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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .ومنتهاه األمرمبدأ  يفومن وااله , وصالة وسالما عىل مصطفاه , محدا هلل

 :أوىلكلمة 

مزيدا من التفريق  األمةربوع  يفاليوم وباء رهيب خطري مثري ينفث  األمة يففقد فشا , وبعد 

وهةم يزعمةون ان هةما مةن , السلفية املظلومةة  باسمملجنونة والتوزيع والتمريغ والفتن ا, 

 !!الصحوة الدينية واملد االسالمى 

صيارف همه الدعوة بالعمالت الزائفة مما يسمونه الرشك والكفر والوثنية وقد راجت سوق 

 !!وليس كملك احد غريهم ( أهل التوحيد)وزعموا ألنفسهم أهنم وحدهم , والردة 

ممةا هةم حةادك مكةرر مسةجل  ,وأعراضةهم وأمةواممبقية املسةلم  استحلوا دماء  ولما

 .والقضاء األمنبالصحف وبمراكز 

نقةدم هةده  فإننةااحلةب والتجميةع والتكتيةل والتقريةب  أسةا دعوتنا قائمة عىل  إنوبام 

 .الرسالة

هلل  هي فإنام, قراءهتا ورجاء االنتفاع هبا  يفترغيبا ,  اإلمكانوقد تعمدنا فيها االختصار بقدر 

 .بعباده واعلم بام ختفى الصدور أدرىوهو ,  وأخريا أوال

 . واحلمد هلل رب العاملني أخطأنا أونسينا  إنربنا ال تؤاخذنا 

 

  إبراهيمحممد زكي 

 رائد العشرية املحمدية 

 وعضو اللجنة الدينية العليا بمحافظة القاهرة

 اإلسالميةللشئون  األعىلوعضو املجلس 

 ومؤسس , حمدية الرشعية وشيخ الطريقة امل

 غفر اهلل له.. .املسلمجملة 
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 التقديم للسيد الرائد
 

 :أوال
 أهةلعةن اهتةام  أهلهةاال يتةورع  التيبمناسبة استمءاب حدة املجازفة التمسلفية البرتولية 

ومجاعات مجلة وتفصيال ننقل هنةا هةمه الفصةون مةن  أفرادا إليهالقبلة بالرشك والكفر وما 

بة  النةا   اآلننرشةها  إىللشدة احلاجة ( الوصون أصون)الثاين من كتابنا  خمطوطة اجلزء

وال مرشةك , وانه ليس فيهم بحمد اهلل صابئ عن الدين ,اهلل بخري  إالال اله  أهل أنليعلموا 

خةالف غةري موة وال  أوعىص  ألنهوثني عابد صنم  أومرتد عن دينه  أو, كافر به  أو, باهلل 

 .جاحد 

هؤالء النةا  بةالثراء  أغراهممن اخلري من هؤالء المين  ال يزان فيهم يشء ولعل بعض من

 أو, بعةض الصةواب  إىليفيئةوا  إنراجعوا همه الفصون  إذا, املشبوه والفكر الشاذ املكروه 

, يفيقوا من سكرة جنون اللعب بالنار واملتاجرة باسم التوحيد والسنة يف دين الواحد القهار 

 .وهما الوطن العظيم 
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 : ثانيا
وهو نزع القيادة الدينية العامليةة ( تكليفا من سادهتم)من اخطر ما يعمل له هؤالء النا   إن

وهم وسادهتم يبملون يف سبيل ذلك كل وسيلة يف العةا  كلةه يهيةدا , التارخيية من االزهر 

استعامرا عقائديا ة مستعمرة رفتصبح مو احل, رجاما  أيديمن  أيضالنزع القيادة احلكومية 

وسياسةات  إمكانةاتهمه العقيدة وسدنتها بام مم مةن  ألصحابالتوابع  اإلماءجيعلها من 

 .ومطامع بعيدة املدى 

مستغل  ظروفه الشةاقة  – األزهر يفحياولون االنقضاض عىل مواقع التوجيه واحلركة  أهنم

 الفتةاوى إصةدارمكنوا مةن ليت –وحسن نياهتم , ومستغل  سماجة اجلامهري , التي يعانيها 

,  األئمة أعيانوان يتطاولوا عىل , وان حيرفوا الكلم والفكر الطيب عن مواضعه , العنوية 

. واملعةامالت واحلكةم  واآلدابعبثا بالعقائةد واملةماهب , الوالة  وإرشاف, وكبار العلامء 

 .أسلفنايهيدا الستعامر هما البلد احلر كام 

وتوف زعامئه املعروف   وألوانهمسلفي يف مو والعا  عىل مراتبه والمي يتابع التحرك الت

 !!ووجوب اليقظة التامة يف مواجهته ,  األمرال يملك اال التسليم معنا بخطرة , واملجهول  

 ,, إليهاهلل ونتوب  ونستغفر

 حممد زكي ابراهيم 
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 الرأىوفرض  األزهرشيخ 
 

ان يفـر  اتهاـا ا او مذهبـه   .. كان موقعه او وزنـه ايا , ليس من حق احد من البرش  "

وان غـريا مـن االتهاـا ات او , باعهبـار ان للـه هـو الـدين .. تفسري ايات اهلل عىل الناس 

 ."املذاهب او الهفسريات االخرى هرقطة او طعن   الدين 

 (تا  احلق عىل)
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 األولالباب 
 قضية اخلالفات املذهبية

 
بيننةا وبة  اى  أبةدافةال خصةومة  "أمة واحةدة أمتكموان همه  " إخواننالقبلة مجيعا ا أهل

 أو, شةافعي   أو, مالكيةة  أو,  أحنافةاسواء كةانوا ( اهلل  إالال اله  أهل)ممهب من مماهب 

فةان االخةتالف يف , او غةريهم ,  أبةاظي  أو, ظاهريةة  أو,  أمامية أو, زيدي   أو, حنابلة 

رأى  أو, ويستحيل استحالة مادية مجع النا  عةىل مةمهب واحةد , رة طبيعيةالفروع رضو

 .يوم القيامة  إىلموضع نظر واجتهاد  هيظنية مسائل  يف, واحد 

الفهةم  يفهةو  إنةامواخلالف عىل الفرعيةات , ومادام مرجع اجلميع كتاب اهلل وسنة رسوله 

 .فال خصومة قط , والتوجيه والرتجيح وطلب احلق 

 أرسىومصـري , هلف الصحابة والنبي معام والوحي ينزل يف صالة العرص يف قريظة وقد اخ

وعدة احلامل املهو  عناا زوتاا , العول والكاللة : )واخهلفوا من بعدا يف مثل مسائل , بدر 

والطـال  الـثال  , وزواج املهعة , وسكنى املبهوتة , وموضوع القبض والسدل يف الصالة , 

واجلار , ورفع اليد قبل وبعد الركوع , وقراءة املؤتم , مسائل املواريث  وبعض, بلفظ واحد 

 ( .الخ.. الهشاد يف اإلصبعبل اخهلفوا يف صورة حركة , بالبسملة 

 اإلمـامفصىل , وموتى  أحياءبل قلد بعضام بعضا , واحرتم كبار ائمة املذاهب آراء بعضام 

وقلـد ابـو يوسـف , أ با مع روحه الرشيف , الشافعي عند قرب ايب حنيفة بمذهب ايب حنيفة 

وقـر  ابـو حنيفـة ايـا سـفيان الثـور  , وقـر  الشـافعي الليـث بـن سـعد , االمام ماله 

بل صىل االمـام بـن حنبـل خلـف , ونظم الشافعي شعرا يف تقريظ االمام امحد , واالوزاعي 

 . بعض أئمة القدرية املغالني وامثاهلم

ارى : وكةان ابةو حنيفةة يقةون . ن طعن اخاه او انتقصه وهكما ال يعرف عن كبار االئمة م

 .وغريي عىل خطأ حيتمل الصواب , انني عىل صواب حيتمل اخلطأ 
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فلةام , يف ظروف واحةوان خاصةة , وهما امامنا الشافعي وقد وضع ممهبه القديم بالعراق 

لكتةاب كالمها مةن ا, وضع ممهبه اجلديد , وواجهه ظروفا واحواال اخرى , جاء اىل مو 

وهةما هةو , ( وما تعل عليكم من الدين من حـرج: )وكالمها صواب يف موضعه , والسنة 

( املوطةأ: )ان حيمل النةا  عةىل كتابةه ,   يقبل من املنصور اخلليفة العبايس , االمام مالك 

, او علم ما   يعلم غريه فنرش مةا علةم , وب  له ان بعض الصحابة سمع ما   يسمع االخر 

 .ومن ثم اختلفت الوجوه يف املسألة الواحدة . هم عىل حق وكل من

 ( .حسبنا من املسلم ما يكون به مسلام: )ونحن مع امامنا جعفر الصادق يف قاعدته العملية 

وسيبقى اخلالف مادام هناك اختالف يف العقون والتحصيل والفهةم والبيئةات والوراثةات 

 : وغريها

 .ه ولذله خلقاموال يزالون خمهلفني اال من رحم رب

واستقر عنده نظره ان كان من اهةل , مكلف رشعا بالعمل بام وصل اليه اجتهاده  واإلنسان 

هو حكم اهلل ىف حقه وحق من قلده ويكون هما , ذلك وحسبه الدليل الظني عند اهل العلم 

 .حتى يتب  له خطأ ما ذهب اليه 

 

ونربطاا مجيعا برباط ال فهنة , ما بيناا فنقرب , وعىل هذا االساس ننظر اىل مذاهب املسلمني 

واملنهفعـني واملبهلـني , وال تفرقة وال ضـالل ان شـاء اهلل ونـدعو املهعنهـني واملغرضـني , فيه 

 .ندعو هلم ولنا باهلداية اىل الصواب, بضحالة العلم وضيق االفق والغرور 

  يقول الرسول 

 .ال أرضا قطع وال ظارا قطع ان هذا الدين مهني فأوغل فيه برفق فإن املنبت ـ 8

 ...يرسوا وال تعرسوا... فسد وا وقاربوا . لن يشاء الدين احدا اال غلبه ـ 2
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 الباب الثاني
 ثالثون حديثا ثابتا حامسا

 القبلة كافر وال مشرك أهلانه ليس من  يف
 وان عصى وخالف

 

غفلةة مةن  أونفعيةة  أوالسةلفية ومةن تةبعهم بجهةل  أدعياءيف فورة الوباء املنترش اآلن ب  

مةا والمي قرأ ما عند فريق و  يقةرأ  أشياءوغابت عنه , المي عرف شيئا , الشباب املسك  

والمي راح بكل السماجة واحلمق والغل يوزع صفات الرشك والكفةر ,  األخرعند الفريق 

 وأهل وفيهم الصديقون, القبلة  أهلوالزندقة بال تورع وال احتياط عىل كل من خالفهم من 

 . العايل  واألدبالفضل والتقى 

املةأروزة  األفةواهنلجةم هةمه  أننحةب , قدمنا يف البحث السةابق هةمه الصةورة  وبعد ما

النبويةة الثابتةة مةن  األحاديةثمةن نصةو  ,  تأويله أو بتكميبهبام ال قبل مم , واملأجورة 

 .الطريق العلمي احلاسم 

ولو فهحنا  "يف غنى عن كل رشح وتعليق , دا الكريمة رس األحاديثنرسد همه  أنوحسبنا 

بـل نحـن قـوم  أبصـارناسـكرت  أنـ عليام بابا مـن السـ ء فظلـوا فيـه يعرتـون لقـالوا 

  . "مسحورون
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 "احلديث االول"
 

 :   قان رسون اهلل: عن ايب عمر قان 

وا الصالة ويقيم, اهلل وان حممدا رسول اهلل  إالال اله  أنالناس حهى يشادوا  أقاتل أن أمرت)

وحساهبم ,  اإلسالمإال بحق ,  وأمواهلمفعلوا لله عصموا مني  مائام  فإلا,  الزكاةويؤتوا 

 (عىل اهلل

 ( .رواه البخاري ومسلم)

 

 "الثانياحلديث "
 

 :   اهلل عنه قان قان رسون اهلل ريضهريرة  أيبعن 

, موا مني  مائام وامـواهلم امرت ان اقاتل الناس حهى يقولوا ال اله اال اهلل فالا قالوها عص"

رواا البخار  ومسلم ورواا امحد وابن ماته وابن خزيمـة .. "وحساهبم عىل اهلل, اال بحقاا 

بزيا ة وان حممدا رسول اهلل ويقيموا الصالة ويؤتـوا الزكـاة  ـم قـد حـرم اهلل عـىل امـواهلم 

 . و مائام

 

 "احلديث الثالث"
 

 :قان    سون اهلل عن ايب هريرة رىض اهلل تعاىل عنه ان ر

فعلـوا  فإلا, وب  تئت به ,  يباهلل ويؤمنوا  إالال اله  أنالناس حهى يشادوا  أقاتل أن أمرت "

 .رواه مسلم .  "إال بحقاا وأمواهلملله عصموا مني  مائام 
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 "احلديث الرابع"
 

 :اذا بعث جيشا وذكر احلديث فيه    حديث بريدة بن احلصيب عن النبي 

فلام ما لكم وعلـيام , فان شادوا ان ال اله اال اهلل , م اهل مدينة او اهل حصن الا حارصت"

 .احلديث رواه مسلم . "ما عليكم

 
 "احلديث اخلامس"

 األمهيةوهو يف غاية 

 

 :انه قان  األسودقداد بن عن امل

يـد  بالسـيف  إحـدىلقيت رتال من املرشكني فقـاتلني فبـب  إنرسول اهلل ارايت  يا"

 .  فاقهله يا رسول اهلل بعد ان قاهلابشجرة فقال أسلمت هلل أ اا  م الل منىفقطع

, قطعهةا  أنثةم قةان ذلةك بعةد , يةدي  إحدىرسون اهلل انه قطع  فقلت يا, ال تقتله : قان 

 افاقتله ؟ 

 . "وانك بمنزلته قبل ان يقون كلمته التى قان , فانه بمنزلتك قبل ان تقتله , ال تقتله : قان 

 .البخارى ومسلم  رواه
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 "احلديث السادس "
 وهو بالغ االمهية

 

 :عن ايب عمر رىض اهلل تعاىل عنه قان 

فلم حيسوا ان ,  اإلسالم إىلفدعاهم , اىل بنى تذيمة , خالد بن الوليد    بعث رسول اهلل "

فلـم يقـل خالـد ( اى رتعنا عن  يننا القديم)فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا ,  أسلمنايقولوا 

فقـدمنا : ان قـال  إال, فجعل خالد يأرس ويقهل  اإلسالممنام لله لعدم الرصاحة يف  خول 

, مما فعـل خالـد  إليهاللام انى ابرأ : فرفع يديه فقال , فذكرنا لله له ,    عىل رسول اهلل

 .. " مرتني

 ..رواه امحد والبخاري  

 
 "احلديث السابع"

 
 :عن انس قان 

واال , فالا سمع الانا امسـه , وكان يسمع االلان , ري الا طلع الفجر يغ   كان رسول اهلل "

 م قال اشاد , عىل الفطرة :    فقال رسول اهلل, اهلل كرب اهلل اكرب : فسمع رتال يقول , اغار 

 .رواه مسلم .   "فنظروا اليه فالا هو راعي معز, فقال خرتت من النار , ان ال اله اال اهلل 

 

 "ناحلديث الثام"
 

 :   رسون اهلل: عن انس قان قان 

الذ  لـه لمـة , فذله املسلم , واكل لبيحهنا , واسهقبل قبلهنا , واسلم , من صىل صالتنا  "

 (نرجو ان يتأمل ذلك املتنطعون.. )رواه البخاري ..  " فال ختفروا اهلل يف زمهه, اهلل ورسوله 
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 "احلديث التاسع"
 

 .وهو هام جدا :    قان ذو اخلويوة للنبي ف( ىف حديث اخلوارج)عن ايب سعيد 

 الست احق اهل االر  ان يهقي اهلل ؟! ويله :    فقال! اتق اهلل  "

لعلـه ان يكـون , ال : قـال , يارسول اهلل اال ارضب عنقه : فقال خالد :  م وىل الرتل : قال 

مل اؤمر    ول اهلل فقال رس, يقول بلسانه ما ليس يف قلبه , قال خالد وكم من مصل , يصيل 

 ...رواه مسلم ..  "وال اشق بطوهنم , عن قلوب الناس  أنقبان 

 
 "احلديث العاشر"

 
  جملس    انه اتى النبي , ان رتال من االنصار حد ه , عن عبيد اهلل بن عدى ابن اخليار  "

ليس يشاد ان ال اله ا: فقال    اهلل فجار رسول , فسارا يسهالنه   قهل رتل من املنافقني , 

فقـال الـيس يشـاد ان حممـدا , وال شاا ة له , يا رسول اهلل , بىل :قال االنصار  اال اهلل ؟ ف

قال اولئـه , ابىل وال صالة له : قال اليس يصيل ؟ قال , بىل وال شاا ة له : رسول اهلل ؟ قال 

 ....(لنا تاملوا اهيا ا.)رواه الشافعي وامحد ..  " الذين هنى اهلل عن قهلام
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 "احلديث احلادي عشر"
 
 : يف الصحيح  عن ايب هريرة رىض اهلل عنه قان 

,  لنى عىل عمل الا عملهه  خلـت اجلنـة : فقال , اتى اعرايب اىل النبي صىل اهلل عليه وسلم "

وتـؤتى , وتقـيم الصـالة املكهوبـة , وال ترشك به شـيئا . تعبد اهلل : قال صىل اهلل عليه وسلم 

 .وال انقص منه, قال والذ  نفيس بيدا ال ازيد عىل هذا , وتصوم رمضان , ملفروضة االزكاة 

  فل  وىل الرتل قال النبي صيل اهلل عليه وسـلم مـن رسا ان ينظـر اىل رتـل مـن اهـل اجلنـة

 .."فلينظر اىل هذا 

 

 "احلديث الثاني عشر"
 

, وسلم فقال يارسول اهلل  عن عمران بن مرة اجلانى قال تاء رتل اىل النبي صىل اهلل علية"

وانه رسـول اهلل وصـليت الصـلوات اخلمـس وصـمت ارايت ان شادت ان ال اله اال اهلل 

 .."من الصديقني والشاداء: رمضان وقمهه فمن انا ؟ قال 

 .رواه ابن حيان وابن خزيمة ىف صحيحهام 

 
 "احلديث الثالث عشر"

 
وان , ال الـه اال اهلل وحـدا ال كيـه لـه  انمن شاد :    قال رسول اهلل: عن عبا ة قال  "

وان , وكلمهه القاها اىل مريم وروح منـه , وان عيسى عبد اهلل ورسوله , حممدا عبدا ورسوله 

 رواه البخاري ومسلم ..  "ا خله اهلل اجلنة عىل ما كان من العمل ,وان النار حق , اجلنة حق 
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 "احلديث الرابع عشر "
 

ان ال الـه اال اهلل وان حممـدا رسـول  ما مـن احـد يشـاد:  ملعالال ق   عن انس ان النبي  "

رب بـه فيسهبرشـوا قـال إلن صا قا من قلبه اال حرمه اهلل عىل النار قال يارسـول اهلل افـال اخـ

 .يهكلوا

 .رواه البخاري ومسلم ...  عند موته( تأ   ورتاء)فأخرب هبا معال 

 
 "احلديث اخلامس عشر"

 
اهلل وان حممدا رسول اهلل حـرم اهلل  إالال اله  أنمن شاد    رسول اهلل عن عبا ة قال قال  "

 .رواه مسلم . " عليه النار

 

 "احلديث السادس عشر"
 

ما من عبد قال ال اله اال اهلل  م مات عىل للـه اال  خـل    عن ايب لر قال قال رسول اهلل "

 .رواه البخاري ومسلم ..  "اجلنة 

 

 "احلديث السابع عشر"
 

 : الصحيح يف

ان اهلل حرم النار عىل من قال ال اله اال اهلل يبهغى هبا وته : قال    عن عهبان ان رسول اهلل  "

 . "اهلل 
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 "احلديث الثامن عشر"
 

فمـن , اعطاا نعليه فقال الهب بنعليه هاتني    عن ايب هريرة رىض اهلل عنه ان رسول اهلل "

 .رواه مسلم   ..."فبرشا باجلنة, اال اهلل لقيت وراء هذا احلائط يشاد ان ال اله 

 

 "احلديث التاسع عشر"
 

اسـعد : قلت يا رسول اهلل من اسعد الناس بشفاعهه ؟ قال : عن ايب هريرة رىض اهلل عنه  "

 .رواه البخاري  " خالصا من قلبه, من قال ال اله اال اهلل , بشفاعهى  الناس

 

 "احلديث العشرون"
 

من مات وهو يعلم ان ال الـه :    قال رسول اهلل: قال , اهلل عنه عن عث ن بن عفان رىض "

 رواه مسلم..  يعني ولو مل ينطق هبا"اال اهلل  خل اجلنة

 

 "احلديث احلادي والعشرون"                                                    
 
املـوت رتـال  حبـ ملـه: يقـول    سمعت رسول اهلل , عن ايب هريرة رىض اهلل عنه  "

 ـم فـه حلييـه ,  م شق قلبه فلم جيد فيه خـريا , فشق اعضاءا فلم جيدا عمل خريا , يموت 

رواه ..  " يقول ال اله اال اهلل فغفر لـه بكلمـة االخـال , فوتد طرف لسانه الصقا بحنكه 

 .الطرباين والبيهقي وابن ابى الدنيا 
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 "احلديث الثاني والعشرون"
 

: قـال, يارب علمني شيئا الكرك وا عوك به : قال موسى    عن النبي حديث ايب سعيد "

قـال انـ  اريـد , قل ال اله اال اهلل : قال , قال يارب كل عبا ك يقولون هذا , قل ال اله اال اهلل 

مالت هبن , واالرضني السبع يف كفة , ياموسى لو ان السموات السبع : قال , شيئا ختصني به 

 .رواه ابن السني واحلاكم وابن حبان يف صحيحيهام  .."ال اله اال اهلل 

 

 "احلديث الثالث والعشرون"
 

: اال اخربكم بوصية نوح ابنه فقال يـابني :    قال رسول اهلل: قال , عن عبد اهلل ابن عمر "

ووضعت السموات واالر  يف كفـة , فاهنا لو وضعت   كفة , اوصيه بقول ال اله اال اهلل 

احلةديث رواه الةرباز ... " حهى ختلص اىل اهلل, ولو كانت حلقة لفصمهان , لرتحت هبن , 

 .والنسائي واحلاكم 

 

 "احلديث الرابع والعشرون "
 

قالوا يارسـول اهلل , تد وا اي نكم :    قال رسول اهلل: قال , عن ايب هريرة رىض اهلل عنه "

 .رواه امحد والطرباين  " اكثروا من قول ال اله اال اهلل: وكيف نجد  اي ننا ؟ قال 
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 "يث اخلامس والعشروناحلد"
 

سـيخلص رتـل مـن امهـي عـىل رؤوس :    قال رسـول اهلل: عن عبد اهلل ابن عمر قال"

اخلالئق يوم القيامة فينرش عليه تسعة وتسعون سجال كل سجل مناا مـد البرصـ  ـم يقـول 

فيقول اله عذر ؟ فيقـول . ال يارب اتنكر من هذا شيئا ؟ اظلمه كهبهي احلافظون ؟ فيقول 

فيقول اهلل تبارك وتعاىل ان له عندنا حسنة فانه ال ظلم عليـه اليـوم فيخـرج لـه , ال يارب 

فيقول يارب بطاقة فياا اشاد ان ال اله اال اهلل واشاد ان حممدا عبدا ورسوله فيقول احبوا 

سجالت يف كفة والبطاقـة يف ما هذا البطاقة مع هذا السجالت قال فإنه ال تظلم فهوضع ال

رواه الرتمةمي وحسةنه  " كفة فطاشت السجالت و قلت البطاقة فال يثقل مع اسم اهلل شئ

 .ابن ماجة والبيهقي وابن حيان يف صحيحه واحلاكم وقان عىل رشط مسلم

 

 "احلديث السادس والعشرون"
 وهو بالغ االمهية

 

حهـى ال , كـ  يـدرس وشـى الثـوب  اإلسالميدرس : انه قال    عن حذيفة عن النبي  "

فال يبقى منه , ويرس  عىل كهاب اهلل يف ليلة , يدرى ما صيام وال صالة وال صدقة وال نسه 

 .آية 

عـىل  آباءنـا أ ركنـا: ويقولـون , الشيخ الكبري والعجوز الكبرية : ويبقى طوائف من الناس 

ف  يغني عنام ال اله اال : زفر حلذيفة فقال صلة بن , فنحن نقوهلا , ال اله اال اهلل , هذا الكلمة

فر  هـا , فاعر  عنه حذيفة , وهم ال يدرون ما صيام وال صالة وال صدقة وال نسه , اهلل 

يا صـلة تنجـيام مـن ,  م اقبل عليه يف الثالثة فقال , كل هذا يعر  عنه حذيفة , عليه  ال ا 

رواه ابةن ماجةة واحلةاكم يف ..  "نار يا صلة تنجيام من ال, يا صلة تنجيام من النار , النار 

 .صحيحه وقان هما حديث عىل رشط مسلم
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 "احلديث السابع والعشرون"
 

الكـف ,  ال  من اصل االي ن :    قال رسول اهلل: عن انس بن ماله ريض اهلل عنه قال "

 ... "ال تكفرا بذنب وال خترته من االسالم بعمل, عن من قال ال اله اال اهلل 

 رواه ابو داود  احلديث 

 

 "احلديث الثامن والعشرون "
 

, ال تكفروهم بذنب , كفوا عن اهل ال اله اال اهلل : قال    ان النبي , عن عبد اهلل ابن عمر "

 .رواا الطرباين  "فاو اىل الكفر اقرب, فمن كفر اهل ال اله اال اهلل 

 

 "احلديث التاسع والعشرون"
 

 : ىف الصحيح  

وسلم قال سـباب املسـلم    مسعو  رىض اهلل عنه ان النبي صىل اهلل عليه عن عبد اهلل بن "

ال يرمي رجل " ويف الصحيحني ايضا من حديث ايب لر عن النبي ..  "فسو  وقهاله كفر

فان : ورواية .. رجال بالفسوق وال يرميه بالكفر اال ارتدت عليه ان   يكن صاحبهام كملك 

 .حارت عليه  وإالكان كملك 
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 "احلديث الثالثون"
 

 :ويف الصحيح  عن ثابت ابن الضحاك عن النبي صىل اهلل عليه وسلم 

ويف الصحيح من حديث ايب هريرة رىض اهلل عنه ومن  "من قذف مؤمنا بالكفر فاو كقهله"

قال اي  رتل قال ألخيه ياكافر    ان رسول اهلل  "حديث عبد اهلل ابن عمر رىض اهلل عنهام 

 .واهلل سبحانه وتعاىل اعلم  "دمها فقد باء به اح
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 الباب الثالث
 

 ابن تيمية مينع تكفري امللسمني وتبديعهم 

 
 وابن القيم مينع تكفري املسلمني وتبديعهم 

 
 وشيخ االسالم بن قدامه مينع تكفري املسلمني وتبديعهم 

 
 ورأى مالك والشافعي وامحد واالشعري 
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 لمني وتبديعهمابن تيمية مينع تكفري املس
 

 أحيةاءوترشةيكهم وردهتةم وتفسةيقهم , بمناسبة شيوع هسرتيا تكفري املسلم  وتبديعهم 

وموتى من عبيد الدوالر البرتويل والعمل  باسةم مةا يسةمى السةلفية والتوحيةد للتمكة  

ن والسيطرة عليه باعتبار ان املسلم  مة اإلسالميلدولة برتولية معينة من اميمنة عىل العا  

وال شئ اال هةما فةنحن نقةدم مةم , غريهم ىف كل الدنيا ام مرشك او كافر او مرتد او وثني 

اذا كان   يقنعهم حديث . الشيخ امحد ابن تيمية لعلهم يتقون  األعظم إمامهمنصو  كالم 

 .رسون اهلل

طوائةف  ومن البدع املنكرة تكفري الطائفة وغريها مةن: قان الشيخ ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل 

 :وهما عظيم لوجه  , واستحالن دمائهم واموامم , املسلم  

كفرة هلا ان تله الطائفة االخرى قد ال يكون فياا من البدعة اعظم مما يف الطائفة امل( احدمها)

بل قد تكون بدعة الطائفة املكفرة هلا اعظم من بدعة الطائفة املكفرة وقد تكون نحوها وقد , 

ال عامة اهل البدع واالهواء الذين يكفر بعضـام بعضـا وهـؤالء مـن تكون  وهنا وهذا ح

 .."ان الذين فرقوا  ينام وكانوا شيعا لست منام يف شئ  "الذين قال اهلل فيام 

  يكةن , موافقة للسنة  واألخرىانه لو فرض ان احدى الطائفت  خمتصة بالبدعة و ( الثاين)

ربنا ال تؤاخذنا ان نسينا  ":فان اهلل تعاىل قان, فيه  ممه السنية ان تكفر كل من قان قوال اخطأ

, (قان قةد فعلةت  اآليةعند همه )ان اهلل تعاىل    وثبت ىف الصحيح عن النبي  " أخطأنااو 

 .."تعمدت قلوبكم  به ولكن ما أخطأتمال تناح عليكم في  ": وقان تعاىل 

 : وروى عن النبي صىل اهلل عليه وسلم انه قان 

هةو حةديث حسةن رواه و.. " وااوز المهي عن اخلطأ والنسيان وما اسهكرهوا عليهان اهلل "

 ..هابن ماجه وغري
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وقد امجع الصحابة والهابعون هلم باحسان وسائر ائمة املسلمني عىل انه لـيس كـل مـن قـال 

 ( .تأمل.)قوال اخطأ فيه انه يكفر بذله ولو كان قوا خمالفا للسنة 

 : م يقول ابن تيمية

( : إحةدامها) وأئمةتهمارج مةم خاصةيتان مشةهورتان فةارقوا هبةام مجاعةة املسةلم  اخلو

ىف اخلوراج وأهل البدع اهنم ( : الثانية.)ما ليس بحسنة حسنة خروجهم عن السنة وجعلهم 

يكفرون بالمنوب والسيئات  ويرتتب عىل ذلك استحالن دماء املسةلم  وامةوامم وان دار 

ى دار االيامن وبملك يقون مجهور الرافضةة ومجهةور املعتزلةة االسالم دار حرب ودارهم ه

فينبغي للمسةلم ان حيةمر مةن هةمين : واجلهمية وطائفة من غالة املنتسبة اىل اهل احلديث 

االصل  اخلبيث  وما يتولد عنهام من بغض املسلم  وذمهم ولعةنهم واسةتحالن دمةائهم 

 .ل  واموامم وعامة البدع انام تنشأ من همين االص

قلةد    فسببه التأويل الفاسد أما حديث بلغه غري صحيح او عن غري الرسون ( أما االون)

قائله فيه و  يكن ذلك القائل مصيبا او تأويل تأوله من اية من كتةاب اهلل و  يكةن التأويةل 

اكثةر مةا : قةان امحةد : صحيحا او قياسا فاسدا او رأيا اعتقده صوابا وهو خطأ اىل ان قةان 

اهةل البةدع صةاروا يبنةون ديةن : وقةان الشةيخ , طئ النا  من جهة التأويل والقيا  خي

اما يف داللةة االلفةاو وامةا يف املعةاين املعقولةة وال , االسالم عىل مقدمات يظنون صحتها 

 .فاهنا تكون ضالال    يتأملون بيان اهلل ورسوله 

لنا  هنيةا مةن ان ينسةب معة  اىل اين دائام ومن جالسني يعلم مني اين من اعظم ا: ثم قان

فسيق او معصية اال اذا علم انه قد ماتت عليه احلجة الرسالية التي مةن خالفهةا تكفري واىل ت

خطأهةا  األمةةوانى اقرر ان اهلل قد قةدر مةمه  أخرىكان كافرا تارة وفاسقا اخرى وعاصيا 

السلف يتنازعون يف كثري من ومازان . وذلك يعم اخلطأ يف املسائل اخلربية واملسائل العلمية 

همه املسائل و  يشهد احد منهم عىل احد منهم مع  الجةل ذلةك ال بكفةر وال بفسةق وال 

 .بمعصية
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ثم قان ابن تيمية عندما سئل عن رجل  تكلام يف مسألة التكفري فاجاب واطان وقان ىف اخر 

ألخيه اونوةايةة لةه مح, اجلواب لو فرض ان رجال دفع التكفري عمن يعتقد اه ليس بكافر 

ملسلم لكان هما غرضا رشعيا حسنا وهو اذا اجتهد يف ذلك فأصاب فله اجران وان اجتهد ا

 .فيه فأخطأ فله اجر
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 احلرمني وتكفري املسلمني إمام
 

 :نقل ابن عجيبة يف تفسريه لسورة البقرة عن الشيخ اجلويني امام احلرم  قوله

بشباة واحدة خري من ان اخرج واحدا من االسالم بـالف  اإلسالمر يف كاف ألفالن ا خل "

 ."شباة
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 وابن القيم مينع تكفري املسلمني وتبديعهم
 ورأى مالك والشافعي وامحد واالشعري

 
, كفر مطلق عام :  وكفر اجلحو  نوعان ":قان ابن القيم رمحه اهلل تعاىل عند ذكر انواع الكفر

 .   فاملطلق ان جيحد مجلة ما انزن اهلل ورسالة رسون اهلل, يد خا  وكفر مق

وصةف او صفة , او حمرما من حمرماته , واخلا  املقيد ان جيحد فرضا من فروض االسالم 

عاملا متعمدا لغةرض مةن . عمدا تقديام لقون من خالفه , او خربا اخرب اهلل به , اهلل هبا نفسه 

 .االغراض 

فال يكفر صاحبه ملا ىف الصحيح  والسةنن واملسةانيد , و تأويال يعمر فيه واما ذلك جهال ا

ارسف : ويف روايةة , قان رجل   يعمل خريا قط الهلةه :    قان النبي, عن ايب هريرة قان 

فحرقوه ثم دروا نصفه يف الةرب ونصةفه ىف , فلام حرض اوىص بنيه اذا مات , رجل عىل نفسه 

فلةام , ليعمبه عمابا ما عمب به احةدا مةن العةامل  ( أى بعثه) عليه البحر فواهلل الن قدر اهلل

فامر اهلل البحر فجمع مافيه وامر الرب فجمع مافيه ثم قان   فعلةت ؟ , ما امرهم مات فعلوا 

 .قان من خشيتك يا رب وانت تعلم ؟ فغفر له 

لةه وعةمره بجهلةه الن منكر لقدرة اهلل عليه ومنكر للبعث واملعاد ومع هما غفر اهلل ( فهما)

بطالن قون مةن يقةون ان اهلل ال وهما فصل النزاع يف ,   ينكر ذلك عنادا , ذلك مبلغ علمه 

 .اذا كان ذلك مبلغ علمه , يف سقوط العماب , يعمر العباد باجلهل 

من اون , وقد سئل شيخ االسالم ابن تيمية رمحه اهلل عن التكفري الواقع يف همه االمة ( قان)

 .دثه وابتدعهمن اح

فاجاب اون من احدثه يف االسالم املعتزلة وعنهم تلقاه من تلقاه وكملك اخلوارج هةم اون 

 .من اظهره 

وعن الشافعي كملك , واضطرب النا  يف ذلك فمن النا  من حيكي عن مالك فيه قول  

 .وابو احلسن االشعري واصحابه مم قوالن , وعن امحد روايتان , 



 

25 

 

من قان : ويقان , ان القون قد يكون كفرا فيطلق القون بتكفري قائله , ذلك وحقيقة االمر يف 

حتى تقوم عليه احلجةة التةي يكفةر , كما فهو كافر لكن الشخص املع  المي قاله ال يكفر 

, فاذا عرفه احلكم وزالةت عنةه اجلهالةة , كام هو املنصو  عليه يف كتب االحكام , تاركها 

 .قامت عليه احلجة

والقةون بموجبهةا , وهي كثرية جةدا ,  هو يف نصو  الوعيد من الكتاب والسنة وهما كام

فيقةان هةما , من غري ان يع  شخص من االشخا  , وجه العموم واالطالق  واجب عىل

 .او مستحقا للنار, او مغضوب عليه , او ملعون , او فاسق , كافر

اء جيةوز علةيهم الصةغائر فان ما سوى االنبية, والسيام ان كان للشخص فضائل وحسنات 

فةان موجةب , مع امكان ان يكون ذلك الشخص صةديقا او شةهيدا او صةاحلا , والكبائر 

او شةفاعة , او مصائب مكفرة , او حسنات ماحية , المنوب تتخلف عنه بتوبة او باستغفار 

 .او ملحض مشيئة اهلل ورمحته , مقبولة 

وتقون هما املعة  قةد اصةابه هةما ,  فال جيوز ان تع  شخص ممن فعل بعض همه االفعان

 .من مسقطات العقوبة , المكان التوبة وغريها , الوعيد 

وغايته انةه , ففعل همه االمور ممن يظن اهنا مباحة باجتهاد او تقليد ونحو ذلك : اىل ان قان 

لتوبة او حسةنات ماحيةة او , كام امتنع حلوق الوعيد هبم , معمور من حلوق الوعيد به ملانع 

 .مصائب مكفرة او غري ذلك وهمه السبل هى التى جيب اتباعها 

 

 ال تنس ان تراتع كهاب

 

 الهصوف أبجدية .8

 قضايا الوسيلة والقبور .2

 اصول الوصول للمؤلف ففياا ما ليس يف يف غريها .3
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 شيخ االسالم بن قدامه احلنبلي
 مينع تكفري املسلمني وتبديعهم

 
 أئمةة أشةهروهةو مةن ( صاحب كتاب املغنةي) يسيقول الشيخ موفق الدين بن قدامه املقد

الوهةابيون الةمين افسةدوا علينةا الةدين ...املمهب احلنبيل المي يدعى النسبة الباطلة اليةه 

والوطن واالنسانية هم واذناهبم وطةراطريهم بةل قبةاقبهم مةن ادعيةاء السةلفية البرتوليةة 

 .املعارصة ومقلدوهم بمعرفة او جهالة 

وال نجزم الحد من اهل القبلة بجنة وال نار اال مةن : )  "االعتقاد "ابة يقون بن قدامه يف كت

وال نكفةر , ونخاف عىل امليسةء , لكنا نرجو للمحسن , جزم له الرسون صلوات اهلل عليه 

ونرى احلج واجلهاد ماضةيا مةع , احدا من اهل القبلة بمنب وال نخرجه عن االسالم بعمل 

 (.وصالة اجلمعة خلفهم جائزة ,  طاعة كل امام بارا كان او فاجرا

فةال , ثالك من اصل االيامن الكةف عةن مةن قةان ال الةه اال اهلل :   قان النبي: س قان ان

واجلهاد ماض منم بعثني اهلل عز وجل حتةى , وال نخرجه من االسالم بعمل , نكفره بمنب 

 .يقاتل اخر امتي الدجان 

وعةن عمةران بةن .  "يمكث فيهم اربعة  خيرج الدجان يف امتي ف "نقون وقد روى مسلم 

 (.ال تزان طائفة من امتي يقاتلون عىل احلق حتى يقاتل اخرهم املسيخ)حص  
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 الباب الرابع
 

 القرآنية اآليات .8
 التي نزلت يف الكفار واملشركني .2
 حيرم سحبها وتطبيقها على اهل الشاهدتني .3
 للمرحوم صاحب الفضيلة العارف باهلل  .0
 العزاميالشيخ سالمة  .5
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 اآليات القرآنية
 التي نزلت يف الكفار واملشركني

 حيرم سحبها وتطبيقها على اهل الشاهدتني
 للمرحوم صاحب الفضيلة العارف باهلل

 الشيخ سالمة العزامي
 
حةديث واحةد ال صةحيح وال ضةعيف ,  لألمةوبعد فليس بأيدي هؤالء املبتدعة املكفرين 

انام هو اوهام يف ايات الكتاب العزيةز , ل ما عندهم مما سموه حججا عىل همه الدعاوى وك

 .شأن اخواهنم االول  من اخلوارج , حرفوا هبا الكلم عن مواضعه 

تصدق اال عليهم فيحملوهنةا عةىل املةؤمن  فرتاهم يعمدون اىل ايات نزلت يف املرشك  ال 

 "ان بن عمةر يةراهم رشار اخللةق وك "( : باب قتل اخلوارج) قان البخاري يف , املوحدين 

 ( .اهنم انطلقوا اىل ايات نزلت يف الكفار فجعلوها يف املؤمن )وقان البخاري 

, وهمه خاصة اخلوارج , بسند صحيح( هتميب االثار)ووصل الطربي هما التعليق يف كتابه 

لكتاب ينحرفون عام ثبت من دين اهلل با, يف كل زمان ومكان , وحيث وجدوا , متى وجدوا 

فمةن   يةوافقهم , ودعوا النةا  اليهةا , والسنة واالمجاع اىل اراء دينت مم فحسبوها دينا 

 .كفروه 

لك االراء الباطلة ويرمون اهةل السةنة اىل ت, قة وعمدوا اىل االيات حيرفوهنا عن معانيها احل

بغض اهل  (االغفان)ويورثون جلساءهم , واالبتداع , واملروق من الدين , بالرشك والكفر 

كام ترى يف هما احلوراين وشيعته يرسدون يف كتبهم كل اية نزلةت ىف , احلق واخلروج عليهم 

االصنام وعابيدهيا ثم حيملون االصنام عىل مةن مةات مةن االنبيةاء والصةاحل  وحيملةون 

 وهما منطق ال يقره عقل)عابدي االصنام عىل اهل القبلة املوحدين املتوسل  اىل اهلل باحبابه 

 .( وال دين وال جمرد اخللق الكريم 
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ويعبدون من  ون  "وقوله تعاىل  "ان الذين تدعون من  ون اهلل عبا  امثالكم ": كقوله تعاىل 

ان الذين تدعون  ": وقوله  "ويقولون هؤالء شفعاؤنا عند اهلل اهلل ما ال يبهم وال ينفعام 

 .الخ  "من  ون اهلل لن خيلقوا لبابا ولو اتهمعوا له

ان النا  قد اطبقوا عىل دعاء صةاحلي اهةل , وحاصل ما موهوا به يف همه االيات ونحوها 

ان صدقت صغراه , وفاهتم ان هما القيا  , وكل دعاء عبادة ( كام يقولون)القبور وندائهم 

ملا صح الفرق ب  , فلو كان كل دعاء عبادة , فال تكون نتيجته اال كمبا , فقد كمبت كرباه , 

مسةتغيثا ( حيا كان او ميتا)ولكان كل مستنجد باحد , وال ب  حي وميت , ائب حارض وغ

 .فيلزم ان يكون االحياء مرشك  حتى يف نداء بعضهم بعضا , به كافرا مرشكا 

فليس مةن , ان كان ملن ال يعتقده ربا , ه املغالطة يف ان الدعاء بمعنى النداء وبيان كشف هم

وب  ان يكونةوا مجةادا ال يسةمع وال , ال فرق يف املدعوين ب  حي وميت , العبادة يف يشء 

بغةري اذن , او شفاعته عنةد اهلل , وان كان ملن يعتقد ربوبيته واستقالله بالنفع والرض , يبو 

 .ان قصد به غري اهلل تعاىل , ويكون به كافرا , عبادة لملك املدعو فهو , اهلل 

اما املسلمون عاملهم وجاهلهم فليس )وهما هو ما عليه من نزلت االيات فيهم من املرشك  

 .فخرجوا هبما من حكم همه االيات ( فيهم من يعتقد اسقالن احد بنفع او رض اال اهلل

د علمت ان معناها اخلضوع التام ملن يعتقد فيهم الربوبية وق, وقد يطلق الدعاء عىل العبادة 

الن سئلتم من خلقهةم  ":او خاصة من خواصها وهما ما كان عليه املرشكون وقوله تعاىل , 

ثم ال يلبثون ان يعودوا اىل خالف , معناها اهنم يعرتفون باحلق اذا نوقشوا فيه (  "ليقولن اهلل

 . ما نطقت هبم السنتهم فيتناقضون 

واحلديث ( مخ العبادة)ويف رواية ( الدعاء هو العبادة  : ) وربام موهوا عليكم بقون النبي 

فيةه ( ان)وبيانةه ان لفة  , ولكن يف فهم معناه , وليس الشأن يف تالوة لفظه , الرشيف حق 

واملعهود عندهم انام هو دعائهم رهبةم عةز , وهم املؤمنون , للعهد اخلارجي عند املخاطب  

 .هنا لالستغراب كام وهم اولئك املخدوعون ( ان)وليست وجل 
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فإن الويل ىف االية  "اهلل اختم وليا أغري ": وعىل هما النحو من املغالطة استدالمم بقوله تعاىل 

 ( .وهم يوفونه اىل من تواله اهلل من عباده الصاحل  تغليطا وتغليظا)هو املعبود 

ما نعبدهم اال ليقربونةا  " أصنامهمملرشك  من قومم يف ومثله استدالمم بام حكاه اهلل عن ا

هم ممن تنطبق علةيهم هةمه , وسائر الصاحل    فقالوا ان املتوسل  بالنبي  "اىل اهلل زلفى 

فااليةة فةيمن اختةموا مةن دون اهلل . وهو افرتاء واضح عىل كتاب اهلل وعىل املةؤمن  , االية 

واالسةتقالن بةالنفع , فةيهم الربوبيةة  اعتقةدواالمين , دون واالولياء هنا هم املعبو, اولياء 

والرض فعبدوهم مما وزعموا اهنم سيكونون مم شفعاء عند رشيكهم االكرب تعةاىل اهلل عةام 

يرشكون فاالية يف الربوبية واستحقاق العبادة ال تتناون بمنطوقها وال مفهومهةا وال بسةبب 

واسةتحقاق العبةادة يصح قيا  موحةد يف الربوبيةة  فبأى جامع, نزوما املؤمن  املتوسل  

 .للواحد املعبود حيق عىل مرشك به فيهام 

بل وأية شبهة فيها رائحة من دليةل ععةل توسةل املوحةد واسةتغاثته بصةاحلي , وأى دليل 

املؤمن  من مجلة العبادات التي يكفر من فعلها ما دام املتوسل هبم يعلم اهنم عباد مكرمةون 

 .شفاعتهم واالستشفاع هبم بفضله ان شاءيقبل اهلل 

سةواء جةاهلهم , واملسلون بحمد اهلل بريئون من اعتقاد الربوبية يف غري موالهم عةز وجةل 

أتريد بتوسلك عبةادة غةري , ولئن سألت أيا منهم , ورجامم ونساؤهم واطفامم , وعاملهم 

وهو يطلةب , فعان هو اهلل اهلل لفزع فقد استقرت كل ذرة من جسمه عىل ان الرب املعبود ال

 .اليه وحده مستشفعا بصاحلي عباده احياء وامواتا يف حياة اتم واعىل عند رهبم يرزقون 

اذ امليت وماداموا قد سلموا بجواز التوسل باحلي فقد سلموا بجواز التوسل بامليت اذ امليت 

ما البحث جمان اخر واال كانوا كافرين بالبعث واجلزاء وحياة الربزخ وم, حي حياة برزخية 

. 

 (انتهى كالم الشيخ العزامي)
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 الباب اخلامس
 

 حتقيق حديث افرتاق االمة  .8
 وحتقيق حديث خط رسول اهلل خطا .2
 (اصول الوصول للمؤلف)من كتاب  .3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

 حتقيق حديث افرتاق االمة
 

اجلامعةات  ابتغةاء تطبيقةه عةىل, بقي الكالم عن احلديث المي ال يزان يلغةط بةه بعضةهم 

افتئاتا عىل اهلل او جهال باملراد وللحةديث الفةاو خمتلفةة منهةا , الصوفية بخاصة وليس اال 

فرقة كلهم يف النار اال ما عليه ( كما)افرتاق اليهود والنصارى اىل كما فرقة وستفرق امتي اىل 

 .انا واصحايب

صةل عنةدهم اىل رتبةة وقد تكلم املحدثون يف سند هما احلديث ومتنه واعلوه يامةا فلةك ي

الصحة التي يصوغ معها االحتجاج العلمي القاطع به ومع هما فال يزالون يشرتونه اجرتارا 

 .عدوا بغري علم وتقليدا ببغاويا للتعصب السلفي املقيت الكريه 

تعدد )ن ثم من املسلامت البدهيية ان قد بينا لك من نصو  القرا, ونحن عىل تقدير صحته 

الن ( تعدد الفةرق)فال ينسحب عليه حكم , ود الواحد امر طبيعي ورشعي السبل اىل املقص

كلها دائرة يف فلك الكتةاب , االن يف السالم ( الفرق)المي يطلق عليها عاوزا او جمازا اسم

( مشةارب)او ( مةماهب)فهى. هو واصحابه   فهي عىل ما كان عليه رسون اهلل , والسنة 

 (.فهى واحدة. تنتهي عندها حقهام واثرمها و, تبتدئ من الشهادت  ( سبل)او

والظاهريةة واالباظيةة , والزيديةة , واحلنابلةة , والشةافعية , واالحنةاف , فالسادة املالكية 

( املعتةدل )بل واملعتزلة , واالشعرية واملا تريدية , واالمامية وامادوية والصوفية والسلفية 

خمتلفةة مةن الفهةم واالسةتنباط ( اساليب) كل هؤالء وامثامم يسريون يف طريق واحد عىل

 .واملقارنة والبحث

والةمين جاهةدوا  ": هي السبل الرشعية التي هداهم اهلل اليها بقوله تعاىل ( االساليب)همه 

كام جاء عىل لسان االنبياء يف الفران  "سبل السالم": والتي سامها تعاىل  "فينا لنهدهيم سبلنا 

لطرق اىل اهلل متعددة هبما النص القراين املحكم وان كان امدف فا "وقد هدانا سبلنا "قومم 

 .واحدا
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يف بقةاع االرض ويلحق هبؤالء مجيعا سائر اميئات واجلامعات االسالمية السةليمة املنترشةة 

 .وهي الوف ال حتىص

عىل غالة اخلوارج والباطنية والقرامطةة والبهائيةة ( عىل فرض صحته)وانام ينطبق احلديث 

انية واجلامعات املستحدثة من السلفية ونحو هؤالء من الفرق التي ذكرهةا اصةحاب والتادي

, وانكروا املعلوم مةن الةدين بالرضةورة , ممن خالفوا االصون عمدا ( امللل والنحل)كتب 

وليس يف طوائف الصوفية خاصة وبقية الطوائف االسالمية املعتدلة مةن خةالف االصةون 

 .ن بالرضورة وان تطرف او تغاىل عمدا او انكر املعروف من الدي

وهما ال حيرمهم من الدين وال يسحب , او العصاة , او املخطئون , ربام كان فيهم املقوون 

ومةع هةما , عليهم حكم الفرق الكافرة فبعض الفرق اشد غلوا وانحرافا وتطرفا وانجرافةا

 .ر والردة والزندقة والرشك والكفر يشء اخ, فاملعصية يشء , فهى مسلمة 
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 فتوى شيخ االزهر يف الفرق
 

عن هما احلديث وقد سئل االمام االكرب شيخ اجلامع االزهر الشيخ جاد احلق عىل جاد احلق 

 :فاجاب بام نصه , 

, اختلةف العلةامء يف ثبوهتةا , االحاديث الواردة يف افرتاق االمة عىل ثالك وسبع  فرقة  "

او ان العدد هنا ,  اختلفوا يف حقيقة العدد هل هو ملجرد التكثري وعدم ثبوهتا كال او بعضا كام

او ان القصةد , وجيوز ان تزيد الفرق عليةه وان   جيةز الةنقص , ال حقيقة له او ال مفهوم له 

 .اصون الفرق دون فروعها

ومع هةما   يتفقةوا عةىل الفةرق التةي , ومن العلامء من تكلفوا حو العدد يف فرق خاصة 

 .ون هبا هما العدديستغرق

ومن صيغ هما احلديث ما جاء يف سنن ابن ماجه يف باب افرتاق االمم من حديث ايب هريرة 

تفرقت اليهود عىل احدى وسبع  فرقة وتفرتق امتي عىل ) قان رسون اهلل : ريض اهلل عنه 

 ( .ثالك وسبع  فرقة

افرتقت اليهةود : )    هلل قان رسون ا: وباسناد اخر عن عوف بن مالك رىض اهلل عنه قان 

وافرتقت النصارى عىل اثنت  , فواحدة ىف اجلنة وسبعون يف النار , عىل احدى وسبع  فرقة 

فس حممد بيده لتفةرتق والمي ن, النار وواحدة يف اجلنة  فاحدى وسبعون يف: وسبع  فرقة 

قيل يارسةون اهلل , ر امتى عىل ثالك وسبع  فرقة و فواحدة ىف اجلنة وثنتان وسبعون يف النا

وقد تكلةم , وهناك روايات ىف سنن ايب داود والحاكم والبيهقي ( اجلامعة: )؟ قان :من هم 

وكةل مةا , وبيان همه الفرق قد واجهه العلامء يف مؤلفات خاصة , يف اسانيدها  الدينعلامء 

االهةواء  والبعةد عةن, جيب عىل املسلم اعتقاده والعمل به التمسك بالدين عقيدة ورشيعة 
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والبدع وزيغ العقيدة وتأييد رشيعة االسالم واباحة ما اباحه اهلل ورسوله وحتريم ما حرم اهلل 

اى )فمن كان عىل هما الفريق كان من مجلةة الفةرق الناجيةة ان خةتم اهلل لةه هبةا , ورسوله 

 ( !!صوفيا كان او سلفيا او سنيا او شيعيا او غري ذلك

وال , رصاط المين انعمت عليهم غةري املغضةوب علةيهم , م اهدنا الواط املستقي)اللهم 

 (الضال 

 .واهلل سبحانه وتعاىل اعلم .  أم 
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 االعجاب بالرأي

 
غلب عىل اخر همه االمةة االعجةاب بةالرأي ي:   قان ( وحسنه)روى ابو داود والرتمزي 

فعليةك بخاصةة , أي برأيةه واعجةاب كةل دي ر, وهوى متبعةا , شحا مطاعا  رأيتفاذا ,

 .نفسك
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 حتقيق خط رسول اهلل خطا
 

 وقةان , وشامئله خطوطةا  إيامنهوخط عن , خط رسون اهلل خطا )حديث  إليه أشارما  أما

وان هةما  ":  اآليةةثةم قةرأ ,  إليهةاوهمه سبل عىل كل منها شةيطان يةدعو , هما سبيل اهلل 

ا احلديث حمكوم يفهم كل ما يتعلق به مما قد فصلناه وبيناه هنا فان هم هم "رصاطي مستقيام 

 .من كتاب من كتبنا وهلل احلمد  وأكثرمن بحث  أكثرويف , 

وامةا سةبل , والكفران التي تتقاطع وتتعارض مع سبل الةرمحن  فاملنهي عند سبل الشيطان

بلفة  اجلمةع كةام  الرمحن فمتعددة لتتالئم مع كل انسان وكل زمان وكل مكان فاهلل ذكرها

وسةامها  "لنهدهيم سةبلنا  ": قان تعاىل  إليهافصلناه غري مرة ووعد املجاهدين فيه هبدايتهم 

فكلهةا سةبل متوازيةة  –( وقةد هةدانا سةبلنا)واعتز هبا االنبياء فقالوا ( سبل السالم)تعاىل 

لالحتةاد يف فهى وان تعددت سبيل واحد : تعاىل ( سبيله)متحاذية وكلها رشائح يتكون منها 

وتنتهةي باملعرفةة اى مقةام , كلها تبةدا بالشةهادة . والنية وامدف االعظم , البداية والنهاية

 .االحسان وما يرتبط به 

فلةو تصةورنا , او الوصون اليه , ولكن السبل قد تتعدد يف ادراكه , واحد ال يتعدد  ان احلق

ممكن من اجلهات السةت ومةا , ده وادراك وجو, فقد تصورنا ان النظر اليه , مصباحا معلقا 

وهةما , وهو واحد مستقر يف مكانه غةري مكةرر , وهكما تعددت سبل رؤية املصباح , بينها 

وال , خيتلف موقةع الطالةب ويتعةدد . هو شأن الناظرين اىل الشمس والقمر يف اقطار الدنيا

 .خيتلف املطلوب املحدد 

لطةائرة والبةاخرة او السةيارة وركةوب تسةتطيع الوصةون با, ويف ذهابك اىل الكعبة مةثال 

 .وكلها سبل توصل اىل احلقيقة الواحدة التي ال تتعدد , الدواب وامليش عىل االقدام 

ولكنها مجيعةا , ويف موقف املسلم  حون الكعبة يف الصالة ختتلف االعاهات اختالفا تاما 

 !! يفة املوحدة المي ترمز اليه بناية الكعبة الرش. تلتقي يف نقطة املركز الواحد 
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ويف صالة الوتر مثال تستطيع ان تصيل ركعة واحدة او ثالثا او مخسةا او اكثةر وكلهةا سةبل 

 .فالصالة واحدة ووسائل االداء متعددة اىل الغاية الواحدة املتوحدة , موصله صحيحة 

صةلبانية متعارضةة او )وخط ع  يمينه وشامله خطوطا , ان رسون اهلل خط اخلط املستقيم 

والفرق هائةل جةدا , بل هي خمالفة عنه . وال متوازية معه, معه فال هي حماذية له ( متقاطعة 

فةال تقةاطع فيهةا وال , ب  هما وب  سبل اهلل املتوازية املتحاذية املتوحدة يف البداية والنهاية 

 .تعارض واال فقد اختلف الكتاب والسنة

( حارات او مسارات)اه الواحد وقد قسم اىل اال ترى اىل الشارع الواحد ا الطرق ذات االع

 ."وهلل املثل االعىل"تتعاون يف اخلدمة وال ختتلف ؟ 

وقد مجع االف االسالك واحلبان متناسقة مجيعا يف , الكهرباء او التليفون ( كابل)اال ترى اىل 

 .كملك شأن سبيل اهلل ! واحدة؟( ماسورة)او ( انبوب )

لتستقيم مع عاملية الدين اخلالد وحضارته الكونية ( بيل واحدس)انام هو سبل متعددة جيمعها 

 .فاعلم وعلم النا  يرمحك اهلل . واالنسانية 

 "من رسالتنا"

ونرشة السةامحة االسةالمية , ان من رسالتنا دوام العمل السلمي االجيايب للعمل برشةع اهلل 

اع ب  طوائفهم وارائهةم والتقريب املستط, والتفائل واحلب واالمل والتعاون ب  املسلم  

واهنم مجيعا وان اختلف املةمهب امةة واحةدة , عىل اسا  العمر والتناصح  وحسن الظن, 

 .وجسد واحد
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 الباب السادس
 

 تاريخ حماولة جتميع 
 طوائف املسلمني مبصر 
 فى العهد احلديث 
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 تاريخ حماولة جتميع طوائف املسلمني مبصر
 يثيف العهد احلد

 
قد يكون رضوريا ان نعرض بغاية االختصار تاريخ همه اجلهود الكربى واملحاوالت التةي 

وختفيف حةدة اخلالفةات املمهبيةة , بملتها العشرية منم تشكيلها لتجمع الصف االسالمي 

يف املحيط االسالمي ففي اخلمسةينات امكننةا  القوى الدينية اىل ماهو اخطر واهموالتوجه ب

( عبةد الواحةد شةبل)كان يرأسةه املرحةوم اللةواء , ات االسالمية يف احتاد ان نجمع اجلامع

, وكان ممثل الشبان يف هما االعةاه االسةتاذ النةاغي ( صالح حرب)برتشيح املرحوم اللواء 

ويمثل العشرية املرحوم الشيخ ابو التقى ويثةل , ويمثل االخوان املرحوم حلمي نور الدين 

ويمثةل , ويمثل شباب حممد املرحوم حس  يوسف , خطاب  اجلمعية الرشعية الشيخ ام 

عةة جمد االسالم املرحوم حممود هدهد ويمثل الرتبية االسالمية الشيخ الزرقةاين ويمثةل مجا

ل املحافظة عةىل القةران الشةيخ املنصةوري و  يشةم عةن االصالح توفيق عبد القادر ويمث

 .السلفية كشأهنا املعروف اجلامعةاالحتاد اال 

ن مما االحتاد اثر كبري عةاملي ويف عهةده عقةد اون مةؤير عةن املةرأة يف االسةالم بةدار وكا

ثم جاءت ثورة يوليو , االخوان باحللمية وكان له سلطان التوجيه االجيايب بالنسبة العضائه 

وبقينا نحاون نحاون استعادته فكانت املمهبية والتعصب السلفي والنفعية , فانفرط العقد , 

ان هةمه اجلامعةات املتعصةبة هةى رافةد  كيةفوقد ثبت , عثرات امام همه الرغبة احجار ال

, فاهنةا يهةد لةدعوة معينةة , الظن واهنا جديرة بالشبهة وسوء , االفكار املنحرفة واملتطرفة 

, وتتلقى وحيها من جهة بالمات وال تؤمن اال بالفتوى التى تةأ  معطةرة بةروائح البةرتون 

وال , ويلفت النظر همه املؤسسات امائلة التي تقةوم بة  يةوم وليلةة  ,فوالؤها لغري وطنها 

وال كيف قامت وال من اين جاءهتا االموان الوفرية التى تكشةف ,  أنشئتيدري احد كيف 

عوراهتا كام انه مما يلفت النظر ان مجيع املتطرف  واملنحرف  واالرهاب  واملخرب  كلهم من 

 .وليس منهم صويف واحد مثال, يم او يف احلديث رواد السلفية سواء يف القد
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ومع هما فقد نجحنا يف السبعينات يف عميع اميئات الشعبية  وبعةض الرسةمية يف تشةكيل 

وقد انتج هما التشكيل اقامة اون مؤير شةعبي رسةمي ( مؤير الرشيعة االسالمية)اسميناه 

ر عبد احلليم واملفتي الشيخ حممةد حتدك فيه شيخ االزهر الدكتو, للمطالبة بتطبيق الرشيعة 

حسن  خملوف عن خاطر وحتدك فيه فضيلة الشيخ ابراهيم الدسوقي عن االوقاف والشيخ 

 .السباب غري خافية, كبار العلامء وحتدك فيه مجيع مندويب اميئات واجلمعيات السلفية 

رعةي والةدكتور وكان من نتائج هما املؤير ومتابعاتنا للمسةئول  يف عهةد االسةتاذ سةيد م

صويف ابو طالب رئيس جملس الشعب ان تألفت جلان تقن  الرشيعة وفرغت فعال من ذلك 

 .و  يبق اال العرض عىل املجلس واملناقشة والتدرج ىف التطبيق عىل مقتىض الواقع 

 !!وكان من اثره ما كان ( املؤير الدائم)ثم شكل بعضهم بعض نجاح هما املؤير ما سموه 

ن دعا الرئيس انةور السةادات رؤسةاء اجلمعيةات االسةالمية اىل االفطةار معةه يف ثم كان ا

وكلف االستاذ الشيخ عبد املنعم وزير االوقاف , االسامعيلية وهناك استمع اىل بعض االراء 

وقتئم بأن يكون للجمعيات االسالمية احتاد يشد ازرها ويعينها عىل اداء رسالتها ادبيا وماديا 

عسةى ان يقةرب هةما مةن , وخططها ويكون له حق املحاسبة واالنضباط وينسق خطواهتا 

وال يسةمح , ويكشف املغطى من شئون بعض اجلامعةات , ويمنع السقوط , مسافة اخللف 

 .بقيام مجاعة جديدة اال برشوط مقررة من هما االحتاد 

ياسةة بملك فألف جلنة بر يخ احلسيني هاشم ام  جممع البحوكومن ثم كلف املرحوم الش

واخرين وجةاء القةانون , املرحوم الشيخ امحد الرشبايص وعضوية االستاذ صالح ابو رفيق 

المي وضعته اللجنة مهلهال فضفاضا فلم توافق عليه اكثر اجلمعيات وال اجلهات املختصةة 

 !!.فتجمد وحف  

وختصصةت , واضةطربت املةوازين , وتكةاثرت اميئةات , ثم تزامحت الزعامةات الدينيةة 

وكفةاح التصةوف بكةل , عات السلفية يف ختريج املتطرف  واصحاب االفكار الشةاذة اجلام

كأن   يبق من املشاكل االسالمية والوطنية اال همه التوافه اخلالفية اخلالدة اىل فرقوا , وسيلة 

 .هبا وحدة االمة وال يزالون 
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 حاون هما التجميع وال انسى ان االستاذ عبد العزيز كامل وزير االوقاف لعهد عبد النارص

, ووكل امره اىل فضيلة الشيخ عبد العزيز عيسى وزير االزهةر يومئةم غةري انةه   يةتم يشء 

واذكر ان االمام االكرب الشيخ جاد احلق دعاين منم عام  ودعا معي االستاذ املهند  امحةد 

ة يف حضور فضيلة الشةيخ عبةد العزيةز عيسةى وحتةدك معنةا يف عديةد حماولة, عىل كامن 

 لكن بصفة شعبية حمضة , استقطاب اجلامعات االسالمية وعميعها يف احتاد او رابطة عامة 

وكةان طلبةا متعةمرا متعرسةا بعيةد , و ال ترتبط ابدا ال باالزهر وال باالوقاف وال بغريمهةا 

التحقيق يف تلك الظروف خصوصا بعد انتشةار مايسةمى اجلامعةات االسةالمية بمةماهبها 

 .السلفية املتطرفة وان اختلفت االسامء واملواقع والغايات كانت عمعها وان . املختلفة 

والفكرة االن هى عدم اقصاء الدعوة الشعبية عن الدعوة الرسمية بل البد من التالحم التام 

 .بينهام 

وقد ادرك السيد وزير االوقاف احلايل الدكتور املحجوب خطورة هما اجلانب فبدأ التفةاهم 

ات االسالمية للتعاون مع اجلانب الرسمي يف خدمة املتفةق عةىل خدمتةه مةن مع زعامء اميئ

,   تسةتمر , والوطن واال فستكون املحاولة ملحقا فاشال بام سبقه من حماوالت  اجل الدين

 .وقد جربنا عواقبها املؤسفة 

مةع جملةس , املجلس االعىل للشئون االسالمية مع جممع البحةوك  فالبد اذن من ان يلتقي

لطرق الصوفية مع هيئات الوع  واالمامة ويكون مما التجمع العظيم هيئةة ادراة وتنفيةم ا

عةىل اسةا  تعةاوين يؤكةد حتقيةق امةدف الةوالئي , عليا ذات سلطان اجيايب ورقابة فعالة 

, يبلغ االمان ويصلح االحةوان , للوطن والدين وامدف العلمي والتعاوين يف تنسيق اجيايب 

 .واهلل املستعان , ىل ماهو عليه االن منمر برش نحن يف غنى عن مواجهته فان ترك االمر ع
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 من هم الشيعة يف االسالم؟
 

 :يقول عل ء الهاريخ 

,   الشيعة هم المين شايعوا عليا رىض اهلل عنه واحبوه ورأوه احق باخلالفة بعد الرسةون 

, ومن هؤالء جابر بن عبد اهلل  ,وقد كان لعيل شيعة منم اللحظات االوىل بعد وفاة الرسون 

ولكةن , وابو ذر الغفاري وغةريهم , وعامر بن يارس , وسلامن الفاريس , وحميفة بن اليامن 

وكةان , كام بايع عيل عمر وعثامن , االمر تم اليب بكر والتف حوله اجلميع وبايعه عىل نفسه 

 .كام كان قايض الدولة يف عهد عمر, عيل يف جملس شورى ايب بكر 

وظهةر حولةه بعةض اصةحابه وهةم شةيعته , وبعد عهد عثامن جاء االمام عيل يف اخلالفةة 

 . احلقيقيون 

اهنم مجاعات تعادي االسالم واملسةلم  وقةد تظةاهر , اما مدعو التشيع فطائفة خمتلفة ياما 

وقد ادخل , وباالنضامم للشيعة ليوقدوا نارا ب  مجاعات املسلم  , هؤالء بدخون االسالم 

وقةدموها عةىل اهنةا , ؤالء يف التشيع الوانا من الضالالت واالكاذيب التي ال يت بصةلة ه

 .جزء من االسالم 

وانةه لةملك سةيعود للحيةاة مةرة , ووصل هبم الضالن اىل القون بان عليا ليس برشا عاديا 

 !!اخرى بل يادى بعضهم فقان بإلوهية عيل 

واوالده مةن بعةده كةانوا يسةتنكرون هةمه ويثبت التةاريخ ان االمةام عةيل بةن ايب طالةب 

 .الضالالت ويعاقبون ما استطاعوا من خيلقها او خيون هبا 

واعتةربوهم , ردوا بتأثري افكار مدعي التشيع اىل الطعةن يف ايب بكةر وعمةر وعةثامن واستط

ومن املظاهر االجتامعية اال عد ب  غةالة الشةيعة مةن , غاصب  للخالفة من صاحب احلق 

ولو اسةتطعنا ان نخلةص الشةيعة مةن افكةار مةدعي , سامء اخللفاء الثالك االون تسمى با

فإن امجاعا او شبه امجاع , التشيع لعاد احلب والوئام ب  املسلم  وحلل التعاون حمل القطيعة 

 .يده والوالء للصاحل  من اوالده يكاد يوجد ب  املسلم  عىل حب االمام عيل ويج
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 مونالشيعة االمامية مسل
 

وطوائف الشيعة مماهب شتى امهها ممهب االمامية اجلعفريةة وهةى التةي تعتنةق مةمهب 

وهو ( االمام الصالح جعفر الصادق بن حممد الباقر بن عيل زين العابدين بن االمام احلس )

, وهم مسلمون يامةا ال شةك يف هةما , من مشايخ ايب حنيفة وطائفة اخرى من اهل السنة 

بن ية لقومم بامامة اهل البيت االثني عرش من عيل رىض اهلل عنه اىل حممد اواشتهروا باالمام

المي ينتظرون خروجه وظهوره كام ينتظر اهل السنة ظهور و, احلسن االمام الغائب عندهم 

 (.االمام املهدي)املهدي راجع كتابنا 

هر الشيخ شلتوت شةيخ االزهةر بصةحة مةمهب االماميةة واذن بتدريسةه بةاالز أفتىوقد 

 .والعمل به ب  املسلم  

, جةاء يف كتةب االماميةة وبالفعل اخم واضعو قانون االحوان الشخصية احلايل ببعض مةا 

وقدم لةه بعةض , المي طبعته ووزعته االوقاف باملجاين  "املختو النافع"وبخاصة كتاب 

املةمهب  واعتمد جممع البحةوك بةاالزهر( حممد الغزايل السقا)علامء السنة ومنهم االستاذ 

 .االمامي من مصادر الفقه االسالمي املأذون بتدريسه والفتوى به 

وكانت قد تألفت يف مو مجعية للتقريب ب  املماهب كان صةاحب دعوهتةا الشةيخ حممةد 

وكان من اعضائها الشيخ شلتوت والشيخ حممد املدين والشيخ عبةد املجيةد سةليم , القمي 

لفية وال يةزان يف االزهةر مةن العلةامء العقةالء مةن وكلهم من انصار الس, رىض اهلل عنهم 

ومن غري املفهوم بعد هما ان يتزعم املتسلفون اليوم حركة الشعوبية املحرفة , يقولون بقومم 

بام ال جيوز رشعا وال عرفةا وال قانونةا وهةم ( ال كسياس )ضد الشيعة املعتدل  كمسلم  

غ اليوم عدد االمامية من بةالد العةرب وحةدها كثرة هائلة يف الوطن االسالمي حتى انه ليبل

نحو عرش مالي  فضال عن شيعة الفر  وامند وباكستان وتركيةا والشةام وجةزر الرشةق 

 .االدنى والدون االفريقية وغريها 
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وان ترخصوا او عاوزا , وتكتيل صف اهل ال اله اال اهلل , ونحن نرمي اىل عميع اهل القبلة 

 .ن شاء اهللفعالج هما وهما يسري ا
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 الشيعة الزيدية مسلمون
 

هم اتباع االمام زيد بن عيل زين العابدين بن االمام احلس  بن االمام عيل : والشيعة الزيدية 

وفاطمة ريض اهلل عنهم مجيعا وقد قتل االمام زيةد ريض اهلل عنةه وطةافوا برأسةه يف الةبالد 

  احلس  حتى استقر الرأ  بمو فدفن فيه باملزار املشهور كام فعلوا برأترهيبا للمسلم  

 ( .ر)بمنطقة السيدة زينب , باسم والده االمام عيل زين العابدين 

وممهب االمام زيد مدون معروف واتباعه يف الةيمن اكثريةة كبةرية جةدا ويف بعةض بةالد 

 .املسلم  كملك وهو اقرب يشء اىل ممهبي مالك وايب حنيفة 

الغلو املوجود يف بقية مماهب الشيعة وكثريا ما اشةار الشةيخ الشةوكاين والشةيخ وليس فيه 

 ( .اهل البيت)وقد يسمى عند الفقهاء بممهب , الصنعاين يف كتبهام الفقهية اىل هما املمهب 

وقد ظل حكام اليمن من بيت االمام زيد اىل ان انتهى حكم االئمة بقيام ثورة اليمن واعالن 

وقةد , كان اخر حكام اليمن من اهل البيت االمام البدر ابن امحد بةن حيةي اجلمهورية هبا و

 .احلجاز  بأرضصاهر البدر االرسة السعودية واقام 
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 فرق اخرى من الشيعة
 

عىل  وتكملة للفائدة نشري اشارة عابرة اىل بعض فرق الشيعة الشاذة املعارصة لنا حتى نكون

 .يشء من املعرفة الثقافية هبا 

ان من الشيعة الشاذة غالة كالدروز المين يتكتمون عقائدهم ويتناقلون شةفويا بيةنهم فةال 

 .تكتب وال تنرش عند غريهم

فالرعةد عنةدهم , ثم النوية المين يعتقدون ان االمام عىل يسكن السةحاب يف السةحاب

 .والعواصف غضبه الخ ومنهم حكام سوريا االن , واملطر بكاؤه , صوته 

الةمين يعتقةدون ان اهلل حيةل يف ( االغاخانيةة: )وهةم فرقتةان االوىل , سةامعيلية ومنهم اال

وال عري عليه احكام العقون ويسكنون امند وافريقيةا , زعيمهم فهو اله ال يسأن عام يفعل 

وقد أبلغني احد ابنةائي الصةحفي  انةه , وقد دفن زعيمهم هما بأحد جبان اسوان بمو , 

ان اهةل امنةد : يف امند وسأله عن ادعةاء اتباعةه الوهيتةه فقةان لةه( باالغاخان)التقى مرة 

 !فهل تراين ال اساوي بقرة ؟, يعبدون البقر 

ويقولةون اهنةم احفةاد , أى كبةار التجةار ( : البهةرة)هةي والفرقة الثانية من االسةامعيلية 

وهةم ال يؤمةون الفاطم  هاجروا يف احلكم االيويب وتنقلوا يف البالد حتى استقروا بامنةد 

وهم معتدلون يف الغالةب وهةم الةمين جةددوا بنةاء جةامع , ولكنهم يقدسونه , زعيمهم 

احلاكم بعد اندثاره ووهبوا ملشهد احلس  والسيدة زينب رضائح المهب والفضة فهةم غةري 

 .فهم مسلمون ( . الدكتوراه الفخرية)االغاخانية وكان االزهر قد اهدى سلطاهنم 

فأوحى القران اىل , المين يزعمون ان جربيل قد خان االمانة ( الغرابية)فضة ومن الغالة الرا

وسةموا غرابيةة لقةومم ان حممةدا ( عيل)وهم يستبدلون اسم , حممد بدن ان يوحيه اىل عيل 

مةما   يسةتطع : ويقولون , وعليا يشبه احدمها االخر يف كل يشء كام يشبه الغراب الغراب 

 !!وعىل  جربيل التفريق ب  حممد



 

48 

 

وان الصحافة حمفوا منةه كةل مةا , ومنهم فرقة تعتقد ان املصحف المي ب  يدينا منقو  

يتعلق بعيل وفاطمة وان القران التام عندهم ستأ  بةه فاطمةة عنةد ظهةور املهةدي املنتظةر 

 (.ولكل فرقة من الشيعة مهدي خيالف االخر)

يةه مةن القةران حةرف ومنهم من يقون بل ان مصحف فاطمة هما مصحف خا  لةيس ف

وكتبه عةيل بالسةامع مةن جربيةل وفاطمةة ونسةتغفر اهلل , وان جربيل علمه فاطمة , واحد 

 .ونتوب اليه 

فةرق ضةالة شةاذة ( فيام عدا االمامية اجلعفرية و الزيدية و البهرة )وكل همه الفرق كام ترى 

ان )ديث افةرتاق االمةة منطوية عىل نفسها ال تكاد يعرفها اليوم احد ولعلها مما اشار اليه حة

والمي نريد تسجيله من هما البحث هو ان االمامية انام هم مسةلمون فعةال ( صحت روايته

اهل العلم ولةيس مةن العةدن او  وكملك الزيدية باتفاق, وهم كثرة يف االسالم كاثرة بحق 

الفهم وبرغم اخت, التي يقون هبا املتمسلفة , العلم اخراجهم من حظرية االسالم بالشبهات 

الفروع طبية برشية خالةدة وهةو  مع مجهور اهل السنة يف كثري من الفروع فان االختالف يف

راجع فصل من قضةية اخلالفةات املمهبيةة هبةمه )اقرها رسون اهلل مرات , رشيعة اسالمية 

ومادامت  اصون الدين وقواعده الكربى حمفوظة فاالمر يف اخلالفات الفرعية ه  ( الرسالة

وأمره مفوض اىل اهلل وهما اخلالف الفروعي كام نرى هةو رس مةن ,  يوم القيامة وسيبقى اىل

 .ارسار مرونة االسالم وخلوده وعامليته وصالحيته للبرشية يف كل زمان ومكان 

فةاغفر لنةا ذنوبنةا , به وجهك فخالطنةا فيةه مةا لةيس لةك  أردنااللهم نعوذ بك من عمل 

 .ام , أنونا عىل القوم الكافرين و , وارسافنا يف أمرنا وثبت أقدامنا 
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 مساجد الشرك ومساجد التوحيد
 

باملةان  أسسةوهاأن تسمى هةؤالء املتملسةفة مسةاجدهم التةي , من الوقاحة البالغة اجلرأة 

اى ان بقيةة املسةاجد , تعريضا متوقحا ببقيةة مسةاجد املسةلم ( مساجد التوحيد)املشبوه 

ويكون روادهةا بالتةايل مةن املرشةك  , ساجد رشك ليست مساجد توحيد فتكون بالطبع م

كأننا ما كان عددهم ووضعهم ووصفهم ابتداء من االزهر ورجاله بكةل مةا فيةه مةن علةم 

 .ودين اىل اخر مسجد عىل السواحل واحلدود 

يف تفريةق االمةة وإعةدادها  اإلمعةانفهل رأيت وقاحة بالغة اجلرأة عىل احلق وإرصار عةىل 

, ي الوافد اشد من هما المي ال يقره علم وال ديةن وال خلةق وال وطنيةة لالستعامر العقائد

إهنا خطط كربى طويلة املدى خلدمة سياسة غري موية غاية يف اخلطورة عىل الدين والوطن 

 .ولتعلمن نبأه بعد ح  –
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 واإلسالماملواطنون املسيحيون 
 

وععةل منةا ذمةة اهلل , لنا وعليهم ما علينا  الكتاب حقوقا ععل مم ما ألهللقد قرر القران 

ال يناـاكم اهلل عـن الـذين مل  ": فيقةون اهلل تعةاىل , والممة العهد البةالغ الوثيةق , ورسوله 

واهلل حيـب , أن تـربوهم وتقسـطوا إلـيام , ومل خيرتوكم من  ياركم , يقاتلونكم  يف الدين 

أو كةل مةا يسةمى يف  اإلنساينالتعاطف والرب والقسط مجاع كل معاين التعاون و "املقسطني

 .بل يزيد( اإلنسانحقوق )القوان  املعارصة 

وذلةك ان ( . فةإن لكةم فةيهم نسةبا وصةهرا, استوصوا بأهل موة خةريا : )ويف احلديث 

أم إسامعيل بن ابراهيم هي جدة رسولنا املصطفى عليهم مجيعا صةالة اهلل وسةالمه ( هاجر)

زوجةة رسةون اهلل وأم ولةده ( ماريةه)وكملك كانةت , ا وكانت من رشيفات مو وأمريهت

 .ابراهيم من رشيفات مو وأمرياهتا فهما هو النسب والصهر العظيم القديم 

ذميا او محله فوق طاقته فأنا حجيجه أى خصيمه يةوم  آذىمن : )قان  حتى إن رسون اهلل 

سةالم وحمبةة  واإلسالموقها والعبارة فضال عام ف اإلشارةهنا عام يبدأ من  األذىو ( القيامة

 .وأدب رفيع 

أن يؤدوا صالهتم املسةيحية ( بلد باليمن)لوفد النصارى من نجران   وقد أذن رسون اهلل 

يف االسالم وأسلوب  العايل واألدبداللة عىل مدى التسامح والرفق   يف مسجده النبوي 

 .الكتاب وغريهم ألهلمعاملة ونظرته الراقية 

حاكم مو وأكل منها وأهدى وفرح هبا وشكر له و  ( املقوقس)هدية  وقد قبل الرسون 

يقبل عمر ابن اخلطاب أن يصيل داخل كنيسة القيامة بالشام لئال يدعى بعض املسلم  يوما 

 .جيعل مسجدا بسوء أواحلق أو يصيبها 

 ثم عهد عمةر بةن اخلطةاب اىل النصةارى اال  وقد كان يف العهد املكتوب من رسون اهلل 

يؤذهيم احد يف كنائسهم وصلباهنم وعبادهتم وعاداهتم وأموامم وممتلكاهتم وأنفسهم و كافة 

 .لقاهتممتع
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وال كبةار  األطفةانوكان من أدب احلروب يف االسالم اال يةؤذي الرهبةان وال النسةاء وال 

 .السن 

ماريةه وال يتعرض أحد مم وهل يف الدنيا سامحة تبلغ سامحة رسون اهلل المي ترك زوجتةه 

 . وإيامناطواعية  أسلمتوهى يف بيته عىل دينها حتى 

وشكا لعمر بن اخلطاب أمةر  األقباطوملا رضب ابن واىل مو عمرو بن العا  احد فقراء 

منةم كةم )قولتةه اخلالةدة  األمري وألبيهعمر بأن يرضب القبطي غريمه ابن الوايل ثم قان له 

 ( .راوقد ولدهتم أمهاهتم أحرا, استعبدتم النا  

 إيامنةاننظر اىل مواطنينا النصارى ونعةاملهم ( وهو كثري كثري)وما هو منه , يف ضوء هما كله 

 .واحتسابا أنرىض اهلل ورسوله بأن مم ما لنا وعليهم ما علينا 
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 من املصادر العلمية
 إحصائية بالغة األهمية

 

والقوميـة الـذ  تهزعمـه الطوائـف  ترتبط ارتباطا و يقا بمذهب الشـعوبية اإلحصائيةهذا 

ممـا تسـهوتب  اإلسـالميةوهو يف نفس الوقت نوع هام من  قافة الهاريخ والدعوة , املهطرفة 

 .وبعد النظر وهى خاصة بالعامل العريب اليوم , احلكمة والهعقل 

التةي تعةيد داخةل العةا  العةريب  العربية األقليات أننستدن عىل  اإلحصائيةمن اجلداون 

اذ يقدر عةددهم يف دون , يمثل الرببر نسبة كبرية منهم , مليون نسمة ( 61)جمموعها يصل 

يف العةراق وسةوريا  األكةراداملغرب العريب بعرشة مالي  ونصف مليةون شةخص يلةيهم 

وهةم , االفريقيةة االخةرى  واألعةراقوالباقون أكثرهم من الزنةوج ( . مليون(2)حوايل )

وهناك قلةة يف املرشةق مةن , وب  السودان , ( نيا خاصة موريتا)موزعون ب  دون املغرب 

بينهام , العظمى من املسيحي   أغلبيتهم, مالي  نسمة ( 8)ففي حدود  األقلياتأما  األرمن

 .يف املغرب ومو  أكثرهم, عدد من اليهود ال يتجاوز عدة االف 

 أصةدرهاالتةى ( 6181)حيث تشري نتائج تعةداد سةنة , وأكرب نسبة من املسيحي  يف مو 

اىل أن عةددهم مليونةان و ( 6181)يف ابريةل يف ابريةل  واإلحصةاءاجلهاز املركزي للتعبئة 

 .ألف نسمة( 838)

( 088)اذ يصل عددهم هنةاك اىل مليةون و , ولبنان تأ  بعد مو يف حجم عدد املسيحي  

والبةاقون  ,( نصةف مليةون)ثةم العةراق ( مليون مسةيحي)وبعد االثن  تأ  سوريا  إلف

 .موزعون عىل السودان والدون العربية االخرى 

من حيث اهنا تكشف عن حقيقة الرتكيبة السكانية للعةا  , همه املؤرشات ما داللتها املهمة  

 .العريب 

  .واهلل املوفق املستعان . مما يدعونا اىل معاجلة القضية بقدر من االعتدان واحلمر 

       


