا من خٌر ٌعلمه هللا وتزوَّ

 :وقد أشارت اآلٌة الكرٌمة إلى ثالثة جوانب أساسٌة هً

َفث - 1 والرفث هو الجماع ودواعٌه, فٌحرم على الحاج المعاشرة الزوجٌة  :النهً عن الرَّ
فُث إلى نسابِكم): وقد جاء الرفث بمعنى الجماع فً قوله تعالى.ومقدماُتها  .(أُِحلَّ لكم لٌلَة الصٌاِم الرَّ

الرفث إتٌان النساء, والتكلم بذلك : "كان ٌقول- رضً هللا عنهما-وذكر ابن جرٌر أن عبد هللا بن عمر 
 ".للرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بؤفواههم

والفسوق هً معاصً هللا عز وجل, سواء كانت متعلقة باإلحرام أو عامة لكل :النهً عن الفسوق - 2
ٌب  ما نهى هللا عنه, فهناك محظورات لإلحرام كقتل الصٌد, ولبس المخٌط, وتقلٌم األظفار, واستعمال الطِّ

وٌدخل فً الفسوق كل معصٌة, فالحاج الذي ترك األهل والوطن, وتحمل المشاق فً النفس .وؼٌر ذلك
ٌُزاحم  والمال ٌجُدر به أن ٌواصل مسٌرة النقاء والطهر, وٌنؤى بنفسه عن كبابر الذنوب وصؽابرها, فال 

وإذا كان اجتناب المعاصً .وال ٌظلم فً بٌعه وشرابه, وال ٌبخس الناس أشٌاءهم وال ٌسًء إلى أحد
ل  واجًبا فً كل قوت إال أنه فً وقت اإلحرام بالحج ألزم؛ ولهذا كان مجرد نٌة السوء فً الحرم ُتحمِّ

ٌُِرْد فٌه بإلحاٍد بُِظْلٍم ُنِذْقُه ِمْن عذاٍب ألٌم): صاحَبها وزًرا كبًٌرا وذنًبا عظًٌما, قال تعالى  .(َوَمْن 

ال جدال فً مشروعٌة الحج وفرضٌته : األول: وهذا النهً له معنٌان:النهً عن الجدال فً الحج - 3
ر شرًعا بنصوص صحٌحة وصرٌحة ال تحتمل تؤوٌالً  إن هناك افتراءاٍت .وحكمة مناسكه, فهذا أمر مقرَّ

ٌرددها أصحاب المذاهب الهدامة, وؼرباء الفكر حول مناسك الحج وٌصفونه بؤنه من بقاٌا الجاهلٌة, 
وٌتناَسون أن شرٌعة الحج عرفْتها رساالت هللا إلى البشر قبل اإلسالم, وأن البٌت الحرام بمكة المكرمة 

هو بناء إبراهٌم وإسماعٌل علٌهما السالم, وأن دعوة إبراهٌم الخلٌل ما زالت ُتإتً ثمارها الطٌبة 
ْن فً الناِس بالحجِّ ): المباركة, وستظل بمشٌبة هللا إلى أن ٌرث هللا األرض وَمن علٌها قال تعالى وأذِّ

لٌشهدوا منافَع لهم وٌذكروا اسَم هللاِ فً أٌاٍم * ٌؤتوك رجاالً وعلى كلِّ ضاِمٍر ٌؤتٌَِن من كلِّ فجِّ عمٌٍق 
ٌُوفوا * معلوماٍت على ما رزَقهم من َبهٌمِة األنعاِم فُكلوا منها وأطعموا البابَس الفقٌَر  ثم ْلٌْقضوا َتَفَثُهم وْل

فُوا بالبٌِت العتٌقِ  وَّ تِه, وال خالؾ فً (نذورهم وْلٌطَّ ٌَّ , فال مراء فً مشروعة الحج وال مناقشة فً ُرْكنِ
ال مجال للمخاصمة والمنازعة فً موسم الحج, فالمسلم حرٌص على أن : المعنى الثانً.آثاره المباركة

فالزمان من األشهر الحرم, والمكان هو البٌت الحرام, .ٌُسالم الزمان والمكان والبشر والمخلوقات كلها
وَمن دخله كان آمًنا, وُحرم صٌد البر أثناء اإلحرام, وهكذا فالمناسبة كلها مناسبة سالم وأمن وإخاء 

 .وصفاء مع هللا ثم مع النفس ثم مع اآلخرٌن
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قضٞح ىيَْاقشح 
 (احمد فرٌد / بقلم )             !!!!!!!َحـقى فى الترشٌح                        

 
 

تتعالى هذه االٌام صٌحات حول مطالب المعارضة الجماهٌرٌة المصرٌة لتؽٌٌر الدستور 
واذا ما  , 2005والسماح بالترشٌح لرباسة الجمهورٌة والتى ٌحٌن موعدها فى اكتوبر 

نجحت هذه االصوات وتم الموافقة على تؽٌٌر الدستور فسوؾ تكون هذه هى المرة االولى 
فى مصر ملكٌا وجمهورٌا وتحت اى نوع من السلطة ان ٌتم السماح الكثر من مرشح 

ومن هذا المنطلق , وهى حالة وان كانت مستحٌلة الحدوث اال انها ممكنة اٌضا , للرٌاسة 
ولما ال وكلنا , فاننى سوؾ استعمل حقى كمواطن مصرى فى ان ارشح نفسى للرباسة 

مواطنون مصرٌون ونتشرؾ باالنتماء الى بلدنا مصر ؟ 
وحتى اكون صادقاً وواضحاً فإننى سوؾ اتخٌل ان الدستور المصرى قد تم تؽٌٌره وتم 

السماح ألى مواطن فى الترشٌح والتنافس على الرباسة وأننى قد قمت فعالً باستعمال حقى 
والحقٌقة فتحت ظل , وتكون الخطوة التالٌة هى عرض برنامجى االنتخابى , فى الترشٌح 

القانون الحالى للترشٌح للرباسة لم ترى مصر ولمدة  الخمسٌن عاما الماضٌة  اى برنامج 
وهكذا سٌكون برنامجى االنتخابى هو األول وسوؾ ٌكون اول بند فى , انتخابى للرباسة 

البرنامج هو تحدٌد مدة الرباسة بفترة واحدة فقط ولمدة خمسة سنوات ؼٌر قابلة للتجدٌد 
وثانى , وذلك كى ال ٌتشبث الحكام بكرسى الرباسة , تحت أى ظرؾ وحتى فى زمن الحرب

بند فى البرنامج هو ان ال ٌتم السماح ألى فرد من اقارب الربٌس من المشاركة فى العمل 
السٌاسى ولو بطرٌقة رمزٌة او تطوعٌة حتى نضمن انه لن ٌكون هناك تورٌث للحكم او 

وثالث بند هو ان ٌتم الفصل بٌن منصب ربٌس الحزب ومنصب ربٌس الجمهورٌة , محاباة 
وال ٌتم شؽلهما معا حتى تكون هناك دٌمقراطٌة حقٌقٌة ولٌست دٌكور وٌمكن بهذه الطرٌقة 

ورابع بند هو إالؽاء العمل بقانون , محاسبة كل مسإل عن اخطابه مهما كان منصبه 
ٌُطبق إال فى زمن الحروب فقط  وخامس البنود هو , الطواربى بل والؽاء هذا القانون حتى ال 

التطبٌق الحقٌقى لقانون من اٌن لك هذا ؟ على جمٌع المسإلٌن واال ٌتم مجاملة اى مسإل 
مع هذا القانون حتى نحافظ على اموال الشعب وحتى نحمى المسإل من نفسه وضعفه 

والبند السادس هو البدء فورا فى اعادة هٌبة الدولة . البشرى امام اؼراءات السلطة 
واجهزتها وبث الروح الوطنٌة فى جموع الشعب والقضاء على السلبٌة والبطالة والروتٌن 

.  والمحسوبٌة وكل هذه المرادفات السٌبة السمعة 
وحتى ال تذهب بنا الدنٌا بعٌداً بعٌدا فكل هذه التخٌالت ما هى إال تمنٌات وأحالم   ندعو هللا 

. ان تتحقق وأن ترى النور وعلٌنا وعلٌكم السالم 
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   ُركن األد ب
 

 ِ طُراالطـااِ 
  ********

 

 
 

  
َتطتبططعطُه  ـاآلنطاُم   ِ طُر االطـاِا مط اُر ااطكـِن  أجطمعطُه            ُمطنُذ  ااطخليقطِة 

 اآلفطاِق  َمطنطبعطُه  ِ طٌر أحطاَل بِنطا فطى   طااِا  ااطزمطِن            ُنطـٌر تطألأل  فطى   
           ـاابدُر فطى  َ طعيطِه ـاألرُض  َتدفطُعطه  هطذى هى ااطشمطُس ـاألفطالُك ـااطُنُجُم         

الشيئَى يطمنطعطُه   لطيرِه  االطيـِربطدى ـااطعطين تطرقطبُه            قدلطاَا فطى ِ طربُ   
طـطِر             َيطدـُر حطـوَ  ـااطَذُر ـهطـ ُجط يمٌ   ـِ      َتطجمطعطُه  ـهطى  نطـاٍة   فائطُق  ااط
 ااطخلِق ترفطعطه ااطلـاَا دعطاُء  ـااططكطـُن  فطى  دـراٍن كطان  اطألزِو            حيُث  
 َملطَمطعطهُ  ااطـردِ  دُ  فطى اابطيت حيُث ااطهدى ـاانـُر الطخلِق          كاَن االطـاُا مطرا 
طُا             َيطناو خطير  ُكلطهم  جطاَء ااطحطجيُي ـفطـداًا   ـِ َثطـاِب  َش   تـَنطعطهُ  ااطنطـسِ  ََ

 اطبـا نطداَء  ااطحطِق  ـطاغطه   ُ قطِدمطاًا          أبطـاانطبطيطيَن  فطى  اآلفططاِق    ن معه 
 لطافطـ اطدى اابطيت باادعطـاِت ـااِهمِم           أمطنطاًا   طالمطاًا  فطال شيئَى   اِنطـزعطُه 
 تِطلَك ااطشطعيرةُ كانطت خطامَس ااـرِض           ـهطى ااتطماُم  اطديِن ااطلِه   تتشطـطعطُه 
 فطيطها ااطلـاُا بطدى رمزاًا اطشاهطده             ِ طٌر مطن ااطلطِه عطند  اابطيت أـدعطُه 

إ ّن ااطلطـاَا  اط طٌر ايطس يطعطِرفُطُه              إال ااطذى شطـقاًا جرى فى اابيت مدمعه 
 ياخطااطق ااطكطـن باإلحطراِم نطدعطـَك             ـااطبطيُت  فطى ُحلطِة   األنـار  ُتطبدعطُه 
 ُغطـطرانَك االهم َعـطـاًا منطَك تطمنطحطُه             ـااطمرُء  فطى َ طعيِه ـااطذكُر  يطنـطعُه 
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 {   ِمن ُشَعِب اإليمان  :     }ٗاحح اإل َٝاُ

 (  االيثا  ثايمالئب  - الشعب  الثالب   )
 

  (امن الرسول بما انزل الٌه من ربه والمإمنون كل امن باهلل ومالبكته  )قال تعالى 
 نإمن ونصدق ان هلل مالبكة ال ٌحصٌها نفعلٌنا ا. فاالٌمان بالمالبكة واجب والمنكر جاحد  

 )ل ومنها ما ذكرهم باالجمال  كقوله ياال هو منها ما ذكره القرآن وذكر اسماءهم كجبرٌل ومٌكائ
 . (ومالبكته 

وا من النور ٌسبحون هللا وٌقدسونه وهم درجات عند هللا قوالمالبكة خلق نورانى ملكوتى خل
 موكل بقبض  من هوكدرجات بنى ادم فمنهم امٌن الوحى كجبرٌل ومنهم حملة العرش  ومنهم

 ولٌس هذا مقصودنا من الموضوع ان نعرؾ اسماءهم   الروح كعزرابٌل ومنهم ومنهم
ووظابفهم ولكن المقصود والمراد ان نصل الى حكمة الواجب علٌنا من االٌمان بهم  الن هذا هو 

ودٌن االسالم برئ من . الؽاٌة  والن كل قول وعمل لم ٌنل منه االنسان فابدة ٌكون لؽوا وعبثا 
وقال  (وما خلقنا السماء واالرض وما بٌنهما العبٌن  )قال تعالى . كل لعب وهزل ولؽو وعبث 

قد افلح المإمنون الذٌن هو فى صالتهم  )وقال  (انه لقول فصل وما هو بالهزل  )جل شؤنه 
 فما فابدة االٌمان  ....واذا كان هذا هو مراد القرآن (والذٌن هم عن اللؽو معرضون . خاشعون 

.. بالمالبكة لالنسان

 مجموعة الحقابق الوجودٌة  وفٌه كل شا من الملك  هوقلت لك فٌما سبق ان االنسان
  والملكوت فجسمه وما ٌحتوٌه جمع الملك وما فٌه  وروحه ومعناه جمع الملكوت وما حواه 

الم تروا ان هللا  )فؤصبح االنسان بهذا محتاج لكل ما فى السموات واالرض ولهذا ٌقول هللا تعالى 
سخر لكم ما فى السموات وما فى االرض واسبػ علٌكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من 

 وانما تحت    فحكمة التسخٌر لٌست عبثا  (ٌجادل فى الهى بؽٌر علم وال هدى وال كتاب منٌر 
ففى االنسان حقٌقة من حقابق المالبكة كالروح .  ومن شاء ان ٌعلمهم   طٌها ما ال ٌعلمه اال هللا

ق محتاجة الى مثلها فاالنسان محتاج الى المالبكة والمالبكة محتاجة الى ئوكل حقٌقة من الحقا
والمسؤلة لٌست ؼرٌبة عنك اٌها . مالبكة وكمال المالبكة باالنسان لاالنسان فكمال االنسان با

 القارئ المإمن فارجع الى القرآن ٌزول عنك كل لبس وال تعجب

         
(محمد عبد الباسط القاضى رحمه هللا/قبٌس من دروس االمام ابى العزائم اعدها فضيلة الشيخ ) 
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 " عنوان ؼٌر من صفحة "                                                 

 انفهم احدو قدمهاي                                                                         

 ااعشر األـائو من ذى ااحي
سابر أٌام العام فعن ابن عباس رضً  فّضلها هللا تعالى على ن مواسم الّطاعة العظٌمة العشر األول من ذي الحجة التًم

ما من أٌام العمل الصالح فٌهن أحب إلى هللا منه فً هذه األٌام العشر  " : هللا عنهما عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال
ولم ٌرجع من ذلك بشًء  وال الجهاد فً سبٌل هللا , إال رجل خرج بنفسه وماله: قال !! الجهاد فً سبٌل هللا  قالوا وال. 
أن هللا تعالى  1-  أن فضٌلة هذه العشر جاءت من أمور كثٌرة نها- ٌا أخً المسلم - واعلم  . 2/457أخرجه البخاري " 

قال ابن عباس وابن  (والفجر ولٌال عشر  ): , قال تعالى  واإلقسام بالشًء دلٌل على أهمٌته وعظم نفعه: أقسم بها 
 تفسٌر ابن" وهوالصحٌح : " قال ابن كثٌر . إنها عشر ذي الحجة : السلؾ والخلؾ  الزبٌر ومجاهد وؼٌر واحد من

  8/413كثٌر

أنه أمر فٌها بكثرة  3 -  . تقّدم فً الحدٌث الصحٌح أن النبً صلى هللا علٌه وسلم شهد بؤنها أفضل أٌام الدنٌا كما 2 - 
ما من : " عمر رضً هللا عنهما عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال  التسبٌح والتحمٌد والتكبٌر كما جاء عن عبد هللا بن

أخرجه " . والتحمٌد  وال أحب إلٌه العمل فٌهن من هذه األٌام العشر فؤكثروا فٌهن من التهلٌل والتكبٌر أٌام أعظم عند هللا
  .  وصّحح إسناده أحمد شاكر7/224احمد 

العشر أٌضا ٌوم  عرفة وهو الٌوم المشهود الذي أكمل هللا فٌه الّدٌن وصٌامه ٌكّفر آثام سنتٌن , وفً أن فٌها ٌوم4 - 
الذي ٌجتمع فٌه من الّطاعات والعبادات ما ال ٌجتمع  النحر الذي هو أعظم أٌام السّنة على اإلطالق وهو ٌوم الحّج األكبر

   فً ؼٌره

هللا تعالى على العبد  إن إدراك هذا العشر نعمة عظٌمة من نعم: فً وظابؾ عشر ذي الحجة . أن فٌهااألضحٌة والحج5-
استشعار هذه النعمة , واؼتنام هذه الفرصة , وذلك بؤن  وواجب المسلم. , ٌقّدرها حق قدرها الصالحون المشّمرون 

الخٌرات  وإن من فضل هللا تعالى على عباده كثرة طرق. العناٌة , وأن ٌجاهد نفسه بالطاعة  ٌخص هذا العشر بمزٌد من
  . , وتنوع سبل الطاعات لٌدوم نشاط المسلم وٌبقى مالزماً لعبادة مواله

  : فمن األعمال الفاضلة التً ٌنبؽً للمسلم أن ٌحرص علٌها فً عشر ذي الحجة

والذكر والدعاء والصدقة  الصالة وقراءة القرآن )اإلكثار من األعمال الصالحة - أداء الحج والعمرة - التكبٌر -الصٌام 
 -  األضحٌة –( المنكر وؼٌر ذلك من طرق الخٌر وسبل االع وبر الوالدٌن وصلة األرحام واألمر بالمعروؾ والنهً عن

والتوبة هً . العشر التوبة إلى هللا تعالى واإلقالع عن المعاصً وجمٌع الذنوب  التوبة النصوحومما ٌتؤكد فً هذا
الحال , وعزماً على أال ٌعود  إلى هللا تعالى وترك ما ٌكرهه هللا ظاهراً وباطناً ندماً على ما مضى , وتركا فً الرجوع

والواجب على المسلم إذا تلبس بمعصٌة أن ٌبادر إلى التوبة حاالً بدون  . واالستقامة على الحّق بفعل ما ٌحّبه هللا تعالى
الخٌر فإنها سرٌعة االنقضاء , ولٌقدم لنفسه عمال  فلٌحرص المسلم على مواسم ال ٌدري فً أي لحظة ٌموت ألنه تمهل

 فإن الثواب قلٌل , والرحٌل قرٌب , والطرٌق ُمْخِوؾ , واالؼترار ؼالب , ]: إلٌه  صالحاً ٌجد ثوابه أحوج ما ٌكون

خٌراً ٌره , ومن ٌعمل مثقال ذرة شراً  فمن ٌعمل مثقال ذرة )والخطر عظٌم , وهللا تعالى بالمرصاد وإلٌه المرجع والمآب 
ر بقٌمة , المبادرةَ  الؽنٌمة الؽنٌمة بانتهاز . ( ٌره المبادرَة  الفرصة فً هذه األٌام العظٌمة , فما منها ِعَوٌض وال ُتقدَّ

ٌُجاب إلى ما  بالعمل , والعجل العجل قبل هجوم األجل , وقبل أن ٌندم المفّرط على ما فعل , وقبل أن ٌسؤل الّرجعة فال 
ل م من عمل سؤل , قبل أن ٌحول الموت بٌن المإمِّ  وهللا  وبلوغ األمل , قبل أن ٌصٌر المرء محبوسا فً حفرته بما قدَّ

  (ٌعتذر الزمٌل طارق عبد اللطٌؾ  لسفره ألداء الحج فحج مبرور ) (اخمد عز الدٌن رفعت/اختٌار  ( أعلم
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 (داٗد ٍصطفٚ /اػداد )   اىَْ٘ػاخ صفحح  

 المصٌبة
 

 

الذثنٚ ٝا تْرآ ، : ىَا حضسذٔ اى٘فآ ٗتند فاطَح  (ص)قاه اىْثٚ ٍحَد -

. اّا هلل ٗاّا اىٞٔ زاجؼُ٘، فأُ ىنو اّساُ ٍصٞثح ٍؼ٘ضح:  ق٘ىٚ اذا ٍد 

 (ٍحَد صيٚ هللا ػيٞٔ ٗسيٌ)                                                      

 

 (اىَرْثٚ ).                                          ٍصائة قً٘ ػْد قً٘ ف٘ائد - 

 

 .ذ٘قغ اىَصٞثح أشد ٕ٘ال ٍِ ٗق٘ػٖا  -

    

. مو شٚ ٝثدٗ صغٞسا ثٌ ٝنثس األ اىَصٞثح فأّٖا مثٞسج ثٌ ذصغس  -

 (ّصس تِ سٞاز )                                                                          

 (ٕٞج٘ ).                        فٚ اىَصائة جالىح أجث٘ا اٍاٍٖا خاضؼا -

  (سْٞنا ).                               أُ اىَصٞثح ٍَٖاش اىؼق٘ه اىنثٞسج  -

 ػْد اىشدائد ٝؼسف األصدقاء ، ٗفٚ ساػح اىقراه ٝظٖس اىشجاع ٗػْد اقرساض اىَاه -

 ذظٖس أٍاّح األّساُ ، ٗحِٞ ٝؼثس اىدٕس فٚ ٗجٔ اىصٗج ذؼسف قَٞح اىصٗجح ، -

. ٗػْد األحصاُ ذؼسف األقساُ  -

  (ٗىُ٘ ).  اىرفنٞس تاىَصائة اىقدَٝح أشثٔ تَحاٗىح ذحدٝد اىْسو تَفؼ٘ه زجؼٚ  -

 (أتِ اىَقفغ  ).                                ٍِ الٝفنس فٚ اىؼ٘اقة الٝأٍِ اىَصائة -

 

  

!اىَ٘ذ٘سٞنو اىحراء   
 

ىٖدف.. ذٌ ذح٘ٝئ اىٜ حراء حسَٜٝ تنؼة ػاه.. ٍ٘ذ٘سٞنو ٝاتاّٜ آخس تؼٞدا ػِ اىَحسماخ ٕٗ٘  

ٍِ طسح أحرٝح صْٞٞح زخٞصح  اىدػاٝح ىصْاػح االحرٝح اىحسَٜٝ فٜ اىفيثِٞ ٗاىرٜ ذضسزخ

اىفنسج تدأذٖا تيدٝح ٍدْٝح ٍازٝنْٞا اىرٜ ذقغ شسق.. اىسؼس اىؼاصَح اىفيثْٞٞح ٍاّٞال حِٞ اّفقد  

اىرٛ ٝجسٛ تق٘ج حٞث أّ ٍصٗد تَحسك سؼح   دٗالز ىثْاء ٕرا اىَ٘ذ٘سٞنو اىحراء1600ٍثيغ 

سٜ اىَ٘ذ٘سٞنو ىٔ ٍقؼد خيفٜ ػي٘ٛ.  س1000ٜ .ٝرسغ ىسامة آخس تاىغ   

(أخبار اليوم)  
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Noah's Ark Everything I need to know, I learned from Noah's Ark.  
ONE: Don't miss the boat.  
TWO: Remember that we are all in the same boat.  
THREE: Plan ahead. It wasn't raining when Noah built the Ark.  
FOUR: Stay fit. When you're 60 years old, someone may ask you to do something 
really big.  
FIVE: Don't listen to critics; just get on with the job that needs to be done.  
SIX: Build your future on high ground.  
SEVEN: For safety's sake, travel in pairs.  
EIGHT: Speed isn't always an advantage. The snails were on board with the 
cheetahs.  
NINE: When you're stressed, float awhile.  
TEN: Remember, the Ark was built by amateurs; the Titanic by professionals.  
ELEVEN: No matter the storm, when you are with God, there's always a rainbow 
waiting.  
My instructions were to send this to people that I wanted God to bless and I picked 
you.  Please pass this to people you want to be blessed.    

  

Give it!  Don't just get it. Most people walk in and out of your life......but FRIENDS leave 

footprints in your heart 
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