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 أصول بقسى انعقيذة في انًاجسخيز درجتاسخكًاالً نًخطهّباث  انزسانت قّذيج هذه
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 إىداء

تني عمى طريؽ االستقامة، إلى أٌمي الغالية اعترافان إلى مف أخذت بيدم نحك اليداية، كرب   
 ببعض معركفيا.

، إلى أبنائوكاستفرغ كسعو في تعميـ ، يمينو كدٌ مف عرؽ جبينو، كأنشأني مف  رٌبانيمف إلى  
 .كالدم العزيز، إقراران بحٌقو، كاعترافان بمعركفو

عمى تحٌمميـ  مى،كلى  ،كمصطفى ،يكسؼ إلى أكالدم:أـ يكسؼ،  كرفيقة دربي إلى زكجتي 
 كصبرىـ، دعميـ كدعائيـ.

 ؿ عمٌي تربيةن كتعميمان.إلى مشايخي كأساتذتي كمف لو فض 

 الحاٌجة: أـ عادؿ نيركخ كأكالدىا كجاد بالٌدعكات القمبٌية، ،إلى مف ىيأ لي األسباب المادٌية 
 كعرفانا.شكران 

 كأصدقائي.أحٌبتي  ،إلى إخكاني كزمالئيختامان:  

 

 .إلى كل ىؤالء أىدي ثمرة جيدي المتواضع
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 شكر وتقدير

 ٧إبراهيم:  چڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄٹ ٹ چ 

لمنارة العمـ كصاحبة الفضؿ  يسعدني أف أتٌكج تقديرم بتكجيو عظيـ الشكر كبالغ التقدير 

في العمـ الٌشرعي، إلى جامعة الخميؿ التي أتاحت الفرصة لمطمبة بمكاصمة طريؽ العمـ 

 كتحصيؿ درجة "الماجستير"، كىنا ال أنسى كمٌية الٌشريعة بأساتذتيا المرمكقيف، الذيف ال

 أحسف ثناءن عمييـ، كال أجيد شكران ليـ، فبارؾ اهلل فييـ، كجزاىـ كؿ خير.

لفضيمة أستاذم الدكتكر المشرؼ: حافظ محٌمد حيدر الجعبرم، كما أزجي تقديرم كامتناني  

الذم شٌرفني باإلشراؼ عمى ىذه الٌرسالة رغـ شكاغمو كمسؤكلٌياتو، فكاف لي ًنٍعـ المشرؼ، 

 .خير الجزاء، كبارؾ لو في عمره كعممو كعممو كخير ناصح، فجزاه اهلل

كال أغفؿ عف تسجيؿ شكرم كامتناني لمف شرفت بمشاركتيـ في مناقشة رسالتي، بإسداء  

 الٌنصح، كتقديـ المالحظة؛ فبيـ تكتمؿ الٌرسالة، كبنصحيـ تتمٌيز.

كر أخي الدكت ال أنسى كؿ مف ساىـ في إخراج الٌرسالة شكالن كمضمكنان، كأخص كأخيران  

 الذم لـ يبخؿ بنصيحة عممٌية، أك إشارة فنٌية، فبارؾ اهلل فيو، كنفع بو. ،أيمف
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 ممّخص الّرسالة

 :بعد أٌما ىداه، كاتٌبع كصحبو آلو كعمى اهلل، رسكؿ عمى كالٌسالـ كالٌصالة هلل، الحمد
 عمى شتمؿا، "تحميمّية دراسة -المسممين اإلخوان جماعة فكر في العقيدة: "بعنكاف بحث فيذا

 .كخاتمة فصكؿ كثالثة مقٌدمة
 الٌسابقة، كالٌدراسات كخطكاتو، منيجو كأدكاتو، أىمٌيتو كأىدافو، البحث مكضكع عمى المقٌدمة احتكت
 .كمحتكاه

 عف لمحديث األٌكؿ الفصؿ تخٌصص فقد الجماعة، فكر في العقيدة قضايا البحث مكضكع أفٌ  كبما
 كعف كاالنتشار، الٌنشاط كاألساليب، كالكسائؿ ىداؼاأل كالتأسيس، النشأة حيث مف الجماعة
 .كالعممٌية العممٌية كالحياة النشأة، حيث مف مؤٌسسيا

  
 آراء مف مينطمقان  المعتمدة، مصادرىا خالؿ مف الجماعة فكر في العقيدة تتناكل الثاني الفصؿ كفي

 ،"نموذجاً  مصر" لمعتمدا منياجيا عمى قضاياىا تحميؿ في معتمدان  البٌنا، حسف الٌشيخ مؤسسيا
 . الجماعة فكر في لما مطابقة بصكرة الفصؿ مف ألخرج المباشرة، العالقة ذات العممٌية كمصادره

 
 الجماعة، فكر في العىقىدٌية القضايا بعض حكؿ المثارة لمٌشبيات خصصتو فقد الثٌالث الفصؿ أما

 كؿ ت فيتناكل مباحث، أربعة في إجماليا تـٌ  كقد الٌصالح، الٌسمؼ عقيدة ضكء في كمناقشتيا
 مكقؼ تي بٌين ثـٌ  كمتعٌمقاتيا، القضٌية تمؾ مف الٌسمؼ مكقؼ ضرٍ عى  ثـ الشبية، عىٍرض مبحث

 الجماعة مكقؼ خالصة كعرض شبية، كؿ بتفنيد ختـأل مصادرىا، في جاء كما منيا الجماعة
 .تحقيقيا كنتيجة القضية، تمؾ مف العقائدم
 المسمميف اإلخكاف جماعة بيف كاالنسجاـ التكافؽ مدل فييا تبٌيف التي البحث بنتائج تختم كأخيران 

تمقييا، أك  مصدر أك اعتقادىا،ك  فيميا في سكاء ،العقيدةتناكؿ قضايا  في الصالح مؼالسٌ منيج ك 
 .إلييا عكةالدٌ  منيج
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 مقّدمة
 :وتشمل 

 موضوع البحث وحدوده. -1
 أىداف البحث وأسئمتو.  -2
 سباب اختياره.أىمية موضوع البحث وأ -3
 أدوات البحث ومصطمحاتو. -4
 الدراسات السابقة. -5
جراءاتو )خطواتو(. -6  منيج البحث وا 
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 المقّدمة:
الحمد هلل رٌب العالميف، كالٌصالة كالٌسالـ عمى أشرؼ الخمؽ كالمرسميف، بسـ اهلل الرحمف الرحيـ، 

 سٌيدنا محٌمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف، كبعد:
، اشتمؿ عمى "دراسة تحميمّية -المسممين اإلخوان جماعة فكر في العقيدة "ا بحث بعنكاف فيذ

 مقٌدمة كثالثة فصكؿ كخاتمة، بٌينت في المقٌدمة خطة البحث عمى الٌنحك التالي:
 

 : موضوع البحث وحدوده:أّوالً 
مقتصػػػرا فػػػي  سػػػأتناكؿ فػػػي الرسػػػالة مكضػػػكع العقيػػػدة اإلسػػػالمية فػػػي فكػػػر جماعػػػة اإلخػػػكاف المسػػػمميف

 الدراسة عمى محكريف:
 مػػف خػػالؿ ا ثػػار العمميػػة لمؤسسػػيا الكقػػكؼ عمػػى البعػػد العقائػػدم فػػي فكػػر الجماعػػة المحووور الول:

باعتبارىػػا ان(؛ نمكذجػػة )الجماعػػة فػػي جميكريػػة مصػػر العربيػػ عنػػد حسػػف البنػػا، كمنيػػاج التربيػػةالشػػيخ 
 أعالـ الجماعة المشيكريف. كمف كتابات لعممية المعتمدة فيو،مكطف الجماعة األصمي، كالمصادر ا

ة بعػػض المسػػائؿ االعتقاديػػة عنػػد جماعػػالكقػػكؼ عمػػى أبػػرز الشػػبيات المثػػارة حػػكؿ  المحووور الثوواني:
 شتيا في ضكء عقيدة السمؼ الصالح.، كمناقالمسمميف اإلخكاف

 
 ّا: أىداف البحث وأسئمتو:نيثا

 أىدؼ مف خالؿ ىذا البحث إلى تحقيؽ التطمعات التالية:
 التعريؼ بجماعة اإلخكاف المسمميف مف حيث النشأة كاألىداؼ. .ُ
عػػد العقائػػدم عنػػد الجماعػػة مػػف خػػالؿ ا ثػػار العمميػػة التػػي تركيػػا مؤسػػس الكقػػكؼ عمػػى البي  .ِ

حسػػف البنػػا، كمػػف خػػالؿ محػػاكر منيػػاج التربيػػة المعتمػػد عنػػد الجماعػػة فػػي الشػػيخ الجماعػػة 
جػع العمميػة المعتمػدة فػي ذلػؾ المنيػاج، جميكرية مصر العربية، كمف خالؿ المصادر كالمرا

 كمف خالؿ كتابات أعالـ الجماعة المشيكريف.
تسميط الضكء عمى أبرز الشبيات التي أثيرت حكؿ بعػض المسػائؿ االعتقاديػة عنػد جماعػة  .ّ

 اإلخكاف، مف خالؿ العرض كالتحميؿ كالمناقشة في ضكء عقيدة السمؼ الصالح.
 ادية عند جماعة اإلخكاف مع عقيدة السمؼ الصالح.التحقؽ مف مدل تطابؽ ا راء االعتق .ْ



ذ

 

 : أىمية البحث وأسباب اختياره:ثالثاً 
 مف أىـ األسباب التي دعتني لمكتابة في ىذا المكضكع ما يمي:

ىذا المكضكع فضالن عمى أنو مستجد، فإف ما كتب فيو ميقىط ع األجزاء مشىٌتت األكصاؿ؛ لذا  .ُ
ميفر قو مف بيف الصفحات الكرقية كاإللكتركنية؛ ألضع بػيف أتطمع إلى جمع ذلؾ الشتات كلىِـّ 

 يدم القارئ صكرةن متكاممة عف العقيدة اإلسالمية في فكر الجماعة.
االنتشار الكاسع لجماعة اإلخكاف في أنحاء العالـ، كالذم يشمؿ أكثر مف سػبعيف دكلػة، فػي  .ِ

المعارضة، كفي القميؿ  بعضيا ما زالكا يعيشكف حالة االضطياد، كفي بعضيا يقفكف مكقؼ
منيا كصمكا إلى سدة الحكػـ، كجماعػة بيػذا االمتػداد الجغرافػي جػديرة أف يسػمط الضػكء عمػى 

 الجانب العقائدم في برامجيا التربكية.
االمتػػداد التػػاريخي لمجماعػػة، كالػػذم يضػػرب جػػذكره إلػػى مػػا يزيػػد عػػف ثمػػانيف عامػػا، تخمميػػا  .ّ

ير، لػػـ يسػػمـ منػػو الجانػػب االعتقػػادم، ممػػا يحػػتـ مكاقػػؼ مػػف القيػػؿ كالقػػاؿ، كالتنظيػػر كالتشػػي
عمػػى البػػاحثيف فػػي الدراسػػات الشػػرعية، معالجػػة ذلػػؾ المكضػػكع معالجػػة عمميػػة منصػػفة فػػي 
ضكء عقيدة السمؼ الصالح، تكضح مدل منيجية الشبيات المثػارة مػف جيػة، كتظيػر مػدل 

 االتفاؽ بيف عقيدة الجماعة كعقيدة السمؼ مف جية أخرل.
مية مف خالؿ تكفير بحث عممي مكثؽ يرصد الشبيات المثػارة، كيناقشػيا مناقشػة الفائدة العم .ْ

 عممية، تسد ثغرة في المكتبة اإلسالمية، كتجيب عمى تساؤالت في ساحة العمؿ اإلسالمي.
تحريػػر محػػؿ النػػزاع فػػي المسػػائؿ االعتقاديػػة المثػػارة، كمػػا يترتػػب عمػػى ذلػػؾ مػػف فائػػدة عمميػػة  .ٓ

 اإلسالمية. تسيـ في تقريب عناصر األمة
 في ىذا المكضكع كباهلل التكفيؽ. لكؿ ذلؾ اخترت الكتابة

 
 ًا: أدوات البحث ومصطمحاتو: رابع

لمكصػػكؿ إلػػى أىػػداؼ البحػػث لجػػأت إلػػى المصػػادر المكتبيػػة؛ إذ ىػػي األداة الرئيسػػية لجػػؿ األبحػػاث 
يدا في جميكرية الشرعية، كاعتمدت عمى منياج التربية المعتمد لدل جماعة اإلخكاف المسمميف كتحد

مصػر العربيػة، إضػػافة إلػى المصػادر االلكتركنيػػة كمكاقػع الشػبكة العنكبكتيػػة اذ تعتبػر مػف الكاجيػػات 
 الرئيسية التي يكثر فييا عرض الشبيات، كتزخر صفحاتيا باألخذ كالٌرد.



ر

 

 أما مصطمحات البحث فأىميا: 
 الجماعة: يقصد بيا جماعة اإلخكاف المسممكف.

 لمسمميف في جميكرية مصر العربية.نيج التربية المعتمد لدل جماعة اإلخكاف االمنيج: يقصد بو م
 

 ًا: الدراسات السابقة:خامس
أعنػػػي بيػػػذا المصػػػطمح: الكتػػػب كالدراسػػػات المعاصػػػرة التػػػي تتحػػػدث عػػػف مكضػػػكع العقيػػػدة فػػػي فكػػػر 

 جماعة اإلخكاف المسمميف. 
يف( إاٌل أف بحكثػو متنػػاثرة فػي بطػػكف رغػـ أىميػة المكضػػكع )العقيػدة فػي فكػػر جماعػة اإلخػػكاف المسػمم

بعض الكتب الحركية كالفكرية، كمفرقة عمى صفحات الشبكة العنكبكتية، كلـ أعثر بحسب اطالعػي 
عمى كتاب أك مرجع فػي عقيػدة جماعػة اإلخػكاف يسػتكعب عناصػره كيجمػع أطرافػو، عػدا عػف بعػض 

مػػػف تمػػػؾ اعػػػد البحػػػث العممػػػي، ك الكتابػػػات كػػػاف الغػػػرض منيػػػا تقريػػػر أحكػػػاـو مسػػػبقة دكف مراعػػػاة ًلقك 
 الدراسات:
 :دراسات ومؤلفات من الجماعة تعنى بعرض العقيدة في فكر الجماعة 
، المؤلؼ: حسػف البنػا، منشػكرة ضػمف كتػاب مجمكعػة الرسػائؿ فػي الصػفحات رسالة العقائد .ُ

(،  تنػػػاكؿ فييػػػا جممػػػة مػػػف المسػػػائؿ االعتقاديػػػة بػػػدأىا بتعريػػػؼ العقائػػػد كبيػػػاف ُْٖ-ّٕٕ)
العتقػػاد كمكقػػع العقػػؿ مػػف االعتقػػاد ثػػـ دخػػؿ فػػي صػػمب المسػػائؿ االعتقاديػػة عنػػدما درجػػات ا

تحدث عف أقساـ العقائد االسالمية األربعة: اإللييات، النبكات، الركحانيات، السػمعيات، ثػـ 
بسًط الحديث عف القسـ األكؿ إلى نياية الرسالة متناكالن ذات اهلل تعالى، كأسماءه، كصفاتو، 

يث عػف آيػػات الصػفات كأحاديثيػػا، ممػثِّالن عمييػػا، ذاكػران مػػذاىبى النػاس فييػػا، كقػد فٌصػؿ الحػػد
 محررنا لمنزاع فييا بيف السمؼ كالخمؼ، مرجحان مذىب السمؼ.

ف كانػػت ميمػػة فػػي مجاليػػا، ككنيػػا مػػف تػػأليؼ مؤسػػس الجماعػػة، كتتنػػاكؿ صػػمب العقيػػدة،  كالرسػػالة كا 
صػرت عمػى جانػب محػدد مػف المسػائؿ االعتقاديػة، كمكجية إلى المنتظميف في صفكفيا، إاٌل أنيػا اقت

كمػا أف المؤلػػؼ صػاغيا بعبػػارات مختصػرة، ككممػػات مػكجزة، تثيػػر بعػض المٌػػبس كاإلشػكاؿ، كىػػذا مػػا 
 جتو في البحث إف شاء اهلل تعالى.سأعمؿ عمى معال



ز

 

، المؤلؼ: حسف البنا، منشكرة ضػمف كتػاب مجمكعػة الرسػائؿ فػي الصػفحات رسالة التعاليم .ِ
(، تعػػد مػػف أىػػـ الرسػػائؿ لػػدل الجماعػػة، ككنيػػا مكجيػػة لمػػف قطعػػكا شػػكطا فػػي ُّٕ-ّّٓ)

لبيعة الجماعة عمى السمع، كالطاعة، كالتضحية لتككف كممػة اهلل  يفمؤىم كاالتنظيـ، كأصبح
ىي العميا؛ لذلؾ كضح فييا المؤلؼ أركػاف البيعػة العشػرة كىػي: الفيػـ كاإلخػالص، كالعمػؿ، 

كالثبػػػات، كالتجػػػػرد، كاألخػػػكة، كالثقػػػة، كأىميػػػا الػػػػركف األكؿ  كالجيػػػاد، كالتضػػػحية، كالطاعػػػة،
"الفيػػـ"، كالػػذم يحػػكم عشػػريف أصػػال تيعػػرؼ باألصػػكؿ العشػػريف، مػػا يعنػػي الباحػػث منيػػا مػػا 

(، فييػػا َِ، ُٓ، ُْ، ُّ، ُُ، َُ، ْ، ُيتحػدث عػف سػالمة العقيػػدة كىػي األصػكؿ: )
كىاـ، كالراجح في آيات الصفات تحدث المؤلؼ عف: شمكلية اإلسالـ، كتنقية العقيدة مف األ

 كأحاديثيا، كمحاربة البدع، ككرامات األكلياء، كاالستعانة بالمقبكريف، كالتكسؿ، كالتكفير.
ف كانت ميمة في مج اليا، لألسباب السابقة، إضافة لككنيا مػف تػأليؼ مؤسػس الجماعػة، كالرسالة كا 

إاٌل أنيا ال تشمؿ مسائؿ عقدية ال تقؿ أىمية كمسألة التصكؼ، كالعالقة مع الشيعة، كالكالء كالبراء، 
كمػا أف المؤلػػؼ صػاغيا بعبػػارات مختصػرة، ككممػػات مػكجزة، تثيػػر بعػض المػػبس كاإلشػكاؿ، كىػػذا مػػا 

 ي البحث إف شاء اهلل تعالى.سأعمؿ عمى معالجتو ف
، الكتػػاب السػادس مػف سمسػػمة شوي  اإلسووام ابون تيميووة واإلموام الشوييد حسوون البنواكتػاب:  .ّ

نحك النكر، تأليؼ: محمػد عبػد الحمػيـ محمػكد، دار التكزيػع كالنشػر اإلسػالمية، القػاىرة، يقػع 
مكاضػيع ( صفحة مف الحجـ الصغير، تنػاكؿ فيػو المؤلػؼ مكاقػؼ اإلمػاميف مػف الُِٓفي )

التاليػػػة: الحػػػرص عمػػػى األخػػػكة كالجماعػػػة، التصػػػكؼ، الخػػػالؼ فػػػي الفػػػركع  الفقييػػػة، حكػػػـ 
التقميد، العقيدة، كما يعني الباحث بالدرجة األكلى مف ىذه الدراسة مػا يتعمػؽ بمحػكر العقيػدة  

( كالػػذم ألىميتػػو ركػػز عميػػو المؤلػػؼ، فتنػػاكؿ مكقػػؼ اإلمػػاميف َِٕ-ُُٕفػػي الصػػفحات: )
الصفات بيف مسألة التكسؿ، ك مسألة حرافات التي تسربت لعقائد المسمميف، ك مف: بعض االن

السػػمؼ كالخمػػؼ، كقػػد عمػػؿ المؤلػػؼ جاىػػدا عمػػى تحريػػر محػػؿ النػػزاع فػػي المسػػائؿ المػػذككرة، 
ثبػػات اتفػػاؽ اإلمػػاميف فييػػا فقػػاؿ: )كلقػػد التقيػػا بفضػػؿ اهلل فػػي تمػػؾ المباحػػث، سػػكاء الجميػػؿ  كا 

 . (ُ)حتى المسائؿ الشائكة منيا(الكاضح منيا كالدقيؽ الخفي، 

                                                           

 مف الكتاب. ُُٖص (ُ)



س

 

ف كاف ميما في مجالو ككنو مف تأليؼ أبرز منظرم الجماعة، إضػافة إلػى تناكلػو مسػائؿ  كالكتاب كا 
اعتقادية ميمة في فكر مؤسس الجماعة حسف البنا، إاٌل أنو لـ يستكعب مسائؿ أخرل ال تقؿ أىميػة 

لبػػػدع، كمػػػا لػػػـ يتنػػػاكؿ الجانػػػب العقائػػػدم لمػػػنيج  كالقبكريػػػة، كالعالقػػػة مػػػع الشػػػيعة، كالػػػكالء كالبػػػراء، كا
فػي ىػذا البحػث التربية المعتمد عند الجماعػة  بشػيء مػف التفصػيؿ، كىػذا مػا سػأعمؿ عمػى معالجتػو 

 إف شاء اهلل تعالى.
 :دراسات ومؤلفات تعنى بالشبيات عمى عقيدة اإلخوان 

تػأليؼ: سػميـ بػف عيػد  ،الجماعات اإلسامية في ضوء الكتاب والسنة بفيم سمف الموةكتاب: 
ـ، يقػػع ََِْ -ىػػػ ُِْٓفمسػػطيف،  -الياللػػي، شػػركة النػػكر لمطباعػػة كالنشػػر كالتكزيػػع، راـ اهلل

( صػػػػفحة متكسػػػػطة الحجػػػػـ، تحػػػػدث المؤلػػػػؼ فيػػػػو عػػػػف جممػػػػة مػػػػف القضػػػػايا المتعمقػػػػة ٖٖٔفػػػػي )
قػع، بالحركات العاممة لإلسالـ، كذلؾ مف خالؿ سػتة محػاكر ىػي: كاقػع البشػرية، كثمػار ىػذا الكا

كالخيػر المكجػػكد فػػي األمػة، كصػػفات الفرقػػة الناجيػة، كالحركػػات اإلسػػالمية المعاصػرة، كلقػػاء مػػع 
قػػػادة الحركػػػات اإلسػػػالمية فػػػي األردف، كمػػػا يمػػػـز الباحػػػث مػػػف الكتػػػاب الجػػػزء المتعمػػػؽ بجماعػػػة 

(، كالذم تحدث فيػو عػف الميكعػة العقائديػة عنػد اإلخػكاف، كأنيػا ّٕٔ-ُٓٗاإلخكاف المسمميف )
ٍتبعػا ذلػؾ بالعديػد مػف الشػبيات حػكؿ بعػض المسػائؿ االعتقاديػة عنػد  عمى غير عقيدة السػمؼ، مي

 االخكاف منيا: التصكؼ، كالقبكرية، كالتكسؿ، كنفي الصفات بالتفكيض، كعالقتيـ بالشيعة.
ف كاف ميما في مجالو ككف مؤلفػو ينتمػي لفكػر مغػاير لجماعػة اإلخػكاف، إاٌل أنػو لػـ يمتػـز  كالكتاب كا 

اعػػد البحػػث العممػػي مػػف خػػالؿ األحكػػاـ المسػػبقة التػػي أطمقيػػا قبػػؿ مناقشػػة المخػػالؼ، كعػػدـ تحمِّيػػو بقك 
بػػػالركح العمميػػػة فػػػي اختيػػػار األلفػػػاظ كالتعػػػابير، إضػػػافة إلػػػى بىتٍػػػر كػػػالـ المخػػػالؼ مػػػف سػػػياقو، كبنػػػاء 

 لى.في ىذا البحث إف شاء اهلل تعااألحكاـ كفؽ تحميمو المسبؽ، كىذا ما سأعمؿ عمى معالجتو 
 :دراسات ومؤلفات تعنى برد الشبيات عن عقيدة اإلخوان 
، بمناسػبة مػركر سػبعيف عاما في الدعوة والتربيوة والجيواد 77اإلخوان المسممون، كتاب:  .ُ

عامػػػػا عمػػػػى تأسػػػػيس جماعػػػػة اإلخػػػػكاف المسػػػػمميف، كخمسػػػػيف عامػػػػا عمػػػػى استشػػػػياد مؤسػػػػس 
 -ىػػ َُِْىبة، القػاىرة، ، مكتبة ك ُيكسؼ القرضاكم، ط -الجماعة حسف البنا، تأليؼ: د

( صػػػفحة متكسػػػطة الحجػػػـ، تنػػػاكؿ فيػػػو المؤلػػػؼ جماعػػػة ّّٔـ، كالكتػػػاب يقػػػع فػػػي )ُٗٗٗ
اإلخػكاف المسػػمميف بتسػميط الضػػكء عمػػى حقيقػة أىػػدافيا كمناىجيػا، كمقكماتيػػا كخصائصػػيا، 



ش

 

كلمحػة مػف مسػػيرتيا، كعػرض ألىػـ ثمارىػػا كآثارىػا، كتنػػاكؿ الػرد عمػى بعػػض الػتيـ المكجيػػة 
كؿ ذلؾ في مقدمة كأربعة أبكاب كخاتمة، كما يعنػي الباحػث بالدرجػة األكلػى مػف ىػذه إلييا، 

(، كالػذم ّْٓ-ُّْالدراسة ىك المحكر السابع كالثػامف مػف البػاب الرابػع، فػي الصػفحات )
يتحػػدث عػػف اإلخػػكاف كالعقيػػدة، حيػػث تنػػاكؿ فيػػو المؤلػػؼ النقػػاط التاليػػة: كيػػؼ يقػػدـ اإلخػػكاف 

، كآيات الصفات كأحاديثيا كمذاىب الناس فييا. كفي المحكر الثامف العقيدة، كتكفير الحكاـ
 تحدث عف اإلخكاف كالتصكؼ.

ف خدـ جانبا ميما في مجالو ككنو مف تأليؼ عالـ بارز يحمؿ منيج اإلخػكاف كفكػرىـ ، (ُ)كالكتاب كا 
كعب ، ككػذلؾ لػـ يسػػتة أصػحابياات مػف مصػادرىا كلػػـ يفصػؿ فػي أدلػإاٌل أف المؤلػؼ لػـ يكثػؽ الشػبي

شػػبيات أخػػرل ال تقػػؿ أىميػػة كػػالكالء كالبػػراء، كالبػػدع، إضػػافة إلػػى عػػدـ تطرقػػو لجكانػػب العقيػػدة فػػي 
فػي ىػذا البحػث إف شػاء ضكء المنيج التربكم المعتمد عند الجماعة، كىذا ما سأعمؿ عمى معالجتػو 

 اهلل تعالى.
، تػػأليؼ: شووبيات وردود -كبوورى الحركووات اإلسووامية -اإلخوووان المسوومموندراسػػة بعنػػكاف:  .ِ

( صػػػػػػػػفحة، متػػػػػػػػكفر عمػػػػػػػػى مكقػػػػػػػػع الممتقػػػػػػػػى: ِْٔتكفيػػػػػػػػؽ الػػػػػػػػكاعي، كىػػػػػػػػك بحػػػػػػػػث مػػػػػػػػف )
-http://www.ikhwan.net/forum/showthread.   ٌمو لمرد عمػى خصص المؤلؼ جي

الشػػػبيات المثػػػارة حػػػكؿ الجماعػػػة، فقػػػد تنػػػاكؿ أربعػػػة كعشػػػريف شػػػبية فػػػي مختمػػػؼ المجػػػاالت 
 ما يتعمؽ بالعقيدة كىي:العقائدية كالفكرية كالسياسة الشرعية، كما ييـ الباحث منيا 

 الشبية األكلى: التصكؼ 
 .الشبية الثانية: القبكرية كعدـ ىدـ القبكر 
 .الشبية الثالثة: التكسؿ 
 .الشبية الرابعة: شبية التفكيض في األسماء كالصفات 
 .الشبية الخامسة: الصفات كالتشابو 
 .الشبية السادسة: التفكيض 
  كدراستيا.الشبية السابعة: عدـ االىتماـ بالعقيدة 
 .الشبية السابعة عشرة: التقريب بيف السنة كالشيعة 

                                                           

قراره بذلؾ صْانظر قكلو في مقدمة الكتاب ص (ُ)  .ّْٓ، كا 

http://www.ikhwan.net/forum/showthread.php?92377-%C7%E1%C7%CE%E6%C7%E4-%C7%E1%E3%D3%E1%E3%E6%E4-%DF%C8%D1%EC-%C7%E1%CD%D1%DF%C7%CA-%C7%E1%C7%D3%E1%C7%E3%ED%C9-%D4%C8%E5%C7%CA-%E6%D1%CF%E6%CF-%CA%E6%DD%ED%DE-%C7%E1%E6%C7%DA%EC
http://www.ikhwan.net/forum/showthread.php?92377-%C7%E1%C7%CE%E6%C7%E4-%C7%E1%E3%D3%E1%E3%E6%E4-%DF%C8%D1%EC-%C7%E1%CD%D1%DF%C7%CA-%C7%E1%C7%D3%E1%C7%E3%ED%C9-%D4%C8%E5%C7%CA-%E6%D1%CF%E6%CF-%CA%E6%DD%ED%DE-%C7%E1%E6%C7%DA%EC
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 .الشبية الثانية كالعشركف: المكقؼ مف البدع كالبيعة 
ف كانت ميمة في مجاليػا ككنيػا اسػتكعبت جػؿ الشػبيات، إاٌل أنيػا لػـ تػراع قكاعػد البحػث  كالدراسة كا 

فػي ىػذا البحػث إف مػى معالجتػو العممي مف حيث التكثيؽ، كذكر أدلة المخالفيف، كىػذا مػا سػأعمؿ ع
 شاء اهلل تعالى.

 ًا: منيج البحث وخطواتو:دسسا
ػػػػػٌكة اتبعػػػػػت المػػػػنيج الكصػػػػػفي، مسػػػػػتفيدان مػػػػف المنيجػػػػػيف االسػػػػػتنباطي  لتحقيػػػػؽ أىػػػػػداؼ البحػػػػث المرجي

ؿ أبح  اث الدراسات الشرعية كاإلنسانية.كاالستقرائي، حاؿ جي
 الية:وقد اتبعت في كتابة البحث الخطوات واإلجراءات الت

 عزك ا يات القرآنية إلى مكاضعيا في السكر القرآنية. -ُ
تخػػريج األحاديػػث النبكيػػة مػػف المصػػادر الحديثيػػة، كالحكػػـ عمييػػا إف كانػػت مركيػػة فػػي غيػػر  -ِ

 ، كالمصادر العممٌية.(1)مف خالؿ برنامج جكامع الكىًمـ المحكسب الصحيحيف أك أحدىما
 كـ عمييا ما أمكف.تخريج ا ثار مف مصادر الحديث كا ثار، كالح -ّ

                                                           

 البطاقة التعريفٌية لمبرنامج: (ُ)
 .الكمـ جكامع برنامج: العنكاف
  www.islamweb.net اإلسالمية الشبكة مكقع: الناشر
 : برنامجال عف نبذة

 أك طبعيا يسبؽ لـ مخطكطان  ّْٓ منيا حديثيان، مصدران  ََُْ جنباتيا بيف تضـ شاممة حديثية مكسكعة 
 .الشريؼ لمحديث راك ألؼ سبعيف تراجـ إلى إضافة تحقيقيا،

 األحاديث عدد كحصر الترقيـ، عالمات ككضع كتشكيميا المصادر، كتدقيؽ بتحقيؽ البرنامج يتميز 
 .مصدر كؿ في المسندة

 ألفاظ اجتمع كبذلؾ كشكاىده، كتخريجاتو مكرراتو إلى الكاحد الحديث ضـ: البرنامج خصائص أىـ مف 
 .المتعددة كأسانيده الحديث ركاية طرؽ ككؿ المختمفة، بركاياتو الحديث

 بالبرنامج بالتعريؼ المرفؽ الممؼ في مكضحة خدمة، ٗٔ عددىا يبمغ مسبكقة، غير حديثية خدمات. 
 في الرسائؿ تخريج قسـ خالؿ مف رسالتو ممؼ الباحث يستدعي حيث العممية، الرسائؿ تخريج خدمة 

 األخطاء لمباحث يحدد كما آلية، بطريقة كأحاديثيا آياتيا كتخريج الرسالة قراءة في يبدأ كالذم الكمـ، جكامع
 مف كغيرىا كامالن، شكالن  مشككلة ا ية كينقؿ رسالتو، ضمف كالسنة القرآف نصكص إدخاؿ في المكجكدة
 .لذكرىا المجاؿ يتسع ال التي الخدمات

 ـ. َُِّ-ٖ-ُٕ، بتاريخhttp://IslamHouse.com/393431: الرابطالمصدر: مكقع إسالـ ىاكس، 

http://www.islamweb.net/
http://islamhouse.com/393431


ض

 

 كاف المسػػػػممكف عمػػػػى منيػػػػاجيـ ككتػػػػبيـاالعتمػػػاد فػػػػي بيػػػػاف ا راء االعتقاديػػػػة لجماعػػػػة اإلخػػػ -ْ
 مباشرة، مراعيان األمانة العممية كالدقة.

تكثيؽ األقكاؿ مف مصادرىا، سكاء أقكاؿ الجماعة، أك مف أثاركا الشبيات، أك أقكاؿ العممػاء  -ٓ
 التي سيأتي عرضيا في سياؽ المناقشة.

عنػػد مناقشػػة الشػػبيات المتعمقػػة بمسػػائؿ االعتقػػاد لػػدل الجماعػػة، سػػأبدأ بعػػرض الشػػبية، ثػػـ  -ٔ
بياف مكقػؼ السػمؼ الصػالح مػف تمػؾ المسػألة، ثػـ عػرض مكقػؼ الجماعػة المعتمػد فييػا، ثػـ 

 أختـ المسألة بالمناقشة كالتعميؽ.
ذكػػر العمػػـ ترجمػػة األعػػالـ غيػػر المشػػيكريف ممػػف يػػرد ذكػػرىـ فػػي الرسػػالة، كيكػػكف ذلػػؾ عنػػد  -ٕ

 أكؿ مرة.
 شرح المفردات الغريبة الكاردة في الرسالة مف كتب المعاجـ المغكية. -ٖ
 البحث.  الرجكع إلى المصادر المكتبية كااللكتركنية التي يمكف االستفادة منيا في مكضكع  -ٗ

 اثبات النتائج كالتكصيات التي تكصمت إلييا في خاتمة البحث. -َُ
 ،كالمصػػػػػادر ،كاألعػػػػػالـ ،كاألحاديػػػػػث النبكيػػػػػة ،نيػػػػػةتنظػػػػػيـ فيػػػػػارس تحميميػػػػػة ل يػػػػػات القرآ -ُُ

 كمحتكيات البحث.
 البحث: محتوىًا: سابع

 قٌسمتي البحث إلى مقدمة كثالثة فصكؿ كخاتمة.
نت عنػكاف البحػث كمكضػكعو، كأىدافػو كأىميتػو كأسػباب اختيػاره، كأدكاتػو، كالدراسػات تضػمٌ  المقدمة:

 السابقة كمنيج البحث كخطتو.

 ريؼ بجماعة اإلخكاف المسمميف، كفيو مبحثاف:التعالفصل الول: 

 حسف البنا. يخلشٌ المبحث األكؿ: التعريؼ بالمؤسس ا                    

 المبحث الثاني: التعريؼ بالجماعة.                    

 مباحث: أربعة: العقيدة في فكر جماعة االخكاف المسمميف، كفيو الفصل الثاني

 األكؿ: مفيكـ العقيدة كأىميتيا.المبحث                



ط

 

 حسف البنا. يخعقيدة في فكر مؤسس الجماعة الشٌ المبحث الثاني: قضايا ال               

 التربية لدل الجماعة كفي جميكريةالمبحث الثالث:  قضايا العقيدة في منياج                

 ."نمكذجان "العربية مصر                                 

 المبحث الرابع: قضايا العقيدة في المصادر كالمراجع العممية المعتمدة في منياج               

 لجماعة.التربية لدل ا                              

 مباحث: أربعة: مناقشة شبيات مثارة حكؿ المسائؿ االعتقادية لدل الجماعة، كفيو الفصل الثالث

 إلخكاف كاالىتماـ بالعقيدة.المبحث األكؿ: ا               

 المبحث الثاني: اإلخكاف كآيات الصفات كأحاديثيا.               

 ، كالٌتكٌسؿ.كالًبدع كالقيبكرٌية، كالتصكؼ، اإلخكاف: الثالث المبحث               

 .كالبراء الكالء كعقيدة اإلخكاف: الٌرابع المبحث               

 ىـ النتائج كالتكصيات التي خرجت بيا.كفييا عرض مكجز ألالخاتمة: 
 المصادر والمراجع.

 ثم الفيارس التحميمية.

تمؾ خطتي في الٌرسالة، أسأؿ اهلل عٌز كجؿ العكف عمى تنفيذىا، فإف أصبت كأجدت فمف اهلل ذم 
ف أخطأت فمٌني كمف الٌشيطاف، ني ألرجك مف اهلل العمي القدير أف يجعؿ عممي ىذا  الكماؿ، كا  كا 

 اف حسناتي، خالصان لكجيو الكريـ، كاهلل كلي الٌتكفيؽ.في ميز 
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 :الفصل الول: التعريف بجماعة اإلخوان المسممين

 ، ومبحثان:تمييدوفيو                 

 .حسن البنا ي حث الول: التعريف بالمؤسس الشّ المب

 ثاثة مطالب: وفيو               

 .سم والمولد والنشأةالمطمب الول: اال                               

 .ةة والعمميّ المطمب الثاني: الحياة العمميّ                                

 .المطمب الثالث: وفاتو وآثاره                               

 

 :المبحث الثاني: التعريف بالجماعة

 ثاثة مطالب:وفيو                   

 .المطمب الول: التأسيس والنشأة                                

 .المطمب الثاني: الىداف والوسائل والساليب                                

 .المطمب الثالث: النشاط واالنتشار                                
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  :تمييد

مما ال شؾ فيو أف النتائج مرىكنة بالمقدمات، كالحكـ عمى الشيء فرع عف تصكره، كبما أف 
أف  فإف عمى الباحث، المسمميف فكر جماعة اإلخكافيا العقيدة في حث يتناكؿ قضاكضكع البم

ل تناكؿ ذلؾ في الفصؿ أر ؛ لذا كمؤسسياالكقكؼ عمى حقيقة الجماعة، بيتممس تمؾ المقدمات، 
 األكؿ ضمف مبحثيف: 

يتحدث عف مؤسس الجماعة الشيخ حسف البٌنا، مف حيث المكلد كالنشأة، كالحياة  :األكؿالمبحث 
 اتو كآثاره.ة، ككفة كالعمميٌ العمميٌ 

كاألىداؼ كالكسائؿ  يتناكؿ جماعة اإلخكاف المسمميف مف حيث التأسيس كالنشأة، :الثانيالمبحث ك 
 النشاط كاالنتشار.كاألساليب، ك 

كقد حرص الباحث عمى االيجاز كاالختصار؛ إذ ىذا شأف المقدمات، كضركرة األبحاث كالدراسات، 
يعبر عنيا، إضافة إلى كتابات الباحثيف  إذ ىي أعمـ بما ؛معتمدان عمى مصادر الجماعة

 كالمتخصصيف.
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 حسن البنا  ّشي حث الول: التعريف بالمؤسس الالمب

 :سم والمولد والنشأةالمطمب الول: اال

بمصر، كصاحب  "اإلخكاف المسمميف  (ُ)جمعية"ىك حسف بف أحمد بف عبد الرحمف البنا، مؤسس 
يـك األحد  –قرب اإلسكندرية -في محافظة البحيرة لمحمكدية منظـ جماعتيـ. كلد في ادعكتيـ، ك 

، كالده الشيخ أحمد بف عبد الرحمف بف محمد (ِ)ـ َُٔٗمف أكتكبر  ُْىػ، ُِّْمف شعباف  ِٓ
 مف المؤلفات لو ،اعاتي، كىك مف المشتغميف بالحديثـ، الممقب بالسُُٓٗ -ىػ ُُّٕالبنا، ت: 
القكؿ الحسف كتاب "، ستة مجمدات، ك "ابف حنبؿ أحمد اإلماـ الفتح الرباني في ترتيب مسندكتاب "

بدائع المنف في جمع كترتيب "كتاب لو سماه لشرح  كىك ديف،مجميتألؼ مف ، "في شرح بدائع المنف
 .(ّ)"مسند الشافعٌي كالسنف

األثر في كبير ، كلمبيئة التي ترعرع فييا، البٌنا كبما أف اإلنساف ابف بيئتو؛ كاف لمبيت الذم نشأ فيو
 القرضاكم:الشيخ ، كفي ىذا يقكؿ وتشخصي تشكيؿ

 ما يرشحو لمميمة المطمكبة. -منذ نعكمة أظفاره-لقد ىيأ اهلل لو مف األسباب 

. كىك ممف يكسبكف ا، فيك مف المشتغميف بعمـ الحديثالعمؿ معأب صالح مشغكؿ بالعمـ ك  -
 تير بالشيخ الساعاتي.عيشيـ بالعمؿ في إصالح الساعات، أك تجميد الكتب، كلذا اش

 كبيئة ريفية متدينة محافظة. -

 كأساتذة صالحكف. -

                                                           

بنا في مذكراتو، بينما اشتيرت في الكتابات ىي التسمية المعتمدة في السجالت الرسمية، كقد أشار إلييا ال (ُ)
القاىرة(،  -كاإلعالـ بػ جماعة...، انظر: البنا، حسف بف أحمد البنا، مذكرات الدعكة كالداعية، )مؤسسة إقرأ

 ، كغيرىا.َُّ، ُِٖ، ٖٓ، ٕٗ، صُـ، طَُُِ-ىػُِّْ
ىػ، األعالـ، ُّٔٗالدمشقي، ت: انظر: الزركمي، خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس، الزركمي (ِ)
 .ُّٖ، صِ، جُٓـ، طََِِمجمدات، دار العمـ لممالييف،  ٖ

 . ُْٖ، صُالمصدر السابؽ، ج (ّ)
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ف كحيةحاستو الرٌ  أيقظت (1)بػ )الطريقة الحصافية(عرؼ كطريقة صكفية تي  - لـ يجد فييا ، كا 
 تو.ضالٌ 

كجمعيات دينية، كاف ينشئيا أك يشارؾ فييا، لنشر الخير، أك مقاكمة الشر، أك منع  -
 .دكف طمكحو المحرمات، كلكنيا أيضا كانت

لقرآف، كانتقؿ مف مدينتو الصغيرة )المحمكدية( إلى مدينة أكبر ىي اكحفظ الصبي  -
)دمنيكر( عاصمة إقميـ البحيرة، ليتمقى تعميمو في )مدرسة المعمميف( بيا. ثـ كانت النقمة 

دانو، كاتسعت قراءتو الكبرل بذىابو إلى القاىرة، كقد صمب عكده، كتفتح فكره ككج
، كلكنو لـ يجد االستجابة إال مف القميميف،  ..كمعارفو، كقد قابؿ مف العمماء ككبار القـك

 .(ِ)ككاف يشعر في أعماقو أنو قادر عمى أف يفعؿ شيئا.اىػ 

 ة:صفاتو الَخمقيّ 

كاف متكسط القامة، ممتمئ الجسـ في اعتداؿ، ذا لحية سكداء مرسمة، يرتدم مالبس بسيطة 
يرتدم يكف لو زم كاحد يمتـز بو، فكاف  كطنية، لـ تياصناع ة، ككاف شديد الحرص أف تككفكنظيف

الجمباب حينان، كالعباءة أحيانان، كالبدلة االفرنجية في بعض المناسبات، كالطربكش كالعمامة مٌرة 
 .(ّ)أخرل

                                                           

مف جمادل ا خرة  ُٕإحدل الطرؽ الصكفية في مصر آنذاؾ، شيخيا األكؿ حسنيف الحصافي تكفي في  (ُ)
فييا ثـ  منيا كتضمع ـك الديف دراسة كاسعة كامتأل تفقو عمى مذىب اإلماـ الشافعي كدرس عم ىػ، عالـ أزىرمُِّٖ

تمقى بعد ذلؾ الطريؽ عمى كثير مف شيكخ عصره، كجد كاجتيد في العبادة كالذكر كالمداكمة عمى الطاعات، أخذ 
شراؽ كعمى قكاعد سميمة قكيمة، فكانت دعكتو مؤسسة عمى  يدعك إلى اهلل بأسمكب أىؿ الطريؽ، كلكف في استنارة كا 

الطرؽ كاالنتصار  تمؾالتعميـ، كالفقو كالعبادة كالطاعة كالذكر، كمحاربة البدع كالخرافات الفاشية بيف أبناء العمـ ك 
، كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف الةلتأكيالت الفاسدة كالشطحات الضلمكتاب كالسنة عمى أية حاؿ، كالتحرز مف ا

األكضاع التي اعتقد أنيا تخالؼ الكتاب كالسنة، المنكر، كبذؿ النصيحة عمى كؿ حاؿ، حتى إنو غير كثيرا مف 
كمما كاف عميو مشايخو أنفسيـ. بعد كفاتو استمـ كلده السيد عبد الكىاب مشيخة الطريقو، كبو تأثر الشيخ البنا في 

 .ُٕ-ُٔطفكلتو، كعميو تمقى الطريقة في شبابو. انظر: البنا، مذكرات الدعكة كالداعية، ص
 -عاما في الدعكة كالتربية كالجياد، )مكتبة كىبة َٕؼ القرضاكم، اإلخكاف المسممكف انظر: القرضاكم، يكس (ِ)

 .ِْ، صُـ، طُٗٗٗ-ىػَُِْالقاىرة(، 
انظر: حمداف رمضاف محمد، كمحمد محمكد أحمد، بحث: الفكر االجتماعي كالسياسي لإلماـ الشييد حسف  (ّ)

نقالن عف ، ُُـ، صَُِِىػ، ُّّْ، ُِ، العددٔالمجمد مجمة كمية العمـك اإلسالمية(،  -البنا، )جامعة المكصؿ
 .ِْأحمد حسف شكربجي، ركائز في منيج اإلماـ، ص
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عف  حسف البنا الشيخ عشرات الصفحات التي تحدث فييا فييا لتي اختز التي األسطر  أكتفي بيذه
 .ثانيالمطمب ال مكضكعيك فالعممية، نشأتو العممية، كخطكاتو  أما عف ،ومذكراتفي  طفكلتو كصباه

 ةة والعمميّ الحياة العمميّ  :المطمب الثاني

حسف البنا استكعب حياتو طكالن كعرضان  يخما كتب عف الشك بما أف مكضكعي ليس بحثا تاريخيان، 
خطكاتو العممية، معتمدان بالدرجة كعمقان، اقتصر الباحث عمى أبرز محطات نشأتو العممية، كأىـ 

 األكلى عمى ما كتب في مذكراتو، غير ميمؿ لكتابات ا خريف، كذلؾ ضمف المحاكر التالية:

  ّة:حياتو العممي 

في  -الثامنة كالثانية عشرة مف عمرهما بيف  -كلية منذ نعكمة أظفاره تمقى عمكمو األ -ُ
تأثرا كبيرا، تمقى فييا إضافة  (ُ)زىرافمحمد مدرسة الرشاد الدينية، كتأثر بمؤسسيا الشيخ 

إلى العمكـ الدنيكية المعتمدة في المدارس آنذاؾ األحاديث النبكية حفظان كفيمان، كاإلنشاء 
اإلمالء، كمحفكظات مف جيد النظـ ك كالقكاعد كالتطبيؽ، كطرفان مف األدب في المطالعة 

 .(ِ)النثر، كنحكىا مما لـ يكف يدرس في الكتاتيب المماثمةك 

مف مظاىر تأثره بشيخو محمد زىراف حبو لالطالع، ككثرة القراءة؛ إذ كاف شيخو   -ِ
ما كاف ذلؾ  عميو بعض المسائؿ، ككثيران  يصطحبو إلى مكتبتو الخاصة ليراجع لو، كيقرأ
 .(ّ)بحضكر بعض أىؿ العمـ لمناقشة قضية معينة

اـ حفظ القرآف الكريـ؛ إذ كاصؿ دراستو اإلعدادية في المحمكدية بعد أف تعيد لكالده بإتم -ّ
كاف كقتيا قد أتـ حفظ نصفو؛ كلتحقيؽ التميز كاف ييقىسِّـ كقتو بيف الدرس نياران، كتىعمُّـ 

                                                           

ىك محمد زىراف صاحب مدرسة الرشاد الدينية، الرجؿ الذكي األلمعي، العالـ التقي، الفطف المقف الظريؼ، الذم  (ُ)
ف كانت دراستو النظامية لـ تصؿ بو  كاف بيف الناس سراجا مشرقا بنكر العمـ كالفضؿ يضئ في كؿ مكاف، كىك كا 

إلى مرتبة العمماء الرسمييف، فإف ذكاءه كاستعداده كأدبو كجياده قد جعمو يسبؽ سبقا بعيدا في المعارؼ كفي اإلنتاج 
العاـ. كاف يدرس العامة في المسجد كيفقو السيدات في البيكت. كأنشأ مع ذلؾ مدرسة الرشاد الدينية في سنة 

يبا لتعميـ النشء عمى صكرة الكتاتيب المنتشرة في ذلؾ العيد في القرل كالريؼ، لكنيا في نيج المعاىد ـ تقر ُُٓٗ
 .َُالرائعة التي تعتبر دار عمـ كتربية. انظر: البنا، مذكرات الدعكة كالداعية، ص

 .َُانظر: البنا، مذكرات الدعكة كالداعية، ص (ِ)
 .ُُانظر: المرجع السابؽ، ص (ّ)
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صناعة الساعات التي أغـر بيا بعد االنصراؼ مف المدرسة إلى صالة العشاء، كيستذكر 
، كيحفظ حصتو مف القرآف الكريـ بعد صالة  الصبح حتى ىذه الدركس بعد ذلؾ إلى النـك

 .(ُ)يذىب إلى المدرسة

قبؿ أف يتـ الرابعة عشرة مف عمره التحؽ بمدرسة المعمميف األكلية بدمنيكر كاستمر إلى أف  -ْ
، إضافة إلى أنو (ِ)شارؼ السابعة عشرة، ككاف قد كصؿ في حفظ القرآف إلى سكرة يس

ما كاف دافعا التي تأثر بيا في المحمكدية مف قبؿ، م الحصافية نزليا مشبعان بالفكرة
مشاركة أتباع الطريقة الحصافية العديد مف األنشطة العممية ك لممكاظبة عمى درس "اإلحياء" 

ف كاف مف سمبيات ىذه المرحمة إىمالو لبعض المنجزات مف بينيا ديكاف (ّ)كاإليمانية ، كا 
شعر في الحماسة كالكطنية كاف مصيره الحرؽ، ليطاؿ اإلىماؿ مؤلفات في الفقو، 

، إال أنو لـ يتكقؼ عف تحصيؿ العمـ خارج حدكد المناىج المقررة؛ إذ كاف يجد (ْ)كاألدب
 ضالتو في أمريف:

مكتبة كالده بشكؿ عاـ حيث كاف يتردد عمييا في العطؿ كاإلجازات، كالكتب التي - أ

"مختصر المكاىب ك ،لمنبياني "ثؿ: " األنكار المحمديةأىداه إياىا بشكؿ خاص، م

"نكر اليقيف في سيرة سيد المرسميف" لمشيخ الخضرم، كقد ك ،لمقسطالني "لمدنيةا

قباؿ بناء عمى ىذا التكجيو، كما تكلد من -تكك ف لو  و مف شغؼ بالمطالعة كا 

 مكتبة خاصة بو، فييا مجالت قديمة ككتب متنكعة. -عمييا

                                                           

 .ُِ-ُُ: البنا، مذكرات الدعكة كالداعية، صانظر (ُ)
 .ُٓانظر: المرجع السابؽ، ص(ِ) 
 .ِٓ-ِّانظر: المرجع السابؽ، ص(ّ) 
 .ِٕانظر: المرجع السابؽ، ص(ْ) 
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 ككاف األمر الثاني الذم فتح لو ا فاؽ، ككسع عميو المدارؾ، تكفر نخبة مف- ب
 .(ُ)عبد العزيز عطيةكاألساتذة أمثاؿ: المدرسيف 

كاف مف ثمار ذلؾ أف حفظ البنا في ىذه المرحمة الكثير مف المتكف، منيا: "ممحة اإلعراب" 
لمحريرم، ثـ "األلفية" البف مالؾ، ك"الياقكتية في المصطمح"، ك"الجكىرة في التكحيد"، 

ؽ" في المنطؽ، ككثيرا مف "متف القيديكرم" السُّػم ـً المينىٍكرى  ك"الرجبية في الميراث"، كبعض متف"
في فقو أبي حنيفة، كمف متف "الغاية كالتقريب" ألبي شجاع في فقو الشافعية، كبعض 

 .(ِ)"منظكمة ابف عامر" في مذىب المالكية، كبعض "الشاطبية" في القراءات

ـ األكلي، ككانت قبؿ أف ينتقؿ إلى القاىرة الستكماؿ مسيرة العمـ، تقدـ المتحاف كفاءة التعمي -ٓ
نتيجتو األكؿ في المدرسة، كالخامس في القطر المصرم، فكاف مف آثار ذلؾ أف عيف 
مدرسان بمدرسة خربتا األكلية، غير أف شغفو بالعمـ دفعو لمتضحية بالكظيفة ليشؽ طريقو 

 .(ّ)إلى دار العمكـ

ذه المرحمة بمثابة ـ، لتككف ىُِّٗانتقؿ إلى القاىرة كانتسب إلى دار العمـك كذلؾ في عاـ  -ٔ
الفتح المبيف، ففييا تعرؼ عمى المجتمع بكؿ أطيافو، كفييا اتصؿ بالييئات "كجمعية مكاـر 

 خالؿ مف رضا رشيد األستاذالعمماء أمثاؿ:مف  العديد التقىك ، (ْ)األخالؽ اإلسالمية"

                                                           

 لمدرسة ناظرا أصبح حتىعمؿ بعد تخٌرجو معممان  ـ،ُْٖٗ عاـ اإلسكندرية محافظة في عطية عبدالعزيز كلد(ُ) 
 اإلخكاف مدرسة في تمميذا يصبح أف قبؿ البنا لألماـ أستاذا عطية كاف، المعارؼ بكزارة اقبامر  ثـ بدمنيكر، المعمميف
، حيث شارؾ الجماعة بعد انضمامو إلييا جؿ نشاطيا، كقاسميـ األعباء ذلؾ بعد قادتيا كأحد المسمميف

ار في الصحؼ كالمسؤكليات مف أصغر ميٌمة إلى أف صار عضكان في مكتب اإلرشاد، ترؾ الكثير مف ا ث
كالمجالت التي كاف لو فييا مشاركات دكرٌية، كقد دفع ضريبة كؿ ذلؾ سنكات قضاىا في السجكف كاألعماؿ الٌشاٌقة، 

ـ. انظر: مكقع المكسكعة التاريخية الرسمية لجماعة اإلخكاف ُٕٔٗ عاـ اهلل تكفاه حتى لدعكتو، كفيا ظؿ كقد
 المسمميف، عمى الٌرابط التالي:

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8
8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D%AA%D8%A7%D8%B0_%D

8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A9 :بتاريخ ،ٔ- َُ- َُِّ. 
 .ُّ-َّانظر: البنا، مذكرات الدعكة كالداعية، ص(ِ) 
 .ّٗ-ّٖانظر: المرجع السابؽ، ص(ّ) 
 .ْْانظر: المرجع السابؽ، ص(ْ) 

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A9
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الؿ التردد عمى المكتبة مف خ (ُ)يف الخطيبالدٌ  محبٌ  ، كالشيخمجالسو بعض حضكر
كىكذا استمر ينيؿ مف معيف العمماء،  .(ّ)، كغيرىـ(ِ)محمد الخضر حسيفالٌشيخ ك ، مفيةسٌ ال

، كلعؿ مف ذلؾ (ْ)قان تفكقان ناؿ عميو المكافآت تباعان كيكرع مف حكض دار العمـك محقٌ 

                                                           

المساجد، تأثر بالككاكبي  في يدرس دينيان  عالمان  كالده ككاف،  ـُٖٖٔ عاـ بدمشؽ الخطيب الديف محب كلد(ُ) 
كمحمد عبده، سافر إلى اليمف كاستقر بمصر، عمؿ في مجاؿ الصحافة، حيث تعاقب عمى الكتابة كالتحرير 

اف المجاٌلت مثؿ: المؤيد، كاألىراـ، كالفتح، كالٌزىراء، كالمنار، كاألزىر، ك"اإلخك ك كالتأسيس في العديد مف الجرائد 
 أثرلالمسممكف"، كما كاف لو إسياـه في نصرة الفكرة اإلسالمٌية، كمشاركان في تأسيس جمعٌية الشباف المسمميف، كما 

 ألبي "ـالقكاص مف العكاصـ" كتاب عمى كتعميقو تحقيقو مثؿ، قيمة كتعميقات كتحقيقات بمؤلفات اإلسالمية المكتبة
، الذىبي لمحافظ "المنتقى" ككتاب، الدىمكم اهلل لكلي "عشرية اإلثنى التحفة مختصر" ككتاب، العربي ابف بكر

كغيرىا، إضافة إلى التأليؼ كالترجمة، كقد ساعده عمى ذلؾ إنشاؤه المطبعة الٌسمفٌية كمكتبتيا؛ حيث كانت تضـ 
كمي، . انظر: الزر ـُٗٔٗ ، تكفي رحمو اهلل بمصر عاـالنكادر فييا تغمب مطبكع مجمد ألؼ عشريف نحك كتبو خزانة

 الٌرابط عمى المسمميف، اإلخكاف لجماعة الرسمية التاريخية المكسكعة مكقع: انظر. ك ِّٖ-ِِٖ، صٓاألعالـ، ج
 :التالي

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%A8_%D8%A7%D
9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%

D8%A8 ،بتاريخ :ٔ- َُ- َُِّ. 
 كأصؿ ـ،ُٕٖٔ / آب/ُٔ في بتكنس نىٍفطة مدينة، كلد في عمر بف عمي بف الحسيف بف خضرال محمدىك (ِ) 
 الطاىر محمد العالمة اإلماـ الشيخ لكف يريده يكف كلـ بنزرت، بمدة في القضاء منصب تكلى، زائرالج مف أسرتو
 في التدريس ليعاكد تكنس إلى كعاد استقاؿ، ثـ قميمة أشيرنا بقي لكنو فيو، عميو كاشتد بالقبكؿ أقنعو عاشكر بف

 شرعية دركس فييا لو ككاف الكبير، جامعيا في كالتدريس الخطابة مباشرنا بنزرت في بقائو أثناء ككاف الزيتكنة،
 خاصة كىي عاشكر، بف الطاىر محمد العالمة اإلماـ يرأسيا التي الزيتكنية الجمعية في عضكنا كاف، كما كأدبية
، تنقؿ ما بيف الجزائر كمصر كفمسطيف كالقاىرة بدمشؽ العربييف المجمعيف أعضاء مفككاف ،الزيتكنة جامع بمشايخ

ا كألمانيا، ليختـ حياتو في مصر التي عاش فييا غمار العمـ كاألدب كشارؾ تأسيس "جمعٌية الٌشباف كالشاـ كتركي
المسمميف"، كمف بعدىا "جمعٌية  اليداية اإلسالمٌية"، عمؿ مدرسا في األزىر، كمحرران لمعديد مف المجالت العممٌية، 

 الزركمي،: انظر.القاىرة في كدفف سنة، انيفكثم أربع عف ـُٖٓٗ، تكفي سنةـُِٓٗليصؿ إلى مشيخة األزىر في
 الٌرابط عمى المسمميف، اإلخكاف لجماعة الرسمية التاريخية المكسكعة مكقع: انظر. ك ُُٓ-ُُّ، صٔج األعالـ،
 :التالي

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D
8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86 ،

 .َُِّ -َُ -ٔ: بتاريخ
 .ْٗ، صالبنا، مذكرات الدعكة كالداعيةانظر: (ّ) 
 .ُْانظر: المرجع السابؽ، ص (ْ)

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
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ؿ مكضكع اإلنشاء الذم كتبو في العاـ األخير بعنكاف "اشرح سج  فكؽ الذم يستحؽ أف يي التٌ 
ىا لتحقيقيا"، فكاف مما كتب: "أعتقد ف الكسائؿ التي تيًعدٌ يِّ عد إتماـ دراستؾ، كبى أعظـ آمالؾ ب

 ."تتجاكز فائدتو عاممو، قاصر ضئيؿأف العمؿ الذم ال يعدك نفعو صاحبو، كال 

كأعتقد أف أجؿ  غاية يجب أف يرمي اإلنساف إلييا، كأعظـ ربح يربحو أف يحكز رضا اهلل 
: مفرؽ طريقيف، لكؿ خكاصو كمميزاتوالغاية يعترضو  . كالذم يقصد إلى ىذه.عنو،

: طريؽ التصكؼ الصادؽ، الذم يتمخص في اإلخالص كالعمؿ، كصرؼ القمب عف أوليما
 اإلشتغاؿ بالخمؽ خيرىـ كشرىـ. كىك أقرب كأسمـ. 

: طريؽ التعميـ كاإلرشاد، الذم يجامع األكؿ في اإلخالص كالعمؿ، كيفارقو في والثاني
يـ. كىذه مً عمى ؼ العالج الناجع لً صٍ س أحكاليـ، كغشياف مجامعيـ ككى رٍ لناس، كدى اإلختالط با

حى  أشرؼ عند اهلل كأعظـ، ندب إليو القرآف العظيـ، كنادل بفضمو الرسكؿ الكريـ. كقد رىجي
لتعدد نفعو، كعظيـ فضمو، كألنو أكجب الطريقيف عمى  -بعد أف نيجت األكؿ  -الثاني 

.(1)چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   ی  یچ و شيئان قً فى  يما بمفالمتعمـ، كأجممي 

 كمما كتب أيضان: " أعظـ آمالي بعد إتماـ حياتي الدراسية أمالف:

  .كىك إسعاد أسرتي كقرابتي خاص:

كىك أف أككف مرشدان معممان، إذا قضيت في تعميـ األبناء سحابة النيار، كمعظـ العاـ  وعام:
يـ، كمنابع سعادتيـ، كمسرات حياتيـ، تارة بالخطابة قضيت ليمي في تعميـ ا باء ىدؼ دين

 كالمحاكرة، كأخرل بالتأليؼ كالكتابة، كثالثة بالتجكؿ كالسياحة.

ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  چ كقد أعددت لتحقيؽ األكؿ معرفة بالجميؿ، كتقديران لإلحساف ك

لـز قية: " الثبات كالتضحية" كىما أمي كلتحقيؽ الثاني مف الكسائؿ الخي ، (2)چۉ  ې  
 .(ّ)"وو، كسر نجاحو كمٌ صمح مف ظمٌ لممي 

                                                           

 .ُِِالتكبة:  (ُ)
 .َٔالرحمف:  (ِ)
 .ٓٓ-ّٓانظر: البنا، مذكرات الدعكة كالداعية، ص (ّ)
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 ،كالشريعة ،كاألدب ،المغة عمكـحيث درس فييا ـ،ُِٕٗتخرج مف دار العمكـ عاـ  -ٕ
حصؿ عمى الدبمكـ بعد امتحاف لي ،كالعممية العممية التربية كمناىج ،كالتاريخ ،كالجغرافيا

ية عشر ألؼ بيت، كمثميا شفكم تقدـ فيو إلى المجنة بمجمكعة مف المحفكظات بمغت ثمان
 .(ُ)مف المنثكر، كمنيا معمقة طرفة

تمؾ الشخصية التي أسيمت ل العممي، كالتككيف المعرفي بناءالأىـ المحطات التي أسيمت في  ىذه
 المعاصر. اإلسالمي بدكرىا في التاريخ

  ّة:حياتو العممي 

النكاحي العممية كأثرىما في مما ال شؾ فيو أف الباحث ال يمكف أف يفصؿ بيف الجكانب العممية  ك 
صقؿ الشخصية، كما ىذا التقسيـ إال مف باب الترتيب كالضركرة البحثية، كعند تتبع أىـ الخطكات 
العممية في حياة الشيخ البنا، يظير أنيا رافقتو منذ نعكمة أظفاره، كما تنكعت لتشمؿ حبو لممبادرة 

اقؼ الجرأة  كالشجاعة، فكاف أىميا حسب مك  يياكالتطكع في شتى المياديف، أضؼ إلإلى العمؿ، 
 التسمسؿ التالي:

شارؾ زمالءه الطالب في المدرسة اإلعدادية بأنشطة "جمعية األخالؽ األدبية" في األمر  -ُ
بالمعركؼ كالحث عميو، كالنيي عف المنكر كالتحذير منو، كما كاختير مف بيف زمالئو 

 .(ِ)بيان لـ يجاكز الرابعة عشرة مف عمرهرئيسان لمجمس إدارة الجمعية، كؿ ذلؾ كىك مازاؿ ص

كاف مف نتائج قربو مف أتباع الطريقة الحصافية الشاذلية كمشاركتو إياىـ في األنشطة  -ِ
عبد الكىاب حسيف الدعكية كالركحية أف تمقى الطريقة عمى يد شيخيا في حينو السيد 

عامان  ىػ، ككاف عمره كقتيا سبعة عشرُُّْكذلؾ في رمضاف عاـ  ،(3)الحصافي
 .(ْ)قمريان 

                                                           

 .ٕٓ، صبٌنا، مذكرات الٌدعكة كالٌداعيةال (ُ)
 .ُِ، صالمرجع السابؽانظر:  (ِ)
 بعد أبيو، بو تأثر الشيخ البنا ةقة الحصافية، استمـ مشيخة الطريقىك نجؿ حسنيف الحصافي الشيخ األكؿ لمطري (ّ)

 .ُٕ-ُٔفي طفكلتو، كعميو تمقى الطريقة في شبابو. انظر: البنا، مذكرات الدعكة كالداعية، ص
 .ُٗانظر: البنا، مذكرات الدعكة كالداعية،  ص(ْ) 
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دفعو حرصو عمى األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، كرغبتو في العمؿ الجماعي مع  -ّ
نفر مف أصدقائو  إلى تأسيس "جمعية الحصافيو الخيرية" بالمحمكدية، كانتخب سكرتيران 

 ليا، ككاف ىدفيا:

محرمات الفاشية الميداف األكؿ: نشر الدعكة إلى األخالؽ الفاضمة، كمقاكمة المنكرات كال 
 كالخمر كالقمار كبدع المآتـ. 

 .(ُ)كالميداف الثاني: مقاكمة اإلرسالية اإلنجيمية التبشيرية التي ىبطت إلى البمد كاستقرت فيو

كاف حاضران متفاعالن مع اليـ الكطني منذ صغره، فقد شارؾ في المظاىرات، كاإلضرابات،  -ْ
ككنت رغـ اشتغالي بالتصكؼ كالتعبد "كؿ: كاالحتجاجات ضد االنجميز، كفي ىذا السياؽ يق

فكنت بسبب ىذه العقيدة كبحسب  ،الكطنية جياد مفركض ال مناص منو أعتقد أف الخدمة
 ،ممزمان بأف أقكـ بدكر بارز في ىذه الحركات -إذ كنت متقدما فييـ -كضعي بيف الطالب 

 .(ِ)"ككذلؾ كاف

اعة الساعات؛ إذ كاف دكاف الساعات كما تمقى عف كالده العمـ كاألدب، أخذ عنو حرفة صن -ٓ
يأخذ جزءان مف برنامجو أثناء اإلجازة األسبكعية أياـ اإلعدادية، أك السنكية أياـ دار العمكـ، 

 .(ّ)ككاف يجد فييا لذة االعتماد عمى النفس، كسعادة الكسب مف عمؿ اليد

تستجيب  كاف شديد الحرص عمى اقتفاء أثر أم جمعية، أك ىيئة، أك شخصية، يمكف أف -ٔ
لطمكحو، كتمبي نداء عقمو كقمبو، فيا ىك ينتسب إلى الجمعية الكحيدة في القاىرة آنذاؾ 

" حيث كاف يشارؾ محاضراتيا كاجتماعاتيا مدة إقامتو "جمعية مكاـر األخالؽ اإلسالمية
في القاىرة ككاف ًسنُّو كقتئذ ثمانية عشر عامان. كما شارؾ مع إخكاف لو في تشكيؿ لجنة 

في ذلؾ التكاصؿ قد أثمر ك  ،(ْ)كالمقاىيلدعكة اإلسالمية كتكعية الناس في المساجد لنشر ا

                                                           

 .َِ، ص بٌنا، مذكرات الدعكة كالداعيةانظر: ال (ُ)
 .ِٖ-ِٔانظر: المرجع السابؽ ، ص(ِ) 
 .ّْكِٗ، صمرجع السابؽر: الانظ(ّ) 
 .ْٓ-ْْ: المرجع السابؽ، صانظر(ْ) 
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كانت أكؿ فمع أنشطتيا،  وكتفاعم اشتراكو فيياك  ،(ُ)"جمعية الشباف المسمميف" تأسيسي 
 .(ِ)محاضرة لو في القاىرة في نادييا

ل مدارس ـ معممان في إحدُِٕٗعييِّف بعد تخرجو مف دار العمكـ كفي نفس العاـ   -ٕ
، كبالتدرج تعرؼ عمى أىـ عكامؿ التأثير فييا كي يستطيع التعامؿ مع كؿ (ّ)اإلسماعيمية

 .(ْ)كاحد بما يناسبو

ك ج آمالو، كحقؽ أحالمو، كترجـ أفكاره، بإعالنو مع ستة مف إخكانو عف أكؿ تشكيؿ ػػتى  -ٖ
نيف كعشريف ـ، كعمره لـ يجاكز اثُِٖٗلجماعة اإلخكاف المسمميف، ككاف ذلؾ في مارس 

 .(ٓ)قمريان  عامان 

بإعالف االنطالقة انطمقت اليمة، كتفجرت العزيمة مف خالؿ األنشطة كالمشاريع التي قاـ  -ٗ
 بيا في ظؿ الجماعة، ككاف مف أبرزىا:

لتربية المنتسبيف لمجماعة تحت اسـ "مدرسة التيذيب"، تعنى بالقرآف كالسنة  منياجو  عي ضٍ كى  -
كالعبادات، كالتعرؼ عمى أسرار التشريع كآداب اإلسالـ،  حفظان كشرحان، كتصحيح العقائد

كدراسة السيرة النبكية كالسمؼ الصالح كالتاريخ اإلسالمي، كغيرىا مف أنشطة التربية 
 .(ٔ)كالبناء

في خطكة لمعكدة إلى األصالة كبعد عاـ عمى االنطالقة قاـ بتأسيس أكؿ مدرسة تعميمية  -
"معيد حراء اإلسالمي" ككاف التعميـ فيو يشمؿ العمـك كفؽ رؤية اإلخكاف المسمميف سمِّيت 
 .(ٕ)الدينية، كالدنيكية، كالصناعات كالحرؼ

                                                           

 .ّٓ-َٓ، صالبٌنا، مذكرات الدعكة كالداعيةانظر: (ُ) 
 .ٗٔانظر: المرجع السابؽ، ص(ِ) 
 .ٖٓانظر: المرجع السابؽ، ص (ّ)

 .ٖٔ-ٓٔانظر: المرجع السابؽ، ص(ْ) 
 .َٕانظر: المرجع السابؽ، ص (ٓ)
 .ُٕ، صمرجع الٌسابؽالانظر:  (ٔ)

 .َٗانظر: المرجع السابؽ، ص(ٕ) 
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عمى غرار "معيد حراء" لمبنيف، تـ إنشاء مدرسة لمبنات أطمؽ عمييا "مدرسة أميات  -
المؤمنيف"، أتبع ذلؾ إنشاء قسـ لألخكات المسممات يتألؼ مف نساء اإلخكاف المسمميف 

 .(ُ)كقريباتيـ

لمفكرة، كتحقيقان لميدؼ، انطمؽ حامالن أفكاره خارج اإلسماعيمية، لينشرىا في زمف  انتماءن  -
لتصؿ القاىرة بعد أربع سنكات مف االنطالقة، كيصبح  القرل كالمدف المحيطة،قياسي في 

 .(ِ)لمجماعة فرع في كؿ منيا

خكاف المسمميف كذلؾ عمى تحقيقان لمتكامؿ في البناء كالتربية قاـ بتشكيؿ "فرقة الرحالت" لإل -
نظاـ الكشافة يعنى بالبناء الجسمي كالنشاط الرياضي فكانت الفرقة نكاة لما عرؼ فيما بعد 

 . (ّ)"فرؽ الجكالة"

مف مكاقفو العممية حرصو عمى العمؿ كاإلنجاز عمى الساحة بغض النظر عف المشكاة  -
بالحقائؽ كالمضاميف ال  التي خرج منيا ماداـ في مصمحة اإلسالـ كالمسمميف، فالعبرة

ليس بالـز في الدعكة أف تككف باسـ جمعية اإلخكاف "باألسماء كالعناكيف، كفي ىذا يقكؿ: 
 .(ْ)"..المسمميف، فميس غرضنا إال إصالح النفكس كتيذيب األركاح 

 فيكاف حريصان كؿ الحرص عمى البعد عف العمؿ االرتجالي كالعفكم؛ كيظير ذلؾ جميان  -
ة عربيان  طر محميان، أك األم  ا سكاءن عمى صعيد الجماعة داخميان، أك القي كؿ خطكة يخطكى

سالميان،   :ومن تمك الخطوات المنظمةكا 

إيصاؿ الفكرة إلى الجميكر بأسرع الطرؽ كأكسعيا؛ لذا عمؿ عمى إصدار مجمة أسبكعية تحمؿ  -أ
طنطاكم حريرىا الشيخ ، كيرأس ت(5)اسـ "جريدة اإلخكاف المسمميف" بإدارة محب الديف الخطيب

                                                           

 .َُِ، صكالداعية الٌدعكة مذكرات البٌنا،نظر: ا (ُ)
 .َُُ-ْٗانظر: المرجع السابؽ، ص (ِ)

 .َُِانظر: المرجع السابؽ، ص(ّ) 
 .ُُّ، صالمرجع الٌسابؽ (ْ)
 .ٖانظر الترجمة ص (ٓ)
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ـ، لتستمر أربع سنكات كاممة، أتبعيا بمجمة "النذير" ُّّٗىػ=ُِّٓككاف ذلؾ في  جكىرم،
 .(ِ)أتبعيا بمجمة "اإلخكاف المسمميف"، لتستمر سنتيف كاممتيف، (ُ)ـُّٖٗىػ=ُّٕٓاألسبكعية 

الشكرل العاـ  ككاف مف الخطكات المنظمة في حياتو العممية عقد المؤتمرات الدكرية لمجمس -ب
لمجماعة، ككاف يسمى "مجمس الشكرل العاـ" أك "المؤتمر العاـ"، فيو تقر المكائح التنظيمية 
كاإلدارية، كتناقش مناىج التربية في الجماعة، كترسـ خريطة الطريؽ مع ا خريف محميان، كعربيان، 

سالميان، كقد بمغ عددىا ستة مؤتمرات خالؿ عشر سنكات مف عاـ   –ـ ُُّٗىػ=َُّٓكا 
 .(ّ)ـُُْٗىػ=ُّٗٓ

كمف خطكاتو في العمؿ المنظـ تكاصمو العممي كالتربكم مع منتسبي الجماعة مف خالؿ  -ج
إصدار الرسائؿ الدكرية كالتي تكضح أىداؼ الجماعة ككسائميا، كقد بمغ عددىا اثنتي عشرة رسالة، 

ا بشيء مف .  كسكؼ آتي عميي(ْ)ـُْٕٗـ، كآخرىا عاـ ُُّٗىػ=َُّٓأكليا صدر عاـ 
 .المطمب الثالث التفصيؿ أثناء الحديث عف ا ثار التي تركيا البنا في

كمف تمؾ الخطكات إلزاـ نفسو بالحديث األسبكعي مع مريديو مف خالؿ برنامج محدد بالزماف  -د
ـ، لتستمر ُّٗٗىػ=ُّٖٓكالمكضكع عرؼ بػ "حديث الثالثاء"، ك "حديث الخميس" ابتدأىا عاـ 

 .(ٓ)امر العسكرية بمنع االجتماعاتحتى صدكر األك 

 " الذم(ٔ)ـ مف السيدة "لطيفة الصكلي" شقيقة الحاج "عبد اهلل الصكليُِّٗتزكج عاـ  -َُ
، كانتقؿ لمعمؿ في القاىرة لتككف فتحان آخران عميو كعمى (ُ)ساند الدعكة كثيران منذ بدايتيا

 .(ِ)دعكتو

                                                           

 .ُّٕ-ُّٔ، صكالداعية الٌدعكة مذكرات البٌنا،انظر: (ُ) 
 .ُُْانظر: المرجع السابؽ، ص (ِ)
القاىرة(،  -: محمكد، عمي عبد الحميـ محمكد، منيج التربية عند اإلخكاف المسمميف، مجمداف، )مؤسسة إقرأانظر (ّ)

 .ِّٕ، صُـ، طَُُِ-ىػُِّْ
 .ُِّ، صُانظر: محمكد، منيج التربية عند اإلخكاف المسمميف، ج (ْ)

 .ِْٓ-ِِٓانظر: البنا، مذكرات الدعكة كالداعية، ص(ٓ) 
 في كلد، اإلسماعيمية إخكاف رمكز أىـ كأحد المسمميف، لإلخكاف األكؿ الرعيؿ مف الصكلي حسف حسيف اهلل عبد (ٔ)
 أحد فكالده كصالح، ككرع كتقكل إيماف بيت في كتربى نشأ كقد اإلسماعيمية، محافظة في ـُُُٗ/ ْ/ ُ في
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محمد رشيد رضا  الشيخ حبياعف الصدكر عقب كفاة صا مجمة المنار"عز عميو تكقؼ " -ُُ
ـ، كقد دخمت عاميا الخامس كالثالثيف، فما كاف منو إاٌل أف تعاكف مع كرثة ُّٓٗسنة 

، لتتكقؼ بعد ذلؾ بقرار مف الحاكـ ـُّٗٗ عاـحتى عداد األ بعضرضا كتـ إصدار 
 .(ّ)العسكرم

مؾ لـ ييأس مف النصح كالتكجيو لذكم السمطاف، فقد حفمت مذكراتو بالعديد مف ت -ُِ
 فييا تناكؿـ، ُّٗٗعاـ لمذكرة المكجية إلى رئيس الحككمةالمراسالت، مف بينيا تمؾ ا

 رؤية اإلخكاف في الشأف الدكلي، كاإلصالح الداخمي، عرض فييا المشاركة في بناء الدكلة،
مستعدكف تماـ االستعداد لممساىمة بنصيبيـ في ىذه  اإلخكاف فٌ "إ :كفي ىذا السياؽ قاؿ

صمح حيف يزاكلكنيا ال يفعمكف ذلؾ بركح المكظؼ المكمؼ كلكف بركح المي  الكاجبات، كىـ
يـ المجاؿ لترل ما كما عمى الحككمة إال أف تدعكىـ كتفسح ل ،في غايتو يضحي المتفانالمي 

ثـ ختـ المذكرة بثمانية مطالب آخرىا التكصية بالقضية الفمسطينية  ".يككف مف أمرىـ
 .(ْ)ككاجب الحككمة تجاىيا

                                                                                                                                                                          

 حسيف لطيفة ىي كأختو المسمميف، اإلخكاف جماعة البنا مع أسسكا الذيف الخمسة كأحد اإلسماعيمية،= =أعياف
تعٌرض لثالث حاالت اعتقاؿ ضمف رحمة طكيمة مف االبتالء كانت ضريبة نشاطو  البنا، حسف الشيخ زكجة الصكلي

 الٌرابط عمى المسمميف، اإلخكاف لجماعة الرسمية التاريخية المكسكعة مكقع: انظركمكاقفو في جماعة اإلخكاف. 
 :التالي

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9
%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%8A 

 ـ.َُِّ -َُ -ٔبتاريخ: 
رمضاف محمد، كمحمد محمكد أحمد، بحث: الفكر االجتماعي كالسياسي لإلماـ الشييد حسف البنا،  حمداف (ُ)
 .ِْ، نقالن عف أحمد حسف شكربجي، ركائز في منيج اإلماـ، صُُص
 .ُِْانظر: البنا، مذكرات الدعكة كالداعية، ص (ِ)
 .ِْٕ-ِْٔانظر: المرجع السابؽ، ص (ّ)

 .ِٗٓ-ِْٓ، صالمرجع السابؽانظر: (ْ) 

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%8A
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%8A
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ـ قبؿ أف يعدؿ ُِْٗاىر مشاركتو السياسية ترشحو لعضكية مجمس النكاب عاـ مف مظ -ُّ
حككمة عف الجماعة كالسماح ليا بممارسة أنشطتيا التي كانت قد العنيا مقابؿ رفع قبضة 

 .(ُ)ـُُْٗمنعت منيا سنة 

    المطمب الثالث: وفاتو وآثاره

ـ، فإف المعكؿ ُْٗٗ-ـ َُْٗالممتد مف نظران لككف مذكراتو لـ تتناكؿ الجزء األخير مف حياتو، ك 
فييا عمى ما كتبو المؤرخكف، كفي ىذا المطمب سأتناكؿ الكفاة، كا ثار العممية التي تركيا، كأىـ ما 

 قيؿ في مآثره مف عمماء كمطمعيف.

 :وفاتو 

ىػ ، حيث  ُّٖٔ= (ِ)ـُْٗٗمف فبراير ُِتكفي رحمو اهلل إثر إصابتو في حادث اغتياؿ يكـ 
لعالج كترؾ ينزؼ حتى المكت، كقد نجحت تمؾ المحاكلة بعد خمس محاكالت اغتياؿ منع مف ا

، كقد كاف  ذلؾ بعد فترة كجيزة مف صدكر األمر العسكرم بحؿ اإلخكاف (ّ)باءت بالفشؿ
إقفاؿ أندية  أعقبياعقب نكبة فمسطيف حيث شارككا بكتيبتيـ في الجياد مشاركة فعالة،  (ْ)المسمميف

كلـ يمض كقت  ،البارزيف منيـ، كاعتقاؿ الكثيريف، كالتضييؽ عمى زعيميـ البنا اإلخكاف كمطاردة
، ليالن طكيؿ حتى تصدل لمبٌنا ثالثة أشخاص كىك أماـ مركز جمعية الشباف المسمميف في القاىرة 

، (ٓ)، فتكفي بعد ساعتيف مف الحادثوكلـ يجد البنا مف يضمِّد جراح ،كافأطمقكا عميو رصاصيـ كفرٌ 
مى جنازتو أربع نساء مع كالده الذم أثقمتو السنكف، كقطعت الكيرباء عف الحي، كحممت صٌمى ع

                                                           

 .ِٔ، صُانظر: محمكد، منيج التربية عند اإلخكاف المسمميف، ج(ُ) 
جابر، حسيف بف محسف بف عمي جابر، الطريؽ إلى جماعة المسمميف، أطركحة ماجستير بالجامعة اإلسالمية  (ِ)

 .ّّٖ، صِـ، طُٖٔٗ-ىػَُْٔالككيت(،  -في المدينة المنكرة، )دار الدعكة
، نقالن عف كتاب أكراؽ مف تاريخ اإلخكاف المسمميف، لجمعو أميف عبد َٓ-ْٔانظر: المرجع السابؽ ص (ّ)

 العزيز.
ـ، َُُِ-ىػُِِْالقاىرة(،  -انظر: شٌماخ، عامر شٌماخ، دليمؾ إلى جماعة اإلخكاف المسمميف، )مؤسسة إقرأ (ْ)
 .ّْ-ِْ، صُط

 .ُْٖ-ُّٖ، صِانظر: الزركمي، األعالـ، ج (ٓ)
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ترؾ كلدان "أحمد سيؼ كقد  ،(ُ)ابابات كدفف البنٌ النساء األربع الجنازة في جك رىيب بيف صفكؼ الدٌ 
 .(ِ)اإلسالـ"، كخمس بنات

 :آثاره التي تركيا 

  ٌياسي، تأسيس كبناء كم، كاالجتماعي، كالسٌ ععيد الفكرم، كالدٌ مف آثاره الجامعة عمى الص
 .المبحث الثاني جماعة االخكاف المسمميف، كسيأتي الحديث عنيا في

 :كمف آثاره كذلؾ، المؤلفات العديدة كمف أىميا 

ات حياتو الشخصية كالحركية، ث فيو عف أىـ محطٌ تحدٌ  :"مذكرات الدعوة والداعيةكتاب "أواًل: 
ـ َُْٗكلغاية  ـُُٓٗد تناكؿ الفترة مف الطفكلة لنفسو كلدعكتو، كق فكاف بمثابة السجؿ التاريخي

 .(ّ). كىك مطبكع

كاصؿ العممي كالتربكم مع منتسبي الجماعة، بيدؼ تكضيح كىي مف طرؽ التٌ  :سائلالرّ ثانيًا: 
كقد بمغ  كمخاطبة الييئات المحيطة بالجماعة مف جية أخرل، ،مف جية غايات الجماعة ككسائميا

مع  تعى مً ـ، جي ُْٕٗـ، كآخرىا عاـ ُُّٗىػ=َُّٓر عاـ ليا صدى نتي عشرة رسالة، أك  عددىا اث
سمسؿ ، كىي حسب التٌ (ْ)"مجمكعة رسائؿ حسف البنا" في كتاب كاحد تحت اسـ بعض آثاره العممٌية

 :(ٓ)اليحك التٌ مني عمى النٌ الزٌ 

  ،"كسائؿ تحقيؽ ت أىداؼ الجماعة كغاياتيا، ك حى ـ، كضٌ ُُّٗىػ=َُّٓرسالة "عقيدتنا
 تمؾ الغايات.

                                                           

تراجـ إسالمية مف القرف الرابع عشر اليجرم، إعداد: مؤسسة البحكث  -الحركية يكف، فتحي يكف، المكسكعة (ُ)
 .ٓٓ، صُـ، طَُٖٗ-قََُْبيركت(، -كالمشاريع اإلسالمية، إشراؼ: فتحي يكف، )مؤسسة الرسالة

حمداف رمضاف محمد، كمحمد محمكد أحمد، بحث: الفكر االجتماعي كالسياسي لإلماـ الشييد حسف البنا،  (ِ)
 .َّقالن عف أحمد حسف شكربجي، ركائز في منيج اإلماـ، ص، نُِص
 تفاصيؿ الطبعة، انظر فيرس المصادر. (ّ)
 تفاصيؿ الطبعة انظر فيرس المصادر. (ْ)
 .ّْٕ-ُِّ، صُانظر: محمكد، منيج التربية عند اإلخكاف المسمميف ، ج (ٓ)



18

 

  ،"ح فييا رسالة الجماعة كمكقعيا مف الظركؼ المحيطة، ـ، كضٌ ُّٔٗرسالة "دعكتنا
 كاشفان الداء، كاصفان الدكاء.

  ،"ـ، تناكؿ فييا الديف كالسياسة، كالمكقؼ مف ُّٔٗرسالة "إلى أم شيء ندعك الناس؟
 القكمية، كميمة المسمـ في الحياة.

 ،"لى السمطات الحاكمة آنذاؾـ، خطاب جامع مكجو إلى ُّٔٗ رسالة "نحك النكر ، كا 
لى عدد مف المصمحيف كالزعماء مف  الممكؾ كاألمراء كالحكاـ في أنحاء العالـ اإلسالمي، كا 

 غير الرسمييف في بالدىـ، يضعيـ أماـ مسؤكلياتيـ تجاه األمة.

  ،"اجب الشباب نحك دينيـ ـ، بيف فييا أركاف النجاح األربعة، كك ُّٔٗرسالة "إلى الشباب
 كأمتيـ، كمراحؿ اإلصالح السبعة.

  ،"ـ، كضح فييا شمكؿ اإلسالـ، ُّٖٗىػ=ُّٕٓرسالة "مؤتمر طالب اإلخكاف المسمميف
 حكؿ العالقة بيف السياسة كاإلسالـ.الحديث مركزان 

  ،"ـ، خطاب إلى حشد في دار ُّٗٗىػ=ُّٖٓرسالة "اإلخكاف المسممكف تحت راية القرآف
ف بالقاىرة، تحدث فيو عف مظاىر البعد عف اإلسالـ، كأسباب ذلؾ البعد، ككيفية اإلخكا

 الخالص منو.

  ،"ـ، تناكؿ الالئحة العامة لممنياج الثقافي لإلخكاف َُْٗىػ=ُّٗٓرسالة "المنيج الثقافي
 المسمميف مف حيث األىداؼ، كالنظاـ العاـ، كالمقررات الدراسية، كاالمتحانات.

 س كاليكـ"، كتسمى "رسالة النبي األميف" كتسمى أيضان "مف تطكرات الفكرة رسالة "بيف األم
، فييا عف رسالة سيدنا محمدـ أثناء الحرب العالمية الثانية، تحدث ُِْٗاإلسالمية"، 

كمنيج القرآف في اإلصالح االجتماعي، كعكامؿ قياـ دكلة اإلسالـ األكلى، كالمكائد ضد 
 خكاف ككسائميـ.اإلسالـ كالمسمميف، كميمة اإل

  ،"ـ، مف أىـ الرسائؿ ككنيا مكجية إلى خكاص اإلخكاف؛ إذ تحدث ُّْٗرسالة "التعاليـ
فييا عف أركاف البيعة العشرة، الفيـ، كاإلخالص، كالعمؿ، كالجياد، كالتضحية، كالطاعة، 

 كالثبات، كالتجرد، كاألخكة، كالثقة.
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 ـ، تحدث عف ُْٓٗىػ=ُّْٔطؽ، رسالة إلى مسؤكلي الشُّعىب كمراكز الجياد كالمنا
 عكة، كأغراضيا، ككسائميا، كأىـ الحقكؽ الضائعة في بالد المسمميف.طبيعة الدٌ 

  ٌية إلى المسؤكليف عمى كج  ـ، مي ُْٕٗظاـ اإلسالمي"، آخرىا رسالة "مشكالتنا في ضكء الن
كالنظاـ  اختالؼ مستكياتيـ، تعالج المشاكؿ األخالقية كالفكرية، كنظاـ الحكـ في اإلسالـ،

 االقتصادم بيف الكاقع كالطمكح.

عبارة عف دركس كمحاضرات كانت تعقد يكـ الثالثاء في دار اإلخكاف  كىك :حديث الثاثاء ثالثًا:
المسمميف في القاىرة، عمى شكؿ سمسمة ثقافية إسالمية ذات فيرس معركؼ، كألقي معظميا فعال 

، تناكلت (ُ)كمنع االجتماعاتالعسكرية ى ما قبؿ صدكر األكامر ـ، إلُّٗٗىػ=ُّٖٓعاـ  مف
صالح النفس كالمجتمع، كالسيرة النبكية، كاإلسالـ، كقد سجميا  نظرات في كؿ مف القرآف الكريـ، كا 

 .(ّ)، في كتاب أسماه "حديث الثالثاء لإلماـ حسف البنا"(ِ)أحمد عيسى عاشكركأعدىا لمنشر 

ؤاؿ التالي: إف رجالن بيذا العمؽ العممي، بعد عرض أىـ تمؾ ا ثار قد يتبادر إلى الذىف الس
 كالتأثير الفكرم، كاف يجب أف يترؾ أكثر مف ذلؾ؛ فمماذا لـ يكف كذلؾ؟

كف عميو بيف حُّ مً لعؿ أبمغ جكاب ليذا التساؤؿ ما أجاب بو الشيخ البٌنا بنفسو عمى الذيف كانكا يي  -ُ
 المكتبة تزكيد عمى حرصان  سالـ،اإل فنكف مختمؼ كفي التفسير في كتبأف ي كاأليخرلة نى يٍ الفى 

 مجالسو كفي دركسو بعض في منو يسمعكنو مما مسبكقة غير كأفكار عميقة بنظرات اإلسالمية
 ىذه فإف كأفكار نظرات مف الكتاب حكل فميما الكتب، تأليؼ مف دعكني" ، فأجابيـ:معيـ الخاصة
 عمي قادران  لفيميا أىالن  قارئان  تصادؼ حتى صفحاتو رىينة ،دفينة حبيسة ستظؿ كاألفكار النظرات

                                                           

 .ِِٓانظر: البنا، مذكرات الدعكة كالداعية، ص (ُ)
ـ، عمؿ ُُّٗ، حصؿ عمى العاًلمية مف األزىر عاـ الجيزة في ـُٖٗٗ/ٓ/ ٕ في عاشكر سىعي أحمد كلد (ِ)

كالتي كاف ليا دكره بارزه في التعريؼ بقضايا األٌمة  الشرعية، الجمعية بمساف الناطقة" الفضيمة" ةمجمٌ ل محٌرران 
 محمد المجذكب،: انظر. ـَُٗٗ/ ٔ/ ُٓكنصرتيا، كمف بعدىا المجمة الشرعٌية، ثـٌ مجٌمة االعتصاـ،  تكفي في: 

، َُِ -ٓٗ، صِج ،ْط ـ،ُِٗٗ ،(الٌرياض -الشكاؼ دار) أجزاء، ّ عرفتيـ، كمفكركف عمماء المجذكب،
 كانظر ترجمتو عمى مكقع الجمعية الشرعية الرئيسٌية، عمى الٌرابط التالي:

 -http://www.alshareyah.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1671:
75&Itemid=812-&catid=138:issue-qq-1990-1889 :ـ.َُِّ -َُ -ٔ، بتاريخ 

 تفاصيؿ الطبعة انظر فيرس المصادر. (ّ)

http://www.alshareyah.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1671:-1889-1990-qq-&catid=138:issue-75&Itemid=812
http://www.alshareyah.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1671:-1889-1990-qq-&catid=138:issue-75&Itemid=812
http://www.alshareyah.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1671:-1889-1990-qq-&catid=138:issue-75&Itemid=812
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 ظركفيـ تسعفيـ ال لذلؾ المؤىميف فأكثر القراء مف المكف ىذا الكتب تصادؼ ماقمٌ  ،بيا االنتفاع
 اإلسالمية كالمكتبة ،بيكتيـ أثاث بيا ليزينكا فإنيـ يقتنكنيا الذيف أكثر أما ،بقراءتيا كال تبالكي  باقتناء
 قعدت حيف شيئنا المسمميف عف تغف لـ فإنيا ىذا كمع لفنكف،كا العمكـ جميع في بالمؤلفات متخمة
. جانب كؿ مف األعداء فركبيـ لمترؼ كاستكانكا كالخمكؿ، عةالد   إلى كركنكا عزائميـ كثبطت ىمميـ
 منيـ شاب كؿ يصير مسمـ، شاب مائة تأليؼ في ستغموأ كتاب تأليؼ في أضيعو الذم كالكقت
 .(1)"ىك ؼلِّ أي  كما فيؤلفيا البالد مف بمدنا بو أرمي ا،مؤثرن  عامالن  ناطقان  حينا كتابنا

مف أسباب ذلؾ النشأة الصكفية مطمع شبابو، كانصرافو لمعبادة كالذكر كالعمؿ، كىذا ما أدل ك  -ِ
الندثار بعض آثاره كما صٌرح في مذكراتو عف سبب ضياع بعض الكتابات: أضاعيا عيد العمؿ 

عمـ الكثير معطؿ عف العمؿ النافع كالتفرغ لعبادة اهلل، كحسب الذم كنت أرل فيو أف االشتغاؿ بال
اإلنساف لدينو أف يتعرؼ ما يصحح بو أحكامو، كحسب اإلنساف لدنياه أف يتعرؼ ما يحصؿ بو 

 .(ِ)عمى رزقو، ثـ عميو بعد ذلؾ أف ينصرؼ بكميتو كجيده ككقتو إلى العبادة كالذكر كالعمؿ

العمؿ، كما تبع ذلؾ مف مالحقة أمنية، كمساءلة حككمية،  كمف األسباب أيضان االنيماؾ في -ّ
ف كنت أكصي الذيف يعرضكف أنفسيـ لمعمؿ العاـ كيركف  كفي ىذا السياؽ يكجو أتباعو قائالن: كا 
أنفسيـ عرضة لالحتكاؾ بالحككمات أال يحرصكا عمى الكتابة، فذلؾ أركح ألنفسيـ كلمناس، كأبعد 

 .(ّ)عف فساد التعميؿ كسكء التأكيؿ

 الشي  حسن البّنا مما قيل في: 

ليس غريبا عمى شخصية صنعت جزءان مف التاريخ المعاصر، أف يتناكليا العمماء كالباحثكف 
 كالمؤرخكف بأقالميـ، فإتمامان لعناصر المطمب أقتبس جزءان مما قالكه فيما يمي.

 :شيادة شخصية 

                                                           

 دار) أجزاء، ّ ،"الداخؿ مف رؤية" التاريخ صنعت أحداث المسممكف لحميـ، محمكد عبد الحميـ، اإلخكافعبد ا(1)
 .َّٔ، صِ، جُط ـ،َُِّ-قُّْْ ،(مصر -االسكندرية -الدعكة

 . ِٕالبنا، مذكرات الدعكة كالداعية، ص (ِ)
 .ٗالمرجع السابؽ، ص (ّ)
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في جمع مف الشخصيات مف أحد  و إليو سؤاؿنفسو عندما كيجِّ  عفه الجزئية بعبارة قاليا البٌنا أبدأ ىذ
 الصحفييف: مف أنت؟ 

نساف يفتش عف اإلنسانية في الناس بمصباح )ديكجيف( ، (1) فأجاب: أنا سائح يبحث عف الحقيقة، كا 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  چ د أدرىؾ سر  كجكًده، ثـ نادل في الحاضريف: أنا متجرٌ 

.(3)،(2) چۈ  ۈ  

  ّة:شيادة عممي 

في كتابو "اإلخكاف المسممكف كبرل الحركات اإلسالمية  (4)الباحث إسحؽ مكسى الحسينيقاؿ فيو 
ا في العصر الحديث لقد سبؽ البنٌ "الحديثة" في سياؽ المقارنة بيف حسف البنا كمف سبقو مف الدعاة: 

ا البنٌ  اليكـ، كلكفٌ إلى  ما يزاؿ مسمكعان  د عبده ترككا دكيان كجماؿ الديف األفغانى كمحمٌ  يفزعماء ديني
فكا كاف مف طراز آخر يختمؼ عنيـ مف جممة كجكه؛ كلعؿ أبرز ىذه الكجكه أف أكلئؾ ذىبكا كلـ يخمٌ 

                                                           

 اثينا شكارع في كيمشي النيار كاضحة في مصباحان  يكقد كاف في أكج حضارتيا، ثيناأ في عاش يكناني فيمسكؼ (ُ)
 برصد النشغاليـ ؾالفمى  اصحاب يمـك كاف، الحكيـ الفاضؿ اإلنسافكعف ذلؾ  الحقيقة، عف يبحث نوأ مدعيان 

 عف كلمبحث لمحكمة رمزان ، أصبح مصباحو قداميـأ تحت ما يعرفكف ال نيـأ مع كاتياحر  كمراقبة كالنجـك الككاكب
 . انظر مكقع زايكسيتي، رابط المقاؿ: يقةالحق

-%B5%D8%A8%D8%A7%D8%ADhttp://zaiocity.net/%D9%85%D8
-%D9%88%D8%A8%D8%A4%D8%B3-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A%D9%86/30052.html ، :ِٓبتاريخ- َُ- َُِّ. 
 .ُِٔاألنعاـ:  (ِ)
 .ْٗعاما في الدعكة كالتربية كالجياد، ص َٕالقرضاكم، اإلخكاف المسممكف  (ّ)

 أسرة كىي األصؿ عريقة أسرة مف الحسيني بف صالح بف عمر الكبير مكسى بف إسحاؽ األديب رينحد(ْ) 
 كالعمـ كاإلرشاد الكطنية فيو تجمعت بيت في نشأ ،ـَُْٗ سنة المقدس ببيت السعدية حارة في كلد الحسينية،
صؿ عمى شيادة في المغة العربية، كأخرل ، جمع في صغره بيف الدراسة في الكتاتيب كالدراسة الٌنظامٌية، حكاألدب

في الٌصحافة، كأخرل في المغات، تنقؿ بعد نكبة فمسطيف ما بيف سكريا، كلبناف، ككندا، كالقاىرة، كالكاليات المتحدة، 
ككاف عضكان في مجمع المغة العربية في القاىرة، كفي مجمع البحكث اإلسالمٌية في األزىر، كالمجمع العممي في 

 في االكلى الطبقة مف كالفنكف العمـك كساـمؤسسة آؿ البيت لبحكث الحضارة في األردف، حصؿ عمى العراؽ، ك 
، ترؾ الكثير مف ا ثار العممٌية الفمسطيني العربي ألدب، كناؿ لقب عميد اـُّٖٗ سنة العربية مصر جميكرية

 الرسمٌية لجماعة التاريخية المكسكعة مكقع: انظرـ. َُٗٗ سنة كفاتوكاألدبية ما بيف تأليؼ كتأريخ كتحقيؽ، كانت 
 :التالي الٌرابط عمى المسمميف، اإلخكاف

index.php?title=%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D9%85%D9%88%Dhttp://www.ikhwanwiki.com/
8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A،  :ـ.َُِّ -َُ -ٕبتاريخ 

http://zaiocity.net/%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A8%D8%A4%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A%D9%86/30052.html
http://zaiocity.net/%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A8%D8%A4%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A%D9%86/30052.html
http://zaiocity.net/%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A8%D8%A4%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A%D9%86/30052.html
http://zaiocity.net/%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A8%D8%A4%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A%D9%86/30052.html
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A
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ما كاف أصدؽ نعت يصح أف كاضحة المعالـ بٌينة المنيج يعتنقيا أتباع مخمصكف، كربٌ  كراءىـ دعكةن 
ف، أك مجتيديف ذكل آراء يطمؽ عميو أنو كاف "داعية"، ككاف مف سبقو رجاؿ ديف، أك مصمحي

 .(ُ)"كمصنفات فحسب

  ّة:شيادة محمي 

يا قدر مقدكر، في بعض األحياف تبدك المصادفة العابرة كأنٌ "رحمو اهلل:  الشييد سيد قطبكقاؿ فيو 
د مصادفة أف يككف ىذا لقبو.. كلكف مف رة في كتاب مسطكر.. حسف البنا.. إنيا مجرٌ كحكمة مدبٌ 

حساف البناء، بؿ عبقرية البناءيقكؿ: إنيا مصادفة، كالحق التي  يقة الكبرل ليذا الرجؿ ىي البناء كا 
 .(ِ)"اءن  تمتد بعد ذىاب البى 

  ّة:شيادة عربي 

: الشيخ سعيد حكلفيما ينقمو عنو  (ّ)الشيخ محمد الحامدكقاؿ فيو أحد أئمة الشاـ كعممائيا البارزيف 
و، بركحو كجسده، بقمبو كقالبو، بتصرفاتو كتقمبو، كالذم أقكلو فيو قكالن جامعان ىك أنو كاف هلل بكميت"

 .(ْ)"كاف هلل فكاف اهلل لو، كاجتباه كجعمو مف سادات الشيداء األبرار

 :شيادة إسامية 

                                                           

، نقالن عف الحسيني في كتابو "اإلخكاف المسممكف كبرل الحركات ّّٖجابر، الطريؽ إلى جماعة المسمميف، ص (ُ)
 ".اإلسالمية الحديثة

، تحت عنكاف )حسف َُـ، طََِِ-ىػ ُِِْالقاىرة(،  -قطب، سيد قطب، دراسات إسالمية، )دار الشركؽ (ِ)
 .ِِٖ-ِِٓالبنا كعبقرية البناء(، ص

عاش يتيـ األبكيف، تمقى عمكمو الشرعٌية في المساجد، كدار العمـك  ـ،َُُٗسنة بسكرية" حماة" مدينة في كلد (ّ)
في حمب، ثـ أكمؿ دراستو في األزىر، كالتقى بالشيخ  "الشرعية الخسركية المدرسة"دىا الٌشرعٌية في حماة، كمف بع

البٌنا، عاد إلى بمده يحمؿ الغزارة في العمـ، كاليٌمة في الٌدعكة، كالحماسة في الجياد ضد المستعمر، ترؾ الكثير مف 
 كمفكركف عمماءر: المجذكب، . انظمرضال مع بعد صراع ـُٗٔٗ/ ٓ/ ٓا ثار قبؿ رحيمو في حماة بتاريخ: 

 . كقد ترجمت لو المكسكعة التاريخٌية لجماعة اإلخكاف ضمف أعالـِْٗ -ِّّ، صّعرفتيـ، ج
الجماعة في سكريا، انظر رابط الترجمة: 

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D
8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF :ـ.َُِّ -َُ -ٕ، بتاريخ 

ـ، ُْٖٗ -ىػَُْْالقاىرة(،  -انظر: حكل، سعيد حكل، المدخؿ إلى دعكة اإلخكاف المسمميف، )مكتبو كىبة (ْ)
 .ُٖٖ، ص ّط

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF
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إف كؿ مف عرؼ  "في تقديمو لكتاب مذكرات الدعكة كالداعية:  أبك الحسف الندكمكقاؿ فيو الشيخ 
بو، عرؼ فضؿ ىذه الشخصية التي قفزت إلى  ب كعاش متصالن تي ب ال عف كي ذلؾ الرجؿ عف كثى 

الكجكد، كفاجأت مصر ثـ العالـ العربي كاإلسالمي كمو بدعكتيا كتربيتيا كجيادىا كقكتيا الفذة، 
 اض، كالركحيٌ ، كالقمب الفى القكيةير، كالفيـ الكاسع، كالعاطفة شخصية جمع اهلل فييا العقؿ الن  

ناعة دكف عنت في الحياة الفردية، كالحرص كبعد اليمة  دكنما البميغ، كالزىد كالق رة، كالمسافضً النٌ 
افذ ظر الن  ابة، كالن  امقة الكث  كمؿ في سبيؿ نشر الدعكة كالمبدأ، كالنفس الكلكعة الطمكح، كاليمة الس  

في تككيف قيادة دينية  افرتتض مكاىبك  ،تعاكنت صفاتباء كالغيرة عمى الدعكة، عيد، كاإلً البى 
يعرؼ العالـ العربي كما كراءه قيادة دينية سياسية أقكل كأعمؽ تأثيران كأكثر إنتاجا  اجتماعية، لـ
 .(ُ)"منيا منذ قركف

 :شيادة أجنبية 

يـك كنت أتكقع أف يجيء ال"ـ: ُْٔٗالذم التقاه عاـ  (ِ)األمريكي ركبير جاكسكفيقكؿ فيو الكاتب 
. لقد (ّ)"ومصر كحدىا، بؿ في الشرؽ كمٌ عبية، ال في الزعامة الشٌ  ىالذم يسيطر فيو ىذا الرجؿ عم

كانت شخصية حسف البنا جديدة عمى الناس .. عجب ليا مف رآىا كاتصؿ بيا .. كاف فيو مف 
ياضييف كفية إيمانيـ، كمف الرٌ تيـ، كمف العمماء حججيـ، كمف الصٌ اسة دىاؤىـ، كمف القادة قكٌ السٌ 

يـ كمف الكيت اًب رصانتيـ، ككاف كؿ جانب حماسيـ، كمف الفالسفة مقاييسيـ، كمف الخطباء لباقت
 .(ْ)مف ىذه الجكانب يبرز كطابع خاص في الكقت المناسب

 

 

 

                                                           

 .ٔ-ْمة الندكم لكتاب مذكرات الدعكة كالداعية، صانظر: مقد (ُ)
 ، انظر: عف المكتبة الٌشاممة، بطاقة الكتاب، عف المؤٌلؼ.(بكست نيكيكرؾ) صحيفة مراسؿصحفي أمريكي،  (ِ)
الرجؿ القرآني، ترجمة: أنكر الجندم، )المختار اإلسالمي لمطباعة  -جاكسكف، ركبيرت جاكسكف، حسف البنا  (ّ)

 .ٔ، صُـ، ط ُٕٕٗ -ىػ  ُِٕٗالقاىرة(،  -زيعكالنشر كالتك 
 .ُٗالمرجع السابؽ، ص (ْ)
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 ثاثة مطالب: وفيو، اإلخوان المسممين جماعةالمبحث الثاني: التعريف ب

 .المطمب الول: التأسيس والنشأة                                

 .المطمب الثاني: الىداف والوسائل والساليب                                

 .المطمب الثالث: النشاط واالنتشار                                

 المطمب الول: التأسيس والنشأة

تفصيمية أك عرض تاريخي، بقدر ما بصدد ترجمة  فمستما قيؿ عند التعريؼ بالمؤسس يقاؿ ىنا، 
ع )العقيدة في فكر الجماعة(، كلمحديث عف التأسيس فمف تناكؿ المطمب كمدخؿ إلى لٌب المكضك أ

 : (ُ)أجد أصدؽ كال أكثؽ مما قالو المؤسس في مذكراتو، كفي ىذا يقكؿ

سٌتة مف  زارني بالمنزؿ -(ِ)فيما أذكر -ـ ُِٖٗىػ، مارس سنة ُّْٕكفي ذم القعدة سنة "
كجمسكا يتحدثكف إلٌي كفي صكتيـ ركس كالمحاضرات التي كنت ألقييا، ركا بالدٌ الذيف تأثٌ  (ُ)األخكة

                                                           

 .ُٕ-َٕص كالداعية، الدعكة مذكرات البٌنا، (ُ)
دفعت ىذه العبارة الباحثيف لتحقيؽ تاريخ التأسيس؛ إذ يستحيؿ أف يكافؽ الميالدم اليجرم في الحسابات؛ فبالحساب تبيف  (ِ)

ف اتفقكا عمى مبدأ التحقيؽ، اختمفكا في ُِٖٗـ كليس مارس ُِٗٗمايك  ىػ، ىكُّْٕأف المكافؽ لػذم القعدة  ـ، كىـ كا 
 النتيجة، فمثالن :

يرل القرضاكم أف التاريخ المعتمد ىك التاريخ اليجرم؛ ألف البنا ذكر اليجرم أكثر مف مرة في رسائمو في سياؽ الحديث عف 
ه بصيغة التضعيؼ"فيما أذكر"، إضافة لككف البنا شديد الحرص عمى تاريخ الجماعة، كما أنو عندما ذكر التاريخ الميالدم ذكر 

عاما، ىامش َٕذكر التأريخ اليجرم في األحداث كالمناسبات كىذه قرينة ترجيح. انظر: القرضاكم، اإلخكاف المسممكف 
 .ْٕص

تعكد عمى كمييما، كقرينة كيرل عمي عبد الحميـ محمكد أف المعتمد ىك التأريخ الميالدم؛ ألف صيغة التضعيؼ"فيما أذكر" 
الترجيح لمميالدم أنو صٌرح بأف التأسيس كاف بعد عاـ تقريبا مف تعيينو معممان في االسماعيمية ككاف ذلؾ في سبتمبر 

ىػ. انظر: عمي عبد ُّْٔـ، المكافؽ لذم القعدة ُِٖٗـ، كلـ يذكر اليجرم ىنا، كعميو كاف التأسيس في مارس ُِٕٗ
                                                                     .ُٔ، ىامش صُربية عند اإلخكاف المسمميف، جالحميـ محمكد، منيج الت

يرل الباحث أف األقرب ىك ترجيح عمي محمكد لمميالدم؛ لألسباب التي ذكرىا إضافة إلى تأريخ البٌنا لمذكرل السنكية العاشرة 
ـ(، انظر: ُّٖٗىػ= مايك ُّٕٓكر العدد األكؿ مف مجمة النذير في )ربيع األكؿ عمى تأسيس الدعكة عند حديثو عف صد

، كىذا يؤكد أف الخطأ كقع في اليجرم؛ إذ لتماـ العشر سنكات ال بد أف يككف التأسيس في مايك ُّٕمذكرات الدعكة ص
ىػ  مع إضافة الفارؽ الميالدم ُّٕٓألكؿ ـ، كىك ما ذكره البنا، كىذا يتأكد بالعكدة عشر سنكات لمكراء بالنسبة لػ ربيع اُِٖٗ

حققو عمي محمكد، كمعمـك أف تاريخ التأسيس قالو البٌنا مف ذاكرتو، بينما الذكرل  قريب مماىػ كىك ُّْٔألجد أنو ذم القعدة 
 العاشرة مكثقة بصدكر العدد األكؿ مف المجمة، كبذلؾ يقطع الشؾ باليقيف.
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، قالكا: " لقد سمعنا ككعينا، كتأثرنا كال قكٌ  ة، كفي عيكنيـ بريؽ، كعمى كجكىيـ سنا اإليماف كالعـز
لة ة إلى عزة اإلسالـ كخير المسمميف، كلقد سئمنا ىذه الحياة: حياة الذٌ ندرم ما الطريؽ العمميٌ 

ما نممؾ لنبرأ مف التبعة بيف يدم اهلل، كتككف أنت  ككؿ الذم نريده ا ف أف نقدـ لؾ ..كالقيكد، 
 المسئكؿ بيف يديو عنا كعما يجب أف نعمؿ".

كاف ليذا القكؿ المخمص أثره البالغ في نفسي، كلـ أستطع أف أتنصؿ مف حمؿ ما ثـٌ عٌقب قائالن: "
مِّمت، كىك ما أدعك إليو كما أعمؿ لو، كما أحاكؿ جمع الناس تأثر عميؽ: عميو، فقمت ليـ في  حي

، كعمينا قنا إلى عمؿ صالح، يرضي اهلل كينفع الناسالحة، ككفٌ ية الصٌ شىك ر اهلل لكـ كبارؾ ىذه النٌ "
، كفييا حياة الكطف كعزة فمنبايع اهلل عمى أف نككف لدعكة اإلسالـ جندان  ،العمؿ كعمى اهلل النجاح

 ."لإلسالـ كنجاىد في سبيموحيا إخكانا نعمؿ أف نى  مان سى عة.. ككاف قى يٍ ككانت بى  ة.مٌ األ

 :التنظيم تسميةويقول في 

ةن أك ناديان، أك طريقةن أك نقابة حتى نأخذ الشكؿ أنفسنا؟ كىؿ نككف جمعيٌ  كقاؿ قائميـ: بـ نسِـّ 
ؿ اجتماعنا يكف أكٌ سميات، كلٍ كميات، كمف الرٌ سمي؟ فقمت: ال ىذا، كال ذاؾ، دعكنا مف الشٌ الرٌ 

"اإلخوان كالعمميات. نحف إخكة في خدمة اإلسالـ، فنحف إذف كأساسو: الفكرة كالمعنكيات 
... ككلدت أكؿ تشكيمة لإلخكاف المسمميف مف ىؤالء الستة: حكؿ ىذه الفكرة، عمى (2)المسممون"

 .(ّ)سميةىذه الصكرة كبيذه التٌ 

 وسام الجماعة:

 .(ْ)ف"كاف أكؿ األمر عبارة عف كشاح مف الجكخ األخضر مكتكب عميو "اإلخكاف المسممك 

تطكر ليصبح خاتمان مف فضة ذم عشرة أضالع ترمز إلى التكجييات العشرة في قكلو تعالى:

   چ ﯁   ﮽  ﮾  ﮿﯀  ﮼  ﮹   ﮺   ﮻     ۓ  ۓ    ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷﮸ 

                              ڭ  ڭ  ڭ  

ٻ  پ  پ  پ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ      ۈۈ  ٴۇ  ۋ  جئ  حئ  مئ  ىئ   

                                                                                                                                                                          

. المغربي زكي عز، إسماعيؿ اهلل، حسب الرحمف عبد إبراىيـ، فؤاد ،الحصرم أحمد عبدالحميد، حافظىـ:  (ُ)
 .َٕص كالداعية، الدعكة مذكرات البٌنا،انظر: 

 .ّص : ىامشانظرأما بالنسبة لكممة "جماعة"  )ِ(
 .ُٕمذكرات الدعكة كالداعية، ص البٌنا، (ّ)
 .ٖٔ، صالمرجع السابؽ (ْ)
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پ  ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  

 .(2)،(1)چڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  

 شعار الجماعة المرسوم:

:كا(، اقتباسان مف قكلو تعالىعبارة عف سيفيف يحيطاف بالمصحؼ، كتب تحتيما كممة )كأعد

.(4)،(3)چ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿   ﯀ ﯁          چ

 شعارىم المنطوق )اليتاف(:

 .(ٓ)اهلل غايتنا، كالرسكؿ زعيمنا، كالقرآف دستكرنا، كالجياد سبيمنا، كالمكت في سبيؿ اهلل أسمى أمانينا

 :(6)التكوين العممي لألعضاء

 اء الشامؿ لألعضاء، طكالن بالفترة الزمنية، كعرضان بجكانب الشخصية، كعمقان مف أجؿ تحقيؽ البن
 :(ٕ)رجات التاليةة، كاف االنضماـ لمجماعة كفؽ الدٌ ة كالعمميٌ ظريٌ بالمناىج كالبرامج النٌ 

االنضماـ العاـ: كىك مف حؽ كؿ مسمـ تكافؽ عمى قبكلو إدارة الدائرة كيعمف استعداده - أ
 التعارؼ، كيسمى األخ في ىذه الدرجة "أخان مساعدان". لمصالح كيكقع استمارة

                                                           

 . ُّٓ – ُُٓاألنعاـ:  (ُ)
 .َُِ، مذكرات الدعكة كالداعية، صانظر: البٌنا (ِ)
 .َٔاألنفاؿ:  (ّ)
 .ُّشماخ، دليمؾ إلى جماعة اإلخكاف المسمميف، ص (ْ)

 .ُّ، ص المرجع السابؽ(ٓ) 
أفرد منٌظر الجماعة الدكتكر عمي محمكد كتابان خاصان أسماه "فقو الٌدعكة إلى اهلل" تناكؿ فيو مراحؿ الٌدعكة  (ٔ)

تبدأ بالٌتعريؼ أك التبميغ، كتمٌر بالٌتككيف أك ما يعرؼ بمرحمة اإلعداد كالتربية، ثـٌ التنفيذ  كالتربية في الجماعة، كالتي
أك الجياد، كانتياءن بالتمكيف، متحٌدثان في كؿ مرحمة عف مفيكميا، كأبعادىا، طبيعتيا كمتطٌمباتيا، أىدافيا ككسائميا، 

ا، كمحتكاىا التربكم. انظر: محمكد، عمي عبد الحميـ محمكد، حكميا الٌشرعي، كمٌدتيا الٌزمنٌية، أكلكياتيا كبرنامجي
 مف الجزء الثٌاني.ُِٖ -ُِِ، ُ، جُط ـ،َُُِ-ىػُِّْ ،(القاىرة -إقرأ مؤسسة) ،فقو الٌدعكة إلى اهلل، جزءاف

 .ُٖٖ-ُٕٖانظر: البٌنا، مذكرات الدعكة كالداعية، ص (ٕ)
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االنضماـ األخكم: كالسابؽ مع إضافة بعض الكاجبات كالتعيد بالتزاـ الطاعات، كالكؼ - ب
عف المحرمات، كحضكر االجتماعات األسبكعية كالسنكية كغيرىا متى دعي إلييا، 

 كيسمى األخ في ىذه المرتبة "أخان منتسبان".

سابؽ مع إضافة بعض الكاجبات كااللتزامات التنظيمية، كيسمى األخ لي: كااالنضماـ العمم- ت
 في ىذه الدرجة مف درجات االنضماـ "أخان عامالن".

درجة االنضماـ الجيادم: كىي ليست عامة بؿ ىي مف حؽ األخ العامؿ الذم يثبت  - ث
فضالن  - لمكتب اإلرشاد محافظتو عمى كاجباتو السابقة. ككاجبات األخ في ىذه المرتبة

تحرم السنة المطيرة ما استطاع إلى ذلؾ سبيالن في األقكاؿ كاألفعاؿ  -عما سبؽ 
الجماعة إال لعذر قاىر، كالزىادة كالعزكؼ  صالة كاألحكاؿ، كمف ذلؾ قياـ الميؿ كأداء

عف مظاىر المتع االفانية، كالبعد عف كؿ ما ىك غير إسالمي في العبادات كفي 
، كاالشتراؾ المالي في مكتب اإلرشاد كصندكؽ الدعكة، المعامالت كفي شأنو كمو

كالكصية بجزء مف تركتو لجماعة اإلخكاف، كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ما داـ 
أىالن لذلؾ، كتمبية دعكة المكتب متى كجيت إليو في أم كقت كفي أم مكاف، كحمؿ 

مدة التربية الخاصة بمكتب  المصحؼ ليذكره بكاجبو نحك القرآف الكريـ كاالستعداد لقضاء
 اإلرشاد، كيسمى األخ في ىذه المرتبة "مجاىدان".

ىر تمؾ المراحؿ كبما أف التعديؿ كالتطكير مف طبيعة البشر فقد حافظت الجماعة عمى جكٍ 
كالدرجات مع تعديؿ بسيط في العناكيف كتطكير كتيذيب لممضاميف؛ إذ استقر بيا الحاؿ كفؽ 

د، ي  ؤَ الم  )، عريؼلمف ىك في مرحمة التٌ  بح  الم  كر العضك بالمراحؿ التالية: منياجيا المعتمد عمى مر 
. كما قيؿ في (ُ) نفيذلمف في مرحمة التٌ  لالعام  ، ككيف( لمف في مرحمة التٌ مظ  تَ ن  ب، الم  س  تَ ن  الم  
 ةرجات سابقان يقاؿ ىنا؛ بأف لكؿ مرحمة فترة زمنية محددة، كثالثة محاكر، كأىداؼ إجرائيٌ الدٌ 

 .ي الفصؿ الثانية، سيتناكليا الباحث عند التعريؼ بالمنياج فكسمككيٌ 

                                                           

اعة اإلخكاف في جميكرية مصر العربية، كالًقسـ المطبكع منو لجم منياج التربيةالنسخة األلكتركنٌية لانظر:  (ُ)
 كالنشر التكزيع دار) أجزاء،ْ اإلسالـ، نكر في رية، أبك محمكد رية، أبكتحت ميسٌمى )في نكر اإلسالـ(، 

 .ٕص، ّج، ُط ـ،ََِٔ-قُِْٕ ،(مصر-اإلسالمية
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 الَبي عة:

عة العشرة: يٍ عة، يتـ تعريفو بأركاف البى يٍ بعد أف يتجاكز الشخص تمؾ المراحؿ، كقبؿ أدائو قىسىـ البى 
ـٌ (ُ)ة، كالثقةالفيـ، كاإلخالص، كالعمؿ، كالجياد كالتضحية، كالطاعة كالثبات، كالتجرد، كاألخكٌ  ، ث

ـ سً قٍ ، فإف كاف بعدىا مستعدان فإنو يي (ِ)نة مف ثمانية كثالثيف بندان كاليؼ المككٌ يكٌمؼ بالتزاـ قائمة التٌ 
 ـ: سى القى  عة أماـ المرشد العاـ، كنٌص يٍ ـ البى سى قى 

 طبشرائ كالقياـ ،اسبيمي في كالجياد بدعكة اإلخكاف المسمميف مسؾالتٌ  عمى العظيـ العمي اهلل أعاىد)
 ،، كأقسـ باهلل العظيـ عمى ذلؾكالمكره نشطالمى  في كالطاعة معكالسٌ  ،كالثقة التاٌمة بقيادتيا كيتياعض
 .(ّ)(ككيؿ أقكؿ ما عمى كاهلل ،عميو كأبايع

 :ةالييكل اإلداري لمجماع

حكامان لممكضكعك ، (ْ)أشار البٌنا إلى التككيف اإلدارم لمجماعة في مذكراتو ختصاران لمكالـ، كا   ا 

 :(ٓ)الي لييكؿ الجماعة اإلدارمالتشجير التٌ أنقؿ  

                                                           

 لمكقكؼ عمى تفاصيميا انظر: (ُ)
 .ّٓٔ-ّٔٓالتعاليـ، صالبنا، مجمكعة الرسائؿ، رسالة   -
 .ِّٖ، صِمحمكد، منيج التربية عند اإلخكاف المسمميف، ج -

 .ّٗٔ-ّٓٔلالطالع عمييا انظر: البنا، مجمكعة الرسائؿ، رسالة التعاليـ، ص (ِ)
 اإلخكاف جماعة إلى دليمؾ شماخ،. كانظر: ٕٗٗ، صِمحمكد، منيج التربية عند اإلخكاف المسمميف، ج انظر:(ّ) 

 مكقع المكسكعة التاريخية الرسمية لجماعة اإلخكاف المسمميف، كيكيبيديا اإلخكافكانظر:  .ِٓٔ-ِّٔص المسمميف،
رابط االقتباس:  ،المسمميف اإلخكاف لجماعة كالعالمية العامة الالئحتاف  المسممكف، 

ww.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8http://w
%A6%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D
9%85%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D
9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7

9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D
%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86،  ـ.َُِّ-ِ-ُٓبتاريخ 

 .ُٖٗانظر: البٌنا، مذكرات الدعكة كالداعية، ص (ْ)
-ُُٔ، نقالن عف اإلخكاف المسممكف كالمجتمع المصرم صّْْجابر، الطريؽ إلى جماعة المسمميف، ص - (ٓ)

ما يتعمؽ بالييكؿ يمكف مراجعة منيج التربية عند اإلخكاف  كلمكقكؼ عمى تفاصيؿ كؿ لمحمد شكقي زكي. ُُٕ
 .َُُٖ-ُٕٗ، ِالمسمميف لعمي محمكد، ج

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
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 :حسن البّناالشي  مرشدو اإلخوان بعد 

حسف الشيخ مؤسسيا كمرشدىا األكؿ  دسبعة مرشديف بع (ُ)الجماعة حتى ا ف قيادة تعاقب عمى
 ىـ:ك البنا، 

ـ(، اختير مرشدان في الفترة ما بيف: ُّٕٗ-ـُُٖٗ، )(ِ)المستشار حسف اليضيبي -ُ
 ـ(.ُّٕٗ-ـُُٓٗ)

-ـُّٕٗـ(، اختير مرشدان في الفترة ما بيف: )ُٖٔٗ-ـَُْٗ، )(ّ)األستاذ عمر التممساني -ِ
 ـ(.ُٖٔٗ

ـ(، اختير مرشدان في الفترة ما بيف: ُٔٗٗ-ـُُّٗ، )(ْ)األستاذ محمد حامد أبك الٌنصر -ّ
 ـ(.ُٔٗٗ-ـُٖٔٗ)

بيف: ـ(، اختير مرشدان في الفترة ما ََِِ-ـُُِٗ، )(ٓ)األستاذ مصطفى مشيكر -ْ
 ـ(.ََِِ-ـُٔٗٗ)

                                                           

 ـ.َُِّشباط  (ُ)
جمع في دراستو بيف العمـك الدينٌية في األزىر في صغره قبؿ التحكؿ لمدراسة المدنية كالحصكؿ عمى شيادة  (ِ)

كمة النقض، ليستقيؿ عقب اختياره مرشدان عاما لمجماعة عاـ الحقكؽ ليعمؿ محاميان، ثـٌ قاضيان، فمستشاران في مح
ـ، تعٌرض لالعتقاؿ ثالث مرات، حكـ عميو باإلعداـ ثـٌ خفؼ إلى المؤٌبد ثـٌ خفؼ ألسباب صحٌية إلى ُُٓٗ

 .ُٗص المسمميف، اإلخكاف جماعة إلى دليمؾ شماخ،اإلقامة الجبرٌية. انظر: 
، حاصؿ عمى شيادة في الحقكؽ، عمؿ محاميان، تعٌرض لالعتقاؿ ثالث ترجع أصكلو إلى تممساف في الجزائر (ّ)

 .َِ-ُٗص المسمميف، اإلخكاف جماعة إلى دليمؾ شماخ،: انظرمرات.
كـ باإلقامة الجبرٌية. (ْ) ًكـ بعد اعتقالو باألشغاؿ الٌشاٌقة المؤٌبدة، كبعد اإلفراج عنو حي  ينتيي نسبو بآؿ البيت، حي

 . ُِ-َِص المسمميف، اإلخكاف جماعة إلى دليمؾ شماخ،: انظر
، عمؿ في األرصاد الجٌكية، انضـ لمجماعة مبٌكران كلـ يجاكز الخامسة عشرة مف عمره،  (ٓ) تخٌرج مف كمٌية العمـك

 جماعة إلى دليمؾ شماخ،: انظرتعٌرض لالعتقاؿ ثالث مرات، حكـ فييا بضعة عشر عامان، كاألعماؿ الٌشاٌقة. 
 .ُِص المسمميف، اإلخكاف
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ـ(، اختير مرشدان في الفترة ما ََِْ-ـُِْٗ، )(ُ)المستشار محمد المأمكف حسف اليضيبي -ٓ
 ـ(.ََِْ-ـََِِبيف: )

ـ، اختير مرشدان في الفترة ما بيف: ُِٖٗ، المكلكد عاـ (ِ)األستاذ محمد ميدم عاكؼ -ٔ
 ـ(.ََُِ-ـََِْ)

ـ، كما زاؿ ََُِر مرشدان لمجماعة عاـ ـ، اختيُّْٗ، المكلكد عاـ (ّ)الدكتكر محمد بديع -ٕ
 (ْ)في مكقعو.

 المطمب الثاني: الىداف والوسائل والساليب

بما أف النتائج مرتبطة بمقدماتيا كاف مف عناصر تمؾ المقدمات الكقكؼ عمى أىداؼ الجماعة 
كثقو  ما تعمؽ بذلؾ مما تككسائميا، كاألساليب المعتمدة لمكصكؿ إلى تمؾ األىداؼ، مف ىنا تتبع

مؤسس الجماعة حسف البٌنا؛ إذ ىك صاحب الغرس، كباذر النبت، كبما أف مايجرم عمى البشر مف 
تعديؿ كتطكير يجرم عمى الجماعات كالمؤسسات، قمت بتكثيؽ ما استقر عميو أمر الجماعة في 

 الكقت الحاضر معتمدان عمى آخر اإلصدارات ذات الصمة، كعمى ما كرد في برنامجيـ التربكم.

 
                                                           

نجؿ المرشد الثٌاني لمجماعة حسف اليضيبي، تخٌرج مف كٌمية الحقكؽ، كعمؿ في سمؾ القضاء، شارؾ في  (ُ)
الجياد أثناء العدكاف الٌثالثي عمى مصر، اعتقؿ مف جانب االحتالؿ الٌصييكني عندما كاف مستشاران لمحكمة غٌزة، 

ي المحاكـ الٌشرعٌية في الٌسعكدٌية إثر تعٌرضو كما اعتقؿ عٌدة سنكات في سجكف عبد الٌناصر، انتقؿ لمعمؿ ف
ـ، كأصبح رئيسان لمكتمة البرلمانية لإلخكاف داخؿ ُٕٖٗلممضايقات األمنٌية، خاض انتخابات مجمس الشعب عاـ 

 .ِِ-ُِص المسمميف، اإلخكاف جماعة إلى دليمؾ شماخ،: انظرالمجمس.
نية عشرة مف عمره، يحمؿ شيادة المعيد العالي لمتربية تعٌرؼ عمى اإلخكاف في سف مبكرة؛ حيث كاف في الثا (ِ)

الرياضية، كشيادة في الحقكؽ، شغؿ عٌدة مكاقع في الجماعة، أغمبيا كاف في رئاسة قسـ الطالب، تعٌرض لالعتقاؿ 
 ماعةج إلى دليمؾ شماخ،: انظرأكثر مف مٌرة، مف بينيا حكـ عميو باإلعداـ ثـٌ خٌفؼ إلى األشغاؿ الٌشاقة المؤٌبدة. 

 .ِّ-ِِص المسمميف، اإلخكاف
حاصؿ عمى شيادة في الطب البيطرم، عمؿ محاضران جامعيان في عٌدة جامعات، أدرج اسمو ضمف أعظـ مائة  (ّ)

: انظرشخصية عممٌية في العالـ العربي، تعٌرض ألربع حاالت اعتقاؿ، قضى فييا بضعة عشر عامان في الٌسجف.
في السجف عقب  -ـَُِّ/ َُ/ ٔ-. كىك يقبع ا ف ِْص لمسمميف،ا اإلخكاف جماعة إلى دليمؾ شماخ،

 األحداث الجارية في مصر.
 .ُّانظر: شماخ، دليمؾ إلى جماعة اإلخكاف المسمميف، ص (ْ)
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 :الىداف 

ف كانت مفرقة ىنا كىناؾ إاٌل أنيا  وأشار المؤسس في مذكرات كرسائمو إلى العديد منيا، كىي كا 
، كقبؿ نقميا كما جاءت في الالئحة أسجؿ نماذج لمجماعة العاـ النظاـ جاءت مجتمعة في الئحة

 ا لتمؾ األىداؼ التي يرنك إلييا.مف إشارات البن

 في بياف يسمى "رسالة المرشد" يحمؿ الرقـ  أىداؼ الجماعة افيو البنٌ  معر جى ثى أكؿ أى  كاف
ـ، كقد جاء في صدرىا ىذا ُِّٗديسمبر  ُٗ، ىػُّْٗشعباف  َِ ( بتاريخ:ِ)

 من مبادىء اإلخوان المسممين: -التكجيو

 ة.سالمة االعتقاد كاالجتياد في طاعة اهلل تبارؾ كتعالى كفؽ الكتاب كالسنٌ  –ا 

 حدة اإلسالمية.تصاـ بالكى في اهلل كاالع الحبٌ  - ِ

 ب بآداب اإلسالـ الحنيؼ.التأدٌ  - ّ

يثار ا خرة عمى الدنيا.فس كالتٌ تربية النٌ  - ْ  رقي بيا إلى معرفة اهلل تعالى كا 

 الثبات عمى المبدأ كالكفاء بالعيد مع اعتقاد أف أقدس المبادلء ىك"الديف". - ٓ

 ت األمة ابتغاء كجو اهلل.االجتياد في نشر الدعكة اإلسالمية بيف طبقا - ٔ

 (ُ)الحؽ كالخير أكثر مف أم شيء في الكجكد. حبٌ  - ٕ

إف منياج  :رسالة "إلى الشباب"ومن المواضع الكثر وضوحًا في تحديد الىداف ما جاء في 
ؼ الكسيمة إلى اإلخكاف المسمميف محدكد المراحؿ كاضح الخطكات، فنحف نعمـ تماما ماذا نريد كنعر 

 .إلرادةتحقيؽ ىذه ا

، كفي عممو كتصرفو. فيذا مقو كعاطفتو، كفي خالرجؿ المسمـ في تفكيره كعقيدتو نريد أكال -ُ
 ىك تككيننا الفردم.

                                                           

 .ُّٔ، صالبنا، مذكرات الدعكة كالداعية (ُ)
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كنريد بعد ذلؾ البيت المسمـ في تفكيره كعقيدتو كفي خمقو كعاطفتو كفي عممو كتصرفو  -ِ
اب كىذا ىك تككيننا عنى بالطفكلة عنايتنا بالشب، كني عنى بالمرأة عنايتنا بالرجؿيذا ني كنحف ل
 األسرم.

مؿ عمى أف تصؿ دعكتنا كنريد بعد ذلؾ الشعب المسمـ في ذلؾ كمو أيضا كنحف ليذا نع -ّ
، كأف تتيسر فكرتنا كتتغمغؿ في القرل إلى كؿ بيت، كأف يسمع صكتنا في كؿ مكاف

 كال نترؾ كسيمة. كالنجكع كالمدف كالمراكز كالحكاضر كاألمصار، ال نألك في ذلؾ جيدان 

ا الشعب إلى المسجد، كتحمؿ بو الناس عمى ذذلؾ الحككمة المسممة التي تقكد ىكنريد بعد  -ْ
كعمر مف أبي بكر   ىدل اإلسالـ مف بعد كما حممتيـ عمى ذلؾ بأصحاب رسكؿ اهلل

كنحف ليذا ال نعترؼ بأم نظاـ حككمي ال يرتكز عمى أساس اإلسالـ كال يستمد منو،  ،قبؿ
السياسية، كال بيذه األشكاؿ التقميدية التي أرغمنا أىؿ الكفر  كال نعترؼ بيذه األحزاب

كأعداء اإلسالـ عمى الحكـ بيا كالعمؿ عمييا، كسنعمؿ عمى إحياء نظاـ الحكـ اإلسالمي 
 بكؿ مظاىره، كتككيف الحككمة اإلسالمية عمى أساس ىذا النظاـ.

رقتو السياسة الغربية كنريد بعد ذلؾ أف نضـ إلينا كؿ جزء مف كطننا اإلسالمي الذم ف -ٓ
كنحف ليذا ال نعترؼ بيذه التقسيمات السياسية كال  ،لمطامع األكركبيةكأضاعت كحدتو ا

نسمـ بيذه االتفاقات الدكلية، التي تجعؿ مف الكطف اإلسالمي دكيالت ضعيفة ممزقة يسيؿ 
 ،ة ىذه الشعكب كاستبداد غيرىا بياابتالعيا عمى الغاصبيف، كال نسكت عمى ىضـ حري

فمصر كسكرية كالعراؽ كالحجاز كاليمف كطرابمس كتكنس كالجزائر كمراكش ككؿ شبر 
نقاذه  أرض فيو مسمـ يقكؿ: ال إلو إال اهلل، كؿ ذلؾ كطننا الكبير الذم نسعى لتحريره كا 

 ..كخالصو كضـ أجزائو بعضيا إلى بعض.

عدت باإلسالـ حينا كنريد بعد ذلؾ أف تعكد راية اهلل خافقة عالية عمى تمؾ البقاع التي س -ٔ
مف الدىر كدكل فييا صكت المؤذف بالتكبير كالتيميؿ، ثـ أراد ليا نكد الطالع أف ينحسر 

فاألندلس كصقمية كالبمقاف كجنكب إيطاليا  ،اؤه فتعكد إلى الكفر بعد اإلسالـعنيا ضي
 .ة يجب أف تعكد إلى أحضاف اإلسالـيا مستعمرات إسالميٌ ، كمٌ كغيرىا
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بيا آفاؽ  عـ  غ الناس جميعا، كأف ني عو أف نعمف دعكتنا عمى العالـ كاف نبمٌ نريد بعد ذلؾ كم -ٕ
 (ُ).. هلل وار، حتى ال تككف فتنة كيككف الديف كمٌ بٌ األرض، كأف نخضع ليا كؿ جى 

يمكف الكقكؼ عمى مدل اىتماـ البنا باستحضار األىداؼ التي يصبك إلييا في  (ِ)ما سبؽ كؿمف 
ضح جميان مدل تنكعيا كشمكليا عقائديان كأخالقيان لمكاقع، كما كيتٌ ى المناسبات، كمختمؼ اشتٌ 

، كىذا ما جاء كاضحان كرسميان ة، بدأت ببناء الفرد كانتيت ببناء األمٌ (3)كاجتماعيان كسياسيان كاقتصاديان 
المسمميف تحت عنكاف األىداؼ  لإلخكاف العاـ انية مف الباب الثاني في الئحة النظاـفي المادة الثٌ 

 الكسائؿ، كذلؾ عمى النحك التالي:ك 

 التي األغراض كتحقيؽ األرض، في اهلل ديف إلقامة تعمؿ جامعة، إسالمية ىيئة المسممكف اإلخكاف"
 :األغراض بيذه يتصؿ كمما الحنيؼ، اإلسالـ أجميا مف جاء

لى كافة الناس إلى اإلسالـ دعكة تبميغ - أ ا كشرحيا خاصة، المسمميف كا   كيردىا يايكضح دقيقنا شرحن
 .كالشبيات األباطيؿ عنيا كيدفع كشمكليا، فطرتيا إلى

 النظر كجيات كتقريب فييا، الكريـ أثرىا كتجديد اإلسالـ، مبادئ عمى كالنفكس القمكب جمع - ب
 .اإلسالمية المذاىب بيف

 .كحمايتيا األمة ثركات كتنمية لألفراد المعيشة مستكل رفع عمى العمؿ -ج
                                                           

 .ُٖٕ-ُٕٕالبنا، مجمكعة الرسائؿ، رسالة إلى الشباب، ص (ُ)
 ظر: مجمكعة الرسائؿ لمبنا:لمكقكؼ عمى المزيد، ان (ِ)

 .ّْرسالة إلى أم شيء ندعك الناس، ص -
، ص -  .َُٕ-َُٔرسالة بيف األمس كاليـك
 ..ُِٗ-ُُٗرسالة اإلخكاف المسممكف تحت راية القرآف، ص -
 .َِٔ-َِْرسالة المؤتمر السادس، ص -
 .ِّٔ-ِّٓرسالة دعكتنا في طكر جديد، ص -
 .ُِٓ-ِْٗ، صرسالة في اجتماع رؤساء المناطؽ كمراكز الجياد -
 .ِْٗ-َِٗرسالة نحك النكر، ص -

أشار الشيخ القرضاكم إلى تنكع تمؾ األىداؼ كشمكليا تحت عنكاف "كضكح األىداؼ كشمكليا" مف خالؿ  (ّ)
بأنيا كبيرة ككاسعة شممت الجانب الفكرم، كالركحي أك الرباني، كاالجتماعي،  :استقراء تراث اإلماـ البنا فقاؿ

كالسياسي، ثـٌ فصؿ األىداؼ بالمحمي كاإلسالمي، كالقريب كالبعيد، كالعاـ كالخاص،  كاالقتصادم كالتنمكم،
 .ٔٗ-ْٖعامان مف الدعكة كالتربية كالجياد، صَٕكالمجمؿ كالمفصؿ. انظر: القرضاكم، اإلخكاف المسممكف 
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 كالفقر كالمرض الجيؿ كمكافحة مكاطف، لكؿ االجتماعي كالتأميف ،الجتماعيةا العدالة تحقيؽ -د

 .كالخير البر أعماؿ كتشجيع كالرذيمة،

 األقميات كمساعدة إسالمي، غير سمطاف كؿ مف أجزائو بكؿ اإلسالمي الكطف تحرير -ىػ

 .كاحدة أمة يصيركا حتى المسمميف تجميع إلى كالسعي مكاف، كؿ في اإلسالمية

 كتعمؿ الداخؿ، في كتحرسيا عمميًّا، كتعاليمو اإلسالـ أحكاـ تنفِّذ التي اإلسالمية الدكلة ياـق -ك

 .الخارج في كتبميغيا نشرىا عمى

 الحريات تصكف التي اإلسالمية الشريعة ظؿ في صادقة مناصرة العالمي التعاكف مناصرة -ز

 كالمادة، اإليماف تآزر مف جديد ساسأ عمى اإلنسانية الحضارة بناء في كالمشاركة الحقكؽ، كتحفظ

 (1)."الشاممة اإلسالـ نظـ ذلؾ كفمت كما

 الوسائل والساليب(ِ): 

كما كاف لمبنا فضؿ التأسيس لمجماعة كاف لو سبؽ التخطيط كالتنظيـ؛ إذ لـ يقتصر عمى مجرد 
ما إلى غاياتو التنظير كترديد األىداؼ، إٌنما أتبع ذلؾ ببياف األساليب، كتحديد الكسائؿ، ليصؿ بي

 كأىدافو، كقد أشار إلى الكثير منيا في مذكراتو كرسائمو، منيا:

                                                           

 ط ػػالمسممكف، راب إلخكافمكقع المكسكعة التاريخية الرسمية لجماعة اإلخكاف المسمميف، كيكيبيديا ا انظر: (ُ)
، http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=58497&SecID=211 اس:ػػػػػبػػػتػػػػػػاالق
شماخ، دليمؾ إلى كانظر:  .ُِْ-ُُْالمذاىب كاألفكار المعاصرة، ص الحسف،كانظر:  ـ.َُِّ-ِ-ُٓ: يخبتا

 .ٕجماعة االخكاف المسمميف، ص
أفرد منٌظر الجماعة الدكتكر عمي محمكد كتابان خاصان بكسائؿ التربية عند اإلخكاف، أسماه "كسائؿ التربية عند  (ِ)

كتأصيميا الٌشرعي،  ، تناكؿ فيو كؿ ما يتعٌمؽ بالكسائؿ مف حيث مفيكميادراسة تحميمٌية تاريخٌية" -اإلخكاف المسمميف
كسائؿ التربية عند اإلخكاف المسمميف، كأىمٌيتيا التربكٌية، ككيفٌية تطبيقيا. انظر: محمكد، عمي عبد الحميـ محمكد، 

 .ّّْ-ٓٗ، صْـ، طَُٗٗ -قُُُْالمنصكرة(،  -)دار الكفاء

http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=58497&SecID=211
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" تحت عنكاف كسائمنا -  الخيطب إف: فيقكؿ العامة ما أكرده في رسالة "بيف األمس كاليـك
 كحده ذلؾ كؿ الدكاء ككصؼ الداء كتشخيص كالمحاضرات كالدركس كالمكاتبات كاؿكاألق
 لمدعكات كلكف األىداؼ؛ مف ىدؼ إلى بالداعيف يصؿ كال غاية يحقؽ كال نفعان  يجدم ال

 كال تتبدؿ كال تتغير ال لمدعكات العامة كالكسائؿ ،ليا كالعمؿ بيا األخذ مف بد ال كسائؿ
 :الثالثة األمكر ىذه تعدك

 . العميؽ اإليماف -ُ

 . الدقيؽ التككيف - ِ

 . المتكاصؿ العمؿ - ّ

 .(1)تقتضييا طبيعة العمؿ كضركرة الكاقع ثـ أتبع ذلؾ بالكسائؿ اإلضافية التي

زت كمما يمكف أف يندرج تحت األساليب ما أكرده البنا في سياؽ الخصائص التي ميٌ  -
 اإلخكاف عف غيرىـ، منيا: 

 الخالؼ. مكاطف عف عدالبي  -ُ

 الكبراء. ك األعياف ىيمنة عف عدالبي  -ِ

 الييئات. ك األحزاب عف عدالبي  -ّ

 الخطكات. في درجكالتٌ  ككيفبالتٌ  العناية -ْ

 (2)كاإلعالنات. عايةالدٌ  عمى ةاإلنتاجيٌ  ةالعمميٌ  احيةالنٌ  إيثار -ٓ

اإلخكاف "ت عنكاف في رسالة المؤتمر الخامس تحفقد كٌضحو استعماؿ القكة كالثكرة أما مكقفو مف 

 يثقكف كحيث ،غيرىا جدميي  ال حيث ةالعمميٌ  القوة سيستخدمكف المسمميف اإلخكاف إف" :"كالقكة كالثكرة

 صرحاء شرفاء سيككنكف القكة ىذه يستخدمكف حيف كىـ كالكحدة، اإليماف ةعدٌ  استكممكا قد أنيـ
                                                           

، صالبن   (ُ)  .َُٖا، مجمكعة الرسائؿ، رسالة بيف األمس كاليـك
 .ُِْ-ُِّالرسائؿ، رسالة المؤتمر الخامس، صالبنا، مجمكعة (ِ) 
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 بكؿ ىذا مكقفيـ نتائج كؿ مكفمٌ كيتح ة،كعزٌ  كرامة في مكفيقدً  ثـ ذلؾ بعد كينتظركف أكالن، كسينذركف

 بنفعيا يؤمنكف كال عمييا، عتمدكفي كال، فييا المسممكف اإلخكاف يفكر فال ورةالثّ  أما .كارتياح رضىن 

ف كنتائجيا،  كلـ المنكاؿ ىذا عمى دامت إذا الحاؿ بأف مصر في حككمة كؿ يصارحكف كانكا كا 

 ليست ثكرة إلى حتما ذلؾ فسيؤدم المشاكؿ، ليذه سريع كعالج عاجؿ إصالح في األمر أكلك يفكر

 األحكاؿ، كمقتضيات ؼالظرك  ضغط مف كلكف دعكتيـ، مف كال المسمميف اإلخكاف عمؿ مف

ىماؿ  بمضي أمرىا كيستفحؿ الزمف بمركر تتعقد التي المشاكؿ ىذه كليست، اإلصالح مرافؽ كا 

 (1)."باألعماؿ المنقذكف فميسرع ذر،النٌ  ىذه مف نذيران  إال األياـ

في الباب  ظام العام لمجماعةالنّ كقد جمع شتات تمؾ الكسائؿ كاألساليب كأخرجيا بشكؿ منظـ 
 عمى األغراض ىذه تحقيؽ في المسممكف اإلخكاف يعتمدالمادة الثالثة، كالتي جاء فييا:  الثاني،
 :ا تية الكسائؿ

 .المختمفة النشر ؽبطر : الدعكة - أ

 بالعبادة كركحيًّا بالعمـ، كعقميًّا كالسنة، الكتاب كفؽ عقيديًّا صالحة؛ تربيةبحيث تككف : التربية - ب
 الحقيقي كالتعاكف التاـ كالتكامؿ الصادقة األخكة معنى كتثبيت بالرياضة، كبدنيًّا بالفضيمة، كخمقيًّا
ا فيمنا اإلسالـ يفيـ جديد جيؿ كينشأ مكحد، إسالمي رأم يتككف حتى بينيـ؛  .صحيحن

 كالتشريع كالتعميـ التربية مف المجتمع كفشؤ  كؿ في الصالحة المناىج بكضع: التكجيو -ج 
 .كالحكـ كالصحة االقتصادك  كالجندية كاإلدارة ،كالقضاء

 .كعممية كاقتصادية كاجتماعية تربكية مؤسسات بإنشاء: العمؿ -د 

                                                           

 .ُّٔ-ُّٓالبنا، مجمكعة الرسائؿ، رسالة المؤتمر الخامس، ص (ُ)
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 اهلل، أعداء مف طيفكالمتسمٌ  زاةالغ كجو في كاحدة جبية لتقؼ جياديًّا؛ إعدادنا: األمة إعداد -ق

 (1).الراشدة اإلسالمية الدكلة إلقامة تمييدنا

 شاط واالنتشارالمطمب الثالث: النّ 

كاف مف ثمار ذلؾ التكسع طكالن فقد ، (2)أف مف خصائص بناء جماعة اإلخكاف التكامؿ كالشمكؿبما 
 يمان، كىذا ما سأتناكلو فيما يمي:باألنشطة المتنكعة، كعرضان باالنتشار الكاسع فكران كتنظ

 :النشاط 

اإلخكاف  بما أف المباني لساف حاؿ المعاني، كحركة المظير تنبئ عف مكنكف المخبر، كاف لعقيدة
كمبادئيـ األثر الكبير في تحديد األنشطة، ككضع البرامج، كمف المبادئ اعتقادىـ بشمكؿ الفكرة 

ال غرابة أف جاءت األنشطة شاممة شمكؿ  كف، كتكامؿ العناصر التي يتبنكف؛ لذاالتي يحمم
ميقي،  ي،بانكحي أك الرٌ : الرٌ (3)التالية بالجكانبالغايات، متكاممة تكامؿ األىداؼ، أكجزىا  العقمي، كالخي
أفرد الباحثكف كؿ جانب مف تمؾ  االقتصادم، كقدياسي، ك كالبىدني، كالجيادم، كاالجتماعي، كالسٌ 

 (4)األنشطة بالعديد مف المؤلفات.

                                                           

مكقع المكسكعة التاريخية الرسمية لجماعة اإلخكاف المسمميف، كيكيبيديا اإلخكاف المسممكف، رابط - انظر: (ُ)
، بتاريخ http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=58497&SecID=211س:قتبااال
 ـ.َُِّ-ِ-ُٓ

 .ُِْالحسف،المذاىب كاألفكار المعاصرة، ص  -
 .ٖ-ٕشماخ، دليمؾ إلى جماعة االخكاف المسمميف، ص  -

-ىػُُِْالقاىرة(،  -سالمية كمدرسة حسف البنا، )مكتبة كىبةانظر: القرضاكم، يكسؼ القرضاكم، التربية اإل (ِ)
 .ِّ، صّـ، طُِٗٗ

 أفرد الشيخ القرضاكم فصالن  كامالن لمحديث عف الجكانب السبعة األكلى  في كتابو "التربية اإلسالمية   -  (ّ)
 .ٕٔ-ٗكمدرسة حسف البنا"، ص         
لتو العممية "الطريؽ إلى جماعة المسمميف" تحت عنكاف كما تناكؿ الباحث حسيف جابر الكثير منيا في رسا -

 .ُّْ-ّْٗ)بعض جيكد الجماعة(، ص
مجمكعة، ُِْلالطالع يمكف مراجعة المكسكعة الحركية الصادرة عف مكقع الشبكة الدعكية كالتي تضـ  (ْ)
 كقع: كتاب، صدرت بمناسبة الذكرل الثمانيف عمى تأسيس جماعة اإلخكاف المسمميف، رابط الم َُِِك

info.net/books1.php?ar=author-http://www.daawa ـ.َُِّ-ِ-ُٕ، بتاريخ 

http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=58497&SecID=211
http://www.daawa-info.net/books1.php?ar=author
http://www.daawa-info.net/books1.php?ar=author
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كأكجز تعبير عف حجـ نشاط المجاف العاممة كشمكلو، كتكامؿ  (1)كأخيران أختـ باقتباس الجدكؿ التالي
 تنكعو: عمؿ األقساـ الرئيسية ك 

 

 

 

 

                                                           

، نقالن عف اإلخكاف المسممكف كالمجتمع المصرم ّْْانظر: جابر، الطريؽ إلى جماعة المسمميف، ص (ُ)
 لمحمد شكقي زكي. ُُٕ-ُُٔص
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 :االنتشار 

ما مف كاتب تناكؿ جماعة اإلخكاف إاٌل كتحدث عف سرعة انتشارىا، فكران في عقكؿ العامة، كتنظيمان 
في صفكؼ الخاصة، لدرجة أف أصبح االنتشار كالتكسع مف خصائص جماعة اإلخكاف المميزة ليا 

 . (1)عف غيرىا

 :في مصر 

طر المصرم؛ إذ لـ يمض عمى تأسيس الجماعة في اإلسماعيمية انتشارىا كاف في القي لعؿ باككرة 
 (ِ)،ـُِّٗكزىا العاـ في القاىرة عاـ لتفتتح مر  ،أربع سنكات حتى كصمت إلى المدف المحيطة بيا

يستمر التكسع كاالنتشار بشكؿ متسارع، كفي ىذا يقكؿ اإلماـ حسف البنا: انتشرت فكرة اإلخكاف ك 
 .(ّ)يف فيما يزيد عمى خمسيف بمدان مف بمداف القطر المصرمالمسمم

كما أف أتمت الجماعة عاميا العاشر حتى أصبح ليا دار في كؿ مكاف مف القطر المصرم، 
تعمؿ لمفكرة، كتقكد إلى  (ْ)بةعٍ شي كصار ذكرىا عمى كؿ لساف، كبمغ تعدادىا أكثر مف ثالثمائة 

 . (ٓ)الخير

 :خارج حدود مصر 

، ككاف عالميان  مبشرة بفكرىا إقميميان، لمنيجيا داعيةؿ بناء الجماعة محميان حتى انطمقت ما أف اكتم
، ليستمر االنتشار أفقيان في (6)فمسطيف كسكريا كلبنافـ، ككانت الكجية ُّٓٗىػ=ُّْٓذلؾ عاـ 

                                                           

 .ّّٕانظر: جابر، الطريؽ إلى جماعة المسمميف، تحت عنكاف "كمف خصائصيا سرعة االنتشار"، ص (ُ)
 .َُُ-ْٗانظر: البنا، مذكرات الدعكة كالداعية، ص (ِ)
 .ْٔـ، صُّٓٗىػ=ُّّٓانظر: البنا، مجمكعة الرسائؿ، رسالة ىؿ نحف قـك عمميكف المنشكرة عاـ  (ّ)
الكحدات اإلدارٌية في التنظيـ؛ فكؿ مجمكعة مف الٌشعب تتككف منيا منطقة،  لشٍُّعبة: ىي أصغر الييئات أكا (ْ)

. عممان بأف كؿ شعبة ككؿ مجمكعة مف المناطؽ يتككف منيا مكتب إدارم، كالمكاتب اإلدارية تتبع مكتب اإلرشاد
حمكد، منيج ممزمة بتقسيـ األعضاء فييا إلى مجمكعة مف األيسىر، كؿ أسرة تتككف مف خمسة أعضاء:  انظر: م

 .ِٖٗ-ٖٕٗ، صِالتربية عند اإلخكاف المسمميف، ج
 .ُّٗانظر: البنا، مذكرات الدعكة كالداعية، ص (ٓ)
 .ُٔٗ، صالمرجع السابؽانظر:  (ٔ)
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مان أقطار العالـ، كعمكديان بعدد األتباع، كفي ىذا يقكؿ الشيخ القرضاكم بمناسبة مركر سبعيف عا
عمى تأسيس الجماعة: بأنيا أكلى الجماعات اإلسالمية مف حيث الزمف، ككبرل الجماعات مف 
حيث العدد، كأكسع الجماعات مف حيث المساحة، فمإلخكاف كجكد كأتباع في أكثر مف سبعيف 

 . (1)قطران 

ة في جماعة حسف البنا، أكبر الفرؽ اإلسالمية العامم"كيقكؿ صاحب مكسكعة الفرؽ كالجماعات: 
عت جماعات أخرل داخؿ فرٌ في مصر كالعالـ العربي، كعنيـ ت مجاؿ الدعكة اإلسالمية السني ة

 سكريا في قكم كجكد ليا كصار العربية األقطار إلى الحركة . حيث انتقمت(2)"مصر كخارجيا
 حاءأن معظـ في أتباعان  ليا أف كما.. كغيرىا كالسكداف كاليمف كالعراؽ كلبناف كاألردف كفمسطيف

لذلؾ ال تكاد تجد بقعة في الدنيا إاٌل كلفكر البنا أثر بؿ آثار عمى اختالؼ األجناس  .(3)اليكـ العالـ
 .(4)كاأللكاف كالمغات

في رسالة  -الذم بدأ باإلسماعيمية ليصؿ إلى كافة األقطار -كلقد لخص اإلماـ البنا ذلؾ االنتشار 
عنكاف "سرعة االنتشار في  فقاؿ تحتلتأسيس، المؤتمر الخامس بمناسبة مركر عشر سنكات عمى ا

 تقؼ كلـ ..المصرم القطر نكاحي جميع في فائقة بسرعة اإلخكاف شعب ثـ انتشرت"القرل كالمدف": 
، المفدل السكداف إلى، الغالي الكطف مف الجنكبي القسـ إلى تجاكزتيا بؿ المصرية الحدكد ىذه عند
 إلى ثـ، غربا بأقسامو كالمغرب، شرقا بأقساميا سكريا: زالعزي اإلسالمي الكطف أجزاء بقية إلى ثـ

 فقد ا ف أما، انتشارىا عمى كنعمؿ الدعكة وجِّ كى ني  انٌ كي  المباركة، اإلسالمية بالدنا بقية مف ذلؾ غير
 ذلؾ في كاف ميما حقكقيا كأداء مالحقتيا إلى ناكتضطرُّ  كالقرل البالد إلى ناقي تسبً  الدعكة صارت

 .(5)"ىاؽإر  كمف تعنى  مف

                                                           

 .ٓعاما في الدعكة كالتربية كالجياد، ص َٕالقرضاكم، اإلخكاف المسممكف  (ُ)
-قُُّْالقاىرة(، -ت كالمذاىب اإلسالمية، )دار الرشيدالحفني، عبد المنعـ الحفني، مكسكعة الفرؽ كالجماعا(ِ) 

 .ِٔ، صُـ، طُّٗٗ
الندكة العالمية لمشباب اإلسالمي، المكسكعة الميسرة في األدياف كالمذاىب كاألحزاب المعاصرة، جزءاف، إشراؼ (ّ) 

 .َِْ، صُ، جْق، طَُِْكتخطيط كمراجعة: د. مانع بف حماد الجيني، )دار الندكة العالمية(، 
 .َِانظر: أبك فارس، الفقو السياسي عند اإلماـ الشييد حسف البنا، ص (ْ)

 .ُِّ-ُُّانظر: البنا، مجمكعة الرسائؿ، رسالة المؤتمر الخامس، ص(ٓ) 
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كمعمكـ أف انتشاران كيذا ال يمكف أف يككف كليد الصدفة؛ إذ مف نكاقض الصدفة االطراد كاالستمرار؛ 
لذا ال بد مف عكامؿ حقيقية، كأسباب منطقية كراء ذلؾ، لعؿ مف بينيا ما أشار إليو الشيخ 

أت فيو لـ يكف ىدؼ اإلخكاف مقصكران عمى مصر، الكطف األكؿ الذم نش"القرضاكم بقكلو: 
الحركة، كمنو انطمقت إلى غيره مف البمداف، ... بؿ اتسعت ىذه األىداؼ لتشمؿ الكطف العربي مف 
الخميج إلى المحيط، كالكطف اإلسالمي مف المحيط إلى المحيط..، أك مف جاكرتا شرقان إلى مراكش 

لجنس دكف جنس،  غربان،.. ثـ لـ يقؼ اإلخكاف عند ىذا الحد، فيـ يؤمنكف أف رسالة اإلسالـ ليست
كال إلقميـ دكف إقميـ، كال لطبقة دكف طبقة، أك لساف دكف لساف، بؿ ىي دعكة عالمية، لكؿ األجناس 

 .(1)"كاأللكاف، كلكؿ الشعكب كاألكطاف

كقد كتب الباحث حسيف جابر تحت عنكاف "عكامؿ النجاح في دعكة اإلخكاف المسمميف"، ناقالن عف 
 ا العكامؿ التالية:ن  البى 

 نيا تدعك بدعكة اهلل تعالى، كىي أسمى الدعكات.كك  -ُ

 ككنيا تنادم بفكرة اإلسالـ، كىي أقكل الفكر. -ِ

 ككنيا تقدـ لمناس شريعة القرآف، كىي أعدؿ الشرائع. -ّ

  (2)ككف البشرية محتاجة إلى ىذه األشياء الثالثة كبيا ترتبط سعادتيا أك شقاكتيا. -ْ

ئحة العالمية لجماعة اإلخكاف كالتي تنظـ عمؿ التنظيـ كأخيران أختـ ىذه الجزئية باإلشارة إلى الالٌ 
 مف نص بياف المرشد الرابع لمجماعة محمد حامد أبك النصر ان لعالمي لمجماعة، كىنا أقتبس بعضا

 السابؽ المؤقتة لالئحة كفقنا العالمي الشكرل مجمس انعقد ـُِٖٗ /ٕ/ ِٗفي: (3)كالذم جاء فيو
 العاـ النظاـ إقرار كتـ ،ـُٖٕٗ / ٓ/ َُ بتاريخ لمجماعة ـالعا المرشد فضيمة مف اعتمادىا
 خمسة تنتظميا مادةن  (ْٕ) كالمتضمف( الالئحة) النظاـ ىذا كأصبح المسمميف، اإلخكاف لجماعة
ا أبكاب؛  .كاألفراد األقطار لجميع ممزمن

                                                           

 .ٖٓ-ْٖعاما في الدعكة كالتربية كالجياد، ص َٕالقرضاكم، اإلخكاف المسممكف  (ُ)
 .ّّٕجابر، الطريؽ إلى جماعة المسمميف، ص (ِ)
 ميالدية. ُْٗٗأبريؿ  ُِىجرية=  ُُْْلصادر في القاىرة بتاريخ: غرة ذم القعدة ا (ّ)
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 اعة،الجم نشاط اتساع عمى كبناءن  النظاـ، ىذا إقرار مف سنكات عشر عف يزيد ما مركر كبعد
 كاألسس ،لنشاطاتيا تقكيمية دراسة بإجراء الجماعة قامت تجارب، مف بيا مر ما ضكء كعمى

 مجمس قاـ ـ،ُْٗٗ /ّ/ ِٖ كبتاريخ، حركتيا يحكـ الذم العاـ النظاـ بينيا كمف ليا، التنظيمية
 ،(الالئحة) عاـال النظاـ نياضم  كى  الجديدة التعديالت كأقر مقترحات، مف إليو قيدِّـ ما بدراسة الشكرل
 .(1)أبكاب ستة تنتظميا مادةن، (ْٓ) متضمنة كأصدرىا

 ما قيل في جماعة اإلخوانم: 

 :شيادة محمية 

 مف مجمكعة مجرد ليسكا.. المسممكف اإلخكاف..  الضخـ البناء يقكؿ الشييد سيد قطب فييا: ىذا
 كؿ في تبدك البناء قريةعب إف.. عقيدة حكؿ فالتفكا ككجداناتيـ، مشاعرىـ الداعية استجاش الناس،
 الييئة إلى اإلدارم، المركز إلى المنطقة، إلى الشعبة، إلى األسرة مف.. التنظيـ خطكات مف خطكة

 -العبقرية ىذه مظاىر أقؿ كىك- الخارجي الشكؿ ناحية مف ىذه .اإلرشاد مكتب إلى التأسيسية،
 البناء.. كالبناء التنظيـ عبقرية ىعم داللة كأكثر كأحكـ، أدؽ الجماعة ليذه الداخمي البناء ولكن

 المشتركة، الدراسات ىذه.. الشعبة كأفراد الكتيبة كأفراد األسرة أفراد يربط الذم النظاـ ىذا.. الركحي
 كفي.. المشتركة كالمعسكرات المشتركة، كالرحالت المشتركة، كالتكجييات المشتركة، كالصمكات
 في تعمؿ عقيدة الجماعة نظاـ تجعؿ التي ، المشتركة ركالمشاع المشتركة، االستجابات ىذه النياية
 .(2)كنظمان  كأكامر تعميمات تككف أف قبؿ النفس داخؿ

 :شيادة إسامية 

 إسالمية يقكؿ فييا أبك الحسف الندكم أثناء تقديمو لكتاب "مذكرات الدعكة كالداعية": بأنيا دعكة
 الحكادث مجرل رتغيِّ  بناءة، إصالحية ةثكر  المجتمع في تحدث أف إلى تيدؼ دينية كحركة ربانية،

                                                           

انظر: مكقع المكسكعة التاريخية الرسمية لجماعة اإلخكاف المسمميف، كيكيبيديا اإلخكاف المسممكف، تحت عنكاف:  (ُ)
 الالئحة العالمية لجماعة اإلخكاف المسمميف، رابط االقتباس:

 http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=58497&SecID=211 بتاريخ ،ُٓ-
 ـ.َُِّ-ِ

 .ِِٔ-ِِٓقطب، دراسات إسالمية، ص (ِ)

http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=58497&SecID=211
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فقد  رسالتو، كخمكد اإلسالـ بصالحية الثقة العربي العالـ في الجديد الجيؿ إلى كتعيد كالتاريخ،
 التي الداخمية كاليزيمة ،نفكسيـ في" النقص مركب" كقاكمت جديدأ، إيمانان  كقمكبو نفكسو في أنشأت

 الشجاعة في عجائب يصنع أف الجيؿ ىذا ستطاعا حتى منيا، خطر أكبرال ك  أشنع ىزيمة ال
 .(1)كالثبات كاالستقامة كالبسالة

  ّة:شيادة عممي 

 في اهلل شريعة كتطبيؽ كالسن ة، الكتاب تحكيـ ىدفييا معاصرة، إسالمية حركة المسمميف اإلخكاف إفٌ 
 مماني،الع المد ككقؼ الدنيا، عف الديف فصؿ سياسة أماـ بحـز كالكقكؼ الحياة، مناحي شتى

 كتككِّف الخالؼ مكاطف عف تبعد عالمية حركة خالؿ مف األرض، في اهلل كممة إلعالء كالعمؿ
 لألمة الدكلي الكياف إعادة في أمالن  كحككماتيـ، كبيئاتيـ أنفسيـ إلصالح الدعكة، ىذه عبر الشباب

 .(2)اإلسالمية

ماعة المسمميف" بأنيا أقرب ر الباحث حسيف عمي جابر في رسالتو العممية "الطريؽ إلى جكيقرِّ 
 .(3)ا تعانيو مف فساد كضياعحة لتخميص األمة اإلسالمية ممٌ الجماعات المرشٌ 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .ٖ-ٕانظر: مقدمة "مذكرات الدعكة كالداعية"، ص (ُ)
 .َِْ، صُمشباب اإلسالمي، المكسكعة الميسرة في األدياف كالمذاىب كاألحزاب المعاصرة، جالندكة العالمية ل(ِ) 
 .ّّْجابر، الطريؽ إلى جماعة المسمميف، ص (ّ)
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 :مباحث وأربعة ،تمييد ، وفيوجماعة اإلخوان المسممين العقيدة في فكر: الثانيالفصل 

 :مطمبان وفيو يتيا،مفيوم العقيدة وأىمّ المبحث الول: 

 .مفيكـ العقيدةكؿ: المطمب األ           

 .ية العقيدةأىمٌ المطمب الثاني:            

 البنا، حسن ييدالش   الجماعة سمؤس   فكر في العقيدة قضاياالمبحث الثاني: 

 :مبانوفيو تمييد، ومط                

 اىتماـ الشيخ حسف البٌنا بالعقيدة.ؿ: المطمب األكٌ            

 يخ حسف البٌنا في تناكؿ قضايا العقيدة.منيج الشٌ اني: المطمب الثٌ            

 )مصر جماعة اإلخوان المسممين عند التربية منياج في العقيدة قضايا الثالث: المبحث

 :مطمبانوفيو تمييد، و  نموذجًا(،                

 عريؼ بالمنياج التربكم.التٌ المطمب األكؿ:            

 العقيدة في محاكر المنياج التربكم.قضايا المطمب الثاني:            

 ، المنياج التربوي في المعتمدة المصادر في العقيدة قضايا الرابع: المبحث

  مطالب: أربعةوفيو تمييد، و                

 .سابؽ السٌيد لمشيخ -اإلسالمٌية العقائد كتاب: األكؿ المطمب           

 .محمد نعيـ ياسيف.د -كتاب اإليمافالمطمب الثاني:            

 يخ حسف أيكب.لمش -كتاب تبسيط العقائد اإلسالمٌيةالمطمب الثالث:            

  لمشيخ محمد أبك زىرة.-: الكتاب األكؿ مف تاريخ المذاىب اإلسالمٌيةرابعالمطمب ال           
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 :تمييد

عة اإلخكاف يعٌد ىذا الفصؿ جكىر مكضكع البحث مف خالؿ الحديث عف العقيدة في فكر جما
 المسمميف، كقد تمٌيز ىذا الفصؿ با تي:

  ،التعٌرؼ عمى مكقع العقيدة، كقضاياىا في فكر الجماعة مف خالؿ أقرب العناصر إلييا
كىك مؤسسيا الشيخ حسف البٌنا، كمنياج التربية المعتمد فييا، كأىـ المصادر العممٌية 

صكرة مطابقة لمكاقع قدر المعتمدة في ذلؾ المنياج، كبذلؾ اجتيدت في التكصؿ ل
 المستطاع.

  تحقيؽ السبؽ العممي في دراسة منياج التربية المعتمد لدل الجماعة )مصر نمكذجان(، كما
 لذلؾ مف قيمة عممٌية في التكٌصؿ لمنتائج كاألحكاـ المتعٌمقة  بفكر الجماعة.

  الشيء في حاكلت اإليجاز في معظـ القضايا المتعٌمقة بالمكضكع، إاٌل أني فٌصمت بعض
المبحث الثالث؛ ككف المنياج ركف البحث مف جية؛ كلعدـ تكفره بيف يدم الباحثيف مف 

 جية أخرل.

  ،نظران لطبيعة كؿ مبحث مف مباحث الفصؿ خٌصصت لكؿ كاحد منيا تمييدان يناسبو
 كأفردت لو النتائج كالمالحظات التي تخٌصو.
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  وأىميتيا العقيدة مفيوم: الول المبحث

 العقيدة مفيوم: الول مطمبال

 العقيدة في المغة:

العقيدة مشتقة مف العقد، كمعناه نقيض الحؿ، كتأتي بمعنى الشد، يقاؿ عقدت الحبؿ أم شددتو، 
 (1)كتأتي بمعنى العيد حيث يقاؿ: عقد العيد كاليميف يعقدىما عقدان كعٌقدىا: أٌكدىما.

 كعقد كالزكاج البيع كعقد ،عميو اتفقا ما تنفيذ يمامن كؿ بمقتضاه يمتـز طرفيف بيف اتفاؽكالعىٍقد: 
 . العمؿ

؛ العمؿ دكف االعتقاد بو يقصد ما الديف كفي ،معتقده لدل فيو الشؾ يقبؿ ال الذم الحكـكالعقيدة: 
ٍمعيياالرسؿ كبعثة ،اهلل كجكد كعقيدة  (2).عقائد . كجى

 العقيدة في االصطاح:

أشير إلى أصؿ الكممة كما نقمو الشيخ بكر أبك زيد: "كممة  قبؿ تناكؿ اصطالح العمماء في العقيدة،
 الكقكؼ تـ مف أكؿ كأف المغة، معاجـ أيميات في كال السنة، أك الكتابالعقيدة لـ تكف مكجكدة في 

 حامد أبك بعده كمف ،"الرسالةكتابو " في (قْٓٔ، )ت:(3)القشيرم ىك "عقائد" لجمعيا ذكره عمى
 كالذم األكؿ، الصدر في تكف لـ إذ مكلدة؛ فيي معناىا حيث مف كأما ،(ىػَٓٓ )ت: الغزالي

                                                           

انظر: ابف منظكر، محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم الركيفعى  (ُ)
، مادة )عقد( ّ، جّق، طُُْْبيركت(،  –، )دار صادر جزءان ُٓىػ، لساف العرب، ُُٕاإلفريقى، ت: 

 .ََّ-ِٔٗص
مجمكعة مف العمماء، مجمع المغة العربية بالقاىرة، المعجـ الكسيط، )دار الدعكة(، مادة )عقد(،  انظر: (ِ)
 .ُْٔ-ُّٔص
ٌسر، كلد سنة ، المفالصكفيالشافعي،  القشيرم، طمحة بف الممؾ عبد بف ىكازف بف الكريـ عبد القاسـ أبكىك (ّ) 
 النظير عديـ ككاف كالفركع، األصكؿ في كتقدـ كتفقو، الحديث، سمع الرسالة، صاحب ،مائة كثالث كسبعيف خمس
، كغيرىا ،الجكاىر ككتاب ،"القمكب نحك" ككتاب التصكؼ، في القشيرية الرسالة كتاب كلو كالتذكير، السمكؾ في

 بف عثماف بف أحمد بف محمد اهلل عبد أبك الديف شمس الٌذىبي، انظر: .كأربعمائة كستيف خمس سنة اهلل رحمو تكفي
 شعيب الشيخ بإشراؼ المحققيف مف مجمكعة: تحقيؽ جزءان، ِٓ النبالء، أعالـ سير ىػ،ْٖٕ: ت الذىبي، قىاٍيماز

 .ِّّ-ِِٕ، صُٖ، جّط ـ،ُٖٓٗ/  ىػ َُْٓ ،(الرسالة مؤسسة) األرناؤكط،
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 كقد معتقد،: كممة أيضان  كيسبقيا القمب، إيماف عمى تدؿ كىي اعتقاد،: لفظ االستعماؿ في يسبقيا
 (1) في تفسيره. (ىػَُّ: ت) الطبرم جرير ابفىما ذكر 

ف اختمفت أٌما عف المعنى االصطالحي، فقد تناكؿ العمماء تعريؼ العقيدة بعب ارات عدة، كىـ كا 
 عباراتيـ إال أف المضمكف كاحد، كمف تمؾ التعريفات:

 بمعنى فيى ريبة، أك شؾ دكف بو كالجـز بالشىء التصديؽعٌرفيا الشيخ سيد سابؽ بأنيا:  -
 أل بالشىء، آمف: يقاؿ التصديؽ، بمعنى كاإليماف بو؛ آمف أل كذا أعتقد: يقاؿ اإليماف،
 .(2)، كمكضكعيا أركاف اإليماف الستةمعو شؾ كال فيو ريب ال تصديقنا بو صدؽ

: المسائؿ العممية التي صح بيا الخبر عف اهلل كرسكلو، (3)كعٌرفيا الشيخ عمر األشقر بأنيا -
قكلو تعالى: كالتي يجب أف ينعقد عمييا قمب المسمـ تصديقان هلل كرسكلو، أصكليا كردت في 

ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ      ڻ چ 

، كفي حديث (4) چہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے   ےۓ  ۓ ﮲   ﮳ ﮴  ﮵   
ًئكىًتًو، ًبالم ًو، تيٍؤًمفى  أىفٍ : " قىاؿى  اإًليمىاًف، عىفً  فىأىٍخًبٍرًني: جبريؿ المشيكر: قىاؿى  مىالى كيتيًبًو، كى  كى

ًمًو، تيٍؤًمفى  ا ًخًر، كىاٍليىٍكـً  كىريسي ٍيًرهً  ًباٍلقىدىرً  كى شىرِّهً  خى  .(5)"كى

                                                           

 العاصمة دار) األلفاظ، في كفكائد المفظية المناىي معجـ ،(ىػُِْٗ: ت) ،اهلل عبد بف بكر زيد، أبك انظر: (ُ)
 .ْٔٔ، صّط ـ، ُٔٗٗ- ىػ ُُْٕ ،(الرياض – كالتكزيع لمنشر

 .ٖـ، صُِٗٗ-قُُِْبيركت(،  –ىػ، العقائد اإلسالمية، )دار الفكر َُِْانظر: سابؽ، سيد سابؽ، ت:  (ِ)
 .ُِ، صُٓـ، طََِْ-قُِّْعماف(،  -اهلل، )دار النفائس، العقيدة في انظر: األشقر، عمر سميماف (ّ)
 .ِٖٓالبقرة:  (ْ)
أجزاء، تحقيؽ: د. مصطفى ديب  ٔ، ِٔٓالبخارم، محمد بف إسماعيؿ البخارم، صحيح البخارم، ت:  ه:ركا (ٓ)

كتاب اإليماف، باب سؤاؿ جبريؿ  ،ُ، جّـ، طُٕٖٗ -ق َُْٕبيركت(،  -البغا، )دار ابف كثير، اليمامة
كتاب تفسير القرآف، سكرة لقماف، باب قكلو: "إف اهلل عنده عمـ  ،ِ/ جْٗ، رقـُٔص عف اإليماف..، بيالن

أجزاء، تحقيؽ: محمد فؤاد  ٓ، ُِٔمسمـ، مسمـ بف الحجاج، صحيح مسمـ، ت: ك  .ِْْٗ، رقـٖٔٗص الساعة"،
بياف اإليماف كاإلسالـ  كتاب اإليماف، باب ،ُ، جُبيركت(، ط -عبد الباقي، )دار إحياء التراث العربي

اإلسالـ ما ىك كبياف  ،ُّ، رقـُّٔص باب اإليماف ما ىك كبياف خصالو، ،ُِ، رقـُٖٓص كاإلحساف..، 
 . كالمفظ لمسمـ.ُْ، رقـُٔٔص خصالو،
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كمف أىـ الٌتعريفات المٌتصمة بالبحث، تعريؼ الشيخ حسف البٌنا لمعقائد: "بأنيا األمكر التي  -
يجب أف يصٌدؽ بيا قمبيؾ، كتطمًئف إلييا نفسيؾ، كتككف يقينان عندىؾ، ال يمازجو رٍيب، كال 

 .(1)يخالطو شىؾ

لى التي يجب اإليماف كالتصديؽ الجاـز كعميو فإف العقيدة ىي تمؾ الحقائؽ المنز لو مف اهلل تعا
-كنظران لمتعمقات العقيدة أطمؽ األئمة  (2)بيا، كعمـ العقيدة ىك الذم يبحث في تمؾ الحقائؽ،

عمى عمـ العقائد أسماءن عدة، منيا: الفقو األكبر، كعمـ التكحيد، كأصكؿ  -حسب اجتيادىـ
 .(4)الصفاتك  التكحيد كعمـ ،اإليماف عمـ، ك (3)الديف، كعمـ الكالـ

 العقيدة أىمية: الثاني المطمب

 اإلنساف أف ذلؾ، عنيا لو غنى ال التي اإلنساف ضركريات مف ضركرة تعدُّ  -كانت أيا -العقيدة إف
 كعمى عميو الكاممة كالسيطرةى ، الخارقة القكة فييا يعتقد عميا قكة إلى المجكء إلى يميؿ فطرتو، بحسب

 كاف فإذا تمؾ، نزعتو كيشبع، لمتديف الفطرم الميؿ لو يحقؽ االعتقادي  كىذا ،حكلو مف المخمكقات
 عقؿ كيحتـر، الفطرة تمؾ يكافؽ الذم الصحيح االعتقادي  ىك ذلؾ يحقؽ ما أكلى فإف   كذلؾ األمر

ى ، التي كحدىا تجيب عم(5)اإلسالمية العقيدة بو جاءت ما كىذا الككف، في كمكانتو اإلنساف
الفكر اإلنساني، بؿ تحيره: مف أيف جئت؟ كمف أيف جاء ىذا اؿ التساؤالت التي شغمت، كال تز 

قاؿ تعالى:  (6)الككف؟ كما دكرنا في ىذا الككف؟ كما عالقتنا بالخالؽ؟ كماذا بالنسبة لعالـ الغيب؟..

 .(7)چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  چ 

                                                           

 .ّٕٗالبٌنا، مجمكعة الٌرسائؿ، رسالة العقائد، ص (ُ)
 .ٗ، صُـ، طُٕٗٗبيركت(، -دار الغرب اإلسالمي، اإليماف باهلل كأثره في الحياة، )النجار، عبد المجيد عمر(ِ)
-قُِّْبيركت(، -ناشركف-، العقيدة اإلسالمية كمذاىبيا، )كتابانظر: الدكرم، قحطاف عبد الرحمف (ّ)

 .ُٓ-ُْ، صُـ، طَُُِ
ـ، ُٔٗٗ-ىػُُْٕ، مدخؿ لدراسة العقيدة اإلسالمية، )مكتبة السكادم لمتكزيع(، انظر: ضميرية، عثماف جمعة (ْ)
 .ِّص، ِط

 .ْ، صْـ، ط ََُِ -ىػ  ُُّْ، أىركافي اإليماًف، لشحكد، عمي بف نايؼا(ٓ) 
 .ُٓاألشقر، العقيدة في اهلل، ص (ٔ)
 .ِٖاألنعاـ:  (ٕ)
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انت أىمية العقيدة تتجمى بما ليا مف كبما أف قيمة الشيء تكمف بما كراءه مف فكائد كآثار؛ لذا ك
 :(1)عمى الفرد كالجماعة، أكجزىا بما يمي آثار

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک  ک   گ  گ      گگ  چ تحرير اإلنساف مف العبكدية لغير اهلل، قاؿ تعالى:  -ُ

 .(2)چڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ    ڱ     ں  ں  ڻ   

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ    ڤ      چ عالى: تحرير العقؿ مف التقميد األعمى كاألكىاـ، قاؿ ت -ِ

ڤ    ڤ  ڤ  ڦ        ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  

 .(3)چڇ       ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  چ االلتزاـ بتكجييات القرآف الكريـ كالسنة النبكية، قاؿ تعالى:  -ّ

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ  ٺ  ٺ  ٺٺ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  

 .(4)چڤ

 .(5)چڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈچ : تربية الضمير اليقظ -ْ

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  چ تيذيب السمكؾ كاألخالؽ، قاؿ تعالى:  -ٓ

 .(6)چې  ى        ى  ائ  ائ     ەئ  ەئ  وئ           وئ  ۇئ  

 عمى العمؿ يقـ لـ كما البناء، عميو يقـك الذم ساس،أساس قبكؿ األعماؿ عند اهلل، فيي األ -ٔ

يت  جث            مث    ىث   يث  چ ، قاؿ تعالى: (7)صاحبو ينفع ال ،منثكران  ىباء سيككف فإنو العقيدة ىذه

                                                           

 .ُِ-ُٔانظر: الدكرم، العقيدة اإلسالمية كمذاىبيا، ص (ُ)
 .ٖٖالقصص:  (ِ)
 .ُِ-َِلقماف:  (ّ)
 .ّٔاألحزاب:  (ْ)
 .ِْٖالبقرة:  (ٓ)
 .َُٓ: التكبة (ٔ)
 .ّٗضميرية، مدخؿ لدراسة العقيدة اإلسالمية، ص (ٕ)
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﮴  چ ، كقاؿ: (1) چيث  حج    مج  جح  مح  جخ  حخ    مخ  جس  حس    ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   

 .(2)چ﮵  ﮶     ﮷   ﮸  ﮹  ﮺  ﮻ ﮼   ﮽

د ء المسمميف، كالمركز الذم يدكركف في فمكو، فبيامحكر التقا -ٕ  كعمييا الصفكؼ، تتكح 
 مف األكؿ كالجيؿ كالسنة الكتاب عقيدة أنيا ذلؾ ؛األٌمة تتفك ؾ كبدكنيا الكممة، تجتمع

ڀ  ٺ   ٺ  چ ، قاؿ تعالى: (3)كالتفكُّؾ الفشؿ مصيره غيرىا عمى تجمُّع ككؿُّ  الصحابة،

 .(4)چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   

دكتي  الشمؿ،  جمعمصدر القكة الحقيقي؛ إذ تى  -ٖ  الذم الفكرم اإلنسجاـ شيعكتي  الصفكؼ، كحِّ
 أف المستحيؿ فمف يممؾ، ما أغمى اإلنساف ركح، كبما أف اتحاد كال تعاكف يتـ ال بدكنو

 الحديد كتؿ، فسامية كأىداؼ راسخة عقيدة لديو كانت إذا إال مدبر غير مقبالن  بيا يضحي
 راسخة عقيدة ذك إنساف يستعمميا لـ إذا فييا، فائدة كال منيا جدكل ال -عتادكال السالح-

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    چ عميا كميثيؿ

(5)چگ  ڳ            ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
 قيمة: "يقكؿ بكنابارت نابميكف كاف كقد،  

 .(6)"كاحد عمى ثالثة تساكم المادية، لمقكل بالنسبة المعنكيات

 

 

                                                           

 .َُُالكيؼ:  (ُ)
 .ٓٔالزمر:  (ِ)
ىػ، شرح العقيدة الكاسطية، كيميو ممحؽ الكاسطية، ضبط نصو كخر ج ُّٓٗ، ت: ىٌراس، محمد بف خميؿ حسف (ّ)

، ّىػ، ط ُُْٓالخبر(،  –يع أحاديثو ككضع الممحؽ: عمكم بف عبد القادر السقاؼ، )دار اليجرة لمنشر كالتكز 
 .ٔص
 .ِٗاألنبياء:  (ْ)
 .ٓٔفاؿ: األن (ٓ)
بيركت(،  –دمشؽ، الدار الشامية  -، بيف العقيدة كالقيادة، )دار القمـ : خطاب، المكاء الٌركف محمكد شيتانظر (ٔ)

 .ِْ-ُْ، صُـ، ط ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٗ
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 ،البنا حسن الشي  الجماعة مؤسس فكر في العقيدة قضاياالمبحث الثاني: 

 :مبانوفيو تمييد، و مط                  

 .بالعقيدة الشي  حسن البّنا اىتمامالمطمب الول:                             

 .البّنا في تناول قضايا العقيدةمنيج الشي  حسن  المطمب الثاني:                            

 :تمييد

 إلى بعض النقاط كمدخؿ إلى المكضكع، ألخصيا في ا تي: ىنا ال بد مف اإلشارة

  ليذا الفصؿ أىمية خاصة ككنو يتناكؿ مفردات فكر مؤسس الجماعة الشيخ حسف البنا في
لجماعة في مجاؿ العقيدة، كبالتالي يمكف أف نتممس مف خالليا الخطكط العريضة لمنيج ا

 قضايا العقيدة.

  :اعتمدت في جمع مادة ىذا المبحث عمى أىـ ا ثار العممية التي خٌمفيا الشيخ كىي
مذكرات الدعكة كالداعية، كمجمكعة الرسائؿ، كحديث الثالثاء، فقمت مف خالؿ االستقراء 

ذا ايا، كتفصيؿ ذلؾ في المطمب األكؿ مف ىبالفرز كاإلحصاء ألىـ المسائؿ كأبرز القض
 المبحث.

  أف مؤسس الجماعة ليس مف أىؿ التخصص في عمـ العقيدة كأصكؿ  التنكيوة ر ضرك
الديف؛ لذا لـ يترؾ رسالة متخصصة شاممة، ككاف كثيران ما يحيؿ إلى أصحاب 

 .ضحو في المطمب الثاني مف ىذا المبحثاالختصاص كأميات الكتب، كىذا ما سأك 

 ضايا العقيدة، في ق ضة لمنيج الٌشيخ البٌناالمبحث عمى الخطكط العريأقتصر في ىذا س
في الفصؿ الثالث مف الرسالة فسيككف في عرض آرائو  أٌما الٌتكٌسع مكسعان عند الحاجة.

 الحديث عف الشبيات المثارة حكؿ آرائو كأفكاره. خالؿ
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 البنا بالعقيدة حسن المطمب الول: اىتمام الشي 

 :(1)العممٌية، كالممثمة في الكتب التالية ؽ مف أىـ آثار الشيخ حسف البٌنامً طى أنٍ 

"مجمكعة الرسائؿ"، كمجمكعيا اثنتا عشرة رسالة، تظير قيمتيا العممية في ككف محتكاىا  -ُ
 مكجيان لمنتسبي الجماعة بالدرجة األكلى بيدؼ تكضيح أىداؼ الجماعة ككسائميا.

دار اإلخكاف، بيدؼ البناء "حديث الثالثاء" كقيمتو ال تقؿ عف الرسائؿ ككنو لقاءن دكريان في  -ِ
 العممي، كالتكاصؿ بيف أعضاء الجماعة.

 "مذكرات الدعكة كالداعية" كتبرز قيمتو في تكثيؽ األحداث، كالكقكؼ عمى بعدىا الزمني. -ّ

فمف خالؿ استقراء الكتب الٌسابقة كجدت أف تناكؿ الٌشيخ لمسائؿ العقيدة مكزع بيف المكاضيع مفرؽ 
حيث  (2)اصر مسألة كاحدة إاٌل في إحدل رسائمو كىي رسالة العقائدبيف السطكر، كلـ يجمع عن

قل منه، ثم اكتفى بالحديث عن مسألة آيات الصفات من ومىقع الع هن درجاتعّزف فيها االعتقاد وبي

تسجيؿ أىـ مظاىر اىتماـ الشيخ البنا بالعقيدة لجأت إلى اإلحصاء قسم اإللهيات؛ لذا لّما أردت 
 خرج بالمظاىر التالية:لكالفرز لما كتب 

تأكيد البٌنا عمى أىمية العقيدة، عممان كاعتقادان كسمككان، كذلؾ مف خالؿ العبارات الكثيرة  أواًل:
، كباإلحصاء فإنو تحدث عف أىمية العقيدة بشكؿ عاـ (3)كالنصكص الكفيرة في كتاباتو عمى قٌمتيا

 ا أكتفي بنقؿ ثالثة مكاضع منيا:( مكضعان في الكتب المذككرة أعاله، كىنَِٓفي أكثر مف )

  يقكؿ في مذكراتو في سياؽ الحديث عف أكلكياتو في الحياة العممية: "إف مف كاجباتو في
المجالس أف يطرؽ باب العقيدة الصحيحة، فينٌمييا كيثبتيا كفؽ آيات الكتاب الحكيـ، 

 .(4)، كسير الصالحيف، كمسالؾ المؤمنيف كالمكقنيف"كأحاديث الرسكؿ العظيـ

                                                           

 تركيا.التي  هآثار  ، تحت عنكاف:ُٗ-ُٕص البحث: لمتفاصيؿ انظر )ُ(
 في الدراسات السابقة م، ص :لمتفاصيؿ انظر(ِ) 

 .ُِ-َِص البحث: سبقت اإلشارة إلى أسباب قمة آثاره العممية، انظر )ّ(
 .ِٔالبنا، مذكرات الدعكة كالداعية، ص (ْ)
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  :كمما جاء في رسائمو: "العقيدة أثمف ما في الكجكد"، ك"ىي كؿ شيء في اإلسالـ"، كيقكؿ
 مف كأعمؽ الركاسي مف أثبت عقيدة كاعتقدنا معو، شؾ كال فيو جداؿ ال إيمانان  آمنا لقد"

 اإلنسانية كترشد المعذبة الدنيا تنقذ التي ىي كاحدة فكرة إال ىناؾ ليس بأنو الضمائر، خفايا
 ك إعالنيا سبيؿ في يضحى أف تستحؽ لذلؾ كىي السبيؿ، سكاء الناس كتيدم حائرةال

 ىي الفكرة ىذه كغاؿ، رخيص ككؿ كاألمكاؿ باألركاح عمييا الناس كحمؿ بيا التبشير
 .(1)"اتبعو لمف ضالؿ كال معو شر كال فيو عكج ال الذم الحنيؼ اإلسالـ

 عكة اإلخكاف المسمميف: "إف العنصر األكؿ كمما جاء في حديث الثالثاء أثناء كالمو عف د
 . (2)الذم نؤمف بو ىك الركف األكؿ لكتاب اهلل كىك العقيدة السميمة"

 ذلؾ ىك المظير األكؿ الىتماـ الشيخ البٌنا بالعقيدة. 

أما المظير الثاني فيك: كثرة اإلشارات كتنٌكعيا لقضايا العقيدة في كتاباتو عمى قٌمتيا،  ثانيًا:
( إشارة ِْٓصفحة، منيا )ََُِ( إشارة مف مجمكع ُْٖراء كالتتبع بمغ عدد اإلشارات )فباإلستق

( ِْ( حكؿ الحاكمية، ك)ٕٓ( حكؿ عقيدة الكالء كالبراء كالتكفير، ك)ٕٓحكؿ أىمية العقيدة، ك)
 ( حكؿ آيات الصفات.ُّ( حكؿ البدع كالخرافات، ك)َْحكؿ التصكؼ كالتكسؿ كالقبكر، ك)

يا الكفرة في المسائؿ العامة، كالقمة في المسائؿ الدقيقة؛ كلعؿ مرٌد ذلؾ ككنو ليس إشارات يالحظ في
 مف أىؿ االختصاص فييا، كسكؼ أكضح ذلؾ في المبحث الثاني أثناء الحديث عف منيجو.

كمف مظاىر االىتماـ بالعقيدة أنو لـ يقتصر عمى الجانب النظرم بؿ عٌداه إلى البرنامج  ثالثًا:
 إعداد الككادر كتأىيؿ المنتسبيف. التطبيقي في 

فيا ىك عقب تأسيس الجماعة يضع مع إخكانو أكؿ منياج لمتربية كاف أحد أىـ أركانو  -
 . (3)تصحيح العقائد

                                                           

 .ُٕٓك ُٖٕك َْالبنا، مجمكعة الرسائؿ، ص (ُ)
 .ٕٗ-ٖٕانظر: البنا، حديث الثالثاء، ص (ِ)
 .ُٕالدعكة كالداعية، ص البنا، مذكرات (ّ)
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ذات الشيء فعمو عند كضع أكؿ الئحة لألخكات المسممات كاف أحد أىـ أركانيا التأكيد  -
 .(1)ف المسمماتعمى سالمة االعتقاد كبياف أضرار الخرافات الشائعة بي

كانت العقيدة الصحيحة حاضرة في المؤتمرات كالقرارات الناتجة عنيا؛ إذ تعد رمز المنياج  -
 .(2)المعتمد كما نصت المادة األكلى مف البند الخامس مف قرارات المؤتمر الثالث لإلخكاف

 ىذا ناىيؾ عف ترسيخ العقيدة لدل منتسبي الجماعة مف خالؿ بعض المظاىر التنظيمية -
، كىتافيا المنطكؽ  .(3)ككساـ الجماعة، كشعارىا المرسـك

أكتفي بيذا القدر مف مظاىر اىتماـ البنا بالعقيدة؛ ألنتقؿ إلى المطمب الثاني كمنيجو في تناكؿ 
 قضاياىا.

 المطمب الثاني: منيج الشي  حسن البّنا في تناول قضايا العقيدة

ىا؛ فإف منيجو في تناكؿ قضايا العقيدة يمكف بناء عمى ما ترؾ الشيخ البٌنا مف آثار سبؽ ذكر 
 تفصيمو في المحاكر التالية:

 المحكر األكؿ: الكحي ىك مصدر الٌتمقي كمرجع األحكاـ.

 المحكر الثٌاني: اعتماد القرآف كالٌسنة كفؽ فيـ سمؼ األٌمة.

 المحكر الثالث: العقؿ مف طرؽ االستدالؿ.

 ة كآثار، كاالبتعاد عما ال طائؿ تحتو، كال نفع فيو.المحكر الٌرابع: التركيز عمى ما فيو فائد

 المحكر الخامس: ترؾ الكممة ألصحاب العمـ كأىؿ االختصاص.

 ذلؾ مكجز منيجو، كتفصيمو فيما يمي:

 

                                                           

 .ُّْالبنا، مذكرات الدعكة كالداعية، ص(ُ)
 .ُٖٔالمصدر السابؽ، ص (ِ)

 .مف البحث ِٕ-ِٔص :انظر )ّ(
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 أواًل: الوحي ىو مصدر التمقي ومرجع الحكام

اجع التي إلييا ييا تعتمد، كالمر بما أف قيمة األفكار، كمنزلة االتجاىات تكمف بالمصادر التي عم
فإف الشيخ البٌنا أكالىا بالغ الحرص، كغاية االىتماـ عندما أكد في عشرات المكاقع مف  تستند؛

، منيما يستمد كتاباتو عمى قٌمتيا، بأف أصؿ دعكة اإلخكاف كمرجعيا ىك كتاب اهلل كسنة رسكلو
 المرء عقيدتو كشريعتو كأخالقو. 

 لسياؽ:كمف األقكاؿ التي أًثرت عنو في ىذا ا

ما جاء في حديث الثالثاء: "نعتقد أنو ال ينقذنا إاٌل منياج مستمد مف كتاب اهلل كصادر  -
عنو، كأم نظاـ مستمد مف غيره منياج فاشؿ.." "إٌف منياجنا ىك كتاب اهلل تعالى كسنة 

، كليس في الدنيا منياج أكثر منو كضكحان، كال أعـ منو شمكالن، كال أشد منو رسكؿ اهلل
 (1)..تأثيران 

ف مف كاجباتنا في المجالس أف نطرؽ باب العقيدة الصحيحة، إكمنيا ما جاء في مذكراتو: " -
 ."(2)ثبتيا كفؽ آيات الكتاب الحكيـ، كأحاديث الرسكؿ العظيـننٌمييا كن

 المطيرة كالسنة الكريـ كالقرآف :العشريف األصكؿ مف الثاني األصؿ في جاء ما اكمني -
 .(3) اإلسالـ حكاـأ تعرؼ في مسمـ كؿ مرجع

 الناس بعض فكقد تعٌصب ليذا المنطمؽ عندما رٌد عمى الذيف تجاكزكا حد المأثكر بقكلو: "إ -
 كتاب في يرد لـ ما فقالكا، المأثكرات في كالزيادة، الخصكصيات كادعاء، ياتبالمعم   عكاكلً 
 .(4)"المأثكر مع فمنقؼ، شديدان  نييا ذلؾ عف نيينا كقد، سنة في ال ك

، كأدعية اليـك كالميمة، مأثكرات التي تقرأ صباحان كمساءن ذلؾ خطا البٌنا خطكة عممٌية؛ فكتب الكفي 
 .(5)مقتصران فييا عمى ما كرد في القرآف الكريـ كالٌسنة الٌنبكٌية

                                                           

 .ُٕٗك ُْالبٌنا، حديث الثالثاء، ص (ُ)
 .ِٔالبنا، مذكرات الدعكة كالداعية، ص (ِ)
 .ّٔٓص رسالة الٌتعاليـ، البنا، مجمكعة الرسائؿ، (ّ)
 .َّٗ، صرسالة العقائد ،مكعة الرسائؿالبٌنا، مج (ْ)
، المأثكرات، رعاية: اإلتحاد اإلسالمي العالمي لممنٌظمات الٌطالبٌية، )دار القرآف بف أحمدنظر: البٌنا، حسف ا (ٓ)

 .ُـ، طُْٖٗ-قَُْْلندف(،  -الكريـ
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 ثانيًا: اعتماد القرآن والسنة وفق فيم سمف المة

كاف كثيران ما يؤكد اعتماده منيج  إلى جانب اعتقاده بأف الكحي ىك مصدر التمقي كمرجع األحكاـ،
السمؼ الصالح كتبنيو في فيـ النصكص كترجيح ا راء، كمف األقكاؿ كالمكاقؼ التي أًثرت عنو في 

 ىذا السياؽ:

 يقول معر فًا بدعوة اإلخوان: -

 "يدعكف ألنيـ؛ سمفية دعكة المسمميف اإلخكاف إف عميؾ، حرج كال تقكؿ أف تستطيع 
رسكلو كسنة اهلل كتاب مف الصافي معينو إلى باإلسالـ العكدة إلى

"(1). 

 "ذلؾ بعد شئت ما فييا فافيـ معاف، مف الكممة تحتمؿ ما بكؿ إسالمية، دعكتنا 

 مف الصالحيف السمؼ كسيرة رسكلو سنة ك اهلل بكتاب مقيد ىذا فيمؾ في كأنت

 نةمبيِّ  فيي نبيو سنة كأما دعامتو ك اإلسالـ أساس فيك اهلل كتاب فأما المسمميف،

 أكامره منفذك عمييـ اهلل رضكاف فيـ الصالح السمؼ سيرة كأما شارحتو ك الكتاب

 (2)"كالتعاليـ األكامر ليذه الماثمة كالصكرة العممية المثؿ كىـ بتعاليمو كا خذكف

  في كيرجع تعسؼ، كال تكمؼ غير مف العربية المغة لقكاعد طبقان  القرآف فيـيقكؿ: نك 
 .(3)الثقات الحديث رجاؿ إلى رةالمطي السنة فيـ

  رسكلو كسنة اهلل كتابكقاؿ: إف مف أىـ دعائـ منياج الجماعة اإلسالـ كأحكاـ ،
 .(4)المفتريات ك الدخائؿ عف بعيدة ،نقية غضة كجييا عمى المسممكف يفيميا حيف

  كيقكؿ: مف كاجباتي في الدعكة تثبيت العقيدة الصحيحة كفؽ ما جاء في الكتاب
 المؤمنيف كمسالؾ، كسير الصالحيف، كأحاديث الرسكؿ العظيـالحكيـ، 

                                                           

 .ُِِ، صلبٌنا، مجمكعة الٌرسائؿ، رسالة المؤتمر الخامسا (ُ)
 .ُٖ، صة دعكتناالمصدر الٌسابؽ، رسال (ِ)
 .ّٔٓص رسالة الٌتعاليـ، ،المصدر السابؽ (ّ)
 .َّص رسالة دعكتنا، المصدر السابؽ، (ْ)
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نما منطقية، أقيسة أك فمسفية، نظريات إلى عمدأ كال ،كالمكقنيف  األنظار لفتأ كا 
لى ككنو، في البارم عظمة إلى  .(1)مخمكقاتو في بالنظر صفاتو جالؿ كا 

 وىا ىو في سياق الترجيح بين اآلراء يجد ضالتو في موقف السمف:  -

 مف السمؼ رأم أف نعتقد كنحفقكؿ بعد عرض ا راء في مسألة آيات الصفات: "في 
 لمادة حسما باالتباع، كأكلى أسمـ كتعالى تبارؾ اهلل إلى المعاني ىذه عمـ كتفكيض السككت
 فال اليقيف، ببرد صدره كأثمج اإليماف، بطمأنينة اهلل أسعده ممف كنت فإف كالتعطيؿ، التأكيؿ
 .(2)"بديال بو تعدؿ

  :كىا ىك في سياؽ الحديث عف القضاء كالقدر يحذر مف االنحراؼ عف منيج السمؼ قائالن
 فيو، المتحكمة ىي السياسية العكامؿ فكانت الكالمي، كالجدؿ الفمسفة أثارتو ما أما"

 اهلل رضي -ألنيـ مثالن  الصحابة زمف في تثر لـ الفمسفة لتمؾ نتيجة جاءت التي فالمعاني
 .(3)..سفسطة غير مف بفطرتيـ القرآف تعاليـ تقبمكا -عنيـ

 " :عنيـ اهلل رضي كأسالفناكىكذا رد عمى مف أثاركا الشبيات حكؿ اإلسراء كالمعراج بقكلو 
 اهلل كقدرة لمعادة، خارقة معجزة إنيا المكضع ىذا مثؿ في بو يقكلكف يزالكف كال جكاب، ليـ

 .(4)"لممؤمنيف سنف كذلؾ صالحة، تعالى

 التحذير من االنحراف عن منيج السمف الصالح:ويقول في   -

  صحيح أف كتاب اهلل محفكظ ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو كال مف خمفو، إاٌل أننا ابتمينا"
بمف غي ر كبد ؿ، فأخذنا اإليماف مف طريؽ الفمسفة كالفقو، مف األقيسة كا راء، فالمبادئ 

راكمت عمييا آراء الناس كعقكليـ، كمضى التي قاـ عمييا اإلسالـ دخؿ عمييا التغيير، كت

                                                           

 .ِٔانظر:البٌنا، مذكرات الدعكة كالداعية، ص (ُ)
 .ُْٕص رسالة العقائد، البٌنا، مجمكعة الرسائؿ، (ِ)
 .ُٖٓالبٌنا، حديث الثالثاء، ص (ّ)

 .ُِّ، ص مصدر الٌسابؽال(ْ) 
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كؿه في اإلسالـ غير ما  ـى يً ف ا راء، كفى ف اإلسالـ بتمكٌ عمى ىذا أجياؿ بعد أجياؿ، فتمك  
 .(1)حادت بالناس عف الصراط المستقيـ مختمفةو  ير بأشكاؿو فيمو ا خر، كظى 

 :ثالثًا: العقل من طرق االستدالل

ككو كمعتقداتو؛ ألساسية، كتكجيياتو تمعب دكران محكريا في سمبما أف العقؿ مف مككنات اإلنساف ا
في ميزاف الفكر كمككنات االعتقاد؛ لذا كاف لو نصيب جيد مف حديث الشيخ حسف  كاف لو مكقعه 

 البٌنا في مسائؿ االعتقاد، كذلؾ عمى النحك التالي:

 رات فيقول:الشي  البنا يحرر محل النزاع حول موقع العقل من عالم الغيب عند الحضا 

 كذلؾ الظف كأغمب- ىذا يكمو إلى األرض ظير عمى اإلنساف كجد منذ البشرم العقؿ تذبذب لقد"
 :ثالثة أطكار بيف -اهلل مف ىداية تتداركو حتى

 ينسب فيك ،عنو البعيدة الخفية كالقكل المجيكؿ لمغيب المطمؽ كالتسميـ كالبساطة الخرافة طكر ػ ُ
 الطكر ىذا استبد ما ككثيران  فكران، كال عمالن  معيا لنفسو يرل كال ،شيء كؿ بيا كيفسر شيء كؿ إلييا

 بني مف أقكامان  كلعؿ كتجيمو، يجيميا األرض ىذه عمى عاش يـك األكلى حياتو أدكار في باإلنساف
 .ا ف إلى النحك ىذا عمى يعيشكف يزالكف ال اإلنساف

 حس عف البعيدة القكل ىذه عمى كالخركج ،المجيكؿ الغيب ليذا كالتنكر كالمادية الجمكد كطكر ػ ِ
 مادية محاكلة جميعان  الككف مظاىر تفسير كمحاكلة بسبب، إلييا يتصؿ ما كؿ عمى كالتمرد اإلنساف
 طغى ما ككثيران  ،كتفكيره بحثو كدكاـ تجاربو بطكؿ اإلنساف إلييا اىتدل تجريبية قكانيف كفؽ صرفة
 .الحديثة العصكر ىذه في اإلنساني العقؿ عمى التفكير ىذا

 كا خرة ،إلييا يمت كما كالنبكات ،بيا يتصؿ كما األلكىية المادم اإلنساف أنكر الدكر ىذا كفي
 بحسب ظكاىره يفسر المحدكد األدنى العالـ ىذا إال شيئان  ير كلـ فيو، ما بكؿ الركحي كالعالـ كالجزاء
 .الصرفة المادية قكانينو

                                                           

 .ْٖٖ، صبٌنا، حديث الثالثاءال (ُ)
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 يحيط بما اإلنساف مف كجيالة فاحش كغمك صريح خطأ يرالتفك ألكاف مف الٌطكريف ىذيف كفي
 .باإلنساف

 صمة كيكضح الركحي ـالعالى  حؽ فيقرر حقان، فصالن  القضية يفصؿ الحنيؼ اإلسالـ جاء كلقد ػ ّ
 أساس باهلل اإليماف كيجعؿ نيا،الدٌ  الحياة ىذه بعد ا خرة كبالحياة ،جميعان  الكائنات رب باهلل اإلنساف
 كيصؼ، اإليماف بيذا إال صالحيا إلى سبيؿ ال كالتي فعالن  الركح عالـ مف ىي التي النفس إصالح

 ىذا مع كىك العقكؿ، بدىيات مع يتنافى كال األذىاف إلى يقربو كصفان  المجيكؿ الغيبي ـالعالى  ذلؾ
 الخير، حدكد في كانتفعكا بالحؽ عمركه لك لمناس خير مف فيو كما مالمادٌ  العالـ ىذا فضؿ ريقرِّ 

 اهلل معرفة إلى أقرب النظر ىذا كيعتبر كاألرض، السماكات ممككت في السميـ النظر إلى كيدعك
 .الكبير العمي

 كأتميا أكمميا ىك التفكير، ألكاف مف لكنان  البشرم العقؿ ألـز الحنيؼ اإلسالـ مف المكقؼ ىذا 
 بيف الجمع ىك ذلؾ: إلنسافا لبني نفعان  كأعظميا الككف، كمنطؽ الحياة كاقع عمى انطباقان  كأكثرىا
لى ...بالعقؿ كاالنتفاع بالغيب اإليماف  الغيبية العقميتيف بيف يجمع الذم التفكير مف كفالمٌ  ىذا كا 
 .(1)"الناس ندعك كالعممية

  التصور اإلساميالعقل في لمكانة البّنا تأصيل: 

أٌصؿ المسألة مف خالؿ  مف خالؿ تتبع إشارات البٌنا لدكر العقؿ في مسائؿ االعتقاد تبٌيف أنو 
 النقاط التالية:

 تكريم اإلسام لمعقل:  -1

 ك تعالى اهلل كتاب - الشرعية األحكاـ ككؿ - اإلسالمية العقائد أساسكفي ىذا يقكؿ: "صحيح أف 
 ؼشر   كليذا، الصحيح النظر كيثبتيا، العقؿ يؤيدىا العقائد ىذه، لكف مع ذلؾ فإف كؿ رسكلو سنة
 :تعالى قاؿ، كالتفكير كالنظر البحث إلى كندبو، التكميؼ مناط كجعمو، الخطابب العقؿ تعالى اهلل

چ  :تعالى كقاؿ، (2)چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ   چ

                                                           

 .ِِٗ-ِِٕانظر: البٌنا، مجمكعة الرسائؿ، رسالة دعكتنا في طكر جديد، ص (ُ)
 .َُُسكرة يكنس: (ِ)
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ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ           ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    گ  گ  گ  گ          ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں

﮸              ﮹    ﮴      ﮵  ﮶﮷  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ﮲ ﮳  

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ : تعالى فقاؿ ينظركف كال يتفكركف ال الذيف كذـ، (1)چ﮺  

 ظاىر ىك فيما حتى كالبرىاف بالدليؿ الخصكـ كطالب، (2)چٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
ظيارا، لألدلة تقديرا، البطالف  .(3)"الحجة لشرؼ كا 

 العقل محدود: -2

 أركاحيـ، كأنكار عقكليـ بأضكاءً  مستنيريف العامة حياتيـ في يسيركف الناس إفكفي ىذا يقكؿ:"
ف الحقائؽ، كؿ يدرؾ ال ضعيؼ، قاصر كحده النكر كىذا  كؿ يدرؾ فال الحقائؽ ىذه بعض أدرؾ كا 

ا، تكييفنا األمكر يؼتكي يستطيع ال قاصر ذلؾ بعد كىك خكاصيا، ا صحيحن  بعيدة كانت إذا خصكصن
 كالرساالت، كباألنبياء بالكحي العقؿ ىذا تمد أف إال كتعالى تبارؾ اهلل رحمة أبت كليذا.. عنو

 إلى طكرو  مف كينقمكنيا الناس، إلى النكر مشاعؿ يحممكف كالرسؿ كالفينة، الفينة بيف يتنزؿ الكحي
 .(4)"عصكـم كتكفيؽ دايةيكب بتسديد طكرو 

 لكف، العقكؿ يحبس كلـ األفكار عمى يحجر لـ اإلسالـ أفكيقكؿ في مكضع آخر: "صحيح  

ېئ  چ  :تعالى فقاؿ، معارفيا مف االستزادة إلى كندبيا، ممياعً  ةقم   كعرفيا، حدىا التزاـ إلى أرشدىا

 .(7)،(6)چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  تعالى: كقاؿ، (5)چېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  

                                                           

 .ُُ-ٔسكرة ؽ:  (ُ)
 .َُٓسكرة يكسؼ:  (ِ)
 .ُّٖ-َّٖالبٌنا، مجمكعة الرسائؿ، رسالة العقائد، ص (ّ)
 .ٖٓالبٌنا، حديث الثالثاء، ص (ْ)
 .ٖٓ سكرة اإلسراء: (ٓ)
 .ُُْسكرة طو:  (ٔ)
 .ُّٖالبٌنا، مجمكعة الرسائؿ، رسالة العقائد، ص (ٕ)
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التي يعجز العقؿ عف تجاكزىا الكقكؼ عمى ذات اهلل تبارؾ كتعالى، كفي ىذا يقكؿ  كمف الحدكد
 األفكار تدركيا أك، البشرية العقكؿ بيا تحيط أف مف أكبر تعالى ك تبارؾ اهلل ذاترحمو اهلل: "إف 

كليس أدؿ عمى ،..القدرة محصكرة، القكة محدكدة كاإلدراؾ العمك مف بمغت ميما ألنيا، اإلنسانية
 قكل، كغيرىما كالمغناطيس، فالكيرباء، حقائقيا عمـن كال األشياء مف بكثير نتفعن ذلؾ مف أننا

 ؛بشيء يفيدؾ أف ا ف عالـ أكبر يستطيع كال، حقيقتيا مف شيئا عنيا نعمـ كال بيا كننتفع نستخدميا
 بالفائدة يعكد ما خكاصيا مف نعرؼ ما كيكفينا، بشيء يفيدنا ال األشياء حقائؽ معرفة أف عمى
  .عمينا

 قد ك! تعالى؟ ك تبارؾ اهلل بذات بالؾ فما نحسيا ك نممسيا التي األمكر في شأننا ىذا كاف فإذا

 ألنيـ ؛اختالفيـك  كفتنتيـ لضالليـ سببان  كالميـ فكاف كتعالى تبارؾ اهلل ذات في تكممكا أقكاـ ضؿ

 في التفكر عف الرسكؿ نيى كليذا، كنيو معرفة عمى يقدركف كال، هتحديدى  يدرككف ال فيما يتكممكف

 في جمكدا كال، الفكر حرية عمى ان ر جٍ حى  ذلؾ ليس ك.. (1)"مخمكقاتو في بالتفكر كأمر، اهلل ذات

 عف لو إبعاد ك، الضالؿ مياكم في التردم مف لو عصمة لكنو ك، العقؿ عمى تضييقان  كال، البحث

 ىي كىذه، عالجيا - عظمت ميما - كتوق تحتمؿ كال، بحثيا كسائؿ لو تتكفر لـ أبحاث معالجة

 .(2)"قدره كجالؿ، ذاتو بعظمة رفيفاالع اهلل عباد مف الصالحيف طريقة

                                                           

: كركا في اهلل عز ك جؿ فقاؿ النبيتف استشيد البٌنا عمى ذلؾ بحديث ابف عباس رضي اهلل عنيما: إف قكمان  (ُ)
بك نعيـ في الحمية بإسناد )تفكركا في خمؽ اهلل، كال تتفكركا في اهلل، فإنكـ لف تقدركا قدره( قاؿ العراقي: ركاه أ

، كىذا نصو: عىٍف  -حسب برنامج جكامع الكمـ– بإسناد حسف األكلياء حمية فيضعيؼ. عممان بأف الحديث قد كرد
ٍمًؽ الم   كفى ًفي خى ـٍ يىتىفىك ري اًبًو كىىي مىى نىاسو ًمٍف أىٍصحى رىجى رىسيكؿي الم ًو  عى : خى ٍبًد الم ًو ٍبًف سىالـو  قىاؿى ـى ًو فى عى قىاؿى رىسيكؿي الم ًو : " ًفي
ٍمًؽ الم ًو فىإً  كا ًفي خى تىفىك ري كا ًفي الم ًو كى : " ال تيفىكِّري كفى "، قىاليكا: نىتىفىك ري ًفي الم ًو، قىاؿى اهي ًفي تىتىفىك ري مىكنا قىدىمى مىؽى مى ب نىا خى ف  رى

اكىزى  ا بىٍيفى كىٍعبىٍيًو األىٍرًض الس اًبعىًة السٍُّفمىى كىرىٍأسيوي قىٍد جى مى ٍكبىتىٍيًو مىًسيرىةي ًستِّ ًمائىًة عىاـو كى ٍيًو ًإلىى ري ا بىٍيفى قىدىمى الس مىاءى اٍلعيٍميىا مى
ـي ًمفى اٍلمىٍخميكًؽ "، انظر: األصبياني، أبك نعيـ  اًلؽي أىٍعظى اـو كىاٍلخى ٍيًو مىًسيرىةي ًستِّ ًمائىًة عى األصبياني، ًإلىى أىٍخمىًص قىدىمى

: ،حديث رقـُـ، طُْٕٗ -قُّْٗصر(، م-أجزاء، )دار السعادة َُق، َّْة األكلياء ألبي نعيـ، ت: حمي
 .ٕٔ، صٔ(، جِٖٕٗ)

 .ّْٖ-ّّٖالبٌنا، مجمكعة الرسائؿ، رسالة العقائد، ص(ِ) 
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 : العقل السميم من طرق االستدالل عمى الخالق العظيم -ّ

، المخمكؽ كغرائب، ـكى الحً  بدائع مف فيو كما الككف إلى نظرت إذا" :(1)كفي ىذا يقكؿ البٌنا رحمو اهلل
، ...كاالختراع كالتجدد، كاإلبداع كالتناسؽ، كاالتساع العظمة مع، اإلحكاـ ككبير، الصنع كدقيؽ

 النظرية العقيدة بيذه، قرآف أك كحي أك، برىاف أك دليؿ يأتيؾ أف غيرمف ، ذلؾ كؿ مف لخرجت
 ما فكؽ عظيما يككف أف بد ال الصانع ىذا كأف، مكجدان  صانعان  خالقان  الككف ليذا أف: كىي السيمة

 كحيان ، القدرة معاني مف اإلنساف يفيـ ما فكؽ قادران  ك، العظمة مف الضعيؼ البشرم العقؿ صكريت
 بأكسع كعميمان ، تككف أف قبؿ كاف ألنو ؛المخمكقات ىذه كؿ عف مستغفو  أنو ك، الحياة معاني بأكمؿ
، خالقيا وألن ؛المخمكقات ىذه قبؿ كأنو، كاضعيا ألنو ؛الككف ىذا نكاميس فكؽ كأنو، العمـ حدكد
جماالن ، بالعدـ عمييا يحكـ الذم ىك ألنو ؛كبعدىا  ىذا صانع باف بالعقيدة مممكءان  نفسؾ سترل كا 
 عف كمنزه، الصغير البشرم العقؿ يتصكرىا ما فكؽ الكماؿ صفات بكؿ متصؼ كمدبره الككف

   ۆ  ۆ  ۈچ : لنفسؾ نفسؾ كشعكر، لكجدانؾ كجدانؾ كحيى  العقيدة ىذه كسترل، النقص صفات

ـٌ أكرد بعضان مف نماذج الككف، كأردفيا (2)چۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  ې  ې  ې   ، ث
 .(3)كأردفيا بشكاىد مف القرآف الكريـ تدعك لمنظر في الككف كالتفكير في أرجائو

ـٌ أعقب ذلؾ ببياف مكقفو مف األدلة العقمية كالمنطقية عمى إثبات صفات اهلل تعالى قائالن: "  يعمدث
 إف: نقكؿ كنحف، منطقية كأقيسة، عقمية بأدلة كتعالى تبارؾ اهلل صفات إثبات إلى العقائد عمماء
 آثار مف أثر أحد نفس في يككف ال كحتى، التكميؼ كمناط، المعرفة أساس العقؿ ألف ؛حسف ذلؾ

ثبات كتعالى تبارؾ الخالؽ ككجكد، ذلؾ مف أكضح األمر كلكف، كاألباطيؿ  الشبيات  صفات كا 
ثـ أكرد  ...،برىاف أك دليؿ إثباتيا إلى يحتاج ال التي البديييات حكـ في صار لو المطمؽ الكماؿ

بعض األدلة كدليؿ الكجكد كالتنافر كغيرىا، ثـٌ ساؽ جممة مف أقكاؿ عمماء الطبيعة في إثبات كجكد 
 .(4)اهلل تعالى كصفاتو

                                                           

 .ُّٗص ،البٌنا، مجمكعة الرسائؿ، رسالة العقائد (ُ)
(ِ)  :  .َّسكرة الرـك
 .ّْٗ-ِّٗئؿ، رسالة العقائد، صانظر: البٌنا، مجمكعة الرسا (ّ)
 .َْٖ-َْْ، صالمصدر السابؽانظر:  (ْ)
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 تقديم النقل عمى العقل عند التعارض: -4

نو مف طرؽ المعرفة ماداـ لـ يتعد  حدكده، كبما أٌف كاىب العقؿ بناءن عمى تكريـ اإلسالـ لمعقؿ كأ

كالتفكير كشارع العقائد كالديف ىك الحكيـ العميـ؛ كانت النتيجة مكافقة العقؿ لمنقؿ، كاتفاؽ صريح 

ف ظير شيءه المعقك  مف التعارض فمرٌده إٌما عدـ صحة المنقكؿ أك عدـ  ؿ مع صحيح المنقكؿ، كا 

كاف ال بد مف بعض الضكابط عند عرض النصكص القرآنية عمى العقكؿ  قطعية المعقكؿ؛ لذا

 البشرية، أىميا:

 .كتعالى تبارؾ اهلل كتاب في الكاردة الككف آيات في نتدبر أف: أكالن 

 مف لو يعرض لـ ما نحمِّمو أك العمكـ ىذه تأكيالت عمى القرآف ؿحمً نى  أف نحاكؿ ال: ثانينا

 .ثابتة عممية بحقيقة يصطدـ لـ أنو نعمـ أف ناكعمي البحكث، ىذه نتائج       

 كاسعة عممية مراحؿ أماميـ زالت كال كثير، مف قميؿ الككف عمماء إليو كصؿ ما: ثالثنا

 إليو كصمكا بما نعترض أف لنا فميس كمو، ال حقائقو بعض يعرفكا حتى يقطعكنيا؛      

 .القرآف في جاء ما عمى     

 مصادر مف مصدرنا الككف في النظر جعؿ بأف الكتب مف يرهغ فارىؽى  القرآف أف: رابعنا

 .(1)كالنظر كالتأمؿ البحث في كاسعةن  حريةن  النظر كأعطى اإليماف،      

 كانا فإف، القطعي مع ليتفؽ منيما الظني ؤكؿفإف كقع فإننا ن كؿ ذلؾ ما لـ يحصؿ التعارض،
 .(2)ينيار أك العقمي يثبت حتى باإلتباع أكلى الشرعي فالنظر ظنييف

 
                                                           

 .َْ-ّٖانظر: البٌنا، حديث الثالثاء، ص (ُ)
 .ّٗٓالبٌنا، مجمكعة الرسائؿ، رسالة التعاليـ، ص (ِ)
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 جني من ثمار،عمييا من آثار وما ت رابعًا: تركيزه في تناول قضايا العقيدة عمى ما يترتب

 .، وال نفع فيومعو فائدةوال  ال طائل تحتو، اعمّ  واالبتعاد      

مف خالؿ تتبع آثار الشيخ حسف البٌنا تبيف أنو ييقدِّـ العقيدة صافيةن نقي ة بعيدة عف الجدؿ كالفمسفة 
 :(1)ككؿ ما مف شأنو أف يعكر صفاءىا أك يكٌدر نقاءىا، كفي ىذا يقكؿ

 كصفان  أك اسمان  كتعالى تبارؾ اهلل عمى نطمؽ أف يصح ال نوأ عمى المسمميف جميكر أف اعمـ ك"  
ف ،تعالى لو اسمان  اتخاذه بقصد، الشرع بو يرد لـ : نقكؿ أف يصح فال، بالكماؿ ييشعر كاف كا 

 ..".الخمؽ لشؤكف العاـ المدير :نقكؿ أف كال ،ـيالعظ الككف ميندس

كىا ىك في سياؽ الحديث عف األلكىية كصفاتيا يدعك المؤمف إلى العمؿ بنتيجتيا كآثارىا قاؿ 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   چ تعالى: 

 چڃ  ڃ  
لى إغالؽ باب الجدؿ فييا؛ ألف اإلنساف منا ال يعرؼ نفس(2) و ناىيؾ عف ، كا 

حقائؽ الكجكد، فالجداؿ في مثؿ ىذه المكاقؼ ال طائؿ تحتو، بؿ ىك مضر، كقد جاء في الحديث  
بىضً  ًفي ًببىٍيتو  زىًعيـه  أىنىا: الم وً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  أيمىامىةى، أىًبي عىفٍ  رى

ن ةً  (3) فٍ  اٍلًمرىاءى، تىرىؾى  ًلمىفٍ  اٍلجى  كىافى  كىاً 
ًببىٍيتو  ميًحقًّا، سىطً  ًفي كى ن ةً  كى ، تىرىؾى  ًلمىفٍ  اٍلجى فٍ  اٍلكىًذبى ا، كىافى  كىاً  ًببىٍيتو  مىاًزحن ن ةً  أىٍعمىى ًفي كى س فى  ًلمىفٍ  اٍلجى  حى
ميقىوي  ؛ لذا أكد عمى (5)، فالمؤمف مف آمف بتمؾ األمكر عمى ظاىرىا كترؾ ما يثير الجدؿ فييا(4)" خي

                                                           

 .َّٗ-ّٖٗك ّٕٖ، ص، رسالة العقائدالبٌنا، مجمكعة الرسائؿ (ُ)
 .ِسكرة األنفاؿ:  (ِ)

 أبك الديف مجد، انظر: ابف األثير، القالع كتحت المدف حكؿ تككف التي باألبنية تشبييا يا،عن خارجان  حكليا ما(ّ) 
 النياية، ىػَٔٔ، ت:األثير ابف الجزرم الشيباني الكريـ عبد ابف محمد بف محمد بف محمد بف المبارؾ السعادات

 – العممية المكتبة، )طناحيال محمد محمكد -الزاكل أحمد طاىر: تحقيؽأجزاء،  ٓ، كاألثر الحديث غريب في
 .ُٖٓ، صِ، جـُٕٗٗ - ىػُّٗٗ(، بيركت

أجزاء، تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد  ْ، سنف أبي داكد،ِٕٓ، أبك داكد السجستاني، ت: أبك داكدأخرجو  (ْ)
حسب برنامج جكامع الكىًمـ،  (حديث حسف) ،(ُْٗٔ)، رقـ َٖٗ-َٖٖ، صِ، جُسكريا(، ط-الحميد، )دار الفكر

 بف نجاتي بف نكح الحاج بف الديف، ناصر محمد الرحمف عبد أبك األلباني،كرده األلباني في الصحيحة، انظر: كما أ
 مكتبة) أجزاء، ٔ كفكائدىا، فقييا مف كشيء الصحيحة األحاديث سمسمة ىػ،َُِْ: ت األلباني، األشقكدرم آدـ،

 .ِّٕ، رقـ: ٔٓٓ -ِٓٓ، صُ، جُط ـ،ُٓٗٗ -قُُْٓ ،(الرياض كالتكزيع، لمنشر المعارؼ
 .ّْٔ-ّْٓانظر: البٌنا، حديث الثالثاء، ص (ٓ)
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ذاىذا في مكضع آخر: "   كصؼ التي الحقائؽً  في نخكضى  أال عمينا كجب دفق ذلؾ أخي يا عممنا كا 
 .(1)"يرضيو بما إليو نتقر ب كأف دائمنا، بذلؾ نسمـ كأف نفسو، بيا كتعالى تبارؾ اهلل

كتأكيدان ليذا المنيج جعمو البٌنا مف األصكؿ العشريف التي يبايع عمييا أتباعو، فيقكؿ في األصؿ 

 كمف، شرعان  عنو نيينا الذم التكمؼ مف فييا الخكضف عمؿ عمييا ينبني ال مسألة ككؿالتاسع: "

 يصؿ لـ التي الكريمة القرآنية ا يات معاني في كالخكض، تقع لـ التي لألحكاـ التفريعات كثرة ذلؾ

 مف بينيـ شجر كما عمييـ اهلل رضكاف األصحاب بيف المفاضمة في كالكالـ بعد، العمـ إلييا

 .(2)..خالؼ

 االختصاص.أىل حاب العمم و ك الكممة لصسًا: تر  خام

ف  سبؽ كأف أشرت في تمييد المبحث إلى ضركرة أف يأخذ الباحث باالعتبار أف الشيخ حسف البنا كا 

كاف مميزان في تخصصو في المغة العربية، فذان في شخصيتو كأفكاره، ميممان كلك بشيء عف كؿ 

فف؛ لذا كاف كثيران ما يشير إلى ىذه شيء، إاٌل أنو لـ يىد ع يكمان أنو مف أىؿ االختصاص، كأكعية ال

 الحقيقة لغرضيف:

  األكؿ حتى ييصك ب عند الخطأ، كفي ىذا يقكؿ في سياؽ دعكة الراغبيف في العمؿ لإلسالـ
، شجعكه صالحان  كجدكا فإف كيندمجكا يتكاكمكا، كال يجربكا أف عمييـباالنضماـ لجماعتو: "

ف  .(3)"أقامكه ان عكج  مً  كجدكا كا 

 تحان  فاؽ العمـ عند أتباعو مف خالؿ االكتفاء بإشارات مكجزة حكؿ المسألة تاركان كالثاني ف
التكسع فييا مف أصحاب االختصاص كبطكف الكتب، كفي ىذا يقكؿ أثناء كالمو حكؿ 

 كال ،عممية لحقائؽ إحصاءن  تككف أف النظرات بيذه أقصد كلستي بعض القضايا القرآنية: "

                                                           

 .ٓٓص ،البٌنا، حديث الثالثاء (ُ)
.ّٕٓص البٌنا، مجمكعة الرسائؿ، رسالة التعاليـ، (2)
 .ْٔ، رسالة ىؿ نحف قـك عمميكف، صالمصدر السابؽ (ّ)
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ا  أمرو  إلى قصدت كلكني ،ليذا أقصد لـ.. التفسير كجكه مف يرلكث أك خالفية لمذاىب عرضن
 ،يقرؤه مىف يدم بيف اهلل لكتابً  الفيـ سبيؿ أميد أف أريدي  أنني ذلؾ ،لكـ أذكره أف أحبُّ  كاحدو 
 .(1)"كتعالى تبارؾ اهلل لكتاب الفيـً  باب أيفسح كأف ،الكمية لممعاني أعرض أف أريد

 أف أمامؾ كالتحميؿ، البحث باب الباحثيف كأماـ ىذا، بعد أخي يا أمامؾ ثـ: "(2)كيقكؿ
ني تشاء، كما تدقؽ كأف تشاء، كما تبحث  المحظات مثؿ أف األحباب اإلخكة أييا أعتقد كا 
 يتناكؿ الذم كالفني العممي التحميؿ ليذا الكاممة الفرصة تعطينا ال بالتالقي فييا نسعد التي

قاءاتنا ليس مف قبيؿ الدركس بقدر ما ىك مف "، "إف ما يطرح في لأطرافو كؿ مف المكضكع
باب التكجييات كالمفاتيح، أضعيا في أيديكـ تستعممكنيا إذا قرأتـ في كتاب اهلل كسنة 

، ككتب العقائد كالفقو كالسيرة كالتاريخ، ليككف ذلؾ مفتاحان تستعينكف بو عمى رسكلو
 المغمؽ مف ىذه الكتب".

لمف أراد سؤالو عف بعض مسائؿ االعتقاد التي كثر  كىا ىك في قٌمة الٌصراحة عندما قاؿ
 كبعض ا يات بعض أحفظ ،مدني مدرس رجؿ كلكني بعالـ، تي لسٍ  أخي يافييا الخالؼ: "

 كأتطكع الكتب، في المطالعة مف الدينية األحكاـ كبعض ،الشريفة النبكية األحاديث
،.. أفتى فقد أدرم ال قاؿ كمف أحرجتني، فقد النطاؽ ىذا عف خرجتي  فإذا ،لمناس بتدريسيا

ذا  فيـ المختصيف، كالفضالء العمماء مف غيرم ؿسى فى  ،المعرفة في التكسع أردت   كا 
 .(3)"سعياكي  إالٌ  نفسان  اهلل يكمؼ كال عممي مبمغ فيذا أنا كأما تريد، فيما إفتاءؾ يستطيعكف

آيات الصفات،  كقد تجمى ىذا المنيج عندما أحاؿ إلى أعالـ السمؼ كأئمة الخمؼ في مسألة
 .(4)كغيرىا

تمؾ أبرز مالمح منيج الشيخ حسف البٌنا في تناكؿ مسائؿ االعتقاد، كىي بال شؾ تشكؿ حجر زاكية 
كايا ًفكرىا. ر آخر في زى جى  في فكر جماعة اإلخكاف المسمميف، أكتفي بيا ألنتقؿ إلى حى

                                                           

 .ُْٗكَِْكَُْكُٓٗكُٗانظر: البٌنا، حديث الثالثاء، ص (ُ)
 .ُّْك َُْالسابؽ، ص المصدر (ِ)
 .ّٔذكرات الٌدعكة كالٌداعية، صالبٌنا، م  (ّ)
 .ُْٓ-ُِْانظر: البٌنا، مجمكعة الرسائؿ، رسالة العقائد، ص  (ْ)
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نموذجًا(،  المسممين)مصر  المبحث الثالث: قضايا العقيدة في منياج التربية عند جماعة اإلخوان
 وفيو تمييد ومطمبان:

 التربوي بالمنياج التعريف الول: المطمب                     

 محاور المنياج التربوي في الثاني: قضايا العقيدة المطمب                     

 تمييد:

إذ يتناكؿ أخص يعتبر ىذا المبحث مف أىـ أجزاء الرسالة؛ ككنو يمٌثؿ الجماعة مف داخميا؛ 

عناصر البناء لدل الجماعة كأكثرىا تأثيران في عقكؿ أتباعيا كنفكس منتسبييا، إنو منياج التربية 

لدييا، كلعؿ القفز عف المنياج كاف كراء خركج الكثير مف الدراسات حكؿ فكر الجماعة عف مسار 

قيب الدكتكر عمي عبد البحث العممي، كبالتالي خمؿ في النتائج كضعؼ في األحكاـ؛ لذا كاف تع

أحد أبرز منظرم الجماعة عمى أصحاب مثؿ تمؾ الدراسات بأنيـ أغفمكا تمامان  (1)الحميـ محمكد

الحديث عف منيج الجماعة في التربية الذم ييعد مف أبرز ما تميزت بو الجماعة، كأغنى 

 .(2)تجاربيا

 وقد قي دت المنياج بمصر نموذجًا لألسباب التالية:  

د الجماعة األكؿ، كًقٍبمة التنظيـ العالمي لمجماعة مف حيث طكؿ الخبرة، كعمؽ ككنيا مي .ُ
 التجربة. 

 كألنو النمكذج الذم تمكنت مف الكصكؿ إلى محتكاه.  .ِ

                                                           

ـ، كالده عبد الحميـ محمكد أحد عمماء األزىر، يحمؿ العديد مف الشيادات العممٌية ُِٖٗمف مكاليد طنطا عاـ  (ُ)
لتربية، تعٌرض لما تعٌرض لو أعضاء الجماعة مف مالحقة كاعتقاؿ كحجر عمى العديد أىٌميا في المغة العربٌية، كا

مف كتبو المتعٌمقة بالجماعة، يعرؼ بأستاذ التربية في جماعة اإلخكاف؛ إذ ترؾ أكثر مف خمسيف كتابان حكؿ جماعة 
الحمقة:  ، رابطِٓاإلخكاف. انظر التعريؼ بو في مقٌدمة برنامج "ا ف أتكٌمـ" عمى قناة مصر 

http://www.youtube.com/watch?v=8xZnfcAZR54 :ـ.َُِّ -َُ -ٗ، بتاريخ 
 .ِِٔ، صِمحمكد، منيج التربية عند اإلخكاف المسمميف، ج (ِ)

http://www.youtube.com/watch?v=8xZnfcAZR54
http://www.youtube.com/watch?v=8xZnfcAZR54
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ف  .ّ التزاما مٌني بقكاعد البحث العممي مف خالؿ ضركرة تقييد الٌدراسة بنمكذج محدد؛ إذ كا 
ع الجماعة في أنحاء العالـ إاٌل أف لكؿ بيف فرك  -لمنيج التربية-جمعت الخيكط العريضة 
 فكاف ال بد مف التقييد. (1)فرع ما يمٌيزه في التفاصيؿ

كقد اعتمدت في جمع المادة كتحميؿ أبعادىا في ىذا المبحث عمى منياج التربية المعتمد لدل 
الجماعة في جميكرية مصر العربية، حيث حصمت عمى نسخة الكتركنية لمحتكل البرنامج لجميع 

، ثـٌ عثرت عمى نسخة مطبكعة لمحتكل مرحمتيف فقط مف تمؾ المراحؿ(2)مراحؿ التربية
؛ ألجد (3)

ـٌ استعنت بأكثر الدراسات تعمقان  المطابقة بيف النسخة األلكتركنية كالمطبكعة في كمتا المرحمتيف. ث

                                                           

كضع مف كتاباتو، انظر: منيج التربية أشار إلى ىذه الحقيقة الدكتكر عمى عبد الحميـ محمكد في أكثر مف م (ُ)
 ّّٗك ّٖٗك ِٖٗك ِّٖ، صُ، ك كتاب فقو الدعكة إلى اهلل، جُّٔكّٗٓ، صُعند اإلخكاف المسمميف، ج

 كغيرىا. ُْٓ،صِكج
 سيأتي تفصيميا أثناء التعريؼ بالمنياج في المطمب األكؿ. (ِ)
 سابؽ.، مرجع لمحمكد أبك رية -في نكر اإلسالـ النسخة تحمؿ اسـ: (ّ)

لد رية، أبك محمكد  دراستو أتـ   الدقيمية، محافظة المنصكرة مركز خميس ميت بقرية ـ،ُِِٗ فبراير ِِ في كي
 زعيمنا ككاف ـ،َُْٗ عاـ المنصكرة الرشاد مدرسة مف البكالكريا عمى حصؿ ـ،ُّٔٗ سنة بالقرية االبتدائية
 لتكممة القاىرة صكب اتجو التكجييية عمى حصكلو عدب ـ،ُِْٗ عاـ التكجييية عمى حصؿ ثـ طكيمةن، مدةن  لممدرسة
 القاىرة، في البريطاني الجيش في مخزف كأميف فعمؿ نفسو، عمى منو ينفؽ عمؿ عف كلمبحث الجامعة في دراستو
 في المقاءات حضكر عمى مكاظبنا ككاف لإلخكاف انضـ الحربية، لكزارة التابع الميندسيف سالح في لمعمؿ انتقؿ بعدىا
 حارسنا ليككف بعدىا ككمِّؼ الخاص، النظاـ في عضكنا كاختير ،"الككلي" شعبة نائب أصبح حتى العباسية، شيعبة
زؽ ـُّٓٗ عاـ في تزك ج البنا، لإلماـ  تعٌرض كبنت، أكالد ثالثة أحفاد؛ أربعة منو كلو أسامة، محمد الكحيد بابنو كري

 تقاعده بعد العمؿ في تنقؿ ـ،ُٓٗٗ -ـُْٖٗ عاـ مف امتٌدت سنة،ِْ مجمكعيا بمغ اإلعتقاالت مف لمسمسؿ
 في مسئكالن  أصبح ـ،ُٓٗٗ كحتى ُْٖٗ مف سنةن  ُُ لمدة كالنشر لمطباعة الكفاء دار لمخازف أميننا ليستقر
 في ببصماتو اسميا ارتبط التي بالدقيمية، الدعكة في دكره ممارسة في ليستمر الدقيمية، محافظة عف الجماعة
 الصابريف أف لمنظر الالفت مف إف: "يقكليا كاف التي التربكية كمماتو مف فييا، اإلخكاف عف مسئكالن  باعتباره التربية؛

 بخالؼ تربكم محضفو  أم عف يتخم فكا لـ ألنيـ مسئكليات؛ يحممكف ال الذيف مف كانكا الصؼ أفراد مف المحف في
احة المحف في دعكتنا فإف المحاضف، ىذه عمى يمركا لـ الذيف القادة بعض  ".فض 
 اإلخكاف دعكة لكاء حامالن  عامنا ِٔ منيا قضى عامنا ِٖ يناىز عمرو  عف ـََِْ عاـ يكليك ُْ في تيكفي

 انظر:  .المسمميف
 ، تعريؼ بالمؤلِّؼ.ّ، صُأبك رية، في نكر اإلسالـ، ج -
 .ـَُِّ-ٕ-ُ بتاريخ الٌدعكة، أعالـ، نافذة الشيخ كفر إخكاف مكقع -

http://www.kfrelshikh.com/news_Details.aspx?Kind=4&News_ID=9267 

http://www.kfrelshikh.com/news_Details.aspx?Kind=4&News_ID=9267
http://www.kfrelshikh.com/news_Details.aspx?Kind=4&News_ID=9267


٧1

 

ف كا (1)بالمنياج نت في جٌميا ألحد أبرز منظرم الجماعة الدكتكر عمي عبد الحميـ محمكد، كىي كا 
 تأصيمية تحميمية تاريخية إاٌل أنيا سد ت بعض الثغرات في مكضكع البحث.

كقبؿ البحث في التفاصيؿ أحب أف أشير إلى أف تناكلي لمنياج التربية لف يككف تاريخيان بالمعنى 

الزمني كتطٌكر المنيج كمراحؿ نضجو كاستقراره؛ ألف ذلؾ شأف الدراسات التاريخية، كلف يككف 

بكيان بالمعنى النظرم كأىمية المنيج كتعريفو، كاألىداؼ كصياغتيا، كالكسائؿ كمالئمتيا، كغير تر 

ذلؾ مما يدخؿ في الدراسات التربكية، مع عدـ االستغناء عف بعض اإلشارات التي يمكف أف تخدـ 

 مكضكع البحث. 

 كعميو سىأتناكؿ المبحث بعد التمييد في مطمبيف:

ف خالؿ تكطئة تتحدث عف مكضع المنياج في مراحؿ االنضماـ األكؿ لمتعريؼ بالمنيج م -
الخاصة بالجماعة، كأىـ خصائصو كسماتو، ألختـ  المنياجلمجماعة، ثـ ما يتعٌمؽ بأىداؼ 

 بممحة عف عناصره كمحتكاه ككيفية التعامؿ معو.

كالثاني خصصتو لمحديث عف قضايا العقيدة في المنياج، مف خالؿ تكطئة تتحدث جكانب  -
عداد القائميف عميو، ثـٌ عف قضايا العقيدة في محاكر اال ىتماـ بالعقيدة مف حيث المحتكل كا 

 .ثالثةالمنياج كذلؾ في فركع 

 

 
                                                           

 الدراسات ىي: (ُ)
تناكؿ فييا مراحؿ االنضماـ لجماعة اإلخكاف المسمميف بالتفصيؿ،  ، مرجع سابؽ،فقو الدعكة إلى اهلل -

 العالقة كالدعكة إلى اهلل كصفات الداعية كغيرىا. إضافة إلى بعض المكاضيع ذات
تناكؿ فييا كسائؿ التربية بشكؿ تحميمي تاريخي، مع  مرجع سابؽ،كسائؿ التربية عند اإلخكاف المسمميف،  -

 بعض المكاضيع ذات العالقة.
عريؼ منيج التربية عند اإلخكاف المسمميف، مرجع سابؽ، كىي دراسة جامعة لجماعة اإلخكاف مف حيث الت -

 بيا كظركؼ نشأتيا كتطكرىا، كبالمنيج كفمسفتو، كالتربية كأبعادىا.
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 التربوي بالمنيج الول: التعريف المطمب

 توطئة:

، األىداؼ كالخصائص،  قبؿ الكقكؼ عمى منيج التربية لدل الجماعة مف حيث المعنى كالمفيـك
جدير أف أعرِّج عمى مراحؿ االنضماـ لمجماعة لمكقكؼ عمى المستكيات التي  العناصر كالمحتكل،

 تعالجيا كؿ خطكة مف خطكات التربية اإلخكانية؛ لذا كانت التكطئة التالية:

التي عممت الجماعة عمى  (1)إلى الكسائؿ كاألساليبسبؽ كأف أشرت أثناء التعريؼ بالجماعة 
 :(3)دىا المؤسس حسف البٌنا في ثالث كسائؿ عاٌمةمف خالليا، حيث حدٌ  (2)تحقيؽ األىداؼ

 اإليماف العميؽ. -ُ

 التككيف الدقيؽ. -ِ

 العمؿ المتكاصؿ. -ّ

يتـٌ مف خالليا  (4)كبما أٌف العناكيف ال تثمر بال مضاميف، كضع الشيخ البٌنا نظامان مف عٌدة مراحؿ
 نيؿ العضكية في الجماعة، خالصتيا:

 الدرجة "أخان مساعدان".االنضماـ العاـ، كيسمى األخ في ىذه  -ُ

 االنضماـ األخكم، كيسمى األخ في ىذه الدرجة "أخان منتسبان". -ِ

 ".عامالن  أخان " الدرجة ىذه في األخ كيسمى ،العممي االنضماـ -ّ

 ".مجاىدان  أخان " الدرجة ىذه في األخ كيسمى ،الجيادم االنضماـ -ْ

                                                           

 .ّٓ: صالبحث انظر (ُ)
 .ِّ: صالبحث انظر (ِ)
، ص (ّ)  .َُٖانظر: البٌنا، مجمكعة الرسائؿ، رسالة بيف األمس كاليـك
 .ِٔ: صالبحث رانظ (ْ)
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كؿ مف يصؿ إلى أعمى  درجات كخطكات ال تؤتي أكميا مف غير برامج كمناىج؛ لذا كاف عمى
 :(1)بالمستويات التربوية التاليةدرجات االنضماـ أف يمٌر 

مرحمة التمييد، ىدفيا إخراج الشخص مف دائرة حب الخير إلى فضاء التعٌرؼ عمى الخير،  -ُ
 .(2)كمٌدتيا سنة

، محتكل (4)مٌدتيا سنتاف ،(3)مرحمة التعريؼ/ التبميغ، ىدفيا تعريؼ األفراد بحقيقة اإلسالـ -ِ

السنة األكلى يسمى "الميًحب"، كمحتكل السنة الثانية يسمى "الميؤيِّد"
(5). 

مرحمة التككيف/ اإلعداد، ىدفيا تأىيؿ أفرادىا لمعمؿ باإلسالـ، كااللتزاـ بو، كاالنضباط  -ّ
، مٌدتيا (6)معو، كاالعتزاز باالنتماء إليو، كاالستعداد لمبذؿ كالتضحية مف أجمو

لى يسمى "المنتسب"، كمحتكل السنة الثانية يسمى "المينتىظـ"،محتكل السنة األك (7)سنتاف
(8). 

"المينتىظـ"
(8). 

مرحمة التنفيذ/ العمؿ/ الجياد، ىدفيا تطبيؽ الًقيىـ كاألخالؽ اإلسالمية التي عرفيا الفرد  -ْ
كريبِّي عمييا ليككف مف المؤمنيف الذيف صدقكا ما عاىدكا اهلل عميو

، مٌدتيا ثالثة (9)
 .(1)ى "العامؿ"، كمحتكل المرحمة يسم(10)أعكاـ

                                                           

كدرجاتيا مف األعضاء بما يتناسب كمستكل  أصؿ ىذه المستكيات ماذكره البٌنا أثناء حديثو عف ركف الطاعة (ُ)
التربية لألفراد فذكر أنيا ثالث مستكيات: التعريؼ، التككيف، التنفيذ، انظر: البٌنا، مجمكعة الرسائؿ، رسالة التعاليـ، 

، ثـٌ استقر األمر في الجماعة بعد الممارسة كالخبرة عمى خمس مستكيات: التمييد، التعريؼ، التككيف،  ِّٔص
 .َِّك ِِٓ-ِِْ، صُيذ، التمكيف، انظر: محمكد، فقو الدعكة إلى اهلل، جالتنف
 .َِّ-ِِٗ، صُانظر: محمكد، فقو الٌدعكة إلى اهلل، ج (ِ)
 .ِِٖ، صُانظر: المرجع السابؽ، ج (ّ)
 .ِْٖ، صُانظر: المرجع السابؽ، ج (ْ)
 .،المراحؿ التربكيةانظر: برنامج التربية، النسخة األلكتركنية (ٓ)
 .َِّ، صُمحمكد، فقو الٌدعكة إلى اهلل، ج (ٔ)
 .َّٗ، صُانظر: المرجع السابؽ، ج (ٕ)

 .، المراحؿ التربكيةانظر: برنامج التربية، النسخة األلكتركنية(ٖ) 
 .ٖك ٓ، صِمحمكد، فقو الٌدعكة إلى اهلل، ج (ٗ)

 .ُْٓ، صِانظر: المرجع السابؽ، ج (َُ)
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 .(2)مرحمة التمكيف/ الحككمة اإلسالمية، ىدفيا ممارسة سمطة الحكـ بما أنزؿ اهلل -ٓ

كىكذا بعد تحديد الٌثغرة التي يسدُّىا كؿ مستكل مف محتكل المنياج التربكم يمكف أف أنطمؽ في 

 التعريؼ بالمنياج مف خالؿ النقاط التالية:

 أواًل: مفيوم المنيج التربوي:

ىي "الحديث ىنا عف منيج يصبك لمبناء كالتربية، كمفيكـ التربية في كثائؽ الجماعة:  كاضح أف

 كفؽ بالقدكة، مباشر كغير بالكممة مباشران  تكجييا البشرية الفطرة مع لتعامؿا في األمثؿ األسمكب

 .(3)"األحسف نحك اإلنساف في يريتغ إلحداث خاصة؛ ككسائؿ خاص منيج

 الكاضح الطريؽ ىك: (4)كمفيكمو عند الجماعة -ذم ىك مكضكع الحديثال-مف المنيج  إذان ال بد

 إليية طريقة أم  (5)چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ  :تعالى قاؿ، بدقة المرسكمة كالخطة ،المعالـ

 ػػػ الصحابة كسيرة النبكية كالسيرة كالسنة الكتاب: مصادره مف متمسيي ، منيج الناس إلييا يتحاكـ

 :ىما رئيسييف عديفبي  عمى باحتكائو شمكلو في يتميز، أمر مف عميو أجمعكا كما ػػػ عمييـ اهلل رضكاف

 :التربوى الب ع د -1

 المتعمـ، المسمـ شخصية اكتماؿ بقصد المتعددة، ككسائميما كالتعمـ التعميـ طرؽ كيتناكؿ
 مصالح يحقؽ تعامالن  كاألحياء الحياة مع التعامؿ عمى قدارىابإ حسفاأل نحك كتحكيميا
 .لمعادا ك المعاش

 
                                                                                                                                                                          

 .، المراحؿ التربكيةركنيةانظر: برنامج التربية، النسخة األلكت(ُ) 
 .ُّٕ، صِمحمكد، فقو الٌدعكة إلى اهلل، ج  (ِ)
 .ُٓمحمكد، كسائؿ التربية عند اإلخكاف المسمميف، ص (ّ)
 .ُٕانظر: المرجع السابؽ، ص (ْ)
 .ْٖالمائدة:  (ٓ)
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 : شقان وىو :التنظيمى الب ع د -2

 يجب التي كالعالقات، الركابط كتحديد كا داب، النظـ كضع يتناكؿ لممجتمع، داخمى تنظيـ- أ
 بالحقكؽ اإللتزاـ ظؿ في ،كامان كح محككميف كمكاف، زماف كؿ في المسمميف بيف تسكد أف

 .كالكاجبات

 الحرب كقضايا الدكؿ، مف بغيرىا المسممة الدكلة عالقات تحديد يتناكؿ خارجى، تنظيـ- ب
 كالمناىج النظـ سائر عمى األدياف لخاتـ كالييمنة كالتمكيف كاإلستخالؼ كالدعكة كالسالـ
 .كاألدياف

 ثانيًا: أىداف المنيج الخاصة بالجماعة:

بما أف الجماعة مشركع إصالحي لجميع مىفاصؿ الحياة، كاف ليا لكؿ ًمفصؿ أىدافان، فيناؾ أىداؼ 

تكل الفرد، كأخرل عمى مستكل البيت، كغيرىا عمى مستكل المجتمع المحٌمي، كرابعة عمى عمى مس

مستكل الكطف المحٌمي، كخامسة عمى مستكل العالـ العربي، كسادسة عمى مستكل العالـ 

، كأخيران عمى مستكل الجماعة كىي ما يمزمني؛ إذ تتعٌمؽ بالمنتظميف فييا، كالمنتسبيف (1)اإلسالمي

في أركاف البيعة العشرة الكاردة في  "رسالة  (2)أكضح ما تككف أىداؼ ىذا المستكل تجميان إلييا، ك 

التعاليـ" لمشيخ حسف البٌنا كالتي تصب في إعداد األفراد القادريف عمى حمؿ أعباء الدعكة كالحركة 

اعة، : الفيـ، كاإلخالص، كالعمؿ، كالجياد، كالتضحية، كالط(3)كالتنظيـ، كاألركاف العشرة ىي

 كالثبات، كالتجٌرد، كاألخٌكة، كالثٌقة.

 
                                                           

-ِّٔ، صِلمكقكؼ عمى أىداؼ تمؾ المستكيات انظر: محمكد، منيج التربية عند اإلخكاف المسمميف، ج (ُ)
ّٖٔ. 
 .ِْٖ-ِِٖك َْٔ-ّٗٔ، صِانظر: محمكد، منيج التربية عند اإلخكاف المسمميف، ج (ِ)
سكؼ آتي عمى قضايا العقيدة فييا في المطمب الثاني أثناء الحديث عف قضايا العقيدة في المحكر الدعكم  (ّ)

 كالحركي.
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 :وخصائصوثالثًا: سمات المنيج التربوي 

باالستقراء كالمعايشة كالمشاركة استنتج الدكتكر عمي عبد الحميـ محمكد أىـ السمات كأبرز 
 :(1)الخصائص التي مٌيزت منياج اإلخكاف في التربية عمى المناىج األخرل، فكانت كالتالي

د مف اإلسالـ معتمد أساسان عمى الكتاب كالسنة بمعناىا الكاسع الذم يشمؿ منيج مستم -ُ
 السيرة النبكية كميا.

 .الشريعة عنو ىكترض اإلسالـ يقره إال ىدفان  فيو تجد ال األىداؼ كاضح منيج -ِ

 .منو ستقىتي  اإلسالـ في أصؿ كليا مشركعة، كسائمو مف كسيمة فكؿ الكسائؿ سميـ منيج -ّ

 إسالمية تربية كالمجتمع كالبيت الفرد تربية يتناكؿ لعناصر،كاضح ا ،مفصؿ منيج -ْ
 .صحيحة

مف النفكس أفرادان كبيكتان،  -القائـ عمى العمـ–منيج عممٌي، يستيدؼ تمكيف الٌتديف العممي  -ٓ
 كجماعات كمجمكعات كمجتمعات، بحيث يصبغ ذلؾ كمو بيذه الصبغة العممٌية لإلسالـ.

ـ التي يحتاج إلييا اإلنساف في حياتو ليتربى عمييا، منيج شامؿ في مبادئو مف حيث القي -ٔ
 شامؿ في تطبيقاتو العممٌية التنفيذٌية التي يجب أف تسيطر عمى سمكؾ اإلنساف في الحياة.

منيج كاقعي يعترؼ بقدرات اإلنساف كطاقاتو، مما جعمو مرنان ينسجـ مع متغٌيرات الحياة  -ٕ
 كتقٌمباتيا.

جزاء، يتكقؼ بعضو عمى بعض، فال يقبؿ التجزئة، كال منيج متكامؿ العناصر، مترابط األ -ٖ
 الحذؼ، كمف مظاىر ذلؾ التكامؿ في بناء األفراد ركحٌيان، كعقمٌيان، كبدنٌيان، كاجتماعٌيان.

منيج متكازف، متساكم القيكل، ينسجـ بعضو مع بعض في تناسؽ يالئـ فطرة اإلنساف التي  -ٗ
 العقؿ، كيشبع متطمبات البدف.فطره اهلل عمييا، يمبي حاجة الٌركح، كيغذم 

                                                           

 انظر:  (ُ)
 .ّٕٔ-ّٖٓ، صُمحمكد، منيج التربية عند اإلخكاف المسمميف، ج -
 .ٕٗ-ٖٕمحمكد، كسائؿ التربية عند اإلخكاف المسمميف، ص -
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منيج مرحمي، خاضع ألكلكيات بعينيا في ىذه المراحؿ، فال ينتقؿ الفرد مف مرحمة حتى  -َُ
 يجتاز التي قبميا بنجاح.

 منيج عالمي، يصمح لكؿ البيئات مكانان، كفي جميع العصكر زمانان. -ُُ

كؿ إلى منيج عممي، يخضع ألسمكب عقمي في دراستو لكؿ مكضكعاتو، كبالتالي الكص -ُِ
 القضايا الكمٌية، كالقكانيف العاٌمة.

منيج إيجابٌي مف حيث قدرتو عمى طرد العناصر السمبية لدل األفراد، كتكجيو طاقاتو نحك  -ُّ
 اإلنتاج كالعمؿ، كمف بعدىا الحركة إزاء كؿ القكل، كأماـ كؿ سمطاف غير سمطاف اهلل.

يا مبالغة أك تيكيؿ؛ إذ مف الطبيعٌي أف ذلؾ أىـ ما مٌيز منياج التربية عند الجماعة، كال أجد في
 يعكس منيج يستمٌد جذكره مف اإلسالـ كؿ ىذه الخصائص كتمؾ السِّمات.  

رشادات التعامل مع محتواهجارابعًا: عناصر المني  :، وا 

ضمف التعريؼ بالمنياج ال بد مف الكقكؼ عمى المالمح العاٌمة لمعناصر كالمحتكل؛ لذا أنقؿ أىٌميا 
 :(1)المنياج التربكمكما ىي في 

 ىذا كليس(  تقكيـ – تعميمية كأساليب ككسائؿ طرؽ – محتكل – أىداؼ)  المنيج عناصر -ُ
 .فقط المحتكل

 .المنيج في المعرفي لمجانب األدنى الحدٌ  ىك المحتكل ىذا فٌ إ -ِ

 تعتبر ،المحتكل داخؿ إلييا المشار أك ،ىدؼ كؿ كراء المذككرة كالمصادر الكتب فٌ إ -ّ
 .منيا كاالستزادة إلييا الرجكع عمى ارسالدٌ  يحرص أف يجب الذاتي ـلمتعم مراجع

 .أىميتو الذاتي ـعمُّ مت  ل -ْ

 الجكانب في لمدارس الالزمة األساسية التربكية األىداؼ يحقؽ بأىدافو المنيج ىذا أف -ٓ
 .( كالحركي الدعكم – كالسمككي األخالقي – كالتعبدم اإليماني)  لمتككيف األساسية

                                                           

.ٕ-ٓ، صُالمطبكع مف المنياج، كالمسٌمى "في نكر اإلسالـ" لمحمكد أبك رٌية، ج ًقسـالانظر:  (ُ)
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 كباالستعانة نفسو في الستكماليا الدارس يسعى التي التكميمية التربية ميةألى اإلشارة -ٔ
 كفنكف – كاالنترنت الكمبيكتر ميارات -  السياسية – االجتماعية الجكانب في)  بالقيادة
 .... ( كغيرىا الحكار

 األىداؼ في كالتأخير بالتقديـ المنيج كتطكيع كالمستجدات، األحداث مكاكبة إلى اإلشارة -ٕ
 .كالحدث الظرؼ يناسب ماب

 الكاقع دراسة في ينضب ال الذم كالمعيف األساس تمثؿ الشرعية العمكـ أف إلى النظر لفت -ٖ
 اٍبفً  عىفً ،كمكاف زماف كؿ تناسب العمـك ىذه كأف( ....كالحديث كالسيرة القرآف) نحياه الذم
ب اسو  ا، الم وي  رىًضيى  عى طىبى   الم وً  رىسيكؿى  أىفٌ  عىٍنييمى ةً  ًفي الن اسى  خى ج  دىاًع، حى  أىيُّيىا يىا : "فىقىاؿى  اٍلكى
، ـٍ  تىرىٍكتي  قىدٍ  ًإنِّي الن اسي ٍمتيـٍ  ًإفً  مىا ًفيكي سين ةي  الم ًو، ًكتىابي : أىبىدنا تىًضمُّكا فىمىفٍ  ًبوً  اٍعتىصى  .(1) " نىًبيِّوً  كى

 عمى داعتماال فال بد مف فقط المقررة جاالمني كتب عمى عدـ االقتصار في التحضير -ٗ
 .الفائدة مف قدر أكبر لتحقؽ اإلمكاف بقدر أخرل متنكعة مصادر

 ىذا مف تعممت ماذا، المستفادة كالمعانى الدركس عمى فقرة كؿ نياية في التركيز -َُ
 .المكضكع؟

كانت تمؾ أىـ العناصر كاإلرشادات التي ختمت بيا التعريؼ بالمنياج التربكم، ألنتقؿ إلى المطمب 
 ديث عف قضايا العقيدة الكاردة في محتكل المنياج.الثاني كالح

 

 

 

                                                           

، ُمكة المكرمة(، ط -أجزاء، تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا، )دار البازَُأخرجو البييقي، السنف الكبرل،  (ُ)
، كما أكرده األلباني الكىًمـ جكامع برنامج حسب( حسف حديث). ُُّ، رقـ:ُُْع المشاكرة،  ص، باب مكضَُج

، رقـ: ُّٔ -ّٓٓ، صْ، جكفكائدىا فقييا مف كشيء الصحيحة األحاديث سمسمةفي الٌصحيحة، انظر: األلباني، 
ُُٕٔ. 
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 الثاني: قضايا العقيدة في محاور المنياج التربوي المطمب

 توطئة:

ىنا كأم مكضكع يجدر التمييد لو مف خالؿ عرضو مكجزو لمظاىر اىتماـ المنياج التربكم بقضايا 
 طئة عمى النحك التالي:العقيدة، إضافة لبياف منيج الباحث في عرض المكضكع، فكانت التك 

أكالن: قبؿ أف يىٍظير اىتماـ المنياج بالعقيدة في العناصر كالمحتكل تجٌمى ذلؾ االىتماـ مف خالؿ 
إعداد  المربِّيف، كتأىيؿ المشرفيف عمى تنفيذ المنيج، ككاف ذلؾ كاضحان في كتابات المتخصِّصيف 

 مؾ المظاىر:، كمف أبرز ت(1)في منياج التربية عند اإلخكاف المسمميف

المظير األكؿ: التأكيد عمى أٌف أٌكؿ ركف مف أركاف الٌدعكة إلى اهلل كأساسيا المتيف ىك  -
العقيدة كما تمقيو في القمكب كالعقكؿ مف إيماف باهلل كمالئكتو ككتبو كرسمو كاليكـ ا خر 

 .(2)كالقدر

ا األكؿ العقيدة المظير الثاني: تكجيو الٌدعاة إلى أسس التربية اإلسالمية كأف أساسي  -
الصحيحة في اهلل سبحانو كتعالى كما جاء مف عنده مف كحي ألنبيائو كرسمو عف طريؽ 

 مالئكتو الذيف كٌمفيـ بنقؿ الكحي إلى المرسميف. 

ـٌ إعطاؤىـ جرعة مرٌكزة في مالمح  (3)كقبؿ إحالة الٌدعاة كالمربيف إلى كتب الت كحيد المتخصِّصة ت
 :(4)لتاليذلؾ االعتقاد عمى النحك ا

 تتفٌرع العقيدة في اهلل إلى أفرع ثالثة: اإللييات، النبٌكات، الٌسمعيات.

                                                           

ابو "فقو الدعكة إلى اهلل" لمحديث عبد الحميـ محمكد بابان خاصان مف كت يعمى سبيؿ المثاؿ خصص الدكتكر عم (ُ)
صفحة، تناكؿ فييا كظيفة الٌداعي، كأىميتو، ككيفية إعداده كفؽ  َُّعف فقو الداعي إلى اهلل، كذلؾ فيما يزيد عف 

 .ُّٓ-ُِٕبرنامج مقترح، انظر: ص
 .َُُ، صُمحمكد، فقو الدعكة إلى اهلل، ج (ِ)

، حيث كانت اإلحالة أحيانان بشكؿ عاـ، مثؿ: يمتمس ُج مميف،المس اإلخكاف عند التربية منيج محمكد،: انظر(ّ) 
لى كتب بعينيا أحيانان أخرل، صّْٗك ّٖٗالحديث المفصؿ في كتب التكحيد، ص  .ٖٗٓ-ٕٗٓ، كا 

 .َْٔ-ّٖٖ، صُانظر: محمكد، منيج التربية عند اإلخكاف المسمميف، ج (ْ)
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 :كتتناكؿ ذات اهلل سبحانو، كأسماءه كصفاتو، كأفعالو، كيجب أف يككف االعتقاد  اإللييات
 فييا عمى النحك التالي:

في ذات اهلل سبحانو كتعالى: األصؿ في معرفتيا أاٌل نفكر في ذاتيا، كلكف نفكر  -ُ
مخمكقاتو لنستدؿ بيا عميو، كذلؾ أصؿ مف أصكؿ االعتقاد الصحيح كلذلؾ أدلة مف 

 النقؿ كالعقؿ.

أسماء اهلل كصفاتو: األصؿ فييا أف نثبت هلل عز كجٌؿ ما أثبتو لنفسو أك ما أثبتو لو  -ِ
مف اإليماف بيا مف غير  كيسعنا في ذلؾ ما كسع صحابة رسكؿ اهلل  نبيو محمد 

 يؿ كال تكييؼ.تشبيو كال تعط

رادتو، ككؿ  -ّ أفعاؿ اهلل سبحانو كتعالى: األصؿ فييا االعتقاد بأنيا صادرة عمى عممو كا 
منيا بكاجب عميو أك  اإلرادة فيك عف االختيار، كال شيءما صدر عف العمـ ك 

 مستحيؿ.

 :كتتناكؿ ما يمي: الّنبوات 

أفعاؿ اهلل سبحانو، األصؿ في االعتقاد أف ذلؾ جائز عقالن؛ ألنو مف  إرسال الّرسل: -ُ
، كثبكت صدقو فيما أخبر بو، كمما أخبرنا  كقد كقع ذلؾ فعالن بثبكت رسالة محٌمد 

ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  چ بعضيـ بأف اهلل أرسؿ رسالن كثيريف تحٌدث القرآف عف 

، (1)چڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ       ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ےے  ۓ  ۓ ﮲   ﮳

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  چ ف مف أخٌؿ بو كفر كاالعتقاد بذلؾ مف أركاف اإليما

، ال (2)چںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   چ آخرىـ  كمحمد  ،نحصي عددىـ

                                                           

 .ّٖالرعد:  (ُ)
 .ِٖٓالبقرة:  (ِ)
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، كالرسالة منحة مف اهلل سبحانو يعطييا مف يشاء مف (1) چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ
 رياضة الٌركحية أك التأٌمؿ كاالنقطاع.عباده بحيث يخٌصو بالكحي، كال تكتسب بال

: لمعرفة اهلل سبحانو كصفاتو كأسمائو كأفعالو، كاليكـ ا خر حاجة الناس إلى الّرسل -ِ
كسائر الٌسمعيات ككؿ ما يعجز العقؿ البشرم عف إدراكو بنفسو؛ فكاف ال بد مف رسؿ 

يج الٌرباني الذم يحقؽ يكحي اهلل إلييـ ليبمغكا عنو كؿ ذلؾ أكالن، كإلرشاد الناس إلى المن
 ليـ سعادة الدنيا كالفكز با خرة. 

رشاد العقكؿ إلى معرفة اهلل تعالى كتكحيده وظيفة الّرسل -ّ : التبميغ عف اهلل عٌز كجٌؿ كا 
 .(2)چڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ كعبادتو بما شرع كما شرع 

ظكاىرىـ  : عصـ اهلل جميع األنبياء مف المعاصي بحفظعصمة النبياء والرسل -ْ
كبكاطنيـ منيا، فال يترككا كاجبان كال يفعمكا حرامان، كال يقكمكا بما ينتقص مف كرامتيـ، 

 كمكانتيـ كأنبياء هلل تعالى.

فيـ ال يرتكبكف كبيرة أبدان، كال تصدر منيـ صغيرة تشعر بالًخس ة عمدان أك سيكا، أٌما 

السيك كالنِّسياف فجائز صدكره التي ال تشعر بالخسة فيجكز أف تصدر منيـ سيكان، أٌما 

 منيـ فيما ال يٌتصؿ بأمكر الرِّسالة كالتبميغ.

كىك إعالـ اهلل النبٌي مف أنبيائو بحكـ شرعي كنحكه بكساطة أك بدكنيا،  الوحي: -ٓ
 كأنكاعو أربعة: تكميـ اهلل نبٌيو مباشرة، التكميـ عف طريؽ المىمىؾ، اإلٍلياـ، الٌرؤيا.

ادة يظيره اهلل عمى يد النبٌي عمى كفؽ مراده سبحانو ىي أمر خارؽ لمع المعجزة: -ٔ
كتعالى، تصديقان لو في دعكاه، مع عجز جميع المخمكقات عف معارضتو أك اإلتياف 

 بمثمو. كىي ممكنة عقالن، كاقعة فعالن.

                                                           

 .ٖٕغافر:  (ُ)
 .ْاىيـ: إبر  (ِ)
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 :كىي األمكر التي ال تؤخذ إاٌل بالٌسماع مف الٌصادؽ، كال يستطيع العقؿ أف  الّسمعي ات

يا، كطريؽ ثبكتيا القرآف الكريـ، كالسن ة النبكي ة المطي رة، كمفرداتيا كثيرة منيا يستقٌؿ بإدراك

عمى سبيؿ المثاؿ: المالئكة، الٌركح، القمـ، الكحي، العرش، الكرسي، البعث، الحساب،..، 

 كغيرىا مما نتكقؼ فيو عمى ما كرد في الٌنص الٌصحيح.

ـٌ بيا قبؿ أف يككف مربِّيان، بحيث  تمؾ كانت أىـ جكانب االعتقاد التي يجب عمى  الداعية أف ييم
تمامان ليذا االىتماـ أشير إلى النقاط (1)يمكف كصؼ اعتقاده بأنو صحيح نقٌي ال تشكبو شائبة ، كا 

 التالية:

مف الكاجبات التربكية لممسؤكؿ في جميع مستكيات التربية إعداد دراسات متعٌمقة مع  -ُ
 .(2)مف بينيا ما يتعٌمؽ بالعقيدة كعمكمياالمتخصِّصيف تخدـ منياج التربية 

ؿ ًقٍسـ مف األقساـ التابعة لمكتب اإلرشاد -ِ  (3)خٌصصت الجماعة "قسـ نشر الٌدعكة" كىك أك 
لنشر الٌدعكة بكاٌفة الكسائؿ التي ال تتنافى مع ركح اإلسالـ، فكاف مف أىـ نشاطاتو كضع 

تدر س، كالمراجع التي تعتمد، كمف برنامج مكٌحد لمدارس الٌدعاة، يحٌدد المكاضيع التي 
بعدىا اختيار الٌدعاة كالمربيف الٌصالحيف لحمؿ أعباء الٌدعكة، كقد كاف حظ الٌدراسات 

ـٌ تفصيمو في رسالة كشفت عنيا  (4)اإلسالمٌية فييا كفيران؛ إذ كاف نصؼ المحتكل تقريبان  ت
ـٌ تفصيؿ المقٌررات كالتي مف كثائؽ الجماعة تسٌمى "المنيج الثٌقافي" أك "المنيج العممي" ت

 .(5)بينيا العقائد كاألدياف، كتحديد المراجع العامة فييا

ذلؾ ىك المظير الثاني مف مظاىر االىتماـ بالعقيدة في المنياج، كىذا ىك األمر األكؿ الذم 
 أحببت أف أشير إليو في التكطئة.

                                                           

 .ُِٓ، صُانظر: محمكد، فقو الٌدعكة إلى اهلل، ج (ُ)
 .َُْٗ، صِانظر: محمكد، منيج التربية عند اإلخكاف المسمميف، ج (ِ)

 مف البحث. ْٓانظر األقساـ: ص )ّ(
 .َُِٔ-ََُِ، صِانظر: محمكد، منيج التربية عند اإلخكاف المسمميف، ج (ْ)
 .َّٔ-ّٗٓ، صُانظر: المرجع السابؽ، ج (ٓ)
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لحد  األدنى لممحتكل التعميمي كالجانب إلى أف عناصر المنياج تمٌثؿ ا (1)أٌما ثانيان: سبقت اإلشارة
 تعتبر ،المحتكل داخؿ إلييا المشار أك ،ىدؼ كؿ كراء المذككرة كالمصادر الكتبالمعرفي، كما أٌف 

، مع عدـ االقتصار منيا كاالستزادة إلييا الرجكع عمى ارسالدٌ  يحرص أف يجب الذاتي ـلمتعمُّ  مراجع
صادر المتنكِّعة  قدر اإلمكاف لتحقيؽ أكبر قدر مف الفائدة، عمييا؛ إذ ال بٌد مف االستزادة مف الم

كعميو فإف عناصر المطمب ال تكتمؿ دكف تناكؿ تمؾ المصادر بالبحث كالتحميؿ؛ لذا كألىميتيا 
 خٌصصت المبحث الرابع لمحديث عف جكانب العقيدة فييا.

بشكؿ  (2)د في جميع مستكياتوثالثان: مف خالؿ استقرائي لممنياج تبٌيف أنو تناكؿ مسائؿ االعتقا  
ـٌ تكزيعيا عمى محاكر المنياج الثالثة: )  –كالتعبدم اإليمانيمباشر أك غير مباشر، بحيث ت

، كعميو سكؼ أخٌصص لكؿ محكرو منيا فرعان يتناكؿ قضايا (كالحركي الدعكم –كالسمككي األخالقي
 االعتقاد فيو، عمى الن حك التالي:

 والتعبدي اإليماني المحور في ةالعقيد قضايا الول: الفرع

يِّد، المينتىًسب،  بما أٌف ىذا المحكر ركف أساسي في جميع مستكيات التربية اإلخكانية )الميًحب، الميؤى
المينتىًظـ، العاًمؿ(، فسكؼ أتناكؿ قضايا العقيدة الكاردة في ىذا المحكر في جميع المستكيات حسب 

 حظات.الٌتسمسيؿ؛ ألخرج بأىـٌ النتائج كالمال

يتناكؿ ىذا المحكر األقساـ التالية حسب الترتيب: القرآف الكريـ، الحديث الشريؼ، العقيدة، الٌسيرة، 
الفقو، كعميو فإف قضايا العقيدة جاءت بشكؿ مباشر في قسـ العقيدة، كغير مباشر في األقساـ 

عدـ إىماؿ اإلشارات األخرل، كسأتناكؿ أكالن قسـ العقيدة؛ ألنو لٌب المكضكع كجكىر البحث، مع 
 ذات العالقة في األقساـ األخرل.

م العقيدة  :أواًل: ما جاء في ق س 

بما أٌف المنيج ينطمؽ مع أفراد التنظيـ منذ الم حظة األكلى ليرتقي بيـ في سم ـ المستكيات خطكة 
يا مقتبسة كبما أٌف جؿ المادة إف لـ يكف كمٌ خطكة؛ كاف عمٌي أف أسير معو متممِّسان تمؾ الخطكات، 

                                                           

 مف البحث ٕٔصانظر:  )ُ(
 مف البحث. ٕٗ-ٖٕصالمستكيات  :انظر )ِ(
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 (1)مف كتاب "اإليماف" لػ محمد نعيـ ياسيف الذم خٌصصت لو مطمبان خاصان، أكتفي باإلحالة إليو
 تجٌنبان لإلسياب كتفاديان لمتكرار، مع اإلشارة لبعض النقاط عمى النحك التالي:

نو كلكازمو، افتتح المنيج قسـ العقيدة في مستكل الميًحب بالحديث عف مفيكـ اإليماف كأىٌميتو، كأركا
، (3)كبما أٌف المنيج اليكتمؿ مف غير القكاعد التي كضعت لمتعامؿ مع المحتكل. (2) آثاره كتطبيقاتو

كالتي مف بينيا أٌف المحتكل يمٌثؿ الحد األدنى مف المعرفة، كيجب العكدة لممصادر كالمراجع 
المقٌررة دة في المنياج لممادة المعتمدة في المنياج لمتكسع مف خالليا؛ لذا أنقؿ ىنا المصادر المعتم

عممان بأني سكؼ أخصص المبحث الرابع لمحديث عف المصادر كالمراجع -، في ىذا المستكل
 فكانت كالتالي: -المعتمدة

 .سابؽ السيد/ لمشيخ -اإلسالمية العقائد -ُ

 .ياسيف نعيـ محمد/ د -( نكاقضو أركانو حقيقتو)  اإليماف -ِ

 .أيكب حسف/ لمشيخ -العقائد تبسيط -ّ

 .طنطاكم عمى/ لمشيخ -اإلسالـ بديف عاـ تعريؼ -ْ

 .الياللي مجدل/ د -أكالن  اإليماف -ٓ

المرّكزة الولى لألفراد في أول مستوًى من مستويات التربية والمعروف بمستوى  الّمبنةتمك كانت 
ب"، وىنا انتقل إلى  ودخل المستوى  الثانية والمقّدمة لمن تجاوز المستوى الولالّمبنة "الم ح 

 :(6)الثاني والمعروف بمستوى "المؤّيد"، فكانت قضايا العقيدة فيو عمى الّنحو التالي

عالج قسـ العقيدة في ىذا المستكل "الميؤيِّد" أمريف، األكؿ تحٌدث فيو عف آثار اإليماف بشكؿ عاـ 
ة المنياج كانت مكٌجية في حياة الفرد، كالثاني تناكؿ قضية االرتقاء اإليماني، كىنا ألحظ أف عناي

                                                           

 .ُْٗنظر: صا (ُ)
، اليدؼ العاـ األكؿ، ُمحكر الكتاب األكؿ، الٌنسخة األلكتركنٌية لممنيج التربكم، محتكل منيج مرحمة الميًحب، (ِ)

 العقيدة.
 .ٕٔص: البحث انظر )ّ(

 ، العمـك الشرعية، العقيدة.ُ، محتكل منيج مرحمة المؤيد، محكرالٌنسخة األلكتركنٌية لممنيج التربكم (ْ)
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لمجانب الكجداني كالسمككي كمدل تفاعميما مع مقتضيات أركاف اإليماف السِّتة؛ لذلؾ لـ يخؿي أٌم 
أثر لإليماف، أك كسيمة مف كسائؿ االرتقاء بو مف أسئمة تقييمٌية لألفراد؛ لتحقيؽ التقكيـ في الكجداف 

، صؿ في كتاب اهلل عز كجؿ، كسٌنة الٌنبي كالسمكؾ، كالحظت أيضان أٌف كٌؿ أثر أك كسيمة ليا أ
 كممارسة في حياة الٌصحابة كالٌسمؼ الصالح.

كىذه المكاضيع عمى أىٌميتيا إاٌل أٌف تفصيميا ىنا ليس في مكانو؛ لذا أكتفي باإلشارة إلييا عمى 
 الٌنحك التالي:

 الفرد حياة في اإليمانية اآلثار  : 

 .كجؿ عز اهلل عمى التككؿ -ِ         .لو كاإلخالصهلل،  الخالص التكحيد -ُ

 .باهلل كاألنس المحبة -ْ    .كالتقػكل المراقبة -ّ

  .كالتمكيف كالنصر كالعزة القكة  -ٔ    .كالتضحية العطاء -ٓ

 .الرزؽ عمى االطمئناف -ٖ  .ةعي  كالمى  كالنجاة كالكالية البركة -ٕ

 .كالرضا الطمأنينة -ٗ

  المنطمؽ مف مبدأ أف اإليماف يزيد بالٌطاعات، كينقص  وسائل االرتقاء اإليمانيأٌما
 بالمعاصي، فيي كالتالي:

 .اهلل ذكر مف اإلكثار -ِ.                    الكريـ بالقرآف نحيا أف -ُ

 .بالمساجد التعمؽ -ْ.                                الميؿ قياـ -ّ

  .الصياـ كثرة -ٔ.   الفاضمة كاألكقات الخيرات مكاسـ اغتناـ -ٓ

 .الخيرات مف كاإلكثار الطاعات إلى المبادرة -ٖ.                                   التفكر -ٕ

ف كاف جٌميا مف كتاب  كقد كانت المصادر المعتمدة في المادة ىي ذاتيا في المستكل األكؿ كا 
 العقائد اإلسالمية لسٌيد سابؽ.



85

 

 بمستوى والمعروف التربية مستويات الثاني من مستوىال في لألفراد الثانيةالّمبنة  كانت تمك
 المستوى ودخل الثاني المستوى تجاوز لمن والمقّدمة الثالثةالّمبنة  إلى انتقل وىنا ،"الم ؤي د"

ب" بمستوى والمعروف الثالث  :(3)التالي الّنحو عمى فيو العقيدة قضايا فكانت ،"الم نَتس 

المينتًسب" أمريف كعمى مدار عاميف مف الٌدراسة، األكؿعالج قسـ العقيدة في ىذا المستكل "
في  

الٌسنة األكلى تحٌدث فيو عف التحقؽ العممي بأركاف اإليماف في حياة الفرد، كالثاني في الس نة الثانية 
تناكؿ فيو كيفٌية الكصكؿ إلى الٌربانٌية كالتمٌتع بيا في جميع جكانب الحياة، كىنا ألحظ أف عناية 

ت مكٌجية إلى الجانب العممي التطبيقي كمدل تفاعمو مع مقتضيات أركاف اإليماف المنيج كان
 (2)السِّتة؛ لذلؾ لـ يخؿي أٌم أثر لإليماف، أك مظير مف مظاىر الربانية مف أسئمة تقييمٌية "استبانة"
كتاب لألفراد؛ لتحقيؽ التقكيـ في الحياة العممٌية، كالحظت أيضان أٌف كٌؿ أثر أك مظير لو أصؿ في 

 ، كممارسة عممٌية في حياة الٌصحابة كالٌسمؼ الصالح.اهلل عز كجؿ، كسٌنة الٌنبي 

كىذه المكاضيع عمى أىٌميتيا إاٌل أٌف تفصيميا ىنا ليس في مكانو؛ لذا أكتفي باإلشارة إلي ما يخدـ 
 البحث عمى الٌنحك التالي:

 أواًل: التحقق بأركان اإليمان

 بدني عمؿ أك ،لساني لفظ مجرد ليسث عف حقيقة اإليماف كأنو بدأ المنيج ىذا األمر بالحدي
 ،إدراؾ مف بجكانبيا كيحيط ،النفس أغكار يبمغ نفسي عمؿ، إنو فقط ةذىني معرفة كال فحسب،
رادة  ،الكاقع في عميو ىي ما عمى الكجكد حقائؽ بو تنكشؼ ذىني إدراؾ مف بد فال ،ككجداف ،كا 

                                                           

 .ِْْ-ُُِ، صِ، كجُِٔ-َِٕ، صُالًقسـ المطبكع مف المنياج، أبك رية، في نكر اإلسالـ، ج (ُ)
 تعٌد االستبانة مف أركاف المنيج؛ لذلؾ تكاد تعقب كؿ ىدؼ مف أىدافو، كىذا نمكذج منيا: (ِ)

 دائما اىػػػػػرالمظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ْ 

 غالبا
ّ 

 أحيانا
ِ 

 نادرا
ُ 

     أشعر بسمك ركحي التصالي بالمأل األعمى  ُ
     أأنس بمالئكة اهلل عز كجؿ في جميع أحكالي فيـ جند اهلل معي ِ
     أتنزه عف الكقكع في الخرافات كاألكىاـ  ّ
     أكثؽ صمتي بمالئكة اهلل بالعمؿ الصالح  ْ
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 العقمي اإلدراؾ ىذا يبمغ أف بد كال ،المعصكـ اإلليي الكحي طريؽ عف إال يتـ ال االنكشاؼ كىذا

ھ    ھ  ے  چ  :تعالى قاؿ ،شبية كال شؾ يزلزلو ال الذم الجاـز كاليقيف ،المكقف الحـز حد

﮳   ﮴    ﮲    كانقياد قمبي، إذعاف الجازمة المعرفة ىذه يصحب أف بد كال  ، (1)چے  ۓ  ۓ 

ۈ  ٴۇ  چ  :تعالى قاؿ كالتسميـ، الرضا مع بو، آمف مف كـلح كالطاعة الخضكع في يتمثؿ إرادم،

ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  

 العمؿ عمى تبعث قمبية، كجدانية حرارة اإلذعاف كىذا المعرفة تمؾ يتبع أف بد ، كال(2) چوئ  وئ   
 كليذا كالنفس، بالماؿ سبيميا في كالجياد ة،كالسمككي الخمقية، بمبادئيا كااللتزاـ العقيدة، بمقتضيات

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  چ  :فيقكؿ المؤمنيف يصؼ الكريـ القرآف نجد

ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  

 .(3) چڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  

ف ،الحؽ اإليماف فتككِّ  التي ىي المقكماتتمؾ ك  العناصر ىذه ذا ة،الحق العقيدة :قمت شئت كا   فقد كا 
 ،فكرة تسمى أف يمكف ،عقيدة أك إيمانان  يسمى أف يستحؽ ال منيا بقي ما فإف العناصر ىذه بعض

  .(4)العناكيف ىذه مف عنكاف أم أك ،رأيان  أك ،نظرية أك

ـٌ تناكؿ ا ثار التي يتـٌ مف خالليا التحقؽ العممٌي بأركاف اإليماف الٌستة  في حياة الفرد، أكتفي ث
 :(5)بذكرىا عمى الٌنحك التالي

 :ثمار اإليمان باهلل 

 . الغير سيطرة مف النفس تحرر -ُ

 الحؽ. أجؿ مف االستشياد في كالرغبة كاإلقداـ الشجاعة ركح النفس في يبعث اإليماف -ِ

                                                           

 .ُٓالحجرات:  (ُ)
 .ٓٔالنساء:  (ِ)
 .ْ-ِاألنفاؿ:  (ّ)
 .ُِٓ-ُِِ، صُانظر: الًقسـ المطبكع مف المنياج، أبك رية، في نكر اإلسالـ، ج (ْ)
 .ِٔٓ-ُِٕانظر: المرجع الٌسابؽ، ص (ٓ)
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 .الرازؽ ىك اهلل بأف االعتقاد يقتضي كاإليماف -ّ

 .الطمأنينة القمب كفي سكينةال النفس في يبعث كاإليماف -ْ

 :أثر اإليمان بالمائكة 

معنا مف أمر ىذه األركاح المؤمنة كأفعاليا الكقكع في بنا بما أطٍ أف اهلل سبحانو كتعالى جن   -ُ
كال يتمقكف معارفيـ عف الكحي  ،الخرافات كاألكىاـ التي كقع فييا مف ال يؤمنكف بالغيب

 .اإلليي

فإنو مف يستشعر بقمبو كجكد المالئكة كيؤمف برقابتيـ  ؛االستقامة عمى أمر اهلل عز كجؿ -ِ
 مف معصيتو، كمخالفة أمره.ستحي ليى  ألعمالو كأقكالو كشيادتيـ عمى كؿ ما يصدر عنو

 .الصبر كمكاصمة الجياد في سبيؿ اهلل تعالى كعدـ اليأس كالشعكر باألنس كالطمأنينة -ّ

 :آثار اإليمان بالكتب الّسماوية 

عادة لإلنساف في الٌدنيا، كال فالح لو في ا خرة، إاٌل إذا كاف مكصكالن القناعة بأٌنو ال س -ُ

 بكحي الٌسماء، كما فيو مف تكجيو كتشريع.

ال يجد أمامو  ،ة الصحيحةعاليـ اإللييٌ مف يبتغي الحؽ كيريد الكصكؿ إلى التٌ  الٌتسميـ بأفٌ  -ِ

كأنو الجامع ألسمى  ،كسممت تعاليمو ،فيك الكتاب الذم حفظت أصكلو ؛غير القرآف الكريـ

 ،مف حيث العقائد ،كالحافؿ بكؿ ما يحتاج إليو البشر ،كخير النظـ، كأقكـ المناىج ،المبادئ

 ،كاألسرة الفاضمة ،كفيؿ بتككيف الفرد الكامؿنو كأ ،كالنظـ ،كالمعامالت ،كا داب ،كالعبادات

 ،كيرفع الظمـ ،كالعدؿالذم يقيـ الحؽ  ،كالكياف القكم ،كالحككمة العادلة ،كالمجتمع الصالح

 .كأنو الكسيمة الكحيدة لتحقيؽ الخالفة ككراثة األرض ،كيدفع العدكاف

 كيقتضي اإليماف بالقرآف كاجبات منيا: تالكتو، كتدٌبره، كتحكيـ شريعتو، كنىٍشره، كنيصرتو.
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 :أثر اإليمان بالّرسل والنبياء 

 .كحٌقو عمينا دنا محمد يمكف إجمالو بالتأسي بصفاتيـ كأخالقيـ، مع تركيز عمى سي

 :أثر اإليمان باليوم اآلخر 

 .الصالح العمؿ في المسارعة -ُ

 .الدنيا إلى كالرككف األرض إلى ثاقؿالتٌ  عدـ -ِ

 المعدكدة األياـ ىذه ليست فحياتو ،بو يكقف الذم الخمكد مف قكتو؛ إذ يستمد النفسية القكة -ّ

نما ،األبد حياة إنيا ،المحدكدة األماكف في  مقر. دار إلى ممر دار مف ينتقؿ كا 

 .الكقت قيمة استشعار -ْ

 .الباقية الدار إلى لحظة كؿ في التكجو -ٓ

 .النفس إصالح -ٔ

 .المكت الستقباؿ الفعمي االستعداد -ٕ

 :أثر عقيدة اإليمان بالقدر 

 .ليخطأه يكف لـ أصاب اإلنساف ما فبأ اليقيف -ُ

 .حاؿ كؿ في كالطمأنينة بالرضا الشعكر -ِ

 .الضراء نزكؿ عند ، كالصبرالسراء عمى اهلل شكر -ّ

 . تردد بدكف باألسباب األخذ بعد اهلل عمى التككؿ -ْ

 .رتطيٌ ي كال جزعي فال ةالشدٌ  مكاطف في الثٌبات -ٓ
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 كقد كانت المصادر المعتمدة في المادة ىي ذاتيا في المستكل األكؿ كالثاني مع إضافة التالية:

  .القرضاكم يكسؼ/ د -كالحياة اإليماف -ُ

 .يـالق ابف -الميفاف إغاثة -ِ

 .القيـ ابف -السالكيف مدارج -ّ

 .القيـ ابف - ّ ج المعاد زاد -ْ

 .الجكزم ابف -الصفكة صفة -ٓ

 .الحنبمي رجب ابف -كالحكـ العمكـ جامع -ٔ

  .حميدة حساـ/ ـ -اإلسالـ رحاب في -ٕ

 كاف ىذا ما يتعٌمؽ باألمر األكؿ: التحٌقؽ بأركاف اإليماف السِّتة.

 الحياة جوانب جميع في بيا والتمّتع الّربانّية إلى ثانيًا: الوصول

 ، تناكليا مف حيث مفيكميا،اإليماف أركافجاء الحديث عف الٌربانٌية كثمرة طبيعية لتحقؽ الفرد ب

 :(1)كمظاىرىا، كأىميتيا، ككيفٌية تحقيقيا، أكتفي منيا بالنقاط التالية 

  ّالتقي الكلي ،الحكيـ العامؿ ،الفقيو العالـ يك: المنسكب إلى الٌرب جٌؿ كعال، فالّرباني، 
 الناس ـيعمِّ  الذم ،المصمحيف مف المقسطكف ويى لً كى  الذم المنياج عمى الناس بأمكر القائـ
 المصمحيف مف غيره مع المتعاكف، جالن كآ عاجالن  مصمحتيـ فيو ما إلي كيدعكىـ ،الخير
 . رسالتو إلنجاز

 يككف أف بالضركرة يعني ال القمب في اإليماف كجكد؛ إذ باإليماف كثيقة عالقة كلمربانية
 كبدأ ،كالدتو تكتم   ،أمراضو مف صوكخم   ،ىكاه أسر مف قمبو حرر إذا إال ،ربانيان  صاحبو

 .اهلل إلى سيره في

                                                           

 .ِْْ-ُُِ، صِانظر: الًقسـ المطبكع مف المنياج، أبك رية، في نكر اإلسالـ، ج (ُ)
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  ؿ القمب كانكساره عند ذكر اهلل، كسرعة كمظاىرىا في الفرد الٌرباني: انشراح الٌصدر، ككىجى
قرب مف اهلل، كدكاـ الفرار إليو، كتعمُّـ التأٌثر بالمكعظة، كتذٌكؽ حالكة اإليماف، كالشعكر بال

القرآف كالعمـ، كتعميمو، كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، كممارسة الدعكة إلى اهلل 
 بجرأة كشجاعة، كالجياد في سبيؿ اهلل، كالمحاسبة المستمٌرة.

 مع ،(1)كؿاأل المستكل في المذككرة ذاتيا ىذا المستكل ىي مادة في المعتمدة المصادر كانت كقد
 :التالية زيادة المصادر

  الياللي مجدم/ د -الربانية إلى الطريؽ -ُ

 البكطي/ د -اإلسالـ في الجياد -ِ

 قطب سيد/  الشييد -القرآف ظالؿ في -ّ

ب" التربية مستويات من الثالث المستوى في لألفراد الثالثةالّمبنة  كانت تمك  انتقل وىنا ،"الم نتس 
 بمستوى والمعروف الرّابع المستوى ودخل الثالث المستوى تجاوز لمن مةوالمقد   الرّابعةالّمبنة  إلى
م"  :(4)التالي الّنحو عمى فيو العقيدة قضايا فكانت ،"الم نتظ 

 بأف كاستمراره، التطبيقي الجانب الذم كصؿ إليو، مع بقاء حدال عند التكقؼ في الجانب الدِّراسي
 حتى ؛الطاعات مف كيستزيد كيستمر بؿ "،ربانيةال" إليو كصؿ الذم المستكل عمى الفرد يحافظ
 بالمعاصي، كينقص بالطاعات يزيد كينقص، يزيد فاإليماف ؛قمبو في اإليماف جذكة عمى يحافظ
 راضو  عنو كىك كجؿ عز اهلل يمقى حتى بربو صمتو كحسف ربانيتو عمى يحافظ أف الفرد كيسعى

 .(4)، (3)چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   چ

                                                           

 .ّٖص: البحث انظر )ُ(
 .ُّْ-ََْ، صْ، كجّْٖ، صّالًقسـ المطبكع مف المنياج، أبك رية، في نكر اإلسالـ، جانظر: (ِ)
 .ٗٗالحجر:  (ّ)
 .ّْٖ، صّالًقسـ المطبكع مف المنياج، أبك رية، في نكر اإلسالـ، ج (ْ)
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 (1)مرارية في الجانب التطبيقي بيدؼ المحافظة عمى الربانية كضع المنياجكلتحقيؽ تمؾ االست
 برنامج عممي مف خالؿ كرش عمؿ تناقش مكاقؼ تطبيقية يتجٌمى فييا تحقيؽ الٌربانية مف خالؿ:

 كحياة التابعيف. حياة صحابة الرسكؿ  -

 صكر مف تاريخ اإلخكاف. -

 صكر عايشيا األفراد في كاقع حياتيـ. -

ـٌ استنتاج الدركس المستفادة مف خالليا، كالكاجبات العممية التي يجب االلتزاـ بيا  مكاقؼ كصكر يت

 لمكصكؿ إلى الٌربانية، كمف المصادر التي يمكف الرجكع إلييا لتحقيؽ ذلؾ:

 أ/ أحمد عيد. –مكاقؼ إيمانٌية  -ُ

 عادؿ الكناني. -فيٍ دى مكاقؼ مف حياة المرشً  -ِ

 المستشار العقيؿ. -مف أعالـ الٌدعكة في العصر الحديث -ّ

 الشيخ محمد الخطيب. -مفاىيـ تربكٌية -ْ

 الجكزم.ابف أبك الفرج  -صفة الصفكة -ٓ

كرغـ أٌف ىذا المستكل لـ يضؼ جديدان في الجانب الٌنظرٌم إاٌل أنو لـ ييمؿ الحاالت الخاٌصة، فكاف 
 بصكرة الجفتع ،اإليماف كنكاقض ،العقيدة بمسائؿ المتعمقة بياتالشٌ  بخصكصمما جاء فيو: أٌما 

 (2)"قضاة ال دعاة" كتاب منيا ذلؾ عمى تساعد التي لمصادربا كاالستعانة الرجكع كيمكف ،فردية
 .(3)الجانب ىذا في يفيد مما فيك

                                                           

 .ُّْ-ََْ، صْانظر: الًقسـ المطبكع مف المنياج، أبك رية، في نكر اإلسالـ، ج(ُ) 
 بي، المرشد الثٌاني لمجماعة.لممستشار حسف اليضي (ِ)
 .ّْٖ، صّالًقسـ المطبكع مف المنياج، أبك رية، في نكر اإلسالـ، ج (ّ)
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م" التربية مستويات من الرّابع المستوى في لألفراد الرّابعة الّمبنة كانت تمك  إلى انتقل وىنا ،"الم نتظ 
 بمستوى والمعروف الخامس المستوى ودخل الرابع المستوى تجاوز منل والمقد مة الخامسةالّمبنة 

 : (3)من خال دراسة عممية لكل من فيو العقيدة قضايا فكانت ،"العام ل"

 –السياسية المذاىب) كالعقائد السياسة في "اإلسالمية المذاىب تاريخمف كتاب " األكؿ الجزء أواًل:
 :(2). بحيث تحقؽ الٌدراسة األىداؼ التاليةزىرة أبك محمد لمشيخ ،( اإلعتقادية المذاىب

 ،مؤسسيا ،نشأتيامف حيث:  (كاالعتقادية ،السياسية) المذاىب ىذه عمى ارسالدٌ  يتعرؼ أف -ُ
 ...،كالمعتقدات األفكار، انتشارىا أماكف

 .اإلسالـ مف بعدىا أك المذاىب ىذه قرب مدل عمى ارسالدٌ  يتعرؼ أف -ِ

 .العمماء بإجماع اإلسالـ مف خرجت التي المذاىب ىعم ارسالدٌ  يتعرؼ أف -ّ

 .كالبعيد منيا القريب المذاىب تمؾ أصحاب مع التعامؿ كيفية ارسالدٌ  ؼعرً يى  أف -ْ

 .ككبيرىا صغيرىا ياكمِّ  األمكر عمى الحكـ في الحؽ كتحرم قةالدِّ  ارسالدٌ  ديتعك   أف -ٓ

 .اإلسالمية المذاىب عف الحديث كعند يفا خر  مع التعامؿ في اإلنصاؼ ارسالد   يتعكد أف -ٔ

 .دعالص   بكرأٍ  ةم  األي  كحدة فيو لما كيسعي ،المسمميف مع الخالؼ ترؾ عمى ارسالد   صيحرً  أف -ٕ

 .اهلل رسكؿ غرسيا التي الصحيحة العقيدة ارسالد   نفس في خيترس   أف -ٖ

 بث بقصد اإلسالـ أعداء يثيرىا قد يكالت ،تصادفو قد التي بياتالشٌ  ردِّ  مف ارسالد   يتمكف أف -ٗ
 .لمسمميفا بيف كالتناحر الفرقة

كسكؼ آتي عمى أىـ ا راء كالمكاقؼ مف الجماعات كالفرؽ أثناء تناكؿ قضايا العقيدة في المصادر 
 المعتمدة في المنياج في المبحث الٌرابع مف الفصؿ. المراجعك 

                                                           

انظر: الٌنسخة األلكتركنٌية لممنيج التربكم، المراحؿ التربكية، مرحمة العامؿ، محتكل كتاب منيج العامؿ، مقٌدمة،  (ُ)
 .ٓص
ؿ التربكية، مرحمة العامؿ، محتكل كتاب منيج العامؿ، المحاكر، الٌنسخة األلكتركنٌية لممنيج التربكم، المراح(ِ) 

 .ُالمحكر األكؿ، تاريخ المذاىب، أىداؼ المذاىب، ص



93

 

نظران لككنيا آخر مفردات المنيج في قسـ العقيدة ألعمى ، ك (1)االبنٌ حسف  لمٌشيخ ،العقائد رسالة ثانيًا:

مستكل مف مستكيات التربية "العامؿ"، كأنيا صيغت بشكؿ مركز مف مؤسس الجماعة، كنظران لعمؽ 

 اكتفى ثـ منو، العقؿ كمكقع درجات االعتقاد، فكبي   العقائد، عٌرؼ حيثالقضايا العقىدي ة فييا، 

اإللييات؛ لكؿ ذلؾ سكؼ أتناكؿ أىـ المكاقؼ فييا،  قسـ مف تالصفا آيات مسألة عف بالحديث

 :(2)كذلؾ عمى الٌنحك التالي

 (5)درجات االعتقاد: 

 كضعفيا العقيدة قكة في الناسبما أٌف البٌنا يريد أف يصؿ بأتباعو ألعمى درجات االعتقاد، قاؿ بأف 

 :قسـ كؿ نفكس مف كتمكنيا، األدلة كضكح بحسب، كثيرة أقساـ

 لو عرضت إذا يتشكؾ أف مف عميو فؤمى يي  ال ىذا ك، عادة كاعتقدىا، تمقينا تمقاىا مف منيـف -ُ

 .الشبيات

 ، كقكم يقينو.إيمانو فازداد كفكر نظر مف كمنيـ -ِ

حساف، أمره كامتثاؿ تعالى اهلل بطاعة كاستعاف، الفكر كأعمؿ النظر أداـ مف كمنيـ -ّ  كا 
 تكثب  ، يقينو أتـٌ ك  أكمؿ ما بصيرتو نكرب فرأل، قمبو في اليداية مصابيح فأشرقت، عبادتو

، كىذا ىك مطمىب اإلخكاف في (4)چۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  چ  :هفؤادى 
 االعتقاد.

 

                                                           

 ر. في المقدمة في الصفحة تـٌ الٌتعريؼ بيا أثناء عرض الدراسات الٌسابقة (ُ)
 .ُْٖ-ّٕٗمجمكعة الرسائؿ، رسالة العقائد، ص البٌنا، انظر: (ِ)

 .َّٖ-ّٕٗ، صؽالمرجع الٌساب(ّ) 
.ُٕمحمد:  (ْ)
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 :اإللييات 

كحاني ات، الس معيات، تناكؿ الًقسـ األكؿ  بعد أف قٌسـ العقائد إلى أقساـ أربعة: اإللييات، الٌنبكات، الرُّ
 :(1)ضايا التاليةمنيا فقط، كذلؾ بالحديث عف الق

 :ذات اهلل تبارك وتعالى 

 العمك مف بمغت ميما ألنيا ؛اإلنسانية األفكار تدركيا أك، البشرية العقكؿ بيا تحيط أف مف أكبرىي 
 فكاف كتعالى تبارؾ اهلل ذات في تكممكا أقكاـ ضؿ كقد، القدرة محصكرة، القكة محدكدةتبقى  كاإلدراؾ
 عمى يقدركف كال، تحديده يدرككف ال فيما يتكممكف ألنيـ ؛ختالفيـاك  كفتنتيـ لضالليـ سببا كالميـ
 ابف عف، مخمكقاتو في بالتفكر كأمر، اهلل ذات في التفكر عف  الرسكؿ نيى كليذا، كنيو معرفة
 كال، اهلل خمؽ في تفكركا: ) النبي فقاؿ كجؿ عز اهلل في تفكركا قكما إف: عنيما اهلل رضي عباس
 .ذاتو بعظمة رفيفاالع اهلل عباد مف الصالحيف طريقة كىذه، (2)(قدره تقدركا لف إنكـف، اهلل في تتفكركا

 :أسماء اهلل الحسنى 

أضاؼ إلييا  في المنياج تحت تكحيد األسماء كالٌصفات،تحٌدث عف المكضكع بأمكر لـ تخرج عٌما 
 بعض الٌضكابط كالنقاط منيا:

 ك تبارؾ اهلل اسماء في كرد ما كؿ ليس عكفكالتس سعةالتِّ بالنِّسبة لعددىا، قاؿ: األسماء  -
: أخرل ركاية مف (3)الحديث في كرد فقد، األسماء مف بغيرىا األحاديث كردت بؿ، تعالى

                                                           

 .ُْٖ-ّّٖالبٌنا، مجمكعة الرسائؿ، رسالة العقائد، ص (ُ)
 .ِٔسبؽ تخريجو، انظر ىامش ص )ِ(

: قىاؿى رىسيكؿي الم ًو جامعوفي  حديث الذم ركاه الترمذماليقصد  (ّ) ٍيرىةى، قىاؿى : " ًإف  ًلم ًو تىعىالىى ًتٍسعىةن ، عىٍف أىًبي ىيرى
ًتٍسًعيفى  ن ةى، ىيكى الم وي ال ًذم الى ًإلىوى ًإال  ىيكى الر ٍحمىفي الكى ؿى اٍلجى اىىا دىخى ا ًمائىةن غىٍيرى كىاًحدىةو مىٍف أىٍحصى ًمؾي اٍلقيدُّكسي اٍسمن ـي اٍلمى ر ًحي

اًلؽي اٍلبىاًرئي الٍ  ب اري اٍلميتىكىبِّري اٍلخى ـي اٍلميٍؤًمفي اٍلمييىٍيًمفي اٍلعىًزيزي اٍلجى ـي الس الى ز اؽي اٍلفىت احي اٍلعىًمي كِّري اٍلغىف اري اٍلقىي اري اٍلكىى ابي الر  ميصى
بً  ـي اٍلعىٍدؿي الم ًطيؼي اٍلخى كى اًفضي الر اًفعي اٍلميًعزُّ اٍلميًذؿُّ الس ًميعي اٍلبىًصيري اٍلحى ـي اٍلغىفيكري اٍلقىاًبضي اٍلبىاًسطي اٍلخى ـي اٍلعىًظي ًمي يري اٍلحى

ـي اٍلكى الش كيكري ا ًكي ًقيبي اٍلميًجيبي اٍلكىاًسعي اٍلحى ـي الر  ًميؿي اٍلكىًري ًسيبي اٍلجى ًفيظي اٍلميًقيتي اٍلحى ًجيدي اٍلبىاًعثي ٍلعىًميُّ اٍلكىًبيري اٍلحى ديكدي اٍلمى
ًميدي اٍلميٍحًصي اٍلميٍبًدئي اٍلمي  ًليُّ اٍلحى ًتيفي اٍلكى ًكيؿي اٍلقىًكمُّ اٍلمى ؽُّ اٍلكى اًجدي الش ًييدي اٍلحى يُّ اٍلقىيُّكـي اٍلكىاًجدي اٍلمى ًعيدي اٍلميٍحًيي اٍلميًميتي اٍلحى

ؿي اٍ ًخري الظ اًىري اٍلبىاًطفي اٍلكىاًليى  ري اأٍلىك  ـي اٍلميؤىخِّ دي اٍلقىاًدري اٍلميٍقتىًدري اٍلميقىدِّ مى ـي اٍلعىفيكُّ اٍلكىاًحدي الص  اٍلميتىعىاًلي اٍلبىرُّ الت ك ابي اٍلميٍنتىًق
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، الطكؿ كذك، كالكفيؿ، المغيث تعالى: أسمائو مف كذلؾ ككرد، البديع ،(1)افالمنٌ ك  الحناف
 .كالخاٌلؽ، الفضؿ كذك ،المعارج كذك

 الكضع كأصؿ الحاؿ قرائفدل ت  ،تعالى هلل أسماء أنياتكىـ  ألفاظ افيي كردت حاديثىناؾ أ -
 غيره باسـ الشيء تسمية قبيؿ كمف، الحقيقة ال المجاز قبيؿ مف فيي، ذلؾ غير عمى
 ىريرة أبك ركاه الذم الحديث :ذلؾ مثاؿ، المحذكفات بعض تقدير عمى أك ،بينيما لعالقة
 النبي عف  ظاىر الٌمفظ، ىنا يراد الف ،(2)الد ىر" ىك اهلل فإف   الد ىر تسبُّكا "ال: قاؿ 

 إلى نسبيي  أف يصح فال ىرالد   لحكادث بسبِّ مي ال ىك اهلل فٌ أ :المقصكد بؿ، اإلطالؽ كحقيقة
 .كيذـ سبيي  أف كال ،شيء الد ىر

، وب تتعمؽ كأسراران  خكاص   تعالى اهلل أسماء مف اسـ لكؿرٌد عمى المبتدعة الذيف قالكا: بأف  -
 مف يخدـ ركحانيان  خادمان  اسـ لكؿ أف زعـ إلى القدر ىذا فيتجاكز البعض يتغالى قد ك

  .بو الذكر عمى يكاظب

                                                                                                                                                                          

ارُّ  اًنعي الض  اًمعي اٍلغىًنيُّ اٍلميٍغًني اٍلمى ٍكرىاـً اٍلميٍقًسطي اٍلجى ًؿ كىاإٍلً الى ٍمًؾ ذيك اٍلجى اًلؾي اٍلمي الن اًفعي النُّكري اٍليىاًدم اٍلبىًديعي الر ءيكؼي مى
بيكري " ًشيدي الص   اٍلبىاًقي اٍلكىاًرثي الر 

أجزاء، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر ٓجامع الترمذم،  ق،ِٔٓانظر: الترمذم، محمد بف عيسى الترمذم، ت: 
، ِكتاب الٌدعكات، باب ما جاء في عىقد الٌتسبيح باليد، ج ،ُبيركت(، ط -كآخركف، )دار إحياء التراث العربي

. )حديث صحيح( حسب برنامج جكامع الكىًمـ. كقاؿ األلباني: صحيح دكف سرد األسماء، ّّْٓ، رقـ: ََٗص
 كالتعميؽ طباعتو عمى أشرؼ الترمذم، سنف ضعيؼ ىػ،َُِْ: ت األلباني، الديف ناصر دمحم األلباني،انظر: 
 .ْٔٓ، صُ، جُط ـ،ُُٗٗ -ىػُُُْ ،(بيركت -االسالمي المكتب) الشاكيش، زىير: عميو
كردت عٌدة أحاديث حسنة بيما لترتقي إلى الصحيح لغيره)حسب برنامج جكامع الكىًمـ(، منيا ما أخرجو ابف  (ُ)

، ٍبفً  أىنىسً  عىفٍ  حباف اًلؾو اًلسنا  الم وً  رىسيكؿً  مىعى  كيٍنتي : قىاؿى  مى ٍمقىًة، ًفي جى ؿه  اٍلحى مِّي، قىاًئـه  كىرىجي دى  رىكىعى  فىمىم ا ييصى تىشىي دى، سىجى  كى
اًئوً  ًفي فىقىاؿى  دىعىا، ٍمدى، لىؾى  ًبأىف   أىٍسأىليؾى  ًإنِّي الم ييـ  : ديعى ن افي  أىٍنتى  ًإال ًإلىوى  ال اٍلحى ، اٍلحى  ذىا يىا كىاألىٍرًض، الس مىاكىاتً  بىًديعي  اٍلمىن افي

، اٍلجىالؿً  يُّ  يىا كىاإًلٍكرىاـً ، يىا حى ـي كفى : "  الن ًبيُّ  فىقىاؿى .أىٍسأىليؾى  ًإنِّي الم ييـ   قىي ا ا أىتىٍدري ا؟ ًبمى : فىقىاؿى  .أىٍعمىـي  كىرىسيكليوي  الم وي : قىاليكا"  دىعى
، ًبوً  ديًعيى  ًإذىا ال ًذم اٍلعىًظيـً  ًباٍسًموً  دىعىا لىقىدٍ  ًبيىًدًه، نىٍفًسي كىال ًذم" ابى ذىا أىجى  أبك حباف، ابف، انظر: " أىٍعطىى ًبوً  سيًئؿى  كىاً 

 ،(بيركت -الرسالة مؤسسة) األرنؤكط، شعيب: تحقيؽ جزءا، ُٖ حباف، ابف صحيح ق،ّْٓ: ت حباف، بف حاتـ
ذكر اسـ اهلل العظيـ الذم إذا سأؿ المرء ربو أعطاه ما  -الرقائؽ، باب األدعية، كتاب ِط ـ،ُّٗٗ – قُُْْ
 .ََٗ، رقـ: ُٕٔ-ُٕٓ، صّسأؿ، ج

 .ُْٕٔ، رقـ: ّ، صُٓمسمـ، كتاب األلفاظ مف األدب كغيرىا، باب النيي عف سب الدىر، ج (ِ)
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، الكالـ سائر عمى فضؿ ليا ،فةمشر   ألفاظ تعالى اهلل أسماء أف ىذا في أعمموالذم  فقاؿ:
 يرتط الىتع اهلل ذكر عمى كاظب إذا اإلنساف كأف، عظيـ ثكاب ذكرىا فيك  ،بركة كفييا
 عمى زاد ما أما، لممعنى كفيـ قمب بحضكر ذكره كاف إذا سيما كال، ركحو كصفت، نفسو
، فيو كالزيادة، تعالى اهلل ديف في الغمك عف نيينا قد ك، سنة كال كتاب في يرد فمـ ذلؾ

 .كرد ما عمى االقتصار كحسبنا

 العمماء بكٌية، قاؿ: اختمؼبالٌنسبة السـ اهلل األعظـ، بعد استعراضو جممة مف األحاديث الن -
 نحك عمى اختمفكا حتى، بعض عمى بعضيا األحاديث ترجيح في الختالفيـ ؛تعيينو في
، ةم  المً  رجاؿ مف الثقات أقكاؿ كمف، الشريفة األحاديث ىذه مف نأخذه كالذم، قكالن  ربعيفاأل
 مع ،اإلنساف بو دعا إذا تعالى أسمائو مف أسماء ةعدٌ  مف بمركٌ  دعاء األعظـ االسـ أف

 في الشريفة األحاديث بو صرحت كقد، لو اهلل استجاب ،شرعا المطمكبة الدعاء شركط تكفر
 .(1)مكاضع عدة

ـٌ رٌد عمى المبتدعة الذيف قالكا بأف اسـ اهلل األعظـ  ، األفراد لبعض منحيي  األسرار مف سرث
 لغيرىـ ليس ما صالخكا مف بو ليـ كيككف، العادات بو كيخرقكف، غمقاتالمي  بو فيفتحكف

،  ياتبالمعم   عكالً كى  كىؤالء،  رسكلو ك اهلل عف كرد عما زائد أمربقكلو: ذلؾ  .الناس مف
 قدك ،  ةن  سي  في كال كتاب في يرد لـ ما فقالكا، المأثكرات في كالزيادة، اتالخصكصيٌ  ادعاءك 
 .المأثكر مع فمنقؼ، شديدان  نييان  ذلؾ عف ييناني 

 :صفات اهلل تعالى 

أٌف الشيخ البٌنا قد خٌص المسألة بمزيد مف االىتماـ؛ إذ أخذت الحظ األكفر مف رسالتو،  كاضح
كالٌنصيب األكبر في الٌنقؿ كالتأصيؿ؛ كليس ذلؾ غريبان عمى قضٌية دقيقة في العقائد، كثر فييا 
 الخالؼ بيف الطكائؼ قديمان كحديثان، ككانت مكضع اتياـ في عقيدة اإلخكاف؛ لذا رأيت تأجيؿ
الخكض فييا إلى الفصؿ الثالث الذم خٌصصتو لمناقشة الشبيات المثارة حكؿ بعض القضايا في 
ٌنما اكتفيت ىنا باإلشارة لممسألة؛ ألنيا ضمف المفردات التي ختـ فييا المنيج  عقيدة اإلخكاف، كا 

 مستكاه األخير "العامؿ".
                                                           

 ( مف ىامش الٌصفحة الٌسابقة.ِانظر عمى سبيؿ المثاؿ الحديث في الرقـ ) (ُ)
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مستويات الّتربية في قسم العقيدة من تمك كانت المادة العممّية المقّدمة لفراد الجماعة في جميع 
المحور اإليماني والّتعبدي في منياج الّتربية،  وقبل االنتقال لإلشارات في القسام الخرى، أسجل 

 أىم الماحظات عمى ما سبق، وذلك عمى النحو التالي:

مف خالؿ االستعراض السابؽ تبٌيف مدل التكافؽ كاالنسجاـ بيف المحتكل كسمات المنياج  -ُ

 التي سبؽ عرضيا أثناء التعريؼ بو، أضيؼ إلييا ا تي.

االستشياد بأقكاليـ، كالتكقؼ عند  اعتماد منيج الٌسمؼ في طرح المسائؿ العقىدية، مف خالؿ -ِ

صحيح المأثكر، كتقرير أف العقؿ تابع لمٌنقؿ، كعرض أنكاع التكحيد. كسكؼ يتضح ىذا 

 المصادر المعتمدة في المنياج.االستنتاج أكثر في المبحث التالي أثناء تناكؿ 

يالحظ انسجاـ مفردات العقيدة كتكافقيا بيف ما يقٌدـ إلعداد الدعاة كالمربيف، كما يقٌدـ  -ّ

 لألفراد.

التدٌرج في تناكؿ قضايا العقيدة مع المستكل التربكم لألفراد كىٌمان كمكضكعان، كٌمان حيث قٌدـ  -ْ

ـ لممصادر المعتمدة لمتكسع كاالستزادة في المادة ممخصة لممستكل األكؿ كالثاني، ثـ كٌجيي

ـٌ تناكؿ آثار اإليماف  باقي المستكيات، كمكضكعان حيث بدأ بمفيكـ اإليماف كأركانو الستة، ث

بشكؿ عاـ ككيفٌية االرتقاء بو، ثـٌ كجو األفراد لمتحقؽ بآثار كؿ ركف مف األركاف، كمدل 

 كسبيؿ الكصكؿ إلييا. فعمو في السمكؾ كالكجداف، ليختـ بمفيكـ الٌربانية

مف العالمات الفارقة في المنياج التكأمىة بيف العمـ النظرم كالتطبيؽ العممي، سكاء مف  -ٓ

، أك ترجمة المعارؼ إلى سمككيات، أك  خالؿ استنتاج الخطكات العممية مف كؿ مفيـك

 بتنظيـ االستبانات، ..
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كبما أٌف العمكـ الشرعية متكاممة  تمؾ كانت أبرز مالحظاتي حكؿ ىذا القسـ مف المحكر اإليماني،
ىذا العناصر، متداخمة المفردات، كاف عمٌي تمٌمس قضايا العقيدة المكزعة عمى األقساـ األخرل في 

 ، كذلؾ عمى الٌنحك التالي:-اإليماني الٌتعٌبدم-المحكر

 :من المحور اإليماني الّتعبدي في المنياج ما جاء في القسام الخرى :ثانياً 

: القرآف الكريـ، الحديث (1)محكر اإليماني كالٌتعبدم إلى جانب قسـ العقيدة األقساـ التاليةتناكؿ ال

الٌنبكم الٌشريؼ، الٌسيرة النبكٌية كحياة الٌصحابة، الفقو، كال يخمك ًقٍسـ منيا مف مسألة أك إشارة تخدـ 

ا في المستكيات التربكية، البناء العىقىدم لألفراد، كىنا أجمؿ تمؾ اإلشارات في أقساميا كفؽ تسمسمي

 كذلؾ كما يمي:

 :اإلشارات في قسم القرآن الكريم 

ـٌ اعتماد ىذا القسـ في جميع مستكيات التربية، بحيث تناكؿ كؿ مستكل قسطان مف ا يات كالٌسكر،  ت

 بما كااللتزاـ ،(2)ا يات مف مصادرىا كتفسير كفؽ قكاعد التالكة الصحيحة، حفظكالمطمكب فييا ال

                                                           

المراحؿ التربكية، مرحمة المحب، دليؿ المرٌبي، التعريؼ بالمرحمة  الٌنسخة األلكتركنٌية لممنيج التربكم،انظر:  (ُ)
 .ّكأىدافيا، ص

 المصادر المعتمدة في التفسير في جميع المراحؿ، بحيث يستزيد منيا األفراد مف خالؿ القراءة الذاتية: (ِ)
  .أ/ سيد قطب -في ظالؿ القرآف -ُ
 ابف كثير. -تفسير القرآف العظيـ -ِ
 أ/ سعيد حكل. -األساس في التفسير -ّ
 .د/ عبد المنعـ تعيمب -فتح الرحمف في تفسير القرآف -ْ
 .لمقرطبي -الجامع ألحكاـ القرآف -ٓ
 .لمصابكني -صفكة التفاسير -ٔ
 اإلسالـ، نكر في رية، أبك منياج،ال مف المطبكع الًقسـد/ محمد بديع. انظر:  -خكاطر تربكية مف القرآف الكريـ -ٕ
 .ُٕ، صْ، كجُٗ، صّ، كجُّ، صُج

 مع التنكيو إلى عدـ إشارة المنياج إلييا في المستكل األكؿ كالثاني؛ كلعؿ ذلؾ يرجع لككنيـ مبتدئيف.
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 كليس مفتكح القرآف حفظ أف التأكيد عمى مع .العممية الناحية مف كنكاهو  أكامر مف ا يات يف كرد

 . كقد كانت السكر المقررة عمى الٌنحك التالي:(1)المقٌرر عمى قاصران 

كاف المقٌرر جزء عـٌ، كغني عف البياف أنو جزء العقيدة بامتياز، كىنا  (2)في المستكل األكؿ -
 مف المنياج كالتي جاء فييا: أكتفي بمقٌدمة جزء عـٌ 

 مف سكرة كؿ تناكلتو ما ارسالدٌ  يكضح أف، كالتي منيا: الثالثيف لمجزء العامة األىداؼبعد ًذكر 
، قٌدـ لمجزء بمقدمة سكرة كؿ دراسة مف المستفادة كالعظات العبر يستخمص أف، ك العقيدة أمكر

 األكلى النشأة عمى تركيز، فيو "النصر"ك"  البينة" سكرتي عدا فيما مكية سكره الجزء ىذاخالصتيا: 
 مف مع بعض المشاىد ..جزاءك  حساب كما فييا مف العنيفة القيامة مشاىدك  الككفك  كالحياة لإلنساف
 .المكذبيف مف الغابريف مصارع

 بامتياز، العقيدة جزء أنو البياف عف كغنيكاف المقٌرر جزء تبارؾ،  (3)في المستكل الثاني -
 :فييا جاء كالتي المنياج مف تبارؾ جزء مةبمقدٌ  أكتفي كىنا

 الكريـ القرآف مف نزؿ ما بكاكير مفو في السكر مطالع كبعض، المكية السكر مف كمو الجزء ىذا

 كفي ،الكحي كفي ،اهلل في العقيدة إنشاء - الغالب في - يعالج المكي كالقرآف، "المزمؿ"ك" المدثر"كػ

نشاء ،ا خر اليكـ  التعريؼك ،بخالقو كعالقتو الكجكد ليذا العقيدة ىذه مف المنبثؽ التصكر كا 

 األشياء المسمـ بيا يزف التي كالمكازيف القيـك  ،خالقو مع العبد يمـز الذم كباألدب جؿ كعال، بالخالؽ

 .كاألشخاص كاألحداث

                                                           

بالمرحمة  المراحؿ التربكية، مرحمة المحب، دليؿ المرٌبي، التعريؼ الٌنسخة األلكتركنٌية لممنيج التربكم،انظر:  (ُ)
 .ّكأىدافيا، ص

محتكل منيج المرحمة، الكتاب  المحب، مرحمة التربكية، المراحؿ التربكم، لممنيج األلكتركنٌية الٌنسخة: انظر(ِ)  
 .ّاألكؿ، اليدؼ العاـ األكؿ، القرآف، ص

ج المرحمة، المحكر محتكل مني ،المؤيد مرحمة التربكية، المراحؿ التربكم، لممنيج األلكتركنٌية الٌنسخة: انظر (ّ)
 .ُاألكؿ، العمـك الشرعية، القرآف، ص
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 جزأم المجادلة كالٌذاريات، عمى مدار عاميف.  المقٌرر كاف (1)لثالثا المستكل في -

ف كاكب  كجزء المجادلة كما فيو مف باككرة التشريع، كرسـ  المدني المجتمع في السيرة أحداثكا 
التي  الناشئة المسممة الجماعةلمعالـ العالقات بيف عناصر الٌدكلة مف منافقيف كمشركيف كييكد مع 

 الحياة ليذه شامؿ كامؿ جديد تصكر إنشاءب يبدأ الذم بدكرىا لمنيكض عدكتي  ـ،قك  كتي  ربىتي  ما زالت
قامة الجماعة، ىذه نفكس في  ؛كمو العالـ إلى موحمً تى  ثـ التصكر، ىذا أساس عمى كاقعية حياة كا 

الذم  عدادمزيدان مف اإل يقتضي ؛ لذاالتصكر ىذا أساس عمى قائمة إنسانية حياة لمبشرية لتنشئ
 .اليخمك مف مفردات غايتيا الكصكؿ إلى نضج اإليماف، كاكتماؿ قضايا االعتقاد عندىـ

؛ إذ جؿ سكرىا مكٌية عدا "الحديد"، كفي (2)عكد قضايا العقيدة تتجمى مف جديد في جزء الٌذارياتلت
  ذلؾ إشارة كاضحة لمدل اىتماـ المنيج بقضايا العقيدة.

 في المستكل الٌرابع كاف المقرر السكر التالية عمى مدار سنتيف: -

 مدنٌية. -مكٌية، الحجرات-مكٌية، يس -: األنعاـ(3)في الٌسنة األكلى

 مدنٌية. -مكٌية، الفتح -مكٌية، ؽ-مدنٌية، ىكد -: األنفاؿ(4)كفي الٌسنة الثانية

مدنٌية،  -: آؿ عمراف، الٌنساء، الٌتكبة(5)في المستكل الخامس كاف المقٌرر الٌسكر التالية -
 مكٌية. -الكيؼ

دى غزارتو ذلك كان محتوى قسم القرآن الكريم في منياج التربية بجميع مستوياتو، وواضح م
 بمسائل اإليمان ومفردات العقيدة، وىنا أختم الجزئية بالنتائج التالية:

 لـ يخؿي أم مستكلن مف مستكيات الٌتربية مف نصيب كافر مف القرآف الكريـ. -ُ

                                                           

 .ُْص ،ُج اإلسالـ، نكر في رية، أبك المنياج، مف المطبكع الًقسـ (ُ)
 .ٕ، صِانظر: المرجع السابؽ، ج (ِ)
 .ُٖ، صّج السابؽ، المرجع: انظر (ّ)
 .ُٔ، صْج السابؽ، المرجع: انظر (ْ)
 ،العامؿ منيج كتاب محتكل ،العامؿ مرحمة التربكية، المراحؿ التربكم، لممنيج األلكتركنٌية الٌنسخةانظر:  (ٓ)

 الكريـ. القرآف األكؿ، المحكرالمحاكر، 
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الٌتدرج مع األفراد مف حيث التحصيؿ العممي، حيث اكتفى في المستكل األكؿ كالثاني  -ِ
سعان مع تقٌدـ المستكيات مف خالؿ التعٌمـ الذاتي، بمحتكل المنياج المقرر، ليزداد تك 
 كالمصادر التي يعكد إلييا الٌدارس. 

، فبدأ بجزء عـٌ كما فيو مف انسجاـ التدٌرج في الٌسكر مع مراحؿ الٌدعكة في عيد النبي  -ّ
مكاكبة النطالؽ الٌدعكة كما رافقيا مف ًسري ة ككتماف، كمركران بالجير كما رافقو مف إيذاء 

ر، فيجرة، كختـ بآؿ عمراف، كالنساء، كالتكبة، كما فييا مف أسس الدكلة، كقكاعد كصب
 التشريع.

تكازف التربية في ىذا القسـ مف خالؿ الجمع بيف المٌكي كالمدني، كما لذلؾ مف دالالت  -ْ
 تكامؿ البناء كتكازنو.

 أكتفي بيذه المالحظات ألنتقؿ إلى إشارات العقيدة في األقساـ األخرل.

 ارات في قسم الحديث الّشريف:اإلش 

األحاديث  مف قسطان  مستكل كؿ تناكؿ بحيث التربية، مستكيات جميع في القسـ ىذا اعتماد تـٌ 
 معتمديف عمى (1)كنكاىي أكامر مف بيا جاء ما كتنفيذ المعنى كفيـ حفظ فييا المطمكب ،النبكٌية

 :التالي الٌنحك عمى المقررة األحاديث كانت كقد،(2)األصيمة مصادرىا

                                                           

المراحؿ التربكية، مرحمة المحب، دليؿ المرٌبي، التعريؼ بالمرحمة  الٌنسخة األلكتركنٌية لممنيج التربكم،انظر:  (ُ)
 .ّكأىدافيا، ص

 ث في المراحؿ الثالث األخيرة، بحيث يستزيد منيا األفراد مف خالؿ القراءة الذاتية:المصادر المعتمدة في الحدي (ِ)
 .محمد بف عالف الصديقي الشافعي -دليؿ الفالحيف في شرح رياض الصالحيف -ُ
 نخبة مف العمماء. -نزىة المتقيف في شرح رياض الصالحيف -ِ
 ب األلفاظ.شرح معاني الكممات، كغري -منيؿ الكارديف في شرح رياض الصالحيف -ّ
  .د/ محمد السيد يكسؼ -منيج القرآف في إصالح المجتمع -ْ
 .د/ السيد نكح -تكجييات نبكية -ٓ
 .أ/ أحمد فريد -البحر الرائؽ في الزىد كالرقائؽ -ٔ
 د/ محمد رشاد خميفة. -تكجييات مف السنة في مجاؿ األخالؽ كاألسرة -ٕ
  .يرمأ/ محمد عبد العاطي بح -منياج الصالحيف في ا داب اإلسالمية -ٖ
 .َِٕ، صْ، كجِّٖ، صّ، كجُٓٓ، صُج اإلسالـ، نكر في رية، أبك المنياج، مف المطبكع الًقسـانظر: 

 مع التنكيو إلى عدـ إشارة المنياج إلييا في المستكل األكؿ كالثاني؛ كلعؿ ذلؾ يرجع لككنيـ مبتدئيف.
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 .(2)كاف المقٌرر العشريف األكلى مف األربعيف النككٌية (1)في المستكل األكؿ -

ف كانت تحت ىذا القسـ الذم ال يعالج قضايا العقيدة بشكؿ مباشر، إاٌل أنيا حافمة  كاألحاديث كا 
أنِّي  بمفردات العقيدة، زاخرة بمسائؿ االعتقاد، كرغـ أٌف كؿ حديث يسيـ في التربية اإليمانية، إالٌ 

 :(3)أكتفي باإلشارة إلى العناكيف ذات الصمة بالعقيدة، كذلؾ عمى النحك التالي

الحديث األكؿ: الترغيب كالحث عمى تحسيف النية، بأف تككف خالصة هلل تعالى؛ ألف بيا  -ُ
 صحة كؿ عمؿ ككمالو.

 الحديث الثاني: كفيو معنى اإلسالـ، كاإليماف، كاإلحساف، كالساعة كعالماتيا. -ِ

 ديث الثالث: كفيو ذكر أركاف اإلسالـ كأنيا خمس..الح -ّ

 الحديث الرابع: في تطكر خمؽ ابف آدـ كنفخ الركح فيو، ككىٍتب رزقو كأجمو كعممو. -ْ

 الحديث الخامس: كفيو الترىيب مف البدع في الديف، كأنيا مردكدة عمى فاعميا. -ٓ

عف الشبيات كما  الحديث السادس: كفيو الترغيب في معرفة الحالؿ كالحراـ، كالترىيب -ٔ
 قاربيا، كالترغيب في إصالح القمب.

الحديث السابع: كفيو الترغيب في بذؿ النصيحة هلل، كلكتابو، كرسكلو، كألئمة المسمميف  -ٕ
 كعامتيـ.

ة حتى يشيدكا أف ال إلو إاٌل اهلل، كأف محمدان رسكؿ الحديث الثامف: كفيو األمر بقتاؿ الكاف   -ٖ
 اهلل،..

                                                           

محتكل منيج المرحمة، الكتاب  المحب، مرحمة التربكية، المراحؿ التربكم، لممنيج األلكتركنٌية الٌنسخة: انظر(ُ)  
 األكؿ، اليدؼ العاـ األكؿ، الحديث.

المراحؿ التربكية، مرحمة المحب، دليؿ المرٌبي، التعريؼ بالمرحمة  الٌنسخة األلكتركنٌية لممنيج التربكم،انظر:  (ِ)
 .ّكأىدافيا، ص

 -، جامع العمـك كالحكـ، )مكتبة اإليمافانظر: فيرس األحاديث، الحنبمي، ابف رجب الحنبمي البغدادم (ّ)
 .ْٗٔ-ْٖٔ، صُـ، طُْٗٗ-قُُْْمصر(،  -المنصكرة
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لمأمكرات كاجتناب كالحث عمى امتثاؿ ا ئمتو عف كثرة مسا الحديث التاسع: النيي -ٗ
 المنييات.

 الحديث العاشر: كفيو الحث عمى إخالص العمؿ هلل تعالى. -َُ

 الحديث الحادم عشر: كفيو األمر بترؾ ما يشكؾ في الديف إلى ما ال يشكؾ. -ُُ

 الحديث الثاني عشر: كفيو الحث عمى ترؾ ما ال يعني اإلنساف في حياتو كمعاده. -ُِ

 الحديث الثالث عشر: كفيو بياف األمكر التي ال يكمؿ إيماف المرء إاٌل بفعميا. -ُّ

 الحديث الخامس عشر: كفيو بياف شعب مف اإليماف يكمؿ بيا إيماف المرء. -ُْ

يىسأؿ إاٌل اهلل،  الٌ بحفظ أكامر اهلل كنكاىيو، كأنو ينبغي أ الحديث التاسع عشر: كفيو األمر -ُٓ
 كال يستعيف إاٌل باهلل، ..

 لحديث العشركف: كفيو أف الحياء شعبة مف اإليماف، كأنو مما جاءت بو الشرائع كميا.ا -ُٔ

ف كاف جٌميا  (1)في المستكل الثاني - كاف المقٌرر العشريف الثانية مف األربعيف الٌنككية، كىي كا 
 :(2)في األحكاـ كا داب، إاٌل أٌف بعضيا تناكؿ األصكؿ كالعقائد، منيا

 قؿ آمنت باهلل.. : مف جكامع كممو الحديث الحادم كالعشركف -ُ

ثامف كالعشركف: الكصية بتقكل اهلل، كالطاعة ألكلي األمر في غير معصية، الحديث ال -ِ
، كسنة الخمفاء الراشديف، كالتحذير مف محدثات كالتمسؾ بكتاب اهلل، كسنة رسكلو 

 األمكر.

 ـ رأس األمر،..الحديث التاسع كالعشركف: كفيو بياف ما ييدخؿ الجنة، كأٌف اإلسال -ّ

 الحديث الرابع كالثالثكف: مراتب تغيير المنكر. -ْ

                                                           

محتكل منيج المرحمة، المحكر  ،المؤيد مرحمة التربكية، المراحؿ التربكم، لممنيج األلكتركنٌية الٌنسخة: انظر (ُ)
 األكؿ، العمـك الشرعية، حديث.

 .َْٕ-ْٗٔيرس األحاديث، صانظر: الحنبمي، جامع العمـك كالحكـ، ف (ِ)
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 الحديث الثامف كالثالثكف: كفيو التحذير مف معاداة أكلياء اهلل،.. -ٓ

 : (1)المقٌرر كافلث الثا المستكل في -

تبدأ مف دراسة عشريف بابان مف كتاب "رياض الصالحيف مف كالـ سيد المرسميف" لإلماـ النككم، 
ـٌ قراءة الباب األكؿ،  قراءة) لو تتـ باب كؿ مف حديث اختيار ثـ القرآنية، كا يات الباب أحاديث يت

كما سبؽ قكلو مف  .، كذلؾ عمى مدار عاميف(بيا يمتـز عممية بكاجبات الخركج+  حفظ+  فيـ+ 
 عمىتداخؿ في العمكـ الشرعية، كتكامؿ في بناء األفراد يقاؿ ىنا، مع زيادة أٌف جٌميا ىنا يرٌكز 

 كالفضائؿ.  كا داب،،األحكاـ

 مف أحاديث الكتاب السابؽ. بابان  يفأربع دراسة (2)المقٌرر كافالرابع  المستكل في -

 ذات الكتاب. مف بابان  ستيف دراسة (3)المقٌرر كافالخامس  المستكل في ك -

ا مع مالحظة أٌف األحاديث فيما سبؽ مكزعة عمى مكاضيع الكتاب بحيث تشمؿ جميع كتبو، كجٌمي
ف كانت ال تخمك مف مفردات تخدـ قضايا االعتقاد.  في األحكاـ، كالفضائؿ، كا داب، كا 

 تمك كانت أىم اإلشارات في قسم الحديث والتي ظير من خاليا: 

 شمكؿ األحاديث لجميع أبكاب الٌديف، ابتداء بالعقائد، كانتياء با داب كالفضائؿ. -ُ

تكيات، كمكضكعيا مف حيث العقائد، تدرجيا مع األفراد مف حيث عددىا بحسب المس -ِ
 كالفضائؿ.

الحديث( كما تقدمو لمستكيات  -القرآف -االنسجاـ المكضكعي بيف األقساـ الثالثة )العقيدة -ّ
 التربية.

                                                           

 .ُٔٗ-ُُْ، صِ، كجُْٗ-ُّٓص ،ُج اإلسالـ، نكر في رية، أبك المنياج، مف المطبكع الًقسـ (ُ)
 .َّٖ-َِٔ، صْ، كجُْٗ-ُّٓ، صّج اإلسالـ، نكر في رية، أبك المنياج، مف المطبكع الًقسـ (ِ)
 ،العامؿ منيج كتاب محتكل ،العامؿ مرحمة ة،التربكي المراحؿ التربكم، لممنيج األلكتركنٌية الٌنسخةانظر:  (ّ)

 .ْالمحاكر، مقٌدمة، ص
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كقبؿ اختتاـ ىذا الفرع الذم تحدثت فيو عف قضايا العقيدة في المحكر اإليماني، أشير إلى أف باقي 
صكر مف حياة الصحابة، كالفقو اإلسالمي( تسيـ بشكؿ أك بآخر أقساـ المحكر )السيرة النبكية، ك 

في ترسيخ مبادئ العقيدة، كتعميؽ معاني اإليماف؛ إذ ىي الصكرة الحٌية، كالسمكؾ العممي، لإلنساف 
 الذم جمع عناصر اإليماف في قمبو، كاستكعب مفرداتيا في عقمو.

 سموكيالخاقي وال المحور في العقيدة قضايا الثاني: الفرع 

أتناكؿ ىذا الفرع "ثانيان" تماشيان مع المنياج، كرغـ أٌف عنكاف المحكر ال يكحي بثرائو بمسائؿ 
ينسجـ تمامان مع المحكر اإليماني؛ ككنو ترجمة عممية لعناصر  -ثانيان  -االعتقاد، إاٌل أٌف ترتيبو

في المحكر لكفت، كرغـ اإليماف، كمرآة حقيقية لكؿ أثر مف أركانو، كلك لـ تكف إاٌل ىذه القضية 
 ذلؾ فإف المحكر ال يكاد يخمك مف إشارة عقىدٌية بيف الفينة كاألخرل، مف أمثمتيا:

بإسياب حكؿ عالقة حسف الخمؽ باإليماف كأركانو،  (1)الحديث في المستكل األكؿ -
كتخصيصو مساحة كاسعة لعقيدة الكالء لممسمميف، كاىتماـ المسمـ بأمكرىـ مف خالؿ تنفيذه 

 ىر الكالء، كأدائو لكاجب األخٌكة.لمظا

بإسياب حكؿ اإلخالص، مفيكمو، كأىميتو، كنماذج حية  (2)الحديث في المستكل الثالث -
 فيو، كمظاىره، كغني عف البياف عالقة المكضكع بالعقيدة كمسألة التكحيد بالتحديد. 

 األعماؿ قدمةم في كىك ،القمكب أعماؿ مف عمؿ اإلخالص: (3)كمما جاء في مفيكمو بالمنياج
 يشكبو ما عممو جيماز  فال ،دنيكم شكب كؿ مف كتصفيتو ،بالعمؿ تعالى اهلل كجو إرادة فيك ،القمبية
 التي كالشكائب العمؿ مف ذلؾ غير أك ،..منصب أك ،مغنـ إرادة مف لمنفس العاجمة الرغبات مف

  .كاف مف كائنا بعممو  اهلل سكل ما إرادة يجمعيا

 يضاده اإلخالص فاف ،بالعبادة اهلل إفراد ىك الذم الكامؿ التكحيد ثمار مف ثمرة المعنى بيذا كىك
 يضاده التكحيد في فاإلخالص، درجات الشرؾ أف إال مشرؾ فيك صامخمً  ليس فمف ،اإلشراؾ

                                                           

محتكل منيج المرحمة، الكتاب  المحب، مرحمة التربكية، المراحؿ التربكم، لممنيج األلكتركنٌية الٌنسخة: انظر(ُ)  
 ، األكؿ، الثالث.ِاألكؿ، محكر

 .َّٔ-ِّّ، صُج ـ،اإلسال نكر في رية، أبك المنياج، مف المطبكع الًقسـانظر:  (ِ)
 .ِّٓ-ِّْانظر: المرجع السابؽ: ص (ّ)
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 مف – اإلخالص ضد كىك - الرياء كاف كليذا ؛كجمي خفي منو كالشرؾ، اإلليية في الشريؾ

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ڭ  ڭ  ڭچ ، قاؿ تعالى: الشرؾ

 .(1)چې  ې     ې  

بالتفصيؿ حكؿ األنبياء كالمرسميف عمييـ السالـ، مف حيث  (2)الحديث في المستكل الرابع -
التعريؼ بيـ، كأىمية التأسي بيـ، كصفاتيـ العامة، كالصفات التي تمٌيز بيا كؿ كاحد 

 منيـ، ككيفية التأسي بو.

، إاٌل (3)ف كاف مف ألفو إلى يائو مف صمب العقيدة، كفي الركف الرابع مف أركاف اإليمافكالمكضكع كا  

ميًقية لألفراد، كالممارسات  أف بسطو في ىذا الًمحكر مف المنياج أبمغ؛ ككنو يتحٌدث عف الصفات الخي

عالى: السمككي ة لممنتظميف؛ كليس أفضؿ قدكة، كال أعظـ أسكة، مف األنبياء كالمرسميف، قاؿ ت

عف اإلماـ ابف القٌيـ أثناء  (5). كفي ىذا ينقؿ المنياج(4)چەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئچ

 الدنيا في ال كالفالح السعادة إلى سبيؿ ال إنو، قكلو: "الرسكؿ معرفة إلى العباد اضطرارحديثو عف 

 مف إال التفصيؿ عمى كالخبيث الطيب معرفة إلى سبيؿ كال الرسؿ، أيدم عمى إال ا خرة في كال

 إال ليس كاألخالؽ كاألقكاؿ األعماؿ مف فالطيب أيدييـ، عمى إال البتة اهلل رضا يناؿ كال جيتيـ،

 األقكاؿ تكزف كأخالقيـ كأعماليـ أقكاليـ عمى الذم الراجح الميزاف فيـ بو، جاءكا كما ىدييـ

 مف أعظـ يـإلي فالضركرة الضالؿ، أىؿ مف اليدل أىؿ يتميز كبمتابعتيـ كاألعماؿ، كاألخالؽ

                                                           

 .ُّٔ-ُِٔاألنعاـ:  (ُ)
 .ُْٓ-ِّْ، ْج اإلسالـ، نكر في رية، أبك المنياج، مف المطبكع الًقسـ (ِ)
أشار المنياج إلى ذلؾ في قسـ العقيدة مف المحكر األكؿ أثناء الحديث عف أثر اإليماف بالرسؿ كاألنبياء، فقاؿ:  (ّ)

 ك باألنبياء الدارس يتأسى أف) :بعنكاف األخالقى المحكر في المكضكع بيذا خاص ىدؼ اهلل شاء إف فردي سكؼ
 .ِّْ، صُج اإلسالـ، نكر في رية، أبك المنياج، مف المطبكع الًقسـ، انظر: (أخالقيـ ك صفاتيـ في المرسميف

  .َٗاألنعاـ:  (ْ)
 .ّّْ، ْج اإلسالـ، نكر في رية، أبك المنياج، مف المطبكع الًقسـ (ٓ)



11٧

 

 فرضت، كحاجة ضركرة فأم حياتيا، إلى كالركح نكرىا، إلى كالعيف ،ركحو إلى البدف ضركرة

 .(1)"بكثير فكقيا الرسؿ إلى كحاجتو العبد فضركرة

الحديث عف أىمٌية العبادات القمبٌية، كتحديدا عف  (2)كمف اإلشارات في المستكل الخامس -
 مف ثمار التكحيد الخالص، كمف آثار اإليماف الصادؽ.التككؿ عمى اهلل، كالٌتجٌرد، ككالىما 

 لقضايا العقيدة في المحكر األخالقي كالٌسمككي. اإلشارات أىـ كانت تمؾ

 الّدعوي والحركي المحور في العقيدة قضايا الثالث: الفرع

عتقاد، إذا لمكىمة األكلى قد يتبادر التساؤؿ التالي: ما عالقة ىذا المحكر بقضايا العقيدة، كمسائؿ اال
 كاف الٌنظاـ مكضكعو، كالحركة حديثو؟

 تحقيؽ فتساؤؿ أجاب عنو المنياج عندما كضع إرشادات التعامؿ مع ىدؼ المحكر، كاف منيا: إ
 في يصب مباشرة بصكرة نجده بؿ كالحركة، النظاـ محكر خدمة عمى  قاصران  ليسالمحكر  ؼاىدأ

 ركف :مثؿ كالسمككي، كاألخالقي ،كالتعبدم يمانياإل ،األخرل المحاكر في كالتربية التككيف خدمة
 نؤكد أف فنستطيع ،في ركف الفيـ اإلسالـ فيـ أصكؿ كأيضان  بؿ العشرة، الفرد كصفات ،اإلخالص

 المحاكر ىذه بيف كتكامؿ تداخؿ ىناؾ بؿ ،الثالثة المحاكر بيف فاصمة خطكط ىناؾ ليس نوأ
 .(3)المسمـ لفردا كتربية لبناء( حركيال –خالقياأل –يمانياإل)

أضؼ إلى ذلؾ أٌف المحكر كأف كاف لألمكر التنظيمٌية كالقضايا الحركية، إاٌل أنو الغرابة أف يتناكؿ 
قضايا العقيدة ككنو يتناكؿ بالدراسة رسائؿ مؤسس الحركة، كمرشد التنظيـ األكؿ الشيخ حسف البٌنا، 

ؿ االستقراء تبٌيف مدل غزارة فكانت مفردات المحكر تعكس محتكل تمؾ الرسائؿ؛ لذا كمف خال

                                                           

 ىدم في المعاد زاد ىػ،ُٕٓ: ت الجكزية، قيـ ابف الديف شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف محمد القٌيـ، ابف (ُ)
، ِٕط ـ،ُْٗٗ- ىػُُْٓ ،(الككيت -اإلسالمية المنار مكتبة بيركت، -الرسالة مؤسسة) أجزاء، ٓ العباد، خير
 .ٗٔ، صُج

 ،العامؿ منيج كتاب محتكل ،العامؿ مرحمة التربكية، المراحؿ التربكم، لممنيج ةاأللكتركنيٌ  الٌنسخةانظر:  (ِ)
 .ٗ، صِالمحاكر، المحكر الثاني، أخالؽ، ممؼ

 .ّْٔ، صُالًقسـ المطبكع مف المنياج، أبك رية، في نكر اإلسالـ، ج (ّ)
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المحكر بقضايا العقيدة، كمسائؿ اإليماف. كحتى يستكمؿ المبحث عناصره كاف ال بد مف تناكؿ تمؾ 
القضايا، مع التنكيو عمى اختصارم الشديد في بعض المسائؿ؛ ككني سأفصميا في الفصؿ الثالث 

يات، كسكؼ أشير إلييا في أثناء عرض مكقؼ الجماعة مف المسألة التي أثيرت حكليا الشب
 مكضعيا. أٌما قضايا العقيدة في المحكر فقد تمثمت في ا تي:

مف خالؿ الحديث عف القرآف كالٌسنة النبكٌية كمصدر لمعرفة اإلسالـ،  (1)في المستكل األكؿ -

، كفي ذلؾ تكرار كتأكيد لما سبؽ أحكالو كؿ في الصالح السمؼك   بالرسكؿ الفرد قتداءكا

 الرسكؿ يتبع مف اتباع كفي ىذا السياؽ جاءت الكصٌية: فاحرص عمىقيدة. في قسـ الع

 ككؿ بدعة محدثة كؿ فإف األمكر محدثات عف كيبعد أكعمؿ، قكؿ مف أحكالو، كؿ في

 .(3)،(2)النار. في ككؿ ضاللة ضاللة بدعة

  "المنتسب": في المستكل الثالث -

مقرر الأف جؿ  إثباتيا ىناالعقيدة؛ كلعؿ مرٌد  أسيب في قضايا العقيدة لدرجة يستحؽ أف ييمحؽ بقسـ
، (4)كىي رسالة حركٌية ألفراد التنظيـ؛ إذ تناكؿ فييا البٌنا أركاف البيعة العشرة ،ىك رسالة التعاليـ

حافمة بقضايا العقيدة، كىنا تجدر اإلشارة إلى فكرة األصكؿ الكاألصكؿ العشريف لركف الفيـ 

                                                           

محتكل منيج المرحمة، الكتاب  حب،الم مرحمة التربكية، المراحؿ التربكم، لممنيج األلكتركنٌية الٌنسخة: انظر(ُ)  
 .ِ، صُ، ممؼّاألكؿ، محكر

ـى : يىقيكؿي  سىاًريىةى، ٍبفى  اٍلًعٍربىاضى عف  مقتبس مف الحديث (ِ) ، ذىاتى   الم وً  رىسيكؿي  ًفينىا قىا  بىًميغىةن  مىٍكًعظىةن  فىكىعىظىنىا يىٍكـو
، ًمٍنيىا كىًجمىتٍ  فىتٍ  اٍلقيميكبي ذىرى ، ًمٍنيىا كى ، مىٍكًعظىةى  كىعىٍظتىنىا الم ًو، رىسيكؿى  يىا: ًقيؿى فى  اٍلعيييكفي دِّعو ، ًإلىٍينىا فىاٍعيىدٍ  ميكى : فىقىاؿى  ًبعىٍيدو

ـٍ " مىٍيكي ًة، كىالس ٍمًع، الم ًو، ًبتىٍقكىل عى فٍ  كىالط اعى ٍبدنا كىاً  بىًشيًّا، عى ٍكفى  حى سىتىرى فنا بىٍعًدم ًمفٍ  كى سين ةً  ي،ًبسين تً  فىعىمىٍيكيـٍ  شىًديدنا، اٍخًتالى  كى
مىفىاءً  ، الر اًشًديفى  اٍلخي ٍيًديِّيفى كا اٍلمى مىٍييىا عىضُّ ـٍ  ًبالن كىاًجًذ، عى ي اكي لىةه  ًبٍدعىةو  كيؿ   فىًإف   اٍلميٍحدىثىاًت، كىاأٍليميكرى  كىاً  ، انظر: ابف "ضىالى
 دار) الباقي، عبد ؤادف محمد: تحقيؽ جزءاف، ماجو، ابف سنف ق،ِٕٓ: ت القزكيني، ماجة ابف ماجو، ابفماجو، 
، ُّ، صُ، كتاب ابف ماجو )المقدمة(، باب اتباع سنة الخمفاء الراشديف االميدييف، جُط ،(بيركت -الفكر
 .(الكىًمـ جكامع برنامج حسب) لغيره صحيح. ِْرقـ:

رحمة، الكتاب محتكل منيج الم المحب، مرحمة التربكية، المراحؿ التربكم، لممنيج األلكتركنٌية الٌنسخة: انظر(ّ)  
 .ُٕ، صُ، ممؼّاألكؿ، محكر

 مف البحث. ِٖ، ُٖانظر األركاف: ص )ْ(
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نقالن عف األستاذ  (1)تي دعت البٌنا لكضعيا كما كضحيا المنياجالعشريف، كالظركؼ التاريخية ال
 األستاذ بدأ عندماسعيد حكل أثناء شرحو لألصكؿ العشريف في كتابو "في آفاؽ التعاليـ"، فيقكؿ: "

 كفركا ناس فيؤالء الفكرية، الفكضى مف  بعيدة  حالة إلى  كصمت قد اإلسالمية األمة كانت دعكتو
 ،الظاىر يخالؼ باطنا لمقرآف أف اعتقدكا كآخركف كف،الشؤ  بعض عمى ركهصى ق كآخركف ،باإلسالـ
 ظنكا كىؤالء النبكة، ىدل عف يستغنكا أف بو كادكا لمكالية خاطئ مفيكـ خالؿ مف انطمقكا كآخركف

 تسرعكا كآخركف، شديد ىك ما كؿ ىك اإلسالـ أف فيمكا كآخركف ،العقؿ أك العمـ يخالؼ الديف أف
 ،فرع ىك بما أصؿ ىك مابيف  كامط، كآخركف خشيء كؿ في تساىمكا كآخركف ،كفيركالت الكفر في

 مف كحاربكا أصكالن  آخركف كضيع المسمميف، إخكانيـ أجميا مف حاربكا لفركع الكثيركف كتصمب
 الحكـ مجاالت عف اإلسالـ إلبعاد استسممكا المسمميف كأكثر ،خالص حؽ أنيا مع إلييا دعاىـ
 عالج إلى يحتاج كمو ىذا كافف ،كاحد صؼ في المسممكف ينطمؽ أف يمكف ال ذاى كبمثؿ، كالتقنيف
، كتعالج الكاقع الخاطئ الفيـ عمي تقضي التي العشريف األصكؿ ىذه في العالج ىذا ككاف

 عمى ذلؾ يككف أف دكف ،المسمميف بيف مشتركا قاسماك  ،لمفيـ مشتركة أرضيةالمريض؛ لتككف 
 ،الناسيف رتك  ذى  قدف كمو، ذلؾ تحقؽ كجؿ عز اهلل بتكفيؽ شركفالع األصكؿ ككانت ،حؽ حساب

. أما قضايا العقيدة فييا (2)مسار العامميف لإلسالـ" بطتكضى  ،الفرقة مف دتح  ككى  ،الغمك مف فتف  كخى 
 :(3)فكانت عمى النحك التالي

ا يمزمني ىنا قٌسـ المنياج األصكؿ العشريف بحسب المكاضيع التي عالجتيا إلى أربع مجمكعات، م
 ،ْ، ُالتالية: )ثمانية الصكؿ المجمكعة األكلى التي تناكلت قضايا العقيدة بشكؿ مباشر، كىي األ

ف عالجت مكاضيع أخرل إاٌل أنيا ال  (4)، أما باقي األصكؿ(َِ، ُٓ، ُْ، ُّ، ُُ ،َُ فيي كا 
 تخمك مف إشارات تخدـ العقيدة، كفي األكلى ما يغني عف الباقي.

                                                           

 .ُّٕ-َّٕ، صُج اإلسالـ، نكر في رية، أبك المنياج، مف المطبكع الًقسـانظر:  (ُ)
 .ُِْ-ُِّص، ُـ، طَُٖٗ-قََُْمصر(،  -انظر: حكل، سعيد حكل، في آفاؽ التعاليـ، )مكتبة كىبو (ِ)
 .ُْٓ-ّّٔ، صُج اإلسالـ، نكر في رية، أبك المنياج، مف المطبكع الًقسـانظر:  (ّ)
 (.  ٕ ،ٔ ،ّ ،ِ) أصكؿ أربعة كتشمؿ الفقو، أصكؿ فيـ في أصكؿ   -  (ْ)

 (.ُٕ ،ُِ ،ٗ ،ٖ ،ٓ)  أصكؿ خمسة كتشمؿ الفقو، فيـ في أصكؿ -
 في رية، أبك المنياج، مف المطبكع انظر: الًقسـ (.ُٗ ،ُٖ ،ُٔ)  أصكؿ ثالثة كتشمؿ عامة، أصكؿ -

 .ّّٕ، صُاإلسالـ، ج نكر



111

 

كالتأصيؿ  لكؿ أصؿ مف حيث األىمية كالداللةيتيا لـ يكتؼ المنياج بالمادة التي قٌدميا كنظران ألىم
. كقبؿ تناكليا أشير إلى (1)مف الكتاب كالسنة، بؿ أحاؿ إلى شركح تمؾ األصكؿ مف أعالـ الجماعة

جٌميا ، كما أني لف أفٌصؿ فييا ىنا؛ ككف (2)أني سكؼ أنقميا مف صاحبيا مباشرة مف رسالة التعاليـ
، ثارة في الفصؿ الثالثسيككف مكضع تفصيؿ في سياؽ عرض مكقؼ اإلخكاف مف الشبيات الم

ٌنما كانت اإلشارة إلييا ىنا ككنيا مف مفردات بناء األفراد؛ كلمكقكؼ عمى مكضع تمؾ المفردات  كا 
 في البناء التربكم، أذكرىا كما يمي:

 ،ككطف دكلة فيك ،جميعا الحياة مظاىر يتناكؿ شامؿ نظاـ اإلسالـ: اواًل: ما جاء في الصل الول
 ،مادة كىك كقضاء، عمـ أك ،كقانكف ثقافة كىك كعدالة، رحمة أك ،كقكة خمؽ كىك كأمة، حككمة أك
 سكاء ،صحيحة كعبادة ،صادقة عقيدة ىك كما كفكرة، جيش أك ،كدعكة جياد كىك كغنى، كسب أك

 .بسكاء

 كادعاء ،كالكيانة ،كالمعرفة ،مؿكالر   ،دعكالكى  كالرقى، ،ائـكالتم: ثانيًا: ما جاء في الصل الرابع
 رقية أك قرآف مف آية كاف ما إال ،محاربتو تجب منكر الباب ىذا مف كاف ما ككؿ، الغيب معرفة
 .مأثكرة

 اإلسالـ، عقائد أسمى كتنزييو كتكحيده كتعالى تبارؾ اهلل كمعرفة: ثالثًا: ما جاء في الصل العاشر
 غير مف جاءت كما بيا نؤمف، التشابو مف بذلؾ ؽيمح كما الصحيحة كأحاديثيا اتالصف كآيات

                                                           

 مف تمؾ الشركح:   (ُ)
تـٌ التكسع فييا مف خالؿ الكتابة، حيث  .القرضاكم يكسؼ/  د  لػ  العشريف األصكؿ شرح في شرائط -

صدر لو عٌدة مؤلفات شرح كأٌصؿ جميع األصكؿ، ىي: شمكؿ اإلسالـ، كالمرجعية العميا في اإلسالـ 
سالـ مف اإللياـ كالكشؼ كالرؤل كالتمائـ كالكيانة كالرقى، كالسياسة الشرعية، لمقرآف كالسنة، كمكقؼ اإل

 ككيؼ نتعامؿ مع التراث كالتمذىب كاالختالؼ، كفصكؿ في العقيدة بيف السمؼ كالخمؼ.
 .الخطيب اهلل عبد محمد الشيخ -التعاليـ رسالة في نظرات -
 .الغزالي لمشيخ -الثقافية الكحدة دستكر -
 . أميف ةجمع/ أ -الفيـ -
، ُاإلسالـ، ج نكر في رية، أبك المنياج، مف المطبكع انظر: الًقسـ .حكل سعيد/ أ -التعاليـ آفاؽ في -

  .ُْٓك ّٔٔص
 .ّٗٓ-ّٔٓانظر: البٌنا، مجمكعة الرسائؿ، رسالة التعاليـ، ص (ِ)
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   اهلل رسكؿ كسع ما كيسعنا، العمماء بيف خالؼ مف فييا جاء لما نتعرض كال، تعطيؿ كال تأكيؿ
﮼  ﮽  ﮾  ﮿       ﯀  ﯁  چ  كأصحابو ﮺  ﮻      .(1)چ﮹  

 الناس استحسنيا- ليا أصؿ ال اهلل ديف في بدعة ككؿ: رابعًا: ما جاء في الصل الحادي عشر
 الكسائؿ بأفضؿ عمييا كالقضاء محاربتيا تجب ضاللة -منو بالنقص أك فيو بالزيادة سكاء ،بأىكائيـ

 .منيا شر ىك ما إلى تؤدم ال التي

 مف عرؼ بما عمييـ كالثناء كاحتراميـ الصالحيف كمحبة خامسًا: ما جاء في الصل الثالث عشر:
ڀ  ڀ  چ: تعالى قكلوفي  المذككركف ىـ كاألكلياء، كتعالى تبارؾ اهلل إلى قربة ليـأعما طيب

 ال عمييـ اهلل رضكاف أنيـ اعتقاد مع، الشرعية بشرائطيا ثابتة كالكرامة، (2)چٺ  ٺ  ٺ  
 ذلؾ مف شيئا ييبكا أف عف فضال ،مماتيـ بعد أك ،حياتيـ في ضران  كال نفعان  ألنفسيـ يممككف
 .لغيرىـ

، المأثكرة بالكيفية مشركعة سنة كانت أيان  القبكر كزيارة: سًا: ما جاء في الصل الرابع عشرساد
 ،بعد أك قرب عف منيـ الحاجات قضاء كطمب لذلؾ كنداؤىـ ،كانكا أيان  بالمقبكريف االستعانة كلكف
 مف بذلؾ ؽيمح كما ،اهلل بغير كالحمؼ ،بيا كالتمسح ،ضاءتياكا   كسترىا القبكر كتشيد ،ليـ كالنذر

 .لمذريعة سدان  األعماؿ ليذه نتأكؿ كال، محاربتيا تجب كبائر ،المبتدعات

 ،خمقو مف بأحد تعالى اهلل إلى بالتكسؿ قرف إذا كالدعاء سابعًا: ما جاء في الصل الخامس عشر:
 .العقيدة مسائؿ مف كليس ،الدعاء كيفية في فرعي خالؼ

 كأدل ،بمقتضاىما كعمؿ ،بالشيادتيف أقر   مسممان  رنكفِّ  ال ثامنًا: ما جاء في الصل العشرين:
 أك، بالضركرة الديف مف معمكمان  أنكر أك، الكفر بكممة أقر   إف إال -معصية أك برأم - الفرائض

 ال عمالن  عمؿ أك، بحاؿ العربية المغة أساليب تحتممو ال كجو عمى رهفس   أك، القرآف صريح بكذ  
 .الكفر غير تأكيالن  يحتمؿ

                                                           

 .ٕآؿ عمراف:  (ُ)
 .ّٔيكنس:  (ِ)
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مف األصكؿ العشريف بحسب المنياج، أضيؼ إلييا  العقيدة فيـ تناكلت التيؾ المجمكعة األكلىتم
 ثالثة ال أراىا تخرج عف تمؾ الدائرة، كىي:

 أحكاـ تعرؼ في مسمـ كؿ مرجع المطيرة كالسنة الكريـ القرآف: تاسعًا: ما جاء في الصل الثاني
 السنة فيـ في رجعكيي  تعسؼ، كال تكمؼ غير مف لعربيةا المغة لقكاعد طبقا القرآف فيـكيي  اإلسالـ،
 .الثقات الحديث رجاؿ إلى المطيرة

 ما ككؿ،  المعصـك إال كيترؾ كالمو مف يؤخذ أحد كؿ: عاشرًا: ما جاء في الصل السادس
ال، قبمناه كالسنة لمكتاب مكافقا عمييـ اهلل رضكاف السمؼ عف جاء  أكلى رسكلو كسنة اهلل فكتاب كا 
 كقد اتيـني   إلى ميـكً كنى ، تجريح أك بطعف -فيو اختمؼ فيما - لألشخاص نعرض ال كلكنا تباع،باال

 .قدمكا ما إلى أفضكا

 عمؿ مف أىـ القمب كعمؿ، العمؿ أساس العقيدة: حادي عشر: ما جاء في الصل السابع عشر
ف ،شرعاٌ  مطمكب كمييما في الكماؿ كتحصيؿ، الجارحة  .بالطم مرتبتا اختمفت كا 

تمؾ كانت القضايا العٌقدية المباشرة في األصكؿ العشريف الخاٌصة بركف الفيـ، كمف القضايا التي 
 كردت في باقي األركاف، ما يمي:

 كقد سبؽ تناكلو في الفرع الثاني مف ىذا المطمبما جاء في ركف اإلخالص ،. 

 يٌتصؼ الفرد  ما جاء في المرتبة األكلى مف مراتب ركف العمؿ كىي إصالح النفس، بأف
 .(1)بصفات عشرة، مف بينيا أف يككف سميـ العقيدة

تناكليا ىذا المستكل، العمؿ عمى إحياء العقيدة اإلسالمية السميمة في الرأم العاـ  كمف القضايا التي

 .(2)اإلسالمي ضمف ميٌمة إرشاد المجتمع

 ف البٌنا عمى مداركما كاف مف مقٌررات ىذا المستكل دراسة أربع رسائؿ مف رسائؿ الشيخ حس

                                                           

 .ّٖٓ-ّّٓك ّّْ، صِج اإلسالـ، رنك  في رية، أبك المنياج، مف المطبكع الًقسـانظر:  (ُ)
 .ُْٓ، صُج ،انظر: المرجع السابؽ (ِ)
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 ، ال تخمك مف إشارات عقىدٌية، مف بينيا ما جاء في:(1)عاميف 

 تحتمؿ ما بكؿ إسالمية، دعكتنارسالة "دعكتنا"، كمما جاء فييا تأكيده عمى إسالمية الجماعة: " -ُ
 رسكلو كسنة اهلل بكتاب مقيد ىذا فيمؾ في كأنت ذلؾ بعد شئت ما فييا فافيـ معاف، مف الكممة
 نبيو سنة كأما ،كدعامتو اإلسالـ أساس فيك اهلل كتاب فأما المسمميف، مف الصالحيف السمؼ رةكسي
 أكامره منفذك عمييـ اهلل رضكاف فيـ الصالح السمؼ سيرة كأما ،كشارحتو الكتاب مبينة فيي

 .(2)"كالتعاليـ األكامر ليذه الماثمة كالصكرة ،العممية المثؿ كىـ ،بتعاليمو كا خذكف

 أف كنحاكؿ األكلى، الدعكة نيج بدعكتنا نتحرل إنناالة "دعكتنا في طكر جديد"، جاء فييا: "رس -ِ
 في   اهلل رسكؿ بيا ىتؼ التي السابقة الدعكة لتمؾ حقيقيان  صدل الحديثة الدعكة ىذه تككف
 العصر ذلؾ إلى كتصكراتنا بأذىاننا بالرجكع أكالنا فما السنيف، مف كمئات ألؼ قبؿ مكة بطحاء
 كفخر المربيف سيد كىك األكؿ األستاذ يدم بيف لنقؼ الكحي، بجالؿ الزاىي النبكة، بنكر المشرؽ
 .(3)"جديد مف الدعكة خطكات كندرس جديد، مف اإلصالح عنو لنتمقى الياديف، المرسميف

 في كالقرآف نناديكـ إننارسالة "إلى أم شيء ندعك الناس"، جاء فييا مخاطبان الرأم العاـ: " -ّ
 اإلسالـ إلى ندعككـك  قدكتنا، األمة ىذه أبناء مف الصالحيف السمؼ كعمؿ شمالنا، في كالسنة يميننا
ف سياستنا، فيذه عندكـ السياسة مف ىذا كاف فإف اإلسالـ، كأحكاـ اإلسالـ كتعاليـ  مف كاف كا 
 .(4)"السياسة في هلل كالحمد الناس أعرؽ فنحف سياسيا المبادئ ىذه إلى يدعككـ

شارات المنياج في مجاؿ العقيدة في المستكل الرابع "المنتظـ" دراسة مجمكعة أخرل كمف إ -
 ، كاف منيا اإلشارات التالية:(5)مف رسائؿ الشيخ حسف البٌنا عمى مدار عاميف

" كالتي تحٌدث فييا عف تطكرات الفكرة اإلسالمية، كمما جاء فييا: رسالة "بين المس واليوم -ُ
مؼ كاف أحد عكامؿ الضعؼ في كياف األمة، كما أف أعداء األمة الذيف أف البعد عف منيج الس

                                                           

 .ُّٓ، صِكج ُْٖ، صُج ،اإلسالـ نكر في رية، أبك المنياج، مف المطبكع الًقسـانظر:  (ُ)
 .ُٖالبٌنا، مجمكعة الرسائؿ، رسالة دعكتنا، ص (ِ)
 .ِّّالبٌنا، مجمكعة الرسائؿ، رسالة دعكتنا في طكر جديد، ص (ّ)
 .ّٔالبٌنا، مجمكعة الرسائؿ، رسالة إلى أم شيء ندعك الناس، ص (ْ)
 .ِٖٔ، صْ، كجّٖٕ، صّج اإلسالـ، نكر في رية، أبك المنياج، مف المطبكع الًقسـانظر:  (ٓ)
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أقامكا مدنٌيتيـ عمى اإللحاد، يعممكف ليؿ نيار عمى نشره بيننا، لذلؾ كاف مف أٍكلى أكلكيات جماعة 
اإلخكاف تحرير الكطف كبناء الدكلة عمى عقيدة التكحيد؛ لذا كانت أكلى كسائميـ "اإليماف 

 (1)العميؽ".

"، جاء فييا في سياؽ الحديث عف مكجة التقميد الة "اإلخوان المسممون تحت راية القرآنرس -ِ
 أف اإلباء كؿ يأبى كلكنو كجدناىا، ىأن   الحكمة نأخذ كأف ،النافع نقتبس أف يأبى ال اإلسالـلمغرب: "
 كحدكده كفرائضو عقائده نطرح كأف شيء، عمى اهلل ديف مف ليسكا بمف شيء كؿ في نتشبو

 ". الشياطيف كاستيكتيـ الدنيا فتنتيـ قكـ كراء لنجرم حكامو،كأ

ـٌ تحٌدث عف عٌدة الجماعة في التغيير: "  بو غزا الذم كالسالح، قبؿ مف سمفنا عدة ىي عدتناث
، الجيد كعظيـ ،المكرد كقمة ،العدد قمة مع، العالـ معو كصحابتو  اهلل رسكؿ محمد كقدكتنا زعيمنا
، كنصره باهلل كأقكاه اإليماف أعمؽ آمنكا لقد، جديد مف العالـ بو لنغزك وسنحمم الذم السالح ىك

 (2) .كحقكقو باإلخاء، كصالحيتو بالمنياج

" جاء فييا في سياؽ تحديد كسيمة الجماعة كمبدئيا في إصالح رسالة "ىل نحن قوم عمميون -ّ
 ،الكسائؿ كؿ محاسف تمعج التربية اإلسالمية التي نفكسال إصالح في الكسائؿ أفعؿالنفكس: إف 

 ال  رسكلو كسنة ،اهلل كتاب مف مستخمصة، المسمميف اإلخكاف عقيدة عتضً كي  األساس ىذا كعمى
 (3) .شعرة قيد عنيما تخرج

كالتي تحٌدث فييا البٌنا عف غاية اإلخكاف، كخصائصيـ، كمكاقفيـ،  رسالة "المؤتمر الخامس"، -ْ
كاف، كسمفية فيميـ لإلسالـ، كاالعتماد عمى قٌكة العقيدة؛ كثر فييا الحديث عف إسالمية فكرة اإلخ

 (4) ألنيا أثمف ما في الكجكد.

                                                           

، ص (ُ)  .ُُُ-ِٗانظر: البٌنا، مجمكعة الرسائؿ، رسالة بيف األمس كاليـك
 .ُّٗ-َُٗ، صالقرآف راية تحت المسممكف فاإلخكاانظر: البٌنا، مجمكعة الرسائؿ، رسالة  (ِ)
 .ّٕ، صعمميكف قـك نحف ىؿانظر: البٌنا، مجمكعة الرسائؿ، رسالة  (ّ)
 .َُْك ُّٓك ُِِك َُِك ُُٖك ُُٔ، صالخامس المؤتمرانظر: البٌنا، مجمكعة الرسائؿ، رسالة  (ْ)
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كلـ يقؼ االىتماـ بأمكر العقيدة عند ىذا الحد، بؿ تكاصؿ مع المستكل الخامس فكاف مف  -
قُّؽ ما سبؽ باألفراد، أف يتزٌكد بالعمـ النافع في مجاؿ  المقرر في ىذا المحكر إضافة إلى تحى

 :(1)، بحيث تشمؿ الدراسةلإلسالـ المعادية كالمبادلء كالمذاىب اراتالتي

 . لإلسالـ المعادية القكل أىـ -ُ

 . لإلسالـ المعادية القكل مف قكة كؿ تعريؼ -ِ

 . شخصياتيا كأبرز لإلسالـ المعادية القكل مف قكة كؿ تأسيس كيفية -ّ

 . لإلسالـ المعادية القكل مف قكة كؿ كمعتقدات أفكار أىـ -ْ

 . لإلسالـ المعادية القكل مف قكة كؿ نفكذ كمكاقع تشاران مدل -ٓ

 .لإلسالـ المعادية القكل مف قكة كؿ مكاجية كيفية -ٔ

كقد شممت الدراسة الييكدية كما تفرع عنيا مف أفكار كمذاىب، كالصييكنية، كالماسكنية كنكادييا، 
مانية، كاالستشراؽ، كالنصرانية كما تفرع عنيا مف أفكار كمذاىب، بما في ذلؾ التنصير، كالعم

كالتغريب، كما تناكلت الشيكعية، كأنكاع الغزك عمى بالد المسمميف، كأىـ الفرؽ اليدامة كالبيائية، 
كالقاديانية، كالنصيرية، كلـ يكتؼ المنياج بما قٌدـ مف مادة بؿ أحاؿ إلى جممة مف المصادر 

 (2) .اإلسالمى لمشباب العالمية دكةالن /المعاصرة كالمذاىب األدياف في الميسرة المكسكعةأىٌميا: 

تمؾ كانت مفردات العقيدة  التي ختـ فييا المنياج مستكياتو في المحكر الدعكم كالحركي، التي 
بدأت بالتأكيد عمى مرجعية القرآف كالسنة بفيـ سمؼ األمة، كمرت بجممة مف مسائؿ االعتقاد، 

الضالة، بحيث يخرج الفرد بعدىا أكثر فيمان كقضايا اإليماف، لتختـ بالمذاىب المنحرفة، كاألدياف 
دراكان لكاقعو، كتمسكان بعقيدتو.  لدينو، كا 

                                                           

 ،العامؿ منيج كتاب محتكل ،العامؿ حمةمر  التربكية، المراحؿ التربكم، لممنيج األلكتركنٌية الٌنسخةانظر:  (ُ)
 .ِ، صٓالمحاكر، المحكر الثالث، ممؼ

 .ٓٓ-ّانظر: المصدر الٌسابؽ، ص (ِ)
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ي فكر ج التربكم الذم ييعد حجىر زاكية فبيذا المحكر أككف قد فٌصمت قضايا العقيدة في المنيا
ف أعطى تصكران لمنيج الجماعة في تناكؿ مسائؿ العقيدة،  جماعة اإلخكاف المسمميف، كالمبحث كا 

إاٌل أنو ال يكتمؿ إاٌل  -مف حيث االىتماـ، كمصادر المعرفة، كمنيج التمىقِّي -قضايا اإليماف ك 
بالكقكؼ عمى ما كراء المحتكل مف مصادر معتمدة يىرجع إلييا الميربِّي، كيىستزيد منيا الميتربِّي؛ لذلؾ 

 .المبحث التالي أيفًرديىا بالبحث في
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 منياج التربية في المعتمدة المصادر في العقيدة ياابع: قضاالمبحث الرّ 

 تمييد:

 العكدة كيجب المعرفة، مف األدنى الحد يمٌثؿ المحتكل أفٌ عريؼ بالمنياج إلى سبقت اإلشارة أثناء التٌ 
ربية ، كبما أٌف المحتكل يشمؿ محاكر التٌ خالليا مف كسعلمتٌ  المنياج في المعتمدة كالمراجع لممصادر

لجميع المستكيات ميقد ـ الدعكم كالحركي(، ك  -األخالقي كالسمككي -يماني كالتعبدمالثالثة: )اإل
كر كفي حٍ ـ، العامؿ(، كاف مف الطبيعي أف يزخر كؿ مً نتظً ب، المي نتسً د، المي ؤيِّ ب، المي حً ربكية )المي التٌ 

كر حٍ مً ـ العقيدة مف السٍ جاء في قً  ما ة، ما يمزمني منياكؿ مستكل بجممة مف المصادر العمميٌ 
 ب الترتيب عمى النحك التالي:سٍ اإليماني، فكانت حى 

 .سابؽ السيد/ لمشيخ -اإلسالمية العقائد -ُ

 .ياسيف نعيـ محمد/ د -( نكاقضو أركانو حقيقتو)  اإليماف -ِ

 .أيكب حسف/ لمشيخ -العقائد تبسيط -ّ

 .طنطاكم عمى/ لمشيخ -اإلسالـ بديف عاـ تعريؼ -ْ

 (1) .الياللي مجدل/ د -أكالن  اإليماف -ٓ

 . القرضاكم يكسؼ/ د -كالحياة اإليماف -ٔ

 .القيـ ابف -الميفاف إغاثة -ٕ

 .القيـ ابف -السالكيف مدارج -ٖ

 .القيـ ابف - ّ ج المعاد زاد -ٗ

 .الجكزم ابف -الصفكة صفة -َُ

 .الحنبمي رجب ابف -كالحكـ العمكـ جامع -ُُ
                                                           

محتكل منيج المرحمة، الكتاب  المحب، مرحمة التربكية، المراحؿ التربكم، لممنيج األلكتركنٌية الٌنسخة: انظر(ُ)  
 .ِٓاألكؿ، اليدؼ العاـ األكؿ، العقيدة، ص
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 (1) .حميدة حساـ/ ـ -اإلسالـ رحاب في -ُِ

  .الياللي مجدم/ د -الربانية إلى الطريؽ -ُّ

 .البكطي/ د -اإلسالـ في لجيادا -ُْ

 (2) .قطب سيد/  الشييد -القرآف ظالؿ في -ُٓ

 (3) المستشار/ حسف اليضيبي. -قضاة ال دعاة -ُٔ

 أ/ أحمد عيد. –مكاقؼ إيمانٌية  -ُٕ

 عادؿ الكناني. -مكاقؼ مف حياة المرشديف -ُٖ

 المستشار العقيؿ. -مف أعالـ الٌدعكة في العصر الحديث -ُٗ

 خطيب.الشيخ محمد ال -مفاىيـ تربكٌية -َِ

 (4) أبك الفرج الجكزم. -صفة الصفكة -ُِ

 (5).زىرة أبك محمد لمشيخ -كالعقائد السياسة في ، الكتاب األكؿ،اإلسالمية المذاىب تاريخ -ِِ

تمؾ المصادر المعتمدة في المنياج في قسـ العقيدة، ناىيؾ عف المصادر األخرل في باقي األقساـ 
كيظير جميان مدل االنسجاـ بيف ترتيب تمؾ  التي عالجت بعض قضايا العقيدة بشكؿ غير مباشر،

المصادر كمفردات المحتكل حسب تسمسمو مع األفراد، فكانت المصادر التي تعالج أركاف اإليماف 
كقضاياه أكالن، جاء بعدىا ما يتناكؿ آثار اإليماف في السمكؾ كالكجداف، ليعقبيا ما يتحدث عف 

تمىت بالتعريؼ بالمذاىب السٌ بانييف الذيف حققكا اإلة لمرٌ ماذج الحيٌ النٌ  ياسية يماف كأركانو، كخى
ذا كاف ىذا حاؿ المصادر كمكاضيعيا  فإف حاجتي منيا تقتصر عمى ما يتناكؿ  كاالعتقادية، كا 

                                                           

 .ِٔٓ، صُة، في نكر اإلسالـ، جر: الًقسـ المطبكع مف المنياج، أبك ريانظ (ُ)
 .ِْْ، صِ، جالمرجع السابؽانظر:  (ِ)
 .ّْٖ، صّ، جالمرجع السابؽانظر:  (ّ)
 .َُْ، صْ، جالمرجع السابؽانظر:  (ْ)
تاب منيج العامؿ، مقٌدمة، انظر: الٌنسخة األلكتركنٌية لممنيج التربكم، المراحؿ التربكية، مرحمة العامؿ، محتكل ك (ٓ)
 .ٓص
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صكر الكامؿ لفكر الجماعة فييا، فكانت ؿ مف خالليا إلى التٌ صً قضايا العقيدة بشكؿ مباشر؛ ألى 
 المصادر كالتالي:

 .سابؽ السيد/ لمشيخ -اإلسالمية العقائد -ُ

 .ياسيف نعيـ محمد/ د -( نكاقضو أركانو حقيقتو)  اإليماف -ِ

  .أيكب حسف/ لمشيخ -العقائد تبسيط -ّ

 .زىرة أبك محمد لمشيخ -كالعقائد السياسة في اإلسالمية، الكتاب األكؿ، المذاىب تاريخ -ْ

لممحتكل، كتصكران  مخصان كعميو سكؼ أخصص لكؿ مصدر مطمبان أتناكؿ فيو نبذة عف المؤلِّؼ، كمي 
 يج الذم سار عميو المؤلؼ، ألختـ بأىـ النتائج، كأبرز المالحظات.نٍ لممى 
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 (3)سابق السيد/ لمشي  -اإلسامية المطمب الول: كتاب العقائد

 حديثي عف الكتاب كفؽ المنيجية المشار إلييا آنفان، كما يمي:

 :(4)أواًل: نبذة عن المؤل ف

 المولد والنشأة:

 ثـٌ  سنكات، تسع يتجاكز كلـ القرآف حفظ أتـٌ ـ، ُُٓٗ عاـ المنكفية محافظةفي  كلد السيد سابؽ
 في العالمية عمى حصؿ حتى كيترقى العمـ يتمقى كظؿ القاىرة، في باألزىر إثره عمى التحؽ
 .األزىر مف اإلجازة عمى بعدىا حصؿلي ـ،ُْٕٗ عاـ الشريعة

 فترة في دعكتو في كاشترؾ اهلل، رحمو البنا حسف الشيخ عمى سابؽ الشيخ تعر ؼ الثالثينيات في
 العمؿ عمى البنا حسف اإلماـ ليبايع ،الغزالي محمد كالشيخ ىك اإلخكاف بدعكة التحـ حيث مبكرة؛
 مجمة في يكتب فأخذ دينيا، أمكر في كتفقيييا سكاء، كممةو  عمى األمة كجمع الدعكة، كنشر لإلسالـ
 سبؿ) مثؿ الحديث، فقو تبكي  عمى معتمدنا الطيارة، فقو في مختصرة لةمقا األسبكعية اإلخكاف
 كشرح لمشككاني،( األكطار نيؿ)ك حجر، ابف لمحافظ( المراـ بمكغ) كشرح لمصنعاني،( السالـ

 البف( المعاد زاد)ك قدامة، البف( المغني)ك تيمية، البف( األخيار سيد أحاديث مف األخيار منتقى)
 .كغيرىما القيـ،

 في كاف حتى الفرصة أمامو الحت فأ كما لمجياد، شكؽو  ذا صكمو ككثرة كعبادتو عممو مع فكا
ا لألحكاـ، كمعممنا مفتينا ـُْٖٗ حرب في كتيبة أكؿ  استخداـ عمى كمدربنا الفداء، عمى كمحرضن

 إلفتاءا تيمة مف المحكمة أتوبرٌ  لكف باشا، النقراشي مقتؿ قضية في لممحاكمة ـدِّ قي  كتفكيكو، السالح

                                                           

 مرجع سابؽ. (ُ)
 انظر الترجمة: (ِ)

-ٕ-ُٓ بتاريخ ، http://shamela.ws/index.php/author/598 ، الرابط:الشاممة المكتبة مكقع -
 .ـَُِّ

 ، الرابط:كيكي إخكاف مكقع -
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8

%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82 ،ـَُِّ-ٕ-ُٓ/بتاريخ. 

http://shamela.ws/index.php/author/598
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82
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 معتقؿ إلى كاقتيد ،ـُْٗٗ سنة في اإلخكاف مف اعتقؿ مف مع اعتقؿ كلكنو سبيمو، تكخم   بالقتؿ،
 عاد النكسة بعد الفرصة تكررت كحيف الفقو، في حمقات يعقد الشيخ كاف المعتقؿ ىذا كفي، كرالطٌ 

 .الجيش معنكيات كيرفع الجنكد وجٌ كى يي  رمضاف، حرب في القتاؿ لساحة أدراجو

 ضييؽالتٌ  بعد لينتقؿ األزىر، في لمعمؿ ؿقً ني  بعدىا كمف األكقاؼ، كزارة في الثقافة إلدارة مديرنا عمؿ
 رئاسة فييا إليو دسنً كأي  القرل، أـ جامعة ثـ العزيز، عبد الممؾ بجامعة أستاذنا المكرمة مكة إلى عميو

 في فيصؿ الممؾ جائزة ىعم ليحصؿ العميا، الدراسات قسـ رئاسة ثـ الشريعة، بكمية القضاء سـقً 
 .مصر مف االمتياز ككساـ نة،السُّ  فقو كتاب عف ـُْٗٗ-ىػُُّْ سنة في اإلسالمي الفقو

 :وفاتو

 سنة ٖٓ يناىز عمر عف ـَََِ/ِ/ ِٕ المكافؽ ىػَُِْ القعدة ذم مف ِّ األحد يكـ تكفي
 .رأسو مسقطفي  كدفف

 :منيجة

 الشيخ يراىا كما الميزات ىذه كأبرز لدييـ، كالن كمقب الناس مف قريبنا جعمتو بميزات منيجو تميز
 :(3)القرضاكم يكسؼ

 .تجريحيا عدـ مع لممذاىب بالتعصٌ  طرح -ُ

 .كاإلجماع كالسنة الكتاب أدلة إلى االستناد -ِ

 .التعميالت كعمؽ ،المصطمحات تعقيد عف بعيدنا ،التيسير إلى الميؿ -ّ

 .الترخيص ؿبى يقٍ  فيما لمناس الترخيص -ْ

 عنده تكافأت إذا الترجيح ترؾ أك األرجح، كاختيار منو، بيد   ال ما إال الخالؼ ذكر عف بعدال -ٓ
 .كاألدلة األقكاؿ

                                                           

، عمى الٌرابط التالي: بؽسا سيد الشيخ الفقيو كالداعية الكبير العالـانظر مكقع القرضاكم، مقاؿ:  (ُ)
10/4187.html-35-10-12-12-2009-http://qaradawi.net/articles/86 :بتاريخ ،ُُ- َُ- 

 ـ.َُِّ

http://qaradawi.net/articles/86-2009-12-12-10-35-10/4187.html
http://qaradawi.net/articles/86-2009-12-12-10-35-10/4187.html
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 .النبكية النصكص مف كالفكائد الًحكـ عمى التنبيو -ٔ

 :العممية آثاره

 بؿأق كليذا المذاىب؛ مف بمذىب يرتبط ال الذم( نةالسُّ  فقو) كتاب اأىمٌ  ،الكتب مف الكثير أل ؼ
 سيالن  مصدرنا ككاف لو، التعصب أك معيف بمذىب االلتزاـ عمى ينشأكا لـ الذيف المثقفيف ةعامٌ  عميو
 الذم( اإلسالمية العقائد) كمنيا المسائؿ، مف مسألة مراجعة إلى احتاجكا ماكمٌ  إليو يرجعكف ليـ

 .المؤلفات مف كغيرىا التربكم، المنياج في المصادر كأحد اإلخكاف اعتمده

 :(3)المسمميف لإلخكاف الخامس المرشد مشيكر مصطفى األستاذعنو  قاؿ

 كأٍثرتيـ اإلخكاف في أٌثرت كمؤلفاتو المسمميف، اإلخكاف بيف مكانتو لو سابؽ سيد الشيخ إف"
 ".كأفادتيـ

 :(4)كتاب العقائد اإلسامّية محتوىثانيًا: 

الي: افتتح الكتاب بمقٌدمة عامة تناكؿ المؤلؼ قضايا العقيدة بشكؿ مباشر، كذلؾ عمى النحك الت
ـٌ بدأ بالركف  تناكؿ فييا مفيكـ اإليماف، كأىمية العقيدة، كطبيعتيا، كمنيج الرسؿ في الدعكة إلييا، ث
األكؿ مف أركاف اإليماف متحدثان عف معرفة اهلل كدكر العقؿ في ذلؾ، كبياف حدكده، كخطكرة التقميد 

سماء كالصفات، لينتقؿ إلى الذات اإلليية كعجز اإلنساف األعمى، ثـ التعرؼ إلى اهلل عف طريؽ األ
عف إدراكيا، كسرد األدلة عمييا، كدليؿ الخمؽ، كالفطرة، كالكاقع، كالتكفيؽ، إضافة إلى دليؿ النقؿ 

و الممحديف، مستشيدان بأقكاؿ العمماء، كنتائج الخبراء، ليبحث بى الصحيح، كقد كاف حريصان عمى رد شي 
بالحديث عف  األٌكؿ ميـ لإليماف بيا، ليختـ الركفكأنكاعيا، كالمنيج السٌ  بعدىا قضية الصفات

 .الكجدافك  مظاىر ذلؾ اإليماف كثماره في السمكؾ

                                                           

 ، الرابط:كيكي إخكاف مكقعانظر:  (ُ)
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%B3%D

8%A7%D8%A8%D9%82 ،ـَُِّ-َُ-ُُ/بتاريخ. 
  انظر: سابؽ، العقائد اإلسالمية. (ِ)

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82
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مساحة الجبر كاالختيار، كالعالقة ك معناه، ك انتقؿ بعدىا لركف اإليماف بالقدر، متحدثان عف أىميتو 
 بيف مشيئة اهلل كمشيئة العبد، كاليداية كالضالؿ.

عريؼ بيـ، كمادة خمقيـ، كطبيعتيـ، كأعماليـ، ككيفية المالئكة، مف حيث التٌ ب تناكؿ ركف اإليماف ثـٌ 
فان بيـ مف حيث طريؽ العمـ بيـ، رِّ عى ؿ عناصر الركف بالحديث عف عالـ الجف، مي مً كٍ اإليماف بيـ، ليي 

 كطبيعتيـ، كعالقتيـ باإلنساف، كما كرد في شأنيـ.

 ماكية، كالفرؽ بينيا كبيف القرآف الكريـ.الكتب السٌ ب مافاإليركف انتقؿ بعده إلى 

ـٌ تناكؿ اإليماف بالرٌ  سؿ، كما يشمؿ مف كظيفتيـ، كعصمتيـ، كمعجزاتيـ، كخاتميـ، كبعض ث
، كأفضميـ.  المسائؿ كاكرامة، كأكلى العـز

تـى بالحديث عف  ـٌ خى إذ تناكؿ فيو  مث مف الكتاب؛ركف اإليماف باليكـ ا خر، كقد كاف لو نصيب الثٌ ث
اتو، كالحساب كخطكاتو، ليختـ حطٌ كح كمسائميا، كأشراط الساعة كتفاصيميا، كاليكـ ا خر كمى الرٌ 

 بالجنة، كالنار كما فييما.

 ذلؾ كاف ممخصان لممحتكل الذم تناكلو كفؽ منيج أتناكلو فيما يمي.

 :ثالثًا: منيج المؤلف

ف قيمت في مف خالؿ استقراء الكتاب تبيف لي مطابقة ميزات  منيجو المشار إلييا سابقان، كىي كا 
 الكتابنة" إاٌل أنيا تنسجـ تمامان مع ما جاء في ىذا الكتاب؛ إذ كاف اعتماده عمى كتابو "فقو السُّ 

 ،كالتجريح التعصب مف خال، ك المصطمحات تعقيد عف بعيدنا، الصحيحة، ككاف أسمكبو يسيران  نةكالسٌ 
األرجح كاألصح دليالن، مع تأكيده دائمان عمى  اختيار منو مع بيد   ال ما إال الخالؼ ذكر عف عدكابت

ميزات كغيرىا مف خالؿ مت تمؾ الجمٌ ة لألركاف، كالتطبيقات السمككية لإليماف، كقد تى ا ثار العممي  
 تناكلو لممسائؿ، كتعميقو عمى مفردات القضايا، كفيما يمي بعض التكضيح، كشيءو مف التفصيؿ:

مؼ الصالح في تناكؿ قضايا العقيدة، ه عمى الكتاب كصحيح السنة، كىك منيج السٌ ففي اعتماد -ُ
 كتعتمد السماء، كتعاليـ اهلل كحى مف قدسيتياإف منيج الٌرسؿ قاـ عمى أف تستمد العقيدة "يقكؿ: 
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 عمى ذلؾ في اعتمدنا كقد. كىا ىك يصٌرح بذلؾ في المقٌدمة: "(1) "كالسنة الكتاب عمى تعتمد ما أك ؿ
، كما صٌرح بو في مسألة آيات "(2) رسكلو كسنة اهلل كتاب مف لإلسالـ األساسى المصدر

 دكف ابي نؤمففات كأحاديثيا التي يكىـ ظاىرىا المشابية باإلنساف في بعض الصفات، قاؿ: "الصٌ 
كقد تكرر  .(3)"كأرضاىـ عنيـ اهلل رضى السمؼ سعيى  ما ناسعي كيى  تعطيؿ، كال تمثيؿ، كال تشبيو،

صفحة مف الكتاب تشيد بالتزامو  ، كتكاد كؿٌ (4)تأكيده عمى منيجو في أكثر مف مكضع مف الكتاب
 ما ألـز بو نفسو.

كقؼ فيما ال طاقة لو بو، فيا كاف مف نتائج ذلؾ المنيج أنو جعؿ العقؿ تابعان لمنقؿ، كألزمو التٌ  -ِ
 أف أراد إنما بو، بكرحٌ  التفكير، إلى دعا حيف كاإلسالـة مكاضع، منيا قكلو: "ىك يؤكد ذلؾ في عدٌ 

 السماكات في: اهلل ؽمى خى  فيما ظرالنٌ  إلى فدعا، مداركو كحدكد العقؿ نطاؽ دائرة في ذلؾ يككف
 ألف اهلل؛ ذات في التفكير إال عميو ظيريحٍ  كلـ البشرية، الجماعات كفي اإلنساف، كفي كاألرض،

 ". اإلدراؾ فكؽ اهلل ذات

 تحيط ال ألنيا كيٍنًييا؛ إدراؾ يستطيع كال معرفتيا، لمعقؿ يمكف ال اإلليية الذات حقيقة إفكيقكؿ: "
 كقكة الذكاء مف مبمغو كاف ميما البشرل العقؿ إف، بعد إدراكيا كسائؿ طى عٍ يي  لـ كاإلنساف الفكرة، بيا

 حكلو".  األشياءالكثير مف  حقائؽ معرفة عف العجز غاية كعاجز القصكر، غاية قاصر اإلدراؾ

 مف كغيرىا ألنيا حقيقتيا؛ عف نبحث كال، بيا نؤمفؿ في مكضع اإليماف بصفات اهلل الثبكتية:"كيقك 
عند ما ظير مف خالؼ  فٌ : "إ"، كيقكؿبحقائقيا العمـ إلى الكصكؿ يمكف ال اإلليية الصفات

 يجب التي المنكرات كمف، العقيدة عمى الطارئة البدع مفما ىك إاٌل  المتأخريف بشأف صفات الٌذات 
 مف كعالنٌ  يذا، فحكالنٌ  ىذا عمى ناكؿتى تي  أف مف أجؿ اهلل ذات فإفٌ  عنيا؛ يتنزىكا أف المسمميف عمى

 (5)".المحدكد العقؿ نطاؽ عف خارج ألنو بو؛ اهلل ايكٌمفين كلـ، عنو نييينا مما التفكير

                                                           

 .ُّسابؽ، العقائد اإلسالمية، ص (ُ)
 .ُٓالسابؽ، ص المصدر (ِ)
 .ٗٓالمصدر السابؽ، ص (ّ)
 .ِٓٗك ِٖٔك ِْٗك َِٗك ُّّانظر عمى سبيؿ المثاؿ: المصدر السابؽ، ص (ْ)
 .ِٕك َٕك ّٕك ُِالمصدر الٌسابؽ، ص  (ٓ)
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 .(1)ده أثناء الحديث عف: المالئكة، كالجف، كالٌركح، كالجنة كالنارذات الشيء أكٌ 

ت تحذيره الشديد مف االنحراؼ ظٍ ؽ منو في النقطتيف السابقتيف، الحى مى استكماالن لممنيج الذم انطى  -ّ
 الدينية كالمذاىب الفكرية بالمذاىب باالتصاؿ بدأ االنحراؼ فٌ إعف المنيج السميـ، فيقكؿ: "

 في سببنا كاف كما ء؛األنبيا منيج عف لمبعد لأدٌ  مما عميو، لو قدرة ال فيما العقؿ كتحكيـ األخرل،
يجابيتو بساطتو مف اإليماف تحكؿ  كالمية، كمناقشات منطقية، كأقيسة فمسفية، قضايا إلى كسمٌكه كا 
 . (2)البيزنطية المناقشات إلى تككف ما أقرب

ـٌ ىا ىك يرٌد عمى المنيج، فيقكؿ لمف زعـ بأف اسـ اهلل األعظـ سران يعطيو  عف بعض المنحرفيف ث
 كيحققكف ،العادات ليـ فتنخرؽ األفراد لبعض يعطيو األسرار مف سرنا ليسأنو لبعض الخكاص: "ب

 قالو "، كذات الٌردرسكلو كسنة اهلل كتاب في شيئنا نزيد أف ينبغى كال تحقيقو، عف غيرىـ يعجز ما
 الخير مف الكثير لو حصؿ اإلنساف عمييا كاظب إذا خكاص   اهلل أسماء لبعض أفمف زعـ ل

 .(3)يفالدٌ  مف سند لو ليس بأٌف ذلؾ كارؽ:كالخ كالعجائب

يف، ككماؿ الرسالة، كشرؼ كمف ذلؾ تحذيره مف األخذ باإلسرائيميات التي تمس عظمة الدٌ 
 .(4)الدعكة

كأخيران تنكييو إلى غمط قياس الغائب عمى الشاىد في سياؽ الجدؿ حكؿ عذاب القبر كنعيمو؛ إذ 
 .(5)تمؾ األمكر الغيبيةليس في الجكارح الدنيكية قدرة عمى إدراؾ 

، فذلؾ مما ال يختمؼ فيو اثناف؛ إذ تكاد المصطمحات تعقيد عف بعيدناك  ،يسيران  أسمكبوأٌما ككف  -ْ
 المعنى، أك معقدة التركيب. بعيدةتخمك صفحاتو مف لفظة مبيمة الداللة، أك 

رة قادحة، أك فذلؾ كاضح كضكح الشمس؛ إذ لـ أجد عبا كالتجريح، التعصب مف خالأٌما أنو  -ٓ
  لفظة جارحة حتى مع مف انحرفكا عف المنيج السميـ، كفي الميزة الثالثة ما يكفي لمتمثيؿ عمى ذلؾ. 

                                                           

 .ِٕٗك ِِْك ُّْكىامش ُِٗ، صاإلسالمية العقائد سابؽ،انظر:  (ُ)
 .ُّالمصدر السابؽ، ص (ِ)
 .ّّكىامش ص ،ُّالمصدر الٌسابؽ، ىامش ص (ّ)
 .ُُٗانظر: المصدر السابؽ، ص (ْ)
 .ِّٗانظر: المصدر السابؽ، ص (ٓ)
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، أك التكقؼ، دليالن  كاألصح األرجح اختيار مع منو بيد   ال ما إال الخالؼ ذكر عف هداابتعأٌما  -ٔ
ؼ مع المذاىب الكالمية، أما فذلؾ كاضح في الكتاب حيث لـ يذكر قضية كاحدة مف قضايا الخال

الخالؼ بيف أىؿ السنة كالجماعة فمـ يذكر منو سكل خمس مسائؿ رٌجح فييا ما كافؽ صحيح 
 النص، كالمسائؿ باختصار:

أثناء الحديث عف صفات الذات، ىؿ ىي عيف الذات، أـ زائدة عمييا؟ أكرد الخالؼ  -
 الدخيؿ مف ىذا أف، الديف كأئمة، العمماء مف رأل مف رأل نرل نحفمجمالن، ليقرر التالي: "

 المسمميف عمى يجب التي المنكرات كمف، العقيدة عمى الطارئة البدع كمف، اإلسالـ عمى
 التفكير مف النكع يذا، فالنحك ىذا عمى تتناكؿ أف مف أجؿ اهلل ذات فإف عنيا؛ يتنزىكا أف
 فكؽ اهلل كذات، لمحدكدا العقؿ نطاؽ عف خارج ألنو بو؛ اهلل يكمفيا كلـ، عنو نييينا مما

 كالصفات، الحسنى األسماء لو كأف، مكجكد اهلل أف نعمـ أف: بو فنامِّ كي  ما كؿ إف،..اإلدارؾ
 بو فالعمـ، فيو البحث يحؿ كال، عنو اإلمساؾ يجب ذلؾ كراء كما، المطمؽ كالكماؿ، العميا
 .(1)"يضر ال بو كالجيؿ، ينفع ال

األفعاؿ اإلرادية لإلنساف، ىؿ ىك مسٌير أـ مخٌير؟ المسألة الثانية كانت في الحديث عف  -
، القضية ىذه في نراه كالذمفبعد أف ذكر الخالؼ مجمالن دكف ذكر أصحابو، قٌرر: "

 كىذه، كاستعدادات كممكات بقكل مزكدنا خمؽ اإلنساف فبأ اإلسالـ قرره ما ىك كنختاره
ا خيرنا ليست فيى ر؛الش إلى تكجو أف يمكف كما، الخير إلى تكجو أف يمكف القكل  محضن
ا شرنا كال ف، محضن رادة، أقكل الناس بعض في الخير إرادة كانت كا   البعض في الشر كا 

 يميز الذم بالعقؿ اإلنساف دزك   سبحانو اهلل، فاهلل إال يعممو ال تفاكت كبينيما، أقكل ا خر
 في كالكذب الصدؽ كبيف، األفعاؿ في كالشر الخير كبيف، العقائد في كالباطؿ الحؽ بيف بو

 الخير يأتى كأف، الباطؿ بطؿكيي  ؽالحى  ؽحً يي  أف بيا يستطيع التي ةالقدر  كأعطاه، األقكاؿ
 بما كالصدؽ كالخير الحؽ منيج لو سـكرى ، الكذب كيجانب الصدؽ يقكؿ كأف، الشر كيدع
 الفعؿ عمى كالقدرة مكجكدنا زيٌ مى المي  العقؿ كماداـ، رسؿ مف أرسؿ كبما، كتب مف أنزؿ

ا المرسـك كالمنيج، صالحة ، كعمى الفعؿ كاختيار، اإلرادة حرية لإلنساف ثبت فقد، كاضحن

                                                           

 .ِٕ-ُٕانظر: سابؽ، العقائد اإلسالمية، ص (ُ)
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با يات كاألحاديث  دلؿ عمى ذلؾ كقد ىذا االختيار يككف الثكاب كالعقاب في ا خرة، 
 .(1)الصحيحة

كالمسألة الثالثة كانت في مصير أىؿ الفترة الذيف لـ تصميـ رسالة، بعد العرض المكجز  -
 .(2)الؼ رٌجح نجاتيـ مف العذاب دكف شركطلمخ

كالمسألة الرابعة التي ذكر فييا الخالؼ، في عذاب القبر كنعيمو، ىؿ ىك لمركح كالجسد أـ  -
ح مذىب الجميكر القائؿ بأنو يشمؿ الركح كالجسد، لخالؼ رجٌ أف ذكر اعد بى فلمركح فقط؟ 

 الشاىد، عمى الغائب قياس مف مطالغ أتى إنماساردان أدلتيـ، مستشيدان بالنصكص، معقبان: "
 .(3)"قبمو ما عمى المكت بعد ما كأحكاؿ

 أيٍسرل ليمة ربو محمد سيدناأٌما المسألة األخيرة التي تناكؿ الخالؼ فييا فيي: ىؿ رأل  -
 .(4)؟ ذكر الرأييف كلـ يرجح أحدىمابو

ضو ليا، كعدـ تمؾ المسائؿ التي تناكؿ فييا الخالؼ في كتابو، مع مالحظة االختصار في عر 
نسبة ا راء ألصحابيا في األغمب؛ كلعؿ ذلؾ ينسجـ مع منيجو في تقديـ العقيدة الصافية بكؿ 

 سالسة كغاية البساطة.

، فذلؾ كاضح في لإليماف السمككية كالتطبيقات لألركاف، العممية ا ثار عمى أٌما حرصو الدائـ -ٕ
 أف بجالء يبدك كىكذاؿ ركف مف األركاف قاؿ: "، فيا ىك بعد أف ذكر أبرز أثر لك(5)كؿ ركف تناكلو

 عف فضالن  - األعمى المثؿ نحك كتكجيييا النفكس كتزكية السمكؾ، تيذيب بيا يقصد إنما العقيدة
، اإلطالؽ عمى أعالىا تكف لـ إف اإلنسانية المعارؼ أعمى مف تعد كىى - ثابتة حقائؽ أنيا

 .(6)"التربكية األساليب أعظـ مف أسمكب ىك ينيةالد العقيدة غرس طريؽ عف األفراد سمكؾ كتيذيب

                                                           

 .َُٓ-ََُ، صاإلسالمية العقائد سابؽ،انظر:  (ُ)
 .َُٖانظر: المصدر السابؽ، ىامش ص (ِ)
 .ِّٗانظر: المصدر السابؽ، ص (ّ)
 .َّٕ-َّٔانظر: المصدر السابؽ، ص (ْ)
 . مف المصدر الٌسابؽ.ُُّ-َُّ، ْٖ-َٖ، ٕٕ، ِٕ، ُُ، ٕانظر عمى سبيؿ المثاؿ: ص (ٓ)
 .َُ-ٗانظر: المصدر السابؽ، ص (ٔ)
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مزايا منيجو لـ تقتصر عمى ما سبؽ، كىنا أضيؼ إلييا حرصو عمى اإلفادة مف معطيات العمـ  -ٖ
ر نتائج خِّ سى الحديث لخدمة قضايا العقيدة، فكثيران ما كاف يستشيد بأقكاؿ العمماء كالباحثيف، كيي 

حكامو مف (1)يمافاألبحاث كالدراسات لتدعيـ قضايا اإل ، فيا ىك يطيؿ الحديث عف دٌقة الككف كا 
ـٌ أى   .(2)ؿ نخبة مف العمماءاع ذلؾ بأقك بى تٍ أصغر شيء كصؿ إليو العمـ إلى األجراـ السماكية، ث

أختميا ببعض ما جاء في تقديـ المؤتمر زايا منيج السيد سابؽ في كتابو، تمؾ كانت أىـ م
حاكؿ المؤلؼ في كتابو أف يبرز فيو العقائد اإلسالمية كما  اإلسالمي لمطبعة التي تبٌناىا: "قد

ب اهلل، ككما دعا إلييا األنبياء كالٌرسؿ، خالصة مف الشكائب التي خالطتيا، كمنزىة اجاءت في كت
 .(3)عف األىكاء التي عبثت بيا عبر السنيف كالقركف"

 رابعًا: النتائج والماحظات:

الكتاب في النقاط السابقة، أسجؿ بعض النتائج التي تكصمت بعد العرض المكجز ألىـ ما يتعٌمؽ ب
 إلييا، كذلؾ عمى النحك التالي:

بعد استقراء الكتاب كمقابمة عناصره بمحتكل قسـ العقيدة في المنياج التربكم تبيف مدل  -ُ
 االقتباس الكاسع مف كحي ىذا المصدر، كخاصة في المستكل الثاني.

اده منيج السمؼ، لكف الحظت أف كتابو شبو خاؿو مف صحيح أف المؤلؼ صٌرح باعتم -ِ
نقؿ معنى القىدر  :مكاضع محدكدة، منيا في االقتباس أك اإلحالة إلى أئمة الٌسمؼ أك غيرىـ، سكل

عف اإلماـ النككم، كعف الخطابي في القدىر كاالختيار، كعف اإلماـ ابف تيمية في مسألة الركح بعد 
القبر كعذابو، كمستقر األركاح، كعف ابف حجر في نعيـ القبر  قبضيا، كعف ابف القٌيـ في نعيـ

 . تمؾ جؿ النقكؿ التي أكردىا في كتابو؛ لذا كجب التنكيو.(4)كعذابو

                                                           

-ِِْ، ُٖٔ-ُٔٔ، َٗ-ٖٗ، ْٔ-ِٔ، ٓٓ، ْٗ، عمى سبيؿ المثاؿ: صاإلسالمية العقائد سابؽ،انظر:  (ُ)
ِّْ ،ِٖٓ. 
 .ْٔ-ُْانظر: المصدر السابؽ، ص (ِ)
 المصدر الٌسابؽ، كممة المؤتمر اإلسالمي عمى الكتاب، ص: ز. :انظر (ّ)
 .َِْ، ِّٕ، ِّٔ، ٔٗ، ٓٗانظر: سابؽ، العقائد اإلسالمية، ص (ْ)
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الن عمى مسألة آيات خً رغـ استيعاب الكتاب لجؿ مسائؿ االعتقاد، إاٌل أنو مٌر مركران خاطفان مي  -ّ
فمـ يمثِّؿ عمييا با يات كاألحاديث، كلـ يذكر مذاىب الصفات كأحاديثيا التي يكىـ ظاىرىا التشابو، 

األمة فييا كلك بإيجاز، كلكال بعض اإلشارات لقمت: بأنو اكتفى بصفات الذات السبعة، كال رأم لو 
 يكىـ مما المطيرة كالسٌنة الكريمة ا يات في كرد كمااإلشارات، قكلو: " ىذهمف ك فيما سكاىا، 

 كيسعنا تعطيؿ، كال تمثيؿ، كال تشبيو، بدكف بو فنؤمف صفاتيـ، بعض في لخمقو اهلل مشابية بظاىره
 .(1)"كأرضاىـ عنيـ اهلل رضى السمؼ يسع ما

ف ألـز السيد سابؽ نفسو ببساطة العبارة، كسالسة المعنى، إاٌل أف ذلؾ لـ يحالفو عندما أشار  -ْ كا 
 اهلل أثبت كقد، صكت كال بحرؼ سلي ككالمو، متكمـ سبحانو كاهللإلى صفة الكالـ هلل تعالى كقاؿ: "

"، فيؿ يقصد نفي المشابية مع المخمكؽ، بمعنى كالمو تعالى ليس بفـ أك لساف لنفسو الصفة ىذه
أك أكتار، أـ يقصد غير ذلؾ؟ كلكف كاهلل أعمـ أنو يقصد نفي المشابية، بدليؿ أنو بعد أف ساؽ أدٌلة 

 حقيقتيا؛ عف نبحث كال، بيا فنؤمف، لنفسو اأثبتي التي اهلل صفات مف الصفة كىذهثبكتيا قاؿ: "
"، كمما يؤٌيد ذلؾ، بحقائقيا العمـ إلى الكصكؿ يمكف ال التي اإلليية الصفات مف كغيرىا ألنيا

، بأذف كال، بآلة كال، بجارحة يسمع الكالمو أثناء الحديث عف صفة السمع كالبصر "بأنو سبحانو 
القرآف كالـ اهلل، كأٌف مف أنكاع الكحي أف يكٌمـ اهلل المكحى ، باإلضافة إلى تأكيده أٌف (2)"بصماخ كال

، أضؼ إلى أٌف أٌم غمكض (3) إليو مف كراء حجاب كما سمع مكسى نداء ربو مف كراء الشجرة
 يا تبقى مالحظة كجب التنكيو إلييا.يمكف فيمو في ضكء المنيج الذم سار عميو، لكنٌ 

ـ الشجر كمٌ لذم ارتضاه في تعميقو عمى مسألة تى مف المالحظ أيضان أنو خرج عف المنيج ا -ٓ
،  كىك تعقيب ال (4)كالحجر أثناء مقاتمة المسمميف لمييكد، بأنو مجاز عف عدـ إفادة االختباء شيئا

ينسجـ البتة مع منيجو في الكتاب؛ إذ مف مكاقفو أف مف الغمط قياس الغائب عمى الشاىد، كىك مف 

                                                           

 .ٗٓانظر: سابؽ، العقائد اإلسالمية، ص (ُ)
 .َٕ-ٗٔص السابؽ، المصدرانظر:  (ِ)
 .ُِٕك ُٓٔص السابؽ، المصدرانظر:  (ّ)
 .ِْٓص السابؽ، المصدرانظر:  (ْ)
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، كعميو ال مبرر لذلؾ (1)ممة، كأنو مف قبيؿ تكمـ اليدىد، كالنٌ قاؿ بعدـ الغرابة مف كالـ الٌدابة
 المكقؼ، فكجب التنكيو.

نات البناء العىقىدم ألفراد بً مف لى  دٌ عى ت بيا بعد استقرائي لمكتاب الذم يي رجٍ تمؾ أىـ المالحظات التي خى 
 الجماعة، ألنتقؿ إلى لىًبنة أخرل ككتاب "اإليماف".

 (4)ياسين نعيم محمد/ د -( نواقضو أركانو حقيقتو)  انالمطمب الثاني: كتاب اإليم

 :(5)المؤل ف عن نبذة: أوالً 

 حزيراف ُُ بتاريخ فمسطيف في سمفيت مدينةب ياسيف إبراىيـ السالـ عبد نعيـ محمد الدكتكر كلد
 كبكالكريكس حقكؽ بكالكريكس عمى حصؿ إذ دمشؽ، جامعة في الجامعية دراستو تابع  ـ،ُّْٗ
 شريعة كماجستير القاىرة جامعة مف حقكؽ ماجستير عمى كحصؿ العميا الدراسات كمؿكأ شريعة،

 .االزىر جامعة مف الدكتكراة شيادة عمى حصؿ كما االزىر، جامعة مف

 العالمية اإلسالمية العمـك كجامعة قطر كجامعة الككيت جامعة منيا عديدة جامعات في دٌرس
 نظرية االيماف، كتاب أىميا المؤلفات مف مجمكعة كتب. ةاألردني الجامعة في أستاذا حاليا كيعمؿ

 العممية المؤتمرات مف العديد في الدكتكر شارؾ. معاصرة طبية قضايا في فقيية أبحاث الدعكل،
 .كالعالمية العربية الدكؿ مف العديد في كالطبية كالفقيية

 :كتاب اإليمان محتوى :ثانياً 

مف خالؿ فاتحة كثالثة أبكاب، الباب األكؿ  كذلؾ شر،مبا بشكؿ العقيدة قضايا المؤلؼ تناكؿ
تحدث فيو عف أركاف اإليماف مف خالؿ ستة فصكؿ، كؿ فصؿ منيا أفرده لركف مف أركاف اإليماف 

                                                           

 .ِْٗك ِّٗص ،سابؽ، العقائد اإلسالميةانظر:  (ُ)
ـ، ُٖٓٗ-قَُْٓعماف(،  -نكاقضو(، )مكتبة الرسالة -حقيقتو -ياسيف، محمد نعيـ ياسيف، اإليماف )أركانو (ِ)
 .ْط

 انظر الترجمة: (ّ)
 :ـَُِّ-ٕ-ُِكيكيبيديا المكسكعة الحٌرة، رابط المكقع بتاريخ  مكقع -

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%86%D8%B9
%D9%8A%D9%85_%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%86%D8%B9%D9%8A%D9%85_%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%86%D8%B9%D9%8A%D9%85_%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86
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مف حيث تعريفو كحقيقتو، مسائمو كأدلتو، كاجب المؤمف نحكه، كأثره عمى السمكؾ كالكجداف. كالباب 
لة زيادتو كنقصانو. كالباب الثالث كاف لنكاقض اإليماف مف الثاني خٌصصو لحقيقة اإليماف، كمسأ

 خالؿ فصميف األكؿ لمسألة الدخكؿ في اإليماف، كالثاني لنكاقض اإليماف كأنكاعيا.

 :يمي فيما أتناكلو منيج كفؽ المؤلؼ تناكلو الذم لممحتكل ممخصان  كاف ذلؾ

 :المؤلف منيج: ثالثاً 

ف لـ ييًشر إلى منيجو في فا استقراء  خالؿ مفإاٌل أني ك -تحة الكتاب بشكؿ مباشر المؤلؼ كا 
 ؛كمنيج الشيخ السيد سابؽ في كتابو "العقائد اإلسالمية" منيجو بيف مدل التكافؽ لي تبيف -لكتابا
 المصطمحات، تعقيد عف بعيدنا يسيرأ، أسمكبو ككاف الصحيحة، كالسنة الكتاب عمى اعتماده كاف إذ

 كاألصح األرجح اختيار مع منو بيد   ال ما إالٌ  الخالؼ ذكر عف تعدكاب كالتجريح، التعصب مف كخال
 تمؾ تجمت كقد لإليماف، السمككية كالتطبيقات لألركاف، العممية ا ثار عمى دائمان  تأكيده مع دليالن،

 بعض يمي كفيما القضايا، مفردات عمى كتعميقو لممسائؿ، تناكلو خالؿ مف كغيرىا ميزاتمال
 :التفصيؿ فم كشيءو  التكضيح،

ال أكاد  العقيدة، قضايا تناكؿ في األٌمو سمؼ نة كفؽ فيـالسُّ  كصحيح الكتاب عمى اعتماده ففي -ُ
ؿ صفحة تخمك مف ذلؾ، كلعؿ أىـ المظاىر التي تجٌمى فييا المنيج ما أجد مسألة، أك قضية، أك قي 

 يمي:

ئؿ التي تناكليا، مع اقتصاره في االستدالؿ عمى القرآف كالٌسنة الصحيحة في جميع المسا -
 .(2)أك عقمية (1)تدعيميا في بعض األحياف بأدلة حٌسية

ثاني مظاىر ذلؾ المنيج: تصريحو في أكثر مف عشريف مكضعان عمى ضركرة فيـ مسائؿ  -
العقيدة في ضكء النصكص الشرعية الثابتة، كالتكقؼ عندىا، كالتحذير مف الطمع فيما أبعد 

ـٌ إيماف أحد إاٌل إذا آمف باألركاف كمٌ : "ال(3)منيا، كمف تمؾ العبارات يا، عمى الكجو الذم  يت

                                                           

ة مف األدلة الحسية عمى التحريؼ الكاقع في الكتب السماكية ، عندما ساؽ جممَُٓانظر: ياسيف، اإليماف، ص (ُ)
 قبؿ القرآف الكريـ.

 ، عندما تحٌدث عف األدلة العقمية عمى البعث كاليـك ا خر.ُُٗانظر: المصدر الٌسابؽ، ىامش ص (ِ)
 .ُٖٖ، َُْ، ْٕ، ّْ، ِّ، ُّ-َّ، ِٗ، ُِانظر: المصدر الٌسابؽ، ص (ّ)
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دٌؿ عميو الكتاب كالسنة"، كمنيا ما أكرده في األساس الثاني تحت أسس تكحيد األسماء 
ت هلل مف األسماء كالصفات، عمى ما بى ثٍ كالصفات كالذم يقتضي: "كجكب االقتصار فيما يي 

ى عف طريؽ السمع ال با راء"، مق  تى نة الثابتة، فيي تي كرد منيا في القرآف الكريـ، أك في الس
كمؼ أف كمما أكرده في األساس الثالث في تكحيد األسماء كالصفات: "يجب عمى العبد المي 

ييا؛ ألف معرفة نٍ يؤمف بما كرد مف أسماء كصفات دكف سؤاؿ عف كيفيتيا، كال بحث عف كي 
ييا نٍ سأؿ عف كي ات اهلل عز كجؿ ال يي كيفية الصفة متكقفة عمى معرفة كيفية الذات، كذ

ر عف كثير مف ثً ككيفيتيا، فكذلؾ صفاتو سبحانو، ال يصح السؤاؿ عف كيفياتيا، كلذلؾ أي 
، كالكيؼ مجيكؿ، مكا عف كيفية استكاء اهلل ئً السمؼ أنيـ قالكا عندما سي  : )االستكاء معمـك

ى أف الكيؼ غير معمكـ لنا، ، فاتفؽ السمؼ عم(1) كاإليماف بو كاجب، كالسؤاؿ عنو بدعة(
كأٌف السؤاؿ عنو بدعة"، كمنيا قكلو: "كأقرب الطرؽ إلى السالمة في مسألة الصفات منيج 
السمؼ، بإثبات ما أثبتو القرآف كالسنة مف غير تشبيو بصفات المخمكقيف، كال تأكيؿ يؤدم 

تعالى عمى المعنى إلى إبطاليا"، كمف األحكاـ التي أكردىا في الصفات: "كجكب إثباتيا هلل 
كال تعطيؿ كال  الذم يميؽ بكمالو عز كجؿ، كىك المعنى الحقيقي ليا الذم ليس فيو تشبيو

، كيقكؿ: "المؤمف الصادؽ يتكقؼ عند حد المأثكر كال يتكمؼ البحث تحريؼ كال تكييؼ"
، كفي التحذير مف تجاكز صحيح المنقكؿ: "كما عنا عميو منو، كال يخكض فيو"طمً يي عما لـ 

نو لنا، كما طكاه عنا ال يجكز أف نتكمؼ البحث عنو، فنختمؼ عًمـ اهلل حاجتنا إليو بي  
كنيمؾ، فإف عقكلنا محدكدة.. كليس أمامنا إاٌل التسميـ كاإليماف بما يعٌرفنا اهلل عميو مف 

ع سى أمكر الغيب كقضاياه"، كغيرىا مف العبارات كاإلشارات التي أكد فييا عمى ذلؾ، كال يى 
 .(2)ؿ لذكرىاالمجا

ثالث تمؾ المظاىر كأكثرىا داللة عمى اعتماده منيج السمؼ: كثرة النقؿ، كغزارة االقتباس  -
مف أئمة السمؼ، كذلؾ في جميع المسائؿ التي تناكليا، ككؿ القضايا التي طرحيا، كمف 

                                                           

 الٌسنة أىؿ قىكؿقاؿ بأنو ثابت عف اإلماـ مالؾ، كنحكه عف شيخو ربيعة، كأنو ارات، ك خٌرجو الٌذىبي بعٌدة عب (ُ)
 العمك ىػ،ْٖٕ: ت الذىبي، قىاٍيماز بف عثماف بف أحمد بف محمد اهلل عبد أبك الديف شمس الٌذىبي،، انظر: قاطبة
 أضكاء مكتبة) مقصكد،ال عبد بف أشرؼ محمد أبك: تحقيؽ كسقيميا، األخبار صحيح إيضاح في الغفار لمعمي
 .ِٕٔ، ُِْ-ُِّ، ُٖٔ، ُّٗ، صُط ـ،ُٓٗٗ - ىػُُْٔ ،(الرياض – السمؼ

 . مف ياسيف، اإليماف.ِْٓ، َُِ، َُٗانظر عمى سبيؿ المثاؿ: ص (ِ)
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ثرة  ىؤالء األئمة: اإلماـ البييقي، كالطحاكم، كابف تيمية، كابف القٌيـ، كغيرىـ، كقد ظير ك
اعتماده عمى شرح الطحاكية البف أبي العز الحنفي، إضافة إلى نخبة ممف اعتمدكا ذلؾ 
المنيج مف العصر الحديث أمثاؿ: اإلماـ محمد بف عبد الكىاب، كمحمد األميف الشنقيطي، 
كأحمد شاكر، كغيرىـ، كبمجٌرد نظرة سريعة ليكامش القضايا العقىدٌية في ثنايا الكتاب، أك 

 يمكف الكقكؼ عمى ذلؾ. (1)راجعلفيرس الم

قرآف كالسنة كفؽ فيـ تمؾ أبرز المظاىر التي تجمى فييا منيجو في اعتماد فيـ العقيدة  عمى ال
 أكتفي بيا ألنتقؿ إلى باقي مزايا المنيج التي سار عمييا مؤلؼ الكتاب.سمؼ األمة، 

 تكاد إذ اثناف؛ فيو يختمؼ ال امم فذلؾ المصطمحات، تعقيد عف كبعيدنا ،يسيران  أسمكبو ككف أٌما -ِ
 .التركيب معقدة أك المعنى، بعيدة أك الداللة، يمةبٍ مي  لفظة مف صفحاتو تخمك

 عبارة في كتابو أجد لـ إذ الشمس؛ كضكح كاضح فذلؾ كالتجريح، التعصب مف خال أنو أٌما  -ّ
 .جارحة لفظة أك قادحة،

 فذلؾ ،أرجحيا، أك التكفيؽ بينيا اختيار مع ومن بيد   ال ما إال الخالؼ ذكر عف ابتعاده أٌما -ْ

 سكل إشارات مكجزة: الكالمية المذاىب مع الخالؼ قضايا مف يذكر لـ حيث ،الكتاب في كاضح

جاؿ: "ىذا مذىب أىؿ السنة كجميع المحٌدثيف خالفان لمف أنكره نحك قكلو في ظيكر الد    -

  .(2) كأبطؿ أمره مف الخكارج كالجيمية كبعض المعتزلة.."

كمنيا ما قالو في اليامش بعد عرضو لػ القكليف في حقيقة اإليماف: "كاألقكاؿ األخرل سكاىا  -

لفرؽ أخرل.. ال حاجة لعرضيا كالرد عمييا في ىذا المقاـ؛ لظيكر بطالنيا، كاتفاؽ عمماء 

 .(3)األمة عمى مجانبتيا لمحؽ كالصكاب المستخرج مف الكتاب كالسنة"

                                                           

 .ِّّ-ُّّانظر: ياسيف، اإليماف، ص (ُ)
 .ُُْانظر: المصدر الٌسابؽ، ص (ِ)
 .َِّانظر: المصدر السابؽ، ص (ّ)
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ف ارتكب بعض مٌ ؿ بعض األحاديث التي ظاىرىا نفي اإليماف عى كمنيا ما قالو عقب تأكي -
 .(1)مميا عمى ظاىرىا إاٌل طائفة الخكارج الذيف كٌفركا مرتكب الكبيرة"حٍ المعاصي: "كلـ يى 

 صحيح كافؽ ما فييا رٌجح مسائؿ خمس سكل منو يذكر فمـ كالجماعة نةالسُّ  أىؿ بيف الخالؼ أما
 :باختصار كالمسائؿ أك كٌفؽ بينيا، النص،

تعريؼ القضاء كالقدر، حيث أشار باختصار إلى بعض عبارات العمماء، ليستحسف جكاب  -
رة الر حمف"، كاختار تعريؼ سيد سابؽ: "بأنو النظاـ المحكـ الذم در قيدٍ اإلماـ أحمد: "القى 

 كضعو اهلل ليذا الكجكد، كالقكانيف العامة، كالسنف التي ربط بيا األسباب بمسبباتيا"، كذلؾ
 .(2)النسجامو مع ا يات التي ذكرت القدىر

كالمسألة الثانية أثناء حديثو عف حقيقة اإليماف، حيث ذكر القكليف في ذلؾ، ثـٌ حرر النزاع  -
في المسألة عندما رجح ما قٌرره شارح الطحاكية بأنو خالؼ صكرم ال يترتب عميو أم أثر 

تضياتو، ثـٌ عقب: فإذا كاف األمر عممي؛ ألف مف لـ ييدخؿ العمؿ في اإليماف جعمو مف مق
عمؽ في تمؾ القضية ليس لو فائدة كبيرة، كاألكلى االىتماـ كذلؾ فإف الخكض كالت  

 .(3)بغيرىا

كمف المسائؿ أيضان ما ترتب عمى المسألة السابقة مف خالؼ حكؿ زيادة اإليماف كنقصانو،  -
مف لـ يدرجو لـ يقؿ بذلؾ، فمف أدرج العمؿ في حقيقة اإليماف قاؿ بالزيادة كالنقصاف، ك 
ف تفاضؿ الناس في التقكل كٍ كقاؿ بأنو كسابقو خالؼ نظرم؛ ألف أصحاب الرأم الثاني يرى 

كالعمؿ الصالح، كيتفاكتكف في األجر كالمكانة عند اهلل تعالى، مع ترجيحو لمرأم األكؿ؛ إذ 
ـٌ يعٌقب عمى ذل ذا كاف ظاىر يتفؽ مع ظكاىر ا يات القرآنية كاألحاديث النبكٌية، ث ؾ: كا 

النصكص يدؿ عمى زيادة اإليماف كنقصو، فال داعي لمخركج عف ىذا الظاىر، خاٌصة كأنو 
 .(4)ال فائدة مف التأكيؿ، كال ثمرة في الخالؼ

                                                           

 .ُِٗف، اإليماف، صانظر: ياسي (ُ)
 .ُٖٕ-ُٕٕانظر: المصدر السابؽ، ص (ِ)
 .َِْ-َِّانظر: المصدر السابؽ، ص (ّ)
 .َِٗ-َِٕانظر: المصدر السابؽ، ص (ْ)
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كالمسألة الٌرابعة كانت حكؿ اتفاؽ أىؿ السنة عمى تأكيؿ النصكص التي ظاىرىا نفي  -
ـٌ ذكر جمم ة مف خالفيـ في التاكيؿ، كينقؿ تعقيب اإليماف عف مرتكب بعض المعاصي، ث

أبي عبيد القاسـ بف سالـ عمى تمؾ التأكيالت: "بأف المعاصي كالذنكب ال تزيؿ إيمانان، كال 
خالصو الذم نعت اهلل بو أىمو"  .(1)تكجب كفران، كلكنيا تنفي مف اإليماف حقيقتو كا 

ا جاء في شرح خامس تمؾ المسائؿ إشارتو لمخالؼ حكؿ تعريؼ الكبيرة، مرجحان م -
عنة د عمييا بالنار، أك الم  كع  الطحاكية: بأف الكبيرة ىي كؿ معصية يترتب عمييا حد، أك تى 

 .(2)أك الغضب

 السمككية كالتطبيقات لألركاف، العممية ا ثار عمى ائـالدٌ  حرصوالمنيج بميزة  أختـ مزايا -ٓ
ماف باهلل يؤكد عمى مستمزمات تكحيد ، فيا ىك في ركف اإليتناكلو ركف كؿ في كاضح فذلؾ لإليماف،

األلكىي ة، كفي األسماء كالصفات يقكؿ: "كتكحيد اهلل في أسمائو يقتضي اإليماف بكؿ اسـ سٌمى بو 
ـٌ مٌثؿ عمى ذلؾ بػ  نفسو، كبما دٌؿ عميو ىذا االسـ مف معنى، كبما تعٌمؽ بيذا االسـ مف آثار"، ث

ف الركف األكؿ: كليذه العقيدة إذا استقٌرت في قمكب "الرحيـ". كيقكؿ معقبان في نياية الحديث ع
ـٌ نقؿ بعضيا مف الظالؿ لسيد قطب. كىا ىك يعدد جممة مف آثار  الناس أثر عظيـ عمى حياتيـ، ث
ـٌ يعمؿ اىتماـ اإلسالـ البالغ باليكـ ا خر بأسباب يذكر  اإليماف بالمالئكة عمى حياة المؤمف، ث

ة اإلنساف مف حيث التكجيو، كالضبط، كااللتزاـ، كأخيران ىا ىك منيا؛ ما لو مف أثر عظيـ في حيا
 (3)سيب في حديثو عف أثر عقيدة القدر في حياة المسمـ. يي 

تمؾ المزايا التي تمٌيز بيا منيج المؤلؼ في كتابو، أكتفي بيا ألنتقؿ إلى المحكر الرابع كالحديث 
 عف النتائج كالمالحظات التي خرجت بيا.

 :والماحظات جالنتائ: رابعاً 

بعد العرض المكجز ألىـ ما يتعٌمؽ بالكتاب في النقاط السابقة، أسجؿ بعض النتائج التي تكصمت 
 إلييا، كذلؾ عمى النحك التالي:

                                                           

 .ِّٗ-ُِٗانظر: ياسيف، اإليماف، ص (ُ)
 .َِّ-َُّالمصدر السابؽ، ص انظر: (ِ)
 .ََِ-َُٗ، ُُٓ-ُُّ، ٕٔ-ٔٔ، ُْ، ّٓ، ِٕ-ِْالمصدر السابؽ، ص انظر: (ّ)
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ـ العقيدة في المنياج التربكم تبيف مدل سٍ بعد استقراء الكتاب كمقابمة عناصره بمحتكل قً  -ُ
ة في المستكل األكؿ؛ إذ تكاد تككف مادتو العممية االقتباس الكاسع مف كحي ىذا المصدر، كخاص

 صان لمباب األكؿ مف الكتاب.خٌ مى مي 

لـ يشر ال مف قريب أك بعيد إلى ظيكر  أنو إالٌ  االعتقاد، مسائؿ لجؿ الكتاب استيعاب رغـ -ِ
الميدم كإحدل عالمات الساعة، رغـ كركد كـو مف األحاديث ال تنزؿ عف مستكل االحتجاج، كلعؿ 

، لكف (1)أنو لـ يمـز نفسو إحصاءىا عندما قاؿ: بأنو سيبٌيف أىٌميا كأشيرىا عند عمماء الحديثعذره 
 تبقى مالحظة كجب التنكيو عمييا.

في مف المالحظ أف المؤلؼ غٌطى في كتابو الٌنقص الذم أشرت إليو في المصدر األكؿ  -ّ
تمزمات كؿ نكع، كمسألو آيات كتاب"العقائد اإلسالمية"، مف حيث تفصيمو ألنكاع التكحيد، كمس

الصفات المكىمة لمتشابو، كفي ىذا يظير سبب التأكيد في إرشادات التعامؿ مع المنياج التربكم 
 .(2)عمى التكامؿ بيف المحتكل كمصادره

 -أرقاـ، دراسات، أبحاث، نتائج عممية -خمك الكتاب تقريبان مف تسخير معطيات العمـ الحديث  -ْ
 اد، عمى نقيض ما سبؽ في المصدر األكؿ.لخدمة قضايا االعتق

 ألفراد العىقىدم البناء ناتبً لى  مف يعد الذم لمكتاب استقرائي بعد بيا خرجت التي المالحظات أىـ تمؾ
 ".تبسيط العقائد اإلسالمٌية" ككتاب أخرل لىًبنة إلى ألنتقؿ الجماعة،

 

 

 

 

                                                           

 .ُّٖانظر: ياسيف، اإليماف، ص (ُ)
  مف البحث. ٕٔانظر: ص )ِ(
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 (3)أيوب سنح/ لمشي  -اإلسامّية العقائد المطمب الثالث: كتاب تبسيط

 :(4)المؤل ف عن نبذة: أوالً 

 أتـٌ  ـ،ُُٖٗ العربية مصر جميكريةفي  المنكفية محافظة مكاليد مف ،أيكب محمد حسف الشيخ
 كمية مف تخرجك  الشريؼ باألزىر لتحؽا ،منذ نعكمة أظفاره بالقرية كتجكيده الكريـ القرآف حفظ

ينا ثـ كالتعميـ، يةالترب بكزارة تخرجو بعد عمؿ ـ،ُْٗٗ عاـ الديف أصكؿ  األكقاؼ، بكزارة مكجِّ
 في ؿاألكٌ  يارعيممف  فاكف المسمميف اإلخكاف صفكؼ إلى نضـا ،معركفان  إسالميان  داعيةن  ليصبح
 قاربت تيالٌ ك  مصر في اعتقالو فترة أثناء التعذيب ألكاف أشد   لًقيى   أف نتائج ذلؾ مف كاف مصر،
 .الناصر عبد جماؿ الراحؿ يسالرئ عيد فييا ل انتمائو بسبب عامنا َِ

 السعكدية العربية المممكة إلى بعدىا كمف كمؤلفان، كخبيران  كاعظان  ليعمؿ الككيت دكلة إلى بعدىا انتقؿ
 .المكرمة بمكة عاةالدٌ  إعداد بمعيد أستاذا ثـ عبدالعزيز، الممؾ بجامعة اإلسالمية لمثقافة أستاذا

 أبرزىا المختمفو، المستكيات عمى كالمتميز العظيـ إلسياـكا كالدعكة بالجياد الحافؿ تاريخو كلمشيخ
 بنصيب أسيـ كذلؾ كفيديك، ،كاسيت شريط ألؼ مف أكثر بمغت التي الصكتيو والمكتب في وإسيام
 اإلجتماعى السمكؾ: يامن اإلسالمية، المكتبة بيا أثرل الكتب مف مجمكعة فألؼ الكتابة في كافر
 العبادات فقو اإلسالـ، في الجياد فقو المسممة، األسرة فقو المية،اإلس العقائد تبسيط اإلسالـ، في

 كىي) الميسرة اإلسالمية كالمكسكعة الصياـ، الزكاة، الصالة، كالنظافة، الطيارة: اإلسالـ في بأدلتيا
 كفركعو اإلسالـ ياتمِّ كي  لجميع شاممة غير،الصٌ  طعالقً  مف جزءنا َٓ حكالي كتبمغ كتب، ما آخر

 (.ارفوكمع كعمكمو
                                                           

 .ٕط ـ،ُٖٔٗ-قَُْٔ ،(القاىرة-العربي التراث دار) اإلسالمٌية، العقائد تبسيط أيكب، حسف أيكب،(ُ) 
 انظر الترجمة: (ِ)

 المكتبة الشاممة، بطاقة كتاب "تبسيط العقائد اإلسالمٌية"، عف المؤلِّؼ. -
 .ـَُِّ-ٕ-ُٓ: بتاريخ المكقع رابط،أيكب حسف الشيخ ضيمةلف الرسمي المكقع -

http://www.hasanayoub.com/. 
 .ـَُِّ-ٕ-ُٓ: بتاريخكيكيبيديا المكسكعة الحٌرة، رابط المكقع  مكقع -

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A3%D9%8A%D9%88
%D8%A8 . 

 

http://www.hasanayoub.com/
http://www.hasanayoub.com/
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8
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ببمدتو في  كدفف عاما، َٗاؿ يناىز عمر عف ـََِٖ/ ٕ/ ُٔ االربعاء يكـ مساء اهلل رحمو تكفي
 .مصر

 :كتاب "تبسيط العقائد اإلسامّية" محتوى: ثانياً 

فقد بدأ  مف خالؿ مقٌدمات، كثالثة أقساـ، كممحقات، مباشر، بشكؿ العقيدة قضايا المؤلؼ تناكؿ
جو في الكتاب، كمكقع الكتاب في الثقافة اإلسالمٌية، معرجان عمى بمقٌدمات تحدث فييا عف مني

ـٌ دكر العقؿ في قضايا اإليماف مف حيث الكاجب كالمستحيؿ  أىمٌية عمـ العقائد، كمكضكعاتو، ث
كالجائز، ليبدأ مسائؿ االعتقاد بالحديث عف حقيقة اإليماف كعالقتو باإلسالـ، كأحكاـ النطؽ 

ـٌ بدأ القً  سـ األكؿ باإللييات، كما يجب في حؽ اهلل تعالى، كما يستحيؿ، كما يجكز، بالشيادتيف، ث
 -صفة الكجكد -مفٌصالن ذلؾ مف خالؿ تناكلو ثالث عشرة صفة مف صفاتو تعالى، مفصالن أكليا 

مستدالن عمييا بمكاقؼ العمماء، كآيات الكتاب الحكيـ، كأقكاؿ الفالسفة، كأدٌلة مف تجارب اإلنساف 
ممية، سائران عمى ذات النيج مع إيجاز في باقي الصفات، ليصؿ الحديث إلى أسماء اهلل كأبحاثو الع

الحسنى كمعانييا بإيجاز، فيختـ بإشراقة تمؾ الصفات، كآثار األسماء عمى حياة اإلنساف، ثـ انتقؿ 
 لمحديث عف ركف القضاء كالقدر؛ ألنو كما يقكؿ: متمـ لإليماف باهلل كصفاتو، متحدثان عف الحد

 الفاصؿ بيف الجبر كاالختيار. 

ـٌ انتقؿ إلى القً  رساؿ الرسؿ، مستعرضان أىـ المسائؿ حكليا، ث سـ الثاني كالحديث عف النبكات كا 
كالفرؽ بيف النبي كالرسكؿ، كالفرؽ بيف الرسؿ كالفالسفة، ككظائؼ الرسؿ، كما يجب في حقيـ مف 

ليـ، لينتقؿ إلى المعجزات كمسائميا، صفات كما يستحيؿ، كما يجكز، ثـٌ رد  بعض الشبيات حك 
كمعجزاتو، كأكجو اإلعجاز في القرآف الكريـ، ليختـ الًقسـ  مفصالن فيما يتعمؽ بسيدنا محمد 

 بالحديث عف بعض المسائؿ المتعمقة بالرسؿ: كالكتب األخرل، كالكحي، كاألكلياء.

كة مف حيث تعريفيـ، كأدلة كؿ ما انتقؿ بعدىا لمًقسـ الثالث كالحديث عف الٌسمعيات، بدأه بالمالئ
يتعمؽ بيـ مف القرآف كالسنة، ثـ الجف كما يتعمؽ بيـ كما كرد في القرآف كالسنة، ليختـ الًقسـ 
بالحديث عف اليكـ ا خر منذ خركج الركح، مركران بالقبر، كعالمات الساعة بنكعييا كأدلة ذلؾ مف 

 إلى الجنة كرؤية اهلل تعالى.الكتاب كالسنة، ثـٌ محطات اليكـ ا خر مف البعث 
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ـٌ تحٌدث  ةعشر  لحداد كالحديث عف نكاقض التكحيد في إتـ الكتاب ببعض مسائؿ االعتقخى  نقطة، ث
ؽ رى عف صمة العقيدة بالعبادات، كصمتيا باألخالؽ كأثرىا في كؿ منيما، كأخيران بالحديث عف أىـٌ الفً 

 يف الحؽ.مف الدِّ ربيا اإلسالمية، مف حيث نشأتيا، كمبادئيا، كمدل قي 

 .يمي فيما أتناكلو منيج كفؽ المؤلؼ تناكلو الذم لممحتكل ممخصان  كاف ذلؾ

 :في الكتاب المؤلف منيج: ثالثاً 

 فيما الكتاب ىذا الكريـ القارئ لىإ أقدـ: "(1)أشار المؤلؼ إلى منيجو في تقديمو لمكتاب عندما قاؿ
 باليـك يتصؿ فيما بو اإليماف يجب كما رسمو،ك  ككتبو كمالئكتو تعالى اهلل حؽ في اعتقاده يجب
 كباألدلة القطعية، الداللة ذات النقمية باألدلة ذلؾ عمى مستدالن  فيو، العالـ كمآؿ كمقدماتو ا خر
 السيؿ األسمكب الكتاب ىذا مكضكعات عرض في سمكت كقد، كالحديثة القديمة كالعممية العقمية
 األقدميف طريقة بيف أجمع أف جيدم كحاكلت..، قضاياه ـتفيُّ  العادم القارئ ليستطيع الميسر،
 كاستخالص األدلة بعرض يتصؿ فيما أـ كالمبادئ، بالقضايا يتصؿ فيما سكاء المحدثيف، كطريقة
 ظاىره ما كتيسير د،تعق   ما كتبسيط ؽ،تفر   ما جمع إال عممي كاف كما.."، كييتبع قائالن: "النتائج

 القضايا بعض في رأيي إبداء مع ظني، حسب المناسب أسمكبو في قارئال إلى ذلؾ تقديـ ثـ سر،العي 
..". تمؾ مزايا المنيج التي أشار إلييا المؤلؼ، سكؼ أفٌصميا، كالسنة الكتاب مف باألدلة مادع  مي 

 مضيفان إلييا ما كصمت إليو بعد استقراء الكتاب، كذلؾ عمى الٌنحك التالي:

العقيدة باألدلة الٌنقمية ذات الداللة القطعية أكالن، كتصريحو  اعتماده في االستدالؿ عمى قضايا -ُ
باعتماد منيج السمؼ في ذلؾ، كتأكيده عمى ضركرة التكقؼ فيما لـ يرد فيو نص، فذلؾ كاضح في 

 عممو في الكتاب أكالن، كفي عباراتو كمكاقفو ثانيان، كمف ذلؾ ما يمي:

لقائـ عمى الكتاب كالٌسنة، جاءت أقكالو في ففي سياؽ اعتماد المنيج السميـ في االعتقاد، ا -
 :(2)أكثر مف مكضع، منيا

                                                           

 . ٖ-ٕانظر: أيكب، تبسيط العقائد اإلسالمٌية، تقديـ المؤلؼ، ص(ُ) 
 .ِّ، ُٖ-ُٕ، ُّ-ُِ، ٗانظر: المصدر الٌسابؽ، ص(ِ) 



141

 

 الخط عف اإلسالـ أمة انحرفت إذا طكيمة، تككف كحسرتيا فادحة، تككف اإلنسانية نكبة إف"
، ذاك "، "القكيـ الرباني كالنيج المرسـك  بالكتاب الممتـز السمكؾ بأنيا فةن معر   اإلسالمية الثقافة كانت ا 
 كالتثقيؼ لمثقافة األساسياف المصدراف ىما كالسنة الكتاب يككف أف ذلؾ مقتضى ففإ كالسنة

 مف سبؽ فيما كال الحاضر عصرنا في العالـ في ليما مثيؿ ال المصدراف كىذاف، اإلسالمييف
 مف محفكظيف ككنيما أكفي سبقيما، لما خاتميف نيائييف مصدريف ككنيما في سكاء العصكر،
الة رت اإلنسانية الضٌ لجميع التساؤالت التي حي   بيا المكثكؽ اإلجابة تجد لف"، "كالتبديؿ التحريؼ

 األمكر"، "ليما تابعة كاإلكتشافات العمـك تأتي ثـ كأساس، المصدريف ىذيف في إال زمنان طكيالن،
 حديث أك تعالى، اهلل كتاب طريؽ عف إال بيا كاإليماف معرفتيا إلى الكصكؿ يمكف ال الغيبية
 ".رسكلو

أٌما في سياؽ اعتماده منيج السمؼ، فيا ىك أثناء عرضو لمصفات المكىمة لمتشابو بعد  -
 :(1)عرض جممة منيا يحدد منيجو فييا عمى النحك التالي

 في جاء ما بكؿ كاإليماف ،رسكلو كسنة تعالى اهلل كتاب في ثابتة ألنيا؛ بيا اإليماف -ُ
ف ،فكذلؾ متكاترا كانت فإف نةالسُّ   كالقطع الجـز يفيد ال لمعقيدة بالنسبة فإنو تكاترام يكف لـ كا 

 .إزاءه العقيدة تصحيح يجب كلكف الكفر إلى نفيو المؤدم

 ذاتو في خمقو يشبو ال تعالى اهلل بأف سبؽ كما اإليماف يجب النصكص بيذه اإليماف مع -ِ
 .أفعالو في كال صفاتو في كال

 المعاني ىذه ىؿ ندرم ال ناألنٌ  يا،ل معاف كتحديد كتفسيرىا النصكص ىذه تأكيؿ نحاكؿ ال -ّ
 لنا يؤذف لـ مجازفة النصكص ىذه لمثؿ كالتفسير فالتأكيؿ مرادة؟ ليست أـ تعالى اهلل مرادة
 .فييا

ـٌ يعٌقب: فنحف   الحقيقة كأف كأعيننا، كأيدينا كأكجينا ليست كلكنيا ،كأعينان  كيدان  كجيان  هلل بأف نؤمفث
 ىك ذكرناه الذم كىذا ،بخمقو تعالى اهلل تشبيو مكىما درً يى  ما كؿ في يقاؿ ككذلؾ تعالى، اهلل يعمميا

                                                           

 .َٖ-ٕٗانظر: أيكب، تبسيط العقائد اإلسالمٌية، ص(ُ) 
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 يككف قد الذم التأكيؿ خطأ في الكقكع عف أبعد ألنو أسمـ؛ كىك ،عمييـ اهلل رضكاف السمؼ رأم
 ".بو ستيافيي  ال العقيدة كخطر بالعقيدة، صمةمتٌ  صكصالنٌ  ىذه كأف خصكصا تعالى، لو مراد غير

اء الحديث عف صفتي السمع كالبصر، كصفة الكالـ، مف حيث إثباتيا بما كذات المكقؼ ذكره أثن
 .(1)يميؽ بجاللو، مف غير تشبيو، كال تأكيؿ

كمما زاد ذلؾ كضكحان كثرة التحذير كالٌرد عمى ما مف شأنو الخركج عف ىذا المنيج، كقد تجٌمى ذلؾ 
بياء مف اإلسرائيميات كغيرىا، في أكثر مف مكضع، منيا رٌد كؿ ما مف شأنو االنتقاص مف شأف األن

، كمنيا الٌرد عمى تحديد عدد األنبياء، كعمى (2)، كعصمة األنبياء عمييـ السالـكمرض أيكب 
، كمف التحذيرات التي (3)الفالسفة في ادعاء اكتساب النبٌكة، كعمى الٌدجاليف في استحضار األركاح

مبادئ اإلسالـ، كقكاعد اإليماف، كتحذيره ساقيا، تحذيره مف الخكض في اإلسرائيميات التي تناقض 
أثناء الحديث عف اإلعجاز العممي في القرآف مف إخراج رسالة القرآف عف مسار اليدايو، إلى العمـك 

، كقد (4)كالمعارؼ، كمنيا تحذيره مف الخرافات في التعامؿ مع كرامة األكلياء، كعالج مٌس الجاف
 الفخر تفسير، مثؿ: اإلسرائيميات مف المتحررة التفاسيرإلى تٌكج الردكد كالتحذيرات بتكجيو القارئ 

لى شركح ا ،القرآف كظالؿ ،كالمراغي ،كالقاسمي ،كالبيضاكم ،كاأللكسي ،الرازم  البعيدة ألحاديثكا 
 ،كاألحكذم ،كالشككاني ،مسمـ شرح في كالنككم ،البارم فتح في حجر ابف :مثؿ ،الخرافات عف

 .(5)كأمثاليـ

 :(6)ى قصكر العقؿ كدعكتو لمتكقؼ فيما ال طاقة لو بو، فيقكؿأٌما تأكيده عم -

 إلى فالجأ إدراكيا القاصر اإلنساني العقؿ قدرة في ليس بأمر فكرؾ يبمبؿ أف الشيطاف أراد فإذا"
ياؾ نعبد إياؾ" بقكلؾ: كمعكنتو حمايتو كاطمب ربؾ : قائال هلل مستسمما ذلؾ عند كقؼ ،"نستعيف كا 
غامضيا كصفات اهلل  يكشؼ أف اإلنساف يستطع ال التي المنطقة المجيكلة في ، كيقكؿ"باهلل آمنت"

                                                           

 .ِٗ-ُٗانظر: أيكب، تبسيط العقائد اإلسالمٌية، ص(ُ) 
 .ُِّ، ُِٓ، ُُٓانظر: المصدر الٌسابؽ، ص(ِ) 
 .َِِ، ُُٕ، ُُٔالمصدر الٌسابؽ، ص انظر:(ّ) 
 .َُِ، ُٕٔ، ُّٔ، ُِّالمصدر الٌسابؽ، ص انظر:(ْ) 
 .ُّٗالمصدر الٌسابؽ، ص انظر:(ٓ) 
 ، كغيرىا.ِِِ، ُٖٗكُٖٓ،  ُُُ، ٕٔالمصدر الٌسابؽ، ص انظر:(ٔ) 
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 ما بقدر كعاممنا إنسانيتنا، فينا ـرٌ ككى  عقكلنا، كخاطب كنيانا، كأمرنا خمقنا تعالى اهلل إف":تعالى
دراؾ غكره، سبر فنحاكؿ إلى ماال طاقة لنا بو نأتي إذان  فيـ، فمماذا قدرة مف أعطانا ىي ك  حقيقتو، كا 
"، البشر؟ شؤكف مف شأنان  كليست بو كخاصة تعالى اهلل شؤكف مف شأنان  تككف أف تعدك أمكر ال

كذات المكقؼ قاؿ بو في حقيقة المالئكة كالجف، كمحطات اليكـ ا خر:  بأٌنيا مف عمـ الغيب الذم 
 المأثكر. نقؼ فيو عند حدٌ 

حذيره كحسب، إٌنما تجمت في التزامو تمؾ الميزة في منيجو لـ تظير في تصريحو، أك تأكيده، أك ت
يا بآيات القرآف، أك بذلؾ في كتابو؛ إذ لـ أكد أجد مسألة إيمانية، أك قضٌية عقدٌية إاٌل كاستدؿ عمي

ف كانت قميمة إذا ما قكرنت بما أكرده مف آيات؛ كلعؿ ذلؾ لككنو تشدد في السٌُّنة  صحيح الٌسنة كا 
 متكاتران  كانت فإف السنة في جاء ما بكؿ كاإليمافيقكؿ: "التي يستدؿ بيا عمى العقائد، كفي ىذا 

ف ،فكذلؾ  كلكف ،الكفر إلى نفيو المؤدم كالقطع الجـز يفيد ال لمعقيدة بالنسبة فإنو متكاتران  يكف لـ كا 
 إف: األحاديث مف  النبي عف جاء ما إف"، كيقكؿ في مكضع آخر: "إزاءه العقيدة تصحيح يجب
ال كاجب، بو اإليماف فإف وب مقطكعان  متكاتران  كاف ذا ..كفران  كاف كا   ليس إنكاره فإفٌ  متكاتران  يكف لـ كا 
نما كفران، "، كيقكؿ كاجب األحاديث بيذه العمؿك  ،صحتو عمى مجمعان  الحديث كاف إذا فسؽ ىك كا 

 الشيرة حدٌ  بمغت ،صحيحة كثيرة أحاديث عمى ذلؾ فيفي إثبات عذاب القبر كنعيمو: أنو اعتمد 
. كلعؿ ذلؾ السبب كاف كراء عدـ إشارتو إلى ظيكر الميدم ضمف عالمات (1)المعنكم كالتكاتر

 الساعة؛ إذ لـ تصؿ األحاديث الكاردة فيو الحد الذم اشترطو.

، فالمؤلؼ رغـ إقراره كالحديثة القديمة كالعممية العقمية باألدلةتعزيز االستدالؿ عمى تمؾ القضايا  -ِ
، إاٌل أنو لـ يأؿ جيدان في االستدالؿ بو عمى قضايا (2)الؿ بالمعرفةبقصكر العقؿ كعجزه عف االستق

                                                           

 .َِٗ، ُٕٗ، ٕٗانظر: أٌيكب، تبسيط العقائد اإلسالمٌية، ص(ُ) 
 يقكؿ في كتابو "تبسيط العقائد": الفالسفة عمى الٌرد سياؽ فيىا ىك (ِ) 

 كىدل اهلل كتاب عف ىـعدً كبي  ،كحده العقؿ ىعم اعتمادىـ بسبب إال الديف أمكر في المتخبطكف تخبط كما" -
 .ِٔ" صالمسمميف متكممة مف كأشياعيـ السفةلمف تقميدا رسكلو

 في رأم ليـ كليس بأمانة لمناس كيبمغكنو دينو تعالى اهلل عف يتمقكف الرسؿ إف: ُُٗ-ُُٖكيقكؿ ص -
 فقط، العقؿ عمى يعتمدكف الذيف الفالسفة شأف ذلؾ كليس فييا، ليـ اهلل أذف التي الحدكد في إال الديف
 .كفايتو عدـ ثبت كحده كالعقؿ
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العقيدة ضمف حدكده؛ لذا أكثر مف االستدالؿ بأقكاؿ العمماء، كمكاقؼ الحكماء، كنتائج األبحاث 
 كيؼ، ففي تأصيؿ ذلؾ يقكؿ في اإلجابة عمى التساؤؿ، (1)كالدراسات في جؿ القضايا التي تناكليا

 اهلل بكتاب نستدؿ إننا :؟(2)فييا ىكالحكـ العقؿ أف تـرٍ قر   قضايا عمى تعالى هللا بكتاب تستدلكف
 ثـ كالمحاكرة، كالمناقشة البحث مجاالت ليا تفتحك  عقكلنا ؾحرِّ تي  آيات مف عمينا يعرضو فيما تعالى
 عرؼكن ،السبيؿ بو فندرؾ ،يشع الذم النكر ىك لنا اهلل فكتاب. لعقكلنا النتائج عمى الحكـ نترؾ

 المتخبطكف تخبط كما. العالميف قضايا في كالفيصؿ لمضاليف، اليدل كىك كمعالمو، الطريؽ جكانب
. (3) رسكلو كىدل اهلل كتاب عف دىـعٍ كبي  ،كحده العقؿ ىعم اعتمادىـ بسبب إال الديف أمكر في

 تمؾ الميزة الثانية لمنيجو

 تكاد إذ اثناف؛ فيو يختمؼ ال مما فذلؾ ،المصطمحات تعقيد عف كبعيدنا يسيرأ، أسمكبو ككفأٌما  -ّ
 .التركيب دةمعق   أك المعنى، بعيدة أك اللة،الدٌ  مبيمة لفظة مف صفحاتو تخمك

 باألدلة مان مدع   القضايا بعض في رأيو إبداء مع ،منو بيد   ال ما إال الخالؼ ذكر عف ابتعاده أٌما -ْ
ؼ مع  الفرؽ مف غير أىؿ السنة كالجماعة ، فذلؾ كاضح في كتابو، ففي الخالكالسنة الكتاب مف

أفرد لو ممحقان خاصان تحت عنكاف "أىـ الفرؽ اإلسالمية" تحدث فيو عف نشأة عمـ الكالـ، كنشأة 
ـٌ تحٌدث رى الفً  كـ ، كحي الحؽ يفالدِّ  مف قربيا كمدل كمبادئيا، نشأتيا، حيث مف رقةكؿ فً  عفؽ، ث

 .(4)العمماء فييا

 نة، فمـ يذكر منو إاٌل القميؿ كباختصار، مع الترجيح أك التكقؼ، كمف ذلؾ:أٌما الخالؼ بيف أىؿ السٌ 

                                                                                                                                                                          

 كالكالـ "الضمير" فيـ غمطة في منيـ كثير كقع قد اإلسالمييف الكتاب أجد أف كيؤسفني: ِِٗؿ صكيقك  -
 اإلنساف أعماؿ عمى لمرقابة أسس مف كسنتو اهلل كتاب كضعو فيما يفكر كلـ الفالسفة، آراء حسب عميو
 مف خير اإلسالـ رسةمد في تربت -التي طمبت منيا أميا أف تخمط الحميب بالماء– الفتاة، فيا ىي كأقكالو
 .المسممكف بيـ فتف الذيف كالفالسفة العمماء جميع

، ُٖ، ٕٕ، ِٕ، ٕٔ، ٕٓ، ٓٓ، ُٓ، َٓ، ْٕ، ْٓ، ُْ، ّٖانظر: أيكب، تبسيط العقائد اإلسالمٌية: ص(ُ) 
 ، كغيرىا.َُْ، ٖٖ، ّٖ
 يقصد نسبة الكاجب، كالمستحيؿ، كالجائز إلى العقؿ.(ِ) 
 .ِٔ-ِٓائد اإلسالمٌية، صأيكب، تبسيط العق انظر:(ّ) 
 .َُّ-ِْٗانظر: المصدر الٌسابؽ، ص(ْ) 
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 الفرائض تنفيذ مف بد ال ىؿإشارتو لمخالؼ حكؿ مفيكـ اإليماف كاإلسالـ شرعا، ك  -
 إطالؽ في اإلذعاف يكفي أـ مسمما، المرء ليصير اإلذعاف مع المحرمات كترؾ اإلسالمية

 مف بأففي ذلؾ رأييف، مممحان لترجيح رأم الجميكر  قاؿ بأف اإلنساف؟ عمى اإلسالـ اسـ
 عميو تقاـ، كعاصيا فاسقان  يعتبر، غير أنو مسمـ فيك اإلسالـ أعماؿ يعمؿ كلـ بقمبو أذعف
، كلعؿ الغمكض الذم صاحب المسألة يستحؽ (1)كتأديبان  زجران  شرعيا التي اإلسالـ حدكد

 أف أشير إليو في المالحظات الحقان.

الخالؼ حكؿ مسألة الصفات المكىمة لمتشبيو، كذىاب فريؽ إلى تأكيميا،  كما أشار إلى -
ميف ذلؾ بأنيا جاءت عمى نمط المساف العربي الذم فيو الكناية كالمجاز، كما فيو معمٌ 

ـٌ عقٌ   كأف التأكيؿ عف بعيدان  سمفيان  يككف أف ىك لمقارئ أرتضيو كالذمب مرجحان: "الحقيقة، ث
 .(2)"بو األخذ يسكغ ال القكؿ مف بدع فإنو مان تا رفضان  الخمؼ مذىب يرفض

كمنيا إشارتو لمخالؼ بيف الجميكر كغيرىـ حكؿ ىؿ أسماء اهلل تعالى تكقيفٌية، أـ تكفيقية  -

، كقد اكتفى نص بو يرد لـ كلك عميو إطالقو يجكز تعالى باهلل يميؽ اسـ كؿ أف بمعنى

 .(3)بعرضيا دكف ترجيح صريح

الن مف شأنو؛ ككنو نظريان، ؼ حكؿ تعريؼ القضاء كالقدر، مقمِّ : الخال(4)كمف تمؾ المسائؿ -
كمنيا الخالؼ حكؿ الفرؽ بيف النبي كالرسكؿ، مرجحان المشيكر منيا، كىك أف الرسكؿ مف 

ر بتبميغ الشريعة، كمنيا الخالؼ حكؿ طبيعة ىاركت كماركت، ىؿ ىما ممىكيف، أـ مف مً أي 
حكؿ الفرؽ بيف الجف كالشياطيف، مرجحان رأم  البشر؟ دكف ترجيح أحدىما، كمنيا الخالؼ

الجميكر بأنيما طبيعة كاحدة، غير أف الشياطيف تختص بالمتمرديف منيـ، كمنيا حكؿ 
الحكض، ىؿ ىك قبؿ الصراط أك بعده؟ محاكالن التكفيؽ؛ لعدـ كركد نص يحدد ذلؾ، كمنيا 

                                                           

 .َّأيكب، تبسيط العقائد اإلسالمٌية، ص انظر:(ُ) 
 .ُٖ-َٖأيكب، تبسيط العقائد اإلسالمٌية، ص انظر:(ِ) 
 .ْٗانظر: المصدر الٌسابؽ، ص(ّ) 
 .ِّٖ، ِِٗ، ُٖٗ، ُٖٔ، ُُٓ، َُْانظر: المصدر الٌسابؽ، ص(ْ) 
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ينيما، كغيرىا مف الخالؼ حكؿ األخالؽ، ىؿ ىي مكتسبة أـ طبيعٌية؟ كترجيح الجمع ب
 المسائؿ الفرعٌية.

 ا ثار تناكؿ عمى حرصوإضافة لما سبؽ مف مزايا المنيج التي ألـز نفسو بيا أضيؼ مدل  -ٓ
د سـ مف أقساـ الكتاب؛ إذ أكٌ قً  كؿ في كاضح ذلؾف لإليماف، السمككية كالتطبيقات لألركاف، العممية

 أف المعمكـ كمفديث عف أىمية عمـ العقائد: "عمى ذلؾ مراران في كتابو، منيا قكلو في سياؽ الح
 صحة عمى بكلياقى  مكقكؼ تعالى اهلل كجو ابتغاء إنساف أم يعمميا التي الصالحة األعماؿ جميع
 عف كاإلنحراؼ اإليماف، عف انحراؼ العقيدة عف اإلنحراؼ ألف العمـ؛ ىذا عنيا يتكمـ التي العقيدة
ر مف الحديث عف ا ثار ثى كٍ ترجمة لذلؾ أى ، (1)"عمالن  كافر مف يقبؿ ال تعالى كاهلل الكفر، ىك اإليماف

، كقد تٌكج ذلؾ بإفراد جزء مف الكتاب لألعماؿ التي (2)عقب كؿ ًقسـ مف األقساـ التي تناكليا
ض التكحيد، حيث قس ميا إلى أحدى عشرى بندان يندرج تحت كؿ منيا جممة مف نكاقض اإليمافتناقً 

(3). 

 فيو أجد لـ إذ صفحاتو؛ في كاضح كىذا كالتجريح، التعصب مف هبخمكٌ  الكتاب تمٌيز كأخيران   -ٔ
 ، إاٌل ما كاف مف نقد عممي، أك كصؼ شرعي.جارحة لفظة أك قادحة، عبارة

 إلى ألنتقؿ بيا أكتفي ،"تبسيط العقائد اإلسالمٌية" كتابو في المؤلؼ منيج بيا تمٌيز التي المزايا تمؾ

  .بيا خرجت التي كالمالحظات النتائج عف كالحديث الرابع المحكر

 :والماحظات النتائج: رابعاً 

 أسجؿ السابقة، النقاط في" اإلسالمٌية العقائد تبسيط" كتابب يتعٌمؽ ما ألىـ المكجز العرض بعد
 :التالي النحك عمى كذلؾ إلييا، تكصمت التي النتائج بعض

مسائؿ الخالؼ أعاله، كالتي تحدث  أبدأ تمؾ المالحظات مف الغمكض الذم أحاط بنقطة مف -ُ
فييا المؤلؼ عف مفيكـ اإليماف كاإلسالـ كاالرتباط بينيما، حيث أشار إلى رأم الجميكر باالكتفاء 
باإلذعاف القمبي ليككف العبد مسممان، مشيران إلى أنو مذىب أىؿ الٌسنة، غمكض تأكد مف مالحظتي 

                                                           

 .َِيكب، تبسيط العقائد اإلسالمٌية، صأ انظر:(ُ) 
 .َِٖ، ُِٕ، ََُانظر: المصدر الٌسابؽ، ص(ِ) 
 .ِْٔ-ِِْانظر: المصدر الٌسابؽ، ص(ّ) 
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 أثارت التي كتبو أخطر كمفحٌمؿ عمييا، جاء فييا: ب المي بيا المكتبة الشاممة الكتا تٍ رى صد   (1)لمقالة
 ناجو  بقمبو المصدؽ أف أيكب حسف الشيخ رجح فقد ،"اإلسالمية العقائد تبسيط": كتابو كبيرة، ضجة
ف اهلل عند  إف يقكلكف الذيف كالجماعة السنة أىؿ لمذىب مخالفة ىذا كفي، بالشيادتيف ينطؽ لـ كا 

 .الكثيرة الكريـ القرآف لنصكص كمخالفة كاعتقاد، كعمؿ قكؿ اإليماف

ف لـ أكف بصدد المناقشة، إاٌل أٌف طبيعة المقاـ تدفع لكشؼ ذلؾ الغمكض، كذلؾ عمى النحك  كىنا كا 
 التالي: 

ف لـ يحدِّ صحيح أٌف المؤلِّ - أ د مف ىـ، كقاؿ: بأف ىذا رأم ؼ أكحى بترجيح رأم الجميكر كا 
ح بالترجيح مف جية، إضافة إلى أنو يقصد بأىؿ صرٌ لـ يي  أٌنوأىؿ السنة، لكف مف المؤكد 
 .(2)السنة األشاعرة كالماتريدية

دة عمى لزـك العمؿ لإليماف، منيا أضؼ إلى أٌف الغمكض في المكقؼ يزكؿ بمكاقفو المؤكِّ - ب
 كحكـ لإليماف، المنافية األمكر مف الشرع حذر لقدقكلو في التحذير مف نكاقض اإليماف: "

 بالتصديؽ مخؿ كمو ىذا ألفعد أف أكرد بعض األمثمة عمييا، قاؿ: كب يرتكبيا، مف بكفر
، كمف ذلؾ قكلو (3)"كمسممان  مؤمنان  المرء ليككف تكافرىا الكاجب ،سالمياإل كاالنقياد اإليماني

 عابد كىك إال صادقان  مؤمنان  تجد ال كىكذافي سياؽ الحديث عف صمة العبادة بالعقيدة: "
 العبادة في اندفاع: ىي ةالحي   فالعقيدة، صادؽ مؤمف كىك إال صالحان  عابدان  تجد كال صالح،
 كالعقيدة ،ثمرتيا كالعبادة شجرة، العقيدة، ك حية عقيدة عف ناشئة الحقة كالعبادة الحقة،
ـٌ استشيد بجممة مف ا يات لو عقيدة فال لو عبادة ال فمف، فركعو كالعبادة ،أصؿ ، ث

 كأحمد كالشافعي مالؾ ذىب كليذاح الطحاكية: "كاألحاديث، ليقرر بعدىا ما قٌرره شار 
سحاؽ كاألكزاعي  مف كجماعة الظاىر كأىؿ المدينة كأىؿ الحديث أىؿ كسائر راىكية بف كا 
قرار بالجناف، تصديؽ منو يراد اإليماف اسـ أف إلى المتكمميف  باألركاف، كعمؿ بالمساف، كا 

                                                           

 .المطيؼ عبد زكريا أحمد. أ الباحث: بقمـمنقكؿ عف شبكة األلككة، (ُ) 
 كأبك األشعرم الحسف أبك ىـبقكلو:  ، عندما عٌرؼ أىؿ السنةِٗٗص ،أيكب، تبسيط العقائد اإلسالمٌية انظر: )ِ(

 .طريقيما سمؾ مفك  الماتريدم منصكر
، ثـٌ أفرد قسمان خاصان لمحديث عف نكاقض اإليماف، كما ينافي التكحيد، ّْ-ّّص المصدر الٌسابؽ، انظر: )ّ(

 .ِْٔ-ِِْانظر:ص
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 يسمى فإنو اإليماف بمقتضى ؿيعم لـ كلكنو بالشيادتيف كنطؽ بقمبو آمف مف أف بمعنى
 كفر كافر أنو المراد كليس شكره، بكاجب يقـ كلـ تعالى، اهلل بنعمة كافر أنو بمعنى كافران،
 .(1)"بذلؾ يقؿ لـ المذككريف مف أحدان  فإف النار، في التخميد

 بقمبو المصدؽأٌما استنتاج صاحب المقالة بأف المؤلؼ خالؼ أىؿ السنة عندما قاؿ بأف - ت
ف اهلل ندع ناجو  ، فيذا استنتاج خاطئ؛ إذ قائـ عمى اجتزاء الٌنص بالشيادتيف ينطؽ لـ كا 

 استطاع إذا أمامما جاء فيو: ك الذم أكرده المؤلؼ تحت عنكاف: حكـ النطؽ بالشيادتيف، 
 كال كفر، فيك عنادان  النطؽ عدـ كاف فإف :بالشيادتيف ينطؽ كلـ كافيا كقتا ككجد ،النطؽ
 لقكلو صحيح، فاإليماف اليالؾ مف لخكفو طؽالنٌ  عدـ كاف إذا أما ،بيالقم بالتصديؽ عبره

 .(2)چڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  چ : تعالى

 تمؾ المالحظة األكلى حكؿ اإليماف، كذلؾ التكضيح لمغمكض الذم اكتنؼ المسألة.

 أبك ىـمف المالحظات التي تستحؽ التسجيؿ، الغمكض في تعريفو ألىؿ الٌسنة عندما قاؿ: " -ِ
 السمؼ طريقة عمى يسيركف ككانكا ،طريقيما سمؾ مف ،الماتريدم منصكر كأبك ،األشعرم لحسفا

 تعرؼ في إليو يمجأكف الذم العذب المنيؿ الكريـ القرآف جعمكا كقد العقائد، فيـ في الصالح
 بما فيمو حاكلكا منيا عمييـ أشبو كما ،العقائد مسائؿ القرآنية ا يات مف يفيمكف فكانكا عقائدىـ،
 .(3)"كفكضكا تكقفكا عمييـ تعذر فإف ،العقكؿ تنكره كال المغة أساليب تكحيو

ف التـز العبارة الكاضحة السيمة، إاٌل أنو لـ يكف كذلؾ ىنا؛ ألف التعريؼ يجب أف يككف  فالمؤلؼ كا 
جامعان مانعان، فأيف مكقع أىؿ الحديث كأئمة السمؼ منيـ، كمعمكـ أٌف منيـ مف يثبت مسائؿ 

، كمنيـ مف لو رأم قديـ ثـٌ عدؿ عنو؛ لذا (4)قاد بال تأكيؿ، كمنيـ مف يؤكؿ، كمنيـ مف يفٌكضاالعت
 كجب التنكيو.

                                                           

 .ِٕٓ-ِّٕ، صأيكب، تبسيط العقائد اإلسالمٌيةانظر:  )ُ(
 .َُٔلنحؿ: ا )ِ(
 .ِٗٗ، صالعقائد اإلسالمٌية أيكب، تبسيط )ّ(

 .تناكلت ذلؾ بالتفصيؿ في الفصؿ الثالث تحت شبية اإلخكاف كآيات الصفات(ْ) 
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ف فى  -ّ ؿ في جؿ مسائؿ االعتقاد إاٌل أنو اختصر كبشٌدة في حديثو عف الكتب ص  المؤلِّؼ كا 
 .(1)اكية؛ إذ لـ يجاكز الصفحة الكاحدةالسم

ف ألٍ المؤلِّ  -ْ الٌسمؼ إاٌل أف ذلؾ لـ يحالفو عندما أشار إلى احتماؿ أف يحمؿ  ـز نفسو منيجؼ كا 
 .(2)كالـ الشجر كالحجر عمى المجاز، كما يحمؿ عمى الحقيقة

ريف السابقيف "العقائد صدى ى جزءان لـ ييشبع بحثان في المى طٌ أخيران يالحظ عمى محتكل الكتاب أنو غى  -ٓ
شابو،  مة لمت  يف السمؼ كالخمؼ مف الصفات المكىً اإلسالمية" ك"اإليماف"، كىك المكقؼ مف الخالؼ ب

فات، بينما تناكليا المؤلِّؼ ىنا تحت عنكاف ؿ لـ يذكرىا سكل إشارة، كالثاني ذكرىا ضمف الصٌ فاألكٌ 
 .(3)مستقؿ، كفٌصؿ الكالـ فييا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .ُٗٔ، صأيكب، تبسيط العقائد اإلسالمٌية نظر:ا )ُ(
 .ُِِنظر: المصدر الٌسابؽ، صا )ِ(
 .ُٖ-ٖٕنظر: المصدر الٌسابؽ، صا )ّ(
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 -دوالعقائ السياسة في اإلسامية، الكتاب الول، المذاىب : كتاب تاري المطمب الرابع

 (3)زىرة أبو محمد /لمشي                  

سبؽ كأف أشرت أثناء الحديث عف قضايا العقيدة في محتكل المنياج التربكم لجماعة اإلخكاف، أٌف 
محتكل المنياج في مستكاه األخير يتحٌدث في جزئو األكؿ عف المذاىب في السياسة كالعقائد، كقد 

كتاب لتغطية احتياجات المرحمة؛ لذا سكؼ أتناكلو ص المنياج محتكل الجزء األكؿ مف الخصٌ 
 ضمف المبحث كفؽ ا لية السابقة، عمى النحك التالي:

 :(2)المؤل ف عن نبذة: أوالً 

 .(ـ ُْٕٗ -ـ ُٖٖٗ)زيٍىرة  الشيخ محٌمد أىبك

 :العممّية المولد والّنشأة

 الكبرل المحمة بمدينة كلد ،عصره في اإلسالمية الشريعة عمماء أكبر ، مفزىرة أبك أحمد بف دمحمٌ 
نيائو مرحمة بعد إ األحمدم بالجامع ىكتربٌ  ،ـُٖٖٗ/ ّ/ ِٗفي محافظة الغربية بتاريخ: 

 عمى حاصالن  ـ،ُِْٗ سنة يامن تخر جـ، فئُُٗ في الشرعي القضاء بمدرسة ليمتحؽ  الكتاتيب،
 لو فاجتمع ـ،ُِٕٗ نةس معادلتيا ليىناؿ العمـك دار إلى ات جو ثـ الشرعي، القضاء عالمي ة

 .اإلسالـ عمكـ مف التمكُّف يريدي  لمف منيما بيد   ال قكي اف تخصُّصاف

 
                                                           

 -لندف الحديث، دار) جزءاف، الفقيية، المذاىب تاريخ -إلسالميةا المذاىب تاريخ زىرة، أبك محمد زىرة، أبك (ُ)
 .ُٕٖٗ ،(قبرص
 نظر الترجمة:ا(ِ) 

 .ِٔ-ِٓص ،ٔج األعالـ، الزركمي، -
 :الرابط الحٌرة، المكسكعة كيكيبيديا مكقع -

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D8%
A8%D9%88_%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A9 ، :ـَُِّ-ٖ-ٔبتاريخ. 

 ، الٌرابط:مكقع إسالـ كيب -
/articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=32226http:/ ،

 ـ.َُِّ-ٖ-ٔبتاريخ: 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=32226
http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=32226
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 حياتو العممّية:

 كالحقكؽ األزىر بجامعة الديف كأصكؿ العمكـ دار يتيكمِّ  في كالعربية الشرعية لمعمكـ سامدرِّ  عمؿ
 .القاىرة بجامعة

 لمبحكث األعمى المجمس كعضك ُّٓٗ عاـ عةبالجام العميا لمدراسات محاضر أستاذ منصب شغؿ
 .اإلسالمية الدراسات كمعيد الحقكؽ كمية كككيؿ الشريعة قسـ كرئيس العممية

ر الحياة، في اإلسالمي ة الشريعة بتطبيؽ تينادم التي األصكات أعمى مف كاف  أمىر القرآف أف   كقر 
 حاسمنا، مكقفنا" باالرِّ " قضية أماـ ككقؼ ا،حرًّ  اختيارنا المسمـ الحاكـ ييختار أفٍ  يجب كلذا بالشكرل؛
 .قك ة بكؿِّ  اكمحاربتي الي رفضو عف كأعمف

 آثاره العممّية:

 مف اإلسالـ، كقد ترؾ أكثر قضايا عرض في الفائقة كالشجاعة الحر بالفكر" أبكزىرة" الشيخ اشتير
 كأصكؿ اإلسالـ، في خ الجدؿكتاري : الخطابة،-إضافة لمكتاب الذم بيف يدمٌ -منيا   كتابان، أربعيف
 كدراسة مفصمة كتكاريخ الكقؼ، في كمذكرات اإلسالمية، الشريعة في العقد كنظرية كالممكية الفقو،
  .، كغيرىا-حنبؿ ابف الشافعٌي، مالؾ، حنيفة، أبك -األربعة لألئمة أصكلية فقيية

 كعدد كاالجتماعية، العممية المجالت مف العديد في البحكث مف الكثير لو كاف تمؾ المؤلفات بجانب
 األحكاؿ قكانيف عف كلمدفاع لإلسالـ المياجميف عمى بيا يرد كاف الصحفية األحاديث مف اليحصى
 .الشخصية

 .ـُْٕٗ سنة في القاىرة رحمو اهلل تكفي بالعمـ كالعمؿ، حافمة حياة بعد وفاتو:

 :والعقائد السياسة في الكتاب الول، محتوى: ثانياً 

ياسٌية، كاالعتقادية، كذلؾ بعد مقٌدمة مذاىب السٌ في الكتاب األكؿ مف المصن ؼ ال ؼتناكؿ المؤلِّ 
تحدث فييا عف غاية الكتاب كبعض منيجو، أتبع ذلؾ بتمييد أٌصؿ فيو قضايا الخالؼ مف حيث: 
ـٌ تحدث عف أىـ أسباب الخالؼ بيف الناس بشكؿ عاـ،  طبيعة البشر كمكضع الخالؼ بينيـ، ث

زىىا فأكٍ   ي خمس نقاط، ليفرد بعدىا عنكانان ألسبابو بيف المسمميف مف خالؿ ثمانية أسباب، خاتمان جى
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، كالعممي، ليفرد لمخالؼ العممي فصالن أسماه الخالؼ بيف المسمميف، العمميٌ  مٍ رى التمييد بمظيى 
 المذاىب السياسية، كلمعممي فصالن أسماه المذاىب االعتقادٌية. 

سألة الخالفة، كمكضكع الحاكمٌية، كمراحؿ الخالؼ فييا بيف المسمميف، بدأ القسـ األكؿ بتأصيؿ لم
ـٌ أرجع أصكؿ المذاىب السياسٌية إلى  كتداخؿ ذلؾ في كثير مف األحياف مع مسائؿ االعتقاد، ث
فان بكؿ كاحد منيا مف حيث النشأة،  ثالثة: الشيعة، الخكارج، أىؿ السنة مف الفقياء كالمحدثيف، معرِّ

مدل تفاعميا مع الفمسفات كالنظريات القديمة، كأىـ الفرؽ التي تشعبت منيا كنقاط كاالنتشار، ك 
 الخالؼ بينيا، كالمبادئ التي تستند إلييا في الخالفة كالحيكـ.

التاريخٌية، بادئان  االفكرٌية، عارضان مراحمي اثـٌ خصص القسـ الثاني لممذاىب االعتقادٌية، مبينان جذكرى
ـٌ السمفٌية، متحدِّثا في كؿو منيا بالجبرٌية، فالقدرٌية ـٌ المعتزلة، فاألشاعرة، كالماتريدٌية، ث ، كالمرجئة، ث

 عف عكامؿ النشأة، كأىـ المبادئ التي تمٌيزىا، كمكاضع االتفاؽ كاالختالؼ بينيا.

ى ثـٌ ختـ الجزء مف الكتاب بأىـ المذاىب الحديثة، متحٌدثان عف الكىابية، كالبيائية، كالقديانٌية، عم
 غرار ما سبؽ مف مذاىب، كذلؾ كفؽ منيجٌية أتناكليا فيما يمي:  

 :في الكتاب المؤلف منيج: ثالثاً 

تناكؿ المؤلِّؼ أىـ المذاىب السياسية كاالعتقادية كفؽ منيجٌية أشار لبعضيا في المقدمة، 
 كاستنتجت بعضيا مف اسقراء الكتاب، فكانت عمى النحك التالي:

ى أف مف مقاصد الكتاب تقديـ المذاىب اإلسالمٌية لمباحثيف كالمطالعيف أشار في المقٌدمة إل -ُ
بأسمكب يتكخى السيكلة كالتيسير كاإليجاز، مف خالؿ تأصيؿ القضايا، كتبسيط المسائؿ، كتسمسؿ 

 ، ككاضح في الكتاب مدل التزاـ المؤلؼ بذلؾ، فكانت ميزة كجب اإلشارة إلييا.(1)األفكار

أثناء عرضو نشأة  -شأف الدراسات التاريخٌية -زاـ المكضكعٌية كالحيادص المؤلؼ عمى التحرً  -ِ
ه مف مكٌ عده عف التعصب، كخي كتطكر كمبادئ المذاىب السياسية كاالعتقادية، ككاف مف نتائج ذلؾ بي 

 التجريح، كمف ذلؾ:

                                                           

 .ٔ-ٓ، مقدمة الكتاب األكؿ، صاإلسالمية المذاىب تاريخ زىرة، أبكر: انظ(ُ) 
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تأكيده في أكثر مف مكضع عمى أف االختالؼ مف طبيعة البشر، كيمكف تفٌيمو مالـ يصؿ  -
 .(1)الديف، كجكىر اإليماف إلى لبٌ 

احترامو لجميع المذاىب، كتقديره لمختمؼ ا راء مالـ تخرج عف دائرة المقبكؿ، فيا ىك في  -
غاية األدب في كصؼ األصحاب أثناء الحديث عف أطراؼ الصراع السياسي حكؿ 

، كذات المنيج في الحكـ عمى المذاىب االعتقادية، حيث اقتصر عمى بياف ما (2)اإلمامة
 .(3)ناسبيا مف أكصاؼ شرعٌية دكف تجاكز تمؾ الحدكدي

مما تمٌيز بو المؤلِّؼ حرصو عمى تأصيؿ القضايا محؿ الخالؼ، كتحرير النِّزاع فييا، كذلؾ  -ّ
 كاضح في جميع المذاىب التي تناكليا، كمف ذلؾ:

ـٌ تأصيمو لحقيقة الخالؼ بيف البشر، كأسبابو بيف الناس عامة، كبيف المسمميف خاٌصة،  - ث
بياف مالو عالقة بالسياسة، أك باالعتقاد، كالتفريؽ بيف الخالؼ العممي، كالخالؼ 

 .(4)العممي

ما نتج عنيا في ة، كمسألة القىدر ك ينيٌ ة الدِّ الفى كمف ذلؾ تحرير محٌؿ النزاع في مسألة الخً  -
تعميؿ فات، كمسألة الجبر كاالختيار ك ، كمسألة خمؽ القرآف، كمسألة الصٌ حكـ مرتكب الكبيرة

 كغيرىا.  (5)األفعاؿ،

كمف ذلؾ تحديد درجة القرب كالبعد بيف المذاىب األساسٌية األربعة: المعتزلة، كالماتريدية،  -
 .(6)كاألشاعرة، كأىؿ الحديث

                                                           

 .َِٕ، ُّٖ، ُّْ، َُّ، ُٗ، ٕ، صاإلسالمية المذاىب تاريخ زىرة، أبك ر:انظ(ُ) 
 .ٖٖ، ْٕ، ْْ، ّٗ، َّ، ِٓ، عمى سبيؿ المثاؿ: صاإلسالمية المذاىب يختار  زىرة، أبكر: انظ(ِ) 
 .ِِٖ، ُُِ، ُٗٓ، ُٕٓ، ُّٔ، ُُِ، َُّر: المصدر الٌسابؽ، عمى سبيؿ المثاؿ: صانظ(ّ) 
 .ُٗ-ٕالمصدر الٌسابؽ، ص ر:انظ(ْ) 
 .َُِ-ُٖٗ، ُٖٓ-ُِٖ، ُٗٓ-ُٓٓ، َُّ-ٗٗ، ِِ-َِالمصدر الٌسابؽ، ص ر:انظ(ٓ) 
 .ُٖٕ-ُٕٕلمصدر الٌسابؽ، صا ر:انظ(ٔ) 
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صحيح أف الكتاب في جكىره دراسة تاريخٌية، إاٌل أنو ال يخمك مف أحكاـ أكردىا المؤلِّؼ جاءت  -ْ
ا تمؾ المذاىب، ككاف مف منيج المؤٌلؼ في ذلؾ االحتياط في حسب المبادئ التي قامت عميي

 كفير، كذلؾ عمى الٌنحك التالي:الحكـ بالت  

ؽ في كتابو مف مبدأ اختالؼ طبيعة البشر، كأنو مف مظاىر كجكدىـ، مبينان أسبابو، مى انطى - أ
 .(1)مكضحان أنكاعو

يف، كجكىر لى لٌب الدٌ ـ الخالؼ مالـ يصؿ إتأكيده في أكثر مف مكضع عمى إمكانية تفيُّ - ب
في السياسة، أك العقائد، –، كفي ىذا يقكؿ: "كميما يكف مقدار الخالؼ النظرم (2)اإليماف
مـ بطريؽ قطعي ال شؾ فيو، أك في  -أك الفقو فإنو لـ يمس لب اإلسالـ، كلـ يكف فيما عي

اد، فقد أصؿ مف أصكلو التي ال مجاؿ إلنكارىا، .. كأنو إذا كانت ىناؾ آراء تمس االعتق
 .(3)نٌحى العمماء معتنقييا عف أف يككنكا في زمرة المسمميف"

 لذلؾ كاف بعيدان عف التعميـ في التكفير؛ إذ كاف بحسب الحالة، كطبيعة المعتقىد:- ت

 الشيعة يقكؿ: "قد تككف بعض نكاحي التفكير التي ذكرناىا  عف حديثو ختاـ في ىك فيا
فران صريحان، كأقصى ما نقكؿ فييا: أنيا لـ عف الباطنية ليس فييا ما يصح أف يعتبر ك

يرد بيا كتاب كال سنة، كلكف في ظؿ ىذا التفكير الذم لـ يخرج عف نطاقو كثيركف 
 .(4) "منيـ، كيجد آخركف خمعكا الربقة،..كتجاكزكا حدكد اإلسالـ، كالدركز، كالنصيرٌية..

 رج عمى الغمك الخكارج: "قاـ مذىب الخكا عف حديثو ختاـ فيقالو  المكقؼ كذات
ٌمكا مف حيث أرادكا الخير، كأجيدكا أنفسيـ، كأجيدكا الناس  كالتشدد في فيـ الديف: فىضى
ف حكمكا بضالليـ،.. كلكف  ف المؤمنيف الصادقي اإليماف لـ يحكمكا بكفرىـ، كا  معيـ، كا 

نبت فييـ ناس قد ذىبكا مذاىب ليست مف اإلسالـ في شيء، كىي  مكٌ مع ىذا الغي 

                                                           

 .ُٗ-ٖ، ٕ، صاإلسالمية المذاىب تاريخ زىرة، أبك ر:انظ(ُ) 
 .َِٕ، ُّٖ، ُّْ، َُّ، ُٗالمصدر الٌسابؽ، ص ر:انظ(ِ) 

 .ُٗ، صالمصدر الٌسابؽ )ّ(
 .ٖٓ-ٕٓ، صالمصدر الٌسابؽ )ْ(
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،.. ء في كتاب اهلل تعالى، كما تكاترت بو األخبار عف رسكؿ اهلل تناقض ما جا
 عميـ كاضح ال غبار عميو.. فعدـ التٌ (1)"خرجكا بيا عف اإلسالـ

  كىا ىك ال يجرؤ عمى تكفير المعتزلة، كمما جاء فييـ: "ككثير مف التُّيـ التي كجِّيت
أخطأكا أك –ا،.. كال شؾ أنيـ إلى المعتزلة كاف الت حيز باعثيا، كالتعصُّب لمرأم دافعي

ا إليو، كما دافعكا بو عف عكٍ يف بخطئيـ، كليـ ثكاب فيما دى لـ يخرجكا عف الدٌ  -أصابكا
ـٌ ىا(2)اإلسالـ، كليـ في ذلؾ سابقة فضؿ" ىك يؤكد ذلؾ في عٌدة مكاضع جاء  ، ث

كأف فييا: بأف جداالت المعتزلة مع غيرىـ في جممتيا ال تختمؼ عما دعا إليو الديف، 
ليـ في خمؽ القرآف كجية نظر ال يكٌفر عمييا، كأف مما يشفع ليـ الغيرة عمى الديف 
ككقكفيـ في كجو الكيد لإلسالـ، كما كاف ذلؾ إاٌل بدافع اإليماف السميـ؛ لكؿ ذلؾ عٌدىـ 
مف جماعة اإليماف، كىـ برغـ ذلؾ ال يعفكف مف أصؿ الٌمكـ بتجاكز التنظير إلى 

 .(3)اضطياد المخالفيف

  ره عمى المغاليف مف الفرؽ كأخيران ىا ىك يستعمؿ التكفير في أضيؽ حدكده؛ إذ قصى
كالمذاىب، فيا ىك يقكؿ قبؿ الشركع في ًفرىؽ المذىب الشيعي: "ىؤالء الغالة الذيف 

، كىكذا قاؿ في (4)خرجكا بمغاالتيـ عف اإلسالـ.. كنحف ننكر نسبتيـ إلى اإلسالـ"
لمكقؼ قالو في بعض غالة الخكارج الذيف أتىكٍا بمبادئ تعد الدركز، كالنصيرٌية، كذات ا

 .(5)خركجان عمى اإلسالـ، كما كاف حاؿ البيائٌية، كالقديانٌية

اء حديثو عف المذاىب كالمقارنة بيف الًفرؽ، نأختـ منيجو بأىـ ا راء االعتقادٌية التي أكردىا أث -ٓ
ف كاف تاريخٌيان، إاٌل أف ثناياه لـ تخ  ؿ مف مكقؼ ارتضاه، أك رأم اختاره، كمف ذلؾ:فالكتاب كا 

يجب االبتعاد عنو؛  كأٌف ذلؾ شره تحذيره في أكثر مف مكضع مف االختالؼ حكؿ العقائد، - أ
كقؼ عف االجتياد في العقائد، كأف أٌم لى التٌ ألٌف أساسو إقحاـ لمعقؿ فيما ال ييحسف؛ فاألكٍ 

                                                           

 .ٕٗ، صاإلسالمية المذاىب تاريخ زىرة، أبك )ُ(
 .ُّٕ، صالمصدر الٌسابؽ )ِ(
 .ُٕٕ، ُٗٓ، ُٖٓ، ُٕٓ، ُٔٓ، ُّٖ، ُّٕ، صالمصدر الٌسابؽ )ّ(
 .ّٖ، صالمصدر الٌسابؽ )ْ(
 .ِِٗ، ُُِ، ٕٗ، ٗٓ، ٕٓص المصدر الٌسابؽ، انظر: )ٓ(
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العناف لمعقؿ، كلك كاف في ظالؿ إلطالؽ  شذكذ في الفكر أك الفعؿ ما ىك إاٌل نتيجةن 
 .(1)النصكص

شأف –صحيح أف المؤلِّؼ لـ ييظير استحسانان مطمقان ألم مذىب مف المذاىب اإلسالمٌية - ب
إاٌل أنو لـ يترٌدد في استحساف بعض ا راء، أك اتخاذ بعض المكاقؼ،  -راسات التاريخٌيةالدٌ 

 كمف ذلؾ:

 منطؽ، كحسف الدليؿ، كقدرة عمى اإلقناع؛ ما فتح اعجابو بقٌكة المعتزلة عمى الجداؿ، كقكة ال
عمى أيدييـ قمكب كثير مف غير المسمميف، كساىمكا في الكقكؼ سدان منيعان أماـ الزنادقة 

 .(2)كالممحديف

  مف مكاقفو استنكار احتكار اإلماـ ابف تيمية لمنيج الٌسمؼ؛ لذا أكثر مف مناقشة آرائو، ك
م تعٌرض لو مف مخالفيو، ا في ا فاؽ باالضطياد اٌلذكذيكعي معمالن انتشارىا بيف الناس

 .(3)جاعالن ادعاءه منيج السمؼ مكضع نظر

  ٌبكؿ فكرة القكؿ ، كقى فات مف المتشابو، كالتأكيؿ فيياالصٌ  كمف ا راء التي استحسنيا: أف
بخمؽ القرآف كغيرىا مف آراء المعتزلة عندما قاؿ: "كلك ترؾ األمر عمى رسمو مف غير 

ث تاريخيـ بذلؾ كِّ النتشرت فكرة المعتزلة أكثر مما انتشرت، كما لي  اضطياد،
 .(4)االضطياد"

 النتائج عف كالحديث الرابع المحكر إلى ألنتقؿ بيا أكتفي كتابو، في ؼالمؤلِّ  منيج مزاياأبرز  تمؾ
 .بيا تجٍ خرى  التي كالمالحظات

 

 

                                                           

 .َِٕ، ُٗٓ، ُّّ، ُِ-ُُص ،اإلسالمية المذاىب تاريخ زىرة، أبك انظر: )ُ(
 .ُٗٓ، ُِْ-َُْ، صالمصدر الٌسابؽ انظر: )ِ(
 .ُٓٗ-ُّٗ، صٌسابؽالمصدر ال انظر: )ّ(
 .ُٗٓ، ُْٗ، ٗٗ، صالمصدر الٌسابؽ انظر: )ْ(
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 :والماحظات النتائج: رابعاً 

 تكصمت التي النتائج بعض أسجؿ السابقة، النقاط في بالكتاب عٌمؽيت ما ألىـ المكجز العرض بعد
 :التالي حكالنٌ  عمى كذلؾ إلييا،

نكيو إلى أٌف كؿ ما سبؽ ذكره يقتصر عمى الكتاب الذم تناكلتو بالبحث، كال يتعٌداه إلى غيره التٌ  -ُ
 .(1)مف مؤلفات الشيخ

ؿ مف بعض ا راء االعتقادية خٍ ما أسمفت لـ يى رغـ أٌف الكتاب في جٌمو دراسة تاريخية، إاٌل أنو ك -ِ
و جُّ كى ـ العقيدة في منياج التربية اإلخكانٌية، كتى سٍ التي ارتضاىا المؤلِّؼ، كبمقابمتيا مع مفردات قً 

ضارب بينيا، سكاء مف حيث مصادر االستدالؿ في العقيدة، المصادر األربعة السابقة، الحظت التٌ 
المكقؼ مف الفالسفة كالمتكمميف، كغيرىا مف القضايا، كبالتمحيص أك دكر العقؿ في االعتقاد، أك 

 ال يبدك إاٌل لمكىمة األكلى؛ لألسباب التالية: ىذا الٌتضاربكجدت أف 

ؽ، مف حيث رى المذاىب كالفً  ـٌ د المنياج مف الكتاب ىك الدراسة التاريخٌية ألىى صً قٍ إٌف مى - أ

ؼ في مسائؿ االعتقاد فإف أم مكقؼ لممؤلِّ نشأتيا، كتطكرىا، كأىـ أفكارىا كمبادئيا، كعميو 

 .(2)مقصكدان لألفراد دُّ عى يي  ال

لى أف يقٌرر المنياج كتابو في كٍ لك كانت آراء الشيخ في مسائؿ االعتقاد مقصكدة؛ لكاف األى - ب

 ضمف المراجع كالمصادر المعتمدة، كىذا ما لـ يكف. (3)العقيدة

                                                           

كاف مكضع اىتماـ العديد مف الباحثيف المتخٌصصيف، كلعؿ مف  مما ال شؾ فيو أٌف عالمان بحجـ الشيخ أبك زىرة(ُ) 
لشيخ محمد تمؾ الدراسات أطركحة الدكتكراة في جامعة أـ القرل، لمباحث فيد بف أحمد بف مسمـ النمرم، بعنكاف: "ا

ق، فقد استكعب فييا مؤلفات الشيخ، كيمكف الكقكؼ مف َُّْعرضان كنقداى، في العاـ  -أبك زىره كآراؤه االعتقادية
 خالليا عمى الكثير مف التفاصيؿ.

 .مف البحث ِٗانظر أىداؼ المنياج مف دراسة الكتاب ص )ِ(
 ـ، لمشيخ أبك زىرة.أقصد كتاب: العقيدة اإلسالمٌية كما جاء بيا القرآف الكري(ّ) 
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المنياج التربكم جاء في مرحمة متقٌدمة  كلعؿ ما يؤكد ذلؾ، أٌف دراسة محتكل الكتاب في- ت

عداد د مف اإلً رٍ ، بحيث يككف الفى ماعة، كىك المستكل الخامس كاألخيرفي تربية أفراد الج

 ـ عمييا.كٍ مو لمناقشة تمؾ ا راء، كالحي ىِّ ؤى حصيف ما يي كالت  

مشيخ ص لدراسة "رسالة العقائد" لصِّ أضؼ إلى ذلؾ أف النصؼ الثاني مف مقٌرر العقيدة خي - ث
 ."مسألة الٌصفات"بت في أىـ مسائؿ االعتقاديى سٍ البٌنا، كقد أى 

يقكل عمى أف يسبب إشكاالن في كعميو فإف أم مكقؼ أك رأم ال يتفؽ كمنظكمة المنياج التربكم، ال 
 التربية، أك تضاربان في المكاقؼ.

لقارئ فييا أف كالن منيا عمى ؽ لدرجةو قد يظف ارى ؼ الحياد في تناكؿ المذاىب كالفً إٌف التزاـ المؤلِّ  -ّ

ٍيرة مف أمرىـ؛ لذا كاف األحرل أف يككف أكثر تفصيالن تخصِّ حؽ، قد يكقع غير المي  صيف في الحى

 ككضكحان في الحكـ عمييا.

صحيح أف المؤلِّؼ أثناء حديثو عف األشاعرة أشار إلى تحٌكؿ اإلماـ األشعرم مف االعتزاؿ إلى  -ْ
لو الثاني مف الفكر األشعرم إلى المنيج السمفي في آخر ييًشر إلى تحكُّ الفكر األشعرم، إاٌل أنو لـ 

 نديف التي كديانتنا بو، نقكؿ الذم قكلنا، كمما جاء فيو: "، كالذم عٌبر عنو في كتاب اإلبانةحياتو
 الصحابة السادة عف ركل كما ، محمد نبينا كبسنة كجؿ، عز ربنا اهلل بكتاب التمسؾ بيا،

 بف محمد بف أحمد اهلل عبد أبك بو يقكؿ كاف كبما معتصمكف، بذلؾ كنحف الحديث، ةكأئم كالتابعيف
 .(1)"مخالفكف قكلو خالؼ كلما قائمكف، - مثكبتو كأجزؿ ،درجتو كرفع ،كجيو اهلل نضر - حنبؿ

ابية، كقد مفية كالكىٌ يكف كذلؾ أثناء عرضو لمسٌ لـ صحيح أنو التـز الحياد في جؿ كتابو، إاٌل أنو  -ٓ
 دا ذلؾ مف خالؿ عدة إشارات منيا:ب

                                                           

 بردة أبي بف مكسى بف اهلل عبد بف إسماعيؿ بف سالـ بف إسحاؽ بف إسماعيؿ بف عمي الحسف أبكاألشعرم، (ُ) 
 – األنصار دار) محمكد، حسيف فكقية. د: تحقيؽ الديانة، أصكؿ عف اإلبانة ىػ،ِّْ: ت األشعرم، مكسى أبي بف

 .َِ، صُط ق،ُّٕٗ ،(القاىرة
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: تفكير ىؤالء، السمفٌية بيف االسـ (1)بعض العبارات التي يشـٌ منيا رائحة التيٌكـ، مثؿ -
كالحقيقة، ما يٌدعيو السمفيكف، أكلئؾ السمفيكف، سمٌكا أنفسيـ، سٌمكا بالسمفييف، كغيرىا مف 

 األلفاظ كالعبارات.

ف ة ليا، منيا تعميؿ انتشار أفكار اإلماـ أحمد، كمً استعمالو بعض التعميالت التي ال كجاى -
بعده اإلماـ ابف تيمٌية، باالضطياد الذم كقع عمييـ مف مخالفييـ، كتعميقو عمى ظيكر 

 .(2)الكىابٌية: "بأٌف الظركؼ ىيأت لمبعض إحياء ما طمره التاريخ مف آراء ابف تيمٌية"

درجة أف التعميؽ كاف في بعض كمف ذلؾ إسيابو في التعميؽ عمى مكاقؼ ابف تيمية ل -
األحياف أكثر مف المكقؼ المنقكؿ، كما الحاؿ في المقارنة بيف السمفية كاألشعرٌية، كبعض 

ؽ كالمذاىب األخرل، رى . كىذا ما لـ يفعمو مع الفً (3)ائؿ المتفٌرعة عف تكحيد األلكىيةالمس
 فكانت مالحظة تستحؽ التسجيؿ.

مى المصدر الخامس الذم ختمت بو ىذا المبحث الذم تناكؿ تمؾ أبرز النتائج كأىـ المالحظات ع
 قضايا االعتقاد في أىـ المصادر كالمراجع المعتمدة في المنياج التربكم. 

 وأخيرًا أختم بالنتائج التالية:

مة مباشرة بقضايا العقيدة، كمسائؿ لو صً  ت في المصادر التي تناكلتيا عمى مارٍ صى اقتى  -ُ
ف أشرت إلييا في مقٌدمة المبحث.اإليماف؛ إذ المقاـ ال يس  مح بتناكليا جميعان، كا 

يالحظ مدل التكامؿ بيف المصادر المعتمدة في المنياج، مف حيث تغطية قضايا العقيدة  -ِ
ـٌ تفصيمو المكاضيع، كعمكديان باألدلة كاألساليب، فما لـ يي ك أفقيان بالمسائؿ  ذكر في أحدىا ت

 لكؿ مصدر يمكف الكقكؼ عمى التفاصيؿ.في غيره، كبمراجعة النتائج كالمالحظات 

لممالحظات، يقتصر عمى ذلؾ  لمنيج المؤلؼ، كاستنتاجو  ما قيؿ في المصادر مف عرضو  -ّ
 المصدر كال يتعٌداه إلى غيره مف كتب المؤلِّفيف.

                                                           

 .ُٕٗ، ُٔٗ، ُْٗ، ُّٗ، ُٕٖ، صاإلسالمية المذاىب تاريخ زىرة، أبك انظر:(ُ) 
 . َِٖ، ُْٗانظر: المصدر الٌسابؽ، ص(ِ) 
 .َِٔ-َِِ، َُِ-ُُٗانظر: المصدر الٌسابؽ، ص(ّ) 
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ـٌ اعتماده في محتكل  إٌف أمٌ  -ْ تضارب قد يظير في بعض المفردات يمكف إزالتو بما ت
 المنياج التربكم. 

نتييت مف الفصؿ الثاني الذم حاكلت فيو إبراز العقيدة في فكر جماعة اإلخكاف المسمميف، بذلؾ ا
عريؼ بالعقيدة، كبياف أىمٌيتيا، كمكقعيا في فكر مؤسس الجماعة الشيخ حسف البٌنا، مف خالؿ التٌ 

اىا كتفاصيميا في منياج الجماعة المعتمد في جميكرٌية مصر العربٌية، كأخيران بالكقكؼ عمى قضاي
ف أشرت في الخٌطة إلى مبحث خامس  في أىـٌ المصادر كالمراجع المعتمدة في المنياج، كىنا كا 
أتناكؿ فيو قضايا العقيدة لدل أعالـ الجماعة البارزيف، إاٌل أٌني عدىلت عنو؛ ألنو باب يصعب 
ا إغالقو؛ كألني سكؼ أعٌرج عمى الكثير مف مكاقفيـ في سياؽ عرض مكقؼ الجماعة مف القضاي

 المطركحة في الشبيات المثارة، كىي مكضكع الفصؿ الثالث كاألخير.
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 ، حول المنيج العقائدي لجماعة اإلخوان شبيات مناقشة الثالث: الفصل

 مباحث: وأربعةوفيو تمييد،                

 بالعقيدة. واالىتمام اإلخوان الول: المبحث                       

 وأحاديثيا. الصفات وآيات اإلخوان الثاني: المبحث                       

 ف، وب دع القبورّية، والّتوّسل.صو  والتّ  اإلخوان الثالث: المبحث                       

 والبراء. اإلخوان وعقيدة الوالء الرّابع: المبحث                       
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 تمييد:

 زتتميُّ  ىادِّ بضً ؛ إذ ، ككصكالن لمضاميف األشياء مف خالؿ أضدادىااستكماالن لعناصر البحث

التي أثيرت حكؿ ًفكر جماعة اإلخكاف  (1)، أخصص ىذا الفصؿ لمحديث عف أبرز الشبياتاألشياء

 د بالنقاط التالية:ميِّ فييا أي  البحثاإليماف، كقبؿ  كقضاياكآرائيـ في بعض مسائؿ االعتقاد، 

 ر مف شبيات، كجدت أنيا ال تخرج عف الشبيات التالية:مف خالؿ تتبعي لما أثي- أ

 كتربيتيـ. كبرامجيـ مناىجيـ في دمقى العى  لمجانب اإلخكاف إىماؿ -ُ

 .كأحاديثيا الصفات آياتفي  اإلخكاف تفكيض -ِ

محاربتيا،  كعدـ ،بكريةالقي  دعالبً  ، كممارستيـالصكفية الحقيقة عمى اإلخكاف قياـ -ّ
 .الممنكع كسؿالت   ممارستيـك  الخرافات محاربة في يـتياكنك 

 ، كمظاىر ذلؾ في سمككيـ.كالبراء الكالء لعقيدة إىماؿ اإلخكاف -ْ

 خٌصصت لكؿ شبية مبحثان مف أربعة مطالب، تناكلت فييا الشبية عمى النحك التالي:- ب

عرض الٌشبية كما جاءت عمى لساف أصحابيا، كبما أٌف الشبيات سالح المتحٌمسيف،  -ُ

مكاقع الشبكة العنكبكتٌية كمنتدياتيا تعج بتمؾ الشبيات، كنظران كعٌدة المجادليف؛ كانت 

لطبيعة البحث العممي كمكاصفاتو، حاكلت جاىدان أف أعكد إلى جذكر الشبيات في 

أكٌثؽ مف خالليا، كأحيؿ ألصحابيا، بكؿ  حٌتىالمصادر المطبكعة، كالمراجع المكتكبة؛ 

 كحياد. مكضكعٌية

                                                           

كنت قد فٌصمتيا في خٌطة الٌرسالة إلى عشرة، إاٌل أني رأيت دمج بعضيا في بعض؛ نظران لقرب مفرداتيا  (ُ)
دراسة ليست تفصيمٌية في تمؾ الشبيات بقدر ما تيدؼ إلى إلقاء الضكء عمى عناصر كمكضكعيا؛ كلككف ال

 المكضكع، كمقارنة ا راء كالمكاقؼ.
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، كنظران لكثرة األئمة كاألعالـ الذيف يمثمكف ىذا قضٌيةال تمؾ مف (1)الٌسمؼ مكقؼعرض  -ِ
المنيج، كبما أٌف نياية السابؽ بداية الاٌلحؽ، حاكلت جاىدان االعتماد عمى ما تكٌصؿ 
و المحٌققكف في ىذا المجاؿ، مكثٌقان لألئٌمة مف مصادرىـ قدر  إليو الباحثكف، كما استخمصى

 المستطاع.

القضايا، كذلؾ مف خالؿ المصادر التي تعٌبر  عرض مكقؼ جماعة اإلخكاف في تمؾ -ّ
عنيا، كتيمٌثؿ فكرىا قدر المستطاع، كآراء مؤسس الجماعة الشيخ حسف البٌنا، كمحتكل 
المنياج التربكم لمجماعة، كالمصادر المعتمدة فيو، مدعِّمان ذلؾ بآراء أعالـ الجماعة 

 :(2)عند الحاجة، كقد اعتمدت في ذلؾ عمى األسس التالية

 مييز بيف ما كاف مف المنيج العاـ، كبيف ما كاف مف قبيؿ االجتياد الفردم.الت 

 .كضع ا راء كالمكاقؼ في إطارىا الٌزمني، كبيعدىا التاريخي 

 .فيـ ا راء في ضكء أسبابيا كمالبساتيا كمقاصدىا 
                                                           

السمفيكف: ظيركا في القرف الرابع اليجرم، كانكا مف الحنابمة؛ إذ جممة آرائيـ تنتيي لإلماـ أحمد بف حنبؿ  (ُ)
ف السابع اليجرم عمى يد منظِّر عقيدة الٌسمؼ شيخ اإلسالـ ابف ميظير عقيدة الٌسمؼ، ثـٌ تجٌدد ظيكرىـ في القر 

تيمية، ثـٌ ظيرت تمؾ ا راء في الجزيرة العربٌية عمى يد مجٌدد عقيدة الٌسمؼ اإلماـ محٌمد بف عبد الكىاب، انظر: 
. كىي ُٕٖ، صُالشيخ محمد أبك زىرة في تاريخ المذاىب اإلسالمٌية، في سياؽ حديثو عف السمفييف، ج

كثيران ما استعمميا مدٌرس العقيدة اإلسالمٌية في جامعة الخميؿ الشيخ حافظ  -الميظير، المنظِّر، المجٌدد–مصطمحات 
 الجعبرم.

كاصطمح عمى تسميتيـ أىؿ الٌسنة كالجماعة؛ التِّباعيـ كاجتماعيـ عمى ما جاء في القرآف كالٌسنة، تمٌسكان كفيمان 
ب الٌسبؽ إلى الخير، المشيكد ليـ بالخير، الصحابة رضكاف اهلل عمييـ، عمى طريقة مف عاصركا التنزيؿ، أصحا

 ،(عٌماف -النفائس دار) كالجماعة، الٌسنة أىؿ معتقد في كصفاتو اهلل أسماء األشقر، سميماف عمر األشقر،انظر: 
 الصفات عمي، جامي عمي بف أماف محمد أحمد أبك عمي، جامي. كانظر: ْٗ، صِط ـ،ُْٗٗ -قُُْْ

 -المنكرة المدينة اإلسالمية، بالجامعة العممي المجمس) كالتنزيو، اإلثبات ضكء في النبكية كالسنة الكتاب في ييةاإلل
 .ٕٓ، ِْ، صُط ىػ،َُْٖ ،(السعكدية

 كالباجكرم، كالغزالي، ،األشعرم الحسف أبي: أمثاؿ األئمة تعريفات ناقالن  المغراكم الشيخ كأٌصمو المصطمح حٌقؽ كقد
ٌميا ال يخرج عما سبؽ تكضيحو، انظر:  كغيرىـ، ي،كالٌسفارين ف تفاكتت ما بيف مضيِّؽ كمكٌسع، إاٌل أٌف جي ككمُّيا كا 
 مؤسسة) أجزاء، ْ الٌصفات، آيات في اتكاإلثب التأكيؿ بيف المفسركف المغراكم، الرحمف عبد بف محمد المغراكم،
 .ُْ-ُِ، صُ، جُط ـ،َََِ-قَُِْ ،(القرآف دار -الٌرسالة

 .ٔ-ٓعامان في الدعكة كالتربية كالجياد، ص َٕانظر: القرضاكم، اإلخكاف المسممكف،  (ِ)
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 كأخيران ختمت كؿ شبيةو بمناقشة ما جاء فييا مف أقكاؿ، كخالصة ذلؾ النقاش. -ْ

يو أف كؿ شبية مف الشبيات المطركحة تحتاج إلى بحث مستقؿ؛ كي تشبع مما ال شؾ ف- ت
بحثان؛ لذا حاكلت االقتصار مع االختصار عمى األمكر الكٌمية دكف الخكض في التفاصيؿ 

 .، فما ال يدرؾ كٌمو، ال يترؾ جٌموالجزئٌية

 بالعقيدة، وفيو أربعة مطالب: واالىتمام اإلخوان الول: المبحث

 .كبرامجيـ مناىجيـ في قدمالعى  لمجانب اإلخكاف إىماؿ شبية :األكؿ المطمب              

 .األمة نيضة في قدمالعى  الجانب أىمية :الثاني المطمب              

 .اإلخكاف لجماعة الفكرم البناء في قدمالعى  الجانب :الثالث المطمب              

 .صةكالخال المناقشة :الرابع المطمب              

 .وبرامجيم مناىجيم في العقدي لمجانب اإلخوان إىمال شبية: الول المطمب

أبدأ تمؾ الشبيات باتياـ جماعة اإلخكاف المسمميف بإىماؿ تناكؿ قضايا االعتقاد، كمسائؿ التكحيد 
أساس لما بعدىا مف الشبيات؛ إذ كؿ مظير مف  كالشُّبيةفي مناىجيـ التربكٌية، كبرامجيـ الفكرٌية، 

الفصؿ مظاىر ذلؾ اإلىماؿ ييعٌد شبية بذاتو؛ لذا كانت ضمف الشبيات المطركحة في مباحث 
 الاٌلحقة.

ف تعٌددت مصادرىا، كتنكعت عباراتيا إاٌل أف محتكاىا كاحد، كمف ذلؾ:  كالشبية كا 

 ال جماعة ياأن: "ب(1)ما جاء ضمف المآخذ عمى جماعة اإلخكاف في المكسكعة الميٌسرة 
 البدع مف كالتحذير الخالص، التكحيد إلى كالدعكة السمؼ عقيدة بنشر كثيرنا عنىتي 

( بالتجميع) تيتـ جعميا مما غيرىا؛ أك الجماعة منشأ مصر في سكاء المنتشرة؛ كالشركيات
"، معددان بعض مظاىر ذلؾ اإلىماؿ كالقبكؿ بالفكرة الكيؼ ال كبالكـ التصفية، حساب عمى

 الصفات، كغمكىـ في الشيخ حسف البٌنا، كغيرىا.الصكفٌية، كالتفكيض في األسماء ك 
                                                           

، مرجع المعاصرة كاألحزاب كالمذاىب األدياف في الميسرة المكسكعة، اإلسالمي لمشباب العالمية الندكةانظر:  (ُ)
 .َِْ-َِّ، صُسابؽ، ج
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  بأف أبرز ما  ":الجماعات اإلسالمٌية"كمف ذلؾ ما جاء ضمف التعريؼ بالجماعة في كتاب
الميكعة العقائدٌية؛ إذ ليس لدييـ قاعدة عقائدٌية أجمعكا أمرىـ عمى  ميُّز جماعة اإلخكافيي 

ـٌ أكرد ٌدعكة إلى التٌ تىبنِّييا كالٌدعكة إلييا، كىـ ال يركزكف عمى ال كحيد كتصفية العقيدة، ث
بعض مظاىر ذلؾ اإلىماؿ كالتقصير، كالٌتصٌكؼ، كنفي الٌصفات، ليخرج بنتيجة مفادىا 
أف مسائؿ االعتقاد عند حركة اإلخكاف المسمميف غير مبنٌية عمى عقيدة الٌسمؼ أىؿ 

 .(1)الحديث

 في التحذير مف الجماعة: "كاف كمف ذلؾ ما جاء في كتاب "منيج أىؿ الٌسنة كالجماعة ،"
مف آثار انحرافيـ عف منيج الحٌؽ كالعدؿ كالٌسمؼ: أٌف شبابيـ ترٌبى عمى التٌبعٌية العمياء 
ف خالفكا الحٌؽ كمنيج الٌسمؼ، كما مٌيعكا عندىـ جانب الكالء كالبراء كالحب في  لمٌدعاة كا 

 .(2)فييف كالحزبييف"اهلل كالبغض فيو، فيكالكف أىؿ البدع مف القبكرييف كالٌصك 

  :"كمف ذلؾ ما جاء في كتاب "اإلخكاف المسممكف بيف االبتداع الديني كاإلفالس السياسي
"كحركة اإلخكاف ال تقيـ كزنان لعقيدة التكحيد، كال تمقي باالن ألقساـ التكحيد التي أكد عمييا 

ة إليو كال حتى حركة اإلخكاف الدعك  حبٌ أىؿ السنة كالجماعة،.. ىذا التكحيد الذم ال تي 
ت شمميا،.. كال ييميا إال جمع أفراد األمة ميما ؽ األمة كيشتٌ اإلشارة إليو، بزعـ أنو يفرٌ 
 .(3)كانت عقائدىـ كاتجاىاتيـ"

  :كأخيران أختـ بما جاء في كتاب "حكار ىادئ"، في سياؽ التعريؼ بالعقيدة عند اإلخكاف
لى التكحيد، بؿ قد كقع الكثير منيـ في "كجماعة اإلخكاف المسمميف ال ييتٌمكف بالٌدعكة إ

                                                           

 بفيـ كالٌسنة الكتاب ضكء في اإلسالمٌية الجماعات األثرم، السمفي عيد بف سميـ أسامة أبي الياللي،انظر:  (ُ)
 منشكرات ضمف( ُُِ) رقـ كتاب ـ،ََِْ -قُِْٓ ،(كالتكزيع كالنشر لمطباعة النكر -اهلل راـ) األمة، سمؼ
 .ِِٓ-ِِّ، صالٌسمفٌية الٌدعكة

ب كالطكائؼ، )دار المدخمي، ربيع بف ىادم عمير المدخمي، منيج أىؿ الٌسنة كالجماعة في نقد الرجاؿ كالكت (ِ)
، كىامش ُّٔ-ُّٓ، كانظر: صْٗ-ْٖ، ىامش صّـ، طُْٗٗ -قُُْْالمدينة المنٌكرة(،  -ابف رجب

 .ُِٓص
، )دار المشارؽ السياسي كاإلفالس الديني االبتداع بيف المسممكف اإلخكافالكصيفي، عمي السٌيد الكصيفي،  (ّ)

 .ْٗ-ْٖ، صُـ، طََُِ-قُُّْاإلسالمٌية(، 
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كحؿ الٌشرؾ، فيذا اإلماـ البٌنا يرل أٌف آيات األسماء كالٌصفات كأحاديثيا الصحيحة مف 
 .(1)المتشابو"

خٌصص لكؿ مظير أي ف مظاىرىا مشتركة بيف القائميف بيا، كسبية األكلى، ككاضح أتمؾ كانت الشُّ 
 .مبحثان مستقالن في سياؽ ىذا الفصؿمنيا 

 .المة نيضة في ديقَ العَ  الجانب أىمية: الثاني المطمب

مما ال شؾ فيو أف قياـ الفكر عمى سالمة االعتقاد، كتكجيو السمكؾ تحت ظالؿ اإليماف، كاف كراء 
عمى ذلؾ مف شيادة  كؿ نيضة لألٌمة عبر تاريخيا، كسر كؿ حضارة عبر أجياليا، كليس أدؿ  

 ان قالكا: ليس بعد العياف بياف.الكاقع في الماضي كالحاضر، كقديم

كفي ىذا السياؽ أكجز باإلحالة إلى ما كيتب في المبحث األكؿ مف الفصؿ الثاني تحت عنكاف: 
 .(2)أىمٌية العقيدة، ففيو ما ييغني

 .اإلخوان لجماعة الفكري البناء في ديقَ العَ  الجانب: الثالث المطمب

يشير إلى اىتماـ جماعة اإلخكاف بالعقيدة البحث ما  ىذا كؿ مبحث أك مطمب فيفي رغـ أٌف 
 كقضاياىا، كاإليماف كمسائمو، إاٌل أف ذلؾ ال يمنع مف إيجاز ذلؾ عمى الٌنحك التالي:

أكؿ ظيكر لذلؾ االىتماـ بدأ بمؤسس الجماعة الشيخ حسف البٌنا، كذلؾ مف خالؿ بعض  .ُ

معركؼ كالنيي عف با في أنشطة األمر بالجكانب حياتو العممٌية، كمشاركتو منذ الصِّ 

ع لمجماعة عمى أىمٌية تصحيح العقائد، أضؼ إلى ضً المنكر، كتأكيده في أكؿ منياج كي 

، كىتافيا المنطكؽ، كفي صياغة مبادئ  حضكر ذلؾ االىتماـ في شعار الجماعة المرسـك

 .الجماعة كأىدافيا

                                                           

، عمر بف محمد بف صالح العمراني، حكار ىادئ في العقيدة كالفضائؿ كالرذائؿ كالجماعات اإلسالمٌية العمراني (ُ)
 .َِٖاالسكندرٌية(، ص -اليـك كاألدياف كالمذاىب المعاصرة، )دار القٌمة، دار اإليماف

 مف البحث. ٖٓ-ٓٓانظر: المطمب الثاني، ص )ِ(
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حيث كثرت  تٌكج الشيخ حسف البٌنا اىتمامو بقضايا االعتقاد مف خالؿ آثاره العممٌية؛ .ِ
( ََُِ( إشارة في تراث عممي ال يعدك )َْٖالعبارات، كتعددت اإلشارات لتزيد عف )

 صفحة، كقد أشبعت ذلؾ بحثان في المبحث الثاني مف الفصؿ الثاني، أكتفي باإلحالة إليو.

كبما أف الشيخ حسف البٌنا كضع قضايا االعتقاد عمى سٌمـ أكلكيات الجماعة، كاف طبيعيان  .ّ
ذلؾ االىتماـ إلى مؤسسات الجماعة كمفاصميا، كقد كاف ذلؾ مف خالؿ منياج  أف ينتقؿ

التربية المعتمد في بناء األفراد فكريان، كتكجيييـ سمككيان، كقد أفردت مطمبان مستقالن بقضايا 
 .(1)العقيدة في محاكر المنياج التربكم، أكتفي باإلحالة إليو

كـ عمى التكٌسع العممي، كاالنفتاح الفكرم، فبعد تقديـ نظران لطبيعة التربية اإلخكانٌية التي تق .ْ
در كجممة مف المراجع التي الحد األدنى مف المعرفة لألفراد، قٌدـ المنياج نخبة مف المصا

يا أعضاء الجماعة كمنتسبييا، كنظران لغزارة قضايا العقيدة فييا، خٌصصت مبحثان يٍ أحاؿ إلى 
 .(2)مصادر، أكتفي باإلحالة إليياكامالن لقضايا العقيدة في أبرز تمؾ ال

كأخيران، بما أف مف طبيعة الفكر البشرم القصكر، كمف لكازمو التعديؿ كالتقديـ كالتأخير،  .ٓ
في خدمة قضايا العقيدة،  (3)كاف آخر مظاىر ذلؾ االىتماـ، ما قٌدمو أعالـ الجماعة

يا كٌمية، أك مسائؿ كمسائؿ اإليماف، مف شركح لرسائؿ الشيخ البٌنا، ككتب كأبحاث في قضا
جزئٌية، كسكؼ آتي عمى الكثير منيا في سياؽ عرض مكقؼ الجماعة مف الشبيات المثارة 
ف كاف ذلؾ ال يمنع مف ذكر بعض تمؾ  حكؿ بعض القضايا فيما تبقى مف مباحث، كا 

 منيا:، ك (4)الدراسات

                                                           

 مف البحث. ٖٕانظر: المطمب الثاني، ص )ُ(
 مف البحث.ُُٕصانظر: المبحث الرابع،  )ِ(

قكؿ الشيخ يكسؼ القرضاكم: كال يكاد يكجد كاتب مف كيت اب اإلخكاف إاٌل ككتب عف العقيدة، ثـٌ أكرد بعض ي (ّ)
 .ُّٔعامان في الٌدعكة كالتربية كالجياد، ص َٕاألمثمة منيا، انظر: القرضاكم، اإلخكاف المسممكف 

مؤلفات التي أدرجت في المصادر كالمراجع المعتمدة في المنياج، أنظر: البحث، ىذا ناىيؾ عف الكتب كال (ْ)
 .ُّٖ-ُّٔص
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 كّميا أو بعضيا: (3)من الكتب التي أ ّلفت في شرح "الصول العشرين" - أ

  سمسمة مؤلفات في شرح األصكؿ العشريف، تحت  (2)الشيخ يكسؼ القرضاكمأصدر

 : ىي عنكاف: "نحك كحدة فكرٌية لمعامميف لإلسالـ"، كالكتب

 شمكؿ اإلسالـ، كفيو شرح لألصؿ األٌكؿ. -ُ

 الـ لمقرآف كالسنة، كفيو شرح لألصؿ الثاني.المرجعية العميا في اإلس -ِ

ل كالتمائـ كالكيانة كالرقى، كفيو شرح لرؤ مكقؼ اإلسالـ مف اإللياـ كالكشؼ كا -ّ
 لألصميف الثالث، كالٌرابع.

 لألصؿ الخامس. كفيو شرح الشرعية،السياسة  -ْ
لألصكؿ: السادس،  كفيو شرح، كاالختالؼمع التراث كالتمذىب  كيؼ نتعامؿ -ٓ

 الٌسابع، الثٌامف، التٌاسع.
لث االثصكؿ في العقيدة بيف السمؼ كالخمؼ، كفيو شرح لألصكؿ: العاشر، ك ف -ٔ

 عشر، كالرابع عشر، كالخامس عشر.
 في رسالة التعاليـ، د/ عمي عبد الحميـ محمكد. -كتاب: فيـ أصكؿ اإلسالـ 
  :الغزالي لمشيخ -الثقافية الكحدة دستكركتاب. 
  :أميف جمعة/ أ -الفيـكتاب . 
  :حكل سعيد/ أ -التعاليـ آفاؽ فيكتاب. 

 مسائل اإليمان:ومن الكتب التي أل فت في قضايا العقيدة، و  - ب

 ( لمشيخ سعيد حٌكل، ككتاباهمجم ّكتاب: العقائد اإلسالمٌية ،)اهلل، الٌرسكؿ.دات : 

                                                           

األصكؿ العشريف: ىي التي تفٌصؿ ركف الفيـ أحد أركاف البيعة العشرة التي يبايع عمييا األفراد، كىي التي  (ُ)
ف التفصيؿ أثناء الحديث عف قضايا أكردىا الشيخ حسف البٌنا في رسالة التعاليـ، كقد تناكلت تمؾ األصكؿ بشيء م

 .ُِّ-َُّانظر: البحث، ص العقيدة في المحكر الٌدعكم كالحركي،
إضافة الشتيار عالقة الٌشيخ بالجماعة، فقد صٌرح بأنو كاحد مف اإلخكاف كتمميذ لحسف البٌنا، انظر: القرضاكم،  (ِ)

 .ّْٓعاما في الدعكة كالتربية كالجياد، ص َٕاإلخكاف المسممكف 
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 .عقيدة المسمـ، لمشيخ محمد الغزالي، ككتابو: ركائز اإليماف بيف العقؿ كالقمب 

 الكتب كفييا ،(1)األشقر سميماف عمر لمدكتكر ،"كالٌسنة الكتاب ضكء في العقيدة" سمسمة 

 كالٌرساالت، الٌرسؿ كالشياطيف، الجف عالـ األبرار، المالئكة عالـ اهلل، في العقيدة :التالية

 محكر التكحيد: العقيدة في أيضان  كلممؤلِّؼ .كالقدىر القضاء كالٌنار، الجٌنة الٌصغرل، القيامة

 .كالجماعة الٌسنة أىؿ معتقد في كصفاتو اهلل االعتقاد، أسماء كأصؿ الحياة،

 إلسالـ"، لمشيخ يكسؼ القرضاكم، كفييا الكتب التالية: كجكد اهلل، حقيقة سمسمة "عقائد ا

 اإليماف بالقدىر. التكحيد،

 كتاب التكحيد" ك ،"تكحيد الخالؽ"في العقيدة:  (2)كمف مؤلفات الشيخ عبد المجيد الزنداني" ،

 ."اإليمافك"

                                                           

حيث ترجمة لو المكسكعة التاريخٌية الٌرسمٌية لجماعة اإلخكاف المسمميف ضمف أعالـ اإلخكاف في األردف، انظر  (ُ)
 مكقع المكسكعة، عمى الٌرابط التالي:

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D
9%86_%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%

D8%A3%D8%B4%D9%82%D8%B1 :ـ.َُِّ -َُ -ٓ، بتاريخ 
 األشقر العالمة عزاء بيت في ألقاىا كممة فيالٌسياسي لحركة "حماس"  كما كشؼ األستاذ خالد مشعؿ رئيس المكتب

أٌف  لمٌشيخ األشقر دكر بارز في تأسيس حركة "حماس" كدعـ مقاكمتيا؛ إذ  ـَُِِ/ ٖ/ ُُ السبت اليـك مساء
الفمسطيني كاف مرجعان شرعيان لمحركة في مكاقفيا الٌسياسٌية، كبعض أمكرىا األمنٌية كالعسكرٌية، انظر: المركز 

، http://www.palinfo.com/site/PIC/newsdetails.aspx?ItemId=119894لإلعالـ، الرابط التالي: 
 ـ.َُِّ -َُ -ٓبتاريخ: 

 الزنداني المجيد عبد الشيختحت عنكاف:  المسمميف خكافاإل لجماعة الٌرسمٌية التاريخٌية المكسكعة لو ترجمة حيث (ِ)
، انظر رابط الترجمة في المكسكعة:  اليمف في لمجماعة  الشكرل مجمس رئيس

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D
9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%

D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A ،ـَُِّ -َُ -ٓ: بتاريخ. 

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%82%D8%B1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%82%D8%B1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%82%D8%B1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%82%D8%B1
http://www.palinfo.com/site/PIC/newsdetails.aspx?ItemId=119894
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
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  :عمى البرٌية ربٌ  تصفاكتاب: كسطٌية القرآف في العقائد، أركاف اإليماف الٌستة، ككتاب 

 .(1)الص ال بي عمي لمدكتكر، ككالىما الٌسمفٌية العقيدة منيج

تمؾ بعض ما كقعت عمييا يدم مف مؤٌلفات أعالـ الجماعة في أنحاء العالـ اإلسالمي، أكتفي بيا 
 ألنتقؿ إلى المىطمب األخير كمناقشة ىذه الٌشبية.

 والخاصة. المناقشة الرابع: المطمب

تمؾ الشبية دعكاىـ عمى بعض المظاىر التي تعٌبر عف إىماؿ الجماعة لمعقيدة  أقاـ أصحاب

كقضاياىا، كقبكؿ الفكرة الصكفٌية، كالتفكيض في األسماء كالصفات، كالتسامح في البدع، كغيرىا، 

ف كانت مكضع بحث في الشبيات التالية، إاٌل أف ما أٍكردتُّو في المطمب الثالث  كتمؾ المظاىر كا 

ل حضكر العقيدة في فكر الجماعة تنظيران كتطبيقان، تصريحان كتنفيذان، كىك كاؼو لرٌد تمؾ يؤكد مد

ف كاف كامؿ الرٌد، كتماـ البياف بعد معالجة المظاىر التي استدلكا بيا،  الشبية، كبياف ضعفيا، كا 

 كىذا ما سيككف فيما يمي مف مباحث.

 

 

 
                                                           

ـ، ناؿ البكالكريكس مف ُّٔٗ/ قُّّٖ عاـ بميبيا بنغازم مدينة في كلدىك: عمي محمد محمد الٌصاٌلبي،  (ُ)
 قُُْْ/ُُّْ :عاـ دفعتو عمى األكؿ ككاف ممتاز بتقدير المنكرة المدينة جامعة، الديف كأصكؿ الدعكة كمية

ـ، صدر لو ُٗٗٗ عاـ بالسكداف اإلسالمية درماف أـ جامعةـ، كالماجستير كالٌدكتكراة مف ُّٗٗ/ُِٗٗ :المكافؽ
، كسطٌية القرآف في العقائد. انظر: المكقع العالميف رب صفات في المسمميف عقيدةا: العديد مف المؤلفات، مني

، http://www.alsallaby.com/index.aspxالرسمي لمشيخ الدكتكر عمي محمد الٌصاٌلبي، رابط المكقع: 
قتو مع جماعة اإلخكاف المسمميف في مقابمة تمفزيكنٌية نشرت بتاريخ: ـ. كما كأقر بعالَُِّ -َُ -ٓبتاريخ: 

: بتاريخ، http://www.youtube.com/watch?v=YssFwujDopQـ، انظر رابط المقطع: َُِِ/َُ/ُ
 .ـَُِّ -َُ -ٓ

http://www.alsallaby.com/index.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=YssFwujDopQ
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 ، وفيو أربعة مطالب:وأحاديثيا الصفات وآيات اإلخوان الثاني: المبحث

 .كأحاديثيا الصفات  يات اإلخكاف تفكيض شبية :األكؿ المطمب               

 .كأحاديثيا الصفات آيات مف السمؼ مكقؼ :الثاني المطمب                

 .كأحاديثيا الصفات آيات مف اإلخكاف مكقؼ :الثالث المطمب                

 .كالخالصة المناقشة :ابعالر  المطمب                

 

 وأحاديثيا. الصفات آليات اإلخوان تفويض شبية الول: المطمب

؛ إذ كاف مالحظان أٌف أىـ المظاىر التي عبر (1)أٍنطىًمؽ في تكثيؽ الشبية مما جاء في الشبية السابقة
ف فييا أصحاب الشبية عمى إىماؿ اإلخكاف لمعقيدة: أنيـ عٌدكا آيات الصفات كأحاديثيا م

، تمؾ (4)، حتى عٌدىـ البعض مف الٌنفاة(3)، كاعتمادىـ التفكيض في معاني تمؾ الصفات(2)المتشابو

                                                           

 .ُّٗانظر: البحث، ص )ُ(
 انظر: (ِ)

راني، حكار ىادئ في العقيدة كالفضائؿ كالرذائؿ كالجماعات اإلسالمٌية اليـك كاألدياف كالمذاىب العم -
 .َِٖالمعاصرة، ص

 .ِٕٓ، صاألمة سمؼ بفيـ كالٌسنة الكتاب ضكء في اإلسالمٌية الجماعات الياللي، -
 انظر: (ّ)

، ُ، جالمعاصرة كاألحزاب اىبكالمذ األدياف في الميسرة المكسكعة، اإلسالمي لمشباب العالمية الندكة  -
 .َِْص

 .ِّٔ-َِٔ، صاألمة سمؼ بفيـ كالٌسنة الكتاب ضكء في اإلسالمٌية الجماعات الياللي، -
آؿ الثبيت، فريد بف أحمد بف منصكر آؿ الثبيت، دعكة اإلخكاف المسمميف في ميزاف اإلسالـ، )دار  -

 .َٖ-ٕٓص، ُق، طُُْْالرياض(،  -المنار
 .ِْٔ-ِٕٓ، صاألمة سمؼ بفيـ كالٌسنة الكتاب ضكء في اإلسالمٌية جماعاتال الياللي،انظر:  (ْ)
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عمى النحك التالي: حيث حكمكا عمى  (1)كانت خالصة الشبية، كتفصيميا كما أكردىا أصحابيا
عقيدة اإلخكاف المسمميف في تكحيد األسماء كالصفات بأنيا مضطربة، بعيدةن عف ىدم السمؼ 

 الصالح؛ إذ قامت عمى النقاط األربعة التالية:

 (2)التيكيف كالتقريب بيف مذىبي الٌسمؼ كالخمؼ في العقيدة، كقد استدٌؿ صاحب الشبية -ُ
عمى ذلؾ بمكاقؼ الشيخ حسف البٌنا كأقكالو في رسالة العقائد، كمف ذلؾ قكلو بعد تأكيد أف 

 مثؿ في البحثى  كأف  نيما الغمك: "مسافة الخالؼ يسيرة بيف الٌسمؼ كالخمؼ، لك ترؾ كؿ م
 هلل التفكيض ىي كاحدةو، نتيجةو  إلى إال النياية في يؤدم ال القكؿ فيو طاؿ ميما الشأف ىذا

 .(3)"كتعالى تبارؾ

بما  (4)الشبية صاحب استدؿٌ  كقديركف أٌف آيات األسماء كالٌصفات كأحاديثيا مف المتشابو،  -ِ
 اهلل كمعرفةألصؿ العاشر مف األصكؿ العشريف: "جاء عمى لساف الشيخ حسف البٌنا في ا

 الصحيحة كأحاديثيا الصفات كآيات اإلسالـ، عقائد أسمى كتنزييو كتكحيده كتعالى تبارؾ
 نتعرض كال، تعطيؿ كال تأكيؿ غير مف جاءت كما بيا نؤمف، التشابو مف بذلؾ ؽيمح كما
﮹  ﮺  چ ، كأصحابو هللا رسكؿ كسع ما كيسعنا، العمماء بيف خالؼ مف فييا جاء لما

﮼  ﮽  ﮾  ﮿       ﯀  ﯁    .(6)،(5)چ﮻    

ـٌ نسبة  -ّ نتج عف إدخاؿ الشيخ البٌنا آيات الصفات كأحاديثيا في المتشابو، القكؿ بالتفكيض ث

ببعض ما أكرده الشيخ البٌنا في  (7)الشبية اصاحب استدؿٌ  كقدذلؾ إلى الٌسمؼ زكران كبيتانان، 

                                                           

مف المالحظ أف جؿ مف أكرد تمؾ الشبية مف أصحاب المراجع السابقة لـ يفٌصؿ فييا، سكل الياللي، كآؿ  (ُ)
 ، كمنيما نقمت التفصيؿ الكارد.الثبيت

 .ٕٓـ، صآؿ الثبيت، دعكة اإلخكاف المسمميف في ميزاف اإلسالانظر:  (ِ)
 .ُْٔانظر: البٌنا، مجمكعة الٌرسائؿ، رسالة العقائد، ص (ّ)
 .ِٖٓ-ِٕٓ، صاألمة سمؼ بفيـ كالٌسنة الكتاب ضكء في اإلسالمٌية الجماعات الياللي،انظر:  (ْ)
 .ٕآؿ عمراف:  (ٓ)
 .ّٖٓ-ّٕٓانظر: البٌنا، مجمكعة الٌرسائؿ، رسالة التعاليـ، ص (ٔ)
 .ُِٔ-َِٔ، صاألمة سمؼ بفيـ كالٌسنة الكتاب ضكء في اإلسالمٌية عاتالجما الياللي، -انظر:  (ٕ)

 .ٕٓآؿ الثبيت، دعكة اإلخكاف المسمميف في ميزاف اإلسالـ، ص-  
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 اهلل إلى المعاني ىذه عمـ كتفكيض السككت مف السمؼ رأم أف نعتقد كنحفرسالة العقائد: "

، كيقكؿ في حديث الثالثاء بعد أف أكرد بعض آيات (1)"باالتباع كأكلى أسمـ كتعالى تبارؾ

الٌصفات كأحاديثيا: "فنحف ال نعرؼ ىذه المعاني المقصكدة، بؿ نفٌكض األمر فييا إلى اهلل 

 .(2)المكاقؼ أسمـ، كأحكـ، كأعمـتعالى.. فالتفكيض في مثؿ ىذه 

بناءن عمى ما سبؽ حكـ صاحبا التفصيؿ في الشبية عمى الشيخ البٌنا كجماعتو بنفي  -ْ

الٌصفات، فقاؿ أحدىما: "مما ال شؾ فيو أٌف أىؿ التفكيض ىـ شٌر المبتدعة كأضٌميـ؛ ألٌف 

بطاؿ نصكص الكتاب كالٌسنة"  .(3)مفاد قكليـ ىك إنكار الٌصفات جميعان، كا 

تمؾ أبرز النقاط التي خالؼ فييا الشيخ البٌنا كجماعتو منيج الٌسمؼ في المسألة، كقد أضاؼ 
الياللي شاىدان آخر لمتدليؿ عمى اضطراب فكر اإلخكاف في المسألة، عندما أكرد مكقؼ الشييد سٌيد 

 .(4)فييا -التأكيؿ-قطب كاستنتج أنو يتبٌني رأم الخمؼ

 قؿ إلى المطمب الثاني، كخالصة مذىب الٌسمؼ في المسألة.أكتفي بذلؾ في عرض الشبية ألنت

 

 

 

                                                           

 .ُْٕالبٌنا، مجمكعة الٌرسائؿ، رسالة العقائد، ص (ُ)
 .ّْٕ-ّْٔانظر: البٌنا، حديث الثالثاء، ص (ِ)
. كىك ذات االستنتاج الذم خرج بو ٖٕ، ٕٕصيزاف اإلسالـ، آؿ الثبيت، دعكة اإلخكاف المسمميف في م (ّ)

 .ِٕٓالياللي؛ إذ تناكؿ المسألة تحت عنكاف: نفي الصفات، انظر: ص
 .ُِٖ-ِٕٕ، ِٔٔ-ِْٔ، صاألمة سمؼ بفيـ كالٌسنة الكتاب ضكء في اإلسالمٌية الجماعات الياللي،انظر:  (ْ)

ُِٖ. 
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 وأحاديثيا. الصفات آيات من السمف موقف الثاني: المطمب

مما ال شؾ فيو أف ىذه المسألة تعد مف أعمدة مسائؿ االعتقاد بيف المذاىب اإلسالمٌية؛ لذا كثر 
بما أنيا مكضكع بحد ذاتو، تكاد تكفيو ، ك (2)كحديثان  (1)فييا التأليؼ، كتكٌسعت فييا الكتابة قديمان 

رسالة عممٌية، أكتفي ىنا بما أشرت إليو في التمييد، كىك االقتصار في عرض مكقؼ الٌسمؼ عمى 
ما تكٌصؿ إليو الباحثكف، كاعتمده المحققكف، كذلؾ مف خالؿ عرض أىـ القكاعد التي اعتمدىا 

ة، كذلؾ بالتكثيؽ ألئمة الٌسمؼ كأعالميـ، السمؼ في مسألة الٌصفات، دكف إىماؿو لألصالة العمميٌ 
 :(3)كقد كانت قكاعد الٌسمؼ في اإليماف بالٌصفات عمى النحك التالي

                                                           

  مف الدراسات السابقة: (ُ)
 ق(.ُُّت صفات الٌرب عز كجؿ، البف خزيمة، )كتاب التكحيد في إثبا -ُ
 ق(.ّٖٓ، لمٌدارقطني، )الٌنزكؿ أحاديثك الٌصفات، -ِ
 .(ىػّْٖ، لمجكيني، )المجيد القرآف في كالصكت الحرؼ كمسألة كالفكقية االستكاء إثبات في رسالة -ّ
 .(ىػْٖٓ، )لمبييقي ،كالصفات األسماء -ْ
 (.ىػُُٕ) لمكاسطي، كعال، جؿ الرب صفات في النصيحة -ٓ
 في األكممية الرسالة"، ك كالصفات لألسماء اإلثبات تحقيؽرسالة في الٌصفات االختيارٌية، كالرسالة التدمرٌية " -ٔ

، البف تيمية، اهلل صفات في كالحقيقة المجاز تحقيؽ في المدنية الرسالة، ك الكماؿ صفات مف هلل يجب ما
 .(ىػِٖٕ)

 .(ىػْٖٕ، لمذىبي، )العالميف رب صفات في األربعيف كتاب -ٕ
 .(ىػَُّّ، مرعي الكرمي، )كالصفات األسماء تأكيؿ في الثقات أقاكيؿ -ٖ
 الٌسمؼ في الٌصفات. سكؼ أشير إلييا فيما يمي ضمف المصادر التي كثقت منيا لقكاعد (ِ)
 المصادر التي اعتمدت عمييا في تكثيؽ تمؾ القكاعد، كانت عمى النحك التالي: (ّ)
 منيج ىػ،ُّّٗ: ت الشنقيطي، الجكني القادر عبد بف لمختارا محمد بف األميف محمد الشنقيطي، -ُ

 .ْٔ-َُ، صْط ـ،ُْٖٗ - ىػَُْْ ،(الككيت – السمفية الدار) كالصفات، األسماء  يات كدراسات
 كأسمائو اهلل صفات في المثمى القكاعد ىػ،ُُِْ: ت العثيميف، محمد بف صالح بف محمد العثيميف، -ِ

 .ّٕ-ُٖ، صّط ـ،ََُِ-ىػُُِْ ،(المنكرة لمدينةا -اإلسالمية الجامعة) الحسنى،
 .َُْ-ٕٗ، مرجع سابؽ، صكالجماعة الٌسنة أىؿ معتقد في كصفاتو اهلل أسماء األشقر، -ّ
-ٖٓ، مرجع سابؽ، صكالتنزيو اإلثبات ضكء في النبكية كالسنة الكتاب في اإلليية الصفات عمي، جامي -ْ

ٖٔ. 
 .ُِٕ-ّٗ، مرجع سابؽ، صالٌصفات آيات في كاإلثيات التأكيؿ بيف المفسركف المغراكم، -ٓ
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 :(1)والسنة االقتصار في إثبات أسماء اهلل تعالى وصفاتو عمى الكتاب -1

 الكتاب في ذلؾ مف تعالى هلل إثباتو كرد فما: ىذا بغيرىما، كعمى كصفاتو اهلل أسماء تثبيت فال
 نفيو كال إثباتو يرد لـ ضده، كما كماؿ إثبات مع نفيو كجب فييما نفيو كرد إثباتو، كما كجب كالسنة
: معناه فيو، كأما كالنفي اإلثبات كركد لعدـ ،ينفي كال يثبت فال لفظو، في التكقؼ كجب فييما

ف مقبكؿ، فيك تعالى باهلل يميؽ حؽه  بو أريد فإف فيو؛ فيفصؿ  كجؿ عز باهلل يميؽ ال معنىن  بو أريد كا 
  ، كال فرؽ في ذلؾ بيف أف يككف الحديث متكاتران أك آحادان ماداـ صحيحان.رٌده كجب

ا الم وي  ييكصىؼى  أىفٍ  اٍلبىابً  ىىذىا ًفي فىاأٍلىٍصؿي كفي ىذا يقكؿ شيخ اإلسالـ ابف تيمية: "  ًبوً  كىصىؼى  ًبمى
ا نىٍفسىوي  ًبمى فىٍتوي  كى ٍثبىاتنا؛كى  نىٍفينا: ريسيميوي  ًبوً  كىصى يىٍنًفي ًلنىٍفًسوً  أىٍثبىتىوي  مىا ًلم وً  فىييٍثًبتي  اً  ٍنوي  كى ، (2)"نىٍفًسوً  عىفٍ  نىفىاهي  مىا عى

 أف الكالـ أىؿ في حكميكىا ىك ينقؿ استنكار اإلماـ الشافعي عمى مف خالؼ ذلؾ المنيج بقكلو: "
ريد يضربكا  كالسنة الكتاب تىرؾ مف جزاء ىذا اؿ:كيق كالعشائر، القبائؿ في بيـ كييطاؼ كالنِّعاؿ، بالجى
 .(3)"الكالـ عمى كأقبىؿ

 :(4)القياس أو االستحسان أو لاجتياد كميا توقيفّية ال تخضع -2

                                                                                                                                                                          

اٌلبي، -ٔ  -اإليماف دار) الٌسمفٌية، العقيدة منيج عمى البرٌية ربٌ  صفات الٌصاٌلبي، محمد محمد عمي الص 
 .ُُُ-ٓٗ، ْٓ، ِّ-َّ، صـََِِ ،(االسكندرٌية

اكم، ، المغر َُِ-ٕٗ، األشقر، أسماء اهلل كصفاتو، صَّ-ِٗانظر: العثيميف، القكاعد المثمى، ص )ُ(
، الٌصاٌلبي، ْٔ، ُٔ-ٖٓ، جامي عمي، الصفات اإلليٌية، صٕٗ-ّٗ، صُالمفسركف بيف التأكيؿ كاإلثبات، ج

 .ْٓ، َّصفات رب البرٌية، ص
 ابف محمد بف القاسـ أبي بف اهلل عبد بف السالـ عبد بف الحميـ عبد بف أحمد العباس أبك الديف تقي تيمية، ابف (ِ)
 قاسـ، بف محمد بف الرحمف عبد: تحقيؽ جزءان، ّٓ الفتاكل، مجمكع ىػ،ِٖٕ: ت مشقي،الد الحنبمي الحراني تيمية

 .ّ، صّ، جـُٓٗٗ/ىػُُْٔ ،(النبكية المدينة -الشريؼ المصحؼ لطباعة فيد الممؾ مجمع)
 ابف محمد بف القاسـ أبي بف اهلل عبد بف السالـ عبد بف الحميـ عبد بف أحمد العباس أبك الديف تقيابف تيمية،  (ّ)
 ىػَُْٖ ،(العممية الكتب دار) أجزاء، ٔ تيمية، البف الكبرل الفتاكل ىػ،ِٖٕ: ت الدمشقي، الحنبمي الحراني تيمية
 .ّّٓ، صٔ، جُط ـ،ُٕٖٗ -
، العثيميف، أسماء اهلل كصفاتو، ّْ،ِٕانظر: الشنقيطي، منيج كدراسات  يات األسماء كالٌصفات، ص )ْ(

-ََُ، صُ، المغراكم، المفسركف بيف التأكيؿ كاإلثبات، جُّٔ-ُِٖو، ص، األشقر، أسماء اهلل كصفاتَّص
 .َُٓ، ْٓ، َّ، الٌصاٌلبي، صفات رب البرٌية، صٓٔ، ٖٓ، جامي عمي، الصفات اإلليٌية، صَُُ
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 كعميو ال يسع المؤمف فييا إاٌل التكقؼ كاالتباع، دكف زيادة أك نقصاف؛ فالعقؿ فييا تابع لمنقؿ؛

 اب،ضطر حاليا اال التي العقكؿال ب ،عصـكالم عف كالمنقكؿ بالشرع تدرؾ إنما الغيبية المسائؿف

 كالصفات األسماء باب في عمى اهلل تعالى يطمؽ ماكاقعيا االختالؼ، كفي ىذا يقكؿ ابف القٌيـ: "ك 

 بو كصؼ بما اهلل يكصؼ أف: الباب ىذا جميع في الشامؿ القكؿ، كيقكؿ ابف تيمية: "(1)"تكقيفي

 اإلماـ قاؿ ،كالحديث القرآف يتجاكز ال األكلكف قكفالساب بو كصفو كبما رسكلو بو كصفو أك نفسو

 القرآف يتجاكز ال  رسكلو بو كصفو أك نفسو بو كصؼ بما إال اهلل يكصؼ ال : أحمد

 .(2)"كالحديث

 كيفية معرفةلكؿ ذلؾ كاف مف لكاـز التكقيؼ: قطع الٌطمع في إدراؾ كيٍنو الصفات ككيفٌيتيا؛ إذ 
 .(3)مكصكفاتيا باختالؼ تختمؼ الصفات إذ ؛الذات ةكيفي معرفة عمى متكقفة فةالصٌ 

مف ىنا فإٌف أم كصؼ هلل تعالى أك إخبار عنو كاف ال بد مف التكٌقؼ فيو حتى نسأؿ عف معناه 

مىى فىمىٍيسى المراد، كفي ىذا يقكؿ شيخ اإلسالـ: " دو  عى دنا ييكىاًفؽى  أىفٍ  لىوي  كىالى  بىؿٍ  أىحى مىى أىحى  أىكٍ  لىٍفًظوً  إٍثبىاتً  عى

ت ى نىٍفًيوً  قًّا أىرىادى  فىًإفٍ  :ميرىادىهي  يىٍعًرؼى  حى فٍ  ،قيًبؿى  حى فٍ  ،ريد   بىاًطالن  أىرىادى  كىاً  ميوي  اٍشتىمىؿى  كىاً  مىى كىالى ؽ   عى بىاًطؿو  حى  لىـٍ  كى

لىـٍ  ميٍطمىقنا ييٍقبىؿٍ  ًميعى  ييًردٍ  كى ييفىس ري  الم ٍفظي  ييكقىؼي  بىؿٍ  مىٍعنىاهي  جى ٍعنىى كى مث ؿ بمفظة "الًجيىة" ..، ثـٌ اٍلمى
(4). 

ميا، و كّميا  (7)اهلل الث بوتّية صفات -3   :(1)مال هلل تعالىوكَ  ،دحمَ ع 

                                                           

 ْ الفكائد، بدائع ىػ،ُٕٓ: ت الجكزية، قيـ ابف الديف شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف محمد ،ابف القٌيـ (ُ)
 .ُِٔ، صُ، ج(بيركت -العربي الكتاب ارد) أجزاء،

 .ِٔ، صٓابف تيمية، مجمكع الفتاكل، ج )ِ(
 .ْٓ، صكالٌصفات األسماء  يات كدراسات منيج الشنقيطي،(ّ)

 .ِْ-ُْ، صّابف تيمية، مجمكع الفتاكل، ج )ْ(
 اهلل نفاىا مامبٌية ىي: ، في المقابؿ الٌصفات السٌ رسكلو لساف عمى أك كتابو في لنفسو تعالى اهلل أثبت ماىي:  (ٓ)

 .ِّ، ُِص المثمى، القكاعد العثيميف،، انظر: رسكلو لساف عمى أك كتابو، في نفسو عف سبحانو
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 ىك ما بيا المكصكؼ كماؿ مف ظيركم ما  ،يادالالتي  عتكتنكٌ تمؾ الصفات  كثرت ماكمٌ معمكـ أنو 
اؿ اهلل تعالى، ؛ لذلؾ كاف مف منيج القرآف التفصيؿ في ىذا النكع مف الٌصفات؛ إظياران لكمأكثر

 يككف ال بحيث األكممية مف يمكف ما أقصى ىك لو الثابت بؿ هلل ثابت الكماؿيقكؿ شيخ اإلسالـ: "
، كيقكؿ ابف القٌيـ: (2)"المقدسة بنفسو يستحقو تعالى لمرب ثابت كىك إال فيو نقص ال كماؿ كجكد

 .(3)"أكممو الكماؿ مف كلو ،بأكمميا الصفات مف مكصكؼ فيك محض كماؿ صفات كميا كصفاتو"

، كالمكت، أٌما صفات الٌنقص التي نفاىا اهلل عف نفسة، أك نفاىا عنو رسكلو  كالجيؿ، كالنـك
 إثبات مع تعالى اهلل عف نفييا فيجب ، كالتي تسٌمى "الٌصفات الٌسمبية"عبكالتٌ  كالعجز، كالنسياف،

 لثبكت انتفائو بياف بو فالمراد ونفس عف تعالى اهلل نفاه ما ألف كذلؾ األكمؿ؛ الكجو عمى ىاضدِّ 
 .(4)الكماؿ عمى يدؿ ما يتضمف أف إال بكماؿ ليس النفي ألف نفيو؛ لمجرد ال ضده كماؿ

 :(5)الصفات ليست من المتشابو -4

كمف القكاعد التي سار عمييا الٌسمؼ في الصفات أنيـ لـ يعٌدك معانييا مف المتشابو الكارد في 

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ چ ا ية: 

ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷﮸   ﮹  ﮺ ﮻     ﮼  ﮽  ﮾ ﮿       ﯀   

، بؿ كانكا يعرفكف معناه كيفيمكف ما تدؿ عميو النصكص (6)چ﯁                    
ي تأكيد الٌسمؼ أف األسماء مف صفات اهلل عز كجؿ، كيثبتكنيا هلل عمى الكجو الاٌلئؽ بو، كف

 مف ىذا إف: قاؿ مف، يقكؿ شيخ اإلسالـ: "اهلل إال تأكيمو يعمـ ال الذمكالٌصفات ليست مف المتشابو 
 سمؼ مف أحد عف أعمـ ما فإني ذلؾ بطالف عمى الدليؿ أما :فنقكؿ ،معناه يفيـ ال كأنو المتشابو
 ا ية ىذه في الداخؿ المتشابو مف ذلؾ جعؿ أنو غيره كال حنبؿ بف أحمد ال األئمة مف كال األمة

                                                                                                                                                                          

، الٌصاٌلبي، صفات رب البرٌية، َُِ، األشقر، أسماء اهلل كصفاتو، صِْانظر: العثيميف، القكاعد المثمى، ص )ُ(
 .َُْ-َُِ، ٗٗص

 .ُٕ، صٔج ابف تيمية، مجمكع الفتاكل، )ِ(
 .ُٖٔ-ُٕٔ، صُج الفكائد، بدائع ،ابف القٌيـ (ّ)
 .ِّص المثمى، القكاعد العثيميف،انظر:  (ْ)

 .ّٖ، الشنقيطي، منيج كدراسات  يات األسماء كالصفات، صّٓ-ّْانظر: العثيميف، القكاعد المثمى، ص )ٓ(
 .ٕآؿ عمراف:  (ٔ)
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: قالكا كال ،يفيـ ال الذم األعجمي الكالـ بمنزلة كصفاتو اهلل أسماء كجعمكا ،معناه أحد يعمـ أف كنفى
نما ،معناه أحد يفيـ ال كالمان  ينزؿ اهلل إف  . (1)"صحيحة معاف ليا كممات قالكا كا 

 في تكممكا قد األمة كسائر كالتابعيف صحابةال مف السمؼكيقكؿ مكٌضحا ذلؾ في مكضع آخر: "
 عمـ نفي؛ ألف كبيانيا داللتيا يكافؽ بما كفسركىا ،كغيرىا الصفات آيات القرآف نصكص جميع
 المعنى يثبتكف بؿ ،معناه ينفكا لـ ذلؾ مف شيء عف سئمكا إذا كانكا، فالمعنى لعمـ نفيان  ليس التأكيؿ

 كيؼ (2)چڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ  قكلو عف سئؿ لما أنس بف مالؾ كقكؿ ،الكيفية كينفكف
، "االستكاء: فقاؿ استكل  ككذلؾ ،(3)"بدعة عنو كالسؤاؿ كاجب، بو كاإليماف مجيكؿ، كالكيؼ معمـك
 مف السنة أىؿ في فميس بكؿبالقى  الكالـ ىذا الناس تمقى كقد ،قبمو)شيخ اإلماـ مالؾ(  ربيعة
 .(4)"ينكره

 قد اإليماف أىؿ: "الصفات مسائل في الصحابة يختمف لمنكاف: كىا ىك ابف القٌيـ يكتب تحت ع
 مف كثير في الصحابة تنازع كقد اإليماف، عف بذلؾ يخرجكف كال األحكاـ بعض في يتنازعكف
 مسألة في يتنازعكا لـ اهلل بحمد كلكف ،إيمانان  األمة كأكمؿ المؤمنيف سادات كىـ األحكاـ، مسائؿ
 كممة كالسنة الكتاب بو نطؽ ما إثبات عمى كميـ بؿ كاألفعاؿ، اتكالصف األسماء مسائؿ مف كاحدة
 لشيء يبدكا كلـ ،تبديالن  مكاضعيا عف فكىايحرِّ  كلـ تأكيال، يسكمكىا لـ آخرىـ، إلى أكليـ مف كاحدة،
 يجب منيـ أحد يقؿ كلـ كأعجازىا، صدكرىا في يدفعكا كلـ ،أمثاالن  ليا ضربكا كال ،إبطاالن  منيا

 باإليماف كقابمكىا كالتسميـ، بالقبكؿ تمقكىا بؿ مجازىا، عمى كحمميا ئقياحقا عف صرفيا
 .(5)"كالتعظيـ

                                                           

 ابف محمد بف القاسـ أبي بف اهلل عبد بف السالـ عبد بف الحميـ عبد بف أحمد العباس أبك الديف تقي تيمية، ابف(ُ) 
 محمد: عميو كعمؽ أحاديثو خرج كالتأكيؿ، المتشابو في اإلكميؿ ىػ،ِٖٕ: ت الدمشقي، الحنبمي الحراني تيمية

 .ّّ، ص(اإلسكندرية -اإليماف دار) شحاتو، الشيمي
 .ٓطو:  (ِ)
 .ُِّسبؽ تخريجو ص  (ّ)

 .َّٗ-َّٕ، صُّع الفتاكل، جابف تيمية، مجمك  )ْ(
 عف المكقعيف إعالـ ىػ،ُٕٓ: ت الجكزية، قيـ ابف الديف شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف محمد القٌيـ، ابف(ٓ) 
 - ىػُُُْ ،(ييركت – العممية الكتب دار) إبراىيـ، السالـ عبد محمد: تحقيؽ أجزاء، ْ العالميف، رب عف

 .ّٗ، صُ، جُط ـ،ُُٗٗ
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 كعميو فإف الصفات ليست مف المتشابو مف جية المعنى، بينما ىي كذلؾ مف جية الكىٍيؼ.

 :(1)تمثيل وال تكييف غير ومن تعطيل، وال إثباتيا عمى ظاىرىا من غير تحريف -5

 عمى كأحاديثيا الصفات آيات إجراءالقاعدة التي سار عمييا الٌسمؼ:عمى ما سبؽ فإٌف  بناءن 
كفؽ امعناى يعرفكف كانكا، بمعنى أٌنيـ تمثيؿ كال تكييؼ، كال تعطيؿ، كال تحريؼ، غير مف ظاىرىا،

، بو الاٌلئؽ الكجو عمى هلل كيثبتكنيا كجؿ، عز اهلل صفات مف عميو تدؿ ما كيفيمكف، كبيانيا داللتيا
إلييا  ضيؼي عبارات األئمة في تأكيد ذلؾ، منيا ماسبؽ مف أقكاؿ في القاعدة الٌرابعة، أي  كقد كثرت

 بو كصفو كبما نفسو بو كصؼ بما اهلل يصفكف أنيـ: السمؼ كمذىبقكؿ شيخ اإلسالـ ابف تيمية: "
 مف بو اهلل كصؼ ما أف كنعمـ ،تمثيؿ كال تكييؼ غير كمف تعطيؿ كال تحريؼ غير مف رسكلو
 بكالمو؛ المتكمـ مقصكد يعرؼ حيث مف يعرؼ معناه بؿ أحاجي؛ كال لغز فيو ليس حؽ يكف ذلؾ
 البياف في الخمؽ كأفصح العمـ بياف في الخمؽ كأفصح يقكؿ بما الخمؽ أعمـ المتكمـ كاف إذا سيما ال

 ةالمذككر  المقدسة نفسو في ال ،شيء كمثمو ليس ذلؾ مع سبحانو كىك ،كاإلرشاد كالداللة كالتعريؼ
 فكذلؾ ،حقيقة أفعاؿ كلو ،حقيقة ذات لو سبحانو اهلل أف نتيقف فكما ،أفعالو في كال ،كصفاتو بأسمائو

 .(2)"أفعالو في كال صفاتو في كال ذاتو في ال شيء كمثمو ليس كىك ،حقيقة صفات لو

 الصفات كآيات الصفات أحاديث إجراء السمؼ مذىب": -نقالن عف بعض العمماء-كيقكؿ أيضان 
 السمع معنى إف كال ،القدرة اليد معنى إف: نقكؿ فال عنيا، كالتشبيو الكيفية نفي مع ،ظاىرىا عمى
 ؛مثالو فيو كيتبع حذكه فيو يحتذل الذات في الكالـ عمى فرع الصفات في الكالـ أف كذلؾ ؛العمـ
 إثبات ال كجكد إثبات الصفات إثبات فكذلؾ ؛كيفية إثبات ال كجكد إثبات الذات إثبات كاف فإذا
 .(3)"كيفية

                                                           

، ّّ، ِٓ، العثيميف، القكاعد المثمى، صَُطي، منيج كدراسات  يات األسماء كالٌصفات، صانظر: الشنقي )ُ(
، المغراكم، المفسركف ُُِ، ُُٕ، األشقر، أسماء اهلل كصفاتو، صُٓ، ابف عثيميف، أسماء اهلل كصفاتو، صٕٕ

، صفات رب ، الٌصاٌلبيٓٔ-ُٔ، جامي عمي، الصفات اإلليٌية، صٗٗ-ٖٗ، صُبيف التأكيؿ كاإلثبات، ج
 .ْٓ، ُّالبرٌية، ص

 .ِٔ، صٓابف تيمية، مجمكع الفتاكل، ج )ِ(
 .ُُٕ، صّّابف تيمية، مجمكع الفتاكل، ج )ّ(
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 ال شيء، كمثمو ليس اهلل أف عمى السنة أىؿ اتفؽكفي تأكيد نفي المشابية، يقكؿ شارح الطحاكٌية: "
 .(1)"أفعالو في كال صفاتو، في كال ذاتو، في

 التحريؼ ألف ؛"تأكيؿ" كممة عمى" تحريؼ" كممة اخترناكفي التحذير مف التأكيؿ يقكؿ ابف عثيميف: "

(2)چٺ  ٺ  ٺ  ٿچ  :قكلو في سمكو مف تعالى اهلل ذـٌ  ،حاؿ بكؿ باطؿ معناه
 أما،  

 التحريؼ، بمعنى ىك المردكد كالفاسد مردكد، فاسد ىك ما كفيو مقبكؿ، صحيح ىك ما ففيو التأكيؿ

 أىؿ عقيدة خالصة كىي الكاسطية العقيدة في - اهلل رحمو - تيمية ابف اإلسالـ شيخ اختار كليذا

ف التأكيؿ بدؿ التحريؼ راختا كالجماعة السنة  التعبير العقائد كتب مف كثير في يكجد كاف كا 

 الدليؿ بؿ عميو، دليؿ ال الذم التأكيؿ أم التحريؼ بمعنى ىك ما بالتأكيؿ يريدكف لكنيـ، "بالتأكيؿ"

 كاألحاديث ا يات، بيذه نؤمف نحف: يقكلكف كالجماعة السنة فأىؿ، تحريؼ الحقيقة في كىذا نقيضو

ظاىر الكالـ بدكف دليؿ  نفي: األكؿ: كجييف مف عمـ بغير اهلل عمى قكؿ تحريفيا ألف فيا؛نحرٌ  كال

 ليذا؛ الظاىر ذلؾ خالؼ إثبات، كالثاني:ظاىره يرد لـ تعالى اهلل أف مف العمـ لنا أيفك  مف الٌشرع،

 أف يمكف ال كأنو النصكص، عمى جناية أنو كيركف التحريؼ، مف يتبرأكف كالجماعة السنة أىؿ كاف

 .(3)"لنا يبيف أف بدكف ظاىره خالؼ كيريد بشيء تعالى اهلل يخاطبنا

 

                                                           

 الصالحي األذرعي الحنفي، العز أبي ابف محمد بف عميٌ  الديف عالء بف محمد الديف صدر الحنفي، العز أبك(ُ) 
 دار) األلباني، الديف ناصر: تخريج العمماء، مف جماعة: تحقيؽ الطحاكية، العقيدة شرح ىػ،ِٕٗ: ت الدمشقي،
 .ٖٗ، صاألكلى المصرية الطبعة ـ،ََِٓ - ىػُِْٔ ،(اإلسالمي المكتب مطبكعة عف السالـ

 .ْٔالنساء:  (ِ)
 .ِّ-ُِص كصفاتو، اهلل أسماء عثيميف، ابف (ّ)
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 :(2)الكيفية هلل تعالى (1)إثباتيا كما سبق مع تفويض -6

إتمامان لمقاعدة الٌسابقة فإٌف الٌسمؼ إلى جنب اإلثبات يفٌكضكف في كيفٌية الٌصفات، مستدٌليف بقكلو 
 ،(4)چٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  چ  قكلو:، ك (3) چې    ې   ى      ى  ائ  چ  تعالى:

كا ال"كبالحديث الٌشريؼ:  كا الم وً  ًفي تيفىكِّري تىفىك ري ٍمؽً  ًفي كى كمعتمديف عمى العبارة المأثكرة  (5) .."الم وً  خى
، محتجيف بأٌف إدراؾ الٌصفات متكقؼ عمى إدراؾ الٌذات، فإذا عجز العقؿ عف (6)"كالكيؼ مجيكؿ"

 فيك عف الثانية أعجز.األكلى 

 .(7)"األناـ يشبو كال، األفياـ تدركو كال األكىاـ، تبمغو الكفي كؿ ذلؾ يقكؿ صاحب الطحاكٌية: "

 :(8)مساحة التأويل المقبول في الّصفات -7

سبؽ كأف أشرت في القاعدة الخامسة تفريؽ الٌسمؼ بيف التأكيؿ المقبكؿ، ككبيف الفاسد المردكد، 
 :(9)التحريؼ"، كىنا أنقؿ تحقيؽ الشنقيطي في ذلؾ، عمى النحك التاليكالذم أطمقكا عميو "

                                                           

ة يعني: )صرؼ الٌمفظ عف ظاىره، مع الٌتفكيض في نصكص الٌصفات مف الناحية العرفٌية االصطالحٌية الشائع (ُ)
عدـ الٌتعٌرض لبياف المعنى المراد منو، بؿ يترؾ كيفٌكض عممو إلى اهلل تعالى، بأف يقكؿ: اهلل أعمك بمراده(؛ لذا 
سٌماىـ ابف القٌيـ "أىؿ التجييؿ"، كما سٌماىـ "الاٌل أٍدرٌية"، كقد انكر شيخ اإلسالـ التفكيض بيذا المعنى أشد نكير، 

 القاضي، عثماف بف الرحمف عبد بف أحمد القاضي،عمى مف زعـ أف ذلؾ منسكب إلى الٌسمؼ الصالح، انظر:  كردٌ 
 .ِِ-ُٖص ،ِط ـ،ََِّ-قُِْْ ،(الٌرياض -العاصمة دار) الٌصفات، نصكص في التفكيض أىؿ مذىب

، ّْ، ِٕالمثمى، ص ، العثيميف، القكاعدْٓانظر: الشنقيطي، منيج كدراسات  يات األسماء كالٌصفات، ص )ِ(
، المغراكم، المفسركف بيف ُّٔ، ُِّ، األشقر، أسماء اهلل كصفاتو، صُٖابف عثيميف، أسماء اهلل كصفاتو، ص

 .ٖٗ، الٌصاٌلبي، صفات رب البرٌية، صََُ-ٗٗ، صُالتأكيؿ كاإلثبات، ج
 .َُُطو:  (ّ)
 .ُُالٌشكرل:  (ْ)

 .ِٔسبؽ تخريجو، انظر: البحث، ص )ٓ(
 مف البحث. ُِّيا، صسبؽ تخريج )ٔ(

 .ُُٕ، ْٖ، ّٕأبك العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاكٌية، ص (ٕ)
، َِ، العثيميف، القكاعد المثمى، صّٓ-ّّانظر: الشنقيطي، منيج كدراسات  يات األسماء كالٌصفات، ص )ٖ(

، الٌصاٌلبي، ٖٗص ،ُ، المغراكم، المفسركف بيف التأكيؿ كاإلثبات، جّٔ، ابف عثيميف، أسماء اهلل كصفاتو، ّّ
 .ٗٗصفات رب البرٌية، ص

 .ّٓ-ّّص كالٌصفات، األسماء  يات كدراسات منيج الشنقيطي، (ٗ)
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 المفظ كصرؼ ،لدليؿ منو المتبادر ظاىره عف فظالمٌ  صرؼ ىك األصكلييف اصطالح في"التأكيؿ 
 :حاالت ثالث األصكؿ عمماء عند لو منو المتبادر ظاىره عف

 مف النكع كىذا سنة كأ كتاب مف صحيح لدليؿ منو المتبادر ظاىره عف يصرفو أف إما- أ
 .فيو نزاع ال مقبكؿ صحيح التأكيؿ

 نفس في كىك دليالن  المجتيد يعتقده لشيء منو المتبادر ظاىره عف المفظ صرؼ ىك :الثاني- ب
 .فاسد لو كيقاؿ ،بعيدان  تأكيال يسمى فيذا بدليؿ ليس األمر

 بؿ صطالحاال في تأكيال يسمى ال فيذا ،لدليؿ ال ظاىره غير عمى المفظ حمؿالثالث: - ت
 الصفات آيات صرؼ النكع ىذا كمف، نبيو كسنة ،اهلل بكتاب تالعب ألنو ؛لعبان  يسمى
 ".استكلى بمعنى استكل كقكليـ سمطاف مف بيا اهلل أنزؿ ما محتمالت إلى ظكاىرىا عف

كعميو فإٌف مساحة التأكيؿ عند الٌسمؼ في بعض ألفاظ الٌصفات ال تخرج عف الٌنكع األٌكؿ الذم 
بقدر ما ىك مف باب  (1)ه سياؽ الكالـ، كتركيب العبارات، كالٌسمؼ في ذلؾ ال يسمكنو تأكيالن اقتضا

التفسير، كليس فيو صرؼ عف ظاىر المعنى بقدر ما ىك فيـه يقتضيو السياؽ كالتركيب، كفي ىذا 
 ما ـالكال ظاىر فإف ظاىرىا، عف ليا صرؼ لمٌصفات السمؼ تفسير أف ـنسمِّ  ال: "(2)يقكؿ العثيميف

 الكممات فإف الكالـ، إليو يضاؼ كما السياؽ، بحسب يختمؼ كىك المعني، مف منو يتبادر ما
 بضـ كيتعيف معناىا يظير كجمؿ، كممات مف مركب كالكالـ الكالـ، تركيب بحسب معناىا يختمؼ
 الكتاب مف دليالن  ذلؾ في ليـ فإف ظاىرىا، عف صرؼ تفسيرىـ أف مناسم   لك، ك بعض إلى بعضيا
ما متصالن، إما نة،كالس  يتكصؿ كقطعيات براىيف الصارؼ يزعميا شبيات لمجرد كليس منفصالن، كا 
ـٌ فٌصؿ ذلؾ بالعديد مف  رسكلو لساف عمى أك ،كتابو في لنفسو اهلل أثبتو ما نفي إلى بيا ، ث

 :(4)، أذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ(3)األمثمة

                                                           

اٌل لمزميـ مف ذلؾ القكؿ بأٌف الٌصفات مف المتشابو الذم ال يعمـ تأكيمو إاٌل اهلل، كىذا ما لـ يقكلكا بو. (ُ)  كا 
 .ْٗ-ْٖالحسنى، صالعثيميف، القكاعد المثمى في صفات اهلل كأسمائو  (ِ)
، ْٗ-ّٔتناكؿ الشيخ العثيميف سبعة منيا في كتابو: أسماء اهلل كصفاتو كمكقؼ أىؿ الٌسنة منيا، انظر: ص (ّ)

 .ٕٕ-ْٗكما تناكؿ خمسة عشر صفة في كتابو القكاعد المثمى في صفات اهلل كأسمائو الحسنى، انظر: ص
 .ٕٔ-ٔٔ، صالحسنى سمائوكأ اهلل صفات في المثمى القكاعدانظر: العثيميف،  (ْ)
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 :(2)چڦ  ڦ      ڤ  ڤچ ، كقكلو: (1)چژ  ڑ  چ  تفسير قكلو تعالى. 

ب ى كالسالـ الصالة عميو مكسى أف أك اهلل، عيف في تجرم السفينة أففمـ يقؿ الٌسمؼ ب  عيف فكؽ ييرى
 تككف مكسى تربية ككذلؾ كتكمؤىا، ترعاىا اهلل كعيف تجرم السفينة أف، إٌنما حممكىا عمى تعالى اهلل
 الو المساف العربي الذم نزؿ بو القرآف، ف؛ ألٌف ىذا ما يقتضيبيا كيكمؤه يرعاه تعالى اهلل عيف عمى
: القائؿ قكؿ مف كال. عينو داخؿ يسير أنو: المعني أف ،بعيني يسير فالف: القائؿ قكؿ مف أحد يفيـ
 فظالمٌ  ظاىر ىذا أف عو مدٌ  ادعى كلك. نوعيٍ  عمى راكب كىك كاف جوتخرُّ  أفٌ  ،عيني عمى جتخرٌ  فالف
 غاية ممتنع، أضؼ إلى أٌف ذلؾ الظاىر العقالء عف فضالن  السفياء منو لضحؾ الخطاب ىذا في

 تعالى اهلل ألف تعالى؛ اهلل حؽ في يفيمو أف قدره حؽ كقدره اهلل عرؼ لمف يمكف كال االمتناع،
 مف شيء في حاؿ ىك كال مخمكقاتو، مف شيء فيو يحؿ ال خمقو، مف بائف عرشو عمى مستك

 .اكبيرن  عمكنا ذلؾ عف كتعالى سبحانو مخمكقاتو،

  :ٍيرىةى، أىًبي عىفٍ التفسير لمحديث القدسي  عىادىل مىفٍ : "قىاؿى  الم وى  ًإف    الم وً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ىيرى
ًليًّا ًلي ٍرًب، آذىٍنتيوي  فىقىدٍ  كى ا ًباٍلحى مى ٍبًدم ًإلىي   تىقىر بى  كى مىٍيًو، اٍفتىرىٍضتي  ًمم ا ًإلىي   أىحىب   ًبشىٍيءو  عى مىا عى  كى
ٍبًدم يىزىاؿي  ت ى ًبالن كىاًفؿً  ًإلىي   يىتىقىر بي  عى رىهي  ًبًو، يىٍسمىعي  ال ًذم سىٍمعىوي  كيٍنتي  أىٍحبىٍبتيوي  فىًإذىا أيًحب وي، حى بىصى  كى
يىدىهي  ًبًو، ييٍبًصري  ال ًذم ًرٍجمىوي  ًبيىا، يىٍبًطشي  ال ًتي كى فٍ  ًبيىا، يىٍمًشي ال ًتي كى يٍعًطيىن وي، سىأىلىًني كىاً  لىًئفٍ  ألى  كى

يًعيذىن وي، اٍستىعىاذىًني مىا ألى ، يىٍكرىهي  اٍلميٍؤًمفً  نىٍفسً  عىفٍ  تىرىدًُّدم فىاًعميوي  أىنىا شىٍيءو  عىفٍ  تىرىد ٍدتي  كى  اٍلمىٍكتى
 (3)" مىسىاءىتىوي  أىٍكرىهي  كىأىنىا

يدٌؿ  ؛ فالحديث الحقيقة حبويي  مف ؿجٍ كرً  كيد، كبصر، سمع، يككف اهلل أفحيث لـ يقؿ الٌسمؼ ب
، كمحبكبان  محبان ، إليو كمتقربان  كمتقربان  كمعبكدان، عابدان أثبت  وعمى ذلؾ بأم كجو مف الكجكه؛ ألنٌ 

 ىك ىذيف مف كاحد كؿ أف المعمكـ كمف بو، كمستعاذان  مستعيذان ، كمعطى كمعطي كمسئكالن، سائالن 
 سبحانو اهلل أف: الحديث كحقيقة الحديث كظاىر الحديث معنى يككف كبيذا، ريب بال ا خر غير

 ينظر كال اهلل، كفي كهلل، باهلل، إال يسمع فال كسعيو، كبصره، سمعو، في اإلنساف ىذا يسدد كتعالى

                                                           

 .ُْالقمر: (ُ)
 .ّٗطو:  (ِ)
قاؽ، باب الٌتكاضع، ج (ّ)  .َِٓٔ، رقـ: ُُّٗ، صّأخرجو البخارم في كتاب الرِّ
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 معنى ىك ىذا اهلل، كفي كباهلل، هلل، إال يمشي كال كباهلل، هلل، إال يبطش كال ،اهلل كفي كباهلل، هلل، إال
 .(1)كظاىره حقيقتوكتمؾ  ،كتفسيره الحديث

 تكف لـ حاؿ في كنقصان  حاؿ، في كماالن ي ىذا التأكيؿ بعض الصفات التي تعٌد كيدخؿ ف 
ڀ  چ  و تعالى، كاٌلتي كردت في سياؽ المقابمة، نحك قكلو تعالى:حق في جائزة

ڃ  ڃ  چ ،(3)چگ   گ  گ            ڳ  ڳ  ڳ        ڳ  چ ،(2)چڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  

 ، كنحكىا مف ا يات.(4)چچ  چ  چ   چ  

 الحاؿ في فتجكز التفصيؿ، مف بد ال بؿ ،مطمقان  نفيان  عنو تيٍنفىى كال ،مطمقان  إثباتان  هلل تيٍثبىت اليذه ف
 كنحكىا، كالخداع، كالكيد، كالمكر، كذلؾ ،نقصان  تككف التي الحاؿ في كتمتنع كماالن، تككف التي
 أف عمى تدؿ حينئذو  ألنيا ميا؛بمث الفاعؿ يعاممكف مف مقابمة في كانت إذا كماالن  تككف الصفات فيذه

 لـ كليذا الحاؿ، ىذه غير في نقصا كتككف أشد، أك فعمو، بمثؿ عدكه مقابمة عمى قادر فاعميا
نما اإلطالؽ، سبيؿ عمى صفاتو مف تعالى اهلل يذكرىا  كرسمو يعاممكنو مف مقابمة في ذكرىا كا 
 بمثميا.

 :(5)التفصيل في اإلثبات، واإلجمال في الّنفي -8

تنتج الٌسمؼ ىذه القاعدة مف نصكص الٌصفات في الكتاب كالٌسنة، كالتي يظير فييا مدل حيث اس
ة ذلؾ االستنتاج، فيا ىي الٌنصكص تفٌصؿ في جانب اإلثبات ، كفي (7)، كتيٍجمؿ في الٌنفي(6)صح 

ثبات مجمؿ بنفي جاءكا -عمييـ اهلل صمكات- الرسؿىذا يقكؿ شيخ اإلسالـ: "  قاؿ كليذا مفصؿ؛ كا 

ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  چ : كتعالى حانوسب

                                                           

 .ْٔ-ْْ، صمنيا الٌسنة أىؿ كمكقؼ كصفاتو اهلل أسماءانظر: العثيميف،  (ُ)
 .ْٓآؿ عمراف:  (ِ)
 .ُٔ-ُٓالطارؽ:  (ّ)
 .ُِْالٌنساء:  (ْ)

، ُ، المغراكم، المفسركف بيف التأكيؿ كاإلثبات، جُِٖ-ُِْشقر، أسماء اهلل كصفاتو، صانظر: األ )ٓ(
 .َُٕ-َُُص
 كالتي تسٌمى بالصفات الثٌبكتٌية، كتشمؿ صفات الٌذات، كصفات األفعاؿ. (ٔ)
 كالتي تسٌمى بالصفات الٌسمبٌية. (ٕ)
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(1)چمب  ىب   
 ما لسالمة المرسميف عمى ـسم  كى  ،لمرسؿ المخالفكف بو كصفو عما نفسو حفسب    

 ثبتيي  القرآف في تعالى كاهلل ،القرآف بيا جاء ما ىي سؿالرٌ  كطريقة ،(2)بيٍ كالعى  قصالن   مف قالكه
 .(3)"كالتمثيؿ التشبيو - اإلجماؿ طريؽ عمى - عنو كينفي صيؿالتف كجو عمى الصفات

 :(4)حكم الخاف بين طوائف المسممين في المسألة -9

ف تمسككا بقكاعدىـ السابقة في الٌصفات،  لعؿ مما يمكف أف ألحقو بالقكاعد السابقة، أف الٌسمؼ كا 
عدد، ال بؿ عدكا الخالؼ كلـ يستسيغكا الخالؼ بيف طكائؼ المسمميف فييا؛ ألف الحؽ كاحد ال يت

في المسألة مف مظاىر االنحراؼ عف المنيج القكيـ، كالٌصراط المستقيـ، إاٌل أٌنيـ مع كؿ ذلؾ لـ 
 أف: فالصكاب التكفير، كأمايجرؤكا عمى تكفير المخالؼ، كفي ىذا يقكؿ شيخ اإلسالـ ابف تيمية: "

 جاء ما لو تبيف كمف خطؤه، لو فريغ بؿ يكفر، لـ فأخطأ الحؽ كقصد  محمد أمة مف اجتيد مف
 كمف ،كافر فيك المؤمنيف سبيؿ غير كاتبع اليدل، لو تبيف ما بعد مف الرسكؿ فشاؽ الرسكؿ بو

 يككف كقد ،فاسقان  يككف قد ثـ ،مذنب عاصو  فيك عمـ، بال كتكمـ الحؽ، طمب في كقىص ر ىكاه، اتبع
حي  حسنات لو  ينسب أف عف نييان  الناس أعظـ مف ينٌ "إ ، كقاؿ في مكضع آخر:"سيئاتو عمى تىٍرجى
 خالفيا مف التي ساليةالرٌ  الحجة عميو قامت قد أنو عمـ إذا إالٌ  كمعصية، كتفسيؽ تكفير إلى فمعي  
ني ،أخرل كعاصيان  أخرل كفاسقان  تارة كافران  كاف  كذلؾ: خطأىا األمة ليذه غفر قد اهلل أف أقرر كا 
 مف كثير في يتنازعكف السمؼ زاؿ كما ،العممية كالمسائؿ ،كليةالق الخبرية المسائؿ في الخطأ ـعي يى 

 .(5)"معصية كال بفسؽ كال بكفر ال أحد عمى منيـ أحد يشيد كلـ المسائؿ ىذه

كتأكيدان لذلؾ ىا ىك شيخ اإلسالـ يصؼ أصحاب المذاىب بػػػ "أىؿ القبمة" كذلؾ تحت عنكاف "أقساـ 
 ستة" كأحاديثيا الصفات آيات في مكنةالمي  األقساـ أف: راألم كجماعالٌناس في الٌصفات"، فيقكؿ: "

                                                           

 .ُِٖ-َُٖالصافات:  (ُ)
 نقص كالعيب الذم كصفو بو المشرككف.أم سالمة منيجيـ في تنزيو اهلل عف ال (ِ)

 .ٗ-ْ، صّ، كانظر: جّٕ، صٔابف تيمية، مجمكع الفتاكل، ج )ّ(
األشقر، أسماء اهلل كصفاتو،  ،ّٗ-ٕٖ، صالحسنى كأسمائو اهلل صفات في المثمى القكاعد العثيميف،انظر:  )ْ(

 .ِّْ-ِّّص
 .ِِٗ، صّ، كجَُٖ، صُِابف تيمية، مجمكع الفتاكل، ج )ٓ(
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" قسماف"ك ،ظكاىرىا عمى تجرم: يقكالف "قسماف" ،القبمة أىل مف طائفة عميو قسـ كؿ" أقساـ
ـٌ أخذ يفٌصؿ في تمؾ األقساـيسكتكف :"قسماف"ك ،ظاىرىا خالؼ عمى ىي: يقكالف "، ث

(1). 

 :(2)منيج الّسمف ىو السمم، والعمم، والحكم -17

كأخيران أختـ بما يمكف أف ييمحؽ بالقكاعد الٌسابقة، كىك مكقؼ الٌسمؼ مف العبارة الرائجة: "الٌسمؼ 
أسمـ، كالخمؼ أعمـ كأحكـ"، كذلؾ أٌف السالمة تقتضي أف يككف صاحبيا ىك األعمـ، كاألحكـ، كفي 

ما: كىك المكقؼ مف سياؽ المقارنة بيف الٌسمؼ كالخمؼ أكرد الشنقيطي مثاالن يكضح مكقؼ كؿو مني
 تيااثب، فالٌسمفي يسيؿ عميو اإليماف بيذه الٌصفة، كا  (3)چڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ قكلو تعالى: 

 مؤمنان  كثانيان  ،التشبيو أقذار مف سالمان  منزىان  أكالن  فيككف ،التنزيو أساس عمى لنفسو اهلل أثبتيا كما هلل
 ليس نحك عمى بالصفات كاإليماف التنزيو بيف فيجمع..التنزيو أساس عمى بيا قامصدِّ  بالصفات

 مف ا ية تضمنتو ما عمى مبني ألنو محققة سالمة طريؽ فمعتقده البصير السميع كىك شيء كمثمو
يماف ،تعطيؿ غير مف تنزيو فيك ،بالصفات كاإليماف التنزيو  ىذا ككؿ ،تمثيؿ كال تشبيو غير مف كا 
 .السمؼ بمذى ىك فيذا ،بالقرآف كعمؿ قةمحقٌ  سالمة طريؽ

 مشابية عف اهلل تنزيو قصدىـ ىك كتأكيميا الصفات نفي عمى فيو ليـ فالحامؿ الخمؼ مذىبأما  
 :باليا ثالث في كقعكا التنزيو ليذا محاكلتيـ في كلكنيـ ،الخمؽ

 ا ية في االستكاء ظاىر أف زعمكا "العرش عمى استكل ثـ" تعالى اهلل قكؿ سمعكا إذا أنيـ .ُ
 ،كتابو محكـ في نفسو بو اهلل كصؼ ما عمى فتيجمكا ،لمخمكقيفا استكاء مشابية ىك
 .استكائيـ في بالمخمكقيف التشبيو ىك منو المتبادر ظاىره أف عميو عكاكادٌ 

 نصكص عمى افتركىا التي الخمؽ مشابية مف فراران  االستكاء صفة نفي إلى بسببيا اضطركا .ِ
 إلى استناد غير مف نفسو عمى بيا اهلل أثنى التي الصفة كنفي ،ظاىرىا ىي أنيا القرآف
 .سنة أك كتاب

                                                           

 .َُِ-ُُّ، صٓبف تيمية، مجمكع الفتاكل، جا )ُ(
 صفات في المثمى القكاعد العثيميف،، ُٓ-ْٔص كالٌصفات، األسماء  يات كدراسات منيج الشنقيطي،انظر:  )ِ(
 .ْٖ-ّٖ، صالحسنى كأسمائو اهلل
 .ٓطو:  (ّ)
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 استناد غير مف أنفسيـ تمقاء مف أخرل بصفة نفكىا التي الصفة يفسركف أنيـ الثالثة كالبمية .ّ
 ، كػ "االستيالء" الذم يعٌد غاية التشبيو.كحي إلى

 كبذلؾ يمكف االطمئناف إلى أٌف مذىب الٌسمؼ ىك األسمـ، كاألعمـ، كاألحكـ. 

 لؾ ألنتقؿ إلى المطمب الثالث، كمكقؼ جماعة اإلخكاف المسمميف مف المسألة.أكتفي بذ

 المطمب الثالث: موقف اإلخوان من آيات الصفات وأحاديثيا

سبؽ كأف أشرت في أكثر مف مكضع إلى اعتماد اإلخكاف في تناكؿ مسائؿ العقيدة عمى القرآف 
د مف مدل مطابقة تمؾ الدعكل لمكاقع، كالٌسٌنة كفؽ فيـ سمؼ األٌمة، فيأتي ىذا المطمب لمتأك

كلتحقيؽ ذلؾ التزمت المنيج الذم أشرت إليو في تمييد الفصؿ بأف أعرض مكقؼ الجماعة مف 
خالؿ المصادر التي تعٌبر عنيا، كتمثِّؿ فكرىا قدر المستطاع، محاكالن التركيز عمى النقاط مثار 

نتقدييـ، كباالستقراء كالتٌتٌبع كاف منيج الٌشبية؛ ككف الباقي مما ال خالؼ فيو بيف اإلخكاف كم
 اإلخكاف في تناكؿ المسألة عمى الٌنحك التالي:

 :كّميا توقيفّية -1

إلى جانب االعتماد عمى القرآف كصحيح الٌسنة في تناكؿ قضايا اإليماف كمسائؿ العقيدة، فإف 

الٌنص، كأف يككف  أدبيات الجماعة كثيران ما أٌكدت عمى االقتصار عمييا كالتكقؼ فييا عند حدكد

العقؿ تابعان لمنقؿ، كأٌف أكسع أبكاب الضالؿ تحكيـ العقؿ فيما طريقو الٌنقؿ، كقد بسطت الحديث في 

، كذات (1)ذلؾ أثناء تناكؿ منيج الشيخ حسف البٌنا في تناكؿ قضايا العقيدة، أكتفي باإلحالة إليو

الميربِّيف، أك عمى مستكل المنتسبيف، المكقؼ تقٌرر في المنياج التربكم لمجماعة، سكاء عمى صعيد 

 ر في المصادر المعتمدة في المنياج.كذاتو تكرٌ 

 كبذلؾ تبٌيف مدل االنسجاـ كالتكافؽ بيف المصادر المعٌبرة عف فكر الجماعة في ىذه الجزئٌية. 

                                                           

 مف البحث. ٗٓانظر البند الثالث، العقؿ مف طرؽ االستدالؿ: ص )ُ(
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 عاقتيا بالمتشابو: -2

في مف الغمكض لكثير إضافة لككف ىذه الجزئٌية مثار شبية مف المنتقديف، فقد حاـ حكليا ا
 مصادر الجماعة، كبما أف الصكرة ال تكتمؿ بدكنيا؛ كاف تحقيقي ليذه الجزئية عمى الٌنحك التالي:

مف خالؿ استقرائي ألكثر المصادر تعبيران عف مكاقؼ الجماعة، كىك المنياج التربكم، تبٌيف  أواًل:
، بؿ إٌف معانييا معركفة، كداللة أٌنو لـ يعٌد معانييا مف المتشابو الذم ال يعمـ تأكيمو إاٌل اهلل

 :(1)نصكصيا مفيكمة، كقد تبٌينت ذلؾ مف أمريف

أثناء الحديث عف تكحيد األسماء كالٌصفات إلى  بعيد مف كال قريب مف العدـ اإلشارة - أ
 المتشابو.

 تأٌكد ذلؾ مف خالؿ حديث المنياج عف الكاجب في الٌصفات، كالذم جاء فيو: الكاجب- ب
 الحقيقي المعنى كىك تعالى، اهلل بكماؿ يميؽ الذم المعنى حسب عمى كجؿ عز هلل إثباتيا
 .تكييؼ كال تحريؼ كال تعطيؿ كال تشبيو فيو ليس الذم

تأكد ما جاء في المنياج بانسجامو مع أكثر المصادر المعتمدة فية؛ إذ جٌؿ اإلحالة كانت  ثانيًا:
: (2)ات التي كردت في ىذا الٌسياؽعميو، كىك كتاب "اإليماف" لمحمد نعيـ ياسيف، كمف العبار 

 ليا الحقيقي المعنى كىك كجؿ، عز بكمالو يميؽ الذم المعنى عمى تعالى هلل إثبات الٌصفات كجكب"
، كلك كانت مف المتشابو لما كاف ىذا "تكييؼ كال تحريؼ كال تعطيؿ كال تشبيو فيو ليس الذم

االستكاء، كمحؿ الشاىد فيو "االستكاء  التصريح، خاٌصة كأنو أكرد إجابة اإلماـ مالؾ عمى سؤاؿ
"  .(3)معمـك

سـ مكقؼ الجماعة في ىذه الجزئية حي لكال بعض المكاقؼ التي أثارت ليبسان، كسببت إشكاالن، لى  ثالثًا:
 الصفات كآيات: (4)دكف عناء، مف ذلؾ مكقؼ مؤسس الجماعة الشيخ حسف البٌنا الذم جاء فيو

، تعطيؿ كال تأكيؿ غير مف جاءت كما بيا نؤمف، التشابو مف بذلؾ ؽيمح كما الصحيحة كأحاديثيا
                                                           

 ، اليدؼ العاـ األكؿ، العقيدة.ُاأللكتركنٌية لممنيج التربكم، محتكل منيج مرحمة الميًحب، محكرالٌنسخة انظر:  (ُ)
 .ّْياسيف، اإليماف، ص (ِ)
 .ُّانظر: المرجع الٌسابؽ: ص (ّ)
 .ّٕٓالبٌنا، مجمكعة الرسائؿ، رسالة التعاليـ، ص (ْ)
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 كأصحابو   اهلل رسكؿ كسع ما كيسعنا، العمماء بيف خالؼ مف فييا جاء لما نتعرض كال

 چ مكقؼ كاف أكثر كضكحان في حديث كىذا ال، (1)چ﮹  ﮺  ﮻    ﮼  ﮽  ﮾  ﮿       ﯀  ﯁ 
نصكص الٌصفات، قاؿ: "فنحف ال نعرؼ ىذه الثالثاء، بعدما أكرد آية المتشابو، كذكر بعض 

﮳  ﮴  ﮵  ﮶  چ المعاني المقصكدة، بؿ نفٌكض األمر فييا إلى اهلل، عمالن بقكلو جٌؿ شأنو: 

﮹  ﮺  ﮻    ﮼  ﮽  ﮾  ﮿       ﯀  ﯁  چ ، كالعجز في مثؿ ىذا كالجيؿ بو ليس مشينان، (2)چ﮷

. كىك ذات المكقؼ الذم اختاره (4)مـ، فالتفكيض في مثؿ ىذه المكاقؼ أسمـ، كأحكـ، كأع(3)چ
، كالذم يعٌد أحد المصادر المعتمدة (5)الشيخ عمى الطنطاكم في كتاب "تعريؼ عاـ بديف اإلسالـ"

 في المنياج.

ف حاكؿ بعض أعالـ الجماعة نفي ذلؾ عف الشيخ حسف البٌنا، بأنو ال يقصد المتشابو،  (6)كىنا كا 
ف أشكمت الكممة في (7)مكقيفإٌنما الٌتشابو بينيا كبيف صفات المخ ، إاٌل أنو نفيه متكٌمؼ؛ إذ كا 

المكضع األكؿ مف كالـ البٌنا، فقد صٌرح بيا في المكضع الثاني، أضؼ إلى أٌف استشياده با ية 
يؤٌكد أٌنو قصد المتشابو، كىك ذات االستنتاج اٌلذم قاؿ بو الشيخ القرضاكم عف الشيخ حسف البٌنا 

ف الغريب أٌف ثالثةن ممف شرحكا ىذا األصؿ مف أعالـ الجماعة، لـ يتناكلكا . كم(8)في ىذه الجزئٌية
                                                           

 .ٕآؿ عمراف:  (ُ)
 .ٕآؿ عمراف:  (ِ)
 .ٕآؿ عمراف:  (ّ)
 .ّْٕ-ّْٔا، حديث الٌثالثاء، صالبنٌ  (ْ)
-ٖٓ، صٕـ، طُٖٕٗ-قُّٖٗفي العقيدة، )مؤسسة الٌرسالة(،  -طنطاكم، عمي، تعريؼ عاـ بديف اإلسالـ (ٓ)
َٗ. 
شبيات كردكد، مكقع  -انظر الدراسة: الكاعي، تكفيؽ الكاعي، اإلخكاف المسممكف كبرل الحركات اإلسالمٌية (ٔ)

CD%E3%E1-59http://www.ikhwan.net/forum/showthread.php?1907%-الممتقى، الرابط: 
-%E3%E4-%C7%E1%CB%C7%E4%ED-%C7%E1%C5%D5%CF%C7%D1
-%C7%E1%CD%D1%DF%C9-%DF%CA%C8-%E3%E6%D3%E6%DA%C9

%DF%CA%C7%C8%C7%F0-2012-%C7%E1%C5%D3%E1%C7%E3%ED%C9 ،
 ـ.َُِّ-ٗ-ُٕبتاريخ: 

 .ّٓانظر: المرجع الٌسابؽ: ص (ٕ)
 ،(القاىرة -كىبة مكتبة) كالخمؼ، الٌسمؼ بيف العقيدة في فصكؿ القرضاكم، يكسؼ القرضاكم،انظر:  (ٖ)

 .ّْ، كصُّ، ىامش صُط ـ،ََِٓ-قُِْٔ

http://www.ikhwan.net/forum/showthread.php?190759-%CD%E3%E1-%C7%E1%C5%D5%CF%C7%D1-%C7%E1%CB%C7%E4%ED-%E3%E4-%E3%E6%D3%E6%DA%C9-%DF%CA%C8-%C7%E1%CD%D1%DF%C9-%C7%E1%C5%D3%E1%C7%E3%ED%C9-2012-%DF%CA%C7%C8%C7%F0
http://www.ikhwan.net/forum/showthread.php?190759-%CD%E3%E1-%C7%E1%C5%D5%CF%C7%D1-%C7%E1%CB%C7%E4%ED-%E3%E4-%E3%E6%D3%E6%DA%C9-%DF%CA%C8-%C7%E1%CD%D1%DF%C9-%C7%E1%C5%D3%E1%C7%E3%ED%C9-2012-%DF%CA%C7%C8%C7%F0
http://www.ikhwan.net/forum/showthread.php?190759-%CD%E3%E1-%C7%E1%C5%D5%CF%C7%D1-%C7%E1%CB%C7%E4%ED-%E3%E4-%E3%E6%D3%E6%DA%C9-%DF%CA%C8-%C7%E1%CD%D1%DF%C9-%C7%E1%C5%D3%E1%C7%E3%ED%C9-2012-%DF%CA%C7%C8%C7%F0
http://www.ikhwan.net/forum/showthread.php?190759-%CD%E3%E1-%C7%E1%C5%D5%CF%C7%D1-%C7%E1%CB%C7%E4%ED-%E3%E4-%E3%E6%D3%E6%DA%C9-%DF%CA%C8-%C7%E1%CD%D1%DF%C9-%C7%E1%C5%D3%E1%C7%E3%ED%C9-2012-%DF%CA%C7%C8%C7%F0
http://www.ikhwan.net/forum/showthread.php?190759-%CD%E3%E1-%C7%E1%C5%D5%CF%C7%D1-%C7%E1%CB%C7%E4%ED-%E3%E4-%E3%E6%D3%E6%DA%C9-%DF%CA%C8-%C7%E1%CD%D1%DF%C9-%C7%E1%C5%D3%E1%C7%E3%ED%C9-2012-%DF%CA%C7%C8%C7%F0
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، بينما أشار إلييا الٌرابع مكضحان أٌف المقصكد بالمتشابو ىك (1)ىذه الجزئية ال مف قريب كال مف بعيد
 .(2)ما تعٌمؽ بالكيفٌية

قصد بالمتشابو؟ ىؿ يقصد أٌنيا ماذا ي بؿقاؿ الشيخ حسف البٌنا بالٌتشابو، أـ ال؟ أليس  :كالٌسؤاؿ ىنا
 متشابية في المعنى، أـ في الكيفٌية؟

الشيخ حسف البٌنا، كىك "رسالة  و، مما تركاؿ رجعت إلى أكثر المصادر قربان لإلجابة عمى السؤ 

العقائد"، فمـ أجد فييا إشارة إلى مكضكع المتشابو، أضؼ إلى أنو أكرد كالمان يناقض القكؿ 

 في بالمفظ دقصى يي  الذم المعنى أف المؤمف لو يتفطف أف يجب كالذماؿ: "بالمتشابو، فكاف مما ق

 صفات في نويٍ عى  المفظ بيذا يقصد اٌلذم المعنى عف كميان  اختالفان  يختمؼ ،كتعالى تبارؾ اهلل صفات

 مف لفالف صفة كالعمـ عالـ فالف كتقكؿ، تعالى هلل صفة كالعمـ عالـ اهلل: تقكؿ فأنت، المخمكقيف

نما، كذلؾ يككف أف حاشا كاحد؟ التركيبيف في العمـ بمفظة يقصد ما يؿف، الناس  تبارؾ اهلل عمـ كا 

، السمع ككذلؾ، الحياة ككذلؾ، جانبو إلى شيئا المخمكقيف عمـ دٌ عى يي  كال ،كمالو يتناىى ال عمـ كتعالى

 عف تختمؼ فييا األلفاظ مدلكالت كميا فيذه،  كاإلرادة ،القدرة ككذلؾ، الكالـ ككذلؾ، البصر ككذلؾ

 مف أحدان  اليشبو كتعالى تبارؾ ألنو ؛كميا اختالفا كالكيفية الكماؿ حيث مف ؽالخمٍ  حؽ في مدلكالتيا

                                                           

 انظر: (ُ)
 .ُُٔ-ُُٓحٌكل، في آفاؽ الٌتعاليـ، مرجع سابؽ، ص -ُ
 ـ،ُٖٗٗ-قُُْٗ ،(دمشؽ -القمـ دار) المسمميف، بيف الثٌقافٌية الكحدة دستكر الغزالي، محمد الغزالي، -ِ

 .ُُٕ-ُُُ، صّط
 ،(القاىرة -الٌتكزيع دار) الٌتعاليـ، رسالة في اإلسالـ أصكؿ فيـ محمكد، الحميـ عبد يعم محمكد، -ّ

 .ُُٗ-ُُُ، صُط ـ،ُْٗٗ-قُُْْ
 -انظر: عبد العزيز، جمعة أميف عبد العزيز، فيـ اإلسالـ في ظالؿ األصكؿ العشريف، )دار الٌدعكة (ِ)

 .ِٗٗ-ِٖٗ، صُـ، طََِٓ-قُِْٔاالسكندرٌية(، 
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نما، دقيؽ فإنو المعنى ليذا فتفطف، خمقو ، حقؾ في كلكازميا الككف، في آثارىا تعمـ أف حسبؾ كا 

 .(1)"التكفيؽ كحسفى  الزلؿ مف العصمة نسأؿ كاهللى 

ـٌ ىا ىك يكضٌ   عمى ليست تعالى اهلل إلى نسبتي  صفة كؿ: "(2)ح ذلؾ في حديث الثالثاء فيقكؿث
نما ذلؾ، عف اهلل تعالى ،الخمؽ بصفات التشبيو سبيؿ  كال تجسيـ غير مف لألذىاف تقريبه  ىك كا 
 عف كالعجز يخالفو، تعالى فاهلل أخي يا ببالؾ خطر ما ككؿ،  (3)چٺ  ٿ        ٿچ  تشبيو

 .(4)چژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک             ک   چ إدراؾ اإلدراؾ

نٌصاف أعتقد أنو أزاؿ بيما الغمكض عف مقصكد المتشابو عند اإلماـ البٌنا؛ إذ يفيـ مف كالمو ىذاف 

اٌل لما أٌكد عمى ضركرة التفريؽ بيف ماىك في حؽ الخالؽ، كما ىك  أٌف لمصفات معافو معمكمة، كا 

، أضؼ إلى أنو بنى العمـ بالصفات عمى أساس عدـ في حؽ المخمكؽ مف حيث الكماؿ كالكيفٌية

المشابية كالمماثمة، كمما زادني قناعة بذلؾ أنو حٌث المؤمف في آخر كالمو عمى معرفة لكاـز 

الصفات في حٌقو، كذلؾ ال يككف بدكف معرفة معانييا، ثـٌ كيؼ يككف اإلفياـ بيا إف كانت متشابية 

 ـ البٌنا ينصرؼ إلى الكيفية ال المعنى.المعنى، كعميو فمقصكد المتشابو في كال

أنو ينصرؼ إلى المعنى، فغاية األمر أف نحكـ باضطراب مكقؼ اإلخكاف في ىذه  وعمى فَرض

الجزئية نظريان؛ ألننا في النياية نحكـ عمى اإلخكاف بما استقر عميو األمر آخران، كبما تقٌرره الجماعة 

                                                           

 .َْْ-َّْمجمكعة الرسائؿ، رسالة العقائد، صالبٌنا،  (ُ)
 .ُٖٕالبٌنا، حديث الٌثالثاء، ص (ِ)
 .ِْالٌشكرل:  (ّ)
 .ّْاإلسراء:  (ْ)
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كاف مؤسس الجماعة؛ إذ مف األسس التي أقاـ عمييا  ، كلك(1)في مناىجيا ال بآراء بعض أفرادىا

 .(3): ترؾ الكممة ألصحاب العمـ كأىؿ االختصاص، كعدـ تقديس األفراد األشخاص(2)منيجو

 طريقة اإليمان بيا: -3

ما سبؽ قكلو في مطمع النقطة الٌسابقة يقاؿ ىنا؛ حيث كانت طريقة إيماف الجماعة بالصفات مثار 
مكا بالتٌفكيض في معانييا، إضافة إلى الغمكض الذم اكتنؼ بعض شبية مف جية، عندما اتي

 ؛دكف حسـ المكقؼ في ذلؾ تكتمؿ ال الصكرة أف كبماالعبارات في المصادر المعٌبرة عف الجماعة، 
 :التالي الٌنحك عمى الجزئية ليذه تحقيقي كاف

المنياج التربكم، حيث  مف خالؿ استقرائي ألكثر المصادر تعبيران عف مكاقؼ الجماعة، كىك أواًل:
 عف كمنزه الكماؿ، بصفات متصؼ كجؿ عز اهلل بأف الجاـز االعتقادكٌضح أٌف اإليماف فييا ىك: 

 أك لنفسو، سبحانو أثبتو ما بإثبات كذلؾ الكائنات، جميع عف بيذا متفرد كأنو النقص، صفات جميع
 أك ألفاظيا تحريؼ غير مف ،السنةك  الكتاب في الكاردة كالصفات األسماء مف  اهلل رسكؿ لو أثبتو

 كاثبات كنييا بتحديد تكييفيا كال كجؿ، عز اهلل عف بعضيا بنفي أك بنفييا تعطيميا كال معانييا،
 .المخمكقيف بصفات تشبيييا كال ليا، معينة كيفية

ـٌ أكرد   ، ىي:كصفاتو أسمائو في ربو مكحدان  يكف لـ عنيا حاد مف أسس ثالثةث

 .نقص أم كعف الخمؽ مشابية عف كعال جؿ اهلل تنزيو -

                                                           

 كفئة معينة طائفة عمى لمحكـ طريؽ أفضؿ إفكليذا نٌبو أحد كبار المحققيف في الجماعات كالفرؽ عندما قاؿ:  (ُ)
 لدييـ بيا المكثكؽ كالرسائؿ مدةالمعت كتبيـ في نقمكىا التي ارهكأفك آرائو عمى المبني الحكـ ىك الناس مف خاصة
 كنقكؿ ا خريف أقكاؿ عمى يعتمد كال ،الرأم عمييا كيؤسس، الحكـ عمييا يبني التي كالعبارات النصكص بذكر

ستنتاج الحكـ استنباط صحة عمى لالستشياد إال الميـ، الناقميف  لييإ إحساف: المؤلؼ ظيير،، انظر: النتيجة كا 
كُّؼي  ىػ،َُْٕ: ت الباكستاني، ظيير ادر، المنشىأ -الت صى  - ىػ َُْٔ ،(الىكر -السنة ترجماف إدارة) كىالمىصى
 .َٓ، صُط ـ،ُٖٔٗ

 .ٔٔانظر: البحث، صفٌصمت ذلؾ في البند الخامس مف منيج الشيخ البٌنا في تناكؿ قضايا العقيدة،  )ِ(
 .َُٗ-َُٖة، صانظر: البٌنا، مذكرات الٌدعكة كالٌداعي (ّ)
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 الزيادة أك منيا بالنقص تجاكزىا دكف كالسنة الكتاب في الثابتة كالصفات باألسماء اإليماف -
 فيو ليس الذم الحقيقي المعنى، كذلؾ بإثباتيا عمىتعطيميا أك تأكيميا أك تحريفيا أك عمييا
 . تكييؼ كال تحريؼ كال تعطيؿ كال تشبيو

 (1)الصفات. ىذه اؾإدر  عف الط مع قطع -

: تأكد ذلؾ بانسجامو مع أكثر المصادر المعتمدة في ىذا المستكل مف المنياج التربكم كىك ثانياً 
؛ إذ جٌؿ اإلحالة كانت عميو، كمف العبارات التي كردت في ىذا ياسيف نعيـ لمحمد" اإليماف" كتاب

 كرد بما يؤمف أف المكمؼ عبدال عمى يجب": (2)الٌسياؽ تحت عنكاف أسس تكحيد األسماء كالٌصفات
 متكقفة الصفة كيفية معرفة ألف كنييا؛ عف بحث كال كيفيتيا، عف سؤاؿ دكف كصفات أسماء مف
 سبحانو، صفاتو فكذلؾ ككيفيتيا، كنييا عف يسأؿ ال كجؿ عز اهلل كذات الذات، كيفية معرفة عمى
ـٌ استشيد بجكاب اإلماـ مالؾ عم ،"كيفياتيا عف السؤاؿ يصح ال ى سؤاؿ االستكاء. كذات المكقؼ ث

. كذات المكقؼ تكٌرر (3)كرد في مصدر آخر كىك كتاب "العقائد اإلسالمٌية" لمشيخ سٌيد سابؽ مكجزان 
 .(4)بشيء مف التفصيؿ في مصدر ثالث ىك "تبسيط العقائد اإلسالمٌية" لمشيخ حسف أٌيكب

سـ مكقؼ الجماعة في ىذه الجزئية ، لحي لكال بعض المكاقؼ التي أثارت ليبسان، كسببت إشكاالن  ثالثًا:
دكف عناء، مف ذلؾ مكقؼ مؤسس الجماعة الشيخ حسف البٌنا الذم أشرت إليو في البند الثالث مف 

تعالى؛ ألٌف  اهلل إلى فييا األمر ضيفكٌ كت المقصكدة، المعاني، خالصتو عدـ معرفة (5)الجزئٌية الثانية
. كقريبان منو جاء في أحد مصادر المنياج كأعمـ ،كأحكـ أسمـ، المكاقؼ ىذه مثؿ في التفكيض

 .(6)"تعريؼ عاـ بديف اإلسالـ" لمشيخ عمي الٌطنطاكم

جماعة بشبية التفكض كعدـ اإلثبات عمى طريقة كاضح أف تمؾ المكاقؼ كانت ذريعة لرمي ال
الٌسمؼ، كلتحقيؽ المكقؼ أشير إلى الترابط بيف ىذه الجزئية كسابقتيا المتعٌمقة بالمتشابو؛ فبينيما 

                                                           

 .، اليدؼ العاـ األكؿ، العقيدةُكرالٌنسخة األلكتركنٌية لممنيج التربكم، محتكل منيج مرحمة الميًحب، محانظر:  (ُ)
 .ُّ-َّياسيف، اإليماف، ص (ِ)
 .ِٕ، َٕ، ّٕانظر: سابؽ، العقائد اإلسالمٌية، ص (ّ)
 .ِٗ-ُٗ، َٖ-ٕٗانظر: أيكب، تبسيط العقائد اإلسالمٌية، ص (ْ)

 .ُٕٖانظر: البحث، ص )ٓ(
 .َٗ-ٖٓ، صاإلسالـ بديف عاـ تعريؼانظر: طنطاكم،  (ٔ)
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ذا بطؿ تشابو المعنى، بطؿ الزمو مف التفكيض، ليستقر األمر عمى اإلثبات  تضٌمف كلزكـ، كا 
 كالـ الشيخ حسف البٌنا. (1)ؼ إليو شارح األصكؿ العشريف، كىك ذات المسمؾ الذم صرى آنفان المذككر 

أنو مفكِّض لممعنى، فما أكردتو في فرىض المتشابو ييغني عف إعادتو، أكتفي باإلحالة  وعمى فَرض
 .(2)إليو

 مساحة التأويل المقبول: -4

لتربكم ال يكتمؿ منيج الجماعة في الٌصفات دكف اإلشارة إلى التأكيؿ المقبكؿ فييا، كالمنياج ا
ف لـ يشر إلى ذلؾ، إاٌل أٌنو جاء في بعض مفردات العناصر المكٌكنة لفكر الجماعة،  عندىا كا 
أبدؤىا بإشارةو لممؤسس الشيخ حسف البٌنا عندما قاؿ في األصؿ الثاني في األصكؿ العشريف: "كيفيـ 

ف لـ تكف صريحة في ، كالعبارة (3)تكٌمؼ كال تعٌسؼ" رالقرآف طبقان لقكاعد المغة العربٌية، مف غي كا 
شركح األصكؿ العشريف أكرد تحت ىذا األصؿ شرح مف أكسع  صاحب تأكيؿ الٌصفات، إاٌل أف

تعميالن جاء فيو: "ألٌف بعض الًفرىؽ اإلسالمٌية المنحرفة حٌرفت بعض آيات القرآف كأٌكلتيا تأكيالن بعيدان 
 .(4)عف معاني الٌمغة كضكابطيا"

ؾ ما جاء تمميحان في كتاب "اإليماف" أحد أىـٌ المصادر المعتمدة في كمف اإلشارات الكاردة في ذل
المنياج، عندما قاؿ: "كأقرب الٌطرؽ إلى الٌسالمة في مسألة الٌصفات منيج الٌسمؼ، بإثبات ما أثبتو 

مف غير تأكيؿ مضٌيع ليا، كال تشبيو اليميؽ بجاللو  اهلل تعالى لنفسو، كأثبتو لو رسكلو 
ف ذلؾ قكلو في كصؼ المشركيف بأسماء اهلل كصفاتو: "يعٌطمكنيا، أك يشٌبيكنيا ككحدانٌيتو"، كم

بصفات المخمكؽ، أك يؤٌكلكنيا تاكيالت فاسدة ال كجو ليا"، كذات الشيء قالو ضمف نكاقض 
اإليماف تحت عنكاف "كفر الٌنفي" جاء فيو: "كيدخؿ فيو أيضان تأكيؿ صفات اهلل كأسمائو بما 

 .(5)كماليا" ينقصيا، أك يحٌد مف

                                                           

 .ِّٗ-ُِٗانظر: عبد العزيز، فيـ اإلسالـ في ظالؿ األصكؿ العشريف، ص (ُ)
 .َُٗانظر: البحث، ص )ِ(

 .ّٔٓالبٌنا، مجمكعة الٌرسائؿ، رسالة الٌتعاليـ،  (ّ)
 .ٓٔاألصكؿ العشريف، صانظر: عبد العزيز، فيـ اإلسالـ في ظالؿ  (ْ)
 .ِّٕ، َِ، ِّياسيف، اإليماف، ص (ٓ)
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ف لـ تكف صريحة كاضحة، كغير مشفكعة باألمثمة، إاٌل أٌف فييا إشارات ليا  كالنقكؿ الٌسابقة كا 
أعالـ الجماعة كالشيخ يكسؼ القرضاكم ليحسـ المكضكع  اعتبارىا، خاٌصة إذا جاء أحد

ظاىرىا التركيب بالٌتصريح، كيعٌززه بالتمثيؿ، فيقكؿ في الًقسـ الثالث مف أقساـ الصفات التي يفيد 
كالتجسيـ، كالكجو، كاليد كاليديف، كالعيف كالعينيف كاألعيف، كنحكىا مف الصفات الثابتة بالٌنصكص 
الصحيحة، ييرٌجح تأكيميا )مف باب الجكاز( إذا كاف قريبان غير بعيد، مقبكالن غير متكٌمؼ، جاريان عمى 

ـٌ أكرد أمثمة عمى ذلؾ  نقميا عف اإلماـ ابف كثير، أنقؿ كاحدان ما يقتضيو لساف العرب كخطابيـ، ث

بأنيـ ال يعنكف أف يد اهلل مكثٌقة، كلكف يقكلكف:   (1)چۉ  ې  ې  ې  ېچ : منيا: قكلو في

 چوئ  ۇئ  ۇئ  چ بخيؿ أمسؾ ما عنده بخالن. كيقكؿ في 
أم ىك الكاسع الفضؿ، الجزيؿ  (2)

 .(3)العطاء

 من غير تجميع: مع الّصفاتالتعامل  -5

التي تستحٌؽ اإلضافة لما سبؽ، ما أشار إليو الشيخ يكسؼ القرضاكم في أكثر مف كمف القكاعد 
: "ال نجمع الٌصفات أك األفعاؿ المكىمة لمشابية (4)مكضع ضمف ضكابط اإليماف بالٌصفات، فقاؿ

الخمؽ في نسىؽو كاحد، أك في سياؽو كاحد، بؿ نكردىا كما أكردىا القرآف، ككما أكردتيا الٌسنة في 
تيا، كفي سياقاتيا المختمفة..؛ إذ مف المؤٌكد أٌف الٌسمؼ مف الصحابة كمف تبعيـ لـ يؤمنكا مناسبا

 . (5)بيا عمى ىذا الٌنحك"

أحد المصادر المعتمدة في المنياج: كتاب "تعريؼ عاـ بديف اإلسالـ"  كذات المكقؼ جاء في
 .(6)لمشيخ عمي الٌطنطاكم

 
                                                           

 .ْٔالمائدة:  (ُ)
 .ْٔالمائدة:  (ِ)
 .ُِّ-ُِٓالقرضاكم، فصكؿ في العقيدة بيف الٌسمؼ كالخمؼ، ص (ّ)
 .ُُٔالمرجع الٌسابؽ، ص (ْ)
، تحت عنكاف: اتباع ّّْعاما في الدعكة كالتربية كالجياد، ص َٕانظر أيضان: القرضاكم، اإلخكاف المسممكف  (ٓ)

 اتباع نيج القرآف في عدـ التجميع.
 .ٖٗانظر: طنطاكم، تعريؼ عاـ بديف اإلسالـ، ىامش ص (ٔ)
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 الموقف من الخاف في المسألة: -6

ختـ منيج اإلخكاف في المسألة، بعرض مكقفيـ مف الخالؼ فييا كما جاء في مصادرىـ، كأخيران أ
ف تبٌنت منيج الس مؼ في منياجيا المعتمد، كرجح األخذ بو مؤسسيا، حاؿ باقي  فالجماعة كا 
ٌؿ منٌظرييا كأعالميا، إاٌل أف ذلؾ لـ يمنعيـ قبكؿ  المصادر العممٌية المعتمدة في المنياج، كجي

 المضبكط، كالتسامح مع المخالفيف بشركط.الخالؼ 

ف لـ يتناكؿ ىذه الجزئية في مراحمو األكلى، إاٌل أنو أحاؿ المنتسبيف لمجماعة في آخر  فالمنياج كا 
مستكل مف مستكيات االنتظاـ إلى الكتاب األكؿ مف "تاريخ المذاىب اإلسالمٌية" المتعٌمؽ بالسياسة 

ؿ في المبحث األخير مف الفصؿ الثاني، كال مانع مف بعض كالعقائد، كقد تناكلت الكتاب بالتفصي
 الخالصات التي تناسب الٌسياؽ، منيا:

تأكيده في أكثر مف مكضع عمى أف االختالؼ مف طبيعة البشر، كيمكف تفٌيمو مالـ يصؿ  -
 .(1)إلى لٌب الديف، كجكىر اإليماف

يجب االبتعاد عنو؛  تحذيره في أكثر مف مكضع مف االختالؼ حكؿ العقائد، كأف ذلؾ شران  -
ألٌف أساسو إقحاـ لمعقؿ فيما ال ييحسف؛ فاألكلى التكقؼ عف االجتياد في العقائد، كأف أٌم 
شذكذ في الفكر أك الفعؿ ما ىك إاٌل نتيجة إلطالؽ العناف لمعقؿ، كلك كاف في ظالؿ 

 .(2)النصكص

المقبكؿ، كىي لب  احترامو لجميع المذاىب، كتقديره لمختمؼ ا راء مالـ تخرج عف دائرة -
في السياسة، –الٌديف، كجكىر اإليماف، كفي ىذا يقكؿ: "كميما يكف مقدار الخالؼ النظرم 

مـ بطريؽ قطعي ال شؾ  -أك العقائد، أك الفقو فإنو لـ يمس لب اإلسالـ، كلـ يكف فيما عي
 فيو، أك في أصؿ مف أصكلو التي ال مجاؿ إلنكارىا، .. كأنو إذا كانت ىناؾ آراء تمس

 . (3)االعتقاد، فقد نٌحى العمماء معتنقييا عف أف يككنكا في زمرة المسمميف"

                                                           

 .َِٕ، ُّٖ، ُّْ، َُّ، ُٗ، ٕر: أبك زىرة، تاريخ المذاىب اإلسالمٌية، صانظ(ُ) 
 .َِٕ، ُٗٓ، ُّّ، ُِ-ُُانظر، المرجع الٌسابؽ: ص )ِ(
 .ُٗص ،مٌيةاإلسال المذاىب تاريخ زىرة، أبك )ّ(
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تمؾ الٌنقاط أبرز ما جاء في المنياج فيما يتعٌمؽ بيذه الجزئٌية ، أٌما ما جاء فييا عمى لساف الشيخ 
: كاف حكمو عمى كؿ مذىب بحسب اتجاىو، كمدل قربو أك (1)حسف البٌنا، كاف عمى الٌنحك التالي

 ه مف الحؽ، فيا ىك يقسِّميـ إلى أربعة:بعد

مف قالكا باإلثبات مع التجسيـ كالٌتشبيو، كىؤالء ليسكا مف اإلسالـ في شيء؛ لمخالفتيـ صريح   -أ
 القرآف.

 مف عٌطميا مف كؿ الكجكه، كنفى مدلكالتيا مطمقان، رأييـ باطؿ، كحكميـ كمف سبقيـ. -ب

بمعافو ال ندرؾ اإلحاطة بعمميا، مع تنزيو اهلل تعالى عف مف قاؿ بأنيـ الٌسمؼ، الذيف يثبتكنيا  -ج
 المشابية لخمقو.

مف قاؿ بأٌنيـ الخمؼ، الذيف قطعكا بأٌف معانييا المعركفة غير مقصكدة، كبالتالي فيي مجازات  -د

 ال مانع مف تأكيميا. 

رج بترجيح األخذ ثـٌ عقد مقارنة بيف مكقفي الٌسمؼ كالخمؼ، محرران مكاضع االتفاؽ كاالختالؼ، ليخ

بمكقؼ الٌسمؼ، مع عدـ تكفير الخمؼ أك تفسيقيـ عمى تأكيالتيـ؛ جمعان لكممة المسمميف، كتكحيدان 

 لصفكفيـ.

كبما أف ألعالـ جماعة اإلخكاف دكر في تقديـ فكر الشيخ حسف البٌنا تحقيقان كتدقيقان، تحميالن 

بعادىا، مف ذلؾ ما أكرده الشيخ جمعو كتفصيالن، كاف ليـ باع في ىذه الجزئٌية مف حيث تفصيؿ أ

أميف في شرحو ألصكؿ البٌنا العشريف، حيث تناكؿ حكـ التأكيؿ ناقالن ذلؾ عف الشيخ العثيميف، 

 : (2)عمى الٌنحك التالي

                                                           

. كقد كٌرر تحذيره مف التكفير بسبب التأكيؿ في "حديث ُْٖ-ُُْالبٌنا، مجمكعة الٌرسائؿ، رسالة الٌتعاليـ،  (ُ)
 .ّْٕالٌثالثاء"، ص

 .ِٖٗانظر: عبد العزيز، فيـ اإلسالـ في ظالؿ األصكؿ العشريف، ص (ِ)
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 :أقسام ثاثة عمى التأويل حكم

 معفك فيذا تأكيمو، عف رجع الحؽ لو تبيف إذا بحيث نية كحسف اجتياد عف صادران  يككف أف :الول
﮺  ﮻چ  :تعالى اهلل قاؿ فقد كسعو، منتيى ىذا فأل عنو؛  .(1)چ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  

 أف إال بكفر كليس فسؽ فيك العربية المغة في كجو كلو كتعصب ىكل عف صادران  يككف أف :الثاني
 .كفران  فيككف اهلل حؽ في عيبان  أك نقصان  يتضمف

 حقيقتو ألف كفر؛ فيذا العربية المغة في كجو لو كليس كتعصب ىكل عف صادران  يككف أف :الثالث
 .لو كجو ال حيث التكذيب

ثـٌ عٌزز الٌشارح ذلؾ المكقؼ
بفتكل صادرة مف المجنة الٌدائمة لإلفتاء بالمممكة العربٌية السعكدٌية،  (2)

 كابف النككم زكريا كأبي الجكزم بف الفرج كأبي كالبييقي الباقالني بكر أبي مف مكقفنا: "(3)جاء فييا
 مف نظرنا في أنيـ :معناىا أصؿ في فكضكا أك تعالى اهلل صفات بعض تأكؿ ممف كأمثاليـ جرح

 الجزاء، خير عنا كجزاىـ كاسعة رحمة اهلل فرحميـ بعمميـ األمة اهلل نفع الذيف المسمميف عمماء كبار
 التي لثالثةا القركف في السمؼ كأئمة عنيـ اهلل رضي الصحابة فيو كافقكا فيما السنة أىؿ مف كأنيـ
 األمة سمؼ فيو كخالفكا الصفات نصكص مف تأكلكه فيما أخطأكا كأنيـ بالخير،  النبي ليا شيد
 ."ذلؾ بعض أـ األفعاؿ كصفات الذاتية الصفات تأكلكا سكاء اهلل رحميـ السنة كأئمة

"ال كليس بعيدان عف ذلؾ ذىب الشيخ يكسؼ القرضاكم، حيث تناكؿ المسألة بالتفصيؿ تحت عنكاف 
، مسيبان في الٌنقؿ عف أئمة المسمميف كعممائيـ بما يؤٌيد مكقفو الذم (4)أكفر المؤكليف كال أذٌميـ"

                                                           

 .ِٖٔالبقرة:  (ُ)
 .ِٖٗاألصكؿ العشريف، صانظر: عبد العزيز، فيـ اإلسالـ في ظالؿ  (ِ)
جزءان،  ِٔ، األكلى المجمكعة - الدائمة المجنة فتاكل، كاإلفتاء العممية لمبحكث الدائمة المجنةانظر الفتكل:  (ّ)
 – لمطبع العامة اإلدارة - كاإلفتاء العممية البحكث إدارة رئاسة، )الدكيش الرزاؽ عبد بف أحمد: كترتيب جمع

 .َِٖٓتكل رقـ:، الفُِْ-ِّْ، صّ(، جالرياض
، ُٕٓ-ُِٕ، كانظر ذات المصدر:صُٓٓ-ُْْالقرضاكم، فصكؿ في العقيدة بيف الٌسمؼ كالخمؼ، ص (ْ)

 كالتربية الدعكة في عاما َٕ المسممكف اإلخكافتحت عنكاف التقريب بيف الٌسمؼ كالخمؼ. كانظر أيضان لمشيخ: 
 كعدـ تأثيـ المؤكليف كتضميميـ. التقريب بيف الٌسمؼ كالخمؼ، :عنكاف تحت ،ِّْ-ّّٕص كالجياد،
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خالصتو: ترجيح مذىب الٌسمؼ في الٌصفات، مع عدـ تكفير الخمؼ المؤكليف، كال تضميميـ، كال 
 ٌية.تأثيميـ؛ ألٌف الخالؼ مما تقبمو لغة العرب، كتحتممو الٌنصكص القرآنٌية كالنبك 

كقد أشارت بعض مصادر المنياج إلى ذلؾ، منيا ما جاء في "تبسيط العقائد اإلسالمٌية" كاعتبار 
 معاف كتحديد كتفسيرىا النصكص ىذه تأكيؿ نحاكؿ ال التأكيؿ مجازفة يؤدم لالبتداع، فيقكؿ: "

 ىذه لمثؿ تفسيركال فالتأكيؿ مرادة؟ ليست أـ تعالى اهلل مرادة المعاني ىذه ىؿ ندرم ال ألننا ليا،
 التأكيؿ عف بعيدان  سمفيان  يككف أف ىك لمقارئ أرتضيو كالذم"، "فييا لنا يؤذف لـ مجازفة النصكص

 .(1)بو األخذ يسكغ ال القكؿ مف بدع فإنو تامان  رفضان  الخمؼ مذىب يرفض كأف

بٌيف مف بيذه الجزئٌية أختـ المطمب الذم حاكلت فيو عكس كاقع المسألة في فكر الجماعة، الذم ت
خاللو أٌف إيمانيـ بالٌصفات تبمكر مف خالؿ: أنيا تكقيفٌية، كيثبتكنيا كفؽ المعاني الحقيقٌية المكافقة 
لمغة العرب التي نزؿ بيا القرآف، مف غير تحريؼ كال تجميع كالتشبيو كال تكييؼ؛ ألٌف الكيفٌية مف 

قبكليـ ىامشان مف التأكيؿ يتفؽ مع  المتشابو الذم استأثر اهلل بعممو، ففٌكضكا عممو إلى اهلل، مع
المغة، كيقتضيو الٌسياؽ، كقاؿ بو العمماء المحققكف، مع إجماع منيـ عمى ترجيح مكاقؼ الٌسمؼ 

 الصالح، كلكف مف غير تكفير أك تضميؿ أك تأثيـ لممخالؼ ماداـ لـ يخرج عف دائرة الحؽ. 

 .كالخالصة أكتفي بذلؾ ألنتقؿ إلى المطمب األخير لممناقشة

 .والخاصة المناقشة: الرابع المطمب

أبدأ المناقشة مذكران بعناصر الشبية التي ريًميت بيا جماعة اإلخكاف، كالتي تمثمت بالنقاط األربع 
التالية: التيكيف مف الخالؼ في المسألة، كيعٌدكنيا مف المتشابو، كبالتالي يفٌكضكف معناىا، فكانت 

 النتيجة أٌنيـ ينفكف الٌصفات.

قبؿ المناقشة أشير إلى الترابط كالتضمُّف بيف الثالثة األخيرة، كعميو فإف إبطاؿ األكلى منيا كلكف 
 كاؼ إلبطاؿ الباقي، كعمى كؿو فسكؼ أتناكليا عمى الٌنحك التٌالي:

                                                           

 .ُٖ-َٖأيكب، تبسيط العقائد اإلسالمٌية، ص(ُ) 
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بما أٌف أٌم دعكل تحتاج إلى دليؿ عمى صدقيا، فإٌني أثناء عرض كتحقيؽ مكقؼ الجماعة أواًل: 
ىا في المطمب الثالث، تبٌيف أٌف عناصر الٌشبية غير صحيحة، كتفتقر إلى مف تمؾ الٌنقاط كغير 

ثبت بالتحقيؽ أٌف اإلخكاف ينطمقكف في إيمانيـ بالٌصفات عمى إذ الدليؿ العممي، كالبٌينة الكاضحة؛ 
 غير مف القرآف، بيا نزؿ التي العرب لمغة المكافقة الحقيقٌية المعاني كفؽ كيثبتكنيا تكقيفٌية، أنيا
 ففٌكضكا بعممو، اهلل استأثر الذم المتشابو مف الكيفٌية ألفٌ  تكييؼ؛ كال كالتشبيو تجميع كال حريؼت

 العمماء بو كقاؿ الٌسياؽ، كيقتضيو المغة، مع يتفؽ التأكيؿ مف ىامشان  قبكليـ مع اهلل، إلى عممو
 أك تضميؿ أك تكفير غير مف كلكف الصالح، الٌسمؼ مكاقؼ ترجيح عمى منيـ إجماع مع المحققكف،

، كتفاديان لإلطالة أكتفي باإلحاة إلييا؛ فكؿ نقطة الحؽ دائرة عف يخرج لـ ماداـ لممخالؼ تأثيـ
 مفصمة عمى ًحده.

يا كالتي بمجٌرد إجراء مقارنة بيف منيج اإلخكاف في الٌتعامؿ مع الٌصفات، كقكاعد الٌسمؼ في ثانيًا:
الجماعة كعمى كؿ مستكياتيا لمذىب الٌسمؼ تبٌينت أٌف اختيار  خٌصصت ليا المطمب الثاني،

كترجيحو لـ يكف اختياران نظريان بقدر ما كاف تطبيقان عمميان تجٌسد باعتماده في المنياج التربكم 
المعتمد في تربية األعضاء، كلـ يعكر صفك ذلؾ سكل بعض العبارات المكىمة، كاأللفاظ الشائكة 

 .التي بالتحقيؽ زاؿ إشكاليا، كريفع غمكضيا

بالٌنظر إلى األدلة التي ساقكىا عمى عناصر الٌشبية، كجدت أٌف فييا غمطيف، أحدىما كاؼو  ثالثًا:
 إلبطاؿ النتائج التي استنتجكىا:

المغالطة األكلى: أنيـ اقتصركا في بناء أحكاميـ عمى آراء كمكاقؼ مؤسس الجماعة الشيخ - أ
لو بقدر ماىك االقتصار عمييا؛ إذ حسف البٌنا، ككجو المغالطة ليس مجٌرد االستشياد بأقكا

ف كاف الشيخ البٌنا مؤسس الجماعة إاٌل أنو ليس الجماعة مف جية، كمف جية أخرل فإف  كا 
ذ تبٌيف أف مكاقؼ ال أف تتعٌداه لفكر الجماعة؛ إ ،فاألحكاـ يجب أف تقتصر عميو ،كاف ال بدٌ 

ة مف عناصر تككينو، مف نسيج الجماعة الفكرم، ككاحد البٌنا ال تعدك أف تككف جزءان 
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فييا ما يكفي  (3)، كمكاقؼ أعالـ الجماعة(2)، كمصادره المعتمدة(1)كالمنياج التربكم لألفراد
 لمتدليؿ عمى ذلؾ.

أما المغالطة الثانية: فكانت باجتزاء الٌنصكص، كمعمكـ أٌف النصكص يفٌسر بعضيا بعضا؛ - ب
شيخ حسف البٌنا  بعباراتو في لذلؾ زاؿ الكثير مف الغمكض الذم اكتنؼ بعض العبارات لم

مكاضع أخرل، أًضؼ إلى أٌف ما أشكؿ منيا يمكف فيمو مف خالؿ الشركح الكثيرة  راء 
الشيخ البٌنا مف أعالـ الجماعة، كقد تجٌمى ذلؾ في المطمب السابؽ أثناء عرض منيج 

 الجماعة في الٌصفات.

ٌف مف األسس التي أقاـ عمييا الشيخ حسف عمى فىرىض صٌحة استنتاجاتيـ مف أقكاؿ البٌنا، فإ رابعًا:
 .(5)، ترؾ الكممة ألصحاب العمـ كأىؿ االختصاص، كعدـ تقديس األفراد األشخاص(4)البٌنا منيجو

لعؿ الحكمة التي تقكؿ: "كباألضداد تعرؼ األشياء"، كانت كراء لفت انتباه الجماعة لنقاط  خامسًا:
ة مف أعالميا لتقديـ المسألة كغيرىا بثكب جديد خاؿو الٌضعؼ التي عندىـ في المسألة، فانبرل ثمٌ 

 مف المُّبس كاإلشكاؿ، كلعٌؿ أبرز تمؾ األبحاث كالٌدراسات:

كتاب: "العقيدة في اهلل"، ككتاب: "أسماء اهلل كصفاتو في معتقد أىؿ الٌسنة كالجماعة"  -
 .(6)لمٌشيخ عمر سميماف األشقرككالىما 

 .(7)نكاقضو" لمحمد نعيـ ياسيفأركانو، حقيقتو،  -كتاب: "اإليماف -

 .(8)كتاب: "صفات رب البرٌية" لعمي الٌصاٌلبي -

الشبية األىـ مف بيف الٌشبيات المثارة حكؿ فكر الجماعة، ألنتقؿ  يمكف االنتياء كالٌرد عمىبذلؾ 
 إلى الشبية التالية، كالحديث عف التصٌكؼ.

                                                           

 .خٌصصت لو المبحث الثالث مف الفصؿ الثاني (ُ)
 .خٌصصت ليا المبحث الرابع مف الفصؿ الثاني (ِ)
 .تناكلت الكثير منيا أثناء تحقيقي مكاقؼ الجماعة في المطمب الثالث مف ىذا المبحث (ّ)

 .ٔٔانظر: ص ذلؾ في البند الخامس مف منيج الشيخ البٌنا في تناكؿ قضايا العقيدة،فٌصمت  )ْ(
 .َُٗ-َُٖانظر: البٌنا، مذكرات الٌدعكة كالٌداعية، ص (ٓ)

 مف البحث ُٖٔانظر عالقتو بالجماعة: ص )ٔ(
 .يكفي أف الكتاب مف أىـٌ المصادر المعتمدة في المنياج في مستكاه األكؿ (ٕ)

 مف البحث ُٔٗو كعالقتو بالجماعة: صانظر ترجمت)ٖ(
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 ، وفيو أربعة مطالب:(1)والّتوّسل ،والتصوف، والق بورّية، والب دع اإلخوان الثالث: المبحث

 ، كالقيبكرٌية، كًبدىعيا.الصكفية الحقيقة عمى اإلخكاف قياـ شبية :األكؿ المطمب             

 ، كالقيبكرٌية، كًبدىعيا.التصكؼ مف السمؼ مكقؼ :الثاني المطمب             

 ة، كًبدىعيا.كالقيبكريٌ ، التصكؼ مف اإلخكاف مكقؼ :الثالث المطمب             

 .كالخالصة المناقشة :الرابع المطمب             

 .ياب َدعو  لق بورّية،وا الصوفية، الحقيقة عمى اإلخوان قيام شبية: الول المطمب

أٍنطىًمؽ في تكثيؽ الشبية مما جاء في الشبية األكلى؛ إذ كاف مالحظان أٌف مف أىـ المظاىر التي 
اؿ اإلخكاف لمعقيدة: أنيـ يقبمكف بالفكرة الٌصكفٌية، كال يعنكف عبر فييا أصحاب الشبية عمى إىم

ف (2)، إف لـ يشارككىـ فييا، كيكالكىـالمنتشرة كالشركيات البدع مف حذيرالتٌ ب ، كأصحاب الشبية كا 
 :(3)تفاكتكا ما بيف مكٌسع كمضٌيؽ إاٌل أٌف أدٌلتيـ ال تخرج عف التالي

ؿ اٌتصالو بالطريقة "الحصافٌية"، كالمكاظبة عمى نشأة حسف البٌنا الٌصكفٌية، كذلؾ مف خال -ُ
حضكر دركس شيخيا، كانجذابو لحمقات الٌذكر، لدرجة ممارستو بعض شعائر الٌتصٌكؼ، 
كالزيارات كالٌصالت لمقامات األكلياء كقبكرىـ، كنذر الٌصمت كالعزلة عف الٌناس، كحضكر 

 ، كاعتبار ذلؾ مف فقو الٌدعكة.(4)تالمكالد الٌصكفٌية، ال بؿ الٌدعكة إلحياء تمؾ المناسبا

                                                           

مما الشؾ فيو أٌف كؿ جزئٌية منيا تستحؽ أف أفردىا بمبحث مستقؿ؛ كلكف نظران لمساحة البحث، كلمترابط فيما  (ُ)
 بينيا؛ كلطبيعة البحث الذم ال يعالج تمؾ المسائؿ بالتفصيؿ، رأيت دمجيا في شبية كاحدة.

 انظر: (ِ)
، مرجع المعاصرة كاألحزاب كالمذاىب األدياف في الميسرة المكسكعة، إلسالميا لمشباب العالمية الندكة  -

 .َِْ-َِّ، صُسابؽ، ج
 .ِٕٓ-ِِٔ، صاألمة سمؼ بفيـ كالٌسنة الكتاب ضكء في اإلسالمٌية الجماعات الياللي، -
 .ِٖ-َٖ، ُٕ، ُٕ-ّٔصآؿ الثبيت، دعكة اإلخكاف المسمميف في ميزاف اإلسالـ،  -
 .ُِٓ، كىامش صُّٔص لٌسنة كالجماعة في نقد الرجاؿ كالكتب كالطكائؼ،المدخمي، منيج أىؿ ا -

-ِِٗ، ِِٖ، ِِٔص األمة، سمؼ بفيـ كالٌسنة الكتاب ضكء في اإلسالمٌية الجماعات الياللي،انظر:  (ّ)
َِّ ،ُِْ-ِْٓ ،َِٓ-ِِٓ. 
 .ٕٓ-ُٕآؿ الثبيت، دعكة اإلخكاف المسمميف في ميزاف اإلسالـ، صانظر تفاصيميا:  (ْ)
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تٌكج الشيخ حسف البٌنا تكجيو الٌصكفي بأداء البيعة لشيخ الٌطريقة "عبد الكىاب الحصافي"  -ِ
 ق، كبالتٌالي انتقؿ مف مرتبة المحٌب إلى مرتبة التٌابع المبايع.ُُّْعاـ 

لخيرٌية"، ككاف ترجـ تصٌكفو عمميان بتأسيس جمعٌية إصالحٌية أسماىا "جمعٌية الحصافٌية ا -ّ
سكرتيران ليا، فكانت نكاة لما عرؼ فيما بعد "جمعٌية اإلخكاف المسمميف"، كقد أٌكد ذلؾ عندما 

 .(1)قاؿ الشيخ البٌنا في كصؼ جماعتو بأٌنيا: "حقيقة صكفٌية"

لـ يقؼ األمر عند مؤسس الجماعة حسف البٌنا، إٌنما أخذ مداه عند مفكرم اإلخكاف  -ْ
نقميا عف  شعكذة كالٌسحر، مستدٌليف بقٌصة أكردىا الشيخ سعيد حٌكلالمسمميف؛ فرٌكجكا لم

ـٌ ىا ىك مرشد اإلخكاف  نصرانٌي تتحٌدث عف بعض ما يحدث عند أبناء الطريقة الٌرفاعٌية، ث
في سكريا الشيخ مصطفى الٌسباعي يرٌكج لمقبكرٌية كالتكٌسؿ البدعي بإثبات الكسائط بيف 

ا في الركضة قرب المنبر الٌنبكم، كأخذ يتمكىا أماـ العبد كخالقو، كذلؾ بأشعار نظمي
 الحجرة النبكٌية، جاء فييا:

  سقمي مف البرح أشكك بابؾ أعتاب                        إلى جئت اهلل حبيب يػػػا سيدم يػػػا  

 ػػػػػػػػػػػػػػـالعم عػػػػالي عكدان  اهلل لي تدعك                         فيؿ لمجياد شكقي طاؿ سيدم اػػػي  

انحراؼ تأٌكد باألصؿ الخامس عشر مف أصكؿ البٌنا العشريف؛ إذ بدا فيو التيكيف في  -ٓ
 ،خمقو مف بأحد تعالى اهلل إلى بالتكسؿ قرف إذا كالدعاءمسألة ميٌمة كالٌتكٌسؿ، فيقكؿ: "

 ، فدٌؿ ذلؾ عمى الجيؿ المركز(2)"العقيدة مسائؿ مف كليس ،الدعاء كيفية في فرعي خالؼ
عند مؤٌسس الجماعة، كخمؿ في معرفة أٌف الدعاء ال يككف إاٌل هلل كحده، كأٌنو مف جكىر 

 العقيدة، كليس مف فركع الٌديف.

، مستشيديف في جٌميا مف مكاقؼ لمشيخ حسف البٌنا، كقد بنكا تمؾ مجمؿ األدلة التي ساقيا المينتقدكف
 الٌدعكة، بدعٌية الٌسمكؾ كالممارسة.عمييا استنتاجيـ بأنيا جماعة صكفٌية الجذكر، قبكرٌية 

 
                                                           

 .ِّْص األمة، سمؼ بفيـ كالٌسنة الكتاب ضكء في اإلسالمٌية الجماعات الياللي،انظر:  (ُ)
 .ّٖٓالبٌنا، مجمكعة الرسائؿ، رسالة الٌتعاليـ، ص (ِ)
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 .ياب َدعو  ،ّيةالق بور و  التصوف، من السمف موقف: الثاني المطمب

مما ال شؾ فيو أٌف مكضكعان كيذا كاف مكضع اىتماـ منظِّرم الس مؼ قديمان، كمحققييـ حديثان، كبما 
مٌيز مكقؼ الٌسمؼ فيو،  ضكء عمى أىـ ماالىي تسميط  ة، بقدر مايٌ أٌف دراستي لممسألة ليست تفصيم

 لذا أكجزه في النقاط التالية:

 أواًل: الصل والنشأة:

كقد حققيا الشيخ ، كمرجعو مصدره،  كمشربو منبع التصٌكؼ اختمفت األقكاؿ كتعددت ا راء حكؿ
 :(2)كحصرىا في ثالثة أقكاؿ ىي (1)إحساف إليي

، كقكاعده كأصكلو، كمناىجو كمبادئو، كصكره أشكالو في بحت إسالمي نوالقكؿ األكؿ: بأ -ُ
، كأناشيده كمكاجيده، كتعاليمو كفمسفتو، كعباراتو ألفاظو في حتى، كمقاصده كأغراضو

 .عنيـ كدافع كناصرىـ كاالىـ كمف الصكفية إدعاء ىك كىذا، كمدلكالتو كمصطمحاتو

 ما بعد كال، فيو نشأ الذم اليكـ في بعيدة كال قريبة، إطالقا باإلسالـ لو عالقة الكقكؿ: بأنو  -ِ
 كالسنة القرآف في كمآخذه مصادره عف يفتش ال فمذلؾ ؛كاسمو عنو أجنبي كىك، تطكر

رشاداتيما  نيج كمف السمفيين أكثر رأي وىو، األجنبي الفكر في عنيا يبحث بؿ، كا 
 كاألكثرية، المتقدميف مف السنة أىؿ مف كالمتكمميف الفقياء ككذلؾ مسمكيـ كسمؾ منيجيـ
 كعصبية الجمكد مف المتحرريف كالمفكريف الباحثيف مف كالكثير، تشرقيفالمس مف الساحقو
 .المتأخريف مف التقميد

                                                           

، ناؿ (ىػُّّٔ) عاـكلد  الضالة، الفرؽ أصحاب عمى الحرب لكاء حمؿ باكستاني عالـ إليي إحساف(ُ) 
 ككاف الجامعة طمبة عمى األكؿ ترتيبو ككاف ،المنكرة المدينة في اإلسالمية عةالجام مف الشريعة فيالبكالكريكس 

 حصؿمف جامعة البنجاب الباكستانٌية، ك  السياسية كالعمـك الحقكؽ، كما ناؿ البكالكريكس في (ـُُٔٗ) عاـ ذلؾ
، كأخرل كالسياسة ة،كاألردي كالفارسية، العربية، كالمغة الشريعة، في مف نفس الجامعة ماجستير شيادات ست عمى

في  ، كانت كفاتواإلسالمية البحكث لمجمع رئيسان في الحقكؽ مف كراتشي، عمؿ في مجاالت الدعكة المتعددة، أىميا 
بعد رحمة عالج في السعكدٌية أعقبت جراحان بالغةن نجمت عف تفجير استيدفو  ،(ىػَُْٕ) عاـ شعباف مف األكؿ

كثير مف ا ثار العممية، جٌميا حكؿ الفرؽ كالمذاىب. انظر: المكتبة الشاممة، أثناء إلقاءه محاضرة في الىكر، ترؾ ال
 زاكية التعريؼ بالمؤلؼ مف بطاقة كتاب "التصٌكؼ".

كُّؼي  ،إحساف إليي (ِ) ادر، المنشىأ -الت صى  .َٓ-ْٗمرجع سابؽ، ص كىالمىصى
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 لزخرفة فعؿ كردٌ  بالخير ليا المشيكد القركف بعد المتطكر لمزىد اسـ نوكقكؿ ثالث: بأ -ّ
 في كانغماسيـ كالفتكحات الغزكات بعد المسمميف عمى أبكابيا انفتحت التي كزينتيا المدينة
خالطتو ك  ،جنبيةاأل فكاراأل عميو كدخمت، التطكرات فيو حصمت ثـ، كنعيميا نيالدٌ ا ترؼ
 كغيرىـ ،السمفيين من والشوكاني تيمية ابن الرأي ىذا إلى ذىبقد و  البشرٌية. فمسفاتال
 .المستشرقيف كبعض ،أنفسيـ كفيةالصٌ  حتى، السنة أىؿ أعالـ بعض مف

 الباطل:فيو ثانيًا: فيو الحق و 

إلى أف الٌتصٌكؼ في أصمو ال غبار عميو؛ إذ عماده الٌزىد  (1)شار شيخ اإلسالـ ابف تيميةبعد أف أ

المصيبة أنو لـ  ، لكفٌ المشركع، كالعبادة الصحيحة، كتزكية النفس كفؽ كتاب اهلل كسٌنة رسكلو 

 كالٌسميف، ثٌ يقؼ عند ىذا الحد، كذلؾ عندما اختمط فيو الحؽ كالباطؿ، اليدل كالضالؿ، الغى 

 ليستقر التصٌكؼ عمى نكعيف أساسييف: 

براىيـ بف أدىـ، كالجنيد،  -ُ تصٌكؼ أىؿ العمـ كاالستقامة: كتصٌكؼ الفضيؿ بف عياض، كا 
 كغيرىـ.

تصٌكؼ المالحدة كالفالسفة كالزنادقة كالجيمة المبتدعة، كالذم تمثؿ في القائميف: بكحدة  -ِ
فة الغيب، كنحكىا مما ينافي الكجكد، كالحمكؿ كاالتحاد، كدعاء األمكات، كادعاء معر 

 اإلسالـ.

كمثالثًا:   صّوف:التّ  فيالّسمف  ح 

عمى ما سبؽ في نكعىٍي التصٌكؼ، فإف ىجكـ الٌسمؼ عميو، كنقدىـ لو عبر العصكر، إٌنما  بناءن 
عمى كؿ نكع بحسب حالو،  -محٌقؽ الًبدع–ينصرؼ إلى النكع الثاني منو؛ لذا حكىـ اإلماـ الشاطبي 

 اختراع كأف االتباع، في متساىمكف أنيـ فييـ يعتقدكف اؿي  الجي  مف كثيران "إٌف  :وع الّولالنّ فقاؿ في 
 أف ذلؾ مف كحاشاىـ عميو، كيعممكف بو يقكلكف مما التزامو، الشرع في يأت لـ ما كالتزاـ العبادات،
 زعـ حتى ،خالفيا ما واجتناب السنة اتباع طريقتيم عميو بنوا شيء فأول بو، يقكلكا أك يعتقدكه

                                                           

 .ِّّ-ِِٔ، ُٖ، ُٔ، صُُانظر: ابف تيمية، مجمكع الفتاكل،ج (ُ)
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 التصكؼ باسـ اختصكا إنما أنيـ (1)القشيرم القاسـ أبك متيـ،حٍ نً  كعمكد مأخذىـ، كحافظ رىـ،مذكِّ 
ـٌ دٌلؿ عمى ما قاؿ بنقكؿ عف أئمة ىذا الٌنكع مف الٌتصكؼ رى (2)"البدع أىؿ عف بو انفرادان  ت عف بى ، ث

 .(3)األربعيف شاىدان 

 قكـ جية مف البدع إلييا كتطرقت المفاسد، داخمتيا ا: "عندممف الصكفٌية قاؿ الّنوع الثانيكفي 
 فيـ كال شرعي، سمكؾ غير مف فييا الدخكؿ عكاكادٌ  الصالح، السمؼ ذلؾ عيد عف أزمانيـ تأخرت
 شريعة كأنيا الخير الزمان ىذا في صارت حتى بو، يقكلكا لـ ما عمييـ لكاكتقك   أىميا، لمقاصد
 اختراع كيركف السنة، اتباع في يتساىمكف أنيـ ذلؾ كأعظـ،  محمد بيا أتى ما غير أخرى

 .(5)اهلل بحمد الخباط ىذا مف بريئة (4)القكـ كطريقة .صحيحان  لمتعبد طريقان  العبادات

مكقؼ تكٌرر في الكقت الحاضر عمى لساف الشيخ صالح الفكزاف عندما قاؿ: "الٌصكفٌية في الغالب 
، إنما يرجعكف إلى أذكاقيـ كما يرسمو القتداء بالنبي ال يرجعكف في دينيـ إلى الكتاب كالٌسنة كا

ليـ شيكخيـ مف الٌطرؽ كاألذكار كاألكراد المبتدعة، كبما يستدٌلكف بالحكايات كالمنامات كاألحاديث 
المكضكعة لتصحيح ما ىـ عميو، بدالن مف االستدالؿ بالكتاب كالٌسنة، ىذا ما ينبني عميو ديف 

 .(6)الٌصكفٌية"

 وكراماتيم: ولياءرابعًا: ال 

نظران الرتباط الحديث عف التصٌكؼ باألكلياء كأكصافيـ، كاف ال بد مف تحديد مقصكد الٌسمؼ 
 المقتدكف ىـ المتقكف اهلل فأكلياءلألكلياء، كمكقفيـ مف كراماتيـ، كفي ىذا يقكؿ شيخ اإلسالـ: "

                                                           

 .ْٕصترجمتو في البحث، انظر:  سبقت(ُ) 
اـ، ىػ،َٕٗ: ت بالشاطبي، الشيير الغرناطي المخمي محمد بف مكسى بف إبراىيـ الٌشاطبي،(ِ)   أجزاء، ّ االٍعًتصى

 الصيني، إسماعيؿ بف ىشاـ: ّج حميد، آؿ اهلل عبد بف سعد: ِج الشقير، الرحمف عبد بف محمد: ُج: تحقيؽ
 .ُْٗ، صُ، جُط ـ،ََِٖ - ىػ ُِْٗ ،(السعكدية الجكزم، ابف دار)

اـانظر: الشاطبي، (ّ)   .ُُٕ-َُٓ، صُ، جاالٍعًتصى
 يقصد الٌنكع األكؿ؛ ألنو عرج عمى الٌنكع الثاني في خضـ الحديث عف النكع األكؿ.(ْ) 
اـالشاطبي، (ٓ)   .ُُٓ، صُ، جاالٍعًتصى
قالن مف كتاب "حقيقة التصٌكؼ"   ، نٓٔ-ْٔانظر: آؿ الثبيت، دعكة اإلخكاف المسمميف في الميزاف، ص (ٔ)

 .ِٔ-ِٓلمفكزاف، ص
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 فيفعمكف، (1) چڃ  ڃ    ڃ ڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ چ  :تعالى قاؿ كما،  بمحمد
 كركح بمالئكتو فيؤيدىـ فيو يتبعكه أف ليـ في  بى  فيما بو كيقتدكف زجر، عنو عما كينتيكف بو أمر ما
 . (2)"المتقيف أكلياءه بيا اهلل يكـر التي الكرامات كليـ ،أنكاره مف قمكبيـ في اهلل كيقذؼ منو

 مف أيدييـ عمى اهلل يجرم كما األكلياء بكرامات التصديؽ: والجماعة السنة أىل أصول فمن
 في األمـ سالؼ عف كالمأثكر كالتأثيرات القدرة كأنكاع كالمكاشفات العمكـ أنكاع في العادات خكارؽ
 مكجكدة كىي األمة قركف كسائر كالتابعيف الصحابة مف األمة ىذه صدر كعف كغيرىا الكيؼ سكرة
 كأكابر ،كالفسؽ كالبدعة الشرؾ ثمرة ال كتقكاىـ مانيـإي ثمرة ككراماتيـ، (3)القيامة يكـ إلى فييا

 يستعممكنيا قد كالمقتصدكف ،لممسمميف لحاجة أك لمديف بحجة الكرامات ىذه يستعممكف إنما األكلياء
ف ربو حد عدٌ تى مي  لنفسو ظالـ فيك المعاصي في بيا استعاف مف كأما ،المباحات في  سببيا كاف كا 

أٌكد شيخ اإلسالـ ثبكت الكرامة ككقكعيا، مٌثؿ عمييا بالكثير مف األمثمة  ، كبعد أف(4)كالتقكل اإليماف
 .(5)األمثمة كالٌنماذج، في الصحابة كالتابعيف كتابعييـ كمف بعدىـ مف الصالحيف

 كرامات فإ :، فيقكؿالشيطانية األحكاؿ مف يشبييا كما األكلياء كراماتكفي السياؽ ذاتو فٌرؽ بيف 
 ألمكر، ككرسكلو عنو اهلل نيى ما سببيا الشيطانية األحكاؿبينما  ،كلكالتق اإليماف سببيا األكلياء
 كفعؿ الخمؽ ظمـ عمى بيا يستعاف مما كانت أك ،بالمخمكقات االستغاثةمثؿ  شرؾ فييا التي

 .(6)الرحمانية الكرامات مف ال يطانيةالشٌ  األحكاؿ مف فيي ،الفكاحش

نيٍؤًمفي كقد أكجز الطحاكم ما سبؽ عندما قاؿ: " اءى  ًبمىا كى اًتًيـٍ  ًمفٍ  جى ح   كىرىامى  مف الثقات عىفً  كىصى

. كىك ذات ما أكد عميو الشيخ محمد بف عبد الكىاب عندما قاؿ في إثبات كرامات (7)"ركاياتيـ

 تعالى اهلل حؽ مف يستحقكف ال أنيـ إال المكاشفات، مف ليـ كما األكلياء بكرامات أقركلياء: "األ
                                                           

 .ُّآؿ عمراف:  (ُ)
 .ٔٔٔ، ِْٕ، صُُابف تيمية، مجمكع الفتاكل، ج (ِ)
  .ُٔٓ، صّالمرجع السابؽ، ج (ّ)
 .ُٕٕ، صُالمرجع الٌسابؽ، ج (ْ)
 .ِِٖ-ِٕٔ، ُُالمرجع السابؽ، ج (ٓ)
 .ِِٔ، صُْ، جِِِ، ُٗ، ّٖ، صُّ، جَّٖ، ِٕٖ، ُُالمرجع السابؽ، ج (ٔ)
 .ْٖالطحاكم، العقيدة الطحاكية، مرجع سابؽ، ص (ٕ)
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 كال بكرامتيـ، كاإلقرار كاتباعيـ حبيـ عمينا كالكاجب، ""اهلل إال عميو يقدر ال ما منيـ يطمب كال ،شيئان 

 ضالليف، بيف كىدل طرفيف، بيف كسط اهلل كديف كالضالؿ البدع أىؿ إال األكلياء كرامات يجحد

 .(1)"باطميف بيف كحؽ

 ، واالستغاثة بالمقبورين، والتوّسل المشروع:خامسًا: زيارة القبور

 مف بد ال كاف ما يتعٌمؽ بالقبكر كزيارتيا؛ لذا -الٌنكع الثٌاني– المرتبطة بالٌتصٌكؼ كمف القضايا

ليا، كتفريؽو بيف الزيارة السنٌية كاألخرل البدعٌية، كلمف تكٌجو االستغاثة، كأحكاؿ التكٌسؿ  تحديدو 

 المشركع، نقاط أتناكليا عمى الٌنحك التٌالي:

 الّزيارة الّشرعّية لمقبور: - أ

تباط الممارسات الٌصكفٌية المتأخرة في أغمبيا بالقبكر كالمقامات، فما مف متحٌدث عف نظران الر 

 التصٌكؼ إاٌل كيتناكؿ مكضكع الزيارة كأحكاميا بالتأصيؿ كالتفريؽ بيف ما ىك جائز كمحٌرـ؛ لذا لـ

يكف غريبان أف يكثر شيخ اإلسالـ مف الحديث عنيا في فتاكيو؛ حيث جاكزت المئتي مكضع، 

 .بدعية كزيارة شرعية زيارة: (2)كجييف عمى المسمميف قبكر زيارةأٌف  تياخالص

 عاءالدٌ  جنازتو عمى بالصالة يقصد كما لمميت عاءالدٌ  الزائر مقصكد يككف أف :الشرعية فالزيارة
 كاف  النبي فإف ؛المتكاترة السنة ثبت ذلؾ في ، كقدعميو الصالة جنس مف قبره عمى فالقياـ ،لو

، معركفة صحيحة ذلؾ في كاألحاديثمف بعده،  ألمتو ذلؾ كشرع ،المسمميف كتىم عمى يصمي

                                                           

 فيصؿ باسـ: تحقيؽ، الكبائر ىػ،َُِٔ: ت النجدم، التميمي سميماف بف الكىاب عبد بف محمد الكىاب، عبد (ُ)
 .ُِ، صِط ىػ،َُِْ ،(السعكدٌية – كاإلرشاد كالدعكة كاألكقاؼ اإلسالمية الشؤكف كزارة) الجكابرة،

، ِّٔ، صٔ، جّٗٗ، صّ، جّٗٗ، صّ، جّٔٓ، ُٓٔ، صُر: ابف تيمية، مجمكع الفتاكل، جانظ (ِ)
-ُّٗ،  ُُٗ، َٕ، ّْ-َّ، صِٕ، جُْٖ، صِٔ، جّّْ، َّّ، ِّٔ، صِْ، جُْٕ، صُٕج

 . ُِٓ، ّّ، جْْٖ، ِّٖ-ّٕٓ، ِّٓ، ِِّ
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ٍيرىةى، :يقكلكا أف القبكر زارك إذا صحابوال يعمـكاف  منيا: أنو  ٍف أىًبي ىيرى أىتىى  أىف  رىسيكؿى الم ًو  عى
 : ٍقبيرىةى، فىقىاؿى ن  "اٍلمى ، كىاً  ٍؤًمًنيفى ـٍ دىارى قىٍكـو مي مىٍيكي ـي عى ،الس الى ًحقيكفى ـٍ الى   .(1)..." ا ًإٍف شىاءى الم وي ًبكي

 الدعاء منو يطمب أك ،الحكائج الميت مف يطمب أف بيا يقصد التي فيي :البدعية الزيارة وأما 
 الكجكه ىذه عمى فالزيارة. لمدعاء أجكب ذلؾ أف القاصد لظف قبره عند الدعاء يقصد أك ،كالشفاعة

 مف ييف ؛غيره عند كال  النبي قبر عند ال الصحابة فعميا كال،  النبي يشرعيا لـ مبتدعة كميا
 .الشرؾ كأسباب ،الشرؾ جنس

 مثؿ ،عندىـ كالدعاء دعاءىـ يقصد أف غير مف كالصالحيف األنبياء قبكر عند الصالة قصد كلك
، كلعنتو اهلل لغضب متعرضا صاحبو كلكاف عنو منييان  محرمان  ذلؾ لكاف ،مساجد قبكرىـ يتخذ أف
األحاديث الصحيحة التي تىنيى كتيحذر، منيا ما جاء في الحديث الصحيح:   النبي قد جاء عفف

ٍبدً  عىفٍ  اًرثً  ٍبفً  الم وً  عى ، اٍلحى د ثىًني: قىاؿى  الن ٍجرىاًنيِّ ، حى ٍندىبه  يىميكتى  أىفٍ  قىٍبؿى   الن ًبي   سىًمٍعتي : قىاؿى  جي
، ٍمسو ، ًمٍنكيـٍ  ًلي يىكيكفى  أىفٍ  الم ًو، ًإلىى أىٍبرىأي  نِّيإً : "يىقيكؿي  كىىيكى  ًبخى ًميؿه ذىًني قىدً  تىعىالىى، الم وى  فىًإف   خى ، ات خى ًميالن  خى

ذى  كىمىا ـى  ات خى ، ًإٍبرىاًىي ًميالن لىكٍ  خى ، أيم ًتي ًمفٍ  ميت ًخذنا كيٍنتي  كى ًميالن ٍذتي  خى ت خى ، بىٍكرو  أىبىا الى ًميالن ف   أىالى  خى  كىافى  مىفٍ  كىاً 
،قىبٍ  ـٍ اًلًحيًيـٍ  أىٍنًبيىاًئًيـٍ  قيبيكرى  يىت ًخذيكفى  كىانيكا مىكي ـٍ  ًإنِّي مىسىاًجدى، اٍلقيبيكرى  تىت ًخذيكا فىالى  أىالى  مىسىاًجدى، كىصى  عىفٍ  أىٍنيىاكي

 الميت دعاء يقصد بمف فكيؼ ،كلعنتو الرب لسخط سبب كىك ،محرمان  ىذا كاف فإذا. (2)"ذىًلؾى 
 .(3)الحاجات؟ كقضاء ،الطمبات كنيؿ ،الدعكات إجابة أسباب مف ذلؾ أف دكاعتق ،كبو عنده كالدعاء

                                                           

، ّؿ في الكضكء، جفي صحيحو، كتاب الطيارة، باب استحباب إطالة الغرة كالتحجي أخرجو اإلماـ مسمـ (ُ)
، ِ. كأبك داكد في السنف، كتاب الجنائز، باب ما يقكؿ إذا زار القبكر أك مٌر بيا، جِّٕ، رقـ: ُّٖ-ُّٕص
. كابف ماجة َُٓ، رقـ: ّٖ. كالٌنسائي في الٌصغرل، كتاب الٌطيارة، باب حمية الكضكء، صُِِٖ، رقـ: َٔٓص

 .َّْْرقـ: ، َِٓ، صْفي سننو، كتاب الزىد، باب ذكر الحكض، ج
ركاه اإلماـ مسمـ في صحيحو، كتاب المساجد كمكاضع الٌصالة، باب الٌنيي عف بناء المساجد عمى القبكر،  (ِ)

 .ّْٓ/ ِّٖ، رقـ: ُّ، صٓكاتخاذ الٌصكر فييا، كالنيي عف اتخاذ القبكر مساجد، ج
 بف محمد الكىاب، عبدحيد، انظر: كذات الشيء أٌكده مجدد السمفية الشيخ محمد بف عبد الكىاب في كتابو التك  (ّ)
 كغيره، السعيد الرحمف عبد بف العزيز عبد: تحقيؽالتكحيد،  ىػ،َُِٔ: ت النجدم، التميمي سميماف بف الكىاب عبد
 .ٓٔ-َٔ، ص(الرياض -سعكد بف محمد األماـ جامعة)
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ـٌ ىا ىك شيخ اإلسالـ ال يكاد يذكر القبكر إاٌل كيتحٌدث عف بعض الممارسات البدعٌية فييا   ث
: بناء المساجد عمى القبكر، قصد الصالة إلى القبر، بناء الشكاىد عمييا، (1)كعندىا، كمف ذلؾ
يقاد القناديؿ أك الشمع تقبيؿ القبكر أك  األحجار أك أم شيء حكليا، ككضع المصاحؼ عندىا، كا 

حكليا، أك الذبح  أك حمؽ الرأس عندىا، كغيرىا مف طقكس كردت إلينا مف أىؿ الكتاب، أك 
 ابتدعتيا األىكاء مما لـ يرد في صحيح الٌسٌنة كالكتاب.

 االستغاثة بالمقبورين: - ب

قضٌية االستغاثة كاالستنجاد بالمقبكريف؛ فكانت  -الٌنكع الثٌاني – كمف المباحث المتعٌمقة بالٌتصكؼ
مكضع اىتماـ العمماء كسابقتيا، كمف ذلؾ عشرات المكاضع التي أكردىا اإلماـ ابف تيمية، 

  :(4)خاصتيا

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  چ : قاؿ كما ،لو شريؾ ال كحده هلل كاالستعانة العبادةأٌف 

: قكلو تعالى مكاضع كثيرة، منيا في بيف العبكدٌية كاالستعانة لقرآفجمع ا كقد ، (3)چڻ

 المسألة دعاء أك العبادة، دعاء كاف سكاء كحده، هلل ،.. كالدعاء (4)چڳ  ڳ  ڱچ

 يدعكف الذيف ،.. كذـ (5)چڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ : تعالى قاؿ كما كاالستعانة،

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ            ۅ    ۅ  ۉ  چ : فقاؿ كغيرىـ، كاألنبياء المالئكة

ۉ  ې  ې  ې     ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ   

                                                           

، ْج ،ّٖٗ، ِْٕ، صّ، جّٓٓ-ّْٓ، ُٖٔ-ُٔٔ، ٔٔ، صُانظر: ابف تيمية، مجمكع الفتاكل، ج (ُ)
، ُُٖ، صُِ، جْٓٔ-ِْٔ، صُٕ، جَِٓ، َِٗ، ُُ، جٕٕ، صٗ، جِّٔ، صٔ، جُِٓ، ُٗٓ، ُٔ
، ِٔ، جّّْ، ّّٓ-ّّْ، ِّٕ، َِّ-ُّٖ، َِّ-ََّ، صِْ، جِِْ، صِّ، جُْٗ، صِِج

، ْٓٗ، ْٖٖ، ْْٖ، ّٖٓ، ّْْ، ِٔٔ، ِّْ، ُُٗ، ُْٕ-ُْٔ، ُّٖ، ٕٕ، صِٕ، جَّٔ، ُْٗص
 .َٔ، ٗٓ، ْٓ، ُُ، صُّج

، ٔ، جِٕٔ، صّ، جُْٔ-َُٔ، ٕٓ-ْٕ، َٕ، ٗٔ، صُابف تيمية، مجمكع الفتاكل، جانظر:  (ِ)
 .َُٖ، ُٓٔ، ُّٓ-ُِٓ، ُِّ، ُُٓ، ِٕ، ْٔ، صِٕ، جِّٗ، صِْ، جِّٗ، صُُ، جِْٔص
 .ٓالبٌينة:  (ّ)
 .ُِّىكد:  (ْ)
 .ُٖالجف:  (ٓ)
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(1)چۈئ  ۈئ  ېئ          ېئ  ېئ   
خالص اهلل كتكحيد،..    القرآف في كاستعانتو عبادتو في لو الديف كا 

 األعماؿ كسائر ،كاإليماف ديفال قمب كىك..، كآخره اإلسالـ كأكؿ ،اإليماف قمب ىك بؿ ،جدان  كثير
 كأستعيف أستغيث بؾ: ؛ لذا كاف إنكار شيخ اإلسالـ شديدان عمى مف قاؿ في مدح الٌرسكؿلو

 كأ أحياء بيـ االستعانة كأ ،الصالحيفب ستنجاداال مف الناس مما يقكـ بو بعض ىاكنحك أ ،كأستنجد
 .أمكاتان 

 سؿ ،لي اهلل ادع، نحك: بيـ كاالستغاثة سؤاليـك  مكتيـ بعد أك الصالحيف األنبياء دعاء فكقاؿ: بأ
 أشكك، أك يعافيني أك ،ينصرني أك ،ييديني أك ،لي يغفر أف لي اهلل سؿ ،لي اهلل استغفر ،لي اهلل
 ،نزيمؾ أنا، أك ظممني الذم فالنان  إليؾ أشكك أك ،يٌ عمى  دكٌ العى  طمُّ تسى  أك ،رزقي نقص أك ،ذنكبي إليؾ
، أك أف يكتب حاجة بو يستعاذ معاذ خير أنت أك ،يستجير مف تجير تأن أك ،جارؾ أنا ،ضيفؾ أنا

 ،اهلل يشرعو لـ الذم الديف مف يكف ، كغير ذلؾ مما يدخؿ فيما سبؽ،رالقب عند كيعمقيا كرقةعمى 
 أحد فعمو كال ،المسمميف باتفاؽ مستحبان  كال كاجبان  ىك كليس ،كتابان  بو أنزؿ كال ،رسكالن  بو ابتعث كال
ف ،المسمميف أئمة مف إماـ بو أمر كال ،بإحساف ليـ التابعيف كأ ،بةالصحا مف  يفعمو مما ذلؾ كاف كا 
 إذ ؛الشيطاف مف فكؿ ذلؾ ،كمنامات حكايات فيو كيذكركف ،كزىد عبادة لو ممف الناس مف كثير
 كال كاجبة ليست بعبادة تعبد كمف ،المسمميف أئمة باتفاؽ مستحب كال كاجب كال بمشركع ليس

 أئمة باتفاؽ حسنة بدعة ال سيئة بدعة مبتدع ضاؿ فيك ،مستحبة أك كاجبة يعتقدىا كىك ة؛مستحب
 .مستحب أك كاجب ىك بما إال عبديي  ال اهلل فإف ؛الديف

 بعض اتخاذ -لمتكٌسؿ– الموىومة الشرعية األسباب كمف: "(2)كىذا ما أٌكد عميو الشيخ األلباني بقكلو
 السخط ليـ كتجمب الحقيقة، في منو تبعدىـ كىي سبحانو، اهلل ىإل تقربيـ يظنكنيا أسبابان  الناس

 األكلياء مف المقبكريف بالمكتى بعضيـ استغاثة :ذلؾ فمف كالعذاب، كالمعنة بؿ كالغضب،
 منيـ كطمبيـ كتعالى، سبحانو اهلل إال قضاءىا يستطيع ال التي حكائجيـ ليـ ليقضكا كالصالحيف،

زالة رزؽال كجمب السقـ، كشفاء الضر دفع  فيتمسحكف ذلؾ، كأمثاؿ العدك عمى كالنصر العقـ، كا 
 فيذه كرغابتيـ، طمباتيـ فييا كتبكا أكراقان  إلييا يمقكف أك كييزكنيا القبكر، كحجارة األضرحة بحديد

                                                           

 .ٕٓ-ٔٓاإلسراء:  (ُ)
 عيد محمد: نصكصو بيف كأٌلؼ نٌسقو كأحكامو، نكاعوأ -الٌتكٌسؿ األلباني، الٌديف ناصر محمداأللباني،  (ِ)

 .َِ-ُٗ، صُط ـ،ََُِ-قُُِْ ،(الٌرياض -المعارؼ مكتبة) العٌباسي،
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 العبكدية ىك الذم األكبر اإلسالـ ألساس كمخالفة باطمة، الحقيقة في كلكنيا بزعميـ، شرعية كسائؿ
فراده ،كحده تعالى هلل  ".كفركعيا أنكاعيا بجميع سبحانو كا 

 التوّسل المشروع: - ت

، كىنا أكتفي بنقؿ مكجز (1)التكٌسؿب إالٌ  كال تكتمؿ عناصره ، التصٌكؼ مف الٌسمؼ مكقؼكال ينجمي 
 أنكاعو كأحكامو"، كذلؾ مف خالؿ الٌنقاط التالية: -لتحقيؽ الشيخ األلباني في كتابو المعم ؽ "التكسؿ

 :(2)الوسيمة أواًل: معنى

 :انطمؽ الشيخ في تحقيقو لمتكٌسؿ مف خالؿ تحديد معناه المغكم كاالصطالحي، فكاف في المغة
، أٌما في اصطالح الٌسمؼ كأئٌمة التٌفسير فيك: ما ييتقر ب برغبة إليو كالتكٌصؿ المطمكب، إلى التقٌرب

طيف أساسييف ليككف العمؿ بو إلى اهلل تعالى، بما يرضيو مف أعماؿ، كعميو ال بد مف تكفر ضاب
 صالحان:

 أف يقصد بو صاحبو كجو اهلل تعالى. .ُ

 أف يككف مكافقان لشرع اهلل. .ِ

 :(3)ثانيًا: مسألة توقيفّية

 مفبناءن عمى ما سبؽ فإٌف األسباب كالكسائؿ التي يمكف اعتمادىا في الٌتكسؿ تكقيفٌية، ال بد فييا 
 فإنو اإلباحة، عمى زائد شيء االستحباب ألف ؛ياكاستحباب مشركعيتيا المستمـز الشرعي النص ثبكت
، كفي ىذا قاؿ شيخ عنيا النيي كركد عدـ بمجرد تثبت ال كالقربات تعالى، اهلل إلى يتقرب مما

 العبادات في األصؿ إف": الحديث أىؿ فقياء مف كغيره أحمداإلسالـ ابف تيمية نقالن عف اإلماـ 
 .(6)"تعالى اهلل شرعو ما إال منيا يشرع فال التكقيؼ

                                                           

مما ال شؾ فيو أنيا مسألة أطاؿ فييا الحديث شيخ اإلسالـ؛ حيث أفرد ليا بابان خاصان في فتاكيو تحت عنكاف:  (ُ)
 شرات المكاضع األخرل.، ناىيؾ عف عَّٖ-ُِْ، صُالٌتكٌسؿ كالكسيمة، ج

 .ُٔ-ُُص ،أنكاعو كأحكامو -انظر: األلباني، الٌتكٌسؿ (ِ)
 .ِٖ-ِٕص ،المرجع السابؽانظر:  (ّ)
 .ُٕ، صِٗابف تيمية، مجمكع الفتاكل، ج (ْ)
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 :(1)ثالثًا: التوّسل المشروع

بناء عمى ما سبؽ فإف أنكاع التكٌسؿ المشركع الذم دٌلت عميو ا يات القرآنٌية، كصحيح الٌسنة 
 النبكٌية، كالتي تعٌد مكضع اتفاؽ بيف أىؿ الٌسنة، ىي:

كؿ ف يق، كأالعميا صفاتو مف صفة أك الحسنى، أسمائو مف باسـ تعالى اهلل إلى التكسؿ .ُ
 .تعافيني أف الخبير المطيؼ الرحيـ، الرحمف أنت بأنؾ أسألؾ إني الميـالمسمـ في دعائو: 

: القائؿ قكؿ كمثمو. لي كتغفر ترحمني أف شيء كؿ كسعت التي برحمتؾ أسألؾ: يقكؿ أك
 .تعالى صفاتو مف الحب فإف ؛ لمحمد بحبؾ أسألؾ إني الميـ

 بؾ، بإيماني الميـ: المسمـ يقكؿ الداعي، كأف بو قاـ صالح بعمؿ تعالى اهلل إلى التكسؿ .ِ
 . لمحمد بحبي أسألؾ إني الميـ: يقكؿ أك.. لي اغفر ،لرسكلؾ كاتباعي لؾ، كمحبتي

 بو تحؿ أك شديد، ضيؽ في المسمـ يككف كأف، الصالح الرجؿ بدعاء تعالى اهلل إلى التكسؿ .ّ

 بسبب يأخذ أف فيجب عالى،كت تبارؾ اهلل جنب في التفريط نفسو مف كيعمـ كبيرة، مصيبة

 بالكتاب كالعمـ الفضؿ أك كالتقكل، الصالح فيو يعتقد رجؿ إلى فيذىب اهلل، إلى قكم

 .ىمو عنو كيزيؿ كربو، عنو ليفرج ربو، لو يدعك أف منو فيطمب كالسنة،

 :(2)رابعًا: الّتوّسل الممنوع

، أك بحؽ، أك بحيرمة، فقد ذكر ، أك بجاه، كالٌتكسؿ بذات النبٌي أٌما ما عدا الثالثة السابقة
،  الخالؼ فييا بيف بعض العمماء، كأٌنيـ ما بيف مضٌيؽ كاإلماـ أحمد حيث قصره عمى النبي

باني االقتصار عمى كاإلماـ الشككاني شمؿ فيو األنبياء كالٌصالحيف، كالذم اختاره األل كمكٌسع
، أضؼ الحجة بو تقكـ دليؿ فيو يرد لـ نوأل، كما عداىا غير جائز كال مشركع؛ الٌثالثة المتٌفؽ عمييا

                                                           

 .ِْ-ِٗص ،كأحكامو  أنكاعو -الٌتكٌسؿانظر: األلباني،  (ُ)
 .ْٗ-ِْص ،المرجع السابؽانظر:  (ِ)
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: اثنيف نكعيف تحت تندرجإلى أنو قكؿ المحققيف مف العمماء؛ فقد أثبت بالٌتحقيؽ أف أدلة المجٌكزيف 
 .(1)رأييـ يؤيد كال مرادىـ، عمى يدؿ ال كلكنو ، اهلل رسكؿ إلى بالنسبة ثابت الول

، ليس يدؿ ال كبعضو مرادىـ، عمى يدؿ كبعضو ، اهلل رسكؿ إلى النسبة ثابت غير الثاني والنوع
 .(2)مجاؿ التفصيؿ فييا ىنا؛ أكتفي باإلحالة إلييا

الٌتصٌكؼ، كالذم تبٌيف فيو أاٌل مشكمة  فيمكقؼ الٌسمؼ  االنتياء مف عرضبكؿ ما سبؽ يمكف 
يو عندىـ في الٌتسمية أك المصطمح، بقدر ما ىي في المنطمقات كالممارسات؛ إذ فيو الحؽ، كف

ـ في األكلياء، كىُّ ستقامة، الخالي مف الت  طى الٌسابقيف أىؿ العمـ كاالالباطؿ، فإف كاف عمى خي 
كالخرافة في الكرامات، كالبدع في الممارسات، مف زيارة كاستغاثة كتكسؿ، فيك التصٌكؼ المقبكؿ؛ إذ 

المفاىيـ، أك ابتداع في  ميزانو الكتاب كالٌسنة، أما ما عدا ذلؾ مف إلحاد في المنطمؽ، أك فمسفة في
 الممارسات، فذلؾ ضرب مف الٌشرؾ، كشكؿ مف الضالؿ الذم تجب محاربتو.

 .وب دعيا، والتوّسل وأحكامو والق بورّية، التصوف، من اإلخوان موقف: الثالث المطمب

المنيج الذم أشرت إليو في تمييد الفصؿ بأف أعرض مكقؼ الجماعة مف خالؿ المصادر التزامان ب
تعٌبر عنيا، كتمثِّؿ فكرىا قدر المستطاع، محاكالن التركيز عمى النقاط مثار الٌشبية؛ ككف الباقي  التي

منيج اإلخكاف في تناكؿ  أفٌ باالستقراء كالتٌتٌبع الؼ فيو بيف اإلخكاف كمنتقدييـ، تكٌصمت مما ال خ
 عمى الٌنحك التالي: قضٌية الٌتصٌكؼ كمتعٌمقاتيا كاف

 ن بالّتصّوف:أّواًل: عاقة اإلخوا

أبدأ تحقيقي لممسألة بأكؿ نقطة تمٌسؾ بيا المنتقدكف، كاستندكا إلييا في استنتاجيـ بأنيا جماعة 
صكفٌية؛ لذا كاف الزمان أف أقؼ أماـ ىذه الجزئٌية مكضحان مدل كاقعٌيتيا، كتأثيرىا في فكر الجماعة 

 كممارساتيا التنظيمٌية، كذلؾ ضمف الخطكات التالية:

                                                           

-ُٓص ،لٌنصيب األكبر مف الكتاب، بمناقشتيا بأسمكب عممي رصيف، انظر: المرجع الٌسابؽأفرد ليا الشيخ ا (ُ)
ُٗ. 
ثبات عدـ قياميا بالحجة لممجكزيف،  (ِ) أسيب الٌشيخ في جٌؿ ما تبقى مف الكتاب في مناقشة صٌحة األحاديث، كا 

 .َُّ-ُٗانظر: ص
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 البّنا الّصوفّية:حسن   نشأة الشي 

سبؽ كأف أشرت إلى تمؾ النشأة أثناء الحديث عف الحياة العممٌية كالعممٌية لمؤسس الجماعة الشيخ 

حسف البٌنا، كلكنيا بطبيعة الحاؿ كانت أقرب ما تككف إلى المعمكمة التاريخٌية؛ لذا أكتفي باإلحالة 

، كمف ىذه الٌدعكلىذه  ردٌ  يمكف أف يخدـ مٌما ، مضيفان إلييا ما لـ يذكر ىناؾ،(1)لتمؾ المعمكمات

 الٌنقاط:

كمشاركتو إياىا لبعض األنشطة كالممارسات مف أكراد،  (2)أٌف تأٌثر البٌنا بالطريقة الحصافٌية -ُ
كزيارات، كصمت، كعزلة، كمكالد، كغيرىا، كاف ما بيف سٌف الثٌانية عشرة كالسابعة عشرة، أم 

 .(3)ف صٌح التعبيرفي سف الٌصبا ككبداية الٌشباب إ

ق، عندما تمٌقى ُُّْعشرة عاـ (4)ذركة التأثر كالتفاعؿ مع التصٌكؼ كانت في سف الٌسابعة -ِ
 (6).(5)الحصافٌية عمى شيخ الطريقة عبد الكٌىاب حسيف الحيصافي

 : (7)أشار البٌنا إلى أٌف سبب إعجابو بالطريقة أمراف -ّ

ي، كما كاف يتمٌتع بو مف صفات، فقد كاف في شيخ الطريقة األٌكؿ الشيخ حسنيف الحصاف الول
 طريقتو كانت، ك كاسعة دراسةن  الديف عمكـ كدرس ،الشافعي اإلماـ مذىب عمى تفقو أزىريان  عالمان 

 بيف الفاشية كالخرافات البدع كمحاربة كالذكر، كالطاعة كالعبادة كالفقو كالتعميـ، العمـ عمى مؤسسة
 التأكيالت مف كالتحرز ،حاؿ أية عمى كالسنة لمكتاب اركاالنتص الٌصكفٌية آنذاؾ، الطرؽ أبناء

 حاؿ كؿ عمى النصيحة كبذؿ المنكر، عف كالنيي بالمعركؼ كاألمر ،الضارة كالشطحات ،الفاسدة

                                                           

 .َُانظر: البحث، ص )ُ(
 مف البحث. ْانظر التعريؼ بيا: ص )ِ(

 .ِّ، ُٖ، ُٔأشار البٌنا إلى تمؾ الٌتكاريخ في مذكراتو، انظر: مذكرات الٌدعكة كالٌداعية، ص (ّ)
 ق.ُِّْكلد عاـ:  (ْ)

 مف البحث. َُانظر الترجمو: ص )ٓ(
 .ُٗمذكرات الٌدعكة كالٌداعية، صالبنا، انظر:  (ٔ)
 .ُٕ-ُٔ، صالمرجع السابؽانظر:  (ٕ)
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 الكتاب تخالؼ أنيا اعتقد التي األكضاع مف كثيران  رغي   إنو حتى ،الئـ لكـ ذلؾ في يخشى الك 
 .ـأنفسي مشايخو عميو كاف كمما كالسنة،

 أدعية مف كأحاديث الكريـ، الكتاب مف آياتفي أكراد الطريقة اٌلتي كانت عبارة عف  والثّاني
 أك األعجمية األلفاظ مف شيء فييا ليس تقريبا، نةالسُّ  كتب في كردت التي كالمساء الصباح
 .الدعكات إلى منيا أقرب الشطحات إلى ىي التي العبارات أك الفمسفية التراكيب

أسس "جمعٌية الحصافٌية الخيرٌية"، كعمؿ سكرتيران فييا، إاٌل أٌنو  الطريقة تمٌقي عدبصيح أٌنو -ْ
 :(ُ)أشار إلى الميٌمة التي قامت مف أجميا الجمعٌية، كالتي تتمٌثؿ بالعمؿ في ميدانيف

نشر الدعكة إلى األخالؽ الفاضمة، كمقاكمة المنكرات كالمحرمات الفاشية  الميدان الول:
 ر كبدع المآتـ. كالخمر كالقما

 مقاكمة اإلرسالية اإلنجيمية التبشيرية التي ىبطت إلى البمد كاستقرت فيو. والميدان الثاني:
غير أٌف ظركؼ الٌدراسة كاالنتقاؿ مف بمدتو لمتعميـ حاؿ دكف استمرار أنشطتيا أكثر مف 

 .(ِ)عاـ كاحد، لتكمؿ الميٌمة في ذلؾ جماعة اإلخكاف

ـٌ إٌنو  -ٓ ف شارؾ أنشطتث مو، مح أكثر مف مٌرة أٌنيا ال تشبع نيى يا، كتمقى طريقتيا، إاٌل أنو ألٍ كا 
كال تمٌبي طمكحو؛ لذلؾ بدأت العالقة تفتر مع الٌطريقة كشيخيا عقب تخٌرجو مف دار 
العمكـ، ككاف عمره كقتيا في غٌرة العشرينات، كقد تٌكج ذلؾ الفتكر بانقطاعو رسميان عف تمؾ 

 كاستمرتنشاء جماعة اإلخكاف المسمميف، كفي ىذا يقكؿ: "الطريقة عندما نضجت فكرة إ
 المسمميف اإلخكاف جمعيات أنشئت حتى الكىاب عبد السيد بشيخنا حاؿ أحسف عمى صمتنا

، ككاف ذلؾ عاـ (ّ)"رأيو إلى كؿ كانحاز رأم، فييا كلنا رأم فييا لو ككاف كانتشرت،
ذ الشيخ البٌنا مكقفان كاضحان مف قضٌية ق، كلعٌؿ تمؾ الٌنياية كانت نقطة البداية التخأُّْ

 الٌتصٌكؼ، أتناكلو في المحكر التالي.

                                                           

 .ْٔ، َِ، صكالٌداعيةالبنا، مذكرات الٌدعكة انظر:  (ُ)
أشار الشيخ البٌنا إلى دكر جماعة اإلخكاف في مقاكمة التنصير الذم يستيدؼ المسمميف سكاء عف طريؽ  (ِ)

 .َُٓ-ُْْ، صبٌنا، مذكرات الٌدعكة كالٌداعيةانظر: الاإلرساليات التبشيرٌية، أك الكسائؿ العممٌية، 
 .َِ، صكالٌداعية الٌدعكة مذكرات البٌنا،انظر:  (ّ)
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 :موقف الشي  البّنا من الّتصّوف 

ما قد يترٌتب عمى عالقتو الٌسابقة بالٌتصكؼ مف تحميالت ألىمٌية القضٌية، كتحٌسبان لنظران 
 :(ُ)وكاستنتاجات، أفرد لمحديث عف الٌتصٌكؼ جزءان مف مذٌكراتو، كاف مف بين

أشار إلى تطٌكره عبر التاريخ، كأٌف جذكره تعكد إلى تزكية النفكس، كتكجيو الٌسمكؾ نحك  -ُ

طاعة اهلل بما يرضي اهلل، كأٌف مف السابقيف ليذا االتجاه اإلماـ ك ا خرة كالٌزىد في الٌدنيا، 

 بف : عبد اهلل(ِ)الحسف البصرم، كتبعو عمى ذلؾ كثير مف أضرابو الٌدعاة الٌصالحيف أمثاؿ

 المبارؾ، الفقيو الٌزاىد المجاىد، كغيره الكثير.

تجاكزكا ما رسمو الٌشارع الحكيـ، عندما تجاكزكا  أخذ عمى تصٌكؼ المتأٌخريف بأنيـ -ِ
 األمـ كمكاريث كالمنطؽ الفمسفة بعمـك كىامزجاألصكؿ التي كاف عمييا الٌسابقكف، ك 

 زنديؽ لكؿ الكاسعة الثغرات تحتكف منو، ليس بما الديف بذلؾ فخمطت كأفكارىا، الماضية
 الزىد إلى كالدعكة التصكؼ باسـ الباب ىذا مف ؿدخي ليى  كالعقيدة الرأم فاسد أك ممحد أك

 كؿ أصبحلدرجة أف ذلؾ الخمط أفسد كثيران مف فكائده في التربية كالسمكؾ، ال بؿ  كالتقشؼ،
 ،اهلل ديف يف الناظريف مف دقيؽ نظر محؿ يككف أف يجب وفي قاؿيي  أك كتبيي  ما

لذلؾ كجدت الشيخ يعٌقب في مكضع آخر بعد حديثو عف  ،كنقائو صفائو عمى كالحريصيف
 بأنو لـ يكف يعرؼ الحكـ الٌشرعي فييا. :مشاركتو في بعض أنشطة الٌتصٌكؼ

المصمحيف مف العمماء الصالحيف العامميف إلى إصالح تمؾ الطكائؼ، كتخميصيا مما  دعا -ّ
لؾ قيادة صالحة نحك الٌتصٌكؼ الٌصادؽ الخالي مف تمؾ الشكائب، عمؽ بيا، كقيادتيا بعد ذ

، كتطيير العقكؿ مف الجامع بيف اإلخالص كالعمؿ، بالٌرجكع إلى كتاب اهلل كسٌنة رسكلو 
 الخرافات كاألكىاـ، كالٌتمسؾ بيدم اإلسالـ الحنيؼ.

                                                           

 .ُُّ، ْٓ، ِْ، ِّ-َِ، صالبنا، مذكرات الٌدعكة كالٌداعيةانظر:  (ُ)
 .ّّْرسالة الجياد، ص ،بٌنا، مجمكعة الٌرسائؿانظر: ال (ِ)
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و في الٌثالثاء، فمـ يكف عٌزز الشيخ البٌنا تمؾ المكاقؼ مف خالؿ كتاباتو في الٌرسائؿ، كأحاديث -ْ
، أتناكؿ (1)"الثمانين إشارة"غريبان أف تتجاكز إشاراتو حكؿ قضٌية التصٌكؼ كمتعٌمقاتيا الػ 

منيا ىنا ما لو عالقة مباشرة بالٌتصٌكؼ، كأتمٌيؿ في الباقي؛ ألضعو في مكانو المناسب، 
 كمف تمؾ اإلشارات:

، إاٌل أٌنو سبؽ "حقيقة صوفّية"الٌتعريؼ بيا بأٌنيا صحيح أٌف الشيخ البٌنا قاؿ عف جماعتو أثناء  -أ

 كسنة ،اهلل كتاب مف الصافي معينو إلى باإلسالـ العكدة إلى تدعك "دعوة سمفّية"ذلؾ بقكلو: بأٌنيا 

 في كبخاصة شيء، كؿ في المطيرة نةبالسُّ  العمؿ عمىتحمؿ نفسيا  "وطريقة سّني ة"، رسكلو

ة وو"طريق أكة" و"حقيقة صوفيّ ع ذلؾ مباشرة بأٌنيا بى ، أتٍ سبيال ذلؾ ىإل كجدكا ما كالعبادات العقائد

 العمؿ، عمى كالمكاظبة القمب، كنقاء النفس، طيارةك  ،الخير أساسا تعمؿ عمى ي، فٌسرىا بأنٌ ة"وووقي  ونَ 

، كأٌف (ِ)، بما يرضي العمي الكبيرالخير عمى كاالرتباط اهلل، في كالحب الخمؽ، عف كاإلعراض

ٌطرؽ إلى ذلؾ أف يعيش المرء كتاب اهلل، فيصؿ إلى العمـ الٌنافع، البعيد عف عمؽ أقصر ال

المتصٌكفيف، كجدؿ المجادليف، عندىا يفيض اهلل عمى المرء مف الفقو أدٌقو، كمف الٌتصٌكؼ أصفاه، 

 .(ّ)كمف الٌتكحيد أسناه كأسماه

كضع جممة مف الضكابط الٌصارمة،  لٌتصٌكؼ النقٌي الذم أراده البٌنا لمجماعة،ترسيخان لمفيكـ ا -ب
، أضؼ ؛ ككنيا مكجية لألعضاء المتقٌدميف في التنظيـ(ْ)أخرجيا ضمف أىـٌ رسائمو "رسالة الٌتعاليـ"

الحقان ضمف العناصر المتعٌمقة حكمة، كالعبارة المرٌكزة، سكؼ آتي عمييا المي  ياغةصٌ الإلى 
 بالٌتصكؼ.

                                                           

 .ُٔ-ٗٓسبقت اإلشارة إلييا أثناء الحديث عف اىتماـ الشيخ البٌنا بالعقيدة، انظر: البحث، ص )ُ(
، كرسالة في اجتماع رؤساء المناطؽ كمراكز ُِِص ؤتمر الخامس،رسالة الم ،بٌنا، مجمكعة الٌرسائؿانظر: ال (ِ)

 .ِِٓالجياد، ص
 .ِٕالبٌنا، حديث الٌثالثاء، ص انظر: (ّ)
 ،بٌنا، مجمكعة الٌرسائؿانظر: ال، ُٓ، ُْ، ُّ، ُِ، ُُ، ٗ، ٔ، ّ، ِتتمٌثؿ الضكابط في األصكؿ التالية:  (ْ)

 .ّٖٓ-ّٔٓرسالة الٌتعاليـ، ص
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الٌصكفٌية في بعض المخالفات سكاء في ا راء  ٌنكير عمىفي مقابؿ تمؾ الٌضكابط، أنكر أشٌد ال -ج
 أك الممارسات، كمف ذلؾ: 

  كصمكات ككظائؼ كأحزاب أكراد مف شيكخيـ ليـ كضع كأ ألنفسيـ كضعكادعكتو لمف 
، قائالن: كتكراران  كترديدان  كتالكةن  كتعبدان  كاىتمامان  حفظان  محمو اكأحمكى ،اهلل كتاب ابي ترككا

 بفيضو أركاحكـ كتربط ،بو قمكبكـ تصؿ أحزابان  منو أنفسكـ عمى بكارتِّ  أكالن، ىلأكٍ  اهلل كتاب"
شراقو،  اأم  . الديف أحكاـ عمييا تنطبؽ التي الصيغ مف شئتـ بما ذلؾ بعد اهلل اذكركا ثـ كا 

 ،لكـ غيركـ كضع أك ألنفسكـ كضعتـ مما كميا عبادتكـ كتجعمكا ممةن جي  القرآف مكايمً تي  أف
ىماؿه  اهلل تابلك ترؾه ذلؾ ف  .(ُ)"لحقكقو كا 

  بو تتعمؽ كأسراران  خكاص   تعالى اهلل أسماء مف اسـ لكؿكمف ذلؾ نكيره عمى مف زعـ أٌف ،
فقد ، ، كنحك ذلؾ مف ا راءبو الذكر عمى يكاظب مف يخدـ ركحانيان  خادمان  اسـ لكؿ أف أك

 كفييا، الكالـ سائر عمى ؿفض ليا فةشر  مي  ألفاظ تعالى اهلل أسماء إفٌ "أنكر عمييـ قائالن: 
، ونفسي  رتيي طى  تعالى اهلل ذكر عمى كاظب إذا اإلنساف كأف، عظيـ ثكاب ذكرىا كفي ،بركة
 فمـ ذلؾ عمى زاد ما أما، لممعنى كفيـ قمب بحضكر هكري ذً  كاف إذا سيما ال، ركحو تكصفى 
 كحسبنا، يوف كالزيادة، تعالى اهلل ديف في الغمك عف نيينا كقد، سنة كال كتاب في يرد

 .(ِ)"كرد ما عمى االقتصار

 عكاكلً  الناس بعضعاء الخصكصٌيات، فيقكؿ: "دٌ كمف ذلؾ نكيره عمى تجاكز المأثكر، كا 
 في كال كتاب في يرد لـ ما فقالكا، المأثكرات في كالزيادة، الخصكصيات كادعاء، ياتبالمعم  
 .(ّ)"المأثكر مع فمنقؼ، شديدان  نييان  ذلؾ عف ييناني  قد ك، سنة

  أشار في أكثر مف مكضع إلى الفيـ الخاطئ لمزىد عمى أنو انصراؼ نحك ا خرة عمى
حساب العمؿ كاالجتياد في الدنيا، قائالن: "ليس الٌزىد أف تترؾ الٌدنيا في يد الكافر، كأنت 
محركـ منيا"، "ليس الٌزىد أف تترؾ الدنيا لمكافر يتمٌتع فييا، كيحاربؾ بيا"، "ليس الٌزىد أف 

                                                           

 .ٖٔرسالة ىؿ نحف قـك عمميكف، ص ،الٌرسائؿ بٌنا، مجمكعةال (ُ)
 .ّٖٗ، ّٖٖرسالة العقائد، ص ،بٌنا، مجمكعة الٌرسائؿال (ِ)
 .َّٗلمصدر الٌسابؽ، صا (ّ)
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رؾ الدنيا كيعمؿ فييا غيرؾ"، "الٌزىد أف تممؾ الدنيا بالكسب الحالؿ، حتى يستكم عندؾ تت
 .(ُ)الٌذىب كالٌتراب"

 حقيقة"كأخيران في ضكء كؿ ما سبؽ يمكف فيـ مقصد البٌنا بقكلو في كصؼ اإلخكاف بػػ  -ٓ
ا، بأف ؛ لذلؾ تكٌقع الٌشيخ خطأ مف لـ يقترب مف الجماعة، كلـ يتعٌرؼ عمى حقيقتي"صوفّية

 اإلخكاف جماعة أف يظف مف يخطئان: "قاؿ مكٌضحلذلؾ يظف أٌنيا طريقة صكفٌية، 
 كؿ اإلسالمية، العبادات مف ضيقة دائرة في أنفسيـ حصركا قد( دراكيش جماعة) المسمميف

 كلـ الصكرة، بيذه اإلسالـ يعرفكا لـ األكلكف فالمسممكف؛ كتسبيح كذكر كصكـ صالة يـىمٌ 
 .(ِ) النحك" ذاى عمى بو يؤمنكا

  من الّتصّوف: الجماعةموقف 

في  ما ىك أحد العناصر الميؤثِّرة بما أٌف مؤسس الجماعة الشيخ حسف البٌنا ليس ىك الجماعة بقدر
سكؼ أعرض ألىـ ما كرد في المكضكع كما جاء في العناصر  لذاتككينيا الفكرم، كبنائيا التربكم، 

نة لفكر الجماعة، كالمني اج التربكم، كالمصادر المعتمدة فيو، كذلؾ عمى الٌنحك األخرل المككِّ
 التالي:

 :التربوي ما جاء في المنياج -1

ف كاف لمٌسمك الركحي كالتزكية الٌنفسٌية مكضعان خاٌصان في المنياج التربكم لـ يشر إلى  وإاٌل أن ،(ّ)كا 

 الٌتصٌكؼ سكل في مكضعيف، ككالىما في سياؽ الٌذـ، كىما عمى الٌنحك التالي: 

كرد في محتكل المستكل الٌرابع "المنتظـ" ضمف تفسير سكرة األنعاـ، في سياؽ الحديث  عف  الّول:
: (ْ)الٌتصٌكر اإلسالمي لمفيكـ الٌدنيا كا خرة، كميزاف المؤمف فييما، حيث أعقب ذلؾ تعميقان جاء فيو

                                                           

 .َْٔ، ِٕٗ، َِِ، ُِٗ: البٌنا، حديث الٌثالثاء، صانظر (ُ)
. ُٕٗالٌشباب، ص. كرسالة إلى ُِِ، ُُٗص رسالة المؤتمر الخامس، ،بٌنا، مجمكعة الٌرسائؿانظر: ال (ِ)

 .ُّٔكانظر: البٌنا، حديث الٌثالثاء، ص
 .محكران خاٌصان في كؿ مستكلن مف مستكيات الٌتربية يسٌمى بػػ "المحكر األخالقي كالٌسمككي"المنياج أفرد لو  حيث (ّ)
 .ّٕ-ِٕ، صّ: القسـ المطبكع مف المنياج "في نكر اإلسالـ"، جانظر (ْ)
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 ،عنيا انعزاالن  كال ،فييا سمبيةن  كال ،الدنيا لمحياة إىماالن  بحاؿ مف األحكاؿ نشىءيي  ال التصكر"ذلؾ 
" كالزىد" "التصكؼ" حركات بعض في كبخاصة ،كاالنعزاؿ كالسمبية اإلىماؿ ىذا مف كقع ما كليس
 كمف ىبانية،الرٌ  ةسيٌ الكنى  صكراتالتٌ  مف عدكل ىك إنما ،أصالن  اإلسالمي التصكر مف بنابع

 لممجتمع انتقاليا بعد ركفةالمع اإلغريقية اإلشراقية التصكرات بعض كمف ،الفارسية التصكرات
 .اإلسالمي

 جيؿ فيذا ؛انعزالية كال سمبية تكف لـ صكرة، أكمؿ في اإلسالمي التصكر تمثؿ التي الكبيرة كالنماذج
 الرباني التقييـ، كساركا فييا كفؽ اهلل ميزاف في ىي كما الدنيا الحياة قيمة يدرؾ كاف كمو الصحابة
 هلل فذلمكىا دكىاب  ػػكعى  ،تركبيـ كلـ ركبكىا بؿ ؛لمدنيا عبيدان  يككنكا مـف ا خرة، كلمدار الدنيا لمحياة

صالح، تعمير مف تقتضيو ما بكؿ فييا بالخالفة قامكاك  ،تستعبدىـ كلـ كلسمطانو  كانكا يـكلكنٌ  كا 
 في كذلؾ سبقكىـ ثـ الدنيا، في الدنيا أىؿ فسبقكا ا خرة ارالدٌ ك  اهلل، كجو ذلؾ كٌمو في يبتغكف
 ."ا خرة

فقد جاء في محتكل المستكل الخامس "العامؿ" ضمف الحديث عف القكل  :(ُ)أّما الموضع الثّاني
المعادية لإلسالـ، كالتي مف بينيا مكجة الٌتغريب كأفكاره التي تيدؼ إلى إلغاء الٌشخصٌية اإلسالمٌية 

لـ اإلسالمي تنمية المستقٌمة، كجعميا أسيرة التٌبعٌية لمغرب، ككاف مف مظاىر تمؾ المكجة في العا
االىتماـ ببعث الحضارات القديمة، كتسميط الٌضكء عمى األفكار كالمفاىيـ التي مف شأنيا إرباؾ 
العقؿ المسمـ، كزعزعة الًقيـ، كالتشكيؾ في القرآف كالٌسنة كالكحي، كذلؾ بكسائؿ كثيرة مف بينيا نشر 

 دراسات عف الٌتصٌكؼ اإلسالمي.

 :التربوي في المنياج ما جاء في المصادر المعتمدة -2

بما أٌف المنياج يعكس إلى حٌد ما الطابع العاـ لممصادر التي يستقي منيا مفرداتو؛ لذا لـ يختمؼ 
حاؿ المصادر كثيران عف المنياج؛ إذ لـ تتحٌدث عف الٌتصٌكؼ بشكؿ مباشر، سكل بعض اإلشارات 

 اليسيرة، كفي سياؽ الٌذـ أيضان، كىي عمى الٌنحك التالي: 

                                                           

ة لممنياج، مرحمة العامؿ، مكضكعات، المحكر الثالث، اليدؼ العاـ الخامس، : الٌنسخة األلكتركنيٌ انظر (ُ)
 .ّْ-َّص
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كرده الشيخ سابؽ في "العقائد"  في استنكار االنحراؼ في التعامؿ مع بعض الٌنصكص بأٌف فييا ما أ
 ليـ فتنخرؽ األفراد لبعض اهلل يعطيو سرنا في اإلسالـ ليس: "(ُ)أسراران كبعض الخصكصٌيات، قائالن 

 كسنة اهلل كتاب في شيئنا نزيد أف ينبغى كال تحقيقو، عف غيرىـ يعجز ما كيحققكف ،العادات
 اإلنساف عمييا كاظب إذا ،خكاص اهلل أسماء لبعض أف الناس بعض يظف"، كيقكؿ: "رسكلو
 ".الديف مف سند لو ليس الظف كىذا كالخكارؽ، كالعجائب الخير مف الكثير لو حصؿ

 :(ِ)كالمكضع الثٌاني كاف عمى لساف الشيخ عمى الطنطاكم، عندما أنكر عمى المتصٌكفة أمريف

مات ة كنغى مى بيمي  كألفاظٌمى بحفالت الٌذكر"الٌرقص"، كما فيو مف حركات مكزكنةاألكؿ: ما يس 
ف استحٌميا قد يحكـ بكفره  ."كأصكات، قاؿ فييا ناقالن عف حاشية ابف عابديف: "بأنيا حراـ، كا 

كالثٌاني: استنكاره فيـ المتصٌكفة المنحرؼ لمعنى التكٌكؿ بأٌنو لزكـ الطاعة كترؾ الٌتسبب كتحصيؿ 
ٌرزؽ زاعميف أٌف ذلؾ ىك التٌقكل، فذلؾ مخالؼ لمشرع مخالفة صريحة، كمناقض لمتقكل التي تككف ال

 بفعؿ المأمك بو شرعان كالذم مف بينو الجد كالعمـ كالعمؿ، كما الطاعة كالعبادة.

 ما جاء من أعام الجماعة: -3

سيامات الجماعة يصعب ، كبما أٌف إأعالـ الجماعة فييا مكقؼعرض بقضٌية الٌتصٌكؼ كأخيران أختـ 
 حصرىا، أكتفي منيا بما أكرده الشيخ سعيد حٌكل في كتابو "تربيتنا الٌركحٌية" لثالثة أسباب: 

 .المينظِّريفككنو كاف أحد أعالـ الجماعة البارزيف، كمف أكائؿ ؛الّول في المؤل ف

المؤلِّؼ إلى ذلؾ في  ككنو متخٌصص في تأصيؿ قضٌية الٌتصٌكؼ؛ فقد أشار في المَؤل ف؛والثّاني 
 تحت الرسالة ىذه جرً خٍ أي  أف أزمعت قد كنتمالحظة عمى الغالؼ الداخمي لمكتاب جاء فييا: "

نما "..المعاصرة اإلسالمية الحركة تصكؼ" عنكاف  الرسالة مضمكف ألف ىنا المالحظة ىذه ذكرت كا 
 .(ّ)"ذلؾ القارئ فميالحظ ليا األصيؿ بالعنكاف مرتبطان  يككف قد

                                                           

 .ّّ، كىامش صُّسابؽ، العقائد، ىامش ص (ُ)
 مع اليامش. َُٓ، َُّ: الطنطاكم، تعريؼ عاـ بديف اإلسالـ، صانظر (ِ)
 .ْ، صّط ـ،َُٗٗ-قَُُْ ،(مصر -الٌسالـ دار) الٌركحٌية، تربيتنا حٌكل، سعيد حٌكل، (ّ)
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ككف المنتقديف احتجكا بالمؤلِّؼ في حكميـ، كاقتبسكا مف كتابو في  في الش بية المثارة؛الث والثّ 
 استدالليـ.

 كبعد استقرائي الكتاب، أسجؿ أىـٌ ما تكٌصمت إليو مف نتائج، فكانت عمى الٌنحك التالي: كىنا

عادتو أشار إلى أٌف ىدفو مف الكتاب تقديـ صياغة نظرٌية كاضحة لمٌتصكؼ الحؽ،  -أ كا 
لمكضع الطبيعي خاليان مف االختالطات، نقيان مف االنحرافات، بحيث يككف ميزانان لكؿ 

، كأنو بيذا الٌتصٌكر (ُ)مسمـ، يحميو مف المغاالة بال دليؿ، أك المعاداة مف غير بصيرة
 .(ِ)يمكف أف يكٌضح مفيكـ الحقيقة الٌصكفٌية التي أشار إلييا البٌنا ضمف تكصيؼ الجماعة

حقيقان لما سبؽ قٌدـ تعريفان لمفيكـ الٌتصٌكؼ بأٌنو: "الٌسير إلى اهلل في الٌطريؽ اٌلذم ت -ب
 الذم التصكؼ إفحٌدده اهلل لمرضاتو"، كقد زاده كضكحان في عٌدة مكاضع منيا قكلو: "

 وبي صاحً  العقيدة، بمعاني اإلنساف بو يتحقؽ الذم التصكؼ ىك :إليو ندعك كالذم نعرفو
 الكتاب كماتحٍ مي  مع تتفؽ شعكرية ذكقية معرفة لو كالجماعة، السنة أىؿ فةمعر  باهلل عارؼ
 في مسمـ ككؿ"، كيقكؿ في مكضع آخر: " اهلل برسكؿ بالقدكة متحقؽ وبي صاحً  كالسنة،
 إلى سيران  يتصكر ال،..كمخطئ مف كجؿ عز اهلل أمره ما يفعؿ داـ ما اهلل إلى سائر الحقيقة

 تقعدت أف إلى بعدىـ كمف عنيـ اهلل رضكاف الصحابة إذ لٌطرؽ؛تمؾ ا عمى رو يٍ سى  بدكف اهلل
 ىذا يكف لـ فإف ،ذلؾ كتطبيؽ كالسنة الكتاب دراسة إال ىـ   ليـ كاف ما التصكؼ عمـ قكاعد
"، كقد أٌكد مراران عمى أف التطبيؽ الحقيقي لمتصٌكؼ الحؽ تجٌسد في السير؟ ىك فما سيران 

 .(ّ)ابعيففيـ، كأخالؽ، كسمكؾ الٌصحابة كالتٌ 

                                                           

 .ٔ-ٓ، صالٌركحٌية تربيتنا حٌكل،: انظر (ُ)
 .ُٓ، ُْ، ٕ: المصدر الٌسابؽ، صانظر (ِ)
 .ُُٔ، ِٔ، ُٔ، ٓٓ، ٕ، صالمصدر السابؽ: انظر (ّ)
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تحصينان لمفيكـ الٌتصٌكؼ الذم قٌدمة، كدفعان ألم شبية قد تثار، أٌكد في أكثر مف  -ج
ثالثيف مكضعان في كتابو عمى أف ميزاف الٌتصٌكؼ المقبكؿ ىك الكتاب كالٌسنة كالٌصحيحة، 

 . (ُ)محككمان بالعقيدة الٌصحيحة، مقيػػػ دان بضكابط الفقو

المسار الذم حٌدده في الٌتصٌكؼ مف خالؿ الٌرد عمى  كأخيران ىا ىك يحافظ عمى -د

 انحرافات الٌطرؽ، كشطحات الٌتصٌكؼ، كذلؾ مف خالؿ النقاط التالية:

  :ىا ىك يرٌد عمى شطحات المتصٌكفة كقكليـ بالحمكؿ كغيره مف ألكاف الضالؿ، فيقكؿ فييـ
 عمى أك يصحاب قمب عمى يجر لـ ما العقائد قضايا في تحدث أف مف أكبر شيء أم"

 مف أصبح لقد،.. تردد بال عزركه أك لقتمكه الجيؿ ذلؾ أماـ أحد بو نطؽ لك بؿ لسانو،
 عمى عالمة كأصبح" اهلل أنا" اإلنساف يقكؿ أف الصكفية متأخرم عند الكصكؿ عالمات
 رقابيـ يقطع السيؼ إال قالكىا إذا ليؤالء ما فكاهلل اهلل، ىك الككف إف :قائؿ يقكؿ أف الفتكح
 .(ِ)"الصالح بأزياء كتزيكا الترىب مسكح مف لبسكا اميم

  كيرٌد عمى انحرافيـ في تفسير الٌنصكص، كيزعمكف أٌف ليا معنىن باطف، كفييا سران ال
 إثباتان  بالتصكؼ المعاني ىذه ربط أليسييعطى إاٌل لمخكاص، فيقكؿ مستنكران عمييـ ذلؾ: "

 ىك ىذا أليس ؟كتبيـ في كالجماعة سنةال أىؿ ذكره كلما السمؼ عميو لما مناقضة لعقائد
 يعتبر أف ذلؾ مف كاألعجب ،االتجاىات ىذه مثؿ عجيب شيء ؟بعينيما كالكفر الضالؿ
 باهلل اهلل خمؽ ألجيؿ إنيـ تاهلل الحقيقة، أىؿ كأنيـ ،باهلل عارفكف أنيـ ىذا بمثؿ القائمكف
نيـ  .(ّ)"الكفر حقيقة ألىؿ كا 

                                                           

، ِٓ، ِٖ، ُِ، َِ، ُٖ، ُٕ، ُّ، ُِ، َُ، ٗ، ٕالركحٌية، عمى سبيؿ المثاؿ: ص تربيتنا حٌكل،: انظر (ُ)
ّٓ ،ٓٓ ،ٕٓ ،ُٔ ،ِٔ ،ّٔ ،ْٔ ،ٕٔ ،ْٕ ،ٕٗ ،ْٖ ،ٕٗ ،ُُٔ ،ُُٕ ،َُِ ،ُّّ ،ُّْ ،ُِٖ ،

ُٖٓ ،َِّ ،َِْ ،ِّٕ. 
 .ُِٔ-َِٔ، ْٓ: المصدر الٌسابؽ، صانظر (ِ)
 .ٓٓ، صالمصدر السابؽ حٌكل، (ّ)



224

 

 مفالٌشرع، بزعـ كصكليـ إلى مرتبة اليقيف، فيقكؿ فييـ: " كيرٌد عمى مف يتفٌمتكف مف أحكاـ 
 التفمت قريف اهلل إلى السير يعتبركف إذ التصكؼ عمى المحسكبيف بعض ضالؿ نفيـ ىنا
 .(ُ)"أحكامو مف

  كما أشار في كثير مف المكاضع عمى انحرافيـ في العديد مف الممارسات كالطقكس
كالٌسير، كاإللياـ، كالرؤل، كالٌزيارة، كاالستغاثة،  كالمعتقدات، كالعزلة، كالٌصمت، كالجكع،

كغيرىا مف صكر االنحراؼ، منٌكىا إلى ضركرة التزاـ ىدم القرآف كالٌسنة، كأف تككف مكافقة 
 .(ِ)لمضكابط الٌشرعٌية

بكؿ ما سبؽ يمكف لمباحث أف يخرج بخالصة تظير جمٌيان مدل عالقة الجماعة بقضٌية الٌتصٌكؼ، 
ف شا ركيا برىةن مف الٌزمف قبؿ أف يفارقيا، إاٌل أٌف حرصو كاف كاضحان فيما بعد عمى فالمؤسس كا 

، بحيث تعكد إلى جذكرىا الصحيحة، كمظاىرىا النقٌية، كىذا ما عمؿ عميو جاىدان قضٌيةتأصيؿ ال
رحمو اهلل، كىك بالٌضبط ما حٌققو الشيخ يكسؼ  الشيخ سعيد حٌكل أحد أبرز أعالـ الجماعة

ما كصؼ الٌتصٌكؼ المقبكؿ عند الجماعة: بأٌنو ال يخرج عٌما ذىب إليو شيخ اإلسالـ القرضاكم عند
عٌؿ كاقع الٌتصٌكؼ الذم نحياه، كما فيو مف اختالطات كف لكل ،(ّ)ابف تيمية، كتمميذه ابف القٌيـ

ر ز كانحرافات، كاف الٌسبب كراء خمك المنياج التربكم كمصادره العممٌية مف أم إشارة إليو، سكل النٌ 
 كالٌنقد. اليسير الذم جاء في سياؽ الٌذـ  كالتحذير 

كا ف بعد ذلؾ التحقيؽ انتقؿ لمحديث عف أىـٌ متعٌمقات الٌتصٌكؼ، كالتي كانت ضمف حيثيات 
 الشبية المثارة، فأبدأ باألكلياء ككراماتيـ.

 ثانيًا: موقف الجماعة من الولياء وكراماتيم.

 اإلخكاف مقصكد تحديد مف بد ال كاف كأكصافيـ، باألكلياء التصٌكؼ عف الحديث الرتباط نظران 

 فكاف كما جاء في مصادرىـ عمى الٌنحك التٌالي: كراماتيـ، مف كمكقفيـ لألكلياء،

                                                           

 .ٔٓ، صالٌركحٌية تربيتنا حٌكل، (ُ)
 .َِٔ-ِٔٓ، ُٔٗ-ُٓٗ، ُِٔ، ُِٓ، َُّ-ُُِ: المرجع الٌسابؽ، صانظر (ِ)
 .ّْٕعاما مف الٌدعكة كالتربية كالجياد، ص َٕاإلخكاف المسممكف : القرضاكم، انظر (ّ)
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 :مفيوم الولياء، ومعنى الكرامة 

أبدأ المسألة بما أكرده مؤسس الجماعة في األصؿ الثالث عشر مف أصكلو العشريف، كالذم جاء 
 تبارؾ اهلل إلى قربة أعماليـ طيب مف عرؼ بما عمييـ كالثناء كاحتراميـ الصالحيف كمحبةفيو: "
 ،(ُ)چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  :تعالى قكلوفي  المذككركف ىـ والولياء ، كتعالى
 كال نفعان  ألنفسيـ يممككف ال عمييـ اهلل رضكاف أنيـ اعتقاد مع،  الشرعية بشرائطيا ثابتة والكرامة

 .(ِ)"لغيرىـ ذلؾ مف شيئا ييبكا أف عف فضالن  مماتيـ بعد أك حياتيـ في ضران 

ف أكرد عباراتو مكجزة، إاٌل أٌف أعالـ الجماعة تكفمكا  بالبياف كالتكضيح، كمف ذلؾ ما  كالٌشيخ البٌنا كا 

جاء في أكسع شركح األصكؿ العشريف لمشيخ جمعو أميف، جاء فيو: "أثبت التحقيؽ أف لمكالية 

 تتحقؽ في العبد الٌصالح: المعتبرة شركطان كي

 .التمٌسؾ بكتاب اهلل كسٌنة رسكلو .ُ

 كأفعالو. االقتداء بأقكاؿ رسكؿ اهلل  .ِ

 أف تزف األفعاؿ كاألقكاؿ بميزاف الكتاب كالٌسنة. .ّ

فاألكلياء ىـ اٌلذيف يحافظكف عمى الٌنكافؿ حفاظيـ عمى الفرائض، كيتقٌربكف إلى اهلل بالٌطاعات، 

ـ، أٌما عدا ذلؾ مما يقاؿ مف عمـ لدٌنٌي، أك كصاية مف الٌشيخ، أك عصمة، فيرزقيـ الفراسة كاإلليا

 .(ّ)أك غيرىا، مما عند الشيعة أك المتصٌكفة، فضرب مف االنحراؼ كالضالؿ"

كمف التكضيح أيضان ما قالو الدكتكر عمي عبد الحميـ محمكد، كالذم جاء فيو: "الكلي ىك العارؼ  
، الميعرض عف -حسب اإلمكاف–ٌطاعة، المجتنب لممعصية باهلل كبصفاتو، المكاظب عمى ال

                                                           

 .ّٔيكنس:  (ُ)
 .َٗٓ. كانظر: البٌنا، حديث الٌثالثاء، صّٖٓرسالة الٌتعاليـ، ص ،بٌنا، مجمكعة الٌرسائؿال (ِ)
 .ِّٕ-َّٕ: عبد العزيز، فيـ اإلسالـ في ظالؿ األصكؿ العشريف، انظر (ّ)
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االنيماؾ في الٌمذات كالٌشيكات المباحة"، مستشيدان عمى ذلؾ با يات القرآنٌية، كأحاديث الٌسنة 
 .(ُ)النبكٌية

ككالىما كٌضح معنى الكرامة، فعٌرفيا شارح األصكؿ: "الكرامة ىي ما يكـر الٌرب تبارؾ كتعالى بو 

ک  ک  ک        ک  گ  گ   چ ع اإلفضاالت، منيا العامة  في إنعامو عمى بني آدـ عباده مف أنكا

، كتتمٌثؿ أيضان (ِ)چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

فيما يكـر اهلل تعالى بو بعض عباده مف ىدايتيـ إلى اإليماف، كتكفيقيـ إلى الٌطاعات، فيذه 

عظـ الكرامات كأىميا مف أصحاب اليميف،.. كدكنيا ما االستقامة عمى اإليماف كالٌطاعة مف أ

 .(ّ)يخص اهلل بو البعض بأف ييجرم عمى يديو بعض خكارؽ العادات، مع عدـ العصمة عف الخطأ"

كضكح تجٌمى بقكؿ الشيخ عمي محمكد: "الكرامة في الٌشريعة ىي أمر خارؽ لمعادة غير مقركف 

 .(ْ)اهلل عمى يد عبد صحيح االعتقاد ظاىر الٌصالح" بدعكل الٌنبٌكة، كال ىك مقٌدمة ليا، يظيره

 

  وكراماتيم الولياء ضوابط الّتعامل مع: 

كعادة الشيخ البٌنا في حرصو عمى تحصيف مكاقفو بالٌضكابط، كتقييدىا بالشركط؛ زيادة في 
 :(ٓ)الكضكح، كدفعان لسكء الٌظف، كقد تجٌمى ذلؾ في بعض األصكؿ التي ذكرىا، منيا

                                                           

 .ّٖٖ-ِٖٖ، صِبية عند اإلخكاف المسمميف، ج: محمكد، منيج التر انظر (ُ)
 .َٕاإلسراء:  (ِ)
 .ّٕٓ-ِّٕ: عبد العزيز، فيـ اإلسالـ في ظالؿ األصكؿ العشريف، انظر (ّ)
 .ّٖٖ، صِمحمكد، منيج التربية عند اإلخكاف المسمميف، ج (ْ)
، كانظر َٗٓ-َٖٓالٌثالثاء، ص. كانظر: البٌنا، حديث ّٖٓ-ّٔٓرسالة الٌتعاليـ، ص ،بٌنا، مجمكعة الٌرسائؿال (ٓ)

. كقد تناكؿ جٌميا ّٕٔ-ّٕٓأيضان في البند األخير: عبد العزيز، فيـ اإلسالـ في ضالؿ األصكؿ العشريف، ص
 .َِِ-ُِٔالشيخ سعيد حٌكل في كتابو "تربيتنا الٌركحٌية"، انظر: ص
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 طبقا القرآف كيفيـ اإلسالـ، أحكاـ تعرؼ في مسمـ كؿ مرجع المطيرة كالسنة كريـال القرآف 
 رجاؿ إلى المطيرة السنة فيـ في كيرجع تعسؼ، كال ؼمُّ تكى  غير مف العربية المغة لقكاعد
 .الثقات الحديث

 المعصـك إال كيترؾ كالمو مف يؤخذ أحد كؿ. 

 أك فيو بالزيادة سكاء بأىكائيـ، اسالن استحسنيا- ليا أصؿ ال اهلل ديف في بدعة كؿ 
 إلى تؤدم ال التي الكسائؿ بأفضؿ عمييا كالقضاء محاربتيا تجب ضاللة  -منو بالنقص

 منيا. شر ىك ما

 يشاء مف قمب في اهلل يقذفيما كحالكة نكر كالمجاىدة الصحيحة كالعبادة الصادؽ لإليماف 
 كال، الشرعية األحكاـ أدلة مف تليس كالرؤل كالكشؼ كالخكاطر اإللياـ كلكف عباده، مف

 .كنصكصو الديف بأحكاـ اصطداميا عدـ بشرط إال تعتبر

  الاألكلياء ميما بمغكا مف التقكل كالٌصالح، كميما رزقكا مف كرامات عمى ذلؾ، فإٌنيـ 
 ذلؾ مف شيئا ييبكا أف عف فضالن  مماتيـ بعد أك حياتيـ في ضران  كال نفعان  ألنفسيـ يممككف
 .لغيرىـ

 يحتمؿ خبر، فيك أكلياء، يسمكنيـ مف بعض إلى ينسبكنو الكرامات مف الناس يركيو ما 
 كصدقت معصية، فيو يكف كلـ -سبؽ تعريفو– كلي مف كاقعان  كاف فإف كالكذب، الصدؽ

 اهلل مف عميؾ يكف لـ بو، تصدؽ فمـ عندؾ يصح لـ كاف شيء، اهلل مف عميؾ يكف لـ بو،
 غير مف كاقعة كانت أك، معصية عمى تشتمؿ كمةالمزع الكرامة كانت اف أما، شيء
 .(ُ)كرامة فميست تقي، غير مف أك مؤمف،

تحٌدد المفيكـ، المعنى ك  إذ تبٌيف ؼ الجماعة مف األكلياء ككراماتيـ؛أكتفي بذلؾ فيما يتعٌمؽ بمكق
ٌية ة أخرل متعٌمقة بالٌتصٌكؼ، كمسألة القبكر األصكؿ، ألنتقؿ إلى جزئيٌ ظيرت الٌضكابط ك  تكٌضحت

 يا.عً دى كبً 

                                                           

 .َُِلطنطاكم، تعريؼ عاـ بديف اإلسالـ، صا (ُ)
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 .القبورّية ومتعّمقاتيا، كالّزيارة واالستغاثة، والّتوّسلًا: موقف الجماعة من ثالث

 ال كاف المعاصر ما يتعٌمؽ بالقبكر كزيارتيا؛ لذا مما ال شؾ فيو أٌف مف القضايا المرتبطة بالٌتصٌكؼ
اؿ التكٌسؿ، نقاط أتناكليا كأحكاـ الٌزيارة، كاالستغاثة، كأحك  مكقؼ الجماعة حياليا، تحديد مف بد

 عمى الٌنحك التٌالي:

 :زيارة القبور -أ

أبدأ عرض مكقؼ الجماعة بالخطكة العممٌية األكلى التي بدأ فييا الٌشيخ حسف البٌنا حياتو الٌدعكٌية، 
ـٌ (ُ)كذلؾ عندما أشار في أكثر مف مكضع إلى أٌف مف أىدافو مقاكمة المنكرات، منيا بدع المآتـ ، ث

 مشركعة سنةن  كانت أيان  القبكر كزيارةؾ االىتماـ بأصؿ مف أصكلو العشريف جاء فيو: "تٌكج ذل
 عف منيـ الحاجات قضاء كطمب لذلؾ كنداؤىـ كانكا أيان  بالمقبكريف االستعانة كلكف، المأثكرة بالكيفية
 يمحؽ كما ،اهلل بغير كالحمؼ ،بيا كالتمسح كأضاءتيا كسترىا القبكر كتشيد ،ليـ كالنذر ،بعد أك قرب
 . (ِ)"لمذريعة سدان  األعماؿ ليذه نتأكؿ كال،  محاربتيا تجب كبائر المبتدعات مف بذلؾ

ف دٌلت عمى المراد، إاٌل أف الكثير مف البياف كالتفصيؿ جاء عمى لساف أعالـ الجماعة  كالكممات كا 
، ككاف مما قاؿ: (ّ)التٌفصيؿ يا بالٌتحميؿتناكلكمنٌظرييا، فيا ىك شارح األصكؿ الشيخ جمعة أميف ي

"كاف مف آثار المغاالة في حب الصالحيف الكقكؼ عمى قبكرىـ، كسؤاليـ الٌنفع أك دفع الٌضر، كذلؾ 
لكف مف ألكاف الٌشرؾ الذم نستعيذ باهلل منو، كمظير مف مظاىر االنحراؼ الذم يجب أف نبتعد 

ـٌ تناكؿ المسألة بالتفصيؿ كالتأصيؿ لمزيارة الشرعٌية كضك  ابطيا، ناقالن عف أعالـ الٌسمؼ عنو". ث
 كأئٌمتيـ، كال حاجة إلعادتو ىنا؛ إذ ال يخرج في جممتو عٌما أكردتو سابقان في مكقؼ الٌسمؼ.

كذات الشيء جاء عند أبرز منٌظرم الجماعة الشيخ عمي محمكد في منياج التربية، جاء فيو: "كلقد 

ذ بعض الناس ىذه القبكر مزارات، بؿ عبد في زيارة قبكر الصالحيف، حتى اتخ ابتمي الٌناس بفتنةو 

ـٌ أكرد كصفان لمزيارة الشرعٌية،  بعض الناس بعض المقبكريف، فأشرككا باهلل مالـ ينزؿ بو سمطانا". ث

                                                           

 .َِ، صلٌدعكة كالٌداعيةبٌنا، مذكرات اانظر: ال (ُ)
 .َُٓ. كالبٌنا، حديث الٌثالثاء، صّٖٓبٌنا، مجمكعة الٌرسائؿ، رسالة الٌتعاليـ، صال (ِ)
 .ّٕٗ-ّٕٗ: عبد العزيز، فيـ اإلسالـ في ظالؿ األصكؿ العشريف، انظر (ّ)
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ـٌ أكرد جممة مف المخالفات تكفي خرج عما أكردتو سابقان في مكقؼ الٌسمؼكآخر لمبدعٌية ال ي ، ث

 : (ُ)ا، أكتفي بذكر مكجزىا عمى الٌنحك التاليكاحدة منيا إلخراج الزيارة عف شرعٌيتي

تشرع باألنبياء، فكيؼ بمف  االستعانة بالمقبكريف؛ إذ ال تجكز بغير اهلل سبحانو كتعالى، كلـ .ُ
 دكنيـ!!

 الٌنداء عمى المقبكريف لالستغاثة بيـ. .ِ

 طمب قضاء الحاجات منيـ. .ّ

 الٌنذر ليـ؛ ألٌف فيو مظٌنة التقديس لغير اهلل. .ْ

 ر كسترىا.تشييد القبك  .ٓ

 إضاءة القبكر بكضع الٌسرج فييا. .ٔ

 الٌتمسح بالقبكر كالٌصالة فييا. .ٕ

 الحمؼ بالمقبكريف. .ٖ

يا اهلل، كيجب عمى كٌؿ مسمـ محاربتيا؛ لذلؾ كمف خالؿ استقراء فكؿ ذلؾ مف الكبائر التي حٌرم
ألصؿ، الكثير مف الٌتطبيقات لذلؾ ا (ِ)المصادر المعتمدة في منياج تربية األعضاء ظير فييا

 كجٌميا ال تخرج عف النقاط الثمانية المذككرة.  

 :المشروع الّتوّسل -ب

تمامان لعرضو، أختـ بمكقفيـ مف مسألة الٌتكٌسؿ التي ال تكاد  :كأخيران  إحكامان لمكقؼ الجماعة، كا 
تفارؽ قضٌية الٌتصٌكؼ، أك تبتعد كثيران عف القبكر؛ كلعؿ ذلؾ ما دفع الشيخ حسف البٌنا أف ييتبع 

                                                           

 .َٖٗ-ٖٖٖ، صِانظر: محمكد، منيج التربية عند اإلخكاف المسمميف، ج (ُ)
، ِِٓ، ِْٖ، ِْٓ. أيكب، تبسيط العقائد، صُُّأركانو، حقيقتو، نكاقضو، ص-اإليمافانظر: ياسيف،  (ِ)

 . ُُٔ، ِٖ. الطنطاكم، تعريؼ عاـ، صَِٕ-ِٕٔ، ُِٔ، ِٔٓ، ِْٓ
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 خالؼ خمقو مف بأحدو  تعالى اهلل إلى كسؿبالت   رفقي  إذا كالدعاءاألصؿ السابؽ، بأصؿو جاء فيو: " 
 .(ُ)"العقيدة مسائؿ مف كليس ،الدعاء كيفية في فرعي

ف كاف إيجازىا يكتنفو الغمكض، إاٌل أٌنو سرعاف ما ينجمي بفيميا ضمف باقي األصكؿ،  كالعبارة كا 
إلى جيكد أعالـ الجماعة كمنٌظرييا في البياف كالتكضيح، كمف  فالعبارات يفٌسر بعضيا، أضؼ

، كتكٌقؼ فييا عند عبارة البٌنا (ِ)ذلؾ: ما أكرده شارح األصكؿ الشيخ جمعو أميف الذم أٌصؿ المسألة
بجاه فالف  من توجو إلى اهلل وحده"، مؤٌكدان أف ذلؾ ينصرؼ عمى الدعاء كيفية في فرعي خالؼ"

ـٌ أكرد جممة مف األدلة كالٌنقكؿ  -كما سبؽ-ذلؾ الحي، ال المٌيت؛ ف مف الكبائر التي نتصٌدل ليا. ث
عمى أٌف المسألة خالفية بيف األئٌمة كالعمماء؛ فمنيـ مف اقتصر عمى األنكاع الثالثة المجمع عمييا، 
ى كػػ شيخ اإلسالـ ابف تيمية، كالشيخ األلباني، كمنيـ مف أجاز المختمؼ فيو مع شرط اقتصاره عم

كغيره، كاألئمة  ، كاإلماميف أحمد كالعز بف عبد الٌسالـ، كمنيـ مف تكٌسع ليشمؿ النبيالنبي
 السبكي كالشككاني كاأللكسي.

ف لـ يأخذ مكقفان مف الخالؼ إاٌل أنو ماؿ إلى االقتصار عمى المجمع عميو؛ خشية أف  كالٌشارح كا 
ف (ّ)يـ أف النبي أك الٌصالح ينفع كيضريقع العكاـ بأمكر تنافي الٌشرع، كأف يظٌنكا بسبب جيم . كا 

كاف ىذا ميالن أك رغبة مف الشارح، إاٌل أف الترجيج كحسـ المكقؼ كاف كاضحان عند منٌظر الجماعة 
ذا كاف الٌتكٌسؿ إليو سبحانو بجاه فالف أك حٌقو أك حرمتو، فيذا لـ  الشيخ عمي محمكد، حيث قاؿ: "كا 

مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب  مب  ىب  يب  جت   چ كلو تعالى: يشرع في اإلسالـ، كاألصؿ في ذلؾ ق

. كلعٌؿ ما زاده كضكحان كتحقيقان مكقؼ أحد أعالـ (ٓ)"(ْ)چحت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث  
الجماعة البارزيف الٌشيخ يكسؼ القرضاكم عندما اختار ترجيح مكقؼ شيخ اإلسالـ، بعدـ الٌتكٌسؿ 

 :(ٔ)كبالٌصالحيف، ثـٌ عمؿ ذلؾ بما يمي بذات الٌنبي

                                                           

 .َُٓ. كانظر: البٌنا، حديث الٌثالثاء، صّٖٓبٌنا، مجمكعة الٌرسائؿ، رسالة الٌتعاليـ، صال (ُ)
 .ِْْ-َْٖظالؿ األصكؿ العشريف،  : عبد العزيز، فيـ اإلسالـ فيانظر (ِ)
 .ُُْ: عبد العزيز، فيـ اإلسالـ في ظالؿ األصكؿ العشريف،صانظر (ّ)
 .ُْ-ّٗالٌنجـ:  (ْ)
 .ْٖٗ، صِمحمكد، منيج التربية عند اإلخكاف المسمميف، ج (ٓ)
 .ِِّ-ُِّعاما مف الٌدعكة كالتربية كالجياد، ص َٕ: القرضاكم، اإلخكاف المسممكف انظر (ٔ)
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 أدٌلة المانعيف أرجح في الميزاف العممي. .ُ

ڻ  ۀ  چ قاؿ تعالى: باب اهلل تعالى مفتكح لجميع خمقو، بما فييـ العصاة كالمذنبكف،  .ِ

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  ﮲     ﮳       ﮴﮵  ﮶     ﮷   ﮸          ﮹          

 .(ُ)چ﮺  

 تعالى، كاالستغاثة بو؛ إذ كثير مف الٌناس يخمط إجازتو قد تككف ذريعة إلى دعاء غير اهلل .ّ
 بيف األمريف، فسد الٌذريعة بالٌنظر إلى العكاـ أكلى.

 مف المنيج األسمـ أف نتعٌبد اهلل بالمتٌفؽ عميو، كنتجٌنب ما اختمؼ فيو. .ْ

ف خالؼ األكلى. .ٓ  مع كؿ ما سبؽ ال تكفير كال تأثيـ لمف رأل جكاز ذلؾ، كا 

الذم ظير فيو مدل مكقؼ الجماعة مف الٌتصٌكؼ كمتعٌمقاتو، ك  عرضاالنتياء مف بذلؾ يمكف 

ف كاف ذلؾ كفيؿ اريخٌية، كالمفردات التٌ شأة التٌ مف حيث النٌ بالٌتصٌكؼ  الجماعةعالقة  ربكٌية، كا 

بتكضيح الرؤيو بالنسبة لمتعٌمقات الٌتصٌكؼ كزيارة القبكر كالٌتكسؿ، إاٌل أني تناكلتيا بشيء مف 

ر الجماعة المعتمدة، كبما أف المكاقؼ تتجٌمى بأضدادىا، أنتقؿ إلى المطمب التأصيؿ مف مصاد

 األخير مف المبحث مع المناقشة كالخالصة.

 .والخاصة المناقشة: الرابع المطمب

أبدأ المناقشة مذكران بعناصر الشبية التي ريًميت بيا جماعة اإلخكاف، كالتي تمثمت بالنقاط التالية: 
امتداد لمفكرة الصكفٌية؛ إذ نشأ مؤسسيا في أحضانيـ، مؤكدان ذلؾ بكصفيا أٌف جماعة اإلخكاف 

"حقيقة صكفٌية"، كال يعنكف بالتحذير مف البدع كالٌشركيات إف لـ يككنكا جزءان منيا تنظيران كسمككان؛ 
فراد بقدر ما ككنيـ يعدكف مكضكعيا مف الفركع التي ال تمس التكحيد، كاألمر ال يقتصر عمى األ

 كنيج في تفكيرىا. اسة في الجماعةىك سي

                                                           

 .ّٓالٌزمر:  (ُ)
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 كقبؿ المناقشة أحب أف أنٌكه إلى أمريف:

أعتقد أف إجراء المناقشة في المسألة نكع مف تحصيؿ الحاصؿ؛ إذ أٌف مقارنة سريعة بيف  .ُ
 كفيمة بالخركج بنتيجة الٌتكافؽ مكاقؼ الٌسمؼ كمكاقؼ المصادر المعٌبرة عف فكر الجماعة

فاصيؿ، فكالىما ليس لو عداكة مع مصطمح الٌتصٌكؼ؛ إذ أٌكدا بيف المكقفيف في أدؽ التٌ 
عمى جذكره الٌنقٌية قبؿ أف يختمط بالفمسفات المستكرده، كالممارسات المبتدعة، ككالىما بنى 

الحقائؽ كالمضاميف، ال باألسماء عة الٌتصٌكؼ كمحتكاه؛ إذ العبرة بمكقفو بناء عمى طبي
كقؼ في تعريؼ األكلياء ككراماتيـ، كالتفريؽ بينيـ كبيف كالعناكيف، كعميو كاف ليما نفس الم

فريؽ بيف الٌزيارة الشرعٌية كاألخرل البدعٌية، ككالىما كاف التٌ ك األشقياء كأحكاليـ الٌشيطانٌية، 
سيفان مسٌمطان عمى البدع كالممارسات الٌشركٌية، كما كاف ليما نفس المكقؼ في الٌتكٌسؿ في 

 متفؽ عمييا، كترؾ المختمؼ فيو.اعتماد األنكاع الثالثة ال

ت منيا في مناقشة الشبيات، كالتي سبؽ قٍ مى طى نٍ أف أنٌكه بالنقاط التي ا أٌما األمر الثاني: فأحبٌ  .ِ
كأف أشرت إلييا في تمييد الفصؿ، كالتمييز في مكاقؼ الجماعة بيف ما ىك مف المنيج 

في إطارىا التاريخي، العاـ، كبيف ما كاف مف قبيؿ االجتياد الفردم، ككضع المكاقؼ 
كفيميا ضمف سياقيا؛ إذ بيا كبغيرىا مف قكاعد البحث يمكف أف أضع الٌنقاط عمى 

 الحركؼ، كذلؾ مف خالؿ المناقشة التالية:

كالذم بنكه عمى نشأة الٌشيخ حسف البٌنا عمى الطريقة الحصافٌية  بالّنسبة لعاقة الجماعة بالّتصّوف
قراره بأف مف صفات دعكة اإلخكاف أٌنيا "حقيقة صكفٌية" مف كتمٌقييا كممارستو نشاطيا مف جي ة، كا 

جية ثانية، كبمكاقؼ أعالـ الجماعة مف جية ثالثة، كىنا الحظت أف أصحاب الشبية عندما 
أخطأكا الطريؽ في التعامؿ مع مكاقؼ الجماعة، أخطأكا في تقرير األحكاـ كاستنباط الٌنتائج؛ إذ 

 كذلؾ يتضح مف خالؿ التفصيؿ التالي:النتائج مرىكنة بمقٌدماتيا، 
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 ، وممارستو بدعيا:إّياىا نشأة البّنا الصوفّية، وتمقيوبالّنسبة ل -أ

سبؽ كأف حققت ذلؾ أثناء عرض عالقة الجماعة بالٌتصٌكؼ كمكقفيـ منو، أكتفي بعد اإلحالة 
 بالتنكيو إلى الٌنقاط التالية: (1)عميو

اؼ الطريقة الحصافٌية، إاٌل أف كضع المعمكمة في صحيح أف الشيخ البٌنا ترعرع في أكن .ُ
طارىا التاريخي، كاف يمكف أف يكٌفر عمى المنتقديف الكثير؛ كذلؾ ألف تمؾ  بعدىا الٌزمني كا 
النشأة كالممارسات كالٌتمقي كانت مابيف سف الثانية عشرة كالٌسابعة عشر، كقد رافؽ ذلؾ 

 مارسات حينيا. إقرار البٌنا بعدـ معرفة حكـ الٌشرع ببعض الم

صحيح أنو شارؾ في "جمعٌية الحصافٌية الخيرٌية"، إاٌل أف ميداف نشاطيا يمكف أف يجيب  .ِ
المنتقديف؛ إذ ضمف نشاطيا العمؿ عمى تصحيح عقائد الٌناس كمحاربة البدع كالمنكرات، 
أما أنو صٌرح بأٌف جماعتو ستكاصؿ مشكار تمؾ الجمعٌية، فذلؾ صحيح كلكنو كما كٌضح 

 كمقاكمة التنصير. محاربة البدع، مشكار

أضؼ إلى أنو صٌرح بانقطاعو عف تمؾ الطريقة كشيخيا بعدما نضجت فكرة تأسيس  .ّ

جماعة اإلخكاف، كقد تأٌكد ذلؾ فيما بعد عندما حقؽ قضٌية الٌتصكؼ، ككاف لو رأم فييا ال 

 سبؽ.فيما  ضعويمكف الكقكؼ عمى التٌفاصيؿ في مك يخرج عف منيج الٌسمؼ قيد شعره، ك 

كبما أٌف األمر كذلؾ فمعمكـ في قكاعد التعامؿ مع المخالؼ: أٌف "الاٌلحؽ في المكاقؼ ينسخ 

العثيميف في رأيو باإلماـ ابف سابقيا"، كقد كاف أعالـ الٌسمؼ سٌباقيف في تطبيقيا؛ فيا ىك الشيخ 

ر عميو أبي الحسف األشعرم يقكؿ: "العبرة في المكاقؼ بما كاف آخرىا، كبا راء ما استق

 .(2)صاحبيا"

 
                                                           

 .ِّٓ-ِّْانظر: البحث، ص )ُ(
 .ٖٓانظر: العثيميف، القكاعد المثمى، مرجع سابؽ، ص (ِ)
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 بالّنسبة لوصف الجماعة بو "الحقيقة الّصوفّية": -ب

ص مف ا النٌ لخطأ في أصحاب الشبية أٌنيـ اجتزأك صحيح أف البٌنا كصؼ الجماعة بذلؾ، لكف ا
مصادر الجماعة مف جية أخرل، كقد سبؽ تحقيؽ األمريف أثناء سياقو مف جية، كلـ يفٌسركه مف 

 .(1)لٌتصٌكؼ، أكتفي باإلحالة إليومف اعرض مكقؼ الجماعة 

 بالّنسبة لموقف الّشي  سعيد حوى: -ج

حر كالٌشعكذة أٌما بالٌنسبة الستشيادىـ بالشيخ سعيد حكل عمى تصٌكؼ الجماعة، كتركيجيا لمسِّ 
مي في كتابة "تربيتنا الٌركحٌية"، ف أكردىا ،نقميا الشيخ حٌكل عف نصراني (2)كالخرافة، مستدٌليف بقٌصة

 ذا االستدالؿ كقفات:مع ى

ص الذم كردت فيو القٌصة كجكدان، ، لـ أجد لمنٌ كدة إلى كتاب "تربيتنا الركحٌية" كاستقرائوبالع .ُ
ف كاف الكالـ الذم قبميا كالذم بعدىا مثبتان في الكتاب، ما جعمني أجـز أٌف الشيخ سعيد  كا 

ة: "طبعة منقحة خٌص قد اقتطع الٌنص مف كتابو، خاٌصة كأنو صٌدر الغالؼ الٌداخمي بعبار 
بيا المؤٌلؼ دار الٌسالـ"، كلكف المعمكمة ال تكفي؛ فال بد مف معرفة أم الطبعات أحدث، 
كىذا ما تبٌيف بعد البحث عف طبعات قديمة، عثرت فييا عمى القٌصة التي استشيدكا بيا، 

التي  الٌطبعة ، بينماـُٕٗٗ - ىػ ُّٗٗ، صدرت بتاريخ: العربية الكتب داركتمؾ الطبعة ل
ـ، كعميو يكفي َُٗٗ-قَُُْالطبعة الثالثة لدار الٌسالـ، صدرت بتاريخ: ىي بيف يدٌم 

 االستشياد أف الاٌلحؽ ينسخ السابؽ. لردٌ 

كما كٌضح أراد فييا غير ما ذىب إليو صاحب  كعمى فرض أف الشيخ حٌكل أرادىا، فإنو .ِ
مف أمكر الغيب ما ال نعرؼ الٌشبية، فقاؿ بعد أف أكرد القٌصة: بأٌف فييا حٌجة عمى أٌف 

و، لكف ال بد مف تصديقو كخكارؽ العادات في معجزات األنبياء، أضؼ إلى ذلؾ أٌنو لـ يى نٍ كي 
يسٌمـ بصدؽ الحادثة، أك أٌنيا مف الكرامات؛ إذ أٌف بعض الخكارؽ تككف كرامة لمشيخ 

                                                           

 .ُِٗانظر: البحث، ص )ُ(
القٌصة تتحٌدث عف نصراني حضر حمقة ذكر، قاـ فييا أحد الذاكريف بضرب الضيؼ النصراني بآلة حاٌدة في  (ِ)

 الجماعات الياللي،أم أثر أك ضرر بزعـ أنيا كرامة، انظر:  ظيره ليخرجيا مف صدره، ثـٌ سحبيا مف ظيره دكف
 .ِْٓ-ُِْص األمة، سمؼ بفيـ كالٌسنة الكتاب ضكء في اإلسالمٌية
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لؾ ختـ القٌصة ، لذاؽسٌ الفي  أتباعو بعض حؽ في استدراجان  الٌصادؽ، فتستمر مف بعده لتككف
 الكرامات مف نقؼ أال :النقطة ىذه أجمو مف سجمت الذم كىك عندم شيء كأىـبقكلو: "
 ىك ىذا ،مداه لمتحقيؽ نعطي أف بؿ ،بحساسية أىميا مع نتعامؿ كأال ،المنكر مكقؼ أصالن 
 ،صاحبيا عمى شرعي مأخذ ىناؾ يكف كلـ ،صحيحان  نقالن  كراماتو لنا نقمت فمف ،األصؿ

 .(1)"كجؿ عز اهلل مف كرامة ذلؾ نعتبر أف المانع ىك فما

أضؼ إلى ما سبؽ أف الكقكؼ عمى مكقؼ الشيخ ال يككف بقٌصة مجتزأة مف سياقيا، كال  .ّ
يمكف فيميا بعيدان عف فصكؿ الكتاب كأبكابو، كقد حٌققت ذلؾ أثناء عرضي لمكاقؼ أعالـ 

منيج الٌسمؼ الٌصالح،  كالذم تبٌيف مف خاللو عدـ خركجو عف ،الجماعة مف الٌتصٌكؼ
 .عةكقكاعد أىؿ الٌسنة كالجما

كأخيران عمى فىرىض أف الٌشيخ أراد ما استنتجو صاحب الٌشبية، فغاية األمر أف الحكـ يمزمو،  .ْ
ف كاف الٌشيخ مف أعالميا إاٌل أٌف ليا مصادرىا التي تعٌبر  كال يتعٌداه إلى الجماعة؛ إذ كا 

–بية أنو كضع ما ىك مف قبيؿ االجتياد الفردم عنيا، فيككف منشأ الغمط في صاحب الشٌ 
مكضع المنيج العاـ المعتمد في الجماعة. كذات الشيء يقاؿ في استشيادىـ  -عمى فرىضو

 ر الشيخ مصطفى الٌسباعي.عٍ شً بً 

بذلؾ يمكف أف أخرج بنتيجة خالصتيا أٌف الشبية استندت إلى مقٌدمات مغمكطة؛ حيث انطمؽ 
طار الٌزمني لألحداث، أك باجتزاء الٌنصكص مف سياقيا، أك بتفسيرىا مف أصحابيا إٌما بتجاىؿ اإل

أك الخمط بيف االجتياد الفردم كالمنيج المقرر عند عندىـ، أك بكضع الكالـ في غير مكضعو، 
ـٌ بنكا عمى ذلؾ استنتاجيـ.الجماعة،   ث

كالبراء عند اإلخكاف فساد عقيدة الكالء ىي: ك  قىدر، ألنتقؿ إلى الٌشبية األخيرةال بيذاأكتفي 
 المسمميف.

 

                                                           

، ُ، طـُٕٗٗ - ىػ ُّٗٗ ،، بيركت، دمشؽ(العربية الكتب دارانظر: حٌكل، سعيد حٌكل، تربيتنا الركحٌية، ) (ُ)
صمت عمييا غير مطابقة لممطبكع؛ إذ لـ أجد غير النسخة . مع التنكيو إلى أف النسخة التي حِّٓ-ِِٓص

، بتاريخ: info.net-http://www.daawa: الحركية المكسكعة الدعكية، الشبكة :مكقعاأللكتركنٌية مف خالؿ 
 .َُٖيدٌم، انظر: ص ـ. كقد كرد القكؿ المذككر في الٌنسخة "دار الٌسالـ" التي بيفَُِّ-ٗ-ِٗ

http://www.daawa-info.net/
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 ، وفيو أربعة مطالب:(3)وعقيدة الوالء والبراء اإلخوان الرّابع: المبحث

 ، كمظاىر ذلؾ في سمككيـ.كالبراء الكالء لعقيدة إىماؿ اإلخكاف شبية :األكؿ المطمب            

 مف عقيدة الكالء كالبراء. السمؼ مكقؼ :الثاني المطمب            

 كالبراء. الكالءعقيدة  مفمكقؼ جماعة اإلخكاف  :الثالث لمطمبا   

 .كالخالصة المناقشة :الرابع المطمب            

 سموكيم.ذلك في  ومظاىروالبراء،  الوالء لعقيدة إىمال اإلخوان شبية: الول المطمب

، كالبراء الكالء لعقيدة اإلخكاف إىماؿالمنتقدكف  عنيامف مظاىر الميكعة العقائدية التي تحٌدث 

عمى سمككيـ، كانحرافان في عالقاتيـ كتكٌجياتيـ، كاف  ؼ مفيكمو لدييـ، بما كاف لو أثره سمبيه كضع

 أكثر ما تجٌمى في النقاط التٌالية:

  مكقفيـ مف الٌصراع مع الييكد في فمسطيف؛ إذ عٌدكه صراعان سياسيان كجغرافيان ال دينيان
 كعقائديان.

 عكات التعايش كالٌتسامح، كمخاطبتيـ باألخكة، كمشاركتيـ مكقفيـ مف الٌنصارل كد
 مناسباتيـ االجتماعٌية كالدينٌية.

 كدعكات التقريب المستمٌرة.الخمينٌية ثكرتيـ كمباركةمكقفيـ مف الٌشيعة ، 

                                                           

 الكالء كالبراء في المعنى االصطالحي:  (ُ)
ٱ  ٻ  چ : تعالى قاؿ. ظاىران  المحبكبيف مع كالككف كاالحتراـ كاإلكراـ كالمحبة النصرة ىي الكالية الوالء: -

ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ         ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  

ظيار إلييـ بالتقر  تعني الكفار . فمكاالةِٕٓالبقرة: چٿ  كالنكايا. كاألفعاؿ باألقكاؿ ليـ، الكد كا 
كعميو فميزاف المؤمف في العالقات مبنٌي عمى  .كاإلنذار اإلعذار بعد كالعداكة كالخالص البعد ىك :البراء -

 الكالء لممؤمنيف المكحديف، كالبراء مف الكافريف المشركيف. 
 السمؼ، عقيدة مفاىيـ مف اإلسالـ في كالبراء لكالءا القحطاني، سالـ بف سعيد بف محمد انظر: القحطاني،

 الكالء مفيـك الشحكد، نايؼ بف عمي الشحكد،كانظر:  .ِٗ-َٗ، ُط ،(السعكدية -الرياض طيبة، دار)
 .ِْٔ-ِْٓ، ُُ، ٕ-ٔ، صُط ـ، َُِِ - ىػُّّْ، كالسنة القرآف في كالبراء
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 .مكقفيـ مف القكمٌية العربٌية، لدرجةو أصبحكا منٌظريف لمقكمٌية كأىميا 

الذيف تفاكتكا ما بيف مكٌسع كمضٌيؽ في  (1)أصحاب الٌشبية تمؾ أبرز المظاىر التي أجمع عمييا
التدليؿ عمى ذلؾ االستنتاج مف خالؿ االستشياد بمكاقؼ كأقكاؿ مؤسس الجماعة كأعالميا، كجٌميا 

 ال تخرج عف ا تي:

مف الٌصراع مع الييكد في فمسطيف؛ إذ عٌدكه صراعان سياسيان  بالنسبة لمكقؼ الجماعة -ُ
، احتجكا بكالـ منسكب لمشيخ حسف البٌنا، كالشيخ يكسؼ ان كعقائديان كجغرافيان ال ديني

القرضاكم، خالصتو أف الخصكمة مع الييكد ليست دينٌية، كال مف أجؿ ككنيـ ييكد، بقدر 
ما ىك صراع عمى األرض؛ فرسالة اإلسالـ، كدعكة القرآف إنسانٌية تدعك لمتعايش معيـ في 

 الكضع الطبيعي.

عايش كالٌتسامح مع الٌنصارل، مستدٌليف برسائؿ لمشيخ البٌنا مكجية إلى ككذلؾ الحاؿ في التٌ  -ِ
بابا األرثدككس في مصر، كبكالـ لمشيخ مصطفى الٌسباعي، كبمكاقؼ ألعالـ الجماعة 

، كالشيخ (3)د ميدم عاكؼ، كالمرشد السابؽ محم(2)كالمستشار مأمكف اليضيبي
الكصكؿ إلى المناصب، كالمساكاة مع القرضاكم،  كٌميا تصب في أف لمٌنصارل الحؽ في 

 المسمميف، كمشاركتيـ المناسبات االجتماعٌية، كالكطنٌية، كالٌدينٌية.

                                                           

 انظر: (ُ)
، كالمكقؼ مف ّْٕ-ّْْكالٌسنة، مكقفيـ مف الييكد، صالياللي، الجماعات اإلسالمٌية في ضكء الكتاب  -

 .                                                                     ُّٖ-ُِٗالٌشيعة، ص
، مكقفيـ مف الٌشيعة، ِِّ، َُِ-َِٗالييكد كالٌنصارل، ص مف العمراني، حكار ىادئ، مكقفيـ -

 .ُُِ-َُِص
، ُّٕ-ُّٓسمميف في ميزاف اإلسالـ، المكقؼ مف الييكد كالٌنصارل، صآؿ الثبيت، دعكة اإلخكاف الم -

 .ُِِ-َِٕ، مكقفيـ مف القكمٌية، صُِٓ-َُٖمكقفيـ مف الٌشيعة، ص
 رمكز أحد حسيف، محمد األستاذ مع ىادئ حكار -الٌممع عمى كالٌرد البدع كشؼ صقر، شحاتة صقر، -

ـ، المكقؼ مف الٌنصارل، ىكامش ََِٔ ،(السكندرٌيةا -الٌراشديف الخمفاء دار) المسممكف، اإلخكاف جماعة
 .ُِْ، ُِٗ-ُُٗ، ُٖٗ-ُٖٖالصفحات: 

 .ُّانظر الترجمة ص (ِ)
 .ُّانظر الترجمة ص (ّ)
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، فقد الخمينٌية، كدعكات التقريب المستمٌرة ثكرتيـ مكقفيـ مف الٌشيعة كمباركةأٌما بالٌنسبة ل -ّ
مكاقؼ خالصتيا الفمسطينٌية،  استدٌلكا بمكاقؼ لمشيخ البٌنا كأعالـ الجماعة كحركة حماس

أىؿ القبمة، لذا يجب أف يبقى حبؿ التكاصؿ  معيـ إاٌل أٌنيـ ة الخالؼعى الٌشيعة عمى سً  أفٌ 
مكجكدان مف خالؿ الٌزيارات كاالجتماعات التي تقٌرب كال تبٌعد، تكٌحد كال تفٌرؽ؛ بيدؼ تقكية 

الحميمة مع  صؼ المسمميف كتكحيد مكاقفيـ في القضايا المشتركة، كقد تٌكج ذلؾ بالعالقة
 حركة حماس ذراع الجماعة في فمسطيف.

، فكاف (1)، كالذم انفرد بتناكلو آؿ الثبيتمف القكمٌية العربٌيةكأخيران بالٌنسبة لمكقؼ الجماعة  -ْ
جؿ استداللو بمكاقؼ لمشيخ حسف البٌنا، كمف بعده أعالـ الجماعة، كٌميا تدكر حكؿ 

كالٌدفاع عنيا، ًبغىض الٌنظر عف االنتماءات االنتماء لمكطف، كالتمسؾ بالكحدة القكمٌية، 
 الحزبية، أك األصكؿ العرقٌية، أك الكالءات الدينٌية، لدرجة أنو عٌد البٌنا مف غالة القكمييف.

ت عمى صٍ تمؾ أبرز األدلة التي دار حكليا إصدار األحكاـ بضعؼ الكالء، كخمؿ في البراء، حرً 
 ت إلى أصحابيا. مٍ حى مى عناصرىا، كأى عدـ اإلطالة فييا، بقدر ما سٌمطت الضكء ع

 .والبراء الوالء عقيدة من السمف موقف: الثاني المطمب

أنطمؽ في عرض مكقؼ الٌسمؼ مف حيث انتيى الباحثكف المحققكف، كىنا أنقؿ خالصة ما سٌجمو 
الباحث محمد القحطاني في كتابو الكالء كالبراء في اإلسالـ مف مفاىيـ عقيدة الٌسمؼ، حيث جمع 
أبرز ما قيؿ في القضٌية مف أعالـ الٌسمؼ الصالح؛ لذا سكؼ أقتصر عمى أىـ صكر المكاالة 

كثيؽ أقكاؿ األئمة كالمحققيف، كقد ميا بما عند غيره مف الباحثيف، كتلمكٌفار كمظاىرىا، مع تدعي
 :(2)كانت تمؾ المظاىر عمى الٌنحك التالي

 أم تصحيح أك ،كفرىـ في الشؾ أك ،كفيرىـت كعدـ ،الكافريف بكفر ضىالرٌ التكٌلي الٌنظرم ب -ُ
 كلـ األمة، بإجماع كافر فيك كفره ألجؿ الكافر يحب فالذم ،الكافرة مذاىبيـ مف مذىب
 .المسمميف عمماء مف أحد ذلؾ في يخالؼ

                                                           

.ُِِ-َِٕصإلخكاف المسمميف في ميزاف اإلسالـ، آؿ الثبيت، دعكة اانظر: (ُ)  
 انظر: (ِ)

 .ِْٕ-ِِّص السمؼ، عقيدة مفاىيـ مف اإلسالـ في كالبراء الكالء القحطاني،  -
 .ّٖٓ، َِٓ، ُُٖ، ُِٕ، ُٕٔ، ُِٗ، َُُ، ص كالسنة، القرآف في كالبراء الكالء مفيـك الشحكد، -
 .َُٗ-ُٕٖصقر، كشؼ البدع، ص -
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 عفتعالى  اهلل نيى كقد ،دينيـ في الدخكؿ أك ،كأكلياء كأنصاران  أعكانان  اتخاذىـب العممي التكلي -ِ

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  چ  :فقاؿ ذلؾ

چ ، كقاؿ أيضان: (1)چەئ  ەئ     وئ  وئ  ۇئ   ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

، كالكالية المنيي عنيا ىي كالية التناصر كالٌتحالؼ ضد (2)چٹ  ٹ     ڤ  ڤ  
 كالمسمميف، ال البر كاإلحساف مع أىؿ الكتاب في المجتمع المسمـ.اإلسالـ 

 دكف إلييـ التحاكـ أك ،بيـ كالتشبيو بأعماليـ الرضىك الكفر، مف عميو ىـ ما ببعض اإليماف -ّ

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  چ: تعالى قاؿ كما اهلل كتاب

 .(3)چوئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ   ېئ  ىئ   

 ،لممسمميف بغضان  الكفر دار إلى اإلسالـ دار مف يرب، كأف يكمحبتيـ مكدتيـالء القمبي بالك  -ْ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    چ  :بقكلو عنيا  اهلل نيى قدف ؛لكافريف في ا كحبان 

، كفي (4)چپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

 ؛كرسكلو هلل المحاديف يكاد مؤمنان  تجد ال أنؾ اهلل أخبر" :تيمية ابف اإلسالـ شيخذلؾ يقكؿ 

 كاف بقمبو اهلل أعداء يكالي الرجؿ كاف فإذا ؛اهلل أعداء مكاالة ضده انتفى اإليماف كجد فإذا

 .(5)"الكاجب اإليماف فيو ليس قمبو أف عمى دليالن  ذلؾ

                                                           

 .ِٖآؿ عمراف:  (ُ)
 .ُٓالمائدة:  (ِ)
 .َُُالبقرة:  (ّ)
 .ِِالمجادلة:  (ْ)

 ابف محمد بف القاسـ أبي بف اهلل عبد بف السالـ عبد بف الحميـ عبد بف أحمد العباس أبك الديف تقي تيمية، ابف(ٓ) 
 -اإلسالمي المكتب) األلباني، الديف ناصر محمد: تحقيؽ اإليماف، ىػ،ِٖٕ: ت الدمشقي، الحنبمي الحراني تيمية
 .ُُِ، ُٕ، صٓط ـ،ُٔٗٗ-ىػُُْٔ ،(عماف
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  ڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ    ڱ  ڱچ  :تعالى قاؿ باالستناد كاالعتماد عمييـ، إلييـ الرككف -ٓ

 .(1)چں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  

 حساب عمى كنصرتيـ ،ظمميـ عمى معاكنتيـك ، كتعظيميـ،كمجاممتيـ ،كمداراتيـ ،مداىنتيـ -ٔ

 .(2)چۇ  ۇ         ۆ  ۆ  ۈ  چ  :تعالى قاؿ ،اهلل خكنيـ كقد استئمانيـك ،الديف

ڇ  ڇ     چ  :تعالى قاؿ ،مميفالمس أمكر مف أمران  كتكليتيـ،المؤمنيف دكف مف بطانة اتخاذىـ -ٕ

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  

 .(3)چگ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ             ں  ں   

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ ، قاؿ تعالى: بو كيشيركف يأمركف فيما طاعتيـ -ٖ

 .(4)چڦ   ڦ  ڦ  ڦ  

 النيي في تعالى قاؿ ، كتكثير سكادىـ،اهلل بآيات استيزائيـ كقت عمييـ كالدخكؿ مجالستيـ، -ٗ

ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ   ۈئ  چذلؾ:  عف

 .(5)چېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی

 أجميـ، مف كالتجسس ،كتنظيماتيـ أحالفيـ في كالدخكؿ ،مخططاتيـ كتنفيذ معيـ، التآمر -َُ

ۈ  ٴۇ  ۋ  چ ، قاؿ تعالى: صفيـ في كالقتاؿ إلييـ ـكأسرارى المسمميف عكرات كنقؿ

                                                           

 .ُُّىكد:  (ُ)
 .ٗالقمـ:  (ِ)
 .ُُٖآؿ عمراف:  (ّ)
 .ِٖالكيؼ:  (ْ)
 .َُْاء: النس (ٓ)
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ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ  ۇئ   ۇئۆئ  

 .(1)چۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  

 :(2)تمؾ أبرز المظاىر التي يمكف أف تخؿ بعقيدة الكالء كالبراء، مع التنكيو إلى ما يمي

ف اشتركت في ككنيا مف خ :أّوالً   المكاالة ىمسمٌ كاـر عقيدة الكالء كالبراء، إاٌل أنيا متفاكتة؛ فأنيا كا 

 مف ذلؾ دكف ىك ما كمنيا ة،بالكميٌ  اإلسالـ كذىاب دةالرٌ  يكجب ما منيا ،متفاكتة شعب عمى يقع

 مكضع تفصيميا. ، كليس ىذاكالمحرمات الكبائر

ف أخٌمت بتمؾ العقيدة، :اً انيث لكف ليس بالٌضركرة الحكـ عمى  بناء عمى ما سبؽ فإٌف تمؾ المظاىر كا 
 بيف فيما ظاىره عف يصرفو ما ىناؾ كلكف كفران  الفعؿ أك القكؿ يككف قدمف صدرت منو بالكفر؛ إذ 

 ، فال بد مف تكفر الشركط كانتفاء المكانع.ربو كبيف العبد

في الكتاب أىؿ مع اإلسالـ سماحةضركرة التفريؽ بيف عقيدة الكالء كسماحة اإلسالـ؛ ف ثالثًا:

شيئان،  منيـ، كنيؿ حقكقيـ كمكاطنيف في ظؿ حكـ اإلسالـ لألقارب كاإلحساف ،كالصمة ،النفقة

ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    چ ، كاألصؿ في ذلؾ قكلو تعالى:آخر شيئان  أكلياء كاتخاذىـ

 .(3)چڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  

 :دعةمن الّشيعة، والمبتالموقف 

المكقؼ  خالصةئٌية مف متعٌمقات الشبية، أنقؿ ، كلككف ىذه الجز العشرة الٌسابقة مظاىرالبناءن عمى 
 يختمؼ كاألىكاء البدع أصحاب مف المسمـ مكقؼ: "(4)القحطاني مف الٌشيعة كالمبتدعة كما أكرده

                                                           

 .ِٖآؿ عمراف:  (ُ)
 انظر:  (ِ)

 .ُّٔ-َّٓ، ِْٖ-ِْٕ، ُِّص السمؼ، عقيدة مفاىيـ مف اإلسالـ في كالبراء الكالء القحطاني، -
 ، حيث فٌصؿ في المعامالت التي ال تدخؿ ضمف المكاالة.ُِٗ-َُٗصقر، كشؼ البدع،  -

 .ٖالممتحنة:  (ّ)
 .َّٖ-َّٕص ،السمؼ عقيدة مفاىيـ مف ـاإلسال في كالبراء الكالء القحطاني،انظر:  (ْ)
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 نيائيان  ىجران  يجريي ك  منو تبرأيي  فيذا ،شركية أك كفرية بدعتو كانت مف فأما: عميو ىـ ما باختالؼ
 بدعتو كانت مف كأما، المشرؾ أك األصمي الكافر مف كالبراءة منو البراءة بؿ ،مكاالة أم لو كليس
 أيضان  تختمؼ فيذه ،الشرؾ أك الكفر حد إلى تصؿ ال التي كالذنكب المعاصي مف أم ذلؾ دكف

، الخير مف فيو ما مىع حبوكي الشر، مف فيو ما عمى بغضو، بحيث يكاألزماف األشخاص باختالؼ
 ".يحبو فال الخير مف معو ما عمى كقاضيان  قاطعان  الشر مف معو ما عمى بغضو يجعؿ كال

كىذا ما كاف منسجمان مع مكاقؼ الشيخ العثيميف في أكثر مف مكضع عندما سئؿ عف كيقٌية الٌتعامؿ 

: بأٌنيـ طكائؼ (1)ابومع عمكـ الشيعة في ىذا العصر، كما حدكد الكالء معيـ؟ كاف مما جاء في جك 

ؿ ال بد أف ننظر ماذا يفعمكف، أف نحكـ عمى جميعيـ بحكـ كاحد، بكفرؽ كثيرة، كعميو ال يمكف 

؟ كماذا يعتقدكف في الٌصحابة؟ كبناءن عمى مكقؼ الٌشيعي مف ذلؾ، فإف كماذا يعتقدكف في الٌنبي 

ف كاف ال يصؿ إلى الكفر، ككاف في دائرة االبتداع، كاف فاسقان  أفضى إلى الكفر، حكمنا بكفره، كا 

 مف فكؿ السنة، مف بعدىـ بحسب يختمؼ الحكـ بحسب ما تقتضيو بدعتو. كالخالصة فييـ: أفٌ 

 دؿ كما كفر، فيك كفر أنو عمى كالسنة الكتاب دؿ فما؛ أقرب الضالؿ إلى كاف أبعد السنة عف كاف

 يقـك حتى أحدان  يكفر أف لو كال ؿب أحد عمى فميس بكفر، فميس بكفر ليس أنو عمى كالسنة الكتاب

 ، مع التأكد مف تكفر الشركط، كانتفاء المكانع.كفره عمى كالسنة الكتاب مف الدليؿ

 كعميو فإف التعامؿ معيـ يككف بحسب حاليـ، كحسب ما تقتضيو المصمحة؛ فمكؿ مقاـ مقاؿ.

 
                                                           

 انظر: (ُ)
 الجبريف، العثيميف، باز، بفا -اإلسالمٌية كالجماعات الٌدعكة حكؿ العمماء فتاكل العمماء، مف مجمكعة -

 ،(االسكندرٌية -اإليماف دار) السعيد محمكد الديف صالح أنس أبك: كترتيب جمع الٌدائمة، المجنة
 .ٖٕ-ٕٕ، صـََِْ ،.ـََِْ

 محمد الشيخ فضيمة كرسائؿ فتاكل مجمكع ىػ،ُُِْ: ت العثيميف، محمد بف صالح بف محمد يميف،العث -
 دار - الكطف دار) السميماف، إبراىيـ بف ناصر بف فيد: كترتيب جمع جزءان، ِٔ العثيميف، صالح بف

 .ٕٓ-ُٓ، صاألخيرة ط ىػ،ُُّْ ،(الثريا
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 والقومّية: الموقف من الوطنّية

ٌية كالقكمٌية، أذكر فييا خالصة تحقيؽ القحطاني، مف خالؿ كمف المتعٌمقات أيضان المكقؼ مف الكطن
ـٌ الحكـ عمييا، كذلؾ عمى الٌنحك التالي تحديد مفيكميا، ث

(1): 

 فييا فيمتقي ،التراب أك ،الجنس دائرة في الكالء حصر كالكطنية: دعكة تنطمؽ مف القكميةمفيكـ 
 ؛العربي المسمـ مع ،العربي كالبعثي ي،العرب كالمشرؾ ،العربي كالنصراني ،العربي الييكدم :مثالن 
 .تجمعيـ العربية القكمية رابطة ألف

 رابطة ىي في اإلسالـ الرابطة ألف يرفضيا البٌتة؛ الحنيؼ الديف بناء عمى المفيـك السابؽ فإفٌ 
 كالتضحية ،كحدىا ليا العمؿ بإيجابيا الكالء دائرة ضيقتا كالقكمية الكطنية أف عف فضالن  العقيدة،
 الحب كصرؼ القكمية، عف خارج كؿ ضد يتبعيما كما كالبراء رهالكي  كصرؼ سبيميا، في يادكالج

 مقاـ يقكـ ذلؾ ألف ؛اهلل دكف مف يعبد ندان  صارت ، فبذلؾكاالىـ كمف لمقكمييف يتبعيا كما كالكالء
 نفي :"إلو" فال" اهلل إال إلو ال" قكؿ: في كالعبادةاأللكىية  ركنا كىما ،كالكالء كاإلثبات ،كالبراء النفي

چ   ڇ  ڇ  چ  :تعالى قكلو ذلؾ عمى كالدليؿ. لو شريؾ ال هلل ككالء إثبات :"اهلل إال"ك كبراء،

 .(2)چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ڎ

خالصة تنسجـ تمامان مع تحقيؽ الشيخ ابف باز في رسالة "نقد القكمٌية العربٌية"، فبعد أف تناكؿ 
 مف الغربيكف أحدثيا العربية، القكمية إلى الدعكة: إٌف (3)قٌرر ا تي تاريخيا كدكافعيا كمبادئيا،

 كأساليب الخياؿ، مف كأنكاع القكؿ، مف بزخرؼ داره، في عميو كالقضاء اإلسالـ لمحاربة النصارل،
 قمدىـ كمف األغمار مف كثير بيا كاغتر اإلسالـ، أعداء مف العرب مف كثير فاعتنقيا الخداع، مف
 ديف مف المعمكـ كمف. مكاف كؿ في اإلسالـ كخصكـ اإللحاد أرباب بذلؾ فرحك  الجياؿ، مف

                                                           

 .ُْٖ، ُّْص ،السمؼ عقيدة مفاىيـ مف اإلسالـ في كالبراء الكالء القحطاني،انظر:  (ُ)
 .ُٓٔالبقرة:  (ِ)
 رحمو باز بف العزيز عبد العالمة فتاكل مجمكع ىػ،َُِْ: ت باز، بف اهلل عبد بف العزيز عبد باز، ابفانظر:  (ّ)
 .َّٕ-َِٖ، صُ، جالشكيعر سعد بف محمد: كطبعو جمعو عمى أشرؼ جزءان، َّ اهلل،
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 عظيـ، كخطأ باطمة دعكة القكميات، مف غيرىا أك العربية القكمية إلى الدعكة أف بالضركرة اإلسالـ
 :(1)، أكًجزيىا في ا تيلكجكه كذلؾ كأىمو، لإلسالـ سافر ككيد كجاىمية ظاىر، كمنكر

 أخيو عف العجمي المسمـ كتفصؿ المسمميف، بيف تفرؽ العربية ميةالقك  إلى الدعكة أف .ُ
نما يرتضكنيا، ليسكا كميـ ألنيـ أنفسيـ؛ العرب بيف كتفرؽ العربي،  قـك منيـ يرضاىا كا 
، دكف  كما اإلسالـ مقاصد تخالؼ باطمة، فكرة أحزابا كتجعميـ المسمميف تقسـ فكرة ككؿ قـك
 البر عمى كالتعاكف بالحؽ كالتكاصي كالكئاـ، جتماعاال إلى يدعك ألنو كذلؾ إليو؛ يرمي

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  چ  :سبحانو قكلو ذلؾ عمى يدؿ كما كالتقكل،

ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      

 .(2)چژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ     گ  

 كثيرة، نصكص في كأعاد ذلؾ في كأبدل نيا،م كحذر الجاىمية دعكل عف نيى اإلسالـ أف .ِ
 مف اإلسالـ أقره ما إال كأعماليـ الجاىمية، أخالؽ جميع عف تنيى النصكص جاءت قد بؿ

 غير إلى دعكة ألنيا الجاىمية، أمر مف العربية القكمية إلى الدعكة أف ريب كال ذلؾ،

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄچ : ، قاؿ تعالىالحؽ لغير كمناصرة اإلسالـ،

 .(3)چڃ  چ  چ  چ   

 بطانة، كاتخاذىـ المسمميف، غير مف كمالحدتيـ العرب كفار مكاالة إلى ـمٌ سي  أنيا .ّ
 الفساد مف ىذا في ما كمعمكـ. كغيرىـ المسمميف مف القكمييف أعداء عمى بيـ كاالستنصار

 العرب مف فالكافري بغض كجكب عمى الدالة كالسنة، القرآف لنصكص كالمخالفة الكبير،

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ ، قاؿ تعالى: بطانة كاتخاذىـ مكاالتيـ كتحريـ كمعاداتيـ كغيرىـ،

                                                           

 .َّٔ، ِٔٗ، ِٖٗ، ِٖٓ، صُاهلل، ج رحمو باز بف العزيز عبد العالمة لفتاك  مجمكع، باز ابفانظر:  (ُ)
 .َُّآؿ عمراف:  (ِ)
 .ٖٓآؿ عمراف:  (ّ)
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پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  

 .(1)چڤ  

 ألف القرآف؛ حكـ رفض إلى بد كال بالمجتمع يفضي رايتيا حكؿ كالتكتؿ إلييا الدعكة إف .ْ
 يتخذكا أف القكمية لزعماء ذلؾ فيكجب القرآف، تحكيـ يرضكا لف مميفالمس غير القكمييف
 كقد األحكاـ، تمؾ في القكمية مجتمع يستكم حتى القرآف، حكـ تخالؼ كضعية أحكاما
 السافرة، كالردة المستبيف كالكفر العظيـ، الفساد ىك كىذا سمؼ، كما بذلؾ منيـ الكثير صرح

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى   ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ     چ  :تعالى قاؿ كما

 .(2)چى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ   

 الرابطة ىي العربية القكمية تككف أف إلى الدعكة أف ريب اللكؿ ذلؾ أفتى في مكضع آخر: "
 جاىمية دعكة ىي بؿ النقؿ، كال العقؿ مف ال يؤيدىا، أساس ال باطمة دعكة العرب، بيف األكلى
 .(3)"كتعاليمو أحكامو مف صممٌ كالتٌ  اإلسالـ، محاربة إلى دعاتيا ييدؼ إلحادية

مف تكضيح لمفيكـ الكالء كالبراء، كحدكد كؿ منيما في عالقة المسمـ بمحيطو  سبؽ ما كؿبعد
الفكرم، كالييكد كالٌنصارل ابتداءن، كمركران بالشيعة، كالقكمٌية ككنيما مف متعٌمقات الشبية المطركحة، 

 لتكضيح مكقؼ جماعة اإلخكاف مف كؿ ذلؾ. التالي المطمب إلى أنتقؿ أف يمكف

 .والبراء الوالء عقيدة من اإلخوانجماعة  موقف: الثالث المطمب

مع التزامي بالمنيج الذم أشرت إليو في تمييد الفصؿ، كعرض مكقؼ الجماعة مف مصادرىا التي 
الء كالبراء عندىـ، تعٌبر عنيا قدر المستطاع، سكؼ أحاكؿ االقتصار في التفصيؿ عمى قضٌية الك 

دكف الخكض في تفاصيؿ المتعٌمقات؛ إذ الحديث فييا بعد حسـ المسألة األـ تحصيؿ حاصؿ، مع 
 عدـ إىماليا أثناء المناقشة في المطمب األخير.

 كمف خالؿ تتبعي لمقضٌية في مصادر الجماعة، تبٌيف أٌف مكقفيـ فييا عمى الٌنحك التالي:
                                                           

 .ُٓالمائدة:  (ُ)
 .ٓٔالٌنساء:  (ِ)
 .ُّٗ، صُاهلل، ج رحمو باز بف العزيز عبد العالمة فتاكل مجمكع، باز ابف (ّ)
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 :رهك  من عقيدة الوالء والبراء، وموقعيا في ف   لشي  حسن البّناأّواًل: موقف مؤسس الجماعة ا

أبدأ عرض مكقؼ الجماعة بما جاء عند مؤسسيا الشيخ حسف البٌنا، حيث تبٌيف مف خالؿ استقراء 
، كيمكف تصنيفيا عمى الٌنحك مانينالثّ ت إشاراتو فييا ز لى القضٌية اىتمامان بالغان؛ إذ تجاك آثاره أنو أكٍ 

 التالي:

 يل عقيدة الوالء والبراء، ويشمل:تأص - أ

 ميزان الوالء والبراء: .1

عف أىمٌية ىذه العقيدة، مؤٌكدان أٌف كياف األمة اإلسالمٌية  (1)تحٌدث الٌشيخ البٌنا في كثير مف المكاضع
مرتبط بيا؛ إذ ال معنى ألٌمة ال رباط يجمع بينيا، كال عالمة تمٌيزىا عف غيرىا، ذلؾ الٌرباط ىك 

العالمة ىي البراء، يكزناف بميزاف الكتاب كالٌسنة، ممثمة بالعقيدة الٌصحيحة، كعندما  الكالء، كتمؾ
كثرت إشارات البٌنا في ذلؾ اخترت أكثرىا شمكالن، كأدٌقيا تعبيران، كذلؾ عندما قاؿ تحت ركف التجٌرد 

 مف سكاىا مما لفكرتؾ تتخمص أف: "كالتجٌرد ىك (2)في أىـ رسائمو التنظيمٌية "رسالة الٌتعاليـ"

ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  چ: ، قاؿ تعالىكأعالىا كأجمعيا ركى الفً  أسمى ألنيا ؛كاألشخاص المبادئ

ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ          ھ  ھ  ھ  ھ  ے        ے    چ ،(3)چڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  

ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷     ﮸      ﮹  ﮺    ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁            

 .  (4)چ                              ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ    

 أك آثـ، مسمـ أك قاعد، مسمـ أك، مجاىد مسمـ: أصناؼ ستة مف كاحد الصادؽ األخ عند الناسف
 تكزف األقساـ ىذه حدكد كفي، اإلسالـ ميزاف في ومي كٍ حي  كلكؿو ، محارب أك محايد، أك معاىد، ذميٌ 

 ".العداء أك الكالء كيككف ييئات،كال األشخاص

                                                           

. كانظر: البٌنا، حديث الٌثالثاء، ّْٔ-ّّٔ، ُِّ ،ِِّ، ُِّ، ِْانظر: البٌنا، مجمكعة الٌرسائؿ، ص (ُ)
 . ْٕٗ، ِْْ، ّّْ، ِِِ، ُُٗ، ْٗ، ِٔص
 .ّّٔالبٌنا، مجمكعة الٌرسائؿ، رسالة الٌتعاليـ، ص (ِ)
 .ُّٖالبقرة:  (ّ)
 .ْالممتحنة:  (ْ)
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 إلييـ بالنسبةيركف الٌناس  المسمميف اإلخكاف: "إٌف (1)نص يزداد كضكحان في مكضع آخر قاؿ فيو
  :قسميف

 أقدس بيـ تربطنا كىؤالء بو، جاء كما رسكلو ببعثة كآمف ككتابو اهلل ديف مف اعتقدكه ما اعتقد ـسٍ قً 
 األقربكف قكمنا ىـ فيؤالء، األرض كرابطة ـالدٌ  رابطة مف أقدس عندنا ييف ؛العقيدة رابطة الركابط،
 كانكا أرضو  أم في، كالماؿ بالنفس كنفتدييـ ماىـحً  عف كنذكد ،سبيميـ في كنعمؿ ،إلييـ فٌ حً نى  الذيف

 .(2)چۈ  ٴۇ  ۋ       چ ، كأصؿ ذلؾ في كتاب اهلل: انحدركا ساللةو  أية كمف

 ما الخير ليـ كنحب سالمكنا ما نسالميـ فيؤالء ،الرباط بيذا عدب معيـ نرتبط كلـ كذلؾ ليسكاكًقٍسـ 
 نحف ما إلى ندعكىـ أف عمينا، عكةالدٌ  رابطة ىي رابطة كبينيـ بيننا أف نعتقد ك، اعنٌ  عدكانيـ كافٌ كى 

 ؿسبي  مف نفسو الديف ليا حدد ما الدعكة ىذه نجاح إلى نسمؾ كأف، ياكمٌ  اإلنسانية خير ؛ ألنوعميو
، كاألصؿ في ذلؾ المعتديف كافعد بو دُّ رى يي  ما بأفضؿ دكانوعي  رددنا منيـ عمينا اعتدل مفف، ككسائؿ

ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  چ قكلو تعالى: 

ڑ  ک     ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںڻ  ڻ  

 .(3)چہ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ     

 الوالء والبراء:عقيدة من مظاىر االنحراف في  .2

كمف العناصر التي تحٌدث فييا الٌشيخ ضمف تأصيمو لقضٌية الكالء كالبراء، بعض مظاىر 
 :(4)الء كالبراء، منياأف تطرأ عمى عقيدة الك االنحراؼ، كصكر الخمؿ التي يمكف 

 ير في ركابيـ، قاؿ تعالى: الرككف لمكافريف، كطاعتيـ، كالس :مف صكر االنحراؼ تمؾ

، (5)چحئ  مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت      مت    ىت   چ

                                                           

 .ِٓ-ِْالبٌنا، مجمكعة الٌرسائؿ، ص (ُ)
 .َُالحجرات:  (ِ)
 .ٗ-ٖالممتحنة:  (ّ)
 .ُْٔ، ْْٗ، ُّ، حديث الٌثالثاء، صانظر: البٌنا (ْ)
 .ََُآؿ عمراف:  (ٓ)
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پ  پ  ڀ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ چ

 .(1)چڀ  ڀ   

  م اإلسالـ، كمبادئو الصالحة، دٍ كمف ذلؾ أيضان: التٌقميد األعمى لمكفار عمى حساب ىى
الٌساقطة، كالمراقص الفاجرة،  السينما دكر، ك كأعمالو الٌنافعة، كما يحدث في التمثيؿ اليابط

 كاألندية الفاسدة. 

 مكجة االنجرار كراء القكل المتصارعة في العالـ،  :كمف مظاىر االنحراؼ عف تمؾ العقيدة
الغربٌية، ككمتاىما تغزكنا بالمظاىر المادٌية، كالٌنظريات الجدىلٌية، التي  الشرقٌية منيا أك

ـ كالحضارة، كال تحمؿ في جكىرىا سكل اإللحاد كاإلباحٌية، ألبسكىا ثكب العمـ كالتقدٌ 
 الخضكع كالتٌبعٌية.

  كمف صكر االنحراؼ أيضا: افتتاف الكثيريف بدعكة الكطنٌية مف جية، كالقكمٌية مف جية

أخرل لدرجة تقديـ الكالء ليما كلك عمى حساب الديف، كجعؿ رابطتيما مقٌدمة عمى رباط 

 ضمف ميزاف الجماعة في الٌتعامؿ معيا. الحقان  العقيدة. كسكؼ آتي عمييا

  انحراؼ في الكالء لممؤمنيف، بحيث يتساىؿ المرء في  مف مظاىر االنحراؼ التي أختـ بيا:ك

 مسممان  رنكفِّ  التكفير أخيو المسمـ؛ لذلؾ أفرد ليا البٌنا أصالن مف أصكلو العشريف جاء فيو: "

 إالٌ  فعميا، بمعصية أك قاؿ بو، رأم، بفرائضال كأدل ،بمقتضاىما كعمؿ ،بالشيادتيف أقرٌ 

 رهفس   أك، القرآف صريح بكذ   أك، ركرةبالضٌ  يفالدٌ  مف معمكمان  أنكر أك، الكفر بكممة أقر إف

 غير تأكيالن  يحتمؿ ال عمالن  ؿمً عى  أك، بحاؿ العربية غةالمٌ  أساليب تحتممو ال كجو عمى

 .(2)"الكفر

                                                           

 .ُْٗآؿ عمراف:  (ُ)
 .ّٗٓالبٌنا، مجمكعة الٌرسائؿ، رسالة الٌتعاليـ، ص (ِ)
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 من ثمار عقيدة الوالء والبراء: .3

ف عناصر تأصيؿ البٌنا لمقضٌية، حديثو عف آثار امتثاؿ األٌمة لتمؾ العقيدة، كذلؾ مف خالؿ كم
 :(1)الٌثمار التالية

  نظران لككف رابطة العقيدة مف أقكل الٌركابط، فقد أثبت الكاقع أٌنيا أسرع الطرؽ كأقصرىا
ف كاألنصار أكبر لتحقيؽ الكحدة بيف نسيج المجتمع المسمـ، كنمكذج المؤاخاة بيف المياجري

 شاىد عياف، كليس بعد العياف بياف.

  كاف مف ثمار الكالء الحب في اهلل، كال يكتمؿ الحب إاٌل بالٌتضحية كاإليثار، كىذا ما شيد لو
 سمكؾ كؿ نفس المس شغاؼ قمبيا اإليماف، كنمكذج المؤاخاة ليس ببعيد.

 ؾ األمة بعقيدة الكالء كالبراء كبيف أثبت استقراء التاريخ اإلسالمي العالقة الٌطردٌية بيف تمس
في المقابؿ فإٌف أٌم غمكض أك القٌكة العسكرٌية، كالييبة الٌسياسٌية، كالٌنيضة االقتصادٌية. 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  چ عكس ذلؾ، قاؿ تعالى: خمؿ في تمؾ العقيدة يعني 

 .(2)چپ  پ               پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   

 أكتفي بيا ألىنتقؿ إلىالٌشيخ حسف البٌنا لعقيدة الكالء كالبراء،  فييا ؿالتي أصٌ  تمؾ أبرز العناصر
 ، كىي مكضكعي التالي.بعض التطبيقات التي أشار إلييا في آثاره

 من خال المحاور التالية:وذلك تطبيقات عقيدة الوالء والبراء،  - ب

 :(3)ميزان الّتعامل مع دعاوى القومية والوطنّية .1

قؼ جماعتو مف تمؾ الٌدعاكل بالتٌفصيؿ في مكضعيف مف رسائمو، في عٌبر الشيخ البٌنا عف مك 
كمييما كٌضح أٌف ميزاف الٌتعامؿ معيا ىك القرآف كالٌسنة، فما كافقيما فمرحبان بو، كما خالفيما 
ـٌ تناكؿ تمؾ الٌدعكات بالتفصيؿ مف حيث النشأة، كالمنطمؽ، كالمبادئ، ليؤٌكد  فاإلخكاف براء منو، ث

                                                           

. كانظر: البٌنا، ِْٕ، ُّْ، ّْٔ، ِِّ، َِٗ، ِٖٕ، ِٕٔ، ِِّانظر: البٌنا، حديث الٌثالثاء، ص (ُ)
 .ٖٗمجمكعة الٌرسائؿ، ص

 .ُْٗآؿ عمراف:  (ِ)
 .ِِّ-ِِٗ، ِْ-ُٗانظر: البٌنا، مجمكعة الٌرسائؿ،  (ّ)
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شمكؿ رسالة اإلسالـ عدـ ترؾ أٌم مساحة فكرٌية، أك حاجة بشرٌية، أك قيمة إنسانٌية،  أٌف مف نتائج
 إاٌل كألٌمت بيا، أك دعت إلييا.

قامة ست،رً دي  جاىمية عادات إحياءكعميو فإٌف كؿ دعكة أك صيحة يراد منيا  ، خمت بائدة ذكريات كا 
 كاالعتزاز القكمية بدعكل اطوكرب اإلسالـ عقدة مف كالتحمؿ استقرت، نافعة حضارة كاستبعاد
 ،فادحة خسارة إلى، أك المغة، أك الكطف، فذلؾ مذمكـ مرفكض؛ ألنو ال محالة يؤدم باألمة بالجنس
 كنبمو، قاؿ تعالى:  وشرف مظاىر كأقدس ،مميزاتو أخص كيفقد ،منزلتو بيا كتنحط ،تراثو معيا يضيع

 . (1)چېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   چ 

 :(2)ّتعامل مع غير المسممين في باد المسممينميزان ال .2

كمف التطبيقات أيضان حديث البٌنا عف غير المسمميف في المجتمع المسمـ، كدعكتو لمعاممتيـ 
 المسمميف اإلخكاف أف يظف مف يخطئباإلحساف ضمف منظكمة الكالء كالبراء، كفي ىذا يقكؿ: "

 الرابطة باحتراـ العناية أدؽ عني اإلسالـ أف نعمـ فنحف األمة طبقات بيف عنصرم تفريؽ دعاة
 الغضب حاالت في حتى االعتداء اإلسالـ ـر  حى  قد،.. فاإلنساف بني بيف العامة اإلنسانية

ف المكاطنيف بيف كاإلحساف بالبر كأكصى،.. كالخصكمة ڃ  چ      چ  چ : كأديانيـ عقائدىـ اختمفت كا 

 الذمييف بإنصاؼ أكصى كما، (3)چڎ  ڈ  ڈچ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  
 عصبية إلى كال عنصرية، فرقة إلى ندعك فال ىذا كؿ نعمـما استقامكا كأخمصكا،  معاممتيـ كحسف
 كال ،عقيدتنا عمى سبيميا في نساكـ كال ،بإيماننا الكحدة ىذه نشترم ال ىذا جانب إلى كلكننا. طائفية
نما المسمميف، مصالح أجميا مف نيدر  غير حاكؿ فمف. ككفى كالعدالة كاإلنصاؼ بالحؽ نشترييا كا 
 ".إليو ذىب ما خطأ لو ان  بى كأى  هحدِّ  عند أكقفناه ذلؾ

 مناصب غير في الضركرة عند المسمميف بغيركفي ىذا الٌسياؽ ال يرل الٌشيخ بأسان باالستعانة 
 .مياإلسال الحكـ نظاـ في ةالعامٌ  لمقكاعد مكافقان  ماداـ، العامة الكالية

                                                           

 .ّٖمحمد:  (ُ)
 .ََٓ. كانظر: البٌنا، حديث الٌثالثاء، صَّٔ، ِٕٖ-ِٖٓ، ُُٖ-َُٖانظر: البٌنا، مجمكعة الٌرسائؿ، ص (ِ)
 .ٖالممتحنة:  (ّ)
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 :(1)ميزان الّتعامل مع الغرب والقوى العالمّية .3

 كمف الٌتطبيقات حديثو في مكاضع متفٌرقة عف العالقة بالغرب كالٌنظاـ الٌدكلي، مف بينيا:

 " :في أف نعتقد بحيث اإلدراؾ كضعؼ الغفمة مف لسناالحاجة لمتعاكف الٌدكلي، كفي ذلؾ قاؿ 
 األرض ليا يتييأ التي العالمية الكحدة عف كبمنأل ،الناس عف بمعزؿ نعيش أف كسعنا
ک  ک  چ  كالسالـ حمةالرٌ  آيات كيتمك ،إلييا كيدعك ،بيا ىتؼ مف أكؿ فنحف ؛جميعان 

(2)چگ         گ  گ       گ  
 كتبادؿ التعاكف إلي حاجة في تكف لـ الدنيا أف ندرؾ اكلكنٌ  ، 

 استعداد عمى كنحف ا ف، ؾذل إلي حاجة في ىي كما األياـ مف يكـ في كالمنافع المصالح
 الحريات كتصكف الحقكؽ تضمف فاضمة، عميا ثؿمي  ظؿ في كتحقيقو، التعاكف ىذا لمناصرة
 .ينيض حتى الضعيؼ بيد القكم معيا كيأخذ

  ـٌ ىا ىك يؤٌكد عمى القاعدة التي يجب أف يقكـ عمييا التعاكف كالتحالؼ، كىي قاعدة التقدير ث
 المصالح، ال التبعٌية كاالستغالؿ.كاالستقالؿ، كتبادؿ المنافع ك 

 الكفالة تماـ تكفؿ خارجيةكال منيا اخميةدٌ في مقابؿ التقدير كاالحتراـ، فإٌف سياسة اإلسالـ ال 
 غير لألقميات كطنية حقكؽ كانت أـ ،دكلية حقكؽ أكانت سكاء المسمميف، غير حقكؽ

 كتعالى تبارؾ كاهلل التاريخ، عرفو شرؼ أقدس الدكلي اإلسالـ شرؼ ألف كذلؾ ؛المسممة

 ،(3)چڱ  ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  چ : يقكؿ

ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  :كيقكؿ

 .(4)چں   ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  

 ئر بناءن عمى ماسبؽ فإٌف أم عدكاف عمى جزء مف الكطف اإلسالمي، يعني العدكاف عمى سا
 المسمميف، كليـ الحؽ في رٌد العدكاف، كدفع الظمـ عف ذلؾ الجزء.

                                                           

 .ِٕٔ، َِٔ-ِٗٓ، ُِِ-َِِ، ُْٔ، َُٓانظر: البٌنا، مجمكعة الٌرسائؿ، ص (ُ)
 .َُٕء: األنبيا (ِ)
 .ٖٓاألنفاؿ:  (ّ)
 .ْالٌتكبة:  (ْ)
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 :(1)ميزان الّتعامل مع المعتدين عمى باد المسممين .4

ف يأنطمؽ فيو مف آخر نقطة في البند السابؽ، بأف الميزاف الذم يحكـ حالة الٌسمـ كالحرب ب
بادئيا، كعدـ التعٌدم عمى مقٌدراتيا، المسمميف كغيرىـ، ىك مقدار احتراميـ لكياف األمة، كتقديرىـ لم

اٌل فالمقاطعة كالعداء كالجياد.  كمراعاة حرماتيا، كا 

 ،بيـ نتصؿ كال كنقاطعيـ نناكئيـ أففإف كاف ذلؾ االعتداء مف بيف العناصر الٌداخمٌية، فمنا الحؽ 

ک  ک   گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںڻ  ڻ  چ  :قاؿ تعالى

 بيذا تقبؿ األمـ مف ةو مٌ أل يرضى كاحد منصؼ الدنيا في ميس؛ ف(2)چۀ  ۀ     ہ    ڻ   ڻ 
 .شؤكنيا لنظاـ كنقضان  ،أبنائيا بيف كبيران  كفسادان  ،فييا دخيالن  نؼالصٌ 

ف كاف عدكانان خارجيان، فقد فرض اإلسالـ   لتأميف كفاية فرض كجعمو كالماؿ، بالنفس الجيادكا 
 غير مف الغزاة قكات كاجيتو اإذ الكطف عمى العدكاف لردٌ  األمة أبناء ؿك عمى فيٍ عى  كفرض عكة،الدٌ 

 كالخمكد، الدنيا في كالتأييد النصر المجاىديف ككعد، اإليماف مراتب أعمى الشيادة كجعؿ المسمميف،
وئ  ۇئ  چ ، اإليماف بعد األعماؿ أفضؿ الجياد أف كأعمف ا خرة، في المقيـ كالنعيـ كالبقاء

ٱ  ٻ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی  جئ      ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ

. (3)چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ
مع التنكيو إلى ترحيب اإلسالـ بالكسائؿ الٌسممٌية في إنياء الخصكمة، متى كانت طريقان لمكصكؿ 

اٌل فالٌنبذ الذم يتضمف إعالف الخصكمة، مع  األخذ بكؿ أسباب الجياد ككسائؿ إلى الحٌؽ الكامؿ، كا 

ڱ  ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  چ القتاؿ، قاؿ تعالى: 

﮿     ﮾   ے  ے  ۓ             ۓ﮲  ﮳   ﮴    ﮵  ﮶   ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽ 

 .(4)چ﯀ ﯁          

                                                           

 .َّٗ-َّٖ، ِٖٔ، َُٓ، ِٖانظر: البٌنا، مجمكعة الٌرسائؿ، ص (ُ)
 .ٗالممتحنة:  (ِ)
 .ِِ-َِالتكبة:  (ّ)
 .َٔ-ٖٓاألنفاؿ:  (ْ)
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أفرد الشيخ حسف البٌنا رسالة خاٌصة مف كنظران ألىمٌية ىذا الميزاف في منظكمة الكالء كالبراء، فقد 
، تناكؿ فييا فريضة الجياد في القرآف كالٌسنة كمكاقؼ فقياء األمة (1)رسائمو أسماىا "رسالة الجياد"

فيو. أكتفي بذلؾ فالمقاـ ليس مقاـ تفصيؿ، ألنتقؿ بعد أف عرضت مكقع عقيدة الكالء كالبراء في 
 يا التربكم.ا في منياجفكر مؤسس الجماعة، إلى مكقعي

 ثانيًا: موقع عقيدة الوالء والبراء في منياج التربية المعتمد:

قبؿ أف أتناكؿ ىذا المحكر، أنٌكه إلى أٌف جٌؿ ما كرد في مكقؼ الشيخ حسف البٌنا مف عقيدة الكالء 
كالبراء يعد ضمف منياج التربية المعتمد؛ ككف رسائمو مكجية إلى أعضاء التنظيـ مف جية، كككنيا 

 رة في المنياج ضمف المحكر الٌدعكم التنظيمي.مقرٌ 

أٌما ما زاد عمى ذلؾ مما كرد في المنياج، فيمكف القكؿ بأف الحديث عف عقيدة الكالء كالبراء لـ يخؿ 
مف أم مستكل مف مستكيات التربية الخمسة، كىي في جممتيا ال تخرج عٌما جاء في كالـ الشيخ 

 يما يمي: حسف البٌنا؛ لذا أكتفي بمكجز عنيا ف

ما جاء في المستكل األٌكؿ كاف في سياؽ الحديث عف بيعة العقبة الكبرل؛ حيث كانت  -ُ
 .(2)المؤمنيف أشتات بيف كالتناصر كالكالء الحب عكاطؼأكضح مظىير ل

 صكيتخمٌ  ،لمدعكة كالءه خمصيي  أفما جاء في المستكل الثٌاني ضمف شركط الٌداعية المسمـ  -ِ

ڻ   ۀ  ۀ  ہ  چ : أقربائو أعزٌ  كاف كلك كاألشخاص، بادلءالم مف لسكاىا كالء أمٌ  مف

﮺     ﮷      ﮸      ﮹   ہ  ہ  ہ          ھ  ھ  ھ  ھ  ے        ے    ۓ  ۓ ﮲   ﮳  ﮴  ﮵ ﮶  

(3)چ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁    
 الـز أمر اهلل لدعكة التجرد ىذا،  

                                                           

 .ّْٕ-ُْٗانظر: البٌنا، مجمكعة الٌرسائؿ، رسالة الجياد، ص (ُ)
، مكاقؼ األكؿ العاـ اليدؼ ،ُمحكر الميًحب، مرحمة منيج محتكل ربكم،الت لممنيج األلكتركنٌية الٌنسخةانظر:  (ِ)

 .ّّ، بيعة العقبة الثٌانية، صمف سيرة الرسكؿ 
 .ْالممتحنة:  (ّ)
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 كلتفادل اإلنفراطك  لمتسيب تعرض دكف كالعامميف العمؿ استمرارية لضماف كضركرل
 .(1)أضرار مف عميو يترتب كما الكالء إزدكاجية

ما جاء في المستكل الثٌالث ضمف تفسير سكرة المجادلة كالممتحنة في ًقسـ القرآف الكريـ،  -ّ
كضمف ثمار اإليماف باهلل تعالى في ًقسـ العقيدة، كمف تمؾ العبارات كأقكاىا ما جاء في 

پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ تفسير ا ية: 

 كحزب اهلل حزب بيف الكاممة المفاصمة إنيا،(2)چٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ
 كاالرتباط جاذب، ككؿ عائؽ كؿ مف جردكالتٌ  المتميز، لمصؼ النيائي كاالنحياز الشيطاف،

 نسافإ يجمع كما جكفو، في قمبيف مف لرجؿ اهلل جعؿ فما؛الكاحد بالحبؿ الكاحدة العركة في
 أما ،إيماف ال أك إيماف فإما ،كرسكلو اهلل ألعداء ككدان  ،كرسكلو هلل كدان : يفد  كي  كاحد قمب في
 .يجتمعاف فال معان  ىما

ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  چ كاستكماال لممعنى أنقؿ ما جاء في تفسير آيات الممتحنة: 

ک  ک   گ  گ  گ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  

ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ       گ   ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

 طبيعة مع تتفؽ التي القكاعد أعدؿ ىي المسمميف غير معاممة في القاعدة تمؾ، (3)چہ
 تجعؿ التي الدكلية، شريعتو أساس كىي ،اإلنسانية الحياة إلى كنظرتو ككجيتو يفالدٌ  ىذا
 الحربي االعتداء كقكع إال ىاري يغيِّ  ال الثابتة، الحالة ىي جميعان  الناس فكبي بينو مـالسِّ  حالة

 في بالقكة الكقكؼ أك باالعتداء؛ تيديد كىي المعاىدة، بعد الخيانة خكؼ أك ه،ردٌ  كضركرة
 لمناس كالعدؿ كالبر كالمكدة السمـ فيي ىذا عدا كفيما ،االعتقاد كحرية الدعكة حرية كجو

 .(4)أجمعيف

                                                           

شركط الٌداعية، الشرط التاسع، ، ّالٌنسخة األلكتركنٌية لممنيج التربكم، محتكل منيج مرحمة المؤيد، محكرانظر:  (ُ)
 .ُِص
 .ِِالمجادلة:  (ِ)
 .ٗ-ٖالممتحنة:  (ّ)
 .ُِٖ-ُِٕ، ْٕ، َٕ-ِٔ، ّٕ-ّٓ، صُرية، في نكر اإلسالـ، ج انظر: الًقسـ المطبكع مف المنياج، أبك (ْ)
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ء في المستكل الٌرابع تحت عنكاف "الكالء هلل سبحانو كتعالى" ضمف تفسير سكرة ما جا   -ْ
( ُٗ-ُٓاألنعاـ في ًقسـ القرآف الكريـ، أنقؿ مكجزان مف التفسير جاء فيو: "جاءت ا يات )

 :"الكلي" كممة معاني بكؿ كليان  كحده اهلل اتخاذقضٌية في غاية األىمٌية، إنيا قضٌية  تقٌرر
 لحاكميتو الخضكع في متمثمة ،بالعبكدية العبد لو ديفيى  معبكدان  كمكلى ،ربان  دهكح اتخاذه أم

 إليو كيتكجو عميو، كيعتمد ،بو يستنصر ناصران  كحده كاتخاذه ،كحده بالعبادة لو كيديف ،كحده
 - هلل الكالء إخالص فإما ؛صميميا في العقيدة قضية ىي القضية ىذه إف ،اتمم  المى  في
ما ،اإلسالـ فيك - ياكم المعاني بيذه  ال الذم الشرؾ فيك منيا، أم   في معو غيره إشراؾ كا 

 .(1)"كاإلسالـ ىك كاحد قمب في يجتمع

ضمف ًقسـ التفسير لسكرتي آؿ عمراف، كالٌتكبة  (2)كأخيران ما جاء في المستكل الخامس    -ٓ
در الكبرل، تحت تحت عنكاف "دركس في الكالء كالبراء"، كفي ًقسـ السيرة الٌنبكٌية، غزكة ب

عنكاف "الكالء كالبراء مف ًفٍقو اإليماف"، كجاء الحديث فيو ضمف األسباب التي يجب أف 
عية في مكاجية العقبات. كجؿ ما جاء في تمؾ المكاضع ال يخرج عما سبؽ اٌ يأخذ بيا الد

 ليا مؿتحت ال العقيدة ىذه إفقكلو؛ لذا أكتفي بنقؿ ىذه العبارات الكاردة في آيات الٌتكبة: "
ما ليا، تجرد فإما ؛شريكان  القمب في  عف المسمـ ينقطع أف المطمكب كليس. منيا انسالخ كا 

 طيبات في كيزىد يترىبف أف كال ،كالمذة كالمتاع كالعمؿ كالماؿ كالكلد كالزكج كالعشيرة األىؿ
 يى تككف كأف الحب، ليا كيخمص القمب، ليا يخمص أف العقيدة ىذه تريد إنما كال ،الحياة

 يستمتع أف عندئذ حرج فال ىذا ليا تـ فإذا. كالدافعة المحركة كىي كالحاكمة، المسيطرة
 مع تتعارض التي المحظة في كميا لنبذىا مستعدان  يككف أف عمى ،الحياة طيبات بكؿ المسمـ
 ".العقيدة مطالب

                                                           

 .ُُٕ، ٖٓ-ّٓ، صّإلسالـ، جانظر: الًقسـ المطبكع مف المنياج، أبك رية، في نكر ا (ُ)
كل كتاب منيج العامؿ، ، مرحمة العامؿ، محتانظر: الٌنسخة األلكتركنٌية لممنيج التربكم، المراحؿ التربكية (ِ)

، كممؼ العقبات، ُُ-َُ، صِ، ممؼّ، كالٌتكبةُُ، صِ، آؿ عمراف، ممؼُمكضكعات، المحكر األكؿ، ممؼ
، المحكر ّ. كانظر: النسخة األلكتركنٌية، المنياج كامالن، تدريب المراحؿ، تدريب العامؿ، المحتكل، مجمدَْص

 .ِّسيرة الٌنبكٌية، صاإليماني، الباب الثالث، ال
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؛ إذ لـ يخؿ أم بذلؾ يمكف أف أختـ ىذا المحكر الذم تبيف فيو مدل الحضكر لعقيدة الكالء كالبراء
مستكلن تربكم مف مفرداتيا، كما كتظير غاية االنسجاـ مع مكاقؼ مؤسس الجماعة الشيخ حسف 
 البٌنا. كال تكتمؿ الصكرة دكف المركر عمى المصادر المعتمدة في المنياج، كىي مكضكعي التالي.

 منياج التربية: المصادر المعتمدة في ًا: موقع عقيدة الوالء والبراء فيثالث

ف (1)طبيعي أف تتناكؿ المصادر مفردات الكالء كالبراء في محتكاىا؛ لذا تعٌددت اإلشارات فييا ، كا 

كاف أٍجمعيا كأٍكضحيا ما جاء في كتاب "اإليماف" لمدكتكر محٌمد نعيـ ياسيف، الذم أكتفي منو 

 حك التالي:بذكر أىـ الٌنقاط التي تقدح بكالء المسمـ لربو، كالبراء مف عدٌكه، كذلؾ عمى النٌ 

 ما يقدح بالبراء من الكفر: -أ

 عدـ تكفير الكافريف مف ممحديف كمرتديف كمشركيف. -ُ

ظيار مكافقتيـ عمى دينيـ. (2)مكاالة -ِ  الكفار كا 

 ميـ كأفكارىـ كتفضيميا عمى ما عند المسمميف.يى اتباع أىكائيـ، كتحسيف قً  -ّ

 طاعتيـ فيما يأمركف كيشيركف بو. -ْ

 رضا بما يعرضكنو عمى المسمـ.الرككف إلييـ، أم الميؿ كال -ٓ

 مداىنتيـ كمداراتيـ كمجاممتيـ عمى حساب الديف. -ٔ

كرامإظيار الكد ليـ، ك  -ٕ  كتقريبيـ. يـا 

 مف دكف المؤمنيف، كتكليتيـ المراكز الياٌمة. اتخاذىـ بطانةمشاكرتيـ في األمكر الياٌمة، ك  -ٖ

                                                           

، ياسيف، ُُِ-ُُُ، الطنطاكم، تعريؼ عاـ بديف اإلسالـ، صّٖسابؽ، العقائد اإلسالمٌية، صانظر:  (ُ)
 .ِٖٔ-ِْٔأركانو، حقيقتو، نكاقضو، ص -اإليماف

ظيار الكد ليـ، باألقكاؿ كاألفعاؿ كالٌنكايا. ا (ِ)  .ِٔٓنظر: صكٌضح معنى المكاالة لمكفار بأنيا: الٌتقٌرب إلييـ، كا 
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نفيذ مخططاتيـ، معاكنتيـ عمى ظمميـ كنصرتيـ، كيدخؿ فيو التآمر كالتخطيط معيـ، كت -ٗ
 كالدخكؿ في تنظيماتيـ كأحالفيـ، كالتجسس مف أجميـ.

 األٌمة. حياة تحكيـ قكانينيـ كمناىجيـ فيالٌتشبو بأعماليـ كعاداتيـ كتقاليدىـ، ك  -َُ

 بعض مظاىر ما يقدح بالوالء لإلسام: -ب

ؤمنيف بسبب االستيزاء بشيء معمكـ مف ديف اإلسالـ، كاالستيزاء باهلل كرسكلو ككتابو، أك بالم -ُ
 إيمانيـ. كقد يككف كالميان، أك فعميان بالحركة كاإلشارة.

ظيكر الكراىية كالغضب عند: ذكر اهلل، أك رسكلو، أك تالكة كتابو، أك ذكر شيء مف أمكر  -ِ
 الٌديف المعركفة أك الٌدعكة إليو.

بالٌضركرة الحكـ  كؿ ذلؾ مع التنكيو إلى أٌنيا مظاىر كصكر لما يقدح بعقيدة الكالء كالبراء، كليست
عمى صاحبيا بالكفر بمجرد صدكر القكؿ أك الفعؿ؛ ألف التكفير ال يككف إاٌل بعد تكٌفر الشركط 

 كانتفاء المكانع.

مصادرىـ  خالؿ مكقؼ الجماعة في القضٌية مف فيو عرضت االنتياء مف المطمب الذمبذلؾ يمكف 
ـ الجماعة البارزيف، كمنٌظرييا المعتمدة، كمما زاد المكقؼ كضكحان ما جاء عمى لساف أعال

المشيكريف، في القضٌية كمتعٌمقاتيا، كسكؼ آتي عمى بعض منيا في سياؽ المناقشة في المطمب 
 التالي بإذف اهلل تعالى.

 .والخاصة المناقشة: الرابع المطمب

يز ، مف حيث الترك(1)أنطمؽ في المناقشة مف النقطة التي أشرت إلييا في مطمع المطمب الثالث 
عمى قضٌية الكالء كالبراء الكاردة في الٌشبية؛ ككنيا تحسـ المكقؼ مف المسائؿ المتعٌمقة فييا، 
كالعالقة بالشيعة، كالقكمٌية، كغيرىا؛ ألٌنيا الميزاف الذم بو يمكف أف نزف بو المكاقؼ كا راء، مع 

براز لمكاقؼ أ عالـ جماعة اإلخكاف، كفيما عدـ إىماليا أثناء الٌنقاش؛ لما فيو مف إثراء لممكضكع، كا 
 يمي محاكر المناقشة:

                                                           

 .ِْٓانظر: البحث، ص )ُ(
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 : مقارنة ونتيجة:أوالً 

لعؿ مف النقاط التي ينبغي االنطالؽ منيا في المناقشة، مقابمة مكقؼ جماعة اإلخكاف مع مكقؼ 

الٌسمؼ في القضٌية؛ ألف نتيجة ذلؾ ستفيد كثيران فيما كراءىا مف تطبيقات في الممارسة، كمتعٌمقات 

 في السمكؾ.

كمكقؼ الجماعة فييا ممٌثالن بمصادرىا المعٌبرة عف  مف خالؿ المقابمة بيف مكقؼ الٌسمؼ في القضٌية

فكرىا، فقد تبٌيف جمٌيان مدل التناغـ كاالنسجاـ بينيما، سكاء في تحديد مفيكـ البراء كالبراء، أك مف 

العممٌية كميزاف الٌتعامؿ  خالؿ المظاىر كالٌصكر التي تقدح في تمؾ العقيدة، أك مف خالؿ التطبيقات

مع العناصر البشرٌية المختمفة، كالعالقة مع غير المسمميف مف المسالميف، أك ممف يعادكف 

 المسمميف مف الداخؿ أك الخارج. كال حاجة لمزيد مف البياف ىنا؛ فذلؾ كاضح في مكاضعو.

كانحرافيـ في فيمو كتأصيمو، ال  كبناءن عميو فإٌف أصؿ الٌشبية بإىماؿ اإلخكاف لعقيدة الكالء كالبراء،

أساس لو مف الصٌحة، الميـ إف كاف قصد أصحاب الٌشبية أف الٌشيخ البٌنا لـ يفرد ليا بحثان معينان، 

 أك رسالة خاٌصة، كلكف ذلؾ إف صح شكالن فقد بطؿ مضمكنان؛ لسببيف: 

ف لـ يفردىا بحثان، إاٌل أنو كباالستقراء  ثاره  -ُ تحٌدث فييا بشكؿ  -ياعمى قٌمت-ككف البٌنا كا 

مباشر أك غير مباشر في أكثر مف ثمانيف مكضعان، كقد بسطت ذلؾ في مكضعو أكتفي 

 .(1)باإلحالة إليو

أضؼ إلى ذلؾ أف ما يعٌبر عف الجماعة كفكرىا ال يقتصر عمى مؤسسيا الٌشيخ حسف البٌنا؛  -ِ
ألعالميا، ساىمت  فيناؾ منياج معتمد في تربية أعضائيا، كمصادر عممٌية معتمدة، كمكاقؼ

 بٌيف ذلؾ أثناء عرض مكقؼ الجماعة.بشكؿ مباشر أك غير مباشر في تأصيؿ القضٌية، كقد ت
                                                           

 .ٓٓ-ّٓانظر: البحث، ص )ُ(
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 ثانيًا: مناقشة الدّلة:

مف خالؿ مراجعة الشبية كعناصرىا تبٌيف أف أصحابيا أسندكا حكميـ إلى بعض المكاقؼ 
النقطة األكلى كفيؿ باإلجابة عمى ما سبؽ في ك كالممارسات الصادرة مف أعالـ الجماعة كمنٌظرييا، 

ـٌ إفٌ تمؾ المكاقؼ؛  المنطؽ السميـ يحتـٌ عمى الباحث أف يحكـ عمى المكاقؼ في ضكء القكاعد  ث
 العاٌمة ال عمى أساس االجتزاء مف الٌسياؽ المفظي، أك المقصد المعنكم. 

لمكاقؼ كأناقشيا في كبما أٌف الٌنقاش طبيعة األبحاث، كاألشياء بأضدادىا تكتشؼ، استعرض تمؾ ا
 ضكء ما يمٌثؿ الجماعة، كيعٌبر عف فكرىا عمى الٌنحك التالي:

  بالّنسبة لموقفيم من الّصراع مع الييود في فمسطين؛ إذ عّدوه صراعًا سياسيًا وجغرافيًا ال
 دينيًا وعقائديًا.

لجماعة الشيخ فقد استدٌؿ أصحاب الٌشبية عمى ذلؾ بكالـ لمؤسسيا الٌشيخ حسف البٌنا، كًلعىمىـ ا
 يكسؼ القرضاكل. كمناقشة ذلؾ فيما يمي:

ًمو؛  -ُ ف كاف المكقؼ صحيح النسبة ألصحابو، إاٌل أٌف أصحاب الٌشبية حمىمكه عمى غير مىٍحمى كا 
فقالكا بأنو ليس لمديف مكقع في الٌصراع مع العدك مف جية، كبأف ال مشكمة عند اإلخكاف مع 

 عقيدة الييكد الباطمة المحٌرفة.

قبؿ الٌنقاش ال بد مف فيـ معنى ذلؾ المكقؼ، كلف أجد تكضيحان أفضؿ مف تكضيح كىنا  
صاحب المكقؼ؛ لذلؾ أنقؿ تفسير الشيخ القرضاكم لو، كمما جاء فيو: أٌف الييكد عاشكا بيننا 
قركنان طكيمة، ليـ ذٌمة اهلل كرسكلو كالمؤمنيف، محمييف في دينيـ كأنفسيـ كأمكاليـ كأعراضيـ، 

ٌصراع معيـ في القرف العشريف عندما انتيككا حرماتنا، كاغتصبكا أرضنا، كنيبكا حتى بدأ ال
ـٌ تسائؿ: فمماذا كانت الحرب بيننا كبيف الييكد؟ ىؿ  خيراتنا، كما زالت المعركة مستمٌرة، ث
ألنيـ كفركا باهلل كرسكلو؟ أك ألنيـ قالكا: العزير ابف اهلل؟ أك ألٌنيـ حٌرفكا التكراة؟ أك ألنيـ 

ـٌ: لماذا عاشكا بيننا قركنان أىؿ ذٌمة؟ كلماذا ال نقاتؿ الييكدم في اليمف، أك قت مكا األنبياء؟ ث
 العراؽ، أك المغرب، أك غيرىا؟
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ـٌ يقٌرر: بالٌطبع ليست الحرب لكؿ ذلؾ؛ إٌنما حاربناىـ، كما زلنا، كسنظؿ نحاربيـ؛ ما دامكا  ث
 مينتيكيف. ألرضنا محتٌميف، كإلخكاننا مشرِّديف، كلمقٌدساتنا

ـٌ أعقب ذلؾ: كال يعني ىذا أٌف حربنا مع الييكد بعيدة عف الٌديف. كاٌل؛ فإٌف الٌدفاع عف  ث
 .(1)األرض اإلسالمٌية فريضة دينٌية، كالقتاؿ لتحريرىا مف أعظـ الجياد في سبيؿ اهلل

كالـ أزاؿ أٌم لبس، كأكضح كؿ غمكض، أكتفي بو ألكمؿ مناقشة مكقؼ الجماعة مف 
 الييكد.

أضافة لما سبؽ فيكفي لمتعبير عف مكقؼ الجماعة مع الييكد، عالقة اإلخكاف بيـ مف خالؿ   -ِ
، أك (2)ْٖالٌصراع في فمسطيف المحتٌمة، سكاء مف خالؿ مشاركة كتائب اإلخكاف في حرب الػ
؛ فيذه (3)مف خالؿ مكاقؼ حركة المقاكمة اإلسالمٌية "حماس" ذراع الجماعة في فمسطيف

 كليس بعد العياف بياف. شيادة الكاقع،

                                                           

-قُِْٖ ،(القاىرة -كىبة مكتبة) الٌدعكٌية، كجبياتو دعكتو مكتكزات -القرضاكم كس اب، أكـر كس اب،انظر:  (ُ)
 ، نقاٌل مف فتاكل معاصرة، ككتب أخرل.ُُٕ-َُٕ، صُط ـ،ََِٕ

ٌرخيف، حيث بمغت أكثر مف أربعيف دراسة متكفرة في مكسكعة كتب كتب في ذلؾ العديد مف الباحثيف كالمؤ  (ِ)
 مف البحث(، منيا عمى سبيؿ المثاؿ: ْْسبؽ التعريؼ بيا كتكثيؽ الٌرابط: صالحركة اإلسالمٌية )

 .الشريؼ كامؿ -فمسطيف حرب في المسممكف اإلخكاف -
 .فنعما مصطفى عمي -ُْٖٗ فمسطيف حرب في المسمميف اإلخكاف جياد عمى شاىد -
/ د - اإلسالمية الحركة تاريخ في دراسات" ُْٗٗ – ُّٔٗ" الفمسطينية كالقضية المسممكف اإلخكاف -

 .حسيف صفكت
 .الكناني الحميـ عبد -فمسطيف في اإلخكاف جياد ترصد الصحافة -

 مف جناح ةاإلسالمي المقاكمة حركةكرد ذلؾ في المادة الثٌانية مف الباب األٌكؿ في ميثاؽ الحركة، جاء فييا: " (ّ)
/محٌرـ/ ُفمسطيف،  -. انظر: ميثاؽ حركة المقاكمة اإلسالمية "حماس"ٓ" صبفمسطيف المسمميف اإلخكاف أجنحة
ـ، متكفرة صكرة عنو عمى الٌرابط التالي لمكقع شبكة فمسطيف لمحكار: ُٖٖٗ/ آب/ ُٖ -قَُْٗ

-http://hamas25.paldf.net/wp
-8%AB%D8%A7%D9%82content/uploads/2012/12/%D9%85%D9%8A%D
-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9
-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9
-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9

%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3.pdf :ـ.َُِّ -َُ -ْ، بتاريخ 

http://hamas25.paldf.net/wp-content/uploads/2012/12/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3.pdf
http://hamas25.paldf.net/wp-content/uploads/2012/12/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3.pdf
http://hamas25.paldf.net/wp-content/uploads/2012/12/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3.pdf
http://hamas25.paldf.net/wp-content/uploads/2012/12/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3.pdf
http://hamas25.paldf.net/wp-content/uploads/2012/12/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3.pdf
http://hamas25.paldf.net/wp-content/uploads/2012/12/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3.pdf
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كأخيران يمكف فيـ أم مكقؼ في ضكء تأصيؿ الجماعة لمكالء كالبراء، كالذم كاف مف ضمنو  -ّ
 .(1)يو البياف كالتكضيح؛ أكتفي باإلحالة إليوفمكقفيا مف الكفار غير المسالميف، ف

  ،بالّنسبة لموقفيم من الّنصارى ودعوات التعايش والّتسامح، ومخاطبتيم بالخوة
 مشاركتيم مناسباتيم االجتماعّية والدينّية.و 

أٌما بالٌنسبة ليذه الٌنقطة فقد سبؽ الحديث فييا أثناء تأصيؿ الجماعة لمكقفيا مف الكالء كالبراء، 
؛ أكتفي باإلحالة يكفي ما الكضكح مف حيث فٌرقت بيف الكالء كالمعاممة بالبر كاإلحساف، ففي ذلؾ

ح فيما يخٌص مخاطبة المسيحييف بػ "األخكة" كالتي أكثر ما . مضيفان إليو بعض التكضي(2)إليو
 :(3)استعمميا الشيخ القرضاكم؛ لذلؾ أعكد إليو في تكضيح مالبسات استعماليا

 بأنو لـ يقصد بيا يكمان أخٌكة الديف كالعقيدة؛ فديننا قطعان مختمؼ، كىـ قطعان مف الكٌفار. -ُ

لذلؾ أٌكد أف المقاـ الذم قيمت فيو كاف عف يقصد بيا أخٌكة االنتماء القكمي، أك الكطني؛  -ِ
 المسيحييف المصرييف "األقباط". 

 .(4)أقكؿ: كىك المقاـ الذم لـ يمانع عمماء الٌسمؼ مف استعماليا فيو

 

                                                           

 .ِِٓانظر: البحث، ص )ُ(
 .َِٓصانظر: البحث،  )ِ(

، نقاٌل عف فتاكل ُّٕ-ُُٕ، ُٗٔ-ُٖٔالٌدعكٌية، ص كجبياتو دعكتو مكتكزات -القرضاكم ،س ابكانظر:  (ّ)
 معاصرة.

، جاء في نص الفتكل المنقكلة عف َْٔ-َْٓانظر: الشحكد، مفيـك الكالء كالبراء في القرآف كالٌسنة، ص (ْ)
 الكفار مف المسمميف، غير عمى أخي كممة إطالؽ مف الحذر العقيدة المستقيـ المسمـ عمى الكاجب إفعممائيـ: 
" أخ" كممة إطالؽ كثرة فإف لشرىـ، اتقاء أك اإلسالـ، عمى لقمكبيـ تأليؼ مف حاجة لغير كالممحديف، كالمشركيف

 كاف إف، أٌما العبد إيماف في تقدح الكفار كمكدة بغضيـ، كعدـ كمكدتيـ ليـ المؤمف قمب ميؿ إلى تؤدم قد عمييـ
، كفي شابو كما اإلسالـ عمى الكفار تأليؼ المقصد كاف أك بذلؾ، بأس فال البعيد النسب كلك بالنس في أخاه الكافر

 أم :كقيؿ القبيمة، مف أخاىـ: كقيؿ أبييـ، ابف أم: 51هود:چ ھ  ھ    ے  ےچ ذلؾ قاؿ األئمة في تفسير 
 لو قيؿ إنما :كقيؿ، تميـ أخا يا تقكؿ اكم تجمعيـ، القبيمة ككانت منيـ ألنو ؛أخكىـ لو كقيؿ، آدـ أبييـ بني مف بشران 

 .المجانسة أخكة ىي، كقيؿ:آدـ بني مف أنيـ كما آدـ بني مف ألنو أخكىـ
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 الخمينّية، ودعوات التقريب المستمّرة. ثورتيم ومباركة بالّنسبة لموقفيم من الّشيعة 

ضع، بأف التعامؿ الصحيح مع المكاقؼ يككف في أبدأ فييا بما سبؽ تأكيده في أكثر مف مك  -ُ
ضكء المنيج العاـ، كضمف القكاعد التي أٌصمكىا في القضٌية، عندىا ييرفع اإلشكاؿ، كيزكؿ 

 الٌمبس.

، كالمنقكلة عف (1)أضؼ إلى ما سبؽ أف جؿ الٌنصكص التي اسشيد بيا أصحاب الشبية -ِ
لذم يتمحكر حكؿ تككيف جبية أعالـ الجماعة، تتضمف تعميؿ العالقة مع الٌشيعة، كا

إسالمٌية قكٌية في مكاجية األخطار التي تستيدؼ األٌمة، كعمى رأسيا آنذاؾ المؤامرة 
الٌصييكنٌية عمى فمسطيف. كلعٌؿ ما يؤٌكد ذلؾ أٌف تاريخ العالقة بيف "حماس" ذراع الجماعة 

ٌشيعي في لبناف، لـ في فمسطيف، كالجميكرٌية "الٌشيعٌية" في إيراف مف جية، ك"حزب اهلل" ال
تخرج عف إطار دعـ المقاكمة كتتعٌداه إلى أم كجية فكرٌية أك ثقافٌية أك اجتماعية، كشيادة 

 الكاقع تكفي؛ فميس بعد العياف بياف.

كأخيران أختـ بتأصيؿ مرٌكز لعالقة الجماعة بالٌشيعة كأصحاب البدع، جاء عمى لساف أحد  -ّ

 ، كٌضح فيو طبيعة تػػػػمؾ العالقػػػػة كضكابطػيا(2)د الٌراشػػػػػد"أعالمػػػػيا المشػػػػػيكريف "محمد أحم

                                                           

. كانظر: آؿ الثبيت، دعكة اإلخكاف المسمميف في ِٔٗ، ِّٗ-ِِٗانظر: الياللي، الجماعات اإلسالمٌية، ص (ُ)
 .ُٔٔ-ُٓٔ، ُُٔالميزاف، ص

 أحمد محمد الشيخ ىك لو الحركي كاالسـ ،عمار أبك ككنيتو العزم، العمي صالح نعـالم عبد المربي الداعيةىك  (ِ)
، مفكر إسالمي عراقي، مف قادة حركة اإلخكاف المسمميف العالمٌية، كأحد قادة الحزب اإلسالمي العراقي، كلد الراشد

ـ، ثـٌ إلى ُِٕٗالككيت في ـ، عمؿ محاميان، ثـ صحفيان، تفرغ لمعمؿ الدعكم، ىاجر إلى ُّٖٗ/ ٕ/ ٖببغداد في 
اإلمارات، تخصص في حقؿ فقو الدعكة اإلسالمٌية، تأصيالن كتخطيطان، أصدر العديد مف الكتب أىٌميا "المسار"، 
كسمسمة "رسائؿ العيف"، كسمسمة "إحياء فقو الٌدعكة"، يعكؼ ا ف عمى تدكيف "مكسكعة معالـ الٌتطٌكر الٌدعكم كتاريخ 

الراشد، محمد أحمد الٌراشد، أصكؿ اإلفتاء كاالجتياد التطبيقي في نظريات فقو الٌدعكة  الجياد"، كغيرىا. انظر:
، الغالؼ الخارجي. كانظر ُ،  جُـ، طََِِ-قُِّْكندا، سكيسرا(،  -أجزاء، )دار المحراب ٓاإلسالمٌية، 

الي: ترجمتو عمى مكقع المكسكعة التاريخية الٌرسمية لجماعة اإلخكاف المسمميف، الٌرابط الت
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D

%B1%D8%A7%D8%B4%8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8
D8%AF :ـ.َُِّ -َُ -ٓ، بتاريخ 

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF
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 :(1)الٌشرعٌية، جا فيو 

 بركح المشكبة اإلسالمية لتياراتإٌف حجـ الحماسة، كطبيعة التأييد، كنكع الٌتعاطؼ مع ا" 
 الشكاىد أف فكؽ كجكدنا، عمييا ابتنى التي العقائدية، تحكمو المبادئ كابتداع طائفية،

 الحد ذات الثقة يالكنٌ  بيا، امةالتٌ  الثقة مف تحذرؾ الطكيؿ اإلسالمى التاريخ خالؿ تعاقبةالم
 ."سبىالنٌ  كالتعاطؼ المتكسط،

 حيحةالصٌ  العقيدة ىذه مف اقترب لمف يككف ماإنٌ  تأييدنا إف"كيقكؿ مكٌضحان ميزاف الٌتعامؿ: 
 أنكرىا لمف تككف تنااك كعد المبتدعة، بيا كباينكا كالجماعة السنة أىؿ عمييا كاف التي

 أيضا كفقيا تتحدد االبتعاد أك االقتراب مف درجات كاإلنكار الحمؿ بيف كما كجحدىا،
 كلكف المكازيف، ىذه تسمية تختمؼ قد. ففيٍ بى  فيٍ بى  ىـ الذيف ليؤالء انٌ مً  المعاممة درجات
 صحيح حديث أك آية لو تشيد ال اعتقاد ككؿ كجزئياتيا، العقيدة مجمؿ في كاضح مفادىا
 ."مردكدة كزيادة يفالدٌ  في بدعة يعتبر فإنو اإلسناد

كبناء عمى ذلؾ الميزاف ذكر بعض التطبيقات منيا: فتح آفاؽ التعاكف المشركط، فقاؿ: 
 ، بشرطيف:فييا خالؼ ال التي المجاالت في معو كالتعاكف"

 قكتو رجحاف في سببان  اكنةالمع ىذه تكف أك ،بدعتو لنشر ذريعة المعاكنة ىذه يتخذ لـ ما الول:
 .(2)الصحيحة العقيدة أصحاب كمركز قكة عمى كمركزه

                                                           

، ُْٗٗ ،(دبي -المنطمؽ دار بكساطة طنطا، -البشير دار) المسار، الٌراشد، أحمد محمد الٌراشد،انظر:  (ُ)
 .َِْ-ُٖٗص
، عندما قاؿ في ِٓكىذا بالٌضبط مكقؼ الشيخ يكسؼ القرضاكم في برنامج "ا ف أتكٌمـ" عمى فضائٌية مصر (ِ)
قة مع الٌشيعة: "كنت كما زلت أدعك إلقامة عالقة طيبة مع الٌشيعة، كلكف إف كاف ىدفيا نشر الٌتشٌيع في العال

ثـٌ  ـ.َُِِ-ٕ-ُٖ، برنامج "ا ف أتكٌمـ"، يـك األربعاء، ِٓانظر: قناة مصرمناطقنا، كبيف أبنائنا، فال، ثـٌ ال". 
 لكمة اهلل في أخاؼ كال الحؽ أقكؿى فضائٌية الجزيرة: حسـ مكقفو بعد ذلؾ، كقاؿ في برنامج الشريعة كالحياة عم

 منو يستفد كلـ ىؤالء بيف أقرب كأنا طكيمة سنيف عشت. كيقكؿ: "منيـ نحٌذر أف كيمزمنا الشيعة مع لمتقريب ال الئـ،
 كليـ ،رأينا يرغ القرآف في رأم ليـ الشيعة ،منا أفراد كأخذ جذكرنا مف العناتكاق اقتناصنا بو أرادكا الذيف الشيعة إال
 يقاتمكنني كىـ الشيعة مع أتقارب كيؼ ،رأينا غير المؤمنيف كأميات الصحابة في رأم كليـ ،رأينا غير السنة في رأم
"، منيـ كنحذر الشيعة بحقيقة الناس مـعٍ ني  أف يمزمنا ا ف أصبح ،كالتأييد كالرجاؿ كالسالح الماؿ بضخ سكريا في

، مكقع الجزيرة نت، رابط الحمقة كاممة فيديك، كمفٌرغة: ـَُِّ/ ْ /ٕ :كالحياة الشريعة حمقةانظر: 
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 طالبناه: بيا تمبسو عمى القرائف دٌلت أك قبؿ مف بيا صرح التي البدع عف يوتخمِّ  أدعى إذا الثّاني:
ف لـ يمتزمكا بذلؾ فال تعاكف، كاليناسبيا بما تككف التكبة إذ؛ جياران  منيا براءتو يعمف بأف  . كا 

 ىـ كما ذلؾ، عمينا تفرض المأثكرة الصافية العقيدة ىى بؿ ،تعصبان  كال منا، ان جمكدتحالؼ، ليس 
ف االجتيادات اختالؼ ضمف يدخؿ ال عميو  فركع في الفقيى الخالؼ بيف ما كفرؽ دخكلو، عكاادٌ  كا 

 دعاة مف لؾذ ير لـ كمف الديف، أساس العقيدة إذا العقائدل؛ الخالؼ كبيف كالمعامالت، العبادات
 ."عميو ىـ ما يعرؼ ال أنو عمى دليؿ فذلؾ اإلسالـ

  ًلياأصبحوا منّظرين من القومّية العربّية، لدرجة أن  موقف الجماعة: بالّنسبة لأخيرا. 

أٌما بالٌنسبة ليذه الٌنقطة فقد سبؽ الحديث فييا أثناء الحديث عف ميزاف الٌتعامؿ مع دعاكل القكمٌية 
؛ أكتفي يكفي ما الكضكح مف فيوت الشيخ البٌنا لعقيدة الكالء كالبراء، فكالكطنٌية ضمف تطبيقا

 .(1)باإلحالة إليو

 ثالثًا: الخاصة:

بعد كؿ ما سبؽ مف عرض كتحميؿ كمناقشة، يمكف الجـز بأف مفيكـ الكالء كالبراء عند جماعة 
لمكٌكنة لفكر اإلخكاف غاية في الكضكح كاالنسجاـ، كقد تظافرت في تحقيؽ ذلؾ كؿ العناصر ا

الجماعة، ابتداءن بمؤسسيا، كمركران بمنياجيا المعتمد في تربية أعضائيا، كالمصادر العممٌية 
 المعتمدة فية، كانتياءن بمكاقؼ أعالـ الجماعة البارزيف، كمنٌظرييا المشيكريف.

يفيمكىا  النصكص ما لـ تحتمؿ، كلـ تياكم الٌشبية المثارة؛ إذ حٌمؿ أصحابياكقد زاد ذلؾ اليقيف 
مصادر الجماعة المعتمدة، إضافة إلى  فيغكم، كال ضمف القكاعد المقٌررة ضمف سياقيا المٌ 

 اصطداميا بالكاقع المشاىد في سمكؾ الجماعة العممي، كليس بعد العياف بياف.

، ألنتقؿ إلى آخر بيات المثارة فيما يتعٌمؽ بمكضكع البحثالش آخر الٌرد عمى مف انتييبيذه الشبية 
 صر في البحث، إلى الخاتمة كالٌنتائج كالٌتكصيات.عن

                                                                                                                                                                          

4d8208ccab90-b047-434d-3fba-http://www.aljazeera.net/programs/pages/ff15cf38 ،
 مشاىدة المقطع ذا العالقة، انظر: مكقع يكتيكب، الٌرابط التالي:ـ. كلَُِّ -َُ -ْبتاريخ:

 http://www.youtube.com/watch?v=EKijAKmjwc8 ،ـَُِّ -َُ -ْ :بتاريخ. 
 .ِْٗانظر: البحث، ص )ُ(

http://www.aljazeera.net/programs/pages/ff15cf38-3fba-434d-b047-4d8208ccab90
http://www.aljazeera.net/programs/pages/ff15cf38-3fba-434d-b047-4d8208ccab90
http://www.youtube.com/watch?v=EKijAKmjwc8
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 الخاتمة:

بعد تناكؿ أطراؼ المكضكع مف خالؿ الفصكؿ الٌسابقة، كبسط عناصره في المباحث كالمطالب 
 التٌالية: كالتكصيات المتالحقة، خرجت بالنتائج

لمسمميف، كجدٌت دراساتو قاصرة في نتائجيا، غير منًصفةو في أحكاميا بحؽ جماعة اإلخكاف ا -ُ
ٍنشأىا:  تبٌيف أٌف مى

 عدـ كضع المكاقؼ في إطارىا الٌزمني. 

  المكاقؼ في مالبساتيا.ك  ،ا راء في سياقياعدـ فيـ 

  المنيج المقرر ما كاف مف ك  ،االجتياد الفردمما صدر مف قبيؿ بيف في المكاقؼ الخمط
 .عند الجماعة

ـٌ التأكيد عميو في فصكؿ كعميو فالمنيج الٌسميـ ىك اعتماد المصادر الٌرسمية لمج ماعة، كىذا ما ت
 الٌرسالة.

 جماعة بيف كاالنسجاـ كافؽالتٌ  مدل في الٌدراسة إلى بناءن عمى ذلؾ المنيج فقد تكٌصمت -ِ
 فيميا في سكاء اإلسالمية العقيدة قضايا في تناكؿ الصالح مؼالسٌ منيج ك  المسمميف اإلخكاف

 .إلييا عكةالد   منيج أك ييا،قٌ تمى  مصدر أك اعتقادىا، أك

ٌىـ بيف أبناء األٌمة اإلسالمٌية، كبالتٌالي زيادة الخالؼ المتك  كراءكاف خطأ بعض الباحثيف  -ّ
 التٌفرؽ، كتعميؽ االنقساـ بيف أبنائيا.

 الٌضكابط التٌالية: كفؽى  اإلسالمٌيةمكف العقيدة قدِّ تبٌيف بالبحث كالٌتحميؿ أف اإلخكاف يي  -ْ

 القرآف الكريـ، كصحيح الٌسنة الٌنبكٌية.قضايا العقيدة تكقيفٌية، مدارىا - أ

فؽ الٌمغة العربٌية، كتدعيميا باألدٌلة العقمٌية، ميا كً يٍ دكر العقؿ فييا يقتصر عمى فى - ب
 كالبراىيف العممٌية، عمى أف يككف تابعان لمٌنص في جميع األحكاؿ.
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ؤًتي أكيميا، االنقياد كاالمتثاؿ؛ فالعقيدة جاءت لتيعطي ًثمارىا، كتي ىك دكر الجكارح فييا - ت
اريخٌية كالحالٌية مف القضايا المحٌمٌية كاإلقميمٌية التٌ كمما يشيد لذلؾ مكاقؼ الجماعة 

 لٌية.كالٌدكٍ 

اعتماد الجماعة بعض ا راء في المسائؿ الخالفٌية ضمف مناىجيا المقٌررة، ال يعني - ث
 عدـ تقبُّؿ ا راء األخرل فييا.

 ف ما يمي:كاف مف مظاىر الٌنقص عند جماعة اإلخكا  -ٓ

مكٌ - أ ميادينيا التربكٌية مف دراسة متخٌصصة لمكتب األصيمة، كعميو أكصي القائميف عمى  خي
راسة الٌنٌصٌية في المنياج؛ يا ضمف الدِّ عً راج أىـٌ تمؾ الكتب كأجمى منياج الجماعة إدٍ 

 تحقيقان لألصالة مف جية، كتأكيدان لممنيج الذم اختاركه مف جية أخرل.

ماعة أفقيان، كتأثيرىا في األٌمة فكريان، أكصي القائميف عمى منياجيا نظران النتشار الج- ب
التربكٌم إصدار رسالة جامعة في العقيدة كمسائميا؛ بحيث تتفادل نقاط الٌضعؼ التي 

؛ كتجيب عمى الٌشبيات المثارة (1)أشرت إلييا في المصادر العممٌية المعتمدة في المنياج
 حكليا.

كعميو حميؿ لفكر جماعة اإلخكاف المسمميف، راسة كالتٌ فتحان لباب الدٌ  إالٌ  البحث ىذا ماأخيران  -ٔ
سيا الشيخ حسف البٌنا، أك سكاء عمى صعيد مؤسٌ  ت مشرعةن،ما زال ياالبحث في أبكاب فإف

 . زعة في أماكف تكاجدىاكى المي التربكٌية  جيااىك من، أكمنٌظرييا المشيكريف ،أعالميا البارزيف

ف أخطأت فمٌني كاضعي في الٌرسالة، إف أصبت كأجدت فمف اهلل ذم الكماىذا جيدم المتأخيرًا:  ؿ، كا 
ني ألرجك مف اهلل العمي القدير أف يجعؿ عممي ىذا في ميزاف حسناتي، خالصان  كمف الٌشيطاف، كا 
 .كالحمد هلل رب العالميفلكجيو الكريـ، 

 

 

                                                           

 .ُٔٓ، ُْٓ، ُّٓ، ُِٖانظر: البحث، صة تمؾ المصادر، تناكلتيا ضمف النتائج كالمالحظات أثناء دراس (ُ)
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 قائمة المصادر والمراجع

 المصدر الرقم

 عبد ابف محمد بف محمد بف محمد بف المبارؾ السعادات أبك فالدي مجد األثير، ابف -ُ
 ٓ كاألثر، الحديث غريب في النياية ىػ،َٔٔ:ت األثير، ابف الجزرم الشيباني الكريـ
 – العممية المكتبة) الطناحي، محمد محمكد -الزاكل أحمد طاىر: تحقيؽ أجزاء،
 ـ.ُٕٗٗ - ىػُّٗٗ ،(بيركت

 اهلل عبد بف إسماعيؿ بف سالـ بف إسحاؽ بف إسماعيؿ بف عمي الحسف األشعرم، أبك -ِ
 أصكؿ عف ىػ، اإلبانةِّْ: ت األشعرم، مكسى أبي بف بردة أبي بف مكسى بف

 .ُق، طُّٕٗالقاىرة(،  – األنصار محمكد، )دار حسيف فكقية. د: الديانة، تحقيؽ

 الٌسنة أىؿ معتقد في كصفاتو اهلل أسماء األشقر،عبد اهلل  سميماف عمر األشقر، -ّ
 .ِط ـ،ُْٗٗ -قُُْْ ،(عٌماف -النفائس دار) كالجماعة،

 ،(عماف -النفائس دار) اهلل، في العقيدة األشقر، اهلل عبد سميماف عمر األشقر، -ْ
 .ُٓط ـ،ََِْ-قُِّْ

أجزاء،  َُ ق،َّْ: نعيـ، ت ألبي األكلياء حمية األصبياني، نعيـ األصبياني، أبك -ٓ
 .ُـ، طُْٕٗ -قُّْٗمصر(، -السعادة )دار

 بيف كأٌلؼ نٌسقو كأحكامو، أنكاعو -الٌتكٌسؿ األلباني، الٌديف ناصر محمد األلباني، -ٔ
 .ُط ـ،ََُِ-قُُِْ ،(الٌرياض -المعارؼ مكتبة) العٌباسي، عيد محمد: نصكصو

 أشرؼ الترمذم، سنف ضعيؼ ىػ،َُِْ: ت األلباني، الديف ناصر محمد األلباني، -ٕ
 -ىػُُُْ ،(بيركت -االسالمي المكتب) الشاكيش، زىير: عميو لتعميؽكا طباعتو عمى

 .ُط ـ،ُُٗٗ

 آدـ، بف نجاتي بف نكح الحاج بف الديف، ناصر محمد الرحمف عبد أبك األلباني، -ٖ
 فقييا مف كشيء الصحيحة األحاديث سمسمة ىػ،َُِْ: ت األلباني، األشقكدرم
 ـ،ُٓٗٗ -قُُْٓ ،(الرياض كالتكزيع، لمنشر المعارؼ مكتبة) أجزاء، ٔ كفكائدىا،

 .ُط



268

 

-قَُْٔالقاىرة(، -أيكب، حسف أيكب، تبسيط العقائد اإلسالمٌية، )دار التراث العربي -ٗ
 .ٕـ، طُٖٔٗ

 عبد العالمة فتاكل ىػ، مجمكعَُِْ: ت باز، بف اهلل عبد بف العزيز ابف باز، عبد -َُ
 سعد بف محمد: كطبعو وجمع عمى جزءان، أشرؼ َّاهلل،  رحمو باز بف العزيز

 الشكيعر.

 أجزاء، تحقيؽ: ٔ، ِٔٓ البخارم، ت: البخارم، صحيح إسماعيؿ بف البخارم،  محمد -ُُ
 .ّـ، طُٕٖٗ -ق َُْٕبيركت(،  -اليمامة كثير، ابف البغا، )دار ديب مصطفى. د

 مكتبة) عاشكر، عيسى أحمد لمنشر كأعدىا سجميا الثالثاء، حديث البٌنا، حسف البٌنا، -ُِ
 .ُٖٓٗ/َّّٓ الكتب بدار اإليداع رقـ ،(القاىرة -القرآف

 الٌطالبٌية، لممنٌظمات العالمي اإلسالمي اإلتحاد: رعاية المأثكرات، البٌنا، حسف البٌنا، -ُّ
 .ُط ـ،ُْٖٗ-قَُْْ ،(لندف -الكريـ القرآف دار)

 المؤسسة -اليكسؼ دار) البٌنا، حسف الشييد اإلماـ رسائؿ مجمكعة البٌنا، حسف البٌنا، -ُْ
 .ِط ،(بالقاىرة الشياب دار مع بالتعاكف -اإلسالمية

-ىػُِّْ ،(القاىرة -إقرأ مؤسسة) كالداعية، الدعكة مذكرات البنا، أحمد بف حسف البنا، -ُٓ
 .ُط ـ،َُُِ

السنف الكبرل، ، ىػ ْٖٓ، ت: الخراساني مكسى بف عمي بف الحسيف بف أحمدالبييقي،  -ُٔ
 .ُمكة المكرمة(، ط -حقيؽ: محمد عبد القادر عطا، )دار البازأجزاء، تَُ

أجزاء، تحقيؽ: ٓالترمذم،  ق، جامعِٔٓ الترمذم، ت: عيسى بف الترمذم، محمد -ُٕ
 .ُبيركت(، ط -العربي التراث إحياء كآخركف، )دار شاكر محمد أحمد

 بف اهلل عبد بف لسالـا عبد بف الحميـ عبد بف أحمد العباس أبك الديف تقي تيمية، ابف -ُٖ
 في ىػ، اإلكميؿِٖٕ: ت الدمشقي، الحنبمي الحراني تيمية ابف محمد بف القاسـ أبي

 -اإليماف شحاتو، )دار الشيمي محمد: عميو كعمؽ أحاديثو كالتأكيؿ، خرج المتشابو
 اإلسكندرية(.
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 بف اهلل عبد بف السالـ عبد بف الحميـ عبد بف أحمد العباس أبك الديف ابف تيمية، تقي -ُٗ
: ىػ، اإليماف، تحقيؽِٖٕ: ت الدمشقي، الحنبمي الحراني تيمية ابف محمد بف أبي القاسـ

 .ٓـ، طُٔٗٗ-ىػُُْٔعماف(،  -اإلسالمي األلباني، )المكتب الديف ناصر محمد

 بف اهلل عبد بف السالـ عبد بف الحميـ عبد بف أحمد العباس أبك الديف ابف تيمية، تقي -َِ
 الكبرل ىػ، الفتاكلِٖٕ: ت الدمشقي، الحنبمي الحراني تيمية ابف محمد بف ـالقاس أبي
 .ُـ، طُٕٖٗ - ىػَُْٖالعممية(،  الكتب أجزاء، )دار ٔتيمية،  البف

 بف اهلل عبد بف السالـ عبد بف الحميـ عبد بف أحمد العباس أبك الديف ابف تيمية، تقي -ُِ
الفتاكل،  ىػ، مجمكعِٖٕ: ت الدمشقي، حنبميال الحراني تيمية ابف محمد بف القاسـ أبي
 لطباعة فيد الممؾ قاسـ، )مجمع بف محمد بف الرحمف عبد: جزءان، تحقيؽ ّٓ

 ـ.ُٓٗٗ/ىػُُْٔالنبكية(،  المدينة -الشريؼ المصحؼ

آؿ الثبيت، فريد بف أحمد بف منصكر آؿ الثبيت، دعكة اإلخكاف المسمميف في ميزاف  -ِِ
 .ُق، طُُْْالرياض(،  -اإلسالـ، )دار المنار

جابر، حسيف بف محسف بف عمي جابر، الطريؽ إلى جماعة المسمميف، أطركحة  -ِّ
-ىػَُْٔالككيت(،  -ماجستير بالجامعة اإلسالمية في المدينة المنكرة، )دار الدعكة

 .ِـ، طُٖٔٗ

الرجؿ القرآني، ترجمة: أنكر الجندم،  -جاكسكف، ركبيرت جاكسكف، حسف البنا  -ِْ
 .ُـ، ط ُٕٕٗ -ىػ  ُِٕٗالقاىرة(،  -لمختار اإلسالمي لمطباعة كالنشر كالتكزيع)ا

 الكتاب في اإلليية عمي، الصفات جامي عمي بف أماف محمد أحمد جامي عمي، أبك -ِٓ
 المدينة اإلسالمية، بالجامعة العممي كالتنزيو، )المجمس اإلثبات ضكء في النبكية كالسنة
 .ُىػ، طَُْٖ السعكدية(، -المنكرة

: تحقيؽ جزءا، ُٖ حباف، ابف صحيح ق،ّْٓ: ت حباف، بف حاتـ أبك حباف، ابف -ِٔ
 .ِط ـ،ُّٗٗ – قُُْْ ،(بيركت -الرسالة مؤسسة) األرنؤكط، شعيب
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الحفني، عبد المنعـ الحفني، مكسكعة الفرؽ كالجماعات كالمذاىب اإلسالمية، )دار  -ِٕ
 .ُـ، طُّٗٗ-قُُّْالقاىرة(، -الرشيد

حمداف رمضاف محمد، كمحمد محمكد أحمد، بحث: الفكر االجتماعي كالسياسي لإلماـ  -ِٖ
، ٔمجمة كمية العمكـ اإلسالمية(، المجمد  -الشييد حسف البنا، )جامعة المكصؿ

 ـ.َُِِىػ، ُّّْ، ُِالعدد

 -المنصكرة -اإليماف مكتبة) كالحكـ، العمكـ جامع البغدادم، الحنبمي رجب ابف الحنبمي، -ِٗ
 .ُط ـ،ُْٗٗ-قُُْْ ،(مصر

 .ّـ، طَُٗٗ-قَُُْمصر(،  -حٌكل، سعيد حٌكل، تربيتنا الٌركحٌية، )دار الٌسالـ -َّ

 .ُط ـ،َُٖٗ-قََُْ ،(مصر -كىبو مكتبة) التعاليـ، آفاؽ في حكل، سعيد ل،حكٌ  -ُّ

القاىرة(،  -ل، سعيد حكل، المدخؿ إلى دعكة اإلخكاف المسمميف، )مكتبو كىبةحكٌ  -ِّ
 .ّـ، طُْٖٗ -ىػَُْْ

 دمشؽ، - القمـ كالقيادة، )دار العقيدة خطاٍب، بيف شيت محمكد الٌركف خطاب، المكاء -ّّ
 .ُـ، ط ُٖٗٗ - ىػ ُُْٗبيركت(،  – الشامية الدار

-ناشركف-الدكرم، قحطاف عبد الرحمف الدكرم، العقيدة اإلسالمية كمذاىبيا، )كتاب -ّْ
 .ُـ، طَُُِ-قُِّْبيركت(، 

: الذىبي، ت قىاٍيماز بف عثماف بف أحمد بف محمد اهلل عبد أبك الديف الٌذىبي، شمس -ّٓ
 الشيخ بإشراؼ المحققيف مف مجمكعة: جزءان، تحقيؽ ِٓالنبالء،  أعالـ ىػ، سيرْٖٕ
 .ّـ، طُٖٓٗ/  ىػ َُْٓ الرسالة(، األرناؤكط، )مؤسسة شعيب

: ت الذىبي، قىاٍيماز بف عثماف بف أحمد بف محمد اهلل عبد أبك الديف الٌذىبي، شمس -ّٔ
 محمد أبك: كسقيميا، تحقيؽ األخبار صحيح إيضاح في الغفار لمعمي ىػ، العمكْٖٕ
ـ، ُٓٗٗ - ىػُُْٔالرياض(،  – السمؼ أضكاء )مكتبة المقصكد، عبد بف أشرؼ

 .ُط
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 ٌدعكةال فقو نظريات في التطبيقي كاالجتياد اإلفتاء أصكؿ الٌراشد، أحمد محمد الراشد، -ّٕ
 .ُط ـ،ََِِ-قُِّْ ،(سكيسرا كندا، -المحراب دار) أجزاء، ٓ اإلسالمٌية،

 -طنطا، بكساطة دار المنطمؽ -الٌراشد، محمد أحمد الٌراشد، المسار، )دار البشير -ّٖ
 .ُْٗٗدبي(، 

-اإلسالمية كالنشر التكزيع دار) أجزاء،ْاإلسالـ، نكر في رية، أبك محمكد رية، أبك -ّٗ
 .ُط ـ،ََِٔ-قُِْٕ ،(مصر

الزركمي، خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس، الزركمي الدمشقي،  -َْ
 .ُٓـ، طََِِمجمدات، دار العمـ لممالييف،  ٖىػ، األعالـ، ُّٔٗت:

 جزءاف، الفقيية، المذاىب تاريخ -اإلسالمية المذاىب تاريخ زىرة، أبك محمد زىرة، أبك -ُْ
 .ُٕٖٗ ،(صقبر  -لندف الحديث، دار)

 بف يحيى بف عثماف بف بكر بف اهلل عبد بف محمد بف زيد أبك اهلل عبد بف بكر زيد، أبك -ِْ
 دار) األلفاظ، في كفكائد المفظية المناىي معجـ ،(ىػُِْٗ: ت) محمد بف غييب

 .ّط ـ، ُٔٗٗ- ىػ ُُْٕ ،(الرياض – كالتكزيع لمنشر العاصمة

بيركت(،  – الفكر عقائد اإلسالمية، )دارىػ، الَُِْ: سابؽ، ت سيد سابؽ،  -ّْ
 ـ.ُِٗٗ-قُُِْ

 محمد: تحقيؽأجزاء، ْداكد، أبي ، سنفِٕٓالسجستاني، ت: داكد السجستاني، أبك -ْْ
 .ُسكريا(، ط-الفكر الحميد، )دار عبد الديف محيي

: ت بالشاطبي، الشيير الغرناطي المخمي محمد بف مكسى بف الٌشاطبي، إبراىيـ -ْٓ
اـ،  ىػ،َٕٗ  : سعدِالشقير، ج الرحمف عبد بف : محمدُأجزاء، تحقيؽ: ج ّاالٍعًتصى
 الجكزم، السعكدية(، ابف الصيني، )دار إسماعيؿ بف : ىشاـّحميد، ج آؿ اهلل عبد بف

 . ُـ، طََِٖ - ىػ ُِْٗ

 .ْط ـ، ََُِ - ىػ ُُّْ اإليماًف، أىركافي  الشحكد، نايؼ بف عمي الشحكد، -ْٔ
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 - ىػُّّْكالسنة،  القرآف في كالبراء الكالء الشحكد، مفيكـ نايؼ بف يعمالشحكد، -ْٕ
 .ُـ، ط َُِِ

القاىرة(،  -شٌماخ، عامر شٌماخ، دليمؾ إلى جماعة اإلخكاف المسمميف، )مؤسسة إقرأ -ْٖ
 .ُـ، طَُُِ-ىػُِِْ

: ت الشنقيطي، الجكني القادر عبد بف المختار محمد بف األميف الشنقيطي، محمد -ْٗ
الككيت(،  – السمفية كالصفات، )الدار األسماء  يات كدراسات ىػ، منيجُّّٗ
 .ْـ، طُْٖٗ - ىػَُْْ

حكار ىادئ مع األستاذ محمد  -صقر، شحاتة صقر، كشؼ البدع كالٌرد عمى الٌممع -َٓ
االسكندرٌية(،  -حسيف، أحد رمكز جماعة اإلخكاف المسممكف، )دار الخمفاء الٌراشديف

 ـ.ََِٔ

اٌلبي، عمي محمد محمد الٌصاٌلبي، صفات رٌب البرٌية عمى منيج العقيدة الٌسمفٌية، الص   -ُٓ
 ـ.ََِِاالسكندرٌية(،  -)دار اإليماف

السكادم  اإلسالمية، )مكتبة العقيدة لدراسة ضميرية، مدخؿ جمعة عثمافضميرية، -ِٓ
 .ِـ، طُٔٗٗ-ىػُُْٕلمتكزيع(، 

في العقيدة، )مؤسسة الرسالة(،  -بديف اإلسالـ طنطاكم، عمي الطنطاكم، تعريؼ عاـ -ّٓ
 .ٕـ، طُٖٕٗ-قُّٖٗ

كُّؼي َُْٕ: ت الباكستاني، ظيير إليي إحساف: ظيير، المؤلؼ -ْٓ  المنشىأ -ىػ، الت صى

ادر، )إدارة  .ُـ، طُٖٔٗ - ىػ َُْٔالىكر(،  -السنة ترجماف كىالمىصى

"رؤية مف  أحداث صنعت التاريخعبد الحميـ، محمكد عبد الحميـ، اإلخكاف المسممكف  -ٓٓ

 .ُـ، طَُِّ-قُّْْمصر(،  -االسكندرية -أجزاء، )دار الدعكة ّالداخؿ"، 
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 دار) العشريف، األصكؿ ظالؿ في اإلسالـ فيـ العزيز، عبد أميف جمعة العزيز، عبد -ٔٓ
 .ُط ـ،ََِٓ-قُِْٔ ،(االسكندرٌية -الٌدعكة

ىػ، َُِٔ: ت النجدم، التميمي مافسمي بف الكىاب عبد بف محمد الكىاب، عبد -ٕٓ
 بف محمد األماـ كغيره، )جامعة السعيد الرحمف عبد بف العزيز الٌتكحيد، تحقيؽ: عبد

 الرياض(. -سعكد

 ىػ، الكبائرَُِٔ: ت النجدم، التميمي سميماف بف الكىاب عبد بف عبد الكىاب، محمد -ٖٓ

 – كاإلرشاد كالدعكة كاألكقاؼ اإلسالمية الشؤكف الجكابرة، )كزارة فيصؿ باسـ: تحقيؽ
 .ِىػ، طَُِْالسعكدٌية(، 

 كصفاتو اهلل ىػ، أسماءُُِْ: ت العثيميف، محمد بف صالح بف العثيميف، محمد -ٗٓ
 .ُـ، طََِّ -ىػُِْْالشريعة(،  )دار منيا، السنو أىؿ كمكقؼ

 صفات يف المثمى ىػ، القكاعدُُِْ: ت العثيميف، محمد بف صالح بف محمد العثيميف، -َٔ
 .ّـ، طََُِ-ىػُُِْالمنكرة(،  المدينة -اإلسالمية الحسنى، )الجامعة كأسمائو اهلل

 كرسائؿ فتاكل ىػ، مجمكعُُِْ: ت العثيميف، محمد بف صالح بف محمدالعثيميف، -ُٔ
 بف ناصر بف فيد: كترتيب جزءان، جمع ِٔالعثيميف،  صالح بف محمد الشيخ فضيمة
 ىػ، ط األخيرة.ُُّْالثريا(،  دار - لكطفا السميماف، )دار إبراىيـ

 العز أبي ابف محمد بف عميٌ  الديف عالء بف محمد الديف صدر الحنفي، العز أبك -ِٔ
: تحقيؽ الطحاكية، العقيدة شرح ىػ،ِٕٗ: ت الدمشقي، الصالحي األذرعي الحنفي،
 المكتب مطبكعة عف السالـ دار) األلباني، الديف ناصر: تخريج العمماء، مف جماعة

 .األكلى المصرية الطبعة ـ،ََِٓ - ىػُِْٔ ،(اإلسالمي

العمراني، عمر بف محمد بف صالح العمراني، حكار ىادئ في العقيدة كالفضائؿ كالرذائؿ  -ّٔ
 -كالجماعات اإلسالمٌية اليـك كاألدياف كالمذاىب المعاصرة، )دار القٌمة، دار اإليماف

 االسكندرٌية(.
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دمشؽ(،  -لغزالي، دستكر الكحدة الثٌقافٌية بيف المسمميف، )دار القمـالغزالي، محمد ا -ْٔ
 .ّـ، طُٖٗٗ-قُُْٗ

القاضي، أحمد بف عبد الرحمف بف عثماف القاضي، مذىب أىؿ التفكيض في نصكص  -ٓٔ
 ، طبعة مختصرة.ِـ، طََِّ-قُِْْالٌرياض(،  -الٌصفات، )دار العاصمة

 مفاىيـ مف اإلسالـ في كالبراء لقحطاني، الكالءا سالـ بف سعيد بف محمدالقحطاني، -ٔٔ
 .ُالسعكدية(، ط -الرياض طيبة، السمؼ، )دار عقيدة

عاما في الدعكة كالتربية كالجياد،  َٕالقرضاكم، يكسؼ القرضاكم، اإلخكاف المسممكف  -ٕٔ
 .ُـ، طُٗٗٗ-ىػَُِْالقاىرة(،  -)مكتبة كىبة

 -سالمية كمدرسة حسف البنا، )مكتبة كىبةالقرضاكم، يكسؼ القرضاكم، التربية اإل -ٖٔ
 .ّـ، طُِٗٗ-ىػُُِْالقاىرة(، 

 -القرضاكم، يكسؼ القرضاكم، فصكؿ في العقيدة بيف الٌسمؼ كالخمؼ، )مكتبة كىبة -ٗٔ
 .ُـ، طََِٓ-قُِْٔالقاىرة(، 

ـ، ََِِ-ىػ ُِِْالقاىرة(،  -قطب، سيد قطب، دراسات إسالمية، )دار الشركؽ -َٕ
 .َُط

: ت الجكزية، قيـ ابف الديف شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف بف القٌيـ، محمدا -ُٕ
إبراىيـ،  السالـ عبد محمد: أجزاء، تحقيؽ ْالعالميف،  رب عف المكقعيف ىػ، إعالـُٕٓ
   .ُـ، طُُٗٗ - ىػُُُْييركت(،  – العممية الكتب )دار

: ت الجكزية، قيـ ابف ديفال شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف ابف القٌيـ، محمد -ِٕ
 بيركت(. -العربي الكتاب )دار أجزاء، ْالفكائد،  ىػ، بدائعُٕٓ

: ت الجكزية، قيـ ابف الديف شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف ابف القٌيـ، محمد -ّٕ
 مكتبة بيركت، -الرسالة أجزاء، )مؤسسة ٓالعباد،  خير ىدم في المعاد ىػ، زادُٕٓ
 .ِٕـ، طُْٗٗ- ىػُُْٓككيت(، ال -اإلسالمية المنار
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 -مكتكزات دعكتو كجبياتو الٌدعكٌية، )مكتبة كىبة -كس اب، أكـر كس اب، القرضاكم -ْٕ
 .ُـ، طََِٕ-قُِْٖالقاىرة(، 

 ِٔ األكلى، المجمكعة - الدائمة المجنة فتاكل كاإلفتاء، العممية لمبحكث الدائمة المجنة -ٕٓ
 كاإلفتاء العممية البحكث إدارة رئاسة) الدكيش، لرزاؽا عبد بف أحمد: كترتيب جمع جزءان،

 .(الرياض – لمطبع العامة اإلدارة -

 محمد: تحقيؽ جزءاف، ماجو، ابف سنف ق،ِٕٓ: ت القزكيني، ماجة ابف ماجو، ابف -ٕٔ
 .ُط ،(بيركت -الفكر دار) الباقي، عبد فؤاد

 -زاء، )دار الشكاؼأج ّالمجذكب، محمد المجذكب، عمماء كمفكركف عرفتيـ،  -ٕٕ
 .ْـ، طُِٗٗالٌرياض(، 

فتاكل العمماء حكؿ  (،بف باز، العثيميف، الجبريف، المجنة الٌدائمة)ا مجمكعة مف العمماء، -ٖٕ

 ،السعيد محمكد الديف صالح أنس أبك الٌدعكة كالجماعات اإلسالمٌية، جمع كترتيب:

 ـ.ََِْاالسكندرٌية(،  -)دار اإليماف

 الدعكة(.  الكسيط، )دار بالقاىرة، المعجـ العربية المغة مجمعمماء،مجمكعة مف الع -ٕٗ

القاىرة(،  -، مجمداف، )مؤسسة إقرأفقو الدعكة إلى اهللمحمكد، عمي عبد الحميـ محمكد،  -َٖ
 .ُـ، طَُُِ-ىػُِّْ

 -محمكد، عمي عبد الحميـ محمكد، فيـ أصكؿ اإلسالـ في رسالة الٌتعاليـ، )دار الٌتكزيع -ُٖ
 .ُـ، طُْٗٗ-قُُْْلقاىرة(، ا

محمكد، عمي عبد الحميـ محمكد، منيج التربية عند اإلخكاف المسمميف، مجمداف،  -ِٖ
 .ُـ، طَُُِ-ىػُِّْالقاىرة(،  -)مؤسسة إقرأ

دراسة تحميمية -المسمميف  اإلخكاف عند التربية ، كسائؿمحمكد، عمي عبد الحميـ محمكد -ّٖ
 .ْط ـ،َُٗٗ -قُُُْ ،(رةالمنصك  -الكفاء دار) تاريخية،



2٧6

 

 الرجاؿ نقد في كالجماعة الٌسنة أىؿ منيج المدخمي، عمير ىادم بف ربيع المدخمي، -ْٖ
 .ّط ـ،ُْٗٗ -قُُْْ ،(المنٌكرة المدينة -رجب ابف دار) كالطكائؼ، كالكتب

 عبد فؤاد أجزاء، تحقيؽ: محمد ٓ ،ُِٔ: مسمـ، ت الحجاج، صحيح بف مسمـمسمـ، -ٖٓ
  .ُبيركت(، ط -العربي التراث إحياء دارالباقي، )

المغراكم، محمد بف عبد الرحمف المغراكم، المفسركف بيف التأكيؿ كاإلثيات في آيات  -ٖٔ
 .ُـ، طَََِ-قَُِْدار القرآف(،  -أجزاء، )مؤسسة الٌرسالة ْالٌصفات، 

 نصارماأل منظكر ابف الديف جماؿ الفضؿ، أبك عمى، بف مكـر بف ابف منظكر، محمد -ٕٖ
بيركت(،  – صادر جزءان، )دارُٓالعرب،  ىػ، لسافُُٕ: ت اإلفريقى، الركيفعى
 .ّق، طُُْْ

/ آب/ ُٖ -قَُْٗ/محٌرـ/ ُفمسطيف،  -ميثاؽ حركة المقاكمة اإلسالمية "حماس" -ٖٖ
 ـُٖٖٗ

-النجار، عبد المجيد عمر النجار، اإليماف باهلل كأثره في الحياة، )دار الغرب اإلسالمي -ٖٗ
 .ُـ، طُٕٗٗبيركت(، 

 كاألحزاب كالمذاىب األدياف في الميسرة اإلسالمي، المكسكعة لمشباب العالمية الندكة -َٗ
 الندكة الجيني، )دار حماد بف مانع. د: كمراجعة كتخطيط المعاصرة، جزءاف، إشراؼ

  .ْق، طَُِْالعالمية(، 

 دينار بف سناف بف حرب ابف عمي بف شعيب بف أحمد الرحمف عبد أبكالٌنسائي، -ُٗ
 غدة،  أبك تحقيؽ: عبدالفتاحأجزاء، ٖ الصغرل، النسائى ق، سنفَّّالنسائي، ت: 

 .ِ، طُٖٔٗ – َُْٔحمب(،  -اإلسالمية المطبكعات )مكتب

 ممحؽ كيميو الكاسطية، العقيدة ىػ، شرحُّٓٗ: ت ىٌراس، حسف خميؿ بف ىٌراس، محمد -ِٗ
السقاؼ،  القادر عبد بف عمكم: الممحؽ ككضع أحاديثو كخر ج نصو الكاسطية، ضبط

 .ّىػ، ط ُُْٓالخبر(،  – كالتكزيع لمنشر اليجرة )دار
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الياللي، أبي أسامة سميـ بف عيد السمفي األثرم، الجماعات اإلسالمٌية في ضكء الكتاب  -ّٗ
 -قُِْٓالنكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع(،  -كالٌسنة بفيـ سمؼ األمة، )راـ اهلل

 ( ضمف منشكرات الٌدعكة الٌسمفٌية.ُُِكتاب رقـ ) ـ،ََِْ

 كاإلفالس الديني االبتداع بيف المسممكف اإلخكاف الكصيفي، السٌيد عمي الكصيفي، -ْٗ
 .ُط ـ،ََُِ-قُُّْ ،(اإلسالمٌية المشارؽ دار) السياسي،

 -نكاقضو(، )مكتبة الرسالة -حقيقتو -ياسيف، محمد نعيـ ياسيف، اإليماف )أركانو -ٓٗ
 .ْـ، طُٖٓٗ-قَُْٓعماف(، 

تراجـ إسالمية مف القرف الرابع عشر اليجرم،  -يكف، فتحي يكف، المكسكعة الحركية -ٔٗ
-إعداد: مؤسسة البحكث كالمشاريع اإلسالمية، إشراؼ: فتحي يكف، )مؤسسة الرسالة

 . ُـ، طَُٖٗ-قََُْبيركت(، 

 مواقع من الّشبكة العنكبوتّية:

 . www.islamweb.net اإلسالمية الشبكة مكقع: ًمـ، الناشرالكى  جكامع برنامج -ُ

 - ىػ ُّٗٗ ،(دمشؽ بيركت، العربية، الكتب دار) الركحٌية، تربيتنا حٌكل، سعيد حٌكل، -ِ
 الشبكة: مكقع خالؿ مف لممطبكع، مطابقة غير األلكتركنٌية ، نسخةُط ـ،ُٕٗٗ
 . info.net-http://www.daawa: الحركية المكسكعة الدعكية،

 . http://www.kfrelshikh.comالٌدعكة:  الشيخ، نافذة أعالـ كفر إخكاف مكقع -ّ

 http://www.ikhwanwiki.com كيكي: إخكاف مكقع -ْ

 . http://IslamHouse.com: الرابط ىاكس، إسالـ مكقع -ٓ

   ttp://articles.islamweb.neth :كيب إسالـ مكقع -ٔ

 . http://www.aljazeera.netنت،  الجزيرة مكقع -ٕ

http://www.islamweb.net/
http://www.daawa-info.net/
http://www.kfrelshikh.com/
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82
http://islamhouse.com/
http://articles.islamweb.net/
http://www.aljazeera.net/


2٧8

 

 .http://www.alshareyah.com/index.phpالرئيسٌية،  الشرعية الجمعية مكقع -ٖ

  . /http://www.hasanayoub.comأيكب: حسف الشيخ لفضيمة لرسميا المكقع -ٗ

 .http://www.alsallaby.comالٌصاٌلبي،  محمد عمي الدكتكر لمشيخ الرسمي مكقع -َُ

 ./http://zaiocity.netمكقع زايكسيتي،  -ُُ

 . info.net-http://www.daawaمكقع الشبكة الدعكية، المكسكعة الحركية:  -ُِ

 .http://hamas25.paldf.netمكقع شبكة فمسطيف لمحكار،  -ُّ

 . http://qaradawi.netمكقع القرضاكم،  -ُْ

 . http://www.palinfo.comلإلعالـ،  الفمسطيني مكقع المركز -ُٓ

 http://shamela.ws/index.php/author/598 الشاممة: المكتبة مكقع -ُٔ

 . http://www.ikhwan.netمكقع الممتقى:  -ُٕ

 اإلخكاف كيكيبيديا المسمميف، اإلخكاف لجماعة الرسمية التاريخية المكسكعة مكقع -ُٖ
 .  /http://www.ikhwanwiki.com المسممكف، 

  http://ar.wikipedia.orgكيكيبيديا المكسكعة الحٌرة:  مكقع -ُٗ

 . http://www.youtube.comمكقع يكتيكب،  -َِ

 

 

 

 

 

http://www.alshareyah.com/index.php
http://www.hasanayoub.com/
http://www.alsallaby.com/
http://zaiocity.net/
http://www.daawa-info.net/
http://hamas25.paldf.net/
http://qaradawi.net/
http://www.palinfo.com/
http://shamela.ws/index.php/author/598
http://www.ikhwan.net/
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/
http://www.youtube.com/
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Summary 

Praise be to Allah, the Lord of the worlds, and peace and blessings of 

Allah be upon the noblest of the Prophets and Messengers, our Prophet 

Mohammad, and upon his followers. 

This research is titled: "The belief in the mind of The Muslim 

Brotherhood Group (Jama'atul-Ikhwan Al-Muslimeen) - an analytical 

study". 

Prepared by the student: Ibrahem Jibreen Atallah Juwailes. 

And supervised by Dr.: Hafiz Mohammed Haider Al-Ja'bari. 

This Research is presented to the Master's degree in Doctrine (Al-

Aqidah), at the Department of The Islamic Studies; the College of 

Graduate Studies; Hebron University. Also, this research has included an 

Introduction, Three Chapters and a conclusion. 

The Introduction contains the subject of this research, its objectives, its 

importance, the tools, its methodology, steps, the previous studies, and 

content of the plan. 

As the subject of this research: Issues of Doctrine and believes in the 

mind of The 

the mind of The Muslim Brotherhood Group; the researcher has 

specified the first chapter to talk about this Group in terms of growing up 

and establishment, Group's objectives, the means and methods, activity 

and spreading out everywhere, and the founder of this Group in terms of 

his origin, his education and practical life. 

In the second chapter, the researcher has talked about the Doctrine and 

believes in the mind of this Group through the original resources and 

references. Thus, he has started his research from the point of views of its 

founder; Sheikh Hassan al-Banna, based on the analysis of the Group's 

issues that regards 'Egypt' as a model for spreading out this Group.  At the 

end of this chapter, the researcher has depended on the relevant and the 

direct scientific sources and books of this Group to give an identical and 

equivalent thought as it is located in the mind of this Group.  

In the third chapter, the researcher has allotted it to talk about the 

suspicions raised about some of the Doctrine and believes issues in the 

thought of this Group. Moreover, the researcher has intended to talk about 

this Doctrine and believes and discusses it in the light of the doctrine of 

the righteous Ancestors (the companions of our Prophet Mohammad). 
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Thus, he has been summarized this in four topics; each topic has talked 

about the attitudes of the righteous Ancestors about each suspicion. 

Furthermore, the researcher has revealed out the attitudes of this Group 

toward each suspicion. None the less, he has summarized the reaction of 

this group of that ideological issue, and what result they have achieved. 

Finally, the researcher has ended this research with the results that 

show to what extent the full compatibility and harmony in the Islamic faith 

between the Muslim Brotherhood and the righteous Ancestors, both in 

their understanding, belief, or receiving their sources, or their advocacy 

approach. 
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 فيرس الحاديث

 رقم الصفحة التي خر ج فييا طرف الحديث

ـٍ  ًلي يىكيكفى  أىفٍ  الم ًو، ًإلىى أىٍبرىأي  ًإنِّي" ، ًمٍنكي ًميؿه .. خى  َِٖ فىًإف 

ًئكىًتًو، ًبالم ًو، تيٍؤًمفى  أىفٍ " مىالى كيتيًبًو، كى ًمًو، كى  ْٖ ا ًخًر،... كىاٍليىٍكـً  كىريسي

ن ةً  ًفي ًببىٍيتو  زىًعيـه  "أىنىا بىًض اٍلجى  ٓٔ اٍلًمرىاءى..". تىرىؾى  ًلمىفٍ  رى

ًتٍسًعيفى  ًتٍسعىةن  ًلم وً  ًإف  "  ْٗ كىاًحدنا.. ًإال   ًمائىةن  اٍسمنا كى

 ْٗ، ِٔ ".قدره تقدركا لف فإنكـ، اهلل في تتفكركا كال، اهلل خمؽ في كركاتف"

ـي " مىٍيكيـٍ  الس الى ، قىٍكـو  دىارى  عى ن ا ميٍؤًمًنيفى  َِٖ ..كىاً 

مىٍيكيـٍ " فٍ  كىالط اعىًة، كىالس ٍمًع، الم ًو، ًبتىٍقكىل عى ٍبدنا كىاً  بىًشيًّا عى  َُٖ ..حى

 ٓٗ "الد ىر ىك اهلل فإف   الد ىر تسبُّكا ال"

ًليًّا ًلي عىادىل مىفٍ " ٍربً  آذىٍنتيوي  فىقىدٍ  كى  ُِٖ ..ًباٍلحى

ا لىقىدٍ  ًبيىًدًه، نىٍفًسي كىال ًذم"  ٓٗ ..اٍلعىًظيـً  ًباٍسًموً  دىعى

، أىيُّيىا يىا" ـٍ  تىرىٍكتي  قىدٍ  ًإنِّي الن اسي ا ًفيكي ٍمتيـٍ  ًإفً  مى  ٕٕ ... ًبوً  اٍعتىصى
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 فيرس العام

 رقم الصفحة مومَ وولعا

 َِّ إحساف إليي ظيير

 ُٗ أحمد عيسى عاشكر

 ُِ اسحؽ مكسى الحسيني

 ُّٕ حسف أٌيكب

 ّ حسف البٌنا

 َّ حسف اليضيبي

 ِّ ركبير جاكسكف

 َُِ الٌسيد سابؽ

 ٕ عبد العزيز عطٌية

 ُْ عبد اهلل حسيف الٌصكلي

 ُٖٔ الزنداني المجيد عبد

 َُ فيعبد الكىاب حسنيف الحصا

 ُٗٔ الص ال بي عمي

 َّ عمر التممساني

 ُٖٔ عمر سميماف األشقر

 َِٓ، ْٕ أبك القاسـ القشيرم
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 ٖ محب الٌديف الخطيب

 ِِٔ محمد أحمد الٌراشد

 ُّ محٌمد بديع

 ِِ محمد الحامد

 َّ محمد حامد أبك الٌنصر

 ٖ محمد الخضر حسيف

 ٓ محمد زىراف

 ُْٗ محٌمد أبك زىرة

 ُّ المأمكف اليضيبيمحٌمد 

 ُّ محٌمد ميدم عاكؼ

 َُّ محٌمد نعيـ ياسيف

 َّ مصطفى مشيكر
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 فيرس الموضوعات

 الصفحة الموضوع

 ث اإلىداء

 ج شكر كتقدير

 ح ص الٌرسالةممخ  

 خ مقّدمة

 ُ المسممين اإلخوان بجماعة عريفالتّ : الول الفصل

 ِ  تمييد

 ّ حسن البنا  ي س الشّ المبحث الول: التعريف بالمؤس  

 ّ كالنشأة كالمكلد اإلسـ: األكؿ المطمب

 ٓ ةكالعمميٌ  ةالعمميٌ  الحياة: الثاني المطمب

 ُٔ    كآثاره كفاتو: الثالث المطمب

 24 اإلخوان المسممين المبحث الثاني: التعريف بجماعة

 ِْ شأةأسيس كالن  المطمب األكؿ: الت  

 ُّ الكسائؿ كاألساليبالمطمب الثاني: األىداؼ ك 

 ّٖ المطمب الثالث: النشاط كاالنتشار

 ْٓ جماعة اإلخوان المسممين العقيدة في فكر: الثانيالفصل 

 ْٔ تمييد
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 47 وأىميتيا العقيدة مفيوم: الول المبحث

 ْٕ العقيدة مفيكـ: األكؿ المطمب

 ْٗ العقيدة أىمية: الثاني المطمب

 52 البنا حسن الّشي  الجماعة مؤسس فكر في دةالعقي قضايا: الثاني المبحث

 ِٓ تمييد

 ّٓ بالعقيدة البنا حسف الشيخ اىتماـ: األكؿ المطمب

 ٓٓ العقيدة قضايا تناكؿ في البٌنا حسف الشيخ منيج: الثاني المطمب

 اإلخوان جماعة عند التربية منياج في العقيدة قضايا: الثالث المبحث
 .(نموذجاً   مصر)المسممين

68 

 ٖٔ تمييد

 ُٕ التربكم بالمنيج التعريؼ: األكؿ المطمب

 ٖٕ التربكم المنياج محاكر في العقيدة قضايا: الثاني المطمب

 ِٖ كالتعبدم اإليماني المحكر في العقيدة قضايا: األكؿ الفرع

 ِٖ العقيدة ًقٍسـ في جاء ما: أكالن 

 ٖٗ المنياج في الٌتعبدم انياإليم المحكر مف األخرل األقساـ في جاء ما: ثانيان 

 ٖٗ الكريـ القرآف ـسٍ قً  في اإلشارات

 َُُ الٌشريؼ الحديث ـسٍ قً  في اإلشارات

 َُٓ كالسمككي األخالقي المحكر في العقيدة قضايا: الثاني الفرع
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 َُٕ كالحركي الٌدعكم المحكر في العقيدة قضايا: الثالث الفرع

 117 التربية منياج في المعتمدة مصادرال في العقيدة قضايا: الرابع المبحث

 ُُٕ تمييد

 َُِ سابؽ السيد/ لمشيخ -اإلسالمية العقائد كتاب: األكؿ المطمب

 َُِ المؤلِّؼ عف نبذة: أكالن 

 ُِِ اإلسالمٌية العقائد كتاب محتكل: ثانيان 

 ُِّ المؤلؼ منيج: ثالثان 

 ُِٖ كالمالحظات النتائج: رابعان 

 نعيـ محمد/ د -( نكاقضو ،أركانو ،حقيقتو)  اإليماف بكتا: الثاني المطمب
 ياسيف

َُّ 

 َُّ المؤلِّؼ عف نبذة: أكالن 

 َُّ اإليماف كتاب محتكل: ثانيان 

 ُُّ في الكتاب المؤلؼ منيج: ثالثان 

 ُّٓ كالمالحظات النتائج: رابعان 

 ُّٕ أيكب حسف/ لمشيخ -اإلسالمٌية العقائد تبسيط كتاب: الثالث المطمب

 ُّٕ المؤلِّؼ عف نبذة: أكالن 

 ُّٖ كتاب "تبسيط العقائد اإلسالمٌية" محتكل: ثانيان 

 ُّٗ في الكتاب المؤلؼ منيج: ثالثان 
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 ُْٓ كالمالحظات النتائج: رابعان 

 السياسة في األكؿ، الكتاب اإلسالمية، المذاىب تاريخ كتاب: الرابع المطمب
 زىرة أبك محمد/ لمشيخ -كالعقائد

ُْٗ 

 ُْٗ المؤلِّؼ عف نبذة: الن أك 

 َُٓ كالعقائد السياسة في األكؿ، الكتاب محتكل: ثانيان 

 ُُٓ الكتاب في المؤلؼ منيج: ثالثان 

 ُٔٓ كالمالحظات النتائج: رابعان 

 167 شبيات مناقشة: الثالث الفصل

 ُُٔ تمييد

 163 بالعقيدة واالىتمام اإلخوان: الول المبحث

 ُّٔ كبرامجيـ مناىجيـ في قدمالعى  لمجانب اإلخكاف ىماؿإ شبية: األكؿ المطمب

 ُٓٔ األمة نيضة في العقدم الجانب أىمية: الثاني المطمب

 ُٓٔ اإلخكاف لجماعة الفكرم البناء في العىقىدم الجانب: الثالث المطمب

 ُٗٔ كالخالصة المناقشة: الرابع المطمب

 177 ياوأحاديث الصفات وآيات اإلخوان الثاني: المبحث

 َُٕ كأحاديثيا الصفات  يات اإلخكاف تفكيض شبية: األكؿ المطمب

 ُّٕ كأحاديثيا الصفات آيات مف السمؼ مكقؼ: الثاني المطمب

 ُْٕ كالسنة االقتصار في إثبات أسماء اهلل تعالى كصفاتو عمى الكتاب
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 ُْٕ القياس أك االستحساف أك لالجتياد كميا تكقيفٌية ال تخضع

ميا، الثُّبكتٌية كٌميا اهلل صفات  ُٕٓ تعالى هلل ككىماؿ كمىدح، عي

 ُٕٔ المتشابو مف ليست الصفات

 ُٖٕ تمثيؿ كال تكييؼ غير كمف تعطيؿ، كال تحريؼ غير مف ظاىرىا عمى إثباتيا

 َُٖ تعالى هلل الكيفية تفكيض مع إثباتيا

 َُٖ الٌصفات في المقبكؿ التأكيؿ مساحة

 ُّٖ الٌنفي في كاإلجماؿ اإلثبات، في التفصيؿ

 ُْٖ المسألة في المسمميف طكائؼ بيف الخالؼ حكـ

 ُٖٓ كاألحكـ كاألعمـ، األسمـ، ىك الٌسمؼ منيج

 ُٖٔ كأحاديثيا الصفات آيات مف اإلخكاف مكقؼ: الثالث المطمب

 ُٖٔ كٌميا تكقيفٌية

 ُٕٖ عالقتيا بالمتشابو

 ُُٗ طريقة اإليماف بيا

 ُّٗ قبكؿمساحة التأكيؿ الم

 ُْٗ التعامؿ مع الٌصفات مف غير تجميع

 ُٓٗ المكقؼ مف الخالؼ في المسألة

 ُٖٗ كالخالصة المناقشة: الرابع المطمب

 271 ، والّتوّسلوالب دع والق بورّية، والتصوف، اإلخوان: الثالث المبحث
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 َُِ دىعياكبً  كالقيبكرٌية، الصكفية، الحقيقة عمى اإلخكاف قياـ شبية: األكؿ المطمب

 َِّ كًبدىعيا كالقيبكرٌية، التصكؼ، مف السمؼ مكقؼ: الثاني المطمب

 َِّ كالنشأة األصؿ: أكالن 

 َِْ الباطؿ كفيو الحؽ فيو: ثانيان 

 َِٓ الٌتصٌكؼ في الٌسمؼ حيكـ: ثالثان 

 َِٔ ككراماتيـ األكلياء: رابعان 

 َِٕ المشركع ؿكالتكسٌ  بالمقبكريف، كاالستغاثة القبكر، زيارة: خامسان 

 ُِّ .كالتكٌسؿ كًبدعيا، كالقيبكرٌية، التصكؼ، مف اإلخكاف مكقؼ: الثالث المطمب

 ُِّ بالٌتصٌكؼ اإلخكاف عالقة: أكالن 

 ِِْ ككراماتيـ األكلياء مف الجماعة مكقؼ: ثانيان 

 ِِٖ كالٌتكٌسؿ كاالستغاثة، كالٌزيارة كمتعٌمقاتيا، القبكرٌية مف الجماعة مكقؼ: ثالثان 

 ُِّ كالخالصة المناقشة: الرابع المطمب

 ِّٔ وعقيدة الوالء والبراء اإلخوان الرّابع: المبحث

 ِّٔ كالبراء الكالء لعقيدة اإلخكاف إىماؿ شبية: األكؿ المطمب

 ِّٖ كالبراء الكالء عقيدة مف السمؼ مكقؼ: الثاني المطمب

 ُِْ كالمبتدعة الٌشيعة، مف المكقؼ

 ِّْ كالقكمٌية نٌيةالكط مف المكقؼ

 ِْٓ كالبراء الكالء عقيدة مف اإلخكاف جماعة مكقؼ: الثالث المطمب
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 ِْٔ كالبراء الكالء عقيدة مف البٌنا حسف الشيخ الجماعة مؤسس مكقؼ: أكالن 

 ِْٔ تأصيؿ البٌنا لعقيدة الكالء كالبراء

 ِْٗ تطبيقات عقيدة الكالء كالبراء عند الشيخ حسف البٌنا

 ِْٗ الٌتعامؿ مع دعاكل القكمية كالكطنٌيةميزاف 

 َِٓ ميزاف الٌتعامؿ مع غير المسمميف في بالد المسمميف

 ُِٓ ميزاف الٌتعامؿ مع الغرب كالقكل العالمٌية

 ِِٓ ميزاف الٌتعامؿ مع المعتديف عمى بالد المسمميف

 ِّٓ ثانيان: مكقع عقيدة الكالء كالبراء في منياج التربية المعتمد

 ِٔٓ لثان: مكقع عقيدة الكالء كالبراء في المصادر المعتمدة في منياج التربيةثا

 ِٕٓ كالخالصة المناقشة: الرابع المطمب

 ِٖٓ كنتيجة مقارنة: أكال

 ِٗٓ األدٌلة مناقشة: ثانيان 

 ِٗٓ المكقؼ مف الٌصراع مع الييكد

 ُِٔ المكقؼ مف الٌتعايش مع الٌنصارل

 ِِٔ لٌشيعةالمكقؼ مف التقارب مع ا

 ِْٔ المكقؼ مف القكمٌية كالكطنٌية

 ِْٔ الخالصة: ثالثان 

 265 الخاتمة
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 ِٕٔ المصادر كالمراجع قائمة

 ِٕٗ الممٌخص باإلنجميزٌية

 ُِٖ فيرس األحاديث

 ِِٖ فيرس األعالـ

 ِْٖ فيرس المكضكعات

 
 


