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احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه أمجعني،     
 . أرسله ربه باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله وكفى باهللا شهيدا 

إال اهللا وحده ال شريك له، إقرارا به، وتوحيدا بربوبيته وألوهيته       وأشهد أن ال إله    
وأمسائه وصفاته، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه تسليما        

 : كثريا، أما بعد
أهل السنة  (فهذه عقيدتنا وهي عقيدة الفرقة الناجية املنصورة إىل قيام الساعة   

باهللا ومالئكته وكتبه ورسله والبعث بعد املوت واإلميان بالقدر  اإلميان  : وهي ) واجلماعة
 . خريه وشره
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 : اإلميان باألمساء والصفات
 من غري  ومن اإلميان باهللا اإلميان مبا وصف به نفسه يف كتابه وعلى لسان رسوله   

حتريف وال تعطيل، ومن غري تكييف، وال متثيل، بل نؤمن ونعتقد أن اهللا ليس كمثله شيء    
 أمساءه احلسىن وصفاته العليا اليت وردت يف وهو السميع البصري، فنحن نثبت هللا 

 . الكتاب والسنة الصحيحة
وأهل السنة واجلماعة يعلمون معىن الصفات       ) رضوان اهللا عليهم  (ونعتقد أن السلف  

  فنحن نعتقد كما اعتقدوا أن اهللا ولكنهم يفوضون علم الكيفية والكنه إىل اهللا 
 هبذه الصفات حقا ال جمازا على الوجه الذي يليق جبالله، من غري أن يشابه خلقه         موصوف

 . شيء من صفاته
االستواء معلوم والكيف جمهول واإلميان به واجب والسؤال عنه        : (وكما قال مالك

، فنحن نؤمن أن هللا يدا ليست كأيدينا، وله بصر ليس كأبصارنا، ونؤمن                 )بدعة 
الرتول معلوم، والكيف جمهول، واإلميان به :  الدنيا، فنقول إىل السماء برتول اهللا

 . واجب، والسؤال عنه بدعة  
 : االستواء والفوقية

وال  ( مستو على عرشه بائن عن خلقه فوق السماء السابعة وحنن نؤمن أن اهللا  
و  ، مع ترتيهه سبحانه وتعاىل عن أن حيد بزمان أ)نقول االستواء مبعىن االستيالء أو اهليمنة 

 . مكان
 . وهو معنا بسمعه وبصره وعلمه : املعية
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 : اإلميان بالقدر
ونؤمن أن اهللا خالقنا وخالق أفعالنا مع كون العبد خمتارا يف أفعاله، ونؤمن أن اهللا فعال   

أال يكون شيء إال بإرداته عن تقديره، وال يصدر عن تدبريه وال حميد ألحد عن       .. ملا يريد
 ما خطه له يف اللوح احملفوظ، وعقيدتنا وسط بني القدرية اليت القدر احملدد، وال يتجاوز

تسند الفعل إىل العبد وجتعله خالقا لفعله من خري أو شر، وخنالف اجلربية فال نقول العبد       
جمبور على فعله من خري أو شر، بل كما قلنا نعتقد أن اهللا خالقنا وخالق أفعالنا والعبد      

 . خمتار بفعله
قد أن اإلميان اعتقاد باجلنان وقول باللسان وعمل باألركان، تزيده   حنن نعت: اإلميان

 . الطاعة وتنقصه املعصية
واملعتزلة، فنحن ال    ) اخلوارج (وعقيدتنا وسط بني املرجئة واحلرورية    : الذنوب والكبائر 

نقول كاخلوارج أن مرتكب الكبرية كافر، وال نقول كاملرجئة أن اإلميان ال يضر معه    
نقول كاملعتزلة أن مرتكب الكبرية يف مرتلة بني املرتلتني، بل نرجو للمحسن   معصية، وال 

 . وخناف على املسيء، وإن مات ومل يتب فأمره إىل اهللا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له     
واخلوارج، فنحن نعتقد بفضل  ) الشيعة(وعقيدتنا وسط بني الروافض : الصحابة

خبالف اخلوارج فإهنم قد كفروا عثمان وعليا   الصحابة كلهم، وال نغلو يف أهل البيت، و  
 أبو بكر  وطلحة والزبري ومعاوية وعمرو بن العاص، ونؤمن أن أفضل أمة حممد     

ذو النورين، مث علي كرم اهللا وجهه، مث بقية العشرة الصديق، مث عمر الفاروق، مث عثمان 
بدر، مث أهل   أهل ، مث )سعد وسعيد وطلحة والزبري وأبو عبيدة وعبد الرمحن بن عوف ( 

 . ، مث سائر الصحابة رضوان اهللا عليهم  )بيعة الرضوان (الشجرة 
 كلهم، ونستغفر هلم، ونذكر حماسنهم، ونكف عن ونتوىل أصحاب رسول اهللا 

مساوئهم، ونسكت عما شجر بينهم، ونقر بفضلهم، وال نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب       
 الكفر، مثل السجود للصليب، ونرجو       ما مل يستحله، أو يعمل عمال ال حيتمل إال   

للمحسنني أن يعفو اهللا عنهم ويدخلهم اجلنة برمحته، وال نأمن عليهم وال نشهد هلم جبنة      
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 ونترضى عن أمهات املؤمنني املطهرات من كل   وال نار إال من شهد له رسول اهللا   
 . سوء

ء الرمحن، وأكرمهم    ونقر بكرامات األولياء، واملؤمنون املتقون كلهم أوليا   : األولياء
 . عند اهللا أطوعهم وأتبعهم للقرآن والسنة   
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 : التشريع بغري ما أنزل اهللا
ونرى بأن التشريع بغري ما أنزل اهللا كفر ينقل عن امللة، ونرى القضاء يف ظل القوانني    
الوضعية باطلة ال تلحقها اإلجازة وال التصحيح، ونعتقد أن اجلهاد ماض إىل يوم القيامة   

إىل أن يقاتل آخر أمته الدجال، ال يبطله جور  ) عث اهللا حممدا صلى اهللا عليه وسلممنذ ب(
 . جائر وال عدل عادل

وإن مل يكونوا   - ال خيلدون يف النار إذا ماتوا موحدين وأهل الكبائر من أمة حممد 
 .  فهم يف مشيئته وحكمه، إن شاء غفر هلم بفضله وإن شاء عذهبم بعدله   -تائبني

ة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، وعلى من مات منهم، وال نشهد         ونرى الصال
على مسلم بكفر وال نفاق وال شرك ما مل يظهر منهم شيء من ذلك، وندع سرائرهم إىل  
اهللا تعاىل، وال نصدق كاهنا وال عرافا، ونكره أصحاب البدع، ونرى أن االستغاثة      

بأي أحد من اخللق فهو غري جائز    باألموات وطلب احلاجات منهم شرك، وأما التوسل   
 . وجيب تركه

ونرى أن البناء على القبور واختاذ املساجد عليها ووضع السرج فوقها والرايات      
 . وتعليق الستور عليها وإقامة السدنة حوهلا من البدع احملرمة اليت جيب حماربتها   
لناس لرب العاملني  ونؤمن بفتنة القرب، ونعيمه، وبإعادة األرواح إىل األجساد، وبقيام ا

حفاة عراة غرال، وينصب املوازين، وتنشر الدواوين، ونؤمن بالصراط املنصوب على شفري       
 وبشفاعته، وأنه أول شافع،  جهنم مير به الناس على قدر أعماهلم، ونؤمن حبوض نبينا 

 وأن اجلنة والنار خملوقتان ال تفنيان وأهنما اآلن موجودتان، وأن املؤمنني يرون رهبم          
 خامت النبيني واملرسلني وخري اخللق    بأبصارهم يوم القيامة كالقمر ليلة البدر، وأن النيب     

 . أمجعني
وأن اهللا تعاىل عن احلدود والغايات واألركان واألعضاء واألدوات، وال حتويه اجلهات        
الست كسائر املبتدعات، ونؤمن أن العرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما    
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ط بكل شيء وفوقه، ونسمي أهل قبلتنا مسلمني مؤمنني، فمن صلى صالتنا دونه، حمي
 . واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم له ما لنا وعليه ما علينا

ونعتقد أن القرآن مرتل من عند اهللا، وهو كالم اهللا غري خملوق، منه بدأ وإليه يعود،       
ه وأمني وحيه، وسفريه بينه وبني     وأنه سبحانه تكلم به حقيقة، وأنزله على عبده ورسول   

  . عباده نبينا حممد  
 . وسبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك    
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
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 . ٢٦ - ٢٥: سورة طه آية ) ١(
 . ٨: سورة آل عمران آية  ) ٢(
 . ٢٨٦: سورة البقرة آية  ) ٣(
 . ١٠: سورة الكهف آية ) ٤(
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 . ٤١: راهيم آية  سورة إب) ٧(
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 أضع بني يدي القارئ الكرمي حقائق ضخمة غائبة عن األذهان يف كتيب أحببت أن

صغري، مع أن احلياة كلها تدور على حمور هذه احلقائق، ويقوم الكون كله على معرفة هذه    
املبادئ وااللتزام هبا، ولقد نوهت يف مقدمة هذا الكتيب بأمهية العقيدة يف احلياة البشرية،     

 .  انفالهتا من حوزة هذه العقيدة وأن شقاء البشرية راجع إىل  
كان الفصل األول منها حول معاين العقيدة : مث أتبعت املقدمة بتسعة فصول

 . والتوحيد، وبينت فيه أن الكون كله يوحد اهللا ويعبده   
الذي يبني أن ضنك البشرية راجع إىل حتريف العقيدة، وأن        : مث تاله الفصل الثاين  

 . إىل عدم معرفة العقيدة الصحيحة الصراع بني العلم والدين مرده 
ليبني بعض خصائص العقيدة، ويضع اإلنسان يف مستقره   : مث جاء الفصل الثالث  

 . األساسي منها
 وحاولت فيه إقامة معرب بني رأي  الذي يبني صفات اهللا : مث تاله الفصل الرابع

 . السلف واخللف يف الصفات 
لكربى اليت جاء هذا الدين ليقررها وهي   الذي يبني القضية ا : مث أتبعه الفصل اخلامس

 . الرضا حبكم اهللا
الذين يبني أن رفض شريعة اهللا خروج من    : وجاء الفصل السادس يف مكانه املكني

 . حوزة هذا الدين 

                                                 
 . ١٠: سورة احلشر آية  ) ١(
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فهو التأويالت اليت تتردد على ألسنة الناس آليات التشريع، وتنقل : وأما الفصل السابع
 أن تطبقها على واقع خمتلف متاما عن الواقع الذي  نصوصا ليست يف موضع الرتاع وتريد

 . قيلت فيه
الذي جاء فيه براهني قاطعة بإحصائيات عددية ووقائع حسية أن    : وتاله الفصل الثامن 

 . الشقاء اليوم هو بسبب البعد عن هذه العقيدة 
واختتمت الفصول بتاسعها الذي أوردت فيه مناذج ممن ربتهم هذه العقيدة وصنعتهم 

 املبادئ وأخرجتهم هذه القيم إىل الوجود منارات يهتدي هبم املدجلون، ويقتفي أثرهم        هذه
 . كل من أراد السعادة والنجاة
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 املقدمة
 املنهج الرباين يف بناء النفس اإلنسانية 

} uötó sùr& Çƒ ÏŠ «!$# šχθ äóö7tƒ ÿ…ã& s!uρ zΝn= ó™ r& tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# Ä⇓ö‘ F{$#uρ $ Yã öθsÛ $ \δöŸ2 uρ Ïµ ø‹s9Î)uρ 

šχθ ãèy_ öãƒ ∩∇⊂∪{ )٨٣: آل عمران  . ()١ .( 

هي الضابط األمني الذي حيكم التصرفات، ويوجه السلوك، ويتوقف على       : العقيدة
كلمات أو حركات، بل حىت   مدى انضباطها وإحكامها كل ما يصدر عن النفس من  

اخللجات الىت تساور القلب واملشاعر اليت تعمل يف جنبات النفس، واهلواجس اليت متر يف         
 . اخليال، هذه كلها تتوقف على هذا اجلهاز احلساس 

فالعقيدة هي دماغ التصرفات، فإذا تعطل جزء منها أحدث فسادا كبريا   : وباختصار
 . وي الصراطيف التصرفات، وانفراجا هائال عن س

مكية كانت أو    -ولذا فقد عين القرآن الكرمي ببناء العقيدة، فال تكاد ختلو أية سورة       
 من شد اإلنسان بكليته إىل ربه، وربط كل تصرف هبذه العقيدة اليت متثل القاعدة  -مدنية

األساسية هلذا الدين الذي ال يقوم بدوهنا، وخباصة السور املكية اليت أفردت لبناء هذه    
 . عقيدة، فلقد كانت العقيدة هي املوضوع الوحيد الذي عاجلته السور املكية    ال

 راجعة   -أفرادا أو مجاعات -وعلى هذا فإن كل االحنرافات اليت نعانيها يف سلوكنا 
بكليتها إىل االحنراف يف التصور العقدي، فالناس يف هذه األيام حباجة إىل بناء العقيدة من 

 باأللوهية، وال   -سبحانه-العتقادي، فال بد من إفراد اهللا    جديد، وإىل تصحيح التصور ا  
 يف األعماق، وأن يعمر النفوس حبه، وال مناص من أن        بد من أن تستقر عظمة اهللا   

 . حتيا القلوب وهي تستشعر هيبته وجالله
 : ويقوم هذا الدين على

 .  حقيقة األلوهية-١

                                                 
 . ٨٣: سورة آل عمران آية  ) ١(
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 .  حقيقة العبودية-٢
 .  الصلة بني العبد وربه-٣

معرفة اهللا وقدره، ومعرفة العبد    : هذه أمور ثالثة ال بد من استقرارها يف النفوس
 . وحده، والصلة بني اخلالق واملخلوق   

وعلى هذا فإنه من العبث تتبع فروع الشرع وطلبها من شخص ال ترسخ يف قلبه    
حركة   حقيقة هذا الدين، وال تستقر يف كيانه عظمة اهللا اليت هتيمن على كل سكنة ونأمة و 

 . يف هذا الكون 
حىت  -واحلق أن الناس اليوم غابت عنهم حقيقة هذا الدين العظيم، ومثل كثري منهم  

 كمثل األعمى الذي أمسك بذنب الفيل وحيسب أنه  -الذين يقيمون الشعائر التعبدية
ميسك بني يديه جسم الفيل، حىت إذا طلبت منه أن يصف لك الفيل انربى يصوره بأنه  

 بعضلة قاسية، ولو اجتمع أهل األرض إلقناعه أن الفيل سوى ذلك ما       شعرات مرتبطة
 . استطاعوا أن يصرفوه عن ظنه 

وقد أصبح اليوم لدينا شيء مألوف أن نرى شخصا يداوم على العبادات وهو يف نفس   
 الوقت يزاول أعماال خترجه من إطار هذا الدين، كاالستهزاء بسنة ثابتة عن رسول اهللا 

دت يف حمكم الترتيل، وهو ال يعلم أنه باالستهزاء إمنا يهزأ من أوامر اهللا،     أو بفرضية ور 
ويسخر منها، وهذا الذي اتفق أهل الذكر من هذه األمة، أنه يعين ردة املستهزئ         

 . وخروجه من اإلسالم  
ومن هذا القبيل سب الدين، أو سب اهللا أو رسوله، فمن فعلها حكم عليه بالردة،     

 : والشافعي وأمحد والليث وإسحق مستندين إىل قوله تعاىل وقد قال بذلك مالك 
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 ). ١٢: التوبة(
                                                 

 . ١٢: سورة التوبة آية  ) ١(
 ). وطعنوا يف دينكم : (تفسري آية). تفسري القرطيب(راجع اجلامع ألحكام القرآن  ) ٢(
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 . وقد غاب عن أذهاهنم كذلك ما يترتب على هذه الكلمة من نتائج 
إن كلمة الطعن يف الدين وما يترتب عليها من بينونة زوجته منه رأسا، واعتبار    : أقول

العقد مفسوخا مباشرة، ومن خروجه من إطار الدين، وسقوط حجة اإلسالم، وحرمانه        
ه املسلمني، وحرمان أبنائه من اإلرث منه، وغري ذلك من األحكام   من اإلرث من أقارب

خافية على معظم الناس، وكأين من رجل يسب دين زوجته مث يبقى متصال هبا ينكحها،  
 . وال شك أن هذا كالزنا متاما وأن أوالده حكمهم حكم أبناء الزنا     

ن، وخيلطون بني   أعود ألقرر احلقيقة الكربى أن الناس ال يعرفون حقيقة هذا الدي  
مناهج متعددة يف حياهتم، قسم ضئيل من منهاج حياهتم من دين اهللا، وأما معظم املنهاج 

 . الذي يوجه حياهتم فهو من صنع هواه أو هوى غريه من البشر  
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 ). ٤٤-٤٣: الفرقان(

وعلى هذا فإين أرى أن التركيز على مسائل فرعية من الشريعة بالنسبة للناس أمر غري  
منطقي، بل حماولة عابثة الستنبات البذور يف اهلواء، وال ميكن أبدا بتجميع أغصان نضرة       

 بد  مع بعضها يف اهلواء أن يتكون منها شجرة ذات جذور ضاربة يف أعماق األرض، ال         
فال بد من زرع البذرة يف التربة، مث   . من سلوك املنهاج الرباين الذي رمسه اهللا هلذا اخللق 

وهكذا بالنسبة هلذا   . تعهدها حىت تستوي قائمة على أصوهلا، مث متتد بفروعها وأفناهنا  
ال  . الدين العظيم ال بد من اقتفاء السبيل الذي رمسه اهللا هلذا الكائن حىت حيمل هذا الدين

 . -أي غرس العقيدة يف أعماق القلب-بد من بناء األساس بغرس البذرة يف أعماق األرض 
والعقيدة هي األساس املكني الذي ترتكز عليه فروع هذا الدين كله، ومن العبث      

 . حماولة إشادة بناء ضخم بال أساس 

                                                 
 . ٤٤ - ٤٣: سورة الفرقان آية ) ١(
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 قبل فإن حماولة تتبع فروع الشريعة بالتفصيل والتعليل هو اشتغال باملهم  : ومن هنا
ومن األوىل أن    . األهم، وال ميكن أن تؤيت هذه احملاولة أكلها اليت نرجو، والثمار اليت نأمل  

نتبع املنهاج الرباين يف بناء هذا الدين للنفس البشرية، وذلك بترسيخ العقيدة أوال يف  
نفس األعماق، مث مطالبة النفس بعدها بأوامر الشريعة كلها، إذ املنهاج الرباين يف تربية ال   

 . جزء من العقيدة ذاهتا
وال ننسى أن الداعية إىل رب العاملني ال بد أن يتمثل فيه املنهاج اإلهلي كامال، وال بد   
أن يكون مصحفا ميشي على األرض، يتحرك فيتحرك حبركته القرآن، فالداعية يطالب   

يعلمهم   بالشريعة كاملة، ولكنه يف الوقت نفسه ال يطالب الناس بفروع الشريعة قبل أن   
هذا الدين، ويشد أنظارهم إىل إطاره الكامل الشامل، وبعد أن يرمسوا يف أذهاهنم الصورة          

وهكذا . الكاملة لإلطار، يدخل معهم داخل اإلطار ليعلمهم تفاصيل هذا الدين وتفريعاته  
قام اإلسالم أول مرة يف النفوس البشرية، وهكذا يقوم يف كل مرة حياول فيها بناء هذه        

 . باإلسالم، وال مناص من اقتفاء هذا السبيل، وال مفر من انتهاجهالنفوس 
فكما أن هذه األوامر والنواهي فريضة من عند اهللا، واتباعها فرض الزب يف رقابنا،      
فكذلك اقتفاء املنهج الرباين يف بناء النفس فرض كذلك، وكل حماولة إلقامة هذا الدين    

لفشل، وذلك ألن هذا الدين ال يكون ولن يكون إال        بغري املنهاج الرباين ال بد أن تبوء با  
كما أراد اهللا، ولن يبىن إال بنفس املنهج الذي رمسه رب العاملني، وكل منهاج بشري      

 . نستعمله إليصال حقيقة هذا الدين إىل الناس هو فاشل ال حمالة، وهو عبث وملهاة ولعب  
عاملني، وسلكه سيد البشرية ال بد من اتباع املنهج الرباين القيم الذي رمسه رب ال 

 إليصال دين اهللا إىل قلوب البشر، وال بد من البدء بالعقيدة من تعريف الناس  حممد
بإهلهم احلق، وحبقيقة وجودهم على هذه األرض، واملهمة املنوطة هبم إبان مرورهم هبذه         

 من  الدنيا، من املسؤول عنهم؟ أي منهاج جيب أن حيكمهم؟ صلة هذا اإلنسان بالكون    
إقرار جالل اهللا ورهبته وهيبته يف        . حوله، مكانة هذا الكائن من الكون، وبعبارة أقصر     

 . أعماق قلب اإلنسان وطريقة الوصول إىل رضاه  
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ومن مث ويف هذا الوقت فإين ال أرى تتبع اجلزئيات من هذا الدين يف سلوك الناس،    
ك من هذه التفاصيل اليت كالشرب باليمني، وترك التدخني، والشرب جالسا، إىل غري ذل   

 . ال حتتملها وال تطيق الدوام عليها إال نفوس بنيت على العقيدة، وجبلت بعظمة اإلميان
ال بد أن نبدأ مع النفس البشرية من حيث هي، حبيث نلتقطها من هذا احلضيض الذي     

 هلا هبطت إليه، مث نسري معها صعدا نعطيها اإلميان جرعة جرعة، نواكبها يف منوها ونقيل   
عثراهتا، ونردها من هنا، وهنذهبا من هناك، حىت تشب قائمة على عودها، صلبة ال هتزها 

 . الزالزل، ثابتة ال جتتثها األعاصري
وهنا فقط نطلب منها كل ما يريده اهللا منها، فتنفذ وهي راضية مستسلمة مطمئنة أن   

شر كل الشر يف اخلروج  اخلري كله فيما نفذت، ألن اخلري كله منحصر يف منهاج اهللا، وال
 : عن منهاج اهللا
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وأعود فأذكر أن النفوس اليت تقدم اإلسالم للناس ال مناص هلا من أن تكون شريعة  
تدب على األرض، وتأخذ بالعزائم، وال بد هلا من أن تكون املرآة الصافية اليت تعكس       

 وفروعه، إذ ال بد هلا من أن يكون حلمها ودمها هو هذا الدين         حقيقة هذا الدين أصوله  
 . الذي إليه تدعو، واملنهاج الذي هتتف بالناس أن ينهجوا 
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 ). ٥٢: إبراهيم(
 املؤلف 

                                                 
 . ١٢٤ - ١٢٣: سورة طه آية ) ١(
 . ٥٢:  آية سورة إبراهيم ) ٢(
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 الفصل األول التعريف بالعقيدة وأركاهنا 
اإلميان بأركانه الستة، كما جاء يف احلديث الذي رواه اإلمام مسلم : نعىن بالعقيدة

قال يا رسول   ... قال رسول اهللا {: ىل عنه قالبإسناده عن أيب هريرة رضي اهللا تعا

أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن   : قال.. اهللا ما اإلميان؟
  . )٢( )١( }بالقدر كله

قال فأخربين عن { مر الذي أخرجه مسلم مرفوعا إىل رسول اهللا     ويف حديث ع 

أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خريه       : اإلميان؟ قال
  . )٤( )٣( }وشره

عقد احلبل والبيع   ) مبعىن اسم املفعول  (من عقد مبعىن معقودة   : غة فعيلة والعقيدة ل
  . )٥(العهد : شده، والعقد  : والعهد يعقده 

فكأن العقيدة هي العهد املشدود والعروة الوثقى، وذلك الستقرارها يف القلوب          
 . ورسوخها يف األعماق

                                                 
ابن ماجه   ، )٤٩٩١(النسائي اإلميان وشرائعه   ، )١٠(مسلم اإلميان  ، )٤٤٩٩(البخاري تفسري القرآن    ) ١(

 ). ٢/٤٢٦(أمحد ، )٦٤(املقدمة 
 . ط صبيح) ١٣ص(صحيح مسلم   ) ٢(
، )٤٦٩٥(أبو داود السنة  ، )٤٩٩٠(النسائي اإلميان وشرائعه  ، )٢٦١٠(الترمذي اإلميان  ، )٨(مسلم اإلميان  ) ٣(

 ). ١/٢٧(أمحد ، )٦٣(ابن ماجه املقدمة  
 . ط قطر) ٩١ص(انظر شرح األربعني النووية  ) ٤(
 ). ٥١٣ص١ج(فصل العني . القاموس احمليط، باب الدال ) ٥(



 العقيدة وأثرها يف بناء اجليل

١٧

 أوال اإلميان باهللا
فهما القاعدة األساسية واألوىل اليت  )  رسول اهللاال إله إال اهللا حممد  : (أما الشهادتان

 : يقوم عليها صرح هذا الدين، وهو الطريق الوحيد الذي يوصل سالكه دار السالم  

} ô‰s% Νà2 u!% y` š∅ ÏiΒ «!$# Ö‘θ çΡ Ò=≈ tG Å2 uρ ÑÎ7•Β ∩⊇∈∪ “ Ï‰ôγ tƒ Ïµ Î/ ª!$# Ç∅ tΒ yìt7©?$# …çµ tΡ≡uθ ôÊ Í‘ 
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 ). ١٦-١٥: املائدة(

 هي الركن األساسي بل األساس املكني الذي   -توحيد اهللا يف األلوهية -وهذه القاعدة   
 : قام عليه كل دين نزل من عند اهللا

} !$ tΒ uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ÏΒ š Î= ö6 s% ÏΒ @Αθ ß™ §‘ ω Î) û Çrθ çΡ Ïµ ø‹s9Î) …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈ s9Î) Hω Î) O$ tΡr& Èβρ ß‰ç7ôã$$ sù ∩⊄∈∪{ )٢( 
 ). ٢٥: األنبياء(

تعين يف أبسط صورها أن هذا الكون منبثق عن إرادة   ) ال إله إال اهللا  (وهذه القاعدة 
مره بيده، ال   هذا اإلله الواحد، بأمره يسري، وبقدره تدبر أموره، وكل خلق من خملوقاته أ       

 : خيرج عن إرادته، وال يند عن مشيئته
} tΑ$ s% $ uΖš/u‘ ü“ Ï%©!$# 4‘sÜôã r& ¨≅ ä. >ó x« …çµs)ù= yz §ΝèO 3“ y‰yδ ∩∈⊃∪{ )٥٠: طه  . ()٣ .( 

} Ëx Îm7y™ zΟó™ $# y7În/u‘ ’n?ôã F{$# ∩⊇∪ “ Ï%©!$# t,n= y{ 3“ §θ |¡sù ∩⊄∪ “ Ï% ©!$#uρ u‘ £‰s% 3“ y‰yγ sù ∩⊂∪{ )٤( . 

 ). ٣-١: األعلى(

                                                 
 . ١٦ - ١٥: سورة املائدة آية  ) ١(
 . ٢٥: سورة األنبياء آية ) ٢(
 . ٥٠: سورة طه آية ) ٣(
 . ٣ - ١: سورة األعلى آية ) ٤(
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 . هذه نقطة ال تغينب عن بالنا، أن كل شيء يف الكون صنع بيد اهللا العزيز احلكيم   
} ü“ Ï% ©!$# z|¡ôm r& ¨≅ ä. >ó x« …çµ s)n= yz ( r&y‰t/uρ t,ù= yz Ç≈ |¡Σ M}$# ÏΒ &ÏÛ ∩∠∪{ )٧: السجدة  . ()٢ .( 

وأما النقطة الثانية فهي، أن كل خملوق يف هذا الكون جندي من جنود اهللا، يؤمر            
 . ويطيع، ويدعى فيليب

} uötó sùr& Çƒ ÏŠ «!$# šχθ äóö7tƒ ÿ…ã& s!uρ zΝn= ó™ r& tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# Ä⇓ö‘ F{$#uρ $ Yã öθsÛ $ \δöŸ2 uρ Ïµ ø‹s9Î)uρ 

šχθ ãèy_ öãƒ ∩∇⊂∪{ )٨٣: آل عمران  . ()٣ .( 

- } §ΝèO #“ uθ tG ó™ $# ’ n< Î) Ï!$ uΚ ¡¡9$# }‘Éδ uρ ×β%s{ßŠ tΑ$ s)sù $ oλm; ÇÚö‘ F| Ï9uρ $ u‹ÏKø$# %·æöθ sÛ ÷ρ r& $ \δ öx. !$ tG s9$ s% $ oΨ÷ s? r& 

tÏè Í← !$ sÛ ∩⊇⊇∪{ )١١: فصلت . ()٤ .( 

 . فالسماوات واألرض وما فيهن جنود مطيعة لرب العاملني

- } …ã& s!uρ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ( @≅ à2 …ã& ©! tβθ çFÏΖ≈ s% ∩⊄∉∪{ )أي   ). ٢٦: الروم  . ()٥

 . مطيعون خاشعون

- } yx ¬7y™ ¬! $ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ( uθ èδ uρ â“ƒ Í•yè ø9$# ãΛ Å3pt ø:  ) ١: احلديد  ()٦( }∪⊆∩ #$

- } βÎ)uρ ÏiΒ >óx« ωÎ) ßxÎm7|¡ç„ ÍνÏ‰÷Κpt¿2 Å3≈s9uρ ω tβθßγs)øs? öΝßγys‹Î6ó¡n@ 3{ )٤٤: اإلسراء    ()٧ .( 
                                                 

 . ٣٦: سورة يس آية  ) ١(
 . ٧: سورة السجدة آية  ) ٢(
 . ٨٣: سورة آل عمران آية  ) ٣(
 . ١١: سورة فصلت آية ) ٤(
 . ٢٦: سورة الروم آية  ) ٥(
 . ١: سورة احلديد آية  ) ٦(
 . ٤٤: سورة اإلسراء آية ) ٧(
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١٩

 . ولذا فاجلبال واملاء واألرض والسماء كلها خملوقات هللا، وجند من جنوده  

} ¬!uρ ßŠθ ãΖã_ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ 4 tβ% x.uρ ª!$# $ ¸ϑ‹ Î= tã $ Vϑ‹ Å3ym ∩⊆∪{ )٤: الفتح . ()١ .( 

 :  فلقد وجه رب العاملني األمر إىل النار فأطاعت -

} â‘$ uΖ≈ tƒ ’ÎΤθ ä. #YŠöt/ $ ¸ϑ≈n= y™ uρ #’ n?tã zΟŠ Ïδ≡tö/Î) ∩∉∪{ )٦٩: األنبياء . ()٢ .( 

 :  ونادى اجلبال فأصغت-

} ô‰s)s9uρ $ oΨ ÷ s?# u yŠ…ãρ#yŠ $ ¨ΖÏΒ Wξ ôÒ sù ( ãΑ$ t7Éf≈ tƒ ’ Î1Íiρ r& …çµ yètΒ uö©Ü9$#uρ ( $ ¨Ψ s9r&uρ çµ s9 y‰ƒ Ï‰pt ø: $# ∩⊇⊃∪{ )٣( . 

 ). ١٠: سبأ(
 . بد من عبيدهفقد يسخر اهللا بعض جنوده لطاعة ع  :  وأما الثالثة-

} z≈ yϑ ø‹n= Ý¡Ï9uρ yxƒÌh9$# $ yδ–ρ ß‰äî Ööκy− $ yγ ãm# uρ u‘ uρ Ööκy− ( $ uΖù= y™ r&uρ …çµ s9 t ÷tã ÌôÜÉ)ø9$# ( zÏΒ uρ ÇdÉf ø9$# tΒ ã≅ yϑ ÷ètƒ 

t ÷t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ Èβ øŒÎ* Î/ Ïµ În/u‘ ( tΒ uρ ùøÌ“ tƒ öΝåκ÷]ÏΒ ôtã $ tΡÍö∆ r& çµø% É‹çΡ ôÏΒ É># x‹tã ÎÏè ¡¡9$# ∩⊇⊄∪ tβθ è= yϑ ÷ètƒ …çµ s9 $ tΒ â!$ t±o„ ÏΒ 

|=ƒ Ì≈ pt ¤Χ Ÿ≅Š ÏW≈ yϑ s?uρ 5β$ xÅ_ uρ É>#uθ pgø: $% x. 9‘ρß‰è% uρ BM≈u‹Å™#  ). ١٣-١٢: سبأ . ()٤( }4 ‘§

 : ويقول ملوسى عليه السالم 

} >ÎôÑ$# š‚$|ÁyèÎn/ tyfy⇔ø9$# ( ôM|¡yft7/Ρ$$sù çµ÷ΨÏΒ $tFt⊥øO$# nοuô³tã $YΖøŠtã ({ )١٦٠ :األعراف   . ( )٥ .( 

فكل كائن من خملوقات اهللا له منهاج رباين يسري عليه ال يستطيع : وأما املسألة الرابعة 
اخلروج عنه قيد أمنلة وال شعرة، فالشمس ال ميكنها أن خترج عن املدار الذي أمرها اهللا أن            
تدور فيه، ولو خرجت زاوية واحدة عن حمورها لتحطمت وحطمت الكثري، وكذلك    

 . اإلنس واجلن: ، وهذا هو ناموس اهللا يف هذا الكون لكل خلق عدا الثقلني   القمر، واألرض

                                                 
 . ٤: سورة الفتح آية  ) ١(
 . ٦٩: سورة األنبياء آية ) ٢(
 . ١٠: سورة سبأ آية  ) ٣(
 . ١٣ - ١٢: سورة سبأ آية  ) ٤(
 . ١٦٠: سورة األعراف آية  ) ٥(
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وقد تتجلى مظاهر هذه العبودية أحيانا لعبد من عبيد اهللا بإرادة احلاكم اآلمر، ومن   
قال   :  قالذلك ما حيدثنا اإلمام أبو احلسني مسلم بإسناده عن جابر بن مسرة                 

 )١(يسلم على قبل أن أبعث، وإين ألعرفه اآلن     إىن ألعرف حجرا مبكة كان    اهللا   رسول
 .  متواترة معنويالفراق الرسول   ) بكائه( وإن أخبار حنني جذع النخل    . 

هذا وقد يكشف اهللا طرفا من هذه العبودية لغري األنبياء، فقد تتجلى بإسفار ووضوح    
ء بن    العالملا بعث أبو بكر الصديق   : لعباده الصاحلني، ومن ذلك ما يروى أنه 

احلضرمي يف حرب املرتدين إىل البحرين فسلكوا مفازة، وعطشوا عطشا شديدا، حىت        
! يا حليم، يا عليم، يا علي، يا عظيم، اسقنا: خافوا اهلالك، فرتل وصلى ركعتني، مث قال 

فجاءت سحابة كأهنا جناح طائر، فقعقعت عليهم وأمطرت، حىت مألوا اآلنية وسقوا    
أتينا دارين، والبحر بيننا وبينهم، ويف رواية أتينا على خليج من    الركاب، مث انطلقنا حىت   

البحر ما خيض فيه قبل ذلك اليوم، وال خيض بعد، فلم جند سفنا، وكان املرتدون قد  
يا حليم، يا عليم، يا علي، يا عظيم، أجزنا، مث    : أحرقوا السفن، فصلى ركعتني، مث قال 

فمشينا على املاء، فواهللا ما ابتل : ، قال أبو هريرةجوزوا باسم اهللا: أخذ بعنان فرسه مث قال
 : ويف هذا يقول عفيف بن املنذر . لنا قدم، وال خف وال حافر، وكان اجليش أربعة آالف  

ــزل ــل        وأن ــار إحــدى اجلالئ                            بالكف
   )٢ (                                      بـأعظم مـن فلـق البحار األوائل       

 

 

ــره     أمل ــل حبـ ــر أن اهللا ذلـ                               تـ
                                        دعانـا الـذى شـق الـبحار فجاءنا         

 

                                                 
 . ٢/٣٦١خمتصر صحيح مسلم للمنذري حتقيق األلباين      ) ١(
 ). ٦٠ص(انظر أسباب سعادة املسلمني وشقائهم يف ضوء الكتاب والسنة للكاندهلوي       ) ٢(
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  اإلميان باملالئكة ثانيا
وأما اإلميان باملالئكة فهو جزء من عقيدتنا، وخيربنا القرآن أن املالئكة موكلون حبفظ     

 . البشر ومحايتهم، وهم مكلفون بإحصاء أعماهلم وتسجيلها  
} β Î) ‘≅ä. <§øtΡ $ ®R°Q $ pκö n= tæ ÔáÏù% tn ∩⊆∪{ )٤:لطارقا . ()١ ( 

} $ ¨Β àáÏù= tƒ ÏΒ @Αöθ s% ω Î) Ïµ ÷ƒ y‰s9 ë=‹Ï% u‘ Ó‰ŠÏG tã ∩⊇∇∪{ )١٨: ق . ()٢ ( 

} Ö!#uθ y™ Οä3ΖÏiΒ ô̈Β §| r& tΑöθ s)ø9$# tΒ uρ tyγ y_ Ïµ Î/ ôtΒ uρ uθ èδ ¥#÷‚ tG ó¡ãΒ È≅øŠ©9$$ Î/ 7> Í‘$ y™ uρ Í‘$ pκ̈]9$$ Î/ ∩⊇⊃∪ 

…çµ s9 ×M≈t7Ée)yè ãΒ .ÏiΒ È÷t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ ôÏΒ uρ Ïµ Ïù= yz …çµ tΡθ Ýàxøt s† ôÏΒ ÌøΒ r& «!$# 3{ )١١، ١٠: الرعد ()٣ ( 

فاملالئكة حفظة للبشر، حيصون عليهم أعماهلم، ويقدمون كتب أعماهلم إىل رب       
العاملني، ومنهم موكل بقبض أرواح البشر، وهم كذلك يستغفرون للذين آمنوا،     
وحيضرون جمالس الرمحة والذكر والتالوة كما يف األحاديث الصحيحة، وهنالك ملكان       

فظان يالزمان اإلنسان حيث حل وأينما سار، ال يفارقانه أبدا إال يف بعض املواطن        حا
 . كاخلالء مثال

                                                 
 . ٤: سورة الطارق آية  ) ١(
 . ١٨: سورة ق آية ) ٢(
 . ١١ - ١٠: ية سورة الرعد آ ) ٣(
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 ثالثا اإلميان بالكتب السماوية 
وأما اإلميان بالكتب السماوية فهو جزء من العقيدة، اإلميان بصحف إبراهيم، والتوراة    

ى داود، والقرآن الكرمي على     املرتلة على سيدنا موسى، واإلجنيل على عيسى، والزبور عل 
 : سيدنا حممد عليهم الصالة والسالم أمجعني، هذا مع االنتباه الشديد إىل مسألتني  

حنن نؤمن أن هذه الكتب بأصلها من عند اهللا إال أن يد البشر امتدت     : األوىل -١
 . إليها تعبث وحترف وتؤول وتغري، كما أخربنا القرآن الكرمي عن أهل الكتاب  

} ×≅ ÷ƒ uθ sù t Ï% ©#Ïj9 tβθç7çFõ3tƒ |=≈ tG Å3ø9$# öΝÍκ‰ Ï‰÷ƒ r'Î/ §ΝèO tβθä9θ à)tƒ #x‹≈ yδ ôÏΒ Ï‰ΨÏã «!$# (#ρçtIô± uŠÏ9 Ïµ Î/ $ YΨ yϑ rO 

WξŠ Î= s% ( ×≅ ÷ƒ uθ sù Νßγ ©9 $ £ϑ ÏiΒ ôM t6 tG Ÿ2 öΝÍγƒÏ‰÷ƒ r& ×≅ ÷ƒ uρ uρ Νßγ ©9 $ £ϑ ÏiΒ tβθç7Å¡õ3tƒ ∩∠∪{ )٧٩: البقرة  ()١ .( 

} ¨β Î)uρ óΟßγ ÷ΖÏΒ $ Z)ƒ Ìxs9 tβ… âθù= tƒ Οßγ tFt⊥ Å¡ø9r& É=≈ tFÅ3ø9$$ Î/ çνθ ç7|¡ós tG Ï9 zÏΒ É=≈ tG Å6ø9$# $ tΒ uρ uθ èδ š∅ ÏΒ 

É=≈ tG Å3ø9$# šχθ ä9θ à)tƒ uρ uθèδ ôÏΒ Ï‰Ψ Ïã «!$# $ tΒ uρ uθ èδ ôÏΒ Ï‰ΨÏã «!$# tβθ ä9θ à)tƒ uρ ’ n?tã «!$# z> É‹s3ø9$# öΝèδ uρ tβθ ßϑ n= ôè tƒ 

 ). ٧٨: آل عمران  . ()٢( }∪∇∠∩

فهذا القرآن الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه خيربنا أن البشر قد عبثوا   
نية ومل يبق على وجه هذه البسيطة كتاب بكلماته وحروفه كما أنزل من عند     بالكتب الربا
 . اهللا إال القرآن 

} $ ¯ΡÎ) ßøt wΥ $ uΖø9̈“ tΡ tø.Ïe%! $# $ ¯ΡÎ)uρ …çµ s9 tβθÝàÏ≈ pt m: ∩∪{ )٩: احلجر  . ()٣ .( 

ي أن القرآن هو املنهاج الرباين األخري للبشر، وهو آخر أمر         وأما املسألة الثانية فه  -٢
يسأل اهللا عنه البشر يوم القيامة، فرتل القرآن ناسخا ملا قبله، مهيمنا على ما قبله من  

 : الكتب

                                                 
 . ٧٩: سورة البقرة آية  ) ١(
 . ٧٨: سورة آل عمران آية  ) ٢(
 . ٩: سورة احلجر آية ) ٣(
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} !$uΖø9t“Ρr&uρ y7ø‹s9Î) |=≈tGÅ3ø9$# Èd,ysø9$$Î/ $]%Ïd‰|ÁãΒ $yϑÏj9 š÷t/ Ïµ÷ƒy‰tƒ zÏΒ É=≈tGÅ6ø9$# $·ΨÏϑø‹yγãΒuρ Ïµø‹n=tã ({ )١( 
 ). ٤٨: املائدة(

} uθ èδ ü” Ï% ©!$# Ÿ≅ y™ ö‘ r& …ã& s!θ ß™ u‘ 3“ y‰ßγ ø9$$ Î/ È ÏŠuρ Èd,ys ø9$# …çν tÎγ ôàã‹Ï9 ’ n?tã ÈÏd‰9$# Ï& Íj#ä. 4 4’s∀ x.uρ «!$$ Î/ 

#Y‰‹Îγ x© ∩⊄∇∪{ )٢٨: الفتح . ()٢ .( 

وال يقبل دينا إال هذا الدين، ولن حياسب يوم القيامة أحدا بعد نزول القرآن إال عما      
 . ورد فيه من أوامر ونواه 

} tΒ uρ ÆtG ö; tƒ uöxî ÄΝ≈ n=ó™ M}$# $ YΨƒÏŠ n= sù Ÿ≅ t6ø)ãƒ çµ ÷ΨÏΒ uθ èδ uρ ’ Îû Íο tÅz Fψ$# zÏΒ zƒ ÌÅ¡≈ y‚ ø9$# ∩∇∈∪{ )٣( . 

 ). ٨٥: آل عمران (

                                                 
 . ٤٨: سورة املائدة آية  ) ١(
 . ٢٨: سورة الفتح آية  ) ٢(
 . ٨٥: سورة آل عمران آية  ) ٣(
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 رابعا اإلميان بالرسل 
ان بكل رسول مرسل هو جزء    فالعقيدة اإلسالمية تعترب أن اإلمي  : وأما اإلميان بالرسل 

منها، حبيث يعترب من جيحد رسالة أي رسول خارجا من إطار هذا الدين وال يقبل اهللا منه 
 . صرفا وال عدال

} ztΒ#u ãΑθ ß™ §9$# !$ yϑ Î/ tΑÌ“Ρé& Ïµø‹s9Î) ÏΒ Ïµ În/§‘ tβθãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ 4 <≅ ä. ztΒ#u «!$$ Î/ Ïµ ÏFs3Í×¯≈ n= tΒ uρ Ïµ Î7çFä.uρ 

Ï& Î#ß™ â‘ uρ Ÿω ä−ÌhxçΡ š ÷t/ 7‰ym r& ÏiΒ Ï& Î#ß™ •‘ 4 (#θä9$ s% uρ $ uΖ÷è Ïϑ y™ $ oΨ ÷èsÛr&uρ ( y7 tΡ#tøäî $ oΨ −/u‘ š ø‹s9Î)uρ çÅÁ yϑ ø9$# 

 ). ٢٨٥: البقرة . ()١( }∪∋∇⊅∩

ل فقد كفر بأصل الرساالت وكفر بالقرآن، ألنه صرح بأمساء فمن كفر بأي رسو
 . الرسل يف النصوص القطعية الداللة والثبوت 

                                                 
 . ٢٨٥: سورة البقرة آية  ) ١(
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 خامسا اإلميان باليوم اآلخر 
وأما اإلميان باليوم اآلخر، فهو كذلك من القواعد املكينة يف هذا الدين، ويكون حجر    

 : األساس يف كل دين نزل من عند رب العاملني

} ¨β Î) t Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ#u š Ï% ©!$#uρ (#ρ ßŠ$ yδ 3“ t≈ |Á ¨Ζ9$#uρ šÏ↔ Î7≈ ¢Á9$#uρ ôtΒ ztΒ#u «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# 

Ÿ≅ Ïϑ tãuρ $ [s Î=≈  ). ٦٢: البقرة . ()١( }¹|

اليوم اآلخر والعمل الصاحل هذه القاعدة بأركاهنا الثالثة هي عماد كل       فاإلميان باهللا و
 . دين

 يعترب أن احلياة جسر إىل اآلخرة، وأن اإلنسان مير         وهذا الدين الذي بعث به حممد   
بأطوار ومراحل، فمن رحم األم إىل هذه األرض إىل القرب، فالبعث فاحلشر فامليزان       

 . يم مستقر يف مقعد صدق عند مليك مقتدرفالصراط، مث إىل جحيم أو إىل نع  
واحلق أن اإلميان باآلخرة هو صمام األمان يف هذه األرض، وهو الضابط الوثيق الذي   
حيرس األخالق، واحلارس األمني الذي يضمن تنفيذ الشريعة يف هذه الدنيا، فهو الذي مينع  

ر، ويردع الفم أن يهمس       حلظة العني أن متتد إىل حمرم، ومينع النفس أن هتجس هبواجس الش        
ولو بكلمة واحدة ال يرضاها ربه، ألهنا كلها مسجلة معروضة حمصية عليه أنفاسه   

 . وكلماته وحركاته

} ßl Ìøƒ éΥuρ …çµ s9 tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# $ Y7≈ tFÅ2 çµ9s)ù= tƒ #·‘θà±Ψ tΒ ∩⊇⊂∪ ù&tø% $# y7 t6≈tG Ï. 4’ s∀x. y7 Å¡øuΖÎ/ tΠöθ u‹ø9$# y7ø‹n= tã 

$ Y7ŠÅ¡ym ∩⊇⊆∪{ )١٤-١٣اإلسراء  . ()٢ .( 

                                                 
 . ٦٢: سورة البقرة آية  ) ١(
 . ١٤ - ١٣  :ة آيسراءسورة اإل) ٢(



 العقيدة وأثرها يف بناء اجليل

٢٦

 سادسا القدر 
وأما القدر فهو احملرك األصيل للنفس البشرية، وهو الدافع احلقيقي للعمل يف ميدان       

ل، فقد ذكرت يف أكثر من موضع    احلياة، وأول ما يطالعنا من نصوص القدر الرزق واألج  
يف الكتاب العزير مع إقرار أهنا ثابتة حمددة، وال يغادر املرء هذه األرض قبل أن ينال كل  
رزقه ويستنفد مجيع أجله، فلن ميوت إال بقدر، ولن يستطيع أحد أن ينقص من رزقه قرشا    

 . واحدا مهما عال جاهه، وعظم سلطانه  

} β Î)uρ y7 ó¡|¡ôϑ tƒ ª!$# 9hÛØÎ/ Ÿξsù y#Ï©% Ÿ2 ÿ…ã& s! ω Î) uθ èδ ( βÎ)uρ y7 ó¡|¡ôϑ tƒ 9ösƒ ¿2 uθ ßγ sù 4’n?tã Èe≅ ä. &ó x« 

Öƒ Ï‰s% ∩⊇∠∪{ )١٧: األنعام . ()١ .( 

واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه     {

اهللا لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء مل يضروك إال بشيء قد كتبه اهللا عليك،      
  . )٣( )٢( }رفعت األقالم وجفت الصحف 

 بيده ملكوت كل شيء،     علم القطعي أن اهللا     واألجل احملدود والرزق احملدود مع ال     
 . وإليه يرجع األمر كله، وله من يف السماوات ومن يف األرض، وأنه إليه ترجع األمور    

هذه األمور كلها كانت تدفع بأحدهم يف أتون املعركة تاركا وراءه أهله دون معيل       
 جبميع ماله،    ول وحسبك كلمة أيب بكر يوم تبوك إذ جاء إىل الرس . وال كفيل إال اهللا

 . تركت هلم اهللا ورسوله :  ماذا تركت ألهلك؟ فقالفقال له 
ولذا فإنا نرى أن آيات العقيدة جاءت منبثة يف معرض آيات القتال واجلهاد، خاصة        

 : اآليات اليت تقرر أن احلياة واملوت بيد اهللا  

                                                 
 . ١٧: سورة األنعام آية ) ١(
 ). ١/٣٠٨(أمحد ، )٢٥١٦(الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع    ) ٢(
انظر شرح منت األربعني النووية، ط قطر،       . حديث حسن صحيح رواه الترمذي عن عبد اهللا بن عباس مرفوعا          ) ٣(

 ). ٣٧(صفحة 
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إن استقرار هذه العقيدة يف أعماق النفس جيعلها عزيزة فال تذل، تقف أمام كل قوى      
ل، هذه العقيدة ترفع   األرض، ال ترهب سلطانا وال تستخذي أمام صولة امللك وإغراء املا     

صاحبها من أوحال األرض ومستنقع الطني، فيقف يف املرتقى السامي ينظر إىل األرض من   
علو مع التواضع، وبالعزة مع احملبة والتضامن، دون استطالة وال بغي على الناس، يود لو     

 . يرفعهم إىل هذا املستوى الذي رفعه اهللا إليه 
من الصحب الكرام يعيشون حبسهم وأرواحهم يف       هبذه العقيدة أضحى الرعيل األول  

اآلخرة، مع أن أجسادهم تدب على هذه األرض، هم يتحركون فوق هذه املعمورة، مع        
وحسيب يف هذا الشأن أن أورد مثال        .. أن أنظارهم مشدودة بقوة إىل اجلنة، إىل احلساب     

 . واحدا، ولكنه يدل كيف كان ذلك الرهط الكرمي يفكر ويعيش ويتحرك   

 فقال أنه مر برسول اهللا {وى الطرباين بإسناده عن احلارث بن مالك األنصارى ر

انظر ما تقول، فإن لكل  : أصبحت مؤمنا حقا، قال: كيف أصبحت يا حارث؟ فقال : له
عزفت نفسي عن الدنيا، فأسهرت ليلي وأظمأت  : ميانك؟ فقالشيء حقيقة، فما حقيقة إ

هناري، وكأين أنظر إىل عرش ريب بارزا، وكأين أنظر إىل أهل اجلنة يتزاورون فيها، وكأين 
ولقد    . )٢( }-ثالثا -يا حارث عرفت فالزم : أنظر إىل أهل النار يتضاغون فيها، فقال 

ه باملعرفة من حال نفسه ما يصور  لذكر هذا الصحايب الذي استحق شهادة رسول 
مشاعره، ويشي مبا وراء هذه املشاعر من عمل وحركة، فالذي كأنه ينظر إىل عرش ربه 
بارزا، وينظر إىل أهل اجلنة يتزاورون فيها، وإىل أهل النار يتضاغون فيها، ال ينتهي إىل        

سيطرة اليت تصبغ   جمرد النظر إمنا هو يعيش ويعمل ويتحرك يف ظل هذه املشاعر القوية امل

                                                 
 . ١٤٥: سورة آل عمران آية  ) ١(
 ). ١٤٢ص٩ج(رآن  يف ظالل الق) ٢(
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كل حركة وتؤثر فيها، وذلك إىل جانب ما أسهر ليله وأظمأ هناره، وكأمنا هو ناظر إىل   
 . عرش ربه بارزا

هذا مثل من كثري يبني كيف تترمجت العقيدة يف نفوس الصحابة، وجتسدت يف أناس  
 . من حلم ودم، يدبون على األرض فيتحرك حبركتهم القرآن 

د أعيان القرن الثالث اهلجري لنرى كيف حييا هبذه العقيدة،   واآلن دعنا نصغ إىل أح
إن  : عظين يا إمام، فقال له: وقد دخل عليه رجل فقال   . )١(دعنا نستمع إىل اإلمام أمحد 

كان اهللا قد تكفل بالرزق فاهتمامك ملاذا؟ وإن كانت النار حقا فاملعصية ملاذا؟ وإن كانت     
 كان احلساب حقا فاجلمع ملاذا؟ وإن كان كل شيء     الدنيا فانية فالطمأنينة ملاذا؟ وإن 

بقضاء اهللا وقدره فاخلوف ملاذا؟ وإن كان سؤال منكر ونكري حقا فاألنس ملاذا؟ فخرج    
 . الرجل من عند اإلمام وعاهد نفسه أن يرضى بقضاء اهللا وقدره 

                                                 
 . دمشق) ٧١ص(انظر إمالءات يف العقيدة للدكتور حممد أمني املصري     ) ١(
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 الفصل الثاين شقاء البشرية اليوم بسب حتريف العقيدة 
 رفة واحلقائق العلمية الصراع بني العقيدة احمل

هنالك نقاط جيب أن ال تغيب عن بالنا كلما حتدثنا عن هذا الدين أو تكلمنا عن هذه  
 : العقيدة وهي

 .  ربانية هذه العقيدة، وهي املنهاج األخري للحياة البشرية إىل يوم الدين -١
إلنسان  إن هذه العقيدة اليت يقام عليها صرح الشريعة هي فقط اليت تكفل سعادة ا -٢
 . يف الدين
 اليت جتمع بني الروح واجلسد يف نظام اإلنسان، واألرض     -وحدها- وهي  -٣

والسماء يف نظام الكون، وبني العبادة والعمل يف نظام الدين، كما قال األستاذ سيد قطب   
 . يف العدالة االجتماعية 

 .  هلا أن األعمال كلها والتصرفات مجيعها مبنية على العقيدة وهي انعكاسات-٤
 :  كل عمل ال يرتبط بالعقيدة فال وزن له-٥
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هذه األمور اخلمسة ال بد أن تكون املنارة السامقة لكل من أراد النجاة من الشقاء،      
 . وملن أراد الطمأنينة والسالمة والسعادة  

فلقد أفرد هلا رب العزة مساحة واسعة من كتابه، وأعطاها  : ومن أجل أمهية العقيدة 
ة طويلة حىت تستقر يف األعماق وتعيش مع النفوس، فالفترة املكية كلها تقريبا ال تكاد  فتر

خترج بنصوصها عن هذه القضية الكربى، وال تناقش إال هذا املوضوع، وذلك ألن بناء   
 . النفوس بالعقيدة عملية بطيئة شاقة، قد حيتاج هذا العمل مدة توازي منو اجلسم نفسه 

                                                 
 . ١٨: سورة إبراهيم آية  ) ١(
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فالفرق مقصود واملكث مقصود، وكذلك فإن استقرار العقيدة يف األفئدة يتوقف عليه       
 نزول التشريع إىل املدينة حىت تستقر العقيدة يف      تنفيذ مجيع التشريعات، ومن هنا تأخر

 . نفوس الصحب الكرام الذين جعلهم اهللا ستارا لقدره، ونصر هذا الدين على أيديهم  
 . )٢() ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني : (يقول األستاذ أبو احلسن الندوي يف كتابه 

 ). احنلت العقدة الكربى:(حتت عنوان
ه بقيمة هذا الكتاب فلو قرأه كل واحد من املسلمني، وحبذا لو   وأنتهزها فرصة ألنو

 . احتوته كل مكتبة
احنلت العقدة الكربى، عقدة الشرك والكفر، فاحنلت العقد كلها، وجاهدهم    : (يقول

 جهاده األول، فلم حيتج إىل جهاد مستأنف لكل أمر أو هني، وانتصر  رسول اهللا 
نزل حترمي   .. ألوىل، فكان النصر حليفه يف كل معركة  اإلسالم على اجلاهلية يف املعركة ا 

اخلمر والكؤوس املتدفقة على راحاهتم، فحال أمر اهللا بينها وبني الشفاه املتلمظة واألكباد     
كلمة واحدة اجتثت عادة متأصلة    " املتقدة، وكسرت دنان اخلمر فسالت يف سكك املدينة

≅ö {يف القوم ورثوها كابرا عن كابر  yγ sù ΛäΡ r& tβθ åκtJΖ•Β ∩⊇∪{ )انتهينا، انتهينا،  : قالوا)  ؟  )٣

احلاضرة  أن حترم اخلمر، واستعملت مجيع الوسائل املدنية   . )٤(بينما حاولت أمريكا 
) ٦٠(ينما لبيان مضارها، وأنفقت ما يزيد على كاجملالت واجلرائد واحملاضرات والصور والس

ستني مليون دوالرا ضدها، وطبعت حوايل عشرة باليني صفحة، وحتملت لتنفيذ القانون 
مليون جنيها، وأعدمت ثالمثائة نفس، وسجنت ما يزيد على نصف مليون، ) ٢٥٠(حوايل 

                                                 
 . ١٠٦: سورة اإلسراء آية ) ١(
 ). ٨٨ص(ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني    ) ٢(
 . ٩١: سورة املائدة آية  ) ٣(
 . أخذا من كتاب تنقيحات لألستاذ أبو األعلى مودودي  ) ٢٧ ص٥ج(انظر يف ظالل القرآن، الطبعة الرابعة    ) ٤(
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ومع هذا مل يزد الشعب  وصادرت من املمتلكات حبوايل أربعمائة مليون وأربعة باليني جنيه، 
 ). م١٠٣٣(األمريكي إال معاقرة للخمرة، مما اضطر احلكومة إىل إباحته سنة 

 . إن التنفيذ لألوامر يكون ناجتا عن االعتقاد : والسبب بسيط
وكذلك فإن العقيدة متثل اجلذور لشجرة هذا الدين، وما مل تكن اجلذور ضاربة يف         

ه الشجرة الضخمة الباسقة، فالعمل الصاحل ال بد      أعماق األرض، فإهنا لن حتمل فروع هذ 
 . له من إميان متمكن يف جوانب النفس وأغوارها وأعماق الفؤاد ومسارب الضمري   

وكذلك فالعقيدة متثيل األساس للبناء، والعمارة الضخمة ال بد هلا من أساس مكني  
 . وقاعدة صلبة حىت يستقر فوقها البناء
 هذه احلقيقة، وهي أنه ال بد من بناء األساس قبل  وهنا يربز عامل آخر انبثق عن

الشروع برفع البناء وإال فسينهار البناء كله، ال بد من البداية مع أي نفس ندعوها إىل هذا  
الدين أو نريد تربيتها على أساس اإلسالم من اإلميان أوال وقبل كل شيء، خاصة يف هذا     

ناء هذا اجليل املنتسب إىل اإلسالم، ال بد    العصر الذي هبت فيه مفهوم العقيدة يف نفوس أب  
 من تثبيت العقيدة يف النفس مث من انتهاج نفس الطريق الذي انتهجه رسول اهللا 

مطالبتها بعدها بالفروع، ال بد أن نعرف الناس برهبم وعظمته وهيمنته على الكون، فهو     
 وهو الذى إليه  مالك امللك، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو القاهر فوق عباده،

ال بد من هذه البداية، أما أن نبدأ نطالبهم بتطبيق        .. يرجع األمر كله، وهو اخلالق الرازق    
فروع الشريعة وهم مل يعرفوا صاحب اخللق واألمر، فهذا عبث وحماولة الستنبات البذور  

 . يف اهلواء 
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وص  فقد كانت معظم نص: ومن أجل أمهية العقيدة وحساسية موضوعها وجوهريتها   
≅ö {التلقينية، ) قل(العقيدة يف القرآن بكلمة  è% uθ èδ ª!$# î‰ym r& ∩⊇∪{ )١(  ،} ö≅ è% $ pκš‰ r'̄≈ tƒ 
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وكذلك فإن علماء األصول اشترطوا لبناء العقيدة نصوصا قطعية الثبوت وقطعية   
  . )٤(الداللة 

 ): التفريق بني التصور االعتقادي والفلسفة: (واآلن ال بد أن أشري إىل نقطة هامة وهي  
 التصور االعتقادي تصور يستقر يف القلب، ويرتضيه العقل، ويتفاعل مع املشاعر،     إن

 هي من أكرب العوامل اليت هلا  -غالبا -وينعكس على التصرفات يف واقع احلياة، والعقيدة   
تأثري يف سري التاريخ وتغيري واقع الناس وحياهتم، وليس غريبا عليك التغيري الكبري الذي 

فإهنا ترف عقلي ال  . )٥(ذ نزول العقيدة اإلسالمية، وأما الفلسفة حدث يف احلياة من 
يتجاوز األخيلة وغالبا يعيش يف أذهان الفالسفة، ومل تدفع الفلسفة بالبشرية خطوة واحدة          
إىل األمام، فمعظمها نظريات تعيش يف عقول الفالسفة الذين يفكرون من أبراجهم  

ل مع القلوب، أو احلياة مع املشاعر والنفوس أو     العاجية، دون أن يكون هلا حرارة التفاع   
 . انعكاس السلوك يف احلياة

                                                 
 . ١: سورة اإلخالص آية ) ١(
 . ١: سورة الكافرون آية ) ٢(
 . ١٣٦: سورة البقرة آية  ) ٣(
والذي عليه أكثر أهل احلذق منهم أنه يوجب العمل دون العلم           (قال ابن عبد الرب من املالكية عن خرب اآلحاد       ) ٤(

وهو قول الشافعي ومجهور أهل الفقه والنظر وال يوجب العلم عندهم إال ما شهد اهللا به    ) عأي اليقني والقط (
منهم أبو احلسني   . أنه يوجب العلم والعمل مجيعا: وقطع، وقال قوم كثري من أهل األثر وبعض أهل النظر

الفقه آلل تيمية         انظر املسودة يف أصول            ) أنه يوجب العمل دون العلم            : مث قال ابن عبد الرب         . الكرابيسي 
 ). ٥٤٢(صفحة   

أنه حيرم االشتغال بالفلسفة كاملنطق إلمجاع السلف وأكثر املفسرين املعتربين من اخللف، وممن         : قال السيوطي) ٥(
 ابن الصالح والنووي وخلق ال حيصون، وقد مجعت يف حترميه كتابا، وقد رجع الغزايل     -التحرمي -صرح بذلك  
 . األكربانظر شرح الفقه  . إىل حترميه
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وهنا أريد أن أنبه إىل قضية مهمة، أصبحت وكأهنا حقيقة مسلمة يف أذهان الذين   
 . يدرسون ما يسمى بالفلسفة اإلسالمية

 أنه   إنه ليس من السهل أن تنقل العقيدة الربانية بوسائل بشرية وتفكريات إنسانية، كما   
ال ميكنك أن تنقل اللنب الطاهر بكأس أثرها مخرة، ولذا فليس من السهل أن تنقل التصور         
اإلسالمي الرباين الصايف بقوالب فلسفية، ألهنا تطفئ نوره وإشعاعه وتقتله، وتصبح   

 : العقيدة جافة بعد نداوهتا، سلبية بعد إجيابيتها، معقدة بعد سهولتها 
} ô‰s)s9uρ $ tΡ÷œ£o„ tβ#uöà)ø9$# Ìø.Ïe%# Ï9 ö≅ yγ sù ÏΒ 9Ï.£‰•Β ∩⊇∠∪{ )٢٢: القمر ()١ ( 

ولقد حاول بعض اجلهابذة من العلماء األفاضل نقل العقيدة عن طريق علم الكالم         
٥٠٥( املتوىف سنة ، وذلك كحجة اإلسالم أيب حامد الغزايل -بعد أن افتتنوا هبا-واملنطق 

 .). هـ٦٠٦(وإمام احلرمني اجلويين، وفخر الدين الرازي سنة    ) هـ 
إال أن التجربة كانت لديهم مرة، وكانت حصيلتها أن كادت ترتلق نفوسهم،  

 . وتضطرب تصوراهتم، مما اضطر الثالثة أن يرجعوا عن الكالم أخريا   
فلم يكن : (وقال)  عن علم الكالم إجلام العوام (فقد كتب الغزايل رسالته اليت أمساها 

احلق أن علم الكالم   : (، وقال )الكالم يف حقي كافيا وال لدائي الذي كنت أشكوه شافيا  
وأما اجلويين فكان يعض أصابع الندم يف أواخر سنني حياته ملا     . )٢() حرام إال لشخصني 

، فإن مل يدركين عليكم بدين العجائز . ()٣(: فرط فيه يف البحث عن الكالم، وكان يقول
احلق بلطيف بره فأموت على دين العجائز وخيتم عاقبة أمري عند الرحيل بكلمة    

 ". اإلخالص، فالويل البن اجلويين 
  . )٤() ١٠(ويقول الرازي 

                                                 
 . ٢٢: سورة القمر آية  ) ١(
 . عيسى احلليب ) ٩٠ص (فيصل التفرقة بني اإلسالم والزندقة للغزايل   ) ٢(
 ). ٩٣(تلبيس إبليس البن اجلوزي  ) ٣(
 ). ٧(شرح الفقه األكرب ملال علي القاري ص ) ٤(
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ــة ــالل         وغاي ــاملني ض ــعي الع                         س
                                        سـوى أن مجعـنا فـيه قـيل وقالوا          

 
 

ــة ــال         هناي ــول عق ــدام العق                             إق
                                        ومل نسـتفد مـن حبثـنا طـول عمرنا          

 ): صاحب كتاب امللل والنحل ) ( هـ٥٤٨(سنة :  الشهرستاين ويقول
 طريف بني تلك املعامل وسريت

)١(على ذقن أو قارعا سن نادم  

 
 

 لقد طفت املعاهد كلها   لعمري
فلم أر إال واضعا كف حائر    

نعم لقد تراجع األعالم الثالثة عن علم الكالم، ولكن مىت؟ بعد أن أغرقوا العقيدة          
وكيف ميكن لعقيدة التوحيد اخلالصة     (ملنطق والكالم اليوناين املشوب باألساطري الوثنية، با

 ). اليت نزلت من رب العاملني أن تنقل بالتفكري اإلغريقي امللوث بالوثنية؟ إنه حمال 
وكذلك فإن هؤالء األئمة كانوا عباقرة يف علم األصول، فحاولوا أن ينقلوا األصول        

 واملنطق، فعقدوا األصول، وأصبح علم األصول جافا بعد أن كان        بواسطة علم الكالم
سهال مبسطا، وإن كنت يف ريب مما أقول فاقرأ رسالة اإلمام الشافعي وانظر يسرها    

 بينها وبني كتاب مثل مجع اجلوامع للسبكي، والتحرير    - إن شئت -وبساطتها، وقارن 
 . سعللكمال بن اهلمام، وانظر الفرق الشاسع والبون الوا  

وأعجب أن يبقى املنطق وعلم الكالم يدرسان إىل يومنا هذا، حبجة أن هذين         
 . ضروريان للعقيدة واألصول

إن العقيدة الربانية اليت تكفل القرآن ببياهنا وإظهارها بيسر وبساطة ال جيوز أن تنقل 
غري -ألن يبتلى العبد بكل شيء هني عنه :(بوسائل من تفكري بشري، يقول الشافعي

  . )٢().  أيسر من أن يبتلى بعلم الكالم-كفرال
  . )٣() ال يفلح صاحب كالم أبدا، علماء الكالم زنادقة  : (وقال اإلمام أمحد

                                                 
 ). ٧(انظر شرح الفقه األكرب ص  ) ١(
 ). ١٩(وتلبيس إبليس ) ٤/٨٤٢(انظر إعالم املوقعني البن القيم   ) ٢(
أراد أهل      : ، قال بعض أصحابه  )ال جتوز شهادة أهل البدع واألهواء  : (، قال اإلمام مالك)١٩(تلبس إبليس   ) ٣(

 . انظر شرح الفقه األكرب . الكالم
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 ضرورة صفاء العقيدة مهمة ونقائها من آراء البشر 
وهذه نقطة مهمة جدا بل أساسية يف العقيدة اليت نزلت من عند اهللا، إذا اختلطت  

تبقى ربانية، وال تبقى هي اليت تقود إىل السعادة يف الدارين، ولعلك   بآراء البشر فإهنا ال 
 ). فتعال معي يا أخي نسأل التاريخ وجنول عصوره(حباجة إىل زيادة تفسري 
أن الرسل أمجعني   ) الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه (لقد حدثنا القرآن 

 . جاءوا بعقيدة التوحيد اخلالصة 

} !$ tΒ uρ $ uΖù= y™ ö‘ r& ÏΒ š Î= ö6 s% ÏΒ @Αθ ß™ §‘ ω Î) û Çrθ çΡ Ïµ ø‹s9Î) …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈ s9Î) Hω Î) O$ tΡr& Èβρ ß‰ç7ôã$$ sù ∩⊄∈∪{ )١( 
 ). ٢٥: األنبياء(

 . هذه شهادة القرآن الصادقة 
 لعلم والدين مرده إىل عدم معرفة العقيدة الصحيحةالصراع بني ا

 . واآلن لنفتح معا صفحات أخرى لنرى كيف بدل اليهود والنصارى هذه العقيدة

} ÏM s9$ s% uρ ßŠθ ßγ u‹ø9$# í÷ƒ t“ ãã ß ø⌠$# «!$# ÏM s9$ s% uρ “ t≈ |Á ¨Ψ9$# ßxŠÅ¡yϑ ø9$# Ú∅ ö/$# «!$# ( š Ï9≡sŒ Οßγ ä9öθ s% 

óΟÎγ Ïδ≡uθ øùr'Î/ ( šχθ ä↔ Îγ≈ŸÒ ãƒ tΑöθ s% t Ï% ©!$# (#ρãxŸ2 ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 ÞΟßγ n= tG≈ s% ª!$# 4 4’̄Τr& šχθà6sù÷σãƒ ∩⊂⊃∪{ )٢( 
 ) ٣٠: التوبة(

 ولو فتحت الكتاب املقدس لوجدته حافال هبذه اللوثات الوثنية، ففي اإلصحاح  
سبحانك يا رب وتعاليت عما  ) فنادى الرب اإلله آدم، وقال له أين أنت؟   : (الثالث

 . يقولون علوا كبريا 
 أو ليس يعلم السر وأخفى كما حدثنا القرآن؟     ! إنه ال يعرف أين آدم، فمن هذا اإلله؟  

                                                 
 . ٢٥: سورة األنبياء آية ) ١(
 . ٣٠: سورة التوبة آية  ) ٢(
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} öΝs9r& ts? ¨β r& ©!$# ãΝn= ÷è tƒ $ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ( $ tΒ Üχθ à6tƒ ÏΒ 3“ uθ øgªΥ >πsW≈ n= rO ω Î) uθ èδ 

óΟßγ ãè Î/# u‘ Ÿω uρ >π |¡÷Η s~ ω Î) uθ èδ öΝåκÞ ÏŠ$ y™ Iω uρ 4’ oΤ÷Šr& ÏΒ y7Ï9≡sŒ Iω uρ usYò2 r& ω Î) uθ èδ óΟßγ yè tΒ t ø r& $ tΒ (#θ çΡ% x. ( §ΝèO 

Οßγ ã⁄ Îm6 t⊥ ãƒ $ yϑ Î/ (#θ è= ÏΗ xå tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# 4 ¨β Î) ©!$# Èe≅ ä3Î/ >ó x« îΛ Î= tæ ∩∠∪{ )٧: اجملادلة  ()١ .( 

 : أمل يسمعوا قوله تعاىل

} (#ρ •Å r&uρ öΝä3s9öθ s% Íρ r& (#ρ ãyγ ô_ $# ÿÏµ Î/ ( …çµ ¯ΡÎ) 7ΟŠ Î= tæ ÏN# x‹Î/ Í‘ρ ß‰Á9$# ∩⊇⊂∪ Ÿω r& ãΝn= ÷è tƒ ôtΒ t,n= y{ uθ èδuρ 

ß#‹ ÏÜ¯=9$# çÎ7sƒ ø:  ). ١٤-١٣: امللك . ()٢( }∪⊇⊆∩ #$

 ماذا حصل من جراء التحريف والتغيري يف الكتب السماوية ويف العقيدة الربانية ؟    
لقد حصل الشقاء الذي نعانيه وتعانيه البشرية كلها اليوم، لقد أدخل رجال الدين    

 : ما من عند أنفسهم، وهذا ما صرح به القرآن  اليهودي والنصراين كال

} ×≅ ÷ƒ uθ sù t Ï% ©#Ïj9 tβθç7çFõ3tƒ |=≈ tG Å3ø9$# öΝÍκ‰ Ï‰÷ƒ r'Î/ §ΝèO tβθä9θ à)tƒ #x‹≈ yδ ôÏΒ Ï‰ΨÏã «!$# (#ρçtIô± uŠÏ9 Ïµ Î/ $ YΨ yϑ rO 

WξŠ Î= s% ( ×≅ ÷ƒ uθ sù Νßγ ©9 $ £ϑ ÏiΒ ôM t6 tG Ÿ2 öΝÍγƒÏ‰÷ƒ r& ×≅ ÷ƒ uρ uρ Νßγ ©9 $ £ϑ ÏiΒ tβθç7Å¡õ3tƒ ∩∠∪{ )٧٩: البقرة . ()٣ .( 

وكان مما أدخلوه عقيدة التثليث، وكذلك معلومات بشرية تعتمد على التجارب البشرية  
 . )٤() رافية النصرانيةاجلغ(يف اجلغرافية والفلك وغريها، وكتبوا كتبا يف اجلغرافية مسوها 

 أعلنوا  وكفروا كل من خيالفها، وأخذت الكنيسة تبحث عن علماء الفلك واجلغرافيا الذين
الذين هم ملحدون    -اكتشافاهتم العلمية، فأنشأت الكنيسة حماكم التفتيش، فاختبأ العلماء 

 اآلراء   يف الغابات واملغاور، وعاقبت من النصارى الذين حيملون هذه-يف نظر الكنيسة
اجلغرافية والفلكية املخالفة لنظر الكنيسة حوايل ثالمثائة ألف، أحرق منهم اثنان وثالثون            

                                                 
 . ٧: سورة اجملادلة آية ) ١(
 . ١٤ - ١٣: سورة امللك آية   ) ٢(
 . ٧٩: سورة البقرة آية  ) ٣(
 ). ٥٧١(انظر كتاب ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني للندوي      ) ٤(
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، وكذلك العامل الطبيعي   )١٦٠٠(سنة ) برونو  ( ألفا أحياء، كان منهم العامل الطبيعي  
 . ، ألنه يعتقد بدوران األرض، وعذبت كوبر نيكوس)١٦٤٢(الشهري جاليلو سنة 
 )١() ال ميكن لرجل أن يكون مسيحيا وميوت حتف أنفه: (علماء النصارىحىت قال أحد ال

 . أي ميوت موتا طبيعيا، بل ال بد أن يقتل أو حيرق 
 . ماذا كانت النتيجة؟ العداء بني العلم والدين 

 بدأ العلماء يفكرون كيف خيلصون من سلطان الكنيسة وسطوهتا واستطالتها؟  
).  تسقط الكنيسة، ألن الكنيسة تستطيل باسم اهللاال بد من إسقاط إله الكنيسة حىت(

وقد سبق اإلنكار حماولة لإلصالح مبحاربة بعض تعاليم الكنيسة، كاليت قام هبا لوثر املتوىف    
، وأخذوا حياربون تعاليم البابا اليت كانوا  )١٥٦٤(، كلفن املتوىف سنة )١٥٤٦(سنة 

ك بيع صكوك الغفران، واالعتراف   يسموهنا تعاليم الشيطان، مثل عقيدة التثليث، وكذل
 . باخلطيئة، وقامت حرب ضروس بني هذين وبني البابا

عصر التنوير أو عصر     (ويف النصف الثاين من القرن الثامن عشر بدأ العصر الذي مسوه      
،   )م١٧١٤(الذي أعلن سيطرة العقل على الدين سنة  : يشته-وظهر فيه ن  ) سيادة العقل

-ن يؤيد الدين بتخبط، إذ أن اهللا عند هيجل عقل      الذي حاول أ  ): هيجل ( وظهر  
 . -سبحانه وتعاىل عما يشركون

وزاد الصراع بني الدين والعلم ببزوغ فجر القرن التاسع عشر الذي مسي بعصر   
أو عصر سيادة احلس، الذي يعترب الواقع أو الطبيعة هو مصدر املعرفة، وسادت     ) الوضعية(

ل اإلنسان هو وليد الطبيعة، وطريق اإلنسان يبتدئ الطبيعة على الدين والعقل، وأن عق 
بالفردية وينتهي باجلماعة اليت جيب أن يذوب فيها الفرد، والطبيعة هي اليت تنفش احلقيقة     

 . يف العقل

                                                 
التطور والثبات يف حياة       (، وارجع إىل  ٥٧١للندوي ص   ) ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني     (انظر هذا كله يف    ) ١(

 ). ٦١(حملمد قطب ص   ) البشرية
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ولكن ال ندري كيف تنقش   . )١() أوجست كونت  ( وأشهر أبطال هذا العصر  
 يف عقل البقرة والقرد كاليت تنقشها يف  احلقيقة يف العقل، وهل احلقيقة اليت تنقشها الطبيعة 

 عقل كونت وغريه؟ 
،  )م١٨٥٩(الذي وضع كتابه أصل األنواع سنة  ) دارون  ( وقد ظهر يف هذا العصر   

، وزاد الرتاع واحتدم اخلصام بني دارون وبني )م١٨١٧(وكتابه اآلخر أصل اإلنسان سنة 
سة، ولكن املوقف أخذ يتحول     الكنيسة اليت كفرته، ووقف الناس بادئ ذي بدء مع الكني   

تدرجييا لصاحل دارون، وقد وجد الناس أن هذه فرصة ساحنة للتخلص من الغول البشع           
  . )٢(الذي يضطهد الناس باسم الدين 

إن تفسري النشوء   : (وأنكر دارون تدخل اهللا يف عملية النشوء واالرتقاء، وقال    
 ). لطبيعة يف وضع ميكانيكي حبتواالرتقاء بتدخل اهللا هو مبثابة إدخال عنصر خارق ل 

ليعلن اإلحلاد من خالل أحباثه يف االقتصاد، فهو يرى أن الدين  ) ماركس ( مث جاء 
والقيم الروحية واألخالقية والسلوك هو عبارة عن انعكاس عن املادة، وتاريخ العامل هو        

: ئيسية لإلنسان البيان الشيوعي املطالب الر  ) املنيفستو (تاريخ البحث عن الطعام، وحدد يف    
 . والدين عنده هو أفيون الشعوب   . )٣() املأكل واملسكن واإلشباع اجلنسي

وقال بأن الغرائز هي اليت حتكم    .. ليعلن صرخته يف عامل اجلنس   ) فرويد ( مث جاء  
اإلنسان، وأن الروح ال وجود هلا على اإلطالق، واحلياة كلها جنس، حىت الدين            

، فالطفل حيب أمه جنسيا، مث جيد األب حائال دوهنا فينشأ واألخالق فإهنا انبثاق جنسي 
، والطفلة تعشق أباها جنسيا، ولكن أمها حتول بينها وبني أبيها،  )عقدة أوديب(عنده 

 )!! عقدة ألكترا(فينشأ لديها 
 . ومن املعلوم أن الصهيونية العاملية كانت وراء هؤالء  

                                                 
 ). ٨١٣(وكذلك ص ) ٩٧٢(ث وصلته باالستعمار الغريب    الفكر اإلسالمي احلدي) ١(
 ). ٦١(التطور والثبات يف حياة البشرية ص   ) ٢(
 . فما بعدها) ٦٢٣(الفكر اإلسالمي احلديث حملمد البهي  ) ٣(
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  . )١(تقول بروتوكوالت حكماء صهيون  
نا جناح دارون وماركس ونيتشه بالترويج آلرائهم، وإن األثر اهلدام لألخالق    لقد رتب(

 ). الذي تنشئه علومهم يف الفكر غري اليهودي واضح لنا بكل تأكيد  
وبعد هذه املعارك املتواصلة بني الكنيسة وبني هؤالء انزوى رجال الكنيسة بني 

ة يف نفوس الناس، هذا الذي    جدراهنا األربعة، ورجعت كسيفة حزينة، وسقط إله الكنيس
إن دين اهللا السماوي وعقيدته     : (كانت ختضع الناس بامسه، والسبب يف هذا بسيط جدا 

الصافية مل تدخل املعركة، إمنا دخل املعركة آراء البشر الفجة املرجتلة، وأخذت تقاوم          
 ). حقائق علمية وإحصائيات دقيقة تدعمها التجارب والرباهني

ومن هذا يتضح أن صراع العقل مع الدين هو صراع      . ()٢( البهي يقول األستاذ حممد
الفكر اإلنساين مع مسيحية الكنيسة، وإن دوافع هذا الصراع هي الظروف اليت أقامتها          

 ). الكنيسة يف احلياة األوروبية
واآلن ما هو موقف الكنيسة؟ لقد عادت جتري وراء الناس وتلهث على أثرهم،    

 أو أقل يف األسبوع مع اإلعالنات واملغريات، ودونك إحدى   ترجوهم أن حيضروا ساعة 
يوم األحد أول أكتوبر  . املعلقة بباب إحدى الكليات إلقامة حفلة كنسية   . )٣(اإلعالنات 

عشاء خفيف، ألعاب سحرية، ألغاز،   : يف الساعة السادسة مساء ) م١٩٥٠(سنة 
ا داخل الكنيسة ولو على   أمسعت؟ عادت ترجو الناس أن جيتمعو ! مسابقات، تسلية، رقص

 !! الرقص والتسلية 
ولكن رغم أن الكنيسة هزمت إال أن العداء بقي قائما بني العلم والدين، وبقي هذا  
العداء الذي أتعب البشرية وأشقاها، وال زلنا نعاين آثاره، وندفع ضريبته من راحتنا وأبنائنا   

 . راب ونكد وشقاءوأجيالنا، ال زلنا ندفع الثمن مبا نعيشه من حرية واضط 

                                                 
 ). ٢٣١(ترمجة التونسي، صفحة   ) اخلطر اليهودي  (انظر بروتوكوالت حكماء صهيون  . الربوتوكول الثاين) ١(
 . فما بعدها) ٥٩٢( اإلسالمي احلديث حملمد البهي فصل الدين خمدر صفحة     انظر الفكر) ٢(
 ). ١٨(اإلسالم ومشكالت احلضارة لسيد قطب صفحة    ) ٣(
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 الفصل الثالث بعض خصائص العقيدة ومكانة اإلنسان فيها 
لقد بدأ الصراع يف أوروبا بني العقيدة احملرفة وبني احلقائق العلمية، مث امتد الصراع       

خاصة الذين يتخرجون من املؤسسات العلمية    -إىل أرضنا وإىل أبنائنا، وأخذ أبناؤنا   
 أخذوا يعادون الدين     -ريكية واألوروبية هناك أو فروعها هنا  الغربية، ومن اجلامعات األم 

ظانني أن عقيدتنا تعادي العلم، وأن ديننا كالدين الكنسي يصارع ويصطدم بالبحوث   
العلمية، ولكنها الصبغة اليت اصطبغ هبا العلم الغريب من جراء املعارك الطاحنة، صبغة     

ه أبناؤنا دون تريث وبال تفكري قليل يف    اجلفوة بني الدين والعلم والعداء بينهما، ونقل  
مصدر هذا الرتاع ويف سبب هذا الشقاء، وأخذنا نتبع التفكري األورويب املادي حذو القذة        

 . بالقذة، حىت لو دخلوا جحر ضب لدخلناه   
 : لقد نسي أبناؤنا أن قرآننا يقول

} Æìsùötƒ ª!$# t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u öΝä3ΖÏΒ t Ï% ©!$#uρ (#θè?ρ é& zΟù= Ïè ø9$# ;M≈y_ u‘ yŠ 4{ )١١: اجملادلة  ()١ ( 

 : وكأهنم ال يقرأون 
} ö≅ yδ “ Èθ tG ó¡o„ t Ï% ©!$# tβθçΗ s>ôè tƒ t Ï% ©!$#uρ Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ 3 $ yϑ ¯ΡÎ){ )٩: الزمر  ()٢ .( 

نسوا أن القرآن من عند اهللا، واهللا يعلم ما سيحدث، وما سيجد من األجيال    
 . واالكتشافات والعلوم

إن االكتشافات هي عبارة عن معرفة سنن اهللا يف هذا الكون، واهللا الذي خلق هذه    
  يف الكون هو الذي أنزل القرآن، وهو الذي أنطق رسوله         السنن والنواميس واألنظمة

 . بالسنة
} $ tΒ uρ ß,ÏÜΖtƒ Çtã #“ uθ oλù; $# ∩⊂∪ ÷β Î) uθ èδ ω Î) Ö ór uρ 4 yrθãƒ ∩⊆∪{ )٤-٣: النجم . ()٣ .( 

                                                 
 . ١١: سورة اجملادلة آية ) ١(
 . ٩: سورة الزمر آية  ) ٢(
 . ٤ - ٣: سورة النجم آية  ) ٣(
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فالكون هو كتاب اهللا . (اهللا يف الكون ونظام اهللا يف القرآن فال ميكن أن يصطدم نظام  
، هذا إذا كنا  )املنظور والقرآن هو كتاب اهللا املسطور، فال ميكن أن يصطدم الكتابان معا    

مسلمني، ونعتقد أن القرآن مرتل من عند اهللا، وأنه قطعي الثبوت متواتر، ومن شك يف   
 . حرف من القرآن فقد كفر 

 نظرية علمية أن تصطدم مع آية قرآنية أو حديث نبوي ثابت صحيح،    ال ميكن ألية(
وإن اصطدمت فإن هذا يعين أن النظرية مل تثبت بعد، وما أكثر النظريات العلمية اليت كنا       

مث تراجع عنها أصحاهبا يف حياهتم أو أثبت خطأها من    ) نعدها حقائق علمية مسلمة 
 . بعدهم

لطب والفلك واجلغرافيا وغريها من العلوم التجريبية   وال ننسى أن العلماء يف ميادين ا
 قد ألقوا السلم وكفوا أيديهم عن حماربة الدين والغيب،   -العشرين-احملضة يف هذا القرن   

 بوجود اهللا، اإلرادة املدبرة هلذا الكون وما      -حتت ضغط احلقائق العلمية- وأخذوا يعترفون 
علم مرادفا للغيب ال مناقضا له ومصطدما  وأصبح العلم يثبت وجود اهللا، وأصبح ال . فيه
 . معه

إن العلم يثبت وجود اهللا وينفي اإلحلاد ال نعين به أننا نورده      : وحنن عندما نقول
لتصديق نفوسنا، فلقد آمنا قبل أن يأيت العلم، آمنا باهللا ربا وباإلسالم دينا ومبحمد نبيا 

ا نورد هذا لنحاكم الذين يدعون    ولكنن.. ورسوال، نعتقد باهللا قبل أن يقول فالن فالن  
العلم ليثبتوا جحودهم وليعلنوا إحلادهم، لقد أصبح يف هذا القرن من يدعي اإلحلاد عن      

 إن مل يكن   -هذا إن كان باحثا -طريق العلم جاهال يف نظر الذين فاقوه يف ميدان أحباثه  
 . ببغاء تلوك ما تسمع

} ã≅ sVtΒ uρ t Ï% ©!$# (#ρ ãxŸ2 È≅ sVyϑ x. “ Ï% ©!$# ß,Ïè ÷Ζtƒ $ oÿ Ï3 Ÿω ßìyϑ ó¡tƒ ω Î) [!$ tã ßŠ [!#y‰ÏΡuρ 4 BΛà¼ íΝõ3ç/ Ò‘ôϑ ãã óΟßγ sù 

Ÿω tβθè= É)÷è tƒ ∩⊇∠⊇∪{ )١٧١: البقرة . ()١ ( 

                                                 
 . ١٧١: سورة البقرة آية  ) ١(
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) اهللا يتجلى يف عصر العلم (وإن أردت االستزادة يف هذا املوضوع فاقرأ كتاب   
إن ماليني املاليني   :(األستاذ جبامعة فرانكفورت بأملانيا) رسل أرنست  ( وليسمع فيه قول  

من اخلاليا احلية املوجودة على سطح األرض تشهد بقدرته شهادة تقوم على الفكر    
  . )١() واملنطق، ولذا فإنين أومن بوجود اهللا إميانا راسخا   

وإن استطردت فارجع  ) لعلم يدعو إىل اإلميان لكريسي موريسون  ا.. (واقرأ إن شئت 
اهللا والعلم احلديث، اإلسالم والعلم احلديث،   : إىل سلسلة كتب األستاذ عبد الرزاق نوفل

 . القرآن والعلم احلديث، طريق إىل اهللا، بني الدين والعلم   

$ {: واآلن لنرجع إىل حديثنا عن عقيدتنا وديننا الذي تكفل اهللا حبفظه  ¯ΡÎ) ßøt wΥ $ uΖø9̈“ tΡ 

tø.Ïe%! $# $ ¯ΡÎ)uρ …çµ s9 tβθÝàÏ≈ pt m: ∩∪{ )٢( .  

إن اإلنسان يف العقيدة كرمي، حيتل املكانة    ): مركز اإلنسان يف هذه العقيدة(ولنرى 
‚¤t {: لسماوات وما يف األرض األوىل يف هذا الكون، فقد سخر اهللا له ما يف ا   y™ uρ /ä3s9 $ ¨Β 

’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# $Yè‹ÏΗ sd çµ ÷ΖÏiΒ 4 ¨β Î) ’Îû š Ï9≡sŒ ;M≈ tƒUψ 5Θöθ s)Ïj9 šχρ ã©3xtG tƒ ∩⊇⊂∪{ )٣( 

  ).١٣: اجلاثية(
: والذي يسخر له السماوات واألرض هو أمثن من السماوات واألرض وأغلى منهما 

} $ tΒ uρ $ oΨø)n= yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ $ tΒ uρ $ yϑåκs]÷ t/ šÎ6 Ïè≈s9 ∩⊂∇∪ $ tΒ !$ yϑ ßγ≈ oΨø)n= yz ω Î) Èd,ys ø9$$ Î/ £Å3≈ s9uρ 

öΝèδ usYò2 r& Ÿω tβθßϑ n= ôè tƒ ∩⊂∪{ )٣٩-٣٨: الدخان  ()٤ .( 

ومن اللحظة األوىل اليت أعلن فيها ميالد اإلنسان أمر املالئكة بالسجود له إيذانا    
 : بكرامته عند اهللا، ولقد حرصت اآليات الكثرية بتكرميه 

                                                 
 . ط الرابعة) ٧/٣٣٢(انظر يف ظالل القرآن  ) ١(
 . ٩: سورة احلجر آية ) ٢(
 . ١٣: سورة اجلاثية آية ) ٣(
 . ٣٩ - ٣٨: سورة الدخان آية  ) ٤(
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} ô‰s)s9uρ $ oΨ øΒ §x. û Í_ t/ tΠyŠ# u öΝßγ≈ oΨù= uΗ xquρ ’Îû Îhy9 ø9$# Ìós t7ø9$#uρ Νßγ≈ oΨø% y— u‘ uρ š∅ÏiΒ ÏM≈t7ÍhŠ©Ü9$# óΟßγ≈ uΖù= Ò sùuρ 4’ n? tã 

9ÏVŸ2 ô£ϑ ÏiΒ $ oΨ ø)n= yz WξŠÅÒ øs? ∩∠⊃∪{ )٧٠: اإلسراء . ()١ .( 

} ô‰s)s9 $ uΖø)n= y{ z≈ |¡Σ M}$# þ’ Îû Ç|¡ôm r& 5Οƒ Èθ ø)s? ∩⊆∪ ¢ΟèO çµ≈tΡ÷ŠyŠu‘ Ÿ≅xó™ r& t,Î#Ï≈ y™ ∩∈∪ ω Î) t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u 

(#θ è= ÏΗxå uρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$#{ )٦-٤: التني ()٢ ( 

وعلى هذا فاإلنسان كرمي يف هذا الدين، وتكرميه من صلب هذه العقيدة، إذن ال بد          
 . فهأن يكون له دور كبري، ولقد حددت اآلية اليت أعلنت عن خلقه وظيفة من وظائ    

} øŒÎ)uρ tΑ$ s% š •/u‘ Ïπs3Í×¯≈ n= yϑ ù= Ï9 ’ ÎoΤÎ) ×≅Ïã% y` ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Zπx‹Î= yz ({ )٣٠: البقرة . ()٣ .( 

 : وحددت اآلية األخرى قصر وظيفته على العبادة

} $ tΒ uρ àM ø) n= yz £ Åg ø: $# }§Ρ M} $# uρ ω Î) Èβρ ß‰ ç7 ÷è u‹ Ï9 ∩∈∉∪ !$ tΒ ß‰ƒ Í‘ é& Ν åκ ÷] ÏΒ  Ï iΒ 5− ø— Í h‘ !$ tΒ uρ ß‰ƒ Í‘ é& 

β r& Èβθ ßϑ Ïè ôÜ ãƒ ∩∈∠∪ ¨β Î) ©! $# uθ èδ ä−# ¨— §9 $# ρ èŒ Íο §θ à) ø9 $# ß ÏG yϑ ø9 -٥٦: الذاريات    . ()٤( }∪∇∋∩ #$

٥٨ .( 

} ω Î) Èβρ ß‰ç7÷èu‹Ï9 ∩∈∉∪{ )وإال عندما تأيت بعد النفي تكون للحصر والقصر، فقد   )٥ 

 العبادة اليت تقول بأنه لعمارة األرض وإصالحها وبأنه خليفة يف   حصر اهللا وظيفته يف 
 . األرض

إذن ال بد أن تكون خالفة األرض وعمارهتا جزء من العبادة، فالعبادة تشمل كل   
جوانب احلياة، فالصالة عبادة، وزيارة األرحام عبادة، وغض البصر عن احملارم عبادة،       

 الطويل للمرأة عبادة، واألمانة يف البيع، واجلهاد يف    والعدل يف احلكم عبادة، ولبس اجللباب 
                                                 

 . ٧٠: سورة اإلسراء آية ) ١(
 . ٦ - ٤: سورة التني آية  ) ٢(
 . ٣٠: سورة البقرة آية  ) ٣(
 . ٥٨ - ٥٦: سورة الذاريات آية  ) ٤(
 . ٥٦: سورة الذاريات آية  ) ٥(
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وتصبح كل كلمة  . سبيل اهللا عبادة، بل يصبح الطعام عبادة واملودة بني الزوجني عبادة   
 . وكل حركة وكل خاجلة عبادة، بل النية الطيبة عبادة، والبغض يف اهللا عبادة   

يث تكون متجهة إىل  هذا كله بشرط واحد أن تكون هذه األعمال مرتبطة باهللا، حب  
 .  خالصة لوجهه الكرمي   اهللا 

ولذا فإن قيمة األعمال يف العقيدة اإلسالمية مستمدة من بواعثها ال من نتائجها، ألن    
النتائج بيد اهللا، ألن جزاء اإلنسان ال يتوقف على نتائجها، بل اجلزاء من النية يف عملها،    

 . ه الواجبات ولذا فإن موقف اإلنسان يتغري تغريا كامال جتا
ومن مث فإن جزاء اإلنسان يف اإلسالم ال يتعلق بالنتائج، وختلص نفسه من حظ نفسه، 

فإن الغاية ال  (، ومن أجل هذا   -حىت انتصار هذا الدين على يديه-وال يترقب مثارا لعمله 
، فال ميكن أن يستعمل املسلم وال جيوز له استعمال    )تربر الواسطة يف العقيدة اإلسالمية 

وسائل اخلسيسة لتحقيق غاية كرمية، فال حيق له الغش يف االمتحان من أجل نيل الشهادة       ال
اليت يظن أنه خيدم هبا اإلسالم، وال حيق له السرقة من أموال الكافر للتصدق هبا على    

 . املسلمني
وهنا أريد أن أشري إىل قضية تتعلق بشمول العبادة للحياة، هذه القضية هي قضية    

 ). العبادات واملعامالت(الفصل بني 
إن هذه القضية جاءت مؤخرا عندما بدأ الفقهاء يؤلفون يف الفقه، وذلك من ناحية       
علمية فنية ال بد منها للتدريس، فهي للتسهيل على الطالب واملعلم، إال أن هذا التقسيم  

الشعائر  ترك آثار سيئة يف احلياة اإلسالمية، إذ تعلق يف أذهان الناس، أن العبادة فقط هي  
التعبدية، أما املعامالت فقد ثبت يف عقول الناس أهنا ليست عبادة، ولقد رسخ يف ذهن  
الكثريين أن الصالة عبادة، أما أداء األمانة وصدق احلديث واألمر باملعروف فإهنم ال    

 . يكادون يصدقون أهنا عبادات
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ما عبادة، إن    إن تنفيذ كل أمر جاء يف الكتاب أو السنة واجتناب كل هني ورد فيه 
كل تصرف يف احلياة عبادة، إن العبادة تشمل كل نشاط لإلنسان يف هذه احلياة، هذا مع          

 . صدق النية وإخالصها وجتردها هللا  
وهو رجل له مكانته يف النمسا ترك  ) ليوبولد فايس ( يقول األستاذ حممد أسد (

فة فارغة عادية، وال على أهنا     إن اإلسالم ال ينظر إىل احلياة على أهنا صد   : (النصرانية وأسلم 
طيف خيال لآلخرة، ولكن على أهنا وحدة إجيابية تامة يف نفسها، وعبادة اهللا يف أوسع      

 يرينا إمكان بلوغ    -وحده -معانيها تؤلف يف اإلسالم معىن احلياة اإلنسانية، هذا اإلدراك 
مال إىل ما بعد إماتة   اإلنسان الكمال يف إطار حياته الدنيوية، إن اإلسالم ال يؤجل هذا الك  

الشهوات اجلسدية، وال بعد سلسلة متالحقة من تناسخ األرواح، كما هو يف اهلندوكية،          
إن العبادة يف اإلسالم ليست حمصورة يف أعمال من اخلشوع اخلالص كالصالة والصيام  

  . )١() مثال، ولكنها تتناول كل حياة اإلنسان العملية
 ها يف حياة البشر خصائص العقيدة اإلسالمية وآثار

 ): على خصائص العقيدة اإلسالمية وآثارها يف حياة البشر (واآلن دعنا نتعرف 
 إن أوىل خصائص هذه العقيدة أهنا ربانية من عند اهللا، وأهنا مل تتغري ومل تتبدل،   -١

وهذا يطمئن النفس أهنا خري ألنفسنا، وأن السعادة تكمن يف تنفيذها، وأن الشقاء يترتب      
 : كهاعلى تر
فاخلري والربكة والسعادة ووفرة اإلنتاج كلها من بركات تطبيق الشريعة املبنية على       . أ

 : هذه العقيدة

} öθ s9uρ ¨β r& Ÿ≅ ÷δr& #“ tà)ø9$# (#θ ãΖtΒ#u (#öθ s)¨?$#uρ $ uΖós tG xs9 ΝÍκö n= tã ;M≈x.tt/ zÏiΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ Å3≈ s9uρ 

(#θ ç/¤‹x. Μ ßγ≈tΡõ‹s{r'sù $ yϑ Î/ (#θçΡ$ Ÿ2 tβθç7Å¡õ3tƒ ∩∉∪{ )٩٦: األعراف . ()٢ ( 

                                                 
 . حملمد أسد) الم على مفترق الطرقاإلس ()١(
 . ٩٦: سورة األعراف آية  ) ٢(
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} öθ s9uρ öΝåκ̈Ξr& (#θãΒ$ s% r& sπ1 u‘ öθ −G9$# Ÿ≅‹ ÅgΥM}$#uρ !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& ΝÍκö s9Î) ÏiΒ öΝÍκÍh5§‘ (#θ è= Ÿ2 V{ ÏΒ óΟÎγ Ï% öθ sù ÏΒ uρ ÏM øt rB 

ΟÎγ Î= ã_ ö‘ r& 4 öΝåκ÷]ÏiΒ ×π̈Β é& ×ο y‰ÅÁ tFø)•Β ( ×ÏVx.uρ öΝåκ÷]ÏiΒ u!$ y™ $ tΒ tβθ è= yϑ ÷ètƒ ∩∉∉∪{ )٦٦: املائدة . ()١ ( 

ن النقص، ساملة من العيب، بعيدة عن  فإهنا مربأة موما دامت ربانية من اهللا  -ب
 )٢( }Ÿξsùr& tβρã−/y‰tFtƒ tβ#uöà)ø9$# 4 {احليف والظلم، ألن اهللا له املثل األعلى يف السماوات واألرض 

 ). ٨٢: النساء.. (
فهي اليت تشبع جوعة الفطرة للعبادة ال يسدها إال منهاج اهللا،     ومادامت ربانية -ج

 . وال متألها النظم الفلسفية، وال السلطان السياسي، وال الثراء املايل 
وهذه اجلوعة الفطرية للجوع إىل قوة عليا تربز بادية للعيان أمام األعاصري والكوارث      

حلياة مادة، والدين علقة متتص دماء  ال إله وا: (الذي كان يقول) ستالني ( واحملن، فهذا  
يضعف أمام هول احلرب العاملية الثانية، فإذا به خيرج القساوسة من السجن حىت         ) الشعوب

 . يدعوا له بالنصر
 . ومرة ثانية أمام شدة املرض يرسل وراء القسيس حىت يصلي له ويستغفر  

 إال بالتقوى، فاهللا   ومادامت ربانية فالناس أمامها سواء ال فضل لعريب على عجمي-د
-األبيض على األسود  . خالق الناس أمجعني فكلهم عبيده، وهو ال يفضل لونا على لون  

: ، وال يفضل الرجال على النساء من باب قوله تعاىل-كما هو احلال يف القانون األمريكي
} ôtΒ Ÿ≅ Ïϑ tã $ [s Î=≈ |¹ ÏiΒ @Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4 s\Ρé& uθ èδ uρ ÖÏΒ ÷σãΒ …çµ ¨Ζt Í‹ós ãΖn= sù Zο 4θ u‹ym Zπt6 ÍhŠsÛ ( óΟßγ ¨Ψ tƒ Ì“ ôf uΖs9uρ Νèδtô_ r& 

Ç|¡ôm r'Î/ $ tΒ (#θçΡ$ Ÿ2 tβθè= yϑ ÷è tƒ ∩∠∪{ )وليس من باب قوله تعاىل ) ٩٧: النحل ()٣ :} ãΑ% y Ì̀h9$# 
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 . ٦٦: سورة املائدة آية  ) ١(
 . ٨٢: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٩٧: سورة النحل آية  ) ٣(
 . ٣٤: سورة النساء آية ) ٤(
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 وال -ه ألن الرجل واملرأة كلهم خلق   -وال حيابيهم سبحانه .. فتأمل الفرق) ٣٤:النساء(
يفضل طبقة على طبقة كاألشراف على العبيد، وال يفضل جنسا على جنس، كتفضيل  

، ولذا فهي العقيدة الوحيدة         )وأملانيا فوق اجلميع  (العرق اآلري واجلنس األبيض على غريه   
اليت تنصف الناس وتعدل بينهم، والناس يقفون فيها على قدم املساواة حاكمهم وحمكومهم    

 . سواء

} ôM £ϑ s?uρ àMyϑ Î= x. y7 În/u‘ $ ]% ô‰Ï¹ Zω ô‰tã uρ 4 ω tΑÏd‰t6 ãΒ Ïµ ÏG≈yϑ Î= s3Ï9 4 uθ èδuρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# ÞΟŠ Î= yè ø9$# ∩⊇⊇∈∪{ )١( . 

 ) ١١٥: األنعام(
 :  ومن خصائص هذه العقيدة أهنا ثابتة -٢

} óΟÏ% r'sù y7 yγô_ uρ È Ïe$# Ï9 $ Z‹ÏΖym 4 |NtôÜÏù «!$#  ÉL ©9$# tsÜsù }¨$̈Ζ9$# $ pκö n= tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ö7s? È,ù= y⇐Ï9 «!$# 4 š Ï9≡ sŒ 

Ú Ïe$! $# ÞΟÍhŠs)ø9$#  ∅ Å3≈ s9uρ usYò2 r& Ä¨$ ¨Ζ9$# Ÿω tβθßϑ n= ôè tƒ ∩⊂⊃∪{ )٣٠: الروم . ()٢ ( 

وثبات العقيدة ناتج عن أهنا مرتلة من عند اهللا، وقد انقطع الوحي بالتحاق                      
 بالرفيق األعلى من اجلنة، وبقيت النصوص ثابتة إىل يوم الدين ال                       رسول اهللا  

 . ينسخها ناسخ وال يبدهلا كافر     
دة الثابت الذي يتسع حلركة  واإلنسان يتحرك ويتطور وينمو، ولكن داخل إطار العقي  

اإلنسان ومنوه، وإذا خرج اإلنسان من اإلطار الثابت فإنه يسبح كالنجم الذي يفلت من    
 . مداره، ويسري إىل هنايته اليت تؤدي إىل اصطدامه بكوكب آخر، فيتحطم وحيطم معه غريه 

وال بد من شيء ثابت يرجع الناس إليه، حىت يطمئنوا ويسترحيوا ويكون عندهم     
مقياس يعرفون طول األشياء وعرضها ووزهنا، أما الذين يقولون بأن كل شيء متطور يف  
احلياة حىت الدين واألخالق والنظم، فهذا يؤدي إىل فوضى كبرية، فال نعرف احلكم على   

الزنا مثال ثابتة حرمته وبشاعته يف الديانات اليت نزلت من عند    : أي شيء، وألضرب مثال  

                                                 
 . ١١٥: سورة األنعام آية ) ١(
 . ٣٠: سورة الروم آية  ) ٢(
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فإذا كان املقياس الذي حكمنا به على الزنا أنه قبيح   . هذه القضية اثنان اهللا، فال خيتلف يف 
ثابت، فإن الزنا يبقى بشعا، ويستقر يف ذهن األجيال أن هذا احلكم ثابت ال يتغري، فتتريب   

 . قلوهبم على كراهية الزنا واحتقاره
زنا كان أما إذا كان القانون والدين غري ثابتني، وكانا متطورين، فإنه يعين أن ال  

بشعا يف فترة من الفترات، ولكن الزنا اآلن يف عرف الذين يقولون بتطور األخالق    
 . ضرورة بيولوجية ال بد منها  ) فرويد ( مثل 

 كان أمرا  -خاصة من قبل النساء-وكذلك ستر العورات وتغطية اللحم باللباس  
أما يف األخالق املتطورة     طبيعيا وثابتا يف األخالق واألديان، ويبقى ثابتا إىل يوم الدين،     

فلقد كان ستر العورة مستحسنا يف عصر من العصور، مث جاء القرن العشرين ورأى أن       
ستر العورة شيء مستقبح، وأصبح أصحابه ينادون بكشف العورة من أجهزة إعالمهم         
وأبواقهم اليت تفوح منها رائحة اخلبث والكيد والغدر هبذا الكائن اإلنساين الذي يريدون     

 . طيمهحت
وثبات العقيدة يضع ميزانا ثابتا يقيس الناس، فامليزان واحد، الكيلو يف هذا امليزان     

غم، فإذا جئنا نزن شخصا فإننا نضعه يف هذا امليزان الواحد ونضع   ) ١٠٠٠(تساوي 
مقابله كيلوات حىت نعرف وزنه، وهنا يكون احلكم صحيحا على وزن مجيع الناس، ألن 

احد، فإذا جاء قوم وغريوا امليزان وقالوا عن الكيلو أهنا قنطار، فإن          الوزن واحد والعيار و   
الشخص الذي يزن سبعني كيلو غراما يف امليزان األول هو نفسه يزن سبعني قنطارا يف   

 . امليزان الثاين، والشخص هو الشخص 
وعندما خيتلف امليزان ال ميكن أن يكون احلكم صحيحا، ولذا فإن الرجل عند الناس      

 مبجال مطاعا حمترما ألنه ثقيل يف ميزاهنم، ولكن عندما نضعه يف ميزان اهللا الثابتة     يكون
 : فإنه قد ال يزن شيئا، فمثال الوليد بن املغرية كانت قريش تعتربه زعيما وتقول 
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 : ويقول
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 واهللا يسميه دابة، واملؤمنون     فقريش ال تقطع أمرا إال بعد استشارته واستنصاحه،
 : يعتربونه دابة بل أقل من الدابة

} y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$% x. ö≅ t/ öΝèδ ‘≅ |Ê r& 4{ )١٧٩: األعراف . ()٤ ( 

ه حاكمهم وحمكومهم على السواء،      وثبات العقيدة جيعل أصال يرجع الناس إلي -٣
والناس يسترحيون ويسعدون، ألن احلاكم ال يستطيع أن يظلم الناس ويقول قبل أن      
يظلمهم غريت القانون، وال يستطيع احملكومون أن يقولوا للحاكم حنن ال نعرف القانون    

 . ألنه جديد
فته، ويكون النظام  ولكنه إذا كان ثابتا فإن الناس يتربون منذ نعومة أظفارهم على معر

 . حيا يف نفوسهم ويعيش يف حسهم
: فال يستطيع احلاكم يف الدين الرباين أن يدعي أن الظروف طارئة، وال أن يقول  

أحكام عسكرية يوقف هبا تطبيق دين اهللا، وحتت هذه األمساء ووراء هذه الشعارات  
ألنظمة الوضعية   تسفك الدماء، وتداس الكرامة، وتنتهك احلرمة، وهذا هو شأن مجيع ا 

اليت اخترعها البشر من عند أنفسهم، وأبرز ما  ) األديان األرضية(األرضية، أو بتعبري أدق 

                                                 
 . ٣١: سورة الزخرف آية  ) ١(
 . ١١ - ١٠: ورة القلم آية   س) ٢(
 . ٥٥: سورة األنفال آية ) ٣(
 . ١٧٩: سورة األعراف آية  ) ٤(
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تكون هذه الظاهرة يف األنظمة العسكرية واالنقالبات الثورية، ففي كل انقالب قانون       
جديد، ويف كل مرة تنصب املشانق وتعلق على أعواد يف األسواق، ودعك عن التحقيقات  

النساء يف الظالم، والناس الذين يدفنون أحياء أو يوضعون يف براميل النيتريك، حىت مع 
 !! يذوبوا مث يطالب أهلهم هبم ألهنم فروا من السجن 

ويف كل مرة يغري فيها النظام تفقد البلد أعز أبنائها، وأقدر كفاءاهتا، وأعلى طاقاهتا،    
 .  والقادة وغريهموأمثن ما لديها وهم العينات من الشباب واملفكرين 

 وثبات العقيدة الربانية جيعل الناس مجيعا حتت ظل الدستور واحلكم، وليس     -٤
هنالك حاكم فوق القانون وحمكوم حتت القانون، ونظام يسري على احلاكم، ونظام     

 . يسري على احملكوم
 ...  هو الذي -سبحانه وتعاىل-فاهللا 

} Ÿω ã≅t↔ ó¡ç„ $ ¬Η xå ã≅ yèøtƒ öΝèδ uρ šχθ è= t↔ ó¡ç„ ∩⊄⊂∪{ )٢٣: األنبياء ()١ ( 

أما اخلليفة واألمري واحلاكم فهم مجيعا خلق اهللا، ويعبدون اهللا بتنفيذ هذا القانون   
 . الرباين، فما داموا من خلق اهللا فهم عبيد وليسوا آهلة ال يسألون  

دل على هذا، فهذا يهودي يشتكي عليه اخلليفة علي   وهذا الواقع التارخيي اإلسالمي ي 
إىل القاضي شريح بشأن درعه فيحكم شريح لليهودي بالدرع  . 

ورجل آخر يشتكي هارون الرشيد إىل القاضي أيب يوسف فيستشهد الرشيد بشهادة    
أنت سيدي وأنا : لقد مسعت جعفرا يقول لك: جعفر الربمكي فريدها أبو يوسف قائال

كان عبدك حقا فشهادة العبد لسيده ال جتوز، وإن كان كاذبا فشهادة   عبدك، فإن 
 . الكاذب ال جتوز

                                                 
 . ٢٣: سورة األنبياء آية ) ١(
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ومن هنا فقد كانت الطمأنينة تلف اجملتمع كله بردائها احلاكم واحملكوم سواء، وهم    
سعداء هبذا، ال يستطيع احلاكم أن يرفض دين اهللا فضال أن يغريه أو يبدله بدين جديد من   

 . عنده
لتطور يؤدي إىل االستبداد السياسي والظلم، ويعيش الناس يف قلق دائم  وعلى هذا فا

من تغري القوانني وتبديل الدساتري، زيادة عن التعب النفسي وعدم الطمأنينة من قبل الناس،   
ألهنم يعلمون أن هذه األنظمة ليست من عند اهللا، فإطاعتها ليست عبادة، بل تقدمي أية    

 القرآن مع الرضا القليب كفر، ألنك تفضل كالم البشر على      مادة قانونية على ما ورد يف
القرآن، أي على كالم رب العاملني، فأنت تفضل البشر على رب البشر، ومن فعل هذا   
فقد خرج من هذا الدين، أما دين اهللا ونظامه فإطاعته عبادة، ومقابل إطالق يد الراعي يف   

 العنان يف اقتناص الشهوات واالنطالق  تغيري األحكام كما يشاء، هو بدوره يطلق للرعية 
 . بالسعار اجلنسي إىل أقصاه، وبالرتوات احليوانية اليت ال ترفع عن مستوى البهيمة

 . فهذه نتيجة طبيعية ومنطقية وواقعية لتطور النظم واألفكار
 ). انطالق حيواين للشهوات من قبل الرعية، يقابله انطالق استبدادي للسلطة  (
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  من أركان العقيدة معرفة صفات اهللا الفصل الرابع 
 وأمساءه توقيفية يعتمد يف أخذها على الوحي فقط،      من املعلوم أن صفات اهللا   

 . سواء كان يف القرآن أو السنة  
؛ فنحن ومجيع علمائنا من أهل احلجاز وهتامة   ٧يقول ابن خزمية يف كتابه التوحيد ص

 هللا ما أثبته اهللا لنفسه، نقر بذلك بألسنتنا  واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا أنا نثبت   
 . ونصدق بذلك بقلوبنا

 ليست مقتصرة على تسعة وتسعني امسا كما ورد يف الصحيحني     وأمساء اهللا 
مائة إال واحدا ال حيفظها أحد إال دخل اجلنة، وهو   هللا تسعة وتسعون امسا، {: والترمذي

:  وعددهتا رواية الترمذي، ولكن ورد يف أحاديث أخرى أمساء غريها  )١( }وتر حيب الوتر

إنه مجع من    : (قال أبو بكر بن العريب يف شرح الترمذي حاكيا عن بعض أهل العلم  
  . )٢() الكتاب والسنة من أمسائه تعاىل ألف اسم

 . احلنان، املنان، البديع، الكفيل : مساءومن هذه األ
   كقول اهللا  -عز شأنه-أما صفات اهللا (
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الترمذي الدعوات ، )٢٦٧٧(مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، )٦٠٤٧(البخاري الدعوات ) ١(

 ). ٢/٣١٤(أمحد ، )٣٨٦١(ابن ماجه الدعاء ، )٣٥٠٧(
 ). ٩٨٤(جمموعة الرسائل ص . ر العقائد لألستاذ البنا انظ) ٢(
 . ٢٧: سورة الرمحن آية  ) ٣(
 . ١٠: سورة الفتح آية  ) ٤(
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 آراء الناس يف صفات اهللا 
 : فقد اختلفت آراء الناس يف هذه الصفات على أربعة أقوال

-الذين يثبتون هللا الصفات، ولكن يقولون    ): و اجملسمةرأى املشبهة أ: (الرأي األول
 بأن له جوارح، فله أيد كأيدينا، وعني كأعيننا، ووجه كوجوهنا،       -تعاىل اهللا عن ذلك 

داود اجلواريب، وهشام بن احلكم الرافضي، وهذا كفر خيرج من امللة، ألنه    : ومن هؤالء
øŠs9 Ïµ§{ {: عبادة وثن، وترد عليهم اآلية Î= ÷WÏϑ x. Öï† x« ({ )١(  

  . )٢(يقول ابن القيم 
ــان    إن ــابد األوثـ ــبه عـ                               املشـ

ــتان   ــايد البهـ ــل عـ                                 إن املعطـ
ــراين   ــرك نص ــيب ملش ــو النس                                فه
ــان    ــيس ذا إمي ــار ول ــو الكف                                   فه

 
 
 
 

ــنا ــفاتنا        لس ــفه بص ــبه وص                            نش
ــال  ــافه       ك ــن أوص ــيه ع                          وال خنل

ــه    ــيم خبلق ــبه اهللا العظ ــن ش                                 م
ــافه   ــن أوص ــرمحن ع ــل ال                                 أو عط

 هؤالء ينفون صفات اهللا      . )٣() رأي املعطلة وهذا رأي اجلهمية : ( الثاينالرأي
 ال يسمع وال يتكلم وال يبصر، ألن ذلك ال يكون إال        -سبحانه-ويزعمون أن اهللا    

 .  من امللة باجلوارح، وهذه الطائفة كافرة خارجة
 ). املعطل يعبد عدما واملمثل يعبد صنما :(وقد قال السلف
أصل الشرك وقاعدته اليت يرجع إليها هو التعطيل وهو ثالثة    . )٤(قال ابن القيم 

 : أقسام
 .  تعطيل الصانع عن املصنوع-١

                                                 
 . ١١: سورة الشورى آية  ) ١(
 ). ١٣(، وكذلك الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية ص    )٢/٢١٢(انظر شرح قصيدة ابن القيم    ) ٢(
انظر العقيدة الواسطية حتقيق       . وقد تلقى عن اجلعد بن درهم    ) هـ٨٢١(ة نسبة إىل اجلهم بن صفوان املقتول سن    ) ٣(

 ). ٢٢(مصطفى العامل ص  
 ). ٣٠(انظر الروضة الندية العقيدة الواسطية ص     ) ٤(
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 . أمسائه وصفاته وأفعاله :  عن كماله املقدس-سبحانه- تعطيل الصانع -٢
 . لته عما جيب على العباد من حقيقة التوحيد تعطيل معام-٣

 : وقال ابن القيم
 وال خنليه عن أوصافه  كال  املعطل عابد البهتان  إن

وهذا املذهب مير الصفات   ): مذهب السلف يف الصفات وهو إثباهتا : ( الثالثالقول

ß‰tƒ «!$# s−öθ {: كما وردت يف القرآن أو السنة، فعندما يواجهون مثل آية      sù öΝÍκ‰ É‰÷ƒ r& 4{ )١( 
 . يقولون نثبت هللا يدا، نؤمن هبذا، ونصدق به وال نسأل كيف؟ وال نعطل 

هذا املذهب ودلل عليه بعبارة جزلة موجزة رصينة وما    ) اخلطايب ( ولقد خلص اإلمام   
مذهب السلف إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها مع   : (نوردها يقولف! أمجلها

نفي الكيفية والتشبيه عنها، إذ الكالم يف الصفات فرع على الكالم يف الذات، حيتذي فيه  
حذوه، ويتبع مثاله، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود ال إثبات تكييف، فكذلك إثبات   

 . كييفالصفات إثبات وجود ال إثبات ت 
إنه جيب   : متر كما جاءت وال يتعرض هلا بتأويل، ومرادهم  : وقد يعربون عنها بقوهلم

إثبات الصفات دون التكييف، وقد يظن من ينسب هلم أهنم أرادوا التفويض، أو أهنا من 
  . )٢() املتشابه، وهذا ظن خاطئ 
 يف كتابه، ومبا   ومن اإلميان باهللا اإلميان مبا وصف اهللا به نفسه     : (ويقول ابن تيمية

 ). وصفه به رسوله ص من غري حتريف وال تعطيل، ومن غري تكييف وال متثيل 
صفات الرب تعاىل معلومة من حيث اجلملة واإلثبات، غري مدركة : (وقال بعضهم

  . )٣() من حيث الكيف والتحديد
 . تغيري النص لفظا أو معىن: التحريف

                                                 
 . ١٠: سورة الفتح آية  ) ١(
 ). ٣٢(املصدر السابق ص   ) ٢(
 ). ١٢(شرح العقيدة الواسطية ملصطفى العامل ص   ) ٣(
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 . السؤال بصيغة كيف: التكييف
 . ثبات املثل للشيء مساويا له من كل الوجوه إ: التمثيل
 . إثبات املثل للشيء مساويا له من بعض الوجوه  : التشبيه

صاحب أيب -وقد روى أبو القاسم الاللكائي يف أصول السنة عن حممد بن احلسن   
اتفق الفقهاء كلهم من املشرق إىل املغرب على اإلميان    : ( قال-حنيفة رضي اهللا عنهما

 من غري تفسري وال وصف وال    حاديث اليت جاء هبا الثقات يف صفة الرب    بالقرآن واأل
 وفارق اجلماعة،    تشبيه، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النيب 
  . )١() فإهنم مل يصفوا ومل يفسروا ولكن أفتوا مبا يف الكتاب والسنة مث سكتوا   

فما ذكره اهللا تعاىل يف القرآن من ذكر    وله يد ووجه ونفس،       . )٢(وقال أبو حنيفة 
الوجه واليد والنفس فهو له صفات بال كيف، وال يقال أن يده قدرته أو نعمته، ألن فيه              

 ). إبطال الصفة وهو قول أهل القدر واالعتزال، ولكن يده صفته بال كيف 

إن اهللا يضع   { ، )٤( }يرتل ربنا إىل مساء الدنيا{يف مثل  . )٣(وقال أمحد بن حنبل 

  ..). )٥( }قدمه

نؤمن هبا ونصدق هبا وال كيف وال معىن، وال نرد منها شيئا، ونعلم أن ما جاء به     (
 الرسول ص حق إذا كان بأسانيد صحاح، وال نرد قوله، وال يوصف اهللا تبارك وتعاىل  

 . بأكثر مما وصف به نفسه بال حدود وال غاية ليس كمثله شيء  

                                                 
 ). ٩٨٤(لبنا، انظر جمموعة الرسائل من  رسالة العقائد ل) ١(
 ). ٦٣(شرح الفقه األكرب ) ٢(
 ). ٩٨٤(جمموعة الرسائل للبنا ) ٣(
أبو  ، )٤٤٦(الترمذي الصالة  ، )٧٥٨(مسلم صالة املسافرين وقصرها   ، )٥٩٦٢( البخاري الدعوات  )٤(

مالك النداء    ، )٢/٤٣٣(أمحد ، )١٣٦٦(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها   ، )١٣١٥(داود الصالة  
 ). ١٤٨٤(الدارمي الصالة   ، )٤٩٦(للصالة 

الترمذي تفسري القرآن ، )٢٨٤٨(مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ، )٤٥٦٧(البخاري تفسري القرآن ) ٥(
 ). ٣/١٤١(أمحد ، )٣٢٧٢(
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ß‰tƒ «!$# s−öθ {: وقد أفىت اإلمام مالك بأن الذي يقول  sù öΝÍκ‰ É‰÷ƒ r& 4{ )ويشري بيده، أو    )١ 

uθ {: يتلو èδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# çÅÁ t7ø9$# ∩⊇⊇∪{ )ويشري إىل عينه أو أذنه فإنه يقطع العضو املشار إليه    )٢ 

 . منه، ألنه شبه اهللا بنفسه
له،  إثبات اليد والوجه حق عندنا، لكنه معلوم بأص  : (ويقول فخر اإلسالم البزدوي

متشابه بوصفه، وال جيوز إبطال األصل بالعجز عن الوصف بالكيف، وإمنا ضلت املعتزلة     
 ). من هذا الوجه، فإهنم ردوا األصول جلهلهم بالصفات على الوجه املعقول فصاروا معطلة   

وأصحاب هذا املذهب يرون جواز تأويل بعض   ): مذهب اخللف: (القول الرابع
 يتفقون مع السلف على أن املراد باآليات غري ما يتبادر إىل    مع أهنمالصفات ترتيها هللا 

 . ذهن اإلنسان مما يدركه

’4 {: قال اهللا تعاىل) دفع شبه التشبه(قال أبو الفرج بن اجلوزي يف كتابه  s+ö7tƒ uρ çµô_ uρ 

y7 În/u‘{ )قالوا يف قوله تعاىل ، وكذلك    يبقى ربك : رون  قال املفس)٣ :} tβρ ß‰ƒ Ì ãƒ 

… çµ yγ ô_ uρ ({ )٤( ،وقال الضحاك وأبو عبيدة  أي يريدونه :} ‘≅ä. >óx« î7Ï9$yδ ωÎ) …çµyγô_uρ 4{ )٥( 
 . أي إال هو

ويرى ابن اجلوزي أن األخذ بظاهر اآليات تشبيه وجتسيم، إذ أن ظاهر اللفظ هو ما  
وضع له، فال معىن لليد حقيقة إال اجلارحة، ويقول بأن مذهب السلف هو السكوت عن         

 . اآليات وليس أخذها على ظاهرها

                                                 
 . ١٠: سورة الفتح آية  ) ١(
 . ١١: سورة الشورى آية  ) ٢(
 . ٢٧: سورة الرمحن آية  ) ٣(
 . ٥٢: ورة األنعام آية س) ٤(
 . ٨٨: سورة القصص آية ) ٥(
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 ة الصفات وهو مذهب أهل السنة واجلماعة مذهبنا يف عقيد
 : مذهبنا يف عقيدة الصفات وهو مذهب أهل السنة واجلماعة 

إثبات الصفات العليا واألمساء احلسىن،  : مذهبنا الذي ندين به هو مذهب السلف
 . وتوحيدها دون تأويل وال تعطيل وال حتريف وال تكييف وال متثيل

 . ت وال يفوضون فيهاونرى أن السلف كانوا يثبتون الصفا 
ونرى أن السلف ال يعتربون األمساء والصفات من املتشابه، بل كانوا يعلمون معناها،     

 : ولكنهم ال يسألون كيف، ألن الكيف جمهول، فنحن نقول كما قال اإلمام مالك 
وكذلك    ) االستواء معلوم، والكيف جمهول، واإلميان به واجب، والسؤال عنه بدعة  (

هللا يد ليست كأيدينا، وال نقول   : ول االستواء هو اهليمنة، ونقول كذلك   الرتول، وال نق 
 . يده قدرته
 . إن مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم   : ونقول

 ). إن مذهب السلف أسلم ومذهب اخللف أحكم   (وال نقول 
إن مذهب السلف هو مذهب أهل السنة واجلماعة ليس كمثله شيء وهو      : ونقول

 . السميع البصري
الذين يؤولون كاألشعرية فهم من أهل السنة واجلماعة إال يف تأويل    : لفأما اخل

 . الصفات، فهم ليسوا على مذهب أهل السنة واجلماعة 
وحنن نعتقد أن األشاعرة ليسوا كفارا خارجني من امللة بتأويلهم، ولكنهم خمطئون       

 وبينهم جمموعة    سيما إذا علمنا أن كثريا من علماء املسلمني عرب التاريخ كانوا يؤولون، 
 . كبرية من أعالم احلديث الشريف والتفسري والفقه 

 فنرجو اهللا أن يثبتنا على احلق، وأن يغفر  وقد كان الدافع هلم بالتأويل هو ترتيهه 
ألهل الزلل واالحنراف ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة إنك 

 . أنت الوهاب
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 ٣٣٠( كثري من الصادقني، منهم أبو احلسن األشعري   وقد رجع إىل مذهب السلف  
الذي كان من قادة املعتزلة، مث رجع وألف أكثر من ثالمثائة كتاب يف الرد على     ) هـ

 . املعتزلة
مقاالت اإلسالميني واختالف   (و ) اإلبانة عن أصول الديانة(وقد بني عقيدته يف كتابه 

 ). املصلني
  . )١(يقول األشعري 

 أنا نقر باهللا ومالئكته وكتبه ورسله ومبا جاءوا به من عند اهللا، وما رواه          ومجلة قولنا
s+ö7tƒ’4 {: ، وأن هللا وجها كما قال    .. ال نرد من ذلك شيئا الثقات عن رسول اهللا   uρ çµ ô_ uρ 

y7 În/u‘{ )وأن له يدين بال كيف كما قال   )٢  :} àMø)n= yz £“ y‰u‹Î/ ({ )٣(  ، } ö≅ t/ çν#y‰ tƒ 

Èβ$ tG sÛθ Ý¡ö6 tΒ{ )ل وأن له عينني بال كيف كما قا  )٤ :} “ ÌøgrB $ uΖÏ⊥ ã‹ôã r'Î/{ )٥( .  

                                                 
 ). ٩(اإلبانة عن أصول الديانة أليب احلسن علي بن إمساعيل األشعري ص      ) ١(
 . ٢٧: سورة الرمحن آية  ) ٢(
 . ٧٥: سورة ص آية ) ٣(
 . ٦٤: سورة املائدة آية  ) ٤(
 . ١٤: سورة القمر آية  ) ٥(
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 الفصل اخلامس الرضا حبكم اهللا هو الركن الركني يف العقيدة 
 شروط العبودية 

  :التحاكم إىل شريعة اهللا: األول
اإلنسانية، إن احلالة اليت تردت إليها البشرية، والدرك الذي انتكست فيه الفطرة    

كل ذلك بسبب اخلروج عن  .. والفساد الذي ظهر يف الرب والبحر مبا كسبت أيدي الناس 
 . قاعدة التحاكم إىل كتاب اهللا

االحتكام إىل الكتاب الذي ميلك العالج الوحيد ملا تعانيه البشرية، ليس نافلة، وال    
 .. تطوعا، إمنا هو اإلميان، وال إميان مع غيابه 

 : ترتيلجاء يف حمكم ال

} Ÿξ sù y7 În/u‘ uρ Ÿω šχθ ãΨÏΒ ÷σãƒ 4 ®L ym x8θ ßϑ Åj3ys ãƒ $ yϑŠ Ïù tyf x© óΟßγ oΨ ÷t/ §ΝèO Ÿω (#ρ ß‰Ågs† þ’ Îû öΝÎη Å¡àΡr& % [ t̀ym 

$ £ϑ ÏiΒ |M øŠŸÒ s% (#θßϑ Ïk= |¡ç„ uρ $VϑŠ Î= ó¡n@ ∩∉∈∪{ )٦٥: النساء ()١ ( 

هذه اآلية الكرمية متثل القاعدة الكربى يف هذا الدين، هذه القاعدة اليت ال يكون بدوهنا  
إميان، وال إسالم، وهي قضية املسلم الكربى يوم أن ترتل هذا القرآن، وهي قضيته     

غل األساسية والكربى كذلك يف كل زمان، وهي قضية العصر الراهنة اليت جيب أن تش 
 . اهتمام كل مسلم

إن التحاكم إىل الكتاب والسنة هو اإلسالم فحسب، ولذا فلقد جاءت هذه اآلية هبذا    
القسم املزلزل الذي ترتعش حياله األوصال وترجتف عند مساعه اجلبال، وهذه احلقيقة     

 . بديهية من املفروض أال تغيب عن بال بشر، وذلك ألننا عبيد هللا، نعيش يف ملك اهللا 
خلق من خلقه، ولذا جيب أن ينفذ فينا شرعه، ويطبق علينا حكمه، وإال فهو مترد     حنن 

على خالق األرض واإلنسان، وهو تصرف بغري إذن املالك، بل مناوأة للسيد يف ملكه        

                                                 
 . ٦٥: سورة النساء آية ) ١(
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وحكمه وعبيده، ومن مث تصبح القضية خروجا وفسوقا وكفرا مبالك امللك الذي يتصرف        
 : يف ملكه كما يشاء

} Ÿω ã≅t↔ ó¡ç„ $ ¬Η xå ã≅ yèøtƒ öΝèδ uρ šχθ è= t↔ ó¡ç„ ∩⊄⊂∪{ )٢٣:األنبياء ()١ .( 

أوامره ونواهيه، وهي يف جوانب العقيدة، كما أهنا تتمثل يف إقامة        :فدين اهللا هو
ذه   وأخريا فهي تكون يف جانب الشرائع والقوانني، وه      -بالعبادات وغريها-الشعائر 

اجلوانب كلها متكاملة إذا غاب أي جزء من هذه األجزاء فقد ختلف هذا الدين عن        
الوجود، ألن اإلسالم كاجلهاز املتناسق الذي يتوقف إذا رفع منه أي جزء أو أضيف إليه         

 . جزء غريب على كيانه
وهللا املثل األعلى، فدينه الذي كمل على صورته النهائية بالشريعة اليت ترتلت على 

 ال يتعايش مع أي منهج من صنع البشر، وال يقبل أي دم غريب عليه، فإن أخذ          مد  حم
به البشر على شكل منهاج كامل ورضوا أن يتحاكموا إليه مطمئنني راضني، فهم داخلون       

مهما كان -يف إطاره ويعدون داخلني يف دائرته، وإن هم متردوا عن إطاعة أية جزئية منه          
ليه، باغون يف األرض بغري احلق، يريدون أن يشاركوا اهللا    فهم خارجون ع-سبب التمرد

 . يف ألوهيته ويف تصرفه يف ملكه وعبيده، فهم مشركون باهللا هبذه االعتبار 
 : واآلن لنرجع إىل هذه اآلية من الناحية األصولية 

على أنه من مل يتحاكم إىل شريعة اهللا راضيا مستسلما فليس     : إن ظاهر هذه اآلية يدل  
 ومل ترد هنالك أدلة أقوى أو تساوي هذا الدليل، بل مل ترد أدلة دونه يف الداللة  مبؤمن،

 . واإلثبات تستطيع أن خترج هذا املعىن الظاهر عن ظاهره 
هذا نص ال حيتمل تأويال، وال جاء نص خيرجه عن ظاهره أصال،   : (يقول ابن حزم

  . )٢(وال جاء برهان بتخصيصه يف بعض وجوه اإلميان   

                                                 
 . ٢٣: ة األنبياء آية سور) ١(
 ). ٤/٧١(امللل والنحل البن حزم  ) ٢(
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Ÿω šχθ {: قل الشيخ ابن حجر عن بعض العلماء يف معىن قولهولقد ن ãΨÏΒ ÷σãƒ{ )١( 
 : وهذا القول مردود من عدة نواح   . )٢(أي ال يستكملون اإلميان  

كما يقول  . )٣() ت ال يثبت بدون املصدر النع(إذ أن   :  فهو مردود من ناحية اللغة -١
فال وربك ال يؤمنون إميانا حىت     : القاضي أبو زيد الدبوسي يف التقومي، إذ لو كانت اآلية  

، أما وقد غاب املصدر فإن   )كامال(جلاز أن يثبت النعت وتقدر عندها .. حيكموك
 ترك للمعىن   الوصف ال يثبت على رأي الدبوسي، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فهو  

الظاهر بال مربر، وال ضرورة لتقدير مضمرات، وترك ظاهر اللغة إىل التأويل بال قرينة    
 . ترجحه غري جائز

فاملفعول املضمر عند احلنفية من قبيل   :  وهو مردود من الناحية األصولية والفقهية  -٢
يثبت، املقتضى الذي ثبت لضرورة صدق الكالم، والعموم هو زيادة عن الضرورة فال     

: وإذا انتفى العموم انتفى التخصيص، ألن ختصيص ما ليس فيه عموم حمال، ولذا لو قال 
مث قال نويت طعاما خاصا، فإنه ال يصدق ديانة وال قضاء عند    " إن أكلت فامرأيت طالق 

  . )٤(احلنفية خبالف املتكلمني 
د احلنفية وتقع  ونوى ثالثا فال تصح نيته عن) أنت طالق (وذكرنا أنه لو قال المرأته 

  . )٥( بينما تصح النية عند الشافعي -رجعية-طلقة واحدة   
 . وعلى هذا فاحلنفية ال جييزون تقدير الصفة يف هذه اآلية  

                                                 
 . ٦٥: سورة النساء آية ) ١(
 ). ٤٦١(انظر الدر النضيد من أقوال احلفيد     ) ٢(
 ). ٧٣٤(تقومي األدلة للدبوسي ) ٣(
 . ما عدا احلنفية : املتكلمون يف األصول هم ) ٤(
خمطوطان يف دار    ) ٧٤٢(كذلك تقومي األدلة للدبوسي    و-)٤:٦٠(الربدوي -انظر هذه املسألة يف الشامل   ) ٥(

٣٧: ٢(املنهاج  : واألسنوي والبدخشي) ٦٦: ٢(املنهاج : الكتب املصرية، وانظر كذلك األسنوي مع اإلهباج 
 ). ٥٨١-٥٨١: ٢(وفصول البدائع  ) 
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٦٢

فيمن حلف ال يغتسل أو ال ينكح، وعىن من  : (جاء يف فتح القدير للكمال بن اهلمام
  . )١() جنابة امرأة دون امرأة ال يصدق أصال     

 الظين ال يقوى على ختصيص النص، ولذا فلقد قال الفخر الرازي   وأظن أن الرأي   
ظاهر اآلية يدل على أنه ال جيوز ختصيص النص بالقياس، ألنه : (الشافعي عند هذه اآلية

يدل على أنه جيب متابعة قوله وحكمه على اإلطالق، وأنه ال جيوز العدول منه إىل غريه،      
ية، قلما يوجد يف شيء من التكاليف، وذلك ومثل هذه املبالغة املذكورة يف هذه اآل

  . )٢() يوجب تقدمي عموم القرآن واخلرب على حكم القياس  
يبتر النص    ) اإلميان الكامل (ألن األخذ باملعين :  وهو مردود من جهة سياق اآلية    -٣

إما  : ويشوهه، إذ أن احلشد الكبري من اآليات قبل اآلية تؤكد معىن اآلية الواضح، وهو أنه         
 . كم إىل شريعة اهللا ورسوله فهنا إميان وإسالم، وإال فال إميان وال إسالم    حتا

 : فقد ابتدأ السياق بآية حتدد شرط اإلسالم وحد اإلميان، ابتدأ بآية  

} $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u (#θ ãè‹ÏÛr& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛr&uρ tΑθ ß™ §9$# ’Í< 'ρ é&uρ Íö∆ F{$# óΟä3ΖÏΒ ( βÎ* sù ÷Λä ôã t“≈ uΖs? ’ Îû &ó x« 

çνρ –Šãsù ’ n<Î) «!$# ÉΑθ ß™ §9$#uρ β Î) ÷ΛäΨä. tβθãΖÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$# 4 y7 Ï9≡sŒ ×öyz ß|¡ôm r&uρ ¸ξƒ Íρ ù's? ∩∈∪{ )٣( 
 ) ٥٩: النساء(

فدل على أن من مل يتحاكم يف حمل الرتاع إىل الكتاب : (ن كثري عند هذه اآليةيقول اب
  . )٤() والسنة، وال يرجع إليهما يف ذلك، فليس مؤمنا باهللا وال باليوم اآلخر  

أرأيت كالم ابن كثري ؟ إنه يعترب أن عدم التحاكم إىل شريعة اهللا خروج عن اإلميان   
 . مهما ادعى بعد ذلك مدع أنه مؤمن 

 : ولذا جاءت اآلية التالية تقطع وحتسم هذا األمر لتقول 

                                                 
 . خمطوط يف دار الكتب املصرية  ) ٤٥(انظر الوصول إىل قواعد األصول    ) ١(
 ). ٣:٣٥٢( الغيب للرازي  تفسري مفاتيح ) ٢(
 . ٥٩: سورة النساء آية ) ٣(
 ). ٤/١٣١(وكذلك تفسري القامسي  ) ١/٨١٥(تفسري ابن كثري  ) ٤(
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} öΝ s9 r& t s? ’ n< Î) š Ï% ©! $# tβθ ßϑ ãã ÷“ tƒ öΝ ßγ ¯Ρ r& (#θ ãΨ tΒ# u !$ yϑ Î/ tΑ Ì“Ρ é& y7 ø‹ s9 Î) !$ tΒ uρ tΑ Ì“Ρ é&  ÏΒ y7 Î= ö6 s% tβρ ß‰ƒ Ì ãƒ 

β r& (# þθ ßϑ x.$ y⇔ tF tƒ ’ n< Î) ÏNθ äó≈ ©Ü9 $# ô‰ s% uρ (# ÿρ â É∆ é& β r& (#ρ ã à õ3 tƒ  Ïµ Î/ ß‰ƒ Ì ãƒ uρ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# β r& öΝ ßγ ¯= ÅÒ ãƒ Kξ≈ n= |Ê 

# Y‰‹ Ïè t/ ∩∉⊃∪  # sŒ Î) uρ Ÿ≅Š Ï% öΝ çλ m; (# öθ s9$ yè s? 4’ n< Î) !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# ’ n< Î) uρ ÉΑθ ß™ §9 $# |M ÷ƒ r& u‘ t É) Ï≈ uΖ ßϑ ø9 $# tβρ ‘‰ ÝÁ tƒ 

šΖ tã # YŠρ ß‰ ß¹ ∩∉⊇∪{ )٦١-٦٠: النساء( )١ (. 

أي غري   . )٢(وإذن فالزعم يف أمر هذا اإلميان ال يكفي، ولذا فالتحاكم إىل الطاغوت  
 سبحانه أن عالمة النفاق هو عدم     ليس إميانا بل هو ضالل بعيد، مث بني اهللا -شرع اهللا 

 أن الرسل ما أرسلوا إال ليطاعوا التحاكم إىل شريعة اهللا والصد عنها، مث ذكر اهللا 
 . وما أرسلنا من رسول إال ليطاع بإذن اهللا : وليسوا فقط للبالغ

Ÿξ {: وتأيت اآلية أخريا sù y7În/u‘ uρ Ÿω šχθ ãΨÏΒ ÷σãƒ{ )يف مكاهنا الطبيعي لتركز هذا األمر )٣ 

 . يف النفوس ولتقطع أي تساؤل هبذا الوضوح وهبذه النصاعة والقوة  
 . واآلن دعنا نقف لننظر خطورة هذه القضية يف حياة البشرية 

ي انتكست فيه الفطرة اإلنسانية،    إن احلالة اليت تردت إليها البشرية، والدرك الذ       
والفساد الذي ظهر يف الرب والبحر مبا كسبت أيدي الناس، والشقاء والنكد الذي مزق          

هو اخلروج عن   : النفوس يف كل مكان على وجه هذه األرض راجع كله إىل سبب واحد     
قاليد ورد م . هذه القاعدة األساسية يف سعادة البشرية وهي قاعدة التحاكم إىل كتاب اهللا    

 : األمور إىل صاحبها احلقيقي سبحانه

                                                 
 . ٦١-٦٠: سورة النساء آية ) ١(
؛ مث أخرب سبحانه من حتاكم أو حاكم إىل غري ما جاء به الرسول فقد      ١/٣٥يقول ابن القيم يف أعالم املوقعني     ) ٢(

اكم إليه، والطاغوت كل ما جتاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت  حكم الطاغوت وحت
كل قوم من يتحاكمون إليه غري اهللا ورسوله، أو يعبدونه من دون اهللا، أو يتبعونه على غري بصرية من اهللا، أو  

 . يطيعونه فيما ال يعلمون أنه طاعة هللا  
 . ٦٥: سورة النساء آية ) ٣(
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} …çµ s9 ß‰‹Ï9$ s)tΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ({ )١٢: الشورى ()١ ( 

 ليس نافلة وال  -الذي ميلك العالج الوحيد ملا تعانيه البشرية -فاالحتكام إىل الكتاب 
 : تطوعا، إمنا هو اإلميان، وال إسالم وال إميان بدونه، وال إسالم مع غيابه   

} $ tΒ uρ tβ%x. 9ÏΒ ÷σßϑ Ï9 Ÿω uρ >π uΖÏΒ ÷σãΒ #sŒÎ)  |Ós% ª!$# ÿ…ã&è!θ ß™ u‘ uρ #·øΒ r& βr& tβθ ä3tƒ ãΝßγ s9 äο uzÏƒ ø: $# ôÏΒ öΝÏδ ÌøΒ r& 3 
tΒ uρ ÄÈ ÷ètƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ ô‰s)sù ¨≅ |Ê Wξ≈ n= |Ê $ YΖ Î7•Β ∩⊂∉∪{ )٣٦: األحزاب ()٢ ( 

} šχθ ä9θ à)tƒ uρ $ ¨ΖtΒ#u «!$$ Î/ ÉΑθ ß™ §9$$ Î/uρ $ uΖ÷è sÛr&uρ ¢ΟèO 4’̄< uθ tG tƒ ×,ƒ Ìsù Νåκ÷]ÏiΒ .ÏiΒ Ï‰÷è t/ y7 Ï9≡sŒ 4 !$ tΒ uρ y7 Í×¯≈ s9'ρ é& 

tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$$ Î/ ∩⊆∠∪{ )٤٧: النور ()٣ ( 

 . واآليات يف هذا املوضوع متوافرة  

                                                 
 . ١٢: لشورى آية  سورة ا) ١(
 . ٣٦: سورة األحزاب آية  ) ٢(
 . ٤٧: سورة النور آية  ) ٣(



 العقيدة وأثرها يف بناء اجليل

٦٥

 الفصل السادس رفض الشريعة خروج من امللة 
 عبودية اإلنسان خلالقه 

} Ÿξ sù y7 În/u‘ uρ Ÿω šχθ ãΨÏΒ ÷σãƒ 4 ®L ym x8θ ßϑ Åj3ys ãƒ $ yϑŠ Ïù tyf x© óΟßγ oΨ ÷ t/{ )١( .  

بينت آنفا خطورة قضية التحاكم يف حياة البشرية، وتنسمنا بعض النفحات من 
 قول ابن حزم بأن هذه اآلية على    الشذى الطيب وحنن نتفيا ظالل هذه اآلية، وبينت  

عمومها، وبأهنا نص ال حيتمل تأويال وال جاء نص خيرجه عن ظاهره أصال، وال جاء          
 . برهان بتخصيصه يف بعض وجوه اإلميان 

ال يستكملون اإلميان،        : كذلك فإين رددت على قول بعض العلماء بأن املعين              
 ورسوله قول، وكل كتب األصول           إنه ليس ألحد مع اهللا     : ومجاع األمر يف هذه القضية      

أمجع املسلمون على أن اهللا هو               : (تفتتح أوىل صفحاهتا بإمجاع األصوليني واألئمة القائل           
Èβ {، وهذا الذي صرح به القرآن بأكثر من آية قطعية الداللة،                    "احلاكم وحده     Î) ãΝ õ3 ß⇔ ø9 $# 

ω Î) ¬! ({ )فقد وردت هذه اآلية هبذا اللفظ الذي حيصر ويقصر احلكم بيد الواحد                    )٢ 

 . القهار مرتني يف سورة يوسف      
أمجع املسلمون على أن من استبانت له سنة رسول اهللا صلى اهللا         : (ويقول الشافعي

   .)٣() عليه وسلملم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس  
 أول حمنة حملاولة تنحية كتاب اهللا عن  -املفسر املؤرخ احملدث -ولقد عاش ابن كثري 

أي  -" توجيه األمة املسلمة الستبداله بقانون جنكيز خان الذي أمساه؛ الياس أو الياسق 
فمن ترك الشرع احملكم املرتل     : (، فأطلق كلمته صرحية مدوية قائال  -السياسات امللكية

                                                 
 . ٦٥: سورة النساء آية ) ١(
 . ٥٧: سورة األنعام آية ) ٢(
 ). ٤٢(مفتاح اجلنة، االحتجاج بالسنة للسيوطي ص  ) ٣(
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٦٦

 خامت األنبياء وحتاكم إىل غريه من الشرائع املنسوخة فقد كفر،        على حممد بن عبد اهللا
  . )١() ال شك أن هذا يكفر بإمجاع املسلمني ! فكيف مبن حتاكم إىل الياسا، وقدمها عليه؟

 لعدي بن حامت كيف كانت عبادة اليهود والنصارى لألحبار    وقد بني رسول اهللا  
ÿρ#)  {: وهو يتلو هذه اآلية دخل عدي عليه  {والرهبان، فقد  ä‹sƒ ªB$# öΝèδ u‘$ t6ôm r& öΝßγ uΖ≈ t6 ÷δ â‘ uρ 

$ \/$ t/ö‘ r& ÏiΒ Âχρ ßŠ «!$# yx‹Å¡yϑ ø9$#uρ š∅ ö/$# zΝtƒ ötΒ{ )يا رسول اهللا، ما : فقال) ٣١: التوبة ()٢

إهنم أحلوا هلم احلرام وحرموا عليهم احلالل فاتبعوهم، فذلك           :  بلىعبدوهم، فقال 
  . )٣( }عبادهتم إياهم

وعلى هذا فالتحاكم إىل كالم البشر عن رضى وطواعية هو خلع لربقة اإلسالم من   
 رضي بترك كالم اهللا وبتحكيم كالم غريه، أو تقدمي كالم أي بشر على      األعناق، فكل من

القرآن والسنة فال حظ له يف دين اإلسالم، وهذا هو الكفر بعينه ال غبش فيه وال لبس وال    
 . خفاء

فاهللا هو احلاكم، كتابه هو املهيمن، والناس ليس هلم أية وظيفة مع القرآن والسنة          
 الناس أمة واحدة فبعث اهللا النبيني مبشرين ومنذرين وأنزل   سوى التطبيق والتنفيذ، كان 

فاهللا هو احلاكم بكتابه يف  . )٤(معهم الكتاب باحلق ليحكم بني الناس فيما اختلفوا فيه 
اختالفات الناس كما جاء يف تفسري اجلاللني، وأن سبب نزول اآلية يؤيد ما نراه من أن    

 شريعة اهللا فليس مؤمنا، ومن مل يرض حبكم اهللا من مل حيكم بدين اهللا أو مل يتحاكم إىل
 . ورسوله فليس مبسلم وإن كان يقيم الشعائر التعبدية  

                                                 
 ). ٤/٣٧١(وكذلك انظر عمدة التفسري ألمحد شاكر    ) ٩١١-٣١/٨١١(البداية والنهاية البن كثري  ) ١(
 . ٣١: سورة التوبة آية  ) ٢(
 ). ٢/١٧١(رواه الترمذي، انظر تفسري ابن كثري     ) ٣(
 ). ٣/٣٥٢( وكذلك مفاتح الغيب للرازي   ٩/٣٢٣انظر فتح الباري   ) ٤(
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٦٧

خاصم الزبري رجال من األنصار يف            {: يروي البخاري بإسناده عن عروة قال         

 اسق يا زبري مث أرسل املاء إىل جارك، فقال             من احلرة، فقال النيب        . )١(شريج  
اسق يا زبري مث احبس   :  اهللا أن كان ابن عمتك ؟ فتلون وجهه مث قال   يا رسول : األنصاري

 للزبري حقه يف  مث أرسل املاء إىل جارك واستدعى النيب    . )٢(املاء حىت يرجع إىل اجلدر    
 . األنصاري، وكان أشار عليهما بأمر هلما فيه سعة .  )٣(صريح احلكم حني أحفظه   

Ÿξ {: فما أحسب هذه اآليات إال نزلت يف ذلك : قال الزبري sù y7 În/u‘ uρ Ÿω šχθ ãΨÏΒ ÷σãƒ 

4 ®L ym x8θ ßϑ Åj3ys ãƒ $ yϑŠ Ïù tyf x© óΟßγ oΨ ÷ t/{ )٤({  . 

وإذا كان الرجل من األنصار فهو يقيم الشعائر ولو ظاهرا، ومع ذلك فاآلية نفت عنه   
 . اإلميان

التحاكم إىل اهللا  -وفيما يلى نورد أقوال بعض املفسرين حول هذه القاعدة العظيمة 
 . -ورسوله

ا حبكم جيب أن يكون التحاكم إىل الطاغوت كالكفر، وعدم الرض . )٥(: قال القاضي
 :  كفر، ويدل عليه من وجوه حممد 

يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به،       : أنه تعاىل قال : األول
فجعل التحاكم إىل الطاغوت يكون إميانا به، وال شك أن اإلميان بالطاغوت كفر باهللا       

 . كما أن الكفر بالطاغوت إميان اهللا

                                                 
 ). ٢/٦٥٤(النهاية . مسيل املاء من احلرة إىل السهل   ) ١(
هو هاهنا  : وقال ابن األثري يف النهاية  ) ٧٢١(ح املنري  املصبا . قال السهيلي اجلدر احلاجز حيبس املاء ومجعه جدور  ) ٢(

 ). ١/٦٤٢(النهاية  . املسناة وهو ما رفع حول املزرعة كاجلدار وقيل هو اجلدار    
 . أغضبه : أحفظه) ٣(
 . ٦٥: سورة النساء آية ) ٤(
 . القاضي هو أبو يعلى احلنبلي ) ٥(
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Ÿξ {: قوله تعاىل : الثاين sù y7 În/u‘ uρ Ÿω šχθ ãΨÏΒ ÷σãƒ 4 ®L ym x8θ ßϑ Åj3ys ãƒ $ yϑŠ Ïù tyf x© óΟßγ oΨ ÷t/{ )١( .. 

 .  وهذا نص يف تكفري من مل يرض حبكم الرسول )٢( }∪∋∌∩ @θßϑÏk=|¡ç„uρ $VϑŠÎ=ó¡n#) {: إىل قوله

‘Í {: قوله تعاىل : الثالث x‹ós uŠù= sù t Ï%©!$# tβθ àÏ9$ sƒ ä† ôtã ÿÍν Íö∆ r& β r& öΝåκz:ŠÅÁ è? îπ uΖ÷FÏù ÷ρ r& öΝåκz: ÅÁ ãƒ 

ë># x‹tã íΟŠ Ï9r& ∩∉⊂∪{ )وهذا يدل على أن خمالفته معصية عظيمة، ويف هذه اآليات دالئل        )٣ ، 

 فهو خارج عن اإلسالم، سواء رده   على أن من رد شيئا من أوامر اهللا أو أوامر الرسول  
ابة إليه من  من جهة الشك أو من جهة التمرد، وذلك يوجب صحة ما ذهبت الصح           

  . )٤(احلكم بارتداد مانعي الزكاة وقتلهم وسيب ذراريهم  
يف هذه اآلية وجوب الرضا بقضاء اهللا سبحانه    : وقال بعض املفسرين: وقال القامسي

 ". والرضا مبا شرعه، وتدل على أنه ال جيوز التحاكم إىل غري شريعة اإلسالم 
ر، وما ورد من فعل عمر وقتله    وتدل على أنه من مل يرض حبكمه كف     : (قال احلاكم

  . )٥(املنافق يدل على أن دمه هدر   
 ). ال قصاص فيه والدية

إذا حتاكم رجالن يف أمر، فرضي أحدمها حبكم                : وها هنا فرع، وهو أن يقال       
املسلمني وأىب الثاين وطلب احملاكمة إىل حاكم املالحدة فإنه يكفر، ألن يف ذلك                           

  . )٦(رضا بشعار الكفرة     
ذا فكل من رضي بالقوانني األرضية وبالشرائع القانونية اليت شرعوها بغري إذن       وعلى ه

كل من رضي هبا أو حتاكم  : من اهللا، بل هي مصادمة للنصوص القرآنية والنبوية، أقول  

                                                 
 . ٦٥: سورة النساء آية ) ١(
  .٦٥: سورة النساء آية ) ٢(
 . ٦٣: سورة النور آية  ) ٣(
 ). ٣/٣٥٢(وكذلك مفاتيح الغيب للرازي   ) ٥/٥٥٣١(انظر تفسري القامسي  ) ٤(
 ). ٥/٥٥٣١(تفسري القامسي ) ٥(
 ). ٥/٥٥٣١(انظر تفسري القامسي  ) ٦(
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إليها غري مكروه، أو تدخل يف تقنينها أو إقرارها أو تنفيذها راضيا فهو ممن ينسحب   
العمل من دائرة اإلميان، سيما وأن البخاري يروي أهنا      عليهم حكم اآلية، وخيرج هبذا   

نزلت يف رجل من األنصار، وهو قطعا يقيم الشعائر ويعلن إسالمه، ومع ذلك فقد كان    
  . )١(القسم رهيبا وجازما يف أن هذا الذي ال يتحاكم إىل شرع اهللا ورسوله ليس مؤمنا    

يقاع احلاسم اجلازم، إذ     وأخريا جييء ذلك اإل  : (ويقول سيد قطب عند هذه اآلية
يقسم اهللا سبحانه بذاته العلية أنه ال يؤمن مؤمن حىت حيكم رسول اهللا صلى اهللا عليه   
وسلمفي أمره كله، مث ميضي راضيا حكمه مسلما بقضائه، ليس يف صدره حرج منه، وال    
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يقرره اهللا سبحانه وتعاىل بنفسه  ومرة أخرى جتدنا أمام شرط اإلميان وحد اإلسالم،  
ويقسم عليه بذاته، فال يبقى بعد ذلك قول لقائل يف حتديد شرط اإلميان وحد اإلسالم،    
وال تأويل ملؤول، اللهم إال مماحكة ال تستحق االحترام، وهي أن هذا القول مرهون           

 وال بزمان، وموقوف على طائفة من الناس، وهذا قول من ال يدرك من اإلسالم شيئا،  
يفقه من التعبري القرآين قليال وال كثريا، فهذه حقيقة كلية من حقائق اإلسالم، جاءت يف      
صورة قسم مؤكد، مطلقة من كل قيد، وليس هناك جمال للوهم أو اإليهام بأن حتكيم 

 وحتكيم شخصه، إمنا هو حتكيم شريعته ومنهجه، وإال مل يبق لشريعة اهللا   رسول اهللا 
 ن بعد وفاته، وذلك قول أشد املرتدين ارتدادا على عهد أيب بكر      مكاوسنة رسوله  

وهو الذي قاتلهم علهيم قتال املرتدين، بل قاتلهم على ما دونه بكثري، وهو جمرد عدم    
 .  فيها بعد الوفاةالطاعة هللا ورسوله يف حكم الزكاة، وعدم قبول حكم رسول اهللا   

                                                 
جاهال  إما أن يكون منافقا فيقبل ظاهره، أو  : ملاذا مل يقتل الرسول هذا األنصاري؟ فاجلواب    : قد يقول قائل) ١(

 . فيعذر جبهله
 . ٦٥: سورة النساء آية ) ٢(
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م الناس إىل شريعة اهللا وحكم رسوله،     أن يتحاك ) اإلسالم(وإذا كان يكفي إلثبات  
هذا ما مل يصحبه الرضا النفسي والقبول القليب وإسالم القلب ) اإلميان(فإنه ال يكفي يف 

 . واجلنان يف اطمئنان 
فلتنظر نفس أين هي من اإلسالم وأين هي من   .. وهذا هو اإلميان .. هذا هو اإلسالم

  . )١( قبل ادعاء اإلسالم وادعاء اإلميان.. اإلميان
وبعد أن نقلنا الكثري من آراء املفسرين حول هذه اآلية اليت يكمن يف طاعتها احلل         

-الوحيد ملشاكل البشرية، ال يبقى بعدها قول لقائل أن هذا عموم قد يدخله التخصيص 
، فالتخصيص الذي ميكن    -من أن اإلميان ليس على عمومه بل اإلميان الكامل هو املقصود  

 ال بد له من دليل يسنده حىت يستطيع إخراج اآلية من ظاهرها، وهو  أن يدعيه املدعون 
وأما  .. العموم إىل اخلصوص، إذ أن تأويل الظاهر ال بد له من دليل أقوى من قوة الظاهر 

ظاهر  : (ولقد سبق ونقلنا قول الرازي .. القياس فال يستطيع إخراج هذه اآلية عن عمومها
لنص بالقياس، ألنه يدل على أنه جيب متابعة قوله   اآلية يدل على أنه ال جيوز ختصيص ا

قسم من اهللا تعاىل على أهنم ال (.. ويقول الفخر كذلك  . )٢() وحكمه على اإلطالق 
حىت حيكموك فيما شجر  : يصريون موصوفني بصفة اإلميان إال عند حصول شرائط، أوهلا

  . )٣() بينهم
 القوي الذي ال يقوى القياس على وحسبنا أننا وقفنا جبانب ظاهر اآلية ومع عمومها

ختصيصه، ويدعمنا يف كل هذا سبب نزول اآلية وسياقها بني اآليات اليت حشدت لتركيز 
 . مفهوم احلاكمية، وكذلك أقوال املفسرين  

واآلن لنلتفت حولنا لنرى العجب العجاب يف هذه األرض اليت كانت حتكم   
 : ني اثننيباإلسالم، ولنرى أبناءها يف غالبيتهم العظمى ب

                                                 
 ). ٥/١٣٠(يف ظالل القرآن سيد قطب  ) ١(
 ). ٣/٣٥٢(مفاتيح الغيب للفخر الرازي  ) ٢(
 . ٣/٣٥٢مفاتيح الغيب للفخر الرازي   ) ٣(
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رجل يتحاكم إىل الطاغوت وقد ترك التحاكم إىل الشرع الرباين، وهو ال       : أحدمها
إنسان يتحاكم إىل  : يعي حقيقة هذه املصيبة الطامة اليت خيرج هبا املرء من دين اهللا، والثاين  

الطاغوت، ولكنه أعلن عداءه هلذا الدين، وإن كانت تشهد له شهادة الوالدة واألرض أنه              
 . ملسلمنيمن ا

وهذا األمر قد تسلل إىل املسلمني يف غفلة منهم، ويف غيبة احلكم اإلسالمي واإلمام       
 السلطان عبد -املسلم، بعد أن فعل يهود الدومنة يف سالنيك فعلتهم يف إسقاط اخلليفة  

، ومت هذا بتنظيم رهيب اشتركت فيه اجلمعيات السرية اليهودية، وقد رفعت  -احلميد 
 وعناوين خمتلفة، ماسونية، ومجعية تركيا الفتاة، ومجعية االحتاد والترقي،  رايات وشارات

وقد أوقعت يف شباكها كثريا ممن ينتمون إىل هذا الدين، حىت وقع يف حبائلها رجال ممن   
تقلدوا إمامة األمة الروحية، وزعامتها الدينية، حىت نال أحد كبار العلماء من األزهر يف    

 والبلح من احملفل املاسوين اللبناين، بل أغرب من ذلك لقد أنشئ       تلك الفترة وسام الصدف 
احملفل املاسوين األول يف مصر على يد رجل يظن بأنه داعية إسالمي عظيم، وكان إنشاء   

  . )١(احملفل املاسوين الثاين على يد تلميذه 
 ولقد أصبح اآلن واضحا وضوحا ال جدال فيه أن املاسونية والصهيونية صنوان، بل          
توأمان ألم واحدة، وهي اليهودية اليت متسك بيدها خيوط املخطط الذي تريد به إفساد      
البشرية وهدم األديان يف األرض، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فلقد جازت احليلة    

 الذي حل حمل دين اهللا     -القانون الوضعي-على املسلمني البسطاء، وأصبح الدين اجلديد     
 أبناؤنا، وأقيمت اجلامعات واملعاهد، وتتصدر هذه اجلامعات  يف األرض قانونا يدرسه

وهي كلية احلقوق، ودخلها اآلالف املؤلفة من أبناء         ) الدين اجلديد(الكلية اليت تدرس  
املسلمني يدرسون هذا الدين، ويتخصصون فيه، ويصبحون هم بالتايل سدنته وكهنته   

وزمام الدولة، وقيادة األمة    ومحاته، وبتخطيط عجيب يتسلم هؤالء إدارة احملاكم  
 !! واملؤسسات احليوية يف كل بلد كان يف يوم ما دارا لإلسالم 

                                                 
 . يةاالجتاهات الوطنية يف األدب العريب املعاصر حملمد حسني، أستاذ األدب العريب يف جامعة اإلسكندر      ) ١(
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وضاع    .. وأصبح هؤالء هم القضاة واحلكام يف أحوال الناس ودمائهم وأعراضهم                        
دين اهللا يف األرض إال من شعائر يؤديها بعض الباقني على الوالء العاطفي الغامض هلذا                      

  . )١(الدين   
كل من رفض التحاكم إىل شريعة اهللا، أو فضل أي تشريع على     : ا أن نقولوبإمكانن

تشريع اهللا، أو أشرك مع شرع اهللا شرائع أخرى من وضع البشر وأهوائهم، وكل من         
رضي أن يستبدل بشرع اهللا قانونا آخر فقد خرج من حوزة هذا الدين، وألقى ربقة     

 . لة كافرااإلسالم من عنقه، ورضي لنفسه أن خيرج من هذه امل  
إن الذين حيكمون على عابد الوثن بالشرك   : (-رمحه اهللا-يقول األستاذ سيد قطب 

وال حيكمون على املتحاكم إىل الطاغوت بالشرك ويتحرجون من هذه وال يتحرجون من  
فليقرءوا القرآن كما   .. وال يعرفون طبيعة هذا الدين .. إن هؤالء ال يقرءون القرآن  .. تلك

β÷ {: أخذوا قول اهللا جبد أنزله اهللا ولي Î)uρ öΝèδθßϑ çG ÷è sÛr& öΝä3¯ΡÎ) tβθä.Îô³çRmQ ∩⊇⊄⊇∪{ )٣( )٢( .  

: وأمجل ما ننهي به هذا الفصل بكلمة لألستاذ أمحد شاكر إذ يقول عند آية
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 ؟ أو -أعين التشريع اجلديد-أفيجوز ألحد من املسلمني أن يعتنق هذا الدين اجلديد (
جيوز   املا أو جاهال ؟ أوجيوز ألب أن يرسل أبناءه لتعلم هذا الدين واعتقاده والعمل به ع

لرجل مسلم أن يلي القضاء يف ظل هذا الياسق العصري؟ إن والية القضاء يف هذه احلال    
 . باطلة بطالنا أصليا ال يلحقه التصحيح وال اإلجازة

                                                 
 . راجع هذا األمر يف عمدة التفسري ألمحد شاكر    ) ١(
 . ١٢١: سورة األنعام آية ) ٢(
 ). ٦٥(ص ) ٨ (-يف ظالل القرآن ج ) ٣(
 . ٥٠: سورة املائدة آية  ) ٤(
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ن األمر يف هذه القوانني الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح ال خفاء فيه   إ
كائنا من كان يف العمل هبا أو -نتسب إىل اإلسالم وال مداورة، وال عذر ألحد ممن ي 

  . )١() اخلضوع هلا أو إقرارها، فليحذر امرؤ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه  

                                                 
 ). ٤/٤٧(عمدة التفسري ألمحد شاكر  ) ١(
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 الفصل السابع تأويالت ترد على آيات التشريع 
لقد أخذت األلسنة تردد أن املقصود باآليات القرآنية اليت جتزم بكفر الذين حيكمون    

وليس اعتقادي الذي خيرج عن امللة، وبعضهم     . )١(و الكفر العملي  بغري ما أنزل اهللا ه
يعلن برباءة صادقة أن نفي اإلميان عمن ال يتحاكم إىل الكتاب والسنة هو نفي اإلميان  

!! بأن املسلمني ليسوا مقصودين هبذه اآليات  : الكامل، وبعضهم أغرب أكثر من هذا فقال   
 وحىت تتضح احلقيقة نرى أن من الضروري إيراد     فال بد من الرد عليهم وإيضاح احلقيقة، 

بعض املبادئ األولية األساسية اليت يغفل عنها الكثري ممن يتكلمون يف أمر هذا الدين أو    
 . يتعامون عنها

 ابة مساويا حقائق يغفل عنها كثري ممن يتكلمون يف أمر هذا الدين أو يتعامون عنها
 الصحابة كأيب بكر وعمر مساويا يف بالغته  إن اعتبار كالم علية:  احلقيقة األوىل-١

للقرآن الكرمي كفر صريح خيرج من امللة، كما أمجع على هذا أهل القبلة مجيعا، فكيف إذا     
نسبت مساواة البالغة يف املعاين أو اللفظ لنابليون وكابيتان وجوسران أو جوستنيان،        

للبشرية، بل تقدم هذه   حيث توضع قوانينهم يف مصاف شريعة اهللا اليت ارتضاها دينا  
 . القوانني الوثنية األرضية على دين رب العاملني

  يوشك أن ترتل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول    . )٢(يقول ابن عباس 
 . قال أبو بكر وعمر  : وتقولون

 عجبت لقوم عرفوا اإلسناد وصحته ويذهبون إىل رأي  : )٣(وقال أمحد بن حنبل 
 :  يقولسفيان، واهللا تعاىل 

                                                 
 . لزوجة وهي حائض ذنب من الذنوب يأمث صاحبه وال خيرج من اإلسالم مثل إتيان ا  : الكفر العملي ) ١(
انظر إبطال التنديد باختصار شرح التوحيد للشيخ محد بن على بن عتيق، وكذلك انظر كتاب فتح اجمليد شرح     ) ٢(

 ). ٥٨٣(التوحيد، ص 
 . املصدر السابق  ) ٣(
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 ) ٦٣: النور(

ك، لعله إذا رد بعض قوله يقع يف قلبه شيء من الزيغ         أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشر
 .فيهلك

 . )٢(إن إنكار معلوم من الدين بالضرورة كفر خيرج من امللة :  احلقيقة الثانية-٢
ومن رأى أن   .. فمن ادعى أن صالة العصر ثالث ركعات فهو كافر خارج من اإلسالم 

سقطة للفرض فهو كافر   فريضة الصيام سيان وقعت يف رمضان أو شوال فهي جائزة م    
 . خارج من اإلسالم

والذي يرى أن عقوبة السارق سواء كانت بقطع اليد أو السجن فهذا ال بأس به فهو  
كافر خارج من اإلسالم، فكيف إذا رأوا أن القطع وحشية ومهجية؟؟؟ كما أعلن هذا     

 .مقرر جملس األمة املصري

يقول ابن ..  خيرج من اإلسالم   حتليل احلرام وحترمي احلالل يف أية جزئية كفر  -٣
 ). من ادعى حل النظرة فقد كفر باإلمجاع، ومن حرم اخلبز فقد كفر باإلمجاع : (تيمية

ملا قدم اجلارود من البحرين   : وقد ذكر الربقاوي يف حديث صحيح عن ابن عباس 
يا أمري املؤمنني إن قدامة بن مظعون قد شرب مسكرا وإين إذا رأيت حقا من حقوق    : قال

أبو هريرة، فدعا : من يشهد على ما تقول؟ فقال: اهللا حق علي أن أرفعه إليك، فقال عمر 
مل أره حني شرب، ورأيته سكران      : عالم تشهد يا أبا هريرة ؟ فقال  : عمر أبا هريرة فقال
لقد تنطعت يف الشهادة، مث كتب عمر إىل قدامة وهو بالبحرين يأمره       : يقيء، فقال عمر
أقم على هذا    :  قدم قدامة واجلارود باملدينة كلم اجلارود عمر فقالبالقدوم عليه، فلما

قد  : أنا شهيد، قال: أشهيد أنت أم خصم؟ فقال اجلارود: كتاب اهللا، فقال عمر للجارود
                                                 

 . ٦٣: سورة النور آية  ) ١(
اخلمس، وصوم رمضان، وصالة       املعلوم من الدين بالضرورة الذي يعرفه الناس وال خيتلفون عليه، كالصلوات          ) ٢(

 . العصر أربع ركعات، والطهارة للصالة   
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أما واهللا لتملكن لسانك  : فقال عمر! إين أنشدك اهللا: كنت أديت الشهادة، مث قال لعمر 
 ما ذلك باحلق، أن يشرب ابن عمك وتسوءين،     أما واهللا : أو ألسوأنك، فقال اجلارود 

يا أمري ملؤمنني، إن كنت يف شك من شهادتنا     : فأوعده عمر، فقال أبو هريرة وهو جالس    
فسل بنت الوليد امرأة ابن مظعون، فأرسل عمر إىل هند ينشدها باهللا فأقامت هند على  

 ما -كما يقولون-بت واهللا لو شر   : فقال قدامة. إين جالدك  : زوجها الشهادة، فقال عمر  
 : ألن اهللا سبحانه يقول : ومل يا قدامة ؟ قال : قال. كان لك أن جتلدين يا عمر 

} }§ øŠ s9 ’ n? tã š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# Óy$ uΖ ã_ $ yϑŠ Ïù (# þθ ßϑ Ïè sÛ # sŒ Î) $ tΒ (#θ s) ¨? $# (#θ ãΖ tΒ# u ¨ρ 

(#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# §Ν èO (#θ s) ¨? $# (#θ ãΖ tΒ# u ¨ρ §Ν èO (#θ s) ¨? $# (#θ ãΖ |¡ ôm r& ¨ρ 3 ª! $# uρ = Ït ä† t ÏΨ Å¡ ós çR ùQ $# ∩⊂∪{ )١( 

 ) ٩٣: املائدة(
 . أخطأت التأويل يا قدامة، إذا اتقيت اهللا اجتنبت ما حرم اهللا: فقال عمر

ال نرى أن جتلده ما دام      : ما ترون يف جلد قدامة؟ فقال القوم   : أقبل على القوم فقال  مث 
ما ترون يف جلد قدامة؟      : وجعا، فسكت عمر عن جلده، مث أصبح يوما فقال ألصحابه     

إنه واهللا ألن يلقى اهللا حتت السوط    : فقال عمر. ال نرى أن جتلده ما دام وجعا: فقال القوم
واهللا ألجلدنه، ائتوين بسوط، فجاءه مواله أسلم       !  وهو يف عنقي أحب إيل أن ألقى اهللا    

باطل (أخذتك دقرارة أهلك : بسوط رقيق صغري، فأخذه عمر فمسحه بيده مث قال ألسلم
فجاءه أسلم بسوط ثان، فأمر عمر بقدامة فجلد،      : ائتوين بسوط غري هذا، قال ) أهلك

، حىت قفلوا عن    )قاطع لعمر   م(فغاضب عمر قدامة وهجره، فحج وقدامة مهاجر لعمر      
عجلوا علي بقدامة،   : ونام هبا، فلما استيقظ عمر قال . )٢(حجهم ونزول عمر بالسقيا  

سامل قدامة فإنه أخوك، فلما   : انطلقوا فائتوين به، فواهللا ألرى يف النوم أنه جاءين آت فقال

                                                 
 . ٩٣: سورة املائدة آية  ) ١(
 . مكان بني املدينة ووادي الصفراء  : السقيا) ٢(
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ه عمر  جاءوا قدامة أىب أن يأتيه، فأمر عمر بقدامة أن جير إليه جرا حىت كلم
  . )١(واستغفر له 

هي لنا حالل، وتأولوا هذه اآلية،   :  أن قوما شربوا بالشام وقالواوروي عن علي 
 ). ذكره الكيا الطربي  (فأمجع علي وعمر على أن يستتابوا، فإن تابوا وإال قتلوا،  

أخطأت  : (وحمل شاهدنا هنا أن قدامة مل يقتل ألنه تأول اآلية خطأ كما قال له عمر
ومل يقل إن اخلمر حالل، وإن كان قد جاء يف بعض الروايات                         " ويل يا قدامة     التأ

اسأل قدامة فإن كان يستحل اخلمر فإنه يقتل مرتدا وإال فإنه  :  قال لعمر أن عليا 
 . جيلد، وهي نفس الرواية الواردة آنفا عن قوم من الشام  

دا، هكذا أمجع عمر  فمن استحل احلرام فإنه يرتد فيستتاب أوال، وإن أقر يقتل مرت 
 . وعلي حبضور الصحابة ومل يعرف هلما خمالف 

بعد قصة قدامة؛ فهذا     . )٢(أما املخطئ يف التأويل، فإنه يفهم بقول أيب بكر بن العريب 
 ). تأويل فاسد، وقد خفي األمر على قدامة وعرفه من وفقه اهللا له كعمر وابن عباس    

، فمن نازعه فيه هذا احلق -عزو جل- فحق التحليل والتحرمي والتشريع خالص هللا 
 .  وخيلع ربقة اإلسالم من عنقهفإنه خيرج من عبوديته هللا 

} ö≅ è% ΟçF÷ƒ u u‘ r& !$̈Β tΑt“Ρr& ª!$# Νä3s9 ∅ ÏiΒ 5−ø— Íh‘ ΟçFù= yè yf sù çµ ÷ΖÏiΒ $ YΒ#tym Wξ≈n= ym uρ ö≅ è% ª!!#u šχÏŒr& öΝä3s9 ( 
ôΘr& ’ n?tã «!$# šχρ çtIøs? ∩∈∪{ )٥٩: يونس ()٣(.  

 االستهزاء بآية من القرآن أو بالسنة أو جبزء ثابت من السنة خيرج من -٤
 . اإلسالم

                                                 
وقال ). (٢/٩٥٦(، وانظر أحكام القرآن أليب بكر بن العريب   )٩٩٢-٨٩٢(ص ) ٦(-انظر تفسري القرطيب ج ) ١(

 ). ٢/٩٥٢) (عبد اهللا بن عياش بن أيب ربيعة   روى البخاري عن   : ابن العريب
 ). ٢/١٦٦(أحكام القرآن البن العريب  ) ٢(
 . ٥٩: سورة يونس آية ) ٣(
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}  È⌡s9uρ óΟßγ tFø9r' y™  ∅ ä9θ à)u‹s9 $ yϑ ¯ΡÎ) $ ¨Ζà2 ÞÚθ èƒ wΥ Ü=yè ù= tΡuρ 4 ö≅ è% «!$$ Î/r& Ïµ ÏG≈ tƒ#uuρ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ óΟçFΨ ä. 

šχρ âÌ“ öκtJ ó¡n@ ∩∉∈∪ Ÿω (#ρ â‘É‹tG ÷è s? ô‰s% Λän öxx. y‰÷è t/ óΟä3ÏΨ≈ yϑƒ Î) 4 βÎ) ß#÷è ¯Ρ tã 7π xÍ←!$ sÛ öΝä3ΖÏiΒ ó> Éj‹yè çΡ Oπ xÍ← !$ sÛ 

öΝåκ̈Ξr'Î/ (#θçΡ$ Ÿ2 šÏΒ ÌøgèΧ ∩∉∉∪{ )٦٦-٦٥: التوبة  ()١ ( 

وعليه يكفر من   .. فقد نص القرآن على كفر الذين يستهزئون بالقرآن أو بالسنة     
 .  عنها شريعة الغابوصف دين اهللا بالرجعية، أو اجلمود، أو التقوقع أو قال     

ألنه هبذا العمل ينصب نفسه إهلا حيكم على شرع رب العاملني وينتقده، وعلى هذا    
 .البعثيون والشيوعيون والقوميون، ألهنم يصفون اإلسالم بالرجعية واجلمود    . )٢(يكفر 

وعليه يكفر  اعتبار اإلسالم غري صاحل لكل زمان ومكان كفر خيرج من امللة،   -٥
الشيوعيون الذين يرون أن اإلسالم غري قادر على إدارة اجملتمعات املعاصرة، وال        البعثيون و

يستطيع مواكبة األمم يف تطورها، أو يعتربون نظامه االقتصادي قاصرا عن إغناء اجملتمع  
نأخذ بالنظرية املاركسية أو االشتراكية العلمية يف دنيا  : وإثرائه وتقدمي متطلباته، فيقولون

ذا ال يتعارض مع اإلسالم وال يصطدم مع اإلميان، وال يعلمون أن هذا العمل  االقتصاد، وه
اهتام لرب العاملني أن ماركس استطاع أن يصنع نظاما اقتصاديا خريا من نظامك، وهذا ال  

 . يقول به أحد ويبقى يف دين اهللا حلظة، بل خيرج فورا من دين رب العاملني   
 يات التشريع والرد عليها التأويالت اليت أوردها بعض العلماء آل

واآلن دعنا نعرض للتأويالت اليت أوردها بعض العلماء، لقد تعقبوا اآليات بأربع     
 : تأويالت

Ÿξ {: اعتبار اإلميان الوارد يف اآلية:  األوىل-١ sù y7În/u‘ uρ Ÿω šχθ ãΨÏΒ ÷σãƒ 4 ®L ym x8θ ßϑÅj3ys ãƒ 

$ yϑŠ Ïù tyf x© óΟßγ oΨ ÷t/{ )هو اإلميان الكامل، أي أن اآلية ال تنفي اإلميان مطلقا عمن ال   .. )٣

                                                 
 . ٦٦ - ٦٥: سورة التوبة آية  ) ١(
 . كفر خيرج من امللة، ألنه كفر اعتقاد وليس كفر عمل  : الكفر هنا) ٢(
 . ٦٥: سورة النساء آية ) ٣(
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وقد .  بل تنفي اإلميان الكامل، أي ال يكون إميانه كامالحيكمون شرع رسول اهللا 
 . ل السياق القرآينتعقبنا هذا القول ورددنا عليه لغويا وأصوليا ومن خال

 )١( }∪⊇⊇∩ tΒuρ óΟ©9 Οä3øts† !$yϑÎ/ tΑt“Ρr& ª!$# y7Í×̄≈s9'ρé'sù ãΝèδ tβρãÏ≈s3ø9$# {: قوهلم يف اآلية:  الثانية-٢
 . كفر ال خيرج من امللة، وكفر دون كفر  

احلكم بالكفر على من جحد أو فعل احلرام معتقدا ومستحال، وأما غريه :  الثالثة-٣
 . فال يكفر

tΒ {: قوهلم يف آيات احلكم:  الرابعة-٤ uρ óΟ©9 Οä3øt s† !$ yϑ Î/ tΑt“Ρr& ª!$# y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ 

tβρ ãÏ≈ s3ø9$# ∩⊆⊆∪{ )٢( .. } tβθßϑ Î=≈ ©à9$# ∩⊆∈∪{ )٣( .. } šχθ à)Å¡≈ xø9$# ∩⊆∠∪{ )أهنا نزلت  )٤ 

 . يف أهل الكتاب
 أن يلهمنا احلق وأن يعيننا على بيانه واتباعه وإيضاح وجهات النظر    ونرجو اهللا  

 ). الثانية والثالثة والرابعة (
 :كفر دون كفر: التأويل القائل

 : يستند الذاهبون إىل هذا التأويل على قول ابن عباس وتالميذه، ومن هذه النصوص   
إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس          . )٥(ن عباس   عن طاووس عن اب -١

tΒ {كفرا ينقل عن امللة  uρ óΟ©9 Οä3øt s† !$ yϑ Î/ tΑt“Ρr& ª!$# y7Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ tβρ ãÏ≈ s3ø9$# ∩⊆⊆∪{ )كفر  )٦ 

 . دون كفر

                                                 
 . ٤٤: سورة املائدة آية  ) ١(
 . ٤٤: سورة املائدة آية  ) ٢(
 . ٤٥: سورة املائدة آية  ) ٣(
 . ٤٧: سورة املائدة آية  ) ٤(
، انظر تفسري الطرباين )٣٥٠٢١(األثر : رواه احلاكم وقال صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، وقال الذهيب صحيح) ٥(

 ). ٢/١٦(، وانظر تفسري ابن كثري  )٣/٣١٣( حتقيق أمحد شاكر، وانظر املستدرك    )٠١/٦٥٣(
 . ٤٤: سورة املائدة آية  ) ٦(
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 . هي به كفر، وليس كمن كفر باهللا واليوم اآلخر :  وقال ابن عباس-٢
 . كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق      :  قال عطاء-٣
  . )١(ليس بكفر ينقل عن امللة :  قال طاووس-٤

 : الرد على هذا االستدالل 
    أن نسيء األدب مع أصحاب رسول اهللا   -فمعاذ اهللا-حنن ال نرد على ابن عباس 

رضي اهللا عنهما، -أو أن نقدم بني أيديهم، وإمنا هو توضيح ملن استدل برأي ابن عباس   
 : - وباهللا التوفيق-فالذي آراه

حبق مث يرضى   ) ال إله إال اهللا ( صورة مسلم يقول   مل يكن يف ذهن ابن عباس -١
لى أن يسوي كالم رب العاملني بكالم أحد من خلقه فضال عن أن يقدم كالم كافر ع    

كالم اهللا، فهذا الشخص ال أظن أن أحدا من الصحابة أو التابعني يشك يف كفره، وعندما      
 قتله عمر    وأبو بكر جاء املنافق إىل عمر يرفع إليه قضية حكم فيها رسول اهللا 

ألن هذه العملية تقدمي حلكم عمر على حكم                      . )٢( دمه    وأهدر رسول اهللا       
 .  وهذا كفر صريح  اهللا رسول
صورة قاض ارتشى ومل :  الصورة اليت يتكلم عنها الصحابة رضوان اهللا عليهم-٢

يطبق شرع اهللا يف قضية من القضايا، وليس صورة إنسان يبدل تشريع اهللا وحيل حمله شرعا  
الذي رواه عنه علقمة واألسود، فقد سأاله    . )٣(هبواه، والدليل على هذا قول ابن مسعود  

tΒ {: ذاك الكفر، مث تال اآلية : أيف احلكم؟ قال : ، فقاالمن السحت: عن الرشوة فقال uρ 

                                                 
 ). ٢/٥٢٦(حتقيق أمحد شاكر، وانظر أحكام القرآن البن العريب   ) ٠١/٦٥٣(انظر تفسري الطربي  ) ١(
 ). ٥/٥٥٣١(انظر تفسري القامسي  ) ٢(
  ، وانظر أحكام القرآن أليب بكر     )٢/١٦(، وتفسري ابن كثري  ١٠/٧٥٣انظر تفسري الطربي حتقيق أمحد شاكر     ) ٣(

 ). ٢/٥٢٦(بن العريب 
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óΟ©9 Οä3øt s† !$ yϑ Î/ tΑt“Ρr& ª!$# y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ tβρ ãÏ≈ s3ø9$# ∩⊆⊆∪{ )فهذا القاضي ال يقول أحد بكفره    )١ ، 

 .  خيرجه من امللة، بل هو كفر دون كفر أو كفر عملي وليس اعتقاديا    كفرا
 لقد كان ابن عباس يعيش قضية اخلوارج الذين يكفرون بالذنوب، ويكفرون    -٣

 . خرية الصحابة، ولذلك ال بد من هذا القول الذي يرد على اخلوارج بنظرهتم املتطرفة  
الذي حيياه املسلمون اليوم، من تغيري  وعليه فلم يكن كالم الصحابة والتابعني يف األمر 

جذري يف تشريعهم اإلسالمي وإحالل آراء وأهواء الكفار مقامه دينا جديدا، حيكم يف   
 . األعراض واألموال والدماء

وأول صورة واضحة شخصت يف اجملتمع اإلسالمي إلحالل قانون مقام دين اهللا     
مكان القرآن    ) الياسق(بق الياسا كانت أثناء الغزو التتري، عندما أراد هوالكو أن يط 

 : والسنة، وكان ابن كثري آنذاك يعيش املشكلة، عندها أفىت هبا بقول فصل، فعند آية 

} zΝ õ3 ßs sù r& Ïπ ¨Š Î= Îγ≈ yf ø9 $# tβθ äó ö7 tƒ 4 ô tΒ uρ ß |¡ ôm r& z ÏΒ «! $# $ Vϑ õ3 ãm 5Θ öθ s) Ï j9 tβθ ãΖ Ï%θ ãƒ ∩∈⊃∪{ )٢( 

 ) ٥٠:املائدة(
ينكر تعاىل على من خرج من حكم اهللا احملكم املشتمل على كل     . ()٣(يقول ابن كثري 

خري، الناهي عن كل شر، إىل ما سواه من اآلراء واألهواء واالصطالحات اليت وضعها     
كمون به من الضالالت    الرجال بال مستند من شريعة اهللا، كما كان أهل اجلاهلية حي  

واجلهاالت مما يضعوهنا بآرائهم وأهوائهم، وكما حيكم به التتار من السياسات امللكية    
املأخوذة عن ملكهم جنكيز خان، الذي وضع هلم الياسق، وهو عبارة عن كتاب جمموع      
من أحكام قد اقتبسها من أحكام شىت من اليهودية والنصرانية وامللة اإلسالمية وغريها،     
وفيها كثري من األحكام أخذها من جمرد نظره وهواه، فصارت يف بنيه شرعا متبعا     

                                                 
 . ٤٤: سورة املائدة آية  ) ١(
 . ٥٠: سورة املائدة آية  ) ٢(
 ). ٢/٧٦(تفسري ابن كثري  ) ٣(



 العقيدة وأثرها يف بناء اجليل

٨٢

 فمن فعل ذلك فهو كافر جيب قتاله حىت    يقدموهنا على احلكم بكتاب اهللا وسنة رسوله 
 ). يرجع إىل حكم اهللا ورسوله، فال حيكم سواه يف قليل وال كثري   

  :الكفر باجلحود واالستحالل: التأويل الثالث
ومن مل : إن يف اآلية إضمارا، ويكون املعين  : ى هذا الفريق من العلماء الذين قالواير

قاله ابن عباس ..  فهو كافرحيكم مبا أنزل اهللا ردا للقرآن وجحدا لقول رسول اهللا  
 . وجماهد

هي عامة يف كل من مل حيكم مبا أنزل اهللا من املسلمني : (وقال ابن مسعود واحلسن 
  . )١()  أي معتقدا ذلك ومستحال له واليهود والكفار،  

إن حكم مبا عنده على أنه من عند اهللا فهو تبديل له يوجب     . ()٢(قال ابن العريب 
الكفر، وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه املغفرة على أصل أهل السنة يف     

 ). الغفران للمذنبني 
 بكفره، ويقول أنه ترك ما مل يصرح الذي يعطل شرع اهللا: وهذا الفريق يريد أن يقول

 . الشرع جحودا وإنكارا فال يكفر  
 : الرد
 إن دعوى اإلضمار حتتاج إىل دليل، فال جيوز االنتقال من الظاهر إىل املؤول، وال           - ١

من احلقيقة إىل اجملاز إال بقرينة ترجح هذا االنتقال، فاألصل أن يؤخذ النص على ظاهره     
 . حىت يأيت الدليل الذي ينقله

ما ضرورة التصريح باللسان فليس ضروريا لتكفري صاحب العمل إذا كان العمل   أ-٢
فقد اتفق العلماء على تكفري من سجد إىل صنم دون سؤاله عما يف   . ال حيتمل إال الكفر

قلبه، وكذلك اتقفوا على تكفري من ألقى املصحف يف مكان قذر، فإحالل أديان البشر     

                                                 
 ). ٦/٠٩١ -ج(انظر تفسري القرطيب    ٢، ١) ١(
 ). ٢/٥٢٦(أحكام القرآن البن العريب  ) ٢(
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إىل سؤال صاحبه عما إذا    : حيتمل إال الكفر، وال حيتاجمجلة وتفصيال مقام دين اهللا عمل ال
 . كان يستحله أو ال يستحله

ال نكفر مسلما أقر بالشهادتني  . ()١(يقول األستاذ حسن البنا يف األصول العشرين 
 إال إن أقر بكلمة الكفر، أو أنكر       -برأي أو معصية-وعمل مبقتضاها وأدى الفرائض
و كذب صريح القرآن، أو فسره على وجه ال حتتمله         معلوما من الدين بالضرورة، أ

  . )٢() أساليب اللغة العربية حبال، أو عمل عمال ال حيتمل تأويال غري الكفر 
 مقام دين اهللا، وجعله حكما فصال يف السياسة   -أو غريه-فإقامة قانون نابليون 

ليست القضية  . واالجتماع واألعراض واألموال والدماء عمل ال حيتمل تأويال غري الكفر    
اعترافا بشرع اهللا مث بعد ذلك قد خيالف قاض يف التطبيق هلوى أو رشوة أو قرابة، وإمنا         
القضية إقصاء لدين اهللا هنائيا من واقع احلياة، واالعتراف بشرع جديد وفرضه باحلديد       

 . والنار على رقاب املسلمني بوجوب طاعته واإلذعان له 
ليت استدلوا هبا تستطيع أن ترد على استدالهلم،   ولعلك لو تفحصت يف األدلة ا-٣

هي عامة يف كل من مل حيكم مبا أنزل اهللا   . ()٣(فاستشهادهم بقول ابن مسعود واحلسن  
أى معتقدا ذلك  (فجملة  " من املسلمني واليهود والكفار، أي معتقدا ذلك ومستحال له   

الم القرطيب، فسقط  ليست من كالم ابن مسعود واحلسن، وإمنا هي من ك  ) ومستحال له
االستدالل بقول ابن مسعود واحلسن، بل إن كالم ابن العريب الذي أوردوه شاهدا هلم هو            

إن حكم مبا عنده على أنه من عند اهللا فهو تبديل له       : (فيقول ابن العريب.. شاهد لنا
  . )٤() يوجب الكفر

الكفر وليس يف فالتبديل هو . فهو تبديل له يوجب الكفر: والحظ كالم ابن العريب
جمال التطبيق، والذي يقع الناس اليوم يف مصيبته هو التبديل، تبديل دين بدين، وإحالل   

                                                 
 ). ١١(جمموعة الرسائل رسالة التعاليم ص  ) ١(
 ). ١١(لبنا ص  جمموعة الرسائل األستاذ ا) ٢(
 ). ٦/١٩٠ -ج(تفسري القرطيب  ) ٣(
 ). ٢/٥٢٦(أحكام القرآن البن العريب  ) ٤(
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شريعة مقام شريعة، وإقامة مبدأ ونظام مكان مبدأ اهللا ونظامه، وهذا يوجب الكفر، كما 
 . قال ابن العريب نفسه

  :آيات احلاكمية يف أهل الكتاب وليس فينا: التأويل الرابع
 : تدل من ذهب إىل هذا التأويل بالنصوص اآلتيةواس

tΒ {:  عن الضحاك-١ uρ óΟ©9 Οä3øt s† !$ yϑ Î/ tΑt“Ρr& ª!$# y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ tβρ ãÏ≈ s3ø9$# ∩⊆⊆∪{ )١( .. 

} tβθ ßϑÎ=≈ ©à9$# ∩⊆∈∪{ )٢( .. } šχθ à)Å¡≈ xø9$# ∩∉∠∪{ )قال نزلت هذه اآليات يف أهل  )٣ ، 

 . الكتاب
 . هي يف الكفار: ليس يف أهل اإلسالم منها شيء :  عن أيب صاحل-٢
أناس من بين  " الحق بن محيد الشيباين السدوسي  . ( )٤( ٨، ٧، ٦:  أتى أبا جملز-٣

tΒ {: يا أبا جملز، أرأيت قول اهللا: عمرو بن سدوس، فقالوا uρ óΟ©9 Οä3øt s† !$ yϑ Î/ tΑt“Ρr& ª!$# 

y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ tβρãÏ≈ s3ø9$# ∩⊆⊆∪{ )٥( .. } tβθßϑ Î=≈ ©à9$# ∩⊆∈∪{ )٦( .. } šχθ à)Å¡≈ xø9$# ∩⊆∠∪{ )٧(  
هو دينهم الذي   : يا أبا جملز، فيحكم هؤالء مبا أنزل إليه، قال  : فقالوا: نعم: أحق هو؟ قال 

يدينون به، وبه يقولون، وإليه يدعون، فإن هم تركوا شيئا منه عرفوا أهنم قد أصابوا ذنبا،    
ال أرى، وإنكم ترون هذا   ! أنتم أوىل هبذا مين: قال). افخت(ال واهللا ولكنك تفرق : فقالوا

 . وال حترجون، ولكنها أنزلت يف اليهود والنصارى وأهل الشرك 

                                                 
 . ٤٤: سورة املائدة آية  ) ١(
 . ٤٥: سورة املائدة آية  ) ٢(
 . ٦٧: سورة التوبة آية  ) ٣(
 ). ٢/١٦(، وانظر تفسري ابن كثري )٣٥٠-١٠/٣٤٦(انظر تفسري الطربي  ) ٤(
 . ٤٤: سورة املائدة آية  ) ٥(
 . ٤٥: سورة املائدة آية  ) ٦(
 . ٤٧: سورة املائدة آية  ) ٧(
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 وهذا رأي الرباء بن عازب وحذيفة بن اليمان وابن عباس وأبو جملز وأبو رجاء  -٤
  . )١(العطاردي وعكرمة واحلسن  

 : الرد على هذا االستدالل 
: اسم الشرط للعموم والقاعدة تقول) من(ولفظ ) من(ا بلفظ  جاء النص عام- ١

، فآية السرقة نزلت يف سارق رداء صفوان أو    "العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب
سرقة اجملن، وآية املالعنة نزلت يف زوجة هالل بن أمية، وآية الظهار نزلت يف خولة بنت     

 . ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت
بط كل آية بسببها فإن تطبيق القرآن ال يتعدى الظروف واألشخاص   فإذا أردنا أن نر 
ولكن القرآن شرعة اهللا للبشرية إىل يوم الدين، جاء بألفاظ عامة  !!. والعصر الذي نزل فيه

ونصوص مطلقة حىت تصلح للتطبيق فيما يواجه البشرية من قضايا وما جيد هلا من    
 . مشكالت
 الكتاب قضية حتتاج إىل دليل راجح، ألن     إن دعوى ختصيص هذه اآليات بأهل -٢

 . التخصيص خروج عن الظاهر بال داع وال مربر 
 :  هنالك أقوال كثرية للصحابة والتابعني تدل على عموم هذه اآليات -٣
ذلك يف بين   : قال الرجل: عن هذه اآليات  . )٢(سأل رجل حذيفة بن اليمان  . أ

!  إن كانت هلم كل مرة ولكم كل حلوة   نعم اإلخوة لكم بنو إسرائيل، : إسرائيل؟ قال
الشراك، ويف رواية والذي نفسي بيده حىت حتذوا     ) قدر (كال واهللا، لتسلكن طريقهم قدى  

 يستغرب كيف يغيب عن املسلمني  السنة بالسنة حذو القذة بالقذة، أي أن حذيفة  
ريعة اهللا  الذي يريدون أن يقصروا وخيصصوا هذه اآليات بأهل الكتاب، أن نتيجة تعطيل ش 

واحدة وهي الكفر واخلروج من الشريعة ذاهتا، فليس من العدل أن حيكم املرء بالكفر على   

                                                 
 . ٢/١٦تفسري ابن كثري  ) ١(
 ). ٠٥٣-٠١/٦٤٢(انظر تفسري الطربي  ) ٢(
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اليهود ألهنم عطلوا شريعة التواراة، بينما ال حيكم بنفس احلكم على املسلمني الذين عطلوا     
، أي هلم الكفر بنبذ )إن كانت هلم كل مرة ولكم كل حلوة: شريعة القرآن، فقال

y7 {!!  أما أنتم فلكم اإلميان وإن نبذمت شريعتكمشريعتهم، ù= Ï? #]ŒÎ) ×π yϑ ó¡Ï% #“ u”ÅÊ ∩⊄⊄∪{)١( .  

: الفاسقون  (و) يف اليهود : الظاملون(و ) يف املسلمني : الكافرون: (عن الشعيب قال . ب
ابن أيب زائدة وأيب شربمة وأيب  وهذا اختيار ابن عباس وجابر بن زيد و  . )٢() يف النصاري
 . بكر بن العريب

 . نزلت يف اليهود وهي علينا واجبة : عن احلسن . ج
 . نزلت يف بين إسرائيل ورضي اهللا هلذه األمة : عن إبراهيم. د

هي عامة يف كل من مل حيكم مبا أنزل اهللا من     : قال ابن مسعود واحلسن . هـ
 . املسلمني واليهود والكفار 

وهو   -ومن مل حيكم مبا أنزلت فتركه عمدا وجار  . )٣( ٧، ٦، ٥، ٤ :وقال السدي
 فهو من الكافرين، وعليه فال يستطيع أحد أن خيصص هذه اآليات بأهل الكتاب،      -يعلم

 . مث ميضي وكأهنا ال تعين املسلمني من قريب أو بعيد
ل، فقال تعليقا نفيسا على من احتج هبذا الدلي . )٤(ولقد علق األستاذ حممود شاكر 

 : بعد أن ساق رواية أيب جملز 
 عما احتج به مبتدعة زماننا من -"بنو سدوس اخلوارج؛-وإذن فلم يكن سؤاهلم  (

القضاء يف األموال واألعراض والدماء بقانون خمالف لشريعة أهل اإلسالم، وال يف إصدار     

                                                 
 . ٢٢: سورة النجم آية  ) ١(
 ). ٢/٥٢١(وأحكام القرآن البن العريب  ) ٦/٠٩١(انظر تفسري القرطيب  ) ٢(
، تفسري ابن   )٢/٥٢٦(أحكام القرآن البن العريب    ) ٦/٠٩١(رطيب، تفسري الق)٠٥٣-٠١/٦٤٣(انظر الطربي    ) ٣(

 ). ٢/١٦(كثري 
 ). ٠١/٨٤٣(انظر تفسري الطربى  ) ٤(
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، وإيثار  فهذا الفعل إعراض عن حكم اهللا ورغبة عن دينه    .. قانون ملزم ألهل اإلسالم
ألحكام أهل الكفر على حكم اهللا سبحانه وتعاىل، وهذا كفر ال يشك أحد من أهل القبلة       

 .  يف تكفريالقائل به والداعي إليه-على اختالفهم-
والذي حنن فيه اليوم هو هجر ألحكام اهللا عامة بال استثناء، وإيثار أحكام غري       

اكم حكما وجعله شريعة ملزمة   ، فإنه مل حيدث يف تاريخ اإلسالم أن سن ح ...حكمه
 . ، هذه واحدة  ..للقضاء هبا
إما أن يكون    : أن احلاكم الذي حكم يف قضية بعينها بغري حكم اهللا منها فإنه    : وأخرى

أن يكون حكم هبا هوى     : حكم هبا وهو جاهل، فهذا أمره أمر اجلاهل بالشريعة، وإما     
كون حكم هبا متأوال حكما خالف     أن ي : ومعصية، فهذا ذنب تناله التوبة واملغفرة، وإما  

به سائر العلماء، فهذا حكمه حكم كل متأول يستمد تأويله من اإلقرار بالكتاب والسنة،        
أن يكون كما كان يف زمن أيب جملز أو قبله أو بعده، حاكم حكم بقضاء يف أمر  : وإما

فذلك  جاحدا حلكم من أحكام الشريعة أو مؤثرا ألحكام أهل الكفر على حكم اإلسالم  
  . )١() مل يكن قط

 خالصة القول 
 : وبعد هذا خنلص إىل القول 

فإنه   ) حلظة واحدة (إن كل من رضي بالقوانني واألحكام اليت تصطدم مع شريعة اهللا 
خيرج من اإلسالم يف هذه اللحظة، سواء كان هذا الراضي باألديان اجلديدة حاكما، أو    

 . ن عامة الناس، أو مستشارا، أو قاضيا، أو م  )مشرعا(مقننا 
أما غري هؤالء الراضني فحكم الذين يعملون هبذه األحكام األرضية أو يتحاكمون    
إليها فنرجو اهللا أن يلهمنا بقول احلق والصواب، والذي استقرت عليه نفسي واطمأن إليه    

 : قليب أن الناس أمام هذه األديان اجلديدة فئات 

                                                 
 ). ٠١/٨٤٣(تفسري الطربي  ) ١(
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الل قوانني الكفر مكانه خيرج من امللة       احلاكم الذي يأمر باستبدال دين اهللا وإح  -١
هبذا العمل، ألنه يفضل ويؤثر ويقدم كالم البشر على كالم اهللا، ويرى أن قانون الكفر         

 : هذا أفضل للمجتمع من قانون اهللا، وهؤالء يقول اهللا فيهم 

} öΝs9r& ts? ’n<Î) šÏ%©!$# tβθßϑãã÷“tƒ öΝßγ̄Ρr& (#θãΨtΒ#u !$yϑÎ/ tΑÌ“Ρé& y7ø‹s9Î) !$tΒuρ tΑÌ“Ρé& ÏΒ y7Î=ö6s% tβρß‰ƒÌãƒ βr& 

(#þθßϑx.$y⇔tFtƒ ’n<Î) ÏNθäó≈©Ü9$# ô‰s%uρ (#ÿρâÉ∆é& βr& (#ρãàõ3tƒ ÏµÎ/ ß‰ƒÌãƒuρ ß≈sÜø‹¤±9$# βr& öΝßγ̄=ÅÒãƒ Kξ≈n=|Ê #Y‰‹Ïèt/ ∩∉⊃∪{ )١( 
 ) ٦٠: النساء(

فإمياهنم زعم وكذب وليس حقيقة، ألن حقيقة اإلميان تتناىف مع التحاكم إىل 
 . ، الذي جيب الكفر به ونبذه وحماربته)أي كل قانون غري قانون اهللا  (الطاغوت 
املقنن الذي يصوغ قانونا خيالف دين اهللا إمنا هو يصوغ دينا      ) املقنن ( املشرع  -٢

سالم هبذا العمل، بل يشارك اهللا يف ألوهيته عندما يصوغ دينا جديدا، وهبذا خيرج من اإل  
 . وقانونا دستورا للناس بغري ما أنزل اهللا

} ÷Πr& óΟßγ s9 (#àσ¯≈ Ÿ2 uà° (#θ ãã uŸ° Οßγ s9 zÏiΒ É Ïe$! $# $ tΒ öΝs9 .β sŒù'tƒ ÏµÎ/ ª!$# 4{ )٢١: الشورى ()٢ ( 

} (# ÿρ ä‹ sƒ ªB $# öΝ èδ u‘$ t6 ôm r& öΝ ßγ uΖ≈ t6 ÷δ â‘ uρ $ \/$ t/ ö‘ r&  Ï iΒ Âχρ ßŠ «! $# yx‹ Å¡ yϑ ø9 $# uρ š∅ ö/ $# zΝ tƒ ö tΒ{ )٣( 

 ) ٣١: التوبة  (
..  ربوبية الرهبان واألحبار بأهنا حترمي احلالل وحتليل احلرام    وقد فسر رسول اهللا

أليس حيرمون ما أحل اهللا   : إنا لسنا نعبدهم، قال {... ففي حديث عدي بن حامت

  . )٤( }فتلك عبادهتم: بلى، قال: لونه؟ فقلتفتحرمونه، وحيلون ما حرم اهللا فتح 

                                                 
 . ٦٠: سورة النساء آية ) ١(
 . ٢١: سورة الشورى آية  ) ٢(
 . ٣١: سورة التوبة آية  ) ٣(
اجمليد شرح كتاب التوحيد عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ           رواه أمحد والترمذي وحسنه، انظر كتاب فتح       ) ٤(

 ). ١١/٩٣٢(، وانظر عارضة األحوذي بشرح صحيح الترمذي      )٩٨٣(حسن ص 
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الذي يشرع بغري ما أنزل اهللا قانونا يصادم اهللا يف أمره خيرج      :  اجمللس التشريعي -٣
فال جيوز ملسلم يف اجمللس أن يوافق على جزئية ختالف أمر اهللا، وإال فإنه   . من اإلسالم

 . خيرج من اإلسالم
واهللا أعلم،    - هؤالء ال خيرجون من اإلسالم   الذين ينفذون غري شرع اهللا:  القضاة-٤

ولكن عملهم حرام وباطل، وأجرهتم حرام وباطلة، ألنه راتب على عمل حمرم، كمن    
يعمل مديرا لبنك ربوي، أو مسؤوال عن مخارة أو نادي قمار، أما إذا رضوا عن غري شرع       

  . )١( كان اهللا فإهنم يكفرون، ألن الراضي بغري شرع اهللا خيرج من امللة مهما    
اختلف العلماء واملطلعون يف العصر احلديث يف حكم احملامى الذي يترافع       :  احملامي-٥

 : إن عمل احملامي جائز شرعا بشروط  : أمام حماكم غري شرعية، قالت غالبيتهم
 . أن يدرس القضية جيدا ويعتقد أنه خيلص حقا ملوكله  . أ
دم الشرع، كالزنا والسرقة والربا    أن ال يشترك يف قضية حكمها يف القانون يصا   . ب
 . والقتل
 . أن ينسحب من القضية جملرد ما تبني له أن موكله ليس صادقا  . ج

إن عمل احملامي حرام ألنه يترافع أمام الطاغوت، ويوقر احلكم بأحكام  : وقال بعضهم
ات  الكفر، ويبجل القضاة الذين حيكمون بغري ما أنزل اهللا، وقد تدخل املبالغات والزياد

 . والتهويالت يف مرافعاته، وهذا الذي متيل إليه النفس  
لو كان للناس خيار أن يتحاكموا إىل حمكمة حتكم    :  عامة الناس الذين يتحاكمون-٦

باإلسالم وأخرى حتكم بالكفر، فإن الفرد يأخذ حكم حمكمته اليت يتحاكم إليها، كما 
: حمكمة الياسا( يف كل مكان فعل الناس أيام هوالكو، عندما نصب قاضيني وحمكمتني  

، فكل من حتاكم إىل الياسا كانوا يكفرونه وخيرجونه من    )وحمكمة القرآن  ) (القانون التتري
 . امللة

                                                 
 باطلة بطالنا أصليا ال تلحقها  -القانون-إن والية القضاء يف ظل هذا الياسق العصري   : (يقول أمحد شاكر) ١(

  ).٤/٤٧١(عمدة التفسري   ) اإلجازة وال التصحيح  
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فكيف مبن حتاكم إىل الياسا وقدمها على شرع اهللا، ال شك    . (.. )١(قال ابن كثري 
لى الناس مجيعا،   ولكن أحكام الطاغوت اآلن مفروضة ع ). أن هذا يكفر بإمجاع املسلمني

وتفصل يف شؤون حياهتم كلها، وال بد للناس كي خيلصوا حقوقهم من أن هتضم أن         
،   -واهللا أعلم-يرفعوا إىل الطاغوت قضاياهم، فالناس هلم حكم املضطر الذي يرفع عنه اإلمث  

وإن كان األوىل واألفضل أن يتركوا حقوقهم حىت ال يتحاكموا إىل الطاغوت، وهذا  
، وفيأنا اهللا  -أعاذنا اهللا وعافانا من التحاكم إىل الطاغوت -. ه املودودي والبنا  الذي مال إلي
 . ظالل شريعته

وخنتم كالمنا يف هذا املوضوع بكلمة نفيسة البن تيمية حول حكم الذي يتحاكمون         
وال ريب أن من  : (إىل قوانني البادية والعشائر والطاغوت، فيقول شيخ اإلسالم ابن تيمية

جوب احلكم مبا أنزل اهللا على رسوله فهو كافر، فإنه ما من أمة إال وهي تأمر        مل يعتقد و
باحلكم بالعدل، وقد يكون العدل يف دينها ما رآه أكابرهم، بل كثري من املنتسبني إىل    
اإلسالم حيكمون بعاداهتم اليت مل يرتهلا اهللا، كسواليف البادية، ويرون أن هذا هو الذي  

كتاب والسنة، وهذا هو الكفر، فإن كثريا من الناس أسلموا ولكن        ينبغي احلكم به دون ال   
ال حيكمون إال بالعادات اجلارية اليت يأمر هبا املطاعون، فهؤالء إذا عرفوا أنه ال جيوز هلم   
احلكم إال مبا أنزل اهللا فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا أن حيكم خبالف ما أنزل اهللا فهم  

  . )٢() كفار
 به هذا البحث كلمة رائعة لرجل خرب القانون الوضعي وعاشه وهو       وأمجل ما ننهي

 . -رمحه اهللا-الشهيد عبد القادر عودة 
واملسلم ال يعترب مسلما حىت حيكم اإلسالم يف شؤونه وما يشجر بينه وبني غريه، طبقا 

Ÿξ {: لقوله تعاىل sù y7 În/u‘ uρ Ÿω šχθ ãΨÏΒ ÷σãƒ 4 ®L ym x8θ ßϑ Åj3ys ãƒ $ yϑŠ Ïù tyf x© óΟßγ oΨ ÷ t/ §ΝèO Ÿω (#ρ ß‰Ågs† þ’Îû 

öΝÎη Å¡àΡr& % [ t̀ym $ £ϑ ÏiΒ |M øŠŸÒ s% (#θßϑ Ïk= |¡ç„ uρ $ VϑŠ Î= ó¡n@ ∩∉∈∪{ )٣( .  

                                                 
 ). ٩١١-٣١/٨١١(البداية والنهاية البن كثري  ) ١(
 ). ٣٩١(وجمموعة التوحيد ص   . اإلميان للدكتور حممد نعيم نقال عن كتاب منهاج السنة النبوية البن تيمية     ) ٢(
 . ٦٥: سورة النساء آية ) ٣(
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ليس يف قلبه ذرة من  ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا، أو حتاكم إىل غري شريعته، فهو كافر  
اإلسالم وإن تسمى باسم مسلم، وانتسب إىل أبوين مسلمني، وادعى لنفسه اإلسالم،     

tΒ {: ذلك حكم اهللا جل شأنه  uρ óΟ©9 Οä3øt s† !$ yϑ Î/ tΑt“Ρr& ª!$# y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù ãΝèδ tβρãÏ≈ s3ø9$# ∩⊆⊆∪{ )١( .  
وإذا كان هذا حكم اإلسالم الذي عطلته وال تزال تعطله احلكومات يف البالد   
اإلسالمية، فإن كل ذي عقل يستطيع أن يدرك بسهولة مدى حظ هذه احلكومات من   
اإلسالم، وأن يقول غري متحرج أن هذه احلكومات تدعو املسلمني إىل الكفر وحتملهم      

  . )٢(عليه 

                                                 
 . ٤٤: سورة املائدة آية  ) ١(
 ). ١٧(اإلسالم وأوضاعنا القانونية صفحة  ) ٢(
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 الفصل الثامن آثار ترك العقيدة 
 آثار ترك العقيدة وآثار اعتناقها

واآلن أين وصلت البشرية بعد أن أفلتت من ربقة الدين ومل تتقيد بعقيدة ثابتة،    
يف أشد  -ونادت بالتطور يف األخالق واألديان واألفكار والتقاليد؟ لقد ظهرت آثاره      

 : فكانت ظهرت آثاره -الدول رخاء من حيث املادة  
 سوء يف التوزيع ثراء فاحش من ناحية، وفقر مدقع من ناحية، ترف من ناحية،    -١

يقابله حقد وغيظ يف قلب الفقري، مما جيعل اجملتمع على شفا بركان مهدد بانقضاض طبقة  
 . على طبقة
 الكبت والقمع واخلوف يف األمم اليت ادعى بعض حكامها أهنم يريدون عدالة     -٢

 اجملازر على الطريق، وسالت الدماء، حىت تناقص عدد املسلمني يف االحتاد التوزيع، وقامت
مليونا يف مدة ربع قرن، مبعدل املليون ونيف سنويا، ونقص يف يوغسالفيا  ) ٢٦(السوفيايت 
 . مليون مسلم

االحنالل النفسي واخللقي الذي يؤدي إىل تدمري احلياة املادية ذاهتا، ألن احلضارة  -٣
ن ضمان حيميها، ومؤيدات حتفظها، فإذا غرقت األمة يف وحل اجلنس وعفن ال بد هلا م

الرتوات احليوانية فإهنا تزول، والتاريخ خري شاهد، لقد اندثرت أثينا عندما عبدت  
 الرومانية اليت استغرق بناؤها ألف عام، وسقطت ةاإلمرباطوريالشهوة، وكذلك ذهبت 

ة من الوندال واهلون، وذلك بعد أن أهلت روما على يد ضربات من قبائل متوحشة مهجي
) كيوبيد ( السكري كإله للخمر، و ) وباخوس  ( كإهلة للجمال، الزانية ) فينوس ( روما 

إله احلب اليت زنت من  -) أفروديت ( الذي تقول أساطريهم املوروثة عن اليونان أنه ابن 
 !!  فأصبح كيوبيد إهلا للحب-ثالثة آهلة 
لتمزق النفسي، واألمراض النفسية والعصيبة واجلسدية والقرح      القلق العصيب، وا-٤

املعدية، والشذوذ اجلنسي، وانفصام الشخصية، واالنتحار الذي أصبح ظاهرة خطرية يف        
اجملتمعات املترفة، خاصة يف قطاعات التمثيل والسينما واملسارح، واألمراض اجلنسية     
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 خيصص  -ائرة املعارف الربيطانية كما تقول د-كالزهري والسيالن، ففي أمريكا مثال   
من الشباب % ٩٠لألمراض اجلنسية أكثر من األمراض مبجموعها عدا السل، وذلك ألن   

مصابون بالربود   %) ٤٠(مصابون بالسيالن، و  %) ٦٠(األمريكي مصاب بالزهري، و 
  . )١(اجلنسي، وميوت سنويا ثالثون إىل أربعون ألفا من األطفال مبرض الزهري املوروث    

فقد ردت فرنسا يف احلرب      .. وهذا يؤدي إىل عدم صالحية كثري من الشباب للجندية  
األوىل سبعني ألفا هلذا السبب، وكذلك مليون من بني ستة ماليني يف أمريكا ال يصلحون    

  . )٢(للجندية 
 . وهذا يؤدى إيل هبوط مستوى الذكاء وقلة االحتمال، وبالتايل قلة يف اإلنتاج 

ي من الدمار الشامل يف هذا العامل املضطرب، وشبح احلرب الرهيب       اخلوف العامل  -٥
 . يضغط على أعصاب الكثريين ويقض مضاجعهم

 ميل بعض الشعوب إىل االنقراض، فمثال يف فرنسا عدد اجلاليات ثالثة وثالثون       -٦
 . مليونا من بني اثنني وأربعني مليونا من سكان فرنسا األصليني

 تعرب عما تعانيه البشرية من حرية وقلق وتعب، مظاهر    بعض مظاهر التمرد اليت  -٧
اخلنافس واهلييني الذين أصبحوا يشكلون خطرا كبريا على أمن أمريكا وأوروبا، ويعقدون      
االجتماعات اليت قد تعد باملاليني، فهم من مجيع الطبقات االجتماعية، يف الشارع العام 

 ). ووسط الشارعأكلهم وشرهبم وبرازهم ونكاحهم يف مكان واحد   (
خصائص التصور   (واآلن دعين أنقل إليك فقرة من كتاب الشهيد سيد قطب 

 :  إذ يقول-رمحه اهللا-وهو من أنضج ما كتب سيد قطب   . )٣(اإلسالمي 

                                                 
 . كتاب احلجاب للمودودي، فصل أوروبا اجلديدة   انظر ) ١(
الشباب األمريكي اليوم ال     ) ٦/٧(أن ):  م١٩٦٢(سنة ) رئيس الواليات املتحدة األمريكية   (يقول كنيدي  ) ٢(

 . يصلح للجندية ألنه غارق يف اجلنس فاحنل نفسيا وجسديا   
 ). ٩٨(خصائص التصور ) ٣(
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والعاقل الواعي الذي مل يأخذه الدوار الذي يأخذ البشرية اليوم حني ينظر إىل هذه       (
راهتا وأنظمتها وأوضاعها وتقاليدها وعاداهتا  البشرية املنكودة، يراها تتخبط يف تصو

وحركاهتا كلها ختبطا شنيعا، يراها ختلع ثياهبا وتلقيها كاملهووس، وتتشنج يف حركاهتا،   
وتتلبط كاملمسوس، يراها تغري أزياءها يف الفكر واالعتقاد، كما تغري أزياءها يف املالبس     

 ! وفق بيوت األزياء
املطارد، وتضحك كاجملنون، وتعربد كالسكري، يراها تصرخ من األمل، وجتري ك
وتقذف بأمثن ما متلك، وحتتضن أقذر ما متسك   ! وتبحث عن ال شيء، وجتري وراء أخيلة  

لعنة كاليت تتحدث عنها األساطري، إهنا تقتل اإلنسان    ! به يداها من أحجار وأوضار، لعنة  
سانية وعلى إحساسه باخللق وحتوله إىل آلة لتضاعف اإلنتاج، إهنا تقضي على مقوماته اإلن 

واجلمال واملعاين السامية لتحقيق الربح لعدد قليل من املرابني وجتار الشهوات ومنتجي  
 . األفالم السينمائية ودور األزياء

وتنظر إىل وجوه الناس، ونظراهتم، وأزيائهم وحركاهتم وأفكارهم وآرائهم ودعواهتم،     
ن على شيء وال يتثبتون من شيء، وهم    مطاردون ال يلوو! فيخيل إليك أهنم هاربون

هاربون فعال، هاربون من نفوسهم اجلائعة القلقة احلائرة، اليت ال تستقر على شيء ثابت،  
وحول هذه البشرية املنكودة زمرة من املستنفعني هبذه احلرية      .. وال تدور حول حمور ثابت

ينما، وصانعي األزياء  زمرة من املرابني، ومنتجي الس.. الطاغية، وهذا الشرود القاتل 
يهتفون هلا باملزيد من التخبط والدوار، كلما تعبت وكلت خطاها  .. والصحفيني والكتاب

 . وحنت إىل املدار املنضبط واحملور الثابت، وحاولت أن تعود  
.. إهنا اجلرمية  .. التجديد بال ضوابط وال حدود   .. االنطالق.. التطور: زمرة هتتف هلا 
  . )١() ويف حق هذا اجليل املنكود  .. ق البشرية كلها اجلرمية املنكرة يف ح  

                                                 
 ). ١٩(خصائص التصور اإلسالمي ) ١(
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 آثار اعتناق العقيدة
 ). الشخصية املسلمة واجملتمع املسلم  (واآلن تعال معي ألريك يف الصورة املقابلة  

مطمئن النفس، هادئ البال،  : الشخصية املسلمة اليت بنتها العقيدة، فتجد صاحبها  
حنن يف سعادة لو علمها  : (، حىت كان يقول أحدهمقرير العني، ليس بالقلق وال باحلريان

الزهاد، قالوا فمن  : من امللوك؟ قال(، وقيل للعامل عبد اهللا بن مبارك )امللوك لقاتلونا عليها
الذين يصلحون دنيا : فمن سفلة السفلة؟ قال   : الذين يأكلون بدينهم، قالوا : السفلة؟ قال

 ). غريهم بتضييع دينهم
 : وة األبيات اليت كانت تتغىن هبا رابعة العدويةولعلك تتذوق معي حال 

ــتك ــام غضــاب        ولي                          ترضــى واألن
ــراب    ــاملني خ ــني الع ــيين وب                                وب
                                     وكـل الـذي فـوق الـتراب تراب         

 
 
 

ــتك ــرة         فلي ــياة مري ــو واحل                           حتل
                                     وليـت الـذي بـيين وبيـنك عامر         
                                      إذا صـح مـنك الـود فـالكل هني          

عجبا ألمر املؤمن، إن أمره كله        {  هذا املعىن يروي صهيب عن رسول اهللا     ويف

خري وليس ذلك ألحد إال للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خريا له وإن أصابته ضراء       
 . )٢( )١( }صرب فكان خريا له

 : اقه ال يقلق ألسباب منهاواملسلم الذي استقرت العقيدة يف أعم 
فهو يعلم أن اهللا واحد، وأن هذا الكون كله من            : ليس هناك أسئلة يف الكون حتريه -١

≈=ª!$# ß,Î {خلق اهللا  yz Èe≅ ä. &ó x«{ )من طني ونفخة من    ، وهو يعلم أن اإلنسان قبضة   )٣

روح، خلقه رب العاملني بيديه، وبدأ رحلته من اجلنة ونزل إىل األرض، وأن له طريقا          
 : مستقيما توصله إىل منازله األوىل

                                                 
 ). ٢٧٧٧(الدارمي الرقاق  ، )٦/١٦(أمحد ، )٢٩٩٩(لم الزهد والرقائق   مس) ١(
 . ط دار إحياء التراث العريب  ) ٥٩٦٢(صحيح مسلم   ) ٢(
 . ١٦: سورة الرعد آية  ) ٣(
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                        األوىل وفــيها املخــيم          مــنازلك
   )١ (                              نعـــود إىل أوطانـــنا ونســـلم

 
 

                            عــلى جــنات عــدن فإهنــا      فحــي
                                  ولكنــنا ســيب العــدو فهــل تــرى 

م هو اتباع القرآن والسنة، وأن له عدوا عنيدا سبب إخراجه من         هذا الطريق املستقي 
اجلنة، وهكذا كل األسئلة اليت حتري الفالسفة واملفكرين أخربه عنها ربه، فأراحه وطمأنه    

 . من مصدر موثوق صادق جييب له عن مجيع استفساراته 
أن إىل ربك  إنه يعلم أن هذه الدنيا ليست النهاية، واجلزاء ليس يف هذه األرض، و  -٢
 : املنتهى

} β r&uρ }§øŠ©9 Ç≈ |¡Σ M∼ Ï9 ω Î) $ tΒ 4 të y™ ∩⊂∪ ¨β r&uρ …çµ uŠ÷è y™ t∃ôθ y™ 3“ tãƒ ∩⊆⊃∪ §ΝèO çµ1 t“ øgä† u!#t“ yf ø9$# 4’ nû÷ρ F{$# 

 ) ٤١-٣٩: النجم ()٢( }∪⊆⊇∩

فما فاته يف الدنيا سيعوض عليه يف اآلخرة، واحلياة الدنيا بالنسبة لآلخرة كساعة من   
 . هنار

} $ yϑ sù ßì≈ tFtΒ Íο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ’Îû Íο tÅz Fψ$# ωÎ) î≅‹ Î= s% ∩⊂∇∪{ )٣٨: التوبة ()٣ ( 

وهذا كله يسكب الطمأنينة يف قلبه، والسعادة يف أعماقه، وهذا جيعله يترفع على      
 . الصغائر وسفساف القول والعمل، ويهتم مبا عظم من األمور 

و وهذا يريب عنده التضحية والبذل، حىت أنه ليبذل روحه يف سبيل اهللا طمعا فيما ه  
 مللك أكرب من النفس واألرض وهو اجلنة، ولعلك تذكر معي ما قاله خالد بن الوليد     

 ). جئتك بقوم حيبون املوت كما حتبون احلياة : (الروم

                                                 
، وحادي األرواح إىل بالد األفراح البن     )١٥(صفحة  ) طريق اهلجرتني وباب السعادتني    (قاله ابن القيم انظر    ) ١(

  ).٣١(القيم صفحة  
 . ٤١ - ٣٩: سورة النجم آية  ) ٢(
 . ٣٨: سورة التوبة آية  ) ٣(
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وهذه التربية اإلسالمية العاملية هي اليت جعلت املرأة من بين عبد الدار عندما أخربت     
.. هو خبري:  ؟ فقالواول اهللا ماذا صنع رس: باستشهاد زوجها وأخيها وأبيها تقول 

 . أي هينة) كل مصيبة بعدك يا رسول اهللا جلل: (قالت
الكاتبة اإلسالمية املعاصرة شقيقة املرحوم    -وهذه العقيدة اليت ربت أمينة قطب 

، هذه املرأة اليت تقدم خلطبتها أمري فرفضت، وتقدم سفري فأبت،  -األستاذ سيد قطب 
، وانتظرته عشر  )م١٩٦٣( باألشغال الشاقة املؤبدة سنة  وآثرت أن ختطب أحد احملكومني    

خرج زوجها من  ) م١٩٧٣(، ويف عام -أطول خطبة يف التاريخ كما نظن-سنوات 
 . السجن وتزوجت

 :  وهو مطمئن ألنه يعلم أن الرزق حمدود واألجل مقدر  -٣

} $ tΒ uρ tβ$Ÿ2 C§øuΖÏ9 β r& |Nθ ßϑ s? ω Î) Èβ øŒÎ* Î/ «!$# $ Y7≈ tFÏ. Wξ §_ xσ•Β 3{ )١٤٥: آل عمران   ()١ ( 
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 وراء كل حدث،    ل شيء يف هذا الكون بقدر، وأن اهللا        واالطمئنان إىل أن ك  
$Α× {وفوق كل نفس وهو  ¨è sù $ yϑ Ïj9 ß‰ƒ Ìãƒ ∩⊇⊃∠∪{ )وغالب على أمره، وال معقب حلكمه    )٣ 

 ).  واألرض يعز من يشاء ويذل يشاءوإليه يرجع األمر كله وهللا خزائن السماوات  
 . وهذا االعتقاد جيعل اإلنسان أعز من على األرض

} tΒ tβ% x. ß‰ƒ Ìãƒ nο ¨“ Ïèø9$# ¬T sù äο ¢•Ïè ø9$# $ ·è‹ÏΗ sd 4{ )١٠: فاطر ( )٤ ( 

                                                 
 . ١٤٥: سورة آل عمران آية  ) ١(
 . ٢٢: سورة الذاريات آية  ) ٢(
 . ١٠٧: سورة هود آية  ) ٣(
 . ١٠: سورة فاطر آية  ) ٤(
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الذين زجوا - الذي أخرج أمثال ابن تيمية الذي حتدى حكام زمنه  وهذا االعتقاد هو
ماذا تصنعون يب؟ إن قتلي شهادة، وإن سجين خلوة، وإن           : ( قائال-به يف سجن القلعة 

 ). نفيي سياحة
وهلذه العقيدة أبناؤها الربرة يف كل زمان، فلنصغ إىل العز بن عبد السالم من وراء         

ك الصاحل إمساعيل الذي رجاه أن يعتذر للسلطان ويقبل    القرون، وهو يرد على رسول املل  
واهللا لو قبل يدي ما قبلت، يا قوم أنتم يف واد    : (يده حىت يعيد إليه مناصب القضاء فقال

 ). وحنن يف واد احلمد هللا الذي عافاين مما ابتالكم به  
ه  ويف هذا العصر كان من أبنائها الربرة األستاذ سيد قطب، الذي كانت تعرض علي 

مناصب الدنيا من وراء القضبان، ولكنه آثر الزنزانة على الربيق اخلادع والألالء الكاذب     
إن إصبع السبابة اليت تشهد هللا بالوحدانية يف الصالة لترفض أن تكتب حرفا        : (وكان يقول

 ). واحدا تقر به طاغية 
ن   ملاذا أسترحم؟ إن كنت حمكوما حبق فأنا أرتضي حكم احلق، وإ       : (وكان يقول

 ). كنت حمكوما بباطل فأنا أكرب من أن أسترحم الباطل 
يطأ الدنيا  ) الوزير السوداين املعروف (والعقيدة ذاهتا هي اليت جعلت حممد صاحل عمر 

بقدميه، ويؤثر حياة املغاور واخليام، فوق رىب فلسطني جماهدا حىت خر شهيدا فوق جزيرة    
 . أبا
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 لعقيدة وجمتمعهم اآلمن الفصل التاسع الربانيون الذين صنعتهم ا
ولقد ربت هذه العقيدة مناذج حيسبها املرء أساطري، ولكنها احلقائق اليت هي أكرب من         (
 ). اخليال

 : ودعين أسق لك بعض ألمثلة . فلقد عاشوا للحق به ميسكون، مهما علت التضحية 
 سعيد بن املسيب 

ويل العهد، ال يراها يف كان لسعيد بن املسيب التابعي العظيم رأي يف البيعة ل: أوال
وجود الوايل حلديث فهمه على وجه صح عنده، واعتقد أنه مقصود احلديث، وقد آذاه      
الوالة يف سبيل هذا، وثبت على رأيه إىل أيام عبد امللك بن مروان أراد أن يبايع البنه   

عيل كتب هشام بن إمسا: الوليد، وكتب لوالة األمصار بأخذ البيعة له، قال حيىي بن سعيد
وايل املدينة إىل عبد امللك بن مروان، إن أهل املدينة قد أطبقوا على البيعة للوليد وسليمان   
إال سعيد بن املسيب، فكتب أن اعرضه على السيف، فإن مضى فاجلده جلدة وطف به         
أسواق املدينة، فلما قدم الكتاب على الوايل دخل سليمان بن يسار وعروة بن الزبري وسامل        

جئناك يف أمر، قد قدم كتاب عبد امللك إن مل     :  على سعيد بن املسيب، وقالوابن عبد اهللا
تبايع ضربت عنقك، وحنن نعرض عليك خصاال ثالثا فأعطنا إحداهن، فإن الوايل قد قبل  

يقول الناس بايع سعيد بن : منك أن يقرأ عليك الكتاب فال تقل، ال، وال نعم، قال 
ال ال مل يستطيعوا أن يقولوا نعم، فإنه يقبل منك إذا    املسيب، ما أنا بفاعل وكان إذا ق  

فأنا أمسع األذان فوق أذين حي على الصالة وحي على        : قال. طلبك يف جملس فلم جيدك 
فانتقل من جملسك إىل غريه، فإنه يرسل إىل جملسك فإن مل : الصالة؟ ما أنا بفاعل، قالوا 
اجلواب مفحما متضمنا سر هذه      لقد كان  !.. أفرقا من خملوق؟: جيدك أمسك عنك، قال

 . الصالبة جبانب احلق، إنه عدم اخلوف من البشر  
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 أبو حنيفة 
ومن ذلك أيضا أن أبا حنيفة ترك حلم الغنم ملا فقدت شاة يف الكوفة إىل أن علم        : ثانيا

موهتا، سبع سنني تورعا منه الحتمال أن تبقى تلك الشاة احلرام فيصادف أكل شيء منها     
  . )١(ذ هذا شأن أكل احلرام، وإن انتفى اإلمث للجهل بعني احلرام   فيظلم قلبه، إ 

 إمام احلرمني اجلويين 
كان يف أول أمره ينسج  ) أبا حممد اجلويين ( إن أباه ) ترمجة إمام احلرمني (ويف : ثالثا

باألجر، فاجتمع له من كسب يده شيء اشترى به جارية موصوفة باخلري والصالح، ومل        
 كسب يده أيضا إىل أن محلت بإمام احلرمني، وهو مستمر على تربيتها  يزل يطعمها من

بكسب احلل، فلما وضعته أوصاها أال متكن أحدا من إرضاعه، فاتفق أنه دخل عليها يوما  
وهي متأملة، والصغري يبكي، وقد أخذته امرأة من جرياهنم وشاغلته بثديها، فرضع منها         

 ونكس رأسه ومسح بطنه وأدخل أصبعه يف فيه، ومل       قليال، فلما رآه شق عليه، وأخذه إليه   
يسهل علي أن ميوت وال يفسد طبعه     : يزل يفعل ذلك حىت قاء مجيع ما شربه وهو يقول

بشرب لنب غري لنب أمه، وحيكى عن إمام احلرمني أنه كان يلحقه بعض األحيان فترة يف        
 ! هذا من بقايا تلك الرضعة: جملس املناظرة فيقول

 حكيم القعقاع بن 
كنت عند املهدي وأتى سفيان الثوري، فلما دخل : قال القعقاع بن حكيم: رابعا

قائم على رأسه، متكئا على سيفه   " عليه سلم تسليم العامة ومل يسلم باخلالفة، والربيع   
يا سفيان، تفر ها هنا وها هنا وتظن  : يرقب أمره، فأقبل عليه املهدي بوجه طلق وقال له 

ء مل نقدر عليك؟ فقد قدرنا عليك اآلن، أفما ختشى أن حنكم فيك  أنا لو أردناك بسو
إن حتكم يف حيكم فيك ملك قادر يفرق بني احلق والباطل، فقال له         : هبوان؟ قال سفيان 

يا أمري املؤمنني أهلذا اجلاهل أن يستقبلك مبثل هذا؟ ائذن يل أن أضرب عنقه، فقال           : الربيع
ا وأمثاله إال أن نقتلهم فنشقى لسعادهتم ؟ اكتبوا   اسكت ويلك، وهل يريد هذ : له املهدي

                                                 
 ). ٠٠١(أخالق العلماء حملمد سليمان ص   ) ١(
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عهده على قضاة الكوفة على أال يعترض عليه يف حكم، فكتب عهده ودفع إليه، فأخذه         
وخرج ورمى به يف دجلة وهرب، فطلب يف كل بلد فلم يوجد، وملا امتنع من قضاء   

  . )١(الكوفة تواله شريك النخعي، فقال الشاعر  
                           ســفيان وفــر بديــنه         حتــرز         للدراهم                     شـريك مرصـدا             وأمسـى 

  احلليب سعيد
وهو صاحب اهليل   -وكم يهزين موقف سعيد احلليب أمام إبراهيم باشا    : خامسا

، عندما دخل إبراهيم املسجد بقي الشيخ سعيد جالسا مادا رجله،   -واهليلمان والسلطان 
 الشيخ سعيد الذي وأقبل الناس مجيعا حييون ويصافحون، ووقف إبراهيم باشا طويال أمام 

مل يقبض رجله، وسار وهو يغلي غيظا وقد استشاط غضبا، فأخذ صرة من النقود وقال     
: قل لسيدك : (ادفعها للشيخ، فعندما وضعت يف حجر الشيخ سعيد قال للحاجب    : حلاجبه

  . )٢() إن الذي ميد رجله ال ميد يده  
 فرد من أفراده آمن على   فإنه جمتمع آمن، كل: أما اجملتمع الذي صنعته هذه العقيدة

 . فالزنا من أكرب جرائمه، يستحق عليها احملصن عقوبة املوت رمجا باحلجارة : عرضه
وهو من آمن من أن ميس جنابه بكلمة، سواء كانت كلمة قذف يف عرض، إذ أن     

 . هذه الكلمة توجب جلد مثانني أمام الناظرين، وال ميس طرفه بكلمة معيبة   
سرقة كبرية، ومن سرق من ماله مقدار ربع دينار فإن هذا فال: وهو آمن على ماله

املبلغ يعرض يد السارق للقطع، وهو آمن من أن يعرض ماله للضياع عن الطرق احملرمة،        
 . فالربا حمرم، واالحتكار ممنوع، والغش منفي بتاتا، والقمار رجس من عمل الشيطان  

يكتب هلذه اليد البقاء، إذا      فكل يد متتد لتسفك دمه ظلما فلن     : وهو آمن على نفسه 
 : أصر أولياؤه على الثأر من القاتل، فهذا اجملتمع فيه  

                                                 
 . )٠٦١(حممد سليمان يف كتابه أخالق العلماء ص  ) ١(
 . مقدمة كتاب ربانية ال رهبانية أليب احلسن الندوي   ) ٢(
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وهو آمن على نفسه وماله وعرضه من احلاكم، فاحلاكم واحملكوم مقيدون بأحكام     
 . الشرع، ال يستطيعون أن خيرجوا عليها  

أفراده كاجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر        :  وهو جمتمع متحاب -٢
 . مى والسهر اجلسد باحل

جمتمع إذا صاحت امرأة مستغيثة يف عمورية هب اخلليفة لنجدهتا من بغداد، وحترك    
 . اجليش بأسره جملرد صرخة أمل انطلقت من فم مسلمة  

يف غري -أن أتقدم إىل سيف فيقطع عنقي  (جمتمع يقول فيه عمر بن اخلطاب 
 ).  أحب إيل من أن أتأمر على أناس فيهم أبو بكر    -معصية
 : تمع يقول فيه الشافعي عن اإلمام أمحد بن حنبلجم

ــت ــه       قل ــارق مرتل ــارم ال تف                              املك
ــالني له    ــل يف احل ــله فالفض                                  فلفض

ــالوا  ــزوره         ق ــد وت ــزورك أمح                           ي
ــه  ــله أو زرتــ                                إن زارين فبفضــ

لقد كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للجسد وهل  : ( أمحد عن الشافعيويقول
  . )٢(!) ن عوض؟هلذين من خلف، أو عنهما م  
  .)٣()ما بت منذ ثالثني سنة إال وأنا أدعو للشافعي وأستغفر له : (ويقول أمحد بن حنبل

  . )٤() الناس يف الفقه عيال على أيب حنيفة : (ويقول الشافعي
وهو جمتمع نظيف ليس فيه من الزبد ما يطفو على وجهه، وال من األقذار واملشاكل    

 . ع فيه قضية واحدة خالل عام كامل يف زمن أيب بكر  ما يعكر صفوه، جمتمع ال ترف

                                                 
 . ٤٥: سورة املائدة آية  ) ١(
 ). ٢٣(أخالق العلماء حملمد سليمان ص   ) ٢(
 ). ٢٣(أخالق العلماء ص  ) ٣(
 ). ٢٣(أخالق العلماء ص  ) ٤(
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جيمع حيىي بن سعيد صدقات إفريقيا يف زمن عمر بن عبد العزيز    .. وهو جمتمع غين
الزكاة وينادي شهرا كامال ليأيت مستحقوها ألخذها ومل يتقدم أحد، فأمره عمر أن     

 . يشتري رقيقا ويعتقهم
جيوب، فال يستطيع أي جسم غريب أن   وهو جمتمع متراص متضامن ال خلل فيه وال 

يتخلل فيه أو أن يعيث فسادا، ولقد حاول ملك غسان أن يراود كعب بن مالك يف أزمته 
 : اليت وصفها القرآن 
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: يف هذا الوقت الذي قاطعته املدينة بأسرها، كما يقول كعب يف رواية البخاري عنه 
  . )٣( ...) )٢( } عن كالمي وكالم صاحيبالنيب وهنى {

فبينما أنا أمشي بسوق املدينة إذا أنا بنبطي من أنباط الشام ممن قدم       : (يقول كعب
من يدل على كعب بن مالك، فطفق الناس يشريون له، حىت  : بطعام يبيعه يف املدينة يقول

ما بعد، فقد بلغنا أن   أ: جاء فدفع إيل كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا، فإذا فيه
: صاحبك قد جفاك، وأن اهللا مل جيعلك يف دار هوان وال مضيعة، فاحلق بنا نواسك، قال   

  . )٤() فيممت به التنور فسجرته به: وهذا أيضا من البالء، قال : فقلت حني قرأته
إنه جمتمع عجيب حقا، يعجز ملك غسان أن يستميل إىل جانبه رجال منبوذا منه، 

 . ألرض اليت عليها يعيش، وتنكر له الناس الذين عاش وشب بني ظهرانيهمتنكرت له ا

                                                 
 . ١١٨: سورة التوبة آية  ) ١(
أبو داود ، )٣١٠٢(الترمذي تفسري القرآن ، )٢٧٦٩(مسلم التوبة ، )٤٤٠٠(البخاري تفسري القرآن ) ٢(

 ). ٢٢٠٢(الطالق 
 ). ٩/٢١٤(فتح الباري البن احلجر  ) ٣(
 ). ٢/٨٩٣(تفسري ابن كثري  ) ٤(
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وهو جمتمع أفراده على قلب رجل واحد منهم، ملتفون حول قائدهم، يتحركون     
 . بإشاراته، ويضحون جملرد نظرة من األمري 

حىت عن رد السالم والكالم، قاطعه حىت مل      -هذا اجملتمع الذي قاطع كعب بن مالك  
بكلمة واحدة من أي فرد من أفراده، وذلك مبجرد كلمة مسعها اجملتمع من     يعد حيظى 

  . الرسول القائد 
 وهو يعرب بكلماته القليلة عن معىن  - أيب حنيفة -ودعنا نستمع إىل اإلمام األعظم 

الطاعة يف أعماقه لألمري، فلقد منعه املنصور من اإلفتاء، ويف إحدى الليايل جرح إصبع   
اسأيل محادا، فلقد منعين أمريي : تسأله عن تأثري الدم على وضوئها، فقالابنته، فجاءت 

 . من اإلفتاء، وما كنت ألعصي أمريي بالغيب
فيا أبناء هذا اجليل، هذه حملة موجزة أشد اإلجياز عن العقيدة وأثرها يف بناء النفس      

يف حياة اجملتمع إذا   وإنشاء اجملتمع، عرضنا فيها ألركان العقيدة، وعن أثر االحنراف اخلطري  
ختلل االحنراف إىل العقيدة، ولقد نبهنا أن ما تعانيه البشرية اليوم من ضنك وشقاء وبؤس      
كان سببه عبث أيدي البشر بالعقيدة الربانية، حىت حصل هذا االنفصام النكد بني الدين 

راجع أمام   والعلم، وأصبح العلم عدوا لدودا للغيب والدين، ولكن العلم واحلمد هللا أخذ يت         
ضغط احلقائق، ومل يعد يستطيع التمحل واملماحكة أمام االكتشافات العلمية خاصة يف        

 . ميداين النفس والفلك
ال مفر من العودة إىل ظالل هذه العقيدة، وال بد لكم أن                     .. يا أبناء هذا اجليل    

تفيئوا إليها، هذا إذا كنتم تفكرون يف اخلالص من شقائكم وبناء أنفسكم، وإال                   
تسلكوا هذه اجلادة فإنكم هالكون ال حمالة، خاسرون دنياكم وأخراكم بكل                    

 . تأكيد
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ا السري يف هذه   والبشرية بأسرها ال ميكن لفطرهتا أن حتتمل هذا الشقاء، ولقد أضناه  
املفازة املهلكة، ال بد أن تعود بعد أن جربت مجيع األنظمة من اشتراكية وقومية ورأمسالية     

 . فتحطمت مجيعا حتت مطارق الفطرة، وكان اإلنسان هو الضحية والفداء  
 . عودوا وامحلوا اإلسالم وقدموه للبشرية املنكودة اليت تنتظر من ينقذها    

ممن حيمل هذا الدين علما وعمال وحياة عقيدة وعبادة      التفوا حول من تثقون به   
 . ودستور حياة

وأوصيكم وصية بسيطة أن تتعرفوا على كتاب اهللا، وحب ذا لو محل كل واحد منكم       
 . مصحفا صغريا يف جيبه، حىت يتعرف على رسالة رب العاملني اليت أرسلها إليه ويقرأها

 الشريف، وليكن مثال رياض وبودي لو اشترى كل واحد كتابا مبسطا للحديث
الصاحلني، عليكم مبطالعة كتب املودودي، وكتب األستاذ سعيد حوى، وكتب سيد   

 . قطب، وحممد قطب، والندوي
 . سبحانك اللهم وحبمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك     
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 املراجع 
 أوال التفسري 

 . ابن كثري القرشي:  تفسري ابن كثري-١
 . جالل الدين احمللي وجالل الدين السيوطي  :  تفسري اجلاللني-٢
 . فخر الدين الرازي) مفاتيح الغيب( تفسري الرازي املسمى -٣
 . مجال الدين القامسي:  تفسري القامسي-٤
 . أليب عبد اهللا القرطيب) اجلامع ألحكام القرآن ( تفسري القرطيب املسمى  -٥
 . أمحد شاكر: اسري عمدة التف-٦
 . سيد قطب :  يف ظالل القرآن -٧
 .  تفسري الطربي-٨

 احلديث الشريف : ثانيا
 .  شرح األربعني النووية-١
 .  صحيح مسلم-٢
 . ابن حجر العسقالين:  فتح الباري شرح صحيح البخاري-٣
 . حتقيق األلباين:  خمتصر صحيح مسلم للمنذري-٤
 .  جالل الدين السيوطي : مفتاح اجلنة االحتجاج بالسنة-٥
 . البن األثري:  النهاية يف غريب احلديث-٦
 .  حتفة األحوذي شرح صحيح الترمذي-٧

 معاجم لغوية : ثالثا
 . للفريوز آبادي:  القاموس احمليط-١
 . الفيومي:  املصباح املنري-٢

 كتب العقيدة : رابعا
 . أبو احلسن األشعري  :  اإلبانة عن أصول الديانة -١
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 . األستاذ حممد أمني املصري: ءات يف العقيده  إمال-٢
 . ابن اجلوزي  :  تلبيس إبليس-٣
 . عبد العزيز بن سليمان :  الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية -٤
 .  شرح قصيدة ابن القيم-٥
 .  شرح الفقه األكرب ملال علي القاري -٦
 .  العقيدة الواسطية إخراج مصطفى العامل -٧
 . الغزايل: ني اإلسالم والزندقة فيصل التفرقة ب-٨
 .  فتح اجمليد شرح كتاب التوحيد لعبد الرمحن بن حسن آل الشيخ -٩
 .  اإلميان للدكتور حممد نعيم-١٠
 .  إبطال التنديد باختصار شرح التوحيد حملمد بن علي بن عتيق-١١
 .  امللل والنحل البن حزم-١٢

 أصول الفقه : خامسا
 . األسنوي والسبكي: شرح املنهاج األسنوي مع اإلهباج ب- ١
 . األسنوي والبدخشي:  األسنوي والبدخشي بشرح املنهاج-٢
 . ابن القيم:  إعالم املوقعني -٣
 . القاضي الدبوسي خمطوط :  تقومي أصول الفقه وحتديد أدلة الشرع   -٤
 . خمطوط:  الشامل بشرح أصول البزدوي -٥
 . آل تيميه:  املسوده يف أصول الفقه  -٦
 . وصول إىل قواعد األصول  ال-٧

  كتب التاريخ والفكر :سادسا
 .  البداية والنهاية البن كثري-١

 كتب فكرية إسالمية وعامة : سابعا
 . حممد حممد حسني . د:  االجتاهات الوطنية يف األدب املعاصر -١
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 .  أسباب سعادة املسلمني وشقائهم للكاندهلوي -٢
  .حممد أسد :  اإلسالم على مفترق الطرق-٣
 . سيد قطب:  اإلسالم ومشكالت احلضارة -٤
 . ترمجة التونسي :  بروتوكوالت حكماء صهيون -٥
 . حممد قطب:  التطورات والثبات يف حياة البشرية-٦
 . ابن القيم:  حادي األرواح إىل بالد األفراح-٧
 . أبو األعلى املودودي:  احلجاب-٨
 . سيد قطب:  خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته-٩
 . ابن القيم:  طريق اهلجرتني وباب السعادتني-١٠
 . سيد قطب:  العدالة االجتماعية-١١
 . حممد البهي . د:  الفكر اإلسالمي احلديث وصلته باالستعمار الغريب-١٢
 . أبو احلسن الندوي :  ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني-٣١
 .  جمموعة الرسائل لإلمام حسن البنا -٤١
 . ضاعنا القانونية لعبد القادر عوده اإلسالم وأو-١٥
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 فهرس اآليات
 ٨......................إذ أوى الفتية إىل الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رمحة وهيئ لنا

 ١٣...................................أرأيت من اختذ إهله هواه أفأنت تكون عليه وكيال
 ٨١، ٧٢..................قنونأفحكم اجلاهلية يبغون ومن أحسن من اهللا حكما لقوم يو

 ١٨، ١١..........أفغري دين اهللا يبغون وله أسلم من يف السماوات واألرض طوعا وكرها
 ٤٦.....................أفال يتدبرون القرآن ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفا

 ٤٣...............................إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات فلهم أجر غري ممنون
 ٣٦...............................................أال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري

 ٨٨، ٦٣..................يزعمون أهنم آمنوا مبا أنزل إليك وما أنزل منأمل تر إىل الذين 
 ٣٦.................أمل تر أن اهللا يعلم ما يف السماوات وما يف األرض ما يكون من جنوى

 ١٣.............أم حتسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إال كاألنعام بل هم أضل
 ٨٨......................أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل يأذن به اهللا ولوال كلمة

 ٤٠....................هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما حيذر اآلخرة ويرجو رمحةأم من 
 ٢٤....................آمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه واملؤمنون كل آمن باهللا ومالئكته

 ٢٥.................إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئني من آمن باهللا واليوم
 ٥٦، ٥٤، ٥٢..........ثإن الذين يبايعونك إمنا يبايعون اهللا يد اهللا فوق أيديهم فمن نك

 ٤٣...................................................إن اهللا هو الرزاق ذو القوة املتني
 ٤٩.................................إن شر الدواب عند اهللا الذين كفروا فهم ال يؤمنون

 ٢١.......................................................إن كل نفس ملا عليها حافظ
 ٤٠............................................................إن هو إال وحي يوحى

 ٩١، ٨٤، ٨٠، ٧٩......إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور حيكم هبا النبيون الذين أسلموا
 ٤٢، ٢٢.......................................... حلافظونإنا حنن نزلنا الذكر وإنا له

 ٣٠...................إمنا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء يف اخلمر وامليسر
 ٨٨، ٦٦...............اختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون اهللا واملسيح ابن مرمي وما

 ١٨.............................الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق اإلنسان من طني
 ١٧................................................................الذي خلق فسوى

 ٤٦.................هللا بعضهم على بعض ومبا أنفقواالرجال قوامون على النساء مبا فضل ا
 ٨٤.............املنافقون واملنافقات بعضهم من بعض يأمرون باملنكر وينهون عن املعروف
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 ٥٨...................................................جتري بأعيننا جزاء ملن كان كفر
 ١٨...........تسبح له السماوات السبع واألرض ومن فيهن وإن من شيء إال يسبح حبمده

 ٨٦.............................................................تلك إذا قسمة ضيزى
 ١٨................ال هلا ولألرض ائتيا طوعا أو كرهامث استوى إىل السماء وهي دخان فق

 ٤٣............................................................مث رددناه أسفل سافلني
 ٩٦..............................................................مث جيزاه اجلزاء األوىف

 ٩٧..............خالدين فيها ما دامت السماوات واألرض إال ما شاء ربك إن ربك فعال
 ٨....................................ربنا اغفر يل ولوالدي وللمؤمنني يوم يقوم احلساب

 ٨.....................إنك أنتربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة 
 ١٧............................................................سبح اسم ربك األعلى

 ١٨................................سبح هللا ما يف السماوات واألرض وهو العزيز احلكيم
 ١٨................سبحان الذي خلق األزواج كلها مما تنبت األرض ومن أنفسهم ومما ال

 ١٠٥..............................................سبحان ربك رب العزة عما يصفون
 ٢١......سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار

 ٤٧..................... وجهك للدين حنيفا فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها ال تبديلفأقم
 ٥٦، ٥٣.....فاطر السماوات واألرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن األنعام أزواجا
، ٦٣، ٦١، ٥٩فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم

٩٠، ٧٨، ٦٩، ٦٨، ٦٧، ٦٥ 
 ٣٦، ٢٢.........تاب بأيديهم مث يقولون هذا من عند اهللا ليشتروافويل للذين يكتبون الك

 ١٥.................قال اهبطا منها مجيعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مين هدى فمن
 ٨...........................................................قال رب اشرح يل صدري

 ١٧.......................................قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه مث هدى
 ٥٨..............قال ياإبليس ما منعك أن تسجد ملا خلقت بيدي أأستكربت أم كنت من

 ٧٧.................... أنزل اهللا لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحالال قلقل أرأيتم ما
 ٦٥..............قل إين على بينة من ريب وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن احلكم
 ٩٥..................قل من رب السماوات واألرض قل اهللا قل أفاختذمت من دونه أولياء ال

 ٣٢...................................................................قل هو اهللا أحد
 ٣٢...............................................................قل ياأيها الكافرون
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 ١٩...........................................ى إبراهيمقلنا يانار كوين بردا وسالما عل
 ٣٢..........................قولوا آمنا باهللا وما أنزل إلينا وما أنزل إىل إبراهيم وإمساعيل

 ٧٥، ٦٨...........ال جتعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم اهللا الذين
 ٧٨...............ال تعتذروا قد كفرمت بعد إميانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة

 ٦٠، ٥٠.............................................ال يسأل عما يفعل وهم يسألون
 ٨....................لف اهللا نفسا إال وسعها هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربناال يك

 ٤٣.................................................لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقومي
 ٢١......................له معقبات من بني يديه ومن خلفه حيفظونه من أمر اهللا إن اهللا ال

 ٦٤..............له مقاليد السماوات واألرض يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر إنه بكل شيء
 ٧٦................احلات جناح فيما طعموا إذا ما اتقواليس على الذين آمنوا وعملوا الص

 ٤٣........................................ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون
 ٤٢......................................ما خلقنامها إال باحلق ولكن أكثرهم ال يعلمون

 ٢١...............................................ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد
 ٢٩................مثل الذين كفروا برهبم أعماهلم كرماد اشتدت به الريح يف يوم عاصف

 ٤٦............ى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهممن عمل صاحلا من ذكر أو أنث
 ٩٧...................من كان يريد العزة فلله العزة مجيعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل
 ١٠٤...............هاأنتم هؤالء تدعون لتنفقوا يف سبيل اهللا فمنكم من يبخل ومن يبخل
 ١٥...................هذا بالغ للناس ولينذروا به وليعلموا أمنا هو إله واحد وليذكر أولو

 ٤٩..................................................................نميممهاز مشاء ب
 ٢٣...............هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله وكفى

 ١٩.....................هو الذي أنزل السكينة يف قلوب املؤمنني ليزدادوا إميانا مع إمياهنم
 ٤٣...................وإذ قال ربك للمالئكة إين جاعل يف األرض خليفة قالوا أجتعل فيها

 ٦٣........................أيت املنافقنيوإذا قيل هلم تعالوا إىل ما أنزل اهللا وإىل الرسول ر
 ٣٦.................................وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور

 ٩٦.............................................................وأن سعيه سوف يرى
 ٩٦.....................................................وأن ليس لإلنسان إال ما سعى

 ٢٢................وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو
 ١٢.................وإن نكثوا أمياهنم من بعد عهدهم وطعنوا يف دينكم فقاتلوا أئمة الكفر
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١١٢

 ٢٦................ميسسك اهللا بضر فال كاشف له إال هو وإن ميسسك خبري فهو علىوإن 
 ٢٣...................وأنزلنا إليك الكتاب باحلق مصدقا ملا بني يديه من الكتاب ومهيمنا

 ١٠٥..........................................................واحلمد هللا رب العاملني
 ١٧................................................................والذي قدر فهدى

 ٩...................والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا
 ٨......................ا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعني واجعلناوالذين يقولون ربن

 ٤٧...................ومتت كلمة ربك صدقا وعدال ال مبدل لكلماته وهو السميع العليم
 ٤٢..............وسخر لكم ما يف السماوات وما يف األرض مجيعا منه إن يف ذلك آليات

 ١٠٥............................................................وسالم على املرسلني
 ١٠٣..........ت وضاقتوعلى الثالثة الذين خلفوا حىت إذا ضاقت عليهم األرض مبا رحب

 ٩٧...................................................ويف السماء رزقكم وما توعدون
 ٣٥......................وقالت اليهود عزير ابن اهللا وقالت النصارى املسيح ابن اهللا ذلك
 ٥٨......................وقالت اليهود يد اهللا مغلولة غلت أيديهم ولعنوا مبا قالوا بل يداه

 ٤٩.............................وقالوا لوال نزل هذا القرآن على رجل من القريتني عظيم
 ٣٠.............................ناس على مكث ونزلناه ترتيالوقرآنا فرقناه لتقرأه على ال

 ١٩.................وقطعناهم اثنيت عشرة أسباطا أمما وأوحينا إىل موسى إذ استسقاه قومه
 ١٠٢، ٨٤، ٧٩.......وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعني بالعني واألنف باألنف
 ٧٨...................ولئن سألتهم ليقولن إمنا كنا خنوض ونلعب قل أباهللا وآياته ورسوله

 ٧٢................يذكر اسم اهللا عليه وإنه لفسق وإن الشياطني ليوحونوال تأكلوا مما مل 
 ٥٦...................وال تدع مع اهللا إهلا آخر ال إله إال هو كل شيء هالك إال وجهه له
 ٥٦..................وال تطرد الذين يدعون رهبم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك

 ٤٩.........................................................وال تطع كل حالف مهني
 ١٩................. القطر ومنولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عني

 ١٩......................ولقد آتينا داود منا فضال ياجبال أويب معه والطري وألنا له احلديد
 ٤٩.....................ولقد ذرأنا جلهنم كثريا من اجلن واإلنس هلم قلوب ال يفقهون هبا
 ٤٣...................ولقد كرمنا بين آدم ومحلناهم يف الرب والبحر ورزقناهم من الطيبات

 ٣٣...........................................ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
 ١٨........................................ يف السماوات واألرض كل له قانتونوله من
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١١٣

 ٤٥.............ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء واألرض
 ٤٦.......................ولو أهنم أقاموا التوراة واإلجنيل وما أنزل إليهم من رهبم ألكلوا
 ٨٤، ٧٩..................وليحكم أهل اإلجنيل مبا أنزل اهللا فيه ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا

 ٣٥، ١٧.........بلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أنا فاعبدونوما أرسلنا من ق
 ٤٣...............................................وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون

 ٤٢....................................وما خلقنا السماوات واألرض وما بينهما العبني
 ٦٤.....................وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهللا ورسوله أمرا أن يكون هلم

 ٩٧، ٢٧.........ن يرد ثواب الدنياوما كان لنفس أن متوت إال بإذن اهللا كتابا مؤجال وم
 ٤٠..............................................................وما ينطق عن اهلوى

 ٤١..................ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق مبا ال يسمع إال دعاء ونداء صم
 ١٥................ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وحنشره يوم القيامة أعمى

 ١٠٥............ومن الناس من يعبد اهللا على حرف فإن أصابه خري اطمأن به وإن أصابته
 ٢٣.................إلسالم دينا فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرينومن يبتغ غري ا

 ٨..................ومنهم من يقول ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب
 ٥٨، ٥٦، ٥٢....................................ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام

 ٨.....................................................................ويسر يل أمري
 ٦٤......................ويقولون آمنا باهللا وبالرسول وأطعنا مث يتوىل فريق منهم من بعد

 ١٧.................. قد جاءكم رسولنا يبني لكم كثريا مما كنتم ختفون منياأهل الكتاب
 ٤٠....................ياأيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا يف اجملالس فافسحوا يفسح
 ٦٢.......................ياأيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم
 ٩٦......................ياأيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا يف سبيل اهللا اثاقلتم

 ١٩..............لون له ما يشاء من حماريب ومتاثيل وجفان كاجلواب وقدور راسياتيعم
 ١٧..................يهدي به اهللا من اتبع رضوانه سبل السالم وخيرجهم من الظلمات إىل



 العقيدة وأثرها يف بناء اجليل

١١٤

 فهرس األحاديث
 ٥٥.................................................................إن اهللا يضع قدمه

 ٨٨.............إنا لسنا نعبدهم، قال أليس حيرمون ما أحل اهللا فتحرمونه، وحيلون ما حرم
 ٢٧........ل له كيف أصبحت يا حارث؟ فقال أصبحت مؤمنا حقا،أنه مر برسول اهللا فقا

 ٦٧..............خاصم الزبري رجال من األنصار يف شريج مسيل املاء من احلرة إىل السهل
 ٦٦...............دخل عدي عليه وهو يتلو هذه اآلية اختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا من

 ٩٥..........عجبا ألمر املؤمن، إن أمره كله خري وليس ذلك ألحد إال للمؤمن، إن أصابته
 ١٦..............قال رسول اهللا  قال يا رسول اهللا ما اإلميان؟ قال أن تؤمن باهللا ومالئكته
 ١٦.............قال فأخربين عن اإلميان؟ قال أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم
 ٥٢.................هللا تسعة وتسعون امسا، مائة إال واحدا ال حيفظها أحد إال دخل اجلنة،

 ٢٦.............وك بشيء مل ينفعوك إال بشيء قدواعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفع
 ١٠٣.............................................وهنى النيب عن كالمي وكالم صاحيب

 ٥٥...........................................................يرتل ربنا إىل مساء الدنيا
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١١٥

 الفهرس
 ٣.......................................................................:اإلميان باألمساء والصفات

 ٣...............................................................................:االستواء والفوقية
 ٤...................................................................................:اإلميان بالقدر

 ٦........................................................................:التشريع بغري ما أنزل اهللا
 ١١.........................................................................................املقدمة

 ١١..........................................................املنهج الرباين يف بناء النفس اإلنسانية

 ١٦.......................................................الفصل األول التعريف بالعقيدة وأركاهنا

 ١٧.............................................................................أوال اإلميان باهللا

 ٢١........................................................................ثانيا اإلميان باملالئكة

 ٢٢...............................................................ثالثا اإلميان بالكتب السماوية

 ٢٤........................................................................رابعا اإلميان بالرسل

 ٢٥.................................................................خامسا اإلميان باليوم اآلخر

 ٢٦...............................................................................سادسا القدر

 ٢٩.........................................الفصل الثاين شقاء البشرية اليوم بسب حتريف العقيدة

 ٢٩.................................................الصراع بني العقيدة احملرفة واحلقائق العلمية

 ٣٥.........................................ضرورة صفاء العقيدة مهمة ونقائها من آراء البشر

 ٣٥...........................الصراع بني العلم والدين مرده إىل عدم معرفة العقيدة الصحيحة

 ٤٠....................................الفصل الثالث بعض خصائص العقيدة ومكانة اإلنسان فيها

 ٤٥.........................................خصائص العقيدة اإلسالمية وآثارها يف حياة البشر

 ٥٢.........................................من أركان العقيدة معرفة صفات اهللا الفصل الرابع 

 ٥٣...................................................................آراء الناس يف صفات اهللا

 ٥٧................................مذهبنا يف عقيدة الصفات وهو مذهب أهل السنة واجلماعة

 ٥٩..................................الفصل اخلامس الرضا حبكم اهللا هو الركن الركني يف العقيدة

 ٥٩.............................................................................شروط العبودية

 ٦٥.................................................الفصل السادس رفض الشريعة خروج من امللة

 ٦٥......................................................................عبودية اإلنسان خلالقه

 ٧٤................................................الفصل السابع تأويالت ترد على آيات التشريع
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١١٦

 ٧٤..........حقائق يغفل عنها كثري ممن يتكلمون يف أمر هذا الدين أو يتعامون عنهاابة مساويا

 ٧٨............................التأويالت اليت أوردها بعض العلماء آليات التشريع والرد عليها

 ٨٧..............................................................................خالصة القول

 ٩٢................................................................الفصل الثامن آثار ترك العقيدة

 ٩٢.............................................................ة وآثار اعتناقهاآثار ترك العقيد

 ٩٥.........................................................................آثار اعتناق العقيدة

 ٩٩................................الفصل التاسع الربانيون الذين صنعتهم العقيدة وجمتمعهم اآلمن

 ٩٩...........................................................................سعيد بن املسيب

 ١٠٠..................................................................................أبو حنيفة

 ١٠٠.......................................................................إمام احلرمني اجلويين

 ١٠٠.........................................................................القعقاع بن حكيم

 ١٠١...............................................................................سعيد احلليب

 ١٠٦.......................................................................................املراجع

 ١٠٦...............................................................................أوال التفسري

 ١٠٦....................................................................احلديث الشريف: ثانيا

 ١٠٦.........................................................................معاجم لغوية: ثالثا

 ١٠٦.......................................................................كتب العقيدة: رابعا

 ١٠٧.......................................................................أصول الفقه: خامسا

 ١٠٧.............................................................كتب التاريخ والفكر: سادسا

 ١٠٧........................................................كتب فكرية إسالمية وعامة: سابعا

 ١٠٩.................................................................................فهرس اآليات

 ١١٤.............................................................................فهرس األحاديث

 ١١٥.......................................................................................الفهرس
 


