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 مقدمة

 

 أيها عليك السالم... هلل الصلوات الطيبات هلل الزكيات هلل التحيات

 هللا عباد وعلى علينا السالم وبركاته هللا ورحمة الكريم النبي

 ...هللا رسول محمد أن وأشهد هللا إال إاله ال أن أشهد. الصالحين

 ...الحق ودين بالهدي رسولنا لنا بعث الذي هلل الحمد

 ...األخالق مكارم ليتمم رسولنا لنا بعث الذي هلل الحمد

 ...القرآن بمعجزة رسولنا لنا بعث الذي هلل الحمد 

 ... األرض في عدونا لنا بين الذي هلل الحمد 

 ...القرآن في إبليس خطوات لنا وضح الذي هلل الحمد

 ... تراب من وآدم آلدم فكلنا والتآخي للمحبة دعانا الذي هلل الحمد 

 ينسوا ال حتى والرسل باألنبياء آدم بني رعي الذي هلل الحمد

 ... المضللة طرقه من بعضهم وينقضوا األرض في عدوهم

 ...خلقه ضعف يعلم الذي هلل الحمد

 ....  والنور الظلمات خلق الذي هلل الحمد 

 ....واإليمان الكفر خلق الذي هلل الحمد

 ...والنار الجنة خلق الذي هلل الحمد
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 ...ووعدنا أنذرنا ونبهنا، دعانا الذي هلل الحمد

 يحاسب وعليها السرائر على المطلع العباد بأنفس العالم هلل الحمد

 ...القيامة يوم خلقه

 ....  هللا حزب من القرآن في أتباعه جعل الذي هلل الحمد

 إبليس خانة في هللا غير ويتبع يعبد من كل جعل الذي هلل الحمد

 حزب من وجعلهم... وضالل جهل عن...  هللا دون من يعبدونه

 ... الشيطان

 ... بالجنان وحزبه أتباعه بشر الذي هلل الحمد

 أصحاب من ليكونو أتباعه يدعو ابليس جعل الذي له الحمد

 ....السعير

 ... البشير الهادي على صلى الذي هلل الحمد

 ...تسليما وسلم هللا عبد بن محمد علي اللهم فصلي

 ...الزهراء فاطمة أبا على اللهم صلي

 ...أمتي أمتي ربي قال من على اللهم صلي

 يحب ما ألخيه يحب حتى أحدكم يؤمن ال قال من على صلي اللهم

 ... لنفسه

 ...التحابب الى دعانا من صلي اللهم
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 في بارك اللهم شامنا في بارك اللهم قال من على صلي اللهم

 ...يمننا

 منذ القاها التي واآلالم األهوال رغم بحالنا انشغل من صلي اللهم

 ...قرنا 41

 ...القيامة يوم شفيعنا المجتبي جدنا على صلي اللهم

 للمسلمين أمهات زوجاته فجعل إليه نسبنا من على صلي اللهم

 ....الكريم الجد هو فكان

 ....المحمدية األمة شفيع على صلي اللهم

 .... القيامة يوم األمم كل شفيع على صلى اللهم

 ... ألتباعهم ليشفع األنبياء كل اليه تهرع من على صلي اللهم

 ...والعطاء الحب األرض في زرع من على صلي اللهم

 ... إبليس محاربة بداية الحب أن علمنا من على صلي اللهم

 ...إلبليس وأولياء هلل أولياء بين قريش فرق من على صلى اللهم

 ...إبليس على حربا كان من على صلي اللهم

 مال   لما إبليس أولياء على بأوليائك انتصر من على صلي اللهم

 ...اتبه من مع كل

 ...البداية في هدانا من على صلى اللهم
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 ...النهايا في سيهدينا من على صلي اللهم

 ...  الراشدة بالخالفة بشرنا من على صلي اللهم

 الناس فهم يكون أن الخالفة بداية أن بشرنا من على صلي اللهم

 ...تداولوه ما غير على لالسالم

               وسيعود... غريبا االسالم بدأ قال من على صلي اللهم

 ...االسالم أهل بين غريبا(( كذلك والسيادة للبروز)) 

 من       كلماتك ومداد خلقك عدد األمي النبي علي صلى اللهم

 توصل أنه يدعي من والمعاصي الذنوب كثير والذليل الفقير عبدك

 ...غيره فات ما إلى

 ...كتاب أجل لكل يقول عبد من محمد سيدنا علي صلي اللهم

 ...نهاية ال بداية واجعلها عليه صلي اللهم

 

 

 

 

 

 

2152جانفي  51  
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 الرحيم الرحمان هللا بسم

 

            عليك مني جرأة الذنوب آتي لم إني اللهم       

             ونفذ قلمك بذلك جرى ولكن بحقك استخفافا وال

 بك إال قوة وال حول وال علمك به وأحاط حكمك به

 .الراحمين  أرحم  وأنت إليك والعذر

        وعقلي وقلبي ولساني وبصري سمعي إن اللهم

           بشيء قضيت فإذا شيء ذلك من تمكني  لم  بيدك

 من خير يا السبيل أقوم إلى وأهدني وليي أنت فكن

 واآلخرة الدنيا رحمان يا أعطى  من أكرم يا سئل

  على إنك  اآلخرة وال  الدنيا ال يملك ال عبدا ارحم

 .قدير  شيء  كل

 ورضاء خلقك عدد محمد سيدنا على اللهم وصلي 

 وذكره ذكرك كلما كلماتك ومداد عرشك وزنة  نفسك

 سبحان. الغافلون وذكره ذكرك عن وغفل  الذاكرون

 المرسلين على وسالم يصفون عما العزة رب ربك

 .العالمين     رب    هلل  والحمد
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                منقذ وأتباع جنود أحد تجعلنا بأن قلوبنا وثبت اللهم

 المرتضى نبّيك بأمة حلة التي الغّمة وكاشف األمة

 آله وعلى عليه هللا صلى محمد األمي المجتبى

 . الطاهرين

 هذا من إلنقاذنا به بشر من ظهور  اللهم وعجل 

 . آمين. الهوان
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 بسم هللا الرحمان الرحيم

 

 

 اخوتي وأخواتي القراء السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

كانت لتجربة الشباب التي عشتها في وطني العزيز تونس 

التساؤل الحر الذي طرحه التأثير الكبير في اإلجابة عن 

الدكتور حسنين هيكل في تجربة حياته في السلسلة التلفزيونية 

والتي قال في  .تقريبا 3002التي مرت بقناة الجزيرة سنة 

رغبته وتساؤله الشهير بلهجته  فيه إستنتاج آخر حلقاته

  المصرية

 يا جماعة أعطونا حل وإن لم تأتوا" 

 ".بحل فإن أمريكا ستأتي بحل

 

   إعادة البحث فكانت لهذه الرغبة المرعبة نقطة إنطالق في

 . التي طالتها يدي مراجعة للكتب والمناشير والتقاريرو

             وذلك الكريم هو القرآن بحثوأهم هذه الكتب في ال

           والتركيز عبر القراءة والتالوة ثم البحث واالستخارة

       توصلنا بفضل هللا  بحث مرير وبتجرد، وبعد. في آياته

        نعتبرهالذي لعرب لمجد المن شأنه إعادة  إلى الحل الذي

من السهل الممتنع والذي بينه لنا سيدنا محمد صلى هللا عليه 

5311رجب  22  
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لقوله تعالى "  القرآن الكريم" وسلم عبر معجزته التي بيننا 

   .وما فرطنا في الكتاب من شيء

 

ٱأَلْرِض َواَل طَاِئٍر َيِطيُر ِبَجَناَحْيِه ِإالَّ أَُمٌم َأْمثَاُلُكْم مَّا َوَما ِمن َدآبٍَّة ِفي 
ِب ِمن َشْيٍء ثُمَّ ِإَلىَٰ رَبِِّهْم ُيْحَشُروَن   (األنعام  83)فَ رَّْطَنا ِفي ٱلِكتََٰ

 

         ،لذلك ستكون هذه المعجزة حجة على من ال ينتبه إليها 

ا  : قال تعالى ٰى َنْبَعَث َرُسولا َوَما ُكنَّ ِبيَن َحتَّ  (اإلسراء   41)  ُمَعذِّ

           ولنعلم أن هللا سبق وحذر أبونا آدم مباشرة لكنه نسى 

                .فلم يوجد له من ينقذه من الخروج من الجنة إال هللا

             وقع العهد بينه لكن بعد ذلك وبعد الخروج من الجنة

        واتبع الشيطان يدخل من عصى هللا أنه وبين خالقه،

            النار كائن من كان، وعليه ينطبق علينا اليوم أن ننتبه 

فضل   ولوال . النعيم  من سها عنه أبون آدم، فخرج إلى ما 

           لذلك فإن حجة . من الغاوين اهللا عليه ورحمته لكان

              لصالةأرسلها مع نبيه المصطفى عليه ا التيهللا 

                    بيننا وهي من سيرشدنا إلى موجودة والسالم 

            رغم جهلي وعجزي. سر الحياة والوجود في األرض

                 على ، ولذلك ففاهلل يضع سره فى أضعف خلقه

فعال  واتبني هذا الكالم والسير به حتى يكون منكم  القادرين
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              .األرض والسماء مهلل في األرض، وتسعد به فاء  لخ  َخْيَر 

               َوَلَقْد َعِهْدَنآ إَِلٰى َءاَدَم ِمن َقْبلُ َفَنِسَي َولَْم َنِجْد  {: قال تعالى

                            لِْلَمالَِئَكِة ٱْسُجُدوْا ألََدَم َفَسَجُدۤواْ  َوإِْذ قُْلَنا * لَُه َعْزماا 

َذا َعُدوٌّ لََّك َولَِزْوِجكَ  * إِلَّ إِْبلِيَس أََبىٰ  ـٰ                   َفقُْلَنا يآَءاَدُم إِنَّ َه

ِة  ُكَما ِمَن ٱْلَجنَّ                   إِنَّ لََك أَلَّ َتُجوَع ِفيَها*  َفَتْشَقىٰ َفالَ ُيْخِرَجنَّ

ُ ِفيَها َولَ َتْضَحىٰ  * َولَ َتْعَرىٰ  َك لَ َتْظَمأ              َفَوْسَوَس إَِلْيهِ  * َوأَنَّ

ْيَطاُن َقالَ ٰيآَدُم َهلْ أَُدلَُّك َعَلٰى َشَجَرِة ٱْلُخْلِد َوُمْلٍك لَّ َيْبَلىٰ                 *  ٱلشَّ

                َفأََكالَ ِمْنَها َفَبَدْت لَُهَما َسْوَءاُتُهَما َوَطِفَقا َيْخِصَفاِن َعَلْيِهَما 

ُه َفَغَوىٰ  ِة َوَعَصٰى َءاَدُم َربَّ                ُثمَّ ٱْجَتَباهُ َربُّهُ *   ِمن َوَرِق ٱْلَجنَّ

            ُكْم لَِبْعٍض َقالَ ٱْهِبَطا ِمْنَها َجِميعاا َبْعضُ *    َفَتاَب َعلَْيِه َوَهَدىٰ 

َبَع ُهَداَي َفالَ َيِضلُّ  ى َفَمِن ٱتَّ نِّي ُهدا ُكم مِّ ا َيأِْتَينَّ                        َعُدوٌّ َفإِمَّ

       َوَمْن أَْعَرَض َعن ِذْكِري َفإِنَّ َلُه َمِعيَشةا َضنكاا *    َولَ َيْشَقىٰ 

                 َقالَ َربِّ لَِم َحَشْرَتِنۤي أَْعَمٰى *  َنْحُشُرهُ َيْوَم ٱْلقِياَمِة أَْعَمىٰ وَ 

             َقالَ َكٰذلَِك أََتْتَك آَياُتَنا َفَنِسيَتَها َوَكٰذلَِك *    َوَقْد ُكنُت َبِصيراا 

ِه *    ٱْلَيْوَم ُتْنَسىٰ  َوَكٰذلَِك َنْجِزي َمْن أَْسَرَف َولَْم ُيْؤِمن ِبآَياِت َربِّ

    } َوأَْبَقىٰ  أََشدُّ  ٱآلِخَرِة  َولََعَذاُب 

 

              قبال أعيننا حتى ولنجعلهاهذه ملخص قصة أبونا آدم 

 .ونشقى ال نضل 

 

           لذلك أول ما قمنا به هو البحث عن العدو الذي يجب 

   على البشر االنتباه إليه واالصطفاف لمقاومته واالستمرار

            رغم صعوبة المهمة عمليا لعدم إمكانية قتل. في ذلك
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           هللا عن ذلك، فكان ه  مهلَ أبعدما . هذا العدو واالرتياح منه

               لطول بقائه. مقاومته والمثابرة على ذلك ال بد من

. مع تغير األجيال و األمم عبر القرون الزمنية على األرض

               لكن الحمد هلل وبفضله تمكنا من التوصل إلى الفكر الذي 

            نرى من خالله إمكانية إنقاذ العرب من الذل والمهانة

 .اليوم  فيها  التي هم

           ه اسم  كتاب  في ربه   إلى  الفقير  العبد إجابة   فكانت

       

  ( الطبيعة الوجودية لبني آدم في تأمالت فكرية )

 عنوان  األول وقد حمل الجزء

 

 .}  جدلية الحب في اإلسالم في البحث عن العدو {

         حسنينجاءت ومضات إشهارية للدكتور  ثم بفضل هللا 

             يقولها أو ينشرها فكرة  لديه  فيها كل من احاثهيكل 

 ...بالمساهمة   العبر  ألن  خطئها  وال عيب في

                تقريبا وكان كالمه موجه 3002سبحان هللا سنة  

          في حين ال تربطني به صلة ولم أتمكن. دون قصد لي

          خسنفنشرت الكتاب في . ه عبر أي وسيلةحتى محاورت

            طمعا في ترويجه دون جدوى، ثم قمت بإنزالهقليلة 

          لكن التعتيم والشك في من وراء العدو. االنترنتعبر 

الذي أدعيه جعال دور النشر ترفض طبعه، حتى بالمراوغة 

 . ترويجهمن   لم أتمكنو  من النفاق القريبة   والمخادعة
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             واليوم إخوتي األفاضل ها أن نفس العبد الفقير 

                بمشيئة هللا  بين أيديكم سيضع  الغني ربهى لإ

 كتاب  منالثاني   الجزء

 

 .. "تأمالت الفكرية في الطبيعة الوجودية لبني آدم " 

   ويحمل هذا الجزء عنوان

 

 "األمة لمحاربة العدوشرعية حزب هللا في إستقطاب "    

الجزء، ولكي يقع الربط بين الجزء األول من الكتاب وهذا 

 القرانفصلّية التي حدد لنا فيها أضع بين أيديكم اآليات الت

والذي ارتكز . الكريم عدونا كبشر من بني آدم التخاذه عدو

  .عليه بحثنا وقواعدنا

  

 اآلية السورة

 13 البقرة
 

ااا َكاَنااا ف يااه  َفأََزلَّه َمااا  مَّ ن  َعْنَهااا َفأَْخَرَجه َمااا م 
ااْيَطُ َوق ْلَنااا  ٱلشَّ

ااْم ف ااي ٱألَْرض   وم َوَلك  ْم ل ااَبْعضو َعااد  ااك  ااوْا َبْعض  ْسااَتَقرم  ٱْهب ط  م 

ٌع إ َلُى ح ينو 
 َوَمَتُ

 72 البقرة
 

َلاه  َعَلاُى َقْلب اكَ  اه  َنزَّ يَل َفإ نَّ ْبر  ّواً لِّج  ٱهللَّ   ب اإ ْذن   ق ْل َمن َكاَن َعد 

ًدى َوب ْشَرىُ  قاً لَِّما َبْيَن َيَدْيه  َوه  َصدِّ ن ينَ  م  ْؤم   ل ْلم 

الَ  79 البقرة يَكُ ياَل َوم  ْبر  ال ه  َوج  س    َوَماۤلئ َكت اه  َور 
ّواً هللَّ َفاإ نَّ  َمن َكاَن َعد 

ينَ  وم لِّْلَكاف ر  َ َعد 
 ٱهللَّ
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 البقرة
539 

 

ا  مَّ ل وْا م  َها ٱلنَّاس  ك  بااً َوالَ ُيأَيُّ اوْا  ف اي ٱألَْرض  َحاالاَلً َطيِّ ب ع  َتتَّ

ب ينٌ  وم مُّ ْم َعد  ه  َلك  ْيَطان  إ نَّ َوات  ٱلشَّ
ط   خ 

 البقرة
219 

 

اااوْا  ب ع  اااْلم  َكآفَّاااًة َوالَ َتتَّ اااوْا ف اااي ٱلسِّ
ل  اااوْا ٱْدخ  يَن آَمن  َهاااا ٱلَّاااذ  ُيأَيُّ

ْيطَ  َوات  ٱلشَّ ط  ب ينٌ خ  وم مُّ ْم َعد  ه  َلك   ان  إ نَّ

 آل عمران
511 

 

وْا ن ْعَمااَت  ار  ق اوْا َوٱْذك  يعاااً َوالَ َتَفرَّ وْا ب َحْبال  ٱهللَّ  َجم  ام  َوٱْعَتص 

ْم  ْنااات ْم أَْعاااَدآًء َفاااأَلََّف َباااْيَن ق ل اااوب ك  ْم إ ْذ ك  َفأَْصاااَبْحت ْم ٱهللَّ  َعَلاااْيك 

ْم  ااار  َفأَنَقااَذك  ااَن ٱلنَّ ْفااَرةو مِّ ْناات ْم َعَلااُى َشااَفا ح  ب ن ْعَمت ااه  إ ْخَواناااً َوك 

ونَ  ْم َتْهَتد  ْم آَيات ه  َلَعلَّك  ْنَها َكُذل َك ي َبيِّن  ٱهللَّ  َلك   مِّ

 75 المائدة
 

ْيَطان   يد  ٱلشَّ َما ي ر  م  ٱْلَعاَداَوَة َوٱْلَبْغَضاآَء ف اي  إ نَّ أَن ي وق اَع َبْياَنك 

الَة  َفَهاْل  ْكر  ٱهللَّ  َوَعن  ٱلصَّ ْم َعن ذ  ك  دَّ ر  َوَيص  ٱْلَخْمر  َوٱْلَمْيس 

نَته ونَ   أَْنت ْم مُّ

 األنعام
552 

 

يَن ٱإل ْنس  َوٱْلج نِّ  ط 
ّواً َشَيُ لِّ ن ب يٍّ َعد  ل َك َجَعْلَنا ل ك 

ي ي اوح   َوَكَذُ

وراً َوَلْو َشآَء َربُّاكَ  ر  َف ٱْلَقْول  غ  ْخر  ه ْم إ َلُى َبْعضو ز   َبْعض 

ونَ  ْم َوَما َيْفَتر   َما َفَعل وه  َفَذْره 

 األنعام
532 

 

اام  ٱهللَّ  َوالَ  ااا َرَزَقك  مَّ ل ااوْا م  وَلااًة َوَفْرشاااً ك  اام  َحم 
ااَن ٱألَْنَعُ  َوم 

ه   ن  إ نَّ
ْيَطُ ت  ٱلشَّ َوُ ط  وْا خ  ب ع  ب ينٌ َتتَّ وم مُّ ْم َعد   َلك 

 األعراف
22 

 

ااَجَرَة َبااَدْت َله َمااا ااا َذاَقااا ٱلشَّ ورو َفَلمَّ اار  َما ب غ  َسااْوَءات ه َما  َفااَدالَّه 

اة   ان َوَرق  ٱْلَجنَّ َماا م  َفان  َعَلْيه  ه َماآ  َوَطف َقا َيْخص  َماا َربُّ َوَناَداه 

َجَرة  َوأَق ل َما ٱلشَّ َما َعن ت ْلك  َماا لَّ  أََلْم أَْنَهك  اْيَطآَن َلك  َمآ إ نَّ ٱلشَّ ك 

ب ينٌ  ٌو مُّ  َعد 
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 األعراف
23 

 

اااْم ف اااي ٱألَْرض   وم َوَلك  ْم ل اااَبْعضو َعاااد  اااك  اااوْا َبْعض  َقااااَل ٱْهب ط 

ْسَتَقرم   َوَمَتاٌع إ َلُى ح ينو  م 

  األنفال
31 

 

َباااط   اان رِّ ةو َوم  اان ق ااوَّ ااا ٱْسااَتَطْعت ْم مِّ وْا َله ااْم مَّ اادُّ  ٱْلَخْياال  َوأَع 

ااْم الَ  ون ه  اان د  يَن م  ْم َوآَخاار  ك  وَّ   َوَعااد 
ب ااوَن ب ااه  َعااْدوَّ ٱهللَّ  ت ْره 

ان َشاْيءو ف اي َساب يل   ه اْم َوَماا ت نف ق اوْا م  وَنه م  ٱهللَّ  َيْعَلم  ٱهللَّ   َتْعَلم 

ْم َوأَْنت ْم الَ ت ْظَلم ونَ   ي َوفَّ إ َلْيك 

 1 يوسف
 

اْص ر   وْا َلاكَ َقااَل ُيب َنايَّ الَ َتْقص  ياد   ْؤَيااَك َعَلاُى إ ْخَوت اَك َفَيك 

ب ينٌ  وم مُّ ْنَسان  َعد  ْيَطاَن ل إل   َكْيداً إ نَّ ٱلشَّ

 اإلسراء
11 

 

اْيَطاَن َيناَز    اَي أَْحَسان  إ نَّ ٱلشَّ ي َيق ول اوْا ٱلَّت اي ه  َبااد   َوق ل لِّع 

ب   ّواً مُّ ْنَسان  َعد  ْيَطاَن َكاَن ل إل   يناً َبْيَنه ْم إ نَّ ٱلشَّ

ۤوْا إ الَّ إ ْبل يسَ   11 الكهف وْا ألََدَم َفَسَجد  د  اَن  َوإ ْذ ق ْلَنا ل ْلَماۤلئ َكة  ٱْسج  َكاَن م 

وَناه   اه  أََفَتتَّخ ذ  ان  ٱْلج نِّ َفَفَساَق َعاْن أَْمار  َربِّ َتاه  أَْول َياآَء م  يَّ رِّ َوذ 

وم ب ْئسَ  ْم َعد  ْم َلك  ون ي َوه  يَن َبَدالً  د  ال م   ل لظَّ

 17 طه
 

ْلق اه  ٱْلاَيمُّ  ف يه  ف ي ٱْلَيمِّ َفْلي  اب وت  َفٱْقذ  ف يه  ف ي ٱلتَّ ااح ل   أَن  ٱْقذ  ب ٱلسَّ

وم لَّااه  َوأَْلَقْياات  َعَلْيااكَ  وم لِّااي َوَعااد  ااْذه  َعااد  ااي  َيأْخ  نِّ ااًة مِّ َمَحبَّ

 َول ت ْصَنَع َعَلُى َعْين يۤ 

 552 طه
 

َذا  ـُ وم لََّك َول َزْوج َك َفالَ َفق ْلَنا يآَءاَدم  إ نَّ َه اَن  َعد  َماا م  ك  َجنَّ ي ْخر 

ة  َفَتْشَقىُ   ٱْلَجنَّ

 الفرقان
15 

يَن َوَكَفاىُ  م  ْجار  اَن ٱْلم  ّواً مِّ لِّ َنب يٍّ َعاد  اَك  َوَكَذل َك َجَعْلَنا ل ك  ب َربِّ

يراً  ياً َوَنص   َهاد 
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 القصص
51 

1 

ااين  َغْفَلااةو  يَنااَة َعَلااُى ح  ااْن أَْهل َهااا َفَوَجااَد ف يَهاااَوَدَخااَل ٱْلَمد   مِّ

ه   وِّ اْن َعاد  َذا م  ـُ يَعت ه  َوَه ن ش  َذا م  ـُ َلْين  َيْقَتت الَن  َه َفٱْساَتَغاَثه   َرج 

ه  َفااَوَكَزه  وِّ ااْن َعااد  ي م  اايَعت ه  َعَلااى ٱلَّااذ  اان ش  ي م  م وَسااُى  ٱلَّااذ 

اه  َعا اْيَطان  إ نَّ ْن َعَمل  ٱلشَّ َذا م  ـُ وم َفَقَضُى َعَلْيه  َقاَل َه الم  د  مُّض 

ب ينٌ   مُّ

 3 فاطر
 

واْ  َمااا َيااْدع  ّواً إ نَّ وه  َعااد 
ااذ  وم َفٱتَّخ  ااْم َعااد  اْيَطاَن َلك  ْزَبااه   إ نَّ ٱلشَّ ح 

ير   ع  ْن أَْصَحاب  ٱلسَّ  ل َيك ون وْا م 

ايَطانَ  31 يس وْا ٱلشَّ ْم ُيَبن اۤي َءاَدَم أَن الَّ َتْعب اد  اْم  أََلْم أَْعَهاْد إ َلاْيك  اه  َلك  إ نَّ

ب ينٌ  وم مُّ  َعد 

 الزخرف
32 

ب ينٌ  وم مُّ ْم َعد  ه  َلك  ْيَطان  إ نَّ م  ٱلشَّ ك  نَّ دَّ  َوالَ َيص 

 الممتحنة
5 

 

مْ   ك  وَّ ي َوَعد  وِّ وْا َعد  يَن آَمن وْا الَ َتتَّخ ذ  َها ٱلَّذ  ْلق اوَن  ُيأَيُّ أَْول َيآَء ت 

وْا ب َماا  ة  َوَقْد َكَفار  ْم ب ٱْلَمَودَّ مْ إ َلْيه  اوَن  َجاآَءك  ج  اَن ٱْلَحاقِّ ي ْخر  مِّ

ن ااوْا ب ااٱهللَّ   ْم أَن ت ْؤم  اااك  ااوَل َوإ يَّ س  ناات ْم َخااَرْجت ْم  ٱلرَّ ااْم إ ن ك  ك  َربِّ

َهاداً ف ي َسب يل ي َوٱْبت َغآَء َمْرَضات ي ة   ج  ْم ب اٱْلَمَودَّ وَن إ َلاْيه  رُّ ت س 

ْم َفَقْد َضالَّ  أَْعَلنت مْ  َوأََناْ أَْعَلم  ب َمآ أَْخَفْيت ْم َوَمآ نك  َوَمن َيْفَعْله  م 

ب يل    َسَوآَء ٱلسَّ

  التغابن
53 

 

اامْ  ك  ااْم َوأَْوالَد  ك  ااْن أَْزَواج  ااۤوْا إ نَّ م  يَن آَمن  َهااا ٱلَّااذ  ااْم  ُيأَيُّ ّواً لَّك  َعااد 

واْ  وْا َوَتْغف ار  ْم َوإ ن َتْعف وْا َوَتْصاَفح  وه  َ َغف اوٌر  َفٱْحَذر  َفاإ نَّ ٱهللَّ

ح يمٌ   رَّ
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               عن العدو فانه خالل هذا الجزء ناثحفبعد ب   

                 الحل  إتمام إثرهاالوسيلة التي نستطيع  سنطرح

               ما أراد  إذا وإثر ذلك .الذي طلبه الدكتور هيكل

          .من هذه الوسيلة لهم  العرب النهوض من جديد ال بد 

          بعدما  كاهلهم  وتبني الفكر الجديد الذي نلقي به على 

                    أرهق أتباعه ،حملناه كأثقل ما يكون من حمل

   واالضطهاد وكان للجبن . تجاوزت الخمس سنوات لمدة

           استعمارمن  عايشه العرب ألكثر من قرن الذي

               أولياءعن طريق  بالوكالة استعمارخارجي ثم 

سبب في تأخير هذا ال  ،علينا الفرنجة من أبناء عمومتنا

            العلماء المتجدد لعدم تفاعل الكتاب وهذا الفكر

 . مع العبد الفقير إلظهارها من قبل والمطبعات

                التحرر اال بفضل هللا ومّنة منه فلم نتمكن من

                ه هذا الشعب الرائعأنجزالذي عربي الربيع ال بهذاعلينا 

فكانة إفريقية من جديد في طليعة . خالله الثورة التونسية

من جديد دولة  ورموزه لتزرع الكفاح العربي ضد الشرّ 

فكانت هذه الثورة ... ا المستجير يستريحهاألغالبة التي ب

  هذه  قاءوإل  األمة مع  متنفس لنا حتى يوفقنا هللا في التفاعل

 .هلل وطاعة   حب  بكل  إليها  الثقافة
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          ورغم أننا نرى أن الصراع متواصل مع إبليس بعد 

          لمعْ باألدلة الشرعية القرآنية من هللا ولكن لنَ  فضحه

          بكشفه ومصارعته إبليس ه لن يرضى لناأن ميعاجَ 

               المعلنين جهرا  وسيعمل بأوليائه بهذه البساطة

                 أنهم عباد الشيطان في مختلف أرجاء األرض

               أو بواسطة أوليائهم بالتبني لهؤالء . التي نعيش فيها

                  الطواغيت المعترفين به كولي لهم، المنافقين لنا في 

          الف المودة، سيجمعهم إبليس على صعيد واحد باخت

              ، صنم، صليب،مدارسهم التي شربوا منها واليته

                كلها أشكال إبتدعها ... ال شئء شمس، بقر، عباد،

                 بون رليحاو خاللها لهم إبليس ليلتحقوا به من

                     ........................ . إالها ومحمدا رسوالكل من إتخذ هللا 

           رضاومرضاة لسيدهم راجين  وحقدا،كرها  وذلك

                  رنا بعد ذلك بحزبه الذي ذكّ  ليلحقهم عنهم إبليس

 :هللا به حيث قال تعالى

َما َيْدُعوْا  ِخُذوهُ َعُدّواا إِنَّ ْيَطاَن لَُكْم َعُدوٌّ َفٱتَّ                         إِنَّ ٱلشَّ

ِعير  (فاطر 6 ) ِحْزَبُه لَِيُكوُنوْاِمْن أَْصَحاِب ٱلسَّ

                  لذلك سيعمل إبليس وأوليائه إلى التمركز بين صفوف

             فانتبهوا أيها . من جديد لتشتيتهم وتفريقهم المسلمين

ب ل ه   ه المتعددة والمختلفةالمسلمون من س  باك                 .وش 
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                واستعدوا للحرب المقدسة التي وعد بها هللا كل أنبيائه

             ورسله محذرين جميع أتباعهم عبر األزمنة واألمم 

             الدجال لعنه هللا الذي سيجمع حوله كل أولياء من

               هللا  باختالف رتبهم لمقاتلة ومحاربة أولياء إبليس

           لذلك نتمنى. ن جميعهم بكل ما أوتي من قوةمن المسلمي

أن نكون أتباع نبّينا محمد صلى هللا عليه وسلم في هذه 

    .بها  وعدنا التي   الحرب

ما من  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  : عن أنس رضي اهلل عنه قال
وإن ربكم عز وجل   أال إنّه أعور ،.. نبي إال وقد أنذر أمته األعور الكذاب 

 .ر. ف . ك : ليس بأعور ، مكتوب بين عينيه 
 

وهي كثيرة  ومما نجمعه من خالصة الروايات

 .فيها  البحث يمكنكم   الجوانب  ومتعددة

 

           أكثْرَت الحديث عنه ، فخفنا ،   يا رسول اهلل ؛: فقال له أصحابه ...  
   .بعد قليل من ناحية هذا النخيل حتى ظنناه قريبًا منا ، وكأنه سيطلع علينا 

             غيَر الدجال أخوفني عليكم ، إذا خرج: قال صلى اهلل عليه وسلم 
وإن يخرج ولست فيكم فامرٌؤ   أكفيكم مؤونته   حجيجه دونكم فيكم فأنا 

 واهلل خليفتي على كل مسلم  فكل منكم مسؤول عن نفسه   حجيُج نفسه 

إنه شاب شديد جعود الشعر ، عينه : قال  . يا رسول اهلل صفه لنا: قالوا . 
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اليمنى بارزة ناتئة كأنها َعَنبٌة ، قد ذهب نورُها ، أعور ، يّدعي األلوهية ، 
  فمن أين: قالوا  يرى المؤمن ذلك واضحاً ... كافر : مكتوب على جبينه 
، فيعيث بين الشام والعراق  يخرج من طريق: قال  ؟يخرج يا رسول اهلل

كم يبقى في    ؟ فما لبثه في األرض: قالوا .فسادًا في األرض أينما ذهب
، وسائر يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة: أربعون يوماً : قال    األرض

يا رسول اهلل ؛ فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه : قالوا  .أيامه كأيامكم
ال : قال   .فالصالة للمسلم كالماء للحي ، ال يعيش دونها -يوم ؟ صالة 

 فال بد من تقسيم الوقت في هذا اليوم ، وكأنه سنة -... اقدروا له قْدرَه : 

من يهود  -يتبع الدجاَل : قال   .يا رسول اهلل ؟  فمن يتبعه ؛ : قالوا  - .
 المزركش باألخضر  ثياب اليهود "سبعون ألفًا عليهم الطيالسة  –أصفهان 

كالغيث : قال  .كيف سرعته في األرض ؟   يا رسول اهلل ؛: قالوا   ."
بشدة ، فيصل إلى كل  إسراع المطر الذي تسوقه الريح –استدبرته الريح 

ليس من : قال  . !كل البالد ويفسدها؟   أيدخل: قالوا   - . بقاع األرض
تحول المالئكة بينه وبينهما بلد إال سيطؤه الدجال ، إال مكة والمدينة ، 

نزل بالسبخة القريبة               فإن وصل المدينة. صاف ّين يحرسونهما 
كل كافر    منها         منها ، فترجف المدينة ثالث رَجفات ، ُيخرج اهلل

 انفروا: قال           فماذا نفعل ، إن ظهر ونحن أحياء ؟: قالوا   .ومنافق
إلى قيام              وا في طريقه ، فما بين خلق آدمفي الجبال ، وال تقف

فواتح         أكبر من الدجال ، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه الساعة أمٌر 
يأتي على القوم ، : قال  !فما الذي يفعله ؟: قالوا   . سورة الكهف



 20 

         فيأمر السماء ، فتمطر، واألرَض فتنبت،. فيؤمنون به ، ويستجيبون له 
وتعود عليهم إبلهم وبقرهم وأغنامهم ضخمة األجسام ، ممتدة في الطول 

وهذا استدراج كبير نسأل اهلل الثبات على   . والعرض ِسَمنًا ، ويكثر لبُنها 
: ويمر بالِخربة التي هجرها أهلها منذ غابر األزمان ، فيقول لها   .   دينه

المجتمعة ، فيزداد أتباُعه به أخرجي كنوزك ، فتتبعه كنوزها كذكور النحل 
ويأتي على القوم ، فيدعوهم ، فيردون عليه قوله ، ويثبتهم اهلل   .ضالالً 

على اإليمان ، فينصرف الدجال عنهم ، فيصبحون ممحلين ، ينقطع الغيث 
عنهم ، وتيبس األرض والكأل ، ليس في أيديهم شيء من أموالهم وال 

يا رسول اهلل ؛ أمعه : قالوا  . دينهم أنعامهم ، نسأل اهلل أن يثبتهم على
فمن ذلك أن الدجال يخرج ومعه ماء .... نعم : قال  .شيء غير هذا ؟

فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق ، وأما الذي يراه الناس نارًا . ونار 
فمن أدركه منكم فْليقْع في الذي يراه نارًا ، فإنه ماء . فماء بارد وعذب 

ال : قال    .يا رسول اهلل ؛ أفال نحاجه ، ونكّذبه ؟:  قالوا  . عذب طيب
 فإذا ذهب إليه فتنه ، فتبعه ، فضّل وكفر. يظّنّن أحدكم أنه قادر على ذلك 

يتوجه إليه : قال  .فمن أعظم شهادة عند رب العالمين إذ ذاك ؟: قالوا  .
إلى أين : فيقولون له ... لّقاه مقّدمة جنود الدجالرجل من المؤمنين ، فيت

... أعمد إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه إله : تذهب أيها الرجل ؟ فيقول 
هذا ليس ربًا : فيقول ! أَو ما تؤمن بربنا ؟: فيتعجبون من جوابه ، ويسألونه 

  .، إنما ربكم الذي خلق السموات واألرض ، وما هذا إال مارق كافر
لوال أن كبيرهم يذّكرهم أن  فيثورون فيه ، ويتناَدون لقتله ، ويهّمون بذلك ،
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فيقّيدونه وينطلقون به . الدجال أمرهم أن ال يقتلوا أحدًا حتى يُعلموه بذلك 
؛ ال يغرنكم أيها الناس: فإذا رآه المؤمن صاح بأعلى صوته  .إلى الدجال

هذا الشيطان ، فإنه أف ّاك دجال ، يّدعي ما ليس له ، هذا الذي حذركم منه 
، ويأمر زبانيته ، فيشتد غضب الدجال .عليه وسلمرسول اهلل صلى اهلل 

فيقول الدجال مغضبًا آمرًا . فيوثقونه مشبوحًا ، ويوسعون ظهره وبطنه ضربًا 
حينذاك يأمر  .رجاله أن يُؤذوه ويشجوه ، فيزداد الرجل المؤمن إيماناً 

الدجال رجاله أن ينشروه بالمنشار من رأسه إلى أن يفرق بين رجليه ، 
فيمشي الدجال بينهما ... ويُبعدون القسمين أحدهما عن اآلخر  فيفعلون ،

ثم   . مستعرضًا ألوهيته ، فيخر الناس ساجدين له   فينتشي عظمة وُخيالء
ود الرجل حياً، فيقول فيقترب النصفان ، فيلتحمان ، فيع.. قم : يقول له 

ازددت فيك ما : فيتهلل وجه المؤمن قائالً . ؟  اً أتؤمن بي إله: له الدجال
 إال بصيرة ، وقد حدثنا الرسول صلى اهلل عليه وسلم أنك ستفعل بي ذلك

أن    انتبهوا أيها الناس ، إنه لن يستطيع: ينادي الرجل بأعلى صوته  . 
يفعل بعدي بأحد من الناس شيئًا ، لقد بطل سحره ، وعاد رجاًل مسلوب 

يع إليه سبياًل ، ألن فيأخذه الدجال ليذبحه ، فال يستط. اإلرادة كما كان 
ذ الدجال بيديه ورجليه اهلل تعالى جعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسًا ، فيأخ

 ....فيقذف به
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كما نتمنى أن يجعلنا هللا أحد أتباع وجنود المهدي        

        حتى نتبعهإن سخر هللا لنا التواجد في زمانه،  المنتظر

 ...مغاالة  ودون عقال 

                 أمامكم أيها المسلمون تصورنا ومفهومنالذلك سنضع 

 ا جاءنا به سيد الكونين للعقيدة الذي نعتبره هو ذاته م  الجديد

             نبينا ورسولنا المجتبى جد المسلمين جميعا محمد  والثقلين

                إلى أصحابه ليتبعوه صلى هللا عليه وسلم بن عبد هللا 

               د للعقيدة ولسر وجودهم في األرضدجمتلمفهوم الويتبنون ا

                     والذي قال لقريش جئتكم بدين إبراهيم قالوا نحن على 

                     دين إبراهيم، فقال عليه السالم بعدها جئتكم بالدين 

                    اإلسالمي فقالوا ما هذا الدين الغريب؟ في حين أن الدين

                  .عند هللا اإلسالم، وأبونا إبراهيم سمانا المسلمين من قبل

 . الدعوة والتبليغ الدين اإلسالمي يجمع بين فكان

  إلى توحيد سر وجودهم باألدلة والبراهين  الناس دعوة

قاعدة فكرية واحد لمبدئهم في الحياة و  أساس ليكون لهم

      من األقوام من حولهم جميع  يحمله  تختلف عما كان

وعليه يجب  .به إبليس  لكون أساس سرهم للوجود أوهمهم

إحداث المفهوم الصحيح لسر وجود بني آدم في األرض 

    ، ثم تبليغ هذه الدعوة والتي تلخص في مصطلح العقيدة
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 هللا   والية إلى   إبليس والية   من  إلى من لم تصله ليخرج

  .وجل  عز

                    ٱللَُّه َوِليُّ ٱلَِّذيَن آَمُنوْا ُيْخرُِجُهْم مَِّن ٱلظُُّلَماِت ِإَلى ٱلنُّوِر َوٱلَِّذينَ 
                 َكَفُرۤوْا َأْوِلَيآُؤُهُم ٱلطَّاُغوُت ُيْخرُِجونَ ُهْم مَِّن ٱلنُّوِر ِإَلى ٱلظُُّلَماتِ 

 (البقرة  752) ُأْولَ َِٰئَك َأْصَحاُب ٱلنَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن 
 

                  إخوتي األعزاء نرى أن مفهوم العقيدة الذي جاء به 

          حسب فهمنا المتواضع هو ذاته ما سيرتكز عليه   الرسول

                  المهدي المنتظر بإذن هللا وسيوحد على إثره المسلمين

                وعليه نتمنى أن نكون أول الجنود الكاشفين صدورهم 

                        ألولياء إبليس طالبين من هللا قبولنا لديه كأفضل

وكما ورد عن رسولنا األكرم عليه . ما يكون االستقبال

 .الصالة والسالم هللا عند حسن ظن عبده به

صلى اهلل عليه  النبيقال : رضي اهلل عنه  قال  أبي هريرة عن
أنا عند ظن عبدي بي ، وأنا معه إذا  : يقول اهلل تعالى:  وسلم

ذكرني ، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في 
خير منهم ، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه  مإل ذكرته في مإل 
عا ، وإن أتاني يمشي إلي ذراعا تقربت إليه با ذراعا ، وإن تقرب

 . ومسلم البخاري رواه ... أتيته هرولة
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                       المسلمون من الصراع القادم واعلموا  فانتبهوا أيها 

  . رسولنا الكريم قد القى الصد والذم على ما دعى إليه  أن

              ولم يقبلوا له دعوة إال بعد. ووصفوه بالمعتوه والمجنون

 .ما نصره هللا

ْكُر إِنََّك لََمْجنُوٌن   َل َعلَْيِه ٱلذِّ  (الحجر  6) َوقَالُوْا ٰيأَيَُّها ٱلَِّذي نُزِّ

ُسوٍل إاِلَّ قَالُواْ  ن رَّ           َساِحٌر  َكَذلَِك َمآ أَتَى ٱلَِّذيَن ِمن قَْبلِِهْم مِّ

 (الذاريات 25) أَْو َمْجنُوٌن 

 فَْليَأْتِنَا بِآيٍَة  ُهَو َشاِعرٌ  أَْحالٍَم بَِل ٱْفتََراهُ بَلْ بَْل قَالُۤوْا أَْضَغاُث 

لُوَن   (األنبياء 2)  َكَمآ أُْرِسَل ٱألَوَّ

              بما نقول فال تنتظروا في بدء األمر إقتناع الناس 

من أشواك  لطول إبتعادهم على حقيقة ما نقول وما رافقتها

          أن الغربال تأكدوا لكن .وطفيليات فكرية غّطت الحقيقة

          هللا  يوم يشاء وعليه تأكدوا. لن يغطي عين الشمس

            بإذن هللا سنةستلتف األمة على ما نقول في أقل من 

الحق إلى  نعيد مفهوم العقيدة. إلى معدنه رّ ألننا نعيد الد  

  عقب قرن 43 لمدة تجاوزت عنهم تالمسلمين بعدما غاب

 .سنة 10التي استمرت  الكبرى الفتنة   زمان  أحداث

               فلم يفهم العلماء بجالل أقدارهم وعظمة فهمهم ما حدث 

فقده المسلمون وبعد بحث مرير اتفق السواد ما خاللها و
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              بتسمية الفترة بالفتنة  من علماء المسلمين األعظم

الذي أخفاه خاللها الثمين  الكبرى، دون التفطن إلى الكنز

والمفسر لسر الوجود  إبليس لعنه هللا من أذهان المسلمين

        اإلنسانبتفسير عقدة  الحق، والمعروف لدي الفالسفة

 . العقيدة  بلفظة عليها   والذي أصطلح. الكبرى للوجود

فانتبهوا مليا إخوتي المسلمين في جميع الملل والنحل لما 

 سأقول في هذا الجزء 

               تعلمون فإنني لست كاتبا وال قّصاصا وال أديبا  وكما

                من إيصال أفكاره ال بد له  مفكرٌ  ني عبدٌ ولكن شاعرا،وال 

            .وابتالء من فهم شكرا هلل على ما أنعمه عليّ ف. الناس إلى

       بإنشاءلذلك قمت . به يوم القيامة عند هللا  كي ال أحاسبول

    ورغم أنني استغربت  .حزب هللا في تونس وتوكلت على هللا

                 كيف أنطلق بمفردي في هذا الطريق مع قّوة عجزي

               وهشاشة إمكانياتى وضعف حيلتي إال أن ما ذكره لنا هللا 

يقول  .هيم وكيف كان لوحده وبمفرده أمةحول سيدنا إبرا

 (  430النحل آية  ) سبحانه    وتعالى في سورة 

ةا   إِنَّ إِْبَراِهيَم َكاَن أُمَّ

                         سيدنا إبراهيمت بي العزيمة والجرأة أن أتشبه بدفع

               أن أكون بمفردي أمة وال ضير في ذلك حيث يقول في
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الرسول عليه الصالة والسالم ال يحسد المرء إال في فعل 

 ... الخيرات

 حسد ال:من حديث ابن مسعود وابن عمر رضي اهلل عنهما قال
 بها ويعلمها، إال في اثنتين رجل آتاه اهلل الحكمة فهو يقضي

                        ورواه البخاري. آتاه اهلل مااًل فسلطه على هلكته في الحق ورجل

       رجل  :ال حسد إال في اثنتين: من حديث أبي هريرة ولفظهو 
: رجل فقال اهلل القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار فسمعه آتاه 

 .فيه مثل ما يعمل هذا ليتني أوتيت مثل ما أوتي هذا فعملت يا
يا ليتني : في الحق، فقال رجل ورجل آتاه اهلل مااًل فهو يهلكه

 ....فيه ما يعمل هذا ا فعملتأوتيت ما أوتي هذ
             .إال التشبه بالصالحين واألنبياء واألولياء نتمنىوال 

            ال مقارن في ذلك بين نبي ورسولومع الفرق الكبير 

         وبين عبد ذليل كثير الذنوب قليل  هلل رب العالمين

            أنه سعى لمرضات هللا .الحسنات وجاهل ذنبه الوحيد

ولم يكن يتوقع أن يدخل هذه الدهاليز من أفكار فاعذروا 

 .  وجهلي عجزي 

             قال سبحانه وتعالى عن كيفية إتباع سيدنا إبراهيم

 :من سورة األنعام
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آلَِهة  إِنِّۤي أََراَك  َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم ألَبِيِه آَزَر أَتَتَِّخُذ أَْصنَاما   

بِينٍ  َوَكَذلَِك نُِرۤي إِْبَراِهيَم َملَُكوَت  *  َوقَْوَمَك فِي َضالٍَل مُّ

ِت َوٱألَْرِض َولِيَُكوَن ِمَن ٱْلُموقِنِينَ  َوٰ َمٰ ا َجنَّ   *   ٱلسَّ َعلَْيِه فَلَمَّ

آ أَفََل قَاَل اۤل أُِحبُّ ٱآلفِلِينَ  َذا َربِّي فَلَمَّ ـٰ  *  ٱْللَّْيُل َرأَى َكْوَكبا  قَاَل َه

َذا   ـٰ آ َرأَى ٱْلقََمَر بَاِزغا  قَاَل َه آ أَفََل قَاَل لَئِن لَّْم  فَلَمَّ َربِّي فَلَمَّ

الِّينَ يَْهِدنِي َربِّي ألَُكو فَلَماَّ َرأَى ٱلشَّْمَس   * نَنَّ ِمَن ٱْلقَْوِم ٱلضَّ

آ أَفَلَْت قَاَل ٰيقَْوِم إِنِّي بَِرۤيٌء  َذآ أَْكبَُر فَلَمَّ ـٰ َذا َربِّي َه ـٰ بَاِزَغة  قَاَل َه

ا تُْشِرُكونَ  مَّ ِت   *  مِّ َوٰ َمٰ ْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي فَطََر ٱلسَّ إِنِّي َوجَّ

هُ قَْوُمهُ قَاَل  * َوٱألَْرَض َحنِيفا  َوَمآ أَنَاْ ِمَن ٱْلُمْشِرِكينَ  َوَحآجَّ

ِ َوقَْد َهَداِن َوالَ أََخاُف َما تُْشِرُكوَن بِِه  ۤونِّي فِي ٱَّللَّ جُّ إاِلَّ أَن أَتَُحٰ

  يََشآَء َربِّي َشْيئا  َوِسَع َربِّي ُكلَّ َشْيٍء ِعْلما  أَفاَلَ تَتََذكَُّرونَ 

ِ َما   * َوَكْيَف أََخاُف َمآ أَْشَرْكتُْم َوالَ تََخافُوَن أَنَُّكْم أَْشَرْكتُم بِٱَّللَّ

ْل بِِه َعلَْيُكْم ُسْلطَٰ  نا  فَأَيُّ ٱْلفَِريقَْيِن أََحقُّ بِٱألَْمِن إِن ُكنتُْم لَْم يُنَزِّ

 ( 18-27 )   تَْعلَُمونَ 

            كانت ذات وجهين  تبرقيا بإصدارولذلك وبعد برهة قمت  

          األول التواجد في الساحة السياسية باسم حزب هللا والتفاعل

             مع األمة بالفكر الجديد حتى وإن صعب هضم هذا الطرح 

الذي يظهر للعامة وحتى لمن درس اإلسالم الذي رضي عنه 

.                    بعد إحداثه من طرف اليهود واألنجليزاإلستعمار 

             .غريب عن ذهن المسلمينأن ما نتحدث به عن اإلسالم 
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          غير ذلك ألن القرآن صرح بكل صلفي األفي حين أنه 

               ونعتبر ما توصلنا إليه. ألنه مصدر فكرنا ا قلناهم

            .مسلم تبنيهعلى كل  الذي يجب من السهل الممتنع

 .نفس الطريق   في  حتى وان لم يرافقنا

أنه  صلى اهلل عليه وسلم عن أبي هريرة رضي اهلل عنه، عن النبي
 للغرباء فطوبى بدأ كما غريبا وسيعود غريبا اإلسالم بدأ  :قال
الذين يصلحون إذا فسد : قال يا رسول اهلل من الغرباء؟: قيل

 ........ .الناس

        .الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي   :وفي لفظ آخر
 .هم أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير :وفي لفظ آخر

             أما الجهة الثانية فكانت التيسير لى إلتمام الجزء 

  من كتاب   الثاني

 في الطبيعة الوجودية لبني آدم تأمالت فكرية         

 واننتحت ع

  "لمقاومة العدو في إستقطاب األمة  تونس شرعية حزب هللا"   

 الذي حددناه في الجزء األول من الكتاب وهذا العدو 

 ".في اإلسالم في البحث عن العدو    جدلية الحب"     
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http://forum.rjeem.com/t61664.html
http://forum.rjeem.com/t61664.html
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سيكون ناقصا لبعض األفكار  الثاني ورغم أن هذا الجزء

           فإني سأسعى أنني سأسهى عنها  والمعلومات التي من المتأكد

       .ذلكتفادي األساليب الميسرة ل اتخاذهللا إلى  بإذن

 

             فبعد البحث في العقيدة التي سينطلق به هذا الجزء سنعمل  

  .والثانية لحزب هللا تونس فيه على إدراج البرقية األولى

   باعتبارها جملة من المفاهيم التي نضيفها إلى الثقافة

نعتبرها بحر عميق نتمنى أن نساهم  والتيالشاسعة  اإلسالمية

نبا إلى جنب حتى جالمسلمين ولوجه مع غيرنا من  في حسن 

الذي سّطره   وإشعاعهمإلى مجدهم  بإسالمهميعود المسلمين 

في هذه الدنيا جّدنا ورسولنا األكرم سيدنا  لنا قائدنا وحجتنا

      عليه وسلم محمد صلى هللا 
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 وجوب الفصل بين المعاني والمفاهيم

 للفظي العقيدة واإليمان
 

 

األمة ومعها العلماء هذا الفصل ال بد منه باعتبار أن 

          ولكي يكون بحثنا . يخلطون بين اإليمان والعقيدة

      لذلك. لحسن الفصل بينهما لدى األمة مستنير ودقيق،

                   كل ما قيل عن العقيدة استحضارمن المعقول 

تحديد لالتي وقعت بين يدي ثم العمل   في مختلف المراجع 

ومن بعد . لفظ إصطالحي لمفهوم العقيدة لجميع البشرية

ض المراجع الكبرى علكم إنطالقا من ب ذلك سنوضح

              حول تشعب المسائل... م العقيدةوفي عل المعتمدة

              ... وتوغلوا وتعمقوا في البحث فيها غطسواالتي 

  !نعم .فقط اإلدراك اإليماني من باب  هذهبحوثهم ولكن 

        .باب اإليمان العقلي بالغيبيات من

  .فال الوجود   سر هي   التي أما من باب العقيدة .

الخلط بين العقيدة واإليمان القطعي  ألنه حصل لهم.

 . يبحث فيه  فليس كل إيمان  .والظني
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إثر زيارنه  ألن األركان التي علمها لنا سيدنا جبريل

صلى هللا المشهورة للصحابة وهم في مجلس سيد الخلق 

ال نزيد  أسس ستة وهيواضحة  عليه وسلم ليعلمهم دينهم

أما ما دون ذلك مما يدخل في الغيبيات . عنها وال ننقص

للمسلم حسن السير في طريق هللا هذا الصراط  والمعينة

          فذلك طالبنا به المولى . األرضية فيه في الحياة الذي يمر

ألن الرسول وهللا . اإليمان به دون بحث وتدقيقبالتصديق و

 .، خوفا علينا من المشقة والضياعقد نهانا عنها

 (   404المائدة ) قال تعالى   

  يَٰأَي َُّها ٱلَِّذيَن آَمُنوْا اَل َتْسأَُلوْا َعْن َأْشَيآَء ِإن تُ ْبَد َلُكْم  َتُسؤُْكمْ  
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  تعريف العقيدة

بط  ، واإلبرام  ، : من الَعْقد : في اللغة  العقيدة   وهو الرَّ

ة  ،  واإلحكام  ، والتَّوثُّق  ، ك ، والم راصَّ دُّ بقوة ، والتماس  والشَّ

والعقد نقيض الحل ،    . واإلثبات  ؛ ومنه اليقين والجزم

والنكاح ، قال يعقده عقداً ، ومنه عقدة اليمين  عقده: ويقال 

أْيماِنُكْم وَلِكْن  اَل يُ َؤاِخذُُكُم اهلُل بِاللَّْغِو فِ  :هللا تبارك وتعـالى

     (املائدة28)  .  يُ َؤاخذُُكْم ِبما َعقَّْدتُُّم األْيَمانَ 

هي الحكم الذي ال يقبل الشك  العتقاد أو المعتقد أو العقيدة

وتعنى ما عقد اإلنسان  . عقائد: والجمع."فيه لدى معتقده

. عليه قلبه جازماً به؛ فهو عقيدة، سواٌء؛ كان حقاً، أو باطالً 

هي مجموعة األفكار والمبادئ التي  العقيدةأو  العتقاد

اإلدراك يتم تبني العقيدة عن طريق . يؤمن الفرد بصحتها

 ..   ... .مع األفراد اإلتصالو، االستنتاجو، الحسي

 اإليديولوجيايتداخل مع مفاهيم أخرى مثل  عقيدةمصطلح 

وهو المرتبط , هناك تفسير آخر للعقيده. والعقائد الدينية

واألفكار التي , وهي تلك المفاهيم, بالجانب العسكري منها

ى وأنه متفق عل, وجازما بها, قلبه عقد اإلنسان عليها

وهي تتطلب الحكمة , أهميتها وصحتها لفترة زمنية معينة

 ...في التطبيق

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83_%D8%AD%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83_%D8%AD%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83_%D8%AD%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83_%D8%AD%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 العقيدة ء في تعريفومما جا

َق بها القلب ، وتطمئن إليها  هي األمور التي يجب أن ي َصدَّ

النفس ؛ حتى تكون يقيناً ثابتاً ال يمازجها ريب ، وال 

 .وسمي عقيدة ؛ ألن اإلنسان يعقد عليه قلبه . يخالطها شك 

 : مفهوم العقيدة ومما قيل في 

عقد، نقول عقد وذ من الفعل مأخ:   اللغة اصل العقيدة في  

وعقد حكمه على شيء . واليمين والعهد أّكده ووّثقه البيع

يقال اعتقد فالن .  بمعنى صّدق ومنه الفعل اعتقد  .لزمه

 .وعقد عليه قلبه أي آمن به  األمر إذا صّدقه

     :  بمعنيين  ويفهم من هذا أن العقيدة في اللغة تأتي  

 العقيدة بمعنى االعتقاد، فهي التصديق والجزم :األول 

  دون شك، أي اإليمان 

 ومن هنا. عنى ما يجب االعتقاد بهالعقيدة بم: الثاني 

يجب   مما  العقيدة، أي  من اإليمان بالمالئكة  يقولون

 .به االعتقاد .

فهي التصور   :العقيدة اصطالحاً  ومما جاء في تعريف

اإلسالمي الكلي اليقيني عن هللا الخالق، وعن الكون 
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    واإلنسان والحياة، وعما قبل الحياة الدنيا وّعما بعدها، 

 وعن العالقة بين ما قبلها وما بعدها

 : العقيدة اإلسالميةيقال عن و

وكتبه ،   الجازم باهلل تعالى ، ومالئكته ،هي اإليمان      

   واليوم اآلخر ، والقدر خيره وشره ، وسائر    ورسله ،

    وما أجمع ما َثَبَت من أ مور الغيب ، وأ صول الدين ،

        األمر ،  تعالى في   ، والتسليم التام هللالعلماءعليه 

  عليه  هللا  صلى  لرسوله  واإلتباعوالحكم ، والطاعة ، 

 .وسلم   آله  وعلى

             ترادفها وتدل عليها ،   وللعقيدة اإلسالمية أسماء أخرى   

،  "الشريعة  "،  "الفقه األكبـر  "،  "أصول الدين  " : منها

  "اإليمان  "

التي تشكل  هي مجموعة المقوالت العقيدة الدينية     

        يجب الدين  لهذا  ، فكل متبعالدينأو  اإليمانأساس 

  حتى يصدقبهذه المقوالت   أن يؤمن

نطاق الجماعة  دخوله في هذا الدين، أو يعتبر خارج 

 .الدينية

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
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  : العقيدة األقسام التاليةعليه تشمل  مماو

 أركان اإليمان الستة 

 اإليمان باهلل. 4

 اإليمان بالمالئكة. 3

 اإليمان بالكتب السماوية. 2

 اإليمان بالرسل. 1

 آلخراإليمان باليوم ا. 1

 اإليمان بالقدر خيره وشره. 6

 ....للعقيدةومما روي في األقسام األخرى 

         ويف اجلملة جيب أن يُعلم : "البيهقي الحافظ االمام ما يقوله
        أن استواء اهلل سبحانه وليس باستواء اعتدال عن اعوجاج، 

لكنه مستو  وال مماسة لشيء من خلقه،  وال استقرار يف مكان، 
وأن إتيانه ليس بإتيان  كيف بال أين،   على عرشه كما أخرب بال

 ليس حبركة،    من مكان إىل مكان، وأن جميئه

ليس وأن وجهه  يس بنقلة، وأن نفسه ليس جبسم،وأن نزوله ل
هذه  وأن عينه ليست حبدقة وإمنا بصورة، وأن يده ليست جبارحة،

التوقيف فقلنا هبا ونفينا عنها التكييف، فقد قال  أوصاف جاء هبا
  يكن له كفوا  أحد،ومل: ، وقالليس كمثله شيء: القرآنيف  اهلل

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AF%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%87%D9%82%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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واهلل . ، انتهى من كتابه االعتقاد واهلدايةهل تعلم له سمياً : وقال
 .أعلم

         أما في الممل واألمم الغير مسلمة فأبرز ما فسروا 

 :كالتالى كان   للعقيدة به مصطلحهم 

            باهللهو االيمان  المسيحيةأساس االيمان في  ¤

           تجلى) الجسد صورةالواحد الذي في وقت بعينه اخذ 

        من عقوبة الموت  العالملكى يخلص ( في جسد إنسان

 .خطيئة ادمبعد  اإلنسانالتي استحقها 

يسوع )المتجسد  تطلق لقب االبن على هللا المسيحية 

، االبدوالى  االزل، لقب االب على هللا الكائن منذ ( المسيح

على روح هللا التي يحل بها على  الروح القدسولقب 

 صفات هللالثالثة هم القاب أو . المعموديةاإلنسان في 

الذي نزل لخالص ( اى هللا المتجسد)هللا االبن . الواحد

لب ومات وقام من االموات وصعد بالجسد الذي البشرية ص

 .تجلى به إلى عرشه مرة أخرى

                      :الجواهر الثالث ،أمور 2البوذية حول  العقيدة تتمحور   ¤

  ..البوذية كمعلّم مستنير للعقيدة ببوذا أولها، اإليمان

         ، وهي تعاليم بوذا وتسّمى "دارما "بـ  اإليمان ثانيها،    

 ..................                    .هذه التعاليم بالحقيقة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D8%AF%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D9%88%D8%B0%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D9%88%D8%B0%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7
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تعني كلمة بوذا بلغة بالي . ثالثها وآخرها، المجتمع البوذي

وتترجم أحيانا بكلمة " )الرجل المتيّقظ" الهندية القديمة،

تجدر اإلشارة إلى أن اللفظ األصلي لمؤسس (. المستنير

 .، بالّدال، وليس بالذال"بودا"هو ( بوذا)الديانة البوذية 

         فكري يقوم على اإللحاد وأن المادة  الشيوعية مذهب   ¤

بصراع الطبقات  كل شيء ويفسر التاريخ هي أساس

  .........                       ....االقتصادي وبالعامل

          ظهرت في ألمانيا على يد ماركس وإنجلز، وتجسدت

م 5752سنة   التي ظهرت في روسيا  في الثورة البلشفية

        على حساب غيرها  بتخطيط من اليهود، وتوسعت

             وقد تضرر المسلمون منها كثيراً، . بالحديد والنار

          وهناك شعوب محيت بسببها من التاريخ، ولكن

  اآلن في ذمة التاريخ، بعد أن تخلى  الشيوعية أصبحت

        عنها االتحاد السوفيتي، الذي تفكك بدوره إلى دول

      مستقلة، تخلت كلها عن الماركسية، واعتبرتها نظرية 

 .للتطبيق قابلة  غير 
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نصل إلى  وبعد كل ما ذكرناه  األفاضل من هنا إخوتي

عليه الناس كافة بمختلف  اصطلححوصلة أن العقيدة هي ما 

        اإلنسانلعقدة الكبرى لدى لمللهم وثقافاتهم كونها تفسير 

          ؟وأين سيذهب ؟من أين أتى ؟من هو .في األرض

    .؟وبينه وبين ما بعده ؟وما هي عالقته بينه وبين ما قبله

           .هذا الحل عادة ما يكون خاص بمجتمع وثقافة ما

 .وان اختلف مع عشرات العقائد األخرى  حتى

           . أي هي تعريف لسر وجود االنسان في األرض 

من  تمتأأن يكون هذا التعريف مقنع للغير ألنه  يشترطوال 

. الذي يحمله كل مجتمع باختالف هذه المجتمعات اإليمان

ا نرى أن العقل يوصل إلى هللا وإلى العقيدة وإن كن

ينفي وجود عقائد مبنية على خرافات  الصحيحة ولكن ال

بها أصحابها ما لم تدحضها عقيدة نقية فطرية  اقتنعوأوهام 

 . تخاطب العقل والوجدان معا

وال يغيب القول عن وجود عقائد تظهر لك منطقية        

تجد فيها شراكا         ويقع تدارسها عقال لكن في النهاية

 .من الشبهات الشيطانية المبعدة عن هللا جّل ذكره

من كتاب هللا العزيز وبعد االطالع  انطالقاوعليه قلنا أنه 

نجد هذا المفهوم الملخص لسر  المستنير بين سوره العقلي
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في األرض منتشر بين عديد الصفحات  اإلنسانوجود 

 . واليوم اآلخرالقرآنية بشكل جلي لمن كان يريد هللا

. فاهلل يخبر أنه خلق أبوينا وأسكنهم الجنة فطال عليهم الزمن

        وقد سبق سبحانه وتعالى أن أخبر أبوينا آدم وحواء

أن هنالك عدو لهم لدود متربص بهم يجب االحتياط منه 

لكن آدم سهى . واالنتباه من شراكه ألنه يكرههم كره عميق

فتمكن إبليس من إخراجهم من . عنه ولم ينتبه لذكر هللا

ثم كان إخراج   .فأشهدنا هللا على أنفسنا بأنه خالقنا. الجنة

مقر االبتالء . آدم من الجنة نتيجة المعصية إلى األرض

فمن اتبع رضوان هللا وهديه في . والمعاهدة بين آدم وربه

   .األرض سيعود إلى الجنة

        َوِإْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمن بَِنۤي َءاَدَم ِمن ُظُهورِِهْم ُذرِّي َّتَ ُهْم َوَأْشَهَدُهْم 
َعَلىَٰ َأنُفِسِهْم َأَلْسُت ِبَربُِّكْم َقاُلوْا بَ َلىَٰ َشِهْدنَآ َأن تَ ُقوُلوْا يَ ْوَم 

 ِإنَّا ُكنَّا َعْن َه ََٰذا َغاِفِلينَ   ٱْلِقَياَمةِ 
إبليس سيعمل بعد إخراج آدم و أبنائه لكن أعلمنا الخالق أن 

فحذرنا الجبار من الوقوع . من الجنة على إدخالهم النار

الذكرى والرسل من يتبعه  دمجددا في شراكه بأنه فعال بع

  .يدخل معه جهنم والعياذ باهلل
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َفَسَجُدوْا َإالَّ ِإْبِليَس قَاَل  َوِإْذ قُ ْلَنا ِلْلَماۤلِئَكِة ٱْسُجُدوْا أَلَدمَ  )
قَاَل َأرََأيْ َتَك َه ََٰذا ٱلَِّذي َكرَّْمَت َعَليَّ  * َأَأْسُجُد ِلَمْن َخَلْقَت ِطيناً 

ْرَتِن ِإَلىَٰ يَ ْوِم ٱْلِقَياَمِة أَلْحَتِنَكنَّ ُذرِّي ََّتُه ِإالَّ َقِليالً  قَاَل *   َلِئْن َأخَّ
ُهْم َفِإنَّ َجَهنََّم َجَزآؤُُكْم َجَزاًء مَّْوُفوراً   *  ٱْذَهْب َفَمن تَِبَعَك ِمن ْ

ُهْم ِبَصْوِتَك َوَأْجِلْب َعَلْيِهم ِبَخْيِلَك  ْفِزْز َمِن ٱْسَتَطْعَت ِمن ْ َوٱْست َ
َك َوَشارِْكُهْم ِفي ٱأَلْمَواِل َوٱأَلْوالِد َوِعْدُهْم َوَما يَِعُدُهُم َورَِجلِ 

ْيطَاُن ِإالَّ ُغُروراً   ( ٱلشَّ

فكان المحفل والمشاهد المروية في القرآن والعهد وثيقة 

موجودة في معجزة جدنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

ودعمت ذلك إرسال الرسل . تشهد علينا يوم القيامة

تذكير المتواصل لجميع األمم بسر وجودهم في األرض وال

حتى ال يعتذروا يوم القيامة عن إتباعهم لعدو حذرهم 

 .خالقهم منه

ُهْم َأْجَمِعينَ    ُهُم ِإالَّ ِعَباَدَك *  قَاَل َفِبِعزَِّتَك أُلْغِويَ ن َّ ِمن ْ
أَلْمأَلنَّ َجَهنََّم ِمنَك  * َقاَل َفٱْلَحقُّ َوٱْلَحقَّ َأُقولُ  * ٱْلُمْخَلِصينَ 

ُهْم َأْجَمِعينَ  ن َتِبَعَك ِمن ْ  ( 11 – 15ص )     َوِممَّ

َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم ثُمَّ َصوَّْرنَاُكْم ثُمَّ قُ ْلَنا ِلْلَماۤلِئَكِة ٱْسُجُدوْا أَلَدَم 
اِجِدينَ  َعَك َأالَّ  * َفَسَجُدۤوْا ِإالَّ ِإْبِليَس َلْم َيُكْن مَِّن ٱلسَّ قَاَل َما َمن َ

javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()


 41 

ٌر مِّْنُه َخَلْقَتِني ِمن نَّاٍر َوَخَلْقَتُه ِمن َتْسُجَد ِإْذ َأَمْرُتَك َقاَل  َأنَْا َخي ْ
َر ِفيَها َفٱْخُرْج  * ِطينٍ  َها َفَما َيُكوُن َلَك َأن تَ َتَكب َّ قَاَل َفٱْهِبْط ِمن ْ

َعُثونَ قَاَل أَ  * ِإنََّك ِمَن ٱلصَّاِغرِينَ  َقاَل ِإنََّك  * نِظْرِني ِإَلى يَ ْوِم يُ ب ْ
قَاَل َفِبَمآ َأْغَويْ َتِني أَلقْ ُعَدنَّ َلُهْم ِصَراَطَك  * ِمَن الُمنَظرِينَ 

ُهْم مِّن بَ ْيِن َأْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن  * ٱْلُمْسَتِقيمَ  ثُمَّ آلتِيَ ن َّ
َقاَل ٱْخُرْج  * َأْيَماِنِهْم َوَعن َشَمآئِِلِهْم َواَل َتِجُد َأْكثَ َرُهْم َشاِكرِينَ 

ُهْم  َها َمْذُءومًا مَّْدُحورًا لََّمن َتِبَعَك ِمن ْ أَلْمأَلنَّ َجَهنََّم ِمنُكْم ِمن ْ
ويَآَءاَدُم ٱْسُكْن َأنَت َوَزْوُجَك ٱْلَجنََّة َفُكاَل ِمْن َحْيُث  * َأْجَمِعينَ 

َجَرَة فَ َتُكونَا ِمَن ٱلظَّاِلِمينَ  فَ َوْسَوَس  * ِشْئُتَما َواَل تَ ْقَربَا َه َِٰذِه ٱلشَّ
ُهَما ِمن َسْوَءاِتِهَما َوقَاَل  ْيطَاُن ِلُيْبِدَي َلُهَما َما ُووِرَي َعن ْ َلُهَما ٱلشَّ
َجَرِة ِإالَّ َأن َتُكونَا َمَلَكْيِن َأْو  َما نَ َهاُكَما رَبُُّكَما َعْن َه َِٰذِه ٱلشَّ

 * َوَقاَسَمُهَمآ ِإنِّي َلُكَما َلِمَن ٱلنَّاِصِحينَ  * َتُكونَا ِمَن ٱْلَخاِلِدينَ 
َجَرَة َبَدْت َلُهَما َسْوَءاتُ ُهَما َوَطِفَقا  ا َذاقَا ٱلشَّ َفَدالَُّهَما ِبُغُروٍر فَ َلمَّ

َمآ َأَلْم َأنْ َهُكَما َيْخِصَفاِن َعَلْيِهَما ِمن َوَرِق ٱْلَجنَِّة َونَاَداُهَما رَب ُّهُ 
ْيَطآَن َلُكَما َعُدٌو مُِّبينٌ  َجَرِة َوَأُقل لَُّكَمآ ِإنَّ ٱلشَّ  * َعن تِْلُكَما ٱلشَّ

قَااَل رَب ََّنا ظََلْمَنآ َأنُفَسَنا َوِإن لَّْم تَ ْغِفْر َلَنا َوتَ ْرَحْمَنا َلَنُكوَننَّ ِمَن 
ْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم ِفي ٱأَلْرِض  * نَ ٱْلَخاِسرِي قَاَل ٱْهِبُطوْا بَ ْعُضُكْم ِلب َ

َها  * ُمْستَ َقرٌّ َوَمَتاٌع ِإَلىَٰ ِحينٍ  قَاَل ِفيَها َتْحيَ ْوَن َوِفيَها َتُموُتوَن َوِمن ْ
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يَََٰبِنۤي َءاَدَم َقْد َأنَزْلَنا َعَلْيُكْم ِلَباسًا يُ َواِري َسْوَءاِتُكْم  * ُتْخَرُجونَ 
ِلَك ِمْن آيَاِت ٱللَِّه َلَعلَُّهْم  ٌر ذَٰ ِلَك َخي ْ ْقَوىَٰ ذَٰ َورِيشًا َوِلَباُس ٱلت َّ

ُرونَ  ْيطَاُن َكَمآ َأْخَرَج َأبَ َوْيُكْم  يَابَِنيۤ   * َيذَّكَّ َءاَدَم اَل يَ ْفِتنَ نَُّكُم ٱلشَّ
ُهَما ِلَباَسُهَما ِلُيرِيَ ُهَما َسْوَءاِتِهَمآ ِإنَُّه يَ َراُكْم ُهَو  مَِّن ٱْلَجنَِّة يَنزُِع َعن ْ

َياِطيَن َأْوِلَيآَء لِ  لَِّذيَن اَل َوَقِبيُلُه ِمْن َحْيُث اَل تَ َرْونَ ُهْم ِإنَّا َجَعْلَنا ٱلشَّ
َهآ آبَاَءنَا َوٱللَُّه  * يُ ْؤِمُنونَ  َوِإَذا فَ َعُلوْا فَاِحَشًة َقاُلوْا َوَجْدنَا َعَلي ْ

َأَمَرنَا ِبَها ُقْل ِإنَّ ٱللََّه اَل يَْأُمُر ِبٱْلَفْحَشآِء َأتَ ُقوُلوَن َعَلى ٱللَِّه َما اَل 
ُقْل َأَمَر رَبِّي ِبٱْلِقْسِط َوَأِقيُموْا ُوُجوَهُكْم ِعنَد ُكلِّ *  تَ ْعَلُمونَ 

يَن َكَما َبَدَأُكْم تَ ُعوُدونَ  َفرِيقًا  * َمْسِجٍد َوٱْدُعوُه ُمْخِلِصيَن َلُه ٱلدِّ
َياِطيَن َأْوِلَيآَء َهَدىَٰ َوَفرِيقًا َحقَّ َعَلْيهِ  ُم ٱلضَّالََلُة ِإن َُّهُم ٱتََّخُذوا ٱلشَّ

 – 88األعراف  )   ِمن ُدوِن ٱللَِّه َوَيْحَسُبوَن َأن َُّهم مُّْهَتُدونَ 
73  ) 

إخوتي أخواتي هل هنالك أوضح من هذا الذكر والبيان؟  

 .وهللا ال أبلغ من هذا

فاهلل سبحانه وتعالى لخص لنا بالدليل القرآني الذي ثبت  

عقال أنه من عند هللا سر وجودنا في األرض والصراع 

المرير الذي سيخوضه بني آدم مع عدوهم للعودة إلى 

 .فسبحانه يقول. الجنة
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َبِنۤي َءاَدَم َأن  يطَاَن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ َأَلْم َأْعَهْد ِإَلْيُكْم ي َٰ الَّ تَ ْعُبُدوْا ٱلشَّ
 ( 17-18يس )   َوَأِن ٱْعُبُدوِني َه ََٰذا ِصَراٌط مُّْسَتِقيمٌ  * مُِّبينٌ 

ولكن إكراما لبني آدم وحرصه تعالى على إعطائهم    

 الفرصة كاملة قل تعالى 

َعَث َرُسواًل َوَما ُكنَّا  بِيَن َحتَّىَٰ نَ ب ْ  (اآلسراء  85) ُمَعذِّ

          أخواتي بعد هذا البحث نصل بكم إلى حتمية إخوتي

                  . مع إيجاد رابط آخر بينهما. واإليمانالفصل بين العقيدة 

         ال يمكنفالعقيدة التي هي تلخيص ومفهوم لسر الوجود 

وجعل العقيدة هي ذاتها . اإليمان أن تكون مرادفة للفظة

االيمان نعتبرها خلط بين مفهومين وجوديين في تأسيس 

الذي سيسير عليه اإلنسان المتبني لنفس التفسير  المبدأ 

           فصل بينهما تشويش ن لمفيترتب على ذلك عقال إذا . للفظين

 اضطراباتيولد الطبيعية في حياته ف اإلنسان صيرورةفي 

. الذي يرتكز عليه المبدأ  الفكريتؤدى إلى هشاشة األساس 

. العدو التفريق بين صفوف أعدائهعلى فيسهل حينها 

من نسلهم  مه ذينال مإخوته إلبادة  همواستقطاب أحالف من

وذلك ما حصل رغم طول مدة الصراع . مهوكان على عهد

 .لعنه هللاوالتمزيق التي عمل بها عدونا اللدود إبليس 
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واستطاع اليوم بأن يجد عبادا له بين بني آدم الذين كرمهم  

ذلك المحضر هللا بأن أسجد ألبوهم المالئكة ومن حضر 

فكان ال بد للعبد الفقير الى ربه بعد تمكنه من . البهيج

الفصل بين العقيدة واإليمان أن ينشر ذلك بين المسلمين 

يعة لهم يوم القيامة ويذكرهم بما سهو عنه حتى ال يجدوا ذر

في واليتهم أو عبادتهم إلبليس عوض رب الوجود والسماء 

. لملوك والجبابرةملك ا. رحمان الدنيا واآلخرة ورحيمهما

  .جل جالله هللا سبحانه وتعالى عما يصفون الجبار المتعال

عليه العلماء هو التصديق الجازم  حفااليمان كما اصطل

ولدينا في االسالم . المطابق للواقع عن دليل بالمبحوث عنه

االيمان هو االيمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم 

وعليه . اآلخر والقضاء والقدر خيرهما وشرهما من هللا

فالتصديق الجازم المطابق للواقع عن دليل بهذه األصول 

 . الستة

قيدة لدي فهي حل العقدة الكبرى لدي االنسان أما الع

        . وبالتالي سر وجود االنسان في األرض منطلق البحث

أو هي الفكرة الكلّية عن الكون واإلنسان والحياة وعن ما 

.  قبلها وعن ما بعدها وعن عالقتها بما قبلها وما بعدها

وهذا الحل هو ملخص البحث المستنير في االيمان عبر 

            . ديق واالدراك العقلي الجازم باألصول الستةالتص
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فتكون بذلك العقيدة  .ال نضيف عليها والننقص منها شيء

العقلي اليقيني من الزيادة  لإليمانن يهي الحصن الحص

وال يجب خاللها إلحاق الغيبيات والمضنون فيه . والنقصان

نا سيد ح بهألنها طفيليات ليست ما صرّ . باألصول الستة

. سيدنا جبريل حين علمنا ديننال محمد صلى هللا عليه وسلم 

       وان كانت تدخل في الغيبيات التي نؤمن بها دون بحث 

          عن دليل أو ادراك ألننا من قوم المصطفى عليه

 ......  ......        . الصالة والسالم أمة محمد الحبيب

 م رؤية هللا ولسنا يهود وال نصارى نطلب من أنبيائه

        وإنزاله في جسد ثور أو نطلب الخالق يحارب بدال عنا

على إننا شرفنا الخالق برداء االيمان . أو مائدة من السماء

أن كل ما جاء به القرآن  غيرنا من األقوام ألننا نصدق

         نؤمن به ووالرسول مما ال تدركه العقول واألبصار 

 .الستة  األصول على  اختصر  فيمن  ضير  وال

 تعالى  قال 

ٱلَِّذيَن يُ ْؤِمُنوَن *  َذِلَك ٱْلِكَتاُب اَل رَْيَب ِفيِه ُهًدى لِّْلُمتَِّقينَ  *الۤ ۤم 
ا َرزَقْ َناُهْم يُ ْنِفُقونَ ِبٱْلَغْيِب  وَة َوممَّ وٱلَِّذيَن *   َويُِقيُموَن ٱلصَّلَٰ

 يُ ْؤِمُنوَن ِبَمآ أُْنِزَل ِإَلْيَك َوَمآ أُْنِزَل ِمن قَ ْبِلَك َوِبٱآلِخَرِة ُهْم يُوِقُنونَ 
    (البقرة )   َلىَٰ ُهًدى مِّن رَّبِِّهْم َوُأْولَ َِٰئَك ُهُم ٱْلُمْفِلُحونَ ُأْولَ َِٰئَك عَ  *
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هذه حقيقتنا ولذلك مجدنا الخالق وسعد بنا وكرمنا فرعانا  

نبي على  وجعل لنا أفضل وأكرم وأرق وأشرف وأحنّ 

        قومه لدرجة جعلت كل األنبياء تتمنى أنها لو كانت فرد

 .من أفراد أمة محمد صلى هللا عليه وسلم

إخوتي األفاضل، يجب التفريق بين اإليمان باهلل ومالئكته 

ما وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقضاء والقدر خيره

ات ألنها ليس من نفس ييمانوبين باقي اإل. وشرهما من هللا

فواحدة تتطلب البحث والنظر . العيار وال من نفس الوزن

واألخرى ال تقبل البحث ألن . العقل ويحتم فيها ذلكوإعمال 

            ... بالحواس المدرك في ال يكون اال المادي البحث

 .             ذاته إدراك عدم االدراك في حدّ رغم أنه عقال 

لذلك عمد إبليس وأعوانه . وإن ظن غيرنا أنه عجز حتى

ى زرع الفتن بين العالم بنور هللا إل وإنارةبعد الفتنة الكبري 

المسلمين بالفلسفات السفسطائية التي عمل إبليس منذ وجوده 

لمحاربة آدم وأبنائه على تنميقها وتدقيقها لتبعث الشك 

فكانت األنبياء . والريبة في نفوس الضعفاء والتعساء

  بمعظمهموالرسل تعاني من أقوامها شر البالء مما أدى 

 . الى التدمير والتنكيل

            أََلْم يَْأِتُكْم نَ َبُأ ٱلَِّذيَن ِمن قَ ْبِلُكْم قَ ْوِم نُوٍح َوَعاٍد َوَثُموَد َوٱلَِّذيَن ِمن بَ ْعِدِهمْ 
نَ َِٰت فَ َردُّۤوْا أَْيِديَ ُهْم ِفۤي  ِهِهْم اَل يَ ْعَلُمُهْم ِإالَّ ٱللَُّه َجآَءتْ ُهْم ُرُسُلُهْم بِٱْلبَ ي ِّ َأفْ وََٰ
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ا َتْدُعونَ َنآ ِإلَْيِه ُمرِيبٍ   ¤ َوقَاُلۤوْا ِإنَّا َكَفْرنَا ِبَمآ ُأْرِسْلُتْم بِِه َوِإنَّا َلِفي َشكٍّ مِّمَّ
ِت َوٱأَلْرِض َيْدُعوُكْم لِيَ ْغفِ  وََٰ مََٰ             َر قَاَلْت ُرُسُلُهْم َأِفي ٱللَِّه َشكٌّ فَاِطِر ٱلسَّ

رَُكْم ِإَلۤى َأَجٍل مَُّس مًّ ى قَاُلۤوْا ِإْن أَنُتمْ  ِإالَّ                َلُكْم مِّن ُذنُوِبُكْم َويُ َؤخِّ
ا َكاَن يَ ْعُبُد آبَآُؤنَا فَْأتُونَا ِبُسْلطَاٍن  ونَا َعمَّ         َبَشٌر مِّثْ لَُنا ُترِيُدوَن َأن َتُصدُّ

 (ابراهيم 11) مُِّبينٍ 

ُهْم ِفي نََّٰ ن لَُّكْم  أََلْم يَ َرْوْا َكْم َأْهَلْكَنا ِمن قَ ْبِلِهم مِّن قَ ْرٍن مَّكَّ ٱأَلْرِض َما َلْم نَُمكِّ
َمآَء َعَلْيِهم ُهْم  َوَأْرَسْلَنا ٱلسَّ مِّْدرَارًا َوَجَعْلَنا ٱألَنْ َهاَر َتْجِري ِمن َتْحِتِهْم فََأْهَلْكنََٰ

  (األنعام 1) َوأَْنَشْأنَا ِمن بَ ْعِدِهْم قَ ْرناً آَخرِيَن   ِبُذنُوِبِهمْ 

ا ظََلُموْا َوَجَعْلَنا ِلَمْهِلِكِهم مَّْوِعداً    (الكهف 5) َوتِْلَك ٱْلُقَرىَٰ َأْهَلْكَناُهْم َلمَّ

ْيطَاُن َأْعَماَلُهْم َوَعادًا َوَثُموَدْا َوَقد ت َّبَ يََّن َلُكم مِّن مََّساكِ  ِنِهْم َوزَيََّن َلُهُم ٱلشَّ
ِبيِل وََكانُوْا ُمْسَتْبِصرِينَ  ُهْم َعِن ٱلسَّ َوقَاُروَن َوِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوَلَقْد  ¤  َفَصدَّ

َناِت َفٱْسَتْكبَ ُروْا ِفي ٱأَلْرِض وَ  َفُكالًّ  ¤ َما َكانُوْا َسابِِقينَ َجآَءُهْم مُّوَسىَٰ بِٱْلبَ ي ِّ
ُهْم مَّْن َأَخَذْتُه ٱلصَّْيَحُة  ُهم مَّن َأْرَسْلَنا َعَلْيِه َحاِصبًا َوِمن ْ َأَخْذنَا ِبَذنِبِه َفِمن ْ

ُهْم مَّْن َأْغَرقْ َنا َوَما   ُهْم مَّْن َخَسْفَنا بِِه ٱأَلْرَض َوِمن ْ َكاَن ٱللَُّه لَِيْظِلَمُهْم َولَ َِٰكن  َوِمن ْ
 العنكبوت 04 َكانُ ۤوْا أَنُفَسُهْم َيْظِلُمونَ 

            لكن أمة نبينا عليه الصالة والسالم دعى علينا جدنا

لذلك عمل   اللهم اهدي قومي فغنهم ل يعلمونبقوله  

ابليس مع سعيه المتواصل للوضع في األحاديث إلى تشكيك 

فانساق . الغيبيات باليقينيات بإلحاقيمان اإل في المسلمين
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                    وراءهم العديد من االتباع حتى أنه لما قامت 

            لنصرة الحق ومحاربة الزنادقة وعلماء الكالم  فئة

حصل لبس وأدخلوا الجانب . والقدرية وجميع الخوارج

ذلك مفهوم لتصبح إثر . ب العقلينالغيبي في االيمان بالجا

العقلي باهلل ومالئكته وكتبه ورسله  العقيدة هي االيمان

 .واليوم اآلخر والقضاء والقدر خيرهما وشرهما من هللا

الغيبي بعديد األمور التي ال يجب الخوض فيها  واإليمان

 . ألنها مسلمات ال ندركها مهما حاولنا

تغيير مفهوم العقيدة من سر  من إبليس لم يتمكنوهنا 

بل عوض أن تكون . إلى االيمان فقط د في األرضوالوج

العقيدة هي الحارس على الزيادة أو النقصان في االيمان 

باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقضاء والقدر 

 .خيرهما وشرهما من هللا

مفرعة ومفرخة للخالف والجدال العقيم صارت هي ذاتها  

وإذا كان الرسول . قدرفيما ال يجب الخوض فيه ألنه من ال

ياها إاألكرم يتحدث عن الجنة من القرآن والروايات واصفا 

بالتدقيق والتفصيل ثم يقول فيها ما ال عين رأت وال أذن 

كيف بنا أن ندرك عقال ... سمعت وال خطر على بال بشر

         ... صفاة هللا أو يده أو وجهه أو إستوائه على العرش 

         فتذكروا . نؤمن بها دون بحث فهي من الغيبيات التي
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             وتذكروا. أيها المسلمون أنكم مؤمنون ولستم يهودا

. أن من يدعوكم لذلك إنما اليهود المندسين برداء االسالم

        أنفسنا وأنفسكم أيها المسلمين من قرناء السوء  فلنطهر

 . من اليهود

والمفسرة للوجدان  لإليمانحقيقة العقيدة الحارسة  ولندرك

          حتى تسهل علينا العودة إلى الجنة ؟؟كيف ولما كان

          فكلنا يعلم أننا لن ندخل الجنة بأعمالنا . الرحمان بمشيئة

. ه األحاديثتوذلك ما تواتر. وال طاعاتنا وإنما برحمة هللا

على إفتراسنا ألننا  مما يدل أن هللا أعلم بعدونا منا وقدرته

شكرناه على نعمة النصر والسمع والكالم والمشي لو 

 شكرالمن بحر  شكره إال كذرة والصحة لما وصلنا إلى 

ويجب  الذرة نا نعتبرها ذّرة منرغم أن. توجب له التي

 .وكرمه تدخلنا الجنة لكن جود هللا وفضله. المزيد

لذلك المهم أيها المسلم المؤمن أن تلتزم بما طلبه منك من  

محاربتك المتواصلة واآلنية إلبليس في العمل في األهل 

وليس المهم االنتصار عليه . إلى ان تلقى ربك... سكفي نفو

. بقدر ما أهم من ذلك هو محاربته واالعالن عن ذلك

 ومراقبك في ذلك هللا حيث يقول سبحانه 

ْعَلَمنَّ ٱْلَكاِذبِينَ   (العنكبوت 7) فَ َليَ ْعَلَمنَّ ٱللَُّه ٱلَِّذيَن َصَدُقوْا َوَلي َ
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لذلك االتفاق يكون ضمني في  واألسرارفاهلل عالم الغيوب 

إنما يأكل ولكونه كما يقول الرسول  .نفسك ألنه الخبير به

أوصانا هللا بأن ال نحارب إبليس . الذئب من الغنم القاسية

 لذلك نبهنا بقوله تعالى . فرادا ألننا لن نقدر عليه

َهْوَن  َوْلَتُكن مِّْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى ٱْلَخْيِر َويَْأُمُرونَ  َعِن   بِٱْلَمْعُروِف َويَ ن ْ
 (آل عمران  831)ٱْلُمْنَكِر َوُأْولَ َِٰئَك ُهُم ٱْلُمْفِلُحوَن 

              . فرد بل مجموعة طلب مؤكد كون األمة ليسفهذا ال

الذي  إبليس المعروف هو على الناهي ألن اآلمر بالمنكر و

 من أن يواجهه أقوى سلطةوجند أمّده بأمّده هللا في أنفاسه و

 .  دافر بها

ا ِفي  ٱأَلْرِض َحاَلاًل طَيِّبًا َواَل تَ تَِّبُعوْا ُخُطَواِت يَٰأَي َُّها ٱلنَّاُس ُكُلوْا ِممَّ
ْيطَاِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ مُِّبينٌ  ۤوِء َوٱْلَفْحَشآِء  * ٱلشَّ ِإنََّما يَْأُمرُُكْم ِبٱلسُّ

 ( (البقرة 823)  َوَأن تَ ُقوُلوْا َعَلى ٱللَِّه َما اَل تَ ْعَلُمونَ 

ْيطَاِن َوَمن يَ تَِّبْع  يَٰأَي َُّها ٱلَِّذيَن آَمُنوْا اَل تَ تَِّبُعوْا ُخُطَواِت ٱلشَّ
ْيطَاِن فَِإنَُّه يَْأُمُر ِبٱْلَفْحَشآِء َوٱْلُمْنَكرِ  َوَلْواَل َفْضُل  ُخُطَواِت ٱلشَّ

َولَ َِٰكنَّ ٱللََّه َأَبدًا  ٱللَِّه َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه َما زََكىَٰ ِمنُكْم مِّْن َأَحدٍ 
ي َمن َيَشآُء َوٱللَُّه َسِميٌع َعِليٌم    (النور  78) يُ زَكِّ
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محمد صلى هللا عليه وسلم جاء وجّدنا وبما أن الرسول 

 بالعقيدة التي نوضح لكم قال عنه تبارك وتعالى وعن أمته

َر ُأمٍَّة ُأْخرَِجْت ِللنَّاِس تَْأُمُروَن  )  َهْوَن  ِبٱْلَمْعُروفِ ُكْنُتْم َخي ْ َوتَ ن ْ
ٱْلِكَتاِب َلَكاَن َخْيراً  َعِن ٱْلُمْنَكِر َوتُ ْؤِمُنوَن ِبٱللَِّه َوَلْو آَمَن َأْهلُ 

ُهُم ٱْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكثَ ُرُهمُ   ( ٱْلَفاِسُقونَ  لَُّهْم مِّن ْ
 

فهنا هذا التمجيد والشكر يوضح إمكانية وجود آمرين 

يقومون . ولكن غير مؤمنينبالمعرف وناهين عن المنكر 

       بالعمل إيهاما من إبليس كونهم في طاعة هللا أو إيهاما

فحدد هللا هذا التمجيد في األمر . للناس كونهم يفعلون الخير

الذي كما . باإليمانمرتبط البالمعروف والنهي عن المنكر 

 لإلنسانقلنا هو الموصل إلى حسن تعريف سر الوجود 

هو الممكن للمؤمن من محاربة إبليس اآلمر  وبالتالي

فكأنه سبحانه قال كنتم خير . ر الناهي عن المعروفكبالمن

 مع رسولها أمة من أمم األنبياء خرجت تحاب في إبليس

فنشرت نور هللا على األرض كما لم تنشره غيرها من األمم 

 . نت تؤمن باهلل وتحارب في إبليس بنفس ما بذلتموهاك التي

 

 



 52 

   لنا للعودة إلى هذا التمجيد  في طلبه سبحانه لذلك

والتشريف يجب أن توجد أمة تحاب في ما حددناه من عدو 

 .لبني آدم أجمعهم

إخوتي األعزاء إن تعريفنا هذا ال يتطابق مع تعريف 

ألنهم لم يفرقوا بين . حول العقيدة االعلماء الذين سبقون

          والتفسير، وجعلوا لهم نفس التعريف  .االيمان والعقيدة

بما سبق . بل أصهروهم كلفظين متداخلين لمعنى واحد

ريق فلكم ما قالوه في العقيدة ولكم الت سأوردولذلك  .وذكرناه

والقرآن هو الفيصل بين الجميع في بحثهم بيننا في الرأيين 

 .وأفكارهم

ولذلك سأقتصر على العلماء األولين في هذا البحر من 

معط لمحة عن حياتهم ثم ملخص ما  العلوم وهم أبرزهم

جاؤوا به من تعريف دون الغوص في التفاصيل ألنهم 

 . أنشؤوا فيها مجلدات كثيرة
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 مدارس العقيدة في اإلسالم

 وأهم روادها عبر كتبهم ومآثرهم

 

 أبو الحسن األشعري

هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم  

بن إسماعيل بن عبد هللا بن موسى بن أمير البصرة بالل بن أبي 

ار األشعريبردة بن  اليماني  أبي موسى عبد هللا بن قيس بن َحضَّ

 هـ 360سنة  بالبصرةولد . البصري

 في عصره المعتزلةشيخ  أبي علي الجبائيعاش فيها في كنف 

ولم يزل أبو الحسن . وتلقى علومه حتى صار نائبه وموضع ثقته

بعد و، على عقيدة االعتزال ثارثم  .يتزعم المعتزلة أربعين سنة

أن اعتكف في بيته خمسة عشر يوماً، يفكر ويدرس ويستخير هللا 

 ...االعتزالتعالى حتى اطمأنت نفسه، أعلن البراءة من 

، األشعرية مذهبومؤسس  أهل السنةهو المنظر األول لمواقف و

كان يريد .  إثر خالف بينه وبين شيخه المعتزلةبعد أن انشق عن 

والفكر  العقالنيأن يقيم مذهبا وسطا يجمع بين منهج المعتزلة 

  .السني المعتمد على الرواية والحديث

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:260_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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.        في فن وعلوم العقيدة  سنية إسالميةهي مدرسة  األشعرية

اتبع منهاجها في العقيدة عدد كبير من فقهاء أهل السنة فقد 

: ومن كبار هؤالء األئمة. لحديث، فدعمت اتجاههم العقديوا

وابن  والسيوطي والعز بن عبد السالم والغزالي والنووي البيهقي

  .والسبكي والقرطبي وابن حجر العسقالني عساكر

، أنهما المكّونان الماتريديةيعتبر األشاعرة باإلضافة إلى 

 .حنابلةالرئيسيان ألهل السنة والجماعة إلى جانب فضالء ال

 المعتزلةالذي واجه  أبو الحسن األشعريبرز هذا المنهج على يد 

وانتصر آلراء أهل السنة وكان إماًما لمدرسة تستمد اجتهادها من 

المصادر التي أقّرها علماء السنة فيما يخص صفات الخالق 

ة نقطة تحول بهذا مّثل ظهور األشاعر. ومسائل القضاء والقدر

في تاريخ أهل السنة والجماعة التي تدعمت بنيتها العقدية 

كالمنطق والقياس، فأثبت أبو الحسن  الكالميةباألساليب 

لمقدمات المنطقية مع استخدام نفس األشعري بهذا أن تغيير ا

 .األدوات التحليلية المعرفية يمكن أن يؤدي إلى نتائج مختلفة

استدل األشعري . مدرسة سنية ذات منهج كالمي إذن األشعريةف

       على العقائد بالنقل والعقل، فيثبت ما ورد في الكتاب والسنة 

الئكة من أوصاف هللا واإلعتقاد برسله واليوم اآلخر والم

والحساب والعقاب والثواب، يستدل باألدلة العقلية والبراهين 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%87%D9%82%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%87%D9%82%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85
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المنطقية على صدق ماجاء في الكتاب والسنة بعد أن أوجب 

التصديق بها كماهي نقال، فهو ال يتخذ من العقل َحَكما على 

النصوص ليؤولها أو يمضي ظاهرها، بل يتخذ العقل خادما 

ي سبيل ذلك بقضايا وقد استعان ف. لظواهر النصوص يؤيدها

فلسفية ومسائل عقلية خاض فيها الفالسفة وسلكها المناطقة، 

 :والسبب في سلوكه ذلك المسلك العقلي

  م في اإلستدالل ، فاختار طريقتهالمعتزلةأنه كان منتسبا إلى

 القرآن، ولم يسلك طريقتهم في فهم نصوص القرآنلعقائد 

  .حديثوال

  أنه تصّدى للرد على المعتزلة ومعارضتهم فتبع طريقتهم

في اإلستدالل ليقطع حجتهم ويفحمهم بما في أيديهم ويرد 

 . حجتهم عليهم

 الباطنية، والقراطمة، وأنه تصّدى للرد على الفالسفة 

وغيرهم، وكثير هؤالء ال يفنع إالّ باألقيسة المنطقية، ومنهم 

 . فالسفة ال يقطعهم إال دليل العقل

       : في طبقات الشافعية الكبرى السبكي مما وجدناه من قولو

واعلم أن أبا الحسن األشعري لم ينشئ مذهًبا إنما هو مقرر  )

لمذاهب السلف مناضل عما كانت عليه صحابة رسول هللا 

هو باعتبار أنه عقد على طريق السلف نطاًقا فاالنتساب اليه إنما 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%83%D9%8A
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وتمسك به وأقام الحجج والبراهين عليه فصار المقتدي به في 

 . ( ذلك السالك سبيله في الدالئل يسّمى أشعرًيا

ومن مميزات منهج األشاعرة كذلك األخذ بما تواتر عن النبي 

من األحاديث وعدم األخذ باآلحاد ولو كان صحيحا، إال في 

 .ائل السمعياتبعض مس

للرد على  وّضح الكثير من العلماء الضرورة الدافعة إلى التأويل

وفيما يلي عرض لجانب من أقوال بعض العلماء  أعداء اإلسالم

 :بالخصوص

  يعني _ وليس الكالم في هذا  :)العز بن عبد السالماإلمام

اجبة بدعة قبيحة، وإنما الكالم فيه بدعة حسنة و_ التأويل 

لّما ظهرت الشبهة، وإنما سكت السلف عن الكالم فيه إذ لم 

يكن في عصرهم من يحمل كالم هللا وكالم رسوله على ما 

ال يجوز حمله عليه، ولو ظهرت في عصرهم شبهة 

لكذبوهم وأنكروا عليهم غاية اإلنكار، فقد رد الصحابة 

والسلف على القدرية لماأظهروا بدعتهم، ولم يكونوا قبل 

 ( .  ورهم يتكلمون في ذلكظه

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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  إنما حملهم على التأويل وجوب حمل  : )الزركشياإلمام

الكالم على خالف المفهوم من حقيقته ،لقيام األدلة على 

 ( .  حق البارئ تعالى استحالة المشابهة والجسمية في 

 لو بقي الناس على ما كانوا عليه   : )إمام الحرمين الجويني

لم نؤمر باإلشتغال بعلم الكالم، أما اآلن فقد كثرت البدع فال 

 (  سبيل إلى ترك أمواج الفتن تلتطم 

بعد هذه اللمحة عن األشعرية وما قيل فيها أترككم مع ملخص 

ول لتعلموا التعقيد المتوفر عام لما جاء في الكتاب بشكل مط

ليجعلها أساس تبنى عليها كل  .للمتلقي في فهم علوم العقيدة

              هذه الغيبيات والفلسفة الفكرية . فكر فرعي في حياته

. في اإليمان الغيبي حين نضعها في مكان العقيدة كمفهوم

 . وهي من ناحيتين في غير موضعها

 . ليست المفهوم الحقيقي لمصطلح العقيدة أوال كونها

شائكة وضبابية يمكن من خاللها تكاثر السبل فيتفرق  ثانيا و

وسهولة االختالف لتشعب المسالك  الجمع دون دراية بتفرقهم

  .فيها ألنها ظّنية وفيها تقع الطامة الكبرى

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%83%D8%B4%D9%8A
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 اإلبانة عن أصول الديانةكتاب 

 م 575هـ  771ألبي الحسن األشعري المتوفى سنة 

 :فصل في قول أهل الزيغ والبدع .8
 

فإن كثيرا من الزائغين عن الحق من المعتزلة وأهل القدر مالت بهم أهواؤهم إلى تقليد : أما بعد

رؤسائهم ومن مضى من أسالفهم، فتأولوا القرآن على آرائهم تأويال لم ينزل به هللا سلطانا، 

وخالفوا   .رب العالمين، وال عن السلف المتقدمين وال أوضح به برهانا، وال نقلوه عن رسول 

روايات الصحابة رضي هللا عنهم عن نبي هللا صلى هللا عليه وسلم في رؤية هللا عز وجل 

باألبصار، وقد جاءت في ذلك الروايات من الجهات المختلفات، وتواترت بها اآلثار وتتابعت 

 . بها األخبار 

 عليه وسلم للمننبين، وففعوا الروايات في ذلك عن السلف وأنكروا شفاعة رسول هللا صلى هللا

وجحدوا عناب القبر، وأن الكفار في قبورهم يعنبون، وقد أجمع على ذلك   .المتقدمين 

وفانوا بخلق القرآن نظيرا لقول إخوانهم من   .الصحابة والتابعـون رضي هللا عنهم أجمعين 

 . بشرإن هذا إال قول ال: المشركين؛ النين قالوا

 : وأثبتوا أن العباف يخلقون الشر، نظيرا لقول المجوس النين أثبتوا خالقين

وزعمت القدرية أن هللا تعالى يخلق الخير، والشيطان . أحدهما الخير، واآلخر يخلق الشر 

وزعموا أن هللا تعالى يشاء ما ال يكون، ويكون ماال يشاء، خالفا لما أجمع عليه  .يخلق الشر 

وما تشاؤون إال : ن أن ما شاء هللا كان، وما لم يشأ لم يكن، ورفا لقول هللا تعالى  المسلمون م

 من اآلية أن يشاء هللا 

وكنلك جميع أهل البدع من ...... فأخبر تعالى أنا ال نشاء شيئا إال وقد شاء هللا أن نشاءه 

السنة، وما كان عليه الجهمية والمرجئة والحرورية، أهل الزيغ فيما ابتدعوا وخالفوا الكتاب و

النبي صلى هللا عليه وسلم وأصحابه رضى هللا عنهم أجمعين، وأجمعت عليه األمة كفعل 

 .المعتزلة والقدرية وأنا ذاكر ذلك بابا بابا، وشيئا شيئا إن شاء هللا تعالى وبه المعونة



 59 

 : فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة .3

المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافعة والمرجئة، قد أنكرتم قول : فإن قال لنا قائل

 .فعرفونا قولكم الني به تقولون، وفيانتكم التي بها تدينون 

عز وجل، وبسنة  دين بها، التمسك بكتاب هللا ربناقولنا الني نقول به، وفيانتنا التي ن:  قيل له

ابة والتابعين وأئمة الحديث، نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم، وما روى عن السافة الصح

نضر هللا  -هللا أحمد بن محمد بن حنبل  ونحن بنلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد

قائلون، ولما خالف قوله مخالفون؛ ألنه اإلمام الفاضل،  -وجهه ورفع فرجته وأجزل مثوبته 

ه المنهاج، وقمع به بدع أبان هللا به الحق، وففع به الضالل، وأوضح ب  والرئيس الكامل، الني

ام مقدم، وجليل معظم، المبتدعين، وزيع الزائغين، وشك الشاكين، فرحمة هللا عليه من إم

       ...وكبير مفهم

 

 الباب األول الكالم في إثبات رؤية هللا سبحانه باألبصار في اآلخرة .2

 

فال يجوز أن يكون هللا عز وجل عنى نظر التفكير واالعتبار؛ ألن اآلخرة ليست بدار   .....

 .اعتبار 

وال يجوز أن يكون عنى نظر االنتظار؛ ألن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجه فمعناه نظر العينين 

، لم " انظر في هنا األمر بقلبك: " اللتين في الوجه، كما إذا ذكر أهل اللسان نظر القلب فقالوا

يكن معناه نظر العينين، وكنلك إذا ذكر النظر مع الوجه لم يكن معناه نظر االنتظار؛ الني 

يكون للقلب، وأيضا فإن نظر االنتظار ال يكون في الجنة؛ ألن االنتظار معه تنغيص وتكدير، 

ان هنا وإذا ك.  وأهل الجنة في ما ال عين رأت وال أذن سمعت من العيش السليم والنعيم المقيم 

هكنا لم يجز أن يكونوا منتظرين؛ ألنهم كلما خطر ببالهم شيء أتوا به مع خطوره ببالهم،  

وإذا كان ذلك كنلك فال يجوز أن يكون هللا عز وجل أراف نظر التعطف؛ ألن الخلق ال يجوز 
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هو وإذا فسدت األقسام الثالثة صح القسم الرابع من أقسام النظر، و.  أن يتعطفوا على خالقهم 

 .أنها رائية ترى ربها عز وجل ( إلى ربها ناظرة: )أن معنى قوله

نظر االنتظار، أنه ( إلى ربها ناظرة: )أن هللا عز وجل أراف بقوله: ومما يبطل قول المعتزلة

؛ ألنه ال يجوز عند ( إلى: )ونظر االنتظار ال يكون مقرونا بقوله( إلى ربها ناظرة: )قال

ما ينظرون إال : )، أال ترى أن هللا تعالى لما قال"إلى " النتظار العرب أن يقولوا في نظر ا

 ....؛ إذ كان معناه االنتظار "إلى " من اآلية  لم يقل ( صيحة واحدة

 

 الباب الثاني الكالم في أن القرآن كالم هللا تعالى غير مخلوق .1

 

 .ن فيكون إنما يكو( أن يقول له كن فيكون: )معنى قول هللا: فإن قال قائل......  

الظاهر أن يقول له، وال يجوز أن يكون قول هللا لألشياء كلها كوني هو األشياء؛ ألن هنا : قيل

يوجب أن تكون األشياء كلها كالما هلل عز وجل، ومن قال ذلك أعظم الفرية؛ ألنه يلزمه أن 

 .ه يكون كل شيء في العالم من إنسان وفرس وحمار وغير ذلك كالم هللا، وفي هنا ما في

فلما استحال ذلك؛ صح أن قول هللا لألشياء كوني غيرها، وإذا كان غير المخلوقات فقد خرج 

كالم هللا عز وجل عن أن يكون مخلوقا، ويلزم من يثبت كالم هللا مخلوقا أن يثبت هللا غير 

 .متكلم وال قائل، وذلك فاسد، كما يفسد أن يكون علم هللا مخلوقا، وأن يكون هللا غير عالم 

فلما كان هللا عز وجل لم يزل عالما؛ إذ لم يجز أن يكون لم يزل بخالف العلم موصوفا، 

استحال أن يكون لم يزل بخالف الكالم موصوفا؛ ألن خالف الكالم الني ال يكون معه كالم 

سكوت أو آفة، كما أن خالف العلم الني ال يكون معه علم جهل أو شك أو آفة، ويستحيل أن 

 .وعال بخالف العلم  يوصف ربنا  جل

وكنلك يستحيل أن يوصف بخالف الكالم من السكوت واآلفات، فوجب لنلك أن يكون لم يزل 

أن  -كما زعمت النصارى  -وزعمت الجهمية .... متكلما، كما وجب أن يكون لم يزل عالما 

كلمة هللا تعالى حواها بطن مريم رضي هللا عنها، وزافت الجهمية عليهم فزعمت أن كالم هللا 

جرة، وكانت الشجرة حاوية له؛ فلزمهم أن تكون الشجرة بنلك الكالم مخلوق حل في ش
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متكلمة، ووجب عليهم أن مخلوقا من المخلوقين كلم موسى صلى هللا عليه وسلم، وأن الشجرة 

 .يا موسى إنني أنا هللا ال إله إال أنا فاعبدني : قالت

إنني أنا هللا ال إله إال أنا يا موسى : فلو كان كالم هللا مخلوقا في شجرة لكان المخلوق قال

( ولكن حق القول مني ألمألّن جهنم من الجنة والناس أجمعين: )فاعبدني، وقد قال تعالى

وكالم هللا من هللا تعالى، فال يجوز أن يكون كالمه الني هو منه مخلوقا في شجرة مخلوقة، 

 .عن ذلك علوا كبيرا  كما ال يجوز أن يكون علمه الني هو منه مخلوقا في غيره، تعالى هللا

 الباب الثالث في ذكر الرواية في القرآن .1
 

 

إذا زعموا أن القرآن مخلوق فقد زعموا أن أسماء هللا مخلوقة، وأن علم هللا مخلوق، ولكن 

الناس يتهاونون بهنا ويقولون، إنما يقولون القرآن مخلوق ويتهاونون به ويظنون أنه هين، وال 

أنا أكره أن أبوح بهنا لكل أحد، وهم يسألون وأنا أكره الكالم في يدرون ما فيه وهو الكفر، و

 .نا، فبلغني أنهم يدعون أني أمسكه

فمن قال القرآن مخلوق وال يقول إن أسماء هللا مخلوقة وال علمه لم يزف على هنا، : فقلت له

 .هكنا هو عندنا : فقال  هو كافر ؟: أقول

 

 لقرآن وقال ل أقول إنه مخلوق ول الباب الرابع الكالم على من توقف في ا .6

 أنه غير مخلوق ......
 

 .إن كالم هللا في اللوح المحفوظ : حدثونا، أتقولون: فإن قال قائل... 

، فالقرآن في ( بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ: )كنلك نقول؛ ألن هللا تعالى قال: قيل له

 اللوح 

بل هو آيات بينات في صدور : )قال هللا تعالىوهو في صدور النين أوتوا العلم،   .المحفوظ 

ال تحرك به لسانك : )وهو متلو باأللسنة، قال هللا تبارك وتعالى .من اآلية( الذين أوتوا العلم

 (.لتعجل به
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والقرآن مكتوب في مصاحفنا في الحقيقة، محفوظ في صدورنا في الحقيقة، متلو بألسنتنا في 

 .من اآلية ( فأَِجْره حتى يسمع كالم هللا: )كما قال تعالى  الحقيقة، مسموع لنا في الحقيقة، 

 : مسألة

 

 حدثونا عن اللفظ بالقرآن كيف تقولون فيه ؟: فإن قال قائل

القرآن يقرأ في الحقيقة، ويتلى، وال يجوز أن يقال يلفظ به؛ ألن القائل ال يجوز له أن : قيل له

قال قائلهم لفظت باللقمة من فمي فمعناه رميت بها، يقول إن كالم هللا ملفوظ به؛ ألن العرب إذا 

وإنما قال قوم   .وكالم هللا تعالى ال يقال يلفظ به، وإنما يقال يقرأ، ويتلى، ويكتب، ويحفظ 

لفظنا بالقرآن ليثبتوا أنه مخلوق، ويزينوا بدعتهم، وقولهم بخلقه، ويدلسوا كفرهم على من لم 

ناهم أنكرنا قولهم، وكنا ال يجوز أن يقال إن شيئا من يقف على معناهم، فلما وقفنا على مع

 ... القرآن مخلوق؛ ألن القرآن بكماله غير مخلوق 

 

 الباب الخامس ذكر الستواء على العرش .7

 الباب السادس الكالم في الوجه والعينين والبصر واليدين .2

 صفاتهوجميع .الباب السابع الرد على الجهمية في نفيهم علم هللا تعالى وقدرته .8

 الباب الثامن الكالم في اإلرادة والرد على المعتزلة في ذلك .40

 والتجوير.الباب التاسع الكالم في تقدير أعمال العباد والستطاعة والتعديل .44

 الباب العاشر ذكر الروايات في القدر .43

 : الباب الحادي عشر الكالم في الشفاعة والخروج من النار .42

 الباب الثاني عشر الكالم في الحوض .41

 الباب الثالث عشر الكالم في عذاب القبر .41

 الباب الرابع عشر الكالم في إمامة أبي بكر الصديق رضي هللا عنه .46
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ما ذكرناه عن طريقة شيخنا ومعلمنا اإلمام األشعري 

اإلمام الماتريدي واإلمام الطحاوى  ينطبق على بحث

لذلك نضع أمامكم مقتطفات من كتبهم لنواصل بعدها 

 .الحديث

منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي هو أبو 

من علماء أهل السنة والجماعة، وإمام  السمرقندي،

المذهب التي يتبعها غالبية أتباع  الماترديةالمدرسة 

في العقيدة، اشتهر الماتريدي بهذا االسم نسبة  الحنفي

 .ببالد ماوراء النهر لسمرقندالتابعة  ماتريدإلى قرية 

 أبو الحسن األشعريوكان اإلمام الماتريدي واإلمام 

 االشاعرةاإلمامين الجليلين الذين حررا عقيدة 

والماتريدية باألدلة النقلية والعقلية، وقد لقب 

وغيره " إمام المتكلمين"و" إمام الهدى"الماتريدي بـ

من األلقاب وهي ألقاب تظهر مكانته في نفوس 

ورغم ذيوع اسمه . مسلمي عصره ومؤرخيه

فرقة الماتريدية المنسوبة إليه فقد  واشتهاره واشتهار

وذكر عبد هللا  .كان المؤرخون الذين كتبوا عنه قلة

بأنه توفي سنة ثالثمائة "  الفوائد البهية "القرشي في 

 .وثالث وثالثين للهجرة، وأن قبره بسمرقند

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A9
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 كتاب التوحيد لإلمام أبي منصور الماتريدي

 إبطال التقليد ووجوب معرفة الدين بالدليل
 

قال الشيخ أبو منصور رحمه هللا أما بعد فإنا وجدنا الناس مختلفي المناهب في النحل في 

الدين متفقين على إختالفهم في الدين على كلمة واحدة أن الني هو عليه حق والني عليه 

غيره باطل على اتفاق جملتهم من أن كال منهم له سلف يقلد فثبت أن التقليد ليس مما يعنر 

ة مثله ضده على أنه ليس فيه سوى كثرة العدف اللهم إال أن يكون ألحد ممن صاحبه إلصاب

ينتهى القول إليه حجة عقل يعلم بها صدقة فيما يدعى وبرهان يقهر المنصفين على إصابته 

الحق فمن إليه مرجعه في الدين بما يوجب تحقيقه عنه فهو المحق وعلى كل واحد منهم 

أفلة صدقه وشهافة الحق له قد ن الني فان به هو مع معرفة الحق فيما يدين هو به كأ

حصرهم إذ منتهى حجج كل منهم ما يضطر التسليم له لو ظفر بها وقد ظهرت لمن ذكرت 

وال يجوز ظهور مثلها لضده في الدين لما يتناقض حجج ما غلبت حججه وأظهر تمويه 

 أسباب الشبه في غيره وال قوة إال باهلل العظيم

 

 هما أصل ما يعرف به الدينالسمع والعقل 
 

ثم أصل ما يعرف به الدين إذ البد أن يكون لهنا الخلق فين يلزمهم اإلجتماع عليه وأصل 

 يلزمهم الفزع إليه وجهان أحدهما السمع واآلخر العقل

وأما السمع فما ال يخلو بشر من انتحاله منهبا يعتمد عليه ويدعو غيره إليه حتى شاركهم 

الشكوك والتجاهل فضال عن الني يقر بوجوف األشياء وتحقيقها على ذلك في ذلك أصحاب 

جرت سياسة ملوك األرض من سيرة كل منهم ما راموا تسوية أمورهم عليه وتأليف ما 

بين قلوب رعيتهم به وكنلك أمر النين افعوا الرسالة والحكمة ومن قام بتدبير أنواع 

 الصناعة وباهلل المعونة والنجاة



 65 

ل فهو أن كون هنا العالم للفناء خاصة ليس بحكمة وخروج كل ذي عقل فعله عن وأما العق

طريق الحكمة قبيح عنه فال يحتمل أن يكون العالم الني العقل منه جزء مؤسسا على غير 

 ...الحكمة أو مجعوال عبثا وإذا ثبت ذلك فل أن إنشاء العالم للبقاء ال للفناء

ئع مختلفة ووجوه متضافة وبخاصة الني هو مقصوف ثم كان العالم بأصله مبنيا على طبا

من حيث العقل الني يجمع بين المجتمع ويفرق بين الني حقه التفريق وهو الني سمته 

الحكماء العالم الصغير فهو على أهواء مختلفة وطبائع متشتتة وشهوات ركبت فيهم غالبة 

العز والشرف والملك  لو تركوا وما عليه جبلوا لتنازعوا في تجاذب المنافع وأنواع

والسلطان فيعقب ذلك التباغض ثم التقاتل وفي ذلك التفاني والفساف الني لو أمر كون العالم 

له لبطلت الحكمة في كونه مع ما جعل البشر وجميع الحيوان غير محتمل للبقاء إال 

فنائهم لم  باألغنية وما به قوام أبدانهم إلى المدف التي جعلت لهم فلو لم يرف بتكوينهم سوى

يحتمل إنشاء ما به بقاؤهم وإذ ثبت ذا ال بد من أصل يؤلف بينهم ويكفهم عن التنازع 

 ...والتباين الني لديه الهالك والفناء 

 

 السبل الموصلة إِلَى اْلعلم ِهَي العيان َواأْلَْخَبار َوالنََّظر

لِيل على حدث اأْلَْعَيان  الدَّ

لِيل على أَن لْلَعالم ُمحدثا   الدَّ
 

لِيل على أَن لْلَعالم ُمحدثا أَنه ثَبت َحدثهُ بَِما بَينا َوبَِما اَل   قَاَل أَبُو َمْنُصور َرحَمه هللا ثمَّ الدَّ

اِهد يْجتَمع بِنَفِسِه َويفرق ثَبت أَن َذلِك َكاَن بَِغْيِرِه َوهللا اْلُموفق  .يُوجد َشْيء ِمْنهُ فِي الشَّ

بِنَفِسِه لم يكن وقتا أََحق بِِه من َوقت َواَل َحال أولى بِِه من َحال َواَل  َوالثَّانِي أَن اْلَعالم لَو َكانَ 

صفة أليق بِِه من صفة َوإِذا َكاَن على أَْوقَات وأحوال وصفات ُمْختَلفَة ثَبت أَنه لم يكن بِِه 

فَات َوَخيرهَا  َولَو َكاَن لَجاز أَن يكون كل َشْيء لنَفِسِه أحواال ِهَي أحسن اأْلَْحَوال َوالصِّ

 ...فَيْبطل بِِه الشرور والقبائح فَدلَّ وجوف َذلِك على َكونه بَِغْيِرِه َوهللا اْلُموفق 
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 مسألة محدث العالم واحد
 

قال أبو منصور رحمه هللا والداللة أن محدث العالم واحد ال أكثر السمع والعقل وشهافة 

العالم بالخلقة فأما السمع فهو اتفاق القول على إختالفهم على الواحد إذ من يقول باألكثر 

يقول به على أن الواحد اسم إلبتداء العدف واسم للعظمة والسلطان والرفعة والفضل كما 

واحد الزمان ومنقطع القرين في الرفعة والفضل والجالل وما جاوز ذلك ال يقال فالن 

يحتمل غير العدف واألعداف ال نهاية لها من حيث العدف وفي تحقيق ما يعد يخرج عن النهاية 

العدف فيجب أن يكون العالم غير متناه إذ لو كان من كل منهم شيء واحد فيخرج الجملة 

وذلك بعيد ثم ما من عدف يشار إليه إال وأمكن من الدعوى أن عن التناهي بخروج المحدثين 

يزاف عليه وينقص منه فلم يجب القول بشيء لما ال حقيقة لنلك بحق العدف ال يشارك فيه 

 ...بطل القول به وباهلل التوفيقغيره لنلك 

 

 مسألة في دللة الشاهد على الغائب

 أقاويل من يدعى قدم اْلَعالم
 

يقول يكون شيء بشيء إلى ما ال نهاية له بمنشيء حكيم وجعلوه علة كون ومنهم من ... 

العالم ومحال كون العلة وال معلول مع ما ال يخلو من ال يوصف بالقدرة والجوف في القدم 

وذلك آية العجز والحاجة أو يوصف فيجب المقدور عليه وإفاضة الجوف على كل شيء وما 

 ذكر من التوهم لهم أيضا

 يقول بقدم الطينة وهي األصل وحدث الصنعةومنهم من 

قال أبو منصور رحمه هللا فقوله بقدم الطينة لما ذكرنا من رفع كون شيء ال عن شيء ثم 

كان كل شيء حدث عن شيء حدث عند انقالب األول وهالكه نحو ما يحدث من النطفة 

 والبيضة
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الطبائع من اإلعتدال  ومنهم من جعل حدثه بعوارض حلت بالطينة فانقلبت على ما عليه

 ...واإلختالف 

 
 َتَعالَى هللا على اْلِجْسم لفظ إِْطاَلق يجوز َل  َمْسأَلَة

 يجوز إِْطاَلق لفظ الشَّْيء على هللا
 

قيل له ألن السبب الني .  فإن قيل إذ قلتم شيء ال كاألشياء لم ال قلتم جسم ال كاألجسام

وبعد فإنه ال يخلو فيما يريد إلزامنا من . لم نقل ألزمنا القول بالشيء لم يوجد في الجسم لنلك

القول بالجسمية من أن يلزمنا بقولنا بالشيء فوجدنا أكثر األشياء وهي األعراض 

والصفات من غير لزوم القول فيها بالجسمية يمنع ذلك وإن كان يريد بقولنا ال كاألشياء 

ا السؤال وهو كمن يقول إذ فليس هو حرف اإلثبات ليدل على مائية المثبت فال وجه لهن

 ...جاز أن يكون شيئا ال كاألشياء لم ال جاز أن يكون إنسانا ال كالناس

 

  َتَعالَى هللا صفة فِي َمْسأَلَة
 

قَاَل أَبُو َمْنُصور َرحَمه هللا ثمَّ اْلَوْصف هلل بِأَنَّهُ قَافر َعالم َحّي كريم جواف َوالتَّْسِميَة بهَا حق 

َجِميًعا فالسمع َما َجاَء بِِه اْلقُْرآن َوَسائِر كتب هللا وسمى بِالَِّني ذكرت  من الّسمع َواْلعقل

ُسل َواْلَخاَلئِق كل ِمْنهُم إِالَّ أَن قوما وجهوا تِْلَك اأْلَْسَماء إِلَى َغيره ظنا ِمْنهُم أَن فِي إِْثبَات  الرُّ

َلَكاَن بنفى التعطيل َذلِك وبنفيه أَْيضا اإلسم تشابها بَينه َوبَين كل ُمَسّمى َولَو َكاَن بِِه َذلِك 

تشابه بَينه َوبَين َما اَل يْدخل تَحت إسم َوهَُو َما لَْيَس َكَنلِك َولَِكن قد بَينا بعد التشابه لموافقة 

َواْلعقل يُوجب َذلِك أِلَن  .اإلسم فَهَُو ُمَسّمى بَِما سمى بِِه نَفسه َمْوُصوف بَِما وصف بِِه نَفسه

ُسْبَحانَهُ إِْذ ثَبت َعنهُ ُمْختَلف اْلخلق بجوهره َوِصفَاته فّل أَن فعله لَْيَس بِفعل الطباع بل هللا 

 ...هَُو فعل اإلختيار 
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ات ِصَفات فِي الكعبي آراء َمْسأَلَة دّ  اْلفِْعل وصفات الذَّ  َعلَْيَها َوالرَّ

 بِاْختَِيار هللا أَفَعال أَن فِي الكعبي َقول مناقشة َمْسأَلَة

 فِي أَسَماء هللا عز َوجل َمْسأَلَة

 َمْسأَلَة َبَيان اْلَعْرش

 َمْسأَلَة ُرْؤَية هللا

 شيئية اْلَمْعُدوم ِعْند اْلُمْعَتزلَة واإلجابة َعْنَها

ْسِمَية َل يوجبان التشابه  َمْسأَلَة اْلَوْصف هلل َوالتَّ

ائِل لم خلق هللا   اْلخلقاْختاَِلف النَّاس فِي َجَواب ُسؤال السَّ

ْوِحيد من عرف َنفسه عرف ربه  َمْسأَلَة فِي التَّ

 َمْسأَلَة معنى الَقْول َبان هللا َشْيء

 هللا أَسَماء فِي َمْسأَلَة

  اْلِحْكَمة فِي خلق اْلَجَواِهر الضارة

 إختالف اْلفرق فِي اْلَعالم

ْوِحيد  َمْسأَلَة فِي طرق التَّ

َظر  َمْسأَلَة دفاع َعن اْلعلم َوالنَّ

 مناقشة اْبن شبيب فِي حدث اأْلَْجَسام

   أقاويل الدهرية َوَبَيان َفَسادَها
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قَاَل أَبُو َمْنُصور َرحَمه هللا ثمَّ نْنكر أقاويل الدهرية على َما ذكره اْبن شبيب َوَغيره ليْظهر 

َعالم وإختالفهم فِي مناهبهم فَإِن ظُهُورهَا أحد أَِفلَّة فََسافهَا بعد أَن يعلم إتفاقهم فِي قدم ِطينَة الْ 

ْنَعة وحدثها َوهََنا جملَة مناهبهم زعم َأْصَحاب الطبائع أَنَّهُنَّ أَربع حر َوبرف وندوة . قدم الصَّ

ويبس َواْختلف اْلَعالم باْختاَلف اإلمتزاج ِمْنهَا واعتدل َما اعتدل ِمْنهَا بإستواء المزاج ِمْنهَا 

ْمس َواْلقََمر  والنجوم َولم يزل يجرى بِمثل الَِّني يجرى َكَما ترى اَل وَعلى َذلِك مْجرى الشَّ

أول لألشياء َوسموا حركاتها أعراضا وضربوا لباطلهم هََنا مثال من نَْحو األصباغ 

كالبياض والحمرة والسواف والخضرة إِنَّهَا ِعْند اإلمتزاج على قدر اْلَكْثَرة والقلة والرقة 

ة َحافث لون َوإِن َكاَن ُربَما يخرج على َما اَل يعرف والكثافة تْختَلف ألوانها اَل أَن يك ون ثمَّ

 ...أهل هَِنه األلوان أَن َذلِك ِمم خرج فَمثله َما ذكُروا من الطبائع

 

 َمْسأَلَة أقاويل السمنية من الدهرية َوَبَيان َفَسادَها

 َمْسأَلَة أقاويل السوفسطائية َوَبَيان َفَسادَها

 الثنوية َمْسأَلَة فِي صفة أقاويل

 َمْسأَلَة إِْثَبات الرَسالَة َوَبَيان اْلَحاجة إِلَْيَها

 َمْسأَلَة أَفَعال هللا

 َمْسأَلَة فِي أَفَعال اْلخلق وإثباتها

 ُيَطاق َل  َما وتكليف للضدين اْلقُْدَرة َصاَلِحية فِي الَقْول َمْسأَلَة

 مَسائِل فِي اإْلَِراَدة

 فِي اْلَقَضاء َواْلقدر َمْسأَلَة
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 اْلَقَدِريَّة ذمّ  فِي َمْسأَلَة

ُنوب مقترفي فِي َمْسأَلَة  اإْلِيَمان من بُِذُنوبِِهمْ  يخرُجون َوِهي الذُّ

َفاَعة َمْسأَلَة  الشَّ

  اإْلِيَمان فِي َمْسأَلَة

 معرَفة أم بِاْلَقْلبِ  َتْصِديق اإْلِيَمان َمْسأَلَة

  اإلرجاء فِي َمْسأَلَة

 خلق اإْلِيَمان

 اإْلِيَمان فِي اإلستثناء ترك َمْسأَلَة

 َواإْلِيَمان اإْلِْساَلم َمْسأَلَة. ُنْسَخة فِي ِباْلَمْتنِ  ألحقت َمْسأَلَة
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 العقيدة الطحاويةمؤسس 

هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة الطحاوي األزدي 

يعتبر شيخ  ومحدث فقيه، بمصرقرية  طحاالمصري نسبة إلى 

صنف التصانيف في . العقيدة الطحاوية، من أشهر كتبه الحنفية

الفقه والحديث، وانتهت إليه رياسة الحنفية العقيدة وبرع في 

 . بمصر

أهل السنة  عقيدةفي بيان  الكتبأحد أهم    متن العقيدة الطحاوية

، بعيداً عن والسنة الكتابكما وردت في منبعيها  والجماعة

، المتوفى سنة أبو جعفر الطحاويكتبها . اآلراء والمذاهب

لقي هذا المتن القبول   .ر من العلماء، وقد شرحها كثيهـ234

، وكل  والماتريدية األشاعرةمن  أهل السنة عند كل مدارس 

في  تاج الدين السبكييقول . منهم يعتبره مفصحاً عن عقيدته

: معرض الحديث عن اعتقاد أصحاب المذاهب الفقهية األربعة

الحمد والمنة في العقائد يٌد واحدة،  وهذه المذاهب األربعة وهلل»

إال َمـن لحق منها بأهل االعتزال والتجسيم، وإال فجمهورها على 

الحق يقّرون عقيدة أبي جعفر الطحاوي التي تلقاها العلماء سلفاً 

 أبي الحسن األشعريوخلفاً بالقبول ويدينون هللا برأي شيخ السنة 

 .«الذي لم يعارضه إال مبتدع

 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%AD%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A9_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/321_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A
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   متن العقيدة الطحاوية 

 
قديم . وال إاله غيره  إن هللا واحد ال شريك له ، وال شيء مثله، وال شيء يعجزه،   (1

 . بال إبتداء، فائم بال إنتهاء

وال تدركه األفهام، وال  ال تبلغه األوهام،. ن إال ما يريدال يفنى وال يبيد، وال يكو (2

 .يشبه األنام

مميت بال مخافة، . خالق بال حاجة، رازق بال مؤونة. حّي ال يموت، وقيوم ال ينام (3

 .باعث بال مشقة

لم يزفف بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفتِه، وكما . ما زال بصفاته قديما قبل خلقه (4

" ليس بعد خلِق الخلِق استفاف اسم . كان بصفته أزليا كنلك ال يزال عليها أبديا

له معنى الربوبية وال َمْربُوب، ". الباري" وال بإحداث البرية استفاف اسم " الخالق

 . ومعنى الخالق وال مخلوق

وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، استحقَّ هنا االسم قبل إحيائهم، كنلك استحقَّ  (5

 .اسم الخالق قبل إنشائهم

أمر عليه يسير، اليحتاج ذلك بأنه على كلِّ شيء قدير، وكلُّ شيء إليه فقير، وكّل  (6

 . ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إلى شيء،

ولم يخَف عليه شيء قبل  .وضرب لهم آجاال .وقّدر لهم أقدارا. خلق الخلق بعلمه (7

 .أن يخلقهم ، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم

وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ،   . وأمرهم بطاعته ، ونهاهم عن معصيته  (8

ومشيئته تنفن، ال مشيئة للعباف إال ما شاء لهم ، فما شاء لهم كان ، وما لم يشأ لم 

عصم ويعافي فضال ، ويضل من يشاء ، ويخنل ويبتلي يهدي من يشاء ، وي  . يكن 

وهو متعال عن األضداف   . عدال ، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله 

  . واألنداف ، ال رافَّ لقضائه ، وال معقب لحكمه ، وال غالب ألمره 
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وأن محمدا عبده المصطفى ، ونبيه    . آمنا بنلك كله ، وأيقنا أن كال من عنده  (9

المجتبى ، ورسوله المرتضى ، وأنه خاتم األنبياء ، وإمام األتقياء ، وسيد 

المرسلين ، وحبيب رب العالمين ، وكل فعوى النبوة بعده فَغيٌّ وهوى ، وهو 

وإن   . المبعوث إلى عامة الجن ، وكافة الورى ، بالحق والهدى ، وبالنور والضياء 

ال ، وأنزله على رسوله وحيا ، وصدقه القرآن كالم هللا ، منه بدا بال كيفية قو

المؤمنون على ذلك حقا ، وأيقنوا أنه كالم هللا تعالى بالحقيقة ، ليس بمخلوق ككالم 

البرية ، فمن سمعه فزعم أنه كالم البشر فقد كفر ، وقد ذمه هللا وعابه ، وأوعده 

إن هذا      : ، فلما أوعد هللا بسقر لمن قال     سأصليه سقر   : بسقر ، حيث قال تعالى 

   . علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ، وال يشبه قول البشر    إال قول البشر

فمن أبصر هنا اعتبر ،   ومن وصف هللا بمعنى من معاني البشر فقد كفر ،  (11

  . مثل قول الكفار انزجر ، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر  وعن

    : والرؤية حق ألهل الجنة بغير إحاطة وال كيفية ، كما نطق به كتاب ربنا  (11

 ، وتفسيره على ما أرافه هللا تعالى وَعلَِمه ،  وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة

وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى هللا عليه وسلم   (12

بآرائنا ، وال    فهو كما قال ، ومعناه على ما أراف ال ندخل في ذلك متأولين 

 متوهمين بأهوائنا ،

فإنه ما سلم في فينه إال من سلَّم هلل عز وجل ولرسوله صلى هللا عليه وسلم ،   (13

  . ه إلى عالمه وَرفَّ ِعْلم ما اشتبه علي

 وال يثبت قدم اإلسالم إال على ظهر التسليم واالستسالم ، (14

فمن رام ِعْلَم ما ُحِظر عنه علمه ، ولم يقنع بالتسليم فهمه ، حجبه مرامه عن   (15

خالص التوحيد ، وصافي المعرفة ، وصحيح اإليمان ، فيتنبنب بين الكفر 

، ر ، موسوسا تائها ، زائغا شاكااواإليمان ، والتصديق والتكنيب ، واإلقرار واإلنك

  .ال مؤمنا مصدقا ، وال جاحدا مكنبا
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برها منهم بوهم ، أو تأولها وال يصح اإليمان بالرؤية ألهل فار السالم لمن اعت (16

وبية بترك التأويل ، إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الرببفهم

  . ، وعليه فين المسلمين ولزوم التسليم

لم يتَوقَّ النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه ، فإن ربنا جل وعال ومن  (17

ية، ليس في معناه أحد من موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفرفان

عن الحدوف والغايات، واألركان واألعضاء واألفوات، ال تحويه  وتعالى  . البرية

    . الجهات الست كسائر المبتدعات 

أسرى بالنبي صلى هللا عليه وسلم ، وعرج بشخصه في والمعراج حق ، وقد  (18

اليقظة إلى السماء ، ثم إلى حيث شاء هللا من العال ، وأكرمه هللا بما شاء ، وأوحى 

  . فصلى هللا عليه وسلم في اآلخرة واألولى   ما كنب الفؤاف ما رأى   إليه ما أوحى ، 

والشفاعة التي افخرها لهم   . والحوض الني أكرمه هللا تعالى به غياثا ألمته حق  (19

  . والميثاق الني أخنه هللا تعالى من آفم وذريته حق   . حق ، كما روي في األخبار 

وقد علم هللا تعالى فيما لم يزل عدف من يدخل الجنة ، وعدف من يدخل النار جملة 

          عدف وال ينقص منه ، وكنلك أفعالهم فيما علم منهمواحدة ، فال يزاف في ذلك ال

تيم ، والسعيد من سعد بقضاء واألعمال بالخوا  . أن يفعلوه ، وكلٌّ ميسر لما خلق له 

  . ، والشقي من شقي بقضاء هللا هللا

وأصل القدر سر هللا تعالى في خلقه ، لم يطلع على ذلك ملك مقرب وال نبي  (21

نظر في ذلك ذريعة الخنالن ، وسلم الحرمان ، وفرجة والتعمق وال .مرسل

الطغيان ، فالحنر كل الحنر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة ، فإن هللا تعالى طوى 

ال يسأل     : علم القدر عن أنامه ، ونهاهم عن مرامه ، كما قال هللا تعالى في كتابه 

فقد رف حكم الكتاب ، ومن رف حكم    ؟ لَِم فعل   : فمن سأل   عما يفعل وهم يسألون 

   . الكتاب كان من الكافرين 
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فهنا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء هللا تعالى ، وهي فرجة  (21

 الراسخين في العلم ؛

فقوف ، فإنكار العلم علم في الخلق موجوف ، وعلم في الخلق م  : ألن العلم علمان   (22

، وال يثبت اإليمان إال بقبول العلم الموجوف م المفقوف كفر، وافعاء العلالموجوف كفر

  . وترك طلب العلم المفقوف 

 ونؤمن باللوح والقلم ، وبجميع ما فيه قد رقم ،  (23

فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه هللا تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير   (24

ا كلهم على شيء لم يكتبه هللا تعالى فيه ليجعلوه كائن لم يقدروا عليه ، ولو اجتمعو

 كائنا لم يقدروا عليه ، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة ،

  . وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه ، وما أصابه لم يكن ليخطئه   (25

، فقدر ذلك تقديرا قد سبق علمه في كل كائن من خلقه وعلى العبد أن يعلم أن هللا (26

محكما مبرما ، ليس فيه ناقض وال معقب ، وال مزيل وال مغير ، وال ناقص وال 

 زائد من خلقه في سماواته وأرضه ، 

                  وذلك من عقد اإليمان وأصول المعرفة ، واالعتراف بتوحيد هللا (27

، وقال    قدره تقديراوخلق كل شيء ف    : تعالى وربوبيته ، كما قال تعالى في كتابه 

   وكان أمر هللا قدرا مقدورا   :تعالى

قلبا سقيما ،   فويل لمن صار هلل تعالى في القدر خصيما ، وأحضر للنظر فيه   (28

  . لقد التمس بوهمه في محض الغيب سرا كتيما ، وعاف بما قال فيه أفاكا أثيما

بكل شيء  والعرش والكرسي حق ، وهو مستغن عن العرش وما فونه، محيط (29

    . وفوقه ، وقد أعجز عن اإلحاطة خلقه 

ونقول إن هللا اتخن إبراهيم خليال، وكلم هللا موسى تكليما، إيمانا وتصديقا  (31

 . وتسليما
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ونؤمن بالمالئكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ، ونشهد أنهم كانوا  (31

  . على الحق المبين 

ا فاموا بما جاء به النبي صلى هللا عليه ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ، م (32

  . وسلم معترفين ، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين 

وال نخوض في هللا، وال نماري في فين هللا، وال نجافل في القرآن، ونشهد أنه  (33

سلين، محمدا صلى هللا كالم رب العالمين، نزل به الروح األمين، فعلمه سيد المر

 تعالى ال يساويه شيء من كالم المخلوقين، وال نقول ، وهو كالم هللاعليه وسلم

   . بخلقه، وال نخالف جماعة المسلمين 

ال يضر مع اإليمان ذنب لمن عمله ، نرجو للمحسنين من المؤمنين   : وال نقول  (34

أن يعفو عنهم ، ويدخلهم الجنة برحمته ، وال نأمن عليهم ، وال نشهد لهم بالجنة ، 

    . خاف عليهم وال نقنِّطهم ونستغفر لمسيئهم ، ون

           . واألمن واإلياس ينقالن عن ملة اإلسالم ، وسبيل الحق بينهما ألهل القبلة  (35

  . وال يخرج العبد من اإليمان إال بجحوف ما أفخله فيه 

   . هو اإلقرار باللسان ، والتصديق بالجنان   : واإليمان  (36

  . يه وسلم من الشرع والبيان كله وجميع ما صح عن رسول هللا صلى هللا عل (37

 حق

واإليمان واحد ، وأهله في أصله سواء ، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ،  (38

  . ومخالفة الهوى ، ومالزمة األولى 

  . والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن ، وأكرمهم عند هللا أطوعهم وأتبعهم للقرآن  (39

وكتبه ، ورسله ، واليوم اآلخر ،  هو اإليمان باهلل ، ومالئكته ،  : واإليمان  (41

  . والقدر خيره وشره ، وحلوه ومره من هللا تعالى 

ونحن مؤمنون بنلك كله ، ال نفرق بين أحد من رسله ، ونصدقهم كلهم على ما  (41

   . جاؤوا به 
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              وأهل الكبائر من أمة محمد صلى هللا عليه وسلم في النارال يخلدون ،  (42

  . وحدون ، وإن لم يكونوا تائبين ، بعد أن لقوا هللا عارفين مؤمنين إذا ماتوا وهم م

إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله ، كما ذكر عز وجل   : وهم في مشيئته وحكمه 

وإن شاء عنبهم في النار بعدله ، ثم   .    ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء   : في كتابه 

ن أهل طاعته ، ثم يبعثهم إلى جنته ، يخرجهم منها برحمته ، وشفاعة الشافعين م

وذلك بأن هللا تعالى تولى أهل معرفته ، ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته ؛ 

النين خابوا من هدايته ، ولم ينالوا من واليته ، اللهم يا ولي اإلسالم وأهله ثبتنا 

  . على اإلسالم حتى نلقاك به 

لة ، ونصلي على من مات منهم ونرى الصالة خلف كل بر وفاجر من أهل القب (43

وال ننزل أحدا منهم جنة وال نارا ، وال نشهد عليهم بكفر وال بشرك وال بنفاق ،   . 

وال نرى السيف   . ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ، وننر سرائرهم إلى هللا تعالى 

  . على أحد من أمة محمد صلى هللا عليه وسلم إال من وجب عليه السيف 

وا عليهم وال خروج على أئمتنا ووالة أمورنا وإن جاروا ، وال ندعوال نرى ال (44

وجل فريضة، ما لم ونرى طاعتهم من طاعة هللا عز   ، ننزع يدا من طاعتهم

  . ، وندعوا لهم بالصالح والمعافاةيأمروا بمعصية

ونحب أهل العدل   . ونتبع السنة والجماعة ، ونجتنب الشنوذ والخالف والفرقة    (11

  . هللا أعلم فيما اشتبه علينا علمه   : ونقول   . واألمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة 

والحج والجهاف   . ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر ، كما جاء في األثر 

ماضيان مع أولي األمر من المسلمين ، برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة ، ال 

ونؤمن بالكرام الكاتبين ، فإن هللا قد جعلهم علينا    . يبطلهما شيء وال ينقضهما 

ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين ، وبعناب القبر لمن .  حافظين 

كان له أهال ، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه وفينه ونبيه ، على ما جاءت 
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ان هللا عليهم به األخبار عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وعن الصحابة رضو

                                                         . والقبر روضة من رياض الجنة ، أو حفرة من حفر النيران   . 

 نكتفي بهذا ويمكنكم الرجوع إلى متن العقيدة الطحاوية.... ....

 

 

إخوتي أخواتي األفاضل هؤالء عمالقة البحث في العقيدة 

 43العلماء من اإلسالم على مدى  وقد تبعهم فطاحل

 .          ئديةاسالكين نفس المنهج في العلوم العق. قرن

 .العلماء المقتدين لك سنقترح عليكم مقتطفات من كتبلذ

       لمزيد جمع المعلومات والمعرفة بهذا الفن وذلك 

حتى تساعدوننا بإذن هللا على إعادة الدّر إلى معدنه 

أيدنا هللا . باع دون إعمال النظر ال بات. بعلم ودراية

 . وإياكم رب العزة جل جالله
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 هـ 053هـ ــ  830اإلمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسن البيهقي 

 

نقتبس بعض ما ذكره اإلمام في كتابه الجامع لشعب اإليمان 

وأختصر باألحاديث لتبين لكم أن شعب اإليمان متعددة وكثيرة 

ألن لإليمان واقع ومفهوم . وال يمكن أن تكون هي ذاتها العقيدة

يختلف عن مدلول وواقع العقيدة وإن يرى الناظر أنهما متشابهان 

وتالزمهما ال يعني اإلشتراك . مانألنهما في الواقع وعقال متالز

ذلك أن العقيدة أساس يبنى عليه كل الفروح في . في المفهوم

الحياة لذلك يجب على العقيدة السهولة والوضوح والبيان مع قوة 

وال تستحق المعانات والحفظ الشاق وتشابك السبل ألنه . الحجة

. اتهسلوك في تصرفاته وحيجعلها حينها ال يقدر من يتلقاها من 

ألن الفكر المتشعب والشائك يصعب إحتراقها بمشاعر اإلنسان 

. لتولد السلوك الناجم عن الفهم السليم المبني على هذه العقيدة

وبالتالى تبقي فلسفة غير قابلة للتطبيق وإن أرادها أصحابها 

لذلك جعل هللا لنا عقيدة . اإلطمئنان فيها وإقناع الغير بها فيصعب

مفعولها سريع لكن . هضم دقيقة التأثير والتغييرسهلة التناول وال

يلزمها رجاد صادقين مع هللا حتى يمكننا جعلها اساس سهل 

التبني لإللتزام بها في سلوكنا حينها تنتعش قلوب البشرية بفيحان 

عطر هذه الدعوة فتهب إليها النفوس باحثة على اإلطمئنان هروبا 

  .بالسوء مما كانت عليه من اللوم أو تلك األمارة
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               ونذكر لكم متن العقيدة لإلمام العزالي أحد شيوخ التصوف والمجتهدين 

هذا المتن . وكيف صار على منوال من سبقوه من مجتهدين العقيدة. في مجالهم

قدم له  .  شرح عقيدة اإلمام الغزالي" ذكره اإلمام سيدي أحمد زروق في كتابه 

          .   فضيلة الشيخ جودة محمد أبو اليزيد المهدي نائب رئيس جامعة األزهر

 ــ عن دار الكرز للنشر ــ
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إن من أبرز واشهر الكتب المفسرة للعقيدة والتي وجدناها عند بعض علماء 

الزيتونة نضع أمامكم بعض ما قاله شيخنا العالمة السنوسي من كتابه الشهير 

مَ المُ  بشرحُ الذي يعرف  لإلمام أبي عبد هللا محمد بن يوسف السنوسي  اتِ قدِّ

 الحسني قدم له األستاذ سعيد عبد اللطيف فودة  ـــ مكتبة المعارف ـــ
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 التعريف بحزب اهلل
 

                          . حزب هللا هو حزب مبدئي ذا فكرة وطريقة

          .والدينوهو حزب إيديولوجي ال يفرق بين السياسة والحياة 

فكل هذه التسميات بمعانيها ودالالتها تعود إلى واقع له  

واحد وقاعدة فكرية واحدة هي أساس كل فكر   تفسير

 .وسلوك فرعي

كما         إن حزب هللا في فكره ال يفصل بين الدين والدولة 

 في كل ار أن اإلنسانلسياسة والدين باعتبيفصل بين ا ال

 .حكم وشرع هللا في أفكاره وسلوكه  األحوال يرعى

 :إن عقيدة حزب هللا التي نتبناها هي

              يعتبر حزب هللا العقيدة أنها سر الوجود اإلنساني 

في هذه األرض، أي اإلجابة عن عقدة   حول  الحياة 

           فهو يرى هذه اإلجابة عبارة  وعليه. اإلنسان الكبرى

               إليها اإلنسان بعد البحث  عن النتيجة  التي  يصل

              واإلدراك العقلي المطابق  للواقع   باهلل  و مالئكته  

اآلخر   والقضاء والقدر خيره    و رسله  و كتبه  و اليوم 

 .وشره   من  هللا
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             فنتيجة هذا اإلدراك العقلي والنقلى الجازم نتوصل

        ن هللا يحدد لنا فيها سر وجودنا حوصلة منبثقة م إلى 

        وبالتالي تحديد معنى له يكون هو معني في  األرض

من خاللها المحافظة على األسس الستة  العقيدة   التي نتمكن

ألي مسلم إنطالقا من هذا اإلدراك للعقيدة   لإليمان فال يمكن

 .أي ركن من أركان اإليمان زيادة أو إنقاص

        عن اإليمان وإن كانت  آخر كما أن  العقيدة هي شيء 

 لى تحديد هذه  القاعدة  األساسيةتمر عبره للوصول إ

 . للوجود

أن هللا أخبرنا             : فيكون معنى العقيدة لدى حزب هللا

بالدليل العقلي والقطعي عن طريق آياته التي هي معجزة 

الذي أخرجنا من الجنة  أن . الرسول عليه الصالة والسالم

هو إبليس وهو سيعمل جاهدا بعد خروجنا منها أن يقذفنا 

 .ويسوقنا إلى نار جهنم وقد توعد بذلك في المإل األعلى

 أن عدونا الوحيد في الوجود هو إبليس ويجب بفحذرنا هللا 

 .كلنا آلدم وآدم من تراب: ألننا في األصل. نتخذه عدوأن  

َن ٱْلَجنَّةِ يَابَنِۤي َءاَدَم الَ  ْيَطاُن َكَمآ أَْخَرَج أَبََوْيُكْم مِّ          يَْفتِنَنَُّكُم ٱلشَّ

  يَنِزُع َعْنُهَما لِبَاَسُهَما لِيُِريَُهَما َسْوَءاتِِهَمآ إِنَّهُ يََراُكْم ُهَو َوقَبِيلُهُ 
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يَاِطيَن أَْولِيَآَء  ِمْن َحْيثُ   لِلَِّذيَن الَ يُْؤِمنُونَ الَ تََرْونَُهْم إِنَّا َجَعْلنَا ٱلشَّ

 (األعراف  72)

وَن َعلَْيُكْم آيَاتِي فََمنِ  نُكْم يَقُصُّ ا يَأْتِيَنَُّكْم ُرُسٌل مِّ          يَابَنِۤي َءاَدَم إِمَّ

 (األعراف  85)  َخْوٌف َعلَْيِهْم َوالَ ُهْم يَْحَزنُونَ  ٱتَّقَٰى َوأَْصلََح فاَلَ 

َ َوٱْجتَنِبُوْا ٱْلطَّاُغوَت َولَقَْد بََعْثنَا فِي ُكلِّ أُ  ُسوال  أَِن ٱْعبُُدوْا ٱَّللَّ ٍة رَّ مَّ

اللَةُ فَِسيُرواْ  ْن َحقَّْت َعلَْيِه ٱلضَّ ُ َوِمْنُهْم مَّ ْن َهَدى ٱَّللَّ           فَِمْنُهم مَّ

بِينَ   (النحل  83)  فِي ٱألَْرِض فَٱنظُُروْا َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ ٱْلُمَكذِّ

         لكن وجود عدو مفترس له كل األسلحة إلغوائنا ويجعلنا 

لذلك بعث هللا لنا          . بسهولة مبلسين، أي أتباعه وأوليائه

سالح لمحاربته وهذا السالح أرسله إلينا بواسطة رسله 

 .سبحانه، وهي طاعته وطاعة أنبيائه

           فالشرائع التي أنزلها هللا في األرض إنما هي السالح   

         فهذه الطاعة حين . التي بعثها هللا مع رسله لمحاربة إبليس

ينتصر  سان إلى عدوه التي من أجلها وجدتيوجهها اإلن

 .ويرجح  الكفة  إلى  بني  آدم  في  الصراع. عليه

          أما إن استعمل العبد شرع هللا وسهي عن توجيه  الطاعة

كسالح لمحاربة إبليس، صار السالح غير موجه  في وجه 

العدو، حينها يشتغل إبليس في استعمال أوليائه من الكفار 
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في اإليحاء إلى عباد هللا  إلى استعمال السالح   والمنافقين

  لمحاربة بعضهم البعض، عوض أن يحاربوا إبليس وهو 

 .سابقا  خالل  الفتنة  الكبرى ما توصل إليه إبليس 

بالبداهة بليس، لذلك عبر التاريخ تجد المطيع هلل محاربا إل

وعليه ومع الوقت  والسهو يمكن . دون إدراك ذهني لذلك

لهذا العبد أن يطيع هللا في أشياء ويطيع  إبليس في أشياء  

         دون إدراك أن ما قام به طاعة إلبليس، ألنه ال دليل 

بليس  دون  رغبة يشترك في عمله إ ومع الوقت. على ذلك

 ...وهكذا  دواليك وإدراك،

وعليه فإننا نرى أن الدين اإلسالمي هو مبدأ في فكرته 

.   وال نكتفي هنا بإدراك أن المبدأ فكرة وطريقة. وطريقته

 للطريقة والفهم بل األهم من ذلك أن ندرك أن الفهم للفكرة

 .ومطابقتان صائبتان

          يرة الرسول، بق مع ساطأن يتالمفهوم فال بّد لهذا 

وال نكتفي  الفكرة والطريقة بالدليل الشرعي فيكون إثبات

                    ألنه يمكن لنا أن  ندرك أن المبدأ   .الفكرية في ذلك بالفلسفة

           في ذهننا معنى للفكرة   هو فكرة وطريقة، لكن يتوهم

            ومعنى للطريقة مغاير. غير الذي جاء به الرسول

أننا أدركنا  ذلك. وحينها يا خيبة المسعىلطريقة الرسول، 

                     .هنالك مبادئ ذات فكرة وطريقة وهي منكرة هلل عقال أن
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فليس المهم التوصل كون اإلسالم . فماتوا وهم مشركون باهلل

 .   المهم الوصول إلى حقيقتهما ولكن وطريقة، مبدأ وهو فكرة

 ةتأمالت فكريالجزء األول من الكتاب نعلم جميعا من خالل 

                   ... أن إبليس ألقى سمومه إلى الرسل واألنبياء

            فهل يعجز على إلقائها في عقول العارفين والفقهاء؟؟ 

 . ال يعجز عن ذلك اكيد

ُسوٍل َوالَ  إاِلَّ إَِذا تََمنَّٰى أَْلقَى ٱلشَّْيطَاُن فِۤي  نَبِي   َوَمآ أَْرَسْلنَا ِمن قَْبلَِك ِمن رَّ

ُ َعلِيٌم َحِكيٌم   أُْمنِيَّتِِه فَيَنَسخُ  ُ آيَاتِِه َوٱَّللَّ ْيطَاُن ثُمَّ يُْحِكُم ٱَّللَّ ُ َما يُْلقِي ٱلشَّ )  ٱَّللَّ

 (الحج  25

              لذلك حين يتمكن اللعين إبليس من أحدنا عالمين به

 .وسيلته لتضليل العباد والعياذ باهلل نصبح هأو متجاهلين

يأتي » :  وصحبه وسلم آلهعلى عن النبي صلى هللا عليه وكما قال الرسول 

قبلتهم، ودنانيرهم دينهم ، وشرفهم  على الناس زمان بطونهم آلهتهم ونساؤهم

االسالم إال رسمه ، وال من  متاعهم ، ال يبقى من االيمان إال اسمه ، ومن

علماؤهم الهدى ،  درسه ، مساجدهم معمورة ، وقلوبهم خراب منالقرآن إال 

من  جور: حينئذ ابتالهم هللا بأربع خصال .  أشر خلق هللا على وجه األرض

السلطان ، وقحط من الزمان ، وظلم من الوالة والحكام، فتعجب الصحابة 

   .«م نعم، كل درهم عندهم صن: قال رسول هللا أيعبدون األصنام ؟  يا: وقالوا 
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ْين أو الَعْهد الذي وقع بين آدم وأبنائه                فالدين هو الدَّ

          .بعدما غدر بهم إبليس وأخرجوهم من الجنة وبين هللا 

                  السبيل في هذه الحياة وهو الصراط  وهذا العهد هو

 .أو النار الجنة   إلى بعدها   للوصول  عليه  سيمرون  الذي

 : قال تعالى

يَّتَُهْم َوأَْشَهَدُهْم   َوإِْذ أََخَذ َربَُّك ِمن بَنِۤي َءاَدَم ِمن ظُُهوِرِهْم ُذرِّ

َعلَٰى أَنفُِسِهْم أَلَْسُت بَِربُِّكْم قَالُوْا بَلَٰى َشِهْدنَآ أَن تَقُولُوْا يَْوَم 

َذا َغافِلِيَن  ـٰ  (األعراف 275)ٱْلقِيَاَمِة إِنَّا ُكنَّا َعْن َه

يَطانَ أَلَْم أَْعَهْد إِلَْيُكْم ٰيبَنِۤي َءاَدَم أَ  إِنَّهُ لَُكْم  َعُدوٌّ  ن الَّ تَْعبُُدوْا ٱلشَّ

بِينٌ  ْستَقِيمٌ  * مُّ َذا ِصَراطٌ مُّ ـٰ  (يس  62*66)  َوأَِن ٱْعبُُدونِي َه

هو الفكرة التي يحملها حزب هللا وهي              فهذا العهد 

.  القاعدة األساسية التي يبنى عليها كل فكر فرعي للحزب

        مرتبط  وحي بالسلوك، وسلوك المسلمينأّما الطريقة فهي ت

هللا دون مغاالة  ، وعليه تكون الطريقة تنفيذ شرعبطاعة هللا

بعالقات  في كل ما يتعلق والعمل على حسن فهمنا لشرع هللا

ضاّنين  بمعصية هللاال تؤدي المغاالة  حتى. اإلنسانية الثالث

التي نراها مناسبة  لالكتفاء باألحكام في أنفسنا أننا على حق

 دون الخوف من السهو أو الكذب  على هللا أمام خلق هللا
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حبا في هللا ودون إدراكنا  لهذا   رغم ما نتظاهر به من

 .كذب  عن  غير  قصدالسهو  أو ال

 : يقول تعالى

ا َجآَءهُ  ِ َكِذبا  أَْو َكذََّب بِٱْلَحقِّ لَمَّ ْن ٱْفتََرٰى َعلَى ٱَّللَّ َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

ى لِّْلَكافِِرينَ   (66العنكبوت)  أَلَْيَس فِي َجَهنََّم َمْثو 

الدين وهو محاربة إبليس            وبما أننا قلنا أن الفكرة هو 

       يكون اإلسالم هو الطريقة في المبدأ وهو التسليم المطلق

         أي أننا لّما علمنا أن إبليس أخرجنا      . ألوامر هللا ونواهيه

من الجنة وسيعمل جاهدا إدخال أبناء آدم النار، وعلمنا          

       أدركنا        .  في القرآنبذلك من إدراكنا الجازم بكالم هللا

أن السبيل الوحيد للعودة إلى الجنة هو إتباع هللا دون           

          .         جدال أو معاندة ألن ذلك هو الحبل الوحيد للنجاة

فكان لذلك التسليم المطلق ألوامر هللا ونواهيه وكان   ذلك 

 الذي إستمدناه اإلسالم هو الطريقة في مبدئنا نحن حزب هللا

 .من كتاب هللا عز وجل
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 اهلل تسمية حزب
 

يعلم الجميع أن لفظة حزب في اللغة لها معنا وفي 

        االصطالح معان ولذلك نجد في كتب اللغة ونختصر

 .بكتاب لسان العرب

  حزب

، والجمع أَْحزاٌب؛ واألَْحزاب  : الح ْزب   :             َجماعة  الناس 

نود   فَّار، تأَلَّبوا وتظاهروا علىج      النبّي، صلى      ح زْب  الك 

 .قريش وغطفان  وبنو قريظة:  هللّا  عليه  وسلم،  وهم

 ؛يا قوم إِني أَخاف عليكم مثَل يوِم األَحزابِ   :وقوله تعالى

 .قوم نوح وعاد وثمود، ومن أ هلك بعدهم: األَْحزاب  ههنا

ه الذين على رْأي ه، والَجْمع  أَْصحاب ه : الرجلوح ْزب   ْند  وج 

  .كالجمع

وَن  ناف ق وَن والكاف ر  ، وكل قوم َتشاَكَلْت  ح ْزب  والـم  يطان  الشَّ

هم َبْعضاً  ق ل وبه م وأَْعمال هم فهم أَْحزاٌب، وإ ن لم َيْلَق بعض 

 .بمنزلة عادو َوث موَد وف رَعْوَن أ ولئك األَحزاب  

ونبما َلَدْيهم ح ْزبو  وكل ح  م واحدٌ : َفر  . كلُّ طائفةو َهواه 

ْرد  والح ْزب    .الو 



 104 

جل  من القرآن والصالة ْرد  الرَّ  .ح زب ه: وو 

ه  من ق راءةو  جل على َنْفس   وَصالةو  والح ْزب  ما َيْجَعل ه الرَّ

ْرد  .كالو 

  العشرين  أما اصطالح اللفظ، فقد راجت في أربعينيات القرن

انتماءات سياسية لمعالجة على تسمية األحزاب كونها 

مما يجعل األوطان  المشاكل االقتصافية واالجتماعية وغيرها

بغض النظر عن  أفكارهم   القوميات أهم ما يتميز به الحزبو

 ...في  ظواهرها  وفياناتهم 

نالحظ  وانطالقا من بالفنا 21أما اليوم في أوائل القرن  

بكل ما تعنيه  أن لفظة حزب تعني إنتماء إيديولوجي وندرك 

تكون مصدر  الكلمة من إيحاء إلى المبافئ الفكرية التي

اإلنسانية  باختالف   لجميع الحلول اإلجتماعية والحياتية

 . أشكالها

وبما أن القرآن صالح لكل زمان ومكان رأينا أن هللا                

في كتابه العزيز ذكر لنا أنه في هنه الدنيا كل حزب بما  

ن صافقين كانوا أو كاذبين مسلمين أو غير لديهم فرحو

 .مسلمين

ُعۤوْا أَْمَرُهْم َبْيَنُهْم ُزُبراا ُكلُّ ِحْزٍب بَِما لََدْيِهْم َفِرُحونَ   (المؤمنون  5)  َفَتَقطَّ
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قُوْا ِدينَُهْم َوَكانُوْا ِشيَعا               ُكلُّ ِحْزٍب بَِما لََدْيِهْم فَِرُحونَ  ِمَن ٱلَِّذيَن فَرَّ

 (الروم  25) 

لنلك فرقهم سبحانه في عصر وعهد األحزاب إلى صنفين  

سماهم بإسمين متقابلين األول حزب نسبه إليه سماه بحزب 

 .هللا

َ َوَرُسولَهُ َوٱلَِّذيَن آَمنُواْ  ِ ُهُم ٱْلَغالِبُونَ  َوَمن يَتََولَّ ٱَّللَّ            فَإِنَّ ِحْزَب ٱَّللَّ

 (المائدة  26) 

َ َوَرُسولَهُ الَّ تَِجُد    وَن َمْن َحآدَّ ٱَّللَّ ِ َوٱْليَْوِم ٱآلِخِر يَُوآدُّ قَْوما  يُْؤِمنُوَن بِٱَّللَّ

ئَِك َكتََب فِي  َولَْو َكانُۤوْا آبَآَءُهْم أَْو أَْبنَآَءُهْم أَْو إِْخَوانَُهْم أَوْ  ـٰ َعِشيَرتَُهْم أُْولَ

ْنهُ  َويُْدِخلُُهْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمن تَْحتَِها قُلُوبِِهُم ٱإِليَماَن َوأَيََّدُهْم بُِروٍح مِّ

ِ أاَلَ إِنَّ  ئَِك ِحْزُب ٱَّللَّ ـٰ ُ َعْنُهْم َوَرُضوْا َعْنهُ أُْولَ ٱألَْنَهاُر َخالِِديَن فِيَها َرِضَي ٱَّللَّ

ِ ُهُم ٱْلُمْفلُِحونَ   (المجادلة  55)  ِحْزَب ٱَّللَّ

أو  وما يقابلهم يكونون منسوبين لغيره وهم حزب الشيطان

ألن . إبليس، وال يهمنا في ذلك كثرة إختالفهم وتنوعهم

 .مصدرهم ومرجعهم إلى مخلوق واحد ذكره هللا أنه إبليس

ْيطَاُن فَأَنَساُهْم ِذْكرَ  ْيطَاِن أاَلَ إِنَّ  ٱْستَْحَوَذ َعلَْيِهُم ٱلشَّ ئَِك ِحْزُب الشَّ ـٰ ِ أُْولَ ٱَّللَّ

ْيطَانِ  ِحْزبَ   (المجادلة  21)  ُهُم الَخاِسُرونَ    الشَّ

ْيطَاَن لَُكْم َعُدوٌّ فَٱتَِّخُذوهُ َعُدّوا   إِنََّما يَْدُعوْا ِحْزبَهُ لِيَُكونُوْا ِمْن  إِنَّ ٱلشَّ

ِعيرِ   (فاطر  6)  أَْصَحاِب ٱلسَّ



 106 

 

لهم أنهم يعبدون القمر أو  فكما أعلمنا هللا أن النين يتهيأ  

األصل  الشمس أو النار أو األصنام أو العباف، إنما فى

 .الشيطان أوحى لهم بنلك فهم في األصل عبيده ألنهم إتبعوه

ِ َوَزيََّن لَُهُم ٱلشَّْيطَاُن  َوَجدتَُّها َوقَْوَمَها يَْسُجُدوَن لِلشَّْمِس ِمن ُدوِن ٱَّللَّ

بِيِل فَُهْم الَ يَْهتَُدونَ  أَْعَمالَُهمْ  ُهْم َعِن ٱلسَّ  (النمل  52) فََصدَّ

ْل بِِه ُسْلطَانا  َوَما لَْيَس لَُهْم بِِه ِعْلٌم َوَماَويَْعبُُدوَن ِمن  ِ َما لَْم يُنَزِّ  ُدوِن ٱَّللَّ

 (الحج  72)  لِلظَّالِِميَن ِمن نَِّصيرٍ 

ِ فَيَقُوُل أَأَنتُْم أَْضلَْلتُْم ِعبَاِدي  َويَْوَم يَْحُشُرُهْم َوَما يَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن ٱَّللَّ

بِيلَ ُهْم َضلُّوا ٱ َهُؤالَِء أَمْ   (الفرقان  27)  لسَّ

ْر  َوٱلَِّذيَن ٱْجتَنَبُوْا ٱلطَّاُغوَت أَن يَْعبُُدوَها ِ لَُهُم ٱْلبُْشَرٰى فَبَشِّ َوأَنَابُۤوْا إِلَى ٱَّللَّ

 (لزمر ا 27)  ِعبَادِ 

وعليه فإن كل من في هنه األرض يسعى في حياتهم حاربة 

با يكون لدينا وفي فكرنا في حزب هللا، وليس وجو. إبليس

يستحق من الحزب بطاقة إنخراط أو إشتراك ألن اإلتصال 

 :مع هللا في ذلك مباشر وفون واسطة لقوله تعالى

ُ ٱلَِّذيَن َصَدقُوْا َولَيَْعلََمنَّ ٱْلَكاِذبِينَ    العنكبوت 5   فَلَيَْعلََمنَّ ٱَّللَّ

ُ ٱلَِّذيَن آَمنُوْا َولَيَْعلََمنَّ ٱْلُمنَافِقِينَ    العنكبوت  22 َولَيَْعلََمنَّ ٱَّللَّ
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                وعليه فإن العابد هلل من خالل هنه اآليات والعابد لغيره،

لنلك حرم هللا علينا . هو وحده سبحانه أعلم بهم من غيره

والمطلع  ألن هللا العليم. تزكية بعضنا أو تكفير البعض اآلخر

قرار رب   على مكان العباف بعد الموت وال فخل للعبيد في

 .العالمين
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 سبب بعث الحزب
 

يعلم الجميع أننا وهم لم نواكب أحداث التاريخ ولكن      

سمعنا رواياته، ومما سمعناه أنه بعدما وقع تمزيق          

ففرقوهم   . الفكر اإلسالمي وقع تمزيق أوصال المسلمين

شيعا، وأحيوا فيهم بعد السيطرة على أراضيهم كل            

األفكار الدموية المشبوهة عبر التاريخ اإلسالمي، وعملوا 

 .ى  تمويلهاعلى  تنميتها  وإيجاف  األنصار  لها  وحت

فعمدوا في البداية إلى قطع قلب المسلمين عن عقله وذلك 

وهي أكبر . بإخراج جزيرة العرب عن طاعة الخالفة

ورغم  18المعاصي اإلسالمية وفامت الحركة منن القرن 

القضاء عليها حينها إال أنها أعاف أعداء المسلمين هنه الحركة 

فبعدما زرعوا .  19بعد اكتشاف النهب األسوف أواخر القرن 

الفتن والتفرقة في صفوف المسلمين عمل المستعمرون 

المحاربون هلل على إزالة الخالفة عن طريق أحد أبناء   

 . اليهوف وأحد أكبر أولياء إبليس في األرض، أتاتورك
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وبعدما تمكنوا من فصل الدماغ عن القلب، لم يكتفوا بنلك إذ 

 عنق  وزرع   سمالج عن   الرأس  فصل  إلى  أنهم عمدوا

 اصطناعي 

 . وضعوه وسموه إسرائيل

بقطع النظر عن المخططات اإلسرائيلية ومخططات 

المستعمرين ومخططات االنتهازيين والوصوليين والمنافقين 

في العالم العربي واإلسالمي، فإنهم جميعا لدينا في حزب هللا 

كانوا في طرق مختلفة أعدها لهم إبليس ليتمكن بهم جميعا 

ضاء على نور هللا في األرض باعتبارهم جميعا لنهجه الق

 .متبعين

         لنلك فإن المقاومين العرب والمسلمين حين فكروا في العوفة 

إلى المجد والعزة التي كانوا عليها، لم ينتبه منهم أحد                 

فقط بحثوا                  . أن إبليس هو السبب في ما وصلوا إليه

في األعداء المافيين والظاهرين أمامهم بل ذهبوا حتى              

إلى الصراع الفكري مع أولياء إبليس لعلهم بانتصارهم 

وا  إلى مجد اإلسالم، لكن الحظنا عبر التاريخ الفكري يعوف

الني لم نعيشه،   بل قرأناه أن المقاومين والمناضلين بعثوا 

حركاتهم وأحزابهم حين أحسوا أن النين سبقوهم لم يصلوا 

ولنلك بحثوا عن وسائل أخرى متهمين . إلى نتائج واضحة

في بعض الحاالت من سبقهم بعدم الفهم والقصور الفكري 
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وأنهم خير منهم وسوف يصلون ... ى الطعن في األفرافوحت

. لكن مع الوقت يصبحون مثل سابقيهم. إلى الحل بسرعة

وهكنا فواليك حتى تعدفت المحاوالت والتجارب على مدى 

 .قرن كامل فون الوصول إلى نتائج

            وبما أننا مثل غيرنا كنا نسير في ركاب اآلخرين وتبعا      

               نفس ما قالوه في غيرهم فيهم عليهم قلنا لما فرسناه

وقّوافنا وقلنا لماذا كثرة األحزاب واالختالف؟  مدّرسينا من

وكيف السبيل إلى توحيد المسلمين والعرب في صعيد واحد، 

 فون اإلقصاء والتهميش؟

 : فعدنا إلى هللا ورسوله فوجدنا قوله تعالى

ْلُت َوَما ٱْختَلَْفتُْم فِيِه ِمن  ُ َربِّي َعلَْيِه تََوكَّ ِ َذلُِكُم ٱَّللَّ َشْيٍء فَُحْكُمهُ إِلَى ٱَّللَّ

 (الشورى  26)  َوإِلَْيِه أُنِيبُ 

ُسوَل َوأُْولِي ٱألَْمِر  َ َوأَِطيُعوْا ٱلرَّ                يَا أَيَُّها ٱلَِّذيَن آَمنُوْا أَِطيُعوْا ٱَّللَّ

وهُ ِمْنُكْم فَإِن تَنَاَزْعتُْم فِي َشيْ  ُسوِل إِن ُكْنتُْم تُْؤِمنُوَن  ٍء فَُردُّ ِ َوٱلرَّ إِلَى ٱَّللَّ

ِ َوٱْليَْوِم ٱآلِخِر ٰذلَِك َخْيٌر َوأَْحَسُن تَأِْويال    (النساء  21)  بِٱَّللَّ

َ الَ  ُسوَل فإِن تََولَّْوْا فَإِنَّ ٱَّللَّ َ َوٱلرَّ                 يُِحبُّ ٱْلَكافِِرينَ  قُْل أَِطيعُوْا ٱَّللَّ

 (آل عمران  25)   

ُسوَل لََعلَُّكمْ  َ َوٱلرَّ  (آل عمران  225)  تُْرَحُمونَ  َوأَِطيُعوْا ٱَّللَّ
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                       وبما أن الحل هو العوفة إلى هللا أعدنا فراسة 

األحزاب والمناهب في أصولها وقواعدها التي تعتبر                  كل

             فوجدنا أن كلها . بما يسمى عقائدهم الحزبية الخاصة بهم

                   فيها ما يوافق الشرع وفيها ما يخالفه عن قصد أو عن

 .حسن نية

            ففكرنا في َجْمَعها جِميًعا في بافئ األمر على الحسن 

لكن في طريقنا إلى              . وترك  ما يعارض الشرع جميعا

ذلك توصلنا إلى الحكمة التي قال عنها الرسول أنها                

والتي اكتشفنا من خاللها أن مفهوم              . ضالة المؤمن

 .العقيدة  لدى المسلمين خاطئ منن أسس علم العقيدة

               يس عن حسن نية للدفاع عن الدينوكان ذلك التأس 

من .  من  الكفار والمنافقين  بما  رّوُجوه  من  أفكار هدامة

             القدرية والجهمية وعلماء الكالم النين جروا المسلمين     فلسفات 

طعن  م بما في ظاهره علوم وفي باطنهتأويل الكال إلى

 .ألساس الدين

العقيدة من أركان اإليمان تفسيرا            ولنلك جعل علماء  

              لمفهوم العقيدة، وإن كان األول يوصل إلى فهم الثاني،     

بل أضافوا إليها اإلجابات التي فرضتها عليهم آراء المتكلمين 

   والفلسفات الغريبة عن اإلسالم التي أفخلها أولياء إبليس        
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اإلسالم، مثل اإلستواء على   من منافقين وحاقدين على

 ... العرش والنزول إلى السماء الدنيا واليد والوجه 

هو بليس وأوليائه، سر وجوف المسلمين الني فبعدما أغاب إ 

للتعاون على  ربة إبليس في األرض وتحريض الناسمحا

 . العوفة إلى الجنة

         المستشرقين إستعان إبليس هنه المرة بأولياء آخرين وهم من

 كما قال عليه بدنياهم، أو من العلماء النين باعوا فينهم

شرارهم علماؤهم منهم : حول آخر الزمان  السالمو الصالة

 .تخرج الفتنة وإليهم تعود

 

 اإلخوة واألخوات األفاضل 

 

                    بعد علمكم باألسباب الفكرية والتاريخية في التوصل

           أحدثكم على بعض التفاصيلهنا الحزب، يشرفني أن  إلى

          التي بفضلها قمت باستدعائكم للعمل معي لإلعالن الجزئية

            تبليغا لألمة ما حصل عليه فهمنا لإلسالم،. عن هنا الحزب

 :ثم فعوتها إليه مصداقا لقوله تعالى

ة  َوَسطا  لِّتَُكونُوْا ُشَهدَ  ُسوُل َوَكَذلَِك َجَعْلنَاُكْم أُمَّ آَء َعلَى ٱلنَّاِس َويَُكوَن ٱلرَّ

  (البقرة  143)  َعلَْيُكْم َشِهيدا  
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                   فالرسول شاهدا علينا بما علمناه من معجزته التي بيننا 

             أمام هللا، ونحن سيشرفنا هللا بأن نكون شهداء على الناس 

                 . يوم القيامة، وبالتالي نكون ُرُسَل َرُسوِل هللا إلى الناس

 .في قيمة الصحابة النين رافقوه في فعوته إن شاء هللا

            2112أوال كانت والفة هنه األفكار في ليلة من ليالي سنة 

           حين عوفتي من القصرين بعد البحث عن نصرة لمحاربة 

 زامة والعرافين النين اشتهروا في العاصمة بواليتهم أحد الع

             إلبليس وبمضرة الناس وكان في سطوته مستعينا بالسلطة 

          فطلبت من أحد الصالحين . وقد ضّر أحد أقرب أصدقائي

          إال أن الحوار            . التدخل إلزاحته من طريق المسلمين

         حالوة كالم الرجل الصالح بارك            الني جري ليلتها و

هللا فيه، وكيفية النظر إلى المشاكل من حيث أن الضال             

          السير وراء العرافين ووقع العهد بإرافته اختار  النيهو 

     رضا ال يجوز ألولياء هللا التدخل حينها ألنهم حين   عن

 أن ال يتدخلوا ب وقع القضاء يرةعاهدوا هللا قبل كشف البص

أو   إال باذن هللا،فيما يروه بعين هللا حسب فهمي أللغاز الكالم 

  وذلك ما ترشد إليه اآليات بين سيدنا موسى       . بحقها

 . وسيدنا الخضر عليهما السالم
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 إخوتي األفاضل

إن موسى قام خطيباً في : " ل هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قالوروي عن رس

دَّ العلَم : بني إسرائيل، فسئل أي الناس أعلم؟ فقال أنا، فَعَتَب هللا عليه، إْذ لم َير 

: إليه، فأوحى هللا إليه أنَّ لي عبداً بمجمع البحرين، هو أعلم منك، قال موسى

ْكَتل فحيث ما فقدت : يا ربِّ فكيف لي به؟ قال تأخذ معك حوتاً فتجعله في م 

فأخذ حوتاً فجعله في مكتل ثم انطلق، وانطلق معه فتاه يوشع . الحوت فهو َثمَّ 

بن نون، حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما فناما، واضطرب الحوت في 

المكتل فخرج منه فسقط في البحر، فاتخذ سبيله في البحر َسَرَباً، وأمسك هللا 

فلما استيقظ نسي  تعالى عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق،

صاحبه أن يخبره بالحوت، فانطلقا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغد، 

ولم يجد : آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا َنَصَباً، قال: قال موسى لفتاه

َر به، وقال له فتاه أرأيَت إْذ أوينا : موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أ م 

يت الحوت، وما أنسانيه إال الشيطان أن أذكره، واتخذ إلى الصخرة فإني نس

فكان للحوت سرباً ولموسى ولفتاه عجباً، وقال : سبيله في البحر عجباً، قال

رجعا يقّصان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة : قال. ذلك ما كنا نبغ: موسى

ًي بثوب، فسلَّم عليه موسى، فقال الخضر عليه السالم ى وأ: فإذا رجل مسجَّ ّنُ

نعم أتيتك : موسى بني إسرائيل؟ قال: أنا موسى، قال: بأرضك السالم، فقال

إنك لن تستطيع معي صبراً، يا موسى، إني : لتعلمني مما علمت رشداً، قال

َمن ْيه  ال تعلمه أنت، وأنت على علمو من علم هللا علمك 
على علمو من علم هللا علَّ

شاء هللا صابراً وال أعصي لك أمراً،  ستجدني إن: هللا، ال أعلم ه، فقال موسى
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ث لك منه ذكراً، : فقال له الخضر فإن اتبعتني فال تسألني عن شيء حتى أ ْحد 

ت سفينة فكلَّموهم أن يحملوهم، فعرفوا  فانطلقا يمشيان على ساحل البحر، فمرَّ

، فلما ركبا في السفينة لم يضح إالّ والخضر قد قلع  الخضر فحملوهم بغير َنْولو

وم، فقال له موسىلو قد حملونا بغير َنْولو عمدت : حاً من ألواح السفينة بالَقد 

ألم أقل لك إنك : ، قال!إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئاً إمراً 

ال تؤاخذني بما نسيت  وال ت رهقني من أمري : لن تستطيع معي صبراً؟ قال

سراً، قال كانت األولى من موسى : " وسلم وقال رسول هللا صلى هللا عليه: ع 

وجاء عصفور فوقع على : ، قال" نسياناً والوسطى شرطاً والثالثة عمداً 

ما نقص علمي وعلمك من : حرف السفينة فنقر في البحر َنْقَرًة فقال له الخضر

علم هللا إال مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر، ثم خرجا من السفينة، 

ى الساحل إذ أبصر الخضر غالماً يلعب مع الغلمان، فبينما هما يمشيان عل

أقتلت نفساً زكية بغير : فأخذ الخضر برأسه فاقتلعه بيده فقتله، فقال له موسى

: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً؟ قال: نفس؟ لقد جئت شيئاً نكراً، قال

لغَت إن سألتك عن شيء بعدها فال تصاحبني، قد ب: وهذه أشد من األولى، قال

نِّي عذراً، فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأَبْوا أن  من لَد 

كان مائالً، فقال : يضيفوهما، فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض،فأقامه، قال

قوم آتيناهم فلم يطعمونا، ولم يضيفونا، لو : الخضر بيده فأقامه، فقال موسى

راق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم هذا ف: " شئت التخذت عليه أجراً، قال

ْدَنا أنَّ موسى : " فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" تستطع عليه صبراً  َود 

 ".كان صبر حتى ي َقصَّ علينا من خبرهما 
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وقع إختالف فقد هذا ملخص قصة سيدنا الخضر عليه السالم 

  التقيا فيهوأين ذلك البحر والمكان الذي  الظنية كبير في جوانبها

ما غلب عليه الضن لدينا بعد . كما اختلف حول العلم الذي يحمله

البحث واإلستقراء أن مكان لقاء سيدنا موسى وسيدنا الخضر 

كان مرتفعا وبالقرب   .بالقرب من مقام سيدنا الخضر بالجالز

في أيامنا هذه قام اإلستعمار بتوسعة األرض أمام . منه البحر

كما ابتعد البحر عن وسط  عن الجالز البحر فابتعد البحر

وهذه صورة مقام سيدنا الخضر في . بأقل من كيلومتر العاصمة

 .تونسأيامنا هذه ب

 

 
 مقام سيدنا الخضر بجانب مغارة سيدي بالحسن الشاذلي في جبل الجالز أين كان الشاطئ بالقرب منها
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ذي بالنسبة للعلم الذي يحمله سيدنا الخضر هو علم الباطن ال

وأجمع عليهم  تختص فئة صغيرة من المسلمين برحمة من هللا

قرن كونهم من الزهاد الذين اسسوا الطرق  41العلماء منذ 

فكما تحدثنا لكم في . ويشتهر هؤالء بلفظة أولياء هللا. الصوفية 

بأس أن نشير  ال. اع أولياء إبليسوالجزء األول من كتابنا حول أن

فهنالك  .ولن يكونوا مجال بحثنا هنا مختلفةأن أولياء هللا أصناف 

الرسل واألنبياء وهنالك األولياء الذين ترمز إليهم اآلية 

  .بالربانيين

ُ  ُيْؤتِيهُ  أَن لَِبَشرٍ  َكانَ  َما
بَ  ٱهللَّ ةَ  َوٱْلُحْكمَ  ٱْلِكَتٰ ُبوَّ  ِعَباداا  ُكوُنواْ  لِلنَّاسِ  َيقُولَ  ُثمَّ  َوٱلنُّ

ِ  ُدونِ  ِمن لِّي ِكن ٱهللَّ ـٰ ينَ  ُكوُنواْ  َولَ نِيِّ ـٰ بَ  ُتَعلُِّمونَ  ُكنُتمْ  بَِما َربَّ  ُكْنُتمْ  َوبَِما ٱْلِكَتٰ

 ( عمران آل 25)  َتْدُرُسونَ 

 . وكما أشار إليهم الحديث القدسي 

صلى هللا عليه  -قال رسول هللا : قال  -رضى هللا عنه  -عن أبى هريرة 

وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب من عافى لى : أن هللا تعالى قال  -وسلم 

إلى عبدى بشئ أحب إلى مما أفترضته عليه ، وال يزال عبدى يتقرب إلى 

بنوافل حتى أحبه فإذا احببته كنت سمعه النى يسمع به وبصره النى 

يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها ولئن سألنى ألعطينه 

 "ارى رواة البخ" .ولئن إستعاذنى ألعيننه 

  ؟ اإلبراهيميةماذا نقول في الصالة 
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اللهم صلي على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل 

إبراهيم و بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم 

 .وآل إبراهيم

  ؟ذا يعني هذا عقالام 

إذا علمنا أن هللا جعل من ذرية إبراهيم األنبياء والرسل فإننا بهذه 

صلى هللا الصالة نطلب من هللا أن يجعل من ذرية سيدنا محمد 

 .األولياء والصالحينعليه وسلم 

ساللة ل % 80بنسبة  هرة األولياء يرى إنتسابهمظاوالمتتبع ل 

أمة محمد بخالف كونهم جميعا من  .الرسول صلى هللا عليه وسلم

فهذا العمل والذكر نقوم به لكن قليال منا  .صلى هللا عليه وسلم

. زيادة على الثواب واألجر في ذلك. يدركون المقصد منه

ولمعرفة هذا الميدان من العلوم ورجاله عدنا إلى القرآن للبحث 

 .في ما يرشدنا إلى واقع هذه الظاهرة، وهللا ولي التوفيق

قعة على قول سيدنا الخضر أردت، لذلك سأختصر في هذه الوا

العلماء فيها وكيف  احتارهذه ثالثة إرادات . أردنا، أراد ربك

يتكلم سيدنا الخضر على لسان ربه فيحشر نفسه معه بالقول 

 ...أردنا
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 إخوتي أخواتي األفاضل 

سبق وأن أشرنا من قبل أننا اليوم ال نحمل من اإلسالم إال رسمه 

من إسالم مفبرك على قياسهم لعدم  نتعلمهأن   وما أراد المستعمر

 . نا كخير أمة أخرجت للناسالعودة إلى مجد

. العقيدة والسياسة والتصوف. كما أشرنا أن لإلسالم ثالثة بحور

 فكما أشرنا أننا إجتهدنا في. علماؤه والمجتهدين فيه وكل بحر له

يمكننا الحديث عن التصوف دون البحث فيما  ال. مجال العقيدة

وبعد .  ذم قدح وال بدون مدح وال. من انتسب إليهم فطاحل قاله 

البحث واإلطالع كون األولياء هم فئة من الناس تقربوا إلى هللا 

فأصبحوا يرون بعين . بقدر صاروا فيه ربانيين كما تقول اآلية

 .ذلكوغير . هللا ويسمعون بسمعه ويتكلمون بكالمه

   األفاضل أخواتي إخوتي

 401في سورة األنبياء يقول تعالى 

ُبورِ  فِي َكَتْبَنا َوَلَقدْ  ْكرِ  َبْعدِ  ِمن ٱلزَّ  ِعَباِديَ  َيِرُثَها ٱألَْرضَ  أَنَّ  ٱلذِّ

الُِحونَ   ٱلصَّ

وقد وقع جدال كبير بين المفسرين في هذه اآلية من ذهب كون 

األرض سيحكم فيها األرض هي ستكون الجنة أو من قال أن 

حين عقال لم يحكم الصالحون األرض كلها في  يف .الصالحون

بل إن المسلمون أنفسهم مكثت فيهم الخالفة الراشدة . زمن واحد
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لذلك . قرن 41عشرات السنين مقارنة بفترة حكمهم المتجاوزة 

أن أولياء هللا يرثون ببركاتهم التي فهمنا من بحثنا الطويل 

 .األماكن التي يدفنون فيها أودعها هللا فيهم

 .واقع الوالية كالتالىوعليه نرى 

بلدو شاسع عين عامل له كوضع ملك في . إن وضع الولي هلل 

أو . يرع شؤون الناس فيها باذنهل على منطقة من البالد الواسعة

فهذا الوالي أو . ما يسميها الناس في الشرق  محافظ منطقة ما

. ا يسمح له القانونمّ م انطالقا المحافظ ال يستطيع التصرف إال

في والية بنزرت مثال يستطيع الوالى أخذ  صالحياتفهنالك 

. القرارات فيها دون الرجوع إلى الملك أو الرئيس الذي عينه

لكن ال يستطيع هذا الوالي التدخل في أمور بوالية صفاقس إال 

قع يكما أن هنالك إجتماع . بعد أخذ اإلذن من والى تلك المنطقة

بين والة الحكم في البالد فيخرجوا بقرارات قابلة للتنفيذ الحيني 

رغم كل هذه اإلمكانيات في التصرف . للحاجة الملحة في ذلك

للوالى إال أنه إذا جاءه أمر من الرئيس أو الحاكم ال بد له من 

 .تنفيذ ذلك األمر

  األفاضل أخواتي إخوتي

فانطالقا من قول سيدنا . هذا المثال ذاته ينطبق على األولياء هلل 

ن سيدنا الخضر من إمكانية الخضر أردت، هذا يدل أن هللا مكّ 
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التصرف في دائرة معينة من األمور يمكنه أخذ القرارات بما 

 .يراها مناسبة للوضع الذي هو فيه

حين يقول عليه السالم أردنا نقول أنه ال يلحق نفسه باهلل لذلك و

األولياء حين التقوا وعلموا  علمه له بل نقول أن مجمع سابالن

نعلم من هذا ومؤمنين  أبويه وكون. وما سيحصل له االبنبحال 

اهرين ظهلل وكونهم من أولياء هللا ولكن ال ةاللفظ كونهم دعا

أجمع األولياء على قتل الطفل لتمكينه من . وليسوا بالمخفيين

وذلك مكرمة  الدخول للجنة دون الوقوع في الشقاء الذي كتب له

وبما أن بطش ربك . ي والديه جزاء جهادهم في هللا حق جهادف

شديد وأن األولياء حين يبطشون حسب الحديث بارادة هللا كان 

إلحاق سيدنا  لذلك ال نجيز. اع األولياء على هذا القرارإجم

اتين في ذات واحدة ذلعدم صحة دمج ال. الخضر نفسه باهلل

 .إلختالف الماهيتين

قول سيدنا الخضر أراد ربك، ت بين لنا أن الوالّة الحالة الثالثة في 

زيادة . نهم في ذلك المنصبهم تنفيذ أوامر من عيّ مل مهامن أوّ 

 .على ما مكنهم فيه من حرية التصرف كما ذكرنا سابقا

  إن هضم هذه المعلومات ال يتم بسهولة لضبابية المعرفة الدينة

وما يجعلنا  عصرنا هذا الذي غيره  المستعمر حسب مصالحهفي 

وعليه فما ذكره هللا لنا في هذه القصة إنما . متنافرين ومتباغضين

األصل فيه إعالمنا لفهم واقع األولياء وكون العلوم نوعان األول 
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كانت هذه اآليات من القالئل . العلوم الشرعية والثاني علم الباطن

وإذا ما أضفنا قصة . الموضحة لنوعية الناس المنتسبين إليها

مما يشبه علم سيدنا . نا سليمان ومن أتاه هللا علم الكتابسيد

    الخضر 

ا َرآهُ  َن ٱْلِكتَاِب أَنَاْ آتِيَك بِِه قَْبَل أَن يَْرتَدَّ إِلَْيَك طَْرفَُك فَلَمَّ قَاَل ٱلَِّذي ِعنَدهُ ِعْلٌم مِّ

َذا ِمن فَْضِل َربِّي لِيَْبلَُونِۤي   ُمْستَقِّرا  ِعنَدهُ  ـٰ أَأَْشُكُر أَْم أَْكفُُر َوَمن َشَكَر فَإِنََّما قَاَل َه

 (النمل  41)   يَْشُكُر لِنَْفِسِه َوَمن َكفََر فَإِنَّ َربِّي َغنِيٌّ َكِريمٌ 

إنطالق من هنه اآلية نكتشف أن أولياء هللا صنفان بعلمين 

مختلفين وال يمنع إمكانية تواجد هنين العلمين في رسول من 

 .الرسل

أول األولياء من عندهم علم الكتاب التي يسميه علماء الصوفية  

 .باللوح المحفوظ

وثاني األولياء هلل هم المبشرين والمننرين للبشرية بعلم من عند  

هنا كله بما استنتجناه  .هللا عبر سيدنا جبريل وهم الرسل واألنبياء

 . من اآليات الكريمة

ويدخل في . يلهمه هللا لعبافه نستطيع الجزم بأنه العلم اللدني الني

 فائرة الحكمة التي قال تعالى عنها 

 َكثِيرا   َخْيرا   أُوتِيَ  فَقَدْ  اْلِحْكَمةَ  يُْؤتَ  َوَمن يََشآءُ  َمن اْلِحْكَمةَ  يُْؤتِي

كَّرُ  َوَما  (البقرة  169)   ٱألَْلبَابِ  أُْولُواْ  إاِلَّ  يَذَّ
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وال يجوز لغير . وهو علم لخاصة العلماء وليس لمن هّب وفبّ 

من . العارف باهلل الدخول في هنا الفن ألن أصحابه قالوا سابقا

 تصوف ولم يتفقه فقد تزندق

 أن اإلسالمي التاريخ مر على الصوفية أهل يرى وبعد هنا كله 

 أحياء وهم يموتون بل ينتقلون إلى البرزخ، ال ورسله هللا أوياء

 في المولى فيهم قال النين الشهداء كمثل مثلهم. يرزقون ربهم عند

  ( 169 عمران آل)  سورة

ِ  َسبِيلِ  فِي قُتِلُواْ  ٱلَِّذينَ  تَْحَسبَنَّ  َوالَ   َربِِّهمْ  ِعندَ  أَْحيَاءٌ  بَلْ  أَْمَواتا   ٱَّللَّ

 يُْرَزقُونَ 

 النين هللا جند من يكونون والصالحون األولياء يتوفى حين وعليه

 هللا إال يعلمهم ال

 (المدثر)  ُهوَ  إاِلَّ  َربِّكَ  ُجنُودَ  يَْعلَمُ  َوَما 

 األفاضل أخواتي إخوتي

إلفافتكم ببعض المعلومات التي ذكرها سافتي العلماء في كتبهم التي يمكنكم 

 الرجوع إليها أختصر ببعض ما جاء فيها

  فمما وجدنا في كتاب تفسير معالم التنزيل لإلمام البغوي 

بحر فارس وبحر الروم، مما يلي : ، قال قتافة{ َحتَّٰى أَْبلَُغ َمْجَمَع ٱْلبَْحَرْيِن  }

 .أفريقية: وقال أبّي بن كعب. طنجة: وقال محمد بن كعب. المشرق

ْن ِعبَاِفنَآ َءاتَْينَاهُ َرْحَمةً } ...  ْن ِعنِدنَا َوَعلَّْمنَاهُ } ، أي نعمة، { فََوَجَدا َعْبًدا مِّ مِّ
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، أي علم الباطن إلهاماً، ولم يكن الخضر نبياً عند أكثر أهل { لَُّدنَّا ِعْلًما ِمن 

 .العلم

كفى بالتوراة : وفي بعض األخبار أنه لما قال له موسى هنا قال له الخضر

{ قَاَل } . إن هللا أمرني بهنا فحينئن: علماً وببني إسرائيل شغالً، فقال له موسى

، وإنما قال ذلك ألنه علم أنه يرى { تَِطيَع َمِعَى َصْبراً إِنََّك لَن تَسْ } ، الخضر، 

أموراً منكرة، وال يجوز لألنبياء أن يصبروا على المنكرات، ثم بيّن عنره في 

 .، أي علماً { َوَكْيَف تَْصبُِر َعلَٰى َما لَْم تُِحْط بِِه ُخْبراً } : فقال. ترك الصبر

 

  لإلمام الطبري ومما نذكره من كتاب تفسير جامع البيان 

 

ْمناهُ ِمْن لَُدنَّا ِعْلـماً } : ثم تال إلـى قوله فلقـيا رجالً عالـماً يقال له { َوَعلَـّ

ما ُسّمَى الـَخِضُر "  :الـَخِضر، فُنكر لنا أن نبـّي هللا صلى هللا عليه وسلم قال إنَـّ

ْت بِِه َخضراء   " َخِضرا  ألنهُ قََعَد َعلـى فَْرَوٍة بَـْيَضاَء، فـاْهتَزَّ

فظهر موسى علـى الصخرة حين انتهيا إلـيها، فإذا رجل : قال ابن عبـاس

وما جاء بك؟ : متلفف فـي كساء له، فسلـم موسى، فرّف علـيه العالـم، ثم قال له

جئتك لتعلـمنـي مـما علـمت رشداً، : قومك لشغل؟ قال له موسىإن كان لك فـي 

م {إنََّك لَْن تَْستَِطيَع َمَعَي َصْبراً }  قالَ  ، وكان رجالً يعلـم علـم الغيب قد علِـّ

أي  {وَكْيَف تَْصبُِر َعلـى ما لَـْم تُـِحْط بِِه ُخبراً }  بلـى قالَ : ذلك، فقال موسى

          لعدل، ولـم تُـحط من علـم الغيب بـما أعلـمإنـما تعرف ظاهر ما ترى من ا

وإن رأيَت ما  {قاَل َستَـِجُدنِـي إْن شاَء هللّاُ َصابِراً َوال أْعِصَي لََك أْمراً  }
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حتـى }  وإن أنكرته {قاَل فإِن اتَّبَْعتَنِـي فاَل تَْسأَْلنِـي َعْن َشْيٍء }  يخالفنـي،

 {أُْحِدَث لََك ِمْنهُ ِذْكراً 

فأبـان بنلك أنه إنـما عابها، ألن الـمعيبة منها ال { فأََرْفُت أْن أِعيبَها } : قوله... 

وكان وراءهم ملك يأخن كّل سفـينة : يعرض لها، فـاكتفـى بنلك من أن يقال

فأََرْفنَا أَْن } : وقوله... ـى أن ذلك فـي بعض القراءات كنلكصحيحة غصبـاً عل

اختلفت القّراء فـي قراءة ذلك، فقرأه جماعة من قّراء : {يُْبِدلَهَُما َربُّهَُما 

 . «فأََرْفنَا أَْن يُْبِدلَهَُما َربُّهَُما»: الـمكيـين والـمدنـيـين والبصريـين

فأراف : يقول{ ما وكان أبُوهُما َصالِـحاً فأَراَف َربَّك أْن يَْبلُغا أُشدَّهُ } : وقوله... 

ربك أن يدركا ويبلغا قوتهما وشّدتهما، ويستـخرجا حينئن كنزهما الـمكنوز 

 .تـحت الـجدار الني أقمته، رحمة من ربك بهما

: {َوما فََعْلتُهُ َعْن أْمِري} ة ثنا سعيد، عن قتاف: ثنا يزيد، قال: حدثنا بشر، قال ..

 . كان عبدا مأمورا، فمضى ألمر هللا

  تفسير القرآن الكريم لإلمام ابن كثير ب وفي كتا

 

هما بحر فارس مما يلي المشرق، وبحر الروم مما : قال قتادة وغير واحد... 
مجمع البحرين عند طنجة، يعني : يلي المغرب، وقال محمد بن كعب القرظي

 . في أقصى بالد المغرب، فاهلل أعلم
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 ونختم بكتاب التحرير والتنوير للشيخ ابن عاشور 
 

نما لم يقل. فأردت أن أعيبها وقد فعلت: والمعنى...  فعبتها، ليدل على أن : وا 
وتصرُف الخضر في أمر السفينة تصرف بَرعي  .فعله وقع عن قصد وتأمل

المصلحة الخاصة عن إذن من اهلل بالتصرف في مصالح الضعفاء إذ كان 
بحال الملك، أو كان اهلل أعلمه بوجوده حينئذ، فتصرف الخضر  الخضر عالما  

قائم مقام تصرف المرء في ماله بإتالف بعضه لسالمة الباقي، فتصرفه 
وهذا أمر . ينر الظاهر إفساد وفي الواقع إصالح ألنه من ارتكاب أخف الضر 

 .خفي لم يطلع عليه إاّل الخضر، فلذلك أنكره موسى
م فتصرف بوحي من اهلل جار  على قطع فساد خا  وأما تصرفه في قتل الغال

علمه اهلل وأعلم به الخضر بالوحي، فليس من مقام التشريع، وذلك أّن اهلل علم 
من تركيب عقل الغالم وتفكيره أنه عقل شاذ وفكر منحرف طبع عليه بأسباب 

 ... معتادة من انحراف طبع وقصور إدراك
عائدان إلى المتكلم { َفَأَرْدَنا } وقوله { ا َفَخِشَينَ } وضميرا الجماعة في قوله 

 .الواحد بإظهار أنه مشارك لغيره في الفعل

وهذا االستعمال يكون من التواضع ال من التعاظم ألن المقام مقام اإلعالم بأّن 
، ولم يقل { َفَأَرْدَنا .. َفَخِشيَنا} : اهلل أطلعه على ذلك وأمره فناسبه التواضع فقال

ألّن سبب اإلعابة إدراكه لمن له علم { َفَأَردُت أْن أِعيَبها } ال مثله عندما ق
 . بحال تلك األصقاع
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وقد أسند اإلرادة في قصة الجدار إلى اهلل تعالى دون القصتين السابقتين  ... 
ألن العمل فيهما كان من شأنه أن يسعى إليه كل من يقف على سّره ألن 

لجدار فتلك كرامة من اهلل ألبي فيهما دفع فساد عن الناس بخالف قصة ا
 .الغالمين

علم موسى أّن ذلك بأمر من اهلل تعالى ألّن النبي إنما { وما فعلته عن أمري } 
يتصرف عن اجتهاد أو عن َوحي، فلما نفى أن يكون فعله ذلك عن أمر نفسه 

نما أوثر نفي كون فعله عن أمر نفسه على أن . تعّين أنه عن أمر اهلل تعالى وا 
نكاره: يقول  . وفعلته عن أمر رّبي، تكملة لكشف حيرة موسى وا 

واعلم أن قصة موسى والخضر قد اتخذتها طوائف من أهل النحل اإلسالمية 
 ...أصال  بنوا عليه قواعد 

نما كان عبدا  صالحا ، وأن الِعلم  فأول ما أسسوه منها أّن الخضر لم يكن نبيئا  وا 
وأن تصرفه الذي تصرفه في الموجودات الذي أوتيه ليس وحيا  ولكنه إلهام، 

أصل إلثبات العلوم الباطنية، وأن الخضر منحُه اهلل البقاء إلى انتهاء مدة 
الدنيا ليكون مرجعا  لتلقي العلوم الباطنية، وأنه يظهر ألهل المراتب العليا من 

 ...األولياء فيفيدهم من علمه ما هم أهل لتلّقيه
العربي في الباب الخامس والثمانين من  وقد فصله الشيخ محيي الدين ابن

، وبّين الفرق بينه وبين وحي األنبياء بفروق «الفتوحات المكية»كتابه 
وعالمات ذكرها منثورة  في األبواب الثالث والسبعين، والثامن والستين بعد 
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المائتين، والرابع والستين بعد ثالثمائة، وجزم بأن هذا الوحي اإللهامي ال يكون 
 ...للشريعة، وأطال في ذلك، وال يخلو ما قاله من غموض ورموز مخالفا  

 

 إخوتي األفاضل

             حتى ال أطيل عليكم، بعد هنا الحوار العنب والشيق       

فإنه كانت هنه بداية الطرح الفكري التي انزلقت إلى             

ومنن ذلك            . ذهني تلك الليل واستقر في القلب قبل العقل

سبحان هللا . الوقت اعتبرت ذلك الحل من السهل الممتنع

تسارعت بعدها المعلومات وانتظمت واستقرت بطريقة 

عانيه من فقر أصبحت فيها العالم في ذهني رغم ما ي

واستعمار وتحطيم لنات المسلم، أمل لعوفة المسلمين 

 .واسعافهم من جديد

 اخوتي األفاضل

فخلت خالل تلك الفترة في فوامة فكرية ال مثيل لها             

    بحثت عن األفلة وتفاسير العلماء والمقاربة ثم المقارنة        

يد لسر الوجوف             بينها ثم مزجها بالنظرية أو المفهوم الجد

أو العقيدة التي تعتبر من السهل الممتنع، والواضعة               

 .لمقياس أعمال  جديد  يغير  جل  المفاهيم  المتداولة  سابقا
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         خاصة بعد قراءة القرآن بهنه األسس الجديدة فإنني         

           ..     .صرت أرى اآليات بمنظار لم أشاهدها به منن صباي

في بعض اآليات إنفرفت عن سافتي العلماء المفسرين، 

 . فطرحت آراء أخرى لم يطرحوها أبدا

 إخوتي وأخواتي األفاضل

     بعد التوصل إلى هنه النتائج واالستنتاجات األولية خالل

       قمت بزيارة بعض علماء العاصمة للحديث معهم  2114 سنة

          ي معظمهم خوفا من النظام وخوفا حول هنه األفكار فصدن

ذهبت إلى شيخ القيروان . من جرهم في ذلك إلى السجون

مرتين كان مريضا ولم يعطي لزيارتي األهمية التي افعيتها 

وتحرير  فالتجأت إلى الحركات اإلسالمية من تبليغ. حينها

أما  عنرت معظمهم ألنهم كانوا في السجون ونهضة 

وا الفكرة ومنهم من اعتبر أن إبليس أوحى اآلخرين فقد رفض

 . لي محاربته

           كنت حينها أبحث عن من يفكر معي ويساعدني في البحث 

           .      بهنا األسلوب ومن هنه الزاوية التي وجدتها متروكة

 .شيء  إلى يوصل   لن البحث  هنا   أن  اعتبر  الجميع  لكن
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األحزاب الفضل في أن أعانني على وكان ألحد شبان هنه 

التواصل مع طبيب نفسي فوجدته المنفن الوحيد في بعض 

 .األحيان للحديث معه

 إخوتي وأخواتي األفاضل

الحمد هلل الني جعل في طريقي بعض األصدقاء واألحباب 

في مجال  النين شدوا من أزري وأعانوني وهم طلبة شباب

فعملت إلى جمع  .عصيبةالصحافة كاتمين إيمانهمفي األيام ال

هنه األفكار وتقنينها لعله يأتي يوم تنشر فيه رغم انسداف 

وبعد الثورة في تونس تحررت العقول والرجال . األفق حينها

لكن يجمع الخبراء أن كل  111وتعدفت األحزاب لتتجاوز 

األحزاب ترمز إلى إيديولوجية معينة وتحمل وجهات نظر 

مع الوقت في ثوابت  متقاربة لنلك ستتقلص وتجتمع

وذلك سواء بفصل الدين . وإيديولوجيات واضحة في الحياة

عن الدولة أو فصل السياسة عن الدين أو بالجمع بينهم  في 

 .بناء فكرى معين

 سادتي الكرام

نظرا أنني كنت أو الزلت أعتبر نفسي أّمي ال أحمل شهافات 

             جامعية كبرى، ونظرا أني ممن ظلموا أنفسهم وضاعوا   

في الحياة، ونظرا أني كنت أعتبر نفسي منافقا للعباف 
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. بالتظاهر بأشياء ليست في حتى ال يجز بي في السجن

فأخفيت أفكار ناضلت من أجلها، وأرفت طمسها بين ثنايا 

ونظرا للصفات المنمومة . الدماغ خوفا من الجالف والطغاة

ى رجال بالنهاب إل سارعت  .التي كنت أرى نفسي فيها

وحركات اعتبرتهم أقدر مني وأفضل على حمل مثل هنا 

الفكر النقي الصافي الدقيق، فيكونون خير حامل لخير 

 .محمول

           لكن اصطدمت بالواقع المرير فالطيبون كانوا منغمسين       

        بل رأيت . في السياسة، ومنهم من يجمع بين التجارة والسياسة

          في أعينهم شك في هنا الفرف المنعزل المتحرك وحده       

         وال نصير له، الني يريد نصحهم من يكون ومن وراءه    

يا ترى، في وقت أصبحت فيه النصيحة بمقابل في بعض 

 .الحاالت فون اإلفصاح بنلك

أما من تمكنت من الجلوس معهم فقد طلبت منهم جلسة  

لدي من معارف للمناظرة وطرح األفكار  مطولة لطرح ما

              على جمعهم، وحينها إما يتبنوا أفكاري لقوة األفلة لدي

في فهمي باعتبارهم أقدم مني عمرا  أو يقنعوني بخطئي

 .لكن فون جدوى  ،يةاإلسالم الحركات ونشاطا في
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 اإلخوة واألخوات األفاضل

 

ونظرا إلى تعدف المطالبة بالمناظرة مع األحزاب والحركات 

والشخصيات اإلسالمية المتواجدة بتونس، والتي اخترت 

                  المناظرة معها لحبي لها واقتناعي أنهم إذا تبنوا األفكار        

ذا  قدرة   عبد الفقير إلى ربه، سيكونونالتي توصل إليها ال

               حرصهم  مع ا الفكر إلى األمة،فائقة في إيصال هن

رغم  تقديم   لكن قيافاتهم رفضوا. على  تبنيها في سلوكهم

. هللا إلى حزب فيها أفعوهم سلسلة عودة الروححلقة من  16

لم               الني تأمالت فكرية مع تقديم جزء أول من كتاب

    ...أتمكن قبل الثورة من نشره  لعدة أسباب

 . أهمها  عدم قبول فور النشر تبنيه وطبعه 

          وثانيها تأويل بعضهم إبليس باإليحاء كونه الحاكم رغم      

 .لم  أفلحوأنني  نافقتهم  في  ذلك  

في السباق الفكري ضد كل           بمفرفيكما أنني كنت  

              التيارات اإلسالمية والغير إسالمية لالختالف العميق       

             في توجهاتنا، وأهمها االختالف في فهم العقيدة، مما يؤفي

 ...إلى اختالف  في  جميع  الفروع  الحياتية  األخرى
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 القرار العملي لطرح أفكار حزب هللا تونس
 

 

                        بدأت الدعوة إلى حزب هللا ليال عبر الفايسبوك 

 .إثر أول  إنتخبات  في  تونس  3044أكتوبر   32 يوم 

         حينها قمت بتنزيل بعض حلقات عودة الروح للعبد الفقير    

وهي خطرات فكرية سجلت نصفها قبل الثورة . إلى ربه

وكان ذلك يوم اإلنتهاء من التركيب . وأكملتها بعد الثورة

وقع فطرحنا األفكار الداعية لحزب هللا ولكن . والمونتاج

أخذها ببساطة فلم يكن حزبا، بل داعيا يدعوا إلى حزب ولم 

تكن جماعة بل كان فردا ثم غلب على البعض كونه ربما 

    .حزب هللا لبنان

 .واستمر الصراع مع األحزاب عبر الفايسبوك شهرين  

 إخوتي وأخواتي األفاضل

قررنا عمليا تأسيس حزب هللا بعد رأس السنة بفضل هللا 

وإلن تقاعست في اإلسراع بإعالن هنا الحزب . الميالفية

 : فلعدة عوامل

 .أوال كثرة األنصار وقلة المنتسبين
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ثانيا خوفي على أنصار الفكرة أن يقعوا في مشاكل إن نزلوا 

 .معي إلى الساحة السياسية

حمل تبعات هنا الجهد ثالثا عدم جاهزيتي واستعدافي التام لت

 .بالحزب والدعوة إليه

 اإلخوة واألخوات األفاضل

إن رأي أحد األنصار واإلخوة بالعمل على وضع الحزب   

            في أوراق وتقنين أفكاره وتقديمها إلى الشعب، كبديل 

 .كان خير حافز على التفكير في إعداف هنه  البرقية  األولى

               ام الجزء الثانيمن كتابذلك أنني كنت أفكر في إتم

الدعوة التي سيحملها          " تحت عنوان  تأمالت فكرية

    ولم أتمكن من ذلك ألن األحداث       ". المهدي المنتظر

تتسارع وكنت منغمسا في إتمام حلقات عوفة الروح              

                التي فيها ملخص ما يدعوا إليه حزب هللا تونس،         

            بكل فقة ووضوح وإن مررنا على أشياء مرور الكرام      

 .فون تعليق

                          وحين قررت تسمية الجزء الثاني برقيات أرفت 

                      أجعله أجزاء صغار ال جزء كبير بحيث أتمكن  أن

خالله طرح كتب بعض األحزاب وآرائهم وبيان              من

          .        بالدليل العقلي والنقلي إلى اليوم،األخطاء الواقعين فيها 
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ت وقد كن. ال عن بغض ولكن حبا في هللا بإهداء العيوب

في ضربة البداية لكن بعد قراءة التحية الخامسة  حائرا

بين  بمناسبة الثورة ألحد رجال األحزاب، ورأيت كرها ففينا

ستكون  الكلمات لغيره، أعانني هللا حينها في كتابة كلمات

بإذن هللا مقدمة البرقيات، ثم سال اللعاب لتقديم الحزب لألمة، 

 .أمام  الجميع  يبكل جزئياته، متحمال تبعات ذلك لوحد
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 حزب اهلل
 

يعتبر حزب هللا حين خلق سبحانه العباف وجعل فيهم غرائز 

وحاجات عضوية تطلب اإلشباع الحتمي والغير الحتمي، 

كان . وعلم أن هنا يولد سلوك قد يتفاوت من شخص إلى آخر

لزاما على الخالق الني يحتاج إليه كل مخلوق وهو مستغن 

أن يبعث إليهم طريقة للحياة إلشباع هنه الغرائز  .عنهم جميعا

والحاجات العضوية بطريقة تجعل اإلنسان مطمئن وفي 

وخوفا من هللا على خلقه في إتباع إبليس إلشباع . أفضل حال

هنه الحاجيات نبههم أنه عدوهم، مع إعطائهم الحلول المثلى 

وعليه . إلشباع هنه الغرائز لعلمه بهم أكثر من علمهم بأنفسهم

فإن جميع الحلول التي جاء بها اإلسالم وال يجب فصل 

 :إحداها عن الباقين هي

 .عالقة اإلنسان بإالهه وخالقه

 .عالقة اإلنسان بنفسه من حيث هو

 .عالقة اإلنسان باإلنسان للمضي في هنه الحياة

 قرن 14وقد اعترف  المسلمون  بهنا  التفريق  على  مدي  
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جوامع المشهورة، عبر التاريخ وفرسوه في المدارس وال 

األموي، العباسي، األندلسي والعثماني إلى حدوف سقوط 

ابن  عبد الواحد وأوضح ذلك جليا الشيخ العالمة. الخالفة

 :كتابه  عاشر في متنه حيث قال عن نظم

 الكالسّ  وفي طريقة الجنيد  ¤ فقه مالك  في عقد األشعري و

 

               فأوضح الشيخ عبد الواحد أن مجاالت العلوم في      

. اإلسالم ثالثة، بل أن مجاالت االجتهاف ثالثة كل في مجاله

فالعقيدة تواجد فيها عديد المجتهدون وهم من أوجدوا  

وأبرزوا هنا الفن ومن أبرزهم لدي أهل السنة األشعري 

في هنه العالقة والماتيرفي والطحاوي ومجال اجتهافاتهم 

كما أن للشيعة علماؤهم في هنا المجال  .توارثتها  األجيال

وإن كانت . على نفس األسس التي ركز عليها علماء السنة

 ...التفريعات الضنية ساهمت في تفاقهم الخالفات الفكرية

أما المجال الثاني وهو مجال المناهب أو ما يطلق عليه           

اعية واالقتصافية والتجارية وغيرها اليوم بالسياسة االجتم

ومن بين المناهب الفقهية . فهي بما يسمى المناهب الفقهية

لدى أهل السنة أربعة هم المالكية والشافعية والحنبلية 

وهي اختصرت في عالقة اإلنسان باإلنسان . والحنفية

وبسلوكه عموما فكانوا مجتهدوا هنا الفن في عالقة اإلنسان 



 138 

اع العلماء النين حضروا معهم أو النين  باإلنسان، بإجم

وفي نفس البحر وجد علماء للشيعة يوضحون  .جاؤوا  بعدهم

لهم كيفية اإلشباعات إنطالقا من مصافرهم الشرعية التي 

 .يعتمدون عليها

           أما العالقة الثالثة وما ال يطلق عليه البعض بعلم اليقين،    

فإن فنها يهتم بعالقة اإلنسان بنفسه واالرتقاء بها من تابعة 

 .إلبليس كأحد أوليائه إلى تابعا هلل مستنيرا بأنواره

َن ٱلظُّلَُماِت إِلَى ٱلنُّوِر َوٱلَِّذيَن َكفَُرۤوْا  ُ َولِيُّ ٱلَِّذيَن آَمنُوْا يُْخِرُجُهْم مِّ ٱَّللَّ

ئَِك أَْصَحاُب أَْولِيَآُؤُهُم ٱلطَّاُغوُت يُْخِرُجونَهُ  ـٰ َن ٱلنُّوِر إِلَى ٱلظُّلَُماِت أُْولَ ْم مِّ

 (البقرة 527)ٱلنَّاِر ُهْم فِيَها َخالُِدوَن 

وفي هنا تواجد عديد العلماء والزهاف المجتهدين في جميع 

العصور واألوقات أهمهم الحسن والحسين رضي هللا عنهم 

زالي، بن علي بن الحسين، الحسن البصري الغ زين العابدين 

عبد  بن العربي، أبي الحسن الشاذلي، عبد القافر الجيالني،

وغيرهم من أئمة هنا الفن ومجتهدوه رضي .. السالم األسمر

 .هللا عنهم جميعا

           وعليه فإن حزب هللا ال يفرق في هنه العالقات الثالث 

 يترك   وال هللا  كتاب  من   فيها  كلها وكل ما جاء  ويعتمدها

 شيء 
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فيقول بحديث سيدنا جبريل مع الرسول . مما جاء به القرآن

 :  الني جاء فيه المصطفى صلى هللا عليه وسلم األكرم

                  عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه أيضا قال بينما نحن 

         عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا جلوس

               الثياب شديد سواد الشعر ال يرى عليه أثر السفر رجل شديد بياض

               وال يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى هللا عليه وسلم

  ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد فأسند ركبتيه إلى ركبتيه

                  أخبرني عن اإلسالم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

            وتقيم الصالة  ن تشهد أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللاأ

           وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيال

           قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن اإليمان

خر وتؤمن بالقدر قال أن تؤمن باَّلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآل

              خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن اإلحسان قال أن تعبد

           هللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال صدقت قال فأخبرني

         ما المسئول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني  عن الساعة قال

العراة العالة  تري الحفاة   ها وأنربت  تلد األمة  عن أماراتها قال أن

ثم انطلق فلبث مليا ثم قال يا عمر  الشاء يتطاولون في البنيان رعاء 

أتدري من السائل قلت هللا ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم 

   رواه مسلم   .دينكم
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  فمن خالل هنا الحديث فقد إعتبر المسلمون أن اإلسالم يمثل

 12عالقة اإلنسان باإلنسان، وقد أبدع المجتهدون على مدي 

الدساتير والقوانين في أقوامهم وهي متوفر بيننا  سنِّ   قرن في

بما يغني بالبحث في غيرها بل لو طبقنا نصفها لشبع المسكين 

 .وآرتوت الطيور ولسعد العدو قبل الصديق

لوجوف أما اإليمان فهو اإلفراك الني يوصل إلى تحديد سر ا

خاصة وأننا ميّزنا هللا . وعقيدة المسلم لحماية أركانها الستة

عن غيرنا من المسلمين النين سماهم إبراهيم عليه السالم من 

 .قبل ونعتنا هللا بالمؤمنين

ا   ٰلوةَ َوممَّ وٱلَِّذيَن *  َرَزْقنَاُهْم يُْنفِقُونَ ٱلَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بِٱْلَغْيِب َويُقِيُموَن ٱلصَّ

ئَِك   * يُْؤِمنُوَن بَِمآ أُْنِزَل إِلَْيَك َوَمآ أُْنِزَل ِمن قَْبلَِك َوبِٱآلِخَرِة ُهْم يُوقِنُونَ  ـٰ أُْولَ

بِِّهْم َوأُ  ن رَّ ئَِك ُهُم ٱْلُمْفلُِحونَ َعلَٰى ُهد ى مِّ ـٰ  (البقرة)  ْولَ

 

 إخوتي وأخواتي األفاضل

 

                   نحن قوم نؤمن بالغيب ولكن نؤمن به فون إفراك، أما 

ما يجب إفراكه فحدفه الحديث وتحميه العقيدة من الزيافة 

 .والنقصان
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                أما اإلحسان وهو ما يسمى برياضة النفس أو التصوف

 . أو الزهد وهي منزلة بناتها

                     كل هنه العالقات والمجاالت في اإلجتهاف حدثنا هللا 

                     في معجزة نبيه أن إبليس يتوغل بأوليائه في جميع

 .المجاالت  هنه

                  ففي العقيدة إبليس يحول وجهة المسلمين من محاربته

                   وبالتالي تغيير مفهومها. بعضهم البعضإلى محاربة 

                  وهو ما فعي المسلمين إلى عدم فهم ما صار من بعد 

               وفاة سيدنا عمر رضي هللا عنه إلى وفاة سيدنا الحسين 

فقد أجمع علماء المسلمين .  عليه السالم خالل الفتنة الكبرى

 . وا ما حدث حينهاعلى أنهم لم يفهم

                       ونحن نقول أن ما حدث هو أن إبليس غير بأوليائه

       اإلنس مفهوم  العقيدة الحق  المتواجدة في القرآن  فغيبها  من

 عن العقول 

 .وأوجد بديال لها وفرق الجميع

                 فبعد أن كانت عقيدة المسلمين حين كان الرسول  

               . صارت بعد الفتنة هنالك عقيدة السنة وعقيدة الشيعة بيننا

ثم كل ملة تفرقت فاتصفت كل فرقة من هنه الملل بتعريف 

 .فاختلفت وسبب ذلك عندنا هو إبليس. للعقيدة تسمى بها
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فكما أننا نّدِعي أننا توصلنا إلى العقيدة التي جاء بها الرسول 

 :كل الرسل إلى أقوامهموجاء بها . صل هللا عليه وسلم

َ َوٱْجتَنِبُوْا ٱْلطَّاُغوَت فَِمْنُهم  ُسوال  أَِن ٱْعبُُدوْا ٱَّللَّ ٍة رَّ َولَقَْد بََعْثنَا فِي ُكلِّ أُمَّ

ْن َهَدى اللَةُ فَِسيُروْا فِي ٱألَْرِض فَٱنظُُروْا  مَّ ْن َحقَّْت َعلَْيِه ٱلضَّ ُ َوِمْنُهْم مَّ ٱَّللَّ

بِينَ َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ   (النحل  26)  ٱْلُمَكذِّ

ْر  َوٱلَِّذيَن ٱْجتَنَبُوْا ٱلطَّاُغوَت أَن يَْعبُُدوَها ِ لَُهُم ٱْلبُْشَرٰى فَبَشِّ َوأَنَابُۤوْا إِلَى ٱَّللَّ

 (الزمر  27)  ِعبَادِ 

    

        نقول أن إبليس يمكنه أن يستعمل أوليائه ليضلوا الناس         

عن هنا األساس وعليه نعلن علنا حربنا على إبليس من حيث 

 :هو، ونضع قاعدة أو شعار تحت العقيدة أساسها الحب وهي

 

 يجب عليك أن تحب عدوك أكثر 

 .يحب عدوك نفسه مما

 

بهنه البداية نكون أسسنا لمحاربة إبليس فهو يدعو إلى الكره 

والبغضاء والعنف والشتم ونحن ندعوا إلى حب إخوتنا  من 

وكل . بني آفم وكون عدونا الوحيد في األرض هو إبليس فقط

من اتبعه مسكين ومريض، يجب أن نحاول بأقصى  جهد 
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 حتى  إلنقاذهم من عناب هللا بإبعافهم عن خطوات الشيطان

 .ال يموتون وهم في شباكه

ـأَيَُّها ٱلنَّاُس ٱْعبُُدوْا َربَُّكُم ٱلَِّذي َخلَقَُكمْ                َوٱلَِّذيَن ِمن قَْبلُِكْم لََعلَُّكمْ  يَٰ

 (البقرة  52)  تَتَّقُونَ 

ا فِي ٱألَْرِض َحالاَل   ْيطَاِن طَيِّبا  َوالَ تَتَّبُِعوْا  ٰيأَيَُّها ٱلنَّاُس ُكلُوْا ِممَّ ُخطَُواِت ٱلشَّ

بِينٌ   (البقرة  266)  إِنَّهُ لَُكْم َعُدوٌّ مُّ

ِريَن َوُمنِذِريَن َوأَنَزَل  ُ ٱلنَّبِيِّيَن ُمبَشِّ ِحَدة  فَبََعَث ٱَّللَّ ة  َوٰ                َكاَن ٱلنَّاُس أُمَّ

َب بِٱْلَحقِّ لِيَْحُكَم بَْيَن ٱلنَّاِس فِيَما ٱْختَلَ            َوَما ٱْختَلََف فِيِه  فُوْا فِيهِ َمَعُهُم ٱْلِكتَٰ

ُ ٱلَِّذيَن  ُت بَْغيا  بَْينَُهْم فََهَدى ٱَّللَّ
إاِلَّ ٱلَِّذيَن أُوتُوهُ ِمن بَْعِد َما َجآَءْتُهُم ٱْلبَيِّنَٰ

ُ يَْهِدي َمن يََشآُء إِلَٰى ِصرَٰ  ٍط آَمنُوْا لَِما ٱْختَلَفُوْا فِيِه ِمَن ٱْلَحقِّ بِإِْذنِِه َوٱَّللَّ

ْستَقِيمٍ   (البقرة  522)   مُّ

َذا بَيَاٌن لِّلنَّاِس َوُهد ى َوَمْوِعظَةٌ  ـٰ  (آل عمران  226)  لِّْلُمتَّقِينَ  َه

ٍة أُْخِرَجْت لِلنَّاِس تَأُْمُروَن بِٱْلَمْعُروِف َوتَْنَهْوَن َعِن ٱْلُمْنَكِر  ُكْنتُْم َخْيَر أُمَّ

ِ َولَْو آَمَن أَ  َوتُْؤِمنُونَ  ْنُهُم ٱْلُمْؤِمنُوَن بِٱَّللَّ ْهُل ٱْلِكتَاِب لََكاَن َخْيرا  لَُّهْم مِّ

 (آل عمران  226)  َوأَْكثَُرُهُم ٱْلفَاِسقُونَ 

 

        وعليه نكون نحن حزب هللا اجتهدنا في العقيدة في ما يوحد 

             فدعاهم       . الناس في ما فعى إليه الرسول لينقن الناس

         إلى محاربة إبليس والتآخي هنا الني فعى إليه جميع      
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.  عنه فهماعتبواذكروهم بَدْينِِهم مع هللا، . األنبياء والرسل

  أنّا كنّا خير أمة أخرجت للناس بين األمم  قال هللا لنلك

            وقال تعالى تأمرون بالمعروف وتنهون        . مع أنبيائهم السابقة

 وهنا عكس ما يأمر به إبليس الني يأمر بالمنكر . ن المنكرع

         وبما أن ذلك ال يكفي أكمل هللا         . وينهى عن المعروف

ألنه يمكن أن تجد بشر يأمرون . علينا صفة اإليمان باهلل

                       .       بالمعروف وينهون عن المنكر ومع ذلك ال يؤمنون باهلل

 .المسعى خيبة   فيا

        لنلك نقول للمسلمين هنه فعوة هللا، وهنه فعوة المهدي الني

 .بشر به رسول هللا

المسلمين أنه كيفما  ندعي أن فينا المهدي وإنما ننكر وال

وعليه حين يتّحد المسلمون لمحاربة . تكونوا يولى عليكم

 .إبليس يوّحد حينها إبليس أوليائه لمحاربة المسلمين

ما لم يتحد المسلمين سيكون إبليس فائما المنتصر ألنه  لكن

يوجه كل أوليائه باختالف رغباتهم إلى محاربة المسلمين 

فيبقى المسلم باهتا لماذا كل ما سواه يكرهه وال يعلم أو هو 

 .يهتدي وبهديه   ولي  إلبليس  جميعا أنهم   ساه

ْيطَاَن لَُكْم َعُدوٌّ فَٱتَِّخُذوهُ                   يَْدُعوْا ِحْزبَهُ لِيَُكونُواْ  َعُدّوا  إِنََّماإِنَّ ٱلشَّ

ِعيرِ   (غافر  6)  ِمْن أَْصَحاِب ٱلسَّ
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لنلك حين يظهرنا هللا على أساس واحد وتحت مضلة الحب 

 .نعوف حينها لبداية سيافة العالم

         أما رأينا في عالقة اإلنسان باإلنسان وما نسميه الدساتير

 مرّ  فنحن نقول أن الرسول. تشريعاتن أو الوالقواني

             بمرحلتين قبل إقامة الدولة، أو قبل تفعيل حكم هللا     

             وهي مرحلة  التفاعل.  أي قبل مرحلة التشريع. بين الخلق

مع األمة  بتغيير عقائدهم  و عقلياتهم  وإصالح  سلوكهم  من 

ألن  .قبل مرحلة الحكم بما أنزل هللا. خاللها حتى يتم توحيدهم

تركيز العقيدة في األمة هي الضمان الوحيدة لطوال عمر 

الدولة اإلسالمية فون الخوف من الخطر المبدئي الني يخشاه 

 .لياء الشيطان المحيطة بهامفكروا هنا الزمان أو من مكائد أو

            كما أننا نعتبر أن من سبقونا في االجتهاف في هنا المجال    

          وعليه فإن         . هم أبرع وأقدر منا على اختالف مناهجهم

ولنلك ذهب             . أي قاض شرعي قافر على سن فستور

         نقص بعض المسلمين إلى سن فستور ضنا منه ذلك ما ي

        قرن والمكتبات اإلسالمية 12المسلمين متناسيا أنه على مدي 

                     تعج بواضعي القوانين والدستور من العهد األموي 

    . العهد العثماني مرورا بالمجتهدين في هنا المجال إلى
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              سنة ألن ليس ذلك  61لم يفلحوا في فعوتهم منن  ولنلك

 .ينقص المسلمين اليوم ما

            كما أنهم يرون أن إستالم الحكم يتم عبر النصرة              

              جاء  في حين في عهد الرسول ونحن نتبع ما. أو اإلنقالب

من  نجد أن أهل يثرب طلبوا. به الرسول إلعافة اإلسالم

 . ن هللامحمد عليه الصالة والسالم القدوم إليهم بدي

             وبعد ما نعرفه. ذلك الطلب إال بعد العهد فلم يلبي الرسول

           إذن حين اختار. في السيرة من اإللحاح في الخروج إليهم

             الشعب بإجماع الرسول وحكم هللا حينها أذن هللا لرسوله

ل     لنلك ال نؤمن باالنقالب أو النصرة ألنه يوص. قبول الهجرة

 .إلى ما سمي بالخطر المبدئي

            كما أن الحزب يقول أن هنالك من يدعوا بغير ما أنزل هللا

         لنلك نقول أن إبليس فخل في سياسة . وهو يّدعي اإلسالم

           .المسلمين لحياتهم فأوهمهم بأشياء وقدروا عليه في أخرى

        ولنلك ال نستطيع التغلب على إبليس إال إذا وضعنا ما نتوصل

           إليه من أفكار أمام مقياس لألعمال الني نحدف به صالحها 

وذلك يبيّن في حينه، ألن . من العقيدة أو فسافها، انطالقا

              مقياس عمل المسلم يصبح ما فيه مصلحة إلبليس ال أقوم

 .مضرته وغيضه أقوم به به وما فيه
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أما عالقة اإلنسان بنفسه كباقي العالقات هنالك أولياء إلبليس 

كنلك يّدعون اإلسالم وهم ما اشتهر في أيامنا بتسميتهم 

ألن . فهنالك فرق بين الزهاف والزنافقة. عزامة وعرافين

إبليس لم يترك مجال في الحياة إال وفخل فيه ثم تربع 

 .بأوليائه

لن أننا أولياء هللا فإننا نعلن الحرب على إبليس ونحن إذ نع 

فكما قال العلماء . في جميع المجاالت ومنها مجال الصوفية

. فإنهم يدركون ما يقولون... من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق

 .وكنلك الحال في مجال السياسة والعقيدة

 

  إخوتي وأخواتي األفاضل

 

 :  اإلسالم لدى حزب هللا كل ال يتجزء فقد قال تعالي

 

أَفَتُْؤِمنُوَن بِبَْعِض ٱْلِكتَاِب َوتَْكفُُروَن بِبَْعٍض فََما َجَزآُء َمن يَْفَعُل ٰذلَِك ِمنُكْم 

وَن إِلَٰى أََشدِّ ٱلَّعَذاِب َوَما إاِلَّ ِخْزٌي فِي ْنيَا َويَْوَم ٱْلقِيَاَمِة يَُردُّ ُ  ٱْلَحيَاِة ٱلدُّ ٱَّللَّ

ا تَْعَملُونَ   (البقرة  62)  بَِغافٍِل َعمَّ

 

                   لنلك نتبنى كل ما جاء به المسلمون السابقون وال ننكر

 .ما أنكره العلماء مجتمعين على إنكاره بمختلف مناهبهم  إال
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       كما أن ما خالف القرآن والسنة نعتبره من وحي إبليس           

                        في عقول أوليائه من اإلنس والجن إفعوا اإلسالم 

.           أنكروه فكلهم سواء لنلك نؤكد على تسميتنا بحزب هللا أو

ألن حزب هللا يسعى إلى مقاومة إبليس في األرض إلنقاذ  

 .بني آفم من خطوات الشيطان

 .                  خول الجنةإلسعافهم في الدنيا برغد العيش  وفي اآلخرة بد 
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 تأسيس الحزب
 

 إخوتي األفاضل 

 

تبعا لخاصية حزبنا، حزب هللا وكونه حزب إيديولوجي 

وشامل لجميع مجاالت الحياة، من االعتقاف والتزهد 

والسياسة، وكون النشاط الحزبي يقتضى منا التفاعل مع 

وحزبنا هنا إلى األمة وفي األمة سياسيا فإنا نتقدم بطرحنا 

هنا البيت المتواضع أسعدني استقبالكم إلعداف البرنامج 

 .األولى للحزب ثم طرحه على األمة في جزئها تونس

لكن قبل ذلك سأجيب على سؤالين طرحهم أحد المنتسبين 

. لتشمله اإلجابة وتدون في البرقية األولى لحزب هللا. الجدف

            حركات اإلسالمية علىأوال لما تواجدت األحزاب وال

             ما السبب الحقيقي حسب. مدى قرن للعوفة إلى القمة

         رأي حزب هللا في إخفاقها؟ 

  وما الضامن لحزب هللا عدم السير في مناهج متشابهة لهم؟ 

 ثانيا سأل أحدهم عن رأي الحزب في الديمقراطية
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               وكيف يمكننا  تقديم اإلسالم  بديل  فون  وقوع  تصافم 

 مع كل ما هو غير اإلسالم؟

 .والجواب كاآلتي إن شاء هللا

فقولنا فيهم . في ما يخص فشل الحركات واألحزاب السابقة

                أنا نراهم من خيار الناس النين . باعتبارنا حزب هللا

               والظلم وأرافوا التغيير وسعوا إليه،  أحسوا بالقهر والخلل

لكن فشلهم ال يقلل من قيمتهم في األمة، بل األمة جميعها 

بهم رغم اختالفهم وفشلهم في الوصول إلى ما   تفتخر

 .رسموه

         من اجتهد وأصاب : وننكر األمة فيهم بقول الرسول األكرم

 .واحد فله أجران ومن اجتهد ولم يصب فله أجر

          واإلظهار النصرة األول هو جراأل. لألجرين تفسيرنا في

  .اآلخرة   في لجنةاألجر الثاني الصالح والفوز باو الدنيا في

 ُ ئَِك َمَع ٱلَِّذيَن أَْنَعَم ٱَّللَّ ـٰ ُسوَل فَأُْولَ َ َوٱلرَّ َن ٱلنَّبِيِّيَن  َوَمن يُِطِع ٱَّللَّ َعلَْيِهم مِّ

ئَِك َرفِيقا   ـٰ الِِحيَن َوَحُسَن أُولَ َهَدآِء َوٱلصَّ يقِيَن َوٱلشُّ دِّ  (النساء  61) َوٱلصِّ

 : ابراهيم.  العرب جدّ  األول الدعوة حامل عن هللا قال

ةَ   يَّتِِه ٱلنُّبُوَّ َوٱْلِكتَاَب َوآتَْينَاهُ َوَوَهْبنَا لَهُ إِْسَحاَق َويَْعقُوَب َوَجَعْلنَا فِي ُذرِّ

الِِحيَن  ْنيَا َوإِنَّهُ فِي ٱآلِخَرِة لَِمَن ٱلصَّ  العنكبوت 57أَْجَرهُ فِي ٱلدُّ
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          ألنه عقال لو فرضنا أن ما يّدعي به الشخص أنها فعوة

 ا بعثه ذات الدعوة وأساسها التيهللا للعباف، وهي أصال ليست 

   . عليه وسلم إلى البشرية هللا مع الرسول محمد صلى هللا

       ألنه يّدِعي هلل  مكن وال يجوز أن ينصره هللا عقالاليلنلك 

 .ما لم يّدعيه هللا عن طريق رسوله

         لكن عدم النصرة هنه ال تنفي صدق نية الداعي أو المجتهد، 

لنلك نقول فيهم ما قاله الشارع أنه من مات وهو في ذلك 

إنما األعمال بالنيات وله عليه السالم الطريق مات شهيدا لق

 ... امرئ ما نوى  وإنما لكل

لنلك نرى أن السبيل الوحيد للنصرة هي التوصل إلى أساس 

أي الدعوة . الدعوة التي جاء من أجلها الرسول إلى األرض

 .إلى العقيدة التي توصل إليها حزب هللا من القرآن الكريم

أوال وكما . أما سبب ثقتنا في أننا لن يقع لنا ما وقع لغيرنا

األجر . كون األجران اللنان قصدهم الرسول في كالمهذكرنا 

واألجر الثاني أن نكون من . األول هو النصرة في األرض

وهنا ال يتم إال إذا كنا فعال جئنا بما بعثه  .الشهداء يوم القيامة

عليه وسلم إلى قومه وإلى  هللا مع رسوله األكرم صلى هللا

لنلك كون ما توصلنا إليه نعتبره . كافة البشرية من بعدهم

 باعتبارها  لنا   الداعمة القرآنية   األفلة  لقّوة  وسليم صحيح 
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 . معجزة الرسول صلى هللا عليه وسلم التي التزال بيننا

وأبرز مثال لنا في القرآن سيدنا إبراهيم نصره هللا على 

. الدنيا، وجعل في ذريته وأتباعه الصالح والفالححاكمه في 

  .ثم يوم القيامة يكون من الصالحين

النان ذكرا في الحديث الشريف نراه بهنا  وبما أن األجران 

فإن من سبقنا من الدعات والمناضلين النين ماتوا في . التفسير

سبيل هللا قد فازوا باجر الشهافة يوم القيامة إن شاء هللا رفقاء 

 .مع األنبياء والرسل واألولياء

التي يعتبرها . نقول بما أننا توصلنا إلى سر اإلسالم والعقيدة 

          . أقول أننا أوشكنا على النصرة. الجميع شيء غريب

. لحديث الرسول في ذلك. وإن كانت هنه ضربة اإلنطالق

رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي هللا عنه عن 

بدأ اإلسالم غريبا :  عليه وسلم أنه قالالنبي صلى هللا

 . وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء

 

  إخوتي وأخواتي األفاضل

. نظرا أننا نرى أن ما جاء به الرسول من السهل الممتنع 

ونظرا أن دعوة الرسول تقول بالتيسير ال بالتعسير 

فإننا اعتبرنا أن اإلسالم في قابلية أي . وبالتبشير وال بالتنفير
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بشر فهمه لذلك يجب أن يكون الحل قابل للتبني من األمة 

تعقيد فهم ألن  .وسهل الولوج في العقل وذلك ما دعونا به

العقيدة لإلنسان تجعلها ضبابية في ذهنه وبالتالي ال تنعكس 

. على سلوكه لعدم إلمامه بها وضبابيتها إن لم نقل خطأ فهمها

       فال يستطيع حينها المجتمع أن يتبنى أي فكر أو سلوك 

أو معالجات لعدم الوضوح في أي تفسير لسر الوجود 

معقدة  باعتبارها رضلإلنسان في الحياة الدنيا على األ

  .ضبابية وغير واضحة ألتباعهاو

أن حزب هللا تونس  الذين اتصلنابهم قالواكون الناس و 

 أنفسهم المسلمينعلماء إلى شيء غريب بمن فيهم يدعوهم 

 .إن شاء هللا  فهذا دليل قوة ينذر بصحة الدعوة

  يقول بعض الناس كالمي خاطئ ألن هنالك مسلمين

 نصرهم هللا وهم مخطئون؟ فما تفسيري لذلك؟

 . أقول وباهلل أستعين

                   متمسلم ونصره هللا فذلك ألنه  إن كل من ادعى أنه

 . بارزين اليوم  بمثالين وأكتفي . لم يدعي أنه يدعوا إلى هللا

  .أول مثال تركية ثم تونس

            ن   صحيح إن الحزب الحاكم في تركيا هو حزب مسلم لك

           لم يصل المسلمون هنالك إلى الحكم إال بعد ما قالوا أنهم  
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            ال يّدعون أنهم يمثلون هللا أو الرسول كمسلمين وبالتالي   

هم في ذلك الحركات تكما سبق. لم يّدعوا هلل ما ليس له

واألحزاب التي شاءت تطبيق حكم هللا في األرض باعتبارهم 

 .             ثلونه في األرضيم

.              فهنا المهم في األمر أنهم لم ينسبوا إلى هللا ما ليس له 

بل نسبوا إلى أنفسهم غير اإلسالم وإن كانوا يفتخرون 

                باإلسالم ألنهم أحسوا عبر التاريخ والتجارب السابقة            

  سبقهم  من  اتمجهودل اسيرتف  يجدوا  فلم  .تفلح  لم  أنها

رغم ضنهم أن من ينصر هللا  السلطة إلى همعدم وصولفي 

        .......ينصره دون غنتباه منهم أن  الوسيلة في ذلك خطئة

تخلوا جملتا واحدة عما أجمع عليه  فكانت نتيجة لبحثهم أن

ثم يحاولوا مساعدة المسلمين  السابقون لعلهم يصلوا للحكم

        ...........كانوا مضطهدين من قبل بعدما في العيش بعز

وهذا نعتبره من ذكاء المسلمين ألنه ال  .وقد أفلحوا في ذلك

وقد عان المسلمون من الطغات . يلد  من الجحر مّرتين

منذ خروج المستعمر وترك أوليائهم يسوموننا سوء والظلمة 

لذلك كان من الذكاء تخفيف . العذاب حتى نترك ديننا

انات على المسلمين ثم تكوينهم ليسهل هللا للمسلمين بعد المع

نفسهم اليوم أهم  لذلك. ذلك حين العودة إلى الصدارة

 يشعرون بالذنب ألنهم ال يعرفون الطريقة المثلي إلقناع 
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باعتبارها المخلص لهم من الفقر  بتطبيق اإلسالم  شعوبهم

 .والحاجة والتخلف

            االتجاه اإلسالمي فحين سعى. نفس الشيء وقع في تونس

                  إلى الدعوة إلى تطبيق حكم هللا ولم يفلحوا ووضعوا 

         ألن ما يّدعونه هلل ليس نفسه ما جاء به الرسول. في السجون

أما اليوم حين . فال ينصرهم هللا عقال في ما هم ساعين إليه

ين في الحل ول والمسلمتخلوا علنا بأنهم ال يمثلون الرس

للوصول إلى سباب األخذوا ا اتولمّ . سلطةمن ال مكنهم هللا

فجاز . هللا ورسولهينسبوا فكرهم إلى  لم لحكم، ألنهما

 . نصرهم عقال

         لكن كال المثالين نصرهم هللا في الدنيا لكن سيسألهم هللا 

لقوله تعالى لمن أتاه نعمة ماذا فعل . يوم القيامة عن النعيم

 .ثُمَّ لَتُْسأَلُنَّ يَْوَمئٍِذ َعِن ٱلنَِّعيمِ  . فيها

 هنا التحليل ينطبق على جميع الحركات واألحزاب اإلسالمية

فبمجرف إبتعافها ضمنيا وفي أساسها عن كونها فاعية هلل 

نها هللا من ذلك سواء كانوا  وتتخن األسباب للسلطة يمكِّ

يعلن إسالمه ويرتكز على اإلخوان في مصر أو غيرها ممن 

ومن األمثلة عبر . أساس آخر ال يّدعي عبرها أنه يمثل هللا بها

ن وحقيقتهم بينها السوفان إفعوا أنهم مسلمو. التاريخ في ذلك

لى االسالم إال لتلبية رغباتهم، فظلموا ‘هللا أنهم ال يدعون 
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العباف والحيوان باسم الدين بل باعوا أراضيهم وفرطوا فيها 

كنلك السعوفية فهي ال تدعي أنها تدع إلى . ليبقوا في السلطة

بل إنهم بعد سقوط . هللا ألن أول شروطها إعالن الخالفة

أعانهم األنقليز  ــ1924مارس  3يام ــ يوم الخالفة بثالثة أ

على اإلستيالء على مكة والمدينة بعدما أزاحوا الخائن األول 

هلل ورسوله وللخالفة الملك فيصل الحسيني  الني باع الخالفة 

العثمانية بمال األنقليز وانشق عليهم ضنا منه أن األنقليس 

 .يا لبالهته. سيعطونه لقمة سهلة وهم ينظرون

ن استول آل سعوف على جزيرة العرب سبقها عهد لهم مع فحي

وال تعوف رائحة لكلمة . األنقليز بأن يكونوا ملوكا للعرب

ألنه ال يمكن أن يكون خليفة . خالفة على وجه األرض

على كل نكتفي بهنا . للمسلمين ال يحكم في مكة والمدينة

 ...القدر

 .و األحزابلكن ال يفوتنا التنويه بمجهود هذه الحركات    

فبفضلهم بقيت . فإننا نشكرهم على ما قاموا به لفائدة األمة

راية اإلسالم مرفوعة وخّفاقة ولوال دعاؤهم المتواصل لما 

بفضل هللا وألجل أمة . اهتدينا إلى الحل الذي توصلنا إليه

كل الحركات  بدايةألن في . صلى هللا عليه وسلم رسول هللا

فقد أوضحنا  ما عدم نصرتهموأ. غايتهم مرضات هللا تكون

 .ذالك في عديد المواضع
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 بالنسبة للسؤال الثاني حول رأينا في الديمقراطية

ما  نؤكد بواسطتها. ها خواطر لم تطرح من قبلفإنا لنا في

 .ذهبنا إليه في تحديد مفهوم العقيدة

  إخوتي وأخواتي األفاضل

الديمقراطية في البداية نذكركم بآية وتفسيرها لتعلموا مفهوم 

 .من القرآن

 : قال تعالي 

ِت َوٱلنُّوَر  ِت َوٱألَْرَض َوَجَعَل ٱلظُّلَُمٰ َوٰ َمٰ ِ ٱلَِّذي َخلََق ٱلسَّ ٱْلَحْمُد َّللَّ

 ( األنعام 2)ْثمَّ ٱلَِّذيَن َكفَُروْا بَِربِِّهْم يَْعِدلُوَن 

 

          . الن أجمع علماء التفسير كون لفظ يعدلون في هنه اآلية 

رأينا في تفسير الني ذهب إليه سافتي . بتعاف عن هللااال

من باب فرء المفاسد . االبتعاف عن الفتنة العلماء قصدوا به

ن معنى يعدلون في اللغة وفي القرآن أل. وجلب المصالح

 .جاءت في مواضع يقصد فيها الحكم والعدل بين الناس

ةٌ يَْهُدوَن بِٱْلَحقِّ وَ   (األعراف  221) بِِه يَْعِدلُوَن  َوِمن قَْوِم ُموَسٰى أُمَّ

ةٌ يَْهُدوَن بِٱْلَحقِّ َوبِِه يَْعِدلُوَن  ْن َخلَْقنَآ أُمَّ  (األعراف  262) َوِممَّ

وفي مواضع أخرى جاءت يقصد بها العدول عن الشيء أي  

 .االبتعاف عنه
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َم  َ َحرَّ َذا فَإِن َشِهُدوْا فاَلَ تَْشَهْد قُْل َهلُمَّ ُشَهَدآَءُكُم ٱلَِّذيَن يَْشَهُدوَن أَنَّ ٱَّللَّ ـٰ َه

بُوْا بِآيَاتِنَا َوٱلَِّذيَن الَ يُْؤِمنُوَن بِٱآلِخَرِة َوُهم  َمَعُهْم َوالَ تَتَّبِْع أَْهَوآَء ٱلَِّذيَن َكذَّ

 (األنعام  226) بَِربِِّهْم يَْعِدلُوَن 

َن  ِت َوٱألَْرَض َوأَنَزَل لَُكْم مِّ َوٰ َمٰ ْن َخلََق ٱلسَّ َمآِء َمآء  أَمَّ فَأَنبَْتنَا بِِه َحَدآئَِق  ٱلسَّ

ا َكاَن لَُكْم أَن تُنبِتُواْ  ِ بَْل ُهْم قَْوٌم يَْعِدلُوَن  َذاَت بَْهَجٍة مَّ َع ٱَّللَّ هٌ مَّ ـٰ ) َشَجَرَها أَإِلَ

 (النمل  66

 

الظرفية "  ثم" في هنا الموضع خاف المفسرون بعد لفظة 

خافوا من تفسيرها على منوال . يأتي زمن الكافر يعدل فيه

فتنة، فكيف يمكن لجاهل وكافر  فتقع بين الناس بالعدل الحكم

هنه عين الفتنة ألنه يمكن عقال أن يوجد مسلم . باهلل أن يعدل

 .  باهلل ال يعدل وكافر باهلل يعدل حينها تكون مشكلة عقليّة كبيرة

 .ى تفسيرها باالبتعافلنلك أجمعوا عل

              كفروانحن حين نظرنا إلى اآلية وجدنا قبل يعدلون لفظة و

            …وهي تعني لدينا ناس بعيدين عن هللا أي أولياء إلبليس 

           أي كأن . يعدلون لفظة نجد كفروا بربهمعد الذين فب

         ،تكرارارأينا فيها . عن هللا يبعدون عن هللا النين بعيدين

        وإال كان يمكن. جزم بحتمية االبتعاف ألن الجزم بالكفر

القول النين ال يؤمنون باآلخرة فيحصل الكفر وال يحصل 
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 . أنه لم يفهم الدعوة إلى هللا بعد ألن يمكن للمستمع. الجزم

 .فهو لم يؤمن ولم يكفر

عنه وبالتالى  جزم هللا عليه باالبتعاف أي فكافرأما وضع اآلية  

ال فائدة في تكرار المعنى ألن اإلنسان المتواجد في لبنان لدى 

التونسي بعيد ذهنيا بنفس المسافة التي يوجد فيها اإلنسان في 

   .................   .العراق وإن كان في الواقع بلد أبعد من اآلخر

 .السؤالكان على العلماء  لنلك 

 ؟ يعدل  لماذا يأتي زمان على الناس الكافر فيها 

 .سؤال صعب واإلجابة عنه أصعب

ذلك أن الكافر ولي إلبليس وكونه كنلك، حين بدأت الثورة  

الفرنسية كان الشعب يبحث عن حل للخروج من التخلف 

والرجعية التي كانوا يحيونها مقارنتا بالمسلمين حينها النين 

 .وعزتهم كانوا في مجدهم

            كان يمكن للشعب البحث عن العدل والرقي من المسلمين 

           وحتى يحافظ         . لكن باعتبارهم كفار وأولياء إلبليس

         عليهم الشيطان في ركابه وال يعوفون إلى هللا إستعان       

ووضع لهم فكرة تشبه حال . إبليس بأوليائه من البشر

وكانت  . أوجد لهم فستور المسلمين فون روحه. المسلمين

تلك ميالف الديمقراطية التي يعتبرونها تحقق ما حققه 
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فعملوا على تحقيق الحريات . المسلمون أسياف العالم حينها

األربعة المتواجدة في اإلسالم وعملوا على تحديدها بما يروه 

حتى نهضوا . وساعدهم في ذلك إبليس وأعوانه. مناسبا لهم

إبليس  فحافظ بنلك. الخروج عن والئهم لهمن ظلماتهم فون 

لنلك قال .  على أوليائه بنظام ظاهره الرحمة وباطنه العناب

ذهبت : جمال الدين األفغاني حين زار أوروبا ثم زار العرب

وذهبت إلى . إلى أوروبا فوجدت اإلسالم ولم أجد المسلمين

 .العرب فوجت المسلمين ولم أجد اإلسالم

ع الناس على أن الحيوان نفسه له عشرات الجمعيات يجم

شعب  في حين في وطننا . عن حقه لدي الكفار اليوم  تدافع

 .بأسره يسحق ويمكن تدميره لو لم يطع أوامر جالفيه

وعليه لما وجد المجتمع الغربي ثغرات من هنا النظام   

أوجد لهم إبليس ماله لألطفال وللكبار . العافل بال روح

 .إلى غير ذلك... لهم العبافة بالوكالةوبارك 

وبما أننا في حزب هللا نرى أن كل فكر لم يأتي به الرسول 

الكريم عن ربه لفلسفة الوجوف وحلول الحياة فإن مصدر ذلك 

 :الفكر هو إبليس لقوله تعالى

ن قَْبلِِه لَُمْبلِِسيَن     َل َعلَْيِهْم مِّ  (الروم  21 )َوإِن َكانُوْا ِمن قَْبِل أَن يُنَزَّ
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فقبل أن ينزل هللا علينا الكتب والرسل، كنا نسير في ركاب 

 : إبليس ونهتدي بهديه لنلك قال تعالى

بِيَن َحتَّٰى نَْبَعَث َرُسوال     (اإلسراء  22)  َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

أما وقد بعث هللا رسوله محمد صلى هللا عليه وسلم وجاءنا 

. المجيد  التي هي القرآننبي الكريم بمعجزته من عند هللالا

واهتدينا نحن حزب هللا إلى العقيدة التي جاء بها رسول هللا 

على كل من يهتدي لدعوة  اكان لزام. السالمو الصالة عليه

 :لقوله عليه السالم. الرسول أن يبلغها للناس

 .بلغوا عني ولو آية فربما مبلَّْغ أوعى من ُمبَلِّغْ 

كن ول  .وال بمكرهيهم على شيءوما نحن برقباء على الناس 

 .    أن  الديمقراطية  مصدرها  إبليس ال يمنعنا ذلك من إعتبار 

            نؤمن بأن اإلنسان له الحق            . فإننا نحن حزب هللا  

ولكن تبقى مهمتنا في  .في التدين  كيفما  شاء، وإن  إختلفنا

ون به إبليس حتى الدنيا فعوة الناس إلى السالح الني سيقاوم

هنا السالح الني هو الشريعة . ال يلقيهم في عناب هللا

اإلسالمية التي ال يمكن اإلنتصار على إبليس إال بتطبيقها في 

لنلك . ألنها الخالص لكل البشرية من ويالت جهنم. األرض

نتخن أسلوب رول هللا صلى هللا عليه وسلم في المقاومة إلقامة 

وذلك بتركيز العقيدة . رعي للبشريةالخالفة له والحكم الش
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لقد مّرت نصف الدعوة اإلسالمية في . اإلسالمية في األمة

و فليل على ذلك اآليات المكية . عهد الرسول بتركيز العقيدة

التي أجمع العلماء بجميع أصناهم أنها آيات عقائدية لترليز 

   . العقيدة في الصحابة وكل أتباع الرسول صلى هللا عليه وسلم

            كما أن حزب هللا يرى بحرية العيش وحرية الشخص   

    وحرية الرأي كما نضيف حرية الكرامة لألشخاص،        

           وحقهم في العيش الكريم، وحق توفير الزوجة وما تتطلبه

            ... الحياة اإلجتماعية، والعمل بما فيه مصلحة البالف والعباف

          ومن منطلق الحّرية  .كمسلمين  منطلقنا  من  هنا كل 

ألن مسطلح الحّرية فرعي . التي كفلها ووضحها لنا اإلسالم

أو لنقل . وليس أصل، أي أنه عافة يكون منطلقه عقيدة ما

وعليه فهو فرع . فكرة أساسية أو قاعدة فكرة وجوفية ما

لسّر للعقيدة لنلك نتحدث عن الحرية التي لساسها تفسيرنا 

أال وهو التحرر من شراك إبليس . الوجوفنا في األرض

أحرار من الجمع معه أي شيء كان . لنكون عبيد هلل وحده

       .سبحانه وتعالى

          أما نحن حزب هللا إن كنا نحترم من يتبنى الديمقراطية     

نتبنى اإلسالم كحل  نعلن لهم جميعا أننا فإننا. كحل في حياته

 .ولنلك يمكننا  العيش  بدون  إقصاء  أحدنا  لآلخر  .لحياتنا
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              ونعتبر أن كل من هو في معالجته لحياته يتبع غير         

والسعي .ما أنزل هللا، بأنه مريض ونحن أطباء واجبنا عالجه

 . إلنقاذه من النار إذا ما مات بعيدا على هللا

أو يزيل  ولنلك ال يمكن للطبيب أن يضرب أو يعتدي 

ولوال مرضه لما تفطن أنه . ألنه مريض. المريض من حياته

له في   بل ال بد من أخنه برفق ولين إلى آخر رمق.  طبيب

 .الحياة لعله  يهتدي  وننقنه  من  جهنم

             ولنلك عقال فإننا ندعو غيرنا ممن يرو أنهم أصح          

          أنفسهم أطباء        منا  في عالجاتهم الحياتية، أن يعتبروا

                     ايسة بعضنا البعضسَ تقع م  وبنلك . ونحن مرضى

يختار الشعب من يراه أجدر بإنقاذه  حتى. في هذا البلد السعيد

وصراعات ال   هو غارق فيه من فقر وجهل وسرقة مما 

 .نهايتها  ت عرف  

إلى  أهداف    هنا إخوتي وأخواتي اإلجابات عن األسئلة ونمر

 .الحزب
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 أهداف الحزب
 

على ترويجها هللا  أول أهداف الحزب التي يعمل حزب .4

هي دعوة الناس إلى حب و لها والدفاع عليها والدعوة

 أبناء آدمإخوة وباعتبار كونهم جميعا  .بعضهم البعض

  وفي إعمار األرض واستخالفهم يشتركون في اإلنسانية

 .فيها

 يسعى الحزب إليها هي إزالة الغبارثاني األهداف التي  .3

ما جاء به  تعلق بالدعوة اإلسالمية وإعادتها إلى الذي

صلى هللا عليه وسلم وذلك بالدعوة إلى  الرسول األكرم

العقيدة اإلسالمية التي نعتبرها غابت عن األمة إثر 

أحداث الفتنة الكبرى أي ضاعت بين المسلمين وذلك 

أوليائه بين جميع أطياف بسبب توغل إبليس بينهم ونشر 

وهي أبرز وأعظم . المسلمين ليساهموا في تفريقهم

: في حربه مع بني آدم  في قاعدة  أساليب إبليس وأوليائه

 .فرق تسد

 :  ومصداقا لقول رسولنا األكرم

 .الغنم القاسية إنما  يأكل الذئب  من
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 لمنافقين من أتباع إبليس وخطوات يقول تعالى في ا

 الطاغوت  المختفين  بيننا

ْحَكَماٌت   ٱْلِكتَاَب ِمْنهُ آيَاتٌ  ُهَو ٱلَِّذۤي أَنَزَل َعلَْيَك      أُمُّ ٱْلِكتَابِ  ُهنَّ  مُّ

ا الَِّذيَن في قُلُوبِِهْم َزْيٌغ فَيَتَّبُِعوَن َما تََشابَهَ            َوأَُخُر ُمتََشابَِهاٌت فَأَمَّ

اِسُخوَن  ِمْنهُ ٱْبتَِغاَء ٱْلفِْتنَةِ  ُ َوٱلرَّ َوٱْبتَِغاَء تَأِْويلِِه َوَما يَْعلَُم تَأِْويلَهُ إاِلَّ ٱَّللَّ

ُر إاِلَّ أُْولُوْا ٱألَْلبَاِب  كَّ ْن ِعنِد َربِّنَا َوَما يَذَّ فِي ٱْلِعْلِم يَقُولُوَن آَمنَّا بِِه ُكلٌّ مِّ

 (آل عمران  7) 

 

 : ونحن إذ نرتبط بقوله تعالى

ةٌ يَْدُعوَن إِلَى ٱْلَخْيِر َويَأُْمُروَن  بِٱْلَمْعُروِف َويَْنَهْونَ  ْنُكْم أُمَّ     َوْلتَُكن مِّ

ئَِك ُهُم ٱْلُمْفلُِحونَ         ـٰ  (آل عمران 262)      َعِن ٱْلُمْنَكِر َوأُْولَ

محاربة  فإننا نلتزم بهذا الطلب الرباني والعمل على 

بدون أن . في جماعة باعتباره عدو ال يستهان به إبليس

ذلك كتاب هللا  وسنة  ومرشدنا ومنير طريقنا في نفترق

واإلجماع بناء على قوة الدليل والبرهان العقلي  رسوله

 :تعالى لقوله   مصداقا والنقلي

اِسُخونَ  َوَما يَْعلَُم تَأِْويلَهُ  ُ َوٱلرَّ       يَقُولُوَن آَمنَّا بِِه   فِي ٱْلِعْلمِ   إاِلَّ ٱَّللَّ

كَّرُ      ْن ِعنِد َربِّنَا َوَما يَذَّ  ٱألَْلبَابِ  أُْولُوْا   إاِلَّ   ُكلٌّ مِّ
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ثالث األهداف العمل على المساهمة في إيجاد الحلول   .2

للخروج بالبالد من وضعها المتأخر ضمن   العملية 

قائدة  أقوى دول العالم إن لم نقل العالم الثالث إلى إحدى 

الحياة وحسن  إستخالف هللا   إن شاء هللا في زرعالعالم 

 .األرضفي 

 

بين  ألمة إلى الوصول إلى غرس العقيدةالتفاعل مع ا  .1

مقياسنا الجديد لألفعال متبنى من قبل ضلوعها وإقرار 

 .الشعب  كله

التحديد والتفريق بين الثروات العامة العائدة إلى  الشعب   .1

وبين الثروة الخاصة باألفراد على حد السواء وإيجاد 

نفس الشروط للجميع إلستغاللها إذا ما توفر المطلوب 

دون تمييز البعض عن غيرهم بأي تعلة أو شائبة، ولذلك 

جميع  حتى يتواجد التوزيع العادل للثروات مع كشف

 .الثروات العامة للشعب ليعرف ما يملكه

            إليه عقيدة ومقياس األعمال الذي يدعوابعد إقناع األمة بال   .6

لحياتهم  دعوا األمة إلى تبني اإلسالم كحلحزب هللا ن

ات الغرائز والحاج أن هللا هو أعلم بكيفية إشباع  باعتبار

يجاد دستور والدعوة إلى إ .العضوية التي أوجدها فينا

العلماء واإلجماع عليه بما يتماشى  شرعي بعد مشاورة 
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والمدني  يوبما يتجاوب مع التطور التكنولوج والشرع 

 ...الحضارة  اإلنسانية الذي شهدته

              رفض أي أسلوب إنقالبي للحكم، باعتباره ليس من   .7

أساليب الرسول صلى هللا عليه والسالم في إقامة الحكم 

في قلب  بل العمل على إعادة غرس العقيدة .اإلسالمي

ثم إثر ذلك هم الذين يطالبون بتطبيق  .األمة و الشعب 

. عن قناعة جماعية دون غصب. حكم هللا بين خلقه

وهنا نؤكد  أن حكم . وذلك ما نتالفى به الخطر المبدئي

به  حسبما أوهمنا. ال يعني تطبيق الحدود فقط هللا

تدعيه بعض الدول التي تدعي أنها  اإلستعمار أو ما

فتطبيق . إسالمية وفي الحقيقة هي صنيعة اإلستعمار

. اإلسالم يتم باإلجماع انطالقا من القرآن، فكرا وتطبيقا

لذلك نقول أن اإلسالم هو القدرة على  حسن توزيع  

 . الثروات  وحسن العيش في الوقت  ذاته

فراد أي العمل من طرف السلطة على تمكين جميع أ

من العيش الكريم بإيجاد العمل وتحقيق معدل  الشعب

كذلك تمكين أفراد . تحته معيشة الفرد  للكسب ال تنزل

وكل  في العيش والزواج والبيت السعيد الشعب من حقهم

في القرن   مّما كان من كماليات الحياة ما يستحقه الفرد

يعتبر من ضروريات الحياة،  الماضي، وفي يومنا
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في تزويد ما   بأسعار معقولة وتساهم الدولةوتوفيره 

 .الدنيوية  حياتهم  يطلبه الشعب  لحسن إتباع هللا في

قطع المجال على إبليس في التوغل في عقول      .2

المسؤولين واألغنياء حتى ال يغوروا على شعبهم 

. بتذكيرهم بحدود هللا لمن ال يرعى حق هللا  في عباده

في عقول العباد  توغله كما يقع منع توغل إبليس بعدم 

 .وأفراد الشعب حتى ال يصبحوا  بال فائدة

 

خير الزمان حين يحب  وبذلك نصل إلى ما قاله الرسول

وشر الزمان . الراعي رعيته، وتحب الرعية الراعي

أو كما . وتكره الرعية الراعي حين يكره الراعي رعيته،

 .   قال
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 غاية الحزب

مليا تصبح غاية الحزب ع ،هذه األهداف في المجتمعبتفعيل 

وهي إقامة الخالفة اإلسالمية أو الدولة اإلسالمية  واضحة

على منهاج  عليه الصالة والسالم المصطفىبشرنا بها التي 

يها من . النبوة بتركيز العقيدة وتوضيحها لألمة ثم بعد تبنِّ

ألنه إذا رفضتها األمة كما . األمة وليس فقط اإلطالع عليها

لذلك يجب أوال  فعلت قريش ليس لنا فرض اإلسالم عليها

ني هذه البحث عن المكان والشعب الذي اصطفاه الخالق لتب

ولكن إذا قبله الشعب كما قبله شعب يثرب حينها تقع . الدعوة

وحينها . المعاهدة على تطبيق اإلسالم طوعا وليس غصبا

ل األحكام الشرعية كلها توفير  وتصبح على الخالفة .ت َفعَّ

الرفاهة وحسن رعاية شؤون الشعب من جهة وتبليغ الدعوة 

المسلمين الذين  نذكرهنا و. باإلمكانيات التي تتوفر لها

يّدعون بإقامة الخالفة أوال أنهم إستعملوا القاعدة الشرعية 

أي ال يمكن . ما ل يتم الواجب إل به فهو واجبالتى تقول 

أن نطبق شرع هللا إال بالحاكم المسلم فيصبح إقامة الحكم 

أضيف إليكم إخوتي أن السنة هي مصدر من مصادر . واجبة

التشريع وعليه إذا ثبت شرعا أن الرسول عليه الصالة 

   والسالم بقي نصف دعوته يركز في العقيدة بين عقول 
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شرعية ذاتها التي الناس قبل إقامة الخالفة وتبعا للقاعدة ال

إذا كانت إقامة . ما ل يتم الواجب إل به فهو واجبتقول 

الخالفة شرعا تسبقها تركيز العقيدة في عقول الناس تصبح 

      السعي إلى إقامة خالفة في مرحلة ثانية مقارنة بالدعوة 

إلى العقيدة اإلسالمية التي ثابة شرعا أنها سبقت إقامة الحكم 

وإذا كنا .  إلقامة شرع هللا في األرضفي طريقة رسول هللا

وفي حكم بما لم  في ضاللةومجتمعنا عقال نعتبر أنفسنا 

بدار  أي بما يشبه واقع قريش أو ما يسميه الفقهاءهللا  هينزل

كفر فالطريقة التي يجب علينا اتباعها الرجاعها إلى دار ال

 وإذا لم يثبت شرعا.  سالم هي طريقة رسول هللا في ذلكاال

ليست له طريقة  صلى هللا عليه وسلم رسولالوعقال أن 

جاز لهم حينها . واضحة في كيفية إقامة حكم هللا في األرض

        أما إن كان الدليل قطعي وثابت فالجدال. فعل ما يريدون

عقيم ومن باب العناد فحسب وليس لمرضات  في ذلك يصبح

. والعياذ باهلل ها وإياكم من الوقوع فيهللاأجارنا . هللا في ذلك

  . وهللا أعلم
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 مدة نشاط الحزب

 

                     على اب حين تأسيسها، الن يقع االتفاقتبعا لغاية األحز

                     إال أن تاريخ النهاية األحزاب       . تاريخ بدايتها

                        . تبقى للزمان ويمكن أن تتواصل أجيال قبل تغييرها

                      وبما أن حزبنا إيديولوجي وهو شامل مقارنة 

 . السياسية   باألحزاب

                     وبما أننا نسعى إلى تنفيذ شرع هللا في األرض على 

                         طريقة النبوة فإننا نأمل أن تستمر مدة الحزب إلى

          ي أرضه وبين العباد الذين يرتضونتاريخ تفعيل حكم هللا ف

 .حياتهم  في حكمه 

 :مصداقا لقوله تعالى 

ُسوِل إَِذا َدَعاُكم لَِما يُْحيِيُكْم َواْعلَُموْا   ِ َولِلرَّ ٰيأَيَُّها ٱلَِّذيَن آَمنُوْا ٱْستَِجيبُوْا َّلِلَّ

َ يَُحوُل   ( األنفال 8 )  بَْيَن ٱْلَمْرِء َوقَْلبِِه َوأَنَّهُ إِلَْيِه تُْحَشُرونَ أَنَّ ٱَّللَّ
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 شعار الحزب

           يتراء للناس أننا بتسمية حزبنا، حزب هللا  الن

         ولكن . تأسي بحزب لبنان، فإننا نعتبر ذلك مفخرة

              تأكيد شرفنا بهذا االسم تّم بالرجوع إلى كتاب 

          هللا عز وجل والذي هو معجزة رسوله بيننا، فإن

 ذلك يؤكد لنا منطقيا أن الرسول بيننا في حمله كرمز للمّ 

                    أّما الشعار الذي نحمله في حزبنا.  شمل األمة

 :فهو قاعدة  ال تغيب عن أعيننا 

 يجب عليك أن تِحبَّ عدّوك من بني آدم

َك   َنْفَسهُ أكثر مما  يحب    .عدوَّ

بالنسبة للصورة الرمز للحزب فنظرا األحداث المتسارعة 

صورة  عن ونظرا لقلة عدد العناصر التابعة لحزبنا للبحث

فإنني اقترحت تبني صورة حزب  هللا  لبنان، ذلك  . رمز له

 .مع  إضافة  ثالثة  أشياء

بها ال  منا  بالتدثر و التزّمل   أوال  عمامة  رسول  هللا  تأم 

ورعاية  أمة   في مسيرتنا التي نسعى من خاللها حماية 

 .الرسول  األكرم  بذلك
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ثم كتاب هللا عوض عن السالح باعتبار أن أساس دعوتنا  

 . كما أننا نهتدي بهدي القرآن الكريم. السالم

أّما الشمعة فهي بصيص األمل الذي يطوق إليه المسلمين 

 .قرن للعودة إلى شرع هللامنذ 

من  حزب هللا   أّما عن ما وراء تقارب رمز الصورة واإلسم

شيعة وسنة حول نفس  لبنان فألننا نأمل توحيد المسلمين

        ذلك . العقيدة التي ندعوا إليها نحن حزب هللا تونس

وحين يقع . في أصلهم شيعة، ونحن في أصلنا سنة أنهم

نصبح جميعا نحمل  على الجميع إليها التي ندع تحديد العقيدة

بها جدنا جميعا محمد  عقيدة المسلمين األولى التي جاءنا

ذلك أنه نسب المسلمين جميعا له بعد . صلى هللا عليه وسلم

بنا التشرف بمن سبقنا  فاولى. زوجاته بأمهات المؤمنينتلقيب 

صلى هللا  في ذلك وهو زوج أمهاتنا أن يكون جدنا جميعا

 .كما قلنا وسلمعليه 

 وعليه فإننا نطمح يوما ما أن يقع التوحيد بين حزب هللا 

فيتوحد جميع المسلمين حول اللفظ  .لبنان وحزب هللا تونس

المعجزة التي وجدت في القرآن مبشرة بعصر األحزاب 

وكون القرآن فيه المحكمات يكون التبشير بتفريق الناس إلى 

مة والوصول إليها حزبين إنطالقا من العجزة نفسها حك

ومن ال يريد . فيصبح من يرد هللا ورسوله في واد. غايتنا
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فيقع عمليا حينها توحيد الشيعة  . ذلك الطريق في وادو آخر

والسنة بما يقطع على إبليس التفرقة بينهم وبين المسلمين من 

فيظهر من هو حقا ينتسب إلى هللا وحزبه وبين من . جديد

حينها .  وهو من حزب الشيطانيتظاهر باالنتساب إلى هللا

          فقط يمكن أن نّدعي أننا من رمز إليهم رسولنا األكرم 

 ذلك أننا . المشهور عن عودة اإلسالم غريب في حديثه

        اإلسالم بشكل وأسلوب في ظاهره غريب عن ندعوا إلى

 .من المشرق إلى المغرب ما يحملونه المسلمون اليوم

اليوم باختالف أهدافهم ينظرون إلينا غرباء كما أن المسلمون 

وما ينطبق على المسلمين الذين . بينهم فيما ندعوا إليه

. ناقشناهم في تونس ينطبق على من ناقشناهم عبر االنترنات

لذلك حين نجد هذا الرفض لنا من األحزاب والحركات، دون 

 قال. إهداء العيوب الشرعية لنا، تزداد ثقتنا في هللا ونصرته

 .الرسول األكرم

َرْيَرَة َقاَل    ول  هللاَّ  صَ : َعْن أَب ي ه        : لَّى هللاَّ  َعَلْيه  َوَسلَّمَ َقاَل َرس 

         .  بََدأَ اإِلْسالُم َغِريب ا ، َوَسيَُعوُد َكَما بََدأَ َغِريب ا ، فَطُوبَى لِْلُغَربَاءِ ...

      رواه مسلم   ...
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 اإلشتراك في الحزب

             . ولذلك كان اإلشتراك في النشاط السياسي في البالد

              ولكن معنى حزب هللا الذي طرحناه ال ينفى انتماء

            .أي إنسان يحارب في إبليس أن يكون في حزب هللا

          ألن غايته محاربة إبليس من حيث جنسه الذي وّضحه 

 إلنقاذ  وبّين سبل محاربته. رآنلنا الخالق سبحانه في الق

       عباد هللا من خطوات الشيطان التي تؤدى بني آدم إلى 

 .جهنم تبعا لما ذكره هللا

َن ٱلظُّلَُماِت إِلَى ٱلنُّورِ  ُ َولِيُّ ٱلَِّذيَن آَمنُوْا يُْخِرُجُهْم مِّ  ٱَّللَّ

          وأن كل بني آدم إخوة ومهمتنا مساعدتهم لمغادرة  

 .بحزب هللا حزب إبليس والدوران عليه وحربه ليلتحق عقال 

         وعليه فكل من يدعى أنه يحارب في إبليس  فهو ضمنيا

في حزب هللا حتى وان لم ينخرط في المجموعة ألن عكس 

من نزكى ما هو معمول به في األحزاب األخرى ليس نحن 

 : العباد في إنتمائهم لخالقهم بقوله

ُ ٱلَِّذيَن َصَدقُوْا َولَيَْعلََمنَّ ٱْلَكاِذبِينَ    (2العنكبوت  )  فَلَيَْعلََمنَّ ٱَّللَّ

ُ ٱلَِّذيَن آَمنُوْا    (22العنكبوت  )َولَيَْعلََمنَّ ٱْلُمنَافِقِينَ َولَيَْعلََمنَّ ٱَّللَّ
. 
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عليه فإن المشتركين في الحزب هم العناصر الذين أحسوا و

      بضرورة الفصل بين طرق إبليس وطريق هللا الذي نراه 

 .هو الصراط المستقيم في الحياة

  والبالد لذلك يمكن ألي مواطن من مواطنين تونس

 .االنضمام للحزباإلسالمية 

 على أساس صدقة جاريةلمنخرط دفع معلوم يمكن ل . 

فيكون له الفضل كما قال . إلعادة حكم هللا على منهاج النبوة

  : تعالى

ِئكَ  ـٰ ْن أَنَفَق ِمن َقْبِل ٱْلَفْتِح َوَقاَتلَ أُْوَل أَْعَظُم  لَ َيْسَتِوي ِمنُكم مَّ

َن ٱلَِّذيَن أَنَفقُوْا ِمن َبْعُد  ُ  َوَقاَتلُوْا َوُكالّا َدَرَجةا مِّ َوَعَد ٱهللَّ

ُ ِبَما َتْعَملُوَن َخِبير    (الحديد  83)   ٱْلُحْسَنٰى َوٱهللَّ
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 واجبات العضوية
 

 التي يصدرها الحزب التقيد بالبرامج واللوائح السياسية 

وأهمها محبة بني آدم  هن الخاصة بوأن يلتزم بالقواني

 .جميعا وخاصة المسلمين منهم

  يحظر باستمرار في أنشطة الحزب والدعوة إلى دين أن

 .خاصة عقيدته اإلسالمية. هللا الذي غاب عن األمة

  العمل على توحيد المسلمين تحت راية واحدة للتفريق بين

الداعي إلى طريق إبليس وبين الداعي إلى محاربة 

 .الشيطان

  المشاركة في هيكلة القيادة والمساهمة في خطوطه

والعمل على إثراء أفكار  طابق الشريعةالعريضة بما ي

الحزب بما يتطابق والعقيدة اإلسالمية مع اإللتزام بقوة 

 يوجد لها واإلبتعاد عن أي فكرة  .الدليل في الترجيح

 .أقوى مما لدينا ايكون دليلهوبديل عما طرحناه، 

  تبشير األمة بالخالفة على منهاج النبوة التي تسبقها

         ما ل يتم الواجب   فكما أنه اإللتزام بسنة المصطفى

باعتباره السبيل . في إقامة الخالفة. إل به فهو واجب
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        الوحيط إليجاد شرع هللا بين أيدى المسلمين ليحابوا 

فإنه تبعا لنفس القاعدة التي . به إبليس جماعة بتطبيقه

             وإنطالقا  واجب فهو به إل الواجب يتم ل ماتقول 

نالحظ أن قريش . من سيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم

عرضت علي رسولنا الكريم الحكم والملك والجاه فرفض 

الجزء األول تركيز . ألن دعوته إنقسمت إلى نصفين

والجزء . العقيدة اإلسالمية في عقول ونفوس أصحابه

 .قيام الدولة حين طلب شعب يثرب ذلك الثاني

ونحن إذ نعتبر أنفسنا بنور الهدى نقتدي، وال للعناد 

          نمتهن سلمنا بهذا المعطي من كون تركيز العقيدة 

وعليه . في الشعب واجبة قبل إقامة الحكم الشرعي فيه

إصالح كان على المسلمين االلتفاف حول العقيدة و

الخاطئ بين المسلمين الذي سعى إبليس وأوليائه مفهومها 

ثم بعدها نعدكم بالخالفة التي قال عنها . خفاءها عليناإلى إ

          تصديقا. جّدنا رسول هللا ستكون على منهاج النبوة

    .لما نقوم به وهو برهان آخر على صحة ما نقوم به
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 الموارد

  نفس الموارد المادية واألساليب التي يحق لألحزاب

 .إستعمالها فإن حزبنا يستعملها

  إحدى األساليب بالشرع، فال نعتمدها ونبحث إذا تعارضت

 .عن غيرها

  يمكن ألي فرد ينتمى للحزب أو ال ينتمى أن يمول الحزب

 .في أنشطته وأعماله الخيرية

  يمكن لشباب الحزب اإلشتراك في مشاريع غايتها إفادة

 .الشعب وتمنح نسبة من المرابيح للحزب

 يرهم العمل على بعث مشاريع مشتركة بين المنتمين وغ

المهم عبر وثائق تثبت شراكتهم في المشاريع والقوانين 

ومحاولة . المسيرة لهم تبعا لحكم هللا في كتب المواثيق

 .التكثير منها

  يمكن ألي فرد من المنتسبين للحزب اإلنفصال عنه بعد

 .إعالمه بذلك

  إذا ما رأت الهيأة العليا للحزب والمتكونة من الهيئة

أي منتسب لها إذا ما رأت ذلك المركزية للحزب إعفاء 

 .بتعليل
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 األلق اب في الحزب

 

         العنصر الفاعل: ينقسم أفراد الحزب إلى حزئين

 .والعنصر الغير فاعل

 العناصر الفاعلة في الحزب هم كل من يشهرون          

. الحرب على إبليس ويعملون على تغلغل ذلك في األمة

وأعمارهم تتراوح . وهم سواء إنخرطوا في حزب هللا أم ال

 .       سنة  62 و 30بين 

       بالنسبة للمنتمين للحزب هم فقط يمكنهم القيادة           

             سواء في المكاتب المحلية أو الجهوية. في الحزب

 .أو القيادة العامة

 في الحزب هم كل من لم يتجاوز : العناصر الغير الفاعلة

 .      سنة 62سنة  أو يجاوز  30

    وهم من يؤخذ برأيهم ويعتد بهم فكريا في الحزب          

 .وال يمكنهم تحمل مسؤوليات قيادية في الحزب

  سنة ينظمون  42شباب الحزب هم كل من لم يتجاوز      

 .اب الحزب في النشاط والتكوين والتأطيرإلى شب
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  أنصار الحزب كل من ال ينتسب إلى الحزب ويمكن  منهم

حتى إن لم يكن من  ،ن شباب الحزب لعلمهممن يكوّ 

 .حزبللمليا ع ينبالمنتس

  وهو السن  سنة، 62أشراف الحزب هم كل من تجاوز

الذي يرى فيها الحزب أن يتخلى فيها الفرد عن العمل 

ويبقى له النشاط في المجاالت األخرى مما يساهم   .السياسي

في تأطير الشباب الحزبي وأعضائه كما ينضم إلى مجلس 

شيوخ الحزب الذين يساهمون في الشورى لتحديد الدستور 

 .   الذي تنتظره األمةاإلسالمي والتفصيلي 

 أعضاء الحزب هم كل المنخرطين في الحزب بين سن  

لقيادة كما يمكنهم النشاط ويمكن لهم ا. سنة 62 و 30

 .كأعضاء منخرطين

عضو وهم الممثلين  41المكتب السياسي للحزب يتكون من 

 .الرسميين للحزب
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 اخوتي وأخواتي األعزاء

يسرني إعالمكم أنه في صورة وصول المنخرطون  

 شخص فإننا نكون جاهزين للقيام بمؤتمر 242بالحزب إلى 

 .لحزب هللا تونس خارق للعادةنعلن فيه القيام الفعلي

 في النهاية يسألنا أحدهم عن واقع المرأة في الحزب؟ 

               أقول وباهلل أستعين أن من أعزها وكرمها الرسول

شرف لنا أن نرعاها . في عهدهصلى هللا عليه وسلم 

أحد الشعراء أعطني امرأة أعطيك  وكما قال. ونصونها

فإن الحرائر العربيات اختلطت بالجواري  .با صدقشع

             فاختلط. كّن منتشرات في بالد اإلسالم منذ قرون الالتي

لذلك كان لنا الشرف في تونس تحرير . األمةدم دم الحّرة ب

المرأة ألنها بذلك تعود إلى مجدها وكرمها وحينها كما قال 

تخاف عليهم من وال . الشاعر يمكن للحرة أن تلد األحرار

الموت ألنه شرف الحر إن لم يعش حرا أن يموت طالبا 

ولذلك فإننا نؤكد أن ثورة تونس ساهمت فيها المرأة . للحرية

بقدر لم نشاهده سابقا في الثورات وإن لم يركز اإلعالم على 

ألنها األم والزوجة واألخت الالتي فارقنا األحبة  .ذلك

ونحن إذ نبارك هذا . ريةودفعوهم إلى الشهادة من أجل الح

الجهد فإننا متأكدون أن حزبنا لن يثبت كالنخلة في مهب 
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الريح إال إذا تواجدت فيه مثل هؤالء الحرائر من النسل 

 .النفيس

  : السالمالصالة وقال عليه 

واستوصوا بالنساء خيرا ، فإنهن عندكم عوان ال يملكن ألنفسهن شيئا ، 

 واستحللتم فروجهن بكلمة هللا فاتقوا هللا وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة هللا

 .اللهم فاشهد....أال هل بلغت –في النساء واستوصوا بهن خيرا  

 

في الختام إخوتي وأخواتي األفاضل تقبلوا مني فائق 

معتذرا على اإلطالة ودمج اإلعالن عن . االحترام والتقدير

على  متمنيا من هللا القدرة. الحزب في برقيات الحزب األولى

وفي . ها هذه البرقية األولىبجلتاإلجابة عن األسئلة التي س

الختام أترككم مع خطبة الوداع التي ألقاها سيدنا وحبيبنا 

وجدنا رسول هللا محمد ابن عبد هللا عليه أفضل الصالة 

 .والسالم
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 (هجرية 26)خطبة الوداع  

 

           ألقاها الرسول صلى هللا عليه وسلم في حجة الوفاع يوم عرفة 

           اليوم أكملت "جبل الرحمة وقد نزل فيه الوحي مبشراً أنه  من 

 "لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا  

                الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باهلل

            من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده هللا فال مضل له 

ومن يضلل فال هافي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد 

 .أن محمداً عبده ورسوله

. أوصيكم عباف هللا بتقوى هللا وأحثكم على طاعته وأستفتح بالني هو خير

اسمعوا مني أبين لكم فإني ال أفري لعلى ال ألقاكم بعد أما بعد أيها الناس 

 .عامي هنا في موقفي هنا

أيها الناس إن فماءكم وأعراضكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة 

أال هل بلغت اللهم فاشهد، فمن  –يومكم هنا في شهركم هنا في بلدكم هنا 

 .كانت عنده أمانة فليؤفها إلى من ائتمنه عليها

ربا الجاهلية موضوع ولكن لكم رؤوس أموالكم ال تظلمون وال وإن 

وإن أول ربا أبدأ به عمي العباس بن عبد . تظلمون وقضى هللا أنه ال ربا

 .المطلب
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وإن فماء الجاهلية موضوعة، وإن أول فم نبدأ به فم عامر بن ربيعة بن 

الحارث بن عبد المطلب وإن مآثر الجاهلية موضوعة غير السدانة 

سقاية والعمد قوف وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر وفيه مائة بعير، وال

 .أال هل بلغت اللهم فاشهد –فمن زاف فهو من أهل الجاهلية 

أما بعد أيها الناس إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هنه، ولكنه قد 

رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحرقون من أعمالكم فاحنروه على 

ها الناس إنما النسئ زيافة في الكفر يضل به النين كفروا يحلونه فينكم، أي

عاماً ويحرمونه عاماً ليوطئوا عدة ما حرم هللا فيحلوا ما حرم هللا 

وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق هللا السماوات . ويحرموا ما أحل هللا

يوم واألرض، وإن عدة الشهور عند هللا اثنا عشر شهراً في كتاب هللا 

: خلق هللا السماوات واألرض، منها أربعة حرم ثالثة متواليات وواحد فرف

 –ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الني بين جمافى وشعبان 

 .أال هل بلغت اللهم فاشهد

لكم أن ال . أما بعد أيها الناس إن لنسائكم عليكم حقاً ولكم عليهن حق

اً تكرهونه بيوتكم إال بإذنكم وال يواطئن فرشهم غيركم، وال يدخلن أحد

يأتين بفاحشة، فإن فعلن فإن هللا قد أذن لكم أن تعضلوهن وتهجروهن في 

المضاجع وتضربوهن ضرباً غير مبرح، فإن انتهين وأطعنكم فعليكم 

رزقهن وكسوتهن بالمعروف، واستوصوا بالنساء خيراً، فإنهن عندكم 

ا أخنتموهن بأمانة هللا واستحللتم عوان ال يملكن ألنفسهن شيئاً، وإنكم إنم
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أال هل  –فروجهن بكلمة هللا فاتقوا هللا في النساء واستوصوا بهن خيراً 

 .اللهم فاشهد....بلغت

أيها الناس إنما المؤمنون إخوة وال يحل المرئ مال ألخيه إال عن طيب 

 .أال هل بلغت اللهم فاشهد –نفس منه 

  قاب بعض، فإني قد تركتفال ترجعن بعدى كافراً يضرب بعضكم ر

... كتاب هللا وسنة نبيه، أال هل بلغت : فيكم ما إن أخنتم به لن تضلوا بعده

 اللهم فاشهد

أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم آلفم وآفم من تراب 

           أكرمكم عند هللا اتقاكم، وليس لعربي على عجمي فضل إال بالتقوى

 ....أال هل بلغت

  .قال فليبلغ الشاهد الغائب  –للهم فاشهد قالوا نعم ا

أيها الناس إن هللا قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث وال يجوز لوارث 

وصية، وال يجوز وصية في أكثر من ثلث، والولد للفراش وللعاهر 

من افعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة هللا . الحجر

  .والسالم عليكم. أجمعين ال يقبل منه صرف وال عدلوالمالئكة والناس 
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 بني وطني إخوتي وأخواتي   

 

يصعب الحديث في مسائل طرحها علماء أفناذ، وأطنبوا في 

لى ربه أكرمه هللا بما يسميه إثم يأتي عبد فقير . الحديث عنها

حكمة جعلته يعيد طرح هنه المسائل بأسلوب جعل من طرحه 

. مما يُصِعب عليه القضايا. طرح سافته العلماءفريد بين 

خاصة وأن البالف والعباف يمرون بصعاب هنه األيام وال أريد 

ولكن خوفا من الوقوع في أكثر . مزيد تأريقهم بالفكر والفلسفة

اآلثام سأتمم وضع األفكار بين يد األمة المسلمة طالبا من 

 :المولى سبحانه وتعالى إحدى الحسنيين

ن خطأ ما أقول من طرف علماء األمة ويكون ذلك علنا إما بيا

 .أمام الناس فيطمئن بالى وأكتفي بما طرحت

وإما أن يبارك لي المولى في ما أقول وتتبنى األمة هنه 

األفكار وهنه الدعوة التي أعتبرها فعوة رسول هللا محمد 

صلى هللا عليه وسلم التي جاء بها إلى قومه في قريش 

كما أنني أفعي أن هنه الدعوة ستكون نفس . وفعاهم إليها

فعوة المهدي المنتظر التي سيوحد بواسطتها األمة إن شاء 

 .وكما قيل كيفما تكونوا يولى عليكم. هللا
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فحين نعوف إلى ما جاء به الرسول األكرم سيبارك لنا هللا 

ويبعث لنا من يقوفنا لعوفة المسلمين إلى القمة وقيافة العالم 

 .ير العباف والبالفإلى ما فيه خ

 

 إخوتي وأخواتي األفاضل

 : أول ما سأبدأ به في هنه البرقية الثانية قوله تعالى

ْحَكَماٌت ُهنَّ أُمُّ ٱْلِكتَاِب َوأَُخُر  ُهَو ٱلَِّذۤي أَنَزَل َعلَْيَك ٱْلِكتَاَب ِمْنهُ آيَاٌت مُّ

ا  الَِّذيَن في قُلُوبِِهْم َزْيٌغ فَيَتَّبِعُوَن َما تََشابَهَ ِمْنهُ ٱْبتَِغاَء ٱْلفِْتنَِة ُمتََشابَِهاٌت فَأَمَّ

اِسُخوَن فِي ٱْلِعْلِم يَقُولُوَن آَمنَّا  ُ َوٱلرَّ َوٱْبتَِغاَء تَأِْويلِِه َوَما يَْعلَُم تَأِْويلَهُ إاِلَّ ٱَّللَّ

ُر  كَّ ْن ِعنِد َربِّنَا َوَما يَذَّ  (آل عمران  7 )         إاِلَّ أُْولُوْا ٱألَْلبَابِ بِِه ُكلٌّ مِّ

 

          هنه اآلية الكريمة هي عزوتي في كل التأمالت الفكرية

        وقد اختلف المفسرون في تفسير. ذهني فيني تالتي خامر

لكنني بعد البحث  رائعة والصعبة والمدهشة،هنه اآلية ال

              والنظر وبعد التعمق واالستنارة السابقة في تفسير 

             سورة الفاتحة فقد فتح هللا علي بتفسير لم يسبقني إليه 

            منطلقا أحد من سافتي العلماء النين جعلت تفاسيرهم 

              باستعمال قول الرسولف. للبحث فيما توصلت إليه

           ".   تنفروا  وال بشروا  تعسروا   وال  يسروا  " : األكرم
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وبعد اقتناعي وإفراكي كون اإلسالم سهل التناول من طرف 

  : األمة وإال لما قال تعالى

ِكرٍ  دَّ ْكِر فََهْل ِمن مُّ ْرنَا ٱْلقُْرآَن لِلذِّ  .َولَقَْد يَسَّ

     .الممتنعفعال إن اإلسالم يسير وهو أعتبره من السهل 

لكون كل . يجب على الباحث طهارة القلب وصفاء نيته لنلك

ما يقوم به هلل وفي سبيل هللا حينها تنلل كل الصعاب وتكون 

 .النتيجة منهلة بإذن هللا

واآلن سوف أتحدث عن هنه اآلية ثم أضع بين يديكم رأي 

وإجماع علماء التفسير حول رأيهم في هنه اآلية لتكملوا 

 هلمعرفة الفرق بين ما رأينا. ي وتتعمقوا فيها أكثرالبحث مع

 .وما رآه سافتي

تعتبر هنه اآلية من أصعب اآليات التي لم يحدفها العلماء 

بمفهوم واحد، ذلك أنهم اعتبروها من أصعب اآليات التي 

فقد وقع . بها ةالمتواجد اتالمتشابه لكثرةنفسها  عنتحدثت 

شبه إجماع كون اآليات المحكمات هي اآليات الواضحة 

لكن بما أننا بعد البحث الني قمنا به في سورة ... الداللة 

الفاتحة وتوصلنا بفضلها إلى فهم العقيدة اإلسالمية التي جاء 

بها الرسول محمد صلي هللا عليه وسلم والتي اكتشفنا غيابها 

كله ومع إجماع العلماء  بعد هنا. قرن 12عن األمة 
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         هي نفسها تسمى  الفاتحةوالمفسرين على السواء كون 

         أؤكد . انطالقا من عدة روايات وأحافيث. الكتاب أمّ 

وأضيف على سافتي العلماء أن ما ترمز إليه هنه اآلية حين 

ْحَكَماٌت ُهنَّ أُمُّ ٱْلِكتَاِب يقول تعالى    قصد به سورة ي  ِمْنهُ آيَاٌت مُّ

باعتبار فهم سورة الفاتحة يغني جميع المسلمين في  الفاتحة

فهمهم لتفسير مفهوم العقيدة التي يعتبرها المسلمون أساس 

وجوفهم التي يبنى عليها كل الفكر والسلوك الني يتبناه 

المسلم في حياته وعليه يكون هنا أول اختالف بيني وبين 

 .ءسافتي العلماء في تفسير هنا الجز

افة إضإذن زيافة على ما طرح سافتي العلماء سمحت لنفسي 

هنا الرأي وبالترجيح العقلي يمكن لرأي العبد الفقير أن يحدف 

 .التفسير ليكون فاال لواقع أفضل مما ذهب إليه غيري

 :أما ما شد انتباهي أكثر ففي قوله تعالى

اِسُخوَن فِي ٱْلِعْلِم يَقُولُوَن   ُ َوٱلرَّ           َوَما يَْعلَُم تَأِْويلَهُ إاِلَّ ٱَّللَّ

ْن ِعنِد َربِّنَا   آَمنَّا بِهِ   ُكلٌّ مِّ

لقد أسالت هنه اآلية الكثير من الحبر لدى العلماء وقد أبهرتهم 

ت عقولهم ألنهم اختلفوا في كونها واضحة وغامضة في ورجّ 

          َوٱلرَّاِسُخوَن ِفي ٱْلِعْلمِ فقد مدح هللا العلماء بقوله . اآلن نفسه

مع إبعافهم عن كونهم يعلمون تأويل اآليات المتشابهة في 



 192 

القرآن رغم أنهم في نفس الوقت هم أنفسهم من يزكي الـتأويل 

 .الرباني

ه وتعالى نسب لنفسه أنه هو وحده يعلم التأويل كما أنه سبحان

ُ لآليات المتشابهة في قوله الواضح          َوَما يَْعلَُم تَأِْويلَهُ إاِلَّ ٱَّللَّ

         فهنا نالحظ أن هللا وحده يعلم تأويل اآليات التي تولد

تأويالت مختلفة من حال إلى حال آخر ربما ال يتفق مع 

في العلم، رغم رسوخهم في العلم  لكن الراسخون... األول

لكنهم باعتراف رباني . ليس هم من يتوصلون إلى هنا التأويل

هؤالء الراسخون هم أنفسهم من يصافق على صحة هنه 

 :التأويالت رغم اختالف مفاهيم هنا التأويل لنلك قال تعالى

ْن ِعنِد َربِّنَا  أي إذا تواجدت عدت يَقُولُوَن آَمنَّا بِِه ُكلٌّ مِّ

تأويالت لمتشابه واحد يمكن لها أن تكون مختلفة أو تظهر 

أي أن هللا . متضاربة لكن الراسخون في العلم يقولون آمنا به

قبِل هنا االختالف في التأويل إذا ما شهد العلماء األفناذ 

لكن هنا باستعمال القياس في اإليمان العقلي . بصحة التأويل

أن نجد سر هنه اآلية التي فقدها العلماء  بالمالئكة نستطيع

                 المفسرون والتي أفركها العبد الفقير إلى ربه من هنه اآليات 

          فاهلل سبحانه وتعالى حين أفركنا وجوفه. قـرن 12بعد 

وكل المخلوقات تستند إليه . واجب الوجوف أزلي عقال وكونه

كان لزاما على هنا في وجوفها وهو غني عن الجميع، 
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ف بنفسه لدى خلقه، لنلك اختار رسال من خلقه الخالق أن يُعرّ 

لكن ما يلفت االنتباه هنا أن الخالق جعل .... ينكروهم بنلك

بينه وبين رسله من بني آفم رسل آخرين أعلمنا فيما بعد أنهم 

. المالئكة وهم رسل همزة الوصل بينه وبين الرسل من البشر

ندرك أن هنالك رسل من المالئكة بين هللا ا للنلك ما كنّ 

رغم أنه بالعقل  ،والرسل من بني آفم لو لم يعلمنا بنلك القرآن

  .فقط يمكن إفراك ذلك فون الجزم وتحديد كونهم مالئكة

نفس هنه الحالة حين نسقطها على اآلية نستطيع القول ما يلي 

  في قوله تعالى 

اِسُخوَن فِي ٱْلِعْلِم يَقُولُوَن  ُ َوٱلرَّ      َوَما يَْعلَُم تَأِْويلَهُ إاِلَّ ٱَّللَّ

ْن ِعنِد َربِّنَا  آَمنَّا بِهِ     ُكلٌّ مِّ

 وما يعلم تأويل اآليات المتشابهة : فكأنه سبحانه وتعالى قال

         ليه المجتهدون إإال هللا سبحانه وتعالى وهنا التأويل يصل 

لكن هؤالء المجتهدون ال يعتبر اجتهافهم صحيح . العلماءمن 

إال بعد مصافقة الراسخون في العلم ممن عايشوهم وجافلوهم 

تأويلهم رباني ومطابق لألفلة التي جاؤوا بها وال  أنّ 

يتضارب ذلك ال مع العقيدة وال مقاصد الشريعة وال مع آيات 

 .ا في المعنى و األفلةعهم تتناقضأخرى 
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أضفته على سافتي العلماء هو اإليحاء بالمجتهدين إذن ما 

           رغم أن اآلية لم تنكرهم صراحة ولكن ُذكروا بالبرهان

       بالراسخون في العلم النين شهدوا للمجتهدين بصحة  و

 .ما ذهبوا إليه وآمنوا به

           ألنه وقع لهم إفراك العقلي بالدليل والبرهان بأي تأويل

 .أي متشابه من المتشابهات الكثيرةكان في 

لنلك عبر التاريخ لما جاء المجتهدون في مختلف المجاالت 

الثالث وقع إجماع الراسخون في العلم في كل عصر بصحة 

           فحين . تأويل المجتهدين فيما ذهبوا إليه من اجتهافات

            جاء اإلمام مالك أو اإلمام الشافعي أو غيرهم وتحدث

في مسائل مختلفة من المتشابهات صافق العلماء في عصرهم 

        ذهبوا الرأي الني على نبوغهم في التأويل وباركوا لهم

 . في اإلجتهاف إليه

وحين جاء اإلمام األشعري أو الطحاوي واجتهدوا في العقيدة 

بارك لهم المسلمون من علماء عصرهم في هنا التأويل 

 .والمجال

علماء التصوف في مجالهم أجمع األئمة  نلك حين اجتهدك

والمجتهدون في عصرهم بنبوغهم وحسن تأويلهم لآليات 

وهكنا فواليك أي مجتهد حين يقوم ... المتشابهة في مجالهم
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ببنل الجهد والوسع في استنباط حكم شرعي أو استنباط قاعدة 

شرعية أو فكرة من القرآن كان ال بد لتزكية ذلك أن يقر 

وليس تأويل . العلم أن هنا المجتهد فعال رباني الراسخون في

لنلك تواجد عديد المدعين لالجتهاف في تاريخ . ابتغاء الفتنة

لكنهم حين طرحوا تأويالتهم على األمة وعلى . المسلمين

سماهم العلماء بالخوارج والزنافقة . الراسخون في العلم

وغيرها من الصفات المنفرة منهم والمشككة في ما قالوه 

 .وجعلتهم في مزبلة التاريخ إلى يومنا هنا

ندرك أن الراسخون  لنلك حين نتوغل لالستنارة في هنه اآلية

في العلم يمكنهم أن يكونوا على رأي يخالف الرأي الني جاء 

االجتهاف الجديد رباني رغم  به مجتهد، ورغم ذلك يقرون بأن

حين  وعليه... أنهم ملتزمون باجتهاف آخر ال يقل عليه برهنة

افترق المسلمون في بدايتهم الى فرقتين لم ينكروا على 

بعضهم االجتهافات الربانية وكانوا متفقين على المجتهدين 

في كال الفرقتين كما أنهم اتفقوا على المنافقين والفساق 

والمفتنين النين ظهروا عبر التاريخ وأجمعوا على شنوذ 

ان التحفوا أفكارهم وتأويالتهم، رغم أنهم في بعض األحي

 .شعار احدى الفئتين
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 بني وطني إخوتي واخواتي

 

هنا التأويل الجديد لآلية بما لم يطرحه أحد من سافتي 

المفسرين السابقين يتطلب من الراسخين في العلم اإلفالء 

بدلوهم في قولي هنا ليثبتوا هل أن تأويلي رباني فيؤمنوا به 

أو أنه بدعة ال تتطابق مع القرآن فيرفوا علي بما يبطل 

 . زعمي بدليل أقوى مما طرحته

ول على التدبر في ما أقول أضع بينكم ما ومما سيعين العق

ما ذهبت  رجاحة قاله المفسرون في هنه اآلية مما سيؤكد لكم

من تفسير مقنع يولّد مفاهيم واضحة تساعد على رقي  اليه

للمفاهيم لما فيها من قدرة على  هفي تحديد ونهضة المجتمع

   .توجيه السلوك لتكون طبق لسنة هللا التي لن تجد لها تبديال

 

 بني وطني إخوتي وأخواتي

 

أعلم أن العديد من الناس ليس لهم رغبة في اإلطالة والقراءة 

        ولكن في مثل هنه الحاالت لبيان الفرق بين ما ذهبنا إليه

من رأي في هنه اآلية مبني على مفهومنا للعقيدة التي 
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حدفناها في البرقية األولى، وبين اآلراء المختلفة لسافتي 

العلماء األفضل، و الن كنت سأقتصر على بعضهم وذلك 

لنلك سأضع بنسبة . بعضهم لىلتشابههم في التفسير ونقلهم ع

حول والمعرفة إلثراء الحوار مّما كتبوه لإلطالع عليه  كبيرة

 . هنه النقطة

ذلك أني أرى أن فهم هنه اآلية عنصر مفصلي في إفراك 

         فاتحة التي خصصنا مفهوم العقيدة مثلها مثل فهم سورة ال

                 لها مجال واسع وضاف في الجزء األول من كتاب

 ".في البحث عن العدو ... تأمالت فكرية " 

 . لمن أراف العوفة إليه 

 فاعنروني عن هنه اإلطالة في تفسير العلماء
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 )هـ 013ت )الطبري  لإلمامتفسير جامع البيان 

 

ْحَكَماٌت ُهنَّ أُمُّ ٱْلِكتَاِب َوأَُخُر  ُهَو ٱلَِّذۤي أَنَزَل َعلَْيَك ٱْلِكتَاَب ِمْنهُ آيَاٌت مُّ

ا الَِّذيَن في قُلُوبِِهْم َزْيٌغ فَيَتَّبِعُوَن َما تََشابَهَ ِمْنهُ ٱْبتَِغاَء ٱْلفِْتنَِة  ُمتََشابَِهاٌت فَأَمَّ

اِسُخوَن فِي ٱْلِعْلِم يَقُولُوَن آَمنَّا َوٱبْ  ُ َوٱلرَّ تَِغاَء تَأِْويلِِه َوَما يَْعلَُم تَأِْويلَهُ إاِلَّ ٱَّللَّ

ُر إاِلَّ أُْولُوْا ٱألَْلبَابِ  كَّ ْن ِعنِد َربِّنَا َوَما يَذَّ   بِِه ُكلٌّ مِّ

ْحَكَمـاتٌ } : وأما قوله … فإنه يعنـي من الكتاب آيات، يعنـي {  ِمْنهُ آيَـاٌت مُّ

فإنهّن اللواتـي قد أحكمن بـالبـيان : وأما الـمـحكمات. بـاآليات آيات القرآن

والتفصيـل، وأثبتت حججهن وأفلتهن علـى ما جعلن أفلة علـيه من حالل وحرام، 

ووعد ووعيد، وثواب وعقاب، وأمر وزجر، وخبر ومثل، وعظة وعبر، وما 

وصف جل ثناؤه هؤالء اآليات الـمـحكمات بأنهّن هّن أّم الكتاب، ثم . أشبه ذلك

يعنـي بنلك أنهّن أصل الكتاب الني فـيه عماف الدين والفرائض والـحدوف، وسائر 

ما بـالـخـلق إلـيه الـحاجة من أمر فينهم، وما كلفوا من الفرائض فـي عاجلهم 

اب، وموضع مفزع أهله عند وإنـما سماهّن أم الكتاب، ألنهّن معظم الكت. وآجلهم

ا له، فتسمي  الـحاجة إلـيه، وكنلك تفعل العرب، تسمي الـجامع معظم الشيء أُّمً

راية القوم التـي تـجمعهم فـي العساكر أمهم، والـمدبر معظم أمر القرية والبلدة 

ووحد أّم الكتاب، ولـم يجمع . وقد بـينا ذلك فـيـما مضى بـما أغنى عن إعافته. أمها

هّن أمهات الكتاب، وقد قال هّن ألنه أراف جميع اآليات الـمـحكمات أّم : قولفـي

الكتاب، ال أن كل آية منهّن أّم الكتاب، ولو كان معنى ذلك أن كل آية منهّن أّم 

           : ونظير قول هللا عّز وجلّ . هّن أمهات الكتاب: الكتاب، لكان ال شّك قد قـيـل

  …«هُنَّ »علـى التأويـل الني قلنا فـي توحيد األم وهي خبر لـ{  هُنَّ أُمُّ اْلِكتَابِ } 

إن الني ال يخفـى علـيه شيء فـي األرض وال فـي السماء، هو : فتأويـل الكالم إذاً 

الني أنزل علـيك يا مـحمد القرآن، منه آيات مـحكمات بـالبـيان، هّن أصل الكتاب 

لـيه مفزعك ومفزعهم فـيـما الني علـيه عمافك وعماف أمتك فـي الدين، وإ

             افترضت علـيك وعلـيهم من شرائع اإلسالم، وآيات أخر هّن متشابهات
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   :وقد اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل قوله .فـي التالوة، مختلفـات فـي الـمعانـي

ْحَكَمـاٌت هنَّ أُمُّ الِكتَـاِب َوأَُخُر }  وما الـمـحكم من آي {  ُمتََشـابَِهـاتٌ ِمْنهُ آيَـاٌت مُّ

الـمعمول : الـمـحكمات من آي القرآن: الكتاب، وما الـمتشابه منه؟  فقال بعضهم

الـمتروك : بهّن، وهن الناسخات، أو الـمثبتات األحكام؛ والـمتشابهات من آية

 . العمل بهن، الـمنسوخات

ائضه، وما يؤمن به، ناسخه، وحالله، وحرامه، وحدوفه، وفر: الـمـحكمات …

منسوخه، ومقّدمه، : والـمتشابهات{  َوأَُخُر ُمتََشـابَِهـاتٌ } : قال. ويعمل به

 .…ومؤخره، وأمثاله، وأقسامه، وما يؤمن به، وال يعمل به

ثنـي مـحمد بن جعفر : ثنا سلـمة، عن مـحمد بن إسحاق، قال: حدثنا ابن حميد، قال

ْحَكَمـاتٌ هَُو الَِّذى } : بن الزبـير فـيهن حجة {  أَنَزَل َعلَْيَك اْلِكتَـاَب ِمْنهُ آيَـاٌت مُّ

الرّب، وعصمة العبـاف، وففع الـخصوم والبـاطل، لـيس لها تصريف وال تـحريف 

وأُخر متشابهة فـي الصدق، لهّن تصريف وتـحريف وتأويـل، . عما وضعت علـيه

حالل والـحرام، ال يصرفن إلـى البـاطل ابتلـى هللا فـيهّن العبـاف كما ابتالهم فـي الـ

 .وال يحّرفن عن الـحقّ 

ما أحكم هللا فـيه من آي القرآن وقصص األمـم : معنى الـمـحكم: وقال آخرون

هو ما : والـمتشابه. ورسلهم النين أرسلوا إلـيهم، ففصله ببـيان ذلك لـمـحمد وأمته

فقصة بـاتفـاق األلفـاظ  ت األلفـاظ به من قصصهم عند التكرير فـي السوربهاشت

ذكر من قال . واختالف الـمعانـي، وقصة بـاختالف األلفـاظ واتفـاق الـمعانـي

 …ذلك

ما شأن هنا : من يرف هللا به البالء والضاللة، يقول: وقال فـي الـمتشابه من القرآن

 ........................ال يكون هكنا، وما شأن هنا ال يكون هكنا؟

      ما عرف العلـماء تأويـله، وفهموا: بل الـمـحكم من آي القرآن: وقال آخرون

هللا        ما لـم يكن ألحد إلـى علـمه سبـيـل مـما استأثر: معناه وتفسيره؛ والـمتشابه

بعلـمه فون خـلقه، وذلك نـحو الـخبر عن وقت مخرج عيسى ابن مريـم، ووقت 
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فإن         ء الدنـيا، وما أشبه ذلك، طلوع الشمس من مغربها، وقـيام الساعة، وفنا

 .ذلك ال يعلـمه أحد

إنـما سمى هللا من آي الكتاب الـمتشابه الـحروف الـمقطعة التـي فـي أوائل : وقالوا 

بعض سور القرآن من نـحو الـم، والـمص، والـمر، والر، وما أشبه ذلك، ألنهن 

وكان قوم من الـيهوف  .متشابهات فـي األلفـاظ، وموافقات حروف حساب الـجمل

علـى عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طمعوا أن يدركوا من قبلها معرفة مدة 

اإلسالم وأهله، ويعلـموا نهاية أُْكِل مـحمد وأمته، فأكنب هللا أحدوثتهم بنلك، 

وأعلـمهم أن ما اْبتََغْوا علـمه من ذلك من قبل هنه الـحروف الـمتشابهة ال يدركونه 

 . قبل غيرها، وأن ذلك ال يعلـمه إال هللا وال من

هّن الالئي فـيهّن الفرائض {  هُنَّ أُمُّ الِكتَـابِ } : معنى قوله: قال بعضهم   …

 …ـلنا الني قلنا فـيهووالـحدوف واألحكام، نـحو قـ

 . بل معنـّي بنلك فواتـح السور التـي منها يستـخرج القرآن: وقال آخرون

ا الَِّذيَن فى قُلُوبِِهْم َزْيغٌ : ) القول فـي تأويـل قوله تعالـى  .( فَأَمَّ

  .فأما النين فـي قلوبهم ميـل عن الـحّق، وانـحراف عنه: يعنـي بنلك جل ثناؤه

زاغ فالن عن الـحّق، فهو يزيغ عنه َزْيغاً َوَزيَغاناً وَزْيُغوغة وُزيُوغا، : يقال منه

               َربَّنَا الَ تُِزْغ قُلُوبَنَا :إذا أماله، فهو يُزيغه، ومنه قوله جّل ثناؤه: وأزاغه هللا

  َهَدْيتَنَابَْعَد إِْذ   تـملها عن الـحقّ  ىا

 :ذكر من قال ذلك. ذلك قال أهل التأويـلوبنـحو الني قلنا فـي 

ا الَِّذيَن فى قُلُوبِِهْم َزْيغٌ } ...  .شك: و قال  .أي ميـل عن الهدى{  فَأَمَّ

ما تشابهت ألفـاظه {  فَيَتَّبُِعوَن َما تََشـابَهَ ِمْنهُ } : يعنـي بقوله جل ثناؤه …

وتصرفت معانـيه بوجوه التأويالت، لـيحققوا بـافعائهم األبـاطيـل من التأويالت 

           فـي ذلك ما هم علـيه من الضاللة والزيغ عن مـحجة الـحق تلبـيسا منهم 

         ..  .من ضعفت معرفته بوجوه تأويـل ذلك وتصاريف معانـيه بنلك علـى

فـيحملون الـمـحكم علـى الـمتشابه، {  فَيَتَّبُِعوَن َما تََشـابَهَ ِمْنهُ }  :عن ابن عبـاس

  .…والـمتشابه علـى الـمـحكم، ويـلبِّسون، فلبَّس هللا علـيهم
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اختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ...( اْبتَِغاء اْلفِْتنَةِ : ) القول فـي تأويـل قوله تعالـى 

 . الشرك ابتغاء : معنى ذلك: ذلك، فقال بعضهم

 . معنى ذلك ابتغاء الشبهات: وقال آخرون

فأما النين فـي قلوبهم ميـل عن الـحّق َوَحْيٌف عنه، فـيتبعون : فمعنى الكالم إذاً  .…

من آي الكتاب ما تشابهت ألفـاظه، واحتـمل صرفه فـي وجوه التأويالت، 

ـى غيره، احتـجاجا به بـاحتـماله الـمعانـي الـمختلفة إرافة اللبس علـى نفسه وعل

علـى بـاطله الني مال إلـيه قلبه فون الـحّق الني أبـانه هللا فأوضحه بـالـمـحكمات 

 .من آي كتابه

                     :اختلف أهل التأويـل فـي معنى التأويـل الني عنى هللا جل ثناؤه بقوله

            األجل الني أرافت الـيهوف أن: فقال بعضهم معنى ذلك{  َواْبتَِغاء تَأِْويلِهِ } 

                  تعرفه من انقضاء مدة أمر مـحمد صلى هللا عليه وسلم وأمر أمته من

، «الر»، و«الـمص»، و«الـم»قِبَل الـحروف الـمقطعة من حساب الـجمل كـ

 ...يوم القـيامة إال هللا يعنـي تأويـله... وما أشبه ذلك من اآلجال« الـمر»و

 : القول فـي تأويـل قوله تعالـى... 

ُ َوالراِسُخوَن فِي اْلِعْلِم يَقُولُوَن آَمنَّا بِِه ُكلٌّ ّمْن ِعنِد َربّنَا)    (َوَما يَْعلَُم تَأِْويلَهُ إاِلَّ هللاَّ
 

وأمته وما يعلـم وقت قـيام الساعة وانقضاء مدة أجل مـحمد : يعنـي جل ثناؤه بنلك

ذلك من   وما هو كائن، إال هللا، فون من سواه من البشر النين أّملوا إفراك علـم

  ...................................................قبل الـحساب والتنـجيـم والكهانة

آمنا به كل من عند ربنا، ال يعلـمون ذلك، : وأما الراسخون فـي العلـم، فـيقولون

           م فـي ذلك علـى غيرهم العلـم بأن هللا هو العالـم بنلك ولكن فضل علـمه

 ........فون من سواه من خـلقه

واختلف أهل التأويـل فـي تأويـل ذلك، وهل الراسخون معطوف علـى اسم هللا،   ...  *

بـمعنى إيجاب العلـم لهم بتأويـل الـمتشابه، أو هم مستأنف ذكرهم بـمعنى الـخبر 
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يقولون آمنا بـالـمتشابه، وصّدقنا أن علـم ذلك ال يعلـمه إال هللا؟ فقال  عنهم أنهم

وأما . وما يعلـم تأويـل ذلك إال هللا وحده منفرفاً بعلـمه: معنى ذلك: بعضهم

تشابه آمنا بـالـم: الراسخون فـي العلـم فإنهم ابتدىء الـخبر عنهم بأنهم يقولون

 ....... .......................................من عند هللا والـمـحكم، وأن جميع ذلك 

{  َوالرِسُخوَن فِي اْلِعْلِم يَقُولُوَن آَمنَّا بِهِ } : ، قولهأم المؤمنين عن عائشة  …

كان من رسوخهم فـي العلـم أن آمنوا بـمـحكمه ومتشابهه، ولـم يعلـموا : قالت

 .تأويـله

ُ َوَما يَْعلَُم } : كان ابن عبـاس يقول...   .آمنا به: يقول الراسخون{  تَأِْويلَهُ إِالَّ هللاَّ

آمنَّا بِِه ُكلٌّ ّمْن ِعنِد : أن الراسخين فـي العلـم ال يعلـمون تأويـله، ولكنهم يقولون... 

 ........................................................َربّنَا

اِسُخوَن فِى اْلِعْلمِ : سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: قال...  انتهى علـم   الرَّ

 .آَمنَّا بِِه ُكلٌّ ّمْن ِعنِد َربّنَا: الراسخين فـي العلـم بتأويـل القرآن إلـى أن قالوا

وما يعلـم تأويـله إال هللا والراسخون فـي العلـم، وهم : بل معنى ذلك: وقال آخرون     *

 .يَقُولُوَن آَمنَّا بِِه ُكلٌّ ّمْن ِعنِد َربّنَامع علـمهم بنلك ورسوخهم فـي العلـم  

 ...:ذكر من قال ذلك 

 ...........أنا من يعلـم تأويـله: عن ابن عبـاس أنه قال... 

 .يعلـمون تأويـله ويقولون آمنا به{  َوالراِسُخوَن فِي اْلِعْلمِ } : عن مـجاهد... 

: ثنا سلـمة، عن ابن إسحاق، عن مـحمد بن جعفر بن الزبـير: حدثنا ابن حميد، قال

الني أراف ما أراف إال هللا والراسخون فـي العلـم يقولون آمنا {  َوَما يَْعلَُم تَأِْويلَهُ } 

ثم رفوا تأويـل الـمتشابهة [ فكيف يختلف وهو قوٌل واحٌد من رب واحد؟. ]به

يـل الـمـحكمة التـي ال تأويـل ألحد فـيها إال تأويـل واحد، علـى ما عرفوا من تأو

فـاتسق بقولهم الكتاب، وصّدق بعضه بعضاً، فنفنت به الـحجة، وظهر به العنر، 

 .وزاح به البـاطل، وفمغ به الكفر
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إن الراسخين ال يعلـمون تأويـل ذلك، : فمن قال القول األول فـي ذلك، وقال ..

الراسخين »بإيـمانهم وتصديقهم بأنه من عند هللا، فإنه يرفع  وإنـما أخبر هللا عنهم

وأما . «يقولون آمنا به»بـاالبتداء فـي قول البصريـين، ويجعل خبره « فـي العلـم

، وفـي قول بعضهم «يقولون»فـي قول بعض الكوفـيـين فبـالعائد من ذكرهم فـي 

الثانـي، وزعم أن الراسخين   ومن قال القول . «يقولون»عنهم، وهي  بجملة الـخبر

  ......يعلـمون تأويـله عطف بـالراسخين علـى اسم هللا فرفعهم بـالعطف علـيه

، «يقولون»، أنهم مرفوعون بجملة خبرهم بعدهم وهو والصواب عندنا فـي ذلك

لـما قد بـينا قبل من أنهم ال يعلـمون تأويـل الـمتشابه الني ذكره هللا عز وجل فـي 

اِسُخوَن فِـي »: ية، وهو فـيـما بلغنـي مع ذلك فـي قراءة أُبـيّ هنه اآل ويقول الرَّ

إن »: كما ذكرناه   عن ابن عبـاس أنه كان يقرؤه؛ وفـي قراءة عبد هللا« الِعْلـمِ 

القول فـي تأويـل قوله  … .«تأويـله إال عند هللا والراسخون فـي العلـم يقولون

 .اْلِعْلِم يَقُولُوَن آَمنَّا بِهِ والراِسُخوَن فِي : تعالـى

العلـماء النين قد أتقنوا علـمهم ووعوه فحفظوه حفظا  : يعنـي بـالراسخين فـي العلـم

ال يدخـلهم فـي معرفتهم وعلـمهم بـما علـموه شك وال لبس، وأصل ذلك من 

رسخ اإليـمان فـي : رسوخ   الشيء فـي الشيء، وهو ثبوته وولوجه فـيه، يقال منه

  .........................................قلب فالن فهو يَْرَسخ َرْسخا َوُرُسوخاً 

 :وقد روي فـي نعتهم خبر عن النبـي صلى هللا عليه وسلم، وهو ما

ثنا فـياض بن : ثنا مـحمد بن عبد هللا، قال: حدثنا موسى بن سهل الرملـي، قال

آفم، عن أبـي الدرفاء وأبـي أمامة،  ثنا عبد هللا بن يزيد بن: مـحمد الرقـي، قال

              : سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الراسخ فـي العلـم؟ قال: قاال

ْت يَـِمينُهُ، َوَصَدَق لَِسانُهُ، َواْستَقَاَم بِِه قَْلبُهُ، َوَعفَّ بَْطنُهُ، "                     فََذلِكَ  َمْن بَرَّ

اِسخُ   ................................................................ " الِعْلـمِ  فِـي الرَّ

اِسُخوَن فِى الِعْلِم يَقُولُوَن آَمنَّا بِهِ } : عن ابن عبـاس، قال...  الراسخون : قال{  الرَّ

 .النين يقولون آمنا به كل من عند ربنا

الـمـحكم : قال{  يَقُولُوَن آَمنَّا بِهِ َوالراِسُخوَن فِي الِعْلِم } : عن الضحاك... 

 .والـمتشابه
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يعنـي ما نسخ منه، وما : قال{  ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َربِّنَا} : عن ابن عبـاس فـي قوله... 

 .لـم ينسخ

  (هـ 845ت ) الطبرسي إلماممجمع البيان  وفي 
 

الكتاب أصلـه المحكم مأخوذ من قولك أحكمت الشيء إذا ثقفته وأتقنته وأّم : اللغة

ومّكة أّم القرى ويقال لََعلم الجيش أّم وأصلـه أُمَّهة ولنلك يجمع على أّمهات وقد 

يقال أمات أيضاً والمتشابه الني يشبه بعضه بعضاً فيغمض أخن من الَشبَه ألنه 

يشتبه به المراف والزيغ الميل وأزاغه أمالـه والتزايغ التمايل في األسنان واالبتغاء 

فتنة أصلـها االختبار من قولـهم فتنت النهب بالنار أي اختبرته وقيل الطلب وال

معناه خلصته والتأويل التفسير وأصلـه المرجع والمصير من قولـهم آل أمره إلى 

 …كنا يؤول أوالً إذا صار إليه وأّولته تأويالً إذا صيرته إليه

أي الثابتون في العلم الضابطون  وما يعلم تأويلـه إال هللا والراسخون في العلم... 

أن الراسخون : لـه المتقنون فيه واختلف في نظمه وحكمه على قولين أحدهما

معطوف على هللا بالواو على معنى أن تأويل المتشابه ال يعلمه إال هللا وإال 

الراسخون في العلم فإنهم يعلمونا ويقولون على هنا في موضع النصب على 

 {  آمنا به كل من عند ربنا}  الحال وتقديره قائلين

                أن الواو في قولـه والراسخون واو االستئناف فعلى : القول اآلخر …

هنا القول يكون تأويل المتشابه ال يعلمه إال هللا تعالى والوقف عند قولـه وما يعلم 

مبتدأ وخبراً تأويلـه إال هللا ويبتدي والراسخون في العلوم يقولون آمنا به فيكون 

وهنا قول عائشة وعروة بن الزبير والحسن ومالك واختيار الكسائي والفراء 

 ...................................والجبائي

وقالوا إن الراسخين ال يعلمون تأويلـه ولكنهم يؤمنون به فاآلية راجعة على هنا 

ناء الدنيا ووقت طلوع التأويل إلى العلم بمدة أكل هنه األمة ووقت قيام الساعة وف

 الشمس من مغربها ونزول عيسى وخروج الدجال ونحو ذلك مما استأثر هللا بعلمه 
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ويكون التأويل على هنا القول بمعنى المتأول كقولـه هل ينظرون إال تأويلـه يوم 

يأتي تأويلـه يعني الموعوف به وقولـه كل من عند ربنا معناه المحكم والمتشابه 

 ...ربناجميعاً من عند 

 

 (هـ 636ت )الرازي  إلمام تفسير مفاتيح الغيب ،  * 

 

إعلم أن القرآن فل على أنه بكليته محكم، وفل على أنه بكليته : المسألة الثانية

 ..........متشابه، وفل على أن بعضه محكم، وبعضه متشابه

ُت   أما ما فل على أنه بكليته محكم، فهو قوله ـٰ ِب ٱْلَحِكيمِ الر تِْلَك َءايَ ـٰ  ( 1يونس) ٱْلِكتَ

تُهُ  ) ـٰ  (هوف) الر ِكتَاٌب أُْحِكَمْت َءايَ

فنكر في هاتين اآليتين أن جميعه محكم، والمراف من المحكم بهنا المعنى كونه  

 ...كالماً حقاً فصيح األلفاظ صحيح المعاني 

تَ  }:وأما ما فل على أنه بكليته متشابه، فهو قوله تعالى با  مُّ ـٰ ثَانِيَ ِكتَ بِها  مَّ ـٰ  (الزمر) َش

والمعنى أنه يشبه بعضه بعضاً في الحسن ويصدق بعضه بعضاً، وإليه اإلشارة  

فا  َكثِيرا   }: بقوله تعالى ـٰ ِ لََوَجُدوْا فِيِه ٱْختِلَ   (   النساء) َولَْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْيِر ٱَّللَّ

أي لكان بعضه وارفاً على نقيض اآلخر، ولتفاوت نسق الكالم في الفصاحة 

 .والركاكة

بَهَ َعلَْينَا....  ـٰ َوأُتُوْا بِِه  وقال في وصف ثمار الجنة (71: البقرة)  إِنَّ ٱلبَقََر تََش

بِها   ـٰ بََهتْ   :أي متفق المنظر مختلف الطعوم، وقال هللا تعالى (25: البقرة) ُمتََش ـٰ  تََش

 اشتبه علي األمران إذا لم يفرق بينهما، : ومنه يقال (118: البقرة  ) قُلُوبُُهمْ 

              : السالمو الصالة أصحاب الشبه، وقال عليه: ويقال ألصحاب المخاريق

  وفي رواية أخرى " الحالل بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور متشابهات "

 .مشتبهات

 

ُ َوَما يَْعلَُم }  تم : واختلف الناس في هنا الموضع، فمنهم من قال{  تَأِْويلَهُ إاِلَّ ٱَّللَّ

واو االبتداء، وعلى هنا {  َوٱلٰرِسُخوَن فِي ٱْلِعْلمِ } الكالم ههنا، ثم الواو في قوله 

ال يعلم المتشابه إال هللا، وهنا قول ابن عباس وعائشة ومالك بن أنس  :القول

 .معتزلة قول أبي علي الجبائي وهو المختار عندناوالكسائي والفّراء، ومن ال
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وعلى هنا  { َوٱلرِسُخوَن فِي ٱْلِعْلمِ } أن الكالم إنما يتم عند قوله : والقول الثاني

             وعند الراسخين في العلم   القول يكون العلم بالمتشابه حاصالً عند هللا تعالى

والربيع بن أنس وأكثر المتكلمين  ومجاهد وهنا القول أيضاً مروي عن ابن عباس

 ..:القول األول وجوه والني يدل على صحة

أن اللفظ إذا كان له معنى راجح، ثم فل فليل أقوى منه على أن ذلك : الحجة األولى

الظاهر غير مراف، علمنا أن مراف هللا تعالى بعض مجازات تلك الحقيقة، وفي 

يكون إال بالترجيحات اللغوية،  المجازات كثرة، وترجيح البعض على البعض ال

والترجيحات اللغوية ال تفيد إال الظن الضعيف، فإذا كانت المسألة قطعية يقينية، 

 ...لدالئل الظنية الضعيفة غير جائزكان القول فيها با

وهو أن ما قبل هنه اآلية يدل على أن طلب تأويل المتشابه منموم، : الحجة الثانية

ا الَّ } : حيث قال بَهَ ِمْنهُ ٱْبتَِغاء ٱْلفِْتنَِة فَأَمَّ ـٰ ِذيَن فى قُلُوبِِهْم َزْيٌغ فَيَتَّبُِعوَن َما تََش

 .لما ذم هللا تعالى ذلك  ولو كان طلب تأويل المتشابه جائزاً {  َوٱْبتَِغاء تَأِْويلِهِ 

أن هللا مدح الراسخين في العلم بأنهم يقولون آمنا به، وقال في : الحجة الثالثة.... 

ا ٱلَِّذيَن َءاَمنُوْا فَيَْعلَُموَن أَنَّهُ ٱْلَحقُّ } سورة البقرة أول  فهؤالء الراسخون لو {  فَأَمَّ

كانوا عالمين بتأويل ذلك المتشابه على التفصيل لما كان لهم في اإليمان به مدح، 

ألن كل من عرف شيئاً على سبيل التفصيل فإنه ال بد وأن يؤمن به، إنما 

هم النين علموا بالدالئل القطعية أن هللا تعالى عالم بالمعلومات الراسخون في العلم 

التي ال نهاية لها، وعلموا أن القرآن كالم هللا تعالى، وعلموا أنه ال يتكلم بالباطل 

والعبث، فإذا سمعوا آية وفلّت الدالئل القطعية على أنه ال يجوز أن يكون ظاهرها 

بل مرافه منه غير ذلك الظاهر، ثم فوضوا تعيين ذلك المراف        مراف هللا تعالى،

إلى علمه، وقطعوا بأن ذلك المعنى أي شيء كان فهو الحق والصواب، فهؤالء هم 

الراسخون في العلم باهلل حيث لم يزعزعهم قطعهم بترك الظاهر، وال عدم علمهم 

 .بالمراف على التعيين عن اإليمان باهلل والجزم بصحة القرآن
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 (هـ 483ت )الماوردي لإلمام  تفسير النكت والعيون* 

 

 .............:ففيه وجهان. {هُنَّ أُمُّ اْلِكتَاِب } : وأما قوله تعالى …

 .......................................................أصل الكتاب: أحدهما

 .......................................................معلوم الكتاب: والثاني

ائض والحدوف، قاله يحيى أنه أراف اآلي التي فيها الفر: أحدهما ....:تأويالنوفيه  

َور التي يستخرج منها القرآنأنه أراف فواتح ال: والثاني.    بن يعمر  .سُّ

ع عنه ما شاركه في معناه، أن يريد به أنه معقول المعاني ألنه يتفر: ويحتمل ثالثاً 

 ...فيصير األصل لفروعه كاألم لحدوثها عنه، فلنلك سماه أم الكتاب

  :فيه  ثالثة   أقاويل(   َوَما يَْعلَُم تَأِْويلَهُ إِالَّ هللاُ  )

تأويل جميع المتشابه، ألن فيه ما يعلمه الناس، وفيه ما ال يعلمه إال هللا، : أحدها   

 .قاله الحسن

  :أن تأويله يوم القيامة لما فيه من الوعد والوعيد، كما قال هللا تعالى : والثاني

 يعني يوم القيامة،[ 53: األعراف](  َهْل يَنظُُروَن إاِلَّ تَأِْويلَهُ يَوَم يَأْتِي تَأِْويلُهُ  )

         ............................ .............قاله ابن عباس

اِسُخوَن فِي اْلِعْلمِ   .تأويله وقت حلوله، قاله بعض المتأخرين: والثالث . فيه   َوالرَّ

  :وجهان

 .يعني الثابتين فيه، العاملين به: أحدهما 

 :يعني المستنبطين للعلم والعاملين، وفيهم وجهان: والثاني

             أن الني يعلم تأويله هللا: أنهم فاخلون في االستثناء، وتقديره: أحدهما

 ........................................................والراسخون في العلم جميعاً 

 .أنا ممن يعلم تأويله: روى ابن أبي نجيح عن ابن عباس أنه قال
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ما يعلم تأويله إال هللا : أنهم خارجون من االستثناء، ويكون معنى الكالم: الثاني

اِسُخوَن فِي اْلِعْلمِ : ) وحده، ثم استأنف فقال  .( َوالرَّ

 :يحتمل وجهين(  يَقُولُوَن َءاَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعنِد َربِّنَا )

 ...................................................علم ذلك عند ربنا: أحدهما

 .ما فصله من المحكم والمتشابه، فنزل من عند ربنا: والثاني

 

 (هـ 671ت )القرطبي  اإلمام تفسير * 

 

اِسُخوَن فِي ٱْلِعْلمِ } : قوله تعالى: الثامنة  …                    ٱختلف العلماء في{  َوٱلرَّ

اِسُخوَن فِي اْلِعْلم}  هل هو ٱبتداء كالٍم مقطوع مما قبله، أو هو معطوف {  والرَّ

فالني عليه األكثر أنه مقطوع مما قبله، وأّن . على ما قبله فتكون الواو للجمع

ُ } الكالم تَّم عند قوله  هنا قول ابن عمرو بن عباس وعائشة وعروة بن {  إاِلَّ ٱَّللَّ

واألخفش والفّراء  الزبير وعمر بن عبد العزيز وغيرهم، وهو منهب الِكسائيّ 

 . وأبي عبيد وغيرهم

وما انتهى علم . إنكم تِصلون هنه اآلية وإنها مقطوعة: قال أبو نِهيك األسديّ 

وقال مثل هنا عمر بن عبد . {آَمنَّا به ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َربِّنَا } الراسخين إال إلى قولهم 

               . العزيز، وحكى الطبرّي نحوه عن يونس عن أشهب عن مالك بن أنس

وقد جعل هللا تعالى : قال الخطابيّ . { الراسخون} على هنا خبر {  يقولون} و 

اً ومتشابِهاً؛ محكم: آيات كتابه الني أمرنا باإليمان به والتصديق بما فيه قسمين

ِمْنهُ آيَاٌت ُمْحَكَماٌت هُنَّ أُمُّ اْلِكتَاِب  هَُو الَِّذي أَْنَزَل َعلَْيَك اْلِكتَابَ  :من قائل فقال عز

  . ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َربِّنَا - إلى قوله -َوأَُخُر ُمتََشابَِهاٌت 

فأْعلََم أّن المتشابه من الكتاب قد ٱستأثر هللا بعلمه، فال يعلم تأويله أَحٌد غيره، ثم 

ولوال صحة . أثنى هللا عز وجل على الراسخين في العلم بأنهم يقولون آمنا به

ومنهب أكثر العلماء أن الوقف التّام في هنه . اإليمان منهم لم يستحقوا الثناء عليه
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ُ } : ه تعالىاآلية إنما هو عند قول عده ٱستئناف وأن ما ب{  َوَما يَْعلَُم تَأِْويلَهُ إِالَّ ٱَّللَّ

اِسُخوَن فِي ٱْلِعْلِم يَقُولُوَن آَمنَّا بِهِ }  كالٍم آخر، وهو قوله  . { َوٱلرَّ

وكنلك قوله . فكان هنا كله مما ٱستأثر هللا سبحانه بعلمه ال يُْشِركه فيه غيره...  

ُ  َماوَ } : تبارك وتعالى              : في قوله   ولو كانت الواو. { يَْعلَُم تَأِْويلَهُ إاِلَّ ٱَّللَّ

اِسُخونَ  } ْن ِعنِد َربِّنَا} : للنسق لم يكن لقوله{  َوٱلرَّ  .…وهللا أعلم  .فائدة{  ُكلٌّ مِّ

   وتقدير تمام الكالم : وقد رّف بعض العلماء هنا القول إلى القول األّول فقال: قلت

 { ِ أن معناه وما يعلم تأويلَه إال هللا يعني تأويَل المتشابهات، والراسخون {  ِعند هللاَّ

          في العلم يعلمون بعضه قائلين آمنّا به كلٌّ من عند ربنا بما نُِصب من الدالئل 

فإذا علموا تأويل بعضه ولم يعلموا البعض قالوا . في الُمْحَكم ومّكن من رّفه إليه

ميع كلٌّ من عند ربنا، وما لم يِحط به علمنا من الخفايا مما في شرعه آمنا بالج

قد أشكل على الراسخين بعض تفسيره حتى : فإن قال قائل. الّصالح فعلمه عند ربِّنا

هنا ال يلزم؛ ألن ٱبن : ال أفري ما األّواهُ وال ما ِغْسلِين، قيل له: قال ٱبن عباس

 .يهعباس قد علم بعد ذلك ففسر ما وقف عل

وجواٌب أقطع من هنا وهو أنه سبحانه لم يقل وكل راسخ فيجب هنا، فإذا لم يعلمه 

ْن ِعنِد َربِّنَا } : قوله تعالى: التاسعة. ... أحد علمه اآلخر فيه ضمير عائد { ُكلٌّ مِّ

وحنف . كله من عند ربنا: على كتاب هللا تعالى ُمحكِمه وُمتشابهه؛ والتقدير

 . ...عليه؛ إْذ هي لفظة تقتضي اإلضافة { كلّ } الضمير لداللة 

 

 (هـ 774ت )ابن كثير  اإلمامتفسير * 

 

ُ } : وقوله تعالى … : ، فقيل.اختلف القراء في الوقف ههنا{  َوَما يَْعلَُم تَْأِويلَهُ إاِلَّ ٱَّللَّ

التفسير : أنه قال         على الجاللة؛ كما تقدم عن ابن عباس رضي هللا عنهما

فتفسير ال يعذر أحد في فهمه، وتفسير تعرفه العرب من : على أربعة أنحاء

ال يعلمه إال هللا، ويروى هذا  لغاتها، وتفسير يعلمه الراسخون في العلم، وتفسير
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    ................ ......القول عن عائشة وعروة وأبي الشعثاء وأبي َنهيك وغيرهم

ِسُخوَن فِي ٱْلِعْلمِ } : قولهومنهم من يقف على  ، وتبعهم كثير من المفسرين {  َوٱلَرٰ

الخطاب بما ال يفهم بعيد، وقد روى ابن أبي نجيح عن : وأهل األصول، وقالوا

وقال ابن . أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله: مجاهد، عن ابن عباس أنه قال

آمنا به، : والراسخون في العلم يعلمون تأويله، ويقولون: أبي نجيح، عن مجاهد

: عن محمد بن جعفر بن الزبير: ربيع بن أنس، وقال محمد بن إسحاقوكذا قال ال

ِسُخوَن فِي ٱْلِعْلِم يَقُولُوَن َءاَمنَّا بِهِ } الذي أراد ما أراد { َوَما يَْعلَُم تَأِْويلَهُ }  ُ َوٱلَرٰ ، {إاِلَّ ٱَّللَّ

ثم ردوا تأويل المتشابهات على ما عرفوا من تأويل المحكمة التي ال تأويل ألحد 

فيها إال تأويل واحد، فاتسق بقولهم الكتاب، وصدق بعضه بعضاً، فنفذت الحجة، 

 .وظهر به العذر، وزاح به الباطل، ودفع به الكفر

ِسُخوَن فِي ٱْلِعْلمِ } : ويكون قوله … خبره، وأما {  يَقُولُوَن َءاَمنَّا بِهِ } مبتدأ و {  َوٱلَرٰ

والبيان، والتعبير عن الشيء؛  إن أريد بالتأويل المعنى اآلخر، وهو التفسير

َنا بَِتْأِويِلهِ   : كقوله    26: يوسف  نَ بِّئ ْ

ِسُخوَن فِي ٱْلِعْلمِ } : بتفسيره، فإن أريد به هذا المعنى، فالوقف على: أي ؛ { َوٱلَرٰ

ألنهم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به بهذا االعتبار، وإن لم يحيطوا علماً بحقائق 

حاالً {  يَقُولُوَن َءاَمنَّا بِهِ } : األشياء على كنه ما هي عليه، وعلى هذا يكون قوله

:              منهم، وسا  هذا، وهو أن يكون من المعطوف دون المعطوف عليه، كقوله

لِِهمْ  لِْلفُقََرآءِ }  ِرِهْم َوأَْمَوٰ ـٰ ِجِريَن الَِّذيَن أُْخِرُجوْا ِمن ِديَ ـٰ َربَّنَا ٱْغفِْر لَنَا } إلى قوله {  اْلُمَه

: أي (33: الفجر)  َوَجآَء َربَُّك َوٱْلَملَُك َصفّا  َصفّا     :اآلية، وقوله تعالى{  َوإِلْخَوانِنَا

 ................................................وجاء المالئكة صفوفاً صفوفاً 

ْن ِعنِد َربِّنَا} المتشابه، : ، أي{  يَقُولُوَن َءاَمنَّا بِهِ } : وقوله إخباراً عنهم … {  ُكلٌّ مِّ

الجميع من المحكم والمتشابه حق وصدق، وكل واحد منهما يصدق اآلخر : أي

ويشهد له؛ ألن الجميع من عند هللا، وليس شيء من عند هللا بمختلف وال متضاد، 

فا  كَ  :كقوله ـٰ ِ لََوَجُدوْا فِيِه ٱْختِلَ   ثِيرا  أَفاَلَ يَتََدبَُّروَن ٱْلقُْرَءاَن َولَْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْيِر ٱَّللَّ
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بِ } : ، ولهذا قال تعالى(23: النساء) ـٰ ُر إاِلَّ أُْولُوْا ٱألَْلبَ كَّ إنما يفهم ويعقل : أي{  َوَما يَذَّ

 .…ويتدبر المعاني على وجهها أولو العقول السليمة والفهوم المستقيمة

 

 (هـ 1583ت )الشوكاني لإلمام  تفسير فتح القدير* 

 

ُ َوَما يَْعلَُم }  :قوله...  تأويل : التأويل يكون بمعنى التفسير، كقولهم{  تَأِْويلَهُ إاِلَّ ٱَّللَّ

تفسيرها، ويكون بمعنى ما يئول األمر إليه، واشتقاقه : هذه الكلمة على كذا، أي

صيرته، وهذه : صار، وأّولته تأويالً، أي: من آل األمر إلى كذا يئول إليه، أي

غاء تأويله، والحال أن ما يعلم تأويله إال يتبعون المتشابه البت: الجملة حالية، أي

هل هو كالم {  َوٱلرِسُخوَن فِي ٱْلِعْلمِ }  :وقد اختلف أهل العلم في قوله    .هللا

مقطوع، عما قبله، أو معطوف على ما قبله؟ فتكون الواو للجمع، فالذي عليه 

ُ } : األكثر أنه مقطوع عما قبله، وأن الكالم تّم عند قوله هذا قول ابن {  إاِلَّ ٱَّللَّ

عمر، وابن عباس، وعائشة، وعروة بن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، وأبي 

الشعثاء، وأبي نهيك، وغيرهم، وهو مذهب الكسائي، والفراء، واألخفش، وأبي 

عبيد، وحكاه ابن جرير الطبري، عن مالك، واختاره، وحكاه الخطابي، عن ابن 

عن مجاهد أنه نسق الراسخين على ما وإنما روي : مسعود، وأبّي بن كعب قال

: معناه: واحتج له بعض أهل اللغة، فقال: قبله، وزعم أنهم يعلمونه، قال

{  يَقُولُونَ }   وزعم أن موضع{  آمنا به}  والراسخون في العلم يعلمونه قائلين

نصب على الحال، وعامة أهل اللغة ينكرونه، ويستبعدونه؛ ألن العرب ال تضمر 

والمفعول معاً، وال تذكر حاالً إال مع ظهور الفعل، فإذا لم يظهر فعل لم الفعل، 

 …يكن حاالً،

. خبره{  يَقُولُوَن ءاَمنَّا بِهِ } مبتدأ، و  { َوٱلرِسُخوَن فِي ٱْلِعْلمِ } : ويكون قوله …

عن  التفسير، والبيان، والتعبير: وأما إن أريد بالتأويل المعنى اآلخر، وهو

  (26: يوسف)  نَبّْئنَا بِتَأِْويلِهِ  :الشيء، كقوله
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ألنهم يعلمون، ويفهمون ما {  َوٱلرِسُخوَن ِفي ٱْلِعْلمِ } أي بتفسيره فالوقف على 

خوطبوا به بهذا االعتبار، وإن لم يحيطوا علماً بحقائق األشياء على كنه ما هي 

حاالً منهم، ورجح ابن فورك أن {  يَقُولُوَن ءاَمنَّا بِهِ } عليه، وعلى هذا، فيكون 

الراسخين يعلمون تأويله، وأطنب في ذلك، وهكذا جماعة من محققي المفسرين 

 . رجحوا ذلك

واعلم أن هذا االضطراب الواقع في مقاالت أهل العلم أعظم أسبابه اختالف  …

أقوالهم في تحقيق معنى المحكم، والمتشابه؛ وقد قّدمنا لك ما هو الصواب في 

إن من جملة ما يصدق عليه : ما، ونزيدك ها هنا إيضاحاً، وبياناً، فنقولتحقيقه

تفسير المتشابه الذي قّدمناه فواتح السور، فإنها غير متضحة المعنى، وال ظاهرة 

الداللة، ال بالنسبة إلى أنفسها؛ ألنه ال يدري من يعلم بلغة العرب، ويعرف عرف 

ونحوها؛ ألنه ال يجد بيانها في شيء  الشرع ما معنى آلم، آلمر، حۤم، طۤس، طسمۤ 

من كالم العرب، وال من كالم الشرع، فهي غير متضحة المعنى، ال باعتبارها 

 ...نفسها، وال باعتبار أمر آخر يفسرها، ويوضحها

فيه ضمير مقدر عائد على مسمى المحكم، {  ُكلٌّ ّمْن ِعنِد َربّنَا}  :قوله .…

كل واحد منهما، وهذا من : ير ضمير، أيكله، أو المحذوف غ: والمتشابه، أي

بِ }  :وقوله. تمام المقول المذكور قبله ـٰ ُر إِالَّ أُْولُوْا ٱألْلبَ كَّ العقول : أي{  َوَما يَذَّ

وهم الراسخون في العلم، الواقفون عند متشابهه، العالمون بمحكمه : الخالصة

 …العاملون بما أرشدهم هللا إليه في هذه اآلية

 (هـ 605ت )ابن عربي  لإلمام القرآنتفسير * 

 

: العالمون، يعلمون بعلمه، أي{  وما يَعلم تَأويله إال هللا والراِسخوَن في العلمِ } 

يصّدقون علم هللا به، فهم {  يقولون آمنا به} إنما يعلمه هللا جميعاً وتفصيالً 

واحد غير  ألن الكّل عندهم معنى{  كّل من ِعند ربنا} يعلمون بالنور اإليماني 

بذلك العلم الواحد المفصل في التفاصيل المتشابهة المتكثرة {  وما يَذكر}   مختلف

 .صفت عقولهم بنور الهداية وجّردت عن قشر الهوى والعادة إال الذين
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 (هـ 463ت )الطوسي  لإلمامتفسير التبيان * 

 

 ........................ ................................:واالعراب اللغة المعنى

ما يعلم  -أحدهما : قيل في معناه قوالن{  وما يعلم تأويله إال هللا} : وقوله... 

، ألن فيه ما يعلم الناس، وفيه ما ال يعلمه الناس {  إال هللا} تأويل جميع المتشابه 

من نحو تعيين الصغيرة عند من قال بها، ووقت الساعة، وما بيننا وبينها من 

. هذا قول عائشة، والحسن، ومالك، واختاره الجبائي، وأكثر المتأولين. دةالم

والراسخون في العلم } : ويكون قوله{  إال هللا} وعندهم أن الوقف على قوله 

         معناه المتأول، كما قال تعالى : مستأنفاً والتأويل على قولهم{  يقولون آمنا به

ما  -والوجه الثاني . يعني الموعود به{  تأويلههل ينظرون إال تأويله يوم يأتي } 

              وما يعلم تأويله إال هللا والراسخون} قاله ابن عباس، ومجاهد، والربيع 

 :يعلمونه قائلين آمنا كما   قال الشاعر  { في العلم

 والبرق يلمع في الغمامة     والريح تبكي شجوة

حذف {  كل من عند ربنا} : وقوله. يعني والبرق أيضاً يبكيه المعاً في غمامة

عند البصريين، ألنه اسم دال على المضاف كثير في الكالم {  كل} المضاف من 

على الصفة ويجيزه الكوفيون، ألنه إنما حذف عندهم {  إنا كل فيها} فال يجيزون 

 ...صفةلداللته على المضاف فقط إسماً كان أو 

 

 (هـ 1431ت )الطبطبائي  لإلمام تفسير الميزان * 

 

فقد استعمل التأويل في جميع هذه الموارد من قصة يوسف عليه السالم فيما ... 

وهو الذي كان يراه النائم فيما يناسبه من الصورة , يرجع إليه الرؤيا من الحوادث

، صورته التي يظهر بها فنسبة التأويل إلى ذي التأويل نسبة المعنى إلى, والمثال
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كما كان األمر يجري هذا المجرى , والحقيقة المتمثلة إلى مثالها الذي تتمثل به

 فيما أوردناه من اآليات في قصة موسى والخضر عليهما السالم؛ 

أن كون اآلية ذات تأويل ترجع إليه غير كونها : أوالً : فقد تبّين بما مرّ ... 

أن التأويل ال يختص باآليات المتشابهة : وثانياً   .متشابهة ترجع إلى آية محكمة

 .كما أن للمتشابهة تأويالً , فلآلية المحكمة تأويل, بل لجميع القرآن تأويل

أن التأويل ليس من المفاهيم التي هي مداليل لأللفاظ بل هو من األمور : وثالثا

حال واّتصاف اآليات بكونها ذات تأويل من قبيل الوصف ب, الخارجية العينية

 , وأما إطالق التأويل وإرادة المعنى المخالف لظاهر اللفظ, المتعلق

{ ,  والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا} : قوله تعالى... 

ووقوع الراسخين في العلم في مقابلة الذين في قلوبهم , الرسوخ هو أشد الثبات

, زيغ ثم توصيفهم بأنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا يدل على تمام تعريفهم

فما حصل لهم من العلم , وهو أن لهم علماً باهلل وبآياته ال يدخله ريب وشك

به ويتبعونه أي يعلمون به وإذا وردت  وهم يؤمنون, بالمحكمات ثابت ال يتزلزل

عليهم آية متشابهة لم يوجب تشابهها اضطراب قلوبهم فيما عندهم من العلم 

 ................... .................الراسخ بل آمنوا بها وتوقفوا عن اتباعها عمالً 

حكم آمنا به كل من عند ربنا ذكر الدليل والنتيجة معاً فإن كون الم: وفي قولهم

, محكمه ومتشابهه: والمتشابه جميعاً من عند هللا تعالى يوجب اإل يمان بالكل

والتوقف في المتشابه من غير , ووضوح المراد في المحكم يوجب اّتباعه عمالً 

رده ألنه من عند هللا وال يجوز اّتباع ما ينافي المحكم من معانيه المتشابهة 

ن معانيه المحتملة ما يوافق معنى لسطوع البيان في المحكم فيجب أن يتبع م

{  كل من عند ربنا} : وهذا بعينه إرجاع المتشابه إلى المحكم فقوله, المحكم

واإل يمان , اإل يمان والعمل في المحكم: أعني, بمنزلة الدليل على األمرين جميعاً 

 .فقط في المتشابه والرجوع في العمل إلى المحكم

 ..................................................................ما معنى التأويل؟ …

وإذ كان المراد , فسر قوم من المفسرين التأويل بالتفسير وهو المراد من الكالم

من بعض اآليات معلوماً بالضرورة كان المراد بالتأويل على هذا من قوله 
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المعنى المراد باآلية هو { ,  وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إالَّ هللا} :    تعالى

فال طريق إلى العلم باآليات المتشابهة على هذا القول لغير هللا سبحانه , المتشابهة

 .....................................أو لغيره وغير الراسخين في العلم

وقد , هو المعنى المخالف لظاهر اللفظ: إن المراد بالتأويل: وقالت طائفة أ خرى

ى بحيث عاد اللفظ حقيقه ثانية فيه بعد ما كان بحسب اللفظ لمعنى شاع هذا المعن

 .........................................................مطلق اإل رجاع أو المرجع

وكيف كان فهذا المعنى هو الشائع عند المتأخرين كما أن المعنى األول هو الذي 

إن التأويل ال يعلمه إالَّ : ن كان يقولسواء فيه م, كان شائعاً بين قدماء المفسرين

اسخين في العلم أيضاً يعلمونه كما نقل عن ابن : ومن كان يقول, هللا إن الرَّ

 .أنا من الراسخين في العلم وأنا أعلم تأويله: أنه كان يقول: عباس

, إلى أن التأويل معنى من معاني اآلية ال يعلمه إالَّ هللا تعالى: وذهب طائفة أ خرى

فيرجع , ال يعلمه إالَّ هللا والراسخون في العلم مع عدم كونه خالف ظاهر اللفظأو 

منها ما هو تحت , األمر إلى أن لآلية المتشابهة معاني متعددة بعضها تحت بعض

ومنها ما هو أبعد منه ال يناله إالَّ هللا سبحانه أو هو , اللفظ يناله جميع األفهام

 .تعالى والراسخون في العلم

 ............................هل يعلم تأويل القرآن غير هللا سبحانه؟ 4- 

ومنشأه الخالف , هذه المسألة أيضاً من موارد الخالف الشديد بين المفسرين

والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل } : الواقع بينهم في تفسير قوله تعالى

فذهب بعض , ستئنافاآلية، وأن الواو هل هو للعطف أو لال{  من عند ربنا

القدماء والشافعية ومعظم المفسرين من الشيعة إلى أن الواو للعطف وأن 

وذهب معظم القدماء , الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه من القرآن

ّنة إلى أنه لالستئناف وأنه ال يعلم تأويل المتشابه إالَّ هللا وهو  والحنفية من أهل الس 

 .حانه بعلمهمما استأثر هللا سب

. وببعض الروايات, وقد استدلت الطائفة األولى على مذهبها بوجوه كثيرة

والطائفة الثانية بوجوه أ خر وعدة من الروايات الواردة في أن تأويل المتشابهات 
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مما استأثر هللا سبحانه بعلمه وتمادت كل طائفة في مناقضة صاحبتها 

 .والمعارضة مع حججها

يتنبه له الباحث في المقام أن المسألة لم تخل عن الخلط واالشتباه والذي ينبغي أن 

فاختلط رجوع المتشابه , من أول ما دارت بينهم ووقعت مورداً للبحث والتنقير

المعنى المراد من المتشابه بتأويل اآلية كما ينبىء , وبعبارة أخرى. إلى المحكم

 .كل من الطرفين آنفاً به ما عنونا به المسألة وقررنا عليه الخالف وقول 

فأما المحكم فتؤمن به : أن القرآن محكم ومتشابه: وفيه أيضاً عنه عليه السالم... 

 :  وهو قول هللا عز وجل, وأما المتشابه فتؤمن به وال تعمل به, وتعمل به وتدين

وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله } 

 .{ يعلم تأويله إالَّ هللا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربناوما 

وسيجيء كالم في معنى قوله عليه : اقول....هم آل محمد والراسخون في العلم

 .والراسخون في العلم هم آل محمد: السالم

فإن المقدار الثابت , ولكن ينبغي أن ال تشتبه النتيجة التي ينتجها هذا البيان .…

والزم تطهيرهم أن يكونوا راسخين في , بذلك أن المطهرين يعلمون التأويل

ال , لما أن تطهير قلوبهم منسوب إلى هللا وهو تعالى سبب غير مغلوب, علومهم

ن في العلم أي إن الرسوخ في أن الراسخين في العلم يعلمونه بما أنهم راسخو

بل ربما الح من سياقها جهلهم , فإن اآلية ال تثبت ذلك, العلم سبب للعلم بالتأويل

[ 7: آل عمران[ ( يقولون آمنا به كل من عند ربنا ): بالتأويل حيث قال تعالى

, وقد وصف هللا تعالى رجاالً من أهل الكتاب برسوخ العلم ومدحهم بذلك, اآلية

لكن الراسخون في العلم منهم  ): على اإل يمان والعمل الصالح في قولهوشكرهم 

          اآلية، [ 463: النساء[ ( والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أُنزل من قبلك

 .……………الكتاب يثبت مع ذلك كونهم عالمين بتأويلولم 
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 بني وطني إخوتي وأخواتي األفاضل

 

ما جاء من كتب علمائنا األفاضل رضي هللا عنهم هذا 

ة وتفصيل حول المتشابهات والراسخون بكل دقّ جميعا 

والتأويل وكيف رّجحنا اإليحاء بالمجتهدين دون ذكرهم 

وكيف أن القرآن وفهمه بعد تحديد مفهوم العقيدة بما 

يعتبر من السهل . ذهبنا إليه يصبح له معنى وطعم آخر

لسّر نفسه الذي مّكن اإلسالم من ذلك هو ا. الممتنع

اإلنتشار بواسطة رجال حملوا نفس المفهوم للعقيدة 

.  الواضحة النقّية التي ال غبار عليها وال تعقيد في فهمها

فيقع هضمها عقال وتحترق بها المشاعر فتولّد السلوك 

سنة فوصل اإلسالم إلى  30مكنها من اإلنتشار في 

سبحان هللا . لشرقإسبانيا في الغرب والصين في ا

وسيلتهم في ذلك، الدواب رغم كثرة إختالف اللغات 

 .واألديان
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 بني وطني إخوتي وأخواتي األفاضل

 

بمناسبة المولد النبوي الشريف كثر الهرج والمرج حول 

التراشق بلفظة بدعة حول كل شيء يقوم به الشعب بمناسبة 

 .هذا المولد المبارك

لذلك استسمحكم الحديث حول البدعة والسنة وإزالة  

تحديد المفاهيم حتى يستقيم محاولة المتشابه من هذا الكالم و

وليتضح أمامنا المسار . بعدها الكالم وال نخلط الحابل بالنابل

 .في التقّيد بدعوة رسول هللا إلى العزيز الجبار

نوات استوردنا في العشرية األخيرة من السعودية ومن الق

           على غير ما كان يرمز (  بدعة) الفضائية لفضة 

إليه الرسول صلى هللا عليه وسلم في حديثه، وذلك بانسابه 

             لَنق ْل بالتحديد و .إلى كل سلوك يقوم به المسلمون

أن هذا االستيراد انما هو للفكر الوهابي الذي قلنا عنه سابقا 

             42االسالمية في القرن  أن الذين غرسوه في األمة

         الذين   -لمستقبلهم االستعماري  -هم اليهود واألنقليز 

توصلوا إلى أن  و قرون إلزالة الخالفة،لمّدة عناء ب عملوا

المسلمين في عقيدتهم، وإذا أرادوا إضعافهم يجب تغيير   قوة

 .مفهومهم للعقيدة ثم العمل بعدها على إزالت الخالفة
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لهم من عمالء يرضون  وللوصول إلى تلك الغاية كان ال بدّ 

           بهذه المهمة مقابل الجاه والمال، لمساعدتهم بعد ذلك

 .على إسقاط الخالفة

          فبعدما وقع إستقطاب محمد عبد الوهاب كداعية لفكر 

                ديني جديد سيغرسونه في المسلمين وقع تأييده

         بمحمد آل سعود أمير الدرعية كرئيس قبيلة مستعد 

ليتعاون مع األنقليز، ولما كانت القبيلة ال يتجاوز سكانها 

          األلفين في ذلك الزمان والمكان، بعث إليهم األنقليز

ألف جندي من الهند من مسلمي باكستان لتعلم  20قرابة 

             تي سيمتلكونالدين الجديد واالنصهار في القبيلة ال

عاصمة وقاعدة للمستعمر في فصارت نجد ... بها العرب

صلى  الرسول األكرم قال عنها تلك التيقلب األمة المسلمة، 

 .من نجد يخرج قرن الشيطان:  قرن 43منذ  هللا عليه وسلم

          فبعد التحام الجيش بالشيخ والقائد وقع غزو الجزيرة 

ور الصحابة والعلماء ثم تمكنوا من المدينة العربية وتدمير قب

          يارة فمنعوا على الحجيج العمرة باعتبارها بدعة وز

         .كسلوك بين المسلمين قبر الرسول يجب القضاء عليه

        وكان مما أقدم عليه عبد الوهاب أن أراد تدمير قبر 

د صلى هللا عليه وسلم، فسارعت دولة الخالفة مالرسول مح

ملك الشام للقضاء على هذه الفتنة والداعي للخروج  عبر
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على الخالفة، لكن ملك الشام أعلم الخالفة أن النجدي لديه 

فبعث إلى ملك مصر . جيش متطور وغفير وال طاقة لهم به

 . للقضاء عليه فسار إليه بجيش جرار وقضى عليهم

فمنهم من تفرق . لوهابي السعودي بعدما دمرفتفرق الجيش ا

بين القبائل وكثير منهم من عاد إلى الهند منطقة باكستان 

فقتل عبد الوهاب وقتل سعود . اليوم والباقي تحصنوا بنجد

         الكبير بن عبد العزيز بن محمد آل سعود وقضى على 

       هذا زبدة ما وجد في الكتب . 4230هذه الفتنة قرابة 

مذكرات الجاسوس " الناقدة للحركة الوهابية وأبرزها 

يمكنكم الرجوع اليها في مكتبة "  األنقليزي مستر همفر

            كذلك كتاب الفجر الصادق في الرد . الحقيقة التركية

 تأليف عالمة بغداد الشيخ . على الفرقة الوهابية المرقة

تونة على رد علماء الزيكذلك كتاب . جميل صدقي الزهاوي

 ... الضال عبد الوهاب

لكن ما ان اكتشف البترول حتى عادت أفواج من الجيوش 

المستشرقة من الجواسيس ومن ثم إعادة فكرهم الذي غرسوه 

ودعمه من جديد لالنسالخ على الخليفة وهي أعظم اآلثام 

وذلك  .هذه الحركة الوهابية إلسقاط الخالفة االتي قامت به

بابرام المعاهدة مع األنقليز باإللتزام بعدم إعالن لفظة 

مقابل المال . الخالفة مجددا وتبديلها بملك الجزيرة أو العرب
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والعتاد الكثير مع الحماية المباشرة لها أمام المشهد العالمي 

           .. .آن ذاك الزمان

             ثم اليوم وبعد ما أعانوا األنقليز على طمس مفهوم

            . العقيدة االسالم وتحريفها لما يزيد عن قرن كامل

لى الساحة اإلسالمي بتخطيط إوها قد عاد الفكر الوهابي 

ودعم خلفي من األمريكان بعد ما الحظوه من صحوة 

                 .إسالمية جديدة تريد العودة إلى حقيقة االسالم

م عبر الفضائيات الممولة فاليوم ال يريدون اظهار من االسال

           ما يراه هذا المذهب الذي وصفه علماء من أمريكا اال 

مالكية،  -48األمة باختالفهم انتماءاتهم منذ القرن 

  بكون الوهابية فرقة من خوارج  -شافعية،حنابلة وحنفية 

حين  العلماء أزالها المستعمرهؤالء لكن كتب . هذا العصر

عرب بتعلة الحماية لهم وهي في األصل كان يحكم بالد ال

الطريقة المثلى إلسقاط الخالفة تشتيتها بالقوة ثم تركها بين 

ساعدهم في ذلك عمالئهم الذين تركوهم ف .أيدي رعاعهم

وبالتالى لم يكن أمام المسلمين من . يعبثون باألرض والعباد

إال ما يساهم في دعمه ونشره خلفاء هذا المستعمر،  كتب دين

ال يجدوا إال فكرهم الذي غرسوه في المسلمين الذي  حتى

وذلك ما نحن فيه . ظاهره رحمة وباطنه الفرقة والتباغض

 .اليوم
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 بني وطني إخوتي وأخواتي

 

         أعود إلى البدعة لقد ألقى العديد من الناس هذا اللفظ 

          على سلوك البشر وتصرفاتهم في حين أن البدعة       

وبالرجوع إلى عدد من المراجع  .ال تلتصق إال بالفكر

في البحث واالستنارة بين كتب اللغة وتفاسير ب المختّصة

المصطلحات اللفظية والفكرية،  نالحظ أن السلوك يرمز 

إليه بالسنة، أما الفكر المستحدث أو المركب بأساليب 

حيث أن كل سلوك يسبقه  ...جديدة يقال له إبداع أو إبتداع

 .فكر يؤدي إليه

وحين نستقرأ في بحثنا في ألفاظ البدعة والسنة والمحدث 

 :لتكون مطية لما ذهبنا إليه من الفصل بينهما نجد
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 أقوال علماء السنة في البدعة
 

    أبو حامد الغزاليقال :  

المنهّي عنه بدعة تضاد  ليس كل ما أبدع منهّياً عنه، بل»

 .«سّنة ثابتة وترفع أمراً من الشرع

  ابن رجب الحنبليقال : 

والمراد بالبدعة ما أحدث مما ليس له أصل في الشريعة »

الشرع يدّل عليه فليس يدل عليه، وأما ما كان له أصل في 

 .«ببدعة، وإن كان بدعة لغة

  ابن األثيرقال: 

في  البدعة بدعتان؛ بدعة هدى وبدعة ضاللة، فما كان » 

ى هللا عليه وسلم فهو في خالف ما أمر به رسول هللا صل

حيز الذّم واإلنكار، وما كان واقعاً تحت عموم ما ندب إليه 

 .         «وحّض عليه فهو في حيز المدح

والبدعة الحسنة في الحقيقة سّنة، وعلى هذا التأويل »: وقال  

على ما خالف أصول " كل محدثة بدعة"يحمل حديث 

 .«الشريعة ولم يوافق السنة

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%AC%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1
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 (العربلسان ) بدع

 

ه َبْدعاً واْبَتَدَعه  .أَنشأَه وبدأَه: بَدع الشيَء َيْبَدع 

ّية ك   .اْسَتْنَبَطها وأَحَدثها: وبَدع الرَّ

يع  والب ْدع     .الشيء الذي يكون أَّوالً : والَبد 

ل؛ أَي ما كنت أَّوَل : وفي التنزيل س  ق ل ما كنت  ب ْدعاً من الرُّ

َل،  لٌ  من أ ْرس  س   .كثير قد أ رسل قبلي ر 

ين  بعد اإل كمال َع من الدِّ          .                    والب ْدعة  الَحَدث وما اْبت د 

ْحَدثةو : ابن السكيت  .الب ْدعة  كلُّ م 

ن ْعمت  : وفي حديث عمر، رضي هللا عنه، في ق يام رمضانَ 

 .الب ْدعة  هذه

دى، وبْدعة ضالل: الب ْدعة  بْدعتان: ابن األَثير   ،بدعة  ه 

 .  اخترعته ال َعلى مثالو : أَْبَدْعت  الشيءَ 

 .وهللا تعالى َبديع  السموات واألرض 

ع  : والَبديع   .                                                              المبتد 

 .المبتَدع  أيضاً : والَبديع  

يع   ْحَدث  الَعجيب: والَبد                    .                                الم 

يع   ع  : والَبد  ْبد  .                                                             الم 

ثال: وأَبدْعت  الشيء  .اْخَتَرْعته ال على م 
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اها : والَبديع ه األ شياء وإ ْحداث ه إ يَّ من أَسماء هللا تعالى إل ْبداع 

يكون بمعنى  وهو البديع األَّول قبل كل شيء، ويجوز أَن

ع أَو يكون من َبَدع الخْلَق أَي َبَدأَه، وهللا تعالى كما قال  بد  م 

ها فهو : سبحانه ع  ْبد  يع  السموات  واألَرض؛ أَي خالقها وم  َبد 

ْخَترع  ال عن مثال سابق،   سبحانه الخالق الم 

قاء َبديع  جديد، : وس 

 .َجديد أَيضاً؛ حكاه أَبو حنيفة: وَحبٌل َبديع

 أْبَدأ: وأْبَدعَ 
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 (لسان العرب) حدث

 

يث    .نقيض  القديم: الَحد 

وث د  وثاً وَحداثًة، . نقيض  الق ْدمة  : والح  د  ث  ح  َحَدَث الشيء  َيْحد 

ْحَدٌث وَحديث، وكذلك اْسَتحدثه  .وأَْحَدثه هو، فهو م 

وث  ...  د   .كون  شيء لم يكن: والح 

ْحَدَثةو بْدَعٌة، وكلُّ : وسلموقال النبي، صلى هللا عليه  كلُّ م 

 .ب ْدعةو َضاللةٌ 

 .الجديد  من األَشياء: والحديث  

 الَخَبر  يأْتي على القليل والكثير، : والحديث

ث  َتْحديثاً؛: والحديث   َحدِّ ث  به الم   .ما ي َحدِّ

ل  : والَبْدء ه  َبْدءاً وأَبْ . ف ْعل  الشيء  أَوَّ  .َدأَه  واْبَتَدأَه  َبدأَ به  وَبَدأَه  َيْبَدؤ 

ْمي وغيره  : ويقال    .لَك الَبْدء  أَي لَك أَْن َتْبَدأَ قبل غيرك في الرَّ

  قال رسول هللا : رضي هللا عنها؛ قالت عائشةعن »: البخاريأخرج

 .«"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد: "صلى هللا عليه وسلم

  عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه؛ عن النبي »: مسلمأخرج

, فإن خير الحديث كتاب هللا, أما بعد: "صلى هللا عليه وسلم أنه قال

وكل بدعة , وشر األمور محدثاتها, وخير الهدى هدى محمد

 .«"ضاللة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
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 سنة

ه َسّنًا، فهو َمْسنون   نُّ  وَسنَّ الشيَء  َيس 

ًة وَسَنًنا نَّ    . وَسنَّ للقوم س 

َنن    .اْست نان اإل بل والخيلوالسَّ

قَ  وَسنَّنَ   نه :الَمْنط   فكأَنه صَقله وزينه؛  َحسَّ

 .أَحددته: السكين وَسنْنت

كها كأَنه َصَقلها :َسّناً  أَضراَسه وَسنَّ   .َسوَّ

نُّها اإل بلَ  َسنَّ  :وقال ابن سيده  .فأَْسمنهاإذا رعاها  َسّناً  َيس 

ة   نَّ  .أَحكامه وأَمره ونهيه؛ هذه عن اللحياني: هللا وس 

نها: هللا للناس وَسنَّها  .َبيَّ

نَّة هللا وَسنَّ  ةَ  :قال هللا تعالى. أَي َبيَّن طريقاً قويماً  س  نَّ هللا  س 

هللا على إرادة الفعل  سنةفي الذين َخَلْوا من قبل ؛ َنَصَب 

نافقوا األَنبياَء وأَْرَجف وا بهم أَن هللا ذلك في الذين  َسنَّ  أَي

وا ج د   .ي ْقَتل وا أَين ث ق ف وا أَي و 

نَّة  كانت أَو قبيحة؛  حسنة السيرة، والسُّ

ةً  َسنَّ  من: وفي الحديث نَّ َل  َحَسنةً  س  ها وأَْجر  من َعم  فله أَْجر 

ةً  َسنَّ  بها، ومن نَّ سّيَئًة يريد من عملها لي ْقَتَدى به فيها، وكل  س 

 َسنَّه؛         هو الذي: ن ابتدأَ أَمراً عمل به قوم بعده قيلم
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نُّ  :ساقها َسْوقاً سريعاً، وقيل :َسّناً  اإل بلَ  وَسنَّ    السير  السَّ

 .الشديد

وهنا الوضع جلي في كون لفظة سنة دائما فعلية أما 

وعقال بينهما خالف في . اإلحداث فهي فلسفية فكرية 

 .التفسيري لهما الماهية فما بالك المدلول

 

 وفي القرآن نجد لفظة سنة ذكرت عديد المرات نذكر منها

 

ا قَْد َسلََف َوإِْن يَُعوُدوْا فَقَدْ  قُل لِلَِّذيَن َكفَُرۤوْا إِن يَنتَُهوْا يَُغفَرْ  َمَضْت ُسنَُّت   لَُهْم مَّ

لِيَن    (األنفال  26)األَوَّ

ُسلِنَا َوالَ تَِجُد لُِسنَّتِنَا تَْحِويال   ُسنَّةَ َمن قَْد أَْرَسْلنَا قَْبلََك ِمن  (اإلسراء  77)  رُّ

ا َكاَن َعلَى ٱلنَّبِيِّ ِمْن َحَرجٍ فِيَما ِ  مَّ ُ لَهُ ُسنَّةَ ٱَّللَّ َخلَْوْا ِمن  فِي ٱلَِّذينَ   فََرَض ٱَّللَّ

ْقُدورا   قَْبُل َوَكانَ  ِ قََدرا  مَّ  (األحزاب  26)    أَْمُر ٱَّللَّ

ِ فِي ٱلَِّذيَن َخلَْوْا ِمن قَْبلُ ُسنَّةَ  ِ تَْبِديال   ٱَّللَّ  (األحزاب  65)  َولَن تَِجَد لُِسنَِّة ٱَّللَّ

يِّىءِ  يِّىُء  ٱْستِْكبَارا  فِي ٱألَْرِض َوَمْكَر ٱلسَّ فََهْل   إاِلَّ بِأَْهلِهِ  َوالَ يَِحيُق ٱْلَمْكُر ٱلسَّ

لِيَن فَلَن  يَنظُُروَن إاِلَّ  ِ تَْبِديال  ُسنََّت ٱألَوَّ ِ تَْحِويال   َولَن تَِجدَ  تَِجَد لُِسنَِّت ٱَّللَّ لُِسنَِّت ٱَّللَّ

 (فاطر  22) 

ِ ٱلَّتِي قَْد َخلَْت ِمن قَْبلُ  ِ تَْبِديال   ُسنَّةَ ٱَّللَّ  (الفتح  52)            َولَن تَِجَد لُِسنَِّة ٱَّللَّ
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هذا عموما ومما جاء أو يذكر في تفاسيرها بعد اإلطالع 

 وقد تشابهوا في تفاسيرهم. عدد من الكتب على

 طبري  للشيخ التفسير جامع البيان 

 لرازيا للشيختفسير مفاتيح الغيب 

 لبيضاوي  ا للشيخ التنزيل واسرار التأويل تفسير انوار

 ابن عبد السالم للشيخ تفسير تفسير القرآن  

 اسماعيل حقي للشيختفسير روح البيان 

 الزمخشري للشيخ تفسير الكشاف

 

لِينِ }  هم الذين حاق بهم مكرهم يوم من{  فَقَْد َمَضْت ُسنَُّت ٱألَوَّ

أو فقد مضت سنة الذين تحّزبوا على أنبيائهم من األمم  .بدر

معناه أّن : وقيل. فدّمروا، فليتوقعوا مثل ذلك إن لم ينتهوا

الكفار إذا انتهوا عن الكفر وأسلموا غفر لهم ما قد سلف لهم 

الكفر والمعاصي، وخرجوا منها كما تنسّل الشعرة من من 

 .ومنه قوله عليه الصالة والسالم. العجين

 

 الطبرسي للشيختفسير مجمع البيان 

سنة من قد أرسلنا فأضاف السنة إلى الرسل ألنها : وقال... 

كانت تجري على أيديهم ثم قال وال تجد لسنتنا تحويالً 

 .لها فأضاف إلى نفسه ألَنه هو المجري
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 ابن الجوزي للشيختفسير زاد المسير 

في قتل : فقد مضت سنة األولين في نصر هللا أولياءه، وقيل

ة  األولين من األمم  .من ق ت ل يوم بدر وأ سر نَّ فقد مضت س 

ل  . السالفة حين أ خذوا بالعذاب المستأص 

 ابن عاشور  للشيخ تفسير التحرير والتنوير

 :وقد تقدم في قوله تعالى. والسيرةوالسنة العادة المألوفة   

 [.137: آل عمران]  قد خلت من قبلكم سنن 

 

 بني وطني إخوتي وأخواتي

 

بعد اإلطالع على األلفاظ الثالث التي فيها جدل من محدثة 

وبدعة وسنة نستنتج أن مدلول الشيء يؤدي إلى تحديد 

المعني كون المحدث المبتدع هو في الفكر الذي يكون عادة 

أما السنة فهي ما ... على العقيدة ويكون سابقا للسلوك مبني

يرمز إلى السلوك بعد حدوثه ومن ثم ينعت السلوك بالسنة 

 .الحسنة أو القبيحة

ونالحظ إخوتي الكرام أنه لما تواجد حديثين يتراء  لبعض 

يكون هنا الترجيح ... الناس أو المفكرين أنهما شبه متناقضين

 تفسير ألفاظ الحديثعقيدة أن معاني باالعتماد على العقل وال
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رأينا عقال خاطئة وؤولون، مالمفسرون والالتي ذهبوا إليها 

 . ديثاحاألمعاني هذه تضارب في  هنالك ليسأنه 

فإن خير , أما بعد : "عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال

وشر األمور , وخير الهدى هدى محمد, الحديث كتاب هللا

  " بدعة ضاللةوكل , محدثاتها

من سن سّنة  : "عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال

، إلى يوم القيامةحسنة فله أَْجُرها وأَْجُر من َعِملَ بها 

فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم  سن سّنة سّيَئة ومن

  "القيامة

إخوتي األفاضل بعد هذا التوضيح نستطيع القول بأن الفكر 

فحين نقوم بضرب شخص ما، عادة ما . عادة يتبعه الفعل

نفكر في ضربه قبل اإلعتداء عليه، أي دائما الفكر يسبق 

 .العمل

أما السلوك إذا كان له مرجع من هوى ما جاء به الرسول 

  وفيه براهين للثواب فيما يساعدصلى هللا عليه وسلم 

اإلنسان على محاربة إبليس وما يضيف له من حسناته 

 فانطالقا من العقيدة والشريعة يمكن . ليمحوا بها ذنوبه

         الجزم بأن السلوك هذا حسن إذا كانت فيه محاربة

         أو أن هذا السلوك سيء إذا. للشيطان وجلب للثواب
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كانت فيه مصلحة إلبليس ودون جلب للثواب، بغض النظر 

 .  عن السلوك المؤدي لآلثام

 األفاضل  إخوتي وأخواتي

أما إذا اخذنا لفظ السنة من . عريف اللغويهذا بالنسبة للت

حين   سّنة زاوية أخرى بالتعريف االصطالحي للفظة

يعرفها علماء االسالم بأنها كل قول وفعل وإقرار من طرف 

وإذا ما أخذنا هذا . سيدنا محمد عليه أفضل الصالة والسالم

التعريف بأسلوب مستنير في البحث فإننا نستطيع القول أن 

كل ما جاء به الرسول عليه الصالة والسالم يدخل في خانة 

ام، أي أن كلما الفرض والمكروه والمباح والمستحب والحر

جاء به يدخل في دائرة األحكام الشرعية أو بشكل أوسع 

 .الحكم الشرعي

في "  تأمالت فكرية" و إذا ما عدنا إلى تعريفنا في كتاب 

من أنه ليس كما يقول "  الدين اإلسالمي" جزئه األول لكلمة 

لنصل في ... البعض من أنه الكتاب والسنة كما وضحنا ذلك

ْيَن الذي خرجنا به من الجنة بعد النهاية أن الدي ن هو الدَّ

 ...معصية آدم لربه 

َذا َعُدوٌّ لََّك َولَِزْوِجَك فاَلَ يُْخِرَجنَُّكَما ِمَن ٱْلَجنَِّة  ـٰ               فَقُْلنَا يآَءاَدُم إِنَّ َه

 (طه  227) فَتَْشقَٰى 
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ُن َعْنَها فَأَْخَرَجُهَما ْيطَٰ ا  فَأََزلَُّهَما ٱلشَّ َكانَا فِيِه َوقُْلنَا ٱْهبِطُوْا بَْعُضُكْم ِممَّ

ٌع إِلَٰى ِحيٍن   (البقرة  26) لِبَْعٍض َعُدوٌّ َولَُكْم فِي ٱألَْرِض ُمْستَقَرٌّ َوَمتَٰ

يَّتَُهْم َوأَْشَهَدُهْم َعلَٰى أَنفُِسِهْم  َوإِْذ أََخَذ َربَُّك ِمن بَنِۤي َءاَدَم ِمن ظُُهوِرِهْم ُذرِّ

َذا  ْم قَالُوْا بَلَٰى َشِهْدنَآ أَن تَقُولُوْا يَْوَم ٱْلقِيَاَمِة إِنَّابَِربِّكُ  أَلَْستُ  ـٰ ُكنَّا َعْن َه

 (األعراف  275)  َغافِلِيَن 

ا نِّي ُهد ى فََمن تَبَِع ُهَداَي فاَلَ َخْوٌف  قُْلنَا ٱْهبِطُوْا ِمْنَها َجِميعا  فَإِمَّ يَأْتِيَنَُّكم مِّ

تِنَآ  26نُوَن  ُهْم يَْحزَ  َعلَْيِهْم َوالَ  بُوْا بِآيَٰ ُب  َوٱلَِّذيَن َكفَروْا َوَكذَّ ئَِك أَْصَحٰ ـٰ أُولَ

لُِدوَن   ( البقرة)    26ٱلنَّاِر ُهْم فِيَها َخٰ

بِيٌن  أَلَْم أَْعَهْد إِلَْيُكْم ٰيبَنِۤي َءاَدَم أَن   66الَّ تَْعبُُدوْا ٱلشَّيطَاَن إِنَّهُ لَُكْم َعُدوٌّ مُّ

ْستَقِيٌم َوأَِن ٱْعبُُدونِ  َذا ِصَراطٌ مُّ ـٰ  (يس )  62ي َه

 

  فوقع بين آدم وأبنائه عهد مع هللا على أن ال يتبعوا إبليس

ويتبعون هللا ألنه . في الدنيا ألنه سيعمل على إدخالهم النار

 تعني العبادة لفظة باعتبار أن. هو من سيعيدهم إلى الجنة

َبعْ ن  خ  النصياع ولإل معان ها منيتباع بكل ما فاإل  .وع للمتَّ

 .هي التعريف الشامل والشافي للفظة العبادةو



 234 

ْيَن أو العهد مع هللا فإن اإلسالم هو  وإذا كان الدين هو الدَّ

التسليم المطلق ألوامر هللا ونواهيه باعتباره الكافل لنا بالجنة 

 .بعد ما أخرجنا منها إبليس

لبنا وبما أن إبليس انطالقا من القرآن هو عدّو لإلنسان وطا

 .هللا أن نتخذه عدو

ْيطَاَن لَُكْم َعُدوٌّ فَٱتَِّخُذوهُ  َعُدّوا  إِنََّما يَْدُعوْا ِحْزبَهُ لِيَُكونُوْا ِمْن  إِنَّ ٱلشَّ

ِعيِر   ( فاطر  6) أَْصَحاِب ٱلسَّ

كان من المعلوم عقال وبداهة إذا كان لديك عدو مجهز بكل 

عليه األسلحة وأنت أعزل سوف يستعبدك، وذلك ما كان 

 .البشر قبل أن يبعث هللا الرسل

َل َعلَْيِهمْ  ن قَْبلِِه لَُمْبلِِسيَن  َوإِن َكانُوْا ِمن قَْبِل أَن يُنَزَّ  (الروم   21) مِّ

َنهم من المحاسبة والعقاب  . لذلك أمَّ

بِيَن َحتَّٰى نَْبَعَث َرُسوال    (اإلسراء  22)  َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

لذلك وبما أننا سلمنا أمرنا هلل ليعيدنا إلى الجنة، بعث هللا 

ويتمثل هذا . سبحانه وتعالى إلينا السالح لمحاربة إبليس

السالح في السنة التي ذكر هللا أنه سبق وأرسلها إلى األنبياء 

 ولذلك قال تعالى . والرسل من قبل رسولنا الكريم
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ُسلِنَا َوالَ تَِجُد لُِسنَّتِنَا تَْحِويال   نُسنَّةَ َمن قَْد أَْرَسْلنَا قَْبلََك مِ   (اإلسراء  77)رُّ

أي أن السالح الذي بعثه هللا تعالى والمتمثل في الشريعة   

الربانية سبق وأن أرسلت مثيالتها إلى أقوام أخرى شرائع 

فمنهم من اتبع هذه الشرائع فسلم . سماوية مماثلة مع أنبيائهم

القيامة في الجنة مع األنبياء  في الدنيا وجعله هللا يوم

 . والصالحين

ئِكَ   ـٰ ُسوَل فَأُْولَ َ َوٱلرَّ َن ٱلنَّبِيِّيَن  َوَمن يُِطِع ٱَّللَّ ُ َعلَْيِهم مِّ َمَع ٱلَِّذيَن أَْنَعَم ٱَّللَّ

يقِينَ  دِّ ئَِك َرفِيقا   َوٱلصِّ ـٰ الِِحيَن َوَحُسَن أُولَ َهَدآِء َوٱلصَّ  (النساء  61)  َوٱلشُّ

 .عصى النبي فيعذبه هللا في الدنيا واآلخرةومنهم من 

َ َوَرُسولَهُ َويَتََعدَّ  ُحُدوَدهُ يُْدِخْلهُ نَارا  َخالِدا  فِيَها َولَهُ َعَذاٌب  َوَمن يَْعِص ٱَّللَّ

ِهينٌ   (النساء  22)  مُّ

نفس الواقع ينطبق علينا كمسلمين فما جاء به الرسول عليه 

هو الشريعة بمختلف  الصالة والسالم مما سماه المولى سنة

وهي السالح الفتاك الذي بعثه هللا مع رسوله . مراجعها

 .حتى نخرج من واليته إلى والية هللا. لنحارب به إبليس

ُ َولِيُّ ٱلَِّذيَن آَمنُوْا يُْخِرُجُهمْ  َن ٱلظُّلَُماِت إِلَى ٱلنُّوِر َوٱلَِّذيَن  ٱَّللَّ               مِّ

ئِكَ  َكفَُرۤوْا أَْولِيَآُؤُهمُ  ـٰ َن ٱلنُّوِر إِلَى ٱلظُّلَُماِت أُْولَ  ٱلطَّاُغوُت يُْخِرُجونَُهْم مِّ

 البقرة( 527) َخالُِدونَ  أَْصَحاُب ٱلنَّاِر ُهْم فِيَها
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أما إن التزمنا باألحكام الشرعية دون إدراك أنها سالح 

لمحاربة إبليس حينها يصبح بين يد المسلم سالح وليس لديه 

سبق وأن طالب المولى منا أن نتخذه عدو   -. عدّو واضح

   -صوب أعيننا في كل نفس بل في كل رمشة عين 

 

أَْجلِْب َعلَْيِهم بَِخْيلَِك َوَرِجلَِك َوٱْستَْفِزْز َمِن ٱْستَطَْعَت ِمْنُهْم بَِصْوتَِك وَ   

ْيطَاُن إاِلَّ ُغُرورا   َوَشاِرْكُهْم فِي ٱألَْمَواِل َوٱألَْوالِد َوِعْدُهْم َوَما يَِعُدُهُم ٱلشَّ

 (اإلسراء  62)

وهنا نلفت االنتباه أنه عقال وبداهة إذا كان لدى إنسان سالح 

لة وليس له عدو ليدافع عن نفسه، يصبح السالح وسي

لالعتداء على الغير دون إدراك أن ذلك الغير قد طالب منا 

المولى العمل على إدخاله الجنة عوض مساعدة إبليس على 

فيصير المسلم من هذا المنطلق ولى . إدخال بني آدم النار

إلبليس دون إدراك، في وقت أن هللا تعالى طالبنا أن نكون 

ئه من في حزبه الذي يعمل على محاربة إبليس وأوليا

ولذلك كانت اآليات التي نتحدث عنها ونعمل على . الشياطين

توضيحها للناس هي التي ذكرها هللا في سورة الطالق 

 .وهللا أعلم بالخبايا األسرار... انطالقا من بحثنا المستنير
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َ ٰيأُْولِي ُ إِلَْيكُ  فَٱتَّقُوْا ٱَّللَّ  ( 26)ْم ِذْكرا   ٱألَْلبَاِب ٱلَِّذيَن آَمنُوْا قَْد أَنَزَل ٱَّللَّ

 ِ ُسوال  يَْتلُوْا َعلَْيُكْم آيَاِت ٱَّللَّ ُمبَيِّنَاٍت لِّيُْخِرَج ٱلَِّذيَن آَمنُوْا َوَعِملُوْا  رَّ

الَِحاِت ِمنَ   (الطالق) ٱلظُّلَُماِت إِلَى ٱلنُّوِر  ٱلصَّ

وعليه يتضح أن السنة التي قصد بها سادتنا وشيوخنا  

وأجدادنا من العلماء من أنها كل قول وفعل وإقرار التي 

يتأتى منها الفرض والحرام والمباح والمكروه والمستحب 

وأنها األحكام . بمختلف الدرجات المتواجدة في كل األصناف

ي الشرعية التي يعالج جميع مشاكل الحياة لدى اإلنسان ف

 .عالقاته الثالث

  عالقة اإلنسان بربه تعالى. 

 

ويرمز . وهي ما يعتبرها األسالف بعلوم العقيدة  

وسيدنا محمد صلى هللا  إليه بحديث سيدنا جبريل 

؟ باعتباره الموصل للعقيدة ما اإليمان . عليه وسلم

 .وليس العقيدة

 

 وعالقة اإلنسان باإلنسان. 

 

. وهي ما تسمى عند السلف من الفقهاء بلوم السياسة

ويرمز إليه . وتشمل العبدات والمعامالت والقضاء
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بحديث سيدنا جبريل  وسيدنا محمد صلى هللا عليه 

ما اإلسالم ؟ باعتباره الموصل لرعاية شؤون . وسلم

 .الناس

 

 وعالقة اإلنسان بنفسه. 

 

وهي ما تسمى عند علماء المسلمين من السلف 

أو . لصالح بعلوم الطريقة الموصلة إلى الواليةا

ويرمز إليه بحديث سيدنا . الطرق الصوفية أو التزهد

ما . جبريل  وسيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم

اإلحسان ؟ باعتبار هذا الفن من العلوم يرتقي بالنفس 

وهو علم . من أمارة بالسوء إلى لوامة فمطمئنة

. ول عنه أصحابهفيق. لخاصة الخاصة من المسلمين

إذ ال بّد من الفقه . من تصوفة ولم يتفقه فقد تزندق

والعلم بالبحور السابقة قبل التوغل في هذا البحر 

   . الثالث

 

 

كل هذه المعالجات التي تدخل في خانة األحكام الشرعية وقع 

الجزم العقلي والشرعي أنها السالح الذي بعثه هللا لعباده 

 وعليه نكون بعد . ليحاربوا به إبليس وحزبه في هذه األرض
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هذه البراهين نجزم ونؤكد بأن مفهوم العقيدة التي ذهب إليها 

ألن العقيدة ليست خاطئ . أسيادي وتاج رأسي من العلماء

كما ذهبوا إليه وإن كان البحث المستنير إلدراك . اإليمان

وجود هللا والرسل والكتب والمالئكة واليوم اآلخر والقضاء 

. والقدر يوصلنا إلى حوصلة وملخص يثبته العلماء أنفسهم

وخالقنا الذي هو من يجب أن يوضح لنا هذا السر للوجود 

قرآن في أن هللا خلقنا وأدخلنا والذي لخصه لنا ال. في األرض

إال أن عدو أبونا آدم وأبنائه من بعده أخرج الجميع . الجنة

وطلب . وعاهد هللا أنه سيعمل على إدخالهم النار. من الجنة

ولذلك           .من هللا طلبات أعطاه أشياء ومنع عنه أشياء

بعث هللا عبر العصور واألزمنة لكل ملة وقرية نذير يذكرهم 

وجودهم في األرض مانحا إياهم السالح لمحاربة  بسر

بقد أهمية    ليس المهم االنتصار على إبليس وأوليائه. إبليس

وذلك هو . إشهار المحاربة على إبليس وأوليائه من الشياطين

من          ملخص سر وجودنا في األرض لكي نتمكن 

ر الرجوع إلى الجنة موفون بالعهد الذي قطعناه مع هللا للسي

في الطريق المستقيم في الدنيا حتى نصل بفضل هللا يوم 

 . القيامة إلى الجنة
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 ونختم ذلك بقوله تعالى

لَْم أَْعَهْد إِلَْيُكْم ٰيبَنِۤي َءاَدَم أَنأ الَّ تَْعبُُدوْا ٱلشَّيطَاَن إِنَّهُ لَُكْم َعُدوٌّ  ََ

بِينٌ  ْستَقِي(  66) مُّ َذا ِصَراطٌ مُّ ـٰ  (يس ) ٌم َوأَِن ٱْعبُُدونِي َه

َ َوٱْجتَنِبُوْا ٱْلطَّاُغوَت  ُسوال  أَِن ٱْعبُُدوْا ٱَّللَّ ٍة رَّ َولَقَْد بََعْثنَا فِي ُكلِّ أُمَّ

اللَةُ فَِسيُروْا فِي  ْن َحقَّْت َعلَْيِه ٱلضَّ ُ َوِمْنُهْم مَّ ْن َهَدى ٱَّللَّ فَِمْنهُم مَّ

بِيَن ٱألَْرِض فَٱنظُُروْا َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ   (النحل  26) ٱْلُمَكذِّ

ْرتَِن إِلَٰى يَْوِم ٱْلقِيَاَمِة  ْمَت َعلَيَّ لَئِْن أَخَّ َذا ٱلَِّذي َكرَّ ـٰ قَاَل أََرأَْيتََك َه

يَّتَهُ إِالَّ قَلِيال   قَاَل ٱْذَهْب فََمن تَبَِعَك ِمْنُهْم فَإِنَّ َجَهنََّم * ألَْحتَنَِكنَّ ُذرِّ

ْوفُ  َوٱْستَْفِزْز َمِن ٱْستَطَْعَت ِمْنُهْم بَِصْوتَِك * ورا  َجَزآُؤُكْم َجَزاء  مَّ

َوأَْجلِْب َعلَْيِهم بَِخْيلَِك َوَرِجلَِك َوَشاِرْكهُْم فِي ٱألَْمَواِل َوٱألَْوالِد 

ْيَطاُن إاِلَّ ُغُرورا     (االسراء  62)َوِعْدهُْم َوَما يَِعُدهُُم ٱلشَّ

اِجِديَن قَاَل ٰيإِْبلِيُس َما لََك أاَلَّ تَُكو قَاَل لَْم أَُكن ألَْسُجَد * َن َمَع ٱلسَّ

ْسنُوٍن  ْن َحَمإٍ مَّ قَاَل فَٱْخُرْج ِمْنَها فَإِنََّك * لِبََشٍر َخلَْقتَهُ ِمن َصْلَصاٍل مِّ

يِن * َرِجيٌم  قَاَل َربِّ فَأَنِظْرنِي إِلَٰى * َوإِنَّ َعلَْيَك ٱللَّْعنَةَ إِلَٰى يَْوِم ٱلدِّ

* إِلَٰى يَْوِم ٱْلَوْقِت ٱْلَمْعلُوِم * قَاَل فَإِنََّك ِمَن ٱْلُمنظَِريَن * وَن يَْوِم يُْبَعثُ 

* قَاَل َربِّ بَِمآ أَْغَوْيتَنِي ألَُزيِّنَنَّ لَهُْم فِي ٱألَْرِض َوألُْغِويَنَُّهْم أَْجَمِعيَن 

 (الحجر  21) إاِلَّ ِعبَاَدَك ِمْنُهُم ٱْلُمْخلَِصيَن 
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 وأخواتي األفاضلبني وطني إخوتي 

 

إذا ما ذّكرناكم بأول كلمة من البرقية األولى لحزب هللا، من 

ومن البداهة عقال أن المبدأ . كون حزبنا هو حزب مبدئي

وحددنا أن الفكرة هي العقيدة، . يتكون من فكرة وطريقة

والتي هي سر الوجود، والتي هي غير اإليمان، كما ذهب 

لطريقة منبثقة من تلك فكانت ا. إلى ذلك سادتي من قبل

العقيدة التي حددها لنا المولى في القرآن واهتدينا إليها لذلك 

استعملنا البحث المستنير في كل ما جاءنا به رسولنا األكرم 

 . عليه أفضل الصالة والسالم

وعليه وبعد استقامة هذا التوضيح عقال ونقال وذهابنا 

هذا التعريف بتعريف السنة إلى ما أخذناها إليه، يتضح أن 

بعيد كل البعد عن البساطة في تعريف السنة لدى العامة، 

والتي يجب عليهم إبدالها بما يؤكده الكتاب وآيات هللا البّينات 

التي يقطع معها الشك بكون ما نقوله الحق ونطقت بها 

ح وال شك في واآليات واضحة جلية ال فيها تشابه في الوض

ماء والعامة من كتاب هللا لدى العل االمعني ويظهر ذلك جلي

حتى ال يجدون عذرا بعد ما ذكرناه لهم يوم . العزيز الجبار

 .القيامة
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 ن قال تعالى إلو

ِن ٱْهتََدٰى فَإِنََّما يَْهتَدي لِنَْفِسهِ  َوَمن َضلَّ فَإِنََّما يَِضلُّ َعلَْيَها َوالَ تَِزُر  مَّ

بِيَن َحتَّٰى نَْبَعَث َرُسوال  َوَما ُكنَّا  َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرىٰ   (اإلسراء  22)   ُمَعذِّ

فإنه إذا بانت الحقيقة لألمة وجاء من ينادي يا أمة محمد هذه  

كان لهذا النداء الفيصل . حجة هللا علّي وعليكم يوم القيامة

 بين شيئين ذكرهم هللا تعالى في قوله الكريم  

ْن ٱْفتََرٰى َعلَى ٱ ِ َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ ا َجآَءهُ  َّللَّ          َكِذبا  أَْو َكذََّب بِٱْلَحقِّ لَمَّ

ى  (العنكبوت  66)   لِّْلَكافِِرينَ  أَلَْيَس فِي َجَهنََّم َمْثو 

وهنا فإن عقابي . أوال إما أن أكون أفتري على هللا الكذب 

سيكون شديد يوم القيامة وال أظن عاقال يرغب أن يستلبس 

أضع رأيي هذا في إطار الحديث  آخر أيامه، ولذلك فإنني

الشريف الوارد عن رسول هللا صلى هللا عليه سلم فيما روي 

عنه انه من اجتهد ثم أصاب فله أجران ومن اجتهد ثم أخطأ 

 .واحد فله أجر

لم   فإني. وبما أن االجتهاد هو بذل الوسع في إصدار حكم

والبراهين بعد  أتحدث بشيء لم ترمز إليه اآليات باألدلة

وهنا ينطبق حديث  .النظر في رأي المفسرين وعلماء اللغة

 . الرسول حين ذكر االجتهاد مع الخطأ أن له أجر واحد
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 :يوجد في طرحه إحتمالينأقدمه لألمة  عندماوهنا 

  األول أن يكون كالمى وما يتبعه من فكر خاطئ

جماع العلماء إب بالحجة والبرهان وال يتأتى ذلك اال

من األمة أني خاطئ في منهاج  الراسخون في العلم

في هذه الحالة أطلب من هللا ... البحث الذي أخذتهم فيه

الصفح والمغفرة وتكون األمة االسالمية كلها وال 

أستثني أحدا بريئة من عدم إتباع مفهومنا للعقيدة الذي 

نسبناه إلى أصل ما جاء به رسول هللا صلى هللا عليه 

 .وسلم

 إن كان اجتهادنا صائبا باعتباره منبثق عن  الثاني

وذلك بعد . العقيدة االسالمية التي حددها الخالق ال العبد

في جميع اآليات والتفاسير  إعمال االستنارة في البحث

يكون ما أصرح به . الموضحة لها من كتاب هللا العزيز

من كونه جوهر وحقيقة دعوة الرسول هو الحق الذي 

 ... العصور يدعون هللا لالهتداء إليهكل المسلمون عبر 

َ َوٱْجتَنِبُوْا  ُسوال  أَِن ٱْعبُُدوْا ٱَّللَّ ٍة رَّ َولَقَْد بََعْثنَا فِي ُكلِّ أُمَّ

 (النحل  26) ٱْلطَّاُغوَت 

وها قد مّن هللا علينا بأن هدانا إليه اليوم ليصدق قوله تعالى   

 .في أمة نبيه األمي
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ة  َوَسطا  َوَكَذلَِك َجَعْلنَاُكْم  لِّتَُكونُوْا ُشَهَدآَء َعلَى ٱلنَّاِس َويَُكوَن  أُمَّ

ُسوُل َعلَْيُكْم َشِهيدا    (البقرة  222) ٱلرَّ

فكما أن الرسول سيكون شاهدا علينا يوم القيامة بما تركه 

َل ... فينا من معجزته س  سيشرفنا هللا بهذا التكريم لنكون ر 

ول  هللا إلى خلق  هللا لي نتمنى أن تصدق فينا بشارة وبالتا. َرس 

 .رسول هللا حين تحدث عن أحبابه وهللا أعلم

صلى هللا عليه  ...في يوم ميالد الحبيب ...ماذا أقول للحبيب

وددت . ..وهو الذي جلس إلى أصحابه يوما وقال  ...وسلم 

قالوا يا رسول هللا ألسنا أحبابك قال . ..لو أني رأيت أحبابي 

قال .. .يا رسول هللا   قالوا فمن أحبابك  ...أنتم أصحابي 

 ...ولم يروني .. .يؤمنون بي .. .أحبابي قوم يأتون بعدي 

رواه اإلمام السيوطي في جامع )  ...أنا إليهم باألشواق 

 .(األحاديث

نعود إلى السنة لنقول فيما يسمى باألحاديث أن ما نقل عن  

 . الرسول صلى هللا عليه وسلم ينقسم إلي قسمين

   

 سيدنا قسم يدخل في دائرة المعجزة التي تثبت نبوت

ورسالته من هللا  ،ميسلتالأفضل الصالة و محمد عليه

وهو سبحانه لها حافظا الى يوم . إلى الناس جميعا
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 ...ذلك نقال وعقال عبر التاريخ ناوقد أدرك. القيامة

             فقال عنه تعالى. آن الكريم ذاتهأدركنا ذلك من القر

ِجيدٌ  ْحفُوظٍ  بَْل ُهَو قُْرآٌن مَّ إِنَّا : وقال تعالى  (البروج)   فِي لَْوٍح مَّ

ْكَر َوإِنَّا لَهُ لََحافِظُونَ  ْلنَا ٱلذِّ ۤق : وقال تعالى (الحجر )  نَْحُن نَزَّ

ْنُهْم فَقَاَل ٱْلَكافُِروَن ِجيِد َوٱْلقُْرآِن ٱْلمَ  نِذٌر مِّ بَْل َعِجبُۤوْا أَن َجآَءُهْم مُّ

َذا َشْيٌء َعِجيبٌ  ـٰ  (ق )  .َه

 

وقسم ثاني ال يدخل في دائرة الحفظ الرباني من   

التحريف والتشويه وهو ما يدخل في خانت األحاديث 

وهي . المروية عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 . بدورها تنقسم إلى جزأين

 

 جزء يسمى بالقدسي مروى عن هللا تعالى. 

  ،وجزء ثاني اشتهر بكل ما روي عن رسول هللا  

 ...أو قام به أو أقره أو نهى عنه

            وضع أحاديثبوثبت عبر التاريخ أن هذا القسم وقع تحريفه 

أو  داشتهرت باألحاديث الموضوعة التي ليس لها سن

أزاحوا الموضوع وفتواجد رواة األحاديث ... مجهولة النسب

من غيره ووضعوا علم الجرح والتعديل وغيره من العلوم 

 . وصنفوا األحاديث حسب تلك العلوم

javascript:Open_Menu()
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javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
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منا التاريخ أنه يمكن ألولياء إبليس من الشياطين لكن علّ 

الطغاة واليهود مواصلة االلحاح في محاربة   والمنافقين

االسالم ووضع األفكار والفلسفات الشيطانية من يونانية 

 ... وبوذية وغيرها بين علماء المسلمين

فتوصلوا بفضل تلك الجهود المتواصلة إلى غياب المفهوم 

الحق للعقيدة اإلسالمية عن الوجود فانتبه المسلمون لذلك 

فهبوا لنصرة اإلسالم وحددوا معنى للعقيدة حتى وان كان 

فح فاظهم . فيه لبس وخلل لكن منعوه من اإلنهيار والضياع

اإليمان فيه محافظة على العقيدة حتى وإن غابت على 

 .حقيقتها بين الرفوف

كذلك واصلوا حربهم على رسول هللا حتى بعد تصنيف كتب 

الذين من طرف العلماء المجتهدين في الحديث   الحديث

الثالث للهجرة فقاموا بهذا دونوا كتب الحديث في القرن 

في أحاديث   الجهد إلزالة ما تعلق من الوضع الشيطاني

من المجلدات في تلك الفترة التي  اد قليلةعدأالرسول ودونوا 

تعتبر النسخ ال يزال باأليدي وبين بضعة أناس وال يحترفها 

مرضات هللا أو مخفي في نفسه مرضات  تهمن كانت غايإال 

حاربوا وجاهدوا في هللا الذين العلماء الكثيرون  منو  .إبليس

الشيطان من سموم بين ثنايا حق جهاده إلزالة ما ألقى 

  .الروايات
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 481 محمد بن إسماعيل البخاري من أشهر هؤالء العلماء 

 -هـ  306النيسابوري  مسلم بن الحجاجو  ،هـ  316 -هـ 

 .... هـ 378 - 308 أبو عيسى محمد الترمذيو ،هـ  364

ولم يثبت من . حافظ للقرآنوبما أن هللا بصريح القرآن  

سعى . أو القرآن ما ينفي إمكانية الوضع في الحديث الحديث

المثابرة في من جديد إبليس مرتكزا على أوليائه من اإلنس ب

ظاهر باإلسالم من أجل وضع األحاديث تالعمل بالمطابع وال

المغلوطة، لكن هذه المرة بالبحث عن السند وان كانت في 

سند شبه شكل آحاد حتى ال تلفت انتباه المسلمين وإذا رويت ب

 ... صحيح ال يقدر المسلم إنكاره باعتباره موجود بالصحاح

وقد استغلوا في إدخال سمومهم في أحداث التغييرات الكبرى 

من . في التاريخ اإلسالمي ألن الرقابة تنقص لدرجات كبيرة

ذلك اإلنقالب األموي العباسي، الصراع العباسي الفاطمي، 

م يضيفوا إال بضع في هذه المرة ل... الحروب الصليبية

لكنه بين . األحاديث التي ظاهريا ال تختلف مع اإلسالم

ألن مفهوم العقيدة إذا تظارب . كلماتها هدم ألساس العقيدة

مع حديث في أصله موضوع، لكن متواجد في الكتب 

يضرب بمفهوم العقيدة عرض الحائط، ألن عند . الصحاح

مما . عقيدةالمسلمين حديث في كتب األحادين يتظارب مع ال

يجعلهم محافضين على إبتعاد المسلمين عن عقيدتهم لزمن 



 248 

طويل، إلى أن يكتشوا أنها أحاديث موضوعة باألدلة 

بالتظاهر باإلسالم عبر التاريخ فعمد الكفار واليهود  .القرآنية

في نسخ  في المطابع وكانوا قبل ذلك ندساساالب كما قلنا

الدعوة  دولة اإلسالم في نشر ركود اتوفي فتر...  الكتب

استئناف أعداء المسلمين من شياطين وكفار في . اإلسالمية

حربهم إلزاحة العقيدة من أذهان المسلمين حتى يسهل 

 تضيعسلوك ودولة و فكر استبدالها ليقع االنحدار السريع لكل

 ساسيةاأللنقل عن عقيدة  وأ في الحياة فكريةال نهاعن قاعد

لم يكن من الصعب التعاون على وضع  حينها. في الوجود

من  وأوليائه االحاديث ونشر الكتب التي مهما تكلف الشيطان

 هدفلل و األنفس ال يهم ألن إدراكهم موالتضحيات باأل

المصاعب  من عليهتهوّ   إليها ون والنتيجة التي سيصل

أنهم داخلون الجنة  الشيطان إن ظن أتباع خاّصةوالمشقات 

وان كان هللا أخبرنا أن إبليس بذلك يدعوهم  -  .بذلك الفعل

   -إلى عذاب السعير 

يمكن أن يكون ظاهرها محبة هللا   التي وهذه األحاديث

صعب على يو. لفتنة والفرقة بين المسلمينوباطنها زرع ا

العقيدة ومفهوم  خاّصة التفطن إليها الناس والباحث العادي

غائب عن ذهنه منذ الفتنة  هألعمالالذي يصنع للمسلم مقياس 

 .الكبرى
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جواز وضع أحاديث  إمكانية بعد هذا البيان العقلي في

لم يذكر في القرآن أو في . موضوعة عن رسول هللا

األحاديث ما يفيد أن هللا سيحفظ الحديث من التشويه أو يمنع 

فتصبح هذه اإلمكانية واردة لكن . إمكانية الوضع في الحديث

ما ذكر لنا هللا في القرآن مكنه هللا من كل إذا كان لنا عدو ك

أكيد هذا العدو سوف .  الوسائل التي تساعده على االيقاع بنا

لكنها في . يعتمد على وضع أقل ما يمكن من أحاديث

مواضع حساسة من شأنها أن تشعل النار في صفوف 

إذ سبق وأن . المسلمين دون االنتباه أنها تتضارب مع العقيدة

. في فترة أحداث الفتنة الكبرى. ذا العدو لعنه هللاغيرها لنا ه

أين استعان بأوليائه من البشر إلخراج نفسه من أذهان 

وافترقوا . هم جعل كيدهم في نحرهميقوبعد تفر. المسلمين

لتتكاثر المعتقدات وتتفاوت وتصبح لكل فرقة . ملال ونحال

عقيدة تختلف عن غيرها باختالف التسميات 

نصل ال  وال زال يواصل في التضليل لكي...واالنتماءات

، ألنه حينها يذوب كما يذوب الملح في يوما إلى حقيقتها

ال حول وال قوة اال باهلل وهدانا هللا الى ما فيه خير  . الطعام

 آمين         . المسلمين
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 بني وطني إخوتي وأخواتي األفاضل

 

مفاهيم حتى ال أطيل عليكم هذه البرقية وما حملته معها من 

بديلة لما هو متداول بين عامة المسلمين والمستمدة  تعتبر

 .هللا عز وجل براهنها من كتاب

فإنني أستسمحكم التعليق على بعض كتب المراجع للحركات                

فإنه ومع حبي لها وهيامي . و األحزاب الفكرية اإلسالمية

إال أننى وبعون هللا بعد اصالح مفهوم العقيدة الذي  بها

أحدثناه من جديد في األمة بعد ما سعى إبليس وأعوانه من 

ن حتى غابت ين اإلنس على إزالته من أذهان المسلميشياط

فأعدنا العمل والبحث في . مالمحه أثناء أحداث الفتنة الكبرى

والذي  العقيدة حتى وصلنا إلى فهمنا هذا الذي صّرحنا به

سول صلى هللا عليه وسلم نصف نعتبره األصل الذي بقي الر

دعوته يركزها في النفوس وقولوب الصحابة الكرام قبل أن 

يقيم بهم دولة مرتكزة على تلك العقيدة التى صارت أساس 

ليمتد هذا الدين ألكثر . كل الفروع في حياتهم ومقياس عملهم

نفسه ما جاء به الرسول  إلى  نحن ندعإذن  .قرنا 41من 

قبل الفتنة الكبرى، إال  من مفهوم للعقيدة صلى هللا عليه وسلم

وفاة سيدنا عمر  أن أحداث الفتنة الكبرى التي استمرت من
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  سيدنا  الجنة بن الخطاب عليه السالم إلى وفاة سيد شباب

 .أغابت هذا الفهم عن الوجود السالم عليه  الحسين 

انطالقا من كتاب مشروع الدستور الذي اخوتي الكرام 

والذي يتداول في  4812أصدره حزب التحرير منذ سنة 

 ثورة تونس المجيدة أثناءمنذ الثمانيات وأعيد ترويجه  تونس

" إال أننا بعد تحديد حزب هللا . التي قضا لها هللا الوقوع

لمفهوم العقيدة نذكر بهذه المادة التي توجد ضمن "  تونس 

 :العامةاألحكام 

العقيدة اإلسالمية هي أساس الدولة، بحيث ل  :  4المادة 

يتأتى وجود شيء في كيانها أو جهازها أو محاسبتها أو كل 

وهي . ما يتعلق بها، إل بجعل العقيدة اإلسالمية أساساا له

في الوقت نفسه أساس الدستور والقوانين الشرعية بحيث 

منهما إل إذا كان  ل ُيسمح بوجود شيء مما له عالقة بأي

  .منبثقاا عن العقيدة اإلسالمية

انطالقا من هذه المادة نستطيع عقال الجزم أن كل ما بناه 

حزب التحرير من فكر وفلسفة وأضاف عليه للثقافة 

على مرتكزة االسالمية من دستور بمختلف تفريعاته هي 

 .لعقيدةل فهمه أساس
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 :نجد ما يلى 12وإذا نظرنا إلى كتاب حزب التحرير ص 
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هنا واضح اخوتي وأخواتي الكرام أن المفهوم الذي تبناه 

حزب التحرير وبنا عليه، هو نفس المفهوم التي تحمله األمة 

هـ والذي قلنا أنه خاطئ  1منذ جاء علماء العقيدة في القرن 

التي أحدثها المنافقون وأعداء عن حسن نية الزالت الشبهات 

.             اإلسالم من أولياء إبليس عليه لعنة هللا إلى يوم الدين

               الفلسفات الشيطانية هذه الدفاع على االسالم من ثم 

تظاهرون باإلسالم من عباد الشيطان التي نشرها الكفار والم

 .بين المسلمين لزعزعة إيمانهم المندسين



 254 

الى بناًء على ما طرحناه سابقا فيما يخص العقيدة كونها وبالت

غير االيمان وأنها خالصة لهذا االدراك الجازم والذي يفسر 

سر وجود االنسان في األرض وبالتالى يحل العقدة الوجودية 

الكبرى لإلنسان والتي أوضحها لنا الخالق انطالقا من كتابه 

ت الفلسفة بني مالفتستطيع إذن القول عقال أنه . العزيز

مفهوم خاطئ للعقيدة تكون النتيجة  على واألفكار والمفاهيم

أي بلغة  ...ئة وإن كان يلسقها بعض الصحةخط حتما

يجب إعادة بناء لذلك و .المنطق ما بني على باطل فهو باطل

هاني يقول األفكار خاصة وأن شيخنا رحمه هللا تقي الدين النب

الذي دفعه إلى إنشاء  ، ان السبب في بداية كتاب التكتل

الحزب هو إخفاق المحاوالت التي سبقته في مدة لم تتجاوز 

 :سنة من النشاط فذكر فيما ذكر 30
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يتراء لكم اخواني أخواتي الكرام مما نقلناه أن اعتماد البحث الذي   

. عمال العقل في إدراك ذلكإليخوضه الشيخ الجليل هو الفلسفة و

عادة األمة إلى المجد إلفكر إسالمي و فلسفة في إستنباطفهو إجتهاد 

  بعض في   يضيف ثم  .وليست تشريع وكالم مقدس الذي ف ق َد منها
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للعاقل أنها أفكار فلسفية إسالمية  يؤكد الصفحات نفس التعبير مما 

 :وليست نص ثابت ومقدس
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هنا يتأكد لنا أن البحث الذي قام به حزب التحرير فلسفي 

عندنا إذ سبق وذكرنا  وليس شرعي يجوز فيه الخطأوفكرى 

            .أنه بناه على المفهوم الخاطئ للعقيدة بالدليل والبرهان

فكرا وطريقة جديدة عن بما أن حزب التحرير أحدث لذلك 

 بناءً  بهاني وذلك الشيخ تقي الدين الن كما قال. من سبقوه
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لم يصلوا إلى  وه من المفكرين والحركاتبقعلى أن من س

 ألربعة أسباب. الغاية المنشودة إلعادة مجد المسلمين

 لم تمتلك فكرة واضحة 

 لم تعرف طريقة مستقيمة 

 لم تقم على أشخاص واعين 

 م وجود رابطة صحيحةدع 

النبهاني وإذا كان الشيخ سنة  60أكثر من  مرةلكونه اليوم و 

الم األحزاب التي سبقته بعشرة سنوات على إخفاقها وعدم 

 فقد  .وصولها إلى نتيجة، فإنه ينطبق عليه ما الم عليه غيره

المدة والمراحل التي وقعت فيها الحركات الحزب  تتجاوز

 . .ما ذهب إليه فكره حسب بين عقال خللهاو هاالتي جّرم

 ...
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يمكننا إذا بنفس المعايير التي ذكرها على غيره أن نضع  

نفس الحزب في خانة الحركات التي نفسه أنقضها ويظهر 

 . 40ذلك جليا في الصفحة 

 

سنة من وجود الحزب دون  60بعد كل هذا ما اقوله بعد 

وصوله إلى الهدف الذي سطره لنفسه، أنه طبيعي لم يصل 

الذي انتهجه والذي عبر عنه إلى نتيجة ألن البناء الفلسفي 

في البند األول للدستور في كون العقيدة هي التي يبنى عليها 

 .كل فكر فرعي بل يبنى عليها كل شيء

هذه العقيدة التي تبناها الحزب كما قلنا خاطئة، لذلك لم يصل 

كل هذا . إلى نتيجة ولن يصل مستقبال، وذلك عقال لما بيناه

الحزب الفلسفي الذي تجاوز رغم شهادة الجميع على نبو  

ورغم ذلك لم يتجرأ الحزب على . به غيره من األحزاب

إخراج نفسه من دائرة العصمة لعدم وجود دليل دامغ يظهر 

 .له ذلك
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 إخوتي وأخواتي

. والن تبنينا من حزب التحرير عديد المفاهيم ونفتخر بذلك

العقلي  فإننا تبنينا كذلك مفهوم التفكير المستنير في البحث

                    .  باعتباره أقوى اساليب البحث العقلي الدامغة

لكن في المقابل نجد شيخنا الجليل رحمه هللا في كتابه التكتل 

                يؤكد في عديد المواقع كون بحثه كان عميقا مما

                     رغم ما فيه. يوحى إلى افتقاره لالستنارة في البحث

            ........ .من إبداع ورقي لم يسبقه فيه الكثيرون من عصره

وهذا عقال يعطينا أفضلية فيما توصلنا إليه، ويظهر ذلك جليا 

 . 23،  20،  37،  32في الصفحات  
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لذلك نجد أن الخلل في عدم استعمال الفكر المستنير    

 .  ح جليا في الطريقة الذي يريد استالم الحكم بواسطتهاضيت

والتي تعتمد فيما ذكره بالطريقة االنقالبية ويتضح ذلك في 

 11وفي الصفحة  32الصفحة 
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لذلك نتحدث عن الخطر المبدئي الذي ينجر من هذا 

وقد سبق الحديث في هذا السياق في البرقية ... األسلوب

من كونه غير مطابق لطريقة الرسول في إقامة حكم . األولى

هللا التي كانت بإجماع الشعب في يثرب على منح الرسول 

الحكم ليطبق عليهم شرع هللا، الذي هو سالح يحاربون به 

ولم يتم ذلك اال بالعهود وأخذ المواثيق أمام . س وحزبهإبلي

وهذا . دون أي وجود لالنقالب أو ما شابه ذلك الفعل. هللا

عكس طلب النصرة الذي ال يهتم باإلجماع الشعبي لذلك مما 

يزيل فكرة الخطر المبدئي التي اعترضت الحزب من 

مما يعطي لبحثنا العقلي المستنير أفضلية فيما . الوجود

 . انتهجناه

             لذلك نتقدم إلى حزب التحرير بتبني ما أضفناه 

في الفكر اإلسالمي وااللتحاق بحزب هللا تونس لنعمل سويا 

              وبحضور كل األحزاب والحركات اإلسالمية السابقة  

.              لنسعى جميعا إلى مرضات هللا. لنا في النضال

يت حزب هللا من كتاب هللا               وبما أننا نستمد تسم

من مفاهيم وتوضيحات كما أن جل ما استحدثناه . عز وجل

   كما أنه يتماشى. البحث العقلي المستنير يتماشى وطبيعة

          هللا  كل مسلم في الحياة في سعيه لمرضاة  مع رغبات

 .هللا لنا في القرآن  فيما أقره
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إننا وإن التجأنا إلى هذا التوضيحات ليس ذّما وإنما تعلمت 

منهم أن األصل في المسلمين البحث وإتباع لمن يتمتع بقوة 

الدليل وقد أشار إلى ذلك شيخنا تقي الدين النبهاني في كتاب 

  74مفاهيم حزب التحرير صفحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األفاضلإخوتي وأخواتي   



 266 

 إخوتي وأخواتي األفاضل

 

هذه البرقية وما كانت اإلطالة إال محبة في أكتفي بهذا في 

 .هذا الحزب وما قدمه من نضال وسط األمة ومعها

وأمر إلى كتاب التوحيد لصاحب الفكر الوهابي وما تفرع 

 .عنه و شيخ نجد وإمام المملكة السعودية محمد عبد الوهاب 

 (((م 4720هـ  4412ظهرت فكرة الوهابية  (((   

    (((م 4783هـ 4307م  توفي 4688هـ   4444ولد ))) 

 من كتاب الفجر الصادق لعالمة بغداد جميل صدقي الزهاوي    

سأكتفي هذه المرة بالتعليق حول ما ورد في صفحتين تاركا 

في األفكار التي بنيت على هذا الحديث لكم النظر بعدها 

وال . ال يتطابق مع العقل كونه حديثو .الذي نراه موضوعا

مقياسنا الجديد لألعمال الذي يضع في االعتبار يتماشى مع 

االمتناع على إتيان بكل ما فيه مصلح إلبليس وعمل وإتباع 

كل ما فيه تقزيما له وتنكيال، وفي اآلن نفسه طاعة هلل وتقربا 

 ...إليه
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 إخوتي وأخواتي األفاضل

هذا الحديث أعتبره من أقوى األحاديث الموضوعة في 

استطاع  بواسطتها إبليس إركاب أوليائه من االسالم والتي 

 .الكفار على ظهور المسلمين لمدة تزيد عن القرن

أنظروا إخوتي الكرام إلى استخراج الحديث في الحاشية وما 

 .تقولوه عن سيدنا معاذ رضي هللا عنه

 

 .يقول أن الرسول أعطاه سرا لم يعطه ألحد من المسلمين

هذا الحديث . عكس ذلكفي حين أن آالف األحاديث تظهر 

في ... وكأن الرسول يطلب من الناس كتم العلوم والمعارف

حين نعلم من مواضع أخري أنه من كتم علما مما علمه هللا 

وإذا ما أجاز رسول هللا ... لجمه بلجام من نار يوم القيامة

... العلوم بعلة خشيته على المسلمين مذلك يمكن ألي عالم كت

برسول هللا ال يجوز  ةألصق عقال تهم فيكون هذا الحديث قد

 .أن تقع من رسول اوإيمان عقال
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وما يزيد الطين بلة معصيته للرسول األكرم كونه أوصاه 

أي أنه فعل نفس ما فعله . باالحتفاظ بالحديث عن الناس

             ...المسلمون الرابضون على جبل أحد في معركة أحد

نها أخذ كل األحاديث رسول هللا وال يمكن حي ىأي أنه عص

وحاش هلل أن يكون هذا ... المروية عن من عصا رسول هللا

الحديث مروي حقا من سيدنا معاذ إذ أن مكانته وصحبته 

وبالتالى يكون . لرسول هللا تمنعه من أن يقع في هذه الضاللة

هذا من أقوى األحاديث الموضوعة على االطالق التي 

 ...حو التدهورساهمت في تغيير مسار المسلمين ن

 

قبل نهاية هذه البرقية أذكركم أن االسالم شيء واإليمان 

والن كان هنالك تداخل بينهم لكن . شيء واإلحسان شيء

يجب التفريق للعامة وما يعلم المتداخل إال المحققون وعليه 

إذا علمنا أن التوحيد يوجد في جزء من الشهادتين التي توجد 

حينها عقال الحديث عن التوحيد في خمس االسالم ال نقدر 

ألن . في االيمان أو الصاق التوحيد بالعقيدة جزافا دون بيان

إما المتحدث غير عالم بما . ذلك يدل عن إحدى الحالتين

وإما يعلم أنه ... يتحدث وإن كان العالم كله يعتبره عالما

 ...خاطئ ويفعل ذلك غاية في نفس يعقوب
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الفكرة أما عن من تبناها بعدهم يقصد  يكالمي هذا لمحدث 

فليس عنه ينطبق كالمي وال إليه أوجه . بها مرضات هللا

وإن كانوا اليوم  .حفظهم هللا وحفظني معهم. مالمتي

 .يعتبرون مكلّفين بعد علمهم بما قلنا

بينما نحن جلوس ع ند رس ول اهلل : أيضا ، قال  -رضي اهلل عنه-عن عمر 
ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب  -اهلل عليه وسلم صلى-

الشعر، ال يُ َرى عليه أث ر السفر وال يع رفه منا أح د، حتى ج ل س  شديد سواد
ف أسند ركب تيه إلى ركبت يه ووضع كفيه على  -صلي اهلل عليه وسلم-إلى النبي

ص لى -يا محمد أخبرني عن اإلسالم، فق ال رس ول اهلل : " وق ال  فخذيه،
اهلل، وأن مح م د رس ول   اإلس الم أن ت ش ه د أن ال إل ه إال - وس ل م هلل ع ليها

رمضان، وت ح ج البيت إن  اهلل، وت ق ي م الصالة، وت ؤتي ال زكاة، وت صوم
 .يسأله ويصدقه           فعجبنا له ، .صدقت: قال  . اس ت ط عت إليه سبيل

تؤمن باهلل، ومالئكته، وكتبه، ورسله، أن   :قال .فأخبرني عن اإليمان: قال 
فأخبرني عن : قال  .صدقت: قال   .واليوم اآلخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره

قال   . أن تعبد اهلل كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك   :قال .اإلحسان
: قال . ما المسؤول عنها بأعلم من السائل   :قال .فأخبرني عن الساعة: 

أن تلد األَمُة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة    :قال .مارتهافأخبرني عن أ
يا    :ثم انطلق ، فلبثت َمِليَّا، ثم قال. العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان
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فإنه جبريل أتاكم    :قال  .اهلل ورسوله أعلم: قلت  عمر أتدري من السائل؟
 ( رواه مسلم)   يعلمكم دينكم
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 فكري قبل المغادرةخطرات 

 

 إخوتي وأخواتي األفاضل

قبل مغادرتكم اسمحوا لي أن أورد عليكم بعض األحاديث التي 

انطالقا من المفهوم المتجدد للعقيدة نراها موضوع وسعى إبليس 

إلى إدخالها إلى كتب الحديث والعمل على تفريق وإحباط 

 .المسلمين إعتمادا عليها

افترقت اليهود على إحدى :"وسلم قال رسول هللا صلى هللا عليه

وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وسبعون في النار، وافترقت 

النصارى على ثنتين وسبعين فرقة فإحدى وسبعون في النار 

وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 

ثالث وسبعين فرقة واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار، 

 ".هللا من هم؟ قال الجماعة قيل يا رسول

اخوتي األفاضل متى سمعتم من كتاب هللا أن اليهود والنصارى 

 .خير من المسلمين

فهذا الحديث حين نضعه حول مقياس أعمالنا . لم ذكر آية ذلك

الذي يقول مافيه مصلحة إلبليس ال نثق بها والتي فيها لعنة 

 .ومضرة إلبليس نتبناها أو نقوم بها

نجد أن هذا الحديث فيهم . لحديث حول هذا المقياسولنضع هذا ا

 . صالح إلبليس

 فال . أولها أن القرآن شهد لنا بأننا خير أمة أخرجت للناس

 . يجوز عقال أن نتفرق إلى ملل أكثر ممن فضلنا هللا عليهم
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اِس َتأُْمُروَن ِبٱْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن عَ  ٍة أُْخِرَجْت لِلنَّ ِن ُكْنُتْم َخْيَر أُمَّ

ْنُهُم  ِ َوَلْو آَمَن أَْهلُ ٱْلِكَتاِب َلَكاَن َخْيراا لَُّهْم مِّ ٱْلُمْنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِبٱهللَّ

 (آل عمران )  ٱْلُمْؤِمُنوَن َوأَْكَثُرُهُم ٱْلَفاِسقُونَ 

 7إليه من سورة آل عمران اآلية  ثانيا  إنطالقا مما أرشدنا: 

ْحَكَماٌت ُهنَّ أُمُّ ُهَو ٱلَِّذۤي أَنَزَل َعلَْيَك  ٱْلِكتَاَب ِمْنهُ آيَاٌت مُّ

ا الَِّذيَن في قُلُوبِِهْم َزْيٌغ فَيَتَّبُِعوَن  ٱْلِكتَاِب َوأَُخُر ُمتََشابَِهاٌت فَأَمَّ

َما تََشابَهَ ِمْنهُ ٱْبتَِغاَء ٱْلفِْتنَِة َوٱْبتَِغاَء تَأِْويلِِه َوَما يَْعلَُم تَأِْويلَهُ 

ُ َوٱل ْن ِعنِد إاِلَّ ٱَّللَّ اِسُخوَن فِي ٱْلِعْلِم يَقُولُوَن آَمنَّا بِِه ُكلٌّ مِّ رَّ

ُر إاِلَّ أُْولُوْا ٱألَْلبَابِ  كَّ  َربِّنَا َوَما يَذَّ

 

فكما ذكرنا لكم أن اآليات المتشابهة ال يصل إلى تأويلها إال 

ثم يقع التصديق عليها من طرف الراسخون في العلم . المجتهدون

 . ي األمةمن كبار العلماء ف

 .اختالف أمتي رحمة:  ولذلك قال عليه الصالة والسالم

أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم :  كما قال عليه الصالة والسالم

 .اهتديتم

 العلماء هم ورثة األنبياء:  وأضاف عليه الصالة والسالم

ففي ما يخص إتباع الصحابة فهم من تلقي اإلسالم مباشرة من 

... وعزوتهم في ذلك خير القرون قرني ثم الذي يليه. رسول هللا

لذلك نقول أن صحابة رسول هللا أعلم بدعوة الناس إلى الدين 

وبما أنه عقال اإلسالم إنتشر بالتلقي . الذي دعى به رسول هللا

يكون فيها اإلجتهاد والقياس جاز إختالف الصحابة في مسائل 

 .سيد الموقف
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مثال "  ل تصلوا العصر إل في بني قريظة" م في حديث لكو 

حول صدق جواز اإلختالف بما ال يتضارب والعقيدة التي ترتكز 

فرغم إختالف الصحابة . على ضرب مصالح إبليس بين الناس

في فهم الحديث إال أن الرسول أقره عليهم وهذا دليل آخر حول 

صدقهم كنجوم يقتدي بهم المسلمون بعد وفاة الرسول األكرم 

 .  صلى هللا عليه وسلم

اريخ شهد المسلمون إختالف في بعض األحكام المنبثقة وعبر الت

. كما شهدوا إختالفات فكرية غير ضارة بأساسهم. من المجتهدين

فكانت دولة الخالفة تجمع كل . ولم ينكروها على بعضهم

وكان فيها الشافعي والحنبلي والمالكي واألباضي . المسلمين

منهم يوما  و رغم ذلك لم نسمع... والجعفري والفاطمي وغيرهم

 .أنهم يدعون أنهم الفئة الناجية والباقي في النار

  ثالثا إن التفرقة بين الناس ونشر البغضاء والكره بينهم

يعلمنا هللا إنطالقا من القرآن أن مصدره إبليس وأنه الموقد 

إذا أدركنا هذا يقع الجزم عقال أن الحديث فيه . لنيران الفتن

ّدها بدون أن أذكرها مصالح عديدة إلبليس تستطيعون ع

لكم وعليه يكون الحديث موضوع حتى وإن صححه بعض 

وعذرهم في ذلك إفتقادهم للعقيدة التي تمكنهم من . العلماء

وضع مقياس لألفكار المتفرعة عنها ثم مقياس للسلوك 

 .  الذي يمكن إتباعه من عدمه

رواه ابن ماجه واللفظ له، وابن أبي عاصم، والاللكائي، كلهم من 

طريق عباد بن يوسف حدثنا صفوان بن عمرو عن راشد بن 

 .سعد عن عوف بن مالك به
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 إخوتي وأخواتي األفاضل

إن من أكثر األحاديث المرّوجة والتي أعتبرها تتضارب مع 

العقيدة وأعتبرها موضوعة بين الكتب بشكل مدروس هي 

 :كاآلتي

هللا  عن عبد هللا بن عمرو رضى هللا عنه أن رسول هللا صلى** 

ل يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل هللا منه  :"عليه وسلم قال

 .أخرجه النسائى وصححه األلبانى"  صالة أربعين يوما

من  :"عن بعض أزواج النبى صلى هللا عليه وسلم أنه قال ** 

رواه "  أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صالة أربعين ليلة

 .مسلم

ن العبد ليقذف اللقمة الحرام في والذي نفس محمد بيده إ** "

 .قال األلبانى ضعيف جدا" جوفه ما يتقبل منه عمل أربعين يوماا 

حديث األربعين يوما ال يقبل عمل العبد الذي يأكل الحرام أو 

هذا الحديث فيه إحباط للعزائم يدفع . يقوم بالجرم المذكور

تقبل  أن ما سيقوم به من طاعة لن. صاحبه بعد ما يقوم به من إثم

وعليه يذهب على ضنه أنه . منه بصريح هذا الحديث الموضوع

يطيع الخالق في األربعين يوما أو ال يطيع له نفس النتيجة صفر 

مما يدفع في نفسه الخمول والكسل إلى أن تمّر . من الحسنات

 . األربعين يوما

 لذلك نقول أن هذا الحديث موضوع 

ويرميه في شباك إبليس  ألنه عقال يبعد الفرد بتدرج عن خالقه،

 .وأوليائه
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ِن نُقَيِّْض لَهُ :  لقوله سبحانه وتعالى  ـٰ ْحَم َوَمن يَْعُش َعن ِذْكِر ٱلرَّ

وهذا يتضارب مع العقيدة ( الزخرف  26)  َشْيَطانا  فَُهَو لَهُ قَِرينٌ 

مما يدل أن واضع هذه األحاديث . التي تدع إلى محاربة إبليس

باطنيا يحبط في المسلمين لعلمه . والناشر لها ظاهريا محبا هلل

ومثل هذه . أنهم في الجهل باالسالم يحيون وفي اآلثام غارقون

 .األحاديث تنذرهم بالرفض من الخالق وعدم القبول

 أما نقال فيقول تعالى

ِ إِنَّ  ْحَمِة ٱَّللَّ قُْل ٰيِعبَاِدَي ٱلَِّذيَن أَْسَرفُوْا َعلَٰى أَنفُِسِهْم الَ تَْقنَطُوْا ِمن رَّ

ِحيمُ  نُوَب َجِميعا  إِنَّهُ ُهَو ٱْلَغفُوُر ٱلرَّ َ يَْغفُِر ٱلذُّ  (الزمر  12)  ٱَّللَّ

يِّئَِة فاَلَ يُْجَزۤى َمن َجآَء بِٱْلَحَسنَِة فَلَهُ َعْشُر أَْمثَالِ   َها َوَمن َجآَء بِٱلسَّ

 ( األنعام  460)  إاِلَّ ِمْثلََها َوُهْم الَ يُْظلَُمونَ 

عن ابن عباس ـ رضي هللا عنهما عن النبي صلى هللا عليه 

إن هللا كتب : قال: "وسلم، فيما يروي عن ربه ـ عز وجل ـ قال

فلم يعملها كتبها الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة 

هللا له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها، كتبها هللا له عنده 

إلي سبعمائة ضعف إلي أضعاف كثيرة، ومن هم . عشر حسنات

بسيئة فلم يعملها كتبها هللا عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها 

 ".فعملها، كتبها هللا سيئة واحدة

ث المسلمين على الحسنات هذه اآليات واألحاديث واضحة في ح

 . وأن كل عمل يحاسب بمفرده

وعليه أثبتنا من القرآن والسنة أن الحديث ال يتطابق مع القطعي 

كما أثبتنا عقال أن المستفيد من هذا الحديث هو . الداللة والثبوت

لما يسببه لمستمع مثل هذه األحاديث من عزوف عن . إبليس

ه إبليس ألن الصالة تنهى وذلك ما يريد. الطاعات لكثرة ذنوبه
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فمحافظة العاصى على الصالة مع مرور . عن الفحشاء والمنكر

الوقت تنصره على إبليس لذلك عمد إبليس عبر أوليائه بعذ 

الخمول والكسل إنطالقا من هذه األحاديث المتظاربة مع اآليات 

 ...القرآنية الواضحة

 له سيآته وعليه يروج بيننا قضية كون الكافر إذا تاب يبدل هللا

حسنات ويذكر كون المسلم ال تبدل سيئاته حسنات ألن القرآن 

وما نرّد به على . والحديث جاء مخاطبا الكفار في هذا المجال

هؤالء إذا كان الكافر تبدل سيئاته حسنات فمن باب األولى عقال 

أن تبدل للمسلم حين يتوب ألنه األقرب إلى هللا من غير وهي من 

لذي يحصل عليه المسلم نكاال بما يقوم به إبليس أكبر الثواب ا

 .إلغوائه

فكلهم عباده . فال يذهب ضنكم أن هللا أحن على الكافر من المسلم

 سبحانه وتعالى

صلى  -أن رسول هللا  -رضي هللا عنه  -عن عبد هللا بن مسعود 

َّللُ أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن ، من : ) قال  -هللا عليه وسلم 

ض َدويّة مهلكة ، معه راحلته ، عليها طعامه رجل في أر

وشرابه ، فنام فاستيقظ وقد ذهبت ، فطلبها حتى أدركه العطش ، 

أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه ، فأنام حتى أموت ، : ثم قال 

فوضع رأسه على ساعده ليموت ، فاستيقظ وعنده راحلته 

هم أنت وعليها زاده وطعامه وشرابه ، ثم قال من شدة الفرح الل

عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح،  فاَّللُ أشد فرحا بتوبة 

 .  رواه مسلم (  العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده
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 إخوتي وأخواتي األفاضل

 

كل هذه األحاديث الموضوعة وغيرها إستعملها إبليس في إحباط 

عزيمة المسلمين على كسب الثواب والحسنات وتكسيلهم وإيحاء 

ركون إلى المعاصى إنطالقا من المفهوم الخاطئ للفظة لهم بال

 .بدعة التي سبق ووضحنا واقعها ومفهومها الصحيح

. ومن أهم األلفاظ الرائجة حولها لفظة البدعة هي قراءة القرآن

ْكنُوٍن * إِنَّهُ لَقُْرآٌن َكِريٌم :  قال تعالى هُ إِالَّ * فِي ِكتَاٍب مَّ الَّ يََمسُّ

 (الواقعة  78)  ٱْلُمَطهَُّروَن 

إنطالقا من هذه اآلية العديد من المسلمين ال يستطيعون قراءة  

وحرام . القرآن ألنهم ال يصلون وهم مجنبون وغير طاهرين

في هذا التأويل لآلية الكريمة نالحظ أن . عليهم قراءة القرآن

ألنه يصعب على المسلم العاصي . الوحيد المستفيد منه هو إبليس

 لماذا؟؟    .قراءة القرآن

حسب فهمي المتواضع أنه بقدر ما يبتعد العبد المسلم عن القرآن 

وبالقدر ذاته يصبح إلبليس المجال . بقدر ما يبتعد عن خالقه

َوَمن يَْعُش َعن .  والفضاء الشاسع إلغوائه واستعماله في اإلغواء

ِن نُقَيِّْض لَهُ َشْيطَانا  فَُهَو لَهُ قَِريٌن  ـٰ ْحَم ( الزخرف  26) ِذْكِر ٱلرَّ

هذا عقال أما نقال فنعلم أن قراءة القرآن فيها ثواب لقارئها، وهذه 

الحسنات بإمكانها مسح عدد ال بأس به من اآلثام والذنوب وهو 

ن العقيدة التي هي عقال ما ال يسعد إبليس وعليه إنطالقا م

محاربة إبليس نقنع العقالء بأن التأويل لآلية خاطئ ألنه يثير 

الفتنة ويحبط المسلم عن قراءة القرآن لعّل إحدى القراءات دعيده 

 .إلى حضرة الرحمان
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زد على ذلك طريقة إيمان سيدنا عمر ابن الخّطاب رضي هللا 

ة تؤكد لنا أن عنه التي ذكرناها في الجزء األول من تأمالت فكري

الكافر يجوز له لمس أوراق القرآن  رغم ضالله ونجاسته ألن 

ولم يذكر في . الكافر إصطالحا مهما اغتسل يضل نجس وكافر

السيرة النبوية أن الرسول صلى هللا عليه وسلم أنكر مثل هذه 

. وعليه يكون المسلم العاصى هو أولى بقراءة القرآن. األحداث

 . خالل قراءتها ترجعه إلى الطاعاتلعّل آية من القرآن  

من يا ترى له مصلحة في عدم قراءة الناس . إخوتي األعزاء

 القرآن؟؟

أكيد إبليس لعنه هللا وعليه نقول أنه يجوز على المسلمين قراءة 

. ألن المسلمين كانوا يحفظون القرآن جميعهم. القرآن بالمصحف

مون ال يحفظون أما اليوم فالمسل. وليس لهم إشكالية في المصحف

فهل نضع أمامهم العراقيل للعودة إلى هللا . شيء من القرآن

أم نمكنهم من السالح الذي يجب . ونتركوهم فريسة للشيطان

إستعماله لمحاربة إبليس؟ إذا انطلقنا من قول الرسول هلى هللا 

نقول بجواز . يسروا وال تعسروا بشروا وال تنفروا: عليه وسلم

زيادة عن ذالك فإن . مصحف للمسلم العاصيقراءة القرآن من ال

اآلية إعتبرها عديد المفسرين المقصةد به اللوح المحفوظ ووقع 

لكن رأينا كان إنطالقا من عقيدتنا أي من . اإلختالف في ذلك

 .قاعدتنا الفكرية التي يبنى عليها كل فكر فرعي وسلوك عملي

َي هللا عَ  ودو َرض  ول  هللاَّ  َصلَّى : ْنه  َقالَ َعْن َعْبد  هللاَّ  ْبن  َمْسع  َقاَل َرس 

ِ َفَلُه ِبِه َحَسَنة  : "هللاَّ  َعَلْيه  َوَسلَّمَ  َمْن َقَرأَ َحْرفاا ِمْن ِكَتاِب هللاَّ

َواْلَحَسَنُة ِبَعْشِر أَْمَثالَِها َل أَقُولُ الم َحْرف  َوَلِكْن أَلِف  َحْرف  َوَلم  

 خارىأخرجه الب". َحْرف  َوِميم  َحْرف  
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بلغنا عن النبي صلى هللا عليه : عن الحسن بن رشيق؛ أنه قال

من قرأ حرًفا من كتاب هللا تعالى، وهو على : ))وسلم أنه قال

وضوءو كان له بكل حرفو عشرون حسنة، فإن قرأ وهو على 

، وإن قرأه في  غير وضوء كان له بكل حرفو عشر حسناتو

، وإن قرأه في صالة صالةو قائًما كان له بكل حرفو مائة حسنةو 

 .الحديث. جالًسا كان له بكل حرفو خمسون حسنة

اقرؤوا  : ))قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: عن عبد هللا قال

. حرف{ ألم}: القرآن فإنكم تؤجرون عليه، أما إني ل أقول

 (( ولكن ألف عشر  ولم  عشر  وميم  عشر فتلك ثالثون

إلى آيةو من كتاب هللا له بها  من استمع: عن ابن عباس أنه قال

حسنًة مضاعفًة، ومن قرأ آيًة من كتاب هللا تعالى كانت له نوًرا 

 .يوم القيامة

بعد هذا الكالم لم يبقى لنا إال المثابرة والعمل الجاد لتحصيل 

ألنه صلى هللا عليه وسلم . الثواب ودعوة الناس إليه بكل تيسير

وبما أن العقيدة ( فيه برفقإن هذا الدين متين فأوغلوا : )يقول

. جعلتنا في موقع األطباء لعالج المرضى البعيدين على الحق

ألن المسلم . وجب علينا أخذهم بلين وتيسير كل صعيب أمامهم

حين تستقيم نفسه فتتحول من األمارة بالسوء إلى المطمئنة 

بطاعتها هلل، حينها تصبح تتسابق للخيرات لإللتحاق بالمقربين 

 من هللا 

ابِقُونَ  } ابِقُوَن ٱلسَّ بُونَ   * َوٱلسَّ ئَِك ٱْلُمقَرَّ ـٰ   فِي َجنَّاِت ٱلنَِّعيمِ   *  أُْولَ

لِينَ   *  َن ٱألَوَّ َن ٱآلِخِرينَ  *   ثُلَّةٌ مِّ َعلَٰى ُسُرٍر   *  َوقَلِيٌل مِّ

ْوُضونَةٍ  تَِّكئِيَن َعلَْيَها ُمتَقَابِلِينَ   *  مَّ   يَطُوُف َعلَْيِهْم ِوْلَداٌن   *  مُّ

ِعينٍ   * ن مَّ الَّ يَُصدَُّعوَن َعْنَها َوالَ  *  بِأَْكَواٍب َوأَبَاِريَق َوَكأٍْس مِّ

ا يَتََخيَُّرونَ   *  يُنِزفُونَ  مَّ ا يَْشتَُهونَ  *   َوفَاِكَهٍة مِّ مَّ   *  َولَْحِم َطْيٍر مِّ



 282 

َجَزآء  بَِما َكانُوْا  *   َمْكنُونِ َكأَْمثَاِل ٱللُّْؤلُِؤ ٱلْ  *َوُحوٌر ِعيٌن  

إِالَّ قِيال  َسالَما    *  الَ يَْسَمُعوَن فِيَها لَْغوا  َوالَ تَأْثِيما   *  يَْعَملُونَ 

 (الواقعة )    َسالَما  

 

 إخوتي وأخواتي األفاضل

 

كثر الحديث هذه األيام بإطالق لفظة البدعة على ما زاده علماء 

إستحياء من القيام . كمعقبات للصالةالسلف الصالح من أدعية 

ألن هللا يحب . مباشرة إثر الصالة دون الذكر والدعاء

وكون . المستغفرين في كل زمان وخاصة دبر كل صالة

وكونه توضح . المعقبات في إصطالحنا هو دعاء وذكر وسلوك

. وكون الدعاء سلوك وليس فكر.لديكم الفرق بين البدعة والسنة

ا من العقيدة التي صارت مقياس ألعمالنا ما قلنا لنبحث إنطالق

ومن له مصلحة . نجنيه من معقبات الصالت من ثواب أو آثام 

. في قراءة معقبات الصالة ومن من مصلحته إزالتها من الوجود

 .ليال نهارا.كعمل جماعي متواصل

 .ماذا يقول عادة المسلمون بعد كل صالة

 مرات 2أستغرف هللا العظيم وأتوب إليه 

 يقرؤون فراد أو جماعة آية الكرسي  مرة  واحدة 

 مرة 22ثم يقولون سبحان هللا والحمد هلل وهللا أكبر 

ثم أشهد أن ال إاله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن محمدا  

 .عبده ورسوله
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ثم يقولون لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم وإلخواننا المسلمين 

ولجملة المحبسين يرحمهم هللا  والمسلمات األحياء منهم واألموات

 .بسر أنوار سورة الفاتحة... أجمعين

 ثم يقرؤون الفاتحة

 .ثم يصلون على سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم

 لماذا كل هذا؟. ثم ينفض مجلس الصالة إثر ذلك

ألن العلماء رأو أنه من غير الالئق إثر الصالة المرء يحمل 

هم بقيمة الدعاء إثر وألنهم أعلم من غير. حذاءه وينصرف

ليجعلوا منها بنك للحسنات . الصالة عمدوا إلى معقبات الصالة

 .توزع على المسلمين جميعا أحياء وأموات

وما بعدها من سنوات قمع  4882ومثال على ذلك في سنوات 

لقد بلغ عدد . للمصلين، لم نرى في تونس مساجد تعج بالمصلين

ل في حين المساجد مص 30المصلين للصلوات الخمس أقل من 

كانت الحرب على المسلمين . سبحان هللا... تتسع إلى ألف مصل

فكان أبرز ما فيها هذه الصالة هي الدعاء إثرها لما ورد . كبيرة

عن الرسول أن من أفضل الدعاء بعد الصالة ما يكون بعد 

فكانوا يدعون بالثواب المتأتي من معقبات الصالة . التسليم منها

وأن يبعث ثواب هذه . المسلمين الغائبين عن بيتهأن يهدى بها 

ربما هنالك مسلم مات ويستحق بعض . المعقبات إلى األموات

فتكون لتلك . الحسنات لترجح كفته من السيئات إلى الحسنات

 .المعقبات بفضل هللا وسيلة للتخفيف على المسلم من عذاب القبر

كر من هذه إخوتي األفاضل إذا علمنا أن الثواب في كل ما يذ

وبه يسعد الحي . المعقبات ال يحصى وال يعد من رحمة هللا
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فمن من مصلحته منع هذه المعقبات والحرص على . والميت

 ذلك؟

ال نقول المسلمين ولكن نقول من له مصلحة مباشرة؟ أكيد هو  

إبليس، فهو إن صلينا وخرجنا مباشرة إثر إنتهاء الصالة دون 

رسال الثواب إلى األحياء والموتى منعنا من إ. قراءة المعقبات

من يتجّرأ يوم القيامة أمام خالقه حين يسأله لماذا . من المسلمين

من الذي أمرك . منعت الثواب عن إخوانك األموات من المسلمين

حين قال من . ألم تسمع قول الرسول صلى هللا عليه وسلم. بذلك

يامة  سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم الق

ومن سن سنة سيئة فله وزره ووزر من عمل بها إلى يوم 

 ...القيامة

أن من . زد على ذلك الحظنا في المساجد التي تقرأ فيها المعقبات

يقولون بأنها بدعة حين تقع الصالة على رسول هللا ال يصلون 

عليه باعتبارها بدعة في حين أنه عدم الصالة على الرسول حين 

. مكروه وبخيل صاحبها  في احدي الرواياتسماع الصالة عليه 

 أخرجه الترمذي والنسائي البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي

. وعليه إنطالقا من عقيدتنا بما أن المعقبات فيها الثواب الكثير

وعدم اإلتيان بها من باب سوء األدب مع الخالق إثر الصالة 

يحبها وكون مثل هذه التصرفات . ياخذ المرأ حذاؤه وينصرف

إبليس للتقليل من الحسنات لألحياء واألموات على حّد السوى 

نقّر نحن حزب هللا تونس بعدما سمعتموه من فضل القيام بها 

مع تأثيم من دعى إلى تركها ألن المستفيد الوحيد في . على تركها

فال يجوز أن يكون المرء داعيا لما يرغب فيه إبليس . ذلك إبليس

 . دون أن يأثم

 ن ذلك نذكركم بفضلها عند المسلمينولبيا 
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لكونه افتتح بها، إذ هى أول ( فاتحة الكتاب)سميت هذه السورة 

ما يكتبه الكاتب من المصحف، وأول ما يتلوه التالى من الكتاب 

 . العزيز، وليست أول ما نزل من القرآن

قيل هى مكية وقيل هى مدنية ونزلت بعد سورة المدثر، تسمى 

مى أم الكتاب وصح تسميتها بالسبع المثانى، فاتحة الكتاب وتس

وهى سبع آيات بال .  وسورة الحمد، وسورة الصالة، والواقية

 .خالف، وإنما اختلفوا فى البسملة

أن " أخرجه البخارى وأحمد من حديث أبى سعيد ابن المعلى

ألعلمنك أعظم سورة فى : رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال له

يا : فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت. يدىالقرآن؟ قال فأخذ ب

ألعلمنك أعظم سورة فى القرآن؟ قال نعم : رسول هللا إنك قلت

ِ َربِّ الَعالَِمينَ ) هى السبع المثانى، والقرآن الذى ( اْلَحْمُد َّلِلَّ

 "أوتيته

فهذا هو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يحدثنا عن عظمة هذه 

 السورة

التوراة، وال في اإلنجيل، وال في الزبور،  ما أنزلت في : )فيقول

والقرآن العظيم  وال في الفرقان مثلها، وإنها سبع من المثاني، 

 [.البخاري ومسلم( ]الذي أعطيته

 :وعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال

بينما جبريل قاعد عند النبي صلى هللا عليه وسلم سمع نقيضا  )

هذا باب من السماء فتح اليوم، لم : من فوقه فرفع رأسه فقال

هذا ملك نزل إلى األرض، : يفتح قط إالاليوم، فنزل منه ملَك فقال

أبشر بنورين أوتيتهما، لم : لم ينزل قط إال اليوم،فسلَّم وقال
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سورة البقرة، لن تقرأ  الكتاب، وخواتيم فاتحة : يؤتهما نبي قبلك

 [.مسلم( ]بحرف منهما إال أعطيته

: قال هللا تعالى: )ولذلك قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

قسمت الصالة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا 

ِ َربِّ اْلَعالَِميَن،: قال العبد  فإذا. حمدني عبدي: قال هللا اْلَحْمُد َّلِلَّ

ِحيِم، قال: قال ْحَمِن الرَّ َمالِِك يَْوِم : فإذا قال. أثنى علي عبدي: الرَّ

يِن، قال مجدني عبدي وإذا قال إِيَّاَك نَْعبُُد َوإِيَّاَك نَْستَِعيُن، : الدِّ

اْهِدنَا : فإذا قال. وبين عبدي، ولعبدي ما سأل هذا بيني: قال

َراطَ اْلُمْستَقِيَم ِصَراطَ الَِّذيَن أَ  ْنَعْمَت َعلَْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب الصِّ

الِّيَن ، قال  [.مسلم( ]هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل: َعلَْيِهْم َواَل الضَّ

 أما في فضل الصالة على الرسول عموما

َ َوَمالِئَكَتُه : ) فيكفي للمصلي قول هللا تبارك وتعالى 
إِنَّ هللاَّ

َها  ِبيِّ َيا أَيُّ الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا ُيَصلُّوَن َعَلى النَّ

ا حتى يقوم بهذا الواجد في أسعد األوقات التي يقبل فيها (  َتْسلِيما

 .الدعاء

من صل علي من : وعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قوله

أمتي صالة مخلصا من قلبه صلى هللا عليه بها عشر صلوات 

عشر حسنات ومحا عنه ورفعه بها عشر درجات وكتب له بها 

 .عشر سيئات 

ارتقى النبي صلى هللا عليه وسلم على المنبر درجة فقال آمين ثم  

ارتقى الثانية فقال آمين ثم ارتقى الثالثة فقال آمين ثم استوى 

أتاني جبريل فقال رغم : فجلس فقال أصحابه على ما أمنت قال 

غم أنف أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك فقلت آمين فقال ر

امرئ أدرك أبويه فلم يدخل الجنة فقلت آمين فقال رغم أنف 

 .امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له فقلت آمين



 287 

 

من أعانه هللا . إخوتي األفاضل يطلب منكم الفقير إلى ربه

ووفقه للوصول إلى هذه النتائج، وكونه كثير الذنوب واآلثام 

... غيرهوكونه ظالما لنفسه وربما مخطئ في حقها وحق 

دعوة أخ .  وكوني أعلم من رسول هللا أن أفضل الدعاء

 ...ألخيه المسلم بالغيب

 يقول 

  "ولك بمثل : خيه بظهر الغيب إال قال الملَكما من عبد مسلم يدعو أل"

 .رواه ُمسلِمٌ 

عند رأسه ملَك  دعوة المرء المسلم ألخيه بظهر الغيب مستجابة  "

رواه " ولك بمثل  آمين: الملَك الموكل به كلما دعا ألخيه بخير قال مَوّكل

 ُمسلِم

أسألكم هللا إال ما دعوتم معى هللا ليغفر لي ذنوبي              

 .فهي كثيرة كزبد البحر

 .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 


