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  أبو بكر الشامي الرفاعي: لدكتورل

 * * * *������� ������������ ������������ ����������اليت اجتمعت و  ،وهم الغالبية العظمى من أمته ،اجلماعةو تعين منهج أهل السنة  ::::����� ��
من عهده أرواحنا له الفداء حىت  ،سلمو صحبه و آله و سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و على كتاب اهللا 

  :الذين نزل يف حقهم قول اهللا تعاىل يف كتابه العزيزو  ،وقتنا الراهن
َلَة لَِتُكونُوا ُشهَ  أُمًة َوَسطًاوََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ( َداَء َعَلى الناِس َوَيُكوَن الرُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا َوَما َجَعْلَنا اْلِقبـْ

َقِلُب َعَلى َعِقبَـْيِه َوِإْن َكاَنْت َلَكبِ  َها ِإال لِنَـْعَلَم َمْن يـَتِبُع الرُسوَل ِممْن يـَنـْ ُه ريًَة ِإال َعَلى الِذيَن َهَدى الل الِيت ُكْنَت َعَليـْ
  ).١٤٣ :البقرة() ﴾١٤٣َوَما َكاَن اللُه لُِيِضيَع ِإميَاَنُكْم ِإن اللَه بِالناِس َلَرُءوٌف َرِحيٌم ﴿

  :والذين نزل يف حقهم قوله عز من قائل 
َر أُمةٍ ُكْنُتْم ( َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن بِاللِه َولَ  َخيـْ َآَمَن أَْهُل و ُأْخرَِجْت لِلناِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتـَنـْ

رًا َهلُْم ِمنـُْهُم اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكثـَرُُهُم اْلَفاِسُقوَن ﴿    ).١١٠ :آل عمران( )﴾١١٠اْلِكَتاِب َلَكاَن َخيـْ
فالوسط ليس يعين  ،فاألمة الوسط هي أفضل أمة وخري األمم :يفسر به القرآن ومبا أن القرآن أفضل ما

ومعلوم أن اخلريية والفضل متجسد مبا كان عليه املصطفى أرواحنا له  ،األفضليةو بني بني بل يعين اخلريية 
   :سلمو صحبه و الفداء وأصحابه رضي اهللا عنهم وأرضاهم بشاهد قوله صلى اهللا عليه وآله 

  )أصحايبو  اليوم عليه أنا ما ،واحدة إال النار يف كلهن ،فرقة وسبعني ثالث على أميت تفرتق(
أبواب اإلميان عن رسول اهللا  ،الذبائح ،رواه اإلمام الرتمذي يف  السنن اجلامع الصحيحو ( ،)أنس عن األوسط الطرباين يف رواه اإلمام(

  ).ما جاء يف افرتاق هذه األمة  ،صلى اهللا عليه وسلم

  :قال اهللا تعاىل يف حمكم الذكر احلكيم قدو 
ِني َواْبِن السبِيِل َكْي ما أَفَاء اللُه َعَلى َرُسولِِه ِمْن أَْهِل اْلُقَرى فَِللِه َولِلرُسوِل َوِلِذي اْلُقْرَىب َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساكِ {

فَانتَـُهوا َواتـُقوا اللَه ِإن اللَه َشِديُد  الرُسوُل َفُخُذوُه َوَما نـََهاُكْم َعْنهُ  َوَما آتَاُكمُ َال َيُكوَن ُدوَلًة بـَْنيَ اْألَْغِنَياء ِمنُكْم 
  )احلشر( }اْلِعَقابِ 
صحبه وسلم فيما صح عنه من حديث رواه اإلمام الرتمذي و آله و قد قال رسوله الكرمي صلى اهللا عليه و 

قال و أ_ إن اهللا ال جيمع أميت ( :بن عمر رضي اهللا عنهماعبد اهللا يف الفنت باب ما جاء يف لزوم اجلماعة عن 
وقد اجتمعت األمة بأغلبيتها  ،)من شذ شذ يف النارو  ،يد اهللا مع اجلماعةو  ،على ضاللة_ أمة حممد 
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��(((( :الساحقة على  كتاب اهللا وسنة رسوله الذين عرفوا باسم���� ����� �����
���� ����� �����
���� ����� �����
���� ����� ���فال بد أم على احلق  ،))))
   .قد أمرنا تعاىل أن نأخذ ما أمرنا بهو املبني ألن الصادق املصدوق ال ينطق عن اهلوى 
األحاديث السابقة ال بد له أن يعلم أن األمة الوسط يف اآلية و فمن دقق النظر وأعمل الفكر يف اآليات 

هي أمة الرسول و  ،وأصحابه يف احلديث األول هي ما كان عليه النيبو  ،هي خري أمة يف اآلية الثانية ،األوىل
هي الغالبية العظمى من أمة الرسول اليت اجتمعت على كتاب و  ،اليت ال جتتمع على ضاللة يف احلديث الثاين

 .الذين هم أهل السنة واجلماعةو  ،اهللا وسنة الرسول

� ���#$�� ��%����#$�� ��%����#$�� ��%����فهي أمة معصومة  ،العصمة انتقلت بعده أرواحنا له الفداء إىل جمموع أمتهو  ::::�%�� ��$#
قد نص سلطان العلماء العز بن عبد و   ،يف ال كبريةو فال ميكن أن جتتمع على ضاللة يف صغرية  ،مبجموعها

�&(هجرية يف كتابه  ٦٦٠السالم املتوىف �'�� ��()*  &���� �+��,&��'�� ��()*  &���� �+��,&��'�� ��()*  &���� �+��,&��'�� ��()*  &���� �+��,،،،،    �./0 
��1�* 21�� 3�1� 4� 516�./0 
��1�* 21�� 3�1� 4� 516�./0 
��1�* 21�� 3�1� 4� 516�./0 
��1�* 21�� 3�1� 4� 516(((( 
  ".ال أصلو منها عصمة أمته بأا ال جتتمع على ضاللة يف فرع و ":على عصمة هذه األمة بقوله

كان عبارة عن و إذا خال من االجتهاد  ،إن ما يعده البعض فكرا حديثا قد يكون تقليدياو  :مالحظة
لكنه يتخلى عن و من يتكلم اآلن عن جتديد اخلطاب الديين  :مثال ذلكو  ،متابعة عمياء ملا لدى الغرب

فنرى الكثريين الذين فرطوا بدين اهللا مراعاة هلذه الفرقة  ،أعداء األمةو الثوابت مبا يوافق هوى الغرب و األصول 
  .تلك ظانا نفسه أنه ميلك فكرا حديثا مواكبا للعصرو أ

تدقيق و ألنه منبثق من تأمل  ،عصرياو لكنه يف حقيقة األمر يعد حديثا  ،تقليديا وإن الفكر قد يبدو 
ما حناول فعله حنن اآلن من رد الناس إىل منهج أهل السنة  :مثالهو  ،داثة عرب االجتهادفيتصل باحل ،دراسةو 

هي مل و واجلماعة ألنه منهج الوسطية الذي اجتمعت عليه األمة من عهده صلى اهللا عليه وسلم إىل اآلن 
  .)إن أميت ال جتتمع على ضاللة(جتتمع على ضاللة بشاهد قوله صلى اهللا عليه وسلم 

اليت و  ،سلمو اجلماعة؟ هم الغالبية العظمى من أمة النيب الكرمي صلى اهللا عليه و من هم أهل السنة 
من عهده أرواحنا له الفداء حىت  ،سلمو صحبه و آله و سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه و اجتمعت على كتاب اهللا 

   :قد متثل مذهبهم بثالثة أركان هيو  ،وقتنا الراهن
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مذهب اإلمام مالك و  ،أعين مذهب اإلمام أيب حنيفة النعمان ):):):):
مذهب اإلمام أمحد بن حنبل رضي اهللا و  ،مذهب اإلمام حممد بن إدريس الشافعيو  ،بن أنس إمام دار اهلجرة

  .تعاىل عنهم أمجعني
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اإلمام أيب و  ،أي عقيدة اإلمام أيب احلسن األشعري ):):):):��
 . رضي اهللا عنهما ،منصور املاتريدي
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كما   ،وطرقه املختلفة املشيدة على الكتاب والسنة ):):):):,
كما و  ،)كتاب والسنةطريقنا هذا مشيد على ال( :قال اإلمام اجلنيد إمام الطائفتني أهل العلم وأهل التصوف

  .  )كل طريقة خالفت الشريعة فهي زندقة( :قال اإلمام أمحد الرفاعي إمام الطريقة الرفاعية
يف تعليقه على   ،يقول البحاثة احملقق يوسف عبد الرزاق األستاذ بكلية أصول الدين باألزهر الشريف


��� "كتاب العالمة كمال الدين أمحد البياضيC� 9� D�'�� ���
=E ���
C� 9� D�'�� ���
=E ���
C� 9� D�'�� ���
=E ���
C� 9� D�'�� ���
=ED
���D
���D
���D
ناقال قول ابن السبكي يف شرح  ،""""���
اجلماعة  و اعلم أن أهل السنة  :قال ابن السبكي يف شرح عقيدة ابن احلاجبو ( :ما نصه ،عقيدة ابن احلاجب

 ،املبادئ املوصلة لذلكو إن اختلفوا يف الطرق و  ،يستحيلو جيوز و كلهم قد اتفقوا على معتقد واحد فيما جيب 
  :ث طوائفباجلملة فهم باالستقراء ثالو 

  .اإلمجاعو  ،السنةو  ،الكتاب ،معتمد مباديهم األدلة السمعيةو  ،أهل احلديث :األولى
 ،احلسن األشعري وشيخ األشعرية أبو  ،/أي املاتريدية/احلنفية و هم األشعرية و  ،أهل النظر العقلي :الثانية

يف و  ،مطلب يتوقف السمع عليههم متفقون يف املبادئ العقلية يف كل و  ،منصور املاتريديو شيخ احلنفية أبو 
اتفقوا يف مجيع املطالب و  ،السمعية يف غريهاو العقلية و  ،املبادئ السمعية فيما يدرك العقل جوازه فقط

  .االعتقادية إال يف مسائل
 ،احلديث يف البدايةو أهل النظر  ئهم مبادئمبادو  ،هم الصوفيةو  ،الكشفو أهل الوجدان  :الثالثة

   .انتهى )النهايةاإلهلام يف و الكشف و 

��'> """" قد أشار إىل منهج أهل السنة واجلماعة  الشيخ اإلمام إبراهيم اللقاين يف أرجوزته الشهريةو G <'��G <'��G <'��G

��	������	������	������	�   :بقوله """"���
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اإلمام  وهنا ه )القاسم وأب(و ،ابن أنس إمام دار اهلجرة إشارة إىل أصحاب املذاهب وهنا ه )فمالك(

فقد ذكرها  )املاتريديةو األشاعرة (اجلماعة و أما عقيدة أهل السنة و  ،اجلنيد إمام الطائفتني إشارة إىل التصوف
  .يف باقي أبيات اجلوهرة
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آله و إن منهج أهل السنة واجلماعة بأركانه الثالثة إمنا يرجع بأصله إىل حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و  

  :صحيحةالذي رواه اإلمام مسلم يف  """"	�+�+OL R	��+OL R+	��+OL R+	�OL R++�"""" سلم املسمىو وصحبه 
َثِين أَبُ { ثـََنا وَِكيٌع َعْن َكْهَمٍس َعْن َعْبِد الو َحد ُر ْبُن َحْرٍب َحد لِه ْبِن بـَُرْيَدَة َعْن َحيَْىي ْبِن يـَْعَمَر َخْيَثَمَة زَُهيـْ

ثـََنا ُعبَـْيُد اللِه ْبُن ُمَعاٍذ اْلَعْنَربِي و  ثـََنا َكْهَمٌس َعِن اْبِن بـَُرْيَدَة َعْن َحيَْىي ْبِن  –َهَذا َحِديثُُه و  –َحد ثـََنا َأِىب َحد َحد
ُمحَْيُد ْبُن َعْبِد الرْمحَِن احلِْْمَريِي و بِاْلَبْصَرِة َمْعَبٌد اجلَُْهِين فَاْنطََلْقُت أَنَا  يـَْعَمَر قَاَل َكاَن َأوَل َمْن َقاَل ِيف اْلَقَدرِ 

َفَسأَْلَناُه َعما يـَُقوُل  -صلى اهللا عليه وسلم  –َلِقيَنا َأَحًدا ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل اللِه و ُمْعَتِمَرْيِن فـَُقْلَنا لَ و َحاجْنيِ أَ 
طاِب َداِخًال اْلَمْسِجَد فَاْكتَـنَـْفُتُه أَنَا َهُؤالَ  َصاِحِيب َأَحُدنَا َعْن َميِيِنِه و ِء ِيف اْلَقَدِر فـَُوفَق لََنا َعْبُد اللِه ْبُن ُعَمَر ْبِن اخلَْ

َظَهَر ِقبَـَلَنا نَاٌس يـَْقَرُءوَن  لرْمحَِن إِنُه َقدْ اآلَخُر َعْن ِمشَالِِه َفظَنَـْنُت َأن َصاِحِيب َسَيِكُل اْلَكَالَم ِإَىل فـَُقْلُت أَبَا َعْبِد او 
قَاَل فَِإَذا َلِقيَت  .َأن اَألْمَر أُُنفٌ و أَنـُهْم يـَْزُعُموَن َأْن َال َقَدَر و   –ذََكَر ِمْن َشْأِِْم و   –يـَتَـَقفُروَن اْلِعْلَم و اْلُقْرآَن 

 ُهْم بـَُرآُء ِمينُهْم َوأَنـ َأن َألَحِدِهْم ِمْثَل ُأُحٍد و الِذي َحيِْلُف ِبِه َعْبُد اللِه ْبُن ُعَمَر لَ و أُولَِئَك َفَأْخِربُْهْم َأىن بَرِيٌء ِمنـْ
َنَما َحنُْن ِعْنَد َرُسوِل َذَهًبا َفأَنـَْفَقُه َما قَِبَل اللُه ِمْنُه َحىت يـُْؤِمَن بِاْلَقدَ  طاِب قَاَل بـَيـْ َثِين َأِىب ُعَمُر ْبُن اخلَْ قَاَل َحد ِر ُمث

َنا طََلعَ  ِإذْ  َذات يـَْومٍ  - صلى اهللا عليه وسلم  –اللِه   يـَُرى الَ  الشَعرِ  َسَوادِ  َشِديدُ  الثـَيابِ  َشِديُد بـََياضِ  َرُجلٌ  َعَليـْ
َفَأْسَنَد  رُْكَبتَـْيِه ِإَىل رُْكَبتَـْيِه  - وسلم عليه اهللا صلى –النِيب  ِإَىل  َجَلسَ  َحىت  َأَحدٌ  ِمنا يـَْعرِفُهُ  الَ و  السَفرِ  أَثـَرُ  َعَلْيهِ 

 –م صلى اهللا عليه وسل –فـََقاَل َرُسوُل اللِه  .قَاَل يَا ُحمَمُد َأْخِربِْين َعِن اِإلْسَالمِ و َوَضَع َكفْيِه َعَلى َفِخَذْيِه و 
َحتُج و َتُصوَم َرَمَضاَن و تـُْؤِتَى الزَكاَة و تُِقيَم الصَالَة و اِإلْسَالُم َأْن َتْشَهَد َأْن َال إَِلَه ِإال اللُه َوَأن ُحمَمًدا َرُسوُل اللِه (

َنا َلُه َيْسأَلُُه  .قَاَل َصَدْقتَ . )اْلبَـْيَت ِإِن اْسَتطَْعَت إِلَْيِه َسِبيالً  قُهُ و قَاَل فـََعِجبـْ قَاَل  .قَاَل َفَأْخِربِْين َعِن اِإلميَانِ  .ُيَصد
قَاَل َفَأْخِربِْين  .قَاَل َصَدْقتَ  .)َأْن تـُْؤِمَن بِاللِه َوَمالَِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه َواْليَـْوِم اآلِخِر َوتـُْؤِمَن بِاْلَقَدِر َخْريِِه َوَشرهِ (
َما (قَاَل  .قَاَل فََأْخِربِْين َعِن الساَعةِ  .)َأْن تـَْعُبَد اللَه َكأَنَك تـَرَاُه فَِإْن ملَْ َتُكْن تـَرَاُه فَِإنُه يـَرَاكَ (قَاَل  .ِن اِإلْحَسانِ عَ 

َها بَِأْعَلَم ِمَن الساِئلِ  ْن تَِلَد اَألَمُة َربـتَـَها َوَأْن تـََرى اْحلَُفاَة اْلُعرَاَة أَ (قَاَل  .قَاَل َفَأْخِربِْين َعْن أََماَرَِا .)اْلَمْسُئوُل َعنـْ
َيانِ  . )يَا ُعَمُر أََتْدرِى َمِن الساِئلُ (قَاَل ُمث اْنطََلَق فـََلِبْثُت َمِليا ُمث قَاَل ِيل . )اْلَعاَلَة رَِعاَء الشاِء يـََتطَاَوُلوَن ِيف اْلبـُنـْ

  .})فَِإنُه ِجْربِيُل أَتَاُكْم يـَُعلُمُكْم ِديَنُكمْ (قَاَل  .َلمُ قـُْلُت اللُه َوَرُسولُُه أَعْ 
  ).جيمعو يتتبع و يطلب  :املستأنف الذي مل يسبق به قدر، يتقفر :األُنف( :معاين بعض الكلمات

 ،من هنا بىن أهل السنة واجلماعة منهجهمو من هذا احلديث الشريف يتبني لنا أن الدين أربعة أركان؛ 
ميثله علم و  )اإلميان(إن الركن الثاين و  ،املذاهب األربعةو ميثله الفقه اإلسالمي و  )اإلسالم(فإن الركن األول 
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 )عالمات الساعة(إن الركن الرابع و  ،ميثله علم التصوفو  )اإلحسان(إن الركن الثالث و  ،العقيدةو التوحيد 
  .سنة املواقفو ميثله فقه التحوالت و 

هلؤالء العلماء أننا ال ننتمي للكتاب و العلوم هلذه األمساء و ال تعين نسبة هذه املذاهب  :مالحظة هامة
وأننا ختلينا عنهما رغبة عنهما إىل أصحاب هذه املذاهب؛ ال ولكن هذه النسبة إمنا كانت ملن دّون  ،والسنة

ظهرت احلاجة ماسة إىل تدوين التقعيد أي يف القرن الثاين اهلجري عندما و قّعد هذه العلوم يف عصر التدوين و 
عقيدة وأخالق مردها إىل املقلد األعظم املعصوم سيدنا و إال فكل هذه العلوم من فقه و  ،تقعيدهاو العلوم 

   .حممد صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلم
اليت شهد هلا النيب  ،إن أصحاب املذاهب األربعة هم من أصحاب القرون الثالثة األوىل :مالحظة ثانية

خري القرون قرين مث الذين يلوم مث الذين يلوم مث ( :ذلك بقولهو صحبه وسلم باخلريية  و آله و صلى اهللا عليه 
بالتايل هم السلفيون و وهذا يشري إىل أم سلفنا الصاحل ومن علينا أن نقتفي جهم؛  ،)الكذب ويفش

  :إليك سنة مولد ووفاة كل واحد منهم بالرتتيب الزمينو . أهلهاو هم أحق ذه التسمية و احلقيقيون 
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: إن أهل السنة بتقليدهم هلؤالء العلماء إمنا يتقيدون بأمر اهللا تعاىل يف كتابه العزيز :مالحظة ثالثة

معلوم بديهة أنه ليس كل الناس يعلم أحكام الشرع يف كل و  ،)فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون(
بالتايل فهم مأمورون بسؤال أهل و السنة؛ و ليسوا قادرين على أخذ األحكام مباشرة من الكتاب و  ،املسائل
ال كما يزعم خمالفوهم بأم مبتدعون يتبعون  ،ينفذوا تعاليمهو  ،بذلك يعملون بالقرآن الكرميو العلم و الذكر 
  .اهلوى

•  ����� ��� <��7$� @L�� a'� ����� ��� <��7$� @L�� a'� ����� ��� <��7$� @L�� a'� ����� ��� <��7$� @L�� a'����� ������� ����� <��7� b� ��
��� ������� ����� <��7� b� ��
��� ������� ����� <��7� b� ��
��� ������� ����� <��7� b� ��
���::::        
 ٣٣٠نسبة لإلمام أيب احلسن األشعري رضي اهللا عنه املتوىف سنة  ،املاتريديةو أعين عقيدة األشاعرة 

اإلمام حممد أيب منصور املاتريدي و  ،)املنبت الذي نبت منهو موطن االعتزال (الذي ظهر بالبصرة و هجرية 
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لكن تردد صداها يف و بعيدا عن موطن املعركة (الذي ظهر بسمرقند و هجرية  ٢٦٨رضي اهللا عنه املتوىف سنة 
  .كان حنفي املذهبو  )أرضه

الركام عن معامل الطريق العريضة  ومن اجلدير ذكره أن عمل كل من اإلمامني كان مبثابة إزاحة األنقاض أ
فما ابتدع  ،سواد األمة اإلسالمية ابتداء من عصر النبوة فما بعدو اليت التقى عليها العلماء و  ،الثابتة من قبل

بل كان كل منهم نصري مذهب أهل  ، أضاف إليها من عنده جديداالو أحد منهما يف العقيدة اإلسالمية رأيا 
التيارات املتفرعة إىل و إذ عاد كل منهما بسواد األمة اليت كادت تضيع بني صراعات الفرق  ،اجلماعةو السنة 
  .تسليماتهو سنة رسوله عليه أفضل صلوات اهللا و كتاب اهللا  وهو األخري أال و املرجع األول و املالذ 
ت كل منهما مع بعضهما فكانت خالفات لفظية ليست داخلة يف شيء من جوهر العقيدة أما خالفاو 

تبديع الواحد  وال تقتضي تكفري أو  ،هي خالفات حمصورة العددو  ،بنياا بل يف مسائل جزئية اجتهاديةو 
  .اآلخر
معرفة أساليبهم يف اجلدال و مترس بدراية أفكارهم  ،احلسن األشعري معتزليا يف أول أمره وكان أب  

مث  ،أعلن توبته من اعتناق أفكارهمو لكنه تربأ بعد ذلك منهم و  ،أقبل مثلهم إىل علوم الفلسفةو  ،النقاشو 
مترسه و قد كان له يف ماضيه معهم و  ،انتصر للحق الذي كان عليه سواد األمة اإلسالمية إىل ذلك العهد

الكشف عن و ما يسر له السبيل إىل تعريتهم  ،هي جل معتمد املعتزلة درايته بالفلسفة اليونانية اليتو بأساليبهم 
حىت نسب هذا  ،فمن أجل ذلك كان ظهور املذهب احلق الذي سارت عليه اجلماعة على يديه ،باطلهم

لكن و  ،يتواصون بهو عامة يتناقلونه و كان سواد الناس من علماء و  ،مع أنه كان موجودا من قبله ،املذهب إليه
الفقهاء منصرفني عن ذلك إىل و إذ كان مجيع احملدثني  ،يزيف هلم آراءهمو ة من جيابه به املعتزلة مل يكن مث

  .استنباطها من مصادرها الشرعيةو دراسة األحكام الفقهية  والرواية أو دراسة ما هم بصدده من علوم احلديث 

d\0 ��'�%� d\0 ��'�%� d\0 ��'�%� d\0 �%�'�� """"    كتابو  ،""""��c�1��c�1��c�1��c�1""""منها كتابو احلسن األشعري كتبه إىل الناس  وبعد ذلك دفع اإلمام أب

�����
��%� H���
��%� H���
��%� H���
��%� H��""""    اجلماعة  و كان آخر مؤلفاته الذي خلص فيه عقيدة أهل السنة و  ،الذي أظهر فيه عوار املعتزلة


�8""""كتاب+��� &�6�  �8
,���8
+��� &�6�  �8
,���8
+��� &�6�  �8
,���8
+��� &�6�  �8
  :ال تلخيصو هاكها منه دون حتريف و  ،،،،""""��,
فعرفونا قولكم الذي به  ،املرجئةو الرافضة و احلرورية و القدرية و قد أنكرمت قول املعتزلة  :فإن قال لنا قائل ((

التمسك بكتاب ربنا عز  ،ديانتنا اليت ندين او  ،قولنا الذي نقوله :قيل له ،ديانتكم اليت تدينونو تقولون 
حنن بذلك و  ،أئمة احلديثو التابعني و ما روي عن الصحابة و  ،سلمو بسنة نبينا صلى اهللا عليه و  ،جلو 

 ،أجزل مثوبته قائلونو رفع درجته و عبد اهللا أمحد بنب حنبل نضر اهللا وجهه  ومبا كان يقول به أبو  ،معتصمون
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أوضح و رفع به الضالل و الرئيس الكامل الذي أبان اهللا به احلق و ألنه اإلمام الفاضل  ،ملن خالف قوله جمانبونو 
خليل معظم و قدم فرمحة اهللا عليه من إمام م ،شك الشاكنيو زيغ الزائغني و قمع به بدع املبتدعني و به املنهاج 

  .على مجيع أئمة املسلمنيو مفخم 
ما رواه الثقات عن رسول اهللا صلى و ما جاء من عند اهللا و رسله و كتبه و مالئكته و ومجلة قولنا أن نقر باهللا 

فرد صمد مل يتخذ صاحبة  وجل إله واحد ال إله إال هو أن اهللا عز و  ،ال نرد من ذلك شيئا ،سلمو اهللا عليه 
أن الساعة آتية ال و  ،النار حقو أن اجلنة حق و  ،دين احلقو رسوله أرسله باهلدى و أن حممدا عبده و  ،ال ولداو 

  .أن اهللا يبعث من يف القبورو  ،ريب فيها
يبقى وجه و (أن له وجها كما قال و  ،)الرمحن على العرش استوى(أن اهللا استوى على عرشه كما قال و 
 ،)بل يداه مبسوطتان(كما قال و  )خلقت بيدي(أن له يدين بال كيف كما قال و  ،)اإلكرامو اجلالل  وربك ذ

أن هللا علما كما و  ،أن من زعم أن أمساء اهللا غريه كان ضاالو  ،)جتري بأعيننا(أن له عينا بال كيف كما قال و 
ذلك كما نفته  ال ننفيو البصر و نثبت هللا السمع و  ،)ال تضع إال بعلمهو ما حتمل من أنثى و ( )أنزله بعلمه(قال 

  ).أشد منهم قوة ومل يروا أن اهللا الذي خلقهم هو أ(نثبت أن هللا قوة كما قال و  ،اخلوارجو اجلهمية و املعتزلة 
إمنا قولنا لشيء إذا أردناه (قد قال له كن فيكون و أنه مل خيلق شيئا إال و  ،نقول إن كالم اهللا غري خملوقو 

أن األشياء تكون مبشيئة اهللا و  ،شر إال ما شاء اهللاو أنه ال يكون يف األرض من خري و  ،)أن نقول له كن فيكون
ال نقدر على اخلروج و ال نستغين عن اهللا و  ،أن أحدا ال يستطيع أن يفعل شيئا قبل أن يفعله اهللاو  ،جلو عز 

ما و خلقكم (ا قال أن أعمال العباد خملوقة هللا مقدورة كمو  ،أنه ال خالق إال اهللاو  ،جلو من علم اهللا عز 
ال (كما قال و  )هل من خالق غري اهللا(هم خيلقون كما قال و أن العباد ال يقدرون أن خيلقوا شيئا و  ،)تعملون

أم خلقوا من غري شيء أم هم (كما قال و  )أفمن خيلق كمن ال خيلق(كما قال و  )هم خيلقونو خيلقون شيئا 
  .هذا يف كتاب اهللا كثريو  ،)اخلالقون

مل و مل يهدهم و أضل الكافرين و  ،هداهمو أصلحهم و نظر إليهم و لطف م و املؤمنني لطاعته  أن اهللا وفقو 
هداهم  ولو  ،أصلحهم لكانوا صاحلنيو لطف م  ولو  ،الطغيانو يلطف م باإلميان كما زعم أهل الزيغ 

أن اهللا و  ،)اخلاسرونمن يضلل فأولئك هم و املهتد  ومن يهد اهللا فه( :تعاىلو لكانوا مهتدين كما قال تبارك 
أنه خذهلم و  ،لكنه أراد أن يكونوا كافرين كما علمو  ،يلطف م حىت يكونوا مؤمننيو يقدر أن يصلح الكافرين 

  .طبع على قلومو 
نعلم أن ما و  ،مرهو شره حلوه و قدره خريه و أنا نؤمن بقضاء اهللا و  ،قدرهو الشر بقضاء اهللا و أن اخلري و 

ال نفعا إال ما و أن العباد ال ميلكون ألنفسهم ضرا و  ،ما أصابنا مل يكن ليخطئناأن و أخطأنا مل يكن ليصيبنا 
  .الفقر يف كل وقت إليهو نثبت احلاجة و أنا نلجئ أمورنا إىل اهللا و  ،شاء اهللا
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  .كافر وأن من قال خبلق القرآن فهو  ،إن القرآن كالم اهللا غري خملوق :نقولو 
يراه املؤمن كما جاءت  ،كما يرى القمر ليلة البدر  ،بصارندين بأن اهللا تعاىل يرى يف اآلخرة باألو 

نقول إن الكافرين حمجوبون عنه إذا رآه املؤمنون يف اجلنة كما و  ،سلمو الروايات عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
أن و  ،أن موسى عليه السالم سأل ربه الرؤية يف الدنياو  ،)كال إم عن رم يومئذ حملجوبون(جل و قال اهللا عز 
  .تعاىل جتلى للجبل فجعله دكا فأعلم بذلك موسى أنه ال يراه يف الدنياو اهللا سبحانه 

كما دانت بذلك   ،شرب اخلمرو السرقة و كالزنا   ،نرى بأن ال نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبهو 
ا أشبهها مو السرقة و نقول إن من عمل كبرية من هذه الكبائر مثل الزنا و  ،زعمت أم كافرونو اخلوارج 

  .مستحال هلا غري معتقد لتحرميها كان كافرا
  .ليس كل إسالم إميانو نقول إن اإلسالم أوسع من اإلميان و 
جل يضع السماوات على و أنه عز و  ،أن القلوب بني أصبعني من أصابعهو ندين بأنه يقلب القلوب و 
  .سلمو  األرضني على أصبع كما جاءت الروايات عن رسول اهللا صلى اهللا عليهو أصبع 
سلم و ال نارا إال من شهد له رسول اهللا صلى اهللا عليه و ندين بأن ال ننزل أحدا من أهل التوحيد جنة و 
جل خيرج قوما من و نقول إن اهللا عز و  ،خناف عليهم أن يكونوا بالنار معذبنيو اجلنة للمذنبني  ونرجو  ،باجلنة

تصديقا ملا جاءت به الروايات عن  ،سلمو صحبه و آله و وا بشفاعة حممد صلى اهللا عليه حشالنار بعد أن امت
  .سلمو رسول اهللا صلى اهللا عليه 

أن اهللا عز و  ،البعث بعد املوت حقو  ،الصراط حقو  ،أن امليزان حقو  ،باحلوضو  ،نؤمن بعذاب القربو  
نسلم للروايات و  ،ينقصو عمل يزيد و أن اإلميان قول و  ،حياسب املؤمننيو جل يوقف العباد بعد املوت و 

اليت رواها الثقات عدل عن عدل حىت تنتهي الرواية  ،الصحيحة يف ذلك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .سلمو إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه 

نثين عليهم مبا أثىن و  ،سلمو جل لصحبة نبيه صلى اهللا عليه و ندين حبب السلف الذين اختارهم اهللا عز و 
بكر  ونقول إن اإلمام الفاضل بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبو  ،نتوالهم أمجعنيو اهللا به عليهم 

قدمه املسلمون لإلمامة كما قدمه و  ،أظهره على املرتدينو أن اهللا أعز به الدين و  ،الصديق رضوان اهللا عليه
ن مث عمر ب ،سلمو مسوه بأمجعهم خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم للصالة و رسول اهللا صلى اهللا عليه 

مث علي بن  ،عدواناو أن الذين قاتلوه قاتلوه ظلما و مث عثمان بن عفان رضي اهللا عنه  ،اخلطاب رضي اهللا عنه
نشهد و  ،خالفتهم خالفة النبوةو فهؤالء األئمة بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ،أيب طالب رضي اهللا عنه

نتوىل سائر أصحاب النيب صلى اهللا عليه و  ،ا سلمو باجلنة للعشرة الذين شهد هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه 
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ال يوازيهم يف  ،ندين اهللا بأن األئمة األربعة خلفاء راشدون مهديون فضالءو  ،نكف عما شجر بينهمو سلم و 
  .الفضل غريهم

 :جل يقولو أن الرب عز و من النزول إىل السماء الدنيا  ،نصدق جبميع الروايات اليت يثبتها أهل النقلو 
نعول فيما و  ،التضليلو خالفا ملا قاله أهل الزيغ  ،أثبتوهو سائر ما نقلوه و  ،ل؟ هل من مستغفر؟هل من سائ

ال نبتدع يف و ما كان يف معناه و امجاع املسلمني و سنة نبينا صلى اهللا عليه وسلم و اختلفنا فيه على كتاب ربنا 
  .دين اهللا بدعة مل يأذن اهللا ا

امللك و جاء ربك و (جل جييء يوم القيامة كما قال و ل بأن اهللا عز نقو و  ،ال نقول على اهللا ما ال نعلمو 
كما و  )حنن أقرب إليه من حبل الوريدو (جل يقرب من عباده كيف يشاء كما قال و أن اهللا عز و  ،)صفا صفا

  ).أدىن ومث دنا فتدىل فكان قاب قوسني أ(قال 
كما روي عن   ،غريهو اجلماعات خلف كل بر و سائر الصلوات و األعياد و من ديننا أن نصلي اجلمعة و 

السفر خالفا لقول و أن املسح على اخلفني سنة يف احلضر و  ،عبد اهللا بن عمر أنه كان يصلي خلف احلجاج
  .من أنكر ذلك

تضليل من رأى اخلروج عليهم إذا ظهر منهم و  ،اإلقرار بأمانتهمو نرى الدعاء ألئمة املسلمني بالصالح و 
  .ترك القتال يف الفتنةو  ،ن برتك اخلروج عليهم بالسيفنديو  ،ترك االستقامة

نؤمن بعذاب القرب و  ،سلمو نقر خبروج الدجال كما جاءت به الرواية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و 
نقر و نصحح كثريا من الرؤيا يف املنام و نصدق حبديث املعراج و  ،مساءلتهما املدفونني يف قبورهمو نكري و منكر و 

  .نؤمن بأن اهللا ينفعهم بذلكو نرى الصدقة عن موتى املسلمني والدعاء هلم و  ،أن لذلك تفسريا
ندين بالصالة على من مات من أهل و  ،أن السحر كائن موجود يف الدنياو نصدق بأن يف الدنيا سحرة و 

 ))قتلو قتل فبأجله مات أو أن من مات أو النار خملوقتان و نقر بأن اجلنة و  ،توارثهمو فاجرهم و القبلة برهم 
  .انتهت
 ،قد ذكر سلطان العلماء العز بن عبد السالم أن أتباع املذاهب األربعة يدينون ذه العقيدة املباركةو 

من مل يكن من هؤالء من و  ،كثري من احلنابلةو قسم كبري من احلنفية و معظم الشافعية و فمنهم كافة املالكية 
  .اتريدي رضي اهللا عنهماأتباع اإلمام األشعري فهم من أتباع اإلمام أيب منصور امل

•  ����� ��� ����� eN�� ����� ��� ����� eN�� ����� ��� ����� eN�� ����� ��� ����� eN������.)Q���  ��
���.)Q���  ��
���.)Q���  ��
���.)Q���  ��
���::::        
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��f 4� gE 3�E g ��f 4� gE 3�E g ��f 4� gE 3�E g ��f 4� gE 3�E g ((((فال تكفر كل من قال  ،بشكل عام ال تكفر هذه املدرسة أحدا من أهل القبلة

4� &���4� &���4� &���4� &� ،)هال شققت على قلبه) :سلمو لقوله صلى اهللا عليه  ،اهللا يتوىل السرائرو ألا إمنا حتكم بالظاهر  ،()))��
  .ألنه أرواحنا له الفداء كان يقبل من املنافقني ظاهر اإلسالمو 

بل اتفقت على تضليلهم  ،فرقة إسالمية وفال تكفر أية مجاعة أ ،األهواءو فلذلك ال تكفر أهل البدع 
فإنه مل يكفر شامته حىت مل  ،احلجة يف هذا الباب وهو مستدلة بفعل سيدنا علي رضي اهللا عنه  ،ختطئتهمو 

  ).للموصلي احلنفي ،انظر االختيار لتعليل املختار(يقتله 
فال  ،لذلك هي ال تطلق التكفري هكذا جزافاو  ،)غري متعدٍ (عمل فردي  والتكفري عند أهل السنة إمنا هو 

  .دون غريه ،بل تنسب الكفر لصاحبه ،تكفر تكفريا مجاعيا
أهون من  ،خلطأ يف تربئة مائة كافرتقول إن او  ،تتحرى يف قضية االام بالتكفري بشكل كبريو فهي تتثبت 

فيما رواه الرتمذي  ،سلمو فقد ورد عنه صلى اهللا عليه  ،سفك دم مسلم واحد بتهمة الكفر بغري ذنب
ألن و  ،من وجدمت له خمرجا فخلوا سبيلهو  ،ادرؤوا احلدود ما استطعتم( :صحح إسنادهو احلاكم و الدارقطين و 

  )العقوبة خري من أن خيطئ يف وخيطئ اإلمام يف العف

����H�h  i
�1$�� &��j� 9� ��k%� H��EH�h  i
�1$�� &��j� 9� ��k%� H��EH�h  i
�1$�� &��j� 9� ��k%� H��EH�h  i
�1$�� &��j� 9� ��k%� H��E::::        


�8"""" احلسن األشعري يقول يف كتابه واإلمام أب -+��� &�6�  �8
,���8
+��� &�6�  �8
,���8
+��� &�6�  �8
,���8
+��� &�6�  �8
نرى بأن ال نكفر و ( :ما نصه """"��,
زعمت أم  و كما دانت بذلك اخلوارج   ،شرب اخلمرو السرقة و كالزنا   ،أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه

ما أشبهها مستحال هلا غري معتقد و السرقة و نقول إن من عمل كبرية من هذه الكبائر مثل الزنا و  ،كافرون
ال نارا إال من شهد له رسول اهللا و ندين بأن ال ننزل أحدا من أهل التوحيد جنة و (و ،)لتحرميها كان كافرا

نقول إن اهللا عز و  ،بالنار معذبنيخناف عليهم أن يكونوا و اجلنة للمذنبني  ونرجو  ،سلم باجلنةو صلى اهللا عليه 
تصديقا ملا  ،سلمو صحبه و آله و حشوا بشفاعة حممد صلى اهللا عليه تجل خيرج قوما من النار بعد أن امو 

  .)سلمو جاءت به الروايات عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 


l ����� ((((جعفر الطحاوي يقول يف عقيدته املسماة  واإلمام أب -�, ����� l
�, ����� l
�, ����� l
�,������
�����
�����
�����
شرحه العالمة و ما نقله  ،))))���


>((((عبد الغين امليداين يف كتابه ���� �+�
m��� <��7$�� n'=<
���� �+�
m��� <��7$�� n'=<
���� �+�
m��� <��7$�� n'=<
���� �+�
m��� <��7$�� n'="""" ����� l
�, ����� l
�, ����� l
�, ����� l
�,������
�����
�����
�����
 )نرى الصالةو ){:ما نصه ()))���
صلوا ( :سلمو لقوله صلى اهللا عليه  )من أهل القبلة(معتد حيث كان  )فاجرو (مهتد  )خلف كل بر(جائزة 

ما و  ،البدعة من غري نكريو أهل األهواء و ألن علماء األمة كانوا يصلون خلف الفسقة و  ،)فاجرو خلف كل بر 
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إذ ال كالم يف كراهة  ،نقل عن بعض السلف من املنع عن الصالة خلف املبتدع فمحمول على الكراهية
عدم جواز إال فال كالم يف و البدعة إىل حد الكفر  وهذا إذا مل يؤد الفسق أو  ،املبتدعو الصالة خلف الفاسق 

الفاجر و أي أهل القبلة الرب  )نصلي على من مات منهم(كذلك و  ،كذا يف شرح العقائد  .الصالة خلفهم
ال ننزل أحدا و ( ،)ال تدعوا الصالة على من مات من أهل القبلة( :بالشرط املتقدم لقوله صلى اهللا عليه وسلم

ألن الزم املذهب ليس  ،إن كان الزم مذهبهمو  )ال نفاقو ال شرك و ال نشهد عليهم بكفر و ال نارا و منهم جنة 
  .مبذهب

اختلف املسلمون بعد  :احلسن يف أول كتاب مقاالت اإلسالمينيو قال الشيخ أب :قال يف شرح املواقف
إال أن  ،تربأ بعضهم من بعض فصاروا فرقا متبايننيو  ،سلم يف أشياء ضلل بعضهم بعضاو نبيهم صلى اهللا عليه 

  .عليه أكثر أصحابناو فهذا مذهبه  ،يعمهمو اإلسالم جيمعهم 
ال أرد شهادة أحد من أهل األهواء إال اخلطابية فإم يعتقدون حل  :قد نقل عن الشافعي أنه قالو 

  .الكذب
 ،أنه مل يكفر أحدا من أهل القبلة :حكى احلاكم صاحب املختصر يف كتاب املنتقى عن أيب حنيفةو 

  .غريه انتهىو بكر الرازي مثل ذلك عن الكرخي و حكى أبو 
ليس لنا أن و  ،تصرحيهم بهو ظاهر كقوهلم بذلك الالزم  )شيء(الالزم  )ما مل يظهر منهم من ذلك(

 ،فإن يف ذلك جرأة على اهللا تعاىل ،نفاقو شرك أو حنكم عليهم على مقتضاه بكفر أو نلزمهم بالزم مذهبهم 
أميا رجل قال ( :سلم قالو هللا عليه أن رسول اهللا صلى ا ،مسلم عن ابن عمر رضي اهللا عنهماو ففي البخاري 

ال نرى و (العامل بالسرائر  )سرائرهم إىل اهللا تعاىل(أي نرتك  )نذرو ( ،)ألخيه يا كافر فقد باء ا أحدمها
من وجب (على  )سلم إالو حممد صلى اهللا عليه (نبينا  )على أحد من أمة(أي سفك الدم واجبا  )السيف

مسلم عن ابن و ففي البخاري  ،املرتدو الزاين احملصن و أي سفك الدم بالنص القاطع كالقاتل  )عليه السيف
الثيب  :ال حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث( :سلمو مسعود رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه 

  .})التارك لدينه املفارق للجماعةو  ،النفس بالنفسو  ،الزاين

='n'= n'= n'= n """" شرحه املال علي القاري يف كتابهو ما نقله  ،)الفقه األكرب(يقول يف عقيدته  حنيفةو اإلمام أب -

O0%� 37)�� o
�0O0%� 37)�� o
�0O0%� 37)�� o
�0O0%� 37)�� o
ال و  ،إذا مل يستحلها - إن كانت كبرية و  -ال نكفر مسلما بذنب من الذنوب و ( :ما نصه """"�0
لصالة خلف كل بر او ( ،)جيوز أن يكون مؤمنا فاسقا غري كافرو  ،نسميه مؤمنا حقيقةو  ،نزيل عنه اسم اإلميان

  .)فاجر من املؤمنني جائزةو 
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7
k((((اإلمام الغزايل يقول يف كتابه  -��g�  k
#�jg�k
7��g�  k
#�jg�k
7��g�  k
#�jg�k
7��g�  k
#�jg�((((: ) أهون من  ،اخلطأ يف ترك ألف كافر يف احلياةو
  .) سفك حمجمة من دم مسلماخلطأ يف


*3؟������Q�� qC/+ 5('؟ ��Q�� qC/+ 5('؟ ��Q�� qC/+ 5('؟ ��Q�� qC/+ 5('؟  •CL�� 

*3؟�CL�� 

*3؟�CL�� 

*3؟�CL�� 
�::::   
إليك أخي األسباب الكلية اليت تستوجب الردة و  ،نعين بالكفر هنا الكفر الطارئ الذي يعرب عنه بالردةو 

ما يدخل يف نطاق  واألفعال أ واليت ال خترج أن تكون من نوع األقوال أو ، )اليت ال خالف بني العلماء فيهاو (
  :هاكها بقطع النظر عن اجلزئيات الكثرية املندرجة فيهاو  ،التحقريو السخرية 
ركن من و أ ،ركن من أركان اإلسالم(كل قول صريح يف إنكار  وهو  :ما يستوجب الردة من األقوال -

الضرورة أي تلك اليت و املعلومة من الدين بالبداهة و حكم من األحكام اإلسالمية املعروفة  وأ ،أركان اإلميان
 وأنكر وجود املالئكة أ ومثال ذلك من أنكر فرضية الصالة أو  ،)عوامهمو يستوي يف معرفتها خواص الناس 

  .مي اخلمرأنكر حتر 
ركن من (كل فعل حيمل داللة قاطعة على شيء يتناقض مع  وهو  :ما يستوجب الردة من األفعال -

يناقض اإلسالم كمن  تزىي بزيمن و مثال ذلك من سجد لصنم أو  )ركن من أركان اإلميانو أ ،أركان اإلسالم
  .لبس الصليب

مآله إىل أن يكون داخال يف زمرة األقوال و  :االزدراءو االحتقار و ما يستوجب الردة من السخرية  -
ركن من أركان و أ ،ركن من أركان اإلسالم(ضابطه أن يسخر من شيء من و  ،لكن العلماء أفردوهو  ،األفعالو 

مثال ذلك أن و  ،)الضرورةو املعلومة من الدين بالبداهة و حكم من األحكام اإلسالمية املعروفة  وأ ،اإلميان
  .الفقه اإلسالمي والكرمي أالقرآن  ويسخر من احلج أ

������� �����M������� �����M������� �����M������� �����M::::  املدرسة اليت متثل حقيقة اإلسالم الذي أنزله اهللا  ،اجلماعةو هي مدرسة أهل السنة
اليت استمرت على ذلك من و  ،سلمو صحبه و آله و رسوله اتىب صلى اهللا عليه و تعاىل على نبيه املصطفى 

  .عهده صلى اهللا عليه وسلم إىل يومنا هذا
ال و ال إفراط و  ،ال خسرانو ال طغيان و  ،ال تقصريو  وفال غل ،سة اليت سارت على املنهج الوسطاملدر 

 ،اختلط فيه الصواب بالغلطو  ،عرب زمان قد كثر فيه اللغط ،اليت حافظت على روح التشريع اإلسالميو تفريط 
مدرسة (اخلسران و التقصري و ما بني مدرسة التفريط  ،يف مناهجهاو تنازعت فيه مدارس متباينة يف أهدافها و 

ال أن تضبطهم و  ،هؤالء ال يريدون أن يتقيدوا بشيءو  )معطلة النصوص واملتسيبني أي أدعياء التجديد أ
هم أبعد و  ،مقاصد الشرعو زاعمني أم إمنا حيكمون روح الدين  ،قواعدو ال أن حتكمهم أصول و  ،ضوابط
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 ومدرسة املتشددين أ(الطغيان و  والغلو اإلفراط ما بني مدرسة و  ،مقاصد الشرع و الناس عن روح الدين 
جيرتون و  ،هم جامدون يعيشون يف املاضي وحدهو  )اخلوارج اجلدد والظاهريني اجلدد أ واجلامدين أ واحلرفيني أ

جيري من حوهلم يف العامل من ال ما و  ،ال يشعرون مبا متور به احلياة من أفكارو  ،ال يعايشون العصرو  ،القدمي
  .عن مشاكل العصرو فهؤالء يف غفلة عن مقاصد الشرع  ،جيد كل يوم من جديدما و  ،أحداث

بني استلهام القدمي  ،فقه الواقعو بني فقه الشرع  ،الذين جيمعون بني احلسنيني )الوسطيني(فهي مدرسة 
النصوص إىل و بني النظر إىل املقاصد الكلية  ،استشراف املستقبلو بني االستهداء بالرتاث  ،االنتفاع باجلديدو 

أن يقيموا و  ،فهم جيتهدون أال يطغوا يف امليزان ،بني فهم النصوص اجلزئية يف ضوء املقاصد الكلية ،اجلزئية
  .ال خيسروا امليزانو الوزن بالقسط 

ال يعجبون واحدا من الفريقني و  ،ال يرضون أيا من الطرفني ،شأن هؤالء دائما شأن أهل الوسطو 
موازنني بني ثوابت  ،ينعقد عليهم الرجاء يف إنقاذ األمةو  ،يناط م األمللكن هؤالء هم الذين و  ،السابقني
اجلديد و جامعني بني القدمي النافع  ،متخذين من الرتاث نورا يهدي ال قيدا يعوق ،متغريات العصرو الشرع 
  .الصاحل

 ،)املعاصرةو األصالة ( :وقد امتازت مدرسة أهل السنة واجلماعة بالوسطية اجلامعة لكل خصال اخلري مثل
حب (و ،)التصوفو العلم (و ،)النقلو العقل (و ،)الرأيو النص (و ،)املتغرياتو الثوابت (و ،)احلداثةو الرتاث (و

االنفتاح على اآلخرين أي عدم االنغالق على (و ،)الدنياو الدين (و ،)عدم املواالةو الرب (و ،)األصحابو اآلل 
عدم إثارة و اخلصوصيات و احملافظة على املسميات (و ،)مواالمو النفس وبني عدم الذوبان م والتابعية هلم 

  ).التفرقةو النعرات و اخلالفات 
أي اليت تتعدى السطحية (تلك املدرسة اليت تتعامل مع الواقع باملنهج الذي اتبعه السلف ال بعيوم 

  ).تغوص إىل أعماق املعاينو والشكليات والظاهر 
حيرتم  ،ونسقا فكريا وعمليا متكامال ،شروعا حضاريا مستقالتلك املدرسة اليت ترى يف اإلسالم م

استجابة لألمر اإلهلي بالتعاون على الرب والتقوى  ،التالقح معهاو يفتح ذراعيه للتفاعل و  ،األنساق األخرى
        .الذيلية احلضارية ألي نسق آخرو لكنه يرفض التبعية و واخلري، 

بل  ،األغلبية الساحقة من املسلمني الذين مل جيتمعوا على ضاللةتلك املدرسة اليت تعين العودة إىل منهج 
والذين عرفوا كما سبق  ،الذين كانوا خري أمة أخرجت للناسو  ،اجتمعت كلمتهم على كتاب اهللا وسنة رسوله

  .االنتشار بني املسلمنيو أن يكتب اهللا هلذه املدرسة القبول  ور قلنا باسم أهل السنة واجلماعة ؛ فال غو 
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الفرق اليت حادت عن جادة الصواب؛ أي و املدارس و يف الساحة اإلسالمية احلالية العديد من التيارات 
اجلماعة كالنهر العظيم و فإن منهج أهل السنة  ،عن مدرسة الوسطيةو حادت عن منهج أهل السنة واجلماعة 

  هي كالفرع الذي انفصل عنهو كاألصل  وفه اجلداولو قد تفرعت عنه تلك السواقي و  ،الذي ال تكدره الدالء

• ��r�
* �s��r�
* �s��r�
* �s��r�
* �s::::  
سلم و صحبه و آله و إن من تلك الفرق فرقا قدمية قد ذر قرا بعد وفاة الرسول الكرمي صلى اهللا عليه  

   .ظهرت حديثاإن منها فرقا و  ،ال تزال هلا امتدادات حىت اآلنو بعد مرور عهد اخلالفة الراشدة و 
  :إن منها فرقا سياسيةو  �
فالفرق السياسية يكون العامل الرئيسي  ،)الفرق اإلسالمية يف كتبهمو كما يقسمها علماء العقيدة (

 ،ما يتعلق او اخلالفة  وه ،االعتدالو عن منهج الوسطية و اجلماعة و خروجها عن سبيل أهل السنة و لنشأا 
  ).فرقة اخلوارجو  ،هي فرقة الشيعةو (

  :وإن منها فرقا عقائدية �
عن منهج و اجلماعة و خروجها عن سبيل أهل السنة و والفرق العقائدية يكون العامل الرئيسي لنشأا 

    ).وغريها ،اجلربيةو القدرية و  ،كاملعتزلة واملرجئة( ،االعتقاد وأموره ومسائله وه ،الوسطية واالعتدال
  ):الكبائر خصوصاو ارتكاب املعاصي عموما (إن منها فرقا اختلفت يف مسألة و  �
فاخلوارج تقول بتكفري مرتكب الكبرية بل بتكفري مرتكب الصغرية  ،)املرجئةو  ،املعتزلةو  ،اخلوارج(هي و 

اإلميان يف الدنيا مع خلوده يف و املعتزلة قالت بأن مرتكب الكبرية قائم يف منزلة بني منزليت الكفر و  ،أي ذنبو 
ألم كانوا يؤخرون العمل  )الرجاءو اإلرجاء مبعىن التأخري أ(املرجئة فرقة جاءت تسميتها من و  ،النار يوم القيامة

احملبة له و ترك االستكبار عليه و اخلضوع له و املعرفة باهللا  وفاإلميان عندهم ه ،)التأخري(القصد و عن النية 
ما سوى و  ،مل يؤد الطاعاتو مل يتلفظ بالشهادتني  إنو مؤمن  وفمن اجتمعت فيه هذه اخلصال فه ،بالقلب

ال يعذب على ذلك إذا كان اإلميان و  ،ال يضر تركها حقيقة اإلميانو  ،املعرفة من الطاعات فليس من اإلميان
هناك مرجئة (ال ينفع مع الكفر طاعة و  )الرجاء(وبالتايل ال تضر مع اإلميان معصية  ،اليقني صادقاو خالصا 
نفس قول أهل  وهو  ،قد يأخذه جبريرة ذنبهو أ إىل اهللا فقد يغفر له هي تقول أن مرتكب الكبرية مرجو السنة 
غريهم على هذا املعىن و محاد ابن أيب سليمان و سعيد بن جبري و هلذا نسب اإلرجاء إىل أيب حنيفة و  ،السنة

  .  )دون األول
  ):نفيهو إثبات القدر (إن منها فرقا اختلفت يف مسألة و  �
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 ،هم يتعللون بالقدر يف املعصيةو  "األمر جرب" لكنها تقول إنو فاجلربية تثبت القدر  )اجلربية(وهي 
فالقدرية أرادت الرد على اجلربية بتعللها يف املعصية بالقدر فنفت  )هم مجاعة معبد بن خالد اجلهينو القدرية (و

فضاقت عبارم  - تكاليفهي تريد الدفاع عن شرعية الو -أن يكون القدر سالبا لالختيار يف أفعال العباد 
  .املستأنف الذي مل يسبق به قدر :األُنف "األمر أنفو  ،ال قدر"قالتو نفت القدر و 

  :)مرجئة القدرية(يسمون و إن منها فرقا مجعت إىل عقيدة اإلرجاء نفي القدر و  �
 مرجئة(يسمون و إن منها فرقا مجعت إىل عقيدة اإلرجاء القول باجلرب و  ،هم أصحاب غيالن الدمشقيو 
  .هم مجاعة جهم بن صفوان خبراسانو اجلهمية  وأ )اجلربية
  :إن منها فرقا خرجت عن امللةو  �
   .سوف نذكرها ههنا للتنبه إىل خطرهاو  )املاسونيةو  ،البهائيةو البابية أو  ،القاديانية(هي و 
   

الطائفية و إثارة النعرات املذهبية و ال يظنن ظان أننا نريد ذا البحث التفريق بني املسلمني  :مالحظة هامة
ذلك حىت حنافظ على اهلوية و  ،فإننا نستخدم التسمية للتعريف ال للتفريق ،)!نعوذ باهللا تعاىل من ذلك(
السنة و إن لنا أدلة على ذلك من الكتاب و ( ،الشر ألهلهو حىت ننسب اخلري ألهله و  ،اخلصوصيةو الشخصية و 
  ).قوتهو اىل املعقول نذكرها الحقا حبول اهللا تعو 
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بني سيدنا معاوية رضي و نشأت عند احلرب املستعرة اليت قامت بني سيدنا علي و وهي فرقة قدمية ظهرت 

فقام يف  ،عنهما يف موقعة صفني؛ فقد دعا سيدنا معاوية إىل حتكيم القرآن عندما أحس باهلزمية حتدق بهاهللا 
  .يضغط عليه أن يقبلهو جيش سيدنا علي من يؤيد هذا التحكيم 

عاد أولئك الذين  ،حكم من هذا الطرفو قام حكم من هذا الطرف و  ،فلما خضع سيدنا علي للتحكيم
لذلك دعوا بالنواصب ألم ناصبوا (يعنفونه على ما صنع و ن يقبل التحكيم يلومونه ضيقوا على سيدنا علي أ

انقلبوا و  ،قبله اجتهاداو كفروه رضي اهللا عنه بالتحكيم مع أنه دخل مكرها و  ،)عليا رضي اهللا عنه العداء
 "حبروراء" ا فلحقوااحناز عنه منهم اثنا عشر ألفو  ،)لذلك دعوا باخلوارج(خرجوا عليه بعد أن كانوا شيعة له و 

  .)احنيازهم إليهاو إمنا مسوا باحلرورية الجتماعهم يف هذه القرية و ( ،وهي قرية من قرى الكوفة
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فقد روى اإلمام أمحد يف املسند عن عبد اهللا بن  ،بينهم مناظراتو قامت بينه و فخرج إليهم سيدنا علي 
 ،فواضعوه كتاب اهللا ثالثة أيام ،بعث إليهم عبد اهللا بن عباس ،أن عليا ملا اعتزلته احلرورية( :شداد بن اهلاد

متسكا مبا و أشدهم ضراوة و هم من أكرب فئات اخلوارج عددا و  ،)فرجع منهم أربعة آالف ،أي جادهلم بالقرآن
عبد الرمحن بن  وهو مث كان مقتله على يد واحد منهم  ،بينه حروبو فما لبث إىل أن حدثت بينهم  ،يرون

  .ملجم
قسوة يف و غلظة يف الطبع و كان اخلوارج يعانون من ضيق يف التفكري  :المعتقدات التي انفردوا بها أهم

القبائل اجلافية الذين مل يتذوقوا و يعود ذلك إىل أن أكثرهم من األعراب و تعصب فيما يرون؛ و معاجلة األمور 
  .أضافت إىل جهالتهم عناداو ال بالء فما زادم عصبيتهم إ ،مل يتمرسوا مبعرفتهاو طبيعة الشريعة اإلسالمية 

ما عرب عنه احلديث الصحيح  وهو  ،تالوة القرآنو صيام النهار و فقد متيزوا بكثرة العبادة من قيام الليل 
 ،صيامكم مع صيامهمو  ،خيرج قوم حتقرون صالتكم مع صالم( :املتفق عليه عن أيب سعيد اخلدري

ينظر  ،ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية ،يقرؤون القرآن ال جياوز حناجرهم ،أعمالكم مع أعماهلمو 
 )يتمارى يف الفوقو  ،ينظر يف الريش فال يرى شيئاو  ،ينظر يف القدح فال يرى شيئاو  ،يف النصل فال يرى شيئا

استحالل دماء من دفعهم إىل  وولكن آفتهم أن الغل ،)الُفوق موضع الوتر من السهمو القدح خشب السهم (
 :كما جاء يف احلديث الصحيح املتفق عليه أيضا عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه  ،سواهم من املسلمني

ميرقون  ،يدعون أهل األوثانو يقتلون أهل اإلسالم  ،يقرؤون القرآن ال جياوز تراقيهم ،إن بعدي من أميت قوما(
  .)كتهم ألقتلنهم قتل عادلئن أدر  ،كما ميرق السهم يف الرمية  ،من اإلسالم

 :بل قال ،أنا مسلم :مل يقل هلم ،فلما سألوه عن عقيدته ،قد ذكر أن أحد املعتزلة وقع يف أيديهمو 
إن أحد من املشركني استجارك فأجره حىت يسمع كالم اهللا مث أبلغه و ( :فتلوا قول اهللا تعاىل!! مشرك مستجري

أنا مسلم مل يسلم من  :قال هلم ولو  ،مل ميسوه بسوءو  ،مث أبلغوه مأمنه ،فأمسعوه شيئا من القرآن ،)مأمنه
  .أيديهم
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؛ فإذا حاد  ال فريق منهميقوم ا عامة املسلمني ،اخلليفة ال تتم له اخلالفة إال مببايعة تامة صحيحة -

  .اخلليفة بعد ذلك عن احلق أيا كان وجب عزله فإن مل ينعزل وجب قتله
  .أعجميو ال بني عريب و غريه و ال فرق يف ذلك بني قرشي و  ،مجيع الناس يف أمر اخلالفة سواء -
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سارت أمورهم دون و إذا اتفقوا فيما بينهم على ذلك  ،إم جييزون أال يوجد إمام للمسلمني أصال -
املذاهب اإلسالمية للشيخ حممد و  ،ستاين على هامش امللل البن حزم النحل للشهرو امللل انظر ( .حاجة إليه

  ).زهرةو أب
 ،كبريةو صغرية  وأخرى أو دون أي تفريق بني معصية  ،يكفر املسلم يف اعتقادهم بارتكاب معصية ما -

لذا كفروا عليا و ؛  )كأن اجتهد فأخطأ فهي خطيئة مكفرة(بدافع اجتهادي  وانزلق إليها خطأ أ وحىت لو 
هذا دليل على أم يكفرون املسلم بأي ذنب و  ،قبله اجتهاداو مع أنه دخل مكرها  ،رضي اهللا عنه بالتحكيم

  ).انظر الفرق بني الفرق للبغدادي( ،خطيئة وقع فيها ال بارتكاب الكبائر فقط واقرتفه أ
بني الظاهرية من و فبينهم  ،إطالقاالنظر و قد كانوا يأخذون بظواهر النصوص دون أن يعملوا فيها العقل و 

سنة بل  وتشابه؛ لذا كان سيدنا علي إذا جادهلم مل حيدثهم عن نصوص كتاب أو هذا اجلانب نسب 
  .اخلضوع لهو سلم إذ ال مناص من االعتداد به و صحبه و آله و يناقشهم بعمل رسول اهللا صلى اهللا عليه 

صورا من """"{�t�C�� e}�t�C�� e}�t�C�� e}�t�C�� e""""عن كتاب """"��;��: ���������;��: ���������;��: ���������;��: �������"""" زهرة يف كتابه وقد نقل الشيخ حممد أبو 
   :من ذلك ،مناقشاته رضي اهللا عنه هلم

صحبه و آله و فلم تضلون عامة أمة حممد صلى اهللا عليه  ،ضللتو إن أبيتم إال أن تزعموا أين أخطأت ف(
ختلطون و لسقم او سيوفكم على عواتقكم تضعوا مواضع الربء . تكفروم بذنويب؟و تأخذوم خبطئي و  ،سلمو 

سلم رجم الزاين احملصن مث صلى عليه مث و قد علمتم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و  .من أذنب مبن مل يذنب
جلد الزاين غري احملصن مث قسم عليهما من الفيء و قطع يد السارق و  ،قتل القاتل وورث مرياثه أهلهو  ،ورثه أهله

مل و أقام حق اهللا فيهم و سلم بذنوم و صحبه و آله و فآخذهم رسول اهللا صلى اهللا عليه  ،نكحا املسلماتو 
  .مل خيرج أمساءهم من بني أهلهو مينعهم سهمهم من اإلسالم 

اتفاق أكثرهم امجاال على تلك  واختلفوا فيما بينهم يف جزئيات شىت بعد اتفاقهم أ :فرق اخلوارج
  .األصول األربعة اآلنفة الذكر

أقل هذه الفرق غلوا و  )اإلباضيةو  ،الثعالبةو  ،العجاردةو  ،الصفريةو  ،النجداتو  ،األزارقة( :الفرق هيتلك و 
الذين كانوا يرون أن مرتكب الكبرية يكفر كفر نعمة ال كفر ملة (هم أصحاب عبد اهللا بن إباض و اإلباضية 

من أهل اإلسالم هي دار توحيد إال كانوا يقولون إن دار خمالفيهم و  ،أي ال خيرج ا عن امللة اإلسالمية
        ).معسكر السلطان فإنه دار بغي

هي تعيش و  ،هذه املدرسة الفكرية ال تزال موجودة حىت اآلن يف حاضرنا اإلسالميو  :حاضر هذه الفرقة
حبجة اتباع السلف  ،حتاول أن تستحضره باستمرار ممثال يف شخوصه واجتهادامو  ،تستعذبهو املاضي 
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أدعياء  ،املذهب التكفريي ،الوهابية ،املذهب النجدي(التسمية بالسلفية و بالسلفية  ذهبتملبدعوى او 
  .)السلفية
 واجلامدين أ واحلرفيني أ ومدرسة املتشددين أ(الطغيان و  والغلو هذه املدرسة هي من مدارس اإلفراط و 

ال يعايشون و  ،جيرتون القدميو  ،هم جامدون يعيشون يف املاضي وحدهو  ،)اخلوارج اجلدد والظاهريني اجلدد أ
ما جيد كل و  ،جيري من حوهلم يف العامل من أحداثال ما و  ،ال يشعرون مبا متور به احلياة من أفكارو  ،العصر

  .عن مشاكل العصرو فهؤالء يف غفلة عن مقاصد الشرع  ،يوم من جديد
ألم يهربون إىل زمن آخر؛ فمعلوم أن توقري السلف  ،وهؤالء خيطئون الطريق املنشود إىل اخلالص


�g �0     ::::���1(�����1(�����1(�����1(��""""كما جاء يف كتاب   ،لكن التمذهب بالسلفية بدعة يف الدين ،مطلوبC� ����~ �1	'� g �0�
C� ����~ �1	'� g �0�
C� ����~ �1	'� g �0�
C� ����~ �1	'�

[���E :�;�[���E :�;�[���E :�;�[���E :�;�"""" للدكتور حممد سعيد رمضان البوطي.  
حتىي على منط و  ،فرقة من الناس تسكن جزيرة العرب ،فالسلفية ليست كما يفهمها بعض الناس -

ال حتسن االنتفاع ا يف و  ،تكره املكتشفات العلمية احلديثةو  ،البدائية واجتماعي معني يغلب عليه البداوة أ
  .تتبع األعنت واألغلظ من كل رأيو  ،دعم الرسالة

فقه اإلمام أمحد بن حنبل ؛ ففقه اإلمام أمحد رضي اهللا عنه أحد  ،وليست هي كما يفهمها بعضهم -
  .اخلطوط الفكرية األربعة يف الثقافة اإلسالمية اليت تشكل املذاهب الفقهية يف اإلسالم

ليست هي كما يفهمها البعض أا مدرسة النص؛ فإن مدرسة الرأي كمدرسة األثر يف أخذها من و  -
  .اإلسالم واالعتماد عليه

حمدودة يف فهم األخبار و سيطرت عليهم  أفكار قاصرة و  ،ليست هي من مسوا أنفسهم أهل احلديثو  -
املروية؛ فإن احلديث النبوي ليس حكرا على طائفة بعينها من املسلمني بل إنه مصدر رئيسي للفقه املذهيب  

   .كله
يطلق عليه حكم و  ،أا فكر تكفريي يكفر كل من خالفه يف رأيه ،ليست هي كما يفهمها البعضو  -
كأا عودة لفكر تيار اخلوارج الذي يكفر املسلمني بالذنب و  ،كل ضاللة يف النارو كل بدعة ضاللة و  ،االبتداع
ذلك كمن يقوم بأعمال ختريبية تفجريية و  ،أعراض املسلمنيو أموال و بالتايل إباحة دماء و  ،)بالصغائر(الصغري 

آله و تناسى حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه  وكأنه نسي أو  ،احلربينياملدنيني غري و اآلمنني و حبق املسلمني 
فقد باء ا  ،يا كافر :أميا رجل قال ألخيه( :سلم املتفق عليه عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهماو صحبه و 

تها ال هي تركو  ،ال هي أطعمتها ،دخلت امرأة النار يف هرة حبستها( :حديثه أرواحنا له الفداءو  ،)أحدمها
لنقض الكعبة حجرا حجرا أهون عند اهللا ( :سالماته عليهو حديثه صلوات ريب و  ،)تأكل من خشاش األرض
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لقي  ،بشطر كلمة ولو  ،من أعان على قتل مسلم( :سلمو حديثه صلى اهللا عليه و  ،)تعاىل من إراقة دم املسلم
الذمي غري و وغري ذلك من األحاديث اليت حترم دم املسلم  ،)آيس من رمحة اهللا :مكتوب بني عينيه ،اهللا تعاىل

  .احلريب


k""""من كتاب  ،ما قيل عنها ذا الصدد بنصهو إليك أخي ما جاء يف حق هذه املدرسة و N�� 37Mk
N�� 37Mk
N�� 37Mk
N�� 37M" 
حتت عنوان مواقف الناس أمام جهاد  ،يف الفصل اخلامس ،١٩٩يف الصفحة   ،للدكتور يوسف القرضاوي

  :الداخل
هم  ،هناك فئة على النقيض من هؤالء متثل الطرف املقابلو  ):دعاة العنف املسلح(اهلجوميون   - ٢

 ،آثارهو ال دراسة لعواقبه و ال حتقيق لشروطه و يدعون إىل اخلروج املسلح بال حكمة و  ،الذين يستخدمون العنف
  .أيصلح أم ال يصلح ؟ أيضر أم ينفع ؟

أحسب أا  ،اليت ظهرت يف أكثر من بلد إسالمي ،صرنايف ع )اجلهاد(هذا ما قامت عليه مجاعات و 
أفكارها خليط من السلفية و  ،املسلمنيو إىل غريها من بالد العرب و  ،مث انتقلت إىل اجلزائر ،بدأت يف مصر

  .مجاعات العمل املسلحو مجاعة التكفري و املتشددة 
فقد متيز اخلوارج بالقول بوجوب اخلروج على  ،أفكار هؤالء شبيهة بأفكار اخلوارج يف تارخينا القدميو 

أي خوارج على  ،تدل على ذلك )اخلوارج(بل إن تسميتهم  ،الذين اعتربوهم ظاملني بل كافرين ،حكام زمام
  .احلكام

مل يتب و بل هم يكفرون كل من ارتكب كبرية  ،املعاصي و  ملارتكام املظاو فهم يكفرون احلكام جبورهم 
يقف يف وجههم و مل يعادهم و سكت عنهم و يكفرون من رضي حبكم هؤالء األمراء و  ،وماحمك ومنها حاكما أ

تغيري و أن استعمال القوة يف إزالة املظامل  :غفل هؤالء األخوة املتحمسونو .......ثاثرا عليهم عاصيا هلم
اآلثار اليت و ائج هي النتو  )املآالت(له ضوابطه اليت ينظر فيها إىل و  ،له شروطه اليت جيب أن تراعى ،املنكر

انتهى كالم الدكتور  )اآللة؟و ااهدة بالسيف و فكيف إذا كان التغيري باملقاتلة  ،ترتتب على التغيري باليد
  .القرضاوي

أعين القرون الثالثة األوىل من (عاطفية ترتبط خبري القرون و بل جيب فهم السلفية على أا  نزعة عقلية 
واليت امتدحها النيب  ،)تابعي التابعنيو عمر األمة اإلسالمية اليت تتابعت خالهلا أجيال الصحابة والتابعني 

 وخري القرون قرين مث الذين يلوم مث الذين يلوم مث يفش( :صحبه وسلم بقولهو آله و األمني صل اهللا عليه 
  . )الكذب
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االنضباط و  ،االقتداء مو  ،سلوكنا برابطة الوالء للسلفو التوجيه اإلسالمي يدعونا إىل أن نربط عقولنا و  
األحكام و جلهم من املبادئ االعتقادية و التقيد بكل ما اتفق عليه مجيعهم أو  ،بقواعد فهمهم للنصوص

  .السلوكية
مطلوبا رد كوم سلف هذه األمة يف ال و لكن جيب علينا مجيعا أن نعلم أن اتباع السلف ليس مرادا و 

  .بل لكوم أحرى الناس بفهم كالم اهللا ومعرفة سنة رسوله ،الرتتيب الزمين
املواقف اجلزئية  وأ ،باالحنباس يف حرفية الكلمات اليت نطقوا اعلينا أن نعلم أن اتباع السلف ال يكون و 

ا يكون بالرجوع إىل ما احتكموا إليه أنفسهم من إمنو  -ألم هم أنفسهم مل يفعلوا ذلك  -اليت اختذوها 
األحكام؛ وهذا الرجوع إىل هذه القواعد و أصول االجتهاد والنظر يف املبادئ و  ،تأويلهاو قواعد تفسري النصوص 

  .القاسم املشرتك جلميع املسلمني  واألصول واجب املسلمني يف كل العصور وهو 
جوانب اخللل (حتت عنوان  ١٠٣٨يقول الدكتور يوسف القرضاوي يف كتابه فقه اجلهاد يف الصفحة و 

 ،لقد أشرنا إىل اخللل يف فقه هؤالء اخلوارج  احملدثني :جوانب اخللل يف فقه العنف( :ما نصه )يف فقه العنف
   :ذكرنا أن اخللل يف هذا الفقه األعرج األعوج يتمثل يف عدة جوانبو 

  .خصوصا أهل الذمةو  ،العالقة بغري املسلمنيو  ،يف فقه اجلهادخلل  -
  .خلل يف فقه تغيري املنكر بالقوة -
  .خلل يف فقه اخلروج على احلكام -
  .انتهى كالم الدكتور القرضاوي )خلل يف فقه التكفري -

  :مىت ظهر التمذهب بالسلفية ؟
األغلبية الساحقة من املسلمني و وعلى مر التاريخ   )أعين القرون الثالثة األوىل(منذ عصر السلف األول 

 ،وبني حكم النقل والعقل ،قد اجتمعت كلمتهم على كتاب اهللا وسنة رسوله ؛ وقد مجعوا بني النص والرأي
وهم السواد  ،)أهل السنة واجلماعة(وقد عرفوا باسم  ،وبني حمبة اآلل واألصحاب ،وبني العلم والتصوف

وقد كان  )إن أميت ال جتتمع على ضاللة( :وقد ورد عن الصادق املصدوق قوله ،األعظم هلذه األمة
  .السبيل إىل وحدة املسلمني على مدار القرون اليت خلت واجتماعهم على هذا املنهج ه

وقد مرت تلك القرون دون أن نسمع عن أي من علماء وأئمة هذه القرون أن استقامة املسلمني على 
من غري املعقول أن جتتمع هذه و فإنه من غري املمكن  ،)بالسلفية(م إىل مذهب يسمى الرشد يتمثل يف انتسا

ألن من قال أن  األمة كانت على ضاللة ملدة قرون مث جاء من يصحح  ،األمة على ضاللة طوال هذه الفرتة
  .)به وسلمصحو آله و هلا مسارها إمنا يطعن والعياذ باهللا تعاىل يف صدق الصادق املصدوق صلى اهللا عليه 
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اليت شهدا  "حركة اإلصالح الديني" لكن مبدأ ظهور شعار السلفية كان يف مصر مع ميالد ما مسي 
حممد و  ،مجال الدين األفغاين( :وهي احلركة اليت قادها ،مصر مع اية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين

�j(��" البوطيحبذا الرجوع إىل كتاب الدكتور حممد سعيد رمضان ( )عبده��� �
�#�=��)j���� �
�#�=��)j���� �
�#�=��)j���� �
ففيه كالم نفيس     """"=�#�
يف تلك املرحلة كانت بصمات  )عبد الرمحن الكواكيبو  ،رشيد رضا( :من بعدمهاو  ،)عن هاتني الشخصيتني

األوهام بني بعض قطاعات من و وكان املناخ مهيأ النتشار البدع واخلرافات  ،االحنطاط بادية يف كل اجتاه
  .فربز دعاة النهضة حياولون إصالح األمة ،املسلمني

ونظرا إىل أن كل دعوة إصالحية ينبغي أن يرتفع هلا شعار معني بني األوساط  تتجسد يف حقيقته  
  .السلفية وومعناه حبيث ينجذب الناس عن طريقه إليها ؛ فقد كان الشعار الذي رفعته أقطاب هذه احلركة ه

أن يهيجوا كراهيتهم و  ،حية أن يستثريوا غرية الناس على اإلسالملقد طاب ألقطاب تلك احلركة اإلصالو 
مبقارنة فكرية يعقدوا بني واقع اإلسالم واملسلمني يف عصره  ،للصورة اليت انتهى إليها حال أكثر املسلمني

  .""""�������)1�����)1�����)1�LOGO """"��)1املشرق وواقعه معهم يف هذا العصر فوقع اختيارهم على شعار 
مل يكن يعين مذهبا إسالميا و وتبنته وروجت له حركة اإلصالح الديين؛  يف تلك الظروف ولد الشعار

  .وتعريفا مبنهج ،كان عنوانا على دعوةإمنا  و  ،جديدا
املطبعة " و "للمكتبة السلفية" ولقد انتشر الشعار بني دعاة اإلحياء اإلسالمي حىت أطلق عنوانا

   .اللتني اشتهرتا يف مصر وكان يديرمها حمب الدين اخلطيب أحد رواد اإلحياء اإلسالمي ،"السلفية
 )م ١٧٩٢ -١٧٠٣(يف تلك الفرتة كانت احلركة  الوهابية املنسوبة إىل الشيخ حممد بن عبد الوهاب  -

حماربة اخلرافات وكان هناك قاسم مشرتك بني الدعوتني متثل يف  ،بعض أطراف اجلزيرة العربيةو منتشرة يف جند 
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ولقيت هوى يف نفوس كثري منهم ممن كانوا  ،فراجت كلمة السلف والسلفية بني أقطاب احلركة الوهابية -
يتربمون بكلمة الوهابية اليت توحي بأن ينبوع هذه احلركة إمنا يقف عند الشيخ حممد بن عبد الوهاب؛ فدعاهم 

  .ذلك إىل أن يستبدلوا بكلمة الوهابية هذه كلمة السلفية
بتيار يرى  ومبدرسة أ وهكذا حتولت الكلمة من شعار أطلق على حركة إصالحية إىل لقب ارتبط  

أم دون غريهم و (الكفر والشرك و احملدثات و أن غريهم مقيم على البدع و أصحابه أم الوحيدون على احلق 
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يستبدل بعقيدم عقيدة و يكفرهم و فما كان ألحد أن يتجاوز حده ( ،))))���
  .)!!أخرى 
مبضي الوقت احنسر شعار أهل السنة واجلماعة املستقر يف الضمري اإلسالمي منذ قرون معربا عن  -

ابتدع شعار السلفية الذي رمبا أوحى ظاهره بأنه يقوم على ذات و  ،سنة رسولهو صحة االلتزام بكتاب اهللا 
لفريق من الناس (لكنه صار يف احلقيقة شعارا  ،أهل السنة واجلماعة الذي التقى عليه أئمة اإلسالممنهج 

*;0' *;0' *;0' *;0' (((( .واليت صارت يف عرفهم فيصال بني أهل الرشد والضالل )!!يتمسكون بقائمة من االجتهادات املعينة 
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فما كان ( ،))))���
  .)!!أن يستبدل بفقههم فقها آخر و االبتداع  و ألحد أن يتجاوز حده بأن يصفهم بالضالل 

واتسع الفهم والسند  ،وهنا وجه اخلطأ واخلطر فإذا تعددت االجتهادات الفقهية اليت يقتضيها املنهج 
يتهم غريه بالضالل و  ،أن حيتكر صاحب الرأي احلق لنفسه ال ينبغي ،رأيو الشرعي ألكثر من موقف 

  .تثري املشاكل يف كل مكانو بغري ذلك من االامات اجلائرة اليت متزق الصف املسلم و االبتداع و 
فإن  ،وهذا ال يعين أننا نريد من هؤالء األخوة أن يتخلوا عن آرائهم االجتهادية الفقهية اليت اقتنعوا ا

ال عليهم أن يتفقوا يف هذه و  ،أمثاهلا مبا قد يهديهم اجتهادهمو املسلمني يسعهم أن يأخذوا يف هذه املسائل 
  .  خيتلفوا فيها وأ ،االجتهادات

ولكن نذكرهم بأن عليهم أال جيعلوا من آرائهم هذه مظهرا للدين احلق الذي ال حميد عنه إال إىل الضالل 
األشاعرة و  ،أعين أصحاب املذاهب األربعة(اجلماعة و  يكفروا أهل السنة نطلب منهم أالو  ،واالبتداع

ال و اجلماعة فهذا ال جيوز و أال يسموا أنفسهم بدال منهم بأم أهل السنة و  ،)أهل التصوفو  ،املاتريديةو 
  .يستقيم
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لكنه و  ،عند متام البيعة لسيدنا أيب بكر الصديق رضي اهللا تعاىل عنهمن املعلوم أن نشأة  التشيع  كانت 
خالفة سيدنا عثمان بن عفان رضي اهللا و مل يظهر مذهبا على صعيد اتمع اإلسالمي إال يف أواخر عهد 

مث هدأت  ،)سقيفة بين ساعدة(أما شأنه فيما بني ذلك فإمنا كان وجهة نظر قامت يوم السقيفة  ،تعاىل عنه
ال سيما عندما بايعه سيدنا علي  ،اجتماع الناس على بيعتهو يت باستقرار األمر أليب بكر رضي اهللا عنه طو و 

قيل بعد وفاة رسول اهللا و  ،قد كانت بيعته له بعد وفاة فاطمة رضي اهللا عنها بعشرة أيامو  ،رضي اهللا عنه بذاته
   .قيل غري ذلكو  ،سلم بثالثة أشهرو صلى اهللا عليه 

� � ��1�+���
��� �
7���  
$�� 3�1� l�7)�+ b;�� 2NC�;�:   
من املصاحل العامة اليت تفوض إىل نظر األمة حبيث يعتمد الشخص  )أي تعيني اخلليفة(ليست اإلمامة  -

ليس من شأن النيب و  ،قاعدة اإلسالمو بل هي ركن الدين عندهم  ،الذي ختتاره من بينها للنهوض ذا األمر
  .بل جيب عليه أن يعني هلم اإلمام من بعده ،إىل ما تراه األمة ال تفويضهو إغفاله 
  ).الصغائرو الكبائر (ال بد أن يكون اإلمام معصوما من املعاصي بنوعيها  -
سلم لألمة من و صحبه و آله و اإلمام الذي عينه رسول اهللا صلى اهللا عليه  وإن عليا رضي اهللا عنه ه -
  ).اخللفاء الراشدين الذين جاؤوا قبلهأحق باخلالفة من  وبالتايل هو (بعده 

خصوصا يف أمر و (تفرقوا بصدد النظر يف أمور أخرى و اختلفوا  ،بعد اتفاقهم على هذه النقاط الثالثة
  :إىل الفرق التالية )اخلالفة من بعد علي رضي اهللا عنه

بالنص عليهم  ،افرقة ترى أن مساق اخلالفة من بعد علي رضي اهللا عنه يف ولد فاطمة  رضي اهللا عنه -
نسبة إىل مقالتهم باشرتاط معرفة اإلمام ( )االثين عشرية واإلمامية أ(أصحاب هذا الرأي هم و  :واحدا إثر آخر

 -أعين أئمة آل بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم-ؤالء يرون يف األئمة االثين عشرهو ، )تعيينه يف اإلميانو 
ال يرون الصالة إال خلف و  ،الدنياو تبعون عندهم يف أمر الدين وهم امل ،أن إمامتهم هي إمامة عصمة ووصاية

إذ آخر املعصومني عندهم اإلمام املنتظر رضي اهللا  ،ام لفقد املعصومئتميقولون لقد انقطع حكم االو  ،املعصوم
  ).أي اإلمام حممد بن احلسن العسكري(عنه 

على أن يكون اإلمام منهم  :لكن باالختيار من الشيوخ ،فرقة ترى أن مساق اخلالفة يف ولد فاطمةو  -
زيد بن علي بن  وهو نسبة إىل صاحب املذهب  )الزيدية(أصحاب هذا الرأي هم و  ،عاملا زاهدا جوادا شجاعا

رأوه يقول بإمامتهما و  )سيدنا الفاروقو أي سيدنا الصديق (ملا ناظر اإلمامية زيدا يف إمامة الشيخني و  ،احلسني
  .بذلك مسوا رافضةو مل جيعلوه من األئمة املعتمدين و منهما رفضوه  ال يتربأو 
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ابنيه السبطني إىل أخيهما حممد بن احلنفية رضي اهللا عنه مث و فرقة ترى أن مساق اخلالفة بعد علي و  -
  .نسبة إىل كيسان موىل حممد بن احلنفية )الكيسانية(أصحاب هذا الرأي هم و  :إىل ولده
فمنهم فرقة قالت بألوهية كثري  ،اإلميانو جتاوزوا حد العقل  ):الغالة(قد نشأت عندهم فرق يسمون و  -

منهم فرقة املخطئة اليت قالت بأن جربيل عليه السالم أخطأ يف نزوله بالوحي على حممد و  ،من هؤالء األئمة
تعاىل عن ذلك علوا -ول حبلول اهللا منهم فرقة احللولية اليت تقو  ،سلم بدل علي رضي اهللا عنهو صلى اهللا عليه 

         .يف سيدنا علي رضي اهللا عنه - كبريا
تقول فيما حصل بني و  ،األصحاب رضي اهللا عنهم أمجعنيو بينما مدرسة الوسطية جتمع بني حب اآلل 

ْت َوَلُكْم َما َكَسْبُتْم تِْلَك أُمٌة َقْد َخَلْت َهلَا َما َكَسبَ ( :بعضهم البعض ما قال اهللا تعاىل يف حمكم الذكر احلكيم
تقول بقول اخلليفة الراشد اخلامس عمر بن عبد و  ،)١٣٤ :البقرة( )﴾١٣٤َوَال ُتْسأَُلوَن َعما َكانُوا يـَْعَمُلوَن ﴿

أفال نطهر  ،أولئك قوم طهر اهللا سيوفنا من دمائهم( :العزيز رضي اهللا عنه فيما شجر بني اآلل واألصحاب
  .)ألسنتنا من أعراضهم

الواقع و إذ هي مسألة تارخيية فصل الزمان  ،زالو البحث يف هذه املسألة قد طوي و ترى أن موضع النظر و 
أصلها و بطل هذه املسألة و موضوع هذا البحث  وهو حسبنا أن نعلم أن سيدنا عليا رضي اهللا عنه و  ،يف أمرها

  .استقر األمر على ذلكو قد بايع بنفسه أبا بكر رضي اهللا عنهما 
قدره و أمر من قضاء اهللا  وبل ه ،نبش هذا املاضي ال توجد له اليوم أي ظالل تطبيقية خاصة أنو 

كان الرتتيب على خالف ذلك خلسر املسلمون  ولو  ،إمرم مجيعاو سعدت به األمة اإلسالمية خبالفتهم 
  .خالفة واحد منهم على أقل تقدير

فكل واحد  ،أهل السنة رضوان اهللا عنهم وتقول مدرسة الوسطية يف أئمة آل بيت النيب الكرمي هم أئمة
املتبع يف و  ،املرجع لصنوف أهل اهللا وهو  ،صاحب مرتبة القطبية الكربى عند القومو  ،منهم إمام اآلل يف زمنه

يقولون و  ،وهم حمفوظون حبفظ اهللا الذي حفظ به أولياءه وعباده الصاحلني ،طريقة احلال احملمدي يف أوانه
الدين اخلطيب احلصكفي الشافعي رمحه اهللا من قصيدة شهرية له ذكرها الكثري من فيهم بقول اإلمام معني 

  :املؤرخني ميدح ا أئمة آل البيت رضي اهللا عنهم
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حماولة تطويع الواقع يف و  ،وهي مدرسة يف الساحة اإلسالمية ال ترى خالصا إال باستنساخ التجربة الغربية

وإن هؤالء خيطئون الطريق املنشود إىل  ،ذاك  ودون اعتبار لفوارق اخلصوصية احلضارية هلذا الواقع أ ،إطارها
  .اخلالص ألم يهربون إىل منط حضاري آخر

بسبب االنبهار الذي أصيب به كثري  ،االستعماري إىل صدور بعض قادة الفكر العريبفقد تسلل الكيد 
مل يتحرر من  ومؤدى هذا الكيد أن الغرب ،املفكرين املسلمني من أنباء النهضة العلمية يف أورباو من الباحثني 

وفيق بينهما إال ال يتم التو فالدين شيء والعلم شيء آخر،  ،أغالله إال يوم أخضع الدين ملقاييس العلم
  .بإخضاع الدين للعلم

 ،يقولون إذا كان العامل اإلسالمي حريصا حقا على هذا التحرر فال مناص له من أن يسلك الطريق ذاتهو 
وال يتحقق ذلك إال بتخلص الفكر اإلسالمي من  ،وأن يفهم اإلسالم هنا كما فهم الغرب النصرانية هناك

ختضع ملقاييس العلم احلديث؛ فانبهرت أبصار من مل ترتسخ حقائق اإلميان ال و سائر الغيبيات اليت ال تفهم 
ضوابطه يف عقوهلم؛ فتنادوا فيما بينهم مسرعني إىل التحرر من  و ال جتلت حقائق العلم احلديث و  ،يف قلوم

  .كل عقيدة غيبية مل تصل إليها اكتشافات العلم احلديث
 عنواناو اليت اختذت هلا شعارا  "حركة اإلصالح الديين" كان من جراء ذلك أن قاموا مبا مسوه آنذاكو 

هي اليت تتعلق و لكن لألسف يف الوقت الذي ادعت فيه القرب من السلف يف زاوية بعينها و  ،"السلفية"
ابتعدت عن  ،)خوارق العاداتو املعجزات و اخلرافات و حماربة الشعوذة (و )احملدثاتو حماربة البدع (بدعوى 
 ،)احلداثةو بدعوى املعاصرة (اجلوانب األخرى و واقعه بالنسبة لكثري من الزوايا و له أعرضت عن حاو السلف 

  ).!!الريبة و هذا أمر مثري للشكوك و (
تغافلوا عن حقيقة أن تلك الدعوة إىل ثورة إصالحية يف شؤون العقيدة  وفقد غفل أوالئك القوم أ

عقيدة أهل السنة واجلماعة أعين (إمنا هي يف حقيقتها نسف هلذه العقيدة  )احملدثاتو بدعوى حماربة البدع (
  .من جذورها )املاتريديةو عقيدة األشاعرة 

تغافلوا عن حقيقة أن تلك الدعوة إىل ثورة إصالحية يف شؤون التصوف  ولقد غفل أوالئك القوم أو 
إمنا هي يف حقيقتها نسف هلذا  )اداتخوارق العو املعجزات و األوهام و اخلرافات و بدعوى حماربة الشعوذة (

  .اجلماعة من جذورهو الركن من أركان منهج أهل السنة 
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تغافلوا عن حقيقة أن تلك الدعوة إىل ثورة إصالحية يف شؤون الشريعة  ولقد غفل أوالئك القوم أو 
نسف هلذه  إمنا هي يف حقيقتها )الرتاثو األصالة و املعاصرة دون احلفاظ على الثوابت و بدعوى احلداثة (

  .من جذورها )مبذاهبها األربعة أعين مذاهب أهل السنة(الشريعة 
 فإذا ما عرفنا أن رواد حركة اإلصالح الديين كانوا منظمني يف منظمات ماسونية يف مصر مثل منظمة

�j(��""""راجع كتاب(بل كانوا زعماء يف تلك املنظمات  "كوكب الشرق"��� �
�#�=��)j���� �
�#�=��)j���� �
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للدكتور حممد سعيد  """"=�#�
إذا ما عرفنا و  ،تأثرهم الكبري مو دراستهم يف جامعام و إذا ما عرفنا عالقتهم احلميمة مع الغرب و  ،)البوطي

إذا ما عرفنا حماولتهم إصالح مذهب أهل و  ،بني خمالفة السلف يف منهجهمو التناقض بني رفع شعار السلفية 
   :ساؤالت التاليةال جرم أن خيطر يف بالنا الت ،حماربته يف الباطنو السنة يف الظاهر 

؟ !اجلماعة بأركانه الثالثةو هل يا ترى كان هدف حركة اإلصالح الديين تلك نسف منهج أهل السنة 
؟ وبالتايل هل يا ترى كانت حركة !هل يا ترى كان اهلدف من وراء ذلك نسف اخلالفة اإلسالمية العثمانيةو 

؟ أي بعبارة أخرى هل  !أوربا يف املسيحية اإلصالح الديين تلك مثل حركة اإلصالح الديين اليت حدثت يف
  .؟!بتأييد من املاسونية اليهودية و كانت بإحياء من احلركة الصهيونية العاملية 

�+�"""" لقد جاء يف كتاب الدكتور حممد سعيد رمضان البوطيو C��� <.��� 37M�+�C��� <.��� 37M�+�C��� <.��� 37M�+�C��� <.��� 37M"""" ما يلي:   
النبوية على ضوء املذاهب السرية  -كيف تطورت دراستها وكيف جيب فهمها اليوم- السرية النبوية (

  :احلديثة يف كتابة التاريخ
ما  وإىل جانب الطريقة املوضوعية أ ،يف القرن التاسع عشر ظهرت طرائق كثرية يف كتابة التاريخ وتدوينه

 )فرويد(يعد و  ،وقد تالقى معظم هذه املذاهب فيما أطلق عليه اسم املذهب الذايت ،يسمونه باملذهب العلمي
   .املتحمسني لهو ة إليه من أكرب الدعا

 والديين أ واجتاهه الفكري أ ووال يرى أقطاب هذا املذهب من ضري يف أن يقحم املؤرخ نزعته الذاتية أ
ال جمرد  ،بل أم يرون أن هذا واجب املؤرخ ،يف تفسري األحداث وتعليلها واحلكم على أبطاهلا ،السياسي

  ...وصف األخبار وجتميع الوقائع العارية
قد أصبح أساسا ملدرسة جديدة يف دراسة السرية  ،احلقيقة أن هذه املذهب اجلديد يف كتابة التاريخو 

فكيف نشأت هذه املدرسة؟ وما هي عوامل نشأا؟ وما مصريها  ،النبوية وفهمها عند طائفة من الباحثني
  :اليوم؟
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 ،مصر آنذاك منرب العامل اإلسالميلقد كانت  ،تعود نشأة هذه املدرسة إىل أيام االحتالل الربيطاين ملصر
إىل كعبة اهللا بوجهه كل من أراد  وكما يرن  ،إليه بتفكريه وعقله كل من أراد أن يعلم عن اإلسالم علما ويرن

  .صالة وحجا أ
يف استمرار إنصات العامل اإلسالمي إليه من جانب و  ،وكان يف استمرار هذا الصوت العظيم من جانب

ومهما أخضعت بريطانيا لنفسها الوادي كله  ،استقرار ول الربيطاين فرصة هدوء أما ال يدع لالحتال ،آخر
ما بقيت لألزهر هذه القيادة  ،فإنه خضوع موقوت ال يطمأن إليه ،النارو حتت سلطان من قوة احلديد 

   :لذا فقد كان  البد لالحتالل الربيطاين من اإلقدام على أحد عالجني ال ثالث هلما ،احلية
   .حبيث ال يبقى له عليه سلطان ،األمةو أن يقطع ما بني األزهر  :أولهما �
فتوجه قيادته الوجهة اليت ترضي  ،أن يتم التسلل إىل مركز العمليات القيادية يف األزهر ذاته :ثانيهما �

   .االستقرارو يئ له أسباب الطمأنينة و مصاحل االحتالل 
   .االنتباهو اً إىل أنه أقرب مناال وأبعد عن املالحظة نظر  ،ومل ترتدد بريطانيا يف اختيار العالج الثاين
االعتماد على نقطة  ،الفكرية داخل األزهرو القيادة العلمية  ووكان السبيل الوحيد إىل هذا التسلل حن

هي إحساس املسلمني و  ،مبا فيها مصر وغريها ،ضعف أليمة كانت تعاين منها مشاعر األمة اإلسالمية عامة
إىل جانب مالحظتهم للنهضة العجيبة اليت ضها الغرب يف شىت  ،الشتاتو مبا انتام من الضيعة والتخلف 

  .احلضاريةو العلمية و ااالت الفكرية 
 ،لقد كان املسلمون يتطلعون وال ريب إىل اليوم الذي يتحررون فيه من األثقال اليت خلفتهم إىل الوراء

   .العلم احلديثو املدنية  و ليشرتكوا مع اآلخرين  يف رحلة  احلضارة 
ولقد كان  ،بل الكيد االستعماري إىل صدور بعض قادة الفكر يف مصر ،من هذا السبيل تسلل اهلمس

العلم و إال يوم أخضع الدين ملقاييس العلم فالدين شيء  ،مؤدى هذا اهلمس أن الغرب مل يتحرر من أغالله
   .ال يتم التوفيق بينهما إال بإخضاع األول للثاينو  ،شيء آخر

 ،وإذا كان العامل اإلسالمي حريصا حقا على مثل هذا التحرر فال مناص له من أن يسلك الطريق ذاته 
وال يتحقق ذلك إال بتخليص الفكر اإلسالمي من  ،كما فهم الغرب النصرانية هناك  ،وأن يفهم اإلسالم هنا
  .. .ال ختضع ملقاييس  العلم احلديثو تفهم  سائر الغيبيات اليت ال

وما قد حف ا من شعارات العلم  ،ولكن أعينهم غشيت يف غمرة انبهارها بالنهضة األوروبية احلديثة
وقد كانوا بأمس احلاجة إىل فهم كامل ملا  ،العلم إال عناوينها وشعارااو فلم تبصر من حقائق املنطق  ،ألفاظهو 

فلم يعد يستأثر بتفكريهم إال خيال ضة  ،إىل هضم صحيح ملضمون تلك الشعاراتو  ،وراء تلك العناوين
   .تطور العقيدة اإلسالمية هنا كما تطورت العقيدة النصرانية هناك )إصالحية(
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أكثر من أن يكون  ،فقد كان عماد هذه املدرسة احلديثة اليت أشرنا إليها بإجياز هياجا يف النفس ،وهكذا
  .انتهى كالم الدكتور سعيد ).وسة استحوذت على العقلحقيقة علمية  مدر 

6%���1���� ����1�x"""" قد جاء يف كتاب الدكتور حممد السماكو �x�� ����6%���1�x�� ����6%���1�x�� ����أي (عند حديثه عن األصولية اإلجنيلية  """"�6%
اليت ظهرت بعد حركة اإلصالح و  )األدبيات اليهودية إىل صميم العقيدة املسيحيةو تغلغل الفكر اليهودي 

الذي كان مؤيدا و (رائد املذهب الربوتستانيت  "مارتن لوثر" الذي كان زعيمها )اللوثرية(الديين الربوتستانتية 
اليت كانت أيضا و  ،)"أكاذيبهمو اليهود "لليهود بادئ أمره مث غري موقفه منهم بعد أن كشف كذم يف كتابه

جاء يف   ،"جون كالفن" اليت كان زعيمهاو  )الكالفانية(الربوتستانتية التطهريية بعد ظهور حركة اإلصالح الديين 
األدبيات اليهودية اليت تسربت إىل صميم العقيدة املسيحية تدور حول أمور ( :كتاب الدكتور السماك ما يلي

   :ثالثة
  .املفضلة على كل األممأم يكونون بذلك األمة و  ،أن اليهود هم شعب اهللا املختار وه :األمر األول
أن هذا امليثاق الذي و  ،أن مثة ميثاقا إهليا يربط اليهود باألرض املقدسة يف فلسطني وه :األمر الثاني

  .ميثاق سرمدي حىت قيام الساعة وأعطاه اهللا إلبراهيم عليه السالم ه
أي بإعادة جتميع  ،ربط اإلميان املسيحي بعودة السيد املسيح بقيام دولة صهيون وه :األمر الثالث

  .اليهود يف فلسطني حىت يظهر املسيح فيهم
اليت تربط الدين  ،هي تؤلف اليوم قاعدة الصهيونية املسيحيةو هذا األمور الثالثة ألفت يف املاضي 

مث التهويد من خالل احلركة  ،اليت تسخر االعتقاد الديين املسيحي لتحقيق مكاسب يهوديةو  ،بالقومية
  . PURITANIANSبعد ذلك من خالل احلركة التطهريية و  ،الربوتستانتية أوال

أن اهللا طرد و  ،كانت الكنيسة الكاثوليكية تتمسك باعتقادها بأن ما يسمى باألمة اليهودية قد انتهى  
كانت الكنيسة تعتقد أيضا أن النبوءات الدينية اليت و  ،اليهود من فلسطني إىل بابل عقابا على صلبهم للمسيح

أن هذه العودة قد متت بالفعل على يد اإلمرباطور الفارسي و  ،ودة تشري إىل العودة من بابلتتحدث عن الع
القديس أوغسطني الذي كان يعترب القدس مدينة العهد اجلديد  والفيلسوف الديين هلذا االعتقاد ه ،قورش

�} �] �E""""أن فلسطني هي إرث املسيح للمسيحينيو �1M l� 9� k
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أن عودم إىل أرض و  ،طرح اإلميان بأن اليهود هم األمة املفضلةو  ،اإلصالح الديين تنكر هلذا االعتقاد

تكريسا  ،)األلفية(قيام مملكته مدة ألف عام و أن هذه العودة ضرورية لعودة املسيح و  ،فلسطني حتقق وعد اهللا
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فتح باب تفسري نصوصه و  ،هلذا التحول أصبح العهد القدمي املرجع األعلى لفهم العقيدة املسيحية وبلورا
باعتبارها اللغة اليت أوحى ا  - كذلك اعتربت اللغة العربية   ،أمام اجلميع الستخراج املفاهيم الدينية دون قيود

يتابع الدكتور و  ).هي اللغة املعتمدة للدراسة الدينية – اللسان املقدس الذي خاطب به شعبه املختارو اهللا 
   :السماك حديثه يف موضع آخر من كتابه فيقول

   :تعتقد الصهيونية املسيحية أن ثالث إشارات جيب أن تسبق عودة املسيح(
لذلك اعترب الصهيونيون و  ،م ١٩٤٨قد قامت إسرائيل يف العام و  :اإلشارة األولى هي قيام إسرائيل

  .يحيون يف الواليات املتحدة هذا احلدث أعظم حدث يف التاريخ ألنه جاء مصدقا للنبوءة الدينيةاملس
اليت ينظر  ،م ١٩٦٧لقد احتلت إسرائيل القدس يف العام و  :اإلشارة الثانية هي احتالل مدينة القدس

اإلجنيليون من الصهيونيني املسيحيني على أا املدينة اليت سيمارس املسيح حكم العامل منها بعد قدومه الثاين 
لذلك تضغط الكنائس الصهيونية املسيحية يف الواليات املتحدة من أجل االعرتاف بالقدس عاصمة و  ،املنتظر

  .م ١٩٩٠النواب مع هذه الضغوط يف إبريل نيسان و خ لقد جتاوب جملسا الشيو و  ،أبدية إلسرائيلو موحدة 
لقد وضعت خريطة  :اإلشارة الثالثة هي إعادة بناء هيكل سليمان على أنقاض المسجد األقصى

يف الوقت نفسه و  ،فيما تتواصل احلفريات حتت املسجد حبجة البحث عن آثار يهودية مطمورة ،اهليكل اجلديد
أودع يف و أما األموال الالزمة فقد مجع معظمها  ،معهد خاص بالقدس تدريب كهان اهليكل يفو يتم إعداد 

  .حساب خاص باسم مشروع بناء اهليكل
 ،يت يظهر املسيح بعدها مباشرةالARMAJEDDON  بعد اكتمال املشروع ستقع هرجمدون 

يعلق الدكتور و  ).سريفع إليه باجلسد املؤمنني به ليحكم العامل من القدس مدة ألف عام تقوم بعها القيامةو 
هرجمدون معركة نووية يعتقد اإلجنيليون املتهودون أا ستقع يف سهل جمدون ( :السماك يف اهلامش فيقول

إن قوات الكفار من و  :هي تقولو  ،يوشعو يوحنا و إن التنبؤ ا ورد يف أسفار حزقيال و  ،عكاو القدس 
يرفع باجلسد املؤمنني به و ض املعركة امللحدين سوف تدمر فيها إىل أن يظهر املسيح فوق أر و املسلمني 

انتهى كالم الدكتور حممد  .)من مث حيكم العامل مدة ألف عام حىت تقوم الساعةو  ،خيلصهم من الدمارو 
   .السماك
باطنها و  ،بالعودة إىل تاريخ حركة اإلصالح الديين يف مصر جند أا مدرسة ظاهرها اإلصالح الديينو 

باطنها خمالفة السلف و  ،ظاهرها الدعوة إىل السلفية ،النفسي بني يدي ضة الغرباخلزي و االنبهار الفكري 
  .!!لألسف الشديد  ،معىنو حسا 
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فمن األمور اليت ابتعدت فيها حركة  اإلصالح الديين عن السلف تلك الفتاوى اجلريئة املخالفة ألصول 
من رواد حركة اإلصالح  وهو ا حممد عبده اليت استعلن و  ،ثوابته فضال عن خمالفتها لواقع السلفو اإلسالم 

  :منها على سبيل املثال ما يليو يف أجوبته عن بعض االستفتاءات و الديين يف بعض مقاالته 
  .إباحة قدر حمدود من الفائدة الربوية -
  .جواز أكل ذبائح النصارى كيفما كان ذحبها -
  .اختاذها مطلقاو فتواه بنحت التماثيل  -
  .يف أي حالو ة دون قيد فتواه بلبس القبع -
االلتجاء إىل تأويل و  ،اخللفو من ذلك جنوحه عن ج تفسري النصوص املتفق عليه عند السلف و  -

اعتمادا على ذلك تأول تأييد املالئكة يف معركة و  ،النصوص كيفما اتفق عندما يرى أن املصلحة تقتضي ذلك
تأول كثريا من اخلوارق و  ،األبابيل جبراثيم داء اجلدريتأول الطري و  ،التوفيق اإلهليو بدر بالدعم املعنوي 

  .املعجزاتو 
، إال أن !تالميذه الذين ساروا يف حركتهم اإلصالحية حتت شعار السلفيةو قد شايعه يف ذلك صحبه و 

إمنا ظهرت لدى حممد عبده بعد  ،حكمهو منهج اإلسالم و جل هذه االحنرافات عن كل من واقع السلف 
هذا ما فوجئ به الكثري من تالميذه و  ،ذ كان مستسلما ألكثر ما تقضي به املدنية احلديثةعودته من املنفى إ

حبرقة ظهرت يف و اخلرافات و بعد أن كان قبل ذلك خري منتصر لإلسالم ضد البدع  ،يف مقدمتهم رشيد رضاو 
  .مقاالته تدل على غرية إسالمية نادرة

يين عن السلف حماولتهم إعادة كتابة السرية النبوية  من األمور اليت ابتعدت فيها حركة  اإلصالح الدو 
كتابة معاصرة على هدي العلم احلديث كما يزعمون؛ واقتضى منهم ذلك أمورا عديدة منها تطوير كتابة 

فأخذوا يستبعدون كل ما خيالف املألوف مما يدخل يف باب املعجزات  ،حتليلهاو فهمها و السرية النبوية 
شغال للقارئ عن صفة النبوة  ،العظمة والبطولة وما شاكلهاو للنيب صفة العبقرية  وراحوا يروجون ،اخلوارقو 

  .قبول كما يزعمون وألا أمور ال يقف العلم منها موقف فهم أ ،والرسالة والوحي


> ��f""""يعد كتاب و �	��f <
�	��f <
�	��f <
يعرب مؤلفه عن و  ،حلسني هيكل أبرز منوذج هلذا االجتاه يف كتابة السرية النبوية "	�
ألنين فضلت أن  ،احلديثو إنين مل آخذ مبا سجلته كتب السرية ( :هذا بصراحة وفخر عندما يقولاجتاهه 

 ،السالمو ال معجزات يف حياته عليه الصالة و لذلك فال خوارق و  !)أجري يف هذا البحث على الطريقة العلمية
  .القرآن فقطو القرآن  وإمنا ه
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حممد " تلك املقاالت املتتابعة اليت نشرهامن مناذج هذه الطريقة احلديثة يف كتابة السرية وفهمها وكذلك 
اليت يقول يف و  ،)السرية احملمدية حتت ضوء العلم والفلسفة(حتت عنوان  )نور اإلسالم(يف جملة "فريد وجدي
على أّال  نسرف يف كل  ،لسريةوقد الحظ قراؤنا أننا حرصنا كل احلرص فيما نكتبه يف هذه ا( :بعض منها

  . )بشيء من التكلف وما دام ميكن تعليلها باألسباب العادية حىت ول ،ناحية من نواحي اإلعجاز
وكذلك تلك الكتابات الكثرية اليت ظهرت لطائفة من املستشرقني عن حياة سيدنا حممد صلى اهللا  عليه 

فإذا م   ،تتناسب وعقوهلم اليت تنكر خوارق العاداتوسلم؛ فأخذوا يفسرون األمور اخلارقة للعادة بأمور 
فسروه  - الذي كان بالروح واجلسد معا-املعراج و فسروا معجزة اإلسراء و  ،يفسرون الطري األبابيل بداء اجلدري

  .وفسروا تأييد املالئكة يف معركة بدر بالدعم املعنوي ،برؤية منامية وبسياحة روحية دون اجلسد أ
تفسري النبوة يف حياة سيدنا رسول اهللا صلى  ،العجيبة اليت جاءت على هذا الطريقوآخر املضحكات 

 ،بأن مجيعها مل تكن إال ثورة يسار ضد ميني ،وعموم الفتح اإلسالمي ،إميان الصحابة بهو  ،اهللا عليه وسلم
أصحاب و ألغنياء وأهلبتها ردود الفعل لدى الفقراء ضد ا ،للتوسعو أثارا النوازع االقتصادية طلبا للرزق 

  ..!.اإلقطاع
ونسوا أن شيئا مما يسمى باخلوارق واملعجزات ال ميكن أن يتناىف يف جوهره مع حقائق العلم وموازينه؛  

العادة أن يكون  وما كان لإللف أو  ،مألوف أمام الناس وذلك ألن هذه اخلوارق مسيت كذلك خلرقها ملا ه
ات أن يقضي العلم يوما ما بأن كل ما استأنست إليه عني هيهو  ،غري ممكنو ممكن  ومقياسا علميا ملا ه

غري مألوف  وأن كل ما استوحشت منه عني اإلنسان مما هو  ،وحده ممكن الوقوع ومألوف ه واإلنسان مما ه
  .غري ممكن الوقوع

أن  ومثقف اليوم بأن أحدث ما انتهت إليه مدارك العلماء يف هذا الصدد هو ولقد علم كل باحث 
   .مسبباا ليست إال عالقة اقرتان مطردو العالقة اليت نراها بني األسباب 

قد انقرض الزمن الذي كان بعض العلماء يظنون فيه أن أثر األسباب الطبيعية يف مسبباا أثر حتمي ال و 

�9 �9 �9 �9 ((((لغزايل خاصة اإلمام او دافع عنه علماء املسلمني عامة و انتصر احلق الذي طاملا نبه إليه و  ،ال يتغريو يتخلف 
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إن االنفتاح الكامل وغري املدروس على غري املسلمني إمنا يوقع املسلم يف احلرج والعنت؛ فنرى كثريا من 
تراه يقيم بينهم و  ،ال كتاب منريو  ،ال هدىو  ،ال فكرو  ،املسلمني  يندفع منفتحا على غري املسلمني بال روية

  .فيفنت فيفتنت
العلمي يف و فإذا به يبهت بالتقدم التقين  ،فكم من طالب علم مسلم ذهب إىل بالد الغرب ليتعلم

فيفنت  ،يريب أبناءه كأبنائهمو  ،حيامو يتبىن طريقة تفكريهم و  ،يفضل البقاء هناك على العودة لبالدهو  ،بالدهم
  .فيفتنت

املدنية و إعجابه باحلضارة و أخذ يبدي انبهاره و  ،أفكارهمو بدلت أحواهلم قد تو وكم عاد منهم من أناس 
     .يفضلها على احلضارة اإلسالميةو الغربية 

ونأمل بدورنا من  ،فعلينا قبل القدوم على مثل هذه االنفتاح أن نتبصر بأقوال العلماء يف هذا األمر
القواعد التفصيلية اليت حتكم هذا و دقيقا لكل األحكام و يبينوا لنا بيانا شافيا و السادة العلماء أن جيتمعوا 

  .االنفتاح
 ،اإلمعية للغرب عند بعض ضعفة املسلمني من غري املعتزين باإلسالمو اإلتباع األعمى و هذا سببه التقليد و 

هم إيثار و  ،تأثرهم بتجربة الغرب مع الكنيسةو  ،اإلتباع األعمى للغربو ممن تغريت هويتهم اإلسالمية بالتقليد 
دخلوا جحر  ولو  ،الغرب شربا شرب ذراعا ذراعا إتباعما حدا م إىل  ،طغيان املادة على حيامو  ،املالو الدنيا 

فيما رواه البخاري  ،سلمو صحبه و آله و ذلك مصداق قول الرسول الكرمي صلى اهللا عليه و  ،ضب لفعلوه
 دو لو  ،شربا شربا ،ذراعا ذراعا ،قبلكملتتبعن سنن من كان ( :عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه ،مسلمو 

لألسف فإن كثريا من و  ،)فمن :النصارى؟ قالو يا رسول اهللا اليهود  :قالوا ،خلوا جحر ضب لدخلتموه
فبدؤوا يقلدوم يف كثري من نواحي احلياة على مستوى األفراد  ،املسلمني قد تأثروا مبا عليه الغرب

  .مكرهمو دون التنبه لغدرهم  ،احلكوماتو 
هشام بن العاص "الصحايبو  ،"عياش بن أيب ربيعة"يكفينا عربة من سرية السلف الصاحل  فتنة الصحايبو 

 ،اللذين  تواعدا على اهلجرة إىل املدينة املنورة مع سيدنا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ،"بن وائل السهمي
تذكر أخي أن اهلجرة من مكة إىل (مل يهاجر و ولكن حبس هشام عن املوعد وفنت ببقائه بني الكفار فافتنت 

  .)املدينة كانت واجبة إذ ذاك
أخوه احلارث و جهل بن هشام  ووملا قدموا املدينة خرج أب ،بينما هاجر عياش مع سيدنا عمر بن اخلطاب

 جهل عياش وفكلم أب ،وكان رسول اهللا ال يزال يف مكة -وكان ابن عمهما وأخامها ألمهما-إىل عياش 
   .فرق هلا ،ال تستظل عن الشمس حىت تراكو  ،ت أن ال ميس رأسها مشط حىت تراكإن أمك نذر  :وقال
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 :فلم يستجب له وقال ،واهللا ما يريد القوم إال ليفتنوك عن دينك فاحذرهم :فقال له عمر رضي اهللا عنه
صف فلك ن ،واهللا إنك لتعلم أين ملن أكثر قريش ماال :فقال له عمر ،يل هناك مال فآخذهو  ،أبر قسم أمي

أما إذ قد فعلت ما فعلت فخذ ناقيت هذه فإا ناقة : فقال له سيدنا عمر ،لكنه أىبو  ،ال تذهب معهماو مايل 
  .جنيبة ذلول فالزم ظهرها فإن رابك من القوم ريب فانج عليها

يا أخي واهللا لقد استغلظ بعريي هذا  :جهل وحىت إذا كانوا ببعض الطريق قال أب ،فخرج عليها معهما
فلما استوى باألرض عدوا عليه  ،أناخا ليتحول عليهاو فأناخ عياش  ،بلى :أفال تعقبين على ناقتك هذه؟ قال

  .مث دخال به مكة وفتناه فافتنت ،فأوثقاه وربطاه
قوم عرفوا اهللا  ،توبةال و  ،ال عدالو  ،ما اهللا بقابل ممن افتنت صرفا :فكنا نقول :قال عمر :قال ابن اسحق

  .مث رجعوا إىل الكفر لبالء أصام
فلما قدم رسول اهللا  ،)هشام رضي اهللا عنهماو أي من افتنت مثل عياش (وكانوا يقولون ذلك ألنفسهم 

ُقْل يَا ِعَباِدَي الِذيَن ( :سلم املدينة أنزل اهللا تعاىل فيهم ويف قولنا وقوهلم ألنفسهمو صحبه و آله و صلى اهللا عليه 
يًعا ِإنُه هُ  ﴾ َوأَنِيُبوا ٥٣اْلَغُفوُر الرِحيُم ﴿و َأْسَرُفوا َعَلى أَنـُْفِسِهْم َال تـَْقَنطُوا ِمْن َرْمحَِة اللِه ِإن اللَه يـَْغِفُر الذنُوَب مجَِ

﴾ َواتِبُعوا َأْحَسَن َما أُْنزَِل إِلَْيُكْم ِمْن ٥٤َعَذاُب ُمث َال تـُْنَصُروَن ﴿ِإَىل َربُكْم َوَأْسِلُموا لَُه ِمْن قـَْبِل َأْن يَْأتَِيُكُم الْ 
  ).٥٥ – ٥٣ :الزمر( )﴾٥٥َربُكْم ِمْن قـَْبِل َأْن يَْأتَِيُكُم اْلَعَذاُب بـَْغَتًة َوأَنـُْتْم َال َتْشُعُروَن ﴿

فلما أتتين جعلت أقرؤها بذي  :امقال هش ،بعث ا إىل هشام بن العاصو فكتبها عمر بيده يف صحيفة 
 ،فألقى اهللا يف قليب أا إمنا أنزلت فينا :قال ،اللهم فهمنيها :حىت قلت ،ال أفهمهاو طوى أصعـّد فيها وأصّوب 

فرجعت إىل بعريي فركبت عليه مث حلقت برسول اهللا صلى اهللا  :قال ،يقال فيناو  ،فيما كنا نقول يف أنفسناو 
  .باملدينة وعليه وسلم وه

 :باملدينة وهو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  :حدثين من أثق به :أما ما ذكره ابن هشام قالو 
سيدنا خالد بن و أخ( "الوليد بن الوليد بن املغرية" فقال ،)هشام بن العاص ؟و من يل بعياش بن أيب ربيعة (

أين  :فلقي امرأة حتمل طعاما فقال هلا ،فخرج إىل مكة ،أنا لك ما يا رسول اهللا ):الوليد رضي اهللا عنهما
كانا حمبوسني يف و  ،فتبعها حىت عرف موضعهما –تعنيهما–أريد هذين احملبوسني  :تريدين يا أمة اهللا؟ قالت

فوضعها حتت قيدمها مث ضرما  )قطعة من احلجر(مث أخذ مروة  ،فلما أمسى تسور عليهما ،بيت ال سقف له
ساق ما فعثر فدميت إصبعه و مث محلهما على بعريه  ،لذلك )املروةو ذ(يفه فكان يقال لس ،بسيفه فقطعهما

  :فقال
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  .مث قدم ما على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة
املدرسة على النقيض متاما ممن ينفتح على غريه وأصحاب هذه  :مدرسة االنغالق التام على النفس -

كال طريف قصد األمور (أن و  ،)خري األمور الوسطو حب التناهي غلط (ومن املعلوم أن  ،بال ضوابط وال قيود
 ،شرق وفال يستفيدون من غرب أ ،اخلوف من االنفتاح على اآلخر وفهؤالء لديهم نوع من النفور أ ،)ذميم

   .الذوبان مو يتقوقعون على أنفسهم خمافة التأثر باآلخرين و 
 ،إىل انفتاح كامل وهي ال تدعو  ):االنفتاح على اآلخرين مع عدم الذوبان م(مدرسة الوسطية  -

إن االنغالق التام  :ولكن تقول ،ال تقول أن اآلخر أكثر انفتاحا مناو  ،ال ضوابطو عالقة بيضاء من غري قيود و 
فنحن أهل الدعوة والرسالة  ،ليس يف خدمة اخلطاب الديين ،النفرة الكاملة مما لدى اآلخرينو  ،على النفس

  .اليت جيب علينا تبليغها غرينا وال يكون هذا باالنغالق
إن مل و -فال مانع من أن نستفيد من غرينا  ،باإلضافة إىل أن احلكمة ضالة املؤمن أين وجدها أخذ ا

  .ام ذلك ال خيالف حكما من أحكام ديننا احلنيفما د -يكونوا من املسلمني

YYYY----    [�'= 21� �, B�#��� �����[�'= 21� �, B�#��� �����[�'= 21� �, B�#��� �����[�'= 21� �, B�#��� �����::::  
ذيب و إن إصالح القلب و  ،األساس وأصحاب هذه املدرسة يقولون إن القلب يف اإلنسان هو  

لذلك جيب الرتكيز على التصوف باعتباره العلم الذي يهتم بالقلب  ،أهم ما جاء به الشرع واألخالق ه
لكنها لألسف ال تعين أنه ال ضري و  ،هذه مقدمات صحيحة متفق عليهاو  ،ذيبهاو األخالق و أحواله و 

فهذا ليس من  ،إصالحهو أن خيرج من ربقة الشرع إذا اهتم بالقلب  وأ ،باإلنسان إذا تصوف أن خيالف الشرع
   .ال الدينو ال املنطق و العقل 

ميارس و قد يفعل بعضهم أمورا و  ،م شرعيولكن يف الواقع هناك من يتصوف من دون أن يكون عنده عل

��/��C� 51� g �1 ��#' ،ممارسات خمالفة للشرع 
N�� '0;8'#�� ��C� 51� g �1/�� 
N�� '0;8'#�� ��C� 51� g �1/�� 
N�� '0;8'#�� ��C� 51� g �1/�� 
N�� '0;8::::  
مثل اختالط الرجال  ،ولكن قد يوجد فيها أمور غري شرعية ،هناك من يقيم حلقات ذكر هللا تعاىل -

وهذا مشاهد عند من مل  ،املتكشفات واللوايت ميسكن بأيدي الرجال أثناء الذكرو بالنساء احلاسرات الشعر 
  .يعرف حقيقة التصوف

يقول بعقيدة احللول  وأ ،)وحدة الوجود(و )االحتاد(لكنه يقول بعقيدة و وكذلك من يدعي التصوف  -
  ).حلول اخلالق يف املخلوق(

ال ميثلون و  ،بالتايل ال ميثلون مدرسة الوسطيةو  ،هم حيسبون أم حيسنون صنعاو وهؤالء يسيؤون للتصوف 
  .الركن الثالث من أركان منهج أهل السنة واجلماعة ووالذي ه ،إليه وف احلقيقي الذي ندعالتصو 
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فوقعت يف  ،هربت من تطرف هؤالء ،)التصوف دون علم(قد ظهرت مدرسة مقابلة هلذه املدرسة و 
  :وهي ،)العلم بال التصوف(تطرف آخر 

وهؤالء أيضا ال ميثلون مدرسة  ،فإم املدرسة املقابلة للمدرسة السابقة :مدرسة العلم بال تصوف -
هم ال ميثلون العلم احلقيقي الوارد عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلم؛ فهناك منهم و  ،الوسطية 

لذي وهذا التعميم خمالف للعلم ا ،أخطاءو من حيارب التصوف زعما منه أن التصوف كله خرافات وأوهام 
  .ينتسبون إليه

ومن جهة أخرى فإنه ال حيكم على الشيء من خالل ممارسات خاطئة لبعض من يدعون االنتساب  
ألنه يوجد من املسلمني من ميارس  ،منها براء ووه ،إال حلكم على اإلسالم نفسه بأمور ال تليق بهو إليه؛ 

  .بعض أفراده ممارسات خاطئة مل يأمر ا اإلسالم  فال حنارب اإلسالم ألخطاء
كذلك ال ينكر الشيء ويرفض كليا خلطأ من ينتسب إليه؛ فإن اخلطأ وارد من اجلميع إال من املعصوم و  

ال الدين و ال الشرع و فليس من العلم  ،وبالتايل إذا ظهر اخلطأ من أناس ينتمون للتصوف ،صلى اهللا عليه وسلم
التعسف يف استعمال احلق ال يعين (معلومة القاعدة و  ،إلغائهو أن يلجئنا هذا األمر إىل إسقاط التصوف كليا 

  .نتعدى احلدودو ال نتجاوز و نأمر باملعروف و بل ننكر املنكر  ،)إسقاطه
 :ولكن كما قيل ،كذلك هناك من ينكر أمورا على أهل التصوف مع أن هلم أدلتهم املعتربة شرعا فيهاو 

اختلف فيه العلماء من الصدر و األمر إن كان خالفيا و  ،)من كثر علمه قل إنكاره ومن قل علمه كثر إنكاره(
  .)إمنا ينكر األمر املتفق على إنكاره( :فمعلومة القاعدة القائلة ،فال مسوغ لإلنكار يف هذه احلالة ،األول

الوارد عن اإلمام  ،منهج أهل السنة واجلماعة ووه ):اجلمع بني العلم والتصوف(مدرسة الوسطية  -
  :زين احللمو الذي أورده املال علي القاري يف كتابه عني العلم و  ،مالك إمام دار اهلجرة

 ،)ومن مجع بينهما فقد حتقق ،ومن تفقه ومل يتصوف فقد تفسق ،من تصوف ومل يتفقه فقد تزندق( 
السنة وهذه هي و ب على غري الكتاو ألن من يتصوف دون علم شرعي قد يعبد اهللا بشكل خمالف للشرع 

وهذا ... ،غريهو  ،ومن كرب ،وإن من يتفقه وال يتصوف قد يصاب بأمراض القلب من عجب بعلمه ،الزندقة
  .التفسق وه

منهج أهل السنة واجلماعة الوارد عن الشيخ اإلمام  وه )اجلمع بني العلم والتصوف(هذا النهج أعين و 
   :براهيم اللقاين يف جوهرة التوحيدإ

� H�
��,� �;0             ��J%� 'J
2 ���> �%����ــ�
7��.  

2N)+ P)1, D�7�� 5Q	 �;0          2N�� O	 ��17* :L��M.  



  أبو بكر الشامي الرفاعي. د    أهل السنة واجلماعة ومدرسة الوسطية

 www.naseemalsham.com: موقع نسيم الشام                                                                                        37

 :مؤسس الطريقة الرفاعية قولهو أحد أئمة التصوف  وقد ورد عن السيد أمحد الرفاعي رضي اهللا عنه وهو 
على هذه الطريقة من أعدائها إمنا أخشى ال أخشى ( :القائلو وه ،)كل طريقة خالفت الشريعة فهي زندقة(

  .)اختذه لعلمه وما اختذ اهللا وليا جاهال ول(معروف و مقرر  وكما هو  ،)عليها من أدعيائها

٥ - - - -    �
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������ i
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��E ������
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������ i
��E �����::::  
هي و  ،)أنا مسلم( واإلبقاء على مسمى واحد أال وهو إللغاء التسميات املختلفة  ووهي مدرسة تدع

فهناك أفراد من هذه  ،النزاعاتو االقتتال و ظهرت مقابل مدرسة اجلامدين الذين يستخدمون املسميات للتفريق 
صويف (و )شيعيو سين ( :ملاذا نقول!! تفرقة و ملاذا هذه التسميات املختلفة؟ كفانا شتاتا ( :املدرسة ممن يقول

وجند بعض أفراد منها  ،)!لنقل مسلم وحسبو ؟ دعونا منها )ماتريديو أشعري (و )حنفي وشافعي(و )وهايبو 
 ،صويف يف حمبة النيب الكرمي ،السنةو سلفي يف التمسك بالكتاب  ،أنا شيعي يف حمبة أهل البيت(يقولون 

النزاع و فهي مدرسة أرادت اهلروب من تطرف استخدام التسميات للتفريق  ،..).،معتزيل يف إعمال العقل
اخلصوصيات و تطرف إلغاء التسميات  وهو ن حيث ال تشعر لكنها وقعت بتطرف آخر مو  ،الصراعو 
  .اهلويةو الشخصيات و 

    &�78 ������ �;� 51� 
�,��L �&�78 ������ �;� 51� 
�,��L �&�78 ������ �;� 51� 
�,��L �&�78 ������ �;� 51� 
�,��L تسمية  مدرسة ال ،حنن أمة الوسطية اجلامعة لكل خصال اخلري ::::�
إن ( :فنحن نستخدم التسمية كما وضعت من أجله ،ال التفريقو اخلصوصية ال مدرسة اإللغاء و للتعريف 
السالم علمه و ؛ فإن اهللا تعاىل ملا خلق سيدنا آدم عليه الصالة )يف األصل وضعت للتعريف ال للتفريقالتسمية 

 :غري ذلك كما قال تعاىلو لغات و أشجار و جبال و نباتات و حيوانات و جان و عرفه األمساء كلها من إنس و 
     ).٣٣ – ٣١البقرة ( .........).علم آدم األمساء كلهاو (

يوجد و  :التسمية ملا وضعت ألجله فال ضري يف التسميات بل تكون مطلوبة ومندوبةفإذا استخدمت 
  :منها األدلة التالية ،النقلية على ذلكو جمموعة من األدلة العقلية 

اهلوية و ألنه ال بد وال مناص من استخدام املسميات؛ ألن املسميات إمنا حتافظ على اخلصوصيات  -١
  .الشخصيةو اهلوية و اخلصوصيات ال جتد عاقال يلغي و  ،الشخصيةو 

ننسب الصواب ألهله فال نرتك و من ناحية ثانية فإنه باحملافظة على التسميات ننسب اخلطأ ألهله و  -٢
 وتنسبها لإلسالم أو فبعض األفراد ترتكب أفعاال مشينة  ،احلبل على غاربه ملن أراد أن يصطاد يف املاء العكر

حيب أن حيمد مبا مل يفعل و والبعض اآلخر ينسب إليه ما يقوم به غريه من أفعال محيدة  ،منها براء وهو لغريها 
  .فال حتسبنه مبفازة من العذاب 
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والسبب الثالث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلم نفسه قد استخدم التسميات  -٣
فنادى رسول اهللا  ،بادئ األمر فتفرقواعندما باغت الكفار املسلمني يف  ،املختلفة؛ كما فعل يف غزوة حنني

ناد أصحاب ( :قائال ،كان جهوري الصوتو  ،صحبه وسلم عمه العباس رضي اهللا عنهو آله و صلى اهللا عليه 
يا " :وكان النداء ،)أي أصحاب الشجرة الذين بايعوا بيعة الرضوان(يا أصحاب السمرة  :فنادى ،)السمرة

بل استخدم  ،"يا أيها مسلمون" فاملالحظ أن الرسول هنا مل يطلب من عمه أن ينادي ،"معشر األنصار
فقد ورد يف السرية النبوية عن غزوة حنني ما  ،مما يدل على اجلواز ،مسميات خاصة أراد منها استنفار اهلمم

ئب خرجت إليهم فما راعهم إال الكتا ،فاحندروا فيه يف غبش الصبح ،ووصل املسلمون إىل وادي حنني( :يلي
انشمر الناس راجعني و  ،فانكشفت اخليول ،وقد محلوا محلة واحدة على املسلمني ،من مضايق الوادي وشعبه

إّيل ( :مث نادى يف الناس’ ،واحناز رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات اليمني ،ال يلوي أحد منهم على اآلخر
  .)أنا النيب ال كذب أنا ابن عبد املطلب ،عباد اهللا

شهدت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم حنني  :روى مسلم عن العباس رضي اهللا عنه قالو  
فلما التقى املسلمون  ،على بغلة له بيضاء ووه ،سفيان بن احلارث بن عبد املطلب ومل نفارقه وأبو فلزمته أنا 

 :قال عباس ،بغلته قبل الكفارفطفق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يركض  ،الكفار وىل املسلمون مدبرينو 
سفيان آخذ بركاب  وأبو  ،إرادة أن ال تسرع ،وأنا آخذ بلجام بغلة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أكفها

 ،وكان رجًال صيّتاً  ،)ناد أصحاب السمرة( :السالمو فقال عليه الصالة  ،رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
اهللا لكأن عطفتهم حني مسعوا صويت عطفة البقر على  وف :قال ،يا أصحاب السمرة :فقلت بأعلى صويت

وأشرف رسول اهللا  ،"يا لألنصار":وكان النداء ،وأقبلوا يقتتلون مع الكفار ،يا لبيك ،يا لبيك :فقالوا ،أوالدها
مث أخذ حصيات من األرض فرمى ن  ،)اآلن محى الوطيس( :صلى اهللا عليه وسلم ينظر إىل قتاهلم قائالً 

فازموا ال يلوي واحد  ،وقذف اهللا يف قلوب املشركني الرعب ،)ازموا ورب حممد( :مث قال ،فاروجوه الك
فما رجع الناس إال واألسرى جمندلة بني يدي  ،يأسرونو واتبع املسلمون أقفاءهم يقتلون  ،منهم على أحد

  ).رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 –املهاجرين (مساهم بأمساء خمتلفة و تعاىل يف القرآن الكرمي قد قسم املسلمني و احلق سبحانه  بل إن - ٤

َوالسابُِقوَن { :قال عز من قائل ،فقد ذكرهم يف معرض املدح كما يف سورة التوبة ،)التابعني هلم –األنصار 
ُهْم َوَرُضوْا َعْنُه َوأََعد َهلُْم َجناٍت َجتْرِي  اتـبَـُعوُهمَوالِذيَن  األَنَصارِ وَ  اْلُمَهاِجرِينَ اَألوُلوَن ِمَن  بِِإْحَساٍن رِضَي الّلُه َعنـْ

 :كذلك كقوله تعاىل يف سورة احلشرو  ،)١٠٠ التوبة(}َحتْتَـَها األَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبدًا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 
ُجوا ِمن ِديارِِهْم َوأَْمَواهلِِْم يـَْبتَـُغوَن َفْضًال مَن اللِه َوِرْضَوانًا َويَنُصُروَن اللَه َوَرُسوَلُه الِذيَن ُأْخرِ  لِْلُفَقرَاء اْلُمَهاِجرِينَ (

ميَاَن ِمن قـَْبِلِهمْ } ٨{أُْولَِئَك ُهُم الصاِدُقونَ  اَر َواْإلِ ُؤوا الدِذيَن تـَبَـووَن َمْن َهاَجَر إِلَْيِهْم َوَال جيَِ  َوالُدوَن ِيف حيُِب
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َكاَن ِِْم َخَصاَصٌة َوَمن يُوَق ُشح نـَْفِسِه َفُأْولَِئَك ُهُم و ُصُدورِِهْم َحاَجًة مما أُوُتوا َويـُْؤثُِروَن َعَلى أَنُفِسِهْم َولَ 
ْخَوانَِنا  َوالِذيَن َجاُؤوا ِمن بـَْعِدِهمْ } ٩{اْلُمْفِلُحونَ  ميَاِن َوَال َجتَْعْل ِيف يـَُقوُلوَن َربـَنا اْغِفْر لََنا َوإلِِ الِذيَن َسبَـُقونَا بِاْإلِ

  ).١٠- ٨احلشر ( )}١٠{قـُُلوبَِنا ِغّالً للِذيَن آَمُنوا َربـَنا ِإنَك َرُؤوٌف رِحيمٌ 
مع ذلك جعلهم مجيعا يف و  ،مساهم بأمساء خمتلفةو  ،تعاىل ورثة الكتاب ثالثة أقسامو قد قسم سبحانه و 

مث أورثنا الكتاب الذين اصطفينا ( :قال عز من قائل يف سورة فاطر ،جعلهم مجيعا ورثة كتابهو  ،دائرة االصطفاء
  ).٣٢فاطر ( ........).من عبادنا

شعوبا  و قبائل  ،مجاعاتو أفرادا  ،أنثىو ذكرا  ،رمساو امسا  ،معىنو قد خلق اهللا تعاىل الناس خمتلفني حسا و 
قبائل و جعلناكم شعوبا و أنثى و يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر ( :كما يف قوله تعاىل يف سورة احلجرات

    ).١٣احلجرات ( )لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم إن اهللا عليم خبري
؛ كما فعل الرسول صلى اهللا عليه ولكن إذا استخدمت التسمية يف التفريق فعندها علينا تركها فإا منتنة

  :اثنتني مهاآله وصحبه وسلم يف حادثتني و 
أحدمها  ،فقد حدث خالف على املاء بني عبدين ،)املريسيع(يف غزوة بين املصطلق  :الحادثة األولى -

 واآلخر لألنصار ،وكان غالما لعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه امسه جهجاه بن سعيد الغفاري للمهاجرين
 ،فحدثت الفتنة ،يا معشر األنصار : وصاح الثاين ،يا معشر املهاجرين :فصاح األول ،سنان بن وبر اجلهين

 ،أزال ما بينهما من شحناءو سلم و فذهب إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه  ،كادوا  يقتتلونو  ،فاجتمع الفريقان
  .)دعوها فإا منتنة ،أنا بني أظهركم ؟و أبدعوى اجلاهلية ( :أطفأ تلك الفتنة بقولهو 

 ،هلبهاو يذكي أوارها و أراد أن يوقظ الفتنة و  ،فغضب ،النفاقفسمع باألمر عبد اهللا بن أيب بن سلول رأس 
يقصد (واهللا ما مثلنا وجالبيب قريش  ،قد نافرونا وكاثرونا يف ديارنا ،فعلوها؟ وأ :فقال للرهط ممن معه

 .أما واهللا لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل ،"ّمسن كلبك يأكلك" :إال كما قالوا )املسلمني
وكان عنده  ،فمشى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيربه األمر ،وكان ممن مسع كالمه زيد بن أرقم

فكيف يا ( :السالمو فقال عليه الصالة  ،فقال يا رسول اهللا مر به عباد بن بشر فليقتله ،عمر رضي اهللا عنه
وذلك يف ساعة مل يكن رسول اهللا  ،)؟ ال ولكن أّذن بالرحيلدث الناس أن حممدًا يقتل أصحابهعمر إذا حت

  .فارحتل الناس ،صلى اهللا عليه وسلم يرحتل فيها
وصدر  ،وليلتهم حىت أصبح ،ومشى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالناس يومهم ذلك حىت أمسى

هللا وإمنا فعل رسول ا ،مث نزل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا مس األرض فوقعوا نياماً  ،يومهم حىت آذم الشمس
صلى اهللا عليه وسلم ذلك ليشغل الناس عن احلديث الذي كان باألمس من حديث عبد اهللا بن أيب بن 
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يقولون ( :وفيها يقول اهللا تعاىل ،نزلت سورة املنافقني تصديقًا لقول زيد بن أرقم عن عبد اهللا بن أيبو  ،سلول
  .)ولرسوله وللمؤمنني ولكن املنافقني ال يعلمونلئن رجعنا إىل املدينة ليخرجّن األعز منها األذل وهللا العزة 

 :فقال -بعد أن رجعوا إىل املدينة-وجاء عبد اهللا بن عبد اهللا بن أيب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
اهللا لقد  وف ،فمرين فأنا أمحل إليك رأسه ،فإن كنت البد فاعالً  ،إنه بلغين أنك تريد قتل أيب فيما بلغك عنه

إين أخشى أن تأمر غريي فيقتله فال تدعين نفسي أنظر و ج ما كان هلا من رجل أبر بوالده مين علمت اخلزر 
فقال رسول اهللا صلى  ،فأقتله فأقتل رجًال مؤمنا بكافر فأدخل النار ،إىل قاتل عبد اهللا بن أيب ميشي يف الناس

  .)بل نرتفق به وحنسن صحبته ما بقي معنا( :اهللا عليه وسلم
فقال  ،إذا حّدث عبد اهللا بن أيب بعد ذلك حديثًا كان قومه هم الذين يعاتبونه ويعنفونهوجعل بعد ذلك 

 ،قتلته يوم قلت يل اقتله واهللا لو كيف ترى يا عمر؟ أما ( :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعمر بن اخلطاب
رسول اهللا صلى اهللا عليه قد واهللا علمت ألمر  :فقال عمر ،)أمرا اليوم بقتله لقتلته ول ،ألرعدت له آنف

  .وسلم أعظم بركة من أمري
شديد و كان يهوديا عظيم الكفر و ذلك ملا مر مشاس بن قيس و  ،يوجد حادثة أخرى :الحادثة الثانية -

صالح و فغاظه ما رأى من إلفتهم  ،اخلزرج يف جملس يتحدثونو على نفر من األوس  ،الطعن على املسلمني
فقال قد اجتمع مأل بين قيلة  ،اإلحنو بعد الذي كان بينهم يف اجلاهلية من العداوات  ،ذات بينهم يف اإلسالم

فأمر شابا من اليهود كان معه فذكرهم  ،اهللا ما لنا إذا اجتمعوا ا من قرارو ال  ،ذه البالد )اخلزرجو األوس (
مث جاءهم اهللا  ،لألوسكانت الغلبة فيها و  ،اخلزرجو آخر يوم جرت فيه حرب بني األوس  وهو (بيوم بعاث 

 ،تواثبواو تفاخروا و فتكلم القوم  ،ففعل ،ما تقاولوا فيه من األشعارو  ،ما كان فيهو  )فألف بني قلوم ،باإلسالم
السالح  :تنادواو  ،غضب الفريقانو  ،اآلن جذعة_ احلرب _ إن شئتم رددا أي  :حىت قال أحدهم لآلخر

  .السالح موعدكم احلرة
يا ( :فقال ،فذهب إليهم يف مجاعة من املهاجرين حىت جاءهم ،سلمو فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه 

قطع به عنكم أمر و  ،بعد إذ أكرمكم اهللا باإلسالم ،أنا بني أظهركمو أبدعوى اجلاهلية  ،معشر املسلمني
  ).اهللا اهللا! ترجعون إىل ما كنتم عليه كفارا ؟ ،ألف بينكمو اجلاهلية  

عانق و  ،بكواو  ،فألقوا السالح ،كيد من عدوهمو علموا أا نزغة شيطانية و  ،القوم من غضبهمفأفاق 
يا أيها الذين آمنوا إن ( :يف هذا نزل قول اهللا تعاىلو  ،مث انصرفوا مع رسول اهللا سامعني مطيعني ،بعضهم بعضا

أنتم تتلى عليكم آيات اهللا و كفرون كيف تو  –تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إميانكم كافرين 
ال و يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته  –من يعتصم باهللا فقد هدي إىل صراط مستقيم و فيكم رسوله و 

اذكروا نعمت اهللا عليكم إذ كنتم أعداء و ال تفرقوا و اعتصموا حببل اهللا مجيعا و  –أنتم مسلمون و متوتن إال 
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كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبني اهللا لكم و عمته إخوانا فألف بني قلوبكم فأصبحتم بن
   ).١٠٣ – ١٠٠آل عمران ( )آياته لعلكم تدون

املدرسة اليت حتافظ على التسمية  ،حنن من مدرسة الوسطية اجلامعة لكل خصال اخلري :فبالنتيجة
 ،ال تستخدم هذه التسميات للتفريقو هوية لآلخر  وتلغي امسا أ وأي ال مش أ ،تستخدمها للتعريفو 


i (((( :املدرسة اليت حتمل شعار��E g i
��E g i
��E g i
��E g�����+')* g�+')* g�+')* g�+')* g،،،،    ���� ����* 9Q� ����* 9Q� ����* 9Q� ����* 9Q�����d+'$*d+'$*d+'$*d+'$*((((  .  

٦ - - - -     �7��� 9� '/0� �7$�� &
��E ����� �7��� 9� '/0� �7$�� &
��E ����� �7��� 9� '/0� �7$�� &
��E ����� �7��� 9� '/0� �7$�� &
��E �����))))��@�$����@�$����@�$����@�$��((((::::  هي فرقة من الفرق  اإلسالمية  اليت ظهرت قدمياو، 
وسبب التسمية بذلك أن واصل بن عطاء ملا اعتزل حلقة احلسن البصري  ،ال تزال هلا أنصارها حىت اآلنو 

قيل بل إن أصل املعتزلة هم من  و  ،ال كافر فقال احلسن اعتزلنا واصلو زعم أن الفاسق من هذه األمة ال مؤمن 
اس كان من شيعة سيدنا علي فلما ختلى احلسن بن علي رضي اهللا عنه عن اخلالفة لسيدنا معاوية اعتزلوا الن

     .جاؤوا بأفكارهم املعروفةو عبادم و انقطعوا ملساجدهم و 
   :هي القاسم املشرتك الذي ال بد منه فيمن يسمى معتزلياو  ،هلا أصول مخسة :أصول هذه املدرسة

قوهلم   ،نفي رؤية اهللا تعاىل يوم القيامة ،نفي صفات املعاين عن اهللا تعاىل :يضم ما يليو  :التوحيد -
  .قرآن خملوقكالم اهللا أي ال

وجوب  ،الكراهةو تالزم النهي و اإلرادة و تالزم األمر  ،العبد خيلق أفعال نفسه :يضم ما يليو  :العدل -
  .الصالح من اهللا أما وجوب األصلح فيه خالف عندهم

أهل السنة يقولون أن الوعد ال ( ،نازل ال حمالةو الوعيد واقع و يقولون كل من الوعد  :الوعيدو الوعد  -
     ).اهللا أما الوعيد فعائد إىل مشيئة اهللاخيلف من 

 وال كافر فهو من هذه األمة ال مؤمن  )أصحاب الذنوب(يقولون إن الفاسق  :المنزلة بين المنزلتين -
  .مع خلود صاحب الكبرية يف النار يوم القيامة ،اإلميان يف هذه الدنياو مبنزلة بني منزليت الكفر 

أهل السنة ( ،ليس على فئة فقطو واجب على مجيع املؤمنني  :المنكرالنهي عن و األمر بالمعروف  -
   ).واجب كفائي وعندهم ه

بن  وعمر  ،واصل بن عطاء(مث  ،)علي اجلبائيو أب(وهم من أخذت عنهم أفكار االعتزال  :قادة االعتزال
إبراهيم  ،صمبكر بن كيسان األ وأب(مث  ،)هذيل العالف وبأ ،يشمة بن املعتمر(مث  ،)بشر بن سعيد ،عبيد

  ).النظام
  .تشعبت األفكار فافرتقت املعتزلة إىل أكثر من عشرين فرقة يكفر بعضها البعضو بعد ذلك اختلفت و 
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 RmC��  ��@�$�� eN�� RmC��  ��@�$�� eN�� RmC��  ��@�$�� eN�� RmC��  ��@�$�� eN������&g���g�&g���g�&g���g�&g���g�:::: فكان اعتمادهم على املنقول من  ،تغلبت على املعتزلة النزعة العقلية
احلق  وفكل ما قبله العقل فه ،بل كانوا يرون أن مقياس احلق قبول العقول ،األحاديث الصحيحة ضئيال جدا

  .الباطل الذي يتحتم رفضه وكل ما مل يقبله العقل فهو  ،التمسك بهو الذي جيب املصري إليه 
إن العقول تتخالف فيما تزعم أا سائرة للوصول إليه من احلق الذي ال ينبغي  :أما أهل السنة يقولون

 .لذلك كان ال بد للوصول إىل ما يقضي به املعقول من االعتماد على صحيح املنقول ،ليهاالختالف ع
  :أسباب ذلك ما يليو 

لكن و  ،رغائب النفس إمنا يدل على احلقو ألن العقل الكامل الصحيح الصايف عن شوائب األهواء  -
استطاع إنسان أن يتحرر من الوقوع قلما و  ،الرغائبو ال تزال مشوبة بعكر األهواء و عقول أفراد الناس كانت 

  .وبالتايل ال ميكن ألي إنسان أن يدرك احلق بعقله ،حتت تأثريمها
إىل  )إن صفا من الشوائبو (ال سبيل للعقل وحده و كذلك هناك من احلقائق الثابتة ما ال يستطيع و  -
ه على جتاوز ذلك احلد فإن أكر  ،ألن للعقل اإلنساين حدا ال يستطيع أن يتجاوزه ،الوصول إليهاو دركها 

  .اضطرب يف جمهلةو خاض على غري بينة 
لكن النصوص و  ،يقضي بهو النقول قائم على ما جيزم به العقل و إذن بالرغم من أن مدار النصوص 
                  .ليس العكسو  ،الصحيحة دي إىل حكم العقل الصحيح

 ،النسخة املعدلة عن مدرسة االعتزال هيو  ،هناك فئة جديدة يف الوقت الراهن :حاضر هذه المدرسة
هي جمموعة من املسلمني يف هذه اآلونة ممن جيعل و  ،)املعطلة اجلدد واملدرسة العقالنية أ(وهؤالء هم  أتباع 
ال و باطل  وما خالفه فهو  ،حق وفه )القاصر اجلهول(فهمه و فما وافق عقله  ،معيارا للحقو من عقله مقياسا 

بالتايل قد عطلوا كثريا من و  ،حتكيمه أكثر من النقلو حياول إعمال عقله  وهف ،ميكن أن يكون من الشرع
  .النصوص الشرعية

اآلمر  واخلالق وه وفاهللا تعاىل ه ،)إن احلكم إال هللا( :القرآن الكرمي جاء على خالف ذلك قال تعاىلو 
 .بينما اهللا تعاىل منزه عن مجيع صفات النقصان ،يعرتيه النقصو واحلاكم ال العقل؛ فإن العقل البشري قاصر 

إال لكان املسح على أسفل اخلف أوىل من املسح و ؛ )ال اجتهاد يف مورد النص( :الفقهية تقولالقاعدة و 
ومع ذلك فإن املسح إمنا يكون على أعلى  ،الذي يتعرض لألوساخ ال أعاله وعلى أعاله ألن أسفل اخلف ه
  .صحبه وسلمو آله و اهللا عليه  اخلف كما جاء وورد عنه صلى

؛ فإذا مسع بأمر من أمور الشرع ومل يستوعبه عقله فإذا به يبادر إىل كثريا من الناس ممن يتبجح بعقله  فرتى
  .فهذا فكر خمالف للصواب -وردت به النصوص الشرعية الصحيحة وإن-إنكاره و رده 
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دين العلم و بل ه- على كل مسلم جعله فريضة و من املعلوم أن اإلسالم جاء بالعلم وحض عليه و 
هي مفتاح و  ،فالقراءة هي وقود العقل ،)...اقرأ (وإن أول كلمة نزلت من القرآن الكرمي قوله تعاىل  - والعقل
  .!ال  :الشرعو ولكن أن يستخدم العقل ليخالف النصوص  ،معلوم أنه ال علم بال عقلو  ،العلم

والعقل الذي نعمله  ،استنباط األحكام من النصوص نفهم به كيفيةو  ،أما العقل الذي نفهم به النصوص
    .يطلبهو املثيل على املثيل فهذا الذي يقره الشرع و فنقيس به الشبيه على الشبيه  -حيث ال نص هناك-

 ومدرسة املتسيبني أي أدعياء التجديد أ(اخلسران و التقصري و فهذه املدرسة هي من مدارس التفريط 
 ،قواعدو ال أن حتكمهم أصول و  ،ال أن تضبطهم ضوابطو  ،ال يريدون أن يتقيدوا بشيء )معطلة النصوص

   .مقاصد الشرعو هم أبعد الناس عن روح الدين و  ،مقاصد الشرعو زاعمني أم إمنا حيكمون روح الدين 
  :املعتزلة اجلدد بأكثر من فئة هيو لقد جتلت مدرسة العقالنية أو 
نسب علمي بل و من تعلم دون معلم ودون سند و أ ،أنصاف املتعلمنيو أرباع  وأ ،أشباه املتعلمني( -

من نصب نفسه داعية لإلسالم من دون علم و أ ،تلقى علمه الشرعي من الورق وأمثال الورق كاالنرتنت وغريه
وهم حيسبون أم - ويقولون يف دين اهللا بآرائهم   ،أما هؤالء فإم خيبطون خبط عشواء يف دين اهللا ):شرعي

  .خمالفني للمنهج العلمي الذي سار عليه العلماء والفقهاء - حيسنون صنعا
يسمي و -لألصول والثوابت املرعية و فرتى الكثري من هؤالء من يصدر أحكاما فقهية خمالفة للنصوص  

يف حقيقة األمر  ووه - ستطع العلماء قبله أن يصلوا إليهفهما يف دين اهللا مل يو  ،انفتاحاو  ،هذا رؤى معاصرة
إذا ترك احلبل و  ،عدم معرفة باألصول والثوابت والقواعد األساسية فيهو  ،سوء فهم لروح التشريع اإلسالمي

  .هلؤالء وأضرام على غاربه فإم سيفعلون ما مل يستطع فعله أعداء الدين

 ig¦� 51� 
�,��wM ig¦� 51� 
�,��wM ig¦� 51� 
�,��wM ig¦� 51� 
�,��wM����2y &�78 l� H����2y &�78 l� H����2y &�78 l� H����2y &�78 l� H���� ،الشريعةاملتخصصني يف علوم و دعوا األمر ألهله من العلماء  ::::
       .؟ كأل يرتع فيه من شاء وكيف شاءأم صار شرع اهللا ،دعوا ذلك امع الفقه اإلسالمي وأهلهاو 

وهي مدرسة نشأت يف وقتنا الراهن  ):الفرماوية والقرآنيني أ(بالقرآن دون السنة النبوية مدرسة األخذ  -
لكنها تشكك بالسنة و  ،)والقرآن براء منهم(تزعم أا تؤمن بالقرآن الكرمي لذلك يدعون أنفسهم بالقرآنيني 

فهم يعرضون نصوص  ،سلمو آله وصحبه و يطعنون يف نسبتها إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه و النبوية املطهرة 
فهم يردون  ،إن تواترت صحةو كذبوها و إال ردوها و م فإن وافقت هواهم على عقوهل )احلديث الشريف(الشرع 

  .حب الظهورو  ،اجلهلو  ،األحاديث مبجرد اهلوى
ذلك من معجزاته أرواحنا له الفداء فإنه قد ذكر هذه الفرقة فيما روى اإلمام الرتمذي عن املقداد بن و 

يبلغه  ،أال هل عسى رجل( :صحبه وسلمو يكرب رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله  معد
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ما و  ،فما وجدنا فيه حالال استحللناه ،بينكم كتاب اهللاو فيقول بيننا  ،متكئ على أريكته وهو احلديث عين 
  .)إن ما حرم رسول اهللا كما حرم اهللاو  ،وجدنا فيه حراما حرمناه

أدعياء التجديد  ،املتسيبون(أصحاب هذه املدرسة و  :الرؤى املعاصرةو القراءات و مدرسة الدراسات  -
يعطلون النصوص الشرعية بدعوى أن اإلسالم له مقاصد  ،)معطلة النصوص ،باحلقيقة هم أدعياء التبديدو 
 ،هؤالء يدعون إىل التجديد يف اخلطاب الديينو  ،هم لألسف مأجورون من قبل أعداء األمةو  ،حكمو علل و 
؟ إنه التجديد الذي ال حيافظ على الثوابت جتديد ولكن أي ،التخلص من التقاليد اإلسالمية القدميةو 

والذي يرضي أعداء اإلسالم الذين أرادوا تقويضه من  ،الذي يتبع األهواء والشهوات ال العلمو  ،واألصول
  .الداخل بعد أن يئسوا من أن يقوضوه من اخلارج

هلم بال حىت يوصلوا اهلدم السبب يف ذلك  أن أعداء الدين لن يهدأ و  ،قد كثر هؤالء يف اآلونة األخريةو 
ِإنا َحنُْن نـَزْلَنا الذْكَر { :وهيهات هلم ذلك فإن اهللا تعاىل قد تكفل حبفظ  دينه  قال عز من قائل ،األذى  لهو 

  .) ٩احلجر)}َوِإنا َلُه َحلَاِفظُونَ 
فهم  ،"اإلسالميةبالتقاليد " يروجون لهو ختليصه مما يدعونه و  ،فهؤالء يدعون إىل جتديد اخلطاب الديين

  .أخالقيةو كلمة التقاليد اإلسالمية على خمتلف ما يتضمنه اإلسالم من عبادات وأحكام تشريعية   يطلقون
من أن ختلع جلباا  –إن حققت العفاف االجتماعي-ال بأس للمرأة املسلمة  :فرتاهم مثال يقولون

أن اإلسالم دين يعترب و بدعوى حماربة التقاليد البالية  ،اجللبابو فعطلوا بذلك نصوص احلجاب  ،حجااو 
  .املقاصد الشرعية

إذ من شأن  ،أدركت مدى خطورة اخلطيئة اليت يقع فيها هؤالءو التفكري تبني لك و وإذا أمعنت النظر 
أن قيمة السلوك واخللق اإلسالمي ليست بسبب كونه  ،هذه التسمية الظاملة وتروجيها أن توحي إىل األذهان

 واخللق اإلسالمي إمنا هو وإمنا بسبب أن كال من النظام  ،احلق ومبدأ إهليا يكمن فيه سر سعادة البشر كما ه
وال ريب أن النتيجة القطعية هلذا اإلحياء أن يضيق أكثر الناس ذرعاً  ،األجدادو عادات قدمية موروثة من اآلباء 

والواقع أن إطالق  ،ر كل ما فيه متطور ومتقدم وجديدذا املرياث القدمي الذي يراد فرضه على اتمع يف عص
حلقة يف سلسلة حرب  ووإمنا ه ،ليس يف مصدره خطيئة عفوية ،هذا الشعار على األحكام اإلسالمية
   .اإلسالم بالشعارات الباطلة املدسوسة
ويسدل  ،أحكامهو أن يؤتى مبعظم نظم اإلسالم  وه ،)تقاليد إسالمية(فالغرض األول من ترويج كلمة 

أحكامه يف أذهان و وارتبط معىن التقاليد بنظم اإلسالم  ،حىت إذا مر على ذلك زمن )التقاليد(فوقها شعار 
 ،البحث السليمو ونسوا أن هذه النظم إمنا هي يف حقيقتها مبادئ قائمة على أساس ما يقتضيه العقل  ،الناس

إذ ال ريب أن  ،سهامهمو يت تنفذ إليها حرام أصبح من السهل على أعداء اإلسالم أن حياربوه من النقطة ال
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وحجاب  ،شؤون الطالقو  ،كشؤون الزواج  ،أحكامهو املسلمني إذا استفاقوا ليجدوا معظم مبادئ اإلسالم 
فإن من الطبيعي أن جيدوا بعد  ،قد أسبل عليها رداء التقاليد ،األخالقو وعامة قضايا السلوك  ،املرأة وصيانتها
خصوصا يف هذا العصر الذي أصبحت  ،اخلروج عن إسارها وكسر قيودهاو التقاليد  إىل نبذ وذلك من يدع

   .التفكريو السيادة فيه حلرية الرأي 
 وكما ه  ،إنه الدين الذي جاء ليخلص العقل من براثن التقاليد ،ولكن احلقيقة أن اإلسالم ال تقاليد فيه

   .اهللا عليه وسلمالشأن يف أوىل خطوات الدعوة اليت قام ا رسول اهللا صلى 
ما يقوم على أساس من  واملبدأ هو إمنا هي مبادئ  ،تشريعاتو إن مجيع ما أتى به اإلسالم من نظم 

وإذا كانت املبادئ البشرية قد ختطئ الصواب أحياناً  ،ويستهدف الوصول إىل  مقصد معني ،العقلو التفكري 
خالق العقول  وفإن مبادئ اإلسالم ال ختطئ الصواب أبدًا ألن الذي شرعها ه ،لشذوذ يف أفكار أصحاا

  .اليقني بوجاهتها وصوااو وىف هذا وحده دليل عقلي كاف لالقتناع ذه املبادئ  ،األفكارو 
يد التقلو أما التقاليد فإمنا هي تلك التيارات السلوكية اليت ينجرف فيها الناس تلقائيًا مبجرد باعث احملاكاة 

  .ال العكس ،املبادئ هي اخلط الذي جيب أن ينضبط ا تطور الزمنو  ،لدى اإلنسان
والتقاليد هي جمموعة الطفيليات اليت نبتت تلقائيًا وسط احلقول الفكرية للمجتمع فهي احلشائش الضارة 

   .تنقية سبيل التفكري السليم عنهاو اليت البد من اجتثاثها 
ليه وسلم على قومه أن يأسروا أنفسهم للتقاليد املوروثة عن آبائهم قد عاب رسول اهللا صلى اهللا عو 

ودعاهم إىل حترير عقوهلم من أسر اإلتباع األعمى  ،أجدادهم دون تفكر منهم يف مدى صالحها وفسادهاو 
  .املنطقو وعصبية التقاليد اليت ال تقوم على شيء من أساس الفكر 

وأن  ،املنطقو على العقل  وإمنا ه -فيه من عقائد وتشريعاتمبا -ذا دليل على أن مبىن هذا الدين وىف ه
ولذلك كان من أهم شروط صحة اإلميان  ،اآلجلةو مصلحة العباد العاجلة  واملتوخى يف التمسك به إمنا ه

دون أدىن تأثر بأي عرف  ،الفكر احلرو باهللا وما يتبعه من أمور اعتقادية أخرى أن يقوم على أساس من اليقني 
  :حىت قال صاحب جوهرة التوحيد يف أرجوزته املعروفة ،تقليد وأ

�+k'* 9� �r � 38
§E                ��	����  �1j 9� �QM  
أحكامه و قائم يف كل مبادئه  وإذ ه ،الدخول يف أسرهاو  ،ومن هنا تعلم أن الدين جاء حرباً على التقاليد

أي دون  ،على حني أن التقاليد قائمة على جمرد باعث اإلقتداء واإلتباع ،املنطق السليمنيو على أساس العقل 
يف وضع اللغة العربية وما  ،إذ أن كلمة التقاليد إمنا تعين ،التفكري احلر أي تأثريو أن يكون فيه لعنصر البحث 

تسري مبجرد اليت  وأ ،جمموعة العادات اليت يرثها اآلباء عن األجداد( :تواضع عليه عرف علماء االجتماع
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العصب  وبشرط أن يكون عامل  التقليد ارد ه ،بلدة من البلدان وعامل االحتكاك  يف بيئة من البيئات أ
   .)البقاءو الرئيسي الذي ميد يف تلك العادات من أجل احلياة 

ومن أشكال   ،يف أفراحهم وومن مظاهر الله ،فجميع ما اعتاده الناس من أمناط احلياة يف جمتمعام
االحتكاك و االقتباس التلقائي عن طريق التأثر  ومما حاكته عوامل التوارث القدمي أ ،أحزامو احلداد يف مآسيهم 

  ).تقاليد(مجيع ذلك يسمى يف اصطالح اللغة وعلم االجتماع 
ان سواء ما ك ،أدركت أن اإلسالم ال ميكن أن ينطوي على شيء مما يسمى بالتقاليد ،إذا علمت هذا 

واألحكام قائمة  ،املنطقو إذ العقيدة قائمة على أساس العقل  ،األحكامو خمتلف النظم  ومنه متعلقا بالعقيدة أ
وإن قصر عن إدراكها فهم  ،التدبّر الذايتو وهى مصاحل تدرك بالتفكري  ،األخرويةو على أساس املصاحل الدنيوية 

  .األسبابو بعض العقول لبعض العوارض 

٧ - - - -     9� �L�
? >'M 9� �L�
? >'M 9� �L�
? >'M 9� �L�
? >'M�1���1���1���1��:::: لكنها اشتطت حىت و  ،هناك مثة فرق تكونت داخل احلظرية اإلسالمية
حتللت من  وأ ،)القاديانية ،تدعى أيضا بالبهائيةو البابية (هي و كونت لنفسها دينا جديدا و خلعت عنها رداءه 

  .   )املاسونية(هي و ترتبط بعد ذلك بأي دين  وبآخر مث مل ختضع أ وربقة اإلسالم بشكل أ
الذي قام يعلن بأن اهللا  ،)هجرية١٣٢٦ - ١٢٥٢(نسبة إىل غالم مريزا أمحد القادياين  :القاديانية :أوال

مث  ،املسيح املوعود وذلك املثيل فه وبأنه هو  ،إمنا وعد بظهور مثيل عيسى يف األرض ال بظهور عيسى نفسه
 )قاديان(لنفسه مسجدا يف بلدة  ابتىنو  ،صاغ لنفسه وحيا كالقرآنو  ،رسول مؤيد من اهللاو راح يزعم أنه نيب 

راح جيمع من حوله األتباع و  ،مسى أزواجه أمهات املؤمننيو  ،مسى بلدته مكة املسيحو  ،مساه املسجد األقصىو 
وأخذ حيرف يف شرع اهللا  ،ملحوظو يغذيه بشكل مكشوف و االستعمار الربيطاين من ورائه ميده و  ،بكل وسيلة

ذلك ملوقفهم النبيل من و  -ال سيما مع االنكليز-من مجلة ذلك أن اجلهاد منسوخ و (حكمه كما يشاء و 
  .)!!حلسن رعايتهم هلم و املسلمني 

يضع نفسه للناس موضع عيسى و  ،أنبيائهو مل يزل على حاله تلك يدعي النبوة ويكذب على اهللا تعاىل و 
مات يف بيت اخلالء ساقطا على و  )الكولريا داء(إىل أن رماه قضاء اهللا تعاىل باهليضة  ،بن مرمي عليه السالم

      .وجهه فكان موته عربة ألويل األبصار
ال تزال مدعومة و  ،غريهاو هلا وسائلها اإلعالمية من قنوات فضائية و  ،هذه املدرسة ال تزال يف وقتنا احلايلو 

 ،ما ذكره األستاذ الدكتور وهبة الزحيلي وهو  ،وحنن نسوق لك شاهداً على ذلك ،من قبل احلكومة الربيطانية

 ��(37 �����]((((يف كتابه  o'�� �
�¨[����� 37)��  o'�� �
�¨[����� 37)��  o'�� �
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ولننقل لك  ،)أندرسن)على لسان املستشرق اإلنكليزي املعروف  ،،،،()))¨�
   :عبارته من أوهلا
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خياف الغربيون ال سيما اإلنكليز من ظهور فكرة اجلهاد يف أوساط املسلمني حىت ال تتوحد كلمتهم (
وصدق اهللا العظيم إذ يقول فيمن ال إميان  ،ولذلك حياولون الرتويج لفكرة نسخ اجلهاد ،عدائهمفيقفوا أمام أ

فإذا أنزلت سورة حمكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين يف قلوم مرض ينظرون إليك نظر املغشي عليه ( :هلم
فسألته عن رأيه  ،١٩٦٠حزيران  ٣ولقد قابلت املستشرق اإلنكليزي أندرسن يف مساء اجلمعة  ،)من املوت

تتغري (بناء على مثل قاعدة  ،إن اجلهاد اليوم ليس بفرض :فكان من نصيحته يل أن أقول ،يف هذا املوضوع
الرتباط املسلمني  ،ةإذ إن اجلهاد يف رأيه ال يتفق مع األوضاع الدولية احلديث ،)األحكام بتغري األزمان

أوضاع احلرية و  ،الوسيلة حلمل الناس على اإلسالم ووألن اجلهاد ه ،املعاهدات الدوليةو باملنظمات العاملية 
  .انتهى كالمه )رقي العقول ال تقبل فكرة تفرض بالقوةو 

الذي مسى نفسه و  ،م ١٨٢٤نسبة إىل املريزا علي حممد الشريازي املولود يف عام  :البهائية والبابية أ :ثانيا
كما مسى   ،إشارة إىل أنه الباب الوحيد الذي ميكن أن ينفذ منه الطالب ليصل إىل حضرة اهللا تعاىل ،بالباب

  .جاللهو مظهر قدرته و روح اهللا و نفسه بالنقطة أي منبثق احلق 
لكنه و  ،ةمشائل جذابو كان يتمتع بأخالق فاضلة و  ،كان هذا الرجل يف بادئ أمره من املسلمني املتعبدين
الباطنية من كتاب و راح يستنبطه بالتأويالت الباطلة و ما لبث أن اشتغل بتأسيس دين جديد خمالف لإلسالم 

قامت معارك بني مجاعته و  ،انتشر له اسم يف بالد فارسو فانضم إليه رجال كانوا من أتباعه  ،اهللا تعاىل
  .هلا من تأثري يف القضاء عليهمدون أن يكون  ،استمرت املعارك مدة من الزمنو  ،حكومة طهرانو 

إذا قامت القيامة رجع اخللق إىل و  ،اهللا ذاته والقول بأن جمموع الكائنات املتنوعة ه :خالصة عقيدتهم
الوحي و القول بأن النبوة و  ،فيتالشى إذ ذاك كل شيء إال الطبيعة اإلهلية ،فنوا يف وحدته اليت صدروا عنهاو اهللا 

ليس و الوحي يف نظرهم باقيان مستمران و كل من النبوة و  ،عبادهو ليسا إال من بعض مظاهر االحتاد بني اهللا 
عندهم من أكرب األنبياء الذين يؤكدون بأن زمن الوحي  وفه ،الرسالةو إال مظهرا الستمرار الوحي  )الباب(

حييون يف و األخيار يرجعون إىل اهللا و ل األتقياء ب ،ال نارو ليس يف عقيدة البابية جنة و  ،مل ينقض بعدو مستمر 
يكتفى منها مبرة واحدة يف كل و  ،للصالة عندهم مظهرها اخلاص مو  ،ينتهونو أما األشرار فيفنون  ،ذاته
  .شهر

 ،اء اهللا الذي نادى على نفسه خليفة للباب نسبت هذه الديانة إليه فسميت بالبهائية وملا ظهر املدعو 
  .أحد رسل اهللا يف اعتقادهم وبأن دين اهللا مل يتم إال بظهور البهاء الذي هأعلن أتباعه و 

اإلشارية اليت ال و االستنباطات الباطنية و أفكارهم اخلرافية الكافرة على التفسريات و إمنا تقوم ديانتهم و 
  .العلمو ال مقياس من مقاييس النظر و ال لغة و تعتمد على منطق 

   .)جمعية إيران الفتاة(لبهائية يف استانبول قد أسس مجال الدين األفغاين لو 
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احلقيقة أن املاسونية جيدر و  ،هي من أقدم التنظيمات اليت عرفتها اتمعات اإلنسانيةو  :املاسونية :ثالثا
غري أن من أخطر  ،السياسية اهلدامة ال الفرق اخلارجة عن امللةو ا أن تصنف مع التنظيمات االجتماعية 

أنه يستهدف قطع شرايينه و  ،على الكيد لهو مظاهر هذا التنظيم بالذات أنه قائم يف جوهره على نبذ اإلسالم 
 ،التعاون اإلنسانينيو شل حركته عن طريق استقطاب الناس يف أوسع دائرة عاملية باسم التناصر و االجتماعية 

بسبب ما هلذا (ستلزم خروجا عن امللة اإلسالمية السمحة ال ريب أن االنضواء يف هذا التنظيم يو فال جرم 
  ).أبعاد قائمة يف جمملها على حمور الصهيونية العامليةو التنظيم من أهداف 

أم من حيث تنظيماته  ،سواء السرية من حيث أهدافه األساسية ،تنظيم حزيب موغل يف السرية وفه
  .الشكليةو اإلدارية 

 زالوا يبثون يف الناس أنه تنظيم إنساين يستهدف إقامة شبكة من التعاون الو دعاته كانوا و إال أن أعضاءه 
يقلل من قيمة هذا التعاون أي  واإلنساين املطلق على أوسع رقعة من األرض دون أن تضيق من مساحتها أ

  .طبقية وعرقية أ ومذهبية أ وأ )يف مقدمتها اإلسالمو (فوارق دينية 
ال  ،اهلدف اإلنساين العامو س أمال منهم باالستفادة من هذا االجتاه املاسونية تستهوي كثريا من الناو 

أي عند أناس يصعب الوصول إليهم فضال عن  ،هناكو سيما أولئك الذين يظل هلم مصاحل متشعبة هنا 
  .املناصب الرفيعةو يف مقدمتهم أصحاب الطموحات السياسية و التعرف عليهم 

هي تقوم على دعامة و  ،التنظيمات اليهودية القدمية املتجددةالثابت أن املاسونية هي واحدة من أخطر و 
حىت إذا اجنذبوا إليها  ،النفوذ يف العاملو التناصر اإلنساين يف الظاهر لتجذب إليها أكرب قدر من أويل املصاحل 

فيذ ال يشعرون لتنو خضعوا لتعليماا الصارمة اخلفية اجتهوا مجيعا من حيث يشعرون أو مشلهم نظامها السري و 
مث تكون من جراء ذلك هذا عامل  ،على مستوى العامل كله ،املخططات اليهودية الصهيونية السرية الكربى

دون شعور حىت منهم  ،اإلنسانية األخرى ومن أخطر العوامل لشل فاعلية سائر النشاطات اإلسالمية أ
  .أنفسهم يف كثري من األحيان

كما   ،بشروط صارمة ال بد من اجتيازها ،ات أمساء خمتلفةيتدرج أعضاء هذا التنظيم يف مراتب كثرية ذو 
 ،هلم رموز معينة خاصة يتعارفون ا يف صمتو  ،ديدات خميفةو خيضع أعضاؤها يف مراحل معينة لرقابة و 
تتبدل من حني و هذه الرموز تتناسخ و  ،عون على أساس ذلكو سرعان ما يبذل بعضهم لبعض كل تناصر و 

     .السرية حفاظا على سرية هذا التنظيمو مان آلخر حىت تظل يف طي الكت
 
 


